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Abstract
Prepositions or better say, Jarr words, are the most dynamic words in Arabic and
grammarians have presented different classifications from different points of view.
But none of them have mentioned two-part multiple meaning division and two-part
single meaning division. Multiple meanings consist of these seven words: fromfrom- to-on- in- for-to, and single meaning consists of other prepositions. The
criterion of this new classification is for having multiple and exclusive usages and
lack of these two properties in other prepositions. These exclusive usages which are
our proofs for proving this claim, new classification, consists of: multiplicity of
meaning of these prepositions, mediation of them for making transitive verbs which
have object and its derivations, using these prepositions, Jarr words, in making most
of the compound or group adverbs, located in the unneeded usage, using them in
Tazmin category (when a verb takes the meaning and usage of another verb) and in
becoming Mansub (taking the voice "a") by removing the Jarr word and in the
category of succession of Jarr words, and when time and place adverbs become
Majror ( taking the voice "e") by some of these seven Jarr words.
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تقسيم جديد حلورف لرجور

1

إحسان إمساعيلي طاهوري

*

سيد رضا مري أمحدي

**

حممد حسني منتظمي پور

***

لمللخص
تعترب حورف لرجور م أهم حورف لملعايي ااعلي  ،حيث يوری علماء للنحو قد قدمول تقسيمات متعددة م جوليب متعددة فحيثيات خمتلف ،
لكنهم مل يُعوربول ع تقسيمها إىل قسمني :متعدِّد لملعنى فيشمل سبع أحور « :مِ  ،ع  ،إىل ،على ،يف ،للالم ،للباء» ،فأُحادي لملعنى
فحيتوي على بقي حورف

لرجورِّ .فلملناط يف هذل للتقسيم لرجديد فجود لستعماالت متعددة خاص يف هذه لحلورف

للسبع فليعدلم هذه

لالستعماالت يف بقي حورف لرجور .فهو للذي داعنا إىل لالستظهار بذلك للتقسيم لندعم به على لدعاء جدته .فهذه للتوظيفات لخلاص
لملتعددة هي كما يلي :كثورة معايي هذه لحلورف للسبع فتعددها ،فتوسطها لتعدي أاعال تتعدَّی إىل لملفعول بولسط  ،فمشتقّات تلك
لألاعال ،فلستعمال هذه لحلورف يف أكثور للقيود أف للرتكيبات للكلمي للقيدي  ،فكون هذه لحلورف زلئدة يف أحايني ،فأخريلً لستخدلمها يف
مقوالت للتضمني فلملنصوب بنزع لخلااض فلستبدلل لحلورف  ،فلجنورلر ظورف غري متصورا بسبب عدد م لحلورف للسبع هذه.
فأهم ما ينتج ع قبول هذل للتقسيم بعد لإلتيان بشيء جديد ال يوجد عند للقدلمى فلملعاصوري بوضوح فتسلسل يسهل لستيعابه ،هو
للتعور لألاضل على أيولع لألاعال ف لملفاعيل لملنوع فللقيود فللرتلكيب.
لملفوردلت للورئيسي  :حورف لرجور للسبع  ،للتقسيم ،لالستعمال ،أُحادي لملعنى ،متعدد لملعنى

1ــ تاريخ للتسلم1315/2/11 :هـ .ش؛ تاريخ للقبول1316/8/33 :هـ .ش.
* أستاذ مساعد يف قسم لللغ للعوربي فآدلبها جبامع مسنان (للكاتب لملسؤفل).
** أستاذ مساعد يف قسم لللغ للعوربي فآدلبها جبامع مسنان.

*** طالب ماجستري يف لللغ للعوربي فآدلبها جبامع كاشان
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1ـ لملقدم
إن لحلورف لرجارة كايت فالتزلل تُعترب موضوعاً فمادة لعدد ال يُستهان به م للبحوث للنحوي يف لللغ للعوربي قدميها فجديدها،
سولء بصورة مستقلّ أف غري مستقلّ  .فتش ِّكل لحلورف ثُلثاً م لللغ للعوربي لليومي  ،فتكون لحلورف لرجارة م بني بقي حورف هذه
لللغ أشدها اعالي فحيوي ؛ الختصاصها باالسم للذي أكثور للكلمات للعوربي لستعماالً ،فبصفتها متحيِّزة حلجم يناهز ستني باملائ
م ألفاظ لللغ للعوربي (عمار ،1118 ،ص  33ـ .)33

فللنظورة للفاحص لملتقصِّي للبحوث للنحوي قد أدت بنا إىل تقسيم جديد للحورف لرجارة ،فال حنيد ع للصولب إذل قلنا :إيا
عَثوريا على تقسيمات قوريب مما يزعنا إليه يف تقسيمات للنحويني لملتقدِّمني فلملتأخِّوري فسنتطورق إليها يف خلفي للبحث.
فمسأل للبحث لليت حن بصدد درلستها فحتليلها هي أن هناك سبع أحور م لحلورف لرجارة هيِ « :م  ،ع  ،إىل ،على،
يف ،للالم ،للباء» تتفافت ع بقي هذل للنوع م حيث تعدد للتوظيف فعدد لملفاهيم مستندي إىل بورلهني خمتلف إلثبات هذل
لالدعاء ،فهي لليت داعتنا إىل تقسيم جديد ذي قسمني للحورف لرجارة على أساسها.
2ـ خلفي للبحث
فأما ع خلفي للبحث جيدر لإلشارة هنا إىل أن هذل للبحث كان فاليزلل يُحظى بعناي باحثي للنحو منذُ أمدٍ طويل ،فذلك ألهمي
حورف لرجور بني للكلمات يف لللغ للعوربي  ،كما أن كلّا م هؤالء للنحاة جورياً على دفلعيه فمقتضيات للبحث تطورق إىل هذه لملقول
فلستعورض تقسيماً أف تقسيمات م هذل للضورب م لحلورف  .فأدی هذل لألمور إىل أن أاورد بعضهم كتاباً أف رسال يف هذل لجملال مثل
أبي أفس للشمسان ف يوسف دياب ،ياهيك ع أن عددلً منهم مل يقدمول تقسيماً هلا .فمبا أينا اصلنا للبحث ع تقسيمات هذه
لحلورف يف قسم «تقسيمات للقدلمى فلملعاصوري حلورف لرجور» م هذه لملقال  ،الهذل ال يتعورض هلا هنا لحرتلزلً م للتكورلر انستغين
مبا فرد يف ذلك للقسم ع خلفي للبحث.
فلألسئل لليت يعمد إىل لإلجاب عنها هي :هل يُمك لحلصول على تقسيم جديد فللكشف ع مناط آخور لتقسيم هذه لحلورف
بالورغم م فجود تقسيمات غري قليل  ،للقديم منها فلرجديد؟ فهل ميكننا إبدلء حُجج إلثبات هذل للتقسيم؟
فللفورضيات لملطورفح حول هذه للقضي كما يلي :إذل لتخذيا مناط للتقسيم كثورة للتوظيف أف قلّته ايمك تقسيم حورف لرجور
على لحلورف للكثرية لالستعمال ف للقليل لالستعمال .فميكننا أن يُربه على قبول هذل للتقسيم بدالئل عدة.
فتقوم هذه لملقال على منهج توصيفي ـ حتليلي ،فحن يف لخلطوة لألفىل لليت يقطعها يتعورض لدرلس تقسيمات للنحاة للقدلمى
فلرجُدد فمعايريهم ايها .ثم يدخل يف تقديم تقسيم جديد م هذه لحلورف على أساس دالئل عدة هي لملوركوز لألساس فللكالم
للورئيس يف لملقال هذه.

3ـ تقسيمات للقدلمى فلملعاصوري حلورف لرجور
على أساس للفهورس للذي قدمه سعيد لألاغايي يف تاريخ للنحو للعوربي م موضوعات للكتاب ،يبدف أن سيبويه مل يفورد عنولياً
فحبثاً مستقلِّني حلورف لرجور ،فقد أتى مبعلومات جممل يف هذل لجملال ،فذلك بصورة متناثورة (بال تا ،ص  ،)116مثلما يوری يف شورح
للشنتموري (سيبويه1113 ،م ،ج 233 ،1ـ  ،)233كما ال يوری حبثاً مستقالً ع تقسيم حورف لرجور عند لملربد يف كتابه لملقتضب على
حسب ما اهورسه حممد عضيم م موضوعات هذل للكتاب (لملربد2313 ،م ،ج ،3ص  22ـ  ،)21فحينما يصل إىل لب مالك يف

تقسيم جديد حلورف لرجور

33

للقورفن لملتوسط  ،أي يف للعصوري لململوكي فللعثمايي ،يورله يضم كالمه تقسيم حورف لرجور إىل قسمني باعتبار جمورفرها ،لمساً
كان أف ضمريلً ،حيث ينظم يف للبيت للـ  366م ألفيته:
بالظاااااااااانذُ ،ماااااااا ُ اااااااا ُ اااااااا ُ تاااااااا

،لكاااااااااااااااااااا ُ ،لااااااااااااااااااا  ُ ،ربُّ ،لتاااااااااااااااااااا

(لب عقيل1362 ،ش ،ج  ،2ص 13؛ للدلغستايي 2333 ،م ،ص .)133

فكما يبدف م كالمه أيه قسم حورف لرجور إىل قسمني :لألفل ،هذه لحلورف للسبع لليت تدخل على لالسم للظاهور ،فللثايي:
لحلورف للبولقي لليت تدخل على لالسم للظاهور فعلى للضمري كليهما .فقد لحتذی لملتقدِّمون فلملتأخِّورفن خاص شُورلح لأللفي حذفه
يف هذل للتقسيم أكثور م لحتذلئهم إياه يف تقسيماته لألخوری ،كما اعل حممد ب للناظم ( 686هـ) يف شورحه ( 1362ش ،ص ،)133
فلب هشام ( 261هـ) يف كتبه للنحوي فلملكودي ( 832هـ) يف كتابه (بال تا ،ص  ،)15فلألزهوري ( 135هـ) يف شورحه (لألزهوري ،بال تا ،ج

 ،2ص  ،)3فللغالئيين (1363هـ) يف جامع للدرفس للعوربي (1326هـ ،ج  ،3ص  166ـ  ،)165فحممد عيد يف حنو لأللفي
 ،2ص  ،)322فبعده عباس حس يف للنحو للوليف (حس 1383 ،ش ،ج  ،2ص  ،)333فإبورلهيم بوركات يف للنحو للعوربي (2332م ،ج
 ،3ص  212ـ  ،)211فيور لهلُدی لوش يف حورف لرجور يف للعوربي ( 2336م ،ص  32ـ  ،)31فلملدرس لألاغايي يف لملكوررلت (بال
تا ،ج  ،2ص  215ـ  ،)213فإميل بديع يعقوب يف موسوع لحلورف ( 1115م ،ص  225ـ .)223
(1113م ،ج

قطور للندی (لب هشام1118 ،م ،ص  226ـ

فم بينهم قد جاء لب هشام بهذل للتقسيم مورتني فيف شكلني خمتلفني :لألفل يف شورح
 ،)225فيف أفضح لملسالك (لب هشام 2338 ،م ،ج  ،3ص ،)16 - 23فقدم مثل هذل للتقسيم للثُّنائي باعتبار جمورفره إذل كان لمساً

ظاهورلً أف ضمريلً فللذي جاء يف آثار للنحاة لآلخوري  .فتقع لحلورف للسبع « :للباء ،للالم ،يف ،ع  ،م  ،إىل ،على» لليت يكون
جمورفرُها إما لالسم للظاهور فإما للضمري يف للقسم لألفل ،فتوضع لحلورف للسبع للباقي «منذُ ،مذ ،حتى ،للكا  ،للولف ،رُب،
للتاء» لليت جيب أن يكون جمورفرها لالسم للظاهور دلئماً يف للقسم للثايي .هذل فإن هذه لحلورف يفسها تنقسم إىل أربع أقسام .فأما يف
لملورة للثايي اقد مزج لب هشام يف شورح شذفر للذهب ( 2331م ،ص  )312 - 322بني هذي للقسمني فأقسام للقسم للثايي ،فقسم
حورف لرجور بهذل لالعتبار فبصورة عام إىل ست أقسام.
فاضالً ع هذل للتقسيم للذي مناطه فحمل لعتنائه يوع لجملورفر ـ باعتباره لمساً ظاهورلً أف ضمريلً ـ هناك تقسيم آخور تعورض له
باحثو للنحو فلعتنول به لعتناءلً بالغاً أكثور م لعتنائهم بتقسيمات أُخوری .فهذل للتقسيم للذي له أهمي على حدته فيف موضعه ،يكون
باعتبار حورف لرجور بصفتها حورفااً أف غريها .فتنقسم حورف لرجور بهذل لالعتبار إىل ثالث أقسام :للقسم لألفل ما يكون حورااً
دلئماً ،فهي« :م  ،إىل ،يف ،للباء ،حتى ،للالم ،رُب ،فلف للقسم ،تاء للقسم» .فللقسم للثايي ما يكون حورااً تارة ف لمساً تارة
أخوری فهي« :على ،ع  ،للكا  ،مذ ،منذُ» ،فللقسم للثالث ما يكون حورااً حينًا فحيناً آخور اعالً ،فهي «حاشا ،عدل ،خال».
فقد أشار لب يعيش (633هـ) إىل هذل للتقسيم يف شورحه على لملفصل للزخمشوري (بال تا ،ج  ،3ص  ،)383فرضي للدي
لحلاجب (2313م ،ج  ،3ص  ،)213فللغالئيين يف جامع للدرفس (1326م ،ج  ،3ص

لألسرتآبادي (686هـ) يف شورحه على كااي لب
 ،)166ف يور لهلدی لوش يف حورف لرجور يف للعوربي (2336م ،ص  )32ف إبورلهيم إبورلهيم بوركات يف للنحو للعوربي (2332م ،ص
. )212

 34حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 7419هـ .ق7196 /هـ .ش) ـ العدد 71

فللتقسيم للثالث للذي فرد يف آثار باحثي علم للنحو بني حني فحني فله م لألهمي ما له ،تقسيم هذه لحلورف باعتبار فجود
لملتعلَّق هلا أف عدمه.1
فعلى أساس هذل للتقسيم ،تكون حورف لرجور إما أصلي  ،أي هلا متعلّق فإما زلئدة أف شبه زلئدة ،أي ليس هلا متعلّق .فيبدف
أن هذل للتقسيم للثنائي يكون لعصوريا للورله  ،إذ أشار إليه عباس حس فإميل بديع يعقوب (باقتباس منه) .
فللتقسيم للورلبع للذي يبدف مبتذالً متعارااً قليل لألهمي تقسيم حورف لرجور م حيث للبناء فعدد حورف لملبايي لليت تشكّلها،

أي تنقسم إىل ذي حور فلحد أف ذي حوراني أف ثالث أحور أف أربع أحور  .ف أشار إىل هذل للتقسيم لب هشام يف شورح قطور للندی
ف إبورلهيم بوركات (2332م ،ج  ،3ص .)212

فبغضِّ للنَّظور ع هذه للتقسيمات لليت تُعد مكوررة ،يصل إىل تقسيمات خاص  ،كما يقسِّم حممد عيد حورف لرجور باعتبار كثورة
لستعماهلا أف قلّته .فقليل لالستعمال ،هي «متى فلعل» لللتان ختصان بلغ قبيلتَي هذيل فعقيل فكثرية لالستعمال هي بقي حورف
لرجور (عيد1113 ،م ،ص  .)533فبالورغم م أن معيار كثورة لالستعمال أف قلّته معيار مورغوب ايه مستحس  .لكنه مل يدقِّق ايه فمل
يتقصاه؛ إذ مل يتخذ هلذه لحلورف قُسيمات .فكذلك لعترب يوسف منور ذياب هذه لحلورف ثالث أقسام :لألفل تلك لحلورف لليت
لعتربها بعض للنحاة أمساء ف بعضهم لآلخور مل جيعلها أمساء فهي «كي ،لعل ،متى ،خال ،حاشا» ،فللثايي ما هلا معنى فلحد أف
معان حمددة الختورج منها فهذه لحلورف هي «مُذ ،منذُ ،حتى ،رب ،للكا  ،للولف ،للتاء» ،فللثالث ما هلا معان كثرية ،فتستعمل
بعضها عوضاً ع للبعض فتتدلخل ،فلختلف للنحاة يف أحايني بشأيها (ذياب1182 ،م ،ص  13ـ .)13

فليس ألقسام هذل للتقسيم ليسجام فال تالؤم؛ أليه جيب أن يكون مناط للتقسيم شيء فلحد فلعتبار خاص غري خمتلط ،يف
حني يالحظ أن مناط هذل للتقسيم لختلط فتغيور شكلُه؛ حيث إن لملناط يف للقسمني للثايي فللثالث شيء هو قلّ لملعايي فكثورتها.
لك لملناط يف للقسم لألفل شيء آخور هو لعتبار بعضها أمساء فعدم لعتبار بعضها أمساء ،عالفة على أيه ال ينص على مناط
تقسيمه فللقطب للذي يَتمحور حوله .فما يبدف أهم م ذلك أيه ال توجد أي إشارة يف للقسم للثايي فللثالث إىل كثورة لالستعمال
فقلّته يف هذي للقسمني ،لملسأل لليت حن سلّطنا لألضولء عليها يف لملقال هذه.
فللتقسيم لآلخور للذي جيب أن يؤخذ بعني لالعتبار تقسيم ضمنه حممود عمار يف طيات كتابه (1118م ،ص  .)33اهو يعتقد أن
لحلورف للتسع «للباء ،للالم ،يف ،م  ،ع  ،إىل ،على ،للكا  ،حتى» أكثور حورف لرجور لستعماالً ،فهذل يعين أن بقي لحلورف
ال يكثور لستعماهلا ،فعلى ما يعتقد ـ فيشري إليه يف ما يلي ـ أن مدی لستعمال «للكا فحتى» ال يبلغ مستوی لستعمال لحلورف
للسبع لألُخور.
فما جيدر لإلشارة إليه هنا فبعد هذه للتقسيمات للعام فلرجزئي  ،أن م باحثي علم للنحو م يقدِّم مخس معايري يف تقسيم
حورف لرجور ايصل إىل مخس تقسيمات مثل إبورلهيم إبورلهيم بوركات (2332م ،ج  ،3ص  213ـ  )211فعلي أبي لملكارم ،فهذل أمور
 .1فقدم حممد عيد هلذل للتقسيم ثالث أصول ف معايري :لألفل لملعنى للذي يؤديه حور لرجور يف لرجمل (أساسي أف ثايوي) ،فللثايي حاج حور لرجور
للمتعلّق بالفعل أف شبهه ،فللثالث جور لالسم لفظاً فتقديورلً أف لفظاً اقط .لألصلي يؤدِّي معنى أساسياً يف لرجمل فحيتاجُ ملا يَتعلّق به فيَجور لالسم بعده
لفظاً فتقديورلً ،فمعظم حورف لرجور م هذل للنوع .للزلئد معناه يف لرجمل غري أصلي ،بل ثايوي فهو للتوكيد اال حيتاج لفعل أف شبهه ليتعلّق به فجيور ما
بعده لفظاً أف تقديورلً ،فهو يوعان :مساعي فقياسي .للشبيه بالزلئد ما له معنى أساسي يف لرجمل فال حيتاج ملتعلّق م اعل أف شبهه فجيور لالسم لفظاً أف
تقديورلً ،فهو شبيه بالزلئد لغلب شبهه به (عيد0991 ،م ،ج :2ص 110

.)999 -

تقسيم جديد حلورف لرجور

35

ال مثيل له بني هؤالء للباحثني ،فهناك م مل يذكور أي تقسيم م هذه للتقسيمات مثل ااضل للسامورلئي يف كتابه معايي للنحو فأبي
أفس للشمسان يف كتابه حورف لرجور دالالتها فعالقاتها م لملتأخوري  ،فم لملتقدِّمني مثل سيبويه فلملربد فلألمشويي فللصبان فلب
عقيل فلخلضوري.
فمث م قدم مخس تقسيمات حلورف لرجور خبمس معايري أف لعتبارلت خمتلف كإبورلهيم إبورلهيم بوركات فعلي أبي لملكارم ،أما
لعتبارلت بوركات ،كما يلي :أـ باحتساب بنيتها (أربع أقسام) .ب ـ باعتبار جمورفرها بني لإلضمار فلإلظهار (قسمان) .ج ـ باعتبار
لختصاصها بارجور (قسمان) .د ـ باعتبار خلوص أف عدم خلوص حورايتها (ثالث أقسام) .ه ـ باعتبار لختصاص بها (مخس أقسام)
(بوركات2332 ،م ،ج  ،3ص  .)211 - 213فلملتفحِّص هلذه للتقسيمات لخلمس يستنبط أن للتقسيمني لألفلني مكوررلن ليس هلما م
لألهمي ما يُذكور ،لك للتقسيمات للثالث للباقي هلا أهميتها فجدتها ،فلرجديور بالذكور أن بوركات يشري إىل حورف لرجور للزلئدة كقسم
مستقل مقابل حورف

لرجور لألصلي (لملصدر يفسه ،ص .)213

فأما تقسيمات أبي لملكارم لخلمس لليت يُعترب تقسيمان منها جديدي اهي :أـ حبسب للتصنيف للنحوي فتنقسم حورف لرجور بهذل
لالعتبار إىل ثالث أقسام :حورف حمض  ،كلمات مشرتك بني لحلوراي فلالمسي  ،فلملشرتك بني لحلوراي فللفعلي  ،فهذل للتقسيم
ينطبق على تقسيم بوركات للورلبع .ب ـ للتقسيم حبسب جمال للعمل فتنقسم بهذل لالعتبار إىل قسمني :حورف مطوردة للعمل يف
مستوی لللغ للفصحى ،فحورف حمدفدة يف يطاق هلجي .ج ـ حبسب لألصال فللزيادة يف قسمني :حورف جور غري قابل لوقوعها
زلئدة ،حورف جور تصلح لوقوعها زلئدة يف مولضع بعينها .فقد أشار إىل هذل للتقسيم أغلب للنحاة .د ـ حبسب مورفي لالستعمال
فمجوده فتنقسم حورف لرجور بهذل لالعتبار إىل قسمني :أ ـ كلمات جامدة لالستعمال أف جامدة للوظيف فهي« :م  ،إىل ،على،
للباء ،للتاء ،للالم ،للكا » ،اهي تلزم ايها حال فلحدة ال تتغيور فال تتبدل ،ب ـ كلمات موري لالستعمال ،إما تشرتك بني للفعلي
فلحلوراي فإما تشرتك بني لالمسي فلحلوراي  ،فإما تتصف باملورفي يف لالستعماالت لللغوي فتتمثل يف حوراني« :حتى فللولف» ،فيف
هذل للتقسيم يشعور جبدة فطورلفة.
فيلحق أبو لملكارم إىل هذه للتقسيمات لألربع تقسيماً آخور ،يبدف أكثور أهمي فجدة م للتقسيمات للسالف  .فهذل لألخري
فماضيه منبثقان م ضمري أبي لملكارم فاكورته ،فهو تقسيم حورف لرجور بصفتها صاحل لوقوعها مع جمورفرلتها عنصورلً إسنادياً يف
لرجمل للظوراي مطلق فمقيدة .فلألخوری غري صاحل لوقوعها ركناً إسنادياً يف لرجمل للظوراي مطلق فمقيدة أيضاً .تتمثل لجملموع
لألفىل يف حورف تسع هي« :للباء ،للكا  ،للالم ،م ـ يف حال عدم زيادتها ـ  ،إىل ،ع  ،على ،يف ،حتى» لليت تقع فجمورفرها
مسندلً ،فتضم لجملموع للثايي عشورة حورف هي« :خال ،عدل ،حاشا ،مذ ،منذ ،لوال ،متى ،لعل ،للولف ،للتاء» لليت الميك أن
تقع مع جمورفها مسندلً (أبو لملكارم2332 ،م ،ص .) 33- 63

فبعد لملورفر بتقسيمات علماء للنحو فباحثي هذل للعلم ع حورف لرجور حان للوقت أن يقدِّم للتقسيم للذي فصلنا إليه م
حورف لرجور فيدعم ذلك للتقسيم بالربلهني رجاء تثبيته فتقويته.
3ـ للتقسيم لرجديد فللدالئل عليه
تنقسم حورف لرجور م حيث تعدد لالستعمال فكثورة فظيفتها أف قلّتها إىل قسمني .اعلى حسب ما يظنه :للقسم لألفل لحلورف
لليت تكثور فظائفها فلستعماالتها ،فهي« :للباء ،للالم ،يف ،ع  ،م  ،إىل ،على» ،فللثايي حورف لرجور للبولقي لليت ليس هلا

 33حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 7419هـ .ق7196 /هـ .ش) ـ العدد 71

أكثور م معنى أف معنيني فليست هلا لستعماالت فااعليات متنوع كاستعمال لحلورف فااعلياتها يف للقسم لألفل .فلوربما يُشكِل
أحد هنا قورلب َ هذل للتقسيم م تقسيم يوسف ذياب فتقسيم حممود عمار فال يعترب تقسيمنا هذل جديدلً .فلإلجاب على هذه لإلشكالي
أن هذل للتقسيم اليُعد ذلك للتقسيم عينُه؛ ألن مناط تقسيمنا لرجديد هلذه لحلورف تعدد لالستخدلم فعدم تعدده فأيضاً تعدد لملعنى
فعدم تعدده معاً ،عالفة على أينا يستعورض دالئل متيِّز هذل للتقسيم لرجديد ع بقي للتقسيمات يف هذل للباب .فها هي للدالئل:
للدليل لألفل :هلذه لحلورف للسبع يف للقسم لألفل معان كثرية ختلو لحلورف للباقي منها ،كنموذج يوری أن لب هشام يف للباب
لألفل م مغين لللبيب قد أحصى حلور " ِم " مخس عشور معنى فللـ"ـباء" أربع عشور معنى ف لـ"ـفي" عشورة معان ف لـ"ـلالم" لثنني
فعشوري معنى ف لـ"ـع " عشورة معان فلـ" إىل" مثايي معان ف لـ" على" تسع معان .فال خيتلف كثريلً عدد معايي هذه لحلورف

يف كتابي

للنحو للوليف فموسوع لحلورف ع تلك لألعدلد يف لملغين ،هذل فإن بقي حورف لرجور ال تتجافز ع معنى فلحد يف لألغلب.
للدليل للثايي :ما جيعل هذه لحلورف للسبع يف قسم فسائور لحلورف يف قسم آخور هو كون هذه لحلورف فسائط لتعدي لألاعال
دفن غريها ،أي تصبح حورف َ إضاا ختتص لملفاعيل غري للصورحي فبولسط  :للتحق بـ ،ظفِور بـ /أذِن لِـ ،ليتصور لِـ /أثور يف ،رَغِب
يف /يَجَا ِم  ،تَأكَّد ِم  /أعورَبَ ع  ،عَدَل ع  /لعتمد على ،أَخَذ على /أَدَّی إىل ،مال إىل . ...،فلك تفقد لحلورف للبولقي هذه
للفاعلي  .فم للطبيعي أن تكون هذه لحلورف لرجارة لخلاص متكورِّرة يف لملبين للمجهول لتلك لألاعال فيف مشتقاتها فلسط ختتص
بهما عالفة على للشكل لملبين للمعلوم ،حنو :لرتطمَ بارجدلر

حقٌ بك بع َد قليل.
لُرتُطِمَ بارجدلر /أَلتحِق بك بعد قليل أيا مُلتَ ِ

للدليل للثالث :فحضور هذه لحلورف للسبع يف مقول "لملنصوب بنزع لخلااض" أف "لحلذ فلإليصال" دليل آخور يداعنا إىل
اصلها ع بقي حورف لرجور .ف بغض للنظور ع توقف هذه لملقول على للسماع ،لك لحلور لحملذف يف هذل للباب ـ على أي حال ـ
يُعترب أحد هذه لحلورف للسبع اقط .فإليك لآلن بعض مناذج لدعم هذل للورأي .يقول للشاعور:
متاااااااااااااااااا اذّ وُ،لاااااااااااااااااا ا ارُ ُ

اااااااااااااااااا ا ،

كال كاااااااااااااااااااااااا ُ علاااااااااااااااااااااااا َُّ إذ ًُ،ااااااااااااااااااااااااذ،
(لب عقيل1362 ،ش ،ج  ،1ص .)538

يعترب لحملذف يف للبيت حور "على" ،أي متورفن على للدِّيار .ف يف لآلي للشوريف  :وَاخْتَارَ مُوسَى َقوْمَهُ سَبْ ِعنيَ رَجُلًا لِمِيقَا ِتنَا

(لألعورل  ،)155 :3يُعد لحملذف حور "م " ،فيف لملثالني «توجهت مكّ » ف«ذهبت للشامَ» يُتخذ لحملذف حور "إىل " فيُصب
لجملورفر بناءلً على حذ لحلور "إىل" مساعاً .فيف لملثال لملعهود «أمورتُك لخلريَ» ،حذ حور

لرجور "للبـاء" (يعقوب1182 ،م ،ص

1211؛ عبادة2311 ،م ،ص  .)133فيعتقد خليل ب أمحد أن لحلور لحملذف يف لآلي  :إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّ ْيطَانُ ُيخ َِّوفُ أَ ْولِيَاءَهُ( آل
عمورلن  ،)125: 3حور

لرجور "للباء" ،ف يُصبت "أفلياء" (لرجمل يف للنحو ،ص 123- 123؛ يقالً ع  :عبادة2311 ،م ،ص .)283

للدليل للورلبع :فهذه لحلورف للسبع هي لليت تستعمل يف قضي "لستعمال لحلورف بعضها مكانَ بعض" ،ياهيك ع أن هذه
لملسأل ليست متولصل دلئم يف كل موضع ،كما يقول لب جني (لخلصائص ،ج  ،2ص  338ـ 332؛ يقالً ع للسامورلئي2332 ،م ،ج،3

ص  .)1فعلى حسب قول رضي لألسرتآبادي لألصل هو أن ال تنوب حورف لرجور بعضها ع بعض ،بل إبقاؤها على أصل معناها
ما أمك  ،إال يف مولضع الحميص منها (شورح رضي على للكااي  ،ج  ،2ص 382؛ يقالً ع للسامورلئي2332 ،م ،ج  ،3ص ،)13لك
حور للعوض فلملعوض عنه للذي عوِّض عنها لحلور لحلالي كليهما م هذه لحلورف للسبع غالباً فيف تلك لملولضع للسماعي :
س َألَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ
ش َربُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ُيفَجِّرُونَهَا َتفْجِريًا( لإليسان  ،)6: 26عوِّضت ع "م " بالباء ،أف يف لآلي َ  :
َ ع ْينًا َي ْ
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جور ،اذلك لحلور
ٍّ
(لملعارج  ،)1 :23عوِّضت ع "ع " بالباء ،أي «ع عذلبٍ» .فيف مقول للتضمني 1إذل كان ألحد للفعلني حور
فلحد م هذه لحلورف

للسبع أيضاً ،حنو لآلي  :وَال َت ْأُُلُوا أَ ْموَالَهُمْ ِإلَى أَ ْموَالِكُمْ إِنَّهُ َُانَ ُُوبًا َُبِريًا( للنِّساء  ،)2: 3أي« :الُ

ضمّ ناُإليهاُآكلنيُهلا»ُ(للكشا  ،ج  ،2ص 252؛ يقالً ع للسامورلئي2332 ،م ،ج  ،3ص .)11

للدليل لخلامس :فمسأل فقوع حور لرجور زلئدة للتأكيد جتعلنا يضع هذه لحلورف يف زمورة حورف لرجور لليت كثور لستعماهلا ،فما
يسرتعي لاليتباه هنا هو أن للزلئد للتأكيد يكون فلحدلً م هذه لحلورف يف أكثور م تسعني باملائ يف هذه لملولضع؛ ألن لحلور
"للكا " هو للذي قد يكون زلئدلً خارجاً ع دلئورة هذه لحلورف للسبع لملذكورة ،فيف بقي لملولضع أينما كان حورااً زلئدلً اتتحتم
زيادة فلحد م هذه لحلورف  ،سولءلً أكان للزلئد «للباء ،للالمِ ،م » لليت تعورضت لقبول مجيع للنحاة أم كان «إىل ،يف» (حس ،

1383ش ،ج  ،2ص  323ـ  )336ف«عَلىَ ،ع » (يعقوب1115 ،م ،ص  331ـ  ،)215لليت يعتربها للبعض زلئدة فللبعض لآلخور ال
يعتربها هكذل.
للدليل للسادس :فما مييِّز هذه لحلورف ع بقي حورف لرجور بصورة منقطع للنظري هو أن هذه لحلورف للسبع تساعد فتؤثِّور
تأثريلً بالغاً يف صياغ جمموع م للقيود لملوركّب للناقص لليت تكتمل باملضا إليه غالباً أف بالصِّف أحياياً ،فما يقصده م هذه للقيود
لملور ّكب للناقص توركيبات أف صيغ تتألّف م حور لرجور فلسمٍ الزم لإلضاا فمضا إليه أف للصِّف يف أحيان ،حنو :بشورطِ ،...
باعتبارِ ،...مبحضِ  ،...م حَولِ  ،...م اَورِ  ،...م حيثُ  ،...يف متنافلِ  ،...يف حضورةِ  ،...يف ظلِّ  ،...إىل جايبِ  ،...إىل يهاي ِ
 ،...حلدِّ  ،...لوَحدِ  ،...لصاحلِ  ،...على عكسِ  ،...على يدِ  ،...على حسبِ ،...ع طوريقِ  ،...ع آخِورِ  ،...ع جايبِ  ،...ف. ...
فقد يستعمل حوراان م هذه لحلورف يف للقيود لملوركّب هذه ،مثل :على جايبٍ م  ،...على للعكسِ م  ،...على مقورب ٍ م  ،...ف
 . ...فربما حتتاج هذه للقيود إىل للصف  :بصورةٍ طبيعي ٍ ،بوجهٍ عامٍ ،بشكلٍ حازمٍ ،م للناحي ِ لالقتصادي ِ ،على حنوٍ غريِ متوقّع،
بطوريق ٍ حازم ٍ ،ف  . ...فتلعب هذه لحلورف للسبع دفرلً بارزلً يف بناء كثري م للقيود لملوركّب للتام  :باجملّان ،بالتحديد ،على
للعموم ،على لخلصوص ،إىل لألبد ،ع لليمني ،لوجه لهلل ،يف للغالب ،م جديد ف . ...
للدليل للسابع :فللدليل لآلخور للذي يسوقنا إىل يزع هذه لحلورف ع بقي حورف لرجور ففضعها يف اوريق خاص هو أن ما
يعادهلا م لحلورف يف لللغ للفارسي (به ،لز ،در ،بور ،با) تعترب حورف إضاا أصلي كثرية لالستعمال ،فهذه لحلورف ختتلف ع
بقي حورف لإلضاا يف للنحو للفارسي م حيث تعدد لملعنى فتنوع لالستعمال فتعدد للفاعلي  .ف بإمكاينا للعثور على كثورة لملعنى
حلورف لإلضاا للبسيط فتنوع لستعماهلا فتعدد ااعليتها يف للنحو للفارسي ،فذلك باملورلجع إىل لملعاجم لللغوي فلآلثار للنحوي ،

كما يوری لـ«به» ثالثني معنى يف فرهنگ فشرده سخ فدستور زبان اارسى فكتاب حورف لضااه ف ربط ،ف لـ«لز» يف فرهنگ اشورده
سخ سبع ً فعشوري معنى فيف دستور اارسى تسع فعشوري معنى ،ف لـ«بور» فلحدلً فعشوري معنى يف فرهنگ سخ فسبع

فعشوري معنى يف دستور اارسى ،فلـ «با» مثايي عشور معنى يف كال للكتابني.

 .1فهو يف للنحو ،أن يؤدِّي اعل أف ما يف معناه يف للتعبري مؤدَّی اعلٍ آخور أف ما يف معناه ،ايُعطَى حكمُه يف للتعدي فلللّزفم ،حنو :وال تعزِموا عُقدةَ
ُم للفعل "تعزمول" معنى للفعل "تَنوفل" ،اعُدِّي بنفسه ،فهو يتعدَّی بـ"على" يف لألصل (يعقوب 1182 ،م،
النّكاح( للبقورة  ،)231: 2حيث ض ِّ
ص.)211
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للدليل للثام  :يدخل حور ٌ أف حوراان م هذه لحلورف على ظورف غري متصورِّا  ،كـ«هنا فثَم فأي فمتى فلدن فعند ف »...
ايصري «م هنا ،إىل هناك ،م أي  ،إىل أي  ،» ...فهذل يعين أن للظور غري لملتصورِّ خيورج م للظَّوراي بدخول لحلوراني «م
فإىل» فهما م تلك للسبع لليت جعلناها قسماً م هذي للقسمني ،فللالات للنَّظور أن هذه للظورف تصري شبه ظور بعد دخول
هذي لحلوراني عليها ،بيد أن للظّور «متى» يصبح شبه ظور بدخول لحلور لرجار «حتى» عليه ،للذي خيورج م حورفانا لملذكورة
(حس 1383 ،ش ،ج  ،1لهلامش لألفل يف ص.)332

لخلامت
فيف ما يلي أهم ما توصلنا إليه م للنتائج:
1ـ قسم للنحاة حورف لرجور إىل تقسيماتٍ متعددة فمنوع مبعايري فلعتبارلت خمتلف فأهمها تقسيم هذه لحلورف باعتبار يوع
لجملورفر ،أي باتخاذ جمورفر هذه لحلورف بعني لالعتبار ،كويه لمساً أف ضمريلً ،فأقلّها أهمي تقسيم تلك لحلورف باعتبار عدد
حورفاها لملبايي.
2ـ ميك يزع سبع أحور م بني حورف لرجور فهي" :للبـاء ،للالم ،يف ،ع  ،م  ،إىل ،على" ،فتقديم تقسيم ذي قسمني م
حورف لرجور ،قسم يكون متعدد لملعنى فيشمل هذه لحلورف للسبع  ،ف قسم يكون أُحادي لملعنى يف للغالب فحيتوي على بقي
حورف لرجور .فما يدعم هذل للتقسيم فيربه له هو لستعماالت هذه لحلورف لملتنوع لملتعددة لخلاص  ،دفن لحلورف للبولقي،
فيذكور م تلك للربلهني أهمها :كثورة فظائف هذه لحلورف

فكويها فسائط لتعدي لألاعال فمشتقاتها ،فكون فقوعها زلئدة

للتأكيد ،ففظيفتها يف صياغ أكثور للقيود فيف مقول للتضمني فيف مسأل لملنصوب بنزع لخلااض فيف مبحث لستبدلل حورف (تبادل)
لرجور.
3ـ فما يشعور بكثورة لستعمال هذه لحلورف فتنوع ااعليتها فتعدد معاييها فكويها خاص ذلت أهمي بالغ يف لألحباث للنحوي ،
لختال آرلء للنحاة ايها.
3ـ فم بني مجيع حورف لإلضاا للبسيط للفارسي ما يعادل لتلك لحلورف لرجارة للسَّبع أي (به ،لز ،در ،بور ،با) تكون
مثلها يف تعدد لملعنى فتنوع للوظيف .
5ـ فم خالل هذل للتقسيم بعد قبوله ميكننا للتعور على أيولع لألاعال فلملفاعيل لملنوع فللقيود فللرتلكيب.

لملصادر فلملورلجع
أ .للعوربي :
.1

لب عقيل ،بهاء للدِّي عبد لهلل1362( .ش) .شورح لب عقيل( .ط  .)5طهورلن :ياصور خسورف.

.2

لب مالك ،حممد2333( .م) .شورح لأللفي ( .مجع موسى ب حممد للدلغستايي)( .ط  .)3للقاهورة :مكتب لآلدلب.

.3

لب للناظم ،حممد1362( .ش) .شورح لب للناظم( .ط  .)2طهورلن :ياصور خسورف.

.3

لب هشام ،مجال للدِّي عبدلهلل2338( .م) .أفضح لملسالك إىل ألفي لب مالك .بريفت :لملكتب للعصوري .
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.5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2331( .م) شورح شذفر للذهب( .ط  .)1بريفت :دلر للفكور.

.6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1188( .م) .شورح قطور للندی فبل للصدی( .شورح فحتقيق حممد حميي للدي عبد لحلميد) .بريفت:

لملكتب للعصوري .
.2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1333( .هـ) .مغين لللبيب .قم :مكتب آي لهلل لملورعشي للنجفي.

.8

لب يعيش ،مواّق للدي ب علي( .بال تا) .شورح مفصل للزخمشوري .للقاهورة :لملكتب للتوايق .

.1

أبو لملكارم ،علي2332( .م) .للرتلكيب لإلسنادي  ،لرجمل للظوراي  ،للوصفي  ،للشورطي ( .ط  .)1للقاهورة :مؤسس لملختار.

 .13لألزهوري ،للشيخ خالد( .بال تا) .شورح للتصوريح على للتوضيح .بريفت :دلر للفكور.
 .11لألسرتآبادي ،رضي للدي 2313( .م) .شورح كااي لب لحلاجب( .ط  .)1قم :دلر لجملتبى.
 .12لألاغايي ،سعيد( .بال تا) .تاريخ للنحو للعوربي .بريفت :دلر للفكور.
 .13بوركات ،إبورلهيم إبورلهيم2332( .م) .للنحو للعوربي( .ط  .)1للقاهورة :دلر للنشور للجامعات.
 .13حس  ،عباس1383( .ش) .للنحو للوليف( .ط  .)6طهورلن :ياصور خسورف.
 .15لخلضوري ،حممد ب مصطفى2313( .م) .حاشي لخلضوري على شورح لب عقيل .بريفت :دلر للفكور.
 .16ذياب ،يوسف منور1182( .م) .حورف لإلضاا يف لألساليب للعوربي  .بغدلد :دلر لرجاحظ.
 .12للسامورلئي ،ااضل صاحل2332( .م) .معايي للنحو( .ط  .)1بريفت :دلر إحياء للتورلث للعوربي.
 .18سيبويه ،أبو بشور عمورف ب عثمان ب قنرب1113( .م) .للكتاب( .شورحه يوسف ب سليمان للشنتموري)( .ط  .)3بريفت :مؤسس لألعلمي
للمطبوعات.
 .11للشمسان ،أبو أفس1182( .م) .حورف لرجور دالالتها فعالقاتها( .د.ط) .جدة :مطبع لملديي.
 .23للصبان ،حممد علي( .بال تا) .شورح للصبان على شورح لألمشويي على ألفي لب مالك( .د.ط) .بريفت :دلرللفكور.
 .21عبادة ،حممد إبورلهيم2311( .م) .معجم مصطلحات للنحو فللصور فللعورفض فللقااي ( .ط  .)1للقاهورة :مكتب لآلدلب.
 .22عمار ،حممود إمساعيل1118( .م) .لألخطاء للشائع يف لستعماالت حورف لرجور( .ط  .)1للورياض :دلر عامل للكتب.
 .23عيد ،حممد1113( .م) .حنو لأللفي  .للقاهورة :مكتب للشباب.
 .23ـــــــــــــــــــــــــ 1125( .م) .للنحو لملصفّى .للفجال  :دلر يشور للثقاا .
 .25للغالئيين ،مصطفى1326( .هـ) .جامع للدرفس للعوربي ( .ط  .)6بريفت :دلر للكتب للعلمي .
 .26لوش  ،يور لهلدی2336( .م) .حورف لرجور يف للعوربي بني لملصطلح فللوظيف  .لملكتب لرجامعي لحلديث.
 .22لملربد ،أبو للعباس حممد ب يزيد2313( .م) .لملقتضب( .حتقيق حممد عبد لخلالق عضيم ) .بريفت :عامل للكتب.
 .28مكودي ،أبو زيد عبد للورمح ( .بال تا) .شورح لملكودي .بريفت :دلر للفكور.
 .21يعم  ،أيطولن فزمالؤه2331( .م) .لملنجد يف لللغ للعوربي لملعاصورة( .ط  .)2بريفت :دلر لملشورق.
 .33يعقوب ،إميل بديع1182( .م) .لملعجم لملفصل يف لللغ فلألدب( .ط  .)1بريفت :دلر للعلم للماليني.
 .31ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1115( .م) .موسوع لحلورف ( .ط  .)2بريفت :دلر لرجيل.
 .32ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2333( .م) .موسوع للصور فللنحو فلإلعورلب( .ط  .)5بريفت :دلر للعلم للماليني.

ب .للفارسي :
 .33ليوری ،حس ف همكارلن1382( .ش) .فرهنگ اشورده سخ ( .چ  .)1تهورلن :ليتشارلت سخ .
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 .33خطيب رهرب ،خليل1362( .ش) .دستور زبان اارسى كتاب حورف لضااه ف ربط( .چ  .)1تهورلن :سعدی.

