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قام الفكر اللساين احلديث عىل مجموعة من املبادئ من ٔامهها النظر ٕاىل اللغة بوصفها نظاما 
قميهتا من هذا النظام ا]ي تكون هوية لك عنرص من العالمات، حيث تكتسب العالمات 

  فيه مرتبطة bلعنارص أالخرى.
مضن  وٕاذا اكنت قمية العالمة اللسانية ال تتحدد ٕاال bلتقابل بيهنا وبني الوحدات أالخرى

النظام اللساين، فٕان اخللو من العالمة ميكن ٔان يكون عالمة ذات وظيفة ال تقل ٔامهية عن 
فظية املقابv لها، ومن هنا وجد مصطلح العالمة العدمية. وهو مصطلح الل  وظائف العالمات

  ة هامة +ى اللسانيني.يذو  قمية سـمييائ 
ويف هذه ا+راسة  نريد  ٔان نبحث عن هذا املفهوم ا]ي شاع اسـتخدامه يف اللسانيات  

ه يف اللسان احلديثة، وغايتنا يه البحث عن قمية هذا املفهوم من الناحية السـمييائية ومتظهرات
  العريب. 
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        ـ العالمة والقمية يف النظام اللساين:ـ العالمة والقمية يف النظام اللساين:ـ العالمة والقمية يف النظام اللساين:ـ العالمة والقمية يف النظام اللساين:
قبل احلديث عن مفهوم العالمة العدمية يف اللسانيات احلديثة حيسن بنا �نطالق من 
مفهوم العالمة يف اللسانيات بشلك عام، فالفكر اللساين احلديث قام عىل مجموعة من املبادئ 

بوصفها نظاما من العالمات، حيث تكتسب العالمات قميهتا  لعل من ٔامهها النظر ٕاىل اللغة
من هذا النظام ا]ي تكون هوية لك عنرص فيه مرتبطة bلعنارص أالخرى، وهذا املبدٔا بىن 
عليه دوسوسري نظريته اللغوية فرٔاى ٔان االٓلية اللغوية مبجملها تعمل وفقا ملا حتويه من 

متد العالمة قميهتا، ويغدو �ختالف ذا تشاهبات واختالفات، ومن هذه �ختالفات تسـ 
وظيفة ٕاجيابية bلنظر ٕاىل ٔان العالمة ال تسـمتد قميهتا ٕاال منه،  ذ� ٔانه ال وجود يف اللغة ٕاال 

  لالختالفات. ( )
، حيث نظر oppositionويرتبط مبدٔا التشابه و�ختالف مبا يسميه دوسوسري التقابل 

  رج مضن تقابالت صوتية خمتلفة.( ). ٕاىل أالصوات بوصفها وحدات ممتزية تند
اª ٔايضا، ويرتتب عىل هذا ولكن التقابل ال ينحرص يف أالصوات، وٕامنا يعم الوحدات ا+

من الناحية املهنجية ٔاننا ال ينبغي ٔان نركز اه»منا يف دراسة العالمات اللسانية عىل  أ املبد
يف الواقع اخلارج عن ا°ال اللغوي  مضاميهنا ا]اتية، ٔاو ٔاصواهتا املادية، ٔاو ما حتيل ٕاليه

extralinguistique  وٕامنا نركز يف دراسـهتا عىل ما تتضمنه من اختالفات تصورية ،
امئة بيهنا وبني العالمات ؤاخرى صوتية، ٔاي ٔان قمية العالمة تعمتد عىل العالقات الق

  .( )أالخرى
        ـ مفهوم العالمة العدمية:ـ مفهوم العالمة العدمية:ـ مفهوم العالمة العدمية:ـ مفهوم العالمة العدمية:

ال تتحدد ٕاال bلتقابل بيهنا وبني الوحدات أالخرى اليت ٕاذا اكنت قمية العالمة اللسانية 
تناظرها مضن النظام اللساين، فٕان اخللو من العالمة ميكن ٔان يكون يف ذاته عالمة ذات 
وظيفة ال تقل ٔامهية عن وظائف العالمات املقابv لها واملتحققة لفظيا، ومن هنا وجد 

 عرفها معجم اللسانيات لـجون ديبوا بأهنا مصطلح العالمة العدمية ٔاو العالمة الصفرية اليت
"غياب مسة شلكية ٔاو داللية مضن بنية تعّرف عنارصها حبضور ٔاو غياب هذا العنرص، 

  وغياب السمة يف هذه احلاª ذو دالª ال تقل عن دالª حضورها".( )
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  : صفر:   zeroوجاء يف املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات: " يف تعريب وتعريف لفظ 
  

  فراغ Å دالª معينة. ( )
فالعالمة العدمية تعين وجود العنرص اللساين مبعناه ووظيفته واختفاءه يف مظهره اللفظي 

  احملسوس، ويظهر ذ� عند مقابv العنرص بغريه حيث يظل موقعه فارغا، ( )
vيض، اقتبسه اللغويون برٔاي بعض ا+ارسني من ا°موعة الفارغة املسـتعمÎيف وهو مفهوم ر 

  الرÎضيات احلديثة. . ( )
ويقوم أالساس النظري ملفهوم العالمة العدمية عىل ٔان ا+ارس قد تدفعه احلاجة ٕاىل تأسيس 
عنرص غري ذي مضمون نطقي ٔاو مسعي يف نظمه اللغوية اÑتلفة، الصوتية والرصفية 

ة، وهذا العنرص والنحوية، ٕاذ يعينه ذ� عىل الوصول ٕاىل حقائقه ونتاجئه بصورة سهv ودقيق
  )).( )zeroاللغوي هو ا]ي مسوه الصفر 

لقد عرف مصطلح العالمة العدمية يف الرتاث العريب عند الفالسفة واملناطقة خاصة، ولكن 
ا+رس اللساين احلديث اقتبس هذا املفهوم الرÎيض ومت اسـتخدامه يف التحليل اللساين، 

العنرص Å ما يشـهبه وهو "اخللو من  يقول عبد الرمحن حاج صاحل:" ٕان خلو املوضع من
العالمة" ٔاو تركها، وهو ما نسميه حنن bلعالمة العدمية، ويه اليت ختتفي يف موضع ملقابلهتا 

  لعالمة ظاهرة يف موضع آخر".( )
ومن ٔامثv العالمة العدمية يف اللغة الفرنسـية ما جنده يف التقابل بني التذكري والتأنيث يف 

من خالل حضور مرفمي مع املؤنث (دون املذكر)، وميكن القول يف هذه  الفرنسـية؛ فهو يظهر
  احلاª بأن املذكر متثã العالمة "صفر".( )

)  وعالمة aitوكذ� نظام ٔازمنة الفعل يف الفرنسـية حيث يظهر التقابل بني عالمة املايض (
العالمة ) ، ويف هذه احلاª يأخذ احلارض rait)) وعالمة فعل الرشط (raاملسـتقبل  
  "صفر".( )

فللك من املايض واملسـتقبل عالمة ممزية، ولكن احلارض ال يمتزي بعالمة لفظية ظاهرة عىل 
  مدرج الèم، فنقول ٕاذن ٕان عالمة احلارض عالمة عدمية ( )
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je chante  Ø 
je chant   ais 

                      je chante  rai       
  العريب:ـ العالمة العدمية يف اللسان   

ٕان مفهوم العالمة العدمية موجود يف اللسان العريب، ويربز يف ٔامناط شـىت، يف املسـتوÎت 
  الصوتية والرصفية والنحوية؛ ومن ٔامه متظهرات العالمة العدمية يف اللسان العريب: 

  السكون   .1
  عالمات املعاين الرصفية أالصول  .2
  عالمة احلرف   .3
  بعض صور إالضامر واحلذف  .4
  �بتداء وجترد املضارع عن عوامل اجلزم والنصب   .5
  عالمة إالثبات يف امجلل  .6
  وسـنتناول هذه  أالمناط بيشء من التفصيل فú يأيت. 
  ـ السكون:1

السكون ٕاماكنية من ٕاماكنيات البناء يف اللغة العربية، حيث جتيء لكامت الزمة الفتح، 
  آخر مهنا يلزم السكون. ( )ؤاخرى تظهر bلضم و�لثة ختتص bلكرس، وعدد 

ولكن السكون يمتزي عن احلراكت بعدم حتققه صوتيا، فهو ميثل عالمة عدمية يف اللسان 
العريب، لها لك خصائص العالمات العدمية كام تعارفها اللسانيون، من حيث عدم الوجود 

رص أالخرى الصويت والوظيفة اليت تؤدى اع»دا عىل التقابل بيهنا وبني الوحدات ٔاو العنا
  املتحققة يف النظام اللغوي، وهذه العنارص املقابv للسكون يه احلراكت.

فٕاذا اكن السكون هو عدم احلركة ٔاو هو اليشء (صفر) من الناحية النطقية، فٕان هذا 
العدم Å دور وظيفي يف اللغة يظهر بصفة خاصة يف إالعراب، وعىل هذا ميكن لنا عده 

  عرايب يف اللغة العربية. ( )عنرصا من عنارص النظام االٕ 
غري ٔان السكون يمتزي عن العالمات العدمية bمتالكه رمزا كتابيا، فهو ليس فراغا حمضا من 
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هذه الناحية، ومثã يف ذ� مثل الصفر يف الرÎضيات، ميثل العدم ٔاو الاليشء، ولكنه 
لها يف الكتابة فراغ ٔاو ميت� رمزا يف الكتابة، وهذا خبالف ٔاغلب العالمات العدمية اليت يقاب 

بياض يعرب عن عدم حتققها املادي (اللفظي)، وقد رحج بعض الباحثني كون رمز السكون 
  مسـمتدا من رمز الصفر يف الرÎضيات. ( )

ٕان السكون ـ كام ذكر� ـ يؤدي وظيفته بتقابã مع احلراكت ( الفتحة والضمة والكرسة )، فهو 
ك معها يف ٔاداء الوظائف المتيزيية عىل املسـتوى النحوي خيتلف عهنا يف عدميته، ولكنه يشرت 

خاصة، ولعل هذا ما جعل بعض اللغويني القدماء يرتددون يف شأن السكون؛ مفهنم من 
عامã عىل ٔانه حركة ونعته بذات املصطلح (حركة)، وجعã قسـú للحراكت، اكبن عقيل 

هنم من مل يسم السكون حركة وابن هشام، وحفين �صف وٕابراهمي مصطفى من احملدثني، وم
ومل يصفه هبذا املصطلح، ولكنه عامã عىل ٔانه يشء ينطق ويتلفظ به حتقيقا كقوهلم 
"السكون ٔاخف احلراكت" ٔاو "ٔاخف من احلراكت" ٔاو "الفتح ٔاقرب احلراكت ٕاىل 

  السكون".( )
مه مبفهوم ؤاغلب الظن ٔان هذا الرتدد عند بعض اللغويني مرده ٕاىل التباس مفهوم احلركة عند

العالمة، فٕاذا ذكروا احلراكت وعدوا السكون من بيهنا قصدوا هبا احلراكت كعالمات 
لٕالعراب، ٕاذ السكون ٔاحد ت� العالمات، ومما يؤكد هذا ٔان احلراكت ينوب بعضها عن 

  بعض، وتنوب عهنا احلروف، مما جيعل العالمات ٔامع من احلراكت.
        ون:ون:ون:ون:ا+الالت الرصفية والنحوية للسكا+الالت الرصفية والنحوية للسكا+الالت الرصفية والنحوية للسكا+الالت الرصفية والنحوية للسك    1111ـ ـ ـ ـ     1111

ٕان السكون ـ شأنه شأن احلراكت ـ ذو دالالت رصفية وحنوية عديدة، ولكنه ال ميكن ٔان 
  يؤدي هذه ا+الالت مبعزل عن الوحدات اللسانية اÑتلفة والسـياقات اليت يرد فهيا.

  ومن دالالت السكون كونه عالمة بناء فعل أالمر مع اÑاطب املفرد املذكر؛ فهو يقابل الياء
       الطويv) مع اÑاطبة، والواو ( الضمة الطويv) مع جامعة اÑاطبني، وأاللف( الكرسة 

  ( الفتحة الطويv) مع اÑاطَبني (املثىن).
  وميكن توضيح هذا التقابل الوظيفي هبذا الشلك:

  اكتبـــــــي         Øاكتبـ   
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  اكتبــــــو         اكتبـــــــــا
  مضري اÑاطب املفرد املذكر عالمة عدمية يه السكون. فعالمة بناء فعل أالمر مع 

  ومن وظائف السكون ٔايضا كونه "عالمة للجزم يف الفعل املضارع الصحيح االٓخر" ( )
فهو بذ� يقابل الضمة (عالمة الرفع)، والفتحة ( عالمة النصب)، وميكن توضيح هذا 

  التقابل الوظيفي اÑطط: 
ُــ        يكتبـ ـ

  لن  يكتبـ ـــَ 
  Øمل  يكتبـ        

  فعالمة اجلزم يف هذه احلاª عدمية ٔايضا يه السكون.
ويالحظ ٔان السكون عالمة ٔادت وظيفة ٕاعرابية واحضة عىل هذا املسـتوى النحوي مثلام 
ٔادهتا الفتحة والضمة، فٕاذا اكنت الفتحة يف ٕاعراب املضارع يه مورفمي النصب، والضمة 

  مي اجلزم. ( )مورفمي الرفع، فٕان السكون هو مورف
ومن الوظائف النحوية للسكون ٔانه عالمة بناء الفعل املايض يف بعض احلاالت؛ ففي الفعل 
املايض يقابل السكون مع ضامئر املتلكم واÑاطب الفتح مع ضامئر الغيبة (سوى جامعة 

  الغائبات هن)، و ٕاليضاح التقابل بني السكون والفتح يف املايض
  ميكن املقارنة بني:

  �  Øكتبــ حنن 
  ت  Øٔانت كتبـــ 

  Øهو كتبــــ ـــَ  
فالفتحة مع الضمري (هو) يقابلها السكون مع الضمريين (حنن) و(ٔانت). و]� فعالمة بناء 
الفعل يف احلالتني أالخريتني عالمة عدمية، ٔاما عالمة الفاعل فهـي ظاهرة ومتحققة مع 

، ويه منط آخر خيتلف عن الضمريين (حنن ؤانت)، ولكهنا عدمية مع الضمري (هو)
  السكون، وسـنعود ٕالهيا عند تناول أالمناط أالخرى للعالمة العدمية. 

وهكذا فٕان السكون عالمة عدمية تقابل احلراكت، وتؤدي وظائف خاصة تعدل وظائفها، 
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ٕانه حركة سالبة نطقا، ٕاجيابية قمية ووظيفة، يتبادل املواقع والوظائف مع احلراكت املعروفة، 
يف بناء الصيغ ويف إالعراب والبناء، و]� فهو ميثل ٔاحد ٔامناط العالمة العدمية يف  وÅ دور

 اللسان العريب.  
        ـ عالمات املعاين الرصفية أالصول:ـ عالمات املعاين الرصفية أالصول:ـ عالمات املعاين الرصفية أالصول:ـ عالمات املعاين الرصفية أالصول:    2222

يقصد bملعاين الرصفية أالصول، إالفراد والتذكري والتنكري والتكبري bلنسـبة ٕاىل امجلع والتثنية 
ريا ما يسـتعمل النحاة لكميت أالصل والفرع فيقول سيبويه والتأنيث والتعريف والتصغري)، فكث

مثال ٕان أالسامء لكها ٔاصلها التذكري، ويقول عن املفرد ٕانه ٔاصل للمثىن وامجلع، وذ� ٔالن 
  املؤنث يتحصل بزÎدة يشء عىل املذكر، وكذ� املثىن وامجلع bلنسـبة ٕاىل املفرد. ( )

الب، ٔاما الفروع املقابv لها فتمتزي بعالمة لفظية وعالمة ت� أالصول يه عالمة عدمية يف الغ
  متحققة.

وهكذا ففي الثنائيات: النكرة واملعرفة، واملذكر واملؤنث، واملفرد ٕازاء املثىن ٔاو امجلع، يتقابل 
الطرفان تقابال سلبيا بأن يكون أالصل معدوم العالمة اللفظية يف املوضع، ويقابã الطرف 

ملوضع نفسه، ٔاي تدخل العالمة اللفظية يف املوضع ا]ي يقابلها يف الثاين بعالمة لفظية يف ا
  أالصل فيخرج الفرع منه هبذه الزÎدة . ( ) وفú يأيت تفصيل ذ�:

        عالمة إالفراد:عالمة إالفراد:عالمة إالفراد:عالمة إالفراد:    1111ـ ـ ـ ـ     2222
يذهب سيبويه ٕاىل ٔان "الواحد ٔاشد متكنا من امجليع ٔالن الواحد ٔاول، ومن مث مل يْرصفوا ما 

  ثال ليس يكون للواحد، حنو مساجد ومفاتيح".( )جاء من امجليع ما جاء عىل م 
ويعين بذ� ٔان املفرد ٔاصل للجمع، فاكنت العالمة العدمية (خلو املوضع من اللفظ) اليت 
تأيت بعد �مس املذكر عالمة داª عىل املفرد، ٔاما امجلع فã عالمة لفظية يف ذ� املوضع 

   هبا عنه، وهذا اجلدول يوحض ذ�:تقابل العالمة العدمية يف أالصل (املفرد)، ويمتزي
  �مس            موضع العالمة       

  Øمعمل                            
  معمل                    ون        

  معمل                    ات( )        
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        عالمة التذكري:عالمة التذكري:عالمة التذكري:عالمة التذكري:    2222ـ ـ ـ ـ     2222
كر ٔاول، وهو ٔاشد متكنا، وٕامنا يقول سيبويه:" واعمل ٔان املذكر ٔاخف علهيم من املؤنث ٔالن املذ

خيرج التأنيث من التذكري، ٔاال ترى ٔان اليشء يقع عىل لك ما ٔاخرب عنه، واليشء ذكر..."، ( 
(  

فتفريع املؤنث عن املذكر ٕامنا يكون بمتيزيه عنه بعالمة يه غري عالمة أالصل، فٕاذا اكن 
بعد �مس املؤنث، فٕان  لٔالصل العالمة العدمية، ويه املوضع الفارغ ا]ي خيلو من اللفظ

الفرع يمتزي عنه بعالمة لفظية تدخل يف هذا املوضع، ويه عالمة التأنيث، وخرو�ا من 
  املوضع يرد �مس ٕاىل ٔاصã، وميكن توضيح ذ� يف اجلدول االٓيت:

  
  �مس           موضع العالمة     
  Øمعمل                         
  ـــــــــة( )معمل                ـــ     

        عالمة التنكري:عالمة التنكري:عالمة التنكري:عالمة التنكري:    3333ـ ـ ـ ـ     2222
يقول سيبويه :" واعمل ٔان النكرة ٔاخف علهيم من املعرفة، ويه ٔاشد متكنا، ٔالن النكرة ٔاول، 

  مث يدخل علهيا ما تعّرف به".( )
 Å م سيبويه ٔان المتيزي بني أالصل والفرع ههنا ٕامنا حيصل بكون أالصل�ويظهر من 

لعالمة اللفظية، وهو موضع حتتã عالمة لفظية، فقو�: رجل العالمة العدمية، والفرع Å ا
فيه موضعان، موضع فارغ ٔاو خانة بيضاء قبل (رجل)، وموضع حتتã لكمة "رجل" يقابلهام 
موضعان ٔايضا يف �مس املعرفة "الرجل"، موضع أاللف والالم وموضع ( رجل)، وميكن 

  توضيح ذ� يف هذا اجلدول:
  موضع العالمة         �مس

Ø                     رجل  
  الـــ               رجل    

  



  د/ مسعود بودوخة      سـمييائية العالمة العدمية يف اللسان العريب:دراسة يف املفهوم والمتظهرات                     

    23                " "السـميياء و النص أالديب السابع ا+ويل امللتقى          

فلٔالصل العالمة العدمية وهو موضع فارغ، تقابã يف الفرع العالمة اللفظية، فالتقابل بني 
الفرع وأالصل ٔادى ٕاىل اكتشاف العالمة العدمية، " ويه اليت ختتفي يف موضع ملقابلهتا 

  رة يف موضع آخر". ( )لعالمة ظاه
        عالمة التكبري:عالمة التكبري:عالمة التكبري:عالمة التكبري:    4444ـ ـ ـ ـ     2222

ال خيتلف التكبري والتصغري عن الثنائيات أالخرى من حيث وجود ٔاصل يتفرع عنه فرع، 
وميثل التكبري ٔاصال للتصغري، و]� اكنت عالمة التكبري عدمية، ٔاما التصغري فعالمته لفظية 

تبقى حمافظة عىل بنيهتا اللفظية عند يه الياء يف الغالب، ولكننا نالحظ ٔان صيغة اللكمة ال 
التصغري، وميثل هذا أالمر عائقا ٔامام اسـتخالص وعزل عالمة التصغري عن اللكمة أالصلية، 
والصيغة املثىل لتحقق عالمة التصغري اللفظية يه صيغة (فَُعل) وذ� لعدم تغري بنيهتا 

  أالصلية عند التصغري حيث تصري (فعيل)، ومثال ذ�: 
َمــ    ـر Øعـُ

َمــ يـ ـر   عـُ
فٕاذا اكنت الياء عالمة التصغري فٕان عالمة أالصل (التكبري) يه عالمة عدمية تقابل ت� 

  الياء. 
        ـ عالمة احلرف:ـ عالمة احلرف:ـ عالمة احلرف:ـ عالمة احلرف:    3333

من ٔامناط العالمات العدمية يف اللسان العريب عالمة احلرف bلنسـبة ٕاىل قسـمييه: �مس 
، وجعلوا عالمة احلرف ٔان ال والفعل؛ حيث حدد النحاة عالمات �مس وعالمات الفعل

  يقبل ٔاÎ من عالمات �مس والفعل. 
قال محمد بن صاحل العثميني شارحا قول صاحب االٓجرومية: "واحلرف ما ال يصلح معه دليل 
�مس وال دليل الفعل": "فٕاذا وجدت لكمة عرضت علهيا عالمات �مس ومل تقبل، 

رف، فٕاذا قال قائل: كيف جتعلون عالمة وعرضت علهيا عالمات الفعل ومل تقبل، فهـي احل
احلرف عدمية والعالمة عمل ال بد ٔان يكون ٔامرا وجودÎ؟ فاجلواب: ٔانه ٕاذا اكن اليشء 
حمصورا حص ٔان تكون العالمة عدمية، فهنا عالمة �مس كذا، وعالمة الفعل كذا، وا]ي ال 

  يدخل يف عالمات هذا وال هذا يصبح معلوما . ( )
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 واحلاء واخلاء، ثالثة حروف كتابهتا واحدة، تمتزي اجلمي bلنقطة من ٔاسفل، ونظري ذ� اجلمي
واخلاء bلنقطة من فوق، واحلاء ما لها نقطة، ٕاذن ٕاذا وجد� صورة صاحلة للجمي، واحلاء 

  واخلاء لكن ما هبا عالمة هذا وال هذا عرفنا ٔاهنا حرف احلاء. ( ) .
 و]� جعلت نقط إالجعام للتفريق بيهنا، فهذه ٕان ٔاشاكل بعض احلروف العربية تتشابه رسام

النقط ال توجد ٕاال يف أالحرف اليت لها نظائر يف الرمس، وقد خولف بني نقط إالجعام من 
  خالل اختالف املوضع، ٔاو العدد، ٔاو اختالف املوضع والعدد مجيعا، 

والعني يه عالمة  وميكن القول بأن عالمة لك من احلاء وا+ال والراء والسني والصاد والطاء
عدمية bلنسـبة ٕاىل نظرياهتا اليت جعلت عالمهتا نقطة واحدة، فعدم وجود النقطة يف ت� 

  أالحرف هو ذاته عالمة لها، بناء عىل مقارنهتا بذوات النقطة.
لكن ما ينبغي التنبيه عليه هنا ٔان عالمة احلرف العدمية خمتلفة عن العالمات العدمية يف 

أالخرى؛ وذ� من حيث ٔان العالمات العدمية مع غري احلرف عالمات الوحدات اللسانية 
اح»لية؛ مبعىن ٔان ت� الوحدات قابv نظرÎ ٔالن تتناوب علهيا خمتلف العالمات، لفظية 
وعدمية، ٔاما احلرف فهو ال يقبل هذا التناوب، بل ال يقبل ٔاي عالمة ٔاصال، وتناوب 

ٕامنا بني وحدات خمتلفة ( �مس والفعل واحلرف)، العالمات هنا ال يمت مع الوحدة نفسها، و 
و]� فٕان عالمة احلرف وٕان اكنت عدمية فهـي خمتلفة يف طبيعهتا عن ٔامناط العالمات 

  العدمية أالخرى.
واملثال ا]ي جاء به الشارح ليس مسعفا فú حنن بصدده؛ وذ� ٔان اجلمي واحلاء واخلاء 

نرص نفسه، (ويه شلك احلاء بوصفه الشلك اخلايل تناوبت فهيا العالمة (النقطة) عىل الع 
من العالمة)، فعالمته عدمية، ولكن العالمتني أالخريني (النقطة السفىل والنقطة العليا) 

 تتناوbن عىل ذ� الشلك نفسه... خبالف احلرف ا]ي ال يقبل تناوب العالمات.
        ـ بعض صور إالضامر واحلذف:ـ بعض صور إالضامر واحلذف:ـ بعض صور إالضامر واحلذف:ـ بعض صور إالضامر واحلذف:    4444

تكون متحققة bللفظ ولكن يأيت موضعها فارغا فتقدر فيه ٕان بعض العنارص النحوية قد ال 
بناء عىل التقابل بيهنا وبني وحدات لفظية متحققة يف سـياقات مشاهبة، وقد اكن هذا أالمر 
معتربا +ى بعض اللغويني ومه يعرفون اللكمة، من ذ� ٔان السـيوطي عرفها بقوÅ:" قول 
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عه" ٔاشار به ٕاىل الضامئر املسـتكنة وجوb مفرد مسـتقل ٔاو منوي معه"...فقوÅ "ٔاو منوي م
  كـ "ٔانت" يف فعل أالمر "مق" ٔاو جوازا يف مثل (ذهب). ( )

        حذف مضري الفاعل: حذف مضري الفاعل: حذف مضري الفاعل: حذف مضري الفاعل:     1111ـ ـ ـ ـ     4444
يقدر مضري الفاعل يف عبارة مثل (كتب) بناء عىل املقارنة بيهنا وبني عبارات مشاهبة، وميكن 

  توضيح هذا التقابل مبا يأيت:
  حنن كتبـ  � 

  تٔانـت كتبـ  
  ٔان» كتبـ  متا 
  Øهــو كتبـ  

فنالحظ ٔان موضع العالمة ا+اª عىل الفاعل مع املفرد الغائب فارغ، يدل عىل عدمية 
.ªالعالمة يف هذه احلا  

  ومثل هذا  حذف مضري الفاعل يف فعل أالمر، فهو يقدر بعد الفعل وال يظهر، 
  Øاكتب 

  اكتبـ ـي
  اكتبـ ـا
  اكتبـ ــو
ـْ ن   اكتب

الفاعل مع املفرد املذكر وردت عالمة عدمية ٔايضا، يف مقابل العالمات املتحققة فعالمة 
  لفظيا.

        حذف النون:حذف النون:حذف النون:حذف النون:    2222ــــ    4444
ميكن اعتبار حذف نون أالفعال امخلسة منطا من ٔامناط العالمة العدمية يف اللسان العريب، 

ل وذ� يف حاليت جزم الفعل املضارع ونصبه يف مقابل عالمة رفعه اليت تأيت عىل أالص
  بظهور النون. 

فاجلزم والنصب يشرتاكن يف العالمة العدمية (حذف النون)، ويف هذه احلاª يسهم السـياق 
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وأالدوات املسـتعمv مع الفعل يف المتيزي بني دالليت اجلزم والنصب، وميكن توضيح التقابل 
  :احلاصل بني عالمة الرفع (اللفظية) وعالميت اجلزم والنصب (العدمية) bلشلك االٓيت

Ø          يكتبو نØ        يكتبا نØ  تكتبيـ  ن  
  Øمل  تكتيب       Øمل  يكتبا        Øمل   يكتبو 
  Øلن  تكتيب      Øلن يكتبا        Øلن  يكتبو 

  
فعالمة الرفع وردت لفظية، خبالف عالميت اجلزم والنصب اللتني اكنتا عدميتني، وهذا 

لعامل فأمره خمتلف؛ فعالمته لفظية يف اجلزم والنصب أالمر يتعلق بعالمات إالعراب، ٔاما ا
(أالدا,ن مل ولن) وعدمية يف الرفع. وهذا ميهد لنا السبيل للحديث عن منط آخر من 

  العالمات العدمية يتعلق bلعامل.  
  ـ �بتداء وجترد املضارع عن عوامل اجلزم والنصب  5

رص ا]ي يتحمك يف الرتكيب الèيم يذهب عبد الرمحن حاج صاحل ٕاىل ٔان العامل هو العن
  ويؤثر فيه ؤانه احملور ا]ي ينبين عليه. ( )

وتنقسم العوامل حبسب النحاة ٕاىل عوامل لفظية وعوامل معنوية، فأما اللفظية فقد تكون 
لكمة مفردة مثل "اكن" و"ٕان" ؤاخواهتام، وقد تكون لفظة (امس وفعل ولواز0ام)، وقد 

  "ٔاعلمت خا+ا/ زيدا منطلقا".( ) تكون تركيبا اكمال مثل:
ؤاما العامل املعنوي عندمه فهو �بتداء، ينضاف ٕاليه جترد الفعل املضارع عن العوامل. 

  وهذا النوع من العوامل غري اللفظية هو ا]ي ميثل العالمة العدمية يف مسـتوى العوامل.
متثل النواة حتتوي عىل  يقول عبد الرمحن حاج صاحل الحظ النحاة القدماء ٔان ا°موعة اليت

عنرصين يتحمك فهيام عنرص آخر لفظا ومعىن، مسوه عامال، وتفطنوا ٕاىل ٔان العامل يف هذا 
املسـتوى ال يتقدم عليه املعمول أالول ٔابدا، مث الحظوا ٔان موضع العامل قد يكون فارغا 

  ويسمونه �بتداء. ( ).
  يأيت: وميكن متثيل تناوب العوامل عىل امجلv النواة كام 
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Ø                    زيد               قامئ  
  ٕان                    زيدا              قامئ
  اكن                   زيد              قامئا

  زيدا             قامئا           حسبت   
  زيدا              قامئا( )         ٔاعلمت معرا 

 قد يكون لكمة ٔاو لفظة بل تركيبا، وÅ تأثري عىل بقية ففي العمود أالمين يدخل عنرص
الرتكيب و]� مسي عامال... وقد خيلو موضع العامل من العنرص امللفوظ وهو ا]ي يسمونه 

  bالبتداء . ( )
هذا وقد محل النحاة الرتاكيب اليت تتكون من لفظة فعلية (غري �خسة) عىل هذا املثال 

موعة عىل أالوىل ٔان الفعل (غري الناخس) هو مبزنª هذه واكتشفوا عند تطبيق هذه ا°
  العوامل ٔالنه يؤثر يف الرتكيب، ؤان املعمول الثاين يف هذه احلاª هو املفعول به، وذ� مثل:

Ø                ٔان تصوموا              خري لمك  
  رٔايــ                  ت                          زيدا

  ـتـ                          ـك( )            رٔايــ      
 

ومعىن هذا ٔان الفعل كعامل يقع موقع �بتداء، ؤان املفعول به يقع موقع اخلرب، و ٔان 
  الفاعل يقع موقع املبتدٔا. ( )

  ـ عالمة إالثبات يف امجلل 6
كجمل الطلب  تعد امجلv املثبتة ٔاو التقريرية نوعا يقابل أالنواع أالخرى املتفرعة عنه

و�سـتفهام والنفي وغريها، و]� جند التحليل اللساين يقوم يف ٔاحيان كثري عىل املقارنة بني 
  النوع أالول وأالنواع أالخرى املقابÅ v السـتكشاف عالمات لك نوع وخصائصه. 

      ) courons) (حنن نركض) و(  nous couronsلقد قارن مارتيين بني العبارتني: ( 
كض) فالحظ ٔاهنام تشرتاكن يف ا+الª عىل "الركض" و" مجع املتلكم"، لكن أالوىل ( لرن 

ختتص b+الª عىل إالثبات، وهو ما جيعلها عىل النقيض من أالخرى اليت تدل عىل أالمر، 
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) يه العنرص ا+ال عىل إالثبات من خالل تقابã مع ا+ال صفر ا+ال nousفاسـتنتج ٔان  (
  عىل أالمر. ( )

nouscourons 
Ø    courons 

ويف اللغة العربية ميكن ٔان نعد عالمة إالثبات ٔاو التقرير عالمة عدمية يف مقابل عالمات 
  �سـتفهام والنفي اللفظية.

وقد ٔاشار عبد الرمحن حاج صاحل ٕاىل عدمية عالمة إالثبات عند حديثه عن مفهوم        
مسـتوى التصدير ٔاعىل من مسـتوى  التصدير (ما Å الصدارة يف امجلv)  فذهب ٕاىل ٔان

العامل واملعمول، ؤان ٔادوات التصدير اليت لها الصدارة مطلقا تتجاوز العامل واملعمول 
وتتحمك يف لك ما يوجد حتهتا، ومن ذ� ٔادوات �سـتفهام فهـي تقابل الصفر كعالمة 

  لٕالثبات كام تقابل ٔادوات التوكيد. ( )
  لعدمية bملثال االٓيت:وميكن ٕايضاح هذا المنط من العالمة ا

Ø   الطالب جمهتد  
  هل   الطالب جمهتد
  ٕان   الطالب جمهتد

فعالمتا �سـتفهام والتوكيد (اهلمزة وٕان) قابلهتام العالمة العدمية يف حاª إالثبات بوصفه 
  ٔاصال.

وكذ� الشأن bلنسـبة ٕاىل النفي فعالمته لفظية تقابل عالمة إالثبات العدمية، ومثاÅ قولنا: 
  جنح الطالب) فهذه امجلv املثبتة يه ٔاصل للجمv املنفية، وعالمهتا عدمية bلنسـبة ٕالهيا. (

Ø  جنح الطالب  
  ما  جنح الطالب

  مىت  جنح الطالب
وهكذا فٕان مفهوم العالمة العدمية هو مفهوم سـمييايئ موجود يف اللسان العريب، ويربز يف 

لنحوية؛ ؤامه ٔاشاكل العالمة العدمية يف ٔامناط شـىت، يف املسـتوÎت الصوتية والرصفية وا
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اللسان العريب: السكون، وعالمات املعاين الرصفية أالصول، وعالمة احلرف، وبعض صور 
إالضامر واحلذف، و�بتداء وجترد املضارع عن عوامل اجلزم والنصب، وعالمة إالثبات يف 

 امجلل.
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