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ملخص
سعت هذه الدراسة إىل عرض النظرية العاملية يف النحو العريب وشف

بع

أسرارها النسقية من خالل

نفسها ابسالستفادة بفكل قوي من
معطيات دقيقة ومتنوعة؛ وهكذا فرضت فكرة الدفاع عن التنظري النحوي َ
احملاور التالية:
 استحداث املصطلحات النحوية؛ نسج لغة حنوية واصفة هتتم ابلبناءات اللفظية؛ إظهار أمهية املواضع الرتشيبية؛ فهم آليات اشتغال النسق النحوي شاسالبتداء واجملال العاملي.وهلذا قامت الدراسة ابسالحتفاظ مبعظم التصورات النحوية العاملية عند النحاة ،وقامت شذلك إبضافة
تصور جديد يُطهر شي تتعامل مع النسقية اللغوية من منطلقات تنظريية عاملية نفسها؛ لقد شانت النتائج انجعة
يف حدود ظهور أمل شبري يف التعرف على مالمح العاملية النحوية؛ غري أهنا ظلت منحصرة يف جمال بسيط

يستدعي توسيع زوااي النظر إىل هذه اخلصوصية النظرية عند العرب بصفة عامة ،األمر الذي يتطلب حبثا موسعا
غري ما نقوم به اآلن.
Abstract
Prof. AZEROUAL SIDI HASSANE
Regional branch of Center for Education and formation / Beni mellalkhenifra.
This study present the grammar theory in traditional arabic grammar and
reveal some of its systematic secrets through accurate and various informations,
the idea of defending grammar theoretical views imposed itself by Tracking the
following axes:
;-The development of grammatical terms
;- weaving a Descriptive language concerned verbal structures
;)- Demonstrate the importance of Grammatical positions (placements
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- Understanding the mechanisms of operating the systematic grammatical,
such as AL IBTIDAE and grammatical field (AL MAJAL), etc.
That is why the study preserved most of the grammatical perceptions of
grammarians (grammar beliefs), and also added a new conception that cleanses
how to deal with systematic grammar modality from the traditional arabic
grammar itself; The results were effective within the limits of the emergence of
a great hope in identifying the features of grammatical factor. However, it
remained confined to a simple field that requires expanding the viewpoints to
this specificity arabic theoretical in general, which requires extensive research
other than what we are doing now.

جتفم اللغويون احملدثون عناء شف

بع

مقدمة

أسرار العاملية النحوية (أو النظرية العاملية) منذ قيامها يف

احملاوسالت النحوية األوىل؛ إسال أن فضل اشتفاف متاسكها (العاملية النحوية) وقوهتا لن يظهر إسال مع شتاب سيبويه
الذي يعد دستور النحاة ملا مجعه من أتمالت لغوية متقدمة؛ فكي

جاءت العاملية النحوية ،عموما ،يف النحو

العريب؟
 )1االنسجام الصويت يف اللغة العربية:
تفرتض شل لغة ضرورة ُحصول التآل

واسالنسجام بني أصواهتا ،ويقود هذا الفرض إىل أن فرادة لغة من

اللغات تبدأ بتفكل أصواهتا والتألي بينها أتليفا ُمنسجما وغريبا يف الوقت ذاته؛ ويدخل التألي املنسجم يف
ُ
تنظيم اسالستخدام الداخلي للغة ،يف حني يدخل التألي الغريب هلذه اللغة حني النظر إليه يف أثناء ُمقارنته بتألي
لغة أخرى؛ مث ظهر علم النحو ،بعد ذلك ،الذي درس احلرشات اإلعرابية الناحية العاملية من خالل التعليل.
« املهم أن النحاة األوائل أدرشوا فكرة العامل من مالحظة الظواهر اللغوية ،شالتآل

والتنافر بني األصوات وأتثري

بعضها يف بع  .ومما سالحظوه من أتثري اسالستعمال يف األبنية واجلمل .وهبذا ميكن القول :إن اسالستحضار األول
لفكرة العامل قد مت من مالحظة التفاعل بني احلرشات واحلروف والكلمات»1؛ إذن ارتكزت العاملية النحوية على
بع

األبعاد الصوتية للرتشيب (من خالل مالحظة النفاز الصويت الذي يتخلل احملل يف الرتشيب شلما حلن

املتكلم)  :انسجام أجزاء أصوات الكلمة أو الرتشيب ،وأتثري بنية الكلمة الصويت يف الرتشيب ،وأتثري أصوات أواخر
الكلمات يف الرتشيب ،وأتثري أصوات اإلعراب داخل بنية الكلمة.
ما أصل هذا اسالشتمال الذي يتواصل به اإلنسان منطيا وإبداعيا؟ يقول أبو نصر الفارايب« :وظاهر أن
تلك التصويتات إمنا تكون من القرع هبواء النفس جبزء أو أجزاء من حلقه أو بفيء من أجزاء ما فيه وابطن أنفه
أو شفتيه ،فإن هذه هي األعضاء املقروعة هبواء النفس .والقارع أوسال هي القوة ال ي تسرب هواء النفس من الرئة
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وجتوي احللق أوسال فأوسال إىل طرف احللق الذي يلي الفم واألن وإىل ما بني الففتني ،مث اللسان يتلقى ذلك اهلواء
فيضغطه إىل جزء جزء من أجزاء ابطن الفم وإىل جزء جزء من أجزاء أصول األسنان وإىل األسنان ،فيقرع به ذلك
اجلزء فيحدث من شل جزء يضغطه اللسان عليه ويقرعه به تصويت حمدود ،وينقله اللسان ابهلواء من جزء إىل جزء
من أجزاء أصل الفم فتحدث تصويتات متوالية شثرية حمدودة» .2لقد هتيأت األسباب الكثرية لإلنسان – منها ما
ذشر الفارايب -حىت خترج الرتاشيب واجلمل (من القوة إىل الوجود) أصواات مكتملة البناء؛ غري أن الفائبات ال ي
تعلق هبا تستوجب العالج؛ ونورد حكاية ابن جين والفجري ال ي أاثرت مسألة السليقة والقواعد يف عالقتهما
ابخلرج الصويت:
يفرح ابن جين السليقة يف احكاية التالية« :وسألت الفجري يوما فقلت :اي أاب عبد هللا ،فكي

تقول
تقول

أبدا .قلت :شي
بت أخوك؟ فقال :سال أقول :أخوك ً
بت أخاك؟ فقال :شذلك .فقلت :أفتقول :ضر ُ
ضر ُ
ضربَين أخوك؟ فقال :شذاك .فقلت :ألست زعمت أنك سال تقول :أخوك أبداً؟ فقال أيش ذا! اختلفت جهتا
الكالم .فهل هذا يف معناه إسال شقولنا حنن :صار املفعول فاعال ،وإن مل يكن هبذا اللفظ البتة فإنه هو سال حمالة»3

(سالحظ شي

استعمل ابن جين عبارة " فكي

الففهي) عند اشتمال الرتشيب أو اجلملة).
وص

قد ي ّدعي البع

بت أخاك؟ " للدساللة على اخلرج الصويت (القول
تقول ضر ُ

أن الفجري يتحدث انطالقا من قواعد مضبوطة4؛ لكن اسالستفهاد يُ نّبني العجز عن

حتوسالت ُسلوك اللغة وصفا مفهوميا [غياب املفاهيم النحوية] مما حدا اببن جين إىل أن يقوم هبذه العملية

حني قال « :فهل هذا يف معناه إسال شقولنا حنن :صار املفعول فاعال ،وإن مل يكن هبذا اللفظ البتة فإنه هو سال
حمالة»؛ وهبذا ُميثل ابن جين جانب استبطان القواعد وُميثل الفجري جانب السليقة.
تتحدث شتب النحاة عن "انتحاء مست العرب" :أي ،حتقيق التواصل الفصيح بني املتكلمني املستمعني؛
ُ
ُ
وتقصد الدراسة هذا الطابع الصويت الففوي (اخلرج الصويت) الذي يدل على اشتمال مجيع العمليات اللغوية
وصوسال إىل مرحلة النطق (التحقق الفعلي للجمل أو الرتاشيب).
وخيضع تفكيل الكالم (قبل التحقق الفعلي للجمل أو الرتاشيب) لقيود صواتية وأخرى صرافية بصفة
عامة حيث يدعو إىل «[ ]...عدم اخلروج عن األوزان العربية واإلطراد يف اسالستعمال ،عدم التألي

بني صوتيات

ذات خمارج متماثلة أو متدانية»« .5وهكذا فإن الصرفيات املعجمية سال تصبح شلمات يف اللغة العربية إسال بعد أن
تتصل هبا الصرفيات النحوية ال ي تسمى أحياان ابللواصق ،وهي ال ي حتدد بع

املعاين النحوية للصرفيات

املعجمية :شالنوع والعدد ابلنسبة لألفعال ،6والفاعلية واملفعولية واجلر واإلضافة ...إخل ،ابلنسبة لألمساء والصفات
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وغريها من ا ملقوسالت الرتشيبية ال ي أتخذ صرفيات اإلعراب للدساللة على وظيفة من الوظائ

النحوية يف اللغة

العربية .وحتديد هذه الوظائ  ،ورصد مواقعها وسياقاهتا املختلفة يف اجلملة العربية هو الذي يفكل مباحث علم
النحو أو الرتشيب».7
وستُؤدي هذه اخلصائص واملرتكزات إىل تبين العاملية النحوية ال ي اهتمت ابلتعليل هبدف تسويغ طبيعة
ُ
هذا اسالنتظام الصويت ترشيبيا « ،فقد شاهد النحاة العالمة اإلعرابية تتغري مبا هلا من معان إعرابية ،فأخذوا يفكرون
يف الذي اقتضى هذه املعاين ،ويف الذي اقتضى هذه اآلاثر فأخذوا طريق املتكلمني يف إرجاع الظواهر العقلية إىل
عللها وإىل أسباهبا ال ي اقتضتها ،فكان ذلك فيما يرجح بداية القول ابلعوامل ،على الرغم من أن بع

الدارسني

ؤرخ له بعمل اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف دراسته لألصوات عندما سالحظ بني أتليفها
يرى أن القول ابلعامل إمنا يُ َّ

من اجملهود العضلي»8؛ ويستدعي فهم انتظام

نحو إىل التخف
تفاعال وأتثرا متبادسال بسبب اسالستعمال الذي يَ ُ
أصوات اللغة وحماولة إجياد تعليل هلا ،وصفها ابستحداث املصطلحات واملفاهيم (املصطلحات النحوية)؛ وهكذا

سيتأسس علم النحو الذي ميلك قواعد وضوابط واصفة تسهم يف إنتاج وجهات نظر حنوية متميزة.
 )2املصطلح النحوي:
يستلزم التعليل إذن ،استحداث آليات تتحكم يف بناء املعرفة النحوية ،وشان أعسر شيء أبدعه النحاة هو
تفكيل املصطلح النحوي.
شي يُضبط املصطلح النحوي؟ ما السبيل إىل التعرف على معناه؟ أمل حيضر املصطلح النحوي عرضا يف
ُ
ُ
سياق نقاشات علم النحو؟ هل شان النحوي يرغب يف بناء املصطلح؟ هل شان يرغب يف توضيح ُسلوك الظواهر
ُ
اللغوية؟  :أي ،هل شان يعتمد أبسط األدوات للكف عن احلقائق؟.
الوضوح ويطرد اللبس وخيتزل العبارات ويُبدي معامل القصد حني يستلزم الضبط
إن املُصطلح ُحيقق ُ
النظري حىت يكون التفكري النحوي تفكريا دقيقا .وسال يكتفي املصطلح أبن ينتمي إىل صناعة النحو ال ي تضبطه ما
دامت ُمعيقات تُواجهه بسبب تعدد اآلراء النحوية وعدم الرغبة يف التقيد بفيء يُعيق التأويالت والتقديرات
وإعمال املالحظة والوص .
ُ
يستحضر الدشتور فخر الدين قباوة أمهية املصطلح النحوي ،يقول« :املصطلح لفظ أو ترشيب ،اتفق قوم
ُ
على تسمية شيء به ،بعد نقله غالبا من معناه الوضعي .ولكل علم ثروة اصطالحية ،تعارفها رجاله ،وألفوا
استخ دامها يف احملاداثت والبحث والتألي  .وشذلك شأن النحو تولدت لدى أصحابه ،منذ نفأته يف عهد اإلمام
علي  -رضي هللا عنه  -أعداد وافرة من األلفاظ اصطلحوا عليها ،واتبعوها ابلتنمية والتوليد .حىت إذا جاء سيبويه
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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يصن شتابه رأيناه يتناول الكثري الكثري من هذا النبع الفياض» 9؛ إذن ميلك املصطلح أصوسال اترخيية متتد به إىل
ُ
زمن بداايت تَف ّكـله ،غري أن البحث يف بداايت تَف ّكـل املصطلح هو حبث غري ُملزم ألسباب أمهها قصور ُمحولة
املصطلح الذي أخذ يتلمس طريقه ُحماوسال أن يتوضع يف صلب التنظري النحوي الذي ُحيدد ُوجوده اخلاص .وشلما
اجته التقصي من نقطة ُمعينة من مراحل تطور علم النحو إىل نقطة أخرى يف أثناء التنقيب عن دساللة املصطلح
ُ
تنقيبا نكوصيا ،يَتبدَّى خطر انقراضه يف زمحة هذه العودة إىل البداايت ،أو خطر سذاجته وضع محولته؛ وهذا
ما دفع الدشتور فخر الدين قباوة ،وهو ُحيلل املصطلحات يف نص حنوي ُمعني لسيبويه ،إىل القول« :ولقد روي
ُ
عن أيب األسود وتالمذته ،ومن خل بعدهم من النحاة ،شثري من العبارات فيها العديد من اسالصطالح؛ إسال أن
ذلك مل يكن وافيا بكل ما قالوه ،لنستطيع تبني آاثرهم احلقيقية يف نصنا هذا .وما أشثر ما اندثر وغاب ،وما ج ّد
على الساحة أ و شان بديال :ولذلك يتعذر على الدارس أن حيدد ما ينسب إىل سيبويه ،وما شان منقوسال عن
األسالف ،وحسبنا الزعم أن مهمته شانت نفر ذلك اإلرث ،وتطويره حيا يف نصوص شاملة وافية .وما ذلك
ابلقليل» .10وشلما تفكلت املصطلحات وشثرت ،فإن ذلك يدل على نضج املعرفة ال ي حتتضنها من خالل
ترسيخ لغة واصفة ودقيقة.
 )3حدود املعرفة النحوية /اللغة الواصفة:
شي نسج النحاة اللغة الواصفة (النسق النحوي)؟
يطلب النحوي الرتشيب اإلسنادي ألن غرضه األلفاظ سالستعمال اإلعراب ،وسال يطلبه للمعاين واملقاصد؛
هناك فرق بني من يُريد وص شكل اللغة ومن يُريد استخراج معانيها ومقاصدها .ويبدو أن النسق النحوي قد
أوجده النحاة وهم واعون متاما أهنم يبحثون يف شكل اللغة ألن النحوي يهتم ابجلمل ُموضحا أحكامها اللفظية يف

ومناظراهتم،
إطار نظرية العمل وما يرتبط هبا من إعراب؛ هلذا مييز النحاة بني البناءات اللفظية موضوع دراستهم ُ
ومقاصد هذه البناءات موضوع املفسرين واملتكلمني والفالسفة واملناطقة ...اخل؛ فقد ميز الزجاجي بدقة بني
ُ
ُ
اجتاهني يف النحو يهتم أحدمها ابلبناءات اللفظية للجمل واآلخر مبقاصدها ،يقول« :اسالسم يف شالم العرب ما شان
فاعال أو مفعوسال أو واقعا يف حيز الفاعل واملفعول به؛ هذا احلد داخل يف مقاييس النحو وأوضاعه ،وليس خيرج
عنه اسم البتة ،وسال يدخل فيه ما ليس ابسم ،وإمنا قلنا يف شالم العرب ،ألنه له نقصد وعليه نتكلم ،وألن املنطقيني
وبع

النحويني قد حدوه حدا خارجا عن أوضاع النحو فقالوا" :اسالسم صوت موضوع دال على معىن غري

مقرون بزمان" .وليس هذا من ألفاظ النحويني .وهو صحيح على أوضاع املنطقيني ألن غرضهم غري غرضنا
ومغزاهم غري مغزاان ،وهو عندان على أوضاع النحويني غري صحيح ألنه يلزم منه أن يكون شثري من احلروف أمساء،
ألن من احلروف ما سال يدل على معىن دساللة غري مقرونة بزمان ،حنو "إن" و"لكن" وما أشبه ذلك»11؛ ويقرتح
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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اسالسم تعريفا حنواي جيعله فاعال أو مفعوسال أو واقعا يف حينّزمها؛ ورغم أنه مل يتحدث عن البناءات

اللفظية للجمل إسال أنه يذشر "مقاييس النحو وأوضاعه" ،مث أييت بعكس هذا الكالم إذا خرج اسالسم عن تعريفه
"خروجا عن أوضاع النحو" .وسال يفوت الزجاجي أن يتهم املارقني املمارسني هلذا اخلُروج:
النحوي فيكون احلد ُ
ُ
بع النحاة واملنطقيني .وحيسم الزجاجي النقاش عندما قال« :ألن غرضهم غري غرضنا ومغزاهم غري مغزاان»؛
ويتعلق احلسم يف أنه سال ُخيطئ املناطقة يف أمور تتعلق بصناعتهم ،لكن إذا أرادوا أن خيلطوا مفاهيم هذه الصناعة
املنطقيني لالسم من زاوية علم

مبفاهيم صناعة علم النحو حتدث ُمغالطات صارخة ،وتكون النتيجة حلن تعري
النحو ألهنم حي ّدون اسالسم يف بع احلاسالت حبد احلرف ،الفيء الذي سال تقبله الصناعة النحوية.

جيب التمييز بني البناءات اللفظية ال ي ت دخل يف ابب الصناعة النحوية سال غري ،واملعاين ال ي تدخل يف
ابب املقصود من تنظيم العبارة .نُورد رأي ابن جين يف مسألة ضبط النسق النحوي ،يقول« :أسال ترى أنه لو عرف
أن الفاعل عند أهل العربية ليس شل من شان فاعال يف املعىن ،وأن الفاعل عندهم إمنا هو شل اسم ذشرته بعد

الفعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إىل ذلك اسالسم ،وأن الفعل الواجب وغري الواجب يف ذلك سواء ،لسقط
صداع هذا املضعوف السؤال»12؛ ويقصد ابن جين ُسؤال الطائفة ال ي تُريد معرفة هوية الفاعل واملفعول فتلصق
هبما متثالت سال عالقة هلا ابلنحو .ويقوم ابن جين بتصحيح أوهام اآلخرين ُمميزا يف ذلك بني دساللة ما يصدر عن
الفعل وما ينسحب عليه ذلك الفعل من جهة ،وموضع ما أتى بعد الفعل من جهة اثنية؛ وهكذا يتم التمييز بني

الفاعل املعنوى والفاعل النحوي.
ويُؤشد ابن هفام هذا اخليار املرتبط بضرورة معرفة النسق النحوي ،يقول« :احلذف الذي يلزم النحوي
ُ
النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة ،وذلك أبن جيد خربا بدون مبتدأ أو ابلعكس ،أو شرطا بدون جزاء أو ابلعكس،
اّللُ َج َع َل لَ ُك ْم
أو معطوفا بدون معطوف عليه ،أو معموسال بدون عامل ]...[ ،وأما قوله يف حنوَ « :و َّ
ن
ن
يل تَنقي ُك ْم َأبْ َس ُك ْم ۚ
اان َو َج َع َل لَ ُك ْم
يل تَنقي ُك ُم ْ
نممَّا َخلَ َق نظ َالًسال َو َج َع َل لَ ُك ْم نم َن ْ
اجلنبَا نل أَ ْشنَ ً
احلََّر َو َسَراب َ
َسَراب َ
ن
ك يُتنم نن ْع َمتَهُ َعلَْي ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْسلن ُمو َن ﴿[ »﴾81النحل :]81 :إن التقدير :والربد ،وحنو« :
َش ََٰذل َ
ن ن
وتنْل َ ن
يل ﴿[ »﴾22الفعراء .]22 :إن التقدير :ومل تعبدين ،ففضول يف فن
ك ن ْع َمة َمتُنـ َها َعلَ َّي أَ ْن َعبَّ ْد َ
َ
ت بَنين إ ْسَرائ َ
النحو وإمنا ذلك للمفسر ،وشذا قوهلم :حيذف الفاعل لعظمته وحقارة املفعول أو ابلعكس أو للجهل به أو
للخوف عليه أو منه وحنو :ذلك ،فإنه تطفل منهم على صناعة البيان ومل أذشر بع

ذلك يف شتايب جراي على

عادهتم [.13»]...
ويُلزم ابن هفام النحاة ابلنظر يف األمور مبا اقتضته الصناعة النحوية ،وأيمرهم ابسالبتعاد عن "الفضول يف

فن النحو" ألنه سيُخرجهم من دائرة النظر يف الرتاشيب إىل دائرة التفسري ،وليس عمل النحوي مثل عمل املفسر؛
ُ
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وهلذا سال جيب أن نتحدث مثال عن حذف الفاعل يف النحو مبا ليس يف عمل النحو ،فكلما تطفل النحوي على
غري صناعته ،سقط يف البيان ،الفيء الذي دفع اببن هفام إىل اسالبتعاد عن شل ما يُسيء إىل العمل النحوي
وصناعته.
 )4العاملية النحـوية العربـية:
أتيت خصوصية التصورات اللغوية العربية من شوهنا أوردت مالحظات قابلة للصياغة يف صرح نظري ميتد
أوله إىل آخره .وسال يعين هذا األمر جتريد النحو العريب من التنظري ،فقد قادت حتليالت بع

الدارسني احملدثني إىل

التمييز بني النظرية العاملية عند سيبويه ،والنظرية املنطقية املعنوية عند ابن السراج.
تنبه الباحث حممد شعريات إىل أبعد مما نذهب إليه يف هذا التحليل :أي ،ضرورة وصل حنو اجلملة بنحو
النص مما يؤدي إىل افرتاض أن احلدود بني خمتل

املعارف القدمية واهية .إن النظرية اللغوية عموما مل تكن معطى

جاهزا أبدا عند العلماء القدماء بل هي بناء جيب استخراجه من علوم عديدة .يقول حممد شعريات« :وملخص
القول [ ]...إن ما خفي على النحويني سالعتبارات صورية إما منطقية وإما حنوية ،مل خي

على املهتمني بعلم

املعاين مثل اجلرجاين والسكاشي سالهتمامهم ابلسياق ،وجتاوزهم حلدود اجلملة ،وحماولتهم أتسيس حنو يعتمد على
النصوص وأحوال اخلطاب».14
ويظهر ذشاء النحاة العرب يف حتليل سلوك اللغة العربية املتنوع يف استحداث مصطلحات قابلة للتطوير
مثل :البناء  /اإلسناد  /اسالستغناء  /اسالبتداء  /األسبقية  /العامل ...إخل.
ونقرتح مثال اسالبتداء لنظهر هذا الذشاء يف النظر إىل اجلمل :يتصدر اسالستفهام املثال (أزيد أخوهُ
مرض أخوهُ).
مري ؟) ويتوسط مثاسال آخر ،هو (زيد هل َ
تذهب اسالعتبارات الصورية الرتشيبية إىل اعتبار "إن" ،يف أمثلة متنوعة ،تدخل على اجلملة اسالبتدائية
فتحدث فيها تغيريات إعرابية؛ لكن أتمالت النحاة يف بع

األحيان تتجاوز هذا اإلشكال الصوري عندما

اعتربت "اسالستفهام" الذي يدخل على اجلملة اسالبتدائية سال حيدث فيها تغيريات إعرابية ألن وظيفته تقتضي منحها
ميزة استفهامية سال إعرابية ؛ إذن سيوافق هذا الطرح ،مفهوم العمل من زاوية اسالبتداء خصوصا وأن اسالستفهام الذي
يتصدر اجلمل اسالبتدائية ليس حاجزا بني اسالبتداء وما يعمل فيه؛ هلذا يتساوى إعراب "زيد" يف املثالني( :أزيد أخوهُ
مرض أخوهُ؟).
مري ؟) و(زيد هل َ
 )5االبتداء:
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هذا احلديث الكثري عن اسالبتداء بع

يتحدث سيبويه شثريا عن "اسالبتداء" يف "الكتاب" ..وقد يل

غموض املفهوم؛ وهلذا سنعود إىل نقاش اسالسم والفعل يف اجملال العاملي من خالل الرتشيب:
يقول سيبويه حملال اسالسم« :واعلم أن اسالسم أول [أحواله] اسالبتداء ،وإمنا يدخل الناصب والرافع سوى
اسالبتداء واجلار على املبتدأ .أسال ترى أن ما شان مبتدأ قد تدخل عليه هذه األشياء حىت يكون غري مبتدأ ،وسال تصل
عبد هللان منطلق إن شئت أدخلت رأيت
إىل اسالبتداء ما دام مع ما ذشرت لك إسال أن تدعه .وذلك أنك إذا قلت ُ

عليه فقلت :رأيت عبد هللان منطل ًقا ،أو قلت :شا َن عبد هللان منطلقاً ،أو مررت ن
بعبد هللان منطل ًقا ،فاملبتدأ أول جزء
ُ
ُ َ
ُ
شما أن الواحد أول العدد ،والنكرة قبل املعرفة».15

لقد انقش سيبويه األسبقية الوجودية لالسم ،مث قدم أمثلة متنوعة تكسر هذه األسبقية ..ويفيد
اسالستفهاد يف توضيح أن احلرشة هي انتج عمل عامل يف معموله إذ لو شانت تؤثر مستقلة يف الكلمة ملا أعربت
عبد هللا منطلقا ،مما يؤشد أن الرفع سال
عبد هللا منطلق  /شان ُ
إعرابني خمتلفنيُ .رفعت شلمة "عبد هللا" يف املثالنيُ :
يسوغ اسالبتداء وإسال اعتُرب الفاعل مبتدأ ...إخل.
ّ

يكون املبتدأ مرفوعا ،مث يدخل عليه ما جيعله مرفوعا أو منصواب أو جمرورا ،وتكون النتيجة أن ما شان
سابقا يف الوجود يُصبح متأخرا ألنه انتُزعت منه صفة عامل وألصقت به صفة معمول:
(عبد هللا منطلق).
 -السابق يف الوجود :هو املبتدأ يف مجلة ُ

عبد هللا منطلقا).
(عبد هللا) يف اجلملة ال ي تصدرهتا شان (شان ُ
 -املتأخر يف الوجود :هو املبتدأ ُ

عبد هللا منطلق).
 املتأخر يف الوجود :هو املبتدأ (عبد هللا) يف اجلملة ال ي تصدرهتا إن (إن َ املتأخر يف الوجود :هو املبتدأ (عبد هللا) يف اجلملة اإلضافية ( قميص نعبد هللا املنطلق)...اخل.
ُ
ويقول سيبويه عن الفعل:
« من زعم أن األفعال ترتفع ابسالبتداء فإنه ينبغي أن ينصبها إذا شانت يف موضع ينتصب فيه اسالسم،
وجيرها إذا شانت يف موضع ينجر فيه اسالسم ،ولكنها ترتفع بكينونتها يف موضع اسالسم» .16يدفع هذا اسالستفهاد
إىل طرح تساؤل رئيس :إذا شان املبتدأ مرفوعا ،فما العامل يف رفعه؟
إن املبتدأ يرتفع ابسالبتداء ،وسال يفمل هذا األمر األفعال؛ وهكذا يتحدث سيبويه عما يتصدر املبتدأ :إن
املبتدأ هو أول الكالم ،لكن اسالبتداء يوجد قبله ويؤثر فيه ..يتجاوز أتثري اسالبتداء املبتدأ ليصل إىل اخلرب يف بع
الكتب النحوية ال ي تقول إن اخلرب مرفوع ابسالبتداء واملبتدأ معا.
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إن الرتشيب عالقة إعرابية ،فال جمال للحديث عن إعراب شلمة معزولة عن سياقها الرتشييب ،فكان أول
نقاش يتصدر شتب النحاة هو التمييز بني اسالسم والفعل ،فظهر مفهوم اسالستغناء الذي يُعد تفضيال للرتشيب
اسالمسي ألن األمساء هي األحق وهي األوىل« :أسال ترى أن الفعل سال بد له من اسالسم ،وإسال مل يكن شالما ،واسالسم
وعبد ن
هللا أخوان»17؛ ويكون اسالستغناء أو عدمه من خصائص الرتاشيب.
قد يستغين عن الفعل ،تقول :هللاُ إهلُناُ ،
إن هذا الوضع سيقود إىل تصني الرتاشيب إىل صنفني شبريين:
تراشيب امسية وأخرى فعلية ..فقد ابتدأ سيبويه هذا التصني قائال« :فمن ذلك اسالسم املبتدأ واملبين
عبد هللان ،فال بد للفعل من اسالسم شما مل يكن
عبد هللان أخوك ،وهذا أخوك .ومثل ذلك:
يذهب ُ
عليه .وهو قولكُ :
ُ
لالسم األول بد من اآلخر يف اسالبتداء».18
 )6اجملال العاملي:
يتحدد اجملال العاملي يف اجلمل اسالمسية ابسالسم املبتدأ وقبله اسالبتداء ،مث املبين عليه ..ومل حيدد سيبويه
"املبين عليه" وإن شانت األمثلة ال ي يوردها تدل على امسيته .إن ترك "املبين عليه" عاما إشارة قوية إىل أنه قد
يكون امسا وقد يكون فعال؛ فال فرق يف اسالسم املبتدأ واملبين عليه أن يكون واحدا من اجلملتني:
 زيد قائم.يقوم.
 زيد ُفإذا ارتبط اسالستغناء أو عدمه بتمام الكالم ،فال بد من أن الكالم مرتب ترتيبا معينا؛ وستكون احلصيلة
أن اجملال سال يتحدد إسال بربطه ابلعمل الذي يؤطره امتداد اجلملة ،أو العالقة اإلسنادية البنائية.
أشران أعاله يف حالة املبتدأ أن احلرشة اإلعرابية هي انتج عمل عامل يف معموله .وإذا شان األمر شذلك،
ستكون رائزا مهما (مثاسال عمليا) يف توضيح الدخول يف جمال عاملي معني ورف

جمال عاملي آخر :يعين ،أهنا

تفري إىل هناية جمال عاملي وبداية جمال آخر أو أن اجملال العاملي سال يزال مستمرا؛ وهذا ما وضحه سيبويه عندما
شان يفرح املثالني:
أشرمـك.
 إن أتتين آتك وإذن ُأشرمـك.
 -إن أتتين آتك وإذن َ
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أشرمـك) يف اجملال العاملي بواسطة العط
 تدخل"أشرمـك" املرفوعة يف املثال (إن أتتين آتك وإذن ُ
ُ
واملفارشة العاملية
أشرمـك) اجملال العاملي سالنتفاء هذه املفارشة.
"أشرمـك" املنصوبة يف املثال (إن أتتين آتك وإذن َ
 تقطع َيقوم) له ما مييزه:
يقوم) العالقة بني اسالبتداء واملبتدأ؛ غري أن املثال (زيد ُ
يُفسر املثاسالن (زيد قائم) و(زيد ُ

يقوم) ،فإن الفعل يف املثال نفسه يعمل يف الفاعل؛ إذن هل ما
فإذا شان اسالبتداء يعمل يف املبتدإ يف املثال (زيد ُ
شان معموسال يصح أن يكون عامال؟ وإذا شان األمر شذلك ،شي نفسر تداخل جمالني عامليني؟..

لقد انتبه سيبويه إىل هذا املفكل فقال« :من زعم أن األفعال ترتفع ابسالبتداء [»]...؛ وتفصيل القول يف
يقوم) يسبق املبتدأ والفعل يف الوقت نفسه ..فال يعمل الفعل يف هذا
ما يلي :يبدو أن اسالبتداء يف املثال (زيد ُ
املثال ،لكنه قادر على إنتاج العالقة البنائية.
إن اسالسم الذي يبين عليه يكون فاعال ،وأنه إذا بين هو على اسم يكون خربا؛ وهكذا حيتفظ اسالبتداء
ابجملال العاملي نفسه سواء تضمن خربا امسيا أو فعليا ،مث ينتهي عندما تنتهي حدوده ليفسح اجملال أمام ابتداء
آخر « .وعالمة ذلك ظهور عالمة جديدة نتعرف عليها انطالقا من عالمة إعرابية جديدة شما هو الفأن يف املثال
أشرمـك) ،أو ببع
(إن أتتين آتك وإذن َ

"الوسائط" مثل الفاء والواو وأم وإذا وغريها».19

 )7اإلعراب العاملي:
أ .البناء العاملي واالستعمال العاملي:
سال تتعامل العاملية النحوية فقط مع اجلمل النمطية العادية بل تتعداها إىل اجلمل اإلبداعية وذات
اسالستعمال اخلُصوصي أيضاً؛ وتُفكل هذه املرحلة النسق النحوي 20الذي ميلك إمكاانت عديدة انطالقا من بنية

وجمردة فتكثر اسالفرتاضات الرتشيبية ،مث أييت اسالستعمال العاملي ليَ ُح َّد منها
ُمعينة ،هي يف األصل ،منطقية عاملية ُ
(شثرة اسالفرتاضات) وينتقي ترشيبا ُمعينا.
وجمرد( 21ف (فعل) .س( 0فاعل) .س( 1مفعول)) ،تراشيب عديدة ،منها:
يفرتض بناء عاملي منطقي ُ
يدا.
أيت ز ً
ر ُأسدا.
أيت ً
ر ُوأييت اسالستعمال العاملي لينتقي مجلة ُحمددة من هذين الرتشيبني اللذين تكوان أصالً بواسطة التألي

بني

أسدا) أو غريمها حسب احلاجة ومنطق اسالستعمال.
أيت ً
أيت ز ً
يدا) أو الثاين (ر ُ
الكلمات ،فيتفكل املثال األول (ر ُ
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إن البناء املنطقي العاملي واملجرد (ف .س .0س )1يستطيع أن يُنتج مجال ُخمتلفة قادرة على التحقق يف
ُ
اسالستعمال العاملي؛ إذن قد تكون هذه اجلمل منطية وعادية مثل( :رأيت زيداً) ،أو ذات استعمال ُخصوصي
مثل( :رأيت أسداً) ،أو سالحنة مثل (* تقاتل زيد عمرا) .ويؤثر التعليل العاملي 22شثريا ،إىل جانب السليقة
والتعلم ،يف تسويغ استعمال الرتاشيب (اسالستعمال العاملي).
ب .السليقة:
وإذا شان املتكلم يستبطن القواعد دون تعلم ،فإن السليقة حتل حمل تعليالت النحاة ،فتقوده إىل التعليل
العاطفي الذي سال خيضع للمفهمة( 23أنظر حكاية ابن جين السليقة مع الفجري (سبق ذشرها)) .24
قد ن ّدعي أن الفجري يتحدث انطالقا من قواعد مضبوطة؛ لكن اسالستفهاد يُ نّبني العجز عن وص
حتوسالت ُسلوك اللغة 25وصفا مفهوميا [غياب املفاهيم النحوية] مما حدا اببن جين إىل أن يتوىل هذا األمر حني
قال « :فهل هذا يف معناه إسال شقولنا حنن :صار املفعول فاعال ،وإن مل يكن هبذا اللفظ البتة فإنه هو سال حمالة»؛
وهبذا ُميثل ابن جين جانب استبطان القواعد وُميثل الفجري جانب السليقة.
ج .اجلملة:
تفمل العاملية النحوية مجيع اجلمل؛ ويتحدث سيبويه عن خصائص اجلملة الفعلية واجلملة اسالمسية،
قائال« :أسال ترى أن الفعل سال بد له من اسالسم ،وإسال مل يكن شالما ،واسالسم قد يستغين عن الفعل ،تقول :هللاُ إهلُنا،
ُ ن
ووضح سيبويه ضرورة وجود اسالسم يف اجلملة الفعلية ،واستغناء اجلملة اسالبتدائية عن الفعل،
وعبد هللا أخوان»26؛ ّ
عبد
عبد هللان أخوك ،وهذا أخوك .ومثل ذلك:
يذهب ُ
قائال« :فمن ذلك اسالسم املبتدأ واملبين عليه .وهو قولكُ :
ُ
هللان ،فال بد للفعل من اسالسم شما مل يكن لالسم األول بد من اآلخر يف اسالبتداء».27
ويقول ابن جين « :وبعد فليس يف الدنيا مرفوع جيوز تقدميه على رافعه فأما خرب املبتدأ فلم يتقدم عندان
على رافعه ،ألن رافعه ليس املبتدأ وحده ،إمنا الرافع له (املبتدأ واسالبتداء) مجيعا ،فلم يتقدم اخلرب عليهما معا ،وإمنا
تقدم على أحدمها وهو املبتدأ .فهذا (سال ينتق ) .لكنه على قول أيب احلسن مرفوع ابملبتدأ وحده ،ولو شان شذلك
(عبد ن
(عبد
هللا أخوك) يف استفهاد سيبويه تتضمن اخلرب (أخو) واملبتدأ ُ
مل جيز تقدميه على املبتدأ»28؛ فجملة ُ
هللان) حيث ُرفع اخلرب ابملبتدأ واسالبتداء.
عبد هللان)؛ ويقول ابن جين شارحا الفاعل
وق ّدم سيبويه مجلة أخرى يتصدرها فعل مضارع ،هي
(يذهب ُ
ُ

النحوي« :اعلم أن الفاعل  -عند أهل العربية -شل اسم ،ذشرته بعد فعل ،وأسندت ونسبت ذلك الفعل إىل ذلك
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اسالسم ،وهو مرفوع بفعله ،وحقيقة رفعه إبسناد الفعل إليه .والواجب وغري الواجب يف ذلك سواء .تقول يف
الواجب :قام زيد .ويف غري الواجب :ما َ ن
يقوم زيد]» 29؛ وهذا ما قام به سيبويه حني أسند
قعد بفر[ .وهل ُ
َ
(عبد هللا).
ونسب الفعل
(يذهب) إىل اسالسم ُ
ُ
د .املواضع:
وحتتم القراءة الرتشيبية 30النظر إىل الرتشيب نظرة عاملية ،يقول املنص عاشور ]...[« :الوظيفة النحوية
[تتحدد] يف أبعاد مكانية موضعية .إذ يف تنقل املواضع واحليّزات يكمن ُشنه النحو واإلعراب والعمل .وسال شك أن

منوال النحاة النموذجي يستند إىل ما جنده يف رسالة سيبويه من مكوانت وما جاء مبثواث يف ثنااي الكتاب .وتلك

العناصر هي :أقسام الكلم الثالثة :اسالسم والفعل واحلرف؛ ونظرية العامل واإلعراب؛ والعملية اإلسنادية.
خيص الصياغة الصوتية الصرفية ومنهج اسالشتقاق وما يطرأ من عوارض
ويتولد عن تلك العناصر شل ما ّ

على البناء الفكلي من تغيريات [.31»]...

اجملرد
شييب َّ
تبحث رسالة علي بن معيوف 32يف شتاب سيبويه للتحقق من خريطة املواضع يف البناء الرت ّ
أحكام هذه املواضع ،ورتبتُها األصلية؛ وللتحقق أيضا من َّ
أن هذه النظرية شانت حاضرة يف شتاب
للجملة العربية ،و ُ

تبني يف أثناء البحث َّ
أن سيبويه مل يستخدم شلمة موضع مبفهومها (اسالصطالحي) ،فاجتهد الباحث
سيبويه؛ وقد ّ
يف استخراج بع

املعاين (اسالصطالحية) للموضع الواردة يف نصوص الكتاب (وهكذا فقد نبه الباحث على

املعاين املعجمية لكلمة موضع يف الكتاب مما سال يدخل يف جمال النظرية أو يدخل دخوسال جزئيا)؛ مثّ ّبني املواضع

اجملرد ،واملواضع الرئيسة هي مواضع سالبد من شغلها عند أتلي
شييب ّ
الرئيسة واملواضع احملتملة يف البناء الرت ّ

الكالم

مبا يؤدي وظيفتها يف النظرية النحوية ،فإن مل يُل َفظ مبا يؤدي وظيفتها قدَّره النحويّ ،أما املواضع احملتملة فهي
اجملرد للجملة العربية يف خريطة املوضع لكنَّها قد تُفغَل عند أتلي الكالم وقد سال
شييب ّ
مواضع موجودة يف البناء الرت ّ

اجملرد ...اخل .وأورد الباحث ما
شييب ّ
تُفغَل َ
حبسب احلاجة إليها؛ شما ّبني الرتبة األصلية للمواضع يف البناء الرت ّ
املوضعي للغة العربية وأثر هذه الطبيعة النظرية؛ شما
استنبطه من حتليل صاحب الكتاب من الطبيعة النظرية للنظام
ّ
َّ
شييب
أورد ما رصده من اسالختالف بني اللفظ واملوضع ،ومن التفاعل بني الكالم املؤل واملوضع يف البناء الرت ّ
اجملرد.
ّ
ويضع حممد شكري العراقي احلسيين فرضيات العمل ال ي تتعلق ابسالبتداء ،يقول« :تقوم الفرضية األوىل
على اعتبار النحو السيبويهي حنوا موضعيا ،مبعىن أن املواضع فيه أولية إذ تفكل األصل األول للتحليل والتقعيد
النحوي .تنظم املواضع داخل جمال عاملي فتلحقها العالمات اإلعرابية بغ
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حتل فيها .العالقة بني املواضع عالقة بنائية شم ا هو احلال بني موضع اسالسم املبتدأ وموضع اخلرب املبين عليه ،وبني
موضع الفعل وموضع اسالسم املبين عليه أي الفاعل ،وهذه هي الفرضية الثانية .أما الفرضية الثالثة فمؤداها أن
اسالبتداء سال يعمل إسال يف جمال عاملي معني وينتهي عمله اببتداء جمال عاملي جديد .34إنه عامل شلي سال يقتصر
عمله على نوع واحد من أنواع الكالم .وتتأل

عالمات عمل اسالبتداء من شقني :شق لغوي مثل العالمات

اإلعرابية ،وشق تكلمي يتكون أساسا من شكل تواجد العالمات التكلمية يف الكالم».35
يتحدث اسالستفهاد عن املواضع واجملاسالت ،وعن العالقات العاملية من خالل مفهوم البناء الذي
ومسند إليه.
يستعمله سيبويه ،ويَ ُ
فرتض هذا البناء وجود عامل ومعمول أو ُمسند ُ
ه .التعليل:
إن التعليل الرتشييب سال يص

بنية الكلمة وإمنا عالقاهتا الرتشيبية (سال الصوتية احملتملة)؛ قد يتعلل رفع

الفاعل ونصب املفعول ،أبن العرب جعلت الضمة (وهي أثقل احلرشات) ملا يقل يف شالمها ،وجعلت الفتحة
احلرشات) ملا يكثر يف شالمها 36؛ غري أن األمر يتعلق بعالمات ارتبطت ابألساس ابلعاملية النحوية

(وهي أخ

وأتثري العوامل يف املعموسالت.
إن العلة الرتشيبية يف غالب األحيان هي علة تُراعي التوافق احلاصل بني شلمات اجلملة انطالقا من ُمميزات

ضبط موقع شل شلمة داخل اجلملة أو الرتشيب ،يسهل إجراء حتويالت مثل تقدمي
العاملية النحوية؛ وشلما ُ
قام) تُؤدي إىل
املنصوب يف (ز ً
(قام زيد  /زيد َ
يوم اجلمعة زيد)؛ غري أن حتويالت أخرى يف َ
يدا ضربت  /سافر َ
تغيري الوظائ

عرب اجلرجاين عن ُخمتل
النحوية ابسالنتقال من مجلة فعلية ،إىل مجلة أخرى امسية؛ فقد ّ

هذه اآلراء

عندما ميز بني تقدمي على نية التأخري ،وآخر سال على نية التأخري.37

ويتوضع التعليل الرتشييب بني البناءات العاملية من جهة واستعماسالهتا من جهة اثنية لتسويغ ما حيدث بني
ّ

مرد ذلك إىل صحة
شيب يف اسالستعمال العاملي مقبوسال (سليما) أو سالحنا ،فإن ّ
هاتني النقطتني .فإذا شان الرت ُ
التعليل أو ضعفه بوضعه ضمن التأثريات العاملية املرتبطة ابلبناء واسالستعمال معا وهذا ما يستوجب إدخال
ُ
تصورات جديدة (تفسريية) إىل اللغة.
و .مثال تطبيقي:
آثرت أن أحتدث عن مثال من أمثلة "شتاب الفعر أو شرح األبيات املفكلة اإلعراب" أليب علي
ُ
شنت أنتظر من الكتاب أن يقوم جبمع أمثلة شعرية شثرية ليفرح
الفارسي 38ملا حيمل من دسالسالت ُمرتبطة بعنوانهُ .
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الظواهر النحوية هبا؛ وهذا ما سيفعله طبعا حني بلغ عدد شواهد "ابب حذف املضاف" (تقريبا) مائة ومخسة
عفر بيتاً شعرايً .وُميكن اعتبار مثل هذه اجملهودات شنزا لغواي يستحق جامعه التقدير والتنويه.
يُقدم أبو علي الفارسي أمثلة متعددة منها ما قاله أبو ذؤيب:

ن ن نٍ
قى ُمرحيا
الرؤو
شأ ّن
مصاعيب ُز َّ
ب ّ
َ
س يف دار ص ْرم ،تَالَ َ
استُبيـ ـ ـ ـ ـحا
تَغد َّْم َن يف جاننبَـْيه اخلَبن ـيـ
َر ملَّا َوَهى َخ ْر ُجه و ْ
ويُقدم أبو علي الفارسي شذلك التقدير املتعلق حبذف املضاف:
ويتجلى استعمال العاملية النحوية يف تقديرات سال يصل إليها إسال احلاذق بصناعة النحو؛ قدَّر فوضع شلمة
"هدير" شي تتوسط "شأن" و"مصاعيب" على أهنا مضاف حمذوف ،مث قدر فوضع شلمة "رعد" شي تتوسط
"شأن" و"راببه" يف البيت الفعري على أهنا ُمضاف حمذوف" :شأن رعد راببه"؛ ويستمر يف استعمال العاملية
النحوية يف البيتني عندما تطرق إىل خرب "شأن" ،وشي فصل هبذا اخلرب بني املفعول وفعله وشذلك تطرق إىل
جواب "ملا".
ت :أي ما برح ْأهلُها ،حىت تبينوا ثقيفا ،فاملضاف يف املوضعني حمذوف وشذلك "أتوها" :أتوا
رح ْ
«ما بَ َ
ت مثنها ،أي ُجيمع ويقب ُ ».39
أهلها.
ْ
َّت :أي يك ّف ُ
فأصبحت تُكف ُ
ضح البيتان أن التعوي
يـُ َو نّ
توسطت شلمة "أهل" بني الفاعل واملفعول ،حتول هذا األخري إىل مضاف إليه يف" :أتوا أهلها" وهو
"هم"؛ وعندما َّ
قد يتم بني الضمري واسالسم؛ فاهلاء يف "أتوها" مفعول به منصوب ،والفاعل

ضمري؛ فالضمري اهلاء جاء بدسال عن املضاف إليه ليأخذ موضعه ابعتباره مفعوسال به عندما ُحذف املضاف.
ز .حتليل اجلملة:

اهتم العرب ابإلعراب ابلفكل الذي نتحدث فيه عن نظرية ُمكتملة يف إطار أوسع هو إطار نظرية
العامل؛ ويُسهم اإلعراب يف حتليل ُمكوانت اجلملة ،ويف عمليات الوص والتصني  ،ويف إظهار العمل النحوي،
ويف بيان الوظائ اإلسنادية ...اخل.

وتتضمن العاملية النحوية يف اإلعراب ثالثة فروع:
 اللفظي :هو تغري ظاهر يف الكلمة املعربة.ُ
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منعت ذلك شأن تكون الكلمة منتهية
 التقديري :هو تغري شان من املفروض أن يظهر لوسال موانع ْابألل أو الواو أو الياء أو أن يكون احملل مفغوسال ابحلرشة الالزمة شاملتصل بياء املتكلم
ُ
ُ
واحملكي ...اخل.

 احمللي العادي هو تغري اعتباري بسبب العامل فال يكون ظاهرا وسال ُمقدرا وسال يكون هذا إسال يفالكلمات املبنية واجلمل.

قد ُختفي تراشيب اللغة العربية مكوانت يتوجب استعادهتا يف إطار ما يسمى تقدير احملذوفات مما يُتيح
تدخل فرع آخر ،هو فرع تقدير احملذوف (إعراب اجلملة رفقة ما حذف منها)؛ وننبه إىل أن فرع تقدير احملذوف
خيتل

عن الفرع التقديري؛ وهكذا تفمل اجلهة النحوية يف اإلعراب :الفرع اللفظي ،والفرع التقديري ،والفرع

احمللي العادي ،وفرع تقدير احملذوف:
 الفرع اللفظي :تغري ظاهر يف الكلمة املعربة. الفرع التقديري :تغري شان من املفروض أن يظهر لوسال موانع. الفرع احمللي العادي :تغري اعتباري بسبب العامل. فرع تقدير احملذوف :يكون إبعراب اجلملة حبضور التقدير الذي استعاد احملذوف.ُميكن القول إن الفرع اللفظي يف العاملية النحوية حيضر يف مجيع اجلمل سواء شانت منطية أو ذات
تكن هناك موانع حتجبه ،ويُصبح تقديراي إذا وجدت
استعمال خصوصي (شعري) ،ويكون أتثريه ظاهرا إذا مل ْ
املوانع (الفرع التقديري)؛ لكن فرع تقدير احملذوف حيضر يف اجلمل اخلصوصية (الفعرية اإلبداعية) أو تلك ال ي

خرجت عن منطيتها .وهكذا تظهر احمللية من خالل:
ْ
 الفرع التقديري :تغري شان من املفروض أن يظهر لوسال موانع. الفرع احمللي العادي :تغري اعتباري بسبب العامل. فرع تقدير احملذوف :يكون إبعراب اجلملة حبضور التقدير الذي استعاد احملذوف.وقد أدرجت هذه الفقرة الفرع التقديري والفرع احمللي العادي وفرع تقدير احملذوف يف احمللية ألربعة أسباب
مهمة:
 حتل عالمة البناء حمل العالمة اإلعرابية يف الفرع التقديري. حتل مجلة معينة (مثال) حمل مفرد يف الفرع احمللي العادي = (نقول :واجلملة الفعلية يف حمل رفعخرب املبتدأ).
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 حتل اجلملة رفقة التقدير حمل اجلملة ال ي حتتاج إىل التقدير ،فتعُرب اجلملتان معا دفعة واحدة يففرع تقدير احملذوف.

وبيان بع

ذلك أن نتأمل األمثلة:

 قالت اخلنساء:ن
ن
العماد
رفيع
طويل النجادُ ،
ُ
دار ن
الرجل.
ُ -

.]82

شثري ن
الرماد إذا ما َش ــتَا
ُ

 قــال تعــاىل « :واس ـأ نَل الْ َقري ـةَ الَّـ نـ ي ُشنَّــا فنيهــا والْعنــري الَّـ نـ ي أَقْـبـ ْلنــا فنيهــا و وإن َّان لَصـ نـادقُو َن ﴿[ »﴾82يوس ـ :
َ ْ
ََ َ َ َ
َْ
َ َ َ
 قال أمحد بن حيىي:ن ن
ن
شل ملني ٍع ن
األح ن
هاب
داب
ملّا َر ْأوُه َّن من ْ
يُثر َن من نّ
نبتاً أبيدي نه َّن ن
شالك ن
باب40
ْ

يُالحظ أن بيت اخلنساء يتضمن مجلة رئيسة تنتمي إىل بنيات اإلضافة ،هي مجلة "طويل النجاد":
(مضاف إليه جمرور ابلكسرة الظاهرة على آخره).
يذهب الفرع اللفظي إىل اعتبار لفظة "النجاد" ُ
(دار ن
الرجل) واضح متاما مبا أن البيت ينتمي إىل نوع اجلمل الفعرية
إن الفرق بني بيت اخلنساء ومثال ُ

(دار ن
الرجل) إىل نوع اجلمل النمطية العادية؛ وهلذا
واخلصوصية وذات استعمال غري عادي ،يف حني ينتمي مثال ُ

السبب ،يتدخل يف وص
على آخره.

(دار ن
الرجل) الفرع اللفظي ،فنقول "الرجل" :مضاف إليه جمرور ابلكسرة الظاهرة
مثال ُ

ويتدخل الفرع اللفظي وفرع تقدير احملذوف يف وص

اآلية  82من سورة يوس  :41فإذا شان الفرع

اللفظي ُخيرج هذا املثال من دائرة بنيات اإلضافة ،ألنه يُعرب "القرية" مفعوسال به منصواب ابلفتحة الظاهرة على
آخره ،فإن فرع تقدير احملذوف أيخذ بعني اسالعتبار انتماء املثال إىل بنيات اإلضافة .ويعترب فرع تقدير احملذوف
"القرية" مفعوسال به بدل املضاف إليه ،والتقدير" :اسأل أهل القرية" .استدعى األمر البحث عن املضاف ،الفيء
الذي يدخل يف تقدير هذا املضاف احملذوف" :أهل" ،فنحصل يف آخر التحليل على مجلة اتمة حبضور املقدر
احملذوف.
ويطلب شعر أمحد بن حيىي تدخل الفرع اللفظي ،وفرع تقدير احملذوف يف الوص  .ويكون التقدير:
الكبابة ن
ب ن
ن
الكباب" .فإذا شان أتويل الكالم على حذف املضاف ،تُصبح لفظة "الكباب"ُ :مضاف إليه
"نبتاً َش َك ّ
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جمرور حسب فرع تقدير احمل ذوف .وتصبح لفظة "الكباب" شذلك :اسم جمرور ابلكاف حسب الفرع اللفظي.
ن
ن
الكباب" ،تعرب "الكباب" :اسم جمرور ابلكاف عوضا عن املضاف
شكب
وإذا شان التقدير بسيطا ،مثل" :نبتا ّ
ن
ب".
الذي هوَ " :ش ّ
ونظري ذلك قول امرئ القيس:
تضو ن
جاءت برّاي القر ن
نفل
الصبا
سك نمن ـ ُـهما
نسيم َّ
ع امل ُ
ْ
قامتا َّ َ
إذا َ
الصبا"؛ أما التقدير البسيط" ،تضوع
"تضوع
ويكون التقدير املرشب
ن
املسك منهما تضوعاً
ُ
َ
شتضوع نسي نم ّ

املسك منهما شنسيم الصبا".

إن فرع تقدير احملذوف خيضع لوصاية النحوي املهتم ابلرتاشيب وابستعادة تلك ال ي فقدت بع

أصوهلا

أو خرجت عنها (مع ضرورة اسالنتباه إىل ما أييت به التقدير من معىن إضايف).
 )8احلذف الرتكييب.
ترتبط ظاهرة احلذف الرتشيبية ابلتقديرات ال ي تسعى إىل استعادة العنصر (أو العناصر) احملذوف .إن
وخمتلفة
عرض ترشيب واحد (يتضمن احلذف) أمام أنظار النحاة ،قد يقود إىل استعادة احملذوف بتقديرات شثرية ُ

ولو اتفقوا يف اإلعراب أو اختلفوا فيه مما جيعل التمييز بني التقدير (الذي نُريده أن يكون علميا) والتأويل (الذي

تدخلت متثالت املقدر ال ي تُفكل ُجزءا من موسوعته
هو يف األصل ُمرتبط بذاتية املؤول) أمرا ُملتبسا ُخصوصا إذا
ْ
ُ
ُ
الثقافية:
يق ـ ـ ـ ـ ـ ــول اب ـ ـ ـ ـ ـ ــن هف ـ ـ ـ ـ ـ ــام يف "ح ـ ـ ـ ـ ـ ــذف الفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل"« :وأييت ح ـ ـ ـ ـ ـ ــذف الفع ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف غ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك حنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو:
«اي أ َْهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الْ نكتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن
احلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـق ۚ
اّللن إنَّسال ْ
ـاب َسال تَـ ْغلُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا نيف نديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنن ُك ْم َوَسال تَـ ُقولُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا َعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى َّ
َ
َ
ـآمنوا نابّللن ورس ـ ـ ـ ــلن نه ۚو
ن
ن
ن
ن
إنَّمنَـ ـ ـ ــا الْم نس ـ ـ ـ ـ ن
اّلل وَشلمتُـ ـ ـ ــهُ أَلْ َق َ ن
يس ـ ـ ـ ــى ابْـ ـ ـ ـ ُـن َم ـ ـ ـ ـ ْـرَميَ َر ُس ـ ـ ـ ـ ُ
اه ـ ـ ـ ــا إ َ َٰىل َم ـ ـ ـ ـ ْـرَميَ َوُروح مْن ـ ـ ـ ــهُ و فَـ ـ ـ ـ ُ َّ َ ُ ُ
ـول َّ َ َ
َ ُ
ـيح ع َ
و
ن
الســماو ن
وَسال تَـ ُقولُـوا ثََالثـَـة ۚ انْـتَـه ـوا خــريا لَ ُكــم إنَّمنـَـا َّ نَٰ ن
ات َوَمــا
ُ َ ًْ ْ
اّللُ إلَــه َواحــد ۚ ُسـ ْـب َحانَهُ أَ ْن يَ ُكــو َن لَــهُ َولَــد ۚ لَــهُ َمــا فــي َّ َ َ
َ
ن
نيف ْاأل َْر ن
ـريا،
ض ۚ َوَش َف َٰـى ناب َّّلل َوشنـ ً
ـريا ،وقــال الكسـائي :ي ُكــن اسالنتهـاءُ خـ ً
ـيال ﴿[ »﴾171النسـاء ]171 :أي وأتـُوا خ ً
ـريا :نع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ملص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذوف ،أي انته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءَ خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرياً.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء :الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم مجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ن ن
ن
«والَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـذين تَـبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـوءوا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَّار و ْن
ـاجَر إنلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـي نه ْم
اإلميَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن قَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـبل نه ْم ُحيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َن َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ََ
َ
َ
ُ
ن
ن
نن
ن
ن
ن
اص ـ ـ ـ ـ ــة ۚ
ص َ
اجـ ـ ـ ـ ـ ـةً ممَّـ ـ ـ ـ ــا أُوتـُ ـ ـ ـ ـ ـوا َويـُ ـ ـ ـ ـ ـ ْـؤث ُرو َن َعلَ ـ ـ ـ ـ ـ َٰـى أَنْـ ُفسـ ـ ـ ـ ـ ـ نه ْم َولَـ ـ ـ ـ ـ ْـو َش ـ ـ ـ ـ ــا َن هب ـ ـ ـ ـ ـ ْـم َخ َ
َوَسال َجي ـ ـ ـ ـ ـ ُـدو َن نيف ُ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ُـدونره ْم َح َ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلن ُحو َن ﴿[ »﴾9احلفر ]09 :أي واعتقدوا اإلميان من قبل هجرهتم .وقال:
َوَم ْن يُ َ
وق ُش َّح نـَ ْف نس نه فَأُوَٰلَئن َ
ن
عيناها
ـاردا
حىت ْ
علفتُها تبــناً ومـ ــاءً ب ـ ً
شتت [بدت/غدت] مهالةً ْ
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فقيل :التقدير وسقيتها ،وقيل سال حذف ،بل ضمن علفتها معىن أنلتها وأعطيتها ،وألزموا صحة حنو:
"علفتها ماء ابردا وتبنا" فالتزموه [ . 42»]...قد يتفهم املرء اختالف التأويالت يف (اآلية  171من سورة
النساء)؛ لكن الفاهد الفعري يف قول ابن هفام يدفع إىل احلرج :ففي الوقت الذي يتأمل فيه حنواين بيتا شعراي،
يقول األول إن تقدير احملذوف يف البيت هو شذا وشذا ،مث أييت الثاين ليقول له سال حذف ُهناك بتاات .إن التقدير

للمقدر أو املؤول ،ومنعه تعطيل هلا؛ غري أن الذي منع هذا التقدير قال" :بل ضمن
عمل ابملوسوعة الثقافية ُ
ُ
علفتها معىن أنلتها وأعطيتها" فتُصبح اجلملة النهائية هي" :أعطيتها تبنا وماء ابرداً"؛ فنعلم أن النحاة يُطبقون مبدأ
أن "التقدير النحوي يتوق عند أول حل حتصل معه الكفاية لتسويغ حرشة اإلعراب" .ويدفع هذا املبدأ إىل
إعراب "ماء" يف تقدير سقيتها مفعوسال به اثنيا معطوفا على ما قبله الذي هو "تبنا" ،شما تعرب الكلمة نفسها يف
منع احلذف ،اإلعراب نفسه؛ إذن ارتبط تقدير احلذف وعدم تقديره يف اآلية إبعراب واحد.
تُظهر (اآلية  171من سورة النساء) أن لفظة "خريا" تُعرب مفعوسال به يف تقدير الفعل "وأتوا خريا"،
وتُعرب بتقدير املصدر عند الكسائي "يكن اسالنتهاء خريا"؛ لكن الكالم ،حسب الفراءُ ،مجلة واحدة ،وخريا :نعت

ملصدر حمذوف تقديره "انتهاء خريا"؛ وإمجاسالُ ،ميكن حصر أنواع تقديرات احملذوف يف:

 تقديرات يتفق فيها النحاة على إعراب واحد (فاعل مرفوع مثال يف مجيع التقديرات). تقديرات يتفق فيها النحاة على أن الكلمة حتمل حرشة واحدة؛ وخيتلفون يف إعراهبا ،شإعراب"خريا" مفعوسال يف تقدير معني ،ونعتا يف تقدير آخر حيث جيمع بني هذين التقديرين تسويغ
النصب.
 تق ــديرات تُــؤثر يف إع ـراب شلم ــة واح ــدة إع ـراابت خمتلف ــة ش ــإعراب شلم ــة "ح ــور" يف قول ــه تع ــاىل:ن ٍ
اب وأ ََاب نريـ َـق وَش ـأْ ٍس نّم ــن َّمعن ـ ٍ
ص ــدَّعُو َن
ني
ـوف َعلَـ ْـي نه ْم نولْـ َـدان خمَلَّـ ُـدو َن
«يَطُـ ُ
َّسال يُ َ
أبَ ْش ـ َـو َ
َ
َو ُحــور نعــني
َو َحلْـ نم طَـ ٍْـري نّممـَّـا يَ ْفـتَـ ُهو َن
َوفَاشن َهـ ٍـة نّممـَّـا يـَتَ َخـ َّـريُو َن
َعْنـ َهــا َوَسال يُن نزفُــو َن
ـال الل ْؤلُـ ـ نؤ الْمكْنُـ ـ ن
َشأَمثَـ ـ ن
» [الواقعـ ــة– 17 :
َجـ ـ َـزاءً نمبـَ ــا َشـ ــانُوا يـَ ْع َملُـ ــو َن
ـون
ْ
َ
(وحــور عــني) .خفضــها أصــحاب عبــد هللا وهــو وجــه العربيــة ،وإن
]24؛ يقــول الف ـراء« :وقولــهُ :
شــان أشثــر القـراء علــى الرفــع ،ألهنــم هــابوا أن جيعلـوا احلــور العــني يُطــاف هبــن ،فرفعـوا علــى قولــك:
وهلم حور عني ،أو عندهم حور عني .واخلف على أن تتبـع أخـر الكـالم أبولـه ،وإن مل حيسـن يف
آخره ما حسن يف أوله [:]...
وأنفدين بع بين دبري:
ن
ـاردا
علفتُها تبــناً ومـ ــاءً ب ـ ً
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واملاء سال يُعتل  ،إمنا يُفرب ،فجعله اتبعا للتنب ،وقد شان ينبغي ملن قرأ :وحور عني [بضم الراء] ألهنن -
وحلم طري) [برفع التاء املربوطة وامليم] ،ألن الفاشهة واللحم سال يُطاف
زعم  -سال يُطاف هبن أن يقول( :وفاشهة ُ
هبما  -ليس يُطاف إسال ابخلمر وحدها ففي ذلك بيان ،ألن اخلف
عينا أراد الفعل الذي جتده يف مثل هذا من الكالم شقول الفاعر:
مبثل بين ٍ
جئتين ن
بدر لقومهــم
اخلف

وجه الكالم ،ويف قراءة أيب بن شعب :وحوراً

مثل أسرة منظور بن سي ـ ـ ــار»43
أو َ

يُظهر هذا اسال ستفهاد حالة اجلر والرفع والنصب ،وهي حاسالت متتزج ابلتمثالت؛ فإن اجته التأويل إىل
يكون الكالم خفضا ،وإن اجته إىل الرفع يكون رفعا ،وإن اجته إىل النصب يكون نصبا:

 ويُؤتون حبوٍر ع ٍني (الفاشهة واللحم واحلور سال يُطاف هبا وإمنا تُؤتى).
 هلم ُحور عني  /عندهم ُحور عني (عالقة املبتدأ ابخلرب).ـورا عين ــا (م ــن ب ــني إمك ــاانت حتقي ــق النص ــب ،تق ــدير الفع ــل والفاع ــل :يُعط ــون ُح ــورا عين ــا /ح ــذف الفع ــل
 ُوح ـ ً
وفاعله).
ومل يكن هذا األمر إشكاسال سلبيا بقدر ما يُتيح ال ُفرصة أمام احلديث عن فنية الرتشيب وإبداعيته بسبب

تنوع التقديرات.

 )9التفسيـر الداللـي والتفسيـر النحـوي فـي االستعمـال والتقديـر:
يُوحي العنوان أعاله ُمنذ التأمل األويل له أنه يقصد جانبا طاملا دافع عنه ابن جين هو أن اللغة العربية
حتمل عناصر إبداعها يف ذاهتا ،مث تُفيع النفاط اإلبداعي الذي يتجاوز عمل النحاة يف وص الرتاشيب ووضع
تعليالت هلا؛ وهكذا تظهر حكمة اللغة العربية وشرفها يف عدم تفريطها شذلك يف مساهتا األسلوبية والبالغية .لقد
فكل هذه الكلمة ُجزءاً
شرح ابن جين إبداع اللغة حينما ربطها ببنية الكلمة من جهة ،مث ابلسياق الرتشييب ال ي تُ ُ
ُمهما فيه من جهة اثنية.
وسيأيت اسالستعمال والتقدير ليُوضحا حكمة هذه اللغة وحيتجا لفرفها؛ فالتوسع يف مثل هذه املواضيع،

يُربهن على قدرة استعادة أعمال النحاة هبدف فهم املعرفة النحوية وفق الفروط ال ي أفرزهتا النقاشات العاملية.
ُميكن تفكيك العنوان أعاله إىل جزأين فرعيني ُمهمني ،مها:

 )1التقدير النحوي:
تُـ ن
ـوهم تقــديرات النحــاة أبهنــا تســري يف اجتــاه الكف ـ عــن املنــاطق املتواريــة يف الرتاشيــب اللغويــة ،ممــا ُحيــتم
ُ
اسالطمئنــان إىل آرائهــم يف اســتعادة هــذه الرتاشيــب احملذوفــة؛ لكــن هــذا اسالطمئنــان يصــطدم بتقــديرات ُمتباينــة تُســوغ
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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حرشة اإلعـراب يف الكلمـة أو مـا يـرتبط هبـا مـن إشـكاسالت ،ويرجـع ذلـك إىل اخـتالف املوسـوعة الثقافيـة عنـد النحـاة
يف إط ــار تس ـ ـويغ اسالس ــتعماسالت العاملي ــة (مج ــل منطوق ــة أو مكتوب ــة)؛ ويتعل ــق ه ــذا اجلان ــب ابل ــرشن األول امل ـ ـرتبط
ُ
وض ــح موقـ ـ
ب ـ ــ"املوسوعة الثقافي ــة عن ــد اللغ ــويني" ،أم ــا اجلان ــب املـ ـرتبط ابل ــرشن الث ــاين "التق ــديرات والتم ــثالت" ،فيُ ّ
ُ
الوجود إىل التقديرات يف اللغة .
النحوي من احلياة حيث تتسرب متثالته عن ُ
ن
رد العبارة إىل النظام اللغـوي :تعليـل
فهما يسعيان إىل ّ
ويرتبط التقدير النحوي مبا يُسمى ابلتفسري النحويُ ،
املق ــدر حن ــواي ابس ــتعمال ُمص ــطلحات عل ــم النح ــو الف ــائعة ،فنتح ــدث ع ــن التق ــدير امل ـرتبط ابلفاع ــل أو املفع ــول أو
ُ
ُ
املبتدأ ...إخل؛ وهلذا منيز بني نوعني من التقديرات:
 تقــديرات تُســوغ املقولــة النحويــة نفســها ،شــأن تتعــدد هــذه التقــديرات يف اســتعمال عــاملي ُمعــني إلظهــار ارتفــاعالفاعل (مثالً).
 تقــديرات تُســوغ اخــتالف املقولــة النحويــة وتُوحــد احلرشــة اإلعرابيــة ،شــأن تتنــوع هــذه التقــديرات يف اســتعمالعاملي ُمعني يُظهر حرشة النصب يف الكلمة نفسها بني شوهنا مفعوسال به أو نعتا (مثال).
وعلى هذا األساس ،نفهم معىن النظام النحوي الـذي يسـعى إىل خلـق التجـانس بـني عناصـر الرتشيـب وفـق
التأثريات العاملية دون اإلضرار بنسقية علم النحو.
 )2تقدير املعىن:

هو تفسري معىن العبارة يف اسالستعمال العاملي ،أو ما يُسـمى ابلتفسـري الـدساليل .فـإذا شـان التقـدير النحـوي

يُرشــز علــى النظــام النحــوي الــذي يســتهدف اسالنســجام والتجــانس بــني عناصــر الرتشيــب ،فــإن تقــدير املعــىن أو تفســري
العبــارة أو منحهــا دساللــة سال يهــتم بتسـويغ حرشــة اإلعـراب .ويبــدو أن تفســري املعــىن ينطلــق مــن فهــم الرتشيــب حنــواي ،مث
ينفلت منه يف الوقت نفسه ،ويُوضح هذا الكالم أن تفسري املعـىن يسـتند إىل أسـاس ينطلـق منـه حـىت يـَ ُـرد العبـارة إىل
وجهها املنطقي املقبول.
أتمل العبارات «:

 )1أهلك والليل.
 )2أنت وشأنك.
 )3شل رجل وصنعته.
 )4ضربت زيدا سوطا.
ولتوضيح ما أقره ابن جين بصدد هذه العبارات ،نرسم هذا اجلدول [:]...
العبارة املستعملة

تفسري املعىن

التقدير النحوي

أهلك والليل

أحلق أهلك قبل الليل

أحلق أهلك وسابق الليل

أنت وشأنك

أنت مع شأنك

أنت وشأنك مصطحبان

شل رجل وصنعته

شل رجل مع صنعته

شل رجل وصنعته مقروانن
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ضربت زيدا سوطا

ضربت زيدا ضربة بسوط

د .سيدي حسن أزروال

ضربت زيدا ضربة سوط»44

إن أتمل هذا اسالستفهاد يطرح قضااي ،أمهها:
تُوضــح خانــة "التقــدير النحــوي" شيـ أن اســتعادة احملــذوف مل يكــن ســوى هبــدف فهــم النظــام
أ)
النحوي يف إطار النسق النحوي .فإذا ما عدان إىل اجلملة:

 )1أهلك والليل،

يُالحــظ أن الكلمــات املســتعادة يف "التقــدير النحــوي" "أحلــق أهلــك وســابق الليــل" أتيت يف ســياق تســويغ
ُ
حرشــة اإلع ـراب الــ ي هــي النصــب يف شلمــ ي "أهلــك" و"الليــل" .وُميكــن تعمــيم تســويغ حرشــة اإلع ـراب علــى مجيــع
التقديرات ال ي تُوجد يف خانة "التقـدير النحـوي"؛ وهكـذا يُفهـم أن وظيفـة هـذه اخلانـة هـي إعـادة األمـور إىل نصـاهبا
وفق نسقية علم النحو الذي يُؤطر الرتاشيب العربيـة ضـمن اخللفيـة النظريـة العامليـة :اسـتدعى نصـب "أهلـك" عـامال
يعمــل يف معمولــه ممــا اســتدعى أيضــا تقــدير الفعــل احملــذوف لنحصــل علــى مجلــة فعليــة ذات فعــل يتعــدى الفاعــل إىل
املفعول.
ب) وتُوضــح خانــة "تفســري املعــىن" شي ـ أن تســويغ حرشــة اإلع ـراب أييت يف موضــع هامفــي بــدليل ُورود
لفظــة "الليــل" جمــرورة يف تفســري "أحلــق أهلــك قبــل الليــل" للعبــارة الســابقة نفســها .ويظهــر هــذا األمــر الــذي سال يُلــزم
املفسر بتربير حرشة اإلعراب يف ابقي اجلمل ُخصوصا اجلملة األخرية:
ُ
 )4ضربت زيدا سوطا،
فإذا ما ُحذف احملذوف املستعاد يف "تفسري املعىن" "ضربت زيدا ضربة بسوط" ،يتم احلُصول على:
ٍ ُ
بسوط.
بت ز ً
 ضر ُيدا ْ

وإذا ما ُحذف شذلك يف "التقدير النحوي" الذي هو "ضربت زيدا ضربة سوط" ،يتم احلصول على:
 ضربت زيداً سوطاً.فيكــون "التقــدير النحــوي" مطلبــا رئيســا يف اســتعادة النظــام النحــوي ونســقيته ،ويكــون "التفســري النحــوي"

مطلبا ُمهما يف فهم املعىن دون اسالرتباط إلزاما بتربير حرشة اإلعراب.
ج) تُوضــح "العبــارة املســتعملة" أو اخلانــة األوىل يف اجلــدول الوظيفــة اجلماليــة للغــة الــ ي هــي جــوهر اللغــة
ُ
العربيــة الف ـريفة .مل تكــن مســاعي ابــن جــين ذات قيمــة حنويــة وأســلوبية وبالغيــة إسال بوضــعها يف هــذا اإلطــار :إطــار
حكمـة اللغــة العربيـة ومــا تزخـر بــه مـن ُمقومــات شفيلـة إبظهــار غـىن البنيــة التحتيـة للكــالم النمطـي مــن جهـة والكــالم

اخلُصوصي من جهة اثنية.
إن ُمقارنة ُحمتوى اخلانة األوىل من جهة ،مبُحتوى اخلانتني الثانية والثالثة من جهة اثنيـة يقـود إىل دليـل يُبـني
شيـ أن التجـ ّـوز احلاصــل يف ُحمتــوى اخلانــة األوىل يُففــي التــأثريات اجلماليــة الــ ي تُؤطرهــا ظــاهرة احلــذف :إن اخلانــة
األوىل تتعمد حذف شيء ما ،يف حني ُحتاول اخلانة الثانية والثالثة أن تستعيد هذا احملذوف إما معنواي أو حنواي.

 )10اجلمال والنظم:
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يســتطيع الفــاعر أن يرقــى شــيئا ففــيئا يف صــناعته إىل مســتوى املبالغــة الــ ي هــي بُلــوغ أقصــى مــا ُميكــن يف
ُ
وص الفيء أو ذشره .ومما سال شك فيه أن املبالغـة األدبيـة متـنح املعـىن مجـاسال وتكسـوه ُحلـة إذ تتحقـق بطـرق ُخمتلفـة
ُ
يصعب حصرها .وتدخل املبالغة ضمن بالغة اإلمتـاع الـ ي هـي التـأثري اجلمـايل الـذي خيلقـه التنظـيم اخلـاص بعناصـر
ُ
اللغــة يف نفســية املتلقــي وذوقــه .وسال يُوجــد هــذا التــأثري اجلمــايل (الفــين) ،يف جمــال البيــان ،يف عنصــر ُمفــرد بعينــه يف
ُ
التفــبيه أو اسالســتعارة مــثال ،ولكنــه ينــتج عــن التفــاعالت الداخليــة واخلارجيــة لكــل العناصــر ،وهــو مــا ُحتققــه الوظيفــة
اجلمالية.
يســمي اجلرجــاين هــذه التفــاعالت بــني عناصــر الكــالم نظمــا؛ وهــو لغــة التــألي مــن نظمــه ينظمــه نظمــا،
ونظمــه فــانتظم وتــنظم ،ونظــم اللؤلــؤ أي مجعــه يف الســلك ،ومنــه نظمــت الفــعر ،وضــم بعـ الفــيء إىل بعـ فقــد
نظمتــه .45أمــا اصــطالحا فهــو أتليـ الكلمــات واجلمــل ُمرتتبــة املعــاين ُمتناســبة الــدسالسالت علــى حســب مــا يقتضــيه
وعرفه اجلرجاين شذلك أبنـه لـيس إسال أن تضـع شالمـك الوضـع الـذي يقتضـيه النحـو ،وتعمـل علـى قوانينـه
العقلّ .46
وأصـوله ،وتعــرف مناهجــه الــ ي ُهنجــت ،فــال تزيــغ عنهــا ،وحتفــظ الرســوم الــ ي رمســت لــك ،فــال ُختــل بفــيء منهــا.47

والــنظم هــو تعليــق الكلــم بعضــها ب ـبع  ،وجعــل بعضــها بســبب مــن بع ـ  .48وسال نظــم يف الكلــم وسال ترتيــب حــىت
يعلق بعضها ببع ويُبىن بعضها على بعـ  .49فاأللفـاظ سال تتفاضـل مـن حيـث هـي ألفـاظ ُجمـردة ،وسال مـن حيـث
ومؤانس ــة
ه ــي شل ــم ُمف ــردة؛ فاأللف ــاظ تثب ــت هل ــا الفض ــيلة وخالفه ــا يف ُمالءم ــة مع ــىن اللفظ ــة ملع ــىن ال ــ ي تليه ــاُ .50
أخواهتا.51
ويربط اجلرجاين الفصاحة ابلبالغة وفق التصور الذي فرضته نظرية النظم .وسال تقتصر صـفة الفصـاحة عنـده
علـى اللفــظ ألنــه لـو حــدث ذلــك ،جيـب أن ختــرج الفصــاحة مـن حيــز البالغــة52؛ إذن سال تكـون اللفظــة فصــيحة إسال
وحســن ُمالءمــة معناهــا ملعــىن جاراهتــا وفضــل ُمؤانســتها ألخواهتــا ،فهــي ُمتمكنــة ومقبولــة حبُســن
مبكاهنــا مــن الــنظم ُ
اسالتفاق بـني هـذه وتلـك .53إن الفصـاحة والبالغـة وسـائر مـا جيـري يف طريقهمـا أوصـاف راجعـة إىل املعـاين وإىل مـا
يدل عليه ابأللفـاظ دون األلفـاظ أنفسـها ألنـه إذا مل يكـن يف القسـمة إسال املعـاين واأللفـاظ وشـان سال يعقـل تعـارض يف
األلفـ ــاظ املجـ ــردة مل يبـ ــق أن تكـ ــون املعارضـ ــة ُمعارضـ ــة مـ ــن جهـ ــة ترجـ ــع إىل معـ ــاين الكـ ــالم املعقولـ ــة دون ألفاظـ ــه
ُ
ُ
املســموعة54؛ فــال تكــون الفصــاحة صــفة للفــظ مــن حيــث هــو لفــظ ،ولكنهــا تكــون يف اللفــظ املوصــول بغــريه الــذي
يتعلق معناه مبعىن اللفظ الذي يليه.55
وت ـرتبط اللغ ــة ابإلقن ــاع ال ــذي سال يك ــون مباش ـرا يف ظ ــروف شث ــرية؛ فاللغ ــة نف ــاط ُميارس ــه املتكلم ــون إلف ــادة
ُ
الســامعني معــىن مــا يف إطــار ســياقي ألن اإلنتــاج اللغــوي سال ينفصــل عــن ُشــروطه اخلارجيــة ،ولــيس نظامــا مــن القواعــد

وجه إىل ُخماطب ُمعني ألداء غرض ُمعني.
املُجردة فقط ،بل استعمال من شخص ُم ّ
عني يف مقام ُمعني ُم ّ
متــنح الوســائط إمكــان احلــديث عــن اللحمــة الــ ي ميكــن أن جتمــع مجــل اللغــة انطالقــا مــن فكــرة اجملــال الــ ي
أثــريت أعــاله ..وقــد شــان طمــوح هــذه الدراســة اسالرتقــاء ابلتحليــل مــن فهــم اجلمــل إىل فهــم الــنص ،ولــن تكــون هــذه
اجلمــل املنعزلــة ســوى جمــاسالت فرعيــة تــتالحم بواســطة الوســائط لبلــوغ الـنص يف مشوليتــه؛ فاجلمــل هــي حلمــة رئيســة سال
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يف الــنص ،وسال ميكــن للمجــال اإلبــداعي أن يتحقــق إسال بواســطة هــذه اإلطالقيــة :توظيـ

الروابط والوسائط ،وهو أمر شان اجلرجاين جيتهد فيه بغية حتقيقه يف نظرية النظم.

 )11رشائز النموذج اللغوي جلهة النحو:

حتدث عز الدين البوشيخي عن أفكار تعرضت هلا هذه الدراسة ،وهي أفكار تروم وضع النحو العريب يف
سياقه اإلجيايب؛ فتحدث عما يستنبطه العريب من قواعد حتت مسميات شثرية :طبعه أو طباعه أو جنره أو سليقته
أو حسه أو نفسه أو خاطره أو بصريته أو فكره ...إخل .يقول« :إن هذه األفكار ال ي سال يعسر على أي متأمل
استخالصها تتصل أميا اتصال مبا يعرف اآلن بقيد الواقعية النفسية (،)Psychological Reality
وابفرتاض القدرة ) .(hypothesis Competenceوشان ابإلمكان  -انطالقا من هذا الفهم  -أن يدقق
البحث يف موضوع النحو العريب القدمي (أهو اللغة  -شما يزعم  -يف استقالل عن متكلميها أم اللغة يف اتصال
مبتكلميها؟) ويف القيود ال ي يكون وضعها النحاة العرب على أوصافهم اللغوية ،والنظر يف مدى اإلفادة من ذلك
يف بناء وتطوير األحناء املعاصرة».56
تفرض إعادة قراءة الرتاث النحوي العريب إشكاسالت متباينة ،حنصي منها ما جاء يف اسالستفهاد أعاله:
هل النحو العريب هو حنو للرتشيب؟ هل هو حنو للمقام والتداول؟ وشلما جتاوزت الدراسة هذا اإلشكال الثنائي،
يظهر إشكال آخر :هل ميكن تطوير النحو العريب لريقى إىل مستوى علمي أو على األقل اسالقرتاب منه57؟ يقول
عز الدين البوشيخي يف مقال آخر« :إن مفهوم النموذج النحوي سال ينطبق على حنو من األحناء إسال إذا توافرت فيه
جمموعة من الفروط ،نذشر بعضها:
• أن يقوم على فكرة احملاشاة.
• أن يصاغ صياغة صورية.
• أن يرتبط إبطار نظري ،وأن يعكس جوهر ما يريد فيه من افرتاضات.
• أن تندرج النظرية اللسانية ال ي ينتمي إليها يف إطار برانمج علمي واضح».58
سال شك أن من يريد دراسة العاملية النحوية سيالمس بع هذه الفروط وإن شان مفهوم النموذج خيتل
من منظر إىل آخر تبعا لتمايز نقاشات املهتمني59؛ ورغم ذلك ،نتساءل :هل مناذج اللغة تنفرد هبا النظرايت
احلديثة فقط؟ أسال ميكن إعادة صياغة النحو العريب القدمي يف منوذج يُـليب طموح منتج هذه اللغة ومستعملها مع
احلفاظ على أجوائه العاملية القدمية؟ .إن توظي النموذج اللغوي شاق ألنه يضع نصب أعينه شل التوقعات ال ي
سال ميكن حصرها يف سالئحة هنائية فيصعب عالج إشكاسالهتا.
وعموما ،نستطيع القول إن هذه اسالجتهادات ال ي نروم حصر بع متطلباهتا تسعى إىل حتقيق شروط
عديدة ،أمهها« :أن ترتبط  -بصفة مباشرة -بدخل الكالم وخرجه» .60ونقرتح النموذج اللغوي املعريف التايل:
التفكل الصريف واسالنتقاء املعجمي:
دخل (للرتشيب)
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العاملية النحوية:
 الرتاشمات النظرية واملعرفية والنحوية. املصطلحات واملفاهيم ووجهات النظر. اإلعراب النحوي.خرج :
ويفرض منوذج اللغة املعريف منوذج لغة شبه آيل ،هو:
التفكل الصريف واسالنتقاء املعجمي.
دخل:
حدس املتكلم يف بناء الرتاشيب:
العاملية النحوية:

تنسيق العبارات يف تراشيب ممكنة.

البىن املنطقية النحوية

خرج:
 +سالمة الرتشيب
ميكن النظر إىل مواصفات منوذج اللغة املعتمد أنه يتضمن أمورا :أوهلا ،يستطيع مناقفة اجلمل النمطية
واألخرى اإلبداعية مبا أن العاملية النحوية سال تفرق بينهما؛ اثنيها ،يستند إىل معرفة حنوية تقوي دعائمه؛ اثلثها،
يعتمد على مفهوم الرتشيب املرتابط؛ رابعها ،يعطي األولوية للمعاين ال ي ترتسم يف الضمري قبل ترتيبها يف
تراشيب.61
ويف موضوع حدس املتكلم يف بناء الرتاشيب ،ميكن اسالقرتاب من هذا احلدس من خالل رأي اجلرجاين
الذي يُعطي األولوية للمعاين ويعترب األلفاظ خدما هلا .فإذا أتمل القارئ منوذج اللغة شبه اآليل ،سيُالحظ أن هذا
احلدس سال يوجد من عدم ألنه يستفيد من القواعد الصرفية والرصيد املعجمي الناجتني عن السليقة والتعلم
ابخلصوص؛ غري أن حدس املتكلم يُظهر أن املعىن شوين خيرتق مجيع اللغات ،لكن بناءه وتفكله خيتل من
البناءات اللفظية للغة معينة إىل بناءات لفظية أخرى يف لغة مغايرة؛ إذن يوجد الصرف ابعتباره آلية تسهم يف إنتاج
األلفاظ ،ويوجد املعجم ابعتباره رصيد اإلضافات اللغوية املستمرة؛ إسال أن املتكلم ينتج املعاين ويرتب األلفاظ وفق
إعالن وجودها .وسال يعين الرتتيب التتابعي لأللفاظ ،إمكان املتكلم القيام بعملية حسابية تزاوج بني اللفظ واملعىن

وإسال ملا ُوجدت يف اللغة العربية ظواهر اإلجياز وأخرى لإلطناب .وستكون النتيجة أن النص الذي سنستفهد به
يدفع إىل فهم ترتيب املعاين مث ترتيب األلفاظ فهما نوعيا سال شميا .يقول اجلرجاين« :هذا ،وأمر "النظم" /يف أنه
ليس شيئا غري توخي معاين النحو فيما بني الكلم ،وأنك ترتب املعاين أوسال يف نفسك ،مث حتذو على ترتيبها
األلفاظ يف نطقك ،وأان لو فرضنا أن ختلو األلفاظ من املعاين ،مل يتصور أن جيب فيها نظم وترتيب = يف غاية
القوة والظهور ،مث ترى الذين هلجوا أبمر "اللفظ" قد أبوا إسال أن جيعلوا "النظم" يف األلفاظ .ترى الرجل منهم يرى
ويعلم أن اإلنسان سال يستطيع أن جييء ابأللفاظ مرتبة إسال من بعد أن يفكر يف املعاين ويرتبها يف نفسه على ما
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أعلمناك ،مث تفتفه فرتاه سال يعرف األمر حب قيقته ،وتراه ينظر إىل حال السامع ،فإذا رأى املعاين سال تقع مرتبة يف
نفسه إسال من بعد أن تقع األلفاظ مرتبة يف مسعه ،نسي حال نفسه ،واعترب حال من يسمع منه .وسبب ذلك
قصر اهلمة ،وضع العناية ،وترك النظر ،واألنس ابلتقليد .وما يغين وضوح الدساللة مع من سال ينظر فيها ،وإن
الصبح ليمأل األفق ،مث سال يراه النائم ومن قد أطبق جفنه؟».62
هكذا حنصل على اجلملة النظرية الكربى ،وهي« :العاملية النحوية هي إمكاانت نفهم هبا سلوك اللغة
العربية» .وأدلة هذه اجلملة النظرية الكربى أهنا تولّد إعرااب أو تفكل قانوان يتوصل به إىل شالم العرب أو جماري
أواخر الكلم أو معاين انجتة عن تغري أواخر الكلم أو إابنة ...إخل؛ وتندرج حتت اجلملة النظرية الكربى ،مجل نظرية
فرعية تتوزع إىل مجلتني نظريتني فرعيتني وما ينجم عنهما من استنتاج .فاألوىل ،هي« :تولد العاملية النحوية
اإلعراب يف النسق اللغوي» ،ويستتبع هذا الكالم ظهور مجلة نظرية فرعية اثنية ،هي« :تستهدف العاملية النحوية
األلفاظ سالستعمال اإلعراب» .وتكون النتيجة هي اجلملة النظرية الفرعية الثالثة« :إذن ،تدرس العاملية النحوية
البىن املنطقية النحوية للجمل».

 )12انتقاد العاملية النحوية:
أ) متام حسان:

قام متام حسان ابنتقاد العامليـة النحويـة عنـدما أدخـل مفهـوم القرينـة لوصـ سـلوك اللغـة؛ وشمـا انتقـد آراء
القــدماء يف هــذا اجملــالُ ،ميكــن أن ننتقــد آراءه الــ ي تتعلــق ابلوص ـ بواســطة الق ـرائن؛ ألن عمــل الق ـرائن ُخيــل مببــدإ
اسالقتصاد الذي شان يُؤاخد األوائل ابلتفريط فيه ألهنم يفتغلون بعيدا عنه؛ ويكون هبـذا األمـر قـد أتـى مبـا شـان ينتقـد

بــه اآلخـرين ألن معرفــة الفاعــل  -يف نظــره -تســتدعي مراقبــة ســبع قـرائن ،وأن معرفــة املفعــول تســتدعي مراقبــة مخــس
قرائن:63
ـرب زي ــد عم ـراً)؛ تت ــدخل العالق ــة اإلس ــنادية لتم ــنح اجلمل ــة تص ــورا ُمؤقت ــا .إن
لنتأم ــل املث ــال الص ــناعي (ض ـ َ

اإلســناد قرينــة معنويــة يُفهــم منهــا أن هــذه اجلملــة فعليــة مبــا أن العنصــر األول فعــل والثــاين فاعــل [أو انئــب الفاعــل].
وعنــدما تكــون اجلملــة امسيــة ،تُصــورها القرينــة املعنويــة علــى أن العنصــر األول مبتــدأ والثــاين خــرب؛ وتظهــر ،يف أثنــاء
إعراب هذه اجلملة ،القرائن التالية:
• زيد :
-

ينتمي إىل مبىن اسالسم (قرينة الصيغة).
مرفوع (قرينة العالمة اإلعرابية).
العالقة بينه وبني الفعل املاضي هي عالقة إسناد (قرينة التعليق).

-

ينتمي إىل ُرتبة التأخر (قرينة الرتبة).
أتخره عن الفعل ُرتبة حمفوظة (قرينة الرتبة).
إن الفعل مبين للمعلوم (قرينة الصيغة).
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إن الفعل ُمسند إىل املفرد الغائب (قرينة املطابقة).
ُ
ُ

عمراً :
 ينتمي إىل مبىن اسالسم (قرينة الصيغة). -منصوب (قرينة العالمة اإلعرابية).

 عالقته ابلفعل هي عالقة التعدية (قرينة التعليق). ُرتبته من شل من الفعل والفاعل هي ُرتبة التأخر (قرينة الرتبة). هذه الرتبة غري حمفوظة (قرينة الرتبة).يكون "زيد" فاعال بفضـل اجملموعـة األوىل مـن القـرائن ،ويكـون "عمـرو" مفعـوسال بفضـل اجملموعـة الثانيـة مـن
القرائن؛ إذن منحت سبع قرائن شلمة "زيد" إعراب الفاعل ،ومنحت مخس قرائن شلمة "عمـرو" إعـراب املفعـول بـه.
وتُفكل قرينة اإلسناد يف قرائن اجملموعة األوىل وقرينة التعدية يف قرائن اجملموعة الثانيـة مايُسـمى ابلقرينـة املعنويـة؛ أمـا
ابقي القرائن فهي لفظية .وتكون النتيجة شلفـة شبـرية يف التعـرف علـى الفاعـل واملفعـول :فـال أبس مـن تقسـيم القـرائن
إىل قسمني رئيسني ،حسب حتليل متام حسان ،لفظية ومعنوية ،لكـن إغـراق هـذين القسـمني يف تنويعـات فرعيـة أمـر
غري مقبول ألنه ي ن
ضر مببدأ التقليل من اجلهد والكلفة.
ُ

ب) ابن مضاء القرطيب:

يــرف ابــن مضــاء القــرطيب تقــدير احملــذوفات .يقــول يف موضــوع تقــدير متعلــق اجلــار واجملــرور ]...[« :يــزعم
ن
ـتقر يف الــدانر .والــداعي هلــم إىل ذلــك مــا
النحويــون أن قولنــا" :يف الــدار [زيــد]" متعلــق مبحــذوف تقــديره :زيــد مسـ ّ
وضعوه من أن اجملرورات إذا مل تكن حروف اجلر الداخلة عليها زائدة ،فال بـُ ّد هلـا مـن عامـل يعمـل فيهـا ،إن مل يكـن
ظاهرا شقولنا" :زيد قائم يف الدار" ،وإسال شان مضمرا شقولنا" :زيد يف الـدار" .وسال شـك أن هـذا شلـه شـالم اتم مرشـب
مــن امســني دالــني علــى معنيــني بينهمــا نســبة ،وتلــك النســبة دلــت عليهــا "يف" ،وسال حاجــة بنــا إىل غــري ذلــك .وشــذلك
ـتقر يف الــدار .وش ــذلك "مــررت برجــل مــن ق ـريش"،
يقولــون يف" :رأيــت الــذي يف الــدار" .تق ــديره :رأيــت الــذي اسـ َّ
تقديره :شائن من قريش ]...[ .شله شالم سال يفتقر السامع له إىل زايدة :شائن وسال مستقر ،وإذا بطـل العامـل والعمـل
فال شبهة تبقى ملن يدعي هذا اإلضمار».64
يرغب ابن مضاء ،يف شتابه "الرد على النحاة" ،يف تناول اللغة ابنتقاد العاملية النحوية .وقد قـاده ذلـك إىل
رف ـ ُجممــل مــا جــاء علــى لســان النحــاة؛ غــري أن تفهــم بع ـ القضــااي الــ ي يطرحهــا هــذا النحــوي سال يــبخس قيمــة
العاملية النحوية عنـد القـدماء؛ وهكـذا تفـتح إسـهاماته آفاقـا جديـدة يف النحـو العـريب :يُفهـم مـن القضـااي الـ ي أاثرهـا
بع ـ األبعــاد الكالميــة للغــة رغــم أهنــا قــد سال تكــون حاضــرة يف ذهنــه يف أثنــاء ُمناقفــته للنحــاة (وهــذا زعــم يتطلــب
دراسة وافية) .فإذا شان يتحدث يف هذا اسالستفهاد عن اشتفاء الكالم مبا ورد فيه واسـتغنائه عـن غـريه (جتـويز تقـدمي
الفاعــل) ،ســيكون ذلــك عبــارة عــن فُرصــة فهــم الفاعــل القصــدي الكالمــي 65يف مثــال" :زيــد قــام" أو "هــو يُعطــي
اجلزيل" واستبعاد الفهم الصناعي النحوي الذي سال يتحدث عن الفاعل يف هذين املثالني وإمنا عن املبتدأ.
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خامتة:
عرجنا على قضااي العاملية النحوية (علم النحو بصفة عامة) دون أن نـدعي حتقيـق مـا نصـبو إليـه ،فاشتفينـا
مبالمستها أو إاثرهتا بغية تفعيل نقاش جدي خبصوص تدارس اجملاسالت النظرية وأتسيس نسقية لغوية ومعرفيـة توحـد
مجيع آراء النحاة رغم تعددها واختالفها (الفيء الذي يقرتح أرضية خصـبة تسـاعد البـاحثني علـى اسـتخالص أمـور
شث ــرية)؛ وهك ــذا نق ــرتب يف هناي ــة ه ــذه الدراس ــة م ــن حتدي ــد مع ــىن اخلط ــاب النح ــوي :فالنص ــوص النحوي ــة واآلراء
والصـ ـراعات واخ ــتالف امل ــدارس  ...اخل ،تؤس ــس املنط ــق املهيك ــل للمعرف ــة النحوي ــة ووظيفته ــا يف إط ــار م ــا يع ــرف
ابخلطاب النحوي؛ غري أن منطق املعرفة النحوية يعمل على تنظيم وتنسيق مكوانت الرتشيب ،يف انضمام املكـوانت
بعضها إىل البع اآلخر ،يف إطار انسجام يضمن احلدود الدنيا ال ي تقاوم التناق من خالل:
-

استحداث املصطلحات النحوية؛
نسج لغة حنوية واصفة هتتم ابلبناءات اللفظية؛
إظهار أمهية املواضع الرتشيبية؛
فهم آليات اشتغال النسق النحوي شاسالبتداء واجملال العاملي  ...اخل.

احلواشي
 )1شنوقة (السعيد) :يف العلة وأصول اللغة والنحو ،عامل الفكر ،اجمللد  ،36العدد  ،1يوليو ،سبتمرب  ،2007ص.104 .
 )2الفارايب (أبو نصر) :شتاب احلروف ،حتقيق ،حمسن مهدي ،دار املفرق ،بريوت ،لبنان  ،1970ص.136 .
 )3اب ــن ج ــين (أب ــو الف ــتح عثم ــان) :اخلص ــائص ،حتقي ــق ،حمم ــد عل ــي النج ــار ،اهليئ ــة املص ـرية العام ــة للكت ــاب ،الطبع ــة الثالث ــة ،اجل ــزء األول،
،1986ص. 251 .
 )4حتدث البوشيخي (عز الدين) عما روي من وقائع تطرقت إىل استعمال العرب لغتهم وفق قانون حمدد:
 البوشيخي (عز الدين) :عن الوصل والفصل بني النحو العريب القدمي والنماذج النحوية املعاصرة ،سلسلة الندوات ( ،)10جامعة املوىلإمساعيل ،شلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،مكناس  ،1997ص.21 .
 )5الوادي (حممد) :مكانة الصواتة يف الصرف العريب ،جملة مكناسة ،العدد ،6شلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،مكناس ،1992 ،ص.59 .
 )6األفعال يف النحو (صرف  /حنو) سال تذشر وسال تؤنث وسال تثىن وسال جتمع ،بل يقصد صاحب القولة أن فعل خيرج مثال حيمل مسة [ +مذشر+ /
مفرد :هو] ،حسب حتليالت اجلملة لسانيا.
 )7الوادي (حممد) :مكانة الصواتة يف الصرف العريب ،مرجع مذشور ،ص.63 .
 )8شنوقة (السعيد) :يف العلة وأصول اللغة والنحو ،مرجع مذشور ،ص.101 .
وقد أحال الكاتب على:
 املخزومي (مهدي) :مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة ،بريوت ،دار الرائد العريب ،الطبعة الثالثة ،1986 ،ص 285 .وص.269 . )9قباوة (فخر الدين) :حتليل النص النحوي ..منهج ومنوذج ،دمفق ،سورية ،دار الفكر ،الطبعة األوىل ،1997 ،ص.121 .
 )10املرجع نفسه ،ص.123 .
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 )11الزجاجي (عبد الرمحن بن إسحاق ،أبو القاسم النحوي) :اإليضاح يف علل النحو ،بريوت ،حتقيق ،مازن املبارك ،دار النفائس ،الطبعة
الثالثة:1979 ،
تعترب قولة« :ألن غرضهم غري غرضنا ومغزاهم غري مغزاان» عصب هذا اسالستفهاد .انظر :ص.43 .
 )12ابن جين (أبو الفتح عثمان) :اخلصائص ،حتقيق ،حممد علي النجار ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة الثالثة ،1986 ،ص.186 .
 )13ابن هفام األنصاري (أبو حممد عبد هللا مجال الدين بن يوس بن أمحد بن عبد هللا) :مغين اللبيب ،بريوت ،لبنان ،حتقيق ،مازن املبارك
وحممد علي محد هللا ،دار الفكر للطباعة والنفر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،1998 ،ص.615 .
 )14شعريات (حممد) :مدخل إىل دراسة املفاهيم النحوية يف الرتاث العريب ،جملة ،التواصل اللساين ،اجمللد الرابع ،العدد الثاين ،سبتمرب
 ،1992ص.31 .
 )15سيبويه (أبو بفر عمرو بن عثمان بن قمرب  /قنرب ) :الكتاب ،القاهرة ،حتقيق ،عبد السالم حممد هارون ،الطبعة الثالثة ،مطبعة املدين،
اجلزء األول ،1988 ،ص .ص.24 .23 .
 )16املصدر نفسه ،اجلزء الثالث ،ص.11 .
 )17املصدر نفسه ،اجلزء األول ،ص.21 .
 )18املصدر نفسه ،اجلزء األول ،ص.23 .
 )19لألمانة العلمية ،استفدان يف هذا الطرح من أفكار احلسيين (حممد شكري العراقي)؛ ورغم أنه حتدث عن البعد العاملي لالبتداء والبعد
التكلمي ،إسال أننا اشتفينا هنا ابلبعد األول.
انظر:
 احلسيين (حممد شكري العراقي) :مفهوم اسالبتداء عند سيبويه ،جملة ،التواصل اللساين ،مرجع مذشور .والقولة مأخوذة من الصفحة .58درس بتاات خارج العاملية النحوية ال ي أتخذ بعني اسالعتبار تفاعالت املحيط الرتشييب؛ وهذا ما جعل
 )20ارتبط النحو ابلنسقية ألنه سال يُ َ
ُ
اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) يتناول الرتشيب ُبرمته يف نظرية النظم ألن أساسه ُم َف ّكل من النسقية النحوية .إن
جتوز من بع الدارسني ألغراض ُمتنوعة قد تكون تعليمية مثل ما تقرتحه املعاجم اإلعرابية
اخلُروج عن النسقية النحوية يف العاملية النحوية هو ّ
من عمليات العزل اإلعرايب.
 )21تكون بنية مجلة معينة عاملية عندما حترتم مواضع املكون؛ فالفعل موضع والفاعل موضع ،وجتتمع املواضع يف مجلة ممكنة ومنطقية وجمردة
فنحصل على متثيلها؛ وهكذا يصبح متثيل مجلة (منطقية وجمردة) مكونة من فعل وفاعل :ف س 0؛ فرتتبط البنية العاملية املنطقية واجملردة مبا
يلي:
 اسالفرتاضات الرتشيبية ال ي هي مجل ممكنة ومتعددة خيتار منها املتكلم أو م ستعمل اللغة مجلة مناسبة؛ مث ختتفي بقية اجلمل لتظهر مجل أخرىخيتار منها شذلك اجلملة املناسبة ...اخل.
 اسالستعمال العاملي الذي هو اختيار املتكلم جلملة معينة اختيارا هنائيا ،فتتفكل اللغة املستعملة نطقا أو شتابة. )22البناء املنطقي العاملي واجملرد هو البنية العاملية املنطقية واجملردة نفسها.
التعليل ،يف هذه املقالة ،البناءَ العاملي واسالستعمال العاملي.
 )23يعترب تعليل النحاة تعليال عامليا ألنه يرتبط ابلعاملية النحوية؛ ويتوسط
ُ
 )24التعليل العاطفي الذي سال خيضع للمفهمة هو تعليل سال يستعمل فيه صاحبه املصطلحات؛ وهذا ما قام به الفجري عندما عجز عن
مر جبماعة من أهل النحو فسمعهم يذشرون
مواشبة وص حتوسالت اللغة ابستعمال املصطلحات املناسبة؛ ونظري ذلكُ :حيكى قدميا أن أعرابيا ّ

الفعل والفاعل والنصب واجلر وما إىل ذلك فقال هلم :ما ابلكم تتحدثون بلغتنا عن لغتنا مبا ليس من لغتنا.
 ابن جين (أبو الفتح عثمان) :اخلصائص ،اجلزء األول ،مصدر مذشور ،1986 ،ص. 251 . )25يُقصد بسلوك اللغة العالقات النحوية الوظيفية ال ي تؤل بني مكوانت اجلملة حيث إن تقدمي الفاعل على الفعل (مثال) يؤدي إىل تغيري
وظيفته النحوية ،فننتقل من سلوك إىل آخر.
 )26سيبويه (أبو بفر عمرو بن عثمان بن قمرب  /قنرب) :الكتاب ،اجلزء األول ،مصدر مذشور ،ص.21 .
 )27املصدر نفسه ،اجلزء األول ،ص.23 .
 )28ابن جين (أبو الفتح عثمان) :اخلصائص ،اجلزء الثاين ،مصدر مذشور ،ص.387 .
 )29ابن جين (أبو الفتح عثمان) :اللمع يف العربية ،بريوت ،حتقيق ،حامد املؤمن ،مكتبة النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،1985 ،ص.79 .
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 )30ترتبط القراءة الرتشيبة مبفهوم النسق الرتشييب أو األنساق الرتشيبية؛ فنظام الرتشيب يف اللغة العربية لبنات يُبىن بعضها على بع ؛ وهكذا نفهم
شي أن النسق الرتشييب هو تالحم مكوانت الرتشيب املتعددة واملتنوعة؛ وشي أن القراءة الرتشيبية هي دراسة هذا التالحم.
 )31عاشور (املنص ) :نظرية العامل ودراسة الرتشيب ،صناعة املعىن وأتويل النص ،جملد ( 8سلسلة الندوات) ،أعمال ندوة قسم اللغة العربية
من  24إىل  27أبريل  ،1991جامعة تونس ،1شلية األدب منونة ،1992 ،ص.59 .
 )32املعيوف (علي بن معيوف بن عبد العزيز) ،رسالة (دشتوراه) :نظرية املوضع يف شتاب سيبويه ،قسم اللغة العربية ،شلية اآلداب ،جامعة امللك
سعود ،نفر ،مرشز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية1431 ،هـ2010 /م.
أوردت قولة اللغوي احلسيين (حممد شكري العراقي) تعبري "بغ النظر عن نوع وعدد الكلم" ففصل بني املضاف واملضاف إليه بفاصل
)33
ْ
أجنيب؛ والصواب" :بغ النظر عن نوع الكلم وعددها".
 )34يُرفع املبتدأ ابسالبتداء ،ويرفع اخلرب ابسالبتداء واملبتدأ معا؛ مث ينتهي جمال ويبدأ جمال آخر عندما يظهر مبتدأ جديد وخرب جديد.
 )35احلسيين (حممد شكري العراقي) :مفهوم اسالبتداء عند سيبويه ،جملة ،التواصل اللساين ،مرجع مذشور ،ص .ص.54 .53 .
 )36اهتمت الدراسة ،يف هذا املقام ،مبعرفة انتظام الكالم ومل هتتم بكثرة شذا وقلة شذا يف شالم العرب حيث الفعل (مثال) يستقل بفاعل واحد،

وتتعدد مفاعيله ترشيبيا.
 )37انظر :مىت تكون الرتبة حمفوظة ومىت تكون غري حمفوظة؟.
 )38الفارسي (احلسن بن أمحد بن عبد الغفار (أبو علي)) :شتاب الفعر ،أو شرح األبيات املفكلة اإلعراب ،القاهرة ،حتقيق ،حممود حممد
الطناحي ،مكتبة اخلاجني  /مطبعة املدين ،الطبعة األوىل ،اجلزء الثاين.1988 ،
 )39املصدر نفسه ،اجلزء الثاين ،ص.357 .
 )40املصدر نفسه ،اجلزء الثاين ،ص.344 .
ن
"شالكباب" شبه يديها يف عدوها ،بسرعة يدي امرأة تكب الغزل ،فهذا على أتويله على حذف املضاف ،ألن املعىن على هذا:
«قال أمحد :قوله
الكبابة ن
نبتا ش َك َّ ن
الكباب .وحيتمل غري ما قال ،وهو أن يكون ما ينبثن أبيديهن ويقتلعنه حبوافرهن شالكباب [ .»]...وقال أيضا« :األحداب:
ب َ
صبن ٍ
ب ،شحدب الريح والرمل .واملليع  -ابلعني املهملة -الفسيح
مجع حدب ،ابلتحريك :هو غليظ األرض ومرتفعها ،واحلدب أيضاُ :ح ُدور يف َ
الواسع من األرض ،ومسي مليعاً مللع اإلبل فيه ،وهو ذهاهبا وسرعتها .ويقال :موضع هايب الرتاب ،ألن ترابه مثل اهلباء يف الرقة .واهلايب من الرتاب:
شب الغزل :جعله ُشـبَّـةً ،وال ُكبَّـةُ :اإلبل العظيمة ،وال ُكـب :الفيء اجملتمع من
ما ارتفع ودق .والنبت مثل النبش ،وهو احلفر ابليد .والكباب :من َّ
تراب وغريه ،وشبة الغزل :ما مجع منه ،مفتق من ذلك».
 )41جاء يف:
املراغي (أمحد مصطفى) :علوم البالغة ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الرابعة ،2002 ،ص .ص:.290 .289 .
"شما توص الكلمة ابجملاز لنقلها عن معناها األصلي [ ،]...شذلك توص ابجملاز بطريق اسالشرتاك اللفظي إذا تغري حكم إعراهبا األصلي
بواسطة حذف لفظ أو زايدته .فاحلذف شقوله تعاىل:
ن
ن
ن
ن
«و ن
صادقُو َن ﴿( »﴾82يوس  ،)82 :إذ األصل أهل القرية ،فاحلكم الذي جيب للقرية
َْ
اسأَل الْ َق ْريَةَ الَّن ي ُشنَّا ف َيها َوالْع َري الَّن ي أَقْـبَـلْنَا ف َيها ۖ َوإن َّان لَ َ
صفًّا ﴿( »﴾22الفجر )22 :أي أمر ربك".
ك َوالْ َملَ ُ
يف األصل هو اجلر فحذف املضاف وأعطى املضاف إليه إعرابه ،ونظريه « َو َجاءَ َرب َ
صفًّا َ
ك َ
 )42ابن هفام األنصاري (أبو حممد عبد هللا مجال الدين بن يوس بن أمحد بن عبد هللا) :مغين اللبيب ،مصدر مذشور ،ص.596 .
 )43الفراء (أبو زشرايء حيىي بن زايد بن عبد هللا) :معاين القرآن ،بريوت ،لبنان ،حواشي وتقدمي وتعليق ،إبراهيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل ،اجمللد الثالث ،2002 ،ص .ص.32 .31 .30 .
 )44مفبال (حممد) :البالغة وحكمة اللغة ،جملة ،فكر ونقد ،عدد  .17السنة  ،.2مارس  ،1999ص.83 .
 )45ابن منظور (حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين األنصاري الرويفعي األفريقي) :لسان العرب ،بريوت ،دار الصادر ،الطبعة
األوىل ،اجلزء  ،12ص.578 .
 )46اجلرجاين (علي بن حممد بن علي الفري احلسيين) :التعريفات ،بريوت ،دار الكتاب1423 ،هـ ،ص.191 .
 )47اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :دسالئل اإلعجاز ،بريوت ،لبنان ،تصحيح ،السيد حممد رضا ،دار املعرفة،1982 ،
ص / .64 .اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :دسالئل اإلعجاز ،حتقيق ،حممد التنوجي ،دار الكتاب العريب ،الطبعة الثانية،
 1417هـ ،ص .ص.382 .293 .77 .
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 )48املصدر نفسه ،اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :تصحيح ،السيد حممد رضا ،ص .ق /املصدر نفسه ،اجلرجاين
(أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :حتقيق ،حممد التنوجي ،ص.13 .
 )49املصدر نفسه ،اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :تصحيح ،السيد حممد رضا ،ص /.44 .املصدر نفسه ،اجلرجاين
(أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :حتقيق ،حممد التنوجي ،ص.59 .
 )50املصدر نف سه ،اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :تصحيح ،السيد حممد رضا ،ص /.38 .املصدر نفسه ،اجلرجاين
(أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :حتقيق ،حممد التنوجي ،ص.54 .
 )51املصدر نفسه ،اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :تصحيح ،السيد حممد رضا ،ص.36 .
 )52املصدر نفسه ،اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :تصحيح ،السيد حممد رضا ،ص .ص /.47 .46 .املصدر نفسه،
اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :حتقيق ،حممد التنوجي ،ص.62 .
 )53املصدر نفسه ،اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :تصحيح ،السيد حممد رضا ،ص .ص.38 .37 .36 .35 .
 /.40 .39املصدر نفسه ،اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :حتقيق ،حممد التنوجي ،ص.53 .
 )54املصدر نفسه ،اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :تصحيح ،السيد حممد رضا ،ص /.200 .املصدر نفسه ،اجلرجاين
(أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :حتقيق ،حممد التنوجي ،ص.202 .
 )55املصدر نفسه ،اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :تصحيح ،السيد حممد رضا ،ص .ص.309 .308 .
 )56البوشيخي (عز الدين) :عن الوصل والفصل بني النحو العريب القدمي والنماذج النحوية املعاصرة ،مكناس ،سلسلة الندوات  ،10جامعة املوىل
إمساعيل ،شلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،1997 ،ص.22 .
 )57جاء يف:
Jean, Dubois et autres, 1973 : Dictionnaire de linguistique, librairie Larousse, p. 318
« نسمي منوذجا بنية منطقية أو رايضية تستعمل لرصد جمموعة من العمليات ال ي متلك فيما بينها عالئق معينة».
 )58البوشيخي (عز الدين) :مفهوم النموذج اللساين وشروط بنائه ،مكناس ،سلسلة الندوات  ،4جامعة املوىل إمساعيل ،شلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،1992 ،ص.96 .
 )59من مثل ما جاء يف:
Robert, De beangrade, 2005: Linguistic theory and meta-theory for science of texts, draft.
مسات تصميم النموذج:
 يُفضل تصميم نظري إذا استطاع استيعاب جماسالت استكفافية أشثر مقارنة بتصميم نظري منافس. يفضل تصميم نظري إذا صاغ جمموعة من التماثالت بني ميادين متعددة تبدو للوهلة األوىل متباينة. يفضل تصميم نظري إذا استلزم بناؤه مفاهيم نظرية أقل. يفضل تصميم نظري إذا مكن من إجناز تقدم انطالقا من وص األنساق واألنظمة مرورا بتفسري السريورات واإلجراءات وصوسال إىلتقسيمها.
 يفضل تصميم نظري إذا شان تقسيمه وحوسبته أسرع وأشفى مقارنة بتصميم آخر. ينبغي أن ميكن التصميم النظري من إجراء مقايسة بني عناصره وعناصر تصاميم أخرى بديلة. جيب أن ميتلك التصميم النظري تطبيقات جتريبية ذات قيمة نوعية وليس فقط عملية. )60البوشيخي (عز الدين) :النحو الوظيفي وبناء احلاسوب ،مكناس ،مكناسة ،جملة جامعة املوىل إمساعيل ،شلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
عدد  ،1991 .1990 ،5 -4ص.135 .
 )61ميكن أن يذهب هذا النموذج بعيدا ،فيتعمق يف احلديث عن البنية السطحية والبنية التحتية حني يتعلق األمر مثال بظاهرة اإلضافة
واحلذف والتقدمي .إن جتريد أمثلة اإلضافة بعد استقراء معظم وروداهتا ،يقود إىل هذه احلقيقة :متلك بنيات اإلضافة بنيتني حتتيتني:
 األوىل إجبارية ألهنا تفرتض حرف اجلر بني املضاف واملضاف إليه. الثانية جمازية وهي بنية تنقسم إىل قسمني:أ -بسيطة ،مثل( :رب القلم) شناية عن النبوغ الفكري.
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ب -مرشبة ،مثل( :اسأل أهل القرية) ال ي استعادت احملذوف أهل.

وسال تريد الدراسة أن تستعمل البنية التحتية والسطحية ،بل تفضل استعمال الرتشيب للدساللة على السطح ،والصيغة للدساللة على التحت ،مثل:
(الرتشيب مثل :زيدا رأيته ،وصيغة الرتشيب هلذه اجلملة :رأيت زيدا رأيته).
 )62اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :دسالئل اإلعجاز ،القاهرة ،تعليق ،حممود حممد شاشر ،مطبعة املدين ،الطبعة
الثانية ،1989 ،ص .ص / 455 .454 .اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :دسالئل اإلعجاز ،بريوت ،لبنان ،تصحيح
وحواشي ،حممد رشيد رضا ،دار املعرفة ،1982 ،ص.349 .
 )63حسان (متام) :اللغة العربية معناها ومبناها ،الدار البيضاء ،دار الثقافة ،2001 ،ص.181 .
 )64القرطيب (أبو العباس ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن مضاء اللخمي) :الرد على النحاة ،القاهرة ،حتقيق ،حممد إبراهيم البنا ،دار
اسالعتصام ،الطبعة األوىل،1979 ،ص.79 .
 )65هذا زعم سال نروم فرضه ،بل نطرحه على أساس أنه سيكون عبارة عن أرضية قابلة للنقاش.

املراجع:
 )1ابن جين (أبو الفتح عثمان) :اخلصائص ،حتقيق ،حممد علي النجار ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة
الثالثة.1986 ،
 )2ابن جين (أبو الفتح عثمان) :اللمع يف العربية ،بريوت ،حتقيق ،حامد املؤمن ،مكتبة النهضة العربية،
الطبعة الثانية.1985 ،
 )3ابن منظور (حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين األنصاري الرويفعي األفريقي) :لسان العرب،
بريوت ،دار الصادر ،الطبعة األوىل ،اجلزء .12
 )4ابن هفام األنصاري (أبو حممد عبد هللا مجال الدين بن يوس بن أمحد بن عبد هللا) :مغين اللبيب،
بريوت ،حتقيق ،مازن املبارك وحممد علي محد هللا ،دار الفكر للطباعة والنفر والتوزيع ،الطبعة األوىل،
.1998
 )5اجلرجاين (علي بن حممد بن علي الفري احلسيين) :التعريفات ،بريوت ،دار الكتاب1423 ،هـ.
 )6اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :دسالئل اإلعجاز ،بريوت ،لبنان ،تصحيح،
السيد حممد رضا ،دار املعرفة.1982 ،
 )7اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) ،دسالئل اإلعجاز ،حتقيق ،حممد التنوجي ،دار
الكتاب العريب ،الطبعة الثانية 1417 ،ه.
 )8اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد) :دسالئل اإلعجاز ،القاهرة ،تعليق ،حممود حممد
شاشر ،مطبعة املدين ،الطبعة الثانية.1989 ،
 )9حسان (متام) :اللغة العربية معناها ومبناها ،الدار البيضاء ،دار الثقافة.2001 ،
الزجاجي (عبد الرمحن بن إسحاق ،أبو القاسم النحوي) :اإليضاح يف علل النحو ،بريوت،
)10
حتقيق ،مازن املبارك ،دار النفائس ،الطبعة الثالثة.1979 ،
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سيبويه (أبو بفر عمرو بن عثمان بن قمرب  /قنرب ) :الكتاب ،القاهرة ،حتقيق ،عبد السالم حممد

هارون ،الطبعة الثالثة ،مطبعة املدين ،اجلزء األول.1988 ،
الفارسي (احلسن بن أمحد بن عبد الغفار (أبو علي)) :شتاب الفعر ،أو شرح األبيات املفكلة
)12
اإلعراب ،القاهرة ،حتقيق ،حممود حممد الطناحي ،مكتبة اخلاجني  /مطبعة املدين ،الطبعة األوىل ،اجلزء
الثاين.1988 ،
الفراء (أبو زشرايء حيىي بن زايد بن عبد هللا) :معاين القرآن ،بريوت ،لبنان ،حواشي وتقدمي
)13
وتعليق :إبراهيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل ،اجمللد الثالث.2002 ،
قباوة (فخر الدين) :حتليل النص النحوي ..منهج ومنوذج ،دمفق ،سورية ،دار الفكر ،الطبعة
)14
األوىل.1997 ،
القرطيب (أبو العباس ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن مضاء اللخمي) :الرد على النحاة،
)15
القاهرة ،حتقيق ،حممد إبراهيم البنا ،دار اسالعتصام ،الطبعة األوىل.1979 ،
املخزومي (مهدي) :مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة ،بريوت ،دار الرائد العريب ،الطبعة
)16
الثالثة.1986 ،
املراغي (أمحد مصطفى) ،علوم البالغة ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الرابعة،
)17
.2002
املراجع األجنبية:
1) Jean, Dubois et autres, 1973 : Dictionnaire de linguistique, librairie Larousse.
2) Robert, De beangrade, 2005: Linguistic theory and meta-theory for science of texts,
draft.

اجملالت:

 )1سلسلة الندوات  ،4جامعة املوىل إمساعيل ،شلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،مكناس.1992 ،
 )2سلسلة الندوات  ،10جامعة املوىل إمساعيل ،شلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،مكناس .1997
 )3سلسلة الندوات ،صناعة املعىن وأتويل النص ،جملد  ،8أعمال ندوة قسم اللغة العربية من  24إىل 27
أبريل  ،1991جامعة تونس ،1شلية األدب منونة.1992 ،
)4
)5
)6
)7

جملة ،عامل الفكر ،اجمللد  ،36العدد  ،1يوليو ،سبتمرب .2007
جملة ،فكر ونقد ،عدد  .17السنة  ،.2مارس .1999
جملة ،التواصل اللساين ،اجمللد الرابع ،العدد الثاين ،سبتمرب .1992
جملة ،مكناسة ،جامعة املوىل إمساعيل ،شلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،عدد  ،5 -4مكناس .1990
.1991
رسالة:
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العاملية النحوية :نظرية العامل والنسق النحوي

د .سيدي حسن أزروال

املعيوف (علي بن معيوف بن عبد العزيز) :رسالة (دشتوراه) ،نظرية املوضع يف شتاب سيبويه ،قسم اللغة
العربية ،شلية اآلداب ،جامعة امللك سعود ،نفر ،مرشز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،
1431هـ2010 /م.

اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا

اجمللد الثاين ،العدد الرابع ،آب2020 ،

52

