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 -ملخص البحث باللغة العربية:
كونات القاعدة النحوية نفسها ووسيلة ارتبط النحو بعلم الداللة ارتباطا وثيقا وجوهريا وذلك الن قواعد النحو هي اداةالتوصيل الى الداللة واحد م

هـ( والفراء  ١٨٠لدراسة هذه القواعد وتفسيرها . لذلك جاء هذا البحث ليتحدث عن دالالت عالمات االعراب عند عالمين جليلين هما سيبويه )ت
لمة التي توجد فيها ، اما الفراء هـ( والذي يمثل كل منهما مدرسة بذاته . إذ اختلفت عالمات االعراب عند سيبويه بأختالف نوع الك٢٠٧)ت

ني  فقد خلذ بين مسميات االعراب ومسميات البناء . وتعددت االراء عند غيرهم من النحاة حول هذه العالقات والالتها والسيما المبرد والماز 
    ) سيبويه، الفراء، عالمات االعراب، النحو العربي، الداللة(-مفتاحية: كلمات.وغيرهم

Abstract 

Grammar has been closely and substantially linked to semantic science because grammar rules are the tool 

to communicate to semantic one of the components of the grammar rule itself and a means of studying and 

interpreting these rules. Therefore, this research came to talk about the connotations of the signs of 

expression among two worlds, Sebweh (t. 1880 AH) and fur (T207 AH), each representing a school itself. 

The signs of Arabism at Sebwey differed according to the type of word in which it is found, while fur has 

disappeared between the names of the godfather and the names of the building. There are many opinions 

among other sculptors about these relationships and their countries, especially the coolant, the mezzine and 

others Key words:-( Sibawayh, Al-Farra, Denotation, Signs of Expression, Arabic Grammar) 

 املقدمة

رب العالمين ,والصالة والسالم على المبحوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين بعد .نشأت لغة العرب   الحمدهلل
جة في احضان جزيرة خالصة البنائها , فهي منذ ولدت كانت نقية سليمة مما يشينها من ادران اللغات االخرى , وبقيت كذلك احقابا مديدة ونتي

خالدة ,  الالذي حصل مع اقوام اخرى بعد انتشار االسالم تسرب الى هذه اللغة اللحن ووهنت المالحظة الدقيقة التي انمازت بها لغتنا االمتزاج 
وهي اختالف المعاني الختالف اواخر الكلمة .ومن هنا جاء وضع علم النحو كعلم يهتم بضبط اواخر الكلمات وهو النهج الذي سار عليه  

م .وقد وضع العرب عالمات االعراب للتفريق بين الحاالت االعرابية للكلمات اذ جعلوا هذه العالمات بناء على علل معينة العرب في كالمه
الداللة    وقد استعمل العرب الضمة لثقلها ووصفوها لما قل استعماله اما الفتحة والتي امتازت بخفتها استعملوها لما كثر استعماله.ان الجهل بدور

ه الجمل ادى الى ان نخفي ظواهر لغوية كانت شائعة في الشعر والنثر وشائعة في القرأن الكريم ايضا فالداللة تعانق النحو بحيث  في تعدد اوج 
يآ ,  يكون الفهم الصحيح للنحو مبني على الفهم الصحيح للفهم لالساس الداللي الذي يقوم عليه النص لذلك ارتبط النحو بالداللة ارتباطا جوهر 

ألن قواعده هي اساس التوصيل للداللة , وانما ألن عنصر الداللة مكون من مكونات القاعدة نفسها . ووسيلة لدراسة هذه القواعد    وليس فقط
ھ(  ٢٠٧ھ(والفر اء )ت١٨٠وتفسيرها .وألهمية دالالت عالمات االعراب جاء هذا البحث ليوضح مفهومها عند عالمين جليلين هما سيبويه )ت

نهم مدرسة بذاته لذلك قسمت بحثي هذا على ثالث مباحث تحدثت في المبحث االول عن داللة المصطلح عند سيبويه اذ يمثل كل واحد م
فقد تحدثت فيه عن داللة   الثاني  المبحث  اما  المعرب   العامل في تغيير حركات االعراب في االسم  واصلية العالمة عنده وفرعيها ودور 

الفراء والذي خلط بين عال النحويين المصطلح عند  ليبين داللة عالمات االعراب عن  الثالث  المبحث  البناء.وجاء  مات االعراب وعالمات 
طلحات االخرين عند غيرهما من النحويين السيما بعد ان نضجت فكرة العالمة االعرابية وداللتها عند المتأخرين النحاة واللذين اعتمدوا على مص

 مصطلح الفني بصورته النهائية في النحو العربي .وسيبويه بشكل كبير جدا من اسم في ظهور ال
 املبحث األول  داللة املصطلح عند سيبويه

 اللغة العربية لغة معربة، والحركة لها الدور األساسي في هذا المجال، ولهذا انصب اهتمام النحويين األوائل على الحركة اإلعرابية وما
. فبنية الكلمة في اللغة العربية  (١) "واعلم أن أول ما اختل من كالم العرب فأحوج إلى التعلم اإلعراب"يدور في فلكها، قال أبو الطيب اللغوي:  

تسمح وكذلك التركيب النحوي يعتمدان على التزاوج بين الحركة والسكون، والحركة قد تتوالى، ومن النادر أن تتوالى فيها أربعة متحركات، وال  
نطق إال في الوقف، وهي قد تضحي بالسكون عندما يلتقي بساكن آخر، كما في تحريك تاء التأنيث الساكنة إذا  هذه اللغة بتوالي ساكنين في ال

َقاَلِت  التقت بكلمة أول حروفها، ساكن، نحو: ذهبت الطالبة إلى الجامعة، فالتاء تحرك بالكسر هربا من التقاء حرفين ساكنين، قال تعالى: "
. واللفظة في الجملة إما أن تلتزم حركة واحدة على آخرها، ال تتغير مهما تغير  (٢) حريك ما هو ساكن في األصل[ بت١4" ]الحجرات:  اأَلْعَراب  

ها معناها وموقعها في الجملة، فتسمى مبنية في اصطالح النحويين القدامى، وإما أن تتغير العالمة اإلعرابية الظاهرة على آخرها بحسب موقع 
وعة أو منصوبة أو مخفوضة. وقد اصطلح النحاة على تسمية هذا النوع بالمعرب، فالكلمات في العربية إما مبنية في الجملة، فهي قد تكون مرف 
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، فلفظة )زيد( مثال قد تكون في بعض (3)وإما معربة ال تخرج عن هذا. قال الزمخشري: و"المعرب ما اختلف آخره باختالف العوامل لفظا"
مجرورة، نقول مثال: )زيد كريم(، و)إن زيدا لكريم(، و)هذا قلم زيد(، و)جاء زيد(، و)رأيت زيدا(،    الجمل مرفوعة وفي بعضها منصوبة أو

ى  و)سلمت على زيد(، فلفظة زيد ال نراها ملتزمة بحركة معينة ال تتغير في كل الجمل، وإنما تتغير الحركة الظاهرة على آخرها من الرفع إل 
ليها. "أما لفظة )هذا( مثال فهي لفظة مالزمة لحركة واحدة، وكذلك )من( مع قيامها بعدة وظائف النصب إلى الجر بحسب العوامل الداخلة ع 

والف  خالل التركيب كاالستفهام والشرط والموصولية، وفي اللغة العربية ألفاظ عديدة مبنية تندرج تحت أقسام: األدوات والضمائر والظروف والخ
هو مبني، والغالب في المبنيات أن تكون محركة بالفتح أو ساكنة اآلخر، وقد تأتي مضمومة كما    واألفعال، كما أن من األسماء والصفات ما

قال  في )نحن( و)منذ( وقد تأتي مكسورة كما في الباء والالم الجارين، ولكن الغالب على المبنيات هو تحريك أواخرها بالفتح أو تسكينه، وقد  
بحثوا عن علة لكل مبني تحرك بالفتح أو الضم أو الكسر، والتعليل الظواهر اللغوية، ليس من  النحاة: إن األصل في المبني أن يسكن ولذا  

.فليست عالمات البناء أعالما لمعان، كما هي في اإلعراب، ف )أين( مثال (4) صلب الدراسة اللغوية، وإنما هو بحث عقلي منطقي في الغالب"
ب، نحو: أين ذهبت؟ وتقع في محل جر: من أين جئت؟، وهي في جميع ذلك لها حركة تقع عمدة، نحو: أين دارك؟ وتقع فضلة محلها النص

. وقد تحدث (5) واحدة هي الفتحة. ونعني بذلك عالمات البناء األصلي، أما عالمات البناء العارض فقد يكون لها معا نحو: ال رجل، ويا قائم" 
عالمات، كما فرق بينها وبين عالمات البناء؛ فقال في باب مجاز أواخر الكلم  سيبويه في مطلع كتابة عن عالمات اإلعراب وعن داللة هذه ال

ن  من العربية: "وهي تجري على ثمانية مجار: على النصب والجر والرفع والجزم، والفتح والضم والكسر والوقف. وهذه المجاري الثمانية يجمعه
ر والكسر فيه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم، والجزم والوقف. وإنما في اللفظ أربعة أضرب، فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد، والج

وبين ما    -وليس شيء منها إال وهو يزول عنه-ذكرت لك ثمانية مجاز ألفرق بين ما يدخله ضرب من هذه األربعة لما يحدث فيه العامل  
ل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف، وذلك الحرف  يبني عليه الحرف بناء ال يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل، التي لك

حرف اإلعراب. فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف اإلعراب. وحروف اإلعراب لألسماء المتمكنة، ولألفعال المضارعة ألسماء الفاعلين  
أنت أو هي، ويفعل هو، ونفعل نحن. والنصب في   التي في أوائلها الزوائد األربع: الهمزة والتاء، والياء، والنون. وذلك قولك: أفعل أنا، وتفعل

لم يفعل. وليس في األفعال المضارعة جر كما أنه ليس في األفعال جزم؛ ألن   المضارع من األفعال: لن يفعل، والرفع: سيفعل، والجزم: 
ين أنك تقول: إن عبد هللا ليفعل،  المجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين، وليس ذلك في هذه األفعال. وإنما ضارعت أسماء الفاعل

ول فيوافق قولك: لفاعل، حتى كأنك قلت: إن زيدا لفاعل فيما تريد من المعني. وتلحقه هذه الالم كما لحقت االسم، وال تلحق فعل الالم. وتق
فالرفع والنصب والجر والجزم    .(6) س يفعل ذلك وسوف يفعل ذلك، فتلحقها هذين الحرفين لمعنى كما تلحق األلف والالم األسماء المعربة"

  لحروف اإلعراب، وهذه الحروف لألسماء المتمكنة ولألفعال المضارعة و"الفتح والكسر والضم والوقف لألسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم 
لتي ليست بأسماء وال ما ليس باسم وال فعل مما جاء لمعنى ليس غير، نحو: سوف وقد، ولألفعال التي لم تجر مجرى المضارعة، وللحروف ا

د. أفعال ولم تجيء إال لمعنى. فالفتح في األسماء قولهم: حيث وأين وكيف. والكسر فيها نحو: أوالء وحذار وبداد. والضم نحو: حيث وقبل وبع
 (٧)ان معناه فعل"والوقف نحو: من وكم وقط وإذ. والفتح في األفعال التي لم تجر مجرى المضارعة قولهم: ضرب، وكذلك كل بناء من الفعل ك

لوقف  فسيبويه قد وضع بوادر هذه التفرقة بين عالمات اإلعراب وعالمات البناء، فالنصب والرفع والجر والجزم للمعرب، والفتح والضم والكسر وا
ربة كانت داللة العالمة  للمبني. "فالعالمة واحدة هي الضمة مثال ودالالتها تختلف باختالف نوع الكلمة التي توجد فيها، فإذا كانت الكلمة مع

- . قال السيرافي: "اعلم أن سيبويه لقب هذه الحركات والسكون هذه األلقاب الثمانية  (٨)الرفع، وإذا كان الكلمة مبنية كانت داللة العالمة الضم"
لفة بين تلقيب ما يزول وما ال  بالمخا–ليفرق بين المبني الذي ال يزول، وبين المعرب الذي يزول، وإنما أراد    -وإن كانت في الصورة أربعا

إبانة الفرق بينهما؛ ألن في ذلك فائدة وتقريبا وإيجازا؛ ألنه متى قال: هذا االسم مرفوع أو منصوب أو مخفوض، علم بهذا اللفظ أن    -يزول
تقول عمل فيه عامل  عامال عمل فيه يجوز زواله، ودخول عامل آخر يحدث خالف عمله، فيكتفي بمرفوع عن أن تقول: هذه ضمة تزول، أو  

.فسيبويه يشير إلى دور العامل في تغير حركات اإلعراب في االسم المعرب، وفي هذا ما يشير إلى (9) فرفعه، ففي هذا حكمة وإيجاز فأعرفه"
أ على الكلمة  أنه عند تأليفه لهذا السفر العظيم قد وضع في ذهنه "أنه ال يوجد شيء بدون موجد، وال يحدث مسبب بدون سبب، فكل حركة تطر 

، أما عند  (١١).فالتفريق بين عالمات اإلعراب وعالمات البناء من حيث الداللة حاسمة عند سيبويه(١٠) ال بد أن يكون لها سبب سموه عامال"
التطبيق فإنه قد خلط بين ألقاب اإلعراب وألقاب البناء، قال في باب النداء: "اعلم أن النداء، كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار  

 الفعل المتروك إظهاره، والمفرد رفع، وهو في موضع اسم منصوب. 
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خانا... حين طال الكالم، كما نصبوا: هو قبلك وهو بعدك. ورفعوا المفرد  أنهم نصبوا المضاف نحو: يا عبد هللا ويا أ  -رحمه هللا-وزعم الخليل  
. والباحث ال يرى في هذا الخلط أمرا غريبة؛ ألن المصطلحات كانت  (١٢)كما رفعوا قبل وبعد، وموضعهما واحد، وذلك قولك: يا زيد ويا عمرو"

.فالهمزة واأللف يطلق (١3) فنية كما استقر عند النحويين المتأخرينفي طور النشأة، وألن سيبويه كان ال يقصد إلى وضع المصطلحات وضعا  
عليهما سيبويه مصطلحا واحدا، قال: ومما حذف في التخفيف ألن ما قبله ساكن قوله: أرى وترى ويرى ونرى، غير أن كل شيء كان في أوله  

.واستخدام الوقف عندما قال:  (١4) إياه، جعلوا الهمزة تعاقب"زائدة سوى ألف الوصل من رأيت فقد اجتمعت العرب على تخفيفه لكثرة استعمالهم  
، وقد استقر عند النحاة المتأخرين استعمال السكون للداللة على االسم المبني، (١5) "وأما الفتح والكسر والضم والوقف لألسماء غير المتمكنة"

. وقال سيبويه: "هذا باب ما يكون  (١6)اية الكلمة أو الجملةوشاع استخدام الوقف عندهم للداللة على ظاهرة صرفية أخرى هي الوقف على نه
ك فيه االسم مبنية على الفاعل قدم أو أخر، وما يكون فيه الفعل مبنية على االسم، فإذا بنيت االسم عليه قلت: ضربت زيدا، وهو الحد، ألن

أول ما تشغل به الفعل، وكذلك هذا إذا كان يعمل فيه، وإن  تريد أن تعلمه وتحمل عليه االسم، كما كان الحد: ضرب زيدا عمرا، حيث كان زيد  
. قدمت االسم فهو عربي جيد كما كان ذلك عربيا جيدا وذلك قولك: زيدا ضربت... فاذا بنيت الفعل على االسم قلت: زيد ضربته، فلزمته الهاء

 منطلق، فهو في موضع هذا الذي بني على األول وارتفع  وإنما تريد بقولك مبني عليه الفعل أنه في موضع منطلق إذا قلت: إذا قلت: عبد هللا
ل هذا  به، فإنما قلت عبد هللا فنسبته له، ثم بنيت عليه الفعل ورفعته باالبتداء....... وإن شئت قلت: زيدا ضربته، وإنما نصبه على إضمار فع

َوَأمَّا َثم ود   غال لوال قول سيبويه: "ومثل ذلك قوله جل ثناؤه: ". ففي هذا النص الطويل ال يكاد يجد الدارس ما يدل على مصطلح االشت(١٧) يفسره"
[. وإنما حسن أن يبنى الفعل على االسم حيث كان معمال في المضمر وشغلته به، ولوال ذلك لم يحسن؛ ألنك لم تشغله  ١٧" ]فصلت:  َفَهَدْيَناه مْ 

لنحاة ما عرف بمصطلح االشتغال ووضعوا له صورته النهائية. وما يتفق  .فمن قوله: )شغلته به( وقوله: )لم تشغله بشيء( اقتبس ا(١٨) بشيء"
عليه النحاة من مصطلح قد ال يفهمه غيرهم؛ حكى األصمعي فقال: "قلت ألعرابي، أتهمز إسرائيل؟ قال: إني إذا لرجل سوء، قلت: أفتجر 

قد ذهب إلى معنى آخر هو الشتم والسحب بقوة، أما أرباب الصناعة وأهل النحو، فيعرفون جيدة   .فالعربي(١9)فلسطين؟ قال: إني إذا لقوي"
 معنى الجر الهمز. 

 أصلية العالمات وفرعيتها   -
إلى أن اإلعراب بالحركات   (٢٠) وفي قضية أصلية بعض عالمات اإلعراب وفرعية بعضها اآلخر يرى بعض الباحثين أن سيبويه اكتفى بالتلميح

ف  هو األصل، وما عداها فرع عليها أو نائب عنها. قال: "واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان األولى منهما حرف المد واللين وهو حر 
ة، ويكون في الجر ياء مفتوحا اإلعراب غير متحرك وال منون، يكون في الرفع ألفا، ولم يكن واوا ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثني

األولى  ما قبلها... ويكون في النصب كذلك... وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان: األولى منهما حرف المد واللين، والثانية نون. وحال  
الرفع، وفي الجر والنصب ياء مكسور في السكون وترك التنوين وأنها حرف اإلعراب، حال األولى في التثنية، إال أنها واو مضموم ما قبلها في  

لحقت ما قبلها ونونها فتوحة، فرقوا بينها وبين نون االثنين، كما أن حرف اللين الذي هو حرف اإلعراب مختلف فهما... واعلم أن التثنية إذا  
ي يفعل هذا البناء فتضم إليه يفعل األفعال المضارعة عالمة للفاعلين لحقتها ألف ونون، ولم تكن األلف حرف اإلعراب ألنك لم ترد أن تثن

اب، آخر، ولكنك انما ألحقته هذا عالمة للفاعلين، ولم تكن منونة، وال يلزمها الحركة ألنه يدركها الجزم والسكون، فتكون األولى حرف اإلعر 
إعرابه في الرفع ثبات النون لتكون له في  والثانية كالتنوين، فكما كانت حالها في الواحد غير حال االسم وفي التثنية لم تكن بمنزلته، فجعلوا  

. "فسيبويه على الرغم من أنه لم يصرح بكون بعض العالمات أصال وبعضها  (٢١) التثنية عالمة للرفع كما كان في الواحد إذ منع حرف اإلعراب"
، ففي كتابه (٢٢)ثلة الخمسة تفريع لالسم المفرد"اآلخر فرعا عليها أو نائبا عنها، يفهم كالمه أن هذه األنواع من األسماء واألفعال في حالة األم

، وقال أيضا: "فيكون (٢4)، "فالواحد هو األصل ولذلك علت العالمات التي تكون فيه هي األصل أيضا"(٢3)يقول: "واعلم أنك إذا تثنيت الواحد"
، فمن المسلمات كون "األول هو األصل الذي (٢6)"، وقال "واعلم أن الواحد أشد تمكنا من الجمع ألن الواحد األول(٢5)األول حرف اإلعراب"

. وحدد السيرافي قصد سيبويه بحروف اإلعراب في احتمالين: "أحدهما أن حروف اإلعراب ما كان االعراب فيه (٢٧) طرأ عليه ما يدعو للتفريع"
العصا، ورأيت الرحى والعصا. والوجه اآلخر: أن  ظاهرا أو مقدرا، فالظاهر كقولك: الرجل، والفرس، والغالم، والمقدر نحو قولنا: هذه الرحى و 

 .  (٢٨) حروف اإلعراب هي أواخر الكلم، معربة كانت أم غير معربة، وإنما سميت حروف اإلعراب؛ ألن اإلعراب متي يوجد لم يكن إال فيها"
  - رحمه هللا- يعد فرعا عنها؛ قال    والحقيقة أن سيبويه قد صرح في نص قصير إلى أن األصل في عالمات اإلعراب هي الحركات، وما عداها

 : (٢9) "أنشدنا من نثق بعربيته"
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 بما القت لبون بني زياد   ألم يأتيك واألنباء تنمي 
. وحروف  (3١) السيرافي: "أي جاريا في الجزم على األصل، من حذف الحركة ال الحرف"  .قال(3٠)فجعله حين اضطر مجزوما من األصل"

من قفا   اإلعراب عند أغلب شراح الكتاب هي: "األلف والياء في التثنية، والواو والياء في الجمع بمنزلة الدال من زيد، والراء من جعفر، واأللف
، "وذكر قوم مذهب سيبويه أن األلف والياء في التثنيه، والواو والياء في الجمع، هي إعراب بمنزلة الضمة والكسرة والفتحة في دال  (3٢) وعصا"

 . (34). وحروف اإلعراب هي: "نهاية الكلم المعربة سواء كان ذلك زائدة، أو أصليا"(33) زيد"
 داللة املصطلح عند الفراءاملبحث الثاني 

للبناء، والرفع والنصب والجر والجزم عالمات وضع سيبويه   فالضم والفتح والكسر والسكون عالمات  للمعرب عالمات، وللمبني عالمات، 
،  لإلعراب، إال أنه قد خلط بين عالمات المعرب وعالمات المبني في التطبيق.والفراء هو اآلخر قد خلط بين عالمات اإلعراب وعالمات البناء

-، كما أنهم "سمو الضمة الالزمة  (35) الكوفيون فيذكرون ألقاب اإلعراب في المبني، وعلى العكس، وال يفرقون بينهما"قال ابن الحاجب: "أما  
، فـ"الفراء لم يضع عالمات لإلعراب، وأخرى للبناء بقصد التخفيف، أو أنه ال يفرق بين (36) رفعة والفتحة والكسرة نصبة وجرا"  -مثل حيث ومن

النحو ما زال لم يكتمل وينضج حتى توضع له كل التعريفات، أو أن النحو الكوفي، ما زال ال يعرف تلك التحديات الدقيقة،  البناء واإلعراب ألن  
واألمر عند بعض النحاة ال تفريق بين الرفع والضم، والنصب والفتح والكسر والخفض وهكذا، أما إذا كان األمر يشك في عدم مقدرة الفراء 

ات اإلعراب وعالمات البناء، فإن ذلك مردود، ألن الفراء بتلك العقلية الفذة، ال أشك أنه غير قادر على أن يميز بين  على التمييز بين عالم
، أما الحركات فهي العالمات الغالبة، وهي (3٨) . وعالمات اإلعراب عند الكوفيين حركات وحروف(3٧) أمرين بسيطين من أمور النحو كهذين"

ابية في أكثر األسماء المعربة، وأما الحروف فهي عالمات خاصة، ال تدل على المعاني اإلعرابية إال في مواطن  الدالة على المعاني اإلعر 
 . (39)معدودات، وفي لهجات دون أخرى، وتكون الحروف عالمات لإلعراب عندهم في: األسماء الخمسة، والمثنى، وجمع المذكر السالم" 

ون  ويرى الدكتور المهدي المخزومي "أن مقالتهم بأن اإلعراب يكون بالحروف أيضا مقبولة؛ ألنه إذا جاز أن يكون اإلعراب بالحركة جاز أن يك
.فالكوفيون يطلقون النصب مثال على المبني على الفتح،  (4٠) بالحرف، فليست الحروف التي تكون عالمات لإلعراب عندهم إال حركات ممطولة"

اَعة  َيْوَمِئٍذ َيْخَسر  اْلم ْبِطل ونَ   قون الفتح على المعرب المنصوب. قال الفراء في قوله تعالى: "ويطل [: "ونصب هاهنا 46" ]غافر:  َوَيْوَم َتق وم  السَّ
ف الهجاء: "وإذا كان  . فالنصب هنا يقصد به الفتح عالمة البناء، وقال عن داللة أحر (4١)آل فرعون على النداء: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب"

الهجاء أول سورة فكان حرفة واحدة؛ مثل قوله )ص( و)ن( و)ق( كان فيه وجهان في العربية؛ إن نويت به الهجاء تركته جزمة وكتبته حرفة 
، ونصبت واحدة، وإن جعلته أسما للسورة أو في مذهب قسم كتبته على هجائه )نون( و)صاد( و)قاف( وكسرت الدال من صاد، والفاء من قاف

ْرَناَها ِبِإْسَحاَق َوِمْن ، فالمقصود بالنصب هو فتح الحرف. وقال: "قوله: "(4٢)النون األخرة من )نون( فقلت: )نون والقلم( و)صاد والقرآن(" َفَبشَّ
َيْعق وبَ  ِإْسَحاَق  باء: ومن وراء إسحاق [، والوجه رفع يعقوب. ومن نصب نوى به النصب، ولم يجز الخفض إال بإعادة ال٧١" ]هود:  َوَراِء 

، فهو "يريد أن من فتح يعقوب فهو منصوب ال مخفوض بالفتحة المتناعه من الصرف للعلمية والعجمة. ونصبه على تقدير ناصب (43) بيعقوب" 
ستعمل النصب ليدل بها على  [ ي١١٢" ]التوبة:  التَّاِئب وَن اْلَعاِبد ونَ ، وفي قوله تعالى "(44) يوحي به المعنى، أي وهبنا له من وراء إسحاق يعقوب"

في  عالمة البناء والمحل اإلعرابي، وهي الفتحة والضمة فيقول: "استؤنفت بالرفع لتمام اآلية قبلها وانقطاع الكالم، فحسن االستئناف. وهي  
بين( في موضع نصب على  )التائبين العابدين( في موضع خفض؛ ألنه نعت للمؤمنين: اشترى من ال ويجوز أن يكون )التائ  (45) قراءة عبد هللا

ِ اأَلْمر  ِمْن َقْبل  َوِمْن َبْعد  . وقال: "وقوله: "(46)المدح" [ القراءة بالرفع بغير تنوين؛ ألنهما في المعنى يراد بهما اإلضافة إلى شيء  4" ]الروم:  ّلِلَّ
، فالفراء ( 4٧) فع دليال على ما سقط مما أضفتهما إليه"ال محالة. فلما أدتا عن معنى ما أضيفتا إليه دستموهما بالرفع وهما مخفوضتان؛ ليكون الر 

ممن خلط بين ألقاب اإلعراب وألقاب البناء في كتابه المعاني، حيث قد يستعمل النصب ويقصد به الفتح، أو يستعمل الرفع ويقصد به الضم،  
لبناء على اإلعراب، فلم يقولوا عن المرفوع إنه مضموم ويالحظ أن الذين يخلطون أثناء التطبيق وين ألقاب اإلعراب والبناء لم يطلقوا ألقاب ا

  مثال، بل فعلوا عكس ذلك فحسب، أي أطلقوا ألقاب اإلعراب على البناء، ولعل في هذا إشعارا بسريان تأثير العامل في المعرب والمبني على 
فعل المضارع، فالجزم مختص بالفعل المضارع، إال أنه قد  . أما الجزم فالغالب في استعماله عند الفراء للداللة على اإلعراب في ال(4٨)السواء"

وا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكت م وا اْلَحقَّ َوَأْنت ْم َتْعَلم ونَ ، ففي قوله تعالى: "(49)يستعمل الجزم عالمة للبناء [ قد استعمل الجزم للداللة  4٢" ]البقرة:  َوال َتْلِبس 
)وتكتموا( في موضع جزم؛ تريد به: وال تلبسوا الحق بالباطل وال تكتموا الحق، فتلقي )ال( لمجيئها في على اإلعراب، يقول: "إن شئت جعلت  
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. فالجزم هنا على تقدير إعادة حرف النهي، وقد حذفت لداللة )ال( األولى عليها، فالفراء قد استعمل الجزم وهي عالمة إعراب، (5٠) أول الكالم"
 .(5١)، كما في سكون أحرف الهجاء التي قال عنها: إنها مجزومةوقد يستعمله للداللة على البناء
ِه ِإَلْيكَ وكما في تفسيره لقوله تعالى: " [، كان األعمش وعاصم يجزمان الهاء في ٧5" ]آل عمران:  َوِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن َتْأَمْنه  ِبِقنَطاٍر ي َؤدِ 

[... وفيه لهما مذهبان؛ أما أحدهما فإن القوم ظنوا أن الجزم في الهاء، وإنما هو فيما قبل الهاء. فهذا وإن  ١١5" ]النساء:  ن َولِ ِه َما َتَولَّىيؤده، و"
 . (5٢)حرك ما قبلها؛ فيقول: ضربته ضربا شديدا"كان توهما، خطأ. وأما اآلخر فإن من العرب من يجزم الهاء إذا ت 

" ]آل  َوَّللاَّ  أَْعَلم  ِبَما َوَضَعْت فالفراء يعبر عن عالمة البناء بعالمة اإلعراب، فالهاء ضمير، والضمائر مبنية وليست معربة. وفي قوله تعالى: "
 . (53)فتجزم التاء؛ ألنه خبر عن أنثي غائبة -تعالى-  [، جوز أن يكون اإلخبار من مريم فتسكن العين، ويكون من قول هللا36عمران: 

م  فالفراء يجوز في الضمير البناء على الضم فيكون االخبار من مريم، كما يجوز البناء على السكون فيكون االخبار من هللا، إال أنه استخد 
خفض للداللة على الجر، وهو كثير عنده، ففي قوله  مصطلح الجزم وهو عالمة إعراب للداللة على عالمة البناء وهو السكون. وقد يعبر بال

ّلِلَِّ  ، كما قال عن قوله تعالى: "(54) [ يقول: "خفض )وكتاب مبين( يريد: )وآيات كتاب مبين(١" ]النمل:  ِتْلَك آَيات  اْلق ْرآِن َوِكَتاٍب م ِبينٍ تعالى: "
[،  ١٧" ]الرحمن:  َربُّ اْلَمْشِرَقْيِن َوَربُّ اْلَمْغِرَبْينِ ، وقال: "وقوله: "(55)ع وهما مخفوضتان"[: "وسموهما بالرف4" ]الروم:  اأَلْمر  ِمْن َقْبل  َوِمْن َبْعد  

، فالفراء أراد بالخفض (5٧)يعني في اإلعراب على قوله: فبأي آالء ربكما، رب المشرقين كان صوابا"  (56)اجتمع القراء على رفعه، ولو خفض
[ قرأ  ٢4" ]الرحمن:  َوَله  اْلَجَواِر اْلم نَشآت  أن يكون )رب( تابعا للمضاف إليه المجرور على البدلية. وقد يعبر بالكسر كما في قوله: "وقوله: "

، وقال: "وقوله: )الرضاعة( القراء تقرأ بفتح الراء. وزعم الكسائي أن من العرب من (59) لمنشآت( بكسر الشين": )ا(5٨) عاصم ويحيى بن وثاب
.والذي يتضح  (6١)[ كسر الالم فقال: "مكسورة على جهة كي"١6" ]العنكبوت:  َوِلَيَتَمتَّع وا، كما جوز في قوله تعالى: "(6٠)يقول: الرضاعة بالكسر"

دم الخفض في التعبير عن الحالة اإلعرابية للكلمة، ويستخدم الكسر في الغالب عند وصف حركة الحرف في الكلمة، مع  عندي أن الفراء يستخ
[  5٠" ]النجم:  َوَأنَّه  أَْهَلَك َعاًدا األ وَلىاألخذ في االعتبار أنه قد يخلط بين المصطلحات، فالتنوين مثال يسميه نونا، قال في تفسير قوله تعالى: "

)عادا( يخفضان النون، وذكر القاسم ابن معن: أن األعمش قرأ )عاد لولى( فجزم النون، ولم يهمز )األولى(. وهي    (6٢) ألعمش وعاصم"قرأ ا
 . وبناء على ما تقدم يتضح أن الفراء:  (63) قراءة أهل المدينة، جزموا النون لما تحركت الالم"

 لإلعراب والثاني للبناء. يستعمل مصطلح النصب للداللة على الفتح، مع أن األول  -١
 يستعمل الخفض والكسر للداللة على الجر، إال أن استخدامه لمصطلح الخفض هو الغالب في كتابه.  -٢
 يخلط بين الرفع والضم مع أن األول لإلعراب والثاني للبناء.  -3
 قد يستخدم مصطلح النون للداللة على التنوين.  -4
 نهج الفراء نهج سيبويه في استعماله لعالمات اإلعراب والبناء؛ حيث خلط كل منهما بين عالمات اإلعراب وعالمات البناء.  -5

ْم َطِريًقا ِفي اْلَبْحِر  بقاء حرف العلة في الجزم جوز الفراء االجتزاء بالسكون عن حذف حرف العلة في الجزم، فقال في قوله تعالى: " َفاْضِرْب َله 
... بالجزاء المحض. فإن قلت: فكيف أثبتت الياء في )تخشي(؟  (64) [: "قرأ يحيى بن وثاب وحمزة٧٧" ]طه:  َيَبًسا ال َتَخاف  َدَرًكا َوال َتْخَشى

في موضع جزم وإن كانت فيها الياء؛ ألن  قلت: في ذلك ثالثة أوجه؛ إن شئت استأنفت )وال تخشى( بعد الجزاء، وإن شئت جعلت )تخشي(  
 :(65)من العرب من يفعل ذلك؛ قال بعض بن عبس

 بما القت لبون بني زياد   ألم يأتيك واألنباء تنمي 
 . (66) فأثبتت الياء في )يأتيك( وهي في موضع جزم؛ ألنه رآها ساكنة، فتركها على سكونها؛ كما تفعل بسائر الحروف. وأنشدني بعض بني حنيفة

 قال لها من تحتها وما استوى 
 هزي إليك الجذع يجنيك الجني

 : (6٧)وكان ينبغي أن تقول: يجنك. وأنشدني بعضهم في الواو
 من سب زبان لم تهجو ولم تدع  هجوت زبان ثم جئت معتذرا 

 :(6٨) والوجه الثالث أن يكون الياء صلة لفتحة الشين؛ كما قال امرؤ القيس
 انجلي  أال أيها الليل الطويل أال
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. فالفراء بعد أن افترض سؤاال قد يتبادر إلى ذهن القارئ، وهو كيف لم تحذف األلف  (69) فهذه الياء ليست بالم الفعل؛ هي صلة لكسرة الالم"
العرب من  من الفعل المضارع المجزوم؟ حدد لذلك ثالثة أجوبة من بينها: أن الفعل )تخشي( في موضع جزم وان كانت فيها األلف؛ ألن من 

يجزم الفعل المضارع المعتل ويبقى على حرف العلة، ثم استشهد على ذلك بأبيات من شعر العرب جاءت فيها حروف العلة ساكنة، وفي هذا  
 ل ما يشير إلى "أن العرب قد أنزلوا المصوت الطويل الساكن )األلف( منزلة الصامت الساكن، فتركوها على سكونها لما رأوها ساكنة، كما تفع

  بسائر الحروف غير المصوتات الطويلة )أحرف العلة(، وبما أن السكون هو األصل في عالمة الجزم عاملوا األلف معاملة الياء في الشاهدين: 
. "فالحركة في العربية صوت ثانوي يصاحب الصوت الصامت الذي يقبل الحركة، وعرفت الحركات (٧٠))ألم يأتيك( و)يجتبيك( في حالة الجزم"

.ولم يعط النحاة القدماء للحركات استقاللها، وذلك أنهم نظروا  (٧١)بالصوائت وعرفت األصوات األساسية التي تقبل الحركة والتسكين بالصوامت"
،  .للحركات الطويلة على أنها حروف، وإن كانوا يقولون: إنها حروف مد ولين، ونظروا للحركات القصيرة على أنها أبعاض لحروف المد واللين..

.حركة اإلعراب تحدد وظيفة الكلمة. أدرك  (٧٢)وهذه اللفتة، مع صحتها صوتيا، مشعرة من جانب آخر بأن الحركات نفسها غير مستقلة الوجود"
أن وظيفة الكلمة داخل الجملة قد تتوقف على نوع الحركة، وبالتالي فإن معنى البناء متوقف على نوع الحركة؛ قال رحمه    - رحمه هللا-الفراء  

[، الكسر فيه أحب إلي من الضم؛ ألن الحلول ما وقع من يكل، ويحل: يجب، وجاء التفسير ٨١" ]طه:  َفَيِحلَّ َعَلْيك ْم َغَضِبي: "وقوله: "هللا
في  بالضم مثل الكسائي، سأل عنه فقاله: و   (٧3)بالوجوب ال بالوقوع. وكل صواب إنشاء هللا. والكسائي جعله على الوقوع وهي في قراءة الفراء

[ فهي مكسورة. ٨6" ]طه:  َأْم َأَرْدت ْم َأْن َيِحلَّ َعَلْيك مْ قراءة عبد هللا أو أبي... )وال يكن عليكم غضبي ومن يحلل عليه( مضمومة، وأما قوله: "
ك كذا وكذا  وهي مثل الماضيتين، ولو ضمت كان صوابا، فإذا قلت: حل بهم العذاب كانت يحل بالضم ال غير، فإذا قلت: على أو قلت يحل ل

. فالفراء يقف في هذا النص عند عالمة اإلعراب مبينا أثرها في تحديد وظيفة الكلمة في التركيب، ودور التركيب في فرض  (٧4) فهو بالكسر"
على  (  ٧5) [: "اجتمع القراء١حة:  " ]الفاتاْلَحْمد  ّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمينَ الحركة اإلعرابية على الكلمة، قال في توجيهه قراءة أهل البدو في قوله تعالى: "

 لالم.  رفع )الحمد(. وأما أهل البدو فمنهم من يقول: )الحمد هلل(. ومنهم من يقول: )الحمد هلل(. ومنهم من يقول: )الحمد هلل( فيرفع الدال وا 
مكان المصدر )فعل أو يفعل( جاز    فأما من نصب فإنه يقول: )الحمد( ليس باسم إنما هو مصدر، يجوز لقائله أن يقول: أحمد هللا، فإذا صلح

َقابِ فيه النصب؛ من ذلك قول هللا تبارك وتعالى: " وا َفَضْرَب الرِ  [، يصلح مكانها في مثله من الكالم أن يقول:  4" ]محمد:  َفِإذا َلِقيت م  الَِّذيَن َكَفر 
َذ ِإالَّ مَ فاضربوا الرقاب. ومن ذلك قوله: " ِ َأْن َنْأخ  [؛ يصلح أن تقول في مثله من الكالم: نعوذ ٧9" ]يوسف:  ْن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعْنَده  َقاَل َمَعاَذ َّللاَّ

كثرت باّلِل. ومنه قول العرب: سقيا لك، ورغيا لك؛ يجوز مكانه: سقاك هللا، ورعاك هللا. وأما من خفض الدال من )الحمد( فإنه قال: هذه كلمة  
عليهم أن يجتمع في اسم واحد من كالمهم ضمة بعدها كسرة، أو كسرة بعدها ضمة، ووجد    على ألسن العرب حتى صارت كاالسم الواحد؛ فثقل

لمثال األكثر والكسرتين قد تجتمعان في االسم الواحد مثل إيل؛ فكسروا الدال ليكون على المثال من أسمائهم. وأما الذين رفعوا الالم فإنهم أرادوا ا
. من المعلوم أن لألفعال واألسماء والصفات مباني أو صيغ خاصة؛  (٧6) ثل: الحلم والعقب"من أسماء العرب الذي يجتمع فيه الضمتان؛ م

، وتعد عالمة اإلعراب "قرينة على تحول المعنى (٧٧) والمباني عالمات صرفية، وهي من القرائن اللفظية والشكلية التي تفرق بين أقسام الكلم
يفة أخرى، كداللة نصب المصدر على نيابته عن الفعل المضارع، ولهذا يكون بمعناه الصرفي للصيغة من وظيفة الداللة على الحدث إلى وظ

. فالمبنى الصرفي الواحد كالمصدر )الحمد( يصلح  (٧٨)ويؤدي وظيفته في السياق؛ فيخرج المصدر عن كونه اسما للحدث ليقوم بوظيفة الفعل"
. فالحركة  (٧9) نصب، أصبح نصا في معنى واحد، وهو معنى الفعل )أحمد هللا(ألن يعبر عن أكثر من معنى واحد، فإذا تحقق المعنى بعالمة ال

. إذا فالنصب كما أشار  (٨٠)قرينة لفظية شكلية دلت على الباب النحوي وعلى تعيين الوظيفة النحوية للصيغة الصرفية التي دخلت في السياق
الفراء دل على المفعول المطلق أو المصدر المنصوب الذي ناب عن فعله، وهذا يدل على أن عالمة النصب قد منحت داللة نيابة المصدر  

.قال الزجاج: "فالحمد  (٨١) عن فعله، في حين تعجز عالمة الرفع عن منح مثل هذه الوظيفة وتنجح في منح التركيب صفة الثبوت واالستقرار
يت  ، فاستغن رفع باالبتداء، وقوله: )هلل( إخبار عن الحمد واالختيار في الكالم الرفع... ويجوز في الكالم أن تقول: )الحمد( تريد أحمد هللا الحمد

؛ ألن الرفع ينم عن  (٨٢)عن ذكر )أحمد( ألن حال الحمد يجب أن يكون عليها الخلق، إال أن الرفع أحسن وأبلغ في الثناء على هللا عز وجل"
حمد الجميع هللا تعالى في حين تدل عالمة النصب على حمد المتكلم، كما تدل على التجدد والحدوث، فالحمد في حالة النصب من المصادر  

 . (٨3) أنزلت منزلة أفعالها، وأقيمت مقامها على إضمار فعل، وهي مشعرة بالتجدد والحدوثالتي 
 املبحث الثالث  داللة املصطلح عند غريهما من النحويني
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صطلح  بعد أن وضع سيبويه اللبنة األولى لعالمات اإلعراب وعالمات البناء، وما يترتب عليهما، وهو "لم يكن يقصد من أول األمر إلى وضع م
، نضجت الفكرة عند النحاة المتأخرين عن زمنه، فكان لمصطلحاته "أبعد األثر في ظهور المصطلح الفني في صورته  (٨4) فني متعارف عليه"

. ففي كتاب المقتضب فرق المبرد بين عالمات اإلعراب وعالمات البناء تفريقا واضحا، فقال: "وإعراب األسماء  (٨5)النهائية في النحو العربي"
ح؛  على ثالثة أضرب: على الرفع، والنصب، والجر. أما رفع الواحد المعرب غير المعتل فالضم؛ نحو قولك: زيد، وعبد هللا وعمرو. ونصبه بالفت

بة،  معر نحو قولك: زيدا، وعمرا، وعبد هللا. وجر بالكسرة؛ نحو قولك: زيد، وعمرو، وعبد هللا. فهذه الحركات تسمى بهذه األسماء إذا كان الشيء  
قيل له مضموم ولم يقل مرفوع؛ ألنه ال يزول عن الضم. وأين، وكيف   –فإن كان مبنيا ال يزول من حركة إلى أخرى؛ نحو: حيث، وقبل، وبعد  

يقال له مفتوح، وال يقال له منصوب، ألنه ال يزول عن الفتح. ونحو: هؤالء، وحذار، وأمس مكسور، وال يقال له مجرور؛ ألنه ال يزول عن  
. فالحرص على التفريق بين عالمات اإلعراب (٨6)ر. وكذلك من، وهل، وبل يقال له موقوف، وال يقال له مجزوم؛ ألنه ال يزول عن الوقف"الكس

وعالمات البناء في نصوص المبرد يبدو واضحا، قال: "وتقول: أعجبني ضرب الضارب زيدا عبد هللا. رفعت )الضرب(؛ ألنه فاعل باإلعجاب، 
اعله الضارب المجرور...  وأضفته إلى )الضارب(، ونصبت )زيدا(؛ ألنه مفعول في صلة الضارب، ونصبت )عبد هللا( بالضرب األول، وف

وتقول: أعجبني ضرب زيد عمرا. وإن شئت قلت: ضرب زيد عمرو... وإن نونت، أو أدخلت فيه ألفا والما جرى ما بعده على أصله، فقلت:  
دعوت مضافة  . وقال في باب النداء: "اعلم أنك إذا  (٨٧) أعجبني ضرب زيد عمرا. وإن شئت نصبت )زيد( ورفعت عمرة، أيهما كان فاعال رفعته"

،  نصبته، وانتصابه على الفعل المتروك إظهاره... فإن كان المنادى واحدة مفردة معرفة بني على الضم، ولم يلحقه تنوين؛ وإنما فعل ذلك به
يقع في . فالمبرد قد حرص على أن يفرق بين ألقاب اإلعراب وألقاب البناء إال أنه قد  (٨٨) لخروجه عن الباب ومضارعته ما ال يكون معربا" 

. قال المبرد: "أال ترى أن النحويين ال يجيزون ترخيم رجل في النداء يسمى (٨9) بعض الخلط أثناء التطبيق، أما سيبويه فقد وضح منه ذلك كثيرا
جزم نونا ، فاستعمل عالمة اإلعراب مكان عالمة البناء، وقال: "فإن جمعت المؤنث ألحقت لعالمة ال(9٠)حبلوي في قول من قال: يا حار فرفع"

، وقال: "فالفصل بينهما اطراد البناء في كل منادى مفرد حتى يصير البناء علة لرفعه، وإن كان ذلك الرفع  (9١)فقلت: أنتن تفعلن، وهن يفعلن"
إعراب" أن  (9٢)غير  وبما  بالغرض.  ووفائها  وعبارته مختصرة مع شمولها  المعالم  المبرد واضح  عند  المصطلح  فإن  الخلط  هذا  كتاب .ومع 

المقتضب هو ثاني أهم كتاب وصل إلينا في النحو بعد كتاب سيبويه فإن الباحث يرى أن المبرد هو أول من فصل في ألقاب اإلعراب والبناء 
بشكل مختصر بعد سيبويه، فانتفع الدرس النحوي بما قام به المبرد من اختصار وتوضيح لعبارات سيبويه فكان "منهج المبرد في اختصاره  

حات سيبويه قد أبان عن حس لغوي راق وفكر ثاقب ودقة منهجية خالل القرن الثاني والثالث، كما تتضح من خالل )المقتضب(، وقد  لمصطل
. أما في قضية أصلية بعض عالمات اإلعراب وفرعية بعضها اآلخر فإننا ال نجد (93) ظهور كتاب سيبويه إلى حيز الواقع"  -وال شك-مهد لها  

مبرد في هذه القضية، وإنما اكتفى بقوله: "وإذا ثنيت الواحد ألحقته ألفا، ونونا في الرفع. أما األلف فإنها عالمة الرفع، وأما  إشارة واضحة من ال
اني النون فإنها بدل من الحركة والتنوين اللذين كانا في الواحد. فان كان االسم مجرورة أو منصوبا. فعالمته ياء مكان األلف وذلك قولك: ج

ه ، ورأيت الرجلين، ومررت بالرجلين. فإن جمعت االسم على حد التثنيه ألحقته في الرفع واوا، ونونا. أما الواو فعالمة الرفع.. ويكون فيالرجالن
. أما أبو بكر بن األنباري الكوفي فقد نهج نهج الفراء حيث لم (94)في الجر، والنصب ياء مكان الواو. ويستوي الجر، والنصب في هذا الجمع"

 : (95) فرق بين عالمات اإلعراب عالمات البناء؛ فيقول عند شرحه لقول امرئ القيسي
 عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل   تقول وقد مال الغبيط بنا معا  

 . (96) "وامرؤ القيس منصوب ألنه منادى مضاف. وانزل موضعه جزم على األمر، إال أنه كسر الالم للقافية"
بكر بين عالمات اإلعراب وعالمات البناء؛ إذ الجزم عالمة إعراب عبر به في موضع البناء. وقال عند حديثه ففي هذا النص قد خلط أبو  

، فابن األنباري ال (9٧)عن المنادى المرخم: "ويجوز في العربية: أفاطم بضم الميم، على أن تجعله اسما فترفع آخره، كما ترفع آخر زيد وعمرو"
هو في هذا يسير على نهج مدرسة الكوفة التي عرف عن رجاالتها أنهم ال يفرقون بين عالمات اإلعراب وعالمات  فرق عنده بين الرفع والضم، و 

 . (9٨)البناء. وقال في شرحه لبيت عنترة
 عنها ولكني تضايق مقدمي   إذ يتقون بي األسنة لم أخم  

. فهو مرة يستعمل عالمة اإلعراب (99) طت لسكونها وسكون الميم""وإذ وقت للماضي، وأخم جزم بلم، عالمة الجزم فيه سكون الميم، والياء سق
)الجزم( ومرة أخرى يستعمل عالمة البناء )السكون(. ثم ما لبثت الصورة أن اتضحت عند النحويين، فابن يعيش يرى أن في التفريق بين 

مل في الجملة العربية، ألنه متى "قيل هذا االسم مرفوع أو عالمات اإلعراب وعالمات البناء فائدة االختصار واإليجاز والداللة على تأثير العا
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منصوب أو مجرور علم بهذه األلقاب أن عامال عمل فيه يجوز زواله، ودخول عامل آخر يحدث عمله، ووقعت الكفاية في الفرق بهذا اللفظ، 
 . (١٠٠)ي التسمية فائدة اإليجاز واالختصار"وأغني عن أن يقول: ضمة حدثت بعامل، أو فتحة حدثت بعامل، أو كسرة حدثت بعامل فكان ف

   ويعرف األنباري اإلعراب بـ"اختالف أواخر الكلم باختالف العوامل لفظا أو تقديرا. وأما البناء فحده لزوم أواخر الكلم بحركة أو سكون.
ب: رفع ونصب وجر وجزم. وألقاب البناء: ضم فإن قيل: كم ألقاب اإلعراب والبناء؟ قيل ثمانية، أربعة لإلعراب وأربعة للبناء. فألقاب اإلعرا

وفتح وكسر وقف، وهي وإن كانت ثمانية في المعنى فهي أربعة في الصورة. فإن قيل: فلم كانت أربعة؟ قيل: ألنه ليس إال حركة أو سكون.  
 .( ١٠١)الفم، والسكون هو الرابع" فالحركة ثالثة أنواع: الضم والفتح والكسر. فالضم من الشفتين، والفتح من أقصى الحلق، والجر من وسط

 ويعقد أبو القاسم الزجاجي في كتابه بابا القول في اإلعراب، أحركه هو أم حرف، فيقول: "فهو عندنا حركة. نحو الضمة في قولك هذا جعفر، 
يدخل على آخر حرف في االسم  والفتحة من قولك رأيت جعفرا. والكسرة من قولك مررت بجعفر. هذا أصله ومن المجمع عليه أن اإلعراب  

المتمكن والفعل المضارع، وذلك الحرف هو حرف اإلعراب. فلو كان اإلعراب حرفا ما دخل على حرف. هذا مذهب البصريين. وعند الكوفيين  
مان ومسلمون ، وذهب الرضي إلى أن "الرفع ثالثة أشياء: الضم واأللف والواو في نحو جاء مسلم ومسل(١٠٢) أن اإلعراب يكون حركة وحرف"

ي  وأبوك. والنصب أربعة الفتح والكسر واأللف والياء، نحو إن مسلمة ومسلمات وأباك ومسلمين. والجر ثالثة أشياء: الكسر والفتح والياء، ف 
 . (١٠3)نحو بزيد وبأحمد وبمسلمين وبمسلمين وبابيك... وكل ما سوى الضم في الرفع والفتح في النصب والكسر في الجر، فروعها"

رى الزمخشري أن الرفع والنصب والجر هي وجوه اإلعراب، وأن كل واحد منها علم على معنى: فالرفع علم الفاعلية، والنصب علم المفعولية، وي
. ويرى ابن يعيش أن األصل في اإلعراب (١٠5) . أما حركات البناء عنده فهي السكون ويسمى وقفا والضم والفتح والكسر(١٠4) والجر علم اإلضافة

، أما ابن مالك فقد جعل السكون من عالمات اإلعراب األصلية، فيرى أن: "اإلعراب (١٠6)ون بالحركات، واإلعراب بالحروف فرع عليهاأن يك
 بالحركة والسكون أصل، وينوب عنهما الحرف والحذف، فينوب عن الضمة: الواو، واأللف، والنون، وعن الفتحة: األلف، والياء، والكسرة وحذف

 ، قال في األلفية:  (١٠٧)لكسرة: الفتحة، والياء، وعن السكون: حذف الحرف"النون، وعن ا
 كسرا، كـ: ذكر هللا عبده يسر فارفع بضم، وانصبن فتحا، وجر  

 يتوب، نحو: جا أخو بني نمر   واجزم بتسكين، وغير ما ذكر  
. وقال ابن هشام في عالمات  (١٠٨)حركات أو السكون"وذهب األشموني إلى مثل هذا فقال: "واعلم أن األصل في كل معرب أن يكون إعرابه بال

اإلعراب: "ولهذه العالمات األربعة عالمات تدل عليها، وهي ضربان: عالمات أصول، وعالمات فروع. فالعالمات األصول أربعة: الضمة  
حصرة في سبعة أبواب هي: األسماء ، أما العالمات الفروع فهي عنده من(١٠9)للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم"

. والباحث ال (١١٠) الستة، والمثنى، وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، واألفعال الخمسة، والممنوع من الصرف، والفعل المضارع المعتل
تختص بعالماتها الدالة عليها؛   يوافق الكوفيين فيما ذهبوا إليه من جواز إطالق عالمات اإلعراب على المبني، ألن ظاهرة اإلعراب يجب أن

 إذ هي قرينة من القرائن التي تعين على جالء معنى الجملة. 
 اخلامتة  

 -بعد ان من هللا علي بأتمام هذا البحث توصلت على نتائج اهمها : 
فعالمة الضمة مثال واحدة ولكن اذا كانت الكلمة   تختلف دالالت عالمات االعراب عند سيبويه بأختالف نوع الكلمة التي توجد فيها . -١

 معربة كانت داللة العالمة الرفع واذا كانت الكلمة مبنية كانت داللة العالمة الضم وهكذا. 
التفريق بين عالمات االعراب وعالمات البناء من حيث الداللة امر محسوم عند سيبويه فقد وضع للمعرب عالمات وللمبني عالمات  -٢

 فالضم والفتح والكسر والسكون عالمات للبناء والرفع والنصب والجر والجزم عالمات لالعراب . اما عند التطبيق فانه قد خلط بين االعراب
 س بغريب الن المصطلحات كانت في طور النشأة وألن سيبويه لم يكن قصده وضع المصطلحات وضعآ فنيآ ز والبناء وهذا لي

 يرى سيبويه ان االصل في عالمات االعراب هي الحركات وماعداها يعد فرعا عنها وهذا ماصرح به في نص قصير .  -3
اب والبناء في كتاب )معاني القرأن(اذا قد استعمل النصب لم يضع الفراء عالمات لالعراب واخرى للبناء فقد خلط بين مسميات االعر  -4

 تسميته ويقصد به الفتح او يستعمل الرفع ويقصد به الضم وقد يستعمل الجزم وهي عالمة اعراب ولكن يستعمل للداللة على البناء.
لى قضية اصلية بعض عالمات يعد البرد اول من تحدث في مسميات االعراب والبناء بشكل مختصر بعد سيبويه غير انه لم يشر ا -5

 االعراب وفرعية بعضها االخر بشكل واضح وصريح . 
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 العالمة االعرابية بمفردها التعين على تحديد المعنى ما لم تتظافر عوامل عدة منها العامل وغيره -6
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 هوامش البحث
 

4١ينظر دليل القاعدة النحوية عند سيبويه، محمد فضل ثلجي الدالبيح ص . (١ )  
١4مراتب النحويين ص . (٢ )  

56٢المعنى، مراجع عبد القادر الطلحي صينظر الجواز النحوي وداللة اإلعراب على   .  (3 )  
33(المفصل في صنعة اإلعراب ص4) . 

56٢الجواز النحوي وداللة اإلعراب على المعنى، مراجع عبد القادر الطلحي ص .  (5 )  
١/٢٨معاني النحو، فاضل صالح السامرائي  . (6 )  

١4،  ١/١3الكتاب  .  (٧ )  
١6،  ١/١5الكتاب  .  (٨ )  

١46بين القديم والحديث، محمد حماسة عبد اللطيف صالعالمة األعرابية في الجملة  .  (9 )  
١/65شرح كتاب سيبويه  . (١٠ )  

١9دروس في المذاهب النحوية، عبده الراجحي ص .  (١١ )  
١46ينظر العالمة االعرابية في الجملة بين القديم والحديث، محمد حماسة عبد اللطيف ص . (١٢ )  

٢/١٨٢الكتاب  . (١3 )  
395ومناهج التأليف والتحليل، عوض شعبان محمد العبيدي صينظر النحو العربي  . (١4 )  

3/٢46الكتاب  . (١5 )  
١/١5السابق  . (١6 )  

. 39٠(  ينظر النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، عوض شعبان محمد العبيدي ص ١٧)  
 
 

 
 
 
 
 

 

 . ٨١، ٨٠/ ١(الكتاب ١٨)
 . ١/٨١(الكتاب ١9)
 . 5٧/ 4الفريد ، العقد ٢/١5٧(عيون األخبار ٢٠)
 . ١4٨(ينظر العالمة االعرابية بين القديم والحديث، محمد حماسة عبداللطيف ص٢١)
 . ١9-١/١٧(الكتاب ٢٢)
 . ١4٨العالمة األعرابية في الجملة بين القديم والحديث، محمد حماسة عبد اللطيف ص  (٢3)
 . ١/١٧الكتاب   (٢4(
 . ١49حديث، محمد حماسة عبد اللطيف صالعالمة األعرابية في الجملة بين القديم وال  (٢5)
 . ١/١9الكتاب  ) ٢6) 
 . ١/٧الكتاب  ( ٢٧) 
 . ١49العالمة األعرابية في الجملة بين القديم والحديث، محمد حماسة عبد اللطيف ص  (٢٨)
 .١/6٧شرح كتاب سيبويه   (٢9)
ل )لبون(. أما موضع الشاهد في قوله: )ألم يأتيك(  ، وفيه رواية أخرى هي )قلوص( بد٢/59(قاله قيس بن زهير العبسي ينظر الكتاب  3٠)

حيث لم يسقط حرف العلة الياء في )يأتيك( مع وجود لم الجازمة، وقيل: هذه الياء إشباع والحرف األصلي محذوف للجازم، وقيل: هذه  
ى حاله، وقيل: لو رآها ساكنة، األحرف أصلية بناء على قول من يجزم المعتل ويجعل عالمة جزمه الحركة المقدرة ويقر حرف العلة عل
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. وشواهد الشعر في كتاب سيبويه، خالد عبد الكريم جمعة ١٢٠فتركها على سكونها. شرح أبيات معاني القرآن للفراء، ناصر حسين علي ص
 . ١4١ص

 . 3/3١6الكتاب   (3١)
 . 3/3١6(شرح السيرافي بهامش الكتاب 3٢)
 . ٢١9/ ١شرح كتاب سيبويه، السيرافي   (33)
 . ٢٢٢/ ١السابق   (34)
 . ٢٧/ ١التعليقة على كتاب سيبويه، أبو علي الفارسي   (35)
 . ٢/3شرح الرضي على الكافية   (36)

 . ١/٧٢(شرح المفصل، ابن يعيش 3٧  (
 . ٢١4( دراسة في النحو الكوفي من خالل معاني القرآن للفراء، المختار احمد ديره ص3٨(
 . ١/٨٠(ينظر األشباه والنظائر 39)
 . ٢56مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مهدي المخزومي ص  (4٠)
 . ٢5٧، ٢56السابق ص  (4١)
 . ٢/١٠معاني القرآن   (4٢)
 . ١٠،  9/ ١السابق   (43)
 . ١9٧/ ١السابق   (44)
 (. ١. هامش رقم )١/١9٧معاني القرآن   (45)
( قال ابن جني: الرفع قراءة الجماعة، وفي قراءة ابي وعبد هللا بن مسعود، ويروى عن األعمش النصب )التائبين العابدين( المحتسب  46(

 . 4٢4ص
 . ١/453(معاني القرآن 4٧  (
 . ٢/3١9معاني القرآن   (4٨)
 . ١4٧قديم والحديث، محمد حماسة عبد اللطيف صالعالمة اإلعرابية في الجملة بين ال  (49)
 . ٢١6(ينظر دراسة في النحو الكوفي، المختار احمد ديره ص5٠)
 . 33/ ١(معاني القرآن 5١)
 . ١5/ ١(ينظر السابق 5٢)
 . ٢٢3/ ١(معاني القرآن 53)
 . ٢٠٧/ ١السابق   (54)
 . ٢٨5/ ٢السابق   (55)
 . 3١9/ ٢السابق   (56)
 . 4/3٢٠قرئ بالجر بدال من ربكما، أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما. الكشاف، للزمخشري   (5٧)
 . 3/١١5معاني القرآن   (5٨)
يقرأ بفتح الشين وكسرها. فالحجة لمن فتح: أنه أراد: اسم المفعول الذي لم يسم فاعله، والحجة لمن كسر: أنه أراد اسم الفاعل. الحجة     ( 59)

 . ٢٢١سبع، ابن خالويه صفي القراءات ال
 . 3/١١5معاني القرآن   (6٠)
 . ١49/ ١السابق   (6١)
 . 3١9/ ٢السابق   (6٢)
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قال ابن خالويه: يقرأ بالتنوين مكسورا، وإسكان الالم وهمزة بعدها، ويطرح التنوين والهمزة وتشديد الالم. الحجة في القراءات السبع    (63)
 . ٢٢٠ص

 . ١٠٢/ 3(معاني القرآن 63)
ل صاحب الحجة في القراءات: فإن قيل: فما حجة )حمزة( في إثبات الياء في )تخشى( وحذفها علم الجزم؟ فقل له في ذلك وجهان؛ قا   (64)

أحدهما: أنه استأنف: )وال تخشى(، ولم يعطفه على أول الكالم، فكانت )ال( فيه بمعنى )ليس(... والوجه اآلخر: أنه لما طرح الياء أشبع 
 . ١4٧ألفا ليوافق رؤوس اآلي التي قبلها باأللف. الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه صفتحة السين فصارت 

 . 395(سبق الحديث عنه في ص65)
البيت لبعض بني حنيفة، والشاهد فيه: )يجنيك( وكان ينبغي أن يقول: يجنك؛ ألنه جواب الجزاء، فلما رآها ساكنة الياء تركها على    (66)

 . 394سكونها، شرح ابيات معاني القرآن للفراء ومواضع االحتجاج لها، ناصر حسين على ص
العالء. والشاهد فيه: )لم تهجو( وكان حقه أن يقول: لم تهج بضمة، ولكن  الشاهد قاله أبو عمرو ابن العالء، وقيل اسمه زبان بن     ( 6٧)

لما وجد الواو ساكنة أرسلها على سكونها. وقيل أصله )لم تهج( بحذف الواو، وأما الواو الموجودة فهي ناتجة عن إشباع الجيم. ينظر شرح 
 . 36فر النحاس صوشرح أبيات سيبويه، أبو جع ٢٢3أبيات معاني القرآن، ناصر حسين علي ص

. والشاهد فيه قوله: )انجلي( الياء فيه ليست من أصل الكلمة، وإنما هي إشباع لكسرة الالم. ١5البيت ألمرئ القيس ينظر ديوانه ص   (6٨)
 . ٢9٠شرح أبيات معاني القرآن للفراء ومواضع االحتجاج لها، ناصر حسين علي ص 

 . ١6٢، ١/١6١معاني القرآن   (69)
 . ٢9٠اللغوي للقراءات القرآنية في كتاب معاني القرآن للقراء، طه صالح أمين آغا ص التوجيه   (٧٠)
 . ٨4الحمل على اللفظ والمعنى في القرآن الكريم، محمود عكاشة ص  (٧١)
 . ١39، ١3٨العالمة االعرابية في الجملة بين القديم والحديث، محمد حماسة عبد اللطيف ص  (٧٢)
بالكسر معا، وبالضم، فالحجة لمن كسر، أنه أراد: نزل ووقع. والحجة لمن ضم: أنه أراد؛ وجب. والوجه    قال ابن خالويه: يقرآن   (٧3)

 . ١4٨الكسر. الحجة في القراءات السبع ص
 . ١٨٨/ ٢(معاني القرآن ٧4)
عبلة: )الحمد هلل( مكسورتان. قراءة أهل البادية )الحمد هلل( مضمومة الدال والالم، ورواها لي بعض أصحابنا قراءة إلبراهيم بن أبي     (٧5)

 . ١/١١٠المحتسب في من المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، ابن جني 
 . 4،  3/ ١(معاني القرآن ٧6)
 وما بعدها.  ٢٨٧، ٢54ينظر العالمة االعرابية في الجملة بين القديم والحديث، محمد حماسة عبد اللطيف ص  (٧٧)
 . ٢٨٧التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية في كتاب معاني القرآن للفراء، طه صالح أمين آغا ص   (٧٨)
 . ٢٨٧(ينظر السابق ص٧9)
 . ١63(ينظر اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان ص٨٠)
 .٢٨٧(ينظر التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية في معاني القرآن للفراء، طه صالح أمين آغا ص٨١)
 . ١/45معاني القرآن وإعرابه    (٨٢)
 . ١/45، ومعاني القرآن وإعرابه، الزجاج ١/9، والكشاف الزمخشري ١/3(ينظر معاني القرآن، الفراء  ٨3)
 . 399النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، شعبان عوض محمد العبيدي ص  (٨4)
 . 399السابق ص  (٨5)
 . ١/4المقتضب   (٨6)
 . ١4، ١/١3(السابق ٨٧)
 . ٢٠4- 4/٢٠٢(السابق ٨٨)
 (. ١هامش رقم ) ١/4المقتضب   (٨9)
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 . 4/ 4السابق   (9٠)
 . 4/٨3(المقتضب 9١)
 . ٢٠٧/ 4السابق   (9٢)
 . 4٠3،  4٠٢النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، شعبان عوض محمد العبيدي ص  (93)
 . ١/5المقتضب   (94)
 . ٢٠ينظر ديوانه ص  (95)
 . 3٨شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، أبو بكر بن األنباري ص  (96)
 . 43السابق ص  (9٧)
 . 5٠البيت لعنترة وهو في ديوانه ص  (9٨)
 . 35٨، 35٧الشعر الطوال الجاهليات، أبو بكر االنباري صشرح القصائد    (99)
 . ٧3، ١/٧٢شرح المفصل، ابن يعيش   ( ١٠٠)
 . 4٢، 4١أسرار العربية، أبو البركات األنباري ص  ( ١٠١)
 . ٧٢اإليضاح في علل النحو ص  ( ١٠٢)
 . ٢4/ ١شرح الرضى على الكافية   ( ١٠3)
 . 3٧ينظر المفصل في صنعة اإلعراب ص  ( ١٠4)
 . ١65(ينظر المصدر السابق ص١٠5)
 . 5١/ ١ينظر شرح المفصل    ( ١٠6)
 . 69،  ١/6٨ينظر شرح األشموني   ( ١٠٧)
 . ١/6٧شرح األشموني   ( ١٠٨)
 . 66،  65شرح قطر الندى وبل الصدى ص   ( ١٠9)
 وما بعدها.  66ينظر المصدر السابق ص  ( ١١٠)


