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ّ
قواعد النشر:
ّ
ّ
مجلة (الكلم) ّ
ّ
اللهجات ومعالجة الكالم) بنشر ّ
ّ
علمي،
كل بحث
التي تصدر عن مخبر (
ترحب
ّ ّ ّ
يهتم بالفصحى في عالقاتها ّ
باللهجات الجز ّ
ّ
ّ
ّ
الت ّ
ّ
والعاملية
وإلافريقية
والعربية
ائرية
كاملية وصالتها التمايزية
ّ
الت ّأثر ّ
إلانسانية ،واستبطان مواطن ّ
وسيوثقافيةّ ،
وخلفياته ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وسيولسانية،
والس
الس
والتأثير وعلة ذلك،
ّ
وألانثربولوجية.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ّ
كما ّ
ّ
املجلة ّ
عبية ،وصلتها باللهجة في
املهتمة بالتراث والثقافة
العلمية
بكل البحوث
تهتم
املوضوعات آلاتية:
ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
الش ّ
الش ّ
عبية،
عبي وامللحون ،ألالغاز
عبية والحكم ،ألاقوال املأثورة ،الشعر
ألامثال
ّ
ّ
البوقاالتّ ،
ّ
ّ
ّ
التعابير اللهجية املتداولة في مختلف املناسبات الجزائرية ،تعابير النساء في مجاالت معينة،
الرجال في حاالت ّ
وتعابير ّ
معينة ،ومواطن تأثير املهن والوظائف والحرف على تعابير أصحابها ،وتداول
ّ
وإلاعالمي ومواقع ّ
اللهجة في املجال ّ
ّ
ّ
الت ّ
ّ
الاجتماعي ،وكذا في مختلف الفنون
ألادبية
التواصل
عليمي
ّ
ّ
والت ّ
واملسرحية.
مثيلية
ّ
ّ
وترحب ّ
املجلة ّ
ّ
بكافة ألاساتذة والباحثين ّ
العلمية في
الراغبين في املشاركة ببحوثهم
مجددا
تنشر
ّ
ّ
املجاالت املذكورة سلفا ،وتقبل النشر وفق الشروط آلاتية:





ّ
أن ّ
ّ
واملوضوعية.
والجدة،
يتميز البحث باألصالة،
ّ
ّ
ّ
العلمية.
العلمية ،وأن يلتزم صاحبه باألمانة
املنهجية
أن يراعى في البحث
أن تكون إحاالت البحث وهوامشه في نهاية البحث.
ال تدع فراغا ( )Espaceقبل الفاصلة والنقطة ،بل بعدهما ،وال تدع ( )Espaceبعد الواو.
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ّ
ّ
ّ
ّ
إلالكتروني للمجلة:
بالعربية ُيرسل البحث في شكل ملف ( )wordعبر البريد
مع إرفاق البحث بملخص
ّ
ّ
ّ
إلانجليزية.
الفرنسية أو
( ،)majalatalkalim@gmail.comوآخر بإحدى اللغتين
تخضع املقاالت جميعها ّ
متخصصة في ّ
ّ
سرية ّ
للتحكيم من قبل هيئة ّ
تامة.
علمية
ّ
تعبرعن آراء أصحابها ،وال ّ
البحوث املنشورة ّ
تعبرعن رأي املجلة.
ال ّ
ترد املقاالت ألصحابها نشرت أم لم تنشر.
ّ
ّ
الذ ّ
اتية.
يرفق الباحث مقاله بملخص عن سيرته
ّ
حق ّ
للمجلة ّ
ّ
ّ
الت ّ
العلمية للمقال.
باملنهجية
صرف في ما له عالقة
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حمتويات العدد 03
الاقتتاحية

ّ
ثراء املرجـع وتعـدد الداللـة فـي قصـيدة "مـا أ.د محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بش ـ ـ ـ ـ ـ ــير جامعة أحمد بن بلة وهران1
بويجرة
في البداوة عيب"
ّ
الاستعارة واللغة ،وإلابداع
جامعةأبي بكر بلقايد/تلمسان
املسـتوى اللغـوي فـي لهجـة تلمسـان صـوتا أ .بوروبة حميد
القاف والكاف أنموذجا
ّ
التشكيل ّ
ّ
الص ّ
الباح ـ ـ ـ ـ ـ ــث :تازغ ـ ـ ـ ـ ـ ــت جامعة أحمد بن بلة وهران1
وتي وأثره الجمالي
ّ
مسرحية أميرة ألاندلس ألحمد شوقي بلعيد
في
جامعة أحمد بن بلة وهران1
د .العزوني فتيحة
الرحلة في ألادب الجزائري القديم
ص ــورة املـ ـرأة ف ــي ألامث ــال الش ــعبية بوالي ــة الباحثـ ـ ـ ـ ـ ــة :فاطمـ ـ ـ ـ ـ ــة املركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعي أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ّ
زبانة/غليزان
مقدم
غليزان
ّ
املركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعي أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
التعـ ـ ـ ـ ــامالت الصـ ـ ـ ـ ــوتية ب ـ ـ ـ ـ ـين الفصـ ـ ـ ـ ــحى د .فاطمة بن عدة
زبانة/غليزان
واللهجة الغليزانية
ّ
ألانسـ ــاق الصـ ــوتية والدالليـ ــة للحضـ ــرة ،الباحثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويزة جامعة أحمد بن بلة وهران1
مغاري
مقاربة سيميائية
جامعة حسيبة بن بوعلي/الشلف
د.بن الدين بخولة
القرائن اللفظية واملعنوية ودورها في
أبنية الكلمة
الباح ـ ـ ـ ـ ــث :ط ـ ـ ـ ـ ــاهري جامعة جياللي اليابس/سيدي
الصوائت العربية عند علماء التجويد
بلعباس
عيس ى
معــاني ألافعــال املزي ــدة ودالالتهــا فــي غرب ــة د.إب ـ ـ ـ ـ ـ ـراهيم أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد جامعة ألاقص ى غزة – فلسطين
ّ
سالم الشيخ عيد
الراعي
ّ
جامعة حسيبة بن بوعلي/الشلف
أ.حاج هني محمـد
املعجم املتخصص ومكانته في البحث
املعجمي الحديث
جامعة سطيف2
أ.عز الدين لعناني
تشابك االبنية الحملية والوظيفية
واملكونية في النحو الوظيفي
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ّ
بسم اّلل الرحمن الرحيم
الافتتاحية
ّ
َ ْ َُ َ
ّ
الك ُ
مجلة (الكلم) إلى ّ
لم
القراء الكرام ،مستلهمين قوله تعالى( :إليه يصعد
نقدم
َّ ّ ُ ّ
القراءّ ،
وكلنا أمل ،في أن يحظى هذا العدد برض ى ّ
ويتلقى توجيهاتهم وإرشاداتهم،
الطيب)
ّ
وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات املجلة من مقاالت ،في مختلف
ّ
ّ
سانية ،واملوضوعات ّ
الل ّ
الاجتماعية.
ألادبية ،واملجاالت
املستويات
ّ
ّ
ّ
انصب على إنجازها مختصون ،ودعمها
وإن ما في هذا العدد من مقاالت،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
محكمون ،وقد روعي فيها ،أن تكون لها أبعاد فكرية ،وخلفيات اجتماعية ،وظالل إنسانية.
ّ
ومبتغى هذه ّ
الد ّ
ّ
الحولية ،ـ بعد صدور العدد الثالث ـ في موضوع
ورية ،نصف
ّ
ّ
ّ
الوظيفية ،بين أصالة التعبير الفصيح ،واملنطوق
اللهجة واللهجات ،أن تقيم العالقة
ّ
ّ
النظيف ،وأن ّ
هجي ّ
تصنف الغريب ّ
كال منهما في موضعهّ ،
الل ّ
وترده إلى
والدخيل ،وأن تضع
ّ
ّ
أصله وأصوله .وشعارنا في مجال اللهجة ،يسعى إلى تحقيق مستويينّ :أولهما تنقية اللهجة،
ّ
ّ
وثانيهما ترقيتها .وحول ّ
والترقيةّ ،
تتحرك جميع موضوعات املجلة.
التنقية
ّ
ّ
ومما نأمله من ك ّل مشارك في هذه املجلة ،أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في
ّ
كيفيات إلانجاز ،كالوصف املفيد في
املستويين املذكورين .تنقية وترقية ،مع تنويع في
ّ
ّ
ّ
ّ
املجلةّ ،
ّ
ّ
ّ
كيفيات التعامل مع اللهجة ،والتعليل املدبر في
املوجه إلى
والتحليل
مدخرات
ّ
ّ
التفكير الل ّ
هجي.
ّ
ّ
ومما لوحظ عن جذور ّ
ّ
ّ
الل ّ
مرجعيات
هجي وأصوله في الجزائر ،أنه تتجاذبه
التعبير
التأثير في ّ
العربية ،وهي الفاعل البالغ ّ
ّ
النطق وألاداء ،صوتا ومفردات،
عديدة؛ ّأولها
بكل أبعادها ّ
والاجتماعية ،وتلويناتها ّ
الص ّ
ّ
الت ّ
ّ
وتراكيب ،وأساليبّ .
ألامازيغية ّ
وتية،
اريخية
ثم
ّ ّ
ّ
الت ّ
وإيحاءاتها ا ّلل ّ
ركية بمفرداتها؛ وتراكيبها في مثل( :بايلك،
ثم اللغة
فظية .وعددها كثير.
ّ
ّ
ّ
ّ
والفرنسية بتوغلها في طبقات املجتمع وتعابيره عن حاجاته .وهي كثيرة
وخزناجي)
وقهواجي
2
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ّ
ّ
ّ
وطاكسيات وشامبرات) ثم
مندسة في املفردات والتراكيب ،في مثل( :مرسوات،
أيضا،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إلاسبانية ،وبعض الشذرات من لغات ّ
ّ
والفارسية ،والعبرية،
والباكستانية،
عاملية كالهندية،
ّ
بخاصة.
وغيرها ،ويشيع هذا في أسماء ألاعيان
ّ
وباعتماد املسموع من اللهجات ،ومالحظة وظائفها وتوظيفها في مجاالت الحياة،
التصنيف حسب ّ
وبمحاولة ّ
التوظيف ،والاكتمال في مجاالت الاستعمال ،نرسو على ما هو
وظيفي ،فاعل في مجاالت الحياةّ ،
ّ
ّ
ثم منه تكون املنطلقات نحو الغايات.
عملي،
ّ
بمجلة (الكلم) منهجاّ ،
ومادة ،وموضوعا ،ومسارا ،ومعالم ،وغايات،
هذه إملامة
وأهدافا ،وعلى املشاركين اعتمدنا في إنجاز ألاعمال ،وعلى هللا توكلنا في ّ
كل حال.

ّ
هيئة تحريراملجلة.

3
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القرائن اللفظية واملعنوية ودورها في أبنية الكلمة
د .بن الدين بخولة
جامعة حسيبة بن بوعلي-الشلف

ّ
امللخص:
إن الباح ــث اللغ ــوي واملطل ــع عل ــى الفك ــر العرب ــي يج ــد ص ــعوبة ف ــي تن ــاول أي جان ــب م ــن
جوانـب الــدرس اللغــوي؛ ذلـك أنــه بمجــرد تطرقــه ملوضـوع مــا يجــد نفسـه مشــتت وقــد اخــتل
عليــه الكــالم وأحاطــت بــه الغــوامض ال يجــد لنفســه منهــا ،محــاوال بشــتى الطــرق صــياغتها عــن
طريق الترجيح الذي يشوبه الظن تارة وتكافـأ ألادلـة لديـه تـارة أخـرى محتاجـا فـي ذلـك علـى مـا
يرفع اللبس ،ويوضح املعنى املراد.
فليس كل كالم ملفوظ يدل على املعنى الذي يريـده املـتكلم ،فقـد يكـون هنـاك معنـى آخـر
غي ــر املعن ــى الس ــطحي ال يتوص ــل إلي ــه بوج ــود أدل ــة تح ــتم عل ــى الباح ــث الخ ــوض ف ــي الدالل ــة
الفعلي ــة للف ــظ م ــا دع ــا إل ــى دراس ــة اللف ــظ م ــن جوان ــب عدي ــدة منه ــا الع ــام والخ ــا  ،ألام ــر
والنه ــي ،اللف ــظ املف ــرد واملرك ــب هات ــه ألاخي ــرة الت ــي تنط ــوي تحته ــا بع ــض الظ ــواهر الداللي ــة
كاالش ــتراك الاش ــتقاق والقـ ـرائن الت ــي تع ــين الباح ــث عل ــى إلافص ــا وفه ــم جم ــل اللغ ــة ،فم ــا
حقيقة هذه ألادلة" القرائن" ألجل فهم الدرس اللغوي؟ وما مدى أهميتها فـي إزالـة الغمـوض
وإلابهام في التراكيب وإزالة التباس املعاني.
ً
ً
مفهوم القرينة الداللية لغة واصطالحا:
مفهوم القرنية في اللغة والاصطالح :
ً
القرينة لغة :
َ َ
ّ
اللغويــة القديمــة  ،نجــدها تتضــمن
عنــدما نبحــث فــي مــادة (قـ َـرن) واشــتقاقاتها فــي معجماتنــا
َ
َْ
ّ
القـر ُ
ُ َْ
ين:
الرفقـة  ،أو الصـحبة) .ففـي العـينِ (:
معاني عدة  ،تدور جميعهـا علـى معنـى عـام  ،هـو ( ِ
ُ
ُ
صاحب َك الذي ُيقارنك ،وقولـه( :مقتـرنين) ، 1أي ُ :م َتقـارنين … وقرينـة الرجـل  :امرأتـه) .2وذكـر
ً
ً
َ
الق َر ُنْ :
الحب ُل ُي ْق َرن به).3
أيضا أن معنى (
وتــدل القرينــة علــى الرفقــة أيضـ ًـا  ،فــذكر ابــن دريــد (ت 321ه ـ) 4أنــه ُيقــال( :فـ ق
ـالن قــر ُ
ين فــالن،
إذا كان ال ُيفار ُق ُهَ ،
والج ْم ُع ُق َر ُ
ناء) .
ِ
4

مجلّة الكلم – العدد الثّالث
ُ
وأضاف ابن فارس (ت 392هـ) 5إلى معنى الرفقة ً
معنى آخر للقرينة  ،وهو :النتـأ بقـوة وش َّـدة .
ُْ
َ ُ
ُ
ُْ َ
السـ ّـن ،وبالكســر ِ :مثلـ َـك فــي الةــجاعة ،وهــم أقرانـ ُـه وهــو
وفــي املجــاز (القـ ْـرن بــالفتح ِ :مثلــك فــي ِ
َ ً
ً
َ
ُ
6
وقرن بين ّ
الحج ُ
بعيرين مقرونين)
والعمرة ِقرانا…أعطاني ق َرنا :
قرينه في ال ِع ِلم والتجارة
ِ
ِ
ً
فيتبين مما سبق أن التعريفات النحوية والبالغيـة ملـادة (قـرن) ،تـددي جميعهـا معن ًـى واحـدا،
وهي  :املرافقة للش يء .
ً
القرينة اصطالحا :
إن تعريــف القرينــة فــي الاصــطال اللغــوي  ،لــم يلــق الاهتمــام الكــافي مــن لــدن البــاحثين  ،فلــم
ً
ً
ً
يتوصــل أحــد إلــى تعريــف القرينــة تعريفــا مفصــال وواضــحا  ،فبعضــهم عرفهــا بشــكل عــام علــى
ً
أنهــا(:أمــر ُيشــير إلــى املطلــوب) 7وبعضــهم أعطاهــا شــيئا مــن الخصوصــية  ،فقــال  :هــي (مــا يــدل
ً
على املراد ،8من غير أن يكون صريحا فيـه جليـل9القرينـة بشـكل عـام بأنهـا( :ظـاهرة لفظيـة أو
معنويــة أوحاليــة  ،يتوصــل مــن خاللهــا إلــى أمــن اللــبس النارـ مــن تركيــب املفــردات  ،بعضــها
ً
مـع بعــض فــي سـياقات متقاربــة لفظــا أومعنــى  ،ثـم يــتم تــرجيح حكــم علـى آخــر بوســاطتها) .غيــر
ً
ّ
أن القـ ـرائن الداللي ــة ليس ــت لفظي ــة أومعنوي ــة أوحالي ــة فحس ــب  ،ب ــل ه ــي عقليـ ـة أيض ــا ف ــي
ً
مواضع ُ ،وي ّ
توصل بها إلى املعنى فضال عن أمن اللبس.
أمـا القـرائن الدالليـة فهـي قـرائن تكشـف عـن املعنـى املـراد مـن اللفـظ  ،وبيـان املـراد
ً
منــه فــي الــنص  .وبــذلك يكــون تعريــف الق ـرائن اصــطالحا بأنــه :الــدليل الــذي يصــاحب الــنص
ً
ً
ً
فيكشف معناه ،سواء أكان لغويا أم حاليا أم عقليا .
مفهوم الداللة لدى القدماء واملحدثين :
( أ ) مفهوم الداللة لدى القدماء :
الداللة لغة :
ُ
َّ
ُيقص ــد بالدالل ــة ف ــي الاص ــطال اللغ ــوي الق ــديم( :الدالل ــة :مص ــدر ال ــدليل ب ــالفتح
11
ّ
ُ
املتحي ـرين أي
والكســر) وهــو (مانســتدل بــه  ،والــدليل :املرشــد إلــى املطلــوب ..ومنــه  :يــا دليــل َ ِ
ََ
هــاديهم إلــى مــا تــزول بــه حيـ ُـرتهم – وقــد َّدلـ ُـه علــى الطريــق َي ُدلـ ُـه… أي سـ ّـد ُ
وصــل ُه إلــى
دده إليــه أ
12
معرفته ِبه) .11والداللة على الش يء ،هي(:إظهار املدلول عليه)
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ً
فــنلحظ مــن التعريفــات التــي مـ ّـرت آنفــا  ،أنهــا تعطــي املعنــى الــذي فــي تعريــف القــدامى للقرينــة
ً
ً
اص ــطالحا كم ــا م ـ ّـر بن ــا س ــابقا  .وه ــذا يعن ــي أنه ــم ل ــم يفرق ــوا م ــن ناحي ــة املعن ــى ب ــين القرين ــة
والدليل  ،من حيث َّ
إن كليهما يددي إلى املعنى .
ً
الداللة اصطالحا لدى القدماء :
أمــا الداللــة فــي الاصــطال  ،فقــد َّ
عرفهــا الشــريف الجرجــاني (ت 816ه ـ) ،بأنهــا( :كــون الش ـ يء
بحالة يلزم من العلم به ،العلم بش يء آخر ،والش يء ألاول هو الدال والثاني هو املدلول)، 13
ً
وهذا التعريف لم يبتعد كثيرا عن التعريف اللغوي للداللة .
ً
والداللة هي :وحدة تقوم على العالقة املتبادلة بين عنصرين مرتب أحدهما بـاخخر ارتباطـا
ً
وثيق ــا ،هم ــا ال ــدال م ــن اللف ــظ أوغي ــر ،وهوالش ـ يء ال ـذي إذا عل ــم بوج ــوده اس ــتدعي انتق ــال
الذهن إلى وجود ر يء آخر هو املدلول أو املعنى  ،وهو العنصر الثاني.14
أما املتكلمون واللغويون ،فقد استعملوا الداللة بوصـفها قرينـة لفظيـة ،أومعنويـة تتمثـل فـي
ً
الس ــياق ،م ــن ذل ــك م ــثال جعله ــا عل ــة م ــن العل ــل ألارب ــع والعش ــرين عن ــد النح ــاة ،وه ــي بمعن ــى
ق َ
َّ
15
ق
وزيد تض ِـرُب ُه ،
اضرْبه،
القرينة ،ولذا قال ابن السراج في بيان ذلك( :أال ترى أنك تقول :زيد ِ
فــإن كــان فــي موضــع الفعــل اســم فاعــل ،لــم تقــل إال زيـ قـد ضــاربه أنــا أوأنــت ؛ ألن فــي تصــاريف
الفعل ما يدل على املضمر ماهو).
أما ااا البال يا ااون ،فقـ ــد ذكـ ــروا وجـ ــوه الداللـ ــة باس ــم (وجـ ــوه البيـ ــان) ،قـ ــال الجـ ــاحظ (ت
255ه ـ)(:وجميــع أصــناف الـ َّـدالالت علــى املعــاني مــن لفــظ وغيـرلفظ ،خمســة أشــياء ال تــنقص
ً
ّ ُ
وال تزيــد  :أوله ــا اللف ــظ  ،ث ــم إلاشــارة  ،ث ـ َّـم العق ــد  ،ث ــم الخ ـ  ،ثـ ّـم الح ــال الت ــي تس ــمى نص ــبة،
ّ
والنصبة هي الحال ّ
16
الدالة)
ِ
(ب) مفهوم الداللة لدى املحدثين:
ً
أمـا الداللــة لـدى املحــدثين فهـي أدق وأوســع ممـا كانــت عليـه قــديما ،إذ ارتبطـت بعلــم الداللــة
ُ
) ،(Semanticsوهــي تعنــى بمعالجــة قضــايا الداللــة بمفهــوم العلــم وبمنــا ج بحثــه الخاصــة،
وعلى أيدي لغويين مختصين .
ُ
وتعن ــي الدالل ــة ف ــي عل ــم اللغ ــة الح ــديث( :ق ــدرة الكلم ــة الواح ــدة ف ــي التعبي ــر ع ــن م ــدلوالت
متع ــددة)17ويس ــمى العل ــم ال ــذي يتناوله ــا عل ــم الدالل ــة  ،وه ــو أح ــد ف ــروع عل ــم اللغ ــة(:ال ــذي
ً
18
يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل املعنى)
6

مجلّة الكلم – العدد الثّالث
وقد ظهرت بوادر هذا العلم منذ أواسـ القـرن التاسـع عشـر  ،ومـن الـذين أسـهموا فـي وضـع
أسسه (ماكس مولر)  ،ثم (بريل) في أواخر القـرن التاسـع عشـر .الـذي كـان أول مـن اسـتعمل
مص ــطلح ) (Semanticلدراس ــة املعن ــى .18وكان ــت ل ــه رس ــالة بح ــث فيه ــا الدالل ــة ف ــي طائف ــة م ــن
ألفـ ــاظ اللغـ ــات القديمـ ــة التـ ــي تنتمـ ــي إلـ ــى الفصـ ــيلة الهنديـ ــة -ألاوربيـ ــة  .ثـ ــم تـ ــاله (ريتشـ ــاردز
ُ
وأوجــدن) اللــذان طـ ّـورا النظريــة إلاشــارية التــي تنســب إليهمــا فــي كتابهمــا املهــم (معنــى املعنــى) ،
ال ــذي ل ــه قيم ــة علمي ــة كبي ــرة ل ــدى املهتم ــين بدالل ــة ألالف ــاظ  ،وذل ــك بس ــبب معالجتهم ــا ف ــي
الكتاب(مشاكل الداللة من نواحيها املتعددة املعقدة ،ويبحثانهـا فـي ضـوء ال ُـنظم الاجتماعيـة
 ،وفــي ض ــوء علــم ال ــنفس م ــن شــعور وعاطف ــة  … ،ولــم يك ــد ينته ــي النصــف ألاول م ــن الق ــرن
ً
العشرين حتـى شـهدنا قومـا مـن غيـر اللغـويين يقتحمـون مجـال البحـث الـداللي  ،ويـدلون فيـه
19
بدلوهم  ،متأثرين في ذلك بما احترفوه من مهن أو تخصصوا به من دراسة)
ُ
وإلــى معرفــة تفصــيل البحــث فــي هــذا املوضــوع  ،والــى الفــرق بــين الداللــة واملعنــى فقــد فصــل
ً
الق ـ ــول فيه ـ ــا بش ـ ــكل واف ج ـ ــدا  ،ف ـ ــي البح ـ ــث ال ـ ــداللي عن ـ ــد اب ـ ــن س ـ ــينا ف ـ ــي ض ـ ــوء عل ـ ــم اللغ ـ ــة
21
الحديث(اللسانيات).
القرينة عند القدماء:
1ا العامل النحوي عند ابن جني:
تحــدث (ابــن جنــي) عــن العامــل وكــان فهمــه لــه فهمــا لغويــا مــن خــالل التراكيــب أو الــنظم
فال ـذي ال شــك فيــه أن الكــالم حــين يتركــب فــي جمــل تنشــأ بــين كلمــة وأخــرى عالقــات نحويــة
تدثر على شكل الكلمة كمـا هـو الحـال فـي العربيـة.وليسـت هـذه العالقـات سـوى العوامـل التـي
21
تحدث عنها العلماء العرب ،وذلك جلي في تقريرابن جني" أنها تنشأ بمضامة اللفظ للفظ"
ويعتب ــر العام ــل أساس ــا لتحلي ــل الظ ــاهر اللغوي ــة ف ــي النح ــو العرب ــي ،وال تـ ـزال فك ــرة العام ــل
تسـتعمل فــي الــدرس النحــوي الحــديث تحليــل هــذه الظــواهر واضــح فــي التحليــل العربــي الــذي
يفسر املعنى على أساس العامل يقول ابـن جنـي فـي معـرض حديثـه عـن مقـاييس العربيـة ":أن
العوامــل اللفظيــة ،أن الفعــل الــذي يرفــع وينص ــب ،ولـ ْـم التــي تجــزم َّ
وأن التــي تنصــب املبت ــدأ
وغيرهــا مــن العوامــل التــي هــي فــي الواقــع عوامــل معنــوي فـ َّ
ـإن اللفظــة لهــا أثرهــا فــي لفظــة أخــرى
ألاول ...وأمـ َّـا فــي الحقيقــة وبحصــول الحــديث فـ َّ
ممتــدة إلــى إلانســان العربــي َّ
ـإن العمــل مــن رفــع
22
ونصب وجر وجزم َّإنما هو للمتكلم"
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وفي موضع آخر وفي باب الرد على من اعتقد فساد علل النحـويين لضـعفه هـو فـي نفسـه
عــن إحكــام العلــة يــورد ابــن جنــي نصــا عــن هــذا املــنهج الــذي رآه اللغويــون املحــدثون منهجــا
ســليما فــي دراســة النحــو حيــث قــال":اعلــم أن هــذا املوضــع هــو الــذي يتعســف بــأكثر مــن تــرى
وذلــك أنــع ال يعــرف أغ ـراض القــوم فيــرى لــذلك أن مــا أورده مــن العلــة ضــعيف وهــو ســاق
غير متعال ،وهذا كقولهم :يقول النحويـون أن الفاعـل رفـع واملفعـول بـه نصب ـ وقـد تـرى ألامـر
بضد ذلـك أال ترانـا نقـول :ضـرب زي ُـد فنرفعـه وأن كـان مفعـوال بـه .ونقـوا إن زيـدا قـام فنصـبه
وأن كان فاعال وتقول :عجبت من قيام زيد فنجرده وأن كان فاعال وتقول أيضـا :قـد قـال هللا
َ َّ ْ َ
َ
ُْْ
ْ
ّلل ألا ْم ُر ِمـن ق ْب ُـل َو ِمـن َب ْع ُـد َو َي ْو َم ِئـذ َي ْف َـر ُ املد ِم ُنـون (الـروم):
﴿في ِبض ِع ِس ِنين ِ ِ
تعالى عز وجلِ :
ومــا يجــري هــذا املجــرى..ولــو بــدا ألامــر بإحكــام ألاصــل لســق عنــه هــذا الهــوس وذا اللغــو ،أال
ترى أنه لو عرف أن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كـان فـاعال فـي املعنـى ،وأن الفاعـل
ـندت ونسـ َ
عنـدهم إنمــا هــو اســم ذكرتــه بعــد الفعــل واسـ َ
ـبت ذلــك الفعــل إلــى الاســم23وهــو مــن
خالل هذا النص قد حدد املعاني النحوية ،فلما كان إلاعراب فاعال في املعنـى فـال شـك أن لـه
وظيفة جوهرية في التركيب مهمة املستوى التركيبي أن يعبر عن الفكرة ؛ أي املستوى الداللي
كم ــا يق ــول" (لوس اايان تني اار)" فل ــيس ب ــين ك ــال املس ــتويين تط ــابق ،ب ــل ت ــوازي ،وه ــذا الت ــوازي
24
ينعكس في العالقات وفي الواقع تتمركز العالقات التركيبية من خالل عالقات داللية".
القرائن عند ابن خلدون:
ألاعراب وقرائن الكالم عند ابن خلدون:
لقــد عمــد ألاولــون إلــى دراســة العناصــر التركيبيــة للجملــة قصــد الحفــاظ علــى مقدماتــه
وعناصــره مســتقرئين ك ــالم العــرب خصوص ــا الشــعر من ــه وكــان إلاع ـراب العامــل ألاول ال ــذي
يرون أن اللغة العربية تبقى على فعاليتها مـن خـالل إلاعـراب ولعـل مـا ذهـب إليـه ابـن خلـدون
خــالل اســتقرائه العربيــة ومــا لحقهــا مــن تطــور وتغيــر مظــاهر إلاعـراب ،الــذي يــرى فيــه أنــه مــا
25
كان له من حاجة إال محاولة الحفاظ على القرآن والحديث
لقد عمد ابن خلدون إلى الكشف عن لغة العرب من ناحيتين:
ـ ناحية ألالفاظ واملعاني وألاسلوب
ـ ناحية فقدان إلاعراب والاستعاضة عنه بقرائن الكالم.
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أم ــا بالنس ــبة للجان ــب ألاول فه ــو ي ــرى أن اللغ ــة العربي ــة تس ــتعمل ألالف ــاظ الص ــحيحة ف ــي
معانيها املوضوعة لها ،وإنها تددي ألاغراض واملقاصد مـن املتكلمـين والسـامعين وان أسـاليبها
ح ــين ال ــنظم والنث ــر ت ــددي به ــا مقتض ــيات ألاح ــوال عل ــى متطلب ــات ال ــذوق والبالغ ــة ،وبس ــاط
الحال يكون في اللسان العربي بأحوال وكيفيات في تراكيب ألالفـاظ وتأليفهـا مـن تقـديم أوت
أخيرأوحذف أوحركـة أو إعـراب أوالحـروف غيـر املسـتقلة ،فـالقرائن هـي مـا فـي اللسـان العربـي
مــن الكيفي ــات فــي تراكي ــب ألالفــاظ وتأليفه ــا وقـ َّـدم النم ــاذج آلاتيــة م ــع مــا يقابله ــا باملص ــطلح
الحديث.
ـ التقديم والتأخير وهي قرينة الرتبة
ـ الحذف مظهر من قرينة النظام
ـ حركة إلاعراب قرينة العالمة إلاعرابية
ـ الحروف غير املستقلة قرينة ألاداة
رب ـ ابــن خلــدون فــي أداة املعنــى مــا ســماه أصــل املعنــى وكمــال ألنــه كمــا قــال عبــارة وخط ـاب
لــيس املقصــود منــه النطــق فق ـ بــل يقصــد املــتكلم بــه أن يعيــد ســامعه مــا فــي ضــميره إفــادة
تام ــة وب ــل ب ــه علي ــه دالل ــة وثيق ــة وه ــذا ال ــرب ف ــي أداة إلاف ــادة يس ــمح لدراس ــة أن يض ــع تل ــك
الكيفيـات التـي ذكرهـا عـن أداء املعنـى لتحقيـق مقتحـ ى الحـال فـي دراسـة اللغـة ،وبحـق لــه أن
يفهــم أيضــا أن الج ـزء ألاخيــر مــن عبارتــه الســابقة مــرتب بجزاهــا ألاول عــن الق ـرائن فإفــادة
املــدلول املقصــود فــي الكــالم تتحقــق بــأداة ألالفــاظ ملــا عنهــا ويتحقــق بســاط الحــال بكيفيــات
الجمل وتأليفها أو العبارة أخرى بالقرائن كلها ومنها ألاعراب ال باإلعراب وحده.
" وقد أكد هذا الفهم مرة أخرى في حديثه حيث يقول ولواعتمدنا هذا اللسان العربي بهذا
العه ــد واس ــتقرينا أحكام ــه نعت ــا م ــن الحرك ــات إلاعرابي ــة ف ــي داللته ــا ب ــأمور أخ ــرى موج ــود في ــه
فيك ــون له ــا ق ـرائن تخص ــها ولعله ــا تك ــون ف ــي أواخ ــر عل ــى غيراملنه ــاج ألاول ف ــي لغ ــة مض ــرفليس
26
اللغات وملكاتها مجانا
27
وهكـذا قــرر ابـن خلــدون فكرتــه وهـي فــي عبــارة قصـيرة)ال يضــر فقــدان إلاعـراب إذا تغنــى عنــه
القرائن).
أما الناحية الثانية وهي ألاهـم فإنـه يقـررأن إلاعـراب قـد فقـد مـن اللغـة فـي عهـد وأن فقـدان
هــذا إلاع ـراب لــم يهــدم أداء اللغــة ملعناهــا الصــحيح البليــغ ،بــل أنــه يمكــن أن يعتــاض عنــه ملــا
9
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أســماه (ق ـرائن الكــالم) حيــث يقــول":لــم يفقــد منهــا-لغــة هــذا العهــد -إال داللــة الحركــات علــى
تعـ ـ ــين الفاعـ ـ ــل مـ ـ ــن املفعـ ـ ــول فاعتاضـ ـ ــوا عنهـ ـ ــا بالتقـ ـ ــديم أو التـ ـ ــأخير ،وبق ـ ـ ـرائن تـ ـ ــدل علـ ـ ــى
خصوصيات املقاصد.
فاأللفاظ بأعيانها دالة على املعاني بأعيانها ويبقى ما تقتضيه ألاحوال ويسمى(بساط الحال)
محتاجـا إلـى مــا يـدل عليـه  ،وكــل معنـى ال بـد وأن تكتنفــه أحـوال تخصـه ،فيجــب أن تعبـر تلــك
ألاحــوال فــي تأديــة املقصــود ،ألنهــا صــفاته وتلــك ألاحــوال فــي جميــع ألالســن أكثرمــا يــدل عليهــا
بألفاظ تخصها بالوضع وأما في اللسان العربي فإنما يدل عليها بـأحوال وكيفيـات فـي تراكيـب
ألالفــاظ وتأليفهــا مــن تقــديم وتــأخير أوحــذف أوحركــة إعرابيــة وقــد يــدل عليهــا بــالحروف غيــر
املستقلة"
ويفهم من هذه العبارة أمور منها:
أوال :فقدان اللغة العربيـة فـي عهـده داللـة الحركـات علـى تمييـز ألابـواب النحويـة أو بعبـارة
أخ ــرى ل ــم يع ــد للعالم ــة إلاعرابي ــة ف ــي أداء املعن ــى والقيم ــة الت ــي تفص ــله كت ــب النح ــو تفص ــيال
وتعطيها ألاهمية في نطق اللغة والحكم بصحتها أو فسادها
ثاني ااا :تح ــدث بع ــد ذل ــك مم ــا تقتض ــيه ألاح ــوال أوم ــا أس ــماه :بس ــاط الح ــال :ال ــذي يح ــي
باملعنى ليعطيه تأدية صفة كاملة
ثالثا:اعتاضت اللغة عنها بما أسماه القرائن الدالة على خصوصيات املقاصد ،وهذه ملحة
28
ذكية لكنها موجزة مختصرة
ا القرينة املعنوية:
ََّ
َّ َ ا َ َ َ
هــي التــي يحك ــم بــداللتها املعنــى وص ــحته وذلــك نحــو ق ــول هللا تعــالى ﴿:أم ااا الس اافينة فكان ا
ا َ
َ
َ ا ا ا َّ َ َ
َ َ َ ا َ َ ََ َ َ َ
َ
اان َو َر ا
اءه ا ا َّمل ا ا يَخ ا ا ا اال سا اافينة
مل َسا ااايين َلع َملا ااون فا ااي ال َبحا اارفا ااَردت أن أعي ها ااا و ا ا
َ ً
صبا﴾.92
وهي تشمل:
ـ 1إلاسااناد:وهــي عالقــة املبتــدأ بــالخبر  ،والفعــل بفاعلــه ،والفعــل بنائبــه  ،وبعــض الخوالــف
بضمائمها31؛ أي العالقة التي ترب طرفي إلاسناد وهو إثبات ر يء أو نفيه
عنه أوطلبه منه
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مثـال( :الشــمس مشــرقة) الشــمس مسـند إليــه( مبتــدأ) و(مشــرقة) مسـند ( خبــر) وهــي عالقــة
معنوية عالقة( املبتدأ والخبر).
يعتبرإلاسـ ــناد مـ ــن الق ـ ـرائن الس ـ ــياقية املعنويـ ــة أمـ ــا ف ـ ــي اللغ ـ ــات الغربيـ ــة فه ـ ــو ال يفهـ ــم غ ـ ــال
بمساهمة نوع آخر من القرائن السياقية أو ما يعرف باألفعال املسـاعدة؛ وذلـك الن الجملـة
في اللغو الانجليزية مـثال ال تـأتي إال فـي صـورة الجملـة الاسـمية ،لـذلك فـان ألافعـال هـي بمثابـة
الحامــل لفكــرة إلاســناد والــزمن فــي رتبتهــا الفــرق بــين إلاثبــات والاســتفهام ومثــال ذلــك ألارض
كرويــة  ،هــل ألارض كرويــة ،فالجملــة الاســمية فــي اللغــة العربيــة ال تشــمل علــى الــزمن إال إذا
أدخلن ــا عليه ــا الناج ــخة الت ــي تجع ــل وص ــف املس ــند إلي ــه منظورإلي ــه م ــن وجه ــة نظرزمني ــة
فتشبه في داللتها على الزمن مـا يعـرف فـي اللغـات الغربيـة باألفعـال املسـاعدة ولكنهـا ال نشـبهها
فيما وراء ذلك.
9ا التخصص:
التخص ـ ــيص فـ ـ ــي اللغ ـ ــة إلاف ـ ـ ـراد ،ومن ـ ــه الخاص ـ ــة ،وقي ـ ــل إن ـ ــه تميي ـ ــز بع ـ ـ ــض الجمـ ـ ــل
ب ــالحكم،31وج ــاء ف ــي لس ــان الع ــرب :الق ــول بالتخص ــيص إل ــى الرج ــوع إل ــى أص ــل الكلم ــة وه ــي
َ
ُ
ّ ُ
بها،خصــه بالشـ يء ّ
ّ
خصــا وخصوصــا وخصوصــية وخصوصــية والفــتح
يخصــه
خصــص ويعنــي
ّ
ّ
ّ
واختص ـ ــه :أف ـ ــرده ب ـ ــه دون غيره،ويق ـ ــال اخ ـ ــتص ف ـ ــالن ب ـ ــاألمر
وخصص ـ ــه
وخص ـ ــيص
أفص ـ ــح
وتخصــص لــه إذا انفــرد ،وخــص غيــره واختصــه ّميــزه،32فالتخصــيص بيــان مــا لــم يــرد بالعــام
لبيــان م ـا أريــد بــه ،وأيضــا يــدخل فيــه العــام الــذي أريــد بــه الخصــو ،وقال ابــن الحاجــب":
التخصيص قصر العام على بعض مسمياته ".
وق ــال الحس ــن البص ــري ":التخص ــيص ه ــو إخـ ـراج بع ــض م ــا تناول ــه الخط ــاب بتق ــدير ع ــدم
املخصص ،كقولهم خصص العام ،وهذا عام مخصص ،وال شك أن املخصص لـيس بعـام،
33
ولكن املراد بكونه عاما لوال تخصصه"
والبـ ــأس أن نـ ــذكر بإجمـ ــاع اللغـ ــويين علـ ــى تعريفـ ــه بأنـ ــه بيـ ــان أن امل ـ ـراد بالعـ ــام بعـ ــض مـ ــا
يتض ــمنه ،فـ ــإذا بـ ــين الش ــارع أن ــه لـ ــم ي ــرد جمـ ــع إلاف ـ ـراد بإظهـ ــار م ــا يخـ ــرج من ــه ،سـ ــمي ذلـ ــك
تخصيص ــا ،وم ــن ل ــوازم املب ــين أن يك ــون موص ــوال بالع ــام ،ألن ــه إذا تر ــى عن ــه فه ــم أن املـ ـراد
بالعام جميع أفراده ،والغرض أن املراد به بعضها ،فيكون الشارع قد أوقع الناس في الجهل،
ألن ـ ــه ل ـ ــم يق ـ ــم له ـ ــم علم ـ ــا يهت ـ ــدون ب ـ ــه إل ـ ــى حقيق ـ ــة املـ ـ ـراد ،وه ـ ــذا مح ـ ــال عل ـ ــى هللا س ـ ــبحانه
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وتع ــالى"34وي ــرى د س ــعد أن املخصص ــات ب ــدل ال ــبعض م ــن الك ــل والح ــال والظ ــرف والج ــار
واملج ــرور والتميي ــز واملفع ــول ب ــه واملفع ــول مع ــه 35وللتخص ــيص ت ــأثير ص ــوتي مثي ــر لالنتب ــاه،
فوقعـه التعبيـري يكـون مثيـرا للـذاكرة ،وال يجــوز أن يكـون إال اسـما معروفـا ،ألن ألاسـماء إنمــا
تــذكرها توكيــدا وتوضــيحا ،هنــا للمضــمر وتــذكيرا ،وإذا أبهمــت أشــكل املضــمر ،وبالنســبة إلــى
إعـ ـراب الاس ــم املخ ــتص فه ــو منص ــوب عل ــى الاختص ــا  ،لفع ــل مح ــذوف تق ــديره أخ ــص،
ويســبق املخــتص بضــميرلغيرالغائب يكــون مبتــدأ ،والجملــة بعــد املخــتص فــي محــل رفــع خبــر،
واملختص يكـون اعتراضـا بـين املسـند إليـه واملسـند ،36أمـا عـن خصائصـه فـيمكن أن نـذكر فـي
هذا املقام:
 -1التخصيص بيان ما قصد باللفظ العام.
 -2التخصيص ال يكون إال لبعض ألافراد.
 -3إن التخصيص يجوز أن يكون باإلجماع.
 -4التخصيص على الفرد.
 -5التخصيص ال يدخل في غير العام.
 - 6ال يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل باملخصو .
 -7ال يجوز تخصيص شريعة بشرعية أخرى.
37
 - 8التخصيص يبقى داللة اللفظ على ما بقي تحته حقيقي أو مجازا
كمتقدم "تمام حسان" تقسيما لهذه القرينة على النحو آلاتي:
 التعديةهي ممثلة في املفعول به ،يقول عبد القاهر ":كذلك إذا عديت الفعل إلى املفعول فقلت
ضــرب زيــد عمــروا ،كــان غرضــك أن تفيــد التبــاين الضــرب الواقــع مــن ألاول بالثــاني ووقوعــه
عليه "وتنشأ هذه العالقة بين الفعل املتعدي واملفعول به ،وألاصل الـداللي لهـذه العالقـة أن
38
الفعل املتعدي يفتقر في داللته إلى اسم يقع عليه ،أما الفعل الالزم فال يفتقر إلى ذلك
 -9الغائية
قرين ـ ـ ــة معنويـ ـ ـ ــة دالـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى املفعـ ـ ـ ــول ألجل ـ ـ ــه ،أو علـ ـ ـ ــى معنـ ـ ـ ــى املضـ ـ ـ ــارع بعـ ـ ـ ــد ألادوات
39
املذكورة،ككي ،رغبة في ،وهي أيضا قرينة نصب املضارع بعد الفاء والالم وكي وحتى
 -3املعية
12
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هــي قرينــة معنويــة تســتفاد منهــا املصــاحبة ،علــى غيــر طريــق العطــف واملالبســة والحاليــة،
واص ــطال املعي ــة مقص ــور عل ــى قرين ــة املفع ــول مع ــه واملض ــارع بع ــد ال ــواو ،مث ــال ":ال تَ ا اال
َ 41
َ
وتشرب اللبن"
السم
 -4الظرفية
تنشأ عالقة الارتباط بين الفعل والظرف بنوعيه؛ ظرف الزمان ،وظرف املكان ،وارتباط
الظ ــرف بالفع ــل وثي ــق ألن الفع ــل دال عل ــى الح ــدث ،41وه ــي قرين ــة معنوي ــة عل ــى إرادة معن ــى
املفعول فيه.
 -5التحديد والتوييد
ه ــي القرين ــة املعنوي ــة الدال ــة عل ــى املفع ــول املطل ــق ،واملقص ــود بالتحدي ــد والتوكي ــد تعزي ــز
املعنى الذي يفيده الحدث فـي الفعـل،فهي عالقـة بـين الفعـل واملفعـول املطلـق املبـين للنـوع أو
42
العدد نحو قوله تعالى:إنا فتحنا ل فتحا مبينا( الفتح)1/
 -6املالبسة
هـي قرينــة معنويــة دالــة علـى إفــادة معنــى " الحااا " بوسـاطة الاســم املنصــوب أو الجملــة مــع
ال ــواو وب ــدونها ،ف ــإذا قل ــت:ج ــاء زي ــد راكب ــا ،ف ــاملعنى ج ــاء زي ــد مالبس ــا لح ــال الرك ــوب ،وس ــبيل
البيان في هذه العالقة أن الحال تبين هيئة صاحبها وقت وقوع الفعل ،وهذا البيان ضـروري
فــي فهــم الجملــة ،ألن املعنــى الــداللي املســتفاد مــن الجملــة معنــى واحــد ال عــدة معــان ،ويظهــر
ه ــذا واض ــحا ف ــي قول ــه تع ــالى :وم اان يقت اال مممن ااا متعم اادا ف ا ا ا جه اان خال اادا ف ه ااا
(النساء.)93/
 -7التفسير
قرينة معنوية على باب التمييز ،ويكـون عنـد الحاجـة إلـى إلايضـا  ،وال تكـون هـذه الحاجـة
إال عند املبهم ،واملبهم الذي يفسره التمييز إما أن يكون:
1معنى إلاسناد :نحو طاب د نفسا.
2معنى التعدية :زرعت ألارض شجرا.
43
3اسم مفرد دال على مقدار مبهم:اشتريت مترين حريرا
 -8إلاخراج
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قرينــة معنويــة علــى إرادة " بــاب املســتثنى " فاملســتثنى يخــرج مــن عالقــة إلاســناد حــين نفهــم
هــذه القرينــة املعنويــة مــن الســياق ،فــإذا قلنــا :جــاء القــوم إال زيــدا ،فإننــا أســندنا املجــيء علــى
القوم وأخرجنا زيدا من هذا إلاسناد،44وفي إلاخراج تقييد لإلسناد وتخصيص له
 -2املخالفة هي من بين القرائن املعنوية ومن قبيل القيم الخلفية  ،45ويمكن استخدامها فـي
ع ــدد آخ ــر م ــن أب ــواب النح ــو ،فتك ــون م ــثال ه ــي التفس ــير مل ــا ي ــرد م ــن تع ــدد حرك ــة املض ــارع،
وك ــذلك حرك ــة املس ــتثنى املنقط ــع ،ونص ــب الاس ــم بع ــد م ــا أفع ــل ف ــي التعج ــب ،وبع ــد الص ــفة
املشبهة.
القرائن اللفظية:
وترتب في السياق على النحو ألاتي:
*العالمة إلاعرابية
*الرتبة
*مبنى الصيغة
*الرب
*املطابقة
*ألاداة
*النغمة أو التنغيم
*التضام ويقصد به أحد الوجهين
أ ا الطــرق املمكنــة فــي وصــف جملــة مــا ،فتختلــف طريقــة منهــا عــن ألاخــرى تقــديما وتــأخيرا أو
فصال ووصال وغيرها46يسمي تمام هذا النوع من التضام( التوارد).
ب ـ أن تستلزم احد العنصرين التحليلين النحويين عصـرا آخـر فسـمى التضـام هنـا (الـتالزم)
47
أويتنافى معه فال يتلقى منه ويسمى هذا (التنافي).
وفي مايلي تفصيل وذكر ألهم ما قيل في القرائن اللفظية:
 1ـ العالمااة إلاعرابيااة:وتأخــذ الحــظ ألاوفــر مــن القرين ـة بحيــث اهــتم بهــا النحــاة فــاإلعراب
هواهم ركن لرب أركان املعاني؛ إذ أنها تعمل على تحديد العالقات بعضها ببعض من حيـث
الفاعلي ــة و املفعولي ــة وإلاض ــافة وغيره ــا ،يق ــول اب ــن جن ــي":إلاعـ ـراب ه ــو إلابان ــة ع ــن املع ــاني
باأللفاظ أال ترى أنك إذا سمعت :أكـرم سـعيد أبـاه وشـكر سـعيد أبـوه ،علمـت برفـع أحـدهما
14
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ونص ــب ألاخـ ــر الفاعـ ــل م ــن املفعـ ــول ولـ ــو ك ــان الكـ ــالم شـ ــرحا واح ــدا الشـ ــبههم احـ ــدهما مـ ــن
صاحبه ،ولإلعراب ثالث عالمات هي الفتحة ،الضمة ،والكسرة ،ولكل منها تحديد وظيفي
 2ا الرتبة :وتعتبروصفا ملوانع الكلمات في التركيب وهي إحدى القرائن التي تتضافر فـي
سبل تعيين املعنى وقد تطرق عبد القاهر الجرجاني لها حيث صاغ اصطالحه الترتيب قصـد
بــه شــيئين أولهمــا مــا يدرســه النحــاة تحــت عنــوان الرتبــة ..وإن كــانوا لــم يعنــوا بهــا تمامــا وإنمــا
فرق ــوا الق ــول فيه ــا ب ــين أب ــواب النح ــو48ثانيه ــا م ــا يدرس ــه البالغي ــون تح ــت عن ــوان التق ــديم
والتأخيروقد قسمت الرتبة إلى نوعين :رتبة محفوظة ورتبة غيرمحفوظة
أ ا رتبة محفوظة :
معناهــا موقــع الكلمــة الثابــت متقــدما أومتــأخرا فــي التركيــب الكالمــي بحيــث لــو اختــل
هــذا املوقــع ألختــل التركيــب باختاللــه وعلــى هــذا ألاســاس تعتبــر الرتبــة املحفوظــة كمــا تعتبــر
الرتبة بشكل عام من الظواهرالشكلية التي بواسطتها يمكن تحديد موقع الكلمة بين أقسـام
الكلـم كمــا يمكــن تحديــد ألابــواب النحويــة وبالتـالي معرفــة وظائفهــا 49قــد أحصـ ى ابــن السـراج
ثالثــة عشــر موضــعا ال يجــوز تقــديمها فقــال “ :فالثالثــة عشــر التــي ال يجــوز تقــديمها :الصــلة
ّ
عل ــى املوص ــول ،واملض ــمرعلى الظ ــاهر ف ــي اللف ــظ واملعن ــى إال م ــا ج ــاء عل ــى ش ــريطة التفس ــير،
والصفة وما اتصل بها على املوصوف ،وجميع توابع الاسم حكمها كحكم الصفة  ،واملضاف
إلي ــه وم ــا اتص ــل ب ــه عل ــى املض ــاف ،وم ــا عم ــل ب ــه ح ــرف أواتص ــل ب ــه ح ــرف زائ ــد ال يق ــدم عل ــى
شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فال ّ
الحرف  ،وما ّ
يقدم مرفوعه علـى منصـوبه ،
والفاعل ال ّ
يقدم على الفعل  ،وألافعـال التـي ال تتصـرف ال يق ّـدم عليهـا مـا بعـدها  ،والصـفات
املشــبهة بأســماء الفــاعلين والصــفات التــي ال تشــبه أســماء الفــاعلين ال يقـ ّـدم عليهــا مــا عملــت
بــه ،والحــروف التــي لهــا صــدر الكــالم ال يقـ ّـدم مــا بعــدها علــى مــا قبلهــا  ،ومــا عمــل في ـه معنــى
ّ
الفعـل فـال يق ّـدم املنصــوب عليـه  ،وال يق ّـدم التمييــز ومـا عمـل فيـه معنــى الفعـل  ،ومـا بعــد إال
وح ــروف الاس ــتعناء ال تعم ــل فيه ــا م ــا قبله ــا وال يق ـ ّـدم مرفع ــوه عل ــى منص ــوبه  ،وال يف ــرق ب ــين
الفعــل والعامــل واملعمــول بش ـ يء لــم يعمــل في ــه الفعــل “ومعنــى ذل ــك ّ
أن ألاشــياء التــي ذكره ــا
املقدم واملدخر عرفنـا ّ
محفوظة الرتبة بالتأخر  ،وإذا عرفنا ّ
أن للرتبة طرفين هما ّ
أن املقابـل
ّ
ّ
بالتقدم  ،وبعملية بسيطة ال تحتاج إلى أدنى جهد
ملا كان محفوظ الرتبة هو محفوظ الرتبة
يــدرك القــارا ممــا ذكــره ابــن الس ـراج ألاشــياء املحفوظــة الرتبــة بالتقـ ّـدم  ،فــإذا كانــت الصــلة
15
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مثال محفوظة الرتبة بالتأخر فـإن املوصـول محفـوظ الرتبـة بالتق ّـدم  ،وهكـذا ألامـر بالنسـبة
إلى باقي ألاشياء .
ب ا رتبة يرمحفوظة :
ّ
معناها موقع الكلمة املتغير في التركيب الكالمي متقدما أحيانا ومتأخرا أحيانا أخرى
واصطال التقديم والتأخير في مفهوم البالغيين ينتظم هذه الرتبة غير املحفوظة ومن أمثلة
هذا النوع من رتبة املبتـدأ والخبـر  ،ورتبـة الفاعـل واملفعـول  ،ورتبـة الضـمير واملرجـع  ،ورتبـة
الفاعل والتمييز بعد جملة املد والذم  ،ورتبة الحال والفعل املتصرف  ،ورتبـة املفعـول بـه
51
والفعل  ،ورتبة الظرف والفعل
وقد أشار علماء اللغة إلى مواضع لها عالقة بالرتبة منها :
جـ ــاء فـ ــي الخصـ ــائص البـ ــن جنـ ــي  ":رتب ـ ــة املشـ ــتق منـ ــه أن يكـ ــون أسـ ــبق مـ ــن املش ـ ــتق
نقســه"51و(ح ــال الوص ــل أعلــى رتب ــة م ــن حــال الوق ــف  ،وذل ــك ّ
أن الكــالم إنم ــا وض ــع للفائ ــدة
والفائــدة ال تجنــى مــن الكلمــة الواحــدة وإنمــا تجنــى مــن الجمــل ومــدارج القــول فل ـذلك كانــت
52
حال الوصل عندهم أشرف وأقوم وأعدل من حال الوقف)
 ألاداة آلال ــة ،وجمعه ــا أدوات ،فألفهـ ــا أص ــلها واو ،ولكـ ــل ذي حرف ــة أداة  ،ومـ ــن آلت ــه التـ ــيتسـتخدم فــي العمــل  ،53أمـا اصــطالحا فهــي الكلمـة التــي تســتخدم للـرب بــين الكــالم ،وللداللــة
على معنى في غيرها ،كالتعريف في الاسم ،أوالاستقبال في الفعل ،أوهي الحرف املقابـل لالسـم
والفع ــل ،وق ــد اس ــتخدم املب ــرد لفظ ــة أداة بمعن ــى آلال ــة ف ــي العم ــل س ــواء كان ــت حرف ــا أم غي ــره
،وتعــد ألاداة مــن الق ـرائن اللفظيــة املهمــة فــي الاســتعمال ،وهــي مــن املبنيــات إذ ال تظهــر عليهــا
العالمة إلاعرابية ،ومن ثم أصبحت كلها ذات رتبة شأنها في ذلـك شـأن املبنيـات ألاخـرى ،التـي
تعينها الرتبة على الاستغناء عن إلاعراب 54وألاداة عبارة عن مجموعة من الكلمات التي تمتاز
بكثــرة ورودهــا وأهميتهــا الخاصــة فــي التراكيــب العربيــة ،وهــي إلــى جانــب ذلــك كلــه روابـ تــرب
أجزاء الجملة بعضها ببعض ،وتدل على مختلف العالقات الداخلية بينها 55ولقد تم التمييز
بين نوعين منها :
أ -ألادوات الداخل ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى الجم ـ ـ ــل قرينته ـ ـ ــا الص ـ ـ ــدارة ،كالنواجـ ـ ـ ـ ،و النف ـ ـ ــي ،والتوكي ـ ـ ــد،و
الاستفهام ،والنهي،و الترجي.

16

مجلّة الكلم – العدد الثّالث
ب -ألادوات الداخلــة علــى املفــردات ورتبتهــا التقــدم ،كحــروف الجــر ،والعطــف،و الاســتعناء،
والتنفيس ،والتحقيق ،والتعجب ،والتقليل ،والابتداء ،والنواصب والجوازم التي تجزم فعال
واحــدا ،فلهــذه ألادوات وظيفــة الــرب بــين ألابــواب املفــردة فــي داخــل الجملــة ،لهــا وظيفــة أداء
معنــى صــرفي عــام كالــذي فــي أداة التعريف،وتشــترك ألادوات جميعــا فــي أنهــا ال تــدل علــى معــان
معجميــة ،ولكنهــا تــدل علـى معنــى وظيفــي عــام هــو التعليــق ،ثــم تخــتص كــل طائفــة منهــا تحــت
هـ ــذا العنـ ــوان العـ ــام بوظيفـ ــة خاصـ ــة كـ ــالنفي والتأكيـ ــد وهلـ ــم ج ـ ـرا ،حيـ ــث تكـ ــون ألاداة هـ ــي
العنص ــر ال ـراب ب ــين أج ـزاء الجمل ــة كله ــا ،حت ــى يمك ــن ل ـ داة عن ــد ح ــذف الجمل ــة أن ت ــددي
عم ،متى ،أين ،ربماّ ،
56
املعنى كامال كالذي نراه في عبارات مثل :لمّ ،
إنّ ،
لعل ،ليت ،لو … ال
إن الوظيفــة ألاساســية لـ داة هــي التعليــق والــرب علــى أربعــة أوجــه أولهــا ربـ اســم باســم،
وثانيهــا رب ـ فع ــل باســم ،وثالبه ــا رب ـ فع ــل بفعــل ،ورابعهــا رب ـ جملــة بجمل ــة ،فــالرب ب ــين
اســمين أو بــين فعلــين يتمثــل فــي حــروف لعط ــف ،والــرب بــين فعــل واســم يتمثــل فــي ح ــروف
الجــر ،والــرب بــين جملتــين يتمثــل فــي حــروف الشــرط،وحين يكــون الــرب بــين أجـزاء الجملــة
كله ـ ــا يك ـ ــون معن ـ ــى ألاداة ه ـ ــو م ـ ــا يس ـ ــمونه " ألاس ـ ــلوب " ،ولك ـ ــل أداة م ـ ــن ألادوات ض ـ ــمائمها
الخاصة ،فهي تتطلب بعدها شيئا بعينـه ،فتكـون قرينـة متعـددة الجوانـب الداللـة ،وهـذا مـا
57
يجعلها قرينة لفظية مهمة في التعليق
القرينة عند ألاصوليين:
اه ــتم ألاص ــوليون بدراس ــة اللغ ــة ف ــي مق ــدمات كت ــبهم بغي ــة اس ــتنباط ألاحك ــام الش ــرعية م ــن
النص ـ ــو القرآنيـ ـ ــة والس ـ ــنة  ،وكـ ـ ــان اهتمـ ـ ــامهم باللغ ـ ــة نتيجـ ـ ــة ارتباطه ـ ــا الوثيـ ـ ــق بـ ـ ــالنص
التش ــريعي" وألنه ــا تعتب ــر ك ــأهم الوس ــائل الت ــي تع ـين عل ــى فه ــم ال ــنص فهم ــا دقيق ــا تتح ــدد ب ــه
الفكــرة تحديــدا واضــحا"58وذلــك بــرب ألابعــاد الدالليــة للــنص إذ أن أهميــة هــذه ألاخيــرة هــي
اعتماد ألاصوليون عليها.
نظرة ألاصوليين للقرينة أوما لعرف بامل ية:
القرينة كما يراه الجرجاني هي الداللة اللفظية أو املعنوية التي تمحص املدلول وتصـرفه إلـى
امل ـراد من ــه م ــع منــع غي ــره م ــن ال ــدخول فيــه  ،وه ــي تتف ــاوت ف ــي القــوة والض ــعف م ــع م ــدلوالتها
تفاوتا كبيرا؛ إذ تصل من القوة إلى درجة الداللة القطعية وقد تضعف حتى تنزل داللتها إلـى
59
مجرد الاحتمال
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ويقسمها ألاصوليون إلى نوعين:
أ ا قرينة داخلية ويندرج تحتها:
قرينــة عقليــة :وهــي التــي تكــون النســبة بينهــا وبــين مــدلوالتها ثبــات ويســتنتجها العقــل دائمــا
كوجــود املســروقات عنــد املــتهم بالســرقة أو مثــل مــا فــي آلايــة الكريمــة قــول هللا تعــالىَ ﴿:ذل اك ا ا
ا َ َ
َ ا َ
ّا ا
َ
َ َّ
اّلل َرابك ا ال إل ا َاه إال اها َاو خااال اش ا ّال ْااديء فاع ابا اادو ا َو اها َاو َعلااك ا ّال ْااديء َويياال﴾66فإننــا نــدرك
بالعقــل أنــه جــل شــأنه خــرج عــن ذاتــه إذا القــدير يســتحيل تعلــق القــدرة بــه  .وكــذلك قولــه
َ ا َ َ ا
تع ــالى :ا
﴿ح ّر َم ا َعل اايك ا امليت ااة﴾ 61ف ــاملراد م ــن آلاي ــة الكريم ــة تح ــريم أك ــل امليت ــة مل ــا ف ــي ذل ــك
منضر وأذية للنفس البشرية.
القرينااة الحساية :وهــي أن يــرد الشــرع بــنص عــام فيــه بعلــم الحــس مثــل قولــه تعــالى فــي صــفة
ََ
َ
َ
َّ
ا َ
َ َ َ
َ
ا
الريح العقيم ﴿:ت َد ّم ار َّل ْديء بَمر َرّب َها فَص َب احوا ال اي َارى إال َم َسااي اه اه يا ل َ ن ا ي القاو َم
ا
املجرم َين 62فإننا نعلم بالحس أنها لم تدمر ألارض والسماء وغيرها وقوله تعـالىَ :
﴿وفي َعااد
الر َ
إذ َأر َسل َنا َع َل ه ا ّ
يح ال َعقاي َ َ ،ماا َتا َ ارمان َْاديء َأ َتا َع َلياه إ َّال َج َع َلت ااه َ َّ
االرمي ﴾ 63وكـذلك
ا
َ
ا َ
ًَ َ ا
قولــه تع ــالى ﴿ :إ ّن ااَ َو َج ا ا
ادت ام ا َارأة تملك اه ا َوأوت َي ا م اان ا ّال ْ ااديء َول َه ااا َع اار َعظ ااي ﴾ 64ف ــي
65
حكاية بلقيس ملة سبأ وقد خص ذلك الحس ألن ما كان في يد سليمان لم يكن في يدها
القرينااة العرفيااة :هــي التــي تكــون النســبة بينهــا وبــين مــدلولها قائمــة علــى عــرف وعــادة تتبعهــا
داللتها وجودا أو عدما وتتبـدل تبـديلها 66كشـراء املسـلم الشـاة قبـل عيدألاضـحى فـإن القرينـة
عرفية على قصـد ألاضـحية وولـوال عـادة الت ـحية ملـا كـان بـذلك قرينـة ومثـال قولـه تعـالى﴿ :
ا
َ
َ
َ َ
ا َ َ َ َ ّا َ ا ا
ا َ
اّلل ق ااالوا ن اامم ان ب َم ااا أن ا َ َعلين ااا َو َيكف اارون ب َم ااا َو َراء ا َو اه ا َاو
َوإذا قي ا َال ل اه ا آمن ااوا بم ااا أن ا
ا َ َ اا َ َ
َ
َ ا ا َ ً َّ
ا ا
َ
ّ
صا ّادقا ملااا َم َع اه ا قاال فل ا َ تقتلااون أنء َيا َااء اّلل ماان قبا اال إن يناات امااممنين﴾ 67إذ هللا
الحااش م
س ــبحانه وتع ــالى أدرك بنف ــوس البش ــر وه ــو يعل ــم امل ــدمن م ــن الخبي ــث وم ــع يخاط ــب الن ــاس
حسب عرفهم أي عرفهم أنهم ال يعرفون املدمن من الكافر
القرينة الخارجية:
وهي التي تكون نصا ظاهرا يوضع املعنى املراد من الكالم سواء كان نصا أو لفظا غربيا.
1ـ نصا :كورود نص لم يفهم املعنى املراد منه إال بقرينة مثل قوله تعالى في الزكاةَ ﴿ :و َأق ا
يموا
الصا َاال َة َو اآتااوا ال َّ َ ا َااة َوار َي اعااوا َما َاع الا َّارايع َين﴾ 68واقتــرن القــول وقولــه تعــالىَ ﴿ :يااا َأ اه َهااا َّال ا َ
َّ
ين
َ ا َّ َ ً ّ َ َ
َ اا َ َ
ََ ا َ
َّ
ألاح َبااار َو ا
ص اادون َعاان َسااءيل
الره َباان ل َيااَ لون أما َاوا َ النااِ بال َباُّاال وي
آمناوا إن يثياارا مان
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َ َ
ّ َ َّ َ ا َ َّ
ّ َ ّ
َ َ ا َ
ين َيكُاااون ال ا َه َِ َوالف َّ ااة َوال اينفقوب َهااا فااي َسااءيل اّلل ف َءشاار اه ب َع ا اب أل اي ،
اّلل وال ا
َ َ ا َ َ ََ
َ َ َ َّ َ َ ا َ ى َ َ ا ا َ ا ا ا َ ا ا ا ا َ َ َ َ َ ا
ي ااوم يحع ااه عل ه ااا ف ااي ن ااارجه اان فتك ااو به ااا جب اااهه وجن ااوبه وظه ااوره ه ا ا ا م ااا يُ ااات
َ ا ا َا ا
َ ا ا َ ا َ 62
ألنفسك ف وقوا ما ينت تكُاون﴾
القرينة عند النحويين:
ّ
تع ــد قض ـ ّـية إلاع ـراب إح ــدى القض ــايا املهم ــة ف ــي الدراس ــات اللغوي ــة ،بوص ــف إلاع ـراب س ــمة
جميعا ،ولهذا فقد ّ
ّ
ً
ّ
القضية
تعددت الدراسات التي تتناول هذه
البشرية
تتصف بها اللغات
مــن جميــع الجوانــب71فقــد ربـ أغلــب النحــاة بــين املعنــى وإلاعـراب وفــي ذلــك يقــول ابــن جنــي":
إلابانة عن املعاني باأللفـاظ 71ويضـيف ":ألالفـاظ مغلقـة علـى معانيهـا حتـى يكـون إلاعـراب هـو
الذي يفتحها  ،وإن ألاغراض كامنة فيها حتى يكون هو املستخرج لها"
ّ
قســم الدارســون العــرب إلاع ـراب إلــى أنــواع ،وجــاءت هــذه ألانــواع نتيجــة لفهمهــم لإلع ـراب.،
وقــد تعـ ّـددت تلــك التقســيمات ،وكــان كـ ّـل دارس ّيتبــع ً
أسســا ّ
معينــة يعتمــد عليهــا فــي تقســيمه
إلاعراب .ويمكن مالحظة خمسة تقسيمات ينطلق كـل تقسـيم منهـا مـن فهـم خـا لإلعـراب.
ويبــدو ّ
أن ســبب الاخــتالف بــين تقســيم وآخريعــود إلــى اخــتالف الر يــة التــي يحـ ّـددها كــل واحــد
تصوره لإلعراب؛ ّ
منهم في ّ
جانبا ّ
وكأن كل دارس قد الحظ ً
معي ًنا وبنى عليه تقسيمه.
ويمكن إجما تل التقسيمات فيما يَتَ:
1تقســيم إلاع ـراب علــى أســاس ظهــور العالمــة إلاعرابيــة أو اختفااهــا :كــاإلعراب الظــاهر،
ّ
وإلاعراب ّ
املقدر ،وإلاعراب املحلي ،وإلاعراب املحكي.
2تقســيم إلاع ـراب وفــق الحالــة إلاعرابيــة ،واختالفهــا مــن جملــة ألخــرى :كــإعراب الرفــع،
وإعراب النصب ،وإعراب ّ
الجر ،وإعراب الجزم.
3تقسـ ـيم إلاعـ ـراب وف ــق إلادراك العقل ــي للقواع ــد املس ــتخدمة أثن ــاء الك ــالم :ك ــاإلعراب
الحدس ي ،وإلاعراب إلادراكي.
4تقســيم إلاع ـراب بنــاء علــى طريقــة تناولــه ،ومــنهج دراســته وتعليمــه ،وأســلوب مناقشــة
قضاياه :كاإلعراب النظري ،وإلاعراب التعليمي ،وإلاعراب التطبيقي.
5تقس ــيم إلاعـ ـراب عل ــى أس ــاس دالل ــي ي ــرتب ب ــأداء املعن ــى وفهم ــه :ك ــاإلعراب الش ــكلي،
وإلاعراب الداللي ،وإلاعراب الشكلي/الداللي.
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ُ
والاخ ــتالف ب ــين تل ــك التقس ــيمات ن ــابع م ــن اخ ــتالف امل ــدخل ال ــذي ن ِظ ــر م ــن خالل ــه إل ــى
إلاعراب ،وفيما يلي بيان لهذه التقسيمات:
 -1-3-6التقسي ألاو
ُ
نظ ــر ف ــي ه ــذا التقس ــيم إل ـى ظهورالعالم ــات إلاعرابي ــة أواختفااه ــا عل ــى آخ ــر الكلم ــات املعرب ــة،
ّ
وقســموا إلاعـراب بنـ ًـاء علــى هــذا ألاســاس؛ فسـ ّـموا إلاعـراب الــذي يظهــر علــى الكلمــات املنتهيــة
بحــروف صــحيحة بــاإلعراب الظــاهر ،فــي حــين سـ ّـموا إلاعـراب الــذي يجــري علــى الكلمــات التــي
اليص ــلح آخره ــا لظه ــور الحرك ــة إلاعر ّ
ابي ـة علي ــه ب ــاإلعراب املق ـ ّـدر 72وأض ــاف بعض ــهم ن ــوعين
ّ
آخــرين همــا :إلاع ـراب املحلــي ،وإلاع ـراب املحكــي ،منطلقــين مــن أســاس آخــر ،هــو نــوع الكلمــة
الت ــي تك ــون موض ــع إلاع ـراب ،ف ــإن كان ــت معرب ــة فإعرابه ــا ظ ــاهرة أو مق ـ ّـدر ،وإن كان ــت ّ
مبني ــة
ًّ
محكيا
فإعرابها محلي ،وإن جاءت الكلمة أو الجملة على هيئتها دون تغيير كان إعرابها
ّ
ويمكن القول ّ
إن ألاساس الذي يشمل تلك ألانواع كلها هوالنظر إلى الكلمة من جهة موقعها
ّ
متأثرة بالعوامـل الداخلـة عليهـا فهـي ّإمـا أن تكـون معربـة ّ
وإمـا أن
إلاعرابي؛ فإن كانت صورتها
ّ
ّ
تك ــون ّ
ً
مبني ــة ،ف ــإن كان ــت معرب ــة فإعرابه ــا يك ــون ظ ـ ً
ـاهرا أو مق ــدرا ،وإن كان ــت مبني ــة فإعرابه ــا
ّ
ّ
محلي .وإذا كانت صورة الكلمة غير متأثرة بالعوامل الداخلـة عليهـا فيـرد اللفـظ كمـا هـو دون
تغيير ّ
ّ
محكي.
فإن إعرابها إعراب
ّ
واخــتالف البــاحثون فــي تلــك ألانــواع ،فمــنهم مــن ّ
أقرهــا وأكــد وجودهــا ،وبـ ّـين ضــرورة
تعليمها ،ومنهم من أنكرها ورفض تعليمها ،وقد كان النوع ألاول ّ
محل اتفاق بينهم ،بل قصر
بعضهم إلاعراب عليه ،في حين كانت ألانواع ألاخرى موضع نقاش واختالف.
ً
وعموما فَنواع إلاعراب في ه ا التقسي هي:
-61إلاعراب الظاهر:
هــو مــا تظهــر العالمــة إلاعرابيــة بمختلــف أنواعهــا علــى آخــر الكلمــات فيــه؛ وذلــك أن الكلمــات
الت ــي يظهرعليه ــا ه ــذا إلاعـ ـراب تك ــون معرب ــة وص ــحيحة آلاخ ــر .وق ــد ُس ـ ّـمي ً
أيض ــا ب ـ ـ «إلاعـ ـراب
اللفظ ــي» 73وه ــو يقاب ــل الن ــوعين آلاخ ــرين م ــن إلاعـ ـراب وهم ــا إلاعـ ـراب التق ــديري ،وإلاعـ ـراب
ّ
املحلي.
وقد أشا إلى هذا النوع القائلون ّ
بأن إلاعراب ّ
تغيرآخر الكلمة فـي الجملـة الخـتالف العوامـل
ر
ّ
ّ
الداخلة عليها ،وكذلك القائلون بأن إلاعراب أثر ظاهرأو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمـة
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املعرب ـ ــة؛ ف ـ ــال ي ـ ــتم ّ
تغي ـ ــر آخ ـ ــر الكلم ـ ــة إال بظه ـ ــور العالم ـ ــة إلاعرابي ـ ــة وه ـ ــي املقص ـ ــودة ب ـ ــاألثر
74
الظاهر
ّ
 69إلاعراب املقدر:
ّ
هوإلاعراب الذي التظهر فيه العالمات إلاعرابية علـى آخـر الكلمـات ،وهـو مقابـل لإلعـراب
ّ
الظـاهر .وقـد ّ
عرفـه عصـام نــور الـدين بأنـه «ألاثـر غيـر الظــاهر الـذي يجلبـه العامـل علـى آخــر
الكلمــة املعربــة ،والتــي ال يصــلح آرهــا لظهــور عالمــة إع ـراب عليــه ...فتكــون العالمــة إلاعر ّ
ابيــة
ّ
75
مقدرة؛ ألنها غير ملحوظة»
عالقة الداللة بالنحو:
إن عالقــة النحــو بالداللــة قديمــة قــدم النحــو نفســه ،وقــد ارتــب كــل واحــد منهمــا بــاخخر
بأقوى ألاسباب .ومن ثم كان النحو كله داللة سواء أكان عالمات إعرابية أم أساليب كالمية
76
أم حروفا وأدوات نحوية أم قرائن وسياقات
يعتد به ،وبأثره في التقعيـد ،يمـدّ
ولقد كان النحو العربي منذ نشأته ألاولى مهتما باملعنىّ ،
الجملـ ــة بمعناهـ ــا ألاساس ـ ـ ي الـ ــذي يكفـ ــل لهـ ــا الصـ ــحة والسـ ــالمة ،ويحـ ــدد عناصـ ــر معناهـ ــا،
77
ويكشف تركيبها ،الن الجملة هي الغاية ألاولى لكل نظام نحوي
والنح ــومرتب ب ــاملعنى ارتباط ــا كلي ــا ف ــإذا ك ــان النح ــو ه ــو وص ــف العالق ــات الت ــي ت ــرب
عناصــر الجملــة الواحــدة بعضــها بــالبعض آلاخــر؛ فـ َّ
ـإن املــنهج اللســاني الحــديث ال يتوقــف فــي
دراس ــته لتركي ــب الجم ــل وأنماطه ــا عن ــد العالق ــات الش ــكلية الت ــي اه ــتم به ــا ال ــدارس املعي ــاري
78
وإنما يتعدى ذلك إلى البحث عن املعاني التي تعبر عنها تلك التراكيب
فمنــذ نشــأة علــم الداللــة كعلــم مســتقل بذاتــه ،وبمج ـ اللســانيات الحديثــة علــى يــد دي
سوســير( )1919-1857أصــبح املعنــى بعــد املشــكلة املطروحــة ،فكــان سوســير أول مــن أهــتم
بمســألة الثنائيــات حيــث اعتبــر العالمــة اللســانية مركــب يتكــون مــن وجهــين ال يمكــن الفصــل
بينهمــا وهمــا الــدال واملــدلول(املعنــى) ثــم أوجــد اوجــدن وريتشــارد وكتابــه(معنــى املعنــى) الــذي
تطرق فيه إلى التحليل املزدوج الذي يتناول العالقة بين الكتابات وألافكار مـن جهـة وألاشـياء
املشــار إليهــا مــن جهــة خخــرى ،وتوالــت الكتابــات فــي مجــال النحــو والداللــة معــا ،وهــذا كبنــاء
النظريات الداللية ونحو العربية محاور ترتكز عايها الجملة التي تعد صحيحة نحويا ودالليا

21

مجلّة الكلم – العدد الثّالث
وهـي وظـائف نحويـة بينهـا عالقـات أساسـية تمـد املنطـوق بـاملعنى ألاساسـ ي مفـردات بينهـا وبـين
الاختيار لشغل الوظائف النحوية.
ـ عالقات داللية متفاعلة بين الوظيفة النحوية واملفردات املختارة
79
ـ السياق الخا الذي ترد فيه الجملة لغويا كان أو غير لغوي
ـ على َّ
أن املعنى النحوي هو جماع عناصر هامة ال ينبغي إغفـال أحـد منهـا فهـو يتكـون مـن
مجموع املعنى الوظيفي +املعنى املعجمي+السياق( املقام) وخير دليل على ذلك مـا قالـه تمـام
حسان:
َ
َ
قاص الت ين شماله بتر َسة الا افاخي فل َيتسش بطاسية ا
البرن
فح ــروف الجمل ــة العربي ــة وه ــي ح ــروف محافظ ــة عل ــى املب ــاني الص ــرفية وعل ــى العالق ــات
النحويـة إال أن ألفاظهــا ال معنــى لهــا فـي املعجــم وبالتــالي ال يمكــن أن تكـون هــذه الجملــة عربيــة
رغم أنه يمكن إعرابها بطريقة صحيحة ،فاملعنى الكلمة املفردة وال املعنى الـذي يحـدد املقـام
مــا يمكــن التوصــل إليــه بــاملعنى الــوظيفي وهــذا يعنــي أنــه إذا كــان املعنــى النحــوي الــداللي هــو
مجمــوع املعنــى الــوظيفي واملعجمــي والســياق فــإن إلاعـراب وحــده ال يكفــي لتفســيره إذا ال يعــد
هذا ألاخير إال قرينة من مجموع القرائن إلي تجمع لتوضيحه وبيانه ،فاملعنى النحوي الداللي
ه ـ ــو نت ـ ــاج تض ـ ــافر عناص ـ ــر الك ـ ــالم وأجـ ـ ـزاءه الت ـ ــي تب ـ ــدأ م ـ ــن الص ـ ــوت فالبن ـ ــاء( الص ـ ــرف،
فالتركيــب(النحــو) فــاملعجم ،باإلضــافة إلــى كبــرى الق ـرائن هــي املقــام وهكــذا بــين لنــا أن ه ــذه
املعاني السابقة كلها التي تمثل املعنى الداللي لكالم اللغة أحدهما وآلاخر إال لغايات الدرس
التحليلي.
نماذج تطبيقية علك القرينة عند القدماء:
تفسيرالاسناد:
َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َّ َ َ ق َ
ُ
﴿إنما يخش ى اّلل ِمن ِعب ِاد ِه العلماء ِإن اّلل ع ِزيز غفور ق (فاطر 28 :
قال هللا تعالىِ :
نصــب لفــظ الجاللــة(هللا) علــى املفعوليــة ورفــع لفــظ العلمــاء علــى الفاعليــة أجلــى وأظهــر
َ
َ
ْ َ ُ
﴿أي َه ــا َّال ــذ َ
ين َآم ُن ــوا ِإذا ق ْم ـ ُـت ْم ِإل ــى
املعن ــى أن ــه ال يخشـ ـ ى هللا ح ــق خش ــيته إال العلم ــاء وقول ــه:
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ ْ َ ُ ْ
َ
ُ
ُ
ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ ََْ َ ُ ْ َ َْ
ُ
َّ
وســك ْم َوأ ْر ُجلك ْـم ِإلــى الك ْع َبـ ِين
ـالة فاغ ِســلوا وجـوهكم وأيـ ِـديكم ِإلــى امل َرا ِف ِـق وامِــحوا ِب ُر ِ
الص ِ
َ
املائدة 16فمن يقرأ (وأرجلكـم) بالنصـب عطفـا علـى وجـوهكم يكـون حكمهـا الفقهـي الغسـل،
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أمـا مــن يقـرأ( ُ
وأرجلكـم) بــالجر عطفــا علــى ر وسـكم جــل حكمهــا املِــح ،وخيـر دليــل علــى تــأثير
العالمة
التنغيم يدثر في املعنى حيث أن له عـدة أشـكال تنطـق بهـا الجملـة الاسـتفهامية أو املنفيـة
أو املدكدة أو جملة النداء  ،فلكل واحدة من هذه الجمل صيغة تنغيمية خاصة بها ،واملثال
املوالي آلاية الكريمة تظهر أنواع من هذا التنغيم.
َ ا
َا َ َ َ اا َ َ َ َ
ق ـ ــال هللا تعـ ـ ــالى﴿:ق ا ا ااالوا َج ا ا ا َ آ ا ا َم ا ا اان اوج ا ا ا َاد ف ا ا ااي َرحل ا ا ااه فه ا ا ااو ج ا ا ا ا ي ا ا ا ل ن ا ا ا ي
َّ َ
الظاملين﴾(يوسف)75 :
فمن خالل التنغيم تنقسم إلى جملتين؛ إذ أن كل جملة تختلف عن ألاخرى.
الجملة ألاولك:جزا ه/من وجد في رحله فهو جزا ه التنغيم هنا إثبات
الجملة الثانية :فهو جزاء/من وجد في رحله فهو جزا ه التنغيم هنا إثبات.
الذي يجعلنا نفهم الاستفهام في جملة (جزا ه) وقوعها بعد قوله تعالى﴿ َق ُـال ْوا َف َمـا َج َـزآ ُ هُ
َ
ُ
ِإن ك ُنت ْم ك ِاذ ِب َين﴾ (يوسف )74 :
عند ألاصوليين:لقد كان الاهتمام بالقرينـة لـدى جمهـور علمـاء ألاصـول ملـا لهـا مـن أثـر فـي
إث ـراء املعنــى ،وقــد اصــطلح عليهــا بالــدليل أو املزيــة كمــا هــو الحــال عنــد الجرجــاني وهــي أنــواع
داخلية ( عقلية ،حسية ،عرفية) وفي ما يلي بعض ألامثلة:
َ
ُ
َ
ُ
َ
ق ااا ع تع ااالك﴿ :ذل ُك ـ ُـم ّ ُ
اّلل َرب ُك ـ ْـم ال إ َل ـ َـه إ َّال ُه ـ َـو َخ ــال ُق ك ـ ّـل ر ـ ْيء ف ْ
اع ُب ـ ُـد ُوه َو ُه ـ َـو َعل ــى ك ـ ِ ّـل
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
ر ْيء﴾(ألانعام )169 :إدراك عقلي بأنه جل شأنه خرج عن ذاته صفاته.
ا
َ
ا َ
ًَ َ ا
ق ااا تع ااالك﴿ :إ ّن ااَ َو َج ا ا
ادت ام ا َارأة تملك اها ا َوأوت َيا ا م اان ا ّال ْ ااديء َول َه ااا َع اار َعظ ااي ﴾
(النماال ) 93 :فــي حكايــة عــن بلقــيس ملكــة ســبأ وقــد خــص ذلــك الحســن  ،الن مــا كــان فــي يــد
81
سليمان لم يكن في يدها
وخالص ااة الق ااو أن القرين ــة م ــن ب ــين املواض ــيع املهم ــة ف ــي ال ــدرس اللغ ــوي حي ــث أن له ــا
جملة من ألادوار هي:
ـ -دور القرينة في تجلية املعنى وإيضاحه
ـ -للقرائن دور في تحديد ألاسس والركائز لفهم الدرس اللغوي
ـ -رغــم تنــوع الق ـرائن غيــر أنهــا تصــب فــي قالــب واحــد يبــرز أهميتهــا فــي كونهــا ترفــع اللــبس
والغموض عن الكالم
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 ـ أهمية القرينة في الدراسات اللغوية وغير اللغوي املنطوقة واملكتوبة ـ تنوع القرائن وتعددها سهم في تنوع املعنى واتساعه.الهوامش والاحاالت:
ق َ َ
َ َ
ََ ُْ
َْ َ ُ َ
( )1من قوله تعالى:فل ْوال أل ِق َي َعل ْي ِه أ ْس ِو َرة ِم ْن ذ َهب أ ْو َج َاء َم َع ُه امللـ ِئكة ُم ْقت ِرِن َين  الزخرف. 53/
َ َ
( )2العين  ،الخليل بن أحمد الفراهيدي ( 1471-1469/3ق َرن) .
َ َ
( )3العين ( 1468/3ق َرن) .
( )4جمهرة اللغة  ،ابن دريد ( 418/2رقن) .
( )5ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ،أحمد بن فارس ( 76/6قرن) .
َ َ
( )6أساس البالغة  ،الزمخشري ( 515 :ق َرن)  ،ومعجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم  ،الراغب
ألاصفهاني 667 :
( )7التعريفات  ،الشريف الجرجاني . 174/4
( )8دائرة معارف القرن العشرين  ،د فريد . 711/7
( )9القرائن النحوية ( ،رسالة ماجستير) . 4 :
( )11العين ( 591/1دل) .
( )11مفردات (الراغب) ( 173 :دل)  ،ولسان العرب  ،ابن منظور ( 249-247/11دلل) ،والكليات ،
أبو البقاء  ،181 :وتاج العروس في جواهر القاموس  ،الزبيدي .324-323/7
( )12ينظر :البحث الصوتي والداللي عند الفيلسوف الفارابي ،رجاء عبد الرازق الرفاعي (رسالة
ماجستير) . 115 :
( )13التعريفات  ، 61 :وينظر  :كشاف اصطالحات الفنون ،التهانوي . 284/2
( )14ينظر :البحث الصوتي والداللي عند الفيلسوف الفارابي ،رجاء عبد الرازق الرفاعي (رسالة
ماجستير) . 115 :
( )15ألاصول في النحو  ،ابن السراج . 81/1
( )16البيان والتبيين  ،الجاحظ . 76/1
( )17علم الداللة  ،الدكتور أحمد مختار عمر . 11 :
( )18ينظر :املصدر نفسه . 22 – 21 :
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( )18ينظر :املصدر نفسه . 22 – 21 :
( )19داللة ألالفاظ  ،إبراهيم أنيس . 4 :
( )21ينظر :البحث الداللي عند ابن سينا في ضوء علم اللغة الحديث (اللسانيات)  ،مشكور
العوادي – 23 :ال ( ،رسالة ماجستير)  ،جامعة بغداد  ،كلية آلاداب  ،والبحث الداللي في التبيان
في تفسير القرآن ألبي جعفر د بن الحسن الطوس ي  ،ابتهال كاصد الزيدي ( ،أطروحة دكتوراه) ،
كلية التربية للبنات  ،جامعة بغداد 16-14 : 2114 ،
( )21فقه اللغة في الكتب العربية ،عبده الراجحي ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت،
لبنان.158 ، ،
( )22نظريات في اللغة ،أنيس فريحة ،دار الكتب اللبنانية ،بيروت ،ط18 ، ،1981 ،2
( )23الخصائصن ابن جني ،تح ،د على النجار ،ط ،1دار الهدى للطباعة والنشر ،بيروت  ،لبنان،
.186/184 ،
( )24نظرية التبعية في التحليل النحوي ،د/سعيد حسن بحيري ،مكتبة ألانجلو مصرية ،ط1ك
.57 ،1988
( ) )25امللكة اللسانية في نظر ابن خلدون ،د عيد أستاذ مساعد بكلية العلوم  ،جامعة القاهرة،
عالم الكتب للنشر ،38 ،شارع عبد الخالق ثروت ،القاهرة.49 ، ،
( )26امللكة اللسانية في نظر ابن خلدون ،د عيد.151 ،
( )27املصدر نفسه.152 ،
( )28مقدمة ابن خلدون ،1281 ،وامللكة اللسانية.151 ، ،
( )29الكهف ،آلاية79 ،
( )31اللغة العربية ،معناه ومبناها ،تمام حسان.195 ، ،
( )31د سعد :مباحث التخصيص عند ألاصوليين والنحاة ،منشأة املعارف ،إلاسكندرية.11 ،
( )32ابن منظور :لسان العرب املحي  ،مادة خصص ،املجلد .84 ،2
( )33املرجع نفسه.12 ،
( )34د سعد :مباحث التخصيص.13 ،
( )35املرجع نفسه.55 ،
( )36صالح بلعيد :النحو الوظيفي.121 ،
( )37د سعد :مباحث التخصيص.15-14 ،
( )38مصطفى حميدة :نظام الارتباط والرب .166 ،
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( )39العربية معناها ومبناها،
( )41املصدر نفسه ،ن
( )41املصدر نفسه ،ن
( )42العربية معناها ومبناها.198 ،
( )43العربية معناها ومبناها.199 ،
( )44املصدر نفسه.199 ،
( )45القيم الخالفية :وقد تكون بين املعنى واملعنى فتصبح معنوية ،وقد تكون بين املبنى واملبنى
فتصبح لفظية.
( )46اللغة العربية /معناه ومبناها ،تمام حسان215 ، ،
( )47الخصائص ،ابن جني.51 ، ،
( )48اللغة العربية ،معناها ومبناها ،تمام حسان.213 ، ،
( )49أقسام الكالم العربي من حيث الشكل واملضمون (رسالة دكتوراه) . 187 /
( )51أقسام الكالم العربي من حيث الشكل واملضمون 188 /
( )51الخصائص 34 / 2
( )52السابق 231 / 2
( )53أبو السعود حسين الشاذلي :ألادوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية ،كلية العلوم ،جامعة
القاهرة ،ط.1989 ،1
( )54العربية معناها ومبناها.225 ،
( )55حسين الشاذلي :ألادوات النحوية.24 ،
( )56لعربية معناها ومبناها.225 ،
( )57العربية معناها ومبناها.225 ،
( ) )58التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه ،سيد أحمد عبد الغفار ،كلية آلاداب  ،جامعة
تاتسكندرية ،دار املعرفة الجامعية ،تر ،بش موشير ،اسكندرية.39 ، ،1996 ،
( )59حاضرات في تاريخ املذهب املالكي في الغرب الاسالمي ،د ،عمد الجيدي .141 ، ،
( )61الانعام112 ،
( )61املائدة13 ،
( )62الاحقاف25 ،
( )63الذاريات 42/41
.196
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( )64النمل23 ،
( ) )65أصول الفقه الاسالمي ،وهبة الزجيلي ،استاذ الفقه إلاسالمي ،جامعة دمشق  ،دار الفكر ،
مطبعة النحلة ،ط256 ، ،1974 3
( )66محاضرات في تاريخ املذهب املالكي في املغرب الاسالمي ،د ،عمر الجيدي144 ،
( )67البقرة91 ،
( )68البقرة،
( )69البقرة،
( )71لقد نشطت بحوث كثيرة في ّ
شتى املجاالت التي تتناول جوانب إلاعرابّ ،
ولعل من آخرها الندوة
ّ
الدولية التي ُعقدت عن (إلاعراب :املفهوم واملنهج) .وقد نظمتها كلية آلاداب – سايس – التابعة
املقدمة ّ
لجامعة سيدي د بن عبدهللا بفاس باملغرب .وتناولت البحوث ّ
عدة مجاالت تتصل بهذه
ّ
القضيةُ ،عقدت أيام  3 ،2 ،1من ديسمبر ،سنة 1994م.
( )71الخصائص ،ابن جني ،ط.35 ، ،1
ّ
( ) )72يشمل إلاعراب ّ
املقدر :الكلمات املنتهية بحرف من حروف العلة ،وألاسماء املضافة إلى ياء
ّ
املتكلم ،وألاسماء املسبوقة بحرف ّ
جر زائد أو شبيه بالزائد .انظر :عبده الراجحي ،التطبيق
ّ
 ،28-21وانظر :عصام نور الدين ،إلاعراب
العربية)،)1988 ،
النحوي (بيروت :دار النهضة
والبناء (بيروت :دار الفكر اللبناني ،113 ،19939 ،و  ،118و .123
ّ
( )73انظر :علوش ،إلاعراب والبناء.161 ،
ّ
( )74منهم مثال :املخزومي في كتابه :في النحو العربي ،قواعد وتطبيق ،66 ،28 ،وعبدالرحمن
أيوب في كتابه :دراسات نقدية .44 ،ود حماسة عبداللطيف في كتابه :العالمة إلاعرابية،
.162
( )75نورالدين ،إلاعراب والبناء.112 ،
( )76الداللة ونظرية النحو العربي.د عامر معين 7/
( )77النحو والداللة مدخل لدراسة املعنى النحوي الداللي .د.د حماسة عبد اللطيف .1-9/
( )78مبادا اللسانيات ،أحمد قدور217-216 ، ،
( )79مبادا اللسانيات ،أحمد قدور.218-217، ،
ق َ َ
َ َ
ََ ُْ
َْ َ ُ َ
( )81من قوله تعالى:فل ْوال أل ِق َي َعل ْي ِه أ ْس ِو َرة ِم ْن ذ َهب أ ْو َج َاء َم َع ُه املل ِـئكة ُم ْقت ِرِن َين الزخرف. 53/
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6هــو برن ــامب حاســوبي يعمــل علــى تِــجيل امللفــات الصــوتية()audioالتــي توضــع قيــد التحليــل ،كمــا
يعمل على إجراء تحاليـل صـوتية وأكوسـتيكية علـى مسـتوى املقـاطع .للتفصـيل أكثـر ينظـر ،إبراهيمـي
بوداوود ،القياسات الحاسوبية للكميات الصوتية في التراث ،رسالة ماجستير في اللغة.111 ،
7فخريــة غريــب قــادر ،تجليــات الداللــة إلايحائيــة فــي الخطــاب القرآنــي ،فــي ضــوء اللســانيات املعاصــرة
سورة التوبة أنموذجا ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،ط.72 ،2111-1432 /1
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