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 لداللة النحوية عند النحاة العرب (اعنوان البحث ) 

 
من البحث المذكور. وقد توصل الباحثان ( 1٤الى الصفحة )في المحاضرة السابقة  وصلنا 

للجملة او  ةاإلعرابير سلكه النحاة للكشف عن دالالت النص وهو الوجوه خا آن هناك اتجاه  الى أ
  .التركيب

الباحث يستعين بالدالالت للوصول الى ن ط بين مفهومي الداللة والمعنى ؛ ألوهذا الكالم فيه خل
، ن الداللة هي الكاشفة ؛ألوال يكشف الدالالت  صيد المعنى هي الدالالت المعنى ووسيلته الى 

 .عنها  مكشوف وليست
 

:" يعني ذلك فهم غير  نلذلك يقوال ين  باحثالداللة هي المعنى عند الوهذا التعبير يوحي بأن 
 . داللة واحدة من التركيب " فغير داللة واحدة يقصد بها الوجوه االعرابية

ى وحالة تؤشر اللفاظ ولكل لفظ داللة وهذه الوجوه لها أ .ن الوجوه هي المعاني النحويةفنقول إ
ليست هي الوجه النحوي ولفاظ لوجه هو المعنى والداللة حالة األو الوجه ، فاالمعنى النحوي أ

ك لذو ن رب  لى ذلك قوله تعالى :"ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك إ عمثاال   اوضرب
ذا تحليال يعتمد على التأويل وه اآليةهذه  فقد حلال.٤٣" فصلت اآلية ليم مغفرة وذو عقاب أ

 قدر :ما يقول لك كفار قومكللفعل المبني المجهول )قيل( .فتارة ي تقدير الفاعل التأويل هو 
فالفاعل هو كفار وكذلك يقدر المفعول به للفعل )قيل( يقدره "من الكلمات والمطاعن في الكتب 

جملة  (ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم)  هنا الجملة قد تم معناها لذلك تكون جملة "المنزلة 

 ن ما قبلها تركيب تام .؛ألاستئنافية 
 

ال مثل ما قال للرسل من لك هللا إ لما يقو)الفاعل لفظ الجاللة )هللا( والتقدير والتقدير الثاني 
ال ما )الذي( ك إي ما يقول رب  ، أ  ال(بعد )إ من االسم الموصول )ما( فتكون الجملة بدال   (قبلك

( من )ما فتكون الجملة بدال   (ليملذو مغفرة وذو عقاب أن ربك )إفجملة  .ثم القول هو .قال للرسل
 .االسم الموصول

لة بدل فما هو ن هذه الجملجملة استئنافية والمعنى الثاني أن هذه ااذن لدينا معنيان المعنى األول أ
 .الوجه االعرابي هو الذي يكشف المعنى بعده  ن  فإ،  على المعنى ؟  الدليل

 الدال االعراب ، فأين الداللة هنا وما هوا في وجهين واعتمدا فيهما كتب   والباحثان قد ذكرا
 ؟ والمدلول

الكفار ( يقال)فاعل ن اعل للفعل المبني للمهول )قيل( فإذا قلنا إوهو تقدير الف عرابي لدينا وجه إ
ذه ن ه. فكيف استدل الباحثان على أن الداللة هي تمام معنى الجملة؛ألتكون جملة استئنافية 

 الجملة استئنافية ؟
هي  رتبط الجملة االولى التيفال ت .فاعل هو الكفارالدليل هو تمام الجملة التي قبلها عند تقدير 

قولهم هذا فلو كان .(ن ربك لذو مغفرة..مقول القول بالجملة الجديدة أي ليست من قول الكفار )إ
ن وهو الداللة على أام هو القرينة وهذا المعنى الت.فمعنى الجملة االولى تام  .لكانوا مؤمنين

 ، هذا الوجه االول.الجملة استئنافية 
فهو تقدير فاعل وهو  و المعنى النحوي الثاني وهو كون الجملة الثانية بدال  أما الوجه الثاني أ

والداللة هي حاجة االسم الموصول "ما الجملة الثانية با فيكون معنى الجملة االولى مرتبط  "هللا" 
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 "قال"نها ال تكفي لبيان فعلى الرغم من أن  صلة الموصول توضحه إال أ .فظ يوضحهل" الى 
عطيت ا ، وأنت عندك أكثر من أخ. ولو قلت : أخاك كتاب  : أعطيت أتقول  بدل يوضح ويبين.فال
مع  البدل يبين ويخصص المبدل منه المشتركاذن  .فقد حددته وخصصته ا.ا كتاب  خاك محمد  أ

 .ظ لفامن األ مجموعة
 ؟م الوجه االعرابي يحمل داللة أعرابي هو الداللة أ الوجه اإل /ؤال س
تكشف المعنى الثاني المطلوب اي أن  عرابي " المعنى النحوي" له داللةاإلالوجه / وابه ج

 خر وهو المطلوب .ا آحيانا له داللة تكشف معنى نحوي   المعنى النحوي أ
التركيز على  ومن تلك المظاهراية النحاة بالدالالت ن هناك مظاهر تدل على عنان أوذكر الباحث

:"وقوفهم على التراكيب التي تحتمل غير داللة واحدة "  قاالكثر من داللة التراكيب التي لها أ
 ابن جني في باب في توجيه اللفظ اللغوي الواحد الى معنيين اثنين . همثال ذلك ما ذكر

 
مخالفة لما ذهب إليه الباحثان وهذه الرؤية  .لمعنىن الداللة تساوي اكالم يظهر أمن هذا الو

 .ل المعنى ليحجراءات التي يقوم بها الباحث لتواإلن الداللة تعني التطبيق عندما ذكرا أ
ن الباحثين خلطا بين الداللة والمعنى انهما عبرا عن المعنيين عند ابن جني بقولهم ودليلنا على أ

 ن يقوال "غير معنى واحد " .ي المفاهيم أدة" والدقة العلمية ف"غير داللة واح
 

عند ساليب الداللة" وهذا المفهوم لم يستعمل عند القدماء وال ما يسمى "أبعد ذلك انتقال الى 
استعمال مفهومي الجملة أو التركيب أو أسلوب من  والمعروف في المفاهيم النحوية .المحدثين

 ي واالستفهام والنهي وغير ذلك.مر والنفليب النحوية عند المحدثين مثل األسااأل
 .ساليب ودالالتها على المعاني النحوية التحليل لهذه األلنا طريقة ولم يذكرا لنا شواهد تبين 

 
ان هذا المفهوم على قسمين "مفهوم االعراب وداللته" قسم الباحثمن البحث في الفقرة )ج( و

 مفهوم االعراب وداللة االعراب وهو تقسيم صحيح.
ة من وضع هللا سبحانه ن اللغيرون أبعض اللغويين ف لها بعد عقدية مالحظة لغويوهناك 

ا " جعله هللا وشي   ا من وضع هللا سبحانه قاالها ايض  الذي يمثل صفة من صفاتعراب وتعالى واإل
 .ن البن قتيبة ه من تأويل مشكل القرآنقالولفاظها " وحلية أل لكالمها
 :طرحت نظريات متعددة لنشأة اللغة منها وقد 
م اللغة وتدرس ايضا في فقه اللغة، علوهي نظرية تدرس في صوات الطبيعة محاكاة أنظرية ـ 1

فيسمع خرير الماء وحفيف الريح ويقترب منها  ةيشاهد الطبيعول كان ومفادها أن االنسان األ
 صوات فاكتشف اللغة.د تلك األوغيرها وبدأ يقل  

سان اكتشف في نفسه بعض المشاعر التي يرغب ن االنـ نظرية األصوات الطبيعية ، ومفادها أ2
 صوات.فاستعمل األفي التعبير عنها 

 .للغةن االنسان هو الواضع ترى أ يواالصطالح والتنظرية الوضع ـ ٣

 دمآ موعل   》إلى قوله :صحابها واستند أ وضع هللا ن اللغة منـ نظرية التوقيف والتي ترى أ٤

 :منها دلة كثيرة على بطالنها .وهناك أ صحيحةبوهي نظرية ليست .《 كلها سماءاأل
 صوات .به األينطق ليس له فم ان هللا سبحانه  - أ

 عضاء النطق .االنسان وخلق له أ ان هللا خلق  - ب
عقل الذي جعله يفكر ويصنع خلق فيه ملكة الو لهمهاألسماء ، فيعني أاهلل هو الذي علم االنسان ف 

 صوات تلك اللغة.بنفسه أ
وهناك روايات  .من صنع االنسان فاإلعراب ايضا هو من صنع االنسان اذن فلما كانت اللغة

 عراب.وضع نقط اإلسود وتوحي بذلك كرواية أبي األ
 الباحثان عن النحاة: اكثر من معنى نقلهننتقل الى معاني اإلعراب وله أ
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 وينقسم على قسمين :االعراب ـ 1
 خر االسم.العالمة االعرابية الموجودة في آ هو - أ

 الختالف العوامل اللفظية او المعنوية .واخر الكلمة هو تغيير أ االعراب - ب
الذي ن االعراب توحي الى أفي هذا المعنى الثاني ذكر عبارة  الجانب التطبيقي لإلعراب :ـ 2

 .مصطلح منطقي ( ومصطلح "قسيم" ا لمفهوم النحو كلهسيم  قيمثل الجانب العملي )كان عندهم 
 قسام :العام ويقسمه على أالمعنى الكلي  يأخذفالمنطقي 

خذنا فلو أ قسام" وااللفاظ التي تحته تسمى "أالكلي العام يسمى "مقسم"  المعنىاللفظ الذي يحمل 
فهو ما القسيم . أقساموالفعل والحرف أ واالسمفالكلمة مقسم  .اسم وفعل وحرفإلى تقسيم الكلمة 

ه اي مع لألقسامقسام هو قسيم قسم من األية )الفعل والحرف( فكل االسم بالقياس الى االقسام الباق
  .فاالسم قسيم للفعل والحرف بالكلمة .قسام في مقسم واحدألمشترك مع بقية ا

 
ان ؟ لمفهوم النحو كما يقول الباحثعراب بمعنى الجانب التطبيقي النحوي هو قسيم اإلهل /ؤال س
 ن كان كذلك فما هو المقسم؟فإ
قسيم يقسم على قسمين  دنه ال يوجوهنا نقول إ .قساملهذه األ ان المقسم/ لم يذكر الباحثوابه ج

جانب من جوانب العراب )الجانب العملي( بل نقول : إن اإلعراب يدخل في وهو النحو وا
 : ا لديهما مالحظتان هم  عرابلإلالعام وفي االطار  النحو .

معنى تغيير العالمة االعرابية و الخالف في المعنيين معنى االعراب على مستوىـ 1
ن النتيجة من هذا الخالف هو انحصار الخالف بالحركات يرى الباحثان أ .واخر الكلمةأ

 وهي قرينة داللية من القرائن النحوية.االعرابية 
ة عراب هو العالمسواء قلنا إن اإللة خالف شكلي ن إن الخالف في هذه المسأيقوالـ 2

 واخر الكالم .او تغيير أ
 

ن نطبق هذا ا حتى نستطيع أن يكون التعريف دقيق  لبحث العلمي ينبغي أالعلمية في ا والدقة
فهناك فرق بين العالمة االعرابية وبين  .مواطن التحليل وفهم المعنى النحويالتعريف على 

فهل  .غير متغيرةثابتة تبقى ولكنها  .عالمة نرى عليهاألن بعض الكلمات  ؛ واخر الكلمةتغيير أ
على  هي عالمة وضعها النحاة ذن إ ، ؟ اب لبيان المعنى او غير ذلكعرتلك العالمة عالمة إ

 ا .فيكون مبني   . ولكنه غير معرب  .المعنى النحوي وقد يكون اسم فيه عالمة
 

عالمات "ضافة في قولنا ( هو اإلوالتغييرعراب دليل على الفرق بينهما )عالمة اإلوال
عراب فكيف كانت العالمات هي نفسها اإل ولو .عراب" فالعالمات أضيفت الى اإلعراباإل

 عند النحويين. الى نفسه ففالشيء ال يضا .يضاف الشيء الى نفسه
عن المعاني باأللفاظ بانة من بحثهما إن اإلعراب هو اإل( 1٨ن الباحثين قاال في الصفحة )ثم إ

 االبانة للمعنىفالعالمة االعرابية ليست هي  .ن هذا المعنى متفق عليه عند النحويين وصرحا بأ
عرابية تدل على مثل "الضمة" عالمة إوانما هي لفظ يدل على المعنى   .باللفظ النحوي

 وغير ذلك."ن خبر ونائب الفاعل واسم كان وخبر إالمرفوعات مثل "المبتدأ وال
 

 ى"المعن فيقوال و ما بعدهالمعنى النحوي في السطر الثاني  الباحثان عرف( 1٩في الصفحة )
تعمد الى اسمين فتجعل احدهما خبرا لفعل او مفعوال او اسم فتجعله فاعال  الىن تعمد أ النحوي 

عن االخر " .هذا النص منقول عن "دالئل االعجاز" يعرف المعنى النحوي بهذا النص و عندما 
فعل "تعمد" ن هذا ال؛ ألن لفظ "تعمد" الى اسم مختلف عن المعنى النحوي أنقوم بتحليله نجد 

قريب نما هو س هو المعنى النحوي إلفاظ والتوجه لياألو الباحث نحو توجه المحلل أيعبر عن 
 هو لفاظ تمثل المعنى النحوي من أوما في هذا النص  .جل تحليلهمن مفهوم تلقي النص من أ



 

 
٤ 

"الفاعل والفعل والمفعول به والخبر والمبتدأ" وان لم يذكر المبتدأ فقال "تعمد الى اسمين 
 خر فالثاني هو المبتدأ.ا عن اآلبر  فتجعل احدهما خ

هو المعنى ن المعنى عند ابن فارس وتحليله لبعض األساليب أ ابن فارس "من كالم  اوالحظ
 مجموع التركيب بعالماته وعالقاته الداخلية .من التركيبي المتحصل 

ى فقد عرف المعنى عند " ابن فارس" بالمعنن المعنى هو المعنى من هذه العبارة نفهم أو
ال اذا كان الغرض . فقد كرر كلمة المعنى التركيبي إيجوز تعريف الشيء بلفظه وال، التركيبي 
ن كلمة المعنى مفهوم مطلق ثم بعد ذلك خصصها بالمعنى ا. وليس للتعريف ؛ ألتوضيحي  
قصد هو هنا المعنى بالغي"  فيكثر من معنى "سياقي اجتماعي يحتمل ايضا أوالذي التركيبي 
 . ألنه معنى تركيبي ؛ النحوي 

 
 عدة نتائج منها : اثم استنتج

على المعاني النحوية او الوظيفية على العالمات المقصور  يظرالن المفهومعراب في ـ يدل اإل1
 .من تعريف جمهرة النحاة  عما ينتزوهو 

عراب اذا كان بمعنى يريدان أن يقوال إن اإل الباحثانف .االعراب هو العالمات وقد ذكرنا 
 العالمات غير االعراب .أن ن الخلل يكمن في ا أننا بين  وإفهو دال على المعاني  .عالماتال
ن السياق كله فابن فارس قال إ على المعاني التركيبية.عراب بحسب رؤية ابن فارس اإليدل ـ 2

. ن فيه مشتركات؛ ألن السياق يحدد المعنى ؛ ألهذا الكالم ليس فيه مشكلة يدل على المعنى و
أم تعجب،   فهل هو .احتماالت كثيرة وفق السياق الخارجي . فلهذا القولكرم زيدقلنا : ما أ فلو

  و بالنصب.معناه بالرفع أتبين لنا  فهيعرابية . واذا رجعنا الى العالمة اإلم نفياستفهام أ
 .على المعاني النحوية الداللية والمعاني التركيبية عراب في المفهوم العملي ـ يدل اإل٣
وانما يدل على الممارسة التي يستعين المحلل  .يدل على المعاني اذا كان بمعنى التطبيق فالو
يدل على المعنى  . فليس التطبيق هو مامجموعة من القرائن حتى يتوصل الى المعنى النحويب

فهي التي توصل  .و سياق الى غير ذلكسواء كانت عالمات إعراب أوانما هي القرائن  .النحوي
 معنى النحوي.الى ال

 
ا عالم   _الباحث النحوي_ ثم بعد ذلك يستنتجان نتيجة "ان النحاة اشترطوا ان يكون المعرب

 بالمعنى كي يتوصل الى المعنى ".
هنا و .ا بالمعنىن تكون عالم  فإذا أردت أن تكون نحويا وتمارس عملية اإلعراب يجب عليك أ

ن اعتمد فينبغي أ .صل الى المعنىا أريد أن أعندميستشكل الباحثان على كالم ابن هشام بقولهما 
"الدور"  ب. وهذا ما يسمى بالمنطق والفلسفة ا بهن اكون عالم  ؛ ألنه يشترط أفسه على المعنى ن

ن . فعليك أالجملةأردت أن تفهم أن هذه الكلمة فاعل في  ذا. فإالشيء يعتمد على نفسهأن وهو 
فهما يقوالن "نص ، شيء حاصل  ألنه؛ ك حاجة ليس هنا فإذن الفاعلية. معنىا بتكون عالم  

 "بما يعر معنى ول واجب يقع على المعرب هو ان يعيوان أن االعراب فرع المعنى النحاة أ
، لكنهما قاال يقصد بالمعنى المشترك ؟عراب فما الفائدة من اإل بفاذا كنت تعرف معنى ما تعر

 .ا محمد مسافر   و القصد نحو/جاءأو التركيب للنص أهو المعنى العام 
 

مجيء هذا خبار عن اإلومعناها العام وقصدها هو  .فهذه العبارة لها معنى عام وقصد
 فأنت ال تعرف حالته غير أن المعنى العام او القصد هو ماا فلو كان هذا الشخص فرح   الشخص

 .ى مع القرائن االخرىيقرب لك هذا المعن
معنى نحوي  كثر منأن بعض التراكيب تحتمل أاالجابة عن هذا االشكال هو  خر فياألمر اآل

جديدة يتوصل اليها  . وانما هي معان  ولى ال تحدد كل هذه االحتماالتلذلك فهذه المعرفة األ
 الباحث باالستعانة بالقرائن المتعددة بما في ذلك السياق.
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ة ركزوا ن النحايقصد الباحثان بذلك أ النحوية :في الدراسات  اللفظيةد( الصنعة الفقرة )

 جانب اللفظ في الدراسات النحوية . على 
الذي قال " ويؤيد اعراضهم شار له بعض النحاة القدماء منهم "ابن يعيش" وهذا الرأي أ

عندك فاعال  ىقن يبلا انك لو قدمت الفاعل فقلت زيد قام عندك وضوح  عن المعنى  _النحاة_
وتركوا قول بان النحاة اعتنوا بالجانب اللفظي وهنا يا للعوامل اللفظية "ا معرض  وانما مبتدأ وخبر  

الفعلية المكونة من الفعل والفاعل تبدأ ن الجملة . وهي أالمعنى ذاكرا مسألة تدل على ذلك
ويذهب سدى ويكون هذا  .بالفاعل ثم الفاعل وعندما يتقدم الفاعل على فعله يتركون معنى الفاعل

 ا .السم مبتدأ والجملة الفعلية خبر  ا
 

 اعتنوا باللفظ على حساب المعنى ؟ن النحاة بأذا دليل مقنع فهل ه
هذه الجملة لها خصائص و .ن الجملة في النحو العربي تقسم على قسمين اسمية وفعليةإ ونقول 

اللفظية معها خصائص معنوية بفعل وهذه الخصائص  ن االسمية تبدأ باسم والفعليةلفظية وهي أ
ا من المعنى لكان نه لو كان خالي  من المعنى ؛ أل تعمل خال  وداللية اي ال يوجد تركيب نحوي مس

 .مهمال 
هي الجملة االسمية والتي لها ن تقديم الفاعل على فعله يشكل جملة جديدة واألمر اآلخر أ

والخبر معنى نحوي موجود ينطبق عليه  المبتدأليس أنحوي ايضا وهي "المبتدأ والخبر"  معنى
ن هذه ا في جميع األبواب النحوية إال أملوا المعنى بل كان حاضر  النحاة لم يه فإذن ؟ التركيب
التعليمية من حيث الجانب الشكلي غرضها ضبط المنهج ووضع القواعد النحوية  باأللفاظالعناية 
 ا .ا منطقي  ا ترتيب  ا مرتب  ا دقيق  وضع  
رض ذلك مع وال يتعا : لك قااللذ؛ بالمعنى  بدايةاعتنوا ن النحاة الى أذهب الباحثان و

تعبير ليس فهو  "مباحث داللية" وكذلك عندما قاالوهذا كالم صحيح  .المباحث الداللية لديهم
في ي موجودة انما ه.مباحث خاصة بالداللة  لدى النحاةوليست ، فالداللة هي حالة اللفظ  ا.دقيق  

لفظ يدل على ن االسم بحسب موقعه ،فمثال عندما يقولون إويشار اليها كل  .النظرية النحوية
فالداللة موجودة ايضا  .على معنى في غيرهوالحرف يدل يدل على حدث وزمن والفعل معنى 
 نها مندمجة مع التحليل النحوي للمعاني النحوية.أغير 

 
قسام حيث قسم ابن جني أابن جني للداللة وتقسيماتها على بتحليل على ذلك  يضربان مثال  و

ن هناك عناية أيدل على  فإنمان دل إوهذا .وداللة معنوية  الداللة الى لغوية ولفظية وصناعية
 تي :من تلك الدالالت يتضح بالمثال اآلفالمقصود بكل واحدة  .بالداللة
 "كتب"كذلك الفعل  .فألفاظ حروفه عندما تنطق تدل على المصدر :اللفظية  الداللة : "قام"الفعل 

 غة مثل "فعل " اذاالصييقصد بها  :الصناعية  الداللةوتدل حروفه عندما تنطق على الكتابة .
فعل فهي صيغ تدل على زمن الماضي والحاضر والمستقبل أكان هناك فعل على صيغة يفعل او 

الباحثين عندهما الزمن يمثل معنى نرى وهنا  و الفنأفالمقصود بالصناعة هي علم الصرف 
فالصيغة وفق المعنى النحوي التي تدل على الزمن والصيغة هي  .وليس داللة نحوية ا.نحوي   
معناه حدث يشير الى من قام به اي يدل على  "قام"الداللة المعنوية: الفعل و.ة صناعية دالل

الشيء وتدل على المفعول  .اي الفاعل لديه حياةيدل على من قام بالفعل  "شربو".الفاعل 
ن إولكن  .الى المفعول جن معنى الفعل ال يحتاأل؛ تدل على الفاعل فقط  "جلس"و المشروب.

يحتاج الى شخص عاقل يقوم  "قرأ"الفعل و .يحترقشيء  تدل على "احترقت"او  "احترق"قلت 
 بفعل القراءة وهكذا .

 من المحدثين .عمال النحاة في نقد فريق أآخر وهو الى عنوان الباحثان يصل و
ان ويرى الباحث.عمال النحاة يقصد به النحو كله أن أل؛ أوسع من موضوع البحث وهذا العنوان 

 قواعد وقوالب نحوية خالية من المعنى .ن النحاة وضعوا إالقدماء قالوا ا عندما نقدون المحدثين أ
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وظهرت دراسات كثيرة على المعنى النحوي ، درسوا المعنى وهو موجود قد ن النحاة إ : ولونق
 ج علم النحو مع علم البالغة.دمهو  لقضية إبعاد المعنىالحل يرى المحدثون أن و.

 ولكل واحد منهما .لمان مستقالنالبالغة والنحو ع ن  إإذ يقول الباحثان ، ا وهذا ليس صحيح  
 قواعده الخاصة . موضوعه و

 


