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ملخ�ص البحث
ال�صرف َّية للكلمات يقت�ض ��ي َّ
بال�ضرورة اختالف في معانيها  ،وعليه ف�إ َّنه
�إنَّ اخت�ل�اف الأوزان َّ
حدود فا�صل ٍة للكلم ��ة؛ لأنَّ الكلمات لي�ست على وزن واحد� ،إ�ضاف ��ة �إلى �أنَّ ِل ُك ِّل
ال�صعوب ��ة و�ضع ٍ
م ��ن ُّ
ً
ً
ماه َّي ِة الكلمة
باح � ٍ�ث منهجا ِف ْك ِر ّيا يختلف به عن الآخر ،م ّما ي�ؤ ّدي إ�ل ��ى
ٍ
وا�ضح في تحديد ِ
اختالف ٍ
ومحدثي ��ن ،وفي هذا البحث يح ��اول الباحث �أنْ ُي َح ��دِّ َد القوا�سم
عن ��د ال ُم َف ِّكري ��ن اللُّغويين قدما َء َ
الم�شترك ��ة بي ��ن ُم َف ِّكر َي ِن تناوال مفهوم الكلم ��ة من منظو َر ْي ِن ُمخْ َت ِل َف ْي ��ن  :الأ َّول ال ّرازي الذي انطلق
م ��ن مفاهي � َ�م ُل َغ ِو َّية عرب َّية ترتب ��ط بالمعاني الداللية ،من خ�ل�ال كتابه «التَّف�سي ��ر الكبير»؛ والثاني
(�أولمان) الذي تناول في كتابه «دور الكلمة في اللُّغة» دور الكلمة من مختلف جوانبها .
مقدِّ مة البحث
الكلم ��ة  ،ال َّلفظ ��ة  ،ال ُم ْف َر َدة  ،ال ُب ْن َي ��ة اللُّ َغ ِو َّية  ،كلُّها تتقارب في معانيه ��ا ومدلوالتها � ،إلى حدٍّ
واحد ا�شت ��ق عليه ا�سم الكلمة  .وف�صل غي ��ر باحث في تحديد
اعتبره ��ا البع� ��ض
مترادفات لمعنى ٍ
ٍ
مفردات جوهر ّية  ،ومف ��ردات َ�ش ْك ِل َّية؛ فالمفردات الجوهر ّية هي
ماهي ��ة الكلمة ؛ فمنهم من جعلها
ٍ
بنظ ��ره التي تعن ��ي المعاجم اللُّغو ّية ؛ َّ
عالم ال َّنحو �أكث َر من عالم
وال�ش ْك ِل َّية هي تلك التي تنتمي إ�ل ��ى ِ
المعاني.من هنا كان الهدف من وراء هذا البحث  ،الك�شف عن المعاني المختلفة لمفهوم الكلمة ،
كما ر�آها عالمان ينتميان ِل َم ْ�ش َر َب ْي ِن ِف ْك ِر َي ْي ِن ُمخْ َت ِل َف ْين  ،و تحديد مك ِّونات الكلمة عندهما  ،وتحديد
معناها ِب ِد َّق ٍة �أمام مرادفاتها في اال�ستعمال اليومي .
منطلقات
فا�صل للكلمة؛ لأنَّ التَّعريفات ُج ّله ��ا انطلقت من
ٍ
ال�صعوبة َو ْ�ض َع تعري � ٍ�ف ٍ
ولع� � َّل من ُّ
معان ِع َّد ٍة
ع� � َّدةُ ،ت َحدِّ دُها المجاالت التي ُت ْ�س َت ْع َم ُل فيها .كما �أنَّ ال َّلف َْظ� � َة َنف َْ�سها ا�س ُت ْعمِ َل ْت ِل َتد َُّل على ٍ
منطلقات جديد ٍة ُت َحدِّ ُد
ال َح ْ�ص� � َر لها ،وبخا�ص ٍة في الدِّ را�سات ال ِّل�سا ِن َّي ِة الحديثة الت ��ي انطلقت من
ٍ
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معنى مح َّدد ًا للكلمة ِ ،وفْقَ ُك ِّل الم�ستويات.
م�ستويات اللُّغة وفروعها ومك ِّوناتها ،وكيف ح َّد َد اللُّغو ّيون ً
وعلي ��ه كان عل ��ى الباحث �أنْ ي�ستعمل �أكثر من منهج للبحث  ،منه ��ا الو�صفي في تحليل معناها وفق
الم�ستوي ��ات  ،والثاني التاريخي حين يعر�ض لتعري ��ف ال�سابقين والمحدثين لمعنى الكلمة ،والثالث
التوجهات والأفكار.
المقارن حين يقارن بين
َ
مفهوم ْي ِن ِلعا ِل َم ْي ِن ُمخْ َت ِل َف ْين  ،من حيث ُّ
�أ ّما ّ
خطة البحث  ،فقد ر�أى الباحث �أنْ ي�سير وفق الآتي:
تعريف الكلمة عند العلماء قدماء ومحدثين.
تحديد معنى الكلمة عند كل من الرازي و�ألمان.
النتائج العا ّمة للبحث.
�أَ َّو ًال  :تعريف الكلمة :

�أ – الكلمة عند القدماء
تفر� ��ض الكلم ��ة المنطوق ��ة نف�سها على الباحثي ��ن بمختل ��ف َت َو ُّجهاتِهِ م وم�شاربه ��م الفكر َّية،
وفعل وحرف؛ والمعجمي تح َّدث
فالنح � ّ
ا�سم ٍ
�وي ع َّرفها ِوفْقَ وظيفته ��ا في التركيب  ،و َق َّ�سموها �إلى ٍ :
ال�سياق التي تفر�ض نوعها ومدلوالتها ،هذا االختالف
عن مدلوالتها؛ وال�سياقيون ح َّددوها بقوانين ِّ
توجهاتهم و�ضع
مانع لها ،و�سيحاول الباحث التط ُّر َق �إلى
ٍ
�ص ّعب على اللغويين بمختلف ُّ
جامع ٍ
تعريف ٍ
تعريفات الكلمة  ،من وجهات نظر الباحثين ُقدما َء ومحدثين ،عرب ًا وم�ست�شرقين .
وللكلم ��ة دو ٌر مه ٌّم ت�ؤ ّديه في حياة النا�س بمختلف طبقاته ��م وبيئاتهم ،وعليه فر�ض الم�ستوى
االجتماع ��ي نف�س ��ه في تحدي ��د الكلمة المطل ��وب التعبير بها ،وف ��ق الموقف الكالم ��ي في المقام
االجتماع ��ي .لذا ب ��د�أت الكلمة منطوقة» ،وكانت الأمم تع ِّبر من خالله ��ا عن حاجاتها ،كما و�ضعت
يات لأغرا�ضها المختلفة ب�أ�صواتها المنطوقة ،و�إنْ كان القدماء يقيمون قواعدهم على الكلمة
م�س َّم ٍ
المكتوب ��ة الت ��ي حفظتها المعاجم فيما بع ��د؛ فالكلمات ،كما يقول ابن منظ ��ور( ت 711هـ) �أعما ًال
أبواب جليل ٍة من �أن ��واع المعالجات ،و�أو�ضاع َّ
ٌ
�شريف بطبائعها،
الط ْل ِ�سمات ،ولها نف ٌع
عظيم� � ًة تتع َّلق ب� ٍ
أفالك ال ُم َق َّد َ�سة ومالئمة لها ،ومنافع ال ُيح�صيها من ي�صفها(((()  ،لهذا ا ْن َف َر َدت
ولها خ�صو�صي ٌة بال ِ
خا�ص  ،من علماء اللُّغ� � ِة قديم ًا وحديث ًا  ،و�أخ�ضعوا ن�صو�صها
الكلم ��ات ِب ُ�ص َو ِره ��ا المكتوبة
باهتمام ٍّ
ٍ
(((()
اللُّغوية المكتوبة للتَّحليل والدِّ را�سة  ،لمعرفة معانيها ودالالتها التاريخية.
�إ ّال �أنّ علم ��اء اللُّغ ��ة المحدثين لم ي�س ِّلموا بهذا الت ََّ�ص ُّو ِر للكلم ��ة ،كما يتم َّثل في �أذهان ال ّنا�س،
و�إ َّنم ��ا نظروا �إليها من وجهة ال َّن َظ � ِ�ر ال ِع ْلمِ َّي ِة ال ُم َج َّر َدة ،ومن َّثم اختل َف � ْ�ت نظرتهم للكلمة عن نظرة
وجهوا درا�ساتهم ِللُّ َغ� � ِة المنطوقة (Spoken
علم ��اء فق ��ه اللغة ،بل عن نظرة النا�س جميع� � ًا؛ لأ ّنهم ّ
(((()
 )Languageدون اللُّغة المكتوبة
((( ابن منظور ( ابو الف�ضل جمال بن مكرم ت 711هـ) ل�سان العرب ،بريوت :دار �صادر ،2000 ،مقدمة ل�سان العرب .9/1
((( رم�ضان عبد التواب ،ف�صول يف فقه اللغة ،ط ،6القاهرة :مكتبة اخلاجني� ،1999 ،ص9:
((( حلمي خليل ،الكلمة ،الإ�سكندرية :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،1980 ،ص14
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ب -الكلمة في القر�آن الكريم

جوانب متعدِّ َدة
ولذل ��ك ل ��م ُي َ�س ِّلموا بادئ ِب ْدء بفكرة الكيان الم�ستقل للكلم ��ة ،ور�أوا �أنَّ للكلمة
َ
يمكن النظر �إليها ،فمن الجائز مث ًال ال َّنظر �إليها على أ� َّنها �سل�سلة من الأ�صوات� ،أو على �أ َّنها عن�صر
وحينئذ تبرز م�شكلة ا�ستقالل الكلمة في �صور مختلفة ،وذلك
ّنح ��وي� ،أو وحدة من وحدات المعنى،
ٍ
(((()
تبع ًا للحالة
الخا�صة التي تكون عليها .
ّ
ج ��اء لفظ الكلمة وم�شتقاته في الق ��ر�آن الكريم  ،في ت�سعة وع�شرين لفظ� � ًا ،هي :كلمَ ،ك ّلمة،
كلمه ��م� ،أكلم  ،تكل ��م ،تكلمنا ،تكلمهم ،تكلمون ،نكل ��م ،يكلم ،يكلمنا ،يكلمه ،يكلمه ��مُ ،ك ّلمُ ،تك ِلم،
يتكل ��م ،كالم ،بكالم ��يَ ،ك ِلمة ،كلمتنا ،كلمته ،كلماته ،الكلم ،تكليما» ،وقد وردت في خم�س و�سبعين
لفظ معن � ً�ى م�ستق ًال يختلف عن
�آي ��ة� ،ش َّكل ��ت بنية ( َك ِلمة) منها �ست� � ًا وع�شرين �آية ،بحيث حمل ك ّل ٍ
ال�سياق الذي وردت فيه ،فهي :عي�سى بن مريم في
الآخر ،وتن َّوعت معانيها في القر�آن الكريم بتن ُّوع ِّ
للهَّ
ال�صا ِل ِحينَ ﴾
قوله تعالى ﴿ أَ�نَّ اللهَّ َ ُي َب ِّ�ش ُر َك ِب َي ْح َيى ُم َ�صدِّ ًقا ِب َك ِل َم ٍة ِّمنَ ا ِ َو َ�س ِّيدً ا َو َح ُ�صو ًرا َو َن ِب ًّيا ِّمنَ َّ
ي�سى
ا�س ُم ُه ا ْل َم ِ�س ُيح ِع َ
(�آل عمران  ،)39 :و ﴿�إِ ْذ َقا َل ِت ا ْل َمال ِئ َك ُة َيا َم ْر َي ُم �إِنَّ اللهَّ َ ُي َب ِّ�ش ُر ِك ِب َك ِل َم ٍة ِّم ْن ُه ْ
ا ْب ��نُ َم ْر َي َم َو ِجي ًها ِف ��ي ال ُّد ْن َيا َوال ِآخ َر ِة َو ِمنَ ا ْل ُم َق َّر ِبينَ { (�آل عمران )45 :؛ و الكالم في قوله تعالى:
َاب َت َعا َل ْوا �إِ َل ��ى َك ِل َم ٍة َ�س َواء َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم{ (�آل عمران  )64 :و ﴿ َي ْح ِل ُفونَ ِباللهَّ ِ َما
﴿ ُق � ْ�ل َيا َ أ� ْه َل ا ْل ِكت ِ
َقا ُلو ْا َو َل َق ْد َقا ُلو ْا َك ِل َم َة ا ْل ُكف ِْر{ (التوبة �ِ ﴿ ،)74 :إ َّن َها َك ِل َم ٌة هُ َو َقا ِئ ُل َها﴾ (الم�ؤمنون )100 :
وه ��ي �أي�ض ًا القر�آن ودين اهلل في قوله تعالىَ ﴿ :و َت َّم ْت َك ِل َم ��تُ َر ِّب َك ِ�ص ْد ًقا َو َع ْد ًال﴾ (الأنعام :
)115؛ و وعد اهلل كما في قوله تعالى ﴿ َو َت َّم ْت َك ِل َمتُ َر ِّب َك ا ْل ُح ْ�س َنى َع َلى َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل ِب َما َ�ص َب ُرو ْا﴾
(الأع ��راف  ،)137 :و ﴿ َو َك ِل َم� � ُة اللهَّ ِ ِه � َ�ي ا ْل ُع ْل َيا{ (التوبة)40 :؛ و ِّ
ال�شرك كم ��ا في قوله تعالى﴿ :
ال�س ْف َلى{ (التوبة.)40 :
َو َج َع َل َك ِل َم َة ا َّل ِذينَ َك َف ُرو ْا ُّ
وم ��ن معانيه ��ا ق�ضا ُء اهلل وحكمه في قوله تعالىَ ﴿ :و َل ْو َال َك ِل َم ٌة َ�س َب َق � ْ�ت ِمن َّر ِّب َك َل ُق ِ�ض َي َب ْي َن ُه ْم
ِفي َما ِفي ِه َيخْ َت ِل ُفونَ { (يون�س  ،)19 :و(هود  ،)110 :وفي قولهَ ﴿ :و َت َّم ْت َك ِل َم ُة َر ِّب َك{ (هود ،)119 :
و ف ��ي قوله تعالىَ ﴿ :ك َذ ِل َك َح َّق � ْ�ت َك ِل َمتُ َر ِّب َك َع َلى ا َّل ِذينَ َف َ�س ُقو ْا �أَ َّن ُه � ْ�م َال ُي ؤ� ِْم ُنونَ { (يون�س ،)33:و
﴿ إِ�نَّ ا َّل ِذي ��نَ َح َّق ْت َع َل ْيهِ ْم َك ِل َم ��تُ َر ِّب َك َال ُي�ؤ ِْم ُنونَ { (يون�س  ،)96 :وفي قول ��هَ ﴿ :و َل ْوال َك ِل َم ُة ا ْل َف ْ�ص ِل
اب{ (الزمر  ،)19 :وفي
َل ُق ِ�ض � َ�ي َب ْي َن ُه ْم{ (ال�شورى  )21 :و في قوله ﴿ :أَ� َف َمنْ َح ��قَّ َع َل ْي ِه َك ِل َم ُة ا ْل َع َذ ِ
قول ��هَ ﴿ :و ِ�سيقَ ا َّل ِذينَ َك َف ُروا ِ�إ َل ��ى َج َه َّن َم ُز َم ًرا َحتَّى ِ إ� َذا َجا ُ�ؤوهَ ا ُف ِت َح ْت �أَ ْب َوا ُب َها َو َق َال َل ُه ْم َخزَ َن ُت َها أَ� َل ْم
ات َر ِّب ُك ْم َو ُي ِنذ ُرو َن ُك ْم ِل َقا َء َي ْو ِم ُك � ْ�م هَ َذا َقا ُلوا َب َلى َو َل ِكنْ َح َّق ْت َك ِل َم ُة
َي أْ� ِت ُك � ْ�م ُر ُ�س� � ٌل ِّمن ُك ْم َي ْت ُلونَ َع َل ْي ُك ْم �آ َي ِ
اب َع َلى ا ْل َكا ِف ِري ��نَ { (الزمر ،)71 :وفي قولهَ ﴿ :و َك َذ ِل َك َح َّق ْت َك ِل َم ��تُ َر ِّب َك َع َلى ا َّل ِذينَ َك َف ُروا
ا ْل َع � َ�ذ ِ
اب ال َّنارِ{ (غافر .)6 :
�أَ َّن ُه ْم أَ� ْ�ص َح ُ
وحمل ��ت كذل ��ك معنى التوحيد ب�شه ��ادة �أنْ ال �إله �إال اهلل في قوله ﴿ :أَ� َل ْم َت� � َر َك ْي َف َ�ض َر َب اللهَّ ُ
ال�س َماء{ (�إبراهي ��م ،)24 :وفي قوله:
َم َث�ل ً�ا َك ِل َم� � ًة َط ِّي َب ًة َك َ�ش َج� � َر ٍة َط ِّي َب ٍة أَ� ْ�ص ُل َه ��ا َثا ِب ٌت َو َف ْر ُع َها ِف ��ي َّ
(((  -املرجع نف�سه� ،ص15 ،
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﴿ َو َج َع َل َه ��ا َك ِل َم� � ًة َبا ِق َي ًة ِف ��ي َع ِق ِب ِه َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع ��ونَ { (الزخرف ،)28 :وفي قول ��ه ﴿ :إِ� ْذ َج َع َل ا َّل ِذينَ
َك َف� � ُروا ِفي ُق ُلوبِهِ ُم ا ْل َحمِ َّي َة َحمِ َّي� � َة ا ْل َج ِاه ِل َّي ِة َف أَ�نزَ َل اللهَّ ُ َ�س ِكي َن َت ُه َع َلى َر ُ�سو ِل ِه َو َع َلى ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َو َ�أ ْلزَ َم ُه ْم
َك ِل َم َة ال َّت ْق َوى َو َكا ُنوا �أَ َحقَّ ِب َها َو�أَ ْه َل َها َو َكانَ اللهَّ ُ ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِلي ًما{ (الفتح .)26 :
وفي قوله تعالى ﴿ َو َم َث ُل َك ِل َم ٍة َخ ِبي َث ٍة َك َ�ش َج َر ٍة َخ ِبي َث ٍة ْاج ُت َّث ْت ِمن َف ْو ِق الأَ ْر ِ�ض َما َل َها ِمن َق َرارٍ﴾
(�إبراهي ��م  ،)26 :و ﴿ َّما َل ُهم ِب� � ِه ِمنْ ِع ْل ٍم َوال ِ آل َبائِهِ ْم َك ُب َر ْت َك ِل َم ًة تَخْ ُر ُج ِمنْ �أَ ْف َو ِاههِ ْم ِ�إن َي ُقو ُلونَ �إِ َّال
َك ِذ ًبا﴾ (الكهف � )5 :أفادت معنى الكفر والكذب.
وتعن ��ي الع� � ّدة في قوله تعالى ﴿ َو َل ْوال َك ِل َم ٌة َ�س َب َق ْت ِمن َّر ِّب َك َل� � َكانَ ِلزَ ًاما َو�أَ َج ٌل ُم َ�س ًّمى{ (طه :
يب»﴾ (ف�صلت
 ،)129وفي قوله ﴿ َو َل ْوال َك ِل َم ٌة َ�س َب َق ْت ِمن َّر ِّب َك َل ُق ِ�ض َي َب ْي َن ُه ْم َو ِإ� َّن ُه ْم َل ِفي َ�ش ٍّك ِّم ْن ُه ُم ِر ٍ
(((()
 ،)45 :وفي قوله ﴿ َو َل ْوال َك ِل َم ٌة َ�س َب َق ْت ِمن َّر ِّب َك ِإ� َلى أَ� َج ٍل ُّم َ�س ًّمى َّل ُق ِ�ض َي َب ْي َن ُه ْم﴾(ال�شورى )14 :
ج  -الكلمة في المعاجم العربية

�أ ّم ��ا في المعاج ��م العربية  ،فقد جاء تعريفه ��ا من�سجم ًا مع �إدراكهم لطبيع ��ة الكلمة ،ف أ� َّلفوا
معاجمه ��م وف ��ق طبيع ��ة الكلمة م ��ن جا ِن َب ْين  :الجان ��ب ال�صوت ��ي والجانب الداللي ،وم ��ن ثم رتَّبوا
معاجمه ��م� ،إ ّم ��ا على ال َّلف ��ظ ،و�إ ّما على المعنى ،ولذل ��ك ُوجد ق�سمان رئي�س ّيان م ��ن المعاجم هما:
معاج ��م الألف ��اظ ،و معاجم المعاني  )((((.وقد ا�ست�شهد �صاح ��ب ال ِّل�سان في تحديد معناها بما ورد
ف ��ي الق ��ر�آن الكريم ،فهي كالم اهلل و َك ِلم اهلل وكلماته وكلمت ��ه ،وكالم اهلل ال ُي َح ّد وال ُي َع ّد ،وهو غير
مخلوق ،والكالم �أي�ض ًا  :القول ،وقيل الكالم ما كان مكتفي ًا بنف�سه  ،وهو ا�سم جن�س يقع على القليل
والكثي ��ر  ،وال َك ِل ��م ال يكون � َ
أقل من ثالث كلمات لأ ّنه جمع كلمة (((() .وهي كما ُن ِق َل عن �سيبويه :ا�سم
وفع ��ل وحرف؛ وق ��د تقع على الح ��رف الواحد من حروف الهج ��اء ،وعلى لفظ ��ة م ؤ� ّلفة من جماعة
حروف ذات معنى وتقع على ق�صيد ٍة بكاملها وخطبة ب�أ�سرها :يقال :قال ال�شاعر في كلمتهْ � ،أي في
ق�صيدته ومن �ألفاظها:ال َك ْلمْ � :أي الجرح ،وجمعها ُك ُلوم ،ومن معانيها �أي�ض ًا الولد ،و�شاهد �صاحب
الل�س ��ان ف ��ي ذلك ما جاء ف ��ي التهذيب في ترجمة م�سح في قوله عز وج ��ل ِ�﴿ :إ ْذ َقا َل ِت ا ْل َمال ِئ َك ُة َيا
ي�سى ا ْبنُ َم ْر َي َم َو ِجي ًها ِف ��ي ال ُّد ْن َيا َوال ِآخ َر ِة َو ِمنَ
ا�س ُم ُه ا ْل َم ِ�سي � ُ�ح ِع َ
َم ْر َي � ُ�م ِ�إنَّ اللهَّ َ ُي َب ِّ�ش� � ُر ِك ِب َك ِل َم ٍة ِّم ْن ُه ْ
ا ْل ُم َق َّر ِبينَ { (�آل عمران)45 :؛ ويكمل �صاحب ال ِّل�سان كالم �صاحب التَّهذيب �أبو من�صور (الآزهري
ت 370ه� �ـ)� :س ّم ��ى اهلل ابتداء �أمره كلمة لأ ّنه �ألقى �إليها الكلمة ثم َك َّون الكلمة ب�شر ًا ،ومعنى الكلمة
ويدعم ر�أيه بما قاله الجوهري :وعي�سى عليه ال�سالم،
الولد ،والمعنى ُي َب ِّ�ش ُر َك ٍ
بولد ا�سمه الم�سيح؛ ِّ
كلم ��ة اهلل لأ ّن ��ه ل ّم ��ا انتُفع به في ال ّدين كما ان ُتف ��ع بكالمه ُ�س ِّم َي به كما ُيقال ف�ل�ان �سيف اهلل و�أ�سد
(((
اهلل
((( انظر الألو�سي  ،روح املعاين  ،بريوت  :دار �إحياء الرتاث العربي  2000 ،؛ وحممد ف�ؤاد عبد الباقي  ،املعجم املفهر�س لألفاظ
القر�آن الكرمي  ،القاهرة  :دار احلديث � ، 1996 ،ص .722
((( حلمي خليل ،الكلمة� ،ص24 ،
((( ابن منظور ،الل�سان  :ج� ،13ص .105-104
((( امل�صدر نف�سه ،ج�،13ص .106
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د -الكلمة عند النحاة:

�أ ّم ��ا عند النحاة ف�إنّ تعريف الكلمة جاء �شام ًال لأنواع ت�شكيل كالم العرب ،فهي عندهم ا�س ٌم
وفع ٌل وحرف((( وقد نظروا �إلى الكلمة من الجانب ال ّنحوي �أو الوظيفي ،كالتّاء المتح ِّركة في
بعمل
( م ��ررتُ ) و( قمتُ ) وكاف الت�شبيه كما ف ��ي (كزيد) ،وهي كلمات ح�سب قولهم تقوم ٍ
وبالغي(((() لكنَّ الزمخ�شري ( ت 538هـ) ف ��ي المف�صل كان � ّ
أدق في تعريفها من
�وي
وظيف � ٍّ�ي ونح � ٍّ
ٍّ
�سيبويه والمبرد ،فقال :هي ال َّلفظ الدال على المفرد بالو�ضع  ،وهي جن�س تحته ثالثة �أنواع :اال�سم
(((
والفعل والحرف  ،وع َّرف َّ
نوع منها
كل ٍ
وعند ال�سيوطي (ت 911هـ) هي »:الكلمة لغ ًة ُت ْط َلق على الجمل المفيدة ،وهذا الإطالق منكر
تعريف للكلمة هو
ف ��ي ا�صطالح النحويين ،وهو من �أمرا�ضها الت ��ي ال دواء لها « ،ثم يرى �أنَّ �أف�ضل
ٍ
�أ ّنها قول مفرد م�ستق ٌّل كذا منوي معه على ال�صحيح»((( .ويرى �أنَّ حروف الم�ضارعة ،وياء الن�سب،
بكلمات لعدم ا�ستقاللها بالمعنى ،أ� ّما قوله ( كذا المنوي معه)
وت ��اء الت�أنيب ،و�ألف �ضارب ،لي�ست
ٍ
فه ��و ُي�شي ��ر به �إلى ّ
ال�ضمائ ��ر الم�ستكنة وجوب ًا كانت ف ��ي فعل الأمر (قم) �أو ج ��واز ًا في مثل ذهب،
ويف ِّرق بين الكلمة المنوي معها وغير المنوي معها؛ حيث ي�ستبعد من ح ّد الكلمة ما نواه الإن�سان في
نف�سه من الكلمات المفردة ،لأ َّنها لي�ست مرتبطة بال ّلفظ(((.
هـ  -الكلمة عند البالغيين:

أ� ّم ��ا عند البالغيي ��ن ،فالكلمة عندهم من حي ��ث هي دا ّلة على معنى ،ق ��د تتم ّيز عن غيرها
�أحيان� � ًا ،وم ��ن حيث هي �صوت فهي �أي�ض ًا ذات قيم ٍة جمال ّي ٍة وتعبير ّية؛ بحيث �إذا كانت غير متنافرة
الأ�ص ��وات� ،أحدث ��ت في الأذن متع� � ًة  ،و�ساعدت على تذ ُّوق المعنى وتو�صيل ��ه ،ولها عالوة على ذلك
خا�ص ��ة � ،إذا كان جر�سها ي ّتف ��ق مع ما توحي به م ��ن داللة ،وكان ��ت �أ�صواتها �سهلة
ق ��درة تعبير ّي ��ة ّ
المخ ��رج� ،سل�سة ال َّلفظ ،مطابقة لم ��ا تد ُّل عليه .ومن ّثم كانت درا�س ��ة الكلمة عند البالغيين على
اختالف مناهجهم ،ونظرتهم تتّ�صل �أ�سا�س ًا بجا ِن َب ْين ها َّم ْين من جوانبها هما:
�أ�صوات الكلمة وعالقة هذه الأ�صوات بع�ضها ببع�ض.
( )2داللة الكلمة وقيمتها من الناحية الجمالية والتعبيرية  ،في حالة الإفراد والتركيب(((،
((( �سيبويه ( �أبو ب�شر عمرو بن عثمان ت 180هـ) الكتاب،ط ،3حتقيق ،عبد ال�سالم هارون ،القاهرة :عامل الكتب  ،1983 ،وطبعة
بريوت :دار الكتب العلمية،ط .1988 ،3ج12/1 ،؛ و املربد (�أبو العبا�س حممد بن يزيد ت285هـ) املقت�ضب ،حتقيقن حممد
عبد اخلالق عظيمة ،القاهرة :عامل الكتب ( د.ت) ،.ج� ، 1ص 36، 3
((( �سيبويه ،ج� ،4ص ،12واملربدن املقت�ضب ،ج� ،1ص 36
(((  -الزخم�شري (ابو القا�سم حممود بن عمر ت 538هـ) املف�صل يف علم اللغة ،حتقيق ،حممد عز الدين ال�سعيدي ،بريوت:
دار �إحياء العلوم� ،.1990 ،ص 15
(((ال�سيوطي (عبد الرحمن بن ابي حممد ت911هـ) همع الهوامع ،حتقيق ،عبد العال �سامل مكرم ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة
 .1992،ج�/1ص..3
((( امل�صدر ال�سابق ،ج�،1ص ،3وانظر حلمي خليل ،الكلمة� ،ص .22
((( حلمي خليل ،الكلمة� ،ص. 28 ،
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وقد ح َّددها العالم البالغي ( ال�سكاكي ت  626هـ ) بقوله � :إ ّنها ال ّلفظة المو�ضوعة للمعنى مفردة،
والم ��راد بالإف ��راد �أ ّنها بمجموعها و�ضعت لذل ��ك المعنى دفع ًة واحد ًة  ،يتف� � َّرع منها اال�سم والفعل
والحرف(((.
ثاني ًا :الكلمة عند المحدثين:
عند الغرب

وعن ��د المحدثي ��ن  ،نجد �أنّ تعريف الكلمة �أخ ��ذ اتجاه ًا �آخر تبع ًا للمنطلق ��ات ال ّلغوية لعلماء
حرف �أو �أكثر«فهي ال ّلفظة
اللُّغة؛ فعبا�س ح�سن ،وهو من نحاة الع�صر الحديث يرى أ� ّنها تتر ّكب من ٍ
الواح ��دة الت ��ي تتر ّكب من بع�ض الحروف الهجائية ّ ،
وتدل على معنى جزئي� ،أي ( مفرد)  .ف�إنْ لم
تدل على معنى جزئي ُو ِ�ض َع ْت لأدائه فلي�ست كلمة ،و�إ ّنما هي مج ّرد �صوت»(((.
لقد ح َّد َد علماء الأ�صوات المحدثون معناها بالفونيمات ،فالكلمة تعني عند( ترنكا )Tranka
ِو ْح � َ�دة يمكن �إدراكها عن طريق (الفونيمات  )Phonemesوه ��ي قابلة للإبدال ولها وظيفة داللية
( .)Semanticبينما يرى ( ماثي�سيو�س � )Mathesiusأ ّنها �أ�صغر وحد ٍة �صوت ّي ٍة متتابع ٍة  ،ال يمكن
وحدات �أخرى .وع ّرفها �أنطوان مييه بقوله :تحدث �ضمن ارتباط معنى ما بمجموع
�أنْ ترتب ��ط ب� ��أيِّ
ٍ
م ��ا من الأ�صوات قابل لأنْ ُي ْ�س َت ْع َم َل ا�ستعما ًال نحوي ًا؛ وهي عند (بالمار) �أ�صغر وحد ٍة كالم ّي ٍة قادر ٍة
تام؛ في حين ر�أى مالمب ��رج أ� ّنها وحدة داللية ال وحدة �صوتية (((.أ� ّما معجم
عل ��ى القيام بدور ٍ
نطق ِّ
(((
�شخ�ص وفكرة
أ�صوات ُت ْ�ستَخْ َد ُم لتعيين
الغور�س الفرن�سي  ،فقد ع ّرفها على �أ ّنها �صوتٌ �أو زمر ُة � ٍ
ٍ
وفي نظرعلماء اللُّغة  ،وعلى ر�أ�سهم العالم الأمريكي ( بلومفيلد  ،)Blomfieldهي (�أ�صغر
�صيغ ��ة حرة) ،ومعنى ه ��ذا �أنّ الكلمة عنده هي �أ�صغ ��ر وحد ٍة لغو ّي ٍة يمكن ال ُّنط ��ق بها معزولة ،كما
ُيمكن ا�ستعمالها لتركيب جملة �أو كالم ،ويجب �أنْ تتك ّون من مورفيم حر( )Free Morphemeعلى
الأقل((( .وق ��د اعتمد العالم الإنجليزي فيرث ( )Farthفي تحديده للكلمة على التّقابل اال�ستبدالي
ال�صفات المم ّيزة في الكلمة بغيرها،
(ْ � ،)Substituion Countersأي �إنّ ا�ستب ��دال الأ�صوات ذات ِّ
كلمات جديدة .وعلى هذا النحو ي ؤ� ّدي تغيير � ّأي
�أو �إ�ضافة هذه الأ�صوات� ،أو حذفها ي�ؤ ّدي �إلى وجود ٍ
عن�صر من عنا�صر الكلمة �إلى َخ ْل ِق كلم ٍة جديدة(((.
ٍ
((( ال�سكاكي (�أبو يعقوب يو�سف بن حممد ت 626هـ) مفتاح العلوم حتقيق عبد احلميد هنداوي ،بريوت :دار الكتب العلمية،
� .2000ص 41
((( عبا�س ح�سن ،النحو الوايف،ط ،3القاهرة :دار املعارف ،.1966 ،ج� ، 1ص 14
((( حلمي خليل ،الكلمة � ،ص  ،16 ،و�ستيفن اوملان ،دور الكلمة يف اللغة ،ط ،12ترجمة كمال ب�شر ،القاهرة :دار غريب� ،1997 ،ص
55؛ وانظر فندري�س  ، ،اللغة ،ترجمة ،عبد احلميد الدواخلى و حممد الق�صا�ص ،القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�صرية،1950 ،
�ص124:؛ وبرتيل ماملربج ،ال�صوتيات ،ترجمة حممد حلمي خليل ،اخلرطوم :مطبعة التمدن� ،.2000/1985 ،ص .96
((( مارتينيه وظيفة الأل�سن وديناميتها ،ترجمة نادر �سراج  ،بريوت :دار املنتخب العربي� ، 1996،ص .211
((( حلمي خليل ،الكلمة � ،ص  ،14وانظر �أوملان  ،دور الكلمة� ،ص 55
((( �أوملان ،دور الكلمة يف اللغة� ،ص .55
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�أ ّما المدر�سة الوظيفية ،وعلى ر�أ�سها (مارتينه) فيرى �أنّ الكلمة عبارة عن مجان�سات لفظية
�أو دالالت متع ��دِّ دة ،تنق�س ��م �إلى :مونيمات ،ومونيم ��ات مر ّكبة ،مونيم ��ات تركيبية.،وخل�ص �إلى �أنّ
الإ�ضاف ��ة والتّراكي ��ب النحوي ��ة والتنغيم هي من يح ��دِّ د معناها ،ولي�س �إفرادها ،كم ��ا أ� ّنها قد تكون
مورفي ��م نح ��وي � ،أو �صيغة �صرف ّي ��ة تخ�ضع لمتبعات نحو ّي ��ة م� ّؤخرة مربوطة بالموني ��م� ،أو المونيم
مو�ضع �آخر يقول� »:إنّ المونيم هو المقابل العلمي للكلمة ((( .وهذا ال يختلف
المر ّكب الفعلي((( .وفي
ٍ
كثي ��ر ًا م ��ع ما ذه ��ب �إليه الزمخ�شري ف ��ي المف�صل حين قال اال�س ��م إ� ّما مفرد كزي ��د ،و�إ ّما ُم َر َّكب
م ��ا ج ��اء جملة نحو ت أ� َّب � َ�ط �ش ّر ًا ((( ،وفي مو�ضع آ�خ ��ر يوافق قول مارتينه ما قال ��ه النحاة العرب في
تعريفه ��ا ،ج ��اء فيه «هي حرف �أو مجموع ��ة �أحرف مح ّددة ،بوا�سطة بيا�ضيي ��ن ( فا�ص َل ْين ) تم ّثل
هذا ال�صوت»(((.
عند العرب:

ب�شكل
تن ��اول ت ّمام ح�س ��ان (وهو من �أ�صحاب المدر�س ��ة ال�سياق ّية والمعيار ّية) معن ��ى الكلمة ٍ
�شمول � ٍّ�ي ،فعر�ض �أق ��وال القدماء والمحدثين ُم َف ِّند ًا �آرا َء علماء الأ�ص ��وات وال ّنحاة وال ّلغويين ،مب ّين ًا
ال�سياق ،والح�شو في
ال�سياقَ ،
والح ْذف من ِّ
�آلي ��ات تحديد الكلمة في طرقٍ خم�س ،ه ��ي  :الإفراد في ِّ
ال�سياق ،وا�ستخدام العالمات الموقع ّية في ال ��كالم ؛ ليخل�ص �إلى �أنّ الكلمة
ال�سي ��اق ،والإب ��دال في ِّ
ِّ
ه ��ي �صبغ ��ة ذات وظيف� � ٍة لغو ّي ٍة مع ّين ٍة ف ��ي تركيب الجملة ،تق ��وم ِب َد ْو ِر وحد ٍة من وح ��دات المعجم،
ال�سياق ،وترجع
وت�صل ��ح لأنْ ُت ْف� � َر َد �أو ُت ْح َذف �أو ُت ْح�ش ��ى� ،أو يتغ َّير مو�ضعه ��ا �أو ُت ْ�س َت ْب َد َل بغيرها ف ��ي ِّ
أ�صول ثالثة ،وقد تلحق به ��ا زوائ ُد ،في حين ر�أى المعياري ��ون �أنّ الكلمة هي المورفيم
ما ّدته ��ا �إل ��ى � ٍ
الذي تت�ش َّكل منه التراكيب ال ّلغوية ،وتقع في �أحيازٍ ثالثة ،هي  :مورفيمات ح ّرة ،ومورفيمات مق ّيدة،
(((()
ومورفيمات �صفر ّية.
وفي علم ال ّداللة ،نجد �أنّ تعريفها عند علمائه قد ا�ستند �إلى �آراء مغايرة لمفهوم الكلمة عند
أ�صوات
علماء اللغة ،ف�إبراهيم �أني�س يرى �أنّ الكلمة ُترادف معنى اللفظة ،وال يمكن تحديد الكلمة ب� ٍ
متداخلة ،كما �أ ّنه لم َي َّت ِفقْ مع ال ّنحاة بقولهم �إ ّنها القول المفرد ،ويخل�ص �إلى القول �إلى �أ ّنها ال ّلفظة
ال ّدال ��ة الوا�ضح ��ة في داللتها ،وتحمل دالل ًة اجتماع َّي ًة معروف ًة ،وم�ألوف� � ًة بين جمهور ال ُم َت َك ِّلمين من
�أبناء اللُّغة(((() .
((( املونيم وهو (املقابل للوحدة ال�صرفية عند مارتينيه) مارتينيه  ،وظيفة الأل�سن وديناميتها ،ترجمة نادر �سراج� ،ص – 211
.227
((( مارتينيه  ،مبادئ الأل�سنية العامة ،ترجمة ،رميون رزق اهلل ،بريوت :دار احلداثة� ،1990 ،ص .21
((( الزخم�شري ،املف�صل� ،ص .15
(((  -مارتينيه  ،وظيفة األلسن  ،ص .211
((( ّمتام ح�سان ،مناهج البحث عن اللغة ،الدار البي�ضاء :دار الثقافة� ،1979 ،ص266 – 258:؛ وعبد القادر عبد اجلليل ،املعجم
املعياري  ،ع ّمان :دار �صفاء� ،2007 ،ص.72 ،
((( �إبراهيم �أني�س ،داللة اللفاظ ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية� ،1958 ،ص ..33 – 31
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أ�سا�سي
وح َّد َد �أحمد مختار عمر الكلمة ب�أ َّنها �أَهَ ُّم الوحدات الدالل ّية  ،لأ ّنها ُت َ�ش ِّك ُل � َّ
أهم م�ستوى � ّ
وحدات دالل ّية
للوحدات الداللية ،بل هي �أه ُّم وحد ٍة دالل ّي ٍة ُ�صغرى(((() ،وهي تنق�سم ح�سب ر�أيه �إلى
ٍ
أق�سام،
معجم ّي ��ة ،و�أخرى دالل ّية .وباعتبار الكلمة وحدة دالل ّية  ،ف�إنّ علم ��اء ال ّداللة َق َّ�سموها �أربع َة � ٍ
هي:
الكلمة المفردة
�أكبر من كلمة (تركيب)
�أ�صغر من كلمة (مورفيم مت�صل)
�أ�صغر من مورفيم (�صوت مفرد)(((().
ثالث ًا :الكلمة عند ال ّرازي ( 544هـ 604 -هـ)
الفخ ��ر ال� � ّرازي ( محمد بن عمر ب ��ن الح�سين بن الح�سن بن عل ��ي التيمي البكري) الطبري
الأ�ص ��ل ،ال ��رازي المولد ،الفقيه ال�شافعي ،تن ��اول الكلمة في الكتاب الأ ّول المو�س ��وم بـ « في العلوم
ال ُم ْ�س َت ْن َب َط ��ة م ��ن قوله ( � ُ
أعوذ ب ��اهلل من ّ
ال�شيطان ال ّرجي ��م) من خالل ثالثة �أب ��واب :الأ ّول  « :في
المباح ��ث ال ُم َت َع ِّل َق� � ِة بالكلم ��ة « وجاء في خم�سي ��ن م�س�ألة؛ وال ّثان ��ي  :في المباح ��ث ال ُم ْ�س َت ْن َب َط ِة من
ال�ص� � ْو ِت والح ��روف و�أحكامها» َع َر َ�ض ُه ف ��ي �أربع ع�شرة م� أس�ل ��ة»؛ والأخير :ف ��ي المباحث المتع ِّلقة
َّ
(((()
َ
ف�صل فيه المباحث المذكورة في اثنتي ع�شرة م�س�ألة .
باال�سم والفعل والحرف ،وقد َّ
ال�صغرى
ا  -الكلمة وحدها  :بد�أ الرازي قوله في تعريف الكلمة م�ستند ًا �إلى ال ُبنى ال�صرف ّية ُّ
وحدات �أب�سط منها :فالجمل ��ة ُم َر َّك ٌب من مجموع
القابل ��ة لال�شتق ��اق ،فهي وحدة لغوي ��ة مر َّكبة من
ٍ
الكلم ��ات ال ُم َك ّو َن ��ة له ��ا ،والكلمة ُم َر َّكب م ��ن مجموع الح ��روف ال ُم َك ّو َنة لها .وهي بذل ��ك ُم َر َّك َبة من
الحروف (((() وقد َر َّدها � ْأي ال َّتقْليبات والتركيب �إلى اال�شتقاق الأكبر ،ف�إذا كانت ُم َر َّك َبة من الحروف
كان ��ت قابل ��ة لالنقالبات ،وجعل �أ ّول مراتب هذا التّركيب �أنْ تكون الكلمة مر ّكبة من حر َف ْين () ...
�أو ثالث ��ة �أحرف� ،أو �أربع ��ة � ،أو خم�سة (((() .وبطبيعة الحال فلق ��د كان لهذا المفهوم انعكا�سه على
ال�صوت� ،إلى
عمل ّي ��ة التّحلي ��ل الدالل ��يْ � ،إذ �أ�صبح البحث عن المعنى ي�أخذ خط ًا �صاعد ًا م ��ن داللة ّ
(((()
داللة الكلمة �إلى داللة التّركيب.
م�صطلحات مرادف� � ٍة لل ُّن ْطق هي :
ال�ص ْو ِت َّية :بد أ� في ال َّت َع ُّر� ِ��ض �إلى
ٍ
ب-الكلم ��ة ف ��ي ال َّت َقلُّب ��ات َّ
((( �أحمد خمتار عمر ،علم الداللة،ط ،5القاهرة :عامل الكتب� ،1998 ،ص .33
((( املرجع نف�سه� ،ص .32
(((حممد الرازي (فخر الدين ت604هـ) التف�سري الكبري ،جمع ب�إ�شراف مكتب التوثيق والدرا�سات ،بريوت :دار الفكر،2005،
ج� ، 1ص .48 -26
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ، 1ص .26
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ، 1ص .26
حم�سب ،علم الداللة عند العرب ،بريوت :دار الكتاب اجلديدة املتحدة� .2008،ص . 83
((( حمي الدين ّ
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وف�سر حروف تركيبها
الكلمة وال َّلفظ والعبارة واللُّغة والقول والكلمة المفردة والكالم ،فبد أ� بالكلمة َّ
ال�ستَّة �أ ّنها تفيد الق ّوة ِّ
وال�ش ّدة ،خم�سة منها ُم ْع َت َب َرة ،وواحد
الثالثي وهو( كلم ) ،ور�أى في تقليباتها ِّ
�ضائ ��ع ،فـ(كل ��م ) تفي ��د الكالم  ،لأ ّنه يقرع ال�سم ��ع وي ؤ� ِّثر فيه؛ و أ� ّما ( كمل) ف� ��إنّ الكمال �أقوى من
النق�صان،
و ( لك ��م ) ّ
ال�ش� � ّدة في ال ّلك ��م؛ و (مكل) ومنه بئر مك ��ول �إذا ق ّل ما�ؤها؛ و( مل ��ك) �إذا َم َل َكت
(((()
العجين فا�شت ّد وقوي .
ميْ � ،أي �إخراج النف�س من داخل ال�صدر �إلى الخارج  ،وي�س ّميه
وح ّدد ال ّلفظ ب�أ ّنه ناتج عن ال ّر ّ
الإخ ��راج ْ �،أي ال ّنط ��ق ،و ُي َ�س ِّب ُب ذلك ح ��دوث الكلمات الناتجة عن َت َو ُّل ِد الح ��روف ب�سبب لفظ ذلك
اله ��واء من الداخ ��ل(((() ،وبه ��ذا التّف�سي ��ر
لحدوث الكلم ��ات يرى ال ��رازي �أنّ �إط�ل�اق ال ّلفظ على
ِ
الأ�ص ��وات والحروف هو من قبيل المج ��از(((()ِ .وم َّما ُيالحظ �أي�ض ًا في ِ�سي ��اق مفهوم (ال ّلفظ) أ� ّنه
أق�سام :الأ ّول :الذي ال يد ُّل على �شيءٍ من �أجزائه
نوع ��انُ :م ْه َم ��ل ،و ُم ْ�س َت ْع َمل ،وال ُم ْ�س َت ْع َمل على ثالث ِة � ٍ
على �شيءٍ من المعاني البتَّة  ،وهذا هو ال ّلفظ ال ُمفرد كقولنا :فر�س وجمل؛ والثاني :ال يد ُّل �شيء من
�أجزائه على �شيء �أ�ص ًال ،حين هو جز�ؤه� ،أ ّما باعتبار �آخر ف�إ ّنه يح�صل لأجزائه داللة على المعاني،
كقولن ��ا عبد اهلل ،ف إ� ّنا �إذا اعتبرنا ه ��ذا المجموع ا�سم علم لم يح�صل ل�شيء من �أجزائه داللة على
�ش ��يء �أ�ص�ل ً�ا� ،أ ّما �إذا جعلنا م�ضاف ًا وم�ضاف ًا �إليه ف�إنه يح�صل ِّ
واحد من ُجزْ أَ� ْي ِه داللة على �شيء
لكل ٍ
َ
مدلول �آخر
واحد من ُجزْ َ�أ ْي ِه داللة على
�آخر ،وهذا الق�سم ُن َ�س ّمي ِه بال ُم َر َّكب؛ والثالث� :أنْ
يح�صل ك ُّل ٍ
ٍ
ّ (((()
عل ��ى جميع االعتبارات ،وهو كقولنا :العالم حادث ،وهذا ُن َ�س ّميه بالم ؤ�لف  .وبذلك َيت َِّ�س ُع مفهوم
ال ّلفظ لي�شمل هذا المفاهيم الثالثة :المفرد ،والمر ّكب ،والم ؤ� ّلف.
ال�ستَّة ُتفيد العبور واالنتقال ،يقول :ومنها
�أ ّما العبارة َف ُم ْ�ش َت َق ٌة من ( َع َب َر ) وهي في تقلُّباتها ِّ
حرف �إلى
( العبارة ) التي تعني �أنّ الإن�سان ال يمكنه �أنْ يتك ّلم ( ينطق ) بها �إال �إذا انتقل من ٍ
ال�سامع(((() .
حرف ،وب�سببها � ّأي ( العبارة ) ينتقل المعنى من ِذ ْه ِن نف�سه (المتكلم) �إلى ّ
واع ُتمِ � َ�د ف ��ي ا�شت ��اق كلمة ( اللُّغة ) م ��ن( لغوت) عل ��ى ر�أي ابن جني ،فلغ ��وت تعني تك ّلمت،
ْ
و�أ�صله ��ا (لغوة )ككرة وق ّلة ف�إن الماتها واوات بدليل قولهم ( كروت بالكرة وقلوت بالقلة ،وقيل فيه
لغ ��ى يلغي� ،إذا هذى ،ومنه قول ��ه تعالى ﴿ َوا َّل ِذينَ اَل َي ْ�ش َهدُونَ الزُّو َر َو�إِ َذا َم� � ُّروا ِبال َّل ْغ ِو َم ُّروا ِك َر ًاما{
(الفرقان .)(((( )72 :
الخ َّف ِة والحركة  ،ومنه ج ��اء القول� :أم ٌر �سهل على
ال�س َّت َة َت� � ُد ُّل على ِ
�أ ّم ��ا الق ��ول  ،ف�إنّ تقاليبه ِّ
((( الرازي ،التف�سري الكبري ،ج� ، 1ص .27
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ، 1ص 28
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ، 1ص 28
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ، 1ص 32
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ، 1ص 28
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ، 1ص 28
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الل�سان(((() .لك ّنه ي�ست�شهد بال ّنحاة ليب�سط الر�أي فيه؛ فالقول ي�شمل الكلمة والكالم عند النحويين،
فابن جني يرى �أنّ القول يقع على الكالم التّام  ،وعلى الكلمة الواحدة على �سبيل الحقيقة؛ أ� ّما لفظ
بالجمل ِة التّا َّمة ،ولفظ الكلمة مخت�ص بالمفرد((( .لكن ال�س�ؤال هل ك ُّل القول يمكن
َ�ص ُ
الكالم َف ُمخْ ت ٌّ
ت�صنيف ��ه كم ��ا فعل النحاة ؟ يقول الرازي « لفظ القول ق ��د ُي ْ�س َت ْع َم ُل في غير ال ُّن ْط ِق وي�ست�شهد بقوله
تعالى « �ِإ َّن َما َق ْو ُل َنا ِل َ�ش ْيءٍ ِ�إ َذا �أَ َر ْد َنا ُه أَ�ن َّن ُق َ
ول َل ُه ُكن َف َي ُكونُ »{ النحل .((( 40 :
�أ ّما الكلمة المفردة  ،فهي ما يح�سن ال�سكوت عنها بالإفادة ،ولم يف ّرق بينها وبين الكالم كما
فع ��ل النحو ّي ��ون الذين يرون �أنّ الكالم هو الجملة المفيدة ،وبذلك م � َ
�ال �إلى ر�أي الأ�صوليين الذين
واحد منهما يتناول المفرد والمر ّكب ،وقد
خالف ��وا النحويين في ذلك ،وال يرون فرق ًا بينهما ،ف ��ك ُّل ٍ
َع َّل � َ�ل َم ْي َل ُه في التفريق بي ��ن ال ُم ْ�ص َط َل َح ْين �إلى الأ�صوليين بوجو ٍه �أربعة :الأ ّول � :أنَّ العقالء قد اتّفقوا
وال�سكوت ،ف ��كان كالم ًا؛ وال ّثاني� :أنّ ا�شتق ��اق الكلمة من الكلم،
عل ��ى �أنّ الكالم م ��ا ي�ضاد الخر�س ُّ
ال ��ذي هو الج ��رح والت�أثير ،فوجب �أنْ يكون كالم ًا؛ والثالث :ي�ص ُّح �أنْ ُيقال فالن ًا تك َّلم بهذه الكلمة ؛
(((()
بكالم غير تام.
والرابع ّ :
ي�صح �أنْ ُيقال تك ّلم فال ٌن ٍ
ت – موقف الرازي من ال ّلغويين والأ�صوليين في تحديد معنى الكلمة :رغم �أنّ الرازي ي�سوق
ا�ست ��دالالت الأ�صوليي ��ن ،و ينتقد ر�أي اللغويين ،وعلى ر�أ�سهم �سيبوي ��ه (((() ،ويتّهمه ّ
بال�ضعف ،نراه
يعتمد ر�أيهم في �أنّ الكالم هو الجملة المفيدة (((() ،وي�سوق ر�أي ابن جني القائم على �أنّ (الإفادة)
�ش � ٌ
�رط في ح ��دِّ الكالم (((()  .ولع َّل الأمر الذي �أوقع الرازي في مثل هذا التناق�ض الوا�ضح �أنَّ معنى
ا�ست ��دالالت الأ�صوليين تقوم على الخلط بين َم ْع َن َي ْين للم�صطلح (كالم)� :أ ّولهما :معنى (النطق)،
والثاني :معنى (التّو�صيل)(((() .
وم ��ع ه ��ذا الموقف الوا�ضح �إال �أ ّن ��ه يت�ساءل و ُيثير ق�ضية فيما لو كان ��ت الكلمة والكالم يتناوال
ال ُم ْه َمل وال ُم ْ�س َت ْع َمل ،فقال « :منهم من قال ( � ّأي اللُّغويين والأ�صوليين ) ي�صح �أنْ ُيقال الكالم منه
بكالم غير مفه ��وم ،ومنهم من قال الكلمة والكالم
ُم ْه َم ��ل ومن ��ه ُم ْ�س َت ْع َمل؛ لأ ّنه ّ
ي�صح �أنْ ُيقال تك ّلم ٍ
ال�سعال  ،وهي �أ�صوات مر ّكبة وحروف م ؤ� ّلفة
ّ
مخت�صان بالمفيد ،ثم يت�ساءل ،هل قول (�أح �أح) عند ُّ
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ، 1ص 27
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ، 1ص 30
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ، 1ص 30
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ، 1ص 29
((( �سيبويه ( �أبو ب�شر عمرو بن عثمان ت 180هـ) الكتاب،ط ،3حتقيق ،عبد ال�سالم هارون ،القاهرة :عامل الكتب  ،1983 ،وطبعة
بريوت :دار الكتب العلمية،ط 122/1988،1 ،3؛ و ابن جني (ابو الفتح عثمان ت 392هـ) اخل�صائ�ص ،حتقيق ،حممد علي النجار،
القاهرة :املكتبة العلمية (د.ت).19-17/1 ،
((( املح�صول ،الكتاب  :املح�صول يف علم الأ�صول ،حممد بن عمر بن احل�سني الرازي ،حتقيق  :طه جابر فيا�ض العلواين ،ط،1
الريا�ض :جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية  ،1400 ،ج .180/1 :
((( امل�صدر نف�سه.180/1 ،
حم�سب ،علم الداللة عند العرب � ،ص .88
((( حمي الدين ّ
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ُت َ�س ّم ��ى كلم ��ات؟ فقد �أثار الق�ض ّي ��ة دون تحديد موقف مح� � َّدد  ،لكنه قال الكلمة ه ��ي المر ّكبة من
حر َف ْين ف�صاعد ًا (((() .
وبع ��د ه ��ذا التّف�صيل ي�صل إ�ل ��ى نتيج ٍة م�ؤاده ��ا �أنّ الكلم ��ات والعبارات قد ُت�س ّم ��ى �أحاديثَ ،
واحد م ��ن تلك الحروف
وال�سب ��ب �أنّ ه ��ذه الكلمات تتر ّك ��ب من الحروف المتعاقب ��ة المتوالية فك ُّل ٍ
ّ
ً
يح ��دث عق ��ب �صاحبة  ،ولهذا ال�سبب �سمي ��ت بالأحاديث ،ويمكن �أي�ضا �أن يك ��ون �سبب التّ�سمية �أنّ
(((()
�سماعها يحدث في القلوب والعلوم والمعاني
وي�ص ��ل بعد �ش ��رح هذه المترادفات �إلى عدم الفرق بينها وبي ��ن النطق الذي يرادف بع�ضها،
يق ��ول « فهاهن ��ا �ألفاظ كثي ��رة ،ف�أحدها الكلم ��ة ،وثانيها ال ��كالم ،وثالثها الق ��ول ،ورابعها اللفظ،
وخام�سه ��ا العبارة ،و�ساد�سها الحديث ،وقد �شرحناها ِب�أَ ْ�س ِرها ،و�سابعها النطق ،ويجب البحث عن
كيفية ا�شتقاقه  ،و�أ ّنه هل هو مرادف لبع�ض تلك الألفاظ المذكورة� ،أو مباين لها ،وبتقدير ح�صول
المباينة فما الفرق(((() .
وبعد هذا الح�صر  ،ينطلق في تحديد ماه ّية الكلمة بادئ ًا بنقد الزمخ�شري في تحديد معناها
بقول ��ه قال الزمخ�شري في �أول المف�صل الكلمة ،هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالو�ضع ،وهذا
التعريف لي�س بج ّيد؛ لأنّ �صيغة الما�ضي كلمة مع �أ ّنها ال ّ
تدل على معنى مفرد بالو�ضع ،فهذا التعريف
(((
غلط ؛ لأنها دالة على أَ� ْم َر ْين  :حدث و زمان ،وكذا القول في �أ�سماء الأفعال كقولنا (�صه)  .وعزَّز
ال�صوت م ��ادة ،واللفظ جن�س،
ر�أي ��ه بقول اب ��ن �سينا :في نقده للزمخ�شري :وه ��ذا غير جائز؛ لأنّ ّ
وذكر الجن�س �أولى من ذكر المادة(((() .
ث -الكلم ��ة كم ��ا يراها الرازي :بعد ذلك يفرد ال ��رازي تعري َف ْين للكلمة  :الأ ّول « :الكلمة هي
ال ّلفظ ��ة المفردة ال ّدالة باال�صطالح عل ��ى معنى ،وبر�أيه هذا التعريف مر ّكب من قيود �أربعة  :الأ ّول
كون ��ه لفظ ًا ،والثاني كونه مفرد ًا ،والثال ��ث كونه دا ًال ،وهو احتراز عن المهمالت ،والأخير كونه دا ًال
باال�صطالح (((() .و الثاني� :إنَّ ك ّل منطوقٍ به �أفاد �شيئ ًا بالو�ضع فهو كلمة ،وهذا التقدير يدخل فيه
المف ��رد والمركب ،وبقولنا منطوق ب ��ه يقع االحتراز من ِّ
الخط والإ�ش ��ارة (((() .ومن �شروط الكلمة
المفيدة  ،كما يرى المعتزلة �أنْ تكون مر ّكبة من حر َف ْين ف�صاعد ًاَ ،ف ِف ْع َل ْي الأمر ( ِق ) و ( ع ِ ) هما
فعالن يتك َّون ُك ٌّل فعل منهما واقع ّي ًا من حرف واحد ،وتقديرهما ( عي ) و ( قي ) وعند التثنية يقال
لهما ( قيا ) و ( عيا) ،وم ّثل �أي�ض ًا م�ستند ًا �إلى المعتزلة بنون التنوين وبالم التعريف ،فهي ِب أَ� ْ�س ِرها
((( الرازي ،التف�سري الكبري  ،ج� ،1ص.30
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،1ص.31
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،1ص.32
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،1ص 32
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،1ص .32
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،1ص32
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،1ص .33
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حروف مفيدة والحرف نوع داخل تحت جن�س الكلمة (((() .
مفهوم ْي (ال ّلف ��ظ) و(الكلمة)
توح ��د
َ
وه ��و ي ��رى �أنّ التعري ��ف الثاني هو الأ ْول ��ى؛ لأ ّنه ي�ؤ ِّك ��د ُّ
(((()
و(ال ��كالم) عن ��ده ،و يدخل فيه �أي�ض� � ًا (� ْأي في تعري ��ف الكلمة) المفرد والمر ّك ��ب  .ويالحظ
هن ��ا �أنَّ مفه ��وم م�صطلح المر ّكب هنا يقابل مفهوم الجملة ،وه ��و غير مفهومه في تق�سيمه الثالثي
ال ��وارد في الن�ص من ��ذ قليل .و�إنْ �أ�شار �إلى فكرة المعتزلة القائلة �إنَّ ال�شرط في كون الكلمة مفيدة
وا�ض َح ْين ،فهو
�أنْ تك ��ون مر ّكبة من حر َف ْي ��ن ف�صاعد ًا ،ورغم ذلك نجده يقع في ا�ضط ��راب وخلط ِ
(ق) و( ِع) ال ينق�ضان هذا ال�شرط باعتب ��ار �أنَّ الفع َل ْين مر ّكبان
ت ��ار ًة مع القائلين ب�أنّ ِف ْع َل � ْ�ي الأمر ِ
ف ��ي التقدي ��ر ،ثم هو تار ًة �أخرى م ��ع القائلين ب�أنهم ��ا ينق�ضانه على �أ�سا� ��س �أنّ (التقدير) ال ينفي
الواق ��ع ،ث ��م يرجح لديه جان ��ب النق�ض عندما يقول :و�أي�ض� � ًا نق�ضوه بالم التعري ��ف وبنون التنوين
وب�ل�ام الإ�ضافة ،ف�إنه ��ا ب�أ�سرها حروف مفيدة ،والحرف نوع داخل تحت جن�س الكلمة ،ومتى �صدق
النوع فقد �صدق الجن�س ،فهذه الحروف كلمات مع أ� ّنها غير مركبة (((().
والخل ��ط  -هنا -ناتج ع ��ن تداخل ِم ْعيا َري اللُّغة المنطوقة واللُّغ ��ة المكتوبة من جانب ،وعدم
التّفري ��ق ال ّدقيق بين الكلمة وما ُن َ�س ّميه الآن بال�سواي ��ق واللواحق من جانب �آخر ،ولعله ب�سبب غيبة
ه ��ذا العن�ص ��ر الأخير ف�إنّ ال ّرازي لم ينتبه �إلى �أنّ ما يذكره هنا يناق�ض قوله التعميمي �إنّ للألفاظ
دالالت عل ��ى ما ف ��ي الأذهان ال على ما في الأعي ��ان ،ف�إذا اتفقنا على �أنّ م�صطل ��ح مفيدهنا معناه
ٍ
�أنّ له ��ا معنى ؛ ف�إننا ل�سنا �أمام كلمات لها �ص ��ور ذهنية هي معانيها ،وبالطبع ل�سنا �أمام كلمات لها
(((()
�أعيان خارجية ّ
تدل عليها بها� ،إ ّننا �أمام ( مورفيمات) لها معانيها النحوية
والحقيق ��ة �أنَّ ق�ضي ��ة داللة الكلمة� ،ش ّك َل ْت إ�ح ��دى ال َّركائز الأ�سا�س ّية الت ��ي قام عليها مفهوم
وفعل وحرف،
ا�سم ٍ
الكلم ��ة عند الرازي ،فهو و�إنْ خالف النح ��اة ف�إنه وافقهم في تق�سيم الكلمة �إلى ٍ
وه ��ي المفاهيم التي تناوله ��ا بالتف�صيل في الباب الثالث لباب ح ّد الكلمة ،ففي الم�س�ألة الأولى من
ي�صح الإخبار عنها وبها ،وهي اال�سم ،و�إ ّما ما ال
ق�سم الكلمة على ثالثة �أنواع :الأ ّول ّ
الب ��اب الثالثَّ ،
ي�صح الإخبار عنها وال بها
ي�صح الإخبار بها ،وهي الفع ��ل ؛ و�إ ّما �أنْ ال ّ
ي�ص � ّ�ح الإخب ��ار عنها  ،و لكنْ ّ
وهي الحرف(((() .ثم ينطلق في تناوله لال�سم والفعل والحرف ب�شيءٍ من التف�صيل .و�أ ّما في الباب
ال�صوت وحدوثه وتكوينه. )((((.
الثاني فقد �أفرده لتعريف ّ
كم ��ا �أ ّنه ت�أ ّث ��ر ب�أر�سطو في تق�سيم ��ه ال ّلفظ �إلى ُم ْه َم � ٍ�ل و ُم ْ�س َت ْع َم ٍل (((() .وق ��د َ�س َبقَ الوظيفيين
وال�سياقيي ��ن في تق�سي ��م الكلمة �إلى ُم ْف� � َر ٍد و ُم َر َّك ٍب وم ؤ� ّل ��ف ،فالعلماء المحدث ��ون مارتينه ،و ت ّمام
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،1ص .33
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،1ص .32
حم�سب ،علم الداللة عند العرب� ،ص .84
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،1ص 33؛ و حمي الدين ّ
((( انظر حمي الدين حم�سب � ،ص  ، 85والرازي ،التف�سري الكبري،ج� ،1ص ,35
((( الرازي ،التف�سري الكبري  ،ج� ،1ص .42
((( امل�صدر نف�سه� ،ص .36
((( حمي الدين حم�سب � ،ص . 85
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ح�سان ،وفيرث طابق قولهم في الكلمة ما نادى به الرازي.
رابع ًا :الكلمة عند �أولمان
بحث �أولمان الكلمة  ،وف�صل القول فيها في باب ا�شتمل على خم�سة ف�صول �ضمنها كتابه
دور الكلم ��ة في اللغة ،واحت ّلت �صفحات ع ّدة م ��ن كتابه ( �ص  .) 85 – 17وقد انطلق �أولمان
ف ��ي تعريفه للكلمة م ��ن المعنى العام القائم عل ��ى المنهج اللغوي بقوله « ه ��ي �أ�صغر نواقل المعنى
�أو �أ�صغ ��ر الوح ��دات ذات المعنى في الكالم المتّ�ص ��ل (  ) ...وي�ضيف وللكلم ��ات كيان م�ستق ّل في
لعدد ال ُيح�صى
الكتابة والطباعة ،وتتمتّع بذات ّية ومكان ٍة م�ستق ّل ٍة في المعجم تخ�ضع في ا�ستعمالها ٍ
م ��ن القيود والع ��ادات الخرافية (((() ،بهذا التحديد فق ��د ر�أى المترجم �أنّ الم ؤ� ّل ��ف قد �أخرج دور
(الفونيمات) في تحديد المعاني ح�سب الدرا�سات اللغوية الحديثة (((() .
�صور الكلمة عند �أولمان

وق ��د َع َّد الكلمة والكلمات من العالمات وال ُّرموزالتي يتوا�صل من خاللها الإن�سان فهي» معبر
ومو�ص ��ل وم�ؤ ّث ��ر (((() ،وهي رموز ترتب ��ط بالحوا�س الأخ ��رى كالنظر و اللم�س والح� � ّ�س و�أثرها في
النف�س ،وهي �إ ّما �أنْ تكون مفردة �أو مر ّكبة (((()  .وقد ع َّد لها �صورتين هما الوجود بالق ّوة والوجود
بالفع ��ل « الكلم ��ات ،كغيرها من الرموز والعالم ��ات لها �صورتان من الوجود ،وج ��ود بالقوة ووجود
بالفعل ،فك ّل كلم ٍة ُت ْ�س َمع �أو ُت ْن َطق ُت ْت َرك في �إثرها مجموعة من االنطباعات في ذهن ٍّ
كل من المتك ِّلم
وال�سامع(((() .وقدر رمز الوجود بالق ّوة �إلى ال ّلغة ،والموجود بالفعل �إلى الكالم ،وهو الأ�سا�س الذي
ّ
ُّ
ّ
ّ
اعتم ��ده حين �أراد �أنْ ُي َف� � ِّر َق كغيره من اللغويين بين اللغة والكالم فقال « �إنّ اللغة نظام من الرموز
ال�صوتي ��ة مخزون ��ة في �أذهان �أف ��راد الجماعة اللغوية ،ولكنّ ال ��كالم ٌ
ن�شاط ُم َت ْر َج� � ٌم لهذه الرموز
(((()
الموجودة بالقوة �إلى رموزٍ فعل ّية حقيق ّية
وحدات �صوتي ٍة �صغرى
وكم ��ا �أراد �أنْ يح ��دِّ د �أنَّ التحليل اللُّغوي ي�صل في نهاية المطاف �إل ��ى
ٍ
وحدات �أ�صغر ، ،والكالم في �أ�صله يق ��وم على جا ِن َب ْين :مادي وهو الأ�صوات،
ي�صع ��ب تجزئته ��ا �إلى
ٍ
ال�سمات
وعقل ��ي وهو المعنى المق�صود ،وه ��ذا ي�صل �إلى �أنّ الذي يحدِّ د الفوارق بي ��ن الكلمات هي ِّ
ال�صوتي ��ة ( المالمح �أو ال�صف ��ات ) ،و�أنَّ الأ�صوت لي�ست وحدات م�ستقلة ذات معنى خا�ص ،تتح ّدد
وحدات �أكبر منها ،وهي ( �أي الأ�صوات ) ت�ش ّكل �إحدى وحدات الكالم الثالث :ال�صوت
وظيفتها في
ٍ
((( �أوملان ،دور الكلمة يف اللغة� ،ص .19 ،
((( املرجع نف�سه� ،ص  ، 19 ،هام�ش .2
((( املرجع نف�سه � ،ص .27 ،
((( املرجع نف�سه � ،ص .34 ،
((( املرجع نف�سه � ،ص .37 ،
((( املرجع نف�سه � ،ص .37 ،
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والكلمة والتركيب النحوي (((().
وف ��ي ر�أي ��ه ف�إنَّ �صور الكلم ��ة دوال على تركيبها �أو عليها نف�سها ،فمن ��ذ فجر التاريخ كما يرى
ف� ��إنّ الحروف دوال على ال ��كالم المنطوق ،ففي الهيروغليفية الم�صري ��ة القديمة كان التعبير عن
يتم بر�سم بيت ،وهو يم ّثل �صوت الباء في ال�سامية ،والتعبير عن كلمة ثور بر�سم �صورة
كلمة (بيت) ّ
ث ��ور ،وهو ّ
يدل على �ص ��وت الألف وهكذا؛ وقد �أخذت الإغريقية ع ��ن ال�سامية هذا التعبير ،ف�أخذت
الحرف الأول ( )Bليدل على البيت ،ثم �أخذت اللغات الأوروبية كالإنجليزية هذه التعابير في ر�سم
حدود كلماتها ودالالتها ،وبذلك نجد �أنّ للكلمة �صور َت ْين :الأولى منطوقة ،والأخرى مكتوبة ،ويدخل
(((()
فوقهما النبر والتنغيم
الكلمة عند المدار�س اللغوية الغربية
وبع ��د هذا العر�ض لتحديد الكلم ��ة وتكوينها  ،يدخل في تعريف الكلمة وحدود تكوينها ،فيرى
أ� ّنه ال يوجد تعريف جامع مانع لمثل هذا النوع من الم�صطلحات المجردة ،فهي م�صطلحات ي�صعب
�ات مختلفة باختالف
تعريفه ��ا  ،و�إنْ كان م ��ن ال�سهل ع ��اد ًة تعرفها  ،فالعلم ��اء قد ع ّرفوها تعريف � ٍ
مدار�سه ��م ال ّلغوية ،فعر�ض لبلومفيلد ،وبالمار « ب�أ ّنه ��ا �أ�صغر وحد ٍة كالم ّي ٍة قادر ٍة على القيام بدور
نط � ٍ�ق تام(((() .وقد اهتم الوظيفيون بها باعتبارها وح ��دة المعنى ،واال�ستدالليون نظروا �إليها على
�أ ّنه ��ا مقاب�ل�ات ا�ستداللي ��ة ،يكون تناظ ��ر الأ�صوات هو ال َف ْي َ�ص � َ�ل في تحديده ��ا ،وتحديد معناها ؛
ومدر�س ��ة فكري ��ة ثالثة ترى معنى الكلم ��ات ب�أ ّنها مقابالت ا�ستداللي ��ة Substitution Counters
وهذا ر�أي (ج.ر.فيرث) وفي هذه الحالة يكون تناظر الأ�صوات هو ال َف ْي َ�ص ُل في الأمر.
ال�صفات المم ّيزة بغيره ��ا� ،أو �إ�ضافة هذه
ولتو�ضي ��ح ذل ��ك مث ًال �إنَّ ا�ستبدال الأ�ص ��وات ذات ِّ
الأ�ص ��وات �أو حذفه ��ا ي�ؤ ّدي ��ان �إلى وجود كلم ��ات جديدة ،ومن الممك ��ن �إيراد �أمثل ٍة له ��ذا النوع من
ب�صوت �آخر في
«التقابل اال�ستبدالي» في اللغة العربية نحو :قال ،جال؛ حيث ا�ستبدال �صوتٌ واح ٌد
ٍ
(((()
ِّ
كل كلمة ،ي�ؤ ّدي �إلى تغيير م�ضمون الكلمة ،وهذا ينطبق على التراكيب.
		
الكلمة عند علماء الدين والأدباء الفرن�سيين:
ولت�أخ ��ذ الكلم ��ة الح ّيز المهم ف ��ي ر�أيه في �سياق اللغ ��ة  ،فقد عر�ض ل ��ر�أي الدين في الكلمة
في�أخ ��ذ تعريف يوحنا  »:في البدء كان الكلم ��ة ،والكلمة عند اهلل ،وكان اهلل الكلمة(((() فعنى بذلك
ن�سبة قوة �إلهية �إلى الكلمة ،وبر�أيه ف�إنَّ هذا المعنى م�شكوك فيه؛ لأنّ الكلمة م�أخوذة من الإغريقية،
((( املرجع نف�سه � ،ص .39 - 38 ،
((( املرجع نف�سه� ،ص .53 – 43
((( املرجع نف�سه� ،ص55
((( املرجع نف�سه  ،هام�ش � ، 16ص ..56-55 ،
((( املرجع نف�سه � ،ص.57
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معان عدة (((() .ثم يبتعد عن هذا الر�أي لي�أخذ ر�أي ال�شعراء ،فال�شاعر (�شيلي)
وهي غام�ضة ولها ٍ
ي ��رى «�أنّ اللُّغ ��ة َل ْحنٌ خال ٌد �ساح� � ٌر ك�ألحان ( �أورفيو� ��س) لحن ي�سيطر  ،بان�سج ��ام فني رائع ،على
الأفكار والأج�سام التي لوال اللغة لما كان لها معنى �أو كيان» (((().
الكلمة وفق م�ستويات اللغة
وبعد �أن عر�ض لآراء من �سبقه  ،يبد أ� بتفنيد تحديد الكلمة وفق م�ستويات اللغة ،فعلى الم�ستوى
ال�صوت ��ي ،و�إنْ كانت الكلمة موج ��ودة وثابتة في نظام اللُّغة الأ�صل� ،إال �أنّ م�شكالت ع ّدة تبرز تَحول
دون وجود
تام للكلمة منها :
ٍ
ا�ستقالل ٍّ
 -1النظ ��ر �إل ��ى الكلمة عل ��ى �أ ّنها �سل�سلة من الأ�ص ��وات� ،أو على �أنها عن�ص ��ر َنحوي �أو وحدة
وحينئذ تبرز م�شكلة اال�ستقالل هذه في �ص ��ور مختلفة تبرز للحالة الخا�صة،
م ��ن وح ��دات المعنى،
ٍ
فم ��ن الناحية ال�صوتية غالب ًا م ��ا تفقد الكلمة جزء ًا» واحد ًا على الأقل م ��ن كيانها في �أثناء الكالم
المت�صل ،فهناك بع�ض الكلمات التي قد ي�صيبها البتر في بع�ض الأحايين ،كما توجد كلمات �أخرى
يتداخ ��ل بع�ضه ��ا في بع�ض ،مك ِّون� � ًة مجموع ًة واحد ًة دون فا�صل حقيقي .ه ��ذا النوع من التداخل له
�آثاره التي قد ت�صل �إلى نظام اللغة نف�سه ،وت ؤ� ِّثر فيه ت�أثير ًا دائم ًا(((().
ويمث ��ل على ذلك من اللغة الفرن�سية ،وكذلك بع�ض اللغات ال�سلتية(،اللغات ال�سلتية « وتنطق
الكلتي ��ة �أي�ض� � ًا» ( ،)Celtic Languagesوهي مجموعة من اللغات الت ��ي تنتمي �إلى ف�صيلة اللغات
الهندية الأوربية  .Indo- European Languagesواللغات �أو اللهجات ال�سلتية كثيرة  :منها اللغة
«الجالية الإيرلندي ��ة»  ،Irish Gaelicو«الجالية اال�سكوتالندية»  ،Scottish Gaelicوالبريطانية
(((()
القديمة  ،Britishوما تنوع منها كلغة ويلز ) Welsh
 -2وم ��ن الم�شكالت ال�صوتي ��ة التي تعتر�ض ا�ستقالل الكلمة  ،وج ��ود كلمات تختلف �صيغتها
باخت�ل�اف ِ�سياقها ال�صوتي ،فبينما ال ينطق بالحرف ( )sالموجود في نهاية ال�صورة الكتابية لأداة
التعري ��ف الموج ��ودة في التركي ��ب ( )les femmesنجد �أنَّ الحرف قد ينطق ف ��ي التركيب الآخر:
( ،)les homesوق ��د تتداخل الكلمت ��ان تداخ ًال»قوي ًا بحيث تزول الحدود من بينهما تمام ًا ،كما في
( )to donب ��د ًال م ��ن (  )to do onو(  )to doffب ��د ًال م ��ن(  )to do offو(  )to atoneالت ��ي ترجع
إ�ل ��ى ( .)at oneوفي اللغة العربية يمكن �أنْ يمثل له ��ذا التداخل بنحو الأمثلة العامية «لي�ش» في
بع�ض اللهجات الدراجة ،التي قد ترد �إلى «لأي �شيء» و«عقبالك» التي �أ�صلها «عقبى لك» و(منين)
الت ��ي تع ��ود �إلى (من �أين) وغير ذلك ،وقد يكون من ذلك �أي�ض ًا :من ��ذ ،على القول ب أ� ّنها مر ّكبة من
(من�+إذ) بمعنى وقت ،ولي�س التي يقال �إ ّنها مر ّكبة من ل +فعل �سامي قديم بمعنى (يوجد) وينطق
((( املرجع نف�سه � ،ص.57
((( املرجع نف�سه � ،ص.58
((( املرجع نف�سه� ،ص .58
((( املرجع نف�سه� ،ص 59
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يي�ش (على وزن بيت) بالعامية (((() .
 -3وم ��ن الم�ش ��كالت ال�صوتية التي تعتر� ��ض ا�ستقاللية الكلمة ،الخط أ� ف ��ي تحليل الكلمات،
و�إذا ح ��دث ف�إ ّنه ي�ؤدي �إلى ن ��زع �صوت من كلمة و�إ�ضافته �إلى كلمة أ�خ ��رى تجاورها مبا�شرة ،وهذا
ظاه ��ر في �أداة التنكير في اللغة الإنجليزية؛ وفي الجمع في العربية ك�إ�ضافة ( ون) لجمع المذكر،
والح ��ذف ،كحذف نو َن ْي المثنى وجمع المذ ّكر عند الإ�ضافة .هذه العوامل بنظره �ش ّكلت م�شكلة في
و�ضع تعريف �أو َحدِّ فا�صل للكلمة.
ويرى كمال ب�شر ،مترجم الكتاب �أنّ الم�ؤلف قد ربط م�س�ألة كيان الكلمة وا�ستقاللها� ،أو عدم
نهج ��ه ،وذلك المبد أ� هو التفريق بين ما �س ُّموه
ا�ستقالله ��ا بمبد�أ لغوي مهم عنده ،وعند من نهجوا َ
(ال ��كالم  ،Paroleوم ��ا �س ُّموه اللغة  ) Langueفه ��و يرى �أنّ الكلمة في ال ��كالمْ � -أي في الأحداث
ال�ص ْو ِت َي ْي ِن،
ال�صوتي ��ة ال�ص ��ادرة بالفعل من المتكلم للف ��رد ،قد تفقد �أحيان ًا ذاتيته ��ا ،وا�ستقاللها َّ
ولك ّنها في ال ّلغة تحتفظ دائم ًا ب�صورتها ال�صوتية المخزونة في ذهن الجماعة اللُّغوية المع ّينة(((.
تام للكلمة  ،يتح ّدث ( �أولمان )
بع ��د عر� ��ض هذه الم�شكالت التي تحول دون حدوث
ٍ
ا�ستقالل ٍّ
ع ��ن و�سائل �صوت ّية دقيقة �شتّى ،يمكن بو�ساطتها ُتعرف حدود الكلمة ،من ذلك مثال» النبر الثابت
ف ��ي بع�ض اللغات .كاللغة الفرن�سية مث�ل�ا» الذي يقع النبر فيها على المقطع الأخير ،وقد ينتقل �إلى
�أول الكلم ��ة تحت ت�أثير العاطفة واالنفعال .وفي اللُّ َغ َت ْين الفنلندي ��ة والهنغارية يقع النبر دائم ًا على
المقطع الأ ّول ،ومكانه في اللغة البولندية هو المقطع قبل الأخير من الكلمة� ،أما اللغة الالتينية فلها
مطردة .وف ��ي ِّ
قواني ��ن �أكثر ت�ش ُّعب ًا ،لكنها مع ذلك قوانينُ ّ
كل هذه اللغات و�أمثالها التي يكون النبر
(((()
فيها ثابت ًا ،ير�شدنا النبر بطريق ٍة �ضمني ٍة �إلى بداية الكلمة ونهايتها .
�أم ��ا اللغات التي يك ��ون النبر فيها غير ثاب ��ت ،فمن ال�صعب االعتماد عل ��ى النبر في تحديد
الكلم ��ة ،وه ��ذا يعني كما يرى المترجم �أنّ الكالم هنا من�ص ��ب على النطق فقط ،وال عبرة بطريقة
الكتابة في هذا المقام(((() .
ويخل�ص ( �أولمان ) بعد عر�ض الم�شكالت ال�صوتية �إلى �أنَّ الذاتية ال�صوتية للكلمة متح ِّققة
وثابت ��ة ب�صورة قوي ��ة � ،إذا نظرنا �إلى المو�ضوع من ناحية اللغة ،ولكن ه ��ذه الذاتية غالب ًا ما تذوب
وتختفي في الكالم المت�صل ،و�إن كان ذلك بدرجات متفاوتة (((().
�أم ��ا م ��ن الناحية ال�صرفية والنحوية  ،فق�ضية ا�ستقالل الكلم ��ة تواجه عدد ًا من الم�شكالت،
�أه ُّمه ��ا تلك الم�شكلة التي تتّ�صل بكيان الكلم ��ات المت�ص ِّرفة ،ويمثل من الإنجليزية ب�صيغ give( :
 ) gives gave givin givingويت�س ��اءل ه ��ل ه ��ذه كلمة واح ��دة �أو خم� ��س؟ وي�ست�شهد بالمعاجم
((( املرجع نف�سه� ،ص  ،59هام�ش .2
((( املرجع نف�سه� ،ص .60
(((  -املرجع نف�سه� ،ص .60
(((  -املرجع نف�سه� ،ص .61
(((  -املرجع نف�سه� ،ص .62
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الإنجليزية فيقول «�إنها تعاملنا على �أ ّنها ِ�ص َيغ مختلفة لكلم ٍة واحدة ،في حين أ� ّنها تعامل الم�شتقات
( )lead, leader, leader shipعلى أ� ّنها كلمات م�ستقلة» وهذا �أمر منطقي في الواقع� .إذا �أخذنا
ال�سواب ��ق واللواحق اال�شتقاقية ((( .ويرى �أنّ وظيف ��ة العنا�صر ال�صرفية والنحوية هو
ف ��ي الح�سبان ّ
(((()
بيان ما �إذا كانت الكلمة مفرد ًا �أو جمع ًا مث ًال �أو �أ ّنها فعل يد ُّل على الما�ضي �أو الحال وهكذا .
�ات ترابطية قوي ��ة بين أ�ف ��راد ِّ
كل مجموع� � ٍة من مجموع ��ات َ
هذ ْين
وي�ضي ��ف �أنّ هن ��اك �ص�ل ٍ
النموذجي ��ن المذكو َر ْين � ،ص�ل�ات تب ِّرر ب�صور ٍة قو ّي ٍة جواز معامل ��ة ِّ
كل �سل�سلة منها على �أنها وحدة
ع�ضوية متكاملة. )((((.
وا�ستن ��د الم�ؤ ّلف في ر�أيه �إلى الجانب المعجمي في ت�صني ��ف البنى ،فالكلمات كما نرى �أنها
ت ��درج معجمي �ضمن الأ�صل المج ّرد للفظة ،وتحت باب واحد ،ولكن لو نظرنا �إلى البنى وتحوالتها
نحو ّي� � ًا و�صرف ّي� � ًا ،لم ��ا �أمكنن ��ا �أنْ ندرجها �ضمن ب ��اب واح ��د؛ لأنّ ك َّل لفظ ٍة تد ُّل عل ��ى معنى مع ّين
م�ستقل لها خ�صائ�صها ووظيفتها ،تختلف عن �صاحبتها في ال�شكل وال�صورة.وهذه خا�ص ّية �صرف ّية
تعط ��ي ال�صيغة نوع ًا من اال�ستقالل ال�صرفي الذي ُت َك ِّم ُلهُ ،وت�ؤ ِّكده الخ�صائ�ص النحوية الممثلة في
اخت�ل�اف وظائف ال�صي ��غ في التركيب .ومما ي�ؤ ِّيد ذلك �أنه ال يجوز ا�ستعمال �صيغة مكان �أخرى في
جمل ��ة بعينها ف ��ي الموقف الواحد .وهذا كله دليل اال�ستقالل في الممي ��زات والخ�صائ�ص ،كما �أنه
دلي ��ل الحكم ب�أنّ ك ّل �صيغ� � ٍة كلمة م�ستقلة� .أ ّما �إمكانية �ضم جميع �صي ��غ المجموعة الأولى �إلى باب
الأفعال فال ت�ستلزم �أنْ تكون كل هذه ال�صيغ كلمة واحدة (((() .
نوع
�إنّ ه ��ذا ال�ضم فيه تجاوز وتب�سيط كبير للأمور� ،إذ م ��ن البديهي �أنّ ك ّل �صيغ ٍة تنتمي �إلى ٍ
ما�ض ،و�أخرى فعل م�ضارع وهكذا .وهذا الفرق النوعي هو في
مع ّي ٍن من الأفعال ،ف�صيغة منها فعل ٍ
خ�صائ�ص ال�صيغة
حقيق ��ة الأمر الأ�سا� ��س الذي يجب �أنْ ن�أخذ به في هذا المجال .لأنه يعتمد على
َ
المع ّين ��ة ذاته ��ا  ،ال على خ�صائ� ��ص �أ�صلها� ،أو ما تف ّرعت عنه .فكلمات ف ��ي العربية مثل (�أعطى )
أ�صل ت�شترك فيه مع غيرها
تختلف نحوي ًا و�صرفي ًا عن( ُيعطي) بقطع النظر عن �إمكانية ر ّدها �إلى � ٍ
�أو عدم �إمكانية ذلك (((() .
ومن العوامل التي ُتهَدِّ ُد ا�ستقالل الكلمة من الناحية ال�صرف ّية والنحو ّية  ،في ر�أي �أولمان،ثنائية
مجموع َت ْين هما :الكلمات الكامل ��ة والأدوات ،ور�أى �أنّ الكلمات الكاملة لها
الكلمات،وق ��د قارن بين
َ
م�ضمون �أكثر تحديد ًا من الأدوات ،وقد ر َّد الأدوات �إلى كونها عنا�ص َر نحوية لي�س لها معنى م�ستقل
خا�ص بها� ،إنها لي�ست �أكثر من و�سائل وظيفتها التعبير عن العالقات الداخلية بين �أجزاء الجملة (
 ) ...وه ��ي حاالت و�سطى بين الكلمات الكاملة  ،و مجرد العنا�صر النحوية( كال�سوابق واللواحق)،
(((  -املرجع نف�سه� ،ص .62
(((  -املرجع نف�سه� ،ص .62
(((  -املرجع نف�سه� ،ص 63
(((  -املرجع نف�سه� ،ص 64
((( املرجع نف�سه� ،ص  ،63هام�ش26،
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ولي�ست هناك حدود دقيقة بين ال َّن ْو َع ْين ،من هنا ر�أى ا�ستحالة تحديد معنى م�ستقل للكلمة ا�ستناد ًا
وال�سبب �أنّ اللغات ذات النظ ��م اال�شتقاقية والت�صريفية
�إل ��ى ال ُم ْ�س َت َو َي ْين النح ��وي وال�صرفي(((() ّ .
الغنية المتنوعة تختلف في ا�ستعمال الأدوات؛ فمنها ما ي�ستعملها ا�ستعما ًال خفيف ًا والعك�س بالعك�س،
ولذل ��ك نج ��د اللُّ َغ َت ْين الإنجليزية والفرن�سية تعتمدان عل ��ى الأدوات بدرج ٍة �أكبر و�أعم من الالتينية
والألماني ��ة مث�ل ً�ا ،فبينما يمكن للفعل ف ��ي اللغة الالتينية �أنْ يت�ص ّرف ب ��دون �ضمائر م�ستقلة ،نرى
اللغتين الإنجليزية والفرن�سية تلج�آن �إلى تخ�صي�ص ِّ
كل �صيغ ٍة ِب ِذ ْك ِر ّ
ال�ضمير المنف�صل(((() .
وي ��رى المترج ��م �أنّ ال ّلغة العربية ت�شبه الالتينية في �أ ّنها غن ّي� � ٌة ِب َن ْظ ِم اال�شتقاق والت�صريف،
ومن َّثم نراها ت�ستغني عن ّ
ال�ضمير المنف�صل في كثير من الأحيان عند ت�صريف الفعل �إلى حاالته
المختلفة من حيث التك ّلم والخطاب والغيبة ،فيقال في الفعل الم�ضارع مث ًال� :أكتب ،تكتب يكتب ،وفي
كتبت ،كتب...الخ ،بدون ال�ضمير المنف�صل في كل هذه الأمثلة وما �شابهها،
الما�ضي :كتبتُ ّ ،
كتبتِ ،
اكتف ��ا ًء باللواح ��ق وال�سوابق التي ُت�ضاف �إلى الفعل ،ونحن نوافق عل ��ى �أنّ ال�ضمائر المنف�صلة ،قد
ُت َع� � ّد م ��ن باب الأدوات �أو الكلمات غير الكاملة ،غير �أنّ هذا الحكم لي�س على �إطالقه .فهو في ر�أينا
لغات مع ّين ٍة كالعربية والالتينية وغيرهما من ال ّلغات التي يمكن
( يكمل المترجم) يط ّبق فقط على ٍ
فيها اال�ستغناء عن هذه ال�ضمائر ،والتي يمكن �أنْ تقوم فيها ال�سوابق واللواحق مث ًال بدور ال�ضمير،
كم ��ا ف ��ي الأمثلة ال�سابقة� .أ ّما في اللُّ َغ َت ْي � ِ�ن الإنجليزية والفرن�سية ونحوهم ��ا ،و ال�ضمائر المنف�صلة
فيهما كلمات كاملة لعدم انطباق خ�صائ�ص الأدوات عليها (((() .
�أما ال�سياق ّيون فيرى المترجم �أنّ تحديدهم للكلمة مبني على المعنى ،ويحاول تفنيد كالمهم
بقول ��ه � :إنّ تعريفهم لل�سياق مبني على النظم اللفظي للكلمة ،وموقعها في ذلك النظم ،وهذا يعني
وال�سوابق والقطعة والكتاب كله ،وك ُّل ما يتّ�صل بالكلمة
�أنّ ِّ
ال�سياق ي�شمل الكلمات والجمل واللواحق ّ
م ��ن ظروف ومالب�سات ،ولذلك ف�إنّ المقام الذي قيلت في ��ه الكلمة له دور في تحديد معناها  ،كما
ال�سي ��اق اللُّغوي� ،أي خارج
ي ��رى ال�سياقي ��ون؛ لأنه ج ��ز ٌء من النظم ،و �أنّ الكلم ��ة ال معنى لها خارج ِّ
النظم ،وبهذا القول تكون الكلمات المفردة المنعزلة عن �سياقها لي�س لها معنى م�ستقل (((().
لكلمات مخزون ٍة ف ��ي �أذهان المتك ِّلمين
معان كثي ��ر ٍة
نف�سر وجود ٍ
ٍ
وف ��ي هذا مبالغةْ � ،إذ كي ��ف ِّ
وال�سامعي ��ن؟ فهل هذه ال تحظى بالدِّ َّق ِة والتّحديد �إال حي ��ن ت�ض ُّمها التراكيب الحقيقية المنطوقة؟
وه ��ل هذا يعني �أنَّ الكلمات المفردة ال معنى له ��ا على الإطالق؟ كيف ت�ص ّنف المعاجم �إذا لم يكن
له ��ذه الكلمات معان؟ يحاول �أولمان �أنْ ُيجيب عن هذه الأ�سئلة بخال�ص ٍة وهي �أنّ هذه الكلمات ال ُب َّد
معان مركزية ثابتة ،وهذه ق�ضية م�س َّلم بها على وجه العموم ،ولكنْ عدم
معنى �أو ِع َّد ُة ٍ
�أنْ يك ��ون لها ً
((( املرجع نف�سه� ،ص .67 -64
((( املرجع نف�سه� ،ص .65
((( املرجع نف�سه� ،ص  ،65هام�ش .27
((( املرجع نف�سه� ،ص .68
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و�ضوح الفرق بين الكالم واللُّغة  ،قد �أعاق كثير ًا من العلماء عن منح الكلمات المفردة ن�صبيها من
اال�ستقالل الذي ت�ستح ّقه(((().
فهو يرف�ض هذه الآراء وي�صفها بالمتط ِّرفة ويدعو�إلى الخال�ص منها ،في حين يرى �أنّ ال َّد ْو َر
معان ع َّد ٍة هي :
ال�سياق في تحديد المعنى يكمن في ٍ
إيجابي الذي ي�ؤ ّديه ِّ
ال ّ
( )1المعنى العاطفي�:إنَّ ال�سياق وحده هو الذي ُي َو ِّ�ض ُح لنا ما �إذا كانت الكلمة ينبغي �أنْ ُت ؤ� َْخ َذ
عل ��ى �أ ّنه ��ا تعبير مو�ضوعي �صرف� ،أو أ� ّنها ق�صد بها – �أ�سا�س� � ًا -التعبير عن العواطف والإنفعاالت
و�إثارتها ،وعلى �إدراك التبادل بين المعاني المو�ضوعية ،والمعاني العاطفية واالنفعالية (((().
( )2منطق ��ة المعن ��ى :تعني حدود الكلمة في حقلها ،الذي يم ّث ��ل بكلمة �إنجليزي ،حين ت�ؤخذ
بكثير م ّما يكون لها حين ننظر �إليها على
على أ� ّنها م�صطلح لغوي عام يكون مجال ا�ستعمالها �أو�سع ٍ
(((()
موقف مع ّين
وال�سياق وحده هو الذي يع ّين حدود هذه الكلمة في �أيِّ
ٍ
�أ ّنها م�صطلح (قومي)ّ ،
(-)3تناوب المعنى :ق�صد به �أنّ الكلمات ذات المعاني المركزية الثابتة �إلى حدٍّ ما لها �صور
مختلفة في التطبيق واال�ستعمال.)((((.
معان ع َّدة ،لكنَّ ال ُم ْ�س َت ْم َع َل منها واحد فقط(((().
(-)4الغمو�ض :وعنى به الكلمات التي لها ٍ
()5الم�شترك ال َّلف ِْظ ّي :ف�إذا كان عند العرب يعني ال ّل ُ
فظ الواحد الدا ُّل على مع َن َي ْين ُمخْ َت ِل َف ْي ِن
أهل تل ��ك اللُّغة» .ف�إنّ �أولمان قد َح� � َّد َد ُه ِب َك ِل َم َت ْي ��ن � ْأي وجود كلم َت ْي ِن
ال�سوا ِء عند � ِ
ف�أكث ��ر ،داللة عل ��ى َّ
ُم َّت ِف َق َت ْي � ِ�ن ُن ْطق� � ًا  ،ولهما المعنى نف�سه كما في العربية كلم ��ة عين ،تعني «البا�صرة» �أو «الجا�سو�س»
ال�سياق هو وحده الذي ي�ستطي ��ع �أنْ يك�شف لنا عن المق�صود من مثل هذه
�أو «ال�شخ� ��ص» �إل ��خ ،ف�إنّ ِّ
الكلمات(((() .
وهك ��ذا ن ��رى �أنّ الأمثلة ال�سابقة  ،ق ��د ب ّينت ال�ص ��ور الأ�سلوبية للكلمة ومعانيه ��ا  ،ولم تحدِّ د
حدودها  ،مع القول �إنَّ نظرية ال�سياق ،تم ِّثل حجر الأ�سا�س في تعلُّم المعنى.
وفي خاتمة البحث يمكن ا�ستخال�ص الآتي :
ل ��م يختل ��ف الرازي ع ��ن القدماء في تق�سي ��م الكلمة؛ لك ّنه م � َ
�ال �إلى دور المعن ��ى في تحديد
معناها ،كما يتّفق معه �أولمان في ذلك.
اتفق الرازي مع �أولمان في �أنّ الكلمة ت�أتي ُم ْف َر َدة و ُم َر َّك َبة ،و�أنّ �إفرادها ينق�سم �أق�سام ًا ع ّدة
عند الرازي :ا�سم وفعل وحرف ،و�أنّ التركيب ما زاد على ذلك ،وهو ما أ� َّكده �أولمان ،حين اعتبر �أنّ
((( املرجع نف�سه� ،ص .69
((( املرجع نف�سه� ،ص .70
((( املرجع نف�سه� ،ص .71
((( املرجع نف�سه� ،ص ،71وانظر هام�ش  32من نف�س ال�صفحة.
((( املرجع نف�سه� ،ص.72
(((  -املرجع نف�سه� ،ص.72
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الكلمة كاملة بخلوها من الزوائد ،ومر ّكبة حين تلحقها اللوا�صق واللواحق.
يمك ��ن الق ��ول �إنّ الرازي �سبق ال�سياقيين حين تط ّرق �إلى معن ��ى الكلمة في التركيب ،وربطها
بالمعن ��ى الذهني( العقلي) حين وازن بي ��ن �صورة التركيب اللغوي و�ص ��ورة الترتيب الذهني ،فك ّل
تغ ُّير نطقي كالحركات الإعرابية مث ًال ي�ؤ ّدي �إلى تح ّول معنوي.
ال�سياق وحده هو ما يحدِّ د معنى الكلمة ،في حين يرى الرازي �أنّ التركيب
ر ّكز �أولمان على �أنّ ِّ
وال�سياق اللُّغوي ي�شتركان في تحديد معنى الكملة.
ِّ
اتفق االثنان على �أنَّ الم�ستويات اللُّغوية ال�صوتية وال�صرفية والنحوية  ،ال يمكن �أنْ ت�ضع ح ّد ًا
للكلمة .وبذلك يكونان من �أن�صار �أنّ تركيبها في ال�سياق هو من يحدِّ د معناها وحدودها.
جاءت الكلمة عند الرازي بين ال�صوت والتركيب ،فهي وحد ٌة لغو ّي ٌة �أكبر من ال�صوت و�أ�صغر
من التركيب  ،وبهذا اعتبر المقطع المورفيمي ال�صرفي كلمة ،وحروف المعاني كلمة.
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