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ملخص البحث
إن أنظمة اللغة الثالثة (الصوت ،والنحو ،والرصف) ُتف ِرز قرائن متعددة ُتعني

عىل فهم املعنى وحتديده ،والبحث بينّ َ أن للمعجم نظام ًا يرتكز عىل أن حمتوياته

ترتبط بعدة عالقات من بينها أن الكلمة املفردة يف ذهن صاحب املعجم أو ذهن ابن
اللغة مرتبطة بمجال داليل وهلا أذرع من العالقات ،وهذا هو األساس الذي تبنى

عليه احلقول املعجمية (احلقول الداللية).

والنظام املعجمي هذا يفرز لنا قرينة املعنى املعجمي أو القرينة املعجمية ،ومن

َث َّم ال تعني الداللة املعجمية أن تكون تلك الوحدة املعجمية جمردة من امتداداهتا أو

عالقاهتا باملفردات اللغوية األخرى ،عىل أن توظف تلك الداللة املرتسخة يف ذهن

ابن اللغة يف إنشاء النص وسبك التعبري ثم يف مرحلة أخرى حتليل النص وإبراز

معناه واستكناه داللته فيكون املعنى املعجمي قرينة عىل ذلك .وهذا عىل خالف
ما قد يفهم -لكونه معج ًام -أن تكون هذه القرينة خارج السياق ،بل هي توظيف

للمعنى املعجمي املعروف خارج السياق وعالئقه وارتباطاته لفهم معنى النص
وإدراكه يف السياق.

وهلذه القرينة أثر كبري يف حتديد التوافق وإظهار االنسجام الداليل بني مفردات

اجلملة يف السياق وهو ما يمكن تلمسه بوضوح يف تتبع مظاهر التوارد املعجمي
الذي يمثل اجلانب املعجمي لقرينة التضام.
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ومن ثم كان للبحث عدة حماور تربز أثر تلك القرينة يف توجيه املعنى ،من بينها

أن املعنى املعجمي قد يرتكز عليه اإلعراب فكيفام وجهت هذا املعنى توجه عندك
اإلعراب .وقد ترتبط القاعدة النحوية باملعنى املعجمي إذ قد تتوقف صحتها عليه
إذا اشرتط فيها معنى معني ،ثم إن املعنى املعجمي قد يؤدي معنى وظيفي ًا (رصفي ًا

أو نحوي ًا).

وقد تكون بني مفردات النص مالءمة معجمية وهذا يؤدي إىل وضوح املعنى

وفهمه من املتلقي ،أو تكون بينها مفارقة معجمية وهذه انقسمت إىل نوعني :مفارقة

عالقة تمُ ُ
ٌ
فه البالغيون من
املفارقتني
قريبة وهي أن تكون بني الكلمتني
عر ُ
َ
اثل ما َ
عالقات املجاز ووجودها يؤدي إىل التأويل والتفسري ،ومفارقة بعيدة وهي أن ال

يكون فيها عالقة أو رابط يربط بني كلامت املفارقة ووجودها يف النص يؤدي إىل
انتفاء املعنى أو أن النص لغو ،وهذا األخري ال يكون يف بحثنا ألن جمال التطبيق فيه

هو تفسري القرآن.

والتضمني ُي ِ
كسب الكلمة معنًى معجمي ًا مضاف ًا من كلمة أخرى ،فهو رضب

يمت
من توسيع الداللة املعجمية للكلمة ،وفيه إجياز بالغي أقره أبو حيان ،وهو ُّ

بصلة قوية إىل املفارقة ألنه يمثل مسلك ًا من مسالك التأويل يهُ َرب إليه من املفارقة،

وقد يكون ذلك بناء عىل مفارقة تركيبية وهذه تعني أن الرتكيب يف ظاهره غري سليم
أو خمالف للقاعدة النحوية ف ُيحتاج إىل تأويله.
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... Abstract ...
The three language systems i.e. Phonetics, grammar and syntax
produce many contexts help in understanding and determine
meaning. This study states that lexicon has its own system where
the content of the meant system has many relations ; a given word,
in the mind of the lexicographer or the native speaker, is linked to a
semantic field and a set of relations as well…and this is the basis on
which the lexical fields ,semantic fields, are based.
This lexical system determines the context of lexical meaning,
lexical context; Lexical meaning doesn’t mean that it is irrelative
to the relations it has with other linguistic vocabulary. Such a
deep-rooted denotation, in the mind of the native speaker
,should be used for founding the written text and coining speech
and in text analysis as well so that the lexical meaning will be the
context required in this regard. This runs counter to what may be
understood that such a context is an extra one in that it is rather
using the lexical meaning outside the context and its connections
just to understand the text in a given context .
This type of context has a great effect in determining the
accordance and semantic harmony among sentence constituents in
the context. This can be seen clearly in states of lexical collocations
which represent the lexical aspect of grammatical collocations.
This study is of many parts to indicate the effect of the
mentioned context ; the parsing might depend on lexical meaning,
i.e. however you direct the meaning, parsing is directed as well.
The grammatical rule is linked to the lexical meaning whose
validity reckons upon it , if conditioned to have a specific meaning.
In addition, a lexical meaning might lead to a functional one ;
grammatical or syntactic.
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It might happen that a lexical cohesion is found among the
vocabulary of a text which leads to clarification and understanding
of meaning by a receptor, or there might be a lexical paradox
among those vocabularies. Such a paradox is divided into two
types: a close paradox where the two words have an symmetrical
relation as that of metaphor which leads to a state of interpretation
or explanation. The second one is the distant paradox where there
is no a relation or link among the words in paradox that leads to
deletion of meaning or turning the text into mere nonsense. The
latter type is excluded from the study since its application leads to
the explanation of the Glorious Quran.
Inclusion adds a lexical meaning to words since it expands
the lexical denotation of a word and it has a rhetorical précis
as acknowledged by Abu Hayyan. It also has a strong link with
paradox for it represents one of the ways used as an escape
in interpretation. This may be due to structural paradox which
means structure in surface that is incorrect or different from the
grammatical rule , then we need to interpret it.
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مدخل
ملا كانت اللغة أدا َة تواصلٍ ووسيل ًة له صار لزام ًا ألاّ َتدَّ ِخ َر إمكاني ًة إال َّ
سخرتهْ ا

لتأدية مهمتها يف إيصال املعنى املراد بكفاءة ووضوح ،وألن اللغة متعددة األنظمة
فقد أفرزت لنا عدة قرائن ُت ِعني عىل الوصول إىل املعنى وفهمه ،فالنظام الصويت
ُينتج قرائن (العالمة ،والتنوين ،والتنغيم ،والوقف) ،والنظام الرصيف ُينتج قرينتي

(البنية ،واملطابقة) والنظام النحوي ُينتج قرائن لفظية (األداة ،والربط ،والرتبة،
والتضام) وقرائن معنوية (اإلسناد ،والتخصيص ،والنسبة ،والتبعية)(.)1

وملا كانت الداللة ترتكز عىل جانبني :داللة الكلمة وداللة اجلملة أو الرتكيب

وما حييط بكل منهام مما يؤثر عىل داللتهام لذا يمكن القولَّ :
إن ما ينبثق من هذا الفرع
من قرائن قرينتان:

1 .1القرينة املعجمية (قرينة املعنى املعجمي).
2 .2قرينة السياق.

القرينة األوىل تتعلق بالكلمة؛ معناها وظالل معناها وظالل معنى غريها

عليها ،والثانية تتعلق بالرتكيب معناه وتأثر معناه بام حييطه من ظروف لغوية أو غري

لغوية .وخيتص هذا البحث بدراسة القرينة املعجمية عىل أساس أهنا قرينة يفرزها

نظام من أنظمة اللغة هو النظام املعجمي.
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واحلديث عن القرائن هبذا التصنيف يستلزم احلديث عن املعنى ،فتلك األنظمة

ٍ
معان هي يف حقيقتها وظائف تؤدهيا املباين
الثالثة (الصوت والرصف والنحو) فيها
التي تشتمل عليها وتنبني منها هذه األنظمة ،ومعناها معنى وظيفي هو بإزاء املعنى

تنو َع
املعجمي الذي تدل عليه الكلمة وجمموعهام يؤلف املعنى املقايل ،وبناء عىل هذا َّ

حسان (وسامه :املعنى الداليل) إىل(:)2
املعنى اللغوي عند الدكتور ّمتام ّ

1.1املعنى املقايل :ويضم نوعني؛ املعنى الوظيفي :وهو معنى املباين التحليلية،
أي معنى وظيفة املبنى عىل مستوى النظام الصويت والنظام الرصيف والنظام
النحوي ،فهو حصيلة هذه األنظمة الثالثة .واملعنى املعجمي :وهو معنى

الكلمة املفردة كام يف املعجم.

2.2املعنى املقامي :وهو معنى املقال منظور ًا إليه يف املقام ،وهو مكون من

ظروف أداء املقال طبيعية كانت أو اجتامعية أو غري ذلك ،والتي تشتمل

عىل القرائن احلالية.
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القرينة المعجمية
شاع عند اللغويني القدماء َّ
أن املعجم حيتضن مفردات مستقلة بمعناها وأنه

عبارة عن حشد من الكلامت ،مما يوحي بأن الكلمة املفردة ال تربطها عالقة بغريها
من املفردات ،وظل هذا املفهوم سبب ًا يف جتاهل دراسة املعجم دراسة خاضعة
للرتكيب إىل أن بدت فكرة احلقول املعجمية أو الداللية التي تعطي املعنى املعجمي

مسحة تركيبية ،وربام هذا الرأي كان «مبني ًا عىل نظرهتم إىل طبيعة العنارص التي
يتكون منها املعجم ،وهي الكلامت املفردة ذات املعاين املفردة أيض ًا وهي تتغري

بحسب املطالب األسلوبية الفردية»( ،)3ويبنى عىل هذا أن املعجم ليس له نظام معني
كام كان للصوت والرصف والنحو أنظمة ،واحلال أن املفردة ال يمكن أن تكون

جمردة يف ذهن ابن اللغة من عالقات تربطها بغريها إال إذا ُج ِهل معناها أو جزء

منه ،وكلامت اللغة ليست «جدو ً
ال من األسامء البسيطة التي تقابلها خارج اللغة
مسميات بسيطة عائدة إليها ،فيكون كل اسم من األسامء بإزاء يشء من األشياء
املاثلة يف الواقع غري اللغوي»(.)4

وقد ندرك ارتباط املفردة بغريها يف املعجم لو تذكرنا أن بيان املعنى املعجمي

إنام يكون يف كثري من األحيان ببيان ما يرادفها أو يعاكسها يف املعنى أو بذكر ما

يتضام معها… كقول أصحاب املعاجم :الباطل :ضد احلق ،واألنس :خالف

الوحشة ،والربد :نقيض احلر ،وضرَ َ َب يف األرض :سار يف ابتغاء الرزق ،وضرَ َ َب
مث ً
درك
ال :وصف وبينَّ  ،وضرَ َ َب عىل يده :إذا حجر عليها ،فبهذا البيان والتوضيح ُي َ
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معنى الكلمة.
فالكلمة املفردة يف ذهن صاحب املعجم أو ذهن ابن اللغة مرتبطة بمجال

داليل وهلا أذرع من العالقات ،وهذا هو األساس الذي تبنى عليه احلقول املعجمية
(احلقول الداللية) ،ولذلك رأى فندريس َأ ْن« :ليس يف الذهن كلمة واحدة منعزلة،

فالذهن يميل دائ ًام إىل مجع الكلامت ،إىل اكتشاف عرى جديدة جتمع بينها ،والكلامت

تتشبث دائ ًام بعائلة لغوية بواسطة دال املعنى أو دوال النسبة التي متيزها…»(،)5
عرف الينز معنى الكلمة بأنه «حمصلة عالقاهتا بالكلامت األخرى
وبناء عىل ذلك ّ
يف داخل احلقل املعجمي»(.)6

ُ
وقد َي َ
جزء
املجال الداليل للكلمة املفردة وعالقاتهُ ا أو ٌ
شخص يف ذهن املعبرِّ

منها حلظة اختيار التعبري ،بخاصة لو أراد ْ
أن يرتقي بالتعبري من املستوى اإلبالغي
إىل املستوى البالغي.

ومن َث َّم افرتضت نظرية احلقول املعجمية (الداللية) َّ
أن ملفردات اللغة بنا ًء
وشكل تركيبيان ولألصوات كذلك فض ً
وشك ً
ٌ
ال
بناء
ال تركيبيني ،كام كان للنحو ٌ

عن جانب آخر مفهومي أو تصوري عىل أساسه تنتظم اللغة يف حقول داللية حتت
عناوين داللية تشكل حقو ً
ال مفهومية أو تصورية(.)7

ويعني ذلك َّ
أن املفردة اللغوية هلا امتدادات وظالل معنوية جتعل من املعجم

نظام ًا لغوي ًا يضاف إىل أنظمة اللغة (الصوت والرصف والنحو) ،األمر الذي انتهى

إليه الدكتور متام حسان بعد أكثر من اثني عرش عام ًا من صدور كتابه (اللغة العربية

معناها ومبناها) سنة  1973الذي مل يكن ينظر فيه إىل املعجم عىل َّ
أن له طابع النظام
نظام بنا ًء عىل َّ
أن حمتويات
ومل يعدَّ ه من أنظمة اللغة ،لكنه قرر بعد سنة  1985أنه ٌ
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املعجم ترتابط بعدة عالقات كاآليت(:)8
1 .1ترابط املفردات بواسطة أصول االشتقاق.
2 .2التاميز بواسطة الصيغة الرصفية للكلامت.

3 .3بيان معنى الكلمة بواسطة هذين املحورين.

4 .4النظر إىل أصل وضع الكلمة لبيان األصيل وغري األصيل من املعاين.
5 .5أثر املسموع يف بيان األصيل من غريه.

6 .6احلقول املعجمية وأثرها يف تكوين السياق.
ٍ
ٍ
وألفاظ من حقل آخر.
ألفاظ من حقل
7 .7املناسبة املعجمية بني
8 .8فكرة النقل وأثرها يف مرونة النظام املعجمي.

والنظام املعجمي هذا يفرز لنا قرينة املعنى املعجمي أو القرينة املعجمية ،ومن

َث َّم ال تعني الداللة املعجمية «داللة كلمة مفردة فقط بل يدخل فيها كل الرتاكيب

التي تشكل وحدة داللية متامسكة ال تتجزأ»( ،)9كام ال تعني أن تكون تلك الوحدة
املعجمية جمردة من امتداداهتا أو عالقاهتا باملفردات اللغوية األخرى ،عىل أن توظف

تلك الداللة املرتسخة يف ذهن ابن اللغة يف إنشاء النص وسبك التعبري ثم يف مرحلة
أخرى حتليل النص وإبراز معناه واستكناه داللته فيكون املعنى املعجمي قرينة
عىل ذلك .وهذا عىل خالف ما قد يفهم -من كونه معج ًام -أن تكون هذه القرينة
خارج السياق ،بل هي توظيف للمعنى املعجمي املعروف خارج السياق وعالئقه

وارتباطاته لفهم معنى النص وإدراكه يف السياق.

ومن ثم فإن املعنى املعجمي يكون له أثره يف بناء اجلملة وحتديد التوافق

واالنسجام الداليل بني مفردات تلك اجلملة يف سياق معني ،فالوحدة املعجمية
العدد اخلامس  ...ربيع الثاين / #1434آذار 2013م
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بامتداداهتا العالئقية وارتباطها الداليل جتعل النظر إىل صحة اجلملة ودقة التعبري
واضح ًا واحلكم عىل ذلك سه ً
ال.

وألن الوحدة املعجمية تنتظم يف عقل ابن اللغة يف حقول مرتابطة خالل نظامني

متقاطعني؛ نظام استبدايل رأيس ونظام تالؤمي أفقي ،صار توقع الكلامت املصاحبة
يف اجلملة قريب ًا نوع ًا ما ،فعندما ننسج مجلة بدء ًا بكلمة َ
(أك َل) جتعلنا العالقة
التالؤمية هلذه الكلمة نحرص اآلكل بمجموعة كلامت ملعانيها صفات معينة إذ ال

يمكن أن يكون مجاد ًا وال اسم معنى مث ً
ال ،كام حيرص املأكول بكلامت تدل عىل ما

يمكن أن يؤكل ،ويمكن متثيل العالقات االستبدالية والتالؤمية باملخطط اآليت(:)10

خط عالقة االستبدال
األسد

الرجل

أكل الولد
العصفور

اخلبز

احلنطة

التفاحة
الفريسة

خط عالقة التالؤم

واملعنى املعجمي (بمعية قرينة البنية والقرائن الرتكيبية) يدفع العقل إىل

احلكم عىل َّ
أن كلمة (أكل) فعل له فاعل آكل (حيوان) وحيتاج إىل مفعول مأكول

(طعام) ،ومن هنا نجد أن ما يف العمود األول يصلح للفاعلية وما يف العمود الثاين
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يصلح للمفعولية باالستبدال ،وقد تعيننا عالقة التالؤم عىل اختيار مفعول مناسب
لفاعل معني فالفريسة تصلح لألسد وال تصلح للرجل أو الولد عىل احلقيقة مث ً
ال،

والعصفور تناسبه احلنطة وهكذا ،و ُتعني عالقة االستبدال عىل استبدال الفعل

(أكل) بـ (افرتس) و ُتعني عالقة التالؤم عىل اختيار ما يناسبه وهو هنا (األسد)

وهلم جرا ،وهذا االختيار الذي حيصل وفق ًا لعالقة التالؤم يقع ضمن ما يسمى

بالتوارد املعجمي عىل ما سيأيت.

ومن ثم يكون للمعنى املعجمي أحيان ًا أثر يف حتديد املعنى النحوي ،ويؤيد هذا

أن العرب يلجؤون إىل الرتبة لتكون قرينة عىل معرفة الفاعل من املفعول إذا غابت
العالمة اإلعرابية فيقال مث ً
التقيد هنا بتقديم الفاعل
ال( :زار موسى حييى) فيجب ّ

التقيد هبذا
عىل املفعول ليؤمن اللبس ف ُيعرف أن موسى هو الفاعل ،لكن ال جيب ّ

إذا كان املعنى املعجمي وعالقاته (التالؤمية) قرينة متنع اللبس فتميز الفاعل من

املفعول كأن يقال( :أكل الكمثرى موسى).

ومثل هذا استغناء العرب عن العالمة اإلعرابية بنصب الفاعل ورفع املفعول
َ
احلجر) ،وما ُأ ِمن
الزجاج
و(كرس
املسامر)
الثوب
(خرق
عند أمن اللبس فقالوا:
ُ
َ
ُ
َ
َ

فهم من املعنى املعجمي وعالقاته (التالؤمية) ،فعرف الفاعل من
اللبس إال بام ُي َ

املفعول يف ذلك بالقرينة املعجمية.

ولعلنا نستطيع أن نتلمس أثر القرينة املعجمية بوضوح يف تتبع مظاهر التوارد

املعجمي وأثرها يف املعنى.
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التوارد المعجمي
ملا كانت قرينة التضام تكشف لنا يف املجال الرتكيبي عام يالزم الكلمة وما تفتقر

إليه يف الرتكيب أو ما يتناىف معها أو خيتص هبا ضمن املظاهر الثالثة هلذه القرينة؛
التالزم والتنايف واالختصاص ،فإن لقرينة التضام مظهر ًا رابع ًا يربزه اجلانب

املعجمي وجيسده التوارد.

ذكرنا عند كالمنا عن مفهوم القرينة املعجمية أن املفردة اللغوية هلا ارتباطها

ٍ
أصناف سميت
الداليل وامتداداهتا العالئقية التي يتجسد جانب كبري منها ضمن
باحلقول املعجمية أو احلقول الداللية وهو مما له األثر الكبري يف حتديد التوافق
وإظهار االنسجام الداليل بني مفردات اجلملة يف السياق ،والقرينة املعجمية من

خالل التوارد املعجمي ُتربز ذلك وتبينه باملظاهر اآلتية:
1 .1أثر املعنى املعجمي يف اإلعراب.

2 .2ارتباط القاعدة النحوية باملعنى املعجمي.
3 .3أداء املعنى الوظيفي باملعنى املعجمي.

4 .4املالءمة واملفارقة.
5 .5التضمني.

أثر المعنى المعجمي في اإلعراب
ال نحتاج إىل عناء كبري كي ندرك أن فهم معنى اجلملة رضوري ملعرفة إعراهبا

كام أن العكس كذلك ،ومن َثم قيل« :اإلعراب فرع املعنى» واملعنى املعجمي عمود
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مهم لذاك الفهم ،وعليه لو افرتضنا أن أحدهم جيهل معنى (الكمثرى) يف اجلملة
املذكورة آنف ًا (أكل الكمثرى موسى) وحسب أهنا حيوان مفرتس فإنه ال يرتدد أن

ال (بدل أن جيعلها مفعو ً
جيعل موقعها اإلعرايب فاع ً
َ
ال إذا َف ِهم أهنا يشء مأكول)،

وهذا يعني أن الداللة عىل الفاعلية أو املفعولية يف هذه اجلملة يتأثر باملعنى املعجمي.
وبناء عىل ما تقدم مل يجُ ِ ِز العلامء إعراب فواتح السور القرآنية إذا ُعدَّ ت من

املتشابه الذي استأثر اهلل بعلمه( )11ألن معناها مبهم عند غريه عز وجل .لذا حيتاج

ا ُملع ِرب إىل معرفة املعنى عند اإلعراب أو التحليل النحوي وهو ما عمد إليه ابن

هشام فيام رواه مما دار بينه وبني أيب حيان ،قال« :وسألني أبو حيان – وقد عرض
عالم عطف (بحق ّلد) من قول زهري:
اجتامعنا-
َ
نقي لـــم يكـــثّر غنيمة
تقي ٌ
ٌ

ِ
بنهكة ذي قربى وال بحق ّل ِد
ً

فقلت :حتى أعرف ما احلق ّلد؟ فنظرناه فإذا هو سيئ اخللق ،فقلت :هو

معطوف عىل يشء متوهم إذ املعنى ليس بمكثّر غنيمة فاستعظم ذلك»( .)12ومثله ما

رواه الشلوبني من «أن نحوي ًا من كبار طلبة اجلزويل سئل عن إعراب (كالل ًة) من
ور ُث َكلاَ َل ًة َأو ا ْم َر َأ ٌة﴾ [النساء ]12:فقال :أخربوين ما
قوله تعاىلَ :
﴿وإِن َكانَ َر ُج ٌل ُي َ

ابن فام سفل ،فقال :فهي
أب فام عال وال ٌ
الكاللة؟ فقالوا له :الورثة إذا مل يكن فيهم ٌ

إذن متييز… [وعلق عىل هذا ابن هشام قائ ً
ال ]:وقد أصاب هذا النحوي يف سؤاله،

وأخطأ يف جوابه»(.)13

فمعرفة املعنى عند اإلعراب أمر ال بد منه ،لذلك نجد أن تغري املعنى النحوي

قد يتطلبه تغيري املعنى املعجمي ،وهذا نراه جلي ًا يف تفسري البحر املحيط عند مراجعة

ٍ
معان يرتتب عىل تغيريها
املسألة املذكورة أعاله مع أيب حيان ،فقد ذكر للكاللة عدة
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تغري اإلعراب ونلخص ذلك بام يأيت(:)14
1 .1إذا كانت (الكاللة) بمعنى امليت املوروث ،فتعرب حا ً
ال من الضمري
(يورث).
املستكن يف َ

2 .2إذا كانت بمعنى الوارث ،فتعرب حا ً
ال أيض ًا لكن هنا يحُ تاج إىل تقدير (ذا
(يورث).
كاللة) ،ألن الكاللة عندئذ ليست نفس الضمري يف َ

3 .3إذا كانت بمعنى القرابة ،فتعرب مفعو ً
يورث ألجل الكاللة.
ال له ،أي َ
4 .4إذا كانت بمعنى املال املوروث ،فتعرب مفعو ً
ال به.
5 .5إذا كانت بمعنى الوراثة ،فتعرب حا ً
ال أو نعت ًا ملصدر حمذوف تقديره:
وراثة كاللة.

﴿س َو َء ا ْل َع َذ ِ
اب﴾ عند تفسري قوله
ورصح بمثل ما تقدم فيام قاله يف انتصاب ُ
من ِ
اب ُي َذ ِّب ُحونَ َأ ْبن ُ
﴿وإِ ْذ َن َّج ْين ُ
ومو َن ُك ْم ُس َو َء ا ْل َع َذ ِ
َاءك ْم
تعاىلَ :
آل ِف ْر َع ْونَ َي ُس ُ
َاكم ْ
َو َي ْست َْح ُيونَ نِ َس ُ
يم﴾ [البقرة ]49:قال« :سوء
اءك ْم َوفيِ َذلِ ُكم َب ٌ
الء من ر ِّب ُك ْم َع ِظ ٌ

العذاب :أشقه وأصعبه ،وانتصابه مبني عىل املراد بـ(يسومونكم)»( ،)15فإن كان

(السوم) بمعنى التكليف أو اإلبالء والتقدير :يكلفونكم أو يولونكم سوء العذاب،

فـ(سوء العذاب) مفعول ثان لـ (يسوم) ،وإن كان بمعنى اإلرسال أو اإلدامة أو
الترصيف ،أي :يرسلونكم أو يديمونكم أو يرصفونكم يف األعامل الشاقة ،أو
بمعنى الرفع ،أي :يرفعونكم إىل سوء العذاب ،أو بمعنى الوسم (من العالمة)،

أي :يعلمونكم بسوء العذاب فتصري األعامل الشاقة لكثرة مزاولتها عالمة بتأثريها

يف جلودهم ومالبسهم .وعىل هذه األقوال األخرية يكون (سوء العذاب) مفعو ً
ال
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عىل إسقاط حرف جر( ،)16وحرف اجلر هو (يف) مع املعاين الثالثة األوىل ،و(إىل) مع
املعنى الرابع ،و(الباء) مع املعنى اخلامس.

ين َأ ْولِ َياء ِمن ُد ْو ِن
وجيد أبو حيان يف قوله تعاىل﴿ :ال َي َّت ِخ ِذ املؤْ ِم ُنونَ ا ْل َك ِاف ِر َ
س ِم َن ال ّل ِـه فيِ يَ ْ
املؤْ ِمنِ َ
ش ٍء إِلاَّ َأن َت َّت ُقو ْا ِم ْن ُه ْم ُت َقا ًة َو حُ َي ِّذ ُر ُك ُم
ني َو َمن َي ْف َع ْل َذلِ َك َف َل ْي َ
ال ّلـ ُه َن ْف َس ُه َوإِ ىَل ال ّل ِـه ِ
ري﴾ [آل عمران ]28:أن (تقا ًة) منصوبة عىل املصدرية إذ
املص ُ

﴿و َت َب َّت ْل إِ َل ْي ِه َت ْبتِ اًيل﴾
جاءت مصدر ًا عىل غري الصدر ،والقياس :اتقا ًء وهذا من قبيل َ
[املزمل ،]8:فاملعنى عىل هذا :إال أن تتقوا منهم اتقا ًء ،لكنه عندما ينقل معنى ذكره
الزخمرشي وهو أن (تقاة) بمعنى :أمر جيب اتقاؤه ،يتغري عنده اإلعراب ليكون

انتصاب (تقاة) عىل أهنا مفعول به للفعل (تتقوا) ال عىل أهنا مصدر .وجيوز يف (تقا ًة)
إعراب ثالث وهو أن تكون حا ً
ال من فاعل (تتقوا) بناء عىل أهنا مجع فاعل مثل

(رماة) أو مجع تقي ،وهذا الراي نقله أبو حيان عن أيب عيل الفاريس( ،)17فيتضح من
ذلك أن اإلعراب يتأثر كثري ًا باملعنى املعجمي ويتوقف عليه.

وعىل الرغم من وضوح أمهية املعنى املعجمي يف اإلعراب عند القدماء فإننا

نجد الدكتور متام حسان ال يضع له قيمة تأثريية يف اإلعراب فانطلق يعرب مجلة
ينشئها خالية من املعنى املعجمي برصف كلامت هرائية (يف كتابه مناهج البحث يف

اللغة)( ،)18ليعود بعد ثامين عرشة سنة (يف كتابه اللغة العربية معناها ومبناها) فينظم
بيت ًا عىل بحر الكامل ليس لكلامته معنى أيض ًا مع ِرب ًا إياه( ،)19ليدعي بعد ذلك أال

رضورة للمعنى املعجمي ملعرفة اإلعراب وأنه يمكن االستغناء عنه عند إعراب
نص معني ،ولعلنا رأينا بام قدمنا من أمثله أن اإلعراب قد يتوقف عىل معرفة املعنى
املعجمي ويتغري بتغريه ،ومن هنا كان ادعاؤه بتخصيص (املعنى) يف املقولة املشهورة
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«اإلعراب فرع املعنى» بأنه املعنى الوظيفي ال املعنى املعجمي وال الداليل( )20بعيدً ا

عن الصواب؛ ألن اإلعراب فرع املعنى املعجمي أيض ًا ،وهو ما توصل إليه الدكتور
عبد السالم السيد حامد(َّ .)21أما الدكتور نجاح فاهم فقد توصل إىل َّ
أن اإلعراب

فرع املعنى الداليل( ،)22فيتحصل من هذا وذاك أن عبارة «اإلعراب فرع املعنى» أكثر

صحة إلطالقها وشموهلا املعاين الثالثة ،وهو أمر انتهى إىل مثله الدكتور متام حسان

بعد ميض اثنتي عرشة سنة فقد وجد أن مقولة النحاة هذه مستندة إىل اشرتاط إفادة

الكالم وهذه اإلفادة تنبني عىل املعنى املعجمي(.)23
ارتباط القاعدة النحوية بالمعنى المعجمي

ليس رشط ًا يف التقعيد النحوي أن تكون رشوط القاعدة نحوية خالصة ،بل

ٍ
ٍ
ومبان إلحراز القاعدة ،فالصفة
معان
كثري ًا ما تستعني بام يف غري النظام النحوي من

مث ً
ال يشرتط فيها أن تتطابق مع املوصوف من حيث التعيني (التعريف والتنكري)

ومن حيث العدد (اإلفراد والتثنية واجلمع) ومن حيث النوع (التذكري والتأنيث)
ٍ
يؤدى
وهذه
معان رصفية ،ويشرتط يف احلال أن يكون مشت ًقا واألصل يف التمييز أن َّ

باجلامد وهذه ٍ
مبان رصفية.

ومثلام تتكئ القاعدة النحوية عىل جوانب رصفية فقد تتوقف صحتها عىل

املعنى املعجمي ،والقواعد التي ُتثبت هذا ليست بعزيزة ،فمن ذلك مث ً
ال اشرتاط
قسم من النحاة يف املفعول ألجله أن يكون قلبي ًا أي :من أفعال النفس الباطنة

كاخلوف والرغبة ال من أفعال اجلوارح الظاهرة كالقراءة والرضب( ،)24فيقال:

(أطعته خوف ًا منه) وال يقال( :جئت رضب ًا لزيد) ،وكون االسم قلبي ًا أو حسي ًا
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إنام يدرك باملعنى املعجمي .ومنه أيض ًا صحة جميء احلال من املضاف إليه إذا كان

﴿و َنزَ ْعنَا َما فيِ ُصدُ و ِر ِهم من ِغ ٍّل
املضاف جزء ًا من املضاف إليه( ،)25كقوله تعاىلَ :
خوا ًنا﴾ ِ
[احل ْجر ،]47:فاملضاف (صدور) أجزاء ملا دل عليه املضاف إليه الضمري
إِ َ

(هم) لذا صح أن يكون (إخوان ًا) حال من الضمري ،وليس صعب ًا أن ندرك أننا
اعتمدنا عىل املعنى املعجمي لكلمة (صدور) يف معرفة عالقة اجلزئية والكلية بني

املضاف واملضاف إليه.

ومن ذلك أيض ًا أنه ال جتوز إضافة اليشء إىل نفسه أو مرادفه( ،)26فال تقول:
ِ
ِ
األسد) ،ومعرفة اليشء أو معرفة مرادفه ال تتم إال بمعرفة
البيت) وال (ليث
(بيت
املعنى املعجمي للمتضايفني .ومثله أيض ًا أن اليشء يضاف إىل غريه بأدنى مالبسة

بينهام كقول أحد حاميل اخلشبة لصاحبه( :خذ طرفك) فأضاف الطرف إليه ملالبسته
إياه حال احلمل ،وكقولك( :لقيته يف طريقي) فأضفت الطريق إليك ملجرد مرورك
فيه( ،)27فصحة اإلضافة هنا تتحقق بأدنى مالبسة وهذه املالبسة ُيتَوصل إليها باملعنى

املعجمي ،ومن ثم يع ِّلل أبو حيان يف تفسريه صحة اإلضافة بني املتغايرين بتحقق
أدنى مالبسة بينهام ،ومن هذا ما جاء يف تفسري قوله تعاىلُ :
الص َيا ِم
﴿أ ِح َّل َل ُك ْم َل ْي َل َة ِّ
الر َف ُث إِىل نِ َسائِ ُكم﴾ [البقرة ]187:فأضيفت (ليلة) إىل (الصيام) اتساع ًا وصحت
َّ
اإلضافة بأدنى مالبسة ،قال« :وأضيفت (الليلة) إىل (الصيام) عىل سبيل االتساع
ألن اإلضافة تكون ألدنى مالبسة ،وملا كان الصيام ينوى يف الليلة وال يتحقق إال

بصوم جزء منها صحت اإلضافة»(.)28

اءت َما
ومثله أيض ًا يف قوله تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ُه ْم َك َم َثلِ ا َّل ِذي استَو َق َد َنار ًا َف َلماَّ َأ َض ْ

َح ْو َل ُه َذهَ َب ال ّلـ ُه بِنُو ِر ِهم َو َت َر َك ُهم فيِ ُظلُماَ ٍ
صونَ ﴾ [البقرة ،]17:إذ أضيف
ت ال ُي ْب رِ ُ
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(النور) إليهم وصحت اإلضافة ألدنى مالبسة ،قال« :وإضافة النور إليهم من باب
اإلضافة بأدنى مالبسة ،إذ إضافته إىل النار هو احلقيقة ،لكن ملا كانوا ينتفعون به صح

إضافته إليهم»(.)29

ومن القواعد النحوية التي هلا ارتباط باملعنى املعجمي أن ظرف الزمان ال يكون

خرب ًا عن اجلثة( ،)30واسم اجلثة صنف يتوصل إىل معرفته بمعرفة معناه املعجمي،

ولذلك ال يصح أن يكون (اليوم) خرب (ال) يف قوله تعاىلَ ﴿ :ق َ
ال َسآ ِوي إِ ىَل َج َبلٍ
املاء َق َ
َي ْع ِص ُمنِي ِم َن ِ
ال لاَ َع ِ
اص َم ال َيو َم ِم ْن َأم ِر ال ّل ِـه إلاَّ َمن َر ِح َم﴾ [هود ،]43:فقد

رد أيب البقاء العكربي لرأي احلويف وابن عطية إذ أجازا أن يكون
ذكر أبو حيان َّ
«رد ذلك أبو البقاء فقال :فأما خرب (ال)
(اليوم) خرب ًا لقوله (ال عاصم)( ،)31قالَّ :

فال جيوز أن يكون (اليوم) ،ألن ظرف الزمان ال يكون خرب ًا عن اجلثة ،بل اخلرب

(من أمر اهلل) ،و(اليوم) معمول (من أمر اهلل)»( ،)32والذي يمكن أن يالحظ هنا

أن العكربي قد ساق القاعدة وطبقها عىل االسم (عاصم) وعدَّ ُه جثة (اسم ذات)

وهذا إنام هو «االسم املحسوس الذي له أبعاد املادة وال يصلح أن يكون صفة ويدل

عىل ذات فقط… وال خيضع… لقاعدة اشتقاقية»( )33وليس (عاصم) كذلك فهو
مشتق يدل عىل موصوف بصفة (العصمة) ،ومل ينبه أبو حيان عىل هذا بل اكتفى

بإيراد رد العكربي عىل عالته.

ويف إطار هذه القاعدة ال يؤيد أبو حيان أن يكون ظرف الزمان (يومئذ)

﴿و ُجو ٌه َيو َمئِ ٍذ َن رِ َ
اض ٌة﴾ [القيامة ]22:وهو ما
ِّ
خمص ًصا لـ(وجوه) يف قوله تعاىلُ :

بنى عليه ابن عطية تسويغه االبتداء بالنكرة إذ قال« :وابتدأ بالنكرة ألهنا ختصصت

فرده أبو حيان بقوله« :وليس (يومئذ)
بقوله (يومئذ) و(نارضة) خرب (وجوه)»(َّ ،)34
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ختصيص ًا للنكرة فيسوغ االبتداء هبا؛ َّ
ألن ظرف الزمان ال يكون صفة للجثة ،إ َّنام
يكون (يومئذ) معمول لـ(نارضة) ،وسوغ جواز االبتداء بالنكرة كون املوضع

موضع تفصيل ،و(نارضة) اخلرب»(.)35

فكان املعنى املعجمي فيام تقدم -ويف قواعد أخرى -أمر ًا ال يستغنى عنه

لتحقيق القاعدة النحوية ،إذ مثّل ركن ًا تتكئ عليه تلك القاعدة وطرف ًا تتحقق به
أجزاؤها أو بعض أجزائها.

أداء المعنى الوظيفي بالمعنى المعجمي
تتطلب سالمة الرتكيب أن تكون أجزاؤه مرتابطة ،ومن بني وسائل الربط أن

يكون بني بعض كلامته تطابق من حيث املعاين الترصيفية األربعة؛ (التعيني والعدد
والنوع والشخص) يف واحد منها أو أكثر كالتطابق بني املبتدأ وخربه ،والصفة
وموصوفها ،والضمري وما يعود عليه… وهلم جرا ،وقد ُيغني املعنى املعجمي عن

البنية الرصفية يف الداللة عىل بعض هذه املعاين باعتبار داللته ،فالكلامت مثل (أمة،
عصبة ،طائفة…) دالة عىل مفرد فهي أمة واحدة وعصبة واحدة وطائفة واحدة
ويمكن أن تثنى وجتمع ،وهي دالة عىل مجاعة باعتبار أن تلك الكلامت ينضوي حتتها

عدة أفراد .وألن اجلمع له أبنيته اخلاصة ومسالكه يف صياغة تلك األبنية ،نسبت
الداللة األوىل إىل اللفظ فهي معنى رصيف ،وألن ما يفهم من تلك الكلامت ومثيالهتا
هو اجلامعة نسبت الداللة الثانية إىل املعنى وهذا معنى معجمي أدى وظيفة رصفية،

فتلك الكلامت دالة عىل املفرد باعتبار لفظها ودالة عىل اجلمع باعتبار معناها.

وبنا ًء عىل ذلك قد تكون املطابقة باعتبار اللفظ أو تكون باعتبار املعنى ،وعىل
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رسلن َ
هذا بينّ أبو حيان عود الضمري (هم) يف قوله تعاىلَ :
َاك فيِ ُأ َّم ٍة َقد َخ َل ْت
﴿ك َذلِ َك َأ َ
يهم ِ
وحينَا َإل َ
يك َو ُهم َي ُ
الرمح َِن﴾ [الرعد]30:
الذ َي َأ َ
ِمن َق ِبل َها ُأ َم ٌم لت َ
َتلو َع َل ُ
كف ُرونَ بِ َّ
إذ عاد عىل (أمة) فقال« :والظاهر ّ
أن الضمري يف قوله (وهم) عائد عىل أمة املرسل
إليهم الرسول إعادة عىل املعنى ،إذ لو أعاد عىل اللفظ لكان الرتكيب (وهي تكفر)
واملعنى :أرسلناك إليهم وهم يدينون دين الكفر ،فهدى اهلل بك من أراد هدايته»(،)36

فاألمة عىل ما ينضوي حتتها من أفراد دلت عىل اجلمع بمعناها املعجمي فأغنت عن
صياغة اجلمع رصفي ًا ،وهبذا حصلت املطابقة بني الضمري الدال عىل اجلمع واألمة.

﴿و َكم َأ َ
هلكنَا َق َبل ُهم من َق ٍ
حس ُن َأ َثا ًثا
ومثل ذلك يقال يف اآلية الكريمةَ :
رن ُهم َأ َ

َو ِر ْئ ًيا﴾ [مريم ]74:إذ عاد الضمري (هم) عىل (قرن) املفرد لفظ ًا ،قال أبو حيان:

«(هم أحسن) يف موضع الصفة لـ(قرن) ،وجمُ ع ألن (القرن) هو مشتمل عىل أفراد

وعي معناه ،ولو أفرد الضمري عىل اللفظ لكان عربي ًا فصار كلفظ مجيع»(.)37
كثرية َف ُر َ
وقد يؤدي املعنى املعجمي ما تؤديه األداة من معنى نحوي ،ذلك َّ
أن من

يتضمن النفي مثل (أبى ،رفض) ،ومن ثم
األفعال ما لفظه موجب وهو يف املعنى
ّ

فهو يغني عن أداة النفي وعليه إذا جاءت هذه األفعال يف االستثناء املفرغ مل يحُ تج إىل

﴿وإِذ
أداة نفي ألهنا تتضمنها وهو ما وضحه أبو حيان يف معرض تفسري قوله تعاىلَ :
َكب َو َكانَ ِم َن َ
رين﴾
الك ِاف َ
لمالئِ َك ِة ُ
بليس َأ َبى َواست رَ َ
ُقلنَا لِ َ
اسجدُ وا آلد َم َف َس َجدُ وا إلاَّ إِ َ

[البقرة ،]34:قال« :و(أبى) من األفعال الواجبة التي معناها النفي ،وهلذا يفرغ ما
﴿و َيأ َبى ال ّلـ ُه إلاَّ َأن ُيتِ َّم﴾ [التوبة]32:
بعد (إال) كام يفرغ لفعل املنفي ،قال تعاىلَ :
وال جيوز( :رضبت إال زيد ًا) عىل أن يكون استثنا ًء مفرغ ًا ألن (إال) ال تدخل يف
الواجب»( ،)38بل ذهب أبو حيان إىل أبعد من ذلك إذ رأى أن اجلملة بالفعل (أبى)
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أبلغ من فعل منفي ،فقولك( :أبى زيد الظلم) أبلغ من (مل يظلم زيد) وعلل ذلك

بأن نفي اليشء عن الشخص قد يكون لعجز أو غريه ،فإذا قلت( :أبى زيد كذا)

دل نفي ذلك عنه عىل طريق االمتناع واألنفة منه ،ولذلك جاء قوله تعاىل يف اآلية
السابقة (أبى) -وهو عىل تقدير حذف مفعول واملعنى :أبى السجود -ألن استثناء
إبليس ال يدل إال عىل أنه مل يسجد ،فلو اقترص عليه جلاز أن يكون ختلفه عن السجود

نص عىل سبب كونه مل يسجد وهو اإلباء
ألمر غري اإلباء ،لذا فذكر الفعل (أبى) فيه ّ

واألنفة(.)39

المالءمة المعجمية والمفارقة المعجمية
إن إنشاء اجلملة ونظمها ال يكون اعتباط ًا ،فهو يتم بآليات كثرية من بينها معرفة

املنشئ بداللة املفردة قبل نظمها يف اجلملة ،وهذه املعرفة هي ما حيدّ د وجه العالقة

بني مكونات اجلملة وبذلك يحُ َكم عىل املالءمة وعدمها بني مكوناهتا ،وهذه املالءمة

إنام تعتمد أص ً
ال عىل اخلزين اللغوي( ،)40بمعنى أن رصف الكلامت وبناء اجلمل ال

بد أن يكون عىل وفق املعرفة اللغوية املكتسبة عند املنشئ ومن هنا قال عبد القاهر
اجلرجاين« :ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها يف النطق ،بل أن تناسقت

َصور أن ُيقصد
داللتها وتالقت معانيها عىل الوجه الذي اقتضاه العقل .وكيف ُيت َّ
به إىل توايل األلفاظ يف النطق ،بعد أن ثبت أنه نظم ُيعترب فيه حال املنظوم بعضه مع

بعض»( ،)41فالعقل إذن يقتيض عىل وفق ما اكتسبه من معرفة بمعاين املفردات أن
ً
يكون ٌ
صاحلا ألن يالقي لفظ ًا يف اجلملة ويالئمه أو ال يكون ،ومن هنا نجد
لفظ

األوصاف املؤتلفة (شاهق ،باسق ،طويل) تتالءم مع موصوف من األسامء اآلتية
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(رجل ،جبل ،نخل) أكثر من اآلخر أو ال تتالءم معه ،فال نقول :رجل شاهق وال

رجل باسق وال جبل باسق ،بل رجل طويل وجبل شاهق ونخل باسق ،وأيض ًا نحن
نحكم بالتالؤم بني مفردات مجلة مثل (طار العصفور وحط عىل الشجرة) وبعدم

التالؤم يف اجلملة (طار اجلدار وحط من السامء).

وربام هذه املالءمة هي األساس الذي يرتكز عليه مفهوم املصاحبة عند فريث
ٍ
لكلمة يف اللغة
والذي سامه االقرتان ،إذ ُع ِّرف هذا املفهوم بأنه «االرتباط املعتاد

بكلامت أخرى معينة يف اجلمل»( ،)42ويعني تتابع كلمتني من صنفني نحويني

خمتلفني؛ كتتابع االسم والصفة أو الفعل والظرف وهكذا ،ويالحظ أيض ًا ما يأيت:

نبح الكلب ،ماءت القطة ،صاح الديك ،شعر أشقر(.)43

وقد درس الدكتور متام حسان املالءمة وعدم املالءمة يف بعض بحوثه فسمى

األوىل املناسبة وسمى الثانية املفارقة ،وباملفارقة املعجمية يحُ كم بفساد اجلملة(،)44

وهو أمر أشار إليه سيبويه عندما قسم الكالم (اجلملة) بحسب االستقامة واإلحالة
إىل« :مستقيم حسن ،وحمال ،ومستقيم كذب ،ومستقيم قبيح ،وما هو حمال كذب.

فأما املستقيم احلسن فقولك :أتيتك أمس وسآتيك غد ًا .وأما املحال فأن تنقض

أول كالمك بآخره ،فتقول :أتيتك غد ًا ،وسآتيك أمس .وأما املستقيم الكذب

فقولك :محلت اجلبل ،ورشبت ماء البحر ،ونحوه .وأما املستقيم القبيح فأن تضع
اللفظ يف غري موضعه ،نحو قولك :قد زيد ًا رأيت ،وكي زيدٌ يأتيك ،وأشباه هذا.

وأما املحال الكذب فأن تقول :سوف أرشب ماء البحر أمس»(.)45

فجعل من املستقيم الكذب أن يقال :محلت اجلبل ،ورشبت ماء البحر،

والكذب –كام هو واضح من متثيله -عدم التوافق يف املعنى املعجمي بني ألفاظ
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الرتكيب( ،)46ويبدو أنه تعبري مماثل للمفارقة.
ومن ثم فإن وجود املالءمة املعجمية بني مفردات النص يؤدي إىل وضوح

املعنى وفهمه من املتلقي ،ووجود املفارقة املعجمية يؤدي إىل التأويل والتفسري إذا
كانت املفارقة قريبة أو يؤدي إىل انتفاء املعنى أو أن النص لغو إذا كانت املفارقة

عالقة تمُ ُ
ٌ
اثل ما
املفارقتني
بعيدة ،والذي نعنيه باملفارقة القريبة أن تكون بني الكلمتني َ
فه البالغيون من عالقات املجاز التي تربط بني املعنى احلقيقي يف كلمة واملعنى
عر ُ
َ
املجازي يف كلمة أخرى يف النص ،أما املفارقة البعيدة فهي أن ال يكون فيها عالقة
أو رابط يربط بني كلامت املفارقة .وقد أشار إىل مثل هذا الدكتور متام حسان إذ رأى

أن من املفارقة ما يأبى عىل أية عالقة فنية فال يمكن ترويضها باملجاز ومنها ما يمكن

تطويعها لالستعامل الفني املجازي خدمة خلاصية االقتصاد اللغوي(.)47

معنى ذلك أن املالءمة املعجمية يف النص دليل عىل صحة الكالم وإرادة املعنى

احلقيقي ،واملفارقة املعجمية فيه دليل عىل إرادة املجاز برشط االرتباط بإحدى

عالقاته أو دليل عىل كون الكالم لغو ًا ال معنى له .ولعله يمكن أن نستنتج أن

املفارقة املعجمية عموما ٌّ
خط له هنايتان متعاكستان فهي إما أن توصلنا إىل املجاز
َ
اللفظ
الذي قد يكون أبلغ من احلقيقة عندما تكون املفارقة قريبة أو توصلنا إىل أن

لغو المعنى له عندما تكون املفارقة بعيدة ،وكأن املالءمة املعجمية بني املفارقتني
ٌ

ودنو الثانية وتوسط األخرية.
لعلو األوىل ِّ
ِّ

وبام أن بحثنا اختص بتوجيه املعنى القرآين بتناولنا تفسري البحر املحيط فلن

َ
افرتاض
نجد مفارقة إال وهي دالة عىل إرادة املجاز فيؤول النص القرآين ،أو أن

معنى معجمي يف لفظ قرآين معني قد يؤدي إىل ظهور مفارقة معجمية مما يعني عدم
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إرادة ذاك املعنى املفرتض.
لننظر إىل ما جاء يف
ولكي نقف عىل هذا اجلانب من القرينة املعجمية يف التفسري
ْ

تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :مالِ ِ
الد ِ
ك َي ْو ِم ِّ
ين﴾ [الفاحتة ]4 :فعىل فرض ما يف ظاهر اللغة من
تغاير بني املَ ِلك واملالك جلأ أبو حيان إىل املالءمة واملفارقة بني كل منهام وما يضافان

ترجح األمدح فيهام ،قال« :وظاهر اللغة تغاير
إليه ليكون سبب ًا من عدة أسباب ّ
املَ ِلك واملالك… فإذا قلنا بالتغاير فقيل مالك أمدح حلسن إضافته إىل من ال حتسن

إضافة املَ ِلك إليه ،نحو مالك اجلن واإلنس ،واملالئكة والطري ،فهو أوسع لشمول

العقالء وغريهم ،قال الشاعر:

سبحان من ِ
َ
عنت الوجو ُه لوج ِه ِه

ِ
ِ
َم ِل ِ
الع َفـــ ِر»
امللـــوك
ك
ومـــالك َ

()48

فبناء عىل املالءمة بني (مالك) و(اجلن واإلنس واملالئكة والطري) واملفارقة بني

(ملك) وهذه الكلامت حتدد األمدح لشمول األوىل معاين أكثر من الثانية بسبب

صالحيتها لإلضافة لتلك الكلامت.

وقد نجد أبا حيان أحيان ًا يلجأ إىل تبيني سبب املفارقة املعجمية يف بعض العبارات

ليخرجها من إهبامها ،ومن ذلك ما قاله توضيح ًا لقوله﴿ :بأ َّيا ِم ال ّل ِـه﴾ من اآلية
ات ُ
لك آل َي ٍ
﴿و َذ ِّك ْر ُهم بأ َّيا ِم ال ّل ِـه إِنَّ يف َذ َ
لك ِّل َص َّبا ٍر َش ُكو ٍر﴾ [إبراهيم]5:
الكريمةَ :

فأيام اهلل تعني بالءه ونعامءه والتذكري يقع بالوجهني ،ويف التذكري تعظيم الكوائن

«وعبرِّ عنها بالظرف الذي وقعت فيه ،وكثري ًا ما يقع اإلسناد إىل
املذكر هبا ،قالُ :
كر الليلِ وال َّن َها ِر﴾ [سبأ]33:
الظرف ،ويف احلقيقة اإلسناد لغريها كقولهَ ﴿ :بل َم ُ
ومن ذلك قوهلم :يوم عبوس ،ويوم عصيب ،ويوم بسام ،واحلقيقة وصف ما وقع

رصح هبا بل ُعبرِّ عنها بام
فيه من شدة ورسور»( ،)49فتلك الكوائن التي ُذ ِّكر هبا مل ُي َّ
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احتواها من ظرف (أيام) ،ومثل ذلك إسناد الليل والنهار إىل املكر ،وتلك الصفات

إىل اليوم ،فليس اليوم عبوس ًا أو عصيب ًا أو بسام ًا بل أمور فيه ،وواضح أن أبا حيان

خيرج املفارقة املعجمية بتأويل النص بجعله عىل غري احلقيقة.
هنا حياول أن ّ

وباملجاز أيض ًا يؤول قوله تعاىلُ :
﴿أ َ
ولئِ َك ِ
باهلدى فَماَ
الضلاَ َل َة َ
ين اشترَ ُ ُوا َّ
الذ َ
ين﴾ [البقرة ]16:ألن بني (الربح) و(التجارة)
ار هُتُم َو َما َكا ُنوا ُمهت َِد َ
َربِ َحت َجت َ

مفارقة معجمية ،فوضح ذلك أبو حيان قال« :ونسبة الربح إىل التجارة من باب
املجاز ألن الذي يربح أو خيرس إنام هو التاجر ال التجارة ،وملا صور الضاللة واهلدى
ار هُتُم﴾ وهذا
مشرتى وثمن ًا ،رشح هذا املجاز البديع بقوله تعاىل﴿ :فَماَ َربِ َحت َجت َ

من باب ترشيح املجاز ،وهو أن يربز املجاز يف صورة احلقيقة ،ثم حيكم عليه ببعض

أوصاف احلقيقة ،فينضاف جماز ًا إىل جماز»(.)50

وجتدر االشارة هنا إىل َّ
تاج إىل التنبيه
أن الكالم السليم ذا املعنى احلقيقي ال يحُ ُ

عليه واإلشارة إليه بذكر املالءمة املعجمية بني ألفاظه َّ
ألن معناه يكون قريب ًا واضح ًا

للمتلقي وداللته مقبولة عنده ،والعكس يصح إذ َّ
إن وجود املفارقة املعجمية يف
النص يستلزم بيان هذه املفارقة مما يلجئ املفرس إىل التأويل والتقدير ل ُي َ
حيل املفارقة

باب يؤدي إىل القول باحلذف
إىل مالءمة حفاظ ًا عىل استقامة املعنى ولعل هذا ٌ
وحماولة تقدير املحذوف.

ويتضح هذا يف املفارقة املعجمية بني (اإلنذار) و(أم القرى) يف قوله تعاىل:
يه َولِت ِ
ني َي َد ِ
ُنذ َر ُأ َّم ُ
ار ٌك ُم َص ِّد ُق ا َّلذي َب َ
الق َرى َو َمن َحولهَ َا
﴿وهَ َذا ِكت ٌ
َ
َاب َأنزَ لنَا ُه ُم َب َ
ؤم ُنونَ ِ
اآلخ َر ِة ُي ِ
ؤم ُنونَ بِ ِ
ين ُي ِ
َو ِ
به َو ُهم َعلىَ َصلاَ هِتِم حُ َي ُ
افظونَ ﴾ [األنعام ]92:إذ
الذ َ

نذر بل الذي ُي َ
إن القرية ال ُت َ
َّ
نذر أه ُلها وهذا ما يدعو إىل التأويل لذا َّأو َل أبو حيان
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اآلية باحلذف ،حيث قال« :وحذف (أهل) لداللة املعنى عليه ألن األبنية ال ُت َ
نذر

﴿واسأل ال َقر َي َة﴾ ألن القرية ال ُتسأل»(.)51
كقولهَ :

وسى إِلاَّ ُذ ِّر َّي ٌة من
ومن ذلك أيض ًا ما جاء يف تفسري قوله تعاىل﴿ :فَماَ آ َم َن لمِ ُ َ
ال فيِ َ
َق ْو ِم ِه َعلىَ َخ ْو ٍ
رعونَ َل َع ٍ
األ ِ
رض َوإ َّن ُه لمَ ِ َن
رعونَ َو َم َلئِ ِهم َأن َيفتِن َُهم َوإِنَّ ِف َ
ف من ِف َ
رس ِف َ
امل ِ
ني﴾ [يونس ]83:فقد ُر َّد جتويز الفراء أن يكون الضمري يف (ملئهم) عائد ًا

﴿واسأل ال َقر َي َة﴾
عىل مضاف حمذوف والتقدير :عىل خوف من آل فرعون كام قالَ :
«ور َّد عليه ّ
بأن اخلوف يمكن من فرعون،
والتقدير :أهل القرية( ،)52قال أبو حيانُ :

رده مبني ًا عىل
وال يمكن سؤال القرية ،فال حيذف إال ما دل عليه الدليل»( ،)53فكان ُّ

املالءمة واملفارقة املعجميتني فام بني (السؤال) و(القرية) مفارقة معجمية أفضت إىل
تقدير (أهل) ،أما (اخلوف) و(فرعون) فبينهام مالءمة معجمية فال يحُ تاج إىل تقدير

(آل) إذ املعنى مستقيم من دونه.
التضمين

اهتم القدماء بمسألة التضمني فكثرت فيه األقوال وتعددت ،فهو عىل ما
لفظ معنى ٍ
وصفه ابن هشام إرشاب ٍ
لفظ وإعطاؤه حكمه( ،)54وهو عند خالد

األزهري «استعامل الكلمة يف معناها األصيل مزيدً ا عليه معنى آخر»( ،)55وعرفه

أبو البقاء الكفوي بأنه «إرشاب معنى فعلٍ لفعلٍ ليعامل معاملته ،وبعبارة أخرى:

ُ
هو أن يحَ َ
اللفظ معنًى غري الذي يستحقه بغري آلة ظاهرة»( ،)56وعرفه آخرون بأنه
مل
«إيقاع لفظ موقع لفظ غريه لتضمنه معناه»( ،)57وانتهى املجمع اللغوي يف القاهرة

مؤدى فعل آخر أو ما يف معناه ،ف ُيعطى
إىل تعريفه بأنه «أن يؤدي فعل أو ما يف معناه َّ
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حكمه يف التعدية واللزوم»(.)58
وواضح من مجيع التعريفات أن التضمني ُي ِ
كسب الكلمة -فض ً
ال عن معناها

املعجمي األصيل -معنًى معجمي ًا آخر من كلمة أخرى ،فهو رضب من توسيع

داللة الكلمة ،لكن املعنى املكتسب ال يفهم من الكلمة وحدها من دون السياق،
ذلك أهنا تكون يف موضع تركيبي للكلمة األخرى وتتلبس فيه وتأخذ حكمها يف

الرتكيب فتؤدي املعنى األصيل بلفظها وتؤدي معنى الكلمة األخرى بموضعها

الرتكيبي الذي تلبست به فتمتزج الداللتان يف تلك الكلمة املذكورة وذاك الرتكيب،

لذلك قيل َّ
مؤدى
إن فائدة التضمني «إعطاء جمموع معنيني»( )59أو «أن تؤ ّدي كلمة َّ

ويعزز ذلك َّ
أن
كلمتني»( ،)60ومن َث َّم فإن الدَّ اللة املكتسبة داللة معجمية سياقية،
ّ
﴿ولاَ َت ُ
موالِ ُكم﴾
كثري ًا من املفرسين قالوا إن معنى قوله تعاىلَ :
موالهَ م إِىل َأ َ
أك ُلوا َأ َ
[النساء ]2:وال تضموها إليها آكلني( ،)61فأضافوا معنى (الضم) إىل معنى (األكل)،

ونحن قطع ًا ال نفهم معنى (الضم) عندما نقرأ املقطع األول من املذكور من اآلية
﴿ولاَ َت ُ
موالهَ م﴾ ألن (الضم) معنى مكتسب للفعل (تأكل) يمنحه إياه
أعاله َ
أك ُلوا َأ َ

املوقع الرتكيبي ضمن اجلملة كاملة فبتعلق حرف اجلر (إىل) به -وهو ال يتعدى به
يف وضعه الطبيعي -يكون قد أخذ موقع الفعل (ضم) فأدى معناه وحكمه فض ً
ال
عن املعنى األصيل ،ولعل ابن جني انطلق من هذا ليقول إن «الفعل إذا كان بمعنى
فعل آخر وكان أحدمها يتعدى بحرف واآلخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد

احلرفني موقع صاحبه إيذان ًا بأن هذا الفعل يف معنى ذلك اآلخر فلذلك جيء معه
باحلرف املعتاد مع ما هو يف معناه»(.)62

ٍ
تركيب هو ليس هلا
وليس بعيد ًا عن الناظر أن يتنبه إىل أن ورود الكلمة يف
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ٍ
تركيب تعدَّ ى فيه بحرف اجلر (إىل) -أن
كورود الفعل (أكل) يف املثال السابق يفمثل هذا الورود هو الذي يدعو إىل اعتبار املعنيني (األصيل واملكتسب) يف الكلمة

املذكورة ،ومعنى ذلك أن جميء التضمني يمنح التعبري معنى مضاعف ًا يف تركيب

موجز .والتضمني قد قال به أبو حيان يف مواضع كثرية من تفسريه ،من ذلك مث ً
ال أنه
ات َو َ
السماَ َو ِ
األ ِ
رض َو َما َبين َُهماَ َفاع ُبدْ ُه
رأى أن الفعل (اصطرب) يف قوله تعاىلَ :
﴿ر ُّب َّ
َو َ
رب لِ ِع َبا َدتِ ِه هَ ل َت َ
عل ُم َل ُه َس ِم ًّيا﴾ [مريمُ ]65:عدِّ ي بالالم عىل سبيل التضمني،
اصط ْ
واملعنى :أثبت بالصرب لعبادته ألن العبادة تورد شدائد فأثبت هلا ،واألصل فيه

﴿و َ
رب َع َل َيها﴾ [طه .)63(]132:ومثل ذلك يف
التعدية بـ(عىل) كقوله تعاىلَ :
اصط ْ
﴿وال ّلـ ُه َي َ
ِ
عل ُم ِ
املصل ِح﴾ [البقرة ،]220:قال أبو حيان:
املفس َد ِم َن
اآلية الكريمةَ :

«و(من) متعلقة بـ(يعلم) عىل تضمني ما يتعدّ ى بـ(من) كأن املعنى :واهلل َي ِم ُيز بعلمه
املفسدَ من املصلح»(.)64

والتضمني عند أيب حيان أوىل من نيابة حرف عن حرف ،وقد رصح بذلك

ذين آمنُوا َقا ُلوا آ َم َّنا َوإذا َخلاَ َب ُ
عض ُهم إِىل
عند تفسريه قوله تعاىل﴿ :وإذا َل ُقوا ا َّل َ
ند َر ِّب ُكم َأفَلاَ َت ِ
ونُم بِماَ َفت ََح ال ّلـ ُه َع َل ُ
اج ُ
َب ٍ
وكم بِ ِه ِع َ
عق ُلونَ ﴾
عض َقا ُلوا َأتحُ َ ِّد ُث هَ
يكم لِ ُي َح ُّ
[البقرة ]76:فاملعنى :وإذا انفرد بعضهم ببعض ،أي الذين مل ينافقوا إىل من نافق،

قال« :و(إىل) قيل :بمعنى (مع) أي :وإذا خال بعضهم مع بعض ،واألجود أن
ضمن (خال) معنى فعلٍ ُيعدَّ ى بـ(إىل) ،أي :انضوى إىل بعض أو استكان أو ما
ُي َّ
أشبهه ،ألن تضمني األفعال أوىل من تضمني احلروف»(.)65

يمت بصلة قوية إىل املفارقة إذ قد يمثل
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن التضمني ُّ

مسلك ًا من مسالك التأويل يهُ رب إليه من املفارقة ،ولعل ما جاء يف تفسري البحر
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و(الرمح)
املحيط خري دليل عىل ذلك ،إذ قد تخُ َّرج املفارقة املعجمية بني (ا ُملتق ِّلد)
ُّ

يف قول الشاعر:

زوج ِ
ك قـد غـدا
يا ليت َ

متق ِّلــد ًا سيفــ ًا ورحمــ ًا

()66

عىل خترجيني؛ األول :أن تؤول بحذف فعل واملعنى :ومعتق ً
ال رحم ًا ،والثاين:

ضمن (متقلد ًا) معنى متسلح ًا ،وعىل هذا ُخرجت املفارقة املعجمية
بالتضمني ،ف ُي َّ
بني (سمعوا) و(تغيظ ًا) يف اآلية الكريمة﴿ :إذا َر َأ هْتُم من َ
ان َب ِع ٍ
مك ٍ
يد َس ِم ُعوا لهَ َا َت َغ ُّي ًظا
سمع ،فيقدر الفعل (رأوا) واملعنى :سمعوا
َو َز ِف ً
ريا﴾ [الفرقان ]12:ألن التغيظ ال ُي َ

هلا ورأوا تغيظ ًا وزفري ًا ،ويعود كل مفعول عىل ما يالئمه ،أو بتضمني (سمعوا)
معنى (أدركوا) فيشمل التغيظ والزفري ،أو تؤول عىل حذف مضاف واملعنى:

سمعوا صوت تغيظ(.)67

وقد ُيلجأ إىل التضمني بناء عىل مفارقة تركيبية وأعني هبا أن الرتكيب يف ظاهره

غري سليم أو خمالف للقاعدة النحوية ف ُيحتاج إىل تأويله ،ومن ذلك ما رآه أبو حيان

أن التفريغ يكون يف مجيع املعموالت من فاعل ومفعول وغريه إال املصدر ِّ
من َّ
املؤكد
فإ َّنه ال يكون فيه ،لذا فإن قوله تعاىل﴿ :إن ُ
نظ ُّن إلاَّ َظ ًّنا﴾ [اجلاثية ]32:يف ظاهره

جاء خالف هذه القاعدة وهذا ما دعاه إىل بيان اآلية وتأويلها فقال« :تقول( :رضبت
رضب ًا) فإن نفيت مل تدخل (إال) ،إذ ال يفرغ باملصدر ِّ
املؤكد فال تقول( :ما رضبت
إال رضب ًا) وال (ما قمت إال قيام ًا) ،فأما اآلية فتؤول عىل حذف وصف املصدر

حتى يصري خمتص ًا ال ِّ
(نظن) معنى
مؤكد ًا ،وتقديره :إال ظن ًا ضعيف ًا ،أو عىل تضمني
ّ

(نعتقد) ويكون ظن ًا مفعو ً
ال به»(.)68

فالتضمني إذن واحد من سبل التأويل ،وله أثره الواضح يف توجيه املعنى
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النحوي كام رأيناه يف اآلية السابقة ،فعىل القول بالتضمني صار االسم املنصوب

ال به ال مفعو ً
(ظن ًا) مفعو ً
ال مطلق ًا ،ومثل هذا األثر نجده يف توجيهه اآلية الكريمة:
ات تجَ ِري ِمن تحَ تِ َها َ
ُ
ئاتم َو ُأل َ
َار َث َوا ًبا ِمن ِع ِ
دخل َّن ُهم َج َّن ٍ
سي هِ
ند ال ّل ِـه
األهن ُ
﴿ألك ِّف َرنَّ َع ُنهم ّ

َوال ّلـ ُه ِع َ
سن ال َّث َو ِ
اب﴾ [آل عمران ]195:إذ توجه عنده انتصاب (ثواب ًا) عدة
ند ُه ُح ُ

وجوه فهو منصوب عىل أنه(:)69

مصدر مؤكد ألن ما قبله يف معنى ألثيب َّنهم.
حال من (جنات) أي :مثاب ًا هلا ،أو من الضمري املفعول يف (وألدخلنهم) أي:

مثابني.

مفعول بفعل حمذوف يدل عليه املعنى أي :يعطيهم ثواب ًا.
لكنه بتضمني (وألدخلنهم) معنى (وألعطينهم) يكون بد ً
ال من (جنات).
﴿أو ُكلَّماَ َعاهَ دُ وا َعهدً ا ن َب َذ ُه
ونظري ذلك ما توجه بالتضمني يف قوله تعاىلَ :
َف ِر ٌ
منهم َبل َأك َث ُر ُهم لاَ ُيؤم ُنونَ ﴾ [البقرة ،]100:فانتصاب (عهد ًا) عىل أنه اسم
يق ُ
مصدر وبالتضمني يتوجه إىل املفعولية ،قال أبو حيان« :وانتصاب (عهدً ا) عىل أنه

مصدر عىل غري الصدر ،أي :معاهدة ،أو عىل أنه مفعول عىل تضمني (عاهد) معنى

(أعطى) أي :أعطوا عهدً ا»(.)70

وإذا كنا قد بينا أن فائدة التضمني هي أن تؤدي كلمة معنى كلمتني فليس بعيد ًا

أن ندرك يف هذا إجياز ًا ويف اإلجياز بالغة ،وهو ما أقره أبو حيان عند تفسري قوله
ص ُرؤ َي َ
الش َ
تعاىلَ ﴿ :ق َ
إخو َ
اك َعلىَ
تك َف َي ِكيدُ وا َل َك َكيدً ا إِنَّ َّ
يطانَ
ال َيا ُبن ََّي لاَ َت ُ
قص ْ
َ

إلنس ِ
ان َعدُ ٌّو ُمبِنيٌ ﴾ [يوسف ]5:إذ وجد أن الفعل (يكيد) تعدى بالالم يف هذه
لِ َ
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﴿فكيدُ ونـِي مَج ًيعا ُث َّم لاَ ُت ِ
اآلية وتعدى بنفسه يف آية أخرى ِ
نظ ُر ِ
ون﴾ [هود ]55:لذا
رأى أن (فيكيدوا لك) حيتمل أن يكون من باب (شكرت زيد ًا) و(شكرت لزيد)،
ضمن (فيكيدوا) معنى ما يتعدى بالالم ،فكأنه قال :فيحتالوا
أو من باب التضمني ّ

لك بالكيد ،ورجح هذا التضمني بقوله« :والتضمني أبلغ لداللته عىل معنى

الفعلني»(.)71

وعىل الرغم من كون التضمني أبلغ وكونه أفضل لداللته عىل معنى كلمتني

فإن أبا حيان جيد أن إجراء اللفظ عىل مدلوله الوضعي أوىل فال ُيلجأ إىل التأويل

رد به عىل
بالتضمني إال عند الرضورة ،وهذا ما بينه يف غري موضع ،ومن ذلك ما َّ
﴿ولاَ َت ْعدُ َعين َ
َاك
رأي الزخمرشي عندما بينَّ األخري أن الفعل (عدا) يف قوله تعاىلَ :

َع ُنهم ُترِيدُ زي َن َة احل َي ِاة﴾ [الكهفُ ]28:عدِّ ي بـ(عن) لتضمينه معنى (نبا) و(عال)

وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ومل تعلق به) وأن الغرض من
يف قولك( :ن َب ْت عنه عينه
ْ
التضمني إعطاء جمموع معنيني وهو أقوى من إعطاء معنى ّ
فذ( ،)72قال أبو حيان

معلق ًا عىل هذا« :وما ذكره من التضمني ال ينقاس عند البرصيني وإنام ُيذهب إليه

عند الرضورة ،أما إذا أمكن إجراء اللفظ عىل مدلوله الوضعي فإنه يكون أوىل»(،)73
فأنكر التضمني يف هذا املوضع ويف مواضع أخرى عىل الرغم من فائدته وبناء عىل
أنه ال ينقاس(.)74

العدد اخلامس  ...ربيع الثاين / #1434آذار 2013م

311

القرينة املعجمية وأثرها يف توجيه املعنى

خاتمة البحث
يمكن أن نختم البحث بأهم ما توصل إليه من نتائج ،والتي نجملها يف قولنا:

إن نظرية احلقول املعجمية(الداللية) أعانت عىل فهم (النظام) يف املعجم فض ً
ال عن

عالقات أخرى ترتبط هبا مفرداته ،فكان النظام املعجمي نظام ًا رابع ًا من أنظمة

اللغة ،وهو نظام داليل أفرز لنا القرينة املعجمية (قرينة املعنى املعجمي) التي هي
توظيف للمعنى املعجمي املعروف للمفردة خارج السياق وعالئقه وارتباطاته لفهم

معنى النص وإدراكه يف السياق.

يتضح أثر القرينة املعجمية يف املعنى من خالل مظاهر التوارد املعجمي ،فكان

للمعنى املعجمي أثر يف اإلعراب لذا صارت مقولة العرب “اإلعراب فرع املعنى”
مرتكزة عىل املعنى املعجمي وال تستثنيه عن املعاين األخرى عىل ما ذهب إليه بعض

املحدثني ،لينتهي الباحث يف هذا اجلانب إىل أن يفضل بقاء املقولة عىل إطالق املعنى
فيها بخالف تقييدها باملعنى الوظيفي أو الداليل عند آخرين ،وأبو حيان جسد

ارتكاز اإلعراب عىل املعنى املعجمي يف تفسريه بوضوح.

ٌ
تعلق باملعنى املعجمي ،وهلذا ترتبط صحة تلك
ولبعض القواعد النحوية

القواعد أو استقامتها هبذا املعنى حتى إذا جاء خمالف ًا ملا اشرتط يف القاعدة ُحكم عىل

التعبري بالفساد أو لجُ ئ إىل التأويل .قد تؤدي بعض األلفاظ معنى وظيفي ًا ومن بينها

ما يغني عن أداة النفي ،وأبو حيان حكم عىل الفعل (أبى) الذي يتضمن النفي بأنه
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أبلغ من فعل منفي.
قد تكون بني مفردات النص مالءمة معجمية وهذا يؤدي إىل وضوح املعنى

وفهمه من املتلقي ،أما املفارقة املعجمية فقد انقسمت إىل نوعني :مفارقة قريبة وهي

عالقة تمُ ُ
ٌ
فه البالغيون من عالقات املجاز
املفارقتني
عر ُ
أن تكون بني الكلمتني َ
اثل ما َ
ووجودها يؤدي إىل التأويل والتفسري ،ومفارقة بعيدة وهي أن ال يكون فيها عالقة
أو رابط يربط بني كلامت املفارقة ووجودها يف النص يؤدي إىل انتفاء املعنى أو أن

النص لغو.

التضمني ُي ِ
كسب الكلمة معنًى معجمي ًا مضاف ًا من كلمة أخرى ،فهو رضب

يمت بصلة قوية
من توسيع داللة الكلمة ،وفيه إجياز بالغي أقره أبو حيان ،وهو ُّ
إىل املفارقة ألنه يمثل مسلك ًا من مسالك التأويل يهُ رب إليه من املفارقة ،وقد يكون

ذلك بنا ًء عىل مفارقة تركيبية وهذه تعني أن الرتكيب يف ظاهره غري سليم أو خمالف
للقاعدة النحوية ف ُيحتاج إىل تأويله.

وللتضمني أثره الواضح يف توجيه املعنى النحوي عند أيب حيان ويرى أنه أوىل

من نيابة حرف عن حرف ،وعىل الرغم من كون التضمني أبلغ وكونه أفضل لداللته

عىل معنى كلمتني فإن ابا حيان جيد أن إجراء اللفظ عىل مدلوله الوضعي أوىل فال
ُيلجأ إىل التأويل بالتضمني إال عند الرضورة.
.....................................

1)1ينظر أثر القرائن يف توجيه املعنى ،أمحد خضري عباس.27-26 :

2)2ينظر :األصول ،متام حسان ،290 :واللغة العربية معناها ومبناها،182 ،39،41 :
.331 ،342-339،341
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1717رشح ألفية ابن مالك :ابن عقيل
هباء الدين عبد اهلل القريش اهلاشمي
(ت ،)#769حتقيق حممد حميي الدين
عبد احلميد ،مكتبة دار الرتاث،
القاهرة1426 ،هـ2005 -م.

1818رشح الترصيح عىل التوضيح :خالد
بن عبد اهلل األزهري (ت،)#905
حتقيق حممد باسل عيون السود ،دار
الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط،2
1427هـ2006 -م.
1919رشح املفصل :موفق الدين بن يعيش
(ت ،)#643املكتبة املنريية ،مرص.

2020الشكل والداللة :عبد السالم السيد
حامد ،دار غريب ،القاهرة2002 ،م.
2121الرصف الوايف :د .هادي هنر ،عامل
الكتب احلديث ،إربد -األردن ،ط،1
2010م.
2222علم الداللة التطبيقي :د .هادي هنر،
دار األمل ،إربد -األردن ،ط،1
2007م.
2323علم الداللة :أمحد خمتار عمر ،عامل
الكتب ،مرص ،ط1998 ،5م.

2424علم الداللة :ف .باملر ،ترمجة جميد عبد
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احلليم املاشطة ،اجلامعة املستنرصية،
العراق1985 ،م.

2525الكتاب :سيبويه أبو برش عمرو بن
عثامن بن قنرب (ت ،)#180حتقيق
ورشح عبد السالم حممد هارون،
مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط،3
1988 -#1408م.

2626الكشاف :جار اهلل الزخمرشي
(ت ،)#538حتقيق عادل عبد املوجود
وعيل حممد عوض ،مكتبة العبيكان-
الرياض ،ط19987 ،1م.

2727الكليات :حتقيق عدنان درويش وحممد
املرصي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت –
لبنان1998 - #1419 ،م.
2828اللباب يف علوم الكتاب :رساج
الدين بن عادل الدمشقي احلنبيل
(ت ،)#775حتقيق الشيخ عادل
أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد
معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت
– لبنان ،ط1998 -#1419 ،1م.
2929اللباب يف علل البناء واإلعراب :أبو
البقاء العكربي (ت ،)#616حتقيق
غازي خمتار طليامت ،دار الفكر،
دمشق ،ط1995 ،1م.
3030اللغة العربية معناها ومبناها :د.
متام حسان،عامل الكتب ،القاهرة،
ط1998 -#3،1418م.

3131اللغة ليست عق ً
ال من خالل اللسان
العريب :أمحد حاطوم ،دار الفكر

م.د .أمحد خضري عباس العيل السعيدي
حسان ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط،1
2006م.

اللبناين ،لبنان.

3232اللغة :جوزيف فندريس ،ترمجة عبد
احلميد الدواخيل ،حممد القصاص،
مكتبة األنجلو املرصية1950 ،م.

3333اللمع يف العربية :أبو الفتح عثامن
بن جني (ت ،)#392حتقيق فائز
فارس ،دار الكتب الثقافية ،الكويت،
1972م.

3434املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز :ابن عطية األندليس
(ت ،)#541حتقيق عبد السالم الشايف
حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت –
لبنان ،ط1993 ،1م.

3535معاين القرآن :أبو زكريا الفراء
(ت ،)#207حتقيق أمحد يوسف نجايت
وحممد عيل النجار ،دار الرسور.
3636املعنى يف تفسري الكشاف :نجاح فاهم
صابر العبيدي ،أطروحة دكتوراه،
كلية الرتبية – جامعة بابل-#1429 ،
2008م.
3737املعنى وظالل املعنى :حممد حممد
يونس ،دار املدار اإلسالمي ،بريوت
– لبنان ،ط2007 ،2م.

4040مناهج البحث يف اللغة :د.متام حسان،
مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة،
1990م.
4141النحو الوايف :عباس حسن ،مكتبة
املحمدي ،بريوت -لبنان ،ط،1
2007م.
4242نظام االرتباط والربط يف تركيب
اجلملة العربية :مصطفى محيدة،
الرشكة املرصية العاملية للنرش–
لونجامن ،القاهرة ،ط1997 ،1م.

4343نظرية احلقول الداللية يف كتاب
املخصص :رازق جعفر الزيرجاوي،
الينابيع ،دمشق-سوريا،
ط1،2010م.

4444مهع اهلوامع رشح مجع اجلوامع:
جالل الدين السيوطي (ت،)#911
حتقيق أمحد شمس الدين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان ،ط،1
1998 -#1418م.

3838مغني اللبيب :ابن هشام األنصاري
(ت761هـ) ،حتقيق مازن املبارك
وحممد عيل محد اهلل ،مراجعة سعيد
األفغاين ،دار الفكر ،بريوت – لبنان،
ط1998 ،1م.
3939مقاالت يف اللغة واألدب :د.متام
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