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المل ّخص
يُ ُّ
عد استعمال املفهوم أسلوباً متق ّدماً يف فهم املسائل ،ومظهراً من مظاﻫر اإلدراك املنهجي العميق
حلقائق العلم وأصوله؛ وعليه تناولت الدراسة مفهوم األداة النحويّة ،وتطورﻫا بني النّحاة القدامى واحملدثني،
خاصة ّأّنا اختلطت عندﻫم مبصطلحات أخرى من مثل حروف املعاين ،وبعض احملدثني ع ّدﻫا قسماً من
ّ
توصلت الدراسة إىل نتائج ع ّدة رمبا كان أبرزﻫا ختليص مفهوم
أقسام الكلم أغفله النّحاة القدامى ،وقد ّ
األداة ممّا تشابه معه ،واجلمع بني رأي النحاة القدامى احملدثني من دون تغليب أحدمها على اآلخر،
واستثناء األفعال من األدوات ،أل ّّنا _ على الرغم من بنائها_ تدخل عليها العوامل النّحويّة ،و ُّ
تدل على
توصلت الدراسة إىل حتديد مفهوم األداة وخصائصها وعزهلا عن سواﻫا،
ّ
يفي .كما ّ
الزمان ،وهلا جدول تصر ّ
وبذلك يكون البحث تأصيالً يف مفهوم األداة ،وليس تصنيفاً وتتبعاً ملفهوم األداة تارخييّاً ،وإن جاء ﻫذا
التتبُع عرضاً ساﻫم يف حتديد املفهوم الذي ترمي الدراسة إىل تأصيله ،وتوضيح خصائصه.
كلمات مفتاحيّة :األداة ،النحو ،الفعل ،الكلمة.
المقدمة:
أقام النحاة العرب درسهم للجملة العربية على أساس الناحية اللفظيّة املتمثّلة يف العالمة اإلعرابية
ألّنم انطلقوا يف مناﻫجهم من املبىن إىل املعىن؛ أي
فقسموا الكلم إىل اسم وفعل وحرف؛ ّ
ومفهوم العاملّ ،
يف ّاّتاه معاكس لعمليّة االتّصال اللغوي إال أ ّن القراءة املتأنيّة لكتب النحو الرتاثية تثبت أ ّن علماء النحو
تنبّهوا إىل الناحية املعنوية يف بناء اجلمل ،فعندما تتداخل أنواع الكلم مع بعضها البعض ،وحتكمها القرائن
السياقيّة ،وتعتمد على املعىن ،وليس املبىن ،يظهر مصطلح األداة؛ الذي تشرتك فيه أنواع الكلم الثالث؛
 - أستاذ يف قسم اللغة العربية ،جامعة تشرين ،الالذقيّة ،سوريّة ،ﻫاتف( 00163188110561الكاتباملسؤول).
 -طالبة دكتوراه يف قسم اللغة العربية ،جامعة تشرين ،الالذقيّة ،سوريّة.maissashikyosyf@gmail.com ،
تاريخ الوصول9315/03/91 :ﻫ.ش= 1095/06/08م تاريخ القبول 9315/08/12 :ﻫ.ش= 1096/99/92م
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ذلك أل ّن األداة النحوية تعتمد على املعىن ،وتعمل على ائتالف املعاين اجلزئيّة ،وليس على الناحية اللفظيّة
املتمثلة يف احلركة اإلعرابيّة ،وإن كانت جزءاً أساساً من عملها.
ميثّل املوروث النّحوي تواصالً فكريّاً ومعرفيّاً بني األجيال السابقة والالحقة ،وتربز أمهيّة ﻫذا التواصل
عرب استقراء الرتاث والنهوض به ،وإجياد حلقة اتّصال ما بني القدمي واحلديث؛ هلذه األسباب ينطلق
البحث يف دراسته ملفهوم األداة النحويّة اليت جاءت عند بعض علماء النحو خمتلطة حبروف املعاين؛ لذلك

اضح لألداة عرب مقارنتها حبروف املعاين وما شاكلها ،لتبرز من
التوصل لتعريف و ٍ
تهدف الدراسة إىل ّ
تصل معاين اجلمل،
خالل ذلك خصائص األداة بوصفها أداة ربط وارتباطّ ،تمع ما بني املفردات ،و ُ

لتسهم بذلك يف بناء املعىن ،وتوجيهه الوجهة اليت يريدﻫا املتكلّم ،ويقتضيها فهم السامع ممن يتح ّدث
تغّي معىن اجلملة،و تؤدي إىل إزالة الغموض الذي قد يعرتي اجلمل
اللغة نفسها ،خاصة أ ّن األدوات قد ّ
تصل الدراسة إىل جالء مفهوم األداة بناء على
إن استخدمت األداة استخداماً خاطئاً ،وبذلك قد ُ
يكمل بعضها البعض جاءت مبثوثة يف بطون كتب النحو.
شذرات متطرفة ّ
الوصفي التحليلي الذي يعتمد على مجع املعلومات
يقوم المنهج املتبع يف ﻫذه الدراسة على املنهج
ّ

وحتليلها للوصول إىل مفهوم واضح لألداة ترتضيه طبيعة األحباث احلديثة ،ويتوافق مع ما جاءت به كتب
التارخيي الذي سيتتبع ورود مصطلح األداة من أول وروده عند
الرتاث العريب .باإلضافة إىل املنهج
ّ
األقدمني وصوالً إىل احملدثني ،هبدف مجع اآلراء وحتليلها للوصول إىل حتقيق ﻫدف الدراسة.
النحوي فيها ،لذلك ش ّكلت للدراسة مصدرا ثريّاً للبحث
تتميّز املكتبة العربيّة بغناﻫا واتّساع املوروث
ّ

والتحليل فاألدوات النحويّة جزء أساس من الرتاكيب النحويّة العربية ،وإن مل يتفق النحاة القدامى
واحملدثون على تعريفها وحدودﻫا ومدى أمهيتها ،و ُّ
يعد كتاب "مغين اللبيب عن كتب األعاريب" من أﻫم
ما رفد البحث مبعلوماته ،وكذلك كتاب "اجلىن الداين يف حروف املعاين" للمرادي ،وباإلضافة إىل "دالئل
ٍ
بشكل أكثر وضوحاً من سابقيه،
وضح مفهوم األداة
اإلعجاز" و"اجلمل" لعبد القاﻫر اجلرجاين الذي ّ
ومن احملدثني حممد محاسة عبد اللطيف يف كتابه "يف بناء اجلملة العربيّة " ومتام حسان يف كتابه "اللغة
العربية معناﻫا ومبناﻫا" وإبراﻫيم أنيس يف كتابه "من أسرار العربية".
أول :معنى األداة لغة:

لكل ذي حرفة أداة ،وﻫي آلته اليت تقيم حرفته
جاء يف معجم لسان العرب البن منظور" :أداّ :
( )....وأداة احلرب سالحها ( )...واجلوﻫري األداة اآللة ،واجلمع أدوات ،و ّأداه على كذا يؤديه إيداءً:
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ّقواه عليه وأعانه .ومن يؤديين على فالن ،أي من يعينين عليه " ( )9مل يستعمل ابن منظور لفظة األداة إال
أﻫم ما نستطيع رصده من
للداللة على معناﻫا
ّ
لعل ّ
اللغوي ،وﻫو اآللة اليت تقيم حرفة صاحب احلرفة .و ّ
استعماالت القدامى هلذه اللفظة استخدام اخلليل بن أمحد (ت  925ﻫـ) يف معجمه العني مفهوم
()1
"كل
األداة ،عند ذكره لـ (حيث) فقال " :ﻫو أداة للرفع ،يرفع االسم بعده" وذكره ّ
مرة ثانية عندما قال ّ
()3
ٍ
كل حرف ﻫو أداة للربط،
حرف أداة ،إذا جعلت فيه ألفاً والماً صار امساً فقوي وث ُقل" وﻫو يعين أن ّ
لتدل على
كل من (إىل) و(يف):
"حرف من حروف الصفات"( )2فهو يستخدم (حرف) ّ
ٌ
ويقول عن ّ
لتدل على معناﻫا
معناﻫا
االصطالحي للقسم الثالث من الكلم ،أما لفظة (أداة) فكان يستخدمها ّ
ّ
اللغوي العام.
التطور
ثانيا :مفهوم األداة عند النحاة :النشأة و ّ

جعل سيبويه (ت  980ه) األداة مساويةً للحرف ،وذلك عندما مسّاﻫا "حرفاً جاء ملعىن ليس باسم وال
فعل"( )5وما يؤيّد ذلك ذكره لكلمة األداة يف باب حروف اإلضافة إىل احمللوف به ،يقول" :وللقسم
()6
ٍ
حملوف به"
كل
واملقسم به أدوات يف حروف ّ
اجلر ،وأكثرﻫا الواو مثّ الباء ،يدخالن على ّ
خاصاً يتح ّدث فيه عن خالفات
اجي (ت  )320عقد يف كتابه "اإليضاح يف علل النحو" باباً ّ
و ّ
الزج ّ
النحاة يف حتديد مفهوم احلرف ،ومل يذكر شيئاً عن األداة ( )2ومثله يف ذلك ابن يعيش الذي تناول يف
()8
ب بني
تستمر
املفصل" طبيعة احلرف وحدوده دون ذكره للفظة األداة .و ُّ
ُ
اخلالفات و ّ
كتابه "شرح ّ
تتشع ُ
ٍ
ٍ
تطور
العلماء الذين صنّفوا كتباً حت ّدثوا فيها عن احلروف واألدوات ،وجاؤوا يف مرحلة متق ّدمة من مراحل ّ
األنصاري (ت  268ﻫـ) يف كتابه "مغين اللبيب عن كتب
علم النحو .وكان من أبرزﻫم ابن ﻫشام
ّ
( - )9مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب  ،مادة (أدا) ج  92ص .65
1
اﻫيدي ،كتاب العين ،ج  3ص .185
( ) – اخلليل بن أمحد الفر ّ

( – )3املرجع السابق نفسه .ج  3ص .351
( – )2املرجع السابق نفسه .ج  8مادة (إىل) ص  .156مادة يف ص .201
( -)5عمر بن عثمان بن قنرب سيبويه ،الكتاب ،ج  9ص .91
( -)6املرجع السابق نفسه .ج  3ص .216

2
اجي ،اإليضاح في علل النحو ،ص .55
( )  -ينظر :عبد الرمحن بن إسحاق ّ
الزج ّ

8
المفصل .ج  ، 5ص .163 -159
النحوي بن يعيش .شرح
علي
ّ
ّ
( )  -ينظر :موفّق الدين يعيش بن ّ
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()9
ادي(ت221ﻫـ) يف كتابه "اجلىن الداين يف حروف املعاين"( )1إال أنّنا ال
األعاريب" واحلسن بن قاسم املر ّ
نلمس يف ﻫذين الكتابني حدوداً واضحةً لألداة ،وإّّنا ذكر املؤلفان احلرف وما شاكله فلم يرد يف منت
اضح عن األداة؛ وإّّنا جاءت ملتبسةً مع احلرف ،متداخلةً معه .وكذلك ابن
الكتابني أو متهيدمها شيءٌ و ٌ
السّراج (ت  396ﻫـ) الذي أورد يف كتابه "األصول" يف باب احلروف اليت تأيت للمعاين "قد ذكرنا ّأول
ّ
تدخل يف األمساء
الفرق بينه وبني االسم والفعل ،وإّّنا ﻫي أدوات قليلةٌ
الكتاب ما يُعرف به احلرف ،و ُ
ُ
()3
واألفعال وُحتفظ لقلّتها"
تطلق بداية على احلرف فقط ،مثّ اتّسع مدلوهلا ،فشملت بقيّة أنواع
يبدو من ذلك أ ّن األداة كانت ُ
ِ
الفراء (ت  102ﻫـ) "إ ّن العرب ّتمع بني
الكلمة بشرط مشاهبتها احلرف ،وﻫذا ما يظهر من قول ّ
()2
جند النحاة العرب يكثرون من استخدام
الشيئني من األمساء واألدوات وإن اختلف لفظهما" لذلك ُ
أدل على
عبارة (وما شاكلها) ويقصدون هبا ما شاكل احلرف من أدوات ال تنتمي إىل احلرف ،وليس ّ
ذلك من سيبويه يف باب (عدة ما يكون عليه الكلم من العربية) الذي ُّ
يعد النواة ملن جاء بعده من النحاة
ايف (ت 368ﻫـ) يف شرحه هلذا
ممن حت ّدثوا عن األدوات مبا
تشتمل عليه من حرف واسم وفعل .والسّي ّ
ُ
ففسر ما كان على ثالثة من احلروف ،وما ال يتم ّكن من األمساء ،وما جيري
الباب ُ
يقول "بدأ سيبويه ّ
جمرى األدوات"( )5وﻫذا ما ُّ
يدل على أ ّن املراد باألدوات احلرف مثّ ُمحل على ما جيري جمرى احلرف يف
للثالثي؛ فهو يذكر
بشكل غّي مباشر تقسيمه
الكالم .ويعزز ذلك ويقوي ﻫذه الداللة ما ذكره سيبويه
ٍّ
ّ
أن ،أين
حروفاً وظروفاً وأمساءً وأفعاالً؛ فاحلرف جزء من األدواتّ ،أما الظروف اليت ذكرﻫا فهي :أمامّ ،
حت .واألمساء ﻫي :بعض،
إذا بعد ،حيث ،خلف ،دون ،سوى ،فوق ،عند قبل ،قبالة ،لدن ،ملاّ ،
كل ،مثل نول ،كيف .واألفعال :ليس ،عسى وذكر سيبويه يف خامتة الباب "وإّّنا كتبنا من
حسب ،غّيّ ،
الثالثة وما جاوزﻫا من غّي املتم ّكن الكثّي االستعمال وغّيﻫا الذي تكلّم به العامة؛ ألنّه أش ّد تفسّياً؛
ألنه يوضح األشياء فكأنّه تفسّيُ تفس ٍّي"()6

املصري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب .ص992
األنصاري
( - )9ينظر :عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن ﻫشام
ّ
ّ
919 -

1
ادي ،الجنى الداني في حروف المعاني .ص 911
( )  -ينظر :احلسن بن القاسم املر ّ
3
السّراج ،األصول في النحو ،ج  ،9ص .196
( ) – حممد بن سهل بن ّ
2
الفراء ،معاني القرآن ،ج  3ص .85
( ) – أبو زكريا حيي بن زياد ّ

( -)5ينظر :أبو سعيد احلسن بن عبد اهلل السّيايف ،شرح كتاب سيبويه ،ص .911 – 5
( – )6سيبويه ،الكتاب ،ج  2ص .135 - 111
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ّأما عبد القاﻫر اجلرجاينّ (ت  229ﻫـ) فقد أضاف إىل األدوات أفعاالً ذكر ّأّنا ّتري جمرى
ٍ
خمتلفة حددﻫا يف أر ِ
بأحكام ٍ
ٍ
جمموعات ﻫي كان وأخواهتا وأفعال املقاربة وفعال املدح
بعة
ختتص
األدوات ،و ُّ
(.)9
التعجب
وال ّذم وفعال ّ
تابعه يف ذلك ابن درستويه (ت  322ﻫـ) عندما ذكر نعم وبئس بقوله" :ملا ُغ ّّيا عن أمثلة األفعال،
ّ
وأُجريا جمرى األدوات ضارعا احلرف"( )1والذين جاؤوا بعدﻫم من النحاة سعوا سعيهم يف إدراج احلرف
وما شاهبه يف األدوات فقالوا :أدوات االستثناء وتقسم إىل أمساء وأفعال وحروف وأدوات االستفهام منها
احلرف واالسم ،وكذلك الشرط فيه حروف وأمساء وظروف.
كاملالقي (ت  201ﻫـ) يف رصف املباين يف
اﻫتم بعض النحاة باحلرف وحده ،وأولوه عنايتهم
وقد ّ
ّ
3
ادي يف اجلىن الداين يف حروف املعاين ،ومها ممن خصصوا
شرح حروف املعاين( ) ،وتابعه يف ذلك املر ّ
كتبهم للحرف فقط ،ومل يذكر سواه إال عن اضطرار تفرضه طبيعة املادة العلمية ،ليأيت بعدمها ابن ﻫشام
األنصاري ،الذي تنبّه إىل ﻫذا اخللط بني احلرف واألداة ،فاستخدم عوضاً عنهما كلمة املفردات ،ليُدخل
ّ
ليعرب بذلك عن معىن األداة ،وعلّل ذلك
تضمن معىن احلرف من األمساء والظروف وبعض األفعال ّ
فيه ما ّ
بقوله" :رّمبا ذكرت أمساء غّي تلك ملسيس احلاجة إىل شرحها"( )2ممّا يعين أ ّن األداة عنده تشمل احلرف
وغّيه ،وﻫي خمتلفة عنه ،وإن كان جزءاً منها .والسبب يف ذلك اشرتاك األدوات بني أنواع خمتلفة من
الكلمة فمنها ما تشرتك يف احلرفيّة واالمسيّة مثل :منذ ،ومنها ما تشرتك بني احلرفية والفعلية مثل :حاشا،
يعربون عن كلمات
خال ،عدا .وﻫذا ما جعل كثّياً من احملدثني يستخدمون مصطلح األداة عندما ّ
اشرتكت يف الفعلية واالمسية أو الظرفيّة ....وذلك خوفاً من اللبس يف الكالم ،وابتعاداً عن اإلسهاب يف
الشرح مما يعين ّأّنم يؤيدون مشوليتها.
ثالثا :األداة عند المحدثين:

إذا كانت ﻫذه احلال عند القدامى فإ ّن احملدثني مل جيدوا حرجاً يف اخلروج عن التقسيم الثالثي للكلم
وجه بعضهم له سهام نقدﻫم ،ويف طليعة ﻫؤالء احملدثني إبراﻫيم أنيس الذي عاب على
العريب ،بعد أن ّ
علماء النحو القدامى قناعاهتم بذلك التقسيم ،واهتمهم بتقليد اليونان؛ إال أ ّن كالمه ﻫذا رّمبا جانب
9
حممد اجلرجاينّ ،الجمل في النحو ،ص  61وما بعدﻫا.
( ) – ينظر :أبو بكر عبد القاﻫر بن عبد الرمحن بن ّ

( – )1عبد اهلل بن جعفر بن درستويه ،كتاب ال ُكتّاب ،ص .52

املالقي ،رصف المباني في شرح حروف المعاني .ص 182
( – )3ينظر أمحد بن عبد النور
ّ
األنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ص .92
( – )2ابن ﻫشام
ّ
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قعدوا للنحو اعتمدوا على
نطقي السليم ،ويرفضه واقع احلياة العربية فالعلماء القدامى عندما ّ
التّحليل امل ّ
استقراء لغة العرب ،واستنباط القواعد منها ،فضال عن أ ّن منطق العقل السليم يقود إىل ﻫذا التقسيم،
توصلوا إليه يُع ّد يف مرحلة بداية النحو ،وما تقسيم إبراﻫيم أنيس للكلم إال باعتماده على
خاصة وأ ّن ما ّ
أسس مغايرة ملا اعتمدوه ،فقد قعّد علماء النحو للغة عن طريق اعتمادﻫم على املبىن؛ أي كالم العرب
يتضمنه املبىن ،وملا كانت املنطلقات خمتلفة؛
وسليقتهم ،واعتماد إبراﻫيم أنيس جاء على املعىن الذي ّ
جاءت النتائج متغايرة ،إال أ ّن ﻫذا ال يعين حبال من األحوال جمانبة أحد ﻫذين الطرفني للصواب بل
ّإّنما مكمالن لبعضهما البعض.
ويقرتح إبراﻫيم أنيس أسساً جديدة لتقسيم الكلم فيذكر أ ّن املعىن والصيغة ووظيفة اللفظ يف الكلم
ﻫي األسس الثالثة اليت جيب أال تغيب عن األذﻫان حني التفريق بني أقسام الكلم؛ لذلك جاء تقسيمه
()9
كل ما بقي من
مشتمالً على" :االسم ،الضمّي الفعل ،األداة" فقد رأى أ ّن األداة اشتملت على ّ
تتضمن حروف املعاين وكذلك الظروف
ألفاظ العربية اليت ال تتضمنها األقسام الثالثة األوىل ،فهي عنده ّ
كل ما مل
يظل مفهوم األداة غّي واضح املعامل عنده؛ فقد غدا عنواناً عاماً ،حيتوي على ّ
وغّيﻫا ،ومع ذلك ّ
جيد له ﻫو تصنيفاً ،وبذلك يكون إبراﻫيم أنيس قد عاب على القدامى ما وقع ﻫو نفسه فيه؛ فلم خيلص
إىل وضع تعريف جام ٍع مان ٍع ملفهوم األداة.
أود أن
ّأما الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف يف معرض حديثه عن بناء اجلملة وعوارضها فيعلّق " :و ُّ
أُشّي إىل أ ّن ﻫذه العوارض غالباً ما تكون بإضافة عنص ٍر إىل بناء اجلملة ،واألصل أن يكون ﻫذا العنصر
أداةً حرفيّة؛ لذلك ال تكون ﻫذه األداة أحد عناصر البنية األساسية للجملة االمسيّة أو الفعليّة؛ لكن ﻫناك
كثّي من األمساء اليت تقوم بوظيفة األداة ،وﻫي يف نفس الوقت متثّل عنصراً من عناصر مكونات اجلملة،
وميكن لذلك تسميتها باألدوات االمسيّة ،كما أ ّن ﻫناك بعض األدوات اليت تأيت على صيغة الفعل،
تتصرف تصرفه ،وميكن تسميتها باألدوات الفعليّة ،وقد يكون بناء اجلملة خالياً من األداة متاماً"( )1وعليه
و ّ
توصل إىل أنواع األداة؛ ومنها احلرف والفعل واالسم؛ وظيفتها إضافة معىن إىل اجلملة ،وبرأيه قد
فقد ّ
أثر
تستغين اجلملة العربية عن األداة ،وتكون خالية منها مما يعين أ ّن األداة عنده تقوم بوظيفة حمددة هلا ٌ
يف إحداث معىن جديد على تركيب اجلملة ،مصنّفاً إياﻫا تبعاً للمعىن وليس الوظيفة.

( – )9ينظر :إبراﻫيم أنيس ،من أسرار العربية ،ص .915 – 912
( – )1حممد محاسة عبد اللطيف ،في بناء الجملة العربيّة ،ص.319
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قسم األداة تبعاً للمعىن ،ومنهم مهدي املخزومي الذي وجد فيها أداة للتعبّي،
وبرز من احملدثني َمن ّ
وصنّفها على ﻫذا األساس ،وأدوات التعبّي عنده " :كلمات بعضها مؤلّف من حرف ،أو حرفني وبعضها
كل طائفة منها يف معىن خاص
مؤلّف من أكثر من حرفني وتتألّف من ﻫذه األدوات طوائف ،تشرتك ّ
تؤديه .وال يعين اشرتاك الطائفة الواحدة يف املعىن اخلاص أ ّن أدواته كلّها مبنزلة واحدة من حيث األصالة يف
فأدى
تضمن معىن األصل ّ
تأدية املعىن ،فبعضها أصل ،وﻫو ما يستفاد منه ذلك املعىن أصالةً وبعضها ّ
تضمنه معىن األصل معىن آخر ،واستعمال آخر ،ووظيفة أخرى يؤديها يف أثناء
وظيفته ،وإن كان له قبل ُ
التأليف وﻫذا املعىن الذي تؤديه ﻫذه األدوات يف أثناء اتّصاهلا باجلملة ﻫو ما كان يعنيه الدارسون من
احلريف :املعىن العام الذي يعرض للجملة ،وال داللة لألداة عليه قبل
احلريف) ويعنون باملعىن ّ
مصطلح (املعىن ّ
ٍ ()9
أن تتآلف مع أجزاء اجلملة يف ٍ
يعدل عن مصطلح احلروف إىل األدوات،
تأليف
متماسك" وﻫو بذلك ُ
بأّنا ما ال ُّ
يدل على معىن إال يف أثناء الكالم ،وذكر أ ّن األدوات كلمات إذا أُخذت مفردة
معرفاً األداة ّ
ّ
غّي مؤلفة فليس هلا داللة على املعىن ،وال ُّ
تدل على معانيها إال من خالل اجلملة ،على العكس من
األمساء واألفعال ،فداللتها على معانيها بادية حت وإن مل تدخل يف تركيب"( )1وأشار أيضاً إىل أ ّن ما
تؤديه األدوات ﻫو التعبّي عن املعاين العامة اليت تطرأ على اجلمل حسب سياق الكالم وذكر من املعاين
االستفهام وله أدواته ،والنفي وله أدواته ،ومثلهما الشرط والتوكيد .وبذلك تكون األداة عنده قسماً قائما
بذاته.
ُّ
فعرفها بقوله " :األداة
حسان يف طليعة احملدثني الذين فصلّوا يف مصطلح األداةّ ،
يعد الدكتور متام ّ
تعرب عنها األداة ،إّّنا تكون بالضرورة بني األجزاء
مبىن
تقسيمي يؤدي معىن التعليق ،والعالقة اليت ّ
ّ
()3
اجلر والنسخ
املختلفة من اجلملة"
فقسمها إىل" :األداة األصليّة وﻫي احلرف ذات املعاين كحروف ّ
ّ
احملولة كاألدوات الظرفيّة اليت تتص ّدر مجلة الشرط أو االستفهام واألمساء النكرات اليت
والعطف إخل ،واألداة ّ
تستعمل إلهبامها استعمال احلرف ،والنواسخ الفعليّة اليت تستخدم لنقصها استعمال احلرف أو الضمّي
كنقل من وما وأي إىل معاين الشرط واالستفهام واملصدريّة والظرفيّة" ( )2وذكر مصطلح األداة مباشرة
ٍ
عامة غّي مفردة كاحلرف
عرف الكلمات الرتكيبية ّ
قسم من الكلمات اليت ّ
تعرب عن معان ّ
بأّنا " ٌ
عندما ّ
9
بي نق ٌد وتوجيه ،ص .139-130
( ) – مهدي املخزومي ،في النحو العر ّ
( – )1ينظر :حممد مهدي املخزومي ،في النحو العربي قواعد وتطبيق ،ص .25-32
3
حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،ص .913
( )  -متام ّ

( – )2ينظر :املرجع السابق نفسه ،الصفحة نفسها.
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()9
ينسحب
ووضح وظيفتها يف اجلملة بكوّنا أداةً للربط "معناﻫا
واألدوات والضمائر والظروف اجلامدة"
ّ
ُ
منفي،
كل ما دخل يف حيّزﻫا من عناصر اجلملة؛ أي أ ّن ّ
على ّ
كل ما دخل يف حيّز النفي مثالً فهو ّ
واشرتاك عناصر اجلملة يف معىن النفي احلادث بسبب تق ّدم األداة؛ جيعل األداة سبباً يف ﻫذا االشرتاك،
مبعىن ّأّنا ربطت بني عناصر اجلملة بتشريكها يف معىن النفي فأحكمت الصلة بني ﻫذه العناصر ،فلم
يعد خيرج عن معىن النفي منها شيء إال أن يكون ذلك بأداة استثناء أو استدراك وحنومها"( )1وقد ارتبط
تدل على ٍ
تدل على
معان معجميّة؛ لكنّها ّ
مفهوم األداة بنظرية التعليق عنده فاألدوات عنده مجيعاً " ال ّ
معىن وظيفي ٍ
كل طائفة منها حتت ﻫذا العنوان العام بوظيفة خاصة كالنفي
عام ﻫو التعليق ،مثّ ُّ
ختتص ُّ
ّ
والتأكيد وﻫلم جرا حيث تكون األداة ﻫي العنصر الرابط بني أجزاء اجلملة كلّها ،حت ميكن لألداة عند
ِ
ٍ
لعل،
حذف اجلملة أن تؤدي املعىن كامالً كالذي نراه يف عبارات مثل (ملَّ ،
عم ،مت ،أين ،رّمبا ،إنّ ،
تدل عليه ﻫذه األدوات ﻫو معىن اجلملة كاملة ،وحتدده القرينة
ليت ،لو...اخل) فيكون املعىن الذي ّ
بالطبع"(.(3
توسع الدكتور متام يف تفصيله لألداة ،فذكر مساهتا من حيث املعىن واملبىن ،وذلك
باإلضافة إىل ذلك ّ
يتم متييزﻫا عن سواﻫا من أقسام الكلم ومما ذكره من مميزاهتا:
حت ّ
فكل أداة يف اللغة الفصحى حتتفظ برتبة خاصة وتع ّد ﻫذه الرتبة قرينة لفظية تعني على حتديد
 -9الرتبة ّ
املعىن املقصود باألداة.
يكتمل معناﻫا إال مبا تربطه.
 -1االفتقار إىل الضمائم فال
ُ
اإلمالئي فإذا اتصلت بقي معناﻫا ،وكذلك إذا انفصلت ،وحت إن ُحذفت بقي ما
 -3طريقة الرسم
ّ
بعدﻫا داالً على معناﻫا.
 -2من حيث التعليق؛ وﻫو الوظيفة اليت تؤديها األدوات مجيعاً.
لي فاألداة حني حتمل تلخيص أسلوب اجلملة؛ قد حتمله إجياباً بوجودﻫا أو
 -5من حيث املعىن اجلُم ّ
سلبيّاً بعدمها ،حني تقوم القرينة على املعىن املراد مع حذف األداة ،وذلك كاالستغناء عن أداة االستفهام
()2
عند االتكال على قرينة النغمة

( – )9ينظر :متام حسان ،مقالت في اللغة واألدب ،ج  9ص .922
( – )1املرجع السابق نفسه ،ص .928

( – )3متام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،ص .915
( – )2ينظر :املرجع السابق نفسه ،الصفحات .918 - 915
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وجاء بعده تلميذه مصطفى الساقي الذي أيّد األقسام اليت ذكرﻫا أستاذه متام إذ يقول " وعلى ذلك
فستكون أقسام الكلم عندنا سبعة ﻫي  -9االسم  -1الفعل  -3الصفة  -2اخلالفة  -5الضمّي -6
الظرف  -2األداة" ( )9وذكر أ ّن األدوات مجيعاً ﻫي أحد مباين التقسيم ال تدخل يف عالقات اشتقاقيّة،
فليس هلا صي ٌغ معينة ،وظيفتها األساسية التعليق مبعىن أ ّن األداة حتمل وظيفة األسلوب أو اجلملة ،وﻫذا
ﻫو معناﻫا الوظيفي ،وتشرتك مجيعاً يف داللتها على ٍ
معان وظيفية خاصة جبانب املعىن الوظيفي العام ،وﻫو
ّ
ٍ
ٍ
املعنوي هبا ال يؤديان معان معجميّة ،وإّّنا معان وظيفية يف
التعليق "ذلك أ ّن األداة وما بُين من الشبه
ّ
السياق" (.)1
إال أنّه خالف أستاذه يف تقسيم األداة فتجده يُعلّق على ﻫذا التقسيم" :ولو أخذنا مبا ورد عن تقسيم
حمولة لوقعنا يف بعض االضطراب؛ ألننا يف ﻫذه احلالة نتجاﻫل
األداة فيما قاله األستاذ متام إىل أصلية و ّ
الوظيفي للمبىن الواحد ،مثّ إننا مل نعترب(كم) و(كيف) من األمساء لنقول – كما قال
حقيقة تعدد املعىن
ّ
حتول من اإلمسيّة إىل األداة يف االستعمال" ( )3وﻫو يرى ﻫنا أ ّن األستاذ
األستاذ متام – بعد ذلك ّإّنا قد ّ
متام قد وقع يف االضطراب نفسه الذي وقع فيه القدماء؛ وذلك من خالل تقسيمه لألداة؛ أل ّن االعتماد
على الشكل  -برأيه – ليس كافياً لتحديد األقسام والفصل فيما بينها؛ بل جيب أن يتوافر معه حتديد
يعرف األداة بقوله "ﻫي كلمة تؤدي وظيفة حنويّة عامة ،وﻫذه الوظيفة تتضح بالتعبّي
املعىن
الوظيفي لذلك ّ
ّ
()2
النحوي العام للجمل واألساليب"
عن املعىن
ّ
يسمى عند النحاة حبروف
قسم األدوات إىل" :أوالً :ما ّ
بناءً على اعتماده على األداء الوظيفي ّ
املعاين ،وﻫي على مخسة أنو ٍاع :أحاديّة و منها اهلمزة والكاف .ثنائية ومنها أم ولن .ثالثيّة ومنها إذن
لكن .ثانياً :بقيّة أدوات االستفهام اليت كانت تع ّد عند
وسوف .رباعيّة ومنها حاشا وكأ ّن .مخاسيّة وﻫي ّ
أن ،وكيف ،وكم .ثالثاً :بقيّة أدوات الشرط
النحاة من األمساء ،وﻫي َمن ،وما ،وأي ومت ،وأيان ،وأين ،و ّ
اليت كانت تع ّد عند النحاة من األمساء ،وﻫي :من ،وما ،ومهما ،وأي ،وأين ،وأن ،وحيثما ،ومت ،وأيان

( - )9فاضل مصطفى الساقي ،أقسام الكلم من حيث الشكل والوظيفة ،ص .13
( – )1املرجع السابق نفسه ،ص .106

( – )3فاضل مصطفى الساقي ،أقسام الكلم من حيث الشكل والوظيفة ،ص .116
( – )2املرجع السابق نفسه ،ص .161
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تفيد معىن
التعجب (ما) و(كم) اخلربيّة اليت ُ
وكيفما .رابعاً :كان وأخواهتا وكاد وأخواهتا .خامساً :أداة ّ
()9
التكثّي"
ليخلص بعد ذلك إىل حتديد مميزات األداة ،فاصال ما بينها وبني سواﻫا:
" -9ال توصف وال يوصف هبا ،فال تكون مسنداً وال مسنداً إليه ،وال خيرب هبا وال خيرب عنها.
تعرب عن العالقات السياقية.
 -1تؤدي وظيفة التعليق ووظيفة الربط بني أجزاء الكالم ،و ّ
ٍ
إسنادي ،وليس هلا صيغة معينة.
يفي أو
ّ
 -3ال تدخل يف جدول تصر ّ
 -2رتبة أدوات اجلمل الصدارة دائماً ،ورتبة حروف املعاين التق ّدم على مدخوالهتا.
 -5ال يأتلف من احلرف والفعل كالم ،وال يأتلف من احلرف واالسم كالم ،وال يأتلف من احلرف
واحلرف كالم
تنون وال تضاف وال تقبل أداة التعريف (الـ)
 -6ال تثىن وال ّتمع وال ّ
 -2تتسم بالبناء ما عدا (أي)
إمالئي خاص.
 -8هلا نظام
ّ
ٍ
متأصل إىل الضمائم.
 -1تفتقر
بشكل ّ
يدل بعضها على الزمن داللة معجميّة.
ّ -90
ٍ ()1
 -99ال تقبل عالمات األمساء أو الصفات أو األفعال على أية حال
ويرى الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل أ ّن حروف املعاين " كلمة حمسوسة بُنيت بناءً الزماً ،وظيفتها
ختصيص داللة األمساء واألفعال ،وقد يقوم بعضها مقام األمساء واألفعال من حيث املعىن واإلفادة ،فت ُّ
عد
يف أحد ﻫذين القبيلني ،إال ّأّنا تبىن بناءً الزماً كاألدوات األخرى " ( )3فهو يرى أ ّن حروف املعاين جزء
من األدوات النحوية ،تلتقي معها يف البناء ،إال أنّه يرى أ ّن األداة مبنية دائماً شأّنا شأن حروف املعاين،
وبذلك خترج (أي) عنده وﻫي أداة استفهام وشرط من باب األدوات ألّنا أداة ُمعربة.
ومل يبتعد مفهوم احملدثني لألداة كثّياً عن املفهوم الذي حدده النحاة القدامى للحرف ،فهي "ليست
ٍ
وسائل وظيفتها التعبّي عن العالقات الداخليّة بني أجزاء اجلملة" ( )2وﻫذا ما قصده ﻫنري
أكثر من
( – )9ينظر:املرجع السابق نفسه ص .165 – 162
( – )1ينظر :املرجع السابق نفسه.168 -162 .

( – )3عبد الرمحن احلاج صاحل ،أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية ،جملة اللسانيات ،ص .32
( – )2ستيفن أوملان ،دور الكلمة في اللغة ،ص.58
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تبىن مصطلح (كلمات كاملة ) )Full wordsومصطلح أدوات ))Form words
سويت حينما ّ
األول (الكلمات الكاملة) ميثّل كلمات هلا مضمون
للتعبّي عن نوعني من الكلمات يف اللغة القسم ّ
أكثر حتديداً وغىن من القسم الثاين (األدوات) اليت تع ّد يف مكانة وسطى بني (الكلمات الكاملة)
()9
و(العناصر النحوية) وبرأي ستيفن أوملان "ليست ﻫناك حدود دقيقة بني النوعني"
التطور الداليل ملصطلح األداة ،فقد كانت بداية تطلق على احلرف مثّ أصبحت
ومن ﻫنا ،يظهر ّ
تطلق على احلرف إذا اختلط بغّيه من الكلمات ،وأشبهت احلرف يف بعض خصائصها ووظائفها ،لذلك
تدل عليه يف بعض
كان حرياً بالدراسة أن حتدد خصائص احلرف وتبني ما شاكلها من كلمات ّ
خصائصها ،وذلك هبدف الوصول إىل مفهوم واضح لألداة النحوية وما تقوم عليه بنيتها الداللية ،وما
تتميز به من خصائص تفصلها عن غّيﻫا؛ لتغدو بذلك مصطلحاً ذا بنية ووظيفة خاصة هبا تلتقي مع
غّيﻫا ،وتفرتق عنها يف الوقت نفسه.
رابعا :الفرق بين األدوات النحوية وحروف المعاني:

دل على معناﻫا وأخرى مشلت
متيزت حروف املعاين عند علماء النحو خبصائص متعددة ،منها ما ّ
تطرقت لرمسها .ميكن إمجاهلا باآليت ،ومقارنتها باألداة ،للوصول من خالل ﻫذه اخلصائص
لفظها ،وثالثة ّ
إىل مصطلح األداة:
خمتصة ،فمن احلروف(ال) اليت تدخل على
 -9تشرتك حروف املعاين مع األداة بكوّنا مبهمة غّي ّ
مرة ،وتدخل على اجلملة الفعليّة فتعمل عمل ليس ،ومن األدوات :أدوات
اجلملة االمسيّة فتعمل عمل إ ّن ّ
االستفهام احلروف منها واالمساء ،تدخل على اجلملتني الفعليّة واالمسية على ح ّد سواء.
تتصرف ،وقد أشبهتها األدوات يف ذلك ،ﻫذا ما أورده سيبويه يف باب (عدة ما
 -1احلروف جامدة ال ّ
تطرق ملوضوع التم ّكن وعدم التمكن وقد ذكر فيه ما أشبه احلرف يف املعىن
يكون عليه الكلم) عندما ّ
وعدم التمكن بقوله " :وما جاء من األمساء غّي املتكمنة على حرفني أكثر مما جاء من املتمكنة على
حرفني حنوٍ :
يد و ٍ
حيث مل متكن ضارعت ﻫذه احلروف؛ ألنّه مل يُفعل هبا ما فُعل بتلك (األمساء
دم؛ ّ
ألّنا ُ

( – )9املرجع السابق نفسه ،ص .56
 ينظر :جون الينز ،اللغة واملعىن والسياق ،ص .65 -60 -وينظر( :ج) فندريس ،اللغة ،ص .955
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()9
فالتصرف "ﻫو اختالف أبنيته
تصرفها" وﻫذا ما ينطبق على األفعال أيضاً
ّ
صرف ّ
املتمكنة) ومل تُ ّ
()1
تصرفها
باختالف أزمنته" وقد أشبهت بعض األدوات االمسيّة والفعليّة احلروف يف عدم ّ
فنجد عند ابن السيّد
ّأما فيما يتعلّق بالظروف اليت تشبه احلرف ،ورّمبا يدخل بعضها على األداةُ ،
تعليقاً على ذكر ابن قتيبة غّي احلرف يف باب (احلروف اليت تأيت للمعاين) يقول" :وذكر يف الباب
(أن) ومها ظرفان ،والظرف نوع من
(عسى) وﻫو فعل وذكر (كال وكلتا) ومها امسان ،وذكر فيه (مت) و ّ
األمساء ،وإن كانت مشتملة على غّيﻫا ،ووجه العذر يف ذلك أن يُقال :إّّنا استجاز ذكر ﻫذه األشياء مع
صرف؛ أل ّن (كال وكلتا) مشبهات يف انقالب ألفهما إىل ياء مع
احلروف ملضارعتها هلا بالبناء وعدم التّ ّ
املضمر بـ (إىل) و(على) فلما ضارعت حروف املعاين ذكرﻫا معها" ( )3وبذلك تكون الظروف املبهمة
فإّنما إّّنا أشبها األدوات يف افتقارمها
وأفعال املدح وال ّذم والتعجب يف األدواتّ ،أما حديثه عن كال وكلتا ّ
عمن قال:
إىل املضاف إليه حت يوضح معنامها ،وقد أورد سيبويه فيما نقله عن اخلليل " وسألت اخلليل ّ
رأيت أخويك ومررت بكال أخويك ،مثّ قال مررت بكليهما ،فقال جعلوه مبنزلة (عليك) و(لديك) يف
ألّنما ظرفان يستعمالن يف الكالم جمرورين ومنصوبني ....وإّّنا شبّهوا (كال) يف اإلضافة بـ
اجلر والنّصب؛ ّ
ّ
(على) لكثرهتما يف كالمهم ،وألّنما ال خيلوان من اإلضافة ،وقد شبّه الشيء بالشيء ،وإن كان ليس مثله
()2
يف مجيع األشياء"
املختص ،كحروف اجلزم ونواصب املضارع ،إال
 -3األصل يف احلروف أن تكون عاملة ،وأن يعمل احلرف
ّ
أ ّن ﻫناك املهمل منها مثل حروف االستفهام (ﻫل واهلمزة) وحروف الشرط (لو ،لوال) إال أ ّن األصل فيها
أن تكون عاملة ،فالعمل ﻫو ما تشرتك فيه األداة واحلرف.
()5
 -2األصل يف احلرف أال يقبل عالمات األمساء؛ لذلك وصفه سيبويه بأنّه " ما ليس باسم وال فعل"
أو "ليس باسم وال فعل"( )6وكذلك األدوات االمسيّة ال تقبل عالمات احلرف والفعل ،واألدوات الفعليّة ال
تقبل عالمات احلرف واالسم.

( – )9سيبويه .الكتاب ،ج  2ص .112

الزجاجي ،ج  9ص .995
( – )1ابن عصفور اإلشبيلي ،شرح جمل
ّ

( – )3ابن السيد البطليوسي ،القتضاب في شرح أدب الكتاب ،ج  1ص .916
( -)2سيبويه .الكتاب ج  3ص .293
( – )5سيبويه .الكتاب ج  9ص .91
( – )6املرجع السابق نفسه ج  9ص .291
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 -5احلرف ال حيمل معىن يف نفسه؛ ألنه يفتقر إليه ،وحيتاجُ إىل ما يأيت قبله أو بعده ليوضح معناه،
واألداة مثله ال حتمل معىن يف نفسها ،فاألدوات حنو :غّي وسوى حتتاج إىل ما تضاف إليه حت تكتسب
املعىن ،وﻫذا ما ينطبق على أدوات املدح وال ّذم.
عامل فتتأثّر به ،إالّ أ ّن األدوات تفرتق عنها بكوّنا قد تنوب عن
 -6حروف املعاين ال يدخل عليها ٌ
لعل) تنوب عن الفعل (أترجى)
أمتىن؛ ّ
العامل .فـ (ليت) تنوب عن الفعل ّ
ألّنا حتمل معناه ،وكذلك ( ّ
للسبب ذاته.
 -2حروف املعاين تكثر زيادهتا وحذفها من الكالم ،وإن كان ﻫذا خالف القياس( )9فحروف اجلر هلا
مواضع للزيادة ،حددﻫا علماء النحو .وكذلك األدوات قد تأيت زائدة وقد حتذف ،والسبب يف ذلك
شبهها حلروف املعاين.
 -8تتميّز حروف املعاين بكوّنا مبنيّة دائماً ،واألمساء بُنيت لشبهها احلرف يف اللفظ واملعىن ،إال أ ّن
مبين أداة ،وإال كان لزاماً علينا أن ندخل أمساء مثل
األدوات ختتلف عنها فليس ّ
كل ما ﻫو ّ
عشر )...وغّيﻫا من األمساء املبنية يف األداة ،وﻫذا ما ﻫو ُجمانب للصواب من حيث املعىن.
(مخسةَ َ
اجلر وواو العطف) ،وقد تأيت حرفني مثل(أم) ،وقد تأيت
 -1حروف املعاين قد تكون حرفاً واحداً كـ(باء ّ
(حت ،لوال) أما األدوات االمسية فال تأيت
على ثالثة أحرف مثل (مثّ ،سوف) ،أو أربعة حروف مثل ّ
حرفاً واحداً أبداً.
()1
 -90حروف املعاين جيوز أن تتصل بالكلمة رمساً ،وإن كانت يف حكم املنفصل؛ أل ّّنا ميكن أن تنفصل
ّأما األدوات سوى بعض احلروف فال تتصل بغّيﻫا.
تدل على معىن يف غّيﻫا ،تشبه حروف املعاين يف بعض خصائصها
خنلص ممّا سبق أ ّن األداة كلمة ّ
ألّنا حتقق وظيفة الربط ،إال أ ّن الربط ال يشمل
ووظائفها ،وتُع ّد حروف املعاين يف بعض أنواعها أدوات؛ ّ
()3
ضم به الشي إىل الشيء"
احلروف مجيعها ،فهناك حروف ال تربط مثل الم االبتداء؛ أل ّّنا " ليست مما يُ ّ
وعليه فليست حروف املعاين كلّها أدوات ،وعلى الرغم من أ ّن مصطلح احلرف كان األسبق يف الظهور
( – )9ينظر لبيان ذلك :ابن جين ،الخصائص ،ج  1ص .32
املفصل البن يعيش ج  8ص .996
 -شرح ّ

 ابن مالك السيحاين األندلسي ،شرح الكافية ،ج  1ص .962( -)1ينظر :سيبويه ،الكتاب ،ج  2ص .212
( – )3سورة البقرة :اآلية .32
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مر بتحوالت ومراحل حت بلغ مرحلة قريبة من
عند النّحاة من مصطلح األداة ،إال أ ّن مصطلح األداة قد ّ
تتضمن احلروف فقط كباب
االستقرار على يد احملدثني ،فأضحى احلرف يطلق على ألفاظ األبواب اليت ّ
أعم وأمشل إذ تطلق
حروف العطف وباب حروف اجلر وباب احلروف املشبهة بالفعلّ .أما األداة فهي ّ
على ألفاظ تشمل احلرف واالسم والظرف.
وظائف األدوات النحوية:
فكل مجلة
تنهض األدوات النحوية بوظيفة مهمة يف النّص ،فهي تربط أجزاء الكالم بعضه ببعضّ ،
يف اللغة تؤدي إىل اجلملة الالحقة ،ويتحقق ﻫذا التعالق بوساطة األداة ،وﻫذا الرتابط ﻫو ما حيقق للنّص
األنباري أ ّن احلروف تقوم بدوٍر كبّي يف املعىن واملبىن ،وميكن تقسيمها إىل
متاسكه ،وقد ذكر أبو الربكات
ّ
ستة أقساٍم:
"األول :ما يغّي اللفظ واملعىن مثل (ليت) فتغيّي اللفظ جيعلها تنصب االسم وترفع اخلرب.
ّ
الثاين :ما يغّي اللفظ دون املعىن مثل (إ ّن) فتأكيد الشي ال يغّي معناه.
الثالث :ما يغّي املعىن دون اللفظ مثل (ﻫل).
الرابع :ما يغّي اللفظ واملعىن ،وال يغّي احلكم كالالم يف قوهلم (ال يدي لز ٍ
يد) غّيت اللفظ جب ٍر االسم،
غّيت املعىن بإفادهتا االختصاص ،ومل تغّي احلكم؛ أل ّن حذف النون لإلضافة ،وقد بقي احلرف بعد
وّ
دخوهلا كما كان قبل دخوهلا.
اخلامس :ما يغّي احلكم وال يغّي اللفظ واملعىن كالالم يف قوله تعاىل ﴿إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنّك
ألّنا علّقت
لرسول اهلل واهلل يعلم إنّك لرسوله واهلل يشهد أ ّن املنافقني لكاذبون﴾( )9فالالم علّقت احلكم؛ ّ
الفعل عن العمل.
()1
السادس :ما ال يغّي لفظاً وال معىن وال حكماً كـ (ما) الزائدة"
اجلر ،أو
تتنوع طرق تأدية املعاين عرب األدوات ،فهناك أدوات ّ
ّ
تدل على املعىن يف املفرد كأدوات ّ
اجلملة كأدوات النفي واالستفهام ،أو يف مجلتني تربط بينهما كأدوات الشرط اليت أشبهت إن الشرطية يف
املربد بقوله "وإّّنا اشرتكت فيها احلروف والظروف واألفعال؛ الشتماهلا
املعىن ُ
فحملت عليها ،وقد وصفها ّ
كل باب أصله شيء
ﻫذا املعىن على مجيعها ،فحرفها األصل (إن) وﻫذه كلّها دواخل عليها الجتماعها ،و ّ
( -)9املنافقون اآلية .9

( – )1ينظر :أبو الربكات األنباري ،أسرار العربية ،ص .98 – 92
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واحد مثّ تدخل عليه دواخل الجتماعها يف املعىن"( )9واملعىن ﻫو األصل يف األدوات فـ (ليس) أداة ألّنا
حتمل معىن (ما) النافية و(أظن) حيمل معىن (قد) مع الفعل املضارع ،إال أ ّن ذلك مرﻫون باملعىن ،فال تع ّد
ألّنا حتمل املعىن يف ذاهتا ،ويؤيد ذلك ما ذكره ابن يعيش يف حديثه عن (عسى)" :
لعل؛ ّ
(أرجو) مبعىن ّ
جرت جمرى احلرف؛ لداللتها على معىن يف غّيﻫا ،إذ األفعال ُّ
تدل على معىن يف نفسها ال يف غّيﻫا
ألّنا وإن مل تكن
فجمدت لذلك مجود احلرف"( )1ومن ﻫنا ،جاز أن تع ّد األفعال الناسخة أدوات؛ ّ
ُ
تدل على معىن يف غّيﻫا.
جامدة فإ ّّنا ّ
حمل األفعال ،وتعمل عملها ،مثل قوله
حتل ّ
كما أ ّن األدوات حتقق وظيفة االختصار يف الكالم؛ ألّنا ّ
تعاىل﴿ :وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس﴾ ( )3فاألداة (إال) حلّت حمل الفعل
(أستثين) وتدخل بعض األدوات على الكالم لتقوية معناه وتوكيده مثل األدوات الزائدة.

النتائج:

ٍ
يتعرضوا
إ ّن علماء النحو القدامى مل يذكروا مصطلح األداة
بشكل ّ
مفص ٍل ،ومل ُحيددوا ُكنهها ،أو ّ
مرده
لتفاصيلها مبا جيعلها جزءاً من الكلم يف اللّغة العربيّة ،وإّّنا جاءت ﻫذه التسمية عفو اخلاطر ،وذلك ُّ
النحوي قادراً على إزالة اللبس أو الغموض
حنوي ،ومل يكن مفهوم العامل
ّ
انتماء األداة إىل أكثر من باب ّ
ظن
الذي يعرتيها من جهة املعىن ،خاصةً و ّأّنا جاءت مشاكلة حلروف املعاين ،فاشت ّد اختالطها هبا ،حت ّ
تفاصيل دقيقة ،وردت يف بطون الكتب النحويّة الرتاثيّة
البعض من احملدثني ّأّنا جزء منها ،ومل ينتبهوا إىل
َ
ٍ
منفرد بنفسه .إال أ ّن بعض احملدثني حاول أن يستخرج من
تشّي
قسم خاص ٌ
بشكل أو بآخر إىل ّأّنا ٌ
كتب الرتاث ما يستضيء به ليعيد فصل أقسام الكلم معتمداً على املعىن متخذاً من العامل النحوي رديفاً
يُسعفه يف الفهم ،وحاولوا إجياد بعض احلدود اليت تتميّز هبا األداة عن سواﻫا ،فوجدوا أّنا ال تقبل
تتنوع
عالمات االسم كالتعريف ،كما ّأّنا ال تقبل عالمات الفعل ،وليس هلا مرتبة حنويّة
مستقرة ،وإّّنا ّ
ّ
بتنوع اجلمل نفسها ،وحبسب املعىن الذي تع ّد وسيلةً إليصاله ،زد على ذلك ّأّنا مبنية دائماً ،وش ّذ عن
ّ
فإّنا قد حتذف؛ ولكن
(أي) فهي معربة ،ومبا أ ّن األدوات ختدم املعىن بالدرجة األوىل وليس املبىن؛ ّ
ذلك ّ
الزمن ،وتأيت جامدة
إن ُحذفت يبقى ما ّ
يدل عليهاّ ،
خيتل املعىن ،كما ّأّنا ال حتمل داللة على ّ
حت ال ّ
( – )9ينظر :عبد القاﻫر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،ص .5-2
1
املربد :المقتضب ،ج 1ص .25
()– ّ

المفصل ،ج  2ص .966
( – )3ابن يعيش ،شرح
ّ
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عامل يُؤثر عليها ،تكتسب معناﻫا من السياق ،إالّ ّأّنا
غّي متصرفة ،وال تثىن وال ّتمع ،وال يدخل عليها ٌ
صي.
ال حتمل معىن يف نفسها ،وإّّنا تع ّد جسراً يصل أقسام الكلم ،وحيقق االنسجام النّ ّ

قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم. -9األنباري ،أبو الربكات ،عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد النحوي ،أسرار العربية ،حتقيق هبجت البيطار،
العلمي العريب ،مطبعة الرتقّي9152 ،
د.ط ،،دمشق :مطبوعات اجملمع
ّ

 -1أنيس ،إبراﻫيم ،من أسرار العربية ،الطبعة الثانية ،القاﻫرة ،د.م.9158 ،
 -3أوملان ،ستيفن ،دور الكلمة في اللغة ،ترمجة د .كمال حممد بشّي ،الطبعة العاشرة ،مكتبة الشباب ،د .م،
9186
حممد  ،الجمل في النحو ،حتقيق يسرى عبد الغين عبد
 -2اجلرجاينّ ،أبو بكر عبد القاﻫر بن عبد الرمحن بن ّ
اهلل ،الطبعة األوىل ،بّيوت ،لبنان :دار الكتب العلميّة .9110 ،

 -5اجلرجاين ،عبد القاﻫر بن عبد الرمحن بن حممد ،دلئل اإلعجاز،علق عليه حممود حممد شاكر ،الطبعة الثانية

 ،القاﻫرة ،مصر :مطبعة املدين ،املؤسسة السعودية مبصر ،نشر مكتبة اخلاجني.9181 ،

حسان ،متام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،الطبعة األوىل ،املغرب ،الدار البيضاء :دار الثقافة9112. ،
ّ -6
 -2حسان ،متام ،مقالت في اللغة واألدب ،الطبعة األوىل ،مصر ،القاﻫرة :عامل الكتب1006 ،

الفتلي ،د.
ائي ،د .عبد احلسني ّ
 -8ابن درستويه ،عبد اهلل بن جعفر ،كتاب ال ُكتّاب ،حتقيق د .إبراﻫيم السامر ّ
ط الكويت :دار الكتب الثقافيّة ،د .ت.

اجي ،عبد الرمحن بن اسحاق ،اإليضاح في علل النحو ،حتقيق مازن مبارك .د ط ،بّيوت :دار
ّ -1
الزج ّ
النفائس.9123 ،
 -90الساقي ،فاضل مصطفى ،أقسام الكلم من حيث الشكل والوظيفة ،الطبعة األوىل ،مصر :مكتبة اخلاجني

بالقاﻫرة9122. ،

السّراج ،حممد بن سهل .األصول في النحو ،حتقيق عبد احلسني الفتلي ،الطبعة األوىل ،بّيوت ،لبنان:
 -99ابن ّ
مؤسسة الرسالة.9185 ،
السالم ﻫارون .الطبعة األوىل ،بّيوت :دار
 -91سيبويه ،عمر بن عثمان بن قنرب ،الكتاب ،حتقيق وشرح عبد ّ
اجليل ،د.ت.
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 -93السّيايف ،أبو سعيد احلسن بن عبد اهلل ،شرح كتاب سيبويه ،حتقيق د .رمضان عبد التواب ،د .حممود
فهمي
حجازي ،د .حممد ﻫاشم عبد الدامي ،د ط ،مصر :اهليئة املصريّة العامة للكتاب ،مركز حتقيق الرتاث9186 ،

 -92ابن السيد البطليوسي ،عبد اهلل بن حممد ،القتضاب في شرح أدب الكتاب ،حتقيق مصطفى السقا ،د.
حامد عبد اجمليد ،دون طبعة ،القاﻫرة ،مصر :اجمللس األعلى للثقافة ،باالشرتاك مع اهليئة املصريّة العامة للكتاب،
د.ت.

 -95عبد اللطيف ،حممد محاسة ،في بناء الجملة العربيّة ،الطبعة األوىل ،الكويت :دار القلم9181 ،

الزجاجي ،حتقيق د .صاحب أبو جناح ،د ط ،مكة
 -96ابن عصفور اإلشبيلي ،علي بن مؤمن  ،شرح جمل
ّ
املكرمة :توزيع مكتبة الفيصليّة ،د.ت.
ّ
 -92أبو الفتح ،عثمان  ،الخصائص ،حتقيق حممد علي النجار ،الطبعة الثالثة،بّيوت :عامل الكتب.9183 ،

الفراء ،أبو زكريا حيي بن زياد ،معاني القرآن ،حتقيق د .عبد الفتّاح إمساعيل شليب ،مراجعة علي النجدي
ّ -98
ناصف ،دون طبعة ،اهليئة العامة للكتب ،د.م ،د.ت.
ائي ،د.
 -91الفر ّ
اﻫيدي ،اخلليل بن أمحد ،كتاب العين ،حتقيق الدكتور مهدي املخزومي والدكتور إبراﻫيم السامر ّ
ط ،سلسلة املعاجم والفهارس ،د.م ،د.ت.

 -10فندريس (ج) ،اللغة ،تعريب عبد الرمحن الدوخيلي ،حممد القصاص ،د.م،
العريب 9150،م

مطبعة جلنة البيان

 -19الينز ،جون ،اللغة والمعنى والسياق ،ترمجة الدكتور عباس صادق الوﻫاب ،مراجعة د .يوئيل عزيز،
الطبعة األوىل ،بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة9182 ،
اخلراط،
-11
املالقي ،أمحد بن عبد النور ،رصف المباني في شرح حروف المعاني ،حتقيق د .أمحد حممد ّ
ّ
الطبعة الثانية دمشق  :دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع9185 ،
 -13ابن مالك ،مجال الدين حممد بن عبد اهلل الطائي السيحاين األندلسي ،شرح الكافية الشافية ،حتقيق د.
املكرمة  :دار املأمون للرتاث ،منشورات مركز البحث العلمي وإحياء
عبد املنعم أمحد ﻫريدي ،الطبعة األوىل ،مكة ّ
الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى9181 ،

العربي نق ٌد وتوجيه ،الطبعة الثانية  ،بّيوت  ،لبنان  :دار الرائد العريب
 -12املخزومي ،مهدي ،في النحو
ّ
للطباعة والنشر9186 ،
 -15املخزومي ،حممد مهدي ،في النحو العربي قواعد وتطبيق ،الطبعة الثانية ،بّيوت ،لبنان :دار الرائد العريب
للطباعة والنشر.9186 ،
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حممد
ادي ،احلسن بن القاسم ،الجنى الداني في حروف المعاني ،حتقيق د .فخر الدين قباوة واألستاذ ّ
 -16املر ّ
ندمي فاضل ،الطبعة األوىل ،سورية ،حلب :دار امللتقى 1008
 -12ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب  ،الطبعة األوىل ،د .م ،دار إحياء الرتاث العريب ،د.
ت.

املصري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق
األنصاري
 -18ابن ﻫشام ،عبد اهلل مجال الدين بن يوسف
ّ
ّ
حممد حمي الدين عبد احلميد ،د ط ،القاﻫرة :دار الطالئع ،د.ت.
الدوريات:
 -11احلاج صاحل ،عبد الرمحن .أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية ،جملة اللسانيات ،العدد
 ،2جامعة اجلزائر ص .21 -30

932

چکیدههای فارسی مجلة علمی پژوهشی دراسات في اللغة العربية وآدابها

مفهوم ادات نحوی از منظر پيشينيان و معاصرین


سامی عوض ،ميساء شيخ يوسف
چکيده

کاربرد مفهوم ،روشی پيشرفته در فهم مسائل و يکی از جلوههای درک روشمند و
عميق نسبت به حقايق و اصول علم به شمار میرود .بر اين اساس پژوهش حاضر به
بررسی مفهوم ادات نحوی و سير تحول آن در ميان نحويان پيشين و جديد پرداخته
است؛ چراکه علمای نحو آن را با اصطالحات ديگری چون حروف معانی درآميختهاند و
برخی از علمای جديد آن را يک بخش از کالم دانستهاند درحاليکه برخی از پيشينيان
آن را ناديده گرفتهاند.
اين پژوهش به چند نتيجه رسيده است که از برجستهترين آنها ،متمايزکردن مفهوم اين
ادات از موارد مشابه ،جمع ميان نظر نحويان پيشين و جديد بدون غلبه دادن يکی از آنها
بر ديگری و استثناء کردن فعلها از ادوات است؛ زيرا که [افعال] – علی رغم ساخت
آن [در اين قالب] -عوامل نحوی بر سر آن وارد میشود؛ بر زمان داللت میکند و در
شکلهای مختلف صرف میشوند .همچنين اين پژوهش به تعيين مفهوم و ويژگیهای
اين ادات و جدا نمودن آن از ساير موارد ،دست يافته است .بنابراين پژوهش حاضر
نوعی اصالت دادن به مفهوم ادات نحوی است نه اينکه برای دستهبندی و پيگيری مفهوم
تاريخی آن باشد .و اگر هم به صورت غيرعمدی اين بررسی تاريخی صورت گرفته
باشد جهت کمک به تعيين مفهومی بوده است که اين پژوهش در پی آن برای اصالت
دادن و بيان ويژگیهای آن است.
کليدواژهها :ادات ،نحو ،فعل ،کلمه.
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Abstract
The present study deals with exploring the concept of syntactic devices and
surveys its development by the traditional and modern syntacticians. Syntax
expert have related this concept to other notions such as rhetorical devices
and some other recent grammarians have included it in parts of speech, a
point which old grammarians neglected. However, the results of scholarly
research have helped to distinguish the concept of syntactic tools from other
similar concepts. These results have gathered the opinions of traditional and
modern grammarians without preferring one over the other. These studies
have also distinguished verbs from tools because they have distinct
grammatical characteristics, indicate time, and have many conjugations.
Studies have also defined the concept of grammatical tools and described its
properties. This research aims to find a clear definition for syntactic tools
not to classify them or follow their origins and development through history.
However, if the historical traces for the development of tools are focused on,
it is to define the concept of tool and clarify its properties.
Keywords: Syntactic devices, Verbs, Words.

