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حاة نّ الكان ها ؛ فقد  ؤ لى العبقريّة اليت امناز �ا علماعالّلغة العربّية نتاج فكري خالص ينّم   

د يف عصمتها من اخلطأ، وذلك سون هلا بعدها ومسارها املتجدّ والزالوا، يضعون هلا القواعد ويؤسّ 

األوىل أولوها يف تقدمي حو العريب، ألن ركيز�م ة النّ ة، يهتدون �ا يف صوغ مادّ ة علميّ وفق منهجيّ 

ه ئيسري على املتعلم يف أدانة، من أجل التّ جمموعة متجانسة من القواعد واالستنتاجات املقنّ 

ليبها ومناهجها حتت ة على اختالف أساحوية العربيّ اة الكتب النّ وي، وذلك مبا تزخر به أمَّ ـغاللّ 

لنحو هو إعادة صياغته، وذلك على ااألساس حو العريب، كان خط الدفاع ي للنّ ضوء تأسيس علم

ني كانوا يشريون إشارات حويّ النّ  مبنهج يقوم بتتبع خيط من خيوط النحو ومن مصادره األولية؛ ألنّ 

حو العريب؛ إذ ة، وهذا ما جعلين أتتبع فكرة األدوات  يف النّ حو يف كتبهم املوسوعيّ ة النّ خافتة لنظريّ 

لو من اإلشارة إىل مثل هذه املصطلحات حو وأصوله ختال تكاد صفحة من صفحات كتب النّ 

العرب حسب مواقفهم  دثنياحملاملفّسرين وآراء  هلذا أردت أن أبني هذه الفكرة وأستبني فيها آراء

  املوقوفة على هذه الفكرة .

ولقد وصل إلينا الّنحو علما مستقرا واضحا وحمددا، ولكن بعض مصطلحاته فيها شيء من       

مصطلح: األدوات النحوية ، وهو األمر الذي كان جيدر بنا أن نعلم كيف  الغموض واللبس فمنها

نشأ هدا املصطلح وكيف تطور، مث من هم أولئك الصفوة املختارة الّلذين عكفوا على دراسة مثل 

 الّدراسات السابقة هذه املوضوعات، إال أن معرفة ذلك مرهونة مبعرفة املوضوعات اليت تناولتها

جبامعة حممد  أمينة رقيق، املقّدم: ةاملاجستري للطّالب مذكرةاسات نذكر ما يلي:ومن بني هذه الدر 

ومقال   ،"األدوات الّنحوية دراسة يف البنية والوظيفةم املوسوم بـ"2005سنة  ببسكرة، خيضر

، جمّلة كّلية اآلداب "األدوات الّنحوية بنيتها ووظيفتها" للدّكتور حمّمد خان الذي ومسه بعنوان

  .4م، ع2009اجلزائر، سنة  - غات اإلنسانّية واالجتماعّية، جامعة حمّمد خيضر، بسكرةواللّ 

وحّىت حيّقق هذا البحث مرامه فإنه يستجوب جمموعة من الّتساؤالت تطرح جمموعة من 

ما املقصود باألداة الّنحويّة عند الّنحاة؟ وما طبيعتها عند علماء الّنحو  -اإلشكالّيات أمها:

وما املناهج اليت وهل ولدت مثل هذه املصطلحات النحوية بالصورة اليت نعرفها؟والّتفسري؟ 

سلكوها يف تناوهلم ملثل هذه القضايا؟ وما هي الفروق اليت امناز �ا أهل الّتفسري عن أهل الّنحو 

احلديث؟ وهل ميكن سلوك باب االجتهاد فيما سلكوه بغية الّتجديد يف فكرهم وفق منظور جديد 

  ك ما سيجيب عليه البحث.ذلأم ال؟
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 هنا، ومن األدوات الّنحويةموضوع  إعادة الّنظر يفإىل  صرارتدعو بإ ّتساؤالتفهذه ال

  طتني حموريتني مها:ميكن إمجال أسباب اختيار املوضوع يف نق

فكرة استنتجت أّن واكتملت أبعادها يف ذهين، ف دراسة مثل هذه القضايا تبلورت فكرة

 ظمل حتكتب النحو والتفسري بين عليها النحو العريب وهي ثَبُت أَساِسه، وأل�ا األدوات الّنحوية يف  

وشددت العزم بأن ،باالهتمام والدراسة يف حبوث املتخرجني، قررت أن تكون يل املبادرة بذلك 

مبا حتويه كتبهم  العلماء األقدمني واآلِخرينوتتبع مسالك أنتقي البعض من مظاهر الّتأصيل فيها 

  من خالل موروثنا العريب. قضاياهج و امنمن 

والباعث األساس من هذه الدراسة هو الرغبة اجلاحمة يف الكشف عن نواميس القرآن 

بدراسة املشاغل الّلغوية اليت اهتم �ا علماء الّتفسري يف كتبهم ومجيع مؤلفا�م، من خالل املفاهيم 

  واملنهج والوظيفة.اليت تكسبها الّلغة على تلك الّتفاسري؛ من حيث املفهوم 

وحاولت دراسة ما رأيته خيدم املوضوع مباشرة، وقد أسدلت غمار اخلوض يف هذا البحث 

 ألنه األنسب يف تقصياعتمدت املنهج الوصفي ، و خبامتة ضمنتها بأهّم الّنتائج اليت توصلت إليها

  .مثل هذه املوضوعات

  .فصول وخامتة وثالثةمقدمة يف  بعد اكتماله البحث وقد جاء

ينحو الفصل األّوُل حنو تقصي مفهوم األداة النحوية عند النحاة القدماء والنحاة احملدثني من قبيل 

  التعريف واملنهج والوظيفة.

يه رين؛ من خالل تقصّ حاة واملفسّ حوية بني النّ إىل معرفة األداة النّ  ضاين فقد عر أمَّا الفصل الثّ 

فسري عن غريهم من النحاة احملدثني بالرتكيز على معاين راسة اليت امناز �ا علماء التّ خلصائص الدّ 

  حوية وإنتاج مدلوالت خمتلفة .حوية ، ودورها يف بناء القاعدة النّ خصيص لألدوات النّ التّ 

ناقَش معاين األساليب الّنحوية بني املفّسرين والّنحاة احملدثني؛ من خالل يالث:  فَ الفصل الثّ أّما 

الالت اجلمالية اليت حتملها بعض هذه األساليب، وعاجل قضية الدّ ة و تتبعه لألساليب اخلربيّ 

  فسري، مقارنا إياهم مبا استنتجه الّنحاة احملدثون.ات اليت تناوهلا أهل التّ بالكيفيّ  ةاإلنشائياألساليب 

راسات قة بالدّ ية املوضوع إىل مطالعة مجلة من املصادر واملراجع املتعلّ وكما قد قادتين أمهّ 

غري والذي اخرتته بأن يكون تفسري حملمود أمحد الصّ حوية يف كتب الّ األدوات النّ حوية مثل كتاب النّ 

وسرت على منوال صاحبه كي ال أتبّوء  مبعونة املوضوع فجعلت منه موضع نقاشايت ونظّرت منه



 [ـج]

 

ام متّ  وكتاب حوي يف األدواتعامر فائل بلحاف: اخلالف النّ  وكتاب، لنفسي مقعدا لألخطاء

ان: الّلغة العربّية معناها ومبناها، وكتاب فاضل مصطفى الّساقي:أقسام الكالم العريب من حسّ 

  .حيث الّشكل والوظيفة، وكتاب حمسن علي عطّية: األساليب الّنحوية عرض وتطبيق

وكما ال خيلو أي حبث من عراقيل وصعوبات، فقد اصطدمت يف معاجلة هذا البحث بعدة   

  فيما يلي: أّمهها لصعوبات متثّ 

واة على ما نقله الرّ  االعتمادحوية مل يصل ألينا من تراثها شيء فكان بقات النّ إن أوىل الطّ  -1

  ة.وايات قد ال يقودنا إىل نتائج علميّ عنهم ال على آثارهم واالعتماد على تلك الرّ 

من تناول حوية بأشكال وأمناط خمتلفة، ومتباينة مما جيعل ورود الكثري من املصطلحات النّ  -2

  ا.املوضوع أمرا شاقّ 

تناول املراجع للماّدة بشكل واحد، وهذا ما يقود إىل حمدوديّة املاّدة العلمّية واليت جعلت من  -3

  دراسة املوضوع أمرا يف غاية الّصعوبة.

    

كتور الفاضل صاحل الدّ لمشرف كر اجلزيل له بالشّ وال يسعين يف األخري إال أن أتوجّ    

 ه علما وحكمة.يه حقّ  أن جيزيه خري اجلزاء وأن يوفّ حللوحي، وأدعو اهللا



 
 

  الفصل األّول :

  مصطلح األداة الّنحوّية : المفهوم والمنهج والوظيفة:

  

 المبحث األّول:

  المفهوم الّلغوي واالصطالحي لألداة النّحوّية:  

 المبحث الثـّاني: 

  األدوات الّنحوية عند العرب القدامى

 المبحث الثـّالث:

  منهج األدوات في كتب الّتراث العربيّ 

 المبحث الرّابع:

  األداة الّنحويّة عند العرب المحدثين  
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  : المفهوم اللغوي واالصطالحي لألداة النحوية:المبحث األول

  

  المفهوم اللغوي لألداة :  -أ  

ب مل، فقد جاء يف لسان العر اآللة والع معىن يدور مصطلح األداة يف معامجنا العربية حول    

ألف األداة واو ألن مجعها « هـ) يف كالمه عن املعىن اللغوي لألداة قائال: 711(تبن منظورال

  )1(.»أدوات، ولكل ذي حرفٍة أداة وهي آلته اليت تقيم حرفته 

  .)2( »األداة اآللة. مجعها أدوات « هـ): 817وقال الفريوز آبادي (ت

داة باجلذر قارنة مصطلح األمب،   )الالتينية العربية  (يف كتابه علي فهمي خشيم  قد أتىو     

الذي يُقصد « »Organon«، الذي يوازي يف اليونانية مصطلح» Organum«الالتيين 

، والذي يعين يف العربية القدمية  أري ، و األري هو: العمل ،ويكافئه باملصرية »، أو عمل  آلة«به

  )3(.»[ اللغة القبطية ]، إري : أي العمل

:  أداةٌ «أدو ]:  ميها ، يف أنَّ مادة [ة ومتعلّ اطقني بالعربيّ للنّ  األساسيّ  وجاء يف املعجم العريبّ     

إلجناز غرض من األغراض (أداة احلرب :سالحها، أدوات آلة يستعان �ا  -1: مجع أدوات

: ما  ة: قطع الغيار.أدوات الكتابة :ما يستعمل من حرب وورق وقلم وحنوها أدوات خمربيّ ةاحتياطيّ 

  نيـــــــــــــــــــــبط ب[ يف النحو ] لفظة تطلق للرّ  -2يستعمل يف املخرب من آالت وأجهزة ... ، 

  )4(.»تنصب املضارع»أنْ «وهي أداة تعريف و» لأ«ة معينة مثل فة حنويّ لكالم، أو تؤدِّي وظيا

لى ع اآللة أو العمل، وهذا يدلّ  يعينغة من خالل ما رأيناه سابقا إذن فمصطلح األداة يف اللّ     

اللة على األداة من ناحية االستعمال اللغوي ال من ناحية أن العرب استعملوا كال املصطلحني للدّ 

 الوظيفة النحوية، و من خالل هذا املفهوم كيف كان اعتبار النحاة ملصطلح األداة؟    
                                                           

 .وما بعدها106ص، 1جم، 1978وزيع،شر والتّ لنّ لطّباعة و ال ديث، دار احللسان العرب)1(

 .298،ص4م، ج 1972قافة ، القاهرة ، د املصري، منشورات وزارة الثّ القاموس احمليط، تح: حممّ )2(

شر، القاهرة  ة للنّ ربيّ مة ومعجم ، مركز احلضارة العة بني لغتني بعيدتني قريبتني ؛ مقدّ ة ، دراسة نقديّ تينية العربيّ علي فهمي خشيم ، الالّ ينظر:  )3(

 . 175ص، م 2002،1ط

قافة والعلوم: بية والثّ ة للرتّ ة العربيّ مغويني العرب بتكليف من املنظّ ميها ، تأليف وإعداد عدد من كبار اللّ ة ومتعلّ اطقني بالعربيّ للنّ  األساسيّ  املعجم العريبّ  )4(

  .79م ، ص ALECSO  ،1989وزيع،شر والتّ الروس للنّ 
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  المفهوم االصطالحي لألداة النحوية :  -ب  

غوي، فقد للّ ا إن املتتبع ملفهوم األداة عند النحويني جيد معناها يف استعماهلم يقرتب من املعىن      

م سّ املق وللقسم و« معرض حديثه عن أحرف القسم بقوله:هـ) يف 180سيبويه (ت حتّدث عنها

ء، وال تدخل ابه أدوات يف حروف اجلر، وأكثرها الواو مث الباء، يدخالن على كل حملوٍف به، مث التّ 

﴿، وباهللا ألفعلنّ إال يف واحد، وذلك قولك: واهللا ألفعلنّ             

    ﴾ /وإنَّ قول )2(حيث جعل الواو والباء من حروف اجلر  .)1(»]57[األنبياء ،  

يشري إىل ه يستعمل مصطلح األداة لهذا صريح  يف أنّ  -حسب ما اعتربه عامر فائل بلحاف-سيبويه

  )3(.، والظروففيه عنده : األمساء، واألفعالل مفهوم حمدد هو احلرف ، وهو مصطلح ال تدخ

  

العربية على ثالثة اسم، وفعل، وحرف جاء « هـ) األداة بقوله 180وذكر خلف األمحر (ت    

النظر إىل احلقبة وب، ملعىن، وهذا احلرف هو األداة اليت ترفع وتنصب وختفض االسم، وجتزم الفعل

فهم لألداة ص يبدو هذا اليت ينتمي إليها النّ ال -عامر فائل حممد بلحافحسب اعتبار -املبكرة 

  )4(.»غري معقد

هـ) أكثر سعًة وأمشل داللًة، فهو يشمل فضًال عما 207اء (تالفرّ  « وكان املصطلح عند    

ور إذ يقول: لسّ ا بادئقطعة يف تى (حروف املعاين) األمساء املوصولة وأمساء األفعال واحلروف امليسمّ 

يف املعىن  فة، ألنه صفةم مل ختلع منه، وترك على مذهب الصّ حرف بين على األلف، والالّ  »اآلن«

ري فرتكومها على مذهب األداة، واأللف والالم هلما غ )الذين(و  )الذي(واللفظ، كما رأيتهم فعلوا يف 

 و»ص«وإذا كان اهلجاء أول سورة فكان حرفًا واحداً؛ مثل قوله «ويقول أيضاً:  )5( »مفارقتني 

كان فيه وجهان يف العربية، إن نويت به اهلجاء تركته جزماً وكتبته حرفاً واحداً، وإن جعلته   »ق«و»ن«

ل من اوكسرت الدّ  »قاف«و »صاد«و »نون«امسًا للسورة أو يف مذهب قسٍم كتبته على هجائه 

                                                           
 . 496،ص3م، ج 3،1988سيبويه: الكتاب، تح: عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط  )1(
م، 2001)، (د،ط-مصر  –حممد أمحد خضري ، األدوات النحوية ودالال�ا يف القرآن الكرمي ، مكتبة األجنلو املصرية للنشر والتوزيع ، القاهرة  )2(

  . 07ص
  .09، ص  ، اخلالف النحوي يف األدواتعامر فائل حممد بلحاف )3(
  .35ص ،م1962اث القدمي، دمشق، نوخي، مطبوعات إحياء الرتّ ين التّ حو، حتقيق: عز الدّ مة يف النّ خلف األمحر:مقدّ )4(
 .467،ص1م، ج 1980أبو زكريا الفراء: معاين القرآن، تح: أمحد يوسف جنايت وحممد علي النجار، دار السرور للنشر، )5(
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 »آنصاد والقر «و »نون والقلم«فقلت:  »نون«ون اآلخرة من والفاء من قاف، ونصبت النّ صاد، 

  .)1( »ه صار كأنه أداةألنّ »قاف«و 

  

للقسم أدواٍت توصل احللف إىل  اعلم أنّ « هـ) يف قوله 285د (تعند املربّ  املصطلحوورد        

عل امع به، كما كان قولك: يا عبد اهللا حمذوفاً منه الفم به، ألن احللف مضمر مطرح لعلم السّ املقسّ 

صبة ااألفعال أدوات لألمساء تعمل فيها، كما تعمل فيها احلروف النّ  اعلم أنّ ...،و ملا ذكرت لك 

  )2(».واجلارة، وإن كانت األفعال أقوى يف ذلك

  

مله، فظ وعهـ) على كالم حرص فيه على املطابقة بني مدلول اللّ 316راج (تابن السّ  ونصّ     

روف الثة، يف االسم والفعل دون احلرف، ألن احلغيري يف هذه الثّ ه إمنا وقع التّ اعلم أنّ « فيقول: 

  )3(.»أدوات تغريٍُّ وال تغيري 

  

ني فهماً واضحاً لألداة، إذ يقول يف سياق حديثه هـ) من الكوفيّ 328وأبدى ابن األنباري (ت      

  )4( .» لْ وهَ  لْ وبَ  مْ ن وكَ ه باألدوات، مبَ هَ ، شبـَّ لكَ  فْ ومن قال: أُ « عن لغات (ُأٍف): 

ة ربيّ ى أهل العمسَّ « راج فيقول: إليه ابن السّ  شارهـ) عن املعىن الذي أ392 (تومل خيرج ابن جّين   

ره يف ا تأيت يف أوائل الكالم وأواخأدوات املعاين حروفاً، حنو من ويف، وقد، وهل، وبل، وذلك أل�ّ 

على أّ�ا حروف  تسمية األدوات  فّسرفهو هنا  )5(.»كاحلروف واحلدود له غالب األمر، فصارت  

جاح (النّ  وأ تراثنا علم وعلماء) يفألّ�ا تكون يف صدارة الكالم و يف خوامته؛ كأن تقول: ( معاينو 

  فاألدوات هنا جاءت يف يف غري موضع واحد. )يتحّقق ال قديتحّقق و  قدحلم 

                                                           
 . 10، صاملصدر نفسه أبو زكريا حيىي بن زياد الفراء:)  1(
م، 1979، بريوت،2املقتضب ، تح: حممد عبد اخلالق عضيمة، ا�لس األعلى للشؤون اإلسالمية، جلنة إحياء الرتاث للنشر، طحممد بن يزيد املربد:  )2(

 .318ص
 .43ص،1ج، م1987، بريوت 2أبو بكر بن السراج: األصول يف النحو ، تح: عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة،ط)  3(
، 1م، ج1987، 2العراق، ط-معاين كلمات الناس ، حتقيق حامت صاحل الضامن، دار الشؤون الثقافية، بغداد أبو بكر بن األنباري: الزاهر يف)  4(

 . 282ص
 ،1جم، 1954أبو الفتح عثمان بن جين: سر صناعة اإلعراب ، حتقيق: مصطفى السقا وآخرون، دار الشؤون الثقافية العامة للنشر، بغداد، القاهرة ) 5(

 .107ص
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من األفعال أفعال تستعمل استعمال األدوات، واألدوات « هـ) فيقول: 567اب (تأما ابن اخلشّ    

مييل إىل الّدقة ميال  ، وهذا فهم )1(»بأحكام تنفرد �ا عن مجهور األفعال  هي احلروف، وختتصّ 

 أشار أيضا  فقداألدوات هي احلروف  اب فهو فضًال عن كونه نصَّ على أنّ عند ابن اخلشّ  كبرياً 

اة ذا إن دّل على شيء فإمنا يدّل أّن هذا الفهم لألدل اليت تستعمل استعمال األدوات، وهإىل األفعا

  ملدلوهلا.  يتوسيعالّنحوية هو فهم 

   

األداة مصطلح كويف قد ال يكون كالماً دقيقاً، إذ أن استعماله مل يقتصر  ومما تقدم ميكن القول إنّ   

ال يعين أن  سيبويه أما كو�م وسعوا من داللته فهذاني يستعملونه بدءًا بعليهم، بل وجدنا البصريّ 

 .)2(يكون املصطلح خاصاً �م

  

وذكر  اتاملفرد يف تفسري» بيبمغين اللّ «هـ) الباب األول من 761وجعل ابن هشام األنصاري (ت  

ا وف فإ�ّ ر ن معناها من األمساء والظّ وأعين باملفردات احلروف وما تضمَّ « رها بقوله: أحكامها وفسّ 

-فقد جعل حّد األداة مرهونا باحلروف وما يشا�ها كاألمساء والظروف.)3( »احملتاجة إىل ذلك

وغري  »كأنّ «و »ليت«و »أىنّ « و »عسى«واليت منها:  -اينفصيل فيها يف الفصل الثّ وسيجيء التّ 

  .ذلك من األدوات

  

فـي الباب  على املفردات لفظ األدواتمال استعهـ) 911يوطي (تجالل الدين السّ  آثرو      

ين باألدوات احلروف وأع« رها بقوله: (االتقان يف علوم القرآن) مث فسّ  هالذي عقده لدراستها يف كتاب

  .)4(»مساء واألفعال والظروف وما شاكلها من األ

تها امسيّ  ته واألمساء غري املختلف يفحروف املعاين وما اختلف يف حرفيّ  ابن هشاممثل ودرس     

ده يف إضافة األفعال مثل (بئس، وتبارك، وجعل، وظن، وكاد) وما أضافه أيضا من عن تزيّ فضًال 

                                                           
  . 127. ص1972حو ، تح: علي حيدر، دمشق أبو عبد اهللا بن اخلشاب: املرجتل يف النّ  )1(
 . 174ص ، م1988 ،الرياض،عمادة شؤون املكتباتوزي: املصطلح النحوي نشأته وتطوره، ينظر: عوض حممد الف )2(
 . 17ص ، 1م، ج6،1985محد اهللا، ، بريوت طبن هشام األنصاري: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، تح: مازن املبارك وحممد علي ا )3(

بريوت،  –جالل الدين السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن،تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، صيدا )4(

 .117،ص2م ، ج1988ه/1408
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ن، وبني، ن، وأي، وأؤىل، وإياّ هم، وأىنّ للّ اروف واألمساء اليت مل يذكرها ابن هشام مثل (اآلن، و الظّ 

ج الذي هيف عرضه لألدوات اليت أوردها على املن يوطيودون، ورويدا، وسبحان، وال جرم) وسار السّ 

يب الذي اتبعه تأنه اختلف معه يف الرتّ  ه ابن هشام أي على وفق تسلسل حروف املعجم إالّ اختطّ 

ب) لفظ (املفردات) بير يف بعض املواضع، واستعمال ابن هشام يف (مغين اللّ خّ أم و داخل كل فقرة فقدّ 

ىن واألداة ور حرف املعاللة على احلروف وما تضمن معناها أو شكلها، رمبا أراد أن يبني به قصللدّ 

 )1(.عن اشتمال ما أورده يف كتابه

  

 هصراحًة على تسمية املفردات باألدوات فإنّ  حاس مل ينصْ وإن كان على ما ذكره مصطفى النّ 

رف ب هذه املفردات على حسب حروف األلف باء يبدأ حبرح، فنراه، بعد أن يرتّ ذكرها يف أثناء الشّ 

يها حرفًا وتارًة فتارًة يسمّ  )2(»واأللف أصل أدوات االستفهام«األلف، فيشرح معانيها، مث يقول: 

  )3(.يببسميات جندها منتشرة يف صفحات مغين اللّ يها مفردة، وأحياناً:أداة، وهذه التّ يسمّ 

  

ما جاء املعىن ليس «قوله: فه بكبرياً بتعريف (احلرف)، بدءاً بسيبويه الذي عرّ غويون اهتماماً  اللّ اهتّم و   

 . إال أّ�م)5(حويون بتعريفات مل تبتعد عن هذا املفهوم إال يف القليل، مث تاله النّ )4( »باسم وال فعل 

ذا على أن ه ضوا لتبيني معناها ورسم حدودها إال فيما ندر. ورمبا دلّ أمهلوا تعريف (األداة) ومل يتعرّ 

  .)6(حويني وأنه مل يكن مستقراً إال يف مراحل متأخرةفاق النّ باتّ  حيظاملصطلح مل 

  

  

  

  

                                                           
  ،19، ع م1990سوريا، ، -وإبراهيم حمسن: مفهوم األدوات يف الرتاث النحوي، جملة جامعة حلب ينظر: مصطفى جطل)1(

 . 38ص

 . 19، ص  مغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام األنصاري: )2(

 . 12م،ص1986، 2وزيع، الكويت، طشر والتّ حوية، شركة الربيعان للنّ حاس: دراسات يف األدوات النّ ينظر: مصطفى النّ  )3(

 .12،ص1سيبويه: الكتاب، ج )4(

 .43رجع السابق، صينظر: أبو بكر بن السراج: م)5(

 .38رجع سابق،صظر: مصطفى جطل وإبراهيم حمسن: مين )6(
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  : األدوات النحوية عند العرب القدامى :المبحث الثاني

 

كما ورد يف بعض كتب معاين احلروف    ورد هذا املـصطـلح يف كتب النحو العريب العامة ،    

هـ)، يف   282وكذلك ورد عند الـفـراء من بني معريب الـقـرآن، وجاء مصطلح األداة عند املربد (ت 

واو ( الستثناءيف ا)إالَّ (رط ومهزة االستفهام ، و : حيث أطلقه على  أدوات الشّ  )املقتضب (كتابه 

اليت تستخدم يف العمل سواء أكانت فعال أم حرفا كما ، وجاء عنده أيضا  مبعىن اآللة  )العطف

  )1(يوطي.جاء املصطلح عند اهلروي وابن هشام والسّ 

  

ه) ، رأس مدرسة الكوفة اليت  207ا الفراء ( ت وإذا ما تقدمنا قليال فسيقابلنا أبو زكريّ      

مدرسة الكوفة ( ؛ كما قال مهدي املخزومي يف كتابه  »األداة«يَنِسُب إليها بعض الباحثني مصطلح 

ون ان الكوفيّ وك و�ا حروف املعاين(...)،وكان البصريون يسمّ  «: )ومنهجها يف دراسة الّلغة والّنحو

 )2(. »و�ا أدوات يسمّ 

، وقد يرتدد يف  )3(ني أول من جعل هذا املصطلح يف مقابل حروف املعاين اء من بني الكوفيّ والفرّ  

  كتابه مبعان خمتلفة منها :

 »:قال يف (إْن) من قوله تعاىل﴿                              ﴾

  فقرأها القراء بالكسر، ولو قرئت بفتح " َأن " على معىن: ، ]06الكهف /  [

لكان صوابا، وتأويل " أْن " يف موضع نصب أل�ا إمنا كانت أداة مبنزلة " إذ "، فهي يف إذ مل تؤمنوا 

)4( » قبلها... موضع نصٍب إذا أَْلَقـيـَت اخلافـض وتـــمَّ مـــــــا
  

  

                                                           
  .07، ص  األدوات النحوية ودالال�ا يف القرآن الكرمي :حممد أمحد خضريينظر:   )1(
  .10م ، ص 1958، 2حو ، مطبعة احلليب القاهرة ، ط غة والنّ مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللّ  :مهدي املخزومي )2(
م  1981املصطلح النحوي نشأته ونطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري ، عمادة شؤون املكتبات ، جامعة الرياض السعودية،  :وزيقعوض محد ال )3( 

  . 174ص 
  .58،ص 1معاين القرآن، ج : الفرّاءأبو زكريا  ينظر:)4(
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  :فقولهوأما اجلحد « وقال يف موضع آخر: ﴿                            

        ﴾  / إىل جوابأداة، وذلك أن االستفهام حيتاج  ( نعم ) ، وال تصلح هاهنا]08[امللك 

  )1(».رٌّ باجلحد، وبالفعل الذي بعدهك مق" فتكون كأنّ بـــ "نعم

  :هوم األداة هاهنا يشري إىل شيئنيإذن فمف

يشري إىل معىن آخر ، رمبا يكون بعيدا وهو " اجلواب " ، فهو  :والثاني،  يشري إىل احلرف :األول

 )2(.عندما يقول : " وال تصلح هاهنا ( نعم ) أداة " ، يعين بال شك : ال تصلح أن تكون جوابا

  

أما جالل الدين السيوطي فقد جاء يف كتابه " اإلتقان يف علوم القرآن " يف [مسألة] معرفة 

وأعين باألدوات احلروف وما شاكلها من األمساء  «معاين األدوات اليت حيتاج إليها املفسر؛ قوله: 

ف الختالاعلم أن معرفة ذلك من امللمات املطلوبة «، وبرر ذلك يف قوله: )3( » واألفعال والظروف

  ﴿مواقعها وهلذا خيتلف الكالم واالستنباط حبسبها كما يف قوله تعاىل:             

                           ﴾ ]  / على «فاستعملت  ]24سبأ 

يف جانب الباطل؛ ألن صاحب احلق كأنه ُمْستَـْعٍل يصرِّف نظره كما يشاء،  » يف «يف جانب احلق و  »

)4(.»وصاحب الباطل كأنه منغمس يف ظالم منخفض اليدري أين يتوجه
  

  وقوله تعاىل﴿:                                 

                                         

                        / األول  ، عطف على اجلمل]19﴾ [الكهف

م كما كان ؛ ألن التلطف غري مرتب على اإلتيان بالطعابالواو، ملا انقطع نظام الرتتيب، واألخرية بالفاء

طلبه مرتتبا على والتوجه يف  ،ر فيه مرتتبا على التوجه يف طلبهاإلتيان به مرتتبا على النظر فيه ، والنظ

  وقوله تعاىل:  بث وتسليم العلم له تعاىل،ع اجلدال يف املسألة عن مدة اللُّ ـــــــــــــــــــــــــــطـــــق

                                                           
  . 52، ص  مرجع سابقالفراء ، أبو زكريا )1(

  .وما بعدها 10اخلالف النحوي يف األدوات ، ص  ئل حممد بلحاف،عامر فا.)2(
  .140، صاإلتقان يف علوم القرآن جالل الدين السيوطي ،)3(
  .نفسها الصفحةجالل الدين السيوطي ،  )4(
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﴿                                            

                       ﴾ ]/اآلية عِدَل عن الالم إىل يف، ]60التوبة 

ألن  الالم تصدق عليهم مبن سبق ذكره ب؛ يف األربعة األخرية إيذانا إىل أ�م أكثر استحقاقا للم"يف"

يف للوعاء فتنبه باستعماهلا على أ�م أحقاء بأن جيعلوا مظنة لوضع الصدقات فيهم ، كما بوضع الشيء 

  )1(يف وعائه مستقرا فيه .

إمنا قال : " ويف الرقاب " ، ومل يقل " وللرقاب " ليدل على أن العبد ال ُميَلُك  وقال الفارسي :

  )2(وعن ابن عباس قال : احلمد هللا الذي قال : " يف صال�م".

إذا  و يشبهها من أمساء وأفعال وظروف ، وبذلك يتسع مفهوم األداة عندهم ليشمل احلروف وما  

سم والفعل ، فإن األداة تشمل احلرف وغريه ؛ ألن االسم هو املقابل لال –عند النحاة  –كان احلرف 

  )3(قد يتضمن معىن حرف االستفهام ، أو الشرط أو غريمها.

  

يد يكاد خيرج من كونه ول وميكن القول مما سبق أن األداة يف اصطالح النحويني القدماء؛ ال  

فكرة فلسفية يكتنفها الغموض واجلدل، إال أنه ميكن اعتبار أن هذه الفكرة املتبلورة يف أذها�م هي 

  الداعي األساسي يف اجتهاد النحاة احملدثني لتوسيع مفهوم األداة النحوية من ناحية العمل والوظيفة.   

 

 

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .140، ص   مرجع سابق :السيوطي ينظر: )1(

  . 141نفسه ، ص  املصدر :السيوطي .)2(

  .وما بعدها 07، صحوية ودالال�ا يف القرآن الكرمي األدوات النّ ، د أمحد خضريحمم.)3(
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  : منهج األدوات في كتب التراث العربي :المبحث الثالث

األدوات النحوية أو حروف املعاين ، كما وردت يف بعض أماة كتب الرتاث ، تؤدي وظائف حنوية  

. وقد حضيت منذ القدم )1(ومعاين داللية ، وهي تضم حروفا وغريها مما شاكلها يف الوظيفة والداللة

 تراث العربية يف األدوات ، سيقودنا هذا البحث إىلبعناية العلماء واهتمامهم، وعندما نبحث يف 

تصنيف ذلك الرتاث، إىل قسمني: القسم األول خيتص باملؤلفات القرآنية والنحوية العامة ، اليت مل 

تقتصر على األدوات فقط بل عاجلها ضمن املوضوعات القرآنية والنحوية والثاين املؤلفات املتخصصة 

  تصنيفها بشيئ من التفصيل فيما يلي : وميكن)2(يف احلروف واألدوات.
 

  أوال : األدوات في المؤلفـات القرآنية والنحوية العامة :

ألنه بني «علماء التفسري األدوات النحوية شديد عنا�م بتناوهلم كل القضايا املتعلقة �ا، أوىل        

شأة تلك العلوم، ومن وعرض لن التفسري وعلوم العربية عالقة وثيقة، يعرفها كل من أملَّ بتاريخ القرآن

الذائع أن الدراسات اللغوية والنحوية إمنا نشأت خلدمة القرآن الكرمي وصونا له وتيسريا للغته، 

وتوضيحا ملعانيه ونشرها يف صفوف املسلمني، على اختالف قدرا�م وتنوع مشار�م وهلجا�م على 

وقد  ،)3( »، وأمهيتها يف تاريخ التفسريأن هذه العالقة مرت بأطوار خمتلفة، حدد مسا�ا وعمقها

  )4(مثلت الكتب األوىل يف هذا ا�ال الباكورة األوىل لنشوء علم األدوات ومن أشهر هذه املؤلفات:

  ه) .207معاين القرآن للفراء (ت  – 1

  ه ) . 210جماز القرآن أليب عبيدة ( ت  – 2

  ه ) . 321أو 215معاين القرآن لألخفش ( ت  – 3

  ه ) . 310جامع البيان للطربي ( ت  – 4

  ه ) . 538الكشاف للزخمشري ( ت  – 5

                                                           
جلزائر، ا -جملة كلية اآلداب واللغات اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر، بسكرة ،. حممد خان : األدوات النحوية بنيتها ووظيفتها)1(

 .3، ص4م، ع2009جانفي
 .25، ص م2011 -هـ 1432األردن ،  –إربد  ،امل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، علحاف ، اخلالف النحوي يف األدوات. عامر فائل ب )2(
 . 23، صم20011،طلبنان ،  –بريوت فكر املعاصر للنشر والتوزيع ، النحوية يف كتب التفسري ، دا ر ال . حممود أمحد الصغري ، األدوات)3(
 . 25، ص  اخلالف النحوي يف األدوات. عامر فائل بلحاف ،  )4(
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  ه ) . 671اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ( ت  – 6

  ه ) . 685أنوار التنزيل للبيضاوي ( ت  – 7

  ه ) . 745البحر احمليط أليب حيان ( ت  – 8

  ه ) . 794ركشي ( ت الربهان يف علوم القرآن للزَّ  - 9

  ه ) . 911يوطي ( ت ين السُّ اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدِّ  – 10

  

كرة دراسة دراة األوىل يف تبلور فنا أن نقول بأن مجيع هذه املؤلفات كانت هلا الصَّ بإذا حقيق        

أن  حوية، ومما ساعد على ذلكفات النَّ ويف املسار ذاته سارت املؤلَّ « األدوات يف أذهان النحاة، 

حو ، النَّ ، فرتى الواحد فيهم ضليعا بني كانوا ممن جيمع بني أكثر من علم وفنٍّ مِ املتقدِّ  العلماء

،مث عاجل النحاة موضوع األدوات يف مؤلفا�م ، وتناولوها بالتفسري )1(»والتفسري والفقه والكالم 

ج فـــــي    سرا ، وابن ال )املقتضب  (، واملربد يف )الكتاب  (واإليضاح كما يظهر عند سيبويه يف 

، وجاء عندهم من نقل عنهم هذه األدوات، لكنه نقلها حمملة باختالفات شىت ،  )األصول (

ه)، وتنسب جلها لنحاة البصرة والكوفة ،  175يصعد بعضها للخليل بن أمحد الفراهيدي (ت 

  )2(وأشهر هذه الكتب أماة الكتب العربية، ومنها :

  ه ) .  185الكتاب لسيبويه ( ت  – 1

  ه ) . 282املقتضب للمربد ( ت  – 2

  ه ) . 316األصول يف النحو البن السراج ( ت – 3

  ه ) .392صناعة اإلعراب البن جين ( ت   سرّ  – 4

  ه) . 395الصاحيب يف فقه اللغة البن فارس ( ت  – 5

  ه) . 542األمايل البن الشجري ( ت  – 6

  ه ) . 643شرح املفصل البن يعيش ( ت  – 7

  ه ) . 672سهيل البن مالك األندلسي ( ت لتّ شرح ا – 8

  ه ) . 686شرح الرضي على كافية ابن احلاجب ( ت  – 9

                                                           
 . 26سابق ، ص رجع معامر فائل بلحاف ،  )1(
 . وما بعدها  26نفسه ، ص  املرجععامر فائل بلحاف ،  ينظر: )2(



   والوظيفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطلح األداة النحوية: المفهوم والمنهجالفصل األول :

 

- 15 - 

 

  ه ) . 911مهع اهلوامع للسيوطي ( ت – 10

  

فهذه املؤلفات ، عنيت بدراسة األدوات النحوية ضمن األبواب املتعلقة �ا، من قبيل الربط  

 اليت سلك فيها النحاة مسالك فلسفية شائكة أدت �م بني أجزاء الكالم والعاملية، و هاته األخرية

إىل تعقيد النحو العريب أكثر من توضيحه وهذا الذي قاد ثلة من النحاة  إىل اجلدل املصطلحي يف 

استعماهلم للحرف أم األداة؟ فنسجوا يف ذلك كتبا تباينت تسميا�ا وتعددت قضاياها وذلك نصرة 

  وسنعرض ببيا�ا يف املطلب التايل.   -بريإن صح التع-النتماءا�م املذهبية
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  ثانيا : المؤلفـات المتخصصة في الحروف و األدوات :

  

الكتب املفقودة اليت مل تصل إلينا يف احلروف واألدوات، وينسب  من« تعد هذه املؤلفات    

بعض هذه املؤلفات لعلماء متقدمني عاشوا يف املراحل األوىل لتشكل املذاهب النحوية، مما يعين أن 

ومن أهم هذه املؤلفات  )1(».هذا ا�ال من الدراسة قد حظي باهتمام العلماء منذ وقت مبكر 

  نذكر:

  ه ) . 189ي بن محزة الكسائي ( ت احلروف لعل – 1

  ه ) . 282احلروف يف معاين القرآن إىل سورة طه حملمد بن يزيد املربد ( ت – 2

  ه ) . 370احلروف من األصول يف األضداد للحسن بن بشر اآلمدي( ت – 3

  ه ) . 380األدوات أليب منصور حممد بن أمحد األزهري ( ت  – 4

  ه ) . 518للميداين (ت  اهلادي يف احلروف واألدوات – 5

  ه ) .  550األدوات يف النحو أليب محيدة النحوي حممد بن علي بن أمحد ( ت  – 6

  

يشري و  إن هذا الرتاث املفقود من كتب األدوات يصعد بعضه لعلماء متقدمني كالكسائي ،       

بعضه إىل استخدام مصطلح (األدوات ) ، غري أنه ال ميكننا التنبؤ مبفهومه (...)، كما جيمع بعضه 

بني مصطلحي ( احلرف ) و( األداة ) ، كما فعل امليداين مما يعين أنه وجد فرقا بينهما ، إذ ال مربر 

  )2(لسوقهما على حسب الرتادف .

  

  : ما يليمنها فاملشهور أما كتب احلروف واألدوات  

  ه) . 340حروف املعاين و كتاب الالمات للزجاجي (ت  –1«

  ه) . 388منازل احلروف وكتاب معاين احلروف للرماين (ت  – 2

  ه) . 415األزهية يف علم احلروف للهروي (ت  – 3

  ه) .702رصف املباين يف شرح حروف املعاين  للمقايل (ت   – 4

                                                           
 .وما بعدها 27، ص  اخلالف النحوي يف األدواتعامر فائل بلحاف ،  )1(

 .نفس الصحةينظر: عامر فائل بلحاف ، )2( 
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  ه) . 749للمرادي (ت اجلىن الداين يف حروف املعاين  – 5

  ه) . 751معاين األدوات واحلروف البن قيم اجلوزية (ت  – 6

  ه) . 761مغين اللبيب من كتب األعاريب البن هشام األنصاري (ت  – 7

 )1(.»ه)  825مصابيح املغاين يف حروف املعاين (ت  – 8

  

 ف مناهج أصحا�ا الإذن فكل هذه الكتب واملؤلفات اهتمت باألدوات النحوية رغم اختال      

إلثارة اجلدل وإمنا قصد االجتهاد يف صيانة اللغة العربية، ولقد اعتمد القدماء على منهجي التنظري 

والتحليل يف تناوهلم ملوضوع األدوات؛ وإذا أمعّنا النظر لوجدنا أن تراثنا غين وزاخر يف تناول أصحابه 

فمثال إذا  ؛على عبقرية العقل العريب اخلالص دلُّ ملثل هذه املسائل ، وهذا إن دلَّ على شيء فإمنا ي

الكالم  ، بدًءا بأقساملوجدناها تدرس اللغة دراسة شاملةما أمعنا النظر يف بعض املصادر النحوية 

 احلرف« ومرورا إىل مالبساته(كالسياق الكالمي واألداة والعالئق األخرى)، ففي اعتبار بعضهم أنَّ 

فعلية لهو واسطة للجمع بني االسم والفعل وإيصال معىن االمسية إىل ا (احلرف هنا مبعىن األداة )

، وهو بيان الوظائف النحوية، كما أن الوقوف يف مثل هذه الوظائف اجلوهرية أو الفعلية إىل االمسية

  ، وهذا ما فعله النحاة القدماء.)2(»يف النحو العريب تتطلب حتليال دقيقا وتتبعا جلزئياته..

                                                           
 . 28، ص ، اخلالف النحوي يف األدواتينظر: عامر فائل بلحاف)1(
جامعة حممد  ة،)، قسم اللغة العربيدكتوراه،(رسالة إشراف: حممَّد خانمزوز: األحكام النحوية بني النحاة وعلماء الداللة، دراسة حتليلية نقدية،  دليلة)2(

  .44م، (خمطوط)، ص2008-م2007، بسكرة، اجلزائر،خيضر
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  :األدوات النحوية عند العرب المحدثين  :المبحث الرابع

أما احملدثون فكانت هلم وقفات مع مصطلح األداة ومدلوله اعتمدت أساليب علم اللغة     

 ندهمن القرائن اللفظية، فهي عاألداة ضمن قرائن التعليق؛ أي ضِ صنف تمام حسان ف، احلديث

الضرورة بني عنها األداة إمنا تكون بمبىن تقسيمي يؤدي معىن التعليق. والعالقة اليت تعرب « كلُّ 

  األجزاء املختلفة من اجلملة، وتنقسم إىل قسمني:

  )1(وهي احلروف ذات املعاين كحروف اجلر والنسخ والعطف ..اخل.:  األداة األصلية  -1

وقد تكون هذه ظرفية، إذ تستعمل الظروف يف تعليق مجل االستفهام والشرط،  األداة المحولة :  -2

كاستعمال بعض األمساء املبهمة يف تعليق اجلمل مثل (كم و كيف) يف االستفهام والتكثري أو امسية  

والشرط أيضاً. أو فعلية، كتحويل بعض األفعال التامة إىل صورة األداة بعد القول بنقصا�ا مثل:  

صدرية كان وأخوا�ا وكاد وأخوا�ا. أو ضمريية، كنقل من وما وأي إىل معاين الشرط واالستفهام وامل

، فتمام حسان �ذا التقسيم أعاد صياغة النظام النحوي؛ على أساس )2(»الظرفية والتعجب اخل ... 

  فكرة تظافر القرائن اللغوية يف حتديد املعىن.

  

 «:  هقولا رأيه يف مربّرً يرى ضرورة هلذا التقسيم وال  مل يتوافق معهالساقي  مصطفىلكن فاضل 

والذي يبدو يل أن ال ضرورة لتقسيم األداة إىل أصلية وحمولة ما دمنا نالحظ يف مواقع االستعمال 

اللغوي تعدد املعىن الوظيفي للجنس الواحد وما دمنا نعترب مفهوم األداة شامالً لكل الكلمات اليت 

جب، وأداًة أداة للتعأفردناها عن بقية أقسام الكالم، فقد تستعمل (ما) أداة للنفي، وأداة للشرط، و 

لالستفهام، فتكون من األدوات، وقد تستعمل ضمريًا موصوًال فتكون من قسم الضمري، وقد 

تستعمل (كان) تامة فتكون من األفعال فينطبق عليها تعريف الفعل وتقبل عالماته، وقد تستعمل 

 )3(.  »…ناقصة فتكون من األدوات

  

  

                                                           
 . 123، ص  1994، طبعة -املغرب-اللغة العربية معناها ومبناها،دار الثقافة للطباعة والنشر، الدار البيضاء  :متام حسان  )1(
 . 123، ص  املصدر نفسهينظر: متام حسان ،  )2(
 . وما بعدها 265م.ص1977من حيث الشكل والوظيفة،  القاهرة،أقسام الكالم العريب  فاضل مصطفى الساقي: )3(



   والوظيفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطلح األداة النحوية: المفهوم والمنهجالفصل األول :

 

19 
 

  التعليق باألداة:-3

اللغة العربية  التعليق باألداة أشهر أنواع التعليق يف«كيفية التعليق باألداة يف قوله: و-متام-وبنيَّ  

الفصحى فإذا استثنينا مجليت اإلثبات واألمر بالصيغة (قاَم زيٌد ، وزيٌد قائٌم ، وُقْم) ، وكذلك بعض 

أجزائها على  العالقة بنيمجل اإلفصاح فإننا سنجد اللغة الفصحى على اإلطالق تتكل يف تلخيص 

  من الشكل اآليت: -حسب متَّام حسَّان-، وميكن أن يتضح ذلك)1(»األداة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 123، ص :  اللغة العربية معناها ومبناهامتام حسان ،  ينظر:)1(
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  )1(الشكل(أ)

  اجلملة                                                                          

  خربية                                                                                          إنشائية                                

  طلب                                   شرط                                إفصاح                                                                      

  إثبات نفي    تأكيد                                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 124، ص :  مرجع سابقمتام حسان ، ينظر:  )1(
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تلخص معاين النفي والتأكيد واالستفهام واألمر بالالم والعرض  -حسب اعتباره-فاألدوات هنا 

والتحضيض، والتمين والرتجي والنداء والشرط اإلمكاين والقسم والندبة واالستغاثة والتعجب كل 

جنده يف   داخل اجلملة كالذيذلك باإلضافة إىل ما لألداة من وظيفة الربط بني األبواب املفردة يف

حروف اجلر والعطف واالستثناء واملعية ، وواو احلال ، أو من وظيفة أداء معىن صريف عام كالذي 

  )1(نراه يف أداة التعريف.

ة تشرتك األدوات مجيعا يف أ�ا ال تدل على معان معجمي«  الوظيفة اجلوهرية لألداة حبيثوبنيَّ 

ام هو التعليق مث ختتص كل طائفة منها حتت هذا العنوان العام ولكنها تدل على معىن وظيفي ع

بوظيفة خاصة ؛ كالنفي والتأكيد وهلم جرا ؛ حيث تكون األداة هي العنصر الرابط بني أجزاء 

، : ليمَ  كالذي نراه يف عبارات مثلاجلملة كلها حىت ميكن لألداة عند حذف اجلملة أن تؤدي املعىن  

، وإنَّ ، لعّل ، ليت ، لو ... اخل ، فيكون املعىن الذي تدل عليه هذه األدوات عمَّ ،مىت ، أين ، رمبا 

  )2(. »هو معىن اجلملة كاملة وحتدده القرينة بالطبع

  تعليق:

أن األدوات ال تؤدي املعىن إّال بتعلقها مع غريها وذلك من قبيل فيما سبق ان ام حسّ متّ ح وضّ 

علق مبا يليها، حوية أل�ا مل تتق وظيفتها النّ مامل حتقّ  ..وتسكت، فهي هنا ال معىن هلانقولك: عمّ 

أما يف حني قولك يف املسائلة أو االستفسار عن شخص ما : عّمن تتكلم؟ أو مىت أسألك جتيبين، 

فاجلملة هنا حققت املعىن ألن األداة تعلقت فيها مبتعلق أبان عملها، وهذا ما جيعل األداة تتصف 

زها عن باقي القرائن، وسنعرض يف حتديد مسا�ا حسب اعتبار متام مبجموع من السمات اليت متي

  . سيأيتحسان فيما 

  

  

  

  

  

                                                           
 . 125ص  ، مرجع سابق. متام حسان ، )1(

  .نفسها : الصفحةمتام حسانينظر: . )2(

  



   والوظيفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطلح األداة النحوية: المفهوم والمنهجالفصل األول :

 

22 
 

  سمات األداة النحوية : -4

ولألدوات مسات من حيث املبىن  «عن مسات األدوات النحوية قائال : متام حسان ّدثحت  

  هذه املميزات فيما يأيت: بعض نوّضح ، وميكن أنْ )1(» ومن حيث املعىن متيزها عن بقية أقسام الكلم

  

صبا لدراسة ومن مث تعترب جماال خ متأصيال يف حقل الرتبة من الضمائ األدوات أشد تبة:الرّ 41

ظاهرة الرتبة يف اللغة العربية الفصحى ... فمعظم اجلمل يف اللغة العربية تتخذ أدوات تلخص 

اجلر  هي الصدارة كما أن رتبة حرفيف هنا رتبة أدوات اجلمل مجيعا ضالعالقة بني أجزائها ، ون

هي التقدم على ا�رور ورتبة حرف العطف هي التقدم على املعطوف ويتقدم حرف االستثناء 

على املستثىن ، وواو املعية على املفعول معه وواو احلال على مجلة احلال ، فكل أداة يف اللغة 

ديد املعىن املقصود باألداة تعني على حتالفصحى حتتفظ برتبة خاصة وتعترب الرتبة هنا قرينة لفظية 

، فالصدارة هنا هي الفارق الوحيد يف الرتبة بني األداة وبني الظرف ألن الظرف إذا تعدد معناه 

الوظيفي فأصبح أداة شرط لزم الصدارة يف اجلملة فتصري اجلملة الشرطية : "مىت أهلَّ رمضان 

ة من فهذه إحدى السمات اليت متيز األدا ملوضع،أزرَك " وال تكون "مىت" يف الشرط إال يف هذا ا

  )2(الظرف ومن غريه من أقسام الكلم .

  

األدوات مجيعا ذات افتقار متأصل إىل الضمائم إذ ال يكتمل معناها إال �ا فال ضام : التّ  42

يفيد حرف اجلر إال مع ا�رور وال العطف أال مع املعطوف حىت أدوات اجلمل مفتقرة إىل ذكر 

اجلملة كاملة بعدها وال حتذف اجلملة حيث حتذف وتبقى األداة بعدها إال مع القرينة اليت ميكن 

  )3(ملراد فتحل القرينة يف إيضاح معىن األداة حمل اجلملة . �ا فهم ا

  

األدوات كالضمائر منها املنفصل ومنها املتصل فذا كانت األداة على الرسم االمالئي: 43

 »باء اجلر «حرف واحد كانت أداة متصلة مبا يأيت بعدها من ضميمة،من قبيل قولك: باستعمال 

                                                           
  . 126 ص رجع سابق ،ممام حسان ،ـ. ت)1(

  .نفسها الصفحةمام حسان ، ـ. ت)2(
  .نفسها الصفحةتـّمام حّسان ، . )3(
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وإذا كانت األداة على أكثر من حرف واحد فتفصل يف الكتابة «،»حملمدٍ «والمه يف »مبحمد«يف 

فأما « )على صاحل(و) عن صاحل(كأن تقول: )1(»» أداة منفصلة «عما بعدها ويطلق عليها 

فالوصل هنا للضمري ال لألداة حني أصبح على حرف واحد حلق مبا  »عليه«و»عنه«و»منه«

  ) 2(.»قبله

  

ولو أخذنا مبا ورد عن تقسيم األداة فيما قاله « قائًال:  فاضل مصطفى الساقي وأضاف    

 املعىن الوظيفيّ  دنا يف هذه احلالة نتجاهل حقيقة تعدّ األستاذ متام لوقعنا يف بعض االضطراب، ألنّ 

ي ل مبىن يؤدّ ك  لطبيعة األداة ودورها يف الكالم نستطيع القول إنّ «، وبــــهذا الفهم »للمبىن الواحد

  )3(.»رد عن بقية األقسام شكًال ووظيفةعليق هو من قسم األداة اليت تنفتّ وظيفة عامة وال

  

في ا، فالنّ ى األدوات بامسهسمَّ ة تُ ي وظيفة خاصّ طائفة من األدوات تؤدّ  كلّ   وفضالً عن هذا فإنّ 

، فيكون معىن األداة رطفي واالستفهام والشَّ ة تقوم �ا أدوات النَّ رط مثالً معاٍن خاصَّ واالستفهام والشَّ 

هو معىن اجلملة، ومن هنا يربز تشابك العالقة بني األداة وبني مجلتها حبيث تسري التسمية الواحدة 

  )4(على األداة واجلملة معاً.

  

ى هي روابط تربط أجزاء اجلملة بعضها ببعض وتـدل عل« بقوله:  وعرفها مصطفى النحاس  

 فإذا قلنا مثالً: ذهب حممد وعلي من املنزل إىل اجلامعة، فنأيت ...،خمتلف العالقات الداخلية بينهما

بالواو العاطفة بني حممد وعلي للداللة على عطف عنصر من عناصر اجلملة على آخر، ومبن للداللة 

ولذا متثل هذه الروابط أو هذه األدوات مرحلة االرتقاء  …على االبتداء وبإىل للداللة على االنتهاء 

  )5(».اللغوي

  

                                                           
 .06، ص األدوات النحوية بنيتها ووظيفتهاحممد خان :  ، و126، صمرجع سابقمتام حسان:  :ينظر )1(
 .06، صاملصدر نفسهينظر: حممد خان: )2(

 . 266صمن حيث الشكل والوظيفة ، أقسام الكالم العريب  فاضل مصطفى الساقي:)3(

 . وما بعدها 264، ص نفسه رجعامل فاضل مصطفى الساقي: ينظر:)4(

 .24، ص حويةدراسات يف األدوات النّ مصطفى النحاس: )5(
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ىن يف نفسها، تدل على معال كلمة «على أ�ا) حو الوايفالنّ ( يف كتابه اس حسنفها عبّ ويعرّ 

 فمن قبيل ذلك قولك،)1(»داللة خالية من اجلملة-بعد وضعها يف مجلة-وإمنا تدل على غريها 

اجلزائر العاصمة): لصار معىن هذه اجلملة اإلخبار بسفري الذي انطلقت  إىلبسكرة من (سافرت 

ا بعدها أفادت معىن ظهر م »إىل«فكلمة « فيه من بسكرة، وبلغت �ايته إىل اجلزائر العاصمة:

ومل يظهر وهي منفردة وإمنا ظهر على  غريها بعد وضعها يف مجلة   »االنتهاء«مباشرة، وهذا املعىن هو

 »من«: ةمعىن االبتداء املستفاد من كلم إظهاره، كما كانت اجلملة سببا يف إظهار كانت السبب يف

  ) 2(».والذي ظهر على مابعدها مباشرة

  

وحاول الباحث سالم موجد خلخال أن يقصر مصطلح األداة وعلى األلفاظ اليت تقوم 

قوله: فحرفا االستفهام ببتأثري لغوي معني بعيداً عن العمل اإلعرايب ومقتضياته، وميثل لفكرته هذه 

فهام، يقومان يف اجلملة بالعمل ذاته الذي تقوم به بقية أمساء االست -على سبيل املثال–(هل واهلمزة) 

أي أن اجلميع يقوم بتحويل اخلرب إىل إنشاء؛ لذلك جند أن من نظر إىل هذه املسميات من هذه 

، فهي …قاإىل املتحصل العام من السيّ الزاوية وأطلق عليها مصطلح (أدوات) اعتماداً على نظرته 

، فوجود (هل) اقيإذن أدوات عاملة يف اجلملة ليس على املستوى اإلعرايب وإمنا على املستوى السيّ 

أيضاً، مع  ةة ووجود (كيف) يف اجلملة يعطيها صفة استفهاميّ يف اجلملة يعطيها صفة استفهاميّ 

  )3(ة. ة واحلرفيّ الفارق بينهما يف حدود االمسيّ 

  

هي القسم األخري من أجزاء الكالم، يتضمن ما بقي من «:يف قوله فها إبراهيم أنيسويعرّ 

ألفاظ اللغة، ومنها ما يسمى عند النحاة باحلروف سواء أكانت للجر كما يقولون أو للنفي أو 

 حتت،ة؛ مثل: فوق، و ة كانت أو مكانيّ روف زمانيّ ب ومنها ما يسمى بالظّ عجّ لالستفهام أو للتّ 

ريب ب يف املرتبة األخرية من أجزاء الكالم العضح من قوله  أّن األداة ترتتّ ويتّ ، )4(».وقبل،وحنو ذلك

                                                           
 .68ص،1ج، (دت)، و الوايف، جممع اللغة العربيةعباس حسن: النحينظر:  )1(

 .67، صنفسهعباس حسن: املرجع  ينظر:)2(

 . 06.صم1998 ،ينظر: سالم موجد خلخال: املسائل اخلالفية يف األدوات واحلروف (رسالة ماجستري)، جامعة بغداد، كلية اآلداب )3(

 . 294م، ص1978، 6إبراهيم أنيس: من أسرار العربّية، مكتبة األجنلو املصريّة للطّباعة والّنشر، مصر، ط)4(



   والوظيفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطلح األداة النحوية: المفهوم والمنهجالفصل األول :
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ا حتتاج لى أ�ّ ان عام حسّ غة؛ أي هي كما اعتربها متّ ن فيها كل ما بقي من ألفاظ اللّ ه ضمّ حبيث أنّ 

  ي املعىن.لضمائم غريها يف بعضها البعض كي تؤدّ 

  

ا كان حويني للكالم، ووصفهم لألداة، وحتديدهم لأللفاظ اليت تقع حتتها، إمنّ ويبدو أن تقسيمات النّ 

ري الوظيفة ياقي، ومل يشر أحد منهم إىل تأثكلية دون إغفال للمعىن السّ زات الشّ قائماً على أساس املميّ 

  . ة لأللفاظ يف نسبتها إىل قسم معّني اإلعرابيّ 

  

ثون قاط اليت جاء على ذكرها احملدالنّ  أهمّ  يستدعي الوقوف علىاألداة  واستقصاء  مفهوم  

  ما يأيت:فيل ذا املفهوم  واملتمثّ سالفا يف توسيعهم هل

  )1(حبروف املعاين. -القدماء-حويني ى عند النّ ما يسمّ  -1

عندهم من األمساء وهي: من، وما، وأي، ومىت،  بقية أدوات االستفهام اليت كانت تعدّ  -2

  . مْ وكَ  ، وكيف،ان، وأين، وأىنَّ وأيّ 

عندهم من األمساء وهي: من، وما، ومهما، وأي،  عدُّ رط اليت كانت تُ بقية أدوات الشَّ  -3

  ان، وكيفما.، وحيثما، ومىت، وأيَّ وأين، وأىنَّ 

ها من األدوات لألسباب ان يف عدّ ام حسّ كان وأخوا�ا، وكاد وأخوا�ا، حسب رأي متّ   -4

  )2(اليت ذكرها.

ينبغي أن يتسع يف داللته ليضم فضًال عما أمساه النحويون (حروف ويبدو أن مصطلح األداة 

ها، قاملعاين) األلفاظ اليت خرجت عن جنسها سواء يف خصائص بنيتها أو يف معناها أو يف تعلّ 

اظ اليت ال غوي متيزها عن غريها. ولتشمل األلفكيب اللّ ة واضحة يف الرتّ واليت متتلك خصوصيّ 

 األداة وما حتديد معىن ذي رافقالالفهم  أويل، و�ذا إال بالتّ  عل)تنتمي إىل جنس (االسم والف

  .غات أخرىسوّ من مُ  يه تشتمل عل

  

م حاة العرب واحملدثني، ميكن اخلالص إىل ذكر بعض املفاهيوبعد استقصاء مفهوم األداة لدى النّ 

املفهوم)، كما ( املعىن األصلي(الداليل)، املعىن االصطالحي –اليت تناولوها من حيث: املصطلح 
                                                           

 .11، ص2.، ج1975ؤوف سعد، القاهرة حو ، حتقيق: طه عبد الرّ يوطي: األشباه والنظائر يف النّ ين السّ ينظر: جالل الدّ )1(

 .وما بعدها 128، ص اللغة العربية معناها ومبناهاينظر: متام حسان،  )2(
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يب يف حوية يف الرتاث العر خلصتها "إيناس كمال احلديدي" من خالل كتا�ا "املصطلحات النّ 

  )1(ضوء علم االصطالح احلديث" يف اجلدول اآليت:

  

المعنى األصلي (الداللة   المصطلح

  المعجمية)

المعنى 

  االصطالحي(النحوي)المفهوم

اسم(كان/إنَّ/ال النافية 

  للجنس)

اسم الشيء عالمته ؛أي ما 

  يعرف به الشيء.

معمول من العوامل حمكوم -

عليه بأمر فقد تكون مرفوعا لـ 

(كان أو أحد أخوا�ا) وقد 

يكون منصوبا لـ (إنَّ أو إحدى 

  أخوا�ا).

معمول لعامل من العوامل -  ما أتاك من نبأ عما تستخرب.  خبر (كان/إنَّ/كاد..)

حيكم به على اسم هذا العامل، 

فقد يكون مرفوعا لــ (إنَّ أو 

إحدى أخوا�ا)وقد يكون 

منصوبا لــ (كاد أو إحدى 

  أخوا�ا)

نسخ: النسخ إبطال الشيء   األفعال الناسخة

وإقامة آخر مقامه؛ قال ابن 

األعرايب: تبديل الشيء من 

الشيء وهو غريه ومنع اآلية 

  باآلية: إزالة مثِل حكمها.

  

أفعال داخلة على املبتدأ و -

لفاعل اخلرب ترفع املبتدأ تشبيها با

ويسمى امسها وتنصب خربه 

  تشبيها باملفعول ويسمى خربها

                                                           
-ريةاحلديث،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندكمال احلديدي: املصطلحات النحوية يف الرتاث النحوي يف ضوء علم االصطالح   إيناس)1(

 .127م، ص 2006، 1مصر، ط
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حروف 

  (العطف/الجر/النصب)

احلرف: من حروف اهلجاء: 

معروف واحد حروف 

التهجي واحلرف: األداة اليت 

تسمى الرابطة أل�ا تربط 

االسم باالسم والفعل بالفعل  

كــ "عن" و"على" وحنومها. 

قال األزهري: كل كلمة 

بنيت أداة عارية يف الكالم 

  لتفرقة املعاين فامسها حرف.

واحلرف يف األصل: الطرف  

واجلانب، وبه مسي احلرف من 

  حروف اهلجاء

حروف العطف هي احلروف 

العاطفة أو املستخدمة يف تركيب 

اس هذا عطف النسق، وهي أس

الباب النحوي حىت أن كثريين 

يطلقون حروف العطف 

  ويريدون عطف النسق.

حروف اجلر هي حروف جتر -

  األمساء اليت تدخل عليها.

حروف النصب هي احلروف -

 اليت ينتصب بعدها الفعل؛ وهي

  مخسة أحرف.

  

  تعليق:

اللية كلية والدّ لشّ روط االشّ  ة؛ق يف هذه ا�موعة املصطلحيّ  اآليت: لقد حتقّ ماذج يتبّني من هذه النّ 

من نظام  نهاعلى ما يتضمّ  واحد يدلّ  لوضع املصطلح من حيث جاءت مستوية يف نظام شكليّ 

ما بينها ولكنها اختلفت في ة واحدةيعتمد صيغة أساسيّ  كلي الواحدظام الشّ موّحد وهذا النّ  داليلّ 

ر وا�رور، و إذا  األساسية كمركبات اجلايغة دت بدخوهلا يف تراكيب ُأضيفت فيها إىل الصّ حني تعدّ 

كزة على العطف أو بات املرتة واملركّ بات النعتيّ ة واملركّ بات اإلسنادية واملركبات اإلضافيّ كانت املركّ 

ة افيّ حوية مل يصادفنا املركب اإلسنادّي، يف حني غلبت املركبات اإلضالبدل فإنه يف املصطلحات النّ 

ب)، ومن النص -(اجلر و حروف العطف (إّن) نخرب كاو  واسم كان (إّن) ة؛ كأفعال املقاربةوالنعتيّ 

  )1(اصبة..اخل.اسخة، وأن النّ األفعال النّ :ب النعيتّ مناذج املركّ 

 )2(:كاآليتقسيم والوظيفة  حوية من ناحية املفهوم والتّ مفهوم األداة النّ  أْن يّتضحوميكن 

                                                           
 .وما بعدها135ينظر: إيناس كمال احلديدي: املرجع السابق، ص  ) 1(

وما 48م. ص0092، 1األردن، ط-احلروف واألدوات تأثريها على األمساء واألفعال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانحمّمد حسني العزّة: ينظر: )2(

 .بعدها
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  هاــتـــيفـــوظ  هاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواعـــــــــــــــأن  مفهوم األداة
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فة من حروف أدوات االستثناء مؤلّ -1

  وأسماء وأفعال.

أداة االستثناء: كلمة ُخترُِج االسم الواقع بعدها 

  حكم ما قبلها وتتألف من:من 

،حاشا حروف: وهي: إال أو بيد، حىتّ -1

  ،خال، غدا.

  أمساء: سوى، غري ، السيما. -2

فة من حروف أدوات االستفهام مؤلّ  -2

  وأسماء.

أداة االستفهام :كلمة ُيستعَلُم �ا عن شيء 

  أو أمر وتتألف من:

  حروف: اهلمزة، ما، هل.-1

، أين، أيان، أيُّ، كْم،  -2 أمساء: أىنَّ

  كيف،مىت،من، ذا، ما، ماذا.
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أدوات الجزم مؤلفة من حروف  -3

  وأسماء.

أداة اجلزم:عامل جيزم الفعل املضارع بعده 

  بشروط ويتألف من:

ا، ال ّــ مـل  مل، إذما، الم األمر،حروف: -1

  الناهية.

  حيثما، أيَّان، أينما، أين، أىن، أمساء:-2

  من، مهما، من، ما. مىت، كيفما،

  

  

  

أدوات الشرط مؤلفة من حروف  -4

  وأسماء.

أداة الشرط: كلمة تدخل على مجلتني لتبني 

أن اجلملة الثانية يتوقف حصوهلا على حصول 

  األوىل وتتألف من:
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حروف: إذما،أّما، إن، أو، على، لوال، -1

  لوما.

ان، ، أّي، أين، أينما، أيّ أمساء: إذا، أىنّ -2

ا ، مىت، من، مهما، 
ّ
حيثما، كلما، كيفما، مل

  ما.

فة من حروف سخ مؤلّ أدوات النّ  -5

  وأسماء وأفعال.

سخ: كلمة تدخل على املبتدأ واخلرب أداة النّ 

ظا وحتدث تغيريا يف حركة إعرا�ا، فتغريها لف

ينقل االعراب من حال إىل حال وتغريها معىن 

ينقل احلدوث من زمن إىل زمن أو من جواز 

  إىل وجوب. تتألف أدوات النسخ من :

حروف: احلروف املشبهة بالفعل،حروف -1

  النفي، ال النافية للجنس. 

ل ناقصة: كان وأخوا�ا، كاد أفعا -2

  وأخوا�ا.

  .أمساء مشتقة من األفعال الناقصة -3



   والوظيفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصطلح األداة النحوية: المفهوم والمنهجالفصل األول :
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أدوات النفي مؤلفة من حروف وفعل  -6

  واحد.

  

  

  

  

أداة النفي: كلمة تستعمل إلنكار احلكم عّما 

بعدها أو لعدم إثباته. تتألف أدوات النفي 

من: حروف: إن، كال، مل، ملا، 

 وعملها يف وفعل واحد: ليس، لن،ال،الت،ما

  االعراب يكون:

عامل جزم يف الفعل: مل، ملا،  -1

  ال.

  عامل نصب يف الفعل: لن. -2

عامل رفع مث نصب يف االسم:  -3

  ما. إن، ال، الت،

مث رفع  (بشروط) عامل نصب -4

  يف االسم: ال النافية للجنس.

  

 

  

حاة النّ  أنّ ث حي، النحو العريب القدمي،  حو هو وليد القول فإن مصطلح األداة يف النّ  جمملو 

وهذا   ،من ناحية الوظيفة واملنهج اوا فيهم اختلفأ�ّ مع القدماء أشاروا إىل مثل هذه املصطلحات 

مرهونا  بعدما كان هامفهوممن عوا م وسّ حيث أ�ّ  ،احلديث أصحاب النحو العريبهمله الذي مل ي

  .من ذلك وسعة ليصري عندهم مبفهوم أعلى احلرف والعامليّ 

    



 

 

  الفصل الثـّاني:

األداة الّنحوية بين المفّسرين والّنحاة المحدثين من  

خالل كتاب األدوات النحوية في كتب التفسير  

  لمحمود أحمد الصغير:

  

 المبحث األّول : 

  المتعّلقة بها:معاني التّخصيص الّنحوّية والقضايا  

  الظّرفية.- أ

 ظرف المصاحبة. - ب

 المبحث الثـّاني:

  القضايا المتعلّقة باالستثناء ومعاني حروف الجرّ 

  القضايا المتعلقة باالستثناء.-أ

  القضايا المتعلقة بمعاني حروف الجّر.-ب



  بين النحاة والمفسرين ـــــ مصطلح األداة النحويةالفصل الثاني:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  توطئة:

هو أحد أغزر الكتب  غريحملمود أمحد الصّ  فسرياألدوات الّنحوية يف كتب التّ  كتاب  

ا، فهو هة قدميها وحديثغة العربيّ عات مشلت مجيع علوم اللّ ة وتوسّ حيمله من مشوليّ  ، ملاوأنفعها علما

 ةرون أال وهي قضيّ حاة املفسّ تدارسها النّ  أحد أهم الكتب اليت درست أحد أهم القضايا اليت

موضوع دراسيت ملا حيويه األدوات الّنحوية يف أساليب تفسري القرآن الكرمي، هلذا اخرتته بأن يكون 

قت منه و�لت ما طاب منهله فجعلت من دراسة ة ختدم املوضوع؛ حبيث طبّ من مواضيع موسوعيّ 

 بعض ، واآلخر: درست فيهخصيصقضايا معاين التّ  فصلني: فصل درست فيه بعض الثاب الثّ الب

     . حويةمعاين األساليب النّ 

فسري كثرية؛ حوية يف كتب التّ خصيص يف كتاب األدوات النّ جاءت قضايا معاين التّ فقد 

ض إليه يف كتابه، وهلذا تعرضت إىل دراسة حو إال وذكره، وتعرّ حيث أنه مل يرتك بابا من أبواب النّ 

حوية عند اول مواضيع األدوات النّ ة وتفصيل يف تنالث من كتابه مبا حيمله من مشوليّ الباب الثّ 

  .ريناملفسّ 

املباحث  فصيل يفها بشيء من التّ بعض ة قضايا وسنعرض إيلعدّ ا الكتاب ورد يف هذ ولقد  

  الية.التّ 
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  المبحث األول: معاني التخصيص النحوية والقضايا المتعلقة بها:

باب املعاين عدة قضايا وسنعرض إليها  لقد ورد يف األدوات النحوية يف كتب التفسري قي   

  بشيء من التفصيل فيما يلي: 

  القضايا المتعلقة بالظرفية:

أحد املعاين النحوية اهلامة «أن الظرفية هي:  )األدوات النحوية يف كتب التفسري(جاء يف  

املقيدة للحدث واليت ختصص وقوعه يف الزمان واملكان؛ وتقوم عليه جمموعة من األدوات إضافة 

وقد احتفل املفسرون �ذا املعىن وعرضوا �مل األدوات اليت تؤديه ووجدوا شيئا  إىل كلمات أخرى

إذ محلوا بعضها على ،لصة له ويف املصاحبة نوعا منهمن دالالته يف عدد من األدوات غري اخلا

 )1(»يف غري األدوات وبينوا معاليمها بعض وربطوا بني معانيها وعارضوا مبا  يناظره من معىن الظرفية

  ويتضح من هذا القول نقطتني هامتني مها:

مفهوم الظرفية باعتبارها أحد أهم املعاين النحوية اليت �تم باحلدث الزماين واملكاين، و ينطبق  -1

فالظرف «حيث يقول: )النحو الوايف ( كتابهيف  ) عباس حسن(مع ما ذكره  - للظرفية-مفهومه 

باطراد؛ أي : بأن تتعدى إليه   )يف(هو اسم منصوب يدل على زمان أو مكان يتضمن معىن 

كل األفعال مع بقاء تضمينه يف املعىن لذلك احلرف الدال على احتواء الظرف ملعىن عامله، 

، وإذا ما تأملنا كال التعريفني سنجدمها يركزان على )2(»وينقسم إىل ظرف زمان وظرف مكان

آلخر: يتمثل يف تضمني شيئني مهمني : يتمثل األول يف تعلق الظرفية بالزمان واملكان، وا

جمموعة من األدوات اليت تتشاكل لتفيد يف معىن الظرفية، يف حني جند أن الدكتور متام حسان 

قرينة معنوية على إرادة «قد صنف الظرفية ضمن القرائن املعنوية واليت تتحدد عنده يف أ�ا: 

ئم بذاته وأن بعض ما أن الظروف يف العربية قسم من أقسام الكلم قا حيث؛ معىن املفعول فيه

ينتمي إىل األقسام األخرى من الكلم ينقل إىل معىن الظرف فيستعمل كما يستعمل الظرف 

مفعوال فيه ويسمى معظمه متصرفا وذلك كاملصدر وصيغيت الزمان واملكان وبعض حروف اجلر  

ت و كمذ ومنذ وبعض الضمائر اإلشارية كهذا ومث وبعض املبهمات مثل كم واألعداد و اجلها

أمساء األوقات وأمساء العالقات املفتقرة إىل اإلضافة كقبل وبعد وحتت وفوق وأمساء األوقات 

                                                   
 .440م، ص20011، طلبنان،  –حممود أمحد الصغري: األدوات النحوية يف كتب التفسري، دار الفكر املعاصر للنشر والتوزيع، بريوت  )1(
 .243، ص2العربية، القاهرة، (دت)، ج عباس حسن: النحو الوايف باألساليب الرفيعة واحلياة املتجددة، جممع اللغة) 2(
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احملددة املعينة كاآلن وأمس وسحر وبكرة اخل،كل هذه الكلمات ليست ظروفا ولكنها تشرتك 

مع الظروف يف أمر هام هي أ�ا تنقل إىل الظرفية فتفيد معىن املفعول فيه فتخصص زمان 

انية فالدكتور هنا يتوافق معهما من ناحية الوظيفة الزم، )1(»ومكانه على معىن االقرتان احلدث

حيث أنه يرى بأن )يف(كانية، لكنه اختلف مع عباس حسن يف قضية تضمن الظرف ملعىن وامل

اليت « الظرفية قرينة معنوية تتقيد بالتخصيص أي أ�ا تتقيد بالتعيني وهذا ما جيعلها غري الظرفية 

(يف أو ما يأيت مبعناها) ألن الظرفية هنا قرينة معنوية ولكنها يف حروف اجلر  فيد يف حرف اجلرت

  )2(.»عالقة احتواء 

رين اعتنوا بالظرفية عناية هامة من ناحية الوظيفة النحوية وكذلك اشرتاكها يف املفسِّ  أنّ  -2

وعن ويف ومع وغري ذلك من األدوات،  العمل باألدوات املتعلقة مبعاين الظرفية كالباء والالم وإذا 

كما كان لتمام حسان رأي فيما سبق عن الوظيفة النحوية اليت تؤديها جمموعة من األدوات يف 

  حتقيق معاين الظرفية. وهذا ما يوجب جمموعة من القضايا اليت سنستوضحها فيما يلي:

  أدوات الظرفية:   -أ

، )يف(و )إذ( تبينوا فيها معاين«ين قال حممود أمحد الصغري يف هذا اجلانب بأن املفسر 

وقد اختلفوا يف بعض جوانبها،ولكنهم اتفقوا يف معاين ، )حيث(و )مثّ (الفجائية و )إذا(و

الشرطيتني منها،  )لـمــــَّا( و) إذا( أكثرها، وأشاروا إىل مستوى استعماهلا. وال شك أ�م جعلوا

  هذه األدوات  بعضعن  احلديثوميكن )3(»إال أننا تركنا احلديث عنهما إىل أسلوب الشرط

  يف اجلدول التايل: - من خالل ما قاله حممود الصغري-
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 .وما بعدها 197، صمتام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها )1(
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  .441حممود أمحد الصغري: األدوات الّنحويّة يف كتب التفسري، ص) 

المعنى االصطالحي(النحوي)عند بعض النحاة  

 المحدثين

  المعنى االصطالحي(النحوي)عند

 المفسرين النحاة

 األداة

(...)الظروف اجلامدة اليت يقول النحاة أ�ا  أن«يرى متام حسان

تضاف إىل اجلمل(..)و هي جديرة باسم الظرف عند تقسيم الكالم 

و ظرفيتها ظرفية اقرتان حدثني فإذا قلت(حضر زيد إذ حضر 

تقرن بني احلضورين(...)فالظروف الدالة على االقرتان »إذ«عمرو)فإن 

وتتحول من هذا املعىن  يبقى هلا معناها عند استعماهلا أدوات شرط،

إىل معىن االحتواء عند استعماهلا أدوات استفهام[أي:أن ظرفية 

ــــواء فيها]    )1(».الظرف تقرتن مع ظرفية احلرف أو األداة لعالقة االحتــ

ظرف للزمن -إذ:«)النحو الوايف(وقال عنها عباس حسن يف كتابه

املاضي يف أكثر استعماال�ا، وقد تكون للمستقبل بقرينة، وهي مبنية 

على السكون، غري متصرفة يف األغلب مضافا إليه، واملضاف اسم 

حينئذ[حَني+إٍذ]يوَمئٍذ[يوم+إٍذ]..،فتحرك بالكسر عند زمان، حنو:

لك بعد  التنوين. وترد للمفاجأة أو زائدة لتأكيد معىن اجلملة كلها؛ وذ

املختومة باأللف الزائدة أو ما الزائدة؛ حنو: بينما حنن » بني«كلمة 

،  )2(».جلوس إذ أقبل صديق..ومثل:فبينما العسر إذ دارت مياسريه

الظرفية هي اليت يكون ««كما أنَّ الدكتور علي أبو املكارم يرى أّن 

ملسند أم فيها املسنُد ظرفًا أو جارًا أو جمرورًا سواء أمتقدما كان هذا ا

  :﴿متأخراً؛ حنو قوله تعاىل            

                     

                     

                /214﴾ [البقرة[ ،

 ﴿وقوله:                

                        

           /وقوله ،]142﴾ [البقرة: ﴿    

تقـــع هـــذه األداة عنـــدهم للماضـــي و املســـتقبل «-

ـــــد  ــــــة والفوائـ وتشــــــتمل علــــــى بعــــــض املعــــــاين الفرعي

عليهــــا ومحلــــوا »إذا « الدقيقــــة، مبقارنتهــــا بقرينتهــــا 

ــــــتخد ــــ ــــ ـــــض االســـ ــــ ــــ ـــــبعــــ ــــ ــــ ــــ ـــــبة »أن«امات كـ ــــ ــــ الناصــــ

(».الشرطية»إن«و
4

3(  

أمجعوا فيها على أن األصل فيها أن يكون -

و األصل «للزمان املاضي كما قال الزجاج

الداللة على ما مضى. تقول: أتيتك إذ »إذ«يف

   ﴿قمت، وجعل من ذلك قوله تعاىل: 

              

         ﴾ونقل ]،33عمران/ [آل

عن املربد أن داللتها على املاضي ثابتة وإن جاء 

الفعل بعدها مضارعا يدل على املستقبل كما هو 

  األمر يف قوله تعاىل:  

﴿                 ﴾

خمشري وجعل الزّ  ،ي: إذ قلتأ ]،37/[األحزاب

من ذلك من حكاية احلال املاضية وقال يف توجيه 

 ﴿ :قوله تعاىل     

  ﴾ /وجاء مضارعا مع ]، 72[الشعراء

حكاية احلال املاضية ومعناه:  على»إذ«إيقاعه يف

استحضروا األحوال املاضية، اليت كنتم تدعون 

وهذا أبلغ من فيها، وقولوا هل مسعوا أو مسعوا قط؟

الدالة على » إذ« وقد محل وغريه على، التبكيت

 إذ:
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  .442ينظر: حممود أمحد الصغري: املرجع نفسه، ص)2
 .199، متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها )3(
 .244ص، 2ج، النحو الوايف عباس حسن:  ينظر:  )4(

                    

    /وقوله ]،153﴾ [البقرة: ﴿        

            ﴾/ففي اآليتني ، ]156[البقرة

األوىل والثانية تقدم املسند يف حني تأّخر املسند يف اآليتني الثالثة 

والرابعة، فاملسند(الظرف أو اجلار وا�رور) يعرب خربًا يف احلاالت  

حسب -يرفض ؛ فهو»كلها، تقّدم أو تأّخر اعتمد أو مل يعتمد

لق يف هذه اجلملة، تقدير املتع -اعتبار الدكتور حسني علي العقيلي

ويعّد الظَّرف واجلار وا�رور مها اخلرب وقد استند يف ذلك إىل ما قاله 

  )1(».الّرضي   االسرتاباذي:إّن الظَّرف خرب

 

واختلفوا يف داللتها على املستقبل ، املاضي..

وأثاروا  يف أداء هذا املعىن،» إذا« ونيابتها عن

ل هذا االستخدام وذكروا بعض بعض ظال

قياسا  (...) مسوغاته ودواعيه, فقد أجاز الطربي

يف الداللة على املاضي، مستدال »إذا«على نيابة

على ذلك بكالم قدماء املفسرين وبكالم العرب 

﴿مستدال بقوله تعاىل:       

             

               ﴾

  )32(.أي: ولو ترى إذا وقفوا على النار] 27/[األنعام

 

هو أصل معىن االحتواء »يف«حرف اجلر«اعترب متام حسان،أنّ  -

وتكون ظروف االحتواء مبعناه ومن هنا أشار يف حتديد معىن الظرف 

  )3(»».يف«أنه مبعىن

فالظرف هو اسم :«كما وافقه يف ذلك عباس حسن يف قوله-

باطراد؛ أي » يف « منصوب يدل على زمان أو مكان يتضمن معىن 

: بأن تتعدى إليه كل األفعال مع بقاء تضمينه يف املعىن لذلك احلرف 

الدال على احتواء الظرف ملعىن عامله، وينقسم إىل ظرف زمان 

 )4(».وظرف مكان

م) اجلملة الظرفية على 1962أمحد عبد الستار اجلواري( وعدّ  -

اليت يكون املسند فيها ظرفا « أساس طبعة (املسند)، وهي عنده

أي أنه جعلها مقرتنة -(ظرف زمان أو مكان أو جار أو جمرور) 

معىن الظرفية  «يؤدي هذا احلرف عند املفسرين:

املكانية والزمانية، وحيمل عليه بعض األدوات 

األخرى(كالباء والالم ومن وعن ومع وإىل 

وعلى)وقد أجرى املفسرون بعض املقارنات فيما 

بينها وتبينوا مجاليات ذلك وأسراره يف النصوص, 

تكون للوعاء وأن هذا »يف«فقد ذكر الزجاج أن

يف اجلراب  املعىن هواألصل فيها كقولك: التمر

وزيد يف اجلبل، وحدد الطربسي هذا املعىن بالظرفية 

أبو حيان أن ذلك يكون  املكانية، وأوضح

  حقيقة، كقوله تعاىل:  

﴿             

 يف:
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 . 71م، ص2012، 1: حسني علي فرحان العقيلي: اجلملة العربية يف دراسات احملدثني، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، طينظر)  1(

 .51م، ص 1986، 1لبنان، ط-ينظر: مهدي املخزومي: يف النحو العريب نقد وتوجيه، دار الرائد العريب، بريوت) 2( 
 .وما بعدها 444، صالنحوية يف كتب التفسرياألدوات ينظر: حممود أمحد الصغري: ) 3(

 )1(».حنو: (أيف الدار زيٌد؟)، و(أزيد يف الدار؟)  -مبعىن يف

الظرفية هي اليت «م) أنَّ 1964(وورد عند الدكتور مهدي املخزومي 

ه باألداة؛ حنو(يف الدار يكون فيها املسند ظرفا أو مضافا إلي

، فقول مهدي املخزومي ليس واضحا ولكن ميكن أن »رجل)...

نفهم قصده من خالل األمثلة اليت وضح �ا قوله؛ حبيث أنه ضمن 

  )2(الظرفية فيها.» يف « معىن 

  

               

           ﴾ 

 ﴿ ]، وجمازا كقوله تعاىل:127/[النساء

              

 ﴾ للوعاء فكأن » يف«قال  ]60/[األعراف

الضاللة جاء ظرفها مبعىن عند يف بعض املواضع، 

 ﴿:منها قوله تعاىل       

              

                   

               ﴾  

تكون »يف«وأشار الرازي أن  ]86[الكهف/

للظرفية الزمانية أيضا، كقولك: خرجت يف شهر 

 ةوجوز املفسرون النيابة بأدوات كثري  )3(».رمضان

  الظرفية، وتتمثل هذه     األدوات يف:» يف«لــ

  تعد أهم األدوات اليت تنوب عنها  الباء:-1

يف أداء معاين الظرفية املختلفة، بل إن بعض « 

املفسرين جيعلها نظريا لـها، وذلك من خالل 

موازنا�م الكثرية بينهما..، فقد ذكر الفراء أن 

 ﴿:ء مبنزلتها حنو قوله تعاىلالبا  
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  .445، صمرجع سابقحممود أمحد الصغري،  )1(
 .447نفسه، ص رجعاملينظر: حممود أمحد الصغري: )2(

         ﴾ /وأن ]12[احلديد،

معىن: أدخلك اهللا باجلنة هو: يف اجلنة، ووافقه 

  )1(».األخفش وآخرون 

الالم: محلها املفسرون  -2

الظرفية، فجعل من ذلك الفراء »يف«معىن«على

﴿:قوله تعاىل         

           

        ﴾  آل]

ووافقه الطربي وعلل ،أي: يف يوم]، 25عمران/

ملخالفة معىن الالم «استخدامها هلذا املعىن بقوله: 

وذلك أنه لو كان »يف«يف هذا املوضع معىن 

لكان معىن الكالم: فكيف إذا »يف«مكان الالم 

أمجعناهم يف يوم القيامة ماذا يكون هلم من 

  )2(»».العذاب والعقاب؟

على معىن «  )من( من ومع: ومحل القرطّيب -3

﴿املكانية، يف حنو قوله تعاىل:» يف«      

             

              

                 

                

         ﴾ /40[فاطر[ 

مانية يف قوله أي: يف األرض، وعلى الزّ 

﴿تعاىل:            
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 .وما بعدها 449ص مرجع سابق،ينظر: حممود أمحد الصغري: ) 1(

                 

    /واملعىن يف يوم ]، 9﴾ [اجلمعة

عن بعضهم  فقد نقل القرطيب )مع(أما  اجلمعة..،

﴿من قوله تعاىل: )يف(ها مبعىن و جعل همأ�  

                 

               

    ﴾وذلك قياسا على ]، 84 /[املائدة

يف كثري من  )مع( مبعىن )يف( جعل

  )1(».صوصالنّ 

من ) يف(إىل وعلى: جعل أبو عبيدة إىل مبعىن -4

﴿: قوله تعاىل               

         ﴾ 

والتقدير: من أعواين يف ذات  ]،53[آل عمران/

اهللا؟، ونسب الرازي هذا الوجه هاهنا إىل احلسن 

﴿وجعل منه أيضا قوله تعاىل: البصري،   

                  

              ﴾

أي: يف يوم القيامة. وقد استبعده  ؛]87[النساء/

أبو حيان يف اآليات القرآنية، وأقره يف غريها...، 

إىل أ�ا مبعىن  اءفقد ذهب فيها الفرّ  )على( أما

 يف بعض اآليات منها قوله تعاىل: )يف(

﴿              
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 .450، صمرجع سابقينظر: حممود أمحد الصغري:  )1(
 وما بعدها. 279، صالنحو الوايف ينظر: عباس حسن: )2(

                

     ﴾ /يف  أي:، ]102[البقرة

ملك سليمان، وذكر الرازي هذا املعىن يف معرض 

﴿تعاىل: وجوه قوله        

             

           ﴾

على تقدير أ�م يكونون يف جوف ، ]27[األنعام/

النار حميطة �م، غري أنه آثر أن تكون على أصلها 

النار درجات وطبقات بعضها  من االستعالء ألن

 )1(.فوق بعض

الظرفية تضاف دائما إىل مجلة  »إذا«و « قال عنها عباس حسن( م):

فعلية خربية، غري مشتملة على ضمري يعود على املضاف، واألكثر أن 

(يعين صيغة املاضي)، وقد اجتمع النوعان يف قول  تكون ماضوية

  الشاعر: 

  وإذا تـَُردُّ إلى قليل َتقنعُ ۞۞َرغَّْبتهاوالنفس راغبة إذا 

هذه احلالة اعتبارها حرفا،  للمفاجأة فاألحسن يف )إذا( وإن كانت-

فتدخل وجوبا؛ إما على اجلمل االمسية حنو: اشتدت الريح فإذا البحر 

ا تقرب زمن الفعل  )قد(اجلمل الفعلية املقرونة بـــ هائج، وإما على أل�َّ

  )2(»على احلال..

هناك « يف كتابه النحو الوظيفي: أنَّ  إبراهيمعنها عبد العليم  وقال

أّن إذا الشرطية -1فروق بني إذا الشرطية وإذا الفجائية، منها:

ة بالدخول على رطية خاصّ أّن إذا الشّ -2-اسم،وإذا الفجائية حرف

رطية أن إذا الشّ - 3-ة ال يليها إالَّ مجلة امسيةة والفجائيّ اجلملة الفعليّ 

 )إذا( أنَّ  -4-. ة الحتتاج إىل جوابإىل جواب والفجائيّ حتتاج 

ة ذكر يف مبدأ الكالم وإذا الفجائيّ ا تُ دارة أي أ�ّ رطية هلا حق الصّ الشّ 

والرازي إىل أ�ا ظرفية  كل من الزخمشريذهب  

الشرطية؛ حبيث ذكر »إذا«وذلك مبقارنتها بــــ زمانية

   تفسري قوله تعاىل:«يف الــــزَّمــخــشـَري

﴿              

                  ﴾  

مبعىن  الكائنة) إذا(أن التحقيق فيها هو ]، 66[طه/

الوقت، والتقدير: ففاجأ موسى وقت ختييل سعي 

حباهلم وعصيهم، وتابعه الرازي وذلك يف توجيه 

﴿ قوله تعاىل:             

              ﴾ 

حقيق فيها اليت للمفاجأة تقول: قال التَّ  ]51[يس/

، فإذا ورِ رف معناه: نفخ يف الصُّ اليت للظّ  )إذا( هي

إذا 

 الفجائية
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 .341م، ص1969ه/1389، 9القاهرة، ط-ينظر: عبد العليم إبراهيم: النحو الوظيفي، دار املعارف، النيل)   1(

 .وما بعدها 452، صينظر: حممود أمحد الصغري: األدوات النحوية يف كتب التفسري)   2(

 .نفسها الصفحةينظر: حممود أمحد الصغري: )  3(
 .290، ص2نظر عّباس حسن: الّنحو الوايف، جمّمع الّلغة العربّية، (دت)، جي)4(

   ،ا ال تقع يف صدر الكالمأي أ�ّ  ؛�ا ال يبدأ

ة الفجائيّ » وإذا«مان املستقبل على الزّ  رطية تدلّ الشّ  )إذا(أنَّ -5-

 )1(».معناها احلال

يء قد يكون الشّ  نفخ يف هم ينسلون، لكنّ 

يء معلوما كونه ظرفا فعند الكالم يعلم كونه  للشّ 

كقول   د علمكذلك وعند املشاهدة ال يتحدّ 

وغري  ،مس أضاء اجلوّ القائل: إذا طلعت الشّ 

  )2(».ذلك

  

  

 

  يف قوله تعاىل:   )مث (  إىل أنّ  ذهب الطربي 

﴿                  

        /تفيد  ،]51﴾ [يونس

قدير: أهنالك إذا وقع عذاب والتّ ، معىن هنالك

به؟، وخالفه أبو  ها املشركون آنتماهللا بكم أيّ 

وبن أن ذلك تفسري للمعىن ال تفسري  انحيّ 

  رفالظّ  ال تفيد ما يفيده) ـُمَّ ثــ ( ، ألنّ حنويٌّ 

 )3(.)ثَـمَّ  (

 ثـُمَّ 

من الظروف املكانية املالزمة  «حيث يف عرف النحاة احملدثني هي:

للبناء برغم أّ�ا مضافة؛ واألكثر أْن تنبين على الضَّمِّ، وتضاف إىل 

اجلملة االمسية والفعلية وإضافتها للفعلية أكثر، ومن القليل إضافتها 

العلُم غزيٌر، و�َلُت ِمْنه حيُث  ، كأن تقول: َحبْثُت َحيثُ »للمفرد

 )4(طَاَب الـمـُـَقاُم.

أ�ا تكون ظرفا للمكان املبهم،   ،خمشريلزّ ذكر ا

﴿كقوله تعاىل:         

               

           

      /أي: أي ]، 35﴾ [البقرة

ا ة. وأضاف يف موضع آخر أ�ّ نَّ مكان من اجلَ 

 حيث
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  تعليق:

ص القـرآين ال بـالنَّ  ةتبطر رفية اليت اعتد �ا املفسرون كانت ميف اجلدول السابق تبني أن أدوات الظّ   

ــلِ  دراســا�م بحانه وتعــاىل معجــز يف آيــات تنزيلــه، رغــم أن ع ُســاِر لعقــل البشــري فيهــا مكــان ألن الشَّ

بعـض  اللغوية والنحوية إمنا نشأت خلدمة القرآن الكرمي وصونا له وتيسـريا للغتـه، إال أ�ـم اختلفـوا يف

رفيـــة الظّ  )إذ(ِة هلـــا ففـــي األداة احيـــة الوظيفيّـــحويـــة مـــن النّ عامليـــة األدوات النّ ك  املتعلقـــة بلغتـــه قضــاياال

رفيـة أو االخـتالف يف مقارنتهـا مـع نظري�ـا الظّ  ) يف (تباينت آرائهـم بـني االتفـاق يف احتواءهـا ملعـىن 

ا استخلصـوه املواضيع من خالل مـحاة احملدثون فقد جعلوا عنايتهم ملثل هذه ا النُّ رطية، أمَّ الشَّ  )إذا(

  رين أو غريهم.حاة املفسِّ من النُّ من جهود األقدمني 

  :ظرف المصاحبة - ب

) مع( يراد �ا املالزمة والصحبة وتقوم بأدائه األداة«حممود الصغري يف كتابه بقوله: افهعرّ 

 )إىل(و )يف(و )الباء(هي: ، وينوب عنها يف إفادته لديهم عدد من حروف اجلرّ 

حيث  )مع(يف حديثه عن األداة خمشريُّ والزَّ  اججَّ ومن قبيل ذلك ما ذكره عن الزَّ )2(»...)على(و

 تدلّ «خمشري أنه جعلها ، وقال عن الزّ » يءيء إىل الشَّ الشَّ  تضمُّ )مع(أن«اج ذكرجَّ قال أن الزَّ 

معه) وجعل  ، تريد (مصاحبا له:أي)خرجت مع األمري(حبة واستحداِثها؛ تقول: على معىن الصّ 

 من ذلك قوله تعاىل: 

﴿                                    

                               ﴾/؛ أي: كان ]36[يوسف

، وورود مثل هذه احلاالت يف   )املوضع(ه هنا يريد باملصاحبة وكأنّ » سجن مصاحبني لهدخوهلما الّ 

رفية واليت فسري بكثرة يستوجب علينا عرض بعض القضايا اليت تصاحب أدوات الظّ كتب التّ 

                                                   
 .454، صاألدوات النحوية يف كتب التفسريينظر: حممود أمحد الصغري:  ) 1(
 .نفسها الصفحة ينظر: حممود أمحد الصغري:)  2(

يف هذا املعىن  رُ عِ مان أيضا، وقد تشْ تكون للزّ 

القول  ، ونسب أبو حيان)إذ( عليل كاألداةبالتَّ 

ة رفيّ ا الزمة للظّ ، وأكد أ�ّ شاألخف بزمانيتها إىل

 )1(ة.ة أم غري شرطيّ سواء أكانت شرطيّ 
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حاة وبتتبع طبيعة املعىن يف احلروف النائبة عنها مبا جاء به النّ يف العمل، ) مع( تساوي األداة

احملدثون من آراء مقارنًة ملا جاء به املفسرون النحاة، ولكي يسهل علينا تبيان ذلك ميكن تلخيص 

  جهودهم يف اجلدول التايل:

  احملدثني فيهبعض أراء النحاة   أراء املفسرين النحاة فيه  احلرف

ويتمثل ) مع(جعلها الرازي على معىن الصحبة نيابة عن   يف

    ﴿ذلك يف تعليقه عن قوله تعاىل: «

                   

                   

                   

                 

   ﴾ /والتقدير عنده: مع أمم، ومسى  ]38[األعراف

  هذه النيابة 

كالقرطيب يف عدد جمازا، وتبعه يف ذلك ثلة من املفسرين  

ائب بن د بن السّ من املواضع ورفع هذا املذهب إىل حممّ 

  )1(.»بشري الكويف والكليب وقطرب

ذكر عباس حسن يف مسألة: نيابـة حـرف جـرٍّ 

ــن آخــــر: أنــــه لــــيس حلــــرف اجلــــّر إالّ معــــىن « عــ

واحــــد أصــــلي يؤديــــه علــــى ســــبيل احلقيقــــة، ال 

ــــاز؛ فـــــــاحلرف ـــــــؤدِّي  )يف (ا�ـــ ـــــىن واحـــــــدا ي معــ

، ا�ــاز  هــو الظرفيــة..، فــإن أّدى معــىنقيــا حقي

؛ فهمــــــت أنَّ  )املـــــاء يف الكـــــوب( كقولـــــك: 

، ولكـــن إن )الكـــوب حيـــوي بـــني جوانبـــه املـــاء(

قلــت:(غّرد الطــائر يف الغصــن) فإنــك مل تفهــم 

أن الغصـــــــن حيـــــــوي يف داخلـــــــه الطـــــــائر املغـــــــرِّد 

السـتحالة هــذا وأنـك فهمــت أنـه فــوق الغصــن 

  )2(.»أو عليه

  

 )مع( تنوب عن القرطيب تؤدي معىن الصحبة وجعلها   ِمنْ 

 ﴿:كما يف قوله تعاىل                

       ﴾ /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أي: ،]122[النحل مـ

ووافقه الصاحلني، ألنه كان يف الدنيا أيضا مع الصاحلني، 

الفريوز أبادي يف عدد من النصوص كما يف قوله تعاىل: 

﴿               ﴾ 

  )3(والتقدير: مع الساجدين.]؛98[احلجر/

ِمْن: حرف « قال عنه صاحب النحو الوايف:

جبرُّ الظاهر واملضمر، ويقع أصليا وزائدا... 

، منها: ما )1(»ويرتّدد بني أحدى عشر معىن

قول القائل(كنت يف « استوضحه يف

الصحراء، ونِفَذ ما معي من املاء، وكدت 

أموت من الظمأ، حىت صادفت بئرا شربت 

من مائها العذب ما حفظ حيايت اليت 

تعرضت للخطر من يومني..)، سيدرك سريعا 

                                                   
 .455سابق، صرجع محممود أمحد الصغري: ) 1(
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وقد تكّرر يف هذا الكالم  )من(معىن احلرف

نس. مبعان لغوية خمتلفة: أوهلا بيان اجل

وثانيها: السببية. وثالثها: البعضية. ورابعها: 

  )2(».االبتداء...

بّني الفراء فيها أن العرب تقول يف كالمها: جاء اخلري    على

على وجهك، وهدينا اخلري على لسانك؛ أي: مع وجهك 

ومع لسانك، وذكر أن املفسرين ممن سبقوه جعلوا من 

 ﴿ذلك قوله تعاىل:             

                    ﴾

أي: مع رجل منكم، ووافقه يف ذلك عدد ؛ ]63[األعراف/

من علماء التفسري كالقرطيب وأيب حيان التوحيدي، وأيب 

  )3(قتيبة معهم كذلك.

حرف جرٍّ يقتصر  )على(قال عباس حسن أنَّ 

على معىن حقيقي واحد؛ هو االستعالء، فإذا 

قلنا ( الكتاب على املكتب)، فهمنا أّن شيئا 

معينا فوق آخر، فاحلرف مستعمل يف معناه 

األصلي، لكن إذا قلنا ( اشكر احملسن على 

إحسانه)، مل نفهم االستعالء احلقيقي، ومل 

يرد على خاطرنا أنَّ الشكر قد حلَّ واستقّر 

فوق اإلحسان، الستحالة هذا، وإمنا املراد 

الذي قد خيطر ببالنا هو اشكر احملسن 

قد جاء يف   )على(إلحسانه: فاحلرف  

اليت معناها السببية أو  )الالم (مكان 

، ولكن إفادته )الالم(التعليل؛ فأفاد ما تفيده 

  )4(على سبيل االستعارة وهي نوع من ا�از.
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  تعليق:

حاة رون من آراء وما جاء به النّ حاة املفسّ بعد مقارنة ما جاء به النّ  -فيما سبق -لنا إذن تبني 

ي ها�م هو لغرض حنوّ على غرار اختالف توجّ  )مع( احملدثون، أن مناوبة احلروف لظرف املصاحبة

فسري لتعليل حكمهم من رون يستعملون أدوات التّ لة، فاملفسّ داليل يتضمن أحكاما حنوية معلّ 

قة باحلروف املصاحبة س كاستعماهلم لتأويل األحكام املتعلّ ص املقدّ داللته وما يتوافق مع النّ  خالل

حاة احملدثون فلقد اهتموا مبثل هذه املواضيع مع ما يتوافق ح، أما النّ الظرفية بالقول املرجَّ  )مع(ملعىن

حاة تكشافهم آلراء النّ دين يف ذلك مبنهج االستقصاء يف دراستهم باسراسات احلديثة، متقيّ مع الدّ 

كتور غوي احلديث كما فعل الدّ رس اللّ اث العريب وموازنته بالدّ القدامى من خالل ما حتويه كتب الرتّ 

، اس حسن يف كتابه النحو الوايفكتور عبّ ة معناها ومبناها، والدّ غة العربيّ م حسان يف كتابه اللّ متاّ 

  .وغريهم كثري
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  :ومعاني حروف الجرّ   باالستثناءالقضايا المتعلقة    المبحث الثاني:

حوية، يعترب واحدا من األساليب النّ «هغري عن االستثناء يف كتابه بأنّ حممود أمحد الصّ  حتّدث

ق التعبري، فتخرج ما يعتقد أنه داخل يف احلكم(...)، وهو نوعان: ص الكالم وتدقّ اليت ختصّ 

من معىن األمساء »إالّ «أن خيرج االسم الذي بعد  ،اءالفرّ  صل فهو: كما ذكرصل ومنقطع،أما املتّ متّ 

﴿ح أبو عبيدة يف قوله تعاىل: اليت قبلها، وهو إعادة إخراج قليل من كثري كما يوضّ            

                         ﴾ /ا املنقطع فهو وأمّ  ]34[البقرة

قدير وفيه جرى معظم اخلالف والتّ » لكن«ر معناه عموما بــاخلارج من أول الكالم واملقدّ 

)1(».أويلوالتّ 
  

 

د وظيفتها بارتباطها االستثناء يشتمل على عدد من األدوات اليت تتحدّ  على أنَّ  مُّ نِ فهذا الكالم يَ 

مواقفهم  رين اعتمدوا أدوات االستثناء من خاللاملفسِّ  أيضا يف كتابه إىل أنَّ مع اجلملة، وقد أشار 

ة؛ وميكن ذكر بعضها واملنتسبة إىل معاين حنويَّ  به من معاينَ  ة هلا ببعض ما ختتصُّ ووقفا�م الوافيَّ 

  فيما يلي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 .472حممود أمحد الصغري: األدوات الّنحوية يف كتب التفسري، ص)  1(



  بين النحاة والمفسرين ـــــ مصطلح األداة النحويةالفصل الثاني:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

47 

 

أداة  

  االستثناء

  النحاة المحدثين فيهابعض  أراء    أراء المفسرين فيها

عددا من النصوص وذهبوا يف تقدير « محلوا عليها  إالّ 

معناها مذاهب متعددة، فجعل أكثرهم املنقطعة 

وجعل بعضهم املتصلة مبعىن ) بل( و) لكنْ ( مبعىن

 علىومحلها آخرون ، )وال( الواو العاطفة ومبعىن

  )1(»)بعد( و )غري( و )سوى(

  

  

 قائال: اس حسن عن االستثناءعبَّ  ّدثَ حت

نستطيع أن نفهم قول النحاة يف تعريف «

 )إالّ (االستثناء االصطالحي: أنّه اإلخراج بــ

أو إحدى أخوا�ا ِلماَ كان داخال يف احلكم 

إال  اإلخراجفليس هذا  )السابق عليها

الطرح بإسقاط ما بعده من املعىن الذي 

قبلها، وخمالفته للمتقدم عليها فيما تقّرر من 

  )2(»أمر مثبت أو منفي...

 فقد أورد يف " متام حسانالدكتور أمَّا 

قوله على االستثناء  )اخلالصة النحوية(

يف كالمه عن حروف املعاين قائال:  )إالّ (بـ

حنو: فشربوا منه إالَّ   )إالّ (ـاالستثناء: ب«

إن هو إالَّ -اهللا ال اله إالَّ هو - قليال منهم

  )3(.»وحي يوحى

 كتابهوذكر حممد محاسة عبد اللطيف يف  

حني تكلم عن ترابط  )بناء اجلملة العربية(

ال يعد مستثىن « املستثىن باجلملة قائال: 

و كان منصوبا على أنه مستثىن، وه  ما )إالّ (

 وهو كلمة) إالّ ( االسم املنصوب الواقع بعد

(غري أو سوى) يف حالة النصب على 

فإنه يعّد يف التحليل  االستثناء وما عدا هذا

خر غري املستثىن فهو استثناء النحوي شيئا آ

                                                   
  .472، صاألدوات الّنحوية يف كتب التفسريحممود امحد الصغري: )   1(
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 .57م، ص2000-ه1420، 1متام حسان: اخلالصة النحوية، عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط  )3(



  بين النحاة والمفسرين ـــــ مصطلح األداة النحويةالفصل الثاني:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

48 

 

باملعىن اللغوي ال املعىن النحوي, وقد عاجل 

النحاة حتت باب االستثناء، كل ما هو 

غوي واجلانب لمستثىن من اجلانب ال

واملسنثىن البد من أن تصحبه ، النحوي معاً 

وهي وسيلة  )إالّ ( سابقة أداة االستثناء وهي

خصائصه لفظية لتعيني املستثىن إذا توافرت 

فحرف االستثناء إّال وما جاء  يف الرتكيب

فيه من األمساء فيه معىن إّال وغري وسوى 

وما جاءت األفعال فيه معىن إّال فال يكون  

وليس وعدا وخال، وما فيه ذلك من 

حروف اإلضافة وليس باسم فحاشا وخال 

يف بعض اللغات وال يعد االسم مستثىن 

األداة إّال  حنويا إال إذا كان منصوبا وكانت

  )1(.»...أو غري أو سوى وكان الكالم تاما
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ذهب أبو عبيدة إىل أ�ا تفيد االستثناء والتنزيه يف   اــــــــــــاشــــــح

 :﴿قوله تعاىل                

               

                      

                   

        ﴾ /ووافقه  ،]31[يوسف

الزخمشري وأضاف معىن الرباءة فقال: حاشا كلمة 

وضعت موضع  باب االستثناء ىن التنزيه يفتفيد مع

 ﴿التنزيه والرباءة، وأضاف معىن التعجب يف قوله 

              

                   

                 

           ﴾ 

  أي: التعجب من عفة يوسف عليه  ؛]51[يوسف/

السالم ومن نزاهته عن الريبة، وخالفه يف ذلك 

عدد من املفسرين كالطربي حيث فرق بني 

فأوضح أن العرب تستعمل  االستثناء والتنزيه؛

اآلية  حاشا لالستثناء مرة وللتنزيه أخرى، وأ�ا يف

األوىل للتنزيه، وكأنه قيل: معاذ اهللا. وأبو حيان 

معىن التنزيه يف باب  )حاشا( حيث منع أن تؤدي

االستثناء ألن ذلك غري معروف عند 

  )1(».النحويني

  

إبراهيم فلقد ذكر يف  عبد العليم أّما 

باب احلروف أنَّ: يف  كتابه"النحو الوظيفي"

إذا مل تسبقها ما  حاشاعدا و خال و «

ملصدرية جاز اعتبارها أحرف جر مع ا

إفاد�ا االستثناء، ويكون املستثىن جمرورا، 

أفعاال ماضية، ويكون  اعتبارهاوجاز 

املستثىن �ا منصوبا على أنّه مفعول به، فإذا 

كو�ا أفعاال سبقت مبا املصدرية تعني  

ماضية، ووجب نصب ما بعدها على أنّه 

  )2(.»مفعول به

                                                   
 .477ينظر: حممود أمحد الصغري: األدوات الّنحوية يف كتب التفسري، ص) 1(
 .306م، ص1969، 9القاهرة، ط-عبد العليم إبراهيم: النحو الوظيفي، دار املعارف للنشر، الّنيل )2(
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َر  َغيـْ

والالم 

  وَلّما

  

ا اء أ�ّ غري:محلوها على معىن إّال حيث ذكر الفرّ 

موضعها، »إالّ «ة ختترب يف هذا املعىن بصالحيّ 

  تعاىل: لقوله وجعل من ذلك قراءة ابن عامر

﴿                  

                 

                  

                   

      ﴾  ّقدير: إال أويل والتّ ، ]31ور/[الن

بعضهم إىل جعل  ا: فذهبـّــ مـم ولاإلربة. أما الالّ 

ة احلاصرة يف االستثنائيّ ) إالَّ ( هاتني األداتني مبعىن

ا تفيد ربي إىل أ�ّ بعض األساليب وأشار الطّ 

 في يف با�ا، وأنّ حقيق إىل جانب نقض النّ التّ 

لدى بعضهم تفيد معناها وذكر أبو عبيدة  )لـّمـا(

افية، يف النّ  )إن(مع )إالّ (م تكون مبعىنإىل أن الالّ 

 ﴿تعاىل:قوله            

   ﴾ 

  )1(.]102[األعراف/

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .478حممود أمحد الصغري: األدوات النحوية يف كتب التفسري، ص)1(
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  القضايا المتعلقة بمعاني حروف الجر:  - ب

مها من املفاعيل تتحدد معاين حروف اجلر عند املفسرين يف إبالغ معاين األفعال وما يف حك   

 تضحوميكن ت )1(، حيددها سياق التعبري من خالل التعدد الوظيفي لألداة النحويةالصرحيةغري 

  بعض معانيها عندهم من خالل اجلدول اآليت:

                                                   
 .502ينظر: حممود أمحد الصغري: األدوات النحوية يف كتب التفسري، ص)1(
  .472، صالنحو الوايف ينظر: عباس حسن: )2(
 .نفسها عباس حسن: الصفحة)3(

معاني 

حروف 

  الجرّ 

الحروف 

المتعّلقة 

  بها

  رينمعانيها عند المفسّ 

  

  

  حاة العرب المحدثينمعانيها عند بعض النّ 

م، وتتصل به وتتفرع تؤديه الالّ االختصاص معىن   مالالّ   االختصاص

عنه جمموعة من املعاين املتقاربة (كاالستحقاق 

مليك مليك وشبه التّ وامللك وشبه امللك والتّ 

مزج بعض املفسرين بني  والنسب والقدرة)، وقد

وأشاروا إىل  هذه املعاين يف معاجلة النصوص..،

هذا التقارب الكبري فيما بينها الذي يدل على 

اجتماعها حتت معاين التخصيص. و جعلها 

 الزخمشري لالختصاص من قوله تعاىل: ﴿   

             

                  

              

            

 ﴾ /مبينا أن 60[التوبة ،[

وذكرها  ،الصدقات خمتصة بالفقراء ال لغريهم

أبو حيان أ�ا تكون لالستحقاق كما يف قوله 

  تعاىل:  

  

الالم: حرف جير «اس حسن أنّ ورد عند عبّ 

الظاهر واملضمر، ويقع أصليا وزائدا..، ويؤدي 

  منها:، نذكر )2(»عدة معان(...)

أي الداللـة علـى أن املعـىن قبـل الـالم انتهاء الغاية:

�ـــا،  ينتهـــي وينقطـــع بوصـــوله إىل االســـم ا�ـــرور

ـــمُت شــــهر  ــــك املعــــىن. حنــــو: (ُصـ الــــداخل يف ذل

ـــــرأت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاَن آلخره)،و(قـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاب  رمضــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الكتــــ

، الثانيـة نيوتقـع بـني ذاتـ الِمْلك:-)3(خلامتته...)

منهمــــــا هــــــي الــــــيت متلــــــك حقيقــــــة؛ حنــــــو: املنــــــزل 

شـــــبه -حملمــــود، وهــــذا املعــــىن أكثـــــر اســــتعماال�ا

وتقــع إّمــا بــني ذاتــني، الثانيــة منهمــا ال  الملــك:

ــــاألوىل،  ـــــاً حقيقيًــــــا؛ وإمنــــــا ختــــــتصُّ بـــ متلــــــك ِمْلكـ

  وتقتصر األوىل عليها، دون متلك
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 .   505، صاألدوات الّنحوية يف كتب التفسريينظر: حممود أمحد الصغري:  )1(

 .481،صالنحو الوايف ينظر: عباس حسن:   )2(
 .505، صاألدوات الّنحوية يف كتب التفسريينظر: حممود أمحد الصغري:  )3(
 .464، صالنحو الوايفينظر عباس حسن: )4(

﴿              

         

         

  ﴾ /وذكر الرازي وغريه 19[احلج,[

 القدرة واالستيالء كما أ�ا قد تكون مبعىن

  تعاىل: يف قوله

 ﴿          ﴾ 

  ]،  02[الفاحتة/

وأجاز فيها الرازي أن تكون لالختصاص وامللك 

  )1(والقدرة واالستيالء...اخل.

  

حقيقي من إحدامها لألخرى، حنو:الّسراج 

الباب للبيت، وإما -املفتاح للباب -للحصان

قبلها حنو: للصديق ولد نبيه: حيث تقدمت 

 الداللة على التمليك:-الالم على الذاتني.

حنو: جعلت للمحتاج عطاء ثابتا: فالعطاء 

الذي يأخذه احملتاج يصري ملكا له،يتصرف فيه 

أن تكون بمعنى - تصرف املال احلّر كما يشاء.

    كقوله تعاىل:﴿  :مع

             

                 

  ] ﴾أي: مع 02/النِّساء ،[

  )2(أموالكم.

  االستعالء

  

  

  

  

  

  

  

  

  على

  الباء 

  الالم 

  عن 

  يف 

  ِمنْ  

  إىل 

 )على (بأداء هذا املعىن األداة «وخيتص عندهم

وحتمل عليها يف ذلك بعض حروف اإلضافة 

 لتقار�ما) فوق (األخرى، وقد قارنوها بالظرف 

يقصد االستعالء –يف املعىن، وقال عنه أبو حيان

أنه ينقسم إىل استعالء حقيقي - )على ( بـ

تعاىل: فقد مثل لألول بقوله  واستعالء جمازي،

﴿         ﴾ /26[الرمحن ،[

 وجل:﴿ زّ وللثاين بقوله ع      

             

  ﴾/3(]».253[البقرة(  

  

إفادة « هلا  (ِمْن)اس حسن أنَّ قال عنها عبّ 

على أنَّ االستعالء فتدخل على االسم للداللة 

 وقع فوقه، حنو قوله تعاىل: شيًئا حسي�ا أو معنويا

﴿              

         

          ﴾/أي: ]77[االنبياء ،

  )4(».على القوم..
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 .509، صاألدوات النحوية يف كتب التفسريينظر: حممود أمحد الصغري:  )1(
 .464ص ،2ج ،النحو الوايفينظر: عباس حسن:  )2(
 .511حممود أمحد الصغري: األدوات الّنحوية يف كتب التفسري، ص  )3(
)

2

 .459، ص2ينظر عباس حسن: النحو الوايف، ج)4

تؤدي الباء هذا املعىن، و عرب بعض املفسرين   الباء  االستعانة

عن هذا املعىن باصطالحات أخرى كاإللصاق 

واآللة أل�م اختلفوا يف التعبري عن هذه 

والفراء يعتقدان أن هذا املعىن  فاألخفش«األداة،

  مستدلني بقوله تعاىل: » ال خيرج عن اإللصاق

﴿               ﴾  

]، وبَِقوِل سيبويه  يف: كتب 01[الفاحتة/

بالقلم؛ على أنَّ الكتابة ملتصقة بالقلم، أما 

  )1(الزخمشري فقد فصل بني اإللصاق واآللة.

إفادة االستعانة؛ «عباس حسن أنَّ هلا قال عنها 

فتدخل على االسم للداللة على أنه األداة اليت 

استخدمت يف تنفيذ أمر من األمور؛ حنو: ينظر 

العدو إىل عدوه من عني ترمي بالشرر، أي: 

  )2(».بعني

استغراق 

  الجنس

من 

  الزائدة

سي أنَّ أحد هم ذهب إىل أّن ذكر الطربّ «

مث دخلت على ابتداء أصلها البتداء الغاية 

أ�ا يف إفادة  خمشريّ اجلنس إىل انتهائه، ورأى الزّ 

  ﴿معىن االستغراق يف حنو:    

                

           ﴾  آل]

]، مبنزلة البناء على الفتح يف 62عمران/

) ( ّأّن االستغراق  ، وأوضح الرّازي والقرطيب

هم فيما �ا يقع يف الّنفي، ولوالها جلاز أْن يتوّ 

بعدها معىن الوحدة..،وجعل من ذلك قوله 

﴿ تعاىل:             

              

                ﴾ 

  )3(]».102[البقرة/
  

ائدة قد تفيد اس حسن أّن من الزّ ذكر عبّ « 

بيان اجلنس، وعالمتها: أن يصّح اإلخبار مبا 

بعدها عما قبلها؛ كقوهلم اجتنب املستهرتين من 

مالء فئة من جنس عام هو: مالء، فالزّ الزّ 

املستهرتون؛ فهي نوع يدخل حتت جنس 

مالء وغري امل للزّ الشّ ) املستهرتين(

  )4(».مالء...الزّ 
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  .459، صمرجع سابقعّباس حسن: )1(

  الباء:  اإللصاق

ـــــــــــالم،  ال

ـــــــــــواو،  ال

ـــــْن،  َعــــــــــــ

ــــــــــــــــــي،  ف

إلـــــــــــــــــــــى 

  وعلى

وهو معىن أصيل يف الباء، ألنَّ أغلبية املفسرين 

يسمُّو�ا يف بعض معانيها األخرى، فالرازي بني 

سمية، أن علماء البصرة هم أصحاب هذه التّ 

وأن ذلك يرجع إىل وجود هذا املعىن واستمراره 

يف كل ما خرجت له من  معان كالظرفية 

والقسم وغري ذلك مما ذكر يف مواضعه، وقد 

مساه القرطيب إلزَاقًا، فيما قسمه أبو حيَّان إىل 

حقيقي وجمازي. فاحلقيقي عند الطربسي كما يف 

   قوله تعاىل:

﴿         

           

          

              

       ﴾ 

]،مبيِّنا أن الباء لإللصاق وقد 86[األعراف/

 وجّل:الصق املكان، وا�ازي: كما يف قوله عز 

﴿                 

          

              

   ﴾ /أي؛ أّن كال 06[املائدة ،[

من ماسح بعض الرأس ومستوعبه باملسح 

ملصق باملسح برأسه، وتنوب عن الباء يف هذا 

املعىن عند املفسرين بعض احلروف اإلضافية  

كالالم والواو وعن ويف وإىل وعلى: فقد ورد 

ـــــــــــــــالَّم يف قوله ـــــــــــــــــــ ــــ   :تعاىل عند األخفش أنَّ الـ

  

وهو أحد املعاين اليت تكلم عنها عّباس حسن؛ 

حيث أشار إليه يف معاين حرف الباء 

 حقيقة أو جمازا؛ حنو:أمسكتُ  اإللصاق«قائال:

باللِّص، ومررت بالشَّرطي، فمعىن أمسكت به: 

قبضت على شيء من جسمه، أو ممّا يتصل به 

عند كثري –اتصاال مباشرا؛ كالثوب وحنوه وهو 

أبلغ من: أمسكت اللص؛ ألّن -من النحاة

، املنع من االنصراف منًعا »الباء«معناه مع

  )1(».تام�ا
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 وما بعدها.511ص ،كتب التفسرياألدوات النحوية يف  حممود أمحد الصغري، )1(
)

3

 .514، صنفسهرجع املينظر: حممود أمحد الصغري،  )2

﴿              ﴾  

]، مبعىن الباء؛ أي: أمرت بذلك  أما 12مر/[الزّ 

الواو فريى الطربي أ�ا مبعىن الباء كذلك 

﴿مستدال بقوله تعاىل:        

              

             

   ﴾ /والتقدير: 102[التوبة،[

  خلطوا عمال صاحل 

  )1(بآخر سيء..، ووافقه الزََّخمَْشرِيُّ يف ذلك.

  

  

الباء،   البدل

ِمْن، 

  َعنْ 

خمشري وأبو ي الباء هذا املعىن كما قال الزّ وتؤدّ 

تعال: خمشري استدل على ذلك بقوله ان فالزّ حيّ 

﴿                 

  ﴾ ]/أي: بّدل ما 24الرعد ،[

رأى «رب، أمَّا ِمْن فقد احتملتم من مشاق الصّ 

أ�ا تفيد هذا املعىن أيضا ومساه  الطربيّ 

إىل «،أّما َعْن فذهب األْخَفْش فيها »التعقيب

ا تفيد هذا املعىن أيضا وذلك يف قوله  أ�َّ

﴿:تعاىل          

               

             ﴾ 

]، أي: عن نفٍس: يقول: مكا�ا 48[البقرة/

(».أي ال تكون مكا�ا
3

2(  
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 .516نفسه، صاملصدر ينظر: حممود أمحد الصغري، ) 1(
 .458، ص2، جالّنحو الوايفعباس حسن: )2(
)

4

 .492، ص2، جالّنحو الوايفعباس حسن: )  3
)

5

 .490، ص املصدر نفسهعباس حسن: )4

  

ِمْن:   التبعيض

الباء، 

  في

ي هذا املعىن األداة ِمْن وبعض األدوات وتؤدّ 

رون يف احملمولة عليها كالباء ويف، واختلف املفسّ 

رون وسيما أصالة يف هذه األداة، وقد محل املفسّ 

ازي على هذا املعىن يف ِمْن الكثري ي والرّ خمشرّ الزّ 

  )1(.صوصمن النّ 

ِمْن: «عباس حسن عن معانيها قائال:  ّدثحت

أصيال  حرف جير الظاهر واملضمر، ويقع

، فمن ذلك الداللة على البعضية،  وزائدا...

 -يف الغالب - وعالمُتها: أن يكون ماقبلها

جزءًا من ا�رور �ا، مع صحة حذفها ووضع  

مكا�ا؛ حنو: خذ من الدراهم، » بعض«كلمة: 

وكقوهلم: ادخر من غناك لفقرك..، فاملأخوذ 

  )2(.»بعض الدراهم واملدخر بعض الغىن

الباء،   المقابلة

  الواو

يه الباء ويعرب عنه بعضهم باملعاوضة، ويؤدّ «

قوله ازي من الباء وجعل الرّ أصال، والواو فرعا، 

  ﴿تعاىل:      

          

            

        ﴾ آل]   

، وذلك اقتداء بتفسري احلسن ]153عمران/

املراد هو غّم يوم أحد بغّم يوم بدر البصري بأن 

للمشركني وذهب ملثل ذلك أبو حيان يف بعض 

خمشري بإجازة محل الواو النصوص، وذهب الزّ 

على الباء يف هذا املعىن، يف قوله 

﴿تعاىل:            

           

            ﴾ 

عباس حسن عن هذا املعىن قائال أن الباء  ّدثحت

(أو املقابلة)؛ حنو: اشرتيت  العوض«تفيد 

بَأَحَد الكتاب بعشرة دراهم واشرتاه أِخي 

(».َعَشرَ 
4

3(  

 حرف« بينما تعرض إىل معىن الواو يف قوله:

أنواع متعّددة، لكّل نوع استعمال خاص  )لواو(ا

 )واو: ربَّ  ( ي إىل معىن معني. ومن أنواعهيؤدّ 

جوازًا بعد حذفها يف  )ربَّ ( حيث ينوب عن 

(».مواضع حمدََّدة
5

4(  
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  تعليق:

ي تســتعمل حســب ســياقا�ا املختلفــة؛ حيــث أ�ــا تــؤدّ يعــرض هــذا اجلــدول أشــهر األدوات الــيت 

  حاة احملدثني.فسري والنّ أكثر من معىن واحد لدى علماء التّ 
  

  

  

  

                                                   
 .528، ص األدوات الّنحوبة يف كتب التفسري حممود أمحد الصغري:) 1( 

، قال: وجيوز أن يكون من قوهلم 102[التوبة/

  )1(».اء شاًة ودرمها، مبعىن: شاة بدرهمبعت الشّ 



 

 

 

  الفصل الثـّالث:

معاني األساليب الّنحوية لألداة من خالل كتاب  

األدوات النحوية في كتب التفسير لمحمود أحمد  

  الصغير:

 المبحث األّول:

  القضايا المتعلّقة باألساليب الخبريّة:

  أوال: أسلوب العطف.

  ثانيا: أسلوب التوكيد.

  ثالثا: أسلوب النفي.

  رابعا: أسلوب الشرط.

 المبحث الثـّاني:

  القضايا المتعلّقة باألساليب اإلنشائيّة:

  أوال: أسلوب االستفهام.

  ثانيا: أسلوب األمر والنهي.

  ثالثا: أسلوب العرض والتحضيض.

  رابعا: أسلوب التمني والترجي.

  خامسا: أسلوب النداء والتعحب.

  سادسا: األساليب اإلنشائية عند المحدثين
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  توطئة: 

ملقصود باألساليب ا قبل أْن نَِلَج إىل معاين األساليب النَّحويَّة؛ جيب علينا أوال أن نعرف ما  

  النَّحويَّة؟

  تعريف األساليب النَّحويَّة:

ملقصود ا أردنا أن نفي يف تعريف األساليب الّنحويّة يتوّجب علينا أوال أن نعرف ماإذا 

  التَّعريف اللُّغوي والتَّعريف االصطالحي: خاللباألسلوب من 

 التَّعريف اللُّغوي لألسلوب:   - أ

(...)، ويقال للسطر من «عرَّفه ابن منظور يف "لسان العرب" يف مادة[َسَلَب]؛ بقوله:

النخيل: ُأْسلوٌب. وكّل طريق ممتدٍّ فهو أسلوٌب.قال: واألسلوب هو الطريق والوجه واملذهب؛ يقال 

أنتم يف أسلوٍب سوٍء وُجيَْمُع أساليَب. واألسلوُب: الطريق تأخذ فيه. واُألسلوب بالضمِّ: الفنُّ؛ 

، )1(»ُأْسُلوٍب إذا كان متكرباً منه؛ وإنَّ أَنفُه لفي  ي أفاننييقال: أخذ فالن يف َأَسالِيَب من القوِل؛ أ

 -كما قال ابن منظوٍر سابقاً -إذن َمتثَّل تعريف األسلوب عند العرب القدامى من الناحية اللغوية 

إّما أسطار النخيل، وإمَّا الطريق والوجه واملذهب، وإّما الفنُّ، فإذا كان معناه اللغوي كذلك فماذا 

 ة االصطالحية؟ سيكون من الناحي

 التعريف االصطالحي لألسلوب:  - ب

املتتّبع ملفهوم األسلوب عند علماء العربّية؛ جيد معناه يشاكه املعىن الّلغوي، فقد حتّدث عنه 

فاعلم «ابن خلدون يف معرض مدلول هذه الّلفظة عند أهل صناعة الّشعر يف كتابه"املقّدمة" قائال: 

ا عبارٌة عندهم عن املنوال  الذي تنسج فيه الّرتاكيب، أو القالب الذي يفرغ فيه، وال يـُْرَجُع إىل أ�َّ

الكالم باعتبار إفادتِه كمال املعىن الذي هو وظيفة اإلعراب وال باعتبار إفادته أصَل املعىن من 

خواصِّ الّرتاكيِب، الذي هو وظيفة البالغة والبيان وال بوظيفة الوزن كما استعمله العرب فيه الذي 

  )2(».يفة العروضهو وظ

 وبعد استقصاء تعريف األسلوب من الناحيتني اللغوية واالصطالحية، ميكن القول بأنّ 

  متعلق باملعاين البالغية يف طرائق الكالم وما حتدثه من أثار مجالية األسلوب يف عرف علماء العربية

                                                   
 .،وما بعدها766، ص4م، ج2003-ه1423لسان العرب، دار احلديث للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  )1(
 .وما بعدها1099، ص1جملد م،1979،  2لبنان، ط -املقدمة، مكتبة املدرسة، دار الكتاب الّلبناين للطّباعة والّنشر، بريوت )2(
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يف  الّنحويةت او دساليب األأمعاين  تهذا املفهوم كيف كان من انطالقاو  ،يف النفوس

  ؟    رين فسّ امل اتاعتبار 

  معاني أساليب األدوات النحوية عند المفسرين: -جـ

حتّدث حممود أمحد الصغري يف كتابه؛ عن معاين أساليب األدوات النحوية موضحا عناية 

حتتّل األدوات حّيزًا خطريًا يف تشكيل األساليب النحويَّة، بل «املفسرين مبثل هذه القضايا قائال: 

عىن هي العنصر الفاعل يف اختالفها وتقسيما�ا، إذ تتموضع يف جمموعات متناسقة يؤّلف بينها امل

املشرتك أو املتقارب إضافة إىل الرتكيب النحوي، وقد أظهر املفسرون هذه احلقيقة(..)، لقد حتدث 

املفسرون يف هذا ا�ال عن معاين أدوات العطف والتوكيد والنفي واجلواب والشرط، وعن أدوات 

ب. وبيَّنوا قيمها التعبريية االستفهام واألمر والنهي واحلّض والعرض والتمينِّ والرتجِّي والنِّداء والتعجُّ 

ولقد ورد يف هذه األساليب بنوعيها(األساليب  ،)1(»ا بأسلوب التنزيل وخصوصياتهوربطوا مدلوال�

املباحث  ها بشيء من التفصيل يفبعض ض إيلاخلربية واألساليب اإلنشائية)  عدة قضايا وسنعر 

  التالية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

 .553م، ص2001، 1لبنان، ط –حممود أمحد الصغري: األدوات النحوية يف كتب التفسري، دار الفكر املعاصر للنشر والتوزيع، بريوت )  1(



  المحدثين اةالنحو  رينالمفسّ  معاني األساليب النحوية بين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث:

 

61 

 

  المبحث األّول: األساليب الخبرّية:

  الكالم على األساليب يستدعي الكالم يف معىن اخلرب يف اللغة واالصطالح:

[َخبَـَر]:      «  تعريفه لويس معلوف يف املنجد قائال: حتّدث عن الخبر في اللغة:  -أ

وُخبـْرٌَة  -وِخبـْرًا -ُخبـْرًا - وَخِربَ  - َخبـُرَ  - 2الشيء: َعِلَمه عن جتربة..،- ُخبـْرًا- َخبَـرَ -1

وَخمْبـَُرٌة: الشَّيء وبه ِعلمه حبقيقته وكنهه..، واخلُرب مجع أخبار وأخابري: ما  -وَخِربَةٌ -

  )1(»ينقل ويتحّدُث به..

يف اخلرب أن يفيد حكما عن طريق اإلبالغ وتواتر  األصل « والخبر في االصطالح:  -ب

اجلمل الفعلية، وأن يعتمد القول الذي حيتمل التصديق والتكذيب، حنو: لقد برع 

  )2(». اخلطيُب يف خطبته، وصفََّق له احلاضرون ِبِشدَّة

وهكذا بعدما تبني املقصود من كلمة اخلرب يف اللغة واالصطالح ففيما تكمن األساليب 

  ة لألدوات النحوية عند املفسرين؟اخلربي

  أوال: أسلوب العطف:

  :يواالصطالح ويغاللّ  تعريفهيستدعي الكالم يف  أسلوب العطفالكالم على 

[عطف]: َعَطَف «كما قال عنه ابن منظور يف (لسان العرب)؛ يف مادة فـالعطف لغة:

عليه يـَْعِطف َعْطًفا:  ، وَعَطفاف: حيمي املنهزِمنيطَّ طوف وعَ يـَْعطُف عطفا: انصرف، ورجل عَ 

واجلمع ُعُطٌف ، والعطاف: الّرداء، رجع عليه مبا يكره أوََّلُه مبا يُرِيُد، وتعّطف علي: َوَصَله وبـَرَّه(...)

، وكذلك ِمْعَطف رَادٍ وإزار وِمْلحف وحلاف وِمْسرد وسِ وأعطفة، وكذلك املعطُف وهو مثل املئزر 

والَعْطُف: َعْطُف أطراف الّذيل من الظَِّهارة وِعطَاف، وقيل: الـَمعاطف األرِديُة ال واحد هلا(..)، 

  )3(.»على الِبطَانَةِ 

 العطف يف اصطالح النحويني قسمني عطف بَيان والعطف في االصطالح النحوي:

ات إن  الذّ  املراد منه الذات مع توضيح تابع جامد خيالف متبوعه يف لفظه، ويوافقه يف معناه« وهو:

                                                   
 .167م، ص1908، 1لبنان، ط -املنجد يف اللغة واألدب والعلوم، املطبعة الكاثوليكية، بريوت )1(
م، 2011 -ه1432، 1لبنان، ط-احملجَّة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت موسى أسعد عجمي: نظام احلرف يف النحو والصرف، دار) 2(

 .123ص
  .،وما بعدها312، ص6جم، 2003-ه1423 طبعة لسان العرب، دار احلديث للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )3 (
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 وش الوجه(عرفتك اليوم بشمثال ؛ كأن تقول)1(»كان املتبوع معرفة، وختصيصه ان كان نكرة...

هو «و وعطف َنسق، )إىل ما قرأتَ  ولقد أَْنَصتُّ الليلة قارئا بارعًا للقرآن،  ومسعتكاملظهر،  ومجيل

أّما ، )2(»)العطف حرف(حرفًا من حروف عشرة؛ كّل منها يسّمى تابع يتوّسط بينه وبني متبوعه

وبعض الّدارسني احملدثني فتتحّدد بعض أساليب العطف بأدوات هي على الّنحو  عند املفّسرين

  اآليت:

  كما يف اجلدول اآليت:وبعض الدارسني احملدثني   عند املفسرين  عطف بالواوال أساليببعض  تأيت

  أراء بعض المحدثين  رينالمفسّ أراء بعض    األسلوب

العطف 

  بالواو

أّ�ا تـَُنوُب عن بعض أخوا�ا « ذكر املفسرون

العاطفات مثلما تَنوُب أخوا�ا عنها. وقد اتفقوا 

تـُرَتُِّب وال تعقُِّب،  أ�ا قرين الفاء وُمثَّ ولكنها ال

وعلى أنَّ معناها األساسي هو مطلق اجلمع قال 

الفرَّاء: فأمَّا الواو فإْن شئت جعلت اآلخر هو 

األوَّل، واألوَّل اآلِخَر،فإذا قلت: زرُت عبَد اِهللا 

وزيداً، فأيـُُّهما ِشئت كان هو املبَتدَأ بالزيارة، 

 وأوضح الطربي أ�ا تقتضي التشريك، فتوجب ملا

بعدها ما توجبه ملا قبلها، وعّرب عنها الرَّازي بواو 

اجلمع املطلق، وذكر أّن بعضهم جعلها للرتتيب 

 ﴿مستدال بقوله تعاىل:       

       

  ﴾ /ختليق ألنَّ  ]،101[يوسف

السماوات مقدٌّم على ختليق األرض، ولكّنه خالفه 

  )3(».وأىب هذا االستدالل

 الوايف" حتّدث عنها عبّاس حسن يف"الّنحو

عطف النسق هو تابع يتوّسط بينه وبني «قائال:

متبوعه حرفًا من حروف عشرة؛ كّل منها 

خاّصاً:  ويؤدي معىن »العطف حرف«يسّمى

واجلمع يف املعىن  إفادة مطلق االشرتاك ؛معناهاوفالوا

باب  (املفرد يف بني املتعاطفني إْن كانا مفردين

واملراد من  العطف:هو ما ليس مجلة وال شبه مجلة)

االشرتاك املطلق واجلمع املطلق أّ�ا ال تدلُّ على 

 أكثر من التشريك يف املعىن العام؛ فال تفيد الداللة

ني وقت وقوع املعىن على ترتيب زمين بني املتعاطف

وال على مصاحبة وال على تعقيب أو مهملة وال 

  )4(».على خّسة أو شرف

  

  

                                                   
  .415، ص3عّباس حسن: النحو الوايف، جممع اللغة العربية، القاهرة،(دت)،ج :ينظر  )1 (
  .556، صاملرجع نفسهعّباس حسن:  :ينظر)2 (

 .وما بعدها 554ص حوية يف كتب التفسري،حممود أمحد الصغري: األدوات الن) 3(
  .556، ص3ينظر عّباس حسن: النحو الوايف، جممع اللغة العربية، القاهرة،(دت)،ج )4(
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  كما يف اجلدول اآليت:وبعض الدارسني احملدثني   عند املفسرين  عطف بالفاءال أساليببعض  تأيتو 

  أراء بعض المحدثين  رينأراء بعض المفسّ   األسلوب

العطف 

  بالفاء

تدلُّ على أّن املعطوف �ا بعد بّني الفرَّاء أ�ا «

املعطوف عليه يف الرتبة، فإذا قلت: زرت عبد اهللا 

فزيداً، كان األّول قرب اآلخر، وأضاف الّزخمشري 

بعدها قد جرى عقب ما قبلها من غري  أّن ما

﴿تراخ، كقوله تعاىل:        

      

          ﴾ 

ألنَّ اإلحياء األوََّل قد تعّقَب املوَت، ]؛ 28[البقرة/

  )1(».ومحل على هذا املعىن عدًدا من الّنُصوص

 هو«ذكر عباس حسن أّن معناها يف الغالب

الرتتيب بنوعيه؛ املعنوّي والذِّكرّي(أي: اللَّفظي)مع 

التعقيب فيهما وإفادة التشريك واملراد بالتشريك أْن 

يكوَن زمن حتّقق املعىن يف املعطوف متأّخراً عن زمن 

حتقُِّقه يف املعطوف عليه، حنو: (نَفَعَنا بذُر الَقمِح 

للزراعة، فإنباته، فنضجه، فحصاده)فزمن البذر 

  )2(».لى زمن االنبات والّنضج وما بعدهسابق ع

  

  

  كما يف اجلدول اآليت:وبعض الدارسني احملدثني   عند املفسرين  عطف بأوال أساليببعض  تأيتو 

  

  أراء بعض المحدثين  رينأراء بعض المفسّ   األسلوب

العطف 

  بأو

يرى الفرّاء أ�ا تأيت عاطفة ألحد الشيئني كما يف 

وكذا تفعل العرب يف أو فيجعلو�ا نسقاً  «قوله:  

مفرقة ملعىن ما صلحت فيه أحد أو 

، »إحدى؛كقولك: اضرب أحدمها، زيدًا أو عمراً 

ورأى الطربي أ�ا تأيت ملعىن الشّك، ودحض 

وقوعه يف القرآن الكرمي، ألنَّ اهللا سبحانه وتعاىل 

   )3(ال جيوز يف كالمه الشك.

د أهل التفسري هو وميكن القول أنَّ الّشائع عن 

إىل » أو«ينُحوَن يف كالمهم عن األداة العاطفة 

أو: حرف يكون «حّدها عبّاس حسن يف قوله: 

يف أغلب استعماالته عاطفا فيعطف املفردات 

واجلمل فمن عطفه املفردات قول أحد األدباء: 

الٌن طلوع الصبح املنري، أو الشمس فطلع علينا 

السعادة املرجتاة؛  املشرقة، وأقبل كالدنيا املواتية، أو

كلمة   كلمَة: الشَّمِس على» أو«فقد عطف احلرف

الصبِح كما عَطَف كلمَة: السَّعادة على كلمة 

نـَْيا (»».أو«..، وأداة العطف هي.الدُّ
5

4(  

                                                   
 .557ص، األدوات النحوية يف كتب التفسريحممود أمحد الصغري: ) 1(

    .558، صالّنحو الوايف،حسن: عّباس  )2(

 .وما بعدها 561ينظر:حممود أمحد الصغري: املرجع السابق، ص )3(

 ) 5

  .603، ص3ج، املرجع السابقعباس حسن:  ينظر: )4
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اإلبقاء على طبيعتها اخلاصة؛ باعتبارهم أنَّ معناها 

األصل هو التخيري أو أحد الشيئني، ُمثَّ تطّور 

دالليا ليصبح معناه الشك، ومن كثرة االستعمال 

أصبح هذا املعىن كاألصل، ُمثّ تطور إىل معىن 

ه، و�ذا يزول اخلالف بني من حيملها اإلباحة وغري 

 ، على باب التخيري ومن حيملها على الشكِّ

فاألّول ُمحل على األصل القدمي، والثاين على 

  )1(األصل املتطور.

  

  كما يف اجلدول اآليت:وبعض الدارسني احملدثني   عند املفسرين  عطف بأمال أساليببعض  تأيتو 

  أراء بعض المحدثين  رينأراء بعض المفسّ   األسلوب

العطف 

  بأم

عاطفة ومعادلة ألحدى «أنـََّها أمجع مجهور التفسري 

مهزيت االستفهام والتَّسويَّة، وقد أوضح الفرّاء أن معىن 

كما »أي«املسبوقة �مزة االستفهام، هو تفريق معىن 

   ﴿هو األمر يف قوله تعاىل: 

  /وشبهها الرازي ]،63﴾ [ص

وأوضح أنَّ جوا�ا يطلب » أو « مبعىن يف هذا املعىن 

به التعيني؛ فقولك أزيٌد عندك أْم عمرو؟: فيه معرفة 

كون أحد هذين الرجلني عنده، ولكّنه ينقصه حتديد 

وجود أحدمها وتعيينه؛ أي: أعلم أنَّ أحدمها عندك، 

2(».لكن أيهما هو؟ هل هو زيد أم عمرو؟ 
3

(   

: نوعان«حتدث عباس حسن عنها يف أ�ا

متَِّصَلٌة وُمنقِطعٌة(منفصلة)،فاملتصلة هي املسبوقة 

بكالم مشتمل على مهزة التسوية أو على مهزة 

التعيني ويكون »أمْ «استفهام يراد منها ومن

االستفهامية »أي«معناها يف هذه احلالة مبعىن 

فاملتصلة قسمان ولكلٍّ منها عالمة متيزه عن 

سوية املتصلة �مزة الت» أمْ « اآلخر؛ وعالمة

وكلتا اجلملتني صاحلة ألْن حيلَّ حمّلها هي 

واألداة اليت تسبقها؛ مصدر ِمَؤوٌَّل من هذه 

اجلملة فهما مجلتان يف تأويل مفردين وبني 

؛كقوهلم: »أمْ «عاطفة تُغين عنْ »واو«املفردين 

على العقالء أْن يعملوا برأي اخلبري األمني فإنَّ 

ي هواهم أم العمل برأيه ُغْنٌم، سواء يوافق الرأ

افقة الرأي هواُهم وخمالفته و خيالفه؛ والتقدير: وم

3(».سواء
4

(  

  

                                                   
 .569، صاألدوات الّنحوية يف كتب التفسري ينظر: حممود أمحد الصغري،  ) 1(
)

3

 .570، ص املرجع نفسهحممود أمحد الصغري: ) 2
)3

4

  .وما بعدها 585، صالنحو الوايفعّباس حسن:  )
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  رين كما يف اجلدول اآليت:عند املفسّ  »ُمثَّ «عطف بـ ال أساليببعض  تأيتو 

  رينأراء بعض المفسّ   األسلوب

العطف 

  بُثمَّ 

الفرَّاء أنَّ هذه األداة كالفاء يف إفادة الرتتيب، فإذا قلت: زرُت عبد اِهللا ُمثَّ زيداً،  ذكر« 

ا تؤذن بانقطاع ما بعدها مبا قبلها   )1(».كان األوَُّل قبل اآلخر، وأضاف الطربيُّ أ�َّ

  

  رين كما يف اجلدول اآليت:عند املفسّ » ِإمَّا«عطف بـ ال أساليببعض  وتأيت

  

  رينأراء بعض المفسّ   األسلوب

العطف 

  بِإمَّا

وأختها يف الداللة ويرون أنَّ معناها ال خيتلف عنها كثرياً، فهي ألحد األمرين » أو«يعدها املفسرون قرين«

: فالفرّاء ذكر أنَّ معناها التخيري يف قوله تعاىل:          ﴿وللتخيري والشَّكِّ

  /ولكنه » إمَّا«قال: أال ترى أّن األمر باالختيار قد صلح يف موضع ]؛ 115﴾ [األعراف

يرى أنَّ بينها وبني أو فرقا، فاملتكلم يف أو يبين كالمه بداية على خري حيسن السكوت عليه، ُمثَّ يستدرك بـ 

  )2(»على التخيري سَلفاً وال يستطيع االستدراك عليه يبنيه» ِإمَّا«إْن بدا له ذلك، ولكّنه يف » أو«

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

 .571، صاألدوات النحوية يف كتب التفسريحممود أمحد الصغري، ) 1(
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  ثانيا: أسلوب الـــتــّــــوكيد:

  كما يف اجلدول اآليت:وبعض الّدارسني احملدثني   رين عند املفسّ ّتوكيد ال أساليببعض  وتأيت

  رينأراء بعض المفسّ   األسلوب

التوكيد 

باألدوات 

  اخلاّصة

- أنَّ -إنَّ -الالم-يالزمها معىن التوكيد يف كّل ما تستعمل له وهي (الفاء اجلوابيةاليت «األدوات اخلاصة هي 

ا-إْن املخففة  ُكلُّ)؛ وقد أظهر املفسرون طبيعة كل منها يف هذا املعىن، وصال�ا بقرائنها يف إفادته -ِإمنَّ

  )1(».وحتقيقه

﴾      ﴿ذكر الرازي أنَّ الفاء اجلوابية يف قوله تعاىل: «ففي الفاء: 

تفيد تأكيد األمر بالتسبيح من الليل؛ ألنَّ الكالم يتضمن معىن الشرط، وجعل التقدير: وأَمَّا من ]، 40[ق/

  )2(».الليل فسبِّحه

جوانبها املهملة، تفيد معىن التوكيد على حنو ال يفارقها يف معظم « أّما الالّم: فقد جعلها أغلب املفسرين

  )3(».وقد دار حديثهم عن الم االبتداء واملوطئة واجلوابية والم البعد

والسمات يف النصوص؛ فهي عند  اإلضافاتخمتلفة وذكروا هلا بعض  عن معناها بتسميات«ويف إّن قالوا: 

﴾             ﴿ الطربي يف حنو قوله تعاىل:

أي: إثبات للشيء وحتقيق له، ومعناها عند الزخمشري حرف حتقيق يؤذن بثبات األمر ومتّكنه،  ]؛111[هود/

وتستعمل يف رأي اجلرجاين لتثبيت ما يرتدَّد املخاطب يف إثباته ونفيه؛ حنو قولك له على القطع: إنَّ زيداً 

         ﴿منطلق، ويدلُّ عليه من التنزيل قوله تعاىل: 

/4(».]84﴾ [الكهف(  
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  ثالثا: أسلوب النّفي:

يف اجلدول وبعض الّدارسني احملدثني  رين عند املفسّ  » َلمَّا و لَـمْ  «النفي بـ أساليبع بعض تنوّ تو 

  اآليت:

  أراء بعض المحدثين  رينأراء بعض المفسّ   األسلوب

   النفي بـ

  َلمَّا  و لَـمْ 

حرفان للنفي  يكثر املقارنة بينهما، وذلك « -عندهم -ومها 

هي » لـمـّـا«لبعض اللقاء واالفرتاق، بل يزعم بعضهم أّن 

، ومحلوا على ذلك عددا » ما«زيدت عليها » ملْ «نفسها 

   ﴿ تعاىل: كقولهمن الّنصوص،   

                    

                 

                

        ﴾ /قال الطربي: فإن ]، 214[البقرة

» ما«عامة أهل العربية يتأّولونه مبعىن مل يأِتُكْم، ويزعمون أنَّ 

  )1(»صلة وحشوٌ 

  

  

  يف اجلدول اآليت: رين عند املفسّ  »الَ  و َلنْ « النفي بـ أساليببعض  وتأيت

  

  أراء بعض المحدثين  رينأراء بعض المفسّ   األسلوب

الّنفي 

 َلنْ « بـ

  »الَ  و

  

هلامعىن الّنفي يف املستقبل » لنْ «اتفق املفّسرون على أنَّ 

وذكر أحدهم أ�ا األصل فيه، ولكّنهم اختلفوا يف طبيعته 

عموما، تقول:  لنفي املستقبل فهي» ال«أّما  وحتديد أبعاده

ال أفعل غدا؛ ويرى بعضهم أنَّ هذه الّداللة مستمدة من 

  )2( الفعل املضارع بعدها.

  

  

                                                   
 .606، صمرجع سابقحممود أمحد الصغري:  )1(
 .607ص املرجع نفسه،: حممود أمحد الصغري) 2(
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  يف اجلدول اآليت: رين عند املفسّ  » ِإنْ و  ما« النفي بـ أساليببعض تأيت و 

  رينأراء بعض المفسّ   األسلوب

  الّنفي بـ

  ِإنْ و  ما 

 ﴿معناها نفي احلال مع املضارع، كقوله تعاىل:«على أنَّ » ما«أمجعوا يف          

      ﴾ /وجعل بعضهم هذا املعىن للفعل بعدها، ورأى الّزخمشري أّن املاضي ]، 11[احلجر

  )1(».إذا دخلت عليه وجب أن يكون قريبا من احلال

اتفق املفّسرون على وقوعها للّنفي يف مواضع كثرية ، وقد محلوا معناها يف ذلك على ما  «فقد » إنْ «أّما 

  ﴿كقوله تعاىل:                       ﴾ /17[األنبياء ،[

﴾      :﴿قال الفرّاء جاء يف الّتفسري: ما كنّا فاعلني، وإْن قد تكون يف معىن ما، كقوله تعاىل

كما استعملت » ما«وذهب اّلرازي إىل أنَّ هذا املعىن فيها عارض، وأّ�ا استعملت فيه مكان]، 23[فاطر/

     ﴿ يف قوله تعاىل:»ال«، وأجاز القرطّيب أن حتمل معىن »إنْ «للشرط مكان» ما«

            ﴾ /أي: ال أدري قال: فإن مبعىن ما أو ال؛ أي ال يعرف ]، 25[اجلّن

النافية للجنس إذا دخلت على ما فيه معىن اجلنس كقوله » ال«وقت نزول العذاب، وجعلها الّزخمشرّي مبعىن 

    ﴿تعاىل:             /واملعىن ال ، ]37﴾ [املؤمنون

النافية دخلت على هي اليت مبعىن احلياة الدالة على اجلنس فنفتها، فوازنت » إنْ «حياة إّال هذه احلياة؛ ألّن 

  )2(».اليت نفت ما بعدها نفي اجلنس» ال«

  

  يف اجلدول اآليت: رين عند املفسّ  » كَأنَّ و  َغيـْرَ و  َأنْ « النفي بـ أساليبع بعض تنوّ تو 

  المفّسرين فيهأراء    األسلوب

 َأنْ الّنفي بـ(

رَ و    )كَأنَّ و  َغيـْ

  

، وقد جعل » ليس«أو» ال«ذهب الفرّاء  إىل أّن هذه األدوات تفيد النفي يف بعض وجوهها، وتكون مبعىن«

  ﴿من األوىل قوله تعاىل:                         

                                

 /؛ أي:ال يؤتى أحد وخالفه أبو حيّان ، ألنّه مل يقم دليال عليه من كالم العرب، ومحل ]73﴾ [آل عمران

                                                   
 .611، صنفسهرجع املحممود أمحد الصغري: ) 1(
  . 613ص ،املرجع نفسه ينظر: حممود أمحد الصغري،)2(
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 ﴿احلالية والوصفية يف حنو قوله تعاىل:  »غري«ذلكالفرّاء على                

                    

   ﴾/؛ أي: فمن اضطّر ال باغيًا وال عاديًا فهو له حالل، وقال يف توجيه قوله تعاىل]173[البقرة  :

﴿          ﴾/؛ أي ]07[الفاحتة

تقول: فالن غري حمسن وال جممل، وجعل من الثالثة هذا كما » وال«معىن غري معىن ال، فلذلك وردت عليها 

 :  ﴿قوله تعاىل                         ﴾

  )1(».]31[احلج/

  

  

  يف اجلدول اآليت: رين عند املفسّ  »لوال« النفي بـ أساليبع بعض تنوّ تو 

  رينأراء بعض المفسّ   األسلوب

الّنفي بـ 

  )َلوالَ (
    نافية يف موضعني من القرآن، مها يف قوله تعاىل:» لوال«نقل الرّازّي عن أيب مالك صاحب ابن عبس أنّه جعل «

﴿               

       /وقوله عّز وجل: ،]98﴾[يونس﴿    

                

                   ﴾/أي: ما كانت قرية، وما   ؛]116[هود

  )2(».كان من القرون أو لو بقية، واستبعد أبو حّيان هذا الوجه

  

  

  

  

  

                                                   
 .613مرجع سابق، صينظر: حممود أمحد الصغري: ) 1(
 .614نفسه، ص املرجع حممود أمحد الصغري:) 2(
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  رابعا: أسلوب الّشرط:

  كما يف اجلدول اآليت:رين  عند املفسّ  أساليب الّشرطبعض  وتأيت     

  

  رينأراء بعض المفسّ   األسلوب

 الشَّرط

 وإْن ( بـ

  )َلوْ 

  

اهتم املفسرون مبعاين هذه األداة يف األسلوب الشرطي بوصفها أُمُّ الباب وقرنوها بأخوا�ا وعرضوا ملعناها  إْن:

  )1(األساسي وفوائده الغنية..، فهم اتفقوا على أنَّ معىن الشرط فيه هو املستقبل.

ا تقلب زمن املضارع بعد املضيِّ، كقوله «فـــَلْو: أّما  ا موضوعة للشرط يف املاضي، وأ�َّ جيمع املفسرون على أ�َّ

                  :﴿تعاىل

              

               ﴾ قال أبو حيَّان: وتعلم هنا يف معىن علمنا، ]167[آل عمران ،

  )2(».ختلص املضارع ملعىن املاضيمن القرائن اليت » لوْ «ألنّ 

الّشرط 

و  ِمنْ بـ (

  إذا)

ناقش الرّازي هذه األداة مذهب املعتزلة، اللذين يقولون بداللتها املطلقة على العموم يف معرض «  ِمْن:

من خالل بعض النصوص القرآنية، فهو ذكر أ�م جيعلو�ا يف  الشرط، فأورد أدلّتهم أّوال، ّمث فّندها وأدحضها

 :﴿حنو قوله تعاىل                              

            /بوعيد الُفسَّاق وخلودهم يف ؛ إلرادة العموم على القطع ]93﴾ [النساء

م استدّلوا ملذهبهم بوجوه أحدها: أّ�ا لو مل تكن موضوعة للعموم لكانت إمَّا موضوعة للخصوص  النَّار، وأ�َّ

أو مشرتكة بينهما، والقسمان باطالن، ألّ�ا لو كانت للخصوص ملا حسن للمتكلم أْن يعطي اجلزاء لكلَّ َمْن 

الّتقدير ال يكون ذلك اجلزاء لكل من أتى بالّشرط، وهي ليست لالشرتاك ألنّه  أتى بالّشرط؛ ألنّه على هذا

خالف األصل، وألنّه كان كذلك ملا عرف كيفّية ترّتب اجلزاء على الّشرط إّال بعد االستفهام عن مجيع 

  )3(».األقسام املمكنة... 

فريون أّ�ا تلتقي �ا يف بعض الوجوه وتفارقها  »إنْ «فيقر�ا املفسرون يف هذا األسلوب دائما باألداة« ِإَذا:أمَّا 

يف أخرى، فهي مثلها موضوعة للّشرط يف املستقبل وتقلب زمن املاضي بعدها إليه وختالفها يف مسألة 

        ﴿الظّرفية، وأّن ما بعدها مقطوع به، كما يف قوله تعاىل:

                                                   
 .621حممود أمحد الصغري: مرجع سابق، ص )1(
 .627، صاملرجع نفسه ينظر: حممود أمحد الصغري:) 2(
 . وما بعدها 628، صنفسهرجع امل: حممود أمحد الصغري) 3(
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          ﴾ /لـمَّا كان اهللا تعاىل عاملا بأنه سيجيء وقت يبّدل «، قال الرّازي: ]28[االنسان

  )1(» ».اهللا فيه أولئك الكفرة بأمثاهلم يف اخللقة وأضدادهم يف الطّاعة، حلرَّم حسن استعمال إذا 

  

  تعليق:

اليت اعتمدها املفّسرون يف دراسة ألفاظ حمكم  وحاصل القول فإنَّ أدوات األساليب اخلربية

لدراسة القرآن الكرمي حيث أّ�م كانوا يستدّلون باملعىن اللغوي  ، شّكلت حموراً أساسي�االتنزيل

والّنحوي للجملة انطالقا من األداة باعتبارها الّنواة األساسية يف حتصيل داللة اللفظ القرآين 

والواضح من خالل تتبع عمل  مجاليةم يما تضيفه  من قوما تنتجه من ارتباطات وظيفية و 

أ�م التزموا منهجا يكاد يكون واحدًا متّثل يف دراسة -واملفسرون أغلبهم حناة-املفّسرين

، ففي أسلوب العطف بالواو وما ينوب عنها من األساليب اخلربية وفق املنهج الّداليل

لك من خالل ما استخلصوه من أدوات العطف اهتّموا بأحكامها ومعانيها ونقلوا ذ

دالالت وأمارات قرآنية وكذلك فعلوا مع األساليب اخلربية األخرى، وتبعهم بإحساٍن النحاة 

  .احملدثون حيث ساروا على در�م يف دراسا�م اليت تناولت اللغة وفق الدراسات احلديثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .630ينظر: حممود أمحد الصغري: مرجع سابق، ص )1(
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  األساليب اإلنشائية:  :الثاني  المبحث

الكالم على األساليب اإلنشائية يستدعي الكالم يف معىن اإلنشاء واحلديث عن معناه 

  يستدعي بالضرورة احلديث عن الفرق بينه وبني اإلخبار. 

ونُشوًء أو - نشأً -وَنُشؤَ -: نَشأَ نشأَ «كما قال عنه لويس معلوف يف"املنجد"  فـاإلنشاء في اللغة:

  )1(».علم اإلنشاء كالم: وضعه وابتدأه ومنه نْشأًة و نشاًء و نشاءًة. واحلديث أو ال

عند أهل العربية على الكالم الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو ال «فيطلق  أّما اصطالحا:

  )2(».تطابُِقه. ويقابله اخلرب

  رف" قائال: حو والصّ  يف النّ وحتّدث عنه موسى أسعد عجمي يف"نظام احلرف العرّيب 

الكالم من صاحبه، والتوجُّه به مباشرة إىل اآلخرين، وعليه فاإلنشاء و األصل يف اإلنشاء إرسال «

 اإلنشاءفرقة بني أسلوب يف التّ ريف ين الشّ صالح الدّ  ويذهب، )3(»صديقالتّ كذيب و ال حيتمل التّ 

ا أمّ ، غة ذا�ا بالوضعكذيب، فهو إنشائي تنشئة اللّ صديق والتّ ال يقبل التّ «  ما إىل أنّ  واخلرب

  )4(».كذيب كاخلرب صديق و التّ فخاص باملستعمل له، فهو قابل للتّ املفهوم 

كذيب وال اإلنشاء خيتلف عن اخلرب يف أنّه مباشر مطلق وال حيتمل التّ أّن  من قولهضح يتّ و 

ئيس وذلك كأن يقول الرّ  -دق والكذبالصّ - صديق يف حني أّن اخلرب ُحمتمل لكال احلالتني التّ 

، فال ن فزت يف االنتخابات سأحّقق لبلدنا تقدًُّما بالغا يف مجيع ا�االتلشعبه الفقري متوعِّدا: ( إ

دق )؛ فهذا القول حيتمل الصّ فسألّيب نداء الواجبن فعلتم يف قراركم؛ انتخبوين، وياليتكم إ ترتددوا

 هالّذهن وهو شعبه يف حني أّن قصد إىل مرسل خال هموجّ  قولٌ  هووالكذب معا ألن قول الرئيس 

 اوبا خربيا أّما إذا كان خطابه موجهل، فيكون بذلك أسفقط من وراء ما قاله هو لغرض شخصيٍّ 

فهو بذلك  ةألقاه مباشر  أّن صاحبهبداللة  إنشائياإىل متلقٍّ غائٍب ففي هذه احلال يصري األسلوب 

   ...اخل.، واألمر والّنهي، والرتجي والتمينكاالستفهامحيتمل دالالت خمتلفة  

                                                   
 .167م، ص1908، 1لبنان، ط -ة، بريوتغة واألدب والعلوم، املطبعة الكاثوليكيّ معلوف: املنجد يف اللّ  لويس  )1(
 .19م، ص2008- ه1،1429األردن،ط-وزيع، عمانشر والتّ ة، دار املنهج للنّ ة يف العربيّ امرائي: األساليب اإلنشائيّ إبراهيم عبود السّ  ) 2(
م، 2011 -ه1432، 1لبنان، ط-وزيع، بريوتشر والتّ باعة والنّ رف، دار احملجَّة للطّ حو والصّ أسعد عجمي: نظام احلرف يف النّ  موسى ) 3(

 .124ص
،  اآلداب يةالالت، منشورات كلّ لألبنية والدِّ دة حبث يف األسس البسيطة املولّ  حوي للكون،رط واإلنشاء النّ الشّ صالح الدين الشريف: ينظر:  )4 (

  . 60ص ،1ج،  م2002ونس ت
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  أسلوب االستفهام :أّوال:  

حقيقته طلب الفهم أو هو أحد أساليب اللغة العربية «أسلوب االستفهام يف عرف الّنحاة   

؛ حيث أّنك إذا قلت: )1(»طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبُل. أو هو معرفة شيء جمهول

العمل؟ فإّنك تطلب معرفة العمل، وكقولك: هل حضر أستاذ أصول الّنحو؟ فأنت تسأل عن ما 

ُحمافظها؟ فأنت تسأل عن املكان الذي يتواجد يف حمافظ حضور األستاذ، أو كقولك: أيف املكتبة 

     )2(املكتبة، وإن سألت أيف الفجر ألقاك؟ فإنك تسأل عن الوقت.

بعضها أصل يف االستفهام وهو اهلمزة  «بأدوات لتأدية الوظيفة اللغوية؛  وأسلوب االستفهام يُؤّدى

، وتعد اهلمزة )3(»وهل، وبعضها كنايات محلت على اهلمزة، وهل محال، ويستفهم �ا عن املفرد 

املفسرون فهم أكثر العلماء اشتغاال يف مثل هذه أكثر هذه األساليب انتشارا يف عرف النحاة، أّما 

  كما يف اجلدول اآليت:  همعند ستفهامأساليب اإلوتتحدد بعض القضايا 

  يف اجلدول اآليت: رين عند املفسّ  » اهلمزة«االستفهام بـ أساليببعض  وتأيت

  آراء بعض المفسرين  األسلوب

االستفهام 

  »اهلمزة«بـ

وإمنا االستفهام « جيمع املفسرون على أنَّ هذه األداة هي أُمُّ هذا األسلوب ووضعت له أصال؛ قال األخفش: 

» أم«وبني هذا األخري أ�ا تستخدم مع ». األلف أم حروف االستفهام«وقال الزجاج: ». يف األصل األلف 

فإمنا أدخلت األلف وأم، ألن علمك قد «املعادلة يف السؤال عن التصور. فإذا قلت: أزيد يف الدار أم عمرو؟ 

ار ال حمالة، ولكنك أردت أن يبني لك الذي علمت استوى يف زيد وعمرو، وقد علمت أن أحدمها يف الد

  )4(ومسى ذلك أبو حيان سؤاال عن النسبة.». وخيلص لك علمه من غريه

ى بعضهم ذلك استعالما واستخبارا أو اسرتشادا، إذ نقل الطربي عن أحدهم أنه جعلها لالستعالم يف ومسّ 

              ﴿قوله تعاىل: 

               

    ﴾وعن بعضهم أ�ا ها هنا لالسرتشاد عما مل يعلموا. ولكن الطربي جعلها ]. 30/[البقرة

                                                   
   .19م، ص2007-ه1428، 1حمسن علي عطية: األساليب النحوية عرض وتطبيق، دار املناهج للنشر والتوزيع، ط  )1(
  .19ينظر: حمسن علي عطية: املرجع نفسه، ص  )2(
م، 1986 -ه1402، 2لبنان، ط- ينظر: مهدي املخزومي: يف الّنحو العريب نقد وتوجيه، دار الرائد العريب للتأليف والطباعة والّنشر، بريوت )3(

  وما بعدها. 265ص

  ، وما بعدها.634ينظر: حممودأمحد الصغري: األدوات الّنحوية يف كتب التفسري، ص )4( 



  المحدثين اةالنحو  رينالمفسّ  معاني األساليب النحوية بين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث:

 

74 

 

لالستخبار، مبعىن: أعلمنا يا ربنا أجاعل أنت فيها من يفسد فيها؟وخرجت اهلمزة عندهم إىل معان متعددة،  

  )1(اضع.كشفوا فوائدها وظالهلا،واختلفوا يف تسميا�ا والتعبري عنها، ورأوها تتعدد وتتقارب يف كثري من املو 

  تفيد التقرير:

   تعددت عبارات املفسرين يف هذا املعىن للهمزة، فقد جعل الفراء الكالم فيه خربا، ومحل عليه قوله تعاىل:

 ﴿            /77﴾ [يونس ،[

من قوهلم على أنه سحر عندهم وإن استفهموا، كما ترى الرجل تأتيه اجلائزة فيقول: قد يكون هذا :«وقال 

وهو معىن كثري الوقوع يف القرآن، بل إن معظم وتفيد االنكار: أحق هذا؟ وهو يعلم أنه حق ال شك فيه

ضمنته من املفسرين وأبرزهم الزخمشري مسوا مهزة االستفهام به، ومحلوا عليه نصوصا متعددة، وأظهروا ما ت

ومحل عليه املفسرون معىن اهلمزة يف وتفيد التوبيخ: دالالت إضافية ومصاحبة، وأثر ذلك يف بيان النصوص

 »أأن كان ذا مال وبنني؟«كقراءة محزة:   ،القرآنمن ذهب إليه الفراء يف غري موضع « ؛ حيثعدد من املواضع

 ﴿من قوله تعاىل:      أي: أألن كان كذلك تطيعه؟ وكذا فعل األخفش ؛]14 /﴾ [القلم

  )2(».والطربي، ولكن الثاين جعلها يف هذا املوضع للتقريع، ألنه أظهر من التوبيخ 

﴿وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني أأسلمتم؟﴾ [آل وذكر الفراء هذا املعىن للهمزة يف قوله تعاىل: «وتفيد األمر:

الزجاج، إال أنه رأى فيه أيضا معىن التوقيف والتهديد. ورأى فيه الزخمشري  أي أسلموا. ووافقه]. 20عمران/

يعين أنه قد أتاكم «استقصارا وتعبريا باملعاندة وقلة اإلنصاف بعد جتلي احلجة وضرورة اإلذعان للحق. قال: 

هذا كقولك من البينات ما يوجب اإلسالم ويقتضي حصوله ال حمالة، فهل أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم؟ و 

وجعل ». ملن خلصت له املسألة ومل يتبق من طرق البيان والكشف طريقا إال سلكته: هل فهمتها؟ ال أم لك

  )3(».ذلك الرازي وأبو حيان تقريرا يف ضمنه األمر، واستحسن الثاين مقولة الزخمشري

  

  يف اجلدول اآليت: رين عند املفسّ  » أم و هل«االستفهام بـ أساليببعض  وتأيت

  

  آراء بعض المفسرين  األسلوب

االستفهام 

  أم :بـ

 املنقطعة تكون لالستفهام إذا سبقت بكالم. قال يف توجيه قوله تعاىل: ﴿واهللا» أم««لقد ذهب الفراء إىل أّن 

من االستفهام الذي يتوسط يف الكالم، فيجعل بـ أم، ]: «15عليم حكيم، أم حسبتم أن ترتكوا؟﴾ [التوبة/

ولو كان ابتداء ليس قبله كالم، كقولك للرجل: «، »ليفرق بينه وبني االستفهام املبتدأ الذي مل يتصل بكالم

                                                   
  .635مرجع سابق، صأمحد الصغري:  ينظر: حممود  )1(  

  .641، صاملرجع نفسهأمحد الصغري:  ينظر: حممود  )2( 

 وما بعدها. 643، صاملرجع نفسهأمحد الصغري:  ينظر: حممود )3( 



  المحدثين اةالنحو  رينالمفسّ  معاني األساليب النحوية بين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث:

 

75 

 

ل ال تنصف أم لك سلطان تدل به أعندك خري؟ مل جيز ها هنا أن تقول: أم عندك خري. ولو قلت: أنت رج

  )1(.»فهو جيعلها أداة خالصة لالستفهام يف هذا الوجه». جلاز ذلك إذا تقدمه كالم

االستفهام 

  هل :بـ

واألصل فيها أن تكون  ،صديق املوجب، وقرين اهلمزة يف كثرة استعماهلاوهي حرف استفهام لطلب التّ 

لالستفهام احلقيقي، وبني أبو حيان أنه األكثر فيها إذا دخلت على الفعل. وجعل من ذلك القرطيب قوله 

﴿تعاىل:                               

                                 ﴾

غري أن املفسرين وجدوها خترج عما وضعت له يف حممل استخدامات الذكر احلكيم، أو فيما ]، 44[األعراف/

كثرية وخمتلفة، تلتقي يف كثري منها وقفوا عليه منها، وما استشهدوا له وأيدوه؛ فهي خرجت عندهم إىل معان  

إىل هذا املعىن عندهم، » هل«كثر خروج «وتفيد النفي: مبعاين اهلمزة، إال أن اطرادها فيها خيتلف عن نظريها

واستدلوا لذلك بقرائن متعددة. فالفراء جعله معىن مطردا فيها يوازي استخدامها يف االستفهام احلقيقي. 

؟ أي: ما يقدر. وهل أنت إال كواحد منا؟ وهل أنت بذاهب؟ واملعىن: ما تقول: هل يقدر واحد على هذا

احلاصرة والباء الزائدة يف الكالم دليال على » إال«أنت إال واحد منا، وما أنت بذاهب. وهو جيعل دخول 

  )2(».هذا املعىن فيها

        ﴿وذهب الفراء إىل هذا املعىن يف قوله تعاىل: «وتفيد التقرير:

      /قال: فهذا من اخلرب، ألنك قد تقول: فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك؟  ،]1﴾ [اإلنسان

  )3(».تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته

  

  يف اجلدول اآليت: رين عند املفسّ  » كم ومن«االستفهام بـ أساليببعض  وتأيت

  

  بعض المفسرين  آراء  األسلوب

ويستفهم �ا عن العدد. وذكر الطربسي أن االستفهام �ا موكول إىل بيان ا�يب. وذكر الزخمشري أ�ا قد «   َكمْ   

﴿خترج ملعىن التقرير، كما هو األمر يف قوله تعاىل:                   

           /4(]».211﴾ [ البقرة(  

                                                   
  وما بعدها. 647أمحد الصغري: مرجع سابق، ص ينظر: حممود)1(

  وما بعدها. 649أمحد الصغري: املرجع نفسه، صينظر: حممود  )2 (

  .651، صاألدوات النحوية يف كتب التفسريأمحد الصغري:  ينظر: حممود)3 (

  .655، صنفسهرجع املري: أمحد الصغ ينظر: حممود)4( 



  المحدثين اةالنحو  رينالمفسّ  معاني األساليب النحوية بين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث:

 

76 

 

متييزا هلا من املوصولة. قال الزخمشري يف توجيه: » أي«وهي لالستفهام عن العاقل، ويقدرها املفسرون مبعىن   َمنْ 

﴿                             

             /أي«الرفع إذا كانت مبعىن »... من«موضع ]: 135﴾ [األنعام «

  )1(».الذي«وعلق عنه فعل العلم، أو النصب إذا كانت مبعىن 

  

  

  يف اجلدول اآليت: رين عند املفسّ  » أَْيَن،أيّ ما،  «االستفهام بـ أساليببعض  وتأيت

  

  آراء بعض املفسرين  األسلوب

  ما:  »ما«

وضعت لطالب ما هيات األشياء وحقائقها. تقول: ما امللك؟ وما الروح؟ وما «وعرب عنها الرازي بقوله: 

أما املعاين اليت خرجت  اجلن؟ واملراد طلب ماهيا�ا وشرح حقائقها. وذلك يقتضي كون ذلك املطلوب جمهوال

إليها، فال تكاد تبتعد عن املعاين املتقدمة يف أخوا�ا، كاإلنكار والتوبيخ والتعجيب والنفي والتقرير 

  )2(».والتفخيم،...إخل 

  تفيد اإلنكار:و 

 ﴿ومحلوا عليه عددا من النصوص، وأكثرهم يف ذلك الزخمشري إذ جعل منه قوله تعاىل:      

      /أي: أي شيء عجل بك عنهم؟ وأضاف إىل إنكار معىن االستبعاد  ؛]83﴾ [طه  

﴿ قوله: يف                                  

/3(».]84﴾ [املائدة(  

  أين:  »أْينَ «

أال ترى أن سائال لو سأل، فقال: أين مالك؟ لقال: «وهي االستفهام عن املواضع واألمكنة. قال الطربي: « 

مبكان كذا، ولو قال له: أين أخوك؟ لكان اجلواب أن يقول له: ببلدة كذا، أو مبوضع كذا، فيجيبه باخلرب عن 

قال األخفش: ». حيث«غري واحد منهم مبعىن وجعلها ». مسألة عن احملل» أين«حمله ما سأله، فيعلم أن 

                                                   

  .655مرجع سابق، صحممودأمحد الصغري:  ينظر:)1( 

  .657، صنفسهرجع املينظر: حممود أمحد الصغري:  )2(

 .الصفحة نفسهاينظر: حممود أمحد الصغري:  )3( 
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وال يفلح «تقول العرب: جئتك من أين ال تعلم ومن حيث ال تعلم. ومحل على ذلك قراءة ابن مسعود: 

﴿ »الساحر أين أتى                              

       /إىل بضعة معان، » أين«،وخرجت »حيث أتى«إذ فسرها بقراءة اجلمهور: ] 69﴾ [طه

﴾ [التكوير:   ﴿ هي: النفي، واألمر والتعجيب والتوبيخ، ومن التوبيخ والتعجب قوله تعاىل:

26 [.«)1(  

  

  

  أي:  »أيُّ «

﴿تعاىل: محلها الزخمشري على معىن التعجب يف قوله «                

        /ـــــ ]8- 7﴾ [اإلنفطار ، ورأى أبو »عدلك«، وذلك على أن تتعلق واجلار ب

  ﴿حيان أ�ا تفيد ها هنا التعجب والتعظيم. وجعلها الرازي للتقرير والتحقري يف قوله:   

/2(».بينما قصرها النسفي ها هنا على التقرير]، 18﴾ [عبس(  

  

  يف اجلدول اآليت: رين عند املفسّ » ، أىنّ كيف،مىت  «االستفهام بـ أساليببعض  وتأيت

  

  آراء بعض المفسرين  األسلوب

  كيف:   كيف

ولو قال قائل آلخر: كيف «قال الطربيُّ: يتَّفق املفسِّرون على أ�ا تفيد معىن السُّؤال عن احلال واهليئة؛ حيث 

مسألة عن » كيف«أنت؟ لقال: صاحل أو خبري أو يف عافيَّة، وأخربه عن حاله اليت هو فيها، فيعلم حينئذ أن 

     ﴿ومحلها القرطيب على معىن اإلنكار يف قوله تعاىل:  حال املسؤول

                               

          /عليه أبو  ، أي: هو ينكر عليهم ختويفهم إيَّاه باألصنام،ومحل]81﴾ [األنعام

حيَّان نصوصا أخرى، وأضاف إليه يف هذا املوضع معىن التعجُّب. وضمَّ إليه الزَّخمشريُّ معىن التَّعجب يف 

                                                   

  .661الصغري، مرجع سابق، ص ينظر: حممود أمحد)1( 

  .662حممود أمحد الصغري: املرجع نفسه، ص)2( 
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             ﴿قوله: 

            /واملعىن: من أين يتطرق إليكم الكفر؟ بينما جعلها  ،]101﴾ [آل عمران

  )1(».القرطيبُّ ها هنا للتَّعجُِّب َفَحسبْ 

  مىت:  مىت

     ﴿ومعناها السؤال عن الوقت، كما هو األمر يف قوله تعاىل: «

      ﴾/ومحلها الرَّازي ها هنا على معىن اإلنكار لوقوع احلشر، وأجاز أبو  ،]38[األنبياء

 ﴿حيَّان أن تكون يف قوله تعاىل:                      

              

       /وأشار إىل أن بعضهم  ،للدُّعاء واالستعالم لوقت النصر ؛]214﴾ [البقرة

  )2(».جعلها لالستبطاء هلذا النصر

:  أىنّ    أىنَّ

أّىن يف كالم العرب  «عدَّها بعض املفّسرين من األدوات املشّكلة يف العربية.وحتدََّث عنها الطََّربيُّ يف قوله:  

، إذا ابتدئ �ا يف الكالم، على املسألة عن اجلوه واملذاهب؛ فكأنَّ القائل إذا قال الرَّجُل: أّىن لك  كلمة تدلُّ

جييب ا�يب فيه بأن يقول: من كذا وكذا... وهي مقاربة هذا املال؟ يريد: من أي الوجوه لك؟ ولذلك 

على سامعها ومتأّوهلا حىت تَأوََّهلا » أىنّ «يف املعىن. ولذلك تداخلت معانيها، فأشكلت » كيف«و » أين«

  )3( »».مىت«، وآخرون مبعىن »كيف«، وبعضهم مبعىن »أين«بعضهم مبعىن 
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  يف اجلدول اآليت: رين عند املفسّ » َلَعلَّ  و ماَذا «االستفهام بـ أساليببعض  وتأيت

  

  آراء بعض المفسرين  األسلوب

  ماذا:   ماَذا

بتمامها بعض املعاين البالغية، فجعلها الزخمشري استفهامية للتوبيخ يف قوله « وذكر املفسُِّرون هلذه األداة 

  ﴿تعاىل:                             

    /أي: أي تبعة ووبال عليهم يف اإلميان واإلنفاق يف سبيل اهللا؟وجعلها ]109﴾   [ املائدة .

﴿الطربسي للّتفظيع والّتهويل يف:                        

      /ومثَّل لذلك بقول اإلنسان ملن هو يف أمر يستوخم عاقبته: ماذا جتين على ]، 50﴾ [يونس

﴿نفسك؟ ومحلها أبو حيان يف قوله تعاىل:                      

      /على معىن النفي الذي صحبه التقرير والتوبيخ، واستدل لذلك بوقوع  ]32﴾ [يونس

  )1(».احلاصرة» إال«

  لعل:  َلَعلَّ 

   ﴿يف حنو قوله تعاىل: » لعلَّ «ذكر الّطربي أنَّ ابن زيد ذهب إىل أنَّ «

 /لالستفهام، وقد وافقه وصحَّح مذهبه واستحسنه. كما وافقه الّطربسّي يف ] 129﴾ [الشعراء

موضع آخر، ورأى فيه عموما ترقيقا للكالم و�ذيبا للمخاطب. وأضاف أبو حيَّان أّن ابن زيد جعلها ها هنا 

يف مواضع أخرى هذا  وضمَّنها معىن التَّوبيخ واالستهزاء �م. أي: هل أنتم ختلدون؟ ونسب» هل«مبعىن 

  )2(».على باِ�ا» لعلَّ «املذهب إىل الكوفيِّني عموما، ولكّنه منعه ومحل 

  

  :والّنهي  ثانيا: أسلوب األمر

أسلوب األمر يف عرف الّنحاة هو طلب الفعل على وجه االستعالء واإللزام؛ أي أنّه طلب 

: فعل األمر: كقولك: اكتب فهو طلب الكتابة؛ دّل كثرية منها  فيه استعالء وإلزام ويؤدى بصيغ

ال يكون حقيقيا ما مل يصدر من أعلى  واألمرعليه بصيغته وهو يقبل ياء املخاطبة فيكون: اكتيب، 
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 ﴿إىل أدىن رتبة كقوله تعاىل:           ﴾ ]/أّما أسلوب الّنهي  ،وصيغة الالم ،]02الكوثر

 ﴿طلب ترك الفعل على وجه االستعالء وااللزام كقوله تعاىل: فهو عندهم:         

                                     

                                       ﴾ 

نابز باأللقاب وهو أمر ز والتّ د ينهاهم عن الّتالمبار من اهللا تعاىل للع، ففي اآلية أم]11[احلجرات/

حصل من أعلى إىل أدىن ويؤّدي هذا النهي بصيغة واحدة هي ال الناهية اجلازمة الطلبية زائد فعل 

  الّنحو اآليت: ويكون إعرا�ا على، وهذه العناصر موجودة يف اآلية القرآنية الّسابقة؛ )1(مضارع 

                  ﴿اجلملةاألوىل: 

     ﴾:» ويسخر فعل مضارع جمزوم ة أيضا)يّ لبى ال الطّ (جازمة وتسمّ ال ناهية ،

وأن وما  ماٍض من أفعال الّرجال، قان بيسخر، وعسى فعلبال النّاهية، وقوم فاعل، ومن قوم متعلّ 

قان خبري، وال نساء من نساء عطف على قوم من يف حّيزها فاعلها، وخريا خرب يكونوا، ومنهم متعلّ 

ة املوجبة ملا جاء الّنهي قوم، ومجلة عسى أن يكونوا مستأنفة، ورد مورد جواب املستخرب عن العلّ 

             ﴿: انية، أما اجلملة الثّ عنه

       ﴾ :فإعرابه يكون ﴿    ﴾  عطف على ما تقّدم

بئس فعل ماٍض جامد النشاء الّذم، واالسم فاعله،  :﴾     ﴿إعرابه،و

والفسوق هو املخصوص بالذّم، وهو مبتدأ خربه اجلملة قبله، ولك أْن تعربه خربًا مليتدأ حمذوف، 

     ﴿بعد اإلميان الظرف متعلق مبحذوف حال، وأعراب اجلملة الثالثة يكون: 

  ﴾ وقلب وجزم، ويتب فعل مضارع  ، ومن اسم شرط جازم، ومل حرف نفيالواو: عاطفة

، وأولئك مبتدأ، وهم ضمري امسيةجمزوم بلم، وهو فعل الشرط، والفاء رابطة للجواب؛ ألنّه مجلة 

خرب من أو خربهم، واجلملة خرب أُولئك، ومجلة فأولئك  والظاملونفصل ال حمّل له، أو مبتدأ ثاٍن، 

  )2(» يف حمّل جزم جواب الّشرط

                                                   

  وما بعدها. 65م، ص2007-ه1428، 1ينظر: حمسن علي عطية: األساليب النحوية عرض وتطبيق، دار املناهج للنشر والتوزيع، ط)1(

م، 2011ه، 1432، 11بريوت، ط-باعة والّنشر والتوزيع، دمشقودار ابن كثري للطّ  ة، دار اليمامالكرمي حميي الّدين درويش: إعراب القرآن )2 (

  .71حمسن علي عطية: األساليب النحوية عرض وتطبيق، ص ، و253ص
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بأدوات لتأدية الوظيفة اللغوية؛ وتعد اهلمزة أكثر هذه األساليب  يُؤّدى والنهي مراأل وأسلويب

ّنحو ال على همعند مر والّنهيأساليب األأدوات تتحدد املفسرون فانتشارا يف عرف النحاة، أّما 

  اآليت:

  آراء بعض املفّسرين  األسلوب

 ال الم األمر و

  النَّاهية
ومها معنيان متقاربان يراد �ما الطلب، ومتقابالن يقصد باألول طلب الفعل، وبالثاين الكفُّ عنه. وتقوم «

وقد توقف املفسِّرون عند هذين احلرفني، وذكروا  ،»ال«، وعلى النَّهي »الالَّم«ات على األمر يف جمال األدو 

  )1(».هلما بعض املعاين البالغيَّة

  

  أسلوب العرض والّتحضيض:  ثالثا:

يف  عرف النحاةتتمّثل يف  تأدية الوظيفة اللغوية؛ يف  بأدوات العرض والتحضيض ختتصُّ ب وأسالي

العرض أساليب تتحدد بعض ن فاملفسريعند، أّما )لْوَما، هالَّ، َأالَّ، َأالَ  ،الَ َلوْ مخس أدوات هي:(

  اآليت:ّنحو يف ال همعندوالتحضيض 

  

  آراء بعض المفّسرين فيه  األسلوب

  َلْوالَ 

  لْوَما

  هالَّ 

  َأالَّ 

  َأالَ 

ومجعوا ». هال«و » لوما«و » لوال«و » أال««وتبني املفسرون هذين املعنيني يف عدد من األدوات، هي: 

فيما بينها يف كثري من الشروح، وفسروا كل واحدة بأختها، وخصصوا بعض دالال�ا وأضافوا إليها بعض 

ا قد تتضمن معىن احلض يف أن تكون للعرض، وأ�» أال«فقد  ذكر أبو حيان أن من معاين املعاين البالغية 

 ﴿حنو قوله:                             

             /2(».]13﴾[التوبة(   

باهتمام املفسرين يف كالمهم عن معانيها كالعرض والتحضيض، فذكروا مثّمنا�ا، » لوال«األداة  لقد حضيت

  وقارنوها بأخوا�ا األربعة، لكثرة ترّددها يف الّنص املقّدس.

  

  

  
                                                   

 .676، صاألدوات الّنحوية يف كتب التفسريينظر: حممودأمحد الصغري: )1(

  .670 ، صنفسه رجعاملينظر: حممودأمحد الصغري: )2(



  المحدثين اةالنحو  رينالمفسّ  معاني األساليب النحوية بين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث:

 

82 

 

  ي والـترّجي:أسلوب الّتمنّ رابعا:  

احلصول، ومها نوع من اإلنشاء والطلب، ومعنيان متقاربان، يراد باألول طلب أمر موهوم 

وقد عرض هلما املفسرون يف النصوص من خالل األدوات، فوجدوا  ،أمر مشكوك فيه وبالثاين توقع

وأظهروا  ،»أن«و » لعل«و » عسى«والرتجي يف » أال«و » أن«و» لو«و » ليت«التمين يف 

  )1(معانيها وصال�ا فيما بينها، وخصوصيا�ا يف استعمال القرآن هلا وظالهلا العامة.

  اآليت:ّنحو ال على املفسرينعند والرتجي التمينأساليب أدوات بعض  دتتحدو 

  آراء بعض المفسرين فيه  األسلوب

التمين بـ: 

  ليت

  ولو

  وأن 

  وأالَ 

هي األصل يف هذا املعىن، وأ�ا تتضّمن بعض الّدالالت األخرى، إذ » ليت« املفّسرون أن بّني  ليت: الّتمّين:

 ﴿جعل منها الفرّاء قوله تعاىل:                     

        /ذاهبا إىل أن هذا الّتمين قد ] 73﴾ [النساء

فكأنه جمحود. أال ترى أن... املعىن: مل أكن ألن ما متين مما قد مضى «جرى يف املاضي، فكان كاملنفي، 

 )2(».معهم فأفوز؟

    ﴿يف حنو قوله تعاىل: » ليت«تقع هلذا املعىن أيضا محال على » لو«وذكر األخفش أن  لو:

   ﴾ /قد تنوب عن » أن«عن الرماين أن  نقل الطربسي أن: يفو ،]102[الشعراء

﴿يف هذا املعىن يف حنو قوله تعاىل: » لو«                     

 /ذكر أبو حيان أن ف أال:أّما و ».على التمين» لو«ويتضمن الكالم معىن «قال ]، 266﴾ [البقرة

  )3(، ومل يعلق على هذا املذهب.»أال ماء«للتمين أيضا، يف حنو قوهلم: » أال«جعلوا النحويني 

  الرتجي

  )لعلّ (
 الرتجي:  - أ

على األوىل فيه. وقد اختلف املفسرون يف التعبري عنه، إال » أن«وحتمل » عسى«و » لعل«يف إفادة  وتستوي« 

  )4(».وأكثروا من الوقوف عندها » لعل«أ�م قابلوا بينه عموما وبني اإلشفاق يف األداتني، وفصلوا القول يف 

. وأوضح الزخمشري أ�ا تكون فقد ذكر الطربي أن األصل يف معناها أن تكون يف األمر املشكوك«  لعل:

للرتجي، كقولك: لعل زيدا يكرمين، واالشتقاق: لعله يهينين، مث مسى الرتجي إطماعا. وبني الرازي أن 

هذين املعنيني ال حيصالن إال عند اجلهل بالعاقبة، وأن يف الرتجي معىن التمين. ومسى أبو حيان اإلشفاق 

                                                   
  .679ينظر: حممود أمحد الصغري: مرجع سابق، ص)1(

  الصفحة نفسها.أمحد الصغري:  ينظر:حممود)2( 
  .680، صاملصدر نفسه )3(
  .نفسها الصفحةحممود أمحد الصغري:   )4(
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ال تستعمل إال يف » َلَعلَّ «الرتجي يف احملبوبات، مبينا أن توقعا وجعله يف األمور احملذورات ، وجعل 

   ﴿املمكن، فال يقال مثال: لعلَّ الشباب يعود. وجعل من اإلشفاق قوله تعاىل: 

       /1( ]».6﴾ [الكهف(  

    ﴿ومبعناها مستدال� بقوله تعاىل:» َلَعلَّ «لغة يف «أّن هذه األداة  الفرَّاء ذكرأنَّ:

                 

      /2(.»وسار على حنوه عدد من املفسِّرين،]109﴾ [االنعام(  

وهي مثل لعّل تقع يف األمر املشكوك، وتكون للرتّجي واالشفاق وّمسى أغلبهم الّرتجي فيما « عسى:

، وجعل بعضهم اإلشفاق توقُّعا حيث وجد أبو حيَّان أّ�ا يف هذا املعىن أكثر استعماال يف كالم إطماعا

  العرب من االشفاق واستدل بقوله تعاىل: 

﴿                  

           ﴾ /3(».]216[البقرة(  
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  .683حممود أمحد الصغري: املرجع نفسه، ص )2(

 .664ص : املرجع نفسه،حممود أمحد الصغري) 3(
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  الّنداء والّتعّجب:أسلوب  خامسا:  

  اآليت:ّنحو ال على املفّسرينعندّنداء والّتعّجب الأساليب بعض  دتتحدّ 

  

  آراء بعض المفّسرين فيه  األسلوب

  النِّداء

   و

  التعجُّب

اهلمزة وأْي (

  ويَا

  الالَّمو 

  وما  

  )وإىل

  وأدواته عندهم ثالثة وهي: اهلمزة وأْي ويَا:النداء:

اتّفق املفّسرون أ�ا موضوعة  يا: أّما ،بّني الّزخمشري أّن هاتني األداتني موضوعتان لنداء القريب اهلمزة وأْي:

لنداء البعيد، وصوت يهتف به الّرجل ملن يناديه، وبّني أو حيَّان أ�ا أعّم أدوات هذا األسلوب، وأّ�ا قد 

  )1(تتجّرد للتّنبيه؛ فيليها املبتدأ واألمر والّتمين والّتعليل.

  :الالَّم وما وإىلوهي: تناوله املفّسرون  باحلديث عن أدواته املشهورة عندهم   التَّعجُّب:

م:          ﴿ذكر الطربّي أّن الالم يف قوله تعاىل: «الالَّ

/يطرد هذا املعىن يف  ما:، و تفيد معىن التعّجب والتقدير: اعجبوا إليالف قَرْيشٍ ]؛ 2-1﴾[قريش

  املفسرون بضعة نصوص، كقوله تعاىل:غة ما أفعله، وقد محل عيه يص

 ﴿               ﴾

  )2(»؛ أي: فما أشّد جرائتهم على النّار]175[البقرة/

الفرّاء للتعّجب؛ تقول: أما ترى إىل هذا؟ واملعىن: هل رأيت هذا؟ أو رأيت هكذا ومحل ذلك  جعلها«إىل:

               ﴿على قوله تعاىل: 

                           

                                 

 /قال: والدليل على ذلك أنّه قال]، 258﴾[البقرة﴿:        

                        /؛259﴾ [البقرة[ 

فكأنّه قال: هل رأْيت كمثل الذي حاجَّ إبراهيم يف ربِِّه، أو كالذي مرَّ على قرية، وجاراه الطربي ولكنه جعله 

  )3(».تعجيبا من اهللا تعاىل

  

                                                   
 ..687سابق، ص مرجعالصغري: ينظر: حممود أمحد ) 1(

 .689، صاملرجع نفسهحممود أمحد الصغري:  )2(
  .نفسها الّصفحةحممود أمحد الصغري:  )3(
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  تعليق:

 حسب قضايهاكثرية وخمتلفة، ختتلف أساليب   عنلقد حتدث املفسرون يف هذا األسلوب 

ليها، عالتعبري ب الكالم مقاصدحوية، وأظهروا أن ما جيمع بينها هو استفهام عن اللغوية وأبوا�ا النّ 

أقر�ا » هل«أخوا�ا ، و من استعماال أكثر به. فاهلمزة  بُ رَ اوأن بعضها يقرتب من اآلخر ويق

، و »مىت« وضع» انأيّ «ها، و تقرين» من«أخت ماذا، و » ما«ملحقة �ا، و » أم«إليها، و 

، فكّل هذه يف عمومها...اخل» أي«توازيو » كيف«بــــــ  هلا صلة» أىنّ «، و من جنسها» أين«

األدوات إمنا جيء �ا لتحقيق أغراض التواصل الكالمي ملعرفة أسرار اإلعجاز القرآين وللتقرب �ا 

  .إىل دالالت ألفاظه

  سادسا: األساليب اإلنشائية عند المحدثين:

تناول أصحابه مثل هذه القضايا مثلما كانت عند احلديث فقد العريب غوي لرس الأما الدّ    

سابقيهم من علماء العربية قدميا، كما كانت الوقفة األوىل يف انشغاهلم مبثل هذه القضايا تأثرهم 

فقد باملناهج الغربية اليت صنعوا منها قرارا�م وتوجها�م املختلفة دراسة مثل هذه األساليب، 

ة، خنبة من الّدارسني احملدثني، نذكر منهم متّام حّسان، وحمسن عطيّ عن هذا األسلوب  حتدث

  يف اجلدول اآليت:فتتمثل هذه القضايا  لبعضدراسا�م أمَّا  ،الم حممد هارونوعبد السّ 

  آراء المحدثين فيه  أدواته  األسلوب

  االسـتـفـهام

  

  اهلمزة

  أم

  هل

  كم

  َمنْ 

  ما

  أين

  أيّ 

  كيف

االستفهام إّما أن يكون على أصله فيكون طلبا «حتّدث عنه متام حّسان يف(اخلالصة النحوية) قائال: 

للجواب وإّما يكون للتتقرير فيكون طلبا لإلجياب واملوافقة، وإّما يكون لإلنكار فيكون إظهارا 

أدوات تتصّدر اجلملة بعضها أصلي  «، وجعل  من أدوات االستفهام )1(»لالختالف واخلالف

   )3(وهي وفق املخطط التايل: )2(»وبعضها منقول 

                                               

                                                   
  .142م، ص2000-ه1420، 1متام حسان: اخلالصة النحوية، عامل الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط )1(
  .نفسها الصفحة:  متام حسان   )2(

  .نفسها : الصفحة متام حسان  )3( 
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  مىت

  أىنّ 

  ماذا

  لعلّ 

   
                                            

ـــــــــــــر  األمــ

ــــــنّـهي   والـ

  

هو طلب الفعل على وجه  األمر:«ائال: حتّدث عنهما حمسن علي عطّية يف أسلوب الطّلب ق    

، أما )1(»االستعالء وااللزام، ويؤدى خبمس صيغ هي فعل األمر؛ وهو كّل فعل دّل على الطّلب

  الّنهي هو طلب الكف عن الفعل على «فقد قال عنه عبد السالم حممد هارون:  النهي

  ﴿:الناهية كقوله تعاىلوجه االستعالء وصيغته واحدة، وهي املضارع املقرون بال            

           /واألصل يف الّنهي أن يكون لطلب ]32﴾[اإلسراء ،

الكّف على سبيل التحرمي، كما يف اآلية املتقّدمة، وقد يأيت ملعان أخرى تفهم من املقام 

  )2( .»والتيئيس والتهديد، والتحقري، واإلرشاد)ومنها(الّدعاء، وااللتماس، 

  

  و ـرضعـــال

  التحضيض

ــــوال   ل

  لـــوال

  هـالّ 

  أالّ 

  أالَ 

أّما صيغها « حتّدث عنها عبّاس حسن يف معرض حديثه عن صيغها ومعانيها وأحكامها الّنحويّة قائال:

أّن كّل أداة مركبة يف األصل من كلمتني(لو، وال)، (لو، وما)، (هل، -يف عرف الّنحاة-فالشائع

وال)،(أل، وال)،(اهلمزة، وال) أّما معانيها: فهذه احلروف اخلمسة تشرتك مجيعا يف أّ�ا تدل على 

وبيخ تارة أخرى؛ ولذا التحضيض تارة (التحضيض: الرتغيب القوي يف فعل شيء أو تركه) ، وعلى الت

، ومتتاز أال من اخلمسة يف أّ�ا تكون أحيانا أداة »التحضيض والتوبيخ«يسميها اللغويون حروف 

  )3(.»للعرض (والعرض هو الّرتغيب يف فعل شيء أو تركه ترغيبا مقرونا بالعطف واملالينة)

                                                   
وما 65م، ص2007-ه1428، 1االردن، ط-حمسن علي عطية: األساليب الّنحوية، عرض وتطبيق، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان )1(

  بعدها.
  وما بعدها. 15م، ص2001-ه1421، 5عبد السالم حممد هارون: األساليب النحوية يف الّنحو العريب، مكتبة اخلاجني للنشر، القاهرة، ط )2(
   .512س حسن: النحو الوايف، صينظر عبا  )3(
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ل ما وأدواته هي: هّال ولوال الّتحضيض: حّث على فع « قال عنه متام حسان يف اخلالصة النحوية:     

ولوما وهي تدخل على الفعلني املاضي واملضارع حنو: هّال حافظت على وقتك..،والفرق بني 

  )1(.»التحضيض والعرض أّن التحضييض حّث والعرض اقرتاح

  

  التَّمينِّ و

جِّي   الرتَّ

لن يتحقق أو ليس من  أل شيئاإذا قلت أمتىن كذا فأنت تس« حتّدث متام حسان عن التمّين يف قوله:  

  )2(»...»لو«واالخرى » ليت «أن يتحقق، وله أداتان مشهورتان؛ إحدامها  شأنه

  النِّداء و

  التَّعجُّب

  الّنداء: - أ  

أنَّ تعبريات النِّداء والقسم إّمنا هي أساليب خاّصة فكلٌّ منهما  مرّكٌب «إىل  ذهب مهدي املخزومي

وال يصّح تسميّته �ا؛ ألنـَُّهما يفتقران إىل اإلسناد الذي يؤّدي إىل لفظيٌّ ال يرتقي إىل مستوى اجلملة 

؛ كأنّه هنا يرد أن يقول أّنك إذا استعملت يف أسلوب اإلنشاء الّنداء بأحد )3(»إحداث الفكرة العاّمة

أدواته املشهورة كما يف حمضر قولك: (يا أيُّها الطُّالَُّب)؛ فإّن هذا الّتعبري ال يرتقي إىل أن يكّون حبّد 

تقدير الّنداء  ذاته مجلة ألنّه يفتقر إىل اإلسناء اجلملي(مرّكب مجلي امسي أو مرّكب مجلي فعلي) وألنّ 

، مل يُؤدِّي املعىن الفتقاره لإلسناد كما »أنا أُنادي«يف املثال السابق بفعل حمذوف تقديره  »يا«لألداة 

  ُأِشري له سابقا.

فهو  )4(.»مجلة التعّجب إفصاحّية وليست انشائّية«الّتعّجب: حتدث متّام حّسان عنه يف قوله:  -ب 

ب ضمن األساليب االنشائّية، ألنّه ضمنه ضمن مجلة من تقديره يرى أْن ال ضرورة يف احتواء التعجّ 

  هي اجلملة اإلفصاحية.

  

  تعليق:

انطالقا من اجلملة وما جيمع  تبّني أّن الدارسني احملدثني درسوا أدوات األساليب االنشائية 

فاجلملة اليت فيها تعجب يطلقون  يفة النحوية اليت تؤديها هذه األدواتظمن خالل الو أطرافها و 

  ة.األدا، وذلك من عن طريق كما رأينا عند متام حسان  عليها اسم مجلة تعجبية

  

   

  

                                                   
  .139متّام حّسان: اخلالصة الّنحوية، ص )1 (
  .142متام حسان: املرجع السابق، ص )2 (
  .78م، ص2012-1،1433لبنان، ط- حسني علي فرحات العقيلي: اجلملة العربية يف دراسات احملدثني، دار الكتب العلمية للنشر، بريوت) 3( 

   .150متام حسان: املرجع نفسه، ص )4(
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  )1(موقع األساليب الّنحوية لدى الّنحاة وفق املخّطط اآليت: »متّام حّسان  «لقد ّخلصو 

  معاين اجلمل                                                  
  

  

  شرطية                           إنشائية                                         خربية                       

  

  

                      إثبات                  نفي        تأكيد                          امتناع                           إمكان                            

  يةويف كّل من هذه األنواع الثالثة إمــــــــــــــــا                             ويف كلتيهما الشرط فعل واجلواب مجلة فعلية أو امس         

  أْن تكون اجلملة امسية أو فعلية         

  

  طلبيه                                                                                  إفصاحية                                                 

  

  

  

                 للحفز                                                للكبح                                                        للسؤال             

                                                                                                                                          

ترّج      دعاء       نداء                                                                   أمر   حتضيض     عرض     إغراء       �ي                    حتذير        استفهام       متنٍّ          

                                      لوما           ال تعجل                  إياك         اهلمزة        ليت       لعّل    كّل صور     يا                          -أخاك-أال- لوال- هال         

  وهل اخل        لو                األفعال      اهلمزة                                                                                                

                                                                                                                                                 

  

                إخالة     عقود            تعّجب              مدح                  قسم   باملصدر  بالظرف    الّم  بالصيغة   ال    

  هيهات                    بئس   -نعم    الواو         قبلت           ما أحسن             وا�رور  فضرب   ليقم     قم         قم

  وي                               الباء                                   زيد     الرقاب                               

  صه                                                                                                           

واخلربية املوضحة يف هذا الشكل  اإلنشائيةالكالم فيه أّن اجلمل حتقيق القول فيما سبق وجممل   

  )2( واليت كانت على النحو التايل:ها يبتماالت تركحالبياين هي من أجل الكشف عن معانيها وا

 ة.ة وإفصاحيّ إىل طلبيّ  اإلنشائيةتقسيم اجلملة  .1

 ة إىل حافزة وكاحبة وسائلة.تقسيم الطلبيّ  .2
                                                   

 .127ينظر: متّام حسان: اخلالصة الّنحويّة، ص )1(

   .137ينظر: متام حسان: املرجع نفسه، ص)2(
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 جديدا.تقسيم مجلة االمر تقسيما  .3

 حذير.غراء والتّ فصل بني اإل .4

 تقسيم اجلملة اخلربيّة إىل مثبتة ومنفّية ومؤّكدة. .5

  

تكاد تكون  حوية احلديثةراسات النّ ة بني املفّسرين والدّ فاملقارب القول يف كّل ما سبق جمملو 

يف  يف منحى واحد إذ أّن أعمال املفّسرين هي املناخ األّول الذي انبثقت منه الدراسات األخرى

 حوْ البَـ  حدّ إىل ارسني احملدثني ذات تأثري بالغ مجيع امليادين واليت كانت مسامهتها يف أعمال الدّ 

فسري هم الذين أهل التّ اخر هو دائرة حتويهم مجيعا دون متييز؛ ألّن غوي الزّ ذا الّرتاث اللّ حبكم أّن ه

ياع ُفَسًحا واسعًة لغة القرآن من الضّ ، وأتاحوا ا�ال باجتهادا�م صوب صون  ل لغريهمبُ عّبدوا السُّ 

  شني إىل دراسة ما جاؤوا على إثره.للمتعطّ 

  

  



 

 

  الخاتمة
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  :اليةتّ تائج الالنّ إىل  الّتفسري حوية يف كتبخلص البحث يف األدوات النّ 

مبعىن اآللة أو مبعىن ؛ إما مبعنينيمصطلح األداة يف اللغة من خالل ما رأيناه سابقا مرهون  .1

 العمل.

يكاد خيرج من كونه وليد فكرة فلسفية  اصطالح النحويني القدماء؛ ال األداة يفمفهوم  .2

يكتنفها الغموض واجلدل، و هذه الفكرة هي الّداعي األساسي يف اجتهاد النحاة احملدثني 

 لتوسيع مفهوم األداة النحوية من ناحية العمل والوظيفة.

ات يف كتبهم ومؤلفا�م األدو  اعتمد القدماء على منهجي التنظري والتحليل يف تناوهلم ملوضوع .3

  غة العربية.يف صيانة اللّ  االجتهادِ  دَ صْ وذلك قَ 

األداة هي واسطة للجمع بني االسم والفعل وإيصال معىن االمسية إىل الفعلية أو الفعلية إىل  .4

 االمسية، وهي بيان للوظائف الّنحوية. 

عاين)  ليصري بداللة األلفاظ مصطلح األداة يتسع يف داللته بعدما أمساه النحويون (حروف امل .5

اليت خرجت عن جنسها سواء يف خصائص بنيتها أو يف معناها أو يف تعّلقها، واليت متتلك 

 خصوصّية واضحة يف الّرتكيب الّلغوي متيزها عن غريها. 

 أدوات الظّرفية اليت اعتد �ا املفسرون كانت مرتبطة بالنَّص القرآين.  .6

هم ملثل هذه املواضيع من خالل ما استخلصوه من جهود األقدمني يتالنُّحاة احملدثون جعلوا عنا .7

 من النُّحاة املفسِّرين وغريهم.

املفّسرين استعملوا أدوات الّتفسري لتعليل حكمهم من خالل داللته وما يتوافق مع  اتضح أنّ  .8

ظرفية ال» مع«ىن الّنص املقّدس كاستعماهلم لتأويل األحكام املتعّلقة باحلروف املصاحبة ملع

 .بالقول املرجَّح

واتضح أّن الّنحاة احملدثني اهتموا مبثل هذه املواضيع مع ما يتوافق مع الّدراسات احلديثة،  .9

متقّيدين يف ذلك مبنهج االستقصاء يف دراستهم باستكشافهم آلراء الّنحاة القدامى من خالل 

ا فعل الدّكتور متاّم حسان يف ما حتويه كتب الّرتاث العريب وموازنته بالّدرس الّلغوي احلديث كم

 كتابه الّلغة العربّية معناها ومبناها، والدّكتور عّباس حسن يف كتابه النحو الوايف، وغريهم كثري.

أدوات األساليب اخلربية اليت اعتمدها املفّسرون يف دراسة ألفاظ حمكم التنزيل، شّكلت  .10

داة باعتبارها الّنواة األساسية يف حتصيل حمورًا أساسي�ا لدراسة القرآن الكرمي، انطالقا من األ

 داللة اللفظ القرآين وما تنتجه من ارتباطات وظيفية وما تضيفه  من قيم مجالية.
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ضح من خالل تتبع عمل املفّسرين أ�م التزموا منهجا يكاد يكون واحدًا متّثل يف اتّ و   .11

ما استخلصوه من دالالت  دراسة األساليب اخلربية وفق املنهج الّداليل ونقلوا ذلك من خالل

  وأمارات قرآنية.

رون يف أسلوب اإلنشاء عن أساليب كثرية وخمتلفة، ختتلف يف حسب قضاياها ث املفسّ حتدّ  .12

اللغوية وأبوا�ا النحوية، وأظهروا أن ما جيمع بينها هو استفهام عن مناحي الكالم بالتعبري 

 عليها، وأن بعضها يقرتب من اآلخر ويقاَرُب به. 

ضح أّن أعمال املفّسرين هي املناخ األّول الذي انبثقت منه الّدراسات األخرى يف اتّ وبعدما 

مجيع امليادين واليت كانت مسامهتها يف أعمال الّدارسني احملدثني ذات تأثري بالغ إىل حّد البَـْوح 

فسري هم ل التّ حبكم أّن هذا الّرتاث الّلغوي الزّاخر هو دائرة حتويهم مجيعا دون متييز؛ ألّن أه

ياع الذين عّبدوا السُُّبل لغريهم، وأتاحوا ا�ال باجتهادا�م صوب صون لغة القرآن من الضّ 

ولكّن  هذا املناخ مل يُبقي قضية ُفَسًحا واسعًة للمتعّطشني إىل دراسة ما جاؤوا على إثره، 

 .األدوات الّنحوية يف نطاق مغلق بل صار نقطة نقاش مفتوح وجتاذب لآلراء
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؛ حيوي يف »دراسة يف املنهج األدوات النحوية يف كتب التفسري:«هذا البحث املوسوم بعنوان 

العبقريّة العربّية يف ميدان دراسة الّنحو العريب، ومعرفة مداركه املختلفة وهو تتبٌُّع طياته تصّوراً حلقيقة 

ملسار تطّور الفكر الّنحوّي عند القدماء واحملدثني؛ من خالل العودة إىل الّرتاث الّنحوي واستقصاء 

فكرة علمّية، و التوسيع كــفكرة فلسفّية و استقراء منهجه ك  آثاره الّنحوية والّداللية انطالقا من املفهوم

ا حقيقّياً للّتحقيق يف كشافً يف مداركه كوظيفة موسوعّية، ينطلق من خالهلا الباحث باعتبارها مِ 

 الّرتاث.

فإنه يستجوب جمموعة من الّتساؤالت تطرح جمموعة من  هدفهوحّىت حيّقق هذا البحث 

ما املقصود باألداة الّنحويّة عند الّنحاة؟ وما طبيعتها عند علماء الّنحو والّتفسري؟  - اإلشكالّيات أمها:

  وما املناهج اليت سلكوها يف تناوهلم ملثل هذه القضايا؟

وذلك  الرتاث العريب قدميه وحديثه؛إعادة النظر يف  تستدعيإلجابة عن هذه التساؤالت او 

فيما خيدم  الّسديدةآلراء ا قييمُ وتفسري غة وعلماء التّ علماء اللّ حو من جاء به أهل النّ  بالوقوف على ما

هذه رصد حدود أجل من ، فصول وخامتة وثالثةمقدمة يف  بعد اكتمالهفكان البحث ، حوالنّ غة و اللّ 

املنهج الوصفي الذي لزمه من بداية على اعتمد يف تشكيل عوامله ، فأبعادها وأهدافهاحتديد اهرة و الظّ 

   �ايتة.املطاف إىل 

حوية راسات النّ املقاربة بني املفّسرين والدّ  ؛ أنومن أهم النتائج اليت خلص إليها البحث

احلديثة تكاد تكون يف منحى واحد إذ أّن أعمال املفّسرين هي املناخ األّول الذي انبثقت منه 

دثني ذات تأثري بالغ راسات األخرى يف مجيع امليادين واليت كانت مسامهتها يف أعمال الدارسني احملالدّ 

  .إىل حّد البَـْوح حبكم أّن هذا الّرتاث الّلغوي الزّاخر هو دائرة حتويهم مجيعا دون متييز
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Abstract : 

This research unstapled grammatical tools in the bookies to 

the interpretation of: study in approach witch encompasses the 

assumption of the real Arabic genesis in the fueled of Arabic 

grammar, and it seeks for it’s contribution to development 

grammar diachronically by means of referring back to the 

grammatical legacy. 

Thus many questions arises: 1- what is grammatical tool? 

And what is it’s nature? 2- and what are the approaches adopted 

by those grammarian? 

  At the end the study has found that the result are 

proximally the same, because grammar is an inclusive(inker 

disciplinary ). 

   


