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امللخ�ص:
الباحث لت ْبديد بع�ض ما ع ِلقَ
عى من
ِ
يتناول هذا البحثُ ما قيل من �أفكارٍ ،و�آراء ،ح ْو َل ال ْأ�سماء ال�ستّة ،يف َم ْ�س ً
�صائي
بها من القول الكثري�َ ،سوا ٌء عن طريق املناق�شة ،يف �ض ْوء ا َمل ْنطق الل َغويِّ ال َو ْ�ص ِّ
في� ،أ ْو ِمنْ ح ْيثُ النظ ُر ال ْإح ّ
اال�ستعمال ،و�أيها �أك ُرث تداو ًال منَ الأخْ رى.
قميْ ،
لتحديد مدى ِ�شيوع هذه ال ْأ�سما ِء يف ْ
القائم على ا ِمل ْعيار ال ّر ّ
ِ
َ
املتداول من هذه الأ�سماء ،قدمي ًا ،وحديث ًا ،ال يت َع ّدى – يف الواقع
البحثُ �إلى نتيج ٍة مه َّم ٍة ،وهي �أنّ
ْ
وقد ّ
تو�صل ْ
 الثالث َةْ ،ت�ص
حتديد ًا ،هيٌ � :أب ،و�أ ٌخ ،وذو .و�أنَّ الأ ّول هو �أك ُرثها تداو ًال ،يليه �أ ٌخ ،ثم ذو ،و�أنَّ الد ْر�س ال ّن ْح َّ
وي املُخْ ّ
قليل منَ التَّنقيح ِ ،و�إعادة ال َّن َظر.
ما�سة لغيرْ ٍ
بهذه ال ْأ�سماء يف حاج ٍة َّ

وي.
�صائيٌ � ،أب� ،أ ٌخ ،ال ّن ْح َّ
م�صطلحات �أ�سا�سية :ال ْأ�سماء ال�ستّة ،ا َمل ْنطق الل َغويِّ  ،ال ْإح ّ
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The Grammarian’s Fallacy about the six nouns
Prof. Ibrahim Khalil

Abstract:
This research deals with the opinions and ideas of Arabic grammarians about nouns
which called Al- Asma’a Al- sitta “ the six nouns” . The study investigates three main
points are, the first describes the argumentation about those ancient ideas . Second, the
use of those names in Arabic prose, ancient and modern, the third, the study aims to
rewrite the Arabic lesson about those nouns, especially in light of the descriptive method.
The results of the study confirm some facts about these nouns , only three of them
are in use and the others are not . “Abo” , “Akho”, and” Thoo” must be maintained, but
‘’fo’’, and “hamo”, and “hano” must be deleted .

Keywords: The six nouns, Names, Abo, Akho.
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بحركات مق ّدرة .
أعربت
ٍ
�أواخرها ملنا�سبة الياء( )4و� ْ
�أما فو فقد ذهب �أكرث النحاة �إلى القول ب�أن الأ�صل
منها هو ف ٌم ،و�شرطها �أن حتذف منها امليم( ،)5وهو
�شرط ال يطـّرد يف غريها ،فكلمة (ح ٌم) ال ي�شرتط
فيها حذف امليم ،فيقال :حموك يف الرفع ،و(حماك)
يف الن�صب ،و(حميك) يف اجل ِّر .ولو كان ما ذهب �إليه
النحاة مطرد ًا يف القيا�س ،لوجب �أنْ ُيقال :فموك يف
الرفع ،و(فماك ) يف الن�صب ،و(فميك) يف اجلر
 .وال جن ُد ما يبيح �أو يوجب التفريق بني الكلمتني.
و�أغلب الظنِّ �أن كلمة (فم) كلم ٌة خمتلفة عن (فو)
مبعنى واحد.
التي هي من الأ�سماء ال�ستة ،و�إن كانتا
ً
فقد اطرد ا�ستعمال فم ،و�إعرا ُبها باحلركات الثالث،
رفعا ،ون�صب ًا ،وج ّر ًا ،يف حني ا�ستعملت (فو) ا�ستعمال
الأ�سماء اخلم�سة الأخرى.
�أما عد ُد هذه الأ�سماء ف ُم ٌ
ختلف فيه؛ ف�أبو القا�سم
الزجاجي(337هـ) وقبله الفراء (207هـ) ي�ؤكد
�أنّ عدد الأ�سماء املعربة بالأحرف خم�سة فح�سب.
ويف ر�أي ابن ه�شام �أنّ ذلك االختالف راجع لعدم
اطالعهما على(هنٌ ) لقلـّتها( .)6والزجاجي ُي ُ
�ضيف
�إلى ما �سبق من �شروط �إعراب هذه الأ�سماء �شرط ًا
تخت�ص
�آخر ،ولعله لي�س �شرطا ،و�إمنا هو ملم ٌح،
ُّ
به( ذو ) دون غريها من هاتيك الأ�سماء ،وهو جوا ُز
�إ�ضافتها للفعل ُ .ي ُ
ت�سلم )7(،وهي
قال:
ْ
اذهب بذي ْ
لفظة جتري يف ر�أيه جمرى الأمثال التي ت�ضاف
أ�صمعي (210هـ):
فيها الأ�سما ُء �إلى الأفعال .قال ال ّ
اذهب ،واهللُ
ُ
اذهب بذي ت�سلم ،واملعنىْ :
العرب تقول ْ
ي�سلـ ّ َ
مك .دعا ٌء له بال�سالمة .ويقال :اذهبا بذي
ت�سلمان ،واذهبوا بذي ت�سلمون .و (ذا) هنا يف مقام
ال ّنعت ،الذي ُحذف منعو ُته .فك�أنهم قالوا :اذهب يوم
ذي ت�سلم� ،أو ذي ت�سلمان( . )8ولذي هنا وج ٌه �آخ ُر يف

مقدمة
ري من الطلبة الدار�س َني يف مراحل التعليم
يقع كث ٌ
م�شكالت �إمالئ ّية تتعلق بكتابة
العا ّم ،والعايل ،يف
ٍ
حاالت الر ْفع
ال ْأ�سماء ال�ستّة ،فهم يكتبونها يف
ِ
بالياء� ،أو بالألف ،وكذلك العك�س ،يكتبونها يف حاالت
الن�صب ،بالواو� ،أ ْو بعالم ٍة �أخرى ،ال تتّ�سقُ
اجل ّر� ،أو ْ
ا�ستعمالها
مع القاعدة ال ّن ْحوية.ورمبا خلطوا بني ْ
م ْف َر َدة ،وا�ستعمالها م�ضاف ًة لغري ياء املتكلم ،مما
حدا بي �إلى �إعادة النظر يف هذه امل�س�ألة للوقوف
على طبيعة هذه الأ�سماء ،وعددها احلقيقي ،والوجوه
ال�صحيحة ،التي ُت�ستعمل فيها،
النحوية ،والداللية ّ
وما قيل يف عالمات الإعراب الفرع ّية التي تظهر
عليها ،ومدى �شيوع هذه الأ�سماء يف اال�ستعمال ،يف
القدمي واحلديث ،و�أيها �أكرث تداو ًال من الأخرىْ ،
وهل
بالإمكان اخت�صا ُر هذه الأ�سماء من �ستة �إلى ثالثة،
مثال� ،أو �أق ّل؟
الأ�سماء ال�ستة:
يع ّرف ابن ه�شام الأن�صاري (761هـ) الأ�سماء
ال�ستة بالقول :هي الأ�سماء التي خالفت الأ�صل ،لأنها
وتن�صب بالألف نياب ًة
ُترفع بالواو نياب ًة عن ال�ضمة،
ُ
عن الفتحة ،وت ْك�س ُر بالياء نيابة عن الك�سرة .وذلك
ب�شروط ،الأول منها �أن تكون ذو مبعنى �صاحب ،قال
ٍ
)
(
1
تعالى( :و�إنّ ر ّب َك لذو َم ْغ ِف َرة ) وقال �أي�ض ًا� ( :إلى
()3
ٍّ
مال)
ظل ذي ثالث ِ ُ�ش َع ٍب)( )2وقال�(:أنْ كانَ ذا ٍ
ف�إنْ مل تكنْ مبعنى �صاحب ،فهي �إذن املو�صولية التي
مبعنى الذي .و اخلم�سة الباقية �ش ْرطها �أنْ تكون �سامل ًة
من الت�صغري ،مفردةْ � ،أي ل ْي�ست مث ّنا ًة ،وال جمع ًا،
م�ضافة لغري ياء املتكلم ال فرق بني اال�سم الظاهر،
�سرت
أ�ضيفت لياء املتكلم ُك ْ
وال�ضمري ،يف ذلك ،ف�إن � ْ
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الزجاجي ،فهي مو�صول ّي ٌة مبعنى الذي ك�أمنا قيل
ر�أي ّ
ت�سل ُمه .وقد ت�أتي
اذهب بالذي ي�سلـ ّ ُمك� ،أو بالذي ْ
م�صدر ًا �ش�أنها يف ذلك �ش�أن الذي يف قوله تعالى:
ْ
(وخ�ضتم كالذي خا�ضوا)( )9فتقدير ُه :وخ�ضتم
خ ْو�ضهم فيه .وا�ستدرك ابنُ عقيل على ذلك �ضرور َة
�أن ت�ضاف ذو ،التي هي من الأ�سماء ال�ستة� ،إلى
�أ�سماء الأجنا�س املعنوية :كاملال ،والعلم ،والف�ضل،
واجلاه (. )10

الأ�سماء� :أب ٌو ،و�أخ ٌو ،وما �شابه ذلك ،فلما حتركت
الواو يف نهاية الكلمة ،ا�ستثقلوا ذلك ،فقالوا يف
الرفعٌ � :أب ،ويف الن�صب� :أب ًا ،ويف اجل ّرٍ � :أب  .وقد
يكون يف هذا الر�أي بع�ض ال�صواب ،ذلك لأننا ن�سمع
يف العامية قولهم� :أبوي ،و�أخوي ،لكن ذلك ال ينطبق
مث ًال على بقية الأ�سماء ٍ .
واحلركة هي عالمة الإعراب عند الكوفيني،
قلت :هذا � َ
أبوك،
ولكن �إذا �أ�ضيفت هذه الأ�سما ُءَ ،
أباك ،ومر ْرتُ ب� َ
ور�أيتُ � َ
أبيك .وهم ير ْونَ يف ال�ض ّمة،
والفتحة ،والك�سرة ،عالمات الإعراب ،حتى يف
الإ�ضافة ،والواو والياء والألف بعد تلك احلركات
جتري جمرى احلركات يف كونها �إعراب ًا .بدليل
�أنها تتغ ُري يف حالة الرفع ،واجل ّر ،والن�صب .وذلك
يد ُّل على �أنَّ ال�ضمة ،والواو ،عالمة الرفع .والفتحة،
والألف عالمة الن�صب .والك�سرة والياء عالمة اجلر.
وذلك ين ُّم على �أنّ الأ�سماء ال�ستة ،يف حال الإ�ضافة،
تعرب من مكانني( ،)14نظري قولهم:
لغري ياء املتكلمُ ،
امر�ؤٌ ،وام َر ً�أ.
والكوفيون بهذا التف�سري يرون يف ال�ضمة التي
ت�سبقُ الواو ،والفتحة التي ت�سبق الألف ،والك�سرة
التي ت�سبق اليا َء ،عالمات الإعراب ،و�أما احلروف
فهي امتداد �صوتي لها ،ومط ٌل ي�شب ُه َ
مطل احلركة
كتاب،
يف ال ّرويِّ  ،عندما يقال( :كتابو) و(عتابو) يف ُ
وعتاب ،يف ال�شعر  .ولكن هذا الر�أي -يف اعتقادنا-
ُ
الروي
ي�صح على الأ�سماء ال�ستة ،لأنّ ما يجري يف ّ
ال ّ
�شعر ًا �إمنا هو مّ
للرتن ،ال �أكرث ،ولي�س قبل الواو� ،أو
الألف� ،أو الياء ،يف مثل �أبو ،و�أبا ،و�أبي� ،ضم ٌة� ،أو
ك�سر ٌة .وذلك ال يتع ّدى الوهم الذي م�صدره
فتحة� ،أو ْ
عدم التمييز ،والتفريق ،بني ال�صائت الق�صري،
ُ
والطويل ،وظ ُّنهم �أنّ ال�صوائت الطوال �أ�صواتٌ

م�س�ألة خالف:
وكان االختالف يف عدد هذه الأ�سماء ،و�شروط
�إعرابها بالعالمات الفرعية ،وطبيعة تلك العالمات،
ْ
وهل هي عالماتُ �إعراب فع ًال �أم �أنها �شي ٌء �آخر،
اجلد ُل حولها بني ال ّنحاة .فقد
م�س�ألة
خالف كثرُ َ َ
ٍ
ذكر ابنُ ه�شام �أنَّ من العرب من ُي ْعرب الأ�سماء
ال�ستة باحلركات ،حتى يف حال �إ�ضافتها لغري ياء
العجاج قوله (الرجز) :
ون�سب �إلى ر�ؤبة بن ّ
املتكلمَ ،
الكرم
ب�أب ِه اقتدى ّ
عدي يف ْ
()11
ومن ي�شابه �أ َب ُه فما ظل ـ ْـم
ُ
يعامل هذه
وبع�ضهم – بلحارث بن كعب -
ع�صا،ورحى،
الأ�سما َء معاملة املق�صور ،من مثل
ً
كقول ال�شاعر (الرجز):
�إنّ �أبــاها و�أبا �أبـاها
()12
قد َبلغا يف ا َمل ْج ِد غايتاها
ْ
النق�ص� ،أي معاملتها
والأف�صح يف (الهنو)
ُ
وداع� ،أي حذف
معاملة اال�سم املنقو�ص ،نحو قا�ضٍ ،
وعندئذ تعرب باحلركات ال غري ،ومنه
الم الكلمة،
ٍ
احلديث (منْ تعزّى ب َعزاء اجلاهلية ،ف�أع�ضو ُه بهن
�أبيه ،وال ت ْكنوا)( .)13وقال الكوف ّيون :ال ُ
أ�صل يف هذه
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لوجب �أنْ ت ْثبت يف
لأنها لو كانت حروف �إعراب،
َ
�أواخر الكلم ،وتتغيرّ حركاتها ،وهذا ي�ؤ ّكد لديهم �أنها
بحروف تظه ُر عليها تلك
إعراب ،ولي�ست
ٍ
عالمات � ٍ
العالمات(. )15
وي ْبدو �أنّ ما ذهب �إليه الكوفيون ،والب�صريون،
على �سواءٍ ْ ،مل يقن ُع النحاة ،فقد ظ َّل امل�شك ُل قائما،
فحجج الب�صر ّيني
وال�س� ُؤال ينتظر الإجابة مبا ُيقنع .
ُ
يف الر ّد على الكوفيني حجج منطقية ٌ ،ولي�ست لغوية،
وال نحو ّية .ومل ي�ستط ْع �صاحب “ الإن�صاف” جتاوز
مذهب منْ يع ّد الأ�سماء
هذه امل�شكلة بر�أي ،فهو يذهب
َ
مثل �:أب ٌو ،و�أخ ٌو ،وحم ٌو� ،أ�سماء منقو�صة ،حتذف المها
عند جت ّردها من الإ�ضافة ،وترد �إليها عند الإ�ضافة
و�ساع :قا�ضي
لغري ياء املتكلم ،مثلما يقال يف ٍ
قا�ض ٍ
املدينة ،و�ساعي الربيد( . )16وهذا يف القيا�س غ ُري
دقيق ،وال ت�ؤيده قرائنُ ال�صرف؛ �إذ مل يو�ضح لنا َمل
اختلف ُ
حرف العلة الذي ر ّدوه عند الإ�ضافة ،فجاء
يف حال الرفع واو ًا ،ويف حال الن�صب �ألف ًا ،ويف حال
اجل ِّر يا ًء ،يف حني �أ ّنه يف مثل القا�ضي ،وال�ساعي،
ال يتغيرّ ُ  ،وال يتب ّدل،و�إمنا تبقى اليا ُء ثابت ًة ،وتق ّدر
عالمتا الرفع ،واجلر ،خالفا لعالمة الن�صب التي
حالتي الن�صب (�أخ َو) وال (�أب َو)
تظهر ،فلم يقولوا يف ْ
القا�ضي ،والداين :الدا َ
مثلما قالوا يف القا�ضي:
ين .
َ
وقد �أ ّكد �أبو الربكات يف “الإن�صاف” �أنّ حرف
أ�صلي يف بناء اال�سم،
العلة يف مثل (�أبو) و(�أخو) � ٌّ
أ�صلي �إذا حذف
ولي�س زائد ًا ،ومبا �أنَّ حرف العلة ال ّ
و�ساع،من �آخر الكلمة ،ترك حركة
يف مثلٍ ،
قا�ضٍ ،
تنم عليه ،وت�شري �إليه(،)17ومبا �أننا ال جن ُد
من جن�سه ّ
مثل هذه احلركة التي ّ
تدل على املحذوف يف �أبيك،
و�أخيكَّ ،
دل ذلك على بطالن الر�أي الذي يذهب �إليه
الأنباري ،وي�ؤكده.

�صحيحة� .أما الزعم بالإعراب من مكانني على مثال
(امر�ؤٌ) ،و(ام َر ًَ�أ) ،فذلك �أي�ضا غ ُري دقيق ،فالتنوين
يف الكلمتني ،يف ر�أينا ،م�ؤلف من حركة ق�صرية ،ونون
�ساكنة ،بدليل �أنهم يف الكتابة العرو�ضية – وهي
�صوتية – يكتبون التنوين نون ًا م�سبوقة بتلك احلركة.
وتعامل هذه احلركة املركبة يف التقطيع العرو�ضي
معاملة احلرف ال�ساكن ،الذي يلي متح ّرك ًا ،يف مثل)
�أم ٌل) ،و(رج ٌل) ،وما هو يف ِعداده .عالو ًة على ذلك
ن�ص ٍب� ،أوج ٍّر ،متع ّد ُد
ُيع ّد التنوين عالمة ر ْفع� ،أو ْ
الوظائف ،ولي�س كاحلركة يف مثل �أبي� ،أو ر�أيتُ �أباك،
�أو هذا �أخوك ،فعدا عن كونها عالم َة � ْإعراب ،لها
ُ
وظائف �صرفي ٌة �أخرى ،وهي :الإ�شارة �إلى �أنّ اال�سم
املن َّون نكر ٌة غيرْ مع ّرف ،و�أنه ا�س ٌم ولي�س فع ًال ،و�أنه
التعريف بالالم ،و�أنه من
جم ّر ٌد عن الإ�ضافة ،وعن
ٍ
ال�صرف .لذا كان ُ
القول
الأ�سماء غيرْ املمنوعة من ّ
إعراب من
ب�أنَّ التنوين يف كل من( :امر�ؤٌ) و(ام َر�أً) � ٌ
مكاني قو ًال غري دقيق ،وال يت�سق مع النظر النحوي،
نْ
اللغوي ،احلديث.
�أو
ّ
وقد ذهب الب�صريون �إلى �إنكار مذهب الكوف ّيني
يف تف�سري العالمات الإعرابية يف هذه الأ�سماء ،فال
إعراب �إمنا
حاجة للج ْمع بني �إعرابينْ  ،ما دام ال ُ
ملعنى ،وهو ال َّت ْو�ضيح ،و�إزال ُة
دخل
َ
الكالم ،يف ال ْأ�صلً ،
معنى ومعنى .وذلك يتحقّقُ
ال ّل ْب�س ،والتفريقُ بني ً
داعي له ،وال �ضرورة.
إعراب ٍ
ب� ٍ
واحد ،والثاين ال َ
معرب له �إعرابان ،ف�إذا جاز
العرب
ولي�س يف كالم
ِ
ٌ
�أن يكونَ لل ُمع َرب �إعرابان مت�شابهان ،جاز �أن يكونَ
له �إعرابان خمتلفان ،وهذا ممُ ْ تنع .والواو ،والياء،
والألف ،يف الأ�سماء ال�ستة ،لي�ست هي احلروف
التي تظهر عليها عالمات الإعراب ،كالدال يف زيد،
والراء يف عمرو ،و�إمنا هي يف ر�أيهم ُ
دالئل �إعراب،
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واحلج ُة يف ذلك �أنَّ الباء يف (�أب) تختلف
احلركات .
ّ
ُ
تختلف على �سائر احلروف،
عليها احلركاتُ  ،مثلما
وذلك ّ
يدل على �أنها هي ح ْر ُف الإعراب ،و�إمنا
هذه احلركاتُ التي هي ال�ض ّم ُة،وال َك ْ�سرة،والفتحة
بعت ،فن�ش� ْأت عنها هذه احلروف التي هي الواو،
� ْأ�ش ْ
وال ُ
كالم ْهم،
ألف ،والياء .وقد جا َء ذلك كثري ًا يف ِ
نحو(الب�سيط):
ُ
ـلم �أ ّنا يف تل ُّفتنا
اهلل َي ْعـ ـ ُ
الفراق� ،إلى �إخواننا �صو ُر
َي ْو َم
ِ
وقال �آخر(الب�سيط):
و�إ ّنني ح ْيثما َيلقى ال َهوى َن َظري
منْ ح ْيثُ ما َ�سلكوا �أ ْدنو ف�أ ْنظو ُر
�أراد فانظ ُر ،ثم �أ�شبع ال�ض ّمة ،فن�ش�أت الواو .وقد
ي�أتي هذا الإ�شبا ُع على الرغم من خمالفته القاعدة
النحوية ،قال �آخر( الب�سيط):
جئت ُم ْعتذر ًا
هج ْوتَ ز ّبانَ ّ ،ثم َ
هجو ز ّبانَ ْ ،مل تهجو،ومل تد ِع
منْ ْ
تهج ،ف�أ�شبع ال�ض ّمة ،ف�صارت واو ًا(.)21
�أراد ُ
وقد ك ّرر هذا الر�أي ،يف �شيءٍ من التح ّفظ،
ال�سيوطي ( 911هـ ) ،م�ستخدما كلمة الو�صل عو�ض ًا
عن الإ�شباع ،والو�صل يف عرف النحويني عك�س
الوقف ،وهو ما يتطلـّب مطل احلركة الق�صرية ،حتى
تكون نظريتها يف احلركات الطوال ،ف�إذا �شاء املتكلم
�أنْ ي�صل بني جزئي الكالم من “ :له ُزج ٌل ك�أنه �صوتُ
حاد” �أظهر احلركة يف له :لهو ،ويف ك�أنه :ك�أنهو .
ٍ
وع ّقب يف “الأ�شباه والنظائر” على ذلك بقوله“ :و�أما
()22
الو�صل فيقت�ضي َ
املطل ،ومتكني الواو :ك�أ ّنهو”
فال�سيوطي ،يف هذا الر�أي ،ي�شايع املازين ،وال يختلف
فح�سب ،فهو ي�ستعمل
عنه يف كثري� ،سوى يف امل�صطلح ْ

ومما يلفت ال ّنظ َر �أنَّ الواو التي للرفع ،والياء التي
للج ّر ،والألف التي للن�صب ،يف الأ�سماء ال�ستة ،تو ِق ُع
النحا َة يف �إ�شكال مل يت ّنبهوا له ،ومل يفطنوا �إليه ،وهو
حرف واحد .
�أنّ اال�سم �سيكون يف هذه احلال من ٍ
يقول ابن جني(392هـ) :الواو فيها ُ
حرف الإعراب،
وهي عالمة الرفع ،والألف حرف الإعراب ،وهي
عالمة الن�صب ،والياء هي حرف الإعراب ،وهي
يقارب اجل ْمع بني ر�أي
عالمة اجل ّر( .)18وهذا ر�أي
ُ
الكوف ّيني والب�صر ّيني ،غري �أنه قد ي�ص ُّح يف القول
ي�صح يف مثل الكالم
على (�أبو ) و(�أخو) لكنه ال ّ
على (فو) و(ذو) لأنّ كال منهما يت� ُ
حرف
ألف من ٍ
فح�سب ،وعالمة الإعراب ،التي هي يف الوقت
ٍ
واحد ْ
نف�سه حرف الإعراب .ومل ي�سبق القول بكينونة اال�سم
حرف تبد�أ به الكلمة،
حرف واحد� ،إذ ال ب ّد من ٍ
من ٍ
و�آخر ح�شو ،وثالث ُي ُ
وقف عليه.وقد ذهب �إلى مثل
هذا الر�أي الوا�سطي يف �شرح كتاب” اللمع “ قائال
�إن هذه احلروف الواو والياء والألف لي�ست �إعرابا
يف نف�سها بدليل �أنك تقول (فوك) و(ذو مال) ولو
جعلنا الواو �إعرابا لبقي اال�سم الظاهر على حرف
واحد ،وذلك غري موجود .و�إذا بطـُل �أن يكون �إعرابا
ثبت �أنه دليل �إعراب( )19و�إلى مثل هذا يجنح العلوي
(539هـ) يف �شرح اللمع(. )20
ولع ّل اقرب الآراء �إلى املنطق املقبول ،والنظر
املعقول ،ما يذهب �إليه �أبو عثمان املازين (248هـ)،
قريب مما َي ْ�ست�أن�س به ،ومييل �إليه ،علم الأ�صوات
وهو ٌ
يف تف�سري هذه الظاهرة تف�سري ًا �صوتيا ،ال اعتمادا
على النحو ،وال مراعاة لفكرة الإعراب .فهو ي�ؤكد �أن
حم،
الباء يف مثل � ٍأب ،واخلاء يف مثل � ٍأخ ،وامليم يف مثل ٍ
هي حروف الإعراب ،و�إمنا الواو يف (�أبوك) والألف
يف ( �أباك) والياء يف مثل ( �أبيك) ن�ش�أت من �إ�شباع
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بحركات مقدرة على الألف والواو والياء ،يقول:
ٍ
بحركات مق ّدر ٍة على الواو،
وال�صحيح �أنها م ْع َرب ٌة
ٍ
ُ
والألف ،والياء ،وعلى هذا املذهب – ال�صحيح يف
مما �سبق ذكره(.)25
زعمه – مل ي ُن ْب �شي ٌء عن �شيءٍ ّ
واحلق �أن هذا الر�أي ينطوي على م�س�أل ٍة يف غاية
التعقيد ،فلو كانت هذه الأ�سماء تعرب بحركات
مقدرة على �أواخرها كاال�سم املق�صور يف مثل
ع�صا،ورحى ،لوجب �أنْ يكون احلرف الأخري فيها
من جن�س واحد ،فال يتغيرَّ ُ يف حال الرفع� ،إلى واو،
�أو يف حال اجلر �إلى ياء ،مثلما نقول يف الع�صا� ،إن
الألف ال تتغري �إلى واو ،وال �إلى ياء  .وملا كان هذا ال
ُيقا�س يف الأ�سماء ال�ستة ،وال ّ
يطردَُ ،
بطل القول ب�أنها
ُ
تعامل معاملة الأ�سماء املق�صورة .واملثال الذي ُذكر
يف ال�سابق عن معاملة هذه الأ�سماء معاملة املق�صور
يف �شاهد ابن ه�شام( ال ّر َجز):
�إن �أبــاها و�أبا �أبـاها
()26
قد بلغا يف املجد غايتاها
�أكرث ات�ساق ًا وان�سجام ًا مع هذه الفر�ضية.
وال يغيب عن البال �أنّ ابن عقيل ،يف ر�أيه ال�سابق،
خالف ابن مالك ،الذي ي�ؤكد ما ذهب �إليه كثريون
ورجح ر�أي من
من �أنها ُت ْعرب بالأحرف الثالثة(َّ )27
واحلم
يرى يف (الهنو) ا�سما منقو�ص ًا ،ويف الأب والأخ
ُ
�أ�سماء مق�صورة على نحو �أكرث تداوال من النق�ص:
ويف � ٍأب وتال َيـْـي ِه تن ُد ُر
()28
وق�صرها منْ نق ِْ�صهنَّ � ْأ�ش َهر ُ

املطل ،والو�صل .ففي اعتقاده يكون احلرف الذي قيل
فيه� :إنه عالمة �إعراب عند بع�ضهم ،وحرف �إعراب
عند �آخر� ،صوت ًا جي َء به لل َو ْ�صل ال غري .وهو يذ ّكرنا
مبا يذهب �إليها املحدثون يف كالمهم على ما ُي ْعرف
بال�صائت الو�صلي .فهو �ص َو ْيت ُي ُ
�ضاف �إلى اجلذر� ،أو
الحقة  suffixجلعل الكلمة اجلديدة �سهلة النطق،
مثل ال�صوت  oيف كلمة speedometer
؛ فال�صائت � oأ�ضيف �إلى كلمة  speedومثل
ال�صائت  aيف كلمة  motivationفهو
�صوت و�صلي ،وهو ي�شبه يف العربية ال�صائت الذي
يزاد على الكلمة ال�ساكنة الآخر للتو�صل �إلى النطق
قالت الأعراب( . )23ومن املعروف
بال�ساكن يف مثل ِ
�أن العربية ا�ستعملت ال�ضمة الق�صرية عالمة على
فكرة الإ�سناد ،والك�سرة عالمة على فكرة الإ�ضافة،
والفتحة عالمة على �أن املوقع ال هو موقع �إ�سناد وال
موقع �إ�ضافة ،ولكنها – �أي العربية -ت�ستعمل يف
حاالت �إعرابية معينة ال�صوائت الطوال ( �أ�صوات
املد) للداللة على املوقع الإعرابي ،كا�ستعمال الياء
والواو يف اجلمع ال�سامل والألف يف املثنى وال�صوائت
الثالث يف الأ�سماء ال�ستة .فهي �إذن عالمات متيز
املواقع الإعرابية الثالثة متييز ال�ضمة لفكرة الإ�سناد
والك�سرة لفكرة الإ�ضافة(.)24وهذا التوجيه يعني
فيما يعنيه �أن احلركة الق�صرية لدى املحدثني يف
الأ�سماء ال�ستة امتدت طوال ،وازدادت �ش�أوا ،بدليل
�أن الداللة ظلت هي هي مل تتغري .فالواو تدل على
فكرة الإ�سناد والياء على فكرة الإ�ضافة والألف على
ما لي�س ب�إ�ضافة وال �إ�سناد.
والبن عقيل ر� ٌأي يف هذه العالمات غري بعيد عن
ر�أي �سيبويه ،و�إن كان قريب ًا من مذهب من يزعم �أن
رب
هذه الأ�سماء مق�صورة .فالأ�سما ُء ال�ستة لديه ُت ْع ُ

مناق�شة الآراء:
ا�شرتط النحاة يف (ذو) لتعرب �إعراب الأ�سماء
ال�ستة �أن تكون مبعنى �صاحب ،و�أن ت�ضاف لغري ياء
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املتكلم – وهي ال ت�ضاف �أ�صال لياء املتكلم – و�أن
يكون امل�ضاف �إليه من �أ�سماء الأجنا�س املعنوية
التي يتفاوت فيها النا�س ،كاملال ،والعلم ،والف�ضل،
واجلاه .يقال :فال ٌن ذو مال� ،أو ذو جاه .ومل ي�شرتطوا
يف غريها مثل ذلك  .ومل يذكر �أحد من النحاة ما
تخت�ص به من حيث عدم الإ�ضافة �إال ال�سم ظاهر،
ّ
ُ
ت�ضاف لل�ضمري ،ال املت�صل ،وال البارز
فهي ال
املنف�صل .وغاب عنهم �أنّ من بني هذه الأ�سماء
ا�سمني ي�ستعمالن مبعنى �صاحب ،هماٌ � :أب ،و�أخ .وقد
جاء هذا يف ال�شعر القدمي ،فكلمة ( �أخ) ا�ستعملت
مبعنى �صاحب ،قال عبدة بن الطبيب (الب�سيط) :
كر�س �أخي احل ّمى �إذا غ َرب ْت
ر�س ِّ
ٌّ
()29
يوم ًا ،ت�أ ّوبه ُم ْنـ ــها عقابـيل
ومعنى البيت :يعاوده �شعور ي�شبه �شعور �صاحب
احلمى الذي زالت عنه ،ولكنها تعتاده من حني لآخر.
ويقال :هريودوت �أبو التاريخ� ،أي� :صاحبه .ونقول:
جالينو�س �أبو الطب ،و�سقراط �أبو الفل�سفة :يعنون
بذلك �صاحب الفل�سفة امل�شهورة  .ويقال يف الدارجة
�أبو رجل م�سلوخة� ،أي� :صاحب الرجل امل�سلوخة.
و�أبو البذلة البي�ضاء� ،أي� :صاحب تلك البذلة .وهي
كقولهم �:أم ال�ضفرية ال�سوداء ،و�أ ّم املريول الأخ�ضر.
وكذلك نقول �أخو الغربة� ،أي �صاحبها ،قال �شوقي
(الب�سيط):
�سامرنا
رمى بنا الب ُني �أيك ًا غيرْ َ ِ
()30
الغريب ،وظ ًال غ َري نادينا
�أخا
ِ
وهذا يو�ضح لنا �أنّ ذا ،و�أخا ،و�أبا ،ت�ستعمل جميعا
مبعنى واحد على التقريب� .أما عندما نقول “ �أبا بكر
علي ،مثال ،فذلك يف ر�أينا نو ٌع من الرتكيب
“ و�أبا ّ
الذي ي�شبه النحت من حيث �إنهما �أ�صبحتا يف حكم

اللفظ الواحد ،الذي ي�شري �إلى ال�شيء نف�سه .ويف
عربية اليوم ت�شي ُع �أ�سما ُء منحوتة بهذه ال�صورة ،مثل:
بوجدرة ،وبوعزة ،وبوردة ،وبوعلي ،و بو حلية،وهي
�أ�سما ُء متداولة يف عرب ّية �أهل املغرب  .ومما ي�سرتعي
االنتباه ،والتذكري �أنّ كلمة (ذي) ا�ستعملت يف موقع
كلمة �أبي ،من حيث املعنى ،فقيل ذو نوا�س ،يريدون
�أبا نوا�س ،وهي كنية كانت �سائدة يف عربية �أهل
اجلنوب .وذو الكفل ا�س ٌم يعني �أبا الكفل .ويف العرب ّية
يقولون� :أبو املكارم ،و�أبو املجد ،و�أبو الفيالت ،و�أبو
الغارات.ويف ٍّ
كل يعنون �صاحب املكارم ،و�صاحب
املجد ،و�صاحب الفيالت ،و�صاحب الغارات .وقد
لي�ست من
ات�ضح �أنّ النحاة خلطوا بني فم ،التي
ْ
الأ�سماء ال�ستة ،و (فو) يف مثل فيك ،و(فاك) ،وما
وقع مواقع �إعرابية �أخرى .وقيا�سا على ذلك كلمة
القيا�س،
(ح ٌم) التي ت�شبه كلمة( فم) من حيث
ُ
والوزن ،وعدد الأحرف ،ونرى ا�ستبعاد هذا الر�أي
�أولى من التم�سك به ،لك ْون اال�ستعمالينْ مطردين،
مع القبول بفكرة �أنّ (فا) ،و�أمثالها ،خمتلفة �أ�صال
عن فم ،فلك ّل منهما طريقة يف اال�ستعمال مطردة.
أرجح �أنه عد ٌد ي�ستحق
�أما عد ُد هذه الأ�سماء ،فال ُ
�إعادة النظر .و�سيتّ�ضح لنا ،من البيان الإح�صائي،
�أنّ ال�صواب ،يف ذلك� ،إلى جانب الزجاجي ،والف ّراء،
باعتبارها خم�س ًة ،ال �ستة .فالـ(هنو) ،ا�س ٌم ثبت لنا
�أنه عد ُمي التداول يف غري احلديث الذي �أورده ابن
أبادي.روي �أنّ بع�ضهم يقول“ :
ه�شام ،والفريوز� ّ
يا هنا ُه �أقبل “ وهو يف زعمهم كناية عن الرجل،
واملذكر ،و �سمع منهم وا�ستخدموه(.)31وهو مثا ٌل
متف ِّرد ،ناد ٌر ،ال ي�ستح ُّق �أن ي�ؤخذ معيار ًا للتقعيد يف
�ص ْرف ٍ � ،أو يف نحو.
وقد ات�ضح �أنَّ هذه الأ�سماء اخل ْم�سة ال ي�ص ُّح �أنْ
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ُيقال فيها �إنها مق�صورة ،وال منقو�صة ،الختالف ما
يجري عليها يف اال�ستعمال ع ّما يجري على اال�سم
املق�صور� ،أو املنقو�ص� ،سواء من حيث ثبوت احلرف
الذي ير ّد يف الإ�ضافة� ،أو من حيثُ ثبوتُ احلركة
املق َّدرة على ح ْرف الإعراب� ،إذا كانت مق�صورة.
يخ�ص حقيقة احلركة( العالمة) الإعرابية،
وفيما ُّ
نرجح الر�أي الذي ذهب �إليه املازين ،لكونه �أقرب �إلى
ّ
املنطق اللغوي ،منه �إلى املنطق الفل�سفي ،الذي جل�أ
�إليه الكوفيون ،والب�صريون ،على ال�سواء ،وجل�أ �إليه
ابن جني ،و�أبو الربكات الأنباري .وما ذكره املاز ُّ
ين،
يف هذا ال�صدد� ،أولى بالقبول مما ذكره ال�سيوطي؛
الو�صلي� ،إمنا ُيقحم على
لك ْون الو�صل ،وال�صائت ْ
الكلمة� ،أو �أجزاء الكلم� ،إقحاما ،لذا كان امل�صطلح
الذي ا�ستعمله املازين وهو الإ�شباعُ� ،أكرث د َّق ًة من
الو�صل .
واحل ُّق �أنَّ الباحث ال يطمئنُّ �إلى احت�ساب
ال�ست� ،أو اخل ْم�س ،جميع ًا ،من الأ�سماء.
الكلمات ّ
فاال�سم :هو ما �أطلق على ذات ،كالفر�س ،والرجل،
وال�صبي ،وال�شجرة ،والبحر ،واحلجر ،وغريه.)32(..
وهذا ين�سحب على بع�ض تلك الكلمات مثلٌ � :أب،
وحم ،و�أ ٌخ ،ورمبا ب�شيءٍ من التح ّفظ فو ٌه ،لكنَّ ذا ال
ُ
ُ
ين�س ِح ُب على الأخر .فهي ال تعني
ُ
ين�سحب عليها ما َ
ال�سم �آخر ،وهذا يعني �أنها
�شيئا �إال �إذا كانت م�ضاف ًة ْ
غري تامة اال�سمية ،فهي كاحلروف التي يتعلق معناها
فنحن ال ن�ستطي ُع ،مثال ،حتديد معنى الباء
بغريهاْ ،
�إال �إذا قلنا :بالقلم ،وال ن�ستطيع حتديد معنى الكاف،
�إال �إذا قلنا :كالبحر ،وكذلك ذو ،ال ن�ستطيع حتديد
معناها �إال �إذا ارتبطت يف اال�ستعمال بغريها ،فقلنا:
مال� ،أو ذو جاه.فهي مبهمة مثل حيثُ  ،ومنْ  ،وما،
ذو ٍ
و� ّأي  ..وثمة �شي ٌء �آخر ال ب َّد من التنبيه عليه ،وهو �أنّ

الأ�سما َء ،مثل� :أب ،و�أخ ،وحم ،ميكن تعريفها بالالم،
فيقال ال ُأب ،وال ُأخ ،واحل ُمو ،وميكن تنوينها عند
التج ّرد من الإ�ضافة ،وذلك من
خوا�ص الأ�سماء(،)33
ّ
�أما ذو فال تع ّرف بالالم ،وال ميكن تنوي ُنها� ،صحيح
�أن النحاة مل ي�شرتطوا اجتماع تلك ال�شروط يف اال�سم
الواحد لكن (ذو) ال تقبل �أيا منها  .وهي ،يف نهاية
املطاف ،تت�ألف من �صوت واحد ،والواو فيها والألف
والياء عالمة �إعراب تتغيرّ تبعا للموقع الإعرابي،
واحد� ،سوى
ولي�س �شي ٌء من تلك الأ�سماء من حرف ٍ
(فو) التي ت�صبح فا ،ويف ،يف الن�صب واجلر  .وقد
وجد النحاة يف مزاعم من قال� :إنّ الأ�صل منها
فو ٌه( ،)34حال لهذا الإ�شكال ،لكنّ ذا مل ْ
يقل �أحد ب�أنّ
لها �أ�صال ثنائيا يتجاو ُز احلرف الواحد ،وهو الذال،
مع عالمة �إعرابه .
�صائي :
الن ُ
ّظر ال ْإح ُّ
 - 1و�صف العينة :
تقوم الدرا�سة الإح�صائية على اختيار عين ٍة من
كتابات الف�صحاء ،والأدباء ،من القدماء ،واملحدثني،
للتعرف على مدى �شيوع هذه الكلمات يف اال�ستعمال،
و�أيها �أكرث تداوال ،و�أيها يق ّل يف كالمهم املكتوب
حتى ليكاد ينعدم ذكر ُه ،وينقطع ا�ستعماله .وتت�ألف
َ
ر�سائلُ ،
كتبت يف
النماذج القدمية من
وخ ٍ
طبْ ،
مما ُين�سب يف
القرنني الأول والثاين الهجر َّيينْ  ،وهي ّ
تاريخ الأدب للع�صر الأموي ،وقد ا�ستعنا على جمع
هذه الن�صو�ص بكتاب “ ن�صو�ص من الأدب الأموي “
( )35مل�ؤلفه الدكتور ح�سني عطوان .ملا فيه من �شمول
اجل ْمع ،و�سالمة التحقيق ،و�إتقان ال�ضبط ،وتوفري
َ
اجل ْهد ،والوقت.
مقاالت ُكتبت
�أما النماذج احلديثة ،فتت�ألف من
ٍ
يف الرحالت ،واملذكرات ،وو�صف االنطباعات عن
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الأ�سماء ال�ستة .و�أ ٌخ وما �إليها بن�سبة  29%من
جمموع ما ذكر من تلك الأ�سماء ،وذو بن�سبة 29%
من جمموع ما ذكر  .وكان تكرار (حمو) و(فو)
و(هنو) بن�سبة �. % 0أما � ٌأب غري املْ�ضافة فتكررت
 4مرات� ،أي بن�سبة  17%من جمموع تكرار هذه
الأ�سماء .و�أبو مرة واحدة� ،أي بن�سبة 3% ,4يف
حني مل تر ْد كلمة �أخ غري م�ضافة على الإطالق.
رت (�أخا) املن�صوبة مرتني� ،أي :بن�سبة 13%
وتك ّر ْ
من جمموع تكرار �أخ وتكررت املجرورة (�أخي) 4
مرات� ،أي بن�سبة  ،17%وذو بالرفع تكررت  3مرات
ح�سب� ،أي بن�سبة  ،13%وذا مرتني� ،أي بن�سبة ,7
( % 8انظر اجلدول رقم )1

�شرت يف جملة
البلدان  .وكانت هذه املقاالت قد ُن ْ
العربي ال�شهرية على مدى �سنوات ،و ّمت جمعها يف
بعيون عربية “()2005
كتاب ن�شر بعنوان“ :الغرب ٍ
�أ�سهمت فيه نخب ٌة فا�ضل ٌة من الكتاب العرب ،منهم:
جابر ع�صفور ،و�سليمان الع�سكري ،وح�سن حنفي،
و�آخرون(..)36وتقع هذه املقاالت يف ن ّي ٍف ومائتي
�ضم ع�شرات املقاالت لنخْ ب ٍة
�صفحة .
ٌ
وكتاب �آخر َّ
هم ح ّنا مينة الروائي املعروف،
�أخْ رى من الأدباء ،ب ْي َن ْ
و�إدوار اخلراط ،ود� .سهيل �إدري�س ،ود� .شكري
عياد ،وط ّيب التيزيني ،وعبد الوهاب البياتي ،ود.
علي الراعي ،ود .حممد جابر الأن�صاري ،ود .نقوال
()37
زيادة ،و�آخرون.
 - 2الإجراءات :
ّمت ت�صفح الر�سائل ،واخلطب ،واملقاالت ،و َو ْ�ضع
ال�ست مو�ضوع
عالمة حتت ك ّل كلمة من الكلمات ّ
الدرا�سة .واحت�ساب العدد الإجمايل للكلمات الواردة
فيها ،وذلك بتحديد عدد الأ�سطر و�ضربه بعدد
الكلمات التي يت�ض َّمنها ك ُّل �سطر  .وبذلك ُيعرف
وج ِه التقريب .ثم
العدد الذي توفر يف الع ّينة على ْ
عمدنا بعد ذلك الحت�ساب ما تكرر ذكره من الكلمات
ال�س ّت ،على وفق ال�شكل الذي وردت فيه ،بالتنوين
ّ
�أو بالواو �أو بالألف �أو بالياء .ثم رتّبت جداول بتلك
الكلمات ،وتكرارها ،با�ستعمال الأعمدة ،وا�ستخراج
الن�سبة املئوية .
 - 3نتائج الإح�صائية :
�أ -اخلطب:
بلغ عدد الكلمات الإجمايل يف اخلطب املختارة
ذكرت فيها الأ�سماء ال�ستة
نحو اثني ع�شر �ألف كلمةْ ،
23مرة� ،أي بن�سبة قدرها  0% ,19والأ�سماء التي
تك َّررت هيٌ � :أب وما �إليها بن�سبة  21%من جمموع

بالتنوين بالواو بالألف بالياء املجموع
� ٌأب
�أ ٌخ
ذو
مو
فو
هنو

4

1

-

-

5

-

2

3

4

9

-

3

2

4

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ب -الر�سائل:
بلغ العدد التقريبي للكلمات يف الر�سائل املختارة
نحو �أربعة ع�شر �ألف كلمة.كررت فيها الأ�سماء ال�ستة
 39مرة� ،أي بن�سبة  28,0%وفيها وردت كلمة � ٌأب
وملحقاتها 21م ّرة �أي بن�سبة  54%من جمموع
تكرار تلك الأ�سماء .وكلمة �أخ وما يليها  3مرات �أي
بن�سبة  6%وكلمة ذو وما يليها  15مرة �أي بن�سبة
� . 38%أما ن�سبة تكرار كل منها وفقا للموقع
الإعرابي فكانت على النحو الآتي� :أب غري امل�ضافة
مل ترد على الإطالق �أي بن�سبة 0%و�أبو  3مرات
�أي بن�سبة  0% , 7و�أبا  3مرات �أي بن�سبة 0%, 7
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و�أبي املجرور 15مرة� ،أي :بن�سبة  28%, 5وهي �أعلى
ن�سبة مثلما يالحظ .و�أما �أ ٌخ فلم ترد �إال على �صورة
(�أخا) املن�صوبة ،وتكررت  3مرات �أي بن�سبة , 5
 7%وذو املرفوعة بالواو تكررت مرتني فقط� ،أي
بن�سبة  5%, 12وذا وردت مرة واحدة� ،أي بن�سبة
 ،2%, 6وذي املجرورة تكررت  12مرة� ،أي بن�سبة
مقدارها � 20%, 7أما حمو وفو وهنو ،فلم تذكر،
وكانت ن�سبة تكرارها . 0%

و�أبي بالك�سر 5مرات ،وذو بالواو مرتني .وذي بالياء
مرة واحدة� .أي �أن املجموع  9مرات �أي بن�سبة تقرب
من  . % 0 ,053و�أكرث هذه الأ�سماء ترددا هو � ٌأب
بالرفع واجل ّر  6مرات �أي بن�سبة قدره  % 76من
جمموع تكرير هذه الأ�سماء وهو  . 9تليها ذو بالواو،
وذي بالياء ،وبلغت ن�سبة تكرارهما من املجموع 33
� 23%,أما الأ�سماء الأخرى وهي (�أخ) وما يليها،
و(حمو) ،و(فو) ،و(هنو) ،فلم ترد يف املقاالت
�ألبتة.ويف جمموعة �أخرى من املقاالت احلديثة
يطغى عليها طابع الذكريات ،وال�سرية ،ن�شرت هي
الأخرى منجمة يف جملة العربي ،على مدى �سنوات،
ثم جمعت يف كتاب بعنوان” مرف�أ الذاكرة” يبلغ
عدد كلماته التقريبي نحو  90480كلمة ،ذكرت هذه
الأ�سماء  52مرة �أي بن�سبة تقل عن  % 06,0وقد
تكررت على النحو الآتي:
اجلدول رقم 3

اجلدول رقم 2

بالتنوين بالواو بالألف بالياء املجموع
�أب
�أخ
ذو
حمو
فو
هنو

-

3

3

-

-

3

-

3

-

2

1

12

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

21

بالتنوين بالواو بالألف
�أب
�أخ
ذو
حمو
فو
هنو

يت�ضح من اجلدول �أن �أكرث هذه الأ�سماء �شيوعا يف
اال�ستعمال القدمي هي كلمة( � ٌأب امل�ضافة ،وقد بلغت
ن�سبة �شيوعها يف الن�صو�ص من الر�سائل واخلطب
نحو ،% 0, 1تليها من حيث ال�شيوع كلمة (ذو) التي
بلغ تكرارها نحو  24مرة �أي بن�سبة  %,09تليها كلمة
�أخ امل�ضافة ،فقد بلغ عدد تكرارها  12مرة� ،أي بن�سبة
قدرها . 0% ,046
جـ  -املقاالت:
يف ن�صو�ص من �أدب الرحالت يبلغ عدد كلماتها
التقريبي �سبعة ع�شر �ألف كلمة� ،أي ما يزيد على عدد
الكلمات يف الر�سائل املختارة بنحو ثالثة �آالف كلمة،
تكررت الأ�سماء على النحو الآتي� :أبو مرة واحدة،

بالياء

املجموع

4

4

1

12

21

3

2

2

12

19

-

5

2

1

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ويعطينا اجلدول ذو الرقم  3نتائج مماثلة� ،أو
ُمقاربة ملا �سبق ،ف�أك ُرث هذه الأ�سماء �شيوعا يف هذه
املقاالت هو � ٌأب املجرور بالياء ،يف مثل �أبيك ،فقد
تكرر  12مرة من �أ�صل � 52أي بن�سبة قدرها 23, 07
 . %وهذا ين�سحب على كلمة (�أخ) املجرورة يف مثل
�أخيك ،فقد تكررت  12مرة�،أي :بالن�سبة املذكورة
يف اال�سم ال�سابق ..وتلي هذين اال�سمني كلمة (ذو)
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الب�شري يحتمل الت�أثر باملتغريات العار�ضة ..و�إ�ضراب
النا�س عن ا�ستعمال هذه الكلمات يف �أيامنا يوجب
علينا �إعادة النظر يف القواعد .
ويت�ضح �أي�ض ًا �أنَّ �أكرث الأ�سماء الثالثة �شيوع ًا،
وتكرار ًا ،هو ( ال ُأب ) وا�ستعمالها م�ضافة �أك ُرث من
ري بني �شيوع (�أخ)
ا�ستعمالها مفرد ًة .وثمة
ٌ
تقارب كب ٌ
امل�ضافة لغري ياء املتكلم ،و�شيوع الأب .ولكن �شيوع
اال�سمني ال�سابقينْ .
ذي �أق ُّل من �شيوع ْ
وي�ستح�سنُ  ،بنا ًء على النتائج املذكورة� ،أنْ ُين ّقح
النحوي يف هذه امل�س�ألة ،فت�ستبعد كلمتا
ال َّد ْر�س
ُّ
فو ،وحمو ،من َ
تلك الأ�سماء ،التي خالفت الأ�صل،
و ُيكتفى بالإ�شارة �إليهما ،والتنبيه عليهما ،من باب
ربت
اال�ستدراك على اخلوالف� ،أي تلك التي � ْأع ْ
بحروف بدال من احلركات الق�صار� .أما (الهنو)
ف ُي ْ�ستح�سنُ – يف ر�أينا – �إهماله كلي ًا ،واتّبا ُع ر�أي
والزجاجي ،يف ذلك ،الن�سجامه مع الواقع
الف ّراء،
ّ
اللغ ـ ــوي �أكرث من غريه.

املرفوعة بالواو ،فقد تكررت  5مرات من �أ�صل
ذكرت فيها الأ�سماء ال�ستة� ،أي بن�سبة .9%, 6
مرة ْ
�أما ن�سبة تردد بقية الأ�سماء فراوحت بني  2%و8
 .% 7,وتت�أكد لدينا نتيجة �سابقة تكررت وهي �أن
الكلمات :فو ،وحمو ،وهنو ،مل تزد ن�سبة تكرارها عن
ال�صفر يف املئة.
 - 4مناق�شة النتائج:
يت�ضح من ال ّنظر الإح�صائي �أنَّ هذه الكلمات
ُ
رفت بالأ�سماء ال�ستة ،لي�ست مت�ساوية يف
التي ُع ْ
التداول وال�شيوع ،و�إمنا الذي هو �شائ ٌع منها ،متداول
ح�س ُب .هي :ال ُأب ،وال ُأخ،
يف اللغة املكتوبة ،ثالث ٌة ْ
وذو� .أما فو ،وحمو ،وهنو ،فقد كانت ن�سبة �شيوعها
يف العينة من النرث القدمي ،واحلديث� ،صفر ًا .وهذا
�شج ُع على القول ب�أنَّ ما يذكره ال ّنحا ُة ح ْول عدد هذه
ُي ّ
الأ�سماء �شيء مبال ٌغ فيه ،ونحن ال ننكر وجود مثل
هذه الأ�سماء يف العربية قدميا �إال �أن الدر�س النحوي
يف حاجة للمراجعة من ع�صر لآخر ،والقواعد لي�ست
تنزيال مقد�سا ،و�إمنا هي من و�ضع النا�س ،واملجهود
52
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� ٌأب� ،أ ٌخ ،ح ٌم كذاك ،وهـ ـ ٌـن
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