
  جـامل غشة /د-ط   عامر شلواي/د .أ . م                                      نظرية تضافر القرائن عرض و مناقشة

 2018جانفي                                255                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

    نظرية تضافر القرائن عرض و مناقشةنظرية تضافر القرائن عرض و مناقشةنظرية تضافر القرائن عرض و مناقشةنظرية تضافر القرائن عرض و مناقشة

        عامر شلوايعامر شلوايعامر شلوايعامر شلواي    ::::اCكتوراCكتوراCكتوراCكتور    أالسـتاذأالسـتاذأالسـتاذأالسـتاذ    املرشفاملرشفاملرشفاملرشف                                
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 ّ اليت  )تضافر القرائن(ة قـــراءٌة يف نظري
ام حّسان يف كتابه رَ عَ  ـّ ض لها اCكتور مت
وغايـة ، غة العربية معناها ومبناهااللّ 

yهxم َوْضع النّظريـة عىل حمّكِ 
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Résumé:  
Cet article a pour objet la 

convergence de la théorie et 

synergie des indices «  

présentées par Dr 

TAMMAM Hasan dans son 

œuvre : "la langue arabe 

signification et structure  " ; 

comme sujet à débat afin ou 

répondre aux questions liées 

aux recherches 

linguistiques. 
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        ::::توطئــــــــــــــــة توطئــــــــــــــــة توطئــــــــــــــــة توطئــــــــــــــــة 

ق   اغل اال�ساس ا�ي يريم املتصّدي للتّحليل اللّغوي  ٕاىل تعم� ٕاذا اكن كشُف املعىن هو الش�
متّام حّسان  .وقد جاءت نظرية د، فٕان� الهدف واحٌد وآليات النّظر متعّددة، ٔارساره وَسرب ٔاغواره

امعًة بني القرائن اللّغوية وغري يف هذا الّصدد  �شدًة الّشمولية ج 1 )نظرية تضافر القرائن(املصطلَِح علهيا 
غاِت التّجاوز ، اللّغوية وترُصد هذه الورقة معامل النّظرية حماوً£ الوقوَف عىل ُمساءالت املرجعية ومسِوّ

  .وقوفا عىل احلال وتطل�عا للمآل ومناقشة البديل وربط لك ذ¨ وغريه مبالبسات زمانه
ت اهx¬ا ٕاىل  )االلغة العربية معناها ومبناه( ولقد جاء كتاب  من الكتب القلي� اليت و®�

�¨ اكن لتµ االٓراء و yجهتادات ٔاثرها الواحض يف ، املهنج ومل يكن قصُد صاحبه العنايَة ¯لت�فاصيل
ٍس عىل مهنج لغوي خالص ِقواُمه حبث الل�غة  مسار البحث اللّغوي ملا متزيت به من طرحٍ َجتديدي مؤس�

اليت مثّلت اخليطَ  نظرية تضافر القرائننظرية تضافر القرائننظرية تضافر القرائننظرية تضافر القرائنولعّل ٔامه ما تضمنّه الكتاب ، علميا موضوعيا من داخل اللغة حبثا
ان ملا اطمأن ٕاليه من كفاية  يف اسـتحضار حمددات لغوية وغري لغوية  �ام حس� الرابط يف فكر اCكتور مت

م معنويًة مركزًة عىل رافضة yقتصار عىل قرينة واحدة مْبنَِوية اكنت أ ، خدمًة للتحليل كشًفا عن املعاين
خص ، الت�ضافر حتقيقا للغاية الكربى للغة ويه ٔامن اللبس وهو الّرهان ا�ي يفرض التّضافَر ويتيح الرت�

ومن احلّقِ ٔاْن نَقول ٕان نظرية تضافر القرائن ال تفي هذه الورقة املوجزة ، مىت حتققت تµ الغاية
هـي نظرة جعىل غايهتا حماو£ إالجابة عن تساؤالت و�¨ ف ، ¯ٕالحاطة بفلكها فهـي من yتساع مباكن

ودعوة ٕاىل ٕاعطاء النظرية حق�ها من yهxم ووضعها عىل بساط البحث ؛كشفا ، تدور يف ذهن القارئ
عف لتقوميها متام حسان . تµ يه  الغاية اليت دعا ٕالهيا د، لنقاط القّوة من ®ة للعمل هبا ونقاِط الض�

ان حباجة احلقائق العلمية ٕاىل النِّقاش العلمي البن�اء ا�ي يكون ٔاوىف نفعا ٕاْن هو دعوة واثقة ملؤها إالمي
مة وقد ارتضينا ٔان  ، وال يكون Ö ذ¨ ٕاْن اكن صدوُره عن املدح والثناء، صدر عن رؤية �قدة مقّوِ

  :نعاجل لك ذ¨ يف النقاط التالية 
    ....ـــ قراءة يف اجلهاز املفاهميي للنظريةـــ قراءة يف اجلهاز املفاهميي للنظريةـــ قراءة يف اجلهاز املفاهميي للنظريةـــ قراءة يف اجلهاز املفاهميي للنظرية1111
    ....دة القرائندة القرائندة القرائندة القرائنـــ منضو ـــ منضو ـــ منضو ـــ منضو 2222
        ....ـــ مناقشة النظريةـــ مناقشة النظريةـــ مناقشة النظريةـــ مناقشة النظرية    3333

    ....ـــ  نظرية القرائن بديل عن العواملـــ  نظرية القرائن بديل عن العواملـــ  نظرية القرائن بديل عن العواملـــ  نظرية القرائن بديل عن العوامل        
        ....ــ  نظرية القرائن بني العلمية و التعلمييةــ  نظرية القرائن بني العلمية و التعلمييةــ  نظرية القرائن بني العلمية و التعلمييةــ  نظرية القرائن بني العلمية و التعلميية        

        ــ نتاجئ وخالصات ــ نتاجئ وخالصات ــ نتاجئ وخالصات ــ نتاجئ وخالصات 4444
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فٕاذا ات�ضحت املفاهمي ؛ ؛ ؛ ؛     ال شك ٔان� املصطلحات حمكومٌة مبفاهميها::::قراءة يف اجلهاز املفاهميي للنّظرية قراءة يف اجلهاز املفاهميي للنّظرية قراءة يف اجلهاز املفاهميي للنّظرية قراءة يف اجلهاز املفاهميي للنّظرية  .1
واحلقيقة اليت جيب ٔاْن ، وحتققت من وراء ذ¨ الّسالمة يف إالجراء، هفُهم لك مصطلح عىل و®ِ 

متام . ويبدو ٔان� د، ٔان� الن�ظرية افتقدت ٕاىل حّدٍ ما ضبطَ الكثِري من املصطلحات: نُصارح هبا يه
ِّمٍة ¯لِوحدة املفهومية لبعض مصطلحاهتا غري مباليٍة ٕاىل ، قّدم النظريّة ُمنطِلقًا من ُرؤية مسل

y تلفة اليت ترك عدم حتديدهاáختالفات اليت قد ُحتول دون الَفهم اجليّد ا�ي ينتج عن الُفهُـــوم ا
  : ومداُر القراءة ٔاربعُة اصطالحات يه، جماال للتّساهل يف الفهم و إالجراء

    ::::القرينــــــــــة القرينــــــــــة القرينــــــــــة القرينــــــــــة  ....1111
ه قر� شّده قرنت الّيشء ¯لّيشء وصلته وقرن اليشء بغري : " )ه711ت (قال ابن منظور  

فَِعيَ� مبعىن الَفاع� مأخوذ من املقارنة "والقرينة عىل وزن .2"ولك مهنام قرين ٔاي صاحب ٔاي مالزم ، ٕاليه
وتاكد جتمتع التّعاريف اللّغوية للقرينة يف التأكيد عىل فكرة التّالزم وربط القرينة ¯ملالزمة فهـي عالقة . 3"

y نفصالوجودية بني شـيئني بيهنا اتصال ال يقبل.        
دة تعاورتة مبا ينسجم  ٔاّما يف yصطالح  فقد اكن للمصطلح حضوٌر يف بيئات فكرية متعّدِ

�ام ، وليست الغاية هنا ٔاْن نتتب�ع تµ التّعريفات، وطبيعة اهx¬ا ا ٔاخذ اCكتور مت بقدر ما هيمنا بأّهيِ
ان م لنا ) العربية معناها و مبناها  اللغة (ٔاّول ما يلفت yنتباه ٔانّه عرض النّظرية يف كتاب، حس� ومل يقّدِ

ا�ي  )البيان يف روائع القرآن (حني صدر كتاب  )1993(وتأخ�ر ذ¨ ٕاىل سـنة ، تعريفا ملصطلح القرينة
القرينة وجاء تعريف ، ُخّص بعرض الن�ظرية يف جانهبا التطبيقي مسـتدراك ما افتقر ٕاليه الكتاب أالول

اليت تربط بني عنرص من عنارص امجل� وبني بقية العنارص وذ¨ كعالقة إالسـناد اليت تربط بني عنرص من عنارص امجل� وبني بقية العنارص وذ¨ كعالقة إالسـناد اليت تربط بني عنرص من عنارص امجل� وبني بقية العنارص وذ¨ كعالقة إالسـناد اليت تربط بني عنرص من عنارص امجل� وبني بقية العنارص وذ¨ كعالقة إالسـناد العالقة العالقة العالقة العالقة :" بأّهنااملعنوية 
ا ، 4" عنرص من عنارص ال÷م يُسـتدل� به عىل الوظائف الن�حوية فميكن عنرص من عنارص ال÷م يُسـتدل� به عىل الوظائف الن�حوية فميكن عنرص من عنارص ال÷م يُسـتدل� به عىل الوظائف الن�حوية فميكن عنرص من عنارص ال÷م يُسـتدل� به عىل الوظائف الن�حوية فميكن :" القرينة الل�فظية فهـئام�

يفني الواحض من هذين التعر ، 5" ¯السرتشاد هبا ٔان نقول هذا اللّفظ فاعل وذ¨ مفعول به ٔاو غري ذ¨¯السرتشاد هبا ٔان نقول هذا اللّفظ فاعل وذ¨ مفعول به ٔاو غري ذ¨¯السرتشاد هبا ٔان نقول هذا اللّفظ فاعل وذ¨ مفعول به ٔاو غري ذ¨¯السرتشاد هبا ٔان نقول هذا اللّفظ فاعل وذ¨ مفعول به ٔاو غري ذ¨
والقرينة اللّفظية عنرص لغوّي دالû عىل ، ٔان القرينة املعنوية يه العالقة بني مفردات الّرتكيب اجلُميل

وقد ، ومن ّمث عىل الوظائف النّحوية اليت يؤدهيا العنرص املنمتي ٕاىل مبىن تقسـميي معني، الباب النّحويّ 
ومل يُوقف عىل :" متعددة  فانهتـى ٕاىل القول تتبع  ٔاحد الباحثني مدار مصطلح القرينة يف مناý معرفية 

ٔاو الكتب اáصصة لتعريف ، هذين التعريفني ف� رجع ٕاليه من الكتب اليت اسـتعملت مصطلح القرينة
متّام حّسان ـــ  اسـتنبطهام من ينابيع صدره وهام . اصطالحات العلوم والفنون ويبدو ٔانّه ــ يقصد د

ٕاذ جيعل القرينة تتسع لتشمل اCّالالت الوضعيّة وما ، تعريف القرينة خيالفان ما اسـتقر عند علامئنا يف
هو داخل يف ذات املسـتدل عليه وهذا خمالف ملا ٔامجع عليه علامء العربية واCراسات القرآنية يف ضابط 

متام حّسان يفرض جتاوز التعريف yصطالý ٕاىل .ولكن ضبط مفهوم القرينة يف تصّور د .6"القرينة 
وحمصول النّظر ٔان�  كرثة  اسـتعامالهتا عىل مسـتوى النّحو جاءت مبعىن العالمة ٔاو ، ءات العمليةإالجرا
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اCّليل املعنوي ٔاو اللفظي ا�ي يعني عىل كشف العالقات بني عنارص الّرتكيب و حتديد الوظائف 
  .النّحوية ومن مث� الوصول ٕاىل حتقيق الفهم وحتديد اCاللـة

ء ٕاىل ، الّضاد والفاء والّراء ٔاصل حصيح:" جاء يف معجم مقاييس اللّغة : ـرـرـرـرالت�ضافــــالت�ضافــــالت�ضافــــالت�ضافــــ        ))))    3333 وهو مض اليش�
         .7..".ويه لك َشَعر ُضِفر حىت يصري ذؤابة، ومن الباب ضفائر الشعر .اليشء نسًجا ٔاو غريه عريضا

ر القرائن مبدٔا تضاف: والتّضافر ٔاحُد مبدٔاين قامت علهيام نظرية القرائن بيهنام ّص� وثيقة هام 
و املبدٔا أالول هو املبدٔا اال�َساس ا�ي جاءت الن�ظرية مؤّكِدة عليه ُمنَاِهَضًة yعxد ، ومبدٔا الرتخ�ص فهيا

�ام ٔان الَعالمة إالعرابية شغلت فكر ، عىل قرينة واحدة يف الكشف عن املعىن حيث رٔاى اCكتور مت
وال ينبغي ٔان يُفهم ذ¨ عىل ٔان النّحاة غفلوا ، لقسطاسالنّحاة فمل يوزعوا اهx¬م بني  مج� القرائن ¯
ورة يف معاجلاهتم اáتلفة بل ، عىل قمية تµ القرائن يف بيان املعىن النّحوي ومن ٔامث� ، اكن حارضا ¯لرض�

ْن ُهَو قَاِنٌت َءانَـــــــــاَء الل�ْيِل َساِجدً [[[[ :ذ¨ ما جاء يف الكّشاف يف تفسري قوÖ تعاىل  َذُر ا�م� ا َوقَاِئًما َحيْ

ــــــــه ِّ َة َرب ن هو قانت كغريه: تقديره :" حيث قال ]  09الزمــــر [  ]]]]االِٓخَرَة ويَْرُجوا َرْمحَ وٕامنا حذف ، ٔام�

تَِوي اِ�يَن يَْعلَُمَون َو اِ�يَن َال [[[[ :وقوÖ بعده، Cال£ ال÷م عليه ؛وهو َجْرُي ذكر الاكفر قب� قُْل َهْل يَسـْ

القرينة السابقة و القرينة : فاسـتدل يف تعيني احملذوف بقرينتني مقاليتني ، 8]"49الزمر []]]]لَُمونَ يَعْ 
  .الّالحقة

مل يضعوا هذه القرائن اليت عرفوها فُرادى يف نظام شامل مل يضعوا هذه القرائن اليت عرفوها فُرادى يف نظام شامل مل يضعوا هذه القرائن اليت عرفوها فُرادى يف نظام شامل مل يضعوا هذه القرائن اليت عرفوها فُرادى يف نظام شامل " لكّن ا�ي غفل عنه النّحاة ٔاّهنم 
 يعين غف� النّحاة عن تµ القرائن ٕاذا فالقول مببدٕا التضافر ال’  9" يفيفيفيفرسرسرسرس عالقة التّضافر عىل بيان املعىن عالقة التّضافر عىل بيان املعىن عالقة التّضافر عىل بيان املعىن عالقة التّضافر عىل بيان املعىن

ر شامل قواُمه النظر ٕاىل القرائن بوصفها نظاما حيمكه  ٕامنا القصد ٔاّن حتليالهتم النحوية مل تصدر عن تصو�
وقد ٔاوقعهم غياب ذ¨ التصور مواقع التعليل والتخرجي  واحلمك ¯لنّدرة ، رابط متني هو رابط التضافر

ذوذ إالدراك إالإالدراك إالإالدراك إالإالدراك إالننننساين ال تُسِعفه القرنية ساين ال تُسِعفه القرنية ساين ال تُسِعفه القرنية ساين ال تُسِعفه القرنية " ىل هذا املبدٔا ؛ٔالن اللّغة ظاهرة ٕانسانية ومتام ع. ويلح� د، والش�
الواحدة؛ ٔالّن من طبيعة القرنية ٔان تدخل يف حتالف مع عدد من القرائن أالخرى الواحدة؛ ٔالّن من طبيعة القرنية ٔان تدخل يف حتالف مع عدد من القرائن أالخرى الواحدة؛ ٔالّن من طبيعة القرنية ٔان تدخل يف حتالف مع عدد من القرائن أالخرى الواحدة؛ ٔالّن من طبيعة القرنية ٔان تدخل يف حتالف مع عدد من القرائن أالخرى ختختختختتلف لكّام اختلف تلف لكّام اختلف تلف لكّام اختلف تلف لكّام اختلف 

مبثابة حمّددات  واملعاين متعددة مفتوحة ال يؤمن اللّبس بيهنا ٕاّال مبجموعة القرائن اليت تعترب، 10"املدلولاملدلولاملدلولاملدلول
ولعّل هذا املبدٔا يطرح الّسؤال عن حدود هذا التضافر وترتيب القرائن يف تضافرها بني القّوة و ، لها

فالّرتبة مثال مع املّعر¯ت ٔاقل ٔامهية من ، الّضعف ؤاّهيا ٔاحق� ¯لت�قدمي ؤاّهيا ٔاحّق ¯لتّأخري ٔاو الّرتخص
، و�¨ مفبدٔا التّضافر حمكوٌم بأمن اللّبس، القرائن مع املبنياتويه املتقّدمة عىل ّلك ، العالمة إالعرابية

من اللّبس ولو بقرينة واحدة جاز yكتفاء هبا �ومىت مل يكن ذ¨ وجب اسـتحضار مج� القرائن ، مفىت ا
وٕاذا اكنت العبارة ِخلوا  من القرائن املو®ة للمعىن اكنت . اليت تسعف عىل حتديد املعين وجتنُِّب الل�بس

ام صاحب احلال الّزائر ٔام ، )زرُت فالً� ساعًة مث غادرته غاضًبا  (:مثال ذ¨ قو¨ ، فريسة اللّبس فأهي�
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وبذ¨ فالعبارة ــ يف غياب القرينة احلالية ـــ  موضع لبس لعدم وجود ، املَُزور ؟ فنعرف  الغاضب مهنام
ورود قرينة لفظية يه الّضمري  ومن مث وجب .قرينة مقالية  ترصف حال الغضب ٔالحدهام دون االٓخر

 هوهوهوهوزرُت فالً� ساعًة مث غادرته و(:ٔاو تقول )غاضبٌ  ٔا�ٔا�ٔا�ٔا�زرُت فالً� ساعًة مث غادرته و(:املنفصل فتقول 
 .)غاضبٌ 
فال يُرتّخص يف قرينة من القرائن ٕاّال ٕاذا �بت عهنا قرينة ، هذا املبدٔا وثيق الّص� بسابقه ::::الرتخ�ص الرتخ�ص الرتخ�ص الرتخ�ص 3333))))    
 �وبذ¨ ، وذ¨ مطلُب اللّغة اال�َساس؛ فالّرتّخص مرهوٌن بأْمن اللّبس، دة بوجودهافتتحقّق إالفا، خرىا

خص هو تضافر القرائن ٔالن تعّدد القرائن عىل ٕارادة املعىن قد جيعل ٔالن تعّدد القرائن عىل ٕارادة املعىن قد جيعل ٔالن تعّدد القرائن عىل ٕارادة املعىن قد جيعل ٔالن تعّدد القرائن عىل ٕارادة املعىن قد جيعل " فأالساس ا�ي يقوم عليه الرت�
    ؤالن� غريها ميكن ٔان يغؤالن� غريها ميكن ٔان يغؤالن� غريها ميكن ٔان يغؤالن� غريها ميكن ٔان يغينينينين عهنا فيكون عهنا فيكون عهنا فيكون عهنا فيكون، ، ، ، واحدة من هذه القرائن زائدة عىل مطالب وضوح املعىنواحدة من هذه القرائن زائدة عىل مطالب وضوح املعىنواحدة من هذه القرائن زائدة عىل مطالب وضوح املعىنواحدة من هذه القرائن زائدة عىل مطالب وضوح املعىن

خص بتجاهل التّمسك هبذه القرينة خص بتجاهل التّمسك هبذه القرينةالرت� خص بتجاهل التّمسك هبذه القرينةالرت� خص بتجاهل التّمسك هبذه القرينةالرت� والّرخصة  12"الّرخصة مرهونة مبحلّها " ومن ٔاصول النّحاة ، 11" الرت�
، ويتفاوت حسـنا و قبحا، ما جاز اسـتعامÖ لرضورة الّشعر:" يه  )ه  911ت (كام يعرفها السـيوطي

" متام حسان.ويفرق د 13"وهو احلاجة ٕاىل حتسني النرث ¯الزدواج ، وقد يلحق ¯لّرضورة ما يف معناها
 Öرشرشرشرشطها ـــ ٔاي الّرخصة ـــ ٔاْن يُؤمن معها اللّبس ؤان تكون من الفصيح طها ـــ ٔاي الّرخصة ـــ ٔاْن يُؤمن معها اللّبس ؤان تكون من الفصيح طها ـــ ٔاي الّرخصة ـــ ٔاْن يُؤمن معها اللّبس ؤان تكون من الفصيح طها ـــ ٔاي الّرخصة ـــ ٔاْن يُؤمن معها اللّبس ؤان تكون من الفصيح :" بني الّرخصة والّرتخص بقو

ٔاما ٔاما ٔاما ٔاما حنحنحنحنن االٓن فرتخ�صنا يف قرائن النّحو يقع من قبيل اخلطأ ٕاال ٔان يكون ن االٓن فرتخ�صنا يف قرائن النّحو يقع من قبيل اخلطأ ٕاال ٔان يكون ن االٓن فرتخ�صنا يف قرائن النّحو يقع من قبيل اخلطأ ٕاال ٔان يكون ن االٓن فرتخ�صنا يف قرائن النّحو يقع من قبيل اخلطأ ٕاال ٔان يكون رضرضرضرضورة ورة ورة ورة ، ، ، ، من عرص yستشهادمن عرص yستشهادمن عرص yستشهادمن عرص yستشهاد
والفرق بني ، 14" ينظر ٕاليه مبنظار احلُسن و الُقبحينظر ٕاليه مبنظار احلُسن و الُقبحينظر ٕاليه مبنظار احلُسن و الُقبحينظر ٕاليه مبنظار احلُسن و الُقبحشعرية فتµ ال تقاس بقياس الّصواب و اخلطأ وٕانّام شعرية فتµ ال تقاس بقياس الّصواب و اخلطأ وٕانّام شعرية فتµ ال تقاس بقياس الّصواب و اخلطأ وٕانّام شعرية فتµ ال تقاس بقياس الّصواب و اخلطأ وٕانّام 

 Öسلوب الُعدويل يف قو �و ، أالسلوب الُعُدويل هو خروج عن ٔاصل ٔاو خمالفة لقاعدة:"الّرتخص وبني اال
لكن هذا اخلروج و تµ اáالفة اكتسـبا من yسـتعامل أالسلويب قدًرا من yطراد رىق هبام ٕاىل مرتبة 

و كام يكون فهم الّرتخص من خالل yعتداد ¯لقرائن يكون فهم أالسلوب ، هياأالصول اليت يقاس عل
فّلك قرينة من القرائن صاحلة ٔان يرتخ�ص فهيا و يعدل عن yعxد علهيا وال فرق بني ، الُعدويل كذ¨

ت من للفصيح من العرب القدماء لو تكّررت من املعارصين لعد فرديةفرديةفرديةفرديةٔاال� ٔان الّرتخص مغامرة ، احلالني
، "15و ٔان أالسلوب العدويل ٔاورده من شاء يف القدمي و يورده من يشاء يف يومنا هذا، قبيل اخلطأ 

" فالقرآن الكرمي ـــ وهو النّص املّزنه عن اللّبِس ــ ٔالنّه ، واحلديث عن الرتخ�ص مربوط بطبيعة النّص
ومن ٔامث� ، 16"يف الرتكيبيف الرتكيبيف الرتكيبيف الرتكيبٔاعظم النّصؤاعظم النّصؤاعظم النّصؤاعظم النّصوصصصص وفاء بتقد وفاء بتقد وفاء بتقد وفاء بتقدميميميمي القرائن عندما يعرض اللّبس يف اللّفظ ٔاو  القرائن عندما يعرض اللّبس يف اللّفظ ٔاو  القرائن عندما يعرض اللّبس يف اللّفظ ٔاو  القرائن عندما يعرض اللّبس يف اللّفظ ٔاو 

وهو ترخص يف . ] 63طه [ ]قَالُوا ٕان� َهَذاِن لََساِحَرانِ قَالُوا ٕان� َهَذاِن لََساِحَرانِ قَالُوا ٕان� َهَذاِن لََساِحَرانِ قَالُوا ٕان� َهَذاِن لََساِحَرانِ  [: الرتّخص يف القرآن الكرمي قوÖ جل و عال
ولقد اكنت هذه االٓية الكرمية حمطّ خترجيات ، وحقّه النّصب )ٕانّ (قرينة العالمة إالعرابية رفع امس 

متام فرٔاى ٔاّن . ٔاما د، مظّ� القاعدة اليت تلزم امس ٕان النّصبذ¨ لعدم انضواهئا حتت ، وتأويالت النّحاة
؛ ٔالن الّرتبة و اقرتان  املناسـبة الّصوتية يه اليت دعت ٕاىل ٕاهامل العالمة إالعرابيةاملناسـبة الّصوتية يه اليت دعت ٕاىل ٕاهامل العالمة إالعرابيةاملناسـبة الّصوتية يه اليت دعت ٕاىل ٕاهامل العالمة إالعرابيةاملناسـبة الّصوتية يه اليت دعت ٕاىل ٕاهامل العالمة إالعرابية: "    يه    عّ� الّرتخص

مت ومل يعد للعالمة إالعرابية ما حي )ٕانّ (ال ميكن ٔان يكون ٕاال امس  ) هذان(اخلرب ¯لّالم ٔاوحضا ٔان لفظ 
  .ٔاي ٔان قرينيت الّرتبة و التّضام ٔاغنتا عن قرينة العالمة إالعرابية. y17حتفاظ هبا
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ومن ، 18"احلديث النبوي الّرشيف  فظاهرة الرتخص فيه ٔاقل من الّشعر و القرآن لكهيام"ٔاما 
تًا ِمْن َشَوالٍ :" ٔامثلهتا قوÖ صىل هللا عليه وسمل  تًا ِمْن َشَوالٍ َمْن َصاَم َرَمَضاَن مث ٔاتَْبَعُه سـِ تًا ِمْن َشَوالٍ َمْن َصاَم َرَمَضاَن مث ٔاتَْبَعُه سـِ تًا ِمْن َشَوالٍ َمْن َصاَم َرَمَضاَن مث ٔاتَْبَعُه سـِ ْهرِ اكَ اكَ اكَ اكَ     ....َمْن َصاَم َرَمَضاَن مث ٔاتَْبَعُه سـِ �Cْهرِ َن َكِصَياِم ا �Cْهرِ َن َكِصَياِم ا �Cْهرِ َن َكِصَياِم ا �C19" َن َكِصَياِم ا ،

ٔالن� ) سـتة (فٕان ذ¨ يقتيض تأنيث ، وامتثاال ٕاىل قاعدة خمالفة العدد املفرد املعدوَد يف التذكري و التأنيث
  .20ٔاي بأ/م سِتّ ليالٍ : وقد جلأ النحاة ٕاىل تقدير مضاف حمذوف  فقالوا ، )ٔا/م  (املعدود مذكر

وبقواعد الوزن و القافية من ®ة ، اعد اللّغة من ®ةالّشعر فهو 0م خاص حمكوم بقو ؤاما 
يف مواضع ، وملا اكن أالمر كذ¨ سوّغ للّشاعر الرتخص يف بعض القواعد الّرصفية و النحوية، 1نية

وقد اختلف النّحاة حول الّرضورة ٔايه اضطرار ٔام ، حمددة يه املسامة اصطالحا الّرضورات الّشعرية
اختلف النحويون يف الرضائر اجلائزة يف :"  )ه669ت (قوُل ابن عصفور  وقد مجع الو®تني، اختيار؟
مفهنم من جعل الرضورة  ٔان جيوز للشاعر ما ال جيوز يف ال÷م برشط ٔان يضطر ٕاىل ذ¨ وال  .الشعر

ومهنم من مل يشرتط يف الّرضورة ٔان يضطر الشاعر .. .وهذا هو الظاهر من 0م سيبويه.. .جيد من بُدا3 
ِلَفت فيه ،  يف شعرهٕاىل ذ¨ �بل جّوزوا يف الشعر ما مل جيز يف ال÷م لكون الّشعر موضعا قد ا
وعىل  ضوء فهم النّحاة للّرضورة صدرت ، 21"وٕاىل هذا ذهب ابن جين ومن ٔاخذ مبذهبه ، الّرضائر

جند ، وتµ صورة من صور تسلط املعيار عىل yسـتعامل، ٔاحاك¬م فقالوا ¯لنّدرة و القّ� و الشّذوذ
قيل فيه  ا�ي) ا ه 117(من شواهدها ما اكن من ُمساجالت مبارشة  بني ٔايب احساق احلرضيم 

ا�ي ، ، )ه 114(الفرزدق ت بني و   22"النّحو ومّد القياس ورشح الِعلل )َق فَتَ (ٔاّول من بعـــج :"
اذج مواضيع  ومن من، 23"لوال شعر الفرزدق �هب ثلُث اللغة ولضاع نصف ٔاخبار النّاس " قيل فيه 

هري  تµ املساج� بيهنام البيُت    : 24}الطويل{الش�
�ُف ُمَجل�ُف     وعض� زماٍن / ابن مرواَن مل يدْع      من املاِل ٕاّال ُمْسَحًتا ا�وْ  �ُف ُمَجل �ُف ُمَجل   ُمَجل

أه ابن ٔايب احساق  لرفعه قافية البيت واكن حقها النّصب ٔالهنا معطوفة ـــ كام يتبادر ـــ عىل " وقد خط�
ويظهر ٔان الفرزدق ، ٔاو بعبارة ٔادق ٔالن� القياس الن�حوي حيّمتِ ذ¨ ويوجبه، نصوبةامل  )ُمسحتا (لكمة 

وقال ابن ، 25"قصد ٕاىل yسـتئناف حىت ال حيدث يف البيت ٕاقواء خيالف به حركة الروي يف القصيدة 
ما يف أ ، 26"وهذا كثري يف 0¬م ، ٔاو جملُف كذ¨: ف9ٔنه قال ، رفع جملُف عىل yسـتئناف" أالنباري 

للّشعر لغة خاصة به ٔاوحض ما ميزيها " ٔالن ، ضوء مبدٕا الرتّخص فاCكتور متام حّسان ينترص للفرزدق
 املعىن هو ا�ي يقتاملعىن هو ا�ي يقتاملعىن هو ا�ي يقتاملعىن هو ا�ي يقتيضيضيضيض القرينة وليست القرينة يه اليت تقت القرينة وليست القرينة يه اليت تقت القرينة وليست القرينة يه اليت تقت القرينة وليست القرينة يه اليت تقتيضيضيضيض املعىن املعىن املعىن املعىنهو الرتّخص يف القرائن حني يكون 

اعر فّين ، لنحويةتضع هذه العبارة أالخرية ٔاولية املعىن عىل القيود الرصفية و ا، 27" ذ¨ ٔالّن مطلب الش�
متام موقف ٔايب . ويرفض د، جاميل وبذ¨ ًسوغ Ö الّرتخص خدمة للمعاين ووفاء برشط الفن و امجلال

0م الفرزدق هنا يوý ¯لفرق الضخم بني " و، احساق ٔالنه ميثل حتكمي املعايري النحوية يف yسـتعامل
و1نهيام معايري ، ملتلكم اليت يراعهيا ¯عتبارها مسـتوى صوابيا اجxعيانوعني من املعايري ؛ ٔاوهلام معايري ا
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وٕان ، ويريد ٔان يفرضها عىل yسـتعامل و يتخذها مسـتوى صوابيا دراسـيا، النحوي اليت خلقها بنفسه
املهنج اللغوي احلديث ليعرتف ¯ملسـتوى الّصوايب اأالول ا�ي دافع عنه الفرزدق وينكر املسـتوى 

عدم yعرتاف وقد ٔادت تµ املعيارية ¯لنّحاة ٕاىل ، 28"الثاين ا�ي دافع عنه ابن ٔايب احساق الّصوايب 
  :   29¯لّرتخص فاكنت مزية مهنجهم 

 .ـــــ  الّطعن عىل العرب الفصحاء   
ذوذ و النّدرة والق�      .ـــــ   كرثة القول ¯لش�
  .شواهد لبعد متناولها مهناــــ اللّجوء ٕاىل التخرجي عىل ٔاصول ال تنسجم مع ال   
املعَني  )ه471ت(ما تزال نظرية النّظم اليت ٔادىل هبا شـيخ البالغة عبد القاهر اجلرجاين::::التعليق التعليق التعليق التعليق ) ) ) ) 4444

ويه املرجَع أالساَس ا�ي اسـتل منه اCكتور متّام ، املغِدق ا�ي يستسقي منه املهمتون ¯Cّرس اللّغوي
ياقية يف ????ررررخيخيخيخي    :" ولوقد دفعه إالجعاب ٕاىل الق، حّسان نظريته ياقية يف  حماو£ لتفسري العالقات السـّ ياقية يف  حماو£ لتفسري العالقات السـّ ياقية يف  حماو£ لتفسري العالقات السـّ ولعل ٔاذولعل ٔاذولعل ٔاذولعل ٔاذىكىكىكىك حماو£ لتفسري العالقات السـّ

وأالمه يف نظرية النّظم من خالل ، 30" الّرتاالّرتاالّرتاالّرتاثثثث العر العر العر العريبيبيبيب ٕاىل االٓن يه ما ذهب ٕاليه عبد القاهر اجلرجاين ٕاىل االٓن يه ما ذهب ٕاليه عبد القاهر اجلرجاين ٕاىل االٓن يه ما ذهب ٕاليه عبد القاهر اجلرجاين ٕاىل االٓن يه ما ذهب ٕاليه عبد القاهر اجلرجاين
و ٔاما ٔاخطر يشء تلكم فيه عبد :"حيث قال" التعليق"متام هو ما اصطلح عليه اجلرجاين بــ. قراءة د

�ا اكن التّعليق وقد قصد به يف ز�ا اكن التّعليق وقد قصد به يف ز�ا اكن التّعليق وقد قصد به يف ز�ا اكن التّعليق وقد قصد به يف زمعمعمعمعي ي ي ي الق فمل يكن النّظم و ال البناء و ال الرتتيب القاهر عىل إالط و ٕاو ٕاو ٕاو ٕامنمنمنمن
ننننشاء العالقات بني املعاين النحوية بواسطة ما يسمى ¯لقرائن اللفظية و املعنوية واحلالية شاء العالقات بني املعاين النحوية بواسطة ما يسمى ¯لقرائن اللفظية و املعنوية واحلالية شاء العالقات بني املعاين النحوية بواسطة ما يسمى ¯لقرائن اللفظية و املعنوية واحلالية شاء العالقات بني املعاين النحوية بواسطة ما يسمى ¯لقرائن اللفظية و املعنوية واحلالية  ويضيف ، 31"إإإٕا

الفكرة املركزية يف النّحو  "مؤّكِدا عىل رضورة أالخذ ¯لتّعليق مهنجًا يف تفسري العالقات النّحوية ؛ فهو
ٔالّن ، و®ه اكف وحده للقضاء عىل خرافة العمل النّحوي والعوامل النّحويةو®ه اكف وحده للقضاء عىل خرافة العمل النّحوي والعوامل النّحويةو®ه اكف وحده للقضاء عىل خرافة العمل النّحوي والعوامل النّحويةو®ه اكف وحده للقضاء عىل خرافة العمل النّحوي والعوامل النّحوية فهم التّعليق عىلفهم التّعليق عىلفهم التّعليق عىلفهم التّعليق عىلؤاّن 

ياق ويفّرس العالقات بيهنا عىل صورة ٔاوىف و ، التّعليق حيدد بواسطة القرائن معاين أالبواب يف السـّ
   .32" الوظيفية النحويةٔافضل ؤاكرث نفعا يف التحليل اللغوي لهذه املعاين

ر د حيث ذهب ٕاىل ٔان� جناح ، خيتلف عن تصّور عبد القاهر اجلرجاينمتام للتعليق . وتصو�
ودلّل عىل ذ¨ ببيت هرايئ عىل ، معلية التّعليق اكفية لنجاح معلية إالعراب مع انتفاء املعىن املعجمي

  :  33نْسِج حبر الاكمل 
 ُÖَـــــــــــا نْ قاَص الت�جُني ِحشَ تَْف بطاسـيِة الَربَ    برتيِسِه الــ       فَاE فْمل يَسـْ

  :ومع انتفاء املعىن  املعجمي يف نظره ميكن ٔان نُعرب هذا النّسق الهرايئ  فنقول 
   .ال حمل Ö من إالعراب، فعل ماض مبين عىل الفتح: قاقاقاقاصصصص
  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره:  التجنيالتجنيالتجنيالتجني
  .ول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخرهمفع:  حشحشحشحشالَ الَ الَ الَ 

�سق الهرايئ ِّال عىل ٔان إالعراب هو مثرة التعليق، ويواصل معر¯ مفردات الن منهتيا ٕاىل ، مدل
ـُعِرب ٔان يفهم ما يُعربُه مفرًدا و " ٔاي ٔانه يلزم  ، 34"إالعراب فرع املعىن "تعديل مقو£ النّحاة  عىل امل
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واملعىن الوظيفي ، 36"إالعراب فرع املعىن الوظيفي:"يف نظره ٔان نقيِّد املعىن فنقـــول  وأالحص ، 35"مركًبا 
وقد مكّن فهم العالقات بني العنارص الرتكيبية للبيت ، هو معىن اجلزيء التحلييل صوتيا ورصفيا وحنو/

بل ، هذا الرٔاي من النقد مل يسمل، من ٕاعرابه اكمال رمغ انتفاء املعىن املعجمي ومنه انتفاء املعىن اCّاليل
  :   37ٔامحد سل�ن /قوت متسائال ومناقشا. نذكر من ذ¨ ما ما ٔاورده د، اكن  مثار نقاٍش واسعٍ 

ٔاليس ممكنا ٔان يكون امس فاعل من ، كيف ميكن ٔان ندرك ٔاهنا فعل ماض دون ٔان نعرف معناها:  قاقاقاقاصصصص
  . يقصو ٔاي تباعد؟، قصا
ٔاليس من ، ظ فاعال دون ٔان ندرك ما هو احلدث ا�ي ٔاسـند ٕاليهكيف ميكن ٔان نعرب هذا اللف:  لتجنيلتجنيلتجنيلتجنيا

  .دون ٔان يتغري الوزن، )قاص التجني (املمكن ٔان يكون مضافا ٕاىل قاص ٔاي 
اللغة ليست " منهتيا ٕاىل ٔان ، ويواصل معددا ما حتمت� لكامت النسق الهرايئ من ٕاعرا¯ت

بل يه وظيفة اجxعية قبل لك يشء ، قوالب شلكية جمردة يصب فهيا ٔاي 0م فسـيقمي إالعراب
متام حول . ٔامحد سل�ن /قوت ٔاّهنا مل تنقض رٔاي د. وا�ي يبدو من مناقشة د، "العرض مهنا إالفهام

وٕامنا قّدمت احxالت ٕاعرابية ممكنة وتy µحxالت  مل خترج عىل ، ٕاماكنية ٕاعراب مفردات النّسق
متام قد عاد عن رٔايه يف مقال . وجتدر إالشارة ٕاىل ٔاّن د، ليقمتام وهو التع . أالساس ا�ي انطلق منه د

حيث ّمعق النّظر يف التوارد املعجمي لللكامت ، 1985نرش سـنة  )ضوابط التوارد (Ö حتت عنوان  
وتµ نظرة ، وبذ¨ استبعده من القرائن اللّفظية، ا�ي سـبق ؤان رآه جانبا ٔاسلوبيا يتجاوز ضبط النّحو

عن طريق رصد العالقة بني اللكامت يف ، التنبه ٕاىل العالقة الرابطة بني النّحو و املعجم ٔاّدت به ٕاىل عدم
فتكون تµ العالقة ٕاما مناسـبة معجمية ويه منبع إالفادة وٕاما مفارقة معجمية ويه منبع ، الرتكيب

اة يف قوهلم إالحا£ فيكون ال÷م معها غري مفيد عىل احلقيقة وهذه إالفادة يه اليت اشرتطها الن�ح
   .38ويه إالفادة اليت تنبين عىل املناسـبة املعجمية )إالعراب فرع املعىن(:

والقرائن املقامية ٔاو ، )لفظية ومعنوية(القرائن املقالية :تنقسم القرائن ٕاىل قسمني هام : : : : منضودة القرائن منضودة القرائن منضودة القرائن منضودة القرائن 39393939
والرجوَع هبا ٕاىل ، عىل حدهوال تتيح هذه الورقة تفصيَل القول يف لك قرينة من القرائن .القرائن احلالية

  :و�¨ نكتفي ¯لمتّثيل لها يف اخلّطاطة التالية ، نصوص الّرتاث اللّغوي العريب
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يف ّلك قرينة وما وقد بسط القول ، متام ربطها بر¯ِط نظرية شام�. هذه مج� القرائن اليت حاول د    

واملالحظ ٔاهنا مسـمتدة ، مركِّزا عىل دورها يف كشف املعىن، يندرج حتت ّلكٍ مهنا من فروع وتقسـ�ت
، ملخّصة نظرته ٕاىل اللّغة عىل ٔاّهنا نظام مكّون من نُظم فرعية، من ٔانظمة اللغة صو? و رصفا و حنوا

  .ىن اCّاليلومبينا دور املعىن املعجمي واملقام يف الوصول ٕاىل املع
، القت نظرية تضافر القرائن نقاشا واسعا من قبل املهمتني ¯Cّرس اللّغوي ::::ــــ مناقشة النظـــــــــــرية ــــ مناقشة النظـــــــــــرية ــــ مناقشة النظـــــــــــرية ــــ مناقشة النظـــــــــــرية     3333

        :  وسـنحاول الوقوف عىل نقطتني هامتني من نقاط ذ¨ النقاش هام 
  : : : : ــــ نظرية القرائن البديلــــ نظرية القرائن البديلــــ نظرية القرائن البديلــــ نظرية القرائن البديل1111

ملسأ£ من مسائل النّحو من جتدد الّطرح مثلام  فمل يكن، ُكرث احلديث ماضيا وحارضا يف نظرية العامل
مبتدؤها دعوة محمد بن ، وجاءت مرافعات النقض و التجاوز متتابعة عىل مّر الزمن     وقد، ، ، ، اكن لها

وصوال ٕاىل العرص احلديث ٔاين  )ه592(مث دعوة ابن مضاء القرطيب  )ه206(املسـتنري قطرب ت 
µ االٓراء يف كتب كثرية ال نرى من الرضورة ٔان وقد بسطت ت، كتب لتµ االٓراء البعث من جديد

متام ٔانـ�ه . وا�ي مّزي طرح د، لكّن املالحظ ٔاهنا دعت ٕاىل هدم الّرصح ومل تِنب الَبدال .نكّرر القول فهيا
  .عّزز الت�جاوز بتقدمي البديل ــ يف منظوره ــ وتµ مزية حقيقة ¯لنقاش وخليقة ¯لبحث

 )1(إالسـناد 

    )2(لتخصيصا

  )3(النسـبة  

  )4 (التبعية 

 )5(اáالفة 

 

 )1 (  إالعراب

 )2 (ـة الرتبـــــ

  )3 (  الصيغة

 )4  (املطابقة

   ) 5(الربط  

   )6(التضام 

  )7 (ٔالداةا

العرف    التارخي    اجلغرافيا   التداولية         

 ننننــــقرائقرائقرائقرائالالالال

 اللفظيةاللفظيةاللفظيةاللفظية                                   املعنويةاملعنويةاملعنويةاملعنوية    

   املقالية املقالية املقالية املقالية  ) تعرف من املقامتعرف من املقامتعرف من املقامتعرف من املقام((((    احلالية احلالية احلالية احلالية 
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بل وضعها يف ، نظريته ٔان تكون نظرية يف فهم الّرتكيب اللّغوي فقطمتام حّسان ل . مل يشأ د
وبذ¨ فهـي كفي� ِحبْمِل ٕاعادة ترتيب ، "العامل"مقابل نظرية قام علهيا النّحو العريب لكّه ويه نظرية 

يعين مل تكن معال يسريًا؛ ٔالنّه ال " العامل"و ينبغي ٔاال� يغيب عن ¯لنا ٔان رفض فكرة"، ذ¨ البناء بأمك�
د رفٍض لرٔاي يف مسأ£ فرعية من مسائل النّحو ه من ٔاساسه، جمر� �ام هو يعين َهْدًما للبناء النّحوي لكِّ ، وٕان

ُحجج قوية لتربير الهدم و ُحجج قوية لتربير الهدم و ُحجج قوية لتربير الهدم و ُحجج قوية لتربير الهدم و جحجحجحجحج ٔاخرى ٔاشَد قوًة لوضع ٔاساس ج ٔاخرى ٔاشَد قوًة لوضع ٔاساس ج ٔاخرى ٔاشَد قوًة لوضع ٔاساس ج ٔاخرى ٔاشَد قوًة لوضع ٔاساس و هو حيتاج ¯ٕالضافة ٕاىل هذا ٕاىل 
غا  لتجاوز نظرية العامل  متام لتكون. ما احلُجج اليت قد¬ا د: وهذا مبعث  السؤال .40"جديدجديدجديدجديد مسّوِ
  :ميكن اسـتقراُء ٔامهها   وٕاجاملها يف النّقاط التالية ، ونقضها؟

)  مناجه البحث يف اللغة(وقد عقد يف كتابه ، القول بتأثر النّحاة يف نظرية العامل ¯ملنطق أالرسطي - 1
  41: ثرا  مبقولتني هامفاكنت نظرية العامل تأ ، مقاب� بني مقوالته العرش وبني تفكري النحاة العرب

  ..                            نظرية العامل تنص� عىل ٔان اللكامت تكون ٕاّما فاع� ٔاو: الفاعلية  •

  .اللكامت عامال بعُضها يف بعض كام يف منطق أالشـياء يف منطق ٔارسطو: القابلية •
قصده من الكتاب    )ا ومبناهاكتابه اللغة العربية معناه  (وقد ذكر يف مقّدمة، تأثره ¯ملهنج الوصفي - 2

والغاية اليت ٔاسعى وراءها هبذا البحث ٔان ٔالقي ضوءا جديدا اكشفا عىل الرتاث اللغوي :" قائال 
وهذا التطبيق اجلديد للنظرة الوصفية يف هذا الكتاب ، وهذا منبعثا من املهنج الوصفيوهذا منبعثا من املهنج الوصفيوهذا منبعثا من املهنج الوصفيوهذا منبعثا من املهنج الوصفي، العريب لكّه

ٔاجرٔا حماو£ شام� ٕالعادة ترتيب أالفاكر اللّغوية   )حىت مع التّحيل مبا ينبغي يل من التّواضع(يعترب 
ٔاقول ٔاجرٔا حماو£ ٔالنين ٔاعرف ٔاهنا كذ¨ وال ٔاقول ٔاخطر ، اليت جتري بعد سيبويه و عبد القاهر
  .42"حماو£ ٔالنين ال ٔاعمل ما يرتتب علهيا 

  :43يتعلق بقصور العالمة إالعرابية كام يراها يف سـببني  - 3

احلراكت ٔاقل بكثري جًدا من مجموع ما ميكن و ردوده يف السـياق من  ٔان املعر¯ت اليت تظهر علهيا •
فهناك إالعراب ¯حلذف و إالعراب املقدر للتعذر ٔاو ٔاقل الثقل ٔاو ٕالشغال احملل و هناك  .اللكامت

احملل إالعرايب للمبنيات و احملل إالعرايب للجمل و لك هذه إالعرا¯ت ال تمت بواسطة احلركة 
 .إالعرابية الظاهرة

اهرة فمل يكن هناك ٕاعراب تقديري  • �ت عىل ٔاَساس احلركة الظ� ٔاننا لو افرتضنا ٔاّن ّلك إالعرا¯ت مت
وال ٕاعراب حميل فٕاننا سـنصادف صعوبة ٔاخرى تنشأ عن ٔاّن احلركة الواحدة تدل عىل ٔاكرث من 

فزيد ) ٌد ْمعــــًرا َضــــــَرَب َزيْـــــــ: (و يوحض لنا ذ¨ ¯ملثال. ¯ب واحًدا و من هنا موضع لبس
  :فاعل لتوفر القرائن التالية 

  )قرينة الصيغـــــة(ــ ينمتي ٕاىل مبىن yمس                                      1
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  )قرينة العالمــــــة(ــ مرفوع                                                     2
  )قرينة التعليــــق(ــ العالقة بينه و بني الفعل املايض يه عالقة ٕاسـناد        3
  )قرينة الرتبـــــــــة(ــ ينمتي ٕاىل رتبة التأخر                                    4 
  ) قرينة الرتبـــــــــة(ــ تأخره عن الفعل رتبة حمفوظة                            5
  )الصيغــــــــــــــــة(ل معه مبين للمعلوم                                 ــ الفع 6
  )قرينة املطابقة(        ــ الفعل معه مسـند ٕاىل املفرد الغائب               7

بل هــــــــــــو فاعل بشفاعة سـبع قرائن العالمة ، ليس ٔالنه مرفوع )فاعل(و بذ¨ فزيـــــد 
امس "و ميكن ٔان نقارن بني هذه العبارات و تعريف النحاة للفاعل فهو عندمه ، ــــدة مهناإالعرابية واحـــ
م، ٔاسـند ٕاليه فعل ٔاو ما يف تأوي�، ٔاو ما يف تأوي� و هو بعبارة ٔاخرى ، 44"ٔاصيل املح و الصيغة  ، مقد�

  :واحلاصل ما ييل . 45"املسـند ٕاليه فعل عىل طريقة  فَعل ٔاو شـهبه وحمكه الرفع :" 
  امس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قرينة الصيغة   
  مسـند ٕاليه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قرينة إالسـناد   
  فعل ?م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      قرينة التّضام   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      قرينة الرتبة مقدم  ـ  
  عىل طريقة فعل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قرينة الّصيغة   
  فارغ من مضري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قرينة مطابقة   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قرينة العالمة حمكه الرفع ـــــــــــــ   

فليس ، تتعلق ¯جلدوى من هذه املقاب�، ال بّد هنا من إالشارة ٕاىل نقطة ذات ٔامهية ¯لغة 
كام ٔاّن الغاية ليست نفي اجلّدة و yجهتاد ، القصد مهنا البحث عن غف� النّحاة عن قرينة من القرائن

وكثري من الباحثني ٕاذا ٔاّصلوا تµ القرائن ووضعوا خطوط الوصل بيهنا و ، انمتام حسّ . عن نظرية د
اث الل�غوي العريب اطمأنوا �¨ وطفّفوا النّظرية وزهنا واكنوا يف قميهتا من الزاهدين ، بني نصوص الرت�

النّحاة غافلني النّحاة غافلني النّحاة غافلني النّحاة غافلني مل يكن مل يكن مل يكن مل يكن :" بل قال ، وهو مل يقل ذ¨ وما اكن ينبغي Ö، متام قال ¯كتشاف القرائن. وRّٔن د
ولكن قصور نظرمه متثل يف ٔاهنم مل يدركوا ولكن قصور نظرمه متثل يف ٔاهنم مل يدركوا ولكن قصور نظرمه متثل يف ٔاهنم مل يدركوا ولكن قصور نظرمه متثل يف ٔاهنم مل يدركوا ، ، ، ، عن قمية هذه القرائن اليت سوى إالعراب يف ٕايضاح املعىنعن قمية هذه القرائن اليت سوى إالعراب يف ٕايضاح املعىنعن قمية هذه القرائن اليت سوى إالعراب يف ٕايضاح املعىنعن قمية هذه القرائن اليت سوى إالعراب يف ٕايضاح املعىن

وأالمر الثاين ا�ي غفل عنه النحاة ٔاهنم مل يضعوا هذه وأالمر الثاين ا�ي غفل عنه النحاة ٔاهنم مل يضعوا هذه وأالمر الثاين ا�ي غفل عنه النحاة ٔاهنم مل يضعوا هذه وأالمر الثاين ا�ي غفل عنه النحاة ٔاهنم مل يضعوا هذه ............خطر ٔاي قرينة ٕاال حيث يتعذر الرتخص فهياخطر ٔاي قرينة ٕاال حيث يتعذر الرتخص فهياخطر ٔاي قرينة ٕاال حيث يتعذر الرتخص فهياخطر ٔاي قرينة ٕاال حيث يتعذر الرتخص فهيا
وواحض من هذا ، 46" ضافر عىل بيان املعىنضافر عىل بيان املعىنضافر عىل بيان املعىنضافر عىل بيان املعىنالقرائن اليت عرفوها فرادى يف نظام شامل يفالقرائن اليت عرفوها فرادى يف نظام شامل يفالقرائن اليت عرفوها فرادى يف نظام شامل يفالقرائن اليت عرفوها فرادى يف نظام شامل يفرسرسرسّرس عالقة التّ ّ عالقة التّ ّ عالقة التّ ّ عالقة التّ 

القول ٔاّن ا�ي انفردت به النّظرية ليس القرائن ٕامنّا ممكن التّفرد يف مهنج امجلع ا�ي جعل التضافر رابطا 
  .وليس للعالمة إالعرابية فضل عىل بقية القرائن ٕاّال  مبا يقتضيه ٔامُن اللبس، بني القرائن اáتلفة
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وقد فرس القدماء ذ¨ عىل هدي ، ب اختالف العالمات إالعرابيةبقي لنا ٔان نسأل عن سب
. ٔاما د، 47"إالعراب هو تغري ٔاواخر اللكم بدخول العوامل علهيا لفظا ٔاو تقديرا :" فقالوا ، نظرية العامل

والّصواب عنده ٔان ٔامر التغري معزوû ٕاىل ، متام فريفض ٔان يكون تغري العالمات سببه تغري العوامل 
 الفاعل مرفوع ٔالن الُعرف ربط بني فكرة الفاعلية وبني الرفعالفاعل مرفوع ٔالن الُعرف ربط بني فكرة الفاعلية وبني الرفعالفاعل مرفوع ٔالن الُعرف ربط بني فكرة الفاعلية وبني الرفعالفاعل مرفوع ٔالن الُعرف ربط بني فكرة الفاعلية وبني الرفع" و، اللغة منظمة اجxعية عرفيةف، الُعرف

واملقصود ¯لعرف هنا العرف ، ولو ربط الُعرف بني فكرة الفاعلية وبني الن�صب لاكن الفاعل منصو¯، 48
وسـبق 0م ، عىل املهنجولٔالول سـبٌق عىل الثاين سـبَق اللغة ، ال عرف النّحاة اخلاص، yجxعي العام

فهذا عبد القاهر اجلرجاين ، ولهذا الرٔاي ما يعضده يف الرتاث اللّغوي العريب، العرب عىل قواعد النحاة
فهذا  49"فلو ٔاّن واضع اللغة اكن قد قال ربض ماكن فلو ٔاّن واضع اللغة اكن قد قال ربض ماكن فلو ٔاّن واضع اللغة اكن قد قال ربض ماكن فلو ٔاّن واضع اللغة اكن قد قال ربض ماكن رضرضرضرضب ملا اكن يف ذ¨ ما يؤدي ٕاىل فسادب ملا اكن يف ذ¨ ما يؤدي ٕاىل فسادب ملا اكن يف ذ¨ ما يؤدي ٕاىل فسادب ملا اكن يف ذ¨ ما يؤدي ٕاىل فساد" يقول 

وتفسري ذ¨ ٔان� ، ٕانه مل يقل به يف إالعراب خصوصايف اللّغة معوما ف )الوضع  (القول وٕان قال ¯لُعرف 
وبعد ٔان ، النّحاة قعدوا لعرف خاص هو عرف العرب املوصوفني ¯لفَصاحة اليت حددوا ماكهنا وزماهنا

ٔاو بتعبري آخر الرجوع ٕاىل ، فسدت أاللسن ٔاصبحت وظيفة النحو تعلميية هدفها عصمة ٔالسـنة الّالحنني
      .الُعرف الّسلمي

ي ينظر ٕاىل العالمة إالعرابية مضن بقية القرائن يدفعه ٕاىل الّسؤال الباحث عن لكن ا�
متام مع العالمة إالعرابية ؟ بل رمبا . ٔاو كيف تعامل د، العالقة بني نظرية القرائن ونظرية العامل النّحوي

ِّمة بقواعد إالعامل النّحوي وليست مناهضة لها ما ٔاشار  ٕاليه ذ¨ ، تراوُده فكرُة ٔان الن�ظرية مسل
وعىل العموم فٕان الناظر يف قرينة إالعراب Cى اCكتور متّام حّسان ": مصطفى بن محزة قائال .د

عامل  و ضوابِطه
T
ا قامئٌة عىل التّسلمي بقواعِد اال واCكتور متّام ينقطع يف كتبه عن هذه القرينة ، يالحظ ٔاهن�

فر القرائن اليت ٔاريد لها ٔان تكون بديًال عن العامل فلهذا فٕاّن نظرية تضا، عن ربط العالمة بداعٍ سابق
ربيع . وقريب منه ما ذهب ٕاليه  د .50"و تقر مرشوعيَهتا، و تعرتف هبا، يه نفسها تكّرِس الن�ظرية

وعندي :"سعيد الغامدي حيث رٔاى ٔانه ميكن التعايش بني نظرية العامل و نظرية تضافر القرائن قائال 
بل تعد ، وسائر أالسس املتحدث عهنا يف هذا البحث ض العامل النحويض العامل النحويض العامل النحويض العامل النحويتضافر القرائن ال يعار تضافر القرائن ال يعار تضافر القرائن ال يعار تضافر القرائن ال يعار ٔان 

التعليق ٔامر " معر مصطفى ٔاّن . ورٔاى د، 51"زاوية ٔاخرى للنظر ال يضريها ٔان ترفد الزاوية أالخرى 
ياق وال يعوال يعوال يعوال يعينينينين القضاء عىل خرافة  القضاء عىل خرافة  القضاء عىل خرافة  القضاء عىل خرافة ، خاص ¯لعملية إالعرابية اليت تبني املعاين الوظيفية لللكامت يف السـّ

فقد جيري هذا ال÷م عىل ، ٕاذ بني إالعراب و العامل فرقا كبريا، نحوي كام ذهب الباحث ٕاليهنحوي كام ذهب الباحث ٕاليهنحوي كام ذهب الباحث ٕاليهنحوي كام ذهب الباحث ٕاليهالعمل ال العمل ال العمل ال العمل ال 
متام حتت قرينة . وا�ي يتتبع ما ٔاورده د. 52"إالعراب فيصبح التعليق هو أالمه بني القرائن اليت ذكرها 

ه وضعها يف مقدمة القرائن ويف غري ٔان، العالمة إالعرابية جيد ٔانه ينظر ٕالهيا كقرينة لفظية من مج� القرائن
نظرية تضافر القرائن تعد نظرة ٕاىل إالعراب مبفهومه الواسع ال وميكن القول ٕان� ، ذ¨ ٕاشارة ٕاىل ٔامهيهتا

  .مبفهومه الضيّق احملصور يف العالمة إالعرابية
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¯لنّظر يف نظرية ارتبط احلديث عن تيسري النّحو العريب :  ــــ نظرية القرائن بني العلمية والتعلمييةــــ نظرية القرائن بني العلمية والتعلمييةــــ نظرية القرائن بني العلمية والتعلمييةــــ نظرية القرائن بني العلمية والتعلميية    2222    
اء ا�ي يشـتيك منه املعلمون و املتعلمون عىل الّسواء ؛ فهـي ، العامل �Cا موطُن ا حيث رٔاى دعاتُه ٔاهن�

فاكن التيسري هو اCّافع ٕاىل نقد نظام العوامل ومسوغ النقض و ، املسؤو£ عىل تعقيد املسائل النّحوية
اCوافع نفسها ٔام ٔاّن لها من اختالف النّظر ما تفارق به فهل اكنت نظرية تضافر القرائن وليدة ، التّجاوز

  لك ٔاولئك غاية ومهنجا؟ 
متام عىل مقوالت ال تبتعد يف دوافعها و غا/هتا عن ٔاقوال دعاة . يقف النّاظر يف كتب د

من ٔامثال ٕابراهمي مصطفى وٕابراهمي ٔانيس و عبد الرمحن ٔايوب وغريمه ا�ين مثّلوا تو®ا عاما ، التّيسري
ظر ٕاىل صعوبة النحو عىل ٔاساس مشلكة اجxعية حضارية تسرتعي yهxم ومعاودة النّظر يف مهنج ن

راسات الل�غوية العربية مّدة طوي� " متام . قال د، التّفكري النّحوي القدمي ِCّبسمة الّصعوبة بسمة الّصعوبة بسمة الّصعوبة بسمة الّصعوبة ولقد ُمنيت ا
ا�ين مل يتخصصوا يف اللغة من يشهد بذ¨ تالميذ املدارس من ®ة ؛ وهؤالء  ....ؤاحيا� بسمة التعقيدؤاحيا� بسمة التعقيدؤاحيا� بسمة التعقيدؤاحيا� بسمة التعقيد

ولعل نعت اCّراسات العربية هذه النعوت ٕاولعل نعت اCّراسات العربية هذه النعوت ٕاولعل نعت اCّراسات العربية هذه النعوت ٕاولعل نعت اCّراسات العربية هذه النعوت ٕامنمنمنمنا ا ا ا . ®ة ٔاخرى ؛ وأالجانب و املسترشقون من ®ة 1لثة
حني رٔايت الناس يف معظمهم يشكون حني رٔايت الناس يف معظمهم يشكون حني رٔايت الناس يف معظمهم يشكون حني رٔايت الناس يف معظمهم يشكون     "ويضيف يف موضع آخر  53" جاءها لعدم التجديد يف مهنجهاجاءها لعدم التجديد يف مهنجهاجاءها لعدم التجديد يف مهنجهاجاءها لعدم التجديد يف مهنجها

شخيص هذا اCّاء انرصفوا دون قصد ٕاىل شخيص هذا اCّاء انرصفوا دون قصد ٕاىل شخيص هذا اCّاء انرصفوا دون قصد ٕاىل شخيص هذا اCّاء انرصفوا دون قصد ٕاىل داء يف النحو العرداء يف النحو العرداء يف النحو العرداء يف النحو العريبيبيبيب ال يسـتطيعون تشخيصه ؛ فٕاذا ٔارادوا ت  ال يسـتطيعون تشخيصه ؛ فٕاذا ٔارادوا ت  ال يسـتطيعون تشخيصه ؛ فٕاذا ٔارادوا ت  ال يسـتطيعون تشخيصه ؛ فٕاذا ٔارادوا ت 
وشـتان بني من ينقد ٔاجزاء املادة وبني وشـتان بني من ينقد ٔاجزاء املادة وبني وشـتان بني من ينقد ٔاجزاء املادة وبني وشـتان بني من ينقد ٔاجزاء املادة وبني ، ، ، ، رسد ٔاعراضه ؛ فترسد ٔاعراضه ؛ فترسد ٔاعراضه ؛ فترسد ٔاعراضه ؛ فتلكلكلكلكموا يف جزئيات النّحو ال يف صلب املهنجموا يف جزئيات النّحو ال يف صلب املهنجموا يف جزئيات النّحو ال يف صلب املهنجموا يف جزئيات النّحو ال يف صلب املهنج

من يريد عالمن يريد عالمن يريد عالمن يريد عالجججج الفلسفة اليت انبنت علهيا دراسـهتا لهذا فكرت يف ٔامر اCراسات العربية القدمية من حيث  الفلسفة اليت انبنت علهيا دراسـهتا لهذا فكرت يف ٔامر اCراسات العربية القدمية من حيث  الفلسفة اليت انبنت علهيا دراسـهتا لهذا فكرت يف ٔامر اCراسات العربية القدمية من حيث  الفلسفة اليت انبنت علهيا دراسـهتا لهذا فكرت يف ٔامر اCراسات العربية القدمية من حيث 
وحاولت ®د الطاقة وحاولت ®د الطاقة وحاولت ®د الطاقة وحاولت ®د الطاقة ، ، ، ، طعت ®دي ٔان ٔاحدد لنفطعت ®دي ٔان ٔاحدد لنفطعت ®دي ٔان ٔاحدد لنفطعت ®دي ٔان ٔاحدد لنفيسيسيسيس موطن اCاء موطن اCاء موطن اCاء موطن اCاءفاسـتفاسـتفاسـتفاسـت.. .. .. .. ....املهنج ال من حيث التفاصيلاملهنج ال من حيث التفاصيلاملهنج ال من حيث التفاصيلاملهنج ال من حيث التفاصيل

وهذان  القوالن يشهدان بص� القرىب  54"آمال ٔان يسهل عالجه بعد ذ¨ عىل من يريدون هذا العالآمال ٔان يسهل عالجه بعد ذ¨ عىل من يريدون هذا العالآمال ٔان يسهل عالجه بعد ذ¨ عىل من يريدون هذا العالآمال ٔان يسهل عالجه بعد ذ¨ عىل من يريدون هذا العالجججج    
ٔاطمع ٔان ٔاغري مهنج البحث النّحوي للغة العربية ؤان ٔارفع عن ٔاطمع ٔان ٔاغري مهنج البحث النّحوي للغة العربية ؤان ٔارفع عن ٔاطمع ٔان ٔاغري مهنج البحث النّحوي للغة العربية ؤان ٔارفع عن ٔاطمع ٔان ٔاغري مهنج البحث النّحوي للغة العربية ؤان ٔارفع عن " مع قول أالسـتاذ ٕابراهمي مصطفى 

وهتدهيم ٕاىل حظ من الفقه وهتدهيم ٕاىل حظ من الفقه وهتدهيم ٕاىل حظ من الفقه وهتدهيم ٕاىل حظ من الفقه ، ، ، ، تقرهبم من العربيةتقرهبم من العربيةتقرهبم من العربيةتقرهبم من العربية، ، ، ، و ٔابدو ٔابدو ٔابدو ٔابدهلهلهلهلم من ٔاصوال يسريةم من ٔاصوال يسريةم من ٔاصوال يسريةم من ٔاصوال يسريةاملتعلمني ٕاْرص هذا النّحو املتعلمني ٕاْرص هذا النّحو املتعلمني ٕاْرص هذا النّحو املتعلمني ٕاْرص هذا النّحو 
تتفق و®ة النّظر عند متام حّسان وو®ة ٕابراهمي مصطفى يف ٔان اجلهد يف تيسري النّحو  ، ، ، ، 55555555""""بأساليهبا بأساليهبا بأساليهبا بأساليهبا 

 ومن مقّومات املهنج عند متام حسان ٔان تفرس، جيب ٔان يوّجه ٕاىل املهنج متجاوزا النّظر يف التّفاصيل
وبذ¨ ينتقل النّظر النّحوي من ، العالقات النحوية وفق مبدٕا التّعليق ال وفق مبدٕا العمل النّحوي

ٔاهنا اتسمت بسمة yجتاه ٔاهنا اتسمت بسمة yجتاه ٔاهنا اتسمت بسمة yجتاه ٔاهنا اتسمت بسمة yجتاه "وقد اكن عيب اCّراسات اللغوية العربية ، النّظرة الّشلكية ٕاىل النّظرة املعنوية
ويقول ٕابراهمي مصطفى واصفا صنيع  """"ءءءءٕاىل املبىن ومل يكن قصدها ٕاىل املعىن ٕاال تبعا �¨ وعىل اسـتحيإاىل املبىن ومل يكن قصدها ٕاىل املعىن ٕاال تبعا �¨ وعىل اسـتحيإاىل املبىن ومل يكن قصدها ٕاىل املعىن ٕاال تبعا �¨ وعىل اسـتحيإاىل املبىن ومل يكن قصدها ٕاىل املعىن ٕاال تبعا �¨ وعىل اسـتحيا

فاهمتوا ببيان أالحوال اáتلفة للفظ من رفع و نصب من غري فطنة ملا ، طريقا لفظيةطريقا لفظيةطريقا لفظيةطريقا لفظيةرمسوا للنحو " النحاة
ٕاّن املرجع ٕاّن املرجع ٕاّن املرجع ٕاّن املرجع : " وقد دفع هذا التشابه بني الو®تني ٕاىل القول ، 56"يتبع هذه أالوجه من ٔاثر يف املعىن 
نقده للرتانقده للرتانقده للرتانقده للرتاثثثث هو صاحب ٕاحياء النحو ومن تبعه واقتدى به فكونوا  هو صاحب ٕاحياء النحو ومن تبعه واقتدى به فكونوا  هو صاحب ٕاحياء النحو ومن تبعه واقتدى به فكونوا  هو صاحب ٕاحياء النحو ومن تبعه واقتدى به فكونوا     الفاعل يف تفكري متام حسان عندالفاعل يف تفكري متام حسان عندالفاعل يف تفكري متام حسان عندالفاعل يف تفكري متام حسان عند

ورورورورمغمغمغمغ ما يبدو يف قولنا من غرابة فxم حسان اكن مواص�  ما يبدو يف قولنا من غرابة فxم حسان اكن مواص�  ما يبدو يف قولنا من غرابة فxم حسان اكن مواص�  ما يبدو يف قولنا من غرابة فxم حسان اكن مواص� ، ، ، ، اجتاها ضاغطا عىل لك متناول للرتااجتاها ضاغطا عىل لك متناول للرتااجتاها ضاغطا عىل لك متناول للرتااجتاها ضاغطا عىل لك متناول للرتاثثثث
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ملدرسة التيسري وتثبيتا لغاملدرسة التيسري وتثبيتا لغاملدرسة التيسري وتثبيتا لغاملدرسة التيسري وتثبيتا لغا////هتا أكهتا أكهتا أكهتا أكرثرثرثرث مهنا قطعا معها وانتسا¯ للسانيات يف صياغة عند نقد الرتا مهنا قطعا معها وانتسا¯ للسانيات يف صياغة عند نقد الرتا مهنا قطعا معها وانتسا¯ للسانيات يف صياغة عند نقد الرتا مهنا قطعا معها وانتسا¯ للسانيات يف صياغة عند نقد الرتاثثثث    
اسـتعامÖ للسانيات يف صياغة هذه أالهداف ٔاو صياغة بعض مآخذ املياسـتعامÖ للسانيات يف صياغة هذه أالهداف ٔاو صياغة بعض مآخذ املياسـتعامÖ للسانيات يف صياغة هذه أالهداف ٔاو صياغة بعض مآخذ املياسـتعامÖ للسانيات يف صياغة هذه أالهداف ٔاو صياغة بعض مآخذ امليرسرسرسرسين تومه ين تومه ين تومه ين تومه     وٕان اكنوٕان اكنوٕان اكنوٕان اكن، ، ، ، النحويالنحويالنحويالنحوي

ولكن النّاظر يف نظرية تضافر القرائن يسارع ٕاىل القول بأهنا ابتعدت عن التيسري ، ، ، ، 57575757""""خبخبخبخبالف ذ¨ الف ذ¨ الف ذ¨ الف ذ¨ 
؛ فالفاعل يتطلب سـبع قرائن     اللفظية و املعنوية    يشهد بذ¨ التوسع يف القرائن، ، ، ، واجتهت ٕاىل الُعمق

، وال ِقبل للمتعمل ¯سـتحضارها ٔاثناء حتديد وظائف الَعنارص اللّغويـة، ملفعول يتطلّب مخس قرائنوا
متام متام متام متام / / / / ٕان الكشف عن قرينة التعليق اليت دعا ٕالهيا دٕان الكشف عن قرينة التعليق اليت دعا ٕالهيا دٕان الكشف عن قرينة التعليق اليت دعا ٕالهيا دٕان الكشف عن قرينة التعليق اليت دعا ٕالهيا د:" :" :" :" ذ¨ ما خلصت ٕاليه قراءة ٔاحد الباحثني فقال ذ¨ ما خلصت ٕاليه قراءة ٔاحد الباحثني فقال ذ¨ ما خلصت ٕاليه قراءة ٔاحد الباحثني فقال ذ¨ ما خلصت ٕاليه قراءة ٔاحد الباحثني فقال 

يث يبدو العامل يث يبدو العامل يث يبدو العامل يث يبدو العامل حب حب حب حب ، ، ، ، حسان تفوحسان تفوحسان تفوحسان تفوقققق صعوبهتا بكثري صعوبة الكشف عن احلركة ؛ فالقرائن كثرية جدا صعوبهتا بكثري صعوبة الكشف عن احلركة ؛ فالقرائن كثرية جدا صعوبهتا بكثري صعوبة الكشف عن احلركة ؛ فالقرائن كثرية جدا صعوبهتا بكثري صعوبة الكشف عن احلركة ؛ فالقرائن كثرية جدا
            58585858""""النحوي مقارنة هبا ٔالعوبة ٔاطفال النحوي مقارنة هبا ٔالعوبة ٔاطفال النحوي مقارنة هبا ٔالعوبة ٔاطفال النحوي مقارنة هبا ٔالعوبة ٔاطفال 

لكن ا�ي ينعم النظر يف مج� القرائن يرى بأن سالمة إالعراب متوقفة عىل yلتفات ٕاىل 
وال ميكن للّمعرب ٔان ، قرائن التّعليق اليت تتفاضل يف قوة اسـتحضارها وفق مبدٔاي التضافر و الرتخص

فال شك ٔانه يسـتحرض يف ذهنه ، عىل العالمة إالعرابية وحدهايعرب مفردات  امجل� بقرص النّظر 
خاصة عندما يتعلق أالمر ¯ٔالبواب النحوية اليت تشرتك يف عالمة ٕاعرابية ، القرائن املعنوية و اللّفظية

   .ومن هذه الزاوية ميكن ٔان توظف نظرية تضافر القرائن يف تعلميية قواعد النّحو .واحدة
، ، ائن قد يكون خمالفا للتيسري ا�ي يقتيض yختصار و التبسـيطغري ٔان التّوسع يف القر 

ومل تكن الغاية مهنا تعلميية بقدر ما عنيت ، متام حّسان قد جاوز التيسري ٕاىل العمق. وبذ¨ يكون د
عادة ترتيب ٔابواب النّحو العريب وفق نظام القرائن وهو  )النّظام النّحوي(وا�ي جييل النظر يف ، ٕ̄

جيد نفسه ٔامام منوذج حنوي جديد  خيتلف عن  )اللغة العربية معناها و مبناها(مس يف كتاب الفصل اخلا
الو®ُة فيه ٕاىل املعىن واملهنج هو امجلع بني قرائن املقال و املقام وyبتعاد عن ، النّموذج املوروث

حيث اسـتقلت وقد اكن لها ٔاثر واحض يف البحث اللغوي ، التخمينات الظنية و التفسريات الفلسفية
راسات لبحث القرائن وتطبيقها عىل نصوص متنوعة ِCّفقد توصلت ٕاىل نتاجئ ، ، ٔافردت الكثري من ا

وyعرتاف بقميهتا العلمية تقر الكثري من ٔاقوال من  ، محمودة تقر بنجاعة اعxدها نظرية يف قراءة النّص
حريص عىل yلزتام ¯ملوضوعية ومع : " مصطفى محيدة.وحسـُهبا من ذ¨ قول د، كثري من الباحثني

ٕان : ٔاقول، ؤالّن ٔافُْعَل الت�فضيل ينبغي ٔاْن تُسـتخدم حبذٍر يف البحث الِعلمي، املطلَقة يف هذا البحث
لفهم النِّظام الل�غوي للعربية  ؤابعدها ٔاثرا؛ذ¨ ٔالّهنا ٔاّول دراسٍة  تعد ٔاَمه اتعد ٔاَمه اتعد ٔاَمه اتعد ٔاَمه احملحملحملحملاوالِت اوالِت اوالِت اوالِت " تضافر القرائن"نظرية

رس الن�حوي هبذا من " فكرة التعليق"ه تُقمي مهنًجا عىل ٔاساسيف ?رخي الن�حو لكِّ  �Cلت ا  مهنجه الل�فظيمهنجه الل�فظيمهنجه الل�فظيمهنجه الل�فظيحفو�
تضع املعىن يف املقام تضع املعىن يف املقام تضع املعىن يف املقام تضع املعىن يف املقام اليت ) قرائن التّعليق(ٕاىل مهنج ، القامئ عىل فكرة العامل) إالعراب(املمتثل يف 

رس الل�غوي و لbرس النحوي خب، أالولأالولأالولأالول �bالنظرية ل µا نظرت ٕاىل الل�غة ، اصةو لعل ٔامه ما قدمته ت ٔاهن�
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النظام الّصويت والنّظام (فكشفت عن العالقات اليت تربط بني ٔانظمة اللغة الثالثة ، نظرًة شامً� متاكم�ً 
  .59 )"الّرصيف و النّظام النّحوي 

ة اسـتطاعت ٔان تُقدم لنا هذه  ويف اخلتام لكمة ال بد� مهنا تعرتف لbكتور متام بعبقرية فذ�
وقدرة فائقة عىل اسـتحضار املعاين واملباين جنبا ٕاىل ، اليت تشهد مبهنج ُمحَمك ونظرٍة َشام� ،النظرية

وذ¨ ٔامر غاب عن الكثريين فأوقعهم القصوَر وفقَد ، جنب و ¯لِقسطاس حني التّعرض للتحليل
  ، وخالصة هذه املباحثة نوجزها يف النقاط التالية، الّشمول

وهام مبدآن صاغهتام قاعد لغوية ، رائن ٕاال وفق مبدٔاي التّضافر و الّرتخصـــ ال تفهم نظرية تضافر الق
  .عامة يه ٔامن اللبس؛ فهو رشط التّضافر ومتيح الّرتّخص

فينفون عن النّظرية ، ـــ خيلط كثري من الباحثني بني اكتشاف القرائن وبني مهنج امجلع بني القرائن
  .مجع متفرق يف نصوص الّرتاث جديدها ويركنون ٕاىل القول ليست النّظرية ٕاال
متام حّسان جتاوزا مل يكن Ö ذ¨ ٔالّن النظرية . وما اعتربه د، ـــ ظلّت نظرية العامل عصيّة عىل التجاوز

وقد اكن للنّظرية التوليدية التحويلية ٔاثرها يف المتسك ، ال تقدم الكفاية التفسريية اليت قد¬ا نظام العوامل
  .ب اللّغويبقواعد إالعامل يف الرتكي

واجتهت ٕاىل الُعمق يف نظرة ، ـــ فارقت النّظرية ®ود التّيرس وٕان التقت معها يف املنطلقات العامة
        .توّسعية تبعدها عن مقتضيات التيرس ورشوطه

  :ـــ يمكن فضل النّظرية ــ يف نظر�ــ يف استيعاهبا فكرة النّظام ويظهر ذ¨  

  .العالمة إالعرابية و النغمة: ة بقرينتني صوتيتنيyسـتعان:عىل املسـتوى الّصويت  �

  .عرض تصور جديد ٔالقسام اللكم و تعدد املعىن الوظيفي:عىل املسـتوى الّرصيف �

 .النظر ٕاىل العالقات النّحوية بواسطة القرائن: عىل املسـتوى النّحوي �

املعىن املعجمي و ) ويت والّرصيف والنّحويالّص  (اسـتحضار املعىن الوظيفي:عىل املسـتوى اCّاليل �
 ّCاليلدون ٕاهامل مالبسات املقال بغية الوصول ٕاىل حتديد املعىن ا.   
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 .32هامش ص : ينظر  .وأالصل مبا£ و منامة، كرثة الرشاب مبو£ وكرثة االٔلك َمنَْوَمة: ومنه قوهلم 

المتهيد الكتساب اللغة العربية لغري الناطقني ، متام حسان:وينظر.1/224، البيان يف روائع القرآن 14
 .239ص ، اللغة العربية معناها ومبناها:وينظر .84ص ، ، هبا
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  443/ 1، )مرجع سابق (ن يف روائع القرآن البيا 15
نني من حقول العربية، متّام حّسان 16  .71ص ، 2012، 1ط، القاهرة، دار عامل الكتب، حصاد السـّ
البيان يف روائع القرآن :وينظر ، 234ص ، )مرجع سابق (اللغة العربية معناها و مبناها : ـــ ينظر  17
  .250ص ، )مرجع سابق (

 .79ص ، بسـمتولوجية للفكر اللغوي العريبأالصول دراسة ا 18
املسمى املسـند (حصيح مسمل ، )هـ 261ت (ٔابو احلسن مسمل بن احلجاج القشريي النيسابوري  19

: نَظر ، )هللا صىل هللا عليه و سمل  الصحيح اáترص من السنن بنقل العدل عن العدل ٕاىل رسول
 .521/ 1جمb ، م2006 .هـ1427، 1ط، الر/ض، دار طيبة ، محمد الفار/يب

عبد إالاله : ٕاعراب احلديث الرشيف ـ حتقيق ، هـ616ٔابو البقاء عبد هللا بن احلسني العكربي ت  20
 .285ص ، م1986 .هـ1407، 2ط، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية، نهبان
، احصاحب ٔابو جن: حتقيق ، رشح مجل الزجاf الرشح الكبري، )ه 669(ابن عصفور إالشبييل  21
 .549/ 1، 1971، القاهرة، ط. د
  . 23ص ، 1968، 6ط، القاهرة، دار املعارف، املدارس النحوية، شويق ضيف 22
، 1ط، لبنان، دار الكتب العلمية، عيل فاعور: رشحه وضبطه وقدم Ö ، اCيوان، الفرزدق 23

 .8ص، م1987 .هـ1407
ف يف مسائل اخلالف بني البرصيني و ٔابو الرباكت ابن أالنباري إالنصا: وينظر ، 386ص ، نفسه24 

، مكتبة اخلاجني، رمضان عبد التواب: راجعه ، جودة مربوك محمد مربوك: حتقيق ودراسة ، الكوفيني
  .160ص ، 2002، 1ط، القاهرة
 .23ص  ، )مرجع سابق (املدارس النحوية، شويق ضيف 25
حتقيق ودراسة ، رصيني و الكوفينئابو الرباكت ابن أالنباري ٔا إالنصاف يف مسائل اخلالف بني الب 26
، 2002، 1ط، القاهرة، مكتبة اخلاجني، رمضان عبد التواب: راجعه ، جودة مربوك محمد مربوك: 

  .386ص ، وينظر اCيوان.160ص 
  .78ص ، أالصول دراسة ابسـمتولوجية للفكر اللغوي العريب 27
 20ص ، اللغة بني املعيارية و الوصفية 28
البيان يف روائع :وينظر . 48ص ، )مرجع سابق (ساب اللغة لغري الناطقني هبا ـــ  المتهيد يف اكت 29

 .224/ 1القرآن 
 .185ص  ، )مرجع سابق (اللغة العربية معناها و مبناها 30
  .188ص ، نفسه 31
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والكشف عهنا هو الغاية ، متام قرينة التعليق ٔام القرائن النحوية مجيعا. يعترب د.188ص ، نفسه 32
ومرد صعوبة إالعراب ٕاىل صعوبة الكشف عن هذه القرينة ، يسعى ٕالهيا الـُمعربالكربى اليت 

  . 182ص ، نفسه: ينظر.املعنوية
 . 183ص ، اللغة العربية معناها و مبناها:ينظر  33
، ، 1ط، دار ٕاحياء الكتب العلمية، محمد ٔابو الفضل: حتقيق ، الربهان يف علوم القرآن، الزركيش 34

1958 ،1/302 . 
 .2/165، مغين اللبيب عن كتب أالعاريب، هشام أالنصاري ابن 35
  .184ص  )مرجع سابق (، اللغة العربية معناها و مبناها 36
رشكة الّطباعة العربية ، ظاهرة إالعراب يف النّحو وتطبيقها يف القرآن الكرمي، ٔامحد سل�ن /قوت 37

نظرية العامل يف ، أالنصاريوليد عاطف :وللمزيد ينظر  .80ص، 1981، 1ط، الر/ض، السعودية
. 151ص ، )م2006.هـ1427 (، 2ط، أالردن، دار الكتاب الثقايف، النحو العريب عرضا و نقدا

ياق، خدجية محمد الصايف ، مرص، دار الّسالم، ٔاثر اdاز يف فهم الوظائف النحوية و توجهيها يف السـّ
  .21.22.23ص ، )م2002 .هـ1433(، 2ط
  .137/ 1، )ضوابط التوارد (ة و أالدب مقاالت يف اللغ، ينظر 38
 .253. 248ص ، اجهتادات لغوية: وينظر ، 190ص ، اللغة العربية معناها و مبناها: ينظر  39
  .64. 63ص  ، )مرجع سابق ( نظام yرتباط و الربط يف تركيب امجل� العربية ، مصطفى محيدة 40
  .21.22.23ص ، )مرجع سابق (مناجه البحث يف اللغة : ينظر . 41
 .23ص، مناجه البحث يف اللّغة، وينظر.10ص ، )مرجع سابق (اللغة العربية معناها و مبناها  42
 .45ص، المتهيد يف اكتساب اللغة لغري الناطقني هبا: وينظر.232. 231ص ، نفسه 43
  ،محمد حميي اCين عبد امحليد: تأليف ، ٔاوحض املسا¨ ٕاىل ٔالفية ابن ما¨، ابن هشام أالنصاري 44

  .2/83، منشورات املكتبة العرصية، بريوت، املكتبة العرصية صيدا
 .2/74، 1985، 2ط، دمشق، دار الفكر، محمد حميي اCين عبد امحليد: حتقيق ، رشح ابن عقيل 45
 .47ص ، المتهيد يف اكتساب اللغة العربية لغري الناطقني هبا 46
 .31ص ، 1985، طبعة جديدة، نانلب ، مكتبة بريوت، التعريفات، محمد الرشيف اجلرجاين 47
، م2001 .ه1421(، 4ط، القاهرة، دار عامل الكتب، اللغة بني املعيارية و الوصفية، متام حّسان 48
 .53ص 
، 5ط، القاهرة، مكتبة اخلاجني، محمود محمد شاكر: حتقيق ، دالئل إالجعاز، عبد القاهر اجلرجاين 49

 . 49ص ، 2004
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. ه1425(، 1ط، دراسة تأصيلية و تركيبية، ل يف النحو العريبنظرية العام، مصطفى بن محزة 50
  .368ص ، )م2004
ع ، جم� عامل الفكر، )مقال (اللغة و الفكر يف الرتاث النحوي العريب ، محمد سعيد ربيع الغامدي 51
  .12ص ، 34م ، 3
اbd ، شقدم ، جم� اللغة العربية، )مقال(جو£ مع متام حسان يف العامل النحوي ، معر مصطفى 52
 .879ص ، 4اجلزء ، 20
  .ج، )املقدمة (، مناجه البحث يف اللغة 53
 .11ص، املعيارية و الوصفيةاللغة بني  54
 .املقدمة، القاهرة، هـ1413  1992، 2ط، ٕاحياء النحو، ٕابراهمي مصطفى 55
 . 8ص، نفسه 56
لكية االٓداب ، د عيلدار محم، املنوال النّحوي العريب قراء لسانية جديدة، عز اCين اdدوب 57

 .43ص ، م1998، 1ط، امجلهورية التونسـية، سوسة
ربيع ، 2عدد ، 3جمb ، جم� اCراسات اللغوية، )مقال(تيسري النحو ترف ٔام رضورة ، محمد صاري 58

 . 165ص ، مركز املµ فيصل، م2002سبمترب . هـ1422أالول 
:  وينظر .67ص، )مرجع سابق (ة العربية بط يف تركيب  امجلنظام yرتباط و الرّ ، مصطفى محيدة 59

 .183ص ، العالمة إالعرابية يف امجل� بني القدمي و احلديث
 
 
 
 
 
 
  


