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فأما العالمات فتمتمس في حقمي . النحو عالمات تكشف عن عالقات
ذلك أن المغة نظام أكبر . األصوات والصرف وأما العالقات فيي نسيج النحو ذاتو

يشتمل عمى أنظمة فرعية منيا نظام األصوات ونظام الصرف ونظام النحو وأنظمة 
صغرى دون ذلك، وىذه األنظمة بينيا تكافل بمعنى أن كل واحد منيا يمد اآلخر 
بما يعينو عمى أداء وظيفتو، فاألصوات تمد الصرف والنحو بعناصرىا التي تعين 
عمى وضوح المعنى، والصرف يمد النحو أيضًا بيذه القرائن المفظية الدالة عمى 
المعاني النحوية، أما النحو فنظامو مكون من شبكة من العالقات التي تربط بين 

دعنا اآلن . أبوابو في السياق المتصل وتسمى ليذا السبب بالقرائن المعنوية
: نستعرض بعض ما يقدمو كل من ىذه األنظمة من قرائن المعنى

عطاء نظام األصوات لمصرف - 1

الفرق بين مفيوم الصرف ومفيوم النحو أن الصرف يتخذ المفردات موضوعًا 
ليذا نجد . ولكن موضوع النحو ىو الجممة وما يربط بين مفرداتيا من عالقات

عطاء األصوات لمصرف ينحصر فيما يعين عمى وضوح معاني المباني المفردة، 
وأن عطاء األصوات لمنحو يقع فيما يعين عمى فيم العالقات النحوية، فالذي يقرأ 
ألفية ابن مالك يجد بيا تحديدًا ألقسام الكمم وبيان العالقات الصوتية الدالة عمى 

: كل قسم منيا فنقرأ قولو
 بالجرِّر والتنويِن والِندا وألْ 

 

 ومسند لالسم تمييٌز حصلْ 
 

وكذلك 
 بتا فعمَت وأتْت ويا افعمي

 ......................ِسواىما الحرف 

 ونون أقبمّن فعٌل ينجمي
................................... 

فعالمة الجر كسرة أو نحوىا وىي صوت وكذلك التنوين وىمزة النداء أصوات 
استعممت في الكشف عن مفيوم صرفي ىو االسم كما استعممت التاء متحركة 
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وساكنة والياء والنون في الكشف عن مفيوم صرفي آخر ىو الفعل أما الحرف 
فيعرف بقرينة عدمية ىي عدم قبولو ليذه العالمات، فإذا تجاوزنا ما وسعو بيتا 
نما يشاركو فييا  األلفية من ألفاظ رأينا الجر ال ينفرد بالداللة عمى االسمية وا 

نما تشاركيا فيو الياء في  النصب والرفع وأن الكسرة ليست العالمة الوحيدة لمجر وا 
التثنية والجمع مما يشير إلى أن االسم يقبل التصريف وكذلك يشير التنوين إلى 
. التنكير والتمكين وغيرىما وتشير أل إلى التعريف وكميا معاٍن صرفية لممفردات

أما التاء في فعمَت وأتْت ومعيما يا افعمي فيي إشارة إلى صالحية الفعل في جدول 
إسناده أن ُيعرف بوساطة ما يتصل بو من األصوات الدالة عمى الفاعل متكممًا أو 
مخاطبًا أو غائبًا، مفردًا أو مثنى أو جمعًا، مذكرًا أو مؤنثًا وكل ذلك معان صرفية 

لى  تكتشف بوساطة ىذه األصوات، ويؤكد الفعل بنون التوكيد وىي صوت، وا 
جانب ذلك نجد حروفًا أخرى تدل عمى معاٍن صرفية مفردة كنون المطاوعة وتاء 
االفتعال والسين والتاء لمطمب والزائد من الحروف وما تتعرف لو الحروف من 

التعبير عن طمب الخفة بوساطة اإلدغام واإلعالل واإلبدال والنقل والقمب والحذف 
. وغير ذلك وجميعو يتناول المعاني المفردة ال العالقات

عطاء األصوات لمعالقات النحوية - 2

اإلعراب فرع المعنى، ويقصدون بذلك أن العالمات اإلعرابية : يقول النحاة
، ونصيب (أي عن معاني العالقات)إنما تستعمل لمكشف عن المعاني النحوية 

األصوات من ىذه المعاني ىو الكسرة لمداللة عمى الجر والضمة لمداللة عمى الرفع 
والفتحة لمداللة عمى النصب والسكون لمداللة عمى الجزم أما العالمات الفرعية 

فتتخطى الصوت الواحد ومن ثم تنتمي إلى عطاء الصرف لمعالقات النحوية، ومن 
األصوات الدالة عمى عالقة نحوية حروف الجر كالباء والالم والكاف ودليل ذلك 
ما نعرفو من تعمق الجار والمجرور بالمتعمَّق كما أن حروف العطف تكشف عن 
عالقة بين المتعاطفين وتربط واو المعية بين متصاحبين وتعبر واو الحال عن 
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ومن ىذا القبيل أيضًا . مالبسة بين أمرين وياء النسب بين منسوب ومنسوب إليو
سكون الوقف الذي يربط بين المعنى وتمامو ونون التوكيد التي تربط المعنى 
بالحث واإلصرار، وكل ما يطمق عميو في العرف النحوي حروف المعاني من 

. الحروف المفردة يعد من عطاء األصوات لمعالقات النحوية

عطاء الصرف لمنحو - 3

لعل تحديد الصرف ألقسام الكمم أن يكون أىم عطاء يقدمو الصرف لمنحو 
ذلك أن انتماء الكممة إلى قسم بعينو أىم قرينة لفظية عمى المعنى، فإذا قمنا قام زيٌد 

فأول قرائن المعنى أن قام فعل يشتمل عمى معنى الحدث ومعنى الزمن وعمى 
صيغة بعينيا ولو لم يكن بصيغتو فعاًل دااًل عمى المعنيين كمييما ما رفع فاعاًل 

ضافة المصدر إلى فاعمو) ، فإذا تخطينا (ىذا ال يطعن في رفع الصفة لفاعميا وا 
: عرفنا أنو فاعل بالقرائن اآلتية" زيد"إلى " قام"

 .(الحظ أن االسم من أقسام الكمم)ولو لم يكن اسمًا ما كان فاعاًل  أنو اسم 

. وىذا من عطاء األصوات لمنحووأنو مرفوع 
وَعْوٌد إلى قسم  (وىي عالقة نحوية خالصة)وتمك قرينة الرتبة تقدمو فعل  

. األفعال
". البناء"وىذه قرينة صرفية أخرى تنتمي إلى مفيوم مبني لممعموم 
ودل عمى من 
فعل الفعل  

وىذه قرينة معنوية نحوية خالصة تسمى قرينة اإلسناد  

. فيذه قرائن الفاعمية الخمس ولمصرف منيا ثالث ىي من عطائو لمنحو
. والميم أنك إذا جمعتيا معًا بيذا الترتيب حصمت عمى تعريف الفاعل

ومن عطاء الصرف لمنحو مفيوم الجمود واالشتقاق ونسبة المفظ المفرد إلى 
فالخبر المفرد . أن أي منيما واشتراط أحدىما أو اآلخر لفيم باب نحوي معين
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والنعت المفرد والحال المفردة من المشتقات إال عند الترخص في اشتقاقيا والتمييز 
: جامد وحسبنا أن نقرأ أقوال ابن مالك في وصف الحال

 وكُونُو ُمنتقاًل ًمْشتقاً 
 

 َيْغِمب لكْن ليَس ُمستحقا
 

ذا جاء الجامد في مكان المشتق جرى تأويمو بالمشتق ليصح اشتمالو عمى  وا 
الرابط، ومن ىذا القبيل أن المصدر يعرب بعد الفعل مفعواًل مطمقًا إن كان من مادة 
اشتقاق الفعل فإن لم يكن كذلك أعرب نائبًا عن المفعول المطمق إن كان في معناه 

: انظر إلى األسئمة اآلتية. أو مفعواًل ألجمو إن خالف المفعول المطمق في المعنى
قام تكريمًا لضيفو، ولما كان االشتقاق من خصائص -  قام نيوضاً –قام قيامًا 

األسماء واألفعال بحكم األصل وكان الجمود من خصائص الحروف جعل النحاة 
ما جاء من الصيغ المنسوبة إلى االسمية جامدًا غير متصرف كالضمائر مثاًل 

. مبنيًا لمشبو الوضعي أي الشبو الذي نشأ بسبب أصل الوضع

ومن عطاء الصرف لمنحو أن ظاىرة االشتقاق تتطمب تعدد الصيغ الصرفية 
لمداللة عمى اختالف المعنى الوظيفي لممفردات المشتقة، فمعني الصيغة معنى 

" استغفر اهلل: "صرفي يسبق المعنى المعجمي والمعنى النحوي كمييما فإذا قمت
: تدرج المعنى عمى النحو التالي

معنى الصيغة 

 الطمب

المعنى المعجمي 

 طمب المغفرة

المعنى النحوي 

 التعدية+ االستتار+ المضارعة

أطمب غفران اهلل، وقد يتعدد معنى الصيغة الواحدة : فيكون المعنى الكمي
انظر مثاًل إلى " تعدد المعنى الوظيفي: "بسحب ما ترد فيو من السياق فيسمى ذلك

: اختالف المعنى الصرفي لمصيغة في المثالين اآلتيين

. الموظف قائم بواجبات وظيفتو في ساعات العمل
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. اهلل سبحانو قائم عمى كل نفس بما كسبت

فمفظ قائم في المثال األول اسم فاعل ألنو يدل عمى التجدد واالنقطاع بانتياء 
ساعات العمل ثم ابتدائيا في اليوم التالي، أما لفظ قائم في المثال الثاني فيو صفة 
مشبية لداللتو عمى الدوام والثبوت فمو كان ألصل االشتقاق دخل في تحديد المعنى 

التفق المعنى في الحالتين، أما وقد اختمف المعنى فقد كان اختالفو لمتقابل بين 
. معنيين صرفيين أحدىما التجدد واالنقطاع والثاني الدوام والثبوت

ومما يرجع إلى الصرف بحسب أقسام الكمم أيضًا معاني األدوات الداخمة عمى 
الجمل الداللة كل منيا عمى معنى الجممة التي دخمت عمييا ثم داللتيا عمى ربط 

" إن ُتْكِرْمني ُأْكِرمك"الشرطية في قولك " إن"أنظر مثاًل إلى داللة . أوصال الجممة
وتصور أنك انتزعت األداة من موقعيا فالذي يبقي لك فعالن مضارعان ال داعي 
لجزميما ومن ثم ال رابطة تربطيما فال يتحقق معنى الشرط، وكل أداة فمعناىا 

: انظر مثاًل إلى األمثمة اآلتية. متعدد عند إفرادىا ومتحدد عند وضعيا في جممة

نافية = ما ضاع حق وراءه مطالب 

استفيامية = ما الذي جاء بزيد 

شرطية = وما تفعموا ِمْن َخيٍر َيْعَممو اهلل

موصولة = ُسررت بما سمعت 

مصدرية أي ودوا عنتكم = وّدوا ما عنّتم 

مصدرية ظرفية أي طول حياتي = لن أفعل ذلك ما حييت 

زائدة فائدتيا إدخال إن عمى الضمير المنفصل = إنما أنت نذير 

. مبيمة إلفادة التعميم= إنَّ ا هلل ال َيْسَتِحي أْن َيْضِرَب َمَثاًل َما
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" كيفما"وبالمبيمات نحو " حيثما"و" إذما"الشرطية بالظرف نحو " ما"وقد تمحق 
فتضيف إلى الشرط معنى ما لصقت بو، وقد ال تكفي صياغة الجممة " كمما"و

لِيَأُْكلُوا ِمْن ]: لتحديد معناىا فتحتاج إلى قرينة من سياق النص ففي قولو تعالى

عمى أنيا " ما"فيم المفسرون معنى [  ََ ِشِ  َ َم  َ ِ لَْ  ُ  َْ ِذ ِيْ   َ ََ   َْ ُ ُش وَ 
 َ ََ  ]موصولة ولكن ذلك يتعارض مع االستفيام اإلنكاري بعد ذلك بقولو 

نافية ألن نفي أن يكون طعاميم من عمل " ما"واألوضح أن تكون [  َْ ُ ُش وَ 
. أيدييم يجعمو أدخل في فضل اهلل ومن ىنا يجب عمييم الشكر ويستنكر عدمو

 فظاىر الجممة [َ  ِِر اْ  ََ ْل ُُ ووُْ  َ َم   َْ  ُُذ َو  ِ اَّل  َ ]ومثمو ما في قولو تعالى 
وواضح ... يجعميا استثناء مفرغًا أي أنيم اعتزلوا قوميم وليس ليم معبود إال اهلل

أن الفتية كانوا مؤمنين يعبدون اهلل سبحانو فمو كان قوميم كذلك ما اعتزلوىم وما 
ىذا عطاء الجممة في عزلتيا ولكننا لو رجعنا إلى . كان ينبغي ليم أن يعتزلوىم

َوُؤَ ِء قَْوُمنَ  اتاَّلَخُز ا ِمْن ُد نِِ  ]: سياق النص لوجدنا قبل ذلك بقميل قولو تعالى

ِن اْ  ََشى َ لَي  ِ  آَلَِيةً لَْوَ   َأْتُوَو َ لَْيِيْ  بُِسْلطَ ٍو بَيٍِّن  ََ ْن  َْظلَُ  ِم اَّل

نما ىي موصولة وأن " ما"أدركنا أن [ َكِزبً  من "أو " غير"بمعنى " إال"ليست نافية وا 
ذا اعتزلتموىم ىم والذين يعبدونيم من دون اهلل، ويقال مثل : ويكون المعنى" دون وا 

: كما في قول الشاعر" إن"ذلك في تعدد معاني 

 أنا ابُن أباِة الضيٍَّم ِمْن آِل مالكٍ 
 

ْن مالٌك كاَنْت ِكراَم الَمعاِدنِ   وا 
 

فالن يأبى : شرطية لوقعنا في تحصيل حاصل إذ ال يقال" إنْ "فمو جعمنا 
ن كان كريم المعدن، فمو جعمناىا نافية لوقعنا في التناقض إذ ال يصح  الضيم وا 

فالن يأبى الضيم ولم يكن كريم المعدن، فمم يبق لنا غال أن نجعميا مخففة : قولنا
من الثقيمة، وقد جاء وصولنا إلى ىذا المعنى بقرينة من خارج الجممة ومن خارج 

. سياق النص أيضًا وىي قرينة عقمية تسمى السبر والتقسيم
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العالقات النحوية - 4

تقدم أن النحو شبكة من العالقات يرفدىا عطاء نظامين من أنظمة المغة ىما 
النظام الصوتي والنظام الصرفي أما العالقات النحوية فكميا قرائن معنوية وأىميا 

أما . اإلسناد الذي يعد قوام الجممة ألنو عالقة الفعل بمرفوعو وعالقة المبتدأ بخبره
بقية العالقات فمنيا التعدية وىي قرينة المفعولية ومنيا السببية وىي قرينة المفعول 
ألجمو والظرفية وىي قرينة بيان النوع أو العدد والتأكيد وىو قرينة نفي إرادة المجاز 

، ثم تأتي عالقة التبعية "ذكر مثالً "ضرب المثل ضربًا ألنا لمعنى : ولذلك ال يقال
وىي قرينة النعت والعطف والتوكيد والبدل ومنيا المالبسة وىي قرينة إرادة الحالية 

منيا التفسير وىي قرينة التمييز ومنيا اإلخراج وىي قرينة التعجب واإلنشاء 
بوساطة المصادر ونحو ذلك، وىذه ىي العالقات الكبرى في داخل الجممة، ومن 

القرائن المفظية ما يشتمل عمى عالقات أيضًا ولذلك تعد من عطاء النحو ذاتو وىذه 
: القرائن ىي التضام والرتبة والربط، فالتضام يشتمل عمى ثالث من العالقات ىي

االفتقار وىو عالقة بين مفتقر ومفتقر إليو كافتقار الموصول عمى صمة والحرف 
إلى مدخول لو ثم عالقة االختصاص وىي عالقة ارتباط بين أداة يراد بيا معنى 

بالدخول " لم"بعينو بمفظ آخر من بين ألفاظ تدل عمى معنى مشترك كاختصاص 
عمى المضارع دون غيره من األفعال وأما العالقة الثالثة من عالقات التضام فيو 

 المترابطين ذلك أن المعجم يشتمل عمى حقول من نالمناسبة المعجمية بين المفظيي
" فيم"المعاني يناسب بعضيا بعضًا ويفارق بعضًا آخر، فإذا كان لدينا فعل مثل 

فإنو يتطمب فاعاًل عاقاًل ومن ىنا يقال أن بينيما مناسبة معجمية مما يصدق عميو 
ومن ىنا ال يجوز استعمال جممة مثل " إرادة المعنى األصمي"قول البالغيين 

فإذا لم تراع المناسبة فذلك يسمى " تدحرج فالن إلى أعمى"أو " السماء تحتنا"
المفارقة المعجمية وىي تؤدي إما إلى فساد المعنى كما سبق منذ قميل أو إلى 

نقل المفظ من معناه األصمي عمى معنى آخر : "الذي ىو بحكم التعريب" المجاز"
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فعدم إرادة " لعالقة بين المعنيين مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى األصمي
المعنى األصمي ىو المفارقة المعجمية ولكن ىذه المفارقة تبررىا إرادة المجاز فإذا 

فبين إلقاء الخطبة وبين األسد " ألقى األسد خطبة يحرض بيا جنوده: "قمنا مثالً 
الحقيقي مفارقة معجمية ولكن إرادة تشبيو شجاعة القائد بشجاعة األسد أو عمى 

األصح تشبيو القائد باألسد بجامع الشجاعة في كل أي بعالقة المشابية مع قرينة 
الخطبة التي ال تكون من األسد الحقيقي كن كل ذلك مبررًا لقبول المفارقة 

. المعجمية لسبب أسموبي غير نحوي

 أما قرينة الرتبة فقواميا عالقة بين سابق والحق من األلفاظ فيي ليست من 
نما ىي عالقة نحوية خالصة تتحول إلى قرينة من  األصوات وال من الصرف وا 

ما غير محفوظة فتخضع  قرائن المعنى، والمعروف أن الرتبة محفوظة فال تتخمف وا 
. لالعتبارات األسموبية والبالغية

وتبقى من القرائن الثالث قرينة الربط وىي ذات صورتين إحداىما صورة 
اإلحالة واألخرى صورة المطابقة، والمقصود باإلحالة اإلشارة بطريقة ما عمى 

مذكور في الجممة أو مفيوم من سياقيا يتصيده المرء من سياق الكالم، والمقصود 
 (اإلفراد والتثنية والجمع)بالمطابقة التشابو بين المفظين أو ما فوقيما في العدد 

والتعيين  (التكمم والخطاب والغيبة)وفي الشخص  (التذكير والتأنيث)والنوع 
ذكر النحاة من صور . (الرفع النصب والجر)وفي اإلعراب  (التعريب والتنكير)

َ  ِواَّل ِمْنُيْ  لَفَِش قً   َْلُو َو  َْلِسنَ َُيْ  بِ لِ  َ ِب لِ َْحَس ُو ُ ِمَن ]: اإلحالة إعادة المفظ نحو

عادة المعنى نحو [ الِ  َ ِب َ َم  ُوَو ِمَن الِ  َ بِ  َدْ َواُوْ   ِيَي  ُسْ َح نََك اللُي اَّل ]وا 

عادة الضمير إلى مذكور سابق نحو [ َ تَِحياَّل ُُيْ   ِيَي  َسَ  ٌم  أو [ َ نَ َدى نُووٌم اْبنَ ُ ]وا 
اْ ِذلُوا وَُو  َْقَشُب ] أو متصدر نحو [  َ ِناَّلَي  َ  تَْ َ ي ااَْبَ  سُ ]الحق نحو 

َ الاَّلِز َن َكفَُش ا ]واإلشارة نحو [ َم  تََشَ  َ لَي ظَْيِشَو  ِمْن َداباَّلةٍ ]ونحو [ لِل اَّلْقَوى

بُوا بِ َ َ تِنَ   ُ لَ َِك  َْ َح ُب الناَّل سِ  َ  َماَّل  َمْن َخ َف َمقَ َ  َسبِِّ  ] نحو" أل"[ َ َكزاَّل
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ثم غفل النحاة عن . [  َ ِواَّل الَجناَّلةَ ِوَي الَ أَْ ى الناَّلْفَس َ ِن الَيَوىَ نََيي 
 ِواَّل ]: فأما الموصول فيمنو قولو تعالى. استعمال الموصول والوصف في الربط

 أي [الاَّلِز َن آََمنُوا َ َ ِ لُوا ال اَّل لَِح ِا  ِناَّل  َ  نُِ يُي  َْ َش َمْن  َْ َسَن َ َ ً  
ُس َو ِمَن ااَْ َشاِب لِيُْؤَرَو لَيُْ  َ قََ َذ الاَّلِز َن ]: أجرىم، وقولو تعالى َ َ  َء الُ َ زِّ

َ  َِرا قِيَل لَيُْ  تََ  لَْوا ]أي وقعدوا، ومن الموصول الحرفي [ َكَزبُوا  َ َ َسُسولَ ُ 

ُسوِل َس َْ َت الُ نَ  ِقِيَن  َُ ذُّ َو َ ْنَك ُ ُذ ًدا أي [  ِلَي َم   َْنَ َل  ُ َ  ِلَي الشاَّل
َ  ِْو نََ ثُوا  َْ َ  نَيُْ  ِمْن بَْ ِذ ]: وأما الربط بالوصف فمنو قولو تعالى. رأيتيم

ةَ الُ ْفشِ  قَ تِلُووُْ  ]وكذلك . أي فقاتموىم[ َ ْيِذِوْ  َ  ََ نُوا  ِي ِد نُِ ْ   َقَ تِلُوا  َ ِ اَّل

ْبيُُ   ُ بِأَْ ِذ ُ ْ  َ  ُْخِ ِوْ  َ  َْنُ ْشُكْ  َ لَْيِيْ  َ  َْ ِف ُ ُذ َس قَْوٍ    َُ زِّ

فما دام الضمير في ىذه الشواىد يعاقب الموصول . أي صدوركم[ ُمْؤِمنِينَ 
. والوصف فيما بمعناه في الربط

بل إن قرينة اإلعراب التي سبق الكالم عنيا بصدد عطاء األصوات لمنحو 
ليست في الواقع بيذه البساطة، ذلك أن األدلة عمى اإلعراب ال تنحصر في مجرد 
العالمة اإلعرابية أصمية كانت أم فرعية، فأدلة اإلعراب تبدو عمى نحو ما نراىا 

: في الشكل اآلتي

 
والفرق بين داللة العالمة وداللة المعاقبة أن داللة العالمة سياقية 

Syntagmatic وداللة المعاقبة استبدالية Paradigmatic ويشارك الجممة 
مبني عمى "الفرعية في المجوء إلى تحديد المحل ما بني من األلفاظ إذ يقال فيو 
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ولعل ىذا الطابع المركب لقرينة اإلعراب ىو الذي دفع النحاة " كذا في محل كذا
إلى منح اإلعراب في جيودىم النحوية مكانة ال تعادليا مكانة قرينة أخرى حتى 
أصبح النحو كأنو إعراب فقط، وأصبح التصويب والتخطئة مرتبطين باإلعراب 

وأصبح المحن مرتبطًا في األذىان باإلعراب عمى رغم إمكانيو مع القرائن األخرى 
بدليل اشتمال كتب التراث األدبي عمى ما يشير إلى ذلك كالذي نراه في كتب 

الجاحظ مثاًل، ومن ظواىر العناية باإلعراب اشتمال كتب النحو في أوائل تبويبيا 
واإلفاضة في الكالم عن أنواع الشبو المؤدي " المعرب والمبني"عمى باب عنوانو 

لمبناء كالشبو الوصفي والشبو المعنوي والنيابة عن الحرف واالفتقار الذي ىو 
كما عنيت طائفة أخرى من كتب النحو بإحصاء . عنصر ميم من قرينة التضام

المعاني العامة التي تعبر عنيا الحروف واألدوات كما تحصى الجمل الفرعية ذوات 
المحل اإلعرابي وتمك التي ال محل ليا من اإلعراب أصمية كانت كالجممة 

مغني المبيب عن كتب "المستأنفة أم فرعية كصمة الموصول، ومن ىذه الكتب 
لمحسن بن قاسم المرادي " والجنى الداني في حروف المعاني"البن ىشام " األعاريب

ومع ذلك وقع جماعة من النحاة في التيوين من شأن . ورصف المباني لممالقي
اإلعراب والغض من ضرورتو لممعنى مما يعني ضمنًا أن اإلعراب ليس قرينة من 
قرائن النحو، من ىؤالء قطرب الذي رأى اإلعراب عممًا لمخفة ال دلياًل عمى المعنى 

ولكن الذي يتابع . وتابعو في ذلك قوم بينيم بعض المحدثين كالدكتور إبراىيم أنيس
التركيب العربي واعتماده في كثير من الحاالت عمى اإلعراب ال بد أن ينكر القول 

اتاَّلَخُز ا ] :بانفصام العالقة بين اإلعراب والمعنى، ولنا أن ننظر في قولو تعالى

فمو تحرر لفظ  ،[ َْ  َ َسوُْ  َ ُسْو َ نَيُْ   َْسبَ بً  ِمْن ُد ِو  ِ َ الَ ِسيَي اْبَن َمْش َ َ 
المسيح من اإلعراب بالنصب إلى الجر مثاًل لكان معطوفًا عمى لفظ الجاللة فنسب 

إلى مقام األلوىية التي ال ينبغي أن تنسب إلييا األحبار والرىبان، أما النصب 
فيمحق المسيح عن طريق العطف عن األحبار والرىبان فال ينبغي لو وال ليم أن 

. يتخذوا آلية من دون اهلل
تمك ىي أساسيات النحو وىي عمى رغم ضبطيا وتنظيميا غير مانعة لمبس 

وذلك بسبب تعدد المعاني عمى التركيب الواحد فالتركيب اإلضافي في حالة 
المصدر قد يكون بإضافتو إلى فاعمو أو مفعولو والضمير العائد قد يعود إلى 
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المضاف أو المضاف إليو وقد يعود إلى الموصوف أو إلى صفتو، وكذلك النعت 
قد يصف المضاف أو المضاف إليو ونحو ذلك مما يتبين من األمثمة والشواىد، 
ىذا واقع من الناحيتين النظرية والعممية لكن القرائن المختمفة تحول في أغمب 
األحيان دون وقوعو وبخاصة في التراكيب القرآنية المعجزة، وقد سبق أن أشرنا 

فمن شواىد إضافة المصدر . عمى آيتي يس والكيف وما أزال المبس في كل منيما
إذ ليس في النحو ما [ َ َ  تُِطِي الَ   ِِش َن َ الُ نَ  ِقِيَن َ َدْ   ََراوُ ْ ]: قولو تعالى

يدل عمى أنيم آذوه أو ىو الذي آذاىم ولكن القرينة تأتي من وقائع في النحو ما 
َ  ]يدل عمى أنيم ىم الذين كانوا يؤذونو صمى اهلل عميو وسمم ومن ذلك أيضًا 

ُسوِل بَْينَُ ْ  َكُذَ  ِء بَْ ِ ُ ْ  بَْ ً   قَْذ  َْ لَُ   ُ الاَّلِز َن  تَْجَ لُوا ُدَ  َء الشاَّل

 َ ََسلاَّللُوَو ِمْنُ ْ  لَِواًرا  َْليَْحَزِس الاَّلِز َن  َُخ لِفُوَو َ ْن  َْمِشِ   َْو تُِ ي َيُْ   ِْ نَةٌم  َْ  

فيم المفسرون ىذه اآلية عمى إضافة المصدر إلى مفعولو [  ُِ ي َيُْ  َ َزابٌم  َلِي ٌم 
يا : يا محمد بل أن يقولوا: فقالوا إن المعنى المقصود ىو نيييم عن أن ينادوه

رسول اهلل، غير أن القرينة تدل عمى إضافة المصدر إلى فاعمو، وحسبنا أن نتذكر 
َ  َِرا َم   ُْنِ لَْت ُسوَسةٌم نَظََش بَْ ُ يُْ   ِلَي بَْ ٍض َوْل  ََشاُكْ  ِمْن ]: قولو تعالى

قَْذ  َْ لَُ   ُ الاَّلِز َن ]: وأن نضع ذلك بإزاء قولو تعالى[  ََ ٍذ  ُ اَّل اْنَ َش ُوا

ىذا من جية ومن جية أخرى ال يتناسب مع قولو تعالى [  َ ََسلاَّللُوَو ِمْنُ  ْ 
أي دعوتو إياىم إلى اإلسالم مع إضافة [ ... َْليَْحَزِس الاَّلِز َن  َُخ لِفُوَو َ ْن  َْمِش ِ ]

وانظر إلى ما يحكم بو النحو من جواز العطف عمى . المصدر عمى مفعولو
َشِيَذ  ُ  َناَّل ُ َ   ِلَ َ  ِ اَّل وَُو ]: الضمير أو عمى لفظ الجاللة في قولو تعالى

أما  ،[َ الَ َ  َِ ةُ َ  ُ لُو الِ ْلِ  قَ  ًِ   بِ لقِْسِ  َ   ِلَ َ  ِ اَّل وَُو الَ ِ  ُ  الَحِ ي ُ 
النص فقد جاء بقرينتين عمى المعنى بعطف المالئكة عمى لفظ الجاللة وذلك قولو 

َ   ِلَ َ  ِ اَّل وَُو الَ ِ  ُ  ]ولم يقل قائمين، وقولو تعالى [ قَ  ًِ   بِ لقِْس ِ ]: تعالى

ُسوَل َ  ِ اَّل ُكْ   َْو تُْؤِمنُوا بِ اِ َسبُِّ  ْ ]"  وفي قولو تعالى[الَحِ ي ُ   [ ُْخِشُ وَو الشاَّل
عمى الرسول أو التحذير من اإليمان " إياكم"يوقف قواعد النحو حائرة بين عطف  ما

باهلل ربيم، ولكن القرينة التي تقوم دون فيم التحذير متعددة فالرسول أواًل لم يخرج 
َ لَ ِْن َسأَْل َيُْ  َمْن َخلََق ]وحده، ثانيًا أن العرب كانت تؤمن بوجود اهلل 

َش ال اَّلْ َس َ القََ َش لَيَقُولُناَّل  ُ  َ  َ اِا َ ااَْسَ  َ َسخاَّل فال يعقل أن يجري [ الساَّل
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بإضافة الرب إلى ضمير " ربكم"التحذير من عبادتو ثالثًا تأتي القرينة في لفظ 
فيذه قرائن ذات . المخاطبين فالمرء ال يدعى إلى ترك اإليمان بما يعترف أنو ربو

طابع عقمي معنوي وطابع آخر لفظي، ويطول المقام لو أردنا بعض الشواىد 
الكثيرة األخرى التي تدل عمى أن النحو في كل لغات األرض ليس أكثر من 

نما يكون فيميا  عالمات تكشف عن عالقات وأن العالقات ليست غاية المطاف، وا 
مؤىاًل لالنتقال إلى إدراك المعنى النحوي دون المعنى الداللي األكبر الذي ىو 

معنى النص، والفرق عظيم بين نحو الجممة ونحو النص، والفرق عظيم بين قرائن 
الجممة وىي رىن محبسيا في الجممة وبين حرية القرينة الكبرى النصية وىي 

القرآن يفسر بعضو بعضًا : المسماة بالتناص الذي عبر عنو المفسرون بقوليم
الحديث يفصل ما أجممو القرآن، وقد سبق استعمال : والذي حكاه الفقياء بقوليم

. التناص بين آيتين من سورتين مختمفتين منذ قميل
ىذا ىو النحو وتمك أساسياتو، فكيف يمكن لنا أن نتعمم ىذا النحو من خالل 
وسائل معينة تعين عمى الوصول إلى ىذا التعمم؟ إن مثل تعمم النحو بالنسبة إلى 
صحة الكالم كمثل المنطق بالنسبة إلى صحة التفكير فكالىما يعين عمى الحكم 

بالصحة والخطأ ولكنو ال يعين إال بدرجة محدودة جدًا عمى إنتاج الصحيح 
ودليمنا عمى ىذا أن العمماء بقواعد النحو غير معصومين من الخطأ في . والفاسد

كالميم بالمغة الفصحى وأن الشكوى مشيورة من أن معممي النحو يستعممون 
الميجة الدارجة في الفصل في تعميم القواعد الفصحى عمى الرغم من التوجييات 

الرسمية، وذلك لعمميم أن مداومة استعمال الفصحى خالل الدرس مما يعز عمييم 
ذا كان ذلك دلياًل عمى أن . بموغو، وبخاصة بالنسبة إلى اإلعراب وعالماتو وا 

المعمم لم يحسن االنتفاع بقواعد النحو عمى رغم عممو بيا فأحرى بالطالب أن 
يكون أقل انتفاعًا بالنحو وبخاصة ألنو لم يتقن قواعده التي يحاول أن يتعمميا، 
كيف إذًا يمكن الوصول إلى تعمُّم النحو تعممًا ُميسرًا يصل بالطالب في حاضره 
ومستقبمو إلى إنتاج الكالم الصحيح ؟ إن تعميم النحو يتم في الحاضر بوساطة 
يضاحيا باألمثمة المصنوعة بداًل من الشواىد الفصيحة،  التمقين وحفظ القواعد وا 
وربما وجدنا بعض دور التعميم تفرض عمى الطالب المتعمم حفظ ألفية ابن مالك 
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بداًل من توجييو إلى حفظ النصوص األدبية الراقية بدعوى أن ألفية ابن مالك 
ن احتاج نصيا إلى جيود الشراح . تكتنز قواعد النحو وا 

فإذا كان تعمم النحو يتم من خالل ىذه الطرق الصعبة فيوصم النحو نفسو 
والمغة العربية من بعده بالصعوبة فكيف الوصول إلى تيسير تعمم النحو؟ لن يكون 

إن المقصود من تعميم النحو وتعممو . تيسير التعمم إال بإصالح النظرة إلى التعميم
إنما ىو الوصول إلى الميارة األدائية في استعمال المغة، والمغة في طبيعتيا أداة 
االتصال في المجتمع ليس ذلك بالنسبة لمدارجة فقط بل لمفصحى كذلك ألن كاَل 

منا يصمِّري بالمغة الفصحى ويكتب رسائمو بالمغة الفصحى وال تتم خطبة الجمعة إال 
بالفصحى ويكتب رسائمو بالمغة الفصحى وما تزال الفصحى لغة الصحافة وبعض 
لغة اإلعالم المسموع فميا في حياتنا جانب ميم يبرر دعوى أن الفصحى ىي لغة 

أضف إلى ذلك أن مدارسنا في مرحمة التعميم العام لم . يومنا كما كانت لغة أجدادنا
تكن جيودىا في تعميم المغة مقصورة عمى دروس النحو فقط ألنيا كانت تضع في 

برامجيا دروسًا لممارسة األداء المغوي وأوجو االتصال كدروس المحفوظات 
والتعبير والمطالعة واإلنشاء واشتمل النشاط المدرسي عمى المناظرة والخطابة 

وشأن التمميذ . وغيرىا مما يعد ممارسة لالستعمال المغوي المؤدي إلى كسب الميارة
بالنسبة لإلفادة من ىذه الممارسة شأن الطفل يولد اليوم ثم ما يزال يسمع ما تقولو 
األم في مناغاتيا إياه وكالميا مع من حوليا فيصدر الطفل أصواتًا غير مفيومة 
تتحول بعد ذلك إلى ألفاظ حتى إذا بمغ الثالثة من عمره أتقن لغة أمو دون أن 

. يعرف ليا نحوًا أو صرفاً 
ومع ذلك بالغ البعض في أىمية النحو بالنسبة لمميارة وأرادوا تيسير تعميمو 

فظنوا أن ىذا التيسير يتم بحذف بعض أبواب النحو التي زعموىا غير ميمة ناسين 
أن النحو نظام وأن النظام إن ألغي منو جزء تيدمت بنيتو وأصبح شيئًا آخر غير 
الذي كان، ورأى البعض أن حفظ ألفية ابن مالك يعين عمى تذكر القواعد ومن ثم 
فيو تيسير لتعميم النحو وتعممو ناسين أن ألفية ابن مالك تفتقر عمى الشرح والمفتقر 
ال يمنح، أما أن تكون نافعة بعد الشرح فدونك شروحيا فانظر لم نحس أزمة النحو 
مع وجودىا، وقال آخرون وليم بعض الحق إن ازدحام مسائل النحو بالخالف بين 
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النحاة إن كان نافعًا عمى مستوى التخصص فيو بالء وسم ناقع عمى المستوى 
التعميم العام، وكثرت األقوال في تشخيص أزمة النحو ولكن وصف الدواء لم يجد 

. الكثير من ميرة األطباء
ولست أعزم لنفسي مستوى الطبيب الماىر المؤىل لعالج ىذا الداء، ولكنني 

: أجد بعض المالحظات التي ربما كان من الخير أن أشير إلييا فيما يأتي
وجوب العناية بدروس االستعمال عمى نحو ما جرى بيانيا منذ قميل، وىي  -ٔ

دروس المحفوظات والمحادثة والقراءة والكتابة واالستماع وطرق االتصال 
. األخرى

إعداد المعممين األكفاء بتدريبيم عمى وسائل اإليضاح المختمفة وعمى اإلشراف  -ٕ
 .عمى مجموعات من الطالب الختيار األنشطة التي تعين عمى التعمم

االستعانة بوسائل التعميم الحديثة كمعامل المغات والوسائل السمعية والبصرية  -ٖ
 .المختمفة

 .التشجيع عمى التفوق في المغة العربية بالمكافآت المادة والمعنوية -ٗ

انتياء موجة التيوين من تعميم المغة العربية في التعميم العام بإنقاص عدد  -٘
 .الدروس واالقتطاع من الدرجات المخصصة لممواد المغوية

مكافحة موجة االغتراب التي نممحيا في اإلعالء من شأن المغات األوروبية عمى  -ٙ
حساب المغة العربية سواء الفتات المحال التجارية أو أسماء الشركات أو في 

 .المحادثة اليومية وغير ذلك

دعوة وسائل اإلعالم إلى زيادة حصة المغة الفصحى في برامجيا لخدمة وسيمة  -ٚ
 .االستماع من وسائل اكتساب الميارة

البدء في التعميم بالقواعد الكبرى كالفرق بين أنواع الجمل من خبرية إلى شرطية  -ٛ
إلى إنشائية من خالل الشواىد ثم التطرق عمى ضوابط ركني الجممة ثم تتوالى 

 .المكمالت

 .إعطاء درس التطبيق مرتبة عميا في خطة التدريس النحوي -ٜ
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 .مطالبة المعممين أن يتحدثوا أثناء الدرس بالمغة الفصحى -ٓٔ

لعل ىذه األمور أن تعين عمى حسن تعمم النحو وانتشال لغتنا العربية من 
وىدة اإلىمال والتساىل والالمباالة في رعاية ركن من مقومات شخصية ىذه األمة 

. العربية المسممة، واهلل سبحانو وتعالى ولي التوفيق

 

   

 


