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الرابط يف اجلمل االمسية العربية

1

رضا شكراني

*

امللخص
بعض اجلمل يف اللغة العربية ليس هلا فعل خالفاً لكثري من اللغات احلية يف العامل ،وقد مساها النحاة اجلملة االمسية ،وهي مكوّنة من
املسند إليه واملسند .واملسند ميكن أن يكون على أحد الوجوه اخلمسة التالية :االسم ،اجلارّ واجملرور ،الظرف ،اجلملة االمسية اليت خربها
اسم أو جارّ وجمرور أو ظرف وأخرياً الفعل املؤول إىل املصدر .ويصعب فهم مجل كهذه وتعلمها للذين يعرفون اجلملة عادة بفعلها ولو كان
مقدراً ،وفقاً للغتهم األم غري العربية .والنحاة األوائل الذين كان غالبهم من أصول فارسية اعتربوا فعال حمذوفا أو امسا مقدرا أو مذكورا هلذا
النوع من اجلمل كرابط بني املبتدإ واخلرب.
ويتخلص املؤلف بعد دراسة واسعة واستقصاء شامل هلذا النوع من اجلمل يف القرآن البالغ عددها أكثر من مخسة آالف مجلة ،وكذلك
بدراستها يف النصوص العربية وتنويع مجلها من حيث البنية النحوية ـ يتخلص بأن فك رة وجود الرابط بني املبتدإ واخلرب هي من صنع النحاة
الذين إما كانوا متأثرين ببنية اللغات غري العربية كالفارسية أو متأثرين بتقسيمات املنطق اليوناني ،واحلال أن هذه اجلمل ال حتتاج إىل رابط ـ
مقدراً كان أو مذكوراً ـ ألن العرب الذين ال يتقنون النحو مييزون بني هذه اجلمل والبنيه النحوية األخرى بالنظر إىل البنية النحوية اخلاصة
للجمل االمسية ،ال على أساس فكرة وجود رابط مل جيد وال يوجد يف لغتهم  ،كما اختلقها النحاة.
الكلمات املفتاحية :النحو ،اجلملة ،الربط ،البنية النحوية ،املنطق اليوناني.

1ـ املقدمة
قام املؤلف بدراسة مجيع مجل القرآن وبعض اجلمل العربية للنصوص القدمية والفصيحة مثل نهج البالغة البالغ جمموعها أكثر
من عشرة آالف مجلة ،ثم قسمها إىل عشرة أقسام حسب نوعية مسندها .واملسند يف مجيع هذه األقسام مكوّن من الفعل سوى
قسم منها.

1ــ تاريخ التسلم1311/1/11 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1311/1/11 :هـ .ش.
* أستاذ مساعد يف قسم علوم القرآن واحلديث جبامعة إصفهان.

Email: shokrani.r@gmail.com
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يكوّن الفعلُ ـ تاماً كان أو ناقصاً ـ مسند اجلمل يف أغلب اللغات عادةً ،وهلذا يسمونه اجملموعة الفعلية ،لكن اللغة العربية هلا
نوع من اجلمل يتكون مسندها وليس هلا فعل ،سواء ك ان تاماً أو ناقصاً .ونتخلص عرب مقارنة هذه اجلمل مع بدائلها يف الفارسية
(وكذا اإلجنليزية) أن الفعل املوجود فيها يعادله يف الفارسية غالباً الفعل الربطي «اَست» يف صيغ خمتلفة ،والذي نسمي كلها يف هذا
البحث لالختصار فعلَ «اَسنت» الربطي .ومعادله يف اإلجنليزية ””am,is,are
يُذكر أن األفعال من أصل «هسنت» وهي« :هستم ،هسيت ،هست ،هستيم ،هستيد ،هستند» يستخدم يف الفارسية بدل الفعل
الربطي أحياناً.
ولو أمعنا النظر يف اجلمل الفاقدة للفعل الربطي واليت ترتجم يف الفارسية مجالً مشتملة على فعل تام ،رأينا أن البنية التحتية هلا
تتكون دائماً من الفعل الربطي ،لكن البنية الفوقية هلا تظهر بصورة فعل تام .على سبيل املثال ،لو نظرنا إىل مجلة «لي صديق
محيم» (من يك دوست صميمي دارم) وهي فاقدة للفعل الربطي ،لرأينا أن فعل «دارم» ـ وهو فعل الزم يعرب عنه بـ«الم» اجلر
باعتبار أنه يفيد معنى امللكية،قام مقام فعل «است» الربطي؛ هلذا يصح أن يرتجم اجلملة هكذا« :مرا دوستى صميمى است» وإن
كانت الرتمجة أدبية.
بعد هذا التفصيل ولكي يتسنى لنا تبيني اجلمل الفاقدة للفعل الربطي للناطقني بالفارسية أحسن تبيني ميكن أن نقول هو إن
اجملموعة األوىل من اجلمل العربية مجل ليس ملسندها يف الفارسية فعل «اسنت» الربطي .والفرق بني هذا النوع من اجلمل وباقي
اجلمل يكمن يف بنيتها،ألنها فاقدة للفعل الربطي ـ وكذلك يف معناها؛ ألن داللتها ختتلف عن اجلمل اليت تتكون من فعل ربطي
مثل «كان».
كيفية تك وين اجلمل الفاقدة للفعل الربطي يف عقلية الناطقني بالعربية
من الالزم هنا أن نتناول كيفيـة تكـوين مجـل كهـذه يف عقليـة النـاطقني بالعربيـة ،وكيفيـة اايزهـا عـن البنـى النحويـة األخـرى،
وكذلك آراء النحاة فيها .واجلدير بالذكر أن املؤلف مل جيد دراسة مستقلة فيما خيص الفعل الربطي يف مجل كهذه حسب ما حبث يف
الكتب النحوية ،1لكنه جاءت يف غالبها عند البحث يف روابط اجلملة أو متعلَّق اجلار واجملرور والظرف مواضع يظهـر منهـا بوضـو
أن وجود فعل ربطي بني املبتدإ واخلرب ك ان يشغل أذهان النحاة .فمـن املتقـدمني قـام الرضـي األسـرتابادي يف شـرحه علـى كافيـة ابـن

احلاجب بدراسة هذا املوضوع بتفصيل ،ومن املعاصـرين الشـرتوني يف مبـاد

العربيـة (رضـي الـدين األسـرتابادي 1311 ،هــ ،ص  831ـ

848؛ الشرتوني1481 ،هـ.ق ،ص .)28

وملخص األحباث يف هذا اجملال أن الصلة بني املبتدإ واخلرب حتصل باإلسناد ،ويلزم أن يرتبط اخلرب باملبتدإ برابط يرجع إليه ،وهذا
الربط حيدث إما بالضمري ـ سواء كان بارزا أو مسترتا أو مقدرا ـ وإما بأداة ربط أخرى ـ لفظية أو معنوية ـ ثم يتم تقسيم اخلرب إىل ثالثة
أقسام :اخلرب املفرد،شبه اجلملة (الظرف أو اجلار واجملرور) واجلملة ،وفيما بعد ستُشر أنواع هذه الصالت يف األقسام الثالثة من
اخلرب أو املسند نفسه.
 .1هلذا الغرض مت البحث يف كتب كـالكتاب لسيبويه ،مغين اللبيب البن هشام ،املفصل للزخمشري وشرحه البن يعيش ،شر قطر الندى البن هشام،
شر الرضي على كافية ابن احلاجب ،األشباه والنظائر للسيوطي ،األلفيّة البن مالك وشرحيها للسيوطي وابن عقيل ،وإن مل نورد أمسائها يف قائمة
املصادر لعدم اإلحالة املباشرة إليها.
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وال إشكال فيما يتعلق برابط اجلملة اليت تكوّن خربها من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل؛ خاصة ويف العربية عندما يلي
الفعلُ املسند إليه ،يتطابق معه بالضمائر املتصلة .كذلك األمر يف اخلرب املشتق؛ ألن األمساء املشتقة تطابق املبتدأ غالباً ،ويعترب
الضمري فيها رابط اجلملة.
وأما فيما خيتص بـ:
1ـ رابط األمساء اجلامدة واليت حتتل مكانة املسند يف اجلملة أو تستخدم بصيغة املفرد دائماً صفةً؛
8ـ رابط اجلار واجملرور والظرف؛
3ـ رابط اجلمل اليت خربها مجلة امسية وال رابط يربط مبتدأها باخلرب.
يبدو أن النحويني وقعوا يف التكلف مما أدى بهم إىل فروض وتقديرات نراها يف كتب إعراب القرآن عند التحليل النحوي ،فعلى
سبيل املثال ،لو كان اخلرب امساً جامداً ،يقولون :إن االسم اجلامد له حكم االسم املشتق ،وألنه ال ميكن أن يتضمن اجلامد ضمرياً ـ
مقدراً كان أو مذكوراً ـ فالرابط ضمري مفروض يف االسم اجلامد املؤوّل باملشتق؛ ويقولون أحياناً إنه ال حتتاج مجل كهذه إىل الرابط!
واحلال أنه لو مل تتكون هذه اجلمل إال بالرابط ،فكيف ميكن أن تظهر مجلة فاقدة للرابط من هذه الرتاكيب وفقاً حلكم النحاة بعدم
ضرورة الرابط؟!
وكذلك لو كان املسند للجملة جارّاً وجمروراً أو ظرفاً ،يقدّرون فعال أو امسا حمذوفا ،ويعتربون ذلك الفعل احملذوف خرباً
واجلارّ واجملرور والظرف متعلِّقاً بذلك الفعل أو االسم احملذوف ،كما يقولون إنه ال حتتاج اجلمل االمسية إىل رابط إذا كانت فاقدة
ألي رابط مقدراً أو مذكوراً.
من جهة أخرى ،إن احلاجة إىل الرابط من األحباث املطروحة يف علم املنطق منذ القديم .فوفقا للمنطق اليوناني لكل قضية ثالثة
أركان :املوضوع واحملمول والرابط؛ فعلى سبيل املثال عندما نقول« :سقراط انسان است» ،كلمة «سقراط» موضوع و«انسان»
حممول و«است» رابط املوضوع باحملمول ،فالناطقون بالفارسية يفهمون مجال كهذه بسهولة؛ ألن الرابط وهو «است» موجود يف
الفارسية ،ولكنه عندما ترجم املنطق اليوناني إىل العربية ،وأرداوا تطبيق األركان الثالثة على اجلمل العربية ،واجهوا عدم الرابط؛
ألن اجلملة املذكورة أعالها يف العربية هي« :سقراط إنسانٌ» ،وليس فيها فعل رابط مثل «است» يف الفارسية و«استني» يف اليونانية.
جهامي (1118م) يكتب نقالً عن الفارابي:
"عندما ترمجت الفلسفة إىل العربية ،وأراد الفالسفة الناطقون بالعربية أن يعربوا عن املفاهيم الفلسفية واملنطقية بالعربية ،ثم
مل جيدوا مفردة بديلة لـ«الرابط» الذي يكون يف الفارسية «است» ويف اليونانية «استني» ،اضطروا إىل وضع بديل له؛ فاعترب

بعضهم كلمة «هو» بدي ًال واآلخر كلمة «الوجود»" (ص .)11
من هنا اضطر النحاة إىل فروض وتقادير للتعبري عن الرابط يف العربية ،وذلك ـ كما قلنا لتطبيق األجزاء الثالثة للقضايا يف املنطق
اليوناني على القضايا اليت تتكون من مسند إليه ومسند ـ أو املوضوع واحملمول أنفسهما فادّعوا إثر ذلك أن الرابط يف هذه القضايا
فعل حمذوف مثل« :كان» و«يكون» أو اسم حمذوف مثل« :كائن» أو «موجود» أو ضمري مقدر يف مثال« :العلم نافع» (جهامي،
1118م ،ص  11ـ .)14
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ولكن تقديرات ك هذه ال تالئم وواقع اللغة العربية يف إطار علم النحو وال يف إطار املنطق اليوناني نفسه والذي دُوِّن لتعليم
الطريقة الصحيحة للتفكري واالستدالل .دليلنا على هذا الكالم ،مبدأ بات بديهي حول التقادير يف البنى النحوية لكل لغة وهو:
يلزم لكل تقدير يف البنى النحوية أن يكون له بديل يف البنى املشابهة األخرى.
ولتوضيح ذلك أقول :عندما يقال يف اللغة الفارسية ألحد« :خدا كيست؟» (من اإلله؟) ،فيجيب« :خالق هستى» (خالق
الكون) .حنلل اإلجابة بأنها مجلة حذف منها املسند إليه والفعل؛ حيث كان أصلها« :خدا خالق هستى است» (اهلل خالق الكون).
فوفقا ألصل لغوي يسمونه «االقتصاد يف الكالم» حيث حذف جزءان من األجزاء الثالثة للقرينة وهي وجودهما يف اجلملة السابقة
هلا .والسبب يف صحة هذا احلذف والتقدير أنه يوجد يف الفارسية فعل «است» الربطي يف البنى املشابهة ،وعلى أساس مقارنة هذه
البنية مع البنى املشابهة ـ مثل اجلملة االستفهامية اليت ذكرنا ـ نقوم بتقدير فعل «است» .وعلى هذا لو قيل «خدا خالق هستى است»
بدالً من «خالق هستى» ،لكانت اجلملة البديلة مجلة طبيعية ومقبولة عند كل ناطق بالفارسية ال يتقن القواعد.
ولكن تقدير كلمات مثل «كائن» ،و«موجود» ،و«كان» ،و«يكون» وما شابهها كفعل ربطي أو رابط املبتدإ باخلرب ال يستخدم يف
اجلمل العربية الدالة على زمان احلال ـ ال املاضي وال املضارع ـ أميا كانت .هلذا يبدو أن هذه التقديرات افتعلتها عقلية املنطقيني والنحاة.
ورغم كل ما قلنا يف إيضا األمر ال يزال سؤال يطر نفسه لغري الناطقني بالعربية الذين يف لغتهم فعل ربطي وهو :كيف يفهم
العرب أن هذه اجلمل الفاقدة للفعل الربطي مجلة؟ وما هو مميزها عن الرتاكيب النحوية األخرى؟ وهذا سؤال يطرحه دائماً
املتعلمون وحتى طالب اللغة العربية وبعض أساتذتها عند مواجهة مجل كهذه.
فنقول إجابة عن هذا السؤال :إنه بدراسة واستقراء أنواع املبتدأ وأشكال اخلرب الفاقد للفعل الربطي ،ومقارنتها بسائر البنى
النحوية للغة العربية سواء يف القرآن الكريم أم يف النصوص العربية األخرى ،ندرك أن العرب يفهم هذه اجلمل بنوع تركيبها
وبنيتها ،حيث لو تغري هذا النوع من الرتكيب ـ مع ما هلا من خصائص ـ يصبح مجلة غري إسنادية أو غري مفهومة وهناك بنى مشابهة
لبنية اجلملة الفاقدة لفعل «است» الربطي يف العربية ،مما يتحتم وجود قرينة لتمايز بعضها عن بعض؛ ألنهما ذات بنية مشرتكة،
فعلى سبيل املثال عندما يقال« :العلم نافع» ـ وهي مركبة من االمسني املعرفة والنكرة ـ يفهم الناطق بالعربية أنه تكوّنت مجلة فاقدة
للفعل الربطي ،فلو تغيّر هذا الرتكيب ،إما تنشأ منها بنية حنوية أخرى أو تركيبة مهملة غري مفهومة كما يلي:
1ـ «العلمُ النافعُ» = املعرفة  +املعرفة :موصوف وصفة معرفة (يف الفارسية :دانش سودمند)؛ وعند قيام القرينة :مبتدأ وخرب بال
ضمري الفصل.
8ـ «علمٌ نافعٌ» = النكرة  +النكرة :موصوف وصفة نكرة (يف الفارسية :دانشي سودمند).
3ـ «نافعٌ ،العلمُ»= النكرة  +املعرفة :تركيبة مهملة (يف الفارسية :سودمندي ،دانش)؛ ومع قيام القرينة ويف النصوص األدبية
عادة :خرب مقدم ومبتدأ مؤخر؛
4ـ «علم النافع» = االسم النكرة املضاف  +االسم املعرفة :مضاف ومضاف إليه (يف الفارسية :دانش آن شخص يا مرد
سودمند).
هلذا لو أدرجنا كلمتني مل يسمعهما الناطق بالعربية قط يف مجلة مكونة من االسم املعرفة واالسم النكرة ،يفهم العربي أنهما
مبتدأ وخرب ،وإن مل يفهم معناهما .فعلى سبيل املثال ،لو أدخلنا «الـ» على اسم غري عربي مثل «درخت» ،والتنوين الذي تدل
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س ْبزٌ» ،يفهم أن شيئاً ال يعرفه ولكن امسه
غالباً على االسم النكرة على اسم غري عربي آخر مثل «سبز» ،وقلنا لعربي« :اَلدِّرِخْتُ َ
«درخت» له ميزة ال يعرفها ما هي ولكن عنوانه «سبز».
مثال آخر :لو مسع عربيٌّ مجلة فاقدة للفعل الربطي مثل «الكتاب على املنضدة» ،لفهم أنها مجلة؛ وذلك باعتبار أن وجود
اسم معرفة جبانب جارّ وجمرور ،فلو مل تتدخل عوامل أخرى مثل السياق لدلّ على أنهما كوّنا مجلة فاقدة للفعل الربطي ،كما لو
غيّرنا الرتكيبة ،لنشأت تراكيب أخرى نذكرها فيما يلي:
1ـ «كتابٌ على املنضدة» = اسم نكرة  +جارّ وجمرور :موصوف وصفة نكرتان (يف الفارسية :كتابي كه روي ميز است).
8ـ «على املنضدة كتابٌ» = جارّ وجمرور  +اسم نكرة :إحدى البنى األخرى لبنى اجلمل الفاقدة للفعل الربطي (يف الفارسية:
كتابي روي ميز است)؛
3ـ «على املنضدة ،الكتاب» = جارّ وجمرور  +اسم معرفة :نوع آخر للبنى الفاقدة للفعل الربطي (يف الفارسية :كتاب قطعاً 1روي ميز
است)؛
وعلى هذا قام املؤلف باستقصاء البنى املختلفة لـ"املسند إليه واملسند الفاقد لفعل «اسنت» الربطي" ،وسجّلها حتت مخس عشرة
عينة ذكرها بالتفصيل يف مقالة أخرى (شكراني 1311 ،هـ .ش ،ص  ،)83فال يكررها هنا ،ويعتقد أنه لبناء نظام تعليمي مفيد جيب أن
يركز على العينات املذكورة أعالها لتعليم اجلمل الفاقدة للفعل الربطي.
مالحظات حول اجلمل الفاقدة للفعل الربطي
وفقاً ملا قلنا حول تكوّن اجلمل الفاقدة لفعل «اسنت» الربطي يف العربية ،بقيت مالحظات نذكرها فيما يلي:
1ـ االشرتاك يف البنية النحوية
طبقاً ملا قلنا يف حتليل الرابط بني املسند إليه واملسند يف اجلمل الفاقدة لفعل «اسنت» الربطي ،ميكن أن يطر سؤال ،وهو :إن
هناك مجل مثل« :السابقون السابقون» ال تدل بوضو على أنها مجلة خربية ،بل ميكن أن تكون عبارة مكونة من تابع ومتبوع.
فكيف يفهم العرب من هذه الرتكيبة أنها مبتدأ وخرب؟
يف اإلجابة نقول :كما طر حبث االشرتاك اللفظي أو احلقيقة واجملاز يف أحباث داللية أو أحباث أصول الفقه املتعلقة بـ«صيغة
األمر والنهي» وداللتهما (ابن الشهيد الثاني ،ص  81ـ 82؛ واملظفر 1411 ،هـ .ق ،ص  ،)11كذلك يلزم أن نطر موضوع «االشرتاك يف
البنية النحوية» لبعض البنى النحوية؛ أي ميكن أن تدل بنية حنوية واحدة على معنيني أو عدة معان نسميها «املشرتك النحوي» على
غرار «املشرتك اللفظي»؛ وكما حنتاج إىل قرينة لتحديد املعنى يف املشرتك اللفظي ،كذلك األمر يف املشرتك النحوي ،فنحن حباجة إىل
قرينة معيِّنة .ميكن أيضاً أن تكون بنية حنوية تُستخدم يف معنى حنوي حقيقةً ويف أخرى جمازاً .وهناك أيضاً يلزم قيام قرينة ،فعلى
سبيل املثال ،بنية «االسم املعرفة  +االسم املعرَّف بـ"ال"» وضعت أصالة للداللة على موصوف وصفة معرفتني ،وذلك ملطابقة
ركنيها يف اإلعراب والعدد واجلنس؛ ومن ثم حتتاج إىل قرينة صارفة حتدّد أنها مجلة إسنادية ذات مسند معرّف .فاألداة اليت
يستخدمها العرب لتمييز بنى كهذه عن الصفة واملوصوف هو ضمري الفصل ،لكنه هناك قرائن أخرى ميكن االستفادة منها؛ مثل

 .1إضافة هذه الكلمة (قطعاً) يف الرتمجة لبيان التأكيد الناجم عن تقديم اجلارّ واجملرور على املبتدأ املعرّف.
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التأمل القصري بني املسند إليه واملسند أو وضع الفارزة بينهما يف الكتابة اجلديدة أو عوامل أخرى مثل السياق ،حيث كل منها مييز
املسند إليه واملسند املعرّف بـ«ال» من املوصوف والصفة؛ وهلذا مل نعد حنتاج إىل ضمري الفصل .فيفهم الناطقون بالعربية مدلول
تراكيب كهذه بأنها مسند إليه ومسند أو موصوف وصفة أو مبدلٌ منه وبدل أو عطف البيان ،وعند اشرتاك البنى ،تقوم القرينة
وحتصل التمايز بينها.
هذا ،وقد تبقى البنية النحوية مشرتكة بني معنيني أو عدة معان ،وذلك عند عدم القرينة ،لكنه لو ميكن أن جند حالً جيعلنا
قادرين على التمييز بني البنى النحوية اليت هلا اشرتاك بنيوي ،وبني البنى النحوية اليت سبب اشرتاكها احلقيقة واجملاز ،الستطعنا أن
حنمل البنية على املعنى احلقيقي لو كان االشرتاك من هذا املنظار ومل تكن قرينة؛ فلزوم القرينة الصارفة خاصة بالبنى النحوية
املشرتكة (مثل املشرتك اللفظي).
8ـ العامل األهم يف تك وين الوجوه اإلعرابية يف إعراب القرآن
يظهر جلياً بعد استقراء كل مجالت تضم "املسند إليه واملسند الفاقد لفعل «اسنت» الربطي" يف القرآن ،وحتديد مواطن اشرتاكها
مع البنى النحوية األخرى ،يظهر أن أهم سبب اخلالف يف الوجوه اإلعرابية للقرآن هذه البنى النحوية املشرتكة؛ حيث لو حصل
انتباه على التمايز بني هذه البنى النحوية املشرتكة منذ بداية نقل القرآن شفوياً أو منذ كتابته،مل نواجه هذا القدر الكبري من اخلالف
الذي زاده ذهن النحاة املخيِّل؛ واخلالف صار إىل حدّ نرى مثالً يف حتليل أمل  ذلك الكتاب ال ريب فيه هدًی للمتقني( البقرة

 1 :8ـ ُ )8ذكر أحد عشر وجهاً كلٌّ له معنى خاص.
3ـ فعل «كان» مبعنى فعل «اسنت»
سبق أن قلنا :وفقاً ملبدإ مسلّم عليه يف األلسنيات« ،يلزم لكل تقدير يف البنى النحوية أن يكون له بديل يف البنى املشابهة األخرى»،
واستخلصنا على أساسه أنه ال يصح تقدير فعل «كان» ومشتقاته فعالً رابطاً لبعض اجلمل املشتملة على مسند فاقد للفعل الربطي؛
ألن فعل «كان» وما اشتق منها ال يستخدم يف البنى املختلفة لـ«املسند إليه واملسند الفاقد للفعل الربطي» مبثابة فعل رابط لزمان احلال
إطالقاً .لكنه ميكن أن يستدل على مواضع يف القرآن الكريم ويف اللغة العربية استخدم فيها فعل «كان» مبعنى زمان احلال وال
املاضي؛ مثل« :كان اهلل عليماً حكيماً» (النساء .)114 :4

ومن البديهي أن معنى «كان» يف هذه اجلملة ليس «بود» ،وليس معنى اآلية «خدا عليم و حكيم بود»؛ هلذا السبب ترجم كل
املرتمجني فعل «كان» إىل زمان احلال وقالوا« :خداوند عليم و حكيم است».
إذن وفقاً هلذه اجلمل واليت عددها غري قليل ميكن أن يقال :رمبا استخلص النحاة من هذه اجلمل اليت استخدم فيها «كان»
لزمان احلال أن فعل «اسنت» الربطي هو فعل «كان» ومشتقاته ،والذي حذف عرب الزمان ،ويكفي إلثباته استعماله يف القرآن.
فنجيب عن هذا االستدالل بأن اجلمل اليت تدل فعل «كان» فيها على زمان احلال (وال املاضي) ،هلا مواصفات ايزها عن اجلمل
الفاقدة لفعل «اسنت» الربطي .على سبيل املثال ،إن الغرض يف بعض املواضع بيان احلقائق الثابتة واخلالدة كما يف اآلية اآلنفة الذكر،
فيستخدم فعل «كان» الربطي يف العربية هلذا املعنى ،كما صر عليه النحاة وباحثو القرآن (السيوطي1121 ،م ،ص  ،)812لكنه لو كان
الغرض إسناد املسند إىل املسند إليه يف زمان احلال ،ال يستخدم فعل «كان» ال يف القرآن وال يف أي نص آخر كفعل ربطي لزمان
احلال ،إال أن تكون البنية النحوية للجملة بوجه ال ميكن تكوّنها بال فعل؛ مثل اجلمل الشرطية اليت جيب أن تكون جزؤها الشرطي
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(وال جزاؤها) فعل ،فيستخدم فعل «كان» للربط؛ فعلى ما قلنا ال يدل استعمال «كان» لزمان احلال يف بعض األحيان على أن
اجلملة الفاقدة لفعل «اسنت» الربطي ،حذف رابطها (كان ومشتقاته).
4ـ اجلمل الفاقدة لفعل «اسنت» الربطي مبعنى املاضي
تدل اجلمل الفاقدة لفعل «اسنت» الربطي على الزمن املاضي أحياناً ،مما يلزم استخدام فعل «بود» بدل «است» لرتمجتها إىل
الفارسية .على سبيل املثال يف اآلية الشريفة :فَنادَته املالئك ُة وهو قائمٌ يُصلّي يف احملرابِ أنَّ اهللُ يُبشِّرُك بِيَحيى( آل عمران ،)31 :3
مجلة «وهو قائم» فاقدة للفعل الربطي ،لكنه ال ميكن ترمجتها هكذا« :در حالي كه او ايستاده است» ،بل جيب أن نبدل «است»
بـ«بود» لتكون الرتمجة صحيحة .فيصبح هكذا« :آنگاه مالئكه او را كه در حمراب ايستاده بود و دعا مىكرد ندا دادند كه،»...
وترمجة اآلية فيما يلي خاطئة« :آنگاه مالئكه او را كه در حمراب ايستاده است و مناز مىكند ،ندا دادند كه.»...
وتلخص بعض النحاة بالنظر إىل داللة بعض اجلمل الفاقدة للفعل الربطي على املاضي أن الرابط جلمل كهذه ميكن أن يكون
فعل «كان» ومشتقاته؛ ألنه أقرب فعل من الفعل الربطي الذي ليس له بديل يف العربية ،والذي نعرب عنه بفعل «اسنت» الربطي يف
الفارسية .وليس هذا الرأي ببعيد عن الذهن؛ كما ذهب هذا املذهب «فضلو شحادة» أحد الكتّاب املعاصرين العرب ،واعترب فعل
«كان» بديالً لزمان احلال من فعل « »to beـ أي يف أفعال « »am, is, areـ يف اإلجنليزية .فقال ضمن مقالة حول الفعل الربطي يف
العربية« :إن فعل "كان" هو البديل الدقيق لفعل " "to beيف اإلجنليزية» (جهامي1118 ،م ،ص .)11
لكنه جنيب عنه :بالتأمل يف اجلمل الفاقدة لفعل «اسنت» الربطي الدالة على الزمان املاضي والذي جيب أن نعترب فعلها إحدى
صيغ «بود» ،بالتأمل فيها نفهم أن هذه اجلمل ـ يف نفسها وخارجة عن دورها بالنسبة للجمل اجملاورة هلا ـ ال تزال تدل على زمان
احلال مما يلزم ترمجتها إىل الفارسية بأفعال الربط من مادة «اسنت» ،وإنها تفيد املعنى املاضي ضمن وجودها يف بعض البنى النحوية
فقط ،مما يلزم االستفادة من فعل ماض يف ترمجتها.
على سبيل املثال ال ميكن ترمجة «هو قائم» يف اآلية املسبقة إىل زمان احلال؛ ألنها مجلة حالية وصاحبها «ه» يف «نادته» يدل
على املاضي؛ فيلزم مطابقة زمان اجلملة احلالية زمانَ صاحبها ،ومن ثم ترمجتها بصورة الفعل املاضي .وليس هذه امليزه يف اجلمل
الفاقدة لفعل «اسنت» الربطي فحسب ،بل كل مجلة وصفية أو حالية تابعة لزمان املوصوف أو ذي احلال .فلو كان املوصوف أو ذو
احلال ماضياً ،لرتمجت اجلملة ماضياً أيضاً.
واملثال على ذلك ،اآلية السابقة وفعل «يصلي» فيها؛ حيث تدل على زمان احلال ومعناه« :دعا مىكند» ،لكنه تابع جلملة
«فنادته املالئكة» ،فيجب ترمجته باملاضي؛ هكذا« :آنگاه فرشتگان او را كه در حمراب ايستاده بود و دعا مىكرد ندا دادند
كه ،»....وترمجته باملضارع خاطئة .إذن كما ال ميكن ترمجة «هو قائم» بزمان احلال ،كذلك ال يصح ترمجة «يصلي» بزمان احلال.
هذه النقطة اهلامة أي عدم االنتباه إىل الفرق املعنوي للبنى الصرفية والنحوية يف خارج اجلملة وداخلها سبّب كثرياً من األخطاء
واخللطات عند تدوين الصرف والنحو ،وكذلك عند ترمجة هذه البنى يف خمتلف اجلمل.
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1ـ الوجه السالب للجمالت الفاقدة لفعل «اسنت» الربطي يف القرآن
يتضح عند دراسة اجلمل السالبة الفاقدة لفعل «اسنت» الربطي يف كل القرآن أنه استخدمت حروف النفي جلعل اجلمل سالبة،
واستعمل «ليس» استعماالً قليالً .فاجلمل السالبة يف القرآن بواسطة حروف النفي مئات اجلملة ،ولكن السالبة بواسطة «ليس»
ومشتقاتها  11عينة فقط.
هذا الفارق بني عدد اجلمل السالبة حبروف النفي والسالبة بـ«ليس» يدل على أن الفعل الربطي مل يكن يف العربية ،ال بوجهه
اإلجيابي وال بشكله السليب؛ وهلذا السبب استخدمت حروف النفي .فكما قال علماء األلسنيات :إن فعل «ليس» ليست كلمة
عربية أصيلة ،بل إنه مكوّن من حرف النفي «ال» و فعل « »yesيف العربية ،وعرب مرور الزمان وبتغيّر يف «ال» و«يس» أصبح
«ليس»؛ ثم حدثت باقي صيغها شيئاً فشيئاً حماكاةً لصيغ الفعل املاضي (آذرنوش 1321 ،هـ  .ش ،ص .)141

والنقطة األخرى اليت نستخلص من الفرق بني هذين النوعني من اجلمل السالبة الفاقدة للفعل الربطي أن فعل «ليس» الربطي مل
يكن مبستخدم استخداماً عاماً وشامالً يف عصر نزول القرآن ،وإمنا يُستخدم يف البنى األدبية اليت يستخدمها الناس قليالً.
2ـ اخلرب احملذوف لـ«ال» النافية للجنس
وفقاً ملا أسلفنا فيما مضى عن فعل «اسنت» الربطي يف العربية ،يُطر السؤال يف اجلمل اليت تكوّنت من «ال» النافية للجنس +
اسم «ال»  +جارّ وجمرور أو ظرف ،وهو :أخرب هذه اجلمل هو اجلارّ وجمرور أو الظرف أم خربها كلمة مقدرة مثل «كائنٌ»
و«موجودٌ» وغريها؟
يف غالب األحباث النحوية وكتب إعراب القرآن يقدر فعل أو اسم حمذوف خرباً هلذه اجلمل ،ويعترب اجلار واجملرور أو الظرف
متعلِّقاً بالكلمة احملذوفة؛ كما اعترب أحد مواطن وجوب حذف اخلرب ما إذا دلّ متعلَّق الظرف واجملرور على وجود مطلق كـ«يكون»
وكائن» وما شاكلها (الشرتوني1481 ،هـ .ق ،ص .)12

إذن وطبقاً لتحليل النحاة ،جيب أن نعترب هذه اجلمل من اجلمل اليت مسندها اسم ،لكنها على أساس تنويعنا هلا تُعَدّ يف عداد
اجلمل اليت مسندها جارّ وجمرور أو ظرف .مثالً إن مجلة ال إكراهَ يف الدين( البقرة  )812 :8من اجلمل اليت مسندها اسم؛ ألنها
كانت يف األصل هكذا« :ال إكراه ]موجودٌ[ يف الدين» ،لكنها وفقاً ملا حلّلنا ال حنتاج إىل تقدير رابط ،والعرب يعرفون على أساس
تركيبها أن هذه العبارات مجلة.
يصدق األمر كذلك على اجلمل املكوّنة من «ال» النافية للجنس واسم «ال» واليت حذف خربها .مثالً يف مجلة «ال ريب» وهي
مجلة خربها حمذوف لسنا حباجة إىل تقدير اسم ،بل ميكن تقدير جارّ وجمرور فيها نظراً إىل السياق.
1ـ خرب اجلمل احملصورة بأداة النفي واالستثناء
يف البنى اليت يتم حصر املبتدأ واخلرب فيها حبرف النفي و«إال» ،تُقدّر كلمة قبل حرف «إال» كخرب مع أن هذه البنى ليست
لالستثناء احلقيقي كي يلزم تقدير مستثنى منه فيها ،بل لشبهها الصوري باجلمل االستثنائية وقع النحاة يف اخلطأ واعتربوها مجالت
استثنائية ،فعلى سبيل املثال يعترب النحاة يف اجلملة القرآنية التالية :إِنِ احلُكمُ إال ِللّهِ( األنعام  )11 :2خربها ـ وهو املستثنى منه ـ
حمذوفاً ،ويعدّونها استثناءاً مفرّغاً ـ أي :فارغاً وخالياً من املستثنى منه ـ لكنه ال يراد من هذه اجلمل االستثناء ،بل الغرض حصر
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يعرب عنه تارة حبروف النفي ،وتارة بأداة االستثناء ،وأخرى بـ«إمنا» .فاجلملة كانت يف األصل« :احلكمُ هلل» ودخل حرف «ما» و«إال»
عليها إلفادة مفهوم احلصر.
ومن هذا القبيل تراكيب مت احلصر فيها بواسطة «ال» النافية للجنس و«إال»؛ مثل مجلة «ال إله إال اهلل» .فهذه اجلملة كانت يف
األصل مجلة مثل «اهلل إله»؛ ثم حدث تقديم وتأخري بغرض حصر املسند إليه ،وباقتضاء خرب «ال» النافية للجنس الذي جيب أن
يكون نكرة ،ثم دخل «إال» ال لالسثناء بل كجزء من أداة احلصر ،فلسنا حباجة إىل تقدير كلمة مثل «كائن» أو «موجود» كخرب
لـ«ال» النافية للجنس.
بهذا ميكن اييز هذه اجلمل احملصورة من اجلمل االستثنائية عرب حذف أداة النفي واالستثناء منها ،ومن ثم يسهل فهمها ومعرفة
معانيها على املتعلمني .فمن األجدر أن نُعرض عن تقدير خرب ـ وهو املسند احملذوف ـ يف هذه اجلمل ،وعندما كان املبتدأ ـ مليزة «ال»
النافية للجنس ـ نكرة ،نضع مكانه امساً معرفة.
استقصينا هذه األماكن البالغ عددها  111مجلة ،واستخرجناها من القرآن ،ثم وضعناها يف جمموعتها اخلاصة وفقاً لنوع املسند
يف اجلملة ـ وال على أساس املسند احملذوف واملقدر ـ  .فنذكر عدة مناذج فيما يلي:

.1
.8
.3
.4
.1
.2
.1
.1
.1

البنية األولية للجملة

البنية احملصورة بأداة النفي و االستثناء

النصرُ مِن عند اهلل
حممدٌ رسولٌ
احليوةُ الدنيا متاعُ الغرور
هذا سحرٌ مبني
دعاءُ الكافرين يف ضالل
أنا نذيرٌ مبني
أنتم مبطلون
هذا بشرٌ مثلكم
يف صدورهم كربٌ

ما النصرُ إال من عند اهلل( آل عمران )182 :3
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ما حممدٌ إال رسولٌ( آل عمران )144 :3
ما احليوةُ الدنيا إال متاعُ الغرور( آل عمران )111 :3
إنْ هذا إال سحرٌ مبني( املائدة )111 :1
وما دعاءُ الكافرين إال يف ضالل( الرعد )24 :13
إنْ أنا إال نذيرٌ مبني( الشعراء )111 :82
إنْ أنتم إال مبطلون( الروم )11 :31
هل هذا إال بشرٌ مثلكم( األنبياء )3 :81
إنْ يف صدورهم إال كربٌ( ق )12 :11
إنْ عليك إال البالغُ( الشوری )41 :48

ويعترب النحاة يف اجلمل املذكورة أعالها كلمةً مثل «أحد» أو «شيء» وما شابهها خرباً مقدّراً قبل حرف «إال» ،1ولكنه كما قلنا،
إن اخلرب أو املسند يف كل من هذه اجلمل مذكور ،ويقع غالباً بعد «إال» ،ويف مواطن مثل النموذجني ( )1و( )11جاء اخلرب (اجلارّ
واجملرور) قبل حرف إال؛ ألن املطلوب حصر املبتدأ.
اخلااة
أحد األقسام العشرة من اجلمل العربية هو مجل فاقدة للفعل يبلغ عددها مخسة آالف مجلة يف القرآن الكريم .وكان واليزال
يأخذ النحاة العرب فعالً أو امساً مقدّرَين بوصفهما مسنداً هلذه اجلمل ملا عليهم من تأثري املنطق األرسطي املرتجَم إىل العربية أو
 .1يتعلق األمر يف هذه اجلمل يف حتديد الكلمة احملذوفة باملسند إليه.
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احتكاكهم باللغة الفارسية ،لكنه وبعد دراسة كافة أقسام اجلمل يف القرآن وبعض النصوص األخرى كنهج البالغة تبيّن أن بنيتها
تكون بشكلٍ تُميّزها عن سائر اجلمل والبنى للغة العربية وليس حباجة إىل تقدير فعل أو اسم عندما يراد تدريسها.
وفقاً ملا قلنا ميكن تنويع اجلمل الفاقدة للفعل الربطي يف العربية على أساس خمتلف البنى النحوية ،ثم نقوم بتعليمها .وقبول هذا
النظر يسبب تطوراً جذرياً يف تسهيل تعليم اللغة العربية والسيّما القرآن الكريم ،وكذلك يف ترمجة البنى النحوية أياً كانت،
فاملؤلف رأى حتسنا كبريا عند متعلمي العربية يف تعلم هذه اجلمل واييز أقسامها عند تدريس العربية بهذه الطريقة.
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