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(بالجمل المصّدرة )  أْن( و)أنَّ
 

 ترجمه عن األلمانية –للمستشرق ولف ديتريش فشر 
 سماعيل عمايرةإالدكتور 

 

 مالحظة )للمترجم(:

 نشر هذا البحث بعنوان:

 Zeitschrift fürفي المجّلة األلمانّية:  Dass – Sätzte mitأْن  undأّن 

arabische Linguistik  ة وهةةي تصةةدر عةةن دار مجلّةةة لدراسةةال الللةةة العربّيةة
بألمانيا اللربّية، العدد  Wies badenفي مدينة  Otto Harrassowitzالنشر 

 .11-42ص  1591( لسنة 1)

 Wolfdietrich Ficherأمةةا صةةاحب البحةةث فسةةو المستشةةرق األلمةةاني 
أحةةةد المستشةةةربين البةةةارأين، وهةةةو أسةةةتاذ كرسةةةي الللةةةال الشةةةربّية ومةةةدير معسةةةد 

 Erlangenنةورنبر   –األوروبّية في جامعةة إيةرلنجن الللال والحضارال غير 

– Nürnberg .بألمانيا اللربّية 

الللوّيةةة وبتبّنيةةه ل كةةرة تقسةةيم العربّيةةة  لقةةد عفةةرف هةةذا المستشةةرق بدراسةةاته
ل القةةول فيسةةا فةةي مقةةال سةةابق ألقةةا  سةةنة  فةةي  1591تاريخيةةاإ إلةةا مراحةةل، فّصةة

، ونشر 1591المي في كانبرا سنة المؤتمر الثامن والعشرين ليوم االستشراق الع
 Abr - Nahrain 12 (1971) 15-18, Leidenفي مجّلة: 
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 Die Perioden des klassischen Arabischبعنوان:          

وبد ترجمف مقاله هذا بعنةوان: االمراحةل الأمنّيةة للعربّيةة ال صةحاا وبةد أّكةد 
ب اشةةةةتره فيةةةةه المستشةةةرق افيشةةةةرا فكرتةةةةه هةةةةذ  بمقةةةةاالل أخةةةةر  نشةةةةرل فةةةةي كتةةةةا

ستشربين األلمان، وبد صدر باسةم هةذا المستشةرق تكريمةاإ مةنسم ممجموعة من ال
 له، وهذا الكتاب هو:

Grundriss der Arabischen Philologie, Band I, 

Herausgegeben von Wolfdietrich Fischer, 1982 Wiesbaden. 

ن مةة –رابي التةةي وجةةدل اهتمامةةاإ فةةي الوسةة  االستشةة –ونظةةراإ لمةةا هرا ةةه 
حصةةةةا ية و رّدهةةةةا مأيةةةةداإ مةةةةن الدراسةةةةال ا إ أهمّيةةةةة وخ ةةةةورة، تسةةةةتدعي ألخةةةةذها أ

لوّيةةة، فقةةد رأيةةل أن أتةةرجم لةةه هةةذا المقةةال الةةذ  هةةو مثةةل  ت بيقةةي لوالتاريخّيةةة ال
 علا نظريته في تقسيم الللة العربّية تاريخياإ إلا مراحل.

 " و"أّن"الجمل العربّية المصّدرة بـ "أن  

 –تلةةه التةةي تتصةةدر الجملةةة العربّيةةة  –واأْنا والكةةنا  وال اإْناتةةأتي األد
 وأّن. ولكّن(. علا نم ين: مخّ  ة )إْن، وأْن، ولكْن(، وثقيلة )إنّ 

أّما الكنا فإّن مجال االختيار بين استعمالسا مخّ  ةة أو ثقيلةة منةو  ببنةا  
ا اإْن واإّنا فةةإن الوظي ةةة الداللّيةةة للج ملةةة هةةي المقيةةا  الجملةةة التةةي تليسةةا. وأّمةة

الحاسم في االختيار بينسما؛ فةاإّنا تقع ببل الجملة الخبرّية المستقّلة بةذاتسا، أمةا 
 .*في التركيب الشر ي Vordersatzاإْنا فسي حرف يتصّدر جملة الشر  

                                                           

ضةةربين مةةن الن ةةق لعنصةةر للةةو  واحةةد ثةةم  –كمةةا بةةال الحقةةاإ  –مةةن الواضةة  أن المؤلةةف يعتبةةر اإْنا واأْنا * 
 لحق بسما اختالف المعنا إلحاباإ ثانوياإ )المترجم(.أف 
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ْيةةد أّن  بةةد تصةةّدرل الجملةةة الخبرّيةةة، واسةةتول مةةع اإّنا فةةي وظي تسةةا اإْنا َب
ن كةةان نةةادراإ  –وبةةد حةةدث هةةذا  .(1)الداللّيةةة  فةةي مرحلةةة مةةا ببةةل الكالسةةيكّية –وا 

Vorklassisch Arabisch كمةا هةي  –، وفةي ذلةه إشةارة إلةا أّن اإْنا واإّنا
واحد، ثم أفلحق  هما ضربان من الن ق لعنصر للو    –في الكْنا والكّنا  الحال

التةاري  مةن بسما اختالف المعنا إلحاباإ ثانوياإ. وبد تمّيأا داللياإ في فترة ما ببةل 
 .vorhistorische Periodeحياة الللة العربّية 

ا –أّما األداتةان السةالف ذكرهمةا  فةيمكن مالحظةة ذلةه فيسمةا  – اأْنا واأنَّ
 من خالل مسيرة الت ور التاريخي لللة العربّية.

ا الجمل المصدرّية، وهما تناظران إلا حّد بعيد واأنّ  تتصّدر األداتان اأْنا
انّيةةة. ويتحةةّدث النحةةاة العةةرب عةةن اأْنا المصةةدرّية، فسةةي التةةي األلم dassكلمةةة 

ْيةةد أّن  تقةةوم مقةةام المصةةدر، والتعبيةةر بةةةاأْنا وال عةةل بةةد يفعةةّوَ عنسمةةا بمصةةدر. َب
أحةةداإ مةةن النحةةاة العةةرب أو مةةن األوروبيةةين المستمةةين بنحةةو العربّيةةة ال صةةحا لةةم 

ي أن تفصةةّدر الجملةةة متةةا ينبلةة :يقةّدم تصةةّوراإ واضةةحاإ يجةةاب بةةه عةةن هةذا السةةؤال
 االسمّية بةاأْنا ومتا ينبلي تصديرها بةاأّنا.

يبدو أّن النحاة العرب إذ ين لقون من االستعمال السا د للعربّية ال صحا 
فةةي أمةةانسم يةةرون أّن الوضةةع ال بيعةةي لةةةاأْنا هةةو أن تكةةون اأْنا الناصةةبة. وهةةذا 

، (4)أّنه لم يتحقق بعةد يعني أّنسا تتصّدر جمالإ تعرب عن حدث يفؤمل تحققه بيد
. غيةةر أّن (1)بةةةاأّنا أمةةا الجمةةل التةةي تعّبةةر عةةن حقيقةةة ثابتةةة فتفصةةّدر فةةي العةةادة

                                                           

 .  Fischer & 339 Anm. 2انظر  ( 1) 
حاالإ، ألنسا لما ال يقع  : اال تقع ]أْن الناصبة[ مع ال عل2س ر  13ص 4بال المبّرد في المقتضب جة ( 4) 

 111والأمخشةةةةر  ص ،1سةةةة ر  439يضةةةةاإ الأجةةةةاجي صأوانظةةةةر  ا،فةةةةي الحةةةةال، ولكةةةةن لمةةةةا يسةةةةتقبل
 . 12س ر

: اولةو بلةل: أعلةةم أن تقةوم يةا فتةةا لةم يجةأ، ألّن هةةذا 11سةة ر 13ص 4بةال المبةّرد فةةي المقتضةب جةة ( 1) 
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العربّية بد عرفل حاالل لجمل تتصدرها اأْنا دون فعل منصوب، وهةي حةاالل 
ليسةةةةل نةةةةادرة فةةةةي المرحلةةةةة الكالسةةةةيكّية، بةةةةل هةةةةي شةةةةا عة فةةةةي مرحلةةةةة مةةةةا ببةةةةل 

 اعدة األساسّية للنصب بةاأْنا.الكالسيكّية، وهذا يتعاَر والق

يلجأ النحاة العةرب فةي ت سةيرهم لسةذ  الحةاالل إلةا اسةتخدام المصة لحين 
 اهتيين:

 اأْنا المخّ  ة؛ وتجي  من النص في موضع يصّ  أن تجي  فيه اأّنا. .1

إنسةةةا تقةةةوم بةةةدور عالمةةةة  Fleischواأْنا الم ّسةةةرة؛ وبةةةد بةةةال فيسةةةا فلةةةيش  .4
 .(9)من أدرجسا في باب اأْنا المخّ  ة. ومن النحاة (2)التربيم ):(

ةةة  فف مجةةةال اسةةةتعمال اأْنا، إّن تقةةةديم مثةةةل هةةةذ  المصةةة لحال الممّيةةةأة َلَيصإ
الةةةذ  ولكنةةةه ال يلنةةةا كثيةةةراإ فةةةي حةةةل مسةةةألة الت ريةةةق بةةةين اأْنا واأّنا، فالمةةةذهب 

خا  ةاإ يقةوم علةا أسةا   مةن اعتبةار اأْنا ناصةبة  يعتبر اأْنا مخ  ةة ي ةرح حةاّلإ 
 لل عل.

لةةةا أ  حةةةال فةةةإّن النحةةةاة العةةةرب ال يةةةذكرون أ  سةةةبب لوبةةةو  اأْنا فةةةي وع
 مقام اأّنا، كما ال يقّدمون أ  شر  يجّوأ إحالل اأْنا محل اأّنا.

                                                                                                                                              

 شي  ثابل في علمه. فسذا من مواضع اأّنا الثقيلةا. 
(4)  H. Fleisch: Yaqtula cananéen et subjonctif arabe. in: Studia Orientalia in memoriam 

Caroli Brockelman. Halle (Saale) 1968, S.72.  
( باب مةا تكةون فيةه 241ص 1جة Derenbourg)في  بعة  295ص 1انظر حول اأْنا الم سرة: سيبويه جة (  9) 

 (.  993)صل  9س ر 129نظر الأمخشر  صاأْنا بمنألة اأ ا، وا
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 نمةاذ  صةالحة للعربّيةةفاألمثلة المصةنوعة التةي يوردهةا النحةاة علةا أّنسةا 
ة تةدل ذا الشةواهد التةي تنتمةي إلةا نصةوص مرحلةة مةا ببةل الكالسةيكيّ الجيدة، وك

 ايةةة بيةةود شةةكلّية. هةةذا إذاسةةتعمال اأْنا ال يخضةةع بحةةال إلةةا أبوضةةوح علةةا أن 
مةةر مةةن فةةي الحسةةبان. فسةةيبويه يعةةَر هةةذا األ (9)أخةةذنا العربّيةةة ببةةل الكالسةةيكّية

 :(9)خالل النماذ  اهتية

 أكتبف إليه أن ال تقل ذاه. -أ
 كتبلف إليه أْن يقوَل ذاه. -ب

 كتبلف إليه أْن ال تقولف ذاه. - 

الشكل الذ  يأتي عليه ال عل في هذ  الجمل غيةر متوبةف علةا اأْنا، إّن 
ة فةةةاأْنا ال تةةؤثر فةةي ال عةةل الةةذ  يليسةةا، إْذ بوسةةع المةةر  أن يصةةو  ال عةةل فةةي عةةدّ 

و بةل جملةة اأْنا منةو  بالشةكل الةذ  يةأتي عليةه أشكال، ال بل إن ت سةير اأْنا أ
 تي:ال عل. أّما ت سير الجمل السابقة فسو علا النحو اه

 إليه: لكتب

 ال تقل ذاه. -أ

 أنه ال ينبلي له أْن يقوَل ذاه. -ب

 أّنه ال تقولف ذاه )أ : لي  من عادته أن تقول ذاه(. - 

 أْنا هي:اوجرياإ علا مذهب النحاة العرب تكون 

 .أْن الم سرة -أ

 .أْن الناصبة -ب

                                                           

 Die Periodenانظةر حةول م سةوم مرحلةة مةا ببةل الكالسةيكية مةن حيةاة العربّيةة المقالةة التةي كتبتسةا بعنةوان:  (  9) 

des klassischen Arabisch المنشورة في مجلة Abr Nahrain, 12, 1972 S. 15-18 . 
 . (213ص 1جة Derenbourg)وفي  بعة  211ص 1انظر سيبويه جة ( 9) 
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 أْن المخّ  ة. - 

أن يسةةةتعاَ بةةةةاأّنها عةةةن فيسةةةا  فالحةةةال األخيةةةرة هةةةي الوحيةةةدة التةةةي يصةةة ّ 
نةةةةوا  المضةةةةار  مرفوعةةةةاإ لمةةةةا كانةةةةل هةةةةذ  األمثلةةةةة المصةةةةنوعة تتضةةةةّمن أأْنا. و ا

ومنصةةةةوباإ ومجأومةةةةاإ اّتضةةةة  أّن اسةةةةتعمال المضةةةةار  بعةةةةد اأْنا لةةةةم يكةةةةن مقّيةةةةداإ، 
مر بعد اأْنا كان جا أاإ وعليه شواهد ف إلا ذله أن استعمال الماضي واألويضا

ا (1)نحةاة العةربكثيرة تدعمه، وهو علا أ  حال لي  موضع خالف لةد  ال ، أّمة
 النماذ  التي ي رحسا سيبويه فيمكن أن تستكمل الصورة هكذا:

 ذاه. كتبل إليه أن لم تقل -د

سيبويه جمل اأْنا من ّية فقة  وهةو يعةَر األشةكال الممكنةة التةي بةد  يستخدم
 يأتي عليسا ال عل، ألّن استعمال المضار  بعد اأْنا َغْيَر مقّيد  يبدو له موضع شه.

ة فةةةي أمنةةةه لةةةم تعةةةد تسةةةتعمل اأْنا جةةةع إلةةةا أّن العربّيةةةة الكالسةةةيكيّ وهةةةذا را
لشةةةةةعر فةةةةةي مرحلةةةةةة مةةةةةا ببةةةةةل المتبوعةةةةةة بمضةةةةةار  مرفةةةةةو ، بينمةةةةةا يقةةةةةّدم القةةةةةر ن وا

 يةأتي المضةار  المرفةو  فيسةا مثلة واضحة علا ذله، وهةي أمثلةة الأ الكالسيكية
ال يعبأ  -جي مثالإ كالّأجا –ن بعَ النحاة أ. غير (5)مقيداإ بالسين أو بالن ي إالّ 

ْو  (13)بتقةةةةةةديم جمةةةةةةل جةةةةةةا  فيسةةةةةةةا المضةةةةةةار  مثبتةةةةةةاإ بعةةةةةةةد اأْنا  وبةةةةةةذا أمكةةةةةةن َصةةةةةةة
 النماذ  السال ة في صورة مثبتة  علا النحو اهتي:

                                                           

حيةةةث يقةةةول: افةةةإن وبعةةةل ]أن[ علةةةا  9سةةة ر  13ص 4وانظةةةر المبةةةرد جةةةة Fischer § 414 نظةةةرا ( 1) 
 الماضي، نحو: سّرني أن بمل... كان جّيداإا. 

إن اعتبار مجي  المضار  بعد اأْنا مرتب اإ بالضةرورة بالسةين، أو سةوف، أو االا لةي  سةو  نتيجةة للمةذهب  (  5) 
ا عّمةةةا حةةةذف مةةةن اأّنا حتةةةا   ةةةة، وأّن هةةةذ  األدوال إْن هةةةي إالّ الةةةذ  يةةةر  أّن اأْنا هةةةذ  هةةةي المخ  اعةةةَو

ومةةا  213ص 1جةةة Derenbourgومةةا يليةةه )ومةةن  بعةةة  2سةة ر 214ص 1صةةارل اأْنا، انظةةر سةةيبويه جةةة
 وما يليه.  13س ر 11ص 4( وانظر المبرد جةايليس

ا[ األفعةال التةي تةدل علةا ل: اأنْ وما يليةه: فةإن وبعةل ببلسةا ]أ  ببة 13س ر 439يقول الأّجاجي ص ( 13) 
 ثبال الحال والتحقيق ارت ع ال عل هسنا وكانل مخ  ة من الثقيلة، كقوله: اعلملف أن تقومفا. إ
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 كتبلف إليه أْن بل ذاه. -أ

 كتبلف إليه أْن يقوَل ذاه. -ب

 قولف ذاه.تكتبلف إليه أْن  - 

 .(11)كتبلف إليه أْن بلَل ذاه -د

يد االستعمال القر ني لللة انسجام هةذ  النمةاذ  ولننظر فيما يأتي كيف يؤ 
 من خالل: (14)مع وابع االستعمال الللو 

 :9ية سورة ص، اه -أ

 .(11)اوان لق المأل منسم أن امشوا واصبروا علا  لستكما

 :49سورة البقرة، اهية  -ب

 .اإّن الله ال يستحيي أن يضرب مثالإ ما بعوضةا

 :123سورة النسا ، اهية  - 

 كم في الكتاب أْن إذا سمعتم  يال الله يفك ر بساا.اوبد نّأل علي
 :91سورة الما دة، اهية 

 تكون فتنةا )ثمة برا ة بنصب تكون، وهي شا عة(. اوحسبوا أالّ 
 :43سورة المّأمل، اهية 

 ااعلم أن سيكون منكم مرضا

 :1ية سورة النمل، اه -د

 .في النارا انود  أن بوره من
                                                           

 ال عةةلف ن يلةةي اأْنا أمةةر علةةا نظرّيةةة العةةوَ، بتخ يةةف اأْنا مةةن اأّنا حتةةا بعةةد سةةيبويه هةةذا األ يحمةةلف  ( 11) 
ومةةا يليةةه  2سةة ر 214ص 1نظةةر سةةيبويه جةةةالماضةةي، الةةذ  يت لّةةب ابةةدا تعويضةةاإ عةةن المحةةذوف. )ا

 أّن هذ  القاعدة تعوأها الشواهد الللوّية.  وما يليسا( إالّ  213ص 1جة Drenbourg ومن  بعة
وذلةه ألّن الشةواهد الشةعرّية يمكةن أن تتةأثر بمت لبةال الةوأن الشةعر ،  ،الشواهد المضروبة هنا بر نية فحسب (  14) 

 ة. سا التي تقّدمسا الشواهد القر نيّ وهي علا أّ  حال تقّدم الصورة عين
 وبيل عمر بن أبي ربيعة: Delectus 18,12انظر أمثلة المضار  المؤكد المن ي في  ( 11) 

 شةاإ إن أتةةا ف يقبلن بي مفحر    أرسةلل إذ رأل بعةاد  أن ال 
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 :111سورة الما دة، اهية 
 .نااتنعلم أن بد صدباو 

 :9سورة البلد، اهية 
 .اأيحسب أن لم ير  أحدا

وفضةةةالإ عةةةةن ذلةةةه فةةةةإّن اأْنا تتصةةةّدر جمةةةةالإ ال يت ةةةق بناؤهةةةةا تمامةةةاإ وهةةةةذ  
بةارن ذلةه  ،(12)النماذ . وهذا يعني أّن الجملةة بعةد اأْنا ال تخضةع لقيةود بنيوّيةة

 مثالإ بما ورد في:

 :119عراف، اهية سورة األ -

 .جلسماأأن يكون بد ابترب اوأن عسا 

 :15سورة النجم، اهية 
 .ما سعاا نسان إالّ اوأن لي  للإ 

 :9سورة البلد، اهية  -

 .اأن لن يقدر عليه أحدا

 :133عراف، اهية سورة األ -

 .اأن لو نشا  أصبناهم بذنوبسما

 :132سورة الّصافال، اهية  -

 .براهيمااونادينا  أن يا إ

 :13سورة يون ، اهية  -

 .(19)دعواهم أن الحمد لله رب العالمينا او خر
                                                           

فةإن ارتبةا  اأْنا لي  في القر ن الكريم شةواهد علةا اأْنا متقدمةة علةا الضةما ر الشخصةّية، ومةع ذلةه  ( 12) 
 (. Wright 81 Aبالضما ر المتصلة أمر ممكن. )انظر الشواهد علا ذله لد  

المالحظةة  212فقرة  W. Fischerانظر مأيداإ من الشواهد علا اأّنا التي تسبق الجملة االسمّية لد   ( 19) 
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يتضةة  مةةن المثةةال )أ( مةةن بةةين األمثلةةة المستشةةسد بسةةا، وهةةو الةةذ  يسةةمّيه 
ّنمةا هةي  النحاة العةرب اأْن الم ّسةرةا أّن اأْنا ليسةل جةأ اإ مةن الجملةة ال رعّيةة، وا 
تابعة للجملة األساسّية، وهي حلقةة وصةل تشةير إلةا الجملةة التابعةة التةي بامةل 

المصدر، فةاأْنا ال تدخل في بنا  الجملة وال في معناها. )انظر مثالإ سورة  مقام
 (.13يون ، اهية 

التةةي ينبلةةي أن توضةةع اأْنا فيسةةا مقابةةل كلمةةة  وهةةذا يسةةر  علةةا الحةةاالل
dass  لمانّيةةةة، ويسةةةر  أيضةةةاإ علةةةا األنمةةةا  األخةةةر  مةةةن األمةةةن عنةةةد الترجمةةةة

علةةةا  –رحلةةةة مةةةا ببةةةل الكالسةةةيكّية فةةةي م –الجمةةةل. فةةةاألمر ال يقتصةةةر فةةةي اأْنا 
مجةةةرد كونسةةةا أداة تت لةةةب فعةةةالإ منصةةةوباإ، بةةةل يتجةةةاوأ ذلةةةه؛ فال عةةةل المنصةةةوب 

 انظر مثالإ: finale Bedeutungيفكسب الجملة ال رعّية معنا غا باإ 

 .إليه أن يقول ذاه لف كتب -

 .)أ : كتب إليه أنه ينبلي عليه أن يقوَل ذاه(   

 .إليه أن تقولف ذاه لكتب -

 .ليه أّن من عادته أْن تقوَل ذاه(إ)أ : كتب    
 اأّنا تةةرتب  دا مةةاإ  وبينمةةا ال تةةؤثر اأْنا فةةي بنةةا  الجملةةة التةةي تليسةةا، فةةإنّ 

باسم أو ضمير، كما تحد د اأّنا أيضاإ شكل الكلمةة التةي تليسةا، فةال بةّد مةن أن يليسةا 
االنتبةةا  إلةةا اسةةم منصةةوب أو ضةةمير متصةةل. فةةةاأّنا كمةةا هةةي الحةةال فةةي اإّنا تثيةةر 

                                                                                                                                              

 وكذله بيل األعشا الذ  يستشسد به النحاة وهو: 4
 أن هاله كل من يح ا وينتعلف    وافي فتية  كسيوف السند بد علم

مقالةةة خاصةةة بسةةا  A. Fischerاللةةها التةةي أوالهةةا  نةةد المسةةلمين اأشةةسد أن ال الةةه إالّ وتعبيةةر الشةةسادة ع
 تحل عنوان:

Zur Syntax der muslimischen Bekenntnisformel. 
فيسةةا  وبةةد ابتصةةر 941-914الصةة حال  1511العةةدد الرابةةع لسةةنة  Islamicaوبةةد نشةةرل فةةي مجلةةة 

 علا معالجة استعمال اأْنا التي تسبق ن ي الجن .
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مةن خةةالل  topic  الحةةديث و االسةم التةةالي أو الضةمير، وتبةةرأ  إبةراأاإ بوصةة ه موضة
، فسي إذ تستو  مع اإّنا مةن حيةث الوظي ةة التأكيديةة comment(19)التعليق عليه 

 . انظر:(19)تتمّيأ عنسا بتصدر الجمل ال رعّية ال الجمل األساسّية

 إّن أخاه ذاهب. -

 أْعلمف أّن أخاه ذاهب. -

ا واأْنا هةةو علةةا الصةةعيد الةةوظي ي كةةالخالف بةةين  فةةالخالف إذن بةةين اأنَّ
 المؤّكد وغير المؤّكد، هكذا:

 اإّنا: اأْنا )من غير سمة مميأة(

 مؤكد: غير مؤّكد

وهي  –ويؤيد هذ  العالبة من ناحية الوظي ة الداللّية ما نرا  من أّن اأْنا 
جملةة ال رعيةة، بينمةا تعّبةر اأّنا ال تؤثر في بنية ال –التي ليسل لسا سمة مميأة 

عن وظي تسا التأكيدية بشي  يل ل النظر تفْحدثه في الجأ  االسةمي مةن  المؤكدة
 الجملة، ولذا كانل تستلأم بنية محّددة للجملة ال رعّية.

والتأكيةةد مةةن خةةالل اأّنا يرتكةةأ فةةي اللالةةب علةةا إبةةراأ الحةةدث فةةي صةةورة 

                                                           

فةي العربّيةة الكالسةيكّية، وذلةه ببسةا ة  Topik –comment –Sätzeيمكةن أن تبنةا الجمةل التأكيديةة  ( 19) 
ؤكةدة براب ةة مفسي تدور إذن حةول الجمةل ال ،من خالل َتَصدُّرها بما يتناسب والمقام من تعابير اسمية

Kopolativsätze ظةةةر انFischer § 368-370  وتعةةةرف العربّيةةةة مجموعةةةة مةةةن األدوال التأكيديةةةةة
Topikalisier ungspartikel  اأّماا.  ا ومنسا أيضاإ برأها اإّنا، واأّنا والكنّ أمن 

ون ( بقولةةه: اإّنا واأّنا همةةا تؤكةةدان مضةةم919)فصةةل  1سةة ر 119لةةا هةةذا ذهةةب الأمخشةةر  صا  و  ( 19) 
معسةةةا علةةةا اسةةةتقاللسا ب ا ةةةدتسا والم توحةةةة تقلبسةةةا إلةةةا حكةةةم  مكسةةةورة الجملةةةةف أّن ال الجملةةة وتحققانةةةه، إالّ 

 الم رد...ا. 
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 .(11)النحاة العرب يقينّية أو محّققة. وبد أثبل ذله بعَ

إذن، فال يصةةل الةةذ  يحسةةم بةةين اسةةتعمال اأْنا واأّنا فةةي مرحلةةة مةةا ببةةل 
 الكالسيكّية يمكن أن يعّبر عنه علا النحو اهتي:

يكون االسم مؤّكداإ، وفةي غيةر أن  تتصّدر الجمل ال رعّية بةاأّنا حين يلأم
 ذله من الحاالل تتصّدرها اأْنا.

واأّنا فةي  احديد القاعدة التي تف ّرق بين اأنْ وعلا النحو الذ  أمكن فيه ت
مرحلة ما ببل الكالسيكّية، يمكن أن يسر  ذله أيضاإ من الناحية البنيوّيةة علةا 

 نظيرتيسما الكْنا والكّنا إلا يومنا هذا.

براأ جانب التباين إ: تفعنا الكّنا بV. Cantrinoوفي هذا يقول كانترينو 
الكْنا فتستعمل فيما عدا ذله من الحاالل، وذله الداللي في وظي ة االسم، أّما 

 .(15)حين ال يسم  بنا  الجملة النحو  باستخدام الكّنا

صةف الثةاني مةن نلم تعد النصوص العربّية في المرحلة الكالسيكّية منةذ ال
القرن الثامن الميالد  )الثاني السجر ( تشير إلا اختالف بةين ال عةل المضةار  

تعةةةد لةةةه وظي ةةةة  المنصةةةوب، فالمضةةةار  المنصةةةوب لةةةم المرفةةةو  وال عةةةل المضةةةار 
ارتبا ه بأداة محّددة  داللّية مستقلة خاصة به، وبد أصب  استعماله متوب اإ علا

ا، واحتةةاا واكةةيا، فسةةذا يعنةةي فةةي الجمةةل دوال الجمةةل ال رعّيةةة، نحةةو: اأنْ أمةةن 
ل بسةا: ال رعّية المصّدرة بةاأْنا أّن: اأْنا + فعل مضةار  مرفةو ، يجةب أن يسةتبد

اأّنا + فعل مضار  مرفو ، ف ي المرحلة الكالسيكّية بعد القةرن الثةاني ال يمكةن 
                                                           

( فالمبّرد يتابع هناله با الإ: اوتقول: أظن أّنه ستقوم، ألنه شي  بةد اسةتقر 1عال  حاشية ربم )أانظر  ( 11) 
 في ظّنها. 

 . Cantrino III 40 und 43 انظر ( 15) 
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 علا النحو اهتي: تتم صياغة النماذ  التي ذكرها إالّ أن 

 / لم تقل ذاه.إليه أْن بللَ  لف كتب -أ

 ذاه. تقل/ ال بللَ إليه أّنه  لف كتب

 ذاه. يقولَ إليه أْن تقوَل/ ال  كتبلف  -ب

/ ال تقولف ذاه.إليه أّنه تق كتبلف   ولف

وبذا فقد تحول الخالف بين اأّنا واأْنا، فبينما كان في األصل يتمثل في 
التعبيةةةر عةةةن االتأكيةةةدا باسةةةتخدام اأّنا مقابةةةل اعةةةدم التأكيةةةدا باسةةةتخدام اأْنا فقةةةد 

 أصب  خالفاإ من نو   خر هو:

 علا المستو  التركيبي: -

 ار  المنصوب.اأّنا مع المضار  المرفو : مقابل اأْنا مع المض

 وعلا المستو  الداللي: -

 حدث ثابل محقق: مقابل حدث منو  غير محقق.

لقةةةد كةةةان منتظةةةراإ فةةةي ظةةةّل هةةةذ  الظةةةروف أن يمتةةةد الخةةةالف فةةةي الوظي ةةةة 
 الداللّيةةةة بةةةين اأّنا واأْنا إلةةةا اسةةةتعمالسما مةةةرتب تين بال عةةةل الماضةةةي، ثةةةّم يتبةةةع 

حةةالل التعبيةةر بةةةاأّنا ذلةةه اسةةتبعاد تةةدريجي للتعبيةةر بةةةاأْنا مةةع ال عةةل ا لماضةةي وا 
 ورّبمةةةةةةا ل تةةةةةةرال أمنّيةةةةةةة –بةةةةةةدالإ منةةةةةةه، بيةةةةةةد أّن الوابةةةةةةع الحةةةةةةالي لللةةةةةةة المكتوبةةةةةةة 

 االختالف الداللي، هكذا: ما يأال يبد  باستمرار هذا –متقّدمة ت تقر إلا بحث 

نو  تحّققه بةاأْنا مع المضار  تحت ظ الجملة التابعة التي ال تصف حدثاإ يف  -
 المنصوب.
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 در اأّنا جملة فرعّية تفَعّبر عن حدث محقق أو حقيقة مثبتة.تتص -

وعليه، فإن ثالثة أنما  ما تأال متبقية في العربّية المكتوبة المعاصرة من 
 ربعة المذكورة التي تفجو أها المرحلة الكالسيكّية، وهي:نما  األاأل

 .ذاه تقل لم/ بللَ إليه أّنه  لف كتب -أ

/ ال تق لف كتب -ب  ولف ذاه.إليه أّنه تقولف

 .(43) لبلف منه أن تقوَل/ ال تقوَل ذاه - 

فةي بوالةب تعبيرّيةة  فلةم يعةد يةأتي إالّ  اأّما التعبير بال عل الماضي بعد اأنْ 
ثابتةةة كمةةا هةةي الحةةال بعةةد بعةةَ األدوال، نحةةو: ابعةةد أنا، وامنةةذ أنا، واإلةةا 

َلا، ف َل، والةةةةم َيلبةةةةث أن َفَعةةةة ا أنا، وبعةةةةَ التعةةةةابير، نحةةةةو: اسةةةةبق لةةةةه أْن َفَعةةةة أّمةةةة
اسةةتعماله غيةةرف المقيةةد فقةةد اخت ةةا. فةةالتلير الجةةوهر  مقةةابالإ بمةةا هةةو حاصةةل فةةي 

ن إساسةّية هةي التةي تقةرر مةا كالسيكية يتمثل في أّن الجملةة األمرحلة ما ببل ال
كانةةل الجملةةة ال رعّيةةة ستتصةةدر بةةةاأْنا أو اأّنا، ف ةةي مرحلةةة مةةا ببةةل الكالسةةيكّية 

 ّمن الجملة ال رعّية اسماإ يت ّلب تأكيداإ.تفختار اأّنا للتعبير بسا حين تتض

ا العربّيةةة المكتوبةة المعاصةةرة فتختةار اأّنا حةةين تفْعلإةن الجملةةة األساسةةية  أّمة
إيضةةةاحاإ ثابتةةةاإ أو مةةةا شةةةاكل ذلةةةه؛  و مسةةةمو  أو مفْوضةةة أعةةةن شةةةي ، ملحةةةوظ 

و موافقةة أومقةدرة أوتختار اأْنا حين تعلن الجملةة األساسةّية عةن أمنيةة أو  لةب 
 إلا غير ذله. شي ..علا 

بةةةين اأّنا واأْنا أمةةةر متعلةةةق بالبنيةةةة الداللّيةةةة للجملةةةة  –ذن إ –فاالختيةةةار 
                                                           

إليةه أن يقةول ذاه. وهةو مةن التراكيةب الجةا أة فةي عربّيةة المرحلةة الكالسةيكّية، لةم  إَن التعبير بةة: كتبةل ( 43) 
يعد له استعمال في العربّيةة المكتوبةة المعاصةرة، ولةذا اختيةر هةذا المثةال:  لبةلف منةه... للتمثيةل علةا 

 . اأْنا + المضار  المنصوب
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 المتبوعة. وبذا فإن استعمال اأّنا أو اأْنا في األمثلة اهتية:

 من الممكن أن يقوَل ذله.

 من المعروف أنه يقولف ذله.

 أو:

 بّرر أْن يقوَل ذله.

 بّرر أّنه سيقولف ذله.

مكةانا واالمعرفةةا فةي المثةالين األولةين، االختالف الةداللي بةين اا بف علا متو 
وهو متوبف علا االختالف الداللي الكامن في معنا ال عةل ابةّررا فةي المثةالين 

 التاليين.

 سماعيل عمايرةإد. 

 

 

 

 

 

 



 - 135-  

 المصادر المستشهد بها

 وقد ذكرت وفقًا لالختصارات التي وردت عليها

- CANTARINO V. CANTARINO: Syntax of modern 
Arabic Prose. Vol. I-III, Bloomington/ 
London 1974-75 (Asian Studies 
Research Institute. Oriental series, no. 
4). 

- Delectus J. NOELDEKE (ed.): Delectus Veterum 
Carminum Arabicorum. (Berolino 
1890:) Wiesbaden 1961. 

-DERENBOURG Kitâb. Le livre de Sïbawaihi… publ. 
par H. DERENBOURG. Paris 1881-
1889. 

- FISCHER W. FISCHER: Grammatix des 
Klassischen Ara-bisch. Weisbaden 
1972 (porta linguarum Orient atium 
N.S. xi). 

المبرد: كتاب المقتضب، تحقيق محمد  -مبرد -
-1119، القاهرة 9-1جأا  عبدالخالق عضيمة، األ

 هة.11

 هة.1119سيبويه كتاب سيبويه، بوالق  -

- WRIGHT W. WRIGHT: A Grammar of the 
Arabic Language. 3rd ed., vol. I-II, 
Cambridge 1933 u. ö. 



 - 113-  

مل، تحقيق الجر  –أجاجي  - باري   –الأجاجي: الجف
1549. 

 .J. Pالأمخشر : الم صل، تحقيق –أمخشر   -

Broch  1195كريستيانيا. 

 

 


