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أهدي هذا العمل املتواضع إىل روح

والدي × . .

إىل أمي احلبيبة حفظها اهلل تعالــى
إىل مجيع أفراد عائليت؛ إىل ولدي آدم
إىل مجيع زمالئي صايف الدين ،الزايدي ،سليم ،ملـيـن ،عادل ،جنيب،
عبد املالك ،عز الدين
إىل أرواح حناة العربية القدامى ،وكل من بذل جهدا يف سبيل احلفاظ على
دينه ولغته ووطنه.

المقدمة

املدقمة

احتفى الدرس النحوي عند العرب بدراسة اجلملة فكانت من أمهات القضايا النحوية اليت
حظيت بنصيب وافر من اهتمام النحاة العرب ،فقد عنوا بدراسة أنواعها وأمناطها وصورها،
حيث عرّفوها ووضعوا هلا حدوداً وأحكاما وتفريعات غاية يف الدقة ،أما يف العصر احلديث فقد
أخذت اجلملة جانباً من جهود احملدثني ،حماولني اإلفادة يف دراستها مما توصل إليه علم اللغة
احلديث ،فاختلفت مذاهبهم يف حتديد مفهوم مصطلح (اجلملة) أيضا ،الختالف زوايا نظرهم
إليها من حيث تكوينُها ،وبنيتُها ،وشكلُها ،ووظيفتُها ،فعرّفوا اجلملة بأنها أقل قدر من الكالم
يفيد السامع معنىً مستقالً بنفسه ،سواء تركّب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر؛ فاملهمّ يف
اجلملة يف نظر احملدثني هو إفادة الرتكيب معنى مستقالً ،ليعدّ هذا الرتكيب مجلة لغوية ،وذهب
بعض احملدثني إىل أن التحوالت املوجودة يف اللغة العربية بني الذكر واحلذف والتعريف والتنكري
والتقديم والتأخري ،متثل يف احلقيقة حتوالً شكلياً مصاحباً لتحو عمي يف تركيب اجلملة ،ومن
ثَ ّم داللتها.
وقد سعت النظريات الوظيفية منذ تأسيسها إىل ربط اللّسان بوظيفته األساسية املتمثلة يف
التواصل اإلنساني _ كما سلف الذكر _ فكان من البديهي أن تتجاوز حدود اجلملة ،إذ أشار
=املتوكل +إىل أن =ديك +يرى أن النّحو الوظيفي ليس حنو مجلة _ باملعنى الذي يأخذه هذا
املفهوم يف اللّسانيات الصورية _ وال كمكن أن يكون نظراً للتوجه الوظيفي التّداولي إال حنو
خطاب ،حنوًا يرمي إىل وصف وتفسري امللفوظ  /املكتوب اللغوي مبا فيه اخلطاب األكمل أي
النّص ،ولكن هذا التنوع والتناظر بني مفهومي الصورية والوظيفية ال يقتصر على الدراسات
اللغوية الغربية بل جند له أصوال مماثلة يف الفكر اللّغوي العربي ،وهذا ما يدفع الباحث إىل
التساؤ عن مظاهر الوظيفية يف الفكر اللغوي العربي.
إن الرتاث العربي الفكري خمزون حيصل التعامل معه وف اجتاهني:
أ.

إما أن يكون حاضراً يف حتصيل املعارف اللسانية احلديثة .

ب.

أو أن يُرجَع إليه على سبيل تأصيل ما اكتسب من هذه املعارف .

املدقمة

فصلة التّراث اللّغوي العربي بالنسبة للوظيفيني العرب هي صلة مباشرة سواء كانت أصال أم
نتيجة تأصيل ،كما أنّ السعي إىل تسليط الضوء على املوروث اللّغوي واللساني احلديث يف شقه
الوظيفي ينبغي أن تؤطره مجلة من القناعات أو املبادئ.
وتتجلّى أهمية أيّة دراسة يف رغبة الباحث يف إثارة موضوع حبث معني ،من خال أهمية
القضايا اليت يثريها وكذلك وجود غايات موضوعية وأخرى شخصية لدى الباحث نفسه،
والشك أن هلذا املوضوع املوسوم =اجلملة يف اللغة العربية  البنية والوظيفة  دراسة يف سورة
القمر أمنوذجا +أهميةً بالغةً تستدعي الدراسة املعمقة ،وكمكن إبراز هذه األمهمية فيما يأتي :

 الفائدة العلمية للبحث وما له من ارتباطات وثيقة بالدراسات السابقة للوصو إىل نتائجَعلمية اعتمادًا على الوصف والتحليل واإلحصاء .
 أهمية النحو واالرتباط املتني بني مستويات اللغة مجيعها . حماولة إحياء التّراث اللّغوي العربي بغية تطوير الدرس اللّغوي املعاصر مبقاييسَ تنبع منعم اللّغة العربية ذاتها .
 ما للرتاث اللغوي العربي من مسات وخصائصَ تُحَّتمُ على الباحث أن يتفادى اإلسقاطالذي قد يغيِّب حقيقته .
 االعتقاد بأن الفكر اللغوي الرتاثي يف عمقه فكر وظيفي من حيث مفاهيمُه ومنهجُه وقضاياه.وهكذا ،فإن هذا البحث يهتم يف مكنونه بإيضاح مكانة الدرس اللغوي العربي القديم من
منظور العلوم اللغوية احلديثة من خال الرتكيز على تلك العالقة الكامنة بني البنية والوظيفة يف
القرآن الكريم ،ويبيّن أن أهمّ ما كميّز الدرس اللغوي العربي القديم قيامه _ منذ بداياته _ على
دراسة اللغة يف أثناء االستعما  ،فكانت أهدافه تداولية ،ورمبا كان موضوع تصنيف اجلمل إىل
خربية وإنشائية من أهم املواضيع اليت توحي بأن ما درسه البالغيون كان مُنصبًّا على جوانبَ
وظيفيةٍ يف الصميم ،وظّفها النحاة يف درس اللغة وتراكيبها ،لذلك فإن هذا البحث يروم حتقي
عدّة أمهداف منها :
 الوقوف على حقيقة ذلك التزاوج بني املوروث اللّغوي العربي من جهة والدراسات اللغويةاحلديثة يف شقها الوظيفي من جهة أخرى ،بغية فتح أف البحث يف هذا اجملا .
ب

املدقمة

 تفعيل النحو الوظيفي احلديث يف مراحله األوىل مبا يقتضي اختاذ الرتاث اللغوي العربيمرجعًا عند الربهنة والتحليل ومصدرًا ينهَل منه كلّما دعت الضرورة إىل ذلك ،فـزخم
الرتاث حيتاج إىل قـراءة واعـية تعيد بعـثه مـن جديد وإعادة تصنيـفه وف ما تقتضيه املعايري
العلمية.
 كشف الستار عن بعض حماوالت التأصيل للموضوعات اليت أفرزتها االجتاهات السياقيةعامة ونظرية النحو الوظيفي على وجه اخلصوص ،بغرض إجراء مقاربات جادّة بني النحو
العربي واملناهج اللسانية احلديثة ،وإزالة الغموض الذي يكتنف بعض التساؤالت اليت طاملا
ظلت مطروحة أمام الباحثني املتخصصني واملهتمني.
 فك التداخل القائم حو تبعية البنية للوظيفة يف ظل نظرية النحو الوظيفي ،وفهم العالقةبني الدرس الوظيفي احلديث والفكر اللغوي العربي الرتاثي إن كانت عالقة امتداد ألصل أم
قطيعة معه .
ولبيان كل املشكالت يف هذا البحث ،حيتاج الباحث إىل منهجني :
املنهج الوصفي وهو طريقة التفكري يف مجع البيانات وتعيني احلقائ وحتديد درجة الوصف
والطرق والعوامل وتأثريها وما يوجد فيها.
واملنهج التحليلي وهو عملية عقلية يف جوهرها ،وهو ينحصر يف عز صفات شيء أو
عناصره ،بعضها عن بعض حتى كمكن إدراكه بعد ذلك إدراكا واضحا ،فهو عملية فحص
واختيار يلغي ما ليس مناسبا ويثبت الصاحل املناسب.
وما جيب التنبيه إليه أن هذا البحث ينطل من وجهة نظر تستند إىل أن اجلملة يف اللغة العربية
قد حظيت باهتمام املتقدمني واملتأخرين ،ذلك أنها متثل واحداً من أهم مستويات اللغة ونقصد
به الرتكيب ،إال أن إشكالـية املنهج يف الدراسات اللسانـية عامة والعربية على وجه اخلصوص قد
حداَ بالباحث إىل طرح اإلشكاالت اآلتية :
 ما هو مرتكز نظرية النحو الوظيفي يف تقسيماتها للجملة ؟ -ما هو جديد نظرية النحو الوظيفي يف تقسيمها للجملة ؟

املدقمة

واجلدير معرفته أن الدراسات السابقة ثرية فيما خيص اجلمل والرتاكيب النحوية يف اللغة
العربية ،ولكنها ليست كذلك إذا تعل األمر بإجراء مقاربات للمناهج الوظيفية مع متون عربية
تراثية ،ورمبا يعود ذلك إىل خصوصية هذه اللغة رغم اشرتاكها مع كافة اللغات األخرى يف
مستويات التحليل ،ولكنه ال يسع أحداً _ أيّا كان _ أن يبخس جهد من أسهم يف تثمني هذه
الدراسات من احملدثني خاصة؛ مثل =الفاسي الفهري +و=متام حسان +و=رمضان عبد التواب+
و=عبد الرمحن حاج صاحل +و=حممد مفتاح +و=طه عبد الرمحن +و=أمحد املتوكل +و=عبد
القادر املهريي +وغريهم .
ومن أهم الكتب اليت ناقشت قضية اجلملة نظريا أو تطبيقيا ،وحاولت أن تبيّن القوانني العامة
اليت حتكم بناءها ،وأن ترصد اجتاهات البحث النحوي يف هذه القضية :
= .1بناء اجلملة العربية +للدكتور حممد محاسة عبداللطيف.
= .2اجلملة العربية ،دراسة لغوية حنوية +للدكتور حممد إبراهيم عبادة.
= .3اجلملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا +للدكتور فتحي عبدالفتاح الدجين .
= .4مدخل إىل دراسة اجلملة العربية +للدكتور حممد أمحد حنلة .
= .5اجلملة العربية واملعنى +للدكتور فاضل صاحل السامرائي .
= .6اجلملة العربية تأليفها وأقسامها +للدكتور فاضل صاحل السامرائي
= .7اجلملة االمسية ،+و=اجلملة الفعلية +و=الرتاكيب االسنادية +للدكتور علي أبو املكارم
= .8دراسات يف اللسانيات العربية ˮبنية اجلملة العربية‟ +للدكـتور مصطفى عبد احلميد السيد
= .9اجلملة العربية :دراسة يف مفهومها وتقسيماتها النحوية +للشيخ حسني منصور
= .11نظرات يف اجلملة العربية +للدكتور كريم حسني ناصح اخلالدي
= .11اجلملة االمسية عند ابن هشام األنصاري +للدكتورة أمرية علي توفي
كما أن هناك كثرياً من البحوث اليت حاو أصحابها أن يقدموا تصورات عن بناء اجلملة يف
نصوص معينة ،وهي أكثر عددًا ،وجُلُّ هذه البحوث رسائلُ علمية مطبوعة أو غري مطبوعة،
وقد تسنى للباحث _ بفضل من اهلل _ النظر يف كثري من الكتب املتعلقة بهذا الباب ،ويف كثري من

د

املدقمة

الرسائل اجلامعية اليت ُكتِبت يف بناء اجلملة يف بلدان متعددة من العامل العربي ،ويف ثبـت املصادر
بيان بأمساء هذه الكتب واألحباث.
وقد اعتمد الباحث يف تصنيفه للجملة املعيارَ ذاتَه الذي اعتمدَتهه نظرية النحو الوظيفي ،إذ
صنّف =املتوكل +اجلملة يف العربية بالنظر إىل حمموهلا ،فإذا كان فعال فاجلملة فعلية ،وإن كان
غري فعل فاجلملة امسية ،وهي نفسها تكون رابطية ،إن أدمج فيها ناسخ (كان وأخواتها ،كاد
وأخواتها) ،وهو تصنيف ال يبتعد كثريا عن تصنيف القدماء للجملة ،إذ بَنَوه على فكرة
اإلسناد ،فاجلملة فعلية إذا كان املسند (احملمو ) فعال مقدما على فاعله ،وامسية إن كان اخلرب
(احملمو ) امسا أو صفة أو مجلة أو جاراً وجمروراً أو ظرفا .
ومن ثمّ النظر يف اجلملة من حيث الزمنُ واإلثبات والنفي ،ومن حيث البساطةُ والرتكيبُ،
باالعتماد على البنية املوقعية لكل مجلة ،من خال االعتماد على اجلهاز الواصف لنظرية النحو
الوظيفي بدءا بتصنيف اجلمل من حيث بنيتها على أساس الفعلية واالمسية ،ثم التعرّض إىل
الوظائف املختلفة لتلك البنيات (الرتكيبية ،التداولية ،الداللية) ،مع األخذ بعني االعتبار أن
الفصل بني اجلمل _ يف القرآن الكريم عامة ويف هذه السورة خاصة_ يعدُّ من قبيل التعسف
اإلجرائي إذا وُضِعَ يف احلسبان أن الرتاكيب تأخذ شكل بنًى مشرتكة بسبب العطف الرابط بني
اجلمل يف كامل السورة ،الذي يؤدي وظيفة ال كمكن جتاهلها ،ذلك أنّ النحو الوظيفي يَعُدُّ البنى
املعطوفة من قبيل اجلمل املركبة من حيث بنيتها الصرفية الرتكيبية ،يف شكل تنميط هلذه اجلملة
املركبة ،لكنها بسيطة (مجلة واحدة) بالنظر إىل بنيتها التحتية العالقية ،وهذا ما
يسهّل حتقي األهداف اإلجرائية من الدراسة .
كما جتب اإلشارة إىل أ ّن األصل يف دراسات من هذا القبيل أن تكون شاملة باحلد الذي يدفع
الباحث إىل أن يتعامل معها بطريقة انتقائية ،أي أن االهتمام سوف ينصبّ على رصد البنيات
األكثر شيوعا وما يقابلها من وظائفَ تعكسها الظواهر الرتكيبية يف النص القرآني ،من أجل
الوقوف على فهم أفضل للتصوّر الوظيفي يف النصوص القرآنية عامة.
هلذه األسباب متّ تقسيم البحث إىل مقدمة وثالثة فصو :

املدقمة

الفـصــــل األول  :وهو فصل نظري عنوانه مدخل مفاهيمي ويضم مفاهيم أولية تتعل
باجلملة =بنيةً ووظيفةً ،+مع إجراء مسح نظري للنحو عرب مسريته التارخيية .
الفصـل الثــاني  :وهو فصل تطبيقي عنوانه اجلملة الفعلية يف سورة القمر _ بنيتها ووظيفتها ؛
إذ مت تقسيم اجلمل الفعلية إىل بسيطة ومركبة ثم النظر فيها من حيث زمنُها
إىل ماضية ومضارعة  ،ومن ثم اخلوض يف وظائفها الرتكيبية والتداولية
والداللية .
الفصل الثالث  :وهو فصل تطبيقي كسابقه ،عنوانه اجلملة االمسية يف سورة القمر _ بنيتها
ووظيفتها تعرض فيه الباحث إىل أهم البنيات اليت وردت عليها اجلمل
االمسية ،من حيث كونُها بسيطة أو مركبة ،مع العلم أنها قد تكون رابطية
صل فيه الباحث
=منسوخة ،+إن أدمج فيها ناسخ (كان وأخواتها) ،وقد ف ّ
ب وظيفي ًة مع إيراد كثري من الشواهد على ذلك.
جوان َ
وصوالً إىل خامتة ضمّنها الباحث جمموعةً من النتائج ،مذيّل ًة بقائمة املصادر واملراجع .
وأخريا  . .إن مِن كمال الفضل شكر ذويه ،وأناَ أرى أنّه من الواجب عليّ أن أتقدم بالشكر
اجلزيل إىل كل أساتذتي الكرام الذين أسهموا يف تأطريي خالل مسريتي العلمية ،وأخص
بالذكر أستاذيَّ؛ الدكتور =مسعود بودوخة +والدكتور =خليفة بوجادي +على ما قدّماه لي
من نصح وتوجيه وعلى ما أفاداني به من جتربتهما طيلة مدة اإلشراف ،والشكر موصول لكل
من أسهم يف إجناز هذا البحث ،وعساني أكون قد وُفقت يف تقديم صورة متكاملة عن
املوضوع ،فذلك قصدي ومبتغاي ،واهلل من وراء القصد .
رياض حرّاد

العلمة يف ۴۴۰۰/۴۰/۴۰

و

الفصل األول
مدخل مفاهيمي

الفصل األلو

ةمخل ةفاهيمي

لقد فتحت االجتاهات الوظيفية للغة آفاقاً جديدة يف الدرس اللغوي ،متجهةً بقوة إىل املعنى،
وكانت نظرية النحو الوظيفي ثورةً يف جما الدراسات اللغوية ،ولئن كان منشأُ املباحث األوىل
فلسفياً ،فهي تهتم بعناصر املوقف اخلطابي مجيعها ،وكل ما يؤثّر فيه ،من سياق احلا أواملقام
وحا املتكلم واملخاطَب وصلتهما باخلطاب ،وثقافة كل منهما ،1فظهرت مفاهيمُ كالقصد
واإلفادة ،والتبليغ ،واالفرتاض املسب  ،وظهرت كذلك نظرياتٌ منها :نظرية أفعا الكالم،
واملالءمة ،واحلجاج ،واالقتضاء ،واالستلزام التخاطيب ،وغريها .
كما تنبغي اإلشارة _ قبل اخلوض يف اجملا املفهومي للدرس الوظيفي يف اجتاهاته املختلفة _
إىل أن املتتبع لدراسة اللغة عموما ،جيد أن ما كميز الدرس اللغوي هو كونه وليد احلقل الفلسفي،
على اختالف توجهاته ومشاربه ،حيث كانت النشأة األوىل للبحوث اللغوية ضمن القضايا
الفلسفية أوالدينية ،إال أن هيسترييا الثورة العلمية وما أفْضَت إليه من استقال يف العلوم الكمية
قد ألقت بظالهلا على الدرس اللغوي ،فصارت الضرورة أكثر من ملحة إلجياد حقل معريف
ومادة علمية للغة مستقلة عن الفلسفة ،فنتج عن ذلك أن تأسست اللسانيات كعلم مستقل يُعنى
بدراسة اللغة ،ببنائه ومصطلحاته ومناهجه اخلاصة به .2
واهلدف الذي يرومه الباحث من هذا البحث هو التعرف على أهم خصائص الرتاكيب
النحوية يف القرآن الكريم ،ليس من ناحية البنية النحوية فحسب ،بل من حيث ارتباطُها مببدإ
التداو عامة ،فهو يبحث يف اخلصائص اليت جتعل تراكيب القرآن الكريم موجهةً لغرض ما أو
مقصد بذاته ،لذلك فهو ال يعتمد الوصف الشكلي للرتاكيب النحوية ،وحصر عناصرها ،فيما
يسميه الباحث اللساني املغربي =أمحد املتوكل +بالبنية املكونية للجملة ،اليت تشمل املستوى
الصريف والرتكييب ،ويهتم يف املقابل باجلانب التداولي الوظيفي للرتاكيب الذي يشـكـل
إىل جانب املستوى الداللي =البنية التحتية للجملة.+
 1ينظر  :عبد الفتاح احلموز  :حنو اللغة العربية الوظيفي ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،2112 ،1ص.119
 2ينظر  :مسعود صحراوي  :التداولية عند العلماء العرب ،دار الطليعة ،بريوت ،ط ،2115 ،11ص.17
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كما تتجاذب موضوعَ التواصل اللغوي حقو ٌ معرفية بالغة التنوع تكاد تشمل كل املنتوج
اإلنساني ،وأهمها حقل اللسانيات مبختلف اجتاهاتها ،ولتبسيط فهم بعض الزوايا املظلمة يف
هذه الدراسة رأى الباحث أن يسلِّط الضوء على بعض املفاهيم املتعلقة بصميم حبثه ،من خال
طرح موضوع اجلملة يف الدرس اللساني عامة ،باالعتماد على أنظار النحاة القدماء يف وصف
اجلمل يف اللغة العربية أوال ،ثم الدراسات اللسانية احلديثة ،من بنيوية وحتويلية ووظيفية ،على
اختالف منطلقاتها ومناهجها يف وصف الرتاكيب اللغوية .

املبحث األول  :اجلملة يف الدرس اللساني
01
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يُع ّد موضوع اجلملة من املباحث اهلامة يف الدرس اللغوي ،وقد احتل منزلة كبرية يف اهتمام
العلماء املتقدمني واملتأخرين ،ذلك أن اجلملة متثل واحدًا من أهم مستويات اللغة ونقصد به
الرتكيب ،إذ إن األهمية اليت يكتسيها الرتكيب يف جما الدراسات اللغوية هي اليت جعلت
الدارسني يتخذون اجلملة نقطة البداية يف التحليل ،بع ّدها الصورة اللفظية الصغرى للكالم
املوضوع للفهم واإلفهام .
وقد نالت قضية اجلملة يف النحو العربي _ قدكما وحديثا _ اهتمام الدارسني ألنها أساس اللغة
العربية وحمورها ،فهي البناء األساسي الذي يستقيم به الكالم ،وقد تطور مفهومها منذ عهد
حناتنا األوائل إىل العصر احلديث بفضل الرتاكم املعريف وتطور العلوم اللغوية ،وظهور
نظريات لسانية جديدة ،أسهمت يف تغيري وإضافة كثري من املفاهيم والعناصر ،فكل من النحو
الوصفي والبنيوي ،والنحو التوليدي التحويلي ،والنحو الوظيفي أسهم يف وضع نظرية
حنوية للغة العربية عن طري التطبيقات واملمارسات الرتكيبية على اجلملة النحوية العربية
وإذا كانت الدراسة اللغوية احلديثة تنطل من اجلملة ،فإن دراسة النحاة العرب اعتمدت
الكلمة وحدة لتحليل اجلملة لكونها متثل العنصر الذي يظهر عليه اإلعراب ،إال أن هذا الينبغي
أن يُفهم منه أن النحو العربي حنو مفردات فقط ،لذا فإن الناظر يف كتب النحو القدكمة نظرة غري
متأنية البد أن يصدر أحكاما بعيدة عن الصواب كاحلكم على األقدمني بأنهم مل يهتموا مبفهوم
اجلملة ،وإمنا اهتموا باألجزاء املكونة هلا ،وقد يساعد على هذا االعتقاد ما يوجد من آراء يف
بعض الكتب؛ وهذا ما تناوله الباحث يف هذا املبحث من خال الرتكيز على مفهوم اجلملة يف
الدرس اللساني الرتاثي واحلديث ،مع رصد بنيتها يف الدرس النحوي واللسانيات املعاصرة .
ولكن قبل هذا ،البد يف البداية من اإلحاطة مبفهوم ʼʼاجلملة ،ʽʽلغةً واصطالحًا ثم التفصيل
فيه بالتعريج على ما أخرجه األولون واملتأخرون
أوال  :تعريف اجلملة لغة واصطالحا :
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اهتم الباحثون منذ القدم حتى عصرنا احلاضر على اختالف منازعهم ومناهجهم بدراسة
اجلملة ،إذ مل تكن هي نقطة البدء يف الدراسات اللغوية القدكمة ،إذ إنهم مل حيددوا الصور
الشكلية للجملة العربية حتديدا دقيقا حيث تكون دراستهم بعد ذلك حتليال حنوياً هلا ،غري أنه من
الواجب على الدارس للجملة العربية ،أن يعتمد على ما قدمه القدماء من دراسات لغوية .
أ .اجلملة لغة :
خللْ ،
يقو =ابن فارس( +تـ395ه)ʼʼ:اجليم وامليم والالم أصالن؛ أحدهما :جتمُّع وعظم ا َ
حسهن ،1ʽʽواجلملة لغة كما ورد يف لسان العرب =البن منظور( +تـ711هـ) يف مادة (ج
واآلخرُ :
م )ʼʼ :واجلملة واحدة اجلمل ،واجلملة مجاعة الشيء وأمجل الشيء مجعه عن تفرقه،
أمجل احلساب كذلك ،واجلملة مجاعة كل شيء بكامله من احلساب وغريه ،2ʽʽوجاء معناها
يف القاموس احمليط =للفريوزأبادي( +تـ817هـ)ʼʼ :والشيء مجعه عن تفرقة واحلساب رده إىل
اجلملة ،3ʽʽويف تاج العروس =للزبيدي( +تـ1215هـ)ʼʼ :وَجَمَلَ يَجهمَلُ جَمهال إذا مجع . .
واجلُملة بالضَّمِّ مجاعة الشَّيء كأنَّها ا ُشتّقت من مجلة احلَبهل ألنَّها قوًى كثريةٌ جُمِعَت

ََ َ ذ
ِينَ
ال َٱَّل ََ
فأَُجهمِلت مجلة ،4ʽʽوقد ورد لفظ اجلملة يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل :وق َ

َُ َ َ َ ذۡ َ ٗ
َ َ ُ ْ ََۡ ُ َ َ َۡ ُۡ ۡ َ ُ ُ ۡ َٗ َ َ ٗ َ
َك َذَٰل َِكَِلِ ُثَب َ
ِيل٣٢
َو َرتل َنَٰ ُهَت ۡرت َ
كفرواَلوَلَن ِزلَعليهَِٱلقرء َ
تَب ِ َهِۦَفؤادك َۖ
انَُجلةَوَٰحِدة ۚٗ
ِ

5

للداللة على اجلمع ،لذا فإن معنى اجلملة لغة يف كل ما ورد ال خيرج عن كونها تد على مجع
األشياء بعد تفرقها وأنها مجاعة كل شيء.
ب .اجلملة اصطالحا :
 1ابن فارس  :معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم هارون ،دار اجليل ،بريوت ،ط ،1991 ،1مادة (ج م ل)
 2ابن منظور  :لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،ج ،1ط ،1994 ،3مادة (ج م ل)
 3الفريوزابادي  :القاموس احمليط ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،1981 ،مادة (ج م ل )
 4الزبيدي  :تاج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق علي سريي ،دار الفكر ،بريوت ،2005 ،مادة (ج م ل).
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اجلملة يف االصطالح هي ˮوحدة تركيبية تؤدي معنى دالليا واحدا واستقالهلا فكرة نسبية
حتكمها عالقات االرتباط والربط واالنفصا يف السياق‟ ،1واجلملة يف اصطالح =ابن هشام
االنصاري( +تـ761هـ) هي ʼʼعبارة عن فعل وفاعل (قام زيد)،واملبتدإ وخربه (زيد قائم) وما
كان مبنزلة أحدهما حنو  :ضرب اللص ،ظننته قائما‟. 2
إذن فهي الوحدة اللغوية املؤلفة من كلمة يف سياق أو من كلمتني أو جمموعة كلمات مرتبطة
بعالقات حنوية جتري وف النظام العام لتأليف اجلملة مع مراعاة القواعد اخلاصة بكل لغة وذلك
للتعبري عن فكرة ذات معنى تام .
ثانيا  :اجلملة يف الدرس اللساني الرتاثي :
مله يكن مفهوم اجلملة ميدان حبث النَّحويّني فقط ،وإنَّما كان جما حبث علوم عدّة ،كلٌّ
حسب موضوعه وغايته ،ولكنه يف احملصِّلة يُشار إىل وظيفتها ،وهي إيصا املعنى إىل املتلقِّي
بشكل حيّق الغاية  . .هذه الوظيفة اليت ال ختتلف عند البالغيّني عنها عند األصوليّني أو
املشتغلني باملنط  ،وما جيدر ذكره يف هذا الصدد هو اإلشارة إىل مفهومها عند النحاة ،إذ كانت
اجلملة مصطلحا ذا جد واسع عندهم ،فهناك عدد غري قليل من النحاة واللغويني األوائل الذين
مل كميّزوا بني مصطلحي (اجلملة والكالم) ،فبالعودة إىل شيوخ العربية =كاخلليل( +تـ175هـ)
و=سيبويه( +تـ181هـ)؛ فإن مصطلح اجلملة مل يظهر _ على شُهرته _ مع الدّراسات الّنحويّة
اليت عاصرت كتاب =سيبويه ،+إذا أخذنا يف االعتبار أنَّ كتابه يُعَدُّ مرآة عاكسة ملدى نضج
اجلهود الّنحويَّة يف هذه الفرتة= ،فسيبويه +نفسُه مل يستخدم مصطلح اجلملة إال كمرادف للفظ

 1مصطفى محيدة  :نظام االرتباط والربط وتركيب اجلملة العربية ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت ،ط،1997 ،1
ص204
 2ابن هشام األنصاري  :مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق مازن املبارك وحممد على محد اهلل ،مؤسسة
الصادق ،ط 1378 ،5ه ،ج ، 2ص49
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الكالم ،ومل يتحدث عن اجلملة مبعناها االصطالحي النحوي ،بل وردت مبعناها الّلغويّ،1
فيقو ʼʼ :وليس شيء يُضطرّون إليه إالَّ وَهُم حياولون به وجهًا ،وما جيوز يف الشعر أكثرُ
من أنه أذكره لك هاهنا ،ألنّ هذا موضع جُمل‟ ،2ويفهم منه أن =سيبويه +مل يستخدم
مصطلح اجلملة وإمنا استعمل مصطلح الكالم وأراد به اجلملة ،3ومثله فعل =الفراء( +تـ217هـ)
فقد أطل مصطلح الكالم وأراد به اجلملة ،ويعد =املربد( +تـ285هـ) أو من استعمل مصطلح
=اجلملة +من الرعيل األو .
وممن مل كميّزوا بني املصطلحني؛ =أبو علي الفارسي( +تـ 377هـ) قائال يف مطلع أحد فصوله
النحويةʼʼ :هذا باب ماائتلف من هذه األلفاظ الثالثة (االسم ،والفعل ،واحلرف) كان كالما
مستقال ،وهو الذي يسميه أهل العربية اجلمل‟ ،4أي إن الكالم هو اجلملة بعينها ،وهذا ما
ذهب اليه مجع من النحاة باعتماد شرط اإلفادة ،منهم =ابن جين( +تـ392هـ) ، 5و=عبد القاهر
اجلرجاني( +تـ471هـ) ،و=الزخمشري( +تـ538هـ) يف املفصل وأبو البقاء العكربي (تـ616هـ)،
وتابعهم يف ذلك =ابن يعيش( +تـ643هـ) 6يف شرح املفصل ،يقو =ابن جينʼʼ:+الكالم كل
لفظ مستقل بنفسه مفيد مبعناه ،وهو الذي يسميه النحويون اجلمل‟.7
وهناك من مّيز بني مفهوم املصطلحني ،مبا يُفهم منه إنكار ترادفهما ،ومن هؤالء =رضي الدين
االسرتاباذي( +تـ686هـ) يف قولهˮ :الفرق بني الكالم واجلملة ،أن اجلملة ما تضمن اإلسناد
 1ينظر  :حممد محاسة عبداللطيف  :بناء اجلملة العربية ،ص21
 2سيبويه  :الكتاب ،حتقيق عبد السالم هارون ،دار اجليل ،بريوت ،ط ،11دت ،ج ،11ص32
 3ينظر  :عبد الرمحن أيوب  :دراسات نقدية يف النحو العربي ،القاهرة ،دط ،1957 ،ص125
 4أبو علي الفارسي  :املسائل العسكريات يف النحو العربي ،حتقيق علي جابر املنصوري ،مطبعة جامعة بغداد ،ط،1982 ،12
ص. 83
 5ينظر  :ابن جين  :اخلصائص ،حتقيق حممد علي النجار ،املكتبة العلمية ،القاهرة ،ج ،1952 ،1ص. 27
 6ينظر  :ابن يعيش  :شرح املفصل ،قدمه إميل بديع يعقوب ،منشورات حممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ج ، 1ص .34
 7ابن جين  :اخلصائص ،ص32
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األصلي سواء أكانت مقصودة لذاتها أوه ال؛ كاجلملة اليت هي خرب املبتدإ وسائر ما ذكر من اجلمل،
والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي وكان مقصودا لذاته ،فكل كالم مجلة وال ينعكس‟،1
فالكالم عنده كما يُفهَم من هذا النص أخصُّ من اجلملة ،ورأى =ابن هشام +أن احلد الفاصل
بني مفهوم املصطلحني هو إفادة معنى حيسن السكوت عليه ،كما قا ʼʼ :الكالم هو القو املفيد
بالقصد واجلملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد ،واملبتدإ وخربه كزيد قائم وما كان مبنزلة
أحدهما‟ ،2واملراد باملفيد بالقصد ما د ّ على معنى حيسن السكوت عليه ،وامللحوظ عدم
غياب عالقة اخلصوص والعموم يف كالمه الذي يعين أن اجلملة أعمّ من الكالم ،ألنه ال يُشتَرط
يف اجلملة اإلفادة ،فكل كالم مجلة ،وليس العكس صحيحاً ،فـʼʼمجلة الشرط ومجلة اجلواب
ومجلة الصلة ،وكل ذلك ليس مفيدا ،فليس بكالم‟ 3؛ ألنها ال تفيد معنى حيسن السكوت
عليه ،ومل يفرق =ابن السراج( +تـ316هـ) كما يظهر من أصوله بني اجلملة والكالم وإمنا عَ َّدهُما
مرتادفني ،بالرغم من تأكيده على أن اجلملة هي النواة الرتكيبية سواء كانت امسية أم فعلية ناسجاً
بذلك على منوا =املربد +يف املقتضب الذي استخدم مصطلح الكالم واجلملة مرتادفني ،فـإنه
البد من اإلشارة إىل أن كالً من =املربد +و=ابن السراج +يف تسويتهما بني الكالم واجلملة مل
يَ ُفتههُمَا أن يلتفتا إىل شرط اإلفادة يف الكالم.
وهكذا يـمكن إمجا خالف القدماء بشأن اجلملة والكالم يف اجتاهني :
االجتاه األول  :املساواة بني مصطلحي اجلملة و الكالم ،وجعلهما مرتادفني :

 1رضي الدين األسرتاباذي  :شرح الرضي على كافية ابن احلاجب ،حتقيق عبد العال سامل مكرم ،عامل الكتب،
القاهرة ،ط. 33/1 ،2000 ،1
 2ابن هشام األنصاري ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب374/2 ،
 3املرجع نفسه491/2 ،
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قا =السيـوطي(+تـ911هـ) ʼʼ :ذهب طائفة إىل أن اجلملة والكالم مرتادفان‟ ،1فكثريٌ هُم
النّحاة الذين التزموا هذا االجتاه ،و منهم :
أ .اجلملة عند سبويه :
تتّحد اجلملة يف مفهومها مع الكالم عند =سيبويه ،+إذ إنه قد استشهد يف كتابه جبمل حنوية
تامة يف مواطنَ عدّة مراعيًا فيها املعنى ومعربًا عنها بلفظ الكالم ،دون استخدام مصطلح اجلملة،
ألنه مل يتحدث عنها مبعناها االصطالحي وإمنا حتدث عنها مبدلوهلا من خال اإلشارة إىل عناصر
اجلملة كاملسند واملسند إليه ،ويُفهم منه أن اجلملة ما تكوّنت من املسند واملسند إليه كاملبتدأ واخلرب
أو الفعل وفاعله ،ومل يستخدم =سيبويه +مصطلح اجلملة وإمنا استعمل مصطلح الكالم وأراد
به اجلملة.2
كما أن =سيبويه +مل يتناو تعريف اجلملة ومل يبسط اآلراء فيها ،حيث جاءت يف معنى
الكالم 3بدالالت خمتلفة ،فهو يستخدمه مبعنى احلديث والنثر واللغة واجلملة أيضا ،غري أن
مصطلح اجلملة مل يرد مبعناه الشائع املعروف ،إمنا ورد املصطلح مبعناه اللغوي ،فإذا ʼʼتتبعنا
املواضع اليت استخدم فيها =سيبويه +الكالم مبعنى اجلملة فإننا ال نستطيع أن نستنبط منها
تعريفا دقيقا للجملة‟ ،4فهي يف تصوّره قطعة من الكالم مستغنيَة بنفسها كمكن السكوت أو
انقطاع الكالم بعدها ،5وليس أد ّ على ذلك من قوله ʼʼهذا باب املسند واملسند إليه ،وهمـا
ما ال يستغين واحد منهما عن اآلخر ،وال يـجد املتكلم منه بديال فمن ذلك االسـم

 1جالل الدين السيوطي  :همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق عبد السالم هارون وآخرون ،دار البحوث
العلمية ،الكويت ،دط ،1975 ،ج ،1ص37
 2ينظر  :سيبويه  :الكتاب13 _ 12/1 ،
 3ينظر  :عبد الرمحن أيوب  :دراسات نقدية يف النحو العربي ،ص125
 4حممود أمحد حنلة  :آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر ،دار املعرفة ،اإلسكندرية ،2112 ،ص16
 5ينظر  :املرجع نفسه ،ص19
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املبتدأ واملبين عليه وهو قولك( :عبد اهلل أخوك ،وهذا أخوك)‟ ،1فاملقصود باملسند عند
=سيبويه ،+الفاعل واملبتدأ ،واملقصود باملسند إليه الفعل واخلرب .
ب .اجلملة عند املربد :
يعد =املربد +أو من استعمل مصطلح (اجلملة) من النحاة األوائل ،إذ استفاد من الدراسات
اللغوية عند =سيبويه ،+وذلك حبكم العامل التارخيي كونه تفطّن للنقائص اليت كانت يف كتابه،
وهو من الدارسني الذين يرون أن مصطلح اجلملة والكالم مرتادفان أي أنهما شيء واحد ،وذلك
حني تعرّض للحديث عن الفاعل إذ يقو ʼʼ :هذا باب الفاعل ،وهو الرفع وذلك يف قولك :قام
عبد اهلل ،وجلس زيد ،وإمنا كان الفاعل رفعا ألنه هو والفعل مجلة حيسن السكوت عليها وجتب
بها الفائدة للمخاطب فالفاعل والفعل منزلة اإلبتداء واخلرب إذا قلت :قام زيد ،فهو مبنزلة قولك
القائم زيد‟.2
=فاملربد +إذن قد عرّف اجلملة تعريف الكالم باشرتاطه أن تتوفر على اإلفادة وحسن السكوت
عليها ،وقد ورد ذكر اجلملة عنده بهذا املفهوم يف حديثه عن الفرق بني اجلملة الواقعة بعد النكرة،
والواقعة بعد املعرفة ،إال أنه مل يذكر تقسيما صرحيا ،غري أن الدارسني حاولوا استنتاج تقسيم
هلا انطالقا من التعريف الوارد يف الفقرة السابقة ،إذ يتبني أن اجلملة عنده قسمان  :فعلية مثل
قوله (قام زيد) وهي اليت صدرها فعل ،وامسية مثل قوله (القائم زيد) وهي اليت صدرها اسم،
وقد أشار =املربد +إىل قضية املسند واملسند إليه وجعلهما شرطا يف اجلملة ،لكي حتصل الفائدة
للمخاطب ،إذ إن املسند واملسند إليه ال يستغين أحدهما عن اآلخر ،فال بد للمبتدأ من خرب يف
اجلملة االمسية ،كما ال بد للفعل من فاعل يف اجلملة الفعلية.

 1سيبويه  :الكتاب78/1 ،
 2املربد  :املقتضب ،حتقيق حممد عبد اخلالق عظيمة ،القاهرة ،مطبعة وزارة األوقاف املصرية ،ط ،1994 ،11ج،1
ص08
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ج .اجلملة عند الزخمشري :
بالرجوع إىل كتاب املفصل =للزخمشري +يالحظ أنّه مل يفرق بني مصطلحي اجلملة والكالم
وجعلهما شيئا واحدا إذ يقو ʼʼ :والكالم هو مركب من كلمتني أسندت إحداهما إىل األخرى،
وذلك ال يتأتى إال يف امسني كقولك( :زيد أخوك) و(بشّر صاحبك) أو يف فعل واسم حنو قولك:
(ضرب زيد) و(انطل بكر) ،ويسمى مجلة‟ ، 1وهي إشارة واضحة من =الزخمشري +إىل أن
الكالم يؤدي معنى الكلمتني املسندتني إىل بعضهما ،سواء كانت الكلمتان امسني أو امسا مع
فعل ،وهو معنى اجلملة نفسه ،2إذ من الواضح أن =الزخمشري +من خال تعريفه ،حيصر
اجلملة يف صورتني اثنتني ،ويضيّ نطاقها ،فهو قد اشرتط اإلسناد يف هذه اجلملة ،ويف هذا إشارة
إىل الرتكيب الذي ينعقد به الكالم ،وحتصل منه الفائدة ،وذلك ال حيصل إال يف امسني حنو:
اجلو مجيل ،ألن االسم كما يكون خمربا عنه ،قد يكون خربا ،من فعل واسم حنو :قام زيد،
وانطل بكر ،فيكون الفعل خربا واالسم خمربا عنه ،وال يتأتى ذلك من فعلني ألن الفعل نفسه
خرب وال يفيد حتى تسنده إىل حمدث عنه .
د .اجلملة عند ابن جين :
يرى =ابن جين +أن اجلملة هي ما مت معناه وأفاد مستقال ،وأما الكالم فلفظٌ يصدق على
اجلملة الواحدة وعلى اجلمل املتعددة؛ فالكالم عنده _إذن_ جنس للجمل ،ويف ذلك عدّة
نصوص تؤكد ما ذهب إليه ،و منها قوله ʼʼ :أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيـد ملعناه،
وهو الذي يسميه النحويون اجلمل‟ ،3وقوله ʼʼ :فقد ثبت مبا أوضحناه أن الكالم إمنا هو يف
لغة العرب عبارة عن األلفاظ القائمة برؤوسها ،الـمستغنية عن غيـرها ،وهي التـي يسميها أهل
 1ابن يعيش  :شرح املفصل18/1 ،
 2ينظر  :حسني منصور الشيخ  :اجلملة العربية ،دراسة يف مفهومها وتقسيماتها  ، . .املؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،بريوت ،ط ،2119 ،11ص26
 3ابن جين  :اخلصائص.18/1 ،
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هذه الصناعة اجلمل على اختالف تركيبـها‟ ،1وقوله ʼʼ :الكالم هو اجلمل املستقلة بأنفسها
الغانية عن غريها‟. 2
ولكن ،من جهة مقابلة ،هناك من يرى أن =ابن جين +مل يزد يف أقواله هذه على أن أطل
علـى الكالم مصطلح (اجلملة) ،و مل يزعم أّنها هي الكالم نفسه ،واملتأمل يف قوله ˮ :هو
اجلمل املستقلة‟ فإنّ مفهوم هذا النص يبيّن أن مثة مجال غري مستقلة ،ومن جهة أخرى فإن قوله:
ˮهو اجلمل‟ على وجه اجلمع ،و كيف أنه مل يقل ˮهو اجلملة‟ ،يوحي بأن اجلملة عنده إذا
غري الكالم .
مهـ .اجلملة عند اجلرجاني :
يرى =اجلرجاني +أن اجلملة عبارة عن مركب من كلمتني أُسندت إحداهما إىل األخرى سواء
أفاد كقولك :زيد قائم ،أو مل يفد كقولك  :إن يكرمين ،فإنه مجلة ال تفيد إال بعد جميء جوابه
فتكون اجلملة أعم من الكالم مطلقا ،ويرى أنّ الفصاحة يف ألفاظ الرتاكيب ،ومسَّى تلك
بالنظْم ،والنظم يقوم على معرفة النحو وما نشأ عنه ،حيث يقو ˮ :األلفاظ مغلقة
العالقة َّ
على معانيها حتى يكون اإلعراب هو الذي يفتحها ،واألغراض كامنة فيها حتى يكون هو
املستخرج هلا ،واملعيار الذي ال يُبَني نقصان كالم ورجحانه حتى يُعهرَضَ عليه ،وهو املقياس
الذي يُعهرَفُ به صحيح الكالم من سقيمه‟ ،3وقد ربط =اجلرجاني +تعريف املصطلحني
باإلسناد مع متام الفائدة ،ومنه قولهˮ :اعلم أن الواحد من االسم والفعل واحلرف يسمى كلمة،
فإذا ائتلف منها اثنان فأفاد مسّي كالما و مسي مجلة‟.4
ويُالحظ بروز الـجانب البالغي لدى =اجلرجاني +بشكل واضح ،فاجلملة عنده متتد وتتّسع
 1املرجع السابق. 33/1 ،
 2املرجع نفسه. 18/1 ،
 3عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز يف علم املعاني  :حتقيق حممد رشيد رضا ،بريوت ،ط ، 2001 ، 1ص63
 4عبد القاهر اجلرجاني  :اجلمل ،حتقيق على حيدر ،منشورات دار احلكمة ،دمشق ،دط ،1972 ،ص 41
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ما امتد خيط املعنى وربط بني أجزائها ،ذلك أنه يرى ˮأن مثَل واضع الكالم مثلُ من يأخذ قطعاً
من الذهب أو الفضة ،فيذيب بعضها يف بعض حتى تصري قطعة واحدة ،وذلك أنك إذا قلت:
ˮضرب زيد عمرا يوم اجلمعة ضربا شديدا تأديبا له‟ ،فإنك حتصل من جمموع هذه الكلم كلها
على مفهوم هو معنى واحد ال عدة معان ،كما يتوهمه الناس‟ ،1ويقو أيضاˮ :وإمنا مسي
كالما ما كان مجلة مفيدا ‟ ،2وحاصل قَوهلَيهه معًا أن اللفظ الذي يرتبط فيه املعنى ويتماسك
حتى يكون ˮكاحللقة املفرغة اليت ال تقبل التقسيم‟ 3هو كالم ومجلة ,
و .اجلملة عند ابن يعيش :
حاو =ابن يعيش +أن يتأو كالم =الزخمشري +لريبط املفهوم بالفائدة إضافة إىل اإلسناد،
فقا ˮ :فعرفك بقوله (أسندت إحداهما إىل األخرى) أنه مل يرد مطل الرتكيب بل تركيب
الكلمة مع الكلمة إذا كان إلحداهما تعل باألخرى على السبيل الذي به حيسن موقع اخلرب ومتام
الفائدة‟ ،4وبهذا فهو يؤكد ربط تعريف املصطلحني باإلسناد مع متام الفائدة ،ويقو أيضا:
ʼʼاجلملة كل كالم مستقل قائم بنفسه‟ ،5وقولهʼʼ :واجلواب أن الكالم عبارة عن اجلمل املفيدة
وهو جنس هلا‟ ،6وقوله هذا أيضا يوضح لبس قوله ʼʼ :اعلم أن الكالم عند النحويني عبارة
عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد مبعناه و يسمى اجلملة‟ ،7وما كمكن أن يُفهم من كالم =ابن
يعيش +هو أنه عَدَّ الكالم مرادفا للّغة ،ومل جيعله مندرجا حتت وحداتها.
 1عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز ،ص414 - 412
 2عبد القاهر اجلرجاني  :املقتصد يف شرح االيضاح ،حتقيق عاظم حبر املرجان ،دار الرشيد للنشر ،بغداد ،دط،
1982م. 68/1 ،
 3عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز ،ص414
 4ابن يعيش  :شرح املفصل. 21/1 ،
 5املرجع نفسه . 88/1 :
 6املرجع نفسه . 21/1 :
 7املرجع نفسه . 21/1 :
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وخالصة القو يف هذا املبحث إنّ هذا االجتاه قد ساوى بني الكالم واجلملة ،ولعل هذا
املوقف هو ما يعتقده =السيوطي +فقا ˮ :اعلم أن الواحد يف االسم والفعل واحلرف يسمى
كلمة ،فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا حنو (خرج زيد) مسّي كالما ومسّي مجلة‟ ،1وإىل ذلك
ذهبَ =ابن عقيل +يف شرحه للشافية؛ إذ يرى أن ʼʼالكالم املصطلح عليه عند النحاة هو اللفظ
املفيد فائدة حيسن السكوت عليها‟ ،2كما أن =الفرّاء +قد أطل مصطلح الكالم وأراد به
اجلملة.3
االجتاه الثاني  :التفريق بني مصطلحي اجلملة و الكالم :
من أهم من خالف مذهب السابقني وانتصر للرأي القائل بوجود فروق بني اجلملة والكالم
الرضي االسرتاباذي وابن هشام :
أ .اجلملة عند الرضي األسرتاباذي :
كان =الرضي األسرتاباذي +من أهم الدّاعني إىل القو بالفرق بني مدلولي املصطلحني فهو
يقو ˮ :الفرق بني الكالم واجلملة ،أن اجلملة ما تضمّن اإلسناد األصلي سواء أكانت مقصودة
لذاتها أوه ال؛ كاجلملة اليت هي خرب املبتدإ وسائر ما ذكر من اجلمل ،والكالم ما تضمّن اإلسناد
األصلي وكان مقصوداً لذاته ،فكل كالم مجلة وال ينعكس‟

4

اتضح أن =األسرتابادي +جعل اجلملة أعم من الكالم ،ألن الكالم يتضمن اإلسناد األصلي
كما تتضمنه اجلملة ويزيد عليها بقيد القصد ،وبذلك كان أخص .
ب .اجلملة عند ابن مهشام :
يعدّ =ابن هشام +أو من خصّص باباً للجملة يف كتابه ˮمغين اللبيب عن كتب األعاريب‟

 1جالل الدين السيوطي  :األشباه والنظائر يف النحو ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،دط ،دت ،ج ،2ص 41
 2ابن عقيل  :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،دار إحياء الكتب العلمية ،القاهرة ،دط ،دت ،ص14
 3الفراء  :معاني القرآن ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،دط ،1955 ،ج ،2ص.11
 4رضي الدين األسرتاباذي  :شرح الرضي على كافية ابن احلاجب33/1 ،
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حيث فرّق بني الكالم واجلملة وبيّن أن العالقة بينهما هي العموم واخلصوص ،فيقو مبا ذهب
إليه =الرضي +بكيفية أوضح وأدق ،إذ عرّف الكالم مستعمال قيدي اإلفادة والقصد ،وعليه
فإن =ابن هشام +قد عرّف اجلملة بقوله ʼʼ :الكالم هو القو املفيد بالقصد ،واملراد باملفيد ما د ّ
على معنى حيسن السكوت عليه ،واجلملة عبارة عن فعل وفاعله كـ (قام زيد) واملبتدأ واخلرب
(كزيد قام) ،وما كان مبنزلة أحدهما‟ ،1وينظر من خال تعريفه للكالم واجلملة ،أنهما ليسا
مرتادفني؛ فاجلملة أعم من الكالم إذ إن شرطه اإلفادة خبالف اجلملة ،فال يشرتط فيها اإلفادة،
فالكالم عند =ابن هشام +أعم من اجلملة ،وعلى هذا االجتاه إن كان املركب اإلسنادي مستقال
بنفسه ومفيداً فائدة حيسن السكوت عليها ،مسي كالما ومجلة ،كالقو مثال'' :املطر منهمر"،
أما عبارة ''سرنا واملطر منهمر'' فإنّ (واملطر منهمر) يف القو الثاني ال يعدّ كالما ،ألنه ليس
مستقال بنفسه ،ومل يقصد لذاته ،إذ مل يرد اإلخبار بانهمار املطر ،ومسي ذلك مجلة ،ومعنى
ذلك أن املركب اإلسنادي إذا كان جزءًا من تركيب أكرب مسي مجلة ،وال يسمى كالما ،فكل
كالم مجلة وليست كل مجلة كالما. 2
ولقد قسّم =ابن هشام _ +وتبعه =السيوطي _ +اجلملة إىل ثالثة أقسام هي :االمسية والفعلية
والظرفية ،وأشار إىل أن =الزخمشري +وغريه أضافوا قسما رابعا وهو اجلملة الشرطية ومل يواف
على هذه الزيادة ،اعتقادا منه بأنها من قبيل الفعلية ،ويركز =ابن هشام +يف تقسيمه هذا على
املسند واملسند إليه ،فال عربة مبا تقدم عليهما من حروف؛ فاجلملة من حنو :أ زيد قام؟ ،وأ زيد
أخوك؟ ،ولعل أباك منطل  . .امسية ،واملعترب أيضا ما هو صدر يف األصل ،فاجلملة من حنو:
َََ
ٗ
4
ذ َ َٰ ٗ ذ ذ ُ ُ 3
حداَنتبِع َهۥَ ، فعلية ألن هذه األمساء يف نية التأخري .
قوله تعاىل  :أبَشاَمِناَو ِ
 1ابن هشام األنصاري ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب49/2 ،
 2ينظر  :املرجع نفسه431/2 ،
 3القمر 24 :
 4ينظر :منري حممود امليسري :دالالت التقديم والتأخري يف القرآن الكريم ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط ،2115 ،11ص83
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ومن بني التقسيمات اليت أوردها =ابن هشام +للجملة تقسيمه هلا إىل صغرى وكربى،1
والظاهر من كالمه وحتليله ونقله أن مثة اجتاهني يف حتديد مرتكز مفهوم اجلملة عنده :
 االجتاه األو  :االعتماد على اإلسناد يف حتديد مفهوم اجلملة ،فكل إسناد أصـلي ،بني فعلوفاعل ،أو مبتدأ وخرب ينشئ مجلة ،وهو ما ص ّرح به ودافع عنه ،واملراد باإلسناد األصلي
كما هو ظاهر من كالم =الرضي األسرتاباذي +ما كان بني الفعل وفاعله واملبتدأ وخربه أو
ماكان يف منزلة أحدهما.
 االجتاه الثاني  :االعتماد على املعنى ،فال تكون اجلملة مجلة إال إذا دلّت على معنى حيسـنالسكوت عليه ،وهو حمصلة قو الذين جعلوا اجلملة والكالم مرتادفني .
من خال دراسة اجلملة عند بعض القدماء تبني أنهم قد اتفقوا يف حتديد مفهومها ،على أنها
هي :الكالم املركب املفيد فائدة حيسن السكوت عليها ،كما أنهم اشرتطوا اإلسناد يف اجلملة،
وعدّوه الركن األساسي يف بنائها ،فال بد للفعل من فاعل ،كما أنه ال بد للمبتدأ من خرب ،غري
أنهم اختلفوا يف التفري بني مفهومها ومفهوم الكالم ،فمنهم من عدّهما وجهني لعملة واحدة،
وهو ما جنده عند كل من =سيبويه +و=املربد +و=ابن فارس ،+و=الزخمشري ،+وخالف =ابن
هشام +هذا الرأي ورأى أنّ اجلملة أعم من الكالم إذ شرطه اإلفادة خبالفها .
ثالثا  :اجلملة يف الدرس اللساني احلديث
إن األهمية اليت يكتسيها الرتكيب يف جما الدراسات اللغوية هي اليت جعلت الدارسني
احملدثني يتخذون اجلملة نقطة البداية يف التحليل ،بع ّدها الصورة اللفظية الصغرى للكالم
املوضوع للفهم واإلفهام.

 1ينظر  :ابن هشام األنصاري ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب438/2 ،
 مثل هذا اإلسناد ال ينشئ مجلة عند النحاة ،قال الرضي ×  :اجلملة ما تضمن اإلسناد األصلي سواء كانت
مقصودة لذاتها أم ال كاجلملة اليت هي خرب املبتدأ . . .
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إن ما عند النحاة العرب ،خيالف ما ذهب إليه اللسانيون احملدثون الذين حاولوا أن يعطوا
للجملة تعريفا دقيقا وحمددا ،احتد مدلوله واختلفت أشكا صيغه من باحث إىل آخر ،حيث
انطلقوا من املسلّمة اليت ترى أن اجلملة تركيب اليدخل ضمن تركيب آخر أكرب منه ،وعدّوا ما
فوق اجلملة خارجا عن جما الدراسة النحوية العربية القدكمة اليت تتناو بالتحليل الكالم البسيط
واملركب ،واملتصل واملنفصل ،الشيء الذي يسوغ تعريف النحاة للجملة الذي يعتمد وجود
اإلسناد بني الطرفني من غري مراعاة لقيد آخر.1
إذا كانت الدراسة اللغوية احلديثة تنطل من اجلملة ،فإن دراسة النحاة العرب اعتمدت
الكلمة وحدة لتحليل اجلملة لكونها متثل العنصر الذي يظهر عليه اإلعراب ،وألنها حتتاج إىل
غريها ،وغريها حيتاج إليها يف إنشاء الكالم ،إال أن هذا الينبغي أن يفهم منه أن النحو العربي
حنو مفردات فقط.2
وخيتلف مفهوم اجلملة عند علماء اللغة العربية احملدثني بسبب انتمائهم إىل املدارس واملذاهب
اللغوية عن طري األخذ من القدماء العرب أو التأثر بالنظريات اللغوية الغربية ،وتبعا لذلك
فالقواعد واألحكام اللغوية القدكمة مل تب على حاهلا ،بل تغريت مع تطور الدراسات اللغوية
احلديثة ،فتعددت بذلك مفاهيم اجلملة باختالف وجهات النظر .
أ .مفهوم اجلملة عند اللغويني العرب احملدثني :

لقد تابع احملدثون دراسة اجلملة متأثرين بالنظريات اللسانية احلديثة على اختالف منطلقاتها

واجتاهاتها من بنيوية ووصفية وحتويلية ووظيفية بغية اإلفادة منها يف وصف اجلملة العربية.
.1

مفهوم اجلملة يف املنظور اللساني الوصفي العربي :

 1ينظر  :إبراهيم السامرائي  :الفعل زمانه وأبنيته ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ،1980 13،ص. 20
 2ينظر  :ابن جين  :اخلصائص238/1 ،
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كمكن النظر إىل املنهج البنيوي الوصفي عند اللغويني العرب على أنه امتداد للمنهج اللسانـي
الوصفي الغربي ،الـذي يقوم بـدراسة اللغة ووصفها ،مستبعدا التعليل والتقدير فـي
حتليل الظاهرة اللغوية ،من خال النظر يف الصور اللفظية املختلفة اليت تعرضها لغة من اللغات،
ثم يصف العالقات الناشئة بني الكلمات يف اجلملة وصفا موضوعيا ،1فسلم هؤالء بهذا
املنهج ،لكن الوصفية العربية مل تكن وصفية خالصة ،إذ برز كثري من اللغويني العرب احملدثني
الذين عنوا بدراسة اللغة وف هذا املنظور الوصفي.
وغري بعيد عن هذا املنهج ،جيمع الدكتور =إبراهيم أنيس +يف تعريفه للجملة بني الشكل
واملضمون بقوله ʼʼ :إن اجلملة يف أقصر صورها هي أقل قدر من الكالم يفيد السامع معنى
َكبَ هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر‟ ،2إذ كمكن _حسبه _ أن
مستقال بنفسه ،سواء تَر َّ
ترتكب اجلملة من كلمة واحدة ،ففكرة اإلسناد ليست ضرورية لرتكيب مجلة صحيحة ،وهو
بذلك ينحو منحى =املربد +و=الزخمشري +يف مساواته بني اجلملة والكالم ،واقرتح =إبراهيم
أنيس +تقسيما جديدا للكلم ،فجعله أربعة أقسام بد تقسيم النحاة القدماء (فعل واسم
وحرف) ،هي ʼʼ :االسم والضمري والفعل واألداة‟ ،3وأشار يف الفعل إىل وظيفة اإلسناد
اليت يؤديها يف اجلملة كما ذكرنا سابقا يف مفهومه للجملة ،وقد ارتضى ما ذهب إليه =إبراهيم
أنيس +كل من =مهدي املخزومي +و=إبراهيم السامرائي ،+مع اشرتاط كل منهما عدم جتاوز
فكرة اإلسناد يف تعريف اجلملة.4
بينما يف كتاب الدكتور =عبد الرمحن أيوب +الذي عنونه =دراسات حنوية يف األدب العربي+
تربز مالمح املدرسة الشكلية األمريكية ،من خال استبعاده للتعليل الفلسفي واملنطقي ،واعتماد
 1ينظر :حممود السعران  :علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ،دار النهضة للطباعة والنشر ،بريوت ،دط،دت ،ص217
 2إبراهيم أنيس ،من أسرار اللغة ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،الطبعة السادسة،1978 ،ص ص. 277  276
 3املرجع نفسه ،ص294
 4ينظر  :مهدي املخزومي  :يف النحو العربي ــ نقد وتوجيه ،منشورات املكتبة العصرية ،ط  ،11بريوت ،1964 ،ص33
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الشكل والوظيفة أساسا يف تصنيف الوحدات اللغوية ،واستبعاد املعنى من التحليل اللغوي،1
كما يرى أن يف العربية مجالً غري إسنادية ،ورغم أنه مل يقرتح جديدا كما فعل سابقه
=إبراهيم أنيس +فإنه أشار إىل األساس الذي جيب أن يقوم عليه التقسيم للكلم وهو
العالمات كما مساها النحاة ،إذ هو أساس جامع مانع صحيح يف نظره يقوم على اإلعراب
واملوقع اإلعرابي ،2وبيّن =عبد الرمحن أيوب +أن النحاة مل يقصدوا بالكالم النماذج
الرتكيبية للجمل ،بل األمثلة الواقعية هلا ،فهي وحدها اليت تد على معان تفيد فائدة تامة،
ومن املسلّم به أن النموذج الذي يقوم على اسم مسند إليه واسم مسند ،ال يفيد فائدة لغوية
كما تفيد عبارة (حممد قائم) اليت هي تطبي هلذا النموذج ،وخيلص إىل أن النحاة قد قصدوا
باجلملة ما يقصد به علماء اللغة بعبارة احلدث اللغوي ،لكن احلقيقة أن النحاة ذكروا
(النموذج اللغوي) واألمثلة التطبيقية عليه ،وليس أد على ذلك من قو =سيبويهʼʼ : +هذا
باب املسند واملسند إليه ،وهما ما ال يستغين واحد منهما عن اآلخر ،وال جيد املتكلم منه
بديال ،فمن ذلك االسم املبتدأ واملبين عليه وهو قولك( :عبد اهلل أخوك ،وهذا أخوك)‟،3
املقصود باملسند عند =سيبويه +الفاعل واملبتدأ ،واملقصود باملسند إليه الفعل واخلرب .
وإذا عدنا إىل الدكتور =تـمام حسان_ +الذي كمثل االجتاه الشكلي يف شقه الوظيفي_ جنده قد
أقام رؤيته النحوية على املدرسة السياقية عند =فريث +من خال كتابه (اللغة العربية معناها
ومبناها) ،وكتاب (اللغة بني املعيارية والوصفية) متبنِّيا منهجا وصفيا وظيفيا حيث نقد نظرية
اإلعراب والعوامل ،فكان اعتماده على هذه النظرية السياقية القائمة على املعنى حيث يرى
أن كل طريقة تركيبية تتجه إىل بيان معنى من املعاني الوظيفية يف اللغة ،4فنظر إىل الـجملة
 1ينظر  :عبد احلميد السيد  :دراسات يف اللسانيات العربية ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،2114 ،11ص 66
 2ينظر  :عبد الرمحن أيوب  :دراسات نقدية يف النحو العربي ،ص. 124
 3سيبويه  :الكتاب78/1 ،
 4ينظر  :متام حسان  :اللغة بني املعيارية والوصفية ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،دط ،1980 ،ص. 51
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العربية نظرة معنوية سياقية وصفية ،وجعل املعنى ينقسم إىل فروع ثالثة  :املعنى الوظيفي
ويشمل النظام الصوتي والصريف والنحوي واملعنى املعجمي واملعنى الداللي أواالجتماعي،
ووضّح =متام حسان +أن إدراك املعاني الوظيفية النحوية يف اجلمل أو يف حتليل النص حتليال
َدهَا عنصراً مهماً لفهم اجلملة. 1
لغويا يقتضي اجلمع بني قرائن معنوية ولفظية ع َّ
لكن املالحظ أن =متام حسان +قد أسرف يف اهتمامه باملعنى دون أن يتخذ موقفاً مضاداً
لالجتاه الشكلي ،إذ أراد أن يتجه اجتاها وظيفيا فاعتنى بالسياق اللغوي واملقامي ،أي املعنى
املقالي واملعنى املقامي يف سياق احلا  ،2فاجلملة _ عنده _ تقوم على أساس العالقات السياقية
بني الكلمات على مستوى الرتكيب .
 .2مفهوم اجلملة يف املنظور اللساني التوليدي العربي :
أقرّ كثري من اللغويني العرب مببادئ املنهج التوليدي على أنّ له امتدادات يف الرتاث اللغوي
العربي ،وقد خصص بعضهم دراسات معتربة لبعض أوجه التماثل؛ كقضية العامل ،وقواعد
احلذف والزيادة وقواعد إعادة الكتابة يف اجلملة النحوية العربية ألنها تقرتب من املنهج
التحويلي القائم على األصل العقلي ،كما حبثوا يف التقديم والتأخري وتأثريه على تركيب
اجلملة من حيث اإلعما واإللغاء ومن حيث التغيري الداللي ،3وتبقى اجلملة واجلانب
الرتكييب من أهم اجملاالت اليت استقطبت اهتمام اللغويني احملدثني ،فاختذوا اجلملة أساس
كل دراسة حنوية وبداية لكل وصف لغوي ،فالنظرية التوليدية قد عرفت طريقها إىل الدرس
اللغوي العربي يف القرن العشرين ،من خال ما قدّمه ثلّة من الباحثني العرب من مناذج تطبيقية
=كالنموذج املعيار عند ميشا زكريا 4+الذي عرض للقواعـد التوليدية التحويلية ومثل هلا
من معطيات اللغة العربية ،فمهّد لدراسة اجلملة بعرض اخلطوط األساسية للمنهج التحويلي
 1ينظر  :املرجع السابق ،ص35
 2ينظر  :متام حسان  :اللغة العربية معناها ومبناها ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،دط ،1994 ،ص. 234
 3ينظر  :عبده الراجحي  :النحو العربي والدرس احلديث ،دار النهضة العربية ،بريوت ،دط ،1979 ،ص155
 4ينظر :حافظ إمساعيلي علوي :اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة ،دار الكتاب اجلديد ،بريوت ،ط ،2009 ،1ص262
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التوليدي ،وجاءت جلّ حتليالته للجملة وإعادة كتابتها وف هذه القواعد من حيث إنّ
للجملة بنية عميقة تشتغل عليها قواعد التوليد والتحويل الشتقاق البنية السطحية ،ومن
هنا يتضح مفهوم اجلملة عنده بأنها الوحدة األساسية اليت تقوم عليها هذه القواعد ،وخلص
رؤيته للرتاكيب عندما تناو اجلملة البسيطة اليت قسمها إىل امسية وفعلية مشريا إىل خالصة
التعاريف عند النحاة العرب من خال قو =ابن هشامʼʼ : 1+اجلملة هي اللفظ املفيد فائدة
حيسن السكوت عليها‟ ،كما عاجل قضية الرتبة يف اجلملة العربية ،وبسط العالقة الوطيدة بني
اجلملة االمسية واجلملة الفعلية ،وبيّن كيفية عمل القواعد التوليدية والتحويلية لتحديد
الوحدات اللغوية ،فاملكون الرتكييب يولد جمموعة غري منتهية من البنى الرتكيبية اليت حتتوي
على متثيل داللي مستمد من املكون الداللي ،وعلى متثيل صوتي أو فونولوجي يُستمد من
املكون الفونولوجي ،فاملكون الرتكييب عبارة عن جسر بني املعنى والصوت.2
ومن جهة أخرى ينظر يف العالقة القائمة بني اجلملة الفعلية واجلملة االمسية معت ًربا إياهما
شيئاً واحدا هو اجلملة الفعلية؛ إذ حتتوي كل منهما على العناصر ذاتها وعلى العالقات نفسها
ولذلك فاجلملتان تربطهما عالقة حتويلية  . .كما يصف البنية العميقة للجملة العربية باستعما
مسات الركن الفعلي بني زمنه وتعديته ولزومه ،ويستعمل مسات أخرى للركن االمسي
تبني :تعريفه وتنكريه وإفراده وتثنيته ومجعه وتذكريه وتأنيثه ،ويف هذا األمر يبدو تأثر =ميشا
زكريا +كبريا =بتشومسكي +يف عناصر التحويل ودراسة البنية املكونية. 3
أما =مازن الوعر +فقد استفاد من مبادئ النظرية الداللية التصنيفية اليت وضع معاملها =ولرت
كوك  +Cook.Wوهي نظرية تهتم باجلملة من جهة املعايري الداللية لوصف املضمون الداللي

 1ينظر  :ميشال زكريا  :األلسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية  اجلملة البسيطة ،املؤسسة اجلامعية
للدراسات والنشر ،بريوت ،ط ،1986 ،2ص.12
 2ينظر  :املرجع نفسه ،ص17
 3ينظر  :املرجع نفسه ،ص 9679
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للرتاكيب ،وهي نظام من األدوار الوظيفية الداللية اليت جتعل الفعل حمور العمليات الداللية،
إذ يرى =الوعر +أن اجلمل يف العربية قسمان  :اجلمل االمسية واجلمل الفعلية ،ويقوم هذا
التقسيم _حسبه _ على منطلقات براغماتية (تداولية) وظيفية من أجل حتديد املعنى ،وبذلك
يصف البنية العميقة املقدرة للرتكيب العربي مستخدما األدوار الداللية اليت اقرتحها =كوك+
يف منهجه الداللي التصنيفي ،فيوضح دور أدوات االستفهام الداللي ،وقضية التقديم
والتأخري يف اجلمل االمسية والفعلية ،ويؤكد على مفهوم العامل واملعمو  ،الذي تقوم عليه
بنية النظرية اللسانية العربية.1
وباالنتقا إىل الضفة األخرى من العامل العربي فإن جتلّيات التوليدية الشمولية تربز عند
=عبد القادر الفاسي الفهري +الذي اعتقد وجود ضرورة ملحة إلعادة وصف العربية ،ألن اللغة
اليت وصفها =سيبويه +ليست هي اللغة املوجودة حاليا بع ّد كثري من خصائصها الرتكيبية والصرفية
والصوتية ،2ويطرح بديال يقوم على نظر يف اللسانيات العربية يكون وف ثالثة أبعاد  :وصفي
تارخيي ابستيمي ،وقد استثمر =الفهري +نتائج اللسانيات النظرية احلديثة يف قضايا اللغة
العربية والنحو العربي ،من خال سعيه احلثيث لوصفها وصفا دقيقا= :صرفا وحنوا ومعجما
وداللة ،+فاعتنى بالتخطيط اللغوي والتوظيف احلاسوبي للغة العربية ،ورأى أنه ال تفاضل
بني اللغات ،إذ كان اهتمامه يف الرتكيب العربي منصبا على الرتبة يف إطار الربنامج التوليدي
متناوال إشكا اإلعراب واجتاه اإلسناد يف اللغة العربية ،وإشكا الضمائر واملتصالت انطالقا
من املكونات داخل اجلملة ،ويرى =الفهري +بأن النظريات اللسانية كمكن أن تكون بديال عن

 العالقة اليت تربط بني مكونات الرتاكيب ــ حسب مازن الوعر ــ هي اإلسناد
 1ينظر  :مازن الوعر  :حنو نظرية لسانية ،دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر ،دمشق ،ط ،1987 ،11ص 32
 2ينظر  :عبد احلميد السيد  :دراسات يف اللسانيات العربية ،ص 86
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النحو العربي ،كما يرى أن اللسانيات العربية احلديثة قد أفادت من اخلالف احلاصل مع النحاة
القدماء من خال االستفادة من بعض آرائهم. 1
 .3مفهوم اجلملة يف املنظور الوظيفي التداولي العربي :
إن احلديث عن هذا االجتاه يف اللسانيات العربية هو حديث مباشر عن الباحث اللساني املغربي
=أمحد املتوكل +الذي تقفى خطوات نظريه اهلولندي =سيمون ديك  +Simon Dikيف النحو
الوظيفي من حيث تركيزه على اجلانب التداولي دون إهما اجلانب الرتكييب والداللي ،حيث
اعتمد مقتضيات =النمذجة +للظواهر اللغوية ،وقد عرّف =املتوكل +اجلملة بأنها =كل عبارة
لغوية متثل محال (نوويا أو موسعا) ،ومكوناً (أو مكونات) خارجيا ،فاجلملة هي مقولة تعلو
احلمل إذ تتضمنه باإلضافة إىل مكون خارجي (أو مكونات خارجية).2+
وقد صاغ =املتوكل +القدرة التواصلية منوذجا ملستعمل اللغة الطبيعية يف شكل جهاز متكون
من مخسة قوالبˮ :القالب النحوي واملنطقي واملعريف واإلدراكي واالجتماعي‟ ،وكل قالب
يشكل نسقا من القواعد ،فلتحقي الكفاية التداولية يقرتح النحو الوظيفي املستويات التمثيلية
هلذه الوظائف كما يأتي :
أ .مستوى لتمثيل الوظائف الداللية 3هي املنفذ ،املتقبِل ،املستقبل ،املستفيد . . .
ب .مستوى لتمثيل الوظائف الرتكيبية 4وهما وظيفتا الفاعل واملفعو .
ج .مستوى لتمثيل الوظائف التداولية كوظيفة املبتدأ ووظيفة البؤرة ووظيفة احملور ووظيفة
الذيل ووظيفة املنادى ،إذ تنقسم إىل وظائف خارجية وهي املبتدأ والذيل واملنادى،
ووظيفتني داخليتني هما البؤرة واحملور .
 1ينظر  :عبد القادر الفاسي الفهري  :اللسانيات واللغة العربية ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء،ط ،1986 ،11ج،11
ص. 16
 2أمحد املتوكل  :اجلملة املركبة يف اللغة العربية ،منشورات عكاظ ،الرباط ،ط ، 1987 ،11ص27
 3ينظر  :املرجع نفسه ،ص111
 4ينظر  :املرجع نفسه ،ص 114
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شَ ِربَ
اجلمل :
املستوى الرتكييب فعل
لواقع
املستوى الماللي
املستوى التمالولي

ةمخل ةفاهيمي

خَال ٌم
فاعل
ةنفذ
حمور

والبد أن تراعى البنيات الثالث يف اشتقاق اجلملة (البنية احلَ هملِيَّة

شَايًّا
ةفعو
ةُتدقَبّل
حمور

صباحاً
زةان
بؤجم

Structure Predicative

والبنية الوظيفية  Structure Functionalوالبنية ا ُملكَِونِيَّة  ،)Structure Constituentويتم
بناء هذه البنيات عن طري ثالث جمموعات من القواعد  :األساس وقواعد إسناد الوظائف
وقواعد التعبري ،فاجلمل يف ظل هذا االجتاه إما مجلٌ ذات مَحمهُو فعلي ،أو مجلُ ذات حممو
غري فعلي (أي حمموهلا مركب صفي ،أو مركب امسي ،أو مركب حريف ،أو مركب
ظريف) ،1وتنقسم اجلملة ذات احملمو غري الفعلي إىل مجلة تشتمل على رابط (كان)،
ومجلة ال تشتمل على رابط ،ومنه يستقرّ =املتوكل +على ثالثة أنواع من اجلملʼʼ :اجلملة
الفعلية ،واالمسية ،والرابطية‟. 2
ويف األخري يظهر أنّ =املتوكل +قد حاو إبراز بعض املفاهيم والتحليالت للجملة يف النحو
الوظيفي العربي من خال مشروعه الذي سعى فيه حملاورة الرتاث اللغوي القديم واستثماره
عن طري نظريات اللسانيات الوظيفية التداولية والنحو الوظيفي ،وقد استطاع جتاوز الصراع
املفتعل بني الرتاث اللغوي واللسانيات ،للوصو إىل اسرتاجتية تعليم وتعلم اللغة العربية
واستثمار نتائجه يف اجملاالت احليوية كالتواصل مبختلف أمناطه وتعليم اللغات وترمجتها،
كما أصبحت غايته مع تطور النحو الوظيفي تهدف إىل مدّ اجلسور بني اجلملة والنص لرفع
التعارض بني لسانيات اجلملة ولسانيات النص أو بني حنو اجلملة وحنو النص أو بني قالب
اجلملة وقالب النص،لذا يتضح لنا أنّ اجلملة العربية ما تزا تستثمر النظريات احلديثة
 1ينظر  :أمحد املتوكل  :من قضايا الرابط يف اللغة العربية ،منشورات عكاظ ،الرباط ،دط ،1987 ،ص 41
 2أمحد املتوكل  :الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،دط ،1985 ،ص78
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واملعاصرة وخطت خطوات كبرية مع النحو الوصفي والنحو الوظيفي التداولي انطالقا من
النظريات والعلوم اللسانية والتداولية املعاصرة للخروج بنحو عربي يساير روح العصر وخيدم
اللغة العربية وحيفظها من االحنطاط.1
ب .مفهوم اجلملة يف اللسانيات الغربية :
إن ʼʼاملنهج البنيوي الوصفي قد اهتم باملادة اللغوية جاعال من الدرس اللساني جمموعة من
اخلطوات التحليلية لوصف الرتاكيب اللغوية ،ومل حيفل بطرائ التوليد اللغوي ،كما أنه أبدى
اهتماما ضعيفا بوظائف املكونات داخل اجلملة‟.2
و مل يقدم =دو سوسري  +F.de Saussureتعريفا حمددا للجملة وإمنا عدّها النمط الرئيس
من أمناط النظام الذي يتألف من وحدتني أو أكثر من الوحدات اللغوية اليت يتلو بعضها
بعضا ،وهو ال يتحق يف الكلمات فحسب بل يف جمموعة الكلمات أيضا ،ويف الوحدات
املركبة من أي نوع كانت (الكلمات املركبة ،املشتقات ،أجزاء اجلملة ،اجلملة كلها) ،وهو
عنده كمكن أن يكون وحدة النظام اللغوي ،أمّا =يسربسن  +Jespersenفقد عرّف اجلملة
بأنهاʼʼ :قو بشري تام ومستقل ،واملراد بالتمام واالستقال عنده أن تقوم اجلملة برأسها،
أو تكون قادرة على ذلك‟ ،3كما البد من إدراك أن االجتاه البنيوي مع مدرسة التحليل
الشكلي اليت تعتمد منهج التحليل إىل املكونات املباشرة أصال من أصو التحليل؛ إذ غاية النحو
عندها هو وصف العالقات الناشئة بني العناصر اللغوية يف اجلملة وصفا موضوعيا ،وزعيم هذا
املسار البنيوي هو العامل األمريكي =بلومفيلد  +bloomfieldالذي ركز على مراقبة الظواهر
اخلارجية القابلة للقياس ،اليت كمكن فيها تطبي مبدإ (املثري واالستجابة) ،كما اهـتم بالقياس
اللغوي مع عدم االنصـراف عـن أخـذ الـمعنـى يف الـحسبان ،وإن كـان يـراه
 1ينظر  :أمحد املتوكل :الوظيفية بني الكلية والنمطية ،دار األمان للنشر والتوزيع ،الرباط ،ط ،2113 ،1ص1817
 2عبد احلميد السيد  :دراسات يف اللسانيات العربية ،ص138
 3حممود أمحد حنلة  :مدخل إىل دراسة اللغة العربية ،ص16
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أضعف نقطة يف دراسة اللغة ،1ومن جهة أخرى فإنّ =بلومفيلد +قد تبنى تعريفا خاصا للجملة،
إذ يرى أنها تركيب لغوي مستقل ال حيتويه تركيب لغوي أكرب مبوجب عالقة قواعدية معينة ،كما
يتمسك بفكرة (االستقال ) يف تعريف اجلملة ،لذا جنده يقو بأنʼʼ :اجلملة شكل لغوي
مستقل ال يدخل عن طري أي تركيب حنوي يف شكل لغوي أكرب منه‟ ،2وهو ينفي عن
اجلملة أن تكون خطا أفقيا من الكلمات ،وإمنا هي بناء يقوم على طبقات ،ويقوم حتليلها على
تقسيمها إىل مكونات تنازلية إىل غاية الوصو إىل أصغر وحدة حتليلية وهي املورفيم
( ،3)Morphemeوال يقتصر هذا املنهج على التقسيم والتصنيف ،بل يتجاوز ذلك إىل البحث
عن العالقات القائمة بني املكونات املباشرة يف اجلملة ،كما يتضح من الرسم اآلتي:

4

علمت زيدا خملصا

جذر

مركب فعلي

مركب امسي

علمت

زيدا خملصا

فعل

ضمري

اسم

اسم

علم

(ت)

زيدا

خملصا

صيغة

جـــذر

صيغة

وقد فرض تطور علم الداللة على الباحثني ع َّد العناصر الداللية جزءاً أساسياً يف وصف
الظاهرة اللسانية وتفسريها؛ مما مكّن من إدخا عدد كبري من املعطيات اللغوية اجلديدة وطرح
قضايا معرفية ونظرية جديدة ،تعاجل القصور أو تسد الثغرات اليت مل ينتبه إليها منهج التحويل،
 1ينظر  :رمضان عبد التواب  :املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط،13
 ،1997ص 186
 2جورج مونان  :علم اللغة يف القرن العشرين ،ترمجة جنيب غزاوي ،وزارة التعليم العالي ،دمشق ،دط،1982 ،
ص 45
 3ينظر  :حممود أمحد حنلة  :مدخل إىل دراسة اللغة العربية ،ص31
 4ينظر  :عبد احلميد السيد  :دراسات يف اللسانيات العربية ،ص65
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الذي مل يوجه االهتمام الكايف إىل أثر التفاعل التخاطيب يف موقف اخلطاب ،كما أنه جعل النحو
عملية آلية لتوليد الرتاكيب بواسطة قواعد حتويلية فحسب ،ومل يقدم أي تربير وظيفي حلدوث
هذه التحويالت يف مراحل خمتلفة من توليد اجلملة ،والسيما اجلانب التداولي.1
ُرفَت
ركز التحويليون على الوظيفة اليت تؤديها اجلملة أو أحد عناصرها يف الرتكيب،فقد ع ِّ
اجلملة _ يف كنف النحو التحويلي _ بأنها ˮجمموعة من العبارات ختلقها ميكانيكية القواعد يف
النموذج التوليدي‟ ،2ويرى =دوبوا  +Duboisأن املعنى تام ألن اجلملة تامة ،وأنها تتألف
من مكونني هما العبارة االمسية والعبارة الفعلية ،ومن جهة أخرى يرى أنّ مفهوم الوظيفة هو
املنزلة اليت كمثلها أي جزء من أجزاء الكالم يف البنية النحوية بالنظر إىل السياق الذي يرد فيه.3
وقـد رأى =تشومسكي  +Chomskyأنّ الـمناهج البنـيوية السابقة له منذ =سوسري +بالنسبة
ألوربا ،و=بلومفيلد +بالنسبة ألمريكا ،هي مناهج وصفية بُنِيت على مقاييسَ دقيقةٍ من أجل
وصف آليات اللسان وصفاً علمياً دقيقاً ،وتعد من هذا اجلانب قد حققت نتائج مقبولة مقارنة
بالنحو التقليدي الذي كان يعتمد على املنط األرسطي ،وقد أفاد كثرياً من الفروع العلمية
األخرى مثل تعليم اللغات ومعاجلة أمراض الكالم ،غري أن هذه املناهج يف رأي =تشومسكي+
مل تعط أهمية للتفسري والتعليل ،فلم تفسر كيفية إدراك الكالم وإحداثه ولذلك فهي من هذه
الناحية قاصرة يف نظره وخباصة يف دراستها للمستوى الرتكييب ،لذلك دعا إىل مناهج جديدة
لتحليل املستوى الرتكييب خاصة ،واستطاع بذلك أن جيعل اهلـدف مـن النظرية اللسانية التفسري
والتحليل أكثر من الوصف والتقرير ،وأن يؤسّس األسلوب االستنتاجي التجرييب.4

 1ينظر  :املرجع السابق ،ص139
 2حممود أمحد حنلة  :مدخل إىل دراسة اللغة العربية ،ص14
 3ينظر  :مصطفى محيدة  :نظام االرتباط والربط وتركيب اجلملة العربية ،ص112
 4ينظر  :خليل أمحد عمايرة  :يف حنو اللغة وتراكيبها ،عامل املعرفة ،جدّة ،ط ،1984 ،11ص5755
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كما ركز =تشومسكي +على ما كمكن أن يفعله املتكلمون باللغة ال على ما يقولونه ،وإنّ
الشيء الالفت لالنتباه يف نظره هو أن اللغة خالّقة بشكل المتناهٍ؛ ألن التحليل اللغوي ال ينبغي
أن يكون وصفاً ملا مت قوله؛ وإمنا هو شرح وحتليل للعمليات الذهنية اليت تُمَ ِّكنُ اإلنسانَ من
التكلم جبملٍ جديدةٍ مل تَطرُق مسعه قط ،وأثرى البحث اللساني مبصطلحات ومفاهيمَ جديدة
مثل :اإلبداعية ،والبنية السطحية ،والبنية العميقة ،وامللكة واإلجناز ،وهي مفاهيم كان هلا بالغ
األثر يف الدراسات اللسانية فيما بعد. 1
وميّز =تشومسكي +بني اجلملة األساسية وأطل عليها اجلملة النواة واجلملة املستقيمة اليت
أطل عليها اجلملة احملوّلة فوصف اجلملة النواة بأنها ˮبسيطة وتامة وصرحية وإجيابية ومبنية
للمعلوم واجلملة احملولة تنقصها خاصية من خاصية اجلملة النواة‟ ،2وبَنى =تشومسكي+
ذلك على قواعد األلسنية التوليدية والتحويلية اليت هي قواعد علمية تتناو كفاية املتكلم
اللغوية ،كما تناو مستويني لدراسة مجل اللغة؛ البنية السطحية اليت نتوصل إليها عرب تتابع
الكلمات اليت ينط بها ،والبنية العميقة اليت تعكس املنط الداخلي للجملة ،ويؤكِّد على
أن البنية السطحية والعميقة خمتلفتان ،فكل لغة تشتمل على سلسلة من الفونيمات تولّد
مجال ال نهاية هلا ،واجلملة يف اإلطار األلسين تعدّ وحدة كالمية مستقلة كمكن حلظها عرب
السكوت الذي حيدّها.3
ووضحّ اللسانيون الفرق بني اجلملة منطا واجلملة حدثا كالميا ،ففرَّقوا بني اجلملة الواقعة،
واجلملة مبا هي منط؛ فاجلملة بوصفها كالما واقعا تنتمي إىل الكالم الفردي وبوصفها منطا
كمكن أن تُستخدم بنفس الرتكيب يف سياق آخر من متكلم آخر إىل النظام اللغوي ،أي أننا
ال بد أن نفرق بني اجلملة يف النظام اللغوي وبني قو اجلملة أو استخدام اجلملة؛ فاجلملة
 1ينظر  :املرجع نفسه ،ص 61
 2مومن أمحد  :لسانيات النشأة والتطور ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،دط ،2002 ،ص. 207
 3ينظر  :ميشال زكريا  :األلسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية  اجلملة البسيطة ،ص24
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هي القالب املشرتك الذي تنتمي إليه كل استعماالتها وهي موضوع جمرد وما كمكن مالحظته
مباشرة هو الكالم ،وهذا يعين أن اجلمل ال كمكن أن يُستد عليها إال من خال احلدث
الكالمي.1
ويف االجتاه الوظيفي يَعُ ّد =أندري مارتنيه  2+ A.Martinetاجلملة أصغر مقطع ممثل بصورة
كلية وهي تتابع من الكلمات واملورفيمات التنغيمية ويعرفها بقولهˮ :هي كل ملفوظ تتصل
عناصره بركن إسنادي وحيد أو متعدد عن طري اإلحلاق‟ 3ويسمي املسند وهو مركز
التنظيم الرتكييب للجملة املستقلة ،وهو يشكل قمة اهلرم الذي تبدو باقي عناصر امللفوظ
كتوسعات ثانوية ،وحدد =مارتيين +اجلملة بكونها كل عبارة ترتبط مجيع وحداتها مبسند وحيد
أو مبسندات مرتابطة وحللها بالنظر إىل تقسيم وحداتها إىل جمموعة من املونيمات والرتكيبات منها
ما كمثل نواة اجلملة وهو الرتكيب اإلسنادي الذي يتألف من عنصرين أساسيني هما املسند وكمثل
نواة اجلملة أو اخلطاب ،واملسند إليه الذي كمثل عنصراً هامًا لتمام اجلملة.
وعُرِف =جاكبسون  +R.Jacobsonبنموذج وظائف اللغة ،كما عُرِف أيضا بوجهته
الوظيفية للجملة ،وأكد على مفهوم ديناميكية التواصل؛ فاجلملة ليست كلمات فحسب بل
هي فعل لغوي وموقف إزاء واقع معني ،ألنها تنقل جتارب املتكلمني ،لتتموضع يف عملية
التواصل. 4
ويف احلديث عن مدرسة =فريث وهاليداي  ،+J.R.Firth & M.Hallidayيرى =فريث+
اللغة سلوكاً يف نشاط اإلنسان ودرَسها يف بُعدها االجتماعي والنفسي يف إطار التواصل ،كما
 1ينظر  :خليل أمحد عمايرة  :يف حنو اللغة وتراكيبها ،ص59
 2ينظر  :ميشال زكريا  :األلسنية ،علم اللغة احلديث ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بريوت ،ط،12
 ،1985ص26
 3أمحد حساني  :مباحث يف اللسانيات ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،دط ، 1999 ،ص1
 4ينظر  :مصطفى غلفان  :اللسانيات العربية احلديثة ،دراسات نقدية يف املصادر واألسس النظرية واملنهجية ،مكتبة كلية
اآلداب ،دط ،1998 ،ص253
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سعى =هاليداي +إىل تعمي أطروحة فريث من خال تركيب اجلملة من األفكار اللغوية
وإعادة صياغتها يف شكل متماسك.1
ويف األخري ،كمكن القو إن الوظيفية تقف على النقيض من املنهج التحويلي ،ألنها نظرية يف
اللغة تعطي جل عنايتها لوظائف املكونات يف اجلملة ،وهي تستند إىل البعد التداولي للغة حبكم
أنها وسيلة تواصل ،إذ يتميز االجتاه الوظيفي من بني االجتاهات األخرى بأنه يربط اللغة بالوظيفة
اليت تؤديها من جانب ،وبالبيئة االجتماعية وتظافر العناصر من جانب آخر ،لذلك ينكبّ
الوظيفيون على األشكا الداللية ويعتدّون باملقام وينظرون يف القو  ،مقابل انكباب البنيويني
والتحويليني على األشكا الدالة واهتمامهم بالنظام اللغوي وحبثهم عن اجلهاز املختفي وراء
القو  . .ويعزِّز هذا الكالم ما ذهب إليه =سيمون ديك +الذي كمثل االجتاه الوظيفي التداولي
من خال منذجة الظواهر اللغوية وهذه النظرية هي امتزاج لنظريات لغوية :النحو العالقي
وحنو األحوا ونظرية األفعا الكالمية 2ويهتم هذا االجتاه بدراسة اجلملة دراسة وظيفية
تداولية عن طري التحليالت الرتكيبية واملعجمية والداللية والتداولية؛ إذن فاجلملة يف الفكر
اللساني الغربي هي أكرب عالمة لسانية ممكنة ،تقوم على وحدة اخلطاب وتعتمد االستقال
الرتكييب والتمام الداللي ،فهي وحدة كاملة ،وذلك ما جتلّى عند النحاة العرب القدماء،
ومن خال ما جاء من تعاريف وتصنيفات عند هؤالء اللسانيني الغربيني وضع كثري من
الدارسني للغة العربية تصوراتهم ونظرياتهم وتصنيفاته وحتليالتهم للجملة يف إطار اللسانيات
احلديثة واملعاصرة .
املبحث الثاني  :من النحوالعام إىل النحو الوظيفي

 1ينظر  :املرجع السابق  ،ص257
 2ينظر  :أمحد املتوكل  :الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ص19
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ال خيلو احلديث عن نشأة النحو من ذكر األسباب اليت كانت وراء نشأته ،وتكاد كلها ترتكز
يف قضية =اللحن +الذي رآه القدماء خطرًا على العربية وعلى القرآن الكريم.1
والبد للباحث من وضع تصور دقي ملفهومي النحو من جهة ،والوظيفة من جهة أخرى ،إذه
هُما من املفاهبم التقليدية اليت راودت الفكر اللغوي العربي قدكما وحديثا ،وحتقي هذا التصور
تعرتيه بعض الصعوبة بالنظر إىل األلوان اليت أخذها هذان املصطلحان يف الثقافتني العربية
والغربية ،وتقاربهما مع كثري من املصطلحات األخرى ،إذ يش على املشتغلني يف حقل اللغة
واملهتمني بها التمييزُ بني النحو ومفاهيمَ أخرى كاللسانيات ،هذا من جهة ،وبني النحو الوظيفي
والتداولية من جهة أخرى ،وهذا ما سيحاو الباحث معرفة كهنهِ ِه من خال هذا املبحث.
أوال  :مفهوم النّحو :

النحو لغة هو مصدر من الفعل =حنا _ ينحو +أي هدف وقصد واجته ،والنحو القصد،2
وهو املِثل كقولك حنو كذا أي مثل هذا ،وإمنا مسي العلم بكيفية كالم العرب يف إعرابه وبنائه
(حنوًا) ألن غرضه أن يتحرى اإلنسان يف كالمه إعرابا وبناء طريقة العرب يف ذلك .وأظهرُ
معاني النحو لغة وأكثرُها تداوال هو (القصد) ،وهو أوف املعاني اللغوية باملعنى االصطالحي يف
رأي مجاعة من العلماء =كابن دريد( +تـ321هـ)؛ إذ قا ˮ :ومنه اشتقاق النحو يف الكالم ،كأنه
قصد الصواب‟ ،3و=ابن فارس +إذ قا ˮ :ومنه مسي حنو الكالم ،ألنه يقصد أصو الكالم
فيتكلم على حسب ما كانت العرب تتكلم به‟.4
ولعل أقدم حماولة لتعريف النحو بعدّه علما ما ذكره =ابن السراج +إذ قا ˮ :النحو إمنا أريد
أن ينحو املتكلم إذا استعمله كالم العرب ،وهو علم استخرجه املتقدمون من استقراء كالم
 1ينظر  :عبده الراجحي  :النحو العربي والدرس احلديث ،ص.11
 2ينظر  :ابن منظور  :لسان العرب ،مادة (حنا) .
 3ابن دريد  :مجهرة اللغة  ،حتقيق رمزي البعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط575/ 1 ،1987 ،11
 4ابن فارس  :معجم مقاييس اللغة ،مادة (حنا).
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العرب‟ ،1وليس هذا يف الواقع حتديدًا حلقيقة النحو ،بقدر ما هو تعريف مبصادره ،وبيان
للهدف من تدوينه ودراسته ،كما أن =ابن جين +قد عرّف النحو تعريفا مباشرا بأنه ˮانتحاء
سَمهت كالم العرب يف تصرفه من إعرابه وغريه‟ ،2وواضح من هذا التعريف أنه كميز بني نوعني
من التناو يف دراسة الكلمة ضمن هذا العلم ،أوهلما (اإلعراب) الذي يعين تغري آخر الكملة
بسبب انضمامها إىل غريها يف تركيب معني ،وهو داخل يف ما اختص بعد ذلك باسم (النحو)،
والثاني هو ما يعنى بدراسة بنية الكلمة مفردة ،وهو الذي اختص باسم علم الصرف ،3وعبّر
عنه =ابن عصفور(+تـ696هـ) 4بقولهˮ :النحو علم مستغرق باملقاييس املستنبطة من استقراء
كالم العرب املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائه اليت يتألف منها‟.5
وقد جاء يف معجم املصطلحات النحوية والصرفية للدكتور =حممد مسري جنيب اللبدي +أن
ˮالنحو يف االصطالح هو العلم املستخرج باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب املوصلة
إىل معرفة أحكام أجزائه اليت اِئتلف منها‟ ،6وهو ˮعلمٌ بأصو ٍ تُعرف بها أحوا الكلمات
العربية من حيث اإلعرابُ والبناءُ‟ ،7واملراد باألصو املذكورة االسم والفعل واحلرف

 1أبو بكر حممد بن السراج  :األصول يف النحو ،حتقيق عبد احلسني الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،1985 ،11
ج ،11ص37
 2ابن جين  :اخلصائص34/1 ،
 3ينظر  :عبد القاهراجلرجاني  :املقتصد يف شرح التكملة ،حتقيق أمحد بن عبد اهلل الدرويش ،مكتبة امللك فهد،
الرياض ،ط ،2117 ،11ج ،11ص.182
 4ينظر  :ابن عصفور  :املقرب ،حتقيق أمحد عبد الستار وآخرون ،ط ،1972 ،11ج ،11ص45
 5حممد ابراهيم عبادة  :النحو التعليمي يف الرتاث العربي ،دار املعرفة ،االسكندرية ،دط ،دت ،ص. 18
 6حممد مسري جنيب اللبدي  :معجم املصطلحات النحوية والصرفية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،1985 ،11
ص217
 7مصطفى الغالييين  :جامع الدروس العربية ،املكتبة العصرية ،بريوت ،ط ،1993 ،28ج ،11ص19
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وأنواع اإلعراب والعوامل والتوابع وحنو ذلك ،1وأو من عرّف النحو حبد جيعله مستقال عن
الصرف هو الشيخ =خالد األزهري(+تـ915ه) ،قا  :النحو ˮعلم بأصو يُعرف بها أحوا أبنية
الكلم إعرابا وبناء‟

2

والواقع أن متيز الدراسة الصرفية عن النحوية كان واضحا يف أذهان الدارسني يف مرحلة
مبكرة ،فقد أفردها =أبو عثمان املازني(+تـ249ه) بكتاب مستقل بعنوان (التصريف) ،ثم
تتابعت التصانيف من بعده من قبل = :املربد ،+و=ابن كيسان(+تـ299ه) ،و=أبي زيد
البلخي(+تـ322ه) ،و=أبي علي الفارسي ،+و=الرماني(+تـ384ه) ،و=ابن جين ،+حتى استقر
الصرف على أصوله وقواعده يف القرنني السابع والثامن على أيدي =ابن احلاجب +و=ابن مالك+
و=ابن هشام.3+
ومع هذا كله فإن كتب النحو مل تكن ملادة النحو فقط ،بل ظلت حتتوي مزجيا من النحو
والصرف ،وألجل ذلك حرص النحاة على إعطاء حد للنحو جيعله شامال للصرف ،ليكون
منطبقا على حمتوى املصنفات النحوية .
وقا =علي رضا +إنّ النحو هو ˮعلم من علوم العربية تعرف به أحوا الكلمات العربية
من حيث اإلعراب والبناء وما يعرض هلا من األحوا يف حا تركيبها وعالقتها بغريها من
الكلمات فهو يبحث ما جيب أن يكون عليه آخر الكلمة من رفع أو نصب أو.جر أو جزم‟.4

 1ينظر  :حممد بن أمحد عبد الباري  :الكواكب الدرية شرح متممة األجرومية ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت
ط ،1991 ،11ج ،11ص14
 2خالد األزهري  :شرح التصريح على التوضيح ،حتقيق حممد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط ،2111 ،11ج ،11ص14
 3ينظر  :رشيد العبيدي  :أبو عثمان املازني ومذاهبه يف الصرف والنحو ،مطبعة سلمان االعظم  ،بغداد ،ط،11
 ،1969ص 116
 4علي رضا  :يف اللغة العربية حنوها وصرفها ،دار الفكر ،دمشق ،دط ،دت ،ص11
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ورأى النحاة احملدثون أن النحو ˮأمشل وأعمّ من اإلعراب ،وهو دراسة للعالقات اليت
تربط بني الكلمات يف اجلملة الواحدة مع بيان وظائفها‟ ،1وقد قسموه أقساما شتى؛ فيطلقون
على النحو القديم اسم النحو التقليدي ويرون أن من أهم مساته:2
 افتقاده للمنهج العلمي املوضوعي ،الذي يعتمد على درس األشكا اللغوية بعدّها أمناطايسهل رصدها ووصفها من خال قوانني العالقات كما هو احلا يف النحو الوصفي يف إطار
علم اللغة احلديث ،وإمنا يعتمد على املنهج الذاتي الذي حيدد قواعد اللغة بناءًعلى فهم
املعنى ،وبذلك يرتبط بالدارس نفسه ،وليس بظواهر اللغة .
 يتأثر النحو التقليدي باملنط  ،ويظهر ذلك من خال نظرية العامل ،اليت من خالهلا كمكنمعرفة العلة الكامنة وراء الظواهر النحوية ،يف حني أن النحو الوصفي يفسر احلقائ اللغوية
يف إطار ظواهر اللغة نفسها دون اللجوء إىل ظواهر غري لغوية لتعليل القاعدة .
 تتداخل مستويات التحليل اللغوي يف النحو التقليدي (صوت ،صرف ،حنو ،داللة) ،يفحني حدد النحو الوصفي لكل مستوى أسسا واضحة متيزه دون إهما العالقة اليت تربط
بني املستويات .
 قيام النحو التقليدي على أساس معياري ،فهو مل كميز بني اللغة املنطوقة واللغة املكتوبة،وأقام القواعد على نصوص خمتارة من اللغة املكتوبة فقط ،مما يضطره إىل تقديم تفسريات
باالعتماد على التأويل.
لكن املتأمل يف قواعد النحو العربي سوف يكتشف أنه بعيد عما اتهم به ،وأن أحكامه مل تكن
كلها تأويال صِ هرفًا ،وإمنا كانت تسري وف استعما العرب املطرد يف كل ظاهرة حنوية ،وال شك

 1حممد حممد داود  :العربية وعلم اللغة احلديث ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،دط،2111 ،
ص167
 2ينظر  :املرجع نفسه ،ص 169
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أن =سيبويه +قد أشار إىل ذلك يف تعريضاته املتكررة عندما يتحدث عن النحو فريى بأنه انتحاء
سَمهت كالم العرب ،ويقو ˮ :فأَجه ِرهِ كما أجهرَتهه العرب واستحسنته‟.1
ثانيا  :مفهوم الوظيفة :
الوظيفة هي التمييز بني الكلمات ،حيث إن كل تغري صوتي يتبعه تغري داللي ،سواء أكان
هذا التغري الداللي مباشرا مثل املعنى املعجمي ،أو غري مباشر ،وهناك من قا إن الوظيفة هي
املعنى احملصل من استخدام األلفاظ أوالصورة الكالمية يف اجلملة املكتوبة أواملنطوقة على
املستوى التحليلي أو الرتكييب.2
و الوظيفة هي عالقة قائمةٌ بني مكوِّنات اجلملة ،فمن اللّغويّني الوظيفيني =رومان ياكوبسون+
الذي يذهب إىل أنّ للغةِ وظائفَ متعدّدةً ،يُلخِّصُها يف ستِّ وظائفَ :الوظيفة املرجعيّة أو
اإلحاليّة ،والوظيفة التَّعبرييّة ،والوظيفة التأثرييّة ،والوظيفة الشّعريّة ،والوظيفة االتِّصاليّة،
والوظيفية امليتالغويّة ،3وقد جاء =هاليداي +لشرح األغراض اليت كمكن أن تُستعمَلَ اللغة من
أجلِها وهي غري متناهية وختتلف باختالف اجملموعات االجتماعيّة ،فحصر الوظائفَ يف ثالث:
هي الوظيفة التَّمثيليّة والوظيفة التَّعالقيّة والوظيفة النّصيّة ،وهي وظائفُ مستقلَّةٌ ،وتؤو ُ
مجيعُها إىل وظيفة التَّواصل ،على اختالف فروعِها. 4
وبالعودة إىل املعاجم العربية فإن =ابن منظور +يُورد بعض مشتقاتٍ من مادة (و ظ ف)،
فالوظيفة من كل شيء ˮ :ما ُيقَدَّر له يف كل يوم من رزق أو طعام ،أو علفٍ أو شرابٍ،
ومجعها الوظائف والوظف ،ووظفت الشيء على نفسه ووظفه توظـيفا  :ألـزمها إيـاه ،وقد
 1سيبويه  :الكتاب275/1 ،
 2ينظر  :فاضل مصطفى الساقي  :أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،دط،
 ،1977ص213
 3ينظر  :الطاهر بومزبر  :التواصل اللساني والشعرية ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط ،2117 ،11ص35
4

ينظر  :عبد احلميد السيد  :دراسات يف اللسانيات العربية ،ص 143
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وظف له توظيفا على الصيب كل يوم حفظ آيات من كتاب اهلل عز وجل ،والوظيف
لكل ذي أربع  :ما فوق الرسغ إىل مفصل الساق ،ووظيفا يدي الفرس  :ما حتت ركبتيه إىل
جنبيه ،ووظيفا رجليه؛ ما بني كعبيه إىل جنبيه‟.1
وكمكن للباحث أن يَ هستَشِفَّ من التعاريف السابقة أن لفظة (الوظيفة) ومجعها وظف قد
أخذت معنى أقرب إىل معنى الدور؛ أي أدوار احلياة وتغرياتها وتبدالتها ،وهو ما كمّيز املعنى
االصطالحي الذي تلوَّن بألوان احلقو املعرفية اليت تستعمل فيها اللفظة ،حيث إن التوجه
الوظيفي قد انتقل إىل الدراسات اللغوية ،خاصة بعد التوجه العلمي الصارم الذي عرفته
اللسانيات العامة على يد =دوسوسري ،+يف بداية القرن العشرين ،فقد عرف التوجه الوظيفي
طريقه إىل الدراسات اللغوية،بعد أن أقرّ =دوسوسري +بأن الوظيفة األساسية للغة هي الوظيفة
التبليغية؛ أي التبليغ أوالتواصل بني الناس ،وقد ا هسَتتَبَّ األمر يف ثالثينيات القرن املاضي عندما
استقر املذهب الوظيفي يف حقل الدراسات اللغوية مع حلقة براغ ،وكان مفهوم الوظيفة يف نظر
=مارتيين +يتعل باختيار املتكلم ألدواته التعبريية بوعي فتحدد وظيفة كل جزء من أجزاء الكالم
بالشحنات اإلخبارية اليت حيمّله إياها املتكلم فتكون الوظيفة قيمة متييزية من الناحية الداللية
العامة.
وقد حنت النظريات اللسانية املعاصرة منحى السابقني يف تعريفها للوظيفة ،فـ =املتوكل +قد
قرن بينها وبني العالقة من حيث داللتهما ،فاملقصود بالوظيفة _ حسبه _ ˮالعالقة القائمة بني
مكونني أو مكونات يف املركب االمسي أو اجلملة‟،2إذ كميز بني ثالثة أنواع من الوظائف؛
وظائف داللية (منفذ ،متقبل ،مستقبل ،زمان ،أداة  ،). .وظائف تركيبية( فاعل ،مفعو )،
وظائف تداولية (حمور ،بؤرة  ،). .كما يرى _ من جهة أخرى _ أن الوظيفة تأخذ مفهوم الدور،
 1ابن منظور  :لسان العرب ،مادة (و ظ ف)
 2أمحد املتوكل :الرتكيبيات الوظيفية قضايا ومقارببات ،ص21
 مت تعويض مصطلح الوظائف الرتكيبية يف أدبيات النحو الوظيفي مبصطلح آخر هو الوظائف الوجهية
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ويقصد به الغرضُ الذي ُتسَخِّرُ الكائناتُ البشريةُ اللغاتِ الطبيعيةَ من أجل حتقيقه ،ولكن ما
جتب اإلشارة إليه أن ˮمفهو َميه العالقة والدور بالنسبة للوظيفة ،مفهومان متباينان حيث إن
العالقة رابط بنيوي قائم بني مكونات اجلملة أو مكونات املركب بينما الدور خيص اللغة بوصفها
نسقا كامال‟.1
ثالثا  :نظرية النحو الوظيفي :
هناك عدد غري قليل من النظريات اللسانية تُنه َعتُ بالوظيفية كاملدرسة الوظيفية الفرنسية
=مارتيين +ومدرسة =هاليداي +ومدرسة براغ والرتكيبات الوظيفية األمريكية ونظرية النحو
الوظيفي =سيمون ديك . . +وهناك نظريات أخرى ال حتمل هذه الصفة إمنا تأخذ بنفس املبادئ،
مثا ذلك ˮنظرية األفعا اللغوية‟ يف فلسفة اللغة العادية وما مسي يف حقبة معينة من تاريخ
النظرية التوليدية التحويلية ˮالفرضية اإلجنازية‟ =الكوف ،+بل إننا جند يف الدرس اللغوي
القديم إرهاصات واضحة للوظيفة وإن مل جند فيه استعما هذا املصطلح.2
واجلدير بالذكر يف هذا البحث هو نظرية النحو الوظيفي اليت تعدّ من النظريات اليت تنتمي
_من حيث مبادئها املنهجية_ إىل اللسانيات الوظيفية التداولية حماقلة بذلك النظرية (النسقية)
ونظرية (الوجهة الوظيفية للجملة) و(الرتكيبات الوظيفية) ونظرية (الرتكيب الوظيفي) اليت
تشمل أعما لغويي مدرسة هارفارد ˮ . .هذه النظريات ختتلف بعض االختالف من حيث
تنظيمُ مكونات منوذج جهاز الوصف إال أنها تتبنى مجيعها جمموعة من الفرضيات حو
طبيعة موضوع الوصف اللغوي‟ 3استنادا إىل جمموعة من اخللفيات النظرية .

 1أمحد املتوكل :الرتكيبيات الوظيفية قضايا ومقارببات ،ص23
 2ينظر  :املرجع نفسه ،ص 43
 3أمحد املتوكل  :الوظيفة و البنية مقاربات وظيفية لبعض قضايا الرتكيب يف اللغة العربية ،منشورات عكاظ،
الرباط ،دط ،1993 ،ص10
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وعن هذه اخللفيات النظرية ،كمكن القو إنّ اللغة هـي اململكة اليت يتخاصم على امتالك
أبوابها الباحث اللسانيّ وعالِم األنثروبولوجيا والفيلسوف واملنطقيّ والبالغيّ والفقيه اللغويّ
والنحويّ وغريهم ،ولكنها تتمنّع عليهم مجيعا فال يتيسّر للفذّ منهم إ ّال املسك ببعض
مفاتيحها ،وتظلّ سائر أبوابها مرجتّة حتى يلجها مَن اقتبس مِن وهجها وعنفوانها نارا تضيء
عتمات الفكر؛ ˮفليس كاللغة مُخبِرٌ عن الفكر البشريّ وإن اِلْتَوَت سبلُ التعال بني اللغة والفكر
واعتاصَت مسالك التواصل بينهما ولكن الرباط بينهما مقدّس‟.1
إن النظريات اللسانية الناشئة عن الفلسفة التحليلية ،واملصنفة حتت عنوان اللسانيات
التداولية ،متعددة ومن أهمها (نظرية النحو الوظيفي) اليت تُع ّد من أقوى النظريات تأثرا
بالفلسفة التحليلية ،واستثمارا ملعطياتها ،إضافة إىل أنها ذات توجه وظيفي يف الدراسات
اللغوية ،كما تُعدّ النظرية الوظيفية التداولية األكثر استجابة لشروط التنظري من جهة
وملقتضيات منذجة الظواهر اللغوية من جهة أخرى ،كما ˮكمتاز النحو الوظيفي على غريه من
النظريات التداولية بنوعية مصادره فهو حماولة لصهر بعض من مقرتحات نظريات لغوية
ونظريات فلسفية كـ (نظرية األفعا اللغوية) اليت أثبتت قيمتها يف منوذج صوري مصوغ حسب
مقتضيات النمذجة يف التنظري اللساني احلديث‟,2
إن اللغة مرتبطة باملعنى ،وهذا املعنى ˮذو طبيعة معقدة تتداخل يف دراسته عدّة حقو
معرفية‟ ،3وقد كانت العلوم االنسانية واالجتماعية ختطو خطوات جبارة يف خضم التوجه
اجلديد الذي طرأ عليها يف القرن التاسع عشر ،باجتاهها إىل املنحى التداولي الذي يرتبط بكثري
من العلوم كالفلسـفة واالتصـا وعلـم االجتـماع وعلم النفس  ، . .إذ ˮيقوم هذا املنحى على

 1أمحد خليل السيّد  :دراسات يف القرآن ،دار النهضة العربية ،بريوت ،دط ،1969 ،ص.51

 2أمحد املتوكل  :الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ص19
 3حممد حممد يونس علي  :مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب ،دار الكتاب اجلديد ،بريوت ،ط ،2114 ،11ص.13
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تداو اللغة بني املتكلم واملخاطب ،أي التفاعل القائم بينهما يف استعما اللغة‟

1

ويعود مصطلح التداولية  Pragmaticsإىل الفيلسوف األمريكي =موريس  +Morrisالذي
استخدمه سنة 1938م داال على فرع من فروع علم العالمات

Semiotics

ولم تصبح التداولية

جماال يُعتَدُّ به يف الدرس اللغوي إال يف العقد السابع من القرن العشرين بعد أن قام على تطويرها
فالسفة اللغة الطبيعية من اكسفورد وهم =أوسنت  +Austinو=سري  +Searleو=جرايس
 ،2+Griceبعد أن طوّروا نظرية أفعا الكالم الناشئة بني أحضان فلسفة اللغة العادية على يد
=فتغنشتاين ،3+وقد مت تعريفها بأنها ˮدراسة املعنى التواصلي أومعنى املرسل ،يف كيفية قدرته
على إفهام املرسل إليه ،بدرجة تتجاوز معنى ما قاله‟ ،4أو إنها ˮدراسة استعما اللغة يف
اخلطاب ،شاهدة يف ذلك على مقدرتها اخلطابية‟

5

ونتيجة لذلك فإنه كمكن حصر العناصر اليت يهتم بها املنظرون يف الدرس اللغوي الوظيفي يف:
املرسل وقصده ونواياه ،واملتلقي ،والرسالة ،والسياق ،ثم أفعا اللغةˮ ،ومن أجل تأويل
العناصر اليت ترد يف خطاب ما ،البد أن نعرف من هو املتكلم ،ومن هو املستمع ،وزمان ومكان
إنتاج اخلطاب‟ ،6وذلك ألنها أهم العناصر اليت تركز عليها التداولية.

7

أما اللسانيات التداولية فهي امتداد ملا أرساه =بريس +يف القرن التاسع عشر ،حني صاغ
مصطلحه بـ  pragmaticismعام  ،1915ثم عدّ مفاهيمه =وليم جيمس ،+وقوامُه أنّ قيمة

 1حممود أمحد حنلة  :آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر ،ص .52
 2ينظر  :املرجع نفسه ،ص19
 3ينظر  :مسعود صحراوي  :التداولية عند العلماء العرب ،ص.24
 4عبد اهلادي بن ظافر الشهري  :إسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية ،دار الكتاب اجلديد ،بريوت  ،ط،11
 ،2114ص .22
 5فرانسواز أرمينكو  :املقاربة التداولية ،ترمجة د .سعيد علو ،،مركز اإلاماء القومي ،بريوت ،دط ،دت ،ص.18
 6خطابي حممد  :لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب ،املركز الثقايف ،بريوت ،ط ،1991 ،11ص. 297
 7ينظر  :صالح فضل  :بالغة اخلطاب وعلم النص ،عامل املعرفة ،الكويت ،دط ،1992 ،ص.99
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األفكار اجملردة تُقاس مبدى انطباقها على الواقع وصياغتها عمليا ،ولذلك كمكن فهم التحو
الرباغماتي يف علم اللغة ،على أنّه انعكاس حلاجات جمتمعية متغريّة .
وعليه فإن أهم ما خلص إليه الدرس اللغوي الوظيفي هو :
 أنه ال فائدة من دراسة اللغة دراسة شكلية معزولة بعيدا عن العناصر اخلارجية هلا كالسياقاالجتماعي والثقايف ،والظروف املقامية اليت نشأ فيها الكالم (الواقع ،الظروف،
املالبسات)
 من أهم األهداف اليت رامها الدرس اللساني الوظيفي هي عدم االعتماد على املعنى احلريفملعرفة مقاصد املتكلم ،بل االعتماد على دراسة املعنى الذي يرمي إليه من خال ما يقو ،
مع ضرورة النظر يف مضمون كالمه وف اعتبارات خمتلفة منها :هوية املخاطب ،ومكان
اخلطاب ،وزمن اخلطاب ،والظروف اليت تكتنف اخلطاب.
 معتقدات املتكلم ومقاصده وشخصيته وتكوينه الثقايف ،ومن يشارك يف احلدث الكالمي،واملعرفة املشرتكة بني املتكلمني والوقائع اخلارجية ،ونوع العالقة االجتماعية اليت تربط بني
أطراف الكالم هي ما تهتم به اللسانيات الوظيفية.
 دراسة األدوات اإلشارية اليت تعد من املبهمات ،إذ ال يتحدد مرجعها إال من خال السياقاملادي واالجتماعي ،غري أنها جتعل اللغة تتجدد فيما حتيل إليه ،فهي تشكل بنية أساسية يف
الكالم ،ومفهوم الزمن ،ومفهوم القرب والبعد الذي تشري إليه ،ال يتحدد إال من خال
سياق احلا  ،واملقام الذي يدور فيه الكالم.
 دراسة األفعا الكالمية اليت تنجز من خال عملية اخلطاب ،كااللتماس والرجاء والشكروالعتاب والنصح والوعد . . .
ومن املفيد التذكري بأن الدرس اللساني الوظيفي قد اهتم بالعناصر اللغوية وغري اللغوية اليت
يُنجز فيها احلدث الكالمي ،ألنها من صميم اهتماماته ،ومل يهمل السياق والظروف
21
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واملالبسات ،فاملبدأ العام الذي يقوم عليه هو االستناد إىل الواقع االستعمالي من أجل تفسري
الظواهر اللغوية وبذلك تعطي للغة حجمها احلقيقي وتسدّ فراغات املناهج السابقة.
وعليه فإن البدايات األوىل للدرس اللساني الوظيفي كانت نتاج عدّة حقو معرفية _ كما
سلف الذكر _ سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ،ويرى الباحثون أن للمدرسة التحليلية بزعامة
=غوتلوب فرجيه +دورها يف تكوين اللبنة األساسية لالجتاه الوظيفي يف الدرس اللساني ،ألن
تلك الفلسفة رأت أن أوىل ˮمهام الفلسفة هي البحث يف اللغة وتوضيحها وقد عَ َّد فالسفة
التحليل هذا املبدأ املنهجي عالمة قوة منهجهم وحقانيته ،..ومن أهم ما أنكرته الفلسفة التحليلية
على ذلك الفكر الفلسفي القديم أنه مل يلتفت إىل اللغات الطبيعية ومل يُولِها ما تستح من
الدراسة والبحث ،فسعت إىل ردم هذه اهلوة ،باختاذ اللغة موضوعاً للدراسة بعدّها أوىل
األولويات يف أي مشروع فلسفي‟

1

كما تعد إسهامات =موريس +بالغة األهمية يف تبلور معامل البحث التداولي وذلك من خال
تقسيمه الثالثي املبدع بني حقو علم العالمات (النحو ،والداللة ،والتخاطبية أو التداولية)،2
فذكر أن علم النحو ˮيدرس العالقات بني العالمات اللغوية ،وعلم الداللة يدرس عالقاتها
باألشياء ،والتخاطب يدرس عالقة العالمات مبفسريها‟ ،3وقد قدم =بريس +إسهامات جليلة
يف هذا املوضوع عند حديثه عن االستعما امللموس للنمط يف السياق.4
وبعد سلسلة من التطورات اليت مسّت االتـجاهات اللسانية املختلفة ،عادت مرّة أخرى فـي

 1مسعود صحراوي  :التداولية عند العلماء العرب ،ص21
 2ينظر  :فرانسواز أرمينكو  :املقاربة التداولية ،ص26
 3حممد حممد يونس علي  :مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب ،ص.13
 4ينظر  :فيليب بالنشيه ،التداولية من أوسنت إىل غوفمان ،ترمجة صابر احلباشة ،دار احلوار ،الالذقية ،ط ،11
 ،2117ص42
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منتصف القرن العشرين لتستند إىل الدرس الفلسفي ومقوالته ،وذلك ملا أحرزه هذا الدرس يف
أحباثه من جناحات جعلته واحدًا من أهم املصادر املؤثرة يف حقل اللسانيات احلديثة ،إذ كمكن
تلخيص اجتاهات فلسفة اللغة عموما فيما يأتي :
 الفلسفة التحليلية اليت تهدف إىل إيضاح القواعد النحوية وأصو اللغات الطبيعية (فرجيه،هوسر  ،روسل ،فيتغنشتاين ) . . .
 دراسة أفعا الكالم (أوستني ،سور ) . الوضعية املنطقية اليت تهدف إىل التحليل املنطقي للغة واستبعاد امليتافيزياء (رودولفكارناب).
 البنيوية الفلسفية اليت تنطل من البنيوية اللسانية ولكنها تضيف إليها االهتمام بالواقعكاهتمام فلسفي ال لساني.
 التيار التأويلي الذي يوسع املدلو إىل ما وراء اللغة (ديتلي ،كيمو ،هيدغر ،غادامري) . . .ومن البحوث اللسانية اليت أسهمت بوضوح يف جتلّي معامل الدرس الوظيفي يف اللسانيات
احلديثة هناك مجلة أحباث وأعما لسانية مل تستقر يف فرتة معينة ،ابتداء من أعما =جاكوبسون+
يف (مدرسة براغ) اليت كانت منطلقاتها األوىل قائمة على ما قدّمه علم األصوات الوظيفي،
مرورا مبا قدمته املدرسة النسقية بلندن اليت تَعُدُّ اللغة ظاهرة بشرية متكاملة ،فدرستها يف
مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية وربطتها بأبعادها الثقافية واالجتماعية والنفسية
ألنها تقوم على أهم مبدأ وهو التواصل ،متكئة على مفهوم سياق احلا .
ثم كان من نتاج الدراسات الوظيفية املتعاقبة أن خرجت نظرية النحو الوظيفي يف سبعينيات
القرن املاضي ،حيث كانت تُعنى بوظيفة اللغة األساسية (التواصل) ،وموضوع اللسانيات يف
نظرها هو وصف القدرة التواصلية لدى الـمتكلم والسامع ،مـما جعل بعضهم يعدّها نظرية يف
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الرتكيب والداللة من وجهة نظر تداولية وُت َقدّم يف هذا اجملا حبوث =سيمون ديك +و=أمحد
املتوكل +وما تتناوله يف الدراسة الوظيفية للجملة ،ضمن الوحدات اللغوية وغري اللغوية،
واالعتداد بالسياق اللغوي وموقف املتكلم.1
وتتفرد نظرية النحو الوظيفي لسيمون ديك مببدأ آخر باإلضافة للمبادئ املذكورة آنفا هو
السعي إىل حتقي ثالثة أنواع من الكفايات هي :
أوال  :الكفاية التداولية

L’adéquation Pragmatique

ثانيا  :الكفاية النفسية

L’adéquation Psychologique

ثالثا  :الكفاية النمطية

2

L’adéquation Typologique

كما ترتبط بنية اللغة بوظيفتها ارتباطا جيعل البنية انعكاسا للوظيفة؛ إذ تتحدد اخلصائص
البنيوية انطالقا من األغراض التواصلية اليت تستعمل هذه العبارات وسائل لتحقيقها،يف ظل
معطيات إجنازية خاصة ،كما أن احلديث عن العالقة بني البنية والوظيفة مرتبط باحلديث عن
الفروق بني ضروب الرتاكيب ،فهي ال تستعمل يف منط مقامي واحد ،بل يف أمناط مقامية
متباينة ،استجابة ملقتضيات احلا  ،كما أن التباين يف األمناط املقامية يستلزم التباين يف الرتاكيب
وهلذا يقوم الدرس الوظيفي التداولي برصد الفروق القائمة بني أمناط الرتاكيب تبعا لألمناط
املقامية اليت تنجز فيها .
 1ينظر  :عبد احلميد السيد  :دراسات يف اللسانيات العربية ،ص 139
 التواصل اللغوي عند سيمون ديك هو التفاعل اللغوي الذي يقوم بني املتكلم واملخاطب .ويتم بتغيري املعلومات
التداولية قصد حتقيق مقاصد معينة .إذ كلما تغريت املعلومات التداولية عند أخذ الكلمة من أحد الطرفني إال واكتسبت
دورة الكالم التفاعل اللغوي .وقد قسم ديك يف أحد مقاالته املعلومات التداولية إىل ثالثة أصناف وهي :املعلومات
العامة ،واملعلومات املقامية (احلالية) ،واملعلومات السياقية .ولكي يتم التواصل اللغوي الناجح بني املتكلم واملخاطب.
يتطلب األمر إحداث تغيري يف املعلومات التداولية بينهما وضرورة املعرفة املشرتكة بني املتكلم واملخاطب ألنها القاسم
املشرتك إلحداث التواصل اللغوي .وينقسم عموما إىل قسمني هما  :التواصل اللفظي بواسطة اللغة .وقد يكون
خطابا منطوقا أو مكتوبا حوارا أو حماضرة.
 2ينظر  :أمحد املتوكل  :الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ص11
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وهكذا فقد حاولنا على امتداد البحث هذا أن نطرح موضوع اجلملة يف الدرس اللساني عامة،
فانطلقنا نستكنه أنظار النحاة القدماء يف وصف اجلمل يف اللغة العربية بني فري يطابقها مع الكالم
وآخر ينفي عنها ذلك ،ثم عرضنا للدراسات اللسانية احلديثة ،من بنيوية وحتويلية ووظيفية،
اختلفت منطلقاتها ومناهجها يف وصف الرتاكيب اللغوية؛ فالبنيويون يعاجلونها معاجلة صورية
صرفة بع ّدها ظواهر تركيبية ،والتحويليون بع ّدها ظواهر داللية والوظيفيون بعدّها ظواهر تداولية
مرتبطة باملقام؛ أي أن حتديدها ال كمكن أن يتم إال انطالقاً من الوضع التخابري القائم بني املتكلم
واملخاطب يف طبقة مقامية معينة . . .

10
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إنّ احلديث عن خصائص الرتكيب اللغوي من حيث أبعادهُ التداولية ،هو حديث يندرج
ضمن االجتاه الذي يبحث يف اخلصائص الشكلية لعناصر الرتكيب املتعددة ،يف عالقتها بوظائفها
_ كما حددها الدرس اللساني التداولي _ ودراسة ما جيعل من القرآن خطابا تداوليا ،ألنه حيمل
يف حقيقته قيما تداولية ،غايتها التأثري يف املخاطب وتعديل مواقفه ،معتمداً يف ذلك على البالغة
اليت غرضها اإلبالغ والتوصيل. 1
فالتداولية تنظر إىل اللغة بعدِّها ظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية ،وكذلك القرآن الكريم
باملفهوم التداولي؛ هو جمموعة أفعا لغوية تضبطها مجلة من العالقات املتحكمة يف عملية
إبالغها ،فامليدان احليوي لكل منهما هو التواصل ،وهلذا كمكن احلديث عن التداولية يف القرآن
الكريم من خال دراسة شروط وصوله إىل املتلقي والتأثري فيه ،ودراسة الصور والبنى اليت
تتكفل بذلك.2
ويهدف هذا البحث إىل التعرف على أهم خصائص الرتاكيب القرآنية ليس من ناحية البنية
الرتكيبية فحسب ،بل من حيث ارتباطُه مببدإ التداو عامة ،أي أنه يبحث يف اخلصائص اليت
توجه تراكيب القرآن الكريم لغرض ما أو مقصد بذاته ،لذلك فهو ال يعتمد الوصف الشكلي
للرتاكيب النحوية وحصر عناصرها ،فيما يسميه =أمحد املتوكل +بـ (البنية املكونية للجملة)،
وتشمل املستوى الصريف والرتكييب ،ويهتم يف املقابل باجلانب التداولي للرتكيب ،الذي يشمل _
إىل جانب املستوى الداللي _ (البنية التحتية للجملة) ،فيما يصطلح عليه =املتوكل.3+
ومن أهم هذه األهداف ،االهتمام باملستوى التداولي يف عدد من الرتاكيب النحوية اليت
تشتمل على عناصرَ لغويةٍ حتدد وجهة اجلملة وداللتها ،وهو ما يُعرف عند التداوليني بالقوة

 1ينظر  :عبد اهلادي بن ظافر الشهري  :إسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية ،ص .15_14
 2ينظر  :مسعود صحراوي  :التداولية عند العلماء العرب ،ص 16
 3ينظر  :أمحد املتوكل  :قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية =بنية اخلطاب  ،+. . .دار األمان للنشر و
التوزيع ،الرباط،دط ،2111 ،ص45
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اإلجنازية للجمل ،إذ إن االهتمام باملستوى التداولي ظاهرة تتسم بها أغلب اخلطابات ألن املتكلم
ينجز خطابه وف أحوا مقامية ،واعتدادا مبخاطب حاضر حقيقة أو افرتاضا ،مع ضرورة التنبيه
إىل أن القرآن الكريم خطاب يتسم باخلصوصية عن غريه من اخلطابات ،ألن حضور املخاطب
فيه يكون افرتاضيا عموما ،إذ يتعدد احلضور فيه ويهتم بأحوا خماطبيه حبسب مقتضيات القو ،
وذلك يبدو على مستوى البنية الرتكيبية.
وقبل اخلوض يف احلديث عن اجلملة الفعلية البد من إجراء مسحة على مدونة الدراسة اليت
هي =سورة القمر ،+وامسها بني السلف ˮسورة اقرتبت الساعة‟ ،ففي حديث أبي واقد الليثي
=أن رسو اهلل " كان يقرأ بقاف واقرتبت الساعة يف الفطر واألضحى ،الشتماهلما على الوعد
والوعيد وبدء اخلل وإعادته وغري ذلك من املقاصد العظيمة ،1+وبهذا االسم عنون هلا
البخاري يف كتاب التفسري ،وتسمى ˮسورة القمر‟ ،وبذلك ترمجها الرتمذي ،وتسمى سورة
=اقرتبت +حكاية ألو كلمة فيها.2
وهي من السور املكية ،آياتها مخس ومخسون آية ،وهي السورة السابعة والثالثون يف
ترتيب نزو السور عند =جابر بن زيد ،÷+نزلت بعد سورة (الطارق) وقبل سورة
(ص) ،3وقد عاجلت أصو العقيدة اإلسالمية ،وهي من بدئها إىل نهايتها محلة عنيفة
مفزعة على املكذبني بآيات القرآن الكريم ،وطابع السورة اخلاص التهديد والوعيد واإلعذار
واإلنذار مع صور شتى من مشاهد العذاب والدمار.4

 1امساعيل بن عمر بن كثري  :تفسري القرآن العظيم ،حتقيق سامي حممد السالمة ،دار طيبة للنشر ،الرياض ،ط،11
 ،1997ج ،17ص.471
 2ينظر  :حممد الطاهر بن عاشور  :تفسري التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،دط ،1984 ،ج،27
ص165
 3ينظر  :املرجع نفسه ،ص165
 4ينظر  :حممد علي الصابوني  :صفوة التفاسري ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بريوت ،ط ،2111 ،12ج ،13ص264
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وسبب نزوهلا ما رواه =الرتمذي +عن =أنس بن مالك ÷+قا = :سأ أهل مكة النيب

ۡ
ذ َُ
َ
ق َ ۡٱل َق َم َُر] إىل قوله [س ۡ
ٱق َ َ
ِح ٞرَ
ٱلساع َة َ ََوٱنش ذَ
تَ
َت ََب َِ
"آية فانش القمر بكلمة فنزلت [
ُّم ۡس َت ِم َٞر] ،ويف أسباب النزو =للواحدي +بسنده إىل =عبد اهلل بن مسعود +قا = :انش القمر

على عهد حممد " فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كبشة سحركم ،فسألوا السُّفَّار ،فقالوا :
ۡ

ۡ

ُ

ذ َ َ َ
نعم قد رأينا ،فأنز اهلل _ عز وجل _ [ٱق َ َ
ٱنش ذَقَٱل َق َم َُر] ،إال أن كفار قريش قد
تَٱلساع َةَ َو
َت َب َِ

أعرضوا وكذّبوا ومنهم أبو جهل الذي قا ˮ :سحر مستمر‟.1
كان نزوهلا يف حدود سنة مخس قبل اهلجرة ففي الصحيح ˮأن عائشة قالت  :أُنز على
ُ

ُ َ َ

َ

ذ َ َۡ ُ ُ ۡ َ ذ َ
اع َةَأ ۡد َٰ
َه ََوأ َم َُّر] ‟.2
َوٱلس
حممد مبكة وإنّي جلارية ألعب [بَ ِلَٱلساع َةَموعِدهم َ

والناظر يف حا هذه السورة يدرك أنه كمكن تقسيمها إىل ثالثة أجزاء كربى ،حيث ابتدأت
بذكر تلك (املعجزة الكونية) معجزة انشقاق القمر اليت هي إحدى املعجزات العديدة لسيد
البشر " ،وذلك حني طلب املشركون منه معجزة تد على صدقه ،وخصصوا بالذكر أن

ۡ
ذ َُ َ
ٱق َ َ
قَ
لساع َةَ ََوٱنش ذَ
تَٱ
َت َب َِ
يش هلم القمر؛ ليشهدوا له بالرسالة ،ومع ذلك عاندوا وكابروا [ :
ٞ
َو َي ُقولُواَْس ۡ
ِح ٞر ُّ
َءايَ ٗة َُي ۡعر ُضوا ْ َ
ۡٱل َق َم َُرَِ ١إَونَيَ َر ۡوا ْ َ
َم ۡس َت ِم َر]َ .3
ِ

ثم انتقلت السورة للحديث عن أهوا القيامة وشدائدها بأسلوب خميف يهز املشاعر هزاً،

ۡ
ذ َُ َ
ٱق َ َ
قَ
ٱلساع َة َ ََوٱنش ذَ
تَ
َت َب َِ
وحيرك يف النفس الرعب والفزع من هو ذلك اليوم العصيب [ :
ََ ْۡ َ َٗ ُ ۡ ُ ْ َ ُ ُ ْ
َۡ
ۡ 4 ٞ َ ۡ ُّ ٞ
َو َيقولواَسِحرَمست ِم َر]
ٱلق َم َُرَِ ١إَونَيرواَءايةَيع ِرضوا َ

وبعد احلديث عن كفار مكة يأتي احلديث عن مصارع املكذبني ،وما ناهلم يف الدنيا من
 1ينظر  :أبو حيان األندلسي  :تفسري البحر احمليط ،حتقيق علي أمحد املعوض وآخرون ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط ،1993 ،11ج ،18ص171
 2حممد الطاهر بن عاشور  :تفسري التحرير والتنوير ،ص166
 3القمر  :األية 2  1
 4القمر  :األية 6
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َ َ ذ ْ َ َ َ ُ ْ
َ ذَ ۡ َ َ َ ُ
ت َق ۡبل ُه ۡم َق ۡو ُم َن ٖ
وح َفكذبُوا َع ۡب َدنا َ ََوقالواَ
ضروب العذاب والدمار بدءاً بقوم نوح [ :كذب
َۡ ٞ
َوٱ ۡز ُد ِج ََر] ،1ثم تاله احلديث عن الطغاة املتجربين من األمم السالفة الذين كذبوا
َم ُنون ََ

الرسل ،فأهلكهم اهلل إهالكاً فظيعاً ،ودمرهم عن بكرة أبيهم ،وقد حتدثت اآليات عن قوم
عاد ومثود ولوط وفرعون وغريهم من املتجربين بإسهاب مع تصوير أنواع العذاب. 2
وبعد عرض هذه املشاهد األليمة مشاهد العذاب والنكا الذي حل باملكذبني لرسل
اهلل ،".توجهت السورة إىل خماطبة قريش ،وحذرتهم مصرعاً كهذا املصرع ،بل ما هو
ۡ

ُّ

ُ

ُ َ َ

َ

َ
ذ َ َۡ ُ ُ ۡ َ ذ َ
أشدّ وأنكل [ َس ُي ۡه َز َُمَٱ َ
اع َةَأ ۡد َٰ
َه ََوأ َم َُّر]،3
َوٱلس
ۡل ۡم َُعَ َو ُي َولونَٱ ُّدلبُ ََرََ٤٥بَ ِلَٱلساع َةَموعِدهم َ

وختمت السورة ببيان مآ السعداء املتقني ،بعد ذكر مآ األشقياء اجملرمني ،على طريقة

ذ
َذ
ن َٱل ۡ ُم ذتق َ
َٰ
تَ
ن
َج
ِف
َ
َ
ي
القرآن الكريم يف اجلمع بني الرتغيب والرتهيب بأسلوبه العجيب [ :إ ِ َ
ٖ
ِ ِ
ۡ
َم ۡق َعد ۡ
َ َ
َو َن َهرَِ ٥٤ف َ
ِيكَ ُّمق َتدِرَ]
ِ
َِصد ٍقَعِندَمل ٖ
ِ
ٖ

وبالنظر إىل تقسيم اجلملة لدى القدماء يُالحَظ أن معايريهم يف التقسيم ختتلف عن معايري

احملدثني ،بالنظر إىل تعدد املنطلقات يف هذا التقسيم أو ذاك ،فقد انطل النحاة األوائل من
منطلقات وظيفية أو تركيبية ،بينما ارتكز احملدثون على معايري البساطة والرتكيب والداللة،
وباإلمكان رصد تصور متكامل لبنية اجلملة العربية يف النحو الوظيفي باالعتماد على األصو
والضوابط اليت أقرها وفقا جلهازه الواصف ،مع مراعاة األبعاد التداولية للنص القرآني ،لذا
َد من أهم القضايا اليت حتدد معرفة بنية اجلملة العربية .
كمكن القو إن معيار التصنيف يُع ُّ
وقد سلف الذكر يف املقدمة أنّ الباحث قد اعتمد يف تصنيفه للجملة على معيار جنسها إن
كانت امسية أم فعلية ،ثم النظر فيما إذا كانت بسيطة أومركبة ،ثم من حيث عدد حدودها مــع

 1القمر 9 :
 2القمر 42  18 :
 3القمر 46  45 :
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األخذ بعني االعتبار أنّ النحو الوظيفي يَعُدّ البنى املعطوفة من قبيل ˮاجلمل املركبة من حيث بنيتُها
الصرفية_الرتكيبية ألنها مبثابة تنميط هلذه اجلمل ،لكنها بسيطة بالنظر إىل بنيتها التحتية
العالقية‟.1
واملعيار الذي كميّز اجلملة الفعلية من منظور النحو الوظيفي ،يقرتب إىل حدّ كبري من ذلك
املعيار الذي أخذ به النحاة القدماء باعتمادهم عنصر الصدارة يف الرتتيب ،إذ إن اجلملة الفعلية
ال تتحدد بناء على البنية املكونية اليت تعكسها البنية املوقعية للجملة ذاتها ،فهناك بعض املكونات
اليت هلا ح الصدارة على غرار املكونات اليت تشغل املواقع (م ¹م ²م ³م ،)⁴يف الرتتيب العادي
2

[فـ ،فـا( ،مفـ)( ،ص)] يف البنية املكونية ،لكنها فيها تتصدر حممو اجلملة الفعلية ،ومنها
أمساء االستفهام ،اجلار واجملرور ،الظروف ،املفعو .
لذا فإن اجلملة الفعلية ال تتأثر باملكونات االمسية الداخلية اليت تسب موقع الفعل
والفاعل ،كاملواقع املوسومة (م ،Øم ،²م )³املذكورة سابقا ،أو تلح بهما مثل موقع الذيل
املوسوم (م ،)³ويكمُن وجهُ اخلالف يف تصنيف اجلملة الفعلية بني النحو الوظيفي وما ذهب إليه
حناتنا القدماء يف املوقعني األخريين املوسومني (م ،²م ،)³أي موقع املبتدإ وموقع الذيل؛ ففي
حني يعدّها النحو الوظيفي من قبيل اجلمل الفعلية ،فإن النحو القديم يصنِّفها ضمن اجلمل
االمسية سواء تقدم املبتدأ أو تأخر .
وقد وردت اجلمل الفعلية يف سورة القمر بكثافة وبصيغ خمتلفة ،وذلك لتحقي أغراض
يتطلبها السياق وتقتضيها مالبسات اخلطاب ،إذ كمكن رصد تلك اجلمل الفعلية يف شكل أمناط
مشرتكة ،ثم وصفها وحتليلها باالعتماد على آليات اجلهاز الواصف للنحو الوظيفي ،مع األخذ
بعني االعتبار يف ذلك مستويات دراسة وظائف اجلملة الرتكيبية (الوجهية) والداللية والتداولية،
 1أمحد املتوكل  :املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العربي األصول واالمتداد ،دار األمان ،الرباط ،ط،2116 ،1
ص137
 لفهم الرموز الواردة يف هذا البحث ،جيب الرجوع إىل قائمة الرموز املستعملة يف آخر البحث .
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والتنبيه إىل أهمية معرفة أن بنية اجلملة يف النحو الوظيفي تقوم على ثالث بنى أساسية ،هي :
البنية احلملية والبنية الوظيفية والبنية املكونية .
حدَتني ،هما بنية احلمل وبنية الداللة؛ فأما بنية احلمل
فالبنية احلملية تتجسد يف بنيتني متّ ِ
فتتكون من حممو يدخل يف عالقات حمددة مع جمموعة من احلدود  ،وأما بنية الداللة فتقوم
على أساس النظر يف داللة احملمو  ،كونه كمثل واقعة تكون إما عمال أو.حدثا أو وضعا أو حالة.
إذ تكون الواقعة عمال إذا متيز احملمو حبركة واضطراب نابع من ذات عاقلة أساسا ،قادرة
على اإلجناز من عدمه ،وغالبا ما تؤدي وظيفة =املنفذ +دالليا.
أما الواقعة احلدث فإن احملمو فيها ال يكون نابعا من ذات عاقلة ،وهو غري قادر على اإلجناز
من عدمه ،وال يتسم بالقصدية ،كما أنه يؤدي وظيفة =القوة +دالليا إذا كان (احملمو ) صادرا
عن موضوعه ،ووظيفة =املتحمل +إذا كان (احملمو ) عائدا على موضوعه كأفعا املطاوعة.
أما الواقعة احلالة فيكون احملمو فيها داالًّ على حالة شعورية داخلية نابعة من ذات عاقلة،
وهي تؤدي وظيفة =احلائل +دالليا .
أما الواقعة الوضع فإن احملموالت فيها تكون نابعة من ذات قادرة على اإلجناز من عدمه للداللة
على مكانة الذات أو وضعها املكاني والزماني ،وهي تؤدي وظيفة =املتموضع +دالليا.
واجلمل التالية متثيل هلذه الوقائع :
]  
  
    
الواقعة العمل  :قا تعاىل    [ :

(املنفذ)

]      
الواقعة احلدث  :قا تعاىل [   

(املتحمل)

الواقعة احلالة  :قا

]

   
   
  
  
تعاىل [      

]    
  
  
 
     
الواقعة الوضع :قا تعاىل   [ :

(احلائل)
(املتموضع)

أما البنية الوظيفـية فتسند الوظائف إىل حدود احلمل يف مرحلتني اثنتني هما :إسناد الوظائف
الرتكيبية ،ثم إسناد الوظائف التداولية ،حسب شروط مقامية معينة ،ووفقا للنحو الوظيفي فإن
11
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عدد الوظائف الرتكيبية يقلص إىل وظيفتني اثنتني هما وظيفة الفاعل ووظيفة املفعو  ،وتلعب
هاتان الوظيفتان دورا أساسيا بالنسبة للواقعة اليت يد عليها احملمو  ،إذ يشكل الفاعل املنظور
األو والرئيس ،يف حني أن املفعو يشكل املنظور الثانوي ،وهما ليسا يف درجة واحدة بالنظر
إىل الوجهة اليت يد عليها احملمو  ،فاحلد احلامل لوظيفة املنفذ أهم بالنسبة للمحمو من احلد
احلامل لوظيفة املتقبل ،وقصر الوظائف الرتكيبية على هاتني الوظيفتني راجع إىل أن حتديد
موضوعات احملمو يتم يف النحو الوظيفي على أساس الوظائف الداللية ال على أساس الوظائف
الرتكيبية .
وقد عمد الباحث إىل استقراء دالالت األفعا يف السّياق القرآني ملا للسياق من تأثري مباشر
على املعنى ،ألنه حيمي األلفاظ املتماثلة من خطر اللبس ،ويرشد إىل تبيني اجململ وتعيني
احملتمل ،والقطع بعدم احتما غري املراد ،وختصيص العام وتقييد املطل  ،وتنوع الداللة،
ويظهر ذلك واضحا يف السياق القرآني إذ تعددت دالالت األفعا ومعانيها يف القران الكريم
حبسب السياقات اليت وردت فيها.
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املبحث األول  :اجلمل الفعلية البسيطة :

نظرا ألهمية الفعل يف اللغة العربية فقد اهتم به علماء اللغة والنحو ،من حيث بنيته ودالالته
إذ إن ˮأو ما جيب للناظر يف كالم العرب ـ بعد إحكام قياس احلركات ـ أن يُحكم تثقيف
األفعا  ،ملا يدخلها من القياس بالتصرف ،ليتصل له قياس التصرف يف األفعا بقياس تصرف
اإلعراب يف األمساء‟ ،1إذ إن الفعل أصل من أصو مباني الكالم املعروفة وهي  :االسم
والفعل واحلرف ،وهو قسيم االسم يف تأليف اجلملة الفعلية مسندا ،وهو ركنٌ أساسٌ من أركان
اجلملة العربية ،بل يف معظم لغات البشر 2ألن ˮاألفعا أصو مباني أكثر الكالم ،ولذلك
مساها العلماء األبنية ،وبعلمها يُستد على أكثر علم القرآن والسّّنة وهي حركات
ّ
مقتضيات‟ ،3من هنا استقطب الفعل اهتمام الدارسني ،ألنه ˮمن أهم أجزاء اجلملة ،بل هو
أهمها ،فهو ال يقتصر على احلدث فحسب ،ولكن حيدثنا عما فعل الشخص أو الشيء ،وعما
سيفعالن ،واجلملة الفعلية هي اجلملة اليت يكون فيها املسند فعال ،وهي أكثر اجلمل شيوعا يف
االستعما  ،بل تعد أساس التعبري يف العربية‟.4
واحلديث عن اجلملة الفعلية هو حديث مباشر عن حمموالتها اليت تد على واقعة معينة،
حيث يدخل يف هذه احملموالت عدد من احلدود تد على الذوات املشاركة يف الواقعة الدا عليها
يف احملمو  ،وهي صنفان؛ حدود موضوعات تسهم يف تعريف الواقعة ذاتها (احلد املنفِّذ ،واحلد
املتقبَّل ،واحلد املستقبِل) ،وقد يكون للمحمو أكثر من حد موضوع واحد ،باإلضافة إىل حدود
لواح ال يتعدى دورها ختصيص الواقعة من حيث الزمان واملكان واحلا .

 1أبو عثمان سعيد بن حممد السرقسطي  :األفعال ،حتقيق حسني حممد شرف ،دط ،1975 ،القاهرة ،ج ،11ص.52
 2ينظر  :إبراهيم أنيس  :من أسرار اللغة ،ص273
 3أبو القاسم علي بن القطاع  :األفعال ،عامل الكتب ،بريوت ،ط  ،1983 ،11ج ،11ص. 18
 4مهدي املخزومي  :يف النحو العربي  نقد وتوجيه ،ص217
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وعلـيه فالبنـية العـامة للحمل يف النحو الوظيـفي تقـوم على :مـحمو وحدود مـوضوعـات
وحدود لواح  ،وعلى ما سب فإن احملموالت تصنف إىل :حمموالت أحادية (ذات موضوع
واحد) ،وحمموالت ثنائية (ذات موضوعني) ،وحمموالت ثالثية (ذات ثالثة موضوعات) ،فإذا
كان احملمو ال يتضمن إال حدود موضوعات فإنه إطار محلي نووي ،وإذا اشتمل على حدود
موضوعات ،وحدود لواح كان إطارا محليا موسعا.1
أوال  :اجلمل الفعلية البسيطة أحادية احلد :

احلمو األحادية هي احلمو اليت يأخذ حمموهلا الفعلي موضوعا أساسيا واحدا ،بصرف
النظر عما إذا وُجدت حدود لواح أو انعدمت ،كما متثل له البنية املوالية :
احملمو الفعلي أحادي احلم (ذلو ةوضوع لواحم) ≫ حملود ةوضوعات ≫ حملود لواحق

واجلمل الفعلية البسيطة أحادية احلد ــ بالنظر إىل حمموالتها ــ فإنها تتفرع إىل أطر محلية نووية،
وأطر محلية موسعة .
أ  .احلمول الفعلية أحادية احلد ذات اإلطار احلملي النووي : 
2

هي تلك احلمو الفعلية اليت يأخذ حمموهلا الفعلي موضوعا أساسيا واحدا وال يتضمن إال
حدودا موضوعات دون احلدود اللواح  ،فتكون بنيتها على الشكل التالي :
احملمو الفعلي أحادي احلم (ذلو ةوضوع لواحم) ≫ حملود ةوضوعات

ومتثّل له اجلمل التالية :




ذ َُ
ٱ ۡق َ َ
لساع َة َ
تَٱ
َت َب َِ
َ َ ذ َۡ
قَٱلق َم َُرَ َ
َوٱنش َ
ََ ذُ ْ
واَ َ
وكذب َ

 1ينظر  :أمحد املتوكل  :اللسانيات الوظيفية  مدخل نظري ،منشورات عكاظ ،الرباط ،1989 ،ص143ـ 145
 يتكون احلمل النووي من موضوع أو موضوعني أو ثالثة موضوعات أساسية ،قد تتوسع إىل اليمني عن طريق
اللواحق (كالزمان واملكان والعلة) أو إىل اليسار عن طريق املكونات اخلارجية (املبتدأ والذيل واملنادى) فيصبح
محال موسعا.
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َ ذ
ٞ
تَ ََع َد َ
كذبَ ۡ َ
َ ذَ ۡ َ َ َ ُ
تَق ۡبل ُه ۡمَق ۡو ُمَنوحَٖ َ
كذب
بَ
ََوٱ ۡص َط ِ َۡ
َس ُي ۡه َز َُمَٱ ۡ َ
ۡل ۡم َُع َ
َ َ
اط َ
ف َت َع ََٰ
َ َ
ف َعق ََر َ
َ ُۡ
ج ََرَ َ
َوٱزد ِ
ُ
َ ُۡ
ف َماَتغ ِنَٱِلُّذ َُر َ
َفَٱ َ
صَ
نت ِ َۡ

 ]  فإن هذه اجلملة فعلية ألن حمموهلا فعلي ،بسيطة ألنها
  
ففي قوله تعاىل      [ :
تتكون من حممو واحد ،أحادية احلد ،وذلك ألن حمموهلا الفعلي يأخذ حداً موضوعا أساسيا
واحدا ،واحملمو يف اآلية الكركمة يد على =حدث +وموضوعه حيمل الوظيفة الداللية
=القوة ،+والوظيفة الرتكيبية =الفاعل +والوظيفة التداولية =احملور +ألن هذه الوظيفة (احملور)
ˮتسند أساساً إىل الـمكوّن احلامل للوظيـفة الرتكيبـية الفاعل‟ ،1ولتبـيـيـن كيفــية بنائها فإننا
نرجعها إىل البنيات السابقة اليت أسهمت يف بنائها (املكونية ،الوظيفية ،احلملية) فنحصل على
ما يلي :
 
 
  
     

[خب مض تا (قـ ر بـ }افتعل{ فـ) (ع ث 1س :ساعة) قو فا مح]

حيث تشري املخصصات اجملردة (خب ،مض ،تا ،ع ،ث ،1،س) إىل ما يلي :
=خب :+صيغة اخلرب= ،مض :+زمن املضي= ،تا :+تام= ،ع :+معرفة= ،ث +اجلنس
مؤنث 1 ،خمصص العدد= ،س +إىل موضوع احملمو األساسي .
 يعرّف سيمون ديك احلد بأنه =كل عبارة ميكن استعماهلا لإلحالة على ذات أو ذوات يف عامل ما+
 1أمحد املتوكل  :دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ،دار الثقافة ،الدر البيضاء ،دط ،1985 ،ص14
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كما أن احملمو قد ورد بصيغة املاضي إذ يد _ بصيغته الصرفية _ على املضي املطل يف زمن
انقضى ،إال أن وروده يف هذا املقام يفرض عليه داللة سياقية يقتضيها السياق ذاته ،ويد
عليها وهي داللة االستقبا ؛ ألن القرينة اللفظية =الساعة +يف السياق النحوي الرتكييب تشري
بوضوح إىل يوم القيامة وهو ما مل يقع بعد ،ومع كونه فعال ماضيا من حيث صيغتُه الصرفية
فإننا ال نُفرِغ هذه الصيغة من داللتها الزمنية وال نُخضِعها للداللة السياقية فقط ،إذ لو كان
ذلك هو املراد جلاءت الصيغة صرحية بقوله  :ستأتي الساعة ،فع َد إىل صيغة املاضي لداللة
إضافية ،ومع اجلمع بني الداللتني الصرفية والنحوية ،اإلفرادية والرتكيبية كمكن معرفة سبب
هذا العدو  ،إذ ˮاملراد من ذلك هو توظيف الصيغة يف معنى االستقبا متضمنة معنى املضي
وموظفة له يف الوقت ذاته فكأن املقصود أن أمر اهلل سيأتي ال حمالة جميئا مقطوعا به ،بل هو
يف حكم ما وقع وأتى بالفعل‟.1
ۡ

َ َ
ٱنش ذَقَٱل َق َم َُر] فهي مجلة فعلية بسيطة أحادية احلد ،يد حمموهلا على
ويف قوله تعاىل [ َو

=حدث +وموضوعه حيمل الوظيفة الداللية =املتحمل +والوظيفة الرتكيبية =الفاعل +والوظيفة
التداولية =احملور ،+وكمكن التمثيل للبنية التحتية هلذه اجلملة كما يلي :
:  

[خب مض تا (ش ّ }انفعل{ فـ) (ع ذ 1س :قمر) متح فا مح]

حيث تشري املخصصات اجملردة (خب مض ،تا ،ع ،ذ ،1 ،س) إىل ما يلي :
=خب : +صيغة اخلرب= ،مض :+زمن املضي= ،تا :+الفعل التام= ،ع :+معرفة= ،ذ +اجلنس
مذكر +1= ،خمصص العدد= ،س : +موضوع احملمو األساسي.
واملتأمل جيدا يف اآلية الكركمة ،يالحظ أن احملمو مل يرد ثالثيا جمردا من حيث صيغتُه
الصرفية ،بل كان مزيداً بهمزة الوصل والنون ،وذلك يؤدي دالالت كثرية أهمها اللزوم؛ إذ إنّ
 1الشريف الرضي  :تلخيص البيان يف جمازات القرآن ،حتقيق حممد عبد الغين حسن ،دار إحياء الكتب العلمية،
القاهرة ،دط ، 1979 ،ص211
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هذا البناء ال يكون إالّ الزما ،وقد اتف الصرفيون على أنه يكون هذا البناء مبعنى واحد وهو
املطاوعة ،وفائدها أنّ ˮأثر الفعل يظهر على مفعوله فكأنه استجاب له ،ولذلك مسِّيت هذه
النون نون املطاوعة‟ ،1وذلك للداللة على أن القمر قد انقاد ألمر اهلل _ عز وجل _ بسهولة
ويسر ،وˮيرى نفرٌ من العلماء أن هناك ظاهرة تداولية يف هذه الصيغة ،وهي حذف الفعل الذي
 ،+وعلّة احلذف عندهم
   
 
ش َّ   
يقدرونه بالفعل اجملرد من جنس الفعل املزيد؛ أي = َ
داللة السياق على احملذوف ،لكن احلذف جاء مصوِّراً للمعنى ،كأن القمر انش مبجرد صدور
األمر إليه دومنا انتظار‟.2

َ َ ذ ُ ْ َ ذ َ ُ ْ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ُّ َ ۡ ُّ ۡ َ ٞ
َوٱتبعوَاَأهواءه ۚٗمَوُكَأم ٖرَمستقِ َر] يُالحَظ أن هناك ثالث مجل
ويف قوله تعاىل[ :وكذبوا َ

متباينة من حيث جنسُها وعددُ حدودها؛ فهناك اجلملة الفعلية البسيطة قي قوله
تعاىل ][:اليت وردت على شاكلة اجلمل أحادية احلد سالفة الذكر ،حيث يؤدي

موضوعها (واو اجلماعة) الوظيفة الداللية =املنفذ +والوظيفة الرتكيبية =الفاعل +والوظيفة
التداولية =احملور.+
واملالحظ يف هذه اجلملة أن حدود احملمو ال حتددها الداللة أو الرتكيب فحسب بل التداو
َ ذ ْ

أيضا ،فاحملمو [ َوكذبُ َوا] ،وإن كان دالليا وتركيبيا حمموال ثنائيا (أي يأخذ موضوعا منفذا
وموضوعا متقبال) كمكن أن يستعمل دون موضوعه الثانيˮ ،وكمكن القو يف السياق نفسه
للمحدد التداولي الغلبة بالنظر إىل احملددين الداللي والرتكييب‟ ،3وذلك ما كمثّل لظاهرة لغوية
ذات أبعاد تداولية هي ظاهرة احلذف؛ حذف املفعو  ،فمن خال النظر إىل صيغة احملمو اليت
وردت على وزن (فَعَّلَ) يُالحَظ أنها من الصيغ اليت تتعدى إىل مفعوهلا ،إال أن املفعو يف هذه

 1عبده الراجحي  :التطبيق الصريف ،ص37
 2جناة عبد العظيم الكويف  :أبنية األفعال ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1998 ،القاهرة ،ص62
 3أمحد املتوكل  :قضايا اللغة العربي يف اللسانيات الوظيفية =بنية املكونات  ،+. . .ص149
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ََ ذُ ْ
وا اآلية أو الرسو ") ،وذلك ما جيعل من
اجلملة كان حمذوفا ومل يرد ظاهرا ،تقديره (وكذب َ

احلذف ملمحًا وظاهرةً تداوليةً صِرهفةً؛ حيث وضّحه وبيّنه =عبد القاهر اجلرجاني ،+ألن
ˮاحلاجة إليه أمس وهو مبا حنن بصدده أخص ،و لطائف كأنها فيه أكثر ،ومما يظهر بسببه من
احلسن والرنوق أعجب وأظهر‟ ،1ويورد =الزخمشري +مثاال على ذلك النوع من احلذف يف
َ

ُ

ذ

ُۡ ُ َ
ُ َ
ََ ُ ۡ
ون ،2إذ يلحظ حذف املفعو من الفعل
ص َ
ت ََل َيب ِ
َِف َظلم َٰ ٖ
قوله تعاىل :وت َركهم ِ
ذ

ُۡ ُ َ
ون] من قبيل املطرح الذي ال يلتفت إىل
ص َ
()؛ ألن هذا ˮاملفعو الساقط من [َلَيب ِ

إخطاره بالبا  ،ال من قبيل املقدر املنوي ،كأنّ الفعل غري متعدّ أصال‟ ،3وهذا هو املعنى الذي
انتبه له قبالً =عبد القاهر اجلرجاني +من أن حذف املفعو يأتي أحيانا لنكتة تفيد ˮتوفري العناية
على إثبات الفعل ،والداللة على أن القصد من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله ،ال أن تُعلِم التباسه
مبفعوله‟. 4
ويتم متثيل البنية التحتية كالتالي :


:

خب مض تا (كذب }فعّل{ فـ) (س( :الواو) (س)) منفـ فا مح
َ ذ

ت َ ََع َد ،]ٞإذ يُالحَظ يف هذه اجلملة أن احملمو
واألمر نفسه ينطب على قوله تعاىل[ :كذبَ ۡ َ
َ ذ

ت] وإن كان دالليا وتركيبيا حمموال ثنائيا (أي يأخذ موضوعا منفذا وموضوعا متقبال)
[كذبَ ۡ َ
فإن موضوعه الثاني الذي هو املفعو قد حُذف ،وذلك ما انتبه له =اجلرجاني +من أن حذف
املفعو يفيد ˮتوفري العناية على إثبات الفعل ،والداللة على أن القصد من ذكر الفعل أن تثبته
لفاعله ،ال أن تُعلِم التباسه مبفعوله‟ ،5وذلك لتحقي أغراض مقامية تداولية حبتة؛ فاحلذف
 1عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز ،ص153
 2البقرة 17 :
 3الزخمشري  :الكشاف ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،دط ،1987 ،ج ،11ص75
4

عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز ،ص161

 5املرجع نفسه ،ص161
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_كما سب الذكر_ ˮهو ما يكون حبذف كلمة أو مجلة أو أكثر من مجلة مع قرينة تعني
احملذوف‟ ،1وأدق وصف هو ما قاله =اجلرجانيˮ +هو باب دقي املسلك ،لطيف املأخذ،
عجيب األمر ،شبيه بالسحر ،فإّنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ،والصمت عن
اإلفادة أزيد لإلفادة ،وجتدك أنط ما تكون إذا مل تنط وأمت ما تكون بياناً إذا مل تنبِ‟،2
وقد عدّ كثري من علماء البالغة أن احلذف هو البالغة نفسها.

وقوله تعاىل [ ََوٱ ۡز ُد ِج ََر] هو محل فعلي بسيط أحادي احلد ذو إطار محلي نووي ،إذ أخذ

حمموله موضوعا أساسيا واحدا ومل يتضمن حدودا لواح  ،وهو يد على =حدث+
وموضوعه الفارغ معجميا حيمل الوظيفة الداللية =املتحمل +والوظيفة الرتكيبية =املفعو +
والوظيفة التداولية =احملور.+
إال أن احملمو يف هذه اجلملة مل يرد مبنيا للمعلوم ،فقد جاءت صيغته املاضية مبينة
للمجهو  ،وذلك ما رأى فيه البالغيون مقاصد تداولية يف القرآن الكريم؛ إذ يكون ذلك لإلجياز
والعلم بالفاعل ،أما فائدته البالغية فهي التحقي ألن الغرض هو اإلعالم بتحق الفعل
باملفعو  ،فال حاجة لذكر الفاعل طاملا أنه معروف.
وال ينبغي ألي حديث عن اجلمل الفعلية أن يتغاضى عن اإلطار الزماني للفعل ذاته ،فالبد
أن يتم هذا احلدث يف فرتة زمانية معينة ،وهلذا يعد الفعل مادة لغوية مهمة تد على حدث
جيري على أزمنة خمتلفة ،وذلك ألن األساليب اللغوية ختتص بالتعبري عن األحداث اليت
متت ،واألحداث اليت مل تتم بعد بواسطة األفعا املقيدة بالزمن ،والزمن ثالثة أقسام ،زمن
ما مضى وهو الزمن املاضي ،وما يكون ومل يقع وهو الزمن املستقبل ،وما هو كائن مل
ينقطع وهو الزمن احلاضر ،وباختالف األزمنة ختتلف أبنية األفعا .

 1اخلطيب القزويين  :اإليضاح يف علوم البالغة ،ص 182
 2عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز ،ص146
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األو ؛ اجلملُ اليت ال يراد
وهناك من قسّم اجلمل ،معتمدًا معيار الزَّمن ،إىل قسمني َّ :
بها الزّمن ،وهي اجلمل االمسيّة ،والظرفيّة ،واملكانيّة ،والفعليّة اليت تعبِّر عما يثبت اتصاف
املسند إليه باملسند ،والثاني؛ اجلملُ الزّمنيّة ،وهي االمسيّة املرتبطة بالقرائن اليت تد ّ على
الزمن ،واجلمل الظرفيّة الزمنيّة ،واجلمل الفعليّة اليت يشري فيها املسند إىل الزّمن ،أو اليت
ترتبط بها قرائن خارجة على نطاق اإلسناد لفظيّة أو معنويّة تشري إىل الزّمن. 1
ولعلَّ املتتبع لدالالت األفعا جيدُ َفرهًقا بني القاعدة واالستعما  ،فالفعل ال يد ُّ على
الزّمن الذي وُضِع له يف مجيع استعماالته خصوصًا يف استعما القرآن الكريم هلذه األفعا ،
فقد يرد الفعل املضارع فى معنى احلاضر داللة حقيقة وعلى املستقبل داللة جمازية ،إذ كمكن أن
تنصرف داللة الفعل على املضارع إىل املاضي فيخرب به عن حدث ّمت وانقضى يف الزمن
املاضي وذلك بقرائن لفظية أو معنوية خاصة بالزمن املاضي مثل أدوات النفي ،كقوله تعاىل :
َ

ۡ

ُ

َ ُ
اَتغ ِنَٱِلُّذ َُر] فدخوهلا على املضارع حي ّو داللته إىل املاضي ،وقد تأتي يف الكالم قرينة
[فم

َ ۡ
َۡ
َ َ ُ
لفظية تد على الزمان املاضي مثل قوله تعاىلَ[ :ت ِري َبِأع ُين ِ َنا َ َج َزا ٗء َل َِمنََكن َك ِف ََر]؛

فالقرينة اللفظية هنا هي قوله = +دلّت على أن اجلريان قد انقضى وانقطع أثره ،كما يف
ْ

ُ ْ

ذ

ََ

ۡ

َ

ُ ْ

ذ
َ
ي َ َٰ ُ
ك ُ
َسل ۡي َم َٰ ََنَۖ] ،2فالفعل = َت ۡتل َوا +يد ّ على
وا َ َماَت ۡتلوا َٱلش َيَٰ ِط َُ
قوله تعاىلَ [:وٱت َب ُع َ
لَع َمل ِ

املاضي ،أي مبعنى تلت .
وقد حيمل الفعل املاضي يف القرآن الكريم معنى االستمرارية والتجدد ،أو احلاضر

ََ
ََى َۡ ُ ذ ََ َ
ۡ
َ
ۡ
ُ ُ 3
ى
ت +فيه
وهۚٗ] إذ ال يد ّ الفعل =أ َ
جل َ
تَأمرَ َ
واالستقبا  ،كما يف قوله تعاىل [ :أ َ
ٱّلل َِفلَتستع ِ

على املاضي ،ألنّ أمرَ اهلل ملَّا يأتِ ،وإنَّما د َّ على االستقبا  ،فليست صيغة الفعل وحدها
 1ينظر  :املنصوري علي جابر  :الداللة الزمنية يف اجلملة العربية ،ط ،1الدار العلمية الدولية ،ودار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان ،2002 ،ص41
 2البقرة112 ،
 3النحل11 ،

11

الفصل الثاني

اجلمل الفعلي يف سورة الدقمر =بنيتها لولوظيفتها+

هي اليت حتدد اجلهة الزمنية لذلك الفعل ،بل هناك قرائن لفظية وسياقية تتضافر مع الصيغة
لتحديد اجلهة الزمنية ،1ومن هنا قا النحاة إن األصل يف الفعل املاضي أن يد على حصو
احلدث يف زمن فات وانقضى ،أي قبل زمن التكلم ،سواء كان انقضاؤه قريبا من وقت
الكالم أم بعيدا ،و هذا هو املاضي لفظا ومعنى ،ما مل تأت قرينة تصرفه إىل احلا أو
املستقبل ،كما قالوا إن األصل يف الفعل املضارع أن يد على حصو احلدث يف احلا أو
االستقبا  ،إذا مل توجد قرينة تقيده بأحدهما ،وحينما يصلح املضارع للحا واالستقبا
معا يكون ع ُّده للحا أرجح ،ويتعني للحا إذا اقرتن مبا كمحضه له ،كما يتعني للمستقبل
بقرائن لفظية كثرية منها اقرتانه حبرف تنفيس(السني أو سوف) ،وكذلك يتعني لالستقبا
مع احلروف الناصبة مثل (أن) املصدرية ،أو مع ظرف زمان خاص باملستقبل.
واألغلب يف بنيات مجل سورة القمر تواف صيغة الفعل يف اجلملة ،فجاء املاضي مع
املاضي ،واملضارع مع املضارع ،وقلّ ورود التخالف أو االختالف يف الصيغة؛ املاضي مع
املضارع ،واملضارع مع املاضي.
وقد ترد الداللة الزمنية للمضارع مطلقة وذلك إذا جاء الفعل يف مجلة جتري جمرى احلكمة
أواملثل ،فيكون الزمن فيها صاحلا للماضي واحلاضر واملستقبل ،وقد يكون من املقبو
االنتقا يف جهة الزمن من املاضي إىل احلاضر أو املستقبل ،ألنه انتقا منطقي ،بل قد يكون
أحيانا أبلغ من التواف  ،ألنه يؤدي إىل تأكيد حتق صورة احلدث الذي وقع يف املاضي،
حتى كأنها مشاهدة أمام العيان ،ومثله االنتقا من احلاضر إىل املستقبل ألنه انتقا منطقي
أيضا ،أما االنتقا من املستقبل إىل املاضي فقد يكون مقبوال إذا كان الغرض منه الـداللة
على أن ذلك الـحدث كأنـه متحـق بالفعل ،فهـو مـن باب تنزيـل الـمستقبل منزلة

 1ينظر  :متام حسان :اللغة العربية معناها ومبناها ،ص141_141
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املاضي ،إشعارا بإمكان حتققه ،ومثله أيضا االنتقا من املستقبل إىل احلاضر ،أي إىل زمن
التكلم ،فذلك يد على أن األمر املتوقع حدوثه يف املستقبل ،قد بدأ يتحق من اآلن،
بنفس الصورة املطلوبة أو بصورة مغايرة .
وقد يكون االنتقا من املستقبل إىل املاضي غري مقبو  ،ألن ذلك يسري بعكس املنط
الزمين ،وكذلك االنتقا من املاضي إىل املستقبل ،إذا صاحبت الفعلني قرائن لفظية وسياقية
متناقضة الزمن و اجلهة؛ ألن ذلك يؤدي إىل فوضى وتناقض يف العالقات الرتكيبية يف اللغة،
فتصبح كأنها عالقات عبثية أو عدكمة الداللة.
ب  .احلمول الفعلية أحادية احلد ذات اإلطار احلملي املوسع :

هي تلك احلمو الفعلية اليت يأخذ حمموهلا الفعلي موضوعا أساسيا واحدا ويتضمن
باإلضافة إىل حده املوضوع حدوداً لواح يكمن دورها يف ختصيص الواقعة من حيث الزمان
واملكان واحلا  ،وتكون بنيتها على الشكل التالي :
احملمو الفعلي أحادي احلم (ذلو ةوضوع لواحم) ≫ حملود ةوضوعات ≫ حملود لواحق

ومتثّل له اجلمل التالية :





َ

ََ
ُ ذ ً َۡ َ ُ ۡ َۡ ُ َ َ َۡ
َ َ
ذ
َ
ٞ
ۡ
ُّ
ُّ
َ
َ
ۡ
ذ
ٞ
ۡ
ُ
َ
اعَ
يَإَِلَٱدل َِ
اثَكأنهمَجرادَمنت َِشَ ٧مه ِطعِ َ
خشعاَأبص َٰ ُرهمََي ُرجونَمِنَٱۡلجد َِ
َ ذَ ۡ َ َ َ ُ
تَق ۡبل ُه ۡمَق ۡو ُمَنوحَٖ
كذب
َۡ
َتريَبأ َ ۡع ُين َن َ
اَج َزا َءٗ
ِ ِ ِ
ُۡ َُ َ
لَع ُ
ارَ َ َ َٰ
َو ُجوهِ ِه ۡمَ
َِفَٱِلذ َِ
يسحبون ِ

ُ ذ ً َۡ َ ُ ۡ َۡ ُ َ َ َۡ
َ َ ذ ُ ۡ َ َ َ ُّ ٞ
ۡ
ُّ
يََ
َ
ۡ
ٞ
اثَكأ َنهمَجرادَمنت َِشَ ٧مه ِطعِ َ
فأما قوله تعاىل[:خشعاَأبص َٰ ُرهمََي ُرجونَمِنَٱۡلجد َِ

اعَ ]فهي مجلة فعلية بسيطة أحادية احلد ،رغم أن حمموهلا الفعلي مل يتصدّر اجلملة،
إَِلَٱ ذدل َِ

وكمكن النظر إليها بعدّها ˮتتضمن محال موسعا باإلضافة إىل مكوّن خارجي (أومكونات
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خارجية)‟ ،1فهي تأخذ حداً موضوعًا َوحَدَّيهن الحقني؛ إذ ˮباإلمكان أن يتوارد يف احليز
املوقعي غري الوجهي ،أي احليز املوقعي املوالي ملوقعي الفاعل واملفعو أكثر من مكون واحد،
كاملكون =احلدث +واملكون =الزمان +واملكون =املكان +واملكون =العلة ،2‟+فاحملمو يد
على =عمل +وموضوعه األساسي حيمل الوظيفة الداللية =املنفذ ،+والوظيفة الرتكيبية
=الفاعل +والوظيفة التداولية =احملور ،+وقد أضيفت إليه أربعة لواح َ هي  :الح املكان
ولواح احلا  ،إذ تـموقعت كلها يف (ص) ،إال أن الح احلا

ُ ذ ً َۡ َ

ُ

املقدم [خشعا َأبص َٰ ُره َۡم]

الذي يشغل املوقع (ص) يف الرتتيب العادي [فـ ،فـا( ،مفـ)( ،ص)] يف البنية التحتية ،لكنه
يف البنية املكونية هلذه اجلملة قد تصدر احملمو الفعلي كما تعكسه البنية املوقعية هلا فأصبح

ُ ذ ً َ ۡ َ َٰ ُ ُ
ۡ
املكون [خشعاَأبصره َم] احلامل للوظيفة الداللية =احلا  +اليت جتعله يتموقع أصال يف املوقع

(ص) ،لكن متوقعه يف صدر اجلملة جيعل منه =بؤرة مقابلة ،+فتصبح البنية املكونية للجملة
كما يلي :
 

م





فـ

  

فــا

ص¹

  

ص²



  

ص³

وعليه ،فإن متثيل البنية التحتية للجملة يكون كما يلي :

 
     
 
   
     
 
     
 
 
 
  
  
 
   
 
 
  
    
 


[مس تا (خرج} :يفعل{ فـ) (س( :¹الواو) منفـ فا مح (س( ))¹س ) ( :²مكـ
ص( ¹س( ))²س)( :³حل ¹م بؤمقا (س( ))³س )  ( :⁴حل ²ص⁴
(س( ))⁴س )  ( :5حل ³ص( 5س]))5

 1أمحد املتوكل  :اجلملة املركبة يف اللغة العربية ،ص27
 2أمحد املتوكل  :من البنية احلملية إىل البنية املكونية ،الوظيفة املفعول يف اللغة العربية ،دار الثقافة للنشر ،الدار
البيضاء ،ط ، 1987،11ص.46
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وبغرض تبيني القيم التداولية واملظاهر السياقية الكامنة يف هذه اآلية ،البد من التوقف عند
ظاهرة التقديم والتأخري بني احلا وصاحبها كما سب أن أشار الباحث إىل ذلك؛ إذ لكل كلمة
يف اجلملة ترتيبٌ معني تأتي فيه حبسب وضعها اللغوي والنحوي والتخابري املقامي ،فاألصل
يف احلا أن تتأخر عن صاحبها ،ولكن قد خيرج النظم عن هذا الرتتيب لدواع بالغية ونفسية

ُ ذ ً َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
خشعاَأبصرهمََيرجونَ
ومجالية ،فيستدعى املؤخر ليكون يف املقدمة كما يف اآلية الكركمةَ [ :
َۡ
َ َ ذ ُ ۡ َ َ َ ُّ ٞ
1
َش] ولقد أدى التغيري يف البنية السطحية بهذه احلركة األفقية
َمنت ِ َٞ
اثَكأنهمَجراد
م َِنَٱۡل ۡج َد َِ
ذ
وذلك بتقديم احلا [ ُخش ًعا] على صاحب احلا (ضمري اجلمع =هم /+واو اجلماعة) يف قوله:
َ

َۡ

َ
َ ُ
ون] يف النظم القرآني للداللة على هو وفرط ما سيلقاه الكفار يوم
[أبۡص َٰ ُره َۡم]َ[ ،ي ُر ُج َ

القيامةˮ ،فتكون أبصارهم ساكنة على كل حا ال تنفلت كمنة وال يسرة‟.2
فالتقديم والتأخري _إذن_ يعدّ من أهم املظاهر البالغية عناية من طرف املتقدمني واملتأخرين،
وهو كمثل عدوال عن القاعدة العامة وذلك بتحويل األلفاظ عن مواقعها األصلية لغرض
يتطلبه املقام ،إذ يكون هذا العدو مبثابة إبداع يعمد ˮإليه املبدع ليخل صورة فنية متميزة‟

3

و هو تباد يف املواقع ،ترتك الكلمة مكانها يف املقدمة لتحل حملها كلمة أخرى تؤدي غرضًا
بالغيًا ما كانت لتؤديه لو أنها بقيت يف مكانها الذي حكمت به قاعدة االنضباط اللغوي.
وإذا كانت البالغـة مبنـية على ترتـيب األلفـاظ ومجـا موقـعها يف السياق فإن أسلوب
التقديم والتأخري له املساحة األكرب يف هذه البالغة ليصل منشئ الكالم إىل أقصى حد من
التأثري يف املتلقي ،وألهمية هذه الظاهرة التداولية فقد عين بها علماء اللغة منذ عصر مبكر؛
 1ينظر  :حممد عبد املطلب  :البالغة العربية ،قراءة أخرى ،الشركة املصرية العاملية للنشر ،لوجنمان ،ط،1997 ،11
ص235
 2الفخر الرازي  :التفسري الكبري ،حتقيق عبد الرمحن حممد ،املطبعة البهية املصرية ،القاهرة ،ط ،1938 ،11ج،29
ص34
 3حممد عبد املطلب  :البالغة واألسلوبية ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت ،ط ،1994 ،11ص211
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فهذا =سيبويه +يقو ˮ :كأنهم كانوا يقدمون الذي بيانه أهم هلم ،وهم ببيانه أعنى وإن كانا
مجيعًا يهمانهم ويعنيانهم‟ 1ومساه =ابن جين +مع أبواب أخرى بباب شجاعة العربية

2

لِما يولده من معان بالغية .
وقد حظي هذا املبحث عند شيخ البالغيني =عبد القاهر اجلرجاني +بدراسة متميزة ،إذ
نبّه إىل مكانته يف البالغة وعَزَا الفضل جلما الكالم وحسن تأثريه يف املتلقي إىل مجا نظمه
إذ يقو ˮ :هو باب كثري الفوائد ،جم احملاسن ،واسع التصرف ،بعيد الغاية،ال يزا يفرت
لك عن بديعة ويفضي بك إىل لطيفة ،وال تزا ترى شعرًا يروقك مسمعه ،ويلطف لديك
موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدّم فيه شيء وحوّ اللفظ عن مكان
إىل مكان‟

3

وعدّ =ابن األثري +التقديم والتأخري بأنه باب ˮطويل عريض يشتمل على أسرار دقيقة‟،4
وسار =الزملكاني +على خطى =اجلرجاني +يف عدّ سبب التقديم والتأخري يف الكالم تبعًا ملعناه
يف القلب فقا ˮ :التقدم يف اللسان تبع للتقديم يف اجلنان‟ 5فإحداث تغيري يف بنية الرتكيب
يأتي لتحقي غرض جديد ،يتعل بالبنية الداخلية املرتبطة باملعنى يف ذهن املتكلم فأي حتو
يف مباني الرتاكيب حيدث تغيريًا يف املعنى ،حسب مقتضيات الظروف
واملواقف والدوافع النفسية والشعورية لطريف عملية االتصا  ،املبدع واملتلقي.

 1سيبويه  :الكتاب15 -14/11 ،
 2ينظر  :ابن جين  :اخلصائص361/2 ،
 3عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل االعجاز ،ص83
 4ضياء الدين ابن األثري  :املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،حتقيق أمحد احلويف وبدوي طبانة ،دار نهضة مصر،
القاهرة ،دط ،ج ،1ص175
 5كمال الدين بن عبد الكريم الزملكاني  :الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن ،تح خدجية احلديثي وأمحد مطلوب،
مطبعة املاني ،بغداد ،1974 ،ص291
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وعاجل البالغيون املعاصرون بنية التقديم والتأخري ولكن بصياغة جديدة ال ختتلف عما
ذكره العلماء األقدمون ،فالتقديم والتأخري عندهم ينحصر يف حدود الدا صياغةً ،إذ ينتقل
فيها الدا من موضعه األصلي إىل وضع طارئ يف حركة أفقية مرتبطة مع حركة الفكر من
ناحية وطبيعة املقام من ناحية أخرى ،وهذا التباد يف املواقع ينقل التعبري من مستوى إىل
مستوى آخر قائم على جتاوز اللفوظ اللغوي بالنسبة ملوقع الدا داخل الرتكيب ،وكمكن إرجاع
بالغة التقديم والتأخري إىل اعتبارات يعود بعضها إىل املبدع وحركته الذهنية ويعود بعضها
إىل املتلقي واحتياجاته الداللية وخيلص بعضها الثالث للصياغة ذاتها ،على معنى أنه من
طبيعتها املثالية.1
فالتقديم كما أطل عليه الدكتور =خليل أمحد عمايرة +هو نقل مورفيم من موقع أصل
له إىل موقع جديد مغريًا بذلك منط اجلملة ،وناقالً معناها إىل معنى جديد تربطه باملعنى
األو رابطة واضحة هي عنصر من عناصر التحويل ،بل هي من أبرز عناصر التحويل
وأكثرهاوضوحًا ،ألن املتكلم يعمد إىل مورفيم حقه التأخري فيقدمه أو إىل ما حقه التقديم
فيؤخره طلبًا إلظهار وترتيب املعاني يف النفس.2

ََ

ُۡ َُ َ
ذ
ار َ َٰ
لَع َُو ُجوهِ ِه َۡم] يدرك أنها مجلة فعلية بسيطة
واملتفحص لقوله تعاىل [ :يسحبون ِ
َِف َٱِل َِ

ُۡ َ َ
ون) يضم موضوعا أساسيا واحدا ،كما أنه د ّ على
ح ُب َ
أحادية احلد ،وحمموهلا هو الفعل (َيس

واقعة =احلدث ،+وللتوضيح أكثر فإن املكون (ضمري املخاطبني =الواو ،)+يؤدي الوظيفة
الداللية =املتقبل +والوظيفة الرتكيبية =املفعو  +والوظيفة التداولية =احملور. +
ومن جهة أخرى فإن احملمو الفعلي كمكن النظر إليه على أنّه ˮتضمن محال موسعا بإضافة

 1ينظر  :حممد عبد املطلب  :البالغة العربية ،قراءة أخرى ،ص238-235
 2ينظر  :خليل أمحد عمايرة  :يف حنو اللغة وتراكيبها ،ص 9388
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مكون خارجي (أومكونات خارجية)‟ ،1فهو يأخذ حدوداً موضوعات وحدودا لواح ؛ إذ
ˮباإلمكان أن يتوارد يف احليز املوقعي غري الوجهي ،أي احليز املوقعي املوالي ملوقعي الفاعل
واملفعو أكثر من مكون واحد ،كاملكون =احلدث +واملكون =الزمان +واملكون =املكان +واملكون
=العلة ،2‟+وكلها تتموقع يف (ص)
ولتبسيط ذلك كله ،فإن الباحث كمثل للبنية املوقعية التالية :
    


:

[خب مس تا (سحب} :يُفعل{ فـ) (س )Ø_( :¹منفـ فــا °مح
(س( ))¹س( :²الواو) متقـ مفـ مح (س( ))²س) ( :³
مكـ ص( ¹س( ))³س ) ( :⁴حل ص( ²س]))⁴

حيث تشري املخصصات اجملردة (خب ،مس ،تا ،Ø_ ،س¹س ،..²ص¹ص ،²حل ،مكـ)
إىل ما يأتي= :خب :+صيغة اخلرب= ،مس :+زمن املستقبل= ،مض :+زمن املضي= ،تا:+تام،
=_:+Øاملوضوع الفارغ معجميا = ،س¹س:+..²حدود احملمو = ،ص¹ص :+..²موقع
املكونات اليت ال وظيفة تركيبية هلا وال وظيفة تداولية= ،مكـ :+املكان= ،حل :+احلا َ .

ثانيا  :اجلمل الفعلية البسيطة ثنائية احلد :

احلمو الثنائية هي احلمو اليت يأخذ حمموهلا الفعلي موضوعني أساسني ،بصرف النظر
عما إذا وُجدت حدود لواح أو انعدمت ،كما متثل له البنية املوالية :
احملمو الفعلي ثنائي احلم (ذلو ةوضوعني) ≫ حملود ةوضوعات ≫ حملود لواحق

أ  .احلمول الفعلية ثنائية احلد ذات اإلطار احلملي النووي :

هي تلك احلمو الفعلية اليت ال يتضمن حمموهلا حدودا لواح  ،فتكون بنيتها على الشكل
التالي :
احملمو الفعلي ثنائي احلم (ذلو ةوضوعني) ≫ حملود ةوضوعات
 1أمحد املتوكل  :اجلملة املركبة يف اللغة العربية ،ص27
 2أمحد املتوكل  :من البنية احلملية إىل البنية املكونية ،ص.46
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ومتثّل له اجلمل التالية :













ذ َْۡ ُ
ََوٱت َب ُعوَاَأه َوا َءه ۡ ۚٗمَ
َ َ ذ ْ َ َ
فكذبُواَع ۡب َدنا
ُ
َ ذَ ۡ َ ُ
تَث ُمودََب ِٱِلُّذ َِر
كذب
َ َ
َفٱ ۡرتقِ ۡب ُه َۡم

َ َ ْ
ف َناد ۡوَاَ َصاح َِب ُه ۡ ِمَِ
ذ َۡ َ َۡ َ َۡ ۡ َ ۡ َ ٗ
َِ
إِناََأرسلناَعلي ِهمَصيح ِةَ
َ ذَ ۡ َُۡ ُ
ُّ ُ
كذبتَقومَلوطََب ِٱِلذ َرِ
َ َ َ
َ َ َ َۡ
يَمنَشك ََر
كذَٰل ِكََن ِز
ََ
ُ َ َ
َولق َۡدَ َر َٰ َودوهَُعنَض ۡيفِ َهِۦ
َف َط َم ۡس َناَأ َ ۡع ُي َن ُهمَۡ
َُ ُ ْ َ َ َُُ
َونذ َِر
فذوقواَعذ ِاِب
َََ ۡ َ َ َ َ
َ َ ُ
َءالَف ِۡرع ۡونَٱِلُّذ َُر
ولق َدَجاء

ُ
َ ذُ ْ َ
واَأَِبتَٰيَٰت ِ َناَِّ َِها
 كذب َ
ُّ َ
َ و ُي َولونَٱ ُّدلبُ ََر
ُ ُ ْ َ ذ َ َ
َسق ََر
 ذوقواَمس
ََ َۡ َ ۡ َۡ َ ُ
َ ولق َۡدَأهلك َناَأش َياعك َۡم
َْ
ويف قوله تعاىلََ َ[:وٱ ذت َب ُعوَاَأ ۡه َوا َء ُه َۡۚٗم] مجلة فعلية بسيطة يد حمموهلا على واقعة =العمل +وهو

ثنائي احلد ،إذ يسند حلدّه األو (واو اجلماعة) الوظيفة الداللية =املنفذ +والوظيفة الرتكيبية
=الفاعل +والوظيفة التداولية =احملور ،+ويسند ملوضوعه الثاني ( )الوظيفة الداللية
=املتقبل +والوظيفة الرتكيبية =املفعو  +والوظيفة التداولية =احملور.+
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وعليه فإن البنية املكونية للجمل السابقة يف إطار الرتكيب العام للجمل اجملاورة هلا من منظور
النحو الوظيفي تكون كالتالي :








 

 



فـــ

فــا

فـــ

فــا

مفـ

فــا

مس

محل 11

:  

محل 12

محل 13

خب مض تا (اتبع }افتعل{ فـ) (س( :¹الواو) (س )) منفـ
فا مح (س ( :أهواءهم) متقـ مفـ مح (س ))

ب  .احلمول الفعلية ثنائية احلد ذات اإلطار احلملي املوسع :

هي تلك احلمو الفعلية اليت تتضمن باإلضافة إىل حديها املوضوعني حدوداً لواح يكمن
دورها يف ختصيص الواقعة من حيث الزمان واملكان واحلا  ،وتكون بنيتها على الشكل التالي :
احملمو الفعلي ثنائي احلم (ذلو ةوضوعني) ≫ حملود ةوضوعات ≫ حملود لواحق

ومتثّل له اجلمل التالية :











َََ ۡ َ ُ َ َۡ
ۡ َ َ َٰ َ ٞ
َ
َ
َ
ُ
َ
ۡ
ٌ
ولق َدَجا َءهمَمِنَٱۡلۢنباءََِماَفِيهَِمزدجرَ ٤حِكمُۢةَبل ِغةََۖ
َََ َۡ َ
ۡ
ُّ
ۡ
َ
ذ
َ
َ
َ
َ
َٰ
ففتحناََأبوبَٱلسماءََِبِماءَٖمنه ِم َٖر
ََ ذ َۡ َۡ َ ُُ ٗ
ۡرضَعيونا
وفجرناَٱۡل َ
َ ََۡ َۡ ُ ََى َۡ َ ۡ ُ
َقد َِرَ
قَٱلما َءَلَعَأم ٖرَقد
َفٱۡل َ
َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ ٖ َ ُ
َود ُ َٖ
س
اتَألوح
وَحلن َهَلَعَذ ِ
َ َ َ ذ َ ۡ َ َٰ َ َ ٗ
َءايَ ِةَ
ِ
ولقدَتركنها

ۡ
َََ ۡ َذ َۡ ُۡ َ
انَل ِلِك َِر
َّسناَٱلق ۡر َء َ
ولقدَي
َِۡ َۡ
ذ َۡ َ َۡ َ
ََنس ُّ
اَعلَ ۡيه ۡمَر ٗ
اََص َ ٗ
يح َ ۡ
َم ۡس َت ِم َٖر
م
و
َي
اَِف
َص
إِناََأرسلن
ِ
ٖ
ِ ِ
َ ُ ذ َ َ َ ذ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُّ َ
َمنق ِع َٖر
اسَكأنهمَأعجازََن ٖل
عَٱِل َ
زن َ
ت ِ
ۡ
َََ ۡ َذ َۡ ُۡ َ
انَل ِلِك َِر
َّسناَٱلق ۡر َء َ
ولق َدَي
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ذ َۡ َ َۡ َ َۡ ۡ َ ً ذ َ َ ُ
ٗ
َ
ذذ
وطََن ۡي َنَٰ ُهمَب ِ َس َح ٖرَ ٣٤ن ِۡع َم َةَم ِۡنَعِندِنا َۚٗ
إِناََأرسلناَعلي ِهمَح ِ
اصباَإَِلَءالَل ٖ
ٞ
َََ ۡ َ ذ َ ُ ُ ۡ ًَ َ َ ٞ
اب ُّ
َم ۡس َت ِق َر
ولقدَصبحهمَبكرةَعذ
ُّ ۡ
َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ َ َ
َمق َتد ٍَِر
يز
ز
َع
فأ َ
خذنهمَأخذ ِ ٖ
ذ ُذ َ ۡ َ َۡ
َ
ََش ٍءَخلق َنَٰ ُهَبِق َد َٖر
إِناَُك
ۡ
ٞ
ويف قوله تعاىل َ [ :ولَ َق َۡدَ َجا َء ُهمَم َِنَ ۡٱۡلَ َ
ۢنباءََِ َماَفِيه َُِم ۡز َد َج ٌرَ ٤حِك َمُۢةَ َبَٰل َِغ َة َۖ] فهي مجلة

فعلية بسيطة ألن حمموهلا الفعلي يتصدّر اجلملة ويأخذ حدين موضوعني أساسيني ،إذ يُالحَظ
أن احملمو يف اآلية الكركمة يد على =حدث +وموضوعه حيمل الوظيفة الداللية =القوة،+
والوظيفة الرتكيبية =الفاعل +والوظيفة التداولية =احملور.+
ۡ

أما لفظة [حِك َمُۢة] يف معرض هذه اجلملة فقد أخذت موقعها اإلعرابي =الَب َد  +من الفاعل

(ما) ،1وهذا يوحي بأنّ الرتكيب يف هذه اجلملة الفعلية وفقا هلذا النمط ،قد أدرجه =املتوكل+
_ من منظور النحو الوظيفي _ حتت منط يسمى اجلمل املذيلة ،اليت ˮتتميز ببنيات ذات محو
فعلية ملح بها ذيل‟2؛ أي تلك اليت يلحقها ذيل يتموقع يف م ،³ومنطلقنا يف ذلك ˮأن النحاة
القدماء يعتربون ما يُعدُّ ذيال يف النحو الوظيفي ،مكوناً حيمل وظائف خمتلفة كـ(وظيفة املبتدإ
املؤخر ،ووظيفة البد  ،ووظيفة املضرب به) ،خاصة وأن املكون الذيل كما عرّفه سيمون ديك
بأنه حيمل املعلومة اليت توضح معلومة داخل احلمل أو.تعدّهلا ،وذلك بغرض إزالة اإلبهام‟،3
وهو ما يتطاب مع وظيفة البد حنوياً ،ألن البد ˮجيري جمرى التوكيد يف التحقي والتشديد،
وجمرى الوصف يف اإليضاح والتخصيص وتستطيع أن تعرفه بأن حيذف األو وأن تقيم الثاني

 1حممد الطاهر بن عاشور  :تفسري التحرير والتنوير ،ص175
 2حييى بعيطيش ،حنو نظرية وظيفية للنحو العربي ،مذكرة مقدمة استكماال للحصول على درجة الدكتوراه ،جامعة
قسنطينة ،2115 ،ص281
 3أمحد املتوكل  :الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ص147-146
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مقامه‟ ،1والغرض من البد هو ˮتقرير احلكم الساب وتقويته بتعيني املراد وإيضاحه ،ورفع
االحتما عنه‟ .2وعليه فإن البنية املكونية للجمل السابقة من منظور النحو الوظيفي تكون
كالتالي :
 

فـــ

  

مفـ

     

ص

فــا

م³

أما البنية التحتية للجملة فيتم متثيلها كالتالي :
      
 
 
  
           
  
  
   
 
 
  

[خب مض تا (جاء } :فعل{ فـ) (س( :¹هم) قـو مفـ مح (س( ))¹س( :²ما) (س ))²منفـ فا
 ) ص فـا م( ³س]))³
 
 
مح (س ( :³

ومل يكن ورود هذه اجلملة مصدّرة حبرف التحقي (قد) اعتباطيا ،بل لدواع مقامية تداولية؛
إذ ˮتعدّ من اجلمل احلاملة لبؤرة املقابلة تلك اجلمل اليت تُصدَّر بأدوات مُؤَكِّدةٍ من قبيل
(قد)‟ ،3ذلك ألن حرف التوكيد هذا من شأنه أن يزيل الشك من ذهن املخاطب ،حيث إن
بؤرة املقابلة _ كما يعرفها أمحد =املتوكل _+هي ˮالبؤرة اليت تسند إىل املكون احلامل للمعلومة
اليت يشك املخاطب يف ورودها أو املعلومة اليت ينكر املخاطب ورودها‟ ،4وبالعودة إىل الرتاث
النحوي العربي ،فقد أشار =الرضي +إىل العلة الداللية اليت أوجبت اإلتيان بـ (قد) ،والدافع
من وجودها يف مثل هذا السياق يزيد يف حتق الفعل وكمنع من حصو التناقض بني داللة زمن
املضي وزمن احلا  ،إذ إن ˮلفظة (قد) تقرب املاضي من حا التكلم ،وذلك ألنه كان
يستبشع يف الظاهر لفظ املاضي واحلالية ،فقالوا :جاء زيد العام األو وقـد ركب،
 1ابن جين  :اللمع يف العربية ،حتقيق :حامد املؤمن ،عامل الكتب ،مكتبة النهضة العربية ،بريوت ،ط ،1985 ،2ص.144
 2عباس حسن  :النحو الوايف ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ،1974 ،13ج ،13ص.665
 3أمحد املتوكل  :الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ص32
 4املرجع نفسه ،ص29
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فاجمليء بلفظ (قد) ههنا ،لظاهر احلالية‟ ،1وبعبارة أخرى فإن (قد) أعانت هنا ،على حتقي
االنسجام والتواف بني املضي واحلا  ،من ناحية الداللة الزمنية لكل منهما ،بتقريبها زمنَ
املضي إىل زمن املتكلم ،الذي هو زمن احلا املنصوص عليه.
وبالنظر إىل بنية اجلملة _ من جهة أخرى _ فإن هناك عدداً من عوامل اجلر اليت جيب أن نتوقف
عندها مثل (،)فورودها يف هذا املوضع حيق داللة ال حيققها غريها من عوامل اجلر ملا حتمله
من دالالت سياقية؛ إذ إن بعض العلماء حكموا بامسيتها إذا كانت تبعيضية ،وعلّتهم يف ذلك
أنه جيوز هلا أن ترد يف مواضع يقتضي السياق فيها جعلها فاعال أومبتدأ أو امسا لـ (إنّ) أو خرباً
لـ (كأنّ) أو امسا جمروراً باإلضافة  . .وهناك من العلماء من ذهب إىل إحالهلا موضع الفاعل،
من خال اتكائهم على املعنى دون اإلعراب واستعاضتِها بلفظة (بعض) ،حمتجني مبا ذهب إليه
ۡ

َ

ذ
=الزخمشري 2+يف خترجيه لقوله تعاىلَ [ :ول َق ۡد َ
ِنَن َبِ ْ
ِي] ،3وذلك ال يصدق
يَٱل ُم ۡر َسل ََ
َجا ََء َكَم
ِ

إال إذا مل يكن هناك اسم ظاهر وال مضمر يصلح أن يكون فاعالً لـ (جاء) ،ومن ثم فوجود هذا
االسم الظاهر يف اآلية ،املتمثل يف (ما) املوصولة قد كفتها موقع الفاعلية َ .
وتتجلى وظيفة االسم املوصو (ما) يف اجلملة ،يف كونه يستعمل لـ ˮعدم معرفة االسم
الصريح ،وعدم علم املخاطب باألحوا املختصة به سوى الصلة ،كقولك  :الذي كان معنا
أمس رجل عامل‟ ،4وهذا هو الغرض األصلي الذي يدعو إليه إستعما اإلسم املوصو  ،وقد
يعد عن هذا األصل فيأتي التعريف إلستهجان التصريح باالسم ،أو لزيادة تقرير غرض
َ

ۡ

َ

الكالم 5أوللتفخيم والتهويل ،كما يف قوله تعاىل[ :ف َغشِ َي ُهمَم َِن َٱۡلَ َِم َ َماَغشِ َي ُه َۡم] ، 6وهذا
 1رضي الدين األسرتباذي  :شرح الرضي على كافية ابن احلاجب31/2 ،
 2ينظر  :الزخمشري  :الكشاف ،ج ،12ص11
 3األنعام 34 :
 4عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز ،ص211
 5ينظر  :أبو يعقوب السكاكي  :مفتاح العلوم ،حتقيق أكرم عثمان يوسف ،مطبعة الرسالة ،بغداد ،ط ،1982 ،11ص 181
 6طه 78
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الغرض يأتي كثريا مع اإلسم املوصو (ما) ،الذي يعرّف بأنه من األمساء اليت تكون =ناقصة
يف اخلرب ،ألنها يف اإلخبار البد هلا من صلة وعائد ،1+واالسم املوصو ˮال يُنعَت وال
يُؤَكَّد وال يُعطَف عليه ،إال بعد متام صلته ،ألنه مع صلته مبنزلة اسم واحد ،وال يصح
معناه إال بالعائد عليه صلته‟

2

وبالنظر إىل آخر اجلملة ،فإن صيغة اسم املفعو ( ُم ۡز َد َج ٌَر) من مادة االفتعا املزيدة اليت

تد على املبالغة ،3كما تد على احلدث واحلدوث وذات املفعو

) 
 ،واملصدر امليمي (    

يدل على املبالغة يف الردع؛ ألنه يتضمن إضافة إىل معنى الزجر ،معنى املدعاة للزجر،
فتتضمن السبب وما ينبغي أن يرتتب عليه من ُمسَبّب ،وهو يد على املضي واحلا
واالستقبا واالستمرار يف الزمن. 4
وأما األبعاد السياقية قد طغت على اجلو العام للجمل مجيعها ،بالنظر إىل ما فيها من األحوا

ذ َۡ َ َۡ َ
اَعلَ ۡيه ۡمَر ٗ
اََص َ ٗ
يح َ ۡ
َصاَ
املقامية ذات املناحي الوظيفية ،فبعد إمعان النظر يف قوله تعاىل [إِناََأرسلن
ِ ِ
َِۡ َۡ
ََن ٖس َُّم ۡس َت ِم َٖر] ،يُالحَظ أن هناك الكثري من القيم التداولية اليت كانت نابعة من أسس
ِِف َيوم

حنوية صرفية تركيبية داللية؛ إذ أورد _ عز وجل _ لفظة =الريح +مفردةً دون لفظة =الرياح+

مجعاً ،ذلك أن القرآن الكريم فرَّق بينهما يف املعنى من خال السياق الذي وردت فيه كل
لفظة ،إذ استعمل لفظة =ريح +يف موضع العذاب باستثناء ما جاء يف سورة (ص) ،فـي قـوله
ُ َ َۡ ُ َ
َ
َ َۡ
ۡ
َ
َ
تعـاىل[ :فَ َس ذخ ۡرنَاَ َ ُ
ً
اب]  ،وهذا ال
يحََت ِريَبِأم ِرَه ِۦَرخاءَحيثَأص َ
ٱلر َ
َ
َل
ِ
5

 1عبد الرمحن ابن إسحاق الزجاجي  :اجلمل يف النحو ،حتقيق علي توفيق احلمد ،مؤسسة الرسالة ،االردن،دط ،د.ت،
ص361
 2ينظر  :املرجع نفسه  ،ص362
 3حممد الطاهر بن عاشور  :تفسري التحرير والتنوير ،ص175
 4ينظر  :فاضل صاحل السامرائي  :معاني األبنية يف العربية ،دار عمار للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط ،2117 ،12ص 53
 5سورة (ص) 36 :
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يتعارض مع اآليات اليت ذكرت فيها لفظة الريح يف موضع العذاب ،أو الريح العاصفة؛
وذلك يُفهم من سياق الكالم فبداية اآلية أن اهلل _ عز وجل _ سخّر لسليمان الريح العاصف

َ َۡ
َ
َ َ َ ٗ َۡ
ۡ
وهذا واضح من سورة األنبياء ،قا تعاىلَ [ :ول ُِسلَ ۡي َم َٰ َ
ۡرضَ
صفةََت ِريَبِأم ِرَه ِۦََإَِلَٱۡل ِ َ
ٱلر َ
َ
َ
ن
يحََع ِ
ِ
ذ َ ََۡ َ ُ
ُ َ ۡ َ
ي] ،1واملعنى؛ سخّرنا له الريح اليت شأنها العصف
ََش ٍءَعَٰل ِ ِم ََ
ِيها ََۚٗوك ذناَبِك ِل
تَبَٰركناَف
ٱل ِ َ

بأمر سليمان _ عليه السالم _ تصري رخاء بعد أن كانت عاصفة ،أما يف اآليات اليت وردت فيها
لفظة =الريح +مفردة ،فهي قد وقعت يف موضع العقاب وجاءت كنوع من أنواع العذاب
الذي بعثه اهلل لألمم املكذبة ،وهو نوع من العدو الصريف احملمّل بالدالالت السياقية.

َص َ ٗ
ويف اآلية الواردة سابقا من سورة القمر ،يُالحَظُ أن البنية الصرفية للفظة = َ ۡ
َصا +معدولة

َص +الذي هو برد شديد يضرب النبات واحلرث كما جاء يف املعاجم،
عن لفظة =َ َ 
و=ۡ َ 
َص +فاللفظتان أصلهما واحد ،ولكن
َصر +من =َ َ 
َص+؛ ريح باردة ،وقيل أصلها = َ َ
َص َ َ

اختالف الصيغة (فعل و فعلل) له قيمة تداولية ألنه ضرب من العدو الصريف ،إذ جعل لكل
منهما داللة إضافية ،فتضعيف العني يكون للمبالغة يف شدة الريح العاصفة اليت هلا دوي من
عظمة سرعة تنقلها ،وببيان ذلك أعطت داللة واضحة على مقدار الدمار الذي حلّ بهم
وتكراره؛ ألنها تبني العذاب والعقاب الذي أمل بالكفار.

َص َ ٗ
َصا) على الوصف
ويف السياق نفسه ،عمد اهلل _ عزّ وجلّ _ إىل ˮتقديم الوصف بالذات ( َ َۡ

بالفعل ( )يف اآلية بعدها ،ليعلم شدّة ما حل بهم من عذاب وتقدّم ذكر العذاب على اإلنذار

َ َ ُ ذ ُ َ َ َ ذ َٰ َ َ
ت َن ۡب َعثَ
مع كون العذاب ال يكون إال متأخراً عنه كما قا تعاىل [ :وما َكنا َمعذِبِي َح
ٗ
وَل] ،2وعن سر هذا الرتتيب ،فإن تقدّم ذكر العذاب لالهتمام به حيث كان هو املقصود
َر ُس َ
 1سورة األنبياء 81 :
 استخدمت لفظة الرياح مجعا يف القرآن الكريم يف مواضع اخلري والرمحة كما يف سورة فصلت  16والروم  46واألعراف 57
 2اإلسراء 15 :
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الفصل الثاني

باإلنذار به فبدأ بالسؤا عنه على سبيل التهكّم بهم وملا فيه من الوعيد لكفار مكة أن يلحقهم
مثله فبدأ به‟.1

َ

َ

َ َ ۡ َ ذ َ ُ ُ ۡ ًَ َ ٞ
اب َُّم ۡس َت ِق َٞر] فقد مت تقديم ظرف الزمان
أما يف قوله تعاىل [ :ولقد َصبحهمَبكرة َعذ

ُ ۡ
ك َرَةً)؛ إذ تتخذ العالمات يف العربية مواقع حمددة الداء املعنى وف مواقعها
واملفعو به يف لفظة (ب

اليت حددتها قواعد اللغة ،غري أن هذا اليعين صرامة القاعدة وعدم إمكانية تباد املواقع بني
أجزاء الكلم ،ذلك أن وجود احلركات اإلعرابية يعطي الكلمات مزية جتعلها قابلة للتقديم
والتأخري؛ ألن عالمات اإلعراب تد على معنى الكلمة اإلعرابي أينما كان موقعها من اجلملة
املنظومة ،بشرط أن يكون املعنى موقوفا على حركتها املستقلة املالزمة هلا ،وذلك ما يدرسه
البالغيون حتت مسمى التقديم والتأخري ،إذ يدرس تقديم الكالم وهو يف املعنى مؤخر ،وتأخريه
وهو يف املعنى مقدم .
فاألصل يف علة تقديم الكلمات بعضها على بعض ،هو إيالؤها العناية واالهتمام ،وقد انتبه
=اجلرجاني +إىل الغرض الفين العام الذي يفيده التقديم ،وهو أن ˮليس إعالمك الشيء بغتة
مثل إعالمك له بعد التنبيه عليه والتقدم له ،ألن ذلك جيري جمرى تكرير اإلعالم يف التأكيد
واإلحكام‟ ،2وبهذا قد أدرك التجاوب السّياقي بني السطح اللغوي والقيم التداولية ،إذ ال
كمكن أن يعطي النمط اللغوي الواحد القيمة التداولية نفسها يف كل مرة ،وإمنا يتم إستجالؤها
عرب التواشج القائم بني البنية الشكلية واملعنى الوظيفي ،وبهذا تتعدد القيم التداولية للمظهر
الشكلي الواحد حبسب السياق الذي حيتويه

ُ ۡ
ك َرًَة) على الفاعل بغرض للعناية واالهتمام
حيث قدّم اهلل _ سبحانه وتعاىل _ ظرف الزمان (ب

بزمـن وقـوع العذاب ،وإحداث عدو عن النس الـمألوف إىل نس ذي قيمة تداولية خاصة،

 1منري حممود املسريي  :دالالت التقديم والتأخري يف القرآن الكريم ،ص628
 2عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز ،ص159
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الفصل الثاني

من خال األثر النفسي يف شعور القارئ ،وعلى هذه الشاكلة ينظر =الزركشي +إىل قوله تعاىل:
ََ

ذَ َ َ

تَ َم ِنَٱَّت َذَإِل َٰ َه َُهۥَ َه َوى َٰ َُه] ،1فإن أصل الكالم = :هواه إهله ،+كما نقو = :إختذ الصنمَ
[أف َر َءيۡ َ َ
معبوداً ،+لكن قدّم املفعو الثاني على األو للعناية به .

ذ َۡ َ َۡ َ َۡ ۡ َ ً ذ َ َ ُ
وط] ،فإنّ أسلوب القصر قد ورد
اصباَإَِل َءال َل َٖ
أما يف قوله تعاىل [:إِناَ َأرسلناَعلي ِهم َح ِ

ضمن بنية تركيبية فرضتها الداللة املقامية اليت يقتضيها السياق ذاته ،وذلك ما أكّد عليه =اخلطيب
القزويين +الذي يربط ˮورود القصر مع ما جيهله املخاطب وينكره‟
ُذ َ

2

َۡ

ذ
ۡ َ
َخلق َنَٰ ُهَب ِ َق َد َرٖ] ،تربز ظاهرة أسلوبية استجابة لعناصر املوقف
ويف قوله تعاىل[ :إِناَُكََش ٍء

اخلطابي وكل ما يؤثّر فيه من سياق احلا أو املقام ،من خال تقديم املفعو  ،وإذا كان هلذا

األسلوب ذلك األثر العمي يف تغيري املعنى تبعًا لتغري موقع الكلمة يف بنية الرتكيب ،فالبد
أن بروز هذه الثنائية يف القرآن الكريم هلا خصوصية قرآنية فريدة ،فلكل تعبري معناه يف
التقديم والتأخري ولكل تبد يف موقع أحدهما هدفه ومغزاه ،فالكلمة القرآنية ختتلف عن
سائر الكلمات ألنها حتمل معها أفكارًا ورؤى ومعاني متدفقة تضفي على النص مجالية
خمصوصة يف سياقها املخصصˮ ،فكأن هذا املكان وهذا املوقع خُلقت له تلك اللفظة بعينها
ويف ذات املوقع بعينه ،وأن أيّ كلمة أخرى أو الكلمة نفسها يف غري املوقع نفسه ال تستطيع
أن تَفِيَه املعنى نفسه ،فكل كلمة وضعت يف موضعها لتؤدي نصيبها كله من املعنى أقوى
أداء‟ ،3كما أن ˮالكشف عن مجا هذا األسلوب يف القرآن هو الكشف عن منبع من
منابع اإلعجاز القرآني وطرائ استعماالته املتباينة وف أسس لغوية تبني روعة األداء الرتكييب
والداللي الذي يوضح خروج نظم القرآن عن نظم كالم البشر‟ ،4ذلك أن القرآن الكريم
 1اجلاثية 23 :
 2اخلطيب القزويين  :اإليضاح يف علوم البالغة ،ص 18/2
 3مصطفى صادق الرافعي  :إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط ،2115 ،18ص215
 4عز الدين حممد الكردي  :التقديم والتأخري يف القرآن الكريم ،دار املعرفة ،بريوت ،ط ،11دت ،ص36

12

اجلمل الفعلي يف سورة الدقمر =بنيتها لولوظيفتها+

الفصل الثاني

قد فاق املعهود من نظام كالم العرب ،وتصرف يف ثنائية التقديم والتأخري حبيث لو ُأجرِي أيّ
تبديل على أمكنتها الختل النظام وملا عاد له ذلك السبك والرون الذي كان عليه من قبل.
ُذ

ُك +من ألفاظ التوكيد املعنوي الدالة على اإلحاطة والعموم والشمو
كما أن االسم املقدّم = َ
واالستغراق ،1وقد نص =اجلرجاني +على داللتها يف معنى الشمو  ،إذ إنه اسم يشتمل على
األجزاء ،وهو ضد معنى التبعيض والتجزئة ،لذلك يتنافى وجود حرف اجلر =من +الدا
ُذ

ُك +الدالة على العموم والشمو  ،فـ=من +يقتضي التبعيض
على التبعيض ،مع وجود = َ
ُذ

ُك +يقتضي نفي التبعيض ،2ولذا هما ضدان ال جيتمعان يف تركيب واحد .
و= َ
ولتبسيط ذلك كله ،فإن الباحث كمثل لبعض البنيات املوقعية التالية :
   

[خب مض تا (خل }فَعَلَ{ فـ) (س:(:¹اهلل) منفـ فا مح

: 

(س( ))¹س:( :²اهلل) منفـ فا مح (س( ))²س( :³ضمري
الغائب) متقـ مفـ مح (س))³

(س(:⁴

 )متقـ مفـ مح

(س( ))⁴س )( :5حل ص (س])5

حيث تشري املخصصات اجملردة (خب ،مض ،تا ،س¹س ،..²ص¹ص ،²حل) إىل ما
يلي = :خب :+صيغة اخلرب= ،مض :+زمن املضي= ،تا :+تام= ،س¹س:+..²حدود احملمو
=ص¹ص :+..²موقع املكونات اليت ال وظيفة تركيبية هلا وال وظيفة تداولية= ،حل :+احلا .
وجممل القو  ،إن اجلمل الفعلية البسيطة ثنائية احلد يف سورة القمر هي تلك اجلمل اليت تضم
موضوعني أساسيني للمحمو الفعلي ضمن احلمل نفسه ،وأغلبها ذات حمموالت دلّت على
واقعة =العمل ،+وقد توسعت إلـى اليميـن أو إىل اليسار عن طري اللواح مثل مكونات

 1ينظر  :عبد الرمحن الزجاجي  :اجلمل يف النحو ،ص21
 2ينظر  :عبد القاهر اجلرجاني  :املقتصد يف شرح االيضاح871/2 ،
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ََ

َ

َۡ

ُ ٗ

َۡ ۡ
َ َٰ ٖ َ ُ
ۡ ً
ََنس ُّ
س) واحلا
َود ُ َٖ
ات َألوح
َم ۡس َت ِم َٖرَ ،بُك َرَة) ،واملكان ( ََٰ
لَع َذ ِ
الزمان ( ِِف َيو ِم ٖ
َص َ ٗ
َ ۡ
َصاُّ ،م ۡس َت ِق َٞر) ،وكذلك األمر بالنسبة للمكونات اخلارجية؛ إذ توسعت عن طري املبتدإ
(ع ُيونا،

مثل يف قوله (إ ِ ذناَ) اليت تعود على لفظ اجلاللة بعدّها =حصرت جما اخلطاب بالنسبة ملا يأتي
بعدها.1+
ثالثا  :اجلمل الفعلية البسيطة ثالثية احلد :

احلمو الثالثية هي احلمو اليت يأخذ حمموهلا الفعلي ثالثة موضوعات أساسية ،كما
متثل له البنية املوالية :
احملمو الفعلي ثالثي احلم (ذلو ثالث ةوضوعات) ≫ حملود ةوضوعات ≫ حملود لواحق

احلمول الفعلية ثالثية احلد ذات اإلطار احلملي النووي :

هي تلك احلمو الفعلية اليت يأخذ حمموهلا الفعلي ثالثة موضوعات أساسية وال يتضمن
إال حدودا موضوعات دون احلدود اللواح  ،فتكون بنيتها على الشكل التالي :
احملمو الفعلي ثالثي احلم (ذلو ثالث ةوضوعات) ≫ حملود ةوضوعات

ومتثّل له اجلملة التالية :

َََ ۡ َ َ َ ُ َۡ َ َ
َ
 ولق َدَأنذرهمَبطشتنا َ
َََ ۡ َ َ َ ُ َۡ َ َ
َ
فاآلية الكركمة[ :ولق َدَأنذرهمَبطشتنا] هي مجلة فعلية بسيطة ،يد ّ احملمو يف هذه اجلملة

على واقعة =العمل ،+كما أنها ثالثية احلد ،فمحموهلا الفعلي يأخذ ثالثة حدود موضوعات
أساسية ،وموضوعه األو هو املوضوع الفارغ معجميا (ــ )Øأو الضمري املسترت باصطالح
النحو القديم ،الذي حيمل الوظيفة الداللية =املنفذ +والرتكيبية =الفاعل ،+والوظيفة التداولية

=احملور ،+ويسند ملوضوعه الثاني (ضمري اجلمع املتصل = ُهم )+الوظيفة الداللية =املستفيد+

والوظيفة التداولية =احملور ،+وملوضوعه الثالث ( َب ۡط َشتَ َنا) الوظيفة الداللية =املتقبل +والوظيفة

 1أمحد املتوكل  :الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ص115

11

اجلمل الفعلي يف سورة الدقمر =بنيتها لولوظيفتها+

الفصل الثاني

الرتكيبية =املفعو  +والوظيفة التداولية =بؤرة جديد +على أساس أن اجلملة جواب عن سؤا
مفاده  :مب أنذر لوط قومه ؟ َ

وما يالحظ أن احلد املوضوع الثاني(الضمري :هم) الذي حيمل الوظيفة الداللية =املستفيد،+
يتموقع يف املوقع (ص) ،وذلك ألنه ال حيمل وظيفة تركيبة ،وال وظيفة تداولية خارجية
أو داخلية ختوهلا التموقع يف موقع الصدر األو أو الثاني1؛ أي يف موقع احملور أو بؤرة املقابلة
أو اسم االسنفهام ،2ومبا أن هذا املوقع خاص جبملة من الوظائف الداللية ،فإنه يتم التمثيل
هلذه اجلملة حسب البنية املوقعية التالية :
 

ف

ــــــ











فــا°

ص

مفـ

ف

فــا

ص

بينما تكون البنية التحتية للجملة كالتالي :
  

[خب مض تا (أنذر }أفعل{ فـ) (س( :¹ــ ( )Øلوط) (س ))¹منفـ فا مح (س :²هم
(س ))²مستـفـ مفـ مح (س :³بطشة (س ))³متقـ مفـ بؤجد ]

حيث تشري املخصصات اجملردة الواردة يف البنية التحتية (س( ،)¹س( ،)²س )³إىل
موضوعات احملمو األساسية األو والثاني والثالث على التوالي ،و(ـــ )Øإىل املوضوع الفارغ
معجميا أو الضمري املسترت باصطالح النحو القديم .
وتأتي صيغة =أفعل +ألغراض ودالالت ،أشهرها التعدية ،ومنها الداللة على الصريورة
والسلب والتمكني والتعريض والدخو يف الشيء زمانا ومكانا أو حكما ومنها الداللة على
( ص) يشمل بصفة خاصة ،جمموعة الوظاف الداللية اليت تسند إىل احلدود اللواحق ،فهذه األخرية غالبا ما تتموقع بعد
موقعي الفاعل واملفعول ،ألنها مكونات غري أساسية ،وهي ال حتمل وظيفة تركيبة ،وال وظيفة تداولية خارجية أو داخلية
ختوهلا التموقع يف موقع الصدر األول أو الثاني.
 1ينظر  :حييى بعيطيش ،حنو نظرية وظيفية للنحو العربي ،ص267
 2ينظر  :أمحد املتوكل  :الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ص16
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املصادفة واالستحقاق والدعاء  . .وإذا دخلت اهلمزة علىالفعل املتعدي إىل واحد ،صار متعديا
إىل اثنني.1
ويف األخري جتب اإلشارة إىل أن مجيع البنيات املتعلقة باجلملة االفعلية البسيطة قد متثلت يف
سورة القمر ،وذلك إن د على شيء فإمنا يد على تعدد األبعاد التداولية من وراء تلك البنيات
اليت كانت خادمة للوظيفة السياقية ،مع تسجيل مالحظة مهمة تتعل بغياب احلمو الفعلية اليت
تأخذ ثالثة حدود موضوعات يف السورة ،أي إن اجلمل الفعلية البسيطة ثالثية احلد ذات اإلطار
اجلملي املوسع مل يرد هلا متثيل يف السورة الكركمة .

 1ينظر  :جناة عبد العظيم الكويف  :أبنية األفعال ،ص31
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املبحث الثاني  :اجلمل الفعلية املركبة :

إنّ نظرية النحو الوظيفي _ كما هو الشأن بالنسبة للنظرية النحوية القدكمة _ تضم على
مستوى كل مجلة (محال نوويا) يتكون من موضوع أوموضوعني أوثالثة موضوعات
أساسية ،إذ كمكن متييز (بنية إسنادية نووية) ،تتكون من مسند ومسند إليه ،بإمكانها أن تتوسع
إىل اليسار أو اليمني عن طري اللواح (كالزمان واملكان والعلة) بإضافة مكونات ،أو عن
طري املكونات اخلارجية (املبتدأ والذيل واملنادى) ،فنظرية النحو الوظيفي ال تكتفي بإسناد
الوظائف النحوية الرتكيبية ،بل تضيف إليها الوظيفة الداللية والتداولية؛ فقد أصبح الدرس
التداولي احلديث _ بعد سلسلة من األحباث والدراسات _ ينزع إىل عدم التفرقة بني اجلانب
النحوي واجلانب الداللي ،واجلانب التداولي ،إالّ أن املشكلة اليت قد تواجه الباحث هي
حتديد مكان الداللة الوظيفية يف هذه النظريات النحوية ،فهل تكمن يف املعاني املعجمية
للمفردات املكونة للرتاكيب ،أم أنّها تكمن يف الوظائف النحوية هلذه املفردات ،أم يف طبيعة
العالقات الرابطة بني وظائفها ،أم يف اجلانب االستعمالي للغة.
وما جيدر بالباحث قوله _ بهذا الصدد _ إن هذه العناصر مجيعها تلتقي لتتفاعل فيما بينها
وصوالً إىل ناتج داللي تداولي للجانب النحوي ،شرط أن يؤخذ يف احلسبان التدرج
أوالتسلسل املنطقي ،الذي يوصل إىل هذا الناتج التداولي ،بدءاً من عنصر اختيار املفردات
املعجمية املنطوقة اليت تشغل الوظائف النحوية ،لتصبح صاحلة للدخو يف عالقة حنوية
معينة مع كلمة أخرى تشغل وظيفة أخرى يف اجلملة نفسها ،ومن ثمَّ حتديد الوظائف النحوية
هلذه املفردات ،وتكوين العالئ والروابط الرتكيبية بني وظائف مفردات الرتكيب ،لتكوين
الناتج الداللي الذي يعرض املعنى بصورته الرتكيبية الصحيحة ،ومن هنا تكون الداللة
النحوية مركبةً من هذه العناصر مجيعها.
والبد من اإلشارة إىل أن عملية حتديد الوظائف النحوية ،تتوقف أساساً على عملية
اختيار املفردات؛ إذ إن هناك ˮقواننيَ تنظم هذا االختيار ،يكون كلّ متكلم مزوداً بها ،وإذا
11
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مل يكن عارفاً هلذه القواعد اليت تساعد على االختيار فإنه ال تكون لديه الكفاية اللغوية
أوالسليقة اللغوية أوالقدرة اللغوية اليت تساعد على تركيب مجلة تركيباً صحيحاً مفيداً‟،1
أما إذا انكسرت قاعدة االختيار هذه يف تعبري ما ،فإنّه يكون يف درجة أقل من الصحة
النحوية. 2
ويف ضوء ذلك كمكن حتديد احملاور اليت تستند إليها اجلملة اللغوية ،الصحيحة حنوياً
وداللياً وتداوليا وهي :
 املفردات املعجمية ،اليت يتم االختيار من بينها ،لتشغل الوظائف النحوية املناسبة . الوظائف النحوية ،اليت تكون بينها عالقات متد املنطوق باملعنى األساسي ،إذ هي ˮناجتةعن عالقات داللية‟3؛ أي أنّ دور عنصر من عناصر بنية ما أو وظيفته مرهون بعالقته (وهي
اليت تكسبه قيمته) مع بقية عناصر تلك البنية.
 العالقات الداللية الرتكيبية ،اليت حتدث بني الوظائف النحوية واملفردات املختارة. الوظائف التداولية  :اليت تتميز خباصية متيزها عن الوظائف الداللية والرتكيبية ،فهي مرتبطةباملقام؛ وحتديدها ال يتم إال انطالقا من الوضع التخابري بني املتكلم واملخاطب يف طبقة
مقامية معينة. 4
وملّا كانت الدراسات اللغوية السائدة ،تتخذ من اللغة وسيلة لدراسة تركيب اللغة
النحوي ،وتتخذ من املعنى أساساً للوصف اللغوي ،كان البد من أن تُمثِّل الداللة موقع
حو اهتمام اللغويني من الرتكيز على تركيب
الصدارة يف التحليل اللغوي ،وهو األمر الذي َّ
 1حممد محاسة عبد اللطيف  :النحو والداللة (مدخل لدراسة املعنى النحوي الداللي) ،دار الشروق ،القاهرة،
ط ،2111 ،11ص.51
 2ينظر  :املرجع نفسه ،ص51
 3حممد األوراغي  :الوسائط اللغوية؛ اللسانيات النسبية واألحناء النمطية ،دار األمان ،املغرب ،ط،2111 ،1
ص.495
 4ينظر  :أمحد املتوكل  :الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ص11
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اللغة النحوي إىل ترمجة املفهوم الداللي الناجم عن هذا الرتكيب ،فضالً عن عَدِّ الداللة
غاية حيققها اللفظ من خال الوظيفة اليت يؤديها ضمن إطار النظام اللغوي.
لذا البد من التنبيه إىل مفهوم الداللة الوظيفية والداللة الرتكيبية ،وذلك لتجنب اخللط بني
املفاهيم؛ فالداللة الوظيفية هي من متفرعات األلسنية احلديثة يف دراسة الكالم ،ومهمتها
تفسري ˮعالقات املكونات األساسية يف اجلملة على أساس أنها وظائفُ يؤديها كل مكون
حبسب ارتباطه مبا بعده وما قبله‟ ،1يكون هدفها معرفة الوظيفة النحوية من جهة ،وتقصي
سالمة اللغة من جهة أخرى ،2أما الرتكيب فهو يف أحد مفاهيمه عملية وصف موضوعي
للهياكل اللغوية بغية توظيفها داللياً ،ويبدو أن =اجلرجاني +قد كان سباقاً من خال تأكيده
على أهمية النحو وقيمته وفاعليته؛ إذ يكشف حتليله للنصوص عن فهم أعم وأبعد من أن
تُقيَّد معاني النحو بالوظائف النحوية ،فضالً عن إشارته إىل أن املعنى النحوي الداللي
الصحيح ،هو الذي يتواف يف االختيار للمفردات ،مع جانيب الداللة النحوية (اجلانب
الوظيفي واجلانب الرتكييب) .
وما جيدر بالباحث ذكره هو أنه ال كمكن أن توضع اجلمل الفعلية املركبة موضع التصنيف نفسه
الذي ورد يف املبحث األو املتعل باجلمل الفعلية البسيطة ،ألن ˮاجلملة املركبة هي مجلة
تتضمّن أكثر من محل واحد‟ ،3لذا فإن الباحث حياو أن يضع اجلمل الفعلية املركبة يف إطار
تصنيفها العادي القائم على البساطة والرتكيب لكن وف قالب جامع للجمل اليت حتتوي بنيات
متشابهة ،مع االهتمام برصد أهم القيم التداولية والسياقية اليت حتملها كل واحدة منها،
والوظائف اليت رُصدت هلا هذه البنيات .
 1رشيد العبيدي  :مباحث يف علم اللغة واللسانيات ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط ،2112 ،11ص.227
 2ينظر  :توفيق الزيدي  :أثر اللسانيات يف النقد العربي احلديث (من خالل بعض اماذجه) ،الدار العربية للكتاب،
طرابلس ،ليبيا ،دط ،1984 ،ص81
 3أمحد املتوكل  :املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العربي األصول و االمتداد ،ص114
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أوال  :اجلمل الفعلية املركبة ذات اإلطار احلملي النووي :

تتضمن اجلمل الفعلية املركبة محوال مدجمة يف احلمل الرئيس ،فتمثل حَدًّا من حدوده
املوضوعات فهي غري مستقلة عنه ضمن الصيغة العامة ،مع األخذ بعني االعتبار أن احلمل احلد
املدمج يأخذ من الوظائف الداللية والرتكيبية والتداولية ما كمكن أن يأخذه احلد االسم ،1واألطر
احلملية النووية هي احلمو اليت تكتفي مبوضوعاتها األساسية ،وال تتضمن خمصصات الحقة
تتعل بالزمان أواملكان أواحلا أوالعلة ،كما متثل له البنية التالية :
احملمو الفعلي الرئيس ≫ احلمل احلم املمةج (امسي/فعلي)

ومتثّل له اجلملة التالية :









ٞ
َو َي ُقولُواَْس ۡ
ِح ٞر ُّ
َءايَ ٗة َُي ۡعر ُضوا ْ َ
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إِناََأرسلناَعلي ِهمَح ِ
اصباَإَِلَءالَل ٖ
َ
ََ
َ ۡ
ُ َ َ
َولق َۡدَ َر َٰ َودوهَُعنَض ۡي ِف َهِۦَف َط َم ۡس َناَأع ُي َن ُه َۡم َ
َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ ُّ َ
ونَ ُّ
ٱدلبُ ََر َ
سيهز َمَٱۡلم َعَويول

ُ ْ
ََ ْۡ َ ٗ
َءايَة َُي ۡع ِرضواَ
ولعل أهم مظاهر اجلمل املركبة هي صيغ الشرط كما يف قوله تعاىل ِ[ :إَونَيروا
َو َي ُقولُواَْس ۡ
ِح ٞر َُّم ۡس َت ِم َٞر] ،إذ جتب اإلشارة _ قبل اخلوض يف اآلية الكركمة _ إىل أن الدكتور =أمحد

املتوكل +قد عد عن إطالق مصطلح اجلملة على الرتكيب الشرطي بل مسّاه صيغة الشرط اليت
عدّها _ من منظور النحو الوظيفي _ ملحقة بصيغ التذييت ،من حيث ˮإنها صيغة حمققة،
وختتلف عن صيغة التدليل ألنّها ال تنطب عليها مواصفات الصدق والكذب؛ أي هي ما كمكن
 1ينظر  :أمحد املتوكل  :املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العربي األصول و االمتداد ،ص114
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تصور وقوعه على وجه اإلمكان أو االحتما أو الشك‟ ،1ونظراً ألن نظرية النحو الوظيفي
قد أغفلت احلديث عن هذا النوع من اجلمل ،فإن الباحث يعدّها من قبيل اجلمل املركبة ،دون
جتاهل األبعاد التداولية والظروف املقامية اليت فرضت هذا النوع من البنى الرتكيبية ،وعليه فإن
ْ

ٗ

ِإَونَيَ َر ۡوا َ
َءايَ َة] يد حمموهلا على واقعة =العمل ،+كما أن حممو هذه
اجلملة الفعلية األوىل [ َ

اجلملة ثنائي احلد ،إذ يسند حلدّه األو (واو اجلماعة) الوظيفة الداللية =املنفذ +والوظيفة
الرتكيبية =الفاعل +والوظيفة التداولية =احملور ،+ويسند ملوضوعه الثاني ( )الوظيفة الداللية
=املتقبل +والرتكيبية =املفعو  +و =احملور.+

ْ

وبناء على ما سب ذكره ،كمكن ع ُّد احملمو الثاني ( ُي ۡع ِر ُض َوا) مدجما يف احملمو األو

َ ْ

(ي َر ۡوَا)

ألنه كمثل حدا من حدوده املوضوعات وهو غري مستقل عنه رغم كونه مجلة فعلية بسيطة ثانية
ضمن الصيغة العامة وهي أحادية احلد ،يؤدي موضوعها (واو اجلماعة) الوظيفة الداللية

ُ ُ ْ
س ۡح ٞرَ
=املنفذ +والوظيفة الرتكيبية =الفاعل +والوظيفة التداولية =احملور ،+بينما اجلملة [ َيقولواَ َِ
ُّم ۡس َت ِم َٞر] فهي مجلة فعلية مركبة تتكون من حممولني(األو فعلي والثاني امسي) ،ويد ّ

احملمو الفعلي يف هذه اجلملة على واقعة =العمل ،+كما أنها ثنائية احلد ،فمحموهلا الفعلي
يأخذ حدين موضوعني أساسيني؛ موضوعه األو هو ضمري اجلمع املتصل (واو اجلماعة) الذي
حيمل الوظيفة الداللية =املنفذ +والرتكيبية =الفاعل ،+والوظيفة التداولية احملور ،ويسند
ملوضوعه الثاني (اجلملة االمسية/مجلة مقو القو ) الوظيفة الداللية =املتقبل +والوظيفة
الرتكيبية =املفعو  +والوظيفة التداولية =بؤرة جديد.+

وبالنظر إىل البنية التحتية للجملة االمسية [س ِۡح ٞر َُّم ۡس َت ِم َٞر] كمكن عدّها محال مدجما ألنها

ُ ُ
وا ْ) حدّا موضوعا ،وˮيأخذ احلمل الـحد الـمدمج _ س ۡ
ِح ٞرَ
تشكل بالنسبة للحمل الرئيس ( َيقول َ

 1حييى بعيطيش ،حنو نظرية وظيفية للنحو العربي ،ص.194
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ُّم ۡس َت ِم َٞر َ_ من الوظائف الداللية والرتكيبية والتداولية ما كمكن أن يأخذه احلد االسم‟ ،1وهو
كمثل وظيفة املفعو تركيبيا واملتقبل دالليا وبؤرة جديد تداوليا ،بِعَدِّها جوابا عن اجلملة  :ماذا
يقو الكفار إن يروا آية ؟

ٞ
َو َي ُقولُواَْس ۡ
ِح ٞر ُّ
َءايَ ٗة َُي ۡعر ُضوا ْ َ
وبالعودة إىل صيغة الشرط يف قوله تعاىلِ[ :إَونَيَ َر ۡوا ْ َ
َم ۡس َت ِم َر]
ِ

فإنّه ال ينبغي أن نتجاهل هذا النمط من الرتاكيب الذي أوجدته جماالت ختابرية حمددة وأغراض
تواصلية معينة جاءت من أجلها؛ فقد عدّ بعض النحاة مثل =ابن السراج +يف أصوله أن أداة
الشرط (إن) ˮتفيد معنى اجلزاء ،وهو ما ال يتحق مع غريها من األدوات قائال = :وينبغي أن
تعلم أنَّ املواضع اليت ال يصلح فيها (إن) ال جيوز أن جيازى فيها بشيء من هذه األمساء
البتة ،ألن اجلزاء يف احلقيقة إمنا هو بها ،إذا دخل حرف اجلر على األمساء اليت جيازى بها
مل يغريها على اجلزاء ،2‟+كما ˮجيء بهذا اخلرب يف صورة الشرط عن طري األفعا املضارعة
اليت تفيد معنى الدكمومة واالستمرارية للداللة على أنه ديدن الكفار ودأبهم‟ ،3وجاء املفعو
نكرة يف قوله ( ˮ ) للتعظيم؛ أي إن يروا آية عظيمة يعرضوا‟. 4
وعليه فإن البنية املكونية للجمل السابقة من منظور النحو الوظيفي تكون كالتالي :
 













فـــ

فــا

مفـ

فـــ

فــا

فـــ

فــا

ــــــ



فــا°



مس
مــفـ

محل 11

محل 12

محل 13

بينما يتم متثيل البنية التحتية كالتالي :

 1أمحد املتوكل  :املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العربي األصول و االمتداد ،ص114
 2إبراهيم الشمسان  :اجلملة الشرطية عند النحاة العرب ،مطابع الدجوي ،القاهرة ،ط ،1981 ،11ص43
 3حممد الطاهر بن عاشور  :تفسري التحرير والتنوير ،ص172
 4الفخر الرازي  :التفسري الكبري ،ص31
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شر مس تا (رأى }فعل{ فـ) (س( :¹الواو) (س )) منفـ فا مح

:   

(س ( :آية) متقـ مفـ مح (س ))


خب مس تا (أعرض }فعل{ فـ) (س( :الواو) (س)) منفـ فا

:

مح
:   

خب مس تا (قا }فعل{ فـ) (س( :¹الواو) (س )) منفـ فا مح
(س } :مجلة امسية{ س ) _( :فــا مح (م س :سحر:
مستمر) متقـ مفـ بؤجد

حيث تشري املخصصات اجملردة (شر) (خب) (س¹س( )Ø _( )²ص) (م س) إىل ما يلي:
(شر)  :صيغة الشرط( ،خب) صيغة اخلرب( ،س¹س )²حدود احملمو  )Ø _( ،املوضوع الفارغ
معجميا( ،ص) الصفة( ،م س) مركب امسي .
َ

َ

ُ

ۡ َُ َ ُۡ َ
ِيع ُّ
َم َ
َُج ٞ
ص] مجلة فعلية مركبة تتكون من حممولني
نت ِ َٞ
ويف قوله تعاىل [ :أم َيقولون ََنن

(األو فعلي والثاني امسي) ،ويد ّ احملمو الفعلي يف هذه اجلملة على واقعة =العمل ،+كما
أنها ثنائية احلد ،فمحموهلا الفعلي يأخذ حدين موضوعني أساسيني ،وموضوعه األو هو
ضمري مجع الغائب (واو اجلماعة) الذي حيمل الوظيفة الداللية =املنفذ +والرتكيبية =الفاعل،+
والوظيفة التداولية =احملور ،+ويسند ملوضوعه الثاني (اجلملة االمسية/مجلة مقو القو )
الوظيفة الداللية =املتقبل +والوظيفة الرتكيبية =املفعو  +والوظيفة التداولية =بؤرة جديد ،+ذلك
َ

ُۡ َ
ِيع ُّ
َم َ
َُج ٞ
ص] كمكن القو إنها محل مدمج
نت ِ َٞ
أنه بالنظر إىل البنية التحتية للجملة االمسية [َنن
ُ

ُ َ
ون) حدّا موضوعا ،بع ّدها جوابا عن اجلملة  :ماذا
ألنها تشكل بالنسبة للحمل الرئيس ( َيقول َ

يقو الكفار ؟
وعليه فإن البنية املكونية للجمل السابقة من منظور النحو الوظيفي تكون كالتالي :






فـــ

فــا

فــا

 

مس
مــفـ
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محل

بينما يتم متثيل البنية التحتية كالتالي :
  

: 

خب مس تا (قا }فعل{ فـ) (س( :¹الواو) منفـ فا مح
(س )) (س } :مجلة امسية{ س )( :منفـ فا م (س))
(م س ) ( :متقـ مفـ مح

وضمن اجلملة نفسها ،يُستعمل ضمري املتكلمني = +للتحديد والتعيني بغرض التعظيم
لنفس املتحدث ،وقد يؤتى لبيان صفة الغرور والتكرب يف أنفس املتكلمني ،كما يف قوله تعاىل:
َ

ُۡ َ
ِيع ُّ
َم َ
َُج ٞ
صٌ] وتتجلى هذه الداللة يف تعظيم الكفار لقوتهم وجأشهم ،وذلك ما يولّد
نت ِ َٞ
[َنن
َ

ۡ
َن َُن +للدالاللة على الغرور،
فيهم شعورا يكون مدعاة للتعبري عن أنفسهم بضمري املتكلمني =

وقد ناب الضمري عن املبتدإ املعرفة يف االستعما وهو يد عليه ،بغرض التخصيص والتحديد
سعياً وراء تأكيد املعنى فيه ،وقد يؤتى بالضمري كي يكون شاهداً على عدم الوقوع باللبس
وبيان األمر ووضوحه ،وذلك غري جائز يف عرف أكثر النحويني ،إال أن البعض جييزه لشيوعه
يف االستعما الفصيح ،فهناك حاالت جيب فيها عودة الضمري على متأخر لفظا ورتبة حلكم
بالغية أهمها اإلمجا ثم التفصيل بعده ،بقصد التفخيم بذكر الشيء أوال مبهما ،ثم تفسريه
بعد ذلك ،ومن هذه احلاالت الضمري الواقع مبتدأ ،وخربه اسم ظاهر مبعناه ،يوضحه ويفسر

ۡ َ ذ َ ُ
َح َيات َناَ
ن َ َِه َإَِل
حقيقته ،فكأنهما شيء واحد من حيث املعنى ،مثل قوله تعاىل [ :إ ِ َ
ُّ ۡ
ٱدلن َيا].1

أما من جهة أخرى ،فقد تقدّم املسند إليه لكون ذكره أهم ،حيث يرى =السكاكي +أنّ ذلك
ˮيقع العتبارات خمتلفة؛ إما ألنه األصل وليس هناك مقتضى للعدو عنه ،وإما ألنه اسم
استفهام كقولك :أيهم منطل  ،أو ألنه ضمري شأن ومعروف أن له الصدارة كقولك :هو
 1املؤمنون37 ،
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زيد منطل  ،وإما ألن يف تقدكمه تشويقا للسامع إىل اخلرب ليتمكن يف ذهنه إذا أورده ،أو
للتفاؤ أو التشاؤم بتقدكمه أو للتعظيم أو لزيادة التخصيص‟.1
ورغم أن النحاة قد ˮشغلوا باملقا وأصوله الرتكيبية فإنهم عنوا باملقام اخلارجي وما حييط
بالظاهرة اللغوية من مالبسات تكتنفها ،تتصل باملتكلم أو املخاطب أو ظروف الكالم؛ إال أن
هذه العناية جاءت بقدر ،وذلك يف معرض الكالم عن الفهم واإلفهام ،أو لرد ما يعرض يف بناء
املادة اللغوية من ظواهر خمالفة إىل أصو النظام النحوي طلبا لالطراد احملكم ،أو يف احلكم على
ما جيوز وما ال جيوز من الرتاكيب ،أو غري ذلك مما يكون يف إطار احلرص على اللغة يف مستواها
العادي املألوف املوصل إىل فهمها‟.2
ثانيا  :اجلمل الفعلية املركبة ذات اإلطار احلملي املوسع :

األطر احلملية املوسعة هي احلمو اليت حتتوي على خمصصات لواح باإلضافة موضوعاتها
األساسية ،كما متثل له البنية التالية :
احملمو الفعلي الرئيس ≫ احلمل احلم املمةج (امسي/فعلي) ≫ احلملود اللواحق

ومتثّل له اجلملة التالية :









َ ُ ُ ۡ َ َٰ ُ َ َ َ
َ
َّس َ
ونَهَٰذاَيَ ۡو ٌمَع ِ َٞ
يقولَٱلك ِفر َ
َ َ ذ ۡ َ ۡ َ َ ُ ُ ٗ َ َۡ َ َۡ ُ ََى َ َ ُ
لَعَأ ۡم ٖرَق ۡدَقد ََِر
قَٱلما َءَ
اَفٱۡل َ
ۡرضَعيون َ
وفجرناَٱۡل َ
َ َ َ ذ َ ۡ ُ ۡ ۘۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ذ ِ َ َٰ َ ۡ ُّ ُ
ََش ٖءَنك ٍَر َ
اعَإَِل
فتولَعنهمَيومَيدعَٱدل َ
َۡ
َ َ ُ
َتريَبأ َ ۡع ُين َن َ
اَج َزا ٗءَل َِمنََكنَك ِف ََر َ
ِ ِ ِ
َ ذَ ۡ َ َُُ َ َ َ َ ََۡ َ ٞ
َونذ َرِ َ
تََعدَفكيفََكنَعذ ِاِب
كذب َ
ۡ َ
َََ ۡ َذ َۡ ُۡ َ
َف َه ۡلَم ُّ
ِنَم ذدك َِٖر َ
انَل ِلِك ِر
َّسناَٱلق ۡر َء َ
ولق َدَي
ََ ُ ْ َََ ٗ ذ َ ٗ ذذ ُُ ذ ٗ ذ
َ َ
ُ
ُ
َ
َٰ
فقالوَاَأبَشاَمِناَوَٰحِداَنتبِع َهۥََإِناَإِذاَل ِِفَضل ٖلَوسع ٍرَ َ
َۡ َ َۡ ُ َ ذ ٌ َ
َُۡ
ُۡ ََ
ۡ
ٞ
َ
َ
ۢ
شَ
قَٱَّلِك َرَعليهَِ ِمنَبين ِناَبلَهوَكذابَأ ِ َ
أءل ِ َ

 1السكاكي  :مفتاح العلوم ،ص195
 2عبد احلميد السيد  :دراسات يف اللسانيات العربية ،ص125
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َ ََُۡ َ َٗ ذ ۡ َ ذ ُ َۡ
شَ
ابَٱۡل ِ َُ
ونَغداَم ِنَٱلكذ َ
سيعلم َ
ُّ ۡ
َ ذ ُ ْ َ َٰ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ َ َ
َمق َتد ٍَِر َ
يز
ز
َع
كذب َ
واَأَِبتَٰيتِناَِّ ِهاَفأخذنهمَأخذ ِ ٖ




َ َ

َ ذ

َ َ َ ۡ ُ ۡ ۘۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ذ ِ َٰ ۡ ُّ ُ
ك ٍَر] ذات
اعَإَِلََشءَٖن
بينما تبدو اجلملة الفعلية يف قوله تعاىل [فتولَعنهمَيومَيدعَٱدل َ

بنية خمالفة عما عهدناه يف اجلمل السابقة ،فهي مجلة مركبة بالنظر بنيتها التحتية؛ تشمل محال
اعرتاضيا كمثله (احلمل احلد املدمج) ،ألنه يشكل بالنسبة للحمل الرئيس ( ) حدّا
الحقا ،حيث وردت محو اجلملة املركبة مدجمة بعضها يف بعض ،ويوجد بينها تداخل
تركييب ،وهي تشكل بالنظر إىل احملمو الرئيس (األمري) حدا الحقا ،وهذا (احلمل احلد
املدمج) حيل حمل االسم يف أخذ الوظائف الداللية والرتكيبية والتداولية ،إذ إن احملمو الرئيس
يد على واقعة =العمل ،+وموضوعه األو وهو املوضوع الفارغ معجميا (ـــ )Øأو الضمري
املسترت وجوبا (أنت) باصطالح النحو القديم،الذي حيمل الوظيفة الداللية =املنفذ +والرتكيبية
=الفاعل ،+والوظيفة التداولية =احملور ،+ويسند ملوضوعه الثاني (اجلملة املعرتضة) الوظيفة
الداللية =الزمان +ويأخذ تداوليا موقع =الذيل(+م ،)³إذ كمكن التمثيل للبنية املكونية هلذه اجلملة
كما يلي :
 ـــــ

فـ

فــا°

 







  

ص¹

زم

فـ

فــا

ص²

ص³

محل رئيس

محل مندمج

أما البنية التحتية للجملة فيتم متثيلها كالتالي :
 
   
 
 
   
  
 
      
 
  
   

[أمر مس تا (توىل } :فعل{ فـ) (س )Ø_( :¹منفـ فــا °مح (س( ))¹س( :²عنهم) متقـ
 
 
ص ¹م( ³س [ ))²ي د ع } :فعل{ فـ (س( :¹الداع) منفـ فـا مح (س(( ))¹س ( :²

 )ص ²م( ³س( ]))²س( :³يوم  ). .زم ص ³م( ³س] ))³
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ُ ۡ َ

َ

ُ
َٰ ُ َ َ
َ
َّس] فهي مجلة فعلية مركبة ألن حمموهلا
ونَهَٰذاَيَ ۡو ٌمَع ِ َٞ
أما يف قوله تعاىل َ [ :يقولَٱلك ِفر َ

األو فعلي ،ألنها تتكون من حممولني (األو فعلي والثاني امسي) ،ويد ّ احملمو الفعلي يف
هذه اجلملة على واقعة =العمل ،+كما أنها ثنائية احلد ،وحمموهلا الفعلي يأخذ حدين موضوعني
أساسيني ،موضوعه األو هو ضمري اجلمع املتصل (واو اجلماعة) الذي حيمل الوظيفة الداللية
=املنفذ +والرتكيبية =الفاعل ،+والوظيفة التداولية =احملور ،+أما موضوعه الثاني فهو (اجلملة
االمسية/مجلة مقو القو

) ،إذ بالنظر إىل البنية التحتية للجملة االمسية []  

فإنها محل مدمج يف احلمل الرئيس وحَدًّا موضوعاً حملموله ،مع األخذ بعني االعتبار أن احلمل
َ

َ
َ
َّس] يأخذ من الوظائف الداللية والرتكيبية والتداولية ما كمكن أن يأخذه
احلد املدمج [هَٰذاَيَ ۡو ٌمَع ِ َٞ

احلد االسم ،وهو كمثل وظيفة =املفعو  +تركيبيا و=املتقبل +دالليا و=بؤرة جديد +تداوليا ،بِعَدِّ
هذه اجلملة جوابا عن اجلملة :ماذا يقو الكافرون؟
وللحديث أكثر عن اجلمل الفعلية املركبة ،البد من التذكري بأنه سب التنبيه إىل أن ˮاجلملة
املركبة هي مجلة تتضمّن أكثر من محل واحد‟ ،1فالعالقة اليت كمكن أن تنشأ بني مجلتني إما
أن تكون عالقة إدماج وتبعبة أو عالقة تبعية دون إدماج أو عالقة استقال وعدم إدماج،2
ووفقا لقاعدة اإلدماج اليت اقرتحها =أمحد املتوكلˮ +تعدُّ مجلة مدجمة كل محل يشكل بالنظر
إىل احلمل الرئيس (احلد املدمج) حدا (موضوعا أو الحقا) أو جزءاً من حد‟ ،3حيث تسند
إىل احلمل احلد املدمج الوظائف الداللية والرتكيبية والتداولية اليت تسند إىل احلد االسم.
َ

ۡ

ۡ

َ ۡ

َ َ ۡ َذ َۡ َُۡ َ
ان ََل ِلِكر َف َهل َم ُّ
ِنَم ذدك َِٖر] ،فإن هذه اجلملة
َ
وبالنظر يف قوله تعاىل[ :ولق َد َيَّسنا َٱلقرء
ِ

مركبة تتكون من محل فعلي وآخر امسي ،حيث يد ّ احملمو الفعلي على واقعة =العمل +كما
أنها ثنائية احلد ،فمحموهلا الفعلي يأخذ حدّين موضوعني أساسيني ،وموضوعه األو هو
 1أمحد املتوكل  :املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العربي األصول و االمتداد ،ص114
 2ينظر  :أمحد املتوكل  :اللسانيات الوظيفية ــ مدخل نظري ،ص92
 3املرجع نفسه  :ص 114
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ضمري مجع املتكلمني (نا) ،الذي حيمل الوظيفة الداللية =املنفذ +والرتكيبية =الفاعل،+
والوظيفة التداولية =احملور ،+ويسند ملوضوعه الثاني (القرآن) الوظيفة الداللية =املتقبل+
والوظيفة الرتكيبية =املفعو  +والوظيفة التداولية =احملور. +
ۡ

وما يالحظ أن احلد الالح (ل ِلِك َِر) الذي حيمل الوظيفة الداللية =العلة ،+يتموقع يف
املوقع (ص) ،وذلك ألنه ˮال حيمل وظيفة تركيبة ،وال وظيفة تداولية خارجية أو داخلية
ختوهلا التموقع يف موقع الصدر األو أو الثاني‟ ،1كما أن احلمل املندمج يف هذه اجلملة املركبة
َ ۡ

[ف َهلَم ُّ
ِنَم ذدك َِٖر] هو محل امسي يتكون حمموله يف اجلملة يتكون من مركب ظريف هو احملمو

الفارغ معجميا (_ )Øأو املقدّر باصطالح النحو القديم (اسم اإلشارة ˮهناك‟) ،كما أنه أحادي

احلد ألنه يتكون من موضوع واحد وهو املوضوع اجملرور لفظا املرفوع حمال ( ُّم ذدك َِٖر) ،وهو يؤدي

الوظيفة الداللية =احلائل +والوظيفة الرتكيبية =الفاعل +والوظيفة التداولية =احملور.+
وعليه ،فإنه يتم التمثيل هلذه اجلملة حسب البنية املوقعية التالية :
 
 

م¹



ف فــا





مفـ

ص

__ 

م¹

فـاº

 

مص

بينما تكون البنية التحتية للجملة كالتالي :

ۡ َ
َََ ۡ َذ َۡ ُۡ َ
َف َه ۡلَم ُّ
ِنَم ذدك ِٖرَ
انَل ِلِك ِر
َّسناَٱلق ۡر َء َ
ولق َدَي

[خب مض تا (يسّر }فعّل{ فـ) (س : ( :¹اهلل) (س ))¹منفـ فا مح (س)( :²
(س ))²متقـ مفـ مح (س( )( :³س ))³عل بؤجد (س( )  ( :⁴س)¹
عل بؤجد]
 1حييى بعيطيش ،حنو نظرية وظيفية للنحو العربي ،ص267
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ۡ

َذ َۡ ُ َ
ان) مبعنى هوّناه،1
َّسناَٱلق ۡر َء َ
وبشأن هذه اآلية فقد روى =الطربي +عن =جماهد +أنه فسّر (ي َ
َ

ۡ

ۡ َ ۡ

َ َ ۡ َذ َۡ ُ َ
انَل ِلِكرَف َهلَم ُّ
ِنَم ذدك َِٖر] للحفظ ،فليس من كتاب يُحفظ
َّسناَٱلق ۡر َء َ
وقا =الفراء[ +ولق َدَي
ِ

ظاهرًا غريه . .2وقا =الزخمشري +أي سهلناه لالتعاظ واالدّكار ،بأن شحناه باملواعظ الشافية،
وصرفنا فيه من الوعد والوعيد فهل من متعظ.3

ََ ُ ْ َََ ٗ ذ َ ٗ ذذ ُُ ذ ٗ ذ
َ َ
ُ
ُ
َ
َٰ
أما يف قوله تعاىل [ :فقالوَا َأبَشاَمِناَوَٰحِداَنتبِع َهۥَ َإِنا َإِذاَل ِِف َضل ٖل َوسع ٍَر] ،فقد تقدّم

املفعو يف االستفهام اإلنكاري ،حيث أنكروا أن يكون البشر ممن يصح اتباعه وأن يكون مبعوثا
من عند اهلل ،فإنهم كانوا ينكرون ذلك ،ويرون أن الرسو " جيب أن يكون ملكاً 4بدليل

ۡ َ ُۡ ذ ََ ُۡ ٞ
َ َ َٰ َ ذ َ َ  َ َ َ ُ ُ ۡ ُ ُ ۡ ٞذ َ
نَي ََتفَّلَ
َش َمِثل َنا] ،5وقوهلم [ :ماَهذا َإَِل َبَش َمِثلكم َي ِريد َأ
قوله [ :إِن َأنتم َإَِل َب
َۡ
َ َۡ ُ ۡ َ َۡ َ َ ذُ َ َ َ َ َ َى َ
ك ٗة ذ
َم َ
اَس ِم ۡع َناَب َه َٰ َذاَِف َ
6
ِي]
َءابَائ ِ َناَٱۡل ذول ََ
عليكمَولوَشاءَ َ
ِ
ِ
ٱّللَۡلنزلَملئ ِ
وقد وردت اهلمزة يف قوله تعاىل ( ََأب َ َ ٗ
َشا) لالستفهام اإلنكاري والنفي واالستبعاد ،وما ذكره

أبو حيان من التقرير يقصد به التقرير بالنفي ،فال تعارض بني املعنيني ،أي خاطب اهلل تعاىل
قريشا والناس بعدهم ،فأمرهم بذكر نعمه.
وكما هو معلوم ،فإن أداة االستفهام هي املكوِّن الرئيس جلملة الطلب؛ ˮمن قِبل أنه حرفٌ
دخل على مجلة تامّةٍ خربيّة ،فنقلها من اخلرب إىل االستخبار؛ فوجب أن يكون متقدِّماً عليها
ليفيد ذلك املعنى فيها‟ ،7وشأنها _ من حيث الصّدارة _ شأن حروف املعاني اليت تؤثِّر يف
 1ينظر  :حممد بن جرير الطربي  :جامع البيان عن تفسري آي القرآن ،حتقيق عبد اهلل الرتكي ،دار هجر للطباعة والنشر،
القاهرة ،ط96/27 ،2111 ،11
 2ينظر  :الفراء  :معاني القرآن118/13 ،
 3ينظر  :الزخمشري  :الكشاف435/4 ،
 4ينظر  :منري حممود املسريي  :دالالت التقديم والتأخري يف القرآن الكريم ،ص628
 5ابراهيم 11 :
 6املؤمنون 24 :

 7ابن يعيش  ،شرح املفصل114/5 :
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معنى اجلملة ،وما ال جيب ان نغفل عنه هو أنّ ˮكلَّ ما يغيّر معنى الكالم ويؤثِّر يف مضمونه،
وكان حرفاً ،فمرتبته الصدر؛ كحروف النفي وحروف التنبيه واالستفهام‟

1

والسّ ّر وراء ذلك خشية اللبس؛ فـ ˮإنّما كان للشرط واالستفهام والعرض والتمين وحنو
ذلك مماّ يُغيِّر معنى الكالم مرتبةُ التصدّر؛ ألنّ السامع يبين الكالم الذي مل يُصدَّر باملغيِّر
على أصله ،فلو جُوِّز أن جييء بعده ما يغيِّره ،مل يهدرِ السامع إذا مسع بذلك املغيِّر  :أهو
راجعٌ إىل ما قبله بالتغيري ،أو مُغيِّرٌ ملا سيجيء بعده من الكالم؛ فيشوّشُ لذلك ذهنه‟

2

وتقدمِه على اللفظ هذا من جهة تكفُّل النظام
وكان ذلك من أدلّة متكّن املعنى يف أنفسهم ُّ
النحوي للّغة بأمن اللّبس سعياً إىل غاية االتصا اللغوي ،وهي اإلبالغ ببيان ،وأما من
الوجهة البالغيّة فتقديم أداة االستفهام عن سائر عناصر مجلتها يقتضيه االهتمام واالعتناء
به ،يقو =السكاكي +يف تقرير هذاˮ :وليس خيفى أنّ الطلب إنّما يكون ملا يهمُّك ويعنيك
شأنُه ،ال ملا وجودُه وعدمُه عندك مبنزلةٍ ،وقد سب أنّ كونَ الشيء ُمهِما جهةٌ مستدعِيةٌ
لتقدكمه يف الكالم؛ فال يُعجبهك لزومُ كلمات االستفهام صدرَ الكالم ووجوبَ التقديم‟

3

وبالنظر إىل البنيةِ الرتكيبيةِ لالستفهام يف اجلملة املصدّرة باهلمزة ،فقد جاء االستفهامُ مقدّماً
فيه االسم على الفعل ومل يأتِ بفعل االتباع بعدها؛ ألنّ أمر ذلك واقع ،والسؤا إمنا هو
عن فاعله ،لذلك فاالستفهام ˮغري حيقيقي بل ورد جمازاً ،الغرض منه اإلنكار على الرسو
" النبوة والرسالة ألنه من جنسهم ،وطلبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر ،وهم
املالئكة ،وداللة لفظة (منا) تفيد املماثلة على سبيل أقوى ،أما (واحداً) فإنكارٌ منهم أن تتبع
األمة رجال واحدا ،وإن فعلوا ذلك فَهُم يف تيهٍ وحرية وجنون _ على حد زعمهم _‟. 4

 1الرضي  ،شرح الكافية 336/4 :
 2املرجع نفسه. 257/1 ،
 3السكاكي  :مفتاح العلوم ،ص319
 4أبو حيان األندلسي  :البحر احمليط ،ص 178
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َ

َۡ َ َۡ ُ َ ذ ٌ َ
َ ۡ
َُ َ
ۡ ََ
َك ذذ ٌ
ابَ
ش] ،فإن املكون (هو
اب ََأ ِ َٞ
قَٱَّلِك َُرَعل ۡيهَِ ِم ۢنَبين ِناَبلَه َوَكذ
أما قوله تعاىل [ :أ ُءل ِ ََ

ش) شغل مؤخرة اجلملة ،مبقتضى القاعدة املوقعية ،اليت جتعل وظيفة الذيل تتميز جبملة
أ ِ َٞ
َ ذ

َ

من اخلصائص أهمها أن موقع الذيل خارج عن محل اجلملةُ ( ،ه َوَكذ ٌ
ش) يف اجلملة
ابَأ ِ َٞ

ليس موضوعا من موضوعات احملمو الفعلي =ألقيَ ،+فبعد أن أخذ هذا احملمو موضوعه
األساس اإلجباري =الذكر +والحقه االختياري =عليه من بيننا ،+وبعد أن استكمل محل
اجلملة كل مواقعه الداخلية ]فـ ،فـا ،ص ،¹ص ، [²جاء دور الذيل =م +³ليوضح لبس
االستفهام ،إذ أن وظيفة الذيل هي أن يعدِّ املعلومة السابقة املتصلة باملكون امللح (ص،)¹
وهي اإلنكار والتكذيب واالحتقار والذم .

َ ۡ
َۡ ُ َ َ
ۡ ََ
ابَأ َ ِ ٞ
َك ذذ ٌ
شَ
قَٱَّلِك َُرَعل ۡيهَِ ِم ۢنَبَ ۡين َِناَََََبلَهو
ََأ ُءل ِ ََ
ذيل تصحيح

بؤ جد

ُّ ۡ
َ ذ ُ ْ َ َٰ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ َ َ
َ
يزَمقتد ٍَِر]  ،فإن اهلل عز وجل
أما يف قوله تعاىل [ :كذب َ
واَأَِبتَٰيتِناَِّ ِهاَفأخذنهمَأخ َذَع ِز ٖ

قد عد عن صيغة =الفاعل +إىل صيغة =افتعل +فلم يقل = :قادر ،+ألن الصيغة الثانية أبلغ
كما أنها حتق قيما تداولية وإبالغية أخرى ،إذ بيّنت شدة األخذ الصادر عن قوة الغضب،
كما أفادت الداللة على بسط القدرة ،فاملقتدر أبلغ يف البسطة من القادر ،هذا من جهة ،أما
ََ ۡ

من جهة أخرى فقد ورد الفعل [فأ َخذ َنَٰ ُه َۡم] ليحق وظيفة مقامية؛ ألن اهلمزة والـخاء والذا

أصل واحد ،واألصل حَوهز الشيء ومجعه ،تقو أخذت الشيء آخذه أخذا ،قا =اخلليل:+
ˮهو خالف العطاء ،وهو التناو واألخيذ :األسري ،وآخذه بذنبه مؤآخذة‟ ،1وهنا ال بد من
التفري بني األخذ والتناو وهو  ˮأ ّن التناو أخّذ الشيء للنفس خاصة ،أال ترى أنك ال تقو
تناولت الشيء لزيد ،كما تقو أخذته لزيد ،فاألخذ أعم ،وقيل التناو  ،أخذ القليل املقصود
 1الفريوزابادي  :القاموس احمليط475 / 1 ،
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اليه ،وهلذا ال يقا تناولت كذا من غري قصد اليه ،ويقا أخذته من غري قصد‟ ،1أما دالالت
(أخذ ـ أختذ ـ آخذ) ومعانيها يف القرآن الكريم فهي كثرية ،ومتعددة حبسب السياق الذي ترد

ُّ ۡ
َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ َ َ
َ
يزَمقتد ٍَِر] إىل معنى (عذّب
فيه ،فقد خرج الفعل (أخذ) يف قوله تعاىل[ :فأخذنهمَأخذَع ِز ٖ
َ َ َ َٰ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ َٰ َ َ َ
َظَٰل َِم ٌةَۚٗإ ذنَأ َ ۡخ َذ َهُۥََأَ ِۡلمَٞ
ىَو َِه
َربِكَإِذاَأخذَٱلقر َ
ِكَأخذ َ
وعاقب) ،كما يف قوله تعاىل[ :وكذل َ
ِ
َ َۡ
ۡ َۡ َ َ ذ
َ
َ
ِنَق ۡبلِهمَۡ
َ
َ
ِين َم
َوٱَّل َ
ب َءا ِل َف ِرعون َ
ِيد] ،2أخذ القرى أي عذبها ،3ويف قوله تعاىل[ :كدأ َِ
شد ٌَ
ِ ۚٗ
َ ذ ُ ْ َ َٰ َ َ َ َ َ ُ ُ ذ ُ ُ ُ ۡ َ ذ ُ َ ُ ۡ َ
4
اب]  ،أخذهم اهلل أي عاقبهم اهلل بسبب
ٱّللَشدِيدَٱلعِق َِ
َو َ
ٱّللَبِذنوب ِ ِهمۗۡ َ
كذبواَأَِبتَٰيتِناَفأخذهمَ َ
َ َ َ ْۡ َ ُ َ َ ۡ ََ َ َ ُ ۡ َ ۡ َٗ
ذ
َ ً 6
ذنوبهم ،5ويف قوله تعاىل[ :فعصوَا َرسول َرب ِ ِهم َفأخذهم َأخذة َراب َِي َة]  ،أخذهم مبعنى
َ ًُ َ َ ۡ َ َ
َ ُۡ ذ ۡ َۡ َ َۡ َ
اَعلَ ۡيه َ
اص ٗب َ
اَوم ِۡن ُهمَ
َِح
ن
ل
س
ر
َأ
ن
مَم
ه
ن
م
ف
َ
َ
ۦ
َ
ه
ب
ۢن
ذ
عاقبهم ،7وكذلك يف قوله تعاىل [ :ف َ
ِ
لُكَأخذناََب ِ ِ َِۖ ِ
ذ ۡ َ َ َُۡ ذ ۡ َ ُ َ ُۡ ذ َ ۡ
َۡ َ َ ُۡ ذ ۡ َ ََۡۡ ََ َ َ ذُ ۡ
ٱّلل َ ِ َۡلظل َِم ُه ۡمَ
ۡرض َومِنهمَمن َأغرقنا َۚٗوماََكن َ َ
مَم ۡن َخ َسف َناَبِهَِٱۡل َ
من َأخذته َٱلصيح َة َومِنه
َ
َ ُ َْ ُ َ ُ ۡ َۡ
َ
ون] ،8أخذنا بذنبه  :أي عذبنا َ .
َيظل ُِم َ
نََكنواَأنفسهم َ
ك َ
َول َٰ ِ

والقو بأنّ احملموالت املركبة  ˮتتضمّن أكثر من محل واحد‟ ،9حييل إىل أن العالقة اليت
كمكن أن تنشأ بني مجلتني إما أن تكون عالقة إدماج وتبعبة أو عالقة تبعية دون إدماج أو عالقة
استقال وعدم إدماج ،10ووفقا لقاعدة اإلدماج اليت اقرتحها =أمحد املتوكل+؛ إذ ˮتعد مجلة
 1أبو هالل العسكري  :الفروق اللغوية ،حتقيق حسام الدين القدسي ،بريوت ،1981 ،ص113
 2سورة هود 112 :
 3ينظر  :أبو عبد اهلل الدامغاني  :الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهلل العزيز ،حتقيق عزمي عبد احلميد علي ،بريوت،
ط ،2113 ،11ص119
 4سورة آل عمران 11 :
 5ينظر  :أبو عبد اهلل الدامغاني  :الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهلل العزيز ،ص119
 6سورة احلاقة 11 :
 7ينظر :الفخر الرازي  :التفسري الكبري184/29 ،
 8سورة العنكبوت 41 :
 9أمحد املتوكل  :املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العربي األصول و االمتداد ،ص114
 10ينظر  :أمحد املتوكل  :اللسانيات الوظيفية  ،ص92
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الفصل الثاني

مدجمة كل محل يشكل بالنظر إىل احلمل الرئيس (احلد املدمج) حدا (موضوعا أو الحقا) أو
جزءًا من حد‟.1
وأخريا جيب التنبيه إىل أن القرآن الكريم يتميز بتماسك بنيته ونظامه الداخلي ،وإضافة
إىل هذا ،فهو يتميز مبيزة أخرى تتمثل يف ذلك اجلانب الذي يشكل طابعه الوظيفي التداولي،
ويتجلى ذلك يف تنوع تراكيب النص القرآني حبسب أحوا املخاطبني :بني مؤمن به ،وبني
مشكك فيه مرتدد عنه ،وبني كافر ال يرجى منه إكمان ،ومعاند ترجى توبته  . .فكل حالة من
هؤالء تتطلب تركيبا لغويا خاصا ،وهذا ما رامته تراكيب اآليات الكركمة يف هذا الفصل ،إذا مت
النظر إليها من منظار النحو الوظيفي ،فهناك كثري من الباحثني والدارسني العرب من ذهب إىل
أن هذه النظرية تنافس الكثري من نظريات علم اللغة احلديث ،بل وتقف بكربياء كتفا إىل كتف
مع غريها من النظريات ذات التوجه الوظيفي ،فهي نظرية هلا عراقتها يف الرتاث العربي ،وإىل
هذا الرتاث يُرجعها كثري من املشتغلني حبقل اللسانيات الوظيفية ،بل هناك من يعدّها امتدادا له
دون زيادة فيه على حد قو =ابراهيم مصطفى= : +فجمهور النحاة مل يزيدوا به يف أحباثهم
النحوية حرفا ،وال اهتدوا منه بشيء ،وآخرون منهم أخذوا األمثلة اليت ضربها =عبد القاهر+
بيانا لرأيه ،وتأييدا ملذهبه+

2

 1املرجع نفسه  :ص 114
 2ابراهيم مصطفى  :إحياء النحو ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة ،دط ،2113 ،ص19

012

الفصل الثالث
الجملة االسمية في سورة القمر
=بنيتها ووظيفتها+

اجلمل االمسي يف سورة الدقمر =بنيتها لولوظيفتها+

الفصل الثالث

تُحَلَّلُ البنيات الرتكيبية انطالقا من تعبريها عن وظيفة خُصَّت بها يف ظروف مقامية معينة ويف
سياقات حمددة ،وعلى أساس من هذا يكون الكالم وف بنية الرتكيب وشكله ˮويبدو أن إشارة
العرب القدماء إىل أن الوظائف الداللية هلا دور يف حتديد رتبة املكونات ال ختلو من معقولية ،على
مستوى احلدس على األقل‟.1
تركز الدراسات اللغوية ذات التوجه الوظيفي يف حتليل البنيات والرتاكيب على عالقتها
بوظائفها التداولية ،من خال املزج بني النحو والبالغة ،وذلك ما أقرّه اللغويون العرب
القدامى ،إذ مل يكونوا بعيدين عن روح الدرس الوظيفي_التداولي املعاصر ،لكن هذا ال يعين
تطاب التصورات واملبادئ واملنطلقات ،ذلك ألن ˮمنهج النحاة يف وصف الرتاكيب يف العربية قام
من خال إفراد باب لكل وظيفة ،فصّلوا فيه قيودها الصرفية والنحوية ،وأبعادها املعنوية اليت
تتفاوت فيها الوظائف؛ فمنها ما يربز فيها اجلانب الوظيفي أو الرتكييب ،وأخرى يربز فيها اجلانب
الداللي ،وثالثة يربز فيها البعد التداولي‟

2

صص للجملة االمسية يف سورة القمر ،عمد الباحث إىل تقسيم
ويف هذا الفصل الذي خُ ِّ
هذا النوع من اجلمل وف ما ارتضته نظرية النحو الوظيفي إىل مجل امسية بسيطة وأخرى مركبة،
ثم النظر فيها من حيث كونها مثبتة أو منفية ،مع األخذ بعني االعتبار أن النفي يف هذه السورة
الكركمة مل يرد بشكل صريح ،ولكن بدت صوره الضمنية جلية يف بعض الرتاكيب والصيغ ،من
خال ما حتدثه بعض األدوات العارضة اليت كانت حبلى بالدالالت الوظيفية .

املبحث األول  :اجلمل االيمسية البسيطة :
 1أمحد املتوكل  :الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،ص51
 2عبد احلميد السيد  :دراسات يف اللسانيات العربية ،ص121
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هذا البحث قائم يف أساسه على رصد مكونات تركيب اجلمل عامة واجلملة االمسية
خاصة ،أي اجلملة اليت تنحصر يف املبتدإ واخلرب وأمناطها مبستوياتها املتعددة املستعملة يف هذه
السورة؛ لبيان دالالتها داخل النص ،منطلقا من فكرة أن فهم اللغة يستوجب فهم الكيفية
اليت تعمل بها النصوص ،وأن لسياق املوقف أثرًا يف بناء النص ،من حيث إنّ للسياق الذي
ترد فيه اآليات مسة تعبريية خاصة ،فرتد فيه ألفاظ معينة حبسب تلك السمة.
تعد اجلملة البسيطة (امسية أو فعلية) أصغر شكل كالمي منطوق أو مكتوب ،1إذ هي
تتكون يف أبسط صورة هلا من كلمتني أسندت إحداهما إىل األخرى ،فإذا تقدم املسند إليه
على املسند كانت اجلملة امسية ،وإذا تقدم املسند على املسند إليه _ وكان املسند فعال_ كانت
اجلملة فعلية.
وملا كانت اجلملة البسيطة هي الوحدة الكالمية الصغرى ،فإنها تتضمن يف نظام سياقها
الرتكييب عملية إسنادية واحدة ،مع إمكان إدخاهلا يف تركيب أوسع وأكثر تعقيدا ،حسب
مقتضيات السياق ،ومتطلبات املقام ،2قا سيبويه = :هذا باب االبتداء ،فاملبتدأ كل اسم
ابتدئ ليبنى عليه الكالم ،واملبتدأ واملبين عليه رفع ،فاالبتداء ال يكون إال مببنى عليه . .
فاملبتدأ األو واملبين ما بعده عليه ،فهو مسند ومسند إليه ،3+أي مسند إليه ومسند ،فّقدم
وأخر .
ومن هنا كمكن تعريف اجلملة االمسية البسيطة بأنها تركيب لغوي يتكون من مسند إليه
ومسند يف أصغر صورة هلما ،يفيدان فائدة حيسن السكوت عليها ،هذا والغرض األساسي
من التعبري باجلملة االمسية بأمناطها الـمختلفة ،هو إثبات املسند للمسند إليه ،من غري داللة

 1ينظر :مهدي املخزومي  :يف النحو العربي _ نقد وتوجيه ،ص 33
 2ينظر :حممد إبراهيم عبادة  :اجلملة العربية دراسة حنوية لغوية153 ،
 3سيبويه  :الكتاب126/2 ،
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على جتدد واستمرار ،من حيث وضعها األصلي ،وقد يقصد بها الدوام واالستمرار إذا
دلت قرينة على ذلك ،وقد يقصد بها التجدد واحلدوث إذا كان خربها مجلة فعلية
واجلملة االمسية _ من منظور النحو الوظيفي _ هي اليت يكون ˮحمموهلا مركبا امسيا أو
صِ ِفيًا أو حرفيا أو ظرفيا ،وفقا للبنية املوقعية العامة للجملة االمسية‟.1
أوال  :اجلمل االيمسية البسيطة املثبتة :
سب الذكر أن اجلملة االمسية البسيطة هي اليت مل تتعدد فيها العالقات االسنادية ،وإمنا
تضمنت عملية إسنادية واحدة ،كما متثل هلا البنية التالية :
احملمو االمسي الرئيس ≫ خمصص االثبات ≫ حملود ةوضوعات ≫ حملود لواحق

ومتثّل هلا اجلمل التالية :












ٞ
س ۡ
ِح ٞر ُّ
َم ۡس َت ِمرَ
ٞ
َو ُ ُُّكَأَ ۡمر ُّ
َم ۡس َت ِق َر
ٖ
َ َ
َ
هَٰذاَيَ ۡو ٌمَع ِ َٞ
َّس

َۡ ٞ
َم ُنونَ
َف َه ۡلَم ُّ
ِنَم ذدك َِٖر َ
َ َ ذ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُّ َ
كأنهمَأعجازََن ٖلَمنق ِع َٖر
ذ ٗ ذ َ
َض َلَٰل َ
َو ُس ُع ٍَر
إِناَإِذاَل ِِف
ٖ
ٗ ذ
ذ ُ ُ ْ َ
اَم ۡرسِلواَٱِلذاقةََِف ِۡت َنةَل ُه َۡم
إِن
ُ ُّ ۡ ُّ ۡ َ
بَُّم َت َٞ
ض
ُك ِ
َش ٖ
َۡ ُ َ
ِيع ُّ
َم َ
َُج ٞ
نت ِ َٞ
ص
َنن
َو َكبري ُّ
َو ُ ُُّك َ
َصغِري َ
َم ۡس َت َط ٌَر َ
ٖ ِ ٖ

 1أمحد املتوكل  :من قضايا الرابط يف اللغة العربية ،منشورات عكاظ ،الرباط ، 1987 ،ص 41
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ويف تفصيل اجلملة االمسية يف قوله تعاىل ،] [ :فإنها مجلة امسية بسيطة
مثبتة؛ إذ ˮيكون حمموهلا مركباً امسيا أو صفيا أو حرفيا أو ظرفيا‟ ،1واحملمو يف هذه اجلملة
اسم يتكون من مركب امسي هو [ ،]وحده هو املوضوع الفارغ معجميا (ـــ )Øأو املقدّر
باصطالح النحو القديم (الضمري احملذوف أو اسم اإلشارة عادة) ،وهو يؤدي الوظيفة الداللية
=الصفة +والوظيفة الرتكيبية =الفاعل +والوظيفة التداولية =احملور. +
كما كمكن القو _ بهذا الصدد _ إنّ حذف املبتدإ يف قوله تعاىل [ ] جاء لتحقي
أغراض مقامية تداولية حبتة؛ فاحلذف يف اصطالح البالغيني ˮهو ما يكون حبذف كلمة أو
مجلة أو أكثر من مجلة مع قرينة تعني احملذوف‟ ،2وأدقُّ وصف هو ما قاله =عبد القاهر
اجلرجانيˮ +هو باب دقي املسلك ،لطيف املأخذ ،عجيب األمر ،شبيه بالسحر ،فإّنك ترى
به ترك الذكر أفصح من الذكر ،والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ،وجتدك أنط ما تكون
إذا مل تنط وأمت ما تكون بياناً إذا مل تنبِ‟ ،3وقد رأى كثري من علماء البالغة أن للحذف
مرتبة مميزة ،فكانوا كمتدحونه ويفضلونه على سائر الكالم ،وقد عدّه بعضهم البالغة نفسها؛
فقد ˮسُئل =الرومي +عن البالغة قا  :حسن اإلقتضاب‟ ،4ويقو =سيبويه +يف كتابه :
ˮفمما حذف وأصله يف الكالم غري ذلك مل يك وال أدر وأشباه ذلك‟ ،5فقد ˮأشار إىل
وقوع احلذف سواء كان متصالً بالصيغ أو بالرتكيب وبيّن كيفية االستدال على احملذوف وهو
ما يُعرَف باألصلية والفرعية ،ويقرر =ابن جين +أ ّن الـحذف
 1حييى بعيطيش ،حنو نظرية وظيفية للنحو العربي ،ص282
 2اخلطيب القزويين  :اإليضاح يف علوم البالغة ،حتقيق إبراهيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،11
 ،2112ص 182
 3عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز ،ص146
 4شوقي ضيف  :البالغة تطور وتاريخ ،دار املعارف ،القاهرة ،1995 ،ص36
 5سيبويه  :الكتاب25/11 ،
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يعرتي اجلملة واملفردة واحلرف واحلركة‟.1
إال أن حذف املبتدإ _ كما هو الشأن يف هذه اجلملة _ يكتسي أهمية بالغة ملا حظي به من اهتمام
النحاة ،إذ يعدُّ املبتدأ من املصطلحات النحوية اليت شاع استعماهلا للداللة على ما يُبتدأ به من
األمساء ،فقد عرفه =سيبويه +قائالً ˮ :فاملبتدأ كلُّ اسمٍ ابتدئَ ليُهبنَى عليه الكالم ،واملبتدأ،
والعوامل غريه‟ ،2وعرفه =ابن السراج +يف أصوله بأنّه ˮما جردته من عوامل األمساء ومن
األفعا واحلروف وكان القصد فيه أن جتعله أوالً لثانٍ مبتدأ به ،واملبتدأ يبتدأ فيه باالسم،
احملدث عنه قبل احلديث‟.3
أما =اجلرجاني +فلم يكن تناوله هلذا املصطلح شبيهاً بتناو السابقني له؛ إذ خالفهم يف
اإلشارة إىل مفهومه ،ومن ذلك إشارته إىل ˮأن املبتدأ إنّما يؤتى به ليخرب عنه‟ ،4وي هدعَمُ
ذلك قولُه يف الدّالئلˮ :إن املبتدأ مل يكن مبتدأ ألنّه منطوق به أوالً ،بل كان املبتدأ مبتدأ ألنّه
مسَند إليه ومثبتٌ له املعنى‟ ،5ومن ذلك يتبني أن =اجلرجاني +يف تناوله للمبتدإ ،قد مجع
بني املعنى الوظيفي (اإلسناد) ،واملعنى الرتكييب الذي جيمع اإلسناد مع الوظائف األخرى،
وصوالً إىل الناتج الداللي ،وذلك استناداً إىل نظريته الداللية يف النظم ،وي هدعَمُ ذلك تعليلُه
ملسألة تقديم املبتدإ على اخلرب لفظاً ،فأشار إىل أن هذا التقديم هو حكم واجب ،من جهة
أن املبتدأ هو الذي يثبت له املعنى ويسند إليه ،يف حني أن اخلرب هو الذي يثبت به املعنى
ويسند ،أي أن املبدأ الداللي يف إثبات املعنى وإيصاله ،هو الذي فرض هذا احلكم ،ال املبدأ

 1ابن جين  :اخلصائص361/1 ،
 2املربد  :املقتضب126/4 ،
 3ابن السراج  :األصول يف النحو.58/11 ،
 4عبد القاهر اجلرجاني  :املقتصد يف شرح االيضاح. 211/1 ،

 5عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز ،ص. 189
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اللفظي الذي ذهب إىل أن املبتدأ (مبتدأٌ)؛ ألنّه يف اللفظ مقدم مبدوء به ،ولو كان ذلك
صحيحاً ،لكان ينبغي أن خيرج املبتدأ عن كونه مبتدأً يف أحوا أخرى ،حنو
قوهلم  :منطل زيد ،فضالً عن استحالة القو  :إن هناك خرباً مقدما يف اللفظ والنيةُ فيه
التأخري ،1وقد أشار =الرضي +يف شرحه لكافية ابن احلاجب إىل ما يتف ورأي =اجلرجاني+
هذا بقوله ˮ :إّمنا كان أصل املبتدإ التقديم ،ألّنه حمكوم عليه ،والبد من وجوده قبل احلكم،
فقصد يف اللفظ أيضاً أن يكون ذكره قبل ذكره احلكم عليه‟ ،2وبذلك يكون =اجلرجاني_ +
يف تفسريه للمبتدإ اعتماداً على املبدإ الداللي يف إيصا املعنى _ قد خالف =سيبويه +ومن سبقه
من العلماء ،ولعلّ يف هذا الكالم ما يثبت خطأ ما ذهب إليه بعض الباحثني من أن
=اجلرجاني +يف استعماله للمبتدإ كان متابعاً للنحويني ممن سبقوه ،فبعد أن ورث احملاوالت
النحوية السابقة دراسةً واستيعاباً يف تفهم ،حاو اخلروج من دائرة وضع األلفاظ إزاء املعاني
فحسب ،متخطياً ذلك األمر إىل عملية الرتكيب على حسب مقتضيات املعاني اليت يريد أن
يعرب عنها املنشئ ،مؤّكداً املكانة اخلاصة للنظام الفكري للغة من خال نظامها النحوي ،وهو
األمر الذي ادى به إىل أن كميز بني معنى اإلسناد واإلخبار يف عرضه املبتدأ ،إذ يقو يف ذلك:
ˮإن اإلسناد جمراه جمرى اإلخبار ،غري أن يف اإلسناد فائدةً ليست يف اإلخبار ،وهي أنه من
األفعا ما ال يصح اطالق اإلخبار عليه كفعل األمر حنو  :ليضرب زيد ،إذ األمر ال يكون
من حيث إن اخلرب ما دخله الصدقُ والكذب ،ويصح أن يطل عليه اإلسناد ،ألن حقيقة
اإلسناد إضافة الشيء إىل الشيء وإمالته إليه وجعله متصالً ومالمساً ،فاإلسناد يصلح ملا
يصلح له اإلخبار ،واإلخبار ال يصلح لكل ما يصلح له اإلسناد‟3؛ أي إن اإلسناد أعم من
اإلخبار.
 1ينظر :املرجع السابق ،ص211
 2رضي الدين األسرتاباذي  :شرح الرضي على كافية ابن احلاجب229/1 ،
 3عبد القاهر اجلرجاني  :املقتصد يف شرح االيضاح88/1 ،
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وانطالقاً من ذلك جعل =اجلرجاني +نظريته يف (النظم) مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باملسند
واملسند إليه وقضاياهما ،فأقام ˮداللة اخلطاب اللغوي على قاعدة اإلسناد ،اليت تُوفّر لنا
النظر إىل ثالثة أطراف يف عملية اإلبالغ وهي  :املسند واملسند إليه وناقل اإلسناد‟1؛ فقضية
اإلسناد بشقيها يف ارتباط بعضها ببعض ،كانت أساساً اعتمد عليها =اجلرجاني +يف حتليله
الداللي لرتاكيب اجلمل ،وقد أشار إىل ذلك يف قوله ˮ :واعلم أنك إذا رجعت إىل نفسك
علمت علماً ال يعرتضه شك أن ال نظم يف الكلم ،وال ترتيب حتى يعل بعضها ببعض،
ويبنى بعضها على بعض ،وجتعل هذه بسببٍ من تلك ،هذا ما ال جيهله عاقل وال خيفى
على أحد من الناس‟.2
وجتدر االشارة إىل أن =اجلرجاني +قد جعل للعنصر األو من نظام اإلسناد ،وهو املسند
إليه أو(الـمخرب عنه) ،أهمية خاصة ،فعليه تتوقف حقيقة الـخرب ،وذلك بناء على احلكم
بوجود املعنى أو عدمه ،وهو مرتبط حبصو الفائدة للسامع من الكالم اإلبالغي.
وعلى الرغم من حديث =اجلرجاني +عن املسند إليه يف حالة املبتدإ ،من حيث حذفُه
وذكرُه ،وتعريفُه وتنكريُه ،وتقدكمُه وتأخريُه ،مما سيأتي احلديث عنه يف موضعه املناسب من
البحث ،فإن الذي يبدو للباحث أن حديث =اجلرجاني +هذا ،مل يكن بقدر العناية واالهتمام
الذي أواله للخرب (املسند) ،ورمبا يكون السّبب يف ذلك عائداً إىل أن اخلرب هو العنصر الذي
يتم املعنى به ،يف النظام اإلسنادي ،ونظرية النظم عنده ،قائمة أساساً على دراسة املعنى أوالً
وآخراً.
وعليه فإن =اجلرجاني +يف درسه الداللي مل يكن معنياً إال بالرتاكيب اإلسنادية؛ نظراً لكون
الرتاكيب غري اإلسنادية ،مجل غري وظيفية؛ إذ إنها ال تضطلع مبهمة اإلبالغ ،ناهيك عن أنّ
 1منقور عبد اجلليل  :علم الداللة (أصوله ومباحثه يف الرتاث العربي) ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق،
دط ،2111 ،ص.156
 2عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز  ،ص49
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الفائدة الداللية من الكالم متالزمة مع نظام اإلسناد ،وأي تغيري يف البنية الشكلية للرتكيب،
يرتتب عليه تغيري يف املعنى.
وقد رأى =السكاكي +أن املبتدأ قد حيدف لضي املقام أو لالحرتاز عن العبث أو لشهادة
القرينة أو للقصد إىل عدم التصريح أو ملناسبة أخرى يقتضيها املقام ال يهتدي إىل أمثاهلا

ُ َ ٌ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ۡ
َ
َ
َٰ
العقل السليم ،مستشهدا بأمثلة كثرية منها ما يلي[ :سورَةَأنزلنهاَوفرضنها]  ،إذ مل يقل:
َ َ َ ۡ َ َٰ َ
ار َ
ك َ
َماَه َِي ۡه َ ١٠نَ ٌ
َحام َِيُۢة] 2إذ مل يقل =هي نار
هذه سورة أنزلناها ،وقوله[ :وما َأدرى
1

حامية ،+ومنه فاحلالة اليت تقتضي حذف املسند إليه هي أن يكون السامع عارفَ القصد إليه
ومستحضرا له عند ذكر املسند َ .

وعليه ،فإن حذف املبتدإ يف قوله تعاىل [ ] وتقديره ([ :هذا أو هو)



 ]ومثل هذا احلذف يُرجِع اإلمام =الرازي +مجالَه إىل ˮأنه بلغ يف إستحقاق الوصف مبا
جُعِل وصفاً له ،سواء كان يف نفسه كذلك أو حبسب دعوى املتكلم على طري املبالغة‟ ،3فهو
يفيد معنى املطابقة بني احملذوف ووصفه.
أما اجلملة االمسية يف قوله تعاىل ]  [ :فهي بسيطة ألنها تضم حمموال
واحدا [ ]جاء متكونا من مركب امسي ،وحدّه املوضوع هو [ ] وهو يؤدي
الوظيفة الداللية =الصفة +والوظيفة الرتكيبية =الفاعل +والوظيفة التداولية =احملور. +

 1النور 11 :
 2القارعة 11 _ 11 :
 3الفخر الرازي  :نهاية اإلجياز يف دراية اإلعجاز ،حتقيق أمحد حجازي السقا ،دار اجليل ،بريوت ،دط،1992 ،
ص243
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والبد من التنويه إىل أن هناك من املفسرين من جعل اجلملة االمسية ()  

معطوفة على

) 
 
  
(      

كنتيجة هلا مثل =الزخمشري ،1+كما أنّ تعريف املبتدإ

باإلضـافة ،له وظائفُ إبالغـية ذات بعد تداولي حــدّدها الـمقام الـذي قيلت فــيه والظـروف
واملالبسات اليت أنتجت هذا اخلطاب وفقا هلذه البنية ألنها ترتبط بالوظيفة بعالقة تبعية2؛
فاإلضافة هي نسبة اسم إىل آخر وإيصاله إليه من غري فصل إلفادة األو بالثاني تعريفًا أو
ختصيصه به أو ختفيفه ،وإمنا صار معرفة باملضاف إليه ألنه يراد به ˮالشئ بعينه دون سائر
أمته‟ ،3إمّا ألنه ليس للمتكلم إىل إحضاره يف ذهن السامع طري أكثر اختصارا منها ،وإمّا
لتضمنها تعظيما لشأن املضاف إليه.4
ُ ُّ

ُك) معنى االستغراق فيما تضاف إليه ،وهي تضاف إىل مفرد منكر أو معرف
وتفيد لفظة ( َ
والفرق بني هذه وتلك فإن األوىل تكون داللتها على كل فرد مما دلت عليه تلك النكرة ،ويكون
االستغراق ألجزاء اجلنس الذي أضيفت إىل واحد منه ،مبعنى أن احلكم ثابت لكل جزء من أجزاء
5
 ]   معناه أن
 
النكرة ،ويلزم منه اإلحاطة جلميع أفراد اجلنس  ،وملا قا عز وجل   [ :

كل أمر من األمور آيل إىل املستقر؛ أي الوقوع يف الدنيا أو يوم القيامة ،6فأقام (أمر) مكان
(أمور) ،إذ ترد لفظة (كل) على سبيل اإلحاطة والشمو .

 1ينظر :أبو حيان األندلسي  :تفسري البحر احمليط ،ص172
 2ينظر :أمحد املتوكل  :آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي ،كلية اآلداب ،الرباط ،ط ،1993 ،11ص21
 3سيبويه  :الكتاب15/2 ،
 4ينظر :اخلطيب القزويين  :اإليضاح يف علوم البالغة ،ص 28
 5ينظر :موسى بن مصطفى العبيدان  :داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني ،األوائل للنشر والتوزيع ،دمشق،
ط ،2112 ،11ص156
 6ينظر :ابن كثري  :تفسري القرآن العظيم ،ص475

002

اجلمل االمسي يف سورة الدقمر =بنيتها لولوظيفتها+

الفصل الثالث

َ

َ
َ
َّس] ،مجلة امسية بسيطة ،حمموهلا اسم يتكون من مركب امسي
وقوله [ :هَٰذاَيَ ۡو ٌم َع ِ َٞ
َ

هو [يَ ۡو ٌَم] ،وحده املوضوع هو اسم اإلشارة [ َهَٰذا] ،ويؤدي الوظيفة الداللية =الصفة+
والوظيفة الرتكيبية =الفاعل +والوظيفة التداولية =احملور.+
َ

َ
َ
َّس] يالحظ أن املبتدأ قد ورد اسمَ اشارةٍ ،ويعدّ
واملتأمل يف اجلملة االمسية [هَٰذاَيَ ۡو ٌم َع ِ َٞ

وروده َملْمَحًا سياقيا وتداوليا مُهمًا؛ فالنحاة يرون أن اسم اإلشارة هو كل اسم وُضِع للداللـة
على مسمى معني وإشارة اىل ذلك املسمى ،1وأطل عليه =سيبويه +تسمية ˮاالسم املبهم‟،
وقد قا عن عّلة معرفة امساء اإلشارةˮ :وإمنا صارت معرفة ألنها صارت أمساء إشارة إىل
الشئ دون سائر أمته‟ 2فإما لتميزه أكمل متييز لصحة إحضاره يف ذهن السامع بوساطة
اإلشارة ،3واألصل يف أمساء اإلشارة أن يشار اىل األشياء املشاهدة احملسوسة ،4واستعماله
يف غري املشاهد ويف غري ما يدركه احلس جمازا لتنزيله منزلة احملسوس املشاهد ،5وإن يف
استعما املبتدإ املعرفة باسم اإلشارة يف اجلملة االمسية القرآنية دالالت دقيقة كمكن أن تستمد
من السياق الذي ترد فيه ،فطبيعة داللته حيدد منه حتديدا ظاهرا وكميزه متييزا كاشفا ،وهذا
التحديد قد يكون مقصدا مهمًا للمتكلم؛ ألنه حني يكون معينا باحلكم على املسند إليه خبرب
ما ،فإن متييز املسند إليه متييزا واضحا كمنح اخلرب مزيدا من القوة والتقرير ،وإن أبرز الدالالت
اليت كشف عنها السياق القرآني للسورة يف استخدامه اسم اإلشارة :

 1ينظر :املربد  :املقتضب186/3 ،
 2سيبويه  :الكتاب15/2 ،
 3ينظر :اخلطيب القزويين  :اإليضاح يف علوم البالغة ،ص 25
 4ينظر :فاضل صاحل السامرائي  :معاني النحو ،بيت احلكمة ،بغداد ،دط ،1987 ،ص95
 5ينظر :رضي الدين األسرتاباذي  :شرح الرضي على كافية ابن احلاجب31/2 ،
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تنزيل األمور املعقولة منزلة الذوات احملسوسة سعيا يف تعظيمها ،فقد استعمل الرتكيب
القرآني اسم اإلشارة ( )يف اآلية الكركمة ،فأنز ( )منزلة الشاهد باحلس البصري مع
أنه ال يُدرك إال بالعقل جمازا لتنزيله منزلة األشياء احملسوسة املشاهدة .
الداللة على متييز املشار إليه وتعظيمه والتنويه بعلو مرتبته ،فاسم اإلشارة ( )يُستَعمَل
للداللة على استحضار عظمة املشار إليه أمام القلوب والعيون ،إذ استخدم الرتكيب القرآني
اسم اإلشارة بلفظ القريب ( )إقراراً بأنّ اليوم حمق وهو آت ال ريب
َ

ۡ ٞ
ون] ،مجلة امسية بسيطة؛ إذ إن احملمو يف اجلملة هو اسم يتكون من
وقوله تعاىل َ[ :م ُن َ
َ

ۡ ٞ
ون] ،وحده املوضوع هو الضمري الفارغ معجميا (ـــ )Øأو
مركب صِفي هو اسم املفعو [َم ُن َ

املقدّر باصطالح النحو القديم (الضمري أو اسم اإلشارة عادة) ،وهو يؤدي الوظيفة الداللية
=احلائل +والوظيفة الرتكيبية =الفاعل +والوظيفة التداولية =احملور. +
أما قوله تعاىل ]  [ :فهو محل امسي يتكون حمموله يف هذه اجلملة من مركب
ظريف هو احملمو الفارغ معجميا (_ )Øأو املقدّر باصطالح النحو القديم (اسم اإلشارة
ˮهناك‟) ،وحده املوضوع هو اجملرور لفظا املرفوع حمال ( ،)وهو يؤدي الوظيفة الداللية
=احلائل +والوظيفة الرتكيبية =الفاعل +والوظيفة التداولية =احملور. +
وبالنظر إىل البنية التحتية للجملة االمسية [ ]  كمكن عدّها محال مدجما ألنها
تشكل بالنسبة للحمل الرئيس

[]   

حدّا موضوعا ،حيث حيتل

الوظائف الداللية والرتكيبية والتداولية ملوقعه يف احلمل ،وهو كمثل وظيفة =بؤرة جديد +تداوليا،
بع ّد هذه اجلملة جوابا عن اجلملة  :ملاذا يسر اهلل _ عز وجل _ القرآن ؟.
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لذا فإن أداة االستفهام = +من األدوات اليت هلا ح الصدارة ،متموقعة يف (م)¹
ومتقدمة على املوقع (فـا) ،وقد احتلت هنا الوظيفة التداولية =بؤرة املقابلة( +هناك) وفقا
خلصائصها البنيوية والتداولية اليت سب ذكرها.
وعليه ،فإنه يتم التمثيل هلذه اجلملة حسب البنية املوقعية التالية :
  __ 

م ¹فـاº

مص

وكمكن النظر إىل االستفهام _ من منظور النحو الوظيفي _ على أنه منط من أمناط األفعا
اللغوية ،ذلك ألنه يـمثل قوة إنـجازية أصل على غـرار الـخرب واألمـر والتعـجب1؛ إذ البـد من
التمييز بني منطني من القوى اإلجنازية  :قوى إجنازية أصل وقوى إجنازية فرع ،فاالستفهام هو
طلب املتكلم من املخاطب أن كمدّه باملعلومة الواردة يف القضية ،فالقوة اإلجنازية من
املخصصات اليت تنصّب على احلمل ال على اجلملة ككل ،حبيث ال تُدخِل الق ّوةُ اإلجنازية
على احلمل املكونات اخلارجية عنه ،فبإضافة القوة اإلجنازية على العبارة اللغوية حنصل على
احلمولة اإلجنازية اليت هي ˮما يواكب عبارة لغوية ما من قوى إجنازية باعتبار الطبقات املقامية
اليت كمكن أن ترد فيها هذه العبارة‟ ،2واملالحظ أن الوظائف اإلجنازية األصل تراعي الطبقة
املقامية للكالم ،من خال اهتمامها باملتكلم واملستمع والظروف واملالبسات احمليطة بالفعل
الكالمي ،وعليه فإن االستفهام هو وظيفة داللية ذات قيمة تعبريية تَربُز من خال املعلومة اليت
وردت فيه ،إال أن االستفهام الذي كمثل قوة إجنازية أصل ،قد خيرج إىل غري ما وُظِّفَت له القوة
احلرفية فيكون ملتبسا كما يف قوله تعاىل ،]  [ :عن طري العدو الذي يُصطَلح
عليه _ من منظور النحو الوظيفي _ (االستلزام التخاطيب) ،باخلروج واالنتقا من املعنى
 1ينظر :أمحد املتوكل  :آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي ،ص37
 2املرجع نفسه ،ص22
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الصريح إىل املعنى املستلزم خطابيا ،وهو ما يقابل اإلنشاء باالصطالح القديم ،فاملقام قد
فرض بنية حمددة يف اخلطاب ،إذ إن املوىل _ عز وجل _ ˮكان يف مقام حث وأمر‟ ،1لذلك
دعت الضرورة إىل استعما أداة االستفهام = +دون غريها من أدوات االستفهام األخرى،
ألنها ˮمن احلروف اهلوامل؛ وهي ال ختتصُّ بأحد القبيلني‟ ،2فهي تدخل على األمساء
وعلى األفعا  ،وقد سبقت اإلشارة إىل أنّ األصل يف االستفهام أن يتعل ّ باألفعا ال
بالذَّوات إالّ أنهم توسّعوا يف أدواته فأدخلوها على األمساء أيضاً ،ويذهب البالغيوّن إىل
أنّ (هل) أدعى للفعل من اهلمزة3؛ ألنها تُستعمَل للتصدي دون التصوّر ،وتستدعي
التخصيص باالستقبا ؛ وكالهما مظنتُّه الفعلُ؛ يقو =السكاكيˮ :+ولكون (هل) لطلب
احلكم بالثبوت أو االنتفاء ،وقد نب ههّتُ فيما قبل على أنّ اإلثبات والنفي ال يتوجّهان إىل
الذَّوات ،وإمنا يتوجّهان إىل الصّفات ،والستدعائه التخصيصَ باالستقبا ملا حيتمل ذلك،
وأنت تعلم أنّ احتما االستقبا إمنا يكون لصفات الذّوات ال ألنفس الذّوات؛ استلزم
ذلك مزيدَ اختصاصٍ هلل دون اهلمزة مبا يكون كونُه زمانياً أظهرَ كاألفعا ‟.4
وقد سبقت اإلشارة إىل أنّ (هل) هلا مزيد اختصاصٍ بالدخو على الفعل ،فالعدو
عمّا اختصّت به ينطوي على غرضٍ بالغيٍّ؛ ذلك أنّ إبراز ما سيتجدّد وهو الفعل يف
قاَلبِ الثابتِ املستقرّ ،حبيث تكون اجلملة امسيّة ،واملبتدأ واخلرب فيها امسان أد ُّ على
كما العناية حبصوله من إبقائه على أصله من اإلتيان بالفعل ،ولذلك عدّ =السكاكي+

 1عبد الكريم حممود يوسف  :أسلوب االستفهام يف القران الكريم ،مطبعة الشام ،دمشق ،ط ،2111 ،1ص.144
 2أبو احلسن الرماني  :معاني احلروف ،حتقيق عبد الفتاح شلبى ،دار النهضة ،القاهرة ،1973 ،ص112
 3ينظر :السكاكي  :مفتاح العلوم ،ص319
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الفصل الثالث

هذا االستعما مماّ خيتصُّ به البليغ ،أي ˮ :الذي يقصد به الداللةُ على الثبات وإبراز ما
سيتجدّد يف معرض الوجود خبالف غري البليغ ؛ فإنّه ال يفرِّق بينهما‟

1

َ ۡ

وقد تكررت اجلملة يف قوله تعاىل [ :ف َهلَم ُّ
ِنَم ذدك َِٖر] أربع مرات يف أواخر أربع قصص

وردت يف سورة القمر ،وقا ابن قتيبة :التكرار للتفهيم والتقرير ،وقا =الزخمشريˮ +فائدته

أن جيددوا عند استماع كل نبإ من أنباء األولني ادّكارا واتعاظا لئالّ يغلبهم السهو وال تستولي
عليهم الغفلة‟ ،2وقد ذكر الرازي أن االستفهام يف هذه اآلية غرضه التحسر والتأسف.3
وبالنظر إىل هذه اآلية الـمكررة فإن اخلرب قد كان حمذوفا تقديره (هناك)؛ أي قبل قوم نوح
_عليه السالم _ ،إال أن حذف اخلرب كما هو الشأن يف هذه اجلملة يكتسي أهمية بالغة ملا حظي
به من اهتمام النحاة ،وقد أطل =سيبويه +على اخلرب اسم املسند ،واملبين عليه ،4وعرفه
=املربد +بقولهˮ :واعلم أن خرب املبتدإ ال يكون إال شيئاً هو االبتداء يف املعنى ،حنو  :زيد
أخوك ،وزيد قائم ،فاخلرب هو االبتدائي يف املعنى ،أو يكون اخلرب غري األو  ،فإن مل
يكن على أحد هذين الوجهني فهو حما ‟ ،5ويزداد األمر وضوحاً يف تعريف صاحب
األصو  ،إذ يقو فيه إن ˮاالسم الذي هو خرب املبتدإ يستفيده السامع ويصري به املبتدأ
كالماً ،وباخلرب يقع التصدي والتكذيب ،وخرب املبتدإ ينقسم على قسمني ،إما أن يكون
هو األو يف املعنى غري ظاهر فيه ضمريه حنو  :زيد أخوك ،فاخلرب هو األو يف املعنى ،أو
يكون غري األو ويظهر فيه ضمريه ،حنو قولك  :عمرو ضربته وزيد رأيتُ أباه‟. 6

 1املرجع السابق ،ص319
 2الزخمشري  :الكشاف 439/4 :
 3ينظر :الفخر الرازي  :التفسري الكبري171/24 ،
 4ينظر :سيبويه  :الكتاب23/1 ،
 5املربد  :املقتضب127/4 ،
 6ابن السراج  :األصول يف النحو62/1 ،
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يف حني استعمله =اجلرجاني +للداللة على ثانٍ من مجلة االبتداء ،يف قوله ˮ :اعلم
أن خرب املبتدإ يف قولك  :زيد ضارب ،وعمرو ذاهب ،هو الثاني من اجلزأين‟ ،1ومل
خيالف =اجلرجاني +سابقيه يف انقسام اخلرب على قسمني ،إال إّنه اختلف معهم يف تسميتها
موافقاً يف ذلك شيخه =أبا علي الفارسي ،+من خال قو له ˮ :اعلم أن خرب املبتدإ يكون
مفرداً ومجلة ،وأصله ان يكون مفرداً ،واملفرد هو اجلزء الواحد ،واجلملة ما كانت على
جزأين‟.2
وقد تابع =الزمـخشــري= +الـجرجاني +يف هذا التقسيم ،3وزاد =الـجرجاني +علـى
سابقيه ،قولهˮ :إن اخلرب خرب ألنّه مسند ومثبت به املعنى‟4؛ أي أنّه وسيلة يتم بها اثبات
املعنى أو نفيه ،وهو ما حيق معنى اإلسناد ،يف كونه يعين أن تثبت الشيء بالشيء أو
تنفيه عنه.
و=اجلرجاني +يف ذلك يستند إىل معنى النظم عنده وهو ˮتصور العالقات النحوية بني
األبواب ،كتصور عالقة اإلسناد بني املسند إليه ،وتصور عالقة التعدية بني الفعل واملفعو
به‟5؛ فالنظم يف جوهره يتّصل باملعنى من حيث هو تصور للعالقات النحوية ،كتصور
العالقة اإلسنادية بني املسند إليه واملسند ،ناهيك عن أنّه مفهوم ،يتناو العالقات النحوية
_ اليت هي إمكانات النحو واحتماالته داخل الرتكيب _ اجملسدة للنشاط العقلي والفكري
واملصورة له ،فهي اليت تعطي الصياغة مالحمها الفنية يف الشعر أو يف النثر ،فضالً عن
ختليصها من فوضى اجلمع وعفوية التعبري ،ومن هذا املعنى انطل =اجلرجاني +إىل حقيقة
راسخة ،هي أن داللة اإلسناد تتمخض يف اجلملة املفيدة اثباتاً ونفياً ،وال حتق إالّ بها
 1عبد القاهر اجلرجاني  :املقتصد يف شرح االيضاح255/1 ،
 2املرجع نفسه258/1 ،
 3ينظر :الزخمشري  :املفصل يف علم العربية ،دار اجليل ،بريوت ،ط ،12د.ت ،ص24
 4عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز ،ص189
 5متام حسان  :اللغة العربية معناها ومبناها ،ص.186
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وبركنيها اللذين تربطهما عالقة لزومية حتق معناها ،وقد أشار =اجلرجاني +إىل ذلك
مؤكّداً ضرورة معرفة املعنى الذي من أجله اختصت الفائدة باجلملة ومل جيز حصوهلا
بالكلمة الواحدة كاالسم الواحد والفعل ،من غري اسم يضم إليه ،فضالً عن حاجة نظم
الكالم إىل شيئني يتعّل اإلثبات والنفي بهما فيكون أحدهما مثبتاً واآلخر مثبتاً له ،وكذلك
يكون أحدهما منفياً واآلخر منفياً عنه ،فكان ذانك الشيئان ،املبتدأ واخلرب ،والفعل
والفاعل ،نافياً أن حتصل الداللة والفائدة من االسم الواحد أوالفعل وحده؛ الستحالة أن
يكون الشيء الواحد مثبتاً ومثبتاً له ،أومنفياً ومنفياً عنه ،يف الوقت نفسه ،لذا يكون املعنى
عنده هو احلكم اإلسنادي أو العالئقي ،الذي يصحح به املسار الداللي
والرتكييب للجملة ،سواء كان ذلك يف احلقيقة أم يف اجملاز.
وإذا كان =اجلرجاني +قد بدأ درسه الداللي بالنظم ،مروراً بالبناء والرتتيب ،فقد
انتهى به األمر إىل احلديث عن التعلي  ،الذي عرفه متام حسان بأّنه إنشاء ˮالعالقات بني
املعاني النحوية ،بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية واملعنوية واحلالية‟ ،1وعده أخطر
شيء على اإلطالق تكّلم فيه =اجلرجاني ،+الذي يكاد التعلي أن يكون الفكرة املركزية يف
درسه النحوي خصوصاً ،ودرسه الداللي عموما ،إذ إّنه ˮحيدد بواسطة القرائن معاني
األبواب يف السياق ويفسر العالقة بينهما على صورة أوفى وأفضل واكثر نفعا يف التحليل
اللغوي ،هلذه املعاني الوظيفية النحوية‟.2
ويبدو أن =الزخمشري +قد تابع =اجلرجاني +يف إدراك اجلانب الداللي لعملية اإلسناد،
إذ ذهب إىل أن خلو املبتدإ واخلرب من اإلسناد سيجعلهما يف ˮحكم األصوات اليت حقها
أن ينعت بها غري معربة ،ألن اإلعراب ال يستح إال بعد العقد والرتكيب ،وكونهما
 1متام حسان  :اللغة العربية (معناها ومبناها) ،ص.188
 2املرجع نفسه ،ص 189
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جمردين لإلسناد ،هو رافعها ألنه معنى قد تناوهلما معا تناوال واحدا ،من حيث إن اإلسناد
ال يتأتى بدون طرفني مسند ومسند إليه‟ ،1كما أن عناية =اجلرجاني +بالعنصر الثاني من
عناصر العملية اإلسنادية ،وهو اخلرب مل تكن تقتصر على مفهومه فقط ،بل جتاوزت ذلك
إىل احلديث عن حاالته وصوره اليت يكون عليها ،يف أحوا خمتلفة ،وطبيعة الداللة
احلاصلة من كل ذلك ،ومن ذلك تفريقه بني داللة اخلرب يف حالة كونه امسا أو فعال،
وبيان ذلك أن موضوع االسم على أن يثبت به املعنى للشيء من غري أن يقتضي جتدد
املعنى املثبت به شيئاً بعد شيء ،كما أن =اجلرجاني +قد جعل اخلرب (املسند) حمتوى اخلطاب
اإلبالغي ،وهو ما يقتضي مجلة من القواعد الداللية اليت توف بني املفهوم اجملرد واملادي
للمعنى الذي يؤديه اخلطاب اللغوي ،ففي (اخلرب) يتحق املفهوم اجملرد للمحتوى الداللي،
انطالقا من أن اجلملة اخلربية _ بوصفها وحدة اتصا _ جيب أن خترب السامع ما يعد بالنسبة
إليه جديدا يف املوقف الكالمي الراهن ،وهو ما حيققه املسند الذي يظهر حمموال يف البنية
الشكلية للجملة ،وما خيلص البحث إليه يف ذلك أن =اجلرجاني +قد وضع للداللة اليت
يؤديها اخلطاب اللغوي يف أثناء عملية التواصل معيار اإلعالم املقصود ،وذلك من خال
النظام اإلسنادي ،إما عن طري نفي اخلرب أو إثباته ،فليس كل ما حيمله اخلطاب اللغوي
يوصف بأنه داللة ،إمنا الداللة على وصف =اجلرجاني +هي احلكم بوجود املخرب به من
املخرب عنه أو فيه ،إذا كان اخلرب إثباتا ،واحلكم بعدمه إذا كان نفيا ،وبذلك يكون
=اجلرجاني +من أوائل العلماء الذين أشاروا إىل الصلة اليت جتمع بني النظام اإلسنادي
والداللة؛ إذ أن دخو اإلسناد النحوي سوف حيق اهلدف النظمي ،دون إخفاء الناتج
الداللي ،يزاد على ذلك أن غياب التعلي النحوي سوف يؤدي بالضرورة إىل افتقاد الناتج

 1الزخمشري  :املفصل يف علم العربية ،ص24
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الداللي ،إذ تصبح الدوا أشتاتا ،مبعثرة ال متثل أي قيمة داللية إنتاجية ،وذلك خالف
ما تتطلبه الداللة من تكوين النس اإلبداعي للدوا .
ثانيا  :اجلمل االيمسية البسيطة املنفية :
يرى نفر من اللغويني أنه جيب النظر إىل اجلملة امسية أو فعلية من حيث نفيها واثباتها،
ذلك ألن النَّفي أسلوب لغويٌّ حتدِّده مناسبات القو  ،وهو أسلوبُ نقْض وإنكار ،1يُلجَأُ
إليه لدفع ما يرتدَّد يف ذهن املخاطب ،وهو باب من أبواب املعنى ،يهدف به املتكّلم إِخراجَ
احلكم يف تركيب لغويٍّ مثبتٍ إىل ضدِّه وحتويل معنى ذهينٍّ فيه اإلجيابُ والقبو ُ من حكم
خيالفه إىل نقيضه ،وذلك بصيغة حتتوي على عنصر يفيد ذلك أو بصرف ذهن
حلكْم عن طري غري مباشرة من املقابلة أو ذكر الضدِّ ،أو بتعبري يسود يف
السَّامع إىل ذلك ا ُ
جمتمع مَا فيقرتن بضدِّ؛ ألن النَّفي لغة الطَّردُ واإلخراجُ والطرحُ.2
والنفي يف العربية قد يكون صرحيا ويتخذ لتحقيقه أدوات معروفة وحمدّدة ،وقد غاب

َ َ
النفي الصريح عن الرتاكيب االمسية يف سورة القمر إال ما ورد منه يف قوله تعاىل َ [ :و َماََأ ۡم ُرناَ
ذ
ۡ
ََ ٞ
ص] ،لكن النفي يف هذه اآلية الكركمة قد انتقض عن طري االستثناء كما
إَِل ََوَٰح َِدةَِّ ۡمِۢحََب ِٱۡلَ َ َِ

ذهب إليه أغلب النحاة يف أنه إذا انتقض النفي بـ =إال +وجب رفع اخلرب ما مل يكن وصفا،3
=ألن الرفع ال جيوز يف الكالم املثبت 4+وقد يكون النفي غري صريح؛ أي ضِمنيا ،وهو الغالب
على صيغ النفي الواردة يف السورة ،لذا فإن الباحث سييقوم بتوضيحه من خال صيغه املتعدد
الواردة يف السورة .

 1ينظر :مهدي املخزومي  :يف النحو العربي ــ نقد وتوجيه ،ص246
 2ينظر :ابن منظور  :لسان العرب( ،ن ف ي)
 3ينظر :توفيق مجعات  :النفي يف النحو العربي ،مذكرة مقدمة استكماال للحصول على درجة املاجستري ،جامعة
ورقلة ،2116 ،ص47
 4عبد الفتاح احلموز  :حنو اللغة العربية الوظيفي ،دار جرير للنشر ،عمان ،ط ،2112 ،11ص.237
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فكثريا ما تقتضي املواقف الكالمية والسياقات املختلفة للحوار أن يتحاشى املتحاورون
التصريح بالنفي واإلنكار ملقاصد وأغراض لديهم ويكتفون بالتلميح والتعريض،
مستخدمني أساليب وألفاظا يدركها السامع غالبا ويفقه ما ترمي إليه من داللة ،وهذه
الصّيغ واألساليب تكوّن يف جمملها ما يعرف بالنفي الضمين
كما متثل له البنية التالية :
احملمو االمسي الرئيس ≫ خمصص النفي ≫ احلملود املوضوعات ≫ احلملود اللواحق

ومتثّل له اجلملة التالية :



َۡ ُ َ ذ ٌ َ
شٞ
بلَه َوَكذابَأ ِ َ
ۡ
ََ َۡ َُ ذ َ َ ََ ٞ
َ
ۡ
َ
وماََأمرناَإَِلَوَٰحِدةَِّمِۢحََب ِٱۡل َِ
ص

َ

َ ۡ
َۡ َ َۡ ُ َ َ
ۡ ََ
َك ذذ ٌ
ابَ
قَٱَّلِك َُرَعل ۡيهَِ ِم ۢنَبين ِناَبلَهو
والنفي حبرف اإلضراب =بل +يف قوله تعاىل [ :أ ُءل ِ ََ

ش] ،يف هذه اآليات الكركمة باإلمكان تعويض =بل +بـ =ال +النافية ويبقى معنى النفي
أ ِ َٞ

قائما ،ولكن استخدام =بل +أدّى دور =ال +النافية مع مزيد بالغة وفصاحة تقصر عنها =ال+
يف هذا املوضع.
َ

َۡ ُ َ َ
َك ذذ ٌ
ابَ
كما أن كالًّ من ضمري الغائب (هو) و حرف اإلضراب (بل) يف قوله تعاىل[ :بلَهو

ش] قد وردتا يف بنية تركيبية حمددة أوجبتها الوظيفة املرومة من وجودهما ،حيث إن ضمري
أ ِ َٞ
الغائب (هو) قد ناب عن املبتدإ املعرفة يف االستعما وهو يد عليه ،بغرض التخصيص

َۡ ُ َ ذ ٌ َ
ٞ
ش]،
والتحديد سعياً وراء تأكيد املعنى فيه ،ويتجلى ذلك يف قوله تعاىل [ :بلَه َوَكذابَأ ِ َ

وقد يؤتى بالضمري الغائب كي يكون شاهداً على عدم الوقوع باللبس وبيان األمر ووضوحه،
فاملقصود بالكذّاب _ على حدّ زعم الكفار _ هو الرسو " دون غريه من الناس ،فيكون هو
املقصود باحلكم ال غريه .
كما أن =متام حسّان +قد ذكر يف كتابه =أقسام الكالم العربي +أن (بل) هي حرف إضراب
وهي من قسم األداة تأتي يف السياق لتكون حرف ابتداء إذا تلتها مجلة مستأنفة فتؤدي
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وظيفة إبطا ما قبلها وتثبيت ما بعدها ،وقد تؤدي وظيفة االنتقا من غرض إىل آخر يف
السياق ،وستخدم (بل) يف هذه اآلية لتقرير ما قبلها على حالتها وجعل ضده ملا بعده ،قا
=متام حسّان +إن كلمة (بل) إذا تقدمها نفي أونهي فهي لتقرير ما قبلها على حالتها وجعل
ضده ملا بعده .

َۡ ُ َ ذ ٌ َ
ٞ
ش) شغل وظيفة الذيل اليت
ومبقتضى القاعدة املوقعية ،فإن املكون (بل َه َو َكذاب َأ ِ َ

تتميز جبملة من اخلصائص أهمها أن موقع الذيل خارج عن احلمل الرئيس ،وهو ليس
موضوعا من موضوعات احملمو الفعلي =ألقيَ +الذي استكمل مواقعه الداخلية ،وجاء
يعد املعلومة السابقة
موقع الذيل =م +³ليوضح لبس االستفهام ،إذ إن وظيفة الذيل هي أن ِّ
املتصلة باملكون امللح (ص ،)¹وهي اإلنكار والتكذيب واالحتقار والذم .
ومن زاوية نظر وظيفية صِرفة ،يرى =املتوكل +أن الرتاكيب اليت تتضمن استثناء هي مجل

بسيطة ،وأن املكون = َ َوَٰح َِد َة  +ٞبعد =إال +يأخذ موقع مكون من املكونات الداخلية فيحمل
وظيفة داللية أو تركيبية ،إذ تسند إليه الوظيفة التداولية =بؤرة املقابلة ــ وهي بؤرة احلصر+
على أن هذه الرتاكيب السابقة يف االستثناء تعد أجوبة تصحيحية جلمل سبقتها. 1
وعليه ،فإنه يتم التمثيل هلذه اجلملة حسب البنية املوقعية التالية :
ذ
ۡ
َ َ ََ ٞ
ََ َۡ َُ
َ
ۡ
َ
َٰ
ََََََََََََََوماََََأمرناََََََإَِلَََََوحِدةَََََِّمِۢحََب ِٱۡل َِ
ص
ص
مس
م Øفـا
ذيل تصحيح

وينتقض عمل (ما) إذا قُيّدت بأداة اإلستثناء (إال) يف اجلملة االمسيَّة والفعليَّة ،فإنه

ُ ُ َ ذ
َ
دخلت على اجلملة الفعليَّة مل تعمل ،2حنو قوله تعاىل َ [ :و َماَتنفِقون َإَِل َٱبۡتِغا ََء َ َو ۡجهَِ
ذ
ٱّللِۚٗ] ،3ومن مثل النفي الضمين يف الرتاكيب االمسية أسلوب القصر حنو قوله تعاىلَ [ :و َماََ
َ
 1ينظر :املرجع السابق ،ص241
 2ينظر :ابن هشام األنصاري ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب313/1 ،
 3البقرة 272 :
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َ
ٞ
ص] ،وهو ـ أي النفي ـ =من العوارض املهمة اليت تعرض لبناء
أ ۡم ُرنا َإَِل ََوَٰح َِدة َِّ ۡمِۢحََب ِٱ َۡل َ َِ

اجلملة فتقيد عدم ثبوت نسبة املسند للمسند إليه يف اجلملة االمسية والفعلية على حد سواء،
فالنفي يتجه يف حقيقته إىل املسند ،وأما املسند إليه فال ينفى ،ولذلك كمكن يف اجلملة االمسية
أن يتصدر النفي اجلملة فيدخل على املسند إليه واخلرب معا ،وكمكن أن يتصدر اخلرب فحسب

َ ذُ َ
َۡ
َي ۡهدِي َٱلق ۡو ََمَ
ٱّلل ََل ََ
بوصفه املسند وذلك إذا كان اخلرب مجلة مثل قوله تعاىل َ [ :و َ
ذ
ي] ،1مع كون اجلملة الكربى مثبتة 2+فعدمُ هداية القوم الظَّاملني خمبَرٌ به عن املبتدإ
ٱلظَٰل ِ ِم ََ

( )وهو ثابت له ،وقد ُأخِرب عن املبتدأ جبملة منفيَّة ،وأمّا الـجملة الفعليَّة فالنَّفي
حدَه؛ ألنّ الفعل هو املسندُ ،وهو مقدَّم ضرورًة على الفاعل،
فيها البدَّ أنه يتصدّر الفعل و ه

ذ ُ ُّ ذ
ٱّللَ ۡ َ
ٱۡل ۡه ََرَ
ِبَ َُ
مثل قوله تعاىل  ،]  [ :وقوله تعاىل يف سورة الصفَ[ :لَُي
ذ َ ُ َۡٗ ُۡ ُ َ ذ ۡ
ُ َ ُّ َ
ون َ
َب ُّ
3
ٱلسوءََِم َِنَ ۡٱل َق ۡ
َم ۡنَ
ٱّلل َِ ََوٱۡلَ ۡو َِمَٱٓأۡلخ َِِرَيواد
َتدَقوماَيؤمِنونََب ِ َ
َ
َ
َل
[
:
تعاىل
وقوله
،
]
َ
ل
و
ِ
ِ
ِ
َ
ََ َ َُ َ ََ
ۡ
َ ُ َْ ُ
َ
ذ ذ
ون]َ 5
كنََكنواَأنف َس ُه ۡم ََيظل ُِم َ
وَلۥ] ،4وقوله تعاىل[ :وماَظلمون
ٱّللَ َو َر ُس َُ
َحادَ ََ
اَول َٰ ِ

ويف كلٍّ تتحقَّ صدارة النَّفي ،ألّنه إذا كان يف اجلملة الفعليّة أواالمسيّة املستقّلتني فهو
ساب ٌ على عنصريهما ،وإذا كان يف مجلة اخلرب فهو متصدِّرٌ اجلملة أيضًا ،غريَ أنّ اجلملة
يف هذه احلالة تكون عنصرًا يف مجلة أخرى ،ومثلُ هذا يُقا يف اجلملة اّليت تكون نعًتا
أو.صلة أو حاًال إذا كانت كلُّها منفيَّة ،6وباجلملة فإنّ النَّفي يتصدَّر اجلزءَ املرادَ نفيُه َ .

املبحث الثاني  :اجلمل االيمسية املركبة :
 1الصف 17 :
 2خدجية حممد الصايف  :نسخ الوظائف النحوية يف اجلملة العربية ،دار السالم للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،2118 ،11ص 74
 3النساء148 ،
 4اجملادلة22 ،
 5البقرة57 ،
6

ينظر :حممد محاسة عبد اللطيف  :بناء اجلملة العربية ،ص225
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إذا كانت اجلملة االمسية البسيطة هي أصغر وحدة كالمية ،مكونة من عملية إسنادية
واحدة ،يتضام ركناها األساسيان (املسند إليه واملسند) معًا ألداء معنى مقصود ،وفكرة
مستقلة ،فإن اجلملة االمسية املركبة تعد أكرب صورة للجملة حيث تتكون من أكثر من
مركب إسنادي ،ترتابط مكوناته وتتضافر من أجل تأدية فكرة كلية ،ذات معان جزئية.1
واجلملة االمسية املركبة بهذا املفهوم _ وإن كان طرفاها مسندا إليه ومسندًا _ تتضمن
فـي أحد ركنيها أو فيـهما معا مركبا إسناديـا أو أكـثر هو جـزء أو فـرع من ذلك التـركيب
الكلي.
ويطل ابن هشام على هذا اللون من الرتكيب اإلسنادي املتعدد املستقل (اجلملة
الكربى) ،كما يطل على ذلك املركب الفرعي اخلربي (اجلملة الصغرى) ،حيث يقو :
=يف أقسام اجلملة الكربى هي االمسية اليت خربها مجلة،والصغرى هي املبنية على املبتدأ،
وقد تكون اجلملة صغرى وكربى باعتبارين ،حنو( :زيد أبوه غالمه منطل ) ،فمجموع
هذا الكالم مجلة كربى ال غري ،و(غالمه منطل ) صغرى ال غري ،ألنها خرب ،و(أبوه
غالمه منطل ) كربى باعتبار (غالمه منطل ) ،وصغرى باعتبار الكالم+

2

ويفهم من كالم ابن هشام هذا أن املركب اإلسنادي قد يكون جزءا من تركيب أكرب
منه هو اجلملة الكربى ،أو الرتكيب الكبري الذي قد يصري مجلة صغرى إذا دخل ضمن
تركيب أوسع وأكرب ،وهكذا تتداخل اجلمل ويتعدد اإلسناد ،وتتعقد اجلملة وتتشابك
فروعها ،ومتتد إىل عدة أسطر ،وفقا للمضمون الفكري الذي حتمله تلك اجلملة.
وضمن هذا املبحث يتناو الباحث جوانب وظيفية تداولية من خال ما تعكسه يف بنية
اجلمل االمسية املركبة يف ضوء مكوناتها ،وف ما استثمره علماء اللغة القدماء واحملدثون
على حدٍّ سواء ،من هنا فقد آثر الباحث الوقوف على دالالت اجلملة االمسية من خال
 1ينظر :مصطفى محيدة  :نظام االرتباط والربط وتركيب اجلملة العربية ،ص149
 2ابن هشام األنصاري  :مغين اللبيب عن كتب األعاريب381/2 ،
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النظر يف املبتدإ واخلرب؛ نفيا وإثباتا وتعريًفا وتنكريًا وتقدكما وتأخريا وذكرا وحذفا ،سعيًا
الستخالص تلك الوظائف من خال البنى الرتكيبية .
وبِ َعدّ اجلمل االمسية املركبة تتضمن محوال مدجمة يف احلمل الرئيس ،فتمثل حَدًّا من
حدوده املوضوعات على سبيل عدم االستقال الرتكييب والداللي ،فإنه يتم التمثيل هلا بالبنية
التالية :
احملمو االمسي الرئيس ≫ احلمل احلم املمةج (امسي/فعلي) ≫ احلملود اللواحق

أوال  :اجلمل االيمسية املركبة املثبتة :
اجلملة االمسية املركبة املثبتة هي اجلملة اليت تعددت فيها العالقات االسنادية ومل تنتفي
دالالتها عن طري النفي ،فرتكبت من عدّة مجل أو عبارات واحدة منها رئيسة انبنى عليها
الكالم وغريها ملحقات بها عن طري اإلدماج ،كما متثل هلا البنية التالية :
احملمو االمسي الرئيس ≫ خمصص االثبات ≫ احلمل احلم املمةج ≫ احلملود اللواحق

ومتثّل له اجلمل التالية :





َ َُۡ َ ٞ
َ
صۡ
َفٱنت ِ َ
أ ِّنَمغلوب َ
ُ ُّ
ُكَ َ ۡ َ َ ُ ُ
َِفَٱ ُّلز ُب َِر
َو َ
َشءَٖفعلوه ِ
ُّ ۡ
ذ
َم ۡق َعد ۡ
َ َ
َو َن َهرِف َ
يَِف َ
نَٱل ۡ ُم ذتق َ
َج ذنَٰت َ
َمق َتدِرَ
ِيك
َ
َ
ِ
ِ
َِصد ٍقَعِندَمل ٖ
ٖ
ِ
إِ
ِٖ
ذ ۡ
َ َ َ ُ ُ ََۡ ُۡ َ ُ َ
لَع ُ
ارَ َ َ َٰ
َو ُجوهِ ِه َۡم
َِفَٱِلذ َِ
نَٱل ُم ۡج ِرم ََ
إِ َ
ِيَ ِِفَضل َٰ ٖلَوسع َٖرَيو َمَيسحبون ِ

وقد حتدث البالغيون عن تقديم املبتدإ على اخلرب اجلملة الفعلية ،سواء أكان ماضيا أم
ُ ُّ َ

َ ُ

َشءٖ َف َعل ُ
ُك َ ۡ
وه َِِف َٱ ُّلز ُب َِر] وأن املتكلم أو املنشئ يقصد من
مضارعا ،كقوله تعاىل َ [ :و َ

ذلك التقديم إىل حتقي غرض أو جمموعة من األغراض البيانية منها :


ختصيص املبتدأ باحلدث الذي يتضمنه الفعل يف اجلملة بعده ،قا اجلرجاني:
=فإن عمدت إىل الذي أردت أن ُ حتدث عنه بفعل ،فقدمت ذكره ،ثم بنيت
الفعل عليه فقلت  :زيد قد فعل ،وأنا فعلت وأنت فعلت ،اقتضى ذلك أن
021

اجلمل االمسي يف سورة الدقمر =بنيتها لولوظيفتها+

الفصل الثالث

يكون القصد إىل الفاعل (يعين املبتدأ) ،فتجعل ذلك الفعل خاصا بذلك املبتدأ،
دون واحد آخر ،أو دون كل أحد 1+وحتق هذا الغرض يكون مع اجلملة اليت
يكون الفعل فيها ماضيا غالبا.


ومنها أن يقصد املتكلم إىل تثبيت الفعل يف ذهن املتلقي ،ومنعه من الشك
واإلنكار ،وحيق وقوعه من املبتدأ دون قصد ختصيصه بذلك الفعل ،قا
اجلرجاني = :ومثاله قولك ''هو يعطي اجلزيل'' ،و''هو حيب الثناء'' ،ال تريد أن
تزعم أنه ليس هنا من يعطي اجلزيل و حيب الثناء غريه ،و ال أن تعرض بإنسان
و حتطه عنه  . .ولكنك تريد أن حتق على السامع أن إعطاء اجلزيل وحب الثناء
دأبه ،وأن متكن ذلك يف نفسه ،2+ويكون هذا الغرض مع اجلملة اليت فعلها
مضارع أوضح وأبني.



ومن أغراض تقديم املبتدإ ،لفت نظر السامع إىل احملدث عنه ،وذلك فيما كان
املبتدأ أصله مفعو به ،فقدم ورفع باالبتداء ،وجعل الفعل العامل فيه خربا،
وعدي إىل ضمريه فشغل به ،مثل =عبد اهلل ضربته +وهكذا نرى أن للتعبري
باجلملة االمسية املركبة أغراضا بالغية متعددة ،ختتلف باختالف صور البناء
الرتكييب من جهة ،وباختالف السياقات من جهة أخرى.
ۡ

ۡ

ۡ

ذ
َ ذ َٰ َ َ
ِفَ َمق َعد ۡ
َ َ
ِيك َُّمق َتدِرَ]،
َون َه ٖر ِ َ
ت
نَٱل ُم ذتقِ ََ
أما يف قوله تعاىل[ :إ ِ َ
ِ
َِصد ٍقَعِندَمل ٖ
يَ ِِفَجن ٖ

فإن الناظر يف حا هذه اجلملة ،بالحظ أن هناك عدوال كمثل ظاهرة بالغية ذات بعد تداولي؛
هي اجملاز الذي هو عدو عن احلقيقةˮ،أمَّا احلقيقة فهي إسناد الفعل أو معناه إىل ما هو له عند
 1اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز ،ص128
 2املرجع نفسه ،ص128
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املتكلم يف الظاهر‟ ،1وأما اجملاز فهو ˮإسناد الفعل أو معناه إىل ما ليس له‟ ،2وهو عدو
عن األصل وخمالفة له ،إذ يظهر العدو يف هذه اآلية الكركمة من خال ذكر ما يلح باملتقني
من النعيم يوم القيامة باعتبار ما سيكون ،على سبيل التمثيل احملق فعال بغرض تأكيد املعنى
وتقوية احلكم .
وضمن اجلملة نفسها جيد القارئ إجيازًا باحلذف ،وهو مصطلح تناوله البالغيون يف
مباحث كثرية يف علم املعاني وحتدثوا عنه يف سياقات الكالم اليت يرد فيها مثل حذف أحد
أطراف اإلسناد ،وذلك من منطل أن النظام اللغوي يقتضي يف األصل ذكر هذه األطراف
ولكن التطبي العملي من خال الكالم قد يسقط أحدها اعتماداً على داللة القرائن كما
هو الشأن يف هذه اآلية .
ويذكر البالغيون أن حسن العبارة يف تراكيب كثرية يرجع إىل ما يعمد إليه املتكلم من
حذف ال ينتكس به املعنى وال يلتوي وراءه القصد ،بل على العكس من ذلك متاما،
تُصَفَّى به العبارة ويشتدّ به أسهرها ،ومن طبائع اللغات أن تسقط ألفاظ ما يد عليها
غريها ،وإن الذي يرشد إىل الساقط هو سياق الكالم أو داللة احلا  ،وتكون البالغة يف
هذا اإلجياز الذي مت بسبب احلذف ،إذ يُع ّو يف الفهم على ذكاء القارىء أو السامع من
خال إثارة حسه ،وبعث خياله وتنشيط نفسه ،حيث إن املتذوق لألدب ال جيد متاع نفسه
يف السياق الواضح واملكشوف ،وإمنا جيد متعة نفسه حني يتحرك حسه وينشط ليتبني
ويكشف األسرار واملعاني واإلكماءات ،والرموز حيث يدرك مراده فيكون أمكن يف النفس
من املعاني اليت جيدها مبذولة.

 1اخلطيب القزويين  :اإليضاح يف علوم البالغة ،ص56/1
 2املرجع نفسه 48/1 :
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وبالنظر إىل لفظة ( )يف هذه اآلية ،يدرك القارئ أنها صيغة مبالغة معدولة عن اسم
الفاعل الذي هو اسم مشت يد على معنى جمرد حادث وعلى فاعله ،1وقد تُحَ َّو ُ صيغة
اسم الفاعل األصلي من مصدر الفعل الثالثي املتصرف إىل صيغة أخرى تفيد الكثرة
واملبالغة الصرحية هي صيغة املبالغة ،واملستخدم السم الفاعل يهدف إىل بيان أمرين :املعنى
اجملرد وصاحبه ،دون اهتمام ببيان درجة املعنى قوة وضعفا ،وكثرة وقلة ،خبالف الذي
يستخدم صيغة املبالغة ،فإنه يقصد األمرين مزيدًا عليهما بيان الدرجة ،كثرةً وقوةً.2
لذا فإنه ال كمكن أن نتكلم عن حرية املتكلم بشكل مطل  ،فهناك قواعدُ سياقية أخرى
تتحكم يف اختياراته كموقف املخاطب والعرف االجتماعي وهي أمور تراعيها املقاصد
التداولية،إضافة إىل أن التداولية تنظر إىل كيفيات تداو املتكلمني لألقوا الطبيعية يف
مقامات إجنازية معينة ،والبدّ أن النحاة والبالغيني العرب قد تَبَنَّوها هذه النظرة الفعلية للغة
كونها استعما فعلي للمتكلم العربي حسب ما يفرضه النظام اللّغوي اجملرد احملق فعليا
بآليات التداو املمارسة ،لذا ترتبط التحاليل الداللية والتداولية منها خاصة التحليل اللّغوي
َدهَا أمناطا يتوصل بفضلها حملل الرتاكيب اللّغوية إىل اكتشاف نوايا
بسياقات التواصل بِع ِّ
ومقاصد املتكلم ،لكشف املقاصد التداولية وراء كل استعما لغوي مهما كانت درجة
استعماله التعبريي حقيقة أو جمازا.
كما إنّ نية املتكلم تعدّ مفهوما هاما يرتبط بقصده الذي ينجز أفعاال لغوية حسب ما
تسمح به القواعد اللّغوية وسنن العدو عن هذا النظام اللّغوي للتعبري عن مقاصده
اإلبالغية ،وقد عمل النحاة والبالغيون العرب على ربط تأويله للمحذوف بتفسري مقصود
املتكلم باإلفصاح عن مراده ،والغرض من تفسريهم املقصد التداولي الذي يريده املتكلم

 1ينظر :عباس حسن  :النحو الوايف238/13 ،
 2ينظر :املرجع نفسه258/13 ،
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هو اإلشارة إىل أن الكالم سليم إذا أدرك املخاطب مقصود املتكلم ،إذن ،ال كمكن نفي
اهتمام القدماء بدور السّياق يف تـحديد الوظائف النّحوية وداللة الكالم على صحـتـه مـن
عدمها ،فالسّياق قرينة ضرورية للحكم على سالمة الكالم .

ثانيا  :اجلمل االيمسية املركبة املنفية :
اجلملة االمسية املركبة املنفية هي اجلملة اليت تعددت فيها العالقات االسنادية واتنتفت
دالالتها عن طري النفي؛ فالنفي كاإلثبات ال يكون إال خربا أي إنه حيتمل الصدق والكذب
لذاته ،فهو أسلوب لغوي حتدده مناسبات القو  ،وهو أسلوب نقض وإنكار يستخدم لدفع
ما يرتدد يف ذهن املخاطب،1
ومتثل له البنية التالية :
احملمو االمسي الرئيس ≫ خمصص النفي ≫ احلمل احلم املمةج ≫ احلملود اللواحق

ومتثّل له اجلمل التالية :

َ ُ ذ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُْ ۡ ٞى ُ ۡ َۡ َ ُ ََ َ ٞ
َِفَٱ ُّلز ُب ِرَ
 أكفارك َمَخريَمِنَأولئِكمَأمَلكمَبراءة ِ
ذ َ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ذ َ ُ َۡ َ ََ
َوأ َم َرُّ
َوٱلساع َةَأد َٰ
َه
 بَ ِلَٱلساع َةَموعِدهم َ
َ ُ ذ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُْ ۡ ٞى ُ ۡ َۡ َ ُ ََ َ ٞ
ُ
ُّ
ففي قوله تعاىل[ :أكفارك َم َخري َمِن َأولئِكم َأم َلكم َبراءة َِِف َٱلزب َِر] ،فإن

تقديم أداة االستفهام (اهلمزة) على سائر عناصر مجلتها يقتضيه االهتمام واالعتناء به،
يقو =السكاكيˮ :+وليس خيفى أنّ الطلب إنّما يكون ملا يهمُّك ويعنيك شأنُه ،ال ملا
وجودُه وعدمُه عندك مبنزلةٍ ،وقد سب أنّ كونَ الشيء ُمهِما جهةٌ مستدعِيةٌ لتقدكمه يف
الكالم؛ فال يُعجبهك لزومُ كلمات االستفهام صدرَ الكالم ووجوبَ التقديم‟.2
 1ينظر :مهدي املخزومي  :يف النحو العربي ــ نقد وتوجيه ،ص246
 2السكاكي  :مفتاح العلوم ،ص319
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وبالنظر إىل بنيةِ اجلملة االستفهامية املصدّرة باهلمزة ،فقد مت تقديم االستفهامُ؛ ألنّ
السؤا إمنا هو عن املبتدإ ،لذلك فاالستفهام ˮجمازيٌ الغرض منه اإلنكار التقريعي التوبيخي
وقيل للنفي‟ ،1كما ال كمكن جتاهل األبعاد التداولية والظروف املقامية اليت فرضت نوعا
حمددا من أمساء االشارة يف استعما صيغ البعد والقرب ،فتأتي أداة البعيد مع القريب أو
العكس لغرض بالغي ،يقو =القزويينˮ :+ورمبا جعل القرب ذريعة إىل التحقري ،كقوله
َ

ذ

ْ

ُ

ذ

َ َ ذ

ۡ ُ

َ
َ َ
َ َ
َ ُ َ ََ ُ
ُ
ك َف ُرواَإ َ ذ
تعاىلِ[ :إَوذاَ َر َء َ
ك َۡم]،2
خذونكَإَِلَه ُز ًواَأهَٰذاَٱَّلِيَيذكرَءال ِهت
ِينَ
اكَٱَّل َ
نَيت ِ
ِ

ُٗ
َ َٰ َ ۡ َ
بَ ََل َ
َر ۡي َ َۛ
بَفِي ِۛهَِهدىَ
ِكَٱلكِتَٰ ُ َ
ورمبا جعل البعد ذريعة إىل التعظيم ،كقوله تعاىل[ :المََ ١ذل َ
ۡ
ي] ،3ذهابا إىل بعد درجته‟. 4
ل ِل ُم ذتقِ ََ

وقد متّ التذكري سابقا أن النحو الوظيفي يعدّ االستفهام من قيبل األفعا اللغوية ،ألنه كمثل
قوة إجنازية أصل مثل اخلرب واألمر والتعجب؛ اليت تراعي الطبقة املقامية للكالم ،من خال
اهتمامها باملتكلم واملستمع والظروف واملالبسات احمليطة بالفعل الكالمي ،إال أن االستفهام
الذي كمثل قوة إجنازية أصل ،قد خيرج من املعنى الصريح إىل املعنى املستلزم خطابيا ،أيه إىل

َ ُذ ُ ُ َ
ارك َۡم َخ ۡريَ ٞم ِۡنَ
غري ما وُظِّفَت له القوة احلرفية فيكون ملتبسا كما يف قوله تعاىل[ :أكف
ُْ َى ُ ۡ َۡ َ ُ
كمَبَ َرا َءة َِِ ٞفَٱ ُّلز ُب َِر].
أولئِكمَأمَل

والبد من التمييز بني املعنيني :املعنى احلريف أوالصريح واملعنى الضمين أواملستلزم ،وذلك
انطالقا من افرتاض مفاده أن الوحدة الدنيا للتواصل هي اجلملة ،حيث يتمّ التمييز بني املعنيني
الصريح واملستلزم على أساس أن األو تد عليه العبارة بلفظها أمّا الثاني فتد عليه العبارة
باستعماهلا يف موقف تواصلي معني ،لقد أدى تبني هذا االفرتاض إىل البحث يف طبيعة العالقة
 1عبد الكريم حممود يوسف  :أسلوب االستفهام يف القران الكريم ،ص.144
 2األنبياء 36 :
 3البقرة  11 :ــ 12
 4اخلطيب القزويين  :اإليضاح يف علوم البالغة ،ص92
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بني املعنيني الصريح واملستلزم ،وهذه القضية قد أَطْرَت اآلراء اللغوية قدكما وحديثا ،إذ يُعَ ُّد
مشكل املعنى من القضايا اليت عاجلها الفكر العربي القديم ذلك أن املفكرين القدماء سواء
منهم املتكلمون أم األصوليون أم اللغويون قد عنوا مبشكل املعنى الذي ارتبط عندهم مبشكل
اإلعجاز القرآني ،فقد شكّل مبحث اجملاز قامسا مشرتكا بني هذه اجملاالت املعرفية على
اختالف اجتاهاتها.
وقد ميز =اجلرجاني +يف دالئله بني محل العبارة اللغوية على ظاهرها ومحلها على اجملاز،
أي أن العبارة كمكن أن تد بلفظها على معناها فيتوصل بها إىل املعنى ،كما كمكن أن تد على
غري معناها اللفظي فيحدد املعنى إذن عن طري التأويل (التفسري) ،و=اجلرجاني +بذلك
يفرتض أن العبارة اللغوية ال كمكن أن تفهم دائما على احلقيقة ،أي أن املعنى الظاهر الذي يد
عليه لفظ العبارة ،ليس دائما هو املعنى الوارد ،وهو ما ال يتم التوصل إليه وإدراكه إال عن
طري استدال منطقي عن طري إعما النظر ،وذلك ما كمكن تسميته باملعنى املستلزم،
و=اجلرجاني +بتمييزه بني هذين الصنفني من املعنى جيعل اجملاز والتمثيل أساس بالغة العبارة،
وهو يفرتض يف من يريد دراسة معنى العبارة اللغوية أن ال يكون عارفا بداللة األلفاظ املعجمية
فحسب ،بل عليه أن يكون عارفا آخذا يف حسبانه حا وصف معنى العبارة ومدى مطابقتها
ملقتضى احلا  ،فاملعنى إذن ال حتدده صورة أو وضع العبارة فقط بل هو مرهون كذلك بظروف
إنتاجها ،وما يُربِر ذلك ما ورد متناثرا يف باب التقديم والتأخري من الدالئل ،حيث إن مقام
االستخبار عن الفاعل يوجب بنية صورية غري تلك اليت يوجبها مقام االستخبار عن
الفعل ،يقو متحدثا عن عالقة التقديم واستعما همزة االستفهام= :وهذه مسائلُ ال يستطيع
أحد أن كمتنع من التفرقة بني تقديم ما قدم فيها وترك تقدكمه ،ومن أبني شيء يف ذلك االستفهام
باهلمزة ،فإن موضع الكالم على أنك إذا قلت= :أفعلت؟ +فبدأت بالفعل كان الشك يف الفعل
نفسه وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده ،وإذا قلت =أأنت فعلت؟ +فبدأت باالسم
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كان الشك يف الفاعل من هو وكان الرتدد فيه ،1+فرغم أن العبارتني حتتويان على احلمل
نفسه ،فإن هلما مدلولني خمتلفني ،ذلك أن حيز االستفهام خيتلف من العبارة األوىل إىل الثانية،
ففي العبارة األوىل يشكل احلمل برمته حيزا لالستفهام ،أما فـي العبارة الثانية فإن حـيز
االستفهام هو أحد مكـونات العبارة (أنت) ،ومـا
يفسر ذلك هو رائز العقيب :
 1ـ أ ـ أفعلت أم مل تفعل ؟
 1ـ ب ـ أفعلت أم غريك ؟
 2ـ أ ـ أأنت فعلت أم غريك ؟
 2ـ ب ـ أأنت فعلت أم مل تفعل ؟
حيث يفسر حلن اجلملتني =.1أ و ,2ب +بعدم تناظر املكونني الذين يشكالن حيز النفي
فيهما ،فاملعنى بالنسبة =للجرجاني +إذن ،كمكن أن يؤخذ إما من لفظ العبارة ويكون ذلك
حا استعماهلا ملا وضعت له وإما أن يؤخذ من عالقة العبارة بظروف إنتاجها أي مما يسميه
مبقتضى احلا .
وما يعزز داللة اإلنكار والنفي يف اآلية الكركمة هو استخدام (أم) املنقطعة ،إذ كميّز النحاة
بني استعمالني لـ (أم) يف جما العطف وذلك أن تكون متصلة أو منقطعة فـ (أم) املنقطعة هي
اليت تقع يف الغالب بني مجلتني مستقلتني يف معناهما  ،لكل منهما معنى خاص خيالف
معنى األخرى ،وال يتوقف أداء أحدهما ومتامه على اآلخر ،فليس بني املعنيني ما جيعل
أحدهما جزءا من الثّاني ،فهذا هو سبب تسميتها منقطعة ،وهي تؤدي معنى اإلضراب
فتكون يف معنى (بل)  ،ويكون معنى االستفهام هنا هو التقريع والتوبيخ وهو يف معنى
النفي.2

 1عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز ،ص.151
 2ينظر  :عبد الكريم حممود يوسف  :أسلوب االستفهام يف القران الكريم ،ص.144
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ُ

ُ َ َ

َ

ذ َ َۡ ُ ُ ۡ َ ذ َ
اع َة َأ ۡد َٰ
َه ََوأ َم َُّر] ،ختريجٌ للكالم عن
َوٱلس
ويف قوله تعاىل[ :بَ ِل َٱلساع َة َموعِدهم َ

مقتضى الظاهر من خال وضع الظاهر موضع الضمري وعكسه ،إذ األصل يف األمساء أن
تكون ظاهرة  ،فإن أُعيد ذكر االسم مرة أخرى فاألصل أن يذكر مضمرا لالستغناء عنه بالظاهر
الساب  ،إال أن ظروف اخلطاب ومالبساته قد خترج باألصل ملوافقة وظيفة سياقية يقتضيها
املقام ،ففي اآلية الكركمة السابقة ناب االسم الظاهر =السَّاعَة +عن ما حقه أن يأتي ضمريا،
للداللة على متييزه وتعظيمه واستحضارا له أمام القلوب والعيون ،فقد استخدم الرتكيب
القرآني االسم الظاهر = +بد الضمري إقراراً بأنّ اليوم حمق وهو آت ال ريب .
ومع أن املخاطَب ال يرتدد يف اخلرب ،فإن لسان حاله ينط بذلك ،كما يف قوله تعاىل :

ََ َ
ُۡ
ۡ َ َ ذ َ
ذ
ۡ
َ
ُ
ُ
ٌ
ِير]  ،واألمر نفسه يف قوله أيضا :
ورِ َ ٢٢إِن َأنت َإَِل َنذ َ
نَِف َٱلقب َ
[وما َأنت َبِمس ِم ٖع َم ِ
ذ َ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ذ َ ُ َۡ َ ََ
َ
ُّ
َوٱلساع َة َأد َٰ
َه َوأم َر] ،إذ إن تكرار لفظة الساعة أوحى بأنه قد مت
[بَ ِل َٱلساع َة َموعِدهم َ
1

إنزا املخاطَب خالي الذهن منزلة املرتدد،وعليه مت العدو عن اخلرب االبتدائي إىل اخلرب الطليب
بداللة قرائن األحوا . 2

ُ

ذ َ
اع َةَ َم ۡوع ُِد ُه َۡم] قد ورد يف بنية تركيبية
كما أن حرف اإلضراب (بل) يف قوله تعاىل َ[:بَ ِلَٱلس

حمددة أوجبتها الوظيفة املرومة من وجوده ،حيث إنه من قسم األداة اليت ترد يف السياق لتكون
حرف ابتداء إذا تلتها مجلة مستأنفة فتؤدي وظيفة إبطا ما قبلها وتثبيت ما بعدها ،وقد
تؤدي وظيفة االنتقا من غرض إىل آخر يف السياق ،وستخدم (بل) يف هذه اآلية لتقرير ما
قبلها على حالتها وجعل ضده ملا بعده .
وبعد االنتهاء من احلديث عن أقسام اجلملة باعتبار صدرها إىل امسيّة وفعليّة ،ما بقي
اآلن إال معرفة إمكان أنه خيتلف التَّعبري يف اجلملة االمسيّة عنه يف اجلملة الفعليّة ،أم إنَّهما

 1فاطر  22 :ـ 23
 2ينظر :خدجية حممد الصايف  :نسخ الوظائف النحوية يف اجلملة العربية ،ص 81
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تنتهيان إىل الدِّاللة نفسِها؟ خصوصًا أنّ اجلملتني إذا كان املسند فيهما فعهًال َأ هوحََتا بالدِّاللة
نفسها ،وكان االختالف الوحيد هو الّتقديمَ والّتأخريَ يف املسند.
وبناءً على ما سب من تعريف لالسم والفعل ،فقد رأى الّلغويون أنَّ االسم يفيد
الّثبوت ،والفعل يفيد التَّجدد واحلدوث ،فإذا قيل =خالدٌ جمتهدٌ ،+فقد أفاد ثبوت االجتهاد
خلالد ،يف حني أنَّ القو =جيتهدُ خالدٌ +يفيد حدوث االجتهاد له بعد أنه مل يكن ،فقد
حصل عنده تغيّر وجتدّد ،وسرُّ ذلك أنّ الفعل مقيّد بالزَّمن ،فاملاضي مقيّد بالزمن املاضي،
واملضارع مقيّد بزمن احلا أو االستقبا يف األغلب ،يف حني أنّ االسم خا من الّتقييد
بزمن أيا كان ،فهو أمشل وأعمُّ وأثبت ،ولعلَّ ذلك الكالم يُ ْفهَم من قو القزويينّ =وأمَّا
كونه ،يعين املسندَ ،فعال فللّتقييد بأحد األزمنة ،الثَّالثة على أخصر ما يكون مع إفادة
التَّجدد ،وأمَّا كونه امسًا فإلفادة عدِم الّتقييد والّتجدّد 1+والكالم نفسه يظهر عند اجلرجانيِّ
يف دالئل اإلعجاز ،2وإىل مثل هذه الّتفرقة ذهب مهدي املخزوميّ ،إذ قا = :اجلملة
الفعليّة هي اجلملة اليت يد ّ فيها املسند على التجدّد ،أواليت يّتصف فيها املسند إليه باملسند
اّتصاًفا متج ّددًا ،وبعبارة أوضحَ ،هي اليت يكون فيها املسند فعًال ألنّ الدّاللة على الّتجدد
إمنا ُتسهَتمَدُّ من األفعا وحدها  ،. .أما اجلملة االمسيّة فهي اليت يد ّ فيها املسند على
الدّوام والّثبوت ،أو اليت يّتصف فيها املسند إليه اتصاًفا ثابًتا غري متجدّد ،أو بعبارة أوضحَ،
هي اليت يكون فيها املسند امسًا+

3

وقد عارض إبراهيم السامرائيّ املخزوميَّ فيما ذهب إليه من داللة املسند يف اجلملة
الفعلية ،يف كلِّ األحوا  ،على التَّجدّد قائًال = :وكيف لنا أنه نفهم التَّجدّد واحلدوث يف

 1القزويين  :اإليضاح يف علوم البالغة177/1 ،
 2ينظر :اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز ،ص174
 3مهدي املخزومي  :يف النحو العربي ــ نقد وتوجيه ،ص42  41
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قولنا ''مات حممد" ،و"هلك خالدٌ" ،و"انصرف بكرٌ" ،فهذه األفعا كّلها أحداث منقطعة
مل يكن لنا أنه جنريها على التَّجدّد.1+
يتَّضح ممَّا سب أنّ احملور يف داللة اجلملة هو املسند ،وليس كون اجلملة امسيّة أوفعليّة،
وبهذا فإنّ اجلملة االمسيّة ال تد ّ على الّثبوت إالّ إذا كان املسند فيها امسًا ،أمَّا
إذا كان فعًال فال تفيد الّثبوت.2

 1إبراهيم السامرائي  :الفعل زمانه وأبنيته ،مؤسسة الرسالة ،ط  ،13دت ،بريوت ،ص. 204
 2ينظر :فاضل صاحل السامرائي  :معاني األبنية يف العربية15 ،
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املبحث الثالث  :اجلمل الرابطية:

وتسمى اجلملة االمسية املنسوخة ،إذ يقصد بها تلك اجلملة االمسية اليت دخل عليها
أحد األلفاظ الناسخة ،فغيّر داللة مضمونها ،وعالمة إعراب ركنيها األساسيني ،والنواسخ
املقصودة بالذكر هي =كان وأخواتها ،+و=كاد وأخواتها. +
فأما اجلملة االمسية املسبوقة بـ =كان وأخواتها ،+و=كاد وأخواتها ،+فهي مجلة امسية،
نظرا ألن هذه األفعا خالية من الداللة على احلدث ،1وخمتصة بالداللة على الزمن،
وألن عملية اإلسناد فيها قائمة بني االسم واخلرب ،فال كمكن أن تقع =كان أو إحدى أخواتها+
مسندا إال إذا كانت تامة ،وهي يف هذه احلالة تد على احلدث والزمن معا ،وأما يف حا
استعماهلا ناقصة _ وهو الغالب فيها _ فوظيفتها يف اجلملة ال تتعدى الداللة الزمنية ،قا
السيوطي = :وكان قياس هذه األفعا أال تعمل شيئا ،ألنها ليست بأفعا صحيحة ،إذ
دخلت للداللة على تغري اخلرب بالزمان الذي يثبت فيه ،2+وقد أملح إىل ذلك بعض النحاة
القدماء ،حيث يقو سيبويه = :تقو  :كان عبد اهلل أخاك ،فإمنا أردت أن خترب عن األخوة،
وأدخلت(كان) لتجعل ذلك فيما مضى ، 3+وأكّد ابن يعيش هذه القضية وبسطها يف أكثر
من موضع إذ يقو = :وأما (كان) وأخواتها فهي من أفعا العبارة واللفظ ،ألنه تدخلها
عالمات األفعا من حنو  :قد والسني وسوف ،وتتصرف تصرف األفعا  ،وليست أفعاال
 1ينظر :عبد القاهر اجلرجاني  :املقتصد353/1 ،
 2السيوطي  :همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع353/1 ،
 3سيبويه  :الكتاب45/1 ،

029

الفصل الثالث

اجلمل االمسي يف سورة الدقمر =بنيتها لولوظيفتها+

حقيقية ،ألن الفعل يف احلقيقة ما د على حدث وزمان ذلك احلدث ،و(كان) وأخواتها
موضوعة للداللة على زمان وجود خربها ،فهي مبرتلة اسم من أمساء الزمان يؤتى به مع
اجلملة للداللة على زمان وجود ذلك اخلرب ،فثبت مبا قيل أنها ليست أفعاال حقيقية ،إذ
ليس فيها داللة على الفعل احلقيقي الذي هو املصدر،
وإمنا هي مشبهة باألفعا لفظا.1+
وذكر النحاة أن من اخلصائص األسلوبية لـ =كان +إمكان استخدامها للداللة على الدوام
واالستمرار ،ومقتضى ذلك أنها تنتقل دالليا من إفادة ارتباط مضمون اجلملة بعدها بالزمان
املاضي إىل إفادة امتداد هذا املضمون من املاضي إىل احلاضر واستمراره يف املستقبل.2
وقد عد الدارسون احملدثون هذه األدوات بصورها املختلفة من عناصر حتويل اجلملة
االمسية األساسية ،يقو خليل عمايرة = :وهناك عناصر تدخل على اجلملة التوليدية
االمسية ،فتؤدي معنى جديدا يضاف إليها ،فتتحو اجلملة إىل حتويلية امسية ،ويقتضي
هذا العنصر اجلديد حركة يف املبتدأ أو يف اخلرب ،وال يكون هلذه احلركة دور يف املعنى،
وإمنا هي حركة اقتضاء ليس غري ،وإمنا الدور للعنصر ذاته ،ومن أمثلة ذلك كان
وأخوانها+

3

وبالعودة إىل النحو الوظيفي ،البد من االشارة إىل أنه باإلضافة إىل وجود اجلمل االمسية
والفعلية يف النحو الوظيفي فهناك نوعا آخر من اجلمل هو اجلمل الرابطية اليت ˮيقصد بها
اجلملة ذات احملمو غري الفعلي (صفة،اسم،ظرف) املتضمنة لفعل رابط (كالفعل كان
مثال)‟ ،4إال أن ˮالفعل الرابط ال ينحصر يف الفعل  ˮكان‟ الذي يدمج يف بنية خمصصها
 1ابن يعيش  :شرح املفصل96/2 ،
 2ينظر :علي أبو املكارم  :اجلملة االمسية ،مؤسسة املختار للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،2117 ،11
 3خليل عمايرة  :يف حنو اللغة وتراكيبها ،ص101
 4أمحد املتوكل  :املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العربي األصول و االمتداد ،ص111
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الزمين ˮاملضي‟ أو ˮاالستقبا ‟ أو ˮالالزمن‟ ،كما أن مثة أفعاال رابطة أخرى منها األفعا
الدالة على الصريورة ˮأصبح/أمسى/أضحى‟ واألفعا الدالة على االستمرار ˮمازا /ال
يزا ‟ˮ 1وأفعا الشروع (طف وزمرته) ،وأفعا املقاربة (كاد وزمرته) ‟

2

وتأسيسا على ما سب فإن البنية اليت متثل للجمل الرابطية هي :
رابط ≫ حملود ةوضوعات ≫ حملود لواحق

ومتثّل له اجلمل التالية :
] [ 
]   [ 
]  [ 

يالحظ من خال اجلمل السابقة أنها اقتصرت على الفعل الرابط =كان ،+دون أن تشمل
أفعاال أخرى ،كأفعا الشروع واملقاربة وغريها ،وعليه كمكن عدّ هذه اجلمل الرابطية بنية
تركيبية قائمة بذاتها ،وبنيتها املوقعية تأخذ املعادلة التالية :
مس

م ،⁴م ،²م ¹م Øط فـا

مص
مح

(مف) (ص) ،م³

مظ

حيث إن املواقع اخلارجية (م ،⁴م ،²م )³ختصص للمكونات اخلارجية ،وهي على التوالي:
املنادى واملبتدأ والذيل ،وخيصص موقع الصدر األو (م )¹ملؤشرات القوة اإلجنازية كحروف
االستفهام وبعض املعلقات الداجمة كإن وال النافية ،وخيصص موقع الصدر الثاني (م)Ø
للمكون اسم االستفهام أو احملور أو بؤرة املقابلة ،وخيصص املوقع اخلاص (م آ) للمكون احملور

 1املرجع نفسه ،ص112
 2املرجع نفسه ،ص127
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فاجلمل الرابطية ˮليست مجال فعلية وال مجال امسية ،وإمنا هي مجل وسطى ،تشارك
اجلمل االمسية يف بعض من مميزاتها احلملية والوظيفية ،وتقاسم اجلمل الفعلية بعض
خصائصها الـمكونية ،أما قواعد إدماجها كأفعا مساعدة أو كأفعا روابط ،فرتجع

إىل خصائص زمانية وخصائص جهية ،تتضافر يف حتديد صيغتها‟

1

فالناظر إىل قوله تعاىل ]   [ :يكتشف أنها مجلة رابطية ،الحتوائها
على الفعل الرابط  ˮكان‟ ،إذ تتحدد بنيتها املوقعية كالتالي :






Ø

ط

فـا

م



ص

أما البنية التحتية هلذه اجلملة فتكون كالتالي :
[(فكيف (م )Øبؤ جد) كان } :رابط{ خب مضـ (س( :¹عذابي) منفـ فا مح (س( ))¹س:²
(ونذر) ص (س]))²

حيث تشري املخصصات اجملردة الواردة يف البنية التحتية (خب) إىل صيغة اخلرب( ،مضـ) إىل
املاضي( ،ص) موقع املكونات اليت ال وظيفة تركيبية هلا وال وظيفة تداولية( ،س) إىل
املوضوع األساسي ،واملالحظ أن ورود اسم االستفهام يف موقع الصدارة قد كفّ الرابط ˮ
كان‟ عن حمموله سواء كان امسيا أم ظرفيا أم صفيا أم حرفيا ،حيث نرى أنه يف هذه احلالة
ال ختتلف بنيتها املوقعية عن بنية اجلملة االمسية إال بإدماج موقع الرابط ،وتسند إىل املوضوع
(س) الوظيفة الرتكيبية =الفاعل +والوظيفة التداولية =احملور ،+بينما كمثل اسم االستفهام
(كيف) الوظيفة التداولية =بؤرة اجلديد. +

 1حييى بعيطيش ،حنو نظرية وظيفية للنحو العربي ،ص.289
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وقد ورد اسم االستفهام ضمن بنية تركيبية فرضتها الداللة املقامية اليت يقتضيها السياق
ذاته ،فهو _ من منظور النحو الوظيفي _ فعل لغوي كمثل قوة إجنازية أصل ،ذلك ألن القوة
إجنازية تراعي الطبقة املقامية للكالم ،من خال اهتمامها باجملا التخابري للفعل الكالمي،
وعليه فإن االستفهام يف قوله تعاىل  ]   [ :قوة إجنازية أصل ،خرجت
إىل غري ما وُظِّفَت له القوة احلرفية عن طري االستلزام التخاطيب ،باحليد عن املعنى الصريح
إىل املعنى املستلزم خطابيا ،إذ فرض املقام بنية حمددة يف اخلطاب ،فجاء االستفهام يف اآلية
الكركمة إلنشاء التعجب والتهويل والتسلية عن رسو اهلل " ،وقيل للتقرير املمزوج
بالتعجب ،بغرض محل املخاطبني على اإلقرار بوقوع عذاب اهلل _ عز وجل _. 1
وقد انتبه القدماء لظاهرة االستلزام التخاطيب؛ إذ يقسِّم =السكاكي +الكالم مبقتضى القوة
االستلزامية اليت حيملها إىل خرب وطلب ،وحدد لكل واحد منهما األغراض اليت خيرج إليها
حسب ما يفرضه املقام ،فاخلرب هو الكالم الدي حيتمل الصدق أو الكذب ،2وذلك أصل،
والفرع منه أنه من ترك الصدق والكذب إىل التصدي  ،وهذا يعين أن اخلرب خيرج عن قصدٍ إىل
أغراض خمتلفة أخرى .
كما يَعدّ =السكاكي +الطلب الذي خيرج إىل أغراض غري حقيقية تفهم من السياق من قبيل
االستلزام التخاطيب ،وهو مبثابة عدو عن األصل إىل الفرع ملناسبة املقام ،فكل من التمين
واالستفهام واألمر والنهي والنداء كمثل قوة استلزامية حرفية ،أما ما تفرّع عنها من أغراض فهو
استلزام ختاطيب ،فلكل مقام مقا .
ومن جهة أخرى ،فإنه ال يفوت الباحث أن يتعرض لظاهرة تداولية أخذت اهتمام املتقدمني
واملتأخرين كما سلف الذكر ،وهي ظاهرة التنكري اليت حلقت باملضاف إليه عقب هذا الرتكيب،
إذ حذف املوىل _ عز وجل _ ما يضاف إىل االسم املعطوف ،ونقصد به الضمري املتمثل يف =الياء+
 1ينظر :عبد الكريم حممود يوسف  :أسلوب االستفهام يف القران الكريم ،ص.144
 2ينظر :السكاكي  :مفتاح العلوم ،ص164
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من املفردة =نذر +فعطف النكرة على املعرفة ،وعن سر التنكري يقو =القزويينˮ +وأما تنكريه
 1]  أي فرد من أشخاص
    
 
   
   
  
 
    
فلإلفراد ،كقوله تعاىل   [ :
الرجا أو للنوعية كقوله تعاىل]   [:؛
أي نوع من األغطية غري ما يتعارفونه الناس‟ ،2كما أن التنكري يفيد بعض املعاني البالغية عندما
اليقتصر على داللته األصلية ،فقد يفيد التعظيم أو التحقري أو التنكري
وعن سر حذف الـمضاف إليه ،فإن مجا البالغة يتجلى يف إيـجاز الـحذف وهو أحد
أسرارها وهو مصطلح تناوله البالغيون يف مباحث كثرية يف علم املعاني وحتدثوا عنه يف
سياقات الكالم اليت يرد فيها مثل حذف أحد أطراف اإلسناد وذلك من منطل أن النظام
اللغوي يقتضي يف األصل ذكر هذه األطراف ولكن التطبي العملي من خال الكالم قد
يسقط أحدها اعتماداً على داللة القرائن املقالية أو احلالية عليه .
أما بالعودة إىل قوله تعاىل  ]  [ :فإنها بنية تركيبية مشابهة من حيث
عدد املتعلقات :




ط

فـا





ص

أما البنية التحتية هلذه اجلملة فتكون كالتالي :
[كان } :رابط{ خب مضـ (س( :¹الواو) منفـ فا مح (س( ))¹س( :²كهشيم احملتظر) ص
(س]))²

وحتمل هذه اجلملة الرابطية دالالت إضافية لبنيتها الرتكيبية ،عالوة عن بنية مفرداتها
الصرفية؛ حيث إن املفردة ( )وردت على صيغة (فعيل) اليت هي من الصيغ املشرتكة

 1القصص 21 :
 2اخلطيب القزويين  :اإليضاح يف علوم البالغة112/11 ،
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بني الفاعل واملفعو  ،وهلا تسلسل يف ترتيب دقائ املعاني ،فالعرب إذا أرادت التعبري عن
احلدث والتجدد واحلركة ،استعملت الفعل (علم زيد) أي بعد أن مل يكن يعلم ،فإذا
أرادت االهتمام بالفاعل ،وأن احلدث صار وصفا ثابتا له ،مع الداللة على احلدث
والـحدوث ،استعملت اسم الفاعـل (زيد عالـم) ،فإذا أرادت الـمبالغة فـي الفعل لشدته
أو لكثرته أو لتكراره ،بالغت اسم الفاعل على صيغ معلومة ،منها (فعيل) فتقو (زيد
عليم) فإن أرادت ثبوت الوصف له ،كثبوت طويل وقصري ،استعملت الصفة املشبهة ،ومن
صيغها (فعيل) أيضا ،فتقو (زيد عليم) ،وهناك فرق بني املبالغة والصفة املشبهة ،إذ إن
املبالغة ˮتد على معاناة األمر وتكراره حتى أصبح كأنه خلقة يف صاحبه وطبيعة،كـ (عليم)
فهو لكثرة نظره يف العلم وتبحره فيه أصبح العلم سجية يف صاحبه كالطبيعة فيه‟ ،1كما
تكون الصفة املشبهة (فعيل) معدولة عن اسم املفعو كما يف اآلية الكركمة ،إذ إن الداللة اليت
فرضها السياق يف هذا املوضع هي املبالغة؛ ففعيل تد على الشدّة واملبالغة يف الوصف أكثر من
مفعو .2
من خال ما تقدم يتضح أن األمثلة كثرية على هذا املنحى الوظيفي يف تفسري آيات
القرآن الكريم ،ومن يطّلع على كتب التفسري جيدها وظيفية تداولية يف الصميم ،وجلّ
حتليالتها تعكس انفتاح النص القرآني على الوقائع احلياتية ،بالنظر إىل كونه نصا بلغ من
اإلعجاز والسعة والشمو والثراء اللغوي واملعريف ما جعل من آليات قراءته وفهمه متعددة،
ومن هذه اآلليات اليت تعد األكثر استجابة لطبيعة النص املدروس ولغرضهم العلمي من
وراء الدراسة واملتجه إىل املعنى والغرض ،اآللية الوظيفية التداولية اليت مكنت النحاة

 1فاضل صاحل السامرائي  :معاني األبنية يف العربية ،دار عمارللنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط ،2117 ،12ص
ص 113-112
 2ينظر :املرجع نفسه ،ص.54
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والبالغيني واألصوليني من دراسة ظواهر كثرية كالعموم واخلصوص واإلطالق والتقييد،
والتعريف والتنكري واحلذف والذكر وغريها.
وأهم ما كمكن استنتاجه أن التباين يف األمناط املقامية يستلزم التباين يف الرتاكيب ،وهلذا
يقوم الدرس الوظيفي التداولي برصد الفروق القائمة بني أمناط الرتاكيب تبعا لألمناط (أو
الطبقات) املقامية اليت تنجز فيها.
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رغم أن احلديث يف اجلملة العربية من املنظور الوظيفي التداولي يطو  ،فإن الباحث قد
حاو أن يربز بعض املفاهيم والتحليالت املتعلقة باجلملة يف ضوء نظرية النحو الوظيفي من
خال املشروع اللساني للمتوكل الذي سعى فيه حملاورة الرتاث اللغوي القديم واستثماره عن
طري نظريات اللسانيات الوظيفية التداولية والنحو الوظيفي ،وقد استطاع جتاوز الصراع
املفتعل بني الرتاث اللغوي واللسانيات ،للوصو إىل اسرتاجتية تُمكِّنُ من استثمار نتائجه يف
اجملاالت احليوية ،كما أصبحت غايته مع تطور النحو الوظيفي تهدف ملدّ اجلسور بني القوالب
اللغوية املتنوعة كاجلملة والنص من خال وضع حنوٍ جيمع بني الصرامة وسعة اجملا  ،وهذا
ما سعت نظرية النحو الوظيفي إىل حتقيقه ،عن طري توحيد الدرس اللساني ،ويشمل اهلدف
واملوضوع واملقاربة واجلهاز الواصف ،واإلطار النظري.
وبعد أن فرغ الباحث من هذه الدراسة _ اليت ال يزعم أحد مشوهلا وال اكتماهلا _ فإنه خلص
إىل جمموعة من املالحظات والنتائج أبرزها :


إن الوظائف املرومة من وراء الرتكيب القرآني عامة وسورة القمر خاصة هي اليت حتدد
خصائص بنية كل مجلة فيها على حدى.



مل يرد النفي بكثافة يف سورة القمر ألن الوظيفة التداولية من آيها هي إثبات نسبة املسند
للمسند إليه يف اجلمل الفعليَّة أواالمسيَّة ،وما ورد من النفي كان عارضا ومل يرد بصيغة
صرحية ،لدالالت اقتضتها الطبقة املقامية للكالم .



متثلت القوة اإلجنازية يف سورة القمر يف األفعا اللغوية الواردة يف االستفهام ،لالهتمام
باجملا التخابري للفعل الكالمي ،مما فرض بنية حمددة يف اخلطاب .



كانت اجلمل الفعلية يف سورة القمر أكثر حضورا من اجلمل االمسية بثالثة أضعاف؛ إذ
زاد عددها عن سِتِّني مجلة ،بينما مل يتعدّ عدد اجلمل االمسية اثنني وعشرين مجلة،

ألن املوىل 

كان يف مقام السرد؛ فالفعل حدث مرتبط بزمن يفيد التَّجدد واحلدوث،

بينما يد ّ االسم على معنى يف نفسه ،فهو يفيد الّثبوت ألنه أمشل وأعمُّ .
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إن الوظائف الداللية والرتكيبية والتداولية الكامنة يف البنى العامة يف سورة القمر تعدّ
مفاهيم أوىل ال كمكن فصلها عن بعضها ،فهي تتعال مجيعها لتحديد البنية احلملية
اخلاصة



إن تعدد املخصصات يف سورة القمر؛ كمخصصات احلمل (الزمانية واملكانية واحلالية
والتعليلية) وخمصصات احلدود (التعريف والتنكري والعدد واإلشارة واجلنس) ،يوحي
خبصوبة األبعاد التداولية املتضمَّنة يف تراكيب السورة .



إن تنوع احلمو يف سورة القمر من حيث جنسها (امسية  /فعلية) ،ومن حيث عدد
حدودها (أحادية  /ثنائية  /ثالثية) ومن حيث امتدادها (موسعة  /نووية) ومن حيث
إثباتها ونفيها مردّه إىل تعدد الوظائف السياقية اليت اقتضت وجود بنيات خاصة بها،
وكمكن إمجا البنيات الرتكيبية للجمل يف النحو الوظيفي يف املخططات اآلتية :

حد موضوع
أحادي احلد

حد موضوع

حدود لواحق

حدود موضوعات
بسيطة

ثنائي احلد

حدود موضوعات

حدود لواحق

حدود موضوعات
اجلملة

ثالثي احلد

الفعلية
مركــــــــــــــــــــبة

حدود موضوعات

حدود لواحق

حدود موضوعات

احلمل احلد املدمج الفعلي

حدود موضوعات

احلمل احلد املدمج الفعلي

حدود موضوعات

احلمل احلد املدمج االمسي

حدود موضوعات

احلمل احلد املدمج االمسي

حدود لواحق
حدود لواحق
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مثبتة
اجلملة
االيمسية
منفية

مثبتة
اجلملة
الرابطية
منفية

خمصص االثبات

حدود موضوعات

خمصص االثبات

حدود موضوعات

خمصص االثبات

احلمل احلد املدمج الفعلي

خمصص االثبات

احلمل احلد املدمج الفعلي

خمصص االثبات

احلمل احلد املدمج االمسي

خمصص االثبات

احلمل احلد املدمج االمسي

خمصص الـنــفـي

حدود موضوعات

خمصص الـنــفـي

حدود موضوعات

خمصص الـنــفـي

احلمل احلد املدمج الفعلي

خمصص الـنــفـي

احلمل احلد املدمج الفعلي

خمصص الـنــفـي

احلمل احلد املدمج االمسي

خمصص الـنــفـي

احلمل احلد املدمج االمسي

خمصص االثبات

رابط

حدود موضوعات

خمصص االثبات

رابط

حدود موضوعات

خمصص االثبات

رابط

احلمل احلد املدمج الفعلي

خمصص االثبات

رابط

احلمل احلد املدمج الفعلي

خمصص االثبات

رابط

احلمل احلد املدمج االمسي

خمصص االثبات

رابط

احلمل احلد املدمج االمسي

خمصص الـنــفـي

رابط

حدود موضوعات

خمصص الـنــفـي

رابط

حدود موضوعات

خمصص الـنــفـي

رابط

احلمل احلد املدمج الفعلي

خمصص الـنــفـي

رابط

احلمل احلد املدمج الفعلي

خمصص الـنــفـي

رابط

احلمل احلد املدمج االمسي

خمصص الـنــفـي

رابط

احلمل احلد املدمج االمسي

حدود لواحق
حدود لواحق
حدود لواحق
حدود لواحق
حدود لواحق
حدود لواحق

حدود لواحق
حدود لواحق
حدود لواحق
حدود لواحق
حدود لواحق
حدود لواحق
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إن مرتكز نظرية النحو الوظيفي يف تقسمها للجملة قائم على النظر إىل حمموهلا ،فإذا كان
فعال فاجلملة فعلية ،وإن كان غري فعل فاجلملة امسية ،وتكون هي نفسها رابطية إن أدمج
فيها ناسخ (كان وأخواتها ،كاد وأخواتها) .



إن الفكر اللغوي العربي الرتاثي كان موسوعيا بالشكل الذي جعله جيمع بني العلوم اليت
تنضوي حتت حقل اللغة ،حيث كان يتسم بالتكامل يف حتليله هلا .



هناك كثري من نقاط التقاطع بني الفكر اللغوي العربي القديم وما توصل إليه الفكر اللساني
الوظيفي التداولي املعاصر السيما إذا تعل األمر بآليات التحليل اللغوي املعتمدة يف رصد
الرتابط القائم بني البنية والوظيفة ،مما يعين أن نظرية النحو الوظيفي تتف مع النحو
القديم يف مجلة من املسائل ،منها على سبيل املثا  ،اتفاق النظريتني على امتناع تقدم
الفاعل على فعله ،إذ يصبح الفاعل حينئذ مبتدأ ال فاعال ،مما يد داللة واضحة
على أن نظرية النحو الوظيفي ،ال تلغي نظرية النحو القديم ،بل تقيم معها حوارا
خصباً ومثمرًا ،أساسه التكامل واإلثراء والقرض واالقرتاض ،السيما إذا أخذت يف
إطارها العام الذي جيمع (النحو والبالغة واألصو والتفسري).



لقد كان النحاة والبالغيون العرب األوائل ذوي رؤية وظيفية _ يف كثري من األحيان _ يف
نظرتهم إىل اللغة على أنها أداة للتواصل ،فكانت منهالً ورافداً ُمهِمًّا من روافد النظريات
اللسانية احلديثة ،كما أن صِلَةَ التّراث اللّغوي العربي بالدرس اللساني احلديث يف شقه
الوظيفي هي صلة مباشرة ،وهي عالقة امتداد ألصل ال قطيعة معه



تتسم اللغة العربية باملرونة اليت ختوهلا التعامل مع املعطى اللغوي احلديث كنظرية النحو
الوظيفي ،وذلك بالنظر إىل اشرتاكها مع اللغات األخرى يف تلك املعايري الكلية اليت
تنسجم إىل حد ما وحقائ الدرس اللغوي العربي ،ألن للسان الطبيعي خصائص عامة
تتقامسها اللغات على اختالف أمناطها ،وهو ما يسمى الكليات اللغوية
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تشتمل الوظائف الرتكيبية يف اللغة العربية على كثريٍ من املكونات ،كالفاعل واملفعو
صته هذه الوظائف الرتكيبية إىل
والتوابع وغريها ،إالّ أن نظرية النحو الوظيفي قد قَلًّ َ
وظيفتني هما الفاعل واملفعو فقط .



هناك ثورة على مستوى املصطلحات ،فمنها ما يتَّكئ على الرتاث (احلمل واحملمو
والبنية والوظائف الرتكيبية واإلسناد وغريها) ،ومنها ما متّ استحداثه ليخدم اجلهاز
املفهومي للنظريات احلديثة (الوظائف التداولية األربعة)



خالفت نظرية النحو الوظيفي التصنيفات القدكمة للجملة اليت ترتكز على معايري تنبع من
منطل تركييب؛ سواء من حيث طبيعةُ املسند إليه إىل مجل فعلية أم امسية أم شرطية أم
ظرفية ،أو من حيث نوعيةُ املسند إىل مجل صغرى أم كربى ،أو من حيث املوقعُ إىل
مجل هلا حمل من اإلعراب أم ليس هلا حمل من اإلعراب ،فقد ارتضت نظرية النحو
الوظيفي تصنيفاً يقوم على أساس النظر إىل احملمو  ،فهي إما فعلية وإما امسية وإما
رابطية ،إال أنه ال كمكن اجلزم بأن التصنيفات الرتاثية للجملة مل تكن وظيفية ،فقد انطل
النحاة القدامى _ يف كثري من األحيان _ من منطلقات تنبع من نظرتهم للداللة العامة
للجملة من خال تصنيفهم هلا إىل خربية وإنشائية.



لقد أغفلت نظرية النحو الوظيفي اخلوض يف بعض أنواع اجلمل كجملة الشرط اليت
عَ َدلَته عن تسميتها باجلملة واكتفت بتسمتها صيغةً ملحقة بصيغ التذييت ،من حيث إنها
صيغة حمققة ،وختتلف عن صيغة التدليل ألنّها ال تنطب عليها مواصفات الصدق
والكذب؛ أي هي ما كمكن تصور وقوعه على وجه اإلمكان أو االحتما أو الشك.

010
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كما يتضح أنّ اجلملة العربية ما تزا تستثمر النظريات احلديثة واملعاصرة ،فهي قد خطت
خطوات كبرية انطالقا من النظريات والعلوم اللسانية والتداولية املعاصرة للخروج بنحو عربي
يساير روح العصر وخيدم اللغة العربية وحيفظها من االحنطاط يف ظل تغريات فرضتها العوملة
احلضارية .
وأخريا أسأ اهلل العزيز القدير التوفي والسداد يف دراسيت هذه ،اليت أرجو أن تكون خالصة
لوجهه الكريم ،فإن أصبت فمنه وحده ،وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ،واحلمد هلل
رب العاملني.
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قائمة الرموز المستعملة

قائم الرةوز املستعمل

فـ  :فعل

حل  :حا

م : ¹موقع األدوات الصدور

فا  :فاعل

عل  :علة

م : ²موقع املبتدأ

مف : /مفعو

مصا  :مصاحب

م : ³موقع الذيل

منفـ  :منفذ

مح  :حمور

م : ⁴موقع املنادى

متقـ  :متقبل

بؤ  :بؤرة

م س  :مركب امسي

مستقـ  :مستقبل

بؤجد  :بؤرة جديد

م ص  :مركب وصفي

مسنفـ  :مستفيد

بؤمقا  :بؤرة مقابلة

م ح  :مركب حريف

أد  :أداة

منا  :منادى

م ظ  :مركب ظريف

زم  :زمان

ط  :رابط

مض  :ماض

مكـ  :مكان

 : Øالوظيفة الصفر

حا  :حاضر

س س ،²س . . . ³متغريات املوضوعات
م : Øموقع احملور أو بؤرة املقابلة أو اسم االستفهام
ص  :موق املكونات اليت ليست هلا وظائف تركيبية أو تداولية ختوهلا التموقع يف (م)Ø
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قائمة المصادر والمراجع

قائم املصادر لواملراجع

أ .القرآن الكريم برواية حفص
ب .الكتب والتفاسري واملذكرات: 1

.1
.2

إبراهيم أنيس  :من أسرار اللغة ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،الطبعة السادسة،
1978
إبراهيم الشمسان  :اجلملة الشرطية عند النحاة العرب ،مطابع الدجوي ،القاهرة،
ط1981 ،11

.3

أمحد حساني  :مباحث يف اللسانيات ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر1999،

.4

أمحد خليل السيّد  :دراسات يف القرآن ،دار النهضة العربية ،بريوت ،دط1969 ،

.5

أمحد املتوكل :الوظيفة والبنية_مقاربات وظيفية لبعض قضايا الرتكيب يف اللغة
العربية ،منشورات عكاظ ،الرباط1993 ،

.6
.7

أمحد املتوكل :آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي ،كلية اآلداب ،الرباط ،ط،11
1993
أمحد املتوكل :الرتكيبيات الوظيفية قضايا و مقاربات ،دار األمان للنشر والتوزيع ،
الرباط ،ط2115 ،1

.8
.9
.11

أمحد املتوكل :اجلملة املركبة يف اللغة العربية ،منشورات عكاظ ،الرباط ،ط،11
1987
أمحد املتوكل :اللسانيات الوظيفية _ مدخل نظري ،منشورات عكاظ ،الرباط،
1989
أمحد املتوكل :املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العربي األصول واالمتداد ،دار
األمان ،الرباط ،ط2116 ،1

.11

أمحد املتوكل :الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،دار الثقافة ،الدار البيضاء،
1985

 1مت اعتماد الرتتيب األلفبائي ،دون االعتداد بألفاظ =ابن +و =أبو +و =الـ +التعريف يف ترتيب املصادر واملراجع .
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.12

أمحد املتوكل :الوظيفية بني الكلية والنمطية ،دار األمان للنشر والتوزيع ،الرباط،
ط2113 ،1

.13

أمحد املتوكل :دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي ،دار الثقافة ،الدر البيضاء،
دط1985 ،

.14

أمحد املتوكل :قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية =بنية اخلطاب  ،+. . .دار
األمان للنشر والتوزيع  ،الرباط،دط2111 ،

.15

أمحد املتوكل :من البنية احلملية إىل البنية املكونية ،الوظيفة املفعول يف اللغة العربية،
دار الثقافة للنشر ،الدار البيضاء ،ط1987،11

.16

أمحد املتوكل :من قضايا الرابط يف اللغة العربية ،منشورات عكاظ ،الرباط1987 ،

.17

امساعيل بن عمر بن كثري  :تفسري القرآن العظيم ،حتقيق سامي حممد السالمة ،دار
طيبة للنشر ،الرياض ،ط1997 ،11

.18

أبو بكر حممد بن السراج  :األصول يف النحو ،حتقيق عبد احلسني الفتلي ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط1985 ،11

.19

متام حسان :اللغة العربية معناها ومبناها ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء،
دط1994 ،

.21

متام حسان :اللغة بني املعيارية والوصفية ،دار الثقافة ،الدار البيضاء1980 ،

.21

توفيق الزيدي  :أثر اللسانيات يف النقد العربي احلديث (من خالل بعض اماذجه)،
الدار العربية للكتاب ،طرابلس ،ليبيا ،دط1984 ،

.22

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي  :جامع البيان عن تفسري آي القرآن ،حتقيق عبد اهلل
الرتكي ،دار هجر للطباعة والنشر ،القاهرة ،ط 2111 ،11

.23

جالل الدين السيوطي  :األشباه والنظائر يف النحو ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
دت

.24

ابن جين  :اخلصائص ،حتقيق حممد علي النجار ،املكتبة العلمية ،القاهرة1952 ،
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.25

ابن جين  :اللمع يف العربية ،حتقيق :حامد املؤمن ،عامل الكتب ،مكتبة النهضة
العربية ،بريوت ،ط1985 ،2

.26

جورج مونان  :علم اللغة يف القرن العشرين ،ترمجة جنيب غزاوي ،وزارة التعليم
العالي ،دمشق ،دط1982 ،

.27

حافظ إمساعيلي علوي  :اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة ،دار الكتاب اجلديد
املتحدة ،بريوت ،ط2009 ،01

.28

أبو احلسن الرماني  :معاني احلروف ،حتقيق عبد الفتاح شلبى ،دار النهضة،
القاهرة1973 ،

.29

حسني منصور الشيخ  :اجلملة العربية ،دراسة يف مفهومها وتقسيماتها ،..املؤسسة
العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط2119 ،11

.31

أبو حيان األندلسي  :تفسري البحر احمليط ،حتقيق علي أمحد املعوض وآخرون ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1993 ،11

.31

خالد األزهري  :شرح التصريح على التوضيح ،حتقيق حممد باسل عيون السود ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط 2111 ،11

.32

خطابي حممد :لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب ،املركز الثقايف ،بريوت،
ط1991 ،11

.33

اخلطيب القزويين  :اإليضاح يف علوم البالغة ،حتقيق إبراهيم مشس الدين ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط2112 ،11

.34
.35
.36

خليل أمحد عمايرة  :يف حنو اللغة وتراكيبها ،عامل املعرفة ،جدّة السعودية ،ط،11
1984
ابن دريد  :مجهرة اللغة  ،حتقيق رمزي البعلبكي ،دار العلم للماليني بريوت ،ط،11
1987
رشيد العبيدي  :أبو عثمان املازني ومذاهبه يف الصرف والنحو ،مطبعة سلمان
االعظم  ،بغداد ،ط1969 ،11
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.37

رشيد العبيدي  :مباحث يف علم اللغة واللسانيات ،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد ،ط 2112 ،11

.38

رضي الدين األسرتباذي  :شرح الرضي على كافية ابن احلاجب ،حتقيق عبد العال
سامل مكرم ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط2000 ،1

.39

رمضان عبد التواب  :املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ،ط 1997 ،13

.41

الزبيدي  :تاج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق علي سريي ،دار الفكر،
بريوت2005 ،

.41

الزخمشري  :الكشاف ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،دط1987 ،

.42

الزخمشري  :املفصل يف علم العربية ،دار اجليل ،بريوت ،ط  ،12د.ت

.43

سعيد حسن حبريي  :علم لغة النص ـ املفاهيم واالجتاهات ،مكتبة لبنان ناشرون،
بريوت ،ط1997 ،1

.44

سيبويه  :الكتاب ،حتقيق عبد السالم هارون ،دار اجليل ،بريوت ،ط ،11دت

.45

السيوطي  :همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق عبد السالم هارون
وآخرون ،دار البحوث العلمية ،الكويت ،دط1975 ،

.46

الشريف الرضي  :تلخيص البيان يف جمازات القرآن ،حتقيق حممد عبد الغين حسن،
دار إحياء الكتب العلمية ،القاهرة ،دط1979،

.47

شوقي ضيف  :البالغة تطور وتاريخ ،دار املعارف ،القاهرة1995 ،

.48

صالح فضل  :بالغة اخلطاب وعلم النص ،عامل املعرفة ،الكويت1992 ،

.49

ضياء الدين ابن األثري  :املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،حتقيق أمحد احلويف
وبدوي طبانة ،دار نهضة مصر ،القاهرة ،دط

.51

عباس حسن  :النحو الوايف ،دار املعارف ،القاهرة ،ط1974 ،13

.51

عبد احلميد السيد  :دراسات يف اللسانيات العربية ،دار احلامد للنشر والتوزيع،
األردن ،ط2114 ،11
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.52

عبد الرمحن ابن إسحاق الزجاجي  :اجلمل يف النحو ،حتقيق علي توفيق احلمد،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1984 ،11

.53

عبد الرمحن أيوب  :دراسات نقدية يف النحو العربي ،القاهرة ،دط1957 ،

.54

عبد القاهر اجلرجاني :اجلمل ،حتقيق على حيدر ،منشورات دار احلكمة ،دمشق،
دط1972 ،

.55

عبد القاهر اجلرجاني  :املقتصد يف شرح االيضاح ،حتقيق عاظم حبر املرجان ،دار
الرشيد للنشر ،بغداد ،دط1982 ،

.56

عبد القاهر اجلرجاني  :دالئل اإلعجاز يف علم املعاني  :حتقيق حممد رشيد رضا،
بريوت ،ط2001،1

.57

عبد الكريم حممود يوسف  :أسلوب االستفهام يف القران الكريم ،مطبعة الشام،
دمشق ،ط2111 ،1

.58

أبو عبد اهلل الدامغاني  :الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهلل العزيز ،حتقيق عزمي عبد
احلميد علي ،بريوت ،ط2113 ،11

.59

عبد اهلادي بن ظافر الشهري  :إسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية ،دار
الكتاب اجلديد ،بريوت  ،ط11،2114

.61

عبده الراجحي  :التطبيق الصريف ،دار النهضة العربية ،بريوت ،دط ،دت

.61

عبده الراجحي  :النحو العربي والدرس احلديث ،دار النهضة العربية ،بريوت،
دط1979 ،

.62

أبو عثمان سعيد بن حممد السرقسطي  :األفعال ،حتقيق حسني حممد شرف ،دط،
 ،1975القاهرة

.63

عز الدين حممد الكردي  :التقديم والتأخري يف القرآن الكريم ،دار املعرفة ،بريوت،
ط ،11دت

.64

ابن عصفور  :املقرب ،حتقيق أمحد عبد الستار وآخرون ،ط1972 ،11
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.65

ابن عقيل  :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،دار إحياء الكتب العلمية،
القاهرة ،دط

.66

علي رضا  :يف اللغة العربية حنوها وصرفها ،دار الفكر ،دمشق ،دط ،دت

.67

أبو علي الفارسي  :املسائل العسكريات يف النحو العربي ،حتقيق علي جابر
املنصوري ،مطبعة جامعة بغداد ،ط 1982 ،12

.68

ابن فارس  :معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم هارون ،دار اجليل ،بريوت،
ط1991 ،1

.69

فاضل صاحل السامرائي  :معاني األبنية يف العربية ،دار عمارللنشر والتوزيع ،عمان،
األردن ،ط2117 ،12

.71

فاضل صاحل السامرائي  :معاني النحو ،بيت احلكمة ،بغداد ،دط1987 ،

.71

فاضل مصطفى الساقي  :أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة ،مكتبة
اخلاجني ،القاهرة ،دط1977 ،

.72

فتحي عبدالفتاح الدجيين  :اجلملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا ،مكتبة الفالح للنشر
والتوزيع ،الكويت ،دط2118 ،

.73

الفخر الرازي  :التفسري الكبري ،حتقيق عبد الرمحن حممد ،املطبعة البهية املصرية،
القاهرة ،ط1938 ،11

.74

الفخر الرازي  :نهاية اإلجياز يف دراية اإلعجاز ،حتقيق أمحد حجازي السقا ،دار
اجليل ،بريوت ،دط1992 ،

.75

الفراء  :معاني القرآن ،مطبعة دار الكتب املصرية1955 ،

.76

الفراء  :معاني القرآن ،مطبعة دار الكتب املصرية ،ج1955 ،2

.77

فرانسواز أرمينكو  :املقاربة التداولية ،ترمجة د .سعيد علو ،،مركز اإلاماء القومي،
بريوت

.78

الفريوزابادي  :القاموس احمليط ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1981 ،
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.79

فيليب بالنشيه  :التداولية من أوسنت إىل غوفمان ،ترمجة صابر احلباشة ،دار احلوار،
الالذقية ،ط 2117 ،11

.81

أبو القاسم علي بن القطاع  :األفعال ،عامل الكتب ،بريوت ،ط 1983 ،11

.81

كمال الدين بن عبد الكريم الزملكاني  :الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن ،حتقيق
خدجية احلديثي وأمحد مطلوب ،مطبعة املاني ،بغداد1974 ،

.82

مازن الوعر  :حنو نظرية لسانية ،دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر ،دمشق،
ط1987 ،11

.83

املربد  :املقتضب  :حتقيق حممد عبد اخلالق عظيمة ،القاهرة ،مطبعة وزارة األوقاف
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بريوت ،د ت
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 .111مومن أمحد  :لسانيات النشأة والتطور ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، 2002 ،اجلزائر
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 .114جناة عبد العظيم الكويف  :أبنية األفعال ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1998 ،القاهرة
 .115ابن هشام األنصاري  :مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق مازن املبارك
وحممد على محد اهلل ،مؤسسة الصادق ،ط 1378 ،5هـ
 .116أبو هالل العسكري  :الفروق اللغوية ،حتقيق حسام الدين القدسي ،بريوت1981 ،
 .117حيي بعيطيش :حنو نظرية وظيفية للنحو العربي ،مذكرة مقدمة استكماال للحصول
على درجة الدكتوراه ،جامعة قسنطينة2115 ،
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 .118أبو يعقوب السكاكي :مفتاح العلوم ،حتقيق أكرم عثمان يوسف ،مطبعة الرسالة،
بغداد ،ط. 1982 ،11
ابن يعيش  :شرح املفصل ،قدمه إميل بديع يعقوب ،منشورات حممد علي بيضون ،دار
الكتب العلمية ،بريوت
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