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... ملخص البحث ...

اإلعرابية  باملواقع  اإلعرابية  واحلاالت  العالمات  ارتباط  العربية  علامء  أدرك 
مذهب  هو  االجتاه  وهذا  معاٍن.  عىل  دواال  اإلعرابية  العالمات  عندهم  فصارت 
أغلب علامء العربية ودارسيها - متقدمني ومتأخرين وحمدثني - وقد خرج عن هذا 
اإلمجاع قطرب حممد بن املستنري، فذهب إىل أنَّ احلركات اإلعرابية ال داللَة هلا عىل 

املعاين النحوية، بل الغرض منها وصل الكالم بعضه ببعض.

إىل األول كل  يميل يف مذهبه  ثالثا، ال  اجتاها  وما بني هذا االجتاه وذاك نجد 
امليل، وال إىل الثاين فيجرد العالمة اإلعرابية من داللتها؛ إذ يرى يف العالمة اإلعرابية 
داللة عىل املعنى لكنه ينظر إليها بوصفها قرينة واحدة من عدة قرائن تفرزها األنظمة 
املتعددة للغة تتضافر إلنتاج املعنى او ُتِعني عىل الوصول اليه وفهمه، فليس للعالمة 
االعرابية فضل عىل غريها حتى إذا ما غابت أدت القرائن األخرى ما تؤديه ودلت 

عىل ما تدل عليه.

النحو بمثل ما حظيت  انه مل حتظ قرينة من قرائن  العريب  النحو  والواضح يف 
به العالمة اإلعرابية واإلعراب من اهتامم النحاة حتى عدَّ بعضهم هذا اجلانب هو 
العامل،  بنظرية  متعلقة  النحوي  الفكر  يف  اإلعرابية  العالمة  فصارت  كله،  النحو 
ومرتبطة ارتباطا كبريا بالعامل فهي أثر من آثاره، ومل يكن أبو حيان بعيدا عن هذا 
الفكر ومل خيرج عنه ، لذا تركت مسألة العامل أثرا واضحا يف توجيهه ملعنى النص 

القرآين.
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لقد أظهر البحث أنَّ لقرينة العالمة اإلعرابية عند أيب حيان أثرا كبريا يف توجيه 
عالمة  قرينة  البحث  واستحدث  والداليل(،  واملعجمي  والنحوي  )الرصيف  املعنى 
النحوي  املعنى  بيان  إىل  أحيانا  وتفيض  غالبا  الرصيف  املعنى  عىل  قرينة  وهي  البناء 
وحتديده وقد تكون قرينة عىل املعنى املعجمي أيضا. وعىل هذا تكون قرينة العالمة 

قرينة كربى هلا فرعان: )عالمة اإلعراب وعالمة البناء(.

التأثري والتأثر بني العالمة اإلعرابية واملعنى، وأنَّ  وكشف البحث عن عالقة 
هذه العالقة مرهونة بالناظر إىل النص فيام إذا كان منتجا لذلك النص أو متلقيا له، 
فإن كان منتجا كان املعنى هو املؤثر يف العالمة فيجعلها مستقرة عىل شكل معني، 
فيكون  للنص  متلقيا  كان  وإذا  معنى،  املنتج من  ما يف ذهن  اإلعراُب عندئذ  فيتبع 
املعنى متأثرا بالعالمة اإلعرابية إْن كان املتلقي طالب معنى، فإن كان طالب حتليل 
وجيسد  إعرابه،  أو  النص  حتليل  من  ليتمكن  أوال  املعنى  يفهم  أن  وجب  وإعراب 

املفرس تلك احلاالت الثالثة وقد جتلت عند أيب حيان يف تفسري البحر املحيط.
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... Abstract ...

A trench mark in linguistics designates a trait, a mountain or 
something on the ground guiding people; a house or something 
shepherding people in the wilderness as it is erected. 

The grammarians employ the shades of meanings to the "mark" 
to have a universal term covering more than one destination; it could 
indicate the category of a word or a trait of a noun or the mark of 
the verb. Then it could refer to the strata of a word nominative, 
accusative, prepositional, apocopative and constructive. We are, 
here, to pay much heed to the latter; it is to have the mark in the 
acts of parsing on one hand in the construction, on the other hand 
as to be two isles for the trench mark concomitance.

Therefore, it is to draw a line of demarcation between both 
Haraka [mark] and the mark [diacritic], the former designates 
Dhama, Fatha and Kasra, or it might be a part of the word " phoneme 
" in terms of declinable case, or it might be a parsing Haraka [Move] 
or a contrastive Haraka at the end of a word, that is why it comes 
in parallel with the particles of parsing and construction. Yet the 
latter, the diacritic purports Dhama, Fatha, Kasra  and some letters 
as regarded by the grammarians as parsing marks,. Haraka and the 
letter omitting.

It is quite evident that parsing marks are a mere rapport between 
the phonetic level and syntactic one, the parsing letters in dual and 
sound masculine plural come to be a meeting terminus between the 
deductive and syntactic level.                                      

Then only then, the research paper takes hold of the 
concomitance as regarded as a great concomitance having two isles:

1. Parsing diacritics.
2. Construction mark.
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... مدخل ...

مة أو اجلبل، أو هو ما يستدل به عىل األرض مما يبنى من  العالمة يف اللغة: السِّ
منازل يف جادة الطريق، أو ما هتتدي به الضالة يف الفلوات مما ينصب يف الطريق)1(.

وقد وظف النحويون معنى العالمة اللغوي ليكون مصطلحا عاما يشمل أكثر 
من جهة، فيدخل فيه ما يكون دليال عىل صنف الكلمة أو سمة من سامته كعالمات 
األسامء وعالمات األفعال، ويدخل فيه أيضا ما يكون دليال عىل حالة الكلمة من 
رفع أو نصب أو جّر أو جزم أو بناء. ونحن هنا ُنعنى باجلانب الثاين؛ لذا كان ال بدَّ 
ليكونا فرعني  البناء أخرى  بإضافتها إىل اإلعراب مرة، واىل  العالمة  من ختصيص 

لقرينة العالمة.

فاألوىل  هنا(،  )املقصودة  والعالمة  احلركة  بني  نمّيز  أْن  هنا  بنا  جيدر  وربام 
فونيم  )وهذه  الكلمة  بنية  من  تكون  قد  وهي  والكرسة،  والفتحة  الضمة  تشمل 
بناء يف  أو  إعراب  تكون حركة  أو  الرصفية،  الصيغة  تركيبي(، وموضوعها  رئيس 
آخر الكلمة، وهي هبذا اجلزء تلتقي مع عالمات اإلعراب والبناء. والثانية - اعني 
العالمة - تشمل الضمة والفتحة والكرسة، وبعض احلروف مما عّده النحاة عالمة 

إعرابية، وحذف احلركة أو احلرف.

وال خيفى أنَّ حركات اإلعراب واصلة بني املستوى الصويت واملستوى النحوي، 
وحروف اإلعراب يف املثنى ومجع املذكر السامل ملتقى بني املستوى الرصيف واملستوى 



قرينة العالمة وأثرها يف توجيه املعنى يف تفسري البحر املحيط

268

النحوي)2(. ومن َثمَّ يتناول البحث قرينة العالمة بوصفها قرينة كربى هلا فرعان: 

العالمة اإلعرابية.. 1
عالمة البناء.. 2

وجتدر االشارة هنا اىل ان قرينة العالمة واحدة من قرائن عديدة تفرزها األنظمة 
فالنظام  املعنى وفهمه،  اىل  الوصول  ُتِعني عىل  قرائن  لنا عدة  تفرز  إذ  للغة  املتعددة 
الصويت ُينتج قرائن )العالمة، والتنوين، والتنغيم، والوقف(، والنظام الرصيف ُينتج 
والربط،  )األداة،  لفظية  قرائن  ُينتج  النحوي  والنظام  واملطابقة(  )البنية،  قرينتي 

والرتبة، والتضام( وقرائن معنوية )االسناد، والتخصيص، والنسبة، والتبعية()3(.

العالمة اإلعرابية

ُتعّد العالمة اإلعرابية »إسهاما من النظام الصويت يف بناء النظام النحوي«)4(، 
وتوجيهه  املعنى  مهامًّ يف حتديد  أثرا  هلا  إّن  إذ  القرائن؛  بني  من  األبرز  القرينة  وهي 
ومتييز مواقع مفردات الرتكيب وبيان حاالت اإلعراب، وملا كانت العالمة اإلعرابية 
موضحة لذلك كله، وكان اإلعراب يف اللغة هو اإلباَنة واإليَضاح، أو هو اإلفَصاُح 
ء)5(، قيل إنَّ اإلعراب »عبارة عن معنى حيصل باحلركات أو احلروف«)6(  عن الشَّ
التي صارت عالمات تتعاقب عىل أواخر الكلم. ومن هنا صار تعريف اإلعراب يف 
اصطالح النحويني هو أْن ختتلف أواخر الكلم الختالف العوامل)7(، أو هو »تغيري 
يف آخر الكلمة أو ما هو كاآلخر لعامل دخل عليها نفسها«)8(، ومفهوم اإلعراب 
هذا قد سجله سيبويه يف كتابه؛ إذ بنّي جماري الكلم الثامنية؛ النصب واجلر والرفع 

واجلزم والفتح والكرس والضم والوقف )السكون()9(.
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وملا رأى علامء العربية ارتباط جماري الكلم هذه - اعني العالمات واحلاالت 
بني  العالقة  تلك  إىل  يشري  عندهم  اإلعراب  صار  اإلعرابية  باملواقع   - اإلعرابية 
العالمة واملعنى، فالعالمات اإلعرابية دواّل عىل معاٍن، ويتضح هذا من مفهومهم 
اآليت  اجلدول  يف  باختصار  منهم  لعدد  نورده  كام  اإلعرابية  العالمة  أو  لإلعراب 

)بترصف يالئم هذا االختصار(:

املصدرصاحبهاملفهوم

1
اإلعراب فارق يف بعض األحوال 
بني الكالمني املتكافئني واملعنيني 

املختلفني
تأويل مشكل القرآن: 18ابن قتيبة )ت#276(

2
اإلعراب هو التغيري الذي يقع لفروق 

ومعاٍن حتدث
ابن الرساج 
)ت#316(

األصول: 44/1

3
حركات اإلعراب تنبئ عن املعاين 

التي تعتور األسامء
الزجاجي 
)ت#337(

اإليضاح:69

4
اإلعراب هو اإلبانة عن املعاين 

باأللفاظ
ابن جني 

)ت#392(
اخلصائص: 35/1

5
اإلعراب هو الفارق بني املعاين 

املتكافئة
ابن فارس 
)ت#395(

الصاحبي: 43

6
اإلعراب هو مفتاح املعاين املغلقة 
يف األلفاظ واملستخرج لألغراض 

الكامنة فيها

اجلرجاين 
)ت#471(

دالئل اإلعجاز: 80

7
الرفع علم الفاعلية والنصب علم 

املفعولية واجلر علم اإلضافة
الزخمرشي 
)ت#538(

املفصل: 37
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8
فائدة اإلعراب التفريق بني املعاين 

املختلفة
ابن اخلشاب 
)ت#567(

املرجتل: 34

9
اإلعراب دليل عىل املعاين التي تلحق 

االسم
نتائج الفكر: 66السهييل )ت#581(

10
اإلعراب هو اإلبانة عن املعاين 
باختالف أواخر الكلم لتعاقب 

العوامل يف أوهلا

ابن يعيش 
)ت#643(

رشح املفصل: 140/1

11
الرفع علم الفاعلية والنصب علم 

املفعولية واجلر علم اإلضافة
ابن احلاجب 
)ت#646(

رشح الريض: 69/1

اإلعراب إذن هو »عبارة عن املجعول آخر الكلمة مبينا للمعنى احلادث فيها 
بالرتكيب من حركة أو سكون أو ما يقوم مقامها، فاإلعراب موضوع لإلبانة عن 
الكلمة  آخر  منه، وهو صوت يصحب  منزلتها  بيان  أو  الرتكيب  وظائف مفردات 
املعربة يف الكالم املنطوق ورمز أضيف إىل احلرف املكتوب«)10(، وهذا الصوت أو 
الرمز هو العالمة التي تكون عىل نوعني: عالمة أصلية متثلها احلركات والسكون، 

وعالمة فرعية متثلها احلركات واحلروف واحلذف)11(.

وهذا االجتاه - أعني القول بداللة العالمة عىل املعاين - هو مذهب أغلب علامء 
العربية ودارسيها - متقدمني ومتأخرين وحمدثني)12(- وقد خرج عن هذا اإلمجاع 
قطرب حممد بن املستنري، فذهب إىل أنَّ احلركات اإلعرابية ال داللَة هلا عىل املعاين 
الوصل  عند  احلركات  إذ  ببعض؛  بعضه  الكالم  وصل  منها  الغرض  بل  النحوية، 
تكون معاقبة لإلسكان عند الوقف ليعتدل الكالم فال يكون بطيئا)13(، وقد أرجع 
قسم من الباحثني)14( مذهب قطرب إىل اخلليل وعّدوه أول قائل به بناء عىل قوله 
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أّن الفتحة والكرسة والضمة  الذي نقله عنه سيبويه يف كتابه، قال: »وزعم اخلليل 
زوائد، وهّن يلحقن احلرف ليوصل إىل التكّلم به، والبناء هو الساكن الذي ال زيادة 
فيه«)15(، ويبدو أّن إرجاع مذهب قطرب إىل قول اخلليل هذا فيه وهٌم وفهٌم خاطئ 

للنص، وقد ُرّد ذلك بام يأيت رّدا كافيا)16(:

أنَّ سبب ظّن هؤالء الباحثني بأنَّ اخلليل يقول بعدم داللة عالمات اإلعراب يف 
ا تزاد لوصل الكلامت بعضها ببعض هو عبارته )وُهنَّ يلحقَن احلرَف  الكالم وبأنَّ
احلرف  أنَّ  ففهموا  فيه(  زيادة  ال  الذي  الساكن  هو  والبناء  به،  التكّلم  إىل  ليوصل 
يقصد به هنا الكلمة، وأنَّ البناء يقصد به ما يقابل اإلعراب، ووْضُع النّص يف سياقه 
يكشف أنَّ احلديث ليس عن اإلعراب والبناء، بل قصد باحلرف احلرف اهلجائي، 
متناوال  النّص  هذا  يكون  ال  ولذلك  احلركة؛  عدم  حال  يف  احلرف  بالبناء  وقصد 

اإلعراب والبناء.

تربط  ما  كثرًيا  الكتاب  يف  سيبويه  نقلها  التي  الكثرية  وآراءه  اخلليل  قول  أنَّ 
احلركة اإلعرابية بمعًنى معنّي.

أنَّ الزجاجي وهو من أوائل من تناولوا داللة العالمات اإلعرابية عىل املعاين، 
مل يستثِن اخلليل ممن قالوا بذلك، فبعد أْن ذكر أنَّ احلركات ُتبني عن املعاين، قال: 
»هذا قول مجيع النحويني إاّل قطربا«)17(، فلو كان اخلليل يقول بام قال به قطرب من 

بعد، ملَا أغفله الزجاجي يف هذا املقام.

وإنكار  اإلعراب  حلركات  الصويت  بالتفسري  القائلني  أول  كان  إذن  فقطرب 
ردا  واملختصني  النحاة  من  كثري  الرأي  هذا  َرّد  وقد  النحوية،  املعاين  عىل  داللتها 

مستفيضا)18(. 
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خطاه  عىل  املحدثني  من  نفر  سار  إذ  بذلك  القائلني  آخر  يكن  مل  قطربا  لكنَّ 
قرص  الثاين  فإن  ذلك  عن  وفضال  موسى،  ناد  والدكتور  أنيس  إبراهيم  كالدكتور 
حتديد الوظيفة الرتكيبية أو املعاين النحوية للكلمة بالقرائن اللفظية واملعنوية من نرب 

وتنغيم وترتيب فلم يكن للحركات عنده أثر يف ذلك)19(.

املوضوعية  إىل  األقرب  هو  ثالثا)20(،  اجتاها  نجد  وذاك  االجتاه  هذا  بني  وما 
والدقة العلمية؛ فال يميل يف مذهبه إىل األول كل امليل، وال إىل الثاين فيجرد العالمة 
اإلعرابية من داللتها؛ إذ يرى يف العالمة اإلعرابية داللة عىل املعنى لكنه ينظر إليها 
عىل  فضل  هلا  فليس  املعنى،  إلنتاج  تتضافر  قرائن  عدة  من  واحدة  قرينة  بوصفها 
غريها حتى إذا ما غابت أدت القرائن األخرى ما تؤديه ودلت عىل ما تدل عليه، 
وصاحب هذا الرأي هو الدكتور متام حسان وتابعه عدة باحثني، فالعالمة اإلعرابية 
عنده ال تعني بمفردها عىل حتديد املعنى وهي ليست بأكثر »من نوع واحد من أنواع 
القرائن بل هي قرينة يستعيص التمييز بني األبواب بواسطتها حني يكون اإلعراب 
تقديريا أو حمليا أو باحلذف الن العالمة اإلعرابية يف كل واحدة من هذه احلاالت 

ليست ظاهرة فيستفاد منها معنى الباب.

أو مطلق  الفتحة  أو مطلق  الضمة  العالمة كمطلق  ننظر إىل مطلق  حتى حني 
أكثر من  منها عىل  الواحدة  تدل  وإنام  باب واحد  تدل عىل  أنا ال  الكرسة فسنجد 

باب«)21(.

العريب  النحو  منها  خيُل  مل  املعنى  حتديد  عىل  تعني  أخرى  قرائن  وجود  وفكرة 
لكنها مل تتبلور عند النحاة لتكون نظاما متكامال »ومل يسلكوها أبدا يف نظام واحد... 
كام مل يبينوا تضافرها للكشف عن املعنى النحوي«)22(، والبن جني يف هذا املجال 
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الوظيفة  حتديد  يف  أثر  من  القرائن  لبعض  ما  بنّي  إذ  خصائصه؛  يف  واضحة  إشارة 
النحوية بغياب العالمة اإلعرابية، فقرائن الرتبة واملعنى املعجمي واملطابقة والسياق 
قرينة  دور  أدت  ووضحها)23(،  أمثلة  من  ساق  فيام  والتبعية  )املقام(  اللغوي  غري 

اإلعراب )الغائبة( يف الداللة عىل املعنى النحوي. 

النحو بمثل ما حظيت  انه مل حتظ قرينة من قرائن  العريب  النحو  والواضح يف 
به العالمة اإلعرابية واإلعراب من اهتامم النحاة حتى عدَّ بعضهم هذا اجلانب هو 
النحو كله فسمي »النحو إعرابا واإلعراب نحوا«)24(، وبدا النحو كأنه »علم أواخر 
الكلم يف السياق، علق النحاة املعنى باحلركات وبنوا عىل ذلك منهجهم يف النحو 
النحوي  الفكر  اإلعرابية يف  العالمة  العامل«)25(. فصارت  اثر  احلركات  إن  فقالوا 
متعلقة بنظرية العامل، ومرتبطة ارتباطا كبريا بالعامل فهي أثر من آثاره »وما الفاعل 

إذا رفع، أو املفعول إذا نصب، أو املضاف إليه إذا جّر إال بسبب من العامل«)26(.

الذي  النحوي  وهو  عنه،  خيرج  ومل  الفكر  هذا  عن  بعيدا  حيان  أبو  يكن  ومل 
اشتهر بكثرة مؤلفاته يف املجال النحوي، وهو صاحب هذا التفسري الضخم الذي 
سامه )البحر املحيط( والذي جعله ميدانا رحبا ليطبق فيه ثقافته النحوية، لذلك فقد 
تركت مسألة العامل أثرا واضحا يف توجيهه ملعنى النص القرآين، ومن هنا جاء رفضه 
لتوجيه ابن عطية إلعراب قوله تعاىل: ﴿ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحَضَ َأَحَدُكُم اْلـَمْوُت إِن 
]البقرة:180[  اْلـُمتَِّقنَي﴾  َعَل  ا  َحقًّ بِاملْعُروِف  َواألْقَربنَِي  لِْلَوالَِدْيِن  ُة  اْلَوِصيَّ ا  َخرْيً َتَرَك 
فقد رأى ابن عطية أّن املعنى: توّجه إجياب اهلل عليكم ومقتىض كتابه إذا حرض، فعرّب 
عن توجيه اإلجياب بـ)كتب( لينتظم إىل هذا املعنى أنه مكتوب يف األزل، وهذا مبني 
- عىل حد قوله - عىل أّن )كتب( هو العامل يف )إذا(، والوصية نائب فاعل مرفوع 
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بـ )كتب(، وجواب الرشطني )إذا( و)إْن( مقدر يدل عليه ما تقّدم من قوله ﴿ُكتَب 
عليكم﴾، فهو كقولك: شكرت فعلك إن جئتني إذا كان كذا)27(.

ووجد أبو حيان يف ذلك تناقضا الن ابن عطية » قال: العامل يف )إذا( )ُكتب(، 
وإذا كان العامل فيها )ُكتب( متحّضت للظرفية ومل تكن رشًطا، ثم قال: وجواب 
الرشطني )إذا( و)إن( مقّدر يدل عليه ما تقّدم إىل آخر كالمه، وإذا كانت )إذا( رشًطا 
فالعامل فيها إما اجلواب، وإما الفعل بعدها عىل اخلالف الذي يف العامل فيها، وال 
جيوز أن يكون العامل فيها ما قبلها إالَّ عىل مذهب من جييز تقديم جواب الرشط 
عليه، ويفرع عىل أن اجلواب هو العامل يف )إذا(، وال جيوز تأويل كالم ابن عطية 
عىل هذا املذهب ألنه قال: وجواب الرشطني )إذا( و)إن( مقدر يدل عليه ما تقدم، 
املتقدم«)28(،  به  امللفوظ  هو  يكون  أن  يستحيل  تقدم  ما  عليه  يدّل  مقدًرا  كان  وما 
هو  والثاين  املذكور،  )ُكتب(  الفعل  هو  األول  عامالن؛  لـ)إذا(  سيكون  أّنه  بمعنى 

اجلواب املقدر الذي يدل عليه املتقدم، وعليه مل يصّح تأويل كالم ابن عطية.

وعىل الرغم من أّن نظرية العامل قد أّثرت سلبا يف توجه الدراسات النحوية 
برصف النحاة عن دراسة األساليب ودالالت الرتاكيب إىل البحث عن العامل وأثره 
يف املعمول وبيان العلل، فان ذلك مل يمنع كليا من اخلوض يف بيان املعاين الرتباطها 
الوثيق عندهم بالعالمة اإلعرابية واإلعراب كام وضح من املفاهيم التي أوردناها 
سابقا. وكتاب سيبويه الذي يمثل بداية التأليف النحوي والذي مل تأخذ منه نظرية 
العامل املأخذ الذي كان هلا من مؤلفات املتأخرين، خرُي ما يشهد عىل تقليب املعنى 
وفقا للعالمة اإلعرابية وتغري الداللة بتغريها، وليس بعزيز أْن نجد يف الكتاب ما 
يمثل هذا االرتباط، ومن ذلك اختالف داللة اجلملة )له ِعْلٌم ِعلَمُ الفقهاء( بتغري 



م. د. أمحد خضري عباس العيل السعيدي

275 (1)

العالمة اإلعرابية لكلمة )ِعْلم( الثانية رفعا ونصبا، فبالرفع تكون صفة العلم خصلة 
من خصال هذا الرجل قد استكملها واتسم هبا واملراد من اجلملة أن تذكر الرجل 
ا عىل النصب فإنَّ هذه اخلصلة غري مستكملة  بفضل هو فيه وخترب عام استقر فيه. وأمَّ
فيه وكأنك مررت بالرجل يف حال تعّلم وتفّقه وكأنَّه مل يستكمل أْن يقال له عامل)29(. 
فالضمة صارت دليال عىل استكامل الصفة واستقرارها يف صاحبها، والفتحة دليل 
عىل عكس ذلك، ويف هذا رأى الدكتور عائد كريم احلريزي أنَّ العالمة اإلعرابية 
فيها داللة عىل الثبوت والتجدد، فمن قيل عنه »له علٌم علُم الفقهاء« فهو معدود يف 
مجلة الفقهاء، ومن قيل عنه ذلك بالنصب فإنَّ عالمة النصب تنبئ عن فعل حمذوف، 

والفعل يدّل عىل التجدد، واملعنى بالنصب أنَّه يتعلم الفقه)30(.

منهم  املتقدمون  وتناوله  املعنى،  يف  اإلعرابية  العالمة  قرينة  أثر  فيه  ظهر  ومما 
واملتأخرون كسيبويه يف كتابه والزخمرشي يف مفصله وابن هشام يف مغنيه)31( ما يقع 
فيه الفعل املضارع بعد الطلب واختالف املعنى بحسب عالمته اإلعرابية كقوهلم: 
جمزوما  يكون  أو  مرفوعا  )يأكل(  الفعل  يكون  فقد  يأكلك(،  األسد  من  تدُن  )ال 
واملعنى خيتلف، فعىل الرفع يكون املعنى: ال تدُن من األسد فإنَّه يأكلك، فإْن ُجِزم 
لألكل؛  سببا  التباعد  يكون  به  املعنى  ألنَّ  الناس  كالم  وجه  غري  عىل  املعنى  صار 
يتحقق  انَّ معناه مسبَّب عام  أي  للنهي  الفعل يف حالة اجلزم يكون جوابا  أنَّ  ذلك 
من النهي وهلذا صّح أن يقال )ال تعِص اهلل يدخْلك اجلّنَة( ويف حالة الرفع يكون 
الفعل مقطوعا عام قبله عىل االستئناف)32(، لذلك صار اجلزم عند سيبويه قبيحا، 
لكن الكسائي استغنى يف هذا املوضع عن قرينة العالمة اإلعرابية اتكاال عىل قرينة 

السياق فأجاز اجلزم وَحُسن هذا الوجه عند ابن هشام إذا كان املعنى مفهوما)33(.
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املعنى  توجيه  يف  اإلعرابية  العالمة  أثر  يبني  بام  زاخر  املحيط  البحر  وتفسري 
وتغريه بتغريها فنذكر مثاال من هذا الفيض ما توجه لدى أيب حيان يف قوله تعاىل: 
ُر  َوُيَكفِّ َلُكْم  َفُهَو َخرْيٌ  الُفَقَراَء  َوُتْؤُتوَها  ُفوَها  ُتْ َوإِن  َفنِِعمَّ ِهَي  َدَقاِت  ُتْبُدوا الصَّ ﴿إِن 
ـُه بَِم َتْعَمُلوَن َخبرٌِي﴾ ]البقرة:271[ فقد قرئ )يكّفر( باجلزم  َئاتُِكْم َواللَّ َعنُكم ِمن َسيِّ

والرفع والنصب)34(، واختلف املعنى عنده تبعا لذلك عىل ما يأيت)35(:

املعنى باجلزم: خيتص التكفري من السيئات باإلخفاء فقط؛ ألن اجلزم يكون عىل 
أّن الفعل معطوف عىل جواب الرشط الثاين فيخّصصه به، وهذا املعنى مرجوح عند 

أيب حيان ألنه ال يمكن أن يقال: إن الذي يبدي الصدقات ال يكفر من سيئاته.

أن  عىل  يدل  فالرفع  اجلزم،  من  واعم  ابلغ  هنا  املعنى  يكون  بالرفع:  املعنى 
ُأبديْت أو ُأخفيْت، ألنا نعلم  التكفري مرتتب من جهة املعنى عىل بذل الصدقات، 
أّن هذا التكفري متعلق بام قبله، وال خيتّص باإلخفاء فقط، فقد صار التكفري شاماًل 

للنوعني من إبداء الصدقات وإخفائها، وإن كان اإلخفاء خرًيا من اإلبداء.

الفقراء  وتؤتوها  ختفوها  وإن  تقدير:  عىل  يكون  هنا  واملعنى  بالنصب:  املعنى 
يكن زيادة خري لإلخفاء عىل خري لإلبداء وتكفري.

فعالمة اجلزم وعالمة الرفع وعالمة النصب قرائن عىل هذه املعاين، وهي دوال 
عليه يتغري بتغريها وخيتلف بتقليبها. وسريد يف هذا املبحث إن شاء اهلل من تفسري 
البحر املحيط ما يعزز ذلك من ارتباط املعنى بالعالمة اإلعرابية وأثرها فيه بحسب 

رؤية أيب حيان.
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عالقة التأثري والتأثر بني العالمة اإلعرابية واملعنى

العربية نظر  العالمة اإلعرابية واملعنى واضحا لدى علامء  الرتابط بني  ملا كان 
»أصل  اإلعراب  أّن  إىل  النحاة  بعض  فذهب  أحدمها لآلخر،  تبعية  إىل  منهم  قسم 
للمعنى وعندهم أّن تصّور املعنى تابع لتصّور اإلعراب فاملعنى يتعّدل تبعا لإلعراب 
وال يتعّدل اإلعراب تبعا للمعنى«)36(، وذهب آخرون إىل العكس من ذلك فرأوا 
الناظر  »وعىل  الزركش:  قال  إعرابه،  ُيراد  ما  معنى  أّوال  ُيفهم  أن  الواجب  من  أّن 
يف كتاب اهلل الكاشف عن أرساره النظر يف هيئة الكلمة وصيغتها وحملها، ككونا 
مبتدأ أو خربا أو فاعلة أو مفعولة أو يف مبادئ الكالم أو يف جواب إىل غري ذلك من 
تعريف أو تنكري أو مجع قلة أو كثرة إىل غري ذلك، وجيب عليه مراعاة أمور أحدها 
- وهو أول واجب عليه - أْن يفهم معنى ما يريد أْن ُيعرَبه مفردا كان أو مركبا قبل 

اإلعراب فإنَّه فرع املعنى«)37(.

ونظر بعض املحدثني إىل هذه املسالة فرأى خطأ املذهب األول واستقر يف نفسه 
أنَّ األصل أْن يكون اإلعراب تابعا للمعنى، فاإلعراب يف خدمة املعنى وليس املعنى 

يف خدمة اإلعراب)38(.

أو  مظهر  اإلعرابية  »العالمة  أنَّ  حقيقة  عىل  مبني  الكالم  هذا  أنَّ  شك  وال 
اللفظ  قضية  يف  اجلوانب  أهم  من  تعّد  فهي  لذا  باملعنى،  قوية  عالقة  له  شكيل  أثر 
تبعية  يف  معه  نتفق  فال  املعنى  خدمة  يف  اإلعراب  أنَّ  قوله  صحَّ  فإْن  واملعنى«)39(، 

اإلعراب أو العالمة اإلعرابية للمعنى عىل وجه اإلطالق.

والرأي عندنا يف هذه املسالة - عالقة العالمة اإلعرابية باملعنى - أنَّ هلا أكثر من 
بعد، فالعالقة بينهام ال تبعد أْن تكون متعلقة بحال الناظر إىل النص )منطوقا كان أو 
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ا أْن يكون متلقيا  ا أْن يكون منشئا أو مرسال )أي منتجا للنص( وإمَّ مكتوبا(، فهو إمَّ
له، فعالقة التبعية أو التأثري والتأثر بني العالمة واملعنى مرهونة بذلك.

العالمة اإلعرابية واملعنى بحسبان املرسل

إذا كان الناظر إىل النص ُمرِسال فإنَّ املعنى موجوٌد يف ذهنه أواًل، مستقٌر عنده، 
فإْن أراَد أْن ينقله إىل اخلارج يف نصٍّ منطوق أو مكتوب وجب أْن يتبع اإلعراُب ما 
يف ذهنه من معنى، وأْن يكون يف خدمته، ويكون صورته املادية )صوتا أو رمزا(، 
فاملعنى هنا هو »الذي يؤثر يف العالمة فيجعلها مستقرة يف شكل معني«)40(، وذلك 
املعنى الداليل هو الذي يرسم حدود املعاين الوظيفية ملفردات الرتكيب املراد إنشاؤه، 
فإْن أراد املرسل أو املنشئ أْن يكون )زيد( فاعال جعل له الرفع ليكون عالمة عىل 
ذلك، وإْن أراد أْن يكون )عمرو( مفعوال جعل له النصب، أو لنذهب إىل ابعد من 
ذلك فنقول إْن أراد التخصيص أو االهتامم قّدم ما أراد له ذلك أو إْن أراد احلدوث 
والتجدد جعل البناء مجلة فعلية أو أراد الثبوت والدوام جعله مجلة اسمية وهكذا... 
فالعالمة تكون منسجمة مع ما يراد للكلمة من معنى وظيفي، واملعنى يف كل ذلك 

أسبق وجودا وأحّق أْن ُيّتبع.

املرِسل( للضم يف كلمة )قليل( مع  القيس )وهو  امرئ  اختيار  ومن هنا جاء 
صالح النصب فيها لغري معنى، قال:

معيشٍة ــى  ألدن أسعـى  مــا  أّن  فلو 
ــٍل ــؤّث ــٍد م ــج ــى مل ــع ولــكــّنــمـــــا أس

كفانـي - ومل أطلب - قليٌل من املاِل
أمثايل)41( املؤّثل  الـمجد  يدرك  وقـد 
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إذ أراد أْن يعرب عن أنَّ املال القليل يكفيه للمعيشة فال حيتاج إىل طلبه، وقد حلظ 
سيبويه أّن امرأ القيس اختار الرفع ليحقق به ما يريد من معنى يفسد بالنصب، قال: 
»فإنام رفع ألنه مل جيعل القليل مطلوًبا، وإنام كان املطلوب عنده امُللك وجعل القليل 

كافًيا، ولو مل يرد ونصب فسد املعنى«)42(، أي املعنى الذي أراده.

القاهر اجلرجاين من فرق يف داللة كلمة )كل( عند  ومثل هذا ما وجده عبد 
اختالف عالمتها اإلعرابية يف قول أيب النجم العجيل:

ـــُه لـم أصـــنـِع)43( عـي          عيلَّ ذنــًبا كلُّ قد أصبحْت ُأمُّ اخليـاِر َتدَّ

إذ اختار منها الشاعر )وهو املرسل( الرفع ال النصب ألنَّ الداللة به تلّبي ما 
أراد من قصد، وتؤّدي ما ابتغى من معنى. فبعد أْن ِعيب عىل الشاعر أّنه رفع )كّل( 
غري  اجلرجاين  رأى  يريده،  معنى  يمنع  ال  وهو  النصب  ترك  وأّنه  رضورة  غري  من 
الرفع - ومل  تأملَت وجدَته - يعني الشاعر - مل يرتكْبه - يعني  ذلك فقال: »وإذا 
حيمل نفسه عليه إال حلاجة له إىل ذلك وإال ألنه رأى النصب يمنعه ما يريد. وذاك 
أّنه أراد أّنا تّدعي عليه ذنبا مل يصنع منه شيئا البتة ال قليال وال كثريا وال بعضا وال 
كال. والنصب يمنع من هذا املعنى ويقتيض أْن يكون قد أتى من الذنب الذي اّدعته 

بعَضه«)44(، فاملعنى الذي أراده الشاعر اقتىض منه أْن يرفع كلمة )كّل(.

العالمة اإلعرابية واملعنى بحسبان املتلقي

أما إذا كان الناظر إىل النص متلّقيا، والنص موجود بدًءا، فإنَّه ال خيلو من أْن 
يكون طالب معنى أو طالب حتليل وإعراب، واألول ينظر إىل النص ملتقطا عالماته 
ُمِعينة عىل الوصول إىل املعنى فيدرك هبا املراد من النص، ويكون املعنى عىل  ا  ألنَّ
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هذا تابعا ملا يف النص من عالمات متأثرا هبا، فعالقة العالمة اإلعرابية باملعنى هنا 
النحوية  املعاين  بني  متيز  حينام  وذلك  العالمة،  من  تنطلق  وتأثري  استدالل  »عالقة 
دة سلفا  املختلفة - كالفاعلية واملفعولية واالبتداء واخلرب وما شاهبها - وتكون حمدَّ

ا مقروءة أو مسموعة، وهي مؤثِّرة بام حتدد من معنى«)45(. ألنَّ

يفهمها  نصوصا  تتضمن  التي  الشواهد  من  الكثري  إلينا  نقل  العريب  وتراثنا 
ما  ذلك  ومن  نفسه،  النصِّ  يف  اإلعرابية  العالمة  الختالف  تبعا  يتغريَّ  فهام  يها  متلقِّ
ذكره أبو حيان يف البحر املحيط وذكرته كتب أخرى من حكاية األعرايب الذي سمع 
َأنَّ  اأَلْكَبِ  َيْوَم احَلجِّ  النَّاِس  إَِل  َوَرُسولِِه  ـِه  اللَّ ِمَن  ﴿َوَأَذاٌن  قارئا يقرأ اآلية الكريمة: 
ِكنَي َوَرُسوُلـُه﴾ ]التوبة:3[ خطًأ بجرِّ )رسوله( فاختلف عنده  ـَه َبِريٌء ِمَن اْلـُمْشِ اللَّ
املعنى عن املقصود من النص فقال: )إْن كان اهلل بريًئا من رسوله فأنا منه بريء()46(، 
وليس أدّل عىل اختالف املعنى لدى املتلقي باختالف العالمة اإلعرابية من موقف 

رجٍل كان يرى رأي اخلوارج فقال:

ـا أميـُر املؤمننَي شبيُب ـا ُسويد والـُبطني وقعنب         ومنَّ فِمنَّ

فلام بلغ الشعر اخلليفة هشاًما، وظفر به قال له: أنت القائل: ومنا أمرُي املؤمنني 
شبيب؟ فقال: مل أقل كذا، وإنام قلت: ومنا - أمرَي املؤمنني - شبيب)47(، فتخلص 
ي هشام للنصِّ عىل  ها عىل االبتداء، وواضح تلقِّ بفتح الراء عىل أنَّه نداء بعد أْن ضمَّ

القولني واختالف املعنى عنده باختالف العالمتني.

والسريايف قد حلظ تغري داللة )كل( رفعا أو نصبا إىل العموم أو خالفه يف قوله 
ٍء َخَلْقَناُه بَِقَدٍر﴾ ]القمر:49[ قال: »إنَّ يف النصب ههنا داللة عىل  تعاىل: ﴿إِنَّا ُكلَّ َشْ
معنى ال يوجد ذلك املعنى يف حالة الرفع وذلك أنَّك إذا قلت: إنَّا كلَّ يشء خلقناه 



م. د. أمحد خضري عباس العيل السعيدي

281 (1)

بقدر، فتقديره إنَّا خلقنا كل يشء بقدر، فهو يوجب العموم؛ ألنه إذا قال: إنَّا خلقنا 
فيه عموم؛ ألنه  فليس  بقدر،  فقال: كلُّ يشء خلقناه  رفع  وإذا   ، فقد عمَّ كلَّ يشء 
جيوز أْن جتعل )خلقناه( نعتا لـ)يشء( ويكون )بقدر( خربا لـ )كل(، وال تكون فيه 
داللة لفظه عىل خلق األشياء كلها بل تكون فيه داللة عىل أنَّ ما خلق منها خلقه 

بقدر«)48(.

أّما طالب التحليل فال بدَّ له من فهم املعنى أوال - وهو ما أشار إليه الزركش 
يف قوله السابق - ليتمكن من حتليل النص وكشف وجوه اإلعراب وبيان ما تؤدي 
يناسب فهمه األول، واإلشارة إىل فساد غريه أو عدم  إليه من معنى ثم اختيار ما 
صالحيته أو اختالفه. ومثال هذا نجده جليا يف حتليل ابن هشام لقول امرئ القيس 

املذكور آنفا:

فلــو أّن ما أسعـــى ألدنـى معيشٍة       كفانـي - ومل أطلـب - قليٌل من املاِل

فقد وضح املعنى عنده بام يتفق مع فهم سيبويه له فرفض أن يكون البيت من 
التنازع عىل ما ذهب إليه قسم من النحويني، إذ رأى ابن هشام يف حتليله للبيت أنَّ 
الصواب أاّل يكون »من التنازع يف يشء، الختالف مطلويب العاملني، فإن )كفاين( 
طالب للقليل، و)أطلب( طالٌب للُملك حمذوًفا للدليل، وليس طالًبا للقليل، لئال 
يلزم فساد املعنى، وذلك ألنَّ التنازع يوجب تقدير قوله )ومل أطلب( معطوًفا عىل 
كفاين، وحينئذ يلزم كونُه مثبًتا، ألنَّه حينئذ داخٌل يف حّيز االمتناع املفهوم من )لو(، 
وإذا امتنع النفي جاء اإلثبات، فيكون قد أثبت طلبه للقليل بعد ما نفاه بقوله: »فلو 

أنَّ ما أسعى ألدنـى معيشٍة«.)49(
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الشعري  للنص  بتحليله  يؤكد  جعله  للمعنى  هشام  ابن  فهم  أنَّ  اجليل  ومن 
ا  أنَّ عىل  )كفاين(  للفعل  معمول  )قليل(  كلمة  وأنَّ  املوضع  هذا  يف  التنازع  بطالن 
فاعل فكان حقها الرفع وليست معموال للفعل )أطلب( عىل أّنا مفعوال به فيكون 

حقها النصب، وبالنصب يفسد املعنى الذي ابتغاه املرسل.

وقد ُفِهم من هذا البيت معنى آخر عند بعض البرصيني عىل ما نقله أبو حيان 
األندليس، فأدى هذا املعنى املفهوم إىل اختيار النصب، فيكون التقدير: لو سعيت 
ألدنى معيشة مل اطلب قليال من املال؛ النَّ قليال من املال يمكنني دون طلب، وتكون 

اجلملة معطوفة عىل جواب )لو()50(.

املفّس متلّق للنص القرآين)51(

قارئا  بوصفه  القرآين  للنّص  املفرسِّ  يتجىل يف  متلقيا  النّص  إىل  الناظر  إّن حال 
أّن  النص بعني املرسل، وكنا قد ذكرنا  ينظر إىل  متدبرا فيه ومتلقيا له، لكنه أحيانا 
يف حالة كون الناظر إىل النص مرِسال فاّن املعنى هو الذي يؤّثر يف العالمة اإلعرابية 
احلوارية  املقوالت  يتتبع  حينام  املفرس  عند  يتضح  وهذا  عنه،  ا  معربِّ النصُّ  ليكوَن 

داخل النص القرآين الكريم ويرى أن العالمة اإلعرابية قد تتغري تبعا ملراد القائل.

الرفع  وداللة  النصب  داللة  بني  الفرق  تفسريه  يف  حيان  أبو  الحظ  هنا  ومن 
النبيُّ   نصبا، وعندما رّد عليهم  إبراهيم  يف كلمة )سالم( عندما قاهلا ضيوف 
نفُسُه هبا رفعا يف قوله تعاىل: ﴿إِْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َساَلًما َقاَل َساَلٌم َقْوٌم ُمنَكُروَن﴾ 
]الذاريات:25[، فالنصب -كام رآه أبو حيان - عىل إرادهتم الدعاء له، والرفع ألنه 

أراد أْن تكون حتيته بأحسن مما حيوه، قال: »وقرأ اجلمهور )قالوا سالًما(، بالنصب 
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عىل املصدر الساّد مسد فعله املستغنى به، )قال سالٌم( بالرفع، وهو مبتدأ حمذوف 
اخلرب تقديره: عليكم سالم. قصد أْن جييبهم بأحسن مما حيوه، أخًذا بأدب اهلل تعاىل، 
أمري سالم، وسالم  أي:  مبتدأ حمذوف،  يكون خرب  أْن  إذ )سالًما( دعاء، وجوز 
مجلة خربية قد حتصل مضمونا ووقع«)52(، فالظاهر لدى أيب حيان - كام يبدو - أّن 
العالمة اإلعرابية جاءت  أنَّ  املتكلم والرفع كذلك، بمعنى  تبعا ملراد  النصب جاء 
أبو  إليه  الزخمرشي يف كشافه ومل يرش  أورده  بعينه  املعنى  املراد، وهذا  للمعنى  تبعا 

حيان)53(.

اللة بالرفع وبالنصب ما جاء يف كلمة )معذرًة( من  ومثل ذلك يف اختالف الدَّ
ُهْم َيتَُّقوَن﴾ ]األعراف: 164[ عىل ما ذكره  قوله تعاىل: ﴿َقاُلوا َمْعِذَرًة إَِل َربُِّكْم َوَلَعلَّ
ابو حيان، فهو يضع بني أيدينا ما يعطيه النصب وما يعطيه الرفع من معنى من خالل 

ما أوضحه وما ذكره من راي لغريه كسيبويه وأيب البقاء العكربي)54(.

النّص  معاين  يتبنّي  أْن  حياول  فيه  وتدبره  القرآين  للنّص  تلقيه  يف  واملفرسِّ 
واحتامالته ليصَل إىل املقصود منه كام أراد اهلل جّل وعال، فيكون عنده املعنى تبعا 
يف  بارز  اثر  ذات  القرينة  هذه  فيها  تكون  التي  اآليات  يف  اإلعرابية  للعالمة  بذلك 
املفرسِّ - واقعا - يكون مرة طالب معنى  فانَّ  الرغم من هذا  املعنى، وعىل  توجيه 

ويكون مرة أخرى كطالب حتليل وإعراب.

ونلحظ ذلك جليا يف تفسري البحر املحيط، فمنه مثال توجيه أيب حيان للمعنى 
َربِّ  هللِ  ْمُد  ﴿احْلَ تعاىل:  قوله  من  )احلمد()55(  كلمة  يف  والنصب  الرفع  بقراءيت 
اْلعامَلنَِي﴾ ]الفاحتة: 2[؛ إذ وجد أّن يف الرفع داللة عىل ثبوت احلمد واستقراره، قال: 
»وقراءة الرفع أمكن يف املعنى، وهلذا أمجع عليها السبعة ألنا تدل عىل ثبوت احلمد 
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ومحد  محده  أي  تعاىل:  هلل  مستقر  احلمد  بأن  أخرب  قد  فيكون  تعاىل،  هلل  واستقراره 
واحلدوث؛  بالتجدد  ويشعر  التخصيص  معنى  فيه  فيكون  النصب  أما  غريه«)56(، 
اهلل،  محدت  أو  اهلل  أمحد  تقديره  عامل  »من  بدَّ  ال  هنا  )احلمد(  نصب  يف  أّن  ذلك 
بالتجدد واحلدوث، ويكون يف حالة  فاعله، وأشعر  بتخصيص  احلمد  فيتخصص 
النصب من املصادر التي حذفت أفعاهلا، وأقيمت مقامها«)57(.وشواهد هذا اجلانب 

يف تفسري البحر املحيط أكثر من أن حتىص وليست بعزيزة)58(.

فيوضحه  للمعنى  طالبا  يكون  القرآين  للنص  متلقيا  بوصفه  املفرسِّ  إنَّ  قلنا 
ويفصله وقد تبني هذا فيام ذكرنا، أو قد يكون كطالب التحليل الذي يفهم املعنى ثم 
حياول أن جيد صداه بتحليله وإعرابه للنص فيبنّي الرتاكيب الصحيحة التي يتحقق 
هبا املعنى، والرتاكيب اخلاطئة التي يفسد هبا، فاملفرس يف أحيان ليست قليلة يكون 
ذلك،  مع  ينسجم  ما  إىل  تفسريه  يتوجه يف  مما جيعله  فكرية وعقائدية  بأعباء  ال  حممَّ
ولعّل قول اإلمام عيل  مصداق هلذا عندما وصَّ عبد اهلل بن عباس: )ال تاصم 

ال ذو وجوه، تقول ويقولون…()59(. بالقرآن، فالقرآن محَّ

موضع  يف  أخرى  عىل  إعرابية  عالمة  تفضيل  إىل  يميل  نجده  قد  إذن  فاملفرس 
مع  ينسجم  ما  َداللة  من  إليه  توّجه  أو  معنى  من  عليه  تدّل  فيام  جيد  ألنه  واحد؛ 

مرجعياته وتوجهاته.

َخَلْقَناُه  ٍء  َشْ ُكلَّ  ﴿إِنَّا  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  حيان  أبو  رصده  ما  ذلك  ومن 
ولكلٍّ  بالرفع)60(،  وقرئ  بالنصب  يشٍء(  )كلَّ  اجلمهور  قرأ  إذ  ]القمر:49[  بَِقَدٍر﴾ 
خربا،  الفعل  يكون  النصب  فعىل  للجملة،  النحوي  التحليل  خيتلف  وهبام  داللته 
وعىل الرفع حيتمل أْن يكون صفة وما بعده هو اخلرب، وبتجاذب الداللة املبنية عىل 
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ذلك وقع التنازع، قال أبو حيان: »تنازع أهل السنة والقدرية االستدالل هبذه اآلية، 
فأهل السنة يقولون: كل يشء فهو خملوق هلل تعاىل بقدره، دليله قراءة النصب، ألنه 
ال يفرس يف مثل هذا الرتكيب إال ما يصح أن يكون خربا لو وقع األول عىل االبتداء. 
(، و)خلقناه( يف موضع الصفة لـ)كل( أي: إنَّ  القراءة برفع )كلُّ القدرية:  وقالت 
أمرنا أو شأننا كّل يشء خلقناه فهو بقدر أو بمقدار، عىل حد ما يف هيئته وزمنه وغري 

ذلك«)61(.

فالواضح أنَّ العالمة اإلعرابية أفضت إىل حتليٍل للنص خيتلف باختالفها وهو 
ما قاد إىل معنيني خمتلفني، اختارت كل فئة منهام ما ينسجم مع مرجعياهتا الفكرية، 
وهلذا رأى الدكتور عائد كريم احلريزي أنَّ للعالمة اإلعرابية هنا داللة عىل املذهب 

الفقهي)62(.

استقامة  قبيل  من  »وهو  املعنى  مع  اإلعرابية  العالمة  اتساق  يتضح  تقدم  مما 
الذي  هو  األخري  وهذا  السياقي،  املعنى  مع  اإلعرابية،  بالعالمة  الوظيفي  املعنى 
أسس لألول داللته، وكان األول صادرا بسببه«)63(، ويتضح يف تفسري البحر املحيط 
عىل  توزيعه  خالل  من  أوىف  بصورة  املعنى  يف  أثر  من  اإلعرابية  العالمة  لقرينة  ما 

اجلوانب اآلتية:

املعنى الرصيف.. 1
املعنى النحوي.. 2
املعنى املعجمي.. 3
املعنى الداليل.. 4
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1. أثر قرينة العالمة اإلعرابية يف املعنى الرصيف

إّن بناء النظام الرصيف للغة العربية يعتمد عىل ثالث دعائم مهمة هي: املعاين 
واملبنى.  املبنى  وبني  واملعنى  املعنى  بني  اخلالفية  والقيم  الرصفية  واملباين  الرصفية 
التي  الكلم  أقسام  التقسيم وهي معاين  إىل قسمني؛ معاين  تنقسم  الرصفية  واملعاين 
يتألف منها الكالم كاالسمية والفعلية واحلرفية، ومعاين الترصيف كاإلفراد وفروعه 

والتكلم وفروعه وكالتذكري والتأنيث والتعريف والتنكري)64(.

للعالمة  يكون  قد  أحيانا  لكن  الرصفية،  املعاين  عىل  تدل  الرصفية  فاملباين 
اإلعرابية أثٌر يف تغري تلك املعاين يف السياق، واختالفها قد يغري مبنى الكلمة ومن ثم 
يتغري معناها الرصيف، من ذلك مثال ما جاء يف تفسري البحر املحيط يف كلمة )أحسن( 
ِذَي َأْحَسَن َوَتْفِصياًل  الواردة يف اآلية الكريمة: ﴿ُثمَّ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َتَاًما َعَل الَّ
ِْم ُيْؤِمُنوَن﴾ ]األنعام:154[ فهي فعل ماٍض  ُهم بِِلَقاِء َربِّ ًة َلَعلَّ ٍء َوُهًدى َوَرمْحَ لُِكلِّ َشْ
ضمري  )أحسَن(  »ويف  قال:  فيه،  مسترت  والفاعل  بناء،  حركة  النون  عىل  والفتحة 
موسى، أي: متاًما عىل إحسان موسى بطاعتنا، وقيامه بأمرنا ونينا... وقيل: الضمري 
من  قراءة  بالفتحة )عىل  الضمة  بإبدال  لكن  تعاىل«)65(،  اهلل  يعود عىل  )أحسن(  يف 
قرأ برفع النون)66(( تصبح كلمة )أحسُن( اسام »وُخّرج عىل أنه خرب مبتدأ حمذوف، 
أي: )هو أحسن(«)67(، فالضمة هنا قرينة عىل املبنى االسمي إذ كان هلا أثر يف انتقال 

الكلمة من مبنى الفعلية ومعناه إىل مبنى االسم ومعناه.

يكون  إذ  الكلمة  مبنى  إىل  هبا  يتوصل  قرينة  اإلعرابية  العالمة  تكون  وقد 
وجودها عىل كلمة يف اجلملة دليال عىل حرفية كلمة أخرى أو اسميتها، ففي قوله 
اِحُر  َم َصَنُعوا َكْيُد َساِحٍر َواَل ُيْفِلُح السَّ تعاىل: ﴿َوَأْلِق َما يِف َيِمينَِك َتْلَقْف َما َصَنُعوا إِنَّ
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( فتكون )ما( اسام  َحْيُث َأَتى﴾ ]طه:69[ تكون كلمة )كيُد( بالرفع عىل أنا خرب )إنَّ
موصوال - عىل احد احتاملني - صلته )صنعوا( والعائد حمذوف، لكن بتغري العالمة 
اإلعرابية إىل الفتح )عىل قراءة من نصب )كيد()68(( تتحول كلمة )ما( من االسمية 

( مهّيئا، فتكون كلمة )كيَد( مفعوال لـ)صنعوا()69(. ا لـ)إنَّ لتكون حرفا كافًّ

َم  َم َعَلْيُكُم املْيَتَة َوالدَّ َم َحرَّ : ﴿إِنَّ ومثل ذلك متاما ما رآه أبو حيان يف قوله عزَّ وجلَّ
ـِه﴾ ]البقرة: 173[، فبنصب )امليتة( ورفعها)70(. َوحَلَم اْلِنِزيِر َوَما ُأِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اللَّ

فالعالمة اإلعرابية هنا أسهمت بطريق غري مبارش يف الداللة عىل حرفية )ما( 
أو اسميتها.

2. أثر قرينة العالمة اإلعرابية يف املعنى النحوي

ذكرنا أنَّ قرينة العالمة اإلعرابية تعني عىل الوصول إىل املعنى إذ إنَّ عالقتها به 
عالقة استدالل وتأثري تبدأ من العالمة، وهي بذلك متيز بني املعاين النحوية املختلفة، 
لكنها - عىل مبدأ تضافر القرائن - ال تؤدي هذه الداللة بمفردها بل تتضافر مع 

قرائن أخرى لكنها تكون املميز األظهر من بينها.

النحوي، وهلا خطرها  املعنى  أثرها يف  هلا  قرينة  اإلعرابية  العالمة  قرينة  وألنَّ 
بيان  يف  البارزة  التفاسري  من  كان  املحيط  البحر  فتفسري  النحوية،  الوظيفة  متييز  يف 

ذلك)71(، ويف األمثلة التي ذكرت يف البحث سابقا دليل واضح عىل هذا.
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3. أثر قرينة العالمة اإلعرابية يف املعنى املعجمي

إنَّ الكلمة خارج السياق متعددة املعنى، وهذا التعدد قد ينتفي عن معناها إذا 
ما وضعت يف سياق معني؛ ألنَّ املعنى ال يتعني إال بالقرينة)72( وألنَّ القرائن حينئٍذ 

د املعنى املراد من النص وُتظِهره. تتضافر لُتحدِّ

من هنا يكون لقرينة العالمة اإلعرابية أحيانا أثر منفرد يف توجيه املعنى املعجمي 
يف النص، وهو ما الحظه أبو حيان يف معنى الفعل )تلّقى( فمعناه كام ذكره يف البحر 
تلقى  ومنه:  استقبل،  بمعنى  أو  قالوا:  العدو،  من  تعدى  نحو  اللقاء  من  »تفّعل 
فالن فالًنا استقبله. ويتلقى الوحي: أي يستقبله ويأخذه ويتلقفه، وخرجنا نتلقى 
احلجيج: نستقبلهم.... )التلقي( التعرض للقاء، ثم يوضع موضع القبول واألخذ، 
ومنه )وإنك لتلقى القرآن(، تلقيت هذه الكلمة من فالن: أخذهتا منه«)73(، وعىل 
ُه ُهَو  ِه َكِلَمٍت َفَتاَب َعَلْيِه إِنَّ ى آَدُم ِمن َربِّ هذا املعنى جاءت يف السياق القرآين: ﴿َفَتَلقَّ
ِحيُم﴾ ]البقرة:37[ قال أبو حيان: »ومعنى تلقي الكلامت: أخذها وقبوهلا،  اُب الرَّ التَّوَّ
واالستقالة  االستغفار  أو  هبا،  والعمل  التعلم  أو  اإلهلام  أو  الفطانة،  أو  الفهم،  أو 
قراءة  )عىل  السياق  نفس  يف  اإلعرابية  العالمات  تغريت  ملا  لكنه  الذنب«)74(،  من 
)تلّقى(  الفعل  معنى  يوضح  حيان  أبو  راح  كلامت)75((  ورفع  آدم  بنصب  قرأ  من 
قال: »ومعنى تلقي الكلامت آلدم: وصوهلا إليه ألن من تلقاك فقد تلقيته فكأنه قال: 

فجاءت آدم من ربه كلامت«)76(.

فالعالمة اإلعرابية أثرت يف املعنى املعجمي للكلمة يف السياق، وكان هلا أثر يف 
توجيه املعنى املعجمي وحتديده، وهذا ُيظِهر مدى الرتابط الوثيق بني املعنى الوظيفي 
واملعنى املعجمي يف السياق، وهذا الرتابط هو صاحب األثر الكبري يف حتديد التعدد 
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وتعيني االحتامل؛ لذا فإنَّ »تعّدد املعنى واحتامله من جهة وحتدده وتعينه من جهة 
أخرى هو الفارق األسايس بني الكلمة التي يف املعجم واللفظ الذي يف السياق«)77(.

4. أثر قرينة العالمة اإلعرابية يف املعنى الداليل

ال شكَّ أنَّ املعنى الداليل هو حصيلة املعنى املقايل )أو املعنى اللفظي( واملعنى 
اللفظية  إليه، فالقرائن  املقامي للسياق، ولكل منهام قرائنه التي تدل عليه وتوصل 

واملعنوية تدّل عىل األول، وقرائن السياق تدّل عىل الثاين.

والعالمة اإلعرابية قرينة صوتية لفظية توصل إىل املعنى املقايل فهي يف الغالب 
قرينة عىل املعنى الوظيفي كام تبني مما سبق، لكن قد تكون العالمة اإلعرابية أحيانا 
قرينة عىل املعنى الداليل ال الوظيفي فقد يقتضيها احلال أو املقام، فتكون قرينة لفظية 
مقام  »لكل  البالغيني  لقول  مصداقا  معني  مقام  عىل  لتدل  معني  سياق  يف  مقالية 

مقال«.

وخري ما يمثل هذا األمر مسألة مهمة هي ظاهرة »القطع«، ففيه خترج العالمة 
اإلعرابية عن نسقها املتوقع هلا من التبعية فتقطع ذلك النسق لتأخذ شكال مغايرا، 
فينقطع التابع عن متبوعه - إعرابا - مما يشكل »آلية مهمة يف تغري احلركة من جانب 

وظيفي إىل آخر، بفعل املعنى الداليل )املقام(«)78(.

ويرد القطع يف النعت كثريا وقد يقع يف العطف أيضا، ويقصد منه إرادة املدح 
أو الذم أو الرتحم)79(، وهو يستعمل »ألداء معنى ال يتم باإلتباع، فهو يلفت نظر 
السامع إىل النعت املقطوع ويثري انتباهه، وليس كذلك اإلتباع، وذلك الن األصل 
يف النعت أن يتبع املنعوت، فإذا خالفت بينهام نبهت الذهن وحركته إىل يشء غري 
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املقطوعة وهو  الصفة  إىل  االنتباه  وإثارة  النظر،  لفت  به  يراد  التعبري  فهذا  معتاد... 
يدل عىل أن اتصاف املوصوف هبذه الصفة بلغ حدا يثري االنتباه«)80(.

النعت املقطوع »أن يعلم السامع من اتصاف املنعوت  النحاة يف  ومما اشرتطه 
بذلك النعت ما يعلمه املتكلم؛ ألنه إن مل يعلم، فاملنعوت حمتاج إىل ذلك النعت ليبينه 
ويميزه، وال قطع مع احلاجة«)81(، فالنعت التابع خيتلف عن املقطوع يف أن األول 
إلثارة  به  يؤتى  والثاين  غريه،  من  املوصوف  ومتييز  والتوضيح  للتبيني  إليه  حُيتاج 

االنتباه إىل صفة وهي معلومة عند املتكلم والسامع.

أْن  البد  فاألخري  واملخاطب،  املتكلم  بحال  تتعلق  املعاين  تلك  أن  واملالحظ 
يراعي ذلك  املقصود هبا من غريه، واألول  ليمّيز  بالصفة وال حيتاجها  يكون عاملا 
ويكون قاصدا املدح أو الذم أو الرتحم، مبيِّنا انفعاله، فيقطع النعت ويغرّي العالمة 

اإلعرابية تبعا لذلك املقام لتكون عالمة عىل تلك احلال.

فالعالمة اإلعرابية هنا تكون نتاجا ملقام املدح أو الذم أو الرتحم، وعليه بنى 
الدكتور نجاح فاهم أنَّ اإلعراب فرع املعنى الداليل )املقام()82(. وينبني عىل ذلك أْن 
تكون العالمة اإلعرابية قرينة ودليال عىل ذلك املعنى، وتتضافر معها يف هذا قرائن 

أخرى كالتنغيم والوقف واملخالفة فضال عن قرينة السياق املذكورة.

ومن هنا جاء يف تفسري البحر املحيط انتصاب )محالة احلطب( يف قوله تعاىل: 
الغيب( يف قوله  الذم)83(، وانتصاب )عامل  ]املسد:4[ عىل  َطِب﴾  احْلَ اَلَة  مَحَّ ﴿َواْمَرَأُتُه 
َعُل َلُه َربِّ َأَمًدا * َعاِلُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر  تعاىل: ﴿ُقْل إِْن َأْدِري َأَقِريٌب َما ُتوَعُدوَن َأْم َيْ
َعَل َغْيبِِه َأَحًدا﴾ ]اجلن:25-26[ عىل املدح عىل قراءة النصب)84(، ومثل هذا كثري يف 

البحر املحيط.
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وقد يفهم من النص بالعالمة اإلعرابية غرض جمازي مرتبط باملقام، ومثل هذه 
 ُ َذ اللَّ َ ِذيَن َقاُلوا اتَّ السمة البالغية تلحظ يف معنى التعجب يف قوله تعاىل: ﴿َوُينِذَر الَّ
َيُقوُلوَن  إِن  َأْفَواِهِهْم  ِمْن  ُرُج  َتْ َكِلَمًة  ْت  َكُبَ آِلَبائِِهْم  َواَل  ِعْلٍم  ِمْن  بِِه  َلُم  َما  َوَلًدا * 
إاِلَّ َكِذًبا﴾ ]الكهف:4-5[ الذي يستفاد من نصب )كلمًة( قال أبو حيان: »والظاهر 
قوله: من  املفهومة  املقالة  يعود عىل  )َكرُبت( مضمر  وفاعل  التمييز،   انتصاهبا عىل 
واجلملة  كلمة،  أكربها  ما  أي:  التعجب،  معنى  ذلك  ويف  َوَلدًا﴾  اهلُل  َذ  َ اختَّ ﴿قاُلوا 
بعدها صفة هلا تفيد استعظام اجرتائهم عىل النطق هبا وإخراجها من أفواههم«)85(، 
ابلغ  النصب  الن  الفاعلية؛  عىل  الرفع  عىل  النصب  قراءة  تفضيله  كان  هنا  ومن 
قد  الفتح  إىل  الضم  اإلعرابية من  العالمة  تغري  كان  ثم  وأقوى)86(، ومن  املعنى  يف 
متييزا  الفاعل وهو عمدة  إذ صار  للرتكيب؛  العضوية  »العالقات  أحدث حتوال يف 
املتحولة  اإلعرابية  العالمة  هذه  بفعل  تغري  قد  اإلسناد  يكون  وبذلك  فضلة،  وهو 

بسبب مقام التعجب«)87(.

اِدُلوَن يِف آَياِت  ِذيَن ُيَ ومثل هذا املعنى حلظه أبو حيان أيضا يف قوله تعاىل: ﴿الَّ
َعَل   ُ اللَّ َيْطَبُع  َكَذلَِك  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َوِعنَد   ِ اللَّ ِعنَد  َمْقًتا  َكُبَ  َأَتاُهْم  ُسْلَطاٍن  بَِغرْيِ  ـِه  اللَّ
التعجب  من  رضب  َمْقًتا﴾  ﴿َكرُبَ  قوله  ففي   ،]35 ]غافر:  َجبَّاٍر﴾   ٍ ُمَتَكبِّ َقْلِب  ُكلِّ 

واالستعظام جلداهلم)88(.

تعدد املعنى الوظيفي للعالمة اإلعرابية

املعنى، سواء يف ذلك  اإلعرابية تكون يف خدمة  العالمة  فإنَّ  األمر  كيفام كان 
يا، وسواء فيه أيضا أكان املعنى تابعا هلا أم كانت  أكان الناظر إىل النص مرِسال أم متلقِّ



قرينة العالمة وأثرها يف توجيه املعنى يف تفسري البحر املحيط

292

ا  هي التابعة؛ ألنَّ العالمة اإلعرابية قرينة تساعد عىل حتديد املعنى وتوجيهه؛ وألنَّ
مظهر من مظاهر أمن اللبس وركيزة مهمة من ركائزه.

لكن جتدر  إنكاره،  يمكن  مما ال  النحوية  املعاين  اإلعرابية عىل  العالمة  فداللة 
اإلشارة هنا إىل أّن العالمة اإلعرابية ال يمكن أْن تستقّل بالداللة عىل هذه املعاين؛ 
الفاعل  ونائب  والفاعل  واخلرب  املبتدأ  يف  تظهر  التي  احلركة  هي  »الضّمة  أّن  ذلك 
املفعولني  ناية  يف  ترى  كذلك  والفتحة  املرفوع...،  والتابع  إّن  وخرب  كان  واسم 
واحلال واملستثنى والتمييز... فهل يمكن هلا بمفردها أْن تكون قرينة عىل واحد فقط 
من هذه األبواب؟«)89(، وال يغنينا هنا القول باّن العالقة بني اإلعراب واملعنى يف 
اجلانب الوظيفي عالقة يسرية غري معقدة لكون اجلهد املبذول يف إدراكها واإلفادة 
فالصعوبة  الوظيفي،  املعنى  عىل  مبارشة  بالعالمة  يستدل  انه  عىل  بناء  حمدودا  منها 
تكمن يف تعدد احتامالت العالمة اإلعرابية الواحدة؛ إذ يتضاعف اجلهد للوصول 

إىل املعنى)90(.

من هنا كان ال بدَّ لقرينة العالمة اإلعرابية كي تدّل عىل معنى وظيفي نحوي 
واحد يف سياٍق ما أْن تتضافر معها قرائن أخرى لفظية ومعنوية وسياقية، وَتَساوي 
إىل  يؤدي  املعنى  لتحديد  أكثر  أو  منها  واحدة  بروز  وعدم  اللغوي  النص  قرائن 
التحليل  يف  مهام  »عنرصا  املعنى  ولكون  آخر؛  إىل  متلقٍّ  من  النص  فهم  اختالف 
أثًرا واضًحا يف تعدد األوجه اإلعرابية«)91(، صار عدم  له  أّن  النحوي، فضال عن 
بروز قرينة من القرائن لتحديد املعنى يف بعض النصوص اللغوية ُمفضًيا إىل التعدد 
اإلعرايب، وهو ما يمكن مالحظته يف تفسري البحر املحيط فكثريا ما يذكر أبو حيان 
األندليس وجوها إعرابية متعددة لكلمة معينة يف نص واحد وقد يرجح احدها أو ال 
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يرجح، ومن ذلك مثال مما رجح فيه وجها من األوجه توجيه إعراب كلمة )قليال( 
ُيْؤِمُنوَن﴾  َما  َفَقِلياًل  بُِكْفِرِهْم  َـُّه  الل َلَعَنُهُم  َبل  ُغْلٌف  ُقُلوُبَنا  ﴿َوَقاُلوا  تعاىل:  قوله  يف 
قائليها  إىل  ونسبها  حيان  أبو  ذكرها  متعددة  إعرابية  أوجه  فيها  جاز  إذ  ]البقرة:88[ 

وهي كاآليت)92(:

يال
قل

املعنى أو التقديراإلعراب

أي: فإيامنا قليال يؤمنوننعت لـ )مصدر( حمذوف

أي: فزمانا قليال يؤمنوننعت لـ )زمان( حمذوف

فيؤمنونه، أي: اإليامن يف حال قلتهحال من )مصدر( حمذوف

فجمعا قليال يؤمنون، أي املؤمن حال من الفاعل )واو اجلامعة(
منهم قليل

فبقليل يؤمنون، أسقطت الباء مفعول بـ )يؤمنون(
فتعدى إليه الفعل

وفصلها  املذكورة  املعاين  وضح  بل  التعدد،  هذا  بذكر  حيان  أبو  يكتِف  ومل 
وناقشها، وانتهى من ذلك إىل ترجيح املعنى األول باستعانته بالداللة الرصفية لبنية 
الفعل وبقرينة السياق اللغوي املنفصل، قال: »واألحسن من هذه املعاين كّلها هو 
األول وهو أْن يكون املعنى فإيامنا قليال يؤمنون، النَّ داللة الفعل عىل مصدره أقوى 
من داللته عىل الزمان وعىل اهليئة وعىل املفعول وعىل الفاعل، ملوافقته ظاهر قوله 

تعاىل: ﴿َفاَل ُيْؤِمُنوَن إاِلَّ َقِلياًل﴾ ]النساء:46، 155[«)93(.
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عالمة البناء)94(

فان  ُيسكن)95(،  الذي  البيت  به  اهلدم، ويراد  اللغة - ضّد  البناء - يف  إذا كان 
يف ذلك داللًة عىل الثبوت وعدم التغرّي، ُأِخذ منها املعنى االصطالحي - كام يبدو 
املعنى  يف  وهو  عامل«)96(،  لغري  حركًة  أو  سكوًنا  الكلمة  آخر  »لزوم  هو  فقيل:   -
التاج  صاحب  وعلله  الكلم،  أواخر  تغري  هو  الذي  اإلعراب  ضد  االصطالحي 
اإلعراب  تغري  يتغري  فلم  واحدا  رضبا  لزم  ملا  ألنه  بناء  سموه  إنام  »وكأنم  بقوله: 

سمي بناء من حيث كان البناء الزما موضعا ال يزول من مكان إىل غريه«)97(.

هو  ما  ومنها  معرب،  هو  ما  منها  نوعني؛  عىل  الكلامت  تكون  هذا  عىل  وبناًء 
مبني، واملبني يكون عىل قسمني بحسبان أصالة البناء)98(:

األول: ما كان بناؤه أصليا، وهو أكثر املبنيات كالضامئر وأسامء اإلشارة...

الثاين: ما كان بناؤه عارضا، كاملنادى املفرد واسم )ال( النافية للجنس.

عالمات  للبناء  فان  فرعية  وعالمات  أصلية  عالمات  لإلعراب  كان  ومثلام 
تلك  عن  ينوب  ما  يمثلها  فرعية  وعالمات  والسكون،  احلركات  متثلها  أصلية 

احلركات األصلية من حركة أو حرف أو حذف)99(.

مرَّ يف الصفحات السابقة من هذا البحث أّن العالمة اإلعرابية تدل يف اغلب 
األحيان عىل املعاين الوظيفية النحوية إذ إنا تتعاقب عىل املعرب من الكلامت، ومن 
هنا فان العالمة اإلعرابية تتغري كلام تغري املعنى الوظيفي للمعرب، وتغريها هذا يف 
املعرب هو للداللة عىل املعاين املتعاقبة عليه، لذا مل نجد من القدماء من قال بداللة 
عالمات البناء عىل املعنى؛ قال الُعكرَبي )ت616#( يف تعليل كون السكون أصال 
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يف البناء: »إنَّ احلركة زيدت عىل املعرب للحاجة إليها، وال حاجة إىل احلركة يف املبني 
إذ ال تدلُّ عىل معنى«)100(، ومن ثم يمكننا القول إّن علة عدم داللة عالمة البناء عىل 
املعنى هي الثبوت واللزوم وعدم التغري؛ فال تكون عندئذ حاملة ملا يسمى بالقيمة 
اخلالفية، وربام هذا اثر من آثار القول بالعامل وتأثريه، فاملبنّي بعكس املعرب الذي 
يتغري آخره تبعا ملا حُيدث فيه العامل، أّما املبنّي فهو الذي ال يتغري وان تعاقبت عليه 
العوامل)101(. والواقع أنَّ أواخر املبني قد تتغري أحيانا وال تلزم حالة واحدة وتغريها 
هذا قد يكون مطردا وان مل يكن ذلك بسبب مما سموه العامل، فقد يكون تغري آخر 
املبني لسبب صويت أو رصيف، وهذا التغري يف عالمة البناء يمنح املبنّي قيمة خالفية 
الصفحات  النحوي، ونحن سنبحث يف  املعنى  إىل  يفيض  قد  معنى رصفيا  فتؤدي 

اآلتية هذه املسألة إن شاء اهلل.

أوال: عالمة البناء األصيل

مل يذكر النحويون لعالمة البناء األصيل داللة عىل معنى، ويقصدون هبذا املعنى 
- كام يبدو يل - املعنى النحوي، وهو كذلك، لكننا نجد أحيانا أن عالمة البناء قد 
معناها،  اختلف  لو وضعت يف مجلة  أخرى  كلمة عن  متييز  منفرد يف  أثر  هلا  يكون 
وأكثر ما يكون هذا يف الضامئر)102(؛ إذ تكون هذه العالمة املائز بني املذكر واملؤنث 
الختالف  الداللة  اختالف  تبني  اآلتية  واجلمل  والغائب،  واملخاَطب  املتكلم  أو 

عالمات البناء:

أنَت من قاَل الّصدَق. - أنِت من قاَل الّصدَق.. 1
ما عنواُنَك؟ - ما عنواُنِك؟. 2



قرينة العالمة وأثرها يف توجيه املعنى يف تفسري البحر املحيط

296

حقِّ . 3 يف  أخطأِت   - الرجل.  حقِّ  يف  أخطأَت   - الرجل.  حقِّ  يف  أخطأُت 
الرجل.

فواضح أنَّ عالمة البناء هنا ال تؤدي وظيفة نحوية لكنها محلت قيمة خالفية 
رصفية، فهي هبذا قرينة عىل معنى رصيف يوجه معاين تلك اجلمل.

عىل  ِفَق  اتُّ مما  وهو  املايض،  الفعل  بناء  عالمة  بتغري  الداللة  تغري  نلحظ  وقد 
بنائه)103(، وال أعني أنَّ تغري الداللة يكون تبعا لتغري عالمة البناء - التي هي الفتحة 
- إىل الضم قبل واو اجلامعة أو إىل السكون قبل ضمري الرفع املتحرك، فتغري الداللة 
هنا راجع إىل اختالف املسند إليه الظاهر لفظا، لكن نلحظ تغري معنى اجلملة تبعا 
عىل  داال  املتكلمني  )نا(  الضمري  إىل  يسند  عندما  املايض  الفعل  بناء  عالمة  لتغري 

الفاعلني أو يتصل به داال عىل املفعولني، فاجلملتان يف األمثلة الثالثة اآلتية:

أرسْلنا موسى إل الّسوِق. - أرسَلنا موسى إل الّسوِق.. 1
َمـنا حييى مبادَئ النحِو.. 2 ْمـنا حييى مبادَئ النحِو. - علَّ علَّ
أكرْمـنا اليوَم من أكرَمـنا أمِس. - أكرَمـنا اليوَم من أكرْمـنا أمِس.. 3

 متيزمها عالمة البناء إذ كانت دليال عىل أّن املتصل بالفعل ضمري رفع أم ضمري 
نصب، فُيتوصل بذلك إىل وظيفة الضمري من فاعلية أو مفعولية، فصارت عالمة 

البناء قرينة عىل هذه املعاين )النحوية( بطريق غري مبارش إذ ُتفيض إليه.

فتميزه عن  قرينة عليه،  املبني للمجهول  املايض  الفعل  بناء  وقد تكون عالمة 
مبنى الفعل املضارع املسند إىل املتكلم مثال:
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ُأثنَِي عل من أّدى األمانَة. - ُأثنِي عل من أّدى األمانَة.. 1

ُأيسَء إل الكاذِب. - ُأيسُء إل الكاذِب.. 2

فالظاهر يف اجلمل السابقة مجيعها أنَّ عالمة البناء قرينة عىل املعنى الرصيف )ثم 
املعنى النحوي أحيانا( فهي قد تكون دالة يف الضامئر عىل التكلم أو اخلطاب أو الغيبة 
أو قرينة عىل إسناد الفعل املايض أو اتصاله، وأشار الدكتور رمضان عبد التواب إىل 
فهي  املذكر)104(،  املفرد  الغائب  إىل  اإلسناد  عىل  بالداللة  الفتحة  ربط  إذ  هذا  مثل 

قرينة عىل هذا املعنى الرصيف، كام تكون عالمة البناء قرينة عىل مبنى الفعل املايض.

مع  خالفية  قيمة  متثل  بان  املعجمي  املعنى  عىل  قرينة  البناء  عالمة  تكون  وقد 
ِذيَن آَمُنوا  حركة بنية الكلمة، وهو ما الحظه أبو حيان عند تفسريه قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ
ـِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالِـًحا َفَلُهْم  ابِئنَِي َمْن آَمَن بِاللَّ ِذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ َوالَّ
ِْم﴾ ]البقرة: 62[، فـ )هاُدوا( بالضّم، قال أبو حيان: »وقرأ أبو السامك  َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ
العدوي بفتحها من املهاداة، قيل: أي مال بعضهم إىل بعض، فالقراءة األوىل مادهتا 
هاء وواو ودال، أو هاء وياء ودال، والقراءة الثانية مادهتا هاء ودال وياء، ويكون 
فاعل من اهلداية، وجاء فيه فاعل موافقة فعل، كأنه قيل: والذين هدوا، أي: هدوا 
هنا  حيان  أيب  مذهب  فواضح  جزته«)105(،  بمعنى  الشء  جاوزت  نحو:  أنفسهم 
وواضح أثر عالمة البناء إذ كانت املميز الوحيد بني كون الفعل عىل أي املعنيني هو.

ثانيا: عالمة البناء العارض

تقع عالمة البناء العارض يف االسم ويف الفعل املضارع، وما يقع منها يف االسم 
أكثر ما يكون يف اسم )ال( النافية للجنس واملنادى املفرد، وقد تكون لعالمة البناء 
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يف  املعَرب  نظريها  مع  خالفيًة  قيمًة  حتّقق  دامت  ما  املعنى  عىل  داللة  هنا  العارض 
اجلامع(  يف  ًيا  مصلِّ )ال  و  اجلامع(  يف   َ مصيلِّ )ال  قولك:  نحو  »وذلك  نفسه  املوقع 
فمعنى اجلملة األوىل نفي وجود أّي مصلٍّ سواء كان مصّليا يف اجلامع أم يف غريه، 
ومعنى الثانية نفي وجود مصلٍّ يصيّل يف اجلامع وقد يكون فيه من صىّل يف غريه«)106(، 
فان االسم املبني تضمن معنى )من( االستغراقية وهو نّص يف نفي اجلنس بخالف 
اآلخر وان كان النكرة يف سياق النفي تفيد العموم لكن ال نصا بل هو الظاهر)107(.

ومن ذلك »قولنا: )سقط من عُل( و)سقط من عِل( فاجلملة األوىل تفيد تعيني 
العلو وأنه سقط من علو معلوم، والثانية ال تفيد تعني العلو بل معناها أنه سقط من 

مكان عاٍل...

ومنه املنادى املبني واملعرب نحو )يا رجُل ويا رجاًل( فاألوىل تفيد تعيني املنادى 
وأنه معرفة والثانية تفيد أنه نكرة غري مقصودة«)108(.

وجاء مثل ذلك يف تفسري البحر املحيط عند تفسري قوله تعاىل: ﴿َذلَِك اْلِكَتاُب 
بناء )ريب(  فالنفي - عند أيب حيان - مع  ]البقرة:2[  لِْلُمتَِّقنَي﴾  ُهًدى  ِفيِه  َرْيَب  اَل 
عىل الفتح يفيد االستغراق، فتكون )ال( نافية كل ريب. والنفي عىل قراءة )ال ريُب 
فيه( بالرفع)109( وان كان مفيدا االستغراق إال أنَّ الرفع ال يفيد ذلك االستغراق من 
اللفظ »بل من داللة املعنى ألنَّه ال يريد نفي ريب واحد عنه، وصار نظري من قرأ: 
العموم،  قضية  عىل  بلفظه  يدل  البناء  لكن  والرفع،  بالبناء  فسوق(  وال  رفث  )فال 
والرفع ال يدل ألنه حيتمل العموم، وحيتمل نفي الوحدة، لكن سياق الكالم يبني أن 
املراد العموم«)110(، فعالمة البناء يف االسم فيام سبق محلت قيمة خالفية فميزت أحد 

املعنيني وصارت قرينة عليه.
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أّما عالمة البناء العارض يف الفعل املضارع املتصل بنون التوكيد فهي دليل عىل 
إليه بغري  ُيَميَّز فيها املسند  الفعل؛ ذلك أن اجلمل يف اجلدول اآليت ال  إليه  ما أسند 
حركة بناء الفعل يف املسند إىل املفرد املذكر املخاطب وحركة بنية الكلمة التي بقيْت 

بعد حذف الضمري لسبب صويت دليال عليه إذ كانت ملناسبته قبل احلذف:

ما ُأسنَِد إليه الفعلنوع احلركةاحلركةاجلملة

ال تيأَسنَّ من 1
ضمري املفرد املذكر عالمة بناءالفتحةَرمحِة اهلل

املخاطب

ال تيأِسنَّ من 2
الكرسةَرمحِة اهلل

حركة مناسبة الياء املحذوفة
وهي من بنية الصيغة 

)تفعِلني(
ياء املخاطبة

ال تيأُسنَّ من 3
الضمةَرمحِة اهلل

حركة مناسبة الواو املحذوفة
وهي من بنية الصيغة 

)تفعُلون(
واو اجلامعة

ومما جاء من ذلك يف تفسري البحر املحيط ما توّجه لدى أيب حيان يف قوله تعاىل: 
ُهْم بَِمَفاَزٍة  َسَبـنَّ َمُدوا بَِم َلْ َيْفَعُلوا َفاَل َتْ وَن َأن حُيْ ِذيَن َيْفَرُحوَن بَِم َأَتوا َوحُيِبُّ َسَبنَّ الَّ ﴿اَل َتْ
نَّهم(  حتسَبُ  ، )حتسَبُنَّ قرئت  إذ  عمران:188[،  ]آل  َألِيٌم﴾  َعَذاٌب  َوَلـُهْم  اْلَعَذاِب  ِمَن 

بالفتح وبالضم)111(، فتوجه املعنى هبام عند أيب حيان عىل ما يأيت)112(:

إذا كان املضارع مفتوحا، أي: مبنّي عىل الفتح، فاخلطاب يكون للرسول.. 1

إذا كان املضارع مضموما، فاخلطاب يكون للمؤمنني.. 2
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إما بمفازة،  الثاين فهو  أما  ( هو )الذين يفرحون(،  لـ )حتسَبنَّ واملفعول األول 
فيكون الفعل الثاين توكيد تقديره: ال حتسبنهم فائزين، أو يكون حمذوفا لداللة ما 

بعده عليه، وكرر الفعل لطول الكالم وذلك تقريب لذهن املخاطب.

البناء إذن تكون قرينة عىل املعنى الرصيف يف الغالب، وقد يفيض هذا  فعالمة 
والرصف  )الصوت  اللغة  أنظمة  أن  عىل  ليدلل  وحتديده،  النحوي  املعنى  بيان  إىل 

والنحو( إنام هي نسيج واحد وفصلها ال يكون إال ألغراض حتليل ودراسة.

.....................................
ينظر: لسان العرب: 419/12-420، تاج العروس: 498/17، مادة )علم(( 1
ينظر: ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب: 57( 2
ينظر أثر القرائن يف توجيه املعنى، أمحد خضري عباس: 27-26( 3
مقاالت يف اللغة واألدب: 255/1( 4
ينظر: لسان العرب: 588/1، تاج العروس: 215/2، مادة )عرب(( 5
داللة اإلعراب: 26 ( 6
ينظر: اإليضاح يف رشح املفصل: 72/1، 73( 7
ارتشاف الرضب: 833/2( 8
ينظر: الكتاب: 13/1( 9

التحليل اللغوي: 151( 10
النحوية ( 11 القرائن   ،40-39/1 عقيل:  ابن  رشح   ،71-70/1 الكافية:  رشح  ينظر: 

)بحث(: 62
من أبرز املحدثني األستاذ إبراهيم مصطفى يف كتابه )إحياء النحو(، ينظر: 48، والدكتور ( 12

مهدي املخزومي يف كتابه )يف النحو العريب نقد وتوجيه(، ينظر: 72، 73
اإليضاح يف علل النحو: 71-70( 13
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يف ( 14 الداليل  البحث   ،329 املعنى:  وظالل  املعنى   ،67 اللغوي:  التحليل  يف  مثال:  ينظر 
التبيان )أطروحة(: 267، عالمات اإلعراب )بحث(:279

الكتاب: 242-241/4( 15
ينظر: العالمة اإلعرابية: 258 – 259،264، الشكل أثره ودالالته )أطروحة(: 34-( 16

35، عالمات اإلعراب )بحث(:281
اإليضاح يف علل النحو: 70( 17
ينظر مثال: املصدر نفسه: 70، مدرسة الكوفة: 284 وما بعدها، البيان يف روائع القرآن: ( 18

17/1-18، الرتاكيب النحوية: 52، اجلملة العربية واملعنى: 33-38، املعنى النحوي 
مفهومه ومكوناته )بحث(: 149-148

ينظر: من أرسار اللغة: 202، تاريخ العربية:20( 19
سجل الدكتور حممد يونس اجتاها آخر بنقله ما رآه الشيخ حممد الطاهر بن عاشور من ( 20

أّن اإلعراب »ال يتوقف عليه معنى الكالم، بل تتوقف عليه رسعة الفهم«. ينظر: املعنى 
وظالل املعنى:328

اللغة العربية معناها ومبناها: 205، وتنظر: 207( 21
القرائن النحوية )بحث(: 62( 22
ينظر: اخلصائص: 35/1( 23
اإليضاح يف علل النحو: 91( 24
القرائن النحوية )بحث(: 47( 25
ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب: 61( 26
املحرر الوجيز: 247/1( 27
البحر املحيط: 23/2( 28
ينظر: الكتاب: 362-361/1( 29
ينظر: مباحث يف لغة القرآن الكريم: 83( 30
ينظر: الكتاب: 97/3، املفصل: 333-334، مغني اللبيب: 569( 31
ينظر: أسلوب التعليل يف اللغة العربية: 185-184( 32
ينظر: مغني اللبيب: 569( 33
اجلزم قراءة املدنيني ومحزة والكسائي وخلف، ينظر: النرش: 236/2، والنصب قراءة ( 34

مروية عن األعمش... ينظر: الكشاف: 282/1، البحر املحيط: 339/2
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ينظر: البحر املحيط: 339/2( 35
نظرة يف قرينة اإلعراب )بحث(: 17( 36
الربهان: 302/1، وينظر: مغني اللبيب: 497، اإلتقان: 528/1( 37
ينظر: نظرة يف قرينة اإلعراب )بحث(: 17( 38
الشكل والداللة: 62( 39
الشكل والداللة: 62( 40
ديوان امرئ القيس: 27( 41
الكتاب: 79/1( 42
ينظر: املصدر نفسه: 85/1، رشح الكافية: 239/1( 43
دالئل اإلعجاز: 270( 44
الشكل والداللة: 62( 45
ينظر: البحر املحيط: 8/5، نزهة األلباء: 17( 46
ينظر: البصائر والذخائر: 66/6، حترير التحبري: 249-250، حياة احليوان الكربى: ( 47

119/2
32/4، وينظر: الكتاب )اهلامش(: 148/1، بلفظ أخرص.( 48 رشح كتاب سيبويه: 
مغني اللبيب: 480( 49
ينظر: ارتشاف الرضب: 2152/4( 50
كالمنا يف هذا يقترص عىل ما خيص )قرينة العالمة( من دون اخلوض يف تشعبات املوضوع ( 51

عموما.
البحر املحيط: 137/8( 52
ينظر: الكشاف: 283/4( 53
ينظر: البحر املحيط: 410-409/4( 54
النصب قراءة زيد بن عيل، ينظر: النرش: 48/1( 55
البحر املحيط: 131/1( 56
املصدر نفسه: 131/1( 57
ينظر مثال: املصدر نفسه: 149/2، 282/2، 339( 58
رشح نج البالغة: 71/18( 59
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ل، ينظر: املحتسب: 300/2( 60 هي قراءة أيب السامَّ
البحر املحيط: 182/8( 61
ينظر: مباحث يف لغة القرآن الكريم: 85( 62
املعنى يف تفسري الكشاف )أطروحة(: 134( 63
ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 36-35، 82( 64
البحر املحيط: 255/4( 65
قراءة حييى بن معمر وابن أيب إسحاق، ينظر: التبيان: 322/4، املحرر الوجيز: 365/2، ( 66

جممع البيان: 195/4، البحر املحيط: 256/4
البحر املحيط: 256/4( 67
قراءة جماهد ومحيد وزيد بن عيّل، ينظر: الطربي: 337/18، املحرر الوجيز: 52/4، ( 68

مفاتيح الغيب: 4601/8
ينظر: البحر املحيط: 242-241/6( 69
ينظر: البحر املحيط: 660/1( 70
وليس هذا بغريب السيام أنَّ أبا حيان نحوي ولغوي خاض يف هذا املجال كثريا فوظف ( 71

هذه الثقافة يف تفسريه البحر املحيط.
ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 39، 316( 72
البحر املحيط: 312/1( 73
املصدر نفسه: 318/1( 74
هي قراءة ابن كثري وحده، ينظر: احلجة للقراء السبع/: 268/1( 75
البحر املحيط: 318/1( 76
اللغة العربية معناها ومبناها: 325( 77
املعنى يف تفسري الكشاف )أطروحة(: 143( 78
ينظر: ارتشاف الرضب: 1926/4، جامع الدروس العربية:228/3( 79
معاين النحو: 167/3( 80
رشح الكافية: 322/2( 81
ينظر: املعنى يف تفسري الكشاف )أطروحة(: 134، 144( 82
ينظر: البحر املحيط: 527/8( 83
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ينظر: املصدر نفسه: 348/8، اللباب يف علوم الكتاب: 442/19( 84
البحر املحيط: 95/6( 85
فضالء ( 86 إحتاف  ينظر:  حميصن،  وابن  احلسن  قراءة  الرفع   ،96/6 نفسه:  املصدر  ينظر: 

البرش: 512/1
املعنى يف تفسري الكشاف )أطروحة(: 150( 87
ينظر: البحر املحيط: 445/7( 88
القرائن النحوية )بحث(: 47( 89
ينظر: الشكل والداللة: 62( 90
املعنى يف تفسري الكشاف )أطروحة(: 135( 91
ينظر: البحر املحيط: 470/1( 92
البحر املحيط: 471/1( 93
مل ينّص الدكتور متام حسان عىل أنَّ عالمة البناء قرينة من القرائن بل اقترص يف تقسيمه ( 94

عىل العالمة اإلعرابية، لكّن الباحث رأى أنا قرينة ال تقل خطرا عن أختها، وما جاء يف 
هذا البحث يؤيد ما ذهب اليه.

ينظر: لسان العرب: 93/14، مادة )بنا(( 95
ارتشاف الرضب: 673/2( 96
تاج العروس: 222/19، مادة )بني(( 97
ينظر: الشكل والداللة: 51، من املمكن أْن تقسم املبنيات إىل أقسام أخرى باعتبارات ( 98

خمتلفة كاإلفراد والرتكيب أو وجوب البناء وجوازه، ونحن هنا اخرتنا ما يناسبنا يف بحثنا 
هذا، ينظر: املصدر نفسه.

ينظر: النحو الوايف: 101-100/1( 99
اللباب يف علل البناء واإلعراب: 66/1( 100
ينظر: الكتاب: 13/1( 101
الكلمة عالمات ( 102 ملبنى  الداخلية  الضامئر واحلركات  البناء يف  حُمَدثة عالمة  باحثة  عّدت 

إعرابية، وَمَنَحْت كالَّ منها وظائف تركيبية، فاأُلوىل ُتفّرق بني الضامئر امُلّتصلة من حيث 
الواحدة  للكلمة  اخلاّصة  الَدالالت  حتدد  والثانية  والغيبة(،  واخلطاب  )التكلم  جهتها 
فهي الفارق بني اسم الفاعل واسم املفعول )ُمكِرم وُمكَرم(، واملفرد ومجع التكسري )َأَسد 
الباحث  يراه  )أطروحة(: 268. وذلك كام  التبيان  الداليل يف  البحث  ينظر:  وُأْسد(... 
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وهم وخطأ إذ ليست عالمة البناء عالمًة إعرابية فهي ال تتغري بحسب املعاين النحوية، 
الكلم، كام أن وظيفة  الداخلية للكلمة كذلك فهي ليست يف أواخر  وليست احلركات 

التمييز بني مباين الكلم وظيفة رصفية ال تركيبية.
ينظر: رشح ابن عقيل: 35/1( 103
ينظر: املدخل إىل علم اللغة: 267 - 268( 104
البحر املحيط: 404/1( 105
اجلملة العربية واملعنى: 73، وينظر: رشح الكافية: 159/2، معاين النحو: 332/1( 106
ينظر: رشح الكافية: 157/1( 107
اجلملة العربية واملعنى: 73، وتنظر: 44( 108
قراءة زيد بن عيل وأيب الشعثاء، ينظر: مفاتيح الغيب: 282/1، البحر املحيط: 160/1( 109
البحر املحيط: 160/1( 110
ينظر: املحرر الوجيز: 553/1، مفاتيح الغيب: 1916-1915/3( 111
ينظر: البحر املحيط: 144/3( 112
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إحتاف فضالء البرش يف القراءات ( 1
األربعة عرش: الدمياطي)ت#1117(، 
حتقيق أنس مهرة، دار الكتب العلمية، 

بريوت – لبنان، ط1، #1419 - 
1998م.

اإلتقان: السيوطي )ت911#(، حتقيق ( 2
سعيد املندوب، دار الفكر، بريوت – 

لبنان، ط1، 1996م.

ارتشاف الرضب من لسان العرب: أبو ( 3
حيان األندليس )ت745#(، حتقيق د. 

رجب عثامن حممد، مكتبة اخلانجي، 
القاهرة، ط1، 1418# -1998م.

أسلوب التعليل يف اللغة العربية: ( 4
أمحد خضري عباس العيل، دار الكتب 

العلمية، بريوت – لبنان، ط1، 
1428# - 2007م.

األصول يف النحو: ابن الرساج ( 5
)ت316#(، حتقيق د. عبد احلسني 
الفتيل، مؤسسة الرسالة، بريوت – 

لبنان، ط2، 1987م.

اإليضاح يف رشح املفصل: ابن ( 6
احلاجب )ت646#(، حتقيق د.إبراهيم 
حممد عبد اهلل، دار سعد الدين، دمشق، 

ط1، 1425# - 2005م.

اإليضاح يف علل النحو: أبو القاسم ( 7
الزجاجي)ت337#(، حتقيق مازن 

املبارك، دار النفائس، بريوت – لبنان، 
ط6، 1416# - 1996م.

البحر املحيط: أبو حيان األندليس ( 8
)ت745#(، دراسة وحتقيق وتعليق 

الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، 
والشيخ عىل حممد معوض، ود. زكريا 

عبد املجيد النويت، ود. أمحد النجويل 
اجلمل، دار الكتب العلمية، بريوت – 

لبنان، ط2، 1428# - 2007م.

الربهان يف علوم القرآن: الزركش ( 9
)ت794#(، حتقيق حممد أيب الفضل 

إبراهيم، دار املعرفة، بريوت – لبنان، 
.#1391

البصائر والذخائر: أبو حيان ( 10
التوحيدي )ت400#(، حتقيق د. وداد 

القايض، دار صادر بريوت – لبنان، 
ط1.

البيان يف روائع القرآن: د. متام حسان، ( 11
عامل الكتب، القاهرة، ط2، #1420 

- 2000م.

تاج العروس من جواهر القاموس: ( 12
حمب الدين الزبيدي)ت#1205(، 

دراسة وحتقيق عيل شريي، دار الفكر، 
بريوت – لبنان، 1994م.

تاريخ العربية: د. ناد موسى، املؤسسة ( 13
الصحفية األردنية، عامن، 1976م.

املصادر واملراجع
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تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة ( 14
ينوِري )ت276#(، تعليق إبراهيم  الدِّ

شمس الدين، دار الكتب العلمية، 
بريوت – لبنان، ط2، 2007م.

التبيان يف تفسري القرآن: الطويس ( 15
)ت460#(، حتقيق أمحد حبيب قصري 

العاميل، مكتب اإلعالم االسالمي، 
دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 

.#1209

حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر ( 16
وبيان إعجاز القرآن: ابن أيب اإلصبع 
العدواين املرصي )ت654#(، حتقيق 

وتقديم حفني حممد رشف، جلنة إحياء 
الرتاث اإلسالمي، مرص.

التحليل اللغوي يف ضوء علم ( 17
الداللة: د. حممود عكاشة، دار النرش 

للجامعات، مرص، ط1، 2005م.

الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية ( 18
عند عبد القاهر: د. عبد الفتاح الشني، 

دار املريخ، الرياض – السعودية، دار 
اجليل – مرص، 1980م.

جامع البيان يف تأويل القرآن: الطربي ( 19
)ت310#(، حتقيق أمحد حممد شاكر، 

مؤسسة الرسالة، بريوت – لبنان، 
ط1، 1420# - 2000م.

جامع الدروس العربية: مصطفى ( 20
الغالييني، املكتبة العرصية، بريوت – 

لبنان، ط22، 1409# - 1989م.

اجلامع ألحكام القرآن: القرطبي ( 21

)ت670#(، دار إحياء الرتاث العريب، 
بريوت – لبنان، 1985م.

اجلملة العربية واملعنى: د. فاضل ( 22
صالح السامرائي، دار ابن حزم، 
بريوت – لبنان، ط1، 2000م.

احلجة للقراء السبع: أبو عيل الفاريس ( 23
)ت377#(، تعليق وتوضيح احلوايش 

كامل مصطفى اهلنداوي، دار الكتب 
العلمية، بريوت – لبنان، ط1، 

2001م.

حياة احليوان الكربى: كامل الدين ( 24
حممد بن موسى الدمريي )ت#808(، 

املكتبة احليدرية، قم، ط1، #1378.

اخلصائص: ابن جني )ت#392(، ( 25
حتقيق حممد عيل النجار، عامل الكتب، 

بريوت - لبنان.

داللة اإلعراب لدى النحاة القدماء: ( 26
د. بتول قاسم نارص، دار الشؤون 

الثقافية، العراق – بغداد، ط1، 
.1999

دالئل اإلعجاز: عبد القاهر اجلرجاين ( 27
)ت471#(، حتقيق د. حممد رضوان 

الداية، د. فايز الداية، مكتبة سعد 
الدين، دمشق، ط2، 1987م.

ديوان امرئ القيس: رشحه وضبط ( 28
نصوصه وقدم له د. عمر فاروق 
الطباع، رشكة دار األرقم بن أيب 

األرقم، بريوت – لبنان.

السبعة يف القراءات: ابن جماهد ( 29
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