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  ملخص

ة  ل الداخل م الختالف العوام ر أواخر الكل يس تغي ه، ل يّن مفھوم د أن نب ذي نري اإلعراب  ال
ان م ه لبي ة أو حرف أو سكون أا اعليھا لفظا أو تقديرا، وال ما جيء ب و قتضاه العامل في حرك

تغلين ين المش ى المشھور ب ك المعن م اإلعراب ذل د بعل ة منفي  حذف، إنما نري وم العربي ه عل  أن
هتحليل لساني للخطاب العربي،  ي  أو ذلك المنھج الذي غايت ة الت واب النحوي تصوير مختلف األب

ذلك يتكلم بوساطتھا الفكر، و ين عنك ات ب ثإدراك العالق ى، حي ى المعن ة للوصول إل  اصر الجمل
رداتال ة للمف اني المعجمي ل مع ن الجم ة م م جمل ى فھ ؤدي إل ل ال ت و المقاب ى ھ ذا المعن ، وھ
 ." Linguistics analysis or parsing:"ل

 
Abstract 

The "Parsing" presented in this study is not a change of the  words’ 
ending  by the various factors which make verbal impact on the words 
composing the sentence, it is not the need of these factors which are 
manifested as inflections or letters or omissions. We want to say that "the 
parsing" is the famous meaning known for specialists in the Arabic 
language, they define it as linguistic analysis of the sentence, it is a 
method that indicates the functions performed by words or groups of 
words, so it is the analysis of a sentence. (This analysis is called logical).  
From the syntactic point of view, the totality of words which constitute 
the sentence is not a pure agglomeration of elements or cluster together 
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(in the mathematical sense). In the whole, if we do not add any particular 
structure; the relation of the element to the whole is identical for all 
elements. Mean while, the syntax defines certain relationships between 
elements of the sentence and its relational totality, such as two distinct 
elements are mostly in a different relationship vis-a - vis the total 
sentence (one is subject for example, the other is complementary). This 
concept of "parsing" is said "linguistic analysis" in English. In an other 
sense, the "parsing" is presented as a single index of exploration of the 
functions of the words in some studies. Similarly, it was not considered 
as a method of interpreting the speech.  We confirm in this study that the 
"Parsing" is a dependent method as grammar. The relationship between 
the two is considered the drug for a disease. It is also known as "practical 
grammar". This concept that we present was not treated in  linguistic 
studies , because it was not given its philosophical rules by elder and 
even temporary linguists. Our notion is also essential to the description or 
interpretation of the Arabic language, because it bases the concept of 
parsing and provides rules and laws necessary for this method. This study 
responds to the orientation of recent science and modern linguistics 
which saw a great development, the scientists today are studying the 
grammar of the Arabic language which a new method, and they try to 
develop this research for the advancement of human sciences. 

  

 المنھج والطبيعة اللغوية: اإلعراب

ة في  منطق العربية التواصلي قائم على باطن دالئلي رمزي،تحيى فيه القضايا النصية ممثل
اءة  نم عن الكف ي ت ة، الت ا الحركات اإلعرابي انية ومنھ يالت اللس ل التمث حموالت معنوية ھي دالئ

ئ . يةاللغو ة ينب التثبيت الذي ترتسم فيه العالقة التسلسلية الفونيتيكية ممثلة في المظاھر الفيلولوجي
ّون  عن عبقرية لغة صرحھا أحداث الطبيعة في التمطيط الصوتي من رفع ونصب وجر في التك
ودة  ة الموج وان الممكن ة داخل األك يرورة الدليلي اع بالس ا اإليق ث يجري فيھ ل والحبك،حي والتمث
ود  ي، ووج ة النضج الكيف ى غاي اني إل ود اإلنس ة متواصلة للوج رھن عن حال والضرورية ،وتب
ي  ا ف ه إعرابي يبرھن عن ذي س و ال انون ھ ود الق ي، ووج التمكن الفعل ابي ب ي اإليج ة الكيف الواقع
ّوني  ك في استرجاع تك تقراء واع لصياغة الفكرة،وذل محاولة الفھم، بمالحظة ما يتأسس عن اس

ات لھا، حيث ي ا المعطي ة تنحل فيھ ادة  في بوتق ى أن يجعل الم ذا الجسم عل عمل اإلعراب في ھ
  المرصودة، وذلك بالنظر إلى الكيفية واإلضافة البالغية البيانية التفسيرية، ثم رسم بياني لھذا 
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ل اللساني وھو موضوع  ا التمثي المعطى في تمثالت الصياغة للتجربة المعطاة كذلك، التي قوامھ
  .ت البشريةالمقوال

تيعاب التشعبات ومستويات مجاري التفاعل الخطابي  نعمل داخل العمل اإلعرابي على اس
ه  ر عن ا يعب وري ،أي م ي والتط اني اآلن أثر الزم اعي والت ردي والجم جه الف ي تنّس ي، ف العرب
ان  ي اللس ية ف ارة القياس الزم العب ت ت اھرة ظل م ظ ية الوس ايكروني، ألن قض دياكروني والس بال

ة العر ياقية اللغوي ه الس ة بكل كيانات ة اللغ ق المسجون في بوتق بي والنص المقدس بالضبط ،المغل
ه  ونيتيكي ل اني الف رر التفسير البي ا جعل مب ة، مم التركيبية، المتواصلة بالروابط اإلحالية المختلف
الي في البحث  اد أن يكون الضرب المث ى خاص، ك ى إطالق تعميمي عل سمة غالبة تسيطر عل

كثير من المصنفات النحوية سيطرت عليھا فكرة التصنيف حسب الحركة فھناك باب ( صنيفوالت
ك ى ذل س عل رورات وق وبات والمج ات والمنص ي )المرفوع ل الت ي التحلي رة ف ة المباش ، والعل

  .تستفھم التجربة في سياقاتھا المختلفة

ات اإل ا الحرك ي منھ ة الت دالئل الفونولوجي ا ال تكم لھ ي تح ة الت ا المنطقي ة وغيرھ عرابي
ة،( ة صرفية، معجمي ي ) تركيبي دھا ف د أن نقف عن ي نري اني ھي الت وع اللس ي الصناعة والتن ف

ر  الجسم المعطى منطقيا وصوريا، ألننا نعتبر الكشف القائم على معطى فونولوجي ينّسق في كثي
ه ترجم ذي يفترض في ه ال ى في النص ذات ةمن األحوال الخطابية، بل حت انية تلفظي لصور  ة لس

اءات، بصرية مثال ائع التواصلية البشرية في مختلف اإليم يميائي للطب ،أو إثارة لفكرة التمثل الس
التي توحي بدالئل معنوية تجسدھا السيرورة الخطابية ،المجبرة والمستغنية في الوقت نفسه عن 

ى ق ين عل ل تع تفيض ب ا، حيث تس تكلم بھ ارة الم از العب ي إنج ة ف ثالت الفونولوجي غ التم وة التبلي
ة الحواس واإلش(المطروحة في ھذا المعنى البصري أو الحّسي  ة لغ ة الطبيع انية ولغ ارات اإلنس

  .)مثال

مة، ة المرتس رد الصور الذھني ا لمج ارة وبنائھ تفض للعب ي ين نص القرآن ارئ لل ا  فالق ألنھ
رب تقلص المقوالت الرئيسية في نسق صوتي، وتكھ) Semeiosis( تستقطب شحنات سيميوزية

ة  دارات المھيّج ه الم الق في ذي تتع م، حيث إن التماس ال وتدغدغ الحس اللغوي في مستوى الفھ
ه في بعض  د في ة،بل تفق ة المعجمي ه المعالجات الداللي للتراكب والتفاعل في الكلمات تتمفصل في
انقي التطرف التع ا ب ى في مظھر سيسمح لھ ا، لتتجل ا قبلي  المناسبات روحھا الذوقي المنطبع عنھ

ائي ( بينھا وبين معالجات معجمية أخرى ة التفاعل الكيمي وة الفعل ونظري ى قضية ق ا إل نشير ھن
  .، مثل غياب الحركة اإلعرابية)للكلمات

د أن يخضع إلجراءات  ي في المعالجة،إذ ال ب إن الوصف في اإلعراب والتحليل جانب أول
ل ة،  اإلرتھان إلى المالحظة المبتسرة للمظاھر اللسانية، ثم يعم ة العام ل القاعدة النحوي ى تفعي عل

ي  انية، والبحث عن النسق الت ة للخاصيات اللس ان المحاور الفيلولوجي ويعمل على التصنيف لبي
ي  ل اإلعراب ي يعمل المحل ات المعالجة، الت تتكيّف إزاءه المظاھر، بل النسق الذي يكتنف المعطي

  .إلى رّدھا إلى القانون الذي يحكم التشبع النصي
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ب ياقية  جان ات الس ة، والنزع ام المعالج ي األجس كلت ف ي تش اني الت ى المع تدالل عل االس
رافض في : المصاحبة ل وال انون القاب ق الق وب في تطبي ة ،ھو المطل ة والمقامي اني البالغي كالمع

  .اآلن نفسه للغة المنطوقة أو المسجلّة

ي يلھا ف ية وتفاص ى القض م عل ى الحك داء إل ي االھت ذلك ف ة ك ان الحج رح  بي توى الط مس
ان التصنيفي الصوري  وب وضروري في البي ي مطل المنھجي اإلجرائي آلليات التحليل اإلعراب
تالحم  ان ال ة لبي ي محاول ة، ف ة بصفة عام د الكالمي ة، وللقواع ائج المنطقي ي للوش الق التركيب للتع

ل االستدالل، وفي م ا نُعِم ي بموجبھ ذلك اللفظي والعمليات الذھنية في رسم الصورة الت ة ك حاول
الم الموضوع الخارجي،  ي ع ار ف ا أو األفك ر عنھ ياء المعب ق التنظيم المحيطي لألش ان طرائ لبي
وذلك في الرصد العلمي لتكّون األفكار واألشياء في الخارج ومطابقته لتكّون الصورة الذھنية في 

وي، وت ق اللغ ام المنط روط قي اص ش م افتح ن ث رب، وم نص المع ئ لل رد المنش اطن الف ل ب حلي
ة لصور  القوانين الدالئلية التي تحكم األصناف اإلشارية، سواء أكانت مجسدة صوتيا، أم مترجم
ي ھي  ة الت ى القضية المعالج ة عل ا، للبرھن ة فونولوجي اھر فيلولوجي ة لمظ ة، أم ناقل ة وإيمائي حي

سقي معادلة فكرية في ثوب صوتي أو خطي كتابي يتربع على قانون بديھي، ليتمظھر في قياس ن
ابي،  اول الخط دھي التن دو ب ل يب ا، ب م قضيته خطابي ي فھ ل ف ه ، ويھم م تكّون ى فھ يستعصي عل

  .عصيا في بيان القوانين الفكرية الذھنية البشرية التي تنجزه

ة  ية اللغوي ات القياس انية والمتراجح ادالت اللس ى المع ا عل ا خلفي راب برھان ار اإلع اعتب
ي تكّون ية الت ة والھندس رالجبري ة،  ت عب اھيمي خاضع لتجرب از مف انون نسعى جھ ى ق تكم إل يح

لبيانه، وتثمين مقوالته الخطابية المختلفة في آليات إجرائية، تحمل كميات ال معقولة من الشحنات 
ة  ة والثقافي المضمونية، التي تزخر بھا الطبيعة والتجربة االجتماعية واإلنسانية والنفسية والعاطفي

اه بعض حياة الفكرية الشعورية واإلفي ال للمتكلم، وما يشغله ه تج حساسية، وما يجب أن ينشغل ب
  .األمور اإليديولوجية والعقائدية والتشريعية البشرية المختلفة

ا  ز وتفسيره، انطالق ة للترّم البرھنة على االشتغال اللغوي اإلنساني ھي تبيان الحجة أو البيّن
اء ا ة في بن م افتراضات منطقي ان من معطيات نحوية، ث ه، لبي د في ام نجتھ ز اللغوي، في مق لترّم
  .كيفية تشييد ھذا الصرح، وبيان أركان الصورة الذھنية

ل  درس اللساني الحديث، وفي التحلي قضية البرھنة الرياضية للبناء اللغوي مطروحة في ال
جامھا  قھا وانس ي بحث تناس ة، وف دالئل المختلف ة لل ي الصوري بالضبط للصورة الذھني المنطق

ج اث ونس ن األبح وعة م ة، وموس ة وعلمي ر واقعي اد أكث ي أبع ية ف رح القض روع لط ي مش ھا ف
ارة  ا مھ ه أعطان ا، ألن ه ھن ذي ال نعيب ى المنطق األرسطي، ال ا عل النحوية العربية التي انبنت حق
ة، باالشتغال باالستدالل  ة اإلعرابي وجي ،ھو الحرك لغوية فذة وعبقرية، كاشفة عن مؤشر فونول

  .لّھا المختلفة، بل في كيفية غيابھا حينا في المتمكنات المعجمية وغير المتمكناتعبر صور تشك

ا الكون  تكم إليھ ة يح انية منطقي ة لس ارة، ومقارب ھذا المنطق يعطينا فلسفة نمطية لتكّون العب
ذي  ور في النحو، وال ا وإرساء للمشروع المبل في الخطاب، ومن ثم يعطي للتحليل اللغوي تمكين

ذلك عن ھو صورة د دلوالت، وكشف ك ة للم ارة العاكسة للصورة الذھني ّون العب قيقة منطقية لتك
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ر  ا، ألن الفك ا وتحليلي ا إعرابي ور فيھ دالئل المنظ وي لل اء اللغ ّوع للبن ر المط ل التفكي ة فع نمطي
  .والعبارة يمكن أن يكّونا في أغلب األحوال شيئا واحدا

ي ا وري ف ز الص الم والرم مة للك ة الواس ى اإلحال ل إل ارة، تحي ره العب ذي مظھ ان ال للس
ائع  ان للطب ي البي رط صوري ف ل ش ى األق ي، أو عل ؤول منطق ي م يع، فھ دلوالت والمواض الم

  .الرمزية الفونولوجية

ي، ويتجاوز اإلعراب في  ل اإلعراب واة التحلي دا أو حجة، فھي ن ة قضية أو ح نعتبر الجمل
ر من كثير من ممارساته النحو، فھذا األخير يظل ال ي ه في كثي ر أن ة، غي تجاوز في وصفه الجمل

روابط  دھا وبحث في ال انق الجمل وتوال األحيان يتجاوز التحليل اإلعرابي الجملة إلى وصف تع
ا  ا قضايا، كل قضية منھ ارة والنص باعتبارھم ذلك في العب ودالئلھا المختلفة، وبحث  تحليلي ك

ّون تحمل نويّة داللية في تكّون المعنى في الصورة ال ربط قضية تك ي ت ات الت نّصية،وكذلك العالق
ي  روابط واألواصر الت ا وال ا عن أخواتھ المعنى في النص، فقد ال يكفي وصف الجملة في عزلھ
ا  ا وكونھ ة ويصف الجمل األخرى ومراتبھ ة المحوري ي يصف الجمل ل اإلعراب تجعل من المحل

ي والتوضيحي ي والوصفي والنّعت ا،...الترأسي والتكميل ه  وغيرھ وحي ب ا ت روابطمم اني ال  مع
  .واإلحاالت الداخلية والخارجية للقضية سواء في الجملة أو العبارة

ة   ة والقواعدي اإلعراب عملية نقدية للنص أو الخطاب، بل ھو محاولة قراءة تكتنفھا النظامي
إن ج نص، ف يالد ال م م ي تحك واة الت ة والن ى ھو القيم ان المعن إذا ك ة في الكشف واالستدالل، ف مل

ي  ا ف ّد النحو بحث إذا ُع ى، ف ذا المعن ّون ھ ر عن دالالت صغرى تك ا تعبّ د قضايا، ألنھ الجمل تع
اني ووصف  دالل، وكشف عن المع ي الت ه اآلخر بحث ف ن الوج إن اإلعراب م ا، ف نص بنائي ال
اء  م البن ذي يحك انون ال يس الق ا، ول لتراصفھا وتعانقھا بما يربطھا بالتمظھرات الصوتية أو غيرھ

للساني ھو ذاته الذي يحكم الدالئل المعنوية، فكثيرا ما يكون المراد من التكّون المعجمي للكلمات ا
ة  ام معجمي رة أو مرات بجانب أجس ة م ورود الكلم رابط المعجمي ل جزًءا بسيطا أو نوعا من الت

  .أخرى، وھذا ما يفسره الترادف حينا واالشتمال حينا آخر والتضمن مرة أخرى

وشائج العالئقية التي تقع بين الدالئل سواء كانت كلمات أو إشارات أو صورا، البحث في ال
ة  ر جھ ي تعتب ّون القضية، الت ائي في البحث في تك ائي والكيمي تخضع للمنطق الرياضي والفيزي
داراتھا  ا م الق فيھ ة، تتع ة أو تقريري ة إيحائي ورة تجزيئي ا بص در لھ ة باألج ا أو حامل ة لھ ممثل

ب م ة، حس ا، الخارجي ه عفوي ه، وتقبلت ه، وطرحت ه، وأنتجت ة وظفت ة اللغوي ت الجماع د كان ا ق
  .استعاريا أو كناية أو حقيقة، لتولّد ما يسمى نواتج خطابية مختلفة

ا  رئب أعناقھ ت تش اھج مازال اھي من ا يض راب، بم ية لإلع راءة النص ع الق رامة تطب الص
م الكالم في وتتطلع إلى صرامة التحليل النحوي، ونظمه المحكمة في تفح ي تحك ص العالقات الت

م النحو ا لعل ا لتجسد منھج ا ورياضيا وعقلي وإذا . إعراب النص ونحوه، وتخريج العالقات منطقي
اق  كان األمر كذلك، فاإلعراب ما يزال يبحث عن دراسات جادة تخرجه من ربقة التضييق والخن

ه في  البحث، ومن وصف آخر في مسارات تھوى به في أحكام مجحفة ومقتضية ومقلصة لعمل
ع  ى الرف ى الكلمات وحسب، ال البحث عن معن ي عل للكلمات، واألثر الذي أوجبه الوسم اإلعراب
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ديم  ا تستوجبه القاعدة والتق روابط وم ى ال ارة، وبحث في معن اء العب والنصب والجر، وتأويل بن
  .والتأخير والحذف في التماسك البنائي للتركيب

ي ا ين من خالل البحث ف ل واإللحاح ويتب ه  -لتحلي د أن نصل إلي ذي نري ي  -ال أن النظر ف
  :التحليل النحوي مرتبط بأمور منھا

ة  - ة(النظر في التركيب اللغوي حسب مستوياته الفونولوجي ة اإلعرابي ذلك في )الحرك ، وك
ذلك  تصور الوصف اللغوي للكلمات، وفي إيجاد بؤرة االھتمام في القضية التي تمثلھا الجملة، وك

ي ي ف ل اللفظ داللي للعام ي ال ر المعجم ي النظ ك، وف دث ذل ذي يح ل ال ل ( العام ر  العام ال تعتب
ي ن  ،) المعنوي عامال يحدث التغير في الوسم اإلعراب ذي يحق ند، ال ى المس أو باألصح النظر إل

ة  ة للكلم ة، وبصفة معين ه المعجمي الكلمات الجامدة أو المقوالت النحوية بكميات مختلفة من داللت
ى ا ة، وفي النظر إل ة بحت لمحورية والكلمات المكّملة لذلك، ھذا إذا كان الدليل ذا صبغة فونولوجي

األلومورفات األخرى كالتنغيم والنبر، واإلحاالت الداخلية، التي تتجسد في صور التقديم والتأخير 
 .والحذف واإلضمار والتعويض بالضمائر المتصلة والمنفصلة

 ة أم صرفية،  النظر في المرجعيات التي تحيل إليھا الدالئل، سواء أكانت صوتية أم معجمي
ة  كالھا المختلف ي أش يمات(ف ى )صواتم،لفاظم،صياغم،لكس دنا إل يميائية ترش ل س ، أم دالئ

اريا   ا أو إش ائع أيقوني ه للوق دليل، وفي نقل ة ال ى طبيع الوقائع الموضوعية، ومن ثم النظر إل
ك في ل" بيرس"عالميا أو رمزيا،حسب تصنيف  ى ذل ا، والنظر إل ياقيا اجتماعي لدليل، أو س

ا في  ك وظائفي المقامات المستدعية لنظامية معينة، ونمطية تستدعي الوقوف والعلم بھا، وذل
 .التراكيب اللغوية

  ديولوجيات ا في اإلي النظر إلى تكّون الصورة الذھنية أو المدلوالت أو األفكار،والبحث عنھ
ي ا ف ا المنتجة  المختلفة، وكيفية تحققھ ك باعتبارھ دالئل، وذل ياء وال ال ار ال األش الم األفك ع

ار أو  ا باألحاسيس والمشاعر واألفك ا يستدعي علم والمؤول إليھا الحدث الكالمي، وھو م
تج من  ى فكر من ا يسيطر عل م م ة، ث األفعال في سياقاتھا النفسية المباشرة والحركية والثابت

ا  ات وم ات وخراف ديولوجيات وثقاف ات إي ات وتوقع ورات ورغب ن تص ه م ك كل ابه ذل يش
  .وعادات

  
  اإلعراب وضبط المفاھيم

ة  ى التساؤل عن األدوات المنھجي ا إل ة يقودن ة العربي ي في اللغ الحديث عن المنھج اإلعراب
وي  اب اللغ ل الخط ي تحلي ويم ف نھج ق ا م ي مفھومن و ف وي، وھ ل النح ا التحلي ي عليھ ي ينبن الت

اھج  العربي، كان ومازال يمجد ي المن افس في رأي ره العرب، ين ذي ابتك الجھد النحوي العظيم ال
ا ،حيث  وي والتفكيكي وغيرھ يميائي والبن نھج الس ل الم ات، مث ل الخطاب البيانية الحديثة في تحلي
ى  ي عل ه العرب انا حافظ علي ة أن تكون لس بني على رواس رياضية من خاللھا استطاعت العربي

  .مر الزمن
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ق، ووجد  الكالم العربي له قوانينه مثلّھا النحو العربي، وھذه القوانين تظل صماء دون تطبي
د  و أح ذي ھ ي، ال م اإلعراب ه بالوس ر عن ا عب اوز م ق ،إذ يتج ن التطبي ه م راب محل بفضل اإلع
زه  ي تميّ دة، الت األيقونات التي من خاللھا نستطيع أن نعطي للكالم العربي إحدى خصائصه الفري

رى، إ نة األخ ا باكتشاف عن األلس مح لن ذي سيس ي، ال اني العرب ي للخطاب اللس نھج تحليل ى م ل
ا ي عقولن و ضمني ف ذي ھ ي، ال م العرب ي الكل ة ف وانين المتحكم د والق ام والقواع اه  األحك امتلكن

، وذلك باستخدام األصول التي يتركب وفقھا الكلم، ومن ثم ال يسعنا إال أن وتملكناه سليقة وسلوكا
وم اة ينقف على تعارض مفھ رارا للخطأ، حسب القاعدة تطور في أذھان النح أً أو تك ا خط ، أم

رك األول لآلخ "الجبرية  يئاما ت داع من "، ر ش اع من سلف وكل شر في ابت ر في إتب وكل خي
  :، وذلك على أساس أن اإلعراب ھو"خلف

الم  .١ ين فصاحة الك ه نتب ن خالل ي ، وم م العرب كلي يلحق أواخر الكل م ش وم .وس ذا المفھ وھ
ي عن أ ى التخل دعوة إل صبح غائبا في الكالم العربي في أطواره المتأخرة ، ومن ثم كانت ال

  .ھذه الظاھرة 

منھج نحوي تطبيقي، من خالله تُختبر صحة القوانين التي بنيت عليھا أسس  الكلم العربي ،  .٢
رت  ي فّس اھج الت د المن ان أح ي ،وك ل الخطاب العرب ي تحل اھج األصيلة الت د المن و أح وھ

  .لقرآن الكريم ، فھو إذن منھج تفسيري يجب أن نضبط قواعده ونحدد أسسه ا

ا لإلنشاء  ا تحليلي د اإلعراب منھج ذي يع خليق بنا ونحن نريد أن نرسو على الرأي الثاني ال
ة  ة للبحث عن الدالل ل الدالل ذا الوسم الشكلي اللفظي في تمثّ ا بھ النحوي في الكون اللغوي، بادئ

ة األخرى ، أن نفسھا بھذا الوسم  ياقية والمقامي وغيره من الواسمات واأليقونات والمتالزمات الس
  .نبدأ بتتبع مفھوم اإلعراب تاريخيا ، حتى نقف على تصور واضح لإلعراب

  مفھوم اإلعراب عند المتقدمين والمتأخرين من النحاة العرب:أوالً 

  مفھوم اإلعراب عند المتقدمين .١

د  وم اإلعراب عن ام الالكالم على مفھ ا من إم ق بن اة العرب ، ينطل دمين من النح اة المتق نح
مه اطق باس ه الن يبويه وكتاب ل س ع ك ي منب ة، وھ انية عربي ة لس ناعة علمي ّد أول ص ذي ع ، ال

 .مفھوم لعلم النحو ومنھج اإلعراب الدراسات النحوية العربية، ومن ثم يمكن تصّور

يھدف إلى تقنين الكالم العربي وفق وواضعه كان  محتوى كتاب سيبويه يعالج قضايا النحو،
ة  د المؤلف سيلحظ في المعالجة النحوي ذي يقف عن ننه، فال القواعد التي تحكم اللسان ونظمه وس
ة في زمن  ة اجتماعي ى طبق ه إل ه يوجه كتاب دو أن ة، ويب عدم وقوف سيبويه على المفاھيم المدخلي

ان ا ى كان المشتغل بالنحو يفھم حد النحو واإلعراب، فإذا ك ى التعرف إل ارئ إل اب يسمو بالق لكت
ه نسب للنحو  ك أن اب، ذل ا عالجه الكت وم النحو يؤخذ من م إن مفھ ه ومواضيعه، ف النحو وأبواب
وم  ه مفھ مباحث صوتية ومعجمية وصرفية وتركيبية نحوية، ومن ھنا كان االنطباع الذي أخذ من

ى قضا د أن تقف عل ة ال ب ياقا ومنظوم د النحو س و يع ة النحو ، فھ النحو معرف يا ابستمولوجية، ف
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ة  اً لجماعة لغوي اناً معين ي تخّص لس ة الت ة والصرفية والتركيبي تضم القوانين الصوتية والمعجمي
  .معينة، ومن ثم كان اشتمال النحو لھذه الركائز واألشكال يعّد حدا للنحو

ة  اد كان حد اإلعراب في كتاب سيبويه فھماً يناظره البناء، فھو قضية فونولوجي ا األبع تمثلھ
  .والتغيرات التي تطرأ على آخر اللفظ ، مبررة أثر العوامل اللفظية والمعنوية ومقتضياتھا

يبويه، اب س راءة لكت ي ق ا البحث النحوي ف ى بھ و قضية يُعن و، فھ ن النح م يك راب ل  اإلع
ديرھ ة وتق مات اإلعرابي مى بالواس ا يس ن م دود تمّك اء، وح رى البن ة األخ ي الواجھ اظره ف ا ين

  .احتماليا في المعطيات، التي تفترض األصول العربية للكالم العربي وقوانينه

ة  ات النحوي راود المؤلف يبويه ظل ي د س اول والطرح عن ذا التواضع واالصطالح في التن ھ
ذا الزمخشري صاحب ه " المفصل" العربية، ولنضرب بذلك مثال ال للحصر، فھ في مدخل كتاب

يطلق مصطلح النحو، للغة للمتقّولين من الشعوبية منابذة الحق، فال يبين أھمية دراسة اإلعراب وا
ى أن  ز عل ير،ويرك ان والتفس ي البي راب ھ ن اإلع ة م واب  الغاي ى أب الم عل ؤخر الك م ي ن ث وم

م اإلعراب، " :النحو،فيقول ى عل ا عل ائلھا مبني ه ومس واب أصول الفق ويرون الكالم في معظم أب
ن ات ع حونة بالرواي ير مش ويين  والتفاس ن النح رھم م راء وغي ائي والف يبويه واألخفش والكس س

الھم  "... :إلى أن يقول ،)٠٧:ص ت،.د ابن يعيش،( "والبصريين والكوفيين ا ب ك، فم فإن صّح ذل
  .)٠٨ :ص نفسه،. ("ال يطلّقون اللغة رأساً واإلعراب، وال يقطعون بينھما وبينھم األسباب

  :ا مصطلح اإلعراب يلحظن ورد فيھمالمدقق لھذين القولين اللذي

  .أن اإلعراب ھو الداعي لوضع قوانين العربية، وھو يرادف قوله علم العربية .١

ا  .٢ أن إطالق لفظ العلم، ينبھنا إلى القضية األبستمولوجية لإلعراب،مما يفھمنا أن اإلعراب ھن
درس اللغوي العرب ا في ال ان مطروح ي ھو النحو، وأن تلبُّس مفھوم النحو باإلعراب حقا ك

  .القديم

اني لفحوى  .٣ ى أن التفسير اللغوي والبي ا إل ا ينبھن ين، مم أن اإلعراب والتفسير وردا متالزم
اللسان العربي ومعرفة قواعده وقوانينه وسننه النحوية ھو المرسى الذي أرسى الزمخشري 

  .عليه قوله اإلعراب وفوائده

ه لفظ ھذا الذي نريد أن نبرھن على أنه منھج ال علم، ھو الذي جعل  ق علي الزمخشري  يطل
ة ،  ه من الرفع ى أن يجعل ه إل م مبحث ه عّم العلم، مع أننا نفقه جيدا أن اإلعراب أراد به النحو، وأن
ة  ذي يوظف القواعد العربي ي، واإلعراب ال الكم المعرف حيث يساوى العلمية النحوية التي تتسم ب

ه سم ذي تُوكل إلي اني وھو التي توصلت إليھا المعرفة النحوية ھو ال ة عن المع ة التفسير واإلبان
  .الغاية من معرفة النحو

ه رأى في  ينسب الزمخشري بعد ھذا المدخل اإلعراب إلى الكلمة، فينعتھا بالمعرب، ذلك أن
ذا  الواسمات اإلعرابية التي تتمكن على األسماء ثم األفعال القرينة التي يعزى إليھا البيان كله، وھ
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تمكن سمة اللغة العربية الفصيح ي ي ة الت ة، حيث إطالق الصوت في آخر كلماتھا يجعل من الكلم
  .عليھا ھذا الوسم مصنفة من حيث تمحورھا في التركيب اللغوي وحسب قدر العناية بھا

الم  ور الك ي مح ا الضمة، وھ ت عليھ ي تمّكن ة الت أن الكلم ع ش و رف ة ھ ي الحقيق الرفع ف ف
ي وبؤرته ونواته، وھو الذي ينبه إليه المخاطب  أنه، وھي الت ة ش ذه الكلم الكالم، حيث يجعل ھ ب

تكلم  ا ويُ د أن يسمع عنھ م إن المستمع يري ا أو يصفھا، ث ر عنھ يريد أن يتكلم عليھا المتكلم، ويخب
ة أو .عنھا ا فعل الحرك ند إليھ ثم تأتي بعد ذلك المتعلقات التي تصف وصفا مباشرا المرفوع، ويس

  .الوصف الثابت أو المتحرك

ھو ما يطلق عليه بالمسند والمسند إليه، فإذا كان كالمنا عن المكمالت والفضالت ھذا الشأن 
ل  فضلنا أن ننبه إلى عالقة الكلمة بالمحور والبؤرة في التركيب اللغوي الدينامي إلى الكلمات األق
ا  ذي ھو مستوى متوسط التصويت في الفونولوجي اھتماما من الرفع، إذ ھو أقوى من النصب ال

ند العربية  ة بالمس ق والتبعي ة الجر من حيث التعل ه حرك ،وھكذا شأن الخفض الصوتي الذي تمثل
  .الفعلي أو الوصفي

ي ال  ا في األسماء الت دائل عنھ اد الب ديرھا وإيج م تق ى الحركات في اإلعراب ث التركيز عل
فنبحث تتمكن عليھا الواسمات اإلعرابية، ھو أساس البيان والتفسير في التركيب اللغوي العربي،

ار  راد إخب ذا االسم الم م الوشائج سواء أكانت فعال أم صفة لھ عن بؤرة االھتمام في التركيب، ث
ات  أتي بالمتعلق ر، ووصفه ي ه أو توضيحه أكث م تنضيده وتدعيم ه، ث المخاطب بحاله والكالم عن

  .األخرى سواء أكانت فضالت في الكالم أم مكمالت للحديث في التركيب اللغوي العربي

فوا أن الن ا اكتش ذة، حينم ة ف ى عبقري رة وعل ة كبي حويون من العرب القدامى كانوا على فطن
ّر أم  تح وج ان حركات من ضم وف ي سواء أك ى الوسم اإلعراب ائم عل ي ق التركيب اللغوي العرب

ة ماء المعرب ي األس دوثھا ف ي ح ا ف ا عليھ درة أم معترض ّدت .مق ى ع ا اإلعراب،حت وا عليھ وبن
وتمّكنھا في آخر األسماء، الختالف العامل الذي يحدثھا سواء أكان فعال يسم  الحركات اإلعرابية

رر  م نب م، ومن ث وع في وضع وصفي دائ االسم المرفوع بالحركية أم وصفا يجعل االسم المرف
ي  الم العرب ربط الك ي ت ات الت اني وتوضيح العالق ير البي ى التفس م مصطلح اإلعراب عل إطالقھ

ا ينظ ره منھج ذي نعتب ي ،ال ارة الت ده المن د قواع ذي تع و، ال ة للنح ادة المعرفي ي صالحية الم ر ف
ة، ومن  يھتدي بھا اإلعراب، أو على األصح المنھج اإلعرابي لعدم احتوائه  على الناحية المعرفي
ى الوسم  ى أساس النظر إل ثم أطلقنا على اإلعراب المفھوم الشائع الذي يعني التحليل النحوي عل

وي ي أو المعن ات  اللفظ ى الحرك راب عل إطالق اإلع م ف ن ث ي، وم الم العرب ر الك ذي يؤش ال
ا  ة، وقصورا ضيّق فيم ادا عن الحقيق دو ضربا من الحيف وابتع اإلعرابية ال التحليل النحوي يب
ة أو  ة اإلعرابي ى الحرك ط عل ال يقتصر فق راب عم ن اإلع ل م ل جع و، ب ي مباحث النح دو ل يب

ذا تجلياتھا المختلفة، ومن ثم فالتحلي ر ھ ل النحوي الذي يبحث في التركيب اللغوي على أساس غي
رة  ي تمجد م انية الت رؤى اللس ك ال ذي يوّضح الكالم،وبخاصة تل األساس، ال يعد من اإلعراب ال
ه  ذي نسجت ب التدليل المعجمي أو الوظائفي أو السياقي االجتماعي المقامي، ال التدليل الصوتي ال

ة بنوي ة الفردي وانين النحوي ر الق يم والنب ة للتنغ ة الوظيفي وجي للقيم دليل الفونول ي الت ى ف ل حت ا، ب
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ّل  ي ال تق يميائية الت ل المؤشرات الس ة، مث دى الواسمات اإلعرابي ي تتع ة الت والحدود الفونولوجي
د  م عن ة والفھ ة التأويلي ا الدالل ياقية أخرى ترتكز عليھ ة س ل في رؤي رة، ب أھميتھا عن ھذه األخي

د تنّسق المخاطب، وينظر إل ي ق ية الت ة أو نفس يھا في مقامات سياقية اجتماعية أو ثقافية أو عاطفي
نص  دينامي ال ال اب ال ة للخط اءات المختلف وي، فاإليم ي اللغ ياق التركيب وي للس الفھم البن ب
ى  ادي إل ي يتجاوز نسيجھا الع ل في النصوص الت م، ب ة والفھ ى الدالل االستيتيكي قد تستحوذ عل

  .كاألدبيات والشعريات المختلفةالفنيات المنزاحة 

ى  ا للنص والخطاب يُعن ا تأويلي ه منھج د أن نجعل من التحليل النحوي أو اإلعراب الذي نري
بالتحليل اللغوي للتراكيب في مستوى الجملة أو العبارة أو النص أو الخطاب، ويجب أن ال ينظر 

ذا  ّون االبستمولوجي ھ م المك ة العل م إليه كأنه علم، إذ من طبيع ا يجب أن يتعدى فھ م ثاني أوال، ث
ة  م الداللي ياقية ث ى الس ة إل مات الصوتية البنائي ية الواس اني قض دالئل أو المع ن ال ه ع ة في اإلبان
م  ن ث يميائية، وم ة س االت إيمائي وم التوزيعيين،وإح ب بمفھ د قوال ي تع ة والصرفية، الت المعجمي

  .ة،ويستعين بھا في الكشف والتأويلفاإلعراب منھج تحليلي يوظّف القوانين والسنن النحوي

ول السكاكي ذا يق ويين ، وفي ھ دمين من اللغ م " :النحو ليس اإلعراب عند المتق م أن عل أعل
اييس  ا، بمق ى مطلق ة أصل المعن م، لتأدي ين الكل ا ب ة التركيب فيم ة كيفي و أن تنحو معرف النحو ھ

ا، ليحت ة عليھ وانين مبني رب، وق الم الع تقراء ك ن اس تنبطة م ث مس ن حي أ م ن الخط ا ع رز بھ
ك  ات، إذ ذل ن الھيئ ون م ا يك ة م ى بعض ورعاي م عل ديم بعض الكل ة تق ة،وأعني بالكيفي الكيفي

  .)٣٣:ت،ص.السكاكي ، د( "وبالكلمة نوعيھا المفردة وما ھي في حكمھا

ة  فواضح من ھذا الكالم أن النحو ھو علم القواعد العربية المستخرجة جراء المالحظة الدقيق
أتي للكال م ي وانين وسنن، ث ه في ق م تقنين ة حصوله ث م العربي الفصيح، فينظر في المعنى، وكيفي

رمم  ان النحو ي إذا ك ه، ف المعرب أو المحلل النحوي اللغوي فينظر في شروط وضع الكالم وتأويل
ه تكمن إزاء إنجاز كامل  ا مھمت رمم وإنم وينجز ويحكم، فإن الكالم في اإلعراب ال ينجز وال ي

  .حاصل

ا  ياء كم ة  أش ه بوساطة ثالث ى، وينظر إلي ا المعن ل بھ ي ينق حّد النحو ھو تجھيز الھيئات الت
  :يذكر السكاكي

 .وھو المعرب:القابل .١

 .وھو العامل: الفاعل .٢

 .وھو المسمى باإلعراب:األثر .٣

  .فالقابل في الصناعة النحوية ھو ما كان له جھة اقتضاء لألثر فيه من حيث المناسبة

ى ذ والفاعل ھو ما ه إل ا دعا الواضع إلى ذلك األثر أو كان معه داعية ل ك، وإال فالفاعل ھن ل
  ).٣٤ ص ت،.د السكاكي،(ھو المتكلم
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ر فالكالم اب في األث ا اإلعراب ب يس ھو اإلعراب، وإنم  نفسه،( ھنا واضح في أن النحو ل
  .، من رفع ونصب وجر وإال مقدرا قياسا)٦٠ :ص

انوا رب ك ويين الع ن اللغ دماء م ناعة  الق ا وص ا قائم ه منھج راب  بكون ى اإلع رون إل ينظ
وان خاصة، و ا نجد أيضا أشھر "سر صناعة اإلعراب"لذلك أطلق ابن جني على كتابه عن ، كم
، فيه تُمنّى النفس بدراسة تفصيلية خالصة لتلك "مغني اللبيب عن كتب األعاريب"ھشام  كتب ابن

  .األعاريب ونشأتھا والعيب في تعددھا

ل اإلعراب بالتفسير  ومثال آخر اوين تقاب ھو تخصيص اإلعراب بالتفسير، فنجد عدة عن
  :ومنه على سبيل المثال

  )م٩٢٣/ ھـ  ٣١١(إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج  .١

  .)م ٩٤٩/ھـ ٣٣٨(بي جعفر النحاس إعراب القرآن  أل .٢

  .)م٩٨٠/ ھـ  ٣٧٠(إعراب القرآن البن خالويه  .٣

  .)م١٠٤٥/ ـھ٤٣٧(ن أبي طالب لمكي بتفسير مشكل إعراب القرآن  .٤

 .)م ١١٤٣/ھـ  ٥٣٨(للعكبري  إعراب القرآن .٥

  .)م١١٤٣/ ھـ  ٥٧٧(إعراب القرآن البن األنباري  .٦

  .)م١١٨١/ھـ  ٧٤٢(إعراب القرآن للسفاقسي  .٧

  .)م١٣٥٥/ ھـ  ٧٥٦(إعراب القرآن للسمين الجلي  .٨

الكريم إذا تتبعنا مفھوم ويبدو من ذلك أن التأليف في اإلعراب وجد ضالته المثلى في القرآن 
ل اإلعراب و" ):عرب(اإلعراب عند القدامى ابتداء مما جاء في اللسان البن منظور في  باب  قي

ان وأفصح وأعرب و انه وعرب؛ أي أب ه لس التعريب معناھما واحد، وھو اإلبانة، يقال أعرب في
  . )مادة عربت،.ابن منظور،د( "الكالم وأعرب به بينه وعرب منطقه أي ھذبه من اللحن

ة اإلعراب ھي و ام أن مھم ن ھش يرى خالد بن عبد هللا األزھري شارح مقدمة اإلعراب الب
راد من الت ةتحليل المبنى والكشف عن المعنى الم ول في المقدم ة، فيق ذا شرح : "راكيب اللغوي ھ

 .)١٤ص ،ت.د األزھري،( "يحل المباني ويبين المعاني ...لطيف على قواعد اإلعراب 

د كان له اب باعتباره منھجا تفسيريا واإلعر وم بخاصة عن ة، وھو من أجل العل بالغ األھمي
اإلعراب ھو أبسط علوم " :يرى أن" مجمع البيان"المفسرين اللغويين، فھذا الطبرسي في تفسيره 

ه، فيكون ھو  ة في ق، إذ األغراض كامن ان، ويستخرج من فحواه العالئ القرآن، إليه يفتقر كل بي
ا ى المشير لھ ه، حت ى نقصانه ورجحان ذي ال يبن ار الكالم ال ا، وھو معي ، والباحث والمشير إليھ

ي د روي عن النب  -يعرض عليه ،ومقياسه الذي ال يميز بين سقيمه ومستقيمه حتى يرجع إليه، وق
 .)١/٢٧ت،.الطبرسي، د("أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه: "أنه قال  -صلى هللا عليه وسلم 
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ا أن ا ح ھن يفواض يش ف ابن يع وح، ف ان والوض ن  البي راب م ل "إلع رح المفص ش
ري ول"للزمخش ان: "، يق ة البي ي اللغ راب ف م أن اإلع ان : اعل ه، إذا أب ن حاجت رب ع ال أع يق

ه السالم  ه علي ه قول ھا(عنھا؛ومن رب عن نفس ب تع رب)الثيّ ظ الع ن لف تق م و مش اه ، وھ ، ومعن
   .)٨٣:ت، ص.ابن يعيش، د(" سيعزى إليه من الفصاحة

والذي يؤكد ما ذھبت إليه من أن اإلعراب ھو عمل تحليلي يتوصل به إلى المعنى المقصود 
اھر  د الق ول عب ين، ق دمين والبالغي ويين المتق وال اللغ من خالل الصورة الشكلية للتركيب من أق

ونإذا كان قد علم : (الجرجاني في باب الكالم على النحو ى يك ا حت ى معانيھ ة عل اظ مغلق  أن األلف
ار  ه المعي ا، وأن اإلعراب ھو الذي يفتحھا، وأن األغراض كامنة فيه حتى يكون ھو المستخرج لھ
ذي ال يعرف صحيح من  ه،والمقياس ال ى يعرض علي ه حت الم ورجحان ين نقصان ك ذي ال يتب ال

ه  ...مستقيم حتى يرجع إليه  د في ه وزھ اون ب ا عذر من تھ ذلك فليت شعري م وإذا كان األمر ك
ول   .)٨٣: ھـ ، ص١٣٥٧ الجرجاني،( اب الق ي، فجاء في ب ن جن د اب وم اإلعراب عن ا مفھ وأم

رم سعيد "على اإلعراب  رى أنك إذا سمعت أك اظ، أال ت اني باأللف ة عن المع اإلعراب ھو اإلبان
ان الكالم  و ك أباه،  وشكر سعيداً أبوه، علمت برفع احدھما ونصب اآلخر الفاعل من المفعول، ول

ا : ھم احدھما من صاحبه،  فان قلتشرحا واحدا ألستب اك إعراب ضرب يحيى يسرى، فال تجد ھن
ديم " إذا اتفق ما ھذه سبيله" فاصال، وكذلك نحوه قيل زم الكالم من تق ه أل بما يخفى في اللفظ حال

ل  ن قب ة أخرى م اك دالل ت ھن ان كان ان اإلعراب، ف ام بي وم مق ا يق ول،  م أخير المفع الفاعل وت
د: فيه بالتقديم والتأخير، نحو أكل يحيى كمثرىالمعنى وقع التصرف  ك أن تق ؤخر كيف ل م وأن ت
ة أو الجمع جاز شئت، وكذلك ضربت  ذلك إن وضح الغرض بالتثني ذه، وك ھذا ھذه، وكلم ھذا ھ
و أومأت  أكرم اليحييان البشريين،: لك التصرف، نحو قولك وضرب البشريين اليحيون، وكذلك ل

رس، م : فقلت  إلى رجل وف هھكل م يجب ذا فل ا شئت، ألن في  ،ذا ھ جعلت الفاعل والمفعول أيھم
ة : الحال بيانا لما تعني، و كذلك قولك ولدت ھذه ھذه ،من حيث كانت حال األم من البنت معروف

ان، نحو كورةغير من ا تعقب من البي ك التصرف بم ، و كذلك إن ألحقت ضربا من اإلتباع جاز ل
ه م بشرى ابشرى ضرب يحي نفس ي، أو كل دا يحي ذا وزي م ھ ى، أو كل ل معلّ ي،( ".لعاق ن جن  اب

١/٣٥ ،١٩٥٢(   

ا للقواعد  وابن جنى بتعريفه لإلعراب وتفريقه إياه عن تعريف النحو، يجعل اإلعراب تطبيق
اني والبحث عن وظائف الكلمات  ل المب النحوية، فالنحو علم عام يدخل ضمنه اإلعراب؛  كتحلي

ذلك النحوية، وعالقة بعضھا ببعض في ب ة، وك اني المختلف لورة المعنى المقصود والمراد في المب
  . يدخل ضمنه الصرف

ل يجب أن يستعان  ويؤكد ابن جنى  بأن الحركات  وحدھا ال تكشف عن المعاني النحوية، ب
ى  ى المعن ين اإلعراب الصحيح والحصول عل ة لتعي ة المختلف ة والحالي بالقرائن اللفظية والمعنوي

  . لمات المؤلفة للتركيبالمقصود ووظائف الك

نھج  و م رين ھ ين والمفس اة و البالغي ويين والنح ن اللغ دمين م د المتق راب عن وم اإلع فمفھ
ى  اني  ليصل إل ق من المب ه ينطل ب، ويختلف عن النحو، بأن ل التراكي ى، ويحل يبحث عن المعن
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راد، وكيف المعاني التي يتضمنھا ھذا التركيب اللغوي، وإلى وظائف الكلمات بالنسبة للمعن ى الم
ھو صناعة :وبالعكس فان النحو تتألف الكلمات إلنتاج المعنى، والصورة التي يعبر عنھا المبنى،

القوانين التي تتحكم في إنتاج تركيب ما، وليس معنى ليعبر عن معنى مقصود، وھذا ما ذھب إليه 
ة  خل ويين بصفة عام اة واللغ ن النح دمين م ن أن المتق اقوت م ليمان ي د س و أحم وم النح وا مفھ ط

أن ھؤالء قصروا اإلعراب على الحركات حتى أصبح ، و)١٥: ص ،١٩٩٨ياقوت، (واإلعراب 
  . يعني تغير أواخر الكلمات

ذا و اھج اإلعراب،  ولھ اإلعراب عند المتقدمين العرب ارتبط بنظرتين كما سنالحظ في من
و نالحظ أن اإلعراب عند المعنويين كان السبيل الوحيد والطريقة ا اني، فھ لمثلى للبحث عن المع

رين أنصفوه حق اإلنصاف،  دامى وخاصة المفس ا، والق ن أجلھ و م و، وھ وم النح م عل ذلك أھ ب
ل لتفسير  نھج األمث ان الم د ك اني، فق فأعطوه قيمته الحقيقية ومھمته الوظيفية  في اإلبانة عن المع

م ربطوه  ه، وبخاصة أنھ ريم، والبحث عن صدفه ومكنونات ي القرآن الك ة الت بالدراسات البالغي
ط  ر رب ذا التعبي از ھ ن إعج ة،  وم اني المختلف ن المع ف ع ي الكش ة  ف راب حيوي ي لإلع تعط
ى،  ة المعن دة ال تكشف عن دق اإلعراب بعلم المعاني، الذي يبعد المعرب عن توظيف قواعد جام

اني يحدد ة  والتفريق بينه و بين أي تعبير آخر، واستعمال البالغة للكشف عن المع ة المعنوي الدق
ي  ة ف ة بالبالغي ات النحوي ري الدراس ط الزمخش ود، ورب راد والمقص ن الم ن الباحث ع ي ذھ ف
ه  توياته، والكشف عن ى بمختلف مس ريم، إذ يبحث عن المعن رآن الك ات الق تفسيره، وإعرابه آلي

إ ة  ب ى الدراسات الحديث ا أوحى إل ثراء سواء في مستواه الصرفي أو الصوتي أو النحوي،وھذا م
التحليل النحوي منطلقين من ھذا المنطلق في تحليل أي خطاب أو نص كتابي أو شفوي، وربطھم 

ي ل البالغ وي بالتحلي ل النح ارة  .التحلي ار الحض ام ازدھ ت أي رة كان ات المزدھ ذه الدراس وھ
دھورھا ية، وبت ة والسياس ة واالجتماعي ة والثقافي ادين العلمي ع المي ى جمي ي أتت عل  اإلسالمية الت

د  ه، وأصبحت الدراسات تع يق مفھوم ذي ّض ـأن اإلعراب ال أنھا ش دھور ش وم تت ك العل ظلت تل
ى  ي تطرأ عل رات الت ه التغي ا، وأن ا وتطبيقي اإلعراب ظاھرة تتمثل في الحركات، ال منھجا تحليلي

  .أواخر الكلمات، وسنالحظ  ھذه المفاھيم عند المتأخرين من النحاة

  رينمفھوم اإلعراب عند المتأخ  .٢

ه راب بقول اس حسن اإلع ر : "يعرف عب ظ بسبب تغي ي آخر اللف ي ف ة الت ر العالم و تغي ھ
ا  ،)١/٤٨، ١٩٦٨حسن، ( ".العوامل الداخلة عليه، وما يقتضيه كل عامل و يشبه ھذا التعريف م

ذھبد بعض المتقدمين ومثاله ابن ھشامنجده عن ر ظاھر : "، فجاء في شرح شذور ال اإلعراب أث
  .)٣٣: ت،ص.د ابن ھشام،( ".الفعل المضارعالعامل في آخر االسم المتمكن و هأو مقدر يجلب

وھكذا ارتكز اإلعراب على العالمة التي في آخر اللفظة كعالمة وحيدة كاشفة عن اإلعراب 
ى  أليف المعن بعض لت ات بعضھا ب ق الكلم ى المقصود، وعن عالئ ة، وعن المعن الصحيح للكلم

  .  المقصود

ذھبان" :ية الصبانوكذلك جاء في حاش اره : اإلعراب في االصطالح م األول لفظي واخت
ة : الناظم ونسبه إلى المحققين، وعرفه في التسھيل بقوله ان مقتضى العامل من حرك ما جيء لبي
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ذف كون أو ح رف أو س اني. أو ح م  :والث اره األعل ه، واخت ل علي ات دالئ وي والحرك ه معن أن
  .)٤٣: ، ص١٩٣٩ لصبان،ا( ".كثيرون؛ وھو ظاھر مذھب سيبويهو

اقم  ى تف ال يتصاعد ويتطور إل ويبدو أن ھذا الفھم بمثل ھذا التصور ظل خطره  في األجي
م اإلعراب من مستويات أخرى،  اء بالسكون، وفھ ك الحركات واالكتف أدى به إلى حد رفض تل

راب  ة اإلع ت قرين رى، وظل رائن أخ ن ق اني م ات(والمع ل ) الحرك ل كاھ ال تثق بتصور األجي
ة  ك أن القيم ى، وذل اظر عن المعن د الن ي تبع الدراسات النحوية، وتعد من الظواھر الشكالنية الت
ئ بعض  ا تنب ة، كم ان نحوي الوظيفية للحركات اإلعرابية التي كانت  ظاھرة صوتية تنبئ عن مع
دنا عن الصفاء  ا ابتع م واإلدراك، من جانب أنن األصوات الطبيعية عن معان، استبعدت عن الفھ

  .ول للغة، والنظر إليه عن بُعد ،وفي مستوى من مستويات اللغة خلط فيھا الحابل بالنابلاأل

ا من الكلمات في  ا يجاورھ حركات اإلعراب على  اختالفھا ظاھرة صوتية تربط الكلمة بم
ة بالمجاورة المعنى ال في الموقع، وربما تأث ة المعنوي ذي رت الحرك ة، والعامل ال ة للكلم الموقعي

وي، يغيّر  ة المعن ر منحى الجمل حالة أواخر الكلمات يظل مجسدا فيما يضيفه ھذا العامل في تغيي
ذا المحور ع ھ ي تتب دخول . فيغير مركز االھتمام أو المحور في الجملة والكلمات الت ى " إن"ف عل

ر منحى الكال م الجملة االسمية يضعھا في درجة من التأكيد بين المسند والمسند إليه، ومن ثم يتغيّ
ا من  ات، حيث إن العامل يفرض نوع ومقصوده، وتتغيّر تبعا لذلك الحركات  على أواخر الكلم
ة في  ا رابطة معيّن ا بھ ي تربطھ ة الت ة المحوري التماسك، وتغيير الرابطة بين الكلمات وبين الكلم
م  ذا الفھ ن يخفض، وبھ ن ينصب وأي درك أي روق في ذه الف ذي يلحظ ھ سياق آخر، والمتكلم ھو ال

ار، يم كن أن ندرك وأن نفسر ظاھرة النصب فيما اصطلح عليه بخبر كان ورفعه في سياق اإلخب
  ".إن"بعيدا عن ارتباطه بالزمن، ونصب اسم 

دنا نحن العرب  ة إحدى الكلمات  –يدخل عن ا في االنجليزي ي يقابلھ ة إعراب الت تحت كلم
  : )٣٢:،ص٢٠٠٣ياقوت،(:اآلتية

inflexion                analysis                        parsing                   

يبويه،" اب س ا في كت تمال تقريب لموا النحو مك ده من  إن متأخري النحاة قد تس ومن جاء بع
ا  متقدمي النحاة لم يجدوا في أنفسھم مجاال في غير الشكليات، م م وكانت ظاھرة اإلعراب ھي أھ

ودھم يشغلھم ألنھا أبرز السمات المميزة للعربي ا جھ زوا عليھ ر وأوضح، فرك ا أكث ة، والخطأ فيھ
وانين اإلعراب  يس إال ق ى ظنھم أن النحو ل وفرعوا فيھا و فتقوا وتخيلوا وألغزوا، حتى غلب عل

  .)١٧:ص ،١٩٩٦الرمالي، ( ."والبناء، وقد كان لذلك أثره في التعريفات التي وضعوھا للنحو

ك  ن مال ة اب ى ألفي رحه عل ي ش موني ف رف األش هع راب بقول تتر " :اإلع م المس و العل ھ
ألف  المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كالم العرب الموصلة إلى معرفة أجزائه التي يت

ويعلق  ،)١/١٦الصبان، ("ال قسيم الصرف ... منھا، ثم إن المراد بالنحو ھنا يرادف علم العربية 
ل رف قائ يم الص ه ال قس ى قول بان عل طالح" :الص ذا اص أخرين   ھ طالح المت دماء و اص الق

  .)١/١٦نفسه، (".تخصيصه بفن اإلعراب والبناء
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ة ضبطھا وأن ضبط " ات وكيفي ر الكلم ي بحث أواخ بان ھ ي مقصود الص و ف ة النح مھم
ا  ع م ة اإلعراب ال يتفق مع واق ائع لمھم م الش ذا الفھ ه، وھ أواخر الكلمات يرتبط بالعامل و عمل

  .)١٧: ص ،١٩٩٦ الرمالي،( لنحاة لتلك المھمةكتبه وال مع تحديد بعض أئمة ا

ه وا اق التي ه أعم ة، وخطا البحث في اإلعراب واالھتمام بالحركات خطوات غاصت ب لظلم
اب ي كت اءت ف د ج ة: "فق ائف النحوي ة والوظ ماة   "العربي عيدي المس ال الص د المتع ة عب محاول

د" النحو الجدي ه النح" ب الف في وم للنحو خ اء مفھ ي إعط ة ف وم متمثل ي مفھ ة ف ة جوھري اة مخالف
ه ول في ل " :اإلعراب،يق تالف العوام ة الخ ر الكلم ر أواخ وه تغي ا عرف ده كم راب عن يس اإلع فل

ديراالد ا و تق ه لفظ ة علي ه،ص( "اخل ر )٢٥:نفس ين التغيي ا ب د تالزم ذي يعق وم ال و المفھ ، وھ
ة  في آ" اإلعرابي والعوامل المختلفة وإنما ھو في رأيه ا تصرف أھل العربي خر أسمائھا وأفعالھ

  .)٢٥:ص نفسه،( "وحروفھا بين رفع ونصب وجر وجزم

ى ا ال وھو بذلك يجعل اإلعراب شامال لكل األنواع، بعد أن كان مقصورا عل ألسماء واألفع
ويدرك الناظر خطر مثل ھذا االقتراح على الفكر العربي وتوجيھه ، )٢٥:ص نفسه،( المضارعة

ر وجھة خاطئة في النظر وتجميد ال ي ال تعب دة الت ى الشكالنية والقوالب الجام ا إل اه بھ لغة واالتج
اه ، وإنما تھتم بالحركات فقط  لتجسيد معوال معنىعن فكر  ة، واالتج ة نى مختلف  بغير اللغ باللغ

م يأخذ في  وم اإلعراب ل د لمفھ ذا التصور الجدي من االتجاه الطبيعي إلى المنحى الصناعي، وھ
النحوية التي تعد العالمات اإلعرابية دوال عليھا، وھو بھذا الفھم يصبح  االعتبار مسألة الوظائف

 . لمعنى أو الداللة اللفظية للكلمةبعيدا عن تمثيل ا

ا و ا وإرھاق ة عبئ ات اإلعرابي د العالم راقية أن تع اوالت االستش ذه المح د ھ تغرب بع ال نس
م السللمتكلم، ھذه النظرة التي فاتھا أن ھذه العالمات ھي ضرورية  ى يفھ ك أن للمتكلم حت امع، ذل

ذه العالمات اإلعرابية إنما ھي  ي تحمل ھ ات الت ة للمكون مؤشرات و دالئل على الوظائف النحوي
  . العالمات

ا ال  ه منھج ي تحميل دا ف ة ب ة الغريب ي الوجھ و العرب ه النح ي توجي ي ف المنھج الغرب أثر ب الت
ي عن الح لوبھا وسلوكھا يخدمه لبناء قواعد عامة وبخاصة في التخل ة أس ك أن لكل لغ ات، ذل رك

ة  ى عولم في بث التواصل بين أفراد المجتمع، وأن مجال المقارنة بين اللغات المختلفة والدعوة إل
يم للغوية ال يخدم القواعد ا د في تعل ة، وال تفي العربية، وإنما يھدمھا كالتخلي عن الحركات العربي

ن يكشف عن طبيعتھ اك وجه اللغات على حقيقتھا، ول يس ھن م  فل ر، ومن ث ة في التعبي ا الحقيقي
ا،  ي ال تعاب بھ للمقارنة بين العربية واللغات األخرى في ھذا األمر، فلكل لغة نظمھا الخاصة الت

تج  ي اح ات الت ين اللغ ن ب م إن م ا ث ر بھ ي تتغي ة الت ات اإلعراب كاأللماني ى حرك وي عل ا يحت م
ا الرفكلم ا ففيھ ا ووظيفتھ ا حسب موقعھ ة أخرى للجر باإلضافة، عع والنصب والجر واتھ الم

ل نھاومنھا ما يحتوي على ظواھر ال تقل  ك مث ال في تفصيلھا عن قواعد اإلعراب، وذل ة األفع ي
تخلص من في الفرنسية،ومع ذلك  ك اللغات في ال ك لم يفكر أبناء تل ا من صلب تل الظواھر ألنھ

  .)٢٨: ، ص١٩٩٦ الرمالي،( اللغة
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ي تمكن الأصبح اإلعراب في م ا ظاھرة تعن ا الحظن وم المحدثين كم ة فھ حركات اإلعرابي
، القرينة، وتفسير غيابھا إن غابت ، والمحلل المعرب محتم عليه البحث عن ھذهعلى أواخر الكلم

  .بل لقد عّد مبحث اإلعراب مبحثا فيلولوجيا

ألة  ار مس ة أث ة الحركات اإلعرابي ىھل إن الحركات اإلعرابي"إن النظر في قيم ة عل  ة دال
ات ربط الكلم اءت ل ان أو ج رأي األو"مع ل ال ي ، مثّ يوطي ف ل الس د نق اجي ، فق باه ل الزج األش

ة وإن األسماء لما كانت تعتورھ"والنظائر قول الزجاجي  مضافة، ا المعاني وتكون فاعلة ومفعول
ذ ين عن ھ ات اإلعراب تب اني جعلت حرك ذه المع ى ھ ة عل ا أدل ي صدورھا وأبنيتھ م يكن ف ه ول

ا يري د الحاجةالمعاني وتدل عليھا ليتسع لھم في اللغة م أخير عن ديم و ت السيوطي، ( "دون من تق
  .)٧٨-٧٧-١/٧٦ھـ، ١٣١٦

تنير(ويمثل رأي الطائفة الثانية قطرب  يبويه )أبو علي محمد بن المس ذ س ول ، وھو تلمي ويق
ً : "إبراھيم السامرائي ا ل  إن قطرب م يق رأي، ول ذا  ال رد في ھ ه أي نحوي أو لغوي آخر بمقالانف ت

ى )٢٢٣: ص ،١٩٦٦ السامرائي،( "غيره دل عل ذا الجدل في أن حركات اإلعراب ت ، وظل ھ
وممن ذھب . معان يراود البحث النحوي عند  المحدثين من اللغويين والمستشرقين على حد سواء

ة(مذھب قطرب إبراھيم أنيس في كتابه  ى ال)من أسرار اللغة العربي ل وبتعصب إل دا ، ب رأي وغ
البحث العلمي عصبيات وتوجيھات وحبا للمخالفة والظھور واالنفراد بالقول به والتأصيل لمذھب 

  .بآراء وأوھام ال تخدم البحث العلمي بقدر ما تشّوشه في أذھان األجيال

ه ى أن ذا المذھب ينتھي إل ذھب ھ يس حين ي ة : "على أن إبراھيم أن يس للحركات اإلعرابي ل
دو أن تكون وأن الحرك مدلول، دمين، وھي ال تع اني في أذھان العرب األق ات لم تكن تحدد المع

     .)١٣٤:ص ،١٩٥١ أنيس،( "بوصل الكلمات ببعضھاحركات يحتاج إليھا في كثير من األحيان 

اإلعراب  يجد جدال عقيما يثار في جدوى حركات) األشباه والنظائر(والذي يقف على كتاب 
ة : إذ تناول فيه مباحث ،)١٩٨إلى ١٧٢ :ص ھـ،١٣١٧ يوطي،الس( أھي دالة أم غير دالة؟ حقيقي

ى االصطالح، وعن اإلعراب  ة إل والكالم اإلعراب وأنواعه، ومبحثا ثانيا في وجه نقله من اللغ
راب  ي اإلع بق، وف ا أس امأيھ الم، والخ ي الك ل ف ا دخ ة أم حرف ؟ لم راب حرك ي أن اإلع س ف

  ؟ دون أوله وأوسطه؟ لم وقع آخر االسم: والسادس في اإلعراب

ا - ولعل السيوطي في عقده لھذا الباب ه الحركات وأنواعھ ذي قصد ب ان يھدف  - وھو ال ك
دما أورد إلى بيان القيمة الوظيفية للحركات اإلعرابية ول قطرب بع ورد ق رأي الزجاجي في ، في

ال قطرب: "مسألة وظيفة الحركات، يقول ا أعربت العرب: ق ا، ألن االسم في حال  وإنم كالمھ
ه اإلسكان في الوقف  ان يلزم وا وصله بالسكون أيضا لك و جعل الوقف يلزمه السكون للوقف، فل
ا  ك معاقب ا التحري ك جعلن نھم التحري لوا وأمك ا وص د اإلدراج، فلم ون عن انوا يبطئ ل فك والوص

اكنين في لإلسكان ليعتدل الكالم، أال تراھم بنوا كالمھم على متحرك وساكن، ولم  ين س وا ب يجمع
  .)١٩٠:ص ھـ،١٣١٧ السيوطي،( ..." حشو الكلمة وال في حشو بيت وال بين ذلك

  :ومن ھنا فإن العالمة اإلعرابية ال تعدو أن تكون
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  .قرينة صوتية .١

  .رابط اللفظ بالمعنى الكلي للجملة في سياق معين لتحديد العالقات القائمة بين الجمل .٢

  . على آخر الكلمة ناھا الذي يتموقعطبيعية بمع .٣

ى : "مد سليمان ياقوت اإلعراب بأنهويعرف أح مورفيم من المورفيمات التي تدل على المعن
ة ا الجمل ي تتكون منھ اقوت،(" الوظيفي للكلمة بالنظر إلى معاني الكلمات األخرى الت  ،٢٠٠٣ ي

  .  وھذا المفھوم ينطبق على وظيفة الحركات اإلعرابية ال غير ،)٢٤: ص

وم النحو أو وخالصة ا ط بمفھ أخرين، فُخلِ د أغلب المت ه عن ّوه مفھوم ر أن اإلعراب ُش ألم
ّد  ث ُع اتھم، حي ي تعريف ا ف د تناقض ا نج ل إنن ابقا، ب ا س ا الحظن ة كم ات اإلعرابي وم الحرك بمفھ
ر  ى تغي ا،  أو بمعن اإلعراب بمعنى اختالف حركات أواخر األلفاظ الختالف العوامل المؤثرة فيھ

  .ابية الذي يدل عليه  تغير الحركات ،والذي يقف في مقابل البناءالمعاني اإلعر

ھذا المعنى الذي مازال النحاة يتمسكون به حتى اآلن ال يعنينا كثيرا في بحثنا، فنحن نحاول 
ب  و الجان وي؛ أال وھ ه المصطلح النح ذي يحمل ر ال ى اآلخ ى المعن ين إل اه الدارس ت انتب أن نلف

ة، مع  التطبيقي لموضوع النحو الذي بھم اإلعرابي ة وكت اتھم النحوي قلّما يشير إليه النحاة في مؤلف
رغم  ى ال ذه، عل ا ھ أنه يكاد يطغى على غيره من المعاني التي يفيدھا مصطلح اإلعراب في أيامن

  .من قلة من يشير إلى ھذه الظاھرة في كتب النحو

ذا الشأن، فو "الوافي"ولقد حاولت أن أرجع إلى كتاب  ذا لعباس حسن بھ ى ھ ه يشير إل جدت
ى تعريف اإلعراب ا عل ول في إحدى الحواشي تعقيب ولإلعراب : "المعنى بمنتھى اإليجاز، فيق

ة، : معنى آخر مشھور بين المشتغلين بعلوم العربية ھو التطبيق العام على القواعد النحوية المختلف
ر أو مفعول أو حال  دأ أو خب واع ببيان ما في الكالم من فعل أو فاعل أو مبت ك من أن ر ذل أو غي

ه  ه وإعراب ه وبنائ ا في جملت ع  كل منھ كاألسماء واألفعال والحروف وموق ر ذل  حسن،( "أو غي
١/٧٤ ،١٩٦٢(. 

ع كل جزء من : "ويقول المعلم رشيد الشرتوني بھذا الصدد إعراب المركبات ھو ذكر موق
اس حسن، ، وھو تعريف ال يختلف عن تع)٤/٤١٤ نفسه،( "أجزاء الجملة في التركيب ريف عب

ذا  راب حسب ھ ن اإلع زء م اء ج د أن البن ريفين يفي ازا،وكال التع ر إيج ه أكث ن أن رغم م ى ال عل
  . بھذا المفھوم أوسع وأشملفاإلعراب  المفھوم الذي بيناه، ال قسيم له كما يتوارد في كتب النحو،

اح ن وص اس حس ه عب ير إلي ذي يش ھور ال ى المش ذا المعن ب أن ھ ى العج دعو إل ا ي به مم
اولتھم  د في مح ه ال من قريب وال من بعي ام، فال يشيرون إلي ا  باھتم الشرتوني ال يظفر كما قلن
ة لمصطلح اإلعراب  ة المشھورة والمتداول ذه الدالل ذا التجاھل لھ ان ھ د ك تعريف اإلعراب، ولق

ال أخر، فق وي مت و نح د األمير،وھ يخ محم ذا " :موضع عجب الش اء ھ ن خف ي (والعجب م يعن
مع العلم أن النحاة االنكليز ال يفھمون  ،)١/٤ ھـ،١٣١٧ األمير،( على الشارح) اإلعرابيالمعني 

ن راب  م م اإلع د أورد معج ن،  فق اس حس ه عب ار إلي ذي أش ى ال ذا المعن ي ) Webster(إال ھ ف
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اإلعراب أن تحلل الجملة إلى أقسام الكالم التي تتركب : "قوله) Parsing(وصف ھذا المصطلح 
 webster college :dictionary spring field ( "ف تلك األقسام وصفا نحويامنھا وأن تص

(see verb parse).، ول ا آخر، فيق ورد تعريف اا" :وي ة وصفا نحوي  ؛إلعراب أن تصف الجمل
ة ات النحوي ا والعالق ر الالحق بھ ، )Ibid: see verb parse. ("بذكر نوع الكلمة وإيضاح التغي

اتھ" :وفي تعريف ثالث يقول ر،( "و أن تقدم وصفا نحويا لكلمة واحدة أو لطائفة من الكلم  األمي
  . )٨-١/٣ ھـ،١٣١٧

بعض  ات أخرى ل اه من تعريف ا ذكرن ى م وھذه التعريفات الثالثة المتواردة تقريبا عالوة عل
المختصين في الموضوع تجلو لنا ما نقصده وما نشدد على ترسيخه في حديثنا عن ھذا المصطلح 

ة،الذي أوشك أ ه أصوال وقواعد،  ن يكون علما قائما بذاته من علوم العربي ا أن نضع ل ويجدر بن
ذا  ار في ھ ابقون من آث ا الس ه لن ا خلف ك األصول والقواعد في م ل أن نبحث عن تل أو على األق

  . المجال

وأنه لمن الخطأ البالغ أن نبقى نتوھم أن النحو ھو اإلعراب، وأن اإلعراب ھو النحو، وأن 
ة  وله دراس ام بأص راب واإللم ة اإلع يلة لدراس ه وس راب، أو أن ة اإلع ن دراس ي ع و تغن النح

ن  ى م رعي يبق ه الش ه ابن و، وأن ر النح ي حج أ ف راب نش ن أن اإلع رغم م ى ال ده، فعل وقواع
دھا  الضروري وضع الحواجز الفاصلة بينھما، وتبيين الحدود التي  يبدأ عندھا أحدھما وينتھي عن

ة اآلخر، فبين النحو و ان لعمل ان مختلف ا وجھ ة أوھم اإلعراب عموم وخصوص كما يقول المناطق
  . واحدة، أحدھما تأليفي واآلخر تحليلي

ول إن النحو ھو الجانب  ا أن نق ا يمكنن ة بينھم ة القائم دا من اإليضاح للعالق وإذا أردنا مزي
ة، والبح ة العربي ي أو التطبيقي لصياغة الجمل ا النظري، واإلعراب الجانب العمل ث في أجزائھ
ر د األمي ول الشيخ محم ة ق ذه العالق يعني (و نسبته " :ودقائقھا، ولعل خير ما قيل في وصف ھ

  .)١/٨ ھـ،١٣١٧ األمير،( "للنحو نسبة العالج لعلم الطب و اإلفتاء للفقه) اإلعراب

ان األھداف  من ھنا ينبغي أن نبدأ في تحديد مالمح ھذا المنھج ووضع أصوله وقواعده، وبي
ذا ال ة، وعسى أن نستطيع صنع شيء بھ ة ودراسة العربي ي خدم ه وإيضاح دوره ف مقصودة من

  .الشأن في المستقبل

  الفرق بين النحو و االعراب  :ثانياً 

ا  اتھم مم ع تعريف لقد أتُھم المتقدمون من النحاة بخلط مفھوم النحو بمفھوم اإلعراب، لكن واق
النحو صن دھم، ف الفرق واضح عن ك ،ف ر ذل دم غي وانين التركيب تق ة تختص بدراسة ق اعة علمي

ذا  ؤدي ھ ا أي تركيب ي والصورة التي تعبر عن أي معنى من المعاني المختلفة المراد إنشاء وفقھ
اني  ى المع المعنى، والنظام الذي يحكمه،  أما اإلعراب عندھم  فينطلق من الصورة والوصول إل

ان ال ة نشوئھا، وتبي ي نسجت المخبوءة تحت ھذه الصورة وكيفي م  الكلمات الت ي تحك ات الت عالق
ا يتضح من التعريف  ذا كم تھا، ھ ا ودراس راد إعرابھ ذه الصورة الم ين، وأدت ھ على منوال مع

راح وينسبه لصاحب المستوفى نصه أن النحو ة " :الذي أورده السيوطي في االقت صناعة علمي
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ين ينظر بھا أصحابھا في ألفاظ كالم العرب من جھة ما يتألف حسب اس تعمالھم لتعريف النسبة ب
ى نظم و صورة المعن يوطي،( "صياغة ال وانين واإلعراب )٣٠:ص ،٢٠٠٦ الس النحو إذن ق ، ف

ة  ة، (ھو تطبيق لھذه القوانين في إعراب تركيب لغوي ما، قصد الوصول إلى المعاني الكلي الداللي
  .من التراكيب اللغويةالمستنبطة ) وغيرھا ...النحوية، الصرفية 

يمكن ذه  ف د ھ اظ لتجس ذه األلف جت ھ ف نُس ة، وكي اني المختلف ى المع راب أن يصل إل لإلع
ة،: المعاني، كالمعاني الصوتية اني بعض الحروف الوظيفي اقص، ومع ى  كالجناس الن ذي يتجل ال

ذي  ى ال ا المعن واع منھ في الحركات اإلعرابية والمعاني الوظيفية على مستوى الصرف، وھو أن
ام الكلم ى أقس ة ينسب إل ة والظرفي ذي  ...ة االسمية والوصفية والفعلي ى ال ا المعن ا، ومنھ وغيرھ

راد  ع واألف ث والجم ذكير والتأني ة والت اب والغيب المتكلم والخط ف ك ر التعري ى عناص ب إل ينس
يرورة  ب والص ردة كالطل يغ المج ة بالص اني المتعلق ا المع ر، ومنھ ف والتنكي ة والتعري والتثني

ة والتفضيل والتعجب واالدعاء والمطاوعة والتكلف واعتقا اذ والمبالغ د الشيء على صفه واالتخ
د  د واللواصق كالتوكي اني الزوائ ا المع ة، ومنھ رة والھيئ ة والم ان واآلل ان والمك ة والزم والحرك

ة . وغيرھا ...والتصغير والتعدية  وكل ھذه المعاني الوظيفية التي تؤديھا العناصر الصرفية داخل
  . عرفية اللغويةفي إعداد المعاني ال

ة  اني النحوي ن المع تم بالكشف ع ذي يھ نھج ال ك الم ه ذل راب بأن ى اإلع ر إل يجب أن ينظ
ذه الكلمات إلنجاز  ة تضافر ھ اني، وكيفي والوظيفية المختلفة في أدنى جزء يؤدي معنى من المع

ين ا ات ب ذه العالق ج ھ ا ھذا المبنى ليعبر عن المعنى الكلي الوحيد للجملة، وكيفية تنّس ات، وم لكلم
  . وظيفة كل كلمة نحويا في تكّون الجملة؛ أي موقع ھذه الكلمة من المعنى الكلي المراد من الجملة

ي  واردة ف ات ال وع دالالت الكلم ن مجم ّون م ة تتك ون أن الجمل اس يظن ة الن ك إن عام ذل
ين واإلفصاح ع ة في سياق مع رادف ودخول كلم ن الجملة، وھذا أمر ساذج، إذ كيف نفسر الت

ا  معنى معين لتخالفه في سياق آخر،  فالجملة مستوى آخر من الداللة، فإذا كانت الكلمة في داللتھ
ا  ق منھ ا تتمركز وتنطل ا ربم ى أنھ ة، بمعن ا تصبح نحوي ة داللتھ ي الجمل ة فف ى ھي معجمي األول

  . عالقات تضافرية ألداء معنى جملي، وقد تكون مساعدة في ذلك

ر ن ضرورة اإلع ا تكم ن ھن ات  اب،وم ى الكلم م معن ن فھ ق م م النصوص ال ينطل ألن فھ
  .مفردة فھما معجميا، ألن ھذا كثيرا ما يقود إلى أحكام خاطئة ومشّوھة

ومن مثل ھذا الفھم لشبكة العالقات التي تتضافر فيھا معاني الكلمات حول المعنى المركزي 
ر م ا يتحدث تشومسكي عن مشكلة للكلمة المحورية التي انطلق منھا للتعبير عن معنى ما أو خب

ول)a production problem(ومشكلة األداء ) a perception problem(الفھم  ا " :، فيق فأم
ى جنب مع  مشكلة الفھم فقد تعالج بتأليف محلل إعرابي يتضمن قواعد اللغة المبنية داخليا جنبا إل

ّم جراً،  ... معينة عناصر أخرى، كنظام معين  للذاكرة وطريقة لالقتراب وكمساعدات كشف وھل
ياء  ذه األش ا ھ رابط بھ ي تت ة الت ا بالطريق وال ينبغي أن يحّول المحلل اإلعرابي التراكيب إلى بناھ

ا يسمى  ة م جل (بوساطة اللغة، فمثال ينبغي أن يفشل المحلل اإلعرابي  في أن يفعل ذلك في حال
ة ق الحديق ق ب)طري ا ال تطي ذاكرة بم ل ال ي تحّم ل الت ى ، أو الجم مال إل ن الش ال م بة لالنتق النس
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وھكذا، وأما مشكلة ...  اليمين، أنه ينبغي أن يعكس الصعوبات المجربة مع الجمل من قبيل الجمل
  .)٨٥-٨٤: ص ،١٩٩٣ تشومسكي،( "وغيرھا ...األداء فھي أكثر غموضا إلى حّد بعيد 

اك ع و كانت ھن ي، ول ل اإلعراب اإلعراب ومشكلة األداء ھي مھمة النحوي ال المحل ة، ف الق
ل  ه بالتحلي ق  علي ا أطل ة أو م يتعلق بمشكلة الفھم واإلفھام، وھو المنحى التطبيقي للقواعد النحوي

ى " :النحوي للنصوص، ويعرف تمام حسان النحو ات العضوية حت ه العالق ه نظام تتشابك في بأن
ة  ابك بني ذا التش بح بھ ان،( .."يص ول، )٦٢: ص ،١٩٨٩ حس ى أن يق و ت: "إل ه إذ ل رق إلي ط
ق ذي  )٦٢نفسه، ص ( "التناقض ما صلح التطبي ق ھو اإلعراب ال د التطبي ،وال غرو في أن نع

اني  ه في المب ا نحلل ل م ة بمث ى أن تكون بني ة نشوئھا إل ات ويشرح كيفي ذه العالق ل تشابك ھ يحل
  . اللغوية

و  راب ھ وم اإلع ر إن مفھ ال "وخالصة األم ة ح ات العربي ن خصائص الكلم اإلفصاح ع
ل  ،)٣٤: ص ،١٩٩٩ بلطة جي،(" ركيبھا بوساطة  قواعد علم النحوت د خلي ال محم ا في وق باش

ل " :في معرض الكالم عن اإلعراب) التذكرة من قواعد اللغة العربية(كتابه  اإلعراب ھو تحلي
ة من اإلعراب في  تظھر فيه ماھية الكلمة، ومحلھا من اإلعراب في الجملة،  وأخيرا محل الجمل

ام المقصوسياق الن ى الع م ص، وھذا يقتضي بادئ ذي بدء فھم ما في المفردات، ثم فھم المعن د، ث
ال( ،)٣٥٩ص  نفسه،( "نعرب الكلمة ثم كل جملة ذكر ):  ثم ق ا أي ب ا نحوي ويعرب الفعل إعراب
ء ظاھر أم أھو مبني أم معرب؟ فإن كان مبنيا فعلى ماذا بني؟ وھل البنا :عمله في الجملة كما يلي

ة إذا كان معربا فھل ھو مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ و لماذا ؟ ومقدر  ؟ ولماذا، وما ھي عالم
وغيرھا، ويعرب االسم إعرابا نحويا، فيذكر محله من اإلعراب أھو فاعل أم نائب فاعل  ...ذلك؟ 

ا  أم مفعول ؟ مبتدأ أم خبر ؟ اسم إلحدى النواسخ أم خبر لھا؟ مرفوع أم منصوب أم مجرور ؟ وم
اؤه ظاھر أو عالمة ذلك؟ وھل ھي ظاھرة أو مقدرة ؟ وإذا كان مبنيا فھي  على ماذا بني؟ وھل بن

  ).٣٥٩نفسه،ص ( "مقدر؟ 

ي  بعض ھ ھا ال ع بعض ا  م ال تركيبھ ة ح ات العربي ائص الكلم ام وخص ة األحك إن معرف
  :موضوع  المنھج اإلعرابي، وھذه األحكام والخصائص تختصر في اآلتي
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 ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

نھج اإلعراب إذن اس حسن  - م ه عب ا عرف و  -كم ة صحة "ھ د وضعت لمعرف م بقواع عل
  )).١قم ھامش ر( ١/٧٤ ،١٩٦٢ حسن،( "الكالم العربي على قواعد النحو

ن صحتھا، ب ق م م التحق ائج، ث ر النت ن تقري ارة ع ذلك عب و ب دمات فھ ود المق ى وج اء عل ن
تقراء كالم العرب، : "ويختلف عن علم النحو،الذي ھووالشروط،  تنبطة من اس م بقواعد  مس عل

ا ذي تركب فيھ ذا الكالم ال ، وھو )١/١٥ت،.د األشموني،( "الموصلة إلى معرفة أحكام جراء ھ
  .)٥٠:ص ،١٩٩٩ بلطة جي،( رة عن تقرير قواعد منطقية لھا مقدمات وشروط ونتائجبذلك عبا

ائص  ن الخص ة م ه بجمل تدل علي ى مس ي معط ي ھ ار العلم ي المعي ة ف ناعة النحوي الص
داء المالحظة إزاء  ائن في جوانب إب ة ك اإلبستيمولوجية المكونة له ما دام التحقق الوجودي للعلي

ة "النظر في المعنى"دھا عبارة التجارب والمشاھدة التي تج ادة أو الظاھرة اللغوي ار الم م اختي ، ث
ا ذي يحكمھ انون ال ة أو الق ى النظري ى  -للحصول عل الم شكال ومضمونا عل تقراء الك ك باس وذل

ائع السطحية  مناحي المواءمة للمعاني واألفكار والدالئل بما ھو منجز ومحقق في الظواھر والوق
ا ف تكم إليھ ة، لتح ة البنوي ايا المالحظ ة القض ى جمل النظر إل ا ب ابھات قياس ل المتش د ك ا بع يم

يحترز بھا "والمستقرأة منطقيا، وتعمّم لكي يحكم عليھا بالصدق أو الكذب، وذلك بتعبير السكاكي 
  .)٣٦:ت،ص.د السكاكي،( "عن الخطأ من حيث الكيفية

م اإلعراب، والتقعيد استھداف األشكال والھيئات والوقوف عندھا في مرحلة الكشف ھي مھا
ا  ة الجمع والمالحظة ستفضي حتم م النحو، إذ إن مرحل في مرحلة التأليف ھو جانب مھم في عل
ام  ن ھش وم اب راب بمفھ د اإلع ي قواع ة، وھ ائع اللغوي ى الوق م عل دأ الحك ي مب وانين ھ ى ق إل

  .األنصاري في جانب التحليل

ه س رنا إلي ذي أش المفھوم ال ة ب و إذن صناعة علمي تخدم النح ي يس راء آل راب إج لفا، واإلع
ة  ة بحت ة نحوي ات نوعي ن ممارس ا م ى، انطالق ى المعن ل إل ة، ليص ة القانوني ات النحوي المعطي

الم ائف الك تخراج لط ل اس ن أج رى، م رة أخ ة م اب :وبالغي ن كت م م ا يفھ ذا مم ام "ھ ن ھش اب
ي تحليلي ينظر في ، إذ إن اإلعراب عنده منھج تأمل"اإلعراب عن قواعد اإلعراب" ،"األنصاري

انية أو  ة في أواخر العالمات اللس ة اإلعرابي ن الواسمات اللفظي لطائف العبارات، وليس ھو تمّك
ھا نجدھا في مؤلف آخر للمؤلف نفسه ھو  ى اللبيب عن كتب "نويات الجملة، والفكرة نفس مغن

ك العصر  في"األعاريب ان في ذل د ك ّد اإلعراب ،إذ ق د ح ام عن ن ھش درجة من  ، ولم يقف اب
  .الوضوح المتعارف عليه سلفا عند المشتغلين بھذه المفاھيم شأنه شأن النحو

ي في الخصائص إن النحو ھو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من " :يقول ابن جنّ
ك  ر ذل ب وغي ير واإلضافة والنسب والتركي ر والتكس ع والتحقي ة والجم ره، كالتثني راب وغي إع

ّذ بعضھم ليلحق من ليس أھل العربي نھم، وإن ش م يكن م ا وإن ل ة بأھلھا في الفصاحة، فينطق بھ
  .)٨٨:ص ،٢٠٠١ ابن جني،( "عنھا رّد به إليھا

ذاء  الداعي إلى النظر والتقعيد لكالم العرب ھو داٍع نفسي اجتماعي يستھدف ضبطه في احت
داخل آثار الكالم الفصيح وإخضاعه للمعايير العلمية، وھو الدافع إلى التأليف في  ه ت زمن شاع في
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د  ي تع د واألعراف الت ادات والتقالي اعي للع األلسنة والتحريف، وھذا طبيعي ألن التأسيس االجتم
افي  اعي والثق أثر االجتم ر والت دل والتغي رد جراء التب ه في التم روغ من ه أمر مف اللغة أھم جوانب

ة ات المتحكم وادث والمعطي ة الح ي،ثم إن جھ وي  والنفسي واالقتصادي المعيش انون اللغ ي الق ف
  .غير قارة على حال

انون  أما اإلعراب عند السيوطي فغير النحو، وھو العمل الضّدي الذي ينظر في صالحية الق
ه ي اإلعراب،إذ إن ه ف بة العالج : "المتوصل إلي بته للنحو نس د الصرفية، ونس ى قواع ق عل تطبي

ا النحو ع)٢١:ص ،٢٠٠٦السيوطي،( "للطب، واإلفتاء للفقه ه عن صاحب ، أم ا ينقل و م ده فھ ن
توفي  ب "المس ألف حس ا يت ة م ن جھ رب م اظ الع ي ألف حابھا ف ا أص ر إليھ ة ينظ ناعة علمي ص

ى األخرى داھما إل ى، فيتوصل بإح ظ وصورة المعن ين صيغة اللف بة ب تعمالھم لتعرف النس  "اس
  ).٨٨:نفسه،ص(

وانين  ي ق ر ف تدعت النظ ي اس ة الت و العلّ و ھ اتي للنح د البرغم ة التحدي ب العربي التراكي
  .الفصيحة، ثم الطابع الحتمي لتتبع تمظھر المعاني في بعض األشكال اللسانية حتّم التزام القانون

ر  ذا أمر غي رؤية صاحب التعريف تذھب إلى حّد التطابق بين العالمة اللسانية ومعناھا، وھ
  .ال البنوية كائن في الدراسات اللسانية الحديثة وخاصة السيميائية منھا والتفكيكية

ام اإلعراب  ة منحصرة في أحك ى اإلعراب رؤي وفي جانب آخر يلتئم تيار مضاد، ينظر إل
  .والبناء، كما نبھنا إلى ذلك سلفا

اة  ويين والنح دمين من اللغ د المتق يرد في حاشية الصباّن تعريف للنحو يعضد ما أوردناه عن
م المستخر" :يقول فيه صاحبه تقراء النحو في االصطالح ھو العل تنبطة من اس اييس المس ج بالمق

ا ي ائتلف منھ ه الت ام أجزائ ة أحك ى معرف  ،)١/٢٣ ،٢٠٠٤ الصبّان،( "كالم العرب الموصلة إل
ة " شرح الشواھد"وھنا يشرح صاحب  ى المعرف اييس عل ه المق ده وتوقيف ه بتحدي ي عن قول العين

ي وھو أمر آخر ي ،)١/٢٣نفسه،( وباألحكام على التصريفية والنحوية فيھا ل اإلعراب تضح للمحل
ا العامل في آخر االسم ( أنه سيقف على مھمة األحكام سواء أكانت فونولوجية ي يتركھ اآلثار الت

ب ي التركي ين وروده ف ذي ) ح تقاق ال رة وصيغة االش دة والح اظم المقي ي اللف أم صرفية تنظر ف
  .ن النحوي يضع الكلمة في حركية دينامية وفي البنية الصيغية وصالحيتھا للقانو

أولھما أن النحو نظام من األحكام قائم في :يراوح التحويليون في تعريف النحو بين مترادفين
ه،  ة الكالم المنطوق وفھم ادة ويسّخر لوضع أمثل رة ع ة المبك عقل أھل اللغة،يكتسب في الطفول
تكلم ليقة الم فا لس ا وص ا بھ وي مقترح ا اللغ ة يقيمھ و نظري اني أن النح  والث

  .)٤٧:،ص١٩٨٠الموسى،(

رره األداء، إذ  تفترض النظرية التوليدية التحويلية نظاما للغة كامنا مكتسبا عند أبناء اللغة يب
ليقي " تشومسكي"يعتبر  راض س ى افت ى عل ة يبن اذج التوليدي ا للنم البرنامج األدنوي إطارا نظري

من قوالب  قالب/كونم"فطري، فحواه امتالك اإلنسان لقدرة لغوية، وھذه المقدرة تفسر بارتباط 
وفي نسق اللغة تختزن  ،)٩٤ :ص ،٢٠٠٥ تشومسكي،( الدماغ البشري المخصصة للغة / الذھن
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ي تتمظھر في أنساق اإلنجاز  ارات الت وي في العب ا البن خبرة الصوت والمعنى وأنساق تنظيمھ
ة الصوتية في جھ ة أخرى في الترجم از الخارجي، وذلك من طريق المنطق والفكر ثم من ناحي

انية وفي مستوى النظام  ة اللس ئم العالق ذا النظام تلت النطق واإلدراك الحسي الحركي، وضمن ھ
  .النسقي للفكر يتمثل المعنى

ي،  ادئ النحو الكل ا تتطور تحدّدھا مب ات، وحينم ل للجين ة ھي تمث ا األولي اللغة في مرحلتھ
ر ا يم وسيطية وللمعجم، وتعتب ا تحوي صوتا نھايته نحو خاص ھو اختيار معين لق قا تام ة نس للغ

بية  ة العص رأه األنظم ن أن تق يال صوتيا يمك ة تمث ه اللغ ين ولّدت ر مع وي أي تعبي ة، إذ تح ودالل
 نفسه،( "الحركية، وتمثيال دالليا يمكن أن يقرأه النظام التصوري واألنظمة األخرى للفكر والفعل

  ).٩٥ :ص

م وي والفھ ل اللغ ذلك للتحلي كي ك ترط تشومس دأ: ويش ة  مب ربط ونظري ة ال قاط ونظري اإلس
بية  ات الحوس الحالة اإلعرابية وشرط السلسلة وغيرھا، ثم ال يخفى أن ذلك اإلنجاز يخضع للعملي
ر  ة أكب ّون وحدات تركيبي م تك ة ث الدماغية التي تولّد التعبيرات بجمع السمات في وحدات معجمي

  .)٩٦ص :نفسه( يةبجمع تلك الوحدات التي سبق تركيبھا بدءا بالوحدات المعجم

ة في الصورة  ه المنھجي أتي علي م ت ل، ث ة والنق م والمطابق العمليات التدريبية تنحصر في الف
  .المنطقية والصوتية

ام للنحو، إذ تحدد  ا دور التصميم الع حركات اإلعراب بعد ذلك تتجسد في صور سمات لھ
ـات ذات ـرف الرتبة السطحية لمكونات الجملة والمركب الحدي، وھذه السم ة صـ ة  -طبيع تركيبي

ال داللية مؤولة ومسوغة في الصوت،وتقوم برصد الخصائص السطحية للموضوعات، ومسوغة 
ة ات الحديث ع المركب ا تحرك الحوسبة الخاصة بتوزي داخلي للنحو بكونھ  كذلك داخل التصميم ال

  ).١٩ :ص ،٢٠٠٣الرحالي،(

م ومن ثم يقدم النحو التحويلي بناًء معماريا للجملة ولأل طر المتغيرة داخل الجملة بسبب تحك
ة  اء الجمل ل، إذ إن بن ل أم الفاع ن الفع أتي م د ي ت بتولي ا، إذا تعلق ي تحريكھ ة ف مات اإلعرابي الس
وإحكام تصميمھا سيعطي تثمينھا فيما بعد، حيث تصبح تستجيب لشروط المقروئية، ھذا التصميم 

والت  ال مق ا، النحوي للجملة ستصبح فيه الكلمات واألفع ؤول داللي ي ت ة الت ة تخضع للرتب وظيفي
  .وھذا الترتيب ليس خاضعاً لعمليات الحوسبة أو عالئق الحيز

رات  ق تمظھ ن طري ة م اءات الفعلي ي البن رجم ف ة مت والت الوظيفي ي المق داللي ف ون ال المك
ت السمات اإلعرابية على ھذه المقوالت، غير أن الفعل سيصبح بعيدا في ھذا الطرح، إذ إن السما

ات  تظل المحرك أخر، فس دم أو ت واء تق ه س ذلك رتبت ل، وك ا أي تأوي يس لھ ه ل تمكن علي ي ت الت
ة ال  والت الوظيفي ي المق ر ف ع والنصب والج كال الرف ي أش م ف تنطبع وتتوس ي س ة الت اإلعرابي

  .)١٠٦ :ص ،١٩٨٥ الفھري، :ھذا ما نذھب إليه مخالفين في ذلك( الموقعية

ة نسق الواصف اللساني للتراكيب الل ى معرف ل النحوي سيحتاج إل اره التحلي ذي معي غوية ال
  :القواعد التي تجسدھا
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  .المعجم .١

 :  التركيب .٢

  .المكون المركبي  .أ 

  .المكون الوظيفي  .ب 

  .المكون التحويلي  .ج 

  .المركب الفونولوجي .٣

  .المنطقي/المكون الداللي .٤

وّ  ة ومن جھة أخرى، يجب استحضار قواعد ھذه األنساق ومبادئھا وقيودھا التي تُك ن النحوي
  :)٥٠ :ص نفسه،( ومن جملة ھذه األنساق كما يوردھا الفاسي الفھري

  .نظرية العامل .١

 .نظرية الحاالت اإلعرابية .٢

 .نظرية الُعجر الفاصل .٣

 .نظرية الرابط اإلحالي .٤

  .نظرية المراقبة .٥

ه  زو إلي ه يع ه، وأن ي مؤلفات ي ف راث النحوي العرب دة للت راءة جدي ا الفاسي الفھري ق يعطين
وانين أزمة م ا، وأن الق نھج خاص بھ ى م اج إل ة تحت ة العربي نھج وادعاء علمية، وينفي كون اللغ

  ).٥٦ :ص ،١٩٨٥ الفھري،( المستنبطة في كل اللغات تسري على اللغة العربية

ذلك ول ك ي وصف " :ويق از ف ا أي امتي يس لھ دماء ل د الق ودة عن فة الموج ة الواص أن اآلل
  .)٦١ :ص نفسه،( "من األحوال العربية، بل ھي غير الئقة في كثير

دم الفاسي  درس الحديث،ويق ة العامل في ال دامى ليست ھي نظري إن نظرية العامل عند الق
و  الف النح ا يخ وي قياس ا النح فھا وتحليلھ ي وص د ف ة تعتم انيات الحديث ي اللس دائل ف ري ب الفھ

ي، وتصلح في التاريخي، من خالل نظرية الرتبة، وافتراض قواعد تحكم التركيب اللغوي ا لعرب
  :المكان والزمان على امتداداتھا ومن ذلك

ع   .١ ؤرة أو الموض د الب ى تقعي ل إل ى ب احية اليمن ربط أو الض ع لل ري ال يخض داء الخب االبت
ات االسمية "والتقديم واالشتغال، رى كالمركب ة كب ل مقول والتبئير عملية صورية يتم بمقتضاھا نق

وم )١١٤ :ص نفسه، "(أو الحرفية أو الوصفية ه يخالف المفھ ، ومن ثم فاالبتداء الذي نتحدث عن
م  ا القاعدة، ومن ث ق فيھ ي ال يمكن أن تنطب ة الت ود الجزيري ام نفسه قي التقليدي، إذ يذكر في المق

ة ى مراجع داء :"فكثير من المسائل بحاجة إل تفھام والشرط والتخصيص والم االبت أدوات االس ك
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خة، واأل روف الناس ة والح م الخبري رضوك غول وأدوات الع ل المش وفة بالعام ماء الموص  "س
  ).١١٦ :ص نفسه،(

ر  ك والتبئي د للتفكي رض قواع ة تفت ة المنھجي ى المراجع ة إل ة المحتاج ض األمثل ذه بع ھ
ة  ا وليست ذات قيم ا وداللي ا مؤسسة تركيبي ا صاحبھا بأنھ والزحلقة والخفق، وھي مسائل ينعتھ

  ).١٥٠ :ص سه،نف( .وصفية فقط بل إنھا تفسيرية كذلك
  

  المنھج اإلعرابي واإلجراء المنطقي في التحليل

ة،  باإلمكان الحديث عن لغة اللغة أو الكالم عن الكالم أو لغة لغة اللغة بمفھوم وصورية اللغ
ا  م ننظر منطقي ذب، ث ا بالصدق والك م عليھ ة للحك انطالقا من الجملة التي ستعد قضية حملية قابل

ة أو  فيھا فنعبر عنھا بجملة من دا عن الذرائعي الرموز المنطقية بوصف نسقي داللي صوري بعي
ان أو  ق البرھ ن طري ك م د ذل ة بع اد التداولي ى األبع م وصوال إل ة، ث ة االجتماعي منطق التداولي

ة بالصدق والكذب  ي (العالقات المنطقية والحكم على التراكيب الجملي ي للقضية الت التحقق الفعل
  ).خصية الممكنة في الوجود وفي اللغةتحمل جملة من القضايا الش

دھا  ا بع ة وم طرق التقعيد المنطقي ھي التي ستصف األنساق الصورية للتركيب في الجمل
ة  ة للطريق ة العام م البني ك بفھ ة وذل ة المعطاة والمحقق وكذا اآلليات المنطقية التي تستخدم في اللغ

ر  ي مظھ ى ف ي تتجل ة الت لمات"البديھي ا" المس د  الحدس:ويحكمھ ا قواع ى إعطائن ز إل ذي يرتك ال
ي  ترط ف وي، يش اء اللغ رى للبن ة األخ ايا المختلف تنباط القض ا الس نعتمد عليھ اء وس ية للبن أساس
ردة  اھيم المج ياء والمف ماء بعض األعالم واألش يا كأس اة حدس ون معط ية أن تك اءات األساس البن

د، شجرة،:مثل تن ... حب زي ا، وأخرى خاضعة إلجراءات االس ات وغيرھ ل في العالق باط تتمث
ية  ي األصول القليديس ة ف ات المتمثل ل المعطي يطة مث دس(البس ى اقلي بة إل مى ) نس ا تس ي م وھ

ي،  ،والتبالمحم ان عقل مثل أن ننسب َكتََب إلى غير العاقل ، إذ إن فعل الكتابة ال يحتاج إلى برھ
  .)١٢ :ص ،١٩٨٣ لرحمن،عبد ا( :فھي داللة تضمن، ويصنفھا المناطقة إلى المحموالت التالية

  .١ل ،١ك: ناطق ويرمز لھا ب :مثل الصفات: تحمل عنصرا واحدا .١

 .ضرب، وجد: وھي العالقات القائمة بين شخصين مثل: تحمل عنصرين .٢

 .أعطى :وھي العالقات القائمة بين ثالثة أشخاص مثل :تحمل ثالثة عناصر .٣

 .وھي العالقات القائمة بين ن شخص: تحمل ن عنصرا .٤

  .األشخاص عن الكائنات المدركة حسياّ وما شاكلھايعبر عن 

وم  ك في مفھ وفي مستوى آخر من الوصف والتحليل والتمثل المنطقي يتم فيه التجاوز، وذل
رة" ل" الزم ك مث ثال، وذل ائن  :م و ك ا ھ ا بم ى حصولھا وعالقتھ نبرھن عل ي س تعارات الت االس

  .وكيفية حصول ذلك
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  :ل المنطقي قضية تتكون منتسمى الجملة اللغوية في منطق التحلي

ل رة مث واء أكانت متغي ماء :الحروف الشخصية س ا يحل محل الثوابت كأس الضمائر أو م
ة تُحمل بمجموعات  ة (األعالم، وھذه الحروف الشخصية متغيرة، أم ثابت ة أو متعدي ال، الزم أفع

ة، متصلة باإلضافة بالنعت وبالصفة وبالوصف ال ة، ثالثي ة، ثنائي وة أحادي ا ق ات لھ حالي بمتعلق
ا ار عنھ م صفات، أخب يط ث توى البس ي المس رى ف ة أخ ط ...)إحالي ّون القضية رواب ربط تك ، وت

ين قضية وأخرى  :الروابط األحادية:منطقية مثل مثل عالقات النفي والسلب، وروابط قضوية ب
ل ا :مث ارط واالنتم رط والتش اوي والش اين والتس افؤ والتب تلزام والتك ل واالس ل والفص ء الوص

ل والوصف  ا روابط الشرح والتفسير والتعلي وازي، ويمكن إضافة إليھ واالحتواء والتقاطع والت
ة)نعت، حال( ة البسيطة( ، وفي شكل آخر من أشكال الوصف المنطقي للقضية الجملي ) الجمل

  ).البعض الكل،(توجد األسوار 

اظ " ا األلف أتلف منھ ا لت ا بينھ ة تتركب فيم ارات من إذا كانت الحروف الھجائي أتلف العب ولت
والي بعضھا وراء بعض  إن عناصرھا بت ة، ف ة المحمولي بة لألبجدي ر بالنس ذلك األم اظ، فك األلف
د  ات ق ذه المتوالي تُنشئ عن ھذه المواالة كلمات أو عبارات أي متواليات، إال أن قسما كبيرا من ھ

لسان ما ھو مھمل، ومن الكالم يكون معتل التركيب وال تقبله لغتنا المحمولية، كما أن من ألفاظ ال
ة ه عن إخالل بالقواعد النحوي تج مثل رحمن،( "ما فيه لحن، واعتالل التركيب اللغوي ين د ال  عب

  :ومن ثم يصّح لنا أن نتكلم عن ).١٣ ،١٤ :ص ،١٩٨٣

  .الصحة أو الصدق والكذب أو عدم التحقق من الممكنات الوجودية .١

ة الواحدة  .٢ ين ا(تكّون السلسلة في الكلم ةب ا للكلم ين السالسل الصوتية ) لصواتم وتأليفھ أو ب
ة  ات الداخلي ا بالعملي ه منطقي المركبة إلى تألفھا في حمل صفة فعل أو في توسيع نتحدث عن

 التجميعية،

ي صالحية بعض  ة ھ ة التجميعي ات الداخلي ا العملي تكم إليھ د تح ن القواع ة م اك جمل إن ھن
  . وذلك ما تستوجبه جداول المنطق للقضايا، االنتسابات للقضايا الشخصية للمحموالت

، ومن ثم نبحث عن تحقق عبارة وذلك من خالل جمع قضيتين، تركيب قضيتين ينتج عبارة
اً  ليم التركيب(وھذا الجمع قد يكون متحقق ر متحقق ) س ليم التركيب(وغي ر س إذ نبحث في ، )غي

ل. قةمثل أن تكون القضية التالية غير متحق، عالم القضية األساسية كتب . نبت محمد أو محققة مث
د ة "، محم ى أو مجموع ليمة األول ة الس ارات المحمولي دد العب ى تح دة األول ظ أن القاع ونالح

  . )١٥ . ص، نفسه( "وتسمى ھذه القاعدة بقاعدة االبتداء، العبارات البسيطة

لفا بالسال مة أو وھناك قاعدتان للتوليد ھي حصيلة تركيب القضايا األساسية الموصوفة س
دمھا أوال ة، ع ق المجموع ي تحق روابط ف الل ال ن خ أتي م ذي ي م الوصف ال وانين ( ث ق ق تطبي

  . )والتبعض والتجزؤ أو التكتل في الكل، االنتماء واالستلزام واالحتواء. المجموعات مثل



 ٩٣٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمعي بولعراس
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ة ، وھناك قاعدة الختم وھي التي تفترض إمكان تحقق مجموعات خارج المجموعات الكائن
  . وذلك بحصر المجموعات السليمة، م الوجودبالفعل في عال

ة ات ، يقوم النسق الصوري بوصف القضايا التي تتولد نتيجة المسلمات التركيبي تج مكون فتن
اھي( وتحديد النسق الصوري يتطلب استحضار ثالث خطوات، أو مقوالت نحوية ، ٢٠٠٠، الب

  :ھي) ٢٤. ص

ة .١ ي تتركب   :األبجدي ى الت ن العناصر األول ألف م ةوتت ارات اللغوي ا العب ا ، منھ تج عنھ وتن
  . رموزا مصنفة إلى متواليات مختلفة

وتعمل على تحديد الكيفية التي يتم بواسطتھا االقتران بين مكونات األبجدية  :قواعد التركيب .٢
ارات ، للحصول على قضايا معينة ز العب ليمة التركيب"كما تقوم ھذه القواعد بتميي عن " س

 . غيرھا

وتتحدد في مجموعة من القواعد التي تمكننا من إنتاج قضايا صحيحة من   :جقواعد االستنتا .٣
 . قضايا أخرى صحيحة

ئنا ھي ة  ش ان( ھناك قواعد ومسلمات ننطلق منھا في اشتقاق أي عبارة حمولي د الرحم ، عب
  . )١٦، ١٧. ص، ١٩٨٣

  ١ ≥ مع ن) س ن+(. . . . . )+٢س+(١س+ك ن    ب   

  ب+سا   ب   

  ب+تا   ب   

  ب+ * +ب     ب 

  . . . . صـ، ف، عـ، سـ           سـ 

  . . . ، ١ن، ١م، ١ل، ١ك ن       ك

  سـ، س              سـ 

  ~نا         

           *^ ،٧ ،   ،≡  

جير ي صورة تش ارة ف تق أي عب ن أن نش م يمك ن ث دي ، وم و التولي ن النح تق م ي تش والت
  . الموضوع

ن الممك ارة م ى العب رى عل ي تج ويالت الت ي التح تداللية ف د االس ياغة القواع ا ص ن أيض
ل ، الموصوفة ى التحلي ارة إل حيث نعتبر األصل ونضيف ما قد جرى من تحويل في مستوى العب

ل ارة مث ى العب م عل ى نحسن الحك يعمل " الرجل"فالثابت الشخصي ، جاء الرجل. المنطقي حت

٧ ^

∩ 
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ل المنطقي وصف ، )سالكل (وصف النكرة الذي يسّوره  اني من التحلي م يسوره في الشق الث ث
  . )البعض سـ( التعريف المفيد لالستغراق يسوره

ة توياتھا األولي ي مس ارة ف ي للعب ل المنطق ي التحلي وز ، ال يكتف ي رم ياتھا ف ي تقص ل ف ب
وذلك من خالل إخضاعھا للقواعد التأويلية التي يتولى منطق المجموعات وصفھا أي ، ومكممات

ع ادل والتجمي ات التب ة وعملي ايير الماصدقية ، وصف العمليات الداخلية والخارجي ق مع أي بتطبي
الم  ى ع راد واألشخاص إل الم األف ن ع ون م ذي يتك ارجي ال الم الخ اوز الع ي تتج ة الت والمفھومي

ات الرياضية ابالت والتطبيق ل سنتحدث عن وجود دوال ، اإلمكان وال يتصف ھذا فقط في التق ب
رة ھي ، رياضية ة ، "س"ونتحدث عن عالم ممكن يخضع لمتغيرات كثي ة جبري ات مختلف وتركيب

ة  ة المختلف ات التفاعلي تغناء والعملي ات اإلضافة واالس ة(ھي عملي أثير المختلف أثر والت ل الت ، )مث
ا ا ب ت ة، )س( نرمز لھ ا مختلف الطروحات التكافئي  Pecheux. M. 1969,pp(وسنشتق منھ

التقابل الذي يتعدى الجملة البسيطة إلى موصوفات عددھا عالقات جبرية  أو جانب ) 16-17-18
  . ھي المتراجحات مثل التركيب التالي

  "طالع كتابا ألفه األستاذ، الطالب الذي ألقى العرض"

انية  دالئل اللس تج لل إن دراسة القوانين األساسية لعمليات الذھن التي ھي مظھر ثاٍن للغة المن
ع فيما بعد لقوانين الجماعة اللغوية تسير في اتجاه تأليفي يخضع في بعض في صور كالمية تخض

بھھا ، مظاھره للمحاججة أو نصوص مؤجلة القراءة إن ھذه القوانين تتألف في أشكال عمرانية يش
اط  ي أنم ر ف يولوجية تتمظھ ة فيس ة فيزيائي ات أيوني ة تعالق ا األدل الق فيھ بكيات تتع تشومسكي بش

ة فونول اعالت سطحية مادي ام التف ذرة ولنظ وانين ال ي بحث يخضع لق نمط فيزيق كيلية ب ة تش وجي
ذھب  ى حسب م ة عل وع  . "راسل"الكيميائي ة وبتن ات المختلف اول النظري ذي تح ذا الغرض ال ھ

  . وغيرھا. . . ، تداولية، سيميائية، تشعباتھا أن تثبته في طروحات وقناعات بنوية

ى أن الواسمات  ا إل م كانت نظرتن ن ث وازي وم ي ت ات الت ة طرح لقضية المماحك اإلعرابي
ة ة واالجتماعي رائض الطبيعي ات ، الف اني نظامي تؤسس كل معطي ا معطى لس ى أساس أنھ وعل

ة ة باللغ ة ، الجماعة المتكلم ي صحبت اللغ ة الت ذه الظاھرة الفونولوجي تفحص في ھ اظر والم فالن
االعربية عبر الزمان ھو ذاته الذي يعطي التأويل في الكمي ق بثھ ا ، ات الصوتية وطرائ ى أنھ وعل

  . جذر وامتداد طبيعي في امتداد العربية عبر الزمان والعصور المختلفة

ه وانين الصوتية كالم د طبعت الق ة األول ق تكلم العربي ى ، نفترض أن م ه إل إذا أراد أن ينب ف
ا مرف ه كالم ، وع الشأن قضية ويجعلھا من العناية الفائقة مّد ورفع صوته حيث يجعل من كالم

ل  ن قب رة م ة المجب واد المعجمي ر الم ى أواخ ي الضغط عل د ف ذا الم الم ھ ي الك ب ف م ُحبّ ن ث وم
ن  ر ع ار أي التعبي دث أو إخب ة أو ح ل واقع د لنق راج جدي د وإخ از جدي ي إنج ة ف والمبثوث
ا  ة يتقبلھ ا في صورة دينامي الموضوعات مجسدة في أجسام مادية أو فكرية جامدة إستاتية لتجعلھ
آليف والبنى  ام في تفسير الت اني يسمح بالقي أليف أو في نسق برھ اإلدراك في صورة تحليلية للت

  . التركيبية بمساعدة ھذه االنطباعات الفونولوجية الواسمة للمادة المعجمية
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ة في واسمات  ة المتمثل واد المعجمي في جانب آخر نلحظ الكمية الصوتية الضاغطة على الم
ادة ) الفتح والخفض( عرابيةمن طبيعة الحركات اإل ى الم ز عل ة التركي في مستوى أدنى من أھمي

ند ، المعجمية اً بالمس ر ترابط حيث تجعل الرابط بين ھذه الكلمات والكلمة المحورية في عالقة أكث
ى  ا في الكلمات المصاحبة وعل ى توزيعھ ة يعمل عل ة معجمي الذي ھو المحمول المشحون بكمي

ة وھذا ، المواضيع المحّملة ربط المواضيع األخرى بوسائط مضافة متعلق ذي ي المسند ھو ذاته ال
ر ب آخ ي جان رة وواصفة ف ر مباش رة أو غي ي صور مباش ة ف ي النعت ، تشرح الكيفي زأة ف مج

ق، والوصف د عالئ ي تع ة الت ة الدينامي ادة المعجمي ع الم ة توزي زة لطريق ال(ممي ، أوصاف، أفع
  . ). . . أفعال مساعدة، أخبار

  
  خاتمة

ات م وص واالنطباع ي النص ثالت ف ا للتم ي تحليالتن ف ف اط أن نتوق ف واالعتب ن التعس
ديھي طبيعي ، المختلفة على التوزيع الفونولوجي في الواسمات اإلعرابية التي وّضحنا أنھا أمر ب

ا من المسند أتي لھ ي ت ة الت ادة المعجمي ، في مدى استفادة الكلمات وحصولھا على نصيبھا من الم
، إذ إن التحليل اإلعرابي للقضايا التي تحمل الدالالت المختلفة للمعنى، أمر مفروغ منهبل إن ھذا 

  . ھو الذي يفترض فيه عملية التأليف

التي تنبني  )عتبر النصوص والتراكيب اللغوية دوال تآلفيةت(إن ھذا التحليل للمتآلفات الخطية
ائز المنطق الرياضي ى منطق ينبغي ف، في مفھوم التحويليين إلى رك تند إل ه أن يس ي الوقت ذات
  . االستدالل الرياضي في االعتراف باألسس التالية

  . التسليم المعجمي للمعطى األول والحدسي أو المعارف القبلية للمكونات والمقوالت .١

 . افتراض منطلق للتأليف الفونولوجي  للمعطيات المعجمية .٢

 . ي والخبر في التركيب االسميالفعل في التركيب الفعل. تحديد النواة والمحور مثل .٣

 . قوانين التركيب التي تخضع للمنطق الرياضي .٤

ثال .٥ ب م ي التركي ة ف رى والمفترض ة األخ أويالت المنطقي افة الت د ، "ال". إض ي تفي الت
 وتمييزھا من غيرھا، االستغراق

ات .٦ ياقي للمقام ير الس ه، التفس ة  إذ إن، وقوانين وانين وأنظم ات وق ع لمعطي ان يخض اللس
ا أوم، اقات المختلفة كالنفسيةالسي ى ن ثم كان النحويون على حق حينم ر إل ندوا عامل األث س

ع أو ، المتكلم نفسه ة رف ى قضية معين ه عل ام مدح أو ذم أو أراد التنبي فھو حين يكون في مق
ض ل، نصب أو خف ه مث ه إلي د أن ننب ا نري ذا م ى اال. وھ اة ، ختصاصالنصب عل ومراع

ات االجتماعية كأن األحوال  ياء والممكن الم األش ائع وع يحقّر المتكلم من الموضوعات والوق
ة  مراعاة األحوال أو، عن الرفع من شأنه وخفض ذلك ستغنيفي، أو عالم األشخاص العاطفي

 . والثقافية وأمثلتھا في النحو كثيرة
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ي ھي  .٧ في النظر في معطيات األسلوبيات البنوية واألسلوبيات السياقية في تكوين العبارة الت
 . مفھومھا قضية من المكونات القضوية للنصوص

ة في ، قياينتكلم في اإلعراب باعتباره منھجا ھيرمونط ا المختلف ة في تمثالتھ يستھدف الدالل
ة ، يبحث في كيفية بناء الحجة مثال، أسلوب برھاني استداللي ة والممكن ق الكائن ويبحث في العالئ

ات ب ياء والعالق ين األش ات ب ط العالق ي نم ة ف لوب افتحاص الشروط المنھجي ي أس ائع ف ين الوق
ا . والمنطقية كذلك ا ومعجمي ا ومعنوي ا داللي ا تركيبي ات ويفسرھا بالغي ذه العالق ين ھ ويعرب ويب

اش منھج، وسياقيا في أسلوب جدلي أو مقارن ة للفكر ي ويطرح في نق حول اإلجراءات الداخلي
  . ّملة بإيديولوجيات مختلفةالذي يعمل على تشكيل المادة اللغوية في نصوص مح

تدعي م ر يس و أول مظھ ة ھ ر للواسمات اإلعرابي وني والتقري ق األيق ا أن نجعالتحق ي ن ل ف
  . ھارب ال إنسانا يتصف بصفات أخرى مثال= محمدأن  ھرب محمد. التركيب التالي مثال

ي العملي ا ھ يع وإبرازھ االت للمواض ي اإلح ة ف ات الذھني وني للمتحقق ق األيق ات والتحق
دأ  البسيطة والتمظھرات األكثر بساطة وأكثر تقريرا لعمليات الذھن في إيعاز الرفع للفاعل والمبت

ا ر وغيرھ ن العرب، أو الخب ل م ا يجع ر امم دادا عب ات امت ر اللغ ة أكث اريخ ي ن لت نم ع ا ي و م وھ
ات الطبي التعلم يسيرهبل إنھا ، عبقريتھا ى معطي وي عل ا تحت م نظرا ألنھ ة في لدى مختلف األم ع

ي تتوجه ، طرائق تمثيالتھا لموضوعاتھا المختلفة بابتعادھا عن السمات االعتباطية لألصوات الت
  . إلى الحواس ومنھا حاسة السمع التي تستجيب لطبقات الصوت في شدته وطابعه وارتفاعه

ة  ة وموسومة بظواھر فونولوجي ة منقح ادة المعجمي وزيعي كمي للم ا بصدد ت -صرف'إنن
ى تح) تركيبية ة أخرى إل ة ومن جھ تكم إلى قوانين وعالقات المنطق في الوصف والنظم من جھ

ة   L’expression(سياقات خارج السياقات النصية التي تتجسد في ظواھر المسكوكات اللغوي
idiomatique (كالمتالزمات المتكلمة ال المائعة .  

ا ذه المتالزم ى من ھ انيةالسؤال الذي يطرح كيف يمكننا أن نشتق المعن ھل نكتفي ، ت اللس
ومن ھنا سنتكلم ، واحدة توازي الكلمات ةلتأم أننا سننظر إليه كك، بالتسّذج اإلعرابي كما نُظر إليه

  . عن وظائف التراكيب بإسقاطاتھا الوظائفية أي طروحات الذرائعية

ي يصدق أنما يعاب على النظرية التحليلية البرھانية أنھا ركزت  ى الجمل القضوية الت  عل
م، حكم عليھا بالصدق والكذبيُ  ا الحك ي ال يصدق عليھ ائية الت ، بينما ھناك كثير من الجمل اإلنش

ة(ومن ثم يسوغ لنا القول بأنظمة السياقات التي تطبع أحوالھا حال القضية  أن ) الجمل اإلخباري ك
ا ي وغيرھ تفھام والتمن ات االس ي مقام ون ف يالت الداخل، تك دعم التحل ب أن ن م يج ن ث ةوم  ي

  . التي تحكم السياقات الخارجية للنصوص للنصوص بقوانين المنطق

ة في وخالصة القول أ وانين المنطق في استنطاق الدالل املي يستخدم ق ن اإلعراب عمل تك
ة ب المختلف ل والتراكي ايا والجم ة ، القض ة النحوي ات القواعدي ى المعطي ك عل ي ذل تندا ف مس

اب ة للخط روف المختلف ك، والظ ى ذل افة إل ي  إض ر ف دى النظ يلة تتع ة أص فة عربي و فلس فھ
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