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  إهداء

أهدي نفحات الكلمة العطرة، ونربات احلبر املتقاطرة، وسكنات الفكر العابرة إىل 

من منحاين احلياة واملُضي فيها عبر دروب طلب العلم واقتطاف عربات املعرفة الفواحة 

  .الطيبة

  إىل روح والدي الطاهرة رمحة ربي عليه،

أعز والدة وأعظم مربية، صاحبة الفضل كلّه، بعد اهللا تعاىل، أطال اهللا يف  إىل

  .عمرها

ن كان يل خري معلِّم وأحسن مربم بوإىل أح:  

  إىل خايل عبد الرحيم،

  إىل خال الوالدة ومعلّمي عبد الغين،

  وإىل أستاذي وقدويت زين العابدين أيب بكر 

  .هرمحهم اهللا مجيعا وأدخلهم فسيح جنان

  إىل رفيقة الدرب الوفية بعهد اهللا الوثيق،

مث إىل مثرة عهدنا أمحد عماد الدين الذي أرجو من اهللا أنْ أجلس إليه مريداً يف 

  .يوم حلمي به

مث إهداء خاص إىل شقيقي وشقيقايت الذين ساعدوين يف الوصول الشاق إىل كثري 

  .من مصادر هذه املذكرة

العلوم اإلنسانية بوهران، وأخص بالذكر أساتذة إىل مجيع أساتذة كلية اآلداب و

  .معهد اللغة العربية وفنوا

  :إىل زمالئي، بقسم املاجستري، طلبة مشروع

  .''البنية اللسانية للتركيب اللغوي''

  .أُهدي هذا العمل... إىل هؤالء مجيعاً

زهر الدين أمني طالب



كلمة شكر

  .احلمد هللا الذي هداين هلذا وما كنت ألهتدي لوال أنْ هداينَ اُهللا

 ن فقري سائل مريد إىل غنِيم ةنغُ املقُه إليه، وبالبة الشكر له سبحانه وسفخاص

أنت ويلُّ ذلك  إنك. اللهم علِّمنا ما ينفعنا، وانفَعنا مبا علَّمتنا، وزِدنا علْماً. جميب جميد

  .والقادر عليه

ت يل من سبيل إىل من لعدك ربي على كلِّ حال، مث أمحدك على ما جإني أمح

ينصحين، ومن يساندين، ومن يشجعين، من معلِّمٍ حريص، ومشرِفَة متابِعة، يعلِّمين، ومن 

  .ووالدة ساهرة وصاحبة صابرةً

الشكر وعميق التقدير إىل األستاذة الدكتورة املُشرِفة صفية أتقدم جبزيل كذا، 

  .مطَّهري اليت تفضلت علي مبنحي هذه الفرصة املُشرفة وهذا الظّرف السعيد

ً رئيساً، و: ه شكري اخلاص إىل أعضاء جلنة املناقشة الفُضالءجكما أو ، مشرفا

  .لقبوهلم هذا املوضوع وطرحه للمناقشة ومناقشاً

  .فإنْ أصبت فمنه سبحانه، وإنْ زلَلْت فمن نفْسي. واَهللا أسأل التوفيق

.زهر الدين أمني طالب





 

أ 

و هو . فهو عظيم بعظمة لفظه و معناه. العلم حبر نطمح إىل الوقوف على شاطئه

وه املادي واملعنوي على الفرد واجلماعةأعظم مبحتواه املادي و بعفهو مقصود بالعقل . د

  .و هو سبيل إىل الوجود و االرتقاء فيه. و الدين

فيه و ال يرجِـع إىل أن تتوفّـاه    فإذا كان العلم كذلك، فإنّ العالم هو من يبحر

و العالم حني يبحر يترك خطّ سريه على  !و ذلك ليس غرقاً، و لكن بأجل مسمى. املنية

ط الزورق البعيد ببصره مث حيـاوِل  إىل خ تديهفما يبقى للطالب املبتدئ إالّ أنْ ي. املوج

و كالمها سـواء يف  . طالب مسعى غالٍو خطوات ال ،فاجتهاد العالم مثَلٌ عالٍ. اإلبحار

  .احلرصِ على الطلب، غري أنّ العالم يسبِق بالزمن و يتفوق بالصرب

فاملُنى أنْ نكُونَ من صنف ذلك الطالب و ال نتجرأ بإعالن انتمائنا إليه متعـالني  

. العلم و صورة العالم املثالور إىل كربياء مفْرِطة ترتِل بنا إىل غيابات تهورٍ يحجب عنا ن

البحر فالسماء ترى بنجومها و. ملعرفةلْنجعلْ من الطلب عزمية قوية ترقَى بنا إىل مساء او

و األوىل بذلك الطالب املبتدئ الذي يدخل مـن  . و العبرةُ األوىل فيما يرى. يغيب أفُقُه

و يبحر و يخطئ إىل أنْ يكتب له القدر الزورق فه. باب احملتاج املريد و املتعلِّم املستفيد

  .السليم و النظر احلكيم فيخطَّ خطَّه على املوج ليلْحق بركْبِ أسالفه الذين سبقوه

نطلُـب العلْـم   و إنا به لَ. تلك هي مشس اُألفُق اليت نرى ا عملَنا املتواضع هذا

 قطْرنا لن ناملعرفةواعني بأن فاترن شه إالّ ملم خـاص . بابلكـن  . فاملعرفة عامة و الع



 

ب 

إالّ بـالتحري و املعـاودة،    باب العلْـمِ  فاحتةً إا ليستو ،للمعرفة مفتاحها الضروري

.املنهج األكادميييكون ذلك ممكنا بفضل آلية نسميها و

نستقصي محاوِر املوضوع األساسية فاملنهج هو الذي يجعلُنا، من خالل العنوان، 

و جزئياته املعرفة به و بكنهه يف اإلرث املعريف القدمي و الرصيد احلديث املتخصص الذي 

و من ثَم، فإنّ العنوانَ الذي نختاره للموضوع ما هو إالّ السؤال نفسه مـن  . ينتمي إليه

علمي و حياوِل اإلجابة عنها أو عن جزئية بني األسئلة غري املتناهية اليت يطرحها الفضول ال

توضـيح  بر الكشف عن نوعية موضوعها، أو، و ع''كيف؟''منها، من خالل االستفهام 

العالقات الكامنة بني أجزائها، وصوالً إىل التجلّي النهائي الذي ما يفتأ يسدل السـتار  

أفُقاً كثريةً ألسئلة جديدة و متجد فتحعلى سؤاله السابق حىت ي فَذندة، و ذلك كله من م

العالم ون هكذا من صميم عمل الباحث والنظر و التنظري، ثُم االكتشاف النهائي؛ و يكُ

و ال جيد الطالب يف ذلك إالّ منبع غدير يستسقي منه تدفُّق مـا  . بأمور فنه و اختصاصه

حلكمة و حسنِ ذكْرِ اِهللا يطلُبه من برد املعرفة العذب و جناح حرية يسمو ا إىل مساء ا

  .من أثرمها على نفسيته و وجدانه

كمـادة   آليات الترابط يف التركيب اللغويو قد اخترنا لعملنا احلاضر عنوان 

جل، نص انتخبناه من كتاب اهللا عز و موضوعية وضعناها حتت منظار تطبيقي من خالل

لما تقدمه من تنظري و تعليق حول كل  منوذجاً تطبيقيافأردناه . سورة البقرةمتمثِّال يف 

ذلك، علْماً بأنّ هذا العمل يندرِج ضمن مشروع األستاذة مطّهـري  . ما كان نصا مثله



 

ج 

موضـوعٍ لرسـالة   إىل ، و ينضـوي  ''البنية اللسانية للتركيب اللغوي'': صفية املوسوم

.2010-2009املاجيستري لسنة 

، جاء انطالقا مما قرأْناه حول انتقال النظريـة  اللغويالترابط إنّ اهتمامنا فيه بـ

¡الترابطيـة التراثيين إىل النظـرة   اإلعرابية و عاملها النحوياللغوية العربية من النظرة 

، من خالل هذه األخرية، إىل املختصر و آثرنا التوسع. ذلك بني أجزاء اجلملة التركيبيةو

اليت ال أدىن فيها و ال أقصى لربط العقد بـني   التواصليةالوِحدة ، إذْ إنه يشكِّل النص

  :عناصر التواصل الثالثة

  املُرسل؛-

  املُرسل إليه؛-

  .الرسالة-

شكَّل ركيزة هامة من ركـائز هـذا البحـث     النصإىل اجلملة فاالنتقال من 

ردنا، هنا، ذلك أننا أَ. مجلةعوضاً عن كلمة  تركيبلكن، جاء عنوانه بعبارة . املوضوعية

اليت الحظْنا تواردهـا يف الكـثري مـن     تركيبإثارة قضية االصطالح على وقْعِ لفظة 

فالكلمة موجودة فيها، و مفهومها يكاد يكون هو ذاك . األدبيات اللسانية العربية احلديثة

لوال غياب احلسم االصطالحي، فيما يخصها أو يخص كل عبارة أخرى خيتارها البحث 

  . يف املَوضع نفِْسه، و لذات املفهوم أو لغريهاللساين



 

د 

مفرداً، أي وحدةً تركيبيةً داخل النص، فإنّ هذا األخري يشكِّل  اجلملةفإذا كانت 

املدونةمجعاً عبر عدد اجلُمل اليت تحدد وِحدته الداللية و استقالله الكياين بني نصوص 

(corpus)  لُ ورودهـامتحو اليت ي ج إىل الوجود بعدخرى النصوص اليت ملْ تأو حت ،

وروداً لغوياً صحيحاً أو مقبوالً، بالتعبري االعتيادي العام، أو بالتعبري األديب اخلاص، علمياً 

و التركيب ال يكـون  . كُلٌٌّ و النص واحدفالتركيب . أم فنياً مجالياً) اصطالحياً(كان 

. بني شريكَي عملية التواصل الداللية التواصليةإالّ إذا شملَ مضمونُ معناه شرطَ  نصاً

ذلك ما دفَعنا إىل وضعِ نوعٍ من . من التركيبية) اللساين(فإذاً، النصيةُ أسبق إىل االعتبار 

  :التواصل بني النظريتين اللسانيتين

دراسـتها عنـد حـدود اجلملـة     النظرية التوليدية التحويلية اليت تقف -

  ؛)التركيب(

النظرية التواصلية اليت ال تراه كالماً إالّ ما دلَّ على شيء، يف عقد تواصلي -

و هي الدراسة اليت تم بالنص . من املسألة الرباغمايتقد يصل إىل النظر 

.وجوباً

بة و على إثر واقن عتبة املقارلْنا غمارها من  فهذه دراسة لسانية دخجمع بـيعٍ ي

  :أمرين مهمين، مها

-لملة القراءتية ملوضوع عنا يف مستوى احملاواألدبيـات اللسـانية،   أن ربا عن

فلكُلّ قـراءة  . إذاً، ليس بإمكاننا االطالع على املسألة من جل جوانبهاو

  حدودها الكمية و الظرفية و املعرفية؛



 

ه 

يرقَى إىل العلْمية،  إبيستيمولوجي، يف حد ذاته، هو مفهوم املقاربةمفهوم -

علْماً بأنه ال يوجد دونه مصطلح أو وصف يمكن تبنيه لوصف مضـمون  

فنحن ال نقف إالّ .وصف ال نريد زعمه بالنسبة لعملنا العلْميةُو . املذكرة

! لطرق األبواب

  :علمي اإلبيستيمولوجي تستجيب لمنحيين عمليين، مها، باملفهوم الاملقاربةُفـ

نظرية أو التعريـف السـابقني لـه،    منحى املقتبِس و املتبني للفكرة أو ال-

املنطلق منهم يف حتليله الفكري أو النظري، الواصف أو الناقد للقضـية  و

  العلمية من حيث طريقة تناولِ تداعياا؛

للفكرة، أو النظرية، أو التعريف اجلُـدد الـذين    منحى املكتشف الواضع-

  .يقترِب بِهِم إىل احلقيقة العلمية أو يعانقها

، هو حديثٌ عـن  النص، و يف التركيب يفالترابط و من ثَم، فإنّ احلديث عن 

 طها موجودة فيهما معاًاللغةه إىل ؤمن حيث انتما لغويترابشكلٌ و مبا أنّ اللغةَ . ، إذْ إن

و داللة، فاألحرى أنْ نعايِن تأثري كلِّ واحد منهما على اآلخر، و خاصة الثانيـة علـى   

األول، على اعتبار أنّ الكالم يولَد من معىن يف ذهن املتكلِّم ليصلَ إىل املعىن نفِسـه يف  

اللغويـة التواصـلية    يتوسطُهما و يتمثَّل يف املـادة ) الشكل(ذهن السامع، مروراً مببنى 

فالكالم معجـم   .الصوتية، اليت تكون نطقية من جهة املتكلِّم، و مسعية من جهة السامع

دالليا عبر جِسرٍ رابطي يعلِّق داللةَ و وظيفة كُلِّ كلمة بأختها داخـل  متسلِسل حنويا و



 

و 

بة للنص؛ لكـن  و كذلك بالنس. هاليالتركيب، مشكِّالً وحدةً دالليةً يحسن السكوت ع

التـرابط التـركييب  ذلك، و لو يكون من املمكن اعتبـار  . بآليات غري آليات اجلملة

، من وجهة نظر كلية تنظُر إليهما من زاوية مفهـوم  الترابط النصيجزءاً من ) اجلُملي(

  .الكالم و تواصليته

و الدالة هي نص شكالً، و كالم تواصلي وظيفةً، فإنها ال '' املركَّبة''و مبا أنّ اللغة 

جتد وصفاً هلا مكْتمالً إالّ من خالل عدمها، أي من خالل ما يحذَف منـها لضـرورة   

و هـي   –فحاهلا مثل حـال املوسـيقى   . االقتصاد النافع أو البالغة املؤثِّرة يف النفْس

لمـا  ، كلما تخلَّلَتها نربات صـامتة، ك -على غرار النص اللغويميولوجيا تواصلية سي

إنه لَمن الطبيعي أنْ يكونَ للشيء قيمة أعال عن طريق ضـده  و. اًءزادها ذلك رونقاً و

و احلذف هـو أحـد   . النصفتلك هي خصوصية . الذي يرتِل عليه من حني إىل آخر

الذي هممنا بتصنيفه و تعريفه مع أنواع الترابطين التركييب فيه، و الترابط اللغويأشكال 

  .و النصي األخرى

يف آن واحـد،  ) كُلٌّ(ن اجلُمل و جمموعة م) وِحدة(جملةٌ  النصو بناًء على أنّ 

على أنّ الداللة هي روابط داخل اجلُمل و فيما بينها، فالسؤال الواجب طرحه حينئـذ  و

التـرابط اجلملـي   (ابط داخل الـنص  دراسة وجودية التضافر بني نوعي التريتوجه إىل 

  .الذي يحمله ذلك النص اخلطاببو مدى عالقته ) الترابط النصيو



 

ز 

، كيفما كان تصنيفه، هـي  اخلطابو بني لون التضافر فمعاينة العالقة بني ذلك 

ستخالصها من نص معـين  ، بينما ا)بحث نظري(مبثابة إجياد املسبب عن طريق السبب 

فإذا كـان  . يدخل ضمن عملية الوصول إىل السبب من خالل املسبب) حبث تطبيقي(

املسبب هو نفسه العالقة املستخرجة من نص ما أُحيل إىل الدراسة، و تكـررت تلـك   

ـ ) قد يستحيل حدوثه و هذا أمر نظري(العالقة يف عدد من النصوص حصراً  راً أو ذكْ

عرقاعدةً حمسوبةً يفضي تلي و ا يستثري املالحظة، أصبحيقائمة أنواع الترابط اجلُمصالن .

وجود نوع معين من الترابطات، من باب املنطق اللغوي، ثُـم   فرضيةو إذا انطَلَقْنا من 

تعـرف  لفرضية حقيقـة معرفيـة   صدفْناه يف عدد من اجلُمل أو النصوص، أَصبحت ا

و الظاهر، من الناحية األنطولوجية، أنّ الصيغة األوىل هي األقرب إىل الواقـع  . تصنفو

أما الفرضيات، فهي وسيلة يتوسطُ ا يف القضايا العلمية اليت ال متتلك مؤشرات . العلمي

  .معرفية، مادية أو مدركة، مسبقَةٌ اإلحاطةُ مبعالمها و حدودها

التركييب و النصي، يف موضع التنظري اللساين لكل : مةَ حوار معريف بني الطرحينفث

  ).التوليدي التحويلي لألول، و التواصلي الرباغمايت لآلخر(واحد منهما 

النظري و التطبيقي من هذا العمل، منهجين خمتلفني تمثَّال  ئنيو قد نهجنا، يف اجلز

  :فيما يلي

اللساين التركييب و بني الطرح النصي؛ و ذلـك علـى   الفصل بني الطرح -

  مستوى اجلزء النظري؛



 

ح 

و يف اجلزء التطبيقي، ملْنا إىل تفعيل تزامن الطرحين املذكورين بأنْ جمعنا -

  :ا، مهين اثنني بني أمر

 ؛)اإلعراب و التصريف(التركيب و آلياته  

 بل (النص و ترابطاتهي و سالتجزئة إىل فقـرات  أنواع الترابط النص

  ).داللية

و يعود ذلك الفرق بني الطرحني إىل التساؤل حول أمهية و كيفية إدماج عناصر 

.النص ليصل إىل التركيبتحليل لنحوٍ لغوي عاملي ينطلق من اليف الرباغماتية والنصية 

أوضح، كيف هكذا، و من خالل املَجالين، النظري و التطبيقي، يالحظ، بصفة 

  :أننا قَسمنا عملَنا إىل جزئني كبريين، متثّال يف

جزء نظري هم ببسط التعاريف، و املفاهيم، و املصطلحات، و النظريات، -

، و املقارنات، كما جعـل مـن أول اهتماماتـه القضـية     اتو التصنيف

نيين االصطالحية اليت أكثر ما تقف عائقا أمام التنظري و املقاربـة اللسـا  

املعاصرين، و جتاه املستجدات العلمية الوافدة، و املسخرة أو القابلة لذلك 

عربيا، و لفائدة اللغة العربية، و من ثَم، لفائدة اإلرث اللغـوي العـاملي،   

نثروبولوجيا فاعال داخل اموعـة  أعنصرا تارخييا و  ذه األخريةه باعتبار

اليت توضع على عاتق كل عريب و مسلم البشرية، و كذلك بفعل املسؤولية 

ة املنشـودة  يللوقوف على خدمتها، حتى ختدمه هي بدورِها، فتبين له املدن

  تغرِس ركائز احلضارة الواجب استعادا؛و



 

ط 

جزء تطبيقي اخترنا له نصا قرآنيا و حاولْنا أنْ نطَبق عليه احملاوِر األساسية -

قد وقَع ذلك االختيار على سورة البقـرة   و. اليت سبقت يف اجلزء النظري

لطوهلا الذي يحتمل وجود أكرب عدد من أنواع التراكيـب و تصـانيف   

الروابط التركيبية و النصية، و كذا أوجه التضافر و غريها مـن عناصـر   

  .املوضوع املطروحة فيه

ة هذا أما فيما خيص الشكل، فقد قصدنا أن تكون دراس .هذا بالنسبة للمضمون

النص على قدر من الوضوح واملوضوعية، وذلك من خالل منهجية عملية متثَّلت فيمـا  

  :يلي

  ترتيب و إحصاء األفكار و املفاهيم يف تعداد من النقاط املتباينة؛-

إخراج الترسيمات اجلامعة للمعاين التحليلية و املُسهلة لفهـم الـروابط   -

  ا من باب االختصار املفيد؛و قد وضعناها أيض. املوجودة بينها

التوسع يف بعض املَسائل دون غريها ألمهيتها املعرفيـة و التحليليـة مـن    -

و قد لَبس شكل . جهتها، و لضرورة الذكر املختصر من جهة ذلك الغري

ع فيه حلّة املصاحف ذلك الفصل املواآليـات  ) تقدمياًرمساً و(س طعند بس

ـ فإنّ اآليات قد وضعت على ذا عليه،و . الكرميات من سورة البقرة ك نِ

الرسم و التقدمي لتكونَ مرجِعاً بارزاً يرجع إليه من منطلَق أرقام اآليـات  

  احمللَّلَة لسانيا يف ذلك الفصل و يف الفصول التطبيقية اليت تليه؛



 

ي 

رسم اجلداوِل املقارِنة من جهـة، و املتتبعـة للمسـائل الرباديغماتيـة     -

(paradigmatiques) املتعلقة بالقضايا املعرفية من جهة أخرى.  

و قد تخلَّل تلك األشكال املنهجية، يف اجلزء النظري، نص نثري جاء ليوضح ما 

كما متيز معظم اجلزء التطبيقـي بتقـدمي   . فيها أو يقدم هلا مباشرةً أو لقضايا مرتبطة ا

عن طريق أرقامها، منفصلة آية آية أو يف مجاعـات   وصفي حتليلي خص اآليات حصرياً

حتلـيال تركيبيـا، يف   ) سورة البقرة(مثّ نجِدنا فَضلْنا أيضا أنْ نحلِّلَ النص القرآين . منها

منحى تطبيقي، من خالل ترقيم اآليات و جرد بداياا و اياا، أو بدايات و ايـات  

ادين بذلك إعادة كتابة كل السورة كتابةً تركيبيةً حبتـة  التراكيب اليت تتشكَّل منها، متف

خمافةَ أنْ نخطَأَ يف حق كالم اهللا الذي جاء جمزءاً يف آيات و ملْ يأت جمزءاً إىل تراكيـب  

. ظهرت ا يف املصحف الشـريف  بالضرورة، فَنزِلَّ و نعيد كتابتها على غري الصفة اليت

ر، كذلك، حرصاً منا يف االختصار، ألننا، لو أعدنا كتابة نـص  قد أَخذْنا ذا االختياو

  .سورة البقرة بأكمله، ألخذَ حيزاً مكانيا أكبر يف صفحات املذكِّرة

و يف مقابل ذلك كله، و بناًء عليه، فقد ظَهر موضوع اجلزء النظري موزعاً على 

  :تالية، تمحورت حولَ النقاط الأفكار أساسثالث 

  اجلملة و النص؛-

  من اجلملة إىل النص؛: الترابط-

  .الترابط و النظرية التوليدية التحويلية-



 

ك 

  :خصت باملضامني التالية اجتاهاتثُم تبِعه اجلزء التطبيقي مقَسماً أيضا إىل ثالثة 

  حنوية ؛ومقدمة داللية -

  الترابط التركييب؛-

  .التركييبالترابط النصي و التسلسل -

لذلك، نرى كيف  .إىل أربعثالث  من، يف كل فصل، فقراتو قد تراوح عدد ال 

فمحـاوره  أنّ اجلزء التطبيقي كان كله خاصاً بنص سورة البقرة، بينما اجلزء النظري، 

  :ا يليمب خصت

  و أحوال هذا األخري النحوية؛ تركيبالتأصيل االصطالحي لكلمة -

الوقوف على خلفيات الترابطين التركييب و النصي يف اللغـة، و بالنسـبة   -

و قد أضفنا من أجل هذه النقطة األخرية فقـرة  . خلصوصية النص القرآين

و هو النص الذي حيتل مكانتـه  . باعتبار أنّ التطبيق جاء على نص قرآين

  .اللغوية العربية املدونةاملهمة يف 

ا، قَدلْنحاو ل حبثَنا حول التأصيل العريب ملصطلح ثُمجعاإلمكان، أنْ ن تركيـب ر

، حبيث تطرقْنا فيه إىل (Systématique)حبثاً نظاميا ) صبح كذلكيما ميكن أن أو(

بصفة ترتيبية غري مباشـرة  فقسمناها . أهم احلقَب التارخيية اليت تشكِّل مادتها إرثا تراثيا

إىل ما تعاهد عليه التأريخ العريب من مراحل تارخيية  )التارخيية أي من دون تسمية احلقبة(



 

á

و فَعلْنا ذلك ليكون أساسا مرجعيا للقيمة التارخيية العلمية لألعالم اللغوية اليت . سياسية

  .استشهدنا ا

و حرصاً منا على وضوح املعلومات و أداء األمانة العلمية حقَّهـا املطلـوب، مل   

نرى بعض صفحات املذكرة تعج باإلحاالت املفسرة هلا و املُرجِعـة إىل   نتحرج من أن

و قد حصل ذلك يف هذا املوطن التارخيي التراثي من الدراسة، كمـا  . مصادرها األصلية

  .حصل يف مواطن أخرى خمتلفة

و من حرصنا كذلك على ذات األمانة، ربطْنا املرحلة التارخيية النحويـة باسـم   

ا من مصادر، دينأو انتخبناه مما توفر ل شكَّل الواجهة العلمية اللغوية لعصره الذيعلَمها 

ورقة من أوراق التنظري ملفهومي اجلملة و التركيب، و ذلك مقارنةً هذه األخرية كانت و

  .مبا سبقه من رؤى علمية و ما تبعه منها

كثري من املصطلحات و ما دام هذا العملُ حرر باللغة العربية، يبقى أن نشري إىل 

و قد جاءت اللغتان مسـتعملتين علـى   . اليت وردت فيه باللغتني الفرنسية و االجنليزية

  :مستويين، مها

مستوى االصطالح، لضرورة املرجعية املفهومية و تعميمها العلمي بـني  -

املصادر اللسانية املعرفية العامة و الوصفية التعليمية اليت مل تكـن لغاـا   

يدة عما نحِسنه، إىل حد مقبول، مـن هـتني اللغـتني األجنبيتـين     بالبع

  املذكورتين؛



 

م 

األم  L1(بني لغتني ) النحوية و الصرفية(مستوى املقاربة اللسانية التركيبية -

أو أكثر؛ و ذلك يف نطاق الفكرة العامة املناقَشـة يف  ) املترجم إليها L2و 

ـ  ، ''مليالنحو العا''هذه املذكرة، أال و هي  Grammaire:املرموز لـه بـ

UniverselleG.U. .U.Gبالفرنسية؛: :Universal Grammarباإلنجليزية.  

هذا، و قد أَكَّدنا، على مدى هذه احملاولة املقاربتية، على ركيزة فلسفية فكريـة  

مسار كـل  وعلمية إجرائية، لما ألمهيتها يف تصور الطرحات املنهجية و عرضها خلوضِ 

و هي الطروحـات الـيت   . حبث علمي يتسم باملوضوعية و بالدرجة املطلوبة من العقلنة

  :تجاذبتها املدارِس اللسانية الكربى، و خاصة املدرستان النظريتان

  التوليدية التحويلية، على مستوى التركيب؛-

  .، على مستوى النص)الرباغماتية(التواصلية -

 هتان نطلقَتن معطيـات معرفيـة   فقد اهِما، ممِ معامل نظريتيساملدرستان، يف ر

فأسسـت لتلـك   . لسانية، سابقة أو معاصرة هلا، نقدت بعضها و تبنت البعض اآلخر

الركيزة املتمثلة يف التدرج اإلبيستيمولوجي الذي ال طائل من املرور على جانبه يف كل 

يف قضية معرفية جديدة تكون معاملُها التعريفية علـى   عملية علمية تدخل غمار التنقيب

  .احملك التنظريي املتضارِب حني إرهاصاا األوىل



 

ن 

أو قُـلْ  (فعم التمهيـد  . و قد جاء التأكيد على هكذا مسألة يف العمل مبجمله

  .و التحليل و اخلامتة) النظري و التطبيقي: التمهيدين

مهيد أنْ يكونَ مدخالً وافيا للمفاهيم األوليـة  ، أردنا للتكله و موازاة مع ذلك

و اخلَوضِ يف مادته ) أو التحليل(األساس اليت تكون املفتاح الضروري للدخول إىل املنت 

لذا، نراه أخذَ حظّاً ملحوظـاً  . تدرجاا املضمونية الترابطية و املعرفية املنطقيةالتحليلية و

  .من احليز الكالمي من العمل ككل

اخلامتة جعلتنا خنرج بنوع من النظرة حـول القضـية    ثُم نرى، أيضا، كيف أنّ

املطروحة، عن طريق أسئلة حمورية تسبغ روح العمل بإحساس و كأننا عند عتبة البداية 

كلما وصلْنا إىل اية نتوهمها و نريد ا تناسي الوقت الذي بذل فيه بعض اجلهد مـن  

و الذي، يف الواقع، غمرنا باملتعة اليت يعرفها كل طالب علم من عليم  أجل تلك القضية،

  .عطاؤه من كرمه و رمحته

وقبل االنصراف إىل منت هذا العمل، نلفت االنتباه إىل مسألة عقديـة جوهريـة   

صـورة  "ومنه، نقول بأنه إذا جاز لنا تصور وجود . مرتبطة مبوضوع املذكرة املطروح

قبل اخلروج بشكل صـويت ملضـموا    )مقدمة-ه-ص (دى اإلنسان للكالم ل" ذهنية

حيول دون إحالته إىل ذات اهللا  )كمسلمني (الداليل، فإن االعتبار العقَدي لدى كُلٍّ منا 

فاهللا تعاىل منزه عن كل وصف بشري أو غريه هو يف أصله رهن اخلَلْق وحتـت  . العلية

  .حكمته البالغةقدرة اإلبداع اإلهلي وقوته الغالبة و



 

س 

، ميكن قَصر احلديث عن الكالم، بالنسبة للنص القرآين، على عملية الفهم من هنا

وبعد الرجوع إىل نص احلديث النبوي املُفسِّر للنص القرآين يف  –النهائية لدى اإلنسان 

األولية عند مسـتوى  " التأليف"وليس على عملية  -كثري من مواضعه ذات العرض العام

  .اإلهلي" القول"

يسقط عن جالل اخلالق سبحانه،  )7ص (" اآللية الذهنية لدى املتكلم"فمفهوم 

بادالته االجتماعية يف ت" اللغة الطبيعية" قه املستعمل لـوال يمكن إسقاطه إالّ على خملو

منزهة عنه  )11ص (" التركيب االفتراضي"وبالتايل، فإنّ مفهوم . اليومية مع أقرانه

لذا، ال ميكن احلديث . القدرة اإلهلية، ألنه قد يعتبر من عناصر اخلَلْق يف اإلنسان املتكلم

ذلك مع العلم أنّ هذه األخرية . الّ لدى اإلنسانإ )169ص (" صورة ذهنية" عن 

الداللية املتاحة / يف حد ذاا إىل احلركية النحوية البشرية )اللسان (تسبِقها قابليةُ اللغة 

وحتت تأثري العالقة املوجودة بني القاعدة النحوية  )للسان معين (داخل كل حنو 

ي واالجتماعي الذي يتميز به كل قومٍ أهلِ وبني منط التفكري الفلسفي والعقد )اللسانية(

تلك القابلية هي اليت أشرنا إليها يف حديثنا عن وظائف الوحدات اللغوية . لسان ما

وفعلها التواصلي عرب تراصف الكالم اخلطي واملؤسّس لعملية تأليف هذا األخري 

لطرق  ، وكذا فيما جاء عما يتاح يف اللغة العربية من أشكال الكالم)178ص(

.)288و  268ص ص  (ومن التنوع التحويلي وإمكاناته  )238ص (االختصاص 



 

ع 

كانت هذه صيغة تقدميية، اجتهدنا، من خالهلا؛ يف اإلحاطة بروح مجيع حمـاور  

نرجو فقط أن تكون كذلك، و جتعل الدخول إىل املنت دخوال سلسا، مجتنِبـاً  . املذكرة

  .مكْتملكل غموض حمتمل أو وصف غري 

و أن يتقبل عملنا املتواضـع  . نسأل السداد و اإلخالص يف الدين و العمل فاهللاََ

  .فإنه هو ويلّ ذلك و نصريه. به فيمن عنده سبناتهذا، و حي

  طالب أمني زهر الدين
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مهما كان األمر، فيما خيُص االجتاه اإلبيستيمولوجي لدراسة اللغة، مـن حيـث   

¡التركيـب تواصليتها، فإنّ الواقع الذي آل إليه البحث اللغوي اليوم غَلَبت عليه دراسة 

إالّ من خالل تطلّعات معرفية يتعثّر احلسم فيها لصعوبة تناوله اللسـاين   النصلَم يأت و

من القـدرة   التركيب، و لقرب )تعدد التراكيب و الفقرات(ة اجلمع فيه العائدة إىل صف

، و ذلك يف الوقت الراهن )إفرادية البنية و الداللة(الفكرية البشرية حبكم طبيعته اإلفرادية 

  .من احملصول املعريف اللساين و التصور العقلي للقضايا العلمية

افد األفكار التوليديـة و تصـحيحاا   ذلك هو املنطلَق الذي فَتح اال أمام تو

، مبوجب ذلـك،  )التواصلي(هوية الكالم  فقد بنيت. فكر اللساين املعاصراملتوالية يف ال

و قد اتخذت لذلك إجـراءات  ). اجلملة(التركيب على الوحدة العضوية اليت يشكِّلُها 

ىل اآللية العقلية اليت أقامت يف بنية هذا األخري بني سطح و عمق للوصول إ لُصفَية تلعم

فقواعد إعادة الكتابة هي إحدى تلـك  . على ملفوظ من القول) داللة التركيب(داللته 

إنّ تطبيقَها لسبيلٌ عملي يمكِّن من حتديد و. التركيباإلجراءات اليت عنِيت ا دراسة 

  :هوية النص اللسانية املتمثلة يف اآلليات الثالث التالية

  ؛...)االسم، الفعل،(حو الن-

  ؛)االرتباط و الربط(الترابط -

  .التحويل-
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فإذا اعتبرنـا  . و يكون ذلك على قاعدة النحو التوليدي التحويلي، كما أَسلَفْنا

معـاً، فـإنّ    الـنص و  اجلملةظاهرةً جيتمع التطبيق فيها على كل من  التوليدظاهرة 

، فإنه من الصـعوبة مبكـان أنْ   )اجلملة( تركيبالالتحويلية، و إنْ أمكَن إسقاطُها على 

يف النص، ال يمكننا تصوره خارج إطـار   التحويلذلك أنّ معىن . النصنسقطَها على 

من فقرة إىل أخرى، أو حتى من نص  حتويالً، و إالّ فكيف بإمكاننا أنْ نتصور التركيب

، ال ينشئ نصاً آخر غري )العقلي(بِلَه التصور إىل آخر؟ و هلْ هذا التحويل األخري، إذا ق

النص الذي نكون بصدده، أو يأيت هو من نص غريِه، فيكُونُ غَير النص الذي جاء مـن  

  جراء عملية التحويل و أصبح، مبوجبها، النص الذي بني أيدينا؟

 التحويليـةَ  القاعدةَ) اجلملة( التركيبو من ثَم يطْرح السؤال عن إمكانية اعتبار 

 طرابلوا هم اآلخرون، هذا األخري األساس اليت، بتاإلطـار  متسـي  مع إخوته الذين حتو

الذي ينشأ من وحدة وذلك بعيدا عن التحويل املذكور العام والشامل للنص، التحويلي 

.(GU)الوحدة اليت هلا دورها اهلام يف التأسيس للنحـو العـاملي   وهي ككل،  النص

ا خيص نوعيـة  همامنا تساؤال ماط العضوي القائم بينها وبني ذلك النحو يطرح أمفالرب

داللة وظيفيـة  : فداللة الكلمات داللتان). الكلمات(داللة الوحدات املؤسسة للتركيب 

ق إىل حتويل يفهل اإلجراء التوليدي التحويلي يفتح الطر. حنوية وداللة مفرداتية معجمية

نحوية فقط، أم أن املعجم يلعب دوره املنوط به بـأن حيـدد   على أساس من الداللة ال

املعجمية داخل اهليكل الداليل العام للتركيـب،  /الصحيح من اخلاطئ يف العالقة النحوية

تتماشى واإلخراج الداليل التواصلي للتراكيب ال الغيا التراكيب الصحيحة حنويا واليت 
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ايت؟ وبعبارة أخرى، هل الرباغماتيـة  وعلى أوسع تقدير، ال تتماشى واإلخراج الرباغم

، أم هي إختيار معجمي، أم اإلثنان معا؟ مث ما نوع ومدى )حنوي وظيفي(اختيار تركييب 

العالقة بني الداللة النحوية والداللة املعجمية للكلمات والصيغ التركيبية املتاحة يف عملية 

يبقى أساسـه   ، لكن(Paradigmatique)بداليا تاس هالتحويل الذي يكون ظاهر

¿(Syntagmatique)تركيبيا 

هـذا وال ذاك إال   ىوال يتأت. والتركيب لغة يف النص. فالتركيب لغة والنص لغة

ذلك االحتكاك امليكانيكي بني األشياء الذي يذوب عندها  فالصوت هو. بفعل الصوت

. خمتلفـة لينبعث من جديد يف موجات تتباعد مسافات و مساحات يف أوساط طبيعيـة  

فاملاء و اهلواء مها أكثر األوساط اليت تتخذها موجات الصوت يف تنقلِّها عبر أثريها املمتد 

فالصوت هو نبض احلياة الـيت يتحـرك   . إىل هدف معلوم أو غري معلوم لدى اإلنسان

يه بداخلها هذا  املخلوق البشري الضعيف الذي ال حول له و ال قوة إالّ مبا أَهلمه اُهللا إل

  .من ضرورة اجتماع و استماع و جلْبِ متاع

فهو رمحةٌ من اهللا و نعمة أودعها فيه و حولَه ليتواصلَ مع حميطه الطبيعي الـذي  

ويه، و رفيقه احليوان، و ظلّـه  فاإلنسان، عنصره احمليط الذي حي. يتعامل معه و ينمو فيه

سقفُه السماء يسكُن حتتها، و حياتـه يف  معاشه النبات، و بساطه األرض يفترِشها، و و

  .املاء و اهلواء
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كظاهرة لغوية وتواصـلية يف   الصوتهذه تساؤالت تنقلنا إىل النظر يف مفهوم 

  . ذات اآلن

يحدثُ اللغة و يحركُها،  فهو ينقل الكالم و. فالصوت أُنس و تبادلٌ، و أداة نقْل

نتباه إىل مادة قوله، و نية قصده، و تعاقُد التواصـل  يثري به صاحبه االستماع إليه و االو

. فهو، بذلك، حيتاج إىل من يبثّه، ثُم إىل من يلتقطه، مرورا مبسافة ناقلة تتوسـطهما .معه

ذلك هو واقع التواصل اللغوي البشري الذي أسس له اللغوي السويسري فاردينان دي 

Ferdinand)سوسري  De Saussure)  ًمن املفاهيم و املبـادئ الـيت   جمموعة

د تميزت تلك و ق. أوائل القرن املاضي'' دروسه يف اللسانيات العامة''جمعت بعده يف 

فقـد  . املبادئ بنظرا الثنائية احملكمة، و الكافية حاجتها الفكرية يف وقتـها املفاهيم و

اشـتق امسـه    -دو متجد –شكَّلت اللبنة األوىل يف جتسيد مداخل علم حديث جديد 

من العضو النطقي البارز يف تلك العملية التبادلية، فكـان املسـمى   ) و الفرنسي(العريب 

ثُم توالت األفكار بعده فأَخذت شكْلَها النظري من خالل اجتاهـات  . ''اللسانيات''

نسانية، كالفلسفة، و االجتمـاع،  مدرسية استقطبت عدداً من التخصصات العلمية اإل

نثروبولوجيا، و غريها، و كذا من علوم الفيزياء و البيولوجيا و الطب علـى وجـه   األو

  .اخلصوص

و قد أخذ ذلك الفكر الثنائي شرعيته من طبيعة التبادل الـذي تحدثُـه عمليـة    

يتطلَّب شريكني اثنني  -يف فضاء التأليف الكالمي –فاستعمال اللغة الطبيعية . التواصل
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و ال يقع ذلك التبادل إالّ من خالل تفاعل ثنائي بني جمموعـة  . السمعيتبادالن النطق و 

  :من املفاهيم حنصرها فيما يلي

milieu)وسط نفساين تصـوري  - conceptuel psychique)/

وسط غري نفساين لتشكيل الصورة الصوتية أو السمعية

(milieu non psychique de l'image acoustique)º

milieu)وسط فيزيائي- physique) /وسط فيزيولوجي

(milieu physiologique)º

  السمع؛/ النطق-

Bºمستقبِل / Aمرسل -

يف الـدماغ  (جهة فيزيائية مستقبِلة )/ Aيف الدماغ (جهة فيزيائية منفِّذة -

B(º

  جزء خارجي؛/ جزء داخلي-

º(passif)جزء سليب / (actif)جزء فاعل -

).Bهاز مركزي ج( Bدماغ )/ Aجهاز مركزي ( Aدماغ -

، )تأسـيس املعـىن  (للمتكلم  Aشكّل يف اجلهاز املركزي تفاللغة هي املادة اليت ت

مث تسـلُك الطريـق   ). النطقي(يف جهازه الفيزيولوجي ) املبنى(تأخذ صورا الصوتية و

إىل ) السمعي(من اجلهاز الفيزيولوجي ) ذبذبات(املعاكس لدى املتلقي، فتنتقل عبر اهلواء 
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إىل تصور داليل ) مبنى(، و ذلك بأنْ تحولَ الصورة الصوتية املُلْتقَطة Bهاز املركزي اجل

  :نا تلخيصها يف الترسيمة التاليةتلك هي املفاهيم اليت استأثَر). معىن(

áAمرسBمرسل إليه 

ch.

sique

ch.

Concept

ch.

ch.

Acoustique

 siol.

Phonation
النطق

Audition
السمع

ch.
Image

Acoustique

ch.
Concept

Partie chique A Partie chique BPartie sico-siologique

Partie Activeجزء فاعل  Partie Passiveسلبيجزء

Partie Intérieure Aقسم داخلي  Partie Intérieure B داخليِقسمPartie Extérieure

قسم خارجي

  تواصل لغوي طبیعي

 Exécutif تنفیذي(Partie physique cérébrale A).

 Réceptif استقبالي(Partie physique cérébrale B).

: Physique

ch.: Psychique

Concept: صورة ذھنیة(تصوُّر(

Image Acoustique: سمعیة(صورة صوتیة(  

Physiqueفیزیائي  

Psychique نفساني  
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ـ . إنّ الكالم عملية منتجة، بينما السمع عملية مستهلكة ت لذا، وضعنا األوىل حت

و يصح ذلـك  . (Passif)، و الثانية حتت وصف السلبية (Actif)وصف الفاعلية 

فهي مرتبطـة بفعـل   . لكن اللغة أوسع من ذلك). أي العملية الصوتية(بالنسبة للكالم 

صـور يف خلْـق   واألمر األساس يف هكـذا حـدث حم  . التواصل بني باث ومستقبِل

حدثاً فاعالً  التواصلذلك ما يجعلُ عملية . التقاطه و فَهمهالـمعنـى و إيصـاله؛ مث 

  .بكلِّ حيثياته

و من ثَم، حنن نرى كيف أنّ عملية التواصل تسري يف سلسلة تنطلق حلقاا مـن  

مفهوم الصوت و اشتغاله، لتمر على النظرة اإلبيستيمولوجية للجملة أو التركيـب، مث  

فهي الوظيفة اليت تشكِّلُ الشرط األهم يف . هي اخلطاب الَ وأَتنتهي إىل الوظيفة القصد، 

فلو أننـا،  . ذلك أنّ اللغة قد حتضر و يغيب اخلطاب. حتقيق التواصل و إعمال اللغة فيه

مثال، وجدنا صدفة، و حنن منشي يف الطريق، قطعة ورق ممزق، و قرأنا عليها العبـارة  

غم من أا جاءت يف تركيـبٍ تـام   ين لنا شيئا بالر، فإنها ال تع''خرجنا إليهم'': التالية

فعدم التفاتنا إليها دالليا يعزى إىل افتقار كل احلدث اللغوي إىل احللقة التواصلية . مفيدو

ومل حيوِ إالّ تركيبا ولو عليه، فإنّ كل خطاب نص، . األساس، متمثِّلَةً يف الوظيفة اخلطابية

و هي . لكن يف كليهما توجد عناصر اللغة. ابو ليس كل نص خطا. واحدا فقط) مجلة(

ا أداء يف حالة وجـود  لغة من حيث إنها ملَكَة يف حالة غياب اخلطاب، و من حيث إ

  :ذلك كما هو مبين يف الترسيمة التاليةو. اخلطاب
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فبما أن الوحدة الكالمية اليت حتمل داللةً يكون اخلطاب قادراً إليصـالها هـي   

ما، يف حماولة وضعِ  -لسانيا –لة و التركيب، فإنه من الطبيعي أنْ يولَى االهتمام اجلم

أمـا  . إطار إبيستيمولوجي هلما، من حيث مفهومهما، و تصنيفهما، و أشكال تظاهرمها

و أما تصنيفهما، فيتمثّـل يف موقـعِ   . املفهوم، فينحصر يف احلد التعريفي الفاصل بينهما

و أما أشكال تظاهرمهـا،  ). النص اخلطايب(مها الوظيفي داخل التركيب الكالمي متركُزِ

املوحدة داخـل اللسـان   فهي تصورات نظرية يستعني ا البحث اللساين إلجياد اآللية 

تلك هي اآللية اليت تؤسس لقواعد عامة متَكِّن من تصور كل . فيما بني األلسنالواحد و

طارئ، من دون احلاجة إىل حصر كل التراكيب اللغوية املوجودة ) جملي(شكل تركييب 

فاحلصـر عمليـة   . يف املدونة، أو احملتملة يف اللغة و اليت مل خترج إىل واقع الناس بعـد 

مستحيلة، ال تتغلَّب عليها إالَّ تلك اآللية اليت وسمتها النظريـة التوليديـة التحويليـة    

صوت

  ِلسان

  )ملكة(

  كالم

)أداء(

)جملة أو أكثر(تركيب 

تركيب أو أكثرنص

خطاب
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.G.U)النحو العاملي بـ : Grammaire Universelle) .  ًلمـاو ذلك ع

بأنّ االهتمام بآلية التركيب على هذا النحو يدخل عن طريق كيفية نشوء داللة التركيب 

  .و هو الذّهن الذي يشكِّل اآللة املنتجة لكل التراكيب. و بناء شكلها يف الذهن

  :تظاهر، مهاإىل شكلني من ال) اجلملة( التركيبفعلى هذا األساس يقَسم 

  التركيب االفتراضي؛-

  .التركيب املؤلَّف أو املُنجز-

 العام الذي يتأصـل يف اللغـة   بالشكل التركييب اجلملة االفتراضيةهكذا نعرف 

فاجلملة االفتراضية تشكِّل قاعدة جمردة يف منظومة . يكُون من اللسان، وليس من الكالمو

ليحولَها من عامل التجريد إىل فضاء اإلجناز الفعلي الذي  املتكلِّملسان معين، يلجأ إليها 

. ''مجلـة التـأليف  ''أو  اجلملة املؤلَّفةفاجلملة املنجزة هي ما نِسمها بـ. ن الكالممهو 

واملؤلَّف من اجلُمل يقاس على ما هو افتراضي ليصل به إىل مأمن التركيـب الصـحيح   

  .وداللته الالصقة به

لكن، يف احلقيقة، هناك عقبـات   .ة واضحة املَسلَك بِمثل هذا املنظورتبدو املسأل

جيب تخطّيها، أو على األقل جيب حماولة فهم صعوبتها املفهومية و اإلجرائية يف الوقـت  

. الكالم، هذا، تأيت من اللسان و لغة. فاحلاصل أنّ اجلملة املنجزة هي من الكالم. نفِْسه

أَنْ متكلِّم فإذا أراد . إالّ استناداً إىل النمط التجريدي الذي ذَكَرناال تركَّب هكذا مجلة و
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لِّفؤلَةًيمر جا ذُكمس لة، و باالجتاه املعاكناحل الثالث املبيحالةَ باملَرذٌ ال مو هو آخ ،

، أَصبح أمام إشكالية وضعِ قواعد التجريـد  )إجناز اجلملة كالم  لسان جتريد(

لكن، بالرغم من وجوا، فهي تنصب أمامه حاجزا ثانيا يتشـكّل  . ملطلوبة و الضروريةا

  :يف كيفية تصور األولوية اإلجرائية؛ أهي

  ؛)الرصف(للتركيب -

  ؟)داللة اجلملة(أم للداللة -

 ، جلـأَ أوالً )مجلةً/ تركيباً(كالماً  يؤلِّفو مبعىن آخر، هل املتكلِّم، كلما أراد أنْ 

الداللـة  (، أم طور ذلك املعىن يف تزامنٍ مع مراحل التـأليف التـركييب   معىنـالإىل 

يأيت دفعـة واحـدة،   ) داللة اجلملة(؟ ثُم، هل جلوءه إىل املعىن العام للتركيب )النحوية

كُمحجزئية ي ه إىل معاندري ر على الداللة التركيبية الشاملة، أمستقن السياها املعجم وفيقي

¿1غري اللغوياللغوي و

فواقع ما يمكن تصوره من عقبات، يف هذا املضمار، أنْ نختـار بـأنْ نجعـلَ    

 ل مفهوم اللسـان  التجريدشماملسألة إىل آلية تركيبية ت ممعاً بكل لسان، أو بأنْ نخاص

من حيث إنه لغة، و ليس من حيث إنه لسان ينتمي إىل املنظومة القاعدية لكالم القـوم  

دار الكتب ،)دراسة يف ضوء علم اللغة احلديث( مصطلحات الداللة العربية،جاسم حممد عبد العبود - 1

.149-141ص  ، صالعلمية
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فإنْ بقيت لسانية . و بذلك، تكون قواعد التجريد لغوية، غري لسانية. الذين يتكلّمون به

ع يف شيء، فمن باب عموم الشمول)اللسان من اللغة(ن باب حالة اجلزء املتفرال م ،.  

وسيلة عاملية، أو مفتاحا إجرائيا إنسانيا ندخل بـه إىل   التجريدو هكذا، يصبِح 

فهم ميكانيزمات التأليف اللغوي داخل اللسان قبل أنْ يصبِح كالماً منطوقا به، أو منتهيا 

 و لو يف قرارة النفس(إليه لفظا و معىن.(  

. تلك القواعد التجريدية جِهة تطبيقو قد يضاف إىل وصف هذه العقبات مسألة 

أنْ تكُونَ جهةً قارئة، أي أنّ املتلقي   -أو جيب –فهل هي جهة تأليفية فقط، أم يمكن 

من املُرسـل؟  ' 'تأليف''مير باملراحل نفِْسها لفك شفرات التركيب و داللته مما مسع من 

الذي ليس له ملفوظ سابق  تأليف املعىنفالواضح، يف هذه احلالة، أنّ األولَ يوجد أمام 

فلعـلّ  . توجب عليه إجياد معىن له ملفوظيكون يف عقد داليل معه، و الثاين يوجد أمام 

القاعدة التجريدية، ليفه وسيلة املقاربة األقرب إىل منطق هذا التبادل أن يتخذَ املتكلم لتأ

، من جهـة  ،أن يلتقط املتلقي الرسالة بأدوات سيميائية، ألنّ، حينئذ، املنظومة التأليفيةو

و السيمياء . آلية االستقبال و إسناد املعىن، من جهة أخرى، ال يتقامسان ضرورة واحدةو

أو السياقي /جتلّي خبايا الداللة يف لفظ القول و من خالل طرقه و التعاقد االجتماعي و

  .املُلْزِم لطريف التواصل

هو حديث عن وسيلة معقلَنـة مـن ناحيـة الوضـع     التجريد إنّ احلديث عن 

ــيومي  ــوعي    (Axiomatique)األكس ــي املوض ــث العلم ــروط البح لش
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(Thématique) فةففي مسار . و إلطار منطقي للوصول إىل احلقيقة العلمية املستهد

إىل مفهوم فلسفي خيدم القضـيةَ  ، بقوة تلك الشروط، احلديث عن هذا التجريد، ندخل

يحدد معاملَها من حيث إنه أمسى علماً يف استقاللية متواصلة عن الفلسفة و نظريـات  و

العلم اليت انبثقت معها هذه األخرية و كادت أنْ تنفصل عنه و تنفرِد مبفهـوم خـاص   

مر أنّ ذلك التماسك النظري و التفصيلي ما فتئ لكن واقع األ. يجعلها علماً قائماً بذاته

فظَلَّ التقارب و التداخل بني تلـك  . ليصعب من عملية الفصل تلكالبعض يشد بعضه 

و قد وضع أصحاب ذلك املفهوم الفلسفي . العلوم و النظريات هو القاعدة حىت الساعة

؛ مـن اليونانيـة   (Epistémologie)إلبيستيمولوجيا مفهومهم ذاك حتت عنوان ا

Epistémé  لم''مبعىنو ''ع ،Logos  لم، نقد، نظري''مبعىنن و. ''...، دراسة،ةعم

.الدراسة النقدية للعلـوم أو علم العلومتدلّ على '' إبيستيمولوجيا''ثَم تضحى كلمة 

ذاته قَد لم حبدالع صخلم وفالنقد ال يما يهتم مببادئ ذلك الع حنن، و. جهشروطه و نتائر

يف مواضع كثرية من عملنا احلاضر، إنما نريد ـا   إبيستيمولوجياإذ نستعمل مصطلح 

الشقين اخلاصين منه باملبادئ و الشروط، أي مبادئ تعريف القضايا العلمية و جزئياا، 

شكلية أووظيفية تخضـع للتعريـف   و كذا شروط تصنيفها ضمن مستويات حتديدية 

امليثودولـوجي  و عليه، فإننا ال نعين باإلبيستيمولوجيا اجلانب . هي األخرى التحديدو

(Méthodologique)    ،ـهاخصخضع، فيمـا ياملناهج اليت ت ى بدراسةنعالذي ي

للعناوين الكربى للقضية العلمية، يف حماولة حتديد نوعية اخلُطَى اليت جيب إتباعها للوصول 

لكن، بني هذه و تلك، احلدود الـيت مـن   . ئم من أجلها البحثإىل النتيجة العلمية القا

فاملغزى يكاد يكُون واحداً بـني  . فصل بينهما ما زالت غري واضحة املعالمِتاملفترض أن 
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اإلبيستيمولوجيا، و امليثودولوجيا، و املنطق، و فلسـفة العلـوم، و نظريـة املعرفـة     

¡(Critériologie)ولوجيـا  الكريتري، و (Gnoséologie)الغنوزيولوجيا أو

.1والنقد

جبعلِ كل مستوى من القضايا  -أو توجِب–هي اليت تسمح  اإلبيستيمولوجيافـ

العلمية و جزئياا، أو من التصنيف، يتحرك داخل إطار معريف يمتلك كيانـاً معرفيـا   

ين و بذلك، يكون االسم و تعريفه مهـا العنصـر  . يختلف عن نظائره باسم و تعريف

اللَّذين يجسدان القيمة الكيانية، الوجودية و املعرفية، للشيء احملسوس أو للمعىن املدرك 

. لفعلية لكلٍّ منـهما و من ثَم، تصبِح تلك القيمة هي اهلوية ا. املوضوعني حتت الدراسة

العالمـة   نفْسها، و االسم و التعريف مهـا  اإلبيستيمولوجيانتيجة ذلك أنّ اهلوية هي و

  .الظاهرة اليت تعطي روحاً ملموسةً إلبيستيمولوجية ذلك الكيان و قيمته االصطالحية

حيث نقصد بالنص (يوحى إىل قيمته املعرفية عبر قناتين لغويتين، مها  املصطلَحفـ

  ):األدبيات اللسانية

ون الذي يضع االسم د -و احلديث أيضا -التراثي) اللغوي(النص العلمي -

أنْ يحدد معاملَه التعريفية حتديداً فاصالً و مباشراً ال لبس فيه، و ذلـك يف  

و قد نصادف معناه استرساالً به، ال حصراً له، أو عبر . مواضع كثرية منه

لمي، مركز دراسات حممد عابد اجلابري، مدخل إىل فلسفة العلوم العقالنية املعاصرة وتطور الفكر الع - 1

.19، ص5:2002ط ،بريوت، لبنان الوحدة العربية،
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ون غري خاصة به و لكنها مسـميةٌ  ألفاظ مترادفات معجميا أو ضمنيا، تك

  واصفةٌ له؛و

باألخص الغريب منه، الذي يهتدي إىل الطـرق   النص العلمي احلديث، و-

و تلك . العلمية التصنيفية و التجزيئية يف وصفه للقضايا العلمية و حتليله هلا

النظرة اإلبيستيمولوجية اليت أصبحت من نصيب إىل الطرق هي اليت تبعث 

لـذلك يف  و لعلّنا جنـد منوذجـاً   . املعرفة العلمية املعاصرة و البحث فيها

) ''مبادئ يف اللسانيات العامة''(سوسري . د.عناوين الفصول من كتاب ف

Prolégomènes"'' مقدمة إىل نظرية لغوية''(يامسالف  .كتاب لأو

à une théorie du langage".(

ن تضعان، بطبيعتهما االصطالحية املتباينة، املفاهيم العلمية حتت ظل اك القناتتيف

ت اصطالحيتها من باحث إىل آخر، و من حضارة إىل أخرى، و مـن  مسميات تتفاو

ملوضوع االصطالحي اخلاص ببحثنـا احلاضـر،   إىل او حنن عند تطرقنا . زمنٍ إىل آخر

استوقفتنا مسألةُ االصطالح اليت غالبا ما وجدناها غائبة أو محتشمةً يف التراث اللغـوي  

فلم جند بداً من ذلك إالّ أننا . و معناه'' تركيب''لفظ  العريب، بصفة خاصة، و يف موضع

حاولنا إجياد صيغة تصنيفية حتدد مراتب أو درجـات اصـطالحية لـذلك املوضـع     

  ).''تركيب''(
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و قد استصغنا ثالثة مقاييس نقيس ـا تلـك املَراتـب، و ركَّزنـا حمتواهـا      

  :اإلبيستيمولوجي يف املسميات التالية

  فظ؛الل-

  املعىن؛-

-صالن.  

و يكُون أثر هذه املسميات، على حتديد املرتبة االصطالحية، مباشراً من خـالل  

ذلك ما نالحظه يف التصنيف املُصـاغ  . وجودها جمتمعة، أو بغياب أحدها أو اثنني منها

  :التايل، و الذي يقف عند درجات أربع

و النص،  و املعىن و فيها تعريف املصطلح باللفظ :درجة اصطالحية أوىل-

جيب أنْ يكون هذا األخري فاصال مانِعا، يضع حـداً تصـنيفيا حملتـواه    و

اجلملةُ هي وِحـدة  '': اإلبيستيمولوجي، كأنْ نقول يف نص يعرف اجلملة

فهذا تعريف جمع بني النص . ''تركيبية إسنادية، ال حتوي إالّ إسنادا واحداً

، و بـني املعـىن   )اجلملة(و بني اللفظ الذي بات بني أيدينا،  -املرتجل–

و كثريا ما يأيت االصطالح على هـذه  ). وحدة إسنادية+ وِحدة تركيبية(

الدرجة من االصطالحية يف املَراجع اللغوية التعليمية و يف البحوث اللغوية 

  العلمية العليا، و خاصة النظرية منها و التأسيسية؛

صطلح بـاللفظ و املعـىن، دون   و فيها تعريف امل :درجة اصطالحية ثانية-

ال يستغين الفعل عن فاعلـه يف  '' : النص التصنيفي املانِع، كأنْ نقرأ مثال
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، )اجلملـة (رة، ذَكَرنا اللفـظ  فإننا، يف مثل هذه العبا. ''اجلملة الصحيحة

). عدم استغناء الفعل عن الفاعل+ الصحة(ذكَرنا معناه جزئيا و ضمنيا و

  ؛)النص(التعريف الفاصل ) مجلة(مصطلح لكننا مل خنصص لل

اء املعىن عـن طريـق   و فيها تعريف املصطلح بإمي :درجة اصطالحية ثالثة-

فهنا، املعىن موجود من . لما قد يستقْرأُ بأنه املصطلح احلقيقي ةألفاظ مرادفَ

و ذلـك  . و الـنص غائبـان  خالل الكلمة املرادفة، لكن اللفظ احلقيقي 

اللفظ احلقيقـي  . ''تأخر عن فعله ايصبِح املسند إليه فاعال إذقد '': كقولنا

فاعل متأخر عـن  ''فمعناه موجود من خالل عبارة . ''املبتدأ''الغائب هو 

  أما التعريف االصطالحي لوظيفة االبتداء فغائب؛. ''الفعل

يف '' : و فيها، يذكَر اللفظ دون معناه، كقولنـا  :درجة اصطالحية رابعة-

و يغيـب  ) ''اجلملة''(فيحضر اللفظُ . ''ة جمل ال حملّ هلا من اإلعراباللغ

  .و نصه الفاصل) ماهية اجلملة(كل من املعىن 

هذا، فإننا جئنا ذا التصنيف لدرجات االصطالح كمقاربة حاولْنا الربط مـن  

ويـة العربيـة   يات اللغخالهلا بني ما وجدناه من حالة واقعة لذلك االصطالح يف األدب

و بني ما تستلزِمه العقلنة العلمية، املنهجيـة   تركيبيف موضع كلمة ) احلديثةالتراثية و(

من حيث القيمـة   اإلبيستيمولوجيةواملوضوعية، من ضبط املعاين الفكرية و تمفصالا 

وردنا، مل فنحن، بالتصنيف الذي أ. ها التسمويوجودة أو املستوجدة و تعليماملعرفية امل

فكرة دف ضبط املسميات أو مقاييسها بالضرورة، و إنما أَردنا من وراء ذلك ترسيخ 
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يف حد ذاا تبعاً ملالحظتنا لذلك النقص التعريفي الفاصل للمصطلح، و منـه   التصنيف

يف تلك األدبيات على أسس تعريفية غـري حمـددة، و يف    تركيبتكرار استعمال لفظ 

  .ة، أو غري واضحة املعامل، أو مغيبة متاماًناقصفيها  االصطالحيةت كانت اجتاها

، نلْفت االنتباه، فيما (Terminologie)و مواكبةً للحديث عن االصطالح 

يكون أصلها امسيا  املصطلحيةفـ. يلي، إىل قراءتنا لألصل الصريف للكلمات املشتقة منه

زيادةً علـى  ( اصطَلَحميز بأصلها الفعلي يف كلمة تتاالصطالحية و . مصطَلَحيف كلمة 

ألننا بصدد  املصطلحيةعلى  االصطالحيةفنحن ننتخب لفظ ). أصلها االمسي و الوصفي

ذلك و إنْ كانت كلمة ). أو درجتهاالصطالح فعل : أي(البحث عن الفعل يف الكلمة 

.مصطلَحن الكلمة االمسية املفتاحية تدلّ على الصفة و االسم معاً، و تشتق ماملصطلَحية 

هي عنوان لعلم املصـطلحات، والثـاين    )املصطلحية (وذلك علما بأن األوىل 

  .يشكّل امسا ملادا  )مصطلح(

  :ذا، يكون التوزيع االشتقاقي و املعنوي هلذا املسمى على حنوٍ من الشكل التايل

Terminologie

مصطلَحيةاصطالحية

اسم

الَحطاص

اسم صفةصفةفعل

طَلَحصةايالَحطصاطَلَحصةميطَلَحصم
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عتبة منت هذا  ة أخرية قبل أن نستشرِفو على ذكر االشتقاق، نود إضافة مالحظ

اليت قد يقع يف فهمهـا بعـض    اسم الفعلالعمل، و هي متمثلة يف توضيح معىن عبارة 

االلتباس أو الغموض املعنوي أو الصريف، خاصة يف مثل ما جنده يف تصـريف كلمـة   

نت على فهي تدلّ حيث هي موجودة يف امل. املوحد بني اسم الفعل و اسم اجلنس تركيب

فهو اسم لفعلٍ ألنه يحدد نوعيـة  . اسم اجلنسيف مقابل اسم الفعل و قُلْنا بـ. املصدر

و رفـع  . احلدث الفعلي الذي يدلّ عليه، و ألنه ليس بفعل، و ال باسم فاعل أو مفعول

  :ذلك اللبس احملتمل يظهر من خالل اجلدول التمثيلي و اجلامع التايل

اسم جنسأو مصدراسم فعلفعل

كتابكتابةيكتب

كَّبتركيبتركيب  ر
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أسـاس  ...) ركّب، مركّب، تراكيب، ( و تصريفاا  تركيبتشكِّل لفظة 

فـاألحرى أنْ  . على حد سواءاجلملة الفكر اللساين احلديث يف دراسة الكلمة و 

سليقة من األقحاح األوائل و من العاملني أصالً يف العربية، عند أصحاب ال نجد هلا

بأصوهلا و املتبحرين فوها عندما أحا اليت صنوا بعاجل احلاجة إليها،يف فنوعد  سب

على ألسن األعاجم الذين اعتنقوا اإلسالم و اختلطوا ـم يف  فيهم حلول اللحن 

  .أمصارهم

ـ   ذلك هو منطلَقُنا للبحث يف الل ال فظة عن قيمتـها االصـطالحية، يف جم

فـاملعلوم  . مال اجلاري العامالدراسة اللغوية، و كذا عن أصلها املعجمي يف االستع

. ذور يف اللغة باللفظ و املعـىن إنّ الكالم ال يصنف للفن الواحد حىت تكونَ له ج

أم غري ذلك، من فنـون الصـناعة    نعين بالفن الصنعةَ املتخصصةَ، لغويةً كانتو

مل الذي و هي سرية الع. احلرف، إالّ أننا خنُص حديثَنا ههنا بصنعة اللغة فحسبو

  .بني أيدينا

و علماً بأنّ كُلَّ معمول به يف احلاضر ليس يف احلقيقة إالّ مادةً أُخذَت عـن  

هرإليها يف الزمان غَي قبا س ٍو النقلُ ،عامل رظُ باألصـولِ   فالتواتاحملتف ،الصحيح

كـالم علـى   من تغلُّبِ ال احلريص عليها، مها الشرطان األساس اللذان يمكِّنانو

و من ثَم، ال مناص من . و قياساً على ذلك، نقول بأنّ الشاهد هو األصلُ. الزمان

 رذَ املُتأخامعأنْ يأخن كان بينهما يف وترية األيعن طريق م ،دل . ن الشاهو ال حيص

ك متوسث على أحسن تقـدير يف  و هذا حي. طُهما من أثرٍ مكتوبذلك إال مبا ترد

فالعصر احلاضر . الفترة الزمانية ما بني العصر احلديث و بني ما سبقه من أيام الناس
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مل يعد يقتصر على املكتوب، بل تعداه إىل املسموع و املرئي و غريمها من وسائل 

ع إليه رجِبِح شاهداً أو متوسطاً يو هو بذلك حممولٌ على أنْ يص. االتصال احلديثة

  .املتأخر الذي يستقبِلُه الزمانُ اآليت

سـابقةٌ للغـة    (Langage) واللغـةُ  ،املعجم يسبِق االصطالحو مبا أنّ 

، كون الثانية فرعاً من األوىل، فالنظر التأصيلي يف (Métalangage) الواصفة

) املعجميـة ( اللفظة جيب أن يجِد هلا حضوراً يف الوضع اللفظي للداللـة األوىل  

ابتداًء، و ذلك عبر الفترات التارخيية اليت مرت ا اللغة منذ أنْ نضجت كتابتهـا  

  .ورقَى حنوها إىل مستوى التنظري و التصنيف

فإذا حاولْنا النظر يف مسار تطور النحو العريب و نشـأته، نكتشـف بـأنّ    

طرحتا التصور اخلاص كذا الدراسات التأصيلية تمحورت أساساً حول فَرضيتني 

:1مسألة، و مها

2الفرضية اليونانية اليت أكثر أصحاا مستشرقون، و قبوهلا العلمي ضعيف-

حبيث نفْهم منها أنّ العرب أخذوا حنوهم عن اليونان؛

ـ ـها كـلٌّ مـن ج  ـاء بـيت جـربية الـَية العـرضـالف- ارد ـريه

Gerhard)س ـآندري Endress)  محن حـاج صـاحل   وعبد الـر

بفضل  )اليونانية(فتح األول الطريق إىل نقد الفرضية األوىل حيث وغريمها، 

منشورات احتاد الكتاب  ،دراسة حفرية تداولية: املنطق األرسطيالنحو العريب و ، األزهري رحياين - 1

.32ص   ،2005: ط ،اجلزائريني، اجلزائر
.40ص  ،نفسه - 2
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حبثه األنطولوجي الفاصل بني الدين واملنطق والفلسفة بالنسـبة ألصـول   

، مث فَند الثاين قول تلك الفرضـية  1الفكر النحوي لدى العرب واملسلمني

:قائال

«Bien que la plupart des savants n’accréditent plus

aussi facilement[…]la thèse d’une influence grecque (ou

indienne) qui aurait été à la base même de la grammaire

arabe,[…]il ne nous paraît pas inutile d’insister sur le

caractère hautement gratuit d’une telle thèse » .2

يلي ترسيمة تلخص الفَرضيتني، حيث تداخلُ السهمني و تفرقُهمـا  و فيما 

  :يبينان على التوايل

  ؛التبعية اليونانية-

  .و االستقاللية العربية-

1 - Gerhard Endress, The Debate Between Arabic Grammar and Greek

Logic in Classical Islamic Thought, in: Journal for The History of Arabic
Science, Vol.I/N°02/1977, résumé original de l’auteur en Anglais pp.:320-
322, source: Library of Congress, Washington D.C., USA.
2-Abderrahmane Hadj-Salah, Linguistique Arabe et Linguistique Générale,
Thèse d’état, Tome I, Paris-Sorbonne (Paris IV), 1979, p17.
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نحو عربي

  :اليونان

  بروتاغوراس

واضع النحو ( 

  اليوناني

  :الالتينيون

  تراكس ديونيسيوس

ــو (  ــع النحـ واضـ

  )الالتيني

  :السريان

ــقف  األسـ

يعقـــوب 

  الرهاوي

أصــــول 

ــو  النحــ

  العربي

الفرضية اليونانية 

)تبعية( 

الفرضية العربية 

)استقاللية( 

نحو يوناني

ــيالد  م

  المسيح

م622

الهجــرة 

V-ق  النبوية

(1

يرى يف العالقة بني النحو وبني العلوم اإلسالمية درجة حاج صاحل . لكن ع

  :من النسبية، حيث يقول

« Il y a eu, très certainement, une interaction continue- et

profonde- entre toutes les sciences islamiques, mais rien ne

، ، ص ص 1993، منشورات موفم، اجلزائـر،  1جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج - 1

.يضا لكل األمساء املذكورة يف الترسيمة أعالهوكذا بالنسبة أ. 387-389
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prouve que la grammaire, par exemple, ait emprunté, en fait de

concepts méthodologiques, au fiqh (ou vice versa). L’usage

simultané dans les deux disciplines, d’un certain nombre de

concepts montre seulement qu’il y a un échange dans les deux

sens… »1

العربيـة، حبكـم    هي الفرضية -املتواضع يف رأينا -فاألقرب إىل الصواب

و يذكُر األزهري رحياين . ارتباط النحو بعلم التفسري، و يف أوائل أيامه باخلصوص

عددا من املصطلحات اليت تقامسها قدمياً الفقهاء و النحويون،  2يف إحالة من كتابه

مسموع أو مساع، مطّرد، كثري، قليـل، نـادر،   : من هذه املصطلحات« : فيقول

د الحظْنا ذلك فعالً يف بعض كتب أصول احلـديث و يف  و ق  .»...شاذ، ضعيف

  .النحوية ما قرأناه لبحثنا هذا من كتب التراث

بني علم أصول النحو وبني علم  العلةومثل ذلك كالذي نالحظه يف مفهوم 

تقتضـي   بعلةمصطلح احلديث، حيث يعرفها األول بأا حمل الفرع على األصل 

ويعرفها الثاين بأا توجب إضعاف نص احلديث، ، 3إجراء حكم األصل يف الفرع

1 -Abderrahmane Hadj-Salah, Linguistique Arabe et Linguistique

Générale, Thèse d’état, Tome I, Paris-Sorbonne (Paris IV), 1979, p14.

.)من الرسالة املذكورة 51ينظر اإلحالة  (
منشورات احتاد الكتاب  ،دراسة حفرية تداولية: املنطق األرسطيالنحو العريب و ، األزهري رحياين - 2

.44ص  ،2005: ط، اجلزائريني، اجلزائر
.56، ص2:2008صاحل بلعيد، يف أصول النحو، دار هومه، اجلزائر،  ط -3
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تصـال  اويف ذلك أيضا حمل فرع، وهو املنت، على أصل، وهو . 1وهي الشذوذ

املسـتعملة يف الفقـه   " جـاز "أو " جائز"السند وثقة رجاله؛ ومثله كذلك كلمة 

  .   التشريعي ويف الدراسات النحوية التراثية

يف اصـطالح الدراسـة    -أو مستحدثة –لفظة حديثة  التركيبأما كون 

و هي من اجلدة يف االستعمال مـا  . اللغوية، فهذا أمر فيه القدر الوايف من الصحة

فاملوروث . يجعلُ تأصيلَها أقرب إىل الدراسات الغربية منها إىل الدراسات العربية

دبيات املتجددة باسـتمرار،  من حيث املفاهيم و الدراسات و األ اللساين احلديث،

و حنن ال نقول ذلك من باب اإلجالل املفرِط هلذا . أكثره غريب و محتشمه عريب

و إنما نريد أنْ نستظهِر التأثري املنطقي الواقـع علـى   . كاأو التأنيب املبالَغِ فيه لذ

املَعارف الدراسية اللغوية  الدراسات العربية احلالية، إذْ إنها أول ما استقته من حداثة

و املنطقي يف . من منطلَق النظريات الغربية -و ال يزال إىل حد ملحوظ   –كان 

هذه املقارنة هو العاملُ التارخيي، و بنحوٍ ما العاملُ السياسي و ما يلحقُـه مـن   

  !تأثريات هي مبثابة الذيل من رأس الزاحف

، املوضـوع للداللـة علـى    تركيبطلح حبداثة مص -النسيب –و تسليمنا 

ال يحيد عن أننا قَرأْنا يف التراث العريب مصطلحات أخرى، أو بـاألحرى   اجلملة،

  :مسميات، حتمل املفهوم نفْسه، و يمكن تلخيصها يف ثالث كلمات، هي

أبو عبد اهللا سيد بـن عبـاس   :قيقحممد بن صاحل العثيمني، شرح البيقونية يف مصطلح احلديث، حت - 1

.25، ص2002: اجلليمي، دار اإلمام مالك، البليدة، اجلزائر، ط
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  مجلة؛-

  كالم؛-

  .قول-

لّ علـى  دندر ما نجِد يف ذات التراث املصطلح املـذكور إالّ إذا  و لكن 

مجلـة و ملْ تخص اجلملة إال مبصطلحي . 1من حروف وأصوات تركيب الكلمة

  .كما أسلفْنا كالمو

و بناًء على ما سبق، فإنّ استعمال العرب القدامى، من اللغويني و النحويني، 

، خمصوصةً لتشكيل الكلمات ال اجلُمل، ال يجعلُنا نرفع اسـتعمالَهم  تركيبللفظة 

، يف أصلها، هي تركيبو السبب يكمن يف أنّ لفظة . إىل مستوى االصطالحهذا 

لكننا لـن  . العام من الكالم قبل أنْ تكونَ متداولةً يف جمال الدراسة اللغوية لغةٌ يف

و نضع ذلك ضمن السياقات . ربة االصطالحيةنتردد يف أنْ نلحقَها بشيٍء من املقا

و من بين السياقات ما جاَء مـثالً يف  . اليت جاءت فيها يف خمتلف املراحل التارخيية

ألنه مـن  ) ث ر و( من تركيب ... «:حديث عن الصرف عند ابن جني يف قوله

و هذا، و إنْ  .3»).ل ج ج( من تركيب ...  «: ، أوبعد ذلك يف قوله2».الثروة

أي تركيب النص من مجلة  (فمنه الصويت والصريف والنحوي، وحىت النصي . عام" التركيب"معىن  - 1

.)...أوأكثر، إىل فقرات، 
:2الكتب العلمية،بريوت، لبنان، طعبد احلميد هنداوي،دار :قيق، حت1اخلصائص،ج،ابن جني - 2

.427،ص 2003
.433،ص نفسه - 3
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1كان من السياق، فيبقى يحتفظ باصطالحيته، لكن يف جمال غري جمـال النحـو  

بدرجة اصطالحية غري الدرجة املطلوبة يف هذا األخري، ألننا لـو ذكرنـا يف أي   و

: كأنْ نقول( دون أنْ تكونَ متبوعةً باإلضافة أو حنوها تركيب عنوان، مثالً، كلمة 

التركيب يف اللغة  «، فقلنا على سبيل املثال ...)،ب الصويتتركيب الكلمة، التركي

لكان أغلب الظن فيما عنينـاه هـي   » التركيب عند فالن من األدباء«أو »العربية

¡تركيبحروفاً و قُلْنا بأنّ هذا العمل الكلمة فإننا، حبق، إذا ركَّبنا . ال غرياجلملة 

من كلمات تكتفي عند آخرها الفائدة هو  اجلملةفاألقرب أن نقول بأنّ ما تجمعه 

الكـالم أو علـى   اجلملـة ال حمالة، و إنْ جرى االستعمال قدمياً على  تركيب

.القولأو

على االصـطالح بالنسـبة للفظـة     االستقراءـقد حكمنا ب هكذا نكُون

النحوية، ( فيما خيص الدوال اللغوية  كالمو  مجلةعلى لفظيت  الظاهرـ،وبتركيب

.2اجلملـة القدميـة املوجهـة إىل   ) Métalangueو هي من اللغة الواصـفة  

االستقراء قُلْنا به مراعاةً حلاجة التجريد يف التحليل و جماراةً لفكرة أنّ غياب إحلاق و

 لدى القدامى كان من مقصود عدم التصريح باللفظة اجلملةمبفهوم  تركيبلفظة 

و قد يرجع سببه كذلك إىل عدم التنبه إليه، أو إىل حممول فكرتـه، أو إىل   .فقط

ال نقصد بالنحو معناه العام الذي يتفرع إىل أصوات، و صرف، و إعراب، بل يدل على تركيب  - 1

  .اجلملة، والذي يكون اإلعراب أحد مواضيعه
  .هليمبعىن الكالم تام الفائدة الذي يحسن السكوت ع: اجلملة - 2
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هذا مما يجعلُنا نستقرئ يف لفظة . وقف االستعمال على املصطلحين اآلنفني الذِّكر

غياب القيمة االصطالحية فيها و اقتصارها  الكلمة،، اليت خصت بتشكيل تركيب

و من حلول اإلشكال املمكنة أيضا، يف . و ال أقلعلى الوظيفة الوصفية، ال أكثر 

االصطالحية و كيفية ربطهـا بـاملعىن   مجلة هذا الشأن، البحثُ التأصيلي يف لفظة 

  .النحوي الذي عرِفَت به منذ بكرة التقعيد النحوي العريب

لكن أمر اصطالحه . وجِد قدمياً و حديثاً اجلملةو خالصة القول أنّ مفهوم 

القدمي، إالّ أنّ هذا  مجلةاحلديث على مصطلح  تركيبفقد طغى مصطلح . اختلف

فهل هذا التداول هو تعلّق . األخري ال زال متداوالً بشكل واسع إىل يوم كالمنا هذا

عن مفهـوم   هو إغفالٌ تباع املنحى النحوي التقليدي، أمابالتراث أم إصرار على 

؟ و من )مفهوماً و ليس لفظاً( أو نفور منه بسبب منحدره الغريب الراهن  التركيب

تركيـب السؤالُ عن إمكانية حتديد املصطلح حتديداً ائياً يجعل من لفظـة  ذلك 

العنوان املوحد الذي يرقى به حممولُه إىل ما تريده الدراسة اللسانية احلديثـة مـن   

      تركيب حنوي و غريه، و داللة حنوية، ( ركيبية و الداللية املختلفة وصف آللياا الت

مبثابة صلة الوصـل املعرفيـة    مجلةو بعد ذلك، تبقى لفظة ). و معجمية، و غريمها

، أو مبثابة اسـم واصـف   كالمو  قولالضرورية لقراءة التراث، على غرار لفظيت 

عربية حبكم تاريخ املصطلح  و صلة الوصل هذه هي خصوصية. التركيبلكينونة 

  .النحوي العريب و حبكم عروبة اللفظة
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فهـي  . التركيـب يف التراث، أيضا، على غري مفهوم  اجلملةو قد جاءت 

وأن اجلملة أعم من الكالم، فكل ... «: كائنة ذا املنظور حيث يقول ابن هشام

ـ  .1»كالم مجلة، وال ينعكس ف و يواصلُ يف هذا السياق حممد محاسة عبد اللطي

املنقولة للقيام بوظيفة حنوية يقوم ـا   اجلملةأن النحاة عندما يتناولون ... «: قائالً

، كاخلربية و احلالية و النعتية، أو يكمل ا املفرد كجملة الصلة، ال يسموا املفرد

و إذا . 2»اً و قد تكون غري كـالم على أنّ اجلملة قد تكون كالم... كالماًحينئذ 

قابلْنا هكذا اصطالحاً مبا جاء عند الغرب من مصـطلحات يف هـذا املعـىن، يف    

  :اللسانيات احلديثة، نرى، مثالً

Propositionºيف النحو الفرنسي هي كلمة  اجلملةَأنَّ ما يقابل -

.Syntaxeو  Phraseتترجم يف ذات النحـو إىل   تركيبأنّ عبارة -

سـن السـكوت   كوحدة كالميـة حي  اجلملةأما األوىل فتدلّ على معىن 

إذا صح التعـبري،   علم اجلُمل، أي علم التراكيبأما الثانية فتعين و.هاليع

  :ذاا، كأنْ تقول كنايةً اجلملةَقد تعين و

Ta syntaxe est bonne.

  .»تركيبك صحيح« ، أو »مجلتك جيدة« مبعىن 

علي فودة نيل،عمادة شوؤون :دميوتققيق حتاإلعراب عن قواعد اإلعراب،األنصاري، هشام ابن - 1

.34جامعة الرياض، السعودية، دط، ص، املكتبات
العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث، دار غريب، القاهرة، ، حممد محاسة عبد اللطيف - 2

.23، ص 1:2001ط ،مصر
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يف اجلملة، يف مقابل معناه يف التركيب، أا قد تكُون  الكالمعموم و معىن 

بـاملفهوم   التركيـب فالكالم التام الفائدة هو . هي تركيباً و قد ال تكُون كالماً

احلديث، كما نوه بذلك حممد محاسة عبد اللطيف يف احلديث عن الكالم و اجلملة 

و معلوم أنّ اإلسناد . 1»...ال بد هلا من مسند و مسند إليه اجلملةألنّ ...« :بقوله

فهذا إسـناد تـام   . قام حممد: ال ينتهي بالكالم إىل متام الفائدة بالضرورة، كقولنا

قام حممد يعاتب صديقَه على خالفـه  : املعىن، لكنه قد يتوسع يف اإلسناد، فنقول

هي » ...قام حممد « و عبارة  هي مجلة،» ...يعاتب« مواعيده معه، حيث عبارة 

هذا . و الكُلّ الذي يجمع بينهما هو التركيب الذي يكُون مبعىن الكالم املفيد. مجلة

أما فيما يتعلّـق بـاملعىن   . اجلملةأو الكالم اسم يدلّ على  التركيبمن جهة أنّ 

، كـأن  )اصطالحاً( تصف ما هو مركَّب و ال تسميه  تركيبالعملي له، فكلمة 

فبهذا املعىن، يصبح كـل مـا   ...2»التقدمي و التأخري يف التراكيب اللغوية« ل تقو

ال و أكثر من ذلك، فإنّ . ، تاماً كان أم غري ذلكتركيباًتألَّف من أكثر من كلمة 

  .قِ و عِ: إىل حرف واحد، كقولنااجلملة لّصان امللفوظ من إلضمار و العلّة يقا

، و إىل حد ما وصلْنا إليـه مـن نتـائج    بالتركيهكذا يمكن النظر إىل 

  :حوصلْناها يف الترسيمة التالية

العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث، دار غريب، القاهرة، ، اللطيفحممد محاسة عبد  - 1

.24ص  ،1:2001ط ،مصر
رسالة دكتوراه الدولة يف اللغة، كلية اآلداب  ، التقدمي والتأخري يف التراكيب اللغوية،قاليلية العريب - 2

/2000ة وهران، اجلزائر، سنة جامعية واللغات و الفنون، قسم اللغة العربية و آداا، السانية، جامع

  .، واجهة الكتاب2001
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ضم الكلمة إلى أختها: اصطالحاً        لغةً

1صد معنى غير تام بالضرورةلق

      »ركيب:     »ـمض  

أجزاءمـاس      

  متفرقة    للمركّب       

  ترتيبهاو    في الشيء       

       تط    أو المثبو رب  

  بعضها    ي ــف      

للحصول    2»الشيء      

  على وحدة 

3»متكاملة

  .نظرة مفهومية نقترحها كأساس مؤقت ملا سيلحق من تعليق -1
عبد احلميد هنـداوي،  :قيقاخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني مرتب على حروف املعجم، حت -2

  ".تركيب"كلمة ينظر : ،  ص1:2003، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط2ج
  ".معجم"، ينظر كلمة 2:2001املنجد يف اللغة العربية املعاصرة، دار املشرق، بريوت، لبنان، ط -3

تركيب

من غير   معجم حديث  معجم قديم

  فائدة

من غير 

  تمام فائدة

جملة 

  اسمية

جملة 

  فعلية

  تركيب

 كتَـــب

 ــدار الج

مسؤوماً

ــي  فــ

المدرسة

 محمد

قائم

محمد  

 قام

قام  

 محمد

ــل  جمــ

ــنادية  إس

تكـــون 

كالما تاماً

مجموعة 

جمل

①②③④⑤⑥⑦⑧
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تامة املعىن و الفائـدة، إالّ أنّ   جمللـكلها  ⑦إىل  ⑤إن التعريفات من 

أما التعريـف  . ألنّ الفائدة تنتهي عند آخر كلمة فيها اتراكيبهذه اجلمل تشكّل 

.اجلملـة الكالم و لكنه ليس أعم يف املعىن من  أوسع يف التركيبفيبين أنّ  ⑧

  .لذلك، فهو يحتمل تعدد اجلُمل يف داخله

أوسع وصفاً، من الناحيـة   تركيبو زيادة على ما رأينا، فإننا نعتبِر لفظة 

، إذْ إنّ هذه األخرية دالة مجلةمن لفظة ) و هي اجلملة( اللغوية، للوحدة الكالمية 

فهـي ال  ). و هي الكلمات( ما حتمله من وحدات ) أي مجع(  إمجالعلى معىن 

التركيـب و إنما . تراعي يف داللتها معىن العالقات املوجودة بني تلك الوحدات

و ال يحصـل  . 2فيتركَّـب و يتراكَـب   1تضع الشيَء بعضه على بعض معناه أنْ

¡التآلُففيه معىن التأليف و  التركيبـف. أكثرإالّ إذا تالَءم الشيئان أو  التركيب

  .فيها معىن الضم و ااورة دون التآلف فيما بني عناصرها بالضرورة اجلملةو 

الشيخ أبو الونا نصر اهلوريين املصري : .عليقتو دميتق ،القاموس احمليط ،جمد الدين الفريوز آبادي - 1

  ". تركيب"ينظر كلمة . 1:2004ط  ،الشافعي، منشورات حممد علي بيضون، بريوت، لبنان
.432ص دط، دار صادر، بريوت، ، 4جلسان العرب، ، ابن منظور - 2
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  القول و الكالم و اجلملة -2-1

للغوي العريب يف صيغ معجمية يف كتب التراث ا اجلملةجتلَّت داللة مفهوم 

  :جمعها فيما يليصرفية و حنوية كثرية يمكن و

  قول، كالم، مجلة، تركيب؛: معجمية-

قال، قلت، قالوا، يقول، تقول، يقولون، قـول، قولـك،   : صرفية-

  قوهلم؛

.1كاليت جاءت يف تصريف داخل مجلة شرطية: حنوية-

  .و اخترنا ذلك كلّه مبا خيص قصد اإلثبات، ال النفي

.اجلملةتارخيية حول مفهوم  لفظيةو ذلك يلزِمنا أنْ نفتح قوساً على دراسة 

ألنّ من التسميات، مما استخرجناه من كُتب التراث، ما جاء عـن   لفظيةو نقول 

  .، و منها ما جاء عن طريق االصطالحاجلملةطريق السياق للداللة على 

و معلوم أنّ االصطالح يقوم على التعريف بالشيء، كأنْ تعرف اجلملة حتت 

      االتفاق و التعـارف  « فاملصطلح هو إذاً . معين، فتقول بأنها كذا و كذا مفهوم

مكتبة  عبد السالم حممد هارون،:قيقالكتاب،حت ،سيبويه:يف''قالوا''و '' قلت''و '' قال''ينظر املواد  - 1

/3ج : ص على التوايل ، ص2:1982ط مصر، ودار الرفاعي بالرياض، السعودية، القاهرة، اخلاجني،

.166،173¡158¡3/157ج -2/5ج - 1/71ج  - 175¡167¡163
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ميثِّل حدود املعىن اجلديد املتعارف به باالتفاق انطالقا من  املفهومو .1»و املواضعة

هو القواعد اليت مـن  املفهوم فكأنما املصطلح هو اللفظ، و . أصله املعجمي األول

  .أجلها وجِد اللفظ

، بل فاته إىل عبارات مـن  2و السياق هو ما مل يأت بصريح القول باالسم  

مما يدخل يف مسار املعىن العام، و لو أنّ هلتين الكلمتين  غريمهاو كالم قول و :مثل

  .من االصطالحاحملفوظ مكانهما 

للداللـة   3»الكالميستعمل مصطلح ) سيبويه(كان ... و على أية حال« 

يضرِب يأتينا، و أشباه هذا، ملْ يكُن  أنك لو قلت إنْ« : ، كقوله مثالًاجلملةعلى 

إالّ أنّ . ، أي مل يكن مجلة مفيدة بتمام الفائدة كما هو يف اصـطالحها 4»!¿كالماً

عندما استعملها إفراداً و مجعاً يف مواقع معدودة،  مجلةسيبويه قَدم الصطالح كلمة 

.5و ذلك باملعىن املعجمي الذي يدلّ على إمجاع األشياء بعضها وبعض

أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، يوسف وغليسي - 1

، ادكتوراه دولة يف األدب العريب احلديث، كلية اآلداب واللغات و الفنون، قسم اللغة العربية و آدا

.4، ص 2005-2004 السنة اجلامعية السانية، وهران، اجلزائر،
  .اليت سبق ذكرها'' التسمية''ألا من أصل '' اسم''وذكرنا كلمة  .نعين باالسم املصطلح - 2
مفهوم اجلملة عند سيبويه، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ، حسن عبد الغين جواد األسدي - 3

.26، ص 1:2007ط
.14، ص 3:1988ط مصر، ، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، 1الكتاب، ج ، سيبويه  - 4
مفهوم اجلملة عند سيبويه، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ، حسن عبد الغين جواد األسدي  - 5

.30-28، ص ص 1:2007ط
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األعالم و حرصاً منا على املنحى التارخيي، نترك بقية احلديث اخلاص بأقوال   

نورِدها ضمن احلديث عن تأصـيل مصـطلح   يف السرد الزمين لة تسلسلفقرات م

  .من خالل الدراسات اللغوية العربية تركيب

  "تركيب" املسار التارخيي لكلمة  -2-2

  املسار التراثي 2-2-1

ـ فمن الطبيعي أنْ يأخذَ التلميذُ  .الفراهيدي شيخ سيبويهكان  ن شـيخه  ع

ه سباقاً إليهـا يف الـذِّكر   نجِدبعضاً من اجتاهاته الفكرية و آداءاته اللغوية، و اليت 

  :، مثل كلميت»كتابه« التوظيف، يف و

  كالم؛-

.قول-

و هو أمـر   .إالّ معناها اللغوي املعجمي للجملةال يعطي  ،بذلك فالشيخ،

يف سياق  مجلةطبيعي إذا راعينا نوعية كتابه، مث دقّقْنا فقلنا باستحالة استعمال كلمة 

، »تجمـلُ العـرب  « : مثالًقول نال  نا، ألن»العني« شرح املفردات اليت جمعها 

. »كالم العـربِ « ، أو »تقول العرب« : قولنأو حنومها، بل » جملةُ العربِ«أو

أما وجوده كمفهوم تؤطِّره عبارة . هذا فيما يخص ورود املعىن من خالل السياق

رِه. دة، فمحال أيضاًاصطالحية حمدصتاب و عو لعلّ ذلك يعود إىل طبيعة الك.  
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، مما يوحي بأنّ الكالم هو اجلملـة، ألنّ  1»أول الكالم« و نقرأ له عبارة 

أجملْت له احلساب و الكالم « : يف موضعٍ آخر، جند ،مث. بداية و اية جلملةـل

، أي ما يفوق اجلملة الواحدة معىن عموم الكالم فالكالم هنا يحتمل. 2»اجلُملَةمن 

اليت تفيد املعىن عند » مجلة الكلمات« و قد حيتمل كذلك معىن . ما يكون دواأو

لك، فإنه لـيس مـن   ذو ب. باملَفهوم االصطالحي بعينِهاجلملة و تلك هي . ايتها

أن نعتبِر هذه العبارة األخرية للفراهيدي من أوائـل إرهاصـات التقعيـد     أاخلط

  .االصطالحي يف موضع اجلملة

و اشتقاقاا، كمثل  قولة فظهي ما جاء يف ل» العني« و الكلمة الثانية يف 

فهـو   قـول أما . فالعبارة هذه تستدعي التأملَ. 3»تقول العرب« : ما جاء به يف 

، ففيها لدى الفراهيـدي  »العرب« و أما . لفظة لعموم معىن الكالم و التخاطُب

ة اليت تؤخربية القحب األوائل أصحاب العا و. ذ منها القاعدة اللغويةمعىن العره أمإن

و هذا املعىن . جمع يف قوله بني الكلمتني، فمعناه قولُ العربِ و قاعدتهم يف الكالم

  .و ذلك خبالف داللة عموم املعىن مما أسلفْنا ذكْره. ل باباً إىل عالَمِ االصطالحيمثِّ

عبد احلميد : قيقحت، مرتب على حروف املعجم العني، كتاب اخلليل بن أمحد الفراهيدي  - 1

.84، ص 1:2003، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 1جهنداوي،
.261نفسه،  ص  - 2
.148و  84، ص ص نفسه - 3
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، مثالً، قلتجعلُ من كلمة تل 1و غريها جازمن مثل  التقييممث إنّ عبارات   

من قول يشكِّلُ قَاعـدةً لغويـة   » جيوز« ، ألنّ ما قولعبارةً اصطالحيةً من أصل 

  .لتركيب الكالم

خلَ دو بناًء عليه، فإنّ هذه املالحظات تجمع على أنّ الفراهيدي ملْ يكن لي

نه ملْ يدمج معىن اجلملة إليه عندما شرحه مـن  أمبفهوم التركيب، حتى  اجلملةإىل 

، و ملْ يحنِ )كالم، قول، مجلة( ور املعىن بذفقد جاء ب. الناحية اللغوية يف معجمه

يف عصره بعد ى التركيبملفهوم  الوقتناملَب 2الذي هو رأس.

، نـذكُر  خمتلفة أشكالٍب الكالمو عن  القول عرب تلميذه سيبويه عنو قد 

:3)نكتفي بإحالة واحدة لكل صيغة( أمهّها يف اجلدول التايل 

1
  .نورد بعضها فيما سيأيت من كالم، إن شاء اهللا -

 ، يف هذا املكان من الدراسة، هو موضوعها األساس،»التركيب« أنّ مصطلح » رأس املبىن« القصد من  -2

، وهي من التأصيل حبيث تبحث يف »تركيب«إذ نريد الوصول إىل أساسيات الوضع االصطالحي لكلمة 

  .تارخيية الكلمة و يف عمقها االصطالحي
:2ط ، عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني بالقاهرة و دار الرفاعي بالرياض: قيقالكتاب، حت،سيبويه -3

¡101¡128¡3/105؛ ج 63¡65¡2/185؛ ج 330¡1/317، ص ص على التوايل ج 1982

.428¡339¡1/436؛ ج 118¡106
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مادة كَلَممادة قول

قول العرب

  قوهلم

  العرب يقولون

  و هو قول أهل املدينة

  من يقولمن العرب 

  بعض العرب يقول

كالم العرب

  كالمهم

كُلِّمت  

كَلَّمتي  

  الكالم

  كالم أكثر العرب

  كثري يف كالم العرب

  .معروف يف كالمِ العربِ

يف كالم  –درجات تقييم و مستويات استعمال هلا  قولو قد اعتلَت كلمة 

نورد ( خمتلفة، منها ما يلي  بأساليب» كتابه« ، فدلّ سيبويه على ذلك يف -العرب

:1)إحالة واحدة فقط لكل صنف

:2ط ، عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني بالقاهرة و دار الرفاعي بالرياض: قيقالكتاب، حت،سيبويه-1

/4؛ ج 141¡1/115؛ ج 3/21؛ ج 113¡171¡2/178ج : على التوايل ص ص، 1982

؛ ج 62¡15¡77¡137¡113¡92¡15¡16¡66¡59¡3/72؛ ج2/237؛ ج 221

.1/209؛ ج 4/219؛ ج 1/58
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درجات تقييماستعمال1مستويات

2تارخيي تأصيلي.م-1

و قد استعملت فيـه  : تداويل. م  -2

  ...تقول، قولك، قلت، :عبارات مثل

قال : حنوي مدرسي، من مثل. م  -3

اخلليلُ، حدثَنا بذلك يـونس عـن أيب   

  ...كان النحويون يقولونه،عمرو، 

قـول  : منوذجي، مـن مثـل  . م  -4

ل اُهللا تعاىل، قـال اُهللا عـز   الشاعر، قا

  ...جلّ،و

هـي  قولأي أنّ مادة : مادي.م  -5

و ذلك ( إحدى املواد املعنية بالدراسة 

  ).ال خيُصنا يف عملنا احلاضر

مستحيل، ال يستقيم، ال تقـول،  -1

  ...قبح، ال جيوز، 

ضعيف-2

  ...أقوى، قوي،-3

تقول، قولك، : يف صيغة( جواز -4

...)قلت، جاز،

)و مها عن القول( حسن، جيد -5

جند من عبارات التقييم اللغوي  و-6

من دون مـادة  ) الصحة و اخلطأ(

متكَّن، أكثر متكُّناً، أقلّ : ، مثلقول

  ...استعماالً، و غريها كثري

  " .م: " باحلرف )مفردة أو مجعا (" مستويات" نرمز لكلمة  - 1
  .يف اجلدول أعاله» قول«ينظر مادة  - 2
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خمتلفة للداللة  ا، ألفاظ1معاين القرآنوسط، يف كتابه استعمل األخفش األمث 

. ، اختلفَت اصطالحيتها بني الدرجتين الثانية و الثالثةاجلملةو على  التركيبعلى 

  :فجاءت الكلمات، و على حسب كثافة االستعمال، كاآليت

  كالم؛-

  قول؛-

  تكلّم؛-

  مجلة؛-

.لغة-

اليت تقوم عليهـا  و قد عنت كل هذه املفردات القاعدةَ النحويةَ و اللغويةَ 

كما عبر التعارف عـن  . اللغة العربية، و ذلك من منطلق التعارف التراثي األصيل

حسب القبائل العربيـة،  قاعدية ذلك االستعمال يف مستويات اختلفت تداوليتها 

  :فكانت مقاييس، مثل. كلّيتهاجبزئيتها و

  بكثري؛بعض العرب، بعضهم، بعض كالم العرب، ليس : البعض، يف -

سائغ يف كالم العرب، وجه الكالم، هو يف كالم العرب : الكل، يف-

  كثري؛

  مل يكن كالماً؛: النفي، يف-

: ليقو تع دميمعاين القرآن، ، تق ،أبو احلسن سعيد بن مسعدة البصري املعروف باألخفش األوسط - 1

.و ما بعدها 10، ص ص 2:2002إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 
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  يف معىن التركيب، بغري لفظه؛-

.جاز، جائز يف الكالم، جواز الكالم: اجلواز، مثل-

لشـيخه سـيبويه يف االختيـار     سط تابعـاً و ذا، يكون األخفش األو

ـ ز "معاين القرآن"فكتابه . االصطالحي النحوي، يف موضع التركيب و اجلملة خ ر

   .مبثل عباراته

وسط مل يستعمل معـىن التركيـب   فاملالحظُ من هذا كله أنّ األخفش األ

  .فجزأه إىل أول و آخر كالم،بلفظه، بل أكثر ما اكتفى به يف ذلك هي كلمة 

:1، باأللفاظ األربعة»اخلصائص« يف أيضا، و قد قال ابن جني 

  قول؛-

كالم؛-

  مجلة؛-

.تركيب-

. و ملْ يعزب عنه أن اصطَلَح ا كلِّها، فصنفها و عرفها

الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  عبد احلميد هنداوي، دار: قيق، حت1اخلصائص، ، ج  ،ابن جِني - 1

.72، ص 2:2003ط
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  :فمن ذلك نستبني من املَعاين االصطالحية ما يلي

املفهوم االصطالحياملصطلح

تامة أو غري تامة اإلفادة1مكل-قول

2)بني البشر( جِنس للتواصل  -

كلم تامة اإلفادة-كالم

  جِنس للجملة -

كالم تام اإلفادة-مجلة

مجلة-تركيب

و كما أشرنا يف اجلدول أعاله، فهو مل يقف عند هذه املعاين، حتى قصـد  

  :فكان ذلك على وجهني صرحيني، مها. التركيب

  وجه غري مباشر؛-

.وجه مباشر-

من كون الكالم خمتصا باجلُمـل  ... «: منته الصفة يف قولهضاألول، فتأما 

مـن تركيـب   ) الكـالم ( ال بد فيـه  « : و قال يف ذات املعىن أيضاً. 3»املركَّبة

 عبد احلميد هنداوي، دار: قيق، حت1اخلصائص، ج  ،ابن جِني :سيبويهأقرها ابن جني عن » كَلم« - 1

.227و ص 72، ص 2:2003الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
، أخذْناه على منوال ما جاء عن الكالم يف أنه )اخلصائص( هذَا استنتاجنا، وليس لصاحب الكتاب - 2

  .ينظر أعاله). يف اخلصائص( جنس للجمل 
.80نفسه، ص  اخلصائص، - 3
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و ال يكُـون  . ة من وحدات تركيبيةساملؤس ةُ، أي أنّ التركيب هو اجلمل1»اجلملة

و أما اآلخر، فواضـح ال  . متام إفادة اجلملةكذلك إالّ إذا متَّت إفادته و كانت من 

  .ذاا 2يشوبه نقص و ال يعتريه شك يف اصطالحيته، إذْ يعرفُه بأنه هو اجلملة

و إنْ ملْ يكـن  . و ذا يكُون ابن جِني أول منِ اصطلَح مبفهوم التركيـب 

لك ال يقلّ عـن أنْ  ، فذ3كذلك و سبِقَه إليه غريه من أعالم اللغة و النحو العربيني

يكُونَ دعماً لفكرة قدمِ هذا املصطلح يف املوروث اللساين العريب، إالّ أنّ حقيقـة  

، و ال زالت كذلك رغم انتشاره الظاهر 4تداوله وقتئذ ظَهرت على غري هذه احلال

  .يف األدبيات املعاصرة

سـبق اجلرجـاين إىل    )هـ 338-(إذا كان البعض يرى بأنّ النحاس مث 

نقطـة  شـكَّلَ  اجلرجاين  ، فإن أغلب القول أن5ّ)نظرية النظم (النظرية النحوية 

 من نظريةاً جديدا ضلميفات البالغة بإدخاله مصطلحاً عج بني مصنهـي يف  املنعر

ط  ،عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان: قيق، حت1ج ، اخلصائص، ابن جين - 1

.84، ص 1، ج 2:2003
.86، ص 1نفسه، ج  - 2
.ذلك ألننا مل ندمج يف قائمة األعالم اليت اخترنا أمساء فيها قد تتوسط  يف الزمان سيبويه وابن جين - 3

  .''تركيب''اصطالحية كلمة حال  - 4
جممع اللغة العربية بدمشق، سوريا، جملة نظرية النظم النحوي قبل عبد القاهر، ، ينأمحد نصيف اجلنا - 5

.39-23، ص ص 53، اجلزء األول، الد 1978يناير 
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ألقسط يف حق اجلملة العربيـة أنْ  أقرب إىل النحو منها إىل البالغة ألنه من االواقع 

نة العالقات النحوية اليت تبين تركيب '' علم املعاين''اعتبار  هلا نعيديف مضمار معاي

فهذا التركيب هو حصيلة الربط بني دالالت وحدات اجلملة ارتباطا . اجلملة نفْسها

حو لتحقيق وحدة املعـىن هلـا   متبادالً يدخل من نافذة املعجم ليخرج من باب الن

فقد أخرج اجلرجاين البحثَ اللغوي من املخاصمة الفكريـة السـائدة    ).للجملة(

حينئد بني أنصار اللفظ وبني أنصار املعىن، وا انتقد الفريقني على أساس من ربط 

.1"معاين النحو"مبفهوم  )اللفظ واملعىن (دوري هذين األخريين 

¡2)الـنظم (  و لكي نبين، يف حوصلة جامعة، مكانة النظرية و مصطلحها

.حناول أنْ نضع هلما فيها مكانا منطقيا يف سلسلة تشكيل الكالم و تأليف تركيبه

فمن خالل اجلدول الذي يلي، نرتب مراحل إنشاء التركيب، مع حماولـة  

على أساس الشاهد املتعلِّـق ـا   إعطاء قراءة تفسريية لكل واحدة منها، و ذلك 

لغرض ما يحمل من مـادة علميـة و قصـد    الذي نورده حلاجة االستشهاد و و

  :اصطالحي

دار اهلجري،  8حىت القرن  2نقد الشعر من القرن : إحسان عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب - 1

.430-428، ص ص 3:2001الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ورام اهللا، فلسطني، ط

ياسني األيويب، املكتبة العصرية، : عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، تقدمي وختريج -2

.127، ص 2003: صيدا، بريوت، لبنان، ط
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1الشاهدتفسريهااملقولة

  علم النحو
  معرفية أداة

'' ظم إالّ أنْ تضعو اعلم أن ليس الن

كالمك الوضع الذي يقتضيه علم 

  .''النحو

الكَلم
وحدات تركيبية

توخي معاين هذا العلم و أحكامه ''

  .''الكَلمفيما بني ) النحو(

  النظْم
  آلية التركيب

يدخل حتت ...فلست بواجد شيئا''

إالّ و هو معىن ) النظم(هذا االسم 

أُصيب به ... من معاين النحو قد 

  ''.موضعه و وضع يف حقِّه

ترتيب معاين   معاين النحو

النحو يف النفْس

توخي معاين ...النظْم يف أنه ...''

 بترت كم، و أنالنحو فيما بني الكَل

الً يف نفِْسكاملعاين أو''.  

كَلم مرتبِطة
تأليف مرتبِط 

  املعاين

أنْ تتحد أجزاء الكالم، ...''

يدخل بعضها يف بعض، و يشتد و

  .''ارتباطُ ثان منها بأول

  جِنس اجلملة
، يف مفهومها، تضع حداً اجلُملة

و هذان احلدان . للفظ و حداً للمعىن

ياسني األيويب، املكتبة العصرية، صيدا، : اإلعجاز يف علم املعاين، تقدمي وختريجعبد القاهر اجلرجاين، دالئل -1

.137¡129¡127¡129¡127: ص ص على التوايل ،2003: بريوت، لبنان، ط
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  كالم

عن تنفصل يجعالا، يأا اخلاصة،

كل اجلُمل األخرى املوجودة 

فانفصاهلا لفظي . يف الكالم) احملتملة(

يتأتى إالّ بالنظْمِ ال و معنوي، و 

الذي يراعي معاين النحو يف تأليف 

. لةالكلم و ترتيبها داخل اجلم

كان  نظَمنا كالماًلذلك، فإننا كلّما 

. النحوي االصطالحي باملعىنمجلةً 

حتت مظلة  اجلملةُبذلك، تدخل و

جِنساًفيكونُ هذا األخري  الكالم،

و الشاهد على ذلك قول . هلا

اجلرجاين بأنّ الكالم يوصف بالنظم، 

فال ترى كالماً قد '' : فيما قاله

.1''...وصف بصحة نظْمٍ أو فساده

  مجلة
 لفظاً( تركيب 

  )معىنو

و هو .التأليف يكُون إلنشاء اجلملة

للكلمات يقوم على الضم و الترتيب 

و ال يكُون هذان . ختار فيهاليت ت

ياسني األيويب، املكتبة : ريجوخت دميدالئل اإلعجاز يف علم املعاين، تق ،عبد القاهر اجلرجاين - 1

.127، ص 2003: لبنان، طالعصرية، صيدا، بريوت، 
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.مقومات التركيبالعنصران إالّ من 

'' : ذلك ما نفهمه من قول اجلرجاين

فينبغي أنْ ينظَر إىل الكلمة قبل ... 

؛ و تؤدي يف ...؛التأليفدخوهلا يف 

معىن من املَعاين اليت ال سبيل  اجلملة

كلمة إىل  ضمـإىل إفادا إالّ ب

هو إالّ و... ''  :، و يف قوله1''.كلمة

فاملكان . 2''من النظْم مكاايعتبِر 

التركيبالضم مها عنصرا و

  .األساس

دالئـل  ''من خالل نص  التركيبمتثَّلَ عملُنا، إىل هنا، يف استقراء مفهوم 

عند  الذي تتم فائدته الكالمفإذا قلنا بضرورة وضع اصطالح ملفهوم . ''اإلعجاز

جمع، إىل ههنا، بني معىن  اجلملة، فذلك يعود إىل أنّ مفهوم اجلملة الواحدةاية 

ما وقف اإلفراد ـو نقصد ب. متعددو بني معناها ككيان  إفرادياجلملة ككيان 

ما قام الكالم فيه على أكثـر   التعددـو نعين ب. متام فائدته على إسناد واحد فقط

ياسني األيويب، املكتبة : ريجوخت دميدالئل اإلعجاز يف علم املعاين، تق ،عبد القاهر اجلرجاين - 1

.97ص  ،2003: العصرية، صيدا، بريوت، لبنان، ط
.98ص  ،نفسه - 2



 

52

د هو أهم أشكال بنـاء الكـالم يف   اعتربنا أنّ اإلسنا او ذلك إذَ. من إسناد واحد

و خرب املبتدإ '' : على املعىن اإلفرادي يف قوله اجلملةفاجلرجاين يعلِّق مفهوم . العربية

و مفاده أنه إذا حوى الكالم أكثر مـن  . 2''أو مجلةً 1يكُونَ مفردا ال خيلو من أنْ

إسناداً آخر، حنْصـل  مجلة واحدة بأنْ يكُونَ اخلرب فيه إسناداً و يكون الكالم نفسه 

  .و هكذا دواليك. تركيب واحدعلى مجلتين داخل 

ذهـب  نّ احلريـري  بالرغم من ذلك التقدم الذي حصل مع اجلرجاين، فإو

الكالم عبارة عمـا  '' حيث قال بأنّ  ومل يزد،، مجلة وكالم وافق بني مصطلحي ي

الكـالم  '' موضـحاً بـأنّ   و قال . 3''...حيسن السكوت عليه، و تتم الفائدة به

فهو بذلك مل يفْصلْ يف معىن اجلملة . 4''من اسم و فعل، تسمى مجلة فعلية... ينعقد

  .يكون أوسع منها يف اللفظ و يف املعىن تركيبٍبأنْ تكون وحدةً إسناديةً داخل 

، فهو ''اإلفرادي املعىن''أما . ، وهي من االصطالح النحوي''الكلمة الواحدة''تعين '' مفرد''كلمة  - 1

عبارة نقصد ا وحدوية اجلملة يف التركيب، أي أنّ التركيب الذي حنن بصدده متكون من مجلة مفردة 

  .ال يتجاوزها
كاظم حبر املرجان، دار : قيق، حت1كتاب املقتصد يف شرح اإليضاح، ج ، عبد القاهر اجلرجاين - 2

.293، ص 1982: الرشيد للنشر، العراق، ط
بركات يوسف هبود، املكتبة العصرية، صيدا، : ليقوتعقيق شرح ملحة اإلعراب، ، حت ،احلريري - 3

.62، ص 2003: بريوت، لبنان، ط
  .نفسه، ص نفسها - 4
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م الزخمشري بالفكرة قليال فالمس قداألمور على تلك احلال إىل أن توبقيت 

  .ومل ميسك به متام اإلمساك التركيبمفهوم 

اللفظة الدالة على معـىن مفـرد   ''بأنها  الكلمة، يعرف ''املفصل'' هو يفف

أُسـنِدت   كلمتـين هو املركَّب من « إنه الكالم مث يزيد فيقول عن . 1''بالوضع

هـمجلتـفهو، يف ذلك، مل يتجاوز ب .2»اجلملةو تسمى ... إحدامها إىل األخرى

، و لو مل يـرق  التركيبمعىن اإلسناد الواحد، بالرغم من أنه مل يغفلْ عن مفهوم 

فاالصطالح، بصريح اللفظ فيه، يوجب التصريف إىل . لديه إىل درجة االصطالح

ن صفةً، فتقول ما مل يك) كمركَّب( أو من مفَعل ) كتركيب( االسم من التفعيل 

و يبقى التصـريف إىل  . مركَّبات: و يصبح مجعهيب، كَّب من ذاك التركهذا املر

كالماً قائماً على تأليف من التركيب و هكذا يكُون . تركيبمجعاً ملفرد  تراكيب

ل حينئذ تكُـون   مركَّباتو ال تكُون مجالً، ألنّ اجلُم تكُون كلمات  ـداتوح

ذا املنظور، تتكون من مسـند   فالوحدة،. التركيبتأخذ مكاا داخل  إسنادية

  .مسند إليهو

.8، ص 2003: سعيد حممود عقَيل، دار اجليل، ط: قيقاملفصل يف علم العربية، ، حت، الزخمشري - 1
  .نفسه، ص نفسها - 2
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عبارة كان  "إعراب احلديث النبوي" كلَّهالعكربي بالرغم من أنّ كتاب مث 

، إالّ أنّ سياق التعليق فيه غَنِي ببعض املسميات 1عن إعراب لنص احلديث الشريف

  :متبايِنة، و منها 2استعمالمستويات كانت الصطالحيتها 

فالشيخ مدرسـة حنويـة   . 3''قال الشيخ'': القول املدرسي، يف قوله-

  قوله منها؛و

وضعناه ذا االسم ألنه يتضمن رواية عـن طريقـة   : القول الروائي-

، فأيب من أولئك 4''...و قول أُبي'' : كالم العرب، و ذلك يف قوله

ربية؛األقحاح الذين تؤخذ عنهم الع  

، فمثل قوله عنها بلفـظ  اجلملةالقول االصطالحي الذي يدلّ على -

، أي أنْ يكون يف اجلملـة  5''...أنْ يكون يف الكالم مبتدأ'' : كالم

  مبتدأ؛

شعر، م املأثور، من قرآن، أو حديث، أوالقول النموذجي، مبعىن الكال-

. د اإلعرابأو غريه مما يكون مادة لغوية يعمل ا استدالالً للنحو عن

فهو إجراء مستنبط من . يحمل النحو صيغة تأسيسية للغة، بينما اإلعراب، فيحمل صبغة تطبيقية - 1

  ).والوضع هو التأسيس( وضعِ النحو 
  .ذكرةامل همن هذ 43ينظر ص  - 2
عبد اإلله نبهان، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، : قيقإعراب احلديث النبوي، ، حت، عبد اهللا العكربي - 3

.13، ص 1977: سورية، ط
  .و غريها 6نفسه، ص  - 4
.12نفسه، ص  - 5
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؛ فقول اهللا تعاىل التام املعىن ...1''قوله تعاىل'' : و ذلك يف مثل قوله

.باالصطالح النحوي مجلةيكون 

هذا من . تامة املعىنال اجلملة، يف هذه احلاالت األربع، جاء مبعىن القولُـف

أقَمنا رى، فإذا قلْنا عن الشيء بأنه ليس مبا نصفه به، فكأنما أخو من جهة . جهة

ا ليست مجلـة،  هفمثالً، إذا قلْنا عن عبارة بأن. يف عامل املدركات 2حجةَ وجوديته

و ذلك مـا تجلّـى يف قـول    . فكأنما أقَمنا حجة وجودية اجلملة يف مدرك اللغة

''مجلةً مل يكن... لو قلت'' ، أي 3''مل يكُن له معىن... ألنك لو قلت''  :العكربي

لوجوديتها احلتمية  يف هكذا حالة هو حجةاجلملة فعدم كينونة . باملفهوم النحوي

دون الـتلفّظ   اجلملـةَ لكن العكْبري، يف قوله هذا، عنى . يف مدرك النحو العريب

هذا من ناحية . ''لو قلت''يف صيغته '' قال''، و إنما علَّمها بالفعل )''مجلة''(بامسها 

أما معىن . و بداللة الوجود بعدمه) مجلة و قول: ترادف كلميت( اللغة الترادف يف 

الوجود بتحقيقه الفعلي يف عالَم احلضور، و مبصطلحه الصريح لفظاً و معىن، فقد 

عبد اإلله نبهان، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، : قيقإعراب احلديث النبوي، ، حت، عبد اهللا العكربي - 1

.14، ص 1977: سورية، ط
اإلدراك يِسمه ووجوده يف عامل . وجود الشيء احملسوس أو املعىن املعقول يكون يف عامل احلضور - 2

. فكل سيارة تراها أمامك تتجلّى بالوجود، لكنها مل تكن موجودة يف عصور خلَت من قبل. بالوجودية

  .لذلك نقول بعدم وجوديتها يف إدراك الناس آنذاك و يف حميطهم الوجودي
.165، ص ،املصدر السابقعبد اهللا العكربي  - 3
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¡1'')...نِعم( من  اجلملةو جيوز أنْ تكون '' : يف مثل قوله مجلةوردت فيه كلمة 

فبينما كانت الداللة على اجلملـة  . 2''حاالً اجلملةو تكُون ... '': يف قوله أيضاو

مبفهومها الواسع، أي أحادية أو متعـددة اإلسـناد،    اجلملةقاصدةً '' قال''بالفعل 

الوحدة اإلسنادية ، خمصوصةً لتعينمجلةجاءت داللتها، هاهنا، مبصطلحها امللفوظ 

لفظاً و معىن مجلـة ون لفظ و بذلك يكُ. منها اليت تأيت داخل تركيب أوسع   قـد

ارتقى باصطالحيته إىل املستوى الثاين فيها، أي التلفُّظ باملصطلح للمعىن املراد له، 

  .لكن دون االنطالق من تعريف يصنفُه

و قد جاءت هـذه  . كالمهذا، و قد اصطَلح العكْبري على اجلملة بكلمة 

'' : ، و ذلك يف قولـه )مستوى ثان( األخرية على درجة مقبولة من االصطالحية 

.3''تام الكالمعلى كل الوجهين و

بـني   اجلملـة  مبعـىن  ''إعراب احلديث النبوي'' هكذا جال صاحب 

قربه من االصـطالحية  لكنه، بالرغم من . اجلملةو  الكالمو  القول: مصطلحات

ازة عـن  ميات لديه يف حدود التطبيق، منح، بقيت املس)املستوى األول(التعريفية 

عبد اإلله نبهان، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، سورية،  :قيقإعراب احلديث النبوي، حت، العكربي - 1

.191، ص 1977: ط
.45نفسه، ص  - 2
.89، ص نفسه - 3
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لعل و. يف كتابه التركيبكما أنه مل يأت مبفهوم . التنظري، أي إجرائية غري مؤسسة

  ).إجرائية( ذلك كلّه عائد إىل طبيعة الكتاب اإلعرابية 

اجلملـة فيه بني اصطالح أنه فصل  ''املغين''ما مييز كتاب ابن هشام مث إنّ 

و اإلفادة . 1''القول املفيد بالقصد'' هو الكالم فرأى بأنّ . الكالمبني اصطالح و

أنها تتكون من فعلٍ  اجلملةكما أنه رأى يف . لديه تكُون مبا حيسن السكوت عليه

. فاعله أو نائبه، أو من املبتدإ و خربه، أو من الفعل الناقص و ما يـدخل عليـه  و

  . فاجلملة لديه ال تشترِط اإلفادة

مـن أنّ   املركّبـة و ... '' : فيمـا قالـه   تركيبو بعد ذلك، ذكَر لفظة 

و حسب، و مل يتوسع ا اجلملة ، إالّ أنه خص هذه العبارة ليعين ا 2''...صلتهاو

احلديث جاء مبعىن الكالم الشتراطه متـام   التركيب، علماً بأنّ مفهوم الكالمإىل 

كما صرف  .اإلسنادإىل مفهوم  مجلةو هذا ما يدعم قولنا بإحلاق مصطلح . فائدته

سبِغُ ، و من ثَم مل يضع هلا مفهوماً يمجلةاللفظة إىل صفة تابعة ملوصوفها املصطلحي 

عليه بلفظ اصطالحي صريح، من أصل الكلمة، يكُون امساً للمفهـوم و يحمـل   

.التركيبعنوان 

حممد حمي الدين عبد احلميد، ج : قيقمغين اللبيب عن كتب األعاريب، حت، ابن هشام األنصاري - 1

.374، دار إحياء التراث العريب، ص 2
.375، ص نفسه - 2
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حبديث حـول اجلملـة    "شرح األلفية"وبعد ابن هشام، جاء املكودي يف 

حنو من الكتابة الرياضية املختصرة ميكن تلخيصه على  1الكالمالتركيب و القول وو

  :التالية

  ؛}كلمةكالم، كلم، { = قول -

  ؛]فائدة تركيبية+ لفظ [  ←كالم -

  ؛}معاين النحو{ = تركيبية -

  ؛]كالم[  ←تركيبية -

داللية األفعال ± داللية األمساء ± داللية العلَم ±  تركيبية[  ←فائدة -

  ؛]داللية احلروف± 

ـَلم -   ؛}أمساء، أفعال، حروف{ = الك

ـَلم - 2ºالكالم الك

  ؛)لغةً( كالم =  الكلمة-

  ؛)اصطالحاً( كَلم = الكلمة -

  ؛]مسند إليه+ مسند [  ←اجلملة -

  ).اإلسنادية( مل عدد اجلُ= مجلة، ن × ن = الكالم -

إبراهيم مشس  :ريجوختبط شرح املكودي على األلفية يف علمي الصرف والنحو، ض ،املكودي -1

.9، ص 2:2002الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 
  .''ينتمي إىل'' و تعين . عالمة مستعارة من رياضيات اموعات ∈-2
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هذه كلها مصطلحات جاءت حبد التعريف ا يف كتاب املكودي، أي يف ف

  .، فلعلّنا نصنفه لديه يف الدرجة الثانيةالتركيبالدرجة األوىل من االصطالحية، إالّ 

فهـي مبثابـة   . 1، فتجلى مفهومها يف سياق احلديث عن اإلسناداجلملةأما 

مـن وحـدات    وحدة إسـنادية و هي بذلك . املفرد املعرب يف احمللّ، ال اجلَمع

مل . و قد تكُون تركيباً إذا مل تشتملْ إالّ على وحدة إسنادية واحدة فقط. التركيب

  .يكن كالم املكودي واضحاً يف هذه املسألة

، فال نقرأ فيه بوضـوح  ''األشباه و النظائر يف النحو'' السيوطي  ابأما كت

، إالّ أنْ نستنبِطَ ذلك من سـياق احلـديث عـن    الكالمو معىن  اجلملةعن معىن 

  .أو ما جاء يف حمل اجلُمل من اإلعراب 2التأليف مع اإلفادة

و ما نلْمسه من تفصيل حديثه عن اجلُمل أن مفهومه هلا يلتقي مع فكـرة  

فـإنْ توقّفـت   . هي يف األصل إسناد واحد اجلملة، مبعىن أنّ 3الوحدة اإلسنادية

و إنْ تعدت الفائدة إىل أكثر من إسناد، يكُون عندئذ . كالماًفائدا عنده، كانت 

 لتركيباً الكالممن جمموع اجلُم.  

إبراهيم مشس : ريجختبط وضشرح املكودي على األلفية يف علمي الصرف و النحو،  ، املكودي - 1

.11، ص 2:2002الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 
  .عند الزخمشري، أعاله'' الوحدة اإلسنادية''ينظر  - 2
ريد الشيخ، دار الكتب غ:ضع حواشيهو ،2األشباه والنظائر يف النحو، ج ، جالل الدين السيوطي - 3

.15ص  ، ،1:2001العلمية، بريوت، لبنان، ط 
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يف النحو ألّفه العالّمة حممد بن  انظْم'' المية ارادية''أو '' ةارادي'' تأيتمث 

و قد شرحها كثري من أعالم اللغة، و منـهم عالمنـا   . عمران ارادي السالوي

  . بريوك بن عبد اهللا بن يعوقب السماليل

¡اجلملـة استعمل السماليل يف كتابه هـذا، فيمـا خيـص مفهـوم     وقد 

  :املصطلحات اآلتية

  مجلة؛-

  كالم؛-

  .تركيب-

فإن كانت تامـة الفائـدة،   . الوحدة اإلسناديةأما اجلملة، فجاءت مبعىن 

 كالماًأضحت . فَها ب مجلةًو إن كانت غري ذلك، ظلّتوص الكـالم ـو فَقدت.

  .الذي ال يتسع املكان هنا لبسطهكل ذلك من تسمية االصطالح و

تركيباملركَّب ... عبارة عن لفظ مركَّب مفيد'' بأنه الكالم و يقول عن 

و مل يلتفت إليها علـى   الكالمهنا واسطة لفظية عرف ا  التركيبـف. 1''تقييد

عبد الكرمي قبول، : اجعةرشرح النظم ارادية يف اجلُمل، م ،السماليلبن يعقوب عبد اهللا بريوك بن  - 1

.25، ص 1:2004املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، لبنان، ط 
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أساس أنها مفهوم كامل املعامل جيب تعريفه هو بدوره كمصطلح يأخـذ مكانـه   

و قد اقتصرت اصطالحية . (Métalangue)املستحق يف معجم اللغة الواصفة 

يف نظره  الكالمـف. 1الوحدة اإلسناديةلدى السماليل على مفهوم  تركيبلفظ 

فهو هكذا يتكون من وحـدة إسـنادية   . التركيبـهو ما حناول أن نعبر عنه ب

و قد يتجاوزها إىل عدة وحدات تزداد الفائدة فيهـا بزيـادة   . واحدة تامة الفائدة

  .عددها

هو كتـاب  و'' شرح اجلوهري على منظومة الشرباوي'' ق مث عقب ما سب

.2إلمساعيل بن غنيم اجلوهري، شرح فيه منظومة الشرباوي يف النحو

الشرباوي، هو عبد اهللا بن حممد بن عامر بن شـرف الـدين، املشـهور    ف

.3بالشرباوي

  .من اجلدول أعاله 4ينظر اخلانة  - 1
زينب إبراهيم، : قيقشرح اجلوهري على منظومة الشرباوي، حت ،إمساعيل بن غنيم اجلوهري - 2

 ، فلسطني،، مكتبة اجلامعة اإلسالمية بغزة415، ج و هـ 8جرب، سلسلة أسفار العربية  ىيحي: راجعةم

.17ص 
طباعة ، خمتار خالد العطار، دار الفكر لل''اموع الكامل للمتون''أخذْنا نص املنظومة من كتاب  -  3

د أخطأ يف تاريخ مولد الشرباوي إالّ أنّ العطّار ق ؛385،  ص 1:2005ط  ،بريوت، لبنان النشر،و

13ينظر ص ( و يبدو أنّ زينب إبراهيم كانت يف ذلك أقرب إىل الصواب وأحرص على الدقة . وفاتهو

2لة املذكور يف اإلحا'' شرح اجلوهري على منظومة الشرباوي'' ) إمساعيل بن غنيم اجلوهري من كتاب

فقد أخذنا التواريخ من عندها و أخذنا النص من كتاب املتون املذكور ألنه ). ذكرةمن امل 62من ص 

.جاء فيه مضبوطاً
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نظَـم  املالحظ أما تعاصرا، و مل يمنع ذلك من أنْ يشرح أحدمها مـا  و

رفالفترة الزمنية بينهما أقلّ من قصرية. اآلخ.  

:الكالميقول الشرباوي يف 

 الَحاً فَهوطصا ا الكَالَمأم نـعمهد   كَـم ادنإِس يهف كَّبيـرلع قَام  

  منتقلِهو عنها غَير ـزاؤه فَـأَج   و االسم و الفعلُ ثُم احلَرف جملَتها

  :، إىل1يمكن جتزئةُ مقاصد البيت اَألول الذي يهمنا، يف هذا املقام

  مقصد االصطالح؛-

  مقصد التركيب؛-

  مقصد اإلسناد؛-

  مقصد الكالم؛-

  .»هم« مقصد -

الكـالم ، فالواضح أنه يريد به وضع القاعدة العلمية ملفهوم االصطالحأما 

  .حىت يضبِط حدوده بني مصطلحات النحو

  .أوردنا البيت الثاين لتتمة املعىن - 1
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. و كالمها سواء يف الداللـة . مركَّب، فقد صاغه يف عبارة التركيبو أما 

االسـم   1و العكس صحيح، إالّ أنّ الصفة اخلربية ،فكل مركَّبٍ هو تركيب غَلبت

 و على كل حال، فإنّ املعىن يذهب إىل ما يتكون من أكثـر . 2)اسم اجلنس( هنا 

  .من كلمة واحدة

ـ « : حيث مثَّل له بكلمتني يف عبارة اإلسنادمث يأيت مقصد  . »ام علـي ق

نسبةُ إحـدى كلمـتني إىل   '' ) أي اإلسناد( يفَصل اجلوهري يف ذلك بقوله إنه و

.3''األخرى حقيقةً أو حكْماً حبيث تفيد املخاطب فائدة تامةً

.4ى حد ما شرح اجلوهريضمري يعود إىل النحويني، عل» هم« و 

دخل جمال االصطالح من بابـه  ليالغالييين مصطفى الشيخ  وبعد هؤالء يأيت

ى بالشرط األول من شـروطه،  فقد وفَّ. "جامع الدروس العربية"يف كتابه  الواسع

و من ثَـم عـرف   . ص بارز و فاصلنل يف تصنيف املفهوم و تسميته يف واملتمثِّ

  .نعين بالصفة اخلربية أنّ اإلعراب يجعل من الكلمة خرباً، واملعىن يجعلها صفة - 1
  .''التركيب عند العرب احملدثنيتأصيل ''ينظر فقرة  - 2

زينب إبراهيم، :.قيقحت شرح اجلوهري على منظومة الشرباوي،، إمساعيل بن غنيم اجلوهري -3

فلسطني، مكتبة اجلامعة اإلسالمية بغزة،، 415 -، ج و هـ 8جرب،سلسلة أسفار العربية  ىيحي: راجعةم

.36ص 
  .نفسه، ص نفسها - 4
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كَّبه  املُرمن كلمتني أو أكثر لفائدة''بأن مام يف "قولٌ مؤلَّفشترِط الته مل يإالّ ان ،

¡2لديه ما اجتمع فيه مسند و مسند إليـه  املُركَّبو بذلك، يكون . 1هذه األخرية

.اجلملةـأي ما عرِفْناه عند كثري من أسالفه، ممن ذكَرنا، ب

.الكـالم ـاحلديث ب التركيبو هو ال يزال على منواله بِأن عرف مفهوم 

حنن، على ضوء ما قاله يف هذا الشأن، نعده من بني علماء التراث النحوي العريب، و

  :و يرجِع ذلك إىل سببني مهمين، مها .و ال نضعه يف قائمة احملدثني

  ؛)التراثي( بقاءه عند التعريف القدمي للجملة و الكالم -

الذي ال تكُون فائدته تامة بالضرورة، و ذلك  مركَّباستعماله لعبارة -

الذي يستويف مجيـع شـروط الفائـدة    احلديث  التركيبيف مقابل 

  .التمامو

لوحدة اجلملـة   )وصفيا (تعريفيا حداً  املُركَّبِفالنظرة املعاصرة تجعل من 

اإلسـناد، اإلضـافة،   ( لوحدا التركيبية حدا إصطالحيا ، أو )الكلمة( املعجمية 

إىل إسناد  املُركَّبفإذا تطور ). الوصف، التوكيد، اإلبدال، العطف، املزج، العدد

¡2003: الدروس العربية، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، لبنان، طجامع  ،مصطفى الغالييين - 1

.13ص 
وما  13نفسه، ص ص . اإلسناد هو واحد من أنواع املُركَّبات اليت حددها الغالييين يف كتابه - 2

  .بعدها
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و إذا تعداه إىل أكثر من إسناد واحد أو إىل غريه مـن   . تركيباًتام اإلفادة، أصبح 

.التركيبـ، حافَظ على تسميته ب1املُركّبات اُألخر

، نستخلص التركيب واملركَّب فتبعاً للمالحظات اليت أثَرنا حول مصطلحي 

فما جاء علـى وزن  . أمهية التصريف يف عملية اختيار الكلمة املناسبة لكل مفهوم

كلمـتني أو  ( وحـدة اجلملـة    ، أي)مركَّب( ، دلَّ على مفهوم الوحدة مفَعل

، دلَّ على العالقة التآلفية املوجودة بني )تركيب(  تفعيلما كان على وزن و).أكثر

و يكون الغالييين، بذلك، قـد  ). مركَّبات، و هي مجع مركَّب( تلك الوحدات 

إىل مفهـوم   -يف ميدان اجلملة و الكالم –دونَ أنْ يأخذَه حبثُه  املُركَّبوصل إىل 

ىن ذلك أنّ احلداثـة، يف شـأن   و مع. فهو هكذا تراثي، و ليس حداثياً. التركيب

مفهوم التركيب، مل جتد منطلق نشأا مع أوائـل القـرن العشـرين املـيالدي،     

.2جامع الدروس العربيةم الذي شهِد كتابةَ  1912بالتحديد يف عام و

العصرية، صيدا، بريوت، ، املكتبة ''جامع الدروس العربية''املركّبات باملفهوم الذي بينه الغالييين يف  - 1

.16إىل  13، ص ص 2003: لبنان، ط
والدراسة املكتملَة تقتضي نظاميةً . نقول ذلك بتحفظ، ألننا أقمنا رأينا على عمل الغالييين فقط - 2

وإمنا كتاب الغالييين أردنا من . وذلك ال يتسع له هذا البحث. حصرية يف التطرق إىل األمساء وأعماهلا

  .صارنا عليه أن نقارِب حقيقة املالحظة و أحقِّيتها بالوضعِخالل اقت
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  الوضعية املعاصرة -2-2-2

لدى علماء التراث، فإن هذا األخري التركيب إذا كان هذا هو حال 

  .حلظات ارتباك يف البحث اللغوي احلديثعاش 

كَتب فمن بني األعالم الذين دخلوا حتت جناحه كان العطار الذي 

أَخذْنا منها النص اخلاص بالكالم و التركيب مـن  وقد  .منظومة يف النحو

، و أوضحنا الغامض منها باالستعانة بـ 1(Net)نسخة أصلية على النيت 

  :، فجاء النص على النحو التايل2''للمتوناموع الكامل ''

حالن طَلَحصم أَنَّ كَــو ـويهفَ  الَم عٍ لَهضيبٍ بِوكرةُ ترِيــإِفَاداد  

همسكَذَا ا فرح لٍ وعف نم كَّبررِ    يدةَ البا طَلْعي اكنضلْ مص كلكَقَو

اإلفادةو . عل و حرف و اسممن ف املفيد، التركيبهو الكالم و املعىن أنّ 

تركيبفصيغة لفظة  .فيه الالّزم بني عناصر الكالم املذكورة التآلفتحيل إىل معىن 

فالوضع . ''وضع''و ذلك يدعمه معىن كلمة . 3املصدرتنحاز لدى العطّار إىل داللة 

لّ على إجياد موجود، و ال و هو يد. ''موضوعه''فيه معىن الفعل الذي يتعدى إىل 

//:http: أخذْنا النسخة األصلية من - 1 libbak.uqu.edu.sa/hipres/script/ind 1743-

2pdf
 ،اموع الكامل للمتون، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت، لبنان، حممد خالد العطّار - 2

.388،  ص 1:2005ط 
  .لدى العرب احملدثني'' التركيب''و '' اجلملة''نتوسع يف هذه الفكرة عند احلديث عن  - 3
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مث إنّ الصـيغةَ  . ، أي الكالم أو اجلملةالتركيبفاملوجود هو . يعين املوجود بذاته

تصدرت البيت الثاين لتوضع موضع الداعم اآلخر ملعىن املَصدر، ألنّ  يركَّبالفعلية 

تركيبـاً حىت يصبِح ) صدرِو هو من املَ(  عملِ تركيبٍحيتاج إىل  يركَّبكلَّ ما 

  ).اسم جنس، و هو اجلملة(

أيضا، أي أنها اسـم   اجلنستقبل معىن  تركيبو مع ذلك كلِّه، فإنّ كلمة 

و نلمس ذلك من عبارة ). مبعىن ماَ ينطق به البشر فيما بينهم( جلنس، و هو الكالم 

، بل هـي  )عمل التركيب، مبعىن املصدر( اليت ليست هي أصلَ العمل نفِْسه  إفادة

  ).تركيب، مبعىن اسم اجلنس، و هو ما يدلّ على اجلملة( نتيجةٌ له 

سماه مما يقبلُ مأما اسم اجلنس، ف. و مبا أنّ املَصدر من الفعل، فال جمع له

  ).جمل: مبعىن(  تراكيباجلمع، و يكون ذلك على تصريف 

فإذا بنينا نظرتنا على الربط بني امسية التركيب و بني مصدريته، أمكننا القول 

لكنه مل يرق ا إىل . من واسعِ منافذها تركيبلفظة  يةبأنّ العطّار دخل باصطالح

.1املستوى األول من التعريف االصطالحي التصنيفي

  .ينظر التمهيد - 1
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التارخيي، وجب ترتيـب العطـار قبـل    فإذا أخذْنا بعني االعتبار التسلسل 

لكننا أَجلْناه إىل قائمة احلداثة بسبب أنه أسس . الغالييين، أي مع أصحاب التراث

تعدد فاملثال الذي قدمه يف بيته الثاين يوحي مبعىن . على النمط احلديثلتركيب ـل

  :، و هو كاآليتالوحدات التركيبية

  .الْبدرِ صلْ مضناك يا طَلْعةَ

  :ففي هذه العبارة، جند

  )فعل و فاعل، و مفعول( وحدة تركيبية إسنادية -

  ...)يا( وحدة تركيبية بالنداء -

لكنه توسع إىل غريه، فكان كالمه . و الواقع أنه لو توقَّف عند اإلسناد ألفاد

.1قُلْ تركيباً مديداً، أو تركيباً

ـ   تركيبنواصل هذه املعاينة التارخيية ملصطلح و ـد املَعاين من خالل رص

ـ . اللغويني العرب احملدثنياملختلفة اليت يؤديها لدى  لْنا احلـديثَ عـن   و قد فَص

و كان ذلك مـن  . تعريفات العطّار للتركيب عما مجعناه من أمساء يف هذه الفقرة

ملعىن التركيب نرجع إليـه يف حماولتنـا    باب أننا جنعل من تعريف العطّار منوذجاً

ينظر، فيما يلي، عند سعيد الدين املصطفى، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، مقال بعنوان  - 1

.557، ص 81جملد ، 3، ج 2006، متوز ''التركيب البسيط و املديد يف العربية''
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و حرصاً منا على املنهجية التارخيية اليت سبقْنا إليها . تفحص خمتلف التعاريف اآلتية

قدر املستطاع من توفري املادة و من املساحة الدراسية املتاحة  –مع القدامى، حاولْنا 

الكالم واجلملة داخلَ مفهومي  ركيبالتأنْ نقرأ تطور معىن  -هلا يف هذا البحث

، و اليت بسطْنا بعضا من )قدمياً و حديثاً( املعهودين يف الثقافة النحوية العربية العامة 

  .تداعياا فيما سبق من نقاش

بأن اتخذْنا بعض املقـاييس   التركيبو بناًء على ذلك، فإننا دقّقْنا يف معىن 

بعالقتها املباشرة بالشحنة الداللية الـيت   -يف فهمنا املتواضع –املنهجية اليت نؤمن 

و املقاييس تكُـون  ). مجلة، كالم( و لوازمه ااوِرة له  تركيبيحملُها مصطلح 

  :كاآليت

  :الذي يصف حالتين، مها) تركيب( مكان ذكْر املصطلح -

 كْر؛)عنوان الكتاب، أو الفصل، أو الفقرة( يف العنوان ذ  

 العمل كْر يف داخل نصن( ذاملَت.(  

  :و مها توجيهان اثنان. تركيبالتوجيه الداليل ملصطلح -

 ؛)اسم الفعل( معىن مصدري  

 س( معىن امسين1)اجل.

  :أحد األمرين تركيبدرجة اإلفادة، حبيث يفيد مصطلح -

الكالم املفيد التام؛  

).2.2.3( ينظر أعاله عند العطّار أو فيما سيأيت يف الفقرة املوالية  - 1
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 اليت تكون مفيـدة يف مجيـع   ) اجلملة( الوحدة اإلسنادية

األحوال، لكن دون لُزوم التمام، كما نرى ذلك يف املثال 

:التايل

دمحاَء متام؛+ مفيد : ج  

:1الذي يضع درجات له مستوى التصنيف االصطالحي-

اصطالح من الدرجة األوىل؛  

اصطالح من الدرجة الثانية أو أقّل.  

و هذا التصنيف يستدعي توضيحاً حول العالقة بني املعـىن االصـطالحي   

تركيـب، ملصطلح  املعىن النحويأما . و بني اختيارنا ألحد معنييهتركيب للفظة 

فيصعب الفصل يف اصطالحيته بني الدرجتني األوىل و الثانية لوجود أحد املقومات 

مـن  ) خرية من اجلملةكالتآلف بني وحداته، و مكان هذه األ( األساس ملفهومه 

  .ذكرةامل هينظر التمهيد من هذ - 1

.مفيد غري تام

.جاَء محمد ماشياً على اَألقْدامِ

.تام+مفيد 
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تتمثـل تلـك    ،و من جهة أخرى. و ذلك ما يستميلنا إىل الدرجة األوىل. جهة

مر و هو األ. طلح املدروس و يصنفُهالصعوبة أيضا يف غياب نص فاصل يعرف املص

النحوية، (  املعاين االصطالحيةأما جمموع و. الذي يدفعنا إىل تفضيل الدرجة الثانية

  ).أوِ االصطالح العام(  املعىن العامبـ، فنتركه ملا نصفه )و الصوتية   الصرفية 

  :نوعية لفظ االصطالح املستعمل-

تركيب؛  

 أو مرادفاته( لوازمه:(  

مجلة؛  

كالم؛  

كَّبرم.

حد مشتقّاته يف صيغة عنوان، محل بالضـرورة صـفة   أفإذا جاء اللفظ أو 

صـاً حتليليـا   و إذا توسطَ ن .)تراكيب(  االصطالح، خاصةً إذا صرِف إىل اجلمع

  :، احتمل إحدى احلالتني، و ذلك حسب السياق املوجود)متن(

  ؛)جِنس( صفة اصطالحية -

  ).اسم فعل( حية صفة غري اصطال-

و قد نقول ذين األخريين . الكالمأو  اجلملةلنعين به  تركيبفنحن نقول 

.بـل شـيءه  التركيب،  عملو بالتايل، فإننا ال نتلفَّظ به قاصدين . للداللة عليه
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لذلك، نرى بأنّ درجة داللته االصطالحية األوىل تكاد تنعدم يف الدراسات اللسانية 

ر فيها دون تعريف به مباشـرٍ  فهو ال يكاد يتعدى الدرجةَ الثانية اليت يذكَ. احلديثة

كما أنـه ال  ). أي مصنف له يف نص خاص حيدد معالم املفهوم الذي ينبين عليه(

يتجاوز الدرجة الثالثة يف بعض األحيان، حبيث تقْصد داللته دون لفْظه، بل ببديل 

.مركَّب حتىأوكالم،  ولة مجله من مثل 

لف، نرى كيف أنّ املعىن األوح بـني  فاعتماداً على ما سىل باألخذ به يتراو

الذي نال مكانـه   التركيب املديدالدرجتني االصطالحيتين الثانية و الثالثة، إالّ يف 

  ):أي املعىن األوىل( و قد دلّ، فيما دلّ عليه، على . من الدرجة األوىل

  العام؛ معناه-

  ؛)تامة الفائدة( اجلملة -

  ؛)تام الفائدة( الكالم -

- يهادد اإلسناد أو أُح؛)تام الفائدة( الكالم املتعد  

  وحدة تركيبية؛-

  التركيب املديد؛-

  ).و هذا من عموم املعىن و ليس من االصطالح( التركيب الداخلي -
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و كي نختصر القول، نجمع فيما يلي املصطلحات الـيت ذَكرهـا بعـض    

، و اليت اخترناها هلذا الغرض التركيباللّغويني العرب احملدثني يف أعماهلم، يف معىن 

  :كل املعطيات يف حنوٍ من اجلدول التايل -تارخيياً –و قد رتبنا . من البحث

1السنة

①

اسم الباحث

②

لفظ 

 املصطلح

الذي 

  استعمله

③

مكان 

استعمال 

  اللفظ

④

درجة 

  االصطالح

⑤

  اإلفادة

⑥

  الشاهد

ــد 1979 حممـ

حسنني أبو 

  موسى

  التراكيب

  تراكيبها

عنــوان 

  الكتاب

  النص

ــة  الدرجـ

  الثانية

ــة  الدرجـ

  األوىل

كالم / مجلة

ــا ( تامـ

  )اإلفادة

'األساليب''

ــي '  هـ

ــل  اجلمـ

ــالم أو الك

ــا ( تامـ

  ) الفائدة

 دالالت

دراسة : التراكيب

حتليلية ملسائل علم 

2املَعاين

 ــل حتليــــ

ــاليب ... األسـ

ــائص و خصــ

3تراكيبها

  .هي سنة إصدار الكتاب الذي فيه املصطلح املدروس يف اجلدول - 1
منشورات جامعة  دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين،: دالالت التراكيب، حممد حسنني أبو موسى-2

  .واجهة، ال1:1979قاريونس، ط 
.5نفسه، ص  - 3
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ــة   النصالتركيب الدرجـ

  الثانية

ــة  اجلملـ

ــة ( تامـ

  )الفائدة

 نظرونو كذلك ي

إىل أوضاع الكلمة 

يف اجلملة، فيأتون 

ا مقدمة يف صدر 

1...التركيب

عوض محد 1983

  القوزي

قدم النحو يف   /  معىن عام  النص  تراكيب

ــواب...  '' ... أب

حيلّـل  ... يصنفُها

التراكيب، و يؤولُ 

2...''األلفاظ

خليل أمحد 1984

  عمايرة

  تراكيبها

  التراكيب

عنــوان 

  الكتاب

النص  

  معىن عام

  معىن عام

/

/

 ــة ــو اللغ يف حن

منهج : وتراكيبها

3.تطبيقو

اهتم الباحثون ...

... باللغة، ملعرفـة 

كيــف تتكــون 

4.تراكيبها

دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين، منشورات جامعة : دالالت التراكيب، حممد حسنني أبو موسى1

.12،  ص 1:1979قاريونس، ط
.159ينظر علي النجدي ناصف، سيبويه إمام النحاة، القاهرة، مصر،  ص - 2
  .الواجهة، 1:1984يف حنو اللغة و تراكيبها،  ط ، عمايرة خليل أمحد - 3
.13نفسه، ص  - 4
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كالم / مجلة  درجة ثانية  النص  التركييب

ــا ( تامـ

  )الفائدة

  مث على املسـتوى

التركييب، و كيف 

تتحد الكلمـات  

1.لتكونَ جمالً

أبو السعود 1994

ــنني  حس

  الشاذيل

  املُركَّب

  تراكيبه

  للمركَّب

عنــوان 

  الكتاب

  النص

  النص

ــة  الدرجـ

  األوىل

ــة  الدرجـ

  الثانية

ــة  الدرجـ

  الثانية

كالم تـام  

  .الفائدة

كالم تـام  

الفائـــدة 

أحــادي 

ــدد أو متع

  اإلسناد

كالم تـام  

  الفائدة

كَّـــباملُر 

االمسي اإلسنادي 

2و أمناطه

ــتفد  مل يسـ

النحاة من الـنص  

القرآين والواقـع  

3.تراكيبهاللغوي و

 دراسيت للمركَّب

-االمسي اإلسنادي

وأعين به اجلملـة  

4-االمسية

.20،  ص 1:1984يف حنو اللغة و تراكيبها،  ط ، خليل أمحد عمايرة - 1
املركب االمسي اإلسنادي و أمناطه من خالل القرآن الكرمي، دار ، أبو السعود حسنني الشاذيل - 2

  .الواجهة، 1:1994، ط املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية
.7نفسه، ص  - 3
.8نفسه، ص  - 4
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ــة   النص  املُركَّب الدرجـ

  األوىل

ــدة  وحـ

ــنادية  إس

مفيدة غري 

تامــة يف 

ــل  داخـ

ــب  تركي

  )مديد(

 ذا كّبو املُر

املفهوم ينـدرج  

اجلملــة، : حتــت

ــة،  وشــبه اجلمل

ف املضـــــاو

1.املضاف إليهو

ممدوح عبد 1996

الـــرمحن 

  الرمايل

  املُكَونات

التراكيب

  النص

  النص

/

ــة  الدرجـ

  الثانية

الكلمــات 

الوحدات أو

  التركيبية 

كالم / مجلة

ــا ( تامـ

  )اإلفادة

 د لَما كان تعـد

وظيفة النحويـة  ال

للمكون الواحـد  

ــادل و ــذا تب ك

ــات  املُكونــ

.2للوظائف

 ــم يف فهـــ

... دالالت

التراكيــب الــيت 

3...حتويها

املركب االمسي اإلسنادي و أمناطه من خالل القرآن الكرمي، دار ، أبو السعود حسنني الشاذيل - 1

.20، ص 1:1994املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ط 
دراسة يف اتساع النظام و األساليب، دار : العربية و الوظائف النحوية ،ممدوح عبد الرمحن الرمايل -2

.215، ص 1996: املعرفة اجلامعية، األزراطية، مصر، ط
  .نفسه، ص نفسها - 3
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2000-

2001

قاليليـــة 

  العريب

  التراكيب

  تركيب

  العنوان

  النص

ــة  الدرجـ

  الثانية

ــة  الدرجـ

  األوىل

مجلة / كالم

ــا ( تامـ

  )الفائدة

كالم / مجلة

ــا ( تامـ

  )الفائدة

 ــدمي التقــ

ــأخري يف و التــ

1التراكيب اللغوية

 فاجلملــــة

تركيــب لفظــي 

جيري به النطق يف 

... سلسلة كالمية

تفضي إىل معـىن  

جيوز السـكوت  

2.عليه

عنــوان   التركيبخمتار عطية2005

  الكتاب

ــة  الدرجـ

  الثانية

كالم / مجلة

ــا ( تامـ

  )الفائدة

 ــدمي التقــ

مباحث التأخري وو

ــني  ــب ب التراكي

البالغــــــة 

3.األسلوبيةو

دراسة داللية،رسالة دكتوراه الدولة يف اللغة : التقدمي والتأخري يف التراكيب اللغوية، قاليلية العريب  - 1

اللغة و الفنون، قسم اللغة العربية و آداا، جامعة السانية، وهران، اجلزائر،  ،العربية، كلية األدب

  .، العنوان2000-2001
.48نفسه، ص  - 2
التقدمي و التأخري و مباحث التراكيب بني البالغة و األسلوبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة ، خمتار عطية - 3

  .واجهة، ال2005: والنشر، اإلسكندرية، مصر، ط
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عنــوان التركيب

  الفصل

ــة  الدرجـ

  الثانية

كالم تـام  

  الفائدة

 التركيب عند

1.البالغيني

الدين سعد 2006

  املصطفى

التركيب 

  املديد

ــة   النص الدرجـ

  األوىل

تام ( كالم 

ــدة )/ الفائ

  تركيب

التركيب  تعريف

ــان  ــد و بي املدي

امتداده، مفهومه و

فهو املؤلَّف مـن  

ــدة   ــل ع مج

2...مترابطة

علي أبـو  2006

  املَكارم

عنــوان التركيب

  الفقرة

صفة غـري  

اصــطالحية 

  )اسم فعل(

/ ــاطة البســـ

3التركيبو

2008-

2009

لعــوجيي 

  أمحد

عنــوان التركيب

  الفقرة

صفة غـري  

اصــطالحية 

  )اسم فعل(

/ التركيـــــب

.للجملة 4الداخلي

التقدمي و التأخري و مباحث التراكيب بني البالغة و األسلوبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة ، خمتار عطية - 1

.69، ص 2005: والنشر، اإلسكندرية، مصر، ط
¡3التركيب املديد و البسيط يف العربية، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ج  ،سعد الدين املصطفى - 2

.558، ص 2006، متوز 81.لدجم
التراكيب اإلسنادية و اجلُمل الظرفية، الوصفية، الشرطية، مؤسسة املختار للنشر  ،علي أبو املكارم - 3

.79، ص 1:2007والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 
لعوجيي أمحد، املسند و املسند إليه يف شعر التقعيد من خالل المية العرب، مذكرة مكملة لنيل  - 4

تري يف النحو العريب، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية و آداا، جامعة شهادة املاجس

.19ص ، 2009-2008تيزي وزو، اجلزائر، 
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عرب سنوات املرحلة التارخيية  –إذا سمينا تعاقُب املسميات و اصطالحيتها 

فاجلملة، . م من الكالمع، تبين أنّ اجلملة أتركيب الكالمبتطور مفهوم  -1املعاصرة

دوماً من الكالم، أي  ظَلَّتوو قد تفتقر إىل التمام . قد تكُون كالماً، إذا متّت فائدا

فهو كالم تام الفائـدة ال حمالـةَ،   . التركيبو كذلك . فحسب وحدةً تركيبيةً

صـطالحيته تتـردد بـني التصـنيف     يتوازى معه، إالّ أنه لفظٌ حديث ال تزال ا

و أقرب مسمياته إىل . ، يف أغلب األدبيات و البحوث اللسانية العربية2التوصيفو

و يكُـون  . 3التركيب املديدهو  -املتواضع يف نظرنا –حقيقة املفهوم الذي يؤديه 

  .، كما مر معنا يف كالم سابق)التركيبية(ه من تعدد وحداته اإلسنادية امتداد

 رتصداً  اجلملةُفبذلك، تيات، يف هكذا معىن، لتكون عنواناً عاماملسم الَمع

  .اجلملة جِنسمن  فكُلّ مسمى منها يكون. هلا

  التركيب، بني املعجم و الوصف اللساين -2-2-3

، باملقارنة بني القدامى و بني التركيبدراسة ، تستوجب استنادا إىل ما قيل

االصطالحية اليت اجتهد البـاحثون العـرب   ري املُحدثني، معاينة تعاريف هذا األخ

خرون يف إجياد صيغة عربية هلا، من خالل اإلعجام و تصريفه، و من خـالل  أاملت

  .يالحظ اجلدول أعاله - 1
  .أي الوصف به، ال الوصف له - 2
  .يف مقابل التركيب البسيط ذي الوحدة اإلسنادية الواحدة - 3
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مفهومه االصطالحي، من جهة، و كذا، من خالل االستعماالت اللسانية املختلفة 

حية، من و تفاوتت درجاا االصطال) فعل، جِنس( اليت تنوعت اتجاهاتها املعنوية 

  .أخرىجهة 

أما فيما يخص الدراسات املعجمية، فلعلّنا نعتبِر بأنّ أعمال هؤالء الباحثني 

، بداهةً، إىل تنقيب املفاهيم الغربية ، أعادتهمالتركيبالعرب املعاصرين، يف مسألة 

الفلسـفية   سن و النظرات الفكريةاليت تشبعوا ا يف قراءام اللسانية املترامية األل

الفرانكوفونية ارِب املدرسية، كاالجنلوفونية وو نعين بالترامي تنوع املَش. املنهجيةو

  .على وجه اخلصوص

، بينما تركيبفاملالحظ أنّ املعجم القدمي كان لغوياً بحتاً يف تفسريه لكلمة 

فتـأرجح  . به كالمأو كلمة  مجلةاستعماله احلديث اختذَ مساراً حنو استبدال كلمة 

2درجات من ( حياء االصطالحي و بني اإل) درجة أوىل( بني االصطالحية التامة 

).4إىل

كمفردة من مفرداته اليت  تركيبإىل كلمة  و عليه، فإنّ املعجم القدمي ينظُر

. يعرفُها على أساسٍ من اللغة التداولية بني أفراد اجلماعة اللغوية غري املتخصصـني 

، فإنّ داللَته تندرِج يف الوضـع  (Langue)فيه من اللغة  تركيبكان لَفْظ  فإذا

.(Métalangue)االصطالحي ضمن اللغة الواصفة 
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بـني اللغويـة و بـني     ،قد تأرجح، لدى القدامى تركيبو إذا كان لفظ 

، مع تغلُّب اجلانب اللغوي فيـه، فـإنّ االسـتعمال    )معجم و حنو( االصطالحية 

ل عالمات النظرة املفهومية له، و بالتايل هو يف حتَكُّم تدرجيي بضوابط احلديث يحم

االصطالح حتكّماً ال يزال، مع ذلك، يبحث فيه عن دربٍ إبيستيمولوجي يؤدي به 

تلك احملطة اليت تدخله يف التداول اللساين  ،إىل حمطة التحديد و االستعمال النهائيين

أنْ  جلملـة ـأردنا ل و حنن، إذْ. األحباث اللغوية املختلفةاملتخصص يف األعمال و 

بإحلـاق القيمـة    -متواضـعاً منـا   –، إنما كان ذلك اقتراحـاً  تركيباًتكُون 

اإلبيستيمولوجية للكلمة بالقيمة التوليدية التحويلية اليت تقوم على اعتبـار البنيـة   

من مجيع جوانبه املعروفة  اللغويالتركيب ا احتضان مقومات أالعميقة اليت من ش

  :، و هي-يف حدود ما نعلم –إىل اليوم 

  احملور التركييب؛-

  املُركَّب الفعلي؛-

  املُركَّب االمسي؛-

  ).اسم اجلنس(  تراكيب، و مجعه )مجلة، كالم( التركيب -

فقلّ ما جند فيـه  . و يالحظُ ذلك بوضوح من خالل قراءتنا للجدول أعاله

، اللهم إالّ عند حممـد  )درجة أوىل( ذ منحى اصطالحياً مثاليا تأخ تركيبكلمة 

موسى أو، يف مستوى أضعف تثبيتاً، عند قاليلية العريب، حبيث كلمـة   حسنني أيب

  .، بصيغتها اإلفرادية، هي أقرب إىل الفعلية منها إىل امسية اجلنستركيب
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 حطُلصلُّ ما اهـي   تركيـب على اجلملة بلفظ  -املتواضع يف رأْينا –و أج

ن كانت شـافية املعـىن   اليت ، و إ 1التركيب املديد: عبارة سعد الدين املصطفى

دون إهـدار   تركيب، إالّ أنه يمكننا اختصارها يف )املديد+ التركيب (بكلمتيها 

  .احلوافز املفهومية اليت حتدد املعىن السابق القصد

و اصطالحيته  التركيبنبحثَ عن مكانة مفهوم  فإذا حاولْنا، بعد هذا، أنْ

ناها مضطربةً بني ما هو اجتهاد لتأصيل ، وجد)احلديثة( يف املَعاجم اللسانية العربية 

ترمجةً لفظيةً حرفيـة  عريب و بني ما هو مقاربة إىل املفاهيم الغربية املختلفة، فيكُون 

. م أو تعريف باملصطلح الذي يحملُ معناهيف املفهو) عريب( أو يكاد، دومنا توسعٍ 

فالعمل كله مبين على كلمة عربية يف مقابل أخرى أجنبية أو نقلٌ مباشر للمحتوى 

  .األجنيب للمفهوم

علـى  ( فعلى هذا األساس، يمكننا تصنيف املعاجم اللسانية العربية احلديثة 

  :كما يلي) االضطرابحد األمساء اليت قرأنا هلا، و هي عينة لذلك 

فـإن كانـت   . 2، كـاحلمزاوي )مجلة( االصطالح للجملة بلفظها -

كونه ال يسـتعمل لفـظ    مجلةً مركَّبةًمتعددة اإلسناد، تصبِح عنده 

ºالتركيب األكوستيكي لألصواتإالّ ليعين به  تركيب

  :، علْماSyntaxeًاالصطالح للجملة بـ -

  .ه املذكرةمن هذ 92 و 62ص  ينظر ص - 1
أعجمي لغة العربية، معجم عريب أعجمي واملصطلحات اللغوية احلديثة يف ال ،حممد رشاد احلمزاوي - 2

.37و  36، ص ص 1987املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط / عريب،  الدار التونسية للنشر
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  بأنّ اجلملة هي التركيب؛*

علـم تدلّ يف الواقـع علـى    Syntaxeو بأنّ  كلمة *

نفسه، كما جـاء لـدى    التركيبليس على و التركيب

إالّ عن طريق اـاز   -يف رأينا –فذلك ال يصح . 1املسدي

.2أو الكناية كما أسلفنا يف موضع سابق

فقد جاء به بوطارن ليعين . لغري معىن اجلملة التركيببـاالصطالح -

، و هو يف حقيقة قوله يدلّ على منهج الدراسة Synthèse3كلمة 

يف أحد شـروحه   التركيب النحويلكنه استعمل مفهوم . الصوتية

دون أن يدخلَه ضمن قائمة املصطلحات املعجميـة الـيت    4املعجمية

.5صنفها يف كتابه

.مركَّـب عوضاً عن كلمـة   تركيباالصطالح الذي جيعل كلمة -

بأنـه   (Syntagme)عن املُركَّب  -مثالً -6فيقول مسري حجازي

عريب مع مقدمة يف علم االصطالح، قاموس اللسانيات، عريب فرنسي، فرنسي ، عبد السالم املسدي - 1

.180، ص 1984: الدار العربية للكتاب، ط
.من هذه املذكرة 32ينظر ص  - 2

املصطلحات اللسانية و البالغية و األسلوبية و الشعرية انطالقا من التراث  ،حممد اهلادي بوطارن - 3

.371، ص 2009: العريب و من الدراسات احلديثة، دار الكتاب احلديث، اجلزائر، ط
  ).''تعلق معنوي''ينظر (  367، ص نفسه - 4
  .، الصفحة نفسهانفسه - 5
عريب فرنسي، /ة و األدبية احلديثة، فرنسي عريبمعجم املصطلحات اللغوي: املتقن، مسري حجازي  -6

.294دار الراتب اجلامعية، بريوت، لبنان، ص 
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تسمية جيب أنْ وإنْ كان كذلك، يف حقيقة صفته، إالّ أنّ ال .تركيب

  .تكون حمددة و فاصلة

، فإننا )الوصفي( و أما فيما خيص الدراسات من خالل االستعمال اللساين 

فهي تشكِّلُ إحدى املوجودات احلسية اليت تبنى . من حيث وجوديتها اجلملةنعتبِر 

يتها إىل أنها جمموعة أصـوات  سو تعود ح. عليها األسس التواصلية لدى اإلنسان

و ككل املوجودات أو األشياء، فهـي  . منطوقة و مسموعة، أو مكتوبة و مقروءة

و بني دالالت كل األشـياء   1اإلشارة إليهايفْصل بني الداللة عليها أو  امساًتحمل 

من املوجودات،  جِنسلـاسم فهو إذاً . املوجودة األخرى، حسيةً كانت أم معنوية

، اجلملة الصغرى و اجلملة الكربى، و اجلملة 2الوحدات اإلسنادية: اليت من بينِهاو

غري ذلك مما يطفو من االمسية و اجلملة الفعلية، و اجلملة النواة و اجلملة الفضلة، و 

  . التصانيف املطروحة يف أدبيات النحو التراثية و األدبيات اللسانية العربية احلديثة

فهو اسم عصري قـوي،  . تركيبو جند من مسميات اجلملة أيضا عبارة 

نحوية يف الذِّكر حـني وصـفه   لكنه يحمل معان كثرية ختتلف باختالف رتبته ال

، مبفـردات  )العربية (وقد عبر عنه، يف األدبيات اللسانية املعاصرة . الوصف بهأو

املعىن ''و نعين باإلشارة  ،)املعجمي أو السياقي، أو اازي( '' عموم املعىن''نعين بالداللة  - 1

  . ''االصطالحي
  .و مسند إليهعبارة نعين ا كل كالم تشكَّل من مسند '' الوحدة اإلسنادية'' - 2
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وعبارات تشكَّلَت يف وظائف حنوية خمتلفة وعديدة داخل ملفوظاـا، فتنوعـت   

، فكانت مبا )1مستوى (اجتاهاا القصدية ومل ترق إىل مستوى اإلصطالح الكايف 

من اجلـدول   )تصنيف الشاهد (3وسمناه من أمساء وصفات مجعناها يف اخلانة 

وبني ما ليس قابال للعد  )اسم اجلنس (وقد تراوحت بني ما هو قابل للعد . أسفله

والثاين اسم . )تركيبان، تراكيب: مثال (فاألول اسم يثَنى ويجمع  .)اسم الفعل (

فبذلك . لفعل ال تسمح داللته املتجهة إىل معىن الفعل مبثل ما مسحت به داللة األول

التركيب  عملِ، مبعىن كيفية التركيبيبقى اسم الفعل معبِّرا عن كيفيته، أي كيفية 

:)فالعمل فعلٌ (

الشاهد-4تصنيف الشاهد-3امليزة-2املعىن-1رقم

1"نوعني من التراكيب"-التعريف-للعدقابلاسم اجلنس01

1"التراكيب

2"تركيبان إسناديان" -

2"إسناديان

3"اتسام التركيب"-اسـم  /تبعية اسم الفعل-

¡1:1989ط  ،دراسات لسانية تطبيقية، مكتبة األسد، دار طالس، دمشق، سورية ،مازن الوعر -  1

.42ص 
، مؤسسة املختار للنشر )الظرفية، الوصفية، الشرطية: اجلُمل( التراكيب اإلسنادية  ،علي أبو املَكَارِم - 2

.209، ص 1:2007والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 
دراسة داللية، رسالة دكتوراه، كليـة األدب، اللغـات   : التقدمي و التأخري يف التراكيب اللغويةقاليلية العريب، -3

.، ص ث مقدمة2001-2000والفنون، قسم اللغة العربية و آداا، جامعة وهران السانية، اجلزائر، 
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)...اإلضافة،(اجلنس 

)مقابل("كلمة مفردة"-املقابلة الداللية-

1"التركيب"

2"مباحث التركيـب "-احلال املعنوية-

أحوال مباحث يف :أي(

)التركيب

حتليــل التركيــب يف "-النظام:معىن-

-حتليـل : أي ("الكالم

ــام ــب يف -نظ التركي

3)الكالم

ــنادية  - ــدة اإلس الوح

(Proposition)

4"التركيب املديد"-

1"كيفية التركيب"-داللة الكيفية-غري قابـل  اسم الفعل2

.55، ص1:2008مية، بريوت، لبنان، ط مباحثات لسانية يف ظواهر قرآنية، ، دار الكتب العل، مهدي عرار - 1
التقدمي والتأخري و مباحث التراكيب بني البالغة و األسلوبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  ،خمتار عطية - 2

.11، ص 2005: اإلسكندرية، مصر، ط
اق العربية، القاهرة، مصر، ط رفاعة الطهطاوي و وقفة مع الدراسات اللغوية احلديثة، ، دار اآلف ،البدراوي زهران - 3

.99، ص 2008¡1
سعد الدين املصطفى، التركيب البسيط واملديد يف العربية، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، سوريا، مجادى اآلخرة -4

.558، ص 2006هـ، متوز 1427
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للعد

ــها "-داللة اإلمكانية- ــراد يف تركيب اطّ

2"وأساليبها

ــة "- ــب ثالثي التركي

3"والتصوير والبوح

4"البساطة والتركيب"-الصفة املعنوية-

تغير املعىن بواسطة حروف الزيـادة   ،أو حاالتهأيضا،  التركيبمن صور ف 

هو حتويل تصريفي يؤدي إىل  5مطهريصفية لدى  التركيبفإذا كان معىن  .مثالً

و يكون ذلك . تركيب حنويمن شأنه إنتاج  التصريفيالتركيبـف ،حتويل داليل

:على السمت اآليت

نشأته و تطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري، : املصطلح النحوي، عوض محد القوزي  - 1

OPU ،7، ص 1983، اجلزائر.
نشأته و تطوره حىت أواخر القـرن الثالـث اهلجـري،    : املصطلح النحوي، عوض محد القوزي  - 2

OPU ،17، ص1983، اجلزائر.
، مكتبـة  2003-2002¡2انية لسانيات النص، جملة اآلداب و العلوم اإلنس، صبار نور الدين  - 3

.5اجلزائر، ص ، الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع، جامعة سيدي بلعباس
، مؤسسة املختار للنشر )الظرفية، الوصفية، الشرطية: اجلُمل( التراكيب اإلسنادية  ،علي أبو املَكَارِم - 4

.209، ص 1:2007والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 
¡2003 ا،الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية، احتاد كتأب العرب، دمشق، سوري ،مطهري صفية - 5

  ).ينظر أيضا الترسيمة(  76ص
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 ؛ يكون حنوياً بعمليـة  التركيب حنويهذا

  اإلسناد؛

 و فيهنشأ من تصـريف   1ن أساسيمكو

.فَعلَإىل صيغة ) الفعل(املسند 

 لَ تركيب حنوي حتويليهذاـومـن   ، ح

؛ فيه إسناد و فضلة متعدى )أعاله( السابق 

  إليها؛

 ـر  تركيب صريف حتويليو فيه أيضاظَه ،

بزيادة األلف إىل املسند، فأصبح مبوجِبها يف 

تركيـب  ، أدت بـدورها إىل  أَفْعلَصيغة 

).اجلملة املتعدية إىل مفعول(  حنوي حتويلي

تركيبية حتدد صورةٌ ديد كالهما اجل التحويليو شكْلُه  املكون األساسيفـ

تامـة  ( الذي ال يقف إالّ عند حـد اجلملـة    التركيب النحويمن أحوال  حاالً

  ).اإلفادة

تركيبالعربية احلديثة لكلمة  2لبعض االستعماالت اللسانية ابرسكان هذا 

و كان ما أَقمنا هلا من قراءة . اليت صادفتنا عند اختصاصنا بالبحث يف اصطالحيتها

 ا،الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية، احتاد كتأب العرب، دمشق، سوري ،مطهري صفية -  - 1

  ).ينظر أيضا الترسيمة(  76، ص2003
  .االنتماء إىل علم اللسانيات، و ليس إىل اللسان، أي لغة القومِ'' اللسانية''نعين بـ  - 2

.جلَس الرجلُ

فَهيلُ ضجالر لَسأَج.
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الذي غالباً ما عانق مفهـوم   التركيبيستيمولوجي ملفهوم بحماولةً منا إلجياد حد إ

، و لكنه مل يقف عند أساسيات تعريفه، و اليت يمكن تصورها على حنوٍ من اجلملة

  :ثّنائية التاليةالتقابالت ال

  امتداد املعىن؛/ متام املعىن -

  تعددية اإلسناد؛/ أحادية اإلسناد -

  ؛)اسم اجلنس( امسية التركيب ) / اسم الفعل( فعلية التركيب -

.حد التركيب/ حد اجلملة -

دبيات اللسانية العربية احلديثة يف طرح النظريات األومبا أننا نالحظ إجتهاد 

وهو حـق  - والتعليق عليها، وهي نظريات غربية يف معظمها )احلديثة (اللسانية 

ما قد تسبق به النظرة اللسانية  تركيبجند يف لفظة  فإننا ،-علمي وتارخيي مشروع

يف اللغات األخرى، أو حـىت   -مثال–Sentenceأو Phraseالعربية فكرة 

Proposition    اليت ال تفي باملعىن الكامل الذي تغطيه الكلمة العربيـة مـن ،

، املعجميـة، فاللغويـة   )...تركيب، مركّب، تركيبة، (حيث إشتقاقاا ومعانيها 

  .اإلصطالحية

العناصر الواصفة لومن كل ما سبق، ي فعلـى  )التركيب (لجملة ستش ،

:1من التوزيع التايل حنوٍ

  .فصلنا بني جمال الشكل و بني جمال املعىن، يف الترسيمة، بأن جعلْنا هذا األخري يف إطار ملون - 1
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Sensمعنى  (U)

Unitéوحدة داللية (  de sens(

Propositionsوحدات إسنادية  (p)

= جملة (  = ∑ 

(

concaténésمتسلسلة choisisمختارة 

Ordreفي ترتيب (  (D)(

وصفي، جار ( مركبات أخرى 

Autres...)مجرورو syntagmes

sujetمسند إليه ou thème مسندPrédicat

Messageرسالة  (M)

)  = + (

Phrase جملة (P)

Formeشكْل  (F)

Langueلغة عربية   Arabeلغـات : مثال 

ــة  جرمانيـ

التينية           و

Ex : Langues

Germaniques

et Latines

نقطــة + كلمــات 

نهاية 

Majuscule +
Mots + Point Mots + Pointsكلمات+  1حرف رأسي  

    نقطة نهاية      +               

Motsكلمات  ou termes (T)
2(  ൌ �∑ 


 )

SV4مركب فعلي          SN3مركب اسمي

لذلك، إخترنـا هلـا   . إىل العربية عزما يف املعاجم اليت حبوزتنا "Majuscule"مل جند لترمجة كلمة  -1
  . ، أي ما يأيت يف رأس اجلملة ليعلن بدايتها"رأسي: "املقابل العريب

2-" " اجلمع"هي عالمة رياضية تعين."  
3 -SN :Syntagme Nominal ( يمركب امس  ) .
4

- SV : Syntagme Verbal .(مركب فعلي)
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كلمةٌ انتقلت من املعجم اللغوي إىل االصطالح النحوي دومنـا   التركيبف

فلقد رأينـا كيـف   . تباين ملراحل تطورٍ تارخيي عرب االستعماالت اللغوية املختلفة

تركيـب،  ( ، و من خالل تصريفاا املختلفة )التداولية( يدانية تراوحت داللتها امل

ىن، و بني صراحة و تأويل فيه، إىل أنْ للمع  رد، بني أخذ و...)مركَّب، تركيبة، 

يف العشريات األخرية من القرن املاضي، لدى  الكالمو  اجلملةـالحظْنا ختصصها ب

  .الباحثني اللغويني العرب على اخلصوص

هو كلّ ما تكون من شيئني متالئمين  -املُركَّبأو  –التركيب فاعتباراً بأنّ 

أساسية تـؤطِّر حركيـة   ) لغوية( فإنه ال حيول عن أنْ حيدد وظيفة حنوية  ،فأكثر

اإلسنادي و ترتكز هذه الوظيفة على املفهوم . و متفصل اللفظ و املعىن فيه الكالم

:1على حنوٍ من التقسيم التايل

  :اإلسناد األصلي، و فيه-

اجلملة الفعلية؛  

اجلملة االمسية؛  

  :التقييدي، و يتجزأ إىلاإلسناد النسيب أو -

اإلسنادي مستوحاة من تقسيم أنواع اإلسناد لدى أيب السعود حسنني الشاذيل يف  فكرة املركّب - 1

¡1:1994ط  ،، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر''املركّب االمسي اإلسنادي و أمناطه''كتابه 

.22-20ص ص 
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 ؛)مضاف إليه+ مضاف ( املركّب اإلضايف  

 ؛)موصوفها+ صفة ( املركَّب الوصفي  

  .املركّب غري اإلسنادي من مثل اجلار و ارور-

  :هو التركيب وبذلك يصبح

1ºامديد اتركيب-

¡2أو مجلة ممتدة-

لـذلك  . و ذلك سواء أاحتوى على وحدة إسنادية واحدة أم جتاوزها إىل غريهـا 

  .فقط تركيب: حبذْنا سلفاً اختصار تسميته يف عبارة

  :على أمرين أساس، مها التركيبـثُم إننا بذلك نقف أيضا ب

  اللفظ-

  ).أو املفهوم( و املعىن -

تراوح بني أحـد األمـرين اآلتـيني،     التركيبفقد رأينا كيف أنّ مفهوم 

  :فاعتربمها

ة العربية بدمشق، ، جملة جممع اللغ''التركيب البسيط و املديد يف العربية''سعيد الدين املصطفى،  - 1

  .و ما بعدها 558، ص 2006هـ، متوز  1427سورية، مجادى اآلخرة 
املركّب االمسي اإلسنادي وأمناطه، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ، أبو السعود حسنني الشاذيل - 2

.19، ص 1:1994ط  ،مصر
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). املعىن دون اللفظ( واحداً دون اآلخر لدى أغلب العرب القدامى -

اجلملـة   والكـالم  و  القولـ، كتركيبفكان اللفظ بغري كلمة 

ºاإلسنادو

، لكن بغري معىن اجلملة، كما ذكره تركيباألخري دون األول، بلفظ -

1ºموضع مضىعلي أبو املكارم يف 

لـدى  ) مجلة، كـالم ( و باملعىن ) تركيب( االثنني معاً، أي باللفظ -

  العرب احملدثني؛

د يف املصـطلح النحـوي الغـريب    مل يرِ) التركيبمفهوم ( إالّ أنه -

بالصفة و القـوة اللغويـة   ) فرنسي و اجنليزي على وجه اخلصوص(

  :اللتين ورد ما يف العربية

 كَن مـن إخـراج لفـظ    و نعين بالصفةالذي أم االشتقاق

'' ...ركّب، يركِّب، '' من املعىن اللغوي املعجمي تركيب 

  االصطالحي؛ 2اسم اجلنسإىل معىن 

    ـذ املعـىنو نعين بالقوة اللغوية أنّ اللفظ االشـتقاقي أخ

طبيعة و  سالسةـاملعجمي و نقلَه إىل املفهوم االصطالحي ب

غري معهودين يف غري العربية، و على أقل تقـدير يف   لغوية

.الكالمموضع 

  .ملذكرةا همن هذ78ينظر ص  - 1
  .ه املذكرةهذ منوغريها  71¡69¡67ينظر ص ص  - 2
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  :و من ثَم، فإنّ االصطالح الغريب، بعبارتيه

-Phrase الفرنسية؛  

االجنليزية، sentenceو -

. ته، كما هو احلال يف العربيةال يفي بشرط العالقة املعجمية بني اللفظ و بني دالل

اجلملـة إىل مفهـوم   sentenceأو  phraseإنما اكتفى بأنْ أحال معـىن  و

الفرنسية  phraseو قد يشفع لكلمة . باالعتباطية السوسريية املعهودة) الكالمأو(

، )أي شرح، فَسرexpliquer  )اليت تعين  phrazeinبأنّ أصلها من اليونانية 

، إالّ أنّ هذه العبارة األخرية )أي خطاب(  élocutionاليت تعين  phrasisأو 

  .مرةً أخرى االعتباطية، لكن عن طريق التركيبقد حتمل معىن 

)الكـالم أو (  اجلملةأحقيةً يف داللته على  تركيبو مما يزيد اللّفظَ العريب 

  :أنه

حيمل يف قصده توخي معاين النحو، ألننا عندما نركِّب الكـالم، تكُـون   -

كلماته مترابطة ترتيبياً بالداللة املعجمية اليت يتواصل التحكُّم فيها بـاملعىن  

النحوي؛
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يستجيب للمفهوم التحويلي التشومسكي، حبيث ال ميكنه الغوص يف البنيـة  -

العميقة إالّ عن طريق الداللة النحوية، و كذا عن طريق خاصية الوحدويـة  

  ).أو اجلملة، أو الكالم(  لتركيبـالداللية ل

:مجلةفألجل هذه االعتبارات كلّها، نقول بأنّ لفظ 

بني ) 1(ال يفي بالغرض االصطالحي كونه ال يراعي، يف داللته، العالقات -

الكلمات يف داخل اجلملة؛

):2(ال يفي بالغرض التحويلي التوليدي، ألنه يهمل، يف داللته، العالقات -

 الفعلي ) أو املركَّب( بني الركن(SV)

 االمسي ) أو املركَّب( و بني الركن(SN)¡

مـن  ) اجلملةأو ( التركيب فإذا نظرنا إىل ). 2(توجد من ضمن ) 1(علْماً بأنّ 

جهة بنيته العميقة، و على أساس تلك العالقات مجيعها، تشـكَّل لـدينا تصـور    

  :التايل 1''اموعايت''مفهومي له على حنوٍ من الرسم 

.(Ensembles)نسبة إىل اموعات الرياضية : ''جمموعايت'' - 1
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(SN)ركن اسمي: ′2عالقة 

كتاب التلميذ:إضافة

الرجل الشريف:نعتية

ــة  ���عالق��ϲѧѧϠόϓ�Ϧѧѧϛέ

,SV)أواسمي SN)

(X)س عالقة 

.تركيب أو بنية عميقة

أعلى¡غداً:ظرف

:جار و مجرور

في المدرسة

ــة  ــائية′′ 1عالق :إنش

...نداء، طلب، دعاء

خبرية إسـنَادية :′1عالقة 

.محمد قائم: يةاسم

خبرية إسنَادية:1عالقة 

.كتبتُ الدرس: يةفعل

1

مفتـوح، يف داللتـه اللسـانية     تركيبـالفهوم ـن أنّ مـالرغم مـفب

(sens linguistique)  ضـم احلـروف وتواليهـا    (مفاهيم لفظية على(¡

، فإنّ مفهومنا للتركيـب  )التركيب املديد: ضم الكلمة إىل أختها ( ومفاهيم حنوية

  .تعيينا إىل فصله النحوي التركييبينتهي 

على أن النوعني األولـني   (من اإلسناد  )هنا اجلار وارور(إىل نوع ثالث " س"أو "  X" نرمز بـ - 1

.)اإلسناد اإلمسي واإلسناد الفعلي: مها
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  التركيب من املعجم إىل النحو -3-1

. يف الظاهرة التواصـلية للغـة   1أصغر إطار للمعىن الوظيفي التركيبيمثِّل 

واملعىن الوظيفي هو تلك الداللة اليت تنتقل من السمة املعجمية إىل العمل النحوي 

إىل ذلك التالحم  التركيبو العمل النحوي، بدوره، يحيل مكونات ). التركييب(

ـ   2الداليل الذي يخرج ذا األخري إىل وحدة  ةًاملعىن املقصـود و املفهـوم، حقيق

يقيم عالقات تالؤمية فيما  التركيبداخل ) أو املكونات( فاحتاد األلفاظ . أوجمازاً

خضالسكوت عليه، و الذي ي نحسي ث معىندحا اجلزئية ليموعـة  بني دالال ع

  :قواعد، هي

  قواعد صوتية؛-

  قواعد صرفية؛-

  قواعد معجمية؛-

  قواعد تركيبية؛-

.قواعد داللية-

و لعلّ النظرة النحوية اليت تميزت ا الدراسات اللغوية التراثية، و خاصـة  

تلك اليت مل ترق إىل املنحى املعنوي، هي أقرب إىل عمليـة التحليـل اللغـوي    

ودوره يف التحليل اللغوي يف ضوء علم  العامل النحوي بني مؤيديه ومعارضيه ،خليل أمحد عمايرة - 1

.26ص  دراسات وآراء ، جامعة الريموك،: ، سلسلة- 5 -اللغة املعاصر
لغويات، مكتبة لبنان : يف تركيب اجلملة العربية، سل االرتباط والربطنظام مصطفى محيدة،  - 2

.4-3،ص ص 1:1997لوجنمان، طناشرون والشركة املصرية العاملية للنشر 
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منها إىل عمليـة فحـص آليـات    ) احلركة اإلعرابية و العامل النحوي: النحوي(

مبفهومه النحـوي  ( ة أو املفرد مكلدراسة الفيها فالتحليل ال يتجاوز . التراكيب

تنفصل عن ذلك بأنْ تتطلَّع إىل  التركيبية، بينما الدراسة التركيبداخل ) اإلعرايب

و تربز هذه العالقات يف آليات . التركيبالعالقات التركيبية اليت تحدثُ الداللة يف 

يتوسط بـاألداة   الذي الترابط، و كذا التركيباملنطقي فيما بني أجزاء  الترابط

  .إلحداث املعىن

  :وحناول فيما يلي جمع هذه املالحظات موزعةً على الشكل الترسيمي التايل

1)عبد القاهر الجرجاني(  

)تم2)انام حس

  التركيب يفيد معنى : مبدأ تركيبي

3.داللياً واحداً، ال عدة معانٍ

1
ياسني األيويب، املكتبة العصرية، صيدا، بـريوت،  .: رحعبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ش -

.137، و132، و 103-102و98، ص ص 2003:لبنان، ط
.200، ص1994: املغرب، طمتّام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء،  -2
عبد احلليم بن عيسى، البنية التركيبية للحدث اللساين، منشورات خمترب اللغة العربيـة واإلتصـال،    -3

.50، ص2004منشورات دار األديب، ط

منصوبات

العربيالتركيبدراسة 

دراسة تركيبية)لفظية(دراسة تحليلية 

نظرية العامل

اإلعرابيةالعالمة

مجرورات

مرفوعات
مجزومات

نظرية التعليق

نظرية تضافر القرائن

النحاة العرب المتأخِّرون

االنفصالاالرتباطالربط
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كلمة نختارها حلاجة الداللة على عملية التالحم املعنوي القـائم   لترابطوا

  :و هي تجمع يف معناها مصطلحيِ. التركيبداخل 

  االرتباط؛-

  .الربط-

العريب مستويات اتخذت هلا سبيال عرب املسار التـارخيي   التركيبفلدراسة 

  . للسانيات العربية

هـي   مكوناتـه و دراسته، يتبـين أنّ   التركيبو بعد هذا الطواف حول 

وحدات معجمية حتمل عدداً حمدداَ من السمات اليت متكّنها، يف تعاضد متكامـلٍ،  

و هو ما يمكن تدعيم مقصده . داخل التركيب نفسه الوظيفة التواصليةمن تأدية 

:1من خالل املثال التايل
1

ت
دا
ح
و

ية
جم

مع

23456

ية
رف

ص
ت 

ما
س

  :فعل

ثالثي  

صحيح  

فيه حرف 

زائد 

للمضارع 

الغائب 

المفرد 

المذكر

  :سمات
االسمية  
اإلفراد  
التذكير

أداةاسم الفاعل

االسمية  

اإلفراد  

التذكير

لغويات، مكتبة لبنان : يف تركيب اجلملة العربية، سل االرتباط والربطنظام مصطفى محيدة،  - 1

.120، ص 1:1997ناشرون والشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، ط

       َأرثاً     زاحب               دامِاََألسنِ      الطَّعع.
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1فعل تحويلسمات داللية

محسوس

معدود  

وقد اشتق ( جِنس حقيقي

منه فعل استأسد، فتضعف 

حقيقة جنسه لتنزل إلى 

)صرفيتها

 الذات

الفاعلة 

للحدث

معاني 

حروف 

الجر

محسوس-

غير -

  معدود

جِنس -

صرفي

حالفاعلفعل الزمسمات نحوية
حرف 

جر
اسم مجرور

سمات تركيبية

  مصاحبة الحدث              الحدث                                         

2عالقة ارتباط المالبسة

(B) ؛)اختصم: مثال(املشاركة  (A):من أمثلة السمات الداللية لألفعال أيضا - 1

؛ الشروع (D)؛ جاءالر (D)؛ الناقصة (D)؛ التحويل (C)؛ الرجحان (B)؛اليقني(B)؛القلوب

(D) بة؛ املقار(E) ؛ األحرف املشبهة بالفعل(F) ،احلركة واالنتقال (G)  صيغ الزيادة يف األفعال

  :للتوسع أكثر، ينظر...ومعانيها ، إخل

:1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط، 2جمعاين النحو، ،فاضل السمرائي - 

2000¡(B)  : 2ج وما بعدها،  47و ص ص  19صº(C):  ؛نفسه جص نفسها (E+D):

.1ج وما بعدها، 208ص  ص

لغويات، مكتبة لبنان : ، سليف تركيب اجلملة العربية،  نظام االرتباط و الربط ،مصطفى محيدة - 

.122-121ص ص : (E+D)¡1:1997ناشرون والشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، ط

:1، دار دجلة، عمان، األردن، طداللة اللواحق التصريفية يف اللغة العربية ،ارنجأشواق حممد ال - 

2006¡(F)  :105ص.

دار عبد احلميد هنداوي،هرسة وف رحش شذا العرف يف فن الصرف،، الشيخ حممد بن أمحد احلمالوي - 

  .وما بعدها 45ص ص : (G)¡3:2005الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
  .إن شاء اهللا التفصيل يف مسألة االرتباط و املالبسة يف فقرة خاصةسيأيت  - 2
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 رِسيب، قدمياً و حديثاً، من زاويـتني لسـانيتني    التركيبهذا، و قد دالعر

  :اثنتني، مها

  الزاوية املبنوية؛-

  .الزاوية املعنوية-

 -على األقـل  –و توزعت على هاتني الزاويتني جمموعة من النظريات أو 

تعاقبت عرب الزمن، منذ أن وجد النحو العريب له طريقاً إىل الدراسة املنهجية ظواهر 

املمحصة و املصنفة، انطالقاً من العهود األوىل للبحث اللغوي الساهر على إدراك 

  .النصوص الشرعية باحلفظ و الضبط و الرعاية

لغة العربية ل التركيبيةو قد الحظ الباحثون، يف ذلك، عدداً من التمفصالت 

  :يمكن ترتيبها كما يلي

  ظاهرة العالمة اإلعرابية؛-

  نظرية العامل النحوي؛-

  نظرية التعليق؛-

  .نظرية تضافر القرائن-

أما الثالثة األوىل، فهي كلُّها متفصـالت مـن وضـع علمـاء التـراث      

  .نو أما القرائن، فهي نظْرة حديثة لصاحبها متام حسا. واجتدهادام الدؤوبة
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  الظواهر والنظريات التركيبية التمفصلية  -3-2

  ظاهرة العالمة اإلعرابية -3-2-1

ظاهرةً إعرابيةً من حيث إا ملحوظ لفظي ضبطه  العالمة اإلعرابيةتكون 

التركيـب و من ثَم، فإنّ داللة . تباع ال حمالةفهو قائم باال. حويون املؤسسونالن

فالنظـام  . تتجلّى من نظام ائتالف املعاين اجلزئية اليت تحدثُها مكوناته التركيبيـة 

  :التركييب الناشئ عن ذلك يرتكز على أحد العنصرين التاليين

  العالمة اإلعرابية، يف نظْرتها التراثية؛-

أو على ائتالف املَعاين اجلزئية، حبسب ما يراه املعاصرون مـن  -

.1العرب من أمثال مصطفى محيدةالباحثني 

، و إنْ كانت تسهِم يف حتديد داللة الكلمات العالمة اإلعرابيةواحلقيقة، إنّ 

لفْظياً ال يرقى إىل حاجيات الدراسات  النحوية، إالّ أنها ترتب أبوابها النحوية ترتيباً

الدراسـات أن تكتفـي   فال يمكن هلذه . لتركيباللسانية التحويلية املعاصرة لـ

فظ ألنّ أساس نظْرتها التحويلية قائم على املعاينة احملورية االستبدالية و التركيبية لبال

  .و على دراسة البنية العميقة

لغويات، مكتبة لبنان : يف تركيب اجلملة العربية، سل االرتباط والربطنظام مصطفى محيدة،  - 1

.2، ص 1:1997ناشرون والشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، ط
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و عليه، فإنّ الدراسة القائمة على تتبع ائتالف املَعاين اجلزئية جديرة بأنْ تنقلَ 

مرفوعـات،  ( التصنيف احلركـي بنية على من املعاينة اللفظية البحتة امل التركيب

الـيت تتعـداها إىل    1املعاينة املعنوية النحويةإىل ) منصوبات، جمرورات، جمزومات

و زيادةً على ذلك، . مقاييس مفهومية مثل الفاعلية و املفعولية و اإلضافة و غريها

يف ركن  التركيببناء أقعدت اجلوانب املعنوية ل) أو احلركية( فإنّ النظْرةَ العالمتية 

، بينما اال النحوي هو أحوج ما يكُـون  )علم املَعاين(الدراسة البالغية فحسب 

و من بني هـذه اجلوانـب   . لتركيبالتقصي املعنوي لـ يففهو أحرص ا . إليها

اإلطناب،اإلجياز،القصر،الفصل و الوصل،التقدمي و التأخري :املعنوية، نذْكُر،...  

ن منها، أساسية يف الدراسة التحويليـة،  الالعناصر، و خاصة األوفكل هذه 

هـذه البنيـة، يمكـن     ةففي خضم دراس. وذلك من منطلَق معاينة البنية العميقة

  .، و من ثَم التماس حركية املعىنالتركيباللغوي داخل  2الترابطاستخراج آليات 

  نظرية العامل النحوي -3-2-2

.3شيئاً ملحوظاً بالعيان و حاضراً علـى الـدوام   اإلعرابيةالعالمة جاءت 

كان كلمةً داخلة على كلمة أخـرى   العامل النحويلكن . لغوية ظاهرةفكانت 

  :ملحوظ من خالل أمرين، مها العملفـ. فيها عملفـ

لغويات، مكتبة لبنان : يف تركيب اجلملة العربية، سل االرتباط والربطنظام مصطفى محيدة،  - 1

.17، ص 1:1997ناشرون والشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، ط
بالتفصيل، إن شاء اهللا، عند احلديث عن االرتباط و الربط، يف السياق '' ترابط''سنرجع إىل كلمة  - 2

  .االصطالحي املخصص له
  .، التقدير و احمللالظهور: بأشكاهلا الثالثة - 3
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  املعىن؛-

  .العالمة اإلعرابية-

ن معىن إىل آخر، هو الذي نقَل الكالم م العاملَو الواضح يف هذه املسألة أنّ 

و ميكن مالحظة ذلك فيما . أو هو الذي أسس املعىن الذي ملْ يكن موجوداً أصالً

  :يلي

)1(      .جاَء

لَداَء الو2(    .ج(

لَداَلْو أْتي 3(   . لَم(

إذا استثنينا حالة ( فيه تركيب ال يعطي معىن إالّ للمعجم، و ال ) 1(فاملثال 

فيه الفعل  تركيب عملَ، فهو )2(، بينما املثال )اإلضمار و سبق السياق إىل الكالم

هو ) 1(يف '' جاَء''، الفعل التركيبيةفمن الناحية . يف فاعله فأحدث معىن الفاعلية

 النحوية، على عكس الصرفية اليت يبقـى حمتفظـا ـا يف   ( فعل دون مسة الفعلية 

، فهناك نسخ )3(أما يف املثال . هو فعل يتِسم بالفعلية) 2(، و يف )صورته املعجمية

إىل النفي )) 2(يف ( الذي غَير املعىن من اإلثبات ) لَم: أداة اجلزم(  العاملبدخول 

و تلك هي عالمة نسـخه  . و األداة نسخت الفعلَ فحذَفت منه العلّة)). 3(يف ( 

العامـل فإذا اعتربنا الفعلَ جمزوماً حبذف حرف العلّة، فال كالم عـن   .اإلعرابية

موجود،  عملـهو  العامل، فكال ''لَم'' و إذا اعتربنا الفعلَ جمزوماً بِـ . عملـهو
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العمل، ألنّ مثّة جدال بني الظاهرة عن جمرد ىترق نظريةيصبح  العملوالقول بـ

ألثـر،  افاألول يحدثُ الداللة، أي . التركيب ة يفيف صناعة الداللعالمتـه وبني 

آلية إلحداث املعـىن   العامل و من ثَم ميكن اعتبار. والثانية تكون رمزاً لذلك األثر

و هكذا يصبِح املعىن النحوي . آلَةً شاهدة عليه العالمة اإلعرابيةاجلديد، و اعتبار 

  :جامعاً بني قيمتني

  اآللية؛-

  .اآللة-

يستدعي النظَـر يف ثالثـة    العامل النحويو انطالقا من ذلك، فإنّ مفهوم 

:1مفاهيم جتتمع كلّها حتت مظلته النحوية و الصرفية و املصطلحية، و هي

  العاملُ؛-

  املعمولُ؛-

  .العملُ-

و يتجِـه  . العملُهو  اَألثَرو . على معموله األثَرهو ما يحدثُ  العاملُفـ

إالّ إذا وجِد شيء مـن  (  التركيبكلمة السابقة إىل الالحقة داخل من الالعملُ 

أحسن و. تأثري عليها بغريهاو ليس كل الكلمات تقبل ال). تقدمي أو تأخري أو غريمها

ثُم إنّ أوجه ما يستدلّ بـه علـى  . مثال على ذلك حروف املعاين و أدوات اجلر

يف آخر الكلمة، سواء أكانت ظاهرةً، أم حملّيـةً،   العالمة اإلعرابيةي ـه أثريـالت

.596ص  ،2003:املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط جامع الدروس العربية،،مصطفى الغالييين - 1
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و قد يضعف األخذ ذه األخرية، على إثر احمللية و التقدير، حلسـاب  . أم مقدرةً

.1تركيب اجلملةاملعىن املنبعث من تآلف الكَلم يف 

احلركة هو العملَ و نتبناها، ال نقصد ا أنّ  العملو حنن، إذْ نقول بفكرة 

يتمثّل يف فعلية الفعل اليت حتطّ الكلمة الـيت تليـه    العملُنفْسها، و إنما  رابيةاإلع

ما هي إالّ رمـز بـارز   العالمة اإلعرابية احملطة الداللية النحوية الالزمة هلا، بينما 

  .و فاصلٌ لتلك الداللة) بظاهريته أو بتأويله التقديري أو احمللّي(

تفرق (Taxonomiques)مسات خاصة تصنيفيةفالناتج أنّ للفعل أو لالسم 

، كما تفـرق  )الفعل أو االسم أو حىت احلرف أو األداة( فيما بني اجلنس الواحد 

فيما بني هذه األجناس املتبايِنة، يف الداللة و العمل النحويني ويف غريمها من سـبل  

. ني املتكلِّمنيكوحدة منعزلة أو كنص تواصلي فيما ب ااملعىن العام للتركيب مأخوذً

 مكننا تصور تلك السمات التصنيفية على حنوٍ من الترتيب املُسمي التايلـد يـو ق

( Classification nominale ou taxonomique)
2:

.109، ص  1:1984يف حنو اللغة و تراكيبها،  ط ، خليل أمحد عمايرة - 1
هذا التصنيف للسمات نضعه تكملة إبيستيمولوجية ملا سبق من حتديد مسات الكلمات يف الكالم  - 2

فهي مسات حنوية تقابلها مسات صرفية من اشتقاق . من هذا العمل 100الذي أوردناه يف اجلدول ص 

  .و زمن و علّة وغريها
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االسمالفعل

اسمفعلجنس حنوي

املصرف، (االمسية )التصريف، الزمن(الفعلية مسة داللية حنوية

  ...)العلَماجلامد، 

فاعل، مفعول، مبتدأ، لزوم، تعدالوظيفة النحوية

  ...خرب، توابع،

معجمية أو سياقية...املقاربة، الشروع، التحويل، داللة اجلنس النحوي

اليت ) يف مفاعيلها( و لعلّ التعدي إىل أكثر من مفعول واحد ينعد للعوامل 

يبقى أن تدرس هـذه املسـألة دراسـة    . تتبعهاتحدثُ عملَها يف أكثر من كلمة 

استقصائية حىت نعرف إذا كان األصلُ يف تعدد املعمول فيه للعامل الواحد، أم كان 

و بعد ذلك ينحصر التعدد يف حـاالت اسـتثنائية   . األصل يف أحادية هذا املعمول

بنوع واحد من املعموالت فيها، معلومة أونخلُص إىل أنّ تعدد العمل ال يختص إالّ 

  .و هي املفاعيل

¡1تعود إىل عملية اإلسـناد  العالمة اإلعرابيةو ال نسايِر أيضاً من يرى بأنّ 

الفعـل أو شـبه   ( وذلك على قول أنّ هذا األخري ال يربر حركة املسند اإلعرابية 

  :يف مثل قولنا، إذْ إنها قد تكُون ضمةً تارةً و فتحةً تارةً أخرى، )الفعل

.75، ص 1:1984يف حنو اللغة و تراكيبها،  ط ، خليل أمحد عمايرة - 1
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  .''أَصبح'' إسناد  الفعل  ←)9(  .مجتهِداً õأَصبح الطَّالب

  .''إِنَّ'' إسناد شبيه الفعل  ←)10(    .مجتهِدó إِنَّ الطَّالب

¿!فهل ننتقل هنا من تأثري اإلسناد بذاته إىل تأثري نوع اإلسناد

و بني تركيب  العمل النحويقد يتساءل أحدنا عن العالقة املوجودة بني و

للتراكيب العربية مرهونة بذلك  التحويليةو املعلوم، يف الواقع، أنّ املعاينة . اجلملة

و لنر ذلك يف املثال . الذي من شأنه حتديد البِنية التوليدية التحويلية العميقة العامل

  ):عولفم: ـمسند إليه؛ ف: إ مسند؛ م: م(التايل 

هتبرض دي13(  .ز(

  )]مفعول(ف / ت: ضمري( م إ )/ فعل( م [  ←.       ضربت زيداً: بنية توليدية

)11(

)/فعـل ( 2م[ مجلة خـرب  ( م إ )/ اسم( 1م[  ←. زيد ضربته: 1بنية حتويلية 

(1حتويل جِذْري)])]: ه( 1ف)/ ت: ضمري(م إ .13(

البنية العميقة للصيغ والتراكيـب   (مفهومه، أنواعه، صوره : رابح بومعزة، التحويل يف النحو العريب -1

: ، األردن، ط )علـى التـوايل   (، عامل الكتب احلديث وجدارا للكتاب العاملي، عمان، إربـد  )احملولة

  ".أنواع التحويل "، ينظر 2008
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: ضمري(  2م إ )/ فعل( 2م)/ مفعول(  2ف[  ←. زيداً ضربت: 2بنية حتويلية 

12(.1حتويل حملّي)]: ت(

  :ك العالقة، نعيد كتابة األمثلة الثالثة السابقة كما يليو لكي نفْهم تل

إىل املركَّـب  ) 11(يعبِّر عن حتويل من املركَّـب التوليـدي   السهم -

).12(التحويلي األول 

إىل املركَّـب  ) 11(يعبِّر عن حتويل من املركَّـب التوليـدي    السهم -

).13(التحويلي الثاين 

ال يعبر عن حتويل، بل هو انتقال من صيغة ألخرى دون اللجوء  السهم -

لكـن،  ). 11(املباشر إىل الشكل التوليدي األساس للتركيب، أي الشكل 

إمكانية اعتبار التقدمي بالرغم من ذلك، يبقى السؤال املطروح كامالً حول 

، مـن  )و هو التركيب األصل) ( 11(و التأخري عنصراً حتويليا، ينتقل بـ 

البنية العميقة للصيغ والتراكيب  (مفهومه، أنواعه، صوره : رابح بومعزة، التحويل يف النحو العريب - 1

: ، األردن، ط )على التوايل (، عامل الكتب احلديث وجدارا للكتاب العاملي، عمان، إربد )احملولة

  ".أنواع التحويل "، ينظر 2008

)13.(زيد ضربتُه )12.(زيداً ضربتُ 





)11.(ضربتُ زيداً
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و نقول ذلك ألننا قد نعتبِر العنصر املذكور خاصية للغة ). 13(إىل ) 12(

فالظاهر أنّ اللغات الغربية، كالفرنسـية و االجنليزيـة   . العربية دون غريها

  :و الشاهد. التايل، فالتحويل حاصل به ال حمالةمثالً، ال تسمح به، و ب

J’ai:أننا نقول- frappé Zaïd.

I hit Zaïd.

Zaïd: و ال نقول- j’ai frappé.

Zaïd I hit.

Zaïd:      و لكننا نقول- que j’ai frappé, …

  .و نواصل سياق الكالم بالفرنسية

Zaïdو نواصل، كذلك، سياق          ( that) I hit,…

  .الكالم باالجنليزية

أي مل ينتقلْ ( مل يتغير العامل هو أنّ  التركيب العريبو خالصةُ املالحظ يف 

)11(، حبيث انتقل من الفعلية يف التحويل اجلذريإالّ عندما حتقَّقَت عملية ) عملُه

التحويـل  ، بينما بقي على حاله مع ''زيد''بالنسبة للمكون ) 13(إىل االبتداء يف 

:1لذا، نقول بأنّ. احمللّي

ينظر الرسم أسفله . قتراحنا لتوضيح الفكرةمن ا (Taxonomiques)هذه حماوالت تصنيفية  - 1

  .مباشرةً
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) حمايِد العاملالسهم - )

)(قائم بالعامل بالتوليد األكربالسهم -

)(قائم بالعامل بالتوليد األصغرالسهم -

).11(بالنسبة للتركيب  تركيب توليدي أصغرهو ) 12(فكأنما الشكل 

¡)11(ألنه منحذر مما هو أحق منه بالتوليد، و هو الشكل  مولِّد غري أساسيفهو 

و بناء عليه، يمكن . 1"التركيب األساسي"وهو ما يسميه عبد احلليم بن عيسى بـ

:إعادة الرسم أعاله إىل الشكل التايل

  نظرية التعليق -3-2-3

فهو دال على معىن يف نفِْسه فقط، . ليس لالسم عملٌ لعدم حاجته إىل غريه

فهو يخبِر عن الفاعل و املفعول و غريمها؛ كما . بينما الفعل دال على معىن يف غريه

عبد احلليم بن عيسى، البنية التركيبية للحدث اللساين، منشورات خمترب اللغة العربية واإلتصال،  - 1

.110ص ، 2004منشورات دار األديب، ط

)12(

)13(





)11(

)13(
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و بذلك يكون حمتاجاً إىل االسـم،  . يدلّ على معىن يف نفْسه بأنْ يتضمن احلَدثَ

لغرض ذلك ) عالمة إعرابية(و يتواصل معه عمالً ) داللةً حنوية(به معىن  يتعلقفـ

  .فالعمل صورة لفظية تعلِّم عملَ العاملِ يف معموله. املعىن

و هو يدلّ على معىن يف غريه من اسـم  . فشأنه شأن الفعل. و كذلك احلرف

  .فهو، بذلك، عاملٌ فيهما. وفعل

:1و يكون كل ذلك على حنوٍ من الترسيمة التالية

والدراسات يف علوم البحوث : سلةسل ،ونظرية اإلقتضاء فخر الدين قباوة، مشكلة العامل النحوي - 1

  .و ما بعدها 81ص ص  ،1:2003اللغة واألداب، دار الفكر، دمشق، سوريا،ط

نظرية التعليق

معناه مستقل

اسمعلف حرف

الكلمة

تعليق االسمأي 

و هــــو ( 

)الفاعل

يدّل على معنى

معنى في االسمفي الفعل)أصالً(ال عمَل له 

الحدث

عامل:الفعل

  معمول: الفاعل

عمل: الرفع

أنّه يخبِر 

عنه

يدّل على معنى

الفعل تعليق

بالفاعل

الفعل يحتاج 

إلى الفاعل

معنى في 

الفاعل
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ينظَر  التعليقو . 1مبا هو معرب، لفْظاً أو تقديراً أو محالالعاملُ متعلِّق فـ

القـرائن بواسطة ما يسمى بـ املعاين النحويةإنشاء العالقات بني « إليه على أنه 

أما القرائن احلالية، فَتعـرف مـن مقـامِ الكـالم     . 2»اللفظية و املعنوية و احلالية

و أما القرائن اللفظية و املعنوية، فهي تدخل ضمن امللفوظ من الكالم، ). السياق(

  :بعض من احلصر التالينيبو تأيت هذه األخرية بالترتيب و. و هو املَقالأال 

º)وأمهها العالقة اإلسنادية والعالقة التبعية ( القرائن املعنوية-

.)3وأمهها العالمة اإلعرابية والرتبة والربط ( القرائن اللفظية-

  نظرية تضافُر القرائن -3-2-4

أمـا عملُهـا   . التركيب العـريب لقرائن التعليق يف وظيفيا  ذكراكان هذا 

:4التضافُر فيما بينها، فنجمع مقاصدهما يف املثال التايلو

)17. (جاَء اَلْقَوم إِالَّ زيداً

¡)17(يف التركيـب  '' زيـداً ''فإذا أردنا أن نعد قرائن املعىن النحوي لـ 

  :تضافَرت تلك القرائن كما يلي

  )أ(إسناد ايء إىل القوم؛  ←اإلسناد : قرينة معنوية-

البحوث والدراسات يف علوم : سلةسل ،ونظرية اإلقتضاء فخر الدين قباوة، مشكلة العامل النحوي - 1

.82ص  ،1:2003اللغة واألداب، دار الفكر، دمشق، سوريا،ط
ص  ،1994: دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، طمعناها و مبناها،: ربيةاللغة الع ،متّام حسان - 2

118.
.214نفسه، ص - 3

.199نفسه، ص  - 4
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عن القوم الذين '' زيد''إخراج أو استثناء  ←اإلخراج : قرينة معنوية-

  )ب(جاؤوا؛ 

  )ج(أداة االستثناء؛    ←» إالّ«: قرينة لفظية-

  )د. (''زيداً''نصب  ←النصب : قرينة لفظية-

، و بني )د(و ) ج(، و بني )ج(و ) أ(، و بني )ج(و ) ب(فثمةَ تضافُر بني 

  ).د(و ) ب(

حتى يـدرك   عدم تضافر القرائنو نبين يف املثال املوايل حالة من حاالت 

  :الشيُء من حتسسِ عدمه؛ و جنعل ذلك بسبيل املقارنة بينهما

عدم تضافُر القرائنتضافُر القرائن

سرالد دمحم بكَت.

سربتخصـيص  )أ(قرينة معنوية : الد

  )مفعول به(التعدية 

الفتحة الظاهرة على آخـر  ( النصب 

)ب(قرينة لفظية ): املفعول به

)ب(و ) أ(تضافُر بني القرينتني 

.لَقي محمد عيسى

قرينة معنوية بتخصيص التعدية : عيسى

)′أ() مفعول به(

، فهي مقدرة غري موجودة: قرينة لفظية

)′ب(. على الفتحة

)′ب(و )′أ(فإذاً، ال تضافُر موجود بني 



 

116

عالقة مباشرة بينه وبني القـرائن   )التركييب (هكذا نرى كيف أنّ لالرتباط 

فهو، حبق، يشكل إحدى القرائن املعنوية املهمة يف عمليـة تركيـب   . وتضافرها

هو أهم آليات الترابط جمموعةً  اإلسنادوإحداث املعىن الصحيح فيه، بل إنّ  الكالم

اليت يدخل ا لنقل املعىن من املعجم إىل متام ما يراد القصد به من خالل الرسـالة  

وذلك يكون بفضل التضافر احلاصل بينه وبني بقية القـرائن  . اللفظية اليت حيملها

    .   األخرى

العامل النحوي فكرةعرفْنا، إىل هنا، كيف حدثَ اجلدل املنهجي بني فقد 

بـني   الوصفيةيبقى أنْ حندد ما نسميه بـو. النحوية تضافُر القرائن فكرةو بني 

مادة نقيس ـا درجـة    الوصفيةفـ. هذين املنهجين الوصفيين للتراكيب اللغوية

.التركيـب للكلمة املوصـوفة داخـل    الوصف وجناعتها يف تعليل الرتبة النحوية

السبيل إىل ذلك يكُون من خالل املقارنة املمكنة بني املنهجين حبيث نقابِل فيمـا  و

  :التركيب التايلنا بلمثّفإذا . بني عناصر كل واحد منهما

)0(    .زأَر اَألسد باحثًا عنِ الطَّعامِ  

    : ، الحظنا مايلي"باحثًا" علما بأنّ الكلمة حمل الوصف هي 
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''تضافُر القرائن''منهج ''العامل النحوي''منهج 

º»باحثاً«:املعمول-1

  ؛»اَألسد«: العامل-2

  حال؛: العمل-3

):اإلعرابيـة (عالمة العمـل  -4

  النصب الظاهر؛

  ارتباط؛: نوع الترابط احلاصل-5

  .املالبسة: نوع االرتباط-6

º»باحثاً«:حمل الوصف-1

  اإلسناد؛: قرينة معنوية-2

  احلال؛: ختصيص املالبسة-3

عالمة النصـب  : قرينة لفظية-4

  ؛)اإلعرابية(

5-/

  .التخصيص: قرينة معنوية-6

وصـفية له ) تضافُر القرائن( فهكذا مواجهة بني املنهجين تبين أنّ آخرمها 

  :و ذلك عائد إىل. أعلى من وصفية منهج العامل النحوي

يف ) القرائن اللفظية و املعنوية(املعىن  بنياعتماده املقارنة بني اللفظ و-

  ؛)أو للجملة املفرد(حتديد اهلوية النحوية للكلمة املوصوفة 

اللفظية (اعتماده على تفرع أنواع املَعاين النحوية املنبثقة عن القرائن -

  ).املعنويةو 

لكن هذا املنهج يفتقر إىل الفقرة اخلامسة اليت يمكن نقْلُها من املنهج األول 

عنصـر   احلـال فـ. وإدماجها مع هذا األخري لتكتمل قائمة عناصر الوصف فيه

(التركيبوصفي يساعد يف حتليل  كونه يـأيت بعنصـرين   ) يف هذه احلالة) 0(

  :جديدين، مها
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  ؛)أي تزامن الزئري و البحث عن الطعام(  عنصر التزامن-

  ).باحثاً: »فاعل«أي الصيغة اللغوية على وزن ( عنصر االشتقاق -

، وقَع )0(للتركيب ) التوليدي التحويلي(فإذا أَردنا بسط التحليل الشجري 

الداليل الضروري لتواصـل   االرتباط هذان العنصران يف مكاما، حبيث يحدثان

:2)0(و  1)0(مجلتان، مها ) 0(فأصل التركيب . عىن فيهالكالم وامل

SN-------سمي اركن : ر إ : Syntagme nominal

:SV---------ركن فعلي : ر ف Syntagme verbal

T------------) تعريف(أداة : أ : Article (défini)

N-------------------------اسم : إ : Nom

V-----------------------فعل : ف : Verbe

َأرز    داَألس) .0(1

SVر ف SNر إ   

VفNإ Tأ  

َأرأل        أسد          ز

(اَألسد  يبحثُ عنِ الطَّعامِ .0(2

SVر ف SNر إ  

Vف Nإ Tأ  

طعامالعن 

:شبه جملة

يبحث   أسدال
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  :البنية العميقة، كما يليو يظْهر مكان االرتباط و وظيفته في 

p PP : proposition participe présent (‘’ en cherchant’’ : باحثاً  ).

P1 : préposition (« Ø : n’existe pas pour le français   ال يوجد جار

Øبالفرنسية، لذا نستعمل محله عالمة  ).

PP : participe présent .(قرينة التخصيص)

قرينة 

العالمة 

اإلعرابية

(سد      باحثاً   عنِ   الطَّعامِزَأر  اََأل .0(

قرينة اإلسناد

ارتباط المالبسة

    َأرز    دامِاََألسنِ   الطَّعـثاً   عبـــاح) .0(

التخصيصقرينة 

pجملة حالية  PP

قرينة 

  التخصيص

PP

SNر إ Psجار 

عنِباحثاً

Nإ Tأ 

.طَعامِال

Sر ف  V ر إS N

Vف 

Nإ Tأ 

َأسدأل َأرز
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  املكون و الركن يف التركيب-4-1

، بأغلب ما تداولته الكتابات اللغويـة  التركيبهي  اجلملةعرفْنا اآلن بأنّ 

وضعناه من اختيار هلذا األخري ألسباب قَدمنا لبعضها فيما القدمية و احلديثة، و مبا 

اليت تتكون من جمموعـة مـن الكلمـات    '' اجلملة''هو تلك  التركيبفـ .سبق

و هي خطية صوتية تتوزع . الواحدة منها أختها، يف خطية ظاهرة واملتجاوِرة، تتل

قب الصويت ال يكفي التعا نلك. على سهم زمين من أول صوت هلا إىل أخر صوت

الظـاهر اخلطـي   « نّ أو بذلك، نرى كيـف  . التركيبلوحده لتفسري تشكيل 

و إنه من الضروري إجياد بنية وراءه تبدأ جبمع الكلمـات   1»للملفوظ يشكِّل فخاً

إىل كيـان   التركيبيف جمموعات وظيفية تؤكِّد ذلك الترتيب الظاهر و تنتهي بـ

يضمه وله املعىن نوحدت.  

و من ثَم، فإنّ مثل هذا اجلمع يترتب عنه فكر لسـاين و منـهج دراسـي    

ينطلق من النحو التقليدي ليصل إىل التحليل التوليدي التحويلي، مـع   لتركيبلـ

و لعل الكتابات اللسانية . للنظرة التوزيعية) املنهجي(االعتبار التارخيي و اإلجرائي 

توحي بنوع من رفض القواعد التقليدية، لكثرة ما تتعلّق هذه  التركيبيف موضع 

الـركْين أو  املُـركَّيب الكتابات نفسها، منهجياً، و حىت إبيستيمولوجيا، بالتقسيم 

(syntagmatique) راه التيار التوليدي التحويلي املتأخو احلقيقـة  . الذي يتبن

تنطلق من دون القاعدة النحوية حـىت   من أنْ -و ال ينبغي هلا –أا ال جتد سبيال 

1-Oswald Ducrot, Le Structuralisme en Linguistique, Coll. :points/essais,
Ed. :Seuil,1968, Tome I, France, p 17.
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فـنحن  . فيما بينها إىل كُتل ذات داللة و وظيفة خاصتني التركيبتجمع كلمات 

  :عندما نقول

Syntagmeركن فعلي - verbal (SV)º

Syntagmeركن امسي - nominal (SN)¡

  :نكُون قد انطَلقْنا، يف واقع األمر، من معطيات حنوية حبتة، نذكُر منها

  اإلسناد؛-

  الفعلية؛-

  .االمسية-

و الكُلّ يشـكِّل  . و هذا األخري حيكُمه النحو. شكل و معىن التركيبفـ

أركـان وحدةً يف املعىن، تنقسم بدورِها إىل وحدات معنويـة جزئيـة نسـميها    

و ال تتأتى تلك الوحدة املعنويـة إالّ مـن خـالل     .(Syntagmes)مركَّباتأو

  .اليت يؤديها املعىن (Rationalité)العقالنية

فبهذه الصورة، نرى كيف أنه يستحيل أن يجتمع تركيبان يف الشكل و يف 

و هذا ما يزيد مـن  . فإذا تشاا يف أحدمها، اختلفا يف اآلخر بالضرورة. املعىن معاً

وذلك بالرغم من أن املنجـز مـن الكـالم    احملتمل يف أي لسان،  التراكيبعدد 

Corpus)=ملدونةا(
. اإلجنازيةالتركيب يشكِّل جزءا حمدودا بالنسبة إلمكانات 1

  .فإمكانات التوافق التركييب ال تنقضي

1- Robert Martin, Comprendre la Linguistique, PUF, Coll.: Quadrige
/Manuels, Ed. Act.: 2004, Paris, France, p 27.
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قد جمع قواعده على أساسٍ من رصد عدد حمدود  النحو التقليديفإذا كان 

نظاميـة من املقوالت و أشكاهلا املختلفة، فإنه يبقى أداة قاصـرة أمـام دراسـة    

(systématique)  منـها فأصـبح مـن     التراكيبلكل زنة، ما أُجناللغوية املمك

بعد زجننة، و ما ملْ يحنـو  '' مسلك حمتوم يف حماولـة إجيـاد    النظاميةفـ. املدو

نظرةً موحدة قادرة على حتليل و وصف كـل   التركيبجامع ينظر إىل  1''عاملي

ذلك ما . داخل لسان معين، و عزل اخلاطئ منها عن الصحيح التراكيب إمكانات

 املعاصرة يف االقتراب منه، خاصة على يـد  -الغربية–اجتهدت احملاوالت اللسانية 

Noam)اللغوي األمريكي نوام تشومسكي  Chomsky).

يف كل اللغات، فلعل اللغة العربية تنفرد  التركيبو إذا كان هذا هو حال 

حبيث  -''معاين النحو''و هي عنصر داليل يتمثَّل يف  -'' اإلعراب و عدمه'' بثنائية 

  :تجعل منه حالتني، مها

  إعراب املفرد؛مجلة ذات حمل من اإلعراب، تعرب  -

. مجلة ال حمل هلا من اإلعراب، و مع ذلك، فهي تحتفظ مبحـل املفـرد   -

تحكُمه معاين النحو، لكنه يفتقـد إىل حمـلّ    تركيبفاملفرد يف هذه احلالة 

اإلعراب، أي إىل معىن حنوي، بينما نصفه بأنه صلة موصول، أي يتصـل  

2ا يالحظُه مصطفى محيدةذلك م. مبا يسبقه من كالم) حنوي(بذات املعىن 

  :نلخصه يف الترسيمة التاليةو

1- http://lecerveau.mcgill.ca/flash/Capsules/ outil_rouge06.html
لغويات، مكتبة لبنان : يف تركيب اجلملة العربية، سل االرتباط والربط، نظام مصطفى محيدة - 2

.150، ص 1:1997ناشرون والشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، ط
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اسم 
موصول

و داللة الجملةتركيب الجملة

مثال هذا التعارض

.الَ ُأحب شُرب القَهوة الَّتي يعدها زيد):''صلة الموصول''أو (جملة الصلة 

صلة موصول

اإلعراب جملة ال محّل لها من 

)في النحو العربي(

رغْم أنّها تَحلُّ محلَّ المفرد

الجملة في النحو العربي 

هي جملة تحّل محلَّ =

المفرد

هذا هو األصل

جملة ال محّل لها 

من اإلعراب

هذا التقسيم ال يناسب 

)رأي صاحب الكتاب(

جملة ذات محّل من 

اإلعراب
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التركيبمكوناً من مكونات  اجلملة املفردوبذلك تكون الكلمة املفرد أو 

التركيب فللكلمة داخل. لتركيبالذي ميثِّل املفهوم الشامل و األوسع لـ املديد

حالتان أساس تتجلّيان حسبما تكُون عليه من صورة شكلية يف البنية العميقة أو يف 

غالباً مـا يعـين الكلمـةَ     املكونفـ. مستوى بنيوي أقرب من االعتبار السطحي

) املعجمـي (ذلك التجمع املفـردايت   الركْن و املُركَّباملفردة، بينما يعين كلّ من 

هـي   مركَّبباملعىن األخري ألنّ عبارة  ركْنحلاق مصطلح لكننا نرجح إ. الوظيفي

و يأيت هذا التصنيف حرصـاً  . يف عموم شكله التركيبأشبه ما تكون دالّة على 

و حماولةً لتبـئري  ) أي ضبط االصطالح( Métalangueاللغة الواصفة على ضبط 

يفـي  اإلطار اإلبيستيمولوجي للمصطلح، و هو يف هـذه املرحلـة جتزيئـي وظ   

(Syntagmatique) .فيه بـ التركيبفـ دو ال يقـف عنـد   ركنية البنية مقي

  .الفاعلية أو االبتداء و اخلرب و إن ملْ يتخلَّ عنهماالفعلية و

ارب ضو مما يزيد عزمنا على التأكيد على اإلطار اإلبيستيمولوجي ذلك الت

فمثالُه اسـتعمال لفـظ   . االصطالحي بني اللفظ املعجمي و بني الداللة امللحقة به

. الوظيفيـة  التركيبلقصد ذلك التقسيم الذي يضع تبايناً فيما بني أجزاء  مكون

:1، و هو كما يلياملقيد النحويهو تباين مبين على ما يسمى بـو

لغويات، مكتبة لبنان : سلةيف تركيب اجلملة العربية، سل االرتباط والربط، نظام مصطفى محيدة - 1

.36، ص 1:1997ناشرون والشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، ط
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ا يف م، ما يقابِلـه التركيبو مهما يكن، فإنّ للنووية و عدمها، يف موضع 

  :االصطالح التراثي الذي حافَظَ عليه الوصف اللساين العريب املعاصر، و مها

  عمدة؛: مكون نووي-

  .فضلة: مكون غري نووي-

لغة يف العماد و االعتماد، و هي تدلّ على املعىن الذي وضعت له  العمدةفـ

لَفَّظُ به شكالً و معىنتاالختيارية، ال تكاد تصف فضلة لكن، كلمة. بأحسن ما ي

التركيـب ، يف احلقيقة، أمهية يف تكملة معىن لفضلةفلـ. اليت تدلّ عليها أو حتاوِل

و وسامها األقرب إىل الصحة . 1تكْملةً له أو تتمةًو حنن، بذلك، نعتربها . توسعتهو

  .ما و قصدهمان الوصفين األخريين، يف لفْظهِهذي -املتواضع يف رأينا–

وأمناطه من خالل القرآن الكرمي، دار  حسنني الشاذيل، املركّب االمسي اإلسناديأبو السعود  - 1

.19ص ، 1:1994اإلسكندرية، مصر، ط،املعرفة اجلامعية

.الَحمَّاِم ِفي       اْلَمْرَأُة    َبَكِت 

مكوِّن 
نووي    

Nuclear
constituent

Non-nuclear
constituent

مكوِّن اختیاري    

Optional
constituent

مكوِّن إجباري    

Obligatory
constituent

  مكوِّن غیر 
  نووي أو نحوي
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يف األدبيات اللسانية ما يعيد نفْسـه يف   التركيبمث إننا جند من تقسيمات 

خـاص  ) اصطالحي(إبيستيمولوجية التقسيم نفِْسه، لكنه يبقى ذا مردود مفهومي 

مـن أنّ   1و من ذلك ما نقرأه جلورج مونان. عند االصطالح لألجزاء املنتهى إليها

:2يتكون من جزئني، مها التركيب

-اجلملة املكوسة نة أو املؤسphrase constituanteº

phraseاجلملة القالب - matrice.

  :و هو يبين ذلك يف املثال التايل

.اخلَروفالذِّئْب أَكَلَ : مجلة مؤسسةالذي يشكِّل هو التسلسل )1(

.الذِّئْب مات: مجلة قالباًهو التسلسل الذي يشكِّل )2(

  :، مها3سياقان التركيبففي هذا 

  ؛''موت الذئب''و هو ): أو موضوعي(سياق ابتدائي أو أساسي -

و هـو  ( و هو تعيني الذئب الذي مات : سياق ثانوي أو تفسريي-

  ).''أَكَلَ اخلَروف''الذي 

1 -Georges Mounin, Dictionnaire de la Linguistique, PUF/Quadrige

Dicos Poche, Paris, France, Ed. org:1974, Ed. act.2004.
.262، ص" Phrase"ينظر كلمة 

  .الترمجة االصطالحية إىل العربية هي حماولة من عندنا - 2
  .من عندنا اولة مقاربتيةحم) إىل سياقني(التقسيم  فكرة - 3

Le loup qui a mangé l’agneau est mort.

11 11 11 1

2 22 2

1 1
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ىل ما هو أَهم و ما هو مهِم، فهذه إبيستيمولوجية تلتقي فيها أما و إنّ التقسيم كان إ

على أنه يتكـون مـن مجلـة     التركيبلكن نظرته إىل . معظم التقسيمات يف هكذا مسألة

(matrice)  ن مجلة أخرىحضما تو هي كأن(constituante)  أو تستقبِلها يف داخل

ل له تصـور  و تسه لتركيببنيتها يمنحه إِبيستيمولُوجِيةً خاصةً توحي باألصل التعددي لـ

فاملثـال أعـاله أصـلُه اجلملتـان     . العميقة عند التحليل الواصف لهالترتيبات السطحية و

ر اإلبيسـتيمولوجي، يف  فهكذا يكون الفك. و ذلك هو التعدد). 2(و ) 1(املذكورتان يف 

 عمبني مخسة عناصر أساس، و هي -على أقل تقدير–هذه النقطة، قد ج:  

º(Proposition)املظهر التوزيعي للمورفيمات يف داخل كل مجلة -

  ككل؛ التركيباملظهر التوزيعي للجمل داخل -

توزيـع  توزيع مورفيمات كل مجلة و(توزيع مظهر املعىن النحوي لكل -

º)التركيبخل اجلُمل دا

ºالتركيبمظهر التعدد اجلملي داخل -

، و ذلك مقارنةً لتركيبسهولة املنفذ إىل التحليل التوليدي التحويلي لـ-

.Z)بتوزيعية هاريس  -مثال– Harris)1   اليت ال تراعي املعىن العـام

، أو مقارنةً بالتحليل النحوي التقليدي الذي ال يتـدرج يف  2لتركيبلـ

أركـان لى طبقات تقسم الكالم إىل جمموعات وظيفية أوـحليل عـالت

(-Syntagmes-).

1-
:للنظر يف إشكالية النظرة التوزيعية لدى هاريس، وخاصة مالحظته الشخصية حوهلا يف كتابه، ينظر

Z.G. Harris,[ Methods in] Structural Linguistics, phoenix Books, The University of
Chicago Press, Illinois, U.S.A, 6ème edition: 1963, P254.

ــر-2 ــات  : ينظـــــ ــع النـــــ Distributionnalisme-Wikipédia:(Net)موقـــــ

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribitionnalime) وينظر .امللفوظ باجتناب معناه" حنوية"يف احلديث عن

:أيضا

Jean Dubois, Grammaire Distributionnelle, in : Langue Française, n°01, 1969, pp41-48 ;
http://www.persée.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr_0023-
8368_1969_num_1_1_5396
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  بني الترابط و االنفصال صالتركيب و الن -4-2

. ه فتحدثَ وحدة املعىن فيـه بأنْ تتآلف أمثالُها داخلَ التركيبختدم الكلمةُ 

  :التآلف يأيت نتيجةً لتوخي معاين النحو، من مثلو

  الفعلية؛-

  الفاعلية؛-

  املفعولية؛-

  ؛)أو معاين التوابع(معاين التبعية -

  معاين حروف املَعاين؛-

  معاين حروف اجلر؛-

  ...معىن الشرط و جوابه،-

أما املستوى الثاين من املعاين، فهو من النوع . هذا يكُون على مستوى أول

  :اآليت

  ؛)يف الفعلية(التعدية و اللزوم -

  ؛)لو هو مفعول يف األص( النيابة يف الفاعل -

كتاب التلميذ، ): امتالك الكل للجزء( االنتماء أو االمتالك -

 ،مجالُ املرأة ،لَةمالع هإخل...وج...  
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  :ثُم، بعده، يأيت املستوى الثالث، على حنوٍ من

  معىن زمان الفعل؛-

  .معىن حدث الفعل-

و هكذا، يمكننا حتديد و تصنيف مستويات حنوية أخرى، و بـاألخص إذا  

  ).أو اإلعراب( أحلقْنا علم الصرف بعلم النحو 

آخـذاً سـبيلني إىل    -1الذي يتعداه إىل عدد منه–خيْدم النص  التركيبو 

  :ذلك، مها

  املعىن الظاهر؛-

.املعىن السياقي-

  :رأَيت زهرةً؛ فتعين: ، كأن تقول، مثالًاملعىن الظاهرفـ

  حدث املشاهدة دون غريه؛-

  على زهرة، ال غريها؛ووقوع احلدث -

  .الزهرة هي ذلك النبات الصغري اجلميل-

  :، للجملة نفِسها، يقوم علىاملعىن السياقيو 

   . إىل أكثر )إسناد(مجلة من التراكيب، يتكون كل واحد منها من" معلوما"النص يشكل عددا  - 1
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  :حدث املشاهدة، لكنها قد تكُون، مثالً-

دة يف اليقظة؛مشاه  

رؤية يف منام؛  

  :وقوع احلدث على زهرة، و اليت قد تكُون-

ه؛النبات نفْس  

 عالَم اليقظة؛زهرة على غري ما هو معهود يف  

علَم أنثى؛  

 و هو عدول( امرأة مجيلة( ،...  

و هو يستدعي لذلك . النصداخل  التراكيب بني لترابطفالسياق شرطٌ لـ

فإذا ذهبت اآللية، تالشى السياق و انفكت النصـية، فأصـبحت   . االرتباطآلية 

يصـح  ، يف ذلـك،  لـنص و ما يصح لـ. فيما بينها انفصالالتراكيب يف حالة 

.لتراكيبلـ

  :فيما ترابطٌ، هو ا، إذًَالنصفـ

  بني أجزاء التراكيب و مورفيماا؛-

  .بني التراكيب نفِسها-
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:1أنّ للنظام النحوي ثالث ظواهر تركيبية، هيعلى ذلك  يفو نبين القول 

  االرتباط؛-

  الربط؛-

.االنفصال-

لغويات، مكتبة لبنان : سلةيف تركيب اجلملة العربية، سل والربطاالرتباط نظام مصطفى محيدة،  - 1

.133، ص 1:1997ناشرون والشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، ط
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)اجلملة (الترابط يف التركيب -1-1

الترابط، االرتباط و الربط-1-1-1

  لغةً-  أ

ربطَ، ''صرفية من املادة اللغوية  تالترابط، االرتباط، و الربط، كُلُّها مشتقا

. و املربوط مربوطـان علـى األقـل   . 1''فهو مربوطٌ و ربِيطٌ"مبعىن شد، '' يربِطُ

رابرة بينهماوثالثهما التق العالقة املباشوثطُ الذي ي.  

. أو أكثـر  ، أي إقامةُ العالقة القريبة بني شيئني''االفْتعالِ''من '' االرتباطُ''و 

. العالَقَتي، مبعىن قَبول وجود كل طرف لَآلخر أو فيـه '' التفَاعل''هو '' الترابطُ''و

معىن حدوث محكَم و دائم لتلـك  '' الرباط''و يف . العالئقي'' التبادل''ومنه معىن 

  .العالقة املتوسطة بني األشياء و معانيها

  اصطالحاً -ب

.الـربط و  االرتباطمصطلح اخترناه للجمع التصنيفي بني معنيي  الترابطُ

و هو تلك العالقة املُقامة بـني أجـزاء التركيـب أو جملـه     . فوظيفته تركيبية

(propositions) . ثها آلية لغويـةدحق هذه العالقة من ضرورة داللية تنطلو ت .

أما الداللة، فدورها ينحصر يف حصول متام املعىن يف تركيـب الكـالم املفـرد    

الشيخ أبو الوفـا نصـر اهلـوريين    : ليقوتع دميتق ،حممد بن يعقوب الفريوز أبادي، القاموس احمليط -1

  .''ربطه''مادة  ،1:2004ط  ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،املصري الشافعي
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) كلمـات (يف أدوات لغوية صـوتية   و أما اآللية، فتتمثّل). التركيب أو اجلملة(

حسب اتصـال دالالت األلفـاظ    أخرى ضمنية تدرك من تراكُبِ الكالم ، أيو

املعـىن   امتدادبدورِه إىل  ياالتصال الداليل يؤدو. 1بعضها ببعض داخل التركيب

  .على املد اخلَطِّي للتركيب

 "ضـمنيةً "، و ما كان آليـةً  الربطصوتيةً دخل حتت مفهوم  فما كان أداةً

.الترابطحِسب على مفهوم 

جهازا لسانيا بطبيعته الرصفية و وظيفته ) اجلُملي(التركييب  الترابطو يعتبر 

فهو املَفْصل األساس الذي ينبين عليه النظـام النحـوي   . الداللية داخل التركيب

:2هيو؛ ذلك النظام القائم على ثالثة أسس، )الفصحى(للعربية 

  ؛)هامبا يف ذلك جملُ(معاين التراكيب -

  ؛...)الفاعلية، املفعولية، اإلضافة، (املَعاين النحوية اخلاصة -

...).التخصيص، النسبة، التبعية،  ،اإلسناد(عالقات املَعاين اخلاصة -

مكتبة لبنان ناشرون و الشركة  ،حممد عبد املطلب، جدلية اإلفراد و التركيب يف النقد العريب القدمي -1

.101ص  ،1995: ط ،املصرية العاملية للنشر لوجنمان
.269-268ص ص  ،نفسه -2
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فذلكة تأصيلية -جـ

التـركييب، مصـطلحين    الربط، يف تأصيله ملفهوم 1يذكر مصطفى محيدة

  :حنويين استعملهما النحويون العرب القدامى، و مها

روابط، يربطُ، الترابطُ، الرابِطُ، الربط، يربِطُ، : و مشتقاته الربط-

رِباط، ارتباط، اليت جاء ا، على اخلصوص، ابن هشام األنصاري 

إذْ أيضا كما جاء مفهوم االرتباط واضحا عنده . 2)هـ 761-(

ـ '' : يقول كاجلملـة   هفألنّ اجلملتين مرتبطتان ارتباطا صارتا ب

ـ  396 -(و يتحـدث ابـن جِنـي    . 3'']حدةالوا[ ، يف )هـ

اخلصائص، عن القرينة املعنوية و هي، فيما يعنيه قرينة رابطة بني 

كالم ) هـ 911 -(و مما جنده عند السيوطي . 4جزئي التركيب

عما بني  هغري مباشر عن معىن الربط يف جواب الشرط فيما علّق ب

مكتبـة لبنـان    ،لغويـات : س ،نظام االرتباط و الربط يف تركيب اجلملة العربية ،مصطفى محيدة -1

.195-190ص ص  ،1:1997ط ،ناشرون والشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان
 ،حمي الدين عبد احلميـد : قيقحت ،دار إحياء التراث العريب ،2ج ،ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب -2

.508¡505¡503¡502¡501¡500¡498¡498: ص ص على التوايل
.375ص  ،2ج ،نفسه -3
:2ط ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،1ج ،عبد احلميد هنداوي: قيقاخلصائص، حت ،ابن جين -4

.348ص  ،2003
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ومن هؤالء، . 1''الربط املفيد''بني و ) بطاو هو الر(فائدة احلرف 

الـذي يـذكر، يف شـرحه    ) هـ 11ق ( كذلك، السماليل 

.2يف مثال عن الفاء'' الرابطة''للمجرادية، معىن 

مل تكن تفرق بني  الترابطو الظّاهر أنّ الدراسات التراثية يف موضع 

  ؛)االرتباط و الربط(نوعي هذا األخري 

ابن يعيش بعض النحاة القدامى، مثل اليت تعين الرابطَ عند  الوصلة-

  .وابن القيم، لكن من دون تصور كامل ملفهوم الربط

أما فيما خيص االستعمال املعاصـر ملصـطلح   . هذا بالنسبة للتأصيل التراثي

، فنجد ذلك، مثال، عند أيب السـعود  ربط وارتباط أو ما ينقِسم إليه من  رابطتال

كما جند . خرينل، و عند مصطفى محيدة بالنسبة لآلبالنسبة لألو 3الشاذيلحسنني 

، و تصريف معـىن االرتبـاط إىل   4مفهومي الربط و الترابط عند علي أيب املكارم

، و كذا فيما أشار إليه فخر الدين قباوة من عالقة بـني  5لدى مازن الوعر'' ربط''

¡2الّد األول، ج ،غريد الشيخ: وضع حواشيه ،و النظائر يف النحو األشباه ،جالل الدين السيوطي -1

.15ص  ،1:2001ط ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية
املكتبـة   ،عبد الكرمي قبـول : اجعةمر ،شرح نظم ارادية يف اجلُمل ،عبد اهللا بن يعقوب السماليل -2

.25ص  ،1:2004ط ،لبنان ،بريوت ،العصرية
:1ط ،املركب االمسي اإلسنادي و أمناطه من خالل القـرآن الكـرمي   ،أبو السعود حسنني الشاذيل -3

.44ص  ،مصر ،سكندريةاإل ،دار املعرفة اجلامعية ،1994
الشرطية؛ مؤسسة املختار للنشـر   -الوصفية -اجلُمل الظرفية: التراكيب اإلسنادية ،علي أبو املكارم -4

.209ص  ،1:2007والتوزيع، ط
.52ص  ،1:1989ط ،سورية ،دمشق ،طالس ،دراسات لسانية تطبيقية ،مازن الوعر -5
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 مث، كذلك، فيما فَصل فيـه حممـد  . 1ءالربط حبروف املًعاين و بني ظاهرة االقتضا

يونس علي من معىن الربط باعتباره قرينة لفظية تعمل يف تشـكيل الداللـة   حممد 

و جند أيضا عند سعيد األيويب تفصيال يف أنواع الربط اللفظية يف حديثه . 2التركيبية

.3عن العالقة بني الربط و وحدة القصيدة

اهتمام البحث اللغوي العريب بقضية االرتباط فهذه مناذج حديثة تبين مدى 

التركييب؛ ذلك االهتمـام الـذي حـاد الوضـع االصـطالحي و التأسـيس       

كيفيـة  : مثال(اإلبيستيمولوجي له دون أنْ يدخلَه يف منظومة لسانية منهجية معينة 

  .)عمل الترابط يف البنيتني السطحية و العميقة، و من خالل أي نظرية لسانية

1-1-2- ةأدوات الربط و آليات االرتباط التركيبي

  خصائص الترابط يف التركيب -أ

منوط خبصائص ينتهي إليهـا   التركيبمعين داخل  ترابطإنّ حتديد وجود 

  :هذا األخري، و هي

:1ط ،ةسـوري  ،دمشـق  ،ار الفكرد ،مشكلة العامل النحوي  و نظرية االقتضاء ،فخر الدين قباوة -1

.146ص  ،2003
 ،دار املـدار اإلسـالمي   ،أنظمة الداللة يف العربيـة : املعىن و ظالل املعىن ،حممد حممد يونس علي -2

.337و  320ص ص  ،2:2007ط ،لبنان ،بريوت
 ،املغـرب  ،الربـاط  ،كتبـة املعـارف  م ،عناصر الوحدة و الربط يف الشعر اجلاهلي ،سعيد األيويب -3

.52-49ص ص  ،1986
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  ؛)اجلملة(وجود عناصر تركيبية داخل التركيب -

وجود ائتالف بني العناصر التركيبية؛-

1ºداليل عاماالنتهاء إىل معىن -

2ºوجود عالقة حنوية سياقية بالواسطة و بدوا-

:3تكمن يف الترابطأمهية -

 من اللبس يف فهبني املعنيني؛ االنفصالأم  

 من اللبس يف فهبني املعنيني؛ االرتباطأم  

4ºالتعليقبنظرية  الترابطاقتران مفهوم -

) الوظيفيـة (النحوية  العاملمن خالل عالقات  الترابطينظَر إىل -

  من املبىن إىل املعىن؛ حتليليذلك يف انتقال و

تنقل الكالم من املعىن ) تركيبية(وظيفة تواصلية داخلية  لترابطـل-

5ºإىل املبىن

).بني املرسل و املرسل إليه( وظيفة تواصلية خارجية  لترابطـل-

مكتبة لبنـان   ،لغويات: لسلةمصطفى محيدة، نظام االرتباط و الربط يف تركيب اجلملة العربية، س -1

.1املقدمة  ،1:1997ط ،ناشرون والشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان
  .ص نفسها ،نفسه -2
  .نفسه، ص نفسها  -3
.2نفسه؛ مقدمة  -4
  .نفسه؛ ص نفسها -5
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أدوات الربط -ب

فهي كلمات ). منطوقة و مكتوبة(ألنها مواد لغوية حمسوسة  أدواتنسميها 

، و تكون )الضمري املتصل، مثالً(أو تتأخره ) حروف العطف، مثالً(تتوسط الكالم 

  ).اجلملة(تربِط املعىن بني أجزاء التركيب  لفظيةوسائط 

اخـل  يقيم نوعين من العالقة اخلطية د) ربط، ارتباط(الترابط التركييب ـف

:1التركيب

  خطّية ترتيبية؛) أو ترابط(عالقة -

  .عالقة خطّية داللية-

ضمن ذلك الترابط، نجمعها حصـراً، يف الترسـيمة    أدوات الربطو تأيت 

املوالية، دون التفصيل فيها، ألنّ ذلك جاء كافيا شافيا لدى مصـطفى محيـدة يف   

:2كتابه املذكور

قسم اللغة العربيـة   ،2007¡6عدد  ،جملة القلم ،جلملة إىل حنوية النصمن حنوية ا ،صفية مطهري -1

.73ص  ،اجلزائر ،وهران ،السانية ،آدااو
مكتبة لبنـان   ،لغويات: لسلةس ،نظام االرتباط و الربط يف تركيب اجلملة العربية ،مصطفى محيدة -2

ـ . 202-196ص ص  ،1:1997ط ،والشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمـان  ناشرون ل مفص .

فسمى الضمري البارز بامسه، بينما '' األخرى''محيدة بني الضمري البارز و أدوات الربط اليت عبرنا هنا بـ 

  .''األداة''وضعناه حنن حتت تصنيف 
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  آليات االرتباط يف التركيب -جـ

علـى  (حتت نظْـرتين  ) اجلملة(وقَع تصنيف آليات االرتباط يف التركيب 

  :، مها)األقل

  نظرة مصطفى محيدة؛-

  .نظرة متّام حسان-

و الواضح أما تكتمالن بينهما يف حتديد هوية التـرابط الـداليل داخـل    

التركيب، مع املالحظة أنّ تصنيف متّام حسان هو أقرب إىل الترابط النصي منه إىل 

التركيبي أدوات الربط 

)الجملي(

:األداة

الضمير البارز

الربط باألدوات 

)األخرى(

:مواطن استخدامها

الخبر الجملة؛-

  النعت الجملة؛-

  الحال الجملة؛-

  جملة الصلة؛-

  ضمير الفصل؛-

  االشتغال-

  التأكيد المعنوي؛-

  الربط باسم اإلشارة؛-

.ال النائبة عن الضمير-

أدوات العطف؛-

  الحال؛واو -

  واو المفعول معه؛-

  أدوات نصب المضارِع؛-

  الحروف المصدرية؛-

  أدوات الشرط؛-

  الفاء في جواب الشرط؛-

  أدوات االستثناء؛-

-حروف الجر.
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يف هذين التصـنيفين  ) أو عالقات(و نلخص، فيما يلي، آليات . الترابط التركييب

  :الترسيمتني التاليتني

1

2

مكتبـة لبنـان    ،لغويات: .لس ،نظام االرتباط و الربط يف تركيب اجلملة العربية ،مصطفى محيدة -1

.189-161ص ص  ،1:1997ط ،لشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمانناشرون وا
.197-196ص ص نفسه،  -2

 بين الفعل

والمفعول ألجله 

وال ( المنصوب 

تقتلوا أوالدكم 

)خشية إمالق

 بين التأكيد اللفظي

فَِإن مع (المؤكَّد و

، إن مع الْعسرِ يسراً

  )العسر يسرا 

  التأكيد اللفظي

  .)قُم َأنْتَ(بالضمير 

  بمصدر التأكيد

المطلق الفعل للمفعول 

)راًوياُل سالجِب يرتَس(  

رض دكّاًِإذَا دكَّت اَأل( 

  ) ''دكّاً 

)عالقات نحوية(عالقات االرتباط في اللغة العـربية 

بيان عالقة اإلسنادعالقة اإلسناد

 بين المبتدأ

  والخبر المفرد

 بين الفعل

  والفاعل

 بين الفاعل

  ونائب الفاعل

المصدر  

 المشتقات

  العامة

اسم الفعل  

عالقة 

  الظرفية

عالقة 

التعدية

عالقة 

  التحديد

عالقة 

  المالبسة

عالقة 

  التمييز

 بين الفعل

المتعدي 

  المفعول بهو

عالقة 

اإلضافة

  بين

المضاف 

  والمضاف إليه

 بين الحال

  المفردة 

  و صاحبها

 بين الفعل

و المفعول 

المطلق 

المبين للنوع 

  أو للعدد

عالقة 

  التأكيد

  بين الفعل

و الظرف 

بنوعية

 بين

التمييز 

المميز و

زرعتُ (

  )فداناً أرزاً

عالقة 

  السببية

عالقة 

  اإلبدال

  بين

البدل 

والمبدل 

اهدنا (منه 

الصراط 

المستقيم، 

....)صراط

الضمير 

  المستتر
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1

، ص ص 1994: ط ،املغرب ،الدار البيضاء ،دار الثقافة ،معناها و مبناها: اللغة العربية ،متّام حسان -1

82-83.

   تمام حسان

)داللية(=عالقات االرتباط 

الترادف

  .ياك نَعبدِإ -

  .َأنْتَ ربي -

  االلتزام

- اكتُ َأبَأير.  

- )َأب لَك(.  

تحصيل 

  حاصل
االقتضاء

-  يمعذَا زه

  .الشَّعبِ   

-  قُودذَا يه  

   بالشَّع.  

  التناقض

-  َأخْشَى َأن  

  .يعاقبني َأبِي   

  .فَلَقَد ماتَ -

  غَداً منَاقَشَةُ -

  .رِسالَتي للدكتوراه  

  حصلْتُ على  -

      الجامعية ةجرالد

  .اُألولَى   

اِإلخْراج

المخَالَفَة

  الذي يأتيني  -

   مهرفله د.

  الذي الَ يأتيني  -

  .فال شَيء له   

- وانيح اإلنسان.

- مادج اإلنسان  

  لَقَد خَر عليهم  -

    ــن ــقْفُ م الس

هِمتتَح.  

  اإلحالة

التّعارض

-بزَأنَا ع.  

  .زوجتي مرِيضةٌ - 
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  )اجلملة(تعدد الترابطات يف التركيب  -1-1-3

، أصبح املثال الذي )ج(، و إىل اجلملة بـ )ك(إذا رمزنا إىل التركيب بـ 

  :كتابه املذكور، متكوناً من أورده مصطفى محيدة، يف

º)2ج(و ) 1ج( :مجلتني-

2ºج+  1ج= ك : ؛ حيث)ك: (تركيب واحد-

2(º)3(º)5(º(º)1: (أربع عالقات ارتباط-

).4: (عالقة ربط واحدة-

  :و املثال جاء على النحو التايل

و    ةاريةَ          الـ       ساديق     ديز    بحطٌياقتَسم      طَرالْـ     م.

فعل    فاعل    مفعول به        مضاف إليه     رابِط          مبتدأ            خبر

ــاط  ارتب

إسناد

ارتباط 

تعدية

ارتبــاط 

إضافة

ارتبـــاط 

إسناد

ربـــط 

مالبسة
)1()2()3()4()5(

)1ج(

)ك(

)2ج(
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  الترابط يف النص-1-2

1-2-1- صي و حنو النصالعالقة بني الترابط الن  

Text)حنو النصيدرس  Grammar)  صالنزجـه  املُني بنيتن جهتم ،

) اجلملة( للتركيبفهو يسجل عناصر النص يف قواعد كربى تقعد . الكلّية و سياقه

:1؛ من حيث)التراكيب ااوِرة(و لما وراء التركيب 

  مكونات التركيب؛-

عالقات ما بني التراكيب، و الفقرات، و النص ككل؛ أي اخلطاب -

  .النصي

¡نحو اللغـة ـبهو جزء من جزئي ما يمكن تسميته  حنو النصفالواقع أنّ 

، و علماً، أيضا، بـأنّ كـال   حنو اجلملةوذلك على اعتبار أنّ اجلزء اآلخر يمثِّلُه 

:2يف عنصرين نصيين، متصلين بالنص يف ذاته، مها يلتقياناجلزئين 

Cohesionº):أو الربط أو التضام(  السبك-

.Coherence): أو التماسك أو االنسجام، أو االتساق(  احلَبك-

: ط ،مصر ،القاهرة ،مكتب زهراء الشرق ،اجتاه جديد يف الدرس النحوي: حنو النص ،أمحد عفيفي -1

.55ص ، 2001
  .ومابعدها 63ص نفسه، ص  -2
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أنواع فهو آلية من حيث . ن يف آن واحداهو آلية و ظاهرة نصيت السبكـف

فَثَم تكْمن . و هو ظاهرة من حيث واقع النص املسبوك. عملهاو الترابط النصي 

االلتقاء (هذَين املعنيينِ  و لعلّنا نجمع. بني حنو النص و بني الترابط النصي العالقة

  :على حنو الترسيمة التالية) العالقةو

1

فعندما نتكلّم عن التقـاء النحـوين   . السبكو نلفت االنتباه هنا إىل نقطة 

. عندها، فمعناه أنّ لكلِّ من التركيب و النص ترابطاما اخلاصة ما على انفـراد 

سبك فالسبك . لكن، يمكن اعتبار الترابط التركييب جزءاً من الترابط النصي العام

¡2001: ط ،مكتب زهـراء الشـرق   ،اجتاه جديد يف الدرس النحوي: حنو النص ،أمحد عفيفي -1

.92-90ص ص  ،مصر ،القاهرة
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. ، فيه ما هو خاص بالتركيب، و فيه، كذلك، ما هو خـاص بـالنص  نصي عام

، يف الترسيمة أعاله، كنـا  ''أنواع الترابط النصي''فعندما علَّمنا نقاط االلتقاء بـ 

سبك الـنص  النص فيحدثُ بني الذي يجمع بني التركيب و الترابط نقصد ذلك 

امالع.

  أنواع الترابط النصي -1-2-2

ِسمرتي يصع على النحو التايل الترابط النتوز1يف أنواع ت:

تركيبية قائمة بني ) باألداة(و روابط ) مفهومية من دون أداة(ارتباطات -

صها ) ارتباطات و روابط(و هي الترابطات . التراكيب يف النصخاليت ن

) إن شاء اهللا تعاىل(البقرة، فيما سيأيت بدراسة تطبيقية على منوذج سورة 

  .من جزء خاص بذلك

  :روابط زمانية؛ و منها على سبيل الذكر، ال التفصيل-

يل؛من املعطَى األوالز  

األزمنة الداخلية؛  

موعات و الوحدات الزمانية؛ا  

العالقات بني البنيتني التركيبية و الزمانية.

:1ط ،املركـز الثقـايف العـريب    ،نصاًبه حبث يف ما يكون امللفوظ : نسيج النص ،األزهر الزناد -1

.172-37ص ص  ،الفهرسة ،لبنان ،1993
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  ):أيضاًذكْراً (روابط إحالية؛ و منها -

رات؛ماملُض  

يةصالبنية اإلحالية الن.  

يف تصنيف له جاءت  الترابط النصيأنواع  1و قد فصل مجعان عبد الكرمي

حروف العطف، واو احلال، (مادته أقرب إىل اال التركييب منها إىل اال النصي 

جلـر،  أدوات الشرط، أدوات نصب الفعل املضارع، أدوات االستثناء، حـروف ا 

  ...).الضمري، اسم اإلشارة

ذلك، ولو كانت بعض تلك األدوات اليت صنفها تنتمي يف الواقع إىل النص 

الـذي وجهـه إىل    –لكننا، بالرغم من ذلك، نعتبِر تصنيفه هذا . والتركيب معاً

  .من خصوصية التركيب، الداخل بدورِه يف سبك النص العام -النص

¡النصلْنا من شأن الترابط يف التركيب أمام أمهية الترابط يف فنحن، مهما قَلَّ

يبقى حيافظ على حقّه املشروع من االهتمام، و خباصـة، يف   الترابط التركييبفإنّ 

  :مستويين حمددين من الكالم، مها

السـعودية   ،النـادي األديب بالريـاض   ،دراسة لسانية نصية: إشكاالت النص ،مجعان عبد الكرمي -1

.260-259ص ص  ،1:2009ط ،املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، املغربو
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مستوى الترابط داخل التركيب الذي تحيل وظيفتـه الدالليـة إىل   -

و أجـزاء الـنص    تعاقب التراكيبتواصل داليل نصي عبر ظاهرة 

املختلفة، املتقارِبة أو املتباعدة؛

اخلـاص  داخل التركيب الواحد، و الذي نصفُه بـ) ارتباط(الترابط -

و من بينِه البنيـة  ) مبعىن تواصل الكالم داخل التركيب( االسترسايل 

:املقولية، حنو

  :كاآليتتكون ) 2ج+  1ج= ك(فالكتابة البنيوية هلكذا تركيب 

  ...]قال[  2ج Ø] حدثين فالن[  1ج ك 

، يتشكَّل الترابط النصيفبناًء على ما ذَكَرنا، و إذا أَردنا أنْ نصنف أنواع 

  :لدينا الترتيب التايل

2ج1ج

ي فُالَنثَندقَاَلح...

يحدثُ عالقة )Ø:و نرمز إليه بـ(غياب الرابط المباشر

.2و ج1ج: نصي بين جملتين متعاقبتين ارتباط
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  :وفيمايلي تفصيل منتخب لبعض أنواع الترابط النصي

  ؛التكرار مع وحدة املرجع -

  ؛التكرار مع اختالف املَرجِع-

  ؛التكرار اجلزئي -

  ؛التكرار باملرادف -

  ؛شبه التكرار -

إعادة اللفظ أو التكرار
Recurrence
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1ºنحويالتكرار ال -

  ؛التضام بالتضاد -

  ؛التضام بالتنافر -

  .التضام بعالقة اجلزء بالكل -

كل هذه العالقات التضامية تترك بني املتخاطبني شعورا مبعـاين اإلجيـاب   

ذلك الشعور هو الذي يظْهِر النص يف متاسك داليل . والسلب بني املتضادين

  .مبدأه ارتقاء املعىن بضده

  التعريف -

  اإلحالة -

ي(الترسيمة أعاله ظ، من خالل فمن املالحصأنّ مسألة 2)أنواع الترابط الن ،

النصية وجدت هلا منظورات متعددة فيما خيص طريقة التصنيف اليت ختضع  اإلحالة

  :فلقد وجدنا، يف حدود ما قَرأْنا، تصنيفين بارزين، مها. هلا

3ºتصنيف أمحد عفيفي-

  .لدى أمحد عفيفي يف املرجع املذكور" اماتيكيالتكرار الغر" التسمية األصلية  - 1
  .من هذه املذكرة 151ص  -2

 ،مصـر  ،القـاهرة  ،مكتبة زهراء الشرق ،اجتاه جديد يف الدرس النحوي: حنو النص ،أمحد عفيفي -3

.122-116ص ص  ،1:2001ط
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  ).التضافر اإلمسيحتت عنوان . (1تصنيف زتيسيسالف واوزيناك-

فيـه  ) اكيواوزين(، إالّ أنّ ثانيهما اإلحالةفهما تصنيفان يقعان حتت عنوان 

أنواع إحالية، و إن كانت كذلك يف الفلسفة التعريفية لإلحالة اخلاصـة بتلـك   

النظرة، يبقى البعض منها مرتبطا بأنواع ترابطية نصية غريها يف تصـنيف أمحـد   

ذلك ما يبـين  . خر بتصنيفه اخلاص الوارد عن صاحبهعفيفي، ويستقل البعض اآل

اتساع اال الترابطي النصي يف واقع النص ذاته و يف واقع املرحلة البحثية اللسانية 

و لعل هذا التداخل التعريفي بني التصانيف ال يكـون إالّ  . احلالية يف موضع النص

ا تنتهي الحقا إىل اجلمع فيما بينها أو إىل فصـلها عـن   هلمقاربة إبيستيمولوجية 

أخـرى  بعضها حتت العناوين التصنيفية الراهنة أو حتت مسميات تصنيفية تفريعية 

  .شاملة ومتفقٍ عليها

و اجتنابا للتفصيل الذي جاء يف هذا الشأن يف كتايب الباحثني، نرسم فيمـا  

التصنيفني و نضع اليـد علـى املقاربـة    يلي جدوال نقارن من خالله بني عناصر 

  :املفهومية اليت تتوسطهما يف البعض من تلك العناصر

سعيد حسـن  : ليقوتع مجةتر ،مشكالت بناء النص: مدخل إىل علم النص ،زتيسيسالف واوزنياك -1

، ص  )1980: ط أ( 1:2003ط ،مصـر  ،مصر اجلديـدة  ،مؤسسة املختار للنشر و التوزيع ،حبريي

.138-123ص 
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اإلحــــالة الـنصـيــــة

عفيفي.تصنيف أواوزريناك.تصنيف ز

Endophoraإحالة داخلية .1إحالة امسية مكررة.1

إحالة ضمريية أو التعيني اإلمسي .2

  البديل

Endophoraإحالة داخلية .2

Endophoraإحالة داخلية .3إحالة ترادفية.3

التضام بعالقة اجلزء بالكل.4إحالة تبعية.4

)أو حنوي(تكرار غراماتيكي.5إحالة تساوٍ  امسي أو أساسية.5

التضام بالتضاد.6)تضاد امسي(إحالة تضاد .6

إعادة الصياغة االمسية اْتـزأة  .7

  )تكثيف إمسي(

يف عالقة اجلزء (استبدال اسم باسم .7

  )خاصة باملستبدل منه بالكل

إعادة الصياغة االمسية التعبريية .8

  )تقوميية -عاطفية(

استبدال فعل بفعل.8

إعادة الصياغة االمسية املسهبة .9

  )-للمعىن -ممتدة(

استبدال اسم باسم.9

إعادة الصياغة اإلمسية املتكافئة .10

  نصياً

و هو ما نسميه (التكرار باملرادف .10

:مثـل  مقَاربةً بالترادف القريـب، 

الترادف البعيد، ) + أسقام/ أمراض

  .مصائب/ أمراض: مثل
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هذا، و كنا قد فصلْنا بعض الشيء يف أنـواع التـرابط النصـي األوىل يف    

ذكر ما تبقّى  علىو لعلنا نواصل ذلك الوصف، لكن نقصره . تصنيف أمحد عفيفي

من تلك األنواع، تاركني املهتم ا الرجوع إىل كتاب عفيفي املـذكور للتوسـع   

و قد سبقْنا بذلك التفصيل لنربط التعاريف اليت يحملها مبعاين املقارنة الـيت  . فيها

فالتصنيف ما زال متواصال، و نستجمعه يف النقاط املتبقية . جاءت يف اجلدول أعاله

  :ها أوالً اإلحالةاآلتية، و من

Textual)إحالة داخل النص أو اللغة، أو نصية - Endophora)¡

  :وتنقسم إىل

 ليةإحالة قَب(Anaphora)º

 ديةعإحالة ب(Cataphora)º

ــة   - ــة، أو مقاميـ ــنص أو اللغـ ــارج الـ ــة خـ إحالـ

(Situational/Exophoral)º

املتباعدة، باعتبار البعد إحالة ذات املدى البعيد، بني اجلمل املتصلة أو -

  اإلحايل؛

باعتبار ( ، )اجلملة(إحالة ذات املدى القريب، على مستوى التركيب -

  ؛)البعد اإلحايل

  ؛؛ باعتبار الظرفية...)هنا، هناك،: مثال(إحالة مكانية -

؛؛ باعتبار الظرفية...)اآلن، غداً،: مثال(إحالة زمانية -
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  ؛االستبدال -

  ؛احلذف -

  .)الرصفي(بالتماسك الوظيفي الربط  -

بيــة نوعــاً خاصــاً مــن الــروابط غرتصــف اللســانيات النصــية ال

(connecteurs)فهي، على غرار ما . ، لكن يف منط حنوي غري األمناط السابقة

تعتمد من ترابط داخل اجلملة، تركِّز بصفة خاصة على نوعية رابطيـة تسـميها   

/organisateurs)النواظمبـ marqueurs) .  ،ـينص فالنحو، هنا، حنو

فمـن ناحيـة حنـو    . لو كانت تلك النواظم أحادية التركيب يف رصفها للكالمو

، )داخل التركيب الواحد(التركيب، تدمج النواظم ضمن البنى التركيبية الداخلية 

فهي، بذلك، نـواظم  . لكن داللتها تكُون رابطةً بني تركيبية أو أكثر داخل النص

تصفةَ التركيبية غلب ةيصثل تلك النواظم، من . فيها صفةُ النبية مو قد جند يف العر

  :مثل

  من جهة؛-

  من جهة أخرى؛-

  على هذا األساس؛-

  بناًء عليه؛-
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:1إىل أنواع نذكُر منها النواظميصنف  -مثالً -النحو النصي الفرنسيو

Marqueurs)نواظم التمثيل - d'illustration)ثلم ،:  

مثال :par exempleº

على اخلصوص :en particulierº

ًخاصة :particulièrementº

أيضا :aussiº

Marqueurs(نواظم إدماجيـة خطّيـة  - d'intégration

linéaire(ثلم ،:  

من جهة :d'une part/ d'un côtéº

من جهة أخرى :d'autre part/ d'un autre côtéº

ًالً، بدايةأو :d'abord.

  .ذلك من أنواع النواظم املستعملة يف كل لسان إىل غري-

التصـنيف الترابطـي   و ميكننا تسمية هذه التصانيف كلها حتت عنـوان  

تصـنيف  ، بينما من املمكن كذلك أن جنزئ هذا التصنيف الوظيفي إىل الوظيفي

  :مكون من ترابطي تأسيسي

  ترابط رصفي يبينه ظاهر النص؛-

1- Alsic (Analyse de livres), Analyses de la Linguistique Textuelle,
Introduction à l'Analyse Textuelle de Discours (J.M. Adam), Lorenzo
Devilla, vol.9, 2006, Article N° Alsic vo9- 14-liv 4-, du 20-12-2006, p 7.
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القائمة مـثالً بـني الفعـل،    (ية اللة النحوترابط مفهومي متثّله الد-

  ....).الفاعل، و احلدث، و احلالة، و الصفة،و

  :و يكون ذلك على حنو اخلطاطة التالية

هي عالقة جتلّي ) يف الترسيمة أعاله 2و  1(فالعالقة الواقعة بني التصنيفني 

و يكون يف . الترابط الوظيفي يف صورتيه الرصفية و املفهومية داخل النسيج النصي

إىل ) بـاألداة (ينتقلُ من الربط يف اجلملـة   تضمنياًترابطاً  الترابط املفهوميذلك 

¡1يف كـالم سـابِق  الترابط اخلاص على حنو ما مسيناه بـ) باملعىن(الترابط النصي 

لكن، يف هـذه  .يف العملية التركيبية للتواصل النصي األصل الترابطوالذي يشكِّل 

كيب إىل مجلتني منفصـلتني  أي أنه يقسم التر(احلالة، يكون ترابطا خاصا فاصالً 

:2و مثاله كما يلي). ة إىل صفة النصيةيفينتقل الرابط من صفة التركيب

  .من هذه املذكرة 150ينظر ص  -1
 ،مصـر  ،القـاهرة  ،مكتبة زهراء الشرق ،اجتاه جديد يف الدرس النحوي: حنو النص ،أمحد عفيفي -2

.190-189ص ص  ،1:2001ط

تصنيف أنواع الترابط النّصي

تأسيسيالترابط ال-1

ترابط رصفي

الترابط الوظيفي-2

أنـواع التـرابط   ينظرترابط مفهومي

فـي الترسـيمة    النّصي

ــذه   151ص  ــن ه م

  المذكرة
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. ال يكفي لوحده إلحداث التواصل الداليل داخل النصالربط اجلُملي فـ

فمن . و االرتباط التضمين) كل أدوات الترابط الوظيفي(فال بد له من ربط باألداة 

يف حاالت ترابطية مجلية بـاألداة   االنفصال الداليلقصور الربط اجلُملي حدوث 

  :لغياب االنتماء الداليل احلقلي، مثل

  .ماشيةٌ و الْفَتاةُ جميلَةٌ

النص و العالقة بني الكثافة الترابطية النوعية و بني النـوع   -1-2-3

  النصي  ومنطه

على اخلصوصِ، مـن جمموعـة مـن     ،، يف شكله املكتوبالنصيتكون 

فالوحدة التواصلية للـنص ال تحـدث إالّ   . املتتالية تتالياً خطّياً) اجلُمل(التراكيب 

بترابط الكالم بعضه ببعض، أي ترابط دالالت التراكيب داخل النص، و ذلك عن 

 قَاءرز اءمالس تَتَْألُألو سالشَّم     .    قَاءرز اءمتَتَْألُأل. الس سالشَّم.  

ربط جملي 

  )باألداة( 

ترابط نصي تضمني

  )من غير أداة(  

Ø
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 تتوجهمقاصد تواصلية '' ك''فلكل تركيب . الذي يأيت به كل تركيباخلرب طريق 

:1إىل نوعني من اخلرب، مها

  مباشرةً؛'' ك''ما يخبِر به التركيب -

اللغوي، '' ص''بتراكيب أخرى يف سياق النص '' ك''ما يخبِر به  ارتباط-

و نسوغ فيما يلي نصـاً  . من ناحية النص اليمىن و من ناحيته اليسرى

  :نؤلفه لتوضيح هذا الغرض

و أَخذْت معـي  . خرجت إِلَى السوقِ َألشترِي بعض حاجِيات الْمطْبخِ« 

يكتالَسالْب نيساً موقِ، . كالس ةرادغبِم تممهقِ ووسالت نم تيهتنا افَلَم

تنيات الَّتي وضعتها فيه علَى إِذْ تمزق الْكيس من أَسفَله فَسقَطَت كُلُّ الْمقْ

فَما لَبِثْت أَستجمعها، و هي تتدحرج تحت صناديقِ السلَعِ، حتى  .اَألرضِ

قُفَفَه لَيع رِضعلٌ يوجتم عائاَءنِي بج . ذْتأَخا مهلاخبِد تيوح ةً وداحو هن

مظْفُورةً لَونة من الْحلْفَاِء وكَانت مصنوعةً من أَلْياف م. طَ من الْكيسِما سقَ

رجعت إِلَى الْبيت مطْمئناً بِما أَحملُ و كَانت القُفَّةُ أَحسـن مـا   . بِإِحكَامٍ

  »!اشتريته يومها

إسهامات أساسية يف العالقة بني النص و النحو و الداللة، مؤسسـة املختـار    ،سعيد حسن حبريي -1

.27ص  ،1:2008ط  ،مصر ،القاهرة ،للنشر والتوزيع
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.ميـني الـنص  يعتبران من ...) أخذت+ ...خرجت ( فالتركيبان األوالن 

 نوالتراكيب م''ه يومها''إىل ''' ...فما لبثتر كلّها مـن  '' !ما اشتريتبعتيسـار  ت

بينهما،  مجلة رابطةيسار على أساس وجود /يت هذا التقسيم الثنائي مينيأو ي. النص

).ملثال النصي أعالهينظر باخلط السميك يف ا(ال غىن عنها يف تراكُبِ النص الداليل 

، أي تواصل وحدة الـنص  1داخل النص تواصليةالتركييب وظيفة  لربطلف

فربط املعىن . و للربط، أيضا، وظيفة تواصلية خارج النص، أي مع املتلقّي. الداللية

و مـن ثَـم، فـإنّ    . الداخلي للنص يؤدي إىل ربط الفهم لدى السامع أو القارئ

.مترابِط داخليا و خارجياًاخلطاب قصد كالمي

فلغة النص تدرس من خالل تراكُبِ اجلملة الواحدة و تراكُب اجلُمل داخل 

صكَّبة على اللسان . النو لغة النص مر(langue) لذا، ال مـدخل إىل  . القومي

). حنو، تصريف، صوت، داللة( أحدمها إالّ عن طريق اللسان و قواعده التركيبية 

ق من اجلملة ن فمنطلكاللسانيات التوليدية )التركيب(جماالت البحث اللغوي ما ي ،

التحويلية، و من جماالته ما ينطلق من النص عبر عملية حتليل اخلطاب أو ما يقارِبها 

لّ من نافذة التداوليةمن لسانيات النص اليت قد تط.  

إسهامات أساسية يف العالقة بني النص و النحو و الداللة، مؤسسـة املختـار    ،سعيد حسن حبريي -1

.23-21ص ص  ،1:2008ط  ،مصر ،القاهرة ،للنشر والتوزيع
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ـ ـان والـغة و اللسـفالل ـ ـنص ك ـ يميوـاوِر سـلها مح وجية ـل

(Axes sémiologiques) .   حـاوِرو اخلطاب و النص و ترابطاته هـي م

Axes)سيميائية  sémiotiques) . ل يف مضمارفما كان نوعاً تواصليا، دخ

. و ما كان شكال داخل ذلك النوع، أصبح يف حساب السـيمياء . السيميولوجيا

فهو سـيميولوجي مـن   . هكذا يقتِسم النص االني، السيميولوجي و السيميائي

فالرباغماتية تكُـون،  . ، وسيميائي من حيث خطابيته)نطق، كتابة(حيث فيزيائيته 

  :بذلك كله، جامعةً بني مفاهيم

  النص؛-

  الترابط؛-

.اخلطاب-

من حيث التشكيل الداخلي للنص، و قد تكُـون،  ) تداولية(فهي براغماتية 

، خارجية، مـن الدرجـة   ...، تارخييةمن منظور آخر، براغماتية نفسية، اجتماعية

فما دام الكالم سفَر من مرسلٍ إىل مرسل إليه على زورق اللغة، فرسـالته  . 1الثانية

  .الرباغماتية نفْسها وو ذلك التأثري ه. امتأثِّرة بكلّ متطلَّبات السفر هذ

بيت احلكمـة   ،يف اللسانيات التداولية، مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي ،خليفة بوجادي -1

.79ص  ،2008: ط ،اجلزائر ،العلمة ،للنشر والتوزيع
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  :اللسانيات النصية تعمل على مستويني من الكالم، مهاف

  النص؛-

.اخلطاب-

فيزيائي للكالم، يحمل مادة داللية يف قالـب  ال هشكْلب النصو احلقيقة أنّ 

النص إالّ يف جوه التواصلي، من حيث  خطابيةو ال تكتمل . خطاباًإلقائي نسميه 

) خطاب فنـي متخصـص  + خطاب لغوي (أنه يجمع بني عناصر نصية داخلية 

و هي كلها عناصـر مرتبطـة   . ...)نفسية، اجتماعية، ظرفية،(وأخرى خارجية 

  .معىن النص إىل قراءات متعددة تأجيل باملتكلِّم وباملتلقّي على حد سواء، صفَتها

يف ) التركيب( اجلملةيقابِل مصطلح  لسانياًمصطلحاً  نصفإذا كانت كلمة 

تشـكِّل مصـطلحاً   خطاب، فإنّ كلمة )التواصلي(البنية اللغوية املؤسسة للمعىن 

من حيث العالقة بني لغة ) أدبيا(من حيث ارتباطه بالنص، و مصطلحاً نقديا  لسانياً

التصوير اللغـوي األديب أو اجلماليـات الفنيـة    (القول وبني مضمون هذا األخري 

  ).األدبية

. ذلك تصور للنص و للخطاب يحيلُ كـلَّ واحـد منـهما إىل اآلخـر    

وص، و دراسة اخلطاب تظَـل حتلـيال هـي    فاللسانيات النصية مهُّها حتليل النص

فسواء قُلْنا بالنص أو باخلطاب، تبقى دراستهما واحدة، تتكفّل باملعاينـة  . األخرى
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حتليـل  و بـني عبـارة    اللسانيات النصيةو إنما الفرق بني عبارة . اللسانية هلما

العام لبنيـة النصـوص    باملعىن(  يكْمن يف أنّ األوىل منبعها بنيوي معقْلَن اخلطاب

و الثانية منبعهـا سـيميائي براغمـايت    ) ليس باملعىن املنهجي اللساين املدرسيو

فال تفاضلَ يذْكَر بينهما إذْ إما يتكامالن يف وحدة منهجية حتليليـة،  ). تواصلي(

تجعل معاينة اخلطاب من ضمن الدراسة اللسانية للنص، بل تكاد تكُون كل مـن  

لْماً بأنّ صفة املعايلها  اخلطابيةنة و الدراسة شيئا واحداً، عحمهـي   الـنص اليت ي

 رظاهنظُـر إىل أشـكال الـنص    . له، يف داخل اللغة سيميائيتفاجلانب اللساين ي

  .النص اتصاليةاللغوية، و اجلانب السيميائي ينظُر إىل أوجه 

و مهما كان النص خطاباً، فإنه يظَلّ مادةً لغوية قابلة للمعاينـة اللسـانية   

. نية املشتركة لكـل نصـوص اللغـة   اليت تدرس األب (rationalisée)املُعقْلَنة 

فـإذا حضـيت   . القواعد املستنبطَة من تلك الدراسة تطَبق على كل نص حينئذو

بنحوٍ خاص وصل به املطاف إىل التصور التوليـدي  ، يف ذلك، )التركيب( اجلملة

و اجلملة إىل حنوِ خاص به، و بتصـوًرٍ لسـاين   حنارتقى من  النصالتحويلي، فإنّ 

  :ذلك ما حناوِل استبانته يف الترسيمة التالية. تواصلي براغمايت
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نص

مكتوبمنطوق

  خطاب النص

:المعنى في النص

∑= معنى نصي  ( جزئية (دالالت
ن

ن

ଵ

  ةمنطوقدالالت 

(dit)

  ةمنطوقدالالت غير 

(non dit)

دركَةمدالالت 

لدى السامعلدى المتكلّم

داخل الجملة

:المعنى يأتي من

)جمل مجاوِرة(خارج الجملة 

القواعد التركيبية للنصالقواعد التركيبية للجملة

نحو النصنحو الجملة

دراسة معقلنة على 

جملة افتراضية 

أساسية (

Fondamentale(

 تطبيقيةدراسة 

(Appliquée)

دراسة معقلنة على 

 نص افتراضي

أساسية (

Fondamentale(

مطبقة دراسة 

على نص 

 تطبيقية( مختار

óAppliquée(

توليدية تحويلية 

)مؤسسة(

 محدودة إالّ إذا اقترنت

الجملة بالنص

تواصلية براغماتية 

)مؤسسة(

تواصلية براغماتية 

)مطبقة(

?
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فالنص، كيفما كان شكْله، و اعتمادا على املكتوب منه باألخص، يحمـل  

جمموع دالالته اجلزئية، جملية كانت أو إحاليـة  يف خطابيته وحدة معنوية تعادل 

أو غريها من التمفصالت الداللية املختلفة ) -...فقرات، -من جزء إىل آخر منه(

ذلك ما عبرنا عنه، يف الترسيمة أعـاله،  ...) معجمية، تأويلية، إحيائية، سيميائية،(

  :باملعادلة التالية

ين، فهو يظَلّ ينقِسم، يف مستوى تصنيفي أسفل، و أياً كان نوع الداللة املُعا

  :إىل قسمني آخرين، مها

  دالالت منطوقة فعالً؛-

  .فهي مدركة لدى املتكلِّم و السامع معاً. دالالت غري منطوقة-

. و من خارجه) اجلملة(فاملعىن النصي يأيت من خالهلما، من داخل التركيب 

¡حنو الـنص ، بينما خارجه يتكفّل به اجلملة حنوفداخلُ التركيب يختص بدراسة 

 ل النص -النحوية الترابطاتأيمنـة اللسـانية   . الداللية املوجودة بني جو املعاي

  :للنص تلبس حلّتين حتليليتين، مها

  ؛)مجلة أو نص( مفْترضةمبين على مادة لغوية  أساسيحتليل -

  ).مجلة أو نص(  منجزةمبين على مادة لغوية  تطبيقيحتليل -

∑= معنى نصي  جزئية) (دالالت
ن

ن

ଵ
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، و مـا  النظرية التوليدية التحويليةباجلملة احتضنته  فما كان حتليال خاصاً

اليت كان آخر ما وصلَت إليه مـن   لسانيات النصكان خاصاً بالنص استحال إىل 

و يبقـى للمسـتقبل   ). التواصلية(اللسانيات الرباغماتية مناهج الدراسة فيه هي 

و جناعة النظرة اجلُملية التوليدية التحويلية يف دراسة النص دراسةً  ةيف مفعولي الفصل

يف الترسـيمة األخـرية   ) ؟(ذلك ما رمزنا إليه بعالمة استفهام . لسانية منوطةً به

  .أعاله

فبناًء على ما تأخر من معطيات، نطْرح التساؤل األكرب اخلاص مبحور بحثنا 

و ما مدى  النصو داخل ) التركيب( اجلملةداخل  الترابطالبارز املتمثِّل يف قضية 

العالقة بينهما يف رسم هوية هذا األخري الداللية و كيانه الذايت املنفصل عن بـاقي  

.نصوص املُدونة

عدد و أشكال و توزيع الترابطات يف مساحة  الكثافةنقصد بـفإننا ، وعليه

و ال . ككل، و كذا دراسة مقارِنة هلا عبر نصوص عديدة 1نصية معينة، ويف النص

جيب أنْ تكتفي تلك املقارنة بالنوع أو النمط النصي الواحد؛ بل تتعداه إىل كـل  

التجليات النصية املوجودة يف اخلطاب التواصلي البشري، و يف لسان القوم الـذين  

  .ينتمي إليهم املتكلم و السامع أو الكاتب و القارئ

منشورات خمترب اخلطـاب األديب   : عبد القادر شرشار، حتليل اخلطاب األديب وقضايا النص، سلسلة- 1

.22، ص 2006يف اجلزائر، منشورات دار األديب، السانيا، وهران، اجلزائر، 



 

168

صوص، مهما تعددت شكْالً و كماً، ال تكفي، يف دراستها اللسـانية،  فالن

لتحديد ما يمكن تصوره من عالقة بني تلك األشكال اخلطابيـة و بـني اللـون    

سـتنباط الصـور   جـل ا فتحليل النصوص املنجزة، أل. الترابطي الذي قد يميزها

جهد لٌ تطبيقي تشخيصي لكل نصٍ منها والترابطية املمكنة و املتواترة فيها، هو عم

، )مقاربتيةشاملة أو(جمردة تصبِح أداةً ) تأليفية تراكبية(يف سبيل الوصول إىل قواعد 

  .فيما بعد، يف ضبط هوية كل نص يخضع للدراسة اللسانية و النقدية األدبية

عبر وضـع  ) ردةا(و لعلّ البحث اللساين جيد جواباً لقاعدة إجنازية اجلملة 

السؤال املناسب، عند عنوان النص، و ذلك حبكم أا جزء وحـدوي وظيفـي   

  .فيه) داليل -حنوي(

بـني  املوجـودة  فنحن، يف رأي متواضعٍ منا، و على ضوء العالقة العضوية 

و بني عناصر حنو النص واليت مـن أمههـا   ) اخلطابات(النصوص  2و أمناط 1أنواع

صعتبِر أن حلّ إشكال التركيب قضية الترابط النجيد ) اجلملة(ي اليت حنن بصددها، ن

و تواصله ) النص(تحكُم تأليف الكالم ) جمردة قدر اإلمكان(جوابه يف ضبط آلية 

  .الداليل و التركييب اخلَطّي

النظرية والتطبيق، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسـنطينة،  : حمفوظ كحوال، أمناط النصوص - 1

.14-7، ص ص2007:ر، طاجلزائ
.نفسه، ص نفسها - 2
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تتقاسـم الـدور مـع    ) و تركيبية جملية( خاصية نصية ) األفقية(فاخلطية 

للغوي احلاصل بني خمتلف النصوص يف حتديـد ميكانيزمـات   التسلسل العمودي ا

البناء الكالمي و ذلك باعتبار االنتقال من الصورة الذهنية العامة إىل البناء الكلّـي  

يف الذهن و يف واقع احلدث ) اجلُملي(املنطوق للنص، و مروراً بالتأسيس التركييب 

صج لذلك النالكالمي املنت.  

فبتحديد نوعية القواعد النحوية النصية، تكُون الدراسـة اللسـانية للغـة     

قد قَطعت شوطاً مهِماً يف مسارها النظري لضبط آليات اللسان ) للسان خاصةو(

بني النصوص املنجزة، بأنواعها ) النصي(عبر دراسة االشتراك و االختالف النحوي 

  .وأمناطها

ك هي اليت تبـرِز محفِّـزات التشـابه النحـوي يف     و نقاط االختالف تل

النصوص، و اليت من شأنِها فتح اال أمام وضع اللبنة األساس حنو إجياد قـانون  

لفْظـاً  (لغوي للتأليف الكالمي و اخلروج به من الصورة الذهنية إىل البناء املنطوق 

  .بعضه يف اللغة البشرية بعامةو ما يصلُح يف اللسان قد يصلُح كله أو ). أوكتابةً

و قد نستعظم تلك النصوص املطلوبة دراستها من حيث عددها و حصـر  

فالواقع، يف الظاهر من هـذا  . أنواعها يف تصنيف إبيستيمولوجي يتوجب حتديده

   ـر، توجِـدالشأن، أنّ الدراسات النصية، كلما تعددت بانتقاهلا من نص إىل آخ

صرٍ متدرجٍ و متواصلٍ للقوانني املستنبطة منها و هو حصر رسها يف تضييق و حاد
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أخص بالنسبة للقاعدة الواحدة مث أمشل بالنسبة لتواردها و تطبيقها حيث تواجدها 

يف كل نص طارئ يكون قاعدة للدراسة النظرية، و بعدها للدراسـة التطبيقيـة   

  ).اللسانية والنقدية(

  اخلصوصية النصية القرآنيةأنواع و أمناط  -1-2-4

. يف تأويل املعىن للمقطـع أو اآليـة   خاصةيوجد يف النص القرآين مواطن 

يف ستة أنواع يقف عندها املعىن، فال يتجلَّى إالّ بعد معاينة  صوصويكمن ذلك اخل

:1الذي تنحصر أنواعه تلك فيما يلي) القرآين( صوصاخلحركية ما يسمى بـ

  يف داللة الصيغة الصرفية؛ خصوص-

  يف داللة الكلمة املفردة؛ خصوص-

  يف داللة التركيب؛ خصوص-

  آت من تغييب السياق؛ خصوص-

  معتقدي؛ خصوص-

  .آت من تباين اللهجات و القراءات خصوص-

 ،لبنـان  ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،واهر قرآنيةـي ظـلسانية ف اتمباحث ،مهدي أسعد عرار -1

اليت أتى ا صاحب الكتاب بكلمـة  " املشكل"وقد استبدلنا كلمة  .80-45ص  ص ،1:2008ط

  ."اخلصوص"أو  "اخلصوصية"
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نا، ههنـا، يف  و النص، حنصر دراست التركيبو مبا أننا بصدد احلديث عن 

؛ تلك النقطة اليت تتفرع بـدورها إىل أمنـاط   ''يف داللة التركيب خصوص''نقطة 

  :إشكالية تركيبية تتوزع حسب اآليت

''في داللة التركيبخصوص''أنماط 

االجتزاء من 

السياق 

  البنيوي

زيادة 

و تكرار 

  الكالم

تَداخُل 

حدود 

  الجمل

رتبة 

  الكلمات

تَناوب 

حروف 

المعاني في 

  سياقها

تَردد 

التركيب بين 

الحقيقة 

  المجازو
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  اخلَطّيتان الكالميتان-2-1

، على خطّين يضـمنان للغـة   (parole)تتحرك اللغة املنجزة، أو الكالم 

(langage)   ها يف الواقع الرباغمايت بني املتخاطبني و مبنظـورنـة  تواصليتاملدو

  :ذانك اخلطّان مها. اللسانية القومية

أو التركيبني املتتاليين على ( خط أفقي تتراصف فيه عناصر التركيب -

من جهة، مثّ تتعاقَب فيه اجلُمل و التراكيب عبر مقاطع ) أعلى تقدير

  من جهة أخرى؛ نصية و فقرات

خط عمودي يتطور فيه اللسان عبر نصوص تتواىل يف الصدور مـن  -

  .خالل تواصالت البشر فيما بينهم

و هو زمن بقيمتـين،  . فالظاهر أنّ كال اخلَطين يسريان على مقياس الزمن

  :مها

زمن القول الواحد يف العملية التواصلية الواحدة، أي الزمن الـذي  -

و هو زمـن مـرتبِط   . يفصل بني بداية صدور كل نص و بني ايته

. بالتركيب و النص معاً

زمن تتعاقَب فيه النصوص و يكون هلا فيه تاريخ حدوث خاص بكل -

. واحد منها
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النص بنيمواطن االلتقاء الترابطي بني التركيب و-2-2

الربط يعد يف أنواعه صنفين رئيسين متمثِّلين يف  الترابط التركييبإذا كان 

يحتوي هو اآلخر  الترابط النصي، فإنّ من غري أداة) املفهومي(الترابط و  باألداة

على ذلك العدد من األصناف، إالّ إنها يف مفارقة واضحة مـع صـنفي التـرابط    

النص يسبك، يف معظمه، مبا يذْكَر مـن الـروابط املعجميـة     ذلك أنّ. التركييب

، و الصـرفية، و اجلُمليـة،   )الترادف، و التضاد، و احلقول الداللية= الكلمات(

، و روابط اجلزء بالكـل، و الـروابط   )التفعيالت، و قافياا، و رويها(والوزنية 

و تعتبر تلـك الـروابط   . بط بالنواظمالتعريفية، و اإلحالية، و االستبدالية، و الر

  :لسببني، مها'' أدوات''

  أنها مذكورة لفظاً؛-

.داخل النص) ال الترابط(الربط  أا تتميز بوظيفة-

¡الترابطـات و يف مقابل هذه األدوات، جند، داخل النص، ثالثة أنواع من 

  :هي

البنيـة  ، و احلاصـل يف  1اخلاص االسترسايلالترابط الذي مسيناه بـ-

  املقولية داخل النصوص السندية؛ و هو من نوع االرتباط؛

  .من هذه املذكرة 147ينظر ص  -1
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؛ و هو من نوع االرتبـاط  1اخلاص الفاصلالترابط الذي سميناه بـ-

  كذلك؛

).ارتباط( 2احلذف-

  :النص، يف موضع الترابط، يف بنيو يحدث االلتقاء بني التركيب و

-التراكيب حبذف الرابط التركييب الذي ي قْطَعل هذه أنْ تمجمع بني ج

phrases)األخرية  en propositions) التركيب إىل مقْسفي ،

و بذلك، يكُون قد وقَع انتقال من ربط تـركييب  . 3مجلتني أو أكثر

و تتحول كل مجلة ). مفهومي(باألداة إىل ترابط نصي من غري أداة 

من اجلملتني، مبوجب ذلك االنتقال، إىل تركيب منفصـل بكامـل   

  فتتحقّق النصية بني ما جد من التركيبين؛. أوصافه

يف عالقة دالليـة  ) اإلسناد: مثال(أنْ يكُونَ الترابط داخل التركيب -

  :مباشرة مع الترابطات النصية، و ذلك مثل ما نقول

)2. (كَانت الدنيا ربِيعاً حولَ الْبيـت ) 1. (وصلَ محمد من السفَرِ'' 

يلْفالْخ تيابِ الْبب نلَ مخ3. (د ( هتعتأَم عضو)4 (   هترـتس لَـعخ و

، ثُم استلْقَى علَى سرِيرِه في حركَة بطيئَة تعيد اَأليام علَـى  )5(بِتأَهبٍ 

  .من هذه املذكرة 158ينظر ص  -1
  .من هذه املذكرة 156ينظر ص  -2
  .من هذه املذكرة 158السماء زرقاء؛ ص : ينظر مثال -3
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رةُ الْماسحةُ و يمِسـكُه  جدران حجرته و في كُلِّ ركْنٍ تصلُ إِلَيه النظْ

ذَكِّرتالْم رص6. (الْب(''

نالحظ، يف هذا املَقْطَع النصي املرجتَل، العالقةَ الواضحة بـني التـرابطين   

  :التركييب و النصي، و ذلك فيما يلي

 و بـني  ) 2(و ) 1(يف  الترابط التركييب باإلسـناد عالقة بني

)5(¡)4(¡)3(¡)1(يـب   التراكبني الترابط النصي الفاصل

).6(و

 ن  ) 3(يف  الترابط التـركييب باإلسـناد  عالقة بنيو التـرابطي

)6(إىل ) 1(من ( بني تلك األسانيد  الترابط الفاصل: النصيين (

على أسـاس تركيـب    حنوي(الواقع بينها  النحويالتكرار و 

، من فعل و فاعل ضـمري  )3(، دون )6(إىل ) 1(األسانيد من 

  ؛)'' هو''مستتر تقديره 

 يف '' : يف الفضـلة '' يف'' الربط التـركييب بـاحلرف  عالقة بني

بني ) 6(الواقع يف  الترابط النصي االسترسايلو بني '' ...حركة

تعيـد  '' : و اجلملـة الفعليـة  '' يف حركة بطيئة'' : شبه اجلملة

  ؛''...األيام

 جِـع  عالقةي بالتكرار مع وحـدة املَرصيف كلمـة   الترابط الن

  ؛''بيت''

    ـي و التـرابطصو يف ذلك كثري من العالقات بني التـرابط الن

  .التركييب
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تفاعل آليات الترابط التركيبية و النصية -2-3

  التمثيل التشجريي للبنية العميقة و ترابطاا التركيبية و النصية -2-3-1
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  مفهوم اإلفراد و التركيب و عالقته بالترابط اللغوي -2-3-2

و الكـالم  . واللسان قاعدا القوميـة . اللغة وسيلة إنسانية طبيعية للتواصل

منطلق البـث  فهي فردية من املرسل، من حيث . يشكِّل املدونة اللسانية التواصلية

و هي مجاعيـة  . الصويت الكالمي و من حيث املرجعية املعجمية و اازية الثقافية

من حيث املواضعة بني املتخاطبني و التحويل الداليل لدى املرسل ) ثنائية أو أكثر(

  ).الفهم اخلاص أو القراءة(إليه 

غوية، أصـواتا كانـت، أو مجـالً،    فالكالم تراصف خطي للوحدات الل

و جتد تلك الوحدات وظائفَها اللغوية و فعلها . تراكيب، أو نصا تواصليا كامالًأو

التواصلي يف ذلك التراصف الذي يجعل من الداللة جِسراً للتأليف اللغوي و للمد 

التواصلي، و كذا إلثراء املدونة اللغوية، و بالتايل لفتح اال أمام إمكانات البحث 

حتت حركية العملية التواصـلية  والكالم، / اللسان/ اللغة: ثيةثال اللساين يف موضعِ

إجناز  )نصال(فالكالم...). النفسي، االجتماعي، الثقايف،(السلوك اإلنساين العام و

لغوي يشكِّلُ مادة علمية للبحث اللساين من حيث مدونيته، و يكـون البحـث   

التصـور  (اللساين بدوره أداة لعقلنة تلك اإلجنازية و ضبط ميكانيزماا العقليـة  

  .و تفاعل عواملها التواصلية) الذهين

فيهـا   و الوحدات اللغوية ال جتد نبضها التواصلي إالّ من خالل ما تحدثُ

فالكالم قولٌ يحمل رسـالةً بفضـل   . من داللة، إرساال و استقباالً) اللسان(اللغةُ 



 

179

داللته العامة اليت تنتقلُ عرب حماوره السياقية من جزئية داللية إىل أخـرى بواسـطة   

، تلك الوظيفة اليت تعمل على مستوى كل اجلزئيات اإلجنازيـة  الترابطيةالوظيفة 

ذلك . اليت يتركّب منها) الصوتية و النحوية(و الوحدات اللغوية  )الداللية(للكالم 

بيان العالقة احلاصـلة بـني   حماولني ما حناول مجعه و تلخيصه يف اجلدول التايل، 

الذي ينتقل بينهما احلـدث  ) الكلية( التركيبو مفهوم ) اجلزئية( اإلفرادمفهوم 

  :الكالمي

مها ترابطـان   5و 4و الترابطان . مها ترابطان تركيبيان 3و  2فالترابطان 

.نصيان

  إفراد  تركيب

1  صوت  كلمة

2  كلمة  جملة

3  جملة  )جمل(تركيب          

4  تركيب  )تراكيب(فقرة          

5  فقرة  )نص(فقرات         

  نص مكتوب        قراءة

  مقروء أو       
6

...)وتي Üمخرج ص(

  الترابط بين التراكيب

الترابط بين الفقرات

  ل الجملةـبط داخالترا

  بين جمل التركيببط الترا

الربط بين سمات النص 

و بين إمكانات الداللة 

  )القراءة(
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مفهوم التوليد -3-1

  املستوى اللساين - 3-1-1

ذلك اال اللغوي الذي يدرس فيه  بأنه املستوى اللساينيمكن تعريف 

من حيث تمظْهرِه الفعلي يف عالَميِ الكفاءة اللسانية  (langue)اللسان

(compétence)  و األداء(performance) يف املوروث اللساين أي ،

اخلاص بلسان معين، و من خالل عملية الكالم الذي يثري إمكانات الشكل 

ها ثالثة، يذكُر مستوياتيدرس يف  اللسانفـ. اللغوي انطالقا من ذلك املوروث

.N)تشومسكي  Chomsky) 1كاآليت:

º(phonologique) أو صويت مستوى فونولوجي-

º(morphologique)مستوى مورفولوجي أو صريف -

.(syntaxique)مستوى تركييب -

فكل هذه املستويات الدراسية للسان تجِد أمهيتها املشروعة يف الطرح 

الفونولوجي مرتبط مبا يسمى فاملستوى . التوليدي التحويلي لدى تشومسكي

و املستوى املورفولوجي يؤدي دوره يف العملية . للتركيب السطحيةالبنيةبـ

إىل أزمنة األفعال، إىل ضمائر (، و ذلك بفضل ظاهرة تصريف الكلمات التحويلية

1 -Noam Chomsky, Structures Syntaxiques, trad.: Michel Braudeau,

Editions du Seuil, ed: 1969 (Ed. Or. :1957), p 12.
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، أي ما يقابِل املصطلح الفرنسي ...)األفعال، بناء األفعال للمعلوم و للمجهول،

Flexion .و املستوى التركييب يهتم مبا يلي من نقاط:  

  رصف الكلمات يف التركيب؛-

SN¡SV¡(...º( حتليل التركيب إىل مركَّبات وظيفية -

  االنتقال بني البنيتني السطحية و العميقة؛-

  .الوقوف على نوعية و وظيفة الترابط يف التركيب-

  :بينها يفو الظاهر أن كلّ هذه املستويات تتفاعل فيما 

  ؛)النحو(احترام قواعد الكفاءة -

  إبداعية أدائية متدد، بصفة غري متناهية، إمكانات الشكل التركييب؛-

:رفْع اللُّبس الداليل يف بعض التراكيب، من مثل-

¡)1(  . رأَيت رجالً من بعيد بِمنظَارٍ

إىل '' الرجل''ظار، أو تعدية حيث يصعب حتديد الداللة بني تعدية فعل النظر إىل املن

  :هذا األخري، و ذلك على النحو املبين التايل

¡)2(  . رجالً من بعيد) رأيت مبنظار(

 الً مبنظار(رأيتج3(   .من بعيد) ر.(
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  مفهوم التوليدتعريف  - 3-1-2

على فكرة قدرة اإلنسان غري  (Génération)التوليد) أو مصطلح(يقوم مفهوم 

إىل لسان ) التراكيب(و تنتمي هذه اجلُمل . 1احملدودة يف إنتاج جمل حنوية صحيحة

:LI)( اللغة الداخليةمعين، أو ما يسمى بـ Langage Interne أي ،

، ''الداخلية''و لعل فكرة . 2اليت يمتلكها املتحدث يف لسان قومه املعرفة اللغوية

طرح بني هذه، أتت من الفارِق اإلبيستيمولوجي القائم بني طرح سوسري و 

فسوسري ينطلق من . تشومسكي خبصوص مسألة كيفية اعتبار اللغة عند دراستها

، بينما تشومسكي ينتقد 3»يف نفِسها و من أجل نفِسها« تصور دراسة اللغة 

  :بأنها تؤدي إىل عثرتني، مها) للغة('' ارجيةاخل''سوسري يف نظرته 

relativisme)عثرة النسبية النظرية - théorique)  اليت مبوجبها ال

اراً ـكُونَ خمتـه أنْ يـكن لـيمكن ألي حنو إالّ أنْ يتطابق مع الوقائع، و ال مي

دة ـاسغة ـرى كيف أن فكرة اللـيث نـح سلوكـاب الـألنه قد يبين أسب

)Externalize :E-Language( وي ـنيـكر البـن الفـنبثقة عـامل

مبنية على العالقة السببية القائمة بني األحداث الطارئة على املتكلم  )السوسري (

4.ما يقابلها من صورة سلوكية منطية مطابقة هلاوبني

دار ، عبده الراجحي: دميوتق اجعةمر ،اللغة و أنظمتها بني القدماء واحملدثني ،رمضان النجارنادية  - 1

.177ص  ،2004ط  ،مصر ،اإلسكندرية ،الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
2-Introduction à la linguistique-syntaxe, http:// pagesperso. Liv.univ-mrs.
Fr/~alexis.nasr/Ens/…, p2.
3 -Ferdinand de Saussure, CLG, Editions Talantikit, Béjaia, 2002, Algérie,

p 280.
تشومسـكي  .يف ترمجة حملمد فتيح لكتـاب ن " قائمة من األحداث وصور السلوك: "ينظر عبارة  -4

،  الفصـل  1:1993ط ،دار الفكر العـريب  ،"طبيعتها وأصوهلا واستخدامها: املعرفة اللغوية: "بعنوان

.88اين حتديدا، صالث
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relativisme)و عثرة النسبية اللسانية - linguistique)  بةد كل مقارد اليت

.1يف آخر املطاف'' طبيعي''كواقع ، و(cognitif)تمتنِع اعتبار اللغة كواقع معرِيف 

بني اللغة  )تشومسكي.حسب ن (فالنسبية اللسانية حتدد العالقة املباشرة القائمة 

(Langage)  واملعرفة(Cognition) –ن أنّ هذه  - 2أي معرفة اللغةكما تبي

تؤسس لعالقة خاصة بني  -Naturelle)بيولوجية -(املعرفة ذات خصوصية طبيعية

ايل تصبح اللغة ظاهرةً داخلية ـالدماغ، وبالت/قلـسمى بـ العـا يـني مـاللغة وب

)Li :interne(  املعرفيةمرتبطة باإلنسان وبظاهرته)وليست  )تشومسكي.ن ،

.3)السوسري(بنيوي ذات البعد الخارجية قائمة على حركية 

  مبدأ الترداد -3-1-3

اعتمدت عليها رموز لسانية سبقت تشومسكي يف تفسري إصدار مستمر '' ظاهرة'' الترداد

على أساس إعادة تلك األشكال يف صور عديدة ) اجلُمل(ألشكال جديدة من التراكيب اللغوية 

  ).املبدأ الترداديأو(التردادية شومسكي هذه النظرة و قد انتقد ت. 4(analogues)متشاة 

لكن املالَحظ، فيما قَرأْنا لصاحل خديش ناقالً عن تشومسكي يف 

Linguistique Cartésienne د منبع التوليد و حدده بآلياته قي5تردادية، أن¡

. سمعها من قَبلالذي يكون قد ألشكال تركيبية من املتكلم ) أو ترداد(أي معاودة 

نـم( ولـقـيث يـعكس ذلك حـرح بـشومسكي صـأنّ ت قيقةـواحل

1- Noam Chomsky, Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use, West Part,
Preager, 1986, p 21. (In: Texto oct 2008, vol XIII, n° 4 (Net/p4). الترمجة حماولة منا 

Le)" اللغـة "ينظر الفقـرة حـول   -2 langage)  يف كتـاب:Stephen K. Read, Cognition, 4ème Ed,

trad.fr.Teresa Blicharski et Pascal Casenave-Tapie, ITP, de boeck, collection :
Questions de Personne, 1ère Ed. fr. :2006, Bruxelles, Belgique, PP357-392.

  .منه 54، الفصل األول وخاصة ص1:1993، ططبيعتها وأصوهلا واستخدامها، دار الفكر العريب: نوام تشومسكي، املعرفة اللغوية-3
4 - Hockett C.F.,ACourse in Modern Linguistics,NY, Mac-Minom,1958, p 425§§36-50.

ص  ،جامعة قسنطينة، اجلزائر ،1997¡4مفهوم التحويل و أنواعه يف العربية، جملة اآلداب، عدد  ،صاحل خديش -5

181.
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…«):1النسخة املترمجة إىل الفرنسية si bien qu'on ne peut espérer rendre

compte de l'utilisation du langage en ayant recours à un principe

de répétition.» ضيف عن هوكيتو ي ،(Hockett)  حاً أمهّية التشابهضوم

(analogie)يف عملية التوليد التركييب، يف قوله :»… attribue l'innovation

au seul phénomène de l'analogie.«.ُد ذلك كفَنلَّمث يقائالً ه بأن يؤكِّد :

»une description faite en de tels termes est incorrecte…«2.

  عالقات التحويل -3-2

التركيب األساسالتحويل و  - 3-2-1

االبتدائي الذي ينطلق منه ) التركييب(هو ذلك امللفوظ  التركيب األساس

و لنأخذ لذلك . يف عملية حتويله إىل تراكيب جديدة) التحويلي(النحو التوليدي 

  :املثال التايل

)1(  .قَرأَ محمد كتاباً

ال يمكن هلا أنْ تغير ترتيب ) غري العربية(فاملعلوم أن كثريا من اللغات 

لكن، يف العربية، توجد سعة . دون أن تفِْسد املعىن فيه) 1(مكونات التركيب 

1 -Noam. Chomsky; Linguistique Cartésienne (suivi de: La Nature Formelle du

Langage), trad.: N. Delanoë et D. Sperber, 1969 (Ed. Or. :1966), Ed: du
Seuil, Paris; France, p 31.

.32نفسه، ص  - 2
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ترتيبية تتيح فرص اإلبدال املكاين دون إحداث تغيري يف املعىن أو إبطال صحة 

ثل قولناالتركيب النحوية، و ذلك يف م:  

)2(  .محمد قَرأَ كتاباً

دمحأَ ماباً قَرت3(  .ك(

لكن، هذه السعة الترتيبية يف اللغة العربية، تصعب من حتديد التركيب الذي 

)1(فاخليار يبقى، هكذا، مفتوحاً بني . ننطلق منه يف عملية التحويل اليت نريد

  :رفَع من مخرجين، مهاو هو إشكالٌ يمكن أن ي). 3(و ) 2(و

  كلها تراكيب فعلية؛) 3(و ) 2(و ) 1(مخرج أنّ -

تحليل التشجريي للبنية هو املركَّب المخرج أنّ أسهل ما يبدأُ فيه يف -

الفرنسية، و االجنليزية، (لغات ، و ذلك من منطلَق ال(SN)االمسي 

الغريب العام، اليت اعتمد عليها تشومسكي و الفكر التوليدي ) غريمهاو

. يف جملها مركز البداية، فال يمكن له التأخر أبداً SNو اليت يحتل 

هي ) 2(لذا، تكون الصيغة . و ذلك مرجِع تتسع له اللغة العربية

نطلق منه االنتقال التحويلي إىل صيغ أخرى ياألساس الذي  التركيب

.مولَّدة منه
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)3(و ) 2(¡)1( (بني الصيغ الثالث املذكورة فإذا كان ذلك التشابه  (

عائقاً أمام حتديد التركيب األساس، فإنه يظل عائقا أيضا بالنسبة للداللة اخلاصة 

فالتقدمي و التأخري، و إِنْ ملْ يغير من القاعدة النحوية، إالّ أنه . لكل واحدة منها

الكلمة األوىل  1عالقة الواقعة بني نبريحدث تباينا واضحاً بني الصيغ فيما خيُص ال

فإذا رمزنا للنرب باخلط السميك  . فيـها وبني داللة املوقع الذي حتتله تلك الكلمة

:يمكننا إعادة رسم تلك الصيغ كاآليت ، -مثال-

)1(  .محمد كتاباً قَرأَ

دمحاباً متأَ ك2(  .قَر(

)3(  .قَرأَ محمد كتاباً

غري متساوية من ) 3(و ) 2(و ) 1(يمكن، ذه الصفة، أنْ نقول بأنّ 

التأكيد فثمة عنصر جديد دخل يف حتديد الداللة، و هو عنصر . حيث الداللة

):على التوايل(الذي جييب عن األسئلة املفترضة التالية  املعنوي

)'1(  فَعل حممد؟ ماذَا

 نأَماباً؟ قَرت2(    ك'(

)'3(  قَرأَ محمد؟ ماذَا

املركز باملفهوم املوسع الذي جاء به تشومسكي حول ) النرب(رمبا ميكن تفسري هذه الظاهرة اللغوية  - 1

Centre)النبري Intonatif) يفStudies on Semantics in Generative Grammar; La

Haye: Mouton (orig.) p 114
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و من ثَم يطْرح السؤال حول شرعية االختالف التركييب بني الصيغ الثالث 

و كيفية متثيلها يف نظرية تشومسكي املوسعة املعدلة و برناجمه األدىن 

(Minimalist Program)1الباري -، وباألخص التمثيل السني(x-bar)2

)2(و) 1(ن و إىل فإذا وجِدت الشرعية، وجِد التحويل م. لذلك االختالف

).3(و

التحويل و احملوران التركييب و االستبدايل - 3-2-2

نأخذ، لتوضيح العالقة بني احملورين التركييب و االستبدايل و بني التحويل، 

  :املثال التايل

  .أَكَلَ الْولَد التفَّاحةَ

  :و بالعودة إىل املرجعية الغربية، نقول

)4(

1 - Noam Chomsky, The Minimalist Program, Cambridge (Mass.): MIT
Press., p 4.

.1977مث يف  1972إىل  1970يف أعمال تشومسكي من أيضا  x-barينظر نظرية  - 2

لَدةََأكََلالْوالتُّفَّاح.

SNSV
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يف الرسم البياين التركييب االستبدايل، نقف على ) 4(و إذا أَدخلْنا التركيب 

:مثل التحويالت التالية

  :و حاالت التحويل تكون على حنو اآليت

  )أ(    ))'4)(5] الولد أكَلَ التفّاحة [ 

  )ب(    ))a)('4)(6] الولد أكَل التفاحةَ [ 

  )ج(    ...،))9] الولد أكَل التفاحة [ 

،،،، ، :...مراتب مكونات التركیب

 

الولد

أكََل

التّفّاحةَ النّاسأكََل)9(

... . التّفّاحةَ

?!

حقِل
ب ال

عنَ
)

7(
حةً لذيذة

تفا

یأُكْل) 6(َیأكُل؛ ) 5( هل(1)

ماذا(2)

كيف(3)

(‘4) ،لم...  

محور تركيبي

محور استبدالي

)h(نبالع

)d(البنت...

)f(لغس

)a(محمد

)c(الناس

)e(نَىج

)g(الفاكهة

)b(لالرج
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(4'(، الفاعل مقدم، و يحولُ إىل صيغة املضارع يف )4(يف - –حتويل ( )5)

  ؛)-أ

  ؛)-ب –حتويل (، أداة جزم و فعل جمزوم )6)(4'(يف -

  ؛)ج –حتويل (الناس  من الولد :، الفعل مقدم، والفاعل مستبدل)9(يف-

  :على احملورين) 8(و ) 7(اعتبار عملِ الشكلني يمكن -

 ؛)صفة، إضافة(التركييب، ألنّ فيهما معىن حنوي  

 دال املفعول املفربدما استإىل املفعول '' التفاحة''االستبدايل، أل

.''عنب احلقلِ''أو '' تفاحةً لذيذةً''املركَّب 

  البنية التركيبية و متثيلها - 3-2-3

تتشكَّل بنية التركيب من مستويني يتوسطهما حتليل بنيوي قائم أساساً على 

  :، و مهاx-bar1نظرية 

  ؛)أو املستوى السطحي(البنية السطحية -

).أو املستوى العميق(البنية العميقة -

  البنية السطحية - أ

  :لدى تشومسكي، فأخذ حتديدين، مها البنية السطحيةتطور مفهوم 

للتركيب، دون الوظيفة  الفونولوجيالسطحية تكتفي باملظهر أنّ البنية -

(Formants)املُشكِّالتويكُون ذلك بفضل ما يسميه بـ.الداللية

طبيعتها وأصوهلا واستخدامها، ترمجة حممـد فتـيح، دار الفكـر    : نوام تشومسكي ، املعرفة اللغوية-1

.299-296، ص ص1:1993العريب، ط
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Composants)أو املكونات الفونولوجية  phonologiques)1.

و ال نقول ( رابطاتوتفْصل فيما بني تلك املُشكِّالت رموز جتاورية أو 

) حىت ال يقع اخللط بينها و بني أدوات الترابط'' روابط''

(jonctures) ن بالعالمتني الرمزيتني التاليتنيتتعي:  

''-'' ز إىل التجاور الصريف؛)أو الرابط الصريف(، و ترم  

''#'' ز إىل التجاور النحويأو الرابط النحوي(، و ترم.(  

مثَل (لخص ذلك التصور للبنية السطحية نوحناوِل انطالقا من املثال التايل أنْ 

):2معرب انطالقا من مثال تشومسكي

  .سيغادر الْوالدان الْمهجر عائدينِ إِلَى بِالَدهما

  .مها  #بالد#إىل  #ين -عائد #مهجر#ال #ان -والد #ال #غادر-ي#س

12345678910111213

.(Formants)13إىل  1من : و املُشكِّالت هي

:S-S)البنية السطحيةأنّ - surface structure) بنية ـال أو

:s-s(املةـالك shallow structure  أوquasi-structure3(

1 - Noam Chomsky, Linguistique Cartésienne suivi de Nature Formelle du
Langage, trad. Frç. : N. Delanoë et D. Sperber, Ed.du Seuil, Paris, 1969
(Ed. Or. :1966), p 408 (orig.), p 141 (Trad. Frç.).
2Idem, p 408 (orig.), p 409 (Orig.)/ 141 trd.Frç.
3 -Noam Chomsky, Essays on form and Interpretation, NY: Elsevier,

North Holland, 1977, p 6 (orig.) p 14 trad.Frc.: Joelle Sompy;Ed. Le seuil,
Paris, 1980.
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حتتوي على املعلومة التركيبية الكاملة الضرورية للتحليل الداليل 

للتركيب، خاصةً إذا قُرِنت بالشكل املنطقي ) النحوي الالّحق(

(1LF: Logical Form) ثِّلُ له مبثال تشومسكي التايلمالذي ن:  

 2)الشكل السطحي الفونولوجيPF: Phonological Form):

Whose book did Mary readt ?

Mary: األصل( read x's book . فـbook  أصل وجوده

 –يعود إىل املفعولية و هو يأيت يف مكانه العادي يف الصيغة التصرحيية 

  .، لكنه سرعان ما يفْقدها يف الصيغة االستفهامية-يف االجنليزية

يف الصيغة األخرية دونَ أنْ يذْكَر، و ذلك  أثرهلذا نقول بأنه ترك 

و نرمز لذلك األثر . بفعل قوة النمط التركييب النحوي لالجنليزية

(trace)  باحلرفt عند يف آخر الصيغة االستفهامية للتركيب و

  ).أسفلها

 الشكل املنطقي(LF):

For which x, x a person, Mary read [x's book].º

  :الذي يمكن ترمجته إىل العربية فيما يلي و   

1 - Noam Chomsky, Conditions on Rules of Grammar; Linguistic Analysis
2.4, pp303- 351 ou dans Essays on form and Interpretation (Idem).

2-P.F.: Phonological Form  =  ؛ )الصـويت (الشكل الفونولـوجيLF: Logical

Form  =الشكل املنطقي.  
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PF :ِنمارِي لم أَتي قَرالَّذ ابتالْكt¿

LF : ـلx¡x  أَتشخص، ماري قَر ] كتابx.[

  البنية العميقة -ب

:SPأو (  البنية العميقة Structure Profonde/ DS: Deep

Structure ( هان استبانتكمدة و غري الظاهرة اليت يرمثِّل بنية التركيب ات

و هي بنية تسمح بالتفرقة ). x-barعالقة (برسم بياين يظهِر العالقة بني الكلمات 

، مثلما يوضحه املثال 1بني التراكيب غري الواضحة من الناحيتني النحوية و الداللية

.)اين النظريالفصل الث -3-1-1()1(

  الرسم الشجري - جـ

  :هو متثيل بياين، يوضح ما يلي )أو التشجريي(الرسم الشجري

  مراحل االنتقال من البنية السطحية إىل البنية العميقة؛-

  :حتليل التركيب إىل مركَّبات وظيفية أساسية، هي-

 املركَّب االمسيSN)،؛...)فاعل، مفعول، إضافة، نعت، بدل  

 املركّب الفعليSV= V ± SN…..

و يوضح الرسم الشجري كذلك حتليل التركيب إىل مركَّبات وظيفية ثانوية 

  :تتمثّل يف

 رور(املركَّب التابعياجلار و ا :(S prép. = Syntagme

Prépositionnelº

دار الوفاء  ،عبده الراجحي: و تق. مر ،اللغة وأنظمتها بني القدماء و احملدثني ،نادية رمضان النجار - 1

.177ص  ،2004:ط ،مصر ،لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية
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 تخطِّي حاجز اللُّبس الداليل يف التراكيب اخلاصة من مثل املثال املذكور-

  .مباشرةً سفلهأ

  :و يكُون منط الرسم الشجري على النحو التايل

 تأَير )يدعب نالً مجر (ٍظَارنبِم.  )1(

  :و هو التركيب الذي يمكن تعديلُه إىل

يدعب نالً مجظَارٍ رنبِم تأَي2(  .ر(

നۼ܁�� ന

നۼ܁�����������������������������������������������������������������������ഥۼ܁

ഥ܄�������������������ഥۼ܁

ഥۼ܁������������������������������������������������������������������������

  ):أعاله(مفتاح الرسم الشجري 

نكرة

Ø

N°

N1

اسم

منظار

ضمیر 

متصل

Nجار

ِفْعل

V الزمن 

الغائب 

المفرد

ماض

V°

S Prép1

S Prép SN2

Pas de
Flexion

Ø

بِتُرأي

N° Ø

نكرة

اسم

ظرفجار

َبعیٍدِمْنرجالً

P(ω)
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=P= تركيب - Phrase

=SN= مركَّب امسي - Syntagme Nominal)باالجنليزية:NP(

=SV= مركَّب فعلي - Syntagme Verbal )باالجنليزية :VP(

S= مركَّب حريف - prép. = Syntagme Prépositionnel

نالحظ، من خالل هذا التمثيل الشجري، أنه يصعب فصل الضمري 

كما نفعله عادة يف اجلُمل  SVخارج  SNعن الفعل إلدخاله يف  )ت(املتصل

اليت يكُون فيها الفاعل امسا ظاهراً و الذي يمكن تقدميه حلاجة التحليل ) التراكيب(

من اليسار إىل (الشجري، كما هو احلال بالنسبة للتراكيب ذات اخلطية اليسارية 

أيضا أنّ كما نالحظ ). اليمني، كالفرنسية و االجنليزية، و غريمها من اللغات الغربية

مثل الياء للغائب، (ملصرف يف الفعل ا (flexion)غياب العالمة التصريفية أثر

من ) ألف مقصورة('' ى'' ةغري مكتمل حبيث تحولت العل) النون للجمع املتكلِّمأو

ଵو  يجمع بني  و بالتايل، فإنّ . ''رأيت''يف '' ي''إىل ) رأى(املصدر 

Sو prep1 بقىو ي ،ଶ  اخلط اململوء باختاذه سبيل ( مستقال عنω(

  ).اخلط املتقطعباجتنابه سبيل ( أو

  التحويل التركييب  - 3-2-4

  أمهية التحويل- أ    

  :يف أمرين مهمين، مها التحويلتكْمن أمهية 
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وهي  1)املثال األخري(رفع اإلام الداليل لنوع من التراكيب قد أشرنا إليه -

تراكيب فعلية، و لكن منها ما هو امسي أيضا كما هو احلال يف اجلملة 

:اإلشهارية التالية

فااللتباس يف هذا التركيب حاصل بِفعل عدم وضوح املرجعية النحوية 

هلذا ) الفونولوجية(فنحن، من خالل البنية السطحية . ''احملدودة''لكلمة 

ومن . أو إىل  ، ال ميكننا توجيه الكلمة امللتبس ا إىل )1''(التركيب 

ياق الذي يساعدنا يف ثَم، ال يمكن معرفة تلك املرجعية إالّ عن طريق الس

ا رفْع اإلشكال الداليل يف أحتديد بنية اجلملة العميقة، تلك البنية اليت من ش

)''1.(

داء، و من خالل تركيبة حنو فهم دينامية اإلجناز الكالمي املتمثِّلة يف مفهوم األ-

LI  ك التركييب اإلنساينداخل املشتر(Universal Grammar) UG.

  :مثل التحويل التايلذلك حتديدا يف و

هيقدصل هابتك دمحي مطعي10(  .س(

  :و هو تركيب معدل إىل

.من هذه املذكرة 194ينظر ص  -1

)1''. (الْبِتْروِلية المحدودة  لِإلضافَاتQuafco   شَرِكَةُ 
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هيقدصل هابتي كطعيس دمح11(  .م(

):x-barحسب نظرية (يكُون متثيله الشجري كاآليت 

  :مفتاح التمثيل الشجري

=M= إسقاط بعد الزمن- Mode verbal

=S= مركَّب - Syntagme

Part= أداة - = Particule

- حرف جر =Prép.= Préposition

=P= تركيب - Phrase

=Adj)= س- Adjectif) X= N, V, prép, Adj,…

܆܁ ൌ ܄܁ ൌ ന܄� ܆܁ ൌ ۼ܁ ൌ ۼ܁

നۼ܁�����������������������������������

തതതതതതതܘ܍ܚ۾�܁������������������� ഥ܄܁��������

ഥۼ܁����������������������� ഥۼ܁

يعطي

N2

كتاب

M

SV

V°

علَم 

)تعريف(

سمحمد

N°2

  ه 

)تعريف(

öáصدیق

P

N°3 Part1Prép°Part2

  ه 

)تعريف(
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  :و يمكن حتويله كما يلي

  .]محمد سيعطي كتابه لصديقه  ]ج 

  ]لصديقه الكتاب ىسيعطَ[  ' ج

  'ج ج : التحويل

]NPe ] [َطعيىس ابتالْك هيقدص1'ج(  ]ل(

NPempty= و لدينا = NPe  =رشم س= [مركب امسي شاغ[

  أنواع التحويل -ب

أساساً على اجلملة ) فيما خيصنا هنا(يف اللغة العربية  التحويليحدث 

  :فيكُون بذلك. الفعلية) التركيب(

  ؛)اجلزئيالتحويل احمللّي (حتويالً داخل اجلملة الفعلية نفِسها -

  ؛)التحويل احمللّي اجلذري(حتويالً من اجلملة الفعلية إىل اجلملة االمسية -

  ؛)التحويل بزيادة التوابع(حتويالً بزيادة عناصر كالمية -

).احلذف اجلائز للفضلة(حتويالً باحلذف -

  :التحويلَ يف العربية يف األنواع التالية 1و قد حصر صاحل خديش

  اجلزئي؛التحويل احمللّي -

  التحويل احمللّي اجلذري؛-

¡4جملة اآلداب، جامعة قسنطينة، عدد  ،مفهوم التحويل و أنواعه يف العربية ،صالح خديش - 1

  .و ما بعدها 186ص ص  ،اجلزائر ،1997
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  التحويل االختياري بالزيادة؛-

التحويل االختياري باحلذف اجلائز؛-

وإلكمال هذه القائمة التحويلية، نضيف أهم ما استخلصناه مما تبقَّى من 

  :أنواع التحويل فيما يلي

و هو تصنيف نستزيده من باب املقاربة ( التحويل إىل األمر -

  ؛)التصنيفية

º)1و هو عن رابح بومعزة(التحويل بالترتيب -

).ضمن النظرة املقاربتية أيضا( أنواع التحويل األخرى -

  التحويل احمللّي اجلزئي -1ب

فهو . من حيث أنه ال يخرج عن اجلملة الفعلية جزئياًيكون التحويل احمللّي 

و له إجراءان مبنيان على تصريف الفعل . باق فيها يف الشكل التركييب احملول إليه

  .إىل األزمنة يف واحد منها، و على تصريف الفعل إىل الضمائر يف اآلخر

املرموز هلا (لفعلية فاإلجراء األول ينشئُ زاويةً ينتقل فيها الفعل من إجنازيته ا

و تكُون تلك الزاوية ). ±: املرموز هلا بـ(إىل احتمالية تلك اإلجنازية : +) بـ

قابِلةً لزاوية الزمن اآلخر، و م) املاضي و املضارع(ممثِّلةً ألحد الزمنين املهمين 

البنية العميقة للصيغ و التراكيب (التحويل يف النحو العريب؛ مفهومه، أنواعه، صوره  ،رابح بومعزة - 1

  .و ما بعدها 72، ص ص 2008:ط ،األردن ،عامل الكتب احلديث و جدار للكتاب العاملي ،)احملولة



 

200

و نبين ذلك من خالل . به ألمر الذي نضمنه حتويال خاصاًذلك دون إمهال زمن او

1إجراء : سبة للضمائر املنفصلةبالنسبة للماضي و املضارع و بالن(التمثيل التايل 

  ):على التوايل 2و

.يعزى إلى التصريف الزمني:-1-إجراء 

إلى الضمائر المنفصلةيعزى إلى التصريف :-2-إجراء 

.ر عن مساحة التحویل المتاحةو ُتَعبِّ. ھي زوایا التحویل) صفر( σ  ،α  ،β  ،0: مالحظة

3تحويل 
أنتَ تَفْعُل

أنت، أنتما، أنتم، أنتن

، نحنأنا أفْعل

هو يفْعل 

β
β

هي، هما، هم، هن

4تحويل 

σ

)±(فعل سأفْعُل 

)+(فعل أفْعُل  )+(فعل فَعلْتُ 

مضارع  ماض

0زاوية 

فاعل

αزاوية 

α

1تحويل 

σ=مساحة يستحيل فيها التحويل.



 

201

  التحويل احمللّي اجلذري -2ب

عندما ينتقل التركيب من االمسية إىل الفعلية،  جذرياًيكُون التحويل احمللّي 

  :كما يتبين يف املثال التايل

قطَلنم اللَّه دب12(  .ع(

و هو اسم. و هو معروف لدى السامع. اجلزء اإلسنادي: عبد اهللا.  

قه جمهول . اجلزء املستفاد:منطلل الصدق أو الكذب، ألنحتمو هو ي

 ،)البنية السطحية(لغوي، يف ظاهره، مفرد فهو عنصر . لدى السامع

كَّبه بالفعل يف وظيفة صفة . لكنه يف حقيقته مرو هو اسم مشب

). ''عبد اللَّه رجلٌ منطَلق'' يف '' رجلٌ''تقديره (ملوصوف حمذوف 

وذلك من منطلق الداللة اليت تستشفّها البنية العميقة؛ تلك الداللة 

  :أحد األمريناملتوقِّفة على 

 ب لالنطالق؛االستعداد و التأه  

 تواصل يف احلدوثاالنطالق الفعلي الذي ي.  

  :ببعدين، مها'' عبد اهللا''تخبِر عن '' منطلق''فالصيغة اجلزئية االمسية 

 حال االنطالق؛ عد احلال، أيب  

  ل يف عمليةزمن احلاضر أو املستقب عد الزمن، أيب

  .''االنطالق''
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¡إليهاحملولأما يف ما خيص الشكلَ . هذا بالنسبة للشكل االمسي للتركيب

  :، دون احلال''االنطالق''هو شكل فعلي، فالفعل فيه ال يدلّ إالّ على زمن و

طَلَقنا اللَّه دب12'(  .ع(

  التحويل االختياري -3ب

  :نوعان التحويل االختياري

  التوابع؛حتويل بزيادة -

  .حتويل باحلذف اجلائز للفضلة-

، )بالزيادة(إنّ احلديث عن التحويل االختياري، بفعل خاصيته اإلضافية 

لسانيات اللغة، يحيلنا إىل التماس املفارقة املوجودة بني منحى )باحلذف(أوالقطعية 

تشكيل تركييب فاألوىل تعنى مبعاينة جمردة ألصغر . 1لسانيات الكالمو بني منحى 

+ فعل ''بصفته حامالً ملعىن و مبلِّغاً لفائدة من خالل صيغتي ) التركيب أو اجلملة(

و الثانية تنحاز إىل االختصاص التواصلي بالتركيب . ''خرب+ مبتدأ ''و '' فاعل

، و ذلك عن طريق احتوائه للعضوية املزدوجة )التركييب(الكالمي املنجز للملفوظ 

يِ الزيادة املتكوكرتر فطَلَق منه لتصونذلك احلد الذي ي نة من النواة و الفَضلة، أي

و احلذف حني احلديث عن النمط التحويلي الذي تحدثانه، و املرتبط ارتباطاً وثيقا 

  :و لعلنا جند يف الترسيمة التالية ما يجمع هذه املعاين. بالدراسة املُعقْلَنة للبنية العميقة

.لسانيات النص أي-1
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  التحويل بزيادة التوابع -4ب

يف إمكانية تدخله على كل املستويات، من مثل الشطر  الزيادةيتمثّل مفهوم 

بأنْ نزيد ( للتركيب، كالفعل ) -باملعىن النحوي -و ال نقول اخلربي(اإلخباري 

دخلَ الرجلُ بِوجه : عليه، مثال، جارا و جمرورا لتوضيح صفة حدوثه، على حنو

جاَء الرجلُ الشجاع : ع معناه، مثلبأنْ نضيف إليه صفةً توس( ، أو كالفاعل )طَليقٍ

كأنْ نوسع داللة املفعول به بأنْ (، أو كالفضلة يف حد ذاا ...)بِعمله الدؤوبِ،

و لعلّ صاحل ). أَكَلَ الْولَد التفَاحةَ الَّتي تركَتها لَه أُمه علَى الطَّاوِلَة: نقول مثال

أو أنواع الزيادة ) ''الذي''( اختصاراً، إىل مثل الزيادة بالوصل خديش مل يشرِ، 

أَكَلَ الْولَد تفَاحةً لَم : من مثل( في ناألخرى، كتلك اليت تكُون بإضافة مجلة 

  .، و غريها)يغِسلْها قَبلَ تناولها

الدراسة اللسانية للغة

لسانيات الكالم

دراسة التركيب الكالمي

فضلة+نواة 

تحويل بزيادة 

  التوابع

تحويل بحذف 

  جائز

دراسة مجردة للغة

أصغر بنية تركيبية

تُبلِّغ فائدةتَحمل معنى

خبر+مبتدأ فاعل+فعل 
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  :و نذكُر مما جاء لدى صاحل خديش و مما نضيفُه ما يلي

  التحويل باحلذف اجلائز للفضلة -5ب

  :، فيه نوعانلةضالتحويل حبذف الف

  نوع مراد ملحوظ؛-

  .نوع حبذف الفضلة لعمومها-

: ماذَا كُنت تفْعلْ؟، فنجيب: فالنوع األول يكون مما جنيب به عن السؤال

كُنت أَقْرأُ، دون ذكْر الشيء الذي كنت أقرأ، أي حبذف املفعول به الذي يكُون 

دون تعيينه اجلنسي ) مفعول به(باقتصاره على نوعيته النحوية مراداً و ملحوظاً 

  ).كتاباً: مثال(

  :و النوع الثاين يرتكز على حالة عموم الفضلة، كما هو مبين يف املثال التايل

:بزيادة التوابعتحويل 

صلیة
الو

المكانیة

الزمانیة

سقیة
الن

البیانیة

اإلبدالیة

ظرفیة
ال

جرور
جار و م

النعتیة

طفیة
الع

ضافیة
اإل

حالیة
ال

التوكیدیة

خ 
إل

...
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، و ينفَع ]الناس[ ، و يضر ]السائلَ[ و يمنع  ]السائلَ[ فُالَنٌ يعطي 

]اسالن[،  ُلصي و ]و غريها محالر[  قْطَعو ي ]و غريها محالر[.

الذي '' اإلنسان'' فالسائل، و الناس، و الرحم، و غريها كلها من عموم 

  ...).يعطي، مينع، يضر، (تتجِه إليه كل تلك األفعال 

ميتاز خباصية اجلواز دون ) باحلذف(هذا النوع من التحويل  أنَّ املُالَحظو

فتصنيفه . الوجوب، أي أنّ فيه مساحة حرة إلمكانية استخدامه يف اللغة

  .اإلبيستيمولوجي يخدم عملية حتليل التراكيب على عتبة البنية العميقة

  التحويل إىل األمر -6ب

)حلاالت التحويل املمكنة( تصنيفا خاصاً التحويل إىل األمرنعتبِر تصنيف 

  :لثالثة أسباب مهمة، على األقل بالنسبة للنظرية التوليدية التحويلية، و هي

أنّ الفعل، يف صيغة األمر، ال يعود إىل اآلمر، بل يعود إىل هذا األخري -

؛)يفعلَ كذا(أنْ ) فالنا(آمر  -أو -أقول: فعل مضمر، حنو

و ذلك ما يعيدنا إىل . )األمرية( مضمر يف كل األحوالأنّ الفاعلَ -

1º]شم س[و إىل فكرة  دور - θفكرة 

لُه يتضمن نوعا ثانيا من لتعدي، مما يجعأنّ الفعل يحتمل اللزوم و ا-

تقديره (فإذا اعتربنا أنّ فاعل فعل األمر ضمريا مستترا . التحويل

  :مثل كتابات نوام تشومسكي، من املسألة ينظرللتفصيل يف هذه  - 1

Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and
Binding, Linguistic Inquiry Monograph 6, MIT Press, 1982.
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، فال حديث ممكن )أو املؤنثاملخاطب، املفرد أو اجلمع و املذكر 

بفضل ألنه مستمر يف الوجود  عن حتويل إىل األمر عن طريق الفاعل

إذا اعتربنا اإلضمار شكال من ، اللهم اإلضمار وال غىن للفعل عنه

يف  (نتقال من الظهور اإللكن األحرى أن نعترب . ذلك اإلستغناء

حتويال قائما على  )يف الصيغة األمرية (إىل اإلضمار  )الصيغة اإلقرارية

ضرورة وجود الفاعل باستحضار معناه ولو  (ظاهرة الرتبة النحوية 

عدم ذكر الفاعل  (وليس على عملية اإلضمار  )من دون لفظه

سناد الفعل إىل فاعله من إفالظاهرة الرتبوية أحفظ لوظيفة . )بلفظه

واملعىن النحوي  (كيب عملية اإلضمار يف التأسيس للمعىن العام للتر

فما اإلضمار، يف الواقع، إال آليةٌ أرادتها اللغةُ . )على اخلصوص

مرتبطةً بالتصريف إىل األمر للتفرقة بينه وبني صيغيت املاضي 

ولعل تلك اإلرادة متعلقة باحلركية التواصلية اليت تقصر . واملضارع

التصريف إىل الكالم على شريكي عملية التواصل دون غريمها، بينما 

 بِرخاملاضي واملضارع يضيف عنصرا ثالثا يتواصل به الشريكان بأن ي

وذلك كله قائم على حقيقة أنّ التصريفات . أحدمها اآلخر عنه

Flexions(الزمنية والضمريية لألفعال temporelles et

pronominales(  غري كافية لوحدها للفصل بني األمر من جهة

جهة أخرى، يف عموم اللغات الطبيعية  منضارع وبني املاضي وامل

هذا  .فاألمر ليس خربا، على عكس املاضي واملضارع.)البشرية(

أما إذا كان االعتبار متوجها إىل املفعول به، فإنّ، . بالنسبة للفاعل

.حذف جائزاألخري يف صيغة التركيب األمرية؛ و هو  اهنا، حذفا هلذ
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  التحويل بالترتيب -7ب

رابح بومعزة، استنادا ) التحويل بالترتيب(إىل هذا النوع من التحويل  أشار

و هو ما قَدمنا له يف حديثنا عن العالقة بني التحويل وبني . 1إىل سيبويه و اجلرجاين

2.التركيب األساس

  أنواع التحويل األخرى -8ب

البحث من رصيد ) عدا التحويل إىل األمر(إذا كانت أنواع التحويل السابقة 

، فإنّ النظرة التوليدية التحويلية احلديثة توسع )العريب(النحوي و البالغي التراثي 

  :من معىن التحويل، انطالقا من التركيب األساس، إىل

  الصيغة املبنية للمجهول؛-

  الصيغة االستفهامية؛-

  الصيغة التعجبية؛-

  الصيغة النافية؛-

  الصيغة النافية اجلازمة؛-

...الناهية؛ الصيغة -

اكيب البنية العميقة للصيغ و التر(مفهومه، أنواعه، صوره : التحويل يف النحو العريب ،رابح بومعزة - 1

.73ص  ،2008: ط ،األردن ،عامل الكتب احلديث و جدارا للكتاب العاملي ،)احملولة
.من هذه املذكرة 199و  185ينظر ص ص  -2
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  قواعد إعادة الكتابة التركيبية و التحويلية - جـ

إعادة الكتابة التركيبية - 1 جـ

  :نبين ذلك يف املثال التايل

  )ج(  .أَكَلَ الْولَد التفَاحةَ

  ]أَكَلَ الْولَد التفَاحةَ= [ج

  ]الْولَد أَكَلَ التفَاحةَ: [ و يمكن تعديله إىل 

]]SV[(SN)[= ج 

[= ج  ]SN1] [(SN2) + V[ [

X1         :حبيث = SN1

X2 = V

X3 = SN2

X4= تصريف الفعل 

  :و من ذلك، نستخلص ما يلي

.X1+X2+X4+X3= ج 

1إعادة الكتابة التحويلية - 2جـ

  :'ج حتول إىل ج

Noam: ينظر - 1 Chomsky, Structures Syntaxiques, trad. Frç.: Michel

Braudeau, Ed. du seuil: 1969 (Ed. Or. :1957), p 130.
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  . ]طَرف الْولَد أُكلَت التفَاحةُ من= [ 'ج

X1) + من طرف+ (X2+X4+X3= ' ج

  :و التحويل يكُون كاآليت

  'ج ج 

]X1+X2+X4+X3[]X2+X4+X3 ) +من طرف + (X1[
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  مفهوم القدرة التوليدية -4-1

:1على معيارين، مها ةيديالتولتقوم القدرة 

  معيار الصحة التركيبية املولَّدة و احملولَة؛-

.معيار عدم التناهي العددي إلمكانات التراكيب احملولة-

و بني ) اللسان( و تتمثل تلك القدرة يف الربط بني اخلاصية التوليدية للغة

هذا األخري صيغة حمولة '' استخرج''كلّما ) الكالم(اخلاصية التحويلية لدى املتكلِّم 

  .النظري اللغوي تركيباً أساسياً'' التجريد''مما يعتبِره 

، يدخل  M(2(على منط رياضي '' الصحة''و قد بنى تشومسكي معيار 

إذا '' الَ''حنويا، و فصيلةَ  )P(إذا كان'' نعم''فينتج فصيلةَ املَخرجِ  )P(بتركيب 

قادراً على توليد  )M(و ذلك، يجعل من . (agrammatical)غري حنوي  )P(كان 

و تأيت تلك احملدودية من . بالرغم من حمدوديته (Pn)عدد غري متناه من التراكيب 

  .كنة يف لسان مامالتراكيب احملولة امل استحالة تصور و تعداد كل

أثر التحويل على الترابط التركييب -4-2

من خالل  الترابط التركييبحناول إجالء بعض مظاهر أثر التحويل على 

  :املثالين النموذجيين التاليين

دار  ،عبده الراجحي.: و تق. مر ،اللغة و أنظمتها بني القدماء و احملدثني ،النجار نادية رمضان - 1

.177-176ص ص  ،مصر ،اإلسكندرية ،2004: ط ،الوفاء لدنيا الطباعة و النشر
2 -http://pageperso.liv.univ-mrs.fr/~alexis.nasr/Ens/…Introduction à la

Linguistique-Syntaxe,p16.
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املثال األول

يف الصيغة نعتبِر أَنّ عالقة اإلسناد اليت كانت قائمةً بني الفعل و فاعله، 

، مل تعد كذلك يف الصيغة احملولة، ألنّ ربطَ )البناء للمعلوم(األساسية للتركيب 

غري قائم من ناحية الداللة '' الكتاب''و نائب فاعله '' قُرِئ''الفعل املبين للمجهول 

  .النحوية اليت تربِط فعالً بفاعله

املثال الثاين

.قَرَأ محمد   كتَاباً

ارتباط 

   اإلسناد

ارتباط 

   التعدية

)التركيب األساسي(

ذهاب ارتباط 

   اإلسناد

إحداث 

ارتباط 

جديد

دمحم   فطَر نم   تَابل(   .قُرَِئ الْكوالتركيب المح(

)التركيب األساسي( .ذُ الدرسكَتَب التِّلْمي

فعل ماض
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يف هذا املثال الثاين، يصعب احلديث عن إسناد الفعل إىل فاعله، ألنّ النفي 

فال وجود شرعي . يبطل العالقة بني إجنازية الفعل و بني الفاعل النحوي هلذا األخري

  .لفاعل داليل حقيقي، و إذاً ملسند إليه

كما يمكن توسيع ميدان التدخل الرابطي يف التراكيب إىل مسألة االلتباس 

 خري دليل على ذلك كون الترابط 1)1''(فاملثال . الداليل اليت ذَكَرنا فيما سبق

وبني '' اإلضافات''نعيت بني  فالترابط، يف . و  يختلف فيه بني الصيغتني 

شركة ''، لكنه يربِط بني )نعيت(، بينما هو كذلك من النوع نفسه ''احملدودة''

Quafco''  يف '' احملدودة''و بني.

.من هذه املذكرة 196ينظر ص  - 1

)التركيب المحول(

   ال إسناد

سريذُ الدكْتُبِ التِّلْمي  لَم.

صــــيغة 

مضـــارع 

   )مجزومة(
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  مفهوم السعة التحويلية -4-3

صرحيا يف األدبيات اللسانية، إالّ إننا  السعة التحويليةمل يأت مفهوم 

و نربط كنه هذا املفهوم بالتصور التوليدي . استقرأناه منها، فعلّمناه ذه التسمية

إىل مشولية النحو  (LI)التحويلي الذي يجتهِد يف إجياد معرب للخصوصيات اللسانية 

:UG)العاملي  Universal Grammar) .ر أنّ كل األلسن فالظاه(LIn)  متقاست

املَحاوِر األساسية للتحويل، لكنها تختلف يف بعض صور التحويل داخل تلك 

أنّ مسألة التحويل  -مقاربةً منا للطرح التشومسكي–و من مثّ، نعتبِر . املَحاوِر

ابعا تدخل إىل الدراسة التحويلية التوليدية من منافذ ثالثة، تتتابع فيما بينها تت

  :سلّميا، على النحو التايل

و هي بذلك جتد متركزها . (LIn)تشمل كل األلسن السعة التحويلية ـف

هلذا السبب جيب تصور آلية إبيستيمولوجية، و تنظيمية تصنيفية، . UGيف جمموع 

.UGيف منظومة  (LIn)ومنطقية إلدخال خصوصيات الصور التحويلية لـ 

)المحاوِر(GUاخل دتحويل 

)رصوال(LIاخل دتحويل 

السعة التحويلية 
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نبين هكذا مسألة من الناحية العملية، حناول، ههنا، مقاربة تداعياا  يو لك

:1بتوضيح املسافة املاهيتية بني املفهومني املذكورين، و مها

  مفهوم املَحاوِر؛-

  .مفهوم الصور-

فتأيت تلك املسافة موزعةً لعناصر املفهومني، و على أساس مقارنة بني لغتني 

ذلك كنموذج للتعريف و للمقَارنة، و (L2)و فرنسية  (L1)خنتارمها، هنا، عربية 

  :من خالل اجلدول التايل

الصوراحملاوِر

  :حتويل حنوي-1

(L2)فرنسية (L1)عربية 

هولمن املعلوم إىل ا

من اإلثبات إىل النفي أو اجلزم

من طرف

  مل     

  لن    

Par

ne / pas

ne / jamais

):أ(حتويل إنشائي -2

من اإلقرار إىل االستفهام

من اإلقرار إىل التعجب  

هل

!هوأي رجلٍ 

الصيغة املقلوبة

(verbe- pronom)

Quel homme Ø!

  . منا) اصطالحية(املسميات جاءت يف حماولة مقاربتية  - 1
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):ب(حتويل إنشائي -3

من اإلقرار إىل أمر فعلي

من اإلقرار إىل أمر بالنهي  

 ـُم Øق

  ال   

lève- toi

ne … pas

:حتويل تصريفي-4

فعلي زمين

 أنا، أنت، (فعلي ضمريي(...

يكْتبØ كان

auxiliaire

Ø ـبكَتت

il écrivait

Flexion

j'ai écrit Ø

L2و  L1التشابه بني 

:حتويل استبدايل-5

معجمي

احلقول الداللية  

املرتلالدار

القطاحليوان

maison demeure

animal chat

:حتويل متديدي-6

)كاملفعول به(متديد الفضلة البسيطة 

املسند إليه باإلضافة، أو الصفة،  متديد

  ...)أو البدل،

الكتاب   

الكتاب األمحر

    .جاء أخي

.جاء أخي حممد

Le livre le livre

rouge

Mon frère est venu

Mon frère

Mohammed est

venu.
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بالقياس مع ما  (فالسعة حتدد على أساس من نوعية املعطيات التركيبية التالية 

:)يف اجلدول أعاله

 : مثال (L2إىل  L1إفرادية أو تركيبية التوظيف املعجمي يف اإلنتقال من -1

L1º)يف " من طرف" يف مقابل تركيب  L2يف "  par"إفراد 

ذكر : مثال (ذكر وجود التوظيف املعجمي من عدمه يف ذات االنتقال -2

L2(ºيف مقابل عدم ذكره يف  L1يف " هو: " الضمري

؛ مث الترتيب الرصفي وتركيبية التوظيف L1إىل L2نفسه، لكن من -3

وتوظيف معجمي مركب " إالّ" توظيف معجم واحد : L1املعجمي يف 

pas"ºو   ne" ومفصول بني املعجمني 

، بينما هي  L1غياب العالمة التصريفية احملددة جلنس الفاعل وعدده يف -4

، مث رتبة الفاعل؛ فهو متمركز يف أول  tمن خالل احلرف L2موجودة يف 

من خالل L1وموجود يف آخره يف "  je" من خالل الضمري  L2الكالم يف 

؛"ت"الضمري املتصل 

L2ºو L1حاالت التشابه بني -5

.L2إىل L1نفسه، لكنه تشابه نسيب ألن الرصفية فيه تتغري من-6

من الصيغة األصلية إىل الصيغ احملولَةُ L2و L1حتديد طريقة اإلنتقال بني -7

.املطروحة
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وميكن تصور أمناط من هذه النقاط بوضع منهجية معقلنة تصنف مستويات 

L1ت التشاية واخلالفية بني التدخل الدراسي اليت من شأا تغطية معظم احلاال

.)¿! أمكنإذا (، أو كلها L2و
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نستهل اجلزء التطبيقي لعملنا احلاضر بأن نوضح فيه بعض املعامل التحديدية 

ألجل ذلك، .لسريان الكالم القرآين و بنائه التركييب و النصي، و كذا منطلقه الداليل

األول خاص بالتركيب والثاين  :نيو حتليلي نيوصفيلسانيني  فصلنيارتأينا أن خنصص له 

  .خاص بالنص

كتابة نص اآليات الكرميات يف منت هذا العمل يف أمكنة رأينا فيها و قد أعدنا 

  .أمهية العرض النصي من حيث التسهيل املنهجي الذي يقرب النص من مادة التعليق عليه

كما كان من باب االختصار أنْ نعرِض صورة إعرابية واحدة أو صورتني من 

رتبطة ارتباطا مباشرا بداللة البنية العميقة مجمل ما توفّر من صور اإلعراب املتعددة و امل

  .لتراكيب اآليات أو جملها

  :على اجتاهني، مهاو يأيت التحليل 

. داللة، مبا فيها الداللة النحوية وداللة سيميائية اخلطابال: األول جتاهاال-

  : ويتفرع إىل

السطحية و هو تعريف يأيت به السياق القرآين و البنية : التعريف الداليل

، باهللا تعاىل، باحلق، )القرآن(فالداللة التعريفية ختتص بالكتاب . لتراكيبه

باملؤمنني، بالكافرين، باملنافقني، بالشيطان، باألهلة، باإلميان، 

....باحلُرمات،

و هو حوار، أو تبادل تواصلي بني اهللا تعاىل و بني : ستوى احلوارم

مؤمنيهم و كافريهم، مث حوار  ، و حوار اهللا مع الناس)ص(رسوله حممد 
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و احلوار نوعان . مع تلك الطوائف من الناس نفسها) ص(الرسول 

  :تواصليان، مها

حوار مباشر؛  

حوار غري مباشر.  

فاحلوار املباشر يتشكَّل عرب الصيغة اخلطابية املباشرة بأن يقصد اهللا بالكالم 

¡)كـالكتاب؛ مبا أُنزِل إلي كـذل(ب باإلشارة إليه باملخاطَ) ص(نبيه 

، )اآلخرةإن كانت لكم الدار  قُلْالذين آمنوا؛  بشرِو (بأمره مباشرة أو

يا (بأمر إحدى الطوائف بصفة ندائية مباشرة حتمل صيغة أمرية و ناهية أو

و احلوار غري ) أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و امسعوا

س من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهللا، فكأمنا يقول اهللا و من النا(املباشر 

، و منه أيضا ي غري )اشرِ نفسك ابتغاء مرضاة اهللا: تعاىل يف هذه اآلية

ال جتعلوا قلوبكم : لكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم، و املعىنو(مباشر 

  )القرآن وةتكسب السيئ من الشعور و من اإلميان مبا يتناىف ودع

 كر متواز يف نص سورة البقرةباملقابلة، أي مقابلة الشيءضده يف ذ.  

  :و هي نوعان

فْكُ/ كافر، إميان/ مؤمن: نوع ثنائي؛...، ر  

منافق/ كافر/ مؤمن: نوع ثالثي.  

و هو يف شكل عرض تارخيي عن أقوام سبقوا عصر : اخلطاب السردي

  :او قد جاء ذلك يف صيغتني صرفيتني، مه). ص(الرسول حممد 
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 صيغة الغائب، و هو الشكل التارخيي البحت املسبوغ بلون

  احلكاية؛

 صيغة املخاطَب، بأنْ خياطب اهللا تعاىل اليهود املعاصرين للرسول

عرب تاريخ أسالفهم الذين ضلّوا و تركوا أحفادهم يف حال ) ص(

  ذين كانوا عليهما؛لالكفر و العنت ال

  :منطني، مهاو قد جاء السرد، على ما يبدو، يف 

 ج، بأن حيكي اهللا يف سياق واحد عن حقبة عيسى و عنسرد مزدو

  ؛عليهما السالم)87آية (حقبة موسى 

 سرد متداخل، و هو ما أشرنا إليه من ربط حالة األحفاد حبالة

  األسالف؛

الصيغ الصرفية و النحوية، و هي:  

؛أنتم: املخاطب بضمري اجلمع  

؛هم: الغائب بضمري اجلمع  

ري و توبيخ أمم الكفر و العنت، باستعمال األول عند تذكو ذلك 

و هو أغلب . باستعمال الثاين يف حالة وصف مآل هؤالء بعنادهمو

إىل اآلخر يف السياق التوظيف، و أبرز ما فيه االنتقال املباشر من الواحد 

  . )مثال 123آية(الواحد 

للداللة على األ: األمساء لتعمقوله تعاىلمر، و ذلك يف مثل است :

الفتنة أشد من القتل، فالفتنة و القتل امسان يعود تركيبهما يف هذه و



224

فالقتل أمر و اجتناب . اآلية إىل داللة األمر بالقتال لتجنب الفتنة

  .الفتنة أمر

من و'': الدالة على أمر ترغييب أو غريه يف مثل قوله عز و جلّ: الصفة

هي مبثابة التفاضل املرغَّب '' سنأح''فصفة . ''أحسن من اِهللا صبغةً

و قد جاءت كل هذه الصيغ . فيه ذه الصيغة اآلمرة غري املباشرة

النهي ضرورة اخلطاب احلواري، و لألمر ول) النحوية و الصرفية(

.النفي، وكذا لألمر غري املباشرو

.البقرةوفيه احلديث عن الترابطني التركييب والنصي يف صورة :االجتاه الثاين-

و هذه الترابطات على أساس التصنيف التجزيئي  دالالتو يكون وصف تلك ال

  :للكالم التايل

  جملة

  تركيب

  نص







-

-

-
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:1جاءت تفسريات عديدة هلذه احلروف املتقطعة، فدلّت على

  ؛أُقِْسم بـ امل: قسم-

  خرب؛: ،....مبتدأ، ذلك: الَم: ابتداء-

  ؛قُلْ الَم: مفعول-

:2أنها رؤوس كلمات، على حنو-

حممد؛: م/ جربيل: ل/ اهللا: أ  

أرى؛ ،أعلم: م/ اهللا: ل/ أنا: أ  

جميد: م/ لطيف: ل/ اهللا: أ.  

.4، فال حملّ هلا من اإلعراب3أنها من املكتوم الذي مل يطْلعِ اُهللا عباده عليه-

، يف واقع األمر، أنْ يأيت لفْظٌ يف كالم، أياً كان، منفرِداً أو مركَّباً، دون يستحيلو

–ة فتاء التأنيث الساكن. مبتور من دور وظيفي تركييب معينوهو أنْ يدلّ على معىن 

من اإلعراب، فإنها حتتفظ بوظيفة تتمثّل يف حتديد اجلنس  ، و إنْ مل يكن هلا حملٌ-مثال

¡2004: ط ، ،طنطـا  ،1ج ،دار الصحابة للتـراث  ،فتحي الدابويل: دميوتق اجعةمر ،إعراب القرآن الكرمي، جمموعة -1

.23ص
.97ص  ،اإلمام حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب ،زهرة التفاسري -2
.96نفسه، ص  -3

¡2004: ط ،طنطـا ، 1ج ،دار الصحابة للتـراث  ،فتحي الدابويل.: دميوتق اجعةإعراب القرآن الكرمي، جمموعة؛ مر -4

.23ص

}1{ الــم
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ناد األفعال، أو الصفات، ن مقابِله املذكّر يف إنشاء املعىن و إساملؤنث و بيانه ع

  .املوصوالت إليه، و اليت تكون من قبيل املعربأو

فكيف املقاربة بكالم . و إذا كان كالم الناس قابال للنقص يف الشكل و املضمون

  !؟مليه و سلّمساوي أنشأه اهللا تعاىل و أوصله إىل الناس على لسان نبيه حممد صلى اهللا ع

حبدود فهمنا  -لذلك منيل إىل القول الذي يعطي لتلك احلروف اليت نراها متقطعة

) حنوية(وظيفة تركيبية  -البشري القاصر، و حبكم السرية اليت أحاطتها ا اإلرادة اإلهلية

2اآليات من (و يضعها ضمن اخلطية الداللية لتركيب اآليات األوىل من سورة البقرة 

).5إىل 

) ص(مباشرا بني اهللا و بني رسوله حواريا فإذا اعتربنا معىن القسم، أصبح اخلطاب 

  :و يف األمر براغماتية تواصلية على أساسني مها). ص(بدأه عز و جلّ بإصدار أمر للنيب 

  ال يعلَم الكتاب؛) ص(أنّ النيب -

عدالة ما حيتوي فهو يعنى حبقية الكتاب و . م جللسأنّ األمر الذي يلي القَ-

من معان.  

) ص(را بني اهللا و بني نبيه و إذا اعتربنا معىن املفعولية، كان اخلطاب حواريا مباش

جهله جهله بِوجودها قبل نزول اآلية وأمره بأنْ يقرأ احلروف املتقطعة بالرغم من  بأنْ

  .ملعناها املكتوم عنه
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ما ال يعلَم  ناحلروف املقطعة من ضمإذا اعتربنا معىن االبتداء، فالقصد أنّ تلك مث 

. صياغتها داخل السياق القرآين معناه و يعجِز عرب قريش و ما حوهلا عن اإلتيان مبثل

  ).ص(يدخل ذلك أيضا ضمن اخلطاب احلواري املباشر بني اهللا و بني نبيه و

األول من  اليت جتعل التركيب) الَم(فباستثناء حالة االبتداء للحروف املقطعة 

  :السورة يتكون من

  ''يوقنون... أمل، ذلك الكتاب ال ريب فيه'' : مجلة أوىل-

  ،''أولئك على هدى من رم و أولئك هم املفلحون'' : 2مجلة -

ولسورة البقرة على وجه التحديد، لسور القرآن الكرمي  ،دبيات اإلعرابيةوجدنا يف األ

كلها ذكْراً، و لكن ال نفصل يف التحليل عديدة نوردها ) حنوية(تصورات تركيبية 

  .اللساين إال يف بعض منها

 نيقتى لِّلْمده يهف بيالَ ر ابتالْك كونَ } 2{ذَليمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينالَّذ

نزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ والَّذين يؤمنونَ بِما أُ} 3{ الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ

}4{ من قَبلك وبِاآلخرة هم يوقنونَ

للمتقين دىه يهف بيال ر تابالك هذا  ذلك...

خبر  بدلمبتدأ
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رٍ  تقديره اسم قائم على تأويل إىل مضم) 4إىل  2من (فإعراب هذه اآليات 

، يكون يف مجيع األحوال الثالث املذكورة أعاله مبتدأ أوال يستشف ''هذا''اإلشارة 

'' ذلك''، أو مبتدأ منفرِداً يكُون خربه اسم اإلشارة ''...ذلك''خربه من داللة العبارة 

ناه مما مل تارةً أخرى، مع تبادل وظيفة البدل بينهما فيما استخلص'' الكتاب''وتارةً، 

و هو . 1يذْكَر يف املرجع الذي أَخذْنا منه هذا التصور التركييب للبنية العميقة لآليات

تصور نقف عنده ههنا، و ال نفصل فيه من حيث التحليل التوليدي التحويلي ألن 

  .النحوية-القائم يف القراءات املختلفة أوسع مما تتسع له هذه املقاربة الدالليةالتأويل 

بريوت،  ،دار و مكتبة اهلالل ،1ج ،حممد أمحد قاسم: رحو ش قيقحت ،إعراب القرآن ،أبو جعفر أمحد بن إمساعيل النحاس -1

.18ص  ،1:2004ط ،لبنان

للمتقين دىه يهف بيال ر تابهذا    ذلك  الك...

2خبر2مبتدأ1مبتدأ

1خبر

للمتقين دىه يهف بيال ر تابالك هذا  ذلك...

بدل  خبرمبتدأ

للمتقين دىه يهف بيال ر    تابالك    ذلك...

''هو''أو خبر لمحذوف تقديره 2خبرعطف بيانمبتدأ

1خبر
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الداللية أوردنا منها وظيفة اخلرب -أوجه عديدة للوظيفة النحوية'' هدى''و لكلمة 

  .''هو''الثاين و وظيفة خرب حملذوف تقديره 

  :حتتمل قراءتني، مها 2و احلاصلُ أنّ اآلية 

- يهف بيالَ ر ابتالْك كذَل نيقتلْمى لده...  

-يالَ ر ابتالْك كذَل ب نيقتلْمى لده  يهف...  

للمتقين دىه يهف بيال ر  تابالك  ذلك...

''هو''أو خبر لمحذوف تقديره 2خبربدلمبتدأ

1خبر

للمتقين دىه يهف بيال ر  تابالك  ذلك...

''هو''أو خبر لمحذوف تقديره 2خبرنعتمبتدأ

1خبر

للمتقين دىه يهف بيال ر  تابالك  ذلك...

''هو''أو خبر لمحذوف تقديره 2خبر1خبرمبتدأ

حال 
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  :، همت بِذكْرِ أمرين، مها4إىل  2و عليه، فإنّ اآليات، من 

عنده عز و جل،  منالتعريف بكتاب اهللا املرتَّه عن الريب، و يف أنه كتاب -

  هدفُه هداية املتقني؛

تعاليم إميانية التعريف خبصال املتقني الذين يهتدون مبا يف ذلك الكتاب من -

دية، و تكافلية اجتماعيةقَعدية، و تعب.  

¡العطفو الوصلبينها بـ كما يشتمل هذا املقطع القرآين على ثالث آيات فُصل

بالوصل (يخضع هلذا التقسيم أن  التركيبتان التركيبيتان اللتان تفرضان على امها األدو

لكن . 4إىل اية اآلية  2من أول اآلية  و أن يحملَ داللة واحدة متواصلة) بالعطفو

فالوحدة الداللية تتوسع . هلا مبتدأ و ما بعدها خرباً'' امل''م قد يتغير إذا اعتربنا هذا التقسي

.1باالبتداء إىل اآلية 

هذه اآلية تؤسس للصفة الشاملة ملن أُسنِدت إليهم األفعال املذكورة يف اآليات 

  .ابتدائيةتعريفية تكون صفة '' املتقني''، بينما ثوابيةفهي صفة . السابقة

  :يهدي إىل أحد األمور املتفرعة التالية التعريفـف

}5{أُولَـئك علَى هدى من ربهِم وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ
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  تعريف: صفة ابتدائية

  صفة نهائية

  جزاء        ثواب                

  )نفاق)    (كُفْر)                   (إيمان(     

 لَـِئكى      ُأودلَى هع      هِمبن رم  و    لَـِئكُأو    مه   ونحفْلالْم

مبتدأ
)اسم إشارة(

جار و مجرور 
متعلق (

بمحذوف خبر 
ثابتون ''المبتدأ 

)''الهدى على

جار و مجرور 
متعلق (

'' آت'':بمحذوف
  )نعت لهدى
+

مضاف (ربهم  
)و مضاف إليه

عاطفة

مبتدأ
)اسم إشارة(

ضمير فصل 
ال محل له 

  من اإلعراب
+

أو مبتدأ  
وخبره 

''المفلحون''

خبر 
مبتدأال
''أولئك''
)الثانية(

''أولئك''خبر المبتدأ 

  )األولى(

سابقةجملة معطوفة على جملة استئنافية



 

234

  :تركيبا منفصالً عما سبقه من مجل و تراكيب لسببني، مها 5شكّلت اآلية 

- بقما س تركيبية قّفو4عند آخر اآلية ) 4إىل  1آيات (تº

البناء ، و هو )''أولئك'': امسي(ارتباط إسنادي ـب 5استهالل اآلية -

  .هنا الذي يفْتتح به الكالم ضروريالتركييب ال

، و ذلك يف صيغة )ص(و فيها أيضا حوار مباشر بني اهللا و بني رسوله حممد 

و املخاطَب، عندما يتحدثُ إليه عن غريه، يشار إىل موضوع . كـأُولئ: املخاطَب

فهو بذلك أحد آليات الربط ). اسةبالنسبة لآلية حمل الدر: هم(احلديث بالضمري الغائب 

املتمثِّلة يف االمسية  هذه الصيغة يفكما نقرأ . التركييب املباشر بني سابق الكالم و الحقه

. تصريف معنيي اهلداية و الفالح طريقة غري مباشرة لتحقيق األمرِ من اهللا و الترغيب فيه

ا هنا ظهرت بداللة املُطْلَق املُعبرِ فإن جاءت بصيغة التفاضل فيما قدمنا من مثل، فإنه

تارةً ) هم(تارة، و بالرابط الضمريي '' على''عنها بعلو الشأن بواسطة الرابط اخلافض 

اهلُدى من جهة، و إىل  حاليةو ذلك التفاوت يف استعمال الروابط يعود إىل . أخرى

اهلدى و تعريف الفالح  و خري ما يؤكِّد ما نقول تنكري. الفالح من جهة أخرى وصفية

  .فاهلدى نِسبة و الفالح مطْلَق. ذين جاءا يف اآلية الكرميةلال

هِملَياٌء عوواْ سكَفَر ينإِنَّ الَّذ تأَأَنذَرمونَ هنمؤالَ ي مهرنذت لَم 6{أَم{
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 كان ما بينهما من كالمو . تبتدئ هذه اآلية بناسخ تأخر خربه إىل ايتها

و اخلطاب فيها حواري . وحدةً داللية تركيبيةً لذلك هي تشكِّلُ. اعتراض و عطف

. عن طرف ثالث يأيت يف صيغة الغائب وجوباً ، يتحدث)ص(بني رسوله بني اهللا ومباشر 

و داللة املخاطَب ). اآلية نفسها(فداللة املخاطب تكُون يف احلدث الكالمي اإلهلي 

و داللة موضوع ). -ص–الدال على الرسول ('' أنت''تكون يف ضمري املخاطَب 

خل الرسالة فكأنما املوضوع حمصور دا. ''هم''اخلطاب تكون بالغائب املمثَّل بالضمري 

يف ) -ص–الرسول (و يكون املخاطَب ). اهللا(اخلطابية اليت بدورها تعرف باملخاطب 

  :ذلك كله يتوزع على حنو التصور التايلو ،اجلهة املقابلة

هكذا، نرى كيف أن التعريف باملخاطب و حتديد موضوع خطابه جتليا من 

فَعلم املخاطَب من خالله و كان ملْزِماً لربوزه، غري ). اآلية(خالل احلدث الكالمي 

أنه فَصل املخاطَب مستقل عنه، ذلك أنّ املخاطب مل يذْكَر باالسم أو مبا يعود إليه و 

و ذلك ما يؤسس لوظيفة . بالضمري العائد إىل هذا األخريعن الرسالة عضويا عنه و

  .يف احلوار املُباشرة

المخاطب

)الرسالة(الحدث الكالمي :اآلية

هم=الموضوع 

المخاطَب
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فكل ذلك يطفو على التحليل اإلعرايب لتركيب اآلية الكرمية، على حنو ما هو 

  :مبين يف اآليت

 ِإن ينكَفالَّذóÜواْ ر اءوسهِملَيع     ءتََأنذَرÜÜÜهÜÜم

حرف 
ناسخ 
شبيه 

بالفعل، 
للتوكيد

اسم 
موصول 

مبني 
في 

محل 
نصب 
اسم إن

فعل 
ماض

فاعل

صلة 
الموصول

خبر 
مقدم 
مرفوع

جار 
ومجرور 
متعلِّق 
بسواء

حرف 
مصدري

فعل 
ماض

مفعول فاعل
به

في مصدر مؤول 
محل رفع مبتدأ مؤخّر 

)سواء: خبره(

جملة اعتراضية

في '' إن''خبر : الجملة
محّل رفع

جملة معطوفة على الجملة 
االعتراضية في محل رفع

      رـْذ الَ      يْؤمنُونمÜهَأم       لَم       تُـن

عاطفة

حرف 
نفي 

وجزم 
وقلب

فعل مضارع 
+ مجزوم 

فاعله ضمير 
مستتر 
تقديره 

''أنتَ''

مفعول 
به

نافية

فعل مضارع 
مرفوع 

بثبوت النون
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ثِّلُ لداللة حنوية مماهذا اإلعراب ي إىل بنية عميقة خاصة و لآلية إمكانات . حالَة

نا ألنّ فيها توسعاً حتليليا تميزها، ال نذكرها هداللية أخرى، لكل واحدة منها بنية عميقة 

  .بينها ال يتِسع له املقام يف هذه احملاولة التطبيقية النموذجيةفيما مقارِنا و

تواصل هذه اآلية اخلطاب احلواري املباشر القائم بني اهللا تعاىل و بني نبيه حممد 

.  اآلية السابقة و ما قبلَها، لكن بإضمار املخاطَب و عوده إىل الضمري املذكور يف)ص(

  :الظاهر أنّ هذا اإلضمار كان الزماً لألمور التاليةو

ين ما قبلَها، و ذلك بالضمري الغائب و ب 7مدى الربط الداليل بني اآلية -

الذين مضى ذكْرهم '' ال يؤمنون''و الذين '' الذين كفروا''العائد إىل ) هم(

  يف اآلية السابقة؛

).7(ذكْراً و يف مطلع اآلية يف الصيغة اإلسنادية الفعلية '' اهللا''بروز الفاعل -

ب منو قد جاء كذلك لما لعالقة اخلطاب باملخاط ع املفارقة أمهية يف وض

ففي اآلية . 7و  5بني أهل الفالح و بني أهل العذاب الواقعة بني اآليتني 

يف صيغة إسنادية فعلية كما هو احلال يف اآلية ) ربهم(مل يأت ذكْر اهللا  5

أما املفلحون فمنخرطون و مدمجون يف اهلدى بأنْ وصف حالُهم مبعىن . 7

فداللته داللة االشتمال . ''على''ل عليه احلرف االحتضان الذي يد

و أما الكافرون فبينهم و بني ). ''من ربهِم''(االحتواء من اهللا تعاىل و

يمعظ ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهمع اللّه مت7{خ{
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'' ـلَ''اإلحلاق الذي يدل عليه احلرف العذاب مسافة يلغيها اهللا تعاىل مبعىن 

)''ميفو). ''لَه يف أنّ للكافرين حق نل تلك املسافة كامأص  إنذارهم باحلق

  ؛''ال ريب فيه''الذي '' الكتاب''الذي جاء يف 

سمع، (، و العضوية )قلوب(باحلواس املعنوية '' ختم''اختصاص الفعل -

و االختصاص ال يقع . ألنها منتهى التصديق أو التكذيب بعد العقل) أبصار

و لو يحمل صورة الغائب ) القلوب، السمع، األبصار(إالّ على مفعول 

فيما هو متاح يف اللغة العربية على (أو مبا يعود إليه ) 7يف اآلية (ذُكر بامسه 

).اخلصوص؛ كالضمري و اإلشارة و حنومها

  :ما يلي 7هذا، و نالحظ أيضا يف اآلية 

-املخاط كْرقُلْ(يف صيغة الغائب، و لو بامسه ) اهللا(ب ذأنا : أنا اهللا، أو: ملْ ي

على قلو مت؛...)؛...مأخ  

إليه، و يف  7يف رسالية مضمون اآلية ) ) ص(حممد (تأويل املخاطَب -

  ؛...)ذلك، (أو باإلشارة ) أنت(السابِق من ذكره بالضمري 

  :تضع مفارقة بني) بني اهللا و بني نبيه(رسالة اخلطاب -

 رفْض اإلنذار من اهللا على لسان دعم الواقع يف الدنيا و بفعل اخلت

  و إعالن الكُفْر من طرف من أُنذروا؛) ص(رسوله 

الوعيد بالعذاب العظيم يف اآلخرة.  
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  :فهنا، مفارقة ثنائية التصنيف

بني الدنيا و بني اآلخرة؛  

 م''بني جزاء؛''العذاب العظيم''و بني جزاء '' اخلَت  

 م''بني إظهار اجلزاء على احلواس يف معىنو إضماره عليها يف ''اخلَت ،

.''لعذابا''معىن 

'' اخلَتم''كما يمكننا استخالص معىن الغيب و العلم به من اهللا تعاىل حيث جزاء 

املُسلَّط على حواس الكافرين جاء يف الدنيا الطالع اهللا على عنادهم الالحق يف علمه 

ربط  فثمة. 3هذا، يشد شرعية داللته بالعود إىل ذكْره يف اآلية '' الغيب''و معىن . الغييب

.7و بالتأويل يف مطلع اآلية  3بالذكر يف اآلية '' غَيب''أحدثته كلمة  نصي

  :يسايِر الدالالت النحوية القائمة بني عناصره على النحو التايل 7فتركيب اآلية 

جملة استئنافية

ة على السابقةمعطوفجملة معطوف عليه

خَتَم لَى قُلُوبِاللّهعÜÜِهÜÜموعملَى سعÜÜ هِمارِوصلَى َأبع مهةٌ غشَاو

مضاف 
إليه

جار و عاطفة
مجرور 
متعلق 

بـمحذوف 
خبر مقدم

مضاف 
إليه

فعل 
ماض

لفظ 
الجاللة 
فاعل 
مرفوع

جار و 
مجرور 
متعلق 

óختَم: بـ

مضاف 
إليه

جار و عاطفة
مجرور 
متعلق 

óختَم: بـ

مبتدأ 
مؤخر 
مرفوع
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، أنّ التركيب اآلييت حيتوي )داللة حنوية(نالحظ، من خالل هذا البسط اإلعرايب 

فجمليتهما . (propositions)ن ا، و مها يف احلقيقة مجلت(syntagmes)على مركَّبين 

مستقلَّين من حيث إسناديتهما  و) فعلي و امسي(سنادين خمتلفين إلتعود إىل تضمنِهما 

فهما ). بالعطف يف األول، و بالنعت يف الثاين(اللفظي و التركييب  من حيث امتدادمهاو

تجزءان عن اآلية كلها على حنو من الشكل البنيوي اإذاً مركّبلي و يمن من نوع ج

  :العميق التايل

S :حيث prep1  ='' متةٌ.... خشاوغ''  

S prep2   =''يمظع ذَابع ملَه''  

Syntagme prépositionnel = S prep  =ليمكَّب جرم  

P   = كلها 7اآلية.  

و ملَه ذَابعيمعظ

جار عاطفة
ومجرور 

متعلق 
بمحذوف 
  خبر مقدم

مبتدأ 
  مؤخَّر

نعت

جملة معطوفة على الجملة االستئنافية

P

S prep2 S prep1
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Sprep1فهذا مثالٌ بارز يظْهر دور و مكانة و وظيفة أداة العطف القائمة بني 

جعلت من هي اليت ) Sprep2و  Sprep1(فتلك االستقاللية املوجودة بينهما . Sprep2و

، أي أنّ واو "التركييباخلروج" ـتلك الوظيفة و أداا يف وصف ما يمكن تسميته ب

، و ذلك على عكس العطف املزدوج Sprep2و  Sprep1عن  "خارجة"العطف تلك 

.العطف الداخليـبواوين عاطفيتين نسميهما حبكم ما قيل ب  Sprep1القائم داخل 

هو واضح يف اآلية، هو عطف جامع بني مجلتني مها أقلّ ما فالعطف اخلارجي، كما 

و ذلك يف (يمكن استصاغته يف مثل هكذا موضع و هكذا توزيع داخل البنية العميقة 

هي اليت ...) استئنافية، عطفية،(فالظاهر أنّ طبيعة اجلملة ). مقابل شبه اجلملة أو ما دوا

و شبه اجلملية  ة، و ليس تركيبتها اإلسناديةحتدد داخلية أو خارجية الوظيفة العطفي

  .حنومهاأو
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2
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  .نكتفي، يف هذا التحليل الداليل، بعدد منتخب من آي سورة البقرة

:20إىل  8آية 

  تعريف باملنافقني؛-

عذاب أليم، زيادة مرضهم من اهللا، احلُكم عليهم : تعريف جبزائهم-

استهزاء اهللا م، مد اهللا إياهم يف عمه من طغيام، خسارة  بالسفه،

جتارم، خروجهم عن زمرة املهتدين، وصفهم بالصم و البكم و العمي 

  املتمكِّن منهم، إحاطة اهللا م، وصفهم بالكفر؛

  .تعريف باهللا على أنه على كل شيء قدير-

  :تصنيف الناس إىل ثالثة أنواع، هي:20إىل  2آية 

  املؤمنون؛-

  الكافرون؛ -

  املنافقون؛-

و بني معىن '' املؤمنني''مقابلة بني معىن  :20إىل  6آية / 5إىل  1آية : ثنائية

الكفر، كأنّ املنافقني / اإلميان: فثمة اختصار أصناف الناس إىل ثنائية. ''الكافرين''

  .حمسوبون على الكُفْرِ
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صيغة الشرط و جوابه حتيل إىل اخلطاب احلواري بني اهللا و بني من  :23آية 

فهنا تعريف غري مباشر . و يف اخلطاب معىن التحدي املوجه إىل الناس. يدعوهم إليه

  .بالقدرة اإلهلية املتوحدة يف اإلتيان مبثل آي القرآن

:24آية 

  ما يف اآلية السابقة؛إحالة إىل اخلطاب احلواري بصيغة الشرط و جوابه، ك-

  تعريف بالعجز البشري؛-

  أمر مباشر بالتقوى؛-

.تعريف بالكافرين-

:25آية 

  ؛)ص(أمر مباشر من اهللا إىل نبيه -

  ؛إىل املؤمنني بعمل الصاحلات) ) ص(عن طريق النيب (أمر غري مباشر -

  .تعريف بثواب املؤمنني-

تفاهة التعريف باهللا و ما يقول، نفي : ''ما فوقها.... إنّ اهللا '' جزء من  ¡26آية 

  .قول اهللا تعاىلعن 

  :''الفاسقني... أما''جزء من  ¡26آية 

و يف املقابلة تعريف بكل  .مقابلة بني معىن املؤمنني و بني معىن الكفار-

  ؛منهم
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  .جزاء الكافرين-

:29-28آية 

  اخللق و اإلحياء و اإلماتة؛تعريف باهللا بقدرته على -

  خطاب حواري من خالل صيغة االستفهام؛-

خطاب حواري من خالل صيغة اإلسناد االمسي التعريفي باهللا يف اآلية -

29.

:38-30آية 

  سرد حول املالئكة؛-

  ؛)يف امللكوت(حوار جديل بني املالئكة و بني رم -

و الفعلية ) أعلم، العليم، احلكيم(التعريف بعلم اهللا األمثل يف صيغيت املبالغة -

  ؛)علَّم، علَّمتنا، أَعلَم(املصرفة 

  ؛)يف امللكوت(سرد حول آدم -

  ؛)االستكبار، اإلذالل(تعريف بالشيطان -

  أمر مباشر إىل املالئكة و إىل آدم؛-

  ؛)شيطان، إبليس(تعريف بتسمية الشيطان -

  يل الرباغماتية؛؛ و الرغد كلمة ذكرت من قب)رغد(تعريف باجلنة -

  ؛)مستقر مؤقّت(تعريف باألرض -

  تعريف بإمكانية التوبة من و إىل اهللا؛-
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  ).من ال خوف عليهم، من تبِع هدى اهللا(تعريف باملؤمنني -

:61-60آية 

  سرد حول موسى و قومه؛-

  التعريف مبعجزة احلجر و العيون اإلثين عشر؛-

  :صيغة األمر، و هلا اجتاهان، مها-

أمرهم عاىل أهل موسى باألكل و الشرب، وبأنْ أمر اهللا ت اجتاه مباشر

مث جاء أمر باهلبوط إىل . عن طريق النهي بأالّ يفسدوا يف األرض

فكل هذه األمور كانت يف اجتاه أهل موسى مع العلم بأنّ . مصر

يف العرض السردي القرآين '' داخلي''موضوع هؤالء هو جزء 

  لقصتهم مع موسى؛

راجتاه غري مباش ك األمر و النهي كل من نزل عليهم بأن يعين ذان

مث الناس ) ص(من معاصري حممد (القرآن من الناس ومن املؤمنني 

  ؛)قاطبة

صدور صيغة أمرية خاصة، داخل السياق السردي، متمثِّلةً يف احلديث عن -

فقد . ، علماً بأنّ األمر يتجه إىل خماطَب)موسى، قوم موسى(الغائب 

تصاريف املاضي ) ''اضرب''يف '' أنت''(توسطت صيغة ذلك املخاطَب 

استسقى، قلنا، انفجرت، (على اخلصوص  60املختلفة الواردة يف اآلية 

معد القاعدة ). لفهذا التمفصل الصريف و السردي من شأنه أنْ حيد
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التحويلية اليت جتعل السرد يتحكَّم يف التصريف و ال يكتفي التحويل فيه 

بأنْ يستبدل صيغة بأخرى على احملور االستبدايل أو أن ميأل فراغا وظيفيا 

أمهيتها ، و ذلك بالرغم من 1دور -  كما هو احلال بالنسبة لقاعدة 

ا يعمل داخل ذلك مهِمث إنّ هناك عنصراً ثالثا م. التركيبية التحويلية

فالرباغماتية يف . التمفصل أال و هو الضرورة الرباغماتية يف صياغة الكالم

دون غريها من مثل ) ضربا(تستدعي استعمال صيغة األمر  60اآلية 

ن صيغة املخاطَب يف ، أل)فقلنا أنْ يضرِب عصاه(أو ) فقلنا بضرب عصاه(

و يدعم هذا التصور اللساين عدم جدوى . ال حتتمل إالّ األمر) عصاك(

فبالرغم من أننا احتفظنا بصيغة ). فقلنا بأنْ تضرِب بعصاك(تراكيب مثل 

) استسقى(إالّ أنه وقع خلل بني سردية الغائب يف ) عصاك(املخاطَبِ فيها 

و األمر ) قريب بالنسبة ألمر الضرب) (ناقُلْ(القريب يف  ياضو بني معىن امل

و يحتملُ أيضا أنْ يكون ). بأنْ تضرِب(الذي أخذَ شكل املضارع يف 

على ) إذا جاز هذا التعبري( "املضارع -األمر"ذلك املاضي القريب و ذلك 

فعلية (مد من حكاية عن ماض بعيد يستحضر يف واقع احلديث اآلين 

يف صيغته املاضية ) قُلْنا(، أو أنْ يكونَ األمر بـ )قرآيناحلدث الكالمي ال

  هو ضرب من حكائية سردية حبتة؛

61يف اآلية ) و ليس العكس(حوارية جدلية بني قوم موسى و بني موسى -

 - موسى: بدأ ا السياق القرآين ذا االجتاه، مث سرعان ما قلبه إىل جدلية

.من هذه املذكرة 205ينظر اإلحالة ص  - 1
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وصوال ) أمر من قوم موسى إليه(رتيب فاالجتاه األول متيز بالت. قوم موسى

، و االجتاه الثاين انطلق من مساءلة موسى التعجبية لقومه )لقومه(إليهم 

أي  -أتستبدلون، (و انتهى إليهم يف صيغة املخاطَب ...) قال أتستبدلون(

فمن الناحية التحويلية االستبدالية، كان يمكن للسياق أن يأيت ). -''أنتم''

بعد أنْ قالوا له لن  -كذا و كذا–قال موسى لقومه و (مبثل صيغة 

فقد لعبت الرباغماتية دورها يف انتخاب ...). فادع لنا ربك... نصبِر

الصيغة اليت جاءت ا يف هذه اآلية، و املتمثِّلة يف ذلك التصريف إىل 

الذي ال يقف عند قصد قوم موسى، بل يتعداه ) و إذْ قُلْتم(املخاطَب يف 

بأن يذكرهم النص القرآين بأسالفهم و مبا عاندوا ) ص(ود حممد إىل يه

و إذا تصدر . نبيهم و ما أخذوا من جزاء بئيس من جراء فعلَتهِم تلك

الكالم يف مثل هكذا سياق استوجب تقدمي االجتاه األول على '' املخاطَب''

القرآين ة النص يمن حيث رسال )ص(الثاين فكان أكثر وقعا يف نفسية النيب

  .يف قرارة من كانوا موضوع اخلطابو خطابيتها التعليمية، و

يف األداء التحويلي عند  الرباغماتية و بناًء على ما سلف، نتساءل عن دور

تركيب الكالم، و عن إمكانية و كيفية إدماجها يف التصور النحوي التوليدي، و من مث 

.UGيف آلية 

  تعريف بالكفار؛-

  .جبزائهمتعريف -
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:62آية 

  تعريف باملؤمنني؛-

  تعريف بثوام؛-

و بين مقابِله يف  59يف اآلية '' الظاملني''هو رابط نصي بني معىن '' إنّ''-

فالربط هنا ربط داليل باملقابلة، لكن يبقى فاصالً ). املؤمنون( 62اآلية 

اآليتني السابقتني اليت اتصف ا جمادلو موسى يف '' الكفر''سياقيا بني حالة 

و الفصل يكون بني . 62يف اآلية '' اإلميان''و بني حالة ) 60-61(

.62يرية اآلية رو بين تق) 61-60(سردية اآليتني 

:66-63آية 

'' الغائب''سردية خاصة ألنها جاءت يف صيغة املخاطَب و مل تأت يف -

  كعادة السرد؛

ظاهر امللفوظ القرآين لآليتني حوارية غري مباشرة، أي من طرف واحد يف -

  :فاحلوارية تكون أصالً يف ثالثة عناصر خطابية عضوية، هي. 64و  63

 ب بضمريه عرب تصريف الفعل املسند إليهكر املخاطأخذْنا، (ذ

  ؛)رمحته(أو الضمري العائد إليه يف ) فضل اهللا(، أو بامسه يف )رفَعنا

كر املخاطَب بضمريه املتصل الذي حيتلءاتيناكم(وظيفة املفعول  ذ (

  ؛)عليكم(اليت يحملها اجلار و ارور '' فَضل''أو وظيفة التعليق بـ 
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 كر موضوع احلوار و اجلدل القائم بني اهللا تعاىل و بني اليهودذ

، أي باألحوال الفعليةاألسالف، و ذلك يف صيغة ما ميكن تسميته 

املمنت به من اهللا  أفعال أصبحت هي احلقيقة السائدة و اخليار

  ).توليتم(و املعارض به من اليهود ) أخذْنا، رفعنا(

  ).ص(أمر مباشر لليهود األسالف، و غري مباشر ليهود حممد -

ومل ) فَضلُ(يف صيغة االسم  -على وجه اخلصوص–جاءت الرباغماتية هنا -

  ).اضرِب( 60تأت يف صيغة الفعل كما يف اآلية 

اليهود األسالف و ذريتهم و عامة الكفار من (تعريف جبزاء الكافرين -

  ؛)العاملني

  ).اتعاظ املتقني باملوعظة(تعريف باملتقني -

:96-94آية 

أي عن طريق الرسول '' قُلْ'': مرعن طريق األ(حوارية جدلية غري مباشرة -

رده  بنيفاحلوار يكون بني قول و. بني اهللا و بني كفار اليهود) ) ص(حممد 

و قد جاء يف صيغة . ما بني متني املوت و بني عدم متنيه: اجلديل يف مثل

ويف صيغة الغائب بني  ،و بني اليهود) ص(املخاطَب احلوارية بني الرسول 

ألن اليهود هم الطرف الثالث يف احلوارية  ،)ص(اهللا تعاىل و بني نبيه حممد 

º)66-63ينظر حتديد اآليات (اخلطابية 

  ؛)عليم، بصري، قائم على عذاب الكافرين(باهللا  تعريف-
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عدم الصدق، ما قَدمت أيديهم من سوء العمل، احلرص (تعريف بالكافرين -

  ؛)على احلياة الدنيا

  ).''ما هو مبزحزحه'': العذاب الواقع وجوباً(تعريف جبزاء الكافرين -

:98-97آية 

على '': بملخاطَصيغة ا) (ص(حوار مباشر بني اهللا و بني رسوله حممد -

و هو يف الوقت ذاته حوار غري مباشر بني اهللا و بني كفار ). ''كـقلب

  ؛)''قُلْ''(اليهود 

  و يف ذلك مقابلة بني املعنيين؛. تعريف باملؤمنني و بالكافرين-

و يف ذلك أيضا ). العداء من اهللا(و جزاء الكافرين ) بشرى(ثواب املؤمنني -

  .مقابلة بني املعنيين

:104آية 

، أي )ص(مقابلة معنوية بني كفار اليهود و بني مؤمين الرسول حممد -

  مقابلة بني الكفر و بني اإلميان؛

هذه الصيغ تستدعي استعمال و .أمرية ندائية و ناهية 104فاآلية -

  املخاطَب؛

و التقرير يضمر معىن الثواب ). عذاب أليم(تعريف تقريري مبآل الكافرين -

 "راعنا"احلسن الذي يفوز به املؤمنون الذين اهم اهللا عن استعمال كلمة 

طلبا لاللتفات إليهم و كان اليهود ) ص(اليت كان املسلمون يقولوا للنيب 
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ا مبا يدلّ على السب مبعىن الرعرونة أيفسي عدم االستقرار الفعلي و

وقد استبدل اهللا هذه الكلمة املشتبه ا بكلمة أخرى واضحة  .1الفكريو

  ؛''انظرنا''املقصد و هي 

بواسطة النداء الذي  104اآلية  خماطَبإىل  103اآلية  غائباخلروج من -

يعلي اهلمة بطبيعة الصوت العايل التابع له و على أساس من تعريف لفظي 

نيءامنوا'' : للمناد الذين''.  

:107-106اآلية 

) ما ننسخ من آية(و املنسوخ ) نأت خبري منها أو مثلها(تعريف بالناسخ -

  من اآليات؛

أنّ اَهللا على كل شيء (و قدرة اهللا وحده  تعريف بالنسخ على أنه من إرادة-

  ؛)ننسخ، ننِسها، نأت(؛ لذا جاءت الصيغة باملتكلِّم )قدير

نفي النفي وهو (خطاب استفهامي إنكاري نفي استفهامه مبا جاء بعده -

؛ فهو حوار مباشر تدعمه صيغة )ص(و جاء بني اهللا و بني رسوله ) إثبات

  املخاطَب؛

له ملك السموات و األرض، ما لكم من دون اهللا من (تعريف باهللا تعاىل -

  ).ويل و ال نصري

.347-346ص ص  ،دار الفكر العريب ،زهرة التفاسري ،اإلمام حممد أبو زهرة -1
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:108اآلية 

طلبوا من رسول  نذيلحوارية إنكارية يف اخلطاب بني اهللا و بني املؤمنني ال-

جاءت حرفا باالبتداء '' أم''و . آية أخرى بعد اآلية الناسخة) ص(اهللا 

1º''بل أتريدون''منقطعة باملعىن املقدر 

  ؛''سئلَ موسى من قَبل'': ة سردية يف املقطعجزئي-

  ؛)''ضلّ سواء السبِيلِ'' (التعريف جبزاء الكافرين -

بالنسبة '' جوار''وهو ( '' اإلميان''و '' الكُفْر''مقابلة باجلوار بني لفظيت -

  ).لورود الكلمتني على مسار اخلطية التركيبية

:112اآلية 

  ؛)هللا، اإلحسان تسليم الوجه(تعريف باملؤمنني -

  ؛)األجر عند اهللا، ال خوف عليهم، ال حيزنون(تعريف بثواب املؤمنني -

معىن عائد إىل (الكفار : بني معنيي 112و  111مقابلة داللية يف اآليتني -

معىن (و املؤمنني ) ما سبق من الذكر و ما هو قائم من وصف من ذُكروا

).112عائد إىل الوصف يف اآلية 

:113اآلية 

  سردية حول اليهود و النصارى يف صيغة الغائب؛-

ص  ،2004:ط ،، دار الصحابة للتراث بطنطا1جملد  ،إعراب القرآن الكرمي ،جمموعة من املعدين و املقدمني و املراجعني -1

.90-89ص 
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قول كل واحد منهما عن اآلخر بعدم دخول (تعريف باليهود و بالنصارى -

º)أصحاب قول كل طرف لىاجلنة القتصار هذه األخرية ع

  ؛)أنه هو احلاكم و العامل بدقائق ما يختلفون فيه(تعريف باهللا تعاىل -

تها جاء يف الغائب سواء بالنسبة احلاصل يف هذه اآلية أنّ كامل صيغ-

، أو بالنسبة )قالت، يتلون الكتاب، قال، كانوا خيتلفون(لألفعال العملية 

اليهود، النصارى، هم، (لألمساء و أشباهها من الضمائر و الوصل و حنومها 

  ؛)الذين، واو اجلماعة يف كانوا

تواصل عمل التالوة من  علىاملضارِعة تدل يف احلقيقة '' يتلون''صيغة -

و داللة زمن املاضي . اليهود و النصارى األسالف إىل أمثاهلم من ذريام

غالبة فيها على زمن املضارع ألنّ الفعل جاء تبعاً لسياق زمن املاضي الذي 

قال، كانوا (أو تواصلت به بعده ) قالت، ليست(استهلت به اآلية 

  ؛)خيتلفون

تدل على مطْلَق حقيقة احلكم و حتمية ) حكُمفاُهللا ي(صيغة املضارع يف -

) سيحكم(فداللة احلتمية ال تسوف بأنْ تقول مثال . حدوثه يوم القيامة

يف  ألا مرتبطة بظرفية زمنية مل يشأ السياق القرآين لآلية أنْ يترك شكاًَ

د و ذلك علْماً أيضا بأنّ التسويف حيمل معىن بعد احلدث املوعو .وقوعها

  .الذي مل يرِده سياق اآلية الكرمية
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:117-116آية 

استئنافية و ليست عاطفة ألنّ العطف يقع بني ) و قالوا اختذ اهللا ولدا(الواو -

  ...، أو بني شبه مجلتني؛)مصرفني إىل زمن واحد(امسني، أو بني فعلني 

- ؛)فارو هو تعريف بالكفر و الك(تعريف بالديانة النصرانية املُثَلِّثَة  

بأنه ملك ما يف  هتعريف باهللا تعاىل بترتيهه عن أنه يتخذ ولدا و تعريف-

، بديع اخلَلْق يف )قانتون(السماوات و ما يف األرض، اخلضوع له 

السماوات و يف األرض، قادر على اخللق و اإلبداع فيه مبجرد أمرٍ بكلمة 

  .''نكُ''

:119آية 

.)118(مضمون اآلية اليت سبقتها جاء مضمون هذه اآلية كله يف مقابِل -

فمضمون السابقة يعين املشركني، و مضمون احلاضرة يعين النيب و من تبعه 

من املؤمنني يف طريق احلق بالتبشري و اإلنذار؛ و يف ذلك خطاب مباشر 

  ؛)ص(بني اهللا و بني رسوله 

  ).بأم أصحاب اجلحيم(تعريف بالكفار و املشركني -

:123-122آية 

، فيه تعريف )ص(اء أمري مباشر إىل بين إسرائيل املعاصرة للرسول ند-

ئهم بأنهم يدعون الناس إىل املبطبيعة اليهود أسالفا و ذريةً متجدرة يف ع
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) ص(حممد الرسول احلقائق الدينية و ال يأمترون ا، كمثل إنكارهم لنبوة 

  يف العلن و إقرارهم ا يف سرهم؛

  اليهود عن األمم األخرى؛ بيان خصوصية تفضيل-

ب ألا عنت السلف منهم سردية حول بين إسرائيل، لكن يف صيغة املخاطَ-

  و اخلَلَف؛

متمثلة يف ) اهللا(حوارية بني اهللا سبحانه و بني بين إسرائيل من طرف واحد -

فكانت استجابة بين إسرائيل على غري قدر عطاء . ذكر أخذ و عطاء بينهما

  من النعمة و التفضيل؛ اهللا تعاىل هلم

  ).ال شفاعة، و ال بدل عن العذاب من اهللا تعاىل(تعريف جبزاء بين إسرائيل -

:124آية 

لى وجوب ااهدة و جهاد النفس للتأكيد ع تقدميا''ابتلى''بدأ اهللا بالفعل -

  حنو ذلك يف شخص يريده اهللا إماماً نبيا بني الناس؛و

  عليه السالم؛سردية حول ابتالء سيدنا إبراهيم -

: اهلاء، يف(كان حلاجة الضمري املتصل به ) رب(و لعل تأخري ذكر الفاعل -

ه إبراهيم يف أن اختاره للنبوة بأن يدل على العالقة بني اهللا و بني نبي) ربه

  جهادها؛و

  ؛)قال و من ذرييت(حوارية طلبية من سيدنا إبراهيم مع ربه -
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بأنه سيكون منها صاحل و عاصٍ، وال  إشارة تعريفية بذرية سيدنا إبراهيم-

  ينال عهد اهللا إالّ الصاحل منهم؛

  تعريف بعهد اهللا، و هو اإلمامة؛-

-ا اُهللا إبراهيم غياب التعريف بالكلمات اليت ابتلى.  

:125آية 

  سردية حول البيت أي املسجد احلرام؛-

  ؛''إذْ'': يف الصيغة الظرفية بـ ) اذكر(أمر مضمر -

  ؛)مثابة للناس، أمن هلم، مصلَّى(بالبيت تعريف -

  .سردية أمرية حول تطهري البيت احلرام للعباد-

:133آية 

، )ص(ليهود يف عصر الرسول حممد حوارية بني اهللا و بني املشركني و ا-

فنص احلوار عادةً ينقِسم . قد ميتد املعىن إىل أسالفهم عرب العصور الفارِطةو

و إىل خطابِ املخاطَب ) 133، يف اآلية اهللا(إىل خطاب املخاطب  

لكن اجلزء املتعلِّق باملخاطَب مل يرِد ). املشركون و اليهود، يف اآلية نفسها(

يف نص هذه اآلية، بل أومئ إليه مبعىن التوبيخ الذي رفعته األداة العاطفة 

''و قد جاء التوبي. ''أملَّتعن هم اليت خ من باب رفْض اهللا تعاىل م ترجخ

و يعقوب إبراهيم لّةو يف ذلك صيغة استفهامية إنكارية؛. م  
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و هي مواصلة لما تقدم من سرد . سردية حول يعقوب عليه السالم و بنيه-

يتوقَّف السرد ) 133(و عند هذه اآلية . حوهلما يف اآليات اليت سبقتها

.حول إبراهيم و يعقوب

:135آية 

-120-113-111ل يف سياق اآليات مضمون هذه اآلية يدخº

و بني اليهود و املشركني ...) :قُلْ) (ص(حوارية جدلية بني الرسول -

؛ مقابلة بني قول الكفار و بني قول اهللا تعاىل عن طريق رسوله ...):قالواو(

  ؛)ص(

  ؛:...)قُل(و اآلخر استئنايف ) كونوا(واحد طليب : أمران مباشران-

و فعله حمذوف ...) بل ملة إبراهيم(معىن اإلضراب أمر غري مباشر حتت -

يعود إىل التصريف إىل املضارع املقدر '' عدم املباشرة''نتبِع، و : تقديره

  .للفعل احملذوف

:138-136آية 

فهو جواب . معىن اآليات اليت جاءت قبلها) بالتضاد(معىن هذه اآلية يقابِل -

و األمر يخص املؤمنني ممن تبِع الرسول . مباشر لليهود و املشركني أمري

  ؛)ص(

سردية غري مباشرة، أو مادة سردية متعددة التواريخ جاءت داخل السياق -

  ؛)تاريخ موسى و عيسى و النبيني(املباشر  ياألمر



 

259

ها أأنش) ) ص(عن طريق الرسول (حوارية بني اهللا و بني من يدعوهم إليه -

  الشرط و جوابه املتكرر باملقابلة التضادية؛أسلوب 

) عند اهللا، هو جامع للعاملني هو الدين احلق، هو من(تعريف باإلميان -

و يف وصفها باحلُسن املُطْلَق يف صيغة '' صبغة اهللا''ذلك يف داللة كلمة و

  ).و من أحسن من اهللا صبغة( ياستفهامية هلا مقصد تقرير

:143-142آية 

و التقرير جاء على ). اليهود و املشركون(تعريف تقريري بالكافرين -

  :مها ،مستويين

 عرب التاريخ الذي سبق ) السفهاء من الناس('' الكافرين''مستوى

  ؛)ص(عصر الرسول 

 ن هم يف عصر الرسولو من سيأيت ) ص(مستوى الكافرين عرب م

  .بعده يف املستقبل

  :حة عبر ما يليتعريف بالقبلة التعبدية الصحي-

 طَ الدنياة وسطا(وجودها وسا هي السراط املستقيم )جعلناكم أم؛أ

  ؛)هللا املشرق و املغرب(

 ها هي القبلة النهائيةيف صيغة املاضي(أن : لْنا القبلةَ اليت كنتعج

  ؛)عليها
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ها ال تضيم( ع إميان املؤمننيأنكما زعمه اليهود ) أي صال

ما والَّهم عن قبلتهم اليت كانوا : قوهلم املشكِّكاملشركون يف و

  عليها؛ فاهللا الذي هو احلق ال يأمر إالّ باحلق؛

  ).رؤوف رحيم(تعريف باهللا تعاىل -

:145-144آية 

  :تعريف بالقبلة يف صيغة ثالثية الوظيفة-

 يأيت التحقيق مع تصريف املضارع عادة للداللة على إمكانية حدوث

لكن الواقع أنّ ما جاء من معىن التحقيق . املستقبلفعل ما يف 

'' التقلب يف السماء''تهاء ذلك يف هذه اآلية دلَّ على ان) قد: باحلرف(

). ظر أسفلهين(االجتاه إىل القبلة اجلديدة يف صيغة أمرية مباشرة و

لذلك، يمكن . االنتهاء يكون عالمةً على املاضي، ال على االستقبالو

داللةً على املاضي يف ) قَد نرى: يف( تصريف املضارع  اعتبار داللة

يف أن تتحول القبلة من ) ص(سياق تكرار أو استمرار رجاء النيب 

  بيت املقدس إىل البيت احلرام؛

 قَعرة ومية مقدداخل صيغة قس عسياق أمري غري مباشر معهود واق

  ؛)لَنولينك: يف( جواا بالتوكيد بالالم 

إىل السياق األمرصي هِدتر السابق  يغة أمرية مباشرة عغري املباش

  ؛)لِّ وجهك؛ فولّوا وجوهكموفَ: يف(
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تعريف جغرايف بالبيت احلرام؛ تعريف بنهائية التوجيه؛ (تعريف بالقبلة -

  ؛)تعريف بأنه احلق الذي يعلمه أهل الكتاب

  ؛)س أمجعنيليس غافال عما يعمل أهل الكتاب و النا(تعريف باهللا -

ما تبعوا قبلتك؛ ما بعضهم بتابع قبلة بعض؛ أهواءهم (تعريف بالكفار -

  ؛)ليست علماً مرتَّالً؛ ظاملون

-و هو الكتاب املرتّل من عند اهللا تعاىل و الذي جاء فيه ( لم تعريف بالع

  ؛)األمر بالتوجه إىل املسجد احلرام قبلَةً

  ).ما تبعوا قبلَتك... لئن( تعريف غري مباشر بإميان النيب و من تبعه-

:150-149آية 

ثالث آيات مرتبات خطيا، لكنها غري متتاليات بالضرورة، ذَكَرت األمر -

و قد جاء هذا الذكر يف صيغة . و للمؤمنني) ص(بتولية الوجه للرسول 

فاحلاصل أن . تكرارية تكاد القراءة السطحية ال ترى القصد من ذلك

  :ب مثل ذلك التكرار، و من منطلقني، مهاتستوجِ الرباغماتية

 منطلَق تواصلي حواري يوظِّف التأكيد و الطمأنة باحلق للمؤمنني

و قد . من جهة، و بوعيد التخطيء للكافرين من جهة أخرى

  أعانت على ذلك صيغة التكرار؛

 ي لغويبأن يكون كل وجه ) و تواصلي يف الوقت ذاته(منطلق نص

ا ارتباطا نصيا دالليا مبا سبقه أو مبا حلقه من أوجه التكرار مرتبط
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التماسك (من كالم جاء مقدمة داللية أو تفسريا توضيحيا له 

  :و نقرأ ذلك على النحو التايل). النصي

ل للتكرارالوجه األو:  

)144آية ( "...قَد نرى تقَلُّب وجهِك يف السماِء'' 

 '' جِداملَس طْرش كهجلِّ وامِفور144آية ('' الْح(

 ''هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميح 144آية ('' و(

الوجه الثاين للتكرار:  

''تجرثُ خيح نم 149آية ('' و(

)149آية ('' فولِّ وجهك شطْر املَسجِد الْحرامِ'' 

الوجه الثالث للتكرار:  

''جرثُ خيح نم امِورالْح جِداملَس طْرش كهجلِّ وفو آية ('' ت

150(

 ''هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميح 150آية ('' و(

)150آية ('' .لئَالَّ يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ'' 

  :إىل ثالث جمل) 144(فقد قسمنا اآلية األوىل 

 عن اليت تليها ألنّ داللة اآلية العميقة فاجلملة األوىل لَتفُص

قَد نرى تقَلُّب وجهِك يف '' تربِطُ بني الصيغة اإلقرارية للعبارة 

و بني الصيغة األمرية للجملة األوىل اليت حنن '' السماِء

هو الفاء الذي يربط بني الشرط  و الرابط بينهما. بصددها
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إِنْ ولّيناك قبلةً ترضاها، '' : ناجوابه املقدرين يف مثل قولو

  ؛''...فَولِّ

ا ختتص بتحديد القبلة؛ا اجلملة الثانية أللْنو فص  

 ددحا ختتص بتعميم األماكن اليت تا اجلملة الثالثة أللْنمث فص

  منها القبلة؛

  :إىل مجلتين فقط) 149(و قَسمنا اآلية الثانية 

د فاجلملة األوىل جاءت تأكيدا على تعميم األماكن اليت حتد

منها القبلة، كما اختصت جبواب مقابل ملا تضمنه قوله تعاىل 

و اليت يضمر معىن  "أصحاب اجلهات األخرى''يف معىن 

يف اآلية ('' و لكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها'' : ''كل''ضاللتها يف 

ن اهللا لليهود تعقُّب جديل م ، و يف ما سبق من)148

املشركني يف استهزائهم بعملية تغيري القبلة من القدس إىل مكة و

و يف تشكيكهم ا؛ ذلك التعقب الذي جاء يف سياق اآليات 

  اليت سبقت؛

لْنا اجلملة الثانية كما فعلناه ملثيلتها يف اآلية السابقة؛و فَص

  :إىل ثالث جمل) 150(و قَسمنا اآلية الثالثة 

 هو يف احلقيقة ضرورة )صويت(نراه على أنه تكرار فما ،

علِّل ال بد له من معلَّل فاملُ. براغماتية معلِّلة ملا بعد الم التعليل

فظ لقَد جمعت الرباغماتية، يف هذه اآلية، بني إرادة التوكيد بالو
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ضرورة التعليل بالتركيب املعاد الذي فَسره اجلزء املعلِّل من و

  ؛)لئَالَّ يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ(ة نص اآلي

 ّا ال تعود إىل ما سبق مما الضرورة و لعلالرباغماتية أو إراد

عا من داللة معاكَسة الكفارِ ذُكر فقط، بل و قد تستزيد نو

من ) ص(ما تلقّاه الرسول  عدائهم من اهللا تعاىل هلم يف  مقابلو

  .استهزاء منهمعناد و

:160-158آية 

الصفا و املروة، احلج، العمرة، الطواف، (تعريف بالشعائر يف اإلسالم -

  ؛)التطوع

لعنة اهللا؛ لعنة (تعريف جبزاء من يكتم ما أنزل اهللا من البينات و اهلدى -

  ؛)الالعنني

يف صيغة املتكلم املعظمة جلالله،  :بأنه كتاب من اهللا(تعريف بكتاب اهللا -

  ؛)بأنه بينات و هدى

  ؛)شكْر من اهللا تعاىل(ريف بثواب املؤمنني تع-

  ؛)التوبة عليهم من اهللا، و رمحته(تعريف بثواب التائبني -

160و  158بني اآليتني  159يف احلقيقة، كنا يف حرية أمام ورود اآلية -

تدلّ على معىن جامع و شامل هلدى اهللا، بل حتصره يف ال ا إمن حيث 

شعائر احلج و العمرة دون غريها من شعائر الدين و مقومات اإلميان 
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قَالعو كل . 160ي و التعاملي االجتماعي و أن تأيت هكذا بعد اآلية د

لكننا حنمد . ذلك من منطلق التواصل الداليل املنطقي الظاهر للنص القرآين

حيث  1أننا وجدنا بعضاً من اجلواب الشايف على حقيقة مكاا اهللا على

. هي يف السياق ذاته لسورة البقرة عامة و لآليات اليت حوهلا خاصة

مرتبطة مبا قبلها مباشرة حيث  159فاملُضمر من األمر يعود إىل أن اآلية 

كانوا ) ص(أنّ املسلمني يف عهد رسول اهللا  158كان سبب نزول اآلية 

ر اجلاهلية، فجاءت هذه اآلية يرن أمن أنّ الطواف بالصفا و املروة مو

لعازفني حوهلما بني أصنام لتبطل ربط طواف املؤمنني بطواف الشياطني ا

حنن و. االمتناع عن ذلك الطواف) ص( بالتايل التماس أصحاب النيبهلا، و

158اآلية بسبب نزول  159اآلية يف '' الكتمان''منيل إىل ربط معىن 

و الذي يرجِع إىل كتمان أحبار اليهود عن ) 159(بسبب نزوهلا هي و

فقد يكون املكتوم من اخلرب اإلهلي يف التوراة ما يعزز . بعض ما يف التوراة

ة اليت جاء ا القرآن حقيقة األمر بالطواف حول املشعرين، و على الصف

  جهة اليهود؛من ) ص(يستلْزم منه تصديق النيب الكرمي، و

الصفا من شعائر اهللا؛ املروة (أمر غري مباشر بالصيغة االمسية احلقلية الداللية -

فأن يطّ... ال جناح: من شعائر اهللا؛ أمر ناهفالصفا و املروة جزء من ). و

  ).كما أسلفنا أعاله(شعائري شامل  كلٍّ

 ،صيدا، بريوت، لبنـان  ،املكتبة العصرية ،حممد الفاضلي: قيقحت ،لباب النقول يف أسباب الرتول ،جالل الدين السيوطي -1

.31-30ص ص  ،1:1999ط
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:163-161آية 

ربط موضوعي (على الكفر مقابلة بني التوابني و بني الكفار الذين ميوتون -

º)161و اآلية  160بني اآلية 

لعنة اهللا و املالئكة و الناس، خلود يف النار، (جزاء من ميوت على الكفر -

  ؛)عذاب غري خمفَّف و غري مؤخر

  ؛)هي العذاب يف النار كما وصف(تعريف باللعنة -

بني و 163ة جاء مصرحاً به يف اآلي مقابلة بني معىن عبادة اهللا وحده الذي-

ثان و األحجار الذي جاء مضمراً معىن عبادة مشركي العرب من األو

  مستخلصاً عن طريق االستنتاج الداليل املنطقي؛و

  ؛)إله واحد، إله الناس مجيعهم، الرمحن، الرحيم(تعريف باهللا تعاىل -

  :جاءت اآليات الثالث بالدالالت العامة التالية-

 جزائهم؛تعريف بالكفار و : 161آية  

 تعريف بصفة جزائهم؛: 162آية  

 رمحة اهللا بالكفار يف أن ذكَّرهم بألوهيته: 163آية.  

فهذه العناصر الداللية هي اليت جتمع اآليات الثالث املذكورة يف فقرة عضوية 

)161/162(قد تنفصل تركيبيا عن األوليني  163لكن اآلية . داللية و تركيبية واحدة

فاالستئناف حيافظ على السياق، لكنه قد يفتح جماال إىل  .استئنافية لما حتمله من داللة

  .داللة تركيبية جديدة أو إىل جزئية منها
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:164آية 

-ا الثالث يحتمل أن يل عن سياق سابقاكون هلذه اآلية سياق منفص

  األخريات من حيث أا تجمع حقائق عامة مطْلقة حول اهللا و آياته؛

سياق تلك اآليات على أساس سبب  )164اآلية  (أنْ توسع  لُمتحيكما -

.1نزوهلا الذي جاء تبعاً لطلب املشركني دليال على وحدانيته سبحانه

:167-165آية 

استعمال قاعدة احلقل الداليل يف توظيف العالقة بني اجلزء و كله بواسطة -

و احلقل ). من(و تعريف اجلزء منهما باسم موصول '' من''حرف اجلر 

ن من خالله دوره اهلام يبتنالداليل يتحرك على احملور االستبدايل الذي 

يف  -الذي يلعبه على مستوى النوع التحويلي حبيث ينتخب هذا األخري 

من، : اسم موصول(، الشكل التركييب املناسب -احلالة اليت بني أيدينا

الذي أقل ما يمكن وصفه به أنه أقرب ) الذين؛ و صيغة الغائب فيهما

اليت يستدعيها التواصل اخلطايب  الرباغماتيةالصيغ املتطابقة مع الضرورة 

  ) )ص( هبني اهللا تعاىل و بني الناس عن طريق نبي(

الذين (و بني املؤمنني ) من يتخذ من دون اهللا أندادا(مقابلة بني الكفار -

  ؛)آمنوا

.488ص  ،دار الفكر العريب ،زهرة التفاسري ،اإلمام حممد أبو زهرة -1
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اختاذهم أندادا من دون اهللا، حبهم هلم كحب اهللا، منهم (تعريف بالكفار -

عون، حسربعون و منهم املتم عند اهللا، هم بم املتب تقطع األسباب

  ؛)ظاملون، تربؤهم من أنفسهم

  ؛)شديد العذاب، حسرات، غري خارجني من النار(تعريف جبزاء الكفار -

  ؛)أشد حبا هللا(تعريف باملؤمنني -

املضارع و املتكلم جاءا داخل (خطاب قرآين سردي يف صيغة الغائب -

  ).''قال''مقول القول يف صيغة 

:173-172آية 

º)172آية (صيغة أمرية مباشرة -

 ،و املفاعيل املعطوفة) حرم(صيغة أمرية غري مباشرة، بواسطة صيغة املاضي -

التنوع التحويليو هذا كله من صميم . وكذا صيغة البناء للمجهول

املناسب و الربط بينه و بني  الرباغمايتاملتاح يف اللغة و املنتخب للشكل 

ذلك ما نالحظه يف اآلية . ييب داخل التركيب الواحدالتعدد البنيوي الترك

  :على سبيل املثال 173

تركيب فعلي مبين للمعلوم متعّم عليكم امليتة(إىل مفعول  د؛)حر  

 لتركيب فعليم عليكم الدم، : إىل عطف باالسم ألنّ أصله حتوحر

  ؛)اسم موصول(حرم عليكم اخلرتير، حرم عليكم ما أهلَّ 

 تركيب فعلي مبين للمجهول)ضطُرلّ، ا؛)أُه  
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 فال إمث عليه(تركيب ناه و امسي.(  

  ؛...)يا أيها الذين آمنوا(تعريف باملؤمنني حتت ثنايا صيغة النداء األمرية -

  ).غفور رحيم(تعريف باهللا تعاىل -

:179-178آية 

  :مثَّل فيما يليتو عدم املباشرة ت. صيغة ندائية أمرية غري مباشرة-

 صيغة البناء للمجهول)ب؛)كُت  

 ؛)احلر باحلر، العبد بالعبد، األنثى باألنثى(الصيغة االمسية  

 ؛)تباع، أداءا(الصيغة االمسية املصدرية  

 فله عذاب أليم، لكم يف القصاص (الصيغة اإلسنادية بشبه اجلملة

  ؛)حيواة

  ).يقتصون بينهم بشرع اهللا(تعريف باملؤمنني -

:189آية 

  ية؛عباألهلة و املواقيت الشرتعريف -

يسألونك، و يف : حوارية يف سرد للصيغة االستفهامية غري املباشرة يف-

؛ ) )ص(من النيب (قل : اإلجابة عن ذلك االستفهام باالنقياد إىل األمر

، :...)قُلْ(جاء يف مقول القول فاألمر هذا يكون مباشرا من حيث إنه 

  ؛''يسألونك''ن قصدهم بصيغة الفعل غري مباشر يف أنه قصد الغائب ممو

  ).و أْتوا، و اتقوا(أمر مباشر -
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:207آية 

مقابلة بني (جاءت مبضمون يقابِل مضمون سابقاا األخريات  207اآلية -

  ؛)النفاق و بني اإلميان

  ؛)يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهللا(تعريف باملؤمن -

  ).رؤوف بالعباد(تعريف باهللا تعاىل -

:210-209اآلية 

، أي 208و بني اآلية ) 210-209(مقابلة داللية بني هاتني اآليتني -

  مقابلة بني الكفر و اإلميان؛

يزلّون بعد نزول آيات اهللا عليهم؛ طلبوا ترتيل (تعريف بالكافرين -

  ؛)املالئكة

  ؛)ظُلَل هالكة من الغمام(تعريف جبزاء الكافرين -

، ...، إىل اهللا ترجع األمور-يغلَبعزيز أي ال  -عزيز حكيم(تعريف باهللا -

  ).يأيت مبعية املالئكة لينزِل العذاب على الكافرين

:216-215آية 

  ؛)يسألونك، قل(يف العبارات ) ص(حوارية مباشرة بني اهللا و بني رسوله -

  ؛)مقول القول(و بني املؤمنني ) ص(حوارية غري مباشرة بني النيب -

ألنّ األوىل  216و  215دالليا بني اآليتني كان من األرجح أن نفصل -

و مها حموران خمتلفان يف الطبيعة . حمورها النفقة، و الثانية حمورها القتال
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سى أَنْ تكْرهوا شيئاً وع(  :ويف الداللة املوضوعية، إالّ أما جيتمعان يف

وش وه ئاً ويوا شبحى أَنْ تسع و ،لَكُم ريخ وهلَكُم و الكُره، ). ر فاحلُب

و اخلري و الشر منتسبان على التوايل، إىل واجب النفقة و واجب القتال من 

  .قاهلما على النفس من جهة أخرىثِّاجهة، أو إىل 

  ؛)اهللا يعلم، اهللا عليم باخلري الذي يفعل الناس(تعريف باهللا -

األقربون، املساكني، الوالدين، اليتامى، (أمر غري مباشر، عن طريق االسم -

  ).ابن السبيل

، )فللوالدين(استلزمت حرف اجلر ) غري املباشر(فالدخول باالمسية يف صيغة األمر 

هذا االختيار و...). و األقربني و اليتامى(او و اخلروج ا فرض العطف املتكرر بالو

  :نّ األصل هوإيف اللغة العربية إذْ  التحويلالتركييب هو من أبرز طرق 

للوالدين؛ فأنفقوا  

قوالألقربني؛ و أنف  

؛لليتامى و أنفقوا...  

هي و ،مقابلة بني ما حيسبه الناس خريا أو شرا و بني حقيقة هاتني الصفتني-

  .احلقيقة اليت يعلَمها اُهللا تعاىل

:220-219آية 

  :من ،كلها منظِّمة للمجتمع 220إىل  215اآليات من -

وجوب اإلنفاق؛  
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الشهر احلرام؛ وجوب القتال يف  

حترمي اخلمر و امليسر؛  

التكفل باليتامى؛  

  ؛)يسألونك(يف العبارة املخاطبة ) ص(حوارية مباشرة بني اهللا و بني نبيه -

  ؛''قُلْ'': حوارية غري مباشرة بني الرسول و بني املؤمنني بواسطة صيغة-

  ؛)نفْعهِماو إِثْمهما أكبر من (مقابلة بني معىن املنفعة و بني معىن اإلمث -

ت عنِه، يعلم املُفِْسد من املصلح، ييبين للناس آيات(تعريف باهللا تعاىل -

ء ألعنت املؤمنني ألنه من حلمه لو شا: املؤمنني لو يشاء، أو باألحرى

  ).حكمته أنه ال يعنت املؤمنني؛ اهللا عزيز حكيمو

:227-223آية 

. األخرية استئنافية لألوىلهذه واحد، ألنّ  223و  222مضمون اآليتني -

إمنا فصلنامها يف التحليل إلبراز أمهية الرابط العطفي و مقارنة مطلعها، و

219ºو  217¡215تركيبيا، مبطلع اآليات 

  ؛)فأتوا، قدموا، اتقوا، اعلموا(أمر مباشر -

  ؛)بشرِ) (ص(أمر مباشر خاص بالنيب -

  ؛)اهللالتقوى و العلم مبالقاة (تعريف باملؤمنني -

  ؛)البشرى(ثواب املؤمنني -

  ؛)و ال جتعلوا(أمر ناه مباشر -
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أنْ  خمافةَ''هي صيغة حمولة حتويل احلذف اجلائز من '' ...أن تربوا و تتقوا''-

  ؛''...تبروا و تتقُوا

  ؛)تربص أربعة أشهر، و إنْ عزموا الطالق(تعريف بقواعد الطالق -

  ).س مبا كَسبت قلوم، غفور، رحيممسيع، عليم، يؤاخذ النا(تعريف باهللا -

:232-228اآلية 

  سياق الطالق؛-

تربصن أيتها : ، و أصلها)يتربصن(أمر غري مباشر بالتصريف إىل املضارع -

ºاملطلقات

ال حيل (؛ ...ما خلق اهللا ال تكتمن: ، و أصلها)ال حيل(أمر ناه غري مباشر -

ºأتيتموهن شيئاال تأخذوا مما : ، و أصلها)لكم

، )إمساك مبعروف، تسريح بإحسان(أمر غري مباشر باالسم العيين -

  مبعروف؛ سرحوامبعروف،  أمِسكوا: أصلهما، على التوايلو

  ؛)فيما افتدت به... ال جناح(أمر غري مباشر باالسم امللحق املُنفَى -

تلك : األصل ، و...)و تلك حدود اهللا يبينها(أمر غري مباشر باالسم العيين -

º...التزموهاحدود اهللا 

أمسكوهن، سرحوهن، (أمر مباشر بتصريفه إىل زمن األمر األصلي -

  ؛)أذكروا، اتقوا

  ؛)ال تعضلوهن(أمر غري مباشر بالنهي -

خالق ما يف األرحام، عزيز، حكيم، يبين حدوده، منعم، أنزل (تعريف باهللا -

  ؛)هللا يعلم من دون الناسالكتاب، أنزل احلكمة، هو بكل شيء عليم، ا

  ؛)ال يعلمون(تعريف بالبشر -
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باليوم اآلخر،  ونباهللا، يؤمن ونبكالم اهللا، يؤمن ونيوعظ(تعريف باملؤمنني -

  ؛)يعلمون احلق

  ).يتعدون حدود اهللا(تعريف بالظاملني -

:233آية 

  سياق يعرض حقوق املولود يف حاليت االجتماع أو االفتراق بني والديه؛ -

  ؛)يرضعن(مباشر بالتصريف إىل املضارع أمر غري -

ال : ، ألنّ األصل)ال تضار والدةٌ بولَدها(أمر بالنفي و بالبناء للمجهول -

ردةً يضوال دها؛ والبولد  

  ؛)خرب مقدم: مبتدأ مؤخر، املولود: رِزق(أمر غري مباشر باالبتداء -

-ق  أمر ناف؛)ال جناح(باسم ملح  

  ؛)اعلموا اتقوا،(أمر مباشر -

  ).''مبا تعملون بصري''(تعريف باهللا -

:239-238آية 

  :و للصالة هنا معنيان. سياق خاص بالصالة-

معىن الذكر مبقصوده العام؛  

 فّلنصالة القيام(من مثلها به معىن الصلوات اخلمس املعروفة وما ي .(  

سياق يف ) 239-238(و الظاهر أنّ املعىن األول هو الذي أدمج اآليتني 

.240الطالق و العالقات االجتماعية الزوجية املختلفة كاليت تلي يف اآلية 

و مبا أنّ الذكر عبادة عامة واجبة يف احلرب و يف السلم، يف اخلوف و يف األمن، 

آيات االجتماعِ من باب أنّ هذا النوع األخري من الذكر جاء  239فقد ختللت اآلية 



 

275

 ،ية قبلها و الذي يساعد النفس على التسامح بني الزوجنيتبعا للذكر املشار إليه يف اآل

حسب  كله و قد جاء ذلك). و ما بعدها 228(وهو موضوع ما سبق من آيات 

:1املخطط الداليل التايل

  ؛)حافظوا، قوموا، اذكروا(أمر مباشر -

  ؛)فرجاالً، أو ركباناً(أمر غري مباشر باالسم العيين -

  ؛)يعلّم املؤمنني(تعريف باهللا -

  ).ال يعلِّمون إال بعلم اهللا(تعريف باملؤمنني -

  .و ما بعدها 836دار الفكر العريب، ص ص  ،زهرة التفاسري ،اإلمام حممد أبو زهرة -1

: الموضوع

  : المعنى العام

ــى  المعن
  :الجزئي

  ''الصالة''بمعنى '' ذكر''  شامل'' ذكر''

:   اآلية الدالة

  :القصد
  معنى التسامح 
  بين الزوجين 

الــذي يحدثــه 
الذكر

  معنى صالة القيام

في السلم 
  الحربو

في األمن 
  و الخوف

آيات العالقات :السياق
  االجتماعية

  اآليات  :اآلية الدالة
239اآلية 242-240ثم  228-237

الذكر

  الصالة

238اآلية 
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:240آية 

  مفهوم االجتماع و تنظيماته؛هذه اآلية تواصل بسط -

  :على األقل، مها'' وصية'': توجد قراءتان لـ-

"ٍاجرإِخ رلِ غَياعاً إىل احلَوواجِهِم متةً َألزوصي اللَّه بباعتبار '' كَت

أو مفعوال مطْلَقاً بفعل حمذوف '' كتب''مفعوال به بفعل '' وصيةً''

  ؛"يوصون"تقديره 

"ًاجاوونَ أزذَري اجِهِم ووةٌ َألزحال كون هذه الوصية  "عليهم وصي

، ''وصية''خرب للمبتدأ '' عليهم''حيث '' متاعاً  إِلَى احلَولِ غَير إِخراجٍ"

  .''الذين''خرب للمبتدأ '' غَير إِخراجٍ  ...يتوفَّونَ''و اجلملة 

  .فالبنية العميقة ختتلف من قراءة إىل أخرى

:251-246آية 

هم املختار من اهللا امسه طالوت سردية حول بين إسرائيل و نبيهم و ملك-

  ؛هلا يف صيغة الغائب املناسبةجاءت السردية .بني عدوهم جالوت وجنودهو

  ؛)ألَم تر(استفهام تقريري -

  حوارية جدلية بني بين إسرائيل و بني نبيهم؛-

  حوارية بني امللك طالوت و بني جنوده؛-

وهو صيغة مأثورة يعلّمها اهللا عباده املؤمنني لمن  ،طالوتدعاء من يهود -

 ....)ربنا أفرغْ علينا صرباً(و لكل من آمن برسالته ) ص(عاصر الرسول 

  ؛الطَّليب الدعاء يأيت، كما هو معهود يف اللغة، بصيغة األمرو

واسع، عليم، هو مع عليم بالظَّالمني، يؤتي ملْكَه من يشاُء، (تعريف باهللا -

نيالَملٍ على العم ببعضٍ، ذو فضهعضب اسالن فَعدي ،ابِرينالص.(  
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:255آية 

هذه اآلية حتتوي على عشر جمل فيها من أدوات الربط ما يضعها يف -

فعلي (مل حيدها رابط اإلسناد و اجلُ. تركيب واحد يشكل نص اآلية كليةً

  ؛)امسيو

  ).كل جمل اآلية(باهللا تعريف -

:257-256آية 

فقد جاءت يف هذه األخرية بأنْ . مضمون هذه اآلية تابع ملضمون ما قبلها-

اقتتل أهل اإلميان و أهل الكفر فيما بينهم من أجل اخلالف يف مسألة 

على أنه ال  256و قد أكّدت اآلية . الكتاب باحلق الذي أنزله اهللا عليهم

  من أجل إكراه الناس على الدخول يف الدين احلق؛ضرورة للقتال 

  ؛)ال إكراه(نفي امسي مصدري -

الرشد، الكفر بالطاغوت، اإلميان باهللا، العروة الوثقى، ال (تعريف باإلميان -

  ؛)لإلميانال انفصام انفصام هلا و بالتايل 

  ؛)مسيع، عليم، ويل الذين آمنوا(تعريف باهللا -

الطاغوت، هم أصحاب النار، هم خالدون يف  أولياؤهم(تعريف بالكافرين -

  ؛)نار جهنم

  .قابلة بني الكفر و بني اإلميانم-

:286-285آية 

  و املؤمنني؛) ص(خطاب تقريري بإميان الرسول -

  .دعاء طليب مأثور، يف صيغته األمرية و الناهية-
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حبثنا بإلقاء نظرة حول  ستأنفالبقرة، نمواصلةً للعمل التطبيقي على سورة 

اآلليات الترابطية املوجودة على املستوى التركييب، ونجعل ذلك حتت زاوية استباقية 

) اجلملي(ضرورية تبين متوقع تلك اآلليات يف البنية العميقة وأثَرها على التوزيع التركييب 

ظري من هذا العمل، نقيم وكما بيناه يف القسم الن ).حنوي وداليل حبت(والداليل 

  :استقصاءنا هذا حولَ ثنائية الترابط التركييب املكونة من

º(propositions)أدوات ربط بني اجلُمل -

  .االرتباط املعنوي من دون أداة لفظية-

 رمضر حاالت الربط و االرتباط الواردة يف اآليات بأنْ نكر ملفوظات و خنتصذ

املبتدأ واخلرب يف ارتباط اإلسناد االمسي ذكر الفعل و الفاعل يف ارتباط اإلسناد الفعلي أو 

مبجرد ذكر اجلملة املتضمنة لذلك  فنكون قد ذكرناه أو غريمها من الوظائف النحوية

 ةإال بالنسبة حلال ،و نفعل الشيء نفسه بالنسبة لالرتباط بالتعدية. النوع من االرتباط

على رأس كل ربط أو ارتباط ظهر للمرة األوىل يف ) (كما نضع عالمة . ولمقول الق

مسار حتليل اآليات الترابطي، و كذا على كل ما جد من املالحظات اخلاصة بذلك 

  .التحليل بالنسبة آليات معينة انفردت بتلك اخلصوصية

 ،لألنواع نفسهاو عند تكرار أنواع الترابطات يف آيات متشاات أو متضمنة 

و إذا تكرر نوع من أنواع . تلك الترابطات إىل آية سابقة فصلت فيهاذكر حنيل 

أشرنا إىل ذلك بذكر عدد املرات اليت تكرر فيها، بني  ،الترابطات يف اآلية الواحدة
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و نزيد على ذلك أننا إذا سبق مجلة احلال أداة تفيد وظيفة احلال فيها، ذكرنا . قوسني

  .و أضمرنا وظيفة اجلملة على أساس أن املعمول يقع حتت عمل العامل األداة

  .و االستقصاء يكون كما يلي أسفله

نيقتى لِّلْمده يهف بيالَ ر ابتالْك ك2-1(امل ذَل:(

º)*( )مبتدأ و خرب('' ...ذَلك الْكتاب'' و بني '' امل''ارتباط اإلسناد بني -

  ؛)مبتدأ و خرب('' الْكتاب''و بني '' ذَلك''اإلسناد بني  أو ارتباط-

  ؛)نفسه('' الَ ريب فيه هدى لِّلْمتقني''و بني '' ذَلك''أو ارتباط اإلسناد بني -

خرباً '' الكتاب''حبيث يكون ('' ذلك''للمبتدأ ) احلال(أو ارتباط املالبسة -

º)*()له

  .''هدى''و خربه الثاين '' ذلك''بتدأ أو ارتباط اإلسناد بني امل-

):3(الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ

º)*(''الذين''ربط الوصل -

º)*()الداخليـو هو عطف مسيناه ب(ربط العطف بالواو -

.)*( الباء و من: ربط حبروف اجلر-

):4(والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِاآلخرة هم يوقنونَ 

º)*( )الواو األوىل( اخلارجيـربط العطف الذي مسيناه ب-

  ؛)الواوان األخريان( الداخليـبربط العطف الذي مسيناه -
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  الباء؛: ربط حبرف اجلر-

  .ما: ربط الوصل بـ-

):5(أُولَـئك علَى هدى من ربهِم وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ

على ('' ثابتون''و خرب حمذوف تقديره '' أولئك''ارتباط اإلسناد بني املبتدأ -

º)*( )اهلدى

  على، من؛: ربط حبرف اجلر-

الواو، و هو عطف خارجي ألنه يعيد صيغة اجلملة بتكرار : ربط بالعطف-

  و املوصوف؛الصفة 

.)*( ''هم'': ربط بضمري الفصل-

):6(أَم لَم تنذرهم الَ يؤمنونَ أَأَنذَرتهم نَّ الَّذين كَفَرواْ سواٌء علَيهِمإِ

  أم؛: ربط بالعطف الداخلي-

  الذين؛: ربط باسم املوصول-

  .على: ربط حبرف اجلر-

سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌ ولَهم عذَاب  ختم اللّه علَى قُلُوبِهم وعلَى

يم7(عظ:(

  ؛''اهللا''و بني اسم اجلاللة الفاعل '' ختم''ارتباط باإلسناد بني الفعل -

  على و الالم؛: ربط حبرف اجلر-



 

282

º)*( ''لَهم''و بني خربه املقدم '' عذاب''ارتباط باإلسناد بني املبتدأ املؤخر -

  ن؛يالالواوان األو: بالعطف الداخليربط -

  الواو األخرية؛: ربط بالعطف اخلارجي-

.)*( ''عذاب عظيم''ارتباط بالنعت يف -

نِنيمؤم بِما همرِ ومِ اآلخوبِالْيو ا بِاللّهنقُولُ آمن ياسِ مالن نم8(و:(

  ؛''من''بني املبتدأ املؤخر و '' من الناس''ارتباط باإلسناد بني اخلرب املقدم -

  من؛: ربط بالوصل-

  من، الباء؛: ربط حبرف اجلر-

º)*( ...)و ما هم(واو احلال : ربط باملالبسة-

º)*( )يف حمل نصب(ارتباط بالتعدية يف مقول القول -

º)*( ''هو''و فاعله املستتر '' يقول''ارتباط باإلسناد بني الفعل -

º)*( ''نا''و فاعله الضمري املتصل '' آمن'' ارتباط باإلسناد بني الفعل-

  ن؛يالالواوان األو: بط بالعطف الداخلير-

  .الواو األخرية: ربط بالعطف اخلارجي-

):9(يخادعونَ اللّه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِالَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ 

  ؛''هو''بني الفاعل الضمري املستتر و '' خيادعون''ارتباط إسنادي بني الفعل -

º)*( ''اهللا''و بني مفعوله اسم اجلاللة '' خيادعون''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''الذين'': ربط بالوصل-



 

283

  الواو األوىل؛: ربط بالعطف الداخلي-

  الواوان األخريتان؛: ربط بالعطف اخلارجي-

  ؛''هم''املستتر  و بني فاعله الضمري'' ءامنوا''ربط إسنادي بني الفعل -

  ؛''هم''و بني فاعله الضمري املستتر '' خيدعون''ربط إسنادي بني الفعل -

  ؛''هم''و بني فاعله الضمري املستتر '' يشعرون''ربط إسنادي بني الفعل -

.)*( إالّ: ربط بأداة االستثناء-

يمأَل ذَابم علَهضاً ورم اللّه مهادفَز ضري قُلُوبِهِم موا  فا كَانبِم

):10(يكْذبونَ

و خربه املقدم املتعلِّق باجلار '' مرض''ارتباط إسنادي بني املبتدأ املؤخر -

  ؛''يف قلوم''وارور 

º)*( قلوم: ارتباط باإلضافة-

  ؛عذاب أليم: ارتباط بالنعتية-

  ؛''اللَّه''و بني فاعله اسم اجلاللة '' زاد''ارتباط إسنادي بني الفعل -

'' هم''و بني مفعوليه '' زاد''ارتباط التعدية إىل مفعولني بني الفعل -

º)*(''مرضاً''و

و بني خربه املقدم املتعلِّق باجلار '' عذاب''ارتباط إسنادي بني املبتدأ املؤخر -

  ؛''هلم''و ارور 

  الباء، الالم؛: ربط حبرف اجلر-
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املتعلق باجلار '' كائن''و بني نعته احملذوف '' أليم''ارتباط النعتية بني النعت -

º)*( ''بِما'': و ارور

  ما؛: ربط بالوصل-

  ؛''الواو''و بني فاعله '' يكذبون''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  الفاء؛: ربط بالعطف الداخلي-

  .الواو: ربط بالعطف اخلارجي-

):11(قَالُواْ إِنما نحن مصلحونَوإِذَا قيلَ لَهم الَ تفِْسدواْ في اَألرضِ 

º)*(''...قيل''املضافة إليه  اجلملةو بني '' إذا''ارتباط باإلضافة بني الظرف -

  ؛''الواو''و بني فاعله '' قالوا''ارتباط إسناد بني الفعل -

  ؛''...إمنا حنن''و بني مقول القول '' قالوا''ارتباط تعدية بني الفعل -

º)*( ''إذا'' ربط بأداة الشرط-

  يف؛: ربط حبرف اجلر-

: و ليس امساً ِإلنَّ، َألنَّ عمله كُف بـ('' حنن''ترابط إسنادي بني املبتدأ -

  .''مصلحونَ''و بني خربه ) ما

):12(أَال إِنهم هم الْمفِْسدونَ ولَـكن الَّ يشعرونَ 

  هم؛: ربط بضمري الفصل-

  ؛''املفسدون''و بني خربه '' هم''املبتدأ أو ارتباط إسنادي بني -

  لكن؛: ربط بالعطف االستدراكي-
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  ؛''يشعرونَ''الواو يف : و بني فاعله'' يشعرون''ارتباط باإلسناد بني الفعل -

و هو عطف داخلي ألنه متعلق باالستدراك، ذلك أنه . ربط بواو العطف-

من تركيبني منفصلين مركَّباً ) 12(لو غاب هذا األخري ألصبح نص اآلية 

لكن، مبا أنه جاء داخليا باالستدراك، . يربطهما عطف خارجي بالواو

  .نبيأصبحت التركيبتان املعطوفتان مجلتني، ال تركي

):15(اللّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم في طُغيانِهِم يعمهونَ

º)*( ''...يستهزئ م و'' و بني خربه'' اهللا''ارتباط إسنادي بني املبتدأ -

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' يستهزِئ''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' ميد''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''الواو''و بني فاعله '' يعمهون''ارتباط إسنادي بني الفعل -

الفصل دالليا بني ربط بواو العطف، و هو عطف داخلي ألنه ال يمكن -

  االستهزاء و بني املَد؛

  ؛''هم''و بني مفعوله '' يستهزئ''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''هم''و بني مفعوله '' يمد''ارتباط التعدية بني الفعل -

  يف؛: ربط حبرف اجلر-

  .''طُغيانِهِم''ارتباط باإلضافة يف -
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قَدوتي اسثَلِ الَّذكَم مثَلُهم  مورِهبِن اللّه بذَه لَهوا حم اءتا أَضاراً فَلَمن

):17(وتركَهم في ظُلُمات الَّ يبصرونَ

و بني خربه متعلق به اجلار و ارور '' مثَل''ارتباط إسنادي بني املبتدأ -

  ؛''كَمثَلِ''

  ؛''مثَلهم''ارتباط باإلضافة يف -

  ؛لباء، يفالكاف، ا: ربط حبرف اجلر-

  الذي؛: ربط بالوصل-

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' استوقد''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''ناراً''و بني مفعوله '' استوقد''ارتباط بالتعدية بني الفعل -

  ؛''...و تركهم''، و الواو يف ''فلما'' يفالفاء : ربط داخلي باحلرفني-

º)*( ملَّا: ربط بأداة الشرط اخلافضة لشرطها-

  ؛''هي''و بني فاعله املستتر '' أضاءت''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''اهللا''و بني فاعله اسم اجلاللة '' ذهب''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''نورِهم'': ارتباط باإلضافة يف-

  ؛''هو''فاعله املستتر  بنيو'' ترك''ارتباط إسنادي بني الفعل -

و مفعوله '' هم''و بني مفعوله األول '' ترك''الفعل ارتباط بالتعدية بني -

، و تقديره ''يف ظُلُمات''اجلار و ارور ه الثاين احملذوف و املتعلق ب

، وهي الكلمة اليت قد تكون حاال أيضا، و من ثَم تشكِّلُ ترابطا ''تائهني''

  باملالبسة؛
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  .''الواو''له و بني فاع'' يبصرون''ارتباط باإلسناد بني الفعل -

):18(صم بكْم عمي فَهم الَ يرجِعونَ

: و بني خربه األول'' هم''ارتباط إسنادي بني املبتدأ احملذوف املقدر -

''مو الثاين''ص ، :''كْمو الثالث''ب ، :''يمع'' )*(º

  ؛''...فَهم''الفاء يف : ربط بالعطف الداخلي-

  ؛''الواو''و بني فاعله '' يرجعون''الفعل ارتباط إسنادي بني -

  .''ال يرجِعونَ''و بني خربه '' ...فَهم''يف '' هم''ارتباط إسنادي بني املبتدأ -

أَو كَصيبٍ من السماِء فيه ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصابِعهم في آذَانِهِم 

 ذَرقِ حاعوالص نمرِينيطٌ بِالْكافحم واللّه تو19(الْم:(

و يكون خارجيا ألن اجلملة تستطيع أن . ''أو''ربط بالعطف اخلارجي بـ -

و مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي جاَءه '' : تستقل عما سبقها من تركيب بالشكل

)*(.فاآلية جاءت نتيجة آللية حتويلية. ''...صيب من السماِء

  الكاف، من، يف، الباء؛: ربط حبرف اجلر-

و بني خربه '' مثلُهم''أو '' هم''ارتباط إسنادي بني املبتدأ احملذُوف تقديره -

  ؛''كصيبٍ''حمذوف متعلق به اجلار و ارور 

'' من السماء'' ارورارتباط نعيت بني النعت احملذوف املتعلق به اجلار و -

  ؛''صيبٍ''بني املنعوت و
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و بني خرب حمذوف متعلق به '' ظُلُمات''ارتباط إسنادي بني املبتدأ املؤخر -

  ؛''فيه''اجلار و ارور 

  ؛''ورعد وبرق'' اليت يف '' الواو'': ربط بالعطف الداخلي-

  ؛''الواو''و بني فاعله '' جيعلون''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''األصابع''مفعوله  و بني'' جيعلون''ارتباط تعدية بني الفعل -

  ؛''حذَر الْموت''، و يف ''أصابِعهم''ارتباط باإلضافة يف -

)*(؛''حذَر'') ألجله(و بني مفعوله '' جيعلون''ارتباط السببية بني الفعل -

)*(.''حميطٌ''و بني خربه '' اهللا''اسم اجلاللة  ارتباط إسنادي بني املبتدأ-

، نواصل حتليلنا بأن ''أو'': اخلارجي يف هذه اآلية بـما قلناه عن العطف  وبعد

التاليتني و اللتني ) 1(إىل الصيغة ) 2(إىل حالة حتويلية من الصيغة '' خارجي''نعزي صفة 

):19(إىل ما جاء معطوفا عليه يف اآلية ) 17(تعطفان مضمون اآلية 

  ]حذَر املوت... أو كصيب من السماِء فيه= [1ك

  ]حذَر املوت... مثَلُهم كمثل الذي جاءه صيب من السماءو = [2ك

1ك ←2ك: حتويل

و هو يمثِّلُ مقاربة إلمكانات التحويل يف . و هذا التحويل من نوع احلذف اجلائز

)*(.هكذا تراكيب
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قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَيا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من 

)21:(

º)*( ''الناس''و بني '' أي''ارتباط اإلبدال بني -

  ؛''الواو''و بني فاعله '' اعبدوا''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''رب''و بني مفعوله '' اعبدوا''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''قبلكم''، و ''ربكم'': ارتباط اإلضافة يف-

  الذي، الذين؛ :ربط بالوصل-

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' خلق''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''كُم''و بني مفعوله '' خلَق''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''...و الذين''يف '' الواو'': ربط بالعطف الداخلي-

  ؛''الواو''و بني فاعله '' تتقون''ارتباط إسنادي بني الفعل -

تكون نعتا أوالً لـ '' الذي''؛ حيث ''ربكُم الذي'' ارتباط بالوصف يف-

''رب''.

 بِه جراًء فَأَخاِء ممالس نلَ مأَنزاء واء بِنمالساشاً ورف ضاَألر لَ لَكُمعي جالَّذ

):22(مونَمن الثَّمرات رِزقاً لَّكُم فَالَ تجعلُواْ للّه أَنداداً وأَنتم تعلَ

لـ  نعت ثان(ارتباط به أيضا وصفي  ، و هو''الذي'': ربط بالوصل-

º)*( )يف اآلية السابقة'' رب''

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' جعل''ارتباط إسنادي بني الفعل -
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  ؛''األرض''و بني مفعوله '' جعل''ارتباط التعدية بني الفعل -

º)*( ''األرض''و بني صاحبها '' فراشا''ارتباط باملالبسة بني احلال -

و الداخلية آتية من كون العطف  .''و السماء''ربط بالعطف الداخلي يف -

ا موجود يف وظيفة غري منفكة عن الصيغة اإلسنادية مواقعاً بني امسني أوهل

º)*(''جعل''

جيتمعان '' اجلعل''و '' الرتول" ألنّ '' ...و أَنزلَ''ربط بالعطف الداخلي يف -

º)*(''السماء''يف التعدية إىل 

جيمع  هألن'' داخلي''فهو . ''فأخرج به''الفاء يف : ربط بالعطف الداخلي-

'' أخرج''و بني املعطوف عليه '' ماًء...أنزل "يف '' أنزل''بني تعدية الفعل 

º)*()فقط هنا معىن التعدية عام، وال يقتصر على املفعول(

ما بعده  نّفهو داخلي أل.''...فال جتعلوا''الفاء يف : ربط بالعطف الداخلي-

مرتبط دالليا مبا قبله مبوجب تضرمم '' : نِه جلواب الشرط املقدتملإنْ ع

النحوي عرب البنية العميقة (فإذا كان التركيب الوظيفي . "هذَا

Syntaxique= ( واحدرويال يف بنيته  د العطف و الشرطية يف آن

.)*(ا معاًمتستوعبه (sémantique)داللة التركيب  فإنّ، السطحية

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' أنزل''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' أخرج''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''ماًء''و بني مفعوله '' أَنزل''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''رِزقاً''و بني مفعوله '' أخرج'' ارتباط التعدية بني الفعل-
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  الالم، من، الباء؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''الواو''و بني فاعله '' تجعلوا''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''أنداداً''و بني مفعوله '' جتعلوا''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''و أنتم تعلمون''ربط بواو احلال يف -

  .''تعلمون''و بني خربه '' أنتم''ارتباط إسنادي بني املبتدأ -

و ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج مأَنَّ لَه اتحاللُواْ الصمعواْ ونين آمرِ الَّذشب

تم واْ بِهأُتلُ ون قَبا مزِقْني رـذَا الَّذقاً قَالُواْ هزر ةرن ثَما مهنزِقُواْ ما رابِهاً كُلَّمش

):25(ولَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَ

  ؛''أنت''و بني فاعله املستتر '' بشر''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''بشر''، و فيه ارتباط بالتعدية بينه و بني الفعل "الذي"ربط بالوصل -

  ؛''الواو''له و بني فاع'' ءامنوا''ارتباط إسنادي بني الفعل -

 همن حيث أنّ هذ'' و عملوا''يف '' الواو'': ربط بالعطف الداخلي بأداة-

و للوصل '' بشر''حتت الفضاء الداليل للفعل  تجاء )الواو( ةاألخري

  ؛''الذين''

  ؛''ءامنوا''كما يف '' عملوا''ارتباط إسنادي يف -

  ؛''الصاحلات''و بني مفعوله '' عملوا''ارتباط بالتعدية بني الفعل -

º)*(''أَنَّ'': ربط باحلرف املصدري-

  الالم، من، الباء، يف؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''األار''و بني فاعله '' جتري''ارتباط إسنادي بني الفعل -
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  ؛)عناهميف (كلّ : ربط بالشرط-

º)*( ''الواو''و بني نائب فاعله '' رزقوا''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''ما رزِقوا''و بني '' كل''باإلضافة بني ارتباط -

  ؛''حتتها'': ارتباط باإلضافة يف-

  ؛''رزقاً''و بني '' رزقوا''ارتباط التعدية بني -

  ؛''الواو''و بني فاعله '' قالوا''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  املوايل له؛'' الذي''و بني خربه '' هذا''ارتباط إسنادي بني املبتدأ -

  ؛''هذا'' :ربط باإلشارة-

  ؛''رزقوا''، كما يف ''رزقنا'': ارتباط إسنادي يف-

  ؛ و قد تكون باالستئناف أيضا؛''و أُتوا''ربط بواو احلال يف -

  ؛''رزقوا''كما يف '' أُتوا''ارتباط إسنادي يف -

  ؛''متشااً''و بني '' به''يف '' اهلاء''بني الضمري ) حال(ارتباط باملالبسة -

املتعلق '' هلم''و بني خربه املقدم '' أزواج''املبتدأ املؤخر  ارتباط إسنادي بني-

  مبحذوف؛

  ؛''أزواج مطهرة''ارتباط الوصف يف -

.''خالدون''و بني خربه  ''هم''ارتباط إسنادي بني املبتدأ -

  :ويتبني التحويل كمايلي

قبل ا هذا الذي رزقنا اهللا من كلّما رزقناهم منها من مثرة رزقا قالو= [1ك

  ]أتيناهم به متشااو
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كلما رزقوا منها من مثرة رزقا قالوا هذا الذي رزِقنا من قَبلُ و أْتوا به = [2ك

  ]متشاا

2ك ←1ك: حتويل

.)*( إىل البناء للمجهول: نوع التحويل

الَّذين آمنواْ  إِنَّ اللَّه الَ يستحيِي أَن يضرِب مثَالً ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما

 فَيعلَمونَ أَنه الْحق من ربهِم وأَما الَّذين كَفَرواْ فَيقُولُونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهـذَا مثَالً

نيقإِالَّ الْفَاس لُّ بِهضا يمرياً وكَث ي بِهدهيرياً وكَث لُّ بِهض26(ي:(

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' ييستحي'' الفعل ارتباط إسنادي بني-

  ؛''أن'': ربط باحلرف املصدري-

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' يضرب''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''مثالً''و بني مفعوله '' يضرب''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''ما''و بني ناعته '' مثال''ارتباط النعتية بني املنعوت -

و بدهلا '' ما''؛ أو اإلبدال بني ''بعوضةً''و بدله '' مثال''اط اإلبدال بني ارتب-

  ؛''بعوضة''

  ؛''فَما'': يف'' ما'': ربط الوصل بـ-

  بالفاء؛ و هو عطف داخلي؛: ''فما''ربط العطف يف -

  ؛''فوقها'': ارتباط باإلضافة يف-

  ؛''أما''): التفصيلي(ربط بالشرط -
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  ؛''الذين'': ربط باملوصول-

  ؛''الواو''و بني فاعله '' ءامنوا''رتباط إسنادي بني الفعل ا-

º)*( ''فيعلمون''ربط جواب الشرط بالفاء يف -

  ؛''الواو''و بني '' يعلمون''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  خربه؛'' ...يعلمون''و بني '' الذين''ارتباط إسنادي بني املبتدأ -

  ؛''احلقأنه ''يف '' أنّ'': ربط باحلرف املصدري-

  ؛''أنه احلق من رم''و بني مفعوله '' يعلمون''ارتباط بالتعدية بني الفعل -

'' ...و أما الذين كفروا فيقولون'' عناصر الربط و االرتباط املوجودة يف -

  ؛''...أما الذين آمنوا فيعلمون''هي نفسها اليت يف 

و هو عطف خارجي ألن الشرط التفصيلي . الواو: ربط بالعطف بأداة-

دل عليه صفته، يفصل تركيبيا بني التركيبني املوجودين على ت، كما ''أما''

º)*( ميينه و على مشاله

  ؛''...ماذا أراد''و بني مقول القول '' يقولون''بني الفعل  التعديةارتباط -

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر ' 'أراد''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  الذي يليه؛'' مثال''و بني مفعوله '' أراد''ارتباط بالتعدية بني الفعل -

يهدي ''و يف '' يضل به كثريا''ارتباط إسنادي بني الفعل و فاعله املستتر يف -

  ؛''به كثرياً

: ـليز يو هو مت. ''ذا مثال يضل به كثريا''يف '' كثريا''ارتباط التمييز -

'' )*(ºذا مثال كثريا يضل به'': ألن أصل اجلملة هو'' هذا''
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  الذي يليه؛'' كثريا''و بني مفعوله '' يهدي''ارتباط التعدية بني الفعل -

و هو ربط داخلي ألنه متعلق بالضمري العائد . الواو: ربط بالعطف، باألداة-

  عليها؛الواردة يف اجلملتني املعطوفة و املعطوفة '' به''يف '' اهلاء''

º)*( هذا: ربط باإلشارة-

  ؛''...و ما يضل به''ربط بواو احلال يف -

  ؛''إالّ'': ربط بأداة االستثناء-

و ما ''يف '' هو''و بني فاعله املستتر '' يضلّ''ارتباط إسنادي بني الفعل -

ي؛''...به لُض  

  .''الفاسقني''و بني مفعوله '' يضل''ارتباط تعدية بني الفعل -

ي ينلَ الَّذوصأَن ي بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دعن بم اللَّه دهونَ عنقُض

):27(ويفِْسدونَ في اَألرضِ أُولَـئك هم الْخاسرونَ

، و به 27املستهلة به اآلية '' الذي''ربط مع اآلية السابقة باسم املوصول -

و ذلك كله ما يرشح أنْ تكون اآليتان . ''الفاسقني''ارتباط نعيت بينه و بني 

داخلتني يف تركيب واحد جيمعهما؛) نييبال ترك(مجلتين 

)phrasedans une mêmepropositionsdeux()*(º

  ؛''الواو''و بني فاعله '' ينقضون''ارتباط إسنادي بني الفعل -

؛''عهد'' همفعولو بني '' ينقضون''ارتباط التعدية بني الفعل -
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  ؛''ميثاقه''، و يف ''بعد ميثاق''؛ و يف ''عهد اللَّه''ارتباط اإلضافة يف -

فهو كذلك ألنه ميكن فصل شطر اآلية . ربط بالعطف بالواو اخلارجي-

: عن أوهلا، يف تركيب مستقل عن هذا األخري بقولنا'' ...ويقطعون''

  ؛''...والذين يقطعون''

  ؛''ينقضون''كما هو احلال يف '' يقطعون''ارتباط إسنادي يف -

 ..."ينقُضون"كما هو احلال يف '' ...يقطعون ما''ارتباط تعدية يف -

  ؛)مفعول به:ما(

  ؛''...ما أمر''يف '' ما'': ربط بالوصل-

  ؛''اهللا''و بني فاعله لفظ اجلاللة '' أمر''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  من، الباء، يف؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''هو''و بني نائب فاعله املستتر '' يوصل''ارتباط إسنادي بني الفعل -

كما هو األمر بالنسبة لسابِقه '' و يفسدون''ربط العطف اخلارجي يف -

  أعاله؛

  ؛''أُولَئك'': ربط باسم اإلشارة-

  ؛''أولئك هم اخلاسرون''يف '' هم'': ربط بضمري الفصل-

  .''اخلاسرونَ''و بني خربه ' 'أولئك''ارتباط إسنادي بني املبتدأ -
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مكُنتو ونَ بِاللَّهكْفُرت فكَي  هإِلَي ثُم يِيكُمحي ثُم كُميتمي ثُم اكُمياتاً فَأَحوأَم

):28(ترجعونَ

) و هي اسم استفهام للتعجب( "كيف''ارتباط املالبسة بني احلال املقدمة -

º)*( ''تكفرون''يف '' واو اجلماعة''وبني صاحبها 

  ؛''الواو''و بني فاعله '' نوتكفُر''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  الباء، إىل؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''و كنتم''ربط بواو احلال يف -

  ؛''فأحياكم بعد موتكم''ألنّ املعىن '' الفاء''ربط بالعطف الداخلي -

  ؛''كُم''و بني مفعوله '' أَحيى''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' أَحيى''ارتباط إسنادي بني الفعل -

و هو عطف داخلي يف الظاهر ألنه يفيد '' مث'': ارتباط حبرف العطف-

: مثل ال تقع إالّ بني امسني معطوفني'' داخليته''لكن . الترتيب و التراخي

توسطت فعلني، ) 28(يف اآلية '' مث''أما و إنّ . ''جاء علي مث سعيد"

فيمكن اعتبار العطف ا عطفا خارجيا حيث ميكن نقل اجلملتني 

انطالقا من أما مبدئيا مجلتان (إىل صفة التركيب '' مييتكم''و'' فأحياكم''

) ارجيةاخل(لكل واحدة منهما دون أن تضيع الوظيفة العطفية ) ال تركيبان

، ''مث مييتكم''الذي حينها يتمركز على رأس التركيب الثاين '' مث'': للحرف

حتويال من الصيغة ) ''مث مييتكم''(ألنه ميكن اعتبار التركيب الثاين هذا 
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و هي الصيغة املطابقة للتركيب األول الذي جاء  ،''كنتم أحياًء فأماتكمو''

.)*( ''كنتم أمواتا فأحياكم''يف اآلية 

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' مييت''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' يحيي''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''أنتم''و بني نائب فاعله املستتر '' ترجعون''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''كُم''و بني مفعوله '' مييت''ارتباط التعدية بني الفعل -

  .''كُم''و بني مفعوله '' يحيي''ط التعدية بني الفعل ارتبا-

وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها من 

أَعلَم ما الَ  يفِْسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني

):30(تعلَمونَ

º)*( إذْـ ارتباط الظرفية ب-

  ؛''إذْ''و بني مفعوله '' اذكر''ارتباط التعدية بني الفعل احملذوف -

  ؛''رب''ارتباط إسنادي بني الفعل قال و بني فاعله -

  ؛''حمدك''؛ و يف ''ربك''ارتباط اإلضافة يف -

  الباء؛الالم، يف، : ربط حبرف اجلر-

إين جاعلٌ يف األرض ''و بني مقول القول '' قال''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''خليفةً

º)*( ''خليفةً''و بني مفعوله '' جاعلٌ''بني اسم الفاعل  التعديةارتباط -
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  ؛''الواو''و بني فاعله '' قالوا''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''...أتجعلُ''مقول القول و بني '' قالوا''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''من''و بني مفعوله '' جتعل''ارتباط التعدية بني الفعل -

  من؛: ربط بالوصل-

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' يفِسد''ارتباط إسنادي بني الفعل -

يف  "مث"ينظر (؛ ''الواو'': داخلي داليل، أو خارجي تركييب بالعطف طرب-

º))29(اآلية 

  :سنادية بني األفعال و فاعالا يفارتباطات إ-

؛كفسي  

؛حبسن  

؛سنقد  

قالَ؛  

َتعلمون.  

  :ارتباطات بالتعدية يف-

؛يسفك الدماء  

 ا(ال تعلمون؛)م  

  ؛''نسبح''و بني خربه '' حنن''ارتباط إسنادي بني املبتدأ -

  ؛''...و حنن''ربط بواو احلال يف -
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واألغلب أن ) ). 29(نظر اآلية ي('' و نقدس''يف '' الواو''ربط بعطف -

و حنن نسبح ''العطف هنا خارجي ألننا نستطيع أن نفصل اجلملة بقولنا 

فهذه الواو غري واو العطف، قد تدخل يف هذا التركيب (باملالبسة '' لك

.)*()األخري احملول منه

كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالَئكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماء  وعلَّم آدم اَألسماَء

نيقادص مالء إِن كُنتـؤ31(ه:(

  الواو؛: ربط بالعطف اخلارجي-

  ؛"هو''و بني فاعله املستتر '' علَّم''ارتباط إسنادي بني الفعل -

، ثُم الثاين ''آدم''األول  و بني مفعوله'' علَّم''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''األمساء''

º)*( ''كُلّ''و بني '' األمساء''ارتباط توكيدي معنوي بني -

  ؛''بأمساء هؤالء''؛ و يف ''كلِّها'': ارتباط اإلضافة يف-

يرجع إىل الضمري يف '' داخلي''و كونه . ''ثُم'': ربط بالعطف الداخلي-

''مهضرل هذه؛ و الفاء '' األمساء''الذي يعود إىل '' عيف اجلملة األوىل قب

º)*(''...فقال''رابط عطفي داخلي أيضا، يف 

  ؛''هو'': و بني فاعله املستتر'' عرض''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''هم''و بني مفعوله '' عرض''ارتباط التعدية بني الفعل -

  على، الباء؛: ربط حبرف اجلر-
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  ؛''هو'': و بني فاعله املستتر'' قال''الفعل ارتباط إسنادي بني -

  ؛''أَنبِئُونِي''و بني مقول القول  '' قال''ارتباط التعدية بني الفعل -

.''إِنْ'': ربط بأداة الشرط-

يمكالْح يملالْع أَنت كا إِننتلَّما عا إِالَّ ملَن لْمالَ ع كانحب32(قَالُواْ س:(

  ؛''الواو''و بني فاعله '' قالوا''إسنادي بني الفعل ارتباط -

: و بني املفعول املطلق'' نسبح''ارتباط التحديد بني الفعل احملذوف املقدر -

''كحانب؛''س  

  ؛''لَنا'': الالم يف: ربط حبرف اجلر-

  ؛''التاء''و بني فاعله '' علَّم''ارتباط إسنادي بني الفعل -

دل من ب('' ما'': ؛ و ارتباط اإلبدال، أيضا، بـ''ما'': ربط بالوصل باالسم-

º)ال الضمري املستتر خرب

  ؛''إالَّ'': ربط بأداة االستثناء-

  ؛''...الَ علْم''و بني مقول القول '' قالوا''ارتباط التعدية بني الفعل -

ارتباط ؛ و قد يكون هذا الضمري داخال يف ''أنت'': ربط بضمري الفصل-

.)*(''العليم''و بني خربه ) مبتدأ(إسنادي بينه 
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 نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلواْ إِالَّ إِبدجفَس مواْ آلددجاس كَةالَئلْما لإِذْ قُلْنو

رِين34(الْكَاف:(

اَذْكُر و ''و بني الفعل احملذوف فيما يقَدر من '' إذْ''ارتباط التعدية بني -

º)*(''...إِذْ

º)*(''قُلْناَ''و بني الفعل '' إذْ''ارتباط الظرفية بني ظرف الزمان -

  ؛''قُلْنا'': فاعله يفبني ارتباط إسنادي بني الفعل و-

  الالم، من؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''الواو''و بني فاعله '' اسجدوا''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''...اسجدوا''و بني مقول القول '' قُلْنا''ارتباط التعدية بني -

  ؛''...فسجدوا''الفاء، يف : ربط بالعطف باحلرف-

  ؛''الواو''و بني فاعله '' سجدوا''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''إالّ'': ربط بأداة االستثناء-

  ؛''هو''و بني فاعله املستتر '' أَبى''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''و كَانَ من الكَافرِين'': بالواو؛ و يف'' و استكرب'': داخلي يفربط عطفي -

  .''هو''و بني فاعله املستر '' استكْبر''ارتباط إسنادي بني الفعل -

وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُالَ منها رغَداً حيثُ شئْتما والَ تقْربا 

هـذه نيمالْظَّال نا مكُونةَ فَترج35(الش:(

  ؛''و قُلْنا''ربط بالعطف اخلارجي بالواو يف -
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  ؛''نا''و بني فاعله '' قُلْنا''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''...يا آدم اسكُن'' و بني مقول القول '' قُلْنا''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''أنت''و بني فاعله املستتر '' اُسكُن''ارتباط إسنادي بني الفعل -

و بني املؤكّد الضمري املستتر '' أنت''ارتباط بالتأكيد بني التأكيد اللفظي -

''تأن'' )*(º

  ؛''وزوجك'' ربط عطفي داخلي بالواو يف -

  ؛''زوجك'' : ارتباط باإلضافة يف-

  ؛''الْجنةَ''مفعوله و بني '' اُسكُن''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ألنه داخل يف مقول القول؛'' ...و كُالَ''ربط عطفي داخلي بالواو يف -

  ؛''رغَداً''و بني املفعول املطلق '' كُالَ''ارتباط التحديد بني الفعل -

  ؛''ألف االثنني''و بني فاعله '' كُالَ''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛)مرتين(من : ربط حبرف اجلر-

º)*( ''حيث''و بني الظرف '' كُالَ''تباط الظرفية املكانية بني الفعل ار-

حرف : امليم('' التاء''و بني فاعله '' شئْتما''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛)عماد

  داخل يف مقول القول؛ هألن'' ...والَ تقْربا'' ربط عطفي داخلي يف -

  ؛''ألف االثنني''فاعله  و بني'' تقْربا''ارتباط إسنادي بني الفعل -

  ؛''تقْربا''، و ا ارتباط بالتعدية مع الفعل ''هذه'': ربط باإلشارة-

  .''هذه''و بني املبدل منه '' الشجرة''ارتباط إبدايل بني البدل -
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ي أُوفدهفُواْ بِعأَوو كُملَيع تمعي أَنالَّت يتمواْ نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِسا بي 

ونبهفَار ايإِيو كُمده40(بِع:(

  ؛''عهدكُم''، و يف ''نعميت''؛ و يف ''بنِي إِسرائيلَ''ارتباط اإلضافة يف -

؛ و يف ''أَوفُوا''؛ و يف ''اذكروا''يف ) أي مجلة فعلية(ارتباط إسنادي فعلي -

  ؛"أنعمت"؛ ويف ''ارهبون''

  ؛''إِياي فَارهبون''و يف '' نعميتاذكروا ''ارتباط التعدية يف -

  ؛''الَّتي'': ربط بالوصل-

و يعتبر هذا العطف . ''إياي''؛ و يف ''أوفوا''ربط عطفي بالواو يف -

  :املزدوج

 داخليا من الناحية الداللية الرتباط داللة العطف مبعطوفها بني

  جمل اآلية الكرمية؛

كل  خارجيا إلمكانية الفصل التركييب بِحصل لتفيما بني تلك اجلُم

إياي .../ أوفوا.../ اذكروا(واحدة منها تركيباً منفصالً 

.)*()فارهبون

وآمنواْ بِما أَنزلْت مصدقاً لِّما معكُم والَ تكُونواْ أَولَ كَافرٍ بِه والَ تشترواْ 

):41(اتقُونبِآياتي ثَمناً قَليالً وإِياي فَ

و يف  ؛''تكونوا''؛ و يف ''أنزلت''؛ و يف ''ءامنوا''ارتباط إسنادي فعلي يف -

  ؛''قونفات''؛ و يف ''تشتروا''
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  ؛''ثَمناً''و بني مفعوله '' تشتروا''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''إِياي''و بني مفعوله املتقدم '' اتقون''ارتباط التعدية بني الفعل -

و بني صاحبها احملذوف و هو مفعول '' مصدقاً''ارتباط املالبسة بني احلال -

º)*( ''بِما أَنزلْته''، ضمري متصل، يف املُقَدرِ من الكالم ''اهلاء''به 

  الباء، الالم؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''بِآياتي" ؛ و يف ''أول كافرٍ''؛ و يف ''معكُم'': ارتباط اإلضافة يف-

  ؛''معكُم''يف '' مع''و بني '' أنزلت''بني ) املكانية(ارتباط الظرفية -

مبا '' كافر به''يف '' اهلاء''لتعلق الضمري '' و''ربط عطفي داخلي باحلرف -

  ؛)أي قبل العطف(سبقها يف اجلملة اليت قبله 

و خارجيا حسبما أوضحناه يف ربط عطفي بالواو يكون داخليا أ-

).40(اآلية

 اءكُمنونَ أَبحذَبذَابِ يَء الْعوس كُمونومسنَ يوعرآلِ ف ناكُم منيجإِذْ نو

يمظع كُمبن رالٌء مكُم بي ذَلفو اءكُمونَ نِسيحتسي49(و:(

  ؛''إذْ'': ارتباط الظرفية بـ-

  ؛''إذْ''و بني مفعوله '' اذْكُروا''ارتباط التعدية بني الفعل احملذوف املقدر -

يف ؛ و''يذَبحونَ''؛ و يف ''ونَيسوم''؛ و يف ''نجينا''ارتباط إسنادي فعلي يف -

  ؛''يستحيونَ''
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مفعول به أول ('' يسومونكُم سوَء''، و يف ''نجيناكُم''ارتباط التعدية يف -

  ؛''يستحيونَ نِساءكُم''، و يف  ''اءكُميذَبحونَ أَبن''؛ و يف )وثان

؛ ''أبناءكم''؛ ''سوء العذاب''؛ ''آل فرعون'': ارتباط اإلضافة يف-

  ؛''ربكم''؛ ''نساءكم''

  ؛''ذَلكُم'': ربط باإلشارة-

؛ و يكون داخليا لتعلق اسم ''...و ذلكم''ربط عطفي داخلي بالواو يف -

  من كالم؛ اإلشارة مبا يشري إليه فيما سبقه

و بني خربه املقدم املتعلق بـ '' بالٌء''ارتباط إسنادي امسي بني مبتدأ مؤخر -

  ؛''يف ذلكم'' 

متعلق '' من ربكم''('' و يف ذلكم بالء من ربكم عظيم''ارتباط نعيت يف -

º)*( )نعت ثان له'' عظيم''؛ و ''بالء''مبحذوف نعت أول لـ 

  .من، يف: ربط حبرف اجلر-

ذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذكُم الْعجلَ فَتوبواْ إِلَى وِإ

 ابوالت وه هإِن كُملَيع ابفَت كُمارِئب ندع لَّكُم ريخ كُمذَل كُملُواْ أَنفُسفَاقْت كُمارِئب

 يمح54(الر:(

).40(و نوع العطف هو حسبما جاء يف اآلية . ''الواو'' :ط بالعطفرب-

  ؛''و إِذْ قَالَ موسى لقَومه''وذلك يف 

  ؛''إِذْ'': ارتباط الظرفية بـ-
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؛ ''توبوا''؛ ''اتخاذكُم''؛ ''ظَلَمتم''؛ ''قَالَ موسى''ارتباط إسنادي فعلي يف -

  ؛''تاب''؛ ''اقتلوا''

اقتلوا ''؛ ''اختاذكم العجلَ''؛ ''ظَلمتم أنفسكم'': عدية يفارتباط الت-

  ؛''أنفسكم

'' ...ياقَومِ إِنكُم'': و بني مقول القول'' قال''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛)قد ال يدخل  النداء يف مقول القولو(

  على؛إىل، الالم، الباء، : ربط حبرف اجلر-

؛ ''بارئكم''؛ ''اختاذكم''؛ )مرتني('' أنفسكم''؛ ''قومه'': ارتباط اإلضافة يف-

  ؛''عند بارئكم''

  ؛''إِلَهاً''و بني مفعوله الثاين احملذوف '' اختاذكم''ارتباط التعدية بني املصدر -

  ؛''فتوبوا'': يفربط جلواب الشرط بالفاء، -

مبثله يف اجلملتني اللّتني '' أنتم''ربط عطفي داخلي الرتباط ضمري املخاطب -

  ؛''فاقتلوا أنفسكم''وسطهما الفاء العاطفة يف تت

  ؛''ذلكم خري''امسي يف إسنادي ارتباط -

  ؛''ذلكم'': ربط باإلشارة-

. ''إنه هو التواب الرحيم''يف '' هو''ربط بضمري الفصل -

 كُمذَتةً فَأَخرهج ى اللَّهرى نتح لَك نمؤى لَن نوسا مي مإِذْ قُلْتو مأَنتقَةُ واعالص

):55(تنظُرونَ
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ينظر اآلية ('' ...و إذْ قلتم يا موسى لن نؤمن لك''ربط عطفي بالواو يف -

  ؛)السابقة

  ؛)ينظر اآلية السابقة('' إذْ''-

 ،''أَخذَتكُم الصاعقَةُ''، ''نرى'' ،''نؤمن''، ''قُلتم'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

  ؛''تنظرون''

  ؛''...لن نؤمن''و مقول القول '' قلتم''تعدية بني الفعل ارتباط ال-

  ؛''اهللا''و بني لفظ اجلاللة؛ مفعول به '' نرى'' ارتباط التعدية بني الفعل-

  ؛''كُم''و بني مفعوله املُقَدم '' كمتأخذ''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''جهرةً''و بني املفعول املطلق '' نرى''ارتباط التحديد بني الفعل -

º)*( ''حتى'': ربط بأداة نصب املضارع-

و يكون داخليا . ''فأخذَتكُم الصاعقةُ'':  ربط بالعطف الداخلي بالفاء يف-

اشتراط  اإلميان : السبب(من حيث  التعلق الداليل على السبب و نتيجته 

و قد يكون العطف خارجيا من ). الصاعقة: برؤية اهللا جهرةً؛ النتيجة

  ؛''...أخذتكُم الصاعقَةُ''إمكانية االستقاللية التركيبية للجزء حيث 

  ؛''و أنتم تنظُرونَ''ربط بواو احلال يف -

  الالم؛: ربط حبرف اجلر-

   .''تنظرون''و خربه '' أنتم''ارتباط إسنادي امسي بني املبتدأ -
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شئْتم رغَداً وادخلُواْ الْباب  وإِذْ قُلْنا ادخلُواْ هـذه الْقَريةَ فَكُلُواْ منها حيثُ

ِسنِنيحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُواْ حداً وج58(س:(

  ؛''إِذْ''و بني مفعوله '' اذكُر''ارتباط التعدية بني الفعل احملذوف املقدر -

  ؛''إِذْ'': ارتباط الظرفية بـ-

  ؛''...ادخلُوا''و بني مقول القول '' قُلْنا''الفعل ارتباط التعدية بني -

؛ ''ادخلوا''؛ ''شئتم''؛ ''كلوا''؛ ''قلنا''؛ ''أدخلوا''ارتباط إسنادي فعلي يف -

  ؛''سرتيد''؛ ''نغفر''؛ ''قولوا''

فر نغ''؛ ''قولوا حطَّةٌ''؛ ''اُدخلُوا الْباب''؛ ''ادخلُوا هذه''ارتباط التعدية يف -

اكُمطَايِسنِنيَ ''؛ ''خاملُح زِيدن؛''س  

و بني املضاف إليه اجلملة '' إِذْ''بني املضاف ''  إذْ قلنا''ارتباط اإلضافة يف -

  ؛''شئْتم''و املضاف إليه '' حيث''بني املضاف '' حيث شئتم''؛ و يف ''قُلْنا''

  ؛''هذه''ل منه و بني املبد'' القريةَ''ارتباط اإلبدال بني البدل -

  ؛)يف العطف بالواو 40ينظر آية (ربط عطفي بالفاء -

  من، الالم؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''حيثُ''كان املو بني ظرف '' كُلُوا''ارتباط الظرفية بني الفعل -

يف '' واو اجلماعة''و بني صاحبها '' رغَداً''ارتباط املالبسة بني احلال -

و بني املفعول املطلق '' كُلوا''ني الفعل ؛ أو ارتباط التحديد ب''كُلُوا''

و هو ('' أكْالً''عول املطلَق املقدر فأكالً، و منه ارتباط نعيت بني امل: املقدر
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و بني '' سجداً''؛ و ارتباط املالبسة بني احلال ''رغَداً''و بني نعته ) منعوت

º)*(''ادخلوا''يف '' واو اجلماعة''صاحبها 

و إنْ كان  40ينظر آية ('' ...و ادخلُوا الْباب''يف ربط عطفي بالواو -

  ؛''...و قُولُوا''؛ و كذا يف )يغلُب على هذا العطف النوع اخلارجي

   ؛''حطَّةٌ''و بني خربه '' سؤالنا''ارتباط إسنادي امسي بني املبتدأ احملذوف -

يمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَـكن واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطني علَى ملْك سلَ

 وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْما أُنزِلَ عمو رحالس اسونَ النلِّمعواْ يكَفَر نياطيالش

تفَي كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحا نمقُوالَ إِنى يتح دأَح نم انلِّمعا يمو وتارما وا ممهنونَ ملَّمع

ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه وما هم بِضآرين بِه من أَحد إِالَّ بِإِذْن اللّه ويتعلَّمونَ 

ولَبِئْس ما  يضرهم والَ ينفَعهم ولَقَد علمواْ لَمنِ اشتراه ما لَه في اآلخرة من خالَقٍ

):102(شرواْ بِه أَنفُسهم لَو كَانواْ يعلَمونَ

بني العطف  واضح) العطف(داً يف هذه اآلية ثَمةَ فاصلٌ ربطي مهم ج-

فأمر النصية هنا واضح إذْ يمكن ضبط . الداخلي و بني ما هو خارجي منه

منها بعطف أو باستئناف  حدود التراكيب حبسب بداية كل واحد

و بناًء على ذلك، يمكن بناء النص التركييب على حنوٍ من حتديد . بغريمهاأو

  :التراكيب التالية فيه

سليمان لك1. (و اتبعوا ما تتلو الشياطني على م(

ُ2. (و ما كفر سليمان(
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 زِلَ علىو ما أُن رحالس الشياطني كفروا يعلّمون الناس و لكن

)3. (لكين ببابل هاروت و ماروتامل

ما حنن فتنة فال تكفرى يقوالَ إنحت ن أحد4. (و ما يعلّمان م(

قون به بني املرِء و زوجهفيتعلّمون منهما ما يفر.  

إالّ بإذن اللَّه ن أحدين به م5(   .    و ما هم بضاَر(

مهنفَعالَ يو مهرضا يونَ ملَّمعتي6. (و(

ٍالَقخ نم ةري اآلخف ا لَهم اهرتنِ اشواْ لَمملع لَقَد7. (و(

َونلَمعواْ يكَان لَو مهأَنفُس اْ بِهورا شم لَبِئْس8. (و(

الفاء يف (، و االستئناف )4(، و جواب الشرط بالفاء )2(فما عدا االعتراض 

، يكون العطف، فيما تبقّى من )8و  7الواو يف (القَسم ، و )5الواو يف (، واحلال )5

  :عمل أدوات العطف األخرى، متوزعاً كاآليت

 1(عطف خارجي يف(º

 ن''يف ) 3(عطف خارجي يفلَك ؛''و  

 زِلَ''يف ) 3(عطف داخلي يفا أُنم ؛''و  

 يف ) 3(عطف داخلي يف''وتار؛''و م  

 ؛''و ما''يف ) 4(عطف خارجي يف  

 يف ) 5(عطف داخلي يف''جِهوز ؛''و  

 ونَ''يف ) 6(عطف خارجي يفتعلَّمي ؛''و  
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 هم'' يف ) 6(عطف داخلي يفنفَعو ال ي'' ،  

  على، الباء، من، يف؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''لَو'': ربط الشرط بـ-

  ؛''إالَّ'': ربط باالستثناء-

  ؛)مخس مرات('' ما'': ربط بالوصل-

؛ ''كَفَر سلَيمانُ''؛ ''تتلو الشياطني''؛ ''اتبعوا''فعلي يف ارتباط إسنادي -

'' يتعلّمون''؛ ''تكْفُر''؛ ''يقوال''؛ ''يعلِّمان''؛ ''أُنزِلَ''؛ ''يعلّمون''؛ ''كفَروا''

 بِئْس''؛ ''اشترى''؛ ''علموا''؛ ''ينفَعهم''؛ ''يضرهم''؛ ''يفَرقُونَ''؛ )مرتني(

  ؛''يعلَمونَ''؛ ''شروا''؛ ''ما

 :اخلرب('' ...ما له منِ اشتراه''؛ و يف ''حنن فتنةٌ''ارتباط إسنادي امسي يف -

و بني ) مرفوع حمال('' خالقٍ''؛ و بني املبتدأ املؤخر )''...ما له''اجلملة 

  ؛''لَه''خربه املقدم احملذوف و املتعلِّق به اجلار وارور 

  ؛''أَنفُسهم''؛ ''إِذْن اللَّه''؛ ''زوجِه''؛ ''ملْك سلَيمانَ'': ارتباط اإلضافة يف-

... فَيتعلَّمونَ''؛ ''يعلِّمونَ الناس السحر''؛ ''بعواْ ماات''ارتباط التعدية يف -

علمواْ لَمنِ ''؛ ''اشتراه''؛ ''ينفَعهم''؛ ''يضرهم''؛ ''ما يتعلَّمونَ و''؛ ''ما

اهرت؛ ''...اش''دأَح نم انلِّمعر مفعول به منصوب حمالّ و جمرو: أحد('' ي

  ؛)لَفْظاً

  ؛''...إنما حنن''و بني مقول القول '' يقوالَ''ارتباط التعدية بني الفعل -

    ؛''حتى'': ربط بأداة نصب الفعل املضارع-
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و بني '' بِبابِلَ''اجلار وارورا ارتباط املالبسة بني احلال احملذوفة و املتعلِّق -

'' بِه''و املتعلِّق ا اجلار وارور  ؛ و بني احلال احملذوفة''املَلَكَينِ''صاحبها 

؛ و بني احلال احملذوفة و املُتعلِّقِ ا اجلار و ارور ''أَحد''و بين صاحبها 

''وصاحبها '' بإذْن"ا اجلار ؛ و بني احلال "ينضار احملذوفة واملتعلَّق

  ؛''خالقٍ''و بني صاحبها '' يف اآلخرة''ارور و

  ؛''هاروت وماروت ...الْملَكَينِ ''بدال يف ارتباط اإل-

.''...ما شروا به''ارتباط النعتية بني املخصوص احملذوف و بني نعته اجلملة -

وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً لِّلناسِ وأَمناً واتخذُواْ من مقَامِ إِبراهيم مصلى وعهِدنا 

):125(إِبراهيم وإِسماعيلَ أَن طَهرا بيتي للطَّائفني والْعاكفني والركَّعِ السجودإِلَى 

º)40ينظر اآلية ('' ...وإِذْ جعلْنا'': ربط عطفي بالواو يف-

 ؛''والْعاكفني''؛ ''وإِسماعيلَ''؛ ''و أَمناً''ربط عطفي داخلي بالواو يف -

  ؛''والركَّعِ''

  الالم، من، إلَى؛: ربط حبرف اجلر-

  ربط بأنْ املصدرية؛-

  ؛''طَهرا''؛ ''عهِدنا''؛ ''اتخذُواْ''؛ ''جعلْنا'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

طَهرا ''؛ ''مصلى ...اتخذُواْ ''؛ ''جعلْنا الْبيت مثَابةً'': ارتباط التعدية يف-

يتي؛''ب  

  ؛''إِذْ''و بني مفعوله '' اذْكُر''ارتباط التعدية بني الفعل احملذوف تقديره -
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'' جعلْنا''('' إِذْ جعلْنا''؛ و يف ''بيتي''؛ ''مقَامِ إِبراهيم''ارتباط اإلضافة يف -

  ؛)مضاف إليه

وبني '' اسِللن''اجلار و ارور ه ارتباط النعتية بني النعت احملذوف املتعلق ب-

  ؛''مثَابةً''منعوته 

  ؛''الركَّعِ''و بني منعوته '' السجود''ارتباط النعتية بني النعت -

و بني مفعوله الثاين احملذوف املتعلق به '' اتخذُوا''ارتباط التعدية بني الفعل -

  .''من مقَامِ''اجلار و ارور 

على البنية العميقة درجةً أوىل من درجات إذا كانت الوظيفة النحوية غري املؤثرة ف

، فإنّ هذا التأويل يرقى إىل درجته الثانية )املرتبط بالوظيفة النحوية( التأويل الداليل

مغاير ملا جاء ) مؤولٍ(حينما ال يقتصر على الوظيفة فحسب، بل يتعداها إىل لفظ مقدر 

هو تأويل داليل '' خلق''فلفظ . ''لقخ''إىل لفظ '' جعل''لفظاً، من مثل االنتقال من لفظ 

. ، و من ثَم استوجب تغيري اعتبار الوظيفة النحوية من املفعولية إىل املالبسة''جعلَ''للفظ 

  .''خلَق''معىن '' جعل''لفعل احاالً بات ممكناً من باب ضماا '' مثابةً''فجواز إعراب 

  :و اآلية تنقسم إىل ثالثة تراكيب، هي

  .و أَمناً... و إِذْ جعلْنا-

  .مصلَّى... و اتخذوا-

  .السجود... و عهِدنا-
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نقف هنا عند التركيب األول فقط الستوضاح عدم تأثري التأويل الداليل املقرون 

  :فبنيته العميقة تكون كاآليت. باالستبدال اللفظي على البنية العميقة

) إذ)[[[(و= [(ك
جعلْنا

قْناخلَ
  )]].أمناً) (و)]](للناس)(مثابةً[( ])البيت (]

 طْرش كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تبق كنلِّيواء فَلَنمي السف هِكجو قَلُّبى ترن قَد

ينإِنَّ الَّذو هطْرش كُموِهجلُّواْ وفَو ما كُنتثُ ميحامِ ورالْح جِدسالْم  ابتواْ الْكتأُو

):144(لَيعلَمونَ أَنه الْحق من ربهِم وما اللّه بِغافلٍ عما يعملُونَ

  يف، من، الباء، عن؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''فَلَنولِّينك'': ربط عطفي داخلي بالفاء يف-

º)40ينظر اآلية ('' وحيثُ ما''ربط عطفي بالواو يف -

  ؛''فَولُّواْ''؛ ''فَولِّ'': ربط بالفاء الرابطة جلواب الشرط يف-

  ؛''حيثُ ما'': ربط باسم الشرط-

  ؛''عما''يف '' ما''؛ ''الَّذين: ربط بالوصل-

؛ ''ولُّواْ''؛ ''ولِّ''؛ ''ترضى''؛ ''نولِّين''؛ ''نرى''ارتباط إسنادي فعلي يف -

  ؛''يعملُونَ''؛ ''ونَيعلَم''؛ ''أُوتواْ''

فَولِّ '' ؛''ترضاها''؛ ''فَلَنولِّينك قبلَةً''؛ ''نرى تقَلُّب'': ارتباط التعدية يف-

كهج؛ ''و''كُموِهجلُّواْ و؛ ''فَو''ابتواْ الْكتل من ''أُو؛ و املصدر املؤو

º)*('' يعلَمونَ''وامسها و خربها سد مسد املفعول للفعل '' أنّ''
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؛ ''شطْر الْمسجِد'' ؛''وجهك''؛ ''تقَلُّب وجهِك'': ارتباط اإلضافة يف-

''هطْرو''؛ ''شجوكُم؛ ''ه''هِمب؛''ر  

  ؛''الْحرامِ الْمسجِد'' ؛''هاقبلَةً ترضا'': ارتباط النعتية يف-

  ؛''حيثُ ما كنتم''؛ ''...شطْر...ولِّ''ارتباط الظرفية يف -

'' ن ربهِمم''ارتباط املالبسة بني احلال احملذوفة املتعلق ا اجلار و ارور -

  .''احلَق''بني صاحبِها و

اللّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَالَ جناح علَيه أَن إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعآئرِ 

يملع راكش راً فَإِنَّ اللّهيخ عطَون تما وبِهِم فطَّو158(ي:(

أما العطف . ''أَوِ اعتمر''؛ و يف ''الصفَا والْمروةَ'': ربط عطفي داخلي يف-

؛ و أما العطْف الثاين ''اللَّه... إِنَّ''ل يف التركيب فيدخ) بالواو(األول 

  ؛''بِهِما...فَمن حج''فيدخل يف التركيب ) أَو: بـ(

º)40ينظر اآلية ('' ...ومن تطَوع''ربط عطفي بالواو يف -

º)*(''...و من تطَوع''؛ و يف ''...من حج''يف '' من'': ربط باسم الشرط-

  ؛''فَالَ جناح'': ربط بالفاء الواقعة يف جواب الشرط، يف-

  ؛''أن يطَّوف''يف '' أنْ'': ربط باحلرف املصدري-

  من؛ على؛ الباء؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''تطَوع''؛ ''يطَّوف''؛ ''اعتمر''؛ ''حج'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

  ؛''...من تطَوع''؛ ''الْبيتمن حج '': ارتباط إسنادي امسي يف-
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  ؛''خيراً تطَوع''؛ ''حج الْبيت'': ارتباط التعدية يف-

  .''شعائرِ اللَّه'': ارتباط اإلضافة يف-

و كَانَ وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباءنا أَولَ

):170(آباؤهم الَ يعقلُونَ شيئاً والَ يهتدونَ

º)*('' إذَا'': ربط بالظرف املتضمن معىن الشرط-

  ؛''ما أَلْفَينا''؛ ''أَنزلَما '': يف'' ما'': ربط الوصل-

  ؛''لَو'': ربط حبرف الشرط-

º)40ينظر اآلية ('' أ و لَو كَانَ'': ربط عطفي بالواو يف-

  ؛''والَ يهتدونَ''ربط عطفي داخلي بالواو يف -

 ؛''نتبِع'' ؛''قَالُواْ'' ؛''أَنزلَ'' ؛''اتبِعوا'' ؛''قيلَ'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

؛''يهتدونَ''؛ ''يعقلُونَ''؛ ''أَلْفَينا''

  ؛''...نتبِعبل ''و بني مقول القول '' قالوا''ارتباط التعدية بني الفعل -

و بني '' نتبِع''؛ و بني الفعل ''نتبِع ما'' ؛''اتبِعوا ما'': ارتباط التعدية يف-

لْفَينا أَ'': ؛ وكذا يف''علَيه''مفعوله الثاين احملذوف املتعلق به اجلار و ارور 

  ؛''يعقلُونَ شيئاً''؛ ''آباءنا

  ؛''َءاباؤهم''؛ ''َءاباَءنا''؛ ''...يلَ إِذَا ق'': ارتباط اإلضافة يف-

  .الالم؛ على: ربط حبرف اجلر-
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 دببِالْع دبالْعو ربِالْح رلَى الْحي الْقَتف اصصالْق كُملَيع بواْ كُتنآم ينا الَّذها أَيي

اتباع بِالْمعروف وأَداء إِلَيه بِإِحسان ذَلك واُألنثَى بِاُألنثَى فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَ

يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبن رم يففخ178(ت:(

... عفي''؛ ''الْقصاص ...كُتب''؛ ''َءامنواْ'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

  ؛''اعتدى''؛ ''شيٌء

و بني خربه احملذوف املتعلق به '' احلُر''ارتباط إسنادي امسي بني املبتدأ -

؛ ''الْعبد بِالْعبد''؛ و كذا يف )''مقْتولٌ'': تقديره('' بِالْحر''اجلار و ارور 

'' اتباع''ر ؛ و بني املبتدأ املُؤخ''...من عفي لَه''؛ و يف ''األنثى بِاُألنثَى''ويف 

؛ و يف ''ذلك تخفيف''؛ و يف ''فَعلَيه''و بني خربه املتقدم احملذوف تقديره 

  ؛)''له'': خرب مقدم('' له عذَاب''؛ و يف ''...منِ اعتدى''

؛ و بني بدل االشتمال اجلملة ''الَّذين... أَي'': ارتباط اإلبدال يف-

''بنه وبني املبدل م'' ...كُت''اصص؛''الق  

'' من ربكُم''ارتباط النعتية بني النعت احملذوف املتعلق به اجلار و ارور -

  ؛''عذَاب أَليم''؛ و يف ''ختفيف''بني منعوته و

'' من أَخيه''ار و ارور ارتباط املالبسة بني احلال احملذوفة املتعلق ا اجل-

  ؛''شيٌء''بني صاحبها و

  ؛''بعد ذَلك''؛ ''من ربكُم''؛ ''من أَخيه'': ارتباط اإلضافة يف-

  ؛''اعتدى''و بني الفعل '' بعد''ارتباط الظرفية بني ظرف الزمان -

  على؛ يف، الباء، الالم، من؛: ربط حبرف اجلر-
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  ؛''الَّذين'': ربط بالوصل-

  ؛)مرتين('' من'': ربط باسم الشرط-

  ؛''فَلَه''؛ ''فَاتباع''الفاء الواقعة يف جواب الشرط يف ربط ب-

  ؛)مرتين('' ذَلك'': ربط اإلشارة-

؛ ''وأَداٌء''؛ ''واُألنثَى بِاُألنثَى''؛ ''والْعبد بِالْعبد''ربط عطفي داخلي يف -

  ؛''ورحمة''

.''اعتدى فَمنِ'': ربط عطفي خارجي بالفاء يف-

  :التحويل، يف هذه اآلية، كاآليتويرتسم 

  فمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَكُتب عليه اتباع باملعروف و أداء إليه = [1ك

  ]بإحسان

  ]فمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَاتباع باملعروف و أداء إليه بإحسان= [2ك

كُتب على [هو شكل من أشكال احلذف القائم على عموم عبارة : نوع التحويل

  ]. الضمري+

1ك ←2ك: حتويل

يسأَلُونك عنِ األهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتواْ 

تقَى وأْتواْ الْبيوت من أَبوابِها واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم الْبيوت من ظُهورِها ولَـكن الْبِر منِ ا

):189(تفْلحونَ
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؛ ''أْتوا''؛ ''اتقَى''؛ ''تأْتواْ''؛ ''قُلْ''؛ ''يسأَلُونَ'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

  ؛''تفْلحونَ''؛ ''اتقُواْ''

  ؛''مواقيتهي '': ارتباط إسنادي امسي يف-

اتقُواْ ''؛ ''تواْ الْبيوتآ''؛ ''تأْتواْ الْبيوت''؛ ''يسأَلُونك'': ارتباط التعدية يف-

؛''اللّه  

  ؛''هي مواقيت''و بني مقول القول '' قُلْ'': ارتباط التعدية بني الفعل-

وبني '' للناس'' ارتباط النعتية بني النعت احملذوف املتعلق به اجلار و ارور-

  ؛''مواقيت''منعوته 

  ؛''أَبوابِها''؛ ''ظُهورِها'': ارتباط اإلضافة يف-

  عن، من؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''منِ اتقَى'': ربط بالوصل يف-

  ؛''ولَـكن الْبِر''؛ ''والْحج'': ربط عطفي داخلي يف-

  ؛''و لَيس'': ربط عطفي خارجي يف-

واتقُواْ '': ؛ و كذا يف)40ينظر اآلية ('' وأْتواْ الْبيوت''ربط عطفي يف -

اللّه''.  

عالَ تو كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللّهي سلُواْ فقَاتوبحالَ ي واْ إِنَّ اللّهدت 

يندتع190(الْم:(

  ؛''يحب''؛ ''تعتدواْ''؛ ''يقَاتلُونَ''؛ ''قَاتلُوا'': ارتباط إسنادي فعلي يف-
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  ؛''يقَاتلُونكُم''؛ ''الْمعتدين الَ يحب''؛ ''قَاتلُوا الَّذين'': ارتباط التعدية يف-

  ؛''في سبِيلِ اللّه'': ارتباط اإلضافة يف-

  يف؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''الَّذين'': ربط بالوصل-

  ؛''تعتدواْوالَ '': ربط عطفي داخلي بالواو يف-

هنا، معىن العطف ). 40ينظر اآلية ('' و قَاتلُوا'': ربط عطفي بالواو يف-

ألنّ األمر ) 190(يغلُب على معىن االستئناف بالواو يف مستهل اآلية 

بالقتال يف سبيل اهللا هو تابع معطوف لألمر بالتقوى الذي يحتضن يف 

نا داللته أيضا األمر بإتيان البيوت مسم الداليل و الربط العطفي . أبوافالر

:فيه يكون كاآليت

لذا . 190حتوي بداخلها التركيب الداليل القائمة عليه اآلية  189فكأنما اآلية 

  .ليس استئنافا؛ ألنّ داللته غالبةٌ على داللة هذا األخري) 2(نقول بأنّ العطف 

189آية 

 و  

)1(

قَاتلُواْ في سبِيِل اللَّهاآتوا البيوت من أبوابه

اتقوا اَهللا
190آية 

و  

)2(
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 بِيلِ اللّهن سع دصو كَبِري يهالٌ فتقُلْ ق يهالٍ فتامِ قررِ الْحهنِ الشع كأَلُونسي

م هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمو بِه كُفْرلِ والْقَت نم رةُ أَكْبنتالْفو اللّه ندع رأَكْب هن

ينِكُمن دع وكُمدري ىتح كُملُونقَاتالُونَ يزالَ ين  وع نكُمم ددترن يمواْ وطَاعتاس إِن

الدنيا واآلخرة وأُولَـئك دينِه فَيمت وهو كَافر فَأُولَـئك حبِطَت أَعمالُهم في 

):217(أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

 ؛''استطَاعواْ''؛ ''يردوا''؛ ''يقَاتلُونَ''؛ ''يسئَلُونَ'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

''ددتر؛''ي ''تمالُ''؛ ''يمأَع بِطَت؛''ح  

؛ ''الْفتنةُ أَكْبر''؛ ''أكْبر... صد''؛ ''كَبِري ...تالٌق'': ارتباط إسنادي امسي يف-

'' نمددتر؛ ''ي''ركَاف و؛ ''ه''بِطَتح كلَـئونَ''؛ ''...أُودالخ م؛ ''ه

''ابحأَص كلَـئ؛''أُو  

  ؛''يردوكُم''؛ ''يقَاتلُونكُم''؛ ''يسأَلُونك'': ارتباط التعدية يف-

  ؛''...قتالٌ فيه''و مقول القول '' قُلْ'': ارتباط التعدية بني الفعل-

لنعت احملذوف املتعلق به اجلار ؛ و بني ا''الشهر احلرام'': ارتباط النعتية يف-

؛ و بني النعت ''كَبِري ...قتالٌ''؛ ''قتالٍ''و بني منعوته '' فيه''ارور و

؛ ''صد''و بني منعوته '' عن سبِيلِ''ه اجلار و ارور  احملذوف املتعلق ب

  ؛''املسجِد احلرامِ''

؛ ''عند اللَّه''؛ ''إِخراج أَهلِ''؛ ''أَهله''؛ ''سبيل اهللا'': ارتباط اإلضافة يف-

''ينِكُمن د؛ ''ع''ينِهن د؛ ''ع''مالُهمارِ''؛ ''أَعالن ابح؛''أَص  

  ؛''الشهرِ''و بني املبدل منه '' قتالٍ'') اشتمال(اإلبدال بني البدل  ارتباط-
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و بني '' منكم''ارتباط املالبسة بني احلال احملذوفة املتعلق ا اجلار و ارور -

  ؛''يرتدد''صاحبها الفاعل يف 

ثالث (، الباء، من )أربع مرات(، يف )أربع مرات(عن : ربط حبرف اجلر-

ى؛)اتمرتح ،  

؛ ''والْمسجِد الْحرامِ''؛ ''و كُفْر''؛ ''و صد'': ربط عطفي داخلي بالواو يف-

''تم؛ ''فَي''ةراآلخ؛''و  

كذا ؛ و)40ينظر اآلية ('' والْفتنةُ''؛ ''وإِخراج أَهله'': ربط عطفي بالواو يف-

  ؛''وأُولَـئك''يف 

  ؛''و ال يزالونَ'': و يفربط عطفي خارجي بالوا-

  ؛''إِن استطَاعواْ'': يف'' إنْ'': ربط حبرف الشرط-

  ؛''من يرتدد'': يف'' من'': ربط باسم الشرط-

  ؛''وهو كَافر'': ربط بواو احلال يف-

  ؛''فَأُولَـئك'': ربط بالفاء الرابطة جلواب الشرط، يف-

).مرتين('' أُولَـئك'': ربط باإلشارة-

  :ويكون التحويل كمايلي

  ]يسألونك عن الشهر احلرام قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كبري= [ 1ك

  ]الشهر احلرام قتال فيه كبري= [ 2ك

1ك ←2ك: حتويل
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و قد ألزمت ذلك الرباغماتيةُ . جاء التحويل يف هذه اآلية على عكس احلذف

و توجد هنا حوارية . هماياملسؤول و مضمون قولاحلوارية اليت تستدعي ذكر السائل و 

  :مزدوجة

و بصيغة '' ك''؛ و قد برزت بضمري املخاطب )ص(حوارية اهللا مع نبيه -

  ؛''قُلْ'': الغائب للسائل، و بصيغة األمر

  .حوارية النيب مع املؤمنني، تجلَّت من خالل مضمون السؤال و اجلواب-

، و بني من يبلّغهم من الناس )ص(بني النيب و هناك حوارية على مستوى ثالث 

رسالة ربه من حيث إبالغ الرسول بنص اآلية الذي يشهِد على حوارية موجودة بينه 

وبني اهللا، و من ثَم يصبِح اإلبالغ شهادة بوجود اهللا و رسالته و بصدق الرسالة على 

  ).ص(لسان نبيه 

مدواريات و رفع نص اخلطاب إىل  فالتحويل إىل نوع من اإلطناب خكل تلك احل

و نقول ذلك بغض النظر عن السياق الظريف الذي نزلَت فيه . الرباغماتية اليت يتطلبها

  .اآلية الكرمية و الذي من شأنه دعم الرباغماتية املذكورة ال حمالة

 ةَسبِيلِ اللّه أُولَـئك يرجونَ رحمإِنَّ الَّذين آمنواْ والَّذين هاجرواْ وجاهدواْ في 

يمحر غَفُور اللّهو 218(اللّه:(

  ؛ ''يرجونَ''؛ ''جاهدوا''؛ ''هاجروا''؛ ''َءامنوا'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

  ؛''اللّه غَفُور رحيم''؛ ''...أُولَـئك يرجونَ'': ارتباط إسنادي امسي يف-
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  ؛''ةَيرجونَ رحم'': تعدية يفارتباط ال-

  ؛''اللّه ةَرحم''؛ ''سبيل اهللا'': ارتباط اإلضافة يف-

  يف؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''إنَّ'': ربط باسم موصول-

  ؛''أُولَـئك'': ربط باسم اإلشارة-

.''و جاهدوا''؛ ''و الَّذين'' :ربط عطفي داخلي يف-

هي '' أولئك''و كانت آلية لفظه . باإلطنابويوجد يف هذه اآلية أيضا حتويل 

احلامسة يف هذا املوطن، إذْ بدوا ال خيتل التركيب و ال معناه، إالّ أنّ استزادة تلك 

اليت تقصي بفضلها كل الفئات ) التحديدية(الكلمة هلا دور كبري يف الرباغماتية التقريرية 

أصبح '' أولئك''اآلية عن لفظة  فإذا استغنت. اليت ختالف تلك اليت سبقتها يف الذكر

  .ممن ذُكروا يف اآلية و ممن مل يذْكَروا كذلك'' يرجون رمحة اهللا''الذين 

 مطُوهالخإِنْ تو ريخ ملَّه الَحى قُلْ إِصامتنِ الْيع كأَلُونسيو ةراآلخا ويني الدف

الْم لَمعي اللّهو كُمانوفَإِخ زِيزع إِنَّ اللّه كُمتنألع اء اللّهش لَوحِ ولصالْم نم فِْسد

يمك220(ح:(

شاَء ''؛ ''يعلَم''؛ ''ختالطُوا''؛ ''قُلْ''؛ ''يسأَلُونَ'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

؛ ''اللَّه''تن؛''أَع  

: املبتدأ احملذوف املقدر؛ و بني ''إِصالَح خير'': ارتباط إسنادي امسي يف-

''م؛ و يف''إخوانكم'': و بني اخلرب'' ه :''لَمعي ؛''...اللّه  
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؛ ''يعلَم الْمفِْسد''؛ ''تخالطُوهم''؛ ''يسأَلُونك'': ارتباط التعدية يف-

''كُمتن؛''أَع  

  ؛''خيرهم لَإِصالَح ''و بني مقول القول '' قل''ارتباط التعدية بني الفعل -

وبني '' لَهم''ارتباط النعتية بني النعت احملذوف املتعلق به اجلار و ارور -

  ؛''إِصالَح''منعوته 

'' من الْمصلحِ''ارتباط املالبسة بني احلال احملذوفة املرتبط ا اجلار و ارور -

  ؛''الْمفِْسد''و بني صاحبها 

  من؛ يف، عن، الالم،: ربط حبرف اجلر-

  ؛''و اآلخرة'': ربط عطفي داخلي بالواو يف-

'' ولَو شاء اللّه''؛ ''وإِنْ تخالطُوهم''؛ ''و يسأَلُونك'': ربط عطفي بالواو يف-

º)40ينظر اآلية (

  ؛''لَو''، ''إنْ'': ربط حبرف الشرط-

  ؛''فَإِخوانكُم'': ربط بالفاء الرابطة جلواب الشرط يف-

و الالم رابطة شرطية . ''عنتكُمَأل'': الم الرابطة جلواب الشرط يفربط بال-

يف اجلزء (مل يذْكُرها و مل يصنفْها مصطفى محيدة يف كتابه املذكور أعاله 

من  220، لكننا ننوه إليها حيث هي هنا يف اآلية )النظري من املذكرة

ية النظامية العلمية سورة البقرة، و ذلك لسبب منهجي من جهة، و ألمه

.)*(املعقلنة لتصنيف الكيانات املعرفية من جهة أخرى 
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 لَوو رِكَةشن مم ريةٌ خنمؤةٌ مَألمو نمؤى يتح رِكَاتشواْ الْمحنكالَ تو

 لَوو رِكشن مم ريخ نمؤم دبلَعواْ ونمؤى يتح نيرِكشواْ الْمحنكالَ تو كُمتبجأَع

إِلَى الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِه ويبين آياته  ى النارِ واللّه يدعوإِلَأَعجبكُم أُولَـئك يدعونَ 

):221(للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

؛ ''أَعجبت''؛ ''يؤمن''؛ )مرتين('' تنكحواْ'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

''كُمبجونَ''؛ ''أَععدو''؛ ''يعد؛ ''ي''نيبونَ''؛ ''يذَكَّرت؛''ي  

أُولَـئك ''؛ ''خير... عبد''؛ ''خير... أَمةٌ'': ارتباط إسنادي امسي يف-

  ؛''اللّه يدعو''؛ ''يدعونَ

تنكحواْ ''؛ ''أَعجبتكُم''؛ ''تنكحواْ الْمشرِكَات'': ارتباط التعدية يف-

نيرِكش؛ ''الْم''هاتآي نيبي؛''و  

  ؛''عبد مؤمن''؛ ''أَمةٌ مؤمنةٌ'': ارتباط النعتية يف-

  ؛''ياتهَءا''؛ ''بِإِذْنِه'': ارتباط اإلضافة يف-

  ؛، الباء، الالم)مرتين(، إىل )مرتين(، من )مرتين(حتى : ربط حبرف اجلر-

  ؛''ولَو أَعجبكُم''؛ ''جبتكُمولَو أَع'': ربط بواو احلال يف-

  ؛)مرتني('' لو'': ربط حبرف الشرط-

  ؛''أولئك'': ربط باسم اإلشارة-

º)40ينظر اآلية ('' تنكحواْ الْمشرِكنيو الَ '': ربط عطفي بالواو يف-

.''ويبين'' ؛''والْمغفرة'' ؛''واللّه يدعو'': ربط عطفي داخلي يف-
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  :حبيث يكون كاآليت'' تنكحوا''فهذه اآلية مثال آخر للتحويل حبذف اجلملة 

  ...]و َألمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة: [ 1ك

  ...]و َألمةٌ مؤمنةٌ تنكحوا خير من مشركة: [ 2ك

  :فحذف اجلملة جاء على وقْع عنصرين، مها

 كْر الفعلق ذبمعناه إىل كل معاين األنثى االمسية و امتداد '' تنكحوا''س

  والوصفية اليت جاءت بعده؛

مبعىن الذكر يف قوله تعاىل تكرار الفعل نفسه عند استبدال معىن األنثى :

  .''ال تنكحوا املشركنيو''

يبقى أن حندد هنا إمكانية تأثري احلذف على البنية العميقة يف حتديد الداللة العامة 

ا أن ذلك احلذف ال يحدثُ أي لبس داليل، فاألحرى أنْ حنتفظ فبم). يف اآلية(للتركيب 

!و يف االختصار احملمود بالغة. به

 وفرعبِم نوهحرس أَو وفرعبِم نِسكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغاء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتو

ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه والَ تتخذُواْ آيات اللّه تعتدواْ لّ والَ تمِسكُوهن ضراراً

مواْ نِعاذْكُرواً وزةَه  ظُكُم بِهعي ةكْمالْحابِ وتالْك نم كُملَيلَ عا أَنزمو كُملَيع اللّه

):231( عليم واتقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه بِكُلِّ شيٍء
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؛ ''سرحوا''؛ ''أَمِسكُوا''؛ ''بلَغن'' ؛''طَلَّقْتم'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

؛ ''أَنزلَ''؛ ''اذْكُرواْ''؛ ''تتخذُواْ''؛ ''ظَلَم''؛ ''يفْعلْ''؛ ''تعتدوا''؛ ''تمِسكُوا''

  ؛''طَلَّق''؛ ''اعلَمواْ'' ؛''اتقُواْ''؛ ''يعظُ''

  ؛''من يفْعلْ'': ارتباط إسنادي امسي يف-

؛ ''أَمِسكُوهن''؛ ''بلَغن أَجلَهن''؛ ''طَلَّقْتم النساء'': ارتباط التعدية يف-

''نوهحر؛ ''س''نِسكُوهملْ''؛ ''تفْعي ك؛ ''ذَل''هفْسن اْ ''؛ ''ظَلَمذُوختت

اتآي ...واًه؛''ز ''مواْ نِع؛ ''ةَاذْكُر''ظُكُمع؛ ''ي''قُوا اللَّهلَ''؛ ''اتزا أَن؛''م 

  ؛''طَلَّقَها''

أنّ '':و ما سد مسد مفعول به '' اعلموا''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''...اللَّه

  ؛''ضراراً''و بني املفعول ألجله '' تمِسكُوا''ارتباط السببية بني الفعل -

مضاف؛ اجلملة : ''إذَا''( إِذَا طَلَّقْتم النساء'': ارتباط اإلضافة يف-

 ةَنِعم''؛ ''آيات اللّه''؛ ''نفْسه''؛ ''أَجلَهن''؛ )مضاف إليه: ''...طلقتم''

ٍء بِكُلِّ''؛ ''اللّهي؛''ش  

'' مبعروف''ار وارور ا اجلبني احلال احملذوفة املتعلق : ارتباط املالبسة-

؛ ''بِمعروف سرحوهن''؛ و كذا يف ''أَمِسكُوهن''بني صاحبها الفاعل يف و

وبني صاحبها '' عليكم''و بني احلال احملذوفة املتعلق ا اجلار و ارور 

'' تابِمن الْك''، و كذا بني احلال احملذوفة املتعلق ا اجلار وارور ''نِعمةَ''
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وبني '' يعظُكُم''اجلملة احلال  بنيو ،''أَنزلَ''و بني صاحبها املفعول يف 

  ؛''ما''صاحبها اسم املوصول 

  ، من؛)مرتني(، على )أربع مرات(الباء : ربط حبرف اجلر-

  ؛''فَقَد ظَلَم''؛ ''فَأَمِسكُوهن'': ربط بالفاء الرابطة جلواب الشرط، يف-

  ؛''من يفْعلْ''يف ) اسم شرط( "من"؛ ''إذا'': ربط بالشرط-

  ؛''لتعتدوا''يف ) مضمرة('' أَنْ'': ربط باحلرف املصدري-

  ؛''ما أَنزلَ'': يف'' ما'': ربط باالسم املوصول-

  ؛''وإِذَا طَلَّقْتم'': ربط عطفي خارجي بالواو يف-

  ؛''بلَغنفَ'': ربط عطفي داخلي بالفاء يف-

  ؛''سرحوهنأَو ''يف '' أو''ربط عطفي داخلي بـ-

، و كذا يف )40ينظر اآلية ('' تمِسكُوهنو الَ'': ربط عطفي بالواو يف-

  ؛''و اعلَموا''؛ و يف ''واذْكُروا''

  .''و احلكْمة'': ربط داخلي بالواو يف-

كَاملَينِ لمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ وعلَى والْوالدات يرضعن أَوالَدهن حولَينِ 

الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف الَ تكَلَّف نفْس إِالَّ وسعها الَ تضآر والدةٌ 

ثْلُ ذَلم ارِثلَى الْوعو هلَدبِو لَّه لُودوالَ ما وهلَدا بِومهناضٍ مرن تاالً عصا فادفَإِنْ أَر ك

مدتإِنْ أَرا وهِملَيع احنرٍ فَالَ جاوشتو كُملَيع احنفَالَ ج كُمالَدواْ أَوعضرتسإِذَا  أَن ت

واْ أَنَّ اللّهلَماعو قُواْ اللّهاتو وفرعم بِالْمتيا آتم متلَّمس ريصلُونَ بمعا ت233( بِم:(
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؛ ''تكَلَّف نفْس''؛ ''يتم''؛ ''أَراد''؛ ''يرضعن'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

''ضةٌاتدالو ا''؛ ''راد؛ ''أَر''مدتواْ''؛ ''أَرعضرتسم''؛ ''تتلَّم؛ ''س''متي؛ ''َءات

  ؛''تعملَُونَ''؛ ''اعلَمواْ''؛ ''اتقُواْ''

؛ و بني اخلرب املقدم ''...الْوالدات يرضعن''ارتباط إسنادي امسي يف -

و بني مبتدئه املؤخر احملذوف '' لمن''احملذوف املتعلق به اجلار و ارور 

'' رِزق... علَى املولود''؛ و كذا يف ''ذَلك لمن أَراد'': أيضا، تقديره

)''ر: رزق؛ و كذا يف )مبتدأ مؤخ''عارِثثْلُ لَى الْو؛''...م  

؛ ''...أَراد أَن يتم''؛ ''يتم الرضاعةَ''؛ ''يرضعن أَوالَد'' :ارتباط التعدية يف-

''كَلَّفا...تهعساالً''؛ ''وصا فاد؛ ''أَر''الَدواْ أَوعضرتسعول به أول مف('' ت

أَردتم ''؛ )مفعول به ثان: ''أوالد''، و ''كُمأَوالَد امرأةً تسترضعوا: حمذوف

سلَّمتم ''؛ )''أردمت''مفعول به للفعل : ''...أَن تسترضعواْ''('' أَن تسترضعواْ

  ؛''اتقُوا اللَّه''؛ ''ما

  ؛''...أنّ اَهللا''و بني مسد مفعوله ' 'اعلموا''ارتباط التعدية بني الفعل -

؛ ''بِولَدها''؛ ''وسعها''؛ ''رِزقُهن''؛ ''أَوالَدهن'': ارتباط اإلضافة يف-

''هلَد؛ ''بِو''كثْلُ ذَل؛ ''م''الَدأَوم''؛ ''كُمتلَّمإِذَا س '')''متلَّممضافة إىل : ''س

  ؛)''إذَا''

  ؛''حولَينِ ...يرضعن'' ارتباط الظرفية يف-
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؛ و بني النعت احملذوف املتعلق به اجلار ''حولَينِ كَاملَينِ'': ارتباط النعتية يف-

؛ و كذا بني النعت احملذوف ''فصاالً''و بني منعوته '' عن تراضٍ''و ارور 

  ؛''تراضٍ''و بني منعوته '' منهما''املتعلق به اجلار و ارور 

'' باملعروف''اجلار و ارور  ارتباط املُالَبسة بني احلال احملذوفة املتعلق ا-

، و كذا بني احلال احملذوفة املتعلق ا ''الرزق، الكسوة''بني صاحبيها و

  ؛''سلَّمتم''و بني صاحبها الفاعل يف ) الثانية('' باملعروف''اجلار و ارور 

  ؛''الَ جناح علَيهِمافَ''مثْل '' جناح علَيكُمفَالَ ''-

مخس (، الباء )أربع مرات(، على )ثالث مرات(الالم : ربط حبرف اجلر-

  ، عن، من؛)مرات

  ؛)مرتني('' ما''؛ ''من'': ربط باالسم املوصول-

  ؛''إالَّ'': ربط بأداة االستثناء-

  ؛''ذَلك''': ربط باسم اإلشارة-

  ؛''إذا''؛ )مرتني('' إِنْ'': حبرف الشرطربط -

  ؛''جناح فَالَ'': ربط بالفاء الرابطة جلواب الشرط، يف-

  ؛''أنْ'': ربط باحلرف املصدري-

؛ و كذا يف )40ينظر اآلية ('' وعلَى الْمولُود لَه'': ربط عطفي بالواو يف-

  ؛''واعلَمواْ''

  ؛''تشاورٍو''؛ ''والَ مولُود لَّه''؛ ''نوكسوته'': ربط عطفي داخلي بالواو يف-
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؛ ''وإِنْ أَردتم''؛ ''وعلَى الْوارِث'': ربط عطفي خارجي بالواو، يف-

  ؛''اتقُواو''

  .''فإِنْ أَرادا'': ربط عطفي خارجي بالفاء، يف-

م بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَيس فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللّه مبتليكُ

يالً مإِالَّ قَل هنواْ مرِبفَش هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْتي إِالَّ منم هفَإِن همطْعي ن لَّممي ونا مفَلَم مهن

ا الْيقَالُواْ الَ طَاقَةَ لَن هعواْ منآم ينالَّذو وه هزاوج ينقَالَ الَّذ هنودجو الُوتبِج مو

بِرِينيظُنونَ أَنهم مالَقُو اللّه كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً بِإِذْن اللّه واللّه مع الصا

)249:(

 ؛''يطْعم''؛ ''شرِب'' ؛''قَالَ'' ؛''فَصلَ طَالُوت'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

''فروا''؛ ''اغْترِب؛ ''ش''زاووا''؛ ''جن؛''قالوا''؛ ''َءام ''ين؛''قَالَ الَّذ 

  ؛''غَلَبت'' ؛''يظُنونَ''

  ؛''غَلَبت...كَم''؛ ''من لَّم يطْعمه''؛ ''من شرِب'': ارتباط إسنادي امسي يف-

؛ ''معه''؛ ''بِيده''؛ ''مبتليكُم''؛ ''...فَصلَلَما '': إلضافة يفاارتباط -

''هودن؛ ''ج''الَقُو اللّهاللّه''؛ ''م ؛ ''بِإِذْن''ابِرِينالص ع؛''م  

  ؛''جاوزه''؛ ''يطْعمه''؛ ''غَلَبت فئَةً'': ارتباط التعدية يف-

؛ و بني ''...إنَّ اللَّه''و بني مقول القول '' قال''ارتباط التعدية بني الفعل -

؛ و بني الفعل ''...كم من''و بني مقول القول '' قال الذين''الفعل يف 

  ؛''...ال طاقةَ لنا''و بني مقول القول '' قالوا''
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أم ''و بني مِسد مسد املفعول '' يظُنونَ''ارتباط التعدية بني الفعل -

  ؛''...مالقوا

و بني '' باجلنود''احلال احملذوفة املتعلِّق ا اجلار وارور  ارتباط املُالبسة بني-

  ؛''طالوت''صاحبها 

  ؛''غُرفَةً''و بني املفعول املُطْلَق '' اغترف''ارتباط التحديد بني الفعل -

وبني '' منهم''ارتباط النعتية بني النعت احملذوف املتعلق به اجلار و ارور -

  ؛''ريةثفئَة كَ''؛ و ''فئة قَليلَة''؛ و يف ''قَليالً''منعوته 

؛ وبني خرب ''معه''و بني ظرف املكان '' آمنوا''ارتباط الظرفية بني الفعل -

؛ و كذا بني اخلرب احملذوف من ''اليوم''احملذوف و بني ظرف الزمان '' ال''

  ؛''رِيناللّه مع الصابِ''؛ ويف ''مع''و بني ظرف املكان '' اُهللا''املبتدأ 

  ، الالم،)ست مرات(، من )مخس مرات(الباء : ربط حبرف اجلر-

  ؛)مرتني('' لَما''، ''من'': ربط باسم الشرط-

  ؛''فَشرِبوا''؛ ''فإنه مني''؛ ''فَليس'': ربط بالفاء الرابطة جلواب الشرط، يف-

  ؛)مرتني('' إالَّ'': ربط بأداة االستثناء-

'' الَّذين آمنوا''يف '' الذين''؛ ''منِ اغْترف'': يف'' من'' :ربط باسم املوصول-

  ؛''الَّذين يظُنونَ''ويف 

º)40ينظر اآلية ('' فمن شرِب'': ربط عطفي بالفاء يف-

؛ ''هو و الَّذين''؛ ''...و من لَم'': ربط عطفي داخلي بالواو، يف-

  .''جنودهو''
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 ري مكَالَّذ أَووشرلَى عةٌ عاوِيخ يهو ةيلَى قَرـعيِـي هحي ىا قَالَ أَنه اللّه هذ

قَالَ  بعد موتها فَأَماته اللّه مئَةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْت قَالَ لَبِثْت يوماً أَو بعض يومٍ

 امٍ فَانظُرئَةَ عم ل لَّبِثْتب لَكعجنلو ارِكمإِلَى ح انظُرو هنستي لَم ابِكرشو كامإِلَى طَع

 لَمقَالَ أَع لَه نيبا تماً فَلَما لَحوهكْسن ا ثُمهزنشن فظَامِ كَيإِلَى الع انظُراسِ وةً لِّلنآي

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع 259( أَنَّ اللّه:(

؛ ''اللَّه... يحيِي''؛ )مخس مرات('' قال''؛ ''مر'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

'' اتثَ''؛ ''اُهللا...أَمع؛ ''ب''تني('' لَبِثْتمر( ؛''؛ ''لَبِثْت''انظُر '') ثالث

  ؛''أعلَم''؛ ''تبين''؛ ''نكْسو''؛ ''ننشز''؛ ''نجعلَك''؛ ''يتسنه''؛ )مرات

  ؛''هي خاويةٌ'': ارتباط إسنادي امسي يف-

لبثت ''؛ ''لَبِثْت يوماً''؛ ''بعثَه''؛ ''أماته''؛ ''يحيِي هذه': ارتباط التعدية يف-

  ؛''نجعلَك آيةً''؛ ''نكْسوها لَحماً''؛ ''ننشزها''؛ ''مائَةَ

  :ارتباط التعدية بني الفعل و بني مقول القول يف-

ى حييي/ قال؛...أن  

؛/ قالكم لبثت  

يوماً/ قال ؛...لبِثْت  

ائة عامٍ/ قالم ؛...بل لَبثت  

قال /؛...أعلَم أنّ اللّه  

  ؛''...أَنَّ اَهللا''و بني مِسد مسد مفعوله '' أعلَم''ارتباط التعدية بني الفعل -
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بعض '' ؛)مرتني('' ةَ عامٍئَام'' ؛''موتها'' ؛''عروشها'': ارتباط اإلضافة يف-

'' لَما تبين لَه'' ؛''كُلِّ شيٍء'' ؛''حمارِك'' ؛''شرابِك'' ؛''طَعامك'' ؛''يومٍ

  ؛)''ملَّا''مجلة مضافة إىل : ''تبين له''(

  :ارتباط املالبسة بني احلال و صاحبها يف-

ىهذه؛/ أن  

هنستي طعام؛/ لَم  

ظام؛/ كيفالع  

  :ارتباط الظرفية بني الظرف و فعله، يف-

ْقال؛/ إذ  

دعيِي؛/ بحي  

َائَة؛/ مأمات  

؛/ كملبثت  

وبني '' للناسِ''ارتباط النعتية بني النعت احملذوف املتعلق به اجلار و ارور -

  ؛''َءايةً''منعوته 

ل منه و بني املبد'' كيف ننشزها''ارتباط اإلبدال بني البدل اجلملة -

  ؛''العظامِ''

  ، الالم؛)ثالث مرات(، إىل )ثالث مرات(على : ربط حبرف اجلر-

  ؛''الذي'': ربط بالوصل-

  ؛''...و هي خاوِيةٌ'': ربط بواو احلال يف-
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  ؛''هذه'': ربط باسم اإلشارة-

  ؛''فَانظُر'': ربط بالفاء الرابطة جلواب الشرط يف-

  ؛''ملّا'': ربط بالشرط-

؛ ''ثُم نكْسوها لَحماً''و يف '' ثُم بعثَه'': ، يف''ثُم'': داخلي بـربط عطفي -

  ؛''و شرابِك''؛ و يف ''أو بعض يومٍ''يف '' أو''وبـ 

؛ و كذا يف )40ينظر اآلية ('' وانظُر إِلَى العظَامِ'': ربط عطفي بالواو، يف-

  ؛''...ولنجعلَك آيةً''؛ ''و انظر إىل محارِك''

و األصل . 259ألنه جاء يف مستهل اآلية '' أو'': ربط عطفي خاص بـ-

أنْ يجمع بني معطوفني داخل تركيب واحد كوما يتبعان إسنادا واحدا، 

. ''ألَم تر مثْل الذي''، مبعىن  ''ألَم تر'': 158كما هو احلال يف اآلية 

 تر مثْلَأَو... ج إِبراهيماالَّذي ح أَلَم تر إِلَى''فيكون احلاصل التركييب 

ةيلَى قَرع ري ماملعطوفني. ''...الَّذ دعاخلطية التركيبية( اخلَطِّي لكن ب (

صيغة التشبيه بالكاف أحالتا التركيب املتكونَ من اجلملتني املعطوفتني إىل و

م، فإنّ و من ثَ. ى حدىعل ني تركيبياً فأصبحتا تركيبني كالمجلتني مستقلت

توسط التركيبني وجد وظيفته ) ''أو''بِـ  خاصةً(كلَّ عطف خارجي 

'' النصي''مدعمةً هكَذَا تدعيماً فَتوسع من إمكانية التقسيم '' اخلارجية''

كل و) طف األخرى الواردة يف اآليتنينتحدث هنا عن حروف الع(لآليتني 

.)*(اهلمانص سار على منو



 

338

 مهرأَج مكَاةَ لَهاْ الزوآتالَةَ وواْ الصأَقَامو اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ينإِنَّ الَّذ

):277(عند ربهِم والَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ

؛ ''تواَْءا'' ؛''أَقَاموا'' ؛''عملُوا''؛ ''َءامنوا'': ارتباط إسنادي فعلي، يف-

  ؛''يحزنونَ''

ارتباط إسنادي امسي بني اخلرب املؤخر احملذوف املتعلق به اجلار وارور -

''مر '' لَهو بني املبتدأ املؤخ''مهرونَ''؛ ''أَجنزحي م؛ و بني املبتدأ ''ه

''فوخ ''رور و بني اخلرب احملذوف املتعلق به اجلار و ا''هِملَي؛''ع  

  ؛''عند ربهِم''؛ ''أَجرهم'': ارتباط اإلضافة يف-

  ؛''آتواْ الزكَاةَ'' ؛''أَقَامواْ الصالَةَ''؛ ''عملُواْ الصالحات'': ارتباط التعدية، يف-

وبني '' عند''ارتباط املُالَبسة بني احلال احملذوفة املتعلق ا ظرف املكان -

  ؛''أَجرهم''احبها ص

  الالم، على؛: ربط حبرف اجلر-

  ؛''الذين'': ربط بالوصل-

 ؛''وآتواْ الزكَاةَ'' ؛''وأَقَاموا'' ؛''وعملُوا'': ربط عطفي داخلي بالواو، يف-

''لَيع فوالَ خونَ''؛ ''همونزحي مالَ ه و''.  

ا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم يَ

 هلَيي علِ الَّذلملْيو بكْتفَلْي اللّه هلَّما عكَم بكْتأَنْ ي بكَات أْبالَ يلِ ودبِالْع بكَات

تلْيو قيفاً الْحعض يهاً أَوفس قالْح هلَيي عئاً فَإن كَانَ الَّذيش هنم سخبالَ يو هبر قِ اللّه
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أَو الَ يستطيع أَن يملَّ هو فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ واستشهِدواْ شهِيدينِ من رجالكُم فَإِن 

فَرجلٌ وامرأَتان ممن ترضونَ من الشهداء أَن تضلَّ إْحداهما فَتذَكِّر  لَّم يكُونا رجلَينِ

كَبِرياً ن تكْتبوه صغرياً أَوإِحداهما اُألخرى والَ يأْب الشهداء إِذَا ما دعواْ والَ تسأَمواْ أَ

كُمذَل هلإِلَى أَج طُ عةً أَقْسارجكُونَ تواْ إِالَّ أَن تابترى أَالَّ تنأَدو ةادهلشل أَقْومو اللّه ند

حاضرةً تديرونها بينكُم فَلَيس علَيكُم جناح أَالَّ تكْتبوها وأَشهِدواْ إِذَا تبايعتم والَ 

إِن تو هِيدالَ شو بكَات آرضي اللّهو اللّه كُملِّمعيو قُواْ اللّهاتو بِكُم وقفُس هلُواْ فَإِنفْع

يملٍء عي282( بِكُلِّ ش:(

 ...لْيكْتب و'' ؛ ''فاكتبوه'' ؛''تداينتم''؛ ''َءامنوا'': ارتباط إسنادي فعلي يف-

ب؛ ''كَات''بكَات أْب؛''الَ ي ''بكْت؛''ي ''اللّه هلَّم؛''ع ''بكْتلِ '' ؛''فَلْيلملْيو

 ؛''فَلْيمللْ وليه''؛ ''يملَّ'' ؛''الَ يستطيع''؛ ''الَ يبخس''؛ ''لْيتقِ و'' ؛''الَّذي

الَ يأْب ''؛ ''تذَكِّر إِحداهما'' ؛''تضلَّ إْحداهما'' ؛''ترضونَ''؛ ''استشهِدواْ''

أَالَّ ''؛ ''تديرونها''؛ ''ترتابواْ''؛ ''تكْتبوه'' ؛''الَ تسأَمواْ'' ؛''دعواْ''؛ ''الشهداُء

؛ ''إِن تفْعلُواْ''؛ ''الَ يضآر كَاتب'' ؛''إِذَا تبايعتم'' ؛''أَشهِدوا''؛ ''تكْتبوها

  ؛''يعلِّمكُم اللّه'' ؛''اتقُواْ''

ارتباط إسنادي امسي بني اخلرب املقدم احملذوف املتعلِّق به اجلار وارور -

''ر '' عليهو بني مبتدئه املؤخ''م احملذوف املتعلِّق به ''احلق؛ و بني اخلرب املقد

كذا ؛ و)الثانية('' احلَق''ؤخر و بني املبتدأ امل) الثانية('' عليه''اجلار و ارور 

فالشهود رجلٌ '': ف املقدرو بني مبتدئه احملذو'' رجلٌ''بني اخلرب 

   ؛''عليم... اللّه''؛ و يف ''ذَلكُم أَقْسطُ''؛ و يف ''امرأتانو
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علَّمه '': و املفعول الثاين مقدر('' علَّمه''؛ ''اكتبوه'': ارتباط التعدية يف-

اهإي''( ؛'' يأببكْتأَنْ ي '')''كتب؛ )مفعول به: ''أنْ ي''قِ اللَّهتالَ ''؛ ''و لي

سخبئاً ..ييلَّ''؛ ''شمأَن ي يعطتسلَّ''اجلملة ('' يم؛ )مفعول به'' أنْ ي

و ال ''؛ ''تكتبوه''؛ ''فَتذَكِّر إِحداهما اُألخرى''؛ ''استشهِدوا شهِيدينِ''

؛ ''تديرونها''؛ )مفعول به'' أنْ تكتبوه''اجلملة ('' تكتبوه تسأموا أنْ

  ؛''يعلِّمكُم''؛ ''اتقوا اللَّه''؛ ''تكْتبوها''

و بني اجلملة املفعول ألجله '' خشيةَ'': الفعل املقدراسم ارتباط السببية بني -

º)*('' ...أنْ تضلَّ''

؛ )مضاف إليه: ''تداينتم''مضاف؛ : إذا('' تداينتمإذا '': ارتباط اإلضافة يف-

''كُمني؛ ''ب''هب؛ ''ر''هيل؛ ''و''كُمالا''؛ ''رِجماهدتني('' إحإذا ما ''؛ )مر

عند ''؛ ''إِلَى أَجله''؛ )يف اجلملة أعاله يف اآلية احلاضرة'' إذا''ينظر ('' دعوا

؛ ''اللَّه''كُمني؛ ''ب''متعايب؛ )ينظر نفسها بني قوسني يف اآلية احلاضرة('' إذا ت

  ؛''بِكُلِّ شيٍء''

'' من الشهداِء''ارتباط املُالَبسة بني احلال احملذوفة املتعلق ا اجلار و ارور -

بني و'' صغرياً''؛ و بني احلال ''هترضون''و بني صاحبها الضمري احملذوف يف 

ال احملذوفة املتعلق ا اجلار ؛ و كذا بني احل''تكتبوه''الضمري يف  صاحبها

؛ و بني اجلملة ''تكتبوه''و بني صاحبها الضمري يف '' إِلَى أجله''ارور و

  ؛''تجارةً''و بني صاحبها '' تديروا''احلال 
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؛ و يف ''اأَيه''يف '' أَي''و بني منعوته '' الذين''ارتباط النعتية بني النعت -

؛ و بني النعت احملذوف املتعلق به اجلار وارور ''اللَّه ربه''؛ ''أجلٍ مسمى''

''نملٌ''و بني منعوته '' مجةً'': ؛ ويف''رراضةً حارجو كذا بني النعت ''ت ،

  ؛''فُسوق''و بني منعوته '' بِكُم''احملذوف املتعلق به اجلار و ارور 

؛ و كذا بني ''يكْتب''و بني الفعل '' بين''ط الظّرفية بني ظرف املكان ارتبا-

و بني الفعل '' إذا''؛ و بني ''تديرونَ''و بني الفعل '' بين''ظرف املكان 

  ؛''أَشهِدوا''

، الكاف، على )مرتني(، إىل )مخس مرات(الباء : ربط حبرف اجلر-

  الالم؛، )أربع مرات(، من )مرتني(

  ؛''من''؛ )مرتني('' الَّذي''؛ )''كما''يف ('' ما''؛ ''الذين'': ربط بالوصل-

'' إنْ''؛ )''إذا دعوا''يف ('' إذَا''؛ )''إذا تداينتم''يف ('' إذَا'': ربط بالشرط-

  ؛''إنْ كانَ الَّذي''؛ ''إنْ يكُونا''؛ )''إِنْ تفْعلُوا''يف (

؛ ''فَلْيمللْ''؛ ''فَلْيكْتب''؛ ''فاكتبوه'': الشرط، يف ربط بالفاء الرابطة جلواب-

  ؛''فَإِنه''؛ ''فَرجلٌ''

  ؛)سبع مرات('' أَنْ'': ربط باحلرف املصدري-

  ؛''ذلكم'': ربط باسم اإلشارة-

  ؛''إالّ'': ربط بأداة االستثناء-

ال و''؛ )مرتني('' و الَ يأْب''؛ ''و لْيكْتب'': ربط عطفي خارجي بالواو، يف-

سخبالَ تسأموا''؛ ''ي ؛''و  
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ال و''؛ ''و ليتقِ اللَّه''؛ )40ينظر اآلية ('' و لْيملل'': ربط عطفي بالواو، يف-

ارض؛''َ ي  

  ؛''...فَإنْ كانَ الَّذي'': ربط عطفي خارجي بالفاء، يف-

؛ ''يستطيع أو الَ''؛ ''أو ضعيفاً'': ، يف''أو'': ربط عطفي داخلي بـ-

  ؛''أوكبِرياً''

و الَ ''؛ ''و أَدنى''؛ ''و أَقْوم''؛ ''و امرأَتان'': ربط عطفي داخلي بالواو، يف-

هِيد؛''ش  

  ؛''فتذَكِّر'': ربط عطفي داخلي بالفاء، يف-

).40ينظر اآلية ('' فليس عليكم'': ربط عطفي بالفاء، يف-
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  :نركِّز عملَنا يف هذا املبحث على حمورين، مها

  حتديد مواضع اجلُمل داخل التراكيب يف آي السورة كلها؛-

إىل نوع واحد من الترابط و هو الربط  ،عرب التقسيم التركييب ،اإلشارة-

 لعمله يف البنية العميقة استنتاج ضمين اخلروج بحبروف العطف و من ثَم

على املستوى الداخلي للجمل و على املستوى اخلارجي فيما بني 

بعض املواضع اليت يكون ) ضمنيا كذلك(كما ال يفوتنا أن نبين . التراكيب

).عطف خارجي(بني التراكيب دون أداة ظاهرة '' النصي''فيها الربط 

  البنية التركيبية لنص السورة.أ 

حندد فيما يلي التراكيب حسب ورودها يف اآلية الواحدة أو يف أكثر أو أقل من  

. ىل رقم خاص به يسبق رقم اآليةكما حنيل كل تركيب إ. آية، و ذلك عرب أرقام اآليات

إذا احتوت اآلية الواحدة على أكثر من تركيب، بينا جزء اآلية الذي ينتهي عنده كل و

  :ية الذي ينتمي إليه بني قوسنيتركيب و أخرجنا رقم اآل

/9آية  -8/6آية  -7/5آية  -6/4آية  -5/3آية  -4/2-1آيات  -1

آية ('' السفهاء... إذا قيل هلمو''  -12/10آية  -11/9آية  -10/8آية  -7

آية ('' قالوا آمنا... و إذا لقوا'' -12)/13آية ('' ال يعلمون... أالَ إم'' -11)/13

آية  -15/15آية  -14)/14آية ('' حنن مستهزءون... و إذا خلوا'' -13)/14

آية ('' ال يبصرون... فلما أضاءت'' -17)/17آية ('' ناراً... مثلهم'' -16/16

و اهللا '' -20)/19آية ('' حذَر املوت... أو كصيب '' -18/19آية  -18)/17
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-22)/20آية ('' يخطَف أبصارهم يكاد الربق'' -21)/19آية ('' حميط بالكافرين

)/20آية ('' إذا أَظلَم عليهم قامواو'' -23)/20ة آي('' كلما أضاء هلم مشوا فيه''

)/20آية ('' قدير ...إنّ اَهللا'' -25)/20آية ('' و أبصارهم... و لو شاء اُهللا'' -24

...  تجعلوافال'' -27)/22-21: آيتان('' رزقاً لكم... يا أيها الناس'' -26

من حتتها ... و بشرِ'' -24/30آية  -23/29آية  -28)/22آية ('' تعلمونَ

و أْتوا به '' -32)/25آية ('' من قَبل... كلما رزقوا'' -31)/25آية ('' األار

و هم فيها '' -34)/25آية ('' و لَهم فيهاَ أزواج مطهرةٌ'' -33)/25آية ('' متشابِهاً

فأما '' -36)/26آية ('' فما فوقها... ييإنّ اهللا ال يستح'' -35)/25آية ('' الدونخ

'' و يهدي به كثريا... و أما الذين كفروا'' -37)/26آية ('' من رم... الذين آمنوا

-26: آيتان('' و يفسدون يف األرض... الفاسقني... و ما يضل'' -38)/26آية (

'' فأحياكم... كيف تكفرون'' -40)/27آية ('' اسرونأولئك هم اخل'' -39)/27

-43)/28: آية('' مث يحييكم'' -42)/28: آية('' ثُم مييتكم'' -41)/28: آية(

)/28: آية('' ثُم إليه ترجعون''

الترتيب التركييب على أساس العطف قائم يف هذه اآلية على ) 29اآلية ( -44

  :وجهني ممكنني، مها

 يكون عطفا خارجيا حيث القصد من املعىن '' مث''العطف فيه بـ وجه

و املقياس ). ''استوى''و '' خلَق''(تعاقب حدوث الفعلني املعطوفني 

  :هنا زمين؛ و من ثَم، يكون الترتيب كاآليت
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)1(      ؛''مجيعا... هو الذي'': تركيب أول

استوى إىل السماء'':تركيب ثان ثُم...ماواتس عب2(  ؛''س(

يكون العطف فيه بـ وجه :''عطفا داخليا حيث القصد من  ''ثُم

نا عدي، و منه يكون الترتيب هفاملقياس . املعىن تعداد أفعال اهللا

  :كاآليت

º)3(    ''سبع مساوات... هو الذي''

  :، فيحتمل وجهني أيضا، مها''فسواهن''أما العطف بالفاء، يف 

 3(وجه يكون فيه عطفا داخليا يف(º

 2(و ) 1(وجه يكون فيه عطفا خارجيا يتبع) (ه حالة رابعة و نعد

)4((º

فهي للعطف اخلارجي ألنها  ؛''و هو بكل شيء عليم''و أما الواو األخرية، يف 

فإن . و ذلك باستثناء أن تكون واواً للحال. منز ليست دالة ال على عد و ال على

).2(أو يف ) 4(كانت كذلك، فهي تدخلُ يف 

الثة تراكيب مستقلة و متعاقبة، تقسيم هذه اآلية إىل ث ميكن) 30اآلية ( -45

فالوحدات التركيبية . ''قال'') احلواري(ذلك على أساس احلوارية اليت يحدثُها الفعل و

  :تكون كاآليت

''ك5(    ؛''خليفة... و إِذْ قال رب(
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''لجعس لك... قالوا أتقَد6(  ؛''و ن(

'' يقال7(    .''ال تعلمون... إِن(

و كالمها . ''و نقدس لك''و يف '' و يسفك''يف ) 6(فالعطف خرج يف التركيب 

  .داخليين

46- '' لَّم31آية ('' كلها... و ع/(ضهم على املالئكة'' -47رثُم ع '') آية

)/31آية ('' صادقني... فقال'' -48)/31

و قد يحتهلا إىل آخرها، باعتبار أ 31اآلية  لُمن أن تكون تركيبا واحداً، من أو

  .داخلية تكون كل حروف العطف فيها عطوفاً

فلما '' -49)/33آية ('' بأمسائهم... قال يا آدم'' -32/48آية  -47

... فسجدوا'' -51)/34آية ('' ...و إِذْ قُلْنا'' -50)/33آية ('' تكتمون... أنبأهم

قُلْنا و'' -54)/36آية ('' فيه... همافأزلّ'' -35/53آية  -52)/34آية ('' ينالكافر

'' فتاب عليه'' -56)/37آية ('' فتلقى آدم'' -55)/36آية ('' إىل حني... اهبطوا

آية ('' قلنا اهبطوا منها مجيعا'' -58)/37آية ('' الرحيم... إنه'' -57)/37اآلية (

-40/62آية  -39/61آية  -60)/38آية ('' حيزنونهم ... فإما'' -59)/38

)/44آية ('' الكتاب... أتأمرون'' -43/65آية  -42/64آية  -41/63آية 

)/46-45: آيتان('' راجعون... و استعينوا'' -67)/44آية ('' أفال تعقلون'' -66

''-71)/49آية ('' نِساءكم... و إذْ جنَّيناكم'' -48/70آية  -47/69آية  -68
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/52آية  -51/74آية  -50/73آية  -72)/49آية ('' عظيم... و يف ذلكم

/53آية  -75

ال ميكن تقسيم اجلُمل اليت وردت يف مقول القول إىل وحدات ) 54اآلية ( -76

  .''قال''تركيبية مستقلة ألا كلها تقع حتت مفعولية الفعل 

-80)/57آية ('' السلوى... لْناو ظلَّ'' -56/79آية  -55/78آية  -77

... و لكن'' -82)/57آية ('' و ما ظلمونا'' -81)/57آية ('' رزقناكم... كلوا''

'' و سرتيد احملسنني''اجلزء  اما عد 54ينظر اآلية ( 58آية  -83)/57آية ('' يظلمون

-85)/59آية ('' هلم... فبدل'' -84)/ الذي يمكن اعتباره تركيبا مستقال

-87)/60آية ('' احلَجر... و إذ استسقى'' -86)/59آية ('' يفْسقون... فأَنزلْنا''

''ترهم... فانفَجبشر60آية ('' مفسدين... كلوا'' -88)/60آية ('' م(/.

و ثاين . 45لتقسيم هذه اآلية إىل تراكيب مستقلة، ينظر اآلية ) 61اآلية ( -89

  :التراكيب كاآليت

'' ها... إذْ قلتمولص8(    ؛''و ب(

''ألتم... قال أتستبدلون9(  .''ما س(

أن نجزئ املقول الثاين، يف  -أو من األحرى –و ذلك علماً بأنه من املمكن 

  :، إىل التراكيب التالية)9(

''10(    ؛''خري...قال أتستبدلون(
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''11(  .''ما سألتم... اهبطوا مصرا(

  :هي ،61و بقية تراكيب اآلية 

''ترِبض اِهللا... و ن؛''م  

''م كانوا يكفرون؛''احلقِ... ذلك بأ  

''يعتدون ...ذلك مبا''.  

... خذوا'' -92)/63آية ('' الطور... و إذْ أَخذْنا'' -62/91آية  -90

... فلوال'' -94)/64آية ('' مث توليتم من بعد ذلك'' -93)/63آية ('' تتقون

/66آية  -65/95آية )/ 64آية ('' اخلاسرين

قالوا ادع ''؛ و ذلك من 45ا كما يف اآلية متقسيمه) 71-70اآليتان ( -96

  /''جئت باحلق''إىل '' لنا ربك

فادارأمت ... و إذْ قتلتم'' -98)/71آية ('' فذحبوها و ما كادوا يفعلون'' -97

فقلنا اضربوه '' -100)/72آية ('' تكتمون... و اهللا مخرِج'' -99)/72آية ('' فيها

... مث قست'' -102)/73آية ('' تعقلون... كذلك'' -101)/73آية ('' ببعضها

و إنّ من '' -104)/74آية ('' قسوة... جارةفهي كاحل'' -103)/74آية ('' ذلك

و قد يقَسم هذا التركيب إىل تراكيب أخرى . 74آية ('' من خشية اهللا... احلجارة

و ما اهللا بغافل '' -105)/ مستقلة باعتبار حروف العطف بينها حتدد عطوفا خارجية

آية ('' الوا آمناق... و إذا لقوا'' -75/107آية  -106)/74آية ('' عما تعملون
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/77آية  -109)/76آية ('' أفال تعقلون... و إذا خال بعضهم'' -108)/76

... فويل هلم'' -112)/79آية ('' ثَمناً قليال... فويل للذين'' -78/111آية  -110

-114)/80آية ('' معدودة... و قالوا لن متسنا'' -113)/79آية ('' مما يكسبون

تركيبا '' ال تعلمون... فلن''و ميكن اعتبار اجلزء . 80آية ( ''ال تعلمون.. .قُل أختذمت''

/84آية  -83/118آية  -82/117آية  -81/116آية  -115)/ مستقال أيضا

آية ('' إخراجهم... و إِنْ يأتوكم'')/ 85آية ('' و العدوان... مث أنتم هؤالء'' -119

أشد ... فما جزاء'' -121)/85آية ('' عضو تكفرون بب... أفتؤمنون'' -120)/85

/86آية  -123)/85آية ('' تعملون... و ما اهللا'' -122)/85آية ('' العذاب

آية ('' يقا تقتلونو فر... أفكلما'' -125)/87آية ('' بروح القدس... لقدو'' -124

آية ('' نونفقليال ما يؤم'' -127)/88آية ('' بكفرهم... قالوا قلوبناو'' -126)/87

88/(128- ''كفروا به... و ملّا جاءهم كتاب '') فلعنة اهللا على '' -129)/89آية

)/90آية ('' من يشاء من عباده... بئسما اشتروا'' -130)/89آية ('' الكافرين

'' و للكافرين عذاب مهني'' -132)/90آية ('' فباؤوا بغضب على غضب'' -131

قُل فَلم '' -134)/91آية ('' لما معهم... هلم و إذا قيل'' -133)/90آية (

و إذْ أخذنا ميثاقكم ''-92/136آية  -135)/91آية ('' إن كنتم مؤمنني... تقتلون

نا'' -137)/93آية('' و امسعوا... خذوا... و رفعنا فوقكم الطورعمقالوا س ...

آية  -139)/93آية (' 'مؤمنني... قُلْ بئسما يأمركم'' -138)/93آية ('' بكفرهم

آية ('' و اُهللا عليم بالظاملني'' -141)/95آية ('' أيديهم... و لن يتمنوه'' -94/140

95/(142- ''صهم أحرأشركوا... و لتجدن '') هم'' -143)/96آيةأحد يود ...
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رمع97آية  -145)/96آية ('' و اهللا بصري مبا يعملون'' -144)/97آية ('' أنْ ي/

واو احلال؛ '' ...و ما يكفر ا''اعتربنا الواو يف  اإذ( 99آية  -98/147آية  -146

/101آية  -100/149آية  -148)/ و إالّ فاآلية قابلة للتجزئة إىل تركيبني مستقلني

آية ('' كفروا... و ما كفر'' -151)/102آية ('' سليمان... اتبعواو'' -150

... و ما يعلِّمان'' -153)/102آية ('' و ماروت... الناسمون يعلّ'' -152)/102

-155)/102آية ('' بإذن اهللا... فيتعلّمون'' -154)/102آية ('' فال تكفُر

'' من خالق... و لقد علموا'' -156)/102آية ('' يتعلمون ما يضرهم و ال ينفعهمو''

-103/159آية  -158)/102آية ('' يعلمون... و لبئس'' -157)/102آية (

آية ('' للكافرين عذاب أليمو'' -160)/104آية ('' و امسعوا ...يا أيها الذين''

و اهللا خيتص '' -162)/105آية ('' من ربكم... ما يود الذين'' -161)/104

)/105آية ('' و اهللا ذو الفضل العظيم'' -163)/105آية ('' برمحته من يشاء

)/106آية ('' قدير... أملْ تعلم'' -165)/106آية ('' مثْلها... ما ننسخ'' -164

166- ''لَمعاألرضِ... أملْ ت األرض''، على أساس أنّ الواو يف 107آية ('' و هي '' و

أم '' -167)/ فإنْ اعتربناها حالية، فاآلية حينئذ تصبح كلها تركيبا واحداً. واو استئنافية

)/108آية ('' سواء السبيل... و من يتبدل'' -168)/108آية ( ''من قبل... تريدون

169- ''171)/110آية ('' قدير... إنّ اَهللا'' -170)/109آية ('' بأمره... ود-

)/110آية ('' عند اهللا... و ما تقدموا'' -172)/110آية ('' الزكاة... أقيمواو''

آية ('' نصارى... و قالوا لن يدخل'' -174)/110آية ('' بصري... إنّ اَهللا'' -173

آية ('' صادقني... قل هاتوا'' -176)/111آية ('' تلك أمانيهم'' -175)/111
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)/113آية ('' يتلون الكتاب... و قالت اليهود'' -112/178آية  -177)/111

)/113آية ('' خيتلفون... فاهللا'' -180)/113آية ('' قولهم... كذلك قال'' -179

181- ''أظلَم نا... و مآية ('' إال خائفني... أولئك'' -182)/114آية ('' يف خرا

و إما إذا كان حاال للضمري من . هذا إذا كان هذا التركيب األخري استئنافيا. 114

آية ('' و هللا املشرق و املغرب'' -183)/ اآلية ر، فالتركيب ميتد إىل آخ''خائفني''

آية ('' إنّ اَهللا واسع عليم'' -185)/115آية ('' وجه اِهللا.. .فأينما'' -184)/115

آية ('' قانتون... سبحانه'' -187)/116آية ('' ولدا... و قالوا'' -186)/115

آية ('' فيكون... و إذا'' -189)/117آية ('' و األرضِ... بديع'' -188)/116

مثل ... كذلك قال'' -191)/118آية ('' تأتينا آية... و قال الذين'' -190)/117

... قد بينا'' -193)/118آية ('' تشات قلوم'' -192)/118آية ('' قولهِم

آية ('' ملَّتهم... و لن ترضى عنك'' -119/195آية  -194)/118آية ('' يوقنون

'' و ال نصري... و لئن'' -197)/120آية ('' إنّ هدى اِهللا هو اهلدى'' -196)/120

... و من يكفر به'' -199)/121آية ('' يؤمنون به... الذين'' -198)/120آية (

... و إذ'' -123/202آية  -122/201آية  -200)/121آية ('' اخلاسرون

ن124آية ('' فأمتّه/(ي'' -203إماماً... قال إن '') و يأيت التقسيم التركييب . 124آية

آية ('' قال و من ذرييت'' -204)/45وردت يف اآلية هنا على أساس احلوارية اليت 

124/(205- ''قال ال ينال عهدي الظاملني '') لْنا'' -206)/124آيةعو إذْ ج ...

... و عهِدنا'' -208)/125آية ('' مصلَّى... و اختذوا'' -207)/125آية ('' أمناًو

)/126آية ('' و اليوم اآلخر... يمو إذْ قال إبراه'' -209)/125آية ('' السجود
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210- ''املصري... قال و من كَفَر نظر . 126آية ('' و بئسسبب التقسيم التركييب، ي

و ميكن تقسيم ( 129آية  -128/213آية  -127/212آية  -211)/45اآلية 

إىل تركيبني، لكل واحدة منها، و ذلك عند عبارة  129و  128¡127اآليات 

و لقد '' -215)/130آية ('' سفه نفْسه... و من يرغَب'' -214)/ ''إنك''

.131آية ('' ل له ربه أسلمإذْ قا'' -216)/130آية ('' الصاحلني... اصطفيناه

آية ('' قال أسلَمت لرب العاملني'' -217)/45تقسيم هذه اآلية قائم على منط اآلية و

و أنتم ... يا بين'' -219)/132آية ('' بو يعقو... و وصى'' -218/)131

و التقسيم . 133آية ('' من بعدي... أم كنتم شهداء'' -220)/132آية ('' مسلمون

.133آية ('' و حنن له مسلمون. ..قالوا نعبد'' -221)/45هنا قائم على منط اآلية 

ألنه من مقول القول '' ...دقالوا نعب''أدجمناه يف التركيب '' و حنن له مسلمون''اجلزء و

-224)/135آية ('' تدوا... و قالوا'' -134/223آية  -222)/ ''قالوا''للفعل 

-225)/45و التقسيم هنا كمثل ما يف اآلية . 135آية ('' قُلْ بلْ ملّة إبراهيم حنيفا'' 

لفعل كل اآلية، بعد ا( 136آية  -226)/135آية ('' و ما كان من املشركني''

-228)/137آية ('' أهتدوا... فإن آمنوا'' -227)/ ، مقول قول هذا األخري''قولوا''

)/137آية ('' فسيكفيكهم اُهللا'' -229)/137آية ('' و إن تولّوا فإنما هم يف شقاق''

-232)/138آية ('' صبغة اِهللا'' -231)/137آية ('' و هو السميع العليم'' -230

'' أحسن نبغةو م138آية ('' و حنن له عابدون'' -233)/138آية ('' من اهللا ص/(

... قُل'' -236)/140آية (''أو نصارى... أم تقولون'' -139/235آية  -234

و من '' -237)/45و تقسيم هذه اآلية موافق ملا جاء يف اآلية . 140آية ('' اُهللا
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أظلَم ...اللَّه ن239)/140آية ('' تعملون... ا اهللاو م'' -238)/140آية ('' م-

الَ و '' -241)/141آية ('' ما كسبتم... هلا'' -240)/141آية ('' تلك أمة''

آية ('' كانوا عليها... سيقول السفهاء'' -242)/141آية ('' يعملون... تسألون

و و التقسيم هنا كما ه. 142آية ('' صراط مستقيم... قل هللا املشرق'' -243)/142

يمكن تقسيمها إىل تركيبني '' ...قُلْ''، علما بأنّ مقول القول يف 45حاصل يف اآلية 

آية ('' شهيدا... و كذلك جعلناكم'' -244)/ ''يهدي''مستقلني يبدأ ثانيهما بالفعل 

و ما '' -246)/143آية ('' الذين هدى اهللا... و ما جعلْنا القبلة'' -245)/143

-248)/143آية ('' رحيم... إن اَهللا'' -247)/143آية ('' انكمكان اهللا ليضيع إمي

علماً . 144آية ('' شطره... فولِّ وجهك'' -249)/144آية ('' ترضاها... قد نرى''

و إنّ '' -250.)/ بأنّ هذا التركيب قد يجزأ إىل تركيبني يفصل بينهما العطف بالواو

)/144آية ('' يعملون... و ما اهللا'' -251)/144آية ('' من ربهم... الذين أوتوا

252- ''ك... و لئن أَتيتبلتبتابع '' -253)/145آية ('' ما تبعوا ق و ما أنت

و لئن '' -255)/145آية ('' بعض... و ما بعضهم'' -254)/145آية ('' قبلتهم

بعتفريقاو إنَّ '' -256)/146-145: آيتان('' كَما يعرفون أبناءهم... ات ...

فال تكونن من '' -258)/147آية ('' احلق من ربك'' -257)/146آية ('' يعلمون

-260)/148آية ('' و لكلٍّ وجهةٌ هو مولّيها'' -259)/147آية ('' مترينامل

)/148آية ('' مجيعا... أين ما تكونوا'' -261)/148آية ('' فاستبقوا اخلريات''

'' من ربك... و من حيث خرجت'' -263)/148آية ('' قدير... إنّ اهللا'' -262

... و من حيث'' -265)/149آية ('' تعملون... و ما اُهللا'' -264)/149آية (
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-267)/150آية ('' ظلموا منهم... و حيث ما كنتم'' -266)/150آية ('' احلرام

)/150آية ('' دونو لعلكم ت'' -268)/150آية ('' نعميت عليكم... فال ختشوهم''

إنّ اهللا مع ''اجلملة ( 153آية  -152/271آية  -151/270آية  -269

آية  -272)/ لذا يصعب انتزاعها تركيبا مستقال عن باقي اآلية. تعليلية'' الصابرين

... و بشر الصابرين'' -274)/155آية ('' و الثمرات... و لنبلونكم'' -154/273

... إنّ الصفا'' -157/276آية  -275)/156-155: آيتان('' إليه راجعون

)/158آية ('' وف مايط... فمن حج البيت'' -277)/158آية ('' شعائر اهللا

أتوب ... إنّ الذين يكتمون'' -279)/158آية ('' عليم... من تطوعو'' -278

-281)/160آية ('' و أنا التواب الرحيم'' -280)/160-159: آيتان('' عليهم

... و من الناس'' -164/284آية  -163/283آية  -162/282-161: آيتان

و لو '' -286)/165آية ('' هللا... و الذين آمنوا'' -285)/165آية ('' كحب اهللا

و قال الذين '' -166/288آية  -287)/165آية ('' شديد العذاب... يرى

آية ('' حسرات عليهم... لكذك'' -289)/167آية ('' كما تربأوا منا... اتبعوا

خطوات ... يا أيها الناس'' -291)/167آية ('' النار... و ما هم '' -290)/167

/169آية  -293)/168آية ('' إنه لكم عدو مبني'' -292)/168آية ('' الشيطان

'' تدونو ال يه... أَولَو كان'' -295)/170آية ('' آباءنا... و إذا قيل هلم'' -294

ال ... صم'' -297)/171آية ('' و نِداَء... و مثل الذين'' -296)/170آية (

)/173آية ('' لغري اهللا... إمنا حرم'' -172/299آية  -298)/171آية ('' يعقلون

300- ''ن اضطُرآية ('' إنّ اَهللا غفور رحيم'' -301)/173آية ('' فال إمثَ عليه... فم
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'' و حني البأس... ليس الرب'' -176/304آية  -174/303آية  -302)/173

يا أيها الذين '' -306)/177آية ('' املتقون... أولئك الذين'' -305)/177آية (

)/178آية ('' إليه بإحسان... فمن عفي له'' -307)/178آية ('' باألنثى... آمنوا

عذاب ... فمن اعتدى'' -309)/178آية ('' ذلك ختفيف من ربكم و رمحة'' -308

له'' -180/312آية  -179/311آية  -310)/178آية (' أليمن بدالذين ... فم

فمن '' -314)/181آية ('' إنّ اَهللا مسيع عليم'' -313)/181آية ('' يبدلونه

)/182آية ('' إنّ اهللا غفور رحيم'' -315)/182آية ('' فال إثْم عليه... خاف

... فمن كان'' -318)/184آية ('' أياماً معدودات'' -183/317آية  -316

ر320)/184آية ('' مسكني... و على الذين يطيقونه'' -319)/184آية ('' أُخ-

''عتطَو نله... فم آية ('' تعلمون... و أنْ تصوموا'' -320)/184آية ('' خري

و املبتدأ تقديره هي، أي . 185آية ('' و الفرقان... شهر رمضان'' -321)/184

... فمن شهِد'' -322)/ ''...هي شهر رمضان الذي'': األيام املعدودات؛ فنقول

)/185آية ('' من أيامٍ أُخر... و من كان مريضا'' -323)/185آية ( '' فَلْيصمه

'' تشكرون و لعلكم'' -325)/185آية ('' علَى ما هداكم... يريد اهللا بكم'' -324

فليستجيبوا '' -327)/186آية ('' إذا دعان... و إذا سألك'' -326)/185آية (

)/187آية ('' إىل نسائكم... أُحلّ لكم'' -328)/186آية ('' لعلهم يرشدون... يل

آية ('' و عفَا عنكم... علم اُهللا'' -330)/187آية ('' هلن... هن لباس'' -329

مث أمتّوا الصيام '' -332)/187آية ('' من الفجر... ن باشروهنفاآل'' -331)/187

آية ('' و ال تباشروهن و أنتم عاكفون يف املساجد'' -333)/187آية ('' إىل الليل
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... كذلك يبين'' -335)/187آية ('' تلك حدود اهللا فال تقربوها'' -334)/187

آية ('' يسألونك عن األهلة'' -188/337آية  -336)/187آية ('' لعلهم يتقون

'' من ظهورها... و ليس الرب'' -339)/189آية ('' و احلج... قل'' -338)/189

أْتوا البيوت من و'' -341)/189آية ('' نِ اتقَىو لكن البِر م'' -340)/189آية (

منِ ... لربو ليس ا'': كما ميكن أن يجمع التركيب الواحد ما يلي. 189آية ('' أبواا

ال و... و قاتلوا'' -342)/189آية ('' و اتقوا اهللا لعلكم تفلحون'' -341)/ ''اتقى

-344)/190آية ('' املعتدين إنّ اهللا ال حيب'' -343)/190آية ('' تعتدوا

'' و الفتنة أشد من القتل'' -345)/191آية ('' من حيث أخرجوكم... اقتلوهمو''

فإنْ قاتلوكم '' -347)/191آية ('' فيه... و ال تقاتلوهم'' -346)/191آية (

آية  -349)/191ية آ('' كذلك جزاء الكافرين'' -348)/191آية ('' فاقتلوهم

إالّ على ... فإن انتهوا'' -351)/193آية ('' الدين هللا... قاتلوهمو'' -192/350

فمنِ '' -353)/194آية (' 'قصاص... الشهر احلرام'' -352)/193آية ('' الظاملني

)/194آية ('' و اتقوا اَهللا'' -354)/194آية ('' مبثل ما اعتدى عليكم... اعتدى

آية ('' إىل التهلكة... و أنفقوا'' -356)/194آية ('' مع املتقني... و اعلموا'' -355

 آية('' إنّ اهللا يحب احملسنني'' -358)/195آية ('' و أحسنوا'' -357)/195

195/(359- ''هللا ...و أمتوا احلَج '') متفإنْ أُ'' -360)/196آيةرصاهلدي... ح ''

فمن كان منكم '' -362)/196آية ('' محلَّه... و ال تحلقوا'' -361)/196آية (

)/196آية ('' من اهلدي... فإذا أمنتم'' -363)/196آية ('' أو نسك... مريضا

364- ''ن لَمفم تم... جيِدجعآية ('' تلك عشرةٌ كاملةٌ'' -365)/196آية ('' إذا ر
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196/(366- ''نماحلرام... ذلك ل حاضري املسجد '') قوا '' -367)/196آيةو ات

-369)/197آية ('' احلج أشهر معلومات'' -368)/196آية ('' العقابِ... اهللا

'' يعلَمه اهللا... و ما تفعلوا'' -370)/197آية ('' و ال جدال يف احلج... فمن فرض''

و اتقون يا أويل '' -372)/197آية ('' التقوى... و تزودوا'' -371)/197آية (

-374)/198آية ('' من ربكم... ليس عليكم جناح'' -373)/197آية ('' األلباب

آية ('' وه كما هداكمو اذكر'' -375)/198آية ('' املشعر احلرام... فإذا أفضتم''

... ثُم أفيضوا'' -377)/198ة آي('' الضالني... و إنْ كنتم'' -376)/198

فإذا  -379)/199آية ('' إنّ اَهللا غفور رحيم'' -378)/199آية ('' استغفروا اَهللاو

آية ( '' من خالق... فمن الناس'' -380)/200آية ('' أو أَشد ذكْراً... قضيتم

-383)/202آية ('' ا كسبوامم... أولئك'' -201/382آية  -381)/200

)/203آية ('' معدودات... و اذكروا اهللا'' -384)/202آية ('' اُهللا سريع احلسابِو''

)/203آية ('' و اتقوا اهللا'' -385)/203آية ('' لمنِ اتقى... فمن تعجل'' -385

و إذا '' -204/388آية  - 387)/203آية ( ''تحشرون... و اعلموا'' -386

-390)/205آية ('' و اهللا ال حيب الفساد'' -389)/205آية ('' و النسل... تولّى

و اُهللا رؤوف '' -392)/207آية ('' مرضاة اهللا... و من الناس'' -206/391آية 

إنه '' -394)/208آية ('' خطوات الشيطان... يا أيها'' -393)/207آية ('' بالعباد

و قُضي ... هل ينظرون'' -209/396آية  -395)/208آية ('' لكم عدو مبني

210آية ('' األمر/(األمور'' -397 عجرو إىل اِهللا ت '') لْ'' -398)/210آيةس ...

-400)/211آية ('' شديد العقاب... و من يبدل'' -399)/211آية ('' آية بينة
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''نيز.. .القيامة مو213آية ('' حساب... و اهللا يرزق'' -401)/212آية ('' ي/(

بغيا ... و ما اختلف فيه'' -403)/213آية ('' اختلفوا فيه... كان الناس'' -402

و اهللا '' -405)/213آية ('' بإذنه... فهدى اهللا'' -404)/213آية ('' بينهم

يسألونك ماذا '' -214/407آية  -406)/213آية ('' صراط مستقيم... يهدي

نعتبِر أنّ اجلزء . 215آية ('' به عليم... قُل ما أنفقتم'' -408)/215آية ('' ينفقون

آية ('' كره لكم... كُتب'' -409)/ من مقول القول '' ...و ما تفعلوا من خري''

سى أنْ و ع'' -411)/216آية ('' خري لكم... و عسى أن تكرهوا'' -410)/216

)/216آية ('' ال تعلمون... و اهللا يعلم'' -412)/216آية ('' شر لكم... تحبوا

'' أكرب عند اهللا... قُلْ قتال فيه'' -414)/217آية ('' قتالٍ فيه... يسألونك'' -413

إذا كان هذا اجلزء من و ذلك . 217آية ('' القتل...و الفتنة'' -415)/217آية (

)/ و إالّ فهو جزء من مقول القول. اهللا، فهو تركيب مستقل عما سبقه اآلية بيانا من

فيها ... و من يرتدد'' -417)/217آية ('' إن استطاعوا... و ال يزالون'' -416

ميكن تقسيم هذا التركيب إىل جزئني تركيبيني مستقلني ينفصالن . 217آية ('' خالدون

–بينهما يف تركيب واحد على أساس العطف  لكننا نفضل اجلمع. ''اآلخرة''عند كلمة 

إن '' -418)/ ''أصحاب النار''و '' حبوط األعمال''الذي يجمع بني دالليت  -بالواو

آية ('' و اهللا غفور رحيم'' -419)/218آية ('' يرجون رمحة اهللا... الذين آمنوا

من ... قُلْ فيهما'' -421)/219آية ('' و املَيِسر... يسألونك'' -420)/218

)/219آية ('' العفو... و يسألونك مذا ينفقون'' -422)/219آية ('' نفعهما

-424)/220-219: آيتان('' يف الدنيا و اآلخرة... كذلك يبين اهللا'' -423
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)/220آية ('' فإخوانكم... قُلْ'' -425)/220آية ('' ويسألونك عن اليتامى''

هذا اجلزء من اآلية و الذي يليه، ميكن . 220آية (' 'املُصلح... و اهللا يعلم'' -426

لك بالرغم من لكنهما قد يدخالن ضمن مقول القول، و ذ. اعتبارمها تركيبني مستقلني

'' و لو شاء اهللا َألعنتكُم'' -427)/ بانضمامهما يف تركيب واحدبقائهما مستقلني أو

وال تنكحوا '' -429)/220آية ('' إنّ اَهللا عزيز حكيم'' -428)/220آية (

ن221آية ('' املشركات حىت يؤم/(و ألمةٌ'' -430 ...كُمتبجأَع و لَو '') 221آية/(

و لو ... و لعبد'' -432)/221آية ('' و ال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا'' -431

كن و يم. 221آية ('' لعلهم يتذكرون... أولئك'' -433)/221آية ('' أعجبكم

)/ عالمة الوقف املصحفي تقسيم هذا اجلزء إىل ثالثة تراكيب مستقلة تنفصل عند

'' يف احمليض... قل هو أذى'' -435)/222آية ('' يسألونك عن احمليضو'' -434

فإذا '' -437)/222آية ('' و ال تقربوهن حىت يطْهرنَ'' -436)/222آية (

)/222آية ('' املُتطَهرِين...إنّ اهللا'' -438)/222آية ('' أمركم اُهللا... تطهرنَ

آية ('' و قدموا ألنفسكم'' -440)/223آية ('' أنى شئتم... نساؤكم'' -439

آية ('' و بشرٍ املؤمنني'' -442)/223آية ('' مالقوه... و اتقوا اهللا'' -441)/223

'' و اهللا مسيع عليم'' -444)/224آية ('' بني الناس... و ال جتعلوا'' -443)/223

و اُهللا '' -446)/225آية ('' كَسبت قلوبكم... ال يؤاخذكم'' -445)/224آية (

فإن '' -448)/226آية ('' أشهرٍ... للذين يؤلون'' -447)/225آية ('' غفور حليم

ة آي('' قروء... و املطلَّقات'' -227/450آية  -449)/226آية ('' رحيم... فاءوا

-452)/228آية ('' و اليومِ اآلخرِ... و ال يحلُّ هلن'' -451)/228
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)/228آية ('' و اهللا عزيز حكيم''-443/)228آية ('' إصالحا...وبعولتهن''

)/229آية ('' بإحسان... فإمساك'' -456)/229آية ('' الطالق مرتان'' -455

'' أفتدت به... فإن خفتم'' -458)/229آية ('' حدود اِهللا... و ال حيل لكم'' -457

و من '' -460)/229آية ('' تلك حدود اهللا فال تعتدوها'' -459)/229آية (

دعت230آية ('' زوجاً غريه... فإن طلَّقَها'' -461)/229آية ('' الظاملون... ي/(

... و تلك حدود اهللا'' -463)/230آية ('' حدود اهللا... فإنْ طلّقَها'' -462

و ال '' -465)/231آية ('' مبعروف... و إذا طَلَّقْتم'' -464)/230آية ('' يعلَمونَ

)/231آية ('' نفْسه... و من يفعل'' -466)/231آية ('' متسكوهن ضرارا لتعتدوا

آية ('' عليم... و اتقوا اهللا'' -469/)231آية ('' هزوا...وال تتخذول''-467

ذلك '' -471)/232آية ('' باملعروف... و إذا طلقتم النساء'' -470)/231

)/232آية ('' أزكى لكم و أطْهر مذلك'' -472)/232آية ('' اآلخر... يوعظ

'' الرضاعة... و الوالدات'' -474)/232آية ('' و اهللا يعلم و أنتم ال تعلمون'' -473

ال تكَلَّف '' -476)/233آية ('' باملعروف... و على املولود له'' -475)/233آية (

-478)/233آية ('' بولده... ال تضار'' -477)/233آية ('' نفس إالّ وسعها

فال جناح ... فإن أرادا فصاالً'' -479)/233آية ('' على الوارث مثل ذلكو''

 اتقواو'' -481)/233آية ('' باملعروف ...و إنْ أردمت'' -480)/233آية ('' عليهما

فإذا '' -483)/234آية ('' و عشراً... و الذين'' -482)/233آية ('' بصري... اهللا

نلَغ234آية ('' و اهللا مبا تعملون خبري'' -484)/234آية ('' باملعروف... ب/(

آية ('' معروفاً... علم اُهللا'' -486)/235آية ('' يف أنفسكم... و ال جناح'' -485



 

363

'' فاحذروه... و اعلموا'' -488)/235آية ('' أجلَه... و ال تعزِموا'' -487)/235

... الَ جناح عليكم'' -490)/235آية ('' حليم... و اعلموا'' -489)/235آية (

-492)/236آية ('' متاعاً باملعروف... و متعوهن'' -491)/236آية ('' فريضة

قد يذهب بنا إىل '' حقّاً''لمفعول املطلق إضمار الفعل ل. 236آية ('' حقّاَ على احملسنني''

: يتإدماج التركيبني األخريين يف تركيب واحد، بفصلهما بفاصلة، و ذلك كاآل

])/ -الفاصلة مثَالً -أمهية التنقيط['' .على احملسنني ، حقّاًباملعروف... متعوهنو''

و أنْ تعفوا أقرب '' -494)/237آية ('' عقْدةُ النكَاحِ... و إنْ طلّقْتموهن'' -493

إنّ '' -496)/237آية ('' و ال تنسوا الفضلَ بينكم'' -495)/237آية ('' للتقوى

آية ('' أو ركبانا... فإنْ خفتم'' -238/497آية  -496)/237آية ('' بصري... اهللا

 غري... و الذين يتوفَّون'' -499)/239آية ('' تعلمون... فإذا أمنتم'' -498)/239

-501)/240آية ('' من معروف... فإنْ خرجن'' -500)/240آية ('' إخراجٍ

.241آية ('' على املتقني... و للمطلقات '' -502)/240آية ('' اُهللا عزيز حكيمو''

)/243آية ('' ثُم أحياهم... ألَم تر'' -242/504آية  -503)/492ينظر اآلية 

-244/507آية  -506)/243آية ('' ال يشكرون... إنّ اهللا لذو فضل'' -505

آية ('' ترجعونَ... و اهللا يقبِض'' -508)/245آية ('' أضعافاً كثريةً... من ذا الذي''

245/(509- ''رت يف سبيل اهللا... ألَم '') أالّ ... قال هل عسيتم'' -510)/246آية

فَلَما '' -512)/246آية ('' و أبنائنا... ناما لقالوا و'' -511)/246آية ('' لواتقات

بكُت ...مهن514)/246آية ('' و اُهللا عليم بالظاملني'' -513)/246آية ('' م-

آية ('' سعةً من املالِ... قالوا أنى'' -515)/247آية ('' ملكاً... قال هلم نبيهمو''
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و اُهللا يؤيت '' -517)/247آية ('' سمو اجل... قال إنّ اهللا اصطفَاه'' -516)/247

قال و'' -519)/247ية آ('' و اُهللا واسع عليم'' -518)/247آية ('' ملْكَه من يشاء

آية ('' مؤمنني... إنّ يف ذلك آلية'' -520)/248آية ('' تحملُه املالئكةُ... هلم نبيهم

'' منهم... فشربوا'' -522)/249آية ('' غُرفة بِيده... فلما فَصل'' -521)/248

قال الذين '' -524)/249آية ('' و جنوده... فلما جاوزه'' -523)/249آية (

-526)/249آية ('' و اُهللا مع الصابرين'' -525)/249آية ('' بإذن اهللا... يظنون

... و لوال دفْع'' -528)/251آية ('' مما يشاء... فهزموهم'' -250/527آية 

آية  -530)/251آية ('' العاملني... و لكن اهللا'' -529)/251آية ('' األرض

... تلك الرسل'' -531)/ ''...و إنك''ميكن وضع فاصلة عند واو احلال، يف . (252

وآتينا ''-533)/253آية ('' درجات... منهم'' -532)/253آية ('' على بعض

-535/)253آية ('' البينات...ولو شاء''-534/)253آية (''القُدس...عيسى

و لو '' -537)/253آية ('' كَفر... فمنهم'' -536)/253آية ('' لكن اختلفواو''

)/253آية ('' و لكن اهللا يفعل ما يريد'' -538)/253آية ('' شاء اهللا ما اقتتلوا

الكافرون هم و'' -540)/254آية ('' ال شفاعة و... يا أيها الذين آمنوا'' -539

... له ما'' -542)/255آية ('' القيوم... اهللا ال إله'' -541)/254آية ('' الظاملون

)/255آية ('' و ما خلْفَهم... من ذا الذي'' -543)/255آية ('' و ما يف األرض

آية ('' و األرضِ... وسع'' -545)/255آية ('' مبا شاء... و ال حييطون'' -544

'' و هو العلي العظيم'' -547)/255آية ('' و ال يؤوده حفظهما'' -546)/255

قد تبين الرشد من '' -549)/256آية ('' ال إكراه يف الدين'' -548)/255آية (
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256آية ('' الغي/(550- ''كْفُرن يال انفصام هلا... فم '') و اُهللا '' -551)/256آية

عليم الذين و'' -553)/257آية ('' إىل النور... اهللا ويل'' -552)/256آية ('' مسيع

/257آية (''  إىل الظُّلُمات... كفروا آية ('' خالدون... أولئك أصحاب'' -554)

'' مييتالذي حييي و... أملْ تر'' -555)/ ''الظلمات''يمكن وضع فاصلة عند . 257

... قال إبراهيم'' -557)/258آية ('' أميتقال أنا أحيي و'' -556)/258آية (

559)/258آية ('' الظاملنيالقوم ...و اهللا'' -558)/258آية ('' الذي كَفَر-

)/259آية ('' بعثَه... فأماته'' -560)/259آية ('' بعد موا... كالذي مرأو''

561- ''259آية ('' قال كم لَبِثْت/(562- ''يومٍ... قال لبثت بعض '') 259آية/(

563- ''ع فاصلة قبل كل عطف يبدأ . 259آية ( '' حلما... قال بل لبثتميكن وض

... و إذ قال إبراهيم'' -565)/259آية ('' قدير... فلما تبين له'' -564)/ بفعل أمر

... قال بلى'' -567)/260آية ('' قال أولَم تؤمن'' -566)/260آية ('' املوتى

ميكن وضع فاصلة عند . 260آية ( '' سعياً... خذْقال فَ'' -568)/260آية ('' قليب

... مثَلُ الذين'' -570)/260آية ('' حكيم... و اعلَم'' -569)/ ''مث''كل كلمة 

-572)/261آية ('' من يشاءو اهللا يضاعف ل'' -571)/261آية ('' مائةُ حبة

'' أذى... ولٌ معروفق'' -262/574آية  -573)/261آية ('' اهللا واسع عليمو''

و اليوم ... يا أيها'' -577)/263آية ('' و اهللا غين حليم'' -576)/263آية (

... ال يقدرون'' -579)/264آية ('' صلداً... فمثله'' -578)/264آية ('' اآلخر

-581)/264آية ('' و اهللا ال يهدي القوم الكافرين'' -580)/264آية ('' كسبوا

)/265آية ('' و اهللا مبا تعملون بصري'' -582)/265آية ('' فطل... الذين و مثَلُ''
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583- ''دأيو ...رقت584)/266آية ('' فاحت- ''نيبلعلكم تتفكرون... كذلك ي ''

ال و'' -586)/267آية ('' من األرض ...يا أيها الذين آمنوا'' -585)/266آية (

آية ('' و اعلموا أنّ اهللا غين محيد'' -587)/267آية (' 'أنْ تغمضوا فيه... تيمموا

و اهللا واسع '' -589)/268آية ('' و فضالً... الشيطان يعدكم'' -588)/267

591)/269آية ('' من يشاء... يؤيت'' -590)/268آية ('' عليم- ''يؤت نو م ...

و ما '' -593)/269آية ('' باأللبا... و ما يذكّر'' -592)/269آية ('' خرياً كثرياً

-595)/270آية ('' و ما للظاملني من أنصار'' -594)/270آية ('' يعلَمه... أنفقتم

ميكن و. 271آية ('' خري لكم... فوهاو إن خت'' -596)/271آية ('' هي...إن تبدوا''

-597)/ عطف هذا التركيب على ما سبقه، يف اآلية نفسها، و ذلك يف تركيب واحد

''كَفِّر271آية ((سيئاتكم... و ي/(و اهللا'' -598 ...خبري '') 599)/271آية-

ميكن وضع فاصلة بعد كلمة . 272آية ( '' من يشاء... ليس عليك هداهم''

''ماهده'' /.(نفقوا'' -600فألنفسكم... و ما ت '') و ما '' -601)/272آية

)/272آية ('' ال تظْلَمونَ... و ما تنفقوا'' -602)/272آية ('' وجه اِهللا... تنفقون

)/ ميكن وضع فاصلة قبل كل فعل مضارع. 273آية ('' إحلافاً... للفقراء'' -603

الذين '' -274/606آية  -605)/273آية ('' عليم... و ما تنفقوا'' -604

آية ('' لربامثل ا... ذلك بأم قالوا'' -607)/275آية ('' من املس... يأكلون

و أمره ... فمن جاءه'' -609)/275آية ('' و حرم الربا... و أحل'' -608)/275

-611)/275آية ('' خالدون... و من عاد'' -610)/275آية ('' إىل اهللا

''قح276آية ('' كفّارٍ أثيم... و اهللا'' -612)/276آية ('' الصدقات... مي/(
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آية ('' و رسوله... فإن مل تفعلوا'' -278/615آية  -277/614آية  -613

و إن كان ذو '' -617)/279آية ('' و ال تظْلَمونَ... و إنْ تبتم'' -616)/279

)/280آية ('' تعلَمون... و أنْ تصدقوا'' -618)/280آية ('' ميسرة...عسرة

-621)/282آية ('' فاكتبوه... يا أيها الذين آمنوا'' -620/)281آية ( -619

)/282آية ('' علّمه اهللا... و ال يأب'' -622)/282آية ('' بالعدل... و لْيكتب''

آية ('' بالعدل... فإن كان الذي'' -624)/282آية ('' شيئا... فلْيكتب'' -623

فإنْ مل '' -626)/282آية ('' و استشهدوا رجلني من رجالكم'' -625)/282

آية ('' دعوا... و ال يأب الشهداء'' -627)/282آية ('' األخرى... يكونا رجلين

أالّ ... ذلكم أقسطُ'' -629)/282آية ('' إىل أجله... و ال تسأموا'' -628)/282

-631)/282آية ('' تكتبوها أالّ... إالّ أنْ تكونَ'' -630)/282آية ('' ترتابوا

)/282آية ('' و ال شهيد... ال يضارو '' -632)/282آية('' أَشهِدوا إذا تبايعتمو''

)/282آية('' و اتقوا اَهللا'' -634)/282آية ('' فسوق بكم... و إن تفعلوا'' -633

)/282آية ('' و اهللا بكل شيء عليم'' -636)/282آية ('' و يعلِّمكم اُهللا'' -635

اَهللا ... منفإنْ أَ'' -638)/283آية ('' مقبوضة... و إنْ كنتم على سفر'' -637

هب640)/283آية ('' و ال تكتموا الشهادة'' -639)/283آية ('' ر- '' نو م

-642)/283آية ('' و اهللا مبا تعملون عليم'' -641)/283آية ('' قلبه... يكتمها

)/284آية ('' حياسبكم به اُهللا... و إنْ تبدوا'' -643)/284آية ('' يف األرض... هللا''

آية ('' و اهللا على كل شيء قدير'' -645)/284آية ('' من يشاء... فيغفر'' -644

... و قالوا مسعنا'' -647)/285آية ('' من رسله... آمن الرسول'' -646)/284
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)/286آية ('' إالّ وسعها... ال يكلِّف اهللا'' -648)/285آية ('' إليك املصريو

)/286آية ('' أو أخطأنا... ربنا'' -650)/286آية ('' ما اكْتسبت... هلا'' -649

)/286آية ('' ال طاقة لنا به... ربنا'' -652)/286آية ('' من قبلنا... ربنا'' -651

'' الكافرين... أنت موالنا'' -654)/286آية ('' و ارحمنا... و اعف عنا'' -653

).286آية (

  النصي للسورةمالحظات حتليلية حول البناء .ب 

  :جنْمع هذه املالحظات يف النقاط التالية

عدد تراكيب السورة يفوق عدد آياا، مما جيعل بعض اآليات أو جمموعات -

  مستقلة؛موضوعية جزئية متصلة أومنها نصوصا يف حد ذاا، أو فقرات وية 

رية فهي تتعداها يف مواضع كث. حدود التراكيب قد ال تنتهي عند اية اآلية-

/46-27/45-22/26-4/21-3: آيات(إىل اآلية املوالية 

145-146/155-156/159-160/161-162/219-

220(º

و هو ميس أحيانا مطلع التركيب و يف . اإلضمار واسع التوظيف يف السورة-

º)240-184: آيات(أول اآلية 

اآليات إىل تراكيب، تعدد اإلعراب لكثري من احلاالت قد يغير من تقسيم -

كبعض اجلمل احلالية اليت قد تستقل عما سبقها (فتنقص هذه األخرية أو تزيد 

  ؛)''جهرةً''يف  55ينظر اآلية (فال حتتفظ بالوظيفة نفسها 
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189تربزها مثَالً اآليتان  بني العطفني الداخلي و اخلارجي دينامية خاصة-

طار الواحد، و العطف اخلارجي ينظر العطف الداخلي يف وسط اإل( 190و

):عند بداية كل إطار يف الرسم أسفله

لكنه ميكن للمعطوفني . عادةً ما يجمع العطف بالواو بني معطوفين متجاورين-

و بذلك ). 265و  261ينظر اآليتين (متباعدين  -من خالله –أن يكونا 

يطرح السؤال عن تركيبية أو نصية مثل هكذا ترابط؛

فهو . من نتائج العطف استطالة التركيب سواء أكان بني امسني أو بني مجلتني-

حيث طوهلا املميز  246اآلية ذلك ما نالحظه يف . بذلك نتيجة ال غاية

و بالرغم من طول اآلية و احتوائها على . افتقارها إىل معىن العطف و أدواتهو

و لعل . يف متاسك حمكَم تراكيب عدة متتالية، فإنها تشكِّل وحدة موضوعية

الحج1و...

...أتوا البيوت4و...لكن البر3و...ليس2و...

...اتقوا اهللا 5و...

...ال تعتدوا7و...قاتلوا6و...

عطف داخلي-1←

داخلي-4داخلي؛  -3خارجي؛  -2←

خارجي-5←

داخلي -7خارجي؛  -6←
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ذلك راجع إىل األسلوب السردي احلواري الذي أبدل أداة العطف بالفعل 

؛املصرف'' قال''

والسؤال األهم، يف خصوصية النص القرآين، يقع حول سر التقطيع إىل آيات -

.*)الداللية-النحوية (ال تبتدئ وال تنتهي بالضرورة حسب القاعدة التركيبية

.يف سورتنا املدروسة 27¡22¡19¡4¡3اآليات  -مثالً–ينظر -*
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احلديث عن الترابط داخل أي نص يستلزم اعتبار الوحدة الكالمية املدروسة كياناً 

و جزءا منه متماسكاً، من فقرة فالوحدة الكالمية تكون نصا كامال، أ. داللياً مستقالً

ذلك ما يوجب . غرار كل نص غريهما يشاها، وية تركيبية و داللية خيتص ا على أو

اعتبار سورة البقرة نصا منعزال عن باقي السياق القرآين، أو لنقل أننا نتخذها جزءاً منه 

ما و. فاجلملة نص إذا استوفت شروط اإلفادة النصية). النصية(نخضعه للمعاينة الترابطية 

حسن تقطيع داليل مفيد و أ. يتعداها هو نص أيضا ما دام يستظل حتت الشروط نفسها

يقدمه النص القرآين يتمثَّل يف اآلية اليت غالبا ما تستوقف الداللة املستوفاة املعامل، إالّ ما 

وجب التواصل بني اآليتني املتجاورتني أو حىت املتباعدتني نسبيا عن بعضهما أندر و

يتوسط  ذيتراضي التباعدا يسببه العطف املركّب و املتكرر، أو الكالم التفسريي أو االع

  .اآليتني املتباعدتني و املتالزمتني دالليا

و جنمع فيما يلي، من نص سورة البقرة، أمثلة من أنواع الترابط النصي، و ذلك 

  :يف عدد غري حصري من النقاط

  :الترابط بالتكرار مع وحدة املرجع)1(

  ؛''ما أُنزِلَ''تكرار عبارة : 4آية -

  ؛''لئكأو''تكرار عبارة : 5آية -

؛''السفهاء''تكرار كلمة : 13آية -

  :الترابط بالتكرار اجلزئي) 2(

  ؛''مهتدين/ اهلدى'': تكرار عرب الثنائي: 16آية -
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  ؛''رِزقاً/ رزِقوا'': تكرار عرب الثنائي: 25آية -

  ؛''عليم/ علم'': تكرار عرب الثنائي: 32آية -

  :الترابط بالتضام بالتضاد)3(

  ؛''ظلمات/ نور'': الكلمتني تضاد بني: 17آية -

  ؛''يهدي/ يضلُّ'': تضاد بني الكلمتني: 26آية -

  ؛''الباطل/ احلَق'': تضاد بني الكلمتني: 42آية -

  ؛''اهلدى/ الضاللة'': تضاد بني الكلمتني: 176آية -

  ؛''املغفرة/ العذاب'': تضاد بني الكلمتني: 175آية -

  ؛''العسر /اليسر'': تضاد بني الكلمتني: 185آية -

  :نحويالترابط بالتكرار ال) 4(

أما / فأما الذين آمنوا فيعلمون'': تكرار تركييب بني العبارتني: 26آية -

  ؛''الذين كفروا فيقولون

  ؛''و ليؤمنوا يب/ فليستجيبوا يل'': تكرار تركييب بني العبارتني: 186آية -

املشركات حىت و ال تنكحوا '': تكرار تركييب بني العبارتني: 221آية -

  ؛''تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا الو/ يؤمن

 أو تسريح/ فإمساك مبعروف'': تنيتكرار تركييب بني العبار: 229آية -

  ؛''بإحسان
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  :الترابط بالتعريف) 5(

مما كانا ''تعرف معىن العبارة  35يف اآلية '' اجلنة''عبارة : 35/36آيتان -

36ºيف اآلية '' فيه

  ؛''نعمة اهللا''تعرف معىن عبارة '' آية بينة''عبارة  :211آية -

  :الترابط بالتضام بعالقة اجلزء بالكُلّ) 6(

  ؛''من يقول''يف '' من''االسم املوصول : اجلزء: 8آية -

  ؛''و من الناسِ''يف '' الناس''كلمة : الكل        

  :الترابط بالتضام بالتنافُر) 7(

و بني أنواع '' مما تنبِت األرض''معىن النبات يف عبارة  تنافر بني: 61آية -

  ؛''بقلها، قثّائها، فومها، عدسها، بصلها''النبات املذكورة يف اآلية 

  :الترابط بشبة التكرار) 8(

و السماء بناُء، و أنزلَ من السماِء ...'': تكرار صويت مقَفَّى يف: 22آية -

  ؛''ماًء

  ؛''بشرياً و نذيراً'':  مقَفَّى يفتكرار صويت: 119آية -

  ؛''إالّ دعاًء و نِداًء'': تكرار صويت مقَفَّى يف: 171آية -

  ؛''آتى الزكاةَ/ أقام الصالةَ'': تكرار صويت مقَفَّى يف: 177آية -

  ؛''يف البأساء و الضراِء'': تكرار صويت مقَفَّى يف: 177آية -



 

375

  ؛''و الفُرقان... أُنزِل فيه القرآن'' :تكرار صويت مقَفَّى يف: 185آية -

  ؛''فَبعثَ اُهللا النبيني مبشرين و منذرين'': تكرار صويت مقَفَّى يف: 213آية -

  ؛''مستهم البأساُء و الضراُء'': تكرار صويت مقَفَّى يف: 214آية -

  :الترابط بالتكرار باملرادف) 9(

  ؛''احلق/ دين'': الثنائي املترادفتكرار بني : 282آية -

  :الترابط اخلاص االسترسايل) 10(

قال أنا أُحيي '': يف'' قال'' ترابط بواسطة الفعل املصرف: 258آية -

  ؛''أُميتو

  :الترابط بالتماسك الوظيفي) 11(

  ؛''الذي استوقَد ناراً كَمثَلِمثَلُهم '': متاسك بأداة التمثيل يف: 17آية -

  :الترابط باالستبدال) 12(

  ؛''أنفِسهم''بِـ '' الناس''استبدال امسي لكلمة : 8/9آيتان -

بالفعل ذي '' ادعوا''و '' فَأْتوا''استبدال فعلي لفعلَيِ : 22/23آيتان -

  ؛''فإنْ مل تفْعلُوا''، و ذلك يف ''تفْعلُوا''عموم املعىن 
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  :الزمانيةالترابط باإلحالة ) 13(

فاآلنَ ''يف '' اآلنَ''إحالة إىل الزمن احلاضر بعبارة : 187آية -

نروه؛''باش  

  :الترابط باإلحالة املكانية) 14(

ي ، و ه''حيثُ شئْتما''يف '' حيثُ''إحالة إىل املكان بعبارة : 35آية -

  .كرت قبلها يف اآليةاليت ذُ'' اجلنة''حتيل إىل 

:(cataphore)الة البعدية الترابط باإلح) 15(

الرفَثُ إىل ''يف '' نسائكُم''حتيل إىل كلمة '' هن''كلمة : 187آية -

لباس نه ،كُمفالالحق هنا حييل إىل السابق؛'' ...نسائ  

هنا، توجد إحالة بعدية بتأخري السياق، : 111/120/135آيات -

: فَـ. بينها يف التوارد اخلطي للسورةأي بترابط بني آيات متباعدة فيما 

يهوديا ''، و يكون ''يدخلُ اجلنة'') 120آية ('' من يتبع امللة''

. فاملعنيان جاءا يف موضع اإلحالة البعدية). 135آية ('' نصرانياوأ

'' دخول اجلنة''و السابق هو معىن . فالالحق مها املعنيان السابقان الذكر

  .''أصحاب اجلنة''؛ أي )111اآلية (
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:(Anaphore)الترابط باإلحالة القَبلية ) 16(

'' باشروهن''فالعبارة السابقة . السابق هنا يشري إىل ما يلحقه: 187آية -

املتأخرة هي '' ما كتب''هي املُحيلة، بينما عبارة '' نعمة املباشرة''اليت تعين 

  ؛''املباشرةما كتب من نعمة ''املُحال إليها، أي 

  :الترابط باحلذف االمسي) 17(

من طَيبات ) شيئاً(كُلُوا '': حذف االسم يف موضع املفعول به يف: 57آية -

اكُمقْنزا ر؛''م  

  :الترابط باحلذف الفعلي) 18(

  ؛''إذْ جنَّيناكُم من آلِ فرعونَ) اذكُروا(و ''حذف الفعل يف : 49آية -

  :لترابط التضمنِيا) 19(

فاآليتان تتضمنان تكامال معنويا ميكن التعبري عنه بربطهما : 14/15آيتان -

  ''...فاُهللا يستهزِئ بِهِم'': برابط العطف مثل

فصل فيه بتحديد نوعه بني الربط و خالصة القول يف الترابط النصي أنه ميكننا ال

و ذلك يعود إىل أنّ وظيفة الترابط فيه ). ملةاجل(االرتباط كما هو احلال يف التركيب و

تتراوح بني القرينة املعنوية املتمثلة يف معىن ما يحذَف، أو ما يتضمن معناه، أو ما 

) من الكل(تنافر، أو باجلزئية يستبدلُ، أو ما حيال إليه أو ما يدلّ عليه بالترادف، أو بال
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القرينة اللفظية املتمثلة يف التماسك الوظيفي، أو االسترسايل، بالتعريف من جهة، و بني أو

قرينة مزدوجة لفظية ( نحوي، أو بالتكرار ال)قرينة صرفية لفظية(أو يف شبه التكرار 

، أو بالتكرار املرجعي )قرينة لفظية صرفية(، أو بالتكرار اجلزئي )لفظية تركيبيةومعجمية 

  .، من جهة أخرى)ةقرينة لفظية معجمية صرفي(املوحد 



 

379

3



 

380

بني الترابط  -قائما أو الذي قد يكون –نعين باالختصاص ذلك التضافر القائم 

التركييب و بني الترابط النصي عندما يتجاوران يف البناء اخلطي هلما داخل النص، أو يف 

  .سبيا أيضانحال تباعدمها 

بني ما هو ارتباط إىل ما و لكي نبين ذلك التضافر، حاولْنا أن حنيل تفسريه 

تركييب و بني ما هو ارتباط نصي، حمافظني بذلك على األرقام اليت رتبنا ا الترابطات 

فكان التحليل كاآليت، و هو مقاربة وصفية و ليس . النصية يف املبحث األخري اخلاص ا

  :فياًفصالً معر

يوجد تضافر بني الترابط النصي بالتكرار املرجعي املوحد و بني : 4آية  )1(

  :العطف التركييب

  ؛''ما أُنزِلَ'' التكرار متمثِّل يف العبارة -

  ؛''و ما أُنزِلَ إليك''العطف بالواو يف -

يوجد تضافر بني الترابط النصي بالنوع نفسه و بني الربط التركييب : 5آية  

  :نفسه

  ؛''أولئك''التكرار متمثل يف العبارة -

  ؛''لحونفو أولئك هم امل''العطف بالواو يف -

يوجد تضافر بني الترابط النصي بالنوع نفسه و بني الربط التركييب : 13آية  

  :نفسه

  ؛''السفَهاء''تمثل يف العبارة املالتكرار -
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و لكن '': يقة تقولنّ البنية العمإ، إذْ ''و لكن ال يعلمون''العطف بالواو يف -

  ؛''ال يعلمون بأم هم السفهاء

فمن خالل هذه اآليات الثالث و املتضمنة للترابطني التركييب و النصي 

فكأنّ كل واحد منهما اختص . املذكورين، نالحظ التضافر القائم و الالزم بينهما

  .باآلخر

بني و) الصرفية(ة بني القرينة اللفظيهنا التضافر يوجد : 32¡25¡16آيات  )2(

فالصيغة الصرفية الفعلية . فالكلمة تصرف إىل الفعل و االسم و التوابع. وظيفتها النحوية

للمحافظة على ذلك التكرار اجلزئي الذي يبقي ) املفعول املطلق(تستدعي وظيفة التحديد 

التابع و للسبب نفسه، الصيغة الصرفية االمسية تستدعي وظيفة . على جذر الكلمة

لذلك جند ذلك التباين، من ناحية التخصيص؛ بني ). نعت، صفة، اسم جمرور، بدل(

فالترابط التركييب يتنوع بتنوع الوظيفة النحوية للصيغة . الترابطني التركييب و النصي

تكرار (ال يتغير  افمع تنوع الترابط التركييب، يبقى الترابط النصي واحد. الصرفية

  :ى ذلك جليا يف انتقال الترابط التركييبفنحن نر). جزئي

   )مهتدين/الْهدى(؛16، يف اآلية ''وما كانوا مهتدين''من العطف بالواو،يف -

  )رِزقًا/رزِقُوا( ؛25، يف اآلية ''رِزقاً... رزقوا''إىل الترابط بالتحديد، يف -

  )علَّمتنا/علْم( .32؛ يف اآلية ''ما علَّمتنا''مث إىل الترابط باإلسناد، يف -
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إنّ الظاهر يف هذه األمثلة : 185، )مرتني( 175¡42¡26¡17آيات )3(

أنه أينما وجِد الترابط النصي بالتضام التضادي، صاحبه الربط التركييب بالعطف بالواو، 

تكون و غالبا ما اقترنَ بالربط حبرف اجلر، ذلك أن األفعال اليت تستعملُ هلذا الغرض 

فاالستبدال فيه معىن اخليار  .دالّة على العملية الفعلية االستبدالية بني القيمتني املتضادتين

  .بني أحد األمرين املتضادين

  :التضافر يظهر يف التراكيب القرآنية على التوايلو

نالحظ وجود حرف . ''يف ظُلُماتتركَهم  بِنورِهم وذهب اهللا '': 17آية -

عد كل فعل و ارتباطه باالسم املضاد، كما نالحظ أيضا الفصل بني اجلر ب

  .املعنيني بالتضاد عن طريق واو العطف الذي يعطف الفعلني على بعضهما

نالحظ أيضا . ''ـه كثرياًو يهدي بِــه كثرياً يضلُّ بِـ'':26آية -

حظ هذه املرة، كما نالمباشرةً وجود حرف اجلر، لكن عقب الفعل 

  .الفصل بني املعنيني بالتضاد عن طريق واو العطف

نالحظ وجود . ''بالباطلِ و تكْتموا الْحقا احلَق تلبِسوو ال '': 42آية -

حرف اجلر بعد الفعل، لكن ملرة واحدة متعلقة بنوعية الفعل الذي 

  .يستدعيه، كما نالحظ وجود واو العطف أيضا

نالحظ الشيء . ''ة باهلُدى و العذاب باملغفرةالضاللاشتروا '': 175آية -

جاء ليحصي ) الواو(لكن حرف العطف . 17نفسه الذي حصل يف اآلية 

  .فهو مع ذلك يبقى موجودا. نوعني من املتضادين
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هنا أيضا . ''الْعسر ِكُميرِيد بـال  الْيسر وِكُم بـاُهللا  يرِيد'':185آية -

  .حرف اجلر و واو العطفاالستقرار على وجود 

التكرار يستوجب العطف سواء أكان : 229¡221¡186¡26آيات  )4(

بني ي ولنحوفهنا يوجد تضافر بين الترابط بالتكرار ا. التركيب امسيا أو فعليا أو غريمها

  .الربط التركييب بالعطف

ذا موضع، ال توجد آلية حمددة يف هك: 211، و اآلية 35/36آيتان  )5(

فكل . احلديث عن أي تضافر حاصل الترابط التركييب حىت ميكنموحدة على مستوى و

  .حالة متتاز خبصوصيتها املنعزِلة

).5(كما يف (هنا أيضا توجد ميزة غياب اآللية املوحدة : 41آية  )6( (

التضام بالتنافر، من طبيعته املنطقية أنْ يجمع بني أمساء احملسوسات : 61آية  )7(

و من ثَم، فإنّ ذكر تلك ). أو املدركات إذا كانت معانيها تقبل التنويع اجلنسي(

و عليه، يمكن وصف التضافر احلاصل . احملسوسات، بتعددها النوعي، تستدعي العطف

  ).بالتنافر(و النصي ) بالعطف(كييب بني الترابطني التر

شبه :  185º213º214، )مرتني( 177¡171¡119¡22آيات  )8(

و حتى نتحدثَ عن توحيد . التكرار يحكُمه املخرج الصويت املوحد يف أواخر الكَلم
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سجعاً نسميه صويت، جيب أنْ توجد أكثر من كلمة تتميز بذلك النوع من القافية الذي 

ذلك ما . ال جيب على الكلمات املسجوعة أنْ تكون متباعدة يف املقالو. يف حالة النثر

و بذلك جتتمع شروط هذا . نلْمسه يف هذه اآليات النموذجية من سورتنا املدروسة

  :يف أربعة هي) شبه التكرار(الترابط النصي 

  اجلوار املقايل للكلمات املسجوعة؛-

أو القافية، أو أكثر من ذلك، وصوال إىل الكلمة كلها يف (توحيد الروي -

  ؛)بعض األحيان

  يستحسن أن تكون الكلمات املسجوعة يف بناء صريف واحد؛-

وهذه . عدد الوحدات املسجوعة تكون كلمات أو مقاطع من الكلم-

األخرية قَد يتضافر فيها توحيد الروي عند آخر كلمة فيها و البناء التركييب 

  ).البناء النحوي(وحد امل

) شبه التكرار( الترابط النصي فبذلك كله نستطيع أنْ نتكلم عن تضافر بني

بني الربط التركييب املتمثل يف العطف الذي غالبا ما يستدعيه املنطق و

  .العددي للكلمات أو الوحدات املسجوعة

تكرار ال(إذا أردنا أن نتكلم عن تضافر بني الترابط النصي : 282آية  )9(

و بني الترابط التركييب، فاألجدر أنْ نضع اليد على تلك النسبية التضافرية ) باملرادف

بسبب عدم وجود آلية تركيبية موحدة يف اللغة ) نصي و تركييب(القائمة يف هكذا بناء 
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فلكل ترادف سياقه اخلاص، و هو بالتايل . تقف لتدعم ذلك التكرار بني املترادفات

  .خاصا بكل حالة) حنويا(وظيفيا  يتطلّب تركيبا

يف النص  ''قَالَ''الترابط اخلاص االسترسايل يحكُمه الفعل : 258آية )10(

'' قال''فالنص العريب القدمي استند إىل تكرار الفعل . و هكذا يف النصوص التراثية. القرآين

أما الكتابة احلديثة للنص احلواري فقد . يف الصيغتني الصرفيتني العائدتني إىل املتخاطبني

لني ع مقول قوله بني عالميت هالتستعمل الفعل نفسه يف افتتاح الكالم احلواري، مث تض

أما النص املتلفظ به أمام . ذلك بالنسبة للحوار املكتوب و املقروء.  قَبلَهمانينقطتو

رده إىل عا حينئذ الحتواء مقول القول وسامع، فاهلالالن و النقطتان مل تكونا لتنفَ

، يف إحدى القنوات اإلعالمية، )و البصري(فمثالً، يف النص اإلعالمي الصويت . صاحبه

  :اله أحد السفراء تعليقا على إحدى األنظمة العربية، فيما معناهفيما ق

  .نظام دكتاتوري جمرم

فإذا مل توضع هذه العبارة بني هاللني، أصبحت مقولةَ قَولها عائدةً إىل الصحفي 

أما إذا وضعناها بني . الذي يوردها على الشاشة يف سياق حديثه اإلخباري

رجعت إىل ) و ذلك ما يستحيل يف البث الصويت(املكتوب اهلاللني يف النص 

و لتجنب هذا اإلشكال، يبتكر الصحفيون، يف . قائلها احلقيقي، و هو السفري

  :، عبارات مثل)و املسموع(البث املرئي 

  كما قال فالن؛-

  حسب قول فالن؛-
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  على حد قول فالن؛-

  كما وصفَه فالن؛-

  كما جاء يف قول فالن؛-

  ...به فالن؛كما صرح -

  :؛ و ذلك علْماً بأنَّ السرد سردان)قال(فالسرد احلواري يستوجب تكرار الفعل 

  القصص؛: صرح بتسميته هو نفْسه بـ) القرآن(سرد ديين -

الرواية، دون القصة حىت ال ختتلط : سرد إبداعي بشري، نفضل أن نسميه-

  .املسميات مضمونا تصنيفيا و اشتقاقا لغويا

، بينما السرد الثاين ابتكر )''قال''للفعل (فالسرد األول أخذ درب التكرار 

العارضة اخلطية الصغرية اليت يضعها أمام كل قول، مث يرجع ا إىل سطر موالٍ ليسرد 

مث إنّ هذا االبتكار اخلطي احلديث سرعان ما تضيع فائدته عند . القول احملاور لألول

للفعل ) الشفهية(ي، فيلْجأُ مرةً أخرى إىل العملية التكرارية العرض الشفهي للنص احلوار

  . ''قال''

املكرر مل يصنف من بني أدوات الترابط التركييب، يبقى لنا '' قال''و مبا أنّ الفعل 

مع  )كأداة ترابط تركييب(ارتباط تعدية الفعل هذا إىل مقول القول إمكانية أن يتضافر 

  .الترابط االسترسايل النصي الذي يحدثه السرد احلواري عبر الفعل قال نفِْسه
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الظاهر أنّ الترابط النصي بالتماسك الوظيفي يتضافر مع ترابط :17آية  )11(

داخل النص يعود إىل وظيفة حنوية تكاد ) الترابط التركييب(فهذا األخري . تركييب واحد

و قد نتبين ذلك مبعاينة النموذجني . تضافره مع الترابط النصي تكُون واحدة يف عملية

  :القرآنيني من سورة البقرة التاليني

  الذي استوقد ناراً؛ مثَلُهم كَمثَلِ:17آية -

  عصوا و كَانوا يعتدونَ، ذلك بِما:61آية -

  :جمرور إِذْ يمكن استقصاُء ذلك يف صيغة املبتدأ الذي يتبعه جار و

ُثَلكالمها مبتدأ؛: ذلك/ م  

ِثَلا/ كمكالمها جار و جمرور: بِم.  

  .يبقى، يف هذا املوضع، أن نعاين افتراضية تكرار هذا املظهر النحوي

صي باالستبدال يختص باألمساء الترابط الن: 8/9º22/23: آيات)12(

تتضافر مع الترابط النصي فوظائف الترابط التركييب اليت . األفعال فيستبدلُهاو

  .قد تتنوع حسب السياق الذي يرِد فيه هذا األخري) باالستبدال(

لذا، نقول . ظرف الزمان دائما ما يقترن بفعل يقع يف فضائه: 187آية  )13(

بأنّ اإلسناد الفعلي الذي يتألّف من الفعل ذاته يتضافر مع الترابط النصي باإلحالة 

) الزمانية(معه أيضا الترابط التركييب الظريف بطبيعة اإلحالة الظرفية الزمانية، كما يتضافر 

  :فثمة إذاً تضافر مزدوج. اليت يؤديها
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 بني الترابط التركييب اإلسنادي و بني الترابط النصي باإلحالة الزمانية، من

  جهة؛

 أي (و بني الترابط النصي نفِْسه) الزمانية(و بني الترابط التركييب بالظرفية

  .، من جهة أخرى)باإلحالة الزمانية

التضافر يف هذه احلالة يخضع ملا يخضع له التضافر بالترابط : 35آية )14(

ليس و'' كُالَ'': بة عليه الظرفية هوباإلحالة الزمانية، مع املالحظة يف مثالنا أنّ الفعل احملسو

  .''شئْتما''

يظهر أنّ جلملة صلة : 187و  135¡120¡111آيات )16(و ) 15(

هي واصلة السم '' كَانَ هوداً أَو نصارى''فالعبارة . املوصول منحى وظيفي وصفي

آية (املوصول من الناحية الوظيفية النحوية، لكنها تتميز بوصفيتها لذلك املوصول 

اليت تشتمل على الترابط النصي باإلحالة البعدية  135¡120¡111فاآليات ). 111

تنوع وظيفتها النحوية يف تشكيل الترابط التركييب الذي يتضافر مع هذا األخري يف البنية 

  :فالوظيفة النحوية تتوزع على اآليات الثالث بالتوايل كاآليت. الكالمية داخل النص

 أعاله(وظيفة وصفية : 111آية تر؛)ذُك  

 ى'': وظيفة داللية الغاية بـ: 120آيةيف '' حت''مهلَّتم بِع؛''حىت تت  

 وداً أو نصارى'': وظيفة اإلسناد باألمر يف: 135آيةكونوا ه''.  



 

389

فاألمر ال يتغير إذْ  ،أما فيما خيُص اإلحالة القبلية. هذا بالنسبة لإلحالة البعدية

منه اليت حيويها الترابط التركييب، ونّ السياق هو الذي يحكُم الوظيفة النحوية إ

. حلكم بالنسبة للتضافر الترابطي بني ما هو تركييب و بني ما هو نصييكون ا

ة يف الترابط التركييب تظْهِر أحد أشكال الوظائف النحوية املمكن 187فاآلية 

هن لباس ''اليت تشارِك نظريه النصي يف بنية الكالم، و هي باالبتداء يف و

  .''لكم

أنّ  النحوية قابلة للحصر أم الوظائف هل هذه: فالسؤال املطروح هنا هو

ألنّ  حمتوم تحيلةَ احلصرِ؛ فلعلَ احلصر أمرالسياق أوسع منها يعيدها مس

و ذلك ما جييب عن التساؤل يف . احلاالت النحوية حمدودة عدداً يف اللغة

 ،نَّ اإلحاالت البعدية و القبلية، املتجاورة أو املؤخرة نسبياإإذْ ) 9(النقطة 

فلإلحالة وظيفةُ . و قد تتمدد إىل الصفات. تختص باألمساء و األفعال معاً

منها إليه، إالّ ) ) 9(ينظر نقطة (ارتباط نصي هي أقرب ما تكون إىل الترادف 

).9(كما يف : املعجم(أنّ فيها قيمة التفسري، ال قيمة املعجم  (

رينة معنوية داخل مادة احلذف هي أصالً ق: 49و  57آيتان  )18(و ) 17(

أما عملية احلذف، حبد ذاا، فتمثِّل ترابطا . فهي بِذلك آلية ارتباط تركييب. التركيب

، هو تضافر بني ما هو فالتضافر، هنا. نصيا وظيفته االختصار املفيد و البياين للكالم

  .''عملية''بني ما هو و'' مادة''
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اآليتين بالرغم من االنقطاع يوجد تواصل داليل بني : 15¡14آيتان )19(

و يمكننا أنْ نجتاز ذلك االنقطاع بزيادة الفاء العاطفة يف . النحوي احلائل بني تركيبيهما

، بني نوعني من الترابط والتضافر حيصل، يف هكذا حالة .''...فاُهللا يستهزِئ'': مثْلِ قولنا

فالترابطان النصيان يتمثالن . ر نصيليس بني ترابطني أحدمها تركييب و اآلخالنصي، و

  :يف

نِي باالنقطاع النحوي؛مضترابط ت  

و '' مستهزُِءون'': ترابط بالتكرار اجلزئي بني املشتقني''زِئهتسي''.  

و مع كل هذا، فإنّ الظاهر أنّ الترابط التضمني آلية نصية نادرة يف النص 

ذلك ألنّ اآليات و جملَها . بني أيديناالقرآين، و باألخص يف سورة البقرة اليت 

ترابط خمتلفة كالعطف و الظرف،  غالباً ما نجِدها يف ترابط بأدوات و آليات

أو النواسخ، أو اسم املوصول،  اسم اإلشارة، و الشرط، و االستئناف،و

و لعل السبب يف ذلك . ، أو غريها...)االستفهام،(أدوات الربط اإلنشائي أو

الواقعة بني اهللا ) مباشرة أو غري مباشرة(يغة النص القرآين احلوارية كائن يف ص

من الناس عامة، من املؤمنني، و من (عباده  بني، و بني اهللا و)ص(نبيه  بني و

.من حولَه من معاصريه بنيو) ص(و بني الرسول ) األقوام السابقني
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  :ندخل إىل اخلامتة من حمورين، مها

حمور نركّز فيه املعلومات و املعطيات اليت تتابعت يف حتليل املنت، فيكون -

  تلخيصاً جامعاً لما سبق؛

حمور نسميه استخالصاً، أي أننا نستخلص من خالل الطروحات الواردة -

يف التحليل جمموعة من التساؤالت و املسائل اليت نتركها مفتوحة أمام 

  . واقع األمر املتواضع الذي رأيناه، و ذلك كما بدت لنا يفاملعريفالفضول 

  :، مهانيها كان نوعفي تركيبافقد وصلنا ذه الدراسة إىل أنّ ما مسيناه 

  الكالم؛-

  .اجلملة-

فمنه ما هو مركَّب، و منه ما . فالكالم حتدده مجلة مفيدة، تامة و مستقلة بنفِْسها

و أما . أما املركَّب، فهو ما احتوى على أكثر من مجلة واحدة تامة و مفيدة. هو بسيط

  .و قد تكُون غري تامة البسيط، فهو اجلملة اإلسنادية اليت قد تكُون تامة و مفيدة،

املفيد، ب التام وكمصطلح يدل على الكالم املركَّ تركيبفلما جئنا باقتراح كلمة 

مل نكن نريد به مادةً معجمية بالضرورة، و إنما أردناه باباً مفتوحاً أمام احلاجة إىل وضعِ 

اللغة العربية،  اصطالحٍ يتماشى و معطيات الفكر اللساين احلديث، و حىت ال تخرج

باجتناب هكذا خوض، عن املنظومة اللغوية العاملية، خاصةً و حنن نلفيها تبحث يف حنوٍ 

(.G.U) فهذا مشروع. عاملي يدخل به إىل طرق التأليف اللغوي يف اللغات مجيعها

طموح و متشعب، يتطلّب جهدا فكريا، و حدودا عقالنية، و سبال منهجية تسري خالل 
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 ،فُّرِهواأللسن، و ترقى إىل احلوار العلمي مستعينة، يف ذلك كله، باحلقل التجرييب حني ت

و جمددة بتجدد الفكر اللساين، و معه  (Métalangue)و بأداة لغوية اصطالحية مبتكَرة 

  .الفكر الفلسفي العام، و منه الفكر املتعلِّق باللغة على وجه اخلصوص

العقالين، صحة طرحه أو يف بطالنه املنطقي وال تكمن يف  و شرعية هذا املشروع

أو حتى العملي، و إنما هي حاصلة يف أنه من أثَرِه على البحث العلمي اللغوي، على 

مستوى التركيب و تأليفه، أنْ يكُونَ من ذات كُنهِه، أو من جزئية من جزئياته، أو أنْ 

  .غير مسلكه، و يكون قد تنبه إليه بفضله هو تكُونَ تلك الشرعية من مسلَك فكري

) املعاصرة خاصة(سانية العربية يف األدبيات الل تركيبفإذا ظَهر استعمال كلمة 

فذلك . كأا مصطلَح و مفهوم حمدد و متفَق عليه، فإنّ الواقع ال يرقَى إىل ذلكو

االصطالح و بني التسمية العامة اخلالية من  االستعمال يبقى رهني العفوية، يتراوح بني

. و الغالب عليه هي هذه احلالة األخرية. كل شحنة مفهومية علمية أو شبه اخلالية

ليس مقصودا يف ذاته، ذلك و إنْ كنا نراه مالئما، يف حدود ) تركيب(فاملقترح املقدم 

  .يأخذ يف اتساع مستمر و كذا على ضوء توارده الذي ما برِح املتواضعة، معرفتنا

يستوجِب أنْ يدور موضوعه حول محاوِر مفهومية حمددة،  تركيبو اصطالح 

الوصفية و الوظيفية، الداللية  و حدوده) املنطقي و الوظيفي(تقْحم تعريفَه النحوي 

.(GU)، املوحدة بني األلسن )املعجمية والصرفية حسب قواعد كل لسان( التأليفيةو

  :فمن بينِ تلك املَحاوِر يمكن حصر املُسميات التالية

  ؛)بسيط و مديد(تركيب -

  ؛)إسنادية، شبه مجلة(مجلة -

  ؛)تتمة/ نواة؛ فضلة/ عمدة(أجزاء التركيب -
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  ؛)ارتباط و ربط(ترابط -

  ).من مركَّب أساس إىل مركَّب محول إليه(حتويل -

تأليفية، ينتقلُ من مادته الصوتية  طبيعيةو من هنا، يصبِح الكالم عملية تواصلية 

ذي الداللة  النصالكامل الذي يكُونُ مبثابة  التركيباألبسط فيرقَى إىل أنْ يصلَ إىل 

. أيضااحد املوحدة، أو إىل جمموعة من التراكيب املُتراصة خطِّياً و اجلامعة لفضاء داليل و

ربعفهو ي ،ثَم نصة يف الترسيمة التالية و ماخلطَوات اإلجنازية امللخ:  

:الكالم؛ و فيه بالترتيب، من األبسط إلى األعقد

تركيب أصوات

صوت

تصريف

معنى معجمي

دون (كلمتان أو أكثر 

)تمام المعنى

)إعراب(نحو 

جملة

)جمل( تركيب

مخرج لغوي 

)لساني(

فيه تواصل عند كلمة

بداية الخطاب

كَـلـم

تركيب أو جزء منه 

)وحدة تركيبية(

تواصل جزئي أو كامـل  

بعد أول تخاطب أو خالله

تركيب 

)كالم(

تواصل كامل
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و يمكن أنْ نستنتج، من خالل املعطيات و التحليل اللّذين أَدرجنا على مدى هذا 

يتمفْصل حول جمموعة من التحديدات املنهجية و اللغوية  التركيبالبحث، أنّ مفهوم 

  :ليت ذَكَرنا آنِفاً؛ تلك التحديدات اليت نرتبها كاآليتا )احملاور(املُكَملة لصاحباا 

  ة و القول و الكالم؛اجلمل-

  ؛)من كلمة أو كلمتني(الوحدة التركيبية املعجمية -

  ؛)فعل و فاعل؛ مبتدأ و خرب(الوحدة اإلسنادية -

  ؛)اجلملة(الوحدة التركيبية النحوية -

  ؛)العكس واجلملة جِنس الكالم أ(اجلنس -

  :و جِنسيتهتركيب لفظ احملتوى الداليل لفعلية -

موجود؛معىن إجياد : الفعلية

معىن املوجود بذاته؛: اجلنسية  

ºتركيبدرجات اصطالح كلمة -

التآلُف، الرتبة و املكان يف ( لتركيبـمقومات املفهوم االصطالحي ل-

  ؛...)اجلملة،

  :الفائدة تكون على حنو ما يف األمثلة التالية-

 2(داخل تركيب مفيد تام ) 1(مجلة مفيدة دون التمام:(

 دمحم بامِذَهلَى اَألقْدا عياشم.

)1(

)2(
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 3(تركيب بسيط تام:(

 4) (يف مقابل البسيط(تركيب مديد:(

مجلة تامة غري مفيدة:  

  مجلة الشرط؛ ←

  مجلة جواب الشرط؛ ←

  :تكُون مرتبطة فيما بينها بترابط التركيب الداللية يف العناصر-

 ؛ و هو ما )ائيشنن و الربط اإلااالرتباط و الربط النحوي(حنوي

  يحدثُ عملية التراصف؛

 قَة بني الوح(صريفاجلنسدات الصرفية بفضل عالمات العدد واملُطاب -

  ؛)بني الفعل و فاعله، مثَالً -اإلعرابية

 السجع النثري و الروي الشعري، أو يف حالة النغمة يف حاليت (صويت

  ؛)النربوية يف اإلنشاء و اإللقاء األديب

  خطية التركيب يف ذاته، و خطية التراكيب داخل النص؛-

 دمحم بذَه.

)3(

.ذَهب محمد ماشيا علَى اَألقْدامِ

)4(
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متاشي اخلطية التركيبية على احملور التركييب يف النص الواحد، و متاشيها -

  .على احملور االستبدايل فيما بني نصوص املدونة

، فاَألوىل التركيبيشكِّل أحد احملاور النحوية األساس يف دراسة  الترابطأنّ  و مبا

 عد معامل  إبيستيمولوجيةباملنهج اللساين أنْ يضالتركيبحتد  دعالتصنيفية، و ذلك بأنْ ت

ا حماولةً من أصنافَه و تضعها حتت عناوين مفهومية فصلْنا فيها فيما سبق من هذه الدراسة،

  :ونجمعها هاهنا، يف اجلدول التايل إىل مقاربة منهجية،

الربطاالرتباط

قرينة لفظية-قرينة معنوية-1

عالقة موجودة بالقوة-عالقة موجودة بالفعل-2

تستوجب أداة-ال حيتاج إىل أداة-3

4

ينشئُ عالقة وظيفية داخل -

  اجلُمل

سياقية بني مكونات ينشئُ عالقة حنوية -

ذلك ما ال تفعله (اجلملة أو بني اجلُمل 

  )القرائن اللفظية األخرى كأدوات اإلنشاء

5
هو عالقة تأيت على أحد طريف -

  )االرتباط و الربط(الترابط 

هو عالقة تأيت بني االرتباط و بني -

  االنفصال

6
اإلظهار و احلذف فيه وظيفة -

  معنوية

اإلجياز و أمن اللَّبسلألداة فيه وظيفة -

7
يمكن إضمار أحد طرفيه أو -

  االثنني معاَ

ال ميكن إضمار أداته-
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.لنصـل الوحدة الداللية و البنيوية ليمثّالتركيب هكذا، نستطيع القول بأنّ 

يستوجب  التركيب والنص يف الدراسة اللسانية لكل من  اإلبيستيمولوجيفالطرح 

القول الذي يستلهِم  من باب مث، كمفهوم جامع، أوال توجيه النظر إليهما من بايب اللغة

 و من قائمتها املعجمية املفتوحة بفضل جتدد اللغة)مادة اللغة(عناصره من مادا النحوية 

 .أساليبها األدائيةالبياين املتنوع داخلَها و بني ثنايا و بفضل االستعمال املَجازي ونفسها 

فهذان البابان مها اللذان يجعالن األداء اللغوي أساسا للدراسة اللغوية من حيث تفاعل 

احملور االستبدايل، و تفاعل هذا األخري مع النص داخلاحملور التركييب مع التركيب 

ان داخل املدونة اللغوية اليت حتوي نصوص اإلنسانية، أو على األقل نصوص أهل لس

هو النص ، و النصهو كيان وحدوي جزئي يتحرك داخل ) اجلملة( التركيبـف. معين

و بذلك، تكون دراسة . كيان وحدوي جزئي يتحرك داخل مدونة اللغة أو اللسان

صائية أقرب إىل املعاينة االستق النصأقرب إىل الدراسة اردة، و دراسة  التركيب

يستجلبان مادما على خلفية ) االستقصاءالتجريد و(االني  فصحيح أنّ كال. املتواصلة

و املرحلية التركيب املنظور العملي الواقعي األقرب إىل القدرة البشرية، الفكرية من جهة 

فتقَصي آليات ). مرحلية النظرية و الفكر العلمينيرحلية األجيال أوم( النصمن جهة 

؛ ذلك )اجلُملية(نظريه اخلاص بآليات البنية التركيبية البناء النصي اردة هو أصعب من 

لكن قد يسرِع الكل يف إجياد احللول املعرفية . اجلزء أهون من معاينة الكلأنّ معاينة 

املنهجية، و حىت اإلبيستيمولوجية املوجودة ن العالقات املوضوعية وو لكي نبي !للجزء

  :خلطاطة التاليةبني هذه األفكار كلها، نرمسها على شكل ا
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  للطرح اإلبيستيمولوجياستبدالي منظور   منظور تركيبي للطرح اإلبيستيمولوجي

دراسة نحوية للتراكيب
  )القواعد النحوية(

ــة  ــة عربي دراس
العالمــة (تراثيــة 

اإلعرابية و العامل 
  )النحوي

انطالقا من دراسة 
  التركيب

انطالقا من استخالصات التركيب 
ــه( ــى  )و تحويل ــة عل المحتمل

  )النص(مجموعات تركيبية 

النحو التوليـدي التحـويلي   
  على تراكيب افتراضية

للجملرياضي توليد 

دراســة المطابقــة بــين 
القاعدة النحويـة و بـين   
الشكل الرياضي في معاينة 

  التوليد التركيبي

دراسة مجردة

دراسة مجردة

ــة  دراسـ
ــة  عربيـ
ــة  حديثـ

  القرائن (
  )و الترابط

دراسة استقصائية نصية متواصلة علـى  
  المدونة

دراسة استقصائية لألشكال التركيبيـة  
النحوية، متواصلة علـى االحتمـاالت   

  التركيبية الموجودة في المدونة

اللغة

  النص

   التركيب 

G. U.
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ل النظـري مـن الدراسـة اللسـانية،     ، مهما نال من حظ يف ااالتركيبإنّ 

باألخص على مستوى حماولة فَهم آليات تأليفه يف العقل البشري، من خالل املبىن الذي و

ملتكلِّم عبر يتصوره انطالقا من الرصيد اللغوي املعجمي و النحوي الداليل الذي يمتلكه ا

 ل األوىل من عمره التعليمي للغته اُألماملَراح(L1)   ر طُرق تعليم اللغة احلية الثانيـةبأو ع

(L2)قْع حمتوى الفكرة اليت يريد إيصاهلا، ينتهي ، وبعد إجالٍء )التركيب(أيضا على و ،

ال حمالة، ليدخل يف غمار التأسيس النظَـري لعمليـة    النصمستوف لتلك اآلليات، إىل 

التأليف النصي، أو لنقُلْ تأليف الكالم الذي يستهدف سامعاً متلقّياً، من خالل القنـاة  

التواصلية للتبادل اللغوي، و كذا من خالل عقلنة اخليار الشكلي للمادة اللغوية اخلطابية 

يف اهلواء بني مرسلٍ و مستقبِلٍ هلا؛ تلك العقلنة املعروفة لسانياً  اليت جتتاز األثري الفيزيائي

.الرباغماتيةحتت عنوان 

ـ لهو املادة البحثية األساس  النصـف ـ األداء اللغـوي بوظيفت  نرفع الستار ع ه ي

إالّ االنطالقة الضرورية، و األولية  التركيبو ما ). التداولية(=  الرباغماتية والتواصلية 

و وضعه على سكة التأسـيس   لنصـالفضاء العملي لعلى الظاهر من احلال، القتحام 

العلمي الذي يحفظ له و للُغة املَقال أو اللسان الذي متُوج فيه عناصره الوظيفيـة مبـا   

م عام، عن وعي منطقـي  يضمن التعامل املستحق مع ذلك اللسان، و مع اللغة كمفهو

و ذلك عبـر  (ل تأليف، و يف أي لسان كان كيكُون مبثابة اآللة اليت يرجع إليها ملعاينة 

G.U. .( تلك هي اخلطوط املفهومية العريضة لوضع املفارقة بني دور كل من اللسانيات
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و حماولة منـا  . النص أو إىلالتركيب و السيمياء يف إجالء تلك اآلليات و نِسبتها إىل 

  :لتوضيح تداعياا، نقدم الترسيمة امللخصة التالية

الوظائف اخلطابيةموضوع الدراسةعلم الدراسة

  اللسانيات 

  السيميائيات 

كتايب /نطقي/ملفوظ ذهين

  )/كالم(

  براغماتية 

  تواصلية 

الـنص  و نستخلص، على إثر ما تدل عليه معطيات الترسيمة األخرية أعاله، أنّ 

أردنـا أن  فمهمـا  . يشكِّل مادة عليا، إنْ ملْ نقُلْ الوحيدة، من املَجال الدراسي اللساين

ندرس من جوانب اللغة، فنحن ال نفعل غري أننا حناوِل أنْ نستشف خبايا التأليف النصي 

يف كل احلاالت الظرفية و يف عموم التبادل البشـري   لذي من شأنه أنْ يكونَ تواصلياًا

لسانيا مبظهرِه ) المأو الك(إىل النص املنظور  أكانفسواء . الذي تستدعيه تصاريف الدهر

و مهما كانَ . حمطة التحليل النهائيةالنص ظل كان سيميائيا بثناياه الداللية، ياللغوي، أو

طيـات  املنظور، أيضا، فإنّ اإلطار العام لدراسة النصوص ينطلق من جمموعـة مـن املع  

  :يف النقاط التالية املفَاهيم املترابطة فيما بينها عضويا و وظيفيا، و اليت يمكن حصرهاو

الجملة و التركيب 
بمعنى الوحدة البنيوية 

و الداللية للنص

النص بمعنى التركيب 
الواحد أو مجموعة من 

التراكيب أو حتى 
الكلمة الواحدة
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من املنظور األسلويب احملـض، و مـن   (النص هو تركيبة بنيوية و أسلوبية -

  ؛)املنظور السيميائي

  يتموج حنوياً و دالليا داخل النص؛) اجلملة(التركيب -

  :فالبنية هي-

فُها؛الكلمة و رص  

 ا البعيدةو اجلملة و شكلُها التركييب و تناغمها الداليل مع جارا

  قريبة يف النص؛و ال

  :و الكلمة هي اختيار دون غريه، يف-

ها؛تصريف  

اجتاهها الوظيفي النحوي؛  

ازية، أو اإلحيائيةداللتها املعجمية، أو املرجعية، أو ا.

و السيمياء هـي  . السطحية النصو األسلوب هو طريقة القول اجلُملي، أي بنية 

و األسـلوب  . العميقـة  النصفهي العقد الداليل الذي يرسم بنية . طريقة القول النصي

السيمياء، كالمها، يتعامل مع الكلمة املفردة بني أمواج التذبذب الرصفي و الشـكل  و

  .الداليل اللّذين يتراوحان بني واقع املقَام و إحياء املَقال

تلك البناية املتكاملة، و األسلوب جدراا امللساء املتطاولة  النصون و بذلك يك

  .اال و مقدارا مناسبا، و السيمياء ذلك اهليكل اخلفي الذي يحمل البناية برمتهامج

فإذا كانت اللسانيات النصية تنظُر إىل الكلمة و اختيارها و إىل التركيب و بنائه 

يف متحيص خباياه الداللية الـيت تتحـرك يف    بالنصالنحوي الداليل، فإنّ السيمياء أوىل 

 !صمت و تناغم كأعضاء فنان على خشبة مسرح أو كالعب مجباز على آالته الفنيـة 
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شرعية بالنسبة ملستوى املادة اللغوية اليت هي ) اللسانيات و السيمياء( فلكلٍّ من املَجالين

عبـر   الـنص ذلك و إنْ كان للسانيات منفَذٌ إىل ؛ )التركيب أو النص(أوىل بفحصها 

و ألجل ذلك كله، ال حرج على الدارس للغة أنْ يرى يف . دراسة آليات الترابط النصي

  .التحليل اللساين للنصالسيمياء مستوى من مستويات 

ا بصدد البحث اللساين حول النص، خنُص بالوصف، يف الترسيمة املوالية نو مبا أن

اجلامعة، لسانيات النص لنرى كيف تتعامـل مـع هـذا األخـري علـى املسـتوى       

  :اإلبيستيمولوجي املُصنف ملَداخل دراسته و للعناصر الواصفة له

>)تصنيف نوعي(رتبوي نحوي تقعيد 

Grammaticalisation)الجملة 

hiérarchisée – en catégories-) >
phrase

مادية النص الخطابية
(Matérialité discursive du

texte)

مستوى 

:2تصنيفي 

مستوى 

:3تصنيفي 

رتبة النص

(Ordre du texte)

رتبة الخطاب

(Ordre du discours)

استقاللية بنيوية
(autonomie
structurelle)

استقاللية داللية
(autonomie
sémantique)

نمط إنتاج النص
(Mode de

production du
texte)

نمط استقبال النص
(Mode de

réception du
texte)

تحليل النص

في لسانيات النص

مستوى 

:1تصنيفي 

يةنتاجاإلفضاء :النص

(Lieu de productivité)

فضاء إنتاج:النص

(Lieu de production)
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صا حاولْنا، قدر اإلمكان، أنْ يكونَ جامعاً للمعلومات و املعطيات خيلكان هذا ت

 ناه خاصاًأردو فيما يلي، نتطرق إىل احملور االستخالصي الذي . اليت سبقت يف التحليل

بأبرز التساؤالت املعرفية املوضوعية، املنهجية و التصنيفية، اليت اعترضت مسار التصـور  

مساحة منفتحة على احلوار العلمي  ىبقت اللساين العام لدراسة النص و التركيب، و اليت

و الفضول البحثي لتكونَ مكَملَةً للرؤية التحليلية اليت مررنا ا على مدى هذه الدراسة، 

ولو على شكل استفهامات تطلُّ على ما وراء املعلوم من املادة املعرفية أو ما هو مرحلة 

  .لقريب أو البعيدنظرية مما قد يصبِح معلوماً يف املستقبل ا

ذلك لوجية عند بعض موادها احلصرية، وفقَد توقّفت بعض التصنيفات اإلبيستيمو

  :يف مستويات رئيسة ثالثة، هي

و الفاعل، و املفعول، و احلال، كالفعل، (النحوية  الوظيفةمستوى طبيعة -

  ؛)النعت و املبتدأ، و اخلرب، و غريهمو

  :يفمستوى آلية الوظيفة، املتمثِّلة -

احلذف و اإلظهار؛  

ه؛عمصيغة املفرد النحوي و ج  

.مستوى ترابطات النص عبر فقراته، فيما بينها، و يف داخلها-

و بناًء عليه، نورِد ذلك التوقُّف يف النقاط التالية اليت نحيلُها إىل أمثلتها النموذجية 

  :بأرقام اآليات اليت جاءت فيها
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فى محيدة يف تصنيفه الربط بالالم الرابطة جلواب مل يذكر مصط:220آية ) 1(

.عنتكُم﴾﴿و لَو شاَء اللَّه َأل: الشرط، و ذلك يف مثل قوله تعاىل

و علـى  . اإلضمار قرينة معنوية تقيم ترابطا داخل التركيب إنّ :231آية ) 2(

صنفها ضمن أدوات  محيدة. لكن م. بأنْ مضمرة ارتباطاهذا األساس، قد يعتبر الترابط 

فما الفاصل اإلبيستيمولوجي الذي يمكن تصوره يف عملية التصنيف بني إسقاط . الربط

  اإلضمار على مفهوم االرتباط و بين أنْ يكُونَ املُضمر أداة تصنف ضمن ظاهرة الربط؟

صحيحاً فيما يخص املُضمر يظَلُّ '' أنْ مضمرة''و ما يصح من تساؤل بالنسبة لِـ

   مـا جـار ًلِّقاعته يف إضمارمها غالبا ما يكون ملْماً بأنمن احلال و النعت؛ و ذلك ع

مبوجِبِها الترابط . وجمرور بِحصرور قرينة لفظية يفهل، يف هكذا حالة، يكون اجلار و ا

وا قرينة معنوية، فيصبِح التـرابط  من صنف الربط، أم تتغلَّب عليه ظاهرة  اإلضمار بك

مث إنّ احلديث عن اإلضمار هو كالم عن احلـذف، أي أنّ   .بفعلها من صنف االرتباط

و االختصار املفيد هو ميـزة   .كل ما أُضمر ملْ يكُن إالّ كالماً حمذوفاً ألنه يدرك باملعىن

دماج املُضمر من الكـالم يف البنيـة   و عليه، يطْرح السؤال عن وجوب إ. اللغة العربية

العميقة عند دراسة التحويل الذي أدى إىل البنية السطحية للتركيـب احلامـل لـذلك    

. اإلضمار، أم أنّ البنية السطحية فيه تبقَى هي نفْسها البنية العميقة دون زيادة املُضـمر 

  .النحو التوليدي التحويليفهذه خصوصية يف اللغة العربية جيب الفصل فيها على مستوى 
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بضعف اسم املوصـول يف  ) املذكور(محيدة يف كتابه . أشار م :233آية ) 3(

و سبب ذلـك افتقـاره إىل    .حتقيق عملية الربط بني مجلة الصلة و بني منعوا املعرفة

فحاالت هـذا  . الضمري الذي قد يكون مستترا يسند إليه الفعل الذي يأيت بعد املوصول

  :ري، أقلُّها ثالث، هيالضم

ثْل قوله تعاىلضمري مستتر يف م : ادأَر نمل ﴿Ø ﴾) 233آية(º

انل، يف مثل قولصل'': ضمري متموـللذين ع؛''ا الصاحلات  

ثل ما نقولل بارِز، يف مصـ '': ضمري مت ـ ّـالطفلُ الذي أم تخـرج   هـ

  .''للعملِ

  :املستتر يف أن نعتبِرهفمن ذلك، نتساَءلُ عن الضمري 

 بِح قرينة لفظية بقوة من أداة ربط بالرغمصه ظاهر فياستتاره، فيكون كأن

  افتقار الفعل إىل فاعلٍ له؛

ًه قرينة معنوية غري ظاهرة لَفْظاأو آلية ارتباط ألن.  

  .محيدة إىل هذه املفارقة يف كتابه. و قد أشار م

و تكـون بـه   . ﴿الَ طَاقَةَ لَنا الْيوم﴾: اخلرب اسم يف قوله تعاىل :249آية ) 4(

. لكن هذا النوع من التـرابط مل يصـنفْه م  . ''اليوم''عالقة االرتباط مع ظرف الزمان 

  فَهلْ يعتد أم ال؟ و ما احلجةُ يف ذلك؟. محيدة
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'' طاقـة ''ع، ألنّ معـىن  أمر واق، فذلك )ربط أو ارتباط؟(أما و إنه آلية ترابطية 

عدم احلسم يف تصنيف نوعية ذلـك  لكننا أمام . يف اآلية الكرمية'' اليوم''مرتبِط بزمان 

ملْ ينل حظَّه مـن  ) بعد الربط و االرتباط(فهل هو ارتباط أم هو من نوع ثالث . الترابط

  !التحديد؟

  :فقَد يكُون على حالتني، مها. ةمث إنّ اخلرب تعدد فتركَّب من مجلة فعلي

  ة، يف مثل حالـةرمضل تركيب فيه ارتباط بقرينة معنوية مداخ دأنْ يوج

تقـدير  ('' .الـدرسØ   الطَّالب كَتب'': الضمري املستتر، و ذلك كقولنا

  ؛)''هو'': الضمري

 ط بقرينة لفظية تأيت ضمريال تركيب فيه ربداخ دارِزاً، يف أنْ يوجالً بصتم

الضمري البارِز متمثِّل يف ألف التثنية ('' .الدرس اَـالطالبان كَتب'': مثْل قولنا

).املقترِن بالفعل

محيدة إىل هذا النوع من تنوع الترابط، لكنه مل يصنفْه يف قائمـة  . و قد أشار م

، و ال يف قائمـة قـد   )من كتابه املـذكور  163ص (االرتباط الذي عدد أنواعه فيها 

تستدعي الضرورة املنهجية حتديدها لسبيل احلَصر، بينما ذَكَر نوعاً ثالثا للخرب و هو أنْ 

د قَـام  زي'': يكونَ مجلة فعلية تتطلَّب ضمرياً متصالً تربِطُ به املعىن، و ذلك مثْلَ ما نقول

هبِطُ بينه و بني  ''اهلاء''فالضمري . ''غُالَمراخلرب اجلملةهنا رابط يعود معناه إىل املبتدأ و ي.  

تنشئُ احلال املفردة املذكورة لفظاً عالقة ارتباط يف التركيـب   :277آية ) 5(

و علْماً بأنَّ اإلضمار يؤسس لنوع العالقة نفِْسه، فما مصري احلال املُفْردة اليت ). اجلملة(
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'' عنـد ''تعلُّق ظرف املكان ( ﴾أَجرهم عند ربهِم﴿ : أُضمرت، كما يف مثل قوله تعاىل

  ).''أَجرهم''ل احملذوفة، و هي حال من باحلا

إنّ املالحظات، اليت قرناها بنماذجها من سورة البقرة فيما ورد عـن التوقُّـف   

التصنيفي اإلبيستيمولوجي أعاله، قد استوفت إِلَى هنا املستويين األولين املتعلقَين بتلـك  

و ملْ يبق إالّ املسـتوى   .)يف هذه اخلامتة 231ينظر اآلية  ( اإلبيستيمولوجية التصنيفية

فالواقع أنّ تقسيم النص إىل فقَـرات يخضـع   . األخري اخلاص بترابطات فقرات النص

  :ا باآليتملصنفين أساس من الترابطات النصية، نومسه

  ة؛، و يمثِّل نوع الترابطات املوجودة داخل الفقرة الواحدترابط أويل-

.، و يمثِّل نوع الترابطات املتعلقة ا الفقرات فيما بينهاترابط ثانوي-

 هحطَر نكما السؤال الذي يره–أمفخاص بنوع العالقة الـيت ميكـن    -أو تصو

مث تصنيفها، و هي موجودة بني طريقة تقسيم إىل فقرات، بفضل التـرابطني  حتديدها، 

و بني نوعية الوظيفة التأليفية للنص اليت تختلف يف أنـواع  األويل و الثانوي من جهة، 

  :ثالثة، هي

  ؛...)أسلوب استفهامي، إنكاري؛ ناف، ناه، آمر،(الوظيفة األسلوبية -

املضمون الداليل للفقرات املتجاورة و املتباعدة، و الذي (الوظيفة الداللية -

  .)الثاين النظريمن الفصل  3-2-1§قد يتأثّر مبا أشرنا إليه يف 

...).حوارية، جدلية، خطابِية، إلقائية،(الوظيفة التواصلية -
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وختاما، نرفع املالحظة إىل أنّ عملنا املتواضع هذا حدد جمال الدراسة من خالل 

  :قراءة حتليلية حتاول أن تضع حلقة رباط بني حماور ثالثة من دراسة اللغة

º)النظري(، من منظورها التوليدي التحويلي )التركيب (لسانيات اجلملة -

تصور توليدي حتويلي للنص  (لسانيات النص، من حيث اجتاهاا النظرية -

حتليـل   (والسـيميائية   )ككل أو عن طريق ترابط وتالحم التراكيب فيه

مستقل للخطاب النصي، يقف عند كل نص، مث جيمع مالحظات التشابه 

ما حوٍ نصي توليدي حتويلي حمتمل أوواملفارقة فيما بني النصوص ليؤسس لن

يقاربه من التصور النظري جيمع للنصوص قانونا عاما على مستوى آليات 

صـويت  التصور الذهين الداليل ألصحاا، وكذا على مستوى الشـكل ال 

º)ملعجمها املختار، مث مبوجب ضرورات التواصل التأليفية والتأويلية

مبا يف ذلـك لسـانيات    (إحالة كل مستويات الدراسة اللسانية النصية -

وتداعياته يف إنتاج الكـالم   )الرباغمايت (إىل الفضاء التداويل  )التركيب

. والتواصل به

حتت " الكالم الطبيعي"راسة آليات فنهاية املطاف يف البحث اللغوي تكمن يف د  

وهـي   (" حتليل اخلطاب"اليت تنشأ عن أثر دراسة " نظرية الكالم"ما ميكن عنونته بـ 

أو ما ميكن تصوره من  ممكنة نصية حتويلية توليدية ةبمقار على معطيات )منحى إجرائي

.)يف الترسيمة أسفله 2 ينظر سهم (تنظري للنص 

وإذا كنا حاولنا وضع تلك احللقة يف عمل حمدود املعامل واال، كمثـل عملنـا     

فاحملاولة خماطرة ومترين واإلمساك . اإلمساك احىت يفلت منا نتأملها ما نفتأ هذا، فإننا 

! علم ومتكني
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ما تبادر إلينا من تصور عام للدراسات اللسـانية   فالواقع أننا جلْنا بني ثنايا حماور  

، ومل نغص يف واحدة منها، لكننا طرقنا بايب التـرابط  )ا احملوريةصعدأ على (ملعاصرة ا

وكان ذلك مبا نلخصه يف الترسـيمة اجلامعـة   . والتحويل حتت املظلة التركيبية والنصية

  :التالية

البحث اللغوي

)الجملة(التركيب 

النظرية التوليدية

)للتركيب(التحويلية 

النص

لسانيات النصالنظرية التواصلية

سيمياءنحو النصاللسانيات البراغماتية

مقاربة توليدية

¿!)نصية(تحويلية 
تحليل الخطاب

منحى

نظري 

منحى 

إجرائي

منحى 

نظري

الترابط 

التحويل 



"الكالمنظرية "
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هنا عند هذه العتبة مـن  افقد وقَف ه. كان القَدر من هذا العمل من قَدرِه احملتوم

و إنْ زانـه  . فإنْ شانه خطأ، فهو منـا . احلوار العلمي و هذه النقاط من املادة املعرفية

أردنا فيه متنفَّساً من الطرح، و خمرجا مقبوال، يف مستواه املتواضـع،  . صواب، فمن اهللا

من التصور للقضايا املعرفية املتباعدة  إىل نظرة تتطَلَّع إىل اخلفي من املوجود و إىل املتجدد

  .فيما بينها ظاهراً، لكنها متقاربة أكثر مما هو معتقَد، يف واقعِ أَمرِها

فاهللا، يف ذلك  .ا الناسيفدرب العلم غري منقطع، و اجلين منه متواصل ما دامت دن

  .ريفنعم املوىل و هو العليم اخلب. هو املستعان، و هو وليه و القادر عليه
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  ملخص الرسالة

هو حماولة دراسة قابلية النظرة الترابطية  "آليات الترابط يف التركيب اللغوي"هذا العمل   

تبحث يف املالئمة  ةللنظرية التوليدية التحويلية، وذلك مبقارب) والربط االرتباط(اللغوية احلديثة 

بات وظيفية من جهة اإلبيستيمولوجية بني التصنيف الترابطي من جهة، وبني التنصيف إىل مرك

إىل شكل داليل ) بنية سطحية(أخرى، يف التحليل الشجري الذي ينقل التركيب من شكل صويت 

  ).بنية عميقة(

بني  االصطالحي، بتتبع تطورها "تركيب"وقد استهلت هذه الدراسة ببحث يف كلمة   

ل انطالقة التراث اللغوي العريب وبني البحث اللساين العريب احلديث، وذلك لكي تشكِّ

الذي " التركيب ارد"العاملي وما يقوم عليه من معىن تيمولوجية عربية تتناغم مع فكرة النحو سبيإ

  .ينطلق منه لتأليف الكالم

" ةداملفر"مث اعتبارا أن الكالم ال يكون إال تواصليا بني البشر، انتقلنا من النظرة التركيبية   

إذ أنه الكيان املفهومي والوظيفي الوحيد الذي  "النص"مشل تصل بالتحليل إىل عامل إىل نظرة أ

  .يؤسس لعملية التواصل، ذلك ولو مل حيو إال تركيبا واحدا

أو، يف مستوى أقرب إىل " التركيب ارد"وعلى وقع أن نظرية تشومسكي تنطلق من   

 إليه، خرجنا بتساؤالت حول إمكانية نقل تركيبا حموالً امللموس، تنطلق من تركيب أساس ليصبح

يف الطرح  اإلبيستيمولوجي والعقالين للمسألة، ومن ثَـم تصور " النص"هذا التصور التركييب إىل 

يف العملية " التجريد"حنو نصي مشترك بني األلسن تكون التداولية فيه عنصرا تأليفيا يقبل فكرة 

  .الذهنية لتأليف الكالم

  

  :ملفتاحيةالكلمات ا

 ؛حنو عاملي ؛نظرية توليدية حتويلية ؛بنية سطحية ؛بنية عميقة ؛تواصل ؛نص ؛ترابط ؛تركيب ؛مجلة

  . تداولية
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