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Praise be to God, creator of the universes, creator of man, great in
affair and benevolence, prayers and peace be upon the last of the
prophets and messengers, the truthful Muhammad, his good and
pure family, and upon those who followed his guidance in
goodness until the Day of Judgment.
Immemorially, man has realized that he cannot communicate with
others in what is going on in his mind except by linking the
utterance with the meaning that he wants to express. This
realization has developed gradually to be precise and specific
frameworks which attracted the attention of the language
scientists in a way discovering the secrets and explaining the
relationships and links among their parts. Thus, the science of
grammari is based on the utterance and the meaning together.
Accordingly, we studied the integrity of meaning in the light of
modern linguistic approaches. The research includes a preface
entitled: “The concept of meaning in ancients and modernists”. It
also has six axises, the title of the first: the descriptive approach
in the integrity of meaning, the second: the functional approach in
the integrity of meaning, the third: the normative approach in the
integrity of meaning, the fourth: the transformative and generative
approach in the integrity of meaning, the fifth: the contrastive
approach between Arabic and English in the integrity of the
meaning, and the last one was: the deliberative approach in the
integrity of the meaning. We concluded the research with a set of
results mentioned in the conclusion.
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امللخص:

إن اإلنسان ادرك منذ القدم أنه ال يستطيع التواصل مع املتلقني وإفهامهم ،وإيصال ما يف ِ
نفسه إالّ عن
طريق الربط بني األلفاظ واملعاين اليت يود التعبري عنها ،وتطور هذا االدراك حىت صار الكالم نظاما دقيقاً
وحركت مهمهم ،وطاقاهتم ؛للكشف عن أسرارها ،وتفسري العالقات بني
أاثر اهتمام علماء العربيةّ ،
الكلمات ،والرو ِ
ابط بني أجزائهاِ ،وهكذا َّ
فإن ،الصرح العلمي الذي بناه علماء النحو  ،يف وضع هذا
العلم ،وهو علم النحو ،استند إىل قضية اللفظ واملعىن.
متهيدا عنوانهُ :مفهوم
يف ضوء ذلك درسنا استقامة املعىن ،يف ضوء املناهج اللغوية احلديثة .يتضمن البحث ً
ٍ
مطالب ،املطلب األول منها :املنهج الوصفي يف استقامة املعىن،
املعىن عند القدماءِ واحملدثني ،وستة
والثاين :املنهج الوظيفي يف استقامة املعىن ،والثالث :املنهج املعياري يف استقامة املعىن ،والرابع :املنهج
التوليدي التحويلي يف استقامة املعىن ،واخلامس عنوانه :املنهج التقابلي بني العر ِ
بية واإلنكليز ِية يف استقامة
املعىن ،أما املطلب األخري فكان عنوانهُ :املنهج التداويل يف استقامة املعىن .وختمنا البحث مبجموعة من
النتائج ذكرت يف اخلامتة.
الكلمات املفتاحية :استقامة ،املعىن ،املنهج.

املقدمة:
مفهوم املعىن عند القدماء واحملدثني
فالًن عنيا :أي قصدته ،ومن تعين بقولك؟ ومن تقصد؟ وعناين أمرك عنيا :أي قصدين ،وفالن تتعناه
يقال" :عنيت ً
احلمى ،أي تتعهده" (ابن منظور ،صفحة  105ج.)15
وذكر أمحد بن فارس يف مقاييس اللغةَّ :
"أن (عىن) العني ،والنون ،واحلرف املعتل أصول ثالثة :األول القصد للشيء,
ِ
ِ
ابنكماش فيه ِ
وح ٍ
ٍ
معين به .واعتنيت به،
رص عليه ،ومنه عُنيت ابألمر وابحلاجة ..ومن الباب :عناين هذا األمر ،يَعنيين عناية ،وأًن ٌّ
وأبمره ،واألصل الثاين دال على خضوع ،وذُل ،وقوهلم :عنا يعنو ،إذا خضع ،واألسري ٍ
عان ،واألصل الثالث :ظهور شيء ،وبروزه،
َ
ومنهُ :عنيان الكتاب ،وعُنوانه ،وعُنيانه .وتفسريه أنه البارز منه إذا ُختم".
و تبعه بقولِه" :ومن هذا الباب معىن الشيء .ويذكر َّ
كل شيءِْ ِ :منَتُه وحاله اليت يصري
أن اخلليل مل يزد على أن قال :معىن ِّ
إليها أمره"( .امحد ،صفحة )146

 3د ، .جامعة بغداد ،العراق،
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وجاء يف أساس البالغة" :عنيت بكالمي كذا أي ،أردته ،وقصدته ،ومنه :املعىن" (الزخمشري1419 ،ه 1998 -م،
صفحة  682ج.)1

Issue: 4

املذكورين أعاله.
ارتبط مفهوم املعىن ،ب :القصد ،واالهتمام ،والغاية ،والظهور ،والربوز ،وهذا واضح من التعريفني
ِ
اىل﴿ :وعنَ ِ
ت
(عنَا) َخ َ
ض َعَ ،وذَ ّلََ ،وَاببُ ُهََ ،سَاَ ،ومنْهُ قَ ْولُهُ تَ َع َ َ َ
وارتبط مفهوم املعىن أيضا ،مبفهوم آخر ،وهو :اخلضوع ،و الذل .يقالَ :
الْوجوه لِلْح ِي الْ َقيُّ ِوم﴾ (سورة طه :اآلية ،)111:و (الْع ِاين) ْاأل ِ
َسريُ (أبو عبد هللا م ،.صفحة .)220
َ َ
ُُ ُ َّ

Volume: 4

يت ابلقول كذا :أردت ،ومعىن كل كالم،
وروى األزهري عن أمحد بن حيىي قال" :املعىن ،والتفسري  ،والتأويل واحدَ ،
وعنَ ُ
ِ
ِ
ِ
عين كالمه ..وعنوان الكتاب:
ومعناته ،ومعنيَّتُه :م ْقصده ،واالسم العناء .يقالَ :
عرفت ذلك يف معىن كالمه ،ومعناة ،كالمه ،ويف َم ّ
مشتق ،فيما ذكروا ،من املعىن"( .ابن منظور ،صفحة  106ج)15

مباشرا ،بل عرفت املصطلحات ال ّدالة عليه
إ ّن املعىن مل يكن له ظهور واضح يف املعاجم اللغوية القدمية ،فهي مل ّ
تعرفه تعري ًفا ً
ِ
الذل ،أي بقي ِمصورا يف ِ
القصد ،و ِ
حنو( :عنيت)  ،و بقي مفهوم ،املعىن ِمصورا ،يف ِ
اخلضوع ،و ِ
العناية ،واالهت ِ
داللة،
مام ،و
داللة
ِ
ُ
ً
ً
ِ
ملصطلح املعىن.
األلفاظ من اجلذ ِر ،نفسه من دون ،ذكر
ِ

تدل ،على الداللِة ِ
للكالم ،وهذا واضح يف تعر ِ
ِ
يف ابن فارس يف معج ِم :مقاييس
اخلفية
تطورت داللة املعىن ،فأصبحت ُ
ْ
ٌ
ِ
اللغةَّ :
الشعر ،أ ِي الذي يربز،
"إن املعىن هو الْ َقصد الّذي يربز ،ويظهر يف الشَّيء ،إذا حبث عنه ،يقال :ه َذا معىن الْكالم ،ومعىن ّ
ض َّمنه اللَّفظ" (امحد ،صفحة  149ج.)4
من مكنون ،ما تَ َ
نت ِ
"إن اشتقاق (املعىن) من (اإلظهار) ،يقال( :ع ِ
وقال قوم كما ذكر أمحد بن فارسَّ :
الق ْربة) ،إذا مل حتفظ املاء بل
َ
أظهرته ،و(عنوان الكتاب) من هذا .وقال آخرون( :املعىن) مشتق من قول العرب( :ع ِ
نت األرض بنبات حسن) إذا أنبتت نبااتً
َ
ُ
ت – تعين) فإن كان هذا َّ
فإن املراد
(عنَ ْ
حسناً ،قال الفراء( :مل تَ ْع ُن بالدًن بشيء) إذا مل تُنبت ،وحكى ابن السكيت( :مل تَ ْع ِن) من َ
ابملعىن الشيء الذي يفيد اللفظ ،كما يقال( :مل تَ ْع ِن هذه األرض) ،أي :مل تُِفد"( .زكراي1418 ،ه 1997 -م ،صفحة
144و)145
واملعاين ثالثة :املعىن الوظيفي ،واملعىن املعجمي ،واملعىن الداليل ،وقد ميز الدكتور متام حسان بني هذه املعاين.
فاملقصود ابملعىن الوظيفي املعاين النحوية ،مثل :الفاعلية ،واملفعولية ،واإلضافة.
املعجمي ،فهو املعىن الذي تدل عليه الكلمة يف حالة اإلفراد ،وجمموع هذين املعنيني (املعىن الوظيفي واملعىن
ّأما املعىن
ّ
املعجمي) ،يكون معىن املقال ،أو ما يسمى ب  :املعىن اللفظي للسياق ،بعبارةِ علماء األصول ظاهر النص ،ومتثل هذه املعاين
حسان املعاين املقالية ،اليت تتكون يف الرتاكيب واجلمل واليت ختضع للشرح والتحليل والنقد ،ينظر( :مزوز،
السياقية ما يسميه :متام ّ
2011م ،الصفحات .)283-282
وللداللة مسار يبدأ ابأللفاظَّ ،
ألن األلفاظ هي :املواد األولية أو املادة اخلام اليت يرتبط بعضها مع بعض على وفق أنظمة
ِمددا معربا ،والشر ُط يف األلفاظ االرتباط والتشكل؛ ألهنا من دون ذلك ،تبقى مادة خام ال قيمة هلا
وقواعد خمتلفة؛ لتقدم
مفهوما ً
ً
مكنوًن يف الذهن حىت يصيغه املتكلم يف كلمات وألفاظ ينتقيها انتقاءً دقي ًقا ،ومجل
خاطرا يف النفس أو
ً
بذاهتا .فاملعىن إذن يظل ً
وتراكيب ينظمها أو يؤلف بينها ،وهو بذلك ينقل ما كان عالقاً يف ذهنه وفكره ،إىل ٍ
معان تصل إىل عقول اآلخرين ،وهذا ما
ميكن أن نسميه (املعىن األصلي) للكلمة و (املعىن السياقي ) هلا.
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املطلب األول:
املنهج الوصفي يف استقامة املعىن:
اتما ،على صحة املعىن ومقبوليته ،وعين به عناية ليس بعدها عناية تفوق
حرص سيبويه (ت180ه ) رمحه هللا
ً
حرصا ً
عنايته بصحة اإلعراب وقبل عنايته اب ِ
للفظ ،ولو تعارض معه أقوى الرأيني إعر ًااب مع معىن اللفظ الذي يقتضيه احلال ويوجبه ،رجع
إىل األقوى ما دام أيتلف به املعىن ،ويطرد معه ،ينظر( :أبو عبد هللا ع ،1982 ،.صفحة  306ج)1
َّ
اللغوي ،والسياق نوعان:
إن املعىن احلقيقي ،للمفردة ال يتضح ،إال عن طريق ،السياق
ّ

حوي ،أو البنية النّحويّة اليت تَرد فيها الكلمة ،بوصف ِها وحدة حنويّة.
"النوع األول :السياق النّ ّ
املعجمي للمفردةِ ،بوصفها وحدة دالليّة معجميّة" (أبو عودة1405 ،ه 1985-م ،صفحة )75
النوع الثاين :السياق
ّ

ذكر ستيفن أوملان" :إن قدرة الكلمة على التعبري عن مدلوالت متعددة ،إّّنا هي خاصة من اخلواص األساس للكالم
اإلنساينَّ ،
املدلوالت
وإن نظرة واحدة يف رأي معجم من معجمات اللغة ،لتعطينا فكرة عن كثرة ،ورود هذه الظاهرة .وقد تعيش
ُ
ِ
ِ
النحوية،
جنب مع املدلوالت اجلديدة ،وهي ظاهرةٌ ُ
ينفرد هبا املعىن ،وال يشاركهُ فيها األصوات ،أو القواعد ّ
القدمية جنبًا إىل ً
والصرفيّة" (أوملان ،1962 ،صفحة )115
املطلب الثاين:
املنهج الوظيفي يف استقامة املعىن:
معىن من املعاين وفهمه ،بوساطة الوظيفة الرتكيبيّة للغة العربية الفصحىَّ ،
َّ
وإن صحة
إن غاية اللغة الوصول إىل ً
الكالم تكون بصحة الرتاكيب ،وصحة الرتكيب ،ال تكون إال بصحة استعمال ،مكوًنته استعماال ،تقتضيه سالمة أصوات
الكلمة ،وصيغتها الصرفيّة ،مث الرتابط ،بني مكوًنت الرتكيب يف أتليفها مث سياق الرتكيب؛ لنصل إىل املعىن الداليل له ،وإذا اختل
شيء ،من ذلك انعكس ،خلله على الرتكيب نفسه ،ينظر( :سيبويه1408 ،ه 1988-م ،الصفحات  26-25ج ،)1فاهتم
حسن ،وِمال ،ومستقيم كذب ،ومستقيم قبيح،
سيبويه يف كتابه يف ابب االستقامة ،مبفهوم املعىن النّحوي ،إذ قال" :فمنه مستقيم ٌ
وما هو ِمال كذب .فأما املستقيم احلسن فقولك :أتيتُك ْأم ِ
س ،وسآتيك غداً ،وسآتيك أمس .وأما املستقيم الكذب فقولك:
اجلبل ،وشربت ماء البحر .وأما املستقيم القبيح فأ ْن تضع اللفظ يف غري موضعه ،حنو قولك :قد ِممدا رأيت ،وكي ِممداً
َمحَ ُ
لت َ
أيتيك ،وأشباه هذا .وأما احملال الكذب فأن تقول :سوف أشرب ماء البحر ٍ
أمس" (اخلالدي ،2007 ،صفحة .)21
والشيء الالفت للنظر هو حتديد نوع الكالم من حيث استقامته وإحالته ،و اعتمد بصورة أساسية على وجود ظريف
الزمان ،بوصفهما مكملني ملعىن اجلملة ،وهذا األمر يقودًن إىل التأكيد مرة أخرى على حقيقة أن سيبويه قد مزج يف دراسته اللغوية
النحوية بني مفهومي ،مها :اإلسناد والبناء ،والحظ القيمة املعنوية ملكمالت اجلملة؛ َّ
ألن تفسري املعىن الداليل للجمل يرتبط
ارتباطاً وثيقاً مبجموعة اِلعالقات اليت تربط بني أجزاء اجلملة ،وتؤلف بينها.
إ ّن يف حديث سيبويه (ت180ه ) عن الكالم املستقيم ،واحملال إشارات دقيقة ربط هبا بني قوانني النحو ،والداللة" ،أو
بعبارة أخرى ،قوانني املعىن النحوي األويل ،ومتثله الوظائف النحوية املختلفة مع قوانني داللة املفردات األولية ومتثلها الداللة
املعجمية للكلمة ،ومتتزج فيما ميكن أن يسمى( :املعىن النحوي الداليل)" (عبد اللطيف ،1983 ،صفحة ( )61انفال،2013 ،
صفحة .)106
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حمور االستقامة ،وقد صنف الكالم فيه على ِ
ثالثة أنواع:

Volume: 4

 املستقيم احلسن ،حنو :أتيتُك ْأم ِس ،وسآتيك غداً.
اجلبل ،وشربت ماء البحر.
 املستقيم الكذب ،حنوَ :محَ ُلت َ
 املستقيم القبيح ،حنو :قد زيداً رأيت ،وكي زيداً أيتيك .اجلمل اليت ذكرت يف نص سيبويه تتضمن:
عالقة ذهنية جتريدية ،يف ترتيب عناصر العملية اإلسناديّة ،والرتاكيب النحويّة عالقة منطقيّة ،فيما حتمله عمليّة اإلسناد من
فائدة داللية ،فهي شرط مهم يف عملية اإلبالغ اليت يقوم هبا امللقي ،فكالمه يعتمد على سالمة الرتاكيب النّحويّة ،وعلى
األسلوب ،والتطابق مع الواقع ،ينظر( :احلسناوي ،الوظيفية يف كتاب سيبويه1437 ،ه 2015-م ،الصفحات .)135-134
وقد ذكر يف أقسام الكالم احملال ،وتتفق املعاجم اللغوية يف بيان معناه من الكالم؛ فال فرق بينها ،وال اختالف.
عرف احملال من الكالم ،بقوله" :ما عدل به عن وجهه" ،وجيعل ابن منظور الكالم احملال
فنرى ابن منظور(ت711ه ) قد ّ
مرادفا للفاسد ،إذ قال" :ويقال :أحلت الكالم أحيله إحالة ،إذا أفسدته "وقد أورد يف سياق بيان احملال ،ومتييزه من غريه من
الكالم قوال للخليل رواه ابن مشيل ،يقسم الكالم فيه إىل أقسام ،ابعتبار املعىن ،والقصد؛ إذ قال" :احملال الكالم لغري شيء،
غر به" (ابن
واملستقيم كالم لشيء ،والغلط كالم لشيء مل تُِرده ،واللغو كالم لشيء ليس من شأنك ،والكذب كالم لشيء تُ ُّ
منظور ،صفحة مادة حول) .وواضح ملن يطلع على قول اخلليل أ ّن الكالم احملال ،هو كالم ال معىن فيه وال قصد ،يقابله يف ذلك
كل األقسام األخرى اليت تشتمل على معىن ،ولكنها ختتلف يف إرادة املتكلم وما قصده من كالمه ،ينظر( :النجار،2007 ،
صفحة .)76
وال خيتلف الفريوز آابدي (ت817ه ) عند تعريفه احملال من الكالم عن غريه؛ فاحملال عنده "ما عدل عن وجهه،
كاملستحيل" (الفريوز آابدي ،1952 ،صفحة )989
ويبدو جليا لنا بعد كل ما ذكرًنه من التعريفات َّ
"أن احملال يف الكالم هو عدول عن الوجه أو الصواب ،وأ ّن درجة
العدول هذه تصل إىل أقصاها حبيث يصبح الكالم فاسداً وابطالً أو لغري شيء ،فهو ٍ
خال من املعىن ،وهو كالم يصور حالة ميتنع
وجودها يف اخلارج (الوجود) كاجتماع النقيضني ،فاجلمع بني النقيضني هو الصورة املثلى للكالم احملال؛ ألن ذلك ال ميكن حتققه
حبال من األحوال" (النجار ،2007 ،صفحة .)77
ذكر ال ّدكتور سامي املاضي يف كتابه" :احملال هو :الصحيح الرتكيب غري املستقيم املعىن؛ فاإلحالة تكمن يف فهم
املخاطب للنص إذ املعىن يبقى لديه جمهوال على الرغم من كون اجلملة مستوفية ركنيها األساسيني (الفعل والفاعل واألداة) فضال
عن الفضلة ،إال أهنا ال تؤدي معىن يفيد منه املخاطب ،على الرغم من كون الرتكيب جاء سليما من الناحية النحوية ،لذلك عرب
عنه سيبويه ابحملال" (املاضي ،2006 ،صفحة .)33
اضح وال حيتاج إىل أتمل؛ ألن الكثري من القواعد الفرعيّة اليت
إ ّن فهم املعىن املعجمي و
الداليل وأثره يف التقعيد النّحوي و ٌ
ّ
زادها النحاة كانت سببا يف فهم املراد من املعىن ،فالنّحوي عندما يبدأ بتحليل الكالم وفهمه عليه أن يراعي قضااي املعىن فاملعىن
يقوده إىل اختيار ما يناسبه من القواعد فإن حصل لبس ،أو غموض تتدخل القواعد ،فتكون قرينة يف حتديد املراد (اجلاسم،
2009م ،صفحة ( )68مىن و سجى2015 ،م ،الصفحات )552-551

708

Nibras Hussein MAHAWESH & Balsam Abbas HAMMOODI

و يرى الوظيفيون أن بنية اللغات الطبيعية ال ميكن رصد خصائصها إال إذا ُربطت هذه البنية بوظيفة التواصل ،فالنظام
اللغوي يرتبط ارتباطاً مباشراً ابلوظيفة اليت تؤديها اللغة يف اجملتمع ،وأ ّن دارس اللغة عليه أن يراعي أ ّن بنية اللغة ِمكومة -إىل ح ّد
بعيد -بوظيفتها ،فالبنية اتبعة للوظيفة وِمكومة هبا ،ينظر( :املتوكل ،صفحة )15؛ لذلك اختذ فالسفة اللغة العادية مقولة:
ٍ
تساؤالت عن االستعمال اللغوي يف
"(املعىن هو االستعمال) شعاراً هلم .وانطالقاً من هذا املوقف أصبحت التساؤالت عن املعىن
مق ام ِمدد .وابهتمام الفلسفة التحليلية ابلطبيعة الداللية للجملة من خالل وظيفتها ،انتقل اهتمام الباحثني من دراسة البنية
الداللية للغة وحدها إىل دراسة العالقة بني البنية اللغوية ووظيفتها" (غلفان ،1998 ،صفحة .)247
تبني املعاين املختلفة نتيجة لتغري مواقع األلفاظ يف الرتكيب ,كالفاعلية واملفعولية واحلالية واإلضافة
واإلعراب ظاهرة حنوية ّ
وغريها من معاين النحو ,إذ تنبه علماء العربية املتقدون إىل هذه الظاهرة ,فكانت مدار ٍ
حبث لديهم ,و"األَساء ملا كانت تعرتها
ّ
املعاين ،فتكون فاعلة ومفعولة ومضافةً ومضافاً إليها ،ومل تكن يف صورها وأبنيتها أدلة على هذه املعاين ،بل كانت مشرتكةُ ،جعلت
أن الفعل له ،وينصب (عمرو) على َّ
عمرا ،فدلوا برفع (زيد) على َّ
أن
حركات اإلعراب فيها تنبئ عن هذه املعاين ،فقالوا :ضرب زي ٌد ً
الفعل واقع به… وكذلك سائر املعاين؛ جعلوا هذه احلركات دالئل عليها" (الزجاجي1399 ،ه 1979-م ،صفحة  ,)69ومن
مث ميزوا حركات البناء اليت تالزم األَساء أو األفعال ,ال تدل على ٍ
معان حنوية ,حنو قول سيبويه(ت180ه ) رمحه هللا" :وإّنا
ّ
ٍ
حيدث فيه العامل  ،وليس شيء منها إالّ وهو يزول عنه،
ألفرق بني ما يدخله ضرب من هذه األربعة ملا
ُ
ذكرت لك مثانية جمار ّ
وبني ما يُبىن عليه احلرف بناءً ال يزول عنه لغري شيء أحدث فيه من العوامل" (سيبويه1408 ،ه 1988-م ،صفحة  13ج.)1

قالت الدكتور رجاء احلسناوي" :إذا كانت األلفاظ اتبعة للمعاين فإ ّن هذه األسبقية الوجودية ،واالعتباطية للمعاين تبقى
أيضا يف الرتكيب ،فيكون الرتكيب هو أيضا اتبعا للمعىن ،ولكن على وفق َسات وأوضاع ،وهو ما ِ
يس ُم التعبري العريب ابتساع داليل
مي ّكن من وجود أشكال متعددة" (احلسناوي ،الوظيفية يف كتاب سيبويه1437 ،ه 2015-م ،صفحة  ، )117فهي تؤكد قول
شئت ،وإّنا حيافظ على رفع الفاعل ،ونصب املفعول إذا
شئت ،وانصب ما َ
ابن الطراوة حني قال" :فإن فُهم املعىن فارفع ما َ
احتمل كل و ٍ
احد منهما أن يكون فاعال ،وذلك حنو :ضرب زي ٌد عمرا ،لو مل ترفع زيدا وتنصب عمرا مل يعلم الفاعل من املفعول،
بت زيداً هن ٌد ،فيجوز لك أن ترفع زيدا وتنصب هنداً؛ ألن عالمة التأنيث الالحقة للفعل دالةٌ
فيلزم على قوله إنك إذا قلت :ضر ْ
على أن هنداً هي الفاعل ،فال حيتاج إىل احملافظة على اإلعراب" (االشبيلي1407 ،ه 1986-م ،صفحة  262ج.)1
فابن الطراوة (ت528ه ) ال يرى أمهية لإلعراب إال إذا فُهم املعىن يف هذا اجلانب خيالف ما ذهب إليه النحويون من
تالزم داللة املعىن مع داللة اإلعراب ،ينظر( :اَساعيل ،صفحة .)203
يف حني أدرك النحاة إن لإلعراب عالقة وثيقة ابملعىن ،وذكروا ذلك يف مؤلفاهتم حنو قول ثعلب (ت291ه )" :إن
اإلعراب ال يفسد املعىن ،فإن كان اإلعراب يفسد املعىن ،فليس من كالم العرب" (الزبيدي ،1954 ،صفحة .)131
ذكر ال ّدكتور فاضل السامرائي" :إن اإلعراب يبني عن املعاين ويكشف عنها لواله لكان الكالم مبهما غري مفهوم وال
أحسن خال ٌد) كنت
معلوم فقولك( :ما أحسن خالد) حيتمل معاين عدة وال يتضح املعىن املقصود إال ابإلعراب ،فإن قلت( :ما
ُ
ًنفيا ،وإن قلت( :ما أحسن خالدا) كنت متعجبا ،وإن قلت( :ما أحسن ٍ
خالد) كنت مستفهماً.
ُ

وقولك( :إ ْن ِممد حاضر) بسكون النون حيتمل النفي واإلثبات ،فإن قلتها برفع االَسني أو رفع األول ونصب الثاين كنت
ًنفيا على لغتني ،وإن قلتها بنصب (ِممد) ،ورفع (حاضر) كنت مثبتا مؤكدا ،واملعىن إن ِممدا حاضر" (السامرائي2000 ،م،
الصفحات .)31-30
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املطلب الثالث:
املنهج املعياري يف استقامة املعىن:
اعتمد النّحاة (املعىن ) أساساً قواي يف تعليل األحكام النّحويّة واستقراء القواعد ،وع ّد معيارا مهما يف قبول األحكام ،أو
ردها ،ومقياساً لقياس صحة الكالم وجودته (اَساعيل ،صفحة  .)203قال الدكتور ِممد البكاء أن كتاب سيبويه" :اشتمل على
حوي أي متييز الصواب من اخلطأ واللحن ،وقد
وجوه التأليف املتنوعة موضحاً أحكامها النّحويّة اليت ّ
تعرب عن أسس الصواب النّ ّ
اتسع لدراسة صور التأليف اليت استقامت صحيحة من حيث تفاوهتا يف الصحة واالستقامة فثمة اجليّد والضعيف والرديء والكثري
والقليل والنادر وما أشبه ذلك ،وهو اجتاه يف التقومي النّحوي ميكن أن يدعى ب (التقومي النوعي الكمي) يف مقابل (التقومي
الوظيفي) الذي يعىن ابملعاين النّحويّة الوظيفية وأحكامها لتقومي صحة وجوه التأليف ،أما التقومي النوعي الكمي فإنه يعين
مبستوايت التأليف ال من حيث اجلودة وكثرة االستعمال حرصاً على االلتزام ابللغة الفصحى وهي أعلى مستوايت اللغة من حيث
الصواب يف عربية األلفاظ وصحة الرتاكيب" (البكاء1989 ،م ،الصفحات .)205-204
وذكر البكاء عن وجوه التأليف أ ّن هناك يف الكتاب مستويني متداخلني للدراسة:
املستوى األول :مستوى الصواب (خطأ أو صواب) :وهو املستوى الذي يعىن بصحة التأليف واستقامته.
املستوى الثاين :مستوى اجلودة (حسن أو قبيح) :وهو املستوى الذي يشري إىل تفاضل وجوه التأليف اليت استقامت
صحيحة ،متوخياً هبا جودة التعبري ،ينظر( :البكاء1989 ،م ،الصفحات .)207-206
ركز سيبويه يف ًنحية املعىن ،فقد ميّز بني الكالم (املستقيم واحملال) ،وهو هنا متييز بني اخلطأ والصواب ،فهو قد ربط بني
النحو والداللة ،ينظر( :مايكل ،1992 ،صفحة .)31
ِ
"وَه َذا َابب إَِّّنَا يصلحه ويفسده َم ْعنَاهُ فَكل َما صلح بِِه الْ َم ْعىن فَ ُه َو جيد وكل َما فسد
قال ّ
املربد (ت 286ه ) رمحه هللاَ :
بِِه الْ َم ْعىن فمردود" (املربد ،صفحة  311ج.)4وأيده ابن جين (ت392ه ) رمحه هللا" :فإذا كان الكالم إّنا يصلحه أو يفسده
معناه" (ابن جين1999 ،م ،صفحة  435ج.)2
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ختتلف اللغات فيما بينها اختالفاً واضحاً يف طريقة بناء اجلمل وتركيبها ،فلكل لغة من اللغات نظام لغوي خاص هبا،
فنالحظ يف لغتنا العربية مثالً َّ
أن الفعل أييت قبل الفاعل دائما ،والفاعل يقع بعده ويدل على من قام به .واملبتدأ قبل اخلرب يف
الغالب ،واملشار إليه بعد اإلشارة ،واالسم املنادى يقع بعد أداة النداء وعلى هذا النحو يف ابقي األحكام اللغوية ،وا ّن أي تغيري يف
الشاعر قصيد ًة يف املهرجان)
هذا النظام  ،ال جيوز أن حيصل إال ألجل احلصول على غرض داليل أو معنوي ،فجملة( :ألقى
ُ
َّ
معىن معيناً أراد املتكلم إيصاله إىل
ختتلف من ًنحية املعىن عن مجلة( :الشاعر ألقى قصيدةً يف املهرجان)؛ ألن التقدمي أعطى ً
السامع ".فالداللة النحوية إذن هي :الداللة املستمدة من نظام اجلمل وترتيبها؛ ألن أي اختالل حيصل يف بناء اجلملة يؤثر يف
داللتها ،وإن تغيري العالقات النحوية الصحيحة يف األلفاظ يؤدي إىل عبارة ال معىن هلا إطالقاً ،وقد تكون اجلملة صحيحة حنواي،
الولد الفيل)  ،فهذهِ مجلة صحيحة من الناحية النحويّة؛ ألهنا أخذت البناء املعروف
ولكنها غري مقبولة داللياً ،كقولنا ):أكل ُ
للجملة العربية ) :فعل ،وفاعل ،ومفعول به( ،ولكنها غري مقبولة من الناحية الدالليّة ،وعدم القبول قد جاءها عن طريق العالقة
املعنوية بني (الولد والفيل(" (زرزور1409 ،ه 1988-م ،الصفحات ( )257-256مىن و سجى2015 ،م ،الصفحات
.)551-550
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الذي يرى أبن النحو "هو العلم الذي يرينا كيف نكتب ونتكلم بصورة صحيحة وهدفه أن ننظم احلروف يف مقاطع
واملقاطع الكلمات يف مجل متجنباً سوء االستخدام اللغوي والعجمة يف التعبري" (ِممد1989 ،م ،صفحة .)10
و ميكن القول إن هذا املنهج قد وقع يف أخطاء منها:
 " احلكم على الرتاكيب اللغوية ابلصحة واخلطأ ،فهي من وجهة النظر املعيارية التقليدية منطقية؛ وسبب ذلك أن النحوالتقليدي املعياري  -حسب أصله املنطقي" (بيبية ،2009 ،صفحة .)44
 "قدسية القوانني املعيارية أي النظر إليها على أهنا األساس الوحيد للحكم بصحة الرتاتيب النحوية أو فسادها" (ِممد،1989م ،الصفحات .)45-44
وهلذه األخطاء حلول منها:
 أن يلتزم يف التعليم النحو املعياري بتعلمه مصحواب بنصوص لغوية متنوعة يتضح عن طريقها مصداقية النحو املعياريوطبيعته للمتعلم ،وحىت يتحقق اهلدف املراد منه من خلق جمتمع ،أو مجاعات لغوية تتكلم وتكتب طب ًقا ملعاير ِمددة (بيبية،
 ،2009صفحة .)44
 "إميان النّحاة املعياريني ابلتغري اللغوي إذ إبمكاهنم تغيري املعيار الذي أقاموا على أساسه القواعد املعيارية ويتطلب هذااحلل العلمي ضرورة مراجعة األجيال التالية من النحاة لقواعد حنوهم املعياري من وقت آلخر ،أي النظر يف تطابق القواعد مع
النشاط الفعلي اللغوي للجماعة املعينة ،فيحذفون ما ال صدى له يف النشاط اللغوي ،ويضيفون إليها ما يعرب عن التغريات اليت
أصابت املعيار ،يف مستوايته املختلفة الصوتيّة واملعجميّة والصرفيّة والرتكيبيّة" (ِممد1989 ،م ،صفحة .)29

"ذُكر إن كتاب سيبويه "الكتا ب "تطغى عليه مالمح املعيارية؛ وسبب ذلك أن سيبويه وغريه من النحاة األوائل كان
هدفهم التأصيل ،مبعىن وضع قوانني للحفاظ على الّلغة من اللحن ،فضال عن اخللط يف اللهجات؛ حيث نقل عن قبائل عدة .وقد
اهتم ابلشكل يف غالب األحيان ،واعتمد األمثلة لصياغة قاعدة وكثرة القياسات والتعليالت .فجنح النحاة صوب املعيارية بعد
وضع القواعد واألصول وتوقفوا عن استقراء املادة الّلغوية املستجدة هبدف وضع قواعد للعربية غري قابلة للخطأ حفاظا على لغتهم
متأثرين يف ذلك ابملنطق القياسي األرسطي" (نسيمة ،2011 ،صفحة  .)49واملنهج املعياري يعتمد على القاعدة النحوية
أساسا وينأى عن الوصف "،وهو املنهج الذي وَست به الدراسات الّلغوية العربية عامة والنحوية منها خاصة ،فقد عد الّنحو
العريب يف عمومه حنوا معياراي ابعتبار مقاييسه وقواعده فاصال يف الصحة واخلطأ ،نظرا الهتمام العرب بتعليم الناشئة وغريهم قواعد
الّلغة ،فاّجتهوا ابلنحو وجهة تعليمية حرصا منهم على حفظ الكتاب الكرمي من الّلحن واخلطأ" (نسيمة ،2011 ،صفحة .)50
وهذا ما أ ّكده متام حسان يف قوله" :إ ّن العناية اليت نشأ النحو العريب من أجلها وهي ضبط الّلغة وإجياد األداة اليت تعصم
الالحنني من اخلطأ ،فرضت على هذا الّنحو أن يتسم يف مجلته بسمة النحو التعليمي ال النحو العلمي ،أو بعبارة أخرى أن يكون
يف عمومه حنوا معياراي ال حنوا وصفيا" (حسان ،1979 ،صفحة .)13،42
منحى تعليميا ال علميا ،فضال عن
فالواضح من قوله املذكور آنفا "أن دوافع نشأة النحو العريب وأسباهبا ،جعلته ينحو ً
هذا أتثر النحو العريب ابملنطق األرسطي ،الذي اهتم (ابلصورة) أكثر من عنايته ابملادة" (بيبية ،2009 ،صفحة .)44
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املطلب الرابع:
"إن املتأمل يف القواعد النحوية اليت أرساها العلماء العرب ابلنظر إىل األسس اليت اعتمدت عليها املدرسة الّتوليدية املتمثلة
يف حتديد صيغة القواعد الّلغوية اليت تقوم على قدرة املت ّكلم على إنتاج اجلمل اليت مل يسمعها من قبل وفهمها؛ حيث توصل إىل أن
البنية العميقة تستمد مقبوليتها من البنية السطحية اليت متثل األداء الكالمي املنطوق مل تكن بعيدة عن فكرة أعالم تراثنا العريب ،فلم
تكن فكرة التفسري العقلي وقواعدها بعيدة عن إدراك عبد القاهر ووعيه ،شأهنا يف ذلك شأن النظرية التوليدية التحويلية" "فنجده
قد سبق تشومسكي إىل حتديد الفروق الدقيقة بني العميق وغري العميق من عناصر اجلمل ،حني ّفرق بني الّنظم والرتتيب والبناء
والتعليق ،فجعل النظم للمعاين يف النفس ،وهو متاما البنية العميقة عند تشومسكي ،أما البناء فهو البنية السطحية احلاصلة بعد
الرتكيب بوساطة الكلمات كما أن التعليق هو اجلانب ال ّداليل من هذه الكلمات اليت يف السياق" (حسان ،تعليم النحو بني
النظرية والتطبيق ،1976 ،صفحة  ،)124وهذا ما بينه عبد القاهر اجلرجاين (املتوىف عام 816ه ) ،إذ قال" :ليس الغرض بنظم
الكلم إن توالت الفاظها يف النطق ،بل إن تناسقت داللتها ،وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل" (اجلرجاين،
1389ه 1969-م ،صفحة . )93
املطلب اخلامس:
املنهج التقابلي بني العربية واإلنكليزية يف استقامة املعىن:
اإلعراب َسة من َسات العربية ،وميزة من مزاايها ،وله فوائد وأغراض حرمت منها اللغات األخرى ،فاألفعال املضارعة يف
اللغة العربية هلا أحوال منها :الرفع والنصب واجلزم يف حني يف اللغة الثانية ال تتطلب ذلك ،فالكلمة تنطق حبالة واحدة ودليل ذلك
األمثلة اآلتية:
حضر سع ٌد

Saad cam

أيت سعدا
ر ُ

I saw Saad

ذهبت مع ٍ
سعد I went with Saad
ُ
I go

أذهب
أًن ُ
أذهب I want to go
أريد أن َ
I didn’t go

أذهب
أًن مل ْ
الفعل املضارع يف العربية له ثالثة أحوال:
أذهب.
الرفع حنو :أًن ُ

أذهب.
النصب ،حنو :أريد أن َ
أذهب.
اجلزم ،حنو :أًن مل ْ

ال شك إن اإلعراب يف اللغة العربية يؤدي ما ال تؤديه اللغات األخرى من حيث دقة املعاين واالتساع فيها ،فاللغة العربية
متتاز أبهنا أكثر دقة يف التعبري عن املعاين ،وأكثر اتساعا ومشوال يف الداللة ،فعلى سبيل املثال نقول يف العربية:
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طالب غائبا ما من طالب غائبا ما طالب غائب إن طالبٌ غائبا إن من
طالب ٌ
طالب غائبا ما ُ
غائب ال ُ
ال َ
طالب غائبا وغريها من اجلملة فكل مجلة يف العربية تعرب عن معىن عن طريق اإلعراب يف حني يف اللغة اإلنكليزية ميكن أن نعرب
عنها بعبارة واحدة ،وهي(No student is a bsent :السامرائي2000 ،م ،الصفحات .)49-48
قال سيبويه (ت180ه ) يف ابب اللفظ للمعاين" :اعلم أ ّن من ِ
ني الختالف املعني ِ
كالمهم اختالف اللفظ ِ
اختالف
ني ،و
َ
اللفظ ِ
ني واملعىن واح ٌد ،واتفاق اللفظني واختالف املعنيني .وسرتى ذلك إن شاء هللا تعاىل.
انطلق ،واتفاق
جلس
ُ
ذهب و َ
وذهب ،واختالف اللفظني واملعىن واح ٌد حنوَ :
َ
فاختالف اللفظني الختالف املعنيني هو حنوَ :
ِ
ِ
ِ
الضالَّة .وأشباه هذا كثريٌ" (سيبويه،
ووجدت إذا أردت وجدان ّ
وج ُ
دت عليه من املَْوجدةَ ،
اللفظني واملعىن خمتلف قولكَ :
1408ه 1988-م ،صفحة  24ج.)1
لو أمعنا النظر يف قول شيخ النّحاة رمحه هللا لوجدًن إنه يذكر املشرتك والرتادف يف اللغة العربية هذه الظاهرة قد ال تكون
موجودة يف لغة أخرى.
املطلب السادس:
املنهج التداويل يف استقامة املعىن:
اهتم سيبويه (ت180ه ) ابملبادئ اليت تُ ُّ
عد أُسسا تداولية عند املعاصرين:
مراعاة قصد املتكلِّم من حيث إن القصد هو الغاية التواصلية اليت يريد املتكلم حتقيقها من كالمه .وهي يف ُعرف سيبويه
قرينة تداولية تسا عد يف حتديد الوظيفة النحوية ،بل جنده أحياًن يوظفه يف بيان خطأ أولئك الذين خيطئون يف فهم الكالم بسبب
إمهال القصد) ،قال سيبويه" :ولو قلت :ألقيت زيداً أم عمراً كان جائزاً حسناً ،أو قلت :أعندك زي ٌد أم عمرو كان كذلك.
مؤخرا؛ ألنه قصد أحد االَسني ،فبدأ أبحدمها؛ ألن حاجته
وإّنا كان تقدمي االسم ههنا أحسن ومل جيز لآلخر إالَّ أن يكون ً
أحدمها ،فبدأ به مع القصة اليت ال يسأل عنها؛ ألنه إّنا يسأل عن أحدمها من أجلها ،فإّنا يفرغ مما يقصد قصده بقصته مث يعدله
ابلثاين" (سيبويه1408 ،ه 1988-م ،صفحة  170ج.)3
يؤكد سيبويه -رمحه هللا  -أ ّن املعىن هو الغاية األساس اليت عن طريقها يستطيع النّحوي حتليل الرتاكيب وفهمها.
 2مراعاة حال املتلقي ضمن ما يُطلق عليه مصطلح ( اإلفادة ) ،وإن البعد التداويل للرتاكيب النّحويّة عند سيبويه اقتصر
على الرتاكيب الدالة املفيدة.
 3السياق الذي يُنتجه فيه الكالم ،فعن طريقه يتم توضيح معىن الرتاكب ابللجوء إىل وصف الظروف احمليطة ابلكالم،
مثل :حتديد العالقة بني املتكلّم واملخاطب ،ينظر( :احلسناوي ،الوظيفية يف كتاب سيبويه1437 ،ه 2015-م ،الصفحات
 . )20-19إن سيبويه االستعمال عنده وظيفة املتكلم ،فاللغة عنده حقيقة اجتماعية تتضح عن طريق االتصال الفرد أببناء
اجملتمع ،فاللغة عنده تستمد قوانينها وأنظمتها من اجملتمع ،فهو يعتمد على معايري اجتماعية يف إطار تقوميه مستوى الرتكيب
الصوايب ،فيستعمل( احلسن والقبيح واملستقيم والرديء).
عريب
النحو عند سيبويه(ت180ه ) حنو داليل وتداويل وتركييب تتجلى لنا هذه احلقيقة يف قوله" :وإن
َ
االسم فهو ٌ
قدمت َ
بت ،واالهتمام والعناية هنا يف التقدمي والتأخري َسواءٌ ،مثلُه يف ضرب زيد
جيّد كما كان ذلك عربيّا جيّدا ،وذلك قولك :زيداً ضر ُ
عمراً وضرب عمراً وزيد" ،ينظر( :احلسناوي ،الوظيفية يف كتاب سيبويه1437 ،ه 2015-م ،صفحة  ،)38فالعناية واالهتمام
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قرينة خارجية عند سيبويه تُدرك أمهيتها من املتكلم ،فهو يستعمل ّنط اجلملة الرتكييب والداليل؛ إلظهاره قصده من الكالم ،ويتم
ذلك تداولياً ،ينظر( :احلسناوي ،الوظيفية يف كتاب سيبويه1437 ،ه 2015-م ،صفحة .)40
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قال سيبويه" :وقد تدخل يف موض ٍع لو مل تدخل فيه كان الكالم مستقيما ،ولكنها توكيد مبنزلة ما ،إال أهنا جتر ألهنا حرف
رجل ،وما رأيت من ٍ
إضافة ،وذلك قولك :ما أاتين من ٍ
أحد .ولو أخرجت من كان الكالم حسناً ،ولكنه أكد مبن ألن هذا موضع
ٍ
تبعيض ،فأراد أنه مل أيته بعض الرجال والناس" (سيبويه1408 ،ه 1988-م ،صفحة  225ج .)4الكالم عند شيخ النحاة رمحه
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هللا له صيغة لفظية صورية خاصة تتكون من العامل واملعمول ،واستعماله ملصطلح (الكالم) يكشف لنا عن حقيقة الصيغة
الصورية ،فهي حقيقة تقاس عليه األّناط الشكلية لنظم الكلم ،فاحلرف الزائد من يف قوله أعاله أفاد التوكيد إال أنه عمل فيما بعده
الذي جعل سيبويه مييل إىل خروجه ليكون الكالم مستقيما والدليل على ذلك( :لو مل تدخل فيه كان الكالم مستقيما) والكالم
املستقيم قد يكون قبيحا يف حنو :قد زيداً رأيت  ،وقبحه ٍ
متأت من وضع اللفظ يف غري موضعه ،ينظر( :احلسناوي ،الوظيفية يف
كتاب سيبويه1437 ،ه 2015-م ،صفحة .)52
حسن السكوت وكان كالما مستقيما ،كما حسن واستُغىن يف قولك :هذا عبد هللا.
"أال ترى أنك لو قلت :فيها عبد هللا ُ
وتقول :عبد هللا فيها ،فيصري كقولك عبد هللا أخوك .إال أن عبد هللا يرتفع مقدَّماً كان أو مؤخرا ابالبتداء" (سيبويه1408 ،ه -
1988م ،صفحة  88ج .)2صياغة فيها عبد هللا ليست من الصياغات األساس يف اجلملة العربية إال أنَّه أحسن السكوت
عليها ،فلوال متام اجلملة ملا انتصب قائما ،ينظر( :احلسناوي ،الوظيفية يف كتاب سيبويه1437 ،ه 2015-م ،صفحة .)55
اخلامتة:
توصلت نتائج الدراسة إىل ما أييت:
 -1أكد سيبويه  -رمحه هللا  -أن املعىن هو الغاية األساس اليت عن طريقها يستطيع النحوي حتليل الرتاكيب وفهمها.
 -2سيبويه له منهج متكامل حاول إضافته على دراسته اللغوية.
 -3إ ّن أساليب العرب متتاز ابلوصفيّة ،واملعياريّة ،والسياقيّة ،واالجتماعيّة والتحويلية ،واخلطابية ،التداولية وغري ذلك ُكال ًيف
موضعه املناسب من غري أن يغّلب َجانبا على آخر ،أو يهمل جانبا على حساب جانب آخر.
 -4اإلعراب َسة من َسات العربية ،وميزة من مزاايها ،وله فوائد وأغراض حرمت منها اللغات األخرى.

 -5إن املنهج املعياري يهتم ابللغة املنطوقة واللغة املكتوبة ،ويهتم بتعليل الظواهر اللغوية ،وبيان الصواب من اخلطأ فيها .
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