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ظاهرة التوهم يف اللغة العربية
سيدحممدرضا ابنالرسول
أمريصاحل معصومي

*

**

امللخص
إنّ التوهم ظاهرة من ظو اهر اللغة العربية ،عرفها اللغويون والنحويون منذ قديم واستخدموها غري قليل يف تفسري بعض املفردات اللغوية
والرتاكيب النحوية اليت جرت على غري ما عهد له يف علمي اللغة والنحو؛ مع ذلك أنهم مل يعرفوها إال يف النحو وخاصة يف إطار نوع خاص
من العطف يسمى بالعطف على التوهم ،ويهملون مواضع أخرى بنيت على هذه الظاهرة ،وكذلك يغفلون عن تعريفها يف علم اللغة.
وأما تعريفهم ذلك للتوهم يف النحو ،فغري مستقيم أيضاً لعدم مشوله على نوع آخر من التوهم يف النحو العربي .كلّ هذا مما دعانا لدراسة
هذه الظاهرة دراسةً حتتوي على تعريفها يف علمي اللغة والنحو ،وعلى مواطن استعماهلا وما إليها من املسائل الفرعية ،وذلك بالنظر إىل
أقواهلم وأمثلتهم يف كتب اللغة والنحو والتفسري وفق منهج وصفي حتليلي إىل أن انتهى بنا البحث إىل وضع مصطلحات ثالثة مل يُسبق إليها
وهي« :التوهم النحوي» ،و«التوهم املعنوي» ،و«التوهم اللغوي».
املفردات الرئيسية :النحو ،التوهم ،العطف على التوهم ،العطف على املعنى.

ـ املقدمة
التوهم لغةً مبعنى الظن والتخيل .وقال ابن منظور يف لسان العرب« :تَ َوّهَمَ الشيءَ :ختّيَله ومتّثَلَه» (ابن منظور ،د .ت ،مادة «وهم») .وقال
الفريوزآبادي يف القاموس« :وَتَ َوّهَمَ :ظَّنَ» (الفريوزآبادي 241 ،هـ ،مادة «وهم») .قال عنرتة بن شداد العبسي:
ّهَلللللَ َلللللعََاَ الشنللللرَّداءن لللللّن ن َللل لّدَ ََ

َأ ّهَللللَ فَّدَاللللََ الللللَااَ مَرللللََ تَللللوَّهم
(العبسي 131 ،هـ ،ص ) 34

وأما اصطالحاً فظاهرة من ظواهر اللغة العربية ،عرفها اللغويون والنحاة منذ قديم الزمان واستخدموها يف كتبهم ،وتداولوها
ــ تاريخ التسلم 194/1/1 :هـ .ش؛ تاريخ القبول 194/7/42 :هـ .ش.
* أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان.

Email: ibnorrasool@yahoo.com

** طالب الدكتوراه يف اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان.

Email: amirsalehmasoomi@yahoo.com

4ـ املرتدَم :املوضع الذي يرقع والذي يصلح.
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إيضاحاً لكلماتهم وتبييناً ملراميهم اللغوية وآرائهم النحوية .ويف جانب تسميتها بالتوهم ،قد يعبّر عنها بالغلط (العطف على الغلط)
تارةً ،وباملعنى (العطف على املعنى) تارةً أخرى ،وسيأتي توضيحه.
فمن استعمال هذه الظاهرة يف كتب اللغة ما جاء يف لسان العرب توضيحاً لكلمة «النُقُس» يف قول األَسود بن يعفر:
وقللللللَ َُلللل ليَنٍن لِ كّيللللللع َو َلللل لّدَ

قيلل لََ الحَلللليعت ورَللللع تنُسلل لّدَ اللل ل ُ ن

قال« :جيوز أَ يكو مجع "نعقوس" فلى توّهم حذف األَلف» (ابن منظور ،د .ت ،مادة «نقس»)؛ يعين :تُوهم أنّ كلمة «ناقوس»
فاعوالً ،حذفت ألفها وصارت «نَقوس» على زنة فَعول فتجمع على فُعُل ،وإال فجمع «ناقوس» هو «نواقيس».
ومن ورودها يف كتب النحو ما ذكره النحاة مثالً لنوع خاص من العطف يسمى العطف على التوهم ،حنو قول زهري بن أبي
سلمى:
مللَا لللي أنللي ل للَن للَا َ للع

للى

وال ُعملللللق شللللّي عً إ ا للللع اع ّيللللع

على أنه عُطف «سابق» اجملرور على «مدرك» املنصوب على توهم دخول الباء الزائدة يف خرب «ليس» (ابن هشام األنصاري،

 221هـ ،ص .)1 9
وكذلك نرى املفسرين قد استفادوا منها يف تربيراتهم اللغوية والنحوية لبعض آي القرآن الكريم .فمن توجيهاتهم اللغوية ما قاله
الطربي يف تفسريه عند قوله تعاىل :وَمَا َتنَّزَلَتْ بِهِ الّشَيَاطِنيُ( الشعراء « :) 2 :41و ّد فّن احل ّن أنه ع يُّدأ لك :وَما تَنّزَلَتْ بِهِ
الّشَياطُونَ معلواو ،و لك حلّنٌ وي يغي أ يكو

لك ل إ

ع صحّيحعً ف ه ل أ يكو توّهم أ ّ لك نظري ار لمني وارؤ ني» (الطربي،

5041هـ ،ج  ،51ص .)551
كلَمَةٍ سَوَاء بَ ْي َننَا وَبَ ْينَكُمْ أَّالَ نَعْبُدَ إِّالَ
ومن توجيهاتهم النحوية ما قاله القرطيب عند قوله تعاىل :قُلْ يَا َأهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى َ
خذْ ،معجلز فلى توّهم أنه لّي
اللّهَ وَّالَ نُّشْرِكَ بِهِ شَيْئًا( آل عمران « :)12 :1قعل الك ع ي والِّدّاء :وّال نُّشرِكْ به شيئاً وّاليَ َت ِ

يف أول

الكال "أ ك"» (القرطيب5041 ،هـ ،ج  ،0ص .)541

فإذا دقّقنا النظر يف نظائر هذه األمثلة اليت وردت كلمة التوهم فيها ،جند تلك اللفظة خمتلفةَ املدلول ،تسري يف جمارٍ خمتلفة وإن
كانت نابعة من منهل واحد هو أصل املعنى اللغوي ،أي :الظنّ والتخيّل .فما جاء يف كتب اللغة استخداماً لكلمة «التوهم» يغاير
مدلوالً ما ورد يف كتب النحو .ومع ذلك ،مل يعرّفها اللغويون وال النحويون تعريفاً شامالً لشواهده فاكتفوا بذكر أمثلة يف ذلك،
وإمنا تكلّم عنها النحاة قاصرين هلا على باب العطف من علم النحو.
س َكناً والّشَمسَ والقَ َم َر
أضف إليه ما وجدناه من االختالف يف األمثلة النحوية نفسها ،فنجدهم عند قوله تعاىل :وجاعلُ الليلِ َ

حُسْباناً( األنعام  ،)91 :1قالوا :ونصب «الشمس» عطفاً على «الليل» وليس هناك حمل النصب حتى يصحّ هذا العطف إال أنه حني
قال« :جاعلُ الليلِ» فقد توهم القارئ أنه على معنى «جَعَلَ» فصار كأنه قيل« :وجَعَلَ الليلَ سكناً» فعطف «الشمسَ» عليه منصوباً.
(سيبويه ،د .ت ،ج  ،ص 117؛ ابن هشام األنصاري 221 ،هـ ،ص .)1 3

فرتى االنفصال والتغاير بني اآلية الكرمية وحنو« :ليس زيد قائماً وال قاعدٍ» ،حيث إن هذا يبتين على توهم عامل حنوي مفقود
ض مكان «جاعل» اسمَ فاعلٍ.
وهو الباء الزائدة ،واآلية تبتين على توهم الكالم أنه يف قالب آخر وهو توهم إتيان «جَ َعلَ» فعلَ ما ٍ
ـ سبأ اخلمرَ :اشرتاها.
4ـ هذا البيت أشهر منوذج للعطف على التوهم وقد أكثر النحاة من االستشهاد به ،فال بد لنا من ذكره عدة مرات يف هذا املقال.
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فاالختالف هذا جعَلنا نقوم بدراسة حول هذه الظاهرة ومدى استعماهلا يف كتب اللغة والنحو ،وبإلقاء الضوء على مدلوالتها
يف العلمني نستطيع أن نتعرف عليها اصطالحاً .وينبغي هنا اإلشارة إىل مقالة كتبت يف موضوع التوهم وهي« :ظاهرة احلمل على
التّوهم يف النّحو» للدكتور قاسم حممد صاحل األستاذ جبامعة جرش األردنية ،ولكنّه مل يتعرّض إىل ما حنن بصدده ومل يلتفت إىل
موضع اخلالف.
وبعد ،فنحاول يف هذا املقال أن جنيب عن األسئلة التالية:
ـ ما هي مواضع التوهم يف اللغة العربية؟
4ـ ما هو الفارق بني النحو واللغة يف استعمال هذه الظاهرة فيهما؟
1ـ ما هو التعريف العلمي لظاهرة التوهم يف علمي اللغة والنحو؟
2ـ ما هي قيمة هذه الظاهرة يف اللغة العربية؟
فنورد البحث يف البابني :اللغة والنحو؛ ونذكر فيهما ما عثرنا عليه من األمثلة القرآنية وغريها مكتفني باملهمات ضاربني الصفح
عن غريها .ونقدم باب النحو على اللغة ألن استعمال لفظة «التوهم» يف باب النحو أوسع واملسائل الواردة فيه أكثر ،وألن إيضاح
املقال يف باب اللغة حيتاج إىل شيء من النحو.
4ـ التوهم لدى النحويني
يف هذا القسم ،نبدأ الكالم بتوضيح مواضع التوهم يف النحو العربي ،ثم حناول تعريفه كمصطلح عرب دراسة بعض األمثلة
الواردة يف كتب النحو ،وبعد ذلك نشري إىل مذهب النحاة جتاه هذه الظاهرة ،ثم نتكلم عن تأرخيها يف النحو العربي ،وأخرياً نلمح
إىل املسائل النحوية اليت ميكن أن حنملها على التوهم.
4ـ ـ مواضع استخدام التوهم يف النحو العربي
ال نرى مصطلح «التوهم» يف ألسن النحاة إال عند التعبري بها عن نوع خاص من العطف مسوه بـ«العطف على التوهم» ،وإن
كانت توجد يف غري هذا الباب أيضاً كما سيأتي .فقد حيسن بنا أن ننظر إىل أقسام العطف لنقفَ على ما يدل عليه هذا القسم من
العطف ،أي العطف على التوهم ،فإن األقسام رمبا يوضح بعضُها بعضاً ،فنقول :إن العطف يف النحو العربي على أربعة أقسامٍ،
وهي:
الف :العطف على اللفظ :قال ابن هشام« :وّهو األصَ ،حنو" :لّي

زيَ مُع م وال قعفٍَ" معخلِض .وشّدطه إ كع تواه الرع َ إىل

اررطوف ،اال جيوز يف حنو " :ع اع ين ّن ا ّدأةٍ وال زيٍَ" إال الّداع فطِ ًع فلى اروضع [أ  :احملَّ] أل " ّن" الزا َة ال ترمَ يف اررعاف» (ابن هشام
األنصاري 221 ،هـ ،ص .)1 1

ب :العطف على احملل :مثّل له ابن هشام بنحو« :ليس زيدٌ بقائمٍ وال قاعداً» بنصب «قاعداً» ،عطفاً على موضع «قائمٍ» ألن
موضعه نصب على اخلربية (املصدر نفسه ،ص  ،)1 1ويسمى بـ«العطف على املوضع».
ج :العطف باجلوار :هو أن تعرب الكلمة املعطوفة إعرابَ الكلمة اجملاورة هلا بدالً من إعراب الكلمة املعطوف عليها ،حنو قوله
تعاىل :فاغْ ِسلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَا ِفقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وََأرْجُلَكُمْ( املائدة  ،)1 :1على قراءة من خفض «أرجلِكم»
جملاورتها كلمة «رؤوسكم» مع أنها عطفت على «أيديكم» (ابن هشام األنصاري 221 ،هـ ،ص 217؛ السيوطي ،د .ت ،ج  ،4ص .)111
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وال خيفى أن هذا اإلعراب مل يرتض به معربوا الشيعة فإنهم يعتربونه من قبيل العطف على لفظ «رؤوسكم» (انظر :الطربسي ،ج ،1
ص .)411

د :العطف على التوهم :حنو« :ليس زيد قائماً وال قاعدٍ» خبفض «قاعدٍ» ،على توهم دخول الباء الزائدة يف خرب «ليس»،
يعين أن املتكلم توهم أن خرب «ليس» وهو كلمة «قائماً» جمرور بالباء الزائدة ،فعطف عليه كلمة «قاعدٍ» جمروراً .قال ابن هشام:
«وشّدط اوازه صحة َخول لك الرع َ ار وّهم ،وشّدط ح ه ّثّدة َخوله ّه ع  .وهلذا ح ّن قول زّهري:
مللَا لللي أنللي ل للَن للَا َ للع

للى

وال ُعمللل للق شلللللّي عً إ ا لللللع اع ّيلللللع

وقول اآلخّد:
لللع احللللعز ن الشَلللهمن ُلللَا عً وال مَطَلللَ

إ للللل م يكللللّن للللللهو مللللعحلقّ ََلّعمللللع

ومل حي ّن قول اآلخّد:
ب اللللللللّيهم
و للللللللع لللللل لَن ا نَّيكلللللل ل َّد ٍ

وال ن ملللللللللللش اللللللللللّيهمن ن مللللللللللَ

لُلة َخول اليعء فلى خرب " ع " ،خبالف خرب "لّي " و" ع"» (ابن هشام األنصاري 221 ،هـ ،ص .)1 9
ومن أمثلة هذا النوع من العطف ما ذكر لنا سيبويه يف كتابه ،لكنه عرب عن التوهم بالغلط ،قال" :وافلم أ ّ نعُعً ّن الرّدب يغلطو
اّيُولو « :إنّهم أمجرو

اّهيو  ،وإنّك وزيٌَ اّهيع » ،و ا أ ّ ر عه ر ى االم َاء ،اّينّد أنه قعلّ« :هم»" (سيبويه ،د .ت ،ج  ،4ص .) 11

وهذا املثال يبتين على توهم عدم دخول «إنّ» يف الكالم.
فإن وقع هذا الع طف يف آية قرآنية يعربون عنه بالعطف على املعنى بدالً من العطف على التوهم ألنه سبحانه وتعاىل منزّه عن
التوهم و التخيل .قال السيوطي« :وإ ا وقع لك يف الُّدآ فيّّد ف ه معلرطف فلى ارر ى ال ال وّهم أَمعً»( 1السيوطي ،د .ت ،ج  ،1ص .)41

4ـ 4ـ تعريف التوهم يف النحو
قد مرّ أن موضع استعمال التوهم بني النحاة هو مسألة «العطف على التوهم» ،وما حتصّل لنا بعد أن سربنا كلمات النحويني
القدماء يف هذا اجملال هو أنّهم مل يعرّفوه بشكل كامل واكتفوا منه بذكر أمثلة يف هذا الباب ،فكأنهم رأوا أنفسهم يف غنى عن
التعريف لوضوحه وانكشافه واجنالئه بنظائره« :العطف على اللفظ» و«العطف على املوضع» و«العطف باجلوار» ،فلم نعثر على
عبارة واضحة يصح أن نعتربها حداً له ،2فمن أراد التعرف على هذا املصطلح فلينظر إىل األمثلة الواردة يف هذا الباب حتى
يستخرج املراد منها ،فرمبا وقع املثال ذريعة للتعريف والتحديد.
ولكن األمثلة ـ كما رمزنا إليها يف مقدمة هذا املقال ـ ليست على نسق واحد ،فهذا ما يُشكل لنا األمر ويعسّر علينا الرأي،

ـ احلازم :العاقل املميز .الشهم :الذكي الفؤاد املتوقد .املقدام :كثري اإلقدام على العدوّ جريء يف احلرب .الغلّاب :الكثري الغلبة.
4ـ النَريَب :الشرّ والنميمة .الـمُنمِش :املفسد .الـمُنمِل :النمام.
1ـ فمقتضى كالمه أنه كلما جاء هذا العطف يف القرآن الكريم نسميه بالعطف على املعنى ال التوهم ،ولكنا مع هذا عندما حبثنا يف الكتب التفسريية
والنحوية واللغوية عن لفظة «املعنى» مبعنى «التوهم» مل نعثر على أي نتيجة ،فكلهم قد استفادوا من «العطف على التوهم» واكتفوا بعضهم بأن أشار إىل
أن هذا النوع من العطف إذا استعمل يف القرآن الكريم يسمى باملعنى.
2ـ نعم ،عرّفه بعض املعاجم احلديثة بأنه « :توهم وجود لفظ يربّر إتباع املعطوف على املعطوف عليه على وجه إعرابي معني خمالف لتإتباع اللفظي»
(عبداملسيح 2 2 ،هـ ،ص  ،)477ولكنّه كما قلنا مل يعرّفه املقدماء من النحويني.
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فيجب أن نقارن بينها وحنيل كُال منها إىل موضع يليق به ،فاقتطفنا من بني أمثلته ثالثةً وركّزنا الكالم عليها.
ـ «ليس زيد قائماً وال قاعدٍ» ،باخلفض على توهم دخول الباء يف اخلرب .فالذي يؤخذ من هذا املثال :أن «العطف على التوهم»
هو ما كان التوهم يف وجود عامل حنوي يعمل يف املعطوف عليه متوهماً ،فيرتتب على ذلك أثرٌ يف املعطوف ،ففي حنو« :ليس زيد
قائماً وال قاعدٍ» تُوهِم أن هناك «باء» زائدة قد دخلت على خرب «ليس» وجرّت «قائماً» ،فعطف عليه «قاعدٍ» باجلر ،و هذا اجلر هو
أثر تلك «الباء الزائدة» املتوهمة .وهذا ما أشار إليه ابن هشام بقوله« :وشّدط اوازه :صحة َخول لك الرع َ ار وّهم وشّدط ح هّ :ثّدة
َخوله ّه ع » (ابن هشام األنصاري 221 ،هـ ،ص .)1 9

4ـ قوله تعاىل :لوّال أّخَرتَين إىل أجلٍ قريبٍ فأّصَدقَ وأكُنْ( املنافقون  .) 2 :11فعطف «أكنْ» باجلزم على «فأصَدَقَ» على
توهم معنى الشرط فيه ،أل ّن معنى« :لوال أخرتين فأصَدقَ» ومعنى« :إن أخّرتين أصدّقْ» واحد ،فصح بذلك عطف «أكنْ» عليه
جمزوماً (الزخمشري ،د .ت ،ج  ،2ص 121؛ أبوحيان األندلسي 244 ،،هـ ،ج  ،3ص .)47

ترى أن التعريف السابق غري منطبق كامالً على هذه اآلية الكرمية ،ففي هذه اآلية عطف «أكنْ» جمزوماً على «فأصَدقَ» منصوباً،
نظري ما جاء يف حنو« :ليس زيد قائماً وال قاعدٍ» ،ولكنّ العطف هنا إمنا جاء من قِبل التوهم يف معنى الكالم وتقديره يف قالب آخر
يقتضي جوازَ ذلك العطف ،ال يف توهم عامل حنويّ كالباء الزائدة يف خرب «ليس» .فهذا التوهم يف املعنى يغاير التوهم يف العامل
النحوي وإن شابه ذلك يف جواز العطف ،فإن بينهما بونا شاسعا ال خيفى على أيّ متأمل.
1ـ «إنهم أمجعون ذاهبون» و«إنك وزيدٌ ذاهبان» .قال سيبويه« :وافلم أ ّ نعُعً ّن الرّدب يغلطو اّيُولو " :إنهم أمجرو
و"إنك وزيَ اّهيع " ،و ا أ ر عه ر ى االم َاء اّينّد أنه قعلّ" :هم" ،مع قعل" :مَا لي أني ل َ َا

ع

اّهيو "

ى" اليّيََ» (سيبويه ،د .ت ،ج ،4

ص .) 11

فهذا املثال قريب من األول يف بناء التوهم على عامل حنوي ،ولكن خالفه يف وجود العامل املتوهم ،ففي هذا املثال يتوهم
املوجود وهو «إنّ» يف صورة املعدوم ،ويف «ليس زيد قائماً وال قاعدٍ» يتوهم املعدوم وهو «الباء الزائدة» يف صورة املوجود،
ولكنهما مع ذلك واحد يف املنهل واجملرى.
فالنظ ر إىل هذه األمثلة ونظريها ينتهي بنا إىل القول بأن نقسم هذه الظاهرة يف النحو العربي إىل قسمني وإن مل يفعله النحاة ومل
يتعرض إليه ،ونقول بأن هناك نوعني من التوهم يف النحو :أحدهما :التوهم يف عامل حنوي ،وجوده أو عدمه ،كما رأيت يف
األول والثالث .والثاني :التوهم يف املعنى ،كما رأيت يف املثال الثاني .فلتقس البواقي عليها ،فنفصل الكل يف البابني:
4ـ 4ـ ـ التوهم النحوي
الذي يظهر من أمثلتهم يف هذا الباب أن مدار هذه الظاهرة على توهم وجود عامل حمذوف حالياً أو توهم عدم وجود عامل
مذكور حالياً.
توضيحه :أن هناك عاملني ميكن توجههما إىل معمول واحد :أحدهما موجود لفظاً ،يف حني أن اآلخر متوهم الوجود
فيتعارضان ويعمل املتوهم منهما ألسباب .مثالً يف حنو« :ليس زيد قائماً وال قاعدٍ» عامالن« :ليس» و«الباء الزائدة» .األول موجود
لفظاً واآلخر متوهم ،فـ «ليس» يعمل يف خربه النصب وانتهى الكالم ،ولكن األمر ال ينتهي ،ففي مقام العطف نرى ذلك العامل
املتوهم يعترب عمله يف خرب ليس حتى يصح عطف «قاعدٍ» اجملرور على «قائماً» املنصوب .فهناك نوع من باب التعارض يف النحو.
وهذا النوع على قسمني:
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األول :التوهم يف وجود عامل غري مذكور فعالً ،وذلك حنو« :ليس زيد قائماً وال قاعدٍ» ،ففي هذا املثال ركّز على توهم وجود
«الباء الزائدة» وهو غري مذكور فعالً يف الكالم .فيمكن أن نقول عن هذا القسم :أنه توهم املعدوم موجوداً.
الثاني :التوهم يف عدم وجود عامل مذكور فعالً ،وذلك حنو« :إنك وزيدٌ ذاهبان» ،ففي هذا املثال ركّز على توهم عدم وجود
«إنّ» وهو مذكور فعالً يف الكالم .فيمكننا أن نقول عنه :أنه توهم املوجود معدوماً.
وميكن إحالة القسم األخري إىل القسم األول ،مبعنى أن هناك نوعا واحدا من العطف على التوهم وهو التوهم يف وجود عامل
غري مذكور فعالً ،ولكنه يف حنو« :إنك وزيدٌ ذاهبان» حيتاج إىل توهم عدم وجود «إن» يف الكالم حتى يصح أن نتوهم وجود عامل
االبتدائية وأثره فيما بعد .فهذا القسم األخري يرتكب من توهمني :األول :التوهم العدمي والثاني التوهم الوجودي .ولعل هذا
التقدير أدق وأقرب إىل الصحة.
فكيف كان ،يسعنا أن نعرف التوهم يف النحو أو التوهم النحوي بأنه :ما إذا كان التوهم يف وجود العامل املفقود أو فقد العامل
املوجود ،فيبتين على ذلك التوهم أثرٌ حنوي فيما بعدُ حسب ما يقتضي وجود ذلك العامل أو فقده.
فالباء الزائدة يف حنو« :ليس زيد قائماً وال قاعدٍ» ،هو العامل املتوهم وجودُه ،الذي يقتضي وجوده اجلرَ فيما بعده؛ و«إنّ» يف
حنو« :إنك وزيدٌ ذاهبان» هو العامل املتوهم عدمُه ،الذي يقتضي عدمه عمل عامل متوهم آخر أعين :االبتدائية وهو يقتضي الرفع
فيما بعد.
وأمثلة هذا النوع كثرية جداً فنكتفي بذكر مثالني منها:
كلَمَةٍ سَوَاء بَ ْي َننَا وَبَ ْينَكُمْ أَّالَ نَعْبُدَ إِّالَ اللّهَ وَّالَ نُّشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَّالَ يَتَخِذَ
ألف :قال اهلل تعاىل :قُلْ يَا َأهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى َ
ضنَا بَعْضاً َأرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ( آل عمران .)12 :1
بَعْ ُ
خذْ ،معجلز فلى ال وّهم أنّه لّي
قال القرطيب« :وقعل الك ع ى والِّداء :وّال نُّشرِكْ به شيئاً وّال يَ َت ِ

يف أول الكال "أ ك"» (القرطيب،

5041هـ ،ج  ،0ص .)541

وهذا من القسم الثاني من التوهم النحوي ،أي :التوهم العدمي ،ألنّه بين على توهم عدم وجود «أنْ» يف الكالم ليصحّ بعد
ذلك أن يتوهم «ال» ناهية جازمة يف جواب األمر ليكون الكالم« :تعالوا ال نعبدْ» ،وهذا نظري قوهلم« :إنّك وزيدٌ ذاهبان».
ب :قال سيبويه« :وزفموا أ الّدافي ع ي شَ ّهذا اليّيَ نحيعً:
أز لللللع َ قلللللو ي واجلمعفلللللةَ عللللللذ

لللللل َع الّدِحعللللللةَ أ تَمّيلللللََ َملللللّيال

ننه قعل" :أز ع َ ع قو ي واجلمعفةَ" ،احملوه فلى " ع " ،أنهع تُع يف ّهذا اروضع ّثرياً» (سيبويه ،د .ت ،ج  ،ص .)121

وهذا نظري قول زهري:
مللَا لللي أنللي ل للَن للَا َ للع

للى

وال

ُلللعمق شلللّي عً إ ا للللع اع ّيللللع

4ـ 4ـ 4ـ التوهم املعنوي
وهذا املصطلح ـ الذي جعلناه ـ خيالف ما اشتهر عندهم من استعمال «املعنى» يف «العطف على املعنى» ،ملا سبق من أن املراد من
استعمال تلك اللفظة عندهم رعاية األدب فحسب ،فلفظة «املعنى» مرادفة للفظة «التوهم» متاماً ،وأما الذي نسميه بالتوهم املعنوي
ـ األزمان :مجع الزمن .الرحالة :سَرْجٌ من جلود ليس فيه خشب .املميل :مصدر من « :عل الشيءن ل َّيالً وممعالً وممّيالً».
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فهو القسم الثاني من األمثلة املذكورة ،وهو قوله تعاىل :لوّال أّخَرتَين إىل أجلٍ قريبٍ فأّصَدقَ وأكُنْ( املنافقون .) 2 :11

والذي يبدو لنا من خالل أمثلتهم هو :أن هذا القسم يبتين على تقدير الكالم يف قالب آخر ،فيرتتب عليه أثر حنوي فيما بعد.
توضيحه :أن هناك معنى واحداً ميكن أن يؤدى بصورتني خمتلفتني يف اللفظ وبالتالي خمتلفتني يف اقتضاء األثر اإلعرابي  ،فاختار
املتكلم إحداهما وتلفظ بها ،ولكنه توهم فقدّر أن ذلك املعنى يوصل بالشكل اآلخر غري امللفوظة ،فرياعى أثر تلك الصورة يف
اإلعراب ويرتك أثر ما تقتضي الصورة امللفوظة.
قال الصبان« :و َااه [معب ال وّهم] فلى أ يكو

لك اإلفّداب لذلك اللِظ ع لِظة أخّد  ،اّيرطى لذلك اللِظ ع َري تلك اللِظة فلى توّهم

أنّه رهع» (الصبان 2 9 ،هـ ،ج  ،4ص .)193
وشرط هذا التوهم احتاد املعنى 4بني الصورتني وشرط حسنه قرب مشابهتهما معنى .قال أبوحيان« :والرطف فلى ال وّهم ال مَّ أ

يكو ارر ى حَاً يف اررطوف واررطوف فلّيه .أال تّد إىل قوله :فأّصَدقَ وأكنّْ يف احتَ ارر ى ّن حّيث الحالحّية جلواب ال ح ّيض؟»
(أبوحيان األندلسي 244 ،هـ ،ج  ،4ص .)29

فبما أن معنى «لوال أخرتين» ومعنى «إن أخرتين» واحد ـ يف الوقت أنهما خيتلفان يف اقتضاء األثر اإلعرابي حيث إن األول
يقتضي النصب يف الفعل املضارع والثاني يقتضي اجلزم فيه ـ يتوهم أن اآلية بالصورة الثانية غري امللفوظة ،فيتبع أثرها يف جزم فعل
املضارع «أكنْ» ،وأما «أصّدقَ» فمنصوب يف جواب «لوال التحضيضية» ولكنه عطف عليه «أكنْ» جمزوماً على توهم أنه جواب
الشرط اجلازم.
وهذا إمنا هو حمصول توهم املتكلم :أن غري امللفوظة يف صورة امللفوظة ،وامللفوظة يف صورة غري امللفوظة ،يعين :املعدوم يف
صورة املوجود ،واملوجود يف صورة املعدوم ،نظري ما مضى يف القسم الثاني من التوهم النحوي.
والفرق بني هذا النوع من التوهم والتوهم النحوي هو :أن التوهم النحوي يبنى على توهم عامل حنوي وهذا يبنى على توهم
الكالم أنه يف صورة أخرى .يشهد بذلك ما اشرتط يف التوهم النحوي من صحة دخول العامل املتوهم وكثرة دخوله ،فليس يف
التوهم املعنوي أثر من ذلك االشرتاط .يظهر ذلك من كالم ابن هشام ـ رمحه اهلل ـ حيث قال ...« :وهلذا [أ  :اشرتاط صحة َخول

الرع َ و ّثّدة واوَه] ح ّن قول زّهري :مَا لي ( »...ابن هشام األنصاري 221 ،هـ ،ص  ،)1 9إىل آخره ،راجع ما أوردناه عند البحث عن
أقسام العطف .وأنت خبري بأنه ال معنى ملثل هذا االشرتاط يف حنو قوله تعاىل :لوّال أّخَرتَين إىل أجلٍ قريبٍ فأّصَدقَ وأكُنْ مِنَ
الصاحلنيَ( املنافقون .) 2 :11

نعم ،رمبا ينشأ من التوهم املعنوي األثر النحوي فيما بعد كما قلنا ،ولكنه غري كافٍ يف إطالق مصطلح «التوهم النحوي»
عليه ،إذ مدار التوهم النحوي ـ كما قلنا ـ على توهم عامل حنوي ومدار التوهم املعنوي على توهم كالمٍ أنه يف قالب آخر ،حنو
قوله تعاىل :احلمدُ هللِ ربِ العاملني( الفاحتة  ،)4 :يف قراءة من نصب «ربَ» على توهم أنه قيل« :حنمد اهللَ ربَ العاملني» ،فرتى
ما يف هذه اآلية وحنو« :ليس زيد قائماً وال قاعدٍ» من البعد .حيث ال يوجد يف اآلية العامل املتوهم الكثري دخوله مثل الباء الزائدة يف
خرب ليس .فاألقرب إىل التحقيق أن نفرق بينهما يف مقام االصطالح وإن كانا متشابهني يف اآلثار النحوية فيما بعدهما.
وبعد ذلك كله خرّجنا إىل تعريف التوهم املعنوي بأنه :ما إذا كان ملعنى واحد قالَبان ،أحدهما ملفوظ واآلخر غري ملفوظ
ـ ألنه كلما اختلفت األلفاظ اختلف اإلعراب فيما بعد.
4ـ قولنا« :احتاد املعنى» يبنى على التسامح الظاهر فال خيفى.
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فريجّح غري امللفوظ على امللفوظ يف اعتبار األثر النحوي ،لتوهم يف نفس املتكلم .وبعبارة أخصر :هو ما إذا كان الكالم يف قالبٍ
فيقدره املتكلم يف قالب آخر يشابهه معنى ويبنى عليه أثر إعرابي فيما بعد.
ولكنا جندهم يطلقون على «التوهم» كلمة «املعنى» ويريدون منهما معنى واحد ،ويفرقون بينهما يف موضع استعماهلما فقط،
كما أشرنا إليه يف صدر البحث عن هذا القسم .فإنهم عندما وقع ذلك التوهم يف آية قرآنية يعربون عنه باملعنى أدباً كما أشار إليه
السيوطي فيما سبق .نعم أشار الصبان إىل هذا الفارق بني املصطلحني ولكنه عرب عنه بـ«قيل» .قال رمحه اهلل« :وقّيَ :فطف ارر ى
يالحظ اّيه ارر ى وفطف ال وّهم ي وّهم اّيه واوَ أ ّثالً يف اللِظ؛ لكو الغعلب وقوفهع يف لك اروضع ،أاعَه شّيخ ع ال ّيَ» (الصبان 2 9 ،هـ،
ج  ،2ص .)12

وهناك أمثلة حول التوهم املعنوي ،نشري إىل بعض منها:
الف :الْحَمْدُ للّ ِه رَبِ الْعَالَمِنيَ  الرَحْمنِ الرَحِيمِ( الفاحتة  4 :ـ.)1
ب
ب الرعرني" معل حب فلى ارَت .وقّيَ :مبع َ ّل فلّيه "احلمَ هلل" ،ننه قّيَ" :حنمَ اهللَ ا َ
قال الزخمشري« :قّدأ زيَ مّن فلي اضى اهلل ف همع" :ا َ
الرعرني"» (الزخمشري ،د .ت ،ج  ،ص .)11
ب :وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِيَاحَ مُبَّشِرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِن رَحْمَتِهِ( الروم .)21 :12
قال الزخمشري« :اإ قلَ :مب ي رلق "ولّيذيُكم"؟ قلَ :اّيه واهع  :أ يكو

رطواعً فلى " يشّداٍٍ" فلى ارر ى ،ننه قّيَ" :لّييشّّد م

ولّيذيُكم"» (الزخمشري ،د .ت ،ج  ،1ص .)292
ج :فَا ِلقُ اإلِّصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَيْلَ سَ َكنًا وَالّشَ ْمسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَّزِيّزِ الْ َعلِيمِ( األنعام .)91 :1

قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر :وجاعلُ الليلِ سَكَناً وَالّشَمْسَ ،وعليه فقد أشكل مسألة النصب يف «الشمس» ألن
«جاعل» اسم فاعلٍ وليس للحال أو االستقبال بل للمضي ،فليس «الليل» يف حمل النصب حتى يصحّ عطف «الشمسَ» عليه
منصوبًا .فحمله البعض على توهم معنى «جعل» ،إذ معنى «جاعلُ الليلِ» و«جَ َعلَ الليلَ» واحد ،فصح عطف «الشمسَ» على
«الليل» بهذا التقدير .قال الزجاج« :أل يف "اعفَ" ر ى "ارَ"» (ابن زجنلة 224 ،هـ ،ص .)414
وقال ابن هشام« :وأاّيب من

لك فلى إضمعا فع َ يَل فلّيه ارذ وا ،أ  ..." :وارََ الشم َ" [الذ َلَ فلّيه لمة "اعفَ"] ،ويشهَ

لل َُيّد يف اآلية أ الوصف اّيهع مبر ى ارعضي ،وارعضي اجملّدَ ّن "أل" ال يرمَ ال حب» (ابن هشام األنصاري 221 ،هـ ،ص  .)1 3فمرجع هذا
التوهم هو أن اإلعراب الذي ليس له عامل يف الظاهر حيتاج إىل عامل مقدر.
4ـ 1ـ تاريخ ظاهرة التوهم عند النحاة
إنّ من شأن تاريخ كلّ مسألة علمية أن يتقدم أحياناً على تلك املسألة عند البحث عنها ،ولكنّا نؤخّر البحث عن تاريخ استعمال
«التوهم» كمصطلح حنوي حلاجة إىل تعريفه ومدى داللته واإلشارة إىل أقسامه أوالً ،حتى نستطيع أن نلقي الضوء يف دراستنا عن
تارخيه ،فنقول:
إن سيبويه هو أول من أشار إىل هذه الظاهرة يف اللغة العربية ،قال« :وافلم أ نعُعً ّن الرّدب يغلطو  ،اّيُولو " :إنهم أمجرو

اّهيو " و"إنك وزيَ اّهيع "؛ و ا أ ر عه ر ى االم َاء ،اّينّد أنه قعلّ" :هم" ،مع قعل:
مللَا لللي أنللي ل للَن للَا َ للع

للى

وال ُعملللللق شللللّي عً إ ا للللع اع ّيللللع»
(سيبويه ،د .ت ،ج  ،4ص ) 11
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وموضع االستشهاد من كالمه هو قوله« :يغلطون» ،وقد جاء أن الوهم يرادف الغلط معنى .قال ابن منظور« :ويُعل" :وَّهمكَن يف

ذا و ذا" أ َ :لطسَن» (ابن منظور ،د .ت ،مادة «وهم») .وعليه فمعنى كالمه :أنّ بعض العرب يوهمون يف النطق بـ«إنّ» ويتخيّلون عدم
ورودها يف الكالم وأنه قيل« :هم أمجعون ذاهبون» ،ولذلك يرفعون كلمة «أمجعون» بدل أن ينصبوها.
فكالمه« :أنّ ناساً من العرب يغلطون» يُعدّ أقدم عبارة تشري إىل مسألة التوهم ،وقد وجدنا النحاة قد استمسكوا بهذه العبارة يف
خمتلف الكتب إلثبات هذه الظاهرة يف كالم العرب ،ومن حيث إنه قد أبهم املراد من كالمه على بعضٍ واختلفت اآلراء يف تفسريه،
نرى البحث عنه حسناً وحناول أن نكشف الغطاء عن وجهه قدر اإلمكان .فبعد أن تفحصنا عباراتهم يف هذا املضمار ،قسمنا
أقواهلم على أربعة ،نذكرها حسب التقدم الزماني:
4ـ 1ـ ـ أنه أراد من الغلط ،اخلطأ
ذهب إليه ابن مالك ،فزعم أن سيبويه قد أثبت اخلطأ للعرب وكالمه ،وهلذا عاب عليه بأنه كلما جاز ذلك ملا صحّ االستناد
بكالمهم ،وزالت الثقة بهم .قال بعد أن أتى بكالم سيبويه« :وّهذا [أ ن ية الغلط إىل الرّدب] َري ّدضي ه امحه اهلل ،اإ ارطيو فلى
الرّدمّية زّهري قع َ اليّيَ لو اعز َلطه يف ّهذا مل يوثق مشيء ّن ال ه مَ يواب أ ير َُ الحواب يف َ ع نطَُ مه الرّدب ارن و حَوث
حل هم م غّيري الطيع  ،وُّييويه وااق فلى ّهذا» (ابن مالك 244 ،هـ ،ج  ،ص .)211
وهذا االعرتاض يبنى على تفسريه من الغلط باخلطأ وهذا مما يأباه النحاة بعده ورفضوه ،فقال ابن هشام« :وتوّهّم امّن علك أنه
[أ ُّ :ييويه] أااَ معلغلط اخلطن ،اعفرتض فلّيه مننع ى اوّزنع لك فلّيهم زالَ الّثُة مكال هم ،وا ع أ نّثيَ شّي ع نعَااً إل كع أ يُعل يف َ
نعَا :إ قع له َلط» (ابن هشام األنصاري 221 ،هـ ،ص .)144

وأنت خبري بأن مقالة ابن مالك رمحه اهلل صحيح يف نفسه ،ألنه إذا أثبتنا اخلطأ واللحن للعرب ملا صحّ األخذ بكالمهم ،إذ كل
كالم ورد منهم ميكن أن نقول فيه :إنه خطأ وغلط ،فلن حيصل لنا الوثوق بكالمهم أبداً ،فيلزم علينا سدّ الباب على االستدالل يف
النحو العربي ،إذ معظمه يبنى على السماع .فيجب أن نأخذَ بكالمهم معتقدين الصواب وحنملَ كالمهم على الصحة ونلغي
احتمال اخلطأ واللحن يف كالمهم ما دام العرب فصيح اللسان ،ولكنه رمحه اهلل مع ذلك ،قد أخطأ وجه الصواب يف تفسري كالم
سيبويه حيث فسر الغلط باخلطأ.
4ـ 1ـ 4ـ أنه أراد من الغلط ،التوهم النحوي
وهذا التفسري من «الغلط» صحيح مقبول عند األكثر .قال ابن هشام بعد أن أورد كالم سيبويه« :و ّداَه معلغلط ع فيّّد ف ه َريه
معل وّهم ،و لك ظعّهّد ّن ال ه ،ويوضحه إنشعَه اليّيَ» (ابن هشام األنصاري 221 ،هـ ،ص .)144
وقال الصبان يف باب "إن وأخواتها" من كتابه« :وقّيَّ :داَ ُّييويه معلغلط جمّدَّ توّهّم أ لّي

يف الكال "إ ّ" وّهذا ّهو ع يَل فلّيه

مُّية ال ه» (الصبان 2 9 ،هـ ،ج  ،ص.)221

4ـ 1ـ 1ـ أنه أراد من الغلط ،التوهم املعنوي
قال السيوطي يف اإلتقان« :ظّنّ امّن علك أ ارّداَ معل وّهم الغلط ولّي

ذلك ...مَ ّهو ُحَ صواب .وارّداَ أنه فطف فلى ارر ى ،أ اوّز

الرّدمي يف ّه ه الحظة لك ارر ى يف اررطوف فلّيه ارطف الحظعً له ،ال أنه َلط يف لك ،وهلذا ع األَب أ يُعل يف ّثَ لك يف الُّدآ إنه فطف
فلى ارر ى» (السيوطي 2 1 ،هـ ،ج  ،ص  132ـ.)134

وال خيفى أن هذا التفسري ميكن أن ينطبق على ما اصطلحنا عليه من «املعنى».
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4ـ 1ـ 2ـ املراد من الغلط ،شدة الشذوذ
قال الصبان« :وحي مَ أ ّداَه معلغلط شَة الشذو » (الصبان 2 9 ،هـ ،ج  ،ص .)221

4ـ 2ـ املسائل اليت ميكن أن حتمل على التوهم
هناك بعض املسائل النحوية ميكن إحلاقها مبسألة العطف على التوهم ،مبعنى أن النحويني قد استفادوا من ظاهرة التوهم يف
توجيهها وإن مل توجد فيها مسألة العطف على التوهم ،منها:
4ـ 2ـ ـ نصب املضارع بعد فاء السببية أو واو املعية بـ«أن» املقدرة
ذلك حنو« :ال تأكلْ السمكَ وتشربَ اللنبَ» أو «فتشربَ اللنب» .فلما كانت فاء السببية وواو املعية من احلروف العاطفة ،و«أنْ»
الناصبة مع صلتها تؤوالن باملفرد ،واملعطوف جيب أن يكون وفق املعطوف عليه ،يشكل عليهم توجيه هذا العطف ،إذ ال يصح
عطف هذا املفرد على الفعل قبله فنقول« :ال تأكل مسكاً فشربك اللنبَ».
أضف على ذلك إشكاالً آخر هو دور هذا املصدر املؤول يف العبارة :أهو مرفوع أو منصوب أو غريهما .فمن هنا ذهب النحاة
إىل توجيه هذا األسلوب الشائع إىل أقوال شتّى ،فذهب بعضهم إىل أن الواو للمعية (األسرتآباذي 991 ،م ،ج ،2ص  ،) 3وذهب
بعضهم إىل أن الواو يكون للعطف ،فلتوجيه العطف قدّرنا الفعل األول يف صورة مصدر ثم عطفنا على ذلك املصدر املقدّر،
فمعنى «ال تأكل السمك وتشرب اللنب»« :ال يكنْ منك أكلٌ وشربٌ» .وهذا كما ترى صريحٌ يف التوهم املعنوي حيث توهمنا صدر
العبارة أنه يف صورة أخرى غري امللفوظة ثم عطفنا على ذلك الشكل املوهوم بالواو واملصدر املؤول بعدها.
قال ابن هشام"« :ال تن َك مسكعً وتشّدبك لي عً"  ،إ از ََ اعلرطف فلى اللِظ وال هي فّن َّ همع ،وإ نحيََ اعلرطف ف َ اليحّديني فلى
ك ع شّدب لنب"» (ابن هشام األنصاري 221 ،هـ ،ص .)141
ارر ى ،وال هي ف َ اجلمّيع فّن اجلمع ،أ " :ال يكّن ك أ َن مس ٍ

4ـ 2ـ 4ـ دخول الفاء على خرب املبتدأ إذا كان املبتدأ شبه شرط
حنو« :الذي يأتيين فله ألف درهم» ،فكون اخلرب مبنزلة اجلواب من املبتدأ وكون «الذي» مبعنى «مَن» الشرطية ميهدان الطريق
للتوهم .فبما أن معنى «من يأتين فله ألف درهم» ومعنى «الذي يأتيين فله ألف درهم» واحد ،حكمنا بدخول الفاء على خرب هذا
النوع من املبتدأ وإن كان لدخوهلا نوع من البينونة بني املبتدأ واخلرب .فهذه البينونة منجربة بالتوهم احلاصل من احتاد العبارتني يف
املعنى.
قال سيبويه ...« :أال تّد أنك لو قلَ :الذ ينتّيين اله َاّهم ،والذ ينتّيين امكّد حممو  ،ع ح عً .ولو قلَ :زيَ اله َاّهم مل جيز.
وإمنع اعز لك أل قوله :الذ ينتّيين اله َاّهم ،يف ر ى اجلزاء ،اَخلَ الِعء يف خربه مع تَخَ يف خرب اجلزاء» (سيبويه ،د .ت ،ج  ،ص
.) 19
ونرى أثر هذا التوهم يف إفراد الضمري الراجع إىل «الذين» محالً له على «مَن» يف قوله تعاىلَ  :م َثلُهُمْ كَمَثَلِ الَذِين اسْتَ ْوقَدَ نَاراً
ظلُمَاتٍ ّالَ يُبْصِرُونَ( البقرة .) 7 :4
َفلَمَا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ َذهَبَ اللّهُ بِنُو ِرهِمْ وَتَرَكَهُ ْم فِي ُ

4ـ 2ـ 1ـ املبتدأ الوصفي املسبوق بـ «ليس»
حنو« :ليس قائمٌ الزيدان» .فقد أجاز النحاة يف املبتدأ الوصفي أن يكون النفي أو االستفهام أعم من احلرف وغريه ،فكما يصحّ
أن يقال« :ما قائمٌ الزيدان» فكذلك يصحّ أن يقال« :ليس قائمٌ الزيدان» .فيشكل حينئذ تعيني اخلرب لـ«ليس» ،ألنهم أعربوا
«الزيدان» فاعالً لـ «قائمٌ» السادّ مسدّ اخلرب .وأما «قائم» فهو اسم «ليس» مرفوع بها .فهناك نوع من باب التنازع بني العاملني ،ألن
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«ليس» يطلب خرباً منصوباً ،و«قائم» يطلب فاعالً مرفوعاً .فدور املتنازع فيه وإعرابه خمتلف ألنّ خرب «ليس» مسند منصوب ،يف
حني أنّ فاعل «قائم» مسند إليه مرفوع ،فقولنا« :إنّ كلمة "الزيدان" سدّ مسدّ اخلرب» ،ال يرفع اإلشكال.
فيجب إما أن نقدر لـ«ليس» خرباً ،أو أن نقول إن «ليس» جردت ملعنى النفي ،أو أن نلتجئ إىل باب التوهم .فاألول مدفوع بأن
التنازع إذا وقعت يف عمدة وأعملنا الثاني جيب أن نعطي لألول ضمرياً يعود إىل الثاني ،فنقول يف «جاء وضرب زيداً أخواك»« :جاءا
وضرب زيداً أخواك» ،واليصح حذف هذا الضمري .وأما الثاني والثالث فال فرق بينهما إذ ميكن أن حيمل الثاني على الثالث ونقول:
إذا كان معنى «ليس قائم الزيدان» ومعنى «ما قائم الزيدان» واحد ،جيوز أن نعربه كما نعرب «ما قائم الزيدان» .وهذا بعينه توهم
معنوي يوجد تلك املشابهة بني العبارتني يف املعنى.
4ـ 2ـ 2ـ املعطوف على املستثنى بـ «غري»
حنو« :ماجاء القوم غريُ زيدٍ وعمروٌ» أو« :جاء القوم غريَ زيدٍ وعمراً» ،فإن ذلك كله على توهم النطق بـ«إال» بدالً عن «غري».
قال سيبويه« :زفم اخللّيَ امحه اهلل ويون

مجّيرعً أنه جيوز " :ع أتعني َرين زيٍَ وفمّدوٌ" ... ،و لك أ ّ "َرين زيٍَ" يف وضع "إال زيٌَ" ويف

ر عه ،احملوه فلى اروضع مع قعل:
[ نرلللللللعو َ إنّ لللللللع مَشَللللل لّدٌ انُللللل ل ك]

ال لللل ل ع معجليللللللعل وال احلَيللللللَا

المع ع يف وضع "إال زيٌَ" و ع ر عه مر عه ،محلوه فلى اروضع .والَلّيَ فلى لك أنك إ ا قلََ" :رين زيٍَ" اكننك قَ قلَ" :إال زيٌَ" .أال تّد
أنك تُول " :ع أتعني َرين زيٍَ وإال فمّدوٌ" ،اال يُي الكال ننك قلَ " :ع أتعني إال زيٌَ وإال فمّدوٌ"» (سيبويه ،د .ت ،ج  ،4ص .)122

4ـ 2ـ 1ـ عطف الفعل على االسم املشتق
جوّز بعض النحويني عطف االسم على الفعل وبالعكس ،إن احتد املعطوف واملعطوف عليه بالتأويل ،بأن االسم يشبه الفعل
وبالعكس .أشار إليه السيوطي ومثل له بقوله تعاىل :يُخْرِجُ الْحَيَ مِنَ الْمَيِتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِتِ مِنَ الْحَيِ( األنعام ( )91 :1السيوطي،
د .ت ،ج  ،1ص .)442

ونظري ذلك ما يف قوله تعاىل :وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِيَاحَ مُبَّشِرَاتٍ َولِيُذِيقَكُم مِن رَحْمَتِهِ( الروم  .)21 :12وقد مرّ أنه على توهم
االسم املشتق يف صورة الفعل ،فكأنه قيل« :ليبشّركم وليذيقكم» ،فاملعنى واحد .ونظائره كثرية يف القرآن الكريم ،منها قوله تعاىل:
إِذْ قَالَتِ الْمَآلئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَ اللّهَ يُبَّشِرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُنْيَا وَاآلّخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَبِنيَ َ ويُكَ ِلمُ
النَاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْالً وَمِنَ الصَالِحِنيَ( آل عمران .)21 -21 :1
قال أبوحيان« :وفطف :ويكلّم وّهو حعل أي عً فلى وجيهاً ،ونظريه :إِلَى الّطَيْرِ فَوْقَهُمْ ّصَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ( امللك  ،) 9 :17أ :
"وقعم عٍٍ" ،و ذلك "ويكلم" أ " :و كلمعً"» (أبوحيان األندلسي 244 ،هـ ،ج  ،4ص .)234

4ـ 2ـ 1ـ حذف عامل املفعول املطلق
وذلك حنو« :مررت به فإذا له صوتٌ صوتَ محارٍ» ،فإن كلمة «صوت» إن نعتربها امساً ال مصدراً ال تصح أن تكون عامالً
للمفعول املطلق ،فالذي يربر جميء مصدر منصوب يف مثل هذا األسلوب أن نقدر الكالم فعليةً ألن معنى «له صوتٌ» ومعنى
«يصوّت» واحدٌ.
قال سيبويه يف باب « ع ي حب اّيه ارحَا ارشيه مه فلى إضمعا الِرَ اررتو إظهعاه»:
ـ معاوي :ترخيم معاوية بن أبي سفيان .أسجح :أرفق وسهّل.
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و لك قولكّ " :داٍن مه اإ ا له صوٌٍ صوٍَ محعا" و" ّداٍن مه اإ ا له صّداخٌ صّداخَ الّثَكلى" ...اإمنع ان حب ّهذا ألنك ّداٍ مه يف
حعل تحويَ ،ومل تنّدَ أ جترَ اآلخّد صِةً لألول وال مَالً ه ،ولك ك رع قلَ" :له صوٌٍ" ،فلم أنه قَ ع ثمّ فمَ ،احعا قولك" :له
ٍٍ" ،احمله فلى ارر ى ا حيه ،ننه توّهّم
صوٌٍ" مب زلة قولك" :اإ ا ّهو يحوٍِ" ،احملََ الّثعني فلى ارر ى ...اكننه قعل" :اإ ا ّهو يحو
ٍٍ صوٍَ احلمعا أو ييَيه أو خيّداه صوٍَ محعا" ،ولك ه حذف ّهذا ألنه صعا "له صوٌٍ" مَالً ه (سيبويه،
مرَ قوله "له صوٌٍ"" :يحو
د .ت ،ج  ،ص  111ـ .)117

1ـ ظاهرة التوهم بني اللغويني
ويف ه ذا القسم نتحدث عن هذه الظاهرة يف كتب اللغة ،ثم نتعرض لتعريفها كمصطلح لغوي ،وبعد ذلك نشري إىل تاريخ هذه
الظاهرة بني اللغويني.
1ـ ـ تعريف التوهم يف علم اللغة
مل نعثر على أيّ تعريف من «التوهم» يف كتب اللغة رُغماً لألمثلة الكثرية اليت استعمل فيها ،فكأنهم رأوه واضح املعنى،
فاستعملوه يف معناه اللغوي ومل يعرّفوه يف إطار مصطلح خاص .فما حتصّل لنا بعد إملامة يف كلماتهم هو أن نعرّف التوهم اللغوي
بأنه ما إذا كان التوهم يف بناء كلمة وهيئتها وحروفها املركبة هي منها ،فأثّر ذلك التوهم يف اشتقاق صيغة أخرى من ذلك البناء
املتوهم أو يف إعراب كلمة بعده أو غري ذلك من التأثريات الصرفية والنحوية.
وهذا نفسه على أقسام ،ألن املتكلم إما أن يتوهم أنّ كلمة ثالثية رباعيةٌ ،أو أنّ كلمة على زنة «فَعَل» موزونةٌ على «فَعِل» ،أو
أنّ حرفاً زائداً أصليٌ ،أو أن كلمة غري منونة منونةٌ ،إىل غري ذلك.
وكررنا نفس ما قلنا يف التوهم املعنوي من أن التوهم اللغوي رمبا ينشأ منه أثر حنوي ،نظري ما يف قوله تعاىل :وَالْمُقِيمِي

صلَاةِ( احلج  ،)11 :44يف قراءة من نصب «الصالةَ» عل توهم بقاء النون يف «املقيمي» ،أي :توهم أن اآلية قرئت هكذا:
ال َ
"املقيمني الصالةَ" ،فإنه على هذه القراءة نُصب «الصالةَ» ،ولكنّ هذا املقدار من األثر النحوي غري معترب يف املقام حتى يدخل يف
حدّ التوهم النحوي ،إذ مدار التوهم النحوي ـ وقد مضت اإلشارة إليه ـ هو العامل املتوهم الكثري ورودُه ،نظري «الباء» يف بيت
زهري :بدا لي ،...فإنها عطف «سابقٍ» على «مدرك» املنصوب بتوهم دخول «الباء» فيه ،وأين هذا من حنو قوله تعاىل :وَالْمُقِيمِي

صلَاةِ ،فإن نون اجلمع يف «املقيمني» ليست بعاملٍ حنوي.
ال َ
فتإيضاح احلال نذكر أمثلة اقتطفناها من بني كتبهم ،ونوردها مرتبة على أقسام ،ملا قلنا أنها ليست على نسق واحد .وقد
اقتصرنا على أن ننقل كلماتهم بعينها ،دون أن نقيم على تفسريها ألن أكثرها يف غنى عن التفسري والتوضيح ،وألن هذا املقال يبنى
على اإلمجال.
1ـ ـ ـ التوهم اللغوي املأخوذ منه أثر حنوي
وهذا القسم هو أهمّ أقسام التوهم اللغوي ألن له مثرة يف اإلعراب ولذلك قدمناه على سائر األقسام .وإليك املثالني من هذا
النوع:
الف :قال ابن منظور« :وللرّدب لغ ع يف إ َ ارشَََة :إحَاّهمع ال ّثُّيَ ،واألخّد ال خِّيف ،انَ ع َّن خَِف اإنه يّداع مهع إال أَ َ نعُعً ّن

أَّهَ احل عز خيِِِو وي حيو فلى توّهم الّثُّيلة ،وقّدئ :وإِنْ كالً ملَا ليُوفِينَهُمْ؛ خِِوا ونحيوا» (ابنمنظور ،د.ت ،مادة «إنن»).
ب :قال اجلوهري« :وقَ محَ حذف ال و مر هم إىل أ قعل" :لََن ك ََكوَةً" ،ا حب "ََوةً" معل ويّن .قعل و الّد ة:
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وحَلل لثَ الَُطلل لنيَ الشَحكشللللحع ن اركَلَلل لفن

ألَنه توّهم أ ّهذه ال و زا َة تُو ُع ال ويّن ا حب ،مع تُول" :ضعابٌ زيَاً"» (اجلوهري،

 2هـ ،مادة «لدن»).

وملزيد التوضيح نقول :هناك أقوال خمتلفة يف إعراب «غدوة» ،هي:
الف :النصب على التمييز.
ب :النصب على التشبيه باملفعول لشبه «لدن» باسم الفاعل وهذا ما أراده اجلوهري.
ج :اجلر على إضافة «لدن» إليها.
د :الرفع على الفاعلية بـ«كان» التامة والتقدير« :لدن كانت غدوةٌ».
هـ :الرفع على اخلربية والتقدير« :لدن وقتٍ هو غدوة».
ز :الرفع على الشبيه بالفاعل (انظر :الصبان 2 9 ،هـ ،ج  ،ص .)192

1ـ ـ 4ـ التوهم يف هيئة الكلمة
وهذا فيما تُوهم أن مفردةً مجعٌ مثالً ،كما نشاهد يف كلمة «مثاني» فإنها مفردة ليست جبمع ولكنها مع ذلك قد وردت غري
منصرف لتوهم أنها على زنة "فواعل" من أوزان اجلمع .حكى سيبويه عن بعض العرب:
يَحللللللَو ثَمللللللعنيَ نولَرلللل لعً ملَُعحهللللللع

حَ ّللللللى ّهَمَمللللللّنَ مزَيغَللللللة اإلاتللللللع
(سيبويه ،د .ت ،ج  ،ص .)441

قال ابن منظور« :ثي َ يعؤه [مثعني] ف َ اإلضعاة ،مع ثي َ يعء "الُعضي" ،ا ُول" :ثَمَعني ن وةٍ و مثعني ع ة" ،مع تُول" :قعضي فيَ اهلل".
وت ُط ع ال ويّن ف َ الّداع واجلّد ،وتّثيَ ف َ ال حب ألنه لّي

جبمع ،اّي ّد جمّد اَواا وَُواا يف تّد الحّدف ،و ع اعء يف الشرّد َريَ

حّدوف اهو فلى توّهم أنه مجع» (ابن منظور ،د .ت ،مادة «ثمن») .فإنه حكم على «مثان» حكمني :حكم الكفرد وحكم اجلمع.
1ـ ـ 1ـ التوهم يف حروف الكلمة
الف :قال ابن منظور« :وألِه [أ

ع ام َأٍ مه لمة اث ع ] ألف وصَ ،وقَ قطرهع الشعفّد فلى ال وّهم [أ احلّدف الزا َ أصلّيعً] اُعل:

أال ال أا اثللللللل ني أح لللللللل َّن شّيملللللللل ًة

فلللى حَلل ََثع اللللَّهّد ّللي و لللّن انمكللَ
(املصدر نفسه ،مادة «ثني»)

ب :قال األَزهري:
ونو "الربّهع " لّي َ أَصلّية ،وقوهلم" :مَّدكّهَّنَ اال ٌ إ ا اعءَ معلينّدكّهع " ولََ ،والحواب أَ يُعل :أَمكّدَهَ إ ا اعء معلينّدكّهع  ،مع قعله
امّن األَفّدامي ،إ ص َ ف ه ،وجيوز أَ تكو ال و يف الربّهع نو مجع فلى اركال  ،ثم ارلَ عل و األصلّية مع مجروا َحعًَا
فلى نحكَا و َحريًا فلى نحكّدا  ،ثم مجروا نحكّدان ًع فلى َحعايّنَ ،فلى توّهم أَنهع أَصلّية [ اهكذا قّيَ يف مّداّهني فلى توّهم أ ال و
أصلّية] (األزهري 244 ،هـ ،مادة «بره»).
ـ حثّ فالناً :أعجله .القطني :مجع القاطن وهو من أقام مبكان وتوطن .والقطني :اخلدم واألتباع .الشحشان :الغيور املواظب على الشيء .واملراد
بالشحشحان املكلف :احلادي.
4ـ حيدو اإلبلَ :يسوقها ويغين هلا .املولَع :املغرى بالشيء ،حال من الضمري يف «حيدو» .اللَقاح :ماء الفحل .الزيغ :امليل .االِرتاج :من «ااجتَ ال عقة :إ ا

أَلَُ امحهع فلى ارعء» .واملعنى :من شدة طربهنّ من احلدو هممن مبيلهنّ عن االرتاج.
1ـ الشيمة :السجية والطبيعة .حدثان الدهر :صروفه وأحداثه .جُمل :اسم امرأة.
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ج :قال الطربي يف تفسري قوله تعاىل :وَمَا َتنَّزَلَتْ بِهِ الّشَيَاطِنيُ( الشعراء « :)4 2 :41و ّد فّن احل ّن أنه ع يُّدأ لك :وَما
َتنّزَلَتْ بِهِ الّشَياطُونَ معلواو ،و لك حلّن وي يغي أ يكو

لك ل إ

ع صحّيحعً ف ه ل أ يكو توّهم أ ّ لك نظري "ار لمني وارؤ ني" ،و لك

مرّيَ ّن ّهذا» (الطربي 221 ،هـ ،ج  ، 9ص .) 3

1ـ ـ 2ـ التوهم يف تقدير الفعل ملا ال فعل له
قال ابن منظور« :قعل فمّد مّن أَمي امّيرة:
ثلللللم قلللللعلوا :تنحيهلللللع؟ قلسللل لَن :مَهكلللللّداً

فَلللللََََ الّدَ كلللللَ واحلَحَلللللى وال لللللّداب

مجعً ،وقّيََ :ف َيعً .قعل ُّييويه :ال ارَ لُوهلم مَهكّداً له يف حَّ الَفعء ،وإمنع نحب فلى توّهم الِرَ ،وّهو ممع ي حب
قّيَ :ر ى مَهكّداً يف ّهذا اليّيَ ّ
فلى إضمعا الِرَ ََّيكّد ار ك َركمََ إظهعانه [ ل «ملَهَّدَني» ،أ  :أَّهشين]» (ابن منظور ،د .ت ،مادة «بهر»).

1ـ 4ـ تاريخ ظاهرة التوهم عند اللغويني
إنّ تاريخ استعمال هذه الظاهرة بني اللغويني يعود على كتاب العني خلليل بن أمحد الفراهيدي ،فإنه قد استعمل يف مواضع من
كتابه كلمة «الغلط» وقد بينا آنفاً أن املراد من الغلط يف كالمهم هو التوهم .فمن تلك املواضع ما قال يف توضيح لفظة «حلو»« :يُعل
حال يَحلو حَلواً وحنلوانعً وقَ احلَولَى وحلَّيَن ال َويق ،و ّن الرّدب ّن ّهَمَزَه اُعل "حألٍّن ال َويقَ" وّهذا َلط» (الفراهيدي ،د .ت ،مادة «حلو»).

ولكنّه ميكننا أن نؤول كلمته هذه على أنه أراد من الغلط ،اخلطأ اللغوي ال ظاهرة التوهم ،وبذلك خيرج كالمه من النصّ إىل
الظاهر ،وهذا التفسري يظهر من كالمه يف «أرم» ،قال« :واألَاو ة :أصَ َ ش ّدة وأصَ احل ب :أَاو ه ،واجلمّيع :أَاو وأَاو عٍ .واألاو ة
م مّ األلفَ :لطٌ ألنهع اُم واحَ وال جييء اُم واحَ فلى ارولة إال يف ارحعَا» (املصدر نفسه ،مادة «أرم»).
وقد عثرنا يف كتاب سيبويه على موارد من استعمال لفظة الغلط مبعنى التوهم اللغوي ،قال« :ان ع قوهلم " حع ب" ،اإنه َلطٌ هم

و لك أنهم توّهموا أ نحّييةً اَرّيلةٌ وإمنع ّهي نِرلةٌ .وقَ قعلواَ " :حعوب"» (سيبويه ،د .ت ،ج  ،2ص  .)111وهذا نصٌ منه على جريان التوهم
اللغوي يف اللغة العربية ،فاألحسن أن نرجع تاريخ هذا املصطلح إىل سيبويه وكتابه.
2ـ مكانة ظاهرة التوهم يف اللغة العربية
يظهر من كلماتهم يف خمتلف اجملاالت أن التوهم على قسميه :النحوي واملعنوي ،شيءٌ ال ينبغي أن حيمل ويقاس عليه لضعفه
وشذوذه ،وأما التوهم اللغوي فلم نعثر على كلمة منهم يف رده أو إثباته ،ولكن ميكننا أن نقيس التوهم يف اللغة على التوهم يف
علم النحو من حيث إن جمراهما واحد .فإليك اآلن بعض نصوصهم حول ذلك:
قال أبوحيان« :والرطف فلى ال وّهم ال ي ُعس اال حيمَ فلّيه الُّدآ ع واٍَ َوحة ف ه» (أبوحيان األندلسي 244 ،هـ ،ج  ،2ص.)1 2
وقال يف كتابه االرتشاف« :و ف َ أصحعم ع أ قوله:
مللَا لللي أنللي ل للَن للَا َ للع

للى

وال ُعمللل للق شلللللّي عً إ ا لللللع اع ّيلللللع

ّن معب الرطف فلى ال وّهم والرطف فلى ال وّهم ال ي ُعس» (أبوحيان األندلسي 223 ،هـ ،ج  ،4ص .)272

وقال ابن مالك يف التسهيل« :وقَ جيّدّ اررطوف فلى اخلرب الحعحل لليعء ع ُُوطهع» (ابن مالك 244 ،هـ ،ج  ،ص  ،)172فقال
الصبان حول هذه العبارة نقالً عن الدماميين« :وّهذا ّهو اررّدوف ف َّهم معلرطف فلى ال وّهم والذ فلّيه مجهوا ال حعة أنه َري ُّي »
ـ البهر :احلبّ.
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(الصبان 2 9 ،هـ ،ج  ،ص .)133
فعليه ـ إذا ميكن أن حيمل الكالم على غري التوهم ـ أن يُعدَل إليه .قال ابن هشام عند قوله تعاىل  :أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِي حَآجَ إِبْرَاهِيمَ
فِي رِبِهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْ ُملْكَ ...أَوْ كَالَذِي مَرَ َعلَى قَرْيَةٍ َوهِيَ ّخَاوِيَةٌ َعلَى عُرُوشِهَا( البقرة  411 :4ـ « :)411وقّيَ يف قوله ترعىل :أَوْ
كَالَذِي مَرَ َعلَى قَرْيَةٍ ،إنه فلى ر ى« :أاأيَ علذ حع  ...أو علذ

ّدّ» .وجيوز أ يكو فلى إضمعا ارَ ،أ « :أو اأيَ ّثَ الذ »،

احذف لَاللة "أمل تّد إىل الذ حع ّ" فلّيه ،أل لّيهمع تر ب .وّهذا ال نويَ أوىل أل إضمعا الِرَ لَاللة ارر ى فلّيه أُهَ ّن الرطف فلى ارر ى»
(ابن هشام األنصاري 221 ،هـ ،ص .)140
ولكن مع كل ذلك ،جيوز احلمل عليه إذا وجدت قرينة على ذلك أو مل جند مندوحة عنه .قال أبوحيان« :والرطف فلى ال وّهم
ّثري ،وإ

ع ال ي ُعس ،لكّن إ وقع شيء وأ كّن ختّدجيه فلّيه ،خّد » (أبوحيان األندلسي 244 ،هـ ،ج  ،7ص .)221

وقد يلوح من مقالة بعضهم أنه ال رجحان يف العطف على احملل فيما إذا حصل التعارض بينه وبني العطف على التوهم .قال ابن
هشام يف قول الشاعر:
حبيب ا ا اةً
وما ا ااا ُرْتُ ليلا ا ااى أن تكا ا ااونَ َ

إل ا ا ايّ وّال دي ا ا اا ٍن بها ا ااا أنا ا ااا طالب ا ا ا اه

«اووه خبِض "َيّن" فطِعً فلى حمَ "أ تكو " ،إ أصله" :أل تكو " .وقَ جيعب مننه فطف فلى توّهم َخول الال  ،وقَ يررتض من احلمَ فلى
الرطف فلى احملَ أظهّد ّن احلمَ فلى الرطف فلى ال وّهم وجيعب من الُوافَ ال تّثيَ معحمل مالٍ» (ابن هشام األنصاري 221 ،هـ ،ص .)131

فهناك احتماالن وإنه إذا كان للعطف على احملل أولوية ،لصرّح بها ومل جيب عن اإلشكال بـقوله« :إن القواعد ال تثبت
باحملتمالت».
واحلاصل أن العطف على التوهم ال يعدّ من األخطاء اللغوية وال عيب فيه ،ولكن جيب أن نقتصر على املسموع منه وال نقيس
عليه .فإن قيل ما هو مدى هذا التوهم وكيف ميكن أن يتوهم املتكلم أو السامع يف كالم قاله حالياً ومل ميض عليه زمان؟ قلت :هذا
السيوطي قد استدل على دخول الباء الزائدة يف الكالم بأنه مزيل التوهم .قال عند قوله تعاىل :أليس اهللُ بكافٍ عبدَه( الزمر :19
 ،)11وقوله سبحانه :وما ربُك بغافلٍ( األنعام « :) 14 :1واع َة زيعَتهع [أ :اليعء] ااع توّهم أ الكال واب ،الح معل أ ال ع ع مل

ي مع ال ِي أول الكال اّي وّهمه وايعً اإ ا ايء معليعء ااتِع ال وّهم» (السيوطي ،د .ت ،ج  ،ص  .)211فهذه وإن يعدّ من قبيل توهم
السامع وال املتكلم إال أنهم جوزوا مثل هذه التوهمات ـ ولو يف مجلة صغرية مل تطل ومل يفصل بني أجزائها ـ على السامع واملتكلم
ومل يعيبوه.
وقال الصبان يف معناه« :وافرتض مننه ّيف ي َ الغلط [أ  :ال وّهم] إىل الرّدب؟ وأاّيب مننه ال عنع ّن لك رع ُيق ّن أ احلق قَاة
الرّدمي فلى اخلطن [أ جيوز فلى الرّدمي أ خيطئ يف الكال ] إ ا قحَ اخلّدو فّن لغ ه وال طق معخلطن» (الصبان 2 9 ،هـ ،ج  ،ص .)221
قال ابن األنباري يف اإلنصاف توجيهاً لقراءة اجلرّ يف بيت زهري« :وّهذا أل الرّدمي قَ ي كلم معلكلمة إ ا اُ هواه ضّدب ّن الغلط اّيرَل
فّن قّيعس ال ه وي حّدف فّن ُ ّن أصوله» (ابناألنباري ،د .ت ،ج  ،4ص .)111
وقد توهم بعض أن يف احلمل على التوهم قبحا وشناعة خصوصاً يف آي القرآن الكريم .قال اآللوسي« :ويقال رّثَ ّهذا فطف

ال وّهم ،وال خيِى ع يف ّهذه ال مّية ّه ع ّن اليشعفة» (اآللوسي 221 ،هـ ،ج  ،4ص  .)97فيمكن أن نأتي بكالم الزركشي يف جوابه حيث
قال« :وافلم أ مر هم قَ ش ع الُول مهذا يف الُّدآ فلى ال حويني وقعلّ :يف جيوز ال وّهم يف الُّدآ ؟! وّهذا اهَ ه مبّداَّهم ،اإنه لّي

ارّداَ

معل وّهم الغلط مَ ت زيَ ارواوَ ه زلة اررَو علِعء يف قوله ترعىل« :اعصَق» لّيي ى فلى لك ع يُحَ ّن اإلفّداب» (الزركشي 19 ،هـ ،ج ،2
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فخرجنا إىل أن نقول :إن العطف على التوهم مما عهد يف كالم العرب الفصيح وال قبح فيه وال عيب له وإن وقع يف القرآن
الكريم ،ولكنه جيب أن نقتصر على املسموع منه وال نقيس عليه يف استعماالتنا وحنمله على غريه قدر اإلمكان.
1ـ النتيجة
ـ إن النحويني واللغويني رغم استعماهلم لظاهرة التوهم ،مل يعرّفوها كما هو شأنها.
4ـ إن التوهم يف اللغة العربية على ثالثة أقسام :التوهم النحوي ،والتوهم املعنوي ،والتوهم اللغوي.
1ـ إن التوهم يف النحو العربي قد استخدمه النحويون يف باب العطف على التوهم ،ولكنه يوجد يف أبواب أخرى أيضاً غري باب
العطف.
2ـ إن التوهم يف النحو العربي ،جيب أن ينقسم إىل قسمني :التوهم النحوي ،والتوهم املعنوي ،وهذا الختالف جمرى هذه
الظاهرة يف األمثلة الواردة منهم ،إذ مدار التوهم النحوي ـ كما قلنا ـ على توهم عامل حنوي ،ومدار التوهم املعنوي على توهم
كالمٍ أنه يف قالب آخر ،ومع ذلك ال خيلو من تأثريه اإلعرابي يف املعطوف.
1ـ التوهم النحوي هو ما إذا كان التوهم يف وجود العامل املفقود أو فقد العامل املوجود ،فيبنى على ذلك التوهم أثرٌ حنوي فيما
بعدُ حسب ما يقتضي وجود ذلك العامل أو فقده.
1ـ التوهم املعنوي هو ما إذا كان ملعنى واحد صورتان ،إحديهما ملفوظة واألخرى غري ملفوظة فريجّح غري امللفوظة على
امللفوظة يف اعتبار األثر النحوي ،لتوهم يف نفس املتكلم.
7ـ التوهم اللغوي ،هو ما إذا كان التوهم يف بناء كلمة وهيئتها وحروفها املركبة هي منها ،فأثّر ذلك التوهم يف اشتقاق كلمة
أخرى من ذلك البناء املتوهم أو يف إعراب كلمة بعده أو غري ذلك من التأثريات الصرفية والنحوية.
3ـ إن التوهم بأقسامه الثالثة شيءٌ ال يصح أن يقاس عليه وجيب أن يقتصر على املسموع منه وال يقاس عليه ،ولكنه ال يعدّ من
األخطاء اللغوية وال عيب فيه.
9ـ إن سيبويه هو أول من أشار إىل ظاهرة التوهم يف اللغة العربية وعبّر عنها بالغلط.
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