
 الدرس السادس

 ما هو االستعمال؟

بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، ويأتي عندئذ دور 

االستفادة من هذه العالقة اللغوية التي قامت بينهما فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك 

لشخص آخر وتجعله يتصوره في ذهنه فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح 

بك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم عالقة يسمعه صاح وحينسببا لتصور المعنى، 

السببية بينهما ويسمى استخدامك اللفظ بقصد اخطار معناه في ذهن السامع 

 )استعماال(. 

وانتقال هو استخدام اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع  :االستعمال ❖

 إلى هذا المعنى. الذهن

 ويسمى اللفظ )مستعمال( والمعنى )مستعمال فيه(  ❖

إرادة وإرادة المستعمل اخطار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ ) ❖

 .استعمالية(

 ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل للفظ وللمعنى غير أن  ❖

 تصوره للفظ يكون عادة على نحو اللحاظ اآللي المرآتي •

 ظ االستقاللي وتصوره للمعنى على نحو اللحا  •

فهما كالمرآة والصورة، فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها وكل نظرك إلى الصورة 

كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه وكل نظرك 

 .إلى المعنى

 عنه حيث يوجد هنا تناقض بين: اللحاظ وأنت غافلكيف تلحظ اللفظ فيأتي سؤال: 

  ؟والغفلة عنه

 /الجواب

  المعنى بنفس لحاظ المعنى. وفانياً فييلحظ اللفظ مندكاً 

 .آخر يجتمع مع الغفلة عنه ءشيفانيا في  ءشيوهذا النحو من لحاظ 

إلى استحالة استعمال  الكفاية(كصاحب )وعلى هذا األساس ذهب جماعة  ❖

، وفي ذاكهذا يتطلب افناء اللفظ في هذا المعنى  وذلك ألناللفظ في معنيين 

أي ال يعقل أن تقول: رأيت  (ء الواحد مرتين في عرض واحدإفناء الشي وال يعقل

 ) وجاسوسا وعين إنسانعينا نابعة  وتقصد بالعينأمس عينا 

د بين المعنيين بأن على الرأي )صاحب الكفاية( هو ) إشكاليوجد  ❖ باإلمكان أن نَُوح ِّ

 .(نكو ن منهما مركباً واحداً مشتماًل عليهما معاً ثم  نفني اللفظ في ذلك المركب



وهي لفظة واحدة  وجلدا تقول)فبدل أن تقول اشتريت ورقا مكتوبا عليه مثال ذلك 

 «كتابا»

 ولكنه استعمالهذا ممكن، الصدر على هذا األشكال هو )جواب السيد محمد باقر 

 .الجامع ال في معنيين وهو المعنىللفظ في معنى واحد، 

 

 :والمجازالحقيقة 

 ينقسم االستعمال إلى قسمين:

 هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. استعمال حقيقي -1

 ولكنه يشابههو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له،  استعمال مجازي -2

في العالم « البحر»تستعمل كلمة  /مثال المعنى الموضوع له ببعض االعتبارات.

 الغزير العلم.

 «.الحقيقي المعنى» اسم له الموضوع المعنى على يطلق ولهذا ❖

 «.المجازي المعنى» اسم له الموضوع للمعنى المشابه المعنى على ويطلق ❖

اللفظ بالمعنى المجازي عالقة ثانوية ناتجة عن عالقته اللغوية  وتعتبر عالقة ❖

األولية بالمعنى الموضوع له، ألنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له 

 .والمعنى المجازي

والمعنى المجازي واالستعمال الحقيقي واالستعمال بعد بيان المعنى الحقيقي 

 المجازي نعمل مقارنة بين المعنى الحقيقي والمجازي:

بدون أي  في االستعمال الحقيقي ينتقل ذهن السامع إلى تصور المعنى •

الموضوع له كفيلة  شرط ألن عالقة السببية في اللغة بين اللفظ والمعنى

 بتحقيق هذا الغرض.

 .مقصودةل المجازي فيحتاج المستعمل إلى قرينة تشرح أما في االستعما •

قرينة على « في العلم»والمجرور كان الجار .إذا قيل: بحر في العلم /مثال

 المعنى المجازي.

ِّ اللفظ  • يتم تمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حاق 

 .ألن التبادر يكشف عن الوضع

 



 

 

 قد ينقلب المجاز حقيقة

يحتاج إلى قرينة في بداية  وإن كانأن االستعمال المجازي  بحق   األصوليون وقد الحظ

بكثرة قامت  وتكر ر ذلككثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة  ولكن إذا األمر

نتيجة لذلك موضوعا لذلك  وأصبح اللفظعالقة جديدة،  والمعنى المجازي بين اللفظ

وتسم ى بعد ذلك حاجة إلى قرينة  وال تبقىلى الحقيقة المجاز إ وخرج عنالمعنى 

 .«الوضع التََّعيُّني»بـــ الحالة  هذه

يريد أن يقول هنا بأنه قد ينقلب المجاز حقيقة بكثرة االستعمال فيستغنى عن )

الصالة المعهودة،  والمجازي هذهالقرينة، كما كان المعنى الحقيقي للصالة هو الدعاء 

معنى الصالة المعهودة، لكن بعد كثرة االستعمال  إلفادةقرينة  وكانوا يستعملون

الصالة المعهودة معنى حقيقيا لحصول قرن أكيد بين  وصار معنىاستغني عن القرينة 

 (المعهودة وهذه الصالةلفظة صالة 

 .«التَّْعيينيالوضع »بـ بينما تسم ى عملية الوضع المقصودة من الواضع  ❖

 

 :وحرفيةتصنيف اللغة إلى معان اسمية 

 :تنقسم كلمات اللغة إلى ثالثة أقسام

 

 على معان سواء سمعنا االسم مجرداً أم في ضمن كالم. وهي تدل :األسماء

 زيد أو زيد مجتهد. :مثال

 لها معان إال  في ضمن كالم. وهي ليس الحروف:

دائما هو الربط بين المعاني االسمية على اختالف أنحائه، ففي قولنا  ومدلول الحرف

ميين بين مفهومين اس على ربط مخصوص« في»تدل « النار في الموقد تشتعل»

ةاقسام اللغ

حرف فعل اسم



هو معنى النسبة الظرفية، أي كون النار في الربط المخصوص ) .والموقد وهما النار

 (الموقد

 

 الدليل على أن مفاد الحروف هو الربط: ❖

معنى الحرف ال يظهر إذا ُفصِّل الحرف عن الكالم ألن مدلوله هو الربط  :الدليل األول

 وإال  فما مجال إال  الفتراض الربطال توجد معان أخرى ناتجة من الحروف فال  بين معنيين.

 وليست األسماء-الحرفيريد أن يقول هنا: لو لم يكن الربط آتيا من ) دورها في الجملة!

 (ترابطت معاني الجملة؟ فكيف-حتمارابطة 

المترابط يشتمل  المدلول هذاو بما أن الكالم مدلوله مترابط األجزاء :الدليل الثاني

وإال  أن يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال  عليه  وال يمكن ومعان مرتبطةعلى ربط 

 .وغير مترابطةالمعاني إلى الذهن متناثرة  أتت

 فهمنا معناه إال  ضمن الكالم. وإال  لماالدال على هذا الربط ليس هو االسم  وبما أن

 الربط هو الحرفيتعين أن يكون الدال على  :إذن

باختالف أنحاء الربط يقول السيد محمد باقر الصدر أن الحروف تختلف  مالحظة: ❖

 وإن أردنا« من»أي إن أردنا إفادة نسبة االبتداء استعملنا حرف ) التي تدل عليها

 ...( و هكذا« إلى»إفادة نسبة االنتهاء استعملنا حرف 

 

االسمية معان  وإن المعانيالمعاني الحرفية معان ربطية )أي نسبية(  :النتيجة ❖

وكل  بالحرف يدل على معنى ربطي نسبي نعب ر عنه أصوليا وكل مااستقاللية، 

 يدل على معنى استقاللي نعب ر عنه أصوليا باالسم. ما

 

  وهيئةفهو مكو ن من ماد ة  :األفعال الثالث القسم

« االْشتَِّعال»مادتها « تَْشَتعِّل» :مثال. اشتق منه الفعلهي األصل الذي  :المادة ❖

 الذي له مدلول اسمي.

 .الصيغة الخاصة التي صيغت بها الماد ةهي  الهيئة ❖

 

موضع « اشتعال»ال يساوي مدلول مادته ألنه ال يجوز أن نضع كلمة  الفعل: 1مالحظة

وهذه عن أن الفعل يزيد بمدلوله على مدلول المادة،  وهذا يكشف «.تشتعل»كلمة 

 تنشأ من الهيئة. الزيادة



تشتعل  وهيئة )وهي وزن( وهي االشتعالمكو ن من مادة )« تشتعل»فعل : توضيح

 بهيئته« االشتعال» على-معنى-يزيد« تشتعل»أي تفتعل(، إذن فعل 

 
لو كانت تدل على  دليل:ب هيئة الفعل موضوعة لمعنى غير استقاللي: 2مالحظة

معنى اسمي استقاللي ألمكن التعويض عن الفعل باالسم الدال على هذا المعنى 

عنه في سياق على مدلول المادة مع أن الفعل ال يمكن التعويض  واالسم الدال

 أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي وبذلك يثبتاسمين، الكالم بمجموع 

ومدلول بين مدلول المادة  وهو يربطمدلول الهيئة معنى ربطي نسبي،  :النتيجة

 .في الكالم آخر

 .تشتعل النار :مثال

، فتربط والفاعلهيئة الفعل في هذا المثال تدل على ربط قائم بين مدلول المادة 

 .والناراالشتعال  بين

. وهيئته حرف، فماد ته اسم وحرفأن الفعل مرك ب من اسم  ذلك ونستخلص من ❖

بخالف علم  والحروفاألسماء  صح  القول بأن  اللغة تنقسم إلى قسمين: ومن هنا

 وفعل وحرفالنحو إذ تنقسم الكلمة فيه إلى اسم 

 

 هيئة الجملة

في  وكذلك الحال-الربطعلى  أي-حرفيعرفنا أن  الفعل له هيئة تدل  على معنى 

 الجملة أيضا.

 .الجملة: هي كل كلمتين أو أكثر بينهما ترابط :الجملةب ونريد

معناها « إمام»معناها االسمي، و من كلمة  «علي  »نفهم من كلمة ( إمام )علي   :مثال

االسمي، و نفهم إضافة إلى ذلك ارتباطا خاصا بين هذين المعنيين االسميين، و هذا 

بمفردها، و إنما « إمام»كلمة  بمفردها و ال« علي  »االرتباط الخاص ال تدل عليه كلمة 

تدل  عليه الجملة بتركيبها الخاص، و هذا يعني أن هيئة الجملة تدل  على نوع من 

 .على معنى حرفي أي-الربط

نستخلص مما تقد م أن اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية إلى فئتين:  ❖

، اد  األفعالوموهذه الفئة األسماء  وتدخل فيإحداهما فئة المعاني االسمية 

 وهيآت األفعالالحروف  وتدخل فيها-الروابط أي-الحرفيةالمعاني  واألخرى فئة

 .وهيآت الجمل

 ؟«زيد قائم»وهيئة « من»سؤال للطالب: على ما ذا يدل حرف  ❖



تدل على « زيد قائم»يدل  على االبتداء و هيئة « من»من الخطأ الجواب: ان حرف  - ❖

 .ثبوت القيام لزيد

« زيد قائم»وهيئة يدل  على النسبة االبتدائية، « من»هو: ان حرف  الجوابوإنما  - ❖

ألن المعاني الحرفية نسب، « نسبة»( قلنا وإنماتدل  على نسبة ثبوت القيام لزيد. )

 هما مفاهيم اسمية، فافهم« ثبوت القيام لزيد»و « االبتداء»ومفهوما 

 
 


