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عبد النبي الهماني *

ظاهرة اإلعراب بين المواضعات اللغوية 
والعالقات التجاورية

تقوم هذه الدراسة عىل رشح تفصييل لظاهرة اإلعراب بي املواضعات اللغوية والعالقات 
واإلعراب  اللغوية،  واملواضعات  اإلعراب  هي:  مستويات  ثالثة  خالل  من  التجاورية، 
تأكيد  إىل  وصواًل  والتواصل،  اإلبالغ  وحتقيق  واإلعراب  املعياري،  اللغوي  والتفاعل 
واإلبانة  اللفظية  اإلشارات  إيضاح  واإلبانة؛  اإليضاح  بقطبي  اإلعراب  ظاهرة  ارتباط 
واملعايري  األصول  وفق  والباطنة،  الظاهرة  املتكلم  حلاجات  بياًنا  اللغوية  املواضعات  عن 
يف  اإلعراب  ظاهرة  وتّذر  والسامع،  املتكلم  هذا  بي  اللغوي  التواصل  سنن  حتكم  التي 
بإرجاع  الكالم،  استنطاق أرسار  إىل  الثبات عند األصول  التي تاوزت  احلّية  اللغة  كيان 
اللغة  ثنائية  القائمة عىل  العلمية  املعادلة  األصوات إىل علل وأسباب، وهي بذلك ترّسخ 

املعربة والبناء الذهني.

وتأيت الدراسة ضمن اقتناع بأن ظاهرة اإلعراب ظاهرة العربية بامتياز حتتاج إىل االستنطاق، 
كام حتتاج إىل املساءلة والتوجيه نحو االستغالل الذي خيدم هذه اللغة وآفاقها املستقبلية. 

*    أستاذ باحث من املغرب.

االصطالحي،  بي  ترتاوح  واإلشكاالت،  األرسار  من  بالعديد  حمفوفة  ظاهرة  اإلعراب  يبقى 
نتاج  هي  الظاهرة  هذه  أن  اعتبار  عىل  واملعياري  النحو،  وعلم  واإلعراب  النحو  بي  كالفارق 
التاريخ معايري تستقيم هبا األصوات،  مّر  التي شّكلت عىل  عمل إجرائي لكثري من األصول واحلدود 
ما  االنسجام واالتساق  فيه من  نظًم  لتصوغ  التجاورية،  والعالقات  اللفظية  املتتاليات  بعللها  وتتناسق 
عن  واإلفصاح  وللبيان  املنشود،  لإلبالغ  حتقيًقا  العرب،  به  اختصت  بم  حمتفًظا  العريب  الرتكيب  جيعل 
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املعاين. وإذا كان هناك ما يعيق هذا التبي ويفسد اإلعراب، فقد جرى االنتصار لكفة املعنى واإلمساك 

بالتوجيه والتصويب.
أمسكت ظاهرة اإلعراب بمحوري اإليضاح والبيان وفق املعايري التي حتقق التواصل وتضمن كلية اللغة 
وحيوّيتها، كم أمسكت بم يتطلبه ذلك من بالغة وفصاحة، ومن اتساق وانسجام بي مستويات اخلطاب.                                                                                             
وقد أثارت الظاهرة مسألة التفاعل املوضوعي بي املعاين اللغوية واملعاين الرتكيبية لدور ذلك يف احلفاظ 
املعاين  إسقاط  بنظرية  االرتباط  عن  بعيًدا  عليها،  تقوم  التي  اجلملية  واألسس  العربية،  خصائص  عىل 
املعجمية أو املقامية، وإعالء املعاين الوظيفية التي قد ُتْسِقُط يف األنمط الصورية والنمذج اللغوية الثابتة مّما 

يتناىف وإبداع اللغة.                                                               

اإلعراب والمواضعات اللغوية
فهي  واإلعراب،  والبيان  واملجاز،  والسعة  واإلعجاز،  القرآن  لغة  العربية،  باللغة  العريب  اإلنسان  تكّرم 

الوسيلة الفاعلة يف حتقيق التواصل بي املتكلمي، وتلبية حاجاهتم، أكانت حارضة أم غائبة.
علمؤها  فدأب  املفصحة،   وأساليبها  الضابطة،  قوانينها  لوال  ذلك  حتقيق  عىل  قادرة  العربية  تكن  ومل 
واألنظمة يف سبيل  القواعد  وإرساء  األساليب،  القواني وأرسار هذه  الكشف عن هذه  جاهدين عىل 
العرب،  ديوان  العريب  الشعر  عىل  ذلك  يف  معتمدين  يشينها،  قد  دخيل  أّي  من  اللغة  هذه  عىل  احلفاظ 
وعىل القرآن الكريم وحديث الرسول، فكان هلم يف ذلك النفع الكبري واملزية العظمى. يقول ابن جني 

)ت )9) هـ())(:
ولو كانت هذه اللغة حشًوا مكياًل، وحثًوا مهياًل، لكثر خالفها، وتعادت أوصافها: فجاء 
والنصب  النصب،  بحروف  واجلزم  به،  واملفعول  إليه  املضاف  ورفع  الفاعل،  جر  عنهم 
بحروف اجلزم، بل جاء عنهم الكالم سدى غري حمصل، وغفاًل من اإلعراب، والستغني 

بإرساله وإمهاله عن إقامة إعرابه، والكلف الظاهرة باملحاماة عىل طرد أحكامه.
فاإلعراب عند ابن جني ليس موقوًفا عىل اإلشارات اللفظية، أو االنتحاء إىل سمت كالم العرب، ومّما 
ورد صحيًحا، بل هو مرتبط بقطبي اإليضاح واإلبانة عن املواضعات اللغوية لتحقيق الفهم واإلفهام بي 
السامع واملتكلم، إليضاح املعنى واإلبانة عنه صحيًحا ومضبوًطا، بعيًدا عن اللبس أو اإلخالل، وإثبات 

ما مفاده أن اإلعراب سليقة ُفطر عليها اإلنسان العريب يف لغته من دون تكلف أو تعّسف. 
ومكانته  أمهيته  بّينوا  الذين  املتقدمي  العربية  علمء  عند  بالغة  بأمهية  حظيت  التي  العلوم  من  واإلعراب 
ين اإلسالمي واللغة العربية من التحريف أو اللحن  وعالقته باملعنى، يدفعهم إىل ذلك احلرص عىل الدِّ

حتى تبقى اآلرصة موصولة بي املسلم وكتابه العزيز، تقول الدكتورة منرية العلوال))(:    
)   أبو الفتح عثمن بن جني، اخلصائص، حتقيق حممد عيل النجار )]د. م.[: املكتبة العلمية، ]د. ت.[(، ج )، ص ))).

)   منرية بنت سليمن العلوال، اإلعراب وأثره يف ضبط املعنى: دراسة نحوية قرآنية )اإلسكندرية، مرص: دار املعرفة، )99)(،  ص 68). 
وتقول العلوال يف السياق نفسه: »بّيـن علمء العربية مكانة اإلعراب وأثره يف ضبط املعنى والكشف عنها وأكثروا من القول فيه، وأولوه 
املذكور، ص 69)(.  )املصدر  والسيوطي«  وابن عصفور  والعكربي،  فارس،  وابن  وابن جني،  والزجاجي،  قتيبة  كابن  كبرًيا،  اهتمًما 
هلذا، كان املسلم يراعي اإلعراب جتنًبا لكل حلن. تقول العلوال: “من هنا كان اللحن عيًبا حيط من منزلة الرشيف، فاملسلمون جيتنبونه كم 

جيتنبون الذنوب، وكانت هذه حال املسلمي مجيًعا، خلفاء وأمراء ووالة وعلمء، وأعياًنا« )املصدر املذكور، ص 69)(.
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وحظي اإلعراب بمكانة رفيعة عند األئمة املتقدمي من علمء اللغة والنحو، حيث بّينوا 
أمهيته، ومكانته وعالقته باملعاين، واهتممهم هذا إنم منبعه حرصهم عىل اإلسالم وعىل لغة 

القرآن سليمة من كل يل أو حلن أو حتريف، لتظل األّمة موصولة بكتاهبا الكبري.
إىل  وفطنوا  املزية،  هذه  أدركوا  الذين  العربية  علمء  عند  ترسخت  حقيقة  باإلعراب  العربية  ارتباط  إن 
أرسارها، فنّوهوا هبا ودافعوا عنها يف جمالسهم ومناظراهتم. يقول أمحد بن فارس )ت 95) هـ( يف باب 

»ما اختصت به العرب من العلوم«))(:    
من العلوم اجلليلة التي اختصت هبا العرب اإلعراب الذي هو الفارق بي املعاين املتكافئة 
يف اللفظ، وبه يعرف اخلرب الذي هو أصل الكالم، ولواله ما ُمّيز فاعل من مفعول، وال 
مضاف من منعوت، وال تعجب من استفهام، وال صدر من مصدر، وال نعت من تأكيد.

أو مقتبسة من لغات األمم األخرى،  مل تكن ظاهرة اإلعراب وليدة االبتكار، أو موجودة من عدم، 
القرآن  يف  ورودها  أصالتها  عىل  والدليل  معروًفا،  تاريًيا  ارتباًطا  بالعربية  ارتبطت  أصيلة  ظاهرة  بل 
والنحاة،  النحو  ظهور  قبل  املكتوب  ورسمه  الشفهية،  الرواية  طريق  عن  إلينا  وصل  الذي  الكريم 
من  ُيعتربان  اللذين  للسكون  احلركة  مزاوجة  عىل  وزنه  يتوقف  الذي  القديم  العريب  الشعر  ويف 

مقومات اإلعراب.
لقد كسب اإلعراب خلوده يف القرآن الكريم وحديث الرسول )( والشعر العريب، وهتميشه مغالطة 
كبرية يف حق الكالم العريب الذي سيفقد الكثري من مجاليته؛ ذلك أن اإلعراب ليس زائًدا، وارتباطه بالكالم 
ليس اعتباًطا، وإنم له وظيفة أساسية يف اللغة، به يتضح املعنى وتنكشف الصالت النحوية بي الكلمت يف 

الرتكيب الواحد. يقول أمحد بن فارس))(:                                                         

فلذلك قلنا: إن علم اللغة كالواجب عىل أهل العلم، لئال حييدوا يف تأليفهم أو فتياهم عن 
سنن االستواء.                                                                                            

وكذلك احلاجة إىل علم العربية، فإن اإلعراب هو الفارق بي املعاين. أال ترى أن القائل إذا 
قال: )ما أحسن زيد( مل ُيْفَرق بي التعجب واالستفهام والذّم إاّل باإلعراب؟

بل  اللغة،  حتكم  التي  واملعايري  احلدود  عىل  والثبات  األصول،  عتبة  عند  اإلعراب  وظيفة  تقف  ومل 
وظائفه  وحتديد  اإلعراب،  هذا  أرسار  استنطاق  يف  واالجتهاد  التحول،  عتبات  إىل  ذلك  جتاوزت 
يف  التأثري  عىل  وبقدرته  لذلك،  إعراًبا  فسمّي  والتوضيح،  التبّي  أي  املعاين،  عن  اإلبانة  عىل  بقدرته 
َعَرَب  يزيل  بذلك  وهو  أصوات،  أو  عالمات  من  يلحقها  بم  الكلم  أواخر  بتغيري  اللفظية  املتتاليات 

)   أبو احلسي أمحد بن زكريا بن فارس، الصاحبي، حتقيق السيد أمحد صقر )القاهرة : مطبعة عيسى البايب احللبي، 977)(، ص 76، 
رشحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق  وأنواعها،  اللغة  املزهر يف علوم  السيوطي،  بكر  أيب  بن  الرمحن  الدين عبد  وجالل 
حواشيه حممد أمحد جاد املوىل، عيل حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم )بريوت: املكتبة العرصية، 987)(، ج )، ص 7))-8)). 
وتقول العلوال يف السياق نفسه: »فاإلعراب مّما اختص اهلل به لغة العرب فارًقا بي معانيها، كاشًفا عن أرسارها، فهو اإلبانة عن املعاين 

باأللفاظ  كم قال ابن جني«. انظر: العلوال، ص 69).
)   ابن فارس، ص 55. وتتحدث العلوال عن العالقة بي العربية والسليقة من جهة والعرب ولغتهم العربية من جهة أخرى، حيث 
تقول: »العرب ورثوا لغتهم معربة ينطقوهنا فطرة وسليقة دون أن حياولوا بحث علل هذه اللغة أو وضع ضوابط لنحوها، ألهنا كانت 

عندهم مضبوطة«. انظر: العلوال، ص 68).

دراسات وأبحاث: في اللغة والتاريخ والهوية
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بإعرابه،  السامع  إىل  ويتحبب  يتودد  كأّنه  املتكلم  كان  وملّا  للسامع.  حمبًبا  ليصري  فساده،  أي  الكالم 

إعراًبا))(.                                               سّمي 
وهكذا توّجه بعض الدارسي إىل نقد احلدود املقدسة التي رسمها النحاة للنحو حتى أصبح علًم لإلعراب، 
ويف هذا التحديد تضييق خلناق البحث النحوي، وإفساح لدور اإلعراب يف كشف أرسار العربية بإرجاع 
احلركات إىل علل وأسباب، وُهم يف الوقت نفسه يلّحون عىل انفتاح الرصيد املعياري للغة العربية عىل 
واللغوي  املفرد  اللغوي  املستويي:  عىل  واالنسجام  االتساق  حتقيق  يف  أثره  تقّفي  وعىل  الكالم،  تأليف 
املرّكب، لتصوير ما يف النفوس، والتعبري املقصود حتقيًقا للتواصل وللفهم واإلفهام بي السامع واملتكلم. 

يقول مصطفى إبراهيم عن النحاة )6(:                     
وقد أطالوا بذلك مراقبة أواخر الكلمت، وربم اختلفوا فيها، وجتادلوا عندها. وطول هذه 
املراقبة ودأهبم عليها هداهم إىل كشف رّس من أرسار العربية عظيم؛ وهو أن هذه احلركات 
ترجع إىل علل وأسباب يطرد حكمها يف الكالم، ويمكن الرجوع إليها واالحتجاج هبا.    

فاإلعراب من الظواهر التي أكسبت اللغة العربية املكانة املرموقة، واملرونة يف التعبري عن خمتلف جماالت 
احلياة من دون التواء أو تعقيد، ألن من وظائفه األساسية الوضوح وإزالة اللبس وإعطاء الكلمت حرية 

املواقع، وهو ما يساهم يف تنوع الرتاكيب بحسب املوقف واملقام.
لقد ُعدَّ اإلعراب ظاهرة متّيز اللغة العربية، وفارًقا بي املعاين، وكاشًفا عن األرسار، ودليل إعجاز، كم 

اعُترب، عىل حد تعبري القدماء، وشًيا للعربية، وحلية هلا. يقول ابن قتيبة )ت 76) هـ( )7(:                 
وهلا )اإلعراب( الذي جعله اهلل وْشًيا لكالمها، وحلية لنظامها، وفارًقا يف بعض األحوال 

5   انظر: أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن األنباري، أرسار العربية، عني بتحقيقه حممد هبجة البيطار )دمشق: املجمع العلمي العريب، 
957)(، ص 8)-9). ويربط الزخمرشي بي اإلعراب وعلم البيان ونظم القرآن ربًطا وظيفًيا لقدرته عىل استقراء املحاسن، وحتقيق 
اإلثارة. يقول: »هذا وإن اإلعراب أجدى من تفاريق العصا، وآثاره احلسنة عديُد احلىص، ومن مل يتق اهلل يف تنزيله، فاجرتأ عىل تعاطي 
ٌل وافرتاء وهراء، وكالم اهلل منه براء. وهو املرقاة املنصوبة  تأويله، وهو غري معرب، فقد ركب عمياء وخبط خبط عشواء، وقال ما هو تقوُّ
اّد لطرق اخلري كيال تسلك،  ادُّ عنه كالسَّ إىل علم البيان، املطلع عىل نكت نظم القرآن، الكافل بإبراز حماسنه، املوكل بإثارة معادنه، فالصَّ
واملريد بموارده أن تعاف وترتك«. انظر: أبو القاسم حممود بن عمر الزخمرشي، املفصل يف صنعة اإلعراب )بريوت: دار ومكتبة اهلالل، 

)99)(، ص 9).                                                                                                                      
إىل جانب ذلك، يربط اإلمام شمس الدين حممد بن أمحد القريش الكييش )ت 695 هـ( بي داللة الكلمت عىل الذات، واإلعراب الذي 
ولذاك  الذات  عىل  للداللة  وضعت  الكلمة  أن  كم  الذات،  أحوال  عىل  للداللة  وضع  يقول: »واإلعراب  أحواهلا.  عىل  للداللة  وضع 
الكلمة؛ ألن مدلوهلا ال يتلف، ويتلف اإلعراب ألن مدلوله يتلف، ومل جُيعل اإلعراُب يف األول واألوسط حمافظة عىل  ال ختتلف 
األوزان«. انظر: حممد بن أمحد بن عبد اللطيف الكييش، اإلرشاد إىل علم اإلعراب، حتقيق ودراسة عبد اهلل عيل احلسيني الربكايت وحمسن 

سامل العمريي )مكة املكرمة؛ الرياض: جامعة أم القرى، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، 989)(، ص 79.
الرتابط بي  أدى هذا  الكتاب اإلسالمي، )99)(، ص 0) و0)-))، وقد  دار  )القاهرة:  النحو، ط )  إحياء  إبراهيم مصطفى،     6
قواني نظام هذه اللغة واإلعراب إىل ما أسمه مصطفى إبراهيم حّس العرب باإلعراب، يقول: »وإمجال ما يف هذا الفصل أن حّس العرب 
باإلعراب وإكرامهم له دعاهم أن يضبطوا بالنقط آخر الكلمت يف القرآن الكريم حي يكتبونه، وأن ممارسة النحاة هلذا الضبط هدهتم إىل 

كشف علل اإلعراب«. 
7   أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، رشح السيد أمحد صقر، ط ) )بريوت: دار الكتب العلمية، )98)(، ص 
)). حتدث ابن قتيبة عن اإلعراب يف باب )ذكر العرب وما خصهم اهلل به من العارضة والبيان واتساع املجاز(، وقدم عن أمهيته أمثلة 
من القرآن ومن احلديث، وأمثلة من صنعه، من ذلك  قوله بخصوص قول الرسول )( »ال ُيقتل قريش صربًا بعد اليوم«: »فمن رواه 
)جزًما( أوجب ظاهر الكالم للقريش أال يقتل إن ارتد، وال يقتص منه إن َقتل. ومن رواه )رفًعا( انرصف التأويل إىل اخلرب عن قريش: أنه 

ال يرتد منها أحد عن اإلسالم فيستحق القتل. أفم ترى )اإلعراب( كيف فّرق بي هذين املعنيي« )املصدر املذكور، ص 5)(.
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بي الكالمي املتكافئي، واملعنيي املختلفي كالفاعل واملفعول، ال ُيفرق بينهم، إذا تساوت 

حاالمها يف إمكان الفعل أن يكون لكلِّ واحٍد منهم إاّل )باإلعراب(. 
وقد أرسى البعض معادلة علمية جتمع بي طرفيها اللغة املعربة والبناء الذهني والعقيل، لتأيت التفصيالت 
التي ترسخ اجلدلية الثنائية بي املتكلم العريب والرموز أو العالمات أو األصوات الدالة وامُلبينة عن القصد، 

وصواًل إىل تفاعل وتداخل اإلعراب بم هو لغوي وحضاري واجتمعي. يقول سليمن ياقوت )8(:
أيًضا  ويمثل  التامة،  اجلمل  تكوين  يف  مصوًرا  اللغوي  التطور  قمة  يمّثل  إذن  فاإلعراب 
قمة التطور احلضاري واالجتمعي، ألن كتابة لغة معربة أو النطق هبا يتطلب ذهًنا واعًيا 
وعقاًل نامًيا ليطابق بي املعاين التي يف نفس اإلنسان وبي الرموز التي عىل أواخر الكلمت  

املنطوق هبا، تلك الرموز التي تدل عىل ما يريد إظهاره من املعاين. 

اإلعراب والتفاعل اللغوي المعياري

إن ارتباط العربية باإلعراب ارتباط جوهري وعميق، يتفاعل فيه مدلول املكون اللغوي بالوظيفة النحوية 
العالقات  فيها  تفرغ  مباين  إاّل  ليست  والكلمت  األدوات  أن  ذلك  العريب؛  الرتكيب  داخل  يؤدهيا  التي 

اإلعرابية تأثريها املعنوي، ومن ثم وظائفها النحوية. يقول ابن يعيش )ت))6هـ()9( :   
و)اللغة( عبارة عن العلم بالكلم املفردة، و)اإلعراب( عبارة عن اختالف أواخرها إلبانة 

معانيها.
يكشف هذا النص عن استحالة الفصل بي اللغة واإلعراب، ملا بينهم من روابط معنوية وتركيبية عميقة، 
ذوات  األطراف مجيًعا  العربية، ألن  اللغة  يتكلم  اإلعراب ومن  بي ظاهرة  قطيعة  إحداث  يستحيل  كم 
مسامهة يف حتقيق اإلبالغ والتواصل الذي ترمي إليه أي لغة إنسانية. يقول أمحد بن فارس يف باب »اخلطاب 

الذي يقع به اإلفهام من القائل والفهم من السامع«)0)(:              
فيمن  هذا  الترصيف.  واآلخر  اإلعراب،  أحدمها  وجهي:  من  املتخاطبي  بي  ذلك  يقع 
يعرف الوجهي، فأّما من ال يعرفهم، فقد يمكن القائل إفهام السامع بوجوه يطول ذكرها 
ل عىل ما يقع يف كتاب اهلل جل ثناؤه من اخلطاب أو يف سّنة  من إشارة وغري ذلك. وإّنم املعوَّ

رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسلم أو غريمها من الكالم املشرتك يف اللفظ.

إن اإلعراب والترصيف أداتان من األدوات التي حتقق التواصل بي املتكلم والسامع، ولن يعرف هاتي 
فغرض  احلاجات؛  وحتقيق  املنشود  التفاهم  عنه  غاب  وإاّل  تاًما،  إتقاًنا  الضاد  لغة  يتقن  من  إاّل  األداتي 

8   أمحد سليمن ياقوت، ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب وتطبيقاهتا يف القرآن الكريم )اإلسكندرية، مرص: دار املعرفة اجلامعية، )99)(، 
ص 59) و)6)، ويستمر يف ربط أطراف هذه املعادلة التي تستخلص يف النهاية بعد املالحظة والتجريب والتحليل واملقارنة واالستدالل، 
ترابط اإلعراب بم هو تراثي، يقول: »والشك أن اإلعراب مرتبط بالرتاث العريب القديم من شعر ونثر، وال يمكن فهم هذا الرتاث دون 

اإلعراب، وقد بّي أكثر من نحوي عدًدا من األمثلة التي ال يتضح معناها إاّل باإلعراب«.
9   أبو البقاء يعيش بن عيل بن يعيش، رشح املفصل، 0) ج يف ) مج )بريوت: عامل الكتب، ]د. ت.[(. ج )، ص )).

0)   ابن فارس، ص 09). وقد أورد السيوطي )ت))9ه( هذا الباب بكامله منسوًبا إىل ابن فارس يف: السيوطي، املزهر يف علوم اللغة، 
ج )، 9))-0)).
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املتكلم لن يتضح من دون إعراب، املعيار الذي يكشف صحة الكالم ورجحانه من نقصانه، واملقياس 
الذي يعرف به الصحيح من السقيم، فيتعلق به الذهن أو يمّجه. يقول أمحد بن فارس)))(:                            

فأّما اإلعراب، فبه مُتّيز املعاين وُيوقف عىل أغراض املتكلمي. وذلك أن قائاًل لو قال: )ما 
أحسْن زيد( غري معرٍب، أو )رضَب عمْر زيد( غري معرب، مل يوقف عىل مراده. فإذا قال: )ما 

أحسن زيدًا( أو )ما أحسن زيٍد( أو )ما أحسَن زيٌد( أبان باإلعراب عن املعنى الذي أراده.
وللعرب يف ذلك ما ليس لغريها، فهم يْفُرقون باحلركات وغريها بي املعاين. 

فتأدية الكالم لوظيفته التواصلية رهي بقصد املتكلم، وهذا مستوى من مستويات عديدة تشّكل نظرية 
بدهيية للفهم واإلفهام. وال نغفل يف هذا النطاق التمييز الوارد لدى العلمء القدماء بي الكالم والكلم)))(،        
الرىض  حيصل  معاين  إىل  تقصد  مؤلفة  داللية  منظومة  اللغوية  مكوناته  شّكلت  خطاب  كل  هو  فالكالم 
املفيد  إاّل عىل  فالكالم بذلك ال يطلق  يفيد وما هو غري مفيد،  ما  فيرتاوح مدلوله بي  الكلم،  أّما  عنها. 

خاصة، يقول أبو احلسن عيل اآلمدي )ت))6 هـ( يف حقيقة الكالم)))(:                   
كلفظ  أصاًل،  يشء  عىل  يدّل  له  جزء  وال  معنى،  عىل  بالوضع  دّل  ما  فهو  حقيقته،  أّما 
اإلنسان، فإن )إنـ( من قولنا: )إنسان(، وإن دلَّت عىل الرشطية فليست إذ ذاك جزًءا من 
لفظ اإلنسان؛ وحيث كانت جزًءا من لفظ اإلنسان، مل تكن رشطية، ألن دالالت األلفاظ 
ليست لذواهتا، بل هي تابعة لقصد املتكّلم وإرادته. ونعلم أن املتكلم حيث جعل )إْن( 

رشطية، مل يقصْد جعلها غري رشطية.
والضوابط  القواعد  عن  بالنظام  وزاغ  املعنى،  يْشكل  ما  كل  عن  ابتعد  إذا  مفيًدا  كالًما  القول  وُيعترب 

))   ابن فارس، ص 09)، والسيوطي، املزهر يف علوم اللغة، ج )، ص 9)).
))   نجد مثل هذا التمييز عند جّل علمء النحو والعربية، نذكر عىل سبيل املثال ال احلرص: 

- أبو العباس حممد بن يزيد املربد )ت85)هـ(، حيث يقول: »فالكالم كّله: اسم، وفعل، وحرف جاء ملعنى. ال يلو الكالم عربًيا كان أو 
أعجمًيا من هذه الثالثة«. انظر: أبو العباس حممد بن يزيد املربد، كتاب املقتضب، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة )القاهرة : جلنة إحياء 

الرتاث اإلسالمي، )99)(، ج )، ص ))).
»القول يف حقيقة الكالم«: »زعم قوم أن الكالم ما ُسمع وفهم، وذلك قولنا: )قام  حيث يقول يف باب  أبو احلسي أمحد بن فارس،   -
زيد( و)ذهب عمرو(. وقال قوم: الكالم حروف مؤّلفة دالة عىل معنى. والقوالن عندنا متقاربان؛ ألن املسموع املفهوم ال يكاد يكون إاّل 

بحروف مؤّلفة تدل عىل معنى«. انظر: ابن فارس، ص 87.             
- أبو حممد القاسم بن عيل احلريري البرصي )ت6)5هـ(، يقول يف باب الكالم: »الكالم: عبارة عّم حيسن الّسكوت عليه، وتتم الفائدة 
به، وال يأتلف من أقّل من كلمتي«. انظر: أبو حممد القاسم بن عيل احلريري، رشح ملحة اإلعراب، حتقيق وتعليق بركات يوسف هبود 

)بريوت: املكتبة العرصية، 997)(، ص )6.
- أبو الربكات األنباري )ت577هـ(، حيث يقول مفرًقا بي الكالم والكلم: »فإن قيل: فم الفرق بي الكلم والكالم؟ قيل: الفرق بينهم 

أن الكلم ينطلق عىل املفيد وعىل غري املفيد، وأّما الكالم فال ينطلق إاّل عىل املفيد خاصة«. ابن األنباري، ص ).
البقاء بن يعيش النحوي )ت))6هـ(، الذي فّرق بي الكلمة والكالم من جهة والكالم والقول والكلم من جهة أخرى، يقول:  - أبو 
»واجلواب أن الكالم عبارة عن اجلمل املفيدة، وهو جنس هلا، فكل واحدة من اجلمل الفعلية واالسمية نوع له يصدق إطالقه عليها، كم 
أن الكلمة جنس للمفردات...؛ وأّما الكلم فجمعة كلمة كلبنة ولبن وثفنة وثفن، فهو يقع عىل ما كان مجًعا مفيًدا كان أو غري مفيد...، وأّما 
القول، فهو أعم منهم ألنه عبارة عن مجيع ما ينطق به اللسان تاًما كان أو ناقًصا، والكالم والكلم أخص منه«. انظر: ابن يعيش، ج )، ص )).

انظر أيضًا: أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت، رشح املقدمة اجلزولية الكبري، درسه وحققه تركي بن سهو بن نزال العتيبي، 
) ج، ط ) )بريوت: مؤسسة الرسالة، )99)(، ج )، ص 96)؛ أبو احلسن عيل بن مؤمن بن حممد بن عصفور، املقرب، حتقيق أمحد 
عبد الستار اجلواري وعبد اهلل اجلبوري، احياء الرتاث اإلسالمي؛ ) )بغداد: مطبعة العاين، )97)(، ج )، ص 5)، وأبو العرفان حممد 
بن عيل الصبان، حاشية الصبان عىل رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك، حققه وضبطه وصححه وخرج شواهده إبراهيم شمس الدين، 

) ج )بريوت: دار الكتب العلمية، 997)(، ج )، ص 9).
))   عيل بن حممد سيف الدين اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام )بريوت: دار الكتب العلمية، )98)(، ج )، ص 8).
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املتعارف عليها بي أفراد املجموعة اللغوية الواحدة، من فصل بي اإلعراب واملعنى الوظيفي، أو إبدال 
بي احلركات من حيث املواقع، أو تغيري يف الرتب املعهودة. وكلم حصل ذلك، ورد الشذوذ واختلفت 

التأويالت، وضاع املعنى وغاب القصد املنشود. يقول ابن األثري )ت7)6هـ()))(:         
َزْيْد(، ومل يبّي اإلعراب يف ذلك ملا علمنا غرضه منه،  وكذلك لو قال قائل: )ما أْحَسْن 
إذ حيتمل أن يريد به التعجب من حسنه، أو يريد به االستفهام عن أي يشء منه أحسن، 
)ما  فقال:  ذلك،  يف  اإلعراَب  بيَّ  ولو  عنه،  اإلحسان  بنفي  اإلخبار  به  يريد  أن  وحيتمل 
أْحَسَن زيدًا(، و)ما أحسُن زيٍد؟( و)ما أحسَن زيٌد(، علمنا غرضه، وفهمنا مغزى كالمه، 
النفراد كل قسم من هذه األقسام الثالثة بم ُيعرف به من اإلعراب. فوجب حينئذ بذلك 

معرفة النحو، إذ كان ضابًطا ملعاين الكالم، حافًظا هلا من االختالف.
املفردات  مها:  وظيفته،  ألداء  أساسيي  مستويي  عىل  باألساس  وقائم  والنفس،  الفكر  نتاج  فالكالم 

اللغوية/املعنى اللغوي.
يتشكل هذا املستوى من احلروف واألفعال واألسمء التي تتألف منها الرتاكيب، لكل منها معناه اللغوي 
اإلتساق  أدوات حتقيق  التي تشكل  أخرى، كاحلروف  ملفوظات  بمعونة  أو  بمفرده  عليه  يدل  اخلاص، 

الداخيل للنص، فتؤدي بذلك معانيها املعروفة. 
اللغوية  احلدود  استحضار  عىل  جمرب  واملتكلم  الكالم،  عليها  يقوم  التي  اللبنات  اللغوية  املعاين  وُتَعّد 
باعتبارها ملًكا مجعًيا، يتعارف عليها أفراد املجتمع، وال يملك احلرية اخلاصة للترصف فيها، كتغيري النطق 
أو استبدال األشياء بمسّميات أخرى، إاّل يف نطاق االتساع الذي تسمح به اللغة، عىل سبيل التجاوز الذي 
ينقل هذا الكالم من مستواه احلقيقي إىل مستوى جمازي، أو عىل سبيل االنتقال باللفظة املفردة يف وضعها 

املتطور كبديل عن الوضع األصيل.
عىل  يتمظهر  والذي  اللغوية،  واملواضعات  اإلعراب  بي  املوجود  التفاعل  احلدود  احرتام  جتليات  ومن 
منشئ  لكل  األساس  املرجع  تشكل  التي  املعيارية  احلدود  باألحرى  أو  اللسانية،  املستويات  من  العديد 

للكالم، وقد تم حرص هذا التمظهر يف البنى اللغوية عىل الشكل اآليت:
- أثر املعنى اللغوي للفعل يف حتديد لزومه أو تعديه. 

- حتّكم املعنى اللغوي للفعل أحياًنا يف متييز الفاعل من املفعول، بتحقيق مناسبة معنوية لكل واحد منهم.
اللغوي األصيل للفعل أو ما يقع مقامه من تغرّي يف تشكيل امللفوظات من حيث  أثر ما يلحق املعنى   -

مراعاة املعنى املقصود يف التعدي أو اللزوم، أو من حيث احلرف املعّدى به.
- أثر ما يلحق املعنى اللغوي للفظ يف ما هو إعرايب، أي يف حتديد موقعه الرتكيبي إلزالة كل ما يعيق الفهم 

واإلفهام بي املتكلم والسامع)5)(.       

))   أبو الفتح ضياء الدين بن األثري الكاتب، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، قدم له وحققه وعلق عليه أمحد احلويف وبدوي طبانة، 
ط 2 )القاهرة: دار هنضة مرص، )97)(، ج )، ص )). ويقول ابن عصفور بخصوص حقيقة النحو وعالقته بكالم العرب: »النحو 
علم مستخرج باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب، املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائه التي تأتلف منها، فيحتاج من أجل ذلك إىل 

تبيي حقيقة الكالم، وتبيي أجزائه التي يأتلف منها، وتبيي أحكامها«. انظر: ابن عصفور، ج )، ص 5).
5)   انظر: حممد حسن حسن جبل، دفاع عن القرآن الكريم: أصالة اإلعراب وداللته عىل املعاين يف القرآن الكريم واللغة العربية )بسيون، 

غربية: الرببري للطباعة احلديثة، ]د. ت.[(، ص 9))-7)).
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العالقات التجاورية/ المعنى التركيبي

التجاورية  العالقات  وباحرتام  ملعانيها،  اللغوية  املواضعات  باستيفاء  إاّل  اللغوي  التبّي  يستقيم  ال 
حلدود اللغة.

ومن مظاهر هذه االستقامة الدور الفاعل آللية اإلعراب يف الداللة عىل املعاين الرتكيبية، ورصف مفردات 
اللغة، وفق طرق معّينة يف صوغ الرتكيب الذي يستحرض األركان األساسية، وحيقق تراتبية املعاين، والتعبري 

عن املعاين غري املفردة بشكل متكامل.
ويقوم صوغ الكالم عىل حموري االنتقاء والنظم؛ فاملتكلم ينتقي من األلفاظ ما يالئم فكره ومشاعره، أي 
ما يالئم املقام، كم ينتقي الصيغ املالئمة لتلك األلفاظ واملواقع واألصوات الدالة، وينظم الكل وفق معنى 
تركيبي يفهمه املتلّقي، وُتَعّد هذه األصوات أو العالمات اإلعرابية من أقوى الدوال عىل املعاين الرتكيبية. 

يقول الدكتور حممد حسن)6)(:       
والشاهد هنا هو أن العالمات اإلعرابية تتغرّي تبًعا للمعنى الرتكيبي )املكون من العالقات 
التي يريدها أو يقررها منشئ الكالم بي مفردات اجلملة(، وأن املتلّقي يتصور املعنى الرتكيبي 
الذي أراده منشئ الكالم أخًذا من تلك العالمات، فمن الطبيعي أن يتغرّي تصوره للمعنى 
إذا تغرّي الضبط اإلعرايب. وهذا أحد وجوه صدق العبارة املشهورة )اإلعراب فرع املعنى(.  

بينم توّجه بعض الدارسي املحدثي إىل إسقاط آلية اإلعراب باعتبارها جمرد قرينة واحدة ال تفي باملعنى 
الوظيفي  املعنى  بي  املقارنة  عىل  باألساس  قائم  التوّجه  هذا  ومنطلق  القرائن.  بقية  عن  بعيًدا  الرتكيبي، 

للكلمة واإلعراب، وعىل اعتبار أن الصلة وثيقة بينهم.
فم دام الكشف عن العالقات السياقية هو الغاية من التحليل اإلعرايب، وما دامت قرينة التعليق هاته من 
أصعب القرائن، وهي قرينة معنوية حتتاج إىل التأمل، وحيس الناس إزاءها بصعوبة كبرية، اجته الدكتور 
متام حسان إىل املعنى الوظيفي للفظة عىل حساب املعنى اللغوي والتهوين من قيمة العالمة أو الصوت يف 

إدراك املعنى الرتكيبي. يقول حسان)7)(:   

املوقع  اختيار  إاّل يف  وأثرها  التعبري  الكالم يف  منشئ  تظهر حرية  »فال  نفسه:  السياق  ويقول يف  نفسه، ص 9))-0)).  املصدر     (6
وصياغة اللفظ عىل حسب النوع والصيغة التي تناسبه. ويف مجيع احلاالت، فإن املتلّقي يفهم املعنى الرتكيبي الذي أراده منشئ الكالم من 
خالل مواقع الكلمت وصيغها وعالمات اإلعراب الدالة عليها. والعالمات اإلعرابية هي أقوى هذه الدوال، ألن املواقع والصيغ   تؤول 
تبًعا هلا. ومن الطبيعي أن يتغرّي تصور املتلّقي للمعنى الرتكيبي إذا غرّي منشئ الكالم مواقع املفردات يف اجلمل«، انظر: املصدر نفسه، ص 

.(((-((0
إمكانية  يؤّيد  الثقافة، ]د. ت.[(، ص )8). فهو بذلك  : دار  املغرب  البيضاء،  العربية: معناها ومبناها )الدار  اللغة  7)   متام حسان، 
اإلعراب باملعنى الوظيفي الذي يقصد به الوصف الصويت والرصيف والنحوي، من دون مراعاة املعنى اللغوي أو املقام. يقول حسان: 
»واحلق أن الصلة وثيقة جًدا بي اإلعراب وبي املعنى الوظيفي. فيكفي أن تعلم وظيفة الكلمة يف السياق لتدعي أنك أعربتها إعراًبا 
صحيًحا. وتأيت وظيفة الكلمة من صيغتها ووضعها، ال من داللتها عىل مفهومها اللغوي. ولذلك يستطيع املرء أن يعرب كلمت ال معنى 
هلا، ولكنها مصوغة عىل رشوط اللغة العربية، ومرصوفة عىل غرار تراكيبها«. انظر: متام حسان، مناهج البحث يف اللغة )الدار البيضاء: 
دار الثقافة، 979)(، ص 7)). وهو يتجاوز بذلك أولئك الذين بالغوا يف حرص النحو يف ضبط العالمات عىل آخر الكلمت، ليغدو 
هذا الضبط اإلعرايب  القرينة املهيمنة، واآللية الثانية لفك املعنى. يقول: »لقد لقيت قرينة اإلعراب من هؤالء قدًرا من احلفاوة جعلهم 
يتجاوزون النظر إىل وضعها بي قرائن النحو إىل أن جيعلوها النحو كله تقريًبا، وبنوا عىل اإلعراب هيكاًل نظرًيا أطلقوا عليه اسم )العمل 
النحوي(، صريوا هذا اهليكل غاية تقصد إليها دراسة النحو وينتهي إليها فهمه ويسعى إىل حتصيلها تعليمه. وهكذا أصبح النحو عندهم 
عامل  )القاهرة:  القرآين  للنص  وأسلوبية  لغوية  دراسة  القرآن:  روائع  يف  البيان  حسان،  متام  انظر:  املعنى«.  بحسب  الكلم  أواخر  ضبط  

الكتب، )99)(، ص 98).
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هذا اإلعراب الكامل التفاصيل يبّي إىل أّي حّد نستطيع االتكال يف التحليل اللغوي عىل 
ما أطلقنا عليه اصطالح )املعنى الوظيفي(. فهذا املعنى الوظيفي حيدد الفهم صوتًيا من 
حيث إن احلرف مقابل استبدايل، ورصفًيا من حيث إن املبنى إطار شكيل يتحقق بالعالمة، 
ونحوًيا من حيث إن العالقة السياقية تكشف لنا عن ترابط املباين التي حتققت بالعالمات 
يف سياق النص. أّما ما فوق ذلك من معنى الكلمة املفردة أو معنى املقام، أي املعنى الداليل 

الكامل، فذلك ما ال يوصل إليه بواسطة املبنى فقط. 
ويبقى يف نظرنا املعنيان اللغوي والرتكيبي دالي عىل كلية اللغة التي ال تستقيم بالواحد من دون اآلخر، بل 
إن نظرية إسقاط آلية اإلعراب بالتهوين من شأن املعنى املعجمي أو املقام، وإعالء قدرة املعنى الوظيفي 
التجاورية أو باألحرى املعنى  القائم عىل وصف الكلمة نحوًيا وصوتًيا ورصفًيا، عىل كشف العالقات 
الرتكيبي، لتسقط يف التعامل اللغوي القائم عىل النمطية والبعيد عن سنن التوسع يف الرتاكيب والترصف 
العربية، وملمًحا جوهرًيا من مالمح مجاهلا ووظيفتها  اللغة  يعّد من خصائص  الذي  التوسع  فيها، هذا 

الفنية، يقول الدكتور حممد حسن)8)(:     
أهم خصائصها ومزايا وجود  العربية من إحدى  اجلامدة جيرد  بالصورة  النمطية  والتزام 
اإلعراب فيها، وهي إمكانية الترصف يف نسق كلمت اجلملة بالتحريك تقديًم او تأخرًيا 
إىل  التذرع  ومن  مقامية.  أو  بالغية  ألغراض  حتقيًقا  فصاًل؛  أو  ووصاًل  ذكًرا  أو  وحذًفا 
ُيعّد ما يوفر تلك اخلصيصة، وهو اإلعراب، تعقيًدا  التقدير أيًضا أن  الباطل، ومن سوء 

يطالبون باالستغناء عنه. 
وُيعترب التمكن من اإلعراب وسيلة أساسية للتمكن من ذات املعنى، ألن األمر بعيد عن السطحية التي 
مؤلفات  قراءة  الصدد  هذا  ويمكن يف  املستويات.  وتداخل  العنارص  ترابط  وقائم عىل  يمكن تصورها، 
بعض املفرسين الذين ترشفوا بخدمة القرآن الكريم واالطالع عىل مكنوناته، لنقف بإجالل أمام إتقاهنم 
لفًظا وتركيًبا وصيغة يف سبيل الكشف عن  اللغة  خاصية اإلعراب، وما يستلزم ذلك وجوًبا من ضبط 

أرسار التعبري ومجاليته. يقول السيوطي يف معرفة اإلعراب)9)(:   
أغراض  عىل  ويوقف  املعاين  يميز  اإلعراب  ألن  املعنى؛  معرفة  النوع  هذا  فوائد  ومن 

املتكلمي... .
الكلمة وصيغتها وحملها،  النظر يف  الكاشف عن أرساره  الناظر يف كتاب اهلل تعاىل  وعىل 
ككوهنا مبتدًأ أو خرًبا أو فاعاًل أو مفعواًل، أو يف مبادئ الكالم أو يف جواب، إىل غري ذلك.

8)   جبل، ص 8)). ويعترب الدارس اإلخالل باإلعراب إخالاًل بضوابط الكالم املتعارف عليها، يقول: »فالتخلص من ضوابط املوقع 
يأيت بكالم خمتل ال معنى له، والتخلص من اإلعراب حتى مع املحافظة عىل املوقع يصيب اللغة بالزمانة، ويؤدي يف آخر األمر إىل هجر 

تلك األساليب نفسها، ألهنا ستكون حينئذ ملتبسة مومهة«. انظر: املصدر املذكور، ص 9)).                    
حتقيق شعيب األرنؤوط؛ عناية وتعليق مصطفى شيخ  القرآن،  اإلتقان يف علوم  السيوطي،  بكر  بن أيب  الرمحن  الدين عبد  9)   جالل 
عن  احلديث  بعد  )ت6)5هـ(  البرصي  احلريري  حممد  أبو  يقول   .(8( ص   ،)(008 نارشون،  الرسالة  مؤسسة  )بريوت:  مصطفى 
اإلعراب يف اللغة يف باب )اإلعراب(: »فأما اإلعراب يف صناعة النحو: فهو تغيري آخر الكلمة؛ الختالف العوامل الداخلة عليها. ووجوه 
العلة يف جعل اإلعراب آخر  الباب نفسه  انظر: احلريري، ص )9. ويوضح يف  اإلعراب أربعة: )الرفع، والنصب، واجلّر، واجلزم(«. 
الكلمة، حيث يقول: »والعلة يف أّنه جعل اإلعراب آخر الكلمة أن اإلعراب وضع لتبيي املعنى ومتييز الصفة املتغايرة يف األسمء. وسبيل 
الصفة أن تأيت بعد أن ُيعلم املوصوف، وال طريق لعلمه إاّل بعد انتهاء صيغته؛ فلهذا جعل اإلعراب يف آخره«، انظر: احلريري، ص 95.
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معانيها  يقلب  وبالتايل  بنيتها،  يغرّي  الذي  اليشء  خمتلفة،  حركات  الواحدة  اللفظة  عىل  تتواىل  فقد 
ووظائفها من تركيب إىل آخر، وذلك بحسب قصد املتكلم، وما يرمـي  إليه من معان. يقول الزركيش 

)ت )79هـ()0)(:
املتكلمي؛  أغراض  عىل  ويوقف  املعاين،  يمّيز  الذي  وهو  املعنى؛  يبّي  واإلعراب  قالوا: 
فرقوا  وكذلك  اللبن(،  وترشب  السمك  تأكل  و)ال  زيًدا(،  أحسن  )ما  قولك:  بدليل 
باحلركات وغريها بي املعاين، فقالوا: )ِمْفَتح( لآللة التي يفتح هبا، و)َمْفَتح( ملوضع الفتح، 
و)ِمَقص( لآللة، و)َمَقص( للموضع الذي يكون فيه القّص. ويقولون: )امرأة طاهر من 

احليض( ألن الرجل يشاركها يف الطهارة.

كم قد حيدث تداخل بي الوظائف النحوية يف الرتكيب الواحد، فيؤدي إىل إشكال لدى القارئ أساسه 
هذا اخللط يف اجلانب النحوي، ويرتتب عنه سوء فهم، وخطأ يف التحليل، ويف اكتناه داللة األسلوب، وال 
مناص من التفقه يف خصائص كل باب نحوي، وما يمكن أن ينتج من تداخله بباب نحوي آخر. يقول 

ابن جني يف باب »نقض األوضاع إذا ضاّمها طارئ عليها«)))(:          

من ذلك لفظ االستفهام، إذا ضاّمه معنى التعجب استحال خرًبا. وذلك قولك: )مررت 
الفضل، ولست مستفِهًم. وكذلك  الرجل يف  بتناهي  اآلن خمرب  فأنت  أّي رجل(.  برجل 
)مررت برجل أيَّم رجل(؛ ألن )ما( زائدة. وإنم كان كذلك ألن أصل االستفهام اخلرب، 
أصله:  إىل  أعاده  إنم  االستفهام  عىل  طرأ  ملّا  التعجب  فكأن  اخلرب.  من  رضب  والتعجب 

من اخلربّية.
لقد اعُترب الزهد يف اإلعراب خاصة واألبواب النحوية عامة خطأ فادًحا يعّرض الدارس ملغالطة احلقيقة 
العلمية التي تربط اللغة العربية بظاهرة اإلعراب، ويعّرضه للصد عن املعاين التي تبقى مغلقة، ولضياع 
غرض املتكلم الذي ُيعترب عنرًصا أساًسا يف حتقيق عملية تواصلية هادفة وبّناءة. يقول عبد القاهر اجلرجاين 

)ت)7) هـ()))(:            
وأّما زهدهم يف النحو واحتقارهم له، وإصغارهم أمره، وهتاوهنم به، فصنيعهم يف ذلك 
ا عن كتاب اهلل، وعن معرفة معانيه.  أشنع من صنيعهم يف الذي تقّدم، وأشبه بأن يكون صدًّ
ا من أن يعرتفوا باحلاجة إليه فيه، إذ كان قد ُعلم أن األلفاظ مغلقة  ذاك ألهنم ال جيدون بدًّ

0)   أبو عبد اهلل حممد بن هبادر الزركيش، البهان يف علوم القرآن، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم )بريوت: املكتبة العرصية، ]د. ت.[(، 
ج )، ص )0)-)0). ويقول عن الناظر يف كتاب اهلل، موضًحا العالقة بي اإلعراب واملعنى: »وجيب عليه مراعاة أمور: أحدها وهو 
أول واجب عليه، أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفرًدا كان أو مرّكًبا قبل اإلعراب؛ فإنه فرع املعنى« )املصدر املذكور، ج )، ص )0)(.  
ويقول يف تنبيه له عن تفسري املعنى وتفسري اإلعراب: »قد يقع يف كالمهم: هذا تفسري معنى، وهذا تفسري إعراب. والفرق بينها أن تفسري 

اإلعراب ال بد فيه من مالحظة الصناعة النحوية، وتفسري املعنى ال يرض خمالفة ذلك« )املصدر املذكور، ج )، ص )0)(.
))   ابن جني، ج )، ص 69).

املدين،  )القاهرة: مطبعة  وتعليق حممود حممد شاكر، ط )  قراءة  اإلعجاز،  دالئل  اجلرجاين،  الرمحن  بن عبد  القاهر  عبد  بكر  أبو     ((
)99)(، ص 8). ويربط اجلرجاين يف نظرية النظم بي النظم ومعاين اإلعراب، فيقول: »واعلم أنك إذا رجعت إىل نفسك علمت علًم 
ال يعرتضه الشك، أن ال نظم يف الكلم وال ترتيب، حتى ُيعلق بعضها ببعض، وُيْبنى بعضها عىل بعض، وجتعل هذه بسبب من تلك« 
)املصدر املذكور، ص 55(. كم يربط بي النظم ومعاين النحو، يقول: »اعلم أن ليس )النظم( إاّل أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه 
)علم النحو(، وتعمل عىل قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي هُنجْت فال تزيغ عنها، وحتفظ الرسوم التي ُرسمت لك، فال خُتلُّ بيشء 

منها« )املصدر املذكور، ص )8(.
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عىل معانيها حتى يكون اإلعراب هو الذي يفتحها، وأن األغراض كامنة فيها حتى يكون 
ُيْعَرض عليه،  يتبي نقصان كالم وُرجحانه حتى  الذي ال  املعيار  املستخرج هلا، وأنه  هو 
إاّل من ينكر  إليه، ال ينكر ذلك  ُيْرجع  الذي ال يعرف صحيح من سقيم حتى  واملقياس 

ه، وإاّل من غالط يف احلقائق نفسه. ِحسَّ
إن أول ما جيب أن حييط به الدارس هو اإلدراك املعنوي اجلّيد ملا يدرسه، ألن املكّونات اللغوية تصبح 
عنارص فاعلة داللًيا ونحوًيا وإعرابًيا عند صوغها وفق القواعد املتعارف عليها، والضوابط التي حّتوهلا إىل 

رسالة قابلة لإلدراك. يقول ابن هشام )ت)76هـ()))(:             
وأول واجب عىل املعرب أن يفهم معنى ما يعربه، مفرًدا أو مرّكًبا، وهلذا ال جيوز إعراب 

فواتح السور عىل القول بأهنا من املتشابه الذي استأثر اهلل تعاىل بعلمه.
يتبي من خالل هذا النص استحالة اجلمع بي اإلعراب واملكون اللغوي غري املفهوم، ألن اإلعراب يف 
حد ذاته كشف عن املعنى، فاإلحاطة به وبقواعده ال تعني التمكن اللغوي، كم أن اإلتقان املحدود للغة 

ال يؤدي إىل معرفة اإلعراب وإتقانه.
نستنتج إًذا أن اإلعراب واللغة مكونان فاعالن يف إدراك املعنى، وكل قصور يف اجلانب الواحد منهم يؤّثر 

سلًبا يف اجلانب اآلخر، يقول أبو القاسم الزجاجي )ت 7))هـ()))(:                 
من  كل  ليس  أنه  بينهم،  والفرق  واإلعراب،  اللغة  معنى  من  قلنا  ما  صحة  عىل  والدليل 
عرف اإلعراب وفهم وجوه الرفع والنصب واخلفض واجلزم، أحاط علًم باللغة كلها وال 
فهمها. وال من فهم من اللغة قطعة ومل ُيرِض نفسه يف تعّلم اإلعراب، عرف اإلعراب، وال 

درى كيف جماريه، وهذا بّي واضح.
قد يكون للكلمة الواحدة إعراب معّي، لكن رسعان ما ينقض هذا اإلعراب بآخر خمتلف عنه بمجرد 
انضمم هذه الكلمة إىل أخرى، أو إىل أخريات شّكلت معها تركيًبا ذا مدلول معّي، فينبغي أخذ ذلك بعي 
االعتبار عند الكشف عن املعنى ما دام هذا التحول من الرتكيب األحادي )شكًرا عىل سبيل املثال( إىل 

الرتكيب املكثف، يساوي حتواًل عىل مستوى الداللة. يقول ابن هشام)5)(:           
قد يكون لليشء إعراب إذا كان وحده، فإذا اتصل به يشء آخر تغري إعرابه، فينبغي التحرز 

يف ذلك.

))   أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن هشام، مغنى اللبيب عن كتب األعاريب، حققه وخرج شواهده مازن املبارك وحممد عيل محد اهلل؛ 
»أن يراعي املعرب معنى صحيًحا، وال  الباب نفسه:  الفكر، 979)(، ص)68. ويقول يف  راجعه سعيد األفغاين، ط ) )بريوت: دار 
ينظر يف صحته يف الصناعة« )املصدر املذكور، ص 698(. ويوضح ابن يعيش )ت ))6 هـ( يف مبحث االسم املعرب العالقة الداللية 
بي اإلعراب واملعرب. يقول: »اإلعراب دليل واملعرب مدلول عليه وال يصح إقامة الدليل إاّل بعد تقدم ذكر املدلول عليه«. انظر: ابن 

يعيش، ج )، ص )5.
))   أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، اإليضاح يف علل النحو، حتقيق مازن املبارك، ط 5 )بريوت: دار النفائس، 986)(، 
ص )9. ويقول أيًضا: »واإلعراب ]...[ احلركات املبينة عن معاين اللغة. وليس كل حركة إعراًبا، كم أنه ليس كل الكالم ُمعرًبا« )املصدر 

املذكور، ص )9(.
5)   ابن هشام، ص )88-)88، ويستدل ابن هشام عىل هذا التنبيه بالرتكيب التايل: »ما أنَت، وما شأنَك«، حيث يقول: »فإهنم مبتدأ 
وخرب، إذا مل تأت بعدمها بنحو قولك: )وزيدًا(، فإن جئت به فـ )أنَت( مرفوع بفعل حمذوف، واألصل: )ما تصنع(، أو )ما تكون(، فلمَّ 

حذف الفعل برز الضمري وانفصل«.
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يقول  حتتله.  الذي  املوقع  أو  املحل  بحسب  إعراهبا  يتلف  الكلمة  أن  االعتبار  بعي  األخذ  ينبغي  كم 

ابن هشام)6)(:              
وكذلك يتلف إعراب اليشء باعتبار املحل الذي حيل فيه.

فكم ختتلف الكلمت بحسب معناها املعجمي، ختتلف أيًضا بحسب وظائفها النحوية، وحمالهتا اإلعرابية، 
وكم ختتلف الرتاكيب من حيث املدلول املعنوي، نجدها ختتلف أيًضا من حيث العالقات اإلعرابية، بل 
إن الكلمة تكتسب مدلوهلا اللغوي بفعل طول الرتكيب الذي يستلزم بشكل آيل حضور املحل اإلعرايب. 

يقول الزجاجي)7)(:     
إنم ِذكُر سيبويه اختالف األلفاظ الختالف املعاين، حجٌة الختالف اإلعراب للمعاين، كم 
للمعاين نحو: )ذهب وجلس( كذلك )أكرمني أخوك(، و)أكرمت  خالفوا بي األلفاظ 
إليه يف  واملضاف  واملضاف  به،  واملفعول  الفاعل  بي  فّرق  أخاك(. مها يتلفان. وكذلك 

اإلعراب، إذ اختلفت معانيهن.
إذا مل تكن هلا ضميمة تطيل  ابن جني ال تشجو وال تؤثر يف قلب سامعها  الواحدة كم يذكر  الكلمة  إن 

الكالم وجتعله ممتًعا، يستعذبه هذا السامع، ويرق له)8)(.          
فالتلفظ بالكلمة فعاًل كانت أو اسًم أو حرًفا ال يعدو أن يكون صوًتا من دون فائدة، بل إهنا تكتسب 
يعيش  ابن  يقول  املعاين.  بي  والتمييز  اإلعراب  يستحق  تركيًبا  يشكل  ما  وهو  مثيالهتا،  مع  مدلوهلا 

)ت ))6 هـ()9)(:            
ألن االسم إذا كان وحده مفرًدا من غري ضميمة إليه مل يستحق اإلعراب، ألن اإلعراب 
إنم يؤتى به للفرق بي املعاين، فإذا كان وحده كان كصوت تصوت به، فإن رّكبته مع غريه 
تركيًبا حتصل به الفائدة، نحو قولك: )زيد منطلق( و)قام بكر(، فحينئذ يستحق اإلعراب 

إلخبارك عنه.

اإلعراب وتحقيق اإلبالغ والتواصل 

إن عملية اإلبالغ وحتقيق التواصل بي املتكلم واملتلّقي ليست بالسهولة التي يمكن تصورها؛ ذلك أن 
املجتمع العريب مل يكن يقصد إىل حتقيقها يف أدنى مستوياهتا، ومل يكن يستخف هبا باعتبارها شيًئا ثانوًيا، 
بل كانت هذه العملية ركًنا من أركان الكيان العريب، وعموًدا من أعمدة تثبيت الذات العربية التي اعتنت 
واختزال مستحسن  وإشارة صائبة  والتخصيص، من وضوح داليل  اإلقناع  بمختلف وسائل  بتجميلها 

6)   ابن هشام، ص )88. أّما هذا التنبيه، فقد استدل عليه بالرتكيب التايل: »ما أحسن زيًدا«، يقول سائاًل طالًبا: »ما حقيقة كان إذا 
ذكرت يف قولك: )ما أحسن زيدًا(؟ فقال: زائدة، بناء منه عىل أن املثال املسؤول عنه )ما كان أحسَن زيدًا( وليس يف السؤال تعيي ذلك، 

والصواب االستفصال، فإهنا يف هذا املوضع زائدة كم ذكر، وليس هلا اسم وال خرب، ألهنا قد جرْت جمرى احلروف«.
7)   الزجاجي، اإليضاح يف علل النحو، ص7))-8)). هذه مسألة من بي مسائل عديدة ومتفرقة أوردها الزجاجي ملحقة بالكتاب، 

وكان قد أشار إليها يف مقدمته. انظر: املصدر املذكور، ص 5))-))).
8)   ابن جني، ج )، ص 7).

9)   ابن يعيش، ج )، ص 9).
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ومتهيد مشّوق، حتى تكون عملية اإلبالغ هاته بياًنا نافًعا وإعراًبا شديًدا. يقول اجلاحظ )ت55) هـ()0)(:  

يكون  املدخل،  ودقة  االختصار،  وحسن  اإلشارة،  وصواب  الداللة  وضوح  قدر  وعىل 
إظهار املعنى. وكلم كانت الداللة أوضح وأفصح، وكانت اإلشارة أبي وأنور، كان أنفع 
وأنجع. والداللة الظاهرة عىل املعنى اخلفّي هو البيان الذي سمعت اهلل عز وجل يمدحه، 
ويدعو إليه وحيّث عليه. بذلك نطق القرآن، وبذلك تفاخرت العرب، وتفاضلت أصناف 

العجم.
لقد كان املتكلم يستغل كل طاقاته الذهنية، ومؤهالته العلمية، وموروثه الثقايف لكي تكون عملية اإلبالغ 
احلسنة،  بالداللة  املعنى  عن  الكشف  هو  األمر  مدار  ألن  سديًدا،  وإعراًبا  نافًعا  بياًنا  بالفعل  اإلقناع  أو 

وحتقيق الفهم واإلفهام، بإفشاء احلقائق للسامع. يقول اجلاحظ)))(:  
والبيان اسم جامع لكل يشء كشف لك قناع املعنى، وهتك احلجاب دون الضمري، حتى 
ُيفيض السامع إىل حقيقته، وهيجم عىل حمصوله كائًنا ما كان ذلك البيان، ومن أّي جنس كان 
الّدليل؛ ألن مدار األمر والغاية التي إليها جيري القائل والسامع، إّنم هو الفهم واإلفهام؛ 

فبأّي يشء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعنى، فذلك هو البيان يف ذلك املوضع.
هكذا نسجل أن العملية اإلبالغية العربية كانت جتنح دوًما إىل التوضيح والتخصيص، وإىل جتّنب كل ما 
من شأنه أن ييسء إىل اللفظ ويشينه، أو جيعل املعنى رساًبا كلم اقرتبت منه عرفت حقيقته. وقد ارتكزت 
العربية يف حتقيق ذلك وتدعيم بياهنا عىل مجلة من الضوابط التي شكلت علوم البالغة، ومن القواعد التي 

تزخر هبا كتب النحو واإلعراب. يقول اجلاحظ أيًضا عىل لسان برش بن املعتمر)))(:     
معانيك،  يستهلك  الذي  هو  والتعقيد  التعقيد،  إىل  يسلمك  التوّعر  فإّن  والتوّعر،  وإّياك 

وَيشي ألفاظك.
ا، والبيان حمقًقا ُنعت بالبليغ. يقول اجلاحظ )))(:     ً فكل من جعل اإلبالغ هادًفا والفهم واإلفهام ميرسَّ

.) َق املفِصل)))(، وأغناك عن املفرسِّ وهذا هو تأويل قول األصمعي: )البليغ من َطبَّ
يستحرض اجلاحظ من دون شك يف هذا التوسع الواضح يف مفهوم البيان املعنى اللغوي للمصطلح الذي 
يعني يف أولياته االنكشاف والوضوح والظهور. والشك أن اجلاحظ يطرح هذه املفاهيم يف عالقتها من 
باب االشرتاك يف الكثري من املعاين بمصطلحات أخرى. نذكر عىل وجه اخلصوص الفصاحة والبالغة، 
عىل اعتبار أن الفصاحة ترتبط بامللفوظات يف عالقتها ببعض، وبم هو متداول عىل ألسنة الفصحاء، ووارد 

بكثرة يف استخداماهتم اللغوية.

0)   أبو عثمن عمرو بن بحر اجلاحظ، البيان والتبيي، حتقيق ورشح عبد السالم حممد هارون، ط 7 )القاهرة: مكتبة اخلانجي، 998)(، 
ج )، ص 75.

))   اجلاحظ، ج )، ص 76. يقول الدكتور بدوي طبانة عن البيان عند اجلاحظ: »والبيان عند اجلاحظ هو الداللة الظاهرة عىل املعنى 
اخلفي، فكل داللة عىل املعنى عنده بيان، ألن الغاية هي الفهم واإلفهام«. انظر: بدوي أمحد طبانة، علم البيان: دراسة تارخيية فنية يف أصول 

البالغة العربية )القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية، ]د. ت.[(، ص )).  
))   اجلاحظ، ج )، ص 6)).

))   املصدر نفسه، ج )، ص 06).
))   طبق املفصل: أصاب إصابة حمكمة فأبان العضو من العضو؛ ثم جعل حلسن اإلصابة بالقول.
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أّما البالغة، فتستعي بالفصاحة لتبليغ املعنى من نفس الّسامع املَْبَلَغ الالئق. وأّما البيان، فظاهر أنه أعّم 

وأمّل من الفصاحة والبالغة، ألهنم من مادته، وداخالن يف حقيقته. يقول الدكتور بدوي طبانة)5)(:     
وتكون غاية البيان كم رصح هي الفهم واإلفهام بأّي داللة من دالالت اللفظ أو اإلشارة 
أو اخلط أو العقد، أو احلال التي تسمى نصبة. وتكون البالغة تعني األدب والتعبري، وعىل 

هذا يكون مفهوم )البيان( أعم من مفهوم )البالغة(. 
إن التوسع يف مفهوم البيان قد ترك الباب مفتوًحا لكل ما من شأنه أن يكشف قناع املعنى، وحييل الداللة 
إىل أوضح وأفصح، ويصص اخلطاب الذي يقع به اإلفهام من القائل والفهم من السامع، وهذا األمر 
هو  لالنتباه  املثري  أن  إاّل  التفسري،  وعلمء  والبالغيون  والنقاد  اللغويون  إليها  تطرق  التي  األبواب  من 
اهتمم البعض بم حيقق هذا الفهم واإلفهام/التواصل واإلبالغ كل يف نطاق ختصصه، ويف نطاق ما يدم 
اخلطاب، من ذلك ما أورده ابن فارس يف الباب الذي يقع فيه التواصل بي املتخاطبي، والذي يتم يف نظره 

من وجهي. يقول)6)(:                 
فيمن  هذا  الترصيف.  واآلخر  اإلعراب،  أحدمها  وجهي:  من  املتخاطبي  بي  ذلك  يقع 
يعرف الوجهي، فأّما من ال يعرفهم فقد يمكن القائل إفهام السامع بوجوه يطول ذكرها 
من إشارة وغري ذلك. وإنم املعّول عىل ما يقع يف كتاب اهلل جل ثناؤه من اخلطاب أو يف سّنة 

رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسلم أو غريمها من الكالم املشرتك يف اللفظ.   
من الواضح اقتصار ابن فارس عىل اإلعراب والترصيف يف عملية الفهم واإلفهام عىل الرغم من إشارته 

إىل وجوه أخرى يمكن للقائل إفهام السامع هبا، من إشارة وغريها، معلاًل ذلك بطول احلديث عنها.

وال يفى دور اإلعراب يف التمييز بي املعاين والوقوف عىل أغراض املتكلمي، كم ال يفى دور الرصف 
يف إمداد النحو بالصيغ التي حيتاج إليها لتحقيق ذلك.

البيان، وعن آالته وأدواته، وهي  ابن األثري، فقد خصص فصلي للحديث عن موضوع علم  أّما         
آالت كثرية حرصها يف ثمنية أنواع، نذكر منها، عىل وجه اخلصوص، آلتي مهمتي يف حتقيق التداخل بي 

املواضعة اللغوية والعالقة املعيارية لتحقيق اإلبالغ املنشود:

األوىل معرفة علم العربية من النحو والترصيف. يقول ابن األثري)7)(:        

أّما علم النحو، فإنه يف علم البيان من املنظوم واملنثور بمنزلة أبجد يف تعليم اخلط، وهو 
أول ما ينبغي إتقان معرفته لكل أحد ينطق باللسان العريب، ليأمن معّرة اللحن، ومع هذا 

5)   بدوي أمحد طبانة، البيان العريب: دراسة يف تطور الفكرة البالغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبى، ط 5 مزيدة ومنقحة 
)بريوت: دار العودة، )97)(، ص )7.

6)   ابن فارس، ص 09). إذا كان ابن فارس قد أورد هذا النص يف باب »اخلطاب الذي يقع به اإلفهام من القائل والفهم من السامع«، 
فإن السيوطي ذكره يف باب »معرفة خصائص اللغة«، انظر: السيوطي، املزهر يف علوم اللغة، ج )، ص 9)). وللزجاجي  طريفة يف باب 
الفرق بي النحو واللغة واإلعراب والغريب، حيث يعترب اإلعراب بياًنا، وال إشكال يف ذلك إذا كان كاشًفا عن املعنى. يقول: »واإلعراب 
أصله البيان. يقال: أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنها، ورجل ُمعرب أي مبّي عن نفسه، ومنه احلديث )الثيِّب تعرب عن نفسها( هذا 
أصله. ثم إن النحويي ملا رأوا يف أواخر األسمء واألفعال حركات تدل عىل املعاين، وتبي عنها، سموها إعراًبا أي بياًنا«. انظر: الزجاجي، 

اإليضاح يف علل النحو، ص )9.
7)   ابن األثري الكاتب، ج )، ص ))-)).
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فإنه وإن احتيج إليه يف بعض الكالم دون بعض لرضورة اإلفهام، فإن الواضع مل يّص منه 

ا ... شيئًا بالوضع، بل جعل الوضع عامًّ

عليه  تفسُد  وإنم  كالمه،  املعاين  عليه  تفسْد  مل  به  عارًفا  يكن  مل  إذا  فإنه  الترصيف،  وأّما 
األوضاع، وإن كانت املعاين صحيحة.

الثانية معرفة ما حيتاج إليه من اللغة. يقول ابن األثري عن ذلك)8)(:     

النوع الثاين وهو قولنا: إنه حيتاج إىل معرفة اللغة مّما تداول استعمله، فريُد بيانه عند ذكر 
اللفظة الواحدة، والكالِم عىل جّيدها ورديئها يف املقالة املختصة بالصناعة اللفظية.

إىل  سابًقا،  ذكرت  كم  يؤدي،  التجاورية  والعالقات  اللغوية  املواضعات  بي  املوجود  التفاعل  إمهال  إن 
بوظيفة  واالستخفاف  واملتكلم،  السامع  قبل  من  واإلفهام  الفهم  عملية  وإفشال  النمطية،  يف  السقوط 
ا بي النمطية الصورية التي تقتل ما اختصت به العرب، وبي املقومات  اللغة، وإبقاء الدارس العريب خمرّيً

األسلوبية التي تعج هبا املتتاليات الرتكيبية. يقول الدكتور حممد حسن)9)(:    

وهكذا ينقلب مراد منشئ الكالم إىل ضده يف ذهن املتلقي دون حاجز يمنع ذلك، وتبطل 
وظيفة اللغة.  

يف  النمطية  بالتزام  عنه؛  االستغناء  إىل  والداعون  اإلعراب  قيمة  جاحدو  يتشبث  أن  بقي 
الرتاكيب اللغوية وهذا هو البديل الذي تومهوه فأغراهم بمحاربة اإلعراب.       

البيان والكالم املعرب، وتفضيل الكلمة الفصيحة عىل الغريبة، واخلفيفة  إن حرص املتكلم العريب عىل 
الصوت عىل املتنافرة احلروف، واملطبوع القائم عىل البدهية، واالرجتال عىل املتكلف القائم عىل الصنعة 
الذي  املهم  والدور  العريب،  املبدع  هذا  نفس  يف  املعنى  حيتلها  التي  املكانة  يعكس  ذلك  كل  والتكلف، 
البديعية  واملحسنات  املزخرف  األسلوب  وراء  ختفي  العربية  فالنصوص  فعال؛  تواصل  حتقيق  يف  يؤديه 
والزخرف اللفظي عناية بالغة باملعنى، وإاّل جّمتها األسمع، ولفظتها األذواق؛ ذلك أن املعهود عند العرب 
للوظائف  إاّل كشف  املضاف  املفعول وجر  الفاعل ونصب  رفع  فم  اللفظ،  املعنى عىل حساب  ترشيف 
النحوية والعالقات اإلعرابية، ذلك بأن الرفع علم الفاعلية واإلسناد، والنصب علم املفعولية، واجلر علم 

اإلضافة. يقول ابن جني)0)(:      
من  أقوى  بمعانيها  عنايتها  مذاهبها؛  ترّصف  من  وعرفناه  عنها،  أخذناه  فيم  العرب  فإن 

عنايتها بألفاظها ... .

فقد علم هبذا أن زينة األلفاظ وِحْليتها مل ُيقصد هبا إاّل حتصي املعاين وحياطتها. فاملعنى إًذا 
م املخدوم، واللفظ هو املبتذل اخلادم. هو امُلكرَّ

فال يمكن تصور إبداع أدق إبالًغا من دون لفظ. كم أنه ال وجود للفظ من دون معنى، ذلك أن االرتباط 

8)   املصدر نفسه، ج )، ص 50.
9)   جبل، ص 7)).

0)   ابن جني، ج )، ص 50).
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معهود بي اللفظ واملعنى، وكل ما من شأنه حتريف املعنى خضع للتصويب والتثقيف، حفاًظا عىل حرمة 

هذا املعنى وترشيًفا له. يقول ابن جني)))(:
منها  املراد  وعىل  لة،  موصِّ وإليها  أدّلة،  وعليها  أزمة،  للمعاين  األلفاظ  كانت  ملّا  أنه  إعلم 

لة، ُعنيت العرب هبا فأولتها صدًرا صاحًلا من تثقيفها وإصالحها. حمصِّ
اللفظ واملعنى، والتفاعل بينهم هو  وقد أدرك املتكلم العريب إدراًكا عميًقا العالقة اجلدلية املوجودة بي 
الداللة  كانت  صحيًحا  التفاعل  هذا  كان  وكلم  املقبولة.  الذهنية  واملفاهيم  املعرب  الكالم  يصنع  الذي 
املعنى،  وجد  ملا  لواله  الذي  اللفظ  إىل  فمرّده  ذلك  حتقيق  يف  خلل  وأّي  سائًغا،  اإلعراب  وكان  حسنة، 

ويوّلد غموًضا يف عملية الفهم واإلفهام، وجيعل الكالم حشًوا ليس إاّل. يقول السيوطي)))(:     
إذا دار االختالل بي أن يكون يف الّلفظ أو يف املعنى كان يف اللفظ أوىل، ألن املعنى أعظم 
الصائغ يف )تذكرته(  ابن  باللفظ من أجله. ذكره  أتى  املعنى، وإنم  اللفظ خدم  إذا  حرمة 

وبنى عليه ترجيح زيادة )كان( يف قوله: 
 وجيـــــراٍن لنا كانوا كـــــرام)))(.

عىل القول بأهنا تاّمة، ألن املعنى حينئذ: ُوِجَد فيم مىض، وذلك معلوم فتصري اجلملة حينئذ 
حشوًا ال معنى له.

إن الزخرف اللفظي والويش الكالمي مل يكونا مقصودين لذاتيهم، بل يضمران عناية بالغة باملعنى ملا هلم 
من دور يف جعل الكالم معرًبا خمصًصا، ويف التأثري يف السامع وجعله ينصاع لرغبات اخلطاب اإلقناعية. 
وخري مثال عىل ذلك الشاعر العريب الذي كان جيهد ذاته يف انتقاء الكلمت الرقيقة لتكون مدخاًل مشّوًقا 

لقصيدته، أو باألحرى ملوضوعه أو غرضه قصد استملة القلوب، وشّد األذهان. يقول ابن جني)))(:    
نعم، ويف قوله: وسالت بأعناق املطّي األباطح من الفصاحة ما ال خفاء به. واألمر يف هذا 

أْسري، وأعرف وأشهر.
التي وراءها،  باملعاين  ألفاظها وتدبجها وتشيها، وتزخرفها، عناية  إّنم حتيّل  العرب  فكأّن 
اًل هبا إىل إدراك مطالبها، وقد قال رسول اهلّل صىل عليه وسلم: )إّن من الشعر حلكًم  وتوصُّ

))   املصدر نفسه، ج )، ص ))).
))   جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، األشباه والنظائر يف النحو، حتقيق عبد العال سامل مكرم )بريوت: مؤسسة الرسالة، 

985)(، ج )، ص 7))-8)).
))   أبو فراس مهام بن غالب الفرزدق، رشح ديوان الفرزدق، ضبط معانيه ورشوحه وأكملها ايليا احلاوي، 2 ج )بريوت: دار الكتاب 
اللبناين، )98)(، ج )، ص 9)5. وصدره: فكيـــف إذا رأيت ديار قــــوم. والبيت من قصيدة يف مدح هشام بن عبد امللك، ومطلعها: 

                                                                 َأَلْسُتْم َعائِجي بِنـا َلَعّنا      َنَرى اَلعَرَصاِت أو أَثَر اخليام
واملعنى أن الشاعر يفتقد القوم الكرام جلريهتم وكرمهم. 

انظر: ابن هشام، ص 77)، الشاهد رقم 6)5؛ هباء الدين عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عقيل، رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، حتقيق 
حممد حميي الدين عبد احلميد، ط 0) )القاهرة: دار الرتاث، 980)(، ج )، ص 89)، الشاهد رقم 69؛ عبد القادر بن عمر البغدادي، 
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، حتقيق ورشح عبد السالم حممد هارون، ط ) )القاهرة: مكتبة اخلانجي، 997)(، ج 9، ص 7))، 
الشاهد رقم ))7؛ أبو احلسن عيل بن حممد األشموين، رشح األشموين عىل ألفيه ابن مالك املسمى منهج السالك، إىل ألفيه ابن مالك، 
حققه حممد حمي الدين عبد احلميد، 3 ج )القاهرة: دار الكتاب العريب، 955)(، ج )، ص 7))، الشاهد رقم 96)، والصبان، ج )، 

ص )5)، الشاهد رقم )0).
))   ابن جني، ج )، ص 0)).
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وإن من البيان لسحًرا(. فإذا كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعتقد هذا يف ألفاظ هؤالء 
املطلوب، ُعرف  ًم إىل حتصيل  للقلوب، وسبًبا وُسلَّ التي ُجعلت مصايد وأرشاًكا  القوم، 

بذلك أن األلفاظ َخَدم للمعاين، واملخدوم - الشّك - أرشُف من اخلادم.
وهلذا مل تكن غاية النحويي إاّل كل شعر فيه إعراب كم يقول اجلاحظ))4(. 

اإلعراب والتوجيه 
باملعنى،  العريب  املتكلم  اهتمم  اللفظ واملعنى، والوقوف عىل مدى  القوي بي  التفاعل  اكتناه هذا  يمكن 
حرًصا عىل بقاء الكالم معرًبا، من خالل بعض األمثلة التطبيقية؛ فإحلاق العرب مثاًل لكلمة »حوقلت« 
بباب »دحرجت« عىل اعتبار التشابه يف عدد احلروف والتوافق احلاصل من حيث احلركات والسكنات، 
ومن حيث السمت، وكذلك من حيث التشابه احلاصل يف مصدر كلتا الكلمتي »الدحرجة واحلوقلة« عىل 
اعتبار أن املصدر أصل الفعل، ليس إاّل صناعة لفظية، وإحلاًقا لكلمة بأخرى من حيث البناء عىل سبيل 

التوسع الذي كانت تعمد إليه العرب يف حماوراهتا وطرق كالمها)6)(.    
نجد املتكلم العريب يقّدم كذلك، ودوًما، حروًفا يف أبينة األفعال سّمها حروف املعاين أو حروف املضارعة، 
داللة عىل من يقوم بالفعل، مثل اهلمزة يف »أفعل« والنون يف »نفعل« والتاء يف »تفعل« والياء يف »يفعل«، 
واعتنى هبا وجعلها بمنزلة عيون األفعال حتصيًنا هلا يف غالب األمر، وحفاًظا عليها من احلذف، كل ذلك 

يعكس متّكن املعنى يف نفوس العرب وتقديمه عىل حساب اللفظ. يقول ابن جني)7)(:     
ويدّلك عىل متّكن املعنى يف أنفسهم وتقّدمه لّلفظ عندهم تقديمهم حلرف املعنى يف أول 

الكلمة، وذلك لقوة العناية به، فقّدموا دليله ليكون ذلك أمارة لتمكّنه عندهم... .
أفال ترى إىل حروف املعاين: كيف باهبا التقدم، وإىل حروف اإلحلاق والصناعة: كيف باهبا 
التأخر. فلو مل يعرف سبق املعنى عندهم، وعلّوه يف تصورهم، إاّل بتقدم دليله، وتأّخر دليل 

نقيضه، لكان مغنًيا من غريه كافًيا.
وعىل هذا حشوا بحروف املعاين فحّصنوها بكوهنا َحْشًوا، وأمنوا عليها ما ال يؤمن عىل 

األطراف، املعرضة للحذف واإلجحاف... .  
أو  هبا،  عناية  قّدموها  حتى  عليها:  وُشّحهم  املعاين،  بحروف  ضّنهم  عىل  يدّلك  فهذا 

وّسطوها حتصيًنا هلا.
اخلوض  كان  حيث  الكريم،  القرآن  تفسري  أحضان  يف  نشأ  الذي  األدوات  علم  يف  تدخل  املعاين  وحروف 
والتفصيل يف املعاين العديدة واملختلفة لألداة الواحدة وارًدا يف النصوص القرآنية. وقد نم هذا العلم حتى استقل 

بخصائصه املتميزة. يقول احلسن بن قاسم امُلرادي )ت 9)7هـ( رابًطا بي فعل الكالم ومعاين حروفه:)48(     

5)   انظر: اجلاحظ، ج )، ص )).
6)   انظر: ابن جني، ج )، ص ))).

7)   املصدر نفسه، ج )، ص )))-6)).
8)   احلسن بن قاسم امُلرادي، اجلنى الداين يف حروف املعاين، حتقيق فخر الدين قباوة وحممد نديم فاضل، ط ) )بريوت: دار اآلفاق 

اجلديدة، )98)(، ص 9).
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فإّنه ملا كانت مقاصد كالم العرب، عىل اختالف صنوفه، مبيًنا أكثرها عىل معاين حروفه، 
الوقوف  وتيرسُّ  قلتها،  مع  وهي  وتفصيلها،  مجلتها  ومعرفة  حتصيلها،  إىل  اهلمم  فت  رُصِ
ت عىل األذهان معانيها، وأبِت اإلذعان إاّل  عىل مجلتها، قد كثر دورها، وبُعد غورها، فعزَّ

ملن يعانيها. 
والربط بي عالمات اإلعراب واملعاين، أي اإلمساك بعروة املعنى واالرتياح لصحة اإلعراب، من املسائل 
التي تنّبه إليها النحاة املتقدمون، وتعّرضوا يف مواضع كثرية لبياهنا، ومل جيدوا يف كالم العرب وشعرها إاّل 
ما جيّسد املطابقة الكلية بي املعنى واإلعراب، وإاّل ما اإلعراب فيه مطابقة للمعنى، ألن اإلعراب ال يفسد 

املعاين، وإذا كان من ذلك يشء فليس من كالم العرب. 
   إن تقدير املتكلم العريب للكلمة، حرًفا كانت أو اسًم أو فعاًل يف الرتكيب الواحد، يف سبيل ضبط املعنى، 
ليس إاّل من باب الصناعة اللفظية التي جتوز هذا التقدير، مع رضورة األخذ بعي االعتبار ما يطرأ عىل 
لنقرأ  مستصعب.  واملذهب  خمتلف،  فاألمر  املعنوية،  الصناعة  حيث  من  أّما  احلال.  يف  تغري  من  ذلك 

املثالي التاليي:
 ـ قام زيد.
 ـ زيد قام.

   )زيد( يف اجلملة األوىل يسّمى فاعاًل، ويف اجلملة الثانية يسّمى مبتدًأ، وال جيوز لك أن تعتربه فاعاًل عىل 
الرغم من أنه فاعل يف املعنى حقيقة.

فاملعنى واحد يف اجلملتي، هو قيام زيد، إاّل أن الصنعة اللفظية اقتضت اختالف املحل، وبالتايل اختالف 
اإلعراب، وهكذا ترى سعة طريق اللفظ وضيق طريق املعنى، كم يقول ابن جني)9)(.    

وأن  املتكلم،  غرض  وبي  بينه  التوافق  ورضورة  املعنى،  توجيه  يف  اإلعراب  بأثر  جّني  ابن  يقر  وبذلك 
بم  الكالم  العرب يف  »امتناع  باًبا سّمه  له  املعنى. وخصص  تباين يف  ينجم عنه حتًم  التباين يف اإلعراب 
جيوز يف القياس«، وضح فيه اهتمم العرب باملعنى، فهو عندهم الغاية األوىل، ال اللفظ، والقول باإلعراب 

جمّرًدا.
فقد انتفعت اللغة وأهلها بفوائد اإلعراب الكثرية التي ال يمكن االستغناء عنها، وُحرمت منها اللغات 
املبنية. يتحدث الدكتور فاضل صالح السامرائي عن اختالف املعاين باختالف اإلعراب، وعن الغرض 

من اإلعراب الذي حرصه يف بعض الوجوه. يقول)50(:    
وأهم هذه األغراض هي:

). اإلبانة عن املعاين: ذلك أن األصل يف اإلعراب، أن يكون  لإلبانة عن املعاين... .
الكلمة  إن  إذ  والتأخري،  التقديم  للمتكلم سعة يف  أن يكون  التعبري: وذلك  السعة يف   .(

حتمل معها مركزها يف اجلملة بعالمتها اإلعرابية. 

9)   انظر ابن جني، ج )، ص )))-))).
50   فاضل صالح السامرائي، معاين النحو، ) ج )عمن، األردن: دار الفكر للطباعة والنرش، 000)(، ج )، ص ))-6).



65
ومل يكن اهتمم العرب باأللفاظ وهتذيبها إاّل لكوهنا البنى املوصلة إىل املعاين؛ فحسن هذه البنى رهي بسعة 
هذه املعاين، فهي مل تكن مقصودة لذاهتا، وإّنم الكشف عن املعنى هو القصد، وإىل هذا أشار ابن جني يف 

الباب الذي سّمه »يف الفرق بي تقدير اإلعراب وتفسري املعنى«، تقول الدكتورة منرية العلوال))5(:
املعاين  إىل  الطريق  هو  ألنه  وإّنم  لذاته،  مقصوًدا  ليس  به  واالهتمم  باإلعراب  العناية  إن 
الضابط هلا، الكاشف عنها، ومّما يؤكد هذا املفهوم لإلعراب عند النحاة األئمة أن اإلعراب 

إذا كان يوهم بمخالفة املعنى، ُترك اإلعراب ومُحل عىل املعنى.  

للتفريق  ثنايا الكالم  التفسري، فهو موجود يف  بارزة يف عملية  العريب لإلعراب مكانة  املتكلم  لقد أعطى 
بي الفاعلية واملفعولية واإلضافة وغري ذلك. أّما عندما حيصل اعرتاض بي اإلعراب واملعنى، نجد هذا 
املتكلم يلجأ إىل عملية التقدير، وتصحيح اإلعراب حتى ينضبط املعنى وحيصل التطابق املنشود، وتلك 
عملية اعتربها العلمء القدامى مسألة حمفوفة باملخاطر ملا يرتتب عنها من إسقاطات أو تأويالت قد تكون 
الذي هو من خصائص  والبيان  يتناقض  مّما  املعنى،  للرتكيب وفساد  الفهم اخلاطئ  وينتج عنها  خاطئة، 

العرب، وصحة املعنى الذي حترص اللغة العربية دوًما عليه، يقول ابن جني))5(:  

عن  هذا  من  يشء  بك  مّر  فإذا  املعنى؛  وتفسري  اإلعراب  تقدير  بي  ما  فرق  إىل  ترى  أال 
أصحابنا  فاحفظ نفسك منه، وال تسرتسل إليه؛ فإن أمكنك أن يكون تقدير اإلعراب عىل 
َسْمت تفسري   املعنى فهو ما ال غاية وراءه، وإن كان تقدير اإلعراب خمالًفا لتفسري املعنى 
حت طريق تقدير اإلعراب، حتى ال يشّذ  تقبَّلت تفسري   املعنى عىل ما هو عليه، وصحَّ

يشء منها عليك،   وإّياك أن تسرتسل فتفسد ما ُتْؤثِر إصالحه.

»جتاذب  ومن األبواب التي أمّل هبا كثرًيا أبو عيل الفاريس )ت 77) هـ( وأثارها ابن جني يف خصائصه 
املعنى واإلعراب لليشء الواحد«، فقد حيصل أن يتجاذب اإلعراُب واملعنى شيًئا واحًدا، وذلك بأن يكون 
يف الكالم ما جيعل املعنى يطلب أمًرا، واإلعراب مانًعا له، كم يف قوله تعاىل: ﴿إّنه عىل رجعه لقادر. يوم 
تبىل الّسائر﴾))5(، فاملعنى يقيض بتعلق الظرف )يوم( باملصدر )رجعه( فنقول: إنه عىل رجعه يف ذلك اليوم 
لقادر، لكن اإلعراب يرفض ذلك بدعوى خرق القاعدة التي تنص عىل عدم جواز الفصل بي املصدر 

ومعموله، أو بي الصلة واملوصول األجنبي.
ُتْدعون إىل اإليامن فتكفرون﴾))5(  املعنى يطلب  إْذ  ﴿ملقُت اهلل أكب من مقتكم أنفسكم  ويف قوله تعاىل: 
تعلق )إذ( باملقت، واإلعراب يرفض ذلك ما دام هذا التعلق يعني الفصل بي املصدر ومعموله باخلرب)55(. 
ويف قوله تعاىل: ﴿أفال يعلم إذا ُبعثر ما يف القبور. وحّصل ما يف الّصدور. إن رهّبم هبم يومئذ خلبري﴾)5)(  

)5   العلوال، ص ))). وتشري أيًضا إىل دور اإلعراب يف توجيه املعنى يف سياق احلديث عن عناية  عبد القاهر اجلرجاين بذلك يف إطار 
نظرية النظم، تقول: »فاإلعراب إًذا ليس حلية لفظية وال وشًيا متكلًفا ابتدعه النحاة لُيعجزوا به غريهم وُيظهروا تفّوقهم عىل من عداهم، 
كم يّدعي دعاة التجديد والتيسري الذين اعتربوه جمرد زخارف تثقل كاهل الدارس، وأنه أضاع املعاين ألن اهتمم النحاة به قد رصفهم عن 

االهتمم باملعنى، بل هو عند علمء اللغة والبالغة والنحو، الكاشف عن املعنى، املظهر له« )املصدر املذكور، ص 5))(.
)5   ابن جني، ج )، ص )8)-)8).

)5   القرآن الكريم، »سورة الطارق،« اآليتان 9-8.
)5   املصدر نفسه، »سورة غافر،« اآلية 9.

55   انظر ابن جني، ج )، ص 55)، و الزركيش،ج )، ص 09).
56   القرآن الكريم، »سورة العاديات،« اآليات 9-)).
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بذلك  متقدم، فيحصل  ملتأخر يف  أنه ال عمل  والقاعدة تنص عىل  )إذا(،  )خلبري( يف  يقتيض عمل  املعنى 
التي  التقدير  عملية  إىل  العريب  املتكلم  يدفع  الذي  اليشء  الواحد،  لليشء  واإلعراب  املعنى  بي  جتاذب 
ا وحيًدا لتقويم اإلعراب حتى ينصاع للمعنى الذي ينبغي أن يبقى سليًم، وحيصل التوافق  تصبح متنفسًّ
املنشود بينهم، وهكذا نالحظه يقّدر يف اآلية األوىل فعاًل كعامل دّل عليه املصدر، ويف اآلية الثانية فعاًل دّل 

عليه )املقت()57(.       
إن جتاذب املعنى واإلعراب لألمر الواحد هو من األبواب التي تطّرق إليها العلمء القدماء، والتي ينبغي 
اإلملام هبا، والتلطف يف النظر إليها، ما دامت متس املنظوم واملنثور العربيي، وما دامت ملمًحا من املالمح 
اجلوهرية التي يرتكز عليها الرتكيب العريب، فال كالم من دون اإلمساك بعروة املعنى، وال كالم من دون 

تصحيح اإلعراب، وال كالم من دون تطابق وتفاعل سليم بينهم. يقول ابن جني)58(:   
له،  املراجعة  عىل  ويبعث  به،  كثرًيا  وُيلّم  يعتاده،   - اهلل  رمحه   - عيل  أبو  كان  موضع  هذا 
واملعنى  اإلعراب  واملنظوم  املنثور  من  كثري  يف  جتد  أنك  وذلك  فيه.  النظر  وإلطاف 
متجاذبي: هذا يدعوك إىل أمر، وهذا يمنعك منه. فمتى اعتورا كالًما ما أمسكت بعروة 

املعنى، وارحتت لتصحيح اإلعراب.
وقد كان من تشبث املتكلم العريب بصحة اإلعراب أن ظهر يف األدب العريب ما ُيعرف باألبيات املشكلة 
اإلعراب، وُيقصد هبا األبيات الشعرية التي يوجد فيها إشكال حيتاج من القارئ إىل التأمل، وُتعرف هذه 
املنطلقات  بأبيات األلغاز واألحاجي نظًرا إىل ما تثريه من جدل إعرايب مكّثف بحسب  األبيات كذلك 
املذهبية، والتوجهات الفكرية يف سبيل حصانة املعنى وضبطه. وقد كان الفصحاء يغّضون الطرف عن 

اخلطأ يف العروض والقافية من دون التسامح مع من ال حيفل بزيغ اإلعراب. يقول ابن جني)59(. 
وأبيات اإلعراب كثرية، وليس عىل ذكرها وضعنا هذا الباب. ولكن اعلم أن البيت إذا 
جتاذبه أمران: َزْيغ اإلعراب، وقبح الزحاف، فإن اجلفاة الفصحاء ال حيِفلون بقبح الزحاف 

ة اإلعراب. ى إىل صحَّ إذا أدَّ
إن االرتباط بي اإلعراب واملعنى ارتباط جوهري وعميق، ينّم عن اتصال القاعدة بالتطبيق يف املنظومة 
الفكرية واللغوية عند اإلنسان العريب، وعن ترابط العالقات اإلعرابية واملكونات اللغوية داخل الرتكيب 
العريب، وعن توافق الوظائف النحوية هلذه املكّونات اللغوية والروابط املعنوية التي تعترب أساس األسلوب 
العريب، ومن دوهنا يصبح لغًوا ال فائدة ترجى منه، وأصواًتا تتنقل عرب األثري، ال تعلق هبا األذهان، ألنه 
يلو من أي مقصدية تلّبي احلاجة، أو أي داللة حسنة ينتيش هلا السامع. ويكفي أن تقرأ هذا اخلرب الذي 
يكشف عن العالقة اجلدلية بي اإلعراب واملعنى. يقول أبو القاسم الزجاجي عن أيب حممد القاسم بن 

حممد األنباري)60(:  

57   الزركيش، ج )، ص 0)).
58   ابن جني، ج )، ص 55). أما الزركيش، فيقول: »قد يتجاذب اإلعراب واملعنى اليشء الواحد، وكان أبو عيل الفاريس يلّم به كثرًيا، 
وذلك أنه يوجد يف الكالم أن املعنى يدعو إىل أمر، واإلعراب يمنع منه، قالوا: والتمسك بصحة املعنى يؤول لصحة اإلعراب«. انظر: 

الزركيش، ج )، ص 09).
59   ابن جني، ج )، ص ))).

60   أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، جمالس العلامء، حتقيـق عبد السالم حممد هارون، ط ) )القاهرة: مكتبة اخلانجي، 
999)(، ص 9).
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إيتاُخ  فأمر  إيتاخ،  للمنترص واملعتز جعل ذلك إىل  املؤّدبي  باختاذ  يأمر  أن  املتوكل  أراد  ملّا 
كاتبه أن يتوىّل ذلك،.. . فلم اجتمعوا قال هلم الكاتب: لو تذاكرتم وقفنا عىل موضعكم 

من العلم فاخرتنا. فألقوا بيًتا البن غلفاء))6(
            ذريني إّنـم خطئي وصْويب عيّل وإّن ما أنــفقت مـــاُل

فقالوا: ارتفع )ماُل( ب )ما(، إذ كانت يف موضع الذي. ثم سكتوا، فقال هلم أمحد بن عبيد 
من آخر الناس: هذا إعراب فم املعنى؟ فأحجم القوُم فقيل له: فم املعنى عندك؟ قال: أراد 

ما لومك إياي وإنم أنفقت مااًل ومل ُأْنِفْق ِعرضًا، فاملاُل ال ُيالم عىل إنفاقه.

خاتمة

نسجل يف ختام هذا العمل ارتباط ظاهرة اإلعراب بقطبي اإليضاح واإلبانة، إيضاح اإلشارات اللفظية 
التي  واملعايري  األصول  وفق  والباطنة،  الظاهرة  املتكلم  حلاجات  بياًنا  اللغوية،  املواضعات  عن  واإلبانة 

حتكم سنن التواصل اللغوي بي هذا املتكلم والسامع.

كم نسجل جتّدر ظاهرة اإلعراب يف كيان اللغة احلّية التي جتاوزت الثبات عند األصول إىل استنطاق أرسار 
الكالم، بإرجاع األصوات إىل علل وأسباب، وهي بذلك ترّسخ املعادلة العلمية القائمة عىل ثنائية اللغة 

املعربة والبناء الذهني.

وقد كشف التفاعل اللغوي املعياري عن دور األدوات والكلمت كبنى دالة من خالل العالقات اإلعرابية، 
الرتكيبية عن  والبنى  العالقات  بي هذه  العميق  الرتابط  كم كشف  نحوية،  من وظائف  عنها  ينجم  وما 
القائل  من  اإلفهام  به  يقع  الذي  اخلطاب  إطار  الكالم يف  ومنشئ  اإلعراب  بي ظاهرة  الفصم  استحالة 

والفهم من السامع.

ا من  وتأدية الكالم لوظيفته التواصلية شديدة االرتباط بغرض املتكلم، وقد حتدثنا عن ذلك باعتباره حدًّ
حدود عديدة شّكلت يف نظرنا النظرية العقلية للفهم واإلفهام، عىل اعتبار أن التبّي اللغوي ال يتبدى إاّل 

من خالل ثنائية املفردات اللغوية/املعنى اللغوي، والعالقات التجاورية/املعنى الرتكيبي.

وتبقى هذه الثنائية دالة عىل كلية اللغة التي تناقض نظرية إسقاط آلية اإلعراب من خالل إسقاط املعنى 
املعجمي أو املقام، وإعالء املعنى الوظيفي الذي يسقط يف النمطية والصورية ويبعد باملتكلم عن السعة 

كخصيصة جوهرية من خصائص اللغة. 

وقد استحرضنا البيان إىل جانب اإلعراب، ودورمها يف الكشف عن املعنى، وعالقة ذلك بالبالغة التي 
تستعي بالفصاحة يف حتقيق اإلبالغ والتواصل. وعىل الرغم من ذلك، فقد أبان العمل عن اهتمم اللغويي 
من  والفهم  املتكلم  من  اإلفهام  حيقق  بم  التخصص  نطاق  يف  بذلك  التفسري  وعلمء  والبالغيي  والنقاد 

السامع، وبم يدم اخلطاب.

)6   هو أوس بن غلفاء.
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وكل إمهال للتفاعل املتبادل بي املواضعات اللغوية والعالقات التجاورية يسقط مرة أخرى يف النمطية بم 

ال يدم عملية الفهم واإلفهام، وإجالء مجالية املتتاليات التلفظية والرتكيبية.

بينهم، وعالقة ذلك  التفاعل املوجود  اللفظ واملعنى/الشكل واملضمون  أبانت العالقة اجلدلية بي  وقد 
اللغة وفقهائها. وقد عمل  املسّميات عند أهل  أبواًبا نحوية عىل اختالف  التي فتحت  بظاهرة اإلعراب 
النحاة عىل أساس املطابقة الكلية بي املعنى واإلعراب من خالل آلية التوجيه، أي اإلمساك بعروة املعنى 

واالرتياح لصحة اإلعراب.

وتبقى يف نظرنا ظاهرة اإلعراب ظاهرة العربية بامتياز حتتاج إىل االستنطاق، كم حتتاج إىل املساءلة والتوجيه 
نحو االستغالل الذي يدم هذه اللغة وآفاقها املستقبلية.    
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