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 الّنحوّیة في الّنظریة الّنحوّیة العربّیة   المستویاتَتراتبّیة 

  ومرکزّیة اإلعراب فیها 

 
 

 : صملخّ ال

قافة العر�ّية ال سّيما �� الف��ة املمتّدة ب�ن  
ّ
ا�ي والّسادس لل�جرة �عملّية الّتخاطب،  احتفت الث

ّ
القرن�ن الث

فات و�عّددت الّدراسات الّنحوّ�ة واألدبّية والبالغّية ال�ي ضبطت ج
ّ
ملة من القوان�ن املسّ��ة  فتنّوعت املؤل

غة املستعملة. وهو ما من شأنھ أن يضمن  ا�خاضع بدوره ملفهوم الّنظام واالالّتفاهم  ملبدإ  
ّ
��جام داخل الل

لق الّنظام الّنحوي  
ُ

ل�خطاب تبليغ مقاصده، إذ الغرض مّما نقول هو "الفهم واإلفهام". وع�� هذا اآلساس خ

�كيبّية والّدالليّ 
ّ
ة) لإلبانة  والّنظرّ�ة الّنحوّ�ة العر�ّية بمستو�ا��ا ا�ختلفة (الّصوتّية والّصرفّية وامل�جمّية وال�

عن املعا�ي. وهنا ت��ز م�انة "اإلعراب" الذي يحتّل املركز ف��ا، "إذ ُعلم أّن األلفاظ مغلقة ع�� معان��ا حّ�ى  

ي�ون هو الذي يفتحها، وأّن األغراض �امنة ف��ا حّ�ى ي�ون هو املستخرج لها" ع�� حّد عبارة "عبد القاهر  

ز ف��ا ع�� قيمة اإلعراب �� مستوى  ا�جرجا�ي". وهذا ما سنعمل ع�� إبرازه �� هذ
ّ

ه الورقة البحثّية ال�ي سن�ك

 الّتفر�ق ب�ن املعا�ي.  

 اإلعراب، الّنظرّ�ة، الّنحو، املع�ى، الّنظام. :مفاتيح  �لمات

Abstract : 

Communication was celebrated in the Arab civilization especially between the second sixth 

centuries of “alhijra”. As a result, there was a great variety in writings and grammatical, literary 

and rhetorical studies that regulated a range of rules guiding the principle of understanding 

which in turn adhered to the concept of coherence and cohesion with the language in use. This 

was meant to make discourse meaningful as the end was to achieve understandability. In this 

light, the grammatical system and theory were devised- at several levels: (phonetics, 

conjugation, lexic, syntax and semantics. . .) to unveil the meanings. Here emerges parsing as 

at the heart of the aforementioned theory, “It has been known that meanings remain detained 

in their terms until parsing comes in to decipher them and that intentions are latent within until 

it elicits them”, as “ABDALKAHER ALJORJANI” puts it. This paper is intended to highlight the 

importance of parsing in the distinction between meanings.                                                                                                              

Key words: parsing, theory, grammar, meaning, system. 

 عرعاري عصامد. 
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 : المقدمة  -1

إ�� أّن   من القضايا املهّمة ال�ي شغلت الّنحاة القدامى، وقد قادتنا آراؤهم �� مفهوم الّنحو  ُ�عت�� املع�ى

�كيب  املع�ى
ّ
م،  يتحّقق �� ال�

ْ
ق ب�ن األلفاظ ومعان��ا �� سلك الّنظ

ّ
و��ن   أو البنية النحوّ�ة بما �� عالقة �عل

م
ّ
ھ  )، واملوجود أو املعمول (الكالمالواجد العامل األّول (املت�ل

ّ
). وهنا تظهر امل�انة األساسّية "لإلعراب" "ألن

ت ومواقع األلفاظ. وهذا األمر مفيد    لّب اإلبانة
ّ
عن روح املعا�ي"، ذلك أنھ ينتج عن عوامل نحوّ�ة تحّدد محال

بس والغموض. 
ّ
 لرفع الل

فظ
ّ
،  ع�� املع�ى   و�ناًء عليھ تّم اعتباره �� النظرّ�ة النحوّ�ة العر�ّية حجر األساس الذي تنب�ي عليھ داللة الل

غة  لم الّنحووهو مركز "ع
ّ
مھ �� مختلف املعا�ي املوجودة �� مستو�ات الل

ّ
". وتظهر أهّميتھ من خالل تحك

فظ  
ّ
(تصر�فّية، م�جمّية، تركيبّية خاّصة)، وع�� هذا األساس يمكن القول إّن اإلعراب بما هو اختالف الل

املعا�ي   اختالف  ع��  يدّل  ا�حر�ات  املتلّقي��  ذهن   �� اإل��ام  ع��ا  ُيرفع  ال�ي  هاّما  النفسّية  ُ�عت��  و�ذلك   ،

م
ّ
 عن كالم املت�ل

َ
 العامل. فما�� مظاهر هذه املركزّ�ة؟  للفصل ب�ن املعا�ي وهو ما من شأنھ أن ُيبعد الغرابة

 : المستویات النحوّیة ومرکزّیة اإلعراب فیها    -2

�� كتابھ "تأو�ل مش�ل القرآن"، إذ يقول: «ولو    من أبرز األمثلة ع�� أهمّية اإلعراب ما ذكره ابن قتيبة         

ون َوَما ُ�ْعِلُنوَن ﴿  أّن قارئا قرأ:   ُم َما ُ�ِسرُّ
َ
ْعل

َ
ا � ُهْم ِإنَّ

ُ
ْول

َ
 ُيْحِزْنَك ق

َ
ال

َ
بـ"إّن" وأعمل القوَل ف��ا    بتداء، وترك اال 1﴾ ف

َب املع�ى
َ
ل

َ
ق

َ
عن جهتھ وأزالھ عن طر�قتھ،   بالّنصب ع�� مذهب من ينصب "أّن" بالقول كما ينص��ا بالظّن، ل

حن  وجعل الن�ّي محزونا لقولهم: "إّن هللا �علم ما ُ�سّرون وما �علنون"، وهذا كفر ممن �عّمده وضرب من ال
ّ

�

، 2ال تجوز الصالة بھ، وال يجوز للمؤمن�ن أن يتجّوزوا فيھ... أفما ترى اإلعراب كيف فّرق ب�ن هذين املعني�ن»

قد خّصھ بباب وسّمھ بـ"باب مجاري أواخر ال�لم من العر�ّية"، وذكر ف��ا    حّ�ى أّن صاحب "الكتاب" سيبو�ھ

ثمانية مجار طبقا لقولھ: «و�� تجري ع�� ثمانية مجار: ع�� الّنصب وا�جّر والّرفع وا�جزم والفتح والكسر  

ت و�� الّرفع والّنصب وا�جّر وا�ج3والّضّم والوقف»
ّ
زم، وقد  ، و�مكن ت�خيص هذه ا�جاري �� أر�عة محال

كرُت لك ثمانية مجار ألفّرق ب�ن ما يدخلھ ضرب من هذه األر�عة   فّسر سيبو�ھ
َ
ما ذ

ّ
هذه ا�جاري �� قولھ: «إن

 وهو يزول عنھ، و��ن ما ُيب�ى عليھ ا�حرف بناء ال يزول عنھ لغ��  
ّ
ملا يحدث فيھ العامل وليس �ىيء م��ا إال

ا  من  فيھ  ذلك  أحدث  فظ�ىيء 
ّ
الل من  ضرب  م��ا  عامل  ل�ّل  ال�ي  حرف    لعوامل  ا�حرف  وذلك  ا�حرف   ��

 ، ومن أمثلة ذلك: 4اإلعراب»

  ."جاَء ز�ـٌد" 

  ."ًدا
ْ
 "رأيُت ز�ـ

 
ية  -1

ٓ
 . 76سورة، يس، اال

حمد صقـر، دار ابن قتيبة -2
ٔ
ن، شرح ا

ٓ
ويل مشكل القرا

ٔ
 .15-14، ص1973، 2التراث، ط: تا

بو بشر عمرو بن عثمان سيبويه: الكـتاب، تحقيق عبد الّسالم محّمد هارون، مكـتبة الخانجي القاهرة، ط -3
ٔ
 .9، صI، ج1988، 3ا

 .01، صIالمصدر نفسه، ج -4
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  ."َمَرْرُت بـز�ٍد" 

  ."ِت ز�ـٌد
ْ
 "لْم يأ

معا�ي   ب�ن  تفّرق  إعرابّيـة  ت 
ّ
محال وا�جزم  وا�جّر  والّنصب  علم  فالّرفع  مثال  «فالّرفع  املكّررة،  األلفاظ 

الذي عّرف املعرب بقولھ: «ُسّ�ي املعرب معر�ا ألّن    ع�� حّد عبارة الّر�ىي االس��اباذي ،  1الفاعلّية أي عالم��ا»

ال�لمة للداللة ع�� وظيف��ا  . وقد اش��ط �� ذلك م��ء اإلعراب �� آخر  )2(والكشف عنھ»  اإلعراب إبانة املع�ى

أو فْضلتھ،   النحوّ�ة النظمّية ح�ى أّن عالمات اإلعراب تدخل ع�� االسم مثال فتجعلھ منتميا إ�� عمدة الكالم

الّسياق هذا   �� أي    : يقول  االسم  وصف  ع��  داّل  ألنھ  ال�لمة  آخر   �� اإلعراب  ُجعل  ما 
ّ
أو  «إن عمدة  �ونھ 

م اإلعراب مهّم �� الفصل3فضلـة»
ْ
ها من مفضولها» ، و�ذلك فعل

َ
 . 4ب�ن معا�ي األلفاظ، «إذ يبّ�ن فاضل

لإلعراب جاءت عّدة دراسات أخرى متوّسعة �� مفهومھ، إذ هو «�غي�� ي�حق    وانطالقا من �عر�ف سيبو�ھ

بباب مستقّل �� كتاب "ا�خصائص" وسّمھ بـ"باب القول ع�� اإلعراب"،   فقد أفرده ابن ج�يّ . 5أواخَر ال�لم»

 ، محّددا موقفھ من ذلك �� أمثلة: 6ع�� املعا�ي باأللفاظ»  معّرفا إّياه �عر�فا مهّما بقولھ: «هو اإلبانة

 اإلفادة والوضوح.      ⇐ب للمفعول  "شكَر سعيدا أبوه"       الّرفع للفاعل + النصّ  -

 "أكرَم سعيدا أباه"   -

وتبعا لذلك يقول: «أعر�ُت عن ال�ىيء إذا أو�حُت عنھ وفالٌن ُمعرب عّما �� نفسھ، أي مب�ن لھ وموّ�ح  

 .7لھ»

م
ّ
املت�ل استعمال  من  األساسّية  الغاية  أو    وتظهر  للفائدة  تحقيقا  و�يا��ا  املعا�ي  توضيح   �� لإلعراب 

"السيوطي  أّن  حّ�ى  وأنواعها":  اإلفادة،  اللغة  علوم   �� "املزهر  كتاب   �� يقول  إذ  للمعا�ي،  تمي��ا  اعت��ه   "

م�ن وذلك أّن قائال لو قال غ�� معرب: 
ّ
 «اإلعراب فيھ تمّ�� املعا�ي وفيھ يوقف ع�� أغراض املت�ل

 "ما أحسن ز�د"، لم يوقف ع�� مراده، فإذا قال: -

 "ما أْحَسَن ز�ًدا!"  -

 "ما أحسُن ز�ـًدا؟"  -

 " ما أحسَن ز�ٌد  -

 
ثار الجعفرية، الّرضي االستراباذي: شرح الكافية في الّنحو -1

ٓ
، وبهامشه حاشية الّسيد شريف الجرجاني، المكـتبة المرتضوية إلحياء اال

 .24، صI(د.ط.ت)، ج
 . 24ص وبهامشه حاشية الّسيد شريف الجرجاني، ،شرح الكافية في الّنحوالّرضي االستراباذي:  -2
 .25المصدر نفسه، ص -3
باعة والّنشر،  ز في علم المعاني،دالئل اإلعجـاعبد القاهر الجرجاني:  -4

ّ
تصحيح محّمد عبده ومحّمد محمود الّتركزي، دار المعرفة للط

 .6ص ،1978بيروت لبنان، 
بي سعيد -5

ٔ
نباري  محمد بن ا

ٔ
سـرار العربّية، تحقيق محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، صاال

ٔ
 . 18: ا

بو الفتح عثمان بن جّني: كـتاب الخصائص، تحقيق محّمد علي الّنجار، الهيئة المصرية العاّمة للكـتاب، ط -6
ٔ
،  I، ج1999، 4ا
 .36ص

 . 37المصدر نفسه، ص -7
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 .1الذي أراده، فالعرب يفّرقون با�حر�ات وغ��ها ب�ن املعا�ي» أبان باإلعراب عن املع�ى

، ولذلك طرحوا مجموعة من  اإلعراب �� تبيان املع�ىواملالَحظ مّما سبق أّن النحاة مجمعون ع�� أهمّية  

لوا سبب دخول اإلعراب ��  
ّ
م �� اإلعراب عن املعا�ي، وقد عل

ّ
ق واملت�ل

ّ
القضايا املّتصلة بمعنو�تھ ودور التعل

ام، وال �عت من  «فلواله ما ُمّ�� فاعل من مفعول، وال مضاف من مضاف إليھ، وال ��ّجب من استفه  الكالم

 .2تأكيد»

غة 
ّ
الل  �� ال��كيبّية"  املعا�ي  "مفتاح  هو  النحاة  عند  "اإلعراب"  إّن  القول  يمكن  تقّدم  ما  ع��    وتأسيسا 

ا�جملة داخل  ووظائفها  امل�جمّية  الوحدات  ب�ن  للفصل  ضرورّي  وهو  الوضوح    العر�ّية،  ز�ادة  أجل  من 

ل عمود املع�ىوالبيان. وال اختال 
ّ
يقول أبو    واإلبالغ، و�� هذا الّسياق  من خالل حسن البيان  ف إذن �� أنھ يمث

الزّجا�� البيانالقاسم  أبان ع��ا،  : «اإلعراب أصلھ  إذا  الّرجُل عن حاجتھ  أْعَرَب  ُيقال  ُمْعِرٌب، أي  ،  ورجٌل 

 .3ُمب�ٌن عن نفسھ»

ال غرو أن يرتكز اهتمام �عضهم إذن ع�� اإلعراب دون غ��ه من مستو�ات النظام، فيعّرف بھ النحو، بل  

" بقولھ: «وُيسّ�ى الّنحُو إعرابا واإلعراب نحوا سماعا  يجعل املصط�ح�ن م��ادف�ن وهو ما عّ�� عنھ "الزّجا��

 .4رض طلب علم واحٍد»ألّن الغ

م العامل التصّرف �� مواقع األلفاظ بالّتقديم تارة  
ّ
وهذه ا�خصيصة (اإلعراب) محورّ�ة أل��ا تخّول للمت�ل

ب األلفاظ ترتيبا   ده العسكري �� كتاب "الصناعت�ن" بقولھ: «ينب�� أن ترتَّ
ّ

و�الّتأخ�� تارة أخرى، وهو ما أك

تقديمھ  يحسن  ما  م��ا  فنقّدم  تأخ��ه»  �حيحا،  يحسن  ما  م��ا  ر 
ّ

ما    5ونؤخ وهو  بس 
ُّ
الل  �� الوقوع  دون 

هو التواصل واإلفهام ال الغرابة والتعقيد املعنوي، ومن    من الكالم   يتحاشاه املتحاورون باللغة، إذ القصد 

 أمثلة ذلك: الفروق �� ا�خبـر:

ِلُق"  -   «"ز�ـٌد منطِلٌق"  -
َ
 "ز�ـٌد هو املنط

ٌد هو منطِلُق"  -   "ز�ـٌد ينطِلُق"  -
ْ
 "ز�ـ

ِلُق"  -
َ
 .6"ينطلُق ز�ـٌد"» -   ز�ـٌد املنط

ِلُق ز�ٌد" -
َ
ط

ْ
             "املنـ

 
بو الفضل ابراهيم وعلي محّمد  -1

ٔ
نواعها، شرح محّمد جاد المولى بك ومحّمد ا

ٔ
جالل الّدين الّسيوطي: الُمْزهر في علوم اللغة وا

 .329، صI، ج1992بجاوي، المكـتبة العصرية صيدا بيروت، ال
 .328-327صالمصدر نفسه،   -2
بو القاسم الزّجاجي: اإليضاح في علل الّنحو -3

ٔ
، تحقيق مازن المبارك، نشر دار العروبة، مطبعة المدني، المؤّسسة السعودّية ا

 . 91، ص1959بمصر، 
 . 91المصدر نفسه، ص -4
بو هال  -5

ٔ
بو الفضل ابراهيم، المكـتبة العصرية ا

ٔ
ل العسكري: كـتاب الّصناعتين: الكـتابة والّشعر، تحقيق محّمد علي البجاوي ومحّمد ا

 .151صيدا بيروت، دت، ص
 . 64صمصدر سابق، ، عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز في علم المعاني -6
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القاهر فهم عبد  "دالئل    ا�جرجا�ي  لقد  �� مصّنفھ  ع��ا  عّ��  إذ  لإلعراب،  الّرفيعة  ا�حورّ�ة  املن�لة  هذه 

األلفاظ: معا�ي  مفتاح  اإلعراب  أّن  معت��ا  ي�ون   اإل�جاز"  ح�ى  معان��ا  ع��  مغلقة  األلفاظ  أّن  ُعلم  «قد 

ھ املعيار ا
ّ
لذي ال ُيتبّ�ن  اإلعراب هو الذي يفتحها وأّن األغراض �امنة ف��ا ح�ى ي�ون هو املستخرج لها، وأن

إليھ» يرجع  ح�ى  من سقيم  �حيح  ُ�عرف  الذي ال  واملقياس  عليھ،  ُ�عرض  ح�ى  ، 1نقصان كالم ورجحانھ 

َماءُ ﴿  ونذكر هنا مثال قولھ �عا��:  
َ
َ ِمْن ِعَباِدِه الُعل ى �َّ

َ
َما َيْخ�ى ُھ  ﴿  ،  2﴾   ِإنَّ

ُ
ْشِرِك�َن َوَرُسول

ُ
َ َبِرٌئ ِمَن امل نَّ �َّ

َ
، 3﴾ أ

 : قمنا برفع لفظ ا�جاللة ��  املثال األّول ونصب لفظ رسولھ �� املثال الثا�ي لصار املع�ىفلو 

 أّن هللا هو الذي يخ�ىى العلماَء و�خاف م��م. -

 أّن هللا بريء من املشرك�ن ومن رسولھ أيضا.  -

 وسيلة لتلك املعا�ي. أال ترى كيف فّرق اإلعراُب ب�ن هذه 
ّ
 املعا�ي املتباينة، وما العالمات اإلعرابّية إال

لقد انبنت النظرّ�ة العر�ّية ع�� فكرة أساسّية مفادها أّن مركز النحو هو اإلعراب الذي يّتصل بدوره  

دها  بمفهوم العامل واملعمول أو املسند واملسند إليھ، وما ينجّر ع��ما من معان، وهذه الفكرة الّرئيسيّ 
ّ

ة أك

بقولھ: «إّن العمل اإلعرا�ّي مفهوم اعتمده الّنحاة لتعليل ظاهرة اإلعراب الذي اعت��وه    األستاذ خالد ميالد

ا�حر�ات» واختالف  ق 
ّ
والتعل �كيب 

ّ
بال� يأتلف  الرئيسيان  4مع�ى  العامالن  هما  واإلعراب  فالعمل  وعليھ،   ،

�كيبا�حّققان لتناسب العناصر داخل ال
ّ
حاِتنا سوى مع�ى أثمرتھ العالقة    �

ُ
بقولھ: «ليس العمل �� ُعرف ن

دة �� اإلسناد»
ّ
، وهذه العالقة اإلسنادّية كما بّي��ا  5ا�جّردة ب�ن العامل واملعمول، حيث ت�ون العالقة املول

 إ�� مع�ى. أو اإلفادة و�التا�� تؤدي   النحاة العرب تقوم ع�� الفائدة

" واعيا �ّل الو�� بأهمّية العامل، ولذلك حّدد الهدف من  �� "شرح الكفاية �� الّنحو  وقد �ان االس��اباذي 

 التالية:   ، ففي ا�جملة6»وجوده بقولھ: «العامل هو ما بھ يتقّوم املع�ى

 انطلَق الـّرُجُل                             

 معمـول  إليھ مسند                                                    عامل   مسند

 

ا�جّرد ا�حاصل من جمع العامل مع املعمول (املسند+ املسند إليھ)، و�ذلك تّم اعتبار أنھ    يتحّدد املع�ى

ل�ّل عمل من عامل» بّد  أي وجود  7«ال  واملعمول،  العامل  وجود  يحققھ  السابق  املثال   �� اإلخبار  ، فعمل 

 
 .23ص ،المصدر نفسه -1
ية:  -2

ٓ
 . 28سورة فاطر اال

ية:  -3
ٓ
 .3سورة التوبة اال

داب مّنوبة والمؤسسة  وّية تداولّية، نشر جامعة مّنوبةين التركيب والداللة: دراسة نحب: اإلنشاء في العربّية ميالد خالد -4
ٓ
ية اال

ّ
، كل

 . 525، ص2001، 1العربية للّتوزيع بتونس، ط
 . 527ص، مرجع سابق، ركيب والداللة: دراسة نحوّية تداولّيةين التب: اإلنشاء في العربّية ميالد خالد -5
 .25، صIج مصدر سابق، شرح الكافية في النحو،الّرضي االستراباذي:  -6
 .526ص، مرجع سابق، ين التركيب والداللة: دراسة نحوّية تداولّيةب: اإلنشاء في العربّية ميالد خالد -7
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فعل هو العامل �� الفاعل وأنھ بتمامھ ي�ون  بقولھ: «فال  اإلسناد املفيد، وهو ما أثبتھ األستاذ خالد ميالد

عامال �� املفعول، وذهبوا إ�� أّن الفعل هو أّول العوامل وأقواها، كما ذهبوا إ�� أّن ا�حرف يليھ �� العمل...  

 ، مثال:1ومع�ى ا�حرف لد��م متأّت من �ونھ يتضّمن مع�ى الفعل»

 

    اإلخبار عن نجاح ز�ٍد      نجـح ز�ـٌد 

   التأكيد ع�� نجاح ز�ٍد      قد نجَح ز�ـٌد 

  االستفهام عن نجاح ز�ٍد      هل نجَح ز�ـٌد؟ 

  !الت�ّجب من نجاح ز�ٍد     أ نجَح ز�ـٌد 

   نفي نجاح ز�ـٍد     لم ينجْح ز�ـٌد  

    استشراف نجاح ز�ٍد      سينجُح ز�ـٌد  

 

مفاملالَحظ �� هذه  
ّ
، وثانيا أ��ا تقوم ع�� عالقات إسنادّية، وثالثا  األبنية النحوّ�ة أ��ا أّوال من إ�شاء املت�ل

 قاّرا ال يتغّ�� رغم  
ّ
أّن العالقة ب�ن العامل (املسَند) واملعمول (املسند إليھ) داخلها يحتّل ف��ا الفاعل محال

، األلف، الّس�ن)، فضال عن أّن العالقة ب�ن عنصري العمدة  �غّ�� ا�حروف الطارئة ع�� الفعل (قد، هل، لم

�� ا�جمل ا�ختلفة بقيت محافظة ع�� بني��ا واستقرارها «و�ن تصّدرها ما تصّدرها من األعمال ا�ختلفة  

عل��ا» والنفي  2الطارئة  الت�ّجب  االستفهام،  التأكيد،  (اإلخبار،  ف��ا  املوجودة  النحوّ�ة  األعمال  وما   .

مواالستش 
ّ
فها املت�ل

ّ
 «أعماال إعرابّية يؤل

ّ
، 3ليحكم ��ا أو �سأل أو يأمر أو ينادي، أو ينفي أو يت�ّجب»  راف)، إال

ق ��ا من أفعال وألفاظ، 
ّ
وا�حروف املوجودة ف��ا ليس لها أّي مع�ى و�� مفردة بل يتحّدد معناها فيما يتعل

 
ّ
ق وارتباط»ولذلك «اعت��ها النحاة آلة العامل املت�ل

ّ
. و�ناء ع��  4م وفعلھ الذي �عمل ف��ا �عده مما لھ بھ �عل

م  
ّ
 عالمات من آثار عمل املت�ل

ّ
م وما اإلعراب إال

ّ
ما هو عمل املت�ل

ّ
هذا األساس، «فالعمل النحوي �� ا�حقيقة إن

الذي ُينجزه    العامل املعرب بواسطة اإلعراب ومضاّمة األلفاظ لأللفاظ، فتأليف اإلعراب هو العمل النحوي 

م العامل، وهذا العمل املنجز هو املع�ى
ّ
صھ  5»ا�حّصل من تأليف اإلعراب وهو القصد   املت�ل

ّ
. وهذا األمر ن�خ

 �� املنوال�ن التالي�ن:  

 

                                    

 
 . 526المرجع نفسه، ص -1
 . 053ص، مرجع سابق، ين التركيب والداللة: دراسة نحوّية تداولّيةب: اإلنشاء في العربّية ميالد خالد -2
 .532المرجع نفسه، ص -3
 . 534، صالمرجع نفسه -4
 .531، صالمرجع نفسه -5

 اإلخبـار

 اإلنشـاء
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ق اسم
ّ
ما �عل

ّ
باسم، دّل ذلك ع�� إ�شاء نحوّي ُيحدثھ    باسم أو فعل  ومن هذا املنطلق �ستنتج أنھ «�ل

م
ّ
ق» املت�ل

ّ
  .1حينما ُوجد ذلك التعل

م �� بناء الكالموهذا األمر ي��ز دور  
ّ
، فهو «املعرب العامل ا�حقيقي ا�ختفي وراء األلفاظ والعالمات  املت�ل

 .2الظاهرة»

قد قّسمها �� كتاب "ا�خصائص"    ، فإّن ابن ج�يّ وقيام املع�ى  ونظرا ألهمّية العوامل �� استغناء الكالم

ما قال النحوّ�ون... عامل لفظّي وعامل معنوّي ل��ْوَك أّن �عض العمل يأ�ي مسّببا عن  إ�� نوع�ن �
ّ
� قولھ: «إن

 
 . 535ص، مرجع سابق، نحوّية تداولّيةين التركيب والداللة: دراسة ب: اإلنشاء في العربّية ميالد خالد -1
 .533-532ص، مرجع سابق، ين التركيب والداللة: دراسة نحوّية تداولّيةب: اإلنشاء في العربّية ميالد خالد -2

م  المتكلّ
 

 نجح ز�ـد

 لفظ معمول

 (عامل)مسند 

مسند إل�ه 
 

م  العامل المتكلّ

 هل نجح ز�د؟

حـوي   العمل النّ

  + 

 القصد

= 

 اإلخ�ار عن 

 نجاح ز�ـد 

م العمال  آلة المتكلّ
  

 المعمول (ز�د) العامل (نجح)

االستفهام عن أن �كون ز�د هو  :معنى نحوّي مجّرد
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ق بھ، كرفع  
ّ
لفظ ي�حبھ، كـ"مررُت بز�د"، و"ليَت عمرا قائٌم"، و�عضھ يأ�ي عار�ا من مصاحبة لفظ يتعل

ا �� ا�حقيقة ومحصول ا�حديث،  املبتدأ باالبتداء ورفع الفعل لوقوعھ موقع االسم، هذا ظاهر األمر... فأّم 

م نفسھ ال �ىيء غ��ه.... فتقول: رفعُت هذا ألنھ  
ّ
للمت�ل ما هو 

ّ
إن وا�جّر وا�جزم  والّنصب  الّرفع  فالعمل مع 

 .1فاعل، ونصبُت هذا ألنھ مفعول، فهذا اعتبار معنوّي ال لفظّي»

م
ّ
من آثار �� األلفاظ ع�� ضّمها إ�� �عضها البعض    فالعمل كما ذهبنا إ�� ذلك سابقا هو ما يحدثھ املت�ل

التقديم  والتنك��،  التعر�ف  والتأنيث،  �التذك��  االعتبارات  من  جملة  ف��ا  ترا��  مجّردة  واحدة  بنية   ��

املناسبة "مبدأ  ف��ا  ل 
ّ

يتدخ االعتبارات  هذه  و�ّل  والوصل...  الفصل  داخل  والتأخ��،  الئتالفها  الضامن   "

 �كيب والبنية النحوّ�ـة. ال�

 مقـولة الجنـس: -2-1
صرفّية،   م�جمّية،  (صوتّية،  النحوّ�ـة  املستو�ات  مختلف   �� املقوالت  أهّم  من  ا�جنس  مقولة  عت�� 

ُ
�

املقا�� واملع�ى املقامي، وذلك �� إطار عملّية التواصل    تركيبّيـة...)، وت��ز هذه األهمّية �� سياق تالزم املع�ى

 بما �� عملّية نظمّية نحوّ�ة أّوال، وعملّية تداولّية ثانيا. 

(تذك��ها    امل�جمّية  الوحدات  ب�ن  التمي��  خاللها  من  يمكن  إذ  تمي��ي،  بدور  املقولة  هذه  وتضطلع 

أو �� مستوى �عالق وحدات ال��كيب من جهة    وتأني��ا)، سواء �ان ذلك �� مستوى العالمات أو األصوات

ث، وصفة الّتذك��  ا��جام عناصره وفق "مبدأ املناسبة 
ّ
د التالزم ب�ن صفة التأنيث للمؤن

ّ
". وهذا األمر يؤك

ر، وهو ما ُيثبت بدوره شّدة ال��ابط ب�ن الصفة وال�خص، مثال:  
ّ

 للمذك

 

 انتظام البنية النحوّ�ة وفق �سق مت�امـل متشا�ل.    "مررُت بز�د الظر�ف"   -

ر�فـة"  -
ّ
 "مررُت باملرأة الظ

 

� لنا أهمّية سمة "العالئقّية" ب�ن املب�ى واملع�ى ضمن الُعرف االجتما�� الذي يدور فيھ    و��ذا املع�ى
ّ

تتج�

 ومال�سات استعمال الوحدات امل�جمّية.  ا�خطاب

ة ع�� أهمّية مقولة ا�جنس �� بناء الفائدةومن أبر 
ّ
أّن النحاة العرب جعلوا مثال "تاء" التأنيث ��   ز األدل

الفعل املا�ىي (ذَهبْت، أ�لْت، خرجْت...)، و"تاء" التأنيث �� الفعل املضارع (�� تخرج، هما تخرجان)، إضافة  

 �ا...عاقب�ُ   –إ��: حرف الهاء + الفتحة الطو�لة، ضر���ا 

 
با الفتح عثمان بن جّني: -1

ٔ
نظر ا

ُ
، ويمكن العودة إلى شرح المفّصل البن 111-011، صIجمصدر سابق، كـتاب الخصائص،  ا

و حرف، فاختالفه لفظا بحركة «إذ يقول:  ،49ص، Iيعيش، ج
ٔ
 بحركة ا

ّ
و محال

ٔ
خره باختالف العوامل لفظا ا

ٓ
االسم المعرب ما اختلف ا

يُت الرجَل/مررُت بالرجل
ٔ
و جاريا مجراه كـقولَك: جاء الرجُل/را

ٔ
، كذلك اإلعراب في اصطالح  »في كّل ما كان حرف إعرابه صحيحا ا

خر الكلمة الختالف«النحويين 
ٓ
بو عصفور اإلشبيلي: شرح جمل الزجاجي »العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا تغّير ا

ٔ
الشرح  (. [ا

بو جناح، عالم الكـتب بيروت)الكبير
ٔ
 ].201، صI، ج1999، 1لبنان، ط-، تحقيق صاحب ا
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 هذا إ�� جانب:  

ث �� الّصفات واملشتقات: سليم/سليمة، قائل/قائلة، فرح/فرحة...  -
ّ
ر واملؤن

ّ
 التمي�� ب�ن املذك

ث �� اسم -
ّ
ر واملؤن

ّ
 ا�جنس: نحل/نحلة، ورد/وردة...  التمي�� ب�ن املذك

د العلماء العرب ع�� أهمّية جنس ال�لمة  
ّ

ر) �� الّسياقوضمن هذا ا�جال أك
ّ

ال��كي�ي الذي    (مؤنث، مذك

 ، فقولنا مثال:  قلنا أّن اإلسناد يضطلع فيھ بدور أسا�ىي �� بناء الفائدة

 ز�ـٌد ت�حُك.  -

 �شرى ي�حك. -

 ال �ّحة لھ من جهة "التناسب" الذي هو تطابق �� ا�جنس.

املع�ى "املناسبة  و��ذا  إطار   �� ا�جنس  الفائدة   يصبح  ضمان  مقّومات  من  أساسّيا  مقّوما    والتناسب" 

، أي ضمان إبالغّية الرسالة وا�خطاب، ومن ثّمة تّم اعتباره من أوكد العناصر  واملقصد املراد من الّتأليف

ساق ا�جملة
ّ
 وترابطها.  املساهمة �� ا�

" يوّجھ مقولة ا�جنس النحوي �� ال��كيب ويساهم �� التحام عناصر  ومن هنا �ستنتج أّن "مبدأ املناسبة 

االجتما�� الذي يقوم    التأليف، ولذلك �عت�� التذك�� والتأنيث شكال نحوّ�ا بيانّيا �� اآلن ذاتھ �� إطار العرف

 . �� االستعمال واضع والتواطؤ ال�ي �� من مرادفات املناسبةع�� مصط�حات الت 

 : ظاھرة التعیین (التعریف/التنكیـر) -2-2
، فقد تحّدث  والفائدة �� الكالم  اهتّم النحاة العرب بظاهرة الّتعي�ن باعتبارها من مقّومات تحّقق املع�ى

�� معرض حديثھ عن اإلسناد، حيث اش��ط �� املبتدأ (املسند إليھ) أن ال ي�ون "نكرة محضة"   سيبو�ھع��ا 

بس وابتعاد ا�خطاب 
ّ
 عن مقصده وهو ما نجده �� األمثلة التالية: تجّنبا لل

 �ان إ�ساٌن حليما  -

 �ان رجٌل منطلقا  -  

ملت�ن غ�� مفيدت�ن للّسامع، ومن ثّمة فهما الحنتان، والعرب �� سلوكهم هذا املسلك  ع�� اعتبار أّن ا�ج

ب ��  
َ
 يقع �شويش ع�� ا�خاط

ّ
بس لئال

ّ
�� أحادي��م كرهوا أن يقر�وا باب لُبَس أي كرهوا أن يبدؤوا بما فيھ الل

 .1تلّقي الرسالة اإلبالغّية»

سيبو�ھ فكرة  ع��  ا�جرجا�ي  و�ناء  القاهر  فعبد  العر�ّية،  النحوّ�ة  الدراسات  توّسعت  وجھ    فقد  ع�� 

هذه   عن  الّناتجة  الفروق  فيھ  ال 
ّ
محل الّتعي�ن  لظاهرة  جزءا  خّصص  مثال  اإل�جاز"  "دالئل   �� ا�خصوص 

ك تقول ز�ٌد منطلٌق وز�ٌد املنطلق،
ّ
واملنطلق ز�د، في�ون لك    الظاهرة. ومن أمثلة ذلك الفروق �� اإلثبات، «أن

َك إذا قلَت:
ّ
 �� �ّل واحد من هذه األحوال غرض خاّص وفائدة ال ت�ون �� البا��: ِاعلْم أن

 
فعال الكالمّية في الّتداولّيـة عند العلماء العربمسعود صحراوي:   -1

ٔ
ليعة  : دراسة تداولية لظاهرة اال

ّ
ساني العربي، دار الط

ّ
الّتراث الل

 .189، ص2005، 1بيروت لبنان، ط
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ز�ـٌد منطق: �ان كالمك مع من لم �علم أّن انطالقا �ان ال من ز�د وال من عمرو فأنَت تفيد ذلك   -

 ابتداًء.

ن إّما من ز�د و�ّما من عمرو، فأنت �علمھ  ز�ٌد املنطلق: �ان كالمَك مع من عرف أّن انطالقا �ا -

 .1أنھ �ان من ز�د دون غ��ه»

«
ُ

ر�ف
ّ
، مررُت بز�د الظ

ٌ
 . 2وكذلك قولھ �� الّصفة: «جاَء�ي رجٌل ظر�ـف

" الختّل توازن ا�جملة
ٌ

"، و"مررُت بز�د ظر�ف
ُ

ومعناها، ومن هذه األمثلة    فلو قلنا "جاء�ي رجل الظر�ف

من خالل توظيف ظاهرة الّتعي�ن (التعر�ف والتنك��)    " مهّم الستقامة املع�ى "مفهوم املناسبةنتوّصل إ�� أّن 

 .�� الكالم

 :التقدیـم والتأخیـر -2-3
املستوى ال��كي�ي ُ�عت�� مبحث التقديم والتأخ�� من املباحث األث��ة �� النظرّ�ة النحوّ�ة العر�ّية السيما ��  

م العامل األّول الّتصّرف  
ّ
اإلعرا�ي القائم ع�� ائتالف األلفاظ وفق قوان�ن النحو وضوابطھ، إذ يمكن للمت�ل

تأخ��ه   تقديمھ وتأخ�� ما يحسن  بتقديم ما يحسن  األلفاظ  أّن عّدة معان  –�� مواضع ورتب  اعتبار  ع�� 

يقول محمد    . و�� هذا الّسياق   -ّنداء تتناوب ع�� ا�جملة�النفي والت�ّجب واألمر واالستفهام واإلثبات وال

املع�ى  الشاوش تحديد   �� حاسم  دور  والّتأخ��  «للتقديم  والتأخ��:  التقديم  وظيفة  من    محّددا  ا�حاصل 

مها �� تحديد حّ�� املع� ا�جملة
ّ

 .3ى ا�حاصل من ا�جملة إثباتا ونفيا واستفهاما وأمرا و��يا»وذلك بتحك

�� "باب الفاعل الذي يتعّداه فعلھ إ�� مفعول"، ومن ذلك قولك: «ضرَب ز�دا عبُد هللا،    وقد ذكره سيبو�ھ

فظ
ّ
را �� الل

ّ
ما أردَت بھ مؤخرا ما أردَت بھ مقّدما، ولم ترد أن �شغل الفعل بأّول منھ و�ن �ان مؤخ

ّ
ك إن

ّ
 . 4»ألن

ج�يّ   ابن  لھ  ضر��ن:   وجعل  إ��  إّياه  مقّسما  والتأخ��"،  التقديم   �� "فصل  عليھ  اصط�ح  �امال  فصال 

 "أحدهما يقبلھ القياس"، و"األخر �سّهلھ االضطرار"، وضرب لذلك جملة من األمثلة:

 « كتقديم املفعول ع�� الفاعل:   •

 ضرب ز�ـدا عمرو  -

 ز�ـًدا ضرب عمرو  -

رف :   •
ّ
 تقديم الظ

 قام عندَك ز�ٌد  -

 
 .136صمصدر سابق، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني:  -1
 . 26صالمصدر نفسه،   -2

صول تحليل الخطابمحّمد الّشاوش:  -3
ٔ
سيس نحو النّص،  ا

ٔ
،  Iجعالم الكـتاب الحديث، د.ت، في النظرّية النحوّية العربّية، تا

 . 526ص
بو بشر عمرو بن عثمان سيبويه:  -4

ٔ
 . 34، صIجمصدر سابق،  الكـتاب،ا
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 ز�ـٌد  عندَك قام -

 يوم ا�جمعة سـاَر  -

 :تقديم ا�حال •

ا ز�ـٌد  -
ً
 جاَء ضاح�

 : كذلك االستثناء •

 ز�ًدا أحٌد» -
ّ
 . 1ما قام إال

ت اإلعرابّية حافظت ع�� خصوصية ال�لمات ال�ي تّم  
ّ
فاملالَحظ أّن بنية ا�جمل قد �غّ��ت، ولكن ا�حال

َك»تأخ��ها وتقديمها، فالفاعل بقي فاعال وا 
ُ
، إذ تّم تقديم  2ملفعول بقي مفعوال... مثال: «طمعا �� ِبّرَك زْرت

 املفعول ألجلھ ع�� الفعل والفاعل واملفعول بھ.  

ع��    عن فكرة التقديم والتأخ�� �� "شرح املفّصل"، إذ يقول: «يجوز تقديم ا�خ��كذلك عّ�� ابن �عيش  

 ومعناها.  ، دون إخالل ببنية ا�جملة3املبتدأ... مثال: قائم ز�ٌد، ذاهٌب عمرو»

القاهر عبد  عند  والتأخ��  التقديم  مبحث  املع�ى  ا�جرجا�ي  وتدّعم   �� نظر�تھ  النظم  ��  ع��  القائمة   ،

، فرأى �� كتابھ "دالئل اإل�جاز" أّن التقديم والتأخ��: «باب كث�� الفوائد، جّم ا�حاسن، والنحو وال��كيب

واسع التصّرف... ُيف�ىي بك إ�� لطيفة، وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعھ و�لطف لديك موقعھ، ثم تنظر 

 عن م�ان إ�� م�ان»
ُ
فظ

ّ
ّدم فيھ �ىيء وُحّول الل

ُ
. و�أ�ي التقديم  4فتجد سبب أن راقَك ولطف عندك أن ق

عنده ع�� وجه�ن: «تقديم ُيقال إنھ ع�� نية التأخ��، كخ�� املبتدإ إذا قّدمتھ ع�� املبتدإ، واملفعول إذا قّدمتھ  

ع�� الفاعل: "منطلق ز�د"، "ضرب عمرا ز�د". والثا�ي تقديم ال ع�� نية التأخ�� ولكن ع�� أن تنقل ال�ىيء  

 . 5لفعل فيصبح فاعال: ز�دا ضر�تُھ»من حكم إ�� حكم كتقديم املفعول ع�� ا

م   وهذا املبحث حسب ا�جرجا�ي
ّ
أوال، و�أ�ي بھ    �� الكالم  العامل األّول لتبي�ن موقع الفائدة  يأ�ي بھ املت�ل

م
ّ
... و�� هذا  العامل وال�ي ير�د تبليغها إ�� املتلّقي  ثانيا للّتفر�ق ب�ن املعا�ي املتباينة ال�ي تدور �� ذهن املت�ل

صھ �� ا�جدول  إ�� جملة من األصناف ال�ي يدخل ف��ا التقديم والتأخ��، وهو ما    السياق تطّرق ا�جرجا�ي
ّ

ن�خ

 التا��: 

 

 
بو الفتح عثمان بن جّني: كـتاب الخصائص -1

ٔ
 . 384، صIIج مصدر سابق،  ،ا

 . 485صالمصدر نفسه،  -2
 . 12، صIشـرح المفّصل، عالم الكـتب بيروت لبنان، ج موّفق الّدين بن يعيش: -3
 .83ص مصدر سابق، دالئل اإلعجاز في علم المعاني،عبد القاهر الجرجاني:  -4
 . 84-83ص المصدر نفسه:  -5
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موضع التقديم  

 والتأخيـر
 املعنـى املثـال

  ��الصفحة 

"دالئل 

 اإل�جاز"

مع   إليھ  املسند  تقديم 

التقر�ري   االستفهام 

 واإلن�اري 

هذا   قلَت  "أأنَت 

عَر؟". 
ّ

 الش
 90-89 "أنكرَت أن ي�ون القائل ولم تنكر الشعَر". 

التقديم والتأخ�� �� االسم  

 واملضارع مع االسم 

 "أأنَت تفعل؟".  -

 "أ هو يفعل؟".  -

املذ�ور   نفس  إ��  اإلن�اَر  وّجهَت  "كنَت 

منھ   ي��ء  أن  بموضع  ت�ون  أن  وأبيت 

 الفعل".

92 

تقديم املفعول ع�� الفعل 

 مع االستفهـام 
 "أز�ًدا ضر�َت؟". 

أن   بمثابة  ز�د  ي�ون  أن  أنكرَت  قد  "كنَت 

 عليھ..."ُيضرب أو بموضع أن يج��أ  
95 

 التقديم والتأخ�� مع الّنفـي 
 "ما فعلُت". -

 "ما أنا فعلُت".  -

 ". أنھ مفعول "نفيُت عنَك فعال لم يثبت   -

 مفعول". ثبت أنھ  "كنَت نفيَت عنك فعال -
96 

التقديم والتأخ�� : املفعـول  

 املنفّي 
 "ما ز�دا ضر�ُت". 

املع�ى ع��    "�ان  منك  وقع  ضر�ا  أّن  ع�� 

أّن ذلك اإل�سان ز�د فنفيت   ّن 
ُ
إ�سان وظ

 أن ي�ون إّياه". 

98 

الفعل  ع��  الّنكرة  تقديم 

 وعكسھ 

 رُجٌل جاءك؟". -
َ
 "أ

"أرُجٌل كنَت عرفَتھ    -

من قبل أعطاَك هذا  

 أم رجٌل لم �عرفھ؟". 

رجٌل هو أم    -
َ
"�سألھ عن جنس من جاَءه أ

 امرأة". 

ع  - الّسؤال  ممن  "�ان  أ�ان  املعطي  ن 

منھ   تتقّدم  لم  إ�سانا  �ان  أم  قبل  عرفتھ 

 معرفة".

109 

 

املع�ى  �� الفروق  الّتقديم  وهذه  «إّن  نقول:  و�ذلك  والّتأخ��  التقديم  مبدأ  من  نا�عة  ا�جدول   حسب 

ما يأ�ي لتمي�� املعا�ي ا�ختلفة ال�ي تدور    أو عدم الفائدة  �� الكالم  إلبراز الفائدة  يوالّتأخ�� ال يأ�
ّ
فقط، و�ن

املستمع» إ��  إيصالها  ير�د  وال�ي  السامع  ذهن  "قانون    1��  ع��  جار�ة  النحوّ�ة  البنية  ت�ون  أن  شر�طة 

 والّنظم الّ�حيح.   " وقواعد الّنحواملناسبة

 
ليات التواصل والحجاج، عبد الّسالم عشير:  -1

ٓ
فريقيا الّشرق، الّدار البيضاء  عندما نتواصل نتغّير: مقاربة تداولّيـة معرفّية ال

ٔ
ا

 . 75ص، 2006المغرب، 
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 : الفصـل والوصل -2-4
هذا املفهوم نجد آثاره خاّصة عند صاحب كتاب "دالئل اإل�جاز �� علم املعا�ي"، إذ بّ�ن أنھ «قد بلغ من  

الفصل معرفة  فقال:  ع��ا  ُسئل  أنھ  �عضهم  عن  جاء  فقد  للبالغة،  حدا  جعلوه  أ��م  ذلك   �� األمر    قّوة 

 . ومن أمثلة ذلك قولَك: 1والوصل»

ق ب�ن طول القامة و��ن الشعر،    «"ز�ـٌد   -
ّ
طو�ل القامة وعمرو شاعٌر": �ان خالفا ألنھ ال مشا�لة وال �عل

ما الواجب أن ُيقال: "ز�ٌد �اتٌب وعمرو شاعر"، "ز�ٌد طو�ل القامة وعمرو قص��"»
ّ
 .2و�ن

بأكملها مع�ى   جملة�عضھ ببعض ح�ى أّدت ا�   أفال ترى كيف ساهم حرف العطف "الواو" �� وصل الكالم

غوي. 
ّ
 مفيدا يقبلھ النظام العام للّتواصل الل

ومن ب�ن ا�حروف األخرى ال�ي ال تفيد أّية مع�ى و�� منعزلة عن سياق ال��كيب نذكر "الفاء"، "ثم"، "أو"...  

 فتظهر أهمّي��ا �� ال��كيب واستعمالها ا�خصوص داخل النظام النحوي، فإذا قلَت: 

ُھ  «أعط -
ُ
 ظهر بالفاء أّن الشكر �ان معّقبا ع�� العطاء مسّببا لھ.        ←     ا�ي فشكرت

 أفادت "ثم"ّ أّن خروجھ �ان �عد خروجك وأّن مهلة وقعت بي��ما.   ← خرجُت ثم خرج ز�د     -

سوَك     -
ْ

ت "أو" ع�� أنھ يفعل واحدا م��ما ال �عينھ.   ← �عطيَك أو َيك
ّ
 دل

قھ حسن وخلقھ قبيح  -
ُ
ل

ُ
 الثانية �� حكم األو��.  أشركت ا�جملة  ← مَرْرُت برجل خ

 .3أفادت "الواو" أنك أوجبَت لھ الفعل�ن جميعا»  ←    هو يضـّر و�نفع  -

ك تالحظ أّن حروف 
ّ
ھ "سبيكة واحدة"، فلو    لكالم الّر�ط ساهمت �� وصل ا  فإن

ّ
�عضھ ببعض ح�ى ل�أن

ألصبحت املفردات داخل هذه الب�ى النحوّ�ة غ�� مستقيمة،    عمدت إ�� حذف هذه األدوات من �سق الكالم

 من ورا��ا و�التا�� عدم تحقيقها لإلفادة.  وال�عدم املع�ى

عند استعمال هذه ا�حروف ال�ي   تتحّقق من خالل استحضار مفهوم الّتالؤم  وعليھ، فإّن �ّحة الكالم

ال��كيب، و��ذا املع�ى �� تناسب الوحدات وتتال��ا داخل  �� هذا   �عت�� مبدأ املناسبة  �سهم  ال أيضا 
ّ

متدخ

 املستوى. 

غوّ�ة العر�ّية تقوم أساسا ع��  
ّ
وخالصة ما نذهب إليھ من خالل تتّبعنا ملفهوم اإلعراب أّن النظرّ�ة الل

«وأّن العامل    عن املعا�ي،  مفهوم "العمل النحوي" الذي يحتّل فيھ "اإلعراب" املركز الذي يقوم بمهّمة اإلبانة

ما�حقيقي الو 
ّ
ما هو املت�ل

ّ
ف "مبدأ املناسبة   4»اضع للمعا�ي النحوّ�ة �� ائتالفها إن

ّ
" �� املستو�ات  الذي يوظ

(التقديم   املتعّددة  واالعتبارات  م�جمّية...)  تركيبّية،  اشتقاقّية،  صرفّية،  (صوتّية،  ا�ختلفة  النحوّ�ة 

صھ �� ا�خطاطة التاليـة:   والتأخ��، التذك�� والتأنيث، الفصل
ّ

 والوصل، التعر�ف والتنك��...). وهو ما ن�خ

 
 . 017صمصدر سابق، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني:  -1
 .143المصدر نفسه، ص -2
 . 174- 173-172-171ص المصدر نفسه: -3
 . 528ص مرجع سابق،  اإلنشاء في العربّية بين التركيب والّداللة: دراسة نحوّية تداولّيـة، يالد: خالد م -4
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 النُّظم واإلعراب واإلفادة مفاهیم نحوّیـة ال غیر:  -3

قنا النظر �� �ّل ما سبق، سيتوّ�ح لنا أّن الفكر النحوّي يتأّسس ع�� مفاهيم هاّمة من بي��ا  
ّ
نا إذا دق

ّ
إن

الفائدة  الّنظام أو  واملناسبة  واإلعراب  البعض  والّنظم  ببعضها  مرتبطة  األمر  حقيقة   �� املفاهيم  وهذه   ،

وتحقيق اإلفادة من ورائـھ. واملقصود بـ"الدال" نظـم:  ومؤّدية إ�� غاية واحدة و�� املساهمة �� انتظام الكالم 

َمُھ  «"الّتأليف
َ
ظ

َ
َم ، ن

َ
ظ

َ
 أي جمْعُتُھ �� الّسلك... ون

َ
ؤلؤ

ّ
مُت الل

ّ
م، ونظ

ّ
مھ فانتظم وتنظ

ّ
ًما ونظاًما، نظ

ْ
ظ

َ
ُمُھ ن

ُ
يْنظ

سق، ُيقال: نظم األشياء  
ّ
ف وا�

ّ
فها وضّم �عضها إ�� �عض... وانتظَم ال�ىيُء، تأل

ّ
ًما، أل

ْ
ظ

َ
َم األشياَء ن

َ
ظ

َ
الكالَم، ون

ُم �� الكال 1جميعا ضّم �عضها إ�� �عض»
ْ
م تبعا لهذا هو صورة للّنظام �� النظرّ�ة النحوّ�ة العر�ّية،  . فالّنظ

ساق 
ّ
اال� ع��  أساسا  ا�خطاب  و�قوم  داخل  ال��كيب    ا�حاصل  ع��  املرتكزة  وأح�امھ  النحو  لقواعد  تبعا 

ده عبد القاهر 
ّ

�تيب والّتأليف، وهو ما أك
ّ
ك إذا رجعَت إ�� نفسَك علمَت علما    ا�جرجا�ي   وال�

ّ
علْم أن

َ
بقولھ: «وا

 
حمد سّيـد محمد  -1

ٔ
ثرها في الّنقد العربي القديم، دار الفكر، دمشقعّمار ا

ٔ
ني وا

ٓ
 .121، ص1998، 1سورّيـة، ط-: نظرّية اإلعجاز القرا

 صوتي

ـة  المستو�ات النحو�ّ

 صرفي معجمي

 تر�یبي إعرابي

م عامل  لفظ معمول متكلّ

 تأنیث +تذ�یر

ل  م العامل األوّ  مبدأ المناس�ة +المتكلّ

 وصل +فصل  تأخیر +تقد�م تنكیر +تعر�ف
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جعل  
ُ
ق �عضها ببعض، وُ�ب�ى �عضها ع�� �عض وت

َّ
م �� ال�لم وال ترتيب ح�ى ُ�َعل

ْ
ال �ع��ضھ الشّك أن ال نظ

 .1هذه �سبب من تلك»

� معا�ي النحو �� معا�ي ال�لم»
ّ

ي�ون أّوال �� املعا�ي وثانيا �� األلفاظ؛  ، إذ  2والّنظم ال �عدو أن ي�ون «تو�

�تيب، وأن ي�ون الفكر �� الّنظم الذي  
ّ
«أّما أن تتصّور �� األلفاظ أن ت�ون املقصودة قبل املعا�ي بالّنظم وال�

يتواصفھ البلغاء فكرا �� نظام األلفاظ، أو أن تحتاج �عد ترتيب املعا�ي إ�� فكر �ستأنفھ ألن ت��ء باأللفاظ  

� الّنظر حّقھ»ع�� �سقه
ّ
ر�ف ا�جرجا�ي3ا، فباطل من الظّن ووهم ُيتخّيل إ�� من ال ُيو�

ّ
ده الش

ّ
��    . وهو ما أك

بة متناسبة الدالالت ع�� حسب  
ّ
كتاب "التعر�فات" بقولھ: «الّنظم �� االصطالح تأليف ال�لمات وا�جمل م��ت

 . 4ما يقتضيھ العقل»

� ملعا�ي الّنحو 
ّ

ق ا�حاصل ب�ن معا�ي األلفاظ �عضها    إذن ي�ون عن طر�ق الّتناسب  وهذا التو�
ّ
والّتعل

 أن  ببعض، وهو م 
ّ
ا يتحّقق ع�� التفاعل ب�ن معا�ي النحو ودالالت ال�لم امل�جمّية، ولم يبق �عد ذلك «إال

� مع�ى من معا�ي الّنحو  ي�ون املع�ى
ّ

. األمر الذي يؤدي إ�� تحقيق  5فيما بي��ا»  �� ضّم ال�لمة إ�� ال�لمة تو�

 . 6، «مزّ�ة فيما طر�قھ الفكر والّنظر»ماملطلو�ة من الكال  املزّ�ة

واملالحظ أنھ عندما يوجد ال��كيب أو الّنظم يوجد العمل اإلعرا�ي القائم ع�� تنظيم الوحدات النظمّية  

م
ّ
دة أو اإلسناد  العامل من وضع تلك البنية النحوّ�ة ا�جرّ  الكالمّية طبقا ملا يقتضيھ النحو، وما ير�ده املت�ل

 ): إليھ +مسند ب�ن طر�� اإلسناد (مسند املتحّقق ع�� إح�ام الّصلة أو املناسبة 

   ��ع «واعتمادا  وال��كيبّية  وامل�جمّية  والتصر�فّية  واالشتقاقّية  الّصرفّية  األبنية  بھ 
ّ
تتطل ملا  تبعا 

فظيالتنسيق الشك�� ب�ن  
ّ
الداّل ع�� انتقال الداللة    أبنية امل�جم وأبنية اإلعراب، يحدث الوسم الل

امل�جمّية االشتقاقّية إ�� الداللة اإلعرابّية الوظائفّية لت�و�ن بنية داللّية جديدة �انت محتملة ��  

م
ّ
 .7»النظام وصارت مواِفقة ملقام املت�ل

 والّتأخ��، الفصل   ومن ناحية ثانية اح��اما لقواعد التذك�� والتأنيث، الّتعر�ف والّتنك��، الّتقديم 

  - ع�� حّد عبارة أ�ي هالل العسكري -والّرصف    والوصل، �� إطار التأليف وال��كيب وحسن الّسبك

 والفائدة املطلو��ن من الكـالم.  ح�ى نحصل من مجموع ذلك ع�� املقصد

  
ّ

�كيبوقد كّنا أك
ّ
، وأّن اإلعراب أيضا يتحّقق �� ال��كيب أي �عد توظيف  دنا أّن الّنظم يتحّقق �� ال�

فظ
ّ
�كيب كما ذهب إ�� ذلك عبد    داخل �سق ا�جملة  الل

ّ
واستعمالھ استعماال مخصوصا ف��ا؛ وال�

 
 . 44صمصدر سابق، علم المعاني، دالئل اإلعجاز في عبد القاهر الجرجاني:  -1
 .277ص المصدر نفسه، -2
 .43المصدر نفسه، ص -3
فاق عربّية، العراق بغداد، د.ط،  كـتاب التعريفـات، الّشريف الجرجاني :  -4

ٓ
 .132صدار الّشؤون الّثقافية العاّمة، ا

 . 103صمصدر سابق، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني:  -5
 .203المصدر نفسه، ص -6
سانيات  -7

ّ
بنية والّدالالت، سلسلة الل

ٔ
دة لال

ّ
سس البسيطة المول

ٔ
،  صالح الدين الّشريف: الّشرط واإلنشاء الّنحوي للكون: بحث في اال

داب، جامعة منوبة
ٓ
 . 034، صI، ج2002تونس -كلية اال
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ما هو    ا�جرجا�ي  القاهر
ّ
هو النحو «الذي هو ليس مجموعة من العالقات واملنظومات ا�جامدة، و�ن

 . 1نظام متحّرك وحركتھ سابقة للّتخاطب»

ننت�ي إ�� أّن النحو �� حقيقة معناه هو نظام بأكملھ    -ال�ي توّصلنا إل��ا سابقا-وتأسيسا ع�� هذه األف�ار  

ب من جملة من  
ّ

ممرك
ّ
العامل �� عملّية البناء    امل�ّونات ال�ي �سّ��ها مبادئ وقوان�ن عاّمة يحتكم إليھ املت�ل

ل مجموعة من املستو�ات الصوتّية والّصرفّية  �� عملّية الفهم  إليھ املتلّقيو�حتكم  
ّ
غة نظام أي أّ��ا تمث

ّ
. «فالل

 .2»وال��كيبّية وتر�ط بي��ا مجموعة من العالقات، وهذه العالقات �� ال�ي ت�ّون الّنظام

ا�ي �� "مفتاح العلوم" �� مستو�ات مختلفة :
ّ
� مفهوم الّنظم والنظام عند الس�

ّ
 وقد تج�

 علـم الّصرف  •

 علم الّنحـو •

 علم املعا�ي  •

حروف والذي من شأنھ أن �عطينا معا�ي مختلفة من  فالّنظم �� علم الّصرف هو انتظام مخصوص ل�

 مثل ا�حروف التاليـة: 

ُرَم... ول�ّل من  
َ
َم، غ

َ
، رغ

َ
َر، َمَرغ

َ
مـ

َ
(غ.م.ر) ال�ي يمكن أن �شتّق م��ا �لمات مختلفة الدالالت من قبيل: غ

قيسة" ع�� حّد ، أو "املناسبات واأل3هذه املصط�حات معناه، «وُيسّ�ى املنتظم م��ا إذ ذاك "وزن ال�لمة"»

ا�ي. 
ّ
 عبارة الس�

ق ب�ن ا�حروف وتناسب بي��ا �� سلك ال��كيب، شرط أسا�ىي  
ّ
وعليھ، فاالنتظام �� علم الّصرف بما هو �عل

إذ   االشتقاق،  أساس  هو  التصّور  ��ذا  «واالنتظام  واألفعال.  األسماء  ب�ن  ا�خصوصة  الهيئة  هذه  لوجود 

ال�لمة و� ال�لمة، ويعطينا هيئة  الوزنُ�عطينا  ينتج عنھ  �  الذي  االنتظام  يقت�ىي ماّدة  االنتظام  ... وفعل 

  :4منتظم، ولهذا املنتظم هيئات وصور 

 

 

 

 

 

 

 
 . 182، صالمرجع نفسه -1
دب -2

ٔ
دبية والعلوم اإلنسانية بتونس، ط مجدي بن صوف: علم اال

ٔ
،  1عند السّكاكي، مسكيلياني للّنشر، المعهد العالي للّدراسات اال

 . 23- 22ص ، 2010
بو يعقوب يوسف الّسّكاكي:  -3

ٔ
 . 7صمطبعة الّتقدم العلمية بمصر، د.ط.ت، مفتاح العلـوم، ا

دبمجدي بن صوف:  -4
ٔ
 . 87-86صمرجع سابق، عند السّكاكي،  علم اال
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الّنحو علم   �� من    والّنظم  واحدا  مع�ى  �عطينا  ما  وهو  ال��كيب،  سلك   �� وال�لم  للمعا�ي  انتظام  هو 

�املة، أي عالقة املسند باملسند إليھ و�املتّممات. وا�حدث لالنتظام ��   مجموعها، أي ُ�عطينا مع�ى ا�جملة

بأ للنحو  حّده   �� ا�ي 
ّ
الس� قول  يبّينھ  ما  وهو  ق، 

ّ
والتعل اإلعراب  هو  كيفّية  ال��كيب  معرفة  تنحو  «أن  نھ: 

 .1مطلقا» ال��كيب ب�ن ال�لم لتأدية أصل املع�ى

ب هيئة أو هيئات أو مناسبة يجب مراعا��ا، واملقصود بالهيئات    وكيفّية ال��كيب حسب الس�ا�ي
ّ
تتطل

القائم   ق 
ّ
األلفاظ والتعل ب�ن  ا�حاصلة  ال��كيبية  العالقات  تلك  الّنظام هنا ��  يقبلھ    ب�ن معان��ا ع�� وجھ 

ده صاحب "مفتاح العلوم" بقولھ: «وأع�ي بكيفّية ال��كيب تقديم �عض ال�لم   ومبدأ االئتالف، وهذا املع�ى
ّ

أك

ل مدار اشتغال النحو 2ع�� �عض ورعاية ما ي�ون من الهيئات»
ّ
،  ، وهو ما �عطينا أبنية نحوّ�ة مجّردة تمث

 مثال:

 هو ا�حّق بّينـا.  -«

 ا�حّق بّ�ٌن.  -

 جاء ز�د راكبا.  -

 ز�ـٌد راكٌب.  -

ا. -
ً
توف

ْ
صُّ مك

ّ
 ُضرَب الل

- «
ٌ

صُّ مكتـوف
ّ
 .3الل

 
بو يعقوب يوسف الّسّكاكي:  -1

ٔ
 .33ص، مصدر سابقمفتاح العلـوم، ا

 . 33المصدر نفسه، ص -2
دبمجدي بن صوف:   -3

ٔ
 . 89صمرجع سابق، عند السّكاكي،  علم اال

ة االنتظام  مادّ

 الُمنتظم

 هیئة صـور

 االنتظام

 ) وزن  ( (اسم/فعل)

 )حروف(

 )المفرد(الكلم / 
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م
ّ
، والعامل الثا�ي هو اإلعراب املب�ن عن املعا�ي. وكنتيجة  فالعامل األّول النتظام هذه األمثلة هو املت�ل

، فهو حاصل ب�ن ال�لمات عن طر�ق مفهوم اإلعراب، التصّور هو أساس علم الّنحولذلك فاالنتظام ��ذا  

ق...    الّتناسب طر�قو��ن املعا�ي عن  
ّ
 والتعل

واالنتظام �� علم املعا�ي ليس موقوفا ع�� ال�لم أو األلفاظ أو ا�حروف فقط، بل أيضا يقوم ع�� «انتظام  

الكالم  ا�جملة فحسن  اإلطناب...  أو  معها  واإليجاز  وصلها،  أو  فصلها  أخرى،  لذلك»  مع  مطابقا  . 1تأليفھ 

النّص و�خراجھ محكما من�جما مراعاة ملقت�ىى  بناء  إ�� شّدة تماسك  يؤّدي  وانتظام ا�جملة مع ا�جملة 

خواّص ا�حال تتّبع  هو  املعا�ي  �علم  «املقصود  أّن  ذلك  من  ،  ��ا  يّتصل  وما  اإلفادة   �� الكالم  تراكيب   

 .2االستحسان وغ��ه لُيح��ز بالوقوف عل��ا عن ا�خطأ �� تطبيق الكالم ع�� ما يقت�ىي ا�حال ذكره»

 فاملالحظ من خالل هذا الّتعر�ف أّن علم املعا�ي يقوم ع�� ثالث ر�ائـز: 

 ب البلغاء.تراكي  :خواّص تراكيب الكالم .1

ق بال��كيب.  .2
ّ
 اإلفادة وما يّتصل ��ا من االستحسان وغ��ه: اإلفادة شرط لإلسناد، و�عل

م  ع�� ما يقت�ىي ا�حال  االح��از عن ا�خطأ �� تطبيق الكالم .3
ّ
،  ذكره: واملقصود با�حال هنا حال املت�ل

م    ا�حالالذي يتمّ�� عنده مقت�ىى  
ّ
ا�ي: «ِاعلم أّن مقت�ىى ا�حال عند املت�ل

ّ
بالتفاوت، إذ يقول الس�

ر ُيباين مقام الش�اية، ومقام  3يتفاوت»
ّ

، وهو قائم ع�� تفاوت مقامات الكالم، إذ أّن «مقام التشك

 .4ال��نئة يباين التعز�ة، واملدح يباين الذّم»

ل عموما لهذا االنتظام  مقت�ىى ا�حال  يطابق الكالم  و��ذه االعتبارات املناسبة
ّ
، أي تمام املراد منھ. ونمث

 :5�� علم املعا�ي بـ"الرسم التا��"

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بو يعقوب يوسف الّسّكاكي:  -1

ٔ
 .73صمصدر سابق، مفتاح العلـوم، ا

 .07ص المصدر نفسه، -2
 .07المصدر نفسه، ص  -3
 . 73المصدر نفسه، ص -4
دبمجدي بن صوف:  -5

ٔ
 . 91صمرجع سابق، عند السّكاكي،  علم اال

ة االنتظام  مادّ

 المنتظم

 االنتظـام

 )نّص/تراكیب البلغاء(

 )الجمـل(
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يتقّرر   تناسب  –االنتظام  و�ذلك  هو  الكالم  -بما  حسن  مدار  أّن  ع��    «��  تركيبھ  انطباق  ع��  وقبحھ 

 .  ع�� حّد عبارة الّس�ا�ي، 1»مقت�ىى ا�حال

 : الخاتمة  -4

"اإلعراب"   "النظام"،  املصط�حات:  هذه  أّن  نا 
ُ
حات

ُ
ن فهم  الّسبيل  هذه  صورة  "املناسبةع��  "الّنظم"،   ،"

للّنظام الّنحوي. ومن هذا املنطلق بّينوا أّن "اإلعراب" حاصل �� ال��كيب، ولذلك سعوا إ�� تأكيد أّن املفردات  

مھ اإلعراب و�ب�ن عن دالالتھ، 
ّ
 عند دخولها �� ال��كيب الذي ينظ

ّ
أو الوحدات الّتلّفظّية تكتسب قيم��ا إال

" �� قولھ: «إذا �ان املراد تر�ية الفائدة كما إذا قّيدتھ ��ىيء  �� مصط�ح "تر�ية الفائدة  جده الس�ا�ي وهو ما و 

مّما يّتصل بھ من نحو املصدر كنحو: "ُضر�ُت ضر�ا شديدا"، أو ظرف زمان كنحو: "ضر�ت يوم ا�جمعة"،  

�� بيان هذا املصط�ح، فبّ�ن أنھ «إذا    وّسع مجدي بن صوف .وقد ت2أو ظرف م�ان كنحو: ُضر�ُت أمامَك»

أو املعا�ي ت�ون قائمة ع�� اإلسناد، فإّن تر�ية الفائدة تقوم ع�� تمام اإلسناد، وتقييد    �� الّنحو  �انت الفائدة

مرّ�ية للفائدة ا�حاصلة أصال    ... ال�ي �عت��ها الس�ا�يالفعل باملفاعيل �املفعول املطلق أو الظرف أو ا�حال

 .3�� اإلسناد مطلقا...»

"مفتاح   بناه صاحب  الذي  االنتظام  "الّنظم" مظهر من مظاهر  أّن  إ��  نتوّصل  إذن  وع�� هذا األساس 

م، «هذا املفهوم الذي  العلوم" ع�� مفهوم الفائدة
ّ
البليغ ثانيا، وأخ��ا بما    اق��ن ببنية اإلسناد أّوال، ثم املت�ل

الفائدة"» "تر�ية  مفهوم  أعطانا  مّما  املتّممات  لبعض  الفعل  اقتضاء  أثر  من  الفائدة  هذه  من  ، 4يفيض 

وامل�ج والّصرفية  (الّصوتّية  املتنّوعة  بمستو�ا��ا  ا�جّردة  النحوّ�ة  البنية   �� �كيبّية  ا�حّقق 
ّ
وال� مّية 

ل ف��ا اإلعراب قطب الّر�� �� نظرّ�ة املع�ى ع�� تفر�قھ ب�ن استعماالت األلفاظ داخل 
ّ
والّداللّية)، ال�ي �ش�

املقوالت   تقتضيھ  ملا  طبقا  امل�جمّية  والوحدات  الّتوليفات  مجموعة  من  فة 
ّ
املؤل ا�جملة  �سق  أو  نظام 

 الّنحو�ة ا�ختلفة.   

 

 

 

 

 

 
بو يعقوب يوسف الّسّكاكي:  -1

ٔ
 .76صمصدر سابق، مفتاح العلـوم، ا

 .09المصدر نفسه، ص -2
دبمجدي بن صوف:  -3

ٔ
 . 238صمرجع سابق، عند السّكاكي،  علم اال

دبمجدي بن صوف:  -4
ٔ
 . 238صمرجع سابق، عند السّكاكي،  علم اال
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 : جع المصادر والمرا

 :المصادر
 القرآن الكر�م.  -1

الّنحو -2  �� ال�افية  شرح  (الّر�ىي):  املكتبة  االس��اباذي  ا�جرجا�ي،  شر�ف  الّسيد  حاشية  و��امشھ   ،

  املرتضو�ة إلحياء اآلثار ا�جعفر�ة، (د.ط.ت). 
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