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أرواح حناة العربية القدامى، وكل من بذل جهدا يف سبيل احلفاظ على  إىل

 دينه ولغته ووطنه. 
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اليت نحوية ت القضايا الأمهااسة اجلملة فكانت من بدرعند العرب  النحوياحتفى الدرس 

أمناطها وصورها، لعرب، فقد عنوا بدراسة أنواعها والنحاة احظيت بنصيب وافر من اهتمام 

أما يف العصر احلديث فقد  ،كاما وتفريعات غاية يف الدقةوأح ووضعوا هلا حدودًا وهاحيث عّرف

صل إليه علم اللغة لني اإلفادة يف دراستها مما توت اجلملة جانبًا من جهود احملدثني، حماوأخذ

، الختالف زوايا نظرهم يضاأفهوم مصطلح )اجلملة( حتديد ميف هم ختلفت مذاهباحلديث، فا

م أقل قدر من الكال جلملة بأنهافعّرفوا ا ها،ها، ووظيفُتشكُلها، وها، وبنيُتإليها من حيث تكويُن

املهّم يف كثر؛ فب هذا القدر من كلمة واحدة أو أيفيد السامع معنًى مستقاًل بنفسه، سواء ترّك

وذهب ، كيب مجلة لغويةكيب معنى مستقاًل، ليعّد هذا الرتهو إفادة الرتاحملدثني نظر اجلملة يف 

والتعريف والتنكري  للغة العربية بني الذكر واحلذفبعض احملدثني إىل أن التحوالت املوجودة يف ا

 تركيب اجلملة، ومن واًل شكليًا مصاحبًا لتحو  عمي  يفمتثل يف احلقيقة حت ،والتقديم والتأخري

 ا. َثّم داللته

ية املتمثلة يف ربط الّلسان بوظيفته األساس وقد سعت النظريات الوظيفية منذ تأسيسها إىل

 أشار، إذ حدود اجلملة تتجاوزفكان من البديهي أن  _ لف الذكركما س اإلنساني _التواصل 

باملعنى الذي يأخذه هذا   _ لّنحو الوظيفي ليس حنو مجلةا أنيرى  +ديك= =املتوكل+ إىل أن 

ه الوظيفي الّتداولي إال حنو توجلل نظرًا  كمكن أن يكونوال _ املفهوم يف الّلسانيات الصورية

اخلطاب األكمل أي  اللغوي مبا فيه / املكتوب ا يرمي إىل وصف وتفسري امللفوظخطاب، حنًو

ر على الدراسات مي الصورية والوظيفية ال يقتصوههذا التنوع والتناظر بني مف، ولكن الّنص

إىل  الباحث يدفعوهذا ما  ،يف الفكر الّلغوي العربياثلة مم ربية بل جند له أصوالغغوية الالل

 .للغوي العربية يف الفكر ايمظاهر الوظيفعن  لتساؤ ا

 مل معه وف  اجتاهني: الرتاث العربي الفكري خمزون حيصل التعاإن 

 . عارف اللسانية احلديثةيف حتصيل امل إما أن يكون حاضرًا .أ

 . ا اكتسب من هذه املعارفع إليه على سبيل تأصيل مرَجُي أو أن .ب



  دقمة امل

 ب

 

كانت أصال أم  واءهي صلة مباشرة س العربفيني فصلة الّتراث الّلغوي العربي بالنسبة للوظي

ث يف شقه يحلدني االلساالضوء على املوروث الّلغوي و ّن السعي إىل تسليط، كما أنتيجة تأصيل

 .قناعات أو املبادئلالوظيفي ينبغي أن تؤطره مجلة من ا

من خال  أهمية عني، موضوع حبث م إثارةباحث يف ال رغبةوتتجّلى أهمية أّية دراسة يف 

فسه، عية وأخرى شخصية لدى الباحث نقضايا اليت يثريها وكذلك وجود غايات موضوال

سورة  دراسة يف البنية والوظيفة  ملة يف اللغة العربية اجل=املوسوم ملوضوع هلذا اوالشك أن 
 : يأتيفيما  مهميةاألة، وكمكن إبراز هذه هميًة بالغًة تستدعي الدراسة املعمقأ +القمر أمنوذجا

لوصو  إىل نتائَج باطات وثيقة بالدراسات السابقة للبحث وما له من ارتلالفائدة العلمية  -

 . اءعلمية اعتماًدا على الوصف والتحليل واإلحص

 . ستويات اللغة مجيعهامأهمية النحو واالرتباط املتني بني  -

نبع من ت املعاصر مبقاييَس تطوير الدرس الّلغوي حماولة إحياء الّتراث الّلغوي العربي بغية -

  .عم  الّلغة العربية ذاتها

يتفادى اإلسقاط أن حث الباعلى  ُمّتَحُت خصائَصمسات ومن للرتاث اللغوي العربي  ما -

 . ب حقيقتهالذي قد يغيِّ

 وقضاياه. ه ومنهُجه عمقه فكر وظيفي من حيث مفاهيُماللغوي الرتاثي يف االعتقاد بأن الفكر -

من لعربي القديم نه بإيضاح مكانة الدرس اللغوي ايف مكنويهتم هذا البحث هكذا، فإن و

 الكامنة بني البنية والوظيفة يف العالقةال  الرتكيز على تلك من خ العلوم اللغوية احلديثةمنظور 

على _  داياتهمنذ ب_  القديم قيامه ز الدرس اللغوي العربيّين أن أهّم ما كمّيويب القرآن الكريم،

إىل  كان موضوع تصنيف اجلمل ورمبا، أهدافه تداولية دراسة اللغة يف أثناء االستعما ، فكانت

ُمنصبًّا على جوانَب  كان درسه البالغيونما  توحي بأنمن أهم املواضيع اليت  خربية وإنشائية

لبحث يروم حتقي  ، لذلك فإن هذا اوتراكيبها درس اللغة فها النحاة يف، وّظ الصميموظيفيٍة يف

 منها : أمهدافعّدة 

 اللغوية الدراساتوهة العربي من ج ملوروث الّلغوياالوقوف على حقيقة ذلك التزاوج بني  -

 جملا .رى، بغية فتح أف  البحث يف هذا امن جهة أخ الوظيفي ايف شقه ةثياحلد
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 لعربيا الرتاث اللغوي ضي اختاذقتمبا يمراحله األوىل  النحو الوظيفي احلديث يفتفعيل  -

زخم ـف ذلك، رة إىلما دعت الضرول منه كّلينَه اعند الربهنة والتحليل ومصدًر امرجًع

عايري امل يهفه وف  ما تقتضـنين جديد وإعادة تصـثه مـعيد بعية تـراءة واعـإىل ق الرتاث حيتاج

 العلمية.

ات السياقية وعات اليت أفرزتها االجتاهالستار عن بعض حماوالت التأصيل للموضكشف  -

بني النحو  ، بغرض إجراء مقاربات جاّدةعامة ونظرية النحو الوظيفي على وجه اخلصوص

الت اليت طاملا الغموض الذي يكتنف بعض التساؤ العربي واملناهج اللسانية احلديثة، وإزالة

 املهتمني. و املتخصصنيروحة أمام الباحثنيظلت مط

، وفهم العالقة فة يف ظل نظرية النحو الوظيفيفك التداخل القائم حو  تبعية البنية للوظي -

امتداد ألصل أم  لعربي الرتاثي إن كانت عالقةبني الدرس الوظيفي احلديث والفكر اللغوي ا

 . قطيعة معه

 :  منهجني إىلالباحث  تاجحيالبحث،  هذا يف املشكالت كل ولبيان

 الوصف درجة وحتديد وتعيني احلقائ  البيانات مجع يف التفكري طريقة وهو الوصفي املنهج

 فيها. يوجد وما وتأثريها والعوامل والطرق

 أو شيء صفات عز  ينحصر يف وهو جوهرها، يف عقلية وهو عملية التحليلي واملنهج

 فحص عملية فهو واضحا، إدراكا بعد ذلك إدراكه كمكن حتى بعض عن بعضها عناصره،

 املناسب. ويثبت الصاحل مناسبا ليس ما يلغي واختيار

ىل أن اجلملة يف اللغة العربية إ نطل  من وجهة نظر تستندأن هذا البحث ي إليهيه بوما جيب التن

 ات اللغة ونقصدنها متثل واحدًا من أهم مستويقد حظيت باهتمام املتقدمني واملتأخرين، ذلك أ

ة والعربية على وجه اخلصوص قد عامية ـيف الدراسات اللسان ية املنهجـإال أن إشكال به الرتكيب،

 : تيةاآل اإلشكاالتحدَا بالباحث إىل طرح 

 اتها للجملة ؟ما هو مرتكز نظرية النحو الوظيفي يف تقسيم -

 ا للجملة ؟ما هو جديد نظرية النحو الوظيفي يف تقسيمه -
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ية يف اللغة ما خيص اجلمل والرتاكيب النحوثرية في ةالسابق الدراساتواجلدير معرفته أن 

ظيفية مع متون عربية مر بإجراء مقاربات للمناهج الوليست كذلك إذا تعل  األ ولكنهاالعربية، 

ت األخرى يف ة رغم اشرتاكها مع كافة اللغاتراثية، ورمبا يعود ذلك إىل خصوصية هذه اللغ

ن أسهم يف تثمني هذه _ أن يبخس جهد م أّيا كان _ ًاأحد مستويات التحليل، ولكنه ال يسع

+ رمضان عبد التواب=و +متام حسان=و +لفاسي الفهرياالدراسات من احملدثني خاصة؛ مثل =

عبد =و +توكلأمحد امل=و +د الرمحنطه عب=و +حممد مفتاح=و +صاحل عبد الرمحن حاج=و

 غريهم .و +املهريي القادر

ن تبّين القوانني العامة جلملة نظريا أو تطبيقيا، وحاولت أاومن أهم الكتب اليت ناقشت قضية 

 لنحوي يف هذه القضية :اليت حتكم بناءها، وأن ترصد اجتاهات البحث ا

 .عبداللطيف =بناء اجلملة العربية+ للدكتور حممد محاسة .1

 تور حممد إبراهيم عبادة.=اجلملة العربية، دراسة لغوية حنوية+ للدك .2

 ين .ا+ للدكتور فتحي عبدالفتاح الدجة وتطورا وإعراب=اجلملة النحوية نشأ .3

 . مد أمحد حنلة=مدخل إىل دراسة اجلملة العربية+ للدكتور حم .4

 . حل السامرائي=اجلملة العربية واملعنى+ للدكتور فاضل صا .5

 ر فاضل صاحل السامرائي=اجلملة العربية تأليفها وأقسامها+ للدكتو .6

 ور علي أبو املكارمية+ و=الرتاكيب االسنادية+ للدكتالفعل=اجلملة االمسية+، و=اجلملة  .7

 ور مصطفى عبد احلميد السيد+ للدكـت‟ية اجلملة العربيةبنˮ=دراسات يف اللسانيات العربية  .8

  منصورشيخ حسنيلل +اتها النحويةاجلملة العربية: دراسة يف مفهومها وتقسيم= .9

 صح اخلالديسني نا=نظرات يف اجلملة العربية+ للدكتور كريم ح .11

 لدكتورة أمرية علي توفي =اجلملة االمسية عند ابن هشام األنصاري+ ل .11

بناء اجلملة يف  او  أصحابها أن يقدموا تصورات عنمن البحوث اليت ح ًاكثرين هناك كما أ

ري مطبوعة، حوث رسائُل علمية مطبوعة أو غنصوص معينة، وهي أكثر عدًدا، وُجلُّ هذه الب

لباب، ويف كثري من ثري من الكتب املتعلقة بهذا اوقد تسنى للباحث _ بفضل من اهلل _ النظر يف ك
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العربي، ويف ثبـت املصادر  ء اجلملة يف بلدان متعددة من العاملُكِتبت يف بناالرسائل اجلامعية اليت 

 بيان بأمساء هذه الكتب واألحباث.

النحو الوظيفي، إذ   ذاَته الذي اعتمَدتهه نظريةوقد اعتمد الباحث يف تصنيفه للجملة املعياَر

ال فاجلملة فعلية، وإن كان عالنظر إىل حمموهلا، فإذا كان فب جلملة يف العربيةصّنف =املتوكل+ ا

كان وأخواتها، كاد ) دمج فيها ناسخأإن  ية،غري فعل فاجلملة امسية، وهي نفسها تكون رابط

وه على فكرة َنتصنيف القدماء للجملة، إذ َب ا عنعد كثريتتصنيف ال يبوهو ، وأخواتها(

ه، وامسية إن كان اخلرب لمو ( فعال مقدما على فاعاإلسناد، فاجلملة فعلية إذا كان املسند )احمل

 . أو ظرفا ًاوجمرور ًاارمجلة أو ج )احملمو ( امسا أو صفة أو

البساطُة والرتكيُب،  حيثن مثبات والنفي، ولزمُن واإلا حيثومن ثّم النظر يف اجلملة من 

اصف لنظرية النحو ن خال  االعتماد على اجلهاز الومباالعتماد على البنية املوقعية لكل مجلة، 

م التعّرض إىل الفعلية واالمسية، ثلى أساس عظيفي بدءا بتصنيف اجلمل من حيث بنيتها الو

 أناألخذ بعني االعتبار  مع، لتداولية، الداللية(الوظائف املختلفة لتلك البنيات )الرتكيبية، ا

قبيل التعسف  مة ويف هذه السورة خاصة_ يعدُّ منيف القرآن الكريم عا الفصل بني اجلمل _

لعطف الرابط بني رتاكيب تأخذ شكل بًنى مشرتكة بسبب ايف احلسبان أن ال َعِضاإلجرائي إذا ُو

لوظيفي َيُعدُّ البنى كن جتاهلها، ذلك أّن النحو ااجلمل يف كامل السورة، الذي يؤدي وظيفة ال كم

ذه اجلملة نميط هلها الصرفية الرتكيبية، يف شكل تاملعطوفة من قبيل اجلمل املركبة من حيث بنيت

 وهذا ما ،ىل بنيتها التحتية العالقيةاملركبة، لكنها بسيطة )مجلة واحدة( بالنظر إ

 . حتقي  األهداف اإلجرائية من الدراسة يسّهل

ملة باحلد الذي يدفع ان هذا القبيل أن تكون شكما جتب اإلشارة إىل أّن األصل يف دراسات م

نيات رصد الب على االهتمام سوف ينصّب أن أي ،بطريقة انتقائية معها يتعامل الباحث إىل أن

القرآني، من أجل  عكسها الظواهر الرتكيبية يف النصت األكثر شيوعا وما يقابلها من وظائَف

 يف النصوص القرآنية عامة. الوظيفي أفضل للتصّور فهم على الوقوف

 فصو  : مقدمة وثالثة إىلالبحث  ميقسهلذه األسباب مّت ت
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يم أولية تتعل  مفاهويضم  دخل مفاهيمي معنوانهنظري وهو فصل :  ولاأل لــــصـالف

 .التارخيية  نظري للنحو عرب مسريتهسح باجلملة =بنيًة ووظيفًة+، مع إجراء م

 ؛تها ووظيف تهابني _ اجلملة الفعلية يف سورة القمروهو فصل تطبيقي عنوانه :  ثــانيال لـالفص

زمُنها  حيثمن ها ة ثم النظر فيركبومطة يسبمت تقسيم اجلمل الفعلية إىل إذ 

التداولية خلوض يف وظائفها الرتكيبية وومن ثم ا،  إىل ماضية ومضارعة

 والداللية .

 تهابني _رة القمر اجلملة االمسية يف سو وانه، عنكسابقهوهو فصل تطبيقي :  لثثاال الفصل

ليها اجلمل  وردت عاليتم البنيات تعرض فيه الباحث إىل أهتها ووظيف

 ون رابطيةكت كبة، مع العلم أنها قداالمسية، من حيث كوُنها بسيطة أو مر

ل فيه الباحث ّصفوقد ، كان وأخواتها() دمج فيها ناسخأإن  ،=منسوخة+

  من الشواهد على ذلك.كثري إيرادجوانَب وظيفيًة مع 

 . ملراجعصادر وا من النتائج، مذّيلًة بقائمة املضّمنها الباحث جمموعًة إىل خامتة وصواًل
 

اجب علّي أن أتقدم بالشكر أّنه من الو أرى، وأنَا وأخريا . . إن ِمن كمال الفضل شكر ذويه

العلمية، وأخص  يتخالل مسري ييف تأطريسهموا أاجلزيل إىل كل أساتذتي الكرام الذين 

ي على ما قّدماه ل +ة بوجاديخليف= والدكتور +د بودوخةمسعو=ر الدكتو ؛بالذكر أستاذيَّ

والشكر موصول لكل  ،ربتهما طيلة مدة اإلشرافمن نصح وتوجيه وعلى ما أفاداني به من جت

رة متكاملة عن ساني أكون قد ُوفقت يف تقديم صووعمن أسهم يف إجناز هذا البحث، 

 . القصدراء املوضوع، فذلك قصدي ومبتغاي، واهلل من و

 

 ياض حّرادر                                                                                                

 ۴۰/۴۰/۴۴۰۰ العلمة يف
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املعنى،  بقوة إىل ًةتجهآفاقًا جديدة يف الدرس اللغوي، م للغة ةالوظيفي االجتاهاتت فتحلقد 

 ان منشُأ املباحث األوىلالدراسات اللغوية، ولئن كجما   يف ثورًةالنحو الوظيفي  كانت نظريةو

ام سياق احلا  أواملق مجيعها، وكل ما يؤّثر فيه، من فهي تهتم بعناصر املوقف اخلطابي فلسفيًا،

القصد ك ، فظهرت مفاهيُم1منهما طاب، وثقافة كلب وصلتهما باخلوحا  املتكلم واملخاَط

 ،ة أفعا  الكالممنها: نظري كذلك نظرياٌت وظهرت ،واإلفادة، والتبليغ، واالفرتاض املسب 

 غريها . ، وواالستلزام التخاطيب حلجاج، واالقتضاء،واملالءمة، وا

_  جتاهاته املختلفةللدرس الوظيفي يف ا ملفهومياجملا  ااخلوض يف  قبل _ اإلشارة نبغيتكما 

قل الفلسفي، د احلهو كونه ولي لدرس اللغوياأن ما كميز  اللغة عموما، جيد إىل أن املتتبع لدراسة

للغوية ضمن القضايا لبحوث ات النشأة األوىل لكان حيثاختالف توجهاته ومشاربه،  على

استقال  يف العلوم الكمية  لثورة العلمية وما أْفَضت إليه من، إال أن هيسترييا االفلسفية أوالدينية

د حقل معريف رت الضرورة أكثر من ملحة إلجياعلى الدرس اللغوي، فصا ابظالهل تقد ألق

ى ُيعنستقل كعلم م لسانياتال تس، فنتج عن ذلك أن تأسةمستقلة عن الفلسفللغة ومادة علمية 

 .2 هجه اخلاصة بهمصطلحاته ومناه وئبناب ،بدراسة اللغة

ائص الرتاكيب أهم خص بحث هو التعرف علىث من هذا الواهلدف الذي يرومه الباح

مببدإ ها حيث ارتباُط بل من ،نية النحوية فحسبالنحوية يف القرآن الكريم، ليس من ناحية الب

لغرض ما أو  ل تراكيب القرآن الكريم موجهًةالتداو  عامة، فهو يبحث يف اخلصائص اليت جتع

اصرها، فيما للرتاكيب النحوية، وحصر عن مقصد بذاته، لذلك فهو ال يعتمد الوصف الشكلي

لجملة، اليت تشمل املستوى بالبنية املكونية ل +د املتوكلأمحاملغربي =اللساني الباحث  يسميه

 لـكـلذي يشولي الوظيفي للرتاكيب االتدا الصريف والرتكييب، ويهتم يف املقابل باجلانب

 .لجملة+إىل جانب املستوى الداللي =البنية التحتية ل

                                                 

 .119ص، 2112، 1طرير للنشر والتوزيع، عمان، ج دارلوظيفي، ينظر : عبد الفتاح احلموز : حنو اللغة العربية ا  1

  .17ص ،2115، 11ط لماء العرب، دار الطليعة، بريوت،التداولية عند الع:  مسعود صحراويينظر :   2
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ل املنتوج ة بالغة التنوع تكاد تشمل كمعرفي التواصل اللغوي حقوٌ  تتجاذب موضوَعكما 

لزوايا املظلمة يف تبسيط فهم بعض اولاهاتها، ، وأهمها حقل اللسانيات مبختلف اجتاإلنساني

، من خال  هصميم حبثلضوء على بعض املفاهيم املتعلقة بسلِّط ايأن  ى الباحثرأهذه الدراسة 

يف وصف  اءالقدماة أنظار النحاالعتماد على بطرح موضوع اجلملة يف الدرس اللساني عامة، 

ى عل ة وحتويلية ووظيفية،دراسات اللسانية احلديثة، من بنيويلأوال، ثم ا اجلمل يف اللغة العربية

 .  ب اللغويةف منطلقاتها ومناهجها يف وصف الرتاكياختال
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اهتمام نزلة كبرية يف ، وقد احتل م الدرس اللغوييف موضوع اجلملة من املباحث اهلامة ّدعُي

ات اللغة ونقصد به يملة متثل واحًدا من أهم مستواملتقدمني واملتأخرين، ذلك أن اجلعلماء ال

ية هي اليت جعلت يف جما  الدراسات اللغو لرتكيبان األهمية اليت يكتسيها الرتكيب، إذ إ

ظية الصغرى للكالم الصورة اللف هاّدبعلتحليل، االدارسني يتخذون اجلملة نقطة البداية يف 

 . املوضوع للفهم واإلفهام

 غةالل أساس ألنها الدارسني اهتمام_  وحديثا قدكما _ العربي النحو يفقد نالت قضية اجلملة و

د ذ عهمن مفهومها تطور وقد ،الكالمبه  يستقيمذي ال األساسي البناء فهي وحمورها، العربية

 هوروظ اللغوية، العلوم وتطور املعريف الرتاكم بفضل احلديث العصر إىلاتنا األوائل حن

 النحول من كف والعناصر، املفاهيم من كثري وإضافة تغيري يف أسهمت جديدة، لسانية نظريات

 نظرية وضع يف سهمأ الوظيفي والنحو التحويلي، التوليدي والنحو البنيوي،و الوصفي

 العربية النحوية اجلملة على الرتكيبية واملمارسات التطبيقات طري  عن العربية للغة حنوية

عرب اعتمدت ن اجلملة، فإن دراسة النحاة الإذا كانت الدراسة اللغوية احلديثة تنطل  مو

 أن هذا الينبغي صر الذي يظهر عليه اإلعراب، إالالكلمة وحدة لتحليل اجلملة لكونها متثل العن

 كتب النحو القدكمة نظرة غري ظر يف، لذا فإن النافردات فقطحنو مفهم منه أن النحو العربي أن ُي

 يهتموا مبفهوم كاحلكم على األقدمني بأنهم مل متأنية البد أن يصدر أحكاما بعيدة عن الصواب

جد من آراء يف يو وقد يساعد على هذا االعتقاد ما ،اجلملة، وإمنا اهتموا باألجزاء املكونة هلا

اجلملة يف على مفهوم  بحث من خال  الرتكيزهذا امل الباحث يفناوله وهذا ما ت؛ كتبالبعض 

 للسانيات املعاصرة .يف الدرس النحوي واصد بنيتها واحلديث، مع ر الدرس اللساني الرتاثي

صطالًحا ثم التفصيل لغًة وا ،ʽʽاجلملةʼʼ فهومولكن قبل هذا، البد يف البداية من اإلحاطة مب

 خرونملتأأخرجه األولون والتعريج على ما فيه با

 : واصطالحا لغة اجلملة تعريفأوال : 
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بدراسة  على اختالف منازعهم ومناهجهم هتم الباحثون منذ القدم حتى عصرنا احلاضرا

نهم مل حيددوا الصور إلدراسات اللغوية القدكمة، إذ نقطة البدء يف ا يهتكن  إذ ملاجلملة، 

هلا، غري أنه من  ويًايث تكون دراستهم بعد ذلك حتليال حنح الشكلية للجملة العربية حتديدا دقيقا

 . سات لغويةعلى ما قدمه القدماء من درا الواجب على الدارس للجملة العربية، أن يعتمد

 اجلملة لغة : .أ
اخَلْل ،  صالن؛ أحدهما: جتمُّع وعظمأ والالماجليم وامليم ʼʼ:(ه395ـ)تارس+ يقو  =ابن ف

 يف مادة )جهـ( 711ـ)ت +البن منظور=ب اجلملة لغة كما ورد يف لسان العر، وʽʽ1واآلخر: ُحسهن

فرقه، ة الشيء وأمجل الشيء مجعه عن تواجلملة واحدة اجلمل، واجلملة مجاعʼʼم  (: 

وجاء معناها  ،ʽʽ2مله من احلساب وغريهأمجل احلساب كذلك، واجلملة مجاعة كل شيء بكا

واحلساب رده إىل  ةوالشيء مجعه عن تفرقʼʼ (:هـ817ـت) +باديأللفريوز=يف القاموس احمليط 

. .  مجع إذا َجمهال َيجهَمُل َوَجَمَلʼʼ (:هـ1215ـت) +للزبيدي=ويف تاج العروس  ،ʽʽ3اجلملة

 ُجِمَعت كثريٌة قًوى ألنَّها احَلبهل مجلة من اُشّتقت كأنَّها الشَّيء مجاعة بالضَّمِّ واجُلملة

ِينََََوقَاَلَ :لكريم يف قوله تعاىلورد لفظ اجلملة يف القرآن ا قدو ،ʽʽ4مجلة لتفأَُجهِم َٱَّلذ

َِلََعلَۡيهَِ َكَذَٰلَِكَِِلُثَب َِتَبِهََِٱۡلُقۡرَءانََُكَفُرواَْلَۡوََلَنُز  َٗۚ َوَرتذۡلَنَُٰهَتَۡرتِيٗلََۦُُجۡلَٗةََوَِٰحَدٗة ٣٢فَُؤاَدَكََۖ
5  

كونها تد  على مجع  ملة لغة يف كل ما ورد ال خيرج عنمعنى اجل ، لذا فإنللداللة على اجلمع

 .تفرقها وأنها مجاعة كل شيء بعداألشياء 

 اجلملة اصطالحا :  .ب
                                                 

 (مادة  )ج م ل ،1991، 1ط بريوت، اجليل، دار هارون، السالم عبد حتقيقابن فارس : معجم مقاييس اللغة،  1

  مادة )ج م ل( ، 1994 ،3، ط1ج لسان العرب، دار صادر، بريوت، : ابن منظور 2

 ، مادة )ج م ل (1981عامة للكتاب، الفريوزابادي : القاموس احمليط، اهليئة املصرية ال 3

 .(ل ممادة )ج  ،2005 بريوت، الفكر، دار سريي، علي قيقحت القاموس، جواهر من العروس تاج:  الزبيدي 4

 32الفرقان : اآلية   5
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 يةنسب فكرة واستقالهلا واحدا معنى دالليا تؤدي تركيبية وحدةˮملة يف االصطالح هي اجل

ح =ابن هشام ، واجلملة يف اصطال1‟السياق يف واالنفصا  والربط االرتباط عالقات حتكمها

 ائم( وماق وخربه )زيد زيد(،واملبتدإ وفاعل )قام فعل عن عبارةʼʼهي  (هـ761ـت)االنصاري+ 

 . 2‟قائما ظننته اللص، حنو : ضرب أحدهما مبنزلة كان

موعة كلمات مرتبطة يف سياق أو من كلمتني أو جم لمةكإذن فهي الوحدة اللغوية املؤلفة من 

اصة بكل لغة وذلك اجلملة مع مراعاة القواعد اخل بعالقات حنوية جتري وف  النظام العام لتأليف

 للتعبري عن فكرة ذات معنى تام .
 

 : اجلملة يف الدرس اللساني الرتاثيثانيا : 

 لٌّك عّدة، علوم حبث جما  كان وإنَّما فقط، النَّحوّيني حبث ميدان اجلملة مفهوم يكن مله

 تلقِّيامل إىل املعنى إيصا  وهي وظيفتها، إىل شارُي احملصِّلة يف ولكنه وغايته، موضوعه حسب

 أو األصولّيني عند عنها البالغّيني عند ختتلف ال اليت الوظيفة هذه. .  الغاية حّيق  بشكل

نت النحاة، إذ كا عند مفهومها إىل اإلشارةذا الصدد هو وما جيدر ذكره يف ه ،املشتغلني باملنط 

لذين اوائل اة واللغويني األمن النحناك عدد غري قليل هاجلملة مصطلحا ذا جد  واسع عندهم، ف

هـ( 175ـ)ت +اخلليل=كة العربي شيوخإىل  بالعودةف زوا بني مصطلحي )اجلملة والكالم(،مل كمّي

 اّلنحوّية ساتالّدرا مع_  هرتهُش لىعمصطلح اجلملة مل يظهر _  فإن(؛ هـ181ـ)ت =سيبويه+و

نضج  مرآة عاكسة ملدى ُيَعدُّ هكتاب أنَّ االعتبار يف أخذنا إذا ،=سيبويه+ كتاب عاصرت اليت

فظ لإال كمرادف ل لةاجلم مصطلح يستخدم مل نفُسه +فسيبويه= الفرتة، هذه يف اّلنحويَّة جلهودا

                                                 

 ، 1،1997ط بريوت، ،العربية، مكتبة لبنان ناشرون اجلملة وتركيب والربط االرتباط نظام محيدة : مصطفى  1

 204 ص

 مؤسسة اهلل، محد على وحممد املبارك مازن حتقيق األعاريب، كتب عن اللبيب مغين:  األنصاري هشام ابن 2

 49ص ،2 ج ه، 1378 ،5ط الصادق،



ةمخل ةفاهيمي                                                                                                                   لو  الفصل األ

  

02 

 

 ،1اّللغوّي مبعناها وردت بل ،نحويال صطالحيمل يتحدث عن اجلملة مبعناها االوالكالم، 

 ُرأكث الشعر يف جيوز وما وجًها، به حياولون مُهَو إالَّ إليه ُيضطّرون شيء وليسʼʼ:  يقو ف

 مل يستخدميبويه+ =س ويفهم منه أن ،2‟ملُج موضع هذا ألّن هاهنا، لك أذكره أنه من

( هـ217تـ)+ ءالفرافعل = ومثله، 3م وأراد به اجلملةاستعمل مصطلح الكالمصطلح اجلملة وإمنا 

 ( أو  من استعمل مصطلحهـ285ـت) +املربد=ويعد  ،فقد أطل  مصطلح الكالم وأراد به اجلملة

 .من الرعيل األو + جلملة=ا

فصوله حد أيف مطلع  قائالهـ(  377ـت) +علي الفارسي وبأ؛ =صطلحنياملزوا بني  كمّيوممن مل

كان كالما  (ل، واحلرفاالسم، والفع) لفاظ الثالثةذا باب ماائتلف من هذه األهʼʼ النحوية:

عينها، وهذا ما ن الكالم هو اجلملة بإأي  ،4‟جلملا هل العربيةأوهو الذي يسميه ، مستقال

، و=عبد القاهر  5(هـ392ـت)=ابن جين+ ، منهم إلفادةباعتماد شرط ا ذهب اليه مجع من النحاة

(، هـ616ـت) قاء العكربيبو البأو ( يف املفصلهـ538ـت) =الزخمشري+و، (هـ471ـت)اجلرجاني+ 

ل الكالم كʼʼابن جين+:، يقو  =فصلامليف شرح  6(هـ643ـت) +ابن يعيش=وتابعهم يف ذلك 

 .7‟ه النحويون اجلمللفظ مستقل بنفسه مفيد مبعناه، وهو الذي يسمي

ن رضي الدي=فهما، ومن هؤالء نكار ترادإفهم منه ، مبا ُياملصطلحنيز بني مفهوم ّيوهناك من م

سناد من اإلن اجلملة ما تضأ اجلملة،الفرق بني الكالم وˮ( يف قوله: هـ686تـ) +باذيااالسرت

                                                 

 21 بية، صعبداللطيف : بناء اجلملة العرينظر : حممد محاسة  1

 32، ص11، دت، ج11بريوت، ط اجليل، دار هارون، السالم عبدقيق حت ،الكتاب : سيبويه  2

 125 ص ،1957دط،  القاهرة، العربي، النحو يف نقدية أيوب : دراسات الرمحن ينظر : عبد  3

، 1982، 12بغداد، طة جامعة ، حتقيق علي جابر املنصوري، مطبعالعربي املسائل العسكريات يف النحوأبو علي الفارسي :   4

 . 83ص

  .  27ص ،1952 ،1، املكتبة العلمية، القاهرة، ج: اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار جينبن ينظر : ا 5

 بريوت، العلمية، الكتب دار بيضون، علي حممد منشورات يعقوب، بديع إميل قدمه املفصل، شرح : يعيش بنينظر : ا  6

 .34 ص ،1 ج

 32ص بن جين : اخلصائص،ا  7
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 ،وسائر ما ذكر من اجلمل إبتدكاجلملة اليت هي خرب امل؛ ال وهأكانت مقصودة لذاتها أصلي سواء األ

، 1‟نعكسلذاته، فكل كالم مجلة وال ي والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي وكان مقصودا

ن احلد الفاصل أ +بن هشاما=ى أمن اجلملة، ور خصُّأ م من هذا النصفَهُيفالكالم عنده كما 

الكالم هو القو  املفيد ʼʼسن السكوت عليه، كما قا : فادة معنى حيإبني مفهوم املصطلحني هو 

زيد قائم وما كان مبنزلة وخربه ك إام زيد، واملبتدجلملة عبارة عن الفعل وفاعله كقبالقصد وا

امللحوظ عدم على معنى حيسن السكوت عليه، و ّ د ما بالقصد واملراد باملفيد، 2‟حدهماأ

ط رشَتنه ال ُيلكالم، ألمن ا عّمأن اجلملة أين غياب عالقة اخلصوص والعموم يف كالمه الذي يع

شرط ومجلة اجلواب مجلة الʼʼفـ، ًاالعكس صحيح فادة، فكل كالم مجلة، وليساإليف اجلملة 

سن السكوت نها ال تفيد معنى حي؛ أل 3‟ومجلة الصلة، وكل ذلك ليس مفيدا، فليس بكالم

ما ُهدَّملة والكالم وإمنا َع( كما يظهر من أصوله بني اجلهـ316ـت) +ابن السراج=ومل يفرق ، عليه

نت امسية أم فعلية ناسجًا ملة هي النواة الرتكيبية سواء كامن تأكيده على أن اجل مرتادفني، بالرغم

 فـإنه، مرتادفني لذي استخدم مصطلح الكالم واجلملةيف املقتضب ا+ املربد=بذلك على منوا  

ويتهما بني الكالم واجلملة مل يف تس +ابن السراج=و +املربد=البد من اإلشارة إىل أن كاًل من 

 . الكالما أن يلتفتا إىل شرط اإلفادة يفَمُهتهُفَي

  :يف اجتاهنياجلملة والكالم  القدماء بشأنمكن إمجا  خالف ـيهكذا و

 
 : مصطلحي اجلملة و الكالم، وجعلهما مرتادفني االجتاه األول : املساواة بني

                                                 

، الكتب عامل ،مكرم سامل العال عبد حتقيق ابن احلاجب، افيةشرح الرضي على ك:  باذيارضي الدين األسرت  1

  . 1/33، 2000 ،1ط، القاهرة

 2/374، األعاريب كتب عن اللبيب مغين األنصاري، هشام ابن  2

 2/491املرجع نفسه،   3
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فكثرٌي ُهم  ،1‟ة والكالم مرتادفانإىل أن اجلمل طائفةذهب ʼʼ ( :هـ911تـ)+السيـوطي=  اق

 الّنحاة الذين التزموا هذا االجتاه، و منهم :

 : اجلملة عند سبويه .أ
استشهد يف كتابه جبمل حنوية  قد هعند =سيبويه+، إذ إن مالكالها مع مفهومتّتحد اجلملة يف 

 ،دون استخدام مصطلح اجلملة ا عنها بلفظ الكالم،ملعنى ومعرًبا فيها اة مراعًيعّد تامة يف مواطَن

ال  اإلشارة إىل عناصر وإمنا حتدث عنها مبدلوهلا من خ عناها االصطالحيمل يتحدث عنها مب ألنه

واخلرب  من املسند واملسند إليه كاملبتدأ نتما تكّو اجلملةهم منه أن فاجلملة كاملسند واملسند إليه، وُي

م وأراد صطلح الكالمصطلح اجلملة وإمنا استعمل م يه+=سيبوأو الفعل وفاعله، ومل يستخدم 

 .2به اجلملة

 معنى يف جاءت حيث فيها، اآلراء يبسط ومل جلملةا تعريف يتناو  ملكما أن =سيبويه+ 

ن أ غريأيضا،  واجلملة واللغة احلديث والنثر مبعنى فهو يستخدمه خمتلفة، بدالالت 3الكالم

 تتبعناʼʼ إذا، فغويمنا ورد املصطلح مبعناه اللإ مصطلح اجلملة مل يرد مبعناه الشائع املعروف،

 منها نستنبط أن نستطيع ال إننالة ف=سيبويه+ الكالم مبعنى اجلم فيها استخدم اليت املواضع

 أو السكوت كمكن بنفسها مستغنَية الكالم من قطعة، فهي يف تصّوره 4‟للجملة دقيقا تعريفا

 اـهمو، إليه واملسند املسند باب هذاʼʼه قول من ذلك على أدّ  وليس، 5بعدها الكالم انقطاع

  مـاالس ذلك فمن بديال منه املتكلم جدـي وال اآلخر، عن منهما واحد يستغين ال ما

                                                 

ون وآخرون، دار البحوث اجلوامع، حتقيق عبد السالم هار مجع : همع اهلوامع يف شرح جالل الدين السيوطي  1

  37، ص1، ج1975العلمية، الكويت، دط، 

 13 _ 1/12 ،الكتاب : سيبويهينظر :   2

 125 ص العربي، النحو يف نقدية دراسات:  أيوب الرمحن عبدينظر :   3

 16 ، ص2112املعرفة، اإلسكندرية، ار حنلة : آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، د أمحد حممود  4

 19ص ،املرجع نفسهينظر :   5
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 ندع باملسند املقصود، ف1‟(أخوك وهذا أخوك، اهلل عبد: )قولك وهو عليه واملبين املبتدأ

 . واخلرب الفعل إليه باملسند واملقصود واملبتدأ، الفاعل ،=سيبويه+

 : اجلملة عند املربد .ب
استفاد من الدراسات ، إذ لائاألو النحاةمن  (اجلملة) مصطلح استعملأو  من  +املربد=يعد 

 ،لنقائص اليت كانت يف كتابهن لمل التارخيي كونه تفّط، وذلك حبكم العا=سيبويه+اللغوية عند 

وذلك  ،واحد ءشي ة والكالم مرتادفان أي أنهمامن الدارسني الذين يرون أن مصطلح اجلملوهو 

فع وذلك يف قولك: قام وهو الر ،ذا باب الفاعلهʼʼ :ض للحديث عن الفاعل إذ يقو حني تعّر

وجتب لسكوت عليها اعا ألنه هو والفعل مجلة حيسن وجلس زيد، وإمنا كان الفاعل رف ،عبد اهلل

قولك  لةقلت: قام زيد، فهو مبنز انزلة اإلبتداء واخلرب إذفالفاعل والفعل م للمخاطببها الفائدة 

 .2‟القائم زيد

إلفادة وحسن السكوت باشرتاطه أن تتوفر على ا لكالماف اجلملة تعريف قد عّر=فاملربد+ إذن 

 ،ملة الواقعة بعد النكرةفهوم يف حديثه عن الفرق بني اجلورد ذكر اجلملة عنده بهذا امل، وقد عليها

ارسني حاولوا استنتاج تقسيم ن الدكر تقسيما صرحيا، غري أإال أنه مل يذ، والواقعة بعد املعرفة

ثل فعلية م:  ناجلملة عنده قسمتبني أن الفقرة السابقة، إذ يوارد يف اهلا انطالقا من التعريف ال

 ،وهي اليت صدرها اسم (يدالقائم ز) وامسية مثل قوله ،وهي اليت صدرها فعل (قام زيد) قوله

ة، لكي حتصل الفائدة املسند إليه وجعلهما شرطا يف اجلملاملسند وإىل قضية  +املربد=أشار وقد 

بد للمبتدأ من خرب يف  الف، ستغين أحدهما عن اآلخرن املسند واملسند إليه ال يإذ إللمخاطب، 

 .يف اجلملة الفعلية مسية، كما ال بد للفعل من فاعلاجلملة اال

 

                                                 

 1/78 ،الكتاب : سيبويه  1

 ،1ج ،1994، 11اف املصرية، طمطبعة وزارة األوق القاهرة، يمة،ظع اخلالق عبد حممد حتقيق املربد : املقتضب،  2

 08ص



ةمخل ةفاهيمي                                                                                                                   لو  الفصل األ

  

01 

 

 : اجلملة عند الزخمشري .ج
صطلحي اجلملة والكالم مل يفرق بني مه يالحظ أّن +للزخمشريبالرجوع إىل كتاب املفصل =

اهما إىل األخرى، الم هو مركب من كلمتني أسندت إحدوالكʼʼ: وجعلهما شيئا واحدا إذ يقو 

 و يف فعل واسم حنو قولك:أ (ر صاحبكبّش)و (زيد أخوك) وذلك ال يتأتى إال يف امسني كقولك:

زخمشري+ إىل أن شارة واضحة من =الوهي إ،  1‟سمى مجلةي، و(انطل  بكر)و (ضرب زيد)

 أو امسا مع ضهما، سواء كانت الكلمتان امسنيالكالم يؤدي معنى الكلمتني املسندتني إىل بع

صر من خال  تعريفه، حي شري+=الزخملواضح أن ، إذ من ا2فعل، وهو معنى اجلملة نفسه

 هذه اجلملة، ويف هذا إشارة قد اشرتط اإلسناد يف طاقها، فهو  نني، ويضّيتاجلملة يف صورتني اثن

 امسني حنو: يفنه الفائدة، وذلك ال حيصل إال لرتكيب الذي ينعقد به الكالم، وحتصل مإىل ا

و: قام زيد، نه، قد يكون خربا، من فعل واسم حنسم كما يكون خمربا عاجلو مجيل، ألن اال

ألن الفعل نفسه  علنيف من، وال يتأتى ذلك نهوانطل  بكر، فيكون الفعل خربا واالسم خمربا ع

 . خرب وال يفيد حتى تسنده إىل حمدث عنه

 : اجلملة عند ابن جين .د
 يصدق على لفٌظناه وأفاد مستقال، وأما الكالم فاجلملة هي ما مت معيرى =ابن جين+ أن 

 ذلك عّدة يفول، جنس للجم ن_إذ_ عندهفالكالم  ؛اجلملة الواحدة وعلى اجلمل املتعددة

ملعناه،  سه مفيـدأما الكالم فكل لفظ مستقل بنفʼʼ ، و منها قوله :تؤكد ما ذهب إليهنصوص 

ا هو يف الكالم إمن وضحناه أنفقد ثبت مبا أʼʼ، وقوله : 3‟وهو الذي يسميه النحويون اجلمل

 سميها أهلي يـوهي الت رها،ـمستغنية عن غيـ، اللغة العرب عبارة عن األلفاظ القائمة برؤوسها

                                                 

 1/18 املفصل، شرح : يعيش بنا  1

. ، املؤسسة العربية للدراسات  مفهومها وتقسيماتها . ية، دراسة يفاجلملة العربحسني منصور الشيخ : ينظر :   2

 26، ص2119، 11والنشر، بريوت، ط

 .1/18اخلصائص،  جين : ابن  3
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املستقلة بأنفسها  الكالم هو اجلملʼʼ ، وقوله :1‟هذه الصناعة اجلمل على اختالف تركيبـها

 . 2‟انية عن غريهاغال

ه هذه على أن أطل  مل يزد يف أقوال=ابن جين+  ، هناك من يرى أنمقابلةولكن، من جهة 

 هوˮقوله :  يف تأملاملونفسه، هي الكالم ها ّنمصطلح )اجلملة(، و مل يزعم أ علـى الكالم

 وله:قومن جهة أخرى فإن ستقلة، م مجال غرية ن مثيبّين أنص الا مفهوم هذ فإّن ‟اجلمل املستقلة

ˮقلي على وجه اجلمع، و كيف أنه مل ‟هو اجلمل ˮاجلملة عنده إذا  يوحي بأن، ‟هو اجلملة

 .  غري الكالم

 : اجلملة عند اجلرجانيمهـ. 
داهما إىل األخرى سواء سندت إحمركب من كلمتني ُأ عبارة عن اجلملةأن  +اجلرجاني=يرى 

تفيد إال بعد جميء جوابه  إن يكرمين، فإنه مجلة ال : قولكك زيد قائم، أو مل يفد أفاد كقولك:

 تلك الرتاكيب، ومسَّى ألفاظ يف الفصاحة أّن ويرى ،فتكون اجلملة أعم من الكالم مطلقا

 مغلقة األلفاظˮعنه، حيث يقو  :  نشأ وما النحو معرفة على يقوم العالقة بالنَّْظم، والنظم

 هو يكون فيها حتى كامنة واألغراض الذي يفتحها، هو اإلعراب يكون حتى معانيها على

 املقياس عليه، وهو ُيعهَرَض حتى ورجحانه كالم نقصان ُيَبني ال الذي واملعيار هلا، املستخرج

تعريف املصطلحني  +اجلرجاني=بط ، وقد ر3‟سقيمهمن  الكالم صحيح به الذي ُيعهَرُف

، واحلرف يسمى كلمة علاعلم أن الواحد من االسم والفˮ: همنه قول، وباإلسناد مع متام الفائدة

 .4‟كالما و مسي مجلة يفإذا ائتلف منها اثنان فأفاد مّس

 عسوتّت متتدعنده  ملةاجلف+ بشكل واضح، اجلرجاني= لدى البالغيجانب ـوُيالحظ بروز ال

                                                 

 . 1/33 السابق،املرجع   1

 . 1/18املرجع نفسه،   2

 63 ص ، 2001 ،1 ط ،بريوت رضا، رشيد حممد حتقيق : املعاني علم يف اإلعجاز دالئل : اجلرجاني القاهر عبد 3

 41، ص 1972ط، حيدر، منشورات دار احلكمة، دمشق، د على حتقيق: اجلمل،  اجلرجاني القاهر عبد 4
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م مثُل من يأخذ قطعًا واضع الكال مَثل أنˮى نه يرما امتد خيط املعنى وربط بني أجزائها، ذلك أ

ذا قلت: صري قطعة واحدة، وذلك أنك إت من الذهب أو الفضة، فيذيب بعضها يف بعض حتى

ˮوع هذه الكلم كلها ، فإنك حتصل من جمم‟أديبا لهت ضرب زيد عمرا يوم اجلمعة ضربا شديدا

ا مسي وإمنˮ :أيضا ويقو ، 1‟، كما يتوهمه الناسعدة معان على مفهوم هو معنى واحد ال

نى ويتماسك ن اللفظ الذي يرتبط فيه املعا أه مًعيهَلوه، وحاصل َق2‟ مجلة مفيدا كالما ما كان

 , هو كالم ومجلة 3‟لتقسيمكاحللقة املفرغة اليت ال تقبل اˮ حتى يكون

 : يعيش اجلملة عند ابن .و
د، اإلسنا الفائدة إضافة إىلوم بهلريبط املف الزخمشري+=أن يتأو  كالم  +ابن يعيش=حاو  

لرتكيب بل تركيب ا ألخرى( أنه مل يرد مطل فعرفك بقوله )أسندت إحداهما إىل اˮفقا  : 

ه حيسن موقع اخلرب ومتام الذي ب األخرى على السبيلبالكلمة إذا كان إلحداهما تعل   الكلمة مع

: أيضا قو ، ويةحني باإلسناد مع متام الفائدربط تعريف املصطلوبهذا فهو يؤكد ، 4‟دةالفائ

ʼʼوقوله: 5‟اجلملة كل كالم مستقل قائم بنفسه ،ʼʼعن اجلمل املفيدة  بارةواجلواب أن الكالم ع

ند النحويني عبارة ع اعلم أن الكالمʼʼ له :لبس قويوضح ، وقوله هذا أيضا 6‟وهو جنس هلا

ابن =من كالم  فهمما كمكن أن ُي، و7‟و يسمى اجلملة عناهمبعن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد 

 .هاعله مندرجا حتت وحداتجيغة، ومل الكالم مرادفا لّلدَّ هو أنه َع +يعيش

                                                 

 414 - 412، صاإلعجاز دالئل : اجلرجاني القاهر عبد  1

بغداد، دط،  ،لرشيد للنشرحتقيق عاظم حبر املرجان، دار ا ،يضاحالا املقتصد يف شرح : عبد القاهر اجلرجاني  2

 . 1/68، م1982

 414، صاإلعجاز دالئل : اجلرجاني القاهر عبد  3

 . 1/21 املفصل، شرح : يعيش بنا  4

 . 1/88:  نفسهاملرجع   5

 . 1/21:  نفسهاملرجع   6

 . 1/21:  نفسهاملرجع   7
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ولعل هذا ، م واجلملةساوى بني الكالذا االجتاه قد ه وخالصة القو  يف هذا املبحث إّن

عل واحلرف يسمى اعلم أن الواحد يف االسم والفˮ:  فقاف هو ما يعتقده =السيوطي+ املوق

إىل ذلك ، و1‟ج زيد( مّسي كالما ومّسي مجلةكلمة، فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا حنو )خر

لنحاة هو اللفظ الكالم املصطلح عليه عند اʼʼن =ابن عقيل+ يف شرحه للشافية؛ إذ يرى أ ذهَب

ه طل  مصطلح الكالم وأراد بأ، كما أن =الفّراء+ قد 2‟حيسن السكوت عليهااملفيد فائدة 

 .3اجلملة

 : االجتاه الثاني : التفريق بني مصطلحي اجلملة و الكالم
 ملة والكالمالقائل بوجود فروق بني اجل من أهم من خالف مذهب السابقني وانتصر للرأي

 :الرضي االسرتاباذي وابن هشام 

 : باذيااألسرت الرضياجلملة عند  .أ
 هومدلولي املصطلحني ف القو  بالفرق بنيّداعني إىل من أهم ال +باذيااألسرتالرضي كان =

كانت مقصودة أصلي سواء األ سنادن اإلن اجلملة ما تضّمأ الفرق بني الكالم واجلملة،ˮيقو : 

 ن اإلسنادما تضّموالكالم  ،وسائر ما ذكر من اجلمل إبتدكاجلملة اليت هي خرب امل ؛ال وهألذاتها 

 4‟لة وال ينعكسلذاته، فكل كالم مج األصلي وكان مقصودًا

اإلسناد األصلي  عم من الكالم، ألن الكالم يتضمنجعل اجلملة أ +باديااألسرت=اتضح أن 

 . بذلك كان أخصكما تتضمنه اجلملة ويزيد عليها بقيد القصد، و

 : ابن مهشاماجلملة عند  .ب
 ‟األعاريب كتب عن اللبيب مغينˮللجملة يف كتابه  ص بابًاأو  من خّص +ابن هشاميعّد =

                                                 

  41، ص 2دت، ج، دطار الكتب العلمية، بريوت، جالل الدين السيوطي : األشباه والنظائر يف النحو، د 1

 14صدت، القاهرة، دط،  العلمية، الكتب إحياء رابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دا  2

 .11، ص2، ج1955 دط، ،لقاهرةاالفراء : معاني القرآن، دار الكتب املصرية،   3

  1/33 ابن احلاجب، فيةشرح الرضي على كا:  باذيارضي الدين األسرت 4
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صوص، فيقو  مبا ذهب أن العالقة بينهما هي العموم واخل نق بني الكالم واجلملة وبّيحيث فّر

وعليه القصد، الكالم مستعمال قيدي اإلفادة و فبكيفية أوضح وأدق، إذ عّر +الرضي=إليه 

 صد، واملراد باملفيد ما دّ لكالم هو القو  املفيد بالقاʼʼ:  اجلملة بقوله + قد عّرفابن هشامفإن =

واملبتدأ واخلرب  (يدقام ز) ن فعل وفاعله كـعلى معنى حيسن السكوت عليه، واجلملة عبارة ع

اجلملة، أنهما ليسا وينظر من خال  تعريفه للكالم و، 1‟، وما كان مبنزلة أحدهما(كزيد قام)

 ،ال يشرتط فيها اإلفادةفن شرطه اإلفادة خبالف اجلملة، إذ م إفاجلملة أعم من الكال؛ مرتادفني

إلسنادي مستقال اكب ة، وعلى هذا االجتاه إن كان املرأعم من اجلمل +ابن هشامفالكالم عند =

، "املطر منهمر''   مثال:قوالمسي كالما ومجلة، ك فائدة حيسن السكوت عليها، بنفسه ومفيدًا

كالما، ألنه ليس   يعّدني ال( يف القو  الثاملطر منهمر)وا فإّن ''منهمرسرنا واملطر ''عبارة أما 

مسي ذلك مجلة، ومعنى و خبار بانهمار املطر،مستقال بنفسه، ومل يقصد لذاته، إذ مل يرد اإل

ال يسمى كالما، فكل مسي مجلة، و  من تركيب أكرب اإلسنادي إذا كان جزًءاذلك أن املركب 

 . 2اة كالمكل مجل تكالم مجلة وليس

 الفعليةو مسيةهي: اال اجلملة إىل ثالثة أقسام_  +يوطيالس=وتبعه  _ +ابن هشام=م ولقد قّس

لة الشرطية ومل يواف  غريه أضافوا قسما رابعا وهو اجلمو =الزخمشري+وأشار إىل أن  ،والظرفية

يف تقسيمه هذا على  +ابن هشام=ركز ، ويالفعلية على هذه الزيادة، اعتقادا منه بأنها من قبيل

يد ز ، وأقام؟ زيد من حنو: أ فاجلملة ؛قدم عليهما من حروفال عربة مبا تفاملسند واملسند إليه، 

 صل، فاجلملة من حنو:واملعترب أيضا ما هو صدر يف األ مسية،. . ا ، ولعل أباك منطل ؟أخوك

ِنذاََوَِٰحٗداَنذتذبُِعهَُ : قوله تعاىل اَم  بَََشٗ
َ
َۥ أ


   .4مساء يف نية التأخريفعلية ألن هذه األ، 3

                                                 

 49 /2، األعاريب كتب عن اللبيب مغين األنصاري، هشام ابن  1

 2/431 ،ينظر : املرجع نفسه  2

 24القمر :   3

 83، ص2115، 11ط  القرآن الكريم، مكتبة وهبة، القاهرة،ينظر: منري حممود امليسري: دالالت التقديم والتأخري يف  4
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، 1إىل صغرى وكربىا للجملة تقسيمه هل +ابن هشام=ومن بني التقسيمات اليت أوردها 

 ة عنده :هني يف حتديد مرتكز مفهوم اجلملوالظاهر من كالمه وحتليله ونقله أن مثة اجتا

، بني فعل سناد أصـليفكل إ مفهوم اجلملة، ديدحتاالجتاه األو : االعتماد على اإلسناد يف  -

اإلسناد األصلي ح به ودافع عنه، واملراد بوفاعل، أو مبتدأ وخرب ينشئ مجلة، وهو ما صّر

عله واملبتدأ وخربه أو ما كان بني الفعل وفا +باذيااألسرتالرضي كما هو ظاهر من كالم =

 ماكان يف منزلة أحدهما.

ت على معنى حيسـن تكون اجلملة مجلة إال إذا دّل االجتاه الثاني : االعتماد على املعنى، فال -

 ملة والكالم مرتادفني .السكوت عليه، وهو حمصلة قو  الذين جعلوا اجل

نها على أيد مفهومها، تبني أنهم قد اتفقوا يف حتد اءمجلملة عند بعض القدة امن خال  دراس

وا اإلسناد يف اجلملة، طعليها، كما أنهم اشرت هي: الكالم املركب املفيد فائدة حيسن السكوت

بد للمبتدأ من خرب، غري  بد للفعل من فاعل، كما أنه ال ال، فئهاوه الركن األساسي يف بناوعّد

ا وجهني لعملة واحدة، مهالكالم، فمنهم من عّد أنهم اختلفوا يف التفري  بني مفهومها ومفهوم

ابن =وخالف  ،لزخمشري+=ا، و=ابن فارس+و +املربد=و =سيبويه+وهو ما جنده عند كل من 

 . فهام من الكالم إذ شرطه اإلفادة خبالاجلملة أعرأى أّن هذا الرأي و +هشام

 ثالثا : اجلملة يف الدرس اللساني احلديث
لدارسني لدراسات اللغوية هي اليت جعلت اإن األهمية اليت يكتسيها الرتكيب يف جما  ا

الصغرى للكالم  ها الصورة اللفظيةّدليل، بعحاحملدثني يتخذون اجلملة نقطة البداية يف الت

 .املوضوع للفهم واإلفهام

                                                 

 2/438، األعاريب كتب عن اللبيب مغين األنصاري، هشام ابنينظر :   1

 ألصلي سواء كانت اجلملة ما تضمن اإلسناد ا: × رضي مثل هذا اإلسناد ال ينشئ مجلة عند النحاة، قال ال

 . . مقصودة لذاتها أم ال كاجلملة اليت هي خرب املبتدأ .
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ن حاولوا أن يعطوا هب إليه اللسانيون احملدثون الذيذ عند النحاة العرب، خيالف ما ماإن 

حيث  آخر، ه واختلفت أشكا  صيغه من باحث إىلدقيقا وحمددا، احتد مدلول اللجملة تعريف

 ما ّدواكرب منه، وعجلملة تركيب اليدخل ضمن تركيب آخر أأن ا مة اليت ترىمن املسّلوا انطلق

لتحليل الكالم البسيط لعربية القدكمة اليت تتناو  بافوق اجلملة خارجا عن جما  الدراسة النحوية ا

عتمد وجود تعريف النحاة للجملة الذي ي واملركب، واملتصل واملنفصل، الشيء الذي يسوغ

   .1قيد آخرمراعاة لاإلسناد بني الطرفني من غري 

عرب اعتمدت اجلملة، فإن دراسة النحاة ال إذا كانت الدراسة اللغوية احلديثة تنطل  من

تاج إىل حتنها صر الذي يظهر عليه اإلعراب، وألالكلمة وحدة لتحليل اجلملة لكونها متثل العن

منه أن النحو العربي  كالم، إال أن هذا الينبغي أن يفهمتاج إليها يف إنشاء الحيغريها، وغريها 

 .2حنو مفردات فقط

ىل املدارس واملذاهب ية احملدثني بسبب انتمائهم إوخيتلف مفهوم اجلملة عند علماء اللغة العرب

وتبعا لذلك ، بيةلتأثر بالنظريات اللغوية الغراللغوية عن طري  األخذ من القدماء العرب أو ا

دراسات اللغوية حاهلا، بل تغريت مع تطور ال لىفالقواعد واألحكام اللغوية القدكمة مل تب  ع

 . الف وجهات النظرفتعددت بذلك مفاهيم اجلملة باخت احلديثة،

  : العرب احملدثني اللغويني عند اجلملة مفهوم .أ
ختالف منطلقاتها لنظريات اللسانية احلديثة على القد تابع احملدثون دراسة اجلملة متأثرين با

 صف اجلملة العربية.ة ووظيفية بغية اإلفادة منها يف وووصفية وحتويليواجتاهاتها من بنيوية 

 : الوصفي العربي اللساني املنظور يف اجلملة مفهوم .1

                                                 

 20 .،ص 13،1980ط  وت،بريمؤسسة الرسالة،  وأبنيته، زمانه الفعل  :السامرائي إبراهيمينظر :   1

 1/238بن جين : اخلصائص، ا ينظر :  2
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 يـاللسان منهجعلى أنه امتداد لل العرب اللغويني عند الوصفي البنيوي كمكن النظر إىل املنهج

 والتقدير فـي التعليلها، مستبعدا ووصف دراسة اللغةـذي يقوم بـالغربي، ال الوصفي

ضها لغة من اللغات، صور اللفظية املختلفة اليت تعرحتليل الظاهرة اللغوية، من خال  النظر يف ال

 بهذا هؤالء ، فسلم1ملة وصفا موضوعياثم يصف العالقات الناشئة بني الكلمات يف اجل

 دثنياحمل يني العربوبرز كثري من اللغإذ  وصفية خالصة، تكن العربية مل لكن الوصفية املنهج،

 وصفي.الذين عنوا بدراسة اللغة وف  هذا املنظور ال

الشكل  أنيس+ يف تعريفه للجملة بني راهيموغري بعيد عن هذا املنهج، جيمع الدكتور =إب

معنى  السامع يفيد الكالم من قدر أقل هي صورها أقصر يف اجلملة إنʼʼواملضمون بقوله : 

 أن ، إذ كمكن _حسبه _2‟أكثر أو واحدة كلمة من القدر هذا َتَركََّب سواء بنفسه، مستقال

صحيحة، وهو  مجلة ليست ضرورية لرتكيب اإلسناد واحدة، ففكرة كلمة من اجلملة ترتكب

 ، واقرتح =إبراهيميف مساواته بني اجلملة والكالم + و=الزخمشري+املربدبذلك ينحو منحى =

 واسم )فعل القدماء النحاة تقسيم بد  أقسام أربعة جعلهف للكلم، جديدا تقسيما أنيس+

 اإلسناد وظيفة إىل الفعل وأشار يف ،3‟والفعل واألداة والضمري االسمʼʼوحرف(، هي : 

ه =إبراهيم ارتضى ما ذهب إلي وقد للجملة، مفهومه يف سابقا ذكرنا كما اجلملة يف يؤديها اليت

اوز عدم جتكل منهما  طمع اشرتا السامرائي+، و=إبراهيم املخزومي+ أنيس+ كل من =مهدي

 .4فكرة اإلسناد يف تعريف اجلملة

بي+ وية يف األدب العرأيوب+ الذي عنونه =دراسات حن الرمحن بينما يف كتاب الدكتور =عبد

واملنطقي، واعتماد  ال  استبعاده للتعليل الفلسفيتربز مالمح املدرسة الشكلية األمريكية، من خ

                                                 

 217دت، صدط،ريوت، لعربي، دار النهضة للطباعة والنشر، بحممود السعران : علم اللغة مقدمة للقارئ اينظر:  1

 . 277  276ص ،ص1978صرية، القاهرة، الطبعة السادسة، إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة األجنلو امل  2

 294 املرجع نفسه، ص  3

 33، ص1964 ،بريوت، 11ط العصرية،  املكتبة منشورات، وتوجيه نقد ــ العربي النحو يف : املخزومي هديمينظر :   4



ةمخل ةفاهيمي                                                                                                                   لو  الفصل األ

  

21 

 

، 1التحليل اللغوي ات اللغوية، واستبعاد املعنى منتصنيف الوحدالشكل والوظيفة أساسا يف 

فعل سابقه   كما جديدا يقرتح مل أنه إسنادية، ورغم غري مجاًل العربية يف كما يرى أن

 وهو للكلم التقسيم عليه يقوم أن جيب الذي األساس أشار إىل نهفإأنيس+  =إبراهيم

 اإلعراب على نظره يقوم يف مانع صحيح جامع أساس النحاة، إذ هو مساها كما العالمات

 النماذج بالكالم يقصدوا مل النحاة أن أيوب+ الرمحن =عبد وبّين ،2اإلعرابي واملوقع

 تامة، فائدة تفيد معان على تد  وحدها اليت فهي هلا، الواقعية األمثلة للجمل، بل الرتكيبية

 لغوية فائدة يفيد مسند، ال إليه واسم مسند النموذج الذي يقوم على اسم أن به املسّلم ومن

 قصدوا قد النحاة أن إىل النموذج، وخيلص هلذا تطبي  هي اليت قائم( تفيد عبارة )حممد كما

ذكروا  النحاة أن يقةبعبارة احلدث اللغوي، لكن احلق اللغة علماء به يقصد ما باجلملة

 هذاʼʼ =سيبويه+ : من قو  كذلعليه، وليس أد  على  التطبيقية اللغوي( واألمثلة )النموذج

 منه املتكلم جيد وال اآلخر، عن منهما واحد يستغين ال ما وهما، إليه واملسند املسند باب

، 3‟(أخوك وهذا أخوك، اهلل عبد: )قولك وهو عليه واملبين املبتدأ االسم ذلك فمن، بديال

 واخلرب . الفعل ليهإ واملقصود باملسند واملبتدأ، الفاعل =سيبويه+ عند باملسند املقصود

ده قد كلي يف شقه الوظيفي_ جنالذي كمثل االجتاه الش_ حسان+ وإذا عدنا إىل الدكتور =تـمام

 معناها العربية كتابه )اللغة خال  من عند =فريث+ السياقية املدرسة على أقام رؤيته النحوية

 ةنظري نقد حيث وظيفيا وصفيا منهجا والوصفية( متبنِّيا املعيارية بني ومبناها(، وكتاب )اللغة

 يرى حيث املعنى على القائمة السياقية هذه النظرية على اعتماده فكان والعوامل، اإلعراب

 جملةـال فنظر إىل ،4اللغة يف الوظيفية املعاني من معنى بيان إىل تتجه تركيبية طريقة كل أن

                                                 

 66، ص 2114، 11ط بية، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان،ينظر : عبد احلميد السيد : دراسات يف اللسانيات العر 1

 124 .العربي، ص النحو يف نقدية دراسات  :أيوب الرمحن ينظر : عبد  2

 1/78 ،الكتاب : سيبويه  3

 . 51، ص1980البيضاء، دط،  الثقافة، الدار والوصفية، دار املعيارية بني حسان : اللغة ينظر : متام  4
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 الوظيفي ثالثة : املعنى فروع إىل ينقسم املعنى وجعل وصفية، سياقية معنوية نظرة العربية

 أواالجتماعي، الداللي املعنىو املعجمي املعنىو والنحوي الصوتي والصريف لنظاما يشملو

 حتليال النص حتليل يف أو يف اجلمل النحوية الوظيفية املعاني إدراك حسان+ أن ووّضح =متام

 . 1اجلملة لفهم مهمًا ولفظية َعدََّها عنصرًا معنوية قرائن بني اجلمع يقتضي لغويا

 ًامضادًا موقفخذ دون أن يت باملعنى اهتمامه يف أسرف+ قد حسان متاملكن املالحظ أن =

 املعنى أي واملقامي، اللغوي بالسياق تنىاعف وظيفياأن يتجه اجتاها  أرادإذ  الشكلي، لالجتاه

 السياقية العالقات أساس على متقو_ عنده _  فاجلملة، 2احلا  سياق يف املقامي واملعنى املقالي

 . رتكيبال مستوى على الكلمات بني

 : العربي التوليدي اللساني املنظور يف اجلملة مفهوم. 2

وي للغامتدادات يف الرتاث على أّن له ا التوليدي املنهج بادئمب العرب نياللغويأقّر كثري من 

 قواعدو العامل، كقضية التماثل؛ أوجه لبعض معتربة دراسات بعضهم خصص وقد، العربي

 املنهج من تقرتب ألنها العربية النحوية اجلملة يف الكتابة إعادة وقواعد والزيادة احلذف

 تركيب على وتأثريه والتأخري التقديم يف حبثوا كما العقلي، األصل على القائم التحويلي

 انبواجل اجلملة وتبقى، 3الداللي التغيري حيث ومنلغاء واإل اإلعما  حيث من اجلملة

 اسأس اجلملة فاختذوا احملدثني، اللغويني اهتمام استقطبت اليت اجملاالت أهم من الرتكييب

 الدرس إىل طريقها د عرفتق التوليديةفالنظرية  لغوي، وصف كلل وبداية حنوية دراسة كل

 تطبيقية اذجمن مناحثني العرب من خال  ما قّدمه ثّلة من الب العشرين، القرن يف العربي اللغوي

 هلا ومثل ويليةالتح التوليدية دـللقواع عرضالذي  4+زكريا ميشا  عند املعيار النموذج=ك

ويلي األساسية للمنهج التح فمّهد لدراسة اجلملة بعرض اخلطوط العربية، اللغة معطيات من

                                                 

 35، صالسابقينظر : املرجع   1

 . 234، ص1994البيضاء، دط،  ومبناها، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار معناها العربية حسان : اللغة ينظر : متام  2

 155، ص1979، دط، بريوت ،العربية النهضة دار، احلديث والدرس العربي النحو:  عبده الراجحيينظر :   3

 262، ص2009، 1اجلديد، بريوت، ط املعاصرة، دار الكتاب العربية الثقافة يف إمساعيلي علوي: اللسانيات ينظر: حافظ  4
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 إّن حيث من القواعد هذهوف   كتابتها وإعادة لجملةل حتليالته جّل وجاءتالتوليدي، 

 ومن السطحية، البنية الشتقاق والتحويل التوليد قواعد عليها تشتغل عميقة بنية للجملة

 وخلص ،القواعد هذه عليها تقوم اليت األساسية الوحدة بأنها عنده اجلملة مفهوم يتضح هنا

 خالصةإىل  شريامقسمها إىل امسية وفعلية  للرتاكيب عندما تناو  اجلملة البسيطة اليت رؤيته

 ائدةف املفيد فظللا هي اجلملةʼʼ:  1+هشام ابنمن خال  قو  = العرب النحاة عند التعاريف

 بني الوطيدة قةعالالعربية، وبسط ال كما عاجل قضية الرتبة يف اجلملة  ،‟عليها السكوت حيسن

 لتحديد والتحويلية التوليدية القواعد عمل كيفيةّين وب، الفعلية واجلملة االمسية اجلملة

 حتتوي اليت ةالرتكيبي البنى من منتهية غري جمموعة يولد الرتكييب فاملكون اللغوية، الوحدات

 من ُيستمد فونولوجي أو صوتي متثيل وعلى الداللي، املكون من مستمد داللي متثيل على

 .2والصوت املعنى بني جسر عن عبارة الرتكييب فاملكون الفونولوجي، املكون

 اما إياهمعترًب االمسية واجلملة الفعلية اجلملة بنيقائمة ال لعالقةا يفومن جهة أخرى ينظر 

 انفسه العالقات وعلى ذاتها العناصر ىا علية؛ إذ حتتوي كل منهمالفعل اجلملة هو واحداشيئًا 

 ما باستع العربية للجملة العميقة البنية يصف ماكة . . حتويلي عالقةتربطهما  فاجلملتان ولذلك

 المسيا للركن أخرى مسات ويستعمل ولزومه، وتعديته زمنه بني الفعلي الركن مسات

 يشا مألمر يبدو تأثر =يف هذا او، وتأنيثه تذكريهو ومجعه وتثنيته إفرادهو وتنكريه تعريفه: تبني

 . 3املكونية البنية ودراسة التحويل عناصر يف +تشومسكي+ كبريا =بزكريا

 ولرتة اليت وضع معاملها =النظرية الداللية التصنيفي مبادئ+ فقد استفاد من الوعر مازن= أما

 الداللي املضمون لوصف الداللية املعايريمن جهة  باجلملة تهتم نظرية وهي+ Cook.Wكوك 

                                                 

 اجلامعية املؤسسة البسيطة، اجلملة  العربية اللغة وقواعد التحويلية التوليدية األلسنيةميشال زكريا : ينظر :   1

 .12ص ،1986، 2طبريوت،  والنشر، للدراسات

 17صينظر : املرجع نفسه،   2

 7996ينظر : املرجع نفسه، ص   3
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 لداللية،ا العمليات حمور الفعل جتعل اليت الداللية الوظيفية األدوار من نظام وهي للرتاكيب،

ة، ويقوم هذا اجلمل االمسية واجلمل الفعلي إذ يرى =الوعر+ أن اجلمل يف العربية قسمان :

 وبذلك، عنىلية( وظيفية من أجل حتديد املالتقسيم _حسبه _ على منطلقات براغماتية )تداو

 +كوك= اقرتحها اليت الداللية األدوار مستخدما العربي للرتكيب املقدرة العميقة البنية يصف

 التقديم وقضية الداللي، االستفهام أدوات دور فيوضح التصنيفي، الداللي منهجه يف

تقوم عليه  يذامل واملعمو ، ال، ويؤكد على مفهوم العوالفعلية االمسية اجلمل يف والتأخري

 .1بنية النظرية اللسانية العربية

 عندتربز  الشمولية وليديةتّليات الفإن جتالعربي  إىل الضفة األخرى من العاملباالنتقا  و

ن اللغة حة إلعادة وصف العربية، أل+ الذي اعتقد وجود ضرورة ملالفهري الفاسي القادر عبد=

ن خصائصها الرتكيبية والصرفية كثري م ّدملوجودة حاليا بعا اليت وصفها =سيبويه+ ليست هي اللغة

أبعاد : وصفي الثة ث ات العربية يكون وف ، ويطرح بديال يقوم على نظر يف اللساني2والصوتية

 اللغة قضايا يف احلديثة النظرية اللسانيات نتائج+ =الفهري استثمروقد  ،بستيميتارخيي ا

 ومعجما وحنوا صرفا: =دقيقا وصفا وصفهال، من خال  سعيه احلثيث العربي والنحو العربية

 تفاضل ال أنه ىأور، العربية لغةل احلاسوبي والتوظيف اللغوي بالتخطيط اعتنى+، فوداللة

 التوليدي الربنامج إطار يف الرتبة على منصبا العربي الرتكيب يف اهتمامه كانإذ  اللغات، بني

 انطالقا صالتواملت الضمائر وإشكا  العربية، اللغة يف اإلسناد واجتاه اإلعراب إشكا  متناوال

 عن بديال تكون أن كمكن يةاللسان النظريات بأن +الفهري= ويرى اجلملة، داخل املكونات من

                                                 

  هي اإلسنادــ  حسب مازن الوعرـ ـ العالقة اليت تربط بني مكونات الرتاكيب 

 32، ص 1987، 11س للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق، طمازن الوعر : حنو نظرية لسانية، دار طالينظر :   1

 86ت العربية، ص عبد احلميد السيد : دراسات يف اللسانياينظر :   2
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 النحاة معاصل حلديثة قد أفادت من اخلالف احل، كما يرى أن اللسانيات العربية االعربي النحو

 . 1من خال  االستفادة من بعض آرائهم القدماء

  العربي : التداولي الوظيفي املنظور يف اجلملة مفهوم .3

ربي باحث اللساني املغمباشر عن الهو حديث  اللسانيات العربية ن احلديث عن هذا االجتاه يفإ

+ يف النحو Dik Simon ديك =سيمون املتوكل+ الذي تقفى خطوات نظريه اهلولندي =أمحد

حيث  اللي،والد الرتكييب انبجلدون إهما  ا التداولي اجلانبمن حيث تركيزه على  الوظيفي

كل عبارة ة بأنها =وكل+ اجلملعّرف =املت وقد اللغوية، للظواهر+ النمذجة= مقتضيات اعتمد

ي مقولة تعلو أو مكونات( خارجيا، فاجلملة هلغوية متثل محال )نوويا أو موسعا(، ومكونًا )

 .2و مكونات خارجية(+احلمل إذ تتضمنه باإلضافة إىل مكون خارجي )أ

 متكون جهاز شكل يف الطبيعية اللغة ملستعمل منوذجا التواصلية لقدرةوقد صاغ =املتوكل+ ا

 قالب وكل، ‟االجتماعيو واإلدراكي واملعريف واملنطقي النحوي القالبˮ: قوالب مخسة من

 ةالتمثيلي املستويات الوظيفي النحو يقرتح التداولية الكفاية لتحقي ، فالقواعد من نسقا يشكل

 : يأتي كما الوظائف هلذه

 . .  املستقبل، املستفيد . ،املتقِبلهي املنفذ،  3الداللية الوظائف لتمثيل مستوى .أ

 الفاعل واملفعو . وظيفتا وهما 4الرتكيبية الوظائف لتمثيل مستوى .ب

 يفةاحملور ووظ البؤرة ووظيفة املبتدأ ووظيفة التداولية كوظيفة الوظائف لتمثيل مستوى .ج

 واملنادى، والذيل املبتدأ وهي خارجية وظائف إىل تنقسماملنادى، إذ  الذيل ووظيفة

  . واحملور البؤرة هما نيداخليت نيووظيفت

                                                 

، 11، ج1986، 11البيضاء،ط للنشر، الدار توبقال العربية، دار واللغة الفهري : اللسانيات القادر الفاسي ينظر : عبد  1

 . 16ص

  27ص ، 1987، 11الرباط، ط عكاظ، شوراتأمحد املتوكل : اجلملة املركبة يف اللغة العربية، من  2

 111ينظر : املرجع نفسه، ص  3

    114ينظر : املرجع نفسه، ص   4
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 :  الوظائف هلذه متثيل التالية واجلملة

 صباحًا َشاّيًا َخالٌم  َشِرَب : اجلمل 

  ةفعو  فاعل  فعل الرتكييب املستوى

 زةان  ُةتدَقبّ ل ةنفذ لواقع  الماللي املستوى

 بؤجم حمور حمور  التمالولي املستوى

   Structure Predicativeاحَلمهِليَّة البنية) اجلملة تقاقاش يف الثالث البنيات تراعى أن البدو

 ويتم(، Structure Constituentامُلكَِوِنيَّة  والبنية Structure Functional الوظيفية والبنية

 الوظائف إسناد قواعدو األساس : القواعد من جمموعات ثالث طري  عن البنيات هذه بناء

 حممو  ذات ُلمج وأ فعلي، َمحمُهو  ذات مجٌلما يف ظل هذا االجتاه إ اجلمل، فالتعبري وقواعد

 بمرك أو حريف، مركب أو امسي، مركب أو صفي، مركب حمموهلا أي) فعلي غري

 ،(كان) رابط على تشتمل مجلة إىل الفعلي غري احملمو  ذات اجلملة وتنقسم ،1(ظريف

 ملةاجلʼʼ: اجلمل من أنواع ثالثة على ستقّر =املتوكل+ي ومنه، رابط على تشتمل ال ومجلة

 . 2‟والرابطية واالمسية، الفعلية،

 النحو يف للجملة والتحليالت املفاهيم عضب=املتوكل+ قد حاو  إبراز  أّن يظهر األخري ويف

 واستثماره القديم اللغوي الرتاث حملاورة فيه سعى الذيه مشروع خال  من العربي الوظيفي

 الصراع زجتاو استطاع وقد الوظيفي، والنحو التداولية الوظيفية اللسانيات نظريات طري  عن

 العربية اللغة وتعلم تعليم اسرتاجتية إىل للوصو  واللسانيات، اللغوي الرتاث بني املفتعل

 ،وترمجتها اللغات وتعليم أمناطه مبختلف كالتواصل احليوية اجملاالت يف نتائجه واستثمار

 لرفع والنص اجلملة بني اجلسور مّدإىل  تهدف الوظيفي النحو تطور مع غايته أصبحت كما

 قالب بني أو النص وحنو اجلملة حنو بني أو النص ولسانيات اجلملة لسانيات بني التعارض

 ديثةاحل النظريات تستثمر تزا  ما العربية اجلملة أّن لنا حلذا يتضالنص، وقالب اجلملة

                                                 

 41 ص ،1987 دط، الرباط، عكاظ، غة العربية، منشوراتأمحد املتوكل : من قضايا الرابط يف اللينظر :   1

 78ص ،1985 البيضاء، دط، الدار الثقافة، دار العربية، اللغة يف التداولية املتوكل : الوظائف أمحد  2
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 من انطالقا التداولي الوظيفي والنحو الوصفي النحو مع كبرية خطوات وخطت واملعاصرة

 وخيدم العصر روح يساير عربي بنحو للخروج املعاصرة والتداولية اللسانية والعلوم النظريات

 .1االحنطاط من وحيفظها العربية اللغة

  : اجلملة يف اللسانيات الغربية مفهومب. 
اني جمموعة من اللغوية جاعال من الدرس اللسة املنهج البنيوي الوصفي قد اهتم باملادʼʼن إ

ي، كما أنه أبدى مل حيفل بطرائ  التوليد اللغواخلطوات التحليلية لوصف الرتاكيب اللغوية، و

 .2‟اهتماما ضعيفا بوظائف املكونات داخل اجلملة

 الرئيس عّدها النمط وإمنا للجملة حمددا + تعريفاF.de Saussureسوسري  مل يقدم =دو و

 بعضها يتلو اليت اللغوية الوحدات من أو أكثر وحدتني من النظام الذي يتألف أمناط من

 الوحدات أيضا، ويف الكلمات جمموعة يف فحسب بل الكلمات يف يتحق  ال وهو بعضا،

 كلها(، وهو اجلملة، اجلملة أجزاء املشتقات، املركبة، كانت )الكلمات نوع أي من املركبة

 اجلملة عّرف + فقدJespersen=يسربسن  النظام اللغوي، أّما وحدة يكون أن كمكن عنده

 برأسها، اجلملة تقوم أن عنده واالستقال  بالتمام واملراد، ومستقل تام بشري قو ʼʼأنها: ب

تحليل اه البنيوي مع مدرسة الجتكما البد من إدراك أن اال، 3‟ذلك على قادرة تكون أو

يل؛ إذ غاية النحو ت املباشرة أصال من أصو  التحلالشكلي اليت تعتمد منهج التحليل إىل املكونا

موضوعيا، وزعيم هذا  العناصر اللغوية يف اجلملة وصفا ة بنيئعندها هو وصف العالقات الناش

لظواهر الذي ركز على مراقبة ا +bloomfieldد املسار البنيوي هو العامل األمريكي =بلومفيل

تم بالقياس ـكما اه بي  مبدإ )املثري واالستجابة(،اخلارجية القابلة للقياس، اليت كمكن فيها تط

 راه ـان يـحسبان، وإن كـى يف الـمعنـال ذـن أخـراف عـاللغوي مع عدم االنص

                                                 

 1718، ص2113، 1ط ار األمان للنشر والتوزيع، الرباط،الوظيفية بني الكلية والنمطية، داملتوكل:  أمحدينظر :   1

 138، صعبد احلميد السيد : دراسات يف اللسانيات العربية  2

 16،ص العربية اللغة دراسة إىل حنلة  : مدخل أمحد حممود  3
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صا للجملة، تعريفا خاقد تبنى  ، ومن جهة أخرى فإنّ =بلومفيلد+1أضعف نقطة يف دراسة اللغة

عدية معينة، كما يب لغوي أكرب مبوجب عالقة قواإذ يرى أنها تركيب لغوي مستقل ال حيتويه ترك

لغوي  كلش اجلملةʼʼبأن:  يقو  جنده تعريف اجلملة، لذا بفكرة )االستقال ( يف يتمسك

ن ، وهو ينفي ع2‟منه أكرب لغوي شكل يف حنوي تركيب أي طري  عن يدخل ال مستقل

وم حتليلها على هي بناء يقوم على طبقات، ويق اجلملة أن تكون خطا أفقيا من الكلمات، وإمنا

ملورفيم إىل أصغر وحدة حتليلية وهي ا تقسيمها إىل مكونات تنازلية إىل غاية الوصو 

(Morpheme)3ىل البحث التصنيف، بل يتجاوز ذلك إ، وال يقتصر هذا املنهج على التقسيم و

 4ي:تآلاجلملة، كما يتضح من الرسم ا عن العالقات القائمة بني املكونات املباشرة يف

 علمت زيدا خملصا             
                                            

 ركب امسيركب فعلي                                         مم                                        

 يدا خملصالمت                                                زع                                            

 سم                   اسما        عل                  ضمري                   ف                                  

 يدا                   خملصالم                   )ت(                          زع                                  

 غةصي          ـــذر      يغة                                                   ججذر                    ص                  
 

ساسيًا يف وصف العناصر الداللية جزءًا أ دَّعوقد فرض تطور علم الداللة على الباحثني 

ت اللغوية اجلديدة وطرح إدخا  عدد كبري من املعطيا ّكن منمالظاهرة اللسانية وتفسريها؛ مما 

ها منهج التحويل، ليتسد الثغرات اليت مل ينتبه إ قضايا معرفية ونظرية جديدة، تعاجل القصور أو

                                                 

، 13اجني، القاهرة، طم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة اخل: املدخل إىل عل رمضان عبد التوابينظر :   1

 186، ص 1997

، 1982لعالي، دمشق، دط، ، وزارة التعليم ارمجة جنيب غزاويت: علم اللغة يف القرن العشرين،  جورج مونان 2

 45ص 

 31العربية، ص اللغة دراسة إىل حنلة : مدخل أمحد حممودينظر :  3

 65ت العربية، صعبد احلميد السيد : دراسات يف اللسانياينظر :   4
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ما أنه جعل النحو فاعل التخاطيب يف موقف اخلطاب، كمل يوجه االهتمام الكايف إىل أثر التالذي 

وظيفي حلدوث  ويلية فحسب، ومل يقدم أي تربيرعملية آلية لتوليد الرتاكيب بواسطة قواعد حت

 .1تداوليالملة، والسيما اجلانب هذه التحويالت يف مراحل خمتلفة من توليد اجل

 ُعرَِّفت ،فقدرتكيبها اجلملة أو أحد عناصرها يف العلى الوظيفة اليت تؤديالتحويليون ركز 

 يف القواعد ميكانيكية ختلقها العبارات من جمموعةˮ أنهاب التحويلي _ اجلملة _ يف كنف النحو

 تتألف وأنهاتامة،  اجلملة ألن تام املعنى + أنDubois، ويرى =دوبوا 2‟النموذج التوليدي

ة هو مفهوم الوظيف أّن الفعلية، ومن جهة أخرى يرى والعبارة االمسية هما العبارة مكونني من

 .3لسياق الذي يرد فيهيف البنية النحوية بالنظر إىل ا املنزلة اليت كمثلها أي جزء من أجزاء الكالم

 بالنسبة +سوسري= وية السابقة له منذيـمناهج البنـال أّن +Chomskyأى =تشومسكي رد ـوق

من أجل  دقيقٍة ى مقاييَسيت علِنمناهج وصفية ُبهي  بالنسبة ألمريكا، +بلومفيلد=و، ألوربا

ائج مقبولة مقارنة وتعد من هذا اجلانب قد حققت نت ،وصف آليات اللسان وصفًا علميًا دقيقًا

الفروع العلمية  وقد أفاد كثريًا من ،ألرسطيبالنحو التقليدي الذي كان يعتمد على املنط  ا

 +تشومسكي=أي غري أن هذه املناهج يف ر، ماألخرى مثل تعليم اللغات ومعاجلة أمراض الكال

ه ولذلك فهي من هذه م تفسر كيفية إدراك الكالم وإحداثل، فللتفسري والتعليل مل تعط أهمية

عا إىل مناهج جديدة لذلك د ،ا للمستوى الرتكييبيف نظره وخباصة يف دراسته قاصرةالناحية 

 ن النظرية اللسانية التفسريـدف مـتطاع بذلك أن جيعل اهلواس ،لتحليل املستوى الرتكييب خاصة

 .4التجرييب س األسلوب االستنتاجيوأن يؤّس ،والتحليل أكثر من الوصف والتقرير

                                                 

 139، صينظر : املرجع السابق  1

 14العربية، ص اللغة دراسة إىل حنلة : مدخل أمحد حممود 2

 112العربية، ص اجلملة وتركيب والربط االرتباط نظام محيدة : مصطفىينظر :   3
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 وإّن، يقولونها فعله املتكلمون باللغة ال على مكمكن أن ي على ما +تشومسكي=ركز كما 

نبغي يال ؛ ألن التحليل اللغوي متناٍهخاّلقة بشكل الاللغة  يف نظره هو أن الفت لالنتباهالشيء ال

من  اإلنساَن ُنكَِّمليل للعمليات الذهنية اليت ُتأن يكون وصفًا ملا مت قوله؛ وإمنا هو شرح وحت

جديدة  صطلحات ومفاهيَممبوأثرى البحث اللساني ، ه قطق مسعطُرمل َت جديدٍة التكلم جبمٍل

الغ وهي مفاهيم كان هلا ب، اإلجنازوامللكة و، والبنية العميقة ،والبنية السطحية، مثل: اإلبداعية

 . 1األثر يف الدراسات اللسانية فيما بعد

 اليت املستقيمة النواة واجلملة اجلملة عليها وأطل  األساسية اجلملة ومّيز =تشومسكي+ بني

 ومبنية وإجيابية وصرحية وتامة بسيطةˮبأنها  النواة اجلملة احملّولة فوصف اجلملةعليها  أطل 

 =تشومسكي+ ، وَبنى2‟النواة اجلملة خاصية من تنقصها خاصية احملولة واجلملة للمعلوم

 املتكلم ةعلمية تتناو  كفاي قواعد هي اليت والتحويلية التوليدية األلسنية قواعد على ذلك

 تتابع عرب إليها نتوصل اليت السطحية البنية اللغة؛ مجل لدراسة مستويني تناو اللغوية، كما 

 على ويؤكِّد للجملة، الداخلي املنط  تعكس اليت العميقة والبنية بها، ينط  اليت الكلمات

 توّلد الفونيمات على سلسلة من تشتمل لغة خمتلفتان، فكل والعميقة السطحية البنية أن

 عرب حلظها كمكن مستقلة كالمية تعّد وحدة األلسين اإلطار يف واجلملة هلا، نهاية ال مجال

 .3الذي حيّدها السكوت

 الواقعة، اجلملة بني ففرَّقوا كالميا، حدثا واجلملة منطا اجلملة بني الفرق اللسانيون ووضّح

 منطا وبوصفها الفردي الكالم إىل تنتمي واقعا كالما منط؛ فاجلملة بوصفها هي مبا واجلملة

 أننا اللغوي، أي النظام آخر إىل متكلم من آخر سياق يف الرتكيب بنفس ُتستخدم أن كمكن

ملة اجلملة؛ فاجل استخدام أو اجلملة قو  وبني اللغوي النظام يف اجلملة بني نفرق أن بد ال

                                                 

 61، ص نفسهاملرجع ينظر :   1
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 مالحظته كمكن وما جمرد موضوع استعماالتها وهي كل إليه تنتمي الذي القالب املشرتك هي

 احلدث خال  من إال عليها ُيستد  أن كمكن اجلمل ال أن يعين وهذا الكالم، هو مباشرة

 .1الكالمي

 بصورة ممثل مقطع أصغر اجلملة A.Martinet +2مارتنيه  =أندري ّدُعَيالوظيفي  االجتاه ويف

 تتصل ملفوظ كل هيˮبقوله:  ويعرفها واملورفيمات التنغيمية الكلمات من تتابع وهي كلية

 مركز املسند وهو ويسمي 3‟اإلحلاق طري  عن متعدد أو وحيد إسنادي بركن عناصره

 امللفوظ عناصر باقي تبدو الذي اهلرم قمة يشكل وهو املستقلة، للجملة الرتكييب التنظيم

داتها مبسند وحيد كونها كل عبارة ترتبط مجيع وحاجلملة ب +مارتيين=حدد ثانوية، و كتوسعات

مات والرتكيبات منها وحداتها إىل جمموعة من املوني أو مبسندات مرتابطة وحللها بالنظر إىل تقسيم

ا املسند وكمثل لذي يتألف من عنصرين أساسيني همما كمثل نواة اجلملة وهو الرتكيب اإلسنادي ا

 .ملةالذي كمثل عنصرًا هامًا لتمام اجل املسند إليهنواة اجلملة أو اخلطاب، و

بوجهته  أيضا اللغة، كما ُعِرف وظائف بنموذج +R.Jacobson وُعِرف =جاكبسون

 بل فحسب كلمات ليست فاجلملة التواصل؛ ديناميكية على مفهوم الوظيفية للجملة، وأكد

 عملية يف لتتموضع املتكلمني، معني، ألنها تنقل جتارب واقع إزاء وموقف لغوي فعل هي

 . 4التواصل

 =فريث+ رى، ي+ J.R.Firth & M.Hallidayوهاليداي =فريث مدرسةويف احلديث عن 

 االتواصل، كم إطار يف االجتماعي والنفسي ُبعدها يف ودَرسها اإلنسان نشاط يف سلوكًا اللغة

                                                 

 59، صوتراكيبها اللغة حنو يفينظر : خليل أمحد عمايرة :   1

، 12ريوت، ط،بوالتوزيع والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة احلديث، اللغة علم ينظر : ميشال زكريا : األلسنية،  2

 26ص ،1985

 1 ص ،1999 اجلامعية، اجلزائر، دط،  املطبوعات ديوان اللسانيات، يف حساني : مباحث أمحد  3

 مكتبة كلية واملنهجية، النظرية واألسس املصادر يف نقدية تدراسا احلديثة، العربية ينظر : مصطفى غلفان : اللسانيات  4

 253 ، ص1998اآلداب، دط، 
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 اللغوية األفكار من اجلملة تركيب خال  من فريث أطروحة تعمي  إىل =هاليداي+ سعى

 .1متماسك شكل يف وإعادة صياغتها

ي، ألنها نظرية يف قف على النقيض من املنهج التحويلن الوظيفية تيف األخري، كمكن القو إو

م تداولي للغة حبكجلملة، وهي تستند إىل البعد الاللغة تعطي جل عنايتها لوظائف املكونات يف ا

ى بأنه يربط اللغة بالوظيفة وظيفي من بني االجتاهات األخره الجتاأنها وسيلة تواصل، إذ يتميز اال

لك ينكّب تظافر العناصر من جانب آخر، لذاليت تؤديها من جانب، وبالبيئة االجتماعية و

انكباب البنيويني  ملقام وينظرون يف القو ، مقابلالوظيفيون على األشكا  الداللية ويعتّدون با

عن اجلهاز املختفي وراء  مهتمامهم بالنظام اللغوي وحبثهاوالتحويليني على األشكا  الدالة و

التداولي  لوظيفيا ديك+ الذي كمثل االجتاه إليه =سيمون كالم ما ذهبهذا اليعزِّز القو  . . و

العالقي  حولنظريات لغوية: الن امتزاج النظرية هي وهذه اللغوية الظواهر منذجة خال  من

 دراسة وظيفية ملةاجل بدراسة االجتاه هذا ويهتم 2الكالمية األفعا  األحوا  ونظرية وحنو

 الفكر يف فاجلملة ة؛ إذنوالتداولي والداللية واملعجمية الرتكيبية التحليالت طري  عن تداولية

 االستقال  عتمداخلطاب وت وحدة على تقوم ممكنة، لسانية عالمة أكرب هي الغربي اللساني

 القدماء، العرب لنحاةا عندذلك ما جتّلى و كاملة، وحدة فهي الداللي، والتمام الرتكييب

 من كثري وضع الغربيني اللسانيني هؤالء عند وتصنيفات من تعاريف جاء ما خال  ومن

 تاللسانيا إطار يف وحتليالتهم للجملة وتصنيفاته ونظرياتهم تصوراتهم العربية للغة الدارسني

 .واملعاصرة  احلديثة

 النحوالعام إىل النحو الوظيفياملبحث الثاني : من 

                                                 

 257 ، ص السابقاملرجع ينظر :   1

 19ص العربية، اللغة يف التداولية املتوكل : الوظائف أمحدينظر :   2
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ه، وتكاد كلها ترتكز سباب اليت كانت وراء نشأتكر األذاحلديث عن نشأة النحو من خيلو ال 

 .1العربية وعلى القرآن الكريم يف قضية =اللحن+ الذي رآه القدماء خطًرا على

، إذه هة أخرىالنحو من جهة، والوظيفة من ج من وضع تصور دقي  ملفهوميللباحث البد و

حتقي  هذا التصور ر اللغوي العربي قدكما وحديثا، وُهما من املفاهبم التقليدية اليت راودت الفك

افتني العربية أخذها هذان املصطلحان يف الثق تعرتيه بعض الصعوبة بالنظر إىل األلوان اليت

ل اللغة  حقألخرى، إذ يش  على املشتغلني يفوالغربية، وتقاربهما مع كثري من املصطلحات ا

 النحو الوظيفي خرى كاللسانيات، هذا من جهة، وبنيواملهتمني بها التمييُز بني النحو ومفاهيَم أ

 .بحثن خال  هذا املمعرفة كنهِهِه مالباحث حاو  يوالتداولية من جهة أخرى، وهذا ما س

 : أوال :  مفهوم الّنحو
، 2نحو القصدواجته، والهدف وقصد  أي هو مصدر من الفعل =حنا _ ينحو+ النحو لغة

وبنائه  إعرابه يف العرب كالم هذا، وإمنا مسي العلم بكيفية مثل أي كذا حنو وهو امِلثل كقولك

 وأظهُر. ذلك يف العرب طريقة وبناء إعرابا كالمه اإلنسان يف يتحرى أن غرضه ألن )حنًوا(

باملعنى االصطالحي يف  القصد(، وهو أوف  املعاني اللغويةها تداوال هو )معاني النحو لغة وأكثُر

كالم، كأنه ومنه اشتقاق النحو يف الˮهـ(؛ إذ قا  : 321ـت) +كابن دريد=رأي مجاعة من العلماء 

الم ألنه يقصد أصو  الك ،ومنه مسي حنو الكالمˮإذ قا :  +ابن فارس، و=3‟قصد الصواب

 . 4‟هالعرب تتكلم ب فيتكلم على حسب ما كانت

النحو إمنا أريد ˮ: إذ قا + جابن السرا=ما ذكره  اعلمه النحو بعّدلعل أقدم حماولة لتعريف و

تقراء كالم و علم استخرجه املتقدمون من اسأن ينحو املتكلم إذا استعمله كالم العرب، وه

                                                 

 .11ديث، صعبده الراجحي : النحو العربي والدرس احلينظر :   1

 . لسان العرب، مادة )حنا(  : ابن منظورينظر :    2

  575/ 1 ، 1987، 11ط بريوت، ،، دار العلم للمالينييمجهرة اللغة ، حتقيق رمزي البعلبكابن دريد :   3

 . (امادة )حنابن فارس : معجم مقاييس اللغة،   4
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صادره، وبيان مبقيقة النحو، بقدر ما هو تعريف ا حلوليس هذا يف الواقع حتديًد، 1‟العرب

انتحاء ˮشرا بأنه ن جين+ قد عّرف النحو تعريفا مبا، كما أن =ابللهدف من تدوينه ودراسته

يز بني نوعني وواضح من هذا التعريف أنه كم، 2‟َسمهت كالم العرب يف تصرفه من إعرابه وغريه

آخر الكملة  ريوهلما )اإلعراب( الذي يعين تغمن التناو  يف دراسة الكلمة ضمن هذا العلم، أ

سم )النحو(، داخل يف ما اختص بعد ذلك با بسبب انضمامها إىل غريها يف تركيب معني، وهو

 وعّبر ،3رفالصلم عفردة، وهو الذي اختص باسم ما يعنى بدراسة بنية الكلمة م والثاني هو

 استقراء من طةباملقاييس املستنب مستغرق علم النحوˮبقوله:  4هـ(696عصفور+)تـ =ابن عنه

 .5‟يتألف منها اليت أجزائه أحكام معرفة إىل املوصلة العرب كالم

للبدي+ أن ة للدكتور =حممد مسري جنيب اوقد جاء يف معجم املصطلحات النحوية والصرفي

ˮم العرب املوصلة اييس املستنبطة من استقراء كالالنحو يف االصطالح هو العلم املستخرج باملق

  الكلمات علٌم بأصوٍ  ُتعرف بها أحواˮ، وهو 6‟ف منهاِائتلإىل معرفة أحكام أجزائه اليت 

  واحلرف والفعل املذكورة االسم باألصو  ، واملراد7‟العربية من حيث اإلعراُب والبناُء

                                                 

، 1985، 11ط ريوت،الرسالة، ب مؤسسة الفتلي، احلسني النحو، حتقيق عبد يف : األصول السراج بن حممد بكر أبو 1

 37، ص11ج

 1/34ابن جين : اخلصائص،   2

يش، مكتبة امللك فهد، لتكملة، حتقيق أمحد بن عبد اهلل الدروعبد القاهراجلرجاني : املقتصد يف شرح اينظر :   3

 .182، ص11، ج2117، 11الرياض، ط

 45، ص11، ج1972، 11وآخرون، طد عبد الستار أمححتقيق  املقرب، : ابن عصفورينظر :   4

  .18ت، صلعربي، دار املعرفة، االسكندرية، دط، دحممد ابراهيم عبادة : النحو التعليمي يف الرتاث ا  5

، 1985، 11الصرفية، مؤسسة الرسالة، بريوت، طحممد مسري جنيب اللبدي : معجم املصطلحات النحوية و 6
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ن و حبد جيعله مستقال عف النحوأو  من عّر، 1ذلك وحنو والتوابع والعوامل اإلعراب وأنواع

أحوا  أبنية  عرف بهاعلم بأصو  ُيˮ (، قا : النحوه915ـ)ت+خالد األزهري=الصرف هو الشيخ 

 2‟الكلم إعرابا وبناء

 يف مرحلة ة كان واضحا يف أذهان الدارسنيوالواقع أن متيز الدراسة الصرفية عن النحوي

ريف(، ثم ( بكتاب مستقل بعنوان )التصه249ـ)ت+أبو عثمان املازني=فقد أفردها ، مبكرة

أبي زيد =(، وه299ـ)ت+ابن كيسان=، و+املربد=قبل :  تتابعت التصانيف من بعده من

تى استقر ، ح=ابن جين+(، وه384ـ)ت+لرمانيا=، و+أبي علي الفارسي=(، وه322ـ)ت+البلخي

 +ابن مالك=و +حلاجبابن ا=الثامن على أيدي الصرف على أصوله وقواعده يف القرنني السابع و

 .3+ابن هشام=و

زجيا من النحو ملادة النحو فقط، بل ظلت حتتوي م تكنومع هذا كله فإن كتب النحو مل 

يكون لنحو جيعله شامال للصرف، لوالصرف، وألجل ذلك حرص النحاة على إعطاء حد ل

 . منطبقا على حمتوى املصنفات النحوية

 لعربيةت االكلما أحوا  به تعرف العربية علوم من علمˮهو  النحو إّن رضا+ =علي وقا 

 من بغريها تركيبها وعالقتها حا  يف األحوا  من هلا يعرض وما والبناء اإلعراب حيث من

 .4‟جزم أو جر.أو نصب رفع أو من الكلمة آخر عليه يكون أن جيب ما يبحث فهو الكلمات

                                                 

، بريوت سة الكتب الثقافيةمؤسرية شرح متممة األجرومية، حممد بن أمحد عبد الباري : الكواكب الدينظر :   1

 14، ص11، ج1991، 11ط

 ب العلمية، بريوت،قيق حممد باسل عيون السود، دار الكتحت شرح التصريح على التوضيح،: خالد األزهري   2

 14، ص11، ج2111، 11ط

، 11، طالعظم ، بغدادومذاهبه يف الصرف والنحو، مطبعة سلمان ا أبو عثمان املازني : رشيد العبيديينظر :   3

 116ص  ،1969

 11لفكر، دمشق، دط، دت، صعلي رضا : يف اللغة العربية حنوها وصرفها، دار ا  4
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يت للعالقات ال دراسة وهو اإلعراب، من وأعّم أمشلˮالنحو  أن احملدثون النحاة ورأى

ون شتى؛ فيطلق اامأقسقسموه ، وقد 1‟وظائفها بيان مع الواحدة اجلملة يف الكلمات بني تربط

 :2ن من أهم مساتهعلى النحو القديم اسم النحو التقليدي ويرون أ

عّدها أمناطا مد على درس األشكا  اللغوية بافتقاده للمنهج العلمي املوضوعي، الذي يعت -

وصفي يف إطار ت كما هو احلا  يف النحو اليسهل رصدها ووصفها من خال  قوانني العالقا

ة بناًءعلى فهم الذاتي الذي حيدد قواعد اللغ علم اللغة احلديث، وإمنا يعتمد على املنهج

 ظواهر اللغة .املعنى، وبذلك يرتبط بالدارس نفسه، وليس ب

ن خالهلا كمك ن خال  نظرية العامل، اليت منيتأثر النحو التقليدي باملنط ، ويظهر ذلك م -

احلقائ  اللغوية  ، يف حني أن النحو الوصفي يفسرمعرفة العلة الكامنة وراء الظواهر النحوية

 عدة .ظواهر غري لغوية لتعليل القا يف إطار ظواهر اللغة نفسها دون اللجوء إىل

لة(، يف لتقليدي )صوت، صرف، حنو، دالتتداخل مستويات التحليل اللغوي يف النحو ا -

القة اليت تربط سا واضحة متيزه دون إهما  العفي لكل مستوى أسحني  حدد النحو الوص

 بني املستويات .

املكتوبة، اللغة و مل كميز بني اللغة املنطوقة قيام النحو التقليدي على أساس معياري، فهو -

قديم تفسريات ملكتوبة فقط، مما يضطره إىل توأقام القواعد على نصوص خمتارة من اللغة ا

 التأويل.باالعتماد على 

ن أحكامه مل تكن شف أنه بعيد عما اتهم به، وألكن املتأمل يف قواعد النحو العربي سوف يكت

شك  ة حنوية، والستعما  العرب املطرد يف كل ظاهركلها تأويال ِصرهًفا، وإمنا كانت تسري وف  ا

                                                 

، 2111القاهرة، دط،  ،ار غريب للطباعة والنشر والتوزيعدحممد حممد داود : العربية وعلم اللغة احلديث،   1

 167ص

 169املرجع نفسه، ص ينظر :   2
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بأنه انتحاء ريى ف تكررة عندما يتحدث عن النحوأن =سيبويه+ قد أشار إىل ذلك يف تعريضاته امل

  .1‟استحسنتهفَأجهِرِه كما أجهَرتهه العرب وˮيقو : ، وَسمهت كالم العرب

 :   ثانيا :  مفهوم الوظيفة
 أكان داللي، سواء يتبعه تغري صوتي كل تغري إن حيث الكلمات، بني هي التمييز الوظيفة

 هي الوظيفة نقا  إ باشر، وهناك منمباشرا مثل املعنى املعجمي، أو غري م الداللي التغري هذا

 على أواملنطوقة املكتوبة اجلملة يف الكالمية أوالصورة األلفاظ من استخدام احملصل املعنى

 .2أو الرتكييب املستوى التحليلي

 +رومان ياكوبسون=يني ت اجلملة، فمن الّلغوّيني الوظيفعالقة قائمةٌ بني مكوِّناو الوظيفة هي 

 ظيفة املرجعّية أولخُِّصها يف ستِّ وظائَف: الوالذي يذهب إىل أّن للغِة وظائَف متعّددًة، ُي

، والوظيفة االتِّصالّية، التأثريّية، والوظيفة الّشعرّية اإلحالّية، والوظيفة التَّعبريّية، والوظيفة

ستعَمَل اللغة من ُت غراض اليت كمكن أنلشرح األ +هاليداي=وقد جاء ، 3والوظيفية امليتالغوّية

الوظائَف يف ثالث:  حصرف، موعات االجتماعّيةجِلها وهي غري متناهية وختتلف باختالف اجملأ

ي وظائُف مستقلٌَّة، وتؤوُ  هو ّية والوظيفة الّنصّية،هي الوظيفة التَّمثيلّية والوظيفة التَّعالق

 . 4وِعهامجيُعها إىل وظيفة التَّواصل، على اختالف فر

مادة )و ظ ف(،  =ابن منظور+ ُيورد بعض مشتقاٍت من نفإة إىل املعاجم العربية وبالعود

شراٍب،  أو علٍف طعام، أو أو رزق من كل يوم يف ُيَقدَّر له ماˮشيء :  كل من فالوظيفة

 اه، وقدـإي زمهاـيفا : ألـتوظ ووظفه نفسه على الشيء الوظائف والوظف، ووظفت ومجعها

                                                 

 1/275 ،الكتاب : سيبويه  1

اجني، القاهرة، دط، بي من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة اخلفاضل مصطفى الساقي : أقسام الكالم العرينظر :   2

  213، ص1977

   35، ص2117، 11، منشورات االختالف، اجلزائر، طالشعريةالتواصل اللساني و:  الطاهر بومزبرينظر :   3

  143انيات العربية، ص راسات يف اللسعبد احلميد السيد : دينظر :   4
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 وجل، والوظيف عز اهلل كتاب من آيات يوم حفظ كل الصيب على توظيفا له وظف

 إىل ركبتيه حتت يدي الفرس : ما الساق، ووظيفا مفصل إىل الرسغ فوق أربع : ما ذي لكل

 .1‟جنبيه إىل كعبيه بني رجليه؛ ما جنبيه، ووظيفا
 

مجعها وظف قد اريف السابقة أن لفظة )الوظيفة( وسهَتِشفَّ من التعَيأن للباحث وكمكن 

 ىاملعن زّيكم وتبدالتها، وهو ما وتغرياتها احلياة أدوار الدور؛ أي معنى إىل أخذت معنى أقرب

 التوجه يث إنية اليت تستعمل فيها اللفظة، حاالصطالحي الذي تلوَّن بألوان احلقو  املعرف

 الذي عرفته الصارم العلمي التوجه بعد اللغوية، خاصة الدراسات إىل قد انتقل الوظيفي

 وظيفيال التوجه عرف العشرين، فقد القرن بداية =دوسوسري+، يف يد على العامة اللسانيات

 الوظيفة هي للغة األساسية الوظيفة بأن =دوسوسري+ أقّر أن اللغوية،بعد إىل الدراسات طريقه

ي عندما ت القرن املاضاي األمر يف ثالثينأوالتواصل بني الناس، وقد اسهَتَتبَّ التبليغ التبليغية؛ أي

يف نظر  فهوم الوظيفة، وكان مية مع حلقة براغاستقر املذهب الوظيفي يف حقل الدراسات اللغو

جزء من أجزاء الكالم  ته التعبريية بوعي فتحدد وظيفة كلباختيار املتكلم ألدوا يتعل  +مارتيين=

ن الناحية الداللية ييزية ماها املتكلم فتكون الوظيفة قيمة متله إيبالشحنات اإلخبارية اليت حيّم

 .العامة

=املتوكل+ قد  ـ، فالسابقني يف تعريفها للوظيفة وقد حنت النظريات اللسانية املعاصرة منحى 

 العالقة القائمة بنيˮحسبه _  ملقصود بالوظيفة _قرن بينها وبني العالقة من حيث داللتهما، فا

ع من الوظائف؛ بني ثالثة أنوا،إذ كميز 2‟ةمكونني أو مكونات يف املركب االمسي أو اجلمل

)فاعل، مفعو (،  داة . .(، وظائف تركيبيةوظائف داللية )منفذ، متقبل، مستقبل، زمان، أ

فهوم الدور، ن جهة أخرى _ أن الوظيفة تأخذ موظائف تداولية )حمور، بؤرة . .(، كما يرى _ م

                                                 

   (ف ظ ولسان العرب، مادة ) : ابن منظور  1

 21بات، صأمحد املتوكل: الرتكيبيات الوظيفية قضايا ومقارب  2

  لوجهيةظيفي مبصطلح آخر هو الوظائف اوحو المت تعويض مصطلح الوظائف الرتكيبية يف أدبيات الن 



ةمخل ةفاهيمي                                                                                                                   لو  الفصل األ

  

22 

 

 من أجل حتقيقه، ولكن ما بيعيَةلبشريُة اللغاِت الطويقصد به الغرُض الذي ُتَسخُِّر الكائناُت ا

يث إن لوظيفة، مفهومان متباينان حمفهوَميه العالقة والدور بالنسبة لˮجتب اإلشارة إليه أن 

ص اللغة بوصفها و مكونات املركب بينما الدور خيالعالقة رابط بنيوي قائم بني مكونات اجلملة أ

 .1‟نسقا كامال

 : ثالثا : نظرية النحو الوظيفي
وظيفية الفرنسية نهَعُت بالوظيفية كاملدرسة الهناك عدد غري قليل من النظريات اللسانية ُت

نظرية النحو رتكيبات الوظيفية األمريكية و=مارتيين+ ومدرسة =هاليداي+ ومدرسة براغ وال

بنفس املبادئ،   حتمل هذه الصفة إمنا تأخذالوظيفي =سيمون ديك+ . . وهناك نظريات أخرى ال

ة معينة من تاريخ اللغة العادية وما مسي يف حقب يف فلسفة ‟نظرية األفعا  اللغويةˮذلك مثا  

للغوي ، بل إننا جند يف الدرس ا=الكوف+ ‟الفرضية اإلجنازيةˮالنظرية التوليدية التحويلية 

 .2ه استعما  هذا املصطلحالقديم إرهاصات واضحة للوظيفة وإن مل جند في

تنتمي  اليت لنظرياتية النحو الوظيفي اليت تعّد من البحث هو نظربالذكر يف هذا ااجلدير و

ة )النسقية( حماقلة بذلك النظري الوظيفية التداولية اللسانيات إىل املنهجية_ هائمباد حيث _من

 يب الوظيفي( اليتالوظيفية( ونظرية )الرتك و)الرتكيبات للجملة( الوظيفية ونظرية )الوجهة

 حيث من بعض االختالف ختتلف النظريات هذهˮهارفارد . .  مدرسة لغويي أعما  تشمل

 من الفرضيات حو  جمموعة مجيعها تتبنى أنها إال جهاز الوصف منوذج تنظيُم مكونات

 من اخللفيات النظرية . استنادا إىل جمموعة 3‟اللغوي الوصف طبيعة موضوع

                                                 

 23بات، صأمحد املتوكل: الرتكيبيات الوظيفية قضايا ومقارب  1

 43املرجع نفسه، ص ينظر :   2

 عكاظ، منشورات العربية، اللغة يف الرتكيب قضايا لبعض وظيفية مقاربات البنية و املتوكل : الوظيفة أمحد  3
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يتخاصم على امتالك  ليتاي اململكة ـللغة هقو  إّن اكمكن ال، اخللفيات النظريةهذه  وعن

 غّي والفقيه اللغوّيوالبال يلسوف واملنطقّيوالف وعاِلم األنثروبولوجيا أبوابها الباحث اللسانّي

املسك ببعض  اّلليهم مجيعا فال يتيّسر للفّذ منهم إعتتمّنع هم، ولكنها ريوالنحوّي وغ

هجها وعنفوانها نارا تضيء و ة حتى يلجها َمن اقتبس ِمنبها مرجّتاوتظّل سائر أبو ،مفاتيحها

اللغة والفكر  التعال  بني ت سبُلَوتَْلالبشرّي وإن ِا عن الفكر فليس كاللغة ُمخِبٌرˮ؛ عتمات الفكر

 .1‟بينهما ولكن الرباط بينهما مقّدس ت مسالك التواصلواعتاَص

 اللسانيات عنوان حتت واملصنفة التحليلية، الفلسفة اللسانية الناشئة عن النظريات إن

 تأثرا النظريات أقوى من ّدعُت الوظيفي( اليت النحو )نظرية أهمها متعددة ومن التداولية،

 الدراسات يف وظيفي توجه ذات أنها إىل إضافة واستثمارا ملعطياتها، التحليلية، بالفلسفة

 جهة من التنظري لشروط استجابة األكثر التداولية الوظيفية ّد النظريةعُت اللغوية، كما

 من غريه على الوظيفي النحو كمتازˮكما  أخرى، جهة من لظواهر اللغويةاوملقتضيات منذجة 

 لغوية نظريات مقرتحات من بعض لصهر حماولة مصادره فهو بنوعية التداولية النظريات

ـ )نظرية األفعا  اللغوية(   حسب مصوغ صوري منوذج يف قيمتها أثبتتليت اونظريات فلسفية ك

 ,2‟التنظري اللساني احلديث يف النمذجة مقتضيات

راسته عّدة حقو  تتداخل يف دمعقدة  ةطبيعذو ˮ ملعنىاهذا و، املعنىاللغة مرتبطة بإن 

لتوجه ة ختطو خطوات جبارة يف خضم ا، وقد كانت العلوم االنسانية واالجتماعي3‟معرفية

داولي الذي يرتبط بكثري املنحى التباجتاهها إىل  اجلديد الذي طرأ عليها يف القرن التاسع عشر،

 يقوم هذا املنحى على ˮذ ماع وعلم النفس . . ، إـم االجتـا  وعلـواالتصفةـمن العلوم كالفلس

                                                 

 .51، ص1969دط، بريوت،  العربية، لنهضة: دراسات يف القرآن، دار ا السّيد أمحد خليل  1

 91ص العربية، اللغة يف التداولية املتوكل : الوظائف أمحد  2

 .13ص، 2114، 11ط د، بريوت،اجلديلة والتخاطب، دار الكتاب مقدمة يف علمي الدال:  حممد حممد يونس علي  3
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 1‟للغةعل القائم بينهما يف استعما  اتداو  اللغة بني املتكلم واملخاطب، أي التفا

+ الذي Morrisوريس الفيلسوف األمريكي =م إىلPragmatics ويعود مصطلح التداولية 

تصبح التداولية  ولمSemiotics ت داال على فرع من فروع علم العالما م1938استخدمه سنة 

أن قام على تطويرها  لعقد السابع من القرن العشرين بعدجماال ُيعَتدُّ به يف الدرس اللغوي إال يف ا

+ و=جرايس Searle+ و=سري  Austin فالسفة اللغة الطبيعية من اكسفورد وهم =أوسنت

Grice+2على يد ة العادية بني أحضان فلسفة اللغاشئة ، بعد أن طّوروا نظرية أفعا  الكالم الن

درته ى املرسل، يف كيفية قدراسة املعنى التواصلي أومعنˮمت تعريفها بأنها ، وقد 3+فتغنشتاين=

 دراسة استعما  اللغة يفˮإنها  ، أو4‟ا قالهعلى إفهام املرسل إليه، بدرجة تتجاوز معنى م

 5‟اخلطاب، شاهدة يف ذلك على مقدرتها اخلطابية

غوي الوظيفي يف: تم بها املنظرون يف الدرس اللونتيجة لذلك فإنه كمكن حصر العناصر اليت يه

ومن أجل تأويل ˮالسياق، ثم أفعا  اللغة، املرسل وقصده ونواياه، واملتلقي، والرسالة، و

ع، وزمان ومكان ف من هو املتكلم، ومن هو املستماليت ترد يف خطاب ما، البد أن نعرالعناصر 

7ليها التداولية.، وذلك ألنها أهم العناصر اليت تركز ع6‟إنتاج اخلطاب

 حني صاغ تاسع عشر،يف القرن ال +بريس=ا أرساه فهي امتداد مل اللسانيات التداولية أما

 قيمة أّن هوقواُم+، يم جيمسول=، ثم عّد  مفاهيمه 1915 عامpragmaticism  بـمصطلحه 

                                                 

 .52ملعاصر، ص حممود أمحد حنلة : آفاق جديدة يف البحث اللغوي ا  1

 19املرجع نفسه، صينظر :   2
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ولذلك كمكن فهم التحو   ،لى الواقع وصياغتها عملياقاس مبدى انطباقها عاألفكار اجملردة ُت

 . اجات جمتمعية متغرّيةالرباغماتي يف علم اللغة، على أّنه انعكاس حل

 :  لغوي الوظيفي هو إليه الدرس الأهم ما خلص وعليه فإن 

السياق رجية هلا كمعزولة بعيدا عن العناصر اخلا ال فائدة من دراسة اللغة دراسة شكلية نهأ -

ع، الظروف، ية اليت نشأ فيها الكالم )الواقوالظروف املقام االجتماعي والثقايف،

 املالبسات( 

ماد على املعنى احلريف عدم االعتاني الوظيفي هي اليت رامها الدرس اللسهداف األمن أهم  -

 ،من خال  ما يقو  لى دراسة املعنى الذي يرمي إليهع، بل االعتماد ملعرفة مقاصد املتكلم

ملخاطب، ومكان ف  اعتبارات خمتلفة منها: هوية او هالنظر يف مضمون كالممع ضرورة 

 خلطاب.اخلطاب، وزمن اخلطاب، والظروف اليت تكتنف ا

، الكالميك يف احلدث ومن يشارتكوينه الثقايف، وشخصيته و معتقدات املتكلم ومقاصده -

قة االجتماعية اليت تربط بني ونوع العال ،الوقائع اخلارجيةو كلمنيواملعرفة املشرتكة بني املت

 .نيات الوظيفيةاللسا ما تهتم بههي  الكالم أطراف

ال من خال  السياق ال يتحدد مرجعها إإذ همات، دراسة األدوات اإلشارية اليت تعد من  املب -

شكل بنية أساسية يف للغة تتجدد فيما حتيل إليه، فهي تغري أنها جتعل ا، االجتماعياملادي و

د إال من خال  بعد الذي تشري إليه، ال يتحدومفهوم الزمن، ومفهوم القرب والالكالم، 

 .لكالماسياق احلا ، واملقام الذي يدور فيه 

لتماس والرجاء والشكر ز من خال  عملية اخلطاب، كاالجدراسة األفعا  الكالمية اليت تن -

 .. .  والعتاب والنصح والوعد
 

اللغوية اليت  وية وغريبالعناصر اللغيفي قد اهتم ومن املفيد التذكري بأن الدرس اللساني الوظ

 السياق والظروف همليومل  ،اهتماماته صميم ألنها من، ُينجز فيها احلدث الكالمي
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االستعمالي من أجل تفسري  هو االستناد إىل الواقعقوم عليه يواملالبسات، فاملبدأ العام الذي 

 .قةوتسّد فراغات املناهج الساب ها احلقيقيتعطي للغة حجم الظواهر اللغوية وبذلك

معرفية _ كما حقو  ة عّدنتاج ي الوظيفي كانت البدايات األوىل للدرس اللسانوعليه فإن 

 سة التحليلية بزعامةثون أن للمدريرى الباحور، سواء بشكل مباشر أو غري مباش سلف الذكر _

، ألن الدرس اللساني بنة األساسية لالجتاه الوظيفي يفاللدورها يف تكوين  +غوتلوب فرجيه=

فالسفة  دَّتوضيحها وقد َعمهام الفلسفة هي البحث يف اللغة وˮالفلسفة رأت أن أوىل  تلك

نكرته الفلسفة التحليلية ن أهم ما أوم ،..م وحقانيتهالتحليل هذا املبدأ املنهجي عالمة قوة منهجه

ها ما تستح  من وِللتفت إىل اللغات الطبيعية ومل ُيي على ذلك الفكر الفلسفي القديم أنه مل

أوىل  ّدهاسة بعباختاذ اللغة موضوعًا للدرا، ةفسعت إىل ردم هذه اهلو الدراسة والبحث،

 1‟األولويات يف أي مشروع فلسفي

ث التداولي وذلك من خال  البحتبلور معامل ة يف يهمبالغة األ +موريس= إسهاماتكما تعد 

، 2(ية أو التداوليةالنحو، والداللة، والتخاطب)ت تقسيمه الثالثي املبدع بني حقو  علم العالما

القاتها للغوية، وعلم الداللة يدرس عا العالماتيدرس العالقات بني ˮفذكر أن علم النحو 

ت جليلة سهاماإ +بريس=، وقد قدم 3‟مبفسريها الماتالعباألشياء، والتخاطب يدرس عالقة 

 . 4عما  امللموس للنمط يف السياقاالستيف هذا املوضوع عند حديثه عن 

 يـفخرى عادت مّرة أة، املختلفاللسانية جاهات ـتوبعد سلسلة من التطورات اليت مّست اال

                                                 

 21، صالتداولية عند العلماء العرب:  مسعود صحراوي  1

 26اولية، صاملقاربة التد : فرانسواز أرمينكوينظر :  2

 .13ة والتخاطب، صمقدمة يف علمي الدالل:  حممد حممد يونس علي 3
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يف  الدرسحرزه هذا وذلك ملا أفي ومقوالته، منتصف القرن العشرين لتستند إىل الدرس الفلس

، إذ كمكن انيات احلديثةساملؤثرة يف حقل اللصادر م املواحًدا من أهه تجعلأحباثه من جناحات 

 : أتيا يماجتاهات فلسفة اللغة عموما فيتلخيص 

، هفرجي) ت الطبيعيةيضاح القواعد النحوية وأصو  اللغاإالفلسفة التحليلية اليت تهدف إىل  -

 . . . ( هوسر ، روسل، فيتغنشتاين

 . (أوستني، سور ) دراسة أفعا  الكالم -

رودولف ) يتافيزياءلتحليل املنطقي للغة واستبعاد املاالوضعية املنطقية اليت تهدف إىل  -

 (.كارناب

 الهتمام بالواقعانية ولكنها تضيف إليها االلس البنيوية الفلسفية اليت تنطل  من البنيوية -

 .اهتمام فلسفي ال لسانيك

  ( . . .، هيدغر، غادامريديتلي، كيموا وراء اللغة )مالتيار التأويلي الذي يوسع املدلو  إىل  -

 اللسانياتظيفي يف والدرس الّلي معامل جتاللسانية اليت أسهمت بوضوح يف  البحوث ومن

بتداء من أعما  =جاكوبسون+ ا ية مل تستقر يف فرتة معينة،وأعما  لسانث أحبامجلة احلديثة هناك 

، لم األصوات الوظيفيعوىل قائمة على ما قّدمه ( اليت كانت منطلقاتها األبراغيف )مدرسة 

يف ها درستف ة متكاملة،اللغة ظاهرة بشريليت َتُعدُّ ا ا قدمته املدرسة النسقية بلندنمرورا مب

 واالجتماعية والنفسية الثقافية دهاأبعابوربطتها ية والداللية النحووالصرفية مستوياتها الصوتية و

 .ا سياق احل مفهوممتكئة على  ،صلالتواألنها تقوم على أهم مبدأ وهو 

يف سبعينيات  لنحو الوظيفياملتعاقبة أن خرجت نظرية ا الدراسات الوظيفيةثم كان من نتاج 

ع اللسانيات يف اللغة األساسية )التواصل(، وموضو فةبوظيعنى حيث كانت ُت، القرن املاضي

 نظرية يف  اهما جعل بعضهم يعّدـامع، ممتكلم والسـالتواصلية لدى ال هو وصف القدرة انظره
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أمحد =و +سيمون ديك=وث وُتَقّدم يف هذا اجملا  حب والداللة من وجهة نظر تداولية الرتكيب

، ةغري اللغويولغوية الوحدات الضمن  ظيفية للجملة،والدراسة اليف وما تتناوله + املتوكل

 .1بالسياق اللغوي وموقف املتكلم االعتدادو

دئ املذكورة آنفا هو مببدأ آخر باإلضافة للمبا ديك نلسيمو الوظيفي النحو نظريةوتتفرد 

 : السعي إىل حتقي  ثالثة أنواع من الكفايات هي

 L’adéquation Pragmatique  التداوليةأوال : الكفاية 

 L’adéquation Psychologique  النفسيةثانيا : الكفاية 

Typologique L’adéquationالنمطية   الكفايةثالثا : 
2 

اخلصائص  دد؛ إذ تتحللوظيفة انعكاسا البنية جيعل ارتباطا بوظيفتها اللغة بنية ترتبط كما

لتحقيقها،يف ظل  ت وسائلهذه العبارا تستعملاليت  صليةالتوا األغراضانطالقا من  البنيوية

 عن باحلديث مرتبط والوظيفة البنية بني العالقة عن ثحلديمعطيات إجنازية خاصة، كما أن ا

 مقامية أمناط يف بل واحد، مقامي منط يف ال تستعمل يالرتاكيب، فه ضروب بني الفروق

 الرتاكيب يف التباين يستلزم املقامية يف األمناط احلا ، كما أن التباين ملقتضيات استجابة متباينة،

 لألمناط تبعا الرتاكيب أمناط القائمة بني الفروق برصد التداولي الوظيفي الدرس يقوم وهلذا

 فيها .  تنجز اليت املقامية
 

                                                 

 139لسانيات العربية، ص راسات يف العبد احلميد السيد : دينظر :   1

 طب. ويتم بتغيري املعلومات ل اللغوي الذي يقوم بني املتكلم واملخاو التفاعه التواصل اللغوي عند سيمون ديك

ن أحد الطرفني إال واكتسبت ملعلومات التداولية عند أخذ الكلمة مالتداولية قصد حتقيق مقاصد معينة. إذ كلما تغريت ا

املعلومات : ثة أصناف وهيقاالته املعلومات التداولية إىل ثالدورة الكالم التفاعل اللغوي. وقد قسم ديك يف أحد م

ني املتكلم واملخاطب. ولكي يتم التواصل اللغوي الناجح ب .علومات السياقيةملالعامة، واملعلومات املقامية )احلالية(، وا

ملتكلم واملخاطب ألنها القاسم ينهما وضرورة املعرفة املشرتكة بني ايتطلب األمر إحداث تغيري يف املعلومات التداولية ب

للغة. وقد يكون واسطة ابلفظي التواصل ال :  ىل قسمني هماحداث التواصل اللغوي. وينقسم عموما  إإلاملشرتك 

 .خطابا  منطوقا  أو مكتوبا  حوارا  أو حماضرة

 11العربية، ص اللغة يف التداولية املتوكل : الوظائف أمحدينظر :   2
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 الدرس اللساني عامة، طرح موضوع اجلملة يفنحث هذا أن بالعلى امتداد  نافقد حاولهكذا و

بني فري  يطابقها مع الكالم  يف وصف اجلمل يف اللغة العربية اءمالقدستكنه أنظار النحاة ن نافانطلق

ة وحتويلية ووظيفية، اسات اللسانية احلديثة، من بنيويللدر ناوآخر ينفي عنها ذلك، ثم عرض

 ا معاجلة صوريةللغوية؛ فالبنيويون يعاجلونهاختلفت منطلقاتها ومناهجها يف وصف الرتاكيب ا

ية ا ظواهر تداولّدهوظيفيون بعداللية وال ظواهر هاّدبع ليونوالتحوي ،ها ظواهر تركيبيةّدة بعصرف

القائم بني املتكلم  لتخابريأن يتم إال انطالقًا من الوضع ا أي أن حتديدها ال كمكن مرتبطة باملقام؛

 .  . . واملخاطب يف طبقة مقامية معينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيال الفصل
 

 الجملة الفعلية في سورة القمر
+بنيتها ووظيفتها=
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حديث يندرج  التداولية، هو أبعادُه إّن احلديث عن خصائص الرتكيب اللغوي من حيث

القتها بوظائفها عناصر الرتكيب املتعددة، يف عضمن االجتاه الذي يبحث يف اخلصائص الشكلية ل

وليا، ألنه حيمل ما جيعل من القرآن خطابا تدا كما حددها الدرس اللساني التداولي _ ودراسة _

دًا يف ذلك على البالغة مواقفه، معتمملخاطب وتعديل يف حقيقته قيما تداولية، غايتها التأثري يف ا

 . 1اليت غرضها اإلبالغ والتوصيل

ك القرآن الكريم طابية وتواصلية واجتماعية، وكذلفالتداولية تنظر إىل اللغة بعدِّها ظاهرة خ

مة يف عملية ضبطها مجلة من العالقات املتحكباملفهوم التداولي؛ هو جمموعة أفعا  لغوية ت

لتداولية يف القرآن و التواصل، وهلذا كمكن احلديث عن ايوي لكل منهما هإبالغها، فامليدان احل

والبنى اليت  ي والتأثري فيه، ودراسة الصورالكريم من خال  دراسة شروط وصوله إىل املتلق

 .2تتكفل بذلك

احية البنية لرتاكيب القرآنية ليس من نويهدف هذا البحث إىل التعرف على أهم خصائص ا

 اخلصائص اليت دإ التداو  عامة، أي أنه يبحث يفب، بل من حيث ارتباُطه مببالرتكيبية فحس

وصف الشكلي ذاته، لذلك فهو ال يعتمد التوجه تراكيب القرآن الكريم لغرض ما أو مقصد ب

كونية للجملة(، أمحد املتوكل+ بـ )البنية املللرتاكيب النحوية وحصر عناصرها، فيما يسميه =

لرتكيب، الذي يشمل _ تم يف املقابل باجلانب التداولي لوالرتكييب، ويه وتشمل املستوى الصريف

 .3وكل+لجملة(، فيما يصطلح عليه =املتإىل جانب املستوى الداللي _ )البنية التحتية ل

لنحوية اليت تداولي يف عدد من الرتاكيب اومن أهم هذه األهداف، االهتمام باملستوى ال

ند التداوليني بالقوة اجلملة وداللتها، وهو ما ُيعرف ع وجهةتشتمل على عناصَر لغويٍة حتدد 
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 16 لماء العرب، صالتداولية عند الع:  مسعود صحراويينظر :   2
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طابات ألن املتكلم لتداولي ظاهرة تتسم بها أغلب اخلاإلجنازية للجمل، إذ إن االهتمام باملستوى ا

ضرورة التنبيه  طب حاضر حقيقة أو افرتاضا، معينجز خطابه وف  أحوا  مقامية، واعتدادا مبخا

ضور املخاطب صوصية عن غريه من اخلطابات، ألن حاب يتسم باخلإىل أن القرآن الكريم خط

مقتضيات القو ،  يه ويهتم بأحوا  خماطبيه حبسبفيه يكون افرتاضيا عموما، إذ يتعدد احلضور ف

 وذلك يبدو على مستوى البنية الرتكيبية.

الدراسة اليت  إجراء مسحة على مدونة منبد وقبل اخلوض يف احلديث عن اجلملة الفعلية ال

لليثي ففي حديث أبي واقد ا ،‟سورة اقرتبت الساعةˮبني السلف  امسهاهي =سورة القمر+، و

ما على الوعد عة يف الفطر واألضحى، الشتماهل=أن رسو  اهلل " كان يقرأ بقاف واقرتبت السا

 ، وبهذا االسم عنون هلا1قاصد العظيمة+والوعيد وبدء اخلل  وإعادته وغري ذلك من امل

ة الرتمذي، وتسمى سور ، وبذلك ترمجها‟سورة القمرˮالبخاري يف كتاب التفسري، وتسمى 

 .2=اقرتبت+ حكاية ألو  كلمة فيها

 يف ثالثونوال السابعة السورة يهو آية، ومخسون مخس اهآيات، املكية السور منوهي 

 سورة قبلو( الطارق) سورة بعد نزلت ،+÷زيد بن جابر= عند السور نزو  ترتيب

 عنيفة ةلمح اهايتهن إىل اهبدئ من يهو اإلسالمية، العقيدة أصو  عاجلت وقد، 3(ص)

 واإلعذار والوعيد ديدهالت اخلاص السورة وطابع الكريم، نآالقر بآيات املكذبني ىلع مفزعة

 .4والدمار العذاب دهمشا من شتى صور مع واإلنذار

 

                                                 

، 11لنشر، الرياض، طقيق سامي حممد السالمة، دار طيبة لامساعيل بن عمر بن كثري : تفسري القرآن العظيم، حت  1

 .471، ص17، ج1997

، 27، ج1984، دط، تونس ،نشرللالتونسية  دارال ،والتنوير لتحريراحممد الطاهر بن عاشور : تفسري ينظر :   2

 165ص

  165املرجع نفسه، صينظر :  3

 264، ص13، ج2111، 12ط بريوت، والنشر، طباعةلل الفكر دار التفاسري، صفوة:  الصابوني يلع حممدظر : ين  4
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هل مكة النيب : =سأ  أ قا ÷ نس بن مالك+أ=الرتمذي+ عن =بب نزوهلا ما رواه وس

بََ] مة فنزلتل"آية فانش  القمر بك اَعةََُتَِٱۡقََتَ ِسۡحٞرَ]إىل قوله  [ٱۡلَقَمرََُٱنَشقَذوَََٱلسذ
ۡسَتِمر َٞ قا  : =انش  القمر  مسعود+ بن =عبد اهلل ، ويف أسباب النزو  =للواحدي+ بسنده إىل[مُّ

سُّفَّار، فقالوا : ال بشة سحركم، فسألواعلى عهد حممد " فقالت قريش هذا سحر ابن أبي ك

َبتَِ]نعم قد رأينا، فأنز  اهلل _ عز وجل _  اَعةََُٱۡقََتَ يش قد ، إال أن كفار قر[ٱۡلَقَمرََُٱنَشقَذوَََٱلسذ

 .1‟تمرسحر مسˮأعرضوا وكّذبوا ومنهم أبو جهل الذي قا : 

لى أن عائشة قالت : ُأنز  عˮالصحيح  كان نزوهلا يف حدود سنة مخس قبل اهلجرة ففي

ابَِلَ] حممد مبكة وإّني جلارية ألعب اَعةََُموِۡعُدُهۡمَوََََعةَُٱلسذ َمرََُّٱلسذ
َ
ََوأ ۡدََهَٰ

َ
 .2‟ [أ

 بتدأتاكربى، حيث  أجزاءقسيمها إىل ثالثة والناظر يف حا  هذه السورة يدرك أنه كمكن ت

 لسيد لعديدةات ازاملعج إحدى يه اليت القمر انشقاق معجزة (الكونية املعجزة) كلت بذكر

 أن بالذكر وخصصوا ،هصدق ىلع تد  معجزةه من املشركون بلط حني وذلك ،" البشر

َبِتَ]:  وكابروا عاندوا ذلك ومع بالرسالة، هل دواهليش القمر؛ مهل يش  اَعةَُٱَٱۡقََتَ َٱنَشقَذوَََلسذ
ۡسَتِمر َٞ  ١َٱۡلَقَمرَُ َ.3[ِإَونَيََرۡواََْءايَٗةَُيۡعرُِضواََْوَيُقولُواَِْسۡحٞرَمُّ
 ،ًازه راملشاع زهي خميف وبلبأس اهوشدائد القيامة وا هأ عن حديثلل السورة تلانتق ثم

َبِتَ]:  العصيب اليوم ذلك و ه من عزوالف الرعب النفس يف وحيرك اَعةََُٱۡقََتَ َٱنَشقَذوَََٱلسذ
ۡسَتِمر َِٞإَونَيََرۡواََْءايَٗةَُيۡعرُِضواَْوََ  ١َٱۡلَقَمرَُ   4[َيُقولُواَِْسۡحٞرَمُّ

 من الدنيا يف مناهل وما املكذبني، مصارع عن احلديث يأتي مكة كفار عن احلديث وبعد

                                                 

لكتب العلمية، ط، حتقيق علي أمحد املعوض وآخرون، دار اأبو حيان األندلسي : تفسري البحر احمليينظر :   1

 171، ص18، ج1993، 11بريوت، ط

 166ص ،والتنوير التحريرحممد الطاهر بن عاشور : تفسري   2

 2  1القمر : األية   3

 6القمر : األية   4
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ََْعۡبَدنَا]:  نوح بقوم بدءًا والدمار العذاب ضروب بُوا َفََكذذ َنُوٖح َقَۡوُم ََقۡبلَُهۡم بَۡت َقالُواَْوََََكذذ
 كذبوا نالذي السالفة األمم من املتجربين الطغاة عن احلديث تاله ثم ،1[ۡزُدِجرََٱََمُۡنوٞنَوََ

 قوم عن اآليات حتدثت وقد، مهأبي بكرة عن مهودمر فظيعًا، الكًاهإ اهلل مهكهلفأ الرسل،

 . 2العذاب أنواع تصوير مع ابهبإس املتجربين من مهوغري وفرعون ولوط ومثود عاد

 رسلل باملكذبني حل الذي والنكا  العذاب دهمشا األليمة دهاملشا ذهه عرض وبعد

 وه ما بل املصرع، ذاهك مصرعًا مهوحذرت قريش، خماطبة إىل السورة تهتوج"، .اهلل

بُرََٱَوُيَولُّوَنََۡۡلَۡمعَُٱََسُيۡهَزمَُ] وأنكل أشّد اَعةَُٱبَِل٤٥َََدلُّ اَعةَُٱَموِۡعُدُهۡمَوَََلسذ َمرََُّلسذ
َ
ََوأ ۡدََهَٰ

َ
، 3[أ

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

]:  عجيبلوبه السأب يبهوالرت الرتغيب بني اجلمع يف الكريم آنرالق
َٰٖتََلُۡمتذقِيََٱَإِنَذ ِِفََجنذ

ۡقَتِدر َِِفََمۡقَعِدَِصۡدٍقَِعنَدََملِيٖكَ ٥٤َوَنَهرَٖ  [مُّ

تلف عن معايري َحظ أن معايريهم يف التقسيم ختوبالنظر إىل تقسيم اجلملة لدى القدماء ُيال

حاة األوائل من التقسيم أو ذاك، فقد انطل  الن احملدثني، بالنظر إىل تعدد املنطلقات يف هذا

 كيب والداللة،دثون على معايري البساطة والرتمنطلقات وظيفية أو تركيبية، بينما ارتكز احمل

عتماد على األصو  لة العربية يف النحو الوظيفي باالمتكامل لبنية اجلم تصورباإلمكان رصد و

نص القرآني، لذا مراعاة األبعاد التداولية لل والضوابط اليت أقرها وفقا جلهازه الواصف، مع

 اجلملة العربية . ةالقضايا اليت حتدد معرفة بني كمكن القو  إن معيار التصنيف ُيَعدُّ من أهم

إن  امعيار جنسه لىع للجملةتمد يف تصنيفه وقد سلف الذكر يف املقدمة أّن الباحث قد اع

 عــمعدد حدودها  يثحت بسيطة أومركبة، ثم من كانت امسية أم فعلية، ثم النظر فيما إذا كان

 

                                                 

 9القمر :    1

 42  18القمر :   2

 46  45القمر :    3
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بنيُتها  اجلمل املركبة من حيثˮدّ البنى املعطوفة من قبيل األخذ بعني االعتبار أنّ النحو الوظيفي َيُع

نيتها التحتية اجلمل، لكنها بسيطة بالنظر إىل ب _الرتكيبية ألنها مبثابة تنميط هلذهالصرفية

 .1‟العالقية

 حّد كبري من ذلك إىل رتبيقن منظور النحو الوظيفي، ّيز اجلملة الفعلية مكمواملعيار الذي 

إن اجلملة الفعلية  م عنصر الصدارة يف الرتتيب، إذهاملعيار الذي أخذ به النحاة القدماء باعتماد

ها، فهناك بعض املكونات سها البنية املوقعية للجملة ذاتال تتحدد بناء على البنية املكونية اليت تعك

 عادييف الرتتيب ال (،⁴م ³م ²م ¹م) قعاوملااملكونات اليت تشغل على غرار 2هلا ح  الصدارةاليت 

الفعلية، ومنها  اجلملة حممو  تتصدرا نية، لكنها فيهيف البنية املكو [(، )ص(ـا، )مفـ، فـف]

 ملفعو  . أمساء االستفهام، اجلار واجملرور، الظروف، ا

الفعل  موقع تسب  اليت الداخلية االمسية باملكونات تتأثر الفعلية ال لذا فإن اجلملة

ل بهما مثل موقع الذي املذكورة سابقا، أو تلح  (³، م²، مØاملوسومة )م والفاعل، كاملواقع

لوظيفي وما ذهب إليه ا النحوالفعلية بني  ، ويكُمن وجُه اخلالف يف تصنيف اجلملة(³املوسوم )م

لذيل؛ ففي ، أي موقع املبتدإ وموقع ا(³، م²مني )محناتنا القدماء يف املوقعني األخريين املوسو

نِّفها ضمن اجلمل مل الفعلية، فإن النحو القديم يصجلحني يعّدها النحو الوظيفي من قبيل ا

 االمسية سواء تقدم املبتدأ أو تأخر .   

أغراض  تحقي لفة وبصيغ خمتلفة، وذلك وقد وردت اجلمل الفعلية يف سورة القمر بكثا

أمناط  الفعلية يف شكل جلملااخلطاب، إذ كمكن رصد تلك  مالبسات يتطلبها السياق وتقتضيها

يفي، مع األخذ ليات اجلهاز الواصف للنحو الوظثم وصفها وحتليلها باالعتماد على آمشرتكة، 

لداللية والتداولية، جلملة الرتكيبية )الوجهية( وابعني االعتبار يف ذلك مستويات دراسة وظائف ا

                                                 

، 2116، 1الرباط، ط ،نوي العربي األصول واالمتداد، دار األمااملنحى الوظيفي يف الفكر اللغ : أمحد املتوكل 1

 137ص

 بحث . قائمة الرموز املستعملة يف آخر اللفهم الرموز الواردة يف هذا البحث، جيب الرجوع إىل 
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أساسية، هي :  بنى النحو الوظيفي تقوم على ثالث والتنبيه إىل أهمية معرفة أن بنية اجلملة يف

 املكونية . والبنية الوظيفية والبنية احلملية بنيةال

 احلمل نيةالداللة؛ فأما ب وبنية احلمل بنية مّتِحَدتني، هما بنيتني يف احلملية تتجسد فالبنية

الداللة فتقوم  ة، وأما بني احلدود من جمموعة مع عالقات حمددة يف يدخل حممو  من فتتكون

 حدثا أو وضعا أو حالة..ونه كمثل واقعة تكون إما عمال أوكعلى أساس النظر يف داللة احملمو ، 

أساسا، قادرة  عاقلة اتذمو  حبركة واضطراب نابع من إذا متيز احمل الواقعة عمالإذ تكون 

 املنفذ+ دالليا.على اإلجناز من عدمه، وغالبا ما تؤدي وظيفة =

غري قادر على اإلجناز  هوو يكون نابعا من ذات عاقلة، فإن احملمو  فيها ال الواقعة احلدثأما 

احملمو ( صادرا ظيفة =القوة+ دالليا إذا كان )من عدمه، وال يتسم بالقصدية، كما أنه يؤدي و

 أفعا  املطاوعة.كو (  عائدا على موضوعه عن موضوعه، ووظيفة =املتحمل+ إذا كان )احملم

 عاقلة، ذاتنابعة من  اخليةدها داالًّ على حالة شعورية فيكون احملمو  في الواقعة احلالةأما 

 تؤدي وظيفة =احلائل+ دالليا . يوه

على اإلجناز من عدمه للداللة  قادرةا تكون نابعة من ذات فإن احملموالت فيه الواقعة الوضعأما 

 ضع+ دالليا.ووهي تؤدي وظيفة =املتم على مكانة الذات أو وضعها املكاني والزماني،

 قائع : الو هلذه متثيل التالية واجلمل

 املنفذ([                           )  ] : الواقعة العمل    :  قا  تعاىل

 املتحمل([                                             ) ] الواقعة احلدث   :  قا  تعاىل

 احلائل()                       [   ] الواقعة احلالة     :  قا  تعاىل

 املتموضع([                       )    : ] الواقعة الوضع:  قا  تعاىل

الوظائف  إسنادما: ه يف مرحلتني اثنتني حلملتسند الوظائف إىل حدود اف يةـالوظيف البنيةأما 

فإن  للنحو الوظيفيفقا وو شروط مقامية معينة، الرتكيبية، ثم إسناد الوظائف التداولية، حسب
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، وتلعب ملفعو ا ووظيفة وظيفة الفاعلما ه الرتكيبية يقلص إىل وظيفتني اثنتني عدد الوظائف

كل الفاعل املنظور اليت يد  عليها احملمو ، إذ يش لواقعةدورا أساسيا بالنسبة ل نان الوظيفتاتاه

بالنظر  هما ليسا يف درجة واحدةواملفعو  يشكل املنظور الثانوي،  األو  والرئيس، يف حني أن

بة للمحمو  من احلد املنفذ أهم بالنسوظيفة ل لفاحلد احلام، يد  عليها احملمو  إىل الوجهة اليت

إىل أن حتديد  جعرتكيبية على هاتني الوظيفتني رائف الاملتقبل، وقصر الوظاوظيفة ل احلامل

ال على أساس الوظائف  ليةالدال وظائفعلى أساس ال يفيالوظموضوعات احملمو  يتم يف النحو 

  . الرتكيبية

 باشرم تأثري من للسياق ملا آنيالقر ياقالّس يف األفعا  تدالال استقراء إىل حثاالب عمدوقد 

 نيوتعي اجململ تبيني ىلإ ويرشد، اللبس خطر من تماثلةامل األلفاظ حيمي ألنه، املعنى على

، الداللة وتنوع، املطل  وتقييد العام وختصيص، ملرادا غري احتما  بعدم والقطع، احملتمل

 الكريم القران يف معانيهاو األفعا  دالالت تعددت ذإ القرآني السياق يف واضحا ذلك ويظهر

 .فيها وردت اليت السياقات حبسب
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 : اجلمل الفعلية  البسيطة:   األولملبحث ا

 التهودال بنيته حيث من، والنحو اللغة علماء به اهتم فقد يةالعرب اللغة يف الفعل ألهمية نظرا

 تثقيف ُيحكم أن ـ احلركات قياس إحكام بعد ـ العرب كالم يف للناظر جيب ما أو ˮ نإ إذ

 تصرف بقياس األفعا  يف التصرف قياس له ليتصل، تصرفبال القياس من يدخلها ملا، األفعا 

 االسم:  هيو املعروفة الكالم بانيم أصو  من أصل الفعل نإ إذ، 1‟األمساء يف اإلعراب

 انأرك من أساٌس ركٌن هوو، امسند الفعلية اجلملة أليفت يف االسم قسيم وهو، واحلرف والفعل

 ولذلك، الكالم رأكث مباني أصو  األفعا ˮ نأل 2لبشرا لغات معظم يف بل، العربية اجلملة

 حركات وهي ةّنالّسو نآالقر علم أكثر على ستد ُي وبعلمها، األبنية العلماء هاامّس

 هو بل، ةاجلمل أجزاء أهم منˮ ألنه، لدارسنيا اهتمام الفعل استقطب هنا من، 3‟مقتضيات

 وعما، الشيء أو لشخصا فعل عما حيدثنا ولكن، سبحف احلدث على يقتصر ال فهو، أهمها

 يف شيوعا اجلمل أكثروهي ، عالف املسند فيها يكون اليت ةاجلمل هي الفعلية واجلملة، سيفعالن

  .4‟العربية يف التعبري أساس تعد بل، االستعما 

، معينة لى واقعةد  عاليت ت تهاحمموالن واحلديث عن اجلملة الفعلية هو حديث مباشر ع

لواقعة الدا  عليها د تد  على الذوات املشاركة يف اهذه احملموالت عدد من احلدويدخل يف حيث 

احلد املنفِّذ، واحلد تسهم يف تعريف الواقعة ذاتها ) حدود موضوعات؛ يف احملمو ، وهي صنفان

حدود احد، باإلضافة إىل أكثر من حد موضوع وكون للمحمو  وقد ي ،املتقبَّل، واحلد املستقِبل(

 . ة من حيث الزمان واملكان واحلا عيتعدى دورها ختصيص الواق لواح  ال

                                                 

 .52، ص11، جالقاهرة، 1975، دط، شرف حممد حسني حتقيق، لفعااأل:  السرقسطي حممد بن سعيد عثمان وأب 1

 273إبراهيم أنيس : من أسرار اللغة، صينظر :  2

 . 18، ص11، ج1983، 11 ط، بريوتلكتب، ، عامل افعالاأل : القطاع بن علي القاسم وأب 3

   217، صتوجيهو نقد  العربي النحو يف : املخزومي مهدي  4



 +لولوظيفتها بنيتها= اجلمل  الفعلي  يف سورة الدقمر                                                                 الفصل الثاني       

10 

 

 اتـوضوعـحمو  وحدود مـوم على: مـفي تقـنحو الوظيامة للحمل يف الـية العـيه فالبنـوعل

موضوع  ف إىل: حمموالت أحادية )ذاتوحدود لواح ، وعلى ما سب  فإن احملموالت تصن

إذا ، فوضوعات(والت ثالثية )ذات ثالثة محمموحمموالت ثنائية )ذات موضوعني(، وواحد(، 

على حدود  إطار محلي نووي، وإذا اشتمل كان احملمو  ال يتضمن إال حدود موضوعات فإنه

 .1موضوعات، وحدود لواح  كان إطارا محليا موسعا

  : أحادية احلد اجلمل الفعلية  البسيطة:  أوال 

رف بص واحدا، أساسيا موضوعا الفعلي حمموهلا يأخذ اليت احلمو  هياحلمو  األحادية 

  : املواليةالبنية  له متثل ماكالنظر عما إذا ُوجدت حدود لواح  أو انعدمت،  

 لواحق حملود ≪ ةوضوعات لودحم ≪ ةوضوع لواحم( لو)ذ احلم أحادي احملمو  الفعلي

، ةنووي ةطر محليأتفرع إىل النظر إىل حمموالتها ــ فإنها تب واجلمل الفعلية البسيطة  أحادية احلد ــ

 ة .موسع ةمحلي طرأو

 : 2ذات اإلطار احلملي النووي  أحادية احلد الفعلية مول احل أ .  
تضمن إال ال يو واحدا أساسيا موضوعا الفعلي حمموهلا يأخذهي تلك احلمو  الفعلية اليت 

 ن بنيتها على الشكل التالي : دون احلدود اللواح ، فتكوموضوعات  احدود

 ةوضوعات لودحم ≪ ةوضوع لواحم( لو)ذاحلم أحادي  الفعلياحملمو  

 تالية :الاجلمل  له لمتّثو

 َبتَِٱ اَعةَُٱَۡقََتَ َلسذ
 ََََۡلَقَمرَُٱَنَشقَذٱو
 َْ بُوا َََوَكذذ

                                                 

 145 ـ143، ص1989مدخل نظري، منشورات عكاظ، الرباط،   أمحد املتوكل : اللسانيات الوظيفيةينظر :   1

 طريق  عن اليمني إىل أساسية، قد تتوسع موضوعات ثالثة أو موضوعني أو موضوع يتكون احلمل النووي من

ح واملنادى( فيصب والذيل اخلارجية )املبتدأ املكونات طريق عن اليسار والعلة( أو إىل واملكان اللواحق )كالزمان

 محال موسعا.
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 َبَۡت َََعدَََٞكذذ
 َٖبَۡتََقۡبلَُهۡمَقَۡوُمَنُوح ََكذذ
 َََۡصَطِبَۡٱو
 ََُۡۡلَۡمعَُٱََسُيۡهَزم
 ََََٰفَتَعاَط
 ََََفَعَقر
 ََََۡزُدِجرََٱو
 ََِلُُّذرَُٱَفَماَُتۡغِن
 َََنَتِصَۡٱف
ألنها  بسيطة فعلي، حمموهلاألن  فعليةن هذه اجلملة فإ [ ]قوله تعاىل: ففي 

ساسيا موضوعا أ حدًاأخذ ذلك ألن حمموهلا الفعلي ي، وأحادية احلدتتكون من حممو  واحد، 

الداللية  الوظيفة وموضوعه حيمل =حدث+ احملمو  يف اآلية الكركمة يد  علىوواحدا، 

)احملور( وظيفة ال هذه لية =احملور+ ألنالرتكيبية =الفاعل+ والوظيفة التداو =القوة+، والوظيفة

ˮية بنائها فإننا ــكيفلتبـيـيـن ، و1‟ية الفاعلـفة الرتكيبـظيمكّون احلامل للوـتسند أساسًا إىل ال

ملية( فنحصل على نائها )املكونية، الوظيفية، احلب نرجعها إىل البنيات السابقة اليت أسهمت يف

 ما يلي :

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

 س( إىل ما يلي : ،1)خب، مض، تا، ع، ث، اجملردة املخصصات تشري حيث

نس ام، =ع+: معرفة،  =ث+ اجل=خب+: صيغة اخلرب، =مض+: زمن املضي، =تا+: ت

 . األساسي موضوع احملمو  خمصص العدد، =س+ إىل 1مؤنث، 

                                                 

  اتعماهلا لإلحالة على ذات أو ذوات يف عامل مكل عبارة ميكن اس=يعّرف سيمون ديك احلد بأنه+ 

 14، ص1985، دار الثقافة، الدر البيضاء، دط، أمحد املتوكل : دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي  1
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 زمن املطل  يف املضي على الصرفية _ إذ يد  _ بصيغته ضياملاكما أن احملمو  قد ورد بصيغة 

 ته، ويد يقتضيها السياق ذا سياقية داللة عليه يف هذا املقام يفرض وروده أن ، إالانقضى

 تشري الرتكييب النحوي اللفظية =الساعة+ يف السياق القرينة ألن االستقبا ؛ داللة وهي عليها

 غُته الصرفيةفعال ماضيا من حيث صي كونه ومع بعد، يقع يوم القيامة وهو ما مل إىل بوضوح

 كان لو إذ فقط، السياقية للداللة ِضعهاُنخ وال داللتها الزمنية من الصيغة هذه ُنفِرغ ال فإننا

لداللة  املاضي صيغة إىل فعَد  بقوله : ستأتي الساعة، صرحية جلاءت الصيغة املراد هو ذلك

 ببكمكن معرفة س والرتكيبية اإلفرادية والنحوية، الصرفية الداللتني بني اجلمع ومع إضافية،

 معنى املضي االستقبا  متضمنة معنى يف الصيغة توظيف املراد من ذلك هوˮالعدو ، إذ  هذا

 هو به، بل مقطوعا جميئا حمالة ال اهلل سيأتي أمر أن املقصود فكأن ذاته الوقت يف له وموظفة

 .1‟بالفعل وأتى وقع ما حكم يف

حمموهلا على  د يعلية بسيطة أحادية احلد، مجلة  ففهي  [ٱۡلَقَمرََُٱنَشقَذوََ] ويف قوله تعاىل

لوظيفة الرتكيبية =الفاعل+ وا وظيفةوال املتحمل+الداللية = الوظيفة حيمل + وموضوعهحدث=

 لتحتية هلذه اجلملة كما يلي :التداولية =احملور+، وكمكن التمثيل للبنية ا

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

 س( إىل ما يلي : ،1)خب مض، تا، ع، ذ،  اجملردة املخصصات تشري حيث

 اجلنس،  =ذ+ ا+: الفعل التام، =ع+: معرفةاخلرب، =مض+: زمن املضي، =ت صيغة=خب+ : 

 األساسي. موضوع احملمو  + خمصص العدد، =س+ :1مذكر، =

 صيغُته حيثردا من الحظ أن احملمو  مل يرد ثالثيا جميجيدا يف اآلية الكركمة،  واملتأمل

 ذ إّنرية أهمها اللزوم؛ إوالنون، وذلك يؤدي دالالت كث الصرفية، بل كان مزيدًا بهمزة الوصل

                                                 

 العلمية، الكتب إحياء حسن، دار الغين عبد حتقيق حممد القرآن، جمازات يف البيان الرضي : تلخيص الشريف  1

 211 ص ، 1979 القاهرة، دط،
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 وهو واحد مبعنى البناء هذا يكون أنه على الصرفيون اتف  الزما، وقد يكون إاّل ال البناء هذا

 هذه مسِّيت له، ولذلك استجاب فكأنه مفعوله على يظهر الفعل أثرˮأّن ها املطاوعة، وفائد

بسهولة  نقاد ألمر اهلل _ عز وجل _ا ،  وذلك للداللة على أن القمر قد1‟املطاوعة نون النون

لفعل الذي لية يف هذه الصيغة، وهي حذف ايرى نفٌر من العلماء أن هناك ظاهرة تداوˮويسر، و

هم احلذف عند+، وعّلة   َش َّاملزيد؛ أي = لالفعيقدرونه بالفعل اجملرد من جنس 

ش  مبجرد صدور وِّرًا للمعنى، كأن القمر انداللة السياق على احملذوف، لكن احلذف جاء مص

 .  2‟األمر إليه دومنا انتظار

بُواَْوََ] تعاىل: قولهويف  َْٱَوَكذذ َبُعو ا ۡسَتقِر ََٞتذ ۡمرَٖمُّ
َ
َأ ۡهَوا َءُهۡمََۚٗوُُكُّ

َ
ث مجل ظ أن هناك ثالَحُيال [أ

قي قوله  سيطةالباجلملة الفعلية  هناكفمتباينة من حيث جنُسها وعدُد حدودها؛ 

]تعاىل:    ]يؤدي  ة احلد سالفة الذكر، حيثوردت على شاكلة اجلمل أحادي اليت

والوظيفة  الرتكيبية =الفاعل+ الداللية =املنفذ+ والوظيفة موضوعها )واو اجلماعة( الوظيفة

 التداولية =احملور+. 

 فحسب بل التداو  لرتكيبامو  ال حتددها الداللة أو أن حدود احمل اجلملةواملالحظ يف هذه 

َْ] أيضا، فاحملمو  بُوا خذ موضوعا منفذا تركيبيا حمموال ثنائيا )أي يأ، وإن كان دالليا و[َوَكذذ

قو  يف السياق نفسه وكمكن الˮن موضوعه الثاني، ووموضوعا متقبال( كمكن أن يستعمل د

ظاهرة لغوية ل ل، وذلك ما كمّث3‟الداللي والرتكييب للمحدد التداولي الغلبة بالنظر إىل احملددين

غة احملمو  اليت من خال  النظر إىل صيفعو ، ذات أبعاد تداولية هي ظاهرة احلذف؛ حذف املف

 ا، إال أن املفعو  يف هذه نها من الصيغ اليت تتعدى إىل مفعوهلأ ُيالَحظوردت على وزن )َفعََّل( 

                                                 

 37عبده الراجحي : التطبيق الصريف، ص  1

 62، القاهرة، ص1998افة للنشر والتوزيع، جناة عبد العظيم الكويف : أبنية األفعال، دار الثق 2

 149ص+، بنية املكونات . . .= الوظيفيةنيات : قضايا اللغة العربي يف اللسا محد املتوكلأ  3
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َْ)اجلملة كان حمذوفا ومل يرد ظاهرا، تقديره  بُوا  من ما جيعل اآلية أو الرسو  "(، وذلك َوَكذذ

رجاني+، ألن وّضحه وبّينه =عبد القاهر اجل احلذف ملمًحا وظاهرًة تداوليًة ِصرهفًة؛ حيث

ˮ ا يظهر بسببه من خص، و لطائف كأنها فيه أكثر، ومممبا حنن بصدده أاحلاجة إليه أمس وهو

 لك النوع من احلذف يف، ويورد =الزخمشري+ مثاال على ذ1‟احلسن والرنوق أعجب وأظهر

ونََ قوله تعاىل: َُيۡبِصُ ََلذ َُظلَُمَٰٖت َِِف َوتََرَكُهۡم
من الفعل  عو املف، إذ يلحظ حذف 2

(   ) ؛ ألن هذاˮ[ ونََاملفعو  الساقط من َُيۡبِصُ لتفت إىل ن قبيل املطرح الذي ال ي[ مَلذ

، وهذا هو املعنى الذي 3‟أّن الفعل غري متعّد أصالإخطاره بالبا ، ال من قبيل املقدر املنوي، ك

توفري العناية ˮتفيد  حذف املفعو  يأتي أحيانا لنكتة انتبه له قباًل =عبد القاهر اجلرجاني+ من أن

 أن ُتعِلم التباسه ذكر الفعل أن تثبته لفاعله، ال إثبات الفعل، والداللة على أن القصد من على

 . 4‟مبفعوله

 يتم متثيل البنية التحتية كالتالي :و

   :( ( منفـ فا محفـ( )س: )الواو( )س }فّعل{كذب  خب مض تا)

بَۡتَ]قوله تعاىل: األمر نفسه ينطب  على و  أن احملمو  جلملةاالَحظ يف هذه ُيإذ ، [ََعدَََٞكذذ

بَۡتَ] ضوعا متقبال( يا )أي يأخذ موضوعا منفذا ومووإن كان دالليا وتركيبيا حمموال ثنائ [َكذذ

رجاني+ من أن حذف ما انتبه له =اجلذلك وُحذف،  الذي هو املفعو  قد موضوعه الثانيفإن 

ر الفعل أن تثبته ، والداللة على أن القصد من ذكالفعلتوفري العناية على إثبات ˮاملفعو  يفيد 

ية حبتة؛ فاحلذف ، وذلك لتحقي  أغراض مقامية تداول5‟لفاعله، ال أن ُتعِلم التباسه مبفعوله

                                                 

 153اإلعجاز، ص اجلرجاني : دالئل القاهر عبد  1

 17البقرة :   2

  75، ص11، ج1987الزخمشري : الكشاف، دار الكتاب العربي، بريوت، دط،  3

 161اإلعجاز، ص اجلرجاني : دالئل القاهر عبد  4

 161، صاملرجع نفسه  5
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 تعني قرينة مع مجلة من أكثر أو مجلة أو كلمة حبذف يكون ما هوˮ _الذكر سب _كما 

املأخذ،  املسلك، لطيف دقي  باب هوˮ +اجلرجاني=قاله  ما هو وصف ، وأدق1‟احملذوف

 عن والصمت الذكر، من أفصح الذكر ترك به ترى فّإنك األمر، شبيه بالسحر، عجيب

، 2‟تنِب مل إذا بيانًا تكون ما وأمت تنط  مل تكون إذا ما أنط  وجتدك لإلفادة، أزيد اإلفادة

 نفسها. حلذف هو البالغةاأن  البالغة وقد عّد كثري من علماء

 أخذ، إذ ادي احلد ذو إطار محلي نووي[ هو محل فعلي بسيط أحۡزُدِجرََٱوََتعاىل ] وقوله

 +حدثعلى = يد ، وهو حدودا لواح يتضمن  ملو واحدا أساسيا موضوعا حمموله

عو + املفالرتكيبية = الوظيفةو املتحمل+الداللية = الوظيفة حيملالفارغ معجميا  وموضوعه

 والوظيفة التداولية =احملور+.

ضية مبينة للمعلوم، فقد جاءت صيغته املا إال أن احملمو  يف هذه اجلملة مل يرد مبنيا

يكون ذلك لإلجياز  داولية يف القرآن الكريم؛ إذللمجهو ، وذلك ما رأى فيه البالغيون مقاصد ت

ق  الفعل تحقي  ألن الغرض هو اإلعالم بتحوالعلم بالفاعل، أما فائدته البالغية فهي ال

 معروف. ، فال حاجة لذكر الفاعل طاملا أنهباملفعو 

 فالبدل ذاته، غاضى عن اإلطار الزماني للفعوال ينبغي ألي حديث عن اجلمل الفعلية أن يت

 حدث على تد  مهمة لغوية مادة الفعل يعد وهلذا معينة، زمانية فرتة يف احلدث هذا يتم أن

 اليت األحداث عن بالتعبري ختتص اللغوية األساليب ألن وذلك، خمتلفة أزمنة على جيري

 زمن أقسام، ثالثةوالزمن  بالزمن، املقيدة األفعا  بواسطة بعد تتم مل ليتواألحداث ا متت،

 مل كائن هو وما املستقبل، الزمن وهو يقع ومل يكون وما املاضي، الزمن وهو مضى ما

 .  األفعا  أبنية ختتلف األزمنة وباختالف احلاضر، الزمن وهو ينقطع

                                                 

 182 ص البالغة، علوم يف القزويين : اإليضاح اخلطيب 1

 146، صاإلعجاز دالئل : اجلرجاني القاهر عبد 2
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 يراد ال اليت اجلمُل ؛األوَّ :  قسمني إىل الزَّمن، معيار معتمًدا اجلمل، مقّسوهناك من 

 اتصاف يثبت عما تعبِّر اليت والفعلّية واملكانّية، والظرفّية، االمسّية، اجلمل وهي الّزمن، بها

 على تدّ  اليت بالقرائن املرتبطة االمسّية وهي الّزمنّية، اجلمُل؛ والثاني باملسند، إليه املسند

 اليت أو الّزمن، إىل املسند فيها يشري اليت الفعلّية واجلمل الزمنّية، الظرفّية واجلمل الزمن،

 . 1الّزمن إىل تشري معنوّية أو لفظّية اإلسناد نطاق على خارجة قرائن بها ترتبط

 لىع يد ُّال  الفعلف واالستعما ، القاعدة بني َفرًهقا جيُد األفعا  لدالالت املتتبع ولعلَّ

 فعا ،األ هلذه الكريم القرآن استعما  يف خصوًصا استعماالته مجيع يف له ُوِضع الذي الّزمن

 أن كمكنإذ  اللة جمازية،داللة حقيقة وعلى املستقبل د حلاضراضارع فى معنى املفعل فقد يرد  ال

 الزمن يف وانقضى مّت حدث عن به فيخرب املاضي إىل املضارع على الفعل داللة تنصرف

كقوله تعاىل :  أدوات النفي، مثل املاضي بالزمن خاصة معنوية أو لفظية ئنابقر وذلك املاضي

ُتۡغِنَ]  رينةق الكالم يف تأتي وقد املاضي، إىل داللته حيّو  املضارع على فدخوهلا [ِلُُّذرَُٱَفَمَا

ۡعُينَِناَََتۡرِي]ثل قوله تعاىل: م املاضي الزمان على تد  لفظية
َ
َل َِمنَََكَنَُكِفرَََبِأ  [؛َجَزا ٗء

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

َْ]:تعاىل قوله َبُعوا َََْوٱتذ َيَِٰطيََُماََتۡتلُوا َُمۡلِكَُسلَۡيَمََٰنَََۖٱلشذ َٰ َْ= فالفعل، 2[لََعَ  على يدّ  +َتۡتلُوا

 . تلت مبعنى أي املاضي،

حلاضر نى االستمرارية والتجدد، أو اوقد حيمل الفعل املاضي يف القرآن الكريم مع

َتَى]واالستقبا ، كما يف قوله تعاىل : 
َ
ۡمُرََأ

َ
َِأ ََۚٗٱّللذ َتَى= الفعل يدّ  الإذ  3[فََلَتَۡسَتۡعِجلُوهُ

َ
 هفي+ أ

 وحدها الفعل صيغة ليستف االستقبا ، على د َّ وإنَّما يأِت، ملَّا اهلل أمَر ألّن املاضي، على

                                                 

 ،للنشر والتوزيع الثقافة ودار الدولية، العلمية الدار ،1ط العربية، اجلملة يف الزمنية الداللة  :جابر علي املنصوريينظر :  1

 41 ص ،2002عمان، 

 112البقرة،   2

 11النحل،   3
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 الصيغة مع تتضافر وسياقية لفظية قرائن هناك بل الفعل، لذلك الزمنية اجلهة حتدد اليت هي

 حصو  على يد  أن املاضي الفعل يف األصل إن النحاة قا  هنا ومن، 1الزمنية اجلهة لتحديد

 وقت من قريبا انقضاؤه كان سواء التكلم، زمن قبل أي وانقضى، فات زمن يف احلدث

 أو احلا  إىل صرفهت قرينة تأت مل ما ومعنى، لفظا املاضي هو هذا و بعيدا، أم الكالم

 أو احلا  يف احلدث حصو  على يد  أن املضارع الفعل يف األصل إن قالوا كما، املستقبل

 واالستقبا  للحا  املضارع يصلح وحينما، بأحدهما تقيده قرينة توجد مل إذا االستقبا ،

 للمستقبل يتعني كما، له كمحضه مبا اقرتن إذا للحا  ويتعني، أرجح للحا  هدُّع يكون معا

 لالستقبا  يتعني وكذلك ،(سوف أو السني)تنفيس حبرف اقرتانه منها كثرية لفظية بقرائن

 .باملستقبل خاص زمان ظرف مع أو املصدرية،(  أن) مثل الناصبة احلروف مع

 مع املاضي فجاء اجلملة، يف الفعل صيغة تواف  بنيات مجل سورة القمر يف األغلبو

 مع اضيامل؛ الصيغة يف االختالف أو التخالف ورود وقّل املضارع، مع واملضارع املاضي،

  . املاضي مع واملضارع املضارع،

 احلكمة جمرى جتري مجلة يف الفعل جاء إذا وذلك مطلقة للمضارع الزمنية الداللة ترد قدو

 املقبو  من يكون قد، وواملستقبل واحلاضر للماضي صاحلا فيها الزمن فيكون أواملثل،

 يكون قد بل منطقي، انتقا  ألنه املستقبل، أو احلاضر إىل املاضي من الزمن جهة يف االنتقا 

 املاضي، يف وقع الذي احلدث صورة حتق  تأكيد إىل يؤدي ألنه التواف ، من أبلغ أحيانا

 منطقي انتقا  ألنه املستقبل إىل احلاضر من االنتقا  ومثله، العيان أمام مشاهدة انهكأ حتى

 داللةـال منه الغرض كان إذا مقبوال يكون فقد املاضي إىل املستقبل من االنتقا  أما، أيضا

 لةنزم مستقبلـال لـينزت باب نـم وـفه بالفعل، ق ـمتح هـكأن حدثـال ذلك أن على

                                                 

 141_141صومبناها،  معناها العربية حسان: اللغة متامينظر :  1
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 زمن إىل أي احلاضر، إىل املستقبل من االنتقا  أيضا ومثله، حتققه بإمكان إشعارا املاضي،

 اآلن، من يتحق  بدأ قد املستقبل، يف حدوثه املتوقع األمر أن على يد  فذلك التكلم،

 . مغايرة بصورة أو املطلوبة الصورة بنفس

 املنط  بعكس يسري ذلك ألن مقبو ، غري املاضي إىل املستقبل من االنتقا  يكون وقد

 وسياقية لفظية قرائن الفعلني صاحبت إذا املستقبل، إىل املاضي من االنتقا  وكذلك الزمين،

 اللغة، يف الرتكيبية العالقات يف وتناقض فوضى إىل يؤدي ذلك ألن اجلهة؛ و الزمن متناقضة

 .الداللة عدكمة أو عبثية عالقات انهكأ فتصبح

 

 ذات اإلطار احلملي املوسع : أحادية احلد الفعلية مول احل ب .   
ن يتضمو واحدا أساسيا موضوعا الفعلي حمموهلا يأخذهي تلك احلمو  الفعلية اليت 

عة من حيث الزمان اقختصيص الويف دورها اح  يكمن حدودًا لووضوع امل هحدباإلضافة إىل 

 التالي :  ، وتكون بنيتها على الشكلواملكان واحلا 

 لواحق لودحم ≪ ةوضوعات لودحم ≪ ةوضوع لواحم( لو)ذاحلم أحادي  احملمو  الفعلي

 تالية :الاجلمل  له لمتّثو

 ًعا بَۡصَٰرُُهۡمَََيۡرُُجوَنَِمَنََُخشذ
َ
ۡجَداثَِٱأ

َ
نتََِشََٞۡۡل نذُهۡمََجَرادَٞمُّ

َ
ۡهِطعِيََ ٧َكأ اِعَ ٱإََِلََمُّ  َدلذ

 َٖبَۡتََقۡبلَُهۡمَقَۡوُمَنُوح  َكذذ
 ۡعُينَِناََجَزا ءََََٗتۡرِي

َ
 بِأ

 ََوُُجوهِِهمََِۡلذارَِٱيُۡسَحُبوَنَِِف َٰ  لََعَ
ًعا]أما قوله تعاىل:ف بَۡصَٰرُُهۡمَََيۡرُُجوَنَِمَنََُخشذ

َ
ۡجَداثَِٱأ

َ
نَذَۡۡل

َ
ََكأ نتََِشٞ ۡهِطعِيََ ٧ُهۡمََجَرادَٞمُّ َمُّ

اِعَ ٱإََِلَ  يتصّدر اجلملة، رغم أن حمموهلا الفعلي ملحلد، أحادية ا بسيطةفهي مجلة فعلية  [َدلذ

خارجي )أومكونات ن كّومحال موسعا باإلضافة إىل م تتضمنˮبعّدها  كن النظر إليهاوكم
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حليز باإلمكان أن يتوارد يف اˮحقني؛ إذ ، فهي تأخذ حدًا موضوًعا َوَحدَّيهن ال1‟خارجية(

من مكون واحد،  لي ملوقعي الفاعل واملفعو  أكثراملوقعي غري الوجهي، أي احليز املوقعي املوا

فاحملمو  يد  ، 2‟=املكان+ واملكون =العلة+ =احلدث+ واملكون =الزمان+ واملكونكاملكون 

وظيفة الرتكيبية الداللية =املنفذ+، وال الوظيفة حيمل األساسيوموضوعه  على =عمل+

 الح  املكان إليه أربعة لواحَ  هي : أضيفت =الفاعل+ والوظيفة التداولية =احملور+، وقد

ًعا]قدم يف )ص(، إال أن الح  احلا  امل عت كلهاموقـاحلا ، إذ ت ولواح  بَۡصَٰرُُهمََُۡخشذ
َ
 [أ

 التحتية، لكنه البنية يف[ فـ، فـا، )مفـ(، )ص(]الذي يشغل املوقع )ص( يف الرتتيب العادي 

أصبح املوقعية هلا ف البنية تعكسه كما الفعلي احملمو  قد تصدر اجلملةاملكونية هلذه  البنية يف

  املكون
ًعا] بَۡصَٰرُُهمََُۡخشذ

َ
املوقع  يف أصال يتموقع جتعله =احلا + اليت الداللية للوظيفة احلامل [أ

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

 يلي : كما

                                                        

                  ³ص                        ²ص                           ¹ا                 صفــ         فـ                  م       

 ون كما يلي :وعليه، فإن متثيل البنية التحتية للجملة يك

               

: )²(( )س¹: )الواو( منفـ فا مح )س¹)س (فـ }فعلي{: جخرمس تا )]    مكـ )

: )³(( )س²)س ¹ص م ¹(حل ⁴(( )س³بؤمقا )س( :   ⁴ص ²( حل 

: )5(( )س⁴)س     (5)س 5ص ³( حل)] 

 

                                                 

 27، صأمحد املتوكل : اجلملة املركبة يف اللغة العربية  1

شر، الدار ة العربية، دار الثقافة للناملكونية، الوظيفة املفعول يف اللغ البنية إىل احلملية البنية من : املتوكل أمحد  2

 .46، ص1987 ،11البيضاء، ط
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توقف عند من البد اقية الكامنة يف هذه اآلية، الوبغرض تبيني القيم التداولية واملظاهر السي

 كلمة لكل؛ إذ  ذلكالباحث إىل راأن أش سب ما ظاهرة التقديم والتأخري بني احلا  وصاحبها ك

 صلفاأل ،املقامي والتخابري والنحوي اللغوي وضعها حبسب فيه تأتي معني ترتيٌب اجلملة يف

 ونفسية بالغية لدواع الرتتيب هذا عن النظم خيرج قد ولكنيف احلا  أن تتأخر عن صاحبها، 

ًعاخَُ]ة الكركمة: اآلي يف كما املقدمة يف ليكون املؤخر فيستدعى، ومجالية بَۡصَٰرُُهۡمَََيۡرُُجوَنََشذ
َ
أ

ۡجَداثَِٱِمَنَ
َ
نتََِشََٞۡۡل نذُهۡمََجَرادَٞمُّ

َ
 1األفقية احلركة بهذه السطحية البنية يف التغيري أدى لقدو [َكأ

ًعا] احلا  بتقديم وذلك : يف قوله جلمع =هم+/ واو اجلماعة(صاحب احلا  )ضمري ا على [ُخشذ

بَۡصَٰرُُهمَۡ]
َ
م ما سيلقاه الكفار يو فرطو على هو  للداللة القرآني النظم يف [ََيۡرُُجونََ]، [أ

 .2‟ت كمنة وال يسرةفتكون أبصارهم ساكنة على كل حا  ال تنفلˮالقيامة، 

املتأخرين، من طرف املتقدمني و نايةع_إذن_ يعّد من أهم املظاهر البالغية  والتأخري التقديمف

 لغرض األصلية مواقعها عن األلفاظ بتحويل وذلك العامة القاعدة عن عدوالوهو كمثل 

 3‟متميزة فنية صورة ليخل  املبدع إليهˮ يعمدإبداع  مبثابة العدو  هذا يكون ذإ املقام، يتطلبه

 رًضاغ تؤدي أخرى كلمة حملها لتحل املقدمة يف مكانها الكلمة ترتك املواقع، يف تباد  هوو 

 .لغويلا االنضباط قاعدة به حكمت الذي مكانها يف بقيت أنها لو لتؤديه كانت ما بالغًيا

 أسلوب فإن السياق يف عهاـموق ا ـومج اظـاأللف يبـترت على يةـمبن ةـالبالغ كانت وإذا

 من حد أقصى إىل الكالم منشئ ليصل البالغة هذه يف األكرب املساحة له والتأخري التقديم

؛ مبكر عصر منذ اللغة علماء ابه عين دفقه الظاهرة التداولية هذ وألهمية، املتلقي يف التأثري

                                                 

، 1997، 11ط لوجنمان،، للنشر العاملية املصرية الشركة أخرى، قراءة، العربية البالغة:  املطلب عبد مدحمينظر :  1

 235ص

، 29، ج1938، 11هرة، طن حممد، املطبعة البهية املصرية، القاالفخر الرازي : التفسري الكبري، حتقيق عبد الرمح  2

 34ص

 211، ص1994، 11وت، طمكتبة لبنان ناشرون، بري واألسلوبية، البالغة  :املطلب عبد حممد  3
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 اكان نإو أعنى ببيانه وهم هلم، أهم بيانه الذي يقدمون كانوا كأنهمˮ: يقو + سيبويه= فهذا

 2العربية شجاعة بباب أخرى أبواب مع+ جين ابن= ومساه 1‟ويعنيانهم يهمانهم مجيًعا

 . بالغية معان من يولده امِل

 إذ متميزة، ةبدراس+ اجلرجاني القاهر عبد= البالغيني شيخ عندهذا املبحث  حظي وقد

 نظمه مجا  إىل املتلقي يف تأثريه وحسن الكالم جلما  الفضل اَزوَع البالغة يف مكانته إىل هنّب

 يفرت يزا  الغاية،ال بعيد التصرف، واسع احملاسن، جم الفوائد، كثري باب هوˮ: يقو  إذ

 لديك ويلطف مسمعه، يروقك شعًرا ترى تزا  وال لطيفة، إىل بك ويفضي بديعة عن لك

 مكان عن اللفظ  وحّو شيء فيه مقّد نأ عندك ولطف راقك نأ سبب فتجد تنظر ثم موقعه

 3‟مكان إىل

، 4‟دقيقة أسرار على يشتمل عريض طويلˮ باب بأنه والتأخري التقديم+ األثري ابن= وعّد

 هملعنا تبًعا الكالم يف والتأخري التقديم سبب عّد يف +اجلرجاني+ على خطى =الزملكانيسار =و

 كيبالرت بنية يف تغيري إحداثف 5‟اجلنان يف للتقديم تبع اللسان يف التقدمˮ:  فقا  القلب يف

 حتو  أيف املتكلم ذهن يف باملعنى املرتبطة الداخلية بالبنية يتعل  جديد، غرض لتحقي  يأتي

 الظروف مقتضيات حسب ،املعنى يف تغيرًيا حيدث الرتاكيب مباني يف

 .واملتلقي املبدع االتصا ، عملية لطريف والشعورية النفسية والدوافع واملواقف

                                                 

 15 -11/14 ،الكتاب : سيبويه  1

 2/361ابن جين : اخلصائص، ينظر :   2

 83، صاالعجاز دالئلعبد القاهر اجلرجاني :   3

هضة مصر، محد احلويف وبدوي طبانة، دار نيف أدب الكاتب والشاعر، حتقيق أ السائر املثلضياء الدين ابن األثري :  4

 175، ص1القاهرة، دط، ج

أمحد مطلوب، ، تح خدجية احلديثي والقرآن إعجاز عن الكاشف لربهاناكمال الدين بن عبد الكريم الزملكاني :   5

 291، ص1974مطبعة املاني، بغداد، 
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 عما ختتلف ال جديدة بصياغة ولكن والتأخري التقديم بنية املعاصرون البالغيونعاجل و

 ينتقل ذإ  ،صياغًة الدا  حدود يف ينحصر عندهم والتأخري فالتقديم األقدمون، العلماء ذكره

 من الفكر حركة مع مرتبطة أفقية حركة يف طارئ وضع إىل األصلي موضعه من الدا  فيها

 إىل مستوى من التعبري ينقل املواقع يف التباد  وهذا، أخرى ناحية من املقام وطبيعة ناحية

اع كمكن إرجو الرتكيب، داخل الدا  ملوقع بالنسبة اللغوي فوظلال وزاجت على قائم آخر مستوى

 بعضها ويعود الذهنية وحركته املبدع إىل بعضها يعود اعتباراتإىل  والتأخري التقديم بالغة

 من نهأ معنى على ذاتها، للصياغة الثالث بعضها وخيلص الداللية واحتياجاته املتلقي إىل

 .1املثالية طبيعتها

 أصل موقع من مورفيم نقل هو +عمايرة محدأ خليلالدكتور = عليه أطل  كما فالتقديم

 باملعنى طهترب جديد معنى إىل معناها وناقاًل اجلملة، منط بذلك مغرًيا جديد موقع إىل له

 التحويل عناصر برزأ من هي بل التحويل، عناصر من عنصر هي واضحة رابطة األو 

 التقديم حقه ما إىل أو فيقدمه التأخري حقه مورفيم إىل يعمد املتكلم ألن وأكثرهاوضوًحا،

 .2النفس يف املعاني وترتيب إلظهار طلًبا فيؤخره

َوُُجوهِِهمََِۡلذارَِٱيُۡسَحُبوَنَِِفَاملتفحص لقوله تعاىل : ]و َٰ بسيطة علية ف ةمجل ايدرك أنه[ لََعَ

َُهو الفعل )ا أحادية احلد، وحمموهل على  دّ  ، كما أنهحداوا اأساسي اضم موضوعي (ۡسَحُبونََي

 الوظيفة ؤديي ،(ضمري املخاطبني =الواو+) ن+، وللتوضيح أكثر فإن املكواحلدثواقعة =

  . يفة التداولية =احملور++ والوظاملفعو الرتكيبية = + والوظيفةملتقبلالداللية =ا

 إضافة ب محال موسعا تضمنˮعلى أّنه كن النظر إليه كممو  الفعلي احملإن ف  ومن جهة أخرى

                                                 

 238-235ص أخرى، قراءة، العربية البالغة:  املطلب عبد مدحمينظر :   1

 8893 ص وتراكيبها، اللغة حنو يفخليل أمحد عمايرة : ينظر :   2
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ت وحدودا لواح ؛ إذ أخذ حدودًا موضوعاي و، فه1‟ي )أومكونات خارجية(مكون خارج

ˮ الي ملوقعي الفاعل  الوجهي، أي احليز املوقعي املويتوارد يف احليز املوقعي غريباإلمكان أن

املكان+ واملكون + واملكون =الزمان+ واملكون =واملفعو  أكثر من مكون واحد، كاملكون =احلدث

 وكلها تتموقع يف )ص(، 2‟=العلة+

 ملوقعية التالية : ة انيلبالباحث كمثل لولتبسيط ذلك كله، فإن 
 

           

        : 

مح  °ــا( منفـ فØ: )_¹)س (فـ }فعلُي{: خب مس تا )سحب]

: )³(( )س²ح )سـ مفـ متق: )الواو( م²(( )س¹)س    )

: )⁴(( )س³)س ¹مكـ ص    ) (⁴)س ²ص حل)] 

مكـ(  ، حل،²ص¹، ص..²س¹، سØاجملردة )خب، مس، تا، _ املخصصات تشري حيث

ي، =تا+:تام، زمن املستقبل، =مض+: زمن املض صيغة اخلرب، =مس+: =خب+:أتي: إىل ما ي

_=Ø،موقع ..²ص¹+:حدود احملمو  ، =ص..²س¹= س +:املوضوع الفارغ معجميا :+

َ+: احلا .فة تداولية، =مكـ+: املكان، =حلاملكونات اليت ال وظيفة تركيبية هلا وال وظي
  : ثنائية احلد اجلمل الفعلية  البسيطة:  ثانيا 

النظر  بصرف ،أساسني نيموضوع الفعلي حمموهلا يأخذ اليت احلمو  هياحلمو  الثنائية 

 :  املواليةالبنية  له متثل ماكعما إذا ُوجدت حدود لواح  أو انعدمت،  

 لواحق حملود ≪ ةوضوعات لودحم ≪ (نيةوضوع لو)ذ احلم ثنائي احملمو  الفعلي

 :ذات اإلطار احلملي النووي  ثنائية احلد الفعلية مول احل أ .  
بنيتها على الشكل  حمموهلا حدودا لواح ، فتكونضمن ال يتهي تلك احلمو  الفعلية اليت 

 التالي : 

 ةوضوعات لودحم ≪ (نيةوضوع لو)ذ احلم ثنائي احملمو  الفعلي

                                                 

 27، صأمحد املتوكل : اجلملة املركبة يف اللغة العربية  1

 .46املكونية، ص البنية إىل احلملية البنية من : املتوكل أمحد  2
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 تالية :الاجلمل  له لمتّثو

 َََْٱو َبُعو ا ۡهَوا َءُهۡمََۚٗتذ
َ
 أ

 بُواََْعۡبَدنَا  فََكذذ
 َِ بَۡتََثُموُدَب  ِلُُّذرَِٱَكذذ
 ََۡرتَقِۡبُهمَۡٱف 
 َْ  َصاِحَبُهمَََِِۡفَناَدۡوا
 َ ا رَۡسۡلَناََعلَۡيِهۡمََصۡيَحةََِِٗإِنذ

َ
َأ

 َِ َب بَۡتَقَۡوُمَلُوط   ِلُُّذرَِٱَكذذ
 َََكَذَٰلَِكَََنۡزِيََمنََشَكر 
 َۡۦَرََٰوُدوهََُعنََضۡيفِهَََِولََقد 
 َۡعُيَنُهۡم

َ
أ  َ  َفَطَمۡسَنا

 َِفَُذوقُواََْعَذاِِبََونُُذر 
 َِۡلُُّذرَُٱَجا َءََءاَلَفِرَۡعۡوَنَََولََقد 
 َْ بُوا  تََٰيَٰتَِناَُِّ َِهاأَِبََكذذ
 َبُرََٱَوُيَولُّوَن  دلُّ
 ََََسَقر  ُذوقُواََْمسذ
 َۡۡشَياَعُكمَََۡولََقد

َ
أ  َ ۡهلَۡكَنا

َ
 أ

َْٱوَََ]:تعاىل قولهويف  َبُعو ا ۡهَوا َءُهۡمََۚٗتذ
َ
 وهو واقعة =العمل+ على حمموهلاسيطة يد   فعلية ب مجلة [أ

 الرتكيبية ةالداللية =املنفذ+ والوظيف جلماعة( الوظيفةيسند حلّده األو  )واو اإذ  ثنائي احلد،

) وضوعه الثانيمل ويسند التداولية =احملور+، والوظيفة =الفاعل+     ) الوظيفة الداللية 

 =احملور+.التداولية  وظيفة=املتقبل+ والوظيفة الرتكيبية =املفعو + وال
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من منظور جملاورة هلا يف إطار الرتكيب العام للجمل اقة املكونية للجمل الساب البنيةوعليه فإن 

 النحو الوظيفي تكون كالتالي :

                                                                    

 ــا                       م ســـ            فــا                 مفـ                          ففـــ              فــا           ف               

 13ل مح                                            12ل مح                                   11محل             

         :( ( منفـ: )الواو( )س¹فـ( )س }افتعل{اتبع خب مض تا) 

(()س : )أهواءهم( متقـ مفـ محفا مح )س

 :ذات اإلطار احلملي املوسع  ثنائية احلد الفعلية مول احل ب .  
حدودًا لواح  يكمن  نيضوعوامل يهاحدباإلضافة إىل  تضمنهي تلك احلمو  الفعلية اليت ت

 يتها على الشكل التالي : ، وتكون بنواملكان واحلا  عة من حيث الزمانختصيص الواقيف دورها 

 لواحق لودحم ≪ ةوضوعات لودحم ≪ (نيةوضوع لو)ذ احلم ثنائي احملمو  الفعلي

 تالية :الاجلمل  له لمتّثو

 ََِۡنَََولََقد ۢنَبا ءَِٱَجا َءُهمَم 
َ
َََِۖحۡكَمُۢة ٤َماَفِيهَُِمۡزَدَجٌرََۡۡل  َبَٰلَِغةٞ

 َ ََٰبَََفَفَتۡحَنا بَۡو
َ
َما ءَِٱأ ۡنَهِمرََٖلسذ  بَِما ءَٖمُّ

 َۡرنَا ۡرَضَٱَوفَجذ
َ
 ُعُيوٗناَۡۡل

 ََۡمٖرَقَۡدَُقِدرَََلَۡما ءَُٱَۡۡلََقَٱف
َ
َأ ى  لََعَ

 ََُٰٖحََوُدُسََٖوَََحَۡلَنَٰه ۡلَو
َ
ََذاِتَأ َٰ  لََعَ

 ََِِٗءايَة  َ  َولََقدَتذَرۡكَنََٰها
 َنَا ۡ ِۡكرََِۡلُقۡرَءانََٱَولََقۡدَيََّسذ  لِل 
 َ ا ۡسَتِمر ََٖإِنذ اَِِفَيَۡوِمَََنٖۡسَمُّ ََصٗ رَۡسۡلَناََعلَۡيِهۡمَرِيٗحاَََصۡ

َ
 أ

 َُنَقعِرََِٖلذاَسَٱَتزَنِع ۡعَجاُزَََنٖۡلَمُّ
َ
نذُهۡمَأ

َ
 َكأ

 َۡنَاَََولََقد ۡ ِۡكرََِۡلُقۡرَءانََٱيََّسذ  لِل 
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 َ ا ذۡيَنَُٰهمَبَِسَحرََٖإِنذ َنذ َءاَلَلُوٖطَ   َ رَۡسۡلَناََعلَۡيِهۡمََحاِصًباَإَِلذ
َ
ِۡعَمةَٗ ٣٤أ ََۚٗن  ِۡنَِعنِدنَا  م 

 َٞ ۡسَتقِر  َولََقۡدََصبذَحُهمَبُۡكَرًةََعَذاٞبَمُّ
 ََخ

َ
ۡقَتِدرٍَفَأ ۡخَذََعزِيٖزَمُّ

َ
 ۡذَنَُٰهۡمَأ

 ٍَٖءََخلَۡقَنَُٰهَبَِقَدر َََشۡ  إِنذاَُُكذ

َِنَََولََقدَۡ] ويف قوله تعاىل : ۢنَبا ءََِجا َءُهمَم 
َ
َََِۖحۡكَمُۢة ٤َماَفِيهَُِمۡزَدَجٌرََٱۡۡل ة لفهي مج [َبَٰلَِغةٞ

ُيالَحظ إذ ، جلملة ويأخذ حدين موضوعني أساسينيألن حمموهلا الفعلي يتصّدر ا بسيطةفعلية 

وة+، الداللية =الق الوظيفة حيمل وموضوعه أن احملمو  يف اآلية الكركمة يد  على =حدث+

 ولية =احملور+.والوظيفة الرتكيبية =الفاعل+ والوظيفة التدا

=الَبَد + من الفاعل  اإلعرابي موقعهاقد أخذت ف اجلملةيف معرض هذه  [ِحۡكَمُۢة]أما لفظة 

د أدرجه =املتوكل+ ملة الفعلية وفقا هلذا النمط، قالرتكيب يف هذه اجل وحي بأّن، وهذا ي1)ما(

  تتميز ببنيات ذات محوˮ اليت مل املذيلة،_ من منظور النحو الوظيفي _ حتت منط يسمى اجل

أن النحاة ˮك ، ومنطلقنا يف ذل³ميف  يتموقع ذيل يلحقها ؛ أي تلك اليت2‟فعلية ملح  بها ذيل

كـ)وظيفة املبتدإ  وظيفي، مكونًا حيمل وظائف خمتلفةالقدماء يعتربون ما ُيعدُّ ذيال يف النحو ال

فه سيمون ديك اصة وأن املكون الذيل كما عّراملؤخر، ووظيفة البد ، ووظيفة املضرب به(، خ

، 3‟ذلك بغرض إزالة اإلبهامتعّدهلا، و.مة داخل احلمل أوعلوبأنه حيمل املعلومة اليت توضح م

، والتشديد  جيري جمرى التوكيد يف التحقيˮلبد  ا وهو ما يتطاب  مع وظيفة البد  حنويًا، ألن

وأن تقيم الثاني  تطيع أن تعرفه بأن حيذف األو والتخصيص وتس وجمرى الوصف يف اإليضاح

                                                 

 175ص ،والتنوير التحريرحممد الطاهر بن عاشور : تفسري   1

جامعة  درجة الدكتوراه،ول على العربي، مذكرة مقدمة استكماال للحص للنحو وظيفية نظرية حنو بعيطيش، ىحيي  2

 281، ص2115قسنطينة، 

 147-146ص العربية، اللغة يف التداولية املتوكل : الوظائف أمحد  3
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، ورفع ضاحهوإيتعيني املراد تقرير احلكم الساب  وتقويته بˮ، والغرض من البد  هو 1‟مقامه

وظيفي تكون السابقة من منظور النحو ال .   وعليه فإن البنية املكونية للجمل2‟االحتما  عنه

 كالتالي :

                                   

 ³مفــا                                                  فـــ          مفـ             ص              

 كالتالي : أما البنية التحتية للجملة فيتم متثيلها

             

 (( منفـ فا²: )ما( )س²)س ((¹مفـ مح )س و: )هم( قـ¹)س (فـ }فعل{جاء : )تا  خب مض]

 [((³)س ³م( ص فـا : )³)س مح

لدواع مقامية تداولية؛  لبرف التحقي  )قد( اعتباطيا، مصّدرة حب اجلملةهذه  ورودومل يكن 

من قبيل  َؤكِّدٍةاجلمل اليت ُتصدَّر بأدوات ُم تعّد من اجلمل احلاملة لبؤرة املقابلة تلكˮإذ 

حيث إن  من ذهن املخاطب، الشكيل ، ذلك ألن حرف التوكيد هذا من شأنه أن يز3‟)قد(

احلامل للمعلومة  البؤرة اليت تسند إىل املكونˮ_ هي املتوكل+=بؤرة املقابلة _ كما يعرفها أمحد 

الرتاث ، وبالعودة إىل 4‟ ينكر املخاطب ورودهااليت يشك املخاطب يف ورودها أو املعلومة اليت

والدافع  بـ )قد(، اإلتيان أوجبت اليت العلة الداللية النحوي العربي، فقد أشار =الرضي+ إىل

زمن  داللة بني التناقض حصو  من عهذا السياق يزيد يف حتق  الفعل وكمن وجودها يف مثل من

 كان ألنه التكلم، وذلك من حا  املاضي تقرب لفظة )قد(ˮن إذ إ وزمن احلا ، املضي

 د ركب،ـوق األو  العام زيد واحلالية، فقالوا: جاء لفظ املاضي الظاهر يف يستبشع

                                                 

  .144، ص1985، 2ط مل الكتب، مكتبة النهضة العربية، بريوت،ابن جين : اللمع يف العربية، حتقيق: حامد املؤمن، عا  1

 .665، ص13، ج1974، 13قاهرة، طلعباس حسن : النحو الوايف، دار املعارف، ا  2

 32ص العربية، اللغة يف التداولية املتوكل : الوظائف أمحد  3

 29املرجع نفسه، ص  4
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حتقي   على هنا، فإن )قد( أعانت أخرى وبعبارة، 1‟احلالية لظاهر ههنا، بلفظ )قد( فاجمليء

 زمَن بتقريبها منهما، لكل الداللة الزمنية ناحية من واحلا ، املضي بني والتواف  االنسجام

 عليه. املنصوص احلا  زمن هو املتكلم، الذي زمن إىل املضي

ليت جيب أن نتوقف ن هناك عدداً من عوامل اجلر اإفوبالنظر إىل بنية اجلملة _ من جهة أخرى _ 

عندها مثل )  امل اجلر ملا حتمله داللة ال حيققها غريها من عو حيق  املوضع(،فورودها يف هذا

عّلتهم يف ذلك امسيتها إذا كانت تبعيضية، ومن دالالت سياقية؛ إذ إن بعض العلماء حكموا ب

مسا لـ )إّن( أو خربًا يها جعلها فاعال أومبتدأ أو اأنه جيوز هلا أن ترد يف مواضع يقتضي السياق ف

لفاعل، ن ذهب إىل إحالهلا موضع ااإلضافة . .  وهناك من العلماء مب لـ )كأّن( أو امسا جمرورًا

 مبا ذهب إليه تعاضِتها بلفظة )بعض(، حمتجنيمن خال  اتكائهم على املعنى دون اإلعراب واس

َبِِْيََولََقۡدََجا ءََ] يف خترجيه لقوله تعاىل: 2=الزخمشري+ ذلك ال يصدق و، 3[ٱلُۡمۡرَسلِيَََكَِمنَنذ

ومن ثم فوجود هذا  يصلح أن يكون فاعاًل لـ )جاء(، ريكن هناك اسم ظاهر وال مضمإال إذا مل 

َ. يةما( املوصولة قد كفتها موقع الفاعلاملتمثل يف )، االسم الظاهر يف اآلية
عدم معرفة االسم ˮ، يف كونه يستعمل لـ جلملةاوتتجلى وظيفة االسم املوصو  )ما( يف 

الذي كان معنا    املختصة به سوى الصلة، كقولك :االصريح، وعدم علم املخاطب باألحو

و ، وقد ليه إستعما  اإلسم املوص، وهذا هو الغرض األصلي الذي يدعو إ4‟أمس رجل عامل

رير غرض لتصريح باالسم، أو لزيادة تقيعد  عن هذا األصل فيأتي التعريف إلستهجان ا

َِنَ] عاىل:كما يف قوله ت أوللتفخيم والتهويل، 5الكالم ، وهذا  6[َماََغِشَيُهمََۡٱۡۡلَم ََِفَغِشَيُهمَم 

                                                 

 2/31بن احلاجب، ا شرح الرضي على كافية:  رضي الدين األسرتباذي  1

 11، ص12ينظر : الزخمشري : الكشاف، ج  2

 34األنعام :   3

 211عبد القاهر اجلرجاني : دالئل اإلعجاز، ص  4
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 تكون =ناقصة اليت األمساء من بأنه ذي يعّرفالغرض يأتي كثريا مع اإلسم املوصو  )ما(، ال

 وال ُينَعت الˮواالسم املوصو    ،1صلة وعائد+ من هلا البد اإلخبار يف ألنها اخلرب، يف

 وال يصح واحد، اسم مبنزلة صلته مع ألنه صلته، متام بعد عليه، إال ُيعَطف وال ُيَؤكَّد

 2‟عليه صلته بالعائد إال معناه

  املزيدة اليت من مادة االفتعا (ُمۡزَدَجرٌَ)فعو  وبالنظر إىل آخر اجلملة، فإن صيغة اسم امل

 () مليمياملصدر ات املفعو ، وعلى احلدث واحلدوث وذا، كما تد  3تد  على املبالغة

ملدعاة للزجر، ضافة إىل معنى الزجر، معنى ايدل على املبالغة يف الردع؛ ألنه يتضمن إ

املضي واحلا   يد  على وهون ُمَسّبب، فتتضمن السبب وما ينبغي أن يرتتب عليه م

 . 4واالستقبا  واالستمرار يف الزمن

ا فيها من األحوا  م لعام للجمل مجيعها، بالنظر إىلألبعاد السياقية قد طغت على اجلو اوأما ا

ا َ]بعد إمعان النظر يف قوله تعاىل فاملقامية ذات املناحي الوظيفية،  اََإِنذ ََصٗ رَۡسۡلَناََعلَۡيِهۡمَرِيٗحاَََصۡ
َ
أ

َٖ ۡسَتِمر  ت نابعة من أسس من القيم التداولية اليت كان الكثري، ُيالَحظ أن هناك [ِِفَيَۡوِمَََنٖۡسَمُّ

=الرياح+  فظةلل _ لفظة =الريح+ مفردًة دون حنوية صرفية تركيبية داللية؛ إذ أورد _ عز وج

 كل فيه الذي وردت السياق خال  من املعنى يف بينهما فرَّق الكريم مجعًا، ذلك أن القرآن

وله ـي قـجاء يف سورة )ص(، ف ما تثناءباس العذاب موضع لفظة =ريح+ يف استعمل إذ لفظة،

ۡرنَا] اىل:ـتع ََفََسخذ ِيحََََلُ ََِٱلر  ۡمرِه
َ
َصاَبََۦََتۡرِيَبِأ

َ
 ال ، وهذا5[رَُخا ًءََحۡيُثَأ
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 العاصفة؛ لريحا موضع العذاب، أو يف الريح لفظة فيها ذكرت اليت اآليات مع يتعارض

 العاصف الريح سليمان_ سّخر ل وجل عزاهلل _  أن اآلية فبداية الكالم سياق من وذلك ُيفهم

ِيحََََولُِسلَۡيَمَٰنََ]األنبياء، قا  تعاىل:  سورة من واضح وهذا ََِٱلر  ۡمرِه
َ
ۡرِضَإََِلََۦَ ََعِصَفٗةَََتۡرِيَبِأ

َ
َٱۡۡل

َٰلِِميَََٱلذِتَ ٍءََع َََشۡ ِ
َوُكنذاَبُِكل  َٗۚ  صفالعشأنها  اليت الريح له ، واملعنى؛ سّخرنا1[َبََٰرۡكَناَفِيَها

اليت وردت فيها  عاصفة، أما يف اآليات كانت بعد أن رخاء السالم _ تصري سليمان _ عليه بأمر

 العذاب أنواع كنوع من العقاب وجاءت يف موضع ، فهي قد وقعتلفظة =الريح+ مفردة

 .يةحملّمل بالدالالت السياقاملكذبة، وهو نوع من العدو  الصريف ا لألمم اهلل بعثه الذي
الصرفية للفظة =ا البنيةلقمر، ُيالَحُظ أن من سورة ا سابقاواردة الويف اآلية  ََصٗ + معدولة ََصۡ

املعاجم،  يف جاء كما واحلرث النبات يضرب شديد + الذي هو بردََصَعن لفظة =

ََصَو=  واحد، ولكن لهماأص فاللفظتان +ََصَ= من +رََصَ= وقيل أصلها باردة، +؛ ريحََصۡ

 لكل إذ جعل ة ألنه ضرب من العدو  الصريف،فعلل( له قيمة تداولي الصيغة )فعل و اختالف

 من دوي هلا اليت شدة الريح العاصفة إضافية، فتضعيف العني يكون للمبالغة يف داللة منهما

 بهم حّل الدمار الذي مقدار على واضحة داللة أعطت ذلك تنقلها، وببيان عظمة سرعة

 .بالكفار أمل الذي والعقاب العذاب تبني ألنها وتكراره؛

اََصَۡ) تقديم الوصف بالذاتˮىل نفسه، عمد اهلل _ عزّ وجلّ _ إ السياقويف  على الوصف  (ََصٗ

لعذاب على اإلنذار وتقّدم ذكر ا عذاببهم من  بعدها، ليعلم شّدة ما حل اآليةيف  ()بالفعل 

َ]ا  تعاىل : مع كون العذاب ال يكون إال متأخرًا عنه كما ق ََنۡبَعَثََوَما َٰ ََحتذ بَِي ِ َُمَعذ  ُكنذا
هو املقصود  العذاب لالهتمام به حيث كان هذا الرتتيب، فإن تقّدم ذكر سر، وعن 2[رَُسوَٗلَ
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ار مكة أن يلحقهم ّكم بهم وملا فيه من الوعيد لكفباإلنذار به فبدأ بالسؤا  عنه على سبيل الته

 .1‟مثله فبدأ به

َ]:  تعاىل قولهأما يف  ۡسَتِقر ََٞولََقۡد َمُّ ََعَذاٞب َبُۡكَرًة  لزمانافقد مت تقديم ظرف  [َصبذَحُهم

داء املعنى وف  مواقعها لعالمات يف العربية مواقع حمددة ال؛ إذ تتخذ ا(بُۡكَرةًَ) ةواملفعو  به يف لفظ

باد  املواقع بني صرامة القاعدة وعدم إمكانية ت اليت حددتها قواعد اللغة، غري أن هذا اليعين

ابلة للتقديم ية يعطي الكلمات مزية جتعلها قالكلم، ذلك أن وجود احلركات اإلعراب أجزاء

قعها من اجلملة لكلمة اإلعرابي أينما كان مووالتأخري؛ ألن عالمات اإلعراب تد  على معنى ا

ما يدرسه  ذلكو ،ركتها املستقلة املالزمة هلااملنظومة، بشرط أن يكون املعنى موقوفا على ح

عنى مؤخر، وتأخريه يدرس تقديم الكالم وهو يف امل ذإحتت مسمى التقديم والتأخري،  البالغيون

 . هو يف املعنى مقدمو

االهتمام، وقد انتبه على بعض، هو إيالؤها العناية و ابعضهفاألصل يف علة تقديم الكلمات 

بغتة  يءليس إعالمك الشˮه التقديم، وهو أن =اجلرجاني+ إىل الغرض الفين العام الذي يفيد

الم يف التأكيد ألن ذلك جيري جمرى تكرير اإلع مثل إعالمك له بعد التنبيه عليه والتقدم له،

ية، إذ ال لسطح اللغوي والقيم التداول، وبهذا قد أدرك التجاوب الّسياقي بني ا2‟واإلحكام

ستجالؤها ا يتم إتداولية نفسها يف كل مرة، وإمنكمكن أن يعطي النمط اللغوي الواحد القيمة ال

التداولية للمظهر  عنى الوظيفي، وبهذا تتعدد القيمعرب التواشج القائم بني البنية الشكلية وامل

 الشكلي الواحد حبسب السياق الذي حيتويه

هتمام واال للعناية على الفاعل بغرض (بُۡكَرةًَ)الزمان  _ ظرف سبحانه وتعاىل _ قّدم اهلل حيث

 ذي قيمة تداولية خاصة،   نسمألوف إىل ـالنس   ال نعوع العذاب، وإحداث عدو  ـن وقـبزم
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ىل قوله تعاىل: ذه الشاكلة ينظر =الزركشي+ إمن خال  األثر النفسي يف شعور القارئ، وعلى ه

فََرَءيَۡتَ]
َ
َذَََمِنََأ ََٰههََُٱَّتذ َٰهََُۥإَِل لصنَم اه+، كما نقو : =إختذ ، فإن أصل الكالم : =هواه إهل1[َهَوى

 و  للعناية به .معبودًا+، لكن  قّدم املفعو  الثاني على األ

ا َ] قوله تعاىل :أما يف رَۡسۡلَناََعلَۡيِهۡمََحاِصًباَإَِلذ ََءاَلَلُوٖطَ َإِنذ
َ
د ورد أسلوب القصر ق إّن، ف[أ

طيب ك ما أّكد عليه =اخليقتضيها السياق ذاته، وذل املقامية اليت الداللةفرضتها ضمن بنية تركيبية 

 2‟نكرهورود القصر مع ما جيهله املخاطب ويˮالقزويين+ الذي يربط 

ٍءََخلَۡقَنَُٰهَبَِقَدرَٖ]تعاىل:  قولهويف  َََشۡ ُُكذ عناصر املوقف ز ظاهرة أسلوبية استجابة لربت، [إِنذَا

 هلذا كان إذاوخال  تقديم املفعو ،  من املقام،سياق احلا  أو  وكل ما يؤّثر فيه من اخلطابي

 فالبد يب،الرتك بنية يف الكلمة موقع لتغري تبًعا املعنى تغيري يف العمي  األثرذلك  األسلوب

 يف معناه بريتع فلكل فريدة، قرآنية خصوصية هلا الكريم القرآن يف الثنائية هذه بروز نأ

 عن ختتلف لقرآنيةا فالكلمة ومغزاه، هدفه حدهماأ موقع يف تبد  ولكل والتأخري التقديم

 مجالية النص على تضفي متدفقة ومعاني ورؤى أفكاًرا معها حتمل ألنها الكلمات سائر

 بعينها اللفظة تلك له لقتُخ املوقع وهذا املكان هذا فكأنˮ املخصص، سياقها يف خمصوصة

 تستطيع ال نفسه املوقع غري يف نفسها الكلمة أو أخرى كلمة أّي نأو بعينه، املوقع ذات ويف

 ىأقو املعنى منكله  نصيبها لتؤدي موضعها يف وضعت كلمة فكل نفسه، املعنى هَيِفَتأن 

 من منبع عن الكشف هو القرآن يف األسلوب هذا مجا  عن الكشفˮ ن، كما أ3‟أداء

 الرتكييب األداء روعة تبني لغوية أسس وف  املتباينة استعماالته وطرائ  القرآني اإلعجاز منابع

 كريمال القرآن نأ ذلك، 4‟البشر كالم نظم عن القرآن نظم خروج يوضح الذي والداللي
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 أّي يجِرُأ لو حبيث والتأخري التقديم ثنائية يف وتصرف العرب، كالم نظام من املعهود فاق قد

 .قبل من عليه كان الذي والرون  السبك ذلك له عاد وملا النظام الختل أمكنتها على تبديل

 والشمو  اإلحاطة والعموم على الدالة املعنوي التوكيد ألفاظ + منُُكذَكما أن االسم املقّدم =

على  يشتمل إذ إنه اسم الشمو ، يف معنى داللتها =اجلرجاني+ على نص ، وقد1واالستغراق

  الدا=من+  حرف اجلر وجود لذلك يتنافى والتجزئة، التبعيض معنى ضد األجزاء، وهو

التبعيض  تضيفـ=من+ يق والشمو ، العموم على + الدالةُُكذَمع وجود = التبعيض، على

 واحد . تركيب يف جيتمعان ال ضدان ، ولذا هما2التبعيض نفي + يقتضيُُكذَو=

 عض البنيات املوقعية التالية : الباحث كمثل لبولتبسيط ذلك كله، فإن 

        

  : 

:)¹)سفـ(  }َفَعَل{ خل ) مض تاخب ] فا مح ( منفـ:اهلل 

: )²(( )س¹)س ضمري  :³(( )س²س) ( منفـ فا مح:اهلل(

 ـ محـ مفتقم(  ):⁴)س ((³)س ـ مفـ محتقمالغائب( 

): 5(( )س⁴)س  ) (5)س حل ص] 

ا إىل م (، حل²ص¹، ص..²س¹تا، س ،مضاجملردة )خب،  املخصصات تشري حيث

+:حدود احملمو  ..²س¹تا+: تام، =سيلي : =خب+: صيغة اخلرب، =مض+: زمن املضي، =

 حل+: احلا .ة هلا وال وظيفة تداولية، =+: موقع املكونات اليت ال وظيفة تركيبي..²ص¹=ص

ك اجلمل اليت تضم ئية احلد يف سورة القمر هي تلوجممل القو ، إن اجلمل الفعلية البسيطة ثنا

دّلت على  نفسه، وأغلبها ذات حمموالت  أساسيني للمحمو  الفعلي ضمن احلملموضوعني

 ل مكونات ىل اليسار عن طري  اللواح  مثواقعة =العمل+، وقد توسعت إلـى اليميـن أو إ
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َٖ)الزمان  ۡسَتِمر  َمُّ َََنٖۡس َيَۡوِم ََٰ(، واملكان )بُۡكَرةًََ،ِِف ََوُدُسَٖلََعَ َٰٖح ۡلَو
َ
َأ  ،ُعُيوٗناواحلا  ) (ََذاِت

ا ََصٗ ۡسَتِقر َٞ ،ََصۡ ن طري  املبتدإ عاخلارجية؛ إذ توسعت  (، وكذلك األمر بالنسبة للمكوناتمُّ

ا َمثل يف قوله ) النسبة ملا يأتي لة بعّدها =حصرت جما  اخلطاب ب( اليت تعود على لفظ اجلالإِنذ

 .1بعدها+

  : ثالثية احلد اجلمل الفعلية  البسيطة:  ثالثا 

 ماك ،ةأساسي تموضوعاثالثة  الفعلي حمموهلا يأخذ اليت احلمو  هياحلمو  الثالثية 

 :  املواليةالبنية  له متثل

 حقلوا حملود ≪ ةوضوعات لودحم ≪ (اتضوعثالث  ةو لو)ذ احلم ثالثي احملمو  الفعلي

 :ذات اإلطار احلملي النووي  ثالثية احلد الفعلية مول احل
تضمن ال يو ةأساسي تموضوعاثالثة  الفعلي حمموهلا يأخذهي تلك احلمو  الفعلية اليت 

 ي : ، فتكون بنيتها على الشكل التالدون احلدود اللواح موضوعات  اإال حدود

 ةوضوعات لودحم ≪ (اتضوعثالث  ةو لو)ذ احلم ثالثي احملمو  الفعلي

 تالية :الاجلملة  له لمتّثو

 َۡنَذرَُهمََبۡطَشتََناََولََقد
َ
َأ

نَذرَُهمََبۡطَشتََناََولََقدَۡ]: فاآلية الكركمة
َ
حملمو  يف هذه اجلملة ا، يد ّ بسيطةلة فعلية مجهي  [أ

ثة حدود موضوعات ة احلد، فمحموهلا الفعلي يأخذ ثالثالثيعلى واقعة =العمل+، كما أنها 

 باصطالح املسترت الضمري وأ( Øالفارغ معجميا )ــ املوضوع األو  هو موضوعهأساسية، و

التداولية  =الفاعل+، والوظيفة الداللية =املنفذ+ والرتكيبية الوظيفة حيمل القديم، الذي النحو

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

 الوظيفةالداللية =املتقبل+ و الوظيفة (َبۡطَشتََنا)=احملور+، وملوضوعه الثالث  التداولية والوظيفة

                                                 

 115ص العربية، اللغة يف التداولية املتوكل : الوظائف أمحد  1
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سؤا   عن جواب اجلملة أن أساس جديد+ على رةالرتكيبية =املفعو + والوظيفة التداولية =بؤ

َمفاده : مب أنذر لوط قومه ؟
د+، الداللية =املستفي الوظيفة حيمل م( الذيالثاني)الضمري: ه املوضوعأن احلد  وما يالحظ

خارجية  تداولية وظيفة تركيبة، وال وظيفة حيمل ال ألنه ، وذلكاملوقع )ص( يف يتموقع

لة ر أو بؤرة املقاب؛ أي يف موقع احملو1الثاني أو الصدر األو  موقع يف التموقع داخلية ختوهلا أو

تم التمثيل الداللية، فإنه ي الوظائف من جبملة خاص املوقع هذا أن ، ومبا2أو اسم االسنفهام

 اجلملة حسب البنية املوقعية التالية :هلذه 

                 ــــــ                                      

 فــا          ص               مفـ                 ف              ص       °ف            فــا               
 

 :  اليالبنية التحتية للجملة كالت تكونبينما 

             

: هم ²(( منفـ فا مح )س¹( )لوط( )سØ: )ــ ¹)س (فـ }فعلأ{ نذرتا )أ خب مض]

 [(( متقـ مفـ بؤجد ³: بطشة )س³(( مستـفـ مفـ مح )س²)س

 ( إىل³)س(، ²(، )س¹ية )ساجملردة الواردة يف البنية التحت املخصصات تشري حيث

الفارغ   املوضوع( إىلØالتوالي، و)ـــ األساسية األو  والثاني والثالث على احملمو  موضوعات

 القديم . النحو باصطالح املسترت الضمري معجميا أو

الصريورة  لتعدية، ومنها الداللة علىوتأتي صيغة =أفعل+ ألغراض ودالالت، أشهرها ا

ا الداللة على لشيء زمانا ومكانا أو حكما ومنها والسلب والتمكني والتعريض والدخو  يف

                                                 

 بعد تتموقع ما غالبا األخرية احلدود اللواحق، فهذه إىل تسند اليت الداللية الوظاف خاصة، جمموعة بصفة )ص( يشمل 

 داخلية خارجية أو تداولية وظيفة تركيبة، وال وظيفة حتمل أساسية، وهي ال غري مكونات واملفعول، ألنها الفاعل موقعي

 الثاني. أو الصدر األول موقع يف التموقع ختوهلا

 267العربي، ص للنحو وظيفية نظرية حنو بعيطيش، ينظر : حييى  1

 16ص العربية، اللغة يف التداولية املتوكل : الوظائف ينظر : أمحد  2
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حد، صار متعديا هلمزة علىالفعل املتعدي إىل وااملصادفة واالستحقاق والدعاء . . وإذا دخلت ا

 .1إىل اثنني

لبسيطة قد متثلت يف ت املتعلقة باجلملة االفعلية اويف األخري جتب اإلشارة إىل أن مجيع البنيا

ية من وراء تلك البنيات ا يد  على تعدد األبعاد التداولعلى شيء فإمن سورة القمر، وذلك إن د 

مو  الفعلية اليت مالحظة مهمة تتعل  بغياب احل اليت كانت خادمة للوظيفة السياقية، مع تسجيل

احلد ذات اإلطار  جلمل الفعلية البسيطة ثالثيةتأخذ ثالثة حدود موضوعات يف السورة، أي إن ا

 ورة الكركمة .يرد هلا متثيل يف الساجلملي املوسع مل 
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 : الفعلية  املركبة اجلمل:   الثانياملبحث 

 القدكمة _ تضم على النحوية نظريةلل بالنسبة_ كما هو الشأن  الوظيفيالنحو  نظريةإّن 

 موضوعات أوثالثة أوموضوعني موضوع من نوويا( يتكون كل مجلة )محال مستوى

 تتوسع نومسند إليه، بإمكانها أ مسند من ووية(، تتكونمتييز )بنية إسنادية نأساسية، إذ كمكن 

 ات، أو عنوالعلة( بإضافة مكون واملكان أو اليمني عن طري  اللواح  )كالزمان اليسار إىل

 بإسناد تكتفي الوظيفي ال النحو واملنادى(، فنظرية والذيل املكونات اخلارجية )املبتدأ طري 

 الدرس أصبح والتداولية؛ فقد الداللية الوظيفة إليها تضيف الرتكيبية، بل ةالوظائف النحوي

اجلانب  بني التفرقة عدم إىل والدراسات _ ينزع من األحباث سلسلة احلديث _ بعد التداولي

 احث هياليت قد تواجه الب أن املشكلة الداللي، واجلانب التداولي، إاّل واجلانب النحوي

 املعجمية املعاني يف تكمن فهل النظريات النحوية، هذه يف الوظيفيةمكان الداللة  حتديد

 طبيعة يف أم هلذه املفردات، النحوية الوظائف يف تكمن أّنها أم املكونة للرتاكيب، للمفردات

 لغة.وظائفها، أم يف اجلانب االستعمالي ل بني الرابطة العالقات

 فيما بينها لتتفاعل تلتقي مجيعها عناصرال هوما جيدر بالباحث قوله _ بهذا الصدد _ إن هذ

 جيف احلسبان التدر يؤخذ شرط أن النحوي، للجانبداللي تداولي  ناتج إىل وصواًل

 املفردات اختيار عنصر من بدءًا التداولي، الناتجهذا  يوصل إىل الذي املنطقي، أوالتسلسل

 حنوية عالقة يف للدخو صاحلة  لتصبح النحوية، الوظائف تشغل اليت املعجمية املنطوقة

 حويةالوظائف الن حتديد ثمَّ نفسها، ومن اجلملة يف أخرى تشغل وظيفة أخرى كلمة مع معينة

 لتكوين الرتكيب، مفردات وظائف الرتكيبية بني والروابط العالئ  وتكوين هلذه املفردات،

 تكون الداللة هنا ومن الصحيحة، الرتكيبية بصورته املعنى الذي يعرض الناتج الداللي

 .مجيعها العناصر هذه النحوية مركبًة من

عملية  على أساسًا تتوقف النحوية، الوظائف حتديد عملية أن إىل اإلشارة من والبد

 وإذا مزودًا بها، متكلم كّل يكون االختيار، هذا تنظم قواننَيˮإن هناك  إذ املفردات؛ اختيار
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 اللغوية الكفاية لديه تكون ال فإنه االختيار على تساعد اليت القواعد هلذه عارفًا مل يكن

، 1‟مفيدًا صحيحًا مجلة تركيبًا تركيب على تساعد اليت اللغوية أوالقدرة أوالسليقة اللغوية

الصحة  من أقل درجة يف يكون فإّنه ما، تعبري يف االختيار هذه قاعدة انكسرت إذا أما

 . 2النحوية

 حنويًا الصحيحة اللغوية، اجلملة إليها تستند اليت احملاور حتديد كمكن ذلك ضوء ويف

 ودالليًا وتداوليا وهي : 

  املناسبة . النحوية لتشغل الوظائف بينها، من االختيار يتم اليت املعجمية، املفردات -

ناجتة ˮ األساسي، إذ هي باملعنى متد املنطوق عالقات بينها تكون اليت النحوية، الوظائف -

القته )وهي ة ما أو وظيفته مرهون بعأنّ دور عنصر من عناصر بني؛ أي 3‟عن عالقات داللية

 ية.اليت تكسبه قيمته( مع بقية عناصر تلك البن

 .املختارة واملفردات الوظائف النحوية بني حتدث اليت الرتكيبية، الداللية العالقات -

ة، فهي مرتبطة يبيعن الوظائف الداللية والرتك التداولية : اليت تتميز خباصية متيزها الوظائف -

خاطب يف طبقة لوضع التخابري بني املتكلم واملباملقام؛ وحتديدها ال يتم إال انطالقا من ا

 . 4مقامية معينة

اللغة  تركيب لدراسة اللغة وسيلة من تتخذ السائدة، اللغوية الدراسات كانت ومّلا

ة موقع ُتمثِّل الدالل أن من البد كان اللغوي، للوصف املعنى أساسًا من النحوي، وتتخذ

 على تركيب الرتكيز من اللغويني حوَّ  اهتمام الذي األمر وهو اللغوي، التحليل يف الصدارة

                                                 

، القاهرة، الداللي(، دار الشروق النحوي املعنى لدراسة والداللة )مدخل اللطيف : النحو عبد محاسة حممد  1

 .51، ص2111، 11ط

 51املرجع نفسه ،صينظر :   2

، 2111، 1ملغرب، طسبية واألحناء النمطية، دار األمان، ااألوراغي : الوسائط اللغوية؛ اللسانيات النحممد  3

 .495ص

 11ص العربية، اللغة يف التداولية املتوكل : الوظائف أمحدينظر :  4
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 اللةعن َعدِّ الد فضاًل الرتكيب، هذا عن الناجم الداللي املفهوم إىل ترمجة النحوي اللغة

 .اللغوي النظام إطار يؤديها ضمن اليت الوظيفة خال  من اللفظ حيققها غاية

ط بني وذلك لتجنب اخلل الرتكيبية، والداللة الداللة الوظيفية مفهوم لذا البد من التنبيه إىل

متها ومه الكالم، دراسة يف احلديثة األلسنية من متفرعات هي الوظيفية فالداللة ؛املفاهيم

 مكون كل وظائُف يؤديها أساس أنها على اجلملة يف األساسية عالقات املكوناتˮتفسري 

جهة، وتقصي  من النحوية الوظيفة معرفة هدفها ، يكون1‟وما قبله بعده مبا ارتباطه حبسب

 عملية وصف موضوعي مفاهيمه أحد يف فهو ، أما الرتكيب2أخرى جهة من اللغة سالمة

تأكيده  من خال  سباقًا كان قد أن =اجلرجاني+ دالليًا، ويبدو توظيفها بغية اللغوية للهياكل

 أن من وأبعد أعم  فهم للنصوص عن يكشف حتليله إذ وفاعليته؛ النحو وقيمته أهمية على

 الداللي أن املعنى النحوي إىل إشارته عن فضاًل النحوية، ُتقيَّد معاني النحو بالوظائف

 بالنحوية )اجلان جانيب الداللة مع يف االختيار للمفردات، يتواف  الذي هو الصحيح،

 . الرتكييب( الوظيفي واجلانب

 موضع التصنيف نفسه الفعلية املركبةضع اجلمل وما جيدر بالباحث ذكره هو أنه ال كمكن أن تو

ة اجلملة املركبة هي مجلˮاجلمل الفعلية البسيطة، ألن املتعل  ب األو  بحثورد يف املالذي 

بة يف إطار ضع اجلمل الفعلية املركيفإن الباحث حياو  أن لذا  ،3‟تتضّمن أكثر من محل واحد

 حتتوي بنيات لكن وف  قالب جامع للجمل اليت تصنيفها العادي القائم على البساطة والرتكيب

ها كل واحدة منها، يم التداولية والسياقية اليت حتملالقأهم متشابهة، مع االهتمام برصد 

 . والوظائف اليت ُرصدت هلا هذه البنيات

                                                 

 .227، ص2112، 11بغداد، ط العامة، الثقافية الشؤون واللسانيات، دار اللغة علم يف العبيدي : مباحث رشيد  1

للكتاب،  العربية الدار بعض اماذجه(، خالل احلديث )من العربي النقد يف اللسانيات الزيدي : أثر توفيقينظر :   2

 81، ص1984طرابلس، ليبيا، دط، 

 114صغوي العربي األصول و االمتداد، املنحى الوظيفي يف الفكر الل:  أمحد املتوكل  3
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  : ركبة ذات اإلطار احلملي النوويعلية  املاجلمل الف:  أوال 

من حدوده دًّا فتمثل َح ،يف احلمل الرئيس ةمدجم الومحتتضمن اجلمل الفعلية املركبة 

 االعتبار أن احلمل احلد مع األخذ بعني، لصيغة العامةعنه ضمن ا ةغري مستقل يهفاملوضوعات 

األطر و ،1أن يأخذه احلد االسم نكمكرتكيبية والتداولية ما الداللية وال املدمج يأخذ من الوظائف

ضمن خمصصات الحقة وال تت ،ةساسيتها األوعاضاحلملية النووية هي احلمو  اليت تكتفي مبو

 البنية التالية :  له متثل ماكتتعل  بالزمان أواملكان أواحلا  أوالعلة،  

 )امسي/فعلي( املمةج احلم احلمل ≪ الرئيس احملمو  الفعلي

 تالية :الاجلملة  له لمتّثو

 َٞ ۡسَتِمر  َِإَونَيََرۡواََْءايَٗةَُيۡعرُِضواََْوَيُقولُواَِْسۡحٞرَمُّ
 َََٞوقَالُواَََْمُۡنون
 ََََمۡغلُوبَََٞۥ َربذهََُفََدَع ّن ِ

َ
َأ

 ََُءۡلِق
َ
ِۡكرََُأ ِشََٞٱَّل 

َ
اٌبَأ ََعلَۡيهَِِمۢنَبَۡينَِناَبَۡلَُهَوََكذذ

 ََََۡونَب ِۡئُهم نذ
َ
َقِۡسَمُۢةَبَۡيَنُهۡمََۖٱلَۡما ءََأ

 َ ا ذۡيَنَُٰهمَبَِسَحرََٖإِنذ َنذ َءاَلَلُوٖطَ   َ رَۡسۡلَناََعلَۡيِهۡمََحاِصًباَإَِلذ
َ
َأ

 َۡۡعُيَنُهمََۡۦَرََٰوُدوهََُعنََضۡيفِهَََِولََقد
َ
أ  َ ََفَطَمۡسَنا

 َُبُرَََوُيَولُّوَنََٱۡۡلَۡمعَََُسُيۡهَزم َٱدلُّ

ِإَونَيََرۡواََْءايَٗةَُيۡعرُِضواَْ] : يف قوله تعاىليغ الشرط كما هي ص ولعل أهم مظاهر اجلمل املركبة
ۡسَتِمر َٞ ىل أن الدكتور =أمحد إ اآلية الكركمة _ ب اإلشارة _ قبل اخلوض يفإذ جت ،[َوَيُقولُواَِْسۡحرَٞمُّ

يغة الشرط اليت على الرتكيب الشرطي بل مّساه ص عن إطالق مصطلح اجلملة عد املتوكل+ قد 

إنها صيغة حمققة، ˮالتذييت، من حيث  عّدها _ من منظور النحو الوظيفي _ ملحقة بصيغ

 لكذب؛ أي هي ما كمكنتنطب  عليها مواصفات الصدق وا ال ألّنها التدليل صيغة عن وختتلف

                                                 

 114صد،  الفكر اللغوي العربي األصول و االمتداحى الوظيفي يفاملن:  أمحد املتوكلينظر :   1
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الوظيفي  ، ونظرًا ألن نظرية النحو1‟حتما  أو الشكاالاإلمكان أو  وجهتصور وقوعه على 

ل املركبة، دون الباحث يعّدها من قبيل اجلم قد أغفلت احلديث عن هذا النوع من اجلمل، فإن

 فإنوعليه  رتكيبية،ليت فرضت هذا النوع من البنى الجتاهل األبعاد التداولية والظروف املقامية ا

كما أن حممو  هذه  ،+=العمل موهلا على واقعةيد   حم [َرۡواََْءايَةَِٗإَونَيََ]اجلملة الفعلية األوىل 

 ظيفةالداللية =املنفذ+ والو و  )واو اجلماعة( الوظيفةيسند حلّده األ، إذ اجلملة ثنائي احلد

ية الوظيفة الدالل ()ه الثاني ملوضوع دويسن، التداولية =احملور+ الرتكيبية =الفاعل+ والوظيفة

 =احملور+. =املتقبل+ والرتكيبية =املفعو + و

َْ) الثاني احملمو  دُّوبناء على ما سب  ذكره، كمكن ع َْ)ا يف احملمو  األو  مدجم (ُيۡعرُِضوا  (يََرۡوا

بسيطة ثانية  ستقل عنه رغم كونه مجلة فعليةألنه كمثل حدا من حدوده املوضوعات وهو غري م

الداللية  لوظيفة)واو اجلماعة( ا موضوعهاؤدي وهي أحادية احلد، ي ضمن الصيغة العامة

ۡحٞرََيُقولُواَْسَِ] ية =احملور+، بينما اجلملةالرتكيبية =الفاعل+ والوظيفة التداول =املنفذ+ والوظيفة
ۡسَتِمر َٞ مسي(، ويدّ  ن حممولني)األو  فعلي والثاني اتتكون م مجلة  فعلية مركبةفهي  [مُّ

فمحموهلا الفعلي  د،ثنائية احلعمل+، كما أنها احملمو  الفعلي يف هذه اجلملة على واقعة =ال

 و اجلماعة( الذيضمري اجلمع املتصل )وا األو  هو موضوعهيأخذ حدين موضوعني أساسيني؛ 

 ويسند التداولية احملور، =الفاعل+، والوظيفة الوظيفة الداللية =املنفذ+ والرتكيبية حيمل

 وظيفةالداللية =املتقبل+ وال لقو ( الوظيفةوعه الثاني )اجلملة االمسية/مجلة مقو  املوض

 رة جديد+.  الرتكيبية =املفعو + والوظيفة التداولية =بؤ

ۡسَتِمر َٞ] المسيةاوبالنظر إىل البنية التحتية للجملة  َمُّ ال مدجما ألنها ها محعّدكمكن  [ِسۡحٞر

َْ)تشكل بالنسبة للحمل الرئيس   ِسۡحٞرَمدمج _ ـحد الـيأخذ احلمل الˮّدا موضوعا، وح (َيُقولُوا

 

                                                 

 .194العربي، ص للنحو وظيفية نظرية حنو بعيطيش، ىحيي  1
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ۡسَتِمر َٞ ، وهو 1‟د االسمأن يأخذه احل كمكنولية ما _ من الوظائف الداللية والرتكيبية والتداَمُّ

جلملة : ماذا عن اوابا وبؤرة جديد تداوليا، ِبَعدِّها ج كمثل وظيفة املفعو  تركيبيا واملتقبل دالليا

 يقو  الكفار إن يروا آية ؟

ۡسَتِمر َٞ]: عاىلتوبالعودة إىل صيغة الشرط يف قوله   [ِإَونَيََرۡواََْءايَٗةَُيۡعرُِضواََْوَيُقولُواَِْسۡحٞرَمُّ

ابرية حمددة وأغراض جماالت خت أوجدتهاكيب الذي فإّنه ال ينبغي أن نتجاهل هذا النمط من الرت

وله أن أداة لنحاة مثل =ابن السراج+ يف أصتواصلية معينة جاءت من أجلها؛ فقد عّد بعض ا

 أن =وينبغي غريها من األدوات قائال : تفيد معنى اجلزاء، وهو ما ال يتحق  معˮالشرط )إن( 

 األمساء هذه من بشيء فيها أن جيازى جيوز ال فيها )إن(  يصلح ال اليت املواضع أنَّ تعلم

جيازى بها  األمساء اليت على اجلر حرف دخل إذا هو بها، إمنا احلقيقة يف اجلزاء ألن البتة،

ضارعة عن طري  األفعا  امل جيء بهذا اخلرب يف صورة الشرطˮ، كما 2‟اجلزاء+ على يغريها مل

، وجاء املفعو  3‟لة على أنه ديدن الكفار ودأبهماليت تفيد معنى الدكمومة واالستمرارية للدال

 . 4‟واللتعظيم؛ أي إن يروا آية عظيمة يعرضˮ () نكرة يف قوله

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

                                                          ــــــ               

 س م                  °ــا         فــاـــ           فــا           فـــ             ففـــ          فــا           مفـ             ف         

 ــفـ   م                                                                                                                                    

 13ل مح                                              12محل                              11محل             
 

 م متثيل البنية التحتية كالتالي :بينما يت

 

                                                 

 114صغوي العربي األصول و االمتداد، املنحى الوظيفي يف الفكر الل:  أمحد املتوكل  1

 43، ص1981، 11عرب، مطابع الدجوي، القاهرة، طإبراهيم الشمسان : اجلملة الشرطية عند النحاة ال  2

 172ص ،والتنوير التحريرحممد الطاهر بن عاشور : تفسري   3

 31الفخر الرازي : التفسري الكبري، ص  4
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           :   ا مح (( منفـ ف: )الواو( )س¹فـ( )س }فعل{شر مس تا )رأى

 ((: )آية( متقـ مفـ مح )س)س

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

 مح

        :   ا مح (( منفـ ف: )الواو( )س¹فـ( )س }فعل{خب مس تا )قا

ح )م س: سحر: م ( فــاس: )_ }مجلة امسية{:  )س

 متقـ مفـ بؤجدمستمر(

 ما يلي: ( )ص( )م س( إىلØ)_  (²س¹اجملردة )شر( )خب( )س املخصصات تشري حيث

رغ الفا ( املوضوعØ)_  حدود احملمو ، (²س¹الشرط، )خب( صيغة اخلرب، )س صيغة)شر( : 

 معجميا، )ص( الصفة، )م س( مركب امسي .

نَتِصَٞ]يف قوله تعاىل : و َمُّ ََيُقولُوَنَََنُۡنََُجِيٞع ۡم
َ
ن من حممولني تتكو لة فعلية مركبةمج [أ

اقعة =العمل+، كما حملمو  الفعلي يف هذه اجلملة على وا)األو  فعلي والثاني امسي(، ويدّ  

 األو  هو وضوعهمخذ حدين موضوعني أساسيني، ومحموهلا الفعلي يأفأنها ثنائية احلد، 

=الفاعل+،  ذ+ والرتكيبيةالوظيفة الداللية =املنف حيمل ضمري مجع الغائب )واو اجلماعة( الذي

 ية/مجلة مقو  القو (ملوضوعه الثاني )اجلملة االمس ويسند التداولية =احملور+، والوظيفة

+، ذلك التداولية =بؤرة جديد الرتكيبية =املفعو + والوظيفة والوظيفة الداللية =املتقبل+ الوظيفة

نَتِصَٞ]ية أنه بالنظر إىل البنية التحتية للجملة االمس ا محل مدمج كمكن القو  إنه [ََنُۡنََُجِيٞعَمُّ

جلملة : ماذا عن اوابا ها جّدحّدا موضوعا، بع (َيُقولُونََ)بالنسبة للحمل الرئيس  تشكلألنها 

 الكفار ؟ يقو 

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

                                 

 س فـــ             فــا         فــا                  م             

 ــفـ   م                                                           
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         لمح                                         

 بينما يتم متثيل البنية التحتية كالتالي :

       

  : 

 فا مح : )الواو( منفـ¹فـ( )س }فعل{خب مس تا )قا  

س: )}مجلة امسية{:  (( )س)س )  ـ فا  )س(( ممنف

))م س:     ) محمتقـ مفـ 

= املتكلمني ضمري ستعملُيوضمن اجلملة نفسها،  + التعظيم ضبغر والتعيني للتحديد 

: تعاىل قولها يف كم املتكلمني، أنفس يف والتكرب الغرور صفة لبيان يؤتىوقد  املتحدث، لنفس

نَتِصَٞ] د أشهم، وذلك ما يوّلالكفار لقوتهم وج تعظيم يف الداللة هذه وتتجلى [ٌََنُۡنََُجِيٞعَمُّ

، الغرور على دالاللةلل+ ََنۡنَُ= املتكلمني بضمري أنفسهم عن للتعبري مدعاةيكون  اشعورفيهم 

 والتحديد صيصالتخ بغرض عليه، يد هو و االستعما  يف املعرفة قد ناب الضمري عن املبتدإو

 باللبس الوقوع عدم على شاهدًا يكون كي بالضمري يؤتى وقد فيه، املعنى تأكيدوراء  سعيًا

 لشيوعه جييزه البعض أن إال النحويني، أكثر عرف يف جائز غري، وذلك ووضوحه األمر وبيان

 حلكم ورتبة لفظا متأخر على الضمري عودة فيها جيب حاالت فهناك، الفصيح االستعما  يف

 تفسريه ثم مبهما، أوال الشيء بذكر التفخيم بقصد بعده، التفصيل ثم اإلمجا  أهمها بالغية

 يفسرو يوضحه مبعناه، ظاهر اسم وخربه مبتدأ، الواقع الضمري احلاالت هذه ومن، ذلك بعد

ََحَياُتَناََإِنَۡ]:  تعاىل قوله مثل املعنى، حيث من واحد شيء مانهفكأ حقيقته، َإَِلذ َِهَ
ۡنَيا  . 1[ٱدلُّ

 ذلك أهم، حيث يرى =السكاكي+ أّن ذكره ه لكونأخرى، فقد تقّدم املسند إليأما من جهة 

ˮاسم وإما ألنه عنه، للعدو  مقتضى هناك وليس األصل ألنه خمتلفة؛ إما العتبارات يقع 

 هو كقولك:  الصدارة له أن ومعروف شأن ضمري أو ألنه منطل ، كقولك: أيهم استفهام

                                                 

 37 املؤمنون، 1
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أو  أورده، إذا ذهنه يف ليتمكن اخلرب إىل للسامع تشويقا تقدكمه يف ألن وإما زيد منطل ،

 .1‟التخصيص لزيادة أو للتعظيم أو التشاؤم بتقدكمه أو للتفاؤ 

ي وما حييط نهم عنوا باملقام اخلارجإفشغلوا باملقا  وأصوله الرتكيبية ˮورغم أن النحاة قد 

وف الكالم؛ إال أن املخاطب أو ظراملتكلم أو بالظاهرة اللغوية من مالبسات تكتنفها، تتصل ب

ا يعرض يف بناء عن الفهم واإلفهام، أو لرد م هذه العناية جاءت بقدر، وذلك يف معرض الكالم

م، أو يف احلكم على نظام النحوي طلبا لالطراد احملكاملادة اللغوية من ظواهر خمالفة إىل أصو  ال

ى اللغة يف مستواها كون يف إطار احلرص علك مما يما جيوز وما ال جيوز من الرتاكيب، أو غري ذل

 .2‟العادي املألوف املوصل إىل فهمها

  : ركبة ذات اإلطار احلملي املوسعاجلمل الفعلية  امل:  ثانيا 

تها ضوعاوي على خمصصات لواح  باإلضافة ماألطر احلملية املوسعة هي احلمو  اليت حتتو

 البنية التالية :  له متثل كما ،ةساسياأل

 ملود اللواحقاحل ≪ )امسي/فعلي( املمةج احلم احلمل ≪ الرئيس احملمو  الفعلي

 تالية :الاجلملة  له لمتّثو

 َََهََٰذاَيَۡوٌمََعَِّسََٞٱۡلَكَٰفُِرونَََيُقوُل
 َۡرنَا ۡرَضََوفَجذ

َ
ۡمرَٖقَۡدَقُِدرَََٱلَۡما ءََُٱۡۡلََقَُعُيوٗناَفَََٱۡۡل

َ
َأ ى  لََعَ

 َيَۡوَمَيَۡدُع ََعۡنُهۡمَۘۡ اعَِٱَفَتَولذ ءَٖنُُّكرٍََدلذ َََشۡ َإََِلَٰ
 ۡعُينَِناََجَزا ٗءَل َِمنَََكَنَُكفِرَََََتۡرِي

َ
َبِأ

 َبَۡت َََعدَٞفََكۡيَفَََكَنََعَذاِِبََونُُذرَََِكذذ
 َۡنَاَََولََقد ۡ كِرََٖٱۡلُقۡرَءانََيََّسذ دذ ِۡكرََِفَهۡلَِمنَمُّ َلِل 
 َْ ِنذاََوَِٰحٗداَنذتذبُِعهَََُفَقالُو ا اَم  بَََشٗ

َ
إِٗذاَلذِِفََضَلَٰٖلَوَُسُعٍرَََۥ أ  َ ا َإِنذ

 ََُءۡلِق
َ
ِۡكرََُأ ِشََٞٱَّل 

َ
اٌبَأ ََعلَۡيهَِِمۢنَبَۡينَِناَبَۡلَُهَوََكذذ

                                                 

 195السكاكي : مفتاح العلوم، ص 1

 125عربية، صدراسات يف اللسانيات العبد احلميد السيد :   2
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 ََِنَََسَيۡعلَُمون اُبََغٗداَمذ ِشََُٱۡلَكذذ
َ
َٱۡۡل

 َْ بُوا ۡقَتِدرٍَأَِبََكذذ ۡخَذََعزِيزَٖمُّ
َ
َخۡذَنَُٰهۡمَأ

َ
َتََٰيَٰتَِناَُِّ َِهاَفَأ

ََعۡنُهۡمَۘۡيَۡوَمَيَۡدُعَ]تعاىل  يف قوله لفعليةابينما تبدو اجلملة  اعَِٱَفَتَولذ ءَٖنُُّكرٍََدلذ َََشۡ ات ذ [إََِلَٰ

ا التحتية؛ تشمل محال قة، فهي مجلة مركبة بالنظر بنيتهعهدناه يف اجلمل السابعما  خمالفةبنية 

) يشكل بالنسبة للحمل الرئيس هاعرتاضيا كمثله )احلمل احلد املدمج(، ألن     )  حّدا

 تداخل بعض، ويوجد بينها يف بعضها مدجمة املركبة اجلملة محو  الحقا، حيث وردت

ل احلد الحقا، وهذا )احلم )األمري( حدا الرئيس احملمو  بالنظر إىل ، وهي تشكلتركييب

 سالرئيية، إذ إن احملمو  التداوللية والرتكيبية واملدمج( حيل حمل االسم يف أخذ الوظائف الدال

 الضمري ( أوØالفارغ معجميا )ـــ املوضوع األو  وهو يد  على واقعة =العمل+، وموضوعه

 ذ+ والرتكيبيةالداللية =املنف الوظيفة حيمل القديم،الذي النحو وجوبا )أنت( باصطالح املسترت

 ةالوظيفملعرتضة( ملوضوعه الثاني )اجلملة ا ويسند التداولية =احملور+، =الفاعل+، والوظيفة

ملكونية هلذه اجلملة (، إذ كمكن التمثيل للبنية ا³مل+)الداللية =الزمان+ ويأخذ تداوليا موقع =الذي

 كما يلي :

             ـــــ                                     

        ²فــا                        ص           فـ       زم       ¹ص        °فــا         فـ            

 ³ص                                                                

 ل مندمجمح                                            محل رئيس       

 ثيلها كالتالي :فيتم مت للجملةأما البنية التحتية 

          

: )عنهم( متقـ ²(( )س¹سمح ) °( منفـ فــاØ: )_¹)س (فـ }فعل{:  وىلأمر مس تا )ت]

ـ )س }فعل{:  ي د ع] (( ²)س ³م ¹ص ـ فـا مح )¹ف  : )²(( ))س¹س: )الداع( منف

 (( ³)س ³م ³: )يوم . .( زم ص³)س[ ((²)س ³م ²( ص] 
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َِٰفُرونَََيُقوُلَ]أما يف قوله تعاىل :  ألن حمموهلا  ة  فعلية مركبةمجلفهي  [َهََٰذاَيَۡوٌمََعَِّسََٞٱۡلَك

احملمو  الفعلي يف يدّ  فعلي والثاني امسي(، و األو ) حممولنياألو  فعلي، ألنها تتكون من 

أخذ حدين موضوعني نائية احلد، وحمموهلا الفعلي يثاجلملة على واقعة =العمل+، كما أنها  هذه

الداللية  الوظيفة حيمل ( الذيضمري اجلمع املتصل )واو اجلماعة األو  هو موضوعهأساسيني، 

اجلملة ما موضوعه الثاني فهو )أ التداولية =احملور+، =الفاعل+، والوظيفة =املنفذ+ والرتكيبية

 ]ية إىل البنية التحتية للجملة االمس راالمسية/مجلة مقو  القو (، إذ بالنظ  ] 

بعني االعتبار أن احلمل  َحدًّا موضوعًا حملموله، مع األخذو يف احلمل الرئيس فإنها محل مدمج

يَۡوٌمََعَِّسَٞ]احلد املدمج   ما كمكن أن يأخذه لتداوليةوالداللية والرتكيبية يأخذ من الوظائف ا [َهََٰذَا

بؤرة جديد+ تداوليا، ِبَعدِّ دالليا و= يا و=املتقبل+احلد االسم، وهو كمثل وظيفة =املفعو + تركيب

 قو  الكافرون؟ماذا ي جلملة:عن اهذه اجلملة جوابا 

اجلملة ˮالتنبيه إىل أن  سب  بأنهبد من التذكري وللحديث أكثر عن اجلمل الفعلية املركبة، ال

شأ بني مجلتني إما العالقة اليت كمكن أن تنف، 1‟مجلة تتضّمن أكثر من محل واحد املركبة هي

، 2م إدماجون إدماج أو عالقة استقال  وعدأن تكون عالقة إدماج وتبعبة أو عالقة تبعية د

ل يشكل بالنظر مجلة مدجمة كل مح تعدˮُّ توكل+ووفقا لقاعدة اإلدماج اليت اقرتحها =أمحد امل

تسند ، حيث 3‟وضوعا أو الحقا( أو جزءًا من حد)احلد املدمج( حدا )م ئيسإىل احلمل الر

 .احلد االسمتسند إىل  اليت لرتكيبية والتداوليةاحلمل احلد املدمج الوظائف الداللية واإىل 

َََولََقدَۡ] وبالنظر يف قوله تعاىل: نَا ۡ ََِٱۡلُقۡرَءانََيََّسذ كِرَٖل دذ َمُّ َِمن ََفَهۡل ِۡكرِ لة اجلم هذه، فإن [ل 

ة =العمل+ كما احملمو  الفعلي على واقع مركبة تتكون من محل فعلي وآخر امسي، حيث يدّ 

 األو  هو وضوعهمّدين موضوعني أساسيني، وثنائية احلد، فمحموهلا الفعلي يأخذ حأنها 
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=الفاعل+،  كيبيةالداللية =املنفذ+ والرت الوظيفة حيمل ضمري مجع املتكلمني )نا(، الذي

الداللية =املتقبل+  ظيفةملوضوعه الثاني )القرآن( الو ويسند فة التداولية =احملور+،والوظي

 =احملور+ . الرتكيبية =املفعو + والوظيفة التداولية والوظيفة

ِۡكرَِأن احلد الالح  ) يالحظوما   يف تموقعالداللية =العلة+، ي الوظيفة حيمل ( الذيلِل 

داخلية  خارجية أو تداولية وظيفة تركيبة، وال وظيفة حيمل الˮألنه  املوقع )ص(، وذلك

ركبة يف هذه اجلملة امل ، كما أن احلمل املندمج1‟الثاني أو الصدر األو  يف موقع التموقع ختوهلا

كِرَٖ] دذ احملمو   ة يتكون من مركب ظريف هوهو محل امسي يتكون حمموله يف اجلمل [َفَهۡلَِمنَمُّ

(، كما أنه أحادي ‟ناكهˮالقديم )اسم اإلشارة  النحو املقّدر باصطالح( أو Øالفارغ معجميا )_

كِرَٖ)ع اجملرور لفظا املرفوع حمال ألنه يتكون من موضوع واحد وهو املوضو احلد دذ  ، وهو يؤدي(مُّ

 =احملور+. والوظيفة التداولية الرتكيبية =الفاعل+ الداللية =احلائل+ والوظيفة الوظيفة

 حسب البنية املوقعية التالية : لتمثيل هلذه اجلملةوعليه، فإنه يتم ا

                                                __     

 ص م          ºفـا          ¹م          ف      فــا         مفـ             ص         ¹م          
 

 الي : البنية التحتية للجملة كالت تكونبينما 

 

 

نَاَََولََقدَۡ ۡ كِرََٖٱۡلُقۡرَءانََيََّسذ دذ ِۡكرََِفَهۡلَِمنَمُّ  لِل 

: )¹)س (فـ }لفّع{تا )يّسر  خب مض]  ²(( منفـ فا مح )س¹( )س: اهلل :(   ) 

): ³ـ مفـ مح )ستق(( م²)س  )⁴)س بؤجد عل(( ³)س( :    ) ( ¹)س

 [عل بؤجد
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َۡعن =جماهد+ أنه فّسر ) +الطربيوبشأن هذه اآلية فقد روى = ، 1( مبعنى هّوناهٱۡلُقۡرَءانََنَاَيََّسذ

نَاَََولََقدَۡ]وقا   =الفراء+  ۡ كِرََٖٱۡلُقۡرَءانََيََّسذ دذ ِۡكرََِفَهۡلَِمنَمُّ ب ُيحفظ اتلحفظ، فليس من كل [لِل 

ملواعظ الشافية، عاظ واالّدكار، بأن شحناه با=الزخمشري+ أي سهلناه لالت. . وقا  2ظاهًرا غريه

 .3وصرفنا فيه من الوعد والوعيد فهل من متعظ

َْ]أما يف قوله تعاىل :  ِنذاََوَِٰحٗداَنذتذبُِعهَََُفَقالُو ا اَم  بَََشٗ
َ
إِٗذاَلذِِفََضَلَٰٖلَوَُسُعرٍَََۥ أ  َ ا  تقّدمفقد ، [إِنذ

تباعه وأن يكون مبعوثا يث أنكروا أن يكون البشر ممن يصح اح اإلنكاري،املفعو  يف االستفهام 

بدليل  4ًاأن الرسو  " جيب أن يكون ملك من عند اهلل، فإنهم كانوا ينكرون ذلك، ويرون

ِۡثلَُنا] قوله : َم  َبَََشٞ نُتۡمَإَِلذ
َ
نََيتََ]، وقوهلم : 5[إِۡنَأ

َ
ِۡثلُُكۡمَيُرِيُدَأ َم  َبَََشٞ إَِلذ  َ َلََماََهََٰذا َفَّذ

ََُعلَۡيُكۡمََولَۡوََشا َءَ اََسِمۡعَناَبَِهََٰذاَِِف ََءابَا ئَِناََٱّللذ نَزَلََمَلىئَِكٗةَمذ
َ
لِيَََۡل وذ

َ
 6[ٱۡۡل

َ)تعاىل  هلقووقد وردت اهلمزة يف 
َ
اأ االستبعاد، وما ذكره لالستفهام اإلنكاري والنفي و (بَََشٗ

اطب اهلل تعاىل ، فال تعارض بني املعنيني، أي خأبو حيان من التقرير يقصد به التقرير بالنفي

 قريشا والناس بعدهم، فأمرهم بذكر نعمه.

 رٌفح ِقبل أنه منˮالطلب؛  جلملة الرئيس املكوِّن االستفهام هي ، فإن أداةمعلوموكما هو 

 مًا عليهامتقدِّ يكون أن فوجب االستخبار؛ إىل اخلرب من فنقلها خربّية، تاّمٍة مجلة دخل على

 يف تؤثِّر ليتا حروف املعاني شأن _ الّصدارة حيث من _ ، وشأنها7‟فيها املعنى ذلك ليفيد
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 مضمونه، ر يفويؤثِّ الكالم معنى يغّير ما كلˮَّوما ال جيب ان نغفل عنه هو أّن   اجلملة، معنى

 1‟التنبيه واالستفهام النفي وحروف كحروف؛ الصدر فمرتبته حرفًا، وكان

 حنوو والعرض والتمين واالستفهام للشرط كان إّنماˮفـ  اللبس؛ خشية ذلك وراء ّروالّس

 املغيِّرب ُيصدَّر مل الكالم الذي يبين السامع ألّن التصّدر؛ مرتبُة الكالم معنى ُيغيِّر ممّا ذلك

 أهو ر :املغيِّ بذلك إذا مسع السامع يهدِر مل يغيِّره، ما بعده جييء أن ُجوِّز فلو أصله، على

 2‟ذهنه لذلك فيشّوُش من الكالم؛ بعده سيجيء ملا ُمغيٌِّر أو بالتغيري، قبله ما إىل راجٌع

 النظام جهة تكفُّل من هذا اللفظ على وتقدُِّمه أنفسهم يف املعنى متّكن أدّلة من ذلك وكان

 من وأما ببيان، وهي اإلبالغ اللغوي، االتصا  غاية إىل سعيًا الّلبس بأمن لّلغة النحوي

 االعتناءو االهتمام يقتضيه عناصر مجلتها سائر عن االستفهام أداة فتقديم البالغّية الوجهة

عنيك وي يهمُّك ملا يكون إّنما الطلب أّن خيفى وليسˮهذا:  تقرير يف +السكاكي= به، يقو 

 ٌةجهٌة مستدِعي ُمِهما الشيء كوَن أّن سب  وقد مبنزلٍة، عندك وعدُمه وجوُده ملا ال شأُنه،

 3‟لتقديما الكالم ووجوَب صدَر االستفهام كلمات لزوُم ُيعجبهك فال الكالم؛ يف لتقدكمه

 مقّدمًا االستفهاُم جاء اهلمزة، فقدلالستفهام يف اجلملة املصّدرة ب الرتكيبيِة البنيِةوبالنظر إىل 

 هو إمنا والسؤا  واقع، ذلك ألّن أمر االتباع بعدها؛ يأِت بفعل الفعل ومل على االسم فيه

سو  رض منه اإلنكار على الرغري حيقيقي بل ورد جمازًا، الغˮفاعله، لذلك فاالستفهام  عن

لبشر، وهم ايكون من جنس أعلى من جنس  " النبوة والرسالة ألنه من جنسهم، وطلبوا أن

كاٌر منهم أن تتبع لى سبيل أقوى، أما )واحدًا( فإناملالئكة، وداللة لفظة )منا( تفيد املماثلة ع

 . 4‟د زعمهم _وحرية وجنون _ على ح م يف تيٍهُهاألمة رجال واحدا، وإن فعلوا ذلك َف
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ُءۡلِقََ]أما قوله تعاىل : 
َ
ِۡكرَُٱَأ َََّل 

َ
اٌبَأ اٌبَ)املكون  نفإ، [ِشََٞعلَۡيهَِِمۢنَبَۡينَِناَبَۡلَُهَوََكذذ ُهَوََكذذ

ِشَٞ
َ
 جبملة تتميز الذيل وظيفة جتعل ليتاجلملة، مبقتضى القاعدة املوقعية، ا مؤخرة شغل (أ

ِشَٞ) اجلملة، محل عن خارج الذيل موقع أهمها أن اخلصائص من
َ
اٌبَأ  اجلملة يف (ُهَوََكذذ

 ضوعهمواحملمو   هذا أخذ أن احملمو  الفعلي =ألقَي+، فبعد موضوعات من موضوعا ليس

 محل استكمل بعد أناالختياري =عليه من بيننا+، و =الذكر+ والحقه اإلجباري األساس

 لبس + ليوضح³مالذيل = دور ، جاء] ²، ص¹ص فـا، فـ، [الداخلية  مواقعه كل اجلملة

(، ¹باملكون امللح  )ص املتصلة السابقة املعلومة ن يعدِّ هي أاالستفهام، إذ أن وظيفة الذيل 

 اإلنكار والتكذيب واالحتقار والذم . وهي

ُءۡلِقََََ
َ
ِۡكرَُٱَأ ِشََََََٞعلَۡيهَِِمۢنَبَۡينَِناَََّل 

َ
اٌبَأ  بَۡلَُهَوََكذذ

 يل تصحيحبؤ جد                                    ذ                         

َْ] تعاىل : قولهأما يف  بُوا ۡخذََأَِبََكذذ
َ
َخۡذَنَُٰهۡمَأ

َ
ۡقَتِدرٍَتََٰيَٰتَِناَُِّ َِهاَفَأ جل ن اهلل عز وفإ،  [ََعزِيزَٖمُّ

غ يغة الثانية أبليقل : =قادر+، ألن الص إىل صيغة =افتعل+ فلم =الفاعل+ صيغة عن عد قد 

 الغضب، قوة الصادر عن األخذ شدة بّينت إذ كما أنها حتق  قيما تداولية وإبالغية أخرى،

جهة، أما  ، هذا منالقادر البسطة من يف أبلغ فاملقتدر القدرة، بسط على الداللة أفادت كما

َخۡذَنَُٰهمَۡ]الفعل  وردمن جهة أخرى فقد 
َ
 والذا  خاءـوال اهلمزة نأليحق  وظيفة مقامية؛ ل [فَأ

 

 :+اخلليل= قا ، خذاأ آخذه الشيء خذتأ تقو ، هومجع الشيء َحوهز صلواأل، واحد صلأ

ˮمن بد ال وهنا، 1‟ؤآخذةم بذنبه وآخذه، سرياأل: يذواألخ التناو  وهو، العطاء خالف هو 

 قو ت ال نكأ ترى الأ، خاصة سللنف الشيء أّخذ التناو  ّنأ ˮ وهو والتناو  خذاأل بني التفري 

 وداملقص القليل خذأ، لتناو ا وقيل، عمأ خذفاأل، لزيد خذتهأ تقو  كما، لزيد الشيء تناولت
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 دالالت ما، أ1‟قصد غري من خذتهأ ويقا ، اليه قصد غري نم كذا تناولت يقا  ال وهلذا، اليه

 دتر الذي السياق حبسب عددةومت، كثرية فهي الكريم نآلقرا يف ومعانيها( آخذ ـ أختذ ـ أخذ)

َخۡذَنَُٰهۡمَ]عاىل: يف قوله ت( أخذ) الفعل خرج فقد، فيه
َ
ۡقَتِدرٍَفَأ ۡخَذََعزِيزَٖمُّ

َ
 عّذب) نىمعإىل  [أ

ۡخُذَرََََوَكَذَٰلَِكَ]: تعاىل قوله يف كما(، وعاقب
َ
َخَذَأ

َ
أ  َ ۡخَذهََُٱۡلُقَرىََٰب َِكَإَِذا

َ
َأ إِنذ َٗۚ ََظَٰلَِمٌة ِۡلٞمَََۥ َوَِهَ

َ
أ

بَِ] :تعاىل قوله ويف، 3عذبها أي القرى أخذ، 2[َشِديدٌَ
ۡ
ِينََِلَفِرَۡعۡوَنَوَََءاََكَدأ ِمنََقۡبلِِهۡمََۚٗٱَّلذ

بُواَْأَِب َخَذُهُمََكذذ
َ
فَأ َُتََٰيَٰتَِنَا وَََٱّللذ َُبُِذنُوبِِهۡمَۗۡ  سببب اهلل عاقبهم يأ اهلل خذهمأ، 4[ٱۡلعَِقابََِشِديُدََٱّللذ

َْ] :تعاىل قوله ويف ،5ذنوبهم ابِيََََفَعَصۡوا َرذ ۡخَذٗة
َ
َأ َخَذُهۡم

َ
َفَأ ََرب ِِهۡم  مبعنى أخذهم، 6[ةًَرَُسوَل

َ]:  تعاىل قوله يف وكذلك، 7عاقبهم ََِفلَُُكً َخۡذنَاَب
َ
ََذۢنبِهَِأ َعلَۡيهََِحاِصٗباََوِمۡنُهمََۖۦَ رَۡسۡلَنَا

َ
ۡنَأ فَِمۡنُهمَمذ

َ َخَذتُۡه
َ
َأ ۡن ۡيَحةَُمذ ََٱلصذ َبِهِ ۡنََخَسۡفَنا ۡرَضََوِمۡنُهمَمذ

َ
ََٱۡۡل َََكَن ََۚٗوَما ۡغَرۡقَنا

َ
َأ ۡن َمذ ََُوِمۡنُهم ِۡلَۡظلَِمُهۡمََٱّللذ

نُفَسُهۡمَيَََوَلَِٰكنََكََ
َ
َ.  ناعذب أي:  بذنبه ذناأخ، 8[ۡظلُِمونََنُو اَْأ
عالقة اليت لحييل إىل أن ا، 9‟تتضّمن أكثر من محل واحد ˮ ركبةامل احملموالتوالقو  بأّن 

ن إدماج أو عالقة دماج وتبعبة أو عالقة تبعية دوكمكن أن تنشأ بني مجلتني إما أن تكون عالقة إ

تعد مجلة ˮحها =أمحد املتوكل+؛ إذ ، ووفقا لقاعدة اإلدماج اليت اقرت10استقال  وعدم إدماج
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أو الحقا( أو  )احلد املدمج( حدا )موضوعا يسل يشكل بالنظر إىل احلمل الرئمدجمة كل مح

 .1‟جزءًا من حد

 وإضافة الداخلي، ونظامه بنيته بتماسك يتميز كريمإىل أن القرآن ال التنبيهوأخريا جيب 

، التداولي الوظيفي طابعه يشكل الذي ذلك اجلانب يف تتمثل مبيزة أخرى يتميز فهو هذا، إىل

وبني  به، مؤمن املخاطبني: بني أحوا  حبسب القرآني النص تراكيب تنوع يف ذلك ويتجلى

من  حالة توبته . . فكل ترجى ومعاند إكمان، منه يرجى ال وبني كافر مرتدد عنه، مشكك فيه

ل، إذا مت ات الكركمة يف هذا الفصخاصا، وهذا ما رامته تراكيب اآلي لغويا تركيبا تتطلب هؤالء

رب من ذهب إىل ثري من الباحثني والدارسني العالنظر إليها من منظار النحو الوظيفي، فهناك ك

كتفا إىل كتف  للغة احلديث، بل وتقف بكربياءأن هذه النظرية تنافس الكثري من نظريات علم ا

لرتاث العربي، وإىل في، فهي نظرية هلا عراقتها يف اريات ذات التوجه الوظيمع غريها من النظ

ن يعّدها امتدادا له قل اللسانيات الوظيفية، بل هناك مُيرجعها كثري من املشتغلني حب الرتاثهذا 

ه يف أحباثهم =فجمهور النحاة مل يزيدوا ب دون زيادة فيه على حد قو  =ابراهيم مصطفى+ :

بها =عبد القاهر+ رون منهم أخذوا األمثلة اليت ضروال اهتدوا منه بشيء، وآخ النحوية حرفا،

 2بيانا لرأيه، وتأييدا ملذهبه+
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روف مقامية معينة ويف عبريها عن وظيفة ُخصَّت بها يف ظُتَحلَُّل البنيات الرتكيبية انطالقا من ت

ويبدو أن إشارة ˮوف  بنية الرتكيب وشكله  سياقات حمددة، وعلى أساس من هذا يكون الكالم

لو من معقولية، على ور يف حتديد رتبة املكونات ال ختالعرب القدماء إىل أن الوظائف الداللية هلا د

 .1‟مستوى احلدس على األقل

على عالقتها  يف حتليل البنيات والرتاكيب تركز الدراسات اللغوية ذات التوجه الوظيفي

ويون العرب و والبالغة، وذلك ما أقّره اللغبوظائفها التداولية، من خال  املزج بني النح

هذا ال يعين  لوظيفي_التداولي املعاصر، لكنالقدامى، إذ مل يكونوا بعيدين عن روح الدرس ا

يف العربية قام  منهج النحاة يف وصف الرتاكيبˮألن  صورات واملبادئ واملنطلقات، ذلكتطاب  الت

دها املعنوية اليت ودها الصرفية والنحوية، وأبعامن خال  إفراد باب لكل وظيفة، فّصلوا فيه قي

ب ى يربز فيها اجلانانب الوظيفي أو الرتكييب، وأخرتتفاوت فيها الوظائف؛ فمنها ما يربز فيها اجل

   2‟الداللي، وثالثة يربز فيها البعد التداولي

حث إىل تقسيم المسية يف سورة القمر، عمد الباص للجملة اصُِّخويف هذا الفصل الذي 

ة وأخرى مركبة، حو الوظيفي إىل مجل امسية بسيطهذا النوع من اجلمل وف  ما ارتضته نظرية الن

لنفي يف هذه السورة األخذ بعني االعتبار أن امع  ثم النظر فيها من حيث كونها مثبتة أو منفية،

الصيغ، من ضمنية جلية يف بعض الرتاكيب والكركمة مل يرد بشكل صريح، ولكن بدت صوره ال

 . الوظيفيةت الالدالعارضة اليت كانت حبلى بال األدواتبعض  حتدثه اخال  م

 

 

 

 يمسية البسيطة :اال اجلمل:   األولاملبحث 
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 االمسية ةعامة واجلمل اجلمل تركيب مكونات رصد على أساسه يف قائما البحث هذ

 هذه يف املستعملة املتعددة مبستوياتها وأمناطها واخلربإ بتدامل، أي اجلملة اليت تنحصر يف خاصة

 الكيفية فهم يستوجب اللغة فهم أن فكرة منا منطلق النص، داخل تهاالدال لبيان السورة؛

 الذي للسياق إّن حيث من، النص بناء يف أثًرا املوقف لسياق وأن النصوص، بها تعمل اليت

 .السمة تلك حبسب معينة ألفاظ فيه فرتد خاصة، تعبريية مسةات اآلي فيه ترد

 هي إذ ،1مكتوب أو منطوق كالمي شكل أصغر( فعلية أو امسية) البسيطة اجلملة تعد

 إليه املسند تقدم فإذا، األخرى إىل إحداهما أسندت كلمتني من هلا صورة أبسط يف تتكون

 كانت _فعال املسند وكان _ إليه املسند على املسند تقدم وإذا امسية، اجلملة كانت املسند على

 .فعلية اجلملة

 سياقها نظام يف تتضمن انهفإ الصغرى، الكالمية الوحدة هي البسيطة اجلملة كانت وملا

 حسب تعقيدا، وأكثر أوسع تركيب يف إدخاهلا إمكان مع واحدة، إسنادية عملية الرتكييب

 اسم كل فاملبتدأ االبتداء، باب هذا: = سيبويه قا ، 2املقام ومتطلبات السياق، مقتضيات

  . . عليه مببنى إال يكون ال فاالبتداء رفع، عليه واملبين واملبتدأ الكالم، عليه ليبنى ابتدئ

 ّفقدم ومسند، إليه مسند أي ،3+إليه ومسند مسند فهو عليه، بعده ما واملبين األو  فاملبتدأ

 . وأخر

 هإلي مسند من يتكون لغوي تركيب انهبأ البسيطة االمسية اجلملة تعريف كمكن هنا ومن

 اسياألس والغرض هذا، عليها السكوت حيسن فائدة يفيدان هلما، صورة أصغر يف ومسند

 داللة غري من إليه، للمسند املسند إثبات هو مختلفة،ـال بأمناطها االمسية باجلملة التعبري من
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 إذا واالستمرار الدوام ابه يقصد وقد األصلي، وضعها حيث من واستمرار، جتدد على

 فعلية مجلة خربها كان إذا واحلدوث التجدد ابه يقصد وقد ذلك، على قرينة دلت

 أو امسيا مركبا موهلاحمˮلوظيفي _ هي اليت يكون النحو ا منظور_ من  االمسيةواجلملة 

 .1‟االمسية للجملة للبنية املوقعية العامة أو ظرفيا، وفقا أو حرفيا ِصِفًيا

 يمسية البسيطة املثبتة :اال اجلملأوال : 
االسنادية، وإمنا  قاتالعاليت مل تتعدد فيها سب  الذكر أن اجلملة االمسية البسيطة هي ال

 البنية التالية :  اهل متثل كما، واحدةتضمنت عملية إسنادية 

 لواحق حملود ≪ ةوضوعات لودحم ≪ خمصص االثبات ≪ الرئيس مسياحملمو  اال

 تالية :الاجلمل  اهل لمتّثو
 َٞ ۡسَتِمر  ِسۡحٞرَمُّ
 َٞ ۡسَتِقر ۡمرَٖمُّ

َ
َأ  َوُُكُّ

 ََٞهََٰذاَيَۡوٌمََعَِّس 
 َََٞمُۡنون 
 َٖكِر دذ ََفَهۡلَِمنَمُّ
 َٖنَقِعر ۡعَجاُزَََنٖۡلَمُّ

َ
نذُهۡمَأ

َ
 َكأ

 ٍَإِٗذاَلذِِفََضَلَٰٖلَوَُسُعر  َ ا  إِنذ
 َْذُهمََِۡلذاَقةَِٱإِنذاَُمۡرِسلُوا  فِۡتَنٗةَل
 ََٞۡتَض َِشٖۡبَُّمُّ  ُُكُّ
 َٞنَتِص  ََنُۡنََُجِيٞعَمُّ
 ٌَۡسَتَطر ََصغِرٖيََوَكبرِيَٖمُّ ََوُُكُّ

                                                 

 41 ص ، 1987الرباط،  عكاظ، ة، منشوراتأمحد املتوكل : من قضايا الرابط يف اللغة العربي  1



+لولوظيفتها بنيتها= يف سورة الدقمرمسي  اجلمل  اال                                                                      لثالثا الفصل

019 

 

]ويف تفصيل اجلملة االمسية يف قوله تعاىل:    ] سيطةب، فإنها مجلة امسية 

اجلملة  ذهه احملمو  يف، و1‟ظرفيا أو حرفيا أو صفيا أو امسيا مركبًا حمموهلا يكونˮ؛ إذ مثبتة

أو املقّدر  (Øرغ معجميا )ـــوضوع الفاه هو املحدو، []اسم يتكون من مركب امسي هو 

الداللية  الوظيفة رة عادة(، وهو يؤديالقديم )الضمري احملذوف أو اسم اإلشا النحو باصطالح

 =احملور+ . التداولية الرتكيبية =الفاعل+ والوظيفة =الصفة+ والوظيفة

]يف قوله تعاىل تدإ كما كمكن القو  _ بهذا الصدد _ إّن حذف املب   ]   جاء لتحقي

أو  كلمة حبذف يكون ما هوˮالبالغيني  اصطالح يفأغراض مقامية تداولية حبتة؛ فاحلذف 

 القاهر =عبد قاله ما هو وصف ، وأدق2ُّ‟احملذوف تعني قرينة مع مجلة من أكثرأو  مجلة

 ترى فّإنك شبيه بالسحر، األمر، عجيب املأخذ، لطيف املسلك، دقي  باب هوˮاجلرجاني+ 

تكون  ما أنط  وجتدك لإلفادة، أزيد اإلفادة عن والصمت الذكر، من أفصح الذكر ترك به

أن للحذف  البالغة رأى كثري من علماء ، وقد3‟تنِب مل إذا بيانًا تكون ما وأمت تنط  مل إذا

 نفسها؛ البالغة بعضهم عّده وقد الكالم، سائر على ويفضلونه فكانوا كمتدحونه مميزة، مرتبة

يف كتابه :  =سيبويه+ ، ويقو 4‟اإلقتضاب البالغة قا  : حسن عن =الرومي+ ُسئلˮفقد 

ˮفقد 5‟ذلك وأشباه أدر وال يك مل ذلك غري الكالم يف وأصله حذف فمما ،ˮإىل أشار 

وهو  احملذوف على االستدال  كيفية وبّين بالرتكيب أو بالصيغ متصاًل كان احلذف سواء وقوع

  حذفـال أّن جين+ =ابن ويقرر باألصلية والفرعية، ُيعَرف ما
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 .1‟واحلركة واحلرف واملفردة اجلملة يعرتي

ة ملا حظي به من اهتمام  هذه اجلملة _ يكتسي أهمية بالغهو الشأن يف كما_  املبتدإإال أن حذف 

 من ُيبتدأ به ما على شاع استعماهلا للداللة اليت النحوية املصطلحات النحاة، إذ يعدُّ املبتدأ من

 واملبتدأ، الكالم، عليه لُيبهَنى ابتدَئ كلُّ اسٍم فاملبتدأˮعرفه =سيبويه+ قائاًل :  فقد األمساء،

 ومن األمساء من عوامل جردته ماˮيف أصوله بأّنه  السراج+ =ابن ، وعرفه2‟والعوامل غريه

باالسم،  فيه يبتدأ به، واملبتدأ مبتدأ لثاٍن أواًل أن جتعله فيه القصد وكان واحلروف األفعا 

 .3‟احلديث قبل عنه احملدث

 يف خالفهم إذ له؛ السابقني شبيهًا بتناو  املصطلح هلذا تناوله يكن فلم =اجلرجاني+ أما

ُم ويدهَع ، 4‟ليخرب عنه به يؤتى إّنما أن املبتدأˮإىل  إشارته ذلك مفهومه، ومن إىل اإلشارة

 همبتدأ ألّن املبتدأ كان أواًل، بل به منطوق ألّنه مبتدأ مل يكن املبتدأ إنˮالّدالئل:  يف قوُله ذلك

 قد مجع للمبتدإ، تناوله يف =اجلرجاني+ أن يتبني ذلك ، ومن5‟املعنى له ومثبٌت إليه مَسند

 األخرى، الوظائف مع اإلسناد جيمع الرتكييب الذي واملعنى الوظيفي )اإلسناد(، املعنى بني

 تعليُله ذلك النظم، ويدهَعُم يف الداللية نظريته إىل استنادًا وذلك الداللي، إىل الناتج وصواًل

 جهة من واجب، حكم هو التقديم هذا أن إىل فأشارلفظًا،  اخلرب على املبتدإ ملسألة تقديم

 املعنى به يثبت الذي هو أن اخلرب حني يف إليه، ويسند املعنى له يثبت الذي هو أن املبتدأ

 املبدأ ال هذا احلكم، فرض الذي هو وإيصاله، املعنى إثبات يف املبدأ الداللي أن أي ويسند،
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 ذلك كان ولو به، مبدوء مقدم اللفظ يف ألّنه املبتدأ )مبتدٌأ(؛ أن إىل الذي ذهب اللفظي

 أخرى، حنو أحوا  يف مبتدًأ كونه عن املبتدأ خيرج أن لكان ينبغي صحيحًا،

 فيه والنيُة اللفظ يف مقدما خربًا إن هناك القو : استحالة عن فضاًل قوهلم : منطل  زيد،

 =اجلرجاني+ ورأي يتف  ما احلاجب إىل ابن لكافية شرحه أشار =الرضي+ يف وقد ،1التأخري

 احلكم، قبل من وجوده والبد عليه، حمكوم أّلنه التقديم، املبتدإ أصل ّإمنا كانˮبقوله :  هذا

 =اجلرجاني+ _ يكون ، وبذلك2‟عليه احلكم قبل ذكره ذكره يكون أن أيضًا اللفظ يف فقصد

 ومن سبقه =سيبويه+ خالف املعنى _ قد إيصا  يف الداللي املبدإ تفسريه للمبتدإ اعتماداً على يف

 أن من الباحثني بعض ذهب إليه ما خطأ يثبت ما الكالم هذا يف العلماء، ولعّل من

 احملاوالت ورث أن سبقوه، فبعد ممن للنحويني للمبتدإ كان متابعًا استعماله يف =اجلرجاني+

 املعاني إزاء األلفاظوضع  دائرة من اخلروج حاو  تفهم، يف واستيعابًا السابقة دراسًة النحوية

 أن يريد اليت املعاني مقتضيات حسب على عملية الرتكيب إىل األمر ذلك متخطيًا فحسب،

 وهو النحوي، نظامها خال  للغة من الفكري للنظام اخلاصة املكانة مّؤكدًا يعرب عنها املنشئ،

ذلك:  يف يقو  املبتدأ، إذعرضه  معنى اإلسناد واإلخبار يف بني أن كميز إىل به ادى الذي األمر

ˮمن  أنه وهي اإلخبار، يف ليست فائدًة أن يف اإلسناد اإلخبار، غري جمرى جمراه اإلسناد إن

يكون  األمر ال إذ زيد، حنو : ليضرب األمر كفعل عليه اإلخبار اطالق يصح ال ما األفعا 

حقيقة  ألن اإلسناد، عليه يطل  أن ويصح والكذب، دخله الصدُق ما اخلرب إن حيث من

 ملا يصلح فاإلسناد ومالمسًا، وجعله متصاًل إليه وإمالته الشيء إىل الشيء إضافة اإلسناد

 أعم من إن اإلسناد أي ؛3‟اإلسناد له يصلح ما لكل يصلح ال اإلخبار، واإلخبار له يصلح

 .اإلخبار
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 باملسند وثيقًا ارتباطًا يف )النظم( مرتبطة نظريته =اجلرجاني+ جعل ذلك من وانطالقًا

 ُتوّفر لنا اليت اإلسناد، قاعدة على اللغوي اخلطاب داللةˮوقضاياهما، فأقام  إليه واملسند

 فقضية ؛1‟اإلسناد إليه وناقل وهي : املسند واملسند اإلبالغ عملية يف أطراف ثالثة إىل النظر

 حتليله يف عليها =اجلرجاني+ اعتمد أساسًا كانت ببعض، بعضها ارتباط يف اإلسناد بشقيها

 نفسك إىل رجعت إذا أنك واعلمˮقوله :  يف ذلك أشار إىل وقد اجلمل، لرتاكيب الداللي

 ببعض، بعضها حتى يعل  ترتيب وال الكلم، يف نظم ال أن شك يعرتضه ال علمت علمًا

 خيفى وال عاقل جيهله ال ما هذا تلك، من هذه بسبٍب وجتعل بعض، على بعضها ويبنى

  .2‟الناس أحد من على

 املسند وهو اإلسناد، نظام من األو  للعنصر جعل قد +اجلرجانيأن = إىل االشارة وجتدر

 حلكما بناء على وذلك خرب،ـحقيقة ال فعليه تتوقف خاصة، أهميةعنه(،  مخربـأو)ال إليه

 اإلبالغي. الكالم من للسامع حبصو  الفائدة مرتبط وهو عدمه، أو املعنى بوجود

 حذُفه حيث من حالة املبتدإ، إليه يف عن املسند =اجلرجاني+ حديث من الرغم وعلى

 من املناسب يف موضعه عنه احلديث سيأتي مما وتأخرُيه، وتقدكُمه وتعريُفه وتنكرُيه، وذكُره،

 مواالهتما العناية بقدر يكن مل هذا، =اجلرجاني+ أن حديث للباحث يبدو فإن الذي البحث،

 الذي العنصر أن اخلرب هو عائدًا إىل ذلك يف الّسبب يكون ورمبا للخرب )املسند(، الذي أواله

 أواًل دراسة املعنى على أساسًا قائمة عنده، النظم ونظرية النظام اإلسنادي، يف به، يتم املعنى

 .وآخرًا

 لكونرًا اإلسنادية؛ نظ بالرتاكيب إال معنيًا يكن مل الداللي درسهوعليه فإن =اجلرجاني+ يف 

 ن أّناإلبالغ، ناهيك ع مبهمة تضطلع ال إذ إنها ؛وظيفية غري اإلسنادية، مجل غري الرتاكيب
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 للرتكيب، البنية الشكلية يف تغيري وأي اإلسناد، نظام مع متالزمة الداللية من الكالم الفائدة

 .املعنى يف تغيري عليه يرتتب

 لشهادة أو العبث عن أو لالحرتاز املقام لضي  حيدف وقد رأى =السكاكي+ أن املبتدأ قد

 أمثاهلا إىل يهتدي ال املقام يقتضيها أخرى ملناسبة أو التصريح عدم إىل للقصد القرينة أو

نَزۡلَنََٰهاََوفََرۡضَنََٰهاَُسوَرةٌَ]يلي:  ما منها كثرية بأمثلة السليم، مستشهدا العقل
َ
[أ

يقل:  مل ، إذ1

ََوَما َ]وقوله:  ،أنزلناها سورة هذه ََٰكََماَهَِيۡه ۡدَرى
َ
ََحاِمَيُۢة  ١٠أ  نار يقل =هي مل إذ 2[نَاٌر

إليه  القصد عارَف السامع يكون أن هي إليه املسند حذف تقتضي اليت فاحلالةحامية+، ومنه 

َاملسند . ذكر عند له ومستحضرا
]اىل يف قوله تع املبتدإ حذفوعليه، فإن       ]  : و( )هذا أو ه]وتقديره  

    ] اَله إىل ومثل هذا احلذف ُيرِجع اإلمام =الرازي+ مجˮصف مبا أنه بلغ يف إستحقاق الو

، فهو 3‟ملبالغةا و حبسب دعوى املتكلم على طري له، سواء كان يف نفسه كذلك أ ُجِعل وصفًا

 يفيد معنى املطابقة بني احملذوف ووصفه.

]يف قوله تعاىل:  االمسيةأما اجلملة          ] موال فهي بسيطة ألنها تضم حم

]واحدا    ] وهوضوع وحّده املامسي،  جاء متكونا من مركب [    ] وهو يؤدي 

 =احملور+ . التداولية والوظيفة يبية =الفاعل+الرتك الداللية =الصفة+ والوظيفة الوظيفة

                                                 

 11النور :   1

 11 _ 11القارعة :   2

، 1992ريوت، دط، حتقيق أمحد حجازي السقا، دار اجليل، ب الفخر الرازي : نهاية اإلجياز يف دراية اإلعجاز،  3
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 )ن من جعل اجلملة االمسية والبد من التنويه إىل أن هناك من املفسري     ) 

ملبتدإ ، كما أّن تعريف ا1كنتيجة هلا مثل =الزخمشري+ ( )معطوفة على 

 روفـلظوايه ــذي قيلت فـمقام الـّددها الــت بعد تداولي حية ذاـافة، له وظائُف إبالغـباإلض

؛ 2عالقة تبعيةبوظيفة بط بالترها تالبنية ألن واملالبسات اليت أنتجت هذا اخلطاب وفقا هلذه

 أو ريًفاعت بالثاني األو  إلفادة فصل غري من إليه وإيصاله آخر إىل اسم نسبة هي إلضافةفا

 سائر دون بعينه الشئˮ به يراد ألنه إليه باملضاف معرفة صار وإمنا، ختفيفه أو به ختصيصه

 اوإّم، منهاا أكثر اختصار طري  السامع ذهن يف إحضاره إىل للمتكلم ليس ألنه اإّم، 3‟أمته

 .4إليه املضاف لشأن تعظيما لتضمنها

نكر أو معرف ضاف إليه، وهي تضاف إىل مفرد ممعنى االستغراق فيما ت( ُُكَُّوتفيد لفظة )

لك النكرة، ويكون كل فرد مما دلت عليه ت ا علىوالفرق بني هذه وتلك فإن األوىل تكون داللته

كل جزء من أجزاء منه، مبعنى أن احلكم ثابت ل االستغراق ألجزاء اجلنس الذي أضيفت إىل واحد

معناه أن  [ ]، وملا قا  عز وجل : 5سالنكرة، ويلزم منه اإلحاطة جلميع أفراد اجلن

، فأقام )أمر( مكان 6وع يف الدنيا أو يوم القيامةكل أمر من األمور آيل إىل املستقر؛  أي الوق

 ة والشمو .إذ ترد لفظة )كل( على سبيل اإلحاط )أمور(،
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مسي موهلا اسم يتكون من مركب امجلة امسية بسيطة، حم، [َهََٰذاَيَۡوٌمََعَِّسَٞ]وقوله : 

الداللية =الصفة+  الوظيفة ، ويؤدي[َهََٰذا] هو اسم اإلشارة وضوعه املحدو، [يَۡومٌَ]هو 

 =احملور+. التداولية الرتكيبية =الفاعل+ والوظيفة والوظيفة

سَم اشارٍة، ويعّد يالحظ أن املبتدأ قد ورد ا [َهََٰذاَيَۡوٌمََعَِّسَٞ]واملتأمل يف اجلملة االمسية 

 ةـللدالل عِضُو اسم كلهو  اإلشارة اسميرون أن  لنحاةاوروده َمْلَمًحا سياقيا وتداوليا ُمهًما؛ ف

 ،‟املبهم السماˮ+ تسمية سيبويه= عليه وأطل ، 1املسمى ذلك اىل وإشارة معني مسمى على

 ىلإ إشارة أمساء صارت ألنها معرفة صارت مناإوˮة امساء اإلشارة: معرف ّعلة عن قا  وقد

 طةبوسا السامع ذهن يف إحضاره لصحة متييز أكمل لتميزه فإما 2‟أمته سائر دون الشئ

 هواستعمال ،4احملسوسة املشاهدة األشياء اىل يشار أن اإلشارة أمساء يف ألصل، وا3اإلشارة

 يف وإن، 5املشاهد احملسوس منزلة لتنزيله اجماز احلس يدركه ما غري ويف املشاهد غري يف

 دتستم أن كمكن دقيقة تالدال نيةآالقر االمسية  اجلملة يف اإلشارة باسم املعرفةإ املبتد استعما 

 وهذا كاشفا، متييزا وكميزه ظاهرا حتديدا منه حيدد داللته فطبيعة فيه، ترد الذي السياقمن 

 خبرب إليه املسند على باحلكم نايمع يكون حني ألنه للمتكلم؛ مهًما مقصدا يكون قد التحديد

 الدالالت أبرز وإن، والتقرير القوة من مزيدا اخلرب كمنح واضحا متييزا إليه املسند متييز فإن ما،

 : اإلشارة اسم استخدامه يف للسورة القرآني السياق عنها كشف اليت
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 الرتكيب استعمل فقدا، تعظيمه يف سعيا احملسوسة الذوات منزلة املعقولة األمور تنزيل

) اإلشارة اسم القرآني  ) فأنز الكركمة،  اآلية يف ( ) مع البصري باحلس الشاهد منزلة 

 . املشاهدة احملسوسة األشياء منزلة لتنزيله جمازا بالعقل إال دركُي ال أنه

) اإلشارة اسم، فمرتبته بعلو والتنويه وتعظيمه إليه املشار متييز على الداللة  ) َمل ُيسَتع

 القرآني الرتكيب ماستخد، إذ والعيون القلوب أمام إليه املشار عظمة استحضار على للداللة

)قريب ال بلفظ شارةاإل اسم  ) يبأّن اليوم حمق  وهو آت ال رب إقرارًا 

 ة هو اسم يتكون من ن احملمو  يف اجلملإة؛ إذ ، مجلة امسية بسيط[ََمُۡنونَٞ]قوله تعاىل : و

أو ( Ø)ـــ الفارغ معجمياضمري ال وضوع هوحده املو، [ََمُۡنونَٞ]هو اسم املفعو   مركب ِصفي

الداللية  الوظيفة ة(، وهو يؤديالقديم )الضمري أو اسم اإلشارة عاد النحو املقّدر باصطالح

 =احملور+ . التداولية والوظيفة الرتكيبية =الفاعل+ =احلائل+ والوظيفة

  ] أما قوله تعاىل:  ] ن مركب يف هذه اجلملة م مولهحمهو محل امسي يتكون ف

القديم )اسم اإلشارة  النحو أو املقّدر باصطالح (Øظريف هو احملمو  الفارغ معجميا )_

ˮملرفوع حمال وضوع هو اجملرور لفظا اوحده امل(، ‟هناك()الداللية  الوظيفة ، وهو يؤدي

 .=احملور+  التداولية الرتكيبية =الفاعل+ والوظيفة =احلائل+ والوظيفة

  ]ية إىل البنية التحتية للجملة االمس وبالنظر  ] ا ألنها كمكن عّدها محال مدجم

]تشكل بالنسبة للحمل الرئيس            ]  تل حيحّدا موضوعا، حيث

ظيفة =بؤرة جديد+ تداوليا، ووهو كمثل وقعه يف احلمل، ملالوظائف الداللية والرتكيبية والتداولية 

 اذا يسر اهلل _ عز وجل _ القرآن ؟.جلملة : ملعن اهذه اجلملة جوابا  ّدبع
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( ¹ميف ) الصدارة، متموقعة ح  هلا اليت من األدوات +=لذا فإن أداة االستفهام 

 وفقا( املقابلة+ )هناك =بؤرة التداولية الوظيفة هنا احتلتاملوقع )فـا(، وقد  على ومتقدمة

  .ذكرها سب  اليت والتداولية البنيوية خلصائصها

 ب البنية املوقعية التالية :،  فإنه يتم التمثيل هلذه اجلملة حسوعليه

                __    

 م ص       ºفـا      ¹م              

أمناط األفعا   منط الوظيفي _ على أنه من النحوظور _ من من االستفهاموكمكن النظر إىل 

 البـد من ؛ إذ 1جبـر والتعـألمخرب واـرار الـزية أصل على غجاـمثل قوة إنـاللغوية، ذلك ألنه ي

رع، فاالستفهام هو قوى إجنازية أصل وقوى إجنازية ف بني منطني من القوى اإلجنازية :التمييز 

إلجنازية من الواردة يف القضية، فالقوة ا طلب املتكلم من املخاطب أن كمّده باملعلومة

ّوُة اإلجنازية لة ككل، حبيث ال ُتدِخل القاملخصصات اليت تنّصب على احلمل ال على اجلم

رة اللغوية حنصل على افة القوة اإلجنازية على العباونات اخلارجية عنه، فبإضعلى احلمل املك

قات املقامية إجنازية باعتبار الطب ما يواكب عبارة لغوية ما من قوىˮاحلمولة اإلجنازية اليت هي 

األصل تراعي الطبقة  ، واملالحظ أن الوظائف اإلجنازية2‟اليت كمكن أن ترد فيها هذه العبارة

ات احمليطة بالفعل كلم واملستمع والظروف واملالبسة للكالم، من خال  اهتمامها باملتاملقامي

ن خال  املعلومة اليت لية ذات قيمة تعبريية َترُبز مالكالمي، وعليه فإن االستفهام هو وظيفة دال

 لقوةا ُوظَِّفت له اجنازية أصل، قد خيرج إىل غري موردت فيه، إال أن االستفهام الذي كمثل قوة إ

  ]احلرفية فيكون ملتبسا كما يف قوله تعاىل:   ]صَطلح ، عن طري  العدو  الذي ُي

ا  من املعنى التخاطيب(، باخلروج واالنتق عليه _ من منظور النحو الوظيفي _ )االستلزام
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ديم، فاملقام قد يقابل اإلنشاء باالصطالح الق الصريح إىل املعنى املستلزم خطابيا، وهو ما

، لذلك 1‟مقام حث وأمركان يف ˮملوىل _ عز وجل _ ، إذ إن ااخلطابفرض بنية حمددة يف 

الستفهام األخرى، + دون غريها من أدوات ادعت الضرورة إىل استعما  أداة االستفهام =

 ألمساء، فهي تدخل على ا2‟القبيلني بأحد ختتصُّ وهي ال اهلوامل؛ احلروف منˮألنها 

ال  باألفعا  يتعلّ  أن االستفهام يف األصل أّن إىل اإلشارة سبقت وقد األفعا ، وعلى

غيّون إىل أيضًا، ويذهب البال األمساء على فأدخلوها أدواته يف توّسعوا أنهم إاّل بالذَّوات

 وتستدعي التصّور، للتصدي  دون ُتستعَمل ؛ ألنها3اهلمزة من للفعل أدعى )هل( أّن

 لطلب ولكون )هل(ˮيقو  =السكاكي+:  الفعُل؛ مظنتُّه وكالهما باالستقبا ؛ التخصيص

 إىل يتوّجهان ال والنفي اإلثبات أّن قبل على فيما نبهّهُت وقد االنتفاء، أو بالثبوت احلكم

 ذلك، حيتمل ملا باالستقبا  التخصيَص الّصفات، والستدعائه إىل يتوّجهان وإمنا الذَّوات،

 لزمالّذوات؛ است ألنفس ال الّذوات لصفات يكون إمنا احتما  االستقبا  أّن تعلم وأنت

 . 4‟كاألفعا  أظهَر زمانيًا كوُنه يكون مبا اهلمزة دون هلل زيَد اختصاٍصم ذلك

 و الفعل، فالعد على بالدخو  )هل( هلا مزيد اختصاٍص أّن إىل اإلشارة سبقتوقد 

 يف الفعل وهو سيتجّدد ما أّن إبراز ذلك  بالغيٍّ؛ غرٍض على ينطوي به اختّصت عّما

 على أد ُّ امسان واخلرب فيها واملبتدأ امسّية، اجلملة تكون حبيث املستقّر، الثابِت قاَلِب

 =السكاكي+ عّد اإلتيان بالفعل، ولذلك من أصله على إبقائه من حبصوله العناية كما 
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 ما وإبراز الثبات على به الداللُة يقصد الذيˮأي :  البليغ، به خيتصُّ ممّا االستعما  هذا

  1‟بينهما يفرِّق فإّنه ال ؛ البليغ غري خبالف الوجود معرض يف سيتجّدد

كِرَٖ] تعاىل : قولهوقد تكررت اجلملة يف  دذ خر أربع قصص يف أوا مراتأربع  [َفَهۡلَِمنَمُّ

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

 يغلبهم السهو وال تستولي واتعاظا لئاّلولني اّدكارا أن جيددوا  عند استماع كل نبإ من أنباء األ

 .3أسفذه اآلية غرضه التحسر والت، وقد ذكر الرازي أن االستفهام يف ه2‟عليهم الغفلة

 هناك(؛ أي قبل قوم نوح إن اخلرب قد كان حمذوفا تقديره )ف مكررةـالوبالنظر إىل هذه اآلية 

تسي أهمية بالغة ملا حظي اجلملة يكو الشأن يف هذه _، إال أن حذف اخلرب كما ه _عليه السالم

 وعرفه ،4عليه اسم املسند، واملبين =سيبويه+ على اخلرب أطل  به من اهتمام النحاة، وقد

 حنو : زيد املعنى، االبتداء يف هو شيئًا إال ال يكون املبتدإ خرب أن واعلمˮبقوله:  =املربد+

 مل فإن األو ، اخلرب غري كوني أو املعنى، يف االبتدائي فاخلرب هو أخوك، وزيد قائم،

صاحب  تعريف يف وضوحًا األمر ويزداد ،5‟فهو حما  الوجهني هذين أحد على يكن

 املبتدأ به ويصري السامع املبتدإ يستفيده خرب هو الذي االسمˮفيه إن  يقو  إذ األصو ،

 يكون قسمني، إما أن على ينقسم املبتدإ والتكذيب، وخرب يقع التصدي  وباخلرب كالمًا،

و املعنى، أ يف األو  هو أخوك، فاخلرب ضمريه حنو : زيد فيه ظاهر غري املعنى يف األو  هو

 . 6‟أباه رأيُت وزيد قولك : عمرو ضربته حنو ضمريه، فيه ويظهر األو  غري يكون
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 اعلمˮقوله :  يف االبتداء، من مجلة ثاٍن على للداللة =اجلرجاني+ استعمله حني يف

 ، ومل1‟اجلزأين من الثاني هو ذاهب، وعمرو قولك : زيد ضارب، يف املبتدإ خرب أن

 تسميتها يف معهم اختلف ّإنه إال على قسمني، اخلرب انقسام يف سابقيه =اجلرجاني+ خيالف

 يكون خرب املبتدإ أن اعلمˮله :  قو خال  من الفارسي+، علي =أبا ذلك شيخه يف موافقًا

على  كانت ما الواحد، واجلملة اجلزء هو مفردًا، واملفرد يكون ان وأصله ومجلة، مفردًا

 .2‟جزأين

 ىـعل جرجاني+ـ=ال ، وزاد3التقسيم هذا يف جرجاني+ـ=الري+ ــخشـ=الزم تابع وقد

 باتيتم بها اث وسيلة أّنه ؛ أي4‟املعنى به مسند ومثبت خرب ألّنه إن اخلربˮقوله:  سابقيه،

 أو بالشيء الشيء تثبت يعين أن يف كونه اإلسناد،معنى  حيق  ما وهو نفيه، أو املعنى

 عنه. تنفيه

 بني النحوية تصور العالقاتˮعنده وهو  معنى النظم إىل يستند ذلك يف =اجلرجاني+و

 ملفعو بني الفعل وا التعدية عالقة وتصور إليه، املسند بني عالقة اإلسناد األبواب، كتصور

 رالنحوية، كتصو للعالقات هو تصور حيث من باملعنى يّتصل جوهره يف ؛ فالنظم5‟به

حوية العالقات الن يتناو  مفهوم، ناهيك عن أّنه واملسند، إليه بني املسند اإلسنادية العالقة

ري العقلي والفك للنشاط داخل الرتكيب _ اجملسدة واحتماالته النحو إمكانات هي _ اليت

عن  يف النثر، فضاًل أو الشعر يف الفنية مالحمها الصياغة تعطي اليت له، فهي واملصورة

حقيقة  ىلإ =اجلرجاني+ انطل  املعنى هذا وعفوية التعبري، ومن اجلمع فوضى من ختليصها

بها  إاّل حتق  وال ونفيًا، املفيدة اثباتًا اجلملة يف تتمخض اإلسناد أن داللة هي راسخة،
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ذلك  إىل =اجلرجاني+ أشار معناها، وقد حتق  لزومية تربطهما عالقة اللذين وبركنيها

 حصوهلا جيز ومل باجلملة اختصت الفائدة من أجله الذي معرفة املعنى ضرورة مؤّكدًا

 نظم عن حاجة يضم إليه، فضاًل اسم غري والفعل، من كاالسم الواحد الواحدة بالكلمة

 وكذلك له، مثبتًا واآلخر مثبتًا أحدهما والنفي بهما فيكون اإلثبات يتّعل  إىل شيئني الكالم

 والفعل املبتدأ واخلرب، الشيئان، ذانك فكان منفيًا عنه، واآلخر أحدهما منفيًا يكون

أن  الستحالة ؛وحده الواحد أوالفعل االسم من الداللة والفائدة حتصل أن والفاعل، نافيًا

 ىناملع يكون نفسه، لذا الوقت عنه، يف ومنفيًا أومنفيًا له، ومثبتًا مثبتًا الواحد الشيء يكون

  الداللي املسار به يصحح الذي أو العالئقي، اإلسنادي احلكم هو عنده

 .اجملاز يف أم احلقيقة يف ذلك كان للجملة، سواء والرتكييب

 فقد والرتتيب، بالبناء بالنظم، مرورًا الداللي درسه بدأ قد =اجلرجاني+ كان وإذا

 بني العالقاتˮبّأنه إنشاء  حسان متام عرفه الذي احلديث عن التعلي ، إىل األمر به انتهى

 أخطر ، وعده1‟واحلالية واملعنوية بالقرائن اللفظية يسمى ما بواسطة النحوية، املعاني

 يف الفكرة املركزية يكونأن تعلي  يكاد ال الذي، =اجلرجاني+ فيه تّكلم على اإلطالق شيء

 معاني القرائن بواسطة حيددˮّإنه  إذ الداللي عموما، ودرسه خصوصًا، النحوي درسه

 التحليل يف نفعا وأفضل واكثر أوفى صورة على بينهما العالقة ويفسر يف السياق األبواب

 .2‟الوظيفية النحوية املعاني هلذه اللغوي،

 اإلسناد، لعملية الداللي إدراك اجلانب يف =اجلرجاني+ تابع قد =الزخمشري+ أن ويبدو

 اليت حقها األصوات حكمˮيف  سيجعلهما اإلسناد خلو املبتدإ واخلرب من أن إىل ذهب إذ

 وكونهما والرتكيب، العقد إال بعد يستح  ال اإلعراب ألن معربة، غري بها ينعت أن
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 ادإن اإلسن حيث من واحدا، تناوال معا تناوهلما قد معنى رافعها ألنه هو لإلسناد، جمردين

 من نيبالعنصر الثا =اجلرجاني+ عناية ، كما أن1‟إليه ومسند مسند طرفني بدون يتأتى ال

 ذلك جتاوزت بل فقط، مفهومه على تكن تقتصر وهو اخلرب مل اإلسنادية، العملية عناصر

 الداللة خمتلفة، وطبيعة أحوا  يف عليها، يكون اليت وصوره حاالتهعن  احلديث إىل

 فعال، أو امسا كونه حالة بني داللة اخلرب يف تفريقه ذلك ومن ذلك، كل من احلاصلة

 جتدد أن يقتضي غري من للشيء املعنى به يثبت أن على االسم ذلك أن موضوع وبيان

 اخلطاب توىاخلرب )املسند( حم جعل قد =اجلرجاني+شيء، كما أن  بعد شيئًا به املثبت املعنى

 املاديو اجملرد املفهوم بني توف  اليت الداللية القواعد من يقتضي مجلة ما وهو اإلبالغي،

 الداللي، للمحتوى اجملرد املفهوم اللغوي، ففي )اخلرب( يتحق  اخلطاب يؤديه الذي للمعنى

 بالنسبة يعد ما خترب السامع أن اتصا  _ جيب وحدة اخلربية _ بوصفها أن اجلملة من انطالقا

 يف البنية حمموال يظهر حيققه املسند الذي ما وهو الكالمي الراهن، املوقف يف جديدا إليه

 اليت للداللة قد وضع =اجلرجاني+أن  ذلك يف إليه البحث خيلص للجملة، وما الشكلية

من خال   وذلك املقصود، اإلعالم التواصل معيار عملية يف أثناء اللغوي اخلطاب يؤديها

 اللغوي اخلطاب حيمله ما كل فليس أو إثباته، اخلرب نفي طري  عن إما اإلسنادي، النظام

 من به املخرب هي احلكم بوجود =اجلرجاني+ وصف على الداللة إمنا بأنه داللة، يوصف

 يكون نفيا، وبذلك كان إذا بعدمه واحلكم اخلرب إثباتا، كان إذا فيه، أو عنه املخرب

 اإلسنادي النظام بني جتمع اليت الصلة إىل الذين أشاروا العلماء أوائل من =اجلرجاني+

 الناتج إخفاء النظمي، دون اهلدف حيق  النحوي سوف اإلسناد دخو  أن والداللة؛ إذ

 الناتج افتقاد إىل بالضرورة يؤدي سوف التعلي  النحوي غياب أن ذلك على ، يزادالداللي
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 خالف وذلك داللية إنتاجية، قيمة أي متثل ال أشتاتا، مبعثرة الدوا  الداللي، إذ تصبح

 للدوا  . النس  اإلبداعي تكوين من الداللة تتطلبه ما

 يمسية البسيطة املنفية :اال اجلملا : ثاني
فيها واثباتها، جلملة امسية أو فعلية من حيث نيرى نفر من اللغويني أنه جيب النظر إىل ا

 ُيلَجُأ ،1وإنكار نْقض أسلوُب وهو القو ، مناسبات حتدِّده لغويٌّ أسلوب النَّفيذلك ألن  

 ِإخراَج املتّكلم به يهدف املعنى، أبواب من باب املخاطب، وهو ذهن يف يرتدَّد ما إليه لدفع

 حكم من والقبوُ  اإلجياُب فيه ذهينٍّ معنى وحتويل ضدِّه إىل مثبٍت لغويٍّ تركيب احلكم يف

  ذهن بصرف أو ذلك يفيد عنصر على حتتوي بصيغة وذلك إىل نقيضه، خيالفه

 يف يسود بتعبري أو الضدِّ، ذكر أو املقابلة من مباشرة غري عن طري  احُلْكم ذلك إىل السَّامع

 .2والطرُح واإلخراُج الطَّرُد لغة النَّفي؛ ألن بضدِّ فيقرتن َما جمتمع

قد غاب و وحمّددة، معروفة أدوات لتحقيقه ويتخذ صرحيا يكون قد العربية يف النفيو

َ ََوَما َ] تعاىل : لقمر إال ما ورد منه يف قولهالنفي الصريح عن الرتاكيب االمسية يف سورة ا ۡمُرنَا
َ
أ

َِ ََوَِٰحَدةَََِّٞۡمِۢحَب ستثناء كما ركمة قد انتقض عن طري  االلكن النفي يف هذه اآلية الك، [ۡۡلََصَِٱإَِلذ

، 3مل يكن وصفا في بـ =إال+ وجب رفع اخلرب ماذهب إليه أغلب النحاة يف أنه إذا انتقض الن

هو الغالب و ا،ِضمني؛ أي صريح غريالنفي  يكون وقد 4=ألن الرفع ال جيوز يف الكالم املثبت+

ن خال  صيغه املتعدد ه مبتوضيحلباحث سييقوم على صيغ النفي الواردة يف السورة، لذا فإن ا

 الواردة يف السورة .
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 ناملتحاورو يتحاشى أن للحوار املختلفة والسياقات الكالمية املواقف تقتضي ما كثرياف

 والتعريض، بالتلميح ويكتفون لديهم وأغراض واإلنكار ملقاصد بالنفي التصريح

 وهذه داللة، من إليه ما ترمي ويفقه غالبا السامع يدركها وألفاظا أساليب مستخدمني

 الضمين بالنفي يعرف ما جمملها يف تكّون واألساليب الّصيغ

 البنية التالية :  له متثل كما

 اللواحقملود احل ≪ ملود املوضوعاتاحل ≪خمصص النفي  ≪الرئيس  مسياحملمو  اال

 تالية :الاجلملة  له لمتّثو
 َِٞش

َ
اٌبَأ  بَۡلَُهَوََكذذ

 َ َََِوَما ََوَِٰحَدةَََِّٞۡمِۢحَب إَِلذ  َ ۡمُرنَا
َ
 ۡۡلََصَِٱأ

ُءلِۡقََ] : تعاىليف قوله  +بل=اإلضراب  حبرف النفيو
َ
ِۡكرَُٱَأ اٌبَََّل  َعلَۡيهَِِمۢنَبَۡينَِناَبَۡلَُهَوََكذذ

ِشَٞ
َ
 النفي معنى ويبقى لنافيةا +ال=بـ  +بل=تعويض  باإلمكان الكركمة اآليات هذه يف، [أ

 +ال= عنها تقصر وفصاحة بالغة مزيد مع لنافيةا +ال=أّدى دور  +بل=استخدام  ولكن قائما،

 . املوضع هذا يف

اٌبَ]ه تعاىل: يف قولو حرف اإلضراب )بل(  )هو(كما أن كالًّ من ضمري الغائب  بَۡلَُهَوََكذذ
ِشَٞ

َ
هما، حيث إن ضمري أوجبتها الوظيفة املرومة من وجود حمددةقد وردتا يف بنية تركيبية  [أ

 خصيصالت بغرض عليه، يد هو و االستعما  يف املعرفة قد ناب عن املبتدإالغائب )هو( 

ِشَٞ]:  تعاىل قوله يف ذلك ويتجلى فيه، املعنى تأكيدوراء  سعيًا والتحديد
َ
اٌبَأ ، [بَۡلَُهَوََكذذ

، ووضوحه األمر بيانو باللبس الوقوع عدم على شاهدًا يكون كي الغائب بالضمري يؤتى وقد

 هو فيكونس، " دون غريه من النا الرسو  فاملقصود بالكّذاب _ على حّد زعم الكفار _ هو

 . غريه ال باحلكم املقصود

 إضرابرف العربي+ أن )بل( هي ح الكالم كتابه =أقسام يف قد ذكر حّسان+ كما أن =متام

 ؤديمجلة مستأنفة فت تلتها إذا ابتداء حرف لتكون السياق يف تأتي األداة قسم من وهي
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 يف آخر إىل من غرض االنتقا  وظيفة تؤدي وقد بعدها، ما وتثبيت قبلها ما إبطا  وظيفة

 بعده، قا  ملا ضده وجعل حالتها على قبلها ما لتقرير اآلية هذه السياق، وستخدم )بل( يف

 وجعل حالتها قبلها على ما لتقرير فهي أونهي نفي تقدمها كلمة )بل( إذا إن حّسان+ =متام

 بعده . ملا ضده

ِشَٞ)ملكون افإن مبقتضى القاعدة املوقعية، و
َ
َأ اٌب ََكذذ َُهَو اليت  الذيل وظيفة شغل (بَۡل

 ليسوهو  ،الرئيس ملاحل عن خارج الذيل موقع أهمها أن اخلصائص من جبملة تتميز

 ءجاوالداخلية،  مواقعه استكمللذي ا احملمو  الفعلي =ألقَي+ موضوعات من موضوعا

 السابقة املعلومة لذيل هي أن يعدِّ ن وظيفة اإاالستفهام، إذ  لبس + ليوضح³مالذيل =موقع 

 والذم . اإلنكار والتكذيب واالحتقار (، وهي¹باملكون امللح  )ص املتصلة

ضمن استثناء هي مجل ى =املتوكل+ أن الرتاكيب اليت تتيرومن زاوية نظر وظيفية ِصرفة، 

ََٞبسيطة، وأن املكون = خلية فيحمل خذ موقع مكون من املكونات الدا+ بعد =إال+ يأَوَِٰحَدة

حلصر+ املقابلة ــ وهي بؤرة ا =بؤرة التداولية الوظيفة يهلإوظيفة داللية أو تركيبية، إذ تسند 

 . 1بقتهاالستثناء تعد أجوبة تصحيحية جلمل ساعلى أن هذه الرتاكيب السابقة يف 

 البنية املوقعية التالية : ،  فإنه يتم التمثيل هلذه اجلملة حسبوعليه

َ ََََوَما َََََََََََََََ ۡمُرنَا
َ
ََََََأ ََََََِوَِٰحَدةَََََٞإَِلذ  ۡۡلََصَِٱََِّۡمِۢحَب

 فـا                م س          ص    Øم            

 ذيل تصحيح                                          

 فإنه والفعليَّة، االمسيَّة اجلملةستثناء )إال( يف ( إذا ُقّيدت بأداة اإلماينتقض عمل )و

ََوَماَتُنفُِقو]:  تعاىل قوله حنو ،2تعمل مل الفعليَّة اجلملة على دخلت وَۡجهََِٱبۡتَِغا ءَََنَإَِلذ
ِٗۚ ََوَما َ]تعاىل:  مسية أسلوب القصر حنو قولهومن مثل النفي الضمين يف الرتاكيب اال ،3[ٱّللذ
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َِ ََوَِٰحَدةَََِّٞۡمِۢحَب إَِلذ  َ ۡمُرنَا
َ
لبناء  لعوارض املهمة اليت تعرضوهو ـ أي النفي ـ =من ا،  [ۡۡلََصَِٱأ

على حد سواء، ية ليه يف اجلملة االمسية والفعلاجلملة فتقيد عدم ثبوت نسبة املسند للمسند إ

ن يف اجلملة االمسية سند إليه فال ينفى، ولذلك كمكفالنفي يتجه يف حقيقته إىل املسند، وأما امل

ر اخلرب فحسب يه واخلرب معا، وكمكن أن يتصدأن يتصدر النفي اجلملة فيدخل على املسند إل

َُوََ] وله تعاىل :بوصفه املسند وذلك إذا كان اخلرب مجلة مثل ق َيَََٱّللذ َََل َٱۡلَقۡومََۡهِدي
َٰلِِميََ  املبتدإ عن به خمَبٌر الظَّاملني القوم هداية فعدُم 2، مع كون اجلملة الكربى مثبتة+1[ٱلظذ

(وهو ) فالنَّفي الفعليَّة جملةـال وأّما منفيَّة، جبملة عن املبتدأ ُأِخرب وقد له، ثابت 

 الفاعل، على ضروًرة مقدَّم وهو املسنُد،هو  الفعل ألّن وحهَده؛ الفعل يتصّدر أنه البدَّ فيها

] تعاىل : قوله مثل      ]، فالصيف سورة  تعاىل  وقوله :[َ َُُيِبُّ ََُلذ َٱۡۡلَۡهرَََٱّللذ

َِ و ءَِب َ]تعاىل :  وقوله ،3[ٱۡلَقۡولَِِمَنََٱلسُّ َََِلذ َََِتُِدَقَۡوٗماَيُۡؤِمُنوَنَب يَُوا دُّوَنََمۡنََٓأۡلِخرَِٱَٱۡۡلَۡومَِوَََٱّللذ
َ َََحا دذ نُفَسُهۡمََيۡظلُِمونََ] تعاىل: ، وقوله4[ۥَورَُسوََلََُٱّللذ

َ
5َ[َوَماََظلَُمونَاََوَلَِٰكنَََكنُو اَْأ

فهو  املستّقلتني أواالمسّية الفعلّية اجلملة يف كان إذا أّلنه النَّفي، صدارة تتحقَّ  كلٍّ ويف

 اجلملة أّن غرَي أيًضا، اجلملة متصدٌِّر فهو اخلرب مجلة يف كان وإذا عنصريهما، على سابٌ 

 نًعتا تكون ّاليت اجلملة يف ُيقا  هذا ومثُل أخرى، مجلة يف عنصًرا تكون احلالة يف هذه

َ. نفُيه املراَد اجلزَء يتصدَّر النَّفي فإّن ، وباجلملة6منفيَّة كلُّها كانت إذا أو حًاال صلة.أو
 املبحث الثاني : اجلمل االيمسية املركبة :  
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 إسنادية عملية من مكونة، كالمية وحدة أصغر هي البسيطة االمسية اجلملة كانت إذا

 وفكرة مقصود، معنى ألداء مًعا( واملسند إليه املسند) األساسيان ركناها يتضام واحدة،

 من أكثر من تتكون حيث للجملة صورة أكرب تعد املركبة االمسية اجلملة فإن مستقلة،

 .1جزئية معان ذات كلية، فكرة تأدية أجل من وتتضافر مكوناته ترتابط إسنادي، مركب

 تتضمن _ ومسنًدا إليه مسندا طرفاها كان وإن_  املفهوم ابهذ املركبة االمسية واجلملة

  بركيـالت ذلك من رعـف أو زءـج هو ثرـأك أو اـإسنادي مركبا معا هماـفي أو ركنيها أحد يـف

 .الكلي

 ملةاجل) املستقل املتعدد اإلسنادي الرتكيب من اللون هذا على هشام ابن ويطل 

: يقو  حيث ،(الصغرى اجلملة) اخلربي الفرعي املركب ذلك على يطل  كما ،(الكربى

 تدأ،املب على املبنية هي والصغرى،مجلة خربها اليت االمسية هي الكربى اجلملة أقسام يف=

 موعفمج ،(منطل  غالمه أبوه زيد: )حنو باعتبارين، وكربى صغرى اجلملة تكون وقد

 وهأب)و خرب، نهاأل غري، ال صغرى( منطل  غالمه)و غري، ال كربى مجلة الكالم هذا

 2+الكالماعتبار ب غرىوص(، منطل  غالمهاعتبار )ب كربى( منطل  غالمه

 أكرب تركيب من جزءا يكون قد اإلسنادي املركب أن هذا هشام ابن كالم من ويفهم

 ضمن دخل إذا صغرى مجلة يصري قدالذي  الكبري الرتكيب أو الكربى، اجلملة وه منه

 وتتشابك اجلملة وتتعقد اإلسناد، ويتعدد اجلمل تتداخل وهكذا وأكرب، أوسع تركيب

 .اجلملة تلك حتمله الذي الفكري للمضمون وفقا أسطر، عدة إىل ومتتد فروعها،

عكسه يف بنية ت ماولية من خال  ادجوانب وظيفية تالباحث  تناو املبحث يوضمن هذا 

واحملدثون  القدماء اللغة علماء استثمره ما وف  مكوناتها، ضوء يفاملركبة  االمسية جلملا

 خال  من االمسية اجلملةالت دال على الوقوفالباحث  آثر فقد هنا من على حدٍّ سواء،
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 سعًيا ،ذكرا وحذفاوتقدكما وتأخريا و وتنكرًيا اتعرًيفنفيا وإثباتا و؛ واخلرب إاملبتد يف النظر

 . يبيةخال  البنى الرتك منتلك الوظائف  الستخالص

من دًّا ، فتمثل َحسيف احلمل الرئي ةمدجم الومحوِبَعّد اجلمل االمسية املركبة تتضمن 

بالبنية  اهل ليتمثيتم ال ه  الرتكييب والداللي، فإنتقالسعلى سبيل عدم االحدوده املوضوعات 

 التالية : 

 ملود اللواحقاحل ≪ )امسي/فعلي( املمةج احلم احلمل ≪ الرئيس مسياحملمو  اال

 يمسية املركبة املثبتة :اال اجلملأوال : 
القات االسنادية ومل تنتفي تعددت فيها الع ي اجلملة اليتهاملثبتة  اجلملة االمسية املركبة

ة انبنى عليها ل أو عبارات واحدة منها رئيسدالالتها عن طري  النفي، فرتكبت من عّدة مج

 البنية التالية :  اهل متثل كما الكالم وغريها ملحقات بها عن طري  اإلدماج،

 ملود اللواحقاحل ≪ املمةج احلم احلمل ≪خمصص االثبات  ≪ الرئيس مسياحملمو  اال

 تالية :الاجلمل  له لمتّثو
 ََََمۡغلُوٞبَف ّن ِ

َ
 نَتِصَۡٱأ
 َُّءََٖفَعلُوهَُِِفَََوُُك ُبرَِٱََشۡ  لزُّ
 

ۡقَتِدر ََلُۡمتذقِيََٱَإِنَذ َٰٖتََوَنَهرِِٖفََمۡقَعِدَِصۡدٍقَِعنَدََملِيٖكَمُّ  ِِفََجنذ
 

َوُُجوهِِهمََِۡلذارَِٱيُۡسَحُبوَنَِِفََيَۡومَََِِفََضَلَٰٖلََوُسُعرََٖلُۡمۡجرِِميََٱَإِنَذ َٰ  لََعَ

 أم ماضيا أكان سواء الفعلية، اجلملة اخلرب على إاملبتد تقديم عن البالغيون حتدثقد و

َِِفَََوُُكَُّ]، كقوله تعاىل : مضارعا ََفَعلُوُه ءٖ ُبرَِٱََشۡ  من يقصد املنشئ أو املتكلم وأن [لزُّ

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

 اجلرجاني قا ، بعده اجلملة يف الفعل يتضمنه الذي باحلدث املبتدأ ختصيص: 

 بنيت ثم ذكره، فقدمت بفعل، عنه حتدث ُ أن أردت الذي إىل عمدت فإن=

 أن ذلك اقتضى، فعلت وأنت فعلت وأنا فعل، قد زيد:  فقلت عليه الفعل
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 ،املبتدأ بذلك خاصا الفعل ذلك فتجعل ،(املبتدأ يعين) الفاعل إىل القصد يكون

 اليت اجلملة مع يكون الغرض هذا وحتق  1د+أح كل دون أو آخر، واحد دون

 .غالبا ماضيا فيها الفعل يكون

 

 الشك من ومنعه املتلقي، ذهن يف الفعل تثبيت إىل املتكلم يقصد أن ومنها 

 قا ، الفعل بذلك ختصيصه قصد دون املبتدأ من وقوعه وحيق  واإلنكار،

 أن تريد ال ،''الثناء حيب هو''و ،''اجلزيل يعطي هو'' قولك ومثاله: = اجلرجاني

 بإنسان تعرض أن ال و غريه، الثناء حيب و اجلزيل يعطي من هنا ليس أنه تزعم

 الثناء وحب اجلزيل إعطاء أن السامع على حتق  أن تريد لكنكو . . عنه حتطه و

 فعلها اليت اجلملة مع الغرض هذا ويكون، 2+نفسه يف ذلك متكن وأن دأبه،

 .وأبني أوضح مضارع

 كان فيما وذلك عنه، احملدث إىل السامع نظر لفت ،إاملبتد تقديم أغراض ومن 

 خربا، فيه العامل الفعل وجعل باالبتداء، ورفع فقدم به، مفعو  أصله املبتدأ

 للتعبري أن نرى هكذا+ وضربته اهلل عبد= مثل به، فشغل ضمريه إىل وعدي

 البناء صور باختالف ختتلف متعددة، بالغية أغراضا املركبة االمسية باجلملة

 .أخرى جهة من السياقات وباختالف جهة، من الرتكييب

] أما يف قوله تعاىل:
َٰٖتََوَنَهرِِٖفََلُۡمتذقِيََٱَإِنَذ ۡقَتِدر ََِِفََجنذ [، َمۡقَعِدَِصۡدٍقَِعنَدََملِيٖكَمُّ

ذات بعد تداولي؛  ن هناك عدوال كمثل ظاهرة بالغيةيف حا  هذه اجلملة، بالحظ أفإن الناظر 

و له عند لفعل أو معناه إىل ما هأمَّا احلقيقة فهي إسناد اˮهي اجملاز الذي هو عدو  عن احلقيقة،
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، وهو عدو  2‟ا ليس لهإسناد الفعل أو معناه إىل مˮ، وأما اجملاز فهو 1‟املتكلم يف الظاهر

ما يلح  باملتقني  ذه اآلية الكركمة من خال  ذكرل وخمالفة له، إذ يظهر العدو  يف هعن األص

غرض تأكيد املعنى لى سبيل التمثيل احملق  فعال بمن النعيم يوم القيامة باعتبار ما سيكون، ع

 وتقوية احلكم .

 يف البالغيون تناوله حلذف، وهو مصطلحوضمن اجلملة نفسها جيد القارئ إجياًزا با

 أحد مثل حذف فيها يرد اليت الكالم سياقات يف عنه وحتدثوا املعاني يف علم كثرية مباحث

 األطراف هذه ذكر األصل يف يقتضي اللغوي النظام منطل  أن من وذلك اإلسناد، أطراف

ا القرائن كم داللة على أحدها اعتمادًا يسقط قد الكالم خال  من العملي التطبي  ولكن

 آلية .هو الشأن يف هذه ا

 ناملتكلم م إليه يعمد ما إىل يرجع كثرية تراكيب يف العبارة حسن أن البالغيون ويذكر

 ذلك متاما، من العكس على بل القصد، وراءه يلتوي وال به املعنى ال ينتكس حذف

 عليها يد  ما ألفاظ تسقط أن اللغات ومن طبائع أسهرها، ويشتّد به العبارة ُتَصفَّى به

 يف البالغة احلا ، وتكون داللة أو الكالم هو سياق الساقط إىل يرشد الذيغريها، وإن 

 أو السامع من القارىء ذكاء على الفهم إذ ُيعّو  يف احلذف، بسبب هذا اإلجياز الذي مت

 نفسه متاع جيد ال دبنفسه، حيث إن املتذوق لأل وتنشيط خياله وبعث حسه، خال  إثارة

 وينشط ليتبني حسه حني يتحرك نفسه متعة جيد وإمنا الواضح واملكشوف، السياق يف

 النفس يف فيكون أمكن مراده يدرك حيث والرموز واإلكماءات، واملعاني األسرار ويكشف

 مبذولة. جيدها املعاني اليت من
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 اسمعن  نها صيغة مبالغة معدولةيف هذه اآلية، يدرك القارئ أ ()وبالنظر إىل لفظة 

 صيغة ُ وََّحُت وقد، 1فاعله وعلى حادث جمرد معنى على يد  مشت  اسم الذي هو الفاعل

 ةالكثر تفيد أخرى صيغة إىل املتصرف الثالثي الفعل مصدر من األصلي الفاعل اسم

 ملعنىا: أمرين بيان إىل يهدف الفاعل السم واملستخدم، املبالغة صيغة هي الصرحية واملبالغة

 الذي خبالف وقلة، وكثرة وضعفا، قوة املعنى درجة ببيان اهتمام دون وصاحبه، اجملرد

 .2وقوًة كثرًة الدرجة، بيان عليهما امزيًد األمرين يقصد فإنه املبالغة، صيغة يستخدم

أخرى  سياقية قواعُد فهناك مطل ، بشكل املتكلم حرية عن نتكلم أن كمكن لذا فإنه ال

املقاصد  تراعيها أمور وهي االجتماعي والعرف املخاطب كموقف اختياراته يف تتحكم

 يف الطبيعية املتكلمني لألقوا  تداو  كيفيات إىل تنظر التداولية أن إىل التداولية،إضافة

 للغة الفعلية النظرة هذه ب قد َتَبنَّوهاوالبّد أن النحاة والبالغيني العر معينة، إجنازية مقامات

ا احملق  فعلي اجملرد الّلغوي النظام يفرضه ما حسب العربي للمتكلم فعلي كونها استعما 

 غويالتحليل الّل خاصة منها والتداولية الداللية التحاليل ترتبط املمارسة، لذا التداو  بآليات

 نوايا إىل اكتشاف الّلغوية الرتاكيب حملل بفضلها يتوصل أمناطا ِبَعدَِّها التواصل بسياقات

 درجة مهما كانت لغوي استعما  كل وراء التداولية املقاصد لكشف املتكلم، ومقاصد

 .جمازا أو حقيقة التعبريي استعماله

 ما حسب أفعاال لغوية ينجز الذي بقصده هاما يرتبط املتكلم تعّد مفهوما كما إّن نية

 مقاصده للتعبري عن الّلغوي النظام هذا عن العدو  وسنن الّلغوية القواعد به تسمح

 مقصود بتفسري للمحذوف تأويله ربط والبالغيون العرب علىالنحاة  اإلبالغية، وقد عمل

 املتكلم يريده الذي التداولي املقصد من تفسريهم مراده، والغرض عن املتكلم باإلفصاح
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 نفي كمكن املتكلم، إذن، ال مقصود املخاطب أدرك سليم إذا الكالم أن إىل اإلشارة هو

  نـم هـتـصح على الكالم وداللة ف الّنحويةالوظائ حديدـت يف الّسياق بدور القدماء اهتمام

 سالمة الكالم . على للحكم ضرورية فالّسياق قرينة عدمها،

 

 

 يمسية املركبة املنفية :اال اجلملا : ثاني
القات االسنادية واتنتفت تعددت فيها الع ي اجلملة اليتهاملنفية  اجلملة االمسية املركبة

الصدق والكذب   يكون إال خربا أي إنه حيتملدالالتها عن طري  النفي؛ فالنفي كاإلثبات ال

دم لدفع ، وهو أسلوب نقض وإنكار يستخلذاته، فهو أسلوب لغوي حتدده مناسبات القو 

 ، 1ما يرتدد يف ذهن املخاطب

 البنية التالية :  له متثلو

 ملود اللواحقاحل ≪ املمةج احلم احلمل ≪خمصص النفي  ≪ الرئيس مسيمو  االاحمل

 تالية :الاجلمل  له لمتّثو

 َۡارُُكم ُكفذ
َ
ۡمَلَُكمَبََرا َءةَِِٞفََأ

َ
ْوَلىئُِكۡمَأ

ُ
ِۡنَأ ُبرَِٱَخرۡيَٞم   لزُّ

 َاَعةَُٱبَِل اَعةَُٱَموِۡعُدُهۡمَوَََلسذ َمرََُّلسذ
َ
ََوأ ۡدََهَٰ

َ
 أ

ارُُكمَۡ]ففي قوله تعاىل:  ُكفذ
َ
ََأ َِِٞف َبََرا َءة َلَُكم ۡم

َ
َأ ْوَلىئُِكۡم

ُ
َأ ِۡن َم  ُبرَِٱَخرۡيٞ ، فإن [لزُّ

به،  واالعتناء االهتمام يقتضيه عناصر مجلتها على سائر )اهلمزة( االستفهام أداة تقديم

 ملا ال ويعنيك شأُنه، يهمُّك ملا يكون إّنما الطلب أّن خيفى وليسˮيقو  =السكاكي+: 

 يف لتقدكمه جهٌة مستدِعيٌة ُمِهما الشيء كوَن أّن سب  وقد مبنزلٍة، عندك وعدُمه وجوُده

 .2‟التقديم الكالم ووجوَب صدَر االستفهام كلمات لزوُم ُيعجبهك فال الكالم؛
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ديم االستفهاُم؛ ألّن مية املصّدرة باهلمزة، فقد مت تقاجلملة االستفها بنيِةوبالنظر إىل 

يخي ار التقريعي التوبجمازٌي الغرض منه اإلنكˮاملبتدإ، لذلك فاالستفهام  عن هو إمنا السؤا 

رضت نوعا ية والظروف املقامية اليت ف، كما ال كمكن جتاهل األبعاد التداول1‟وقيل للنفي

د مع القريب أو عد والقرب، فتأتي أداة البعيحمددا من أمساء االشارة يف استعما  صيغ الب

لتحقري، كقوله ورمبا جعل القرب ذريعة إىل اˮ =القزويين+: العكس لغرض بالغي، يقو 

ِينََرََءاَكََِإَوَذا]تعاىل:  َهََٰذاََٱَّلذ
َ
َُهُزًواَأ اَْإِنََيتذِخُذونََكَإَِلذ ِيَكَفُرو  [يَۡذُكُرََءالَِهَتُكمََۡٱَّلذ

2 ،

َٰلَِكَ ١َال مَ ]عاىل: ورمبا جعل البعد ذريعة إىل التعظيم، كقوله ت ََلََرۡيَبََۛفِيهَُِِۛهٗدىََٱۡلِكَتَُٰبَََذ
 . 4‟، ذهابا إىل بعد درجته3[ل ِۡلُمتذقِيََ

ألفعا  اللغوية، ألنه كمثل من قيبل ا االستفهامعّد وقد مّت التذكري سابقا أن النحو الوظيفي ي

لكالم، من خال  اليت تراعي الطبقة املقامية ل قوة إجنازية أصل مثل اخلرب واألمر والتعجب؛

ال أن االستفهام بسات احمليطة بالفعل الكالمي، إاهتمامها باملتكلم واملستمع والظروف واملال

ستلزم خطابيا، أيه إىل ريح إىل املعنى املعنى الصالذي كمثل قوة إجنازية أصل، قد خيرج من امل

ارُُكمَۡ]تبسا كما يف قوله تعاىل: غري ما ُوظَِّفت له القوة احلرفية فيكون مل ُكفذ
َ
ِۡنََأ َم  َخرۡيٞ

ۡمَلَُكمَبََرا َءةَِِٞفَ
َ
ْوَلىئُِكۡمَأ

ُ
ُبرَِٱأ  .[لزُّ

وذلك  ،ستلزماملأوضمين العنى ملاصريح والريف أواحلعنى ملاعنيني: املالتمييز بني والبد من 

نيني يز بني املعيميث يتّم الت، حيا للتواصل هي اجلملةمن افرتاض مفاده أن الوحدة الدنانطالقا 

الثاني فتد  عليه العبارة  ايه العبارة بلفظها أّمالصريح واملستلزم على أساس أن األو  تد  عل

البحث يف طبيعة العالقة  قد أدى تبني هذا االفرتاض إىلل، باستعماهلا يف موقف تواصلي معني
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 دَُّعذ ُيإاء اللغوية قدكما وحديثا، ت اآلرَرْطَأهذه القضية قد وبني املعنيني الصريح واملستلزم، 

القدماء سواء  لعربي القديم ذلك أن املفكرينمشكل املعنى من القضايا اليت عاجلها الفكر ا

ي ارتبط عندهم مبشكل للغويون قد عنوا مبشكل املعنى الذا ماألصوليون أ ممنهم املتكلمون أ

االت املعرفية على از قامسا مشرتكا بني هذه اجملل مبحث اجملفقد شّك، اإلعجاز القرآني

 اختالف اجتاهاتها.

، ومحلها على اجملاز ل العبارة اللغوية على ظاهرهايف دالئله بني مح +اجلرجاني=ميز وقد 

كما كمكن أن تد  على  ى،عنملاى معناها فيتوصل بها إىل ن تد  بلفظها علأي أن العبارة كمكن أ

 + بذلكاجلرجانيو= ،ذن عن طري  التأويل )التفسري(إ ىعناملغري معناها اللفظي فيحدد 

نى الظاهر الذي يد  ائما على احلقيقة، أي أن املعيفرتض أن العبارة اللغوية ال كمكن أن تفهم د

لتوصل إليه وإدراكه إال عن وهو ما ال يتم ا، عنى الوارددائما هو امل عليه لفظ العبارة، ليس

 ،ه باملعنى املستلزمتميستما كمكن  ، وذلكالنظر إعما عن طري   طري  استدال  منطقي

، أساس بالغة العبارة ن املعنى جيعل اجملاز والتمثيلبتمييزه بني هذين الصنفني م +اجلرجاني=و

 بداللة األلفاظ املعجمية لعبارة اللغوية أن ال يكون عارفاسة معنى ايفرتض يف من يريد دراوهو 

مدى مطابقتها و بارةعاله حا  وصف معنى انب، بل عليه أن يكون عارفا آخذا يف حسفحسب

هون كذلك بظروف رة أو وضع العبارة فقط بل هو مرفاملعنى إذن ال حتدده صو، ملقتضى احلا 

 مإن مقاحيث  ،خري من الدالئلم والتأيتناثرا يف باب التقدمما ورد ر ذلك رِبما ُيوإنتاجها، 

 عن مقام االستخبار يوجبها اليت تلك غري صورية بنية يوجب عن الفاعل االستخبار

ال يستطيع  وهذه مسائُل= تعما  همزة االستفهام:يقو  متحدثا عن عالقة التقديم واسالفعل، 

ني شيء يف ذلك االستفهام ومن أب، يها وترك تقدكمهأحد أن كمتنع من التفرقة بني تقديم ما قدم ف

ل كان الشك يف الفعل فبدأت بالفع +أفعلت؟=لت: فإن موضع الكالم على أنك إذا ق ،باهلمزة

فبدأت باالسم  +أأنت فعلت؟=وإذا قلت  ،نفسه وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده
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 تويان على احلملحتن العبارتني م أ، فرغ1+كان الشك يف الفاعل من هو وكان الرتدد فيه

ة األوىل إىل الثانية، يز االستفهام خيتلف من العبارفإن هلما مدلولني خمتلفني، ذلك أن ح نفسه،

يز ـرة الثانية فإن حي العباـالستفهام، أما فففي العبارة األوىل يشكل احلمل برمته حيزا ل

 اـمو ،نت(ونات العبارة )أـاالستفهام هو أحد مك

 : ذلك هو رائز العقيبيفسر 

 ؟ أفعلت أم مل تفعل    ـ  أـ   1

 ؟ أفعلت أم غريك    ـ بـ  1

 ؟ أأنت فعلت أم غريك    ـ   أ ـ  2

 ؟ أأنت فعلت أم مل تفعل   ـ بـ  2

ي لذين يشكالن حيز النفبعدم تناظر املكونني ا ,ب+2.أ  و 1=حيث يفسر حلن اجلملتني 

لعبارة ويكون ذلك إذن، كمكن أن يؤخذ إما من لفظ ا +للجرجاني=فاملعنى بالنسبة ، فيهما

ا أي مما يسميه عالقة العبارة بظروف إنتاجه حا  استعماهلا ملا وضعت له وإما أن يؤخذ من

 . مبقتضى احلا 

 النحاة كمّيز، إذ )أم( املنقطعة استخدام اآلية الكركمة هو يف النفيوما يعزز داللة اإلنكار و

 هي طعةفـ )أم( املنق منقطعة أو تكون متصلة أن وذلك العطف جما  لـ )أم( يف استعمالني بني

 خاص خيالف معنى منهما لكل ، معناهما يف مستقلتني مجلتني بني الغالب يف تقع اليت

 جيعل ما املعنيني بني فليس اآلخر، على ومتامه أحدهما أداء يتوقف وال األخرى، معنى

 اإلضراب معنى تؤدي وهي منقطعة، تسميتها سبب هو الّثاني، فهذا من جزءا أحدهما

 معنى يف وهو والتوبيخ التقريع هو هنا االستفهام معنى، ويكون معنى )بل(  يف فتكون

 .2النفي
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َ]ويف قوله تعاىل:  اَعةَُٱبَِل َوَََلسذ اَعةَُٱَموِۡعُدُهۡم َمرََُّلسذ
َ
ََوأ ۡدََهَٰ

َ
، ختريٌج للكالم عن [أ

مساء أن لضمري وعكسه، إذ األصل يف األمن خال  وضع الظاهر موضع امقتضى الظاهر 

غناء عنه بالظاهر فاألصل أن يذكر مضمرا لالست تكون ظاهرة ، فإن ُأعيد ذكر االسم مرة أخرى

اقية يقتضيها رج باألصل ملوافقة وظيفة سيالساب ، إال أن ظروف اخلطاب ومالبساته قد خت

ما حقه أن يأتي ضمريا،  ة ناب االسم الظاهر =السَّاَعة+ عنابقاملقام، ففي اآلية الكركمة الس

 الرتكيب استخدمقد ، فوالعيون القلوب أمامله  اواستحضار وتعظيمهه متييز على لداللةل

االسم الظاهر = القرآني  ت ال ريب .أّن اليوم حمق  وهو آب إقرارًا + بد  الضمري 

وله تعاىل : سان حاله ينط  بذلك، كما يف قومع أن املخاَطب ال يرتدد يف اخلرب، فإن ل

نَِِفَ] َمذ نَتَبُِمۡسِمٖع
َ
َنَِذيرٌَ  ٢٢َٱۡلُقُبورََِوَما َأ نَتَإَِلذ

َ
َأ وله أيضا : األمر نفسه يف قو، 1[إِۡن

اَعةَُٱبَِلَ] اَعةَُٱَموِۡعُدُهۡمَوَََلسذ َمرََُّلسذ
َ
ََوأ ۡدََهَٰ

َ
 لساعة أوحى بأنه قد متتكرار لفظة ا، إذ إن [أ

البتدائي إىل اخلرب  الطليب دد،وعليه مت العدو  عن اخلرب اخالي الذهن منزلة املرت إنزا  املخاَطب

 . 2بداللة قرائن األحوا 

اَعةَُٱبَِلََ]عاىل :يف قوله تاإلضراب )بل(  حرفكما أن  نية تركيبية قد ورد يف ب [َموِۡعُدُهمََۡلسذ

 لتكون السياق اليت ترد يف األداة قسم ث إنه منحمددة أوجبتها الوظيفة املرومة من وجوده، حي

 وقد بعدها، ما وتثبيت قبلها ما إبطا  وظيفة مجلة مستأنفة فتؤدي تلتها إذا ابتداء حرف

 ما لتقرير اآلية هذه السياق، وستخدم )بل( يف يف آخر إىل من غرض االنتقا  وظيفة تؤدي

 بعده . ملا ضده وجعل حالتها على قبلها

 بقي ما ة،وفعلّي امسّية إىل صدرها باعتبار اجلملة أقسام عن وبعد االنتهاء من احلديث

 إنَّهما أم الفعلّية، اجلملة عنه يف االمسّية ملةاجل يف التَّعبري خيتلف أنهإال معرفة إمكان  اآلن
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 ةبالدِّالل َأوهحََتا فعًهال املسند فيهما كان إذا اجلملتني أّن خصوًصا نفِسها؟ الدِّاللة إىل تنتهيان

 . املسند يف واّلتأخرَي اّلتقديَم هو الوحيد االختالف وكان نفسها،

 يفيد االسم أنَّ اّللغويون رأى والفعل، فقد لالسم تعريف من سب  ما على وبناًء

 االجتهاد ثبوت داأف فقد جمتهٌد+، =خالٌد يلق فإذا واحلدوث، التَّجدد يفيد اّلثبوت، والفعل

 فقد يكن، مل أنه بعد له االجتهاد حدوث خالٌد+ يفيد قو  =جيتهُدالأنَّ  حني يف خلالد،

 املاضي، بالزمن مقّيد فاملاضي بالزَّمن، مقّيد الفعل أّن وسرُّ ذلك وجتّدد، تغّير عنده حصل

 اّلتقييد من خا  االسم أّن حني يف األغلب، يف أو االستقبا  احلا  بزمن مقّيد واملضارع

 وأمَّاالقزوييّن = قو  من ُيْفَهم الكالم ذلك وأثبت، ولعلَّ وأعمُّ أمشل فهو كان، أيا بزمن

 إفادة مع يكون ما أخصر على األزمنة، الثَّالثة بأحد فلّلتقييد الفع املسنَد، يعين كونه،

 اجلرجانيِّ يظهر عند هنفس الكالمو 1واّلتجّدد+ اّلتقييد عِدم فإلفادة امًسا كونه وأمَّا التَّجدد،

 ملة=اجل قا  : إذ املخزومّي، مهدي ذهب اّلتفرقة هذه مثل ، وإىل2اإلعجاز دالئل يف

 باملسند إليه املسند فيها ّيتصف أواليت التجّدد، على املسند فيها اليت يدّ  اجلملة هي الفعلّية

 اّلتجدد على الّداللة ألّن فًعال املسند فيها يكون اليت هي أوضَح،وبعبارة  متجّدًدا، ّاتصًافا

 على املسند فيها يدّ  اليت فهي االمسّية اجلملة أما ،. . األفعا  وحدها من ُتسَهتَمدُّ إمنا

 أوضَح، بعبارة أو متجّدد، غري ثاًبتا اتصًافا إليه املسند ّيتصف فيها اليت أو واّلثبوت، الّدوام

 3امًسا+ املسند فيها يكون اليت هي

اجلملة  يف املسند داللة من إليه ذهب فيما املخزوميَّ السامرائّي إبراهيم عارض وقد

 يف واحلدوث التَّجّدد نفهم أنه لنا قاًئال : =وكيف التَّجّدد على األحوا ، كلِّ يف الفعلية،
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 منقطعة أحداث ّكلها األفعا  فهذه ،"بكٌر انصرف"و ،"خالٌد هلك"و ،"مات حممد''قولنا 

 .1التَّجّدد+ جنريها على أنه لنا يكن مل

 ،أوفعلّية امسّية اجلملة كون وليس املسند، هو اجلملة داللة يف احملور أّن سب  ممَّا يتَّضح

 أمَّا امًسا، فيها املسند كان إذا إاّل اّلثبوت على تدّ  ال االمسّية اجلملة فإّن وبهذا

 .2اّلثبوت تفيد فال كان فًعال إذا
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 :رابطيةال اجلمل:   الثالثاملبحث 

 عليها دخل اليت االمسية اجلملة كتلبها  يقصد، إذ املنسوخة االمسية ملةوتسمى اجل

 النواسخو األساسيني، ركنيها إعراب وعالمة ا،نهمضمو داللة رفغّي الناسخة، األلفاظ أحد

 + .اتهوأخوا كاد=و ،+اتهوأخوا كاناملقصودة بالذكر هي =

 امسية، مجلة فهي ،+اتهوأخوا ادك=و ،+اتهوأخوا كانـ =ب املسبوقة االمسية اجلملة مافأ

 الزمن، على بالداللة وخمتصة ،1احلدث على الداللة من خالية األفعا  هذه ألن نظرا

+ اتهأخوا إحدى أو كان= تقع أن كمكن فال واخلرب، االسم بني قائمة فيها اإلسناد عملية وألن

 حا  يف وأما معا، والزمن احلدث على تد  احلالة هذه يف وهي تامة، كانت إذا إال مسندا

 ا ق، الزمنية الداللة تتعدى ال اجلملة يف فوظيفتها_  فيها الغالب وهو_  ناقصة استعماهلا

 إذ صحيحة، بأفعا  ليست انهأل شيئا، تعمل أال األفعا  هذه قياس وكان: = السيوطي

 النحاة بعض ذلك إىل أملح وقد، 2+فيه يثبت الذي بالزمان اخلرب تغري على للداللة دخلت

 األخوة، عن خترب أن أردت فإمنا أخاك، اهلل عبد كان:  تقو : = سيبويه يقو  حيث القدماء،

 أكثر يف وبسطها القضية هذه يعيش ابن دأّك، و 3+مضى فيما ذلك لتجعل( كان)وأدخلت

 تدخلها ألنه واللفظ، العبارة أفعا  من فهي اتهوأخوا( كان) أما: =و يقو  إذ موضع من

 أفعاال وليست األفعا ، تصرف وتتصرف وسوف، والسني قد:  حنو من األفعا  عالمات
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 تهاواوأخ( كان)و احلدث، ذلك وزمان حدث على د  ما احلقيقة يف الفعل ألن حقيقية،

 مع به يؤتى الزمان أمساء من اسم مبرتلة فهي خربها، وجود زمان على للداللة موضوعة

 إذ حقيقية، أفعاال ليست انهأيل ق مبا فثبت اخلرب، ذلك وجود زمان على للداللة اجلملة

 ،املصدر هو الذي احلقيقي الفعل على داللة فيها ليس

 .1+لفظا باألفعا  مشبهة هي وإمنا

لداللة على الدوام لكان+ إمكان استخدامها وذكر النحاة أن من اخلصائص األسلوبية لـ =

عدها بالزمان ن إفادة ارتباط مضمون اجلملة بواالستمرار، ومقتضى ذلك أنها تنتقل دالليا م

 . 2ملستقبلاضي إىل احلاضر واستمراره يف ااملاضي إىل إفادة امتداد هذا املضمون من امل

 اجلملة حتويل عناصر من املختلفة بصورها األدوات هذه احملدثون الدارسون عد وقد

 التوليدية اجلملة على تدخل عناصر وهناك: = عمايرة خليل يقو  األساسية، االمسية

 ويقتضي امسية، حتويلية إىل اجلملة فتتحو  إليها، يضاف جديدا معنى فتؤدي االمسية،

 املعنى، يف دور احلركة هلذه يكون وال اخلرب، يف أو املبتدأ يف حركة اجلديد العنصر هذا

 كان ذلك أمثلة ومن ذاته، للعنصر الدور وإمنا غري، ليس اقتضاء حركة هي وإمنا

 3نها+وأخوا

ىل وجود اجلمل االمسية د من االشارة إىل أنه باإلضافة إالبوبالعودة إىل النحو الوظيفي، 

يقصد بها ˮيت ن اجلمل هو اجلمل الرابطية الوالفعلية يف النحو الوظيفي فهناك نوعا آخر م

لفعل كان م،ظرف( املتضمنة لفعل رابط )كامو  غري الفعلي )صفة،اساجلملة ذات احمل

صصها الذي يدمج يف بنية خم ‟كان ˮالفعل الرابط ال ينحصر يف الفعل ˮ، إال أن 4‟مثال(
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ابطة أخرى منها األفعا  ، كما أن مثة أفعاال ر‟الالزمنˮأو  ‟االستقبا ˮأو  ‟املضيˮالزمين 

مازا /ال ˮار واألفعا  الدالة على االستمر ‟أصبح/أمسى/أضحىˮالدالة على الصريورة 

 2‟ قاربة )كاد وزمرته(وأفعا  الشروع )طف  وزمرته(، وأفعا  املˮ 1‟يزا 

 للجمل الرابطية هي :  متثل البنية اليت وتأسيسا على ما سب  فإن

 لود لواحقحم  ≪ لود ةوضوعاتحم  ≪ رابط

  تالية :الاجلمل  له لمتّثو

 [    ] 

  [          ] 

 [          ] 

 كان+، دون أن تشملاقتصرت على الفعل الرابط = أنها السابقة اجلمل خال  من يالحظ

بنية  الرابطية ه اجلملوغريها، وعليه كمكن عّد هذ واملقاربة الشروع أخرى، كأفعا  أفعاال

 ة تأخذ املعادلة التالية :بذاتها، وبنيتها املوقعيتركيبية قائمة 

 فـا ط Øم ¹م ،²م ،⁴م

 م س

 م ص

 م ح

 م ظ

 ³م)مف( )ص(، 

: وهي على التوالي ( ختصص للمكونات اخلارجية،³م، ²م ،⁴محيث إن املواقع اخلارجية )

كحروف ية ( ملؤشرات القوة اإلجناز¹ماألو  ) املنادى واملبتدأ والذيل، وخيصص موقع الصدر

(  Øمني )لنافية، وخيصص موقع الصدر الثااالستفهام وبعض املعلقات الداجمة كإن وال ا

 آ( للمكون احملور مقابلة، وخيصص املوقع اخلاص )للمكون اسم االستفهام أو احملور أو بؤرة امل
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 وسطى، تشارك مجل هي امسية، وإمنا مجال وال فعلية ليست مجالˮفاجلمل الرابطية 

 بعض الفعلية اجلمل احلملية والوظيفية، وتقاسم مميزاتها من بعض يف مسيةاال اجلمل

 روابط، فرتجع كأفعا  أو مساعدة كأفعا  إدماجها قواعد مكونية، أماـال خصائصها

 

 

 1‟صيغتها يف حتديد جهية، تتضافر وخصائص زمانية خصائص إىل

]فالناظر إىل قوله تعاىل:           ] بطية، الحتوائها يكتشف أنها مجلة را

 يتها املوقعية كالتالي :، إذ تتحدد بن‟كان ˮعلى الفعل الرابط 

                       

 ط          فـا             ص         Øم  

 تالي : أما البنية التحتية هلذه اجلملة فتكون كال

: ²(( )س¹)س : )عذابي( منفـ فا مح¹مضـ )سخب  }رابط{:  ( بؤ جد( كانØم) فكيف])

 [((²)ونذر( ص )س

)مضـ( إىل  تية )خب( إىل صيغة اخلرب،اجملردة الواردة يف البنية التح املخصصات تشري حيث

ة، )س( إىل ركيبية هلا وال وظيفة تداولياملاضي، )ص( موقع املكونات اليت ال وظيفة ت

 ˮد كّف الرابط سم االستفهام يف موقع الصدارة قالحظ أن ورود اواملاملوضوع األساسي، 

 احلالة هذه صفيا أم حرفيا، حيث نرى أنه يف عن حمموله سواء كان امسيا أم ظرفيا أم ‟كان

ىل املوضوع الرابط، وتسند إ موقع بإدماج إال االمسية اجلملة بنية عن املوقعية بنيتها ختتلف ال

اسم االستفهام  =احملور+، بينما كمثل التداولية والوظيفة =الفاعل+ الرتكيبية )س( الوظيفة

 اجلديد+ . =بؤرة )كيف( الوظيفة التداولية
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يقتضيها السياق  املقامية اليت رضتها الداللةفوقد ورد اسم االستفهام ضمن بنية تركيبية 

قوة الذلك ألن  عل لغوي كمثل قوة إجنازية أصل،منظور النحو الوظيفي _ فمن _ ذاته، فهو 

للفعل الكالمي،  ال  اهتمامها باجملا  التخابريإجنازية تراعي الطبقة املقامية للكالم، من خ

]وعليه فإن االستفهام يف قوله تعاىل :           ] جت قوة إجنازية أصل، خر

عن املعنى الصريح  ري  االستلزام التخاطيب، باحليدإىل غري ما ُوظَِّفت له القوة احلرفية عن ط

اء االستفهام يف اآلية جبنية حمددة يف اخلطاب، ف إىل املعنى املستلزم خطابيا، إذ فرض املقام

للتقرير املمزوج  وقيللية عن رسو  اهلل "، لتعجب والتهويل والتسالكركمة إلنشاء ا

 . 1وقوع عذاب اهلل _ عز وجل _بالتعجب، بغرض محل املخاطبني على اإلقرار ب

م مبقتضى القوة طيب؛ إذ يقسِّم =السكاكي+ الكالوقد انتبه القدماء لظاهرة االستلزام التخا

ا  خيرج إليهد لكل واحد منهما األغراض اليتاالستلزامية اليت حيملها إىل خرب وطلب، وحد

، وذلك أصل، 2ي حيتمل الصدق أو الكذبحسب ما يفرضه املقام، فاخلرب هو الكالم الد

رج عن قصٍد إىل تصدي ، وهذا يعين أن اخلرب خيوالفرع منه أنه من ترك الصدق والكذب إىل ال

 أغراض خمتلفة أخرى .

قبيل  ياق منغراض غري حقيقية تفهم من السكما َيعّد =السكاكي+ الطلب الذي خيرج إىل أ

، فكل من التمين صل إىل الفرع ملناسبة املقاماالستلزام التخاطيب، وهو مبثابة عدو  عن األ

ع عنها من أغراض فهو استلزامية حرفية، أما ما تفّر واالستفهام واألمر والنهي والنداء كمثل قوة

 استلزام ختاطيب، فلكل مقام مقا .

تمام املتقدمني لظاهرة تداولية أخذت اهرض ومن جهة أخرى، فإنه ال يفوت الباحث أن يتع

قب هذا الرتكيب، ري اليت حلقت باملضاف إليه عواملتأخرين كما سلف الذكر، وهي ظاهرة التنك

تمثل يف =الياء+ ملعطوف، ونقصد به الضمري املإذ حذف املوىل _ عز وجل _ ما يضاف إىل االسم ا
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وأما تنكريه ˮويين+ التنكري يقو  =القز وعن سر من املفردة =نذر+ فعطف النكرة على املعرفة،

[     ]فلإلفراد، كقوله تعاىل : 
1
ص أي فرد من أشخا 

]الرجا  أو للنوعية كقوله تعاىل:          ] ؛ 

املعاني البالغية عندما  التنكري يفيد بعض، كما أن 2‟أي نوع من األغطية غري ما يتعارفونه الناس

 ظيم أو التحقري أو التنكرياليقتصر على داللته األصلية، فقد يفيد التع

 أحد وهو حذفـال جازـإي يتجلى يف البالغة مضاف إليه، فإن مجا ـوعن سر حذف ال

 يف عنه وحتدثوا املعاني يف علم كثرية مباحث يف البالغيون تناوله مصطلح وهو أسرارها

 النظام منطل  أن من وذلك اإلسناد أطراف أحد مثل حذف فيها يرد اليت الكالم سياقات

 قد الكالم خال  من العملي التطبي  ولكن األطراف هذه ذكر األصل يف يقتضي اللغوي

 عليه . احلالية أو املقالية القرائن داللة على أحدها اعتمادًا يسقط

]أما بالعودة إىل قوله تعاىل :            ] ة مشابهة من حيث فإنها بنية تركيبي

 عدد املتعلقات :

                          

 فـا               ص ط          

 الي : أما البنية التحتية هلذه اجلملة فتكون كالت

: )كهشيم احملتظر( ص ²(( )س¹مح )س: )الواو( منفـ فا ¹مضـ )سخب  }رابط{:  كان]

 [((²)س

نية مفرداتها بنيتها الرتكيبية، عالوة عن بوحتمل هذه اجلملة الرابطية دالالت إضافية ل

 املشرتكة الصيغ ليت هي من)فعيل( ا ( وردت على صيغةالصرفية؛ حيث إن املفردة )
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 عن التعبري أرادت إذا فالعرب ،املعانيدقائ   ترتيب يف تسلسل وهلا واملفعو ، الفاعل بني

 فإذا يعلم، يكن مل أن بعد استعملت الفعل )علم زيد( أي واحلركة، والتجدد احلدث

 احلدث على الداللة له، مع ثابتا وصفا صار وأن احلدث بالفاعل، االهتمام أرادت

 لشدته الفعل يـف مبالغةـال أرادت إذام(، فـل )زيد عالـاسم الفاع استعملت حدوث،ـوال

  )زيد منها )فعيل( فتقو معلومة، صيغ على الفاعل اسم بالغتلتكراره،  أو لكثرته أو

من املشبهة، و الصفة استعملت وقصري، طويل كثبوت له، الوصف ثبوت عليم( فإن أرادت

 إن إذ والصفة املشبهة، املبالغة بني فرق كصيغها )فعيل( أيضا، فتقو  )زيد عليم(، وهنا

كـ )عليم( يف صاحبه وطبيعة، خلقة كأنه أصبح حتى وتكراره األمر معاناة على تد ˮاملبالغة 

، كما 1‟كالطبيعة فيه صاحبه يف العلم سجية أصبح فيه وتبحره العلم يف نظره لكثرة فهو

إذ إن الداللة اليت  ملفعو  كما يف اآلية الكركمة،تكون الصفة املشبهة )فعيل( معدولة عن اسم ا

لغة يف الوصف أكثر من غة؛ ففعيل تد  على الشّدة واملباذا املوضع هي املبالفرضها السياق يف ه

 .2مفعو 

 آيات تفسري يف الوظيفي املنحى هذا على كثرية أن األمثلة يتضح تقدم ما خال  من

 داولية يف الصميم، وجّلعلى كتب التفسري جيدها وظيفية ت يّطلع ومن الكريم، القرآن

 من بلغ نصا كونه إىل احلياتية، بالنظر الوقائع على القرآني النص حتليالتها تعكس انفتاح

 متعددة، وفهمه قراءته آليات من جعل ما واملعريف اللغوي والثراء والشمو  والسعة اإلعجاز

 من العلمي ولغرضهم املدروس النص لطبيعة األكثر استجابة تعد اليت اآلليات هذه ومن

مكنت النحاة  اليت التداولية الوظيفية والغرض، اآللية املعنى إىل واملتجه الدراسة وراء
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 والتقييد، واخلصوص واإلطالق كالعموم ظواهر كثرية دراسة واألصوليني من والبالغيني

 والتعريف والتنكري واحلذف والذكر وغريها.

 ذاالرتاكيب، وهل يف التباين يستلزم املقامية األمناط يف التباين أن استنتاجه كمكن ما وأهم

 ولألمناط )أ تبعا الرتاكيب أمناط بني القائمة الفروق برصد التداولي الدرس الوظيفي يقوم

 فيها.  تنجز اليت الطبقات( املقامية
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 قد فإن الباحث ،يطو  التداولي الوظيفي راملنظو منالعربية  اجلملةيف  احلديث أن رغم

 من الوظيفي النحوضوء نظرية  يف جلملةاملتعلقة با والتحليالت املفاهيم بعض يربز حاو  أن

 عن واستثماره القديم اللغوي الرتاث حملاورة فيه سعى لمتوكل الذيل اللساني شروعامل خال 

 الصراع استطاع جتاوز وقد الوظيفي، والنحو التداولية الوظيفية اللسانيات نظريات طري 

يف  نتائجه ارُتمكُِّن من استثم اسرتاجتية إىل للوصو  واللسانيات، اللغوي الرتاث املفتعل بني

القوالب  اجلسور بني ملّد تهدف الوظيفي النحو تطور مع غايته أصبحت احليوية، كما اجملاالت

 وهذا اجملا ، وسعة الصرامة بني جيمع حنٍو من خال  وضع والنص اللغوية املتنوعة كاجلملة

 اهلدف اللساني، ويشمل الدرس توحيد طري  عن حتقيقه، سعت نظرية النحو الوظيفي إىل ما

 .النظري واإلطار الواصف، واجلهاز واملقاربة واملوضوع

تماهلا _ فإنه خلص مشوهلا وال اك أحد يزعم وبعد أن فرغ الباحث من هذه الدراسة _ اليت ال

 : برزها أإىل جمموعة من املالحظات والنتائج 

 ي اليت حتددة وسورة القمر خاصة هآني عامإن الوظائف املرومة من وراء الرتكيب القر

 خصائص بنية كل مجلة فيها على حدى.

 املسند ي إثبات نسبةن الوظيفة التداولية من آيها هفة يف سورة القمر ألمل يرد النفي بكثا 

ة ارضا ومل يرد بصيغوما ورد من النفي كان ع أواالمسيَّة، اجلمل الفعليَّة يف إليه للمسند

 لكالم . صرحية، لدالالت اقتضتها الطبقة املقامية ل

 االستفهام، لالهتمام الواردة يف ألفعا  اللغويةمتثلت القوة اإلجنازية يف سورة القمر يف ا 

 بنية حمددة يف اخلطاب . باجملا  التخابري للفعل الكالمي، مما فرض

 ة أضعاف؛ إذ ضورا من اجلمل االمسية بثالثكانت اجلمل الفعلية يف سورة القمر أكثر ح

عشرين مجلة، ّد عدد اجلمل االمسية اثنني وزاد عددها عن ِستِّني مجلة، بينما مل يتع

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

 وأعمُّ . اّلثبوت ألنه أمشل يفيد فهو  نفسه، يف معنى االسم على بينما يدّ 
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 سورة القمر تعّد ية الكامنة يف البنى العامة يفإن الوظائف الداللية والرتكيبية والتداول 

ية احلملية تتعال  مجيعها لتحديد البن مفاهيم أوىل ال كمكن فصلها عن بعضها، فهي

 اخلاصة 

 ية واحلالية احلمل )الزمانية واملكان إن تعدد املخصصات يف سورة القمر؛ كمخصصات

(، يوحي نسة واجلف والتنكري والعدد واإلشارتعريال)احلدود وخمصصات  والتعليلية(

 .راكيب السورة خبصوبة األبعاد التداولية املتضمَّنة يف ت

  ن حيث عدد ن حيث جنسها )امسية / فعلية(، وممإن تنوع احلمو  يف سورة القمر

ووية( ومن حيث نيث امتدادها )موسعة / حدودها )أحادية / ثنائية / ثالثية( ومن ح

يات خاصة بها، ائف السياقية اليت اقتضت وجود بنمرّده إىل تعدد الوظ إثباتها ونفيها

 تية :لنحو الوظيفي يف املخططات اآلوكمكن إمجا  البنيات الرتكيبية للجمل يف ا

موضوع حد

 لواحق وددح                       موضوع حد            حلدا أحادي                                     

ود موضوعاتحد

 لواحق ودحد               ود موضوعاتدح            احلد ثنائي         بسيطة                  

ود موضوعاتحد

 لواحق وددح               ود موضوعاتحد             داحل ثالثي                                  اجلملة   

 

 الفعلي ملدمجا احلد احلمل           موضوعات ودحد                                                                             الفعلية    

 ود لواحقحد           الفعلي املدمج حلدا احلمل            ود موضوعاتدح                                                                 

 االمسي املدمج احلد حلملا            ود موضوعاتحدمركــــــــــــــــــــبة

 حقاالمسي          حدود لوا املدمج حلدا احلمل            ود موضوعاتدح                                                                 
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ود موضوعاتدحخمصص االثبات                 

 لواحق وددح                         وضوعاتود محد                 صص االثباتخم                                                     

 الفعلي املدمج حلدا احلملصص االثبات                 خم            مثبتة                                    

 دود لواحقح               الفعلي املدمج احلد احلملصص االثبات                 خم                                                     

 االمسي املدمج احلد حلملاخمصص االثبات                  اجلملة 

 واحقاالمسي            حدود ل املدمج احلد احلملصص االثبات                 خم                                                     

ود موضوعاتدحخمصص الـنــفـي                   يمسيةاال 

 لواحق وددح                         ود موضوعاتحدصص الـنــفـي                  خم                                                          

 الفعلي املدمج داحل احلملـي                  خمصص الـنــف           منفية                                         

 دود لواحقح              الفعلي املدمج احلد حلملاخمصص الـنــفـي                               

 االمسي املدمج احلد حلملاخمصص الـنــفـي                 

 واحقاالمسي            حدود ل املدمج احلد ملاحلصص الـنــفـي                 خم                                                     

ود موضوعاتدحخمصص االثبات              رابط            

 لواحق وددح                      ود موضوعاتدحرابط                          صص االثباتخم                                         

 الفعلي املدمج احلد حلملات             رابط             خمصص االثبا           مثبتة                        

 دود لواحقح            الفعلي املدمج احلد حلملاصص االثبات              رابط             خم                                         

 ياالمس املدمج احلد حلملاخمصص االثبات              رابط             اجلملة

 لواحق االمسي          حدود املدمج احلد حلملاصص االثبات              رابط            خم                                         

ود موضوعاتدحخمصص الـنــفـي               رابط            الرابطية

 لواحق وددح                      ود موضوعاتدحرابط                          صص الـنــفـي خم                                         

 الفعلي املدمج احلد حلملافـي             رابط             خمصص الـنــ           منفية                        

 دود لواحقح            الفعلي املدمج احلد حلملاصص الـنــفـي              رابط             خم                                         

 ياالمس املدمج احلد حلملاخمصص الـنــفـي               رابط                            

 لواحق االمسي          حدود املدمج احلد حلملاصص الـنــفـي              رابط            خم                                                  
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  إىل حمموهلا، فإذا كان  النظرقائم على للجملة  مرتكز نظرية النحو الوظيفي يف تقسمهاإن

دمج أإن  فسها رابطيةن تكون هيامسية، وملة فعال فاجلملة فعلية، وإن كان غري فعل فاجل

 ا( .)كان وأخواتها، كاد وأخواته فيها ناسخ

 ني العلوم اليت عيا بالشكل الذي جعله جيمع بإن الفكر اللغوي العربي الرتاثي كان موسو

 امل يف حتليله هلا .تنضوي حتت حقل اللغة، حيث كان يتسم بالتك

  ليه الفكر اللساني لغوي العربي القديم وما توصل إلمن نقاط التقاطع بني الفكر ا كثريهناك

ي املعتمدة يف رصد   األمر بآليات التحليل اللغوالوظيفي التداولي املعاصر السيما إذا تعل

 مع النحو الوظيفي تتف  النحو نظرية أن يعين الرتابط القائم بني البنية والوظيفة، مما

تقدم  امتناع على النظريتني املثا ، اتفاق سبيل على املسائل، منها من مجلة يف القديم

 واضحة داللة يد  فاعال، مما ال مبتدأ حينئذ الفاعل يصبح فعله، إذ على الفاعل

 حوارا معها القديم، بل تقيم النحو الوظيفي، ال تلغي نظرية النحو نظرية على أن

 يف أخذت ذاواالقرتاض، السيما إ واإلثراء والقرض التكامل ومثمًرا، أساسه خصبًا

 والتفسري(. واألصو  والبالغة جيمع )النحو الذي العام إطارها

 ن األحيان _ يف ذوي رؤية وظيفية _ يف كثري م لقد كان النحاة والبالغيون العرب األوائل

ا من روافد النظريات فكانت منهاًل ورافدًا ُمِهمًّ نظرتهم إىل اللغة على أنها أداة للتواصل،

رس اللساني احلديث يف شقه دالّتراث الّلغوي العربي بال َةَلا أن ِصاللسانية احلديثة، كم

 متداد ألصل ال قطيعة معه، وهي عالقة اصلة مباشرةالوظيفي هي 

 ديث كنظرية النحو التعامل مع املعطى اللغوي احل تتسم اللغة العربية باملرونة اليت ختوهلا

عايري الكلية اليت تلك امللغات األخرى يف الوظيفي، وذلك بالنظر إىل اشرتاكها مع ال

يعي خصائص عامة ، ألن للسان الطبغوي العربيلتنسجم إىل حد ما وحقائ  الدرس ال

 ةا، وهو ما يسمى الكليات اللغوياختالف أمناطه تتقامسها اللغات على
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 فاعل واملفعو  ة على كثرٍي من املكونات، كالتشتمل الوظائف الرتكيبية يف اللغة العربي

ئف الرتكيبية إىل وظيفي قد َقلًَّصته هذه الوظاوالتوابع وغريها، إاّل أن نظرية النحو ال

 وظيفتني هما الفاعل واملفعو  فقط .

 مل واحملمو  ما يتَّكئ على الرتاث )احل ى مستوى املصطلحات، فمنهاهناك ثورة عل

يخدم اجلهاز ها(، ومنها ما مّت استحداثه لوالبنية والوظائف الرتكيبية واإلسناد وغري

 اولية األربعة(املفهومي للنظريات احلديثة )الوظائف التد

 على معايري تنبع من  زدكمة للجملة اليت ترتكخالفت نظرية النحو الوظيفي التصنيفات الق

ية أم شرطية أم إليه إىل مجل فعلية أم امس منطل  تركييب؛ سواء من حيث طبيعُة املسند

يث املوقُع إىل صغرى أم كربى، أو من حىل مجل إظرفية، أو من حيث نوعيُة املسند 

النحو  ن اإلعراب، فقد ارتضت نظريةمجل هلا حمل من اإلعراب أم ليس هلا حمل م

 وإما امسيةوإما  فعليةا هي إممو ، فاحمللنظر إىل اتصنيفًا يقوم على أساس الوظيفي 

وظيفية، فقد انطل   صنيفات الرتاثية للجملة مل تكنإال أنه ال كمكن اجلزم بأن الترابطية، 

لة العامة نطلقات تنبع من نظرتهم للدالالنحاة القدامى _ يف كثري من األحيان _ من م

 ية وإنشائية. م هلا إىل خربللجملة من خال  تصنيفه

  لشرط اليت وض يف بعض أنواع اجلمل كجملة االوظيفي اخل النحولقد أغفلت نظرية

ت، من حيث إنها متها صيغةً ملحقة بصيغ التذييعَََدَلته عن تسميتها باجلملة واكتفت بتس

لصدق تنطب  عليها مواصفات ا ال ألّنها صيغة حمققة، وختتلف عن صيغة التدليل

 .الشك جه اإلمكان أو االحتما  أوذب؛ أي هي ما كمكن تصور وقوعه على ووالك
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 د خطتواملعاصرة، فهي ق النظريات احلديثة تستثمر تزا  ما العربية اجلملة أّن كما يتضح

 عربي بنحو للخروج والتداولية املعاصرة اللسانية والعلوم النظريات من انطالقا كبرية خطوات

لعوملة تغريات فرضتها ا ظل يف االحنطاط من وحيفظها العربية اللغة وخيدم العصر روح يساير

 احلضارية .

رجو أن تكون خالصة يف دراسيت هذه، اليت أ السدادووأخريا أسأ  اهلل العزيز القدير التوفي  

مد هلل ت فمن نفسي ومن الشيطان، واحللوجهه الكريم، فإن أصبت فمنه وحده، وإن أخطأ

 رب العاملني.
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