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 hbujela@gmail.com قسم اللغة العربية -الرتبية كلية   -مصراتة جامعـــة  -( 1)

 ملخَّص البحث:      
اّّتذها اجملتمع وسيلة لإلفصاح واإلبانة والفهم والتعبري يف املعامالت اليومية، من املعلوم أّن اللغة ظاهرة اجتماعية،    

فكان هذا  وأيًضا ليدَّخر يف كلماهتا عاداتِه ونشاطه األديب والفكري، وغري ذلك، فاللغة سجّل حيفظ حضارات األمم.
: ما وتوضيحه، وبالتحديد اإلجابة عما يليإىل البحث يف مسألة أمهية اإلعراب والسياق يف حتديد املعىن  حّفزينممّا 

ا عالقة اإلعراب باملعىن؟ وهل يكفي اإلعراب وحده للوصول إىل املعاين؟ أو أن للجوانب التداولية للغة كالسياق دورً 
 دور؟ هذا ال؟ وهل تفطَّن علماؤنا األوائل إىل وضيحهأيًضا يف حتديد املعين وت

 مهها ما يلي:وقد خلص البحث إىل نتائج لعّل من أ  
تفسري القرآن من غري معرفة باإلعراب هو افرتاء وكالم اهلل منه براء، و لإلعـراب قيمة حيويّة يف حتديد املعىن وتوضيحه، ـ 1

 فإعراب النصوص مدخٌل يف بالغ األمهية، وأساٌس متنٌي لفهم املعاين الفهم السليم الصحيح.
املعىن، أدركوا أيًضـا حكـم املعـىن علـى اإلعـراب، فـألزموا املـتكلم اتبـاد القواعـد مثلما أدرك األوائل حكم اإلعراب على ـ 2

النحوية، وعّدوا ذلك تعويًضا عن السليقة العربية السليمة، لكنهم يف الوقت ذاته مل يسّلموا للقواعد النحوية إذا أدَّت 
 إىل معىن غري سليم أو غري مناسب.

 يف توضيح املعاين.واالستعانة به ظاهرة هامة لالعتماد عليه  يعدو  ،غويـ لسياق احلال دور بارز يف الدرس الل3
حـول إدراك علمائنـا األوائـل لنةريـة السـياق، فمـنهم مـن مل يذشـر إىل ذلـك، ومـنهم مـن يـر  ن و ن احملـد و البـاحث انقسمـ 4

احملد ني، ومنهم من ذهب إىل أهنم أدركوه مبثل إدراك التداوليني  أهنم أدركوه ولكن بشكل خيتلف عن إدراك التداوليني
 احملد ني له.   

 أدركوا السياق مبثل إدراك التداوليني احملد ني له.  تؤّكد أّن علماءنا األوائلاليت الدالئل والشواهد وجود كثري من ـ 5
و بالنِّصبة، أو بغري ذلك من املسميات، ال تعين أنَّ تسمية هذه الةاهرة باملقام، أو بسياق احلال، أو مبقتضى احلال، أـ 6

هنــاك اختالفــا يف ا،ــوهر، فكلهــا تعــين البحــث يف الةــروص احمليطــة بالنصــوص ودور تلــك الةــروص يف حتديــد املعــاين 
  .وتوضيحها
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 وتوضيحهأهمية اإلعراب والسياق في تحديد المعنى 
  

 مقدمة:
أّن اللغــة ظــاهرة اجتماعيــة، اّّتــذها اجملتمــع وســيلة لإلفصــاح واإلبانــة والفهــم والتعبــري، ليــدَّخر يف كلماهتــا  مــن املعلــوم   

، 3، فاللغـة: أأصـوات يعـهّب كـا كـّل قـوم عـن أغراضـهمأ2عاداتِه ونشاطه األديب والفكـري، وآ ـار احليـاة العامـة وغـري ذلـك
حه. كذلك فإنَّ السـياق أيسـهم يضتو غرض من اإلعراب هو إبانة املعىن و ، فال4واإلعراب: أاإلبانة عن املعاين باأللفاظأ

لقــي واملتلّقــي.  5يف تــرجيح أدوات بعينهــا، واختيــار آليّــات مناســبة لعمليّــة اإلفهــام والفهــم بــنيأ
ذ
فالكلمــة بعــد تكــوين امل

ــد  ــدِّده الســياق، إذ أهــو الــذي حيذ تناســا الداللــة، ويــهبز فيــه معــىن  ا،ملــة املفيــدة، تذولالــد والدة جديــدة ملعــىن جديــد، حيذ
 على وجه يقتضيه العقل ويرتضيه. 

وربط األلفاظ يف سياق يكون وليـد الفكـر ال لالـة، والفكـر ال يضـع لفةـة إزاء أخـر ر ألنـه يـر  يف اللفةـة نفسـها     
 .6ميزة فارقة، وإمنا حيكم بوضعهار ألن هلا معىن وداللة حبسب السياق نفسهأ

واالهتمــام مــا  يتــا مــن العنايــةيًمــا، وحةعلــى ظــاهراالع اإلعــراب وقرينــة الســياق بلغتــا يف العربيــة مبلًغــا عة إنَّ االعتمــاد    
حكــام الــيت ، وخاصــة تلــك األاء األحكــاميــزة ومذععتالمــًدا قويعــا تعتمــد عليــه اللغــة العربيــة يف توضــيح املعــاين، وبنــركجيعلهمــا 

األول  ت: خصَّصــإىل مقدمــة هــي هــذه، ومبحثــني ته، وقــد قســمهــذا يتتعلــا بالشــريعة ومقاصــدها، وهــو موضــود حبثــ
 دراسة. م نتائج هذه الفيها أه تخبامتة خلَّص ت البحثالثاين للسياق واملعىن. مث ذيّل تمنهما لإلعراب واملعىن، وجعل

 :البحثالهدف من 
يف هـذه  تحرصـ توضـيحها. وقـدو  إ بات أنَّ لإلعراب والسياق دورا هاما يف حتديد املعاينيهدص البحث احلايل إىل    

 الدراسة على البحث عن اإلجابة عما يلي: 

لسـياق داوليـة للغـة كاجوانـب التما عالقة اإلعراب باملعىن؟ وهل يكفـي اإلعـراب وحـده للوصـول إىل املعـاين؟ أو أن لل   
  توضــــيح املعــــىنيفلســــياق وا ؟ وهــــل تفطَـّـــن علماؤنــــا األوائــــل إىل دور اإلعــــرابوضــــيحهدورًا أيًضــــا يف حتديــــد املعــــين وت

 .وحتديده؟
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 المبحث األول: اإلعــــــراب والمعنى:
حافةت العربية على ظاهرة اإلعراب، واهتمت كا كثريا يف حتديد املعىن وبيانـه، وهـذا أيعـد مةهـرًا إجيابيعـا، مـا دامـت    

ظــاهرة اإلعــراب موظفــة توظيًفــا تركيبيعــا ودالليعــا يف هــذه اللغــة، فــإذا علمنــا مــا لةــاهرة اإلعــراب مــن مزايــا نفســيَّة تعطــي 
م املفعـول علـى الفاعـل، أو علـى الفاعـل والفعـل مًعـا، وفًقـا ألمهيَّـة كـلا، أدركنـا القيمـة أنع يقـدّ  -مع أمـن اللـب -املتكلم 

ــزًا أكــهب بإعطــاء املســتعِمل اللغــوي حريَّــة أكــهب ومرونــة  7احليويَّــة للةــاهرة اإلعرابّيــةأ فاللغــة العربيــة كــذا أاإلعــراب حتقِّــا متيّـ
اإلعـراب يف العربيـة جعلـت الكثـري مـن البحَّـا  العـرب وغـري العـرب . كمـا أن وجـود ظـاهرة 8أوسع يف التعبـري عمَّـا يريـدأ

يعّدون العربية من أقدم اللغات. كذلك فإنَّ ظاهرة اإلعراب من أظهر وأقو  ميـزات العربيـة وخصائصـها، أبـل مـن أ ـد 
ت كا العرب يقول ابن فارس: أباب ذكر ما اختصت به العرب: من العلوم ا،ليلة اليت خذصَّ  9هذه اخلصائص وضوًحاأ

اإلعرابذ الذي هو الفارق بني املعاين املتكاِفئالة يف اللفظ، وبه يذعرص اخلـهب الـذي هـو أصـل الكـالم، ولـواله مـا مذيـِّـزال فاعـل 
ٌر مـــن مصـــدالر، وال نعـــٌت مـــن تأكيـــدأ ـــٌب مـــن اســـتفهام، وال صالـــدع ، وال تاـلعالج   10مـــن مفعـــول، وال مضـــاص مـــن مالنععـــوت 

بية أوأبرز خصائصها، بل سر مجاهلا، وأمست قوانينه وضوابطه هي العاصـمة مـن الزلـل، واإلعراب من أقو  عناصر العر 
 . 11املعوِّضة عن السليقةأ

 هل المعنى تابع لإلعراب أو العكس؟ 
البــاحثون، وال تــزال تتجــدد مــع األيــام يف كــل حبــث بــني قبــول ورد قــددًا  أقــول: هــي مســألة قددــة جديــدة يتطارحهــا   

وحديثًا، وهي بالتحديد مسألة خالفية بني احلدا يني وأنصار مذهب األوائل، إذ يهتم احلدا يون باللغة الفنية ولو كانت 
ذلـك أنصـار مـذهب األوائـل، وعلـى العكـ  مـن  ،على حساب اللغة املعياريـة، حيـث التـأ ري هـو الغايـة مـن اللغـة الفنيـة

الذين يهتمون باللغة املعيارية، ولو كانت علـى حسـاب اللغـة الفنيـة، حيـث التوصـيل هـو الغايـة مـن اللغـة املعياريـة. علـى 
 . 12أنَّ ذلك ال يعين بالضرورة خلّو اللغة الفنية من التوصيل، وال خلو اللغة املعيارية من التأ ري
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الصــريف والنحــوي للشــعراء ولــو ِمــن غــري ضــرورة، يقــول القاضــي ا،رجــاين: أوالشــعر ال  أجــاز احلــدا يون خــرق النةــام    
ـا عليـه القبـولذ والطـالوةذ، ويق لَّى يف الصدور با،دال واملقايسـة، وإمنـا ياـلععِطفذهال ربـه حيذالبَّبذ إىل النفوس بالنةر واحملاّجة، وال حيذ

قالًنا لذع   .13كالًما، وال يكون حلوا مقبوالأمنها الروناذ واحلالوة، وقد يكون الشيء مذتـع

الصــرفية الــيت  القاعــدةلك بــذمجــع كلمــة )بــوق( علــى )بوقــات(، ف ــالفوا  همز يو تــومــن أمثلــة خــرق النةــام الصــريف:      
نهـا وزن موزان أخـر  لـي  ععـل إىل أتنّص على: أّن باب )فـذععل( جيذعمالع على )أفعال( كقذفعل وأقفال، وقد خيرج عـن وزن فـذ 

 ال:  ق، لكّن املتنيب خالف هذا النةام الصرفــي فجمـع )بوق( على )بوقات( عندما )فـذععالت(

لة     ففي الناس بوقاٌت هلا وطذبذول  إذا كان بعضذ الناس سيًفا لدالوع

ــغ الــرّد    وأبــاح القاضــي ا،رجــاين هــذا اخلــرق فقــال: أمالــن مجــع امســا مل جيــد عــن العــرب مجالععالــه فــأجراه علــى األصــل مل يالسذ
 .14ه، ومل جيالذز أن يذنسب إىل اخلطأ ألجلهأعلي

 ومثلما خرق املتنيب النةام الصريف كذلك خرق أيضا النةام النحوي عندما قال:       

كذ                  مال والععالةعمال نال اللَّ وإيّن لالِمنع قاـلوعم  كالأنَّ نـذفذوسالنا     ِكالا أالنالٌف أنع تالسع  احع

ــبهة، ودفــع فعلــا ا،رجــاين علــى هــذا اخلــرق ب   قولــه: أموقــع اللفةتــني مــن الــوزن واحــد، ولــو قــال: نفوســهم ألزال الش 
، وعنــاءال التَّعــِبأ ــغالبال ــقالطال عنــه الشَّ العقالالــةال، وأسع

. علــى أنَّ القاضــي ا،رجــاين مــع مــا يةهــره مــن ميــول إىل احلدا ــة،  ــده 15
اعر االقتــداء كــم يف أمثــال ذلــك إذا احتــاج ينتقــد الغلــو واالتســاد يف (الفــة القواعــد، يقــول: أفلــي  مبحةــور علــى الشــ
، يقول امل تار كـر  يف هـذا املعـىن: أإنَّ 16إليه، فأمَّا احملد ون، فقد اتَّسعوا فيه حىت جاوزوا احلدَّ ملا احتاجوا إىل اإلفهامأ

اللغـة، ونةـرًا لكوهنـا جرأة املتكلم قـد تلحـا النةـام نفسـه في رقـه. ولكـن، نةـرًا لسـلطة املقـوالت النحويـة اجملسِّـدة لنةـام 
 . 17الوسيلة النسجام ا،ماعة اللغوية، فإّن خرقها يعّد من نادر ما تتجّلى فيه حرية املتكلم العارص كاأ

ولعلَّ أّول مالن أنكر دور اإلعراب يف الداللة علـى املعـىن هـو تلميـذ سـيبويه لمـد بـن املسـتنري املعـروص بقطـرب املتـو     
 يذعرب الكالم للداللة على املعاين، والفرق بني بعضها وبعض، ألنَّا  د يف كالمهم أمساء ه، عندما قال: أمل206سنة 

، مثَّ ذكر أمثلة لذلك فقال: أفمما اتفا إعرابـه 18متفقة يف اإلعراب (تلفة املعاين، وأمساء (تلفة اإلعراب متفقة املعاينأ
كــأنَّ زيـًدا أخـوك. اتفـا إعرابــه واختلـف معنـاه. وممـا اختلــف واختلـف معنـاه قولـك: إنَّ زيـًدا أخــوك. ولعـل زيـًدا أخـوك. و 

                                                           
ة القاضــي ا،رجــاين)علي بــن عبــدالعزيز(ر الوســاطة بــني املتنــيب وخصــومه ، تــح لمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ، علــي لمــد البجــاوي ، منشــورات املكتبــ 13

 .100العصرية ،صيدا ، بريوت ، ]د ت[ ص
 . 444الوساطة بني املتنيب وخصومه، صالقاضي ا،رجاينر 14
 .449القاضي ا،رجاينر الوساطة بني املتنيب وخصومه،ص 15
 . 462املصدر السابا،ص16
 . 45م، ص2006 أ. د. كرّ  )امل تار(ر األسلوب واإلحصاء، منشورات كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة تون ،17
 .175، موضود اللغة واملناسبات العقلية ، ص 9ة، العدد أ.د.عدنان لمد سلمان ، مسلة األمحدي 18
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، مث علَّـا علـى ذلـك بقولـه: أفلـو  19إعرابه واتفا معناه قولك: ما زيد قائًما، وما زيد قـائٌم، اختلـف إعرابـه واتفـا معنـاهأ
، 20زول إال بزوالـهأكان اإلعراب إمنا دخل الكالم للفرق بني املعاين، لوجب أن يكون لكل معىن إعراب يـدّل عليـه ال يـ

 إىل آخر ما ذكره قطرب يف هذا املوضود. 

وقد انتقـد أنصـار مـذهب األوائـل قطـرب فيمـا ذهـب إليـه، نـذكر مـنهم علـى سـبيل املثـال: الزجـاجي الـذي قـال: أيف    
. والز(شـري الـذي قـال: أفهـم يف ذلـك علـى 21هذا فسـاد للكـالم، وخـروج عـن أوضـاد العـرب وحكمـة نةـام كالمهـمأ

مّ املث ل السائر: الشعريذ يؤكلذ ويذذال
أ22 ، وحتـدَّ  الز(شـري كـل مالـن ينتقـد اإلعـراب أو يذقلِّـل ِمـن أمهيتـه بـأنع يت لَّـى عـن 23ُذ

قواعد النحو واإلعراب إِن استطاد، فقال: أيّدعون االستغناءال عنها. وإهنم ليسوا يف ِ اا منها. فإنع صحَّ ذلك فما باهلذم 
ا، ويالنفذضـوا مـن ال يذطلِّقون اللغة رأًسا  واإلعراب، وال يقطعون بينهما وبينهم األسباب؟ فيطمسوا من تفسري القرآن آ ارمهال
مث يذذالكِّرذ الز(شري مبحاسن اإلعراب وآ اره يف حفظ اللغة وأنه مفتاح العلوم، وأنَّ تفسـري القـرآن  24أصول الفقه غبارالمهاأ

 . 25منه براء، ويذشالبِّه الذين يقولون غري ذلك بالسادِّين لطرق اخلري من غري معرفة باإلعراب هو افرتاء وهراء وكالم اهلل

ـــكِّلال بـــه صـــورًا كثـــري أ    جـــة غـــرية حبســـب احلاة متنوعـــة متقـــول: إنَّ اإلعـــراب كالصلصـــال يف يـــد املـــتكلم، يســـتطيع أنع يذشال
لفهــم املعــاين   متــنيٌ اسٌ ومقتضــى احلــال واملقــام مــن غــري تعــب أو خســارة، وإعــراب النصــوص مــدخٌل بــالغ األمهيــة، وأســ

يِّـز الفاعـل مـن املفعـول ِمـن غـري  أكـرم  ثـل قـول القائـل:عـراب يف مإالفهم السـليم الصـحيح، فمالـن ذا الـذي يسـتطيع أنع دذ
ـرِم؟ ومالـن ذا الـذي يسـتطيع قـراءة القـرآن قـ ذكع

 تشـكيل ة إذا كـان بغـريراءة صـحيحخالد لمد وهو يقصد أنَّ لمًدا هـو امل
  )إعراب(؟

هنا نشأت ظاهرة التغيري آلخر الكلمة لد  وضعها يف ا،ملة مـن الـنص العـريب. وألمهيـة هـذه الةـاهرة يف حيـاة أمن    
اللغــة العربيــة، ولكوهنـــا مــن أجلـــى الةــواهر الــيت جعلـــت العربيــة تتســـم بــالرقي واملواكبــة احلضـــارية  ــد كثـــريًا مــن املعنيـــني 

. فاللغة العربية تعتمد كثـريا 26م، وحتد وا عنها بتفصيل ووضوح وبيانأقد أولوها اهتمامه -قددا وحديثا-بالكتابة عنها 
، وتةهـر  على عالمات اإلعراب يف توضـيح املعـاين املقصـودة، ألهنـا عالمـات قرائيـة لبيـان املعـىن، وكـا أينجلـي اإل ـكالذ

                                                           
 املصدر السابا.19
 .72،  71م .ص 9961، دار النفائ ، 6املصدر السابا. وينةر: أبو القاسم الزجاجير اإليضاح يف علل النحو ، تح د. مازن املبارك ، ط 20
 . 71الزجاجير اإليضاح يف علل النحو، ص21

  ينةر الز(شري، لمود بن عمر )1977م(. املستقصى يف أمثال العرب: )ط 2(، بريوت: دار الكتب العلمية. 1 / 327. 22
 . 18م، ص1993لبنان  –، دار ومكتبة اهلالل، بريوت 1، قدم له وبوَّبه: د. علب بو ملحم، ط املفصل يف صنعة اإلعرابالز(شرير 23
 املصدر السابا.24
 .19، 18صينةر: الز(شرير املفصل يف صنعة اإلعراب، 25
  552، 254م، موضود القيمة املعنوية لتغيري احلركة يف آخر الكلمة، ص 2000، 6د. السعدي )عبدالقادر عبدالرمحن(ر مسلة األمحدية، العدد 26
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، وتِصــح  معرفــة حقيقــة املــرادأ ــا هــو ، وكمــا قــال الكــافيجي: أفــإنَّ اال27الفوائــد، ويذفهــم اخلطــابذ حتيــاج إىل اإلعــراب، إمنَّ
ا يكون باحلركاتأ  . 28ألجل ضرورة متييز املعاين. فمعلوٌم أنَّ التمييز إمنَّ

ميزة من امليزات اهلامة اليت متيزت كا هذه اللغة، وِسرٌّ ِمن أسرار مجاهلا وكماهلـا، ومةهـٌر مـن  -بعد ذلك-واإلعراب     
، 29بية، ودليل علـى مرونتهـا، وأعلـى حيويتهـا وصـالحيتها لالسـتمرار مـع احليـاةأمةاهر اإلجياز الرائع الذي متتاز به العر 

 فإذا حنن تاهلنا ذلك كله، فإنَّنا بذلك نكون قد هدمنا بأيدينا الصرح العةيم هلذه اللغة. 

إعــراب  ولـي  معـىن ذلـك أّن اإلعــراب دكتـاتور اللغـة، أو أنــه املتسـلِّط بسـبب وبــدون سـبب، فـإذا اتضــح املعـىن بـدون   
قد جوَّز بعض النحاة  (الفة القواعد عند أمن اللـب ، ومـنهم ابـن الطـراوة، أ ـار إىل ذلـك أبـو حيـان ففال حاجة إليه، 

ــافظ علــى رفــع  عنــدما ذكــر أنَّ ابــن الطــراوة كــان أيــر  أنــه إذا فذِهــم املعــىن، فــارفع مــا  ــئت وانصــب مــا  ــئت، وإمنــا حيذ
ر فوظيفـة القواعـد النحويـة ومهمتهـا األساسـية: 30احد منهما أنع يكون فـاعالأالفاعل، ونصب املفعول إذا احتمل كل و 

هــي حفــظ املعــىن ووضــوحه، فمــىت كانــت املعــاين واضــحة لوجــود قــرائن متنــع مــن وقــود اللــب  فيهــا، يذــرتك للمــتكلم حريــة 
ل عنـد أمـن اللـب  يف التشكيل، وحرية التقد  والتأخري، وغري ذلك، ومن أمثلـة ذلـك: جـواز نصـب الفاعـل ورفـع املفعـو 

، وكذلك جواز التقد  والتأخري يف مثل: أكرم لمـٌد خالـًدا، وأكـرم خالـًدا  مثال النحويني املشهور: خرالق الثوبذ املسمارال
لمــٌد. أمَّــا يف مثـــل قــول القائـــل: أكــرم موســـى عيســى، فهنــا تتـــدخل القواعــد النحويـــة بقــوة، وتفـــرض االلتــزام بالرتتيـــب 

عل واملفعول، فيكون األول فاعال والثاين مفعوالر وذلك حـىت ال يقـع اللـب  يف املعـىن بـني املـتكلم الطبيعي لكل من الفا
، وبــذلك فم الفــة 31والســامع، إذ بوقــود اللــب  واخــتالط املعــاين تضــيع وظيفــة اللغــة حيــث كانــت اللغــة وســيلة تفــاهم

طيع الوقـوص علـى مـدلوهلا إال صـاحب الكـالم القواعد النحوية قد تعل الكالم مسموعـة مـن الطالسـم واأللغـاز، ال يسـت
فاللغــة العربيــة أتنةــر إىل أمــن اللــب  باعتبــاره غايــة ال دكــن التفــريط فيهــار ألنَّ اللغــة امللبســة ال تصــلح واســطة نفســه. 

لإلفهــام والفهــم. وقــد خلقــت اللغــات أساًســا لإلفهــام والفهــم وإنع أعطاهــا النشــاط اإلنســاين اســتعماالت أخــر  فنيــة 
ولقــد تنبَّــه األوائــل إىل العالقــة الــيت بــني املعــىن واإلعــراب، وتنبَّهــوا إىل أنَّ أعالمــات اإلعــراب إمنــا وذِضــعالت ، 32يةأونفســ

لإلبانة عـن الوظيفـة النحويـة الـيت تؤديهـا الكلمـة يف الرتكيـب، وانطالقًـا مـن هـذه العالقـة مسّـوا تلـك العالمـات: عالمـات 
                                                           

ــِكل إعـــراب القــرآن، ت 27 ــي بــن أيب طالـــب(ر مذشع ـــوَّ  437القيســّي القريوايّن)أبــو لمـــد مالكِّ ، دار 3اس، ط هـــ ، حققـــه وعلَّــا عليــه ياســـني لمــد السَّ
 . 28/  27م، ص 2002اليمامة، دمشا بريوت، 

 م،1993، دار طـالس للدراسـات والرتمجـة والنشـر، 3الكافيجي )ليي الدين(ر  رح قواعد اإلعراب البن هشام، تح: د. ف ـر الـدين قبـاوة، ط  28
 .46ص

 .525، 254م، موضود القيمة املعنوية لتغيري احلركة يف آخر الكلمة، ص 2000، 6)عبدالقادر عبدالرمحن(ر مسلة األمحدية، العدد  د.السعدي29
 . 26م، ص  9199، 1ابن أيب الربيعر البسيط، نقال عن: د. عبدالفتاح لمد حبيبر كتاب النحو العريب بني الصناعة واملعىن، ط 30
،  36،  35م، ص5219، مطبعـة دار الكتـب املصـرية، القـاهرة، 2، تح: لمد علـي النجـار، ط اخلصائصلفتح عثمان(ر ينةر: ابن جين )أبو ا31

، لعربيـــة والدراســـات اإلســـالمية. وأيًضـــا: د. هالل)لمـــد لمـــود(ر مسلـــة كليـــة اللغـــة ا70، 69وينةـــر: الزجـــاجير اإليضـــاح يف علـــل النحـــو، ص
 . 89م ، موضود التقعيد النحوي بني اللفظ واملعىن، ص 1975 ، منشورات جامعة قاريون  ، العدد الثاين

 .233املغرب، ]د ت[، ص -د. متام حسانر اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، مطبعة النجاح ا،ديدة، الدار البيضاء 32
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ر ألهنم أيقنوا أنَّ اإلعراب هو اإلبانة، وأنَّ عالمات اإلعراب قد جيء كـا لغـرض 33اأاإلعراب، ومس وا هذه الةاهرة إعرابً 
، قال الزجاجي: أإنَّ األمسـاء ملـا كانـت تعتورهـا املعـاين، 34التفريا بني املعاين النحوية اليت تعرتي الكلمة يف  نايا الرتكيب

ورها وأبنيتهـا أدلـة علـى هـذه املعـاين بـل كانـت مشـرتكة، فتكون فاعلة، ومفعولة، ومضافة، ومضافًا إليها، ومل تكن يف ص
وتتميَّــز العربيــة بأهنــا متــنح املــتكلم كــا احلريــة يف ترتيــب أجــزاء ، 35جذعلــت حركــات اإلعــراب فيهــا تنبــمل عــن هــذه املعــاينأ

تذلــزم املـــتكلم الكــالم مــا مل تـــؤدِّ هــذه احلريــة إىل فوضـــى واضــطراب يف املعــاين، فـــإذا وقــع االضــطراب يف املعـــىن، فالعربيــة 
أ نــاء تكــوين ا،مــل، حبيــث واملســتمع التقيّــد بقواعــد اإلعــراب، والــيت منهــا الرتــب احملفوظــة، أي: ترتيــب أجــزاء الكــالم 

  .36يكون كل منها يف مكانه الطبيعي داخل الرتكيب، وفا ما قررته القواعد النحوية

ومثلمـــا أدرك األوائـــل حكـــم اإلعـــراب علـــى املعـــىن، أدركـــوا أيًضـــا حكـــم املعـــىن علـــى اإلعـــراب، فلـــم يســـّلموا للقواعـــد    
ذا ابــن جــين مــثال،  يــذكر هــذا املعــىن عنــدما أ ــار إىل تبعّيــة النحويــة إذا أدَّت إىل معــىن غــري ســليم أو غــري مناســب، فهــ
، وأ ار إىل تبعيَّة املعىن لإلعراب عندما قال: أأال تـر  أنـك 37اإلعراب للمعىن بقوله: أهو اإلبانة عن املعاين باأللفاظأ

عــول. ولــو كــان إذا مسعــت: أكــرم ســعيد أبــاه، و ــكر ســعيدا أبــوه، علمــت برفــع أحــدمها ونصــب اآلخــر: الفاعــل مــن املف
عنـدما قـال:  أ ـار إىل تبعيّـة اإلعـراب للمعـىنكـذلك ابـن هشـام   .38الكالم  الرعًجا واحًدا الستبهم أحـدهم مـن صـاحبهأ

أ ـار إىل ، و 39أوها أنا مذورٌِد بعون اهلل أمثلـة مـىت بـذين فيهـا علـى ظـاهر اللفـظ ومل ينةـر يف مذوجالـب املعـىن حصـل الفسـادأ
. ونلحـظ تبعيَّـة 40أأن يراعي املعـربذ معـىًن صـحيحاً، وال ينةـذر يف صـحته يف الصـناعةأقال: ا تبعيَّة املعىن لإلعراب عندم

ومـا يعلـم تأويلـه إال اهلل والراسـ ون يف العلـم يقولـون آمنـا بـه كـل مـن املعىن لإلعراب واضحة جليـة يف مثـل قولـه تعـاىل 
عنــد ربنــا

وهــي حتتمــل وجهــني إعــرابيني: إعراكــا  ســ ونالرا، فــإنَّ وضــوح املعــىن هنــا يتوقــف علــى إعـــراب كلمــة 41
مبتــدأ، أو معطوفــة علــى لفــظ ا،اللــة، فعلــى االبتــداء يكــون املعــىن: أن الراســ ني يف العلــم ال يعلمــون تأويــل املتشــابه، 

 . 42وعلى العطف يكون املعىن أن الراس ني يف العلم يعلمون تأويل املتشابه
                                                           

 . 178ص، موضود اللغة واملناسبات العقلية، 9أ.د. عدنان لمد سلمان، مسلة األمحدية، العدد 33
 وما بعدها. 18م، ص7195ينةر: األنباري )أبو الهبكات عبد الرمحن بن لمد(ر أسرار العربية، تح لمد البيطار، مطبعة الرتقي بدمشا، 34
 .69الزجاجير اإليضاح يف علل النحو، ص35
ـــ ليبيــا، ، دار املــدار 1ينةــر: د. عــون)على أبــو القاســم(ر بالغــة التقــد  والتــأخري يف القــرآن الكــر ، ط 36 ، 28 / 1م، 2006اإلســالمي، طــرابل  ـ

29. 
 .35/  1ابن جينر اخلصائص، 37
 املصدر السابا.38
  530،  529/  2ابن هشام األنصاري)أبو  لمد عبد اهلل(ر مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حققه: لمد ليي الدين عبداحلميد، ]د ت[، 39
 .539/  2املصدر السابا، 40
 آل عمران. 7اآلية 41
، واأللوســـي )لمـــود(ر روح 191/  1م، 1980لبنــان،  –، عــامل الكتـــب، بـــريوت 2، ط معـــاين القـــرآنالفـــراء )أبـــو زكريــا حيـــ  بـــن زيــاد(ر ينةــر: 42

 وما بعدها.  81/  2املعاين يف تفسري القرآن العةيم، ضبطه وصحَّحه: علي عبد الباري عطية، ]د ت[ 
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 ــهد اهلل أنــه ال إلــه إال هــو واملالئكــة وأولــو العلــم يــة يف مثــل قولــه تعــاىل: وتةهــر تبعيَّــة اإلعــراب للمعــىن واضــحة جل  
قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم

علـى لفـظ ا،اللـة،  املالئكـة وأولـو العلـمفإنَّ املعىن العـام دنـع عطـف  43
. وفيمـا 44قال السمني احلليب: أأ عكالل عالطعفذ املالئكة وأويل العلم على ا،اللة الكردة، ف ذرِّج ذلك على عدم العطفأ

 أمثلة على وجوب تبعية املعىن لإلعراب والعك :  مزيد يلي

: أمثلة لتبعيَّة المعنى لإلعراب:  أوًلا
تالو  كلٌّ منهما يف الّتعريف أو الّتنكـرِي، وال ملبـنيِّ للمبتـدأ  ملبتدأ على اخلهبمن ذلك مثاًل: مسألة وجوب تقد  ا    إذا اسع

من اخلهب، ففي مثل هذه احلال جيب على املتكلم أنع يلتزمال بتقـد  املتقـدم يف الرتبـة وهـو املبتـدأ، وتـأخري املتـأّخر يف الرتبـة 
صـلح أنع يكـون مبتـدأ، ويصـلح أنع يكـون خـهبًا، فلـو قـدَّم وهو اخلهب، مثـل: لمـٌد أخـوك، فكـل مـن )لمـد( و)أخـوك( ي

املتكلم اخلهب يف مثل هذا، فقد يصبح املتقدم خهبًا عند املتكلم ومبتدأ عند امل اطب وبذلك حيد  اللب ر لعدم وجود 
ا من اآلخالر . ، فإنع وذِجدال دليل يدل على أنَّ املتقـدم هـو اخلـهب جـاز 45قرينة لغويًّة داخلّيًة وال مقاميَّة خارجّية، متّيز أحدالمهذ

ـد قرينـة تـدّل علـى املبتـدأ وتبيِّنـهر ذلـك أنَّ املـراد هـو تشـبيه  تقدده، كقولك: أبو يوسف أبـو حنيفـة، ففـي هـذا املثـال توجال
 التلميذ بأستاذه ولي  العك . 

لو أنَّنا عكسـنا ف السيَّارةال، مٌد إالَّ به، كقولنا: ما ركب ل ومما حنن فيه أيًضا، قاعدة وجوب تقد  الفاعل على املفعول   
  بأكمله.رّي املعىنالرتكيب هنا ومل نلتزم بالرتتيب الطبيعي لكل من الفاعل واملفعول به لنتج عن ذلك تغ

 لك فــإنَّ بــه، ولــذ ن املفعــولمــوكــذلك قولنــا: حــدَّ  موســى عيســى، حيــث نالحــظ هنــا أنــه ال مبــنيِّ يذبــنّي لنــا الفاعــل    
تالفادذ ِمن الرتتيب، أي: بـأنع  عـل األول فـاعاًل، والثـاين مف ا قرينـة تذبـنّي الفاعـل جـدنأمَّـا إذا و  عـواًل بـه.حتديد املعىن هنا يذسع

 يلى. وهكذا... مت عيسى لمن املفعول به فحينئذ جيوز التقد  والتأخري، وذلك مثل: أكلت ليلى الكمثر ، أو أكر 

 لنحوية اليت جيب أنع يلتزم كا املتكلم وال جيوز له (الفتها: ومن هذه الرتب ا    

الصلة فال جيوز تقددها على املوصول، واملضاص إليه فـال جيـوز تقددـه علـى املضـاص، ومـا يلـي حـروص املعـاين كحـروص 
وحــروص ا،ــر مــثاًل، فــال جيــوز تقــد  مــا عملــت فيــه عليهــا، وكــذلك حــروص االســتثناء وأيًضــا حــروص نصــب األفعــال 

جزمها، وكذلك احلروص الناس ة، واملضمر فال يتقدم على الةاهر إال إذا كـان الةـاهر قـد تقـدَّم يف املعـىن مثـل: حـدَّ  
                                                           

 آل عمران. 18اآلية 43
، حتقيا وتعليـا: الشـيخ علـي لمـد معـوض، والشـيخ الدر املصون يف علوم الكتاب املكنونالسمني احلليب ) هاب الدين أبو العباس بن يوسف(ر 44

الكتـب  ، دار1مـد صـرية، ط له: د. أمحـد عادل أمحد عبد املوجود، والدكتور جاد (لوص جاد، والدكتور زكريا عبد اجمليد النـوا، قـدم لـه وقّرظـ
 . 40/  2م، 1994لبنان،  –بريوت  لعلمية،ا

/  1، ]د ت[،  2، ت لمـد ليـي الـدين عبداحلميـد، ط  ـرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـكينةر: ابن عقيل اهلمـداين )كـاء الـدين عبـد اهلل(ر 45
231 – 233 . 
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صــديقاله لمــٌد. ومنهــا أيًضــا: التوابــع، كالصــفة والبــدل والعطــف، فــال جيــوز تقــددها، كمــا ال جيــوز أيًضــا تقــد  معموالهتــا 
 ، ..اخل.46على متبوعاهتا

 مثلة لتبعية اإلعراب للمعنى:ثانياا: أ
: أويــدلك علــى أنــه ال -بعــد أن نــاقت اخــتالص املعــىن يف كلمــة اليــوم مرفوعــة ومنصــوبة-مــن ذلــك مــثاًل قــول ســيبويه   

علال العملذ فيه يف يوم دون األيام ويف ساعة دون السـاعات، أنـك ال تقـول: لقيتذـه الـدهرال واألبـدال، وأنـت تريـد  يكون أنع جيذ
، إال أنع تريد ِسـري عليـه الـدهرال أمجـعال  يوما منه. وال لقيته الليل، وأنت تريد لقاءاله يف ساعة  دون الساعات، وكذلك النهارذ

والليلال كلَّه على التكثريأ
ففي قوله )يدلك(: إحياء باهتمامه بأ ر السياق واملعىن علـى اإلعـراب. وقولـه: أوإمنـا أضـمرذوا  47

ــرًا اســت فافا، وألنَّ  ــع مذةهال ، وقــد عــرص  مــا كــان يقال ـــر  مبنزلــة املثــل، كمــا تقــول: ال عليــكال امل اطالــب يعلــم مــا يعــين، فجـ
امل اطالبذ ما تعين، أنه ال بأعسال عليك، وال ضالرَّ عليكأ

ـا محلالنـا -بعد أنع  رح معىن )لبيـك وسـعديك(-. وقوله 48 : أوإمنَّ
ـهال نصــِبِهماأ ــععداليعكال لِنـذوالضِّـحال بــه وجع علـى تفســري لالبـَّيعـكال وسال

. بـل إنَّ (الفــة القواعـد تكــون مطلوبـة أحيانًــا لتحسـني املعــىن 49
نَّ (الفة الرتتيب الطبيعي، وتأخري مـا دي إىل حسن املعاين وروعتها، وهو استعمال مطلوب. ذلك أوتميله وتزيينه، فتؤ 

لغايـة بالغيـة، والتـأخري  حقه التقد ، والعك ، ال تذسبِّب اضطراب املعاين يف كل األحوال، فأحيانًا يكون ذلـك التقـد 
فيحــد  تقــد  مــا حقــه التــأخري، ويكــون هــذا التغيــري داال علــى تلــك الغايــة ومعــهبا عنهــا، فيــأا بفوائــد عديــدة ولاســن  
كثـرية، أفإنـه مـىت ظهـر معـىن أجـزاء الكـالم مـن غـري توقــف علـى قرينـة الرتبـة، أمكـن التصـرص فيهـا بالنقـل مـن موقــع إىل 

 .50ي أرادته النف أآخر، إلحدا  ترتيب معنو 

وإذا كان سيبويه أوَّل مالن طرالق باب التقد  والتأخري، فإنَّ عبد القاهر ا،رجاين هو أوَّل مالن عمَّا البحث يف أغراضه    
 .51وغاياته، وقد عقد فصال يف كتابه دالئل اإلعجاز بعنوان: التقد  والتأخري

 المبحث الثاني: السياق والمعنى:
عرَّص بعض البـاحثني سـياق احلـال بأنـه: أمسمـود الةـروص الـيت حتـيط بـالكالم، أي: أنَّ حتديـد املعـىن املقصـود ال يـتم    

، ممـــا يـــدل علـــى أمهيـــة الســـياق يف توضـــيح املعـــاين. والســـياق ظـــاهرة موجـــودة يف كثـــري مـــن 52إال مبعرفـــة هـــذه الةـــروصأ
                                                           

 .43 – 28/  1يف القرآن الكر ،  ، و. د. عون )علي(ر بالغة التقد  والتأخري390ــ 382، 2ينةر: ابن جينر اخلصائص، 46
/  1م، 1988العلميــة، بـــريوت،  ، دار الكتـــب3ســيبويه)أبو بشـــر عمــرو بـــن عثمــان بـــن قالنــهب(ر الكتـــاب، حتقيــا و ـــرح عبــد الســـالم هــارون، ط 47

216 ،217  . 
 .224/  1املصدر السابا 48
 .  253/  1املصدر السابا، 49
 .28/  1خري يف القرآن الكر ، د. عون )أبو القاسم(ر بالغة التقد  والتأ50
ايـــــة، ط 51 ايـــــة، ود. فـــــايز الدَّ ، مكتبـــــة ســـــعد الـــــدين،  2ينةـــــر: ا،رجاين)عبـــــد القـــــاهر(ر دالئـــــل اإلعجـــــاز، حققـــــه وقـــــدم لـــــه: د. لمـــــد رضـــــوان الدَّ

 .20/  1. وينةر: د. عون )أبو القاسم(ر بالغة التقد  والتأخري يف القرآن الكر ، 135م، ص 1987دمشا،
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وأصـبحت مذععتالمـًدا قويـعا تعتمـد عليـه اللغـة العربيـة يف توضـيح املعـاين،  اللغات، لكنهـا قـد بلغـت يف العربيـة مبلغًـا عةيًمـا،
وبناء األحكام، وركًنا هامعا جدعا من أركان الدرس اللغوي. ومن املعلوم أنَّ اللغـات تشـرتك يف أنـه ال عالقـة للسـياق فيهـا 

ل صـفة العمـوم، وال عالقـة للسـياق هنـا يف حبالة الكلمة قبل الرتكيب، أي: الكلمة املفـردة، فالكلمـة يف هـذه احلالـة حتمـ
حتديد معناها. أمَّا حالة الكلمة بعد الرتكيب، أي: بعد ضم عدد من الكلمات وتكوين ا،ملة املفيدة، فـإنَّ الكلمـة يف 

ــدِّده السـياق أنع . فكــّل كلمـة بعــد 53هـذه احلالــة ال حتـتفظ بتمــام معناهـا القــد ، بـل تذولالــدذ والدة جديـدة ملعــىن جديـد، حيذ
أذِخــذالتع مــن مادهتــا األصــلية، مثَّ اســتعملت يف مــواطن مــن الكــالم، وتعــدَّد ذلــك االســتعمال خــالل العصــور، واختلفــت 
ذكتسالبة من 

املناسبات والبيئات، فبعد ذلك قد يصبح للكلمة أكثر من معىن، وتتمع هلا أكثر من داللة. وهذه املعاين امل
اتصـااًل قويـعا أو ضـعيًفا، قريبًـا أو بعيـًدا، فمـثاًل كلمـة الصـحة تذسـتعمل يف عـدَّة  السياق، يبقى هلا اتصـال بـاملعىن األصـلي

مواطن (تلفة، وهي مع احتفاظها باملعىن األصلي فإهنا قد اكتسبت دالالت أخر  أيًضا، يستعملها أهل املنطا، وأهل 
العمـومر ألهنـا ال ّتـص واحـًدا  ، وكذلك كلمة )رجل( فـإذا كانـت مفـردة فهـي تـدل علـى54الطب، وأهل النحو، وهكذا

ه معناها إىل اخلصوص. ولو زيد يف الرتكيب فقيل: الرجـل الكـر   زاد ذلـك بعينه، وإذا ركَّبناها مع )ال( التعريف مثاًل اتَّ
 .55أكثر ّتصيصها يف 

 هل تنبَّه علماؤنا األوائل ألمهية سياق احلال ولدوره يف حتديد املعاين وتعيينها؟

لـك، علـى يذشر إىل ذ ومنهم مالن مل ني احملد ني مالن أ ار إىل دور علمائنا األوائل يف موضود سياق احلال،ِمن الباحث    
ا كـــان ك فروقًـــا بــني مـــأنَّ هنــا أنَّ الــذين أ ـــاروا إىل دور علمائنــا األوائـــل يف ســياق احلـــال انقســموا قســـمني: قســم يـــزعم

اءنـا ر يـر  أنَّ علمه، وقسـم آخـيقصـده التـداوليون احملـد ون فيـيقصده علماؤنا األوائـل يف هـذا الـدرس اللغـوي، وبـني مـا 
هـم  كـن تصـنيف آرائدث. وبـذلك األوائل أدركوا مفهوم سـياق احلـال مبثـل إدراك التـداوليني فيـه يف البحـث اللغـوي احلـدي

 يف هذه املسألة إىل  ال ة آراء:

 أصحاب الرأي األول: 
ل يف سياق احلال، ونسالبال بعضهممل يذشريوا إىل أي دور لعلمائنا األوائ    

اكتشـاص هـذه النةريـة إىل مدرسـة لنـدن،  56
قال الراجحـي: أاملعـروص أنَّ هـذه النةريـة تـذنعسالـبذ إىل مدرسـة لنـدن اللغويـة وخباصـة إىل األسـتاذ فـري أ

فيمـا - ، لكـنع 57
                                                                                                                                                                                 

. وينةــر: الشــهري)عبد 167الراجحي)عبـده(ر فقــه اللغــة يف الكتــب العربيــة، دار النهضــة العربيــة للطباعـة والنشــر، بــريوت ــــ لبنــان، ]د ت[، صد. 52
 .41، 40اهلادي بن ظافر(ر اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ص

 .220، 219م ، ص1974مكتبة دار الدعوة، محالالاة ــ سورية،  ،1ينةر: د. السامرائي )مهدي صاحل(ر اجملاز يف البالغة العربية، ط 53
 .183، 182، دار الفكر، بريوت، ]د ت[، ص 4ينةر: د. املبارك )لمد(ر فقه اللغة وخصائص العربية، ط 54
 .221،  220ينةر: د. السامرائي)مهدي(ر اجملاز يف البالغة العربية، ص55
. وينةـر: د.  311، 310دمة للقارئ العريب، دار النهضة العربية للطباعة والنشـر، بـريوت، ]د ت[، صينةر: د. السَّعران )لمود(رعلم اللغة، مق56

تبــــة اال لــــو املصــــرية، ، مك 1ة، ط كــــر  زكــــير التعبــــري االصــــطالحي دراســــة يف تأصــــيل املصــــطلح ومفهومــــه ومساالتــــه الدالليــــة وأمناطــــه الرتكيبيــــ
 ، وما بعدها.  15م، ص1985
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ســياق احلـــال ليســت مـــن أنَّ الراجحـــي اضــطرب رأيـــه يف هــذه املســـألة، إذ يقــول يف موضـــع آخــر: أاحلـــا أنَّ  -يبــدو يل
املصـدر  يف، وأ ـار يف موضـع  الـث 58ابتكار األستاذ فري ، وإمنـا يرجـع بعـض ماللهـا إىل لغـويي القـرن التاسـع عشـرأ

د يف بعـض كتبـه كَّـأذاته: إىل أنَّ العرب األوائل كانت هلم إ ـارات  ـبيهة بفكـرة سـياق احلـال. وأكثـر مـن ذلـك عنـدما 
 سيأا يف موضع الحا.كما فكرة سياق احلال  األخر : إدراك العرب القدماء 

 أصحاب الرأي الثاني:
أ ــاروا إىل دور علمائنــا األوائــل يف نةريــة الســياق، وزعمــوا أنَّ هنــاك فروقــا بــني مفهــوم علمائنــا القــدماء وبــني مفهــوم     

وه يف الدراسـات البالغيـة. التداوليني يف العصر احلديث. يقول أحدهم: أقد  اد املقام عند العرب قـددًا عنـدما اسـتعمل
يف حني استعمل كثري مـن احملـد ني، خصوًصـا الغـربيني مصـطلح السـياق. وإذا نةرنـا إىل كـل منهمـا، فإنَّنـا قـد  ـد فروقًـا 

 .59بني ما كان يقصده البالغيون العرب، وما يقصده التداوليون يف البحث اللغوي احلديثأ

 أصحاب الرأي الثالث: 
مائنـــا القـــدماء لســـياق احلـــال مبثـــل إدراك التـــداوليني احملـــد ني لـــه يف الـــدرس اللغـــوي، ومـــن هـــؤالء يقولـــون بـــإدراك عل    

يقول هنا: أوقد ال يكون بعيـًدا عمـا حنـن فيـه أنع نشـري  -وقد سبقت اإل ارة إىل تناقض رأيه يف هذه املسألة-الراجحي
و غـري ذلـك ممـا قـد يذشـبه فكـرة سـياق احلـال مـن هـذه إىل أنَّ العرب القـدماء كانـت هلـم إ ـارات إىل املوقـف، أو املقـام أ

اإل ارات ما أفرده املفسرون ملعرفة أسباب النزول...ومن إ ارات اللغويني العرب إىل مثل هذه الفكـرة مـا عـرض لـه ابـن 
ـــه احلضـــور  جـــين يف غـــري موضـــع مـــن كتبـــه، كتقريـــره أنَّ اللغـــوي ال ينبغـــي أنع يكتفـــي بالســـماد، بـــل ينبغـــي أنع جيمـــع إلي

ويؤكِّد يف كتابه فقه اللغة إدراك ابن جين لسياق احلال، يقول: ألقد  ، 60واملشاهدة، أي: عليه أنع حييط بةروص الكالمأ
كان ابن جين على إدراك واضح كـذا ا،انـب فعـرض لـه يف أكثـر مـن موضـع، منهـا مـا قـرَّر فيـه أنَّ املعـاين قـد ال يذوصالـل 

مثَّ ال ينبغــي أنع يكتفــي اللغــوي بالســماد، بــل ينبغــي أنع جيمــع إليــه احلضــور  إليهــا إال بــالةروص الــيت أحاطــت كــا، ومــن
، ويقول أيًضا: أويؤكد إدراك ابن جين لسياق احلال ما ذكره يف موضع آخـر، 61واملشاهدة، أي: حييط بةروص الكالمأ

 62ه أو اليــدين أو غــري ذلــكأحيــث يتنــاول العوامــل الــيت تــؤ ر يف املعــىنر كــالنهب والتنغــيم واالســتعانة بإ ــارات مــن الوجــ
 فالواضح أن كالم الراجحي هنا (تلف عن كالمه يف املوضع السابا.

                                                                                                                                                                                 
 .32، 22م، ص2004، دار النهضة العربية، بريوت ــ لبنان،   2ر اللغة وعلوم اجملتمع، ط د. الراجحي)عبده(57
 .13 –. 23د. الراجحي)عبده(ر اللغة وعلوم اجملتمع، ص58
 . وينةر:د. متام حسانر األصول دراسة ايبستمولوجية ألصول الفكـر اللغـوي العـريب،41، 40الشهري )عبد اهلادي(ر اسرتاتيجيات اخلطاب، ص59

 .352مبناها، صو . ود. متام حسانر اللغة العربية معناها 333م، ص1981، دار الثقافة، الدار البيضاء ـــ املغرب، 1ط 
 .32، 31د. الراجحي )عبده(ر اللغة وعلوم اجملتمع، ص60
 .167د. الراجحي)عبده(ر فقه اللغة يف الكتب العربية، ص61
 .168املصدر السابا، ص62



            

          و عجيلــةلحسين مصطفى عبد الرحيم أبا                       ـــــهوتــوضيحــــأهمية اإلعـــراب والسياق فـي تحــديـــد الـمعـــنــــى                   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ
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ويقــول متـــام حســـان: ألقـــد كـــان البالغيـــون عنـــد اعـــرتافهم بفكــرة املقـــام متقـــدمني ألـــف ســـنة تقريًبـــا علـــى زمـــاهنم ألنَّ    
حتليــل املعـىن يعتــهب اآلن يف الغـرب مــن الكشــوص  االعـرتاص بفكــرا املقـام واملقــال باعتبارمهـا أساســني متميّـزين مــن أسـ 

ـــل اســـت دام  63الـــيت جـــاءت نتيجـــة ملغـــامرات العقـــل املعاصـــرة يف دراســـة اللغـــةأ ـــا نالحـــظ أنَّ متَّـــام حســـن يفضِّ علـــى أنَّن
: أإال أننــا نــر  أنَّ مصــطلح الســياق هــو بقولــه مصــطلح املقــام علــى مصــطلح الســياق. علَّــا أحــد البــاحثني علــى ذلــك

 .64األنسبر للعلة اليت يراها متَّام حسانأ املصطلح

والـذي يبـدو يل أنَّ تسـمية هـذه الةـاهرة باملقـام، أو بسـياق احلـال، أو مبقتضـى احلـال، أو بالنِّصـبة، أوغـري ذلـك مـن     
املصطلحات، كلها تصّب يف قالب واحد، ذلك أنَّ مـراد البـاحثني قـددًا وحـديثًا مـن هـذه الةـاهرة ال خيـرج عـن البحـث 

ه(: أمقتضــى احلــال (تلــف 792يف الةــروص احمليطــة بالنصــوص ودورهــا يف حتديــد املعــاين وتوضــيحها. يقــول التفتــازاين)
. ويقـول متـام حسـان: أالفـرق بـني مـا يسـميه النـاس )نـص 65فإنَّ مقامات الكالم متفاوتة واحلال واملقام متقاربـا املفهـومأ

مـا بـني االكتفـاء مبعـىن املقـال، وبـني عـدم االكتفـاء بـه، والغـوص وراء  القانون( وبني ما يسمونه )روح القانون(: هو فـرق
 . 66املراد احلقيقي للمشرد وهو معىن املقامأ

 شواهد تثبت إدراك علمائنا األوائل لنظرية السياق:
 مما يدل على إدراك األوائل ألمهية السياق ودوره يف حتديد املعىن ما يلي:     

منا خاطب اهللذ بكتابه العربال بلساهنا، على ما تاـلععِرصذ مـن معانيهـا، وكـان ممَـّا تعـرصذ مـن إه(: أ204يقول الشافعي)    
تـالغعىنال بـأوَّ  ، ويذسع ِل هـذا منـه عـن معانيها اتِّسالادذ لساهِنا. وأّن ِفطعرالتاله أنع خيذالاِطبال بالشيء منه عامعا ظاهرًا يذرادذ به العام  الةاهرذ

ـتالدالل  علــى هــذا بـبعض مــا خذوِطـبال بــه فيـه. وعامعــا ظـاهرًا يذــراد بــه آخـره. وعامعــا ظـاهرًا يذــراد بـه  ، فاـليذسع خذلذـهذ اخلــاص  العــام  ويالدع
. وظاهرًا يـذععرالصذ يف سياقه أنه يذراد بـه غـريذ ظـاهره ، وقـد أ ـار الشـافعي يف رسـالته عـدَّة مـرات إىل دور السـياق 67أاخلاص 

ذ ِســــــيالاقذهذ مالععنالــــــاهذأعنــــــون ألحــــــد أبواكــــــو وأمهيتــــــه يف حتديــــــد املعــــــاين،  ــــــنيِّ ــــــنعِف الــــــذي يـذبـال . كــــــذلك 68ا بقولــــــه: أبــــــاب الصِّ
مجيــعذ أصــناِص الــدالَّالت علــى املعــاين مــن لفــظ وغــري ه(، وكــان يســمِّي ســياق احلــال بالنِّصــبة، يقــول: أ255ا،ــاحظ)

ـبًة، والنِّصـبة لفظ، مخسة أ ياءال ال تنقذص وال تالزيد: أوهلا اللفظ، مث اإل ارة، مث العالقعد، مث اخلالّط،  مثَّ احلالذ اليت تذسالمَّى ِنصع
ــرذ عــن تلــك الــّدالالت أ هــي احلــالذ الّدالَّــةذ، الــيت تقــوم مقــامال تلــك األصــناِص، وال تقصِّ

ــا  ، وقــال يف موضــع آخــر:69 أوأمَّ
                                                           

 .337لعربية معناها ومبناها، صد. متام حسانر اللغة ا63
 .40، 39الشهري)عبد اهلادي(ر اسرتاتيجيات اخلطاب، ص64
، منشـورات لمـد علـي بيضـون، 1التفتازاين)سعد الدين مسعود بن عمر(ر املطول  رح تل يص مفتـاح العلـوم، تـح: د. عبـد احلميـد هنـداوي، ط 65

 .153م، ص2001دار الكتب العلمية، بريوت ــ لبنان، 
 .338، 337ام حسانر اللغة العربية معناها ومبناها، صد. مت66
 .52، 51م، ص7919، مكتبة دار الرتا ، القاهرة، 2الشافعي)لمد بن إدري (ر الرسالة، حتقيا و رح: أمحد لمد  اكر، ط 67
 .62الشافعير الرسالة، ص68
 .76/  1ار ا،يل، بريوت، ]د ت[، ، حتقيا و رح: عبد السالم هارون، دالبيان والتبينيا،احظ )عمرو بن حبر(ر  69



            

 م2017يناير  (1)عدد ال -(1)المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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. أفــال يـذعالــد  كــالم ا،ــاحظ هــذا يف صــلب موضــود ســياق 70النِّصــبة فهــي احلــالذ الناطقــة بغــري اللفــظ، واملشــريةذ بغــري اليــدأ
 .احلال؟ 

تكــون عنايتذــه بــالكالم علــى حســب ه( ينصــح اخلطيــب العــريب بــااللتزام بــأمور، منهــا قولــه: أ276كــذلك ابــن قتيبــة)    
قامأ
ال
د، وجاللة امل ِر احلالفعل، وكثعرِة احلالشع ح أكثـر، يقـول: ه( يتكلم عن سياق احلال بوضو 392وابن جين) .71احلال، وقدع

فليت ِ عرِي إذا  اهد أبو عمر و، وابن أيب إسحاق، ويون ، وعيسى بن عذمر، واخلليل، وسيبويه، وأبـو احلسـن، وأبـو أ
زيـد، وخاللالـف األمحـر، واألصـمعّي، ومالـن يف الطبقــة والوقـت مـن علمـاء البلـدين، وجــوهال العـرب فيمـا تتعاطـاه مـن كالمهــا، 

، وال تضِبطه الروايات، فتذضطّر وتقصد له من أغراضها، أالالال تس تِفيد بتلك املشاهدة وذلك احلضور ماال تؤّديه احلكاياتذ
ويقول أيًضا: أومـن ذلـك مـا يـرو  يف احلـديث: ال صـالة ،ـار املسـجد ، 72أإىل قذصود العرب، وغوامض ما يف أنفسها

 .74أمن ال يذعّد خالفه خالفا. أي: ال صالة كاملة أو فاضلة، وحنو ذلك . وقد خالف يف ذلك 73إال يف املسجد

ــهبالِ كــذلك الشــاطيب يقــول: أ      ذ ع
ــهب، وامل ذ ع

إن كــل خــهب يقتضــي يف هــذه ا،هــة أمــورًا خادمــة لــذلك اإلخبــار، حبســب امل
هبالِ به، ونف  اإلخبار، يف احلال واملساق، ونود األسلوب: من اإليضاح واإلخفاء، واإلجياز واإلطناب، وغـري  ذ ع

عنه، وامل
 ل الشاطيب: األمور اخلادمة. هو ذاته ما يقصده احملد ون بقوهلم: مسمود الةروص اليت حتيط بالكالم. فقو  75أذلك

ومقتضى احلال (تلفر فإن مالقالامالاِت الكـالِم متفاوتاـلٌة، فالمالقالـامذ التنكـرِي يـذبالـاِينذ مقـامال التعريـف، ومقـامذ ويقول القزويين: أ    
ـِر يبـاينذ اإلطالِق يـذبالـاِينذ مقـامال التقييـِد، و  ِص، ومالقالـامذ القالصع ِر يبـاينذ مالقالـامال احلاـلذع مالقالـام التقـدِ  يبـاينذ مقـامال التـأخري، ومقـامذ الـذِّكع

ينذ مقامال خالفه، ومقامذ الفالصعِل يباينذ مقام الوالصعِل، ومقامذ اإلجياز يباينذ مقامال اإلطناب واملساواة، وكذا ِخطالابذ الذَِّكيِّ يبـا
يـــدّل علــى االهتمـــام بــاملعىن االجتمـــاعي النـــابض  77م القـــزويين هـــذا كمــا ذكـــر بعــض البـــاحثني. فكــال76أخطــابال الغالـــيبِّ 

باحلياة، وأمجلة املوقف املتحرك االجتماعي الذي يعتهب املتكلم جزًءا منـه، كمـا يعتـهب السـامع والكـالم نفسـه وغـري ذلـك 
ذجي ليشـمل كـل جوانـب عمليـة االتصـال مـن مما لـه اتصـال بـالتكلم... وذلـك أمـر يت طَـّى مسـرد التفكـري يف موقـف منـو 

 .78اإلنسان واجملتمع والتاريخ وا،غرافيا والغايات واملقاصدأ
                                                           

 .81/  1ا،احظر البيان والتبيني، 70
 . 13م، ص9731، دار الرتا ، القاهرة،  2ابن قتيبة)عبد اهلل بن مسلم(ر تأويل مشكل القرآن،  رحه ونشره: السيد أمحد صقر، ط 71
 .248/  1ابن جينر اخلصائص، 72
 .57/  3: دار الفكر. الكهب  السننالبيهقي، أبوبكر أمحد بن احلسني )ب ت(.  73
 .372، 371/  2ابن جينر اخلصائص، 74
،  يذطلـب 2الشاطيب)أبو إسحاق إبراهيم بـن موسـى(ر املوافقـات يف أصـول الشـريعة، عـىن بضـبطه وتفصـيله ووضـع ترامجـه: لمـد عبـد اهلل دراز، ط 75

 .67، 66 / 2م، 1975لبنان،  –للطباعة والنشر، بريوت من املكتبة التجارية الكهب  بأول  ارد لمد علي مبصر، دار املعرفة 
 .12، 11م، ص1985، دار الكتب العلمية، بريوت ــ لبنان، 1اخلطيب القزويينر اإليضاح يف علوم البالغة، املعاين والبيان والبديع، ط 76
 .333ينةر: د. متام حسانر األصول، ص 77
 املصدر السابا.78
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وبعد، فهذا قليل من كثري مما يـدّل علـى أنَّ العـرب األوائـل اهتمـوا كثـريا بـاملعىن وبكـل الوسـائل الـيت حتـدِّده وتوضـحه،    
وكيـــف ال وفهـــم املعـــاين يف اللغـــة العربيـــة يرتتَّـــب عليـــه الوصـــول إىل فهـــم أحكـــام الشـــريعة،  .ومـــن بينهـــا: )ســـياق احلـــال(

بلســان عــريب مبــنيفــالقرآن الكــر  
ــرة، ومهــا املصــدر 79 ألحكــام الشــريعة اإلســالمية.  انالرئيســ ان، وكــذلك الســنة املطهَّ

م الشــريعة لالكثــري منهــا يرجــع إىل اللغــة وإنَّ مــا نلمســه مــن وجــود تلــك االختالفــات الــيت وقعــت بــني الفقهــاء يف أحكــا
العربيـة. واألمثلـة علـى ذلـك كثـرية مذثعبالتالــٌة يف كتـب الفقـه اإلسـالمي، وقـد مـرَّ بنــا قبـل قليـل احلـديث الشـريف الـذي يتعلــا 
بصــالة جــار املســجد، فمــن كــان مــن الفقهــاء يهــتم بســياق احلــال يف فهــم مقاصــد الشــريعة، أدرك بفهمــه الواســع، أنَّ 

 د من هذا النص هو: األفضلية والكمالر ولذلك مل حيكم ببطالن الصالة إذا كانت يف غري ا،ماعة.املقصو 

النصـوص فقـط،  علـى ظـاهر ومن مل يدرك من الفقهاء أمهية سياق احلال يف فهم النصوص، أو مل يأخـذ بـه واعتمـد    
     اسع وكبري. ني احلكمنيأنَّ الفرق ب حكم ببطالن صالة جار املسجد إنع مل تكن يف املسجد مع ا،ماعة. وال  ك

ــــالةروص احمليطــــة      ــــدّل علــــى اهتمــــام علمــــاء اإلســــالم مــــن اللغــــويني والفقهــــاء واملفســــرين واحملــــدِّ ني وغــــريهم ب وممــــا ي
بالنصوص)ســياق احلــال(، أهنــم كــانوا أيذــوردون النصــوص علــى التقــد  للــنص بشــرح مقامــه الــذي قيــل فيــه، وهلــذا أيًضــا 

ّي نص من النصوص أكثر من مسرد معـاين ا،مـل الـيت يتكـّون منهـا الـنص، فلـو تصـفَّحنا ديـوان أّي  ـاعر يصبح  رح أ
لوجدنا سرية الشاعر، وِصالته باألحدا  مقّدمـة البـّد منهـا للـديوان، وهلـذا أيًضـا كانـت أسـباب النـزول هامـة يف تفسـري 

ــــت الكتــــب يف أســــباب نــــزول القــــرآن الكــــر 80آي القــــرآنأ ، ويف أســــباب ورود احلــــديث الشــــريف، ويف مقاصــــد ، فأذلِّفال
الشريعة، ويف أصول الفقه، ووجدنا منهم أيًضا اهتمامات بالقصص واملناسبات املتعلقـة بكـالم العـرب  ـعرًا ونثـرًا، وغـري 

ال، ذلك مما له عالقة با،وانب اليت متّ  الةروص احمليطة بالنصوص. وهذا كله يدل على تنبـه األوائـل ألمهيـة سـياق احلـ
وأ ره يف تعيني املعاين، لتصل إىل املستقِبل كما أرادها أصحاكا. يقول متام حسان: أينبغي لنا أنع نشـري إىل أنَّ املفّسـرين 
قد فطنوا منذ زمن سحيا يف القدم إىل الفرق بني ظاهر القرآن وباطنهر فكان فهمهم هلذا الفرق تفريًقا منهم بـني املعـىن 

، ولنتأمَّل كالم بعض األوائل عن أمهية معرفة أسباب نـزول آيـات القـرآن الكـر ، وأ رهـا العةـيم 81يأاملقايل واملعىن املقام
ه(: أإذع هـــي أو  مـــا جيـــب الوقـــوص 468واهلـــاّم يف الوصـــول إىل التفســـري الصـــحيح ل يـــات الكردـــة، يقـــول الواحـــدي)

وقصـــد ســـبيلها، دون الوقـــوص علـــى قصـــتها وبيـــان  عليهـــا، وأوىل مـــا تذصـــرالصذ العنايـــة إليهـــا، المتنـــاد معرفـــة تفســـري اآليـــة
، فهــو إذن يعــد  ســياق احلــال  ــرط وجــوب وصــحة مًعــا للوصــول ــــــ كمــا قــال ـــــ إىل  معرفــة تفســري اآليــة وقصــد 82نزوهلــاأ

ســـبيلها.  وكـــذلك الســـيوطي يذعـــدِّد فوائـــد الســـياق يف فهـــم املعـــىن، وخيتمهـــا بقولـــه: أومنهـــا: الوقـــوص علـــى املعـــىن وإزالـــة 
                                                           

 ، الشعراء. 195اآلية  79
 .335، 334م حسانر األصول، صد. متت80
 .339د. متام حسانر اللغة العربية معناها ومبناها، ص81
 .4م، ص1968الواحدي)أبو احلسن علي بن أمحد(ر أسباب النزول، مؤسسة احلليب و ركاه للنشر والتوزيع، القاهرة، 82
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، كذلك يذكر السيوطي أمثلة على اعتماد الصحابة والعلماء مـن بعـدهم علـى أسـباب النـزول للوصـول إىل 83 كالأاإل
ِإنَّ الصَّفالا والالعمالرعوالةال ِمنع  العالائِِر اللَّهِ ومن ذلك قوله: فهم أحكام الشريعة من اآليات الكردة، ومن ذلك مثاًل قوله: أ

84 
ــًكا بــذلك، وقــد ردَّت  اآليــة فــإنَّ ظــاهر لفةهــا ال يقتضــي ــرعٌض. وقــد ذهــب بعضــهم إىل عــدم فرضــيَّته متس  ــععيال فاـل أنَّ السَّ

ــععي بينهمــار ألنــه مــن عمــل ا،اهليَّــة.  عائشــة علــى عــروة يف فهمــه ذلــك بســبب نزوهلــا، وهــو أنَّ الصــحابة تالــأالهَّذوا مــن السَّ
ا بـأدقِّ تفاصـيل الةـروص احمليطـة باآليـات، كالبيئـة وتدر اإل ارة هنا إىل أنَّ علماء أسباب النـزول قـد اهتمـو . 85فنزلتأ

اليت نزلت فيها اآلية الكردة، وزماهنا، وهل اآلية مكيـة أو مدنيـة، حضـرية أو سـفرية، هناريـة أو ليليـة، صـيفية أو  ـتائية، 
معرفـة الوقـف واالبتـداء، وما تكرَّر نزوهلا، وما تـأخَّر حكمهـا عـن نزوهلـا، ومـا تـأخَّر نزوهلـا عـن حكمهـا، وكيفيَّـة إنزاهلـا، و 

وبيــان املوصــول لفةًــا املفصــول معــىًن، ومعرفــة اإلمالــة والفــتح ومــا بينهمــا، واإلدغــام واإلظهــار واإلخفــاء واإلقــالب، واملــد 
 والقصر، ومعرفة احملكم يف القرآن واملتشابه، واخلاص والعام، واجململ واملفصل، واملطلالا واملقيَّد، واحلقيقة واجملاز، وقد عدَّ 

 . 86منها السيوطي هانني نوًعا

ولقـــد نةـــرت يف بعـــض كتـــب  ـــروح احلـــديث، فوجـــدت أصـــحاكا يعتمـــدون كثـــريا علـــى الســـياق يف  ـــرح احلـــديث     
الشـــريف، ويف اســـتنباط األحكـــام منـــه. فمـــثاًل: فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحيح الب ـــاري تكـــرَّرت فيـــه كلمـــة الســـياق أكثـــر 

ومجيع ما قدمناه مبين على ظاهر السياق الوارد هنا(، )وهو ظاهر السياق ويؤيده ما ( مرة. ومن ذلك مثاًل: )470من)
رويناه يف فوائد العراقيني(، )وكأن من أدرجه يف رواية بـن عبـاس مشـى علـى ظـاهر السـياق(، )ففـي السـياق مـا يسـتأن  

ا دخل به املسـجد(، )وهـذا السـياق به لذلك(، )بل السياق ير د إىل أنه قبل قوله فيه(، )فهذا السياق يدل على أنه م
يــدل علــى أهنــا يف ذلــك الوقــت كانــت قــد اندرســت(. وقــال ابــن حجــر: أالتغــاير يقــع تــارة بــاللفظ وهــو األكثــر، وتــارة 

. وينقــل عــن ابــن عطيــة قولــه: أ)إمنــا( لفــظ ال يفارقــه املبالغــة والتأكيــد حيــث وقــع، 87بــاملعىن، ويذفهــم ذلــك مــن الســياقأ
. وكذلك نلحظ دور السياق بارزًا أ ناء  رحه لقوله صلى 88إنع دخل يف قصة ساعدت عليهأويصلح مع ذلك للحصر 

اهلل عليه وسلم: )أو امرأة(، حيث يقول: أقيل: التنصيص عليها من اخلاص بعد العام لالهتمام بـه. وتعقبـه النـووي بـأنَّ 
 . 89ب بكوهنا يف سياق الشرط فتعمألفظ دنيا نكرة وهي ال تعم يف اإل بات فال يلزم دخول املرأة فيها. وتعق

                                                           
حَّحه وخـرَّج آياتـه: لمـد سـامل ها ـم، منشـورات لمـد علـي السيوطي)جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر(ر اإلتقان يف علوم القرآن، ضبطه وص83

 .59/  1م، 2003بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت ـــ لبنان، 
 البقرة. 158اآلية 84
 .61، 60، 59/  1السيوطير اإلتقان يف علوم القرآن، 85
 .16/  1ينةر: املصدر السابا، 86
بشـرح صـحيح الب ـاري، راجعـه: قصـي لـب الـدين اخلطيـب، رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه: لمـد ابن حجر العسقالين)أمحد بن علـي(ر فـتح البـاري 87

 .23/  1م، 1986القاهرة،  ، دار الريان للرتا ،1فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وتصحيح تاربه وحتقيقه: لب الدين اخلطيب، ط 
 .19/  1املصدر السابا، 88
 .24/  1املصدر السابا، 89
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يقــول أمحــد أمــني عــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه: أكــان جيتهــد يف تعــرص املصــلحة يف أحكامــه، وهــو أقــرب     
ن عــن عمــر أيًضــا: أإنَّ عمــر مل ا، ويقــول متــام حســ90 ــيء إىل مــا يعــهّب عنــه اآلن باالسرت ــاد بــروح القــانون ال حبرفيتــهأ

ال، أو بعبـارة أخـر  مل يكـن يكتفـي مبنطـوق اآليـة أو احلـديث، وإمنـا كـان يتوغَّـل يف سـبيل معرفـة يكن يكتفي مبعـىن املقـ
أســباب النــزول وظروفــه االجتماعيــة والتارخييــة، أي: أنــه كــان يت طَّــى املعــىن احلــريف إىل املعــىن االجتمــاعي وال يقــف عنــد 

 .91معىن املقال وإمنا يضم إليه معىن املقامأ

 املثال: على سبيل لك الةروص احمليطة أي: سياق احلال أمور كثرية غري اليت سبقت، منهاويدخل يف ت      

 ــ الحركة الجسمية:1
مع الباحثون على أنَّ احلركة ا،سمية هلا عالقة كبرية وهامة يف توضيح املعـاين، واحلركـة ا،سـمية كمـا يقـول       يكاد جيذ

اإلنســـان كيفمـــا اتَّفـــا، وإمنـــا هـــي نةـــام يتعلمهـــا اإلنســـان داخـــل بعـــض البـــاحثني: أليســـت مســـألة عضـــوية يســـت دمها 
 .92اجملتمع، وهلا أمناطها اخلاصة بالثقافةأ

 هل تنبَّه علماؤنا األوائل ألمهية العالقة بني احلركة ا،سمية واملعاين؟ 

يــــر  بعـــــض البــــاحثني أنَّ هـــــذه العالقــــة مـــــن اكتشــــافات العصـــــر احلــــديث، وينســـــبون هــــذا االكتشـــــاص إىل العـــــامل     
األنثربولـوجي )راي بــري دوســل(. يقـول الراجحــي يف معــرض حديثـه عــن اللغــة واحلركـة ا،ســمية: أهــذا ميـدان جديــد مــن 

خــــرية، واصــــاًل درس اللغــــة بدراســــة اجملتمــــع ميــــادين الــــدرس، أخــــذ يســــلك طريقــــه إىل البحــــث العلمــــي يف الســــنوات األ
ــا مــن جوانبــه. وصــاحب هــذا العلــم الــذي  واإلنســان. وهــو هــرة مــن هــرات اتســاد علــوم االتصــال، ودثــل اآلن جانًبــا مهمع

 .93ارتاد طرائقه وأصَّل منهجه هو العامل األنثربولوجي راي بريدوسلأ

وا هلــذه العالقــة أيًضــا، و ــد ذلــك واضــًحا يف مؤلَّفــات كثــريين مــنهم، والــذي يبــدو يل هــو أنَّ علماءنــا األوائــل تنبَّهــ    
 ه(:255وإ ارات كثرية نذِقلـت عـنهم تـدل علـى اهتمـامهم كـذه العالقـة، وفيمـا يلـي أمثلـة علـى ذلـك: يقـول ا،ـاحظ)

النعِكـب، إذا تباعالـدال الش صـان، وبـالثَّوب و 
بالسَّـيف، وقـد يتهـدَّد رافـعذ أأّما اإل ارة فباليد، وبالرأس، وبالعني واحلاجـب وامل

ـــوط، فيكـــون ذلـــك زاجـــراً، ومانعـــاً رادعـــاً، ويكـــون وعيـــداً وحتـــذيراً  ـــيف والسَّ ، ولنتأمـــل أيًضـــا قولـــه يف أمهيـــة احلركـــة 94أالسَّ
واإل ارةذ والّلفظذ  ـريكاِن، ونِععـمال العـونذ هـي لـه، ونعـم الرتمجـانذ هـي عنـه. ومـا أكالثـرال مـا تنـوب ا،سمية للمعاين، يقول: أ

ويزيـد يف توضـيح أمهيـة اإل ـارة فيقـول: أويف اإل ـارة بـالطَّرعص واحلاجـب وغـري ذلـك  95أعن الّلفعِظ، وما تـذغعيِن عن اخلـطِّ 
                                                           

، ملتزمـة الطبـع والنشـر: مكتبـة النهضـة 11، ط -يبحث عن احلياة العقلية يف صـدر اإلسـالم إىل آخـر الدولـة األمويـة–(ر فجر اإلسالم أمني)أمحد90
 .238م، ص1975املصرية ألصحاكا حسن لمد وأوالده، القاهرة، 

 . 338د. متام حسانر اللغة العربية معناها ومبناها، ص91
 .42وم اجملتمع، صد. الراجحي)عبده(ر اللغة وعل92
 .41املصدر السابا، ص93
 .77/  1ا،احظر البيان والتبيني، 94
 .79، 78/  1املصدر السابا 95
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ها بعــضذ النَّــاِس مــن بعــض، وخيذعفوهنــا مــن ا،لــيِ  وغــرِي ا،لــي .  مــن ا،ــوارح، مرفــٌا كبــري ومالعذونــة حاضــرة، يف أذمــور  يســرتذ
وقـد ، مث ساق أبياتًا من الشعر، فقـال: أ96أنَّاسذ معىنال خاّص اخلاّص، و،الالِهلوا هذا الباب البّتةولوال اإل ارةذ مل يالتفاهم ال

 قال الشاعر يف دالالالت اإل ارة:

عـــــور  ولـــم تتكال         لَّمِ أ ارتع بطالرعِص العني ِخيفةال أهِلها ** إ ـــــارةال مذع

 ** وأهاًل وسهاًل باحلبيب املتيَّمِ فأيـعقالنعتذ أنَّ الطَّرعصال قد قال مرحًبا       

 وقال اآلخر: 

 ولِلقـــلـــب علــى القــلــب ** دلــيــٌل حــيـنال يلـقــاهذ               

 ويف النَّاِس مـن الناس ** مــقـايـيــ ذ وأ ــبــاهذ               

  97أويف العـنِي غـىًن للـمـر **ِء أنع تــنـطــاال أفــواهذ               

مية يف  ر احلركــة ا،ســلــى علــم بــأإىل آخــر األبيــات الــيت ذكرهــا يف هــذا املعــىن. والــيت تــدل علــى أنَّ أصــحاكا كــانوا ع   
 ه األبيات. عنيون كذمتوضيح املعاين. وقد ال أكون مبالًغا إذا قلت إنَّ عامة الناس على علم بذلك، ألهنم 

ية، فيقــول: أوحذســنذ اإل ــارة باليــِد والــرأِس، ِمــن متــام حســن البيــان ويســتمر ا،ــاحظ يف احلــديث عــن احلركــة ا،ســم   
ل والتقالت ل ، واستدعاء الّشهوة، وغري ذلك من األمور باللسان، مع الذي يكون مع اإل ارة من الدَّلِّ والشَّكع  . 98أوالتالثاـلينِّ

 هــذا املعــىن، وأطــال حتــد  يف ه(  ــد ابــن جــين بعــد أنع 392فــإذا انتقلنــا مــن عصــر ا،ــاحظ إىل عصــر ابــن جــين)     
 : الشرح فيه، ذكر قول الشاعر

!  تقول ـــ وصكَّت وجهالها بِيِمينها ـــ **  أباـلععِليال هذا بالرحالى املتقاعِ             ذ

نـا  -مـن غـري أن يـذكر صـكَّ الوجـه-مث علَّا عليه بقوله: أفلو قال حاكيا عنها: أبعلي هذا بـالرحى املتقـاع       ألعلمال
ــه ملَـّـا حكــى احلــال فقــال: وصــكَّت وجههــا، عذلِــم بــذلك قــّوة إنكارهــا، وتعــاظذم بــذلك أ بــة منِكــرة، لكّن هنــا كانــت متعجِّ

ـ   الصورة هلا، هذا مع أنك سامع حلكاية احلال، غريذ مشاِهد هلا، ولو  اهدهتا لكنت كـا أعـرص، ولِعةـم احلـال يف ناـلفع
ذعال 
هبال كامل ذ ع

اِيِن، ولو مل يالنقل إلينا هذا الشاعر حال هذه املـرأة بقولـه: وصـّكت وجههـا، تلك املرأة أبني، وقد قيل: لي  امل
ــفع بــِه  ــرحذ األحــوال  مل نعــرص بــه حقيقــة تعــاظذم األمــر هلــا. وليســت كــّل حكايــة تذــروال  لنــا، وال كــّل خــهب  يذنقــل إلينــا يذشع

ه لـو حضـرناهاأ مث ذكـر أبياتًـا أخـر  دكنـا نفيـ  بِه. نعم ولو نذقلت إلينا مل نذِفد بسـماعها مـا -كانت-التابعة له، املقرتنة 
                                                           

 املصدر السابا.96
 املصدر السابا.97
 املصدر السابا.98
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ووضَّح دور احلركة ا،سمية يف توضيح املعىن، مث ختم كالمه بقوله: أوقال يل بعض مشاخينا رمحه الّله: أنا ال أحِسن أن 
 . 99أكلِّم إنسانا يف الةلمةأ

، 100لإلنســان عشــرين ألــف تعبــري وجهــيوإذا كــان علمــاء الفســيولوجيا يقولــون: إنَّ عضــالت الوجــه دكنهــا أنع تقــدِّم    
 .101ه( ذكر منها قرابة األربعني تعبريا من التعبريات واملعاين اليت تتولَّد عن حركات العني فقط430فإنَّ الثعاليب)

 ــ ما يـُْعَرُف عند اللغويين بـ)اللغة الجانبية(: 2
أي أهنــا ليســت تلـــك األلفــاظ الـــيت  مصــطلح قصــد بـــه اللغويــون تلـــك أا،وانــب الصــوتية الـــيت تصــاحب الكـــالم.      

، فــالتغرّي يف 102ينطقهــا املــتكلم ولكنهــا حالــة الصــوت عنــد نطــا األلفــاظ ارتفاًعــا أو اأفاًضــا أو تنغيًمــا أو غــري ذلــكأ
طبقـات الصــوت أ نـاء الكــالم يسـاعد علــى حتديـد املعــاينر فـال  ــكَّ يف أنَّ نغمـة الفــرح غـري نغمــة احلـزن، ونغمــة الرجــاء 

وهكـذا.. فتغـرّي طبقـات الصـوت وتنوعهـا يـدل علـى معـاين (تلفـة ال حتملـه األلفـاظ وحـدها،  103بة الرجاءغري نغمة خي
 . 104بل قد تؤدي أحيانًا عك  ما تؤديه األلفاظ املنطوقة ذاهتا

الزائـدة تـدل يف األغلـب علـى احلـدَّة  ترجـع إىل مـا يقتضـيه حـال اخلطـاب، فـأــالسرعة أالهذ طع كذلك فإنَّ سرعة الصوت وبذ    
والغضــــب أو الــــرأي القــــاطع... أمــــا النطــــا البطــــيء املقطَّــــع فاألغلــــب أنــــه يذشــــري إىل الســــ رية أو عــــدم الرضــــا أو عــــدم 

 . 105التصدياأ

 هل اهتم علماؤنا األوائل كذه اللغة ا،انبية؟

ة )اللغة الصوتية(، ومن ذلك على سـبيل املثـال ال احلصـر، الذي يبدو يل أنَّ علماءنا األوائل اهتموا كذه اللغة ا،انبي   
قوهلم: سري عليه ليل وهم يريدون: ليل طويل. وكأن هذا إمنا حذفت فيه الصفة ِلمالا دل من احلال على قول ابن جين: أ

لـه: طويـل موضعها، وذلك أنك حتّ  يف كالم القائل لذلك من التطويح  والتطريح والتف ـيم والتعةـيم مـا يقـوم مقـام قو 
أو حنو ذلك. وأنت حتـّ  هـذا مـن نفسـك إذا تأّملتـه. وذلـك أن تكـون يف مـدح إنسـان والثنـاء عليـه، فتقـول: كـان واهلل 
رجال! فتزيد يف قوة اللفظ بـ)اهلل( هذه الكلمة، وتتمكَّن يف متطيط الالم وإطالة الصوت كـا )وعليهـا( أي: رجـال فاضـال 

ذلك تقــول: ســألناه فوجــدناه إنســانا! ومتّكــن الصــوت بإنســان وتفّ مــه فتســتغين أو  ــجاعا أو كردــا أو حنــو ذلــك. وكــ
                                                           

 .247، 246، 245/  1ابن جينر اخلصائص، 99
 .42ينةر: د. الراجحي)عبده(ر اللغة وعلوم اجملتمع، ص100
، دار 3عاليبر فقه اللغة وسر العربية،  حققه ورتبه ووضع فهارسه: مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، عبد احلفيظ  ـليب. ط ينةر: أبو منصور الث101

 . 124، 123، 122الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ]د ت[ ص
 .36د. الراجحي)عبده(ر اللغة وعلوم اجملتمع، ص102
 .226ومبناها، صينةر: د. متام حسانر اللغة العربية معناها 103
 .36ينةر: د. الراجحي)عبده(ر اللغة وعلوم اجملتمع، ص104
 . 39املصدر السابا، ص105
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بذلك عن وصـفه بقولـك: إنسـانا مسالعحـا أو جـوادا أو حنـو ذلـك. وكـذلك إن ذممتـه ووصـفته بالضـيا قلـت: سـألناه وكـان 
 .106أو حنو ذلكإنسانا! وتاـلزعِوي وجهك وتقطّبه، فيغىن ذلك عن قولك: إنسانا لِئيما أو حلالزا أو مب َّال أ

 النتائـــــــــــــــــــج:
 قّرر ما يلي:أأن  من خالل ما سبا دكنين    

 منــه فــرتاء وكــالم اهللعراب هــو اوتفســري القـرآن مــن غــري معرفــة بــاإلــ لإلعـــراب قيمــة حيويّــة يف حتديــد املعــىن وتوضــيحه، 1
 م الصحيح.املعاين الفهم السليإعراب النصوص مدخٌل بالغ األمهية، وأساٌس متنٌي لفهم و براء، 

اد القواعـد وا املـتكلم اتبـاب، فـألزمـ مثلما أدرك األوائل حكم اإلعراب على املعىن، أدركوا أيًضا حكم املعىن على اإلعـر 2
يــة إذا للقواعــد النحو   يســّلمواالنحويــة، وعــّدوا ذلــك تعويًضــا عــن الســليقة العربيــة الســليمة، لكــنهم يف الوقــت ذاتــه مل

 ىل معىن غري سليم أو غري مناسب.أدَّت إ

 ين.وضيح املعاتيف من القرائن اليت يـذععتالمالدذ عليها  هوـ لسياق احلال دور بارز يف الدرس اللغوي و 3

مل  قســام: فمــنهم مــنأىل  ال ــة إـــ آراء البــاحثني احملــد ني حــول إدراك علمائنــا األوائــل لنةريــة الســياق، كانــت منقســمة 4
لفـــة عـــن إدراك طريقـــة (تيذشـــر إىل إدراكهـــم لـــه عنـــدما تنـــاول نةريـــة الســـياق، ومـــنهم مـــن يـــر  أهنـــم أدركـــوه ولكـــن ب

  ني.   مبثل إدراك التداوليني احملد التداوليني احملد ني، ومنهم من ذهب إىل أهنم أدركوه

 اللغوي.  د ني يف الدرسوليني احملـ الدالئل والشواهد تؤّكد أّن علماءنا األوائل قد أدركوا السياق مبثل إدراك التدا5

 تعـين ن املسـميات، المـغـري ذلـك  ـ تسمية هذه الةاهرة باملقام، أو بسياق احلـال، أو مبقتضـى احلـال، أو بالنِّصـبة، أو6
اين يف حتديد املع لك الةروصتأنَّ هناك اختالفا يف ا،وهر، فكلها تعين البحث يف الةروص احمليطة بالنصوص ودور 

  .وتوضيحها
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 المصدر والمراجع:   
ـــو الفـــتح عثمـــان )ا-1 عـــة دار ، القـــاهرة: مطب(2ط ) .(. اخلصـــائص: حتقيـــا: لمـــد علـــي النجـــار1952بـــن جـــين، أب

 الكتب املصرية.

لــدين (. فــتح البــاري بشــرح صــحيح الب ــاري: راجعــه: قصــي لــب ا1986قالين، أمحــد بــن علــي )ابــن حجــر العســ-2
ين قيقـه: لـب الـداربـه وحتاخلطيـب، رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه: لمـد فـؤاد عبـد البـاقي، قـام بإخراجـه وتصـحيح ت

 القاهرة: دار الريان للرتا .  .اخلطيب

 لـدينلمـد ليـي ا ن عبد اهلل )ب ت(.  رح ابن عقيل على ألفيـة ابـن مالـك: حتقيـا:الدي ابن عقيل اهلمداين، كاء-3
 .  2عبداحلميد، ط 

كالمهــا، علــا   (. الصــاحيب يف فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب يف1997و احلســني أمحــد )ابــن فــارس، أبــ-4
 .بريوت: دار الكتب العلمية .عليه ووضع حوا يه: أمحد حسن بسج

ـــة، عبـــد اهلل بـــن مســـلم )-5 ،  (2ط . )د صـــقر(. تأويـــل مشـــكل القـــرآن،  ـــرحه ونشـــره: الســـيد أمحـــ1973ابـــن قتيب
 القاهرة: دار الرتا . 

يــي الــدين نصــاري، أبــو لمــد عبــد اهلل )ب ت(. مغــين اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، حققــه: لمــد لابــن هشــام األ-6
 عبداحلميد.

 عطية.  عبد الباري ين يف تفسري القرآن العةيم: ضبطه وصحَّحه: علياأللوسي، لمود )ب ت(. روح املعا-7

ط . )يبحــث عــن احليــاة العقليــة يف صــدر اإلســالم إىل آخــر الدولــة األمويــة: (. فجــر اإلســالم 1975أمــني، أمحــد )-8
 ، القاهرة: مكتبة النهضة املصرية .(11

 مشا: مطبعة الرتقي.دالعربية: حتقيا: لمد البيطار،  (. أسرار1957ألنباري، أبو الهبكات عبد الرمحن بن لمد )ا-9

 لبيهقي، أبوبكر أمحد بن احلسني )ب ت(. السنن الكهب : دار الفكر.ا-10

احلميـــد  (. املطـــول  ـــرح تل ــيص مفتـــاح العلـــوم: حتقيــا: عبـــد2001لتفتــازاين، ســـعد الــدين مســـعود بـــن عمــر )ا-11
 بريوت: دار الكتب العلمية. هنداوي، 

ا، وإبــراهيم رســه: مصــطفى الســقيب، أبــو منصــور )ب ت(. فقــه اللغــة وســر العربيــة، حققــه ورتبــه ووضــع فهاالثعــال-12
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.  (.3ط ) .األبياري، وعبد احلفيظ  ليب

 ا،يل. ،احظ، عمرو بن حبر )ب ت(. البيان والتبيني: حتقيا و رح: عبد السالم هارون، بريوت: دارا-13



            

 م2017يناير  (1)عدد ال -(1)المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   
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 (.2ط ) .(. دالئـل اإلعجـاز: حققـه وقـدم لـه: لمـد رضـوان الدَّايـة، وفـايز الدَّايـة1987ا،رجاين، عبد القـاهر )-14
 دمشا: مكتبة سعد الدين. 

 (. كتاب النحو العريب بني الصناعة واملعىن:  1999دالفتاح لمد )حبيب، عب-15

ار دالــــدار البيضــــاء :   .ل الفكــــر اللغــــوي العــــريبول دراســــة ايبســــتمولوجية ألصــــو (. األصــــ1981حّســــان، متـّـــام )-16
 الثقافة.

 الدار البيضاء: دار الثقافة. .ة العربية معناها ومبناهاحسَّان، متَّام )ب ت(. اللغ-17

 الكتب العلمية. : دار بريوت .(. اإليضاح يف علوم البالغة، املعاين والبيان والبديع1985ب القزويين )اخلطي-18

 النشر.و لنهضة العربية للطباعة بريوت : دار ا .)ب ت(. فقه اللغة يف الكتب العربية الراجحي، عبده-19

 بريوت : دار النهضة العربية. (.2ط ) .جملتمع(. اللغة وعلوم ا2004الراجحي، عبده )-20

 ائ .، دار النف6(. اإليضاح يف علل النحو، حتقيا: مازن املبارك، ط 1996لزجاجي، أبو القاسم )ا-21

. وأمناطه الرتكيبية (. التعبري االصطالحي دراسة يف تأصيل املصطلح ومفهومه ومساالته الداللية1985كي، كر  )ز -22
 مكتبة اال لو املصرية.  القاهرة: 

 لكتب العلمية.ا(، بريوت: دار 2م(. املستقصى يف أمثال العرب: )ط 1977الز(شري، لمود بن عمر ) -23

دار  بـريوت: .ب بـو ملحـم(. املفصـل يف صـنعة اإلعـراب: قـدم لـه وبوَّبـه: علـ1993) مـر، لمـود بـن عالز(شري-24
 ومكتبة اهلالل.

 محالالاة : مكتبة دار الدعوة. .(. اجملاز يف البالغة العربية1974السامرائي، مهدي صاحل )-25

 ،كلمـــة. مسلـــة األمحديـــة ل(. القيمـــة املعنويـــة لتغيـــري احلركـــة يف آخـــر ا2000الســـعدي، عبـــد القـــادر عبـــد الـــرمحن )-26
(6،)253- 292  . 

 اعة والنشر.بريوت: دار النهضة العربية للطب. لم اللغة، مقدمة للقارئ العريبعالّسعران، لمود )ب ت(. -27

 . 200 -159(، 9(، اللغة واملناسبات العقلية. مسلة األمحدية، )2001مان، عدنان لمد )سل-28

نـون: حتقيـا (. الـدر املصـون يف علـوم الكتـاب املك1994العبـاس بـن يوسـف ) السمني احلليب،  هاب الـدين أبـو-29
ا، قــدم لــه يــد النــو وتعليــا: علــي لمــد معــوض، وعــادل أمحــد عبــد املوجــود، وجــاد (لــوص جــاد، وزكريــا عبــد اجمل

 بريوت: دار الكتب العلمية.  .وقّرظه: أمحد لمد صرية

 (.3ط ) .(. الكتــاب: حتقيــا و ــرح عبــد الســالم هــارون1988) ســيبويه، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قالنــهب-30
 بريوت: دار الكتب العلمية.  



            

          و عجيلــةلحسين مصطفى عبد الرحيم أبا                       ـــــهوتــوضيحــــأهمية اإلعـــراب والسياق فـي تحــديـــد الـمعـــنــــى                   
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(. اإلتقــان يف علــوم القــرآن: ضــبطه وصــحَّحه وخــرَّج 2003الســيوطي، جــالل الــدين عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر )-31
 بريوت: دار الكتب العلمية. .آياته: لمد سامل ها م

فقـات يف أصـول الشـريعة: عـىن بضـبطه وتفصـيله ووضـع (. املوا1975بـن موسـى )الشاطيب، أبـو إسـحاق إبـراهيم -32
 بنان: دار املعرفة للطباعة والنشر.ل-بريوت(. 2ط ) .ترامجه: لمد عبد اهلل دراز

كتبــة دار القــاهرة: م (.2ط ) .(. الرسـالة: حتقيــا و ــرح: أمحـد لمــد  ـاكر1979مــد بـن إدريــ  )الشـافعي، ل-33
 الرتا .

ار الكتـــب د(. اســـرتاتيجيات اخلطـــاب مقاربـــة لغويـــة تداوليـــة: بنغـــازي: 2004لشــهري، عبـــد اهلـــادي بـــن ظـــافر )ا-34
 .الوطنية

 -295(، 1يـة، )(.  نائية اللغة والكالم البحـث عـن ا،ـذور. مسلـة األمسر 2003لشيماوي، عبد السالم (زوم )ا-35
331 . 

 : دار العلم للماليني.تبريو  (.7ط )للغة ا(. دراسات يف فقه 1978الصاحل، صبحي )-36

ن الثـــامن (. تـــاريخ النقـــد األديب عنـــد العـــرب، نقـــد الشـــعر مـــن القـــرن الثـــاين حـــىت القـــر 1981بـــاس، إحســـان )ع-37
 بريوت: دار الثقافة. (.3ط) .اهلجري

 مكة املكرمة. (.4ط ) .(. الصحاح ومدارس املعجمات العربية1990بد الغفور )عطَّار، أمحد ع-38

. لــةغويــة مقارنــة مزيــدة ومعدَّ ل(. خصــائص العربيــة يف األفعــال واألمســاء ــــ دراســة 1992يرة، إمساعيــل أمحــد )عمــا-39
 عمان: دار حذنني  للنشر والتوزيع وخدمات الطباعة.  (.2ط)

 دار اإلسالمي.طرابل : دار امل .(. بالغة التقد  والتأخري يف القرآن الكر 2006بو القاسم )عون، علي أ-40

 .بريوت: عامل الكتب (.2ط )(. معاين القرآن 1980ن زياد )الفراء، أبو زكريا حي  ب-41

 الفضـل إبـراهيم، لقاضي ا،رجاين، علي بن عبدالعزيز )ب ت(. الوساطة بني املتنيب وخصومه: حتقيـا: لمـد أبـوا-42
 بريوت: املكتبة العصرية.. وعلي لمد البجاوي

ــي بــن أيب طالــب القيســّي القــريوايّن، أبــو لمــد-43 ــِكل إعــراب القــرآن، حققــه و 2002) مالكِّ علَّــا عليــه: ياســني (. مذشع
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