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  1  جهات االعتقاد في العربية

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                        ّّا وأم ّا ّا  
)اّّ -ا وم ّك(                                                                                                                                              





  3  جهات االعتقاد في العربية

 

 

 فرج الغّضاب

 

 

 

 

ّّا وأم ّا ّا 

 )اّّ-ا  وم ّك (

 

  



  4  جهات االعتقاد في العربية

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )الّنصّ  - ملتشوك ونظريّة المعنى(: الّتكافؤ الجملّي وأنظمته الّداللّية      :العـنوان

  بفرج الغّضا         :تألـيـف

   األولى      :الطـبـعة

        :الطـباعة

           :الناشر

        :الهاتف

      :البريد اإللكترونيّ 

         :الغـــالف

          .:ك.م.د.ر



  5  جهات االعتقاد في العربية

 

 

 

  

  

  

: الّداللّية في الّتراث الّنحوّي العربيّ الّتكافؤ الجملّي وأنظمته : "الكتاب في األصل بحث جامعّي بعنوان

، أنجز بإشراف األستاذ ""الّنصّ  - نظريّة المعنى"المجّردة والمنجزة في ضوء " القول الّشارح"دراسة أنماطّية لبنى 

 .وتقّدم به المؤّلف لنيل شهادة الدّكتورا الموّحدة في الّلغة واآلداب والحضارة العربّية. الدّكتور رفيق بن حّمودة

    ، من طرف لجنة علمّية تتكّون 2018مارس  12ونوقش بكّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بسوسة يوم اإلثنين 

، مراد بن )مقّررا(، محّمد الّصحبي البعزاوي )مشرفا(، رفيق بن حّمودة )رئيسا(عبد الفتّاح ابراهم : من األساتذة

وأسندت لصاحب األطروحة شهادة الدّكتورا في اختصاص الّلغة ). عضوا(، عبد العزيز المسعودي )مقّررا(عيّاد 

 .العربّية بمالحظة مشّرف جّدا



  6  جهات االعتقاد في العربية

 

 

 

 

 

  اإلهداء

  .إلى الوالدين الكريمين يفنيان العمر من أجل حلم عساه يتحّقق فينا

فقد أطّر بحثنا  .رفيق بن حّمودة اّلذي لواله لما كان لهذا العمل أن يستقيم: إلى أستاذنا الجليل

  . واعتنى بتصويب زالّتنا وصبر على هفواتنا. المعنى ومجاهل الّلسان انّ ظبيدنا في مآخذا 

         في مراحل مختلفة من العمر، وال يـمكن بأّي حال إلى كّل المعّلمين واألساتذة اّلذين كّونوني

  .أن أفي لهم برّد ما يستحّقون من جميل

سيما منهم إيالف ومحّمد إبراهيم عساهما يغفران وإلى أهلي اّلذين أرهقتهم جّراء سنوات البحث، 

  .لي ما قد أكون مقّصرا فيه نحوهما من رعاية واهتمام

  .أهدي هذا العمل المتواضع عربون محّبة ووفاء

  

  

  

  

  



  7  جهات االعتقاد في العربية

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  شكر

    أتوّجه بالّشكر الخاّص لألستاذ المتمّيز إيغور ملتشوك واألستاذة ياسمينة ميلوزوفيتش لما قّدماه 

  .مساعدة بتمكيني من بعض المقاالت ولما خّصاني به من توجيه ينّم عن تواضع علمّي جليللي من 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

9 ّّا وأم ّا ّا) :ا ّك وم-ّّا( 

  تقديم

  . طرافته في حداثة تناوله بالّدرس. مجال بحث طريف معّقد" الّتكافؤ الجملّي وأنظمته الّداللّية"

فلئن  .مشكلةوهو معّقد ألنّه يجّمع مباحث . ولوال توفّر أدوات معرفية مستجّدة لما أمكن البحث فيه

في القديم مصطلحا غير صريح تعريفا وحدودا؛ فإّن االختالفات قد تشّعبت بين " الجملة"كانت 

في الّداللة  أّن الّتكافؤ وقد تقّرر عند أهل الّنظر. عريفالّلسانيين في هذا األمر بتعّدد وجهات نظر التّ 

وفضال . تكافؤ الجمل فضرب من المجازفةأّما القول ب. مرتبط بالّلفظ المفرد ألنّه يجري مجرى الّترادف

عن ذلك رّسخت قرون من الّدراسات الّلغويّة القديمة وجانب كبير من االّتجاهات الّلسانّية الحديثة 

اعتبار الّصوت والّصرف والّتركيب مجاالت يصدق عليها مفهوم الّنظام محترزة من القول بنظامّية 

  .الّداللة

مّمن ال يتهيّبون  رج الغّضابف. ود. كورة من متطلّبات البحوث األكاديمّيةوجوه الطّرافة والّتعّقد المذ 

ووفّر . ولذلك اشتّد عزمه على خوض غمار الّتجربة. الّصعاب؛ بل يراها شرطا ال يستوي البحث دونه

ؤ الّتكاف"تبّين له أّن الّتراث العربّي يزخر بضروب من الّشروح يمكن إدراجها ضمن : لها أسبابا للّنجاح

؛ لكّنه خال تقريبا من المعطيات الّنظريّة الّصريحة المتعّلقة بالموضوع، فوجد في نظريّة "الجمليّ 

وهي نظريّة لسانّية حديثة تفترض اعتماد منجز من الكالم الطّبيعّي . لملتشوك ضالّته" الّنصّ  - المعنى"

القرآن نظرا إلى ثرائها باألقوال فهداه طموحه العلمّي إلى االستعاضة عن ذلك بمدّونة من شروح . اآلنيّ 

  .الّشارحة

لقد طّور البحث : حّقق هذا البحث في اعتقادنا مجموعة من األهداف نجمل أهّمها في ثالثة

ولقد طوّع الّنظريّة الّلسانّية . الّداللّي في العربّية، وارتقى به من مستوى الّلفظ البسيط إلى مستوى الجملة

واقتضى منه ذلك أن يعّدل بعض قواعدها، ففعل ذلك دون ترّدد . ربيّ المعتمدة لخصائص الّلسان الع

  ولقد تيّسر له بفضل ذلك أن يقترح أشكاال . وهو أّول من فعل ذلك في حدود ما نعلمه. وال غرور

  إلى الّصور المنجزة وتبّين ر االنتقال من األبنية الّنظريّةوتفسّ " الّتكافؤ الجمليّ "من المعادالت تجّسد 

دراسة األقوال الّشارحة ممكنة على أساس مشترك داللّي واحد تعاد صياغته بطرق ظاهر لفظها  أنّ 

  .مختلف

  رفيق بن حّمودة:  د.أ                                                                                         

 2018أوت : ّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بسوسةكلّ                                                    



 

 

ّّا وأم ّا ّا) :ا ّك وم-ّّ11 )ا 

  

  

  د ارات واّز 

  :ارات  -  أ

  داللته  االختصار  داللته  االختصار

  تمثيل صوتّي عميق )ع.صو.تم(  اسم )ا(

  تمثيل تنغيميّ  )نغ.تم(  بنية تركيبّية )ت.ب(

  جدول إعرابيّ  )إ.ج(  بنية داللّية )د.ب(

  حدث )ح(  بنية صرفّية )ص.ب(

  متغّيرات ) ن... س، ص(  بنية صوتّية )صو.ب(

  عجمم )عج(  عالقة الّترادف بالّتقاطع )⋂ترا (

  فعل )ف(  عالقة الّترادف بالّتطابق )ترا(

  )فواعل(فاعل  )فا(  عالقة الّترادف بالّتضّمن األقّل اّتساعا ) ⊂ترا(

  فاعل دالليّ  )د.فا(  األكثر اّتساعاعالقة الّترادف بالّتضّمن  )⊃ترا(

  فاعل نحويّ  )ن.فا(  تكافؤ )تكا(

  قيمة داللّية )د.ق(  تمثيل تركيبيّ  )تر.تم(

  )كرنال(جملة نواة  )ك(  تمثيل تركيبّي سطحيّ  )س.تر.تم(

  لغة )ل(  تمثيل تركيبّي عميق )ع.تر.تم(

  معنى )م(  تمثيل دالليّ  )د.تم(

  معجم تأليفّي عامليّ  )ع.ت.م(  تمثيل صرفيّ  )صر.تم(



 

 

ّّا وأم ّا ّا) :ا ّك وم-ّّ12 )ا 

  الّنصّ - منوال المعنى )ن.م.م(  تمثيل صرفّي سطحيّ  )س.صر.تم(

  متّمم )متم(  تمثيل صرفّي عميق )ع.صر.تم(

  وظيفة معجمّية )م.و(  تمثيل صوتيّ  )صو.تم(

  بنية تنغيمّية إبالغّية محايدة ]م.إ.ت.ب[  تمثيل صوتّي سطحيّ  )س.صو.تم(

  :اّز  -  ب

  داللته  الّرمز

 اّتحاد  ∪

 أصغر  <

 أصغر أو يساوي  ≤

 أكبر  >

 أكبر أو يساوي  ≥

 أيّا ما كان  ∀

 )في اّتجاهين(تحويل منعكس   

 )في اّتجاه واحد(تحويل موّجه   

 تقاطع  ⋂

 شبه مساو  ≈

 )من اليسار إلى اليمين(عالقة اقتضاء   ⇒

 )من اليمين إلى اليسار(عالقة اقتضاء   

 عالقة إحالة مرجعّية  

 عالقة تكافؤ  ≡

 عالقة تكافؤ منطقيّ   ⇔

  
  عالقة شبه تكافؤ   

 ال نهائّي   ∞ 

 ال يساوي  ≠



 

 

ّّا وأم ّا ّا) :ا ّك وم-ّّ13 )ا 

 ُمَتَضمَّنٌ   ⊂

 ُمَتَضمِّنٌ   ⊃

 مجموعة مفرغة  ∅

 يساوي  =

 ينتمي  ∈

 يوجد  ∃

 



 

 

  

ّا ّا  

 وأم ّا ّل اإ  ا دوا

ّا آن وا  تّ ل  ّّا.  

 

  



 

 

ّا ّ17 ا 

 

 

 

 

1.  ا دوا:  

اخترنا في هذا البحث أن نعالج إشكاليات الّتكافؤ الجملّي وأنظمته الّداللّية في الّلغة العربيّة 

من القرآن  من خالل عيّنات « la paraphrase »" القول الّشارح"الفصيحة باالعتماد على إجالء ظاهرة 

  :وقد دفعتنا لذلك أسباب ذاتّية وموضوعّية مختلفة. وكتب الّتفسير

فمن األسباب الّذاتّية اهتمامنا بقضايا الّتركيب والّداللة الّتي جعلنا منها مشغال في بحثنا الموسوم 

وهو رسالة نوقشت بكلّيّة  ".معنى الفاعلّية ودالالته المرجعّية من خالل شرح الكافية لالستراباذيّ "بـ

اآلداب والعلوم اإلنسانّية بسوسة سنة ثمان وألفين في إطار الّتحصيل على شهادة الماجستير في الّلغة 

وهو ما دفعنا إلى محاولة تعميق اهتماماتنا المعرفّية، وتجاوز حدود ما كنّا . واآلداب والحضارة العربّية

تناول مسألة معنى الفاعلّية من خالل ضبط بناها المجّردة كما حّفزنا . أنجزناه في البحث المذكور

اعتمادا على دراسة المنجز الّتركيبّي المنحصر في أهّم الوظائف الّنحويّة المحّققة لها في الّلسان العربّي؛ 

     ونقصد بذلك قدرة المتكّلم على صياغة معنى لغوّي ما بعدد غير متناه. إلى الّنظر فيما هو أشمل

كما يتنّزل ".الّتكافؤ الجملّي وأنظمته الّداللّية: "ولهذا اخترنا أن نمهر هذا البحث بعنوان. ملمن الج

فلئن كان بحثنا الّسابق يكاد . بحثنا أيضا في إطار محاولة تعميق االهتمامات المنهجّية الّتي تشغلنا

       نسق مضبوط يتمّثل  يكون خاليا من نسق منهجّي متبّنى، فإّن هذا العمل يرنو إلى االّتكال على

وما اختيارنا لهذا الّنهج إّال من قبيل الّتعريف بمقاربة يبدو لنا أنّها ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"في مبادئ 

   في الّدرس الّلسانّي العربّي  ونزعم أنّها يمكن أن تفيد. عاصرةمغفلة في المباحث الّلسانّية العربّية الم

    حية ثانية في تغيير زاوية الّنظر للمنجز الّلسانّي الّتراثّي، إذ تسمح بكشف من ناحية، كما تفيد من نا

       .ما صمتت عنه الّنظريّة الّنحويّة الّتراثّية المّدعى عليها بموتها في حدود الّلفظ ووظائفه الّصناعّية

منجز في الّنّص القرآنّي في ضوء هذه الّنظريّة إّال محاولة الستنطاق ال" الّتكافؤ الجمليّ "وما مقاربة 

     ، قصد سّد "الّلسانيات الّتطبيقّية"باعتبارنا نصّنفهما ضمن ما نصطلح عليه بـ" تفسير القرآن"وكتب 



 

 

ّا ّ18 ا 

الّتكافؤ "ونعني به الّنقص المتمّثل في إهمال الّتراث الّنحوّي الّنظرّي تقنين ظاهرة . ما يبدو نقصا نظريّا

  ".الجمليّ 

     ة ما وقفنا عليه من خلّو اإلسهام العربّي في المبحث الّلسانّي المعاصرومن األسباب الموضوعيّ 

 - فيما نعلم - إذ إنّه لم يسبق . في الّلغة العربّية" الّتكافؤ الجمليّ "من معالجة علمّية صارمة لظاهرة 

االهتمام  وقصارى ما نظفر به عند. تناول هذا الموضوع في البحوث الجامعّية العربّية من طرف الّدارسين

    . بالمسألة، هو أن نجد بعض اإلشارات العاّمة المتفّرقة في الكتب الّلسانّية من معاجم ودراسات

           وهي إشارات ليست مقصودة لذاتها في الغالب، وإنّما ترد عند الحديث عن اإلعراب ودوره

       الجملة؛ أو عند اإلشارة في الحفاظ على نفس المعنى العاّم في حالة إبدال مراتب األلفاظ من 

وإن تقّدمنا أكثر فنظرنا في الموروث الّلسانّي العربّي، فإنّنا ال نكاد . إلى الّسياق وتأثيراته في الّداللة

أّولهما : وعلّنا نرّد ذلك لسببين اثنين. بالّنقاش أو التّنظير" القول الّشارح"نقف على عمل تناول مسألة 

" القول الّشارح"إذ استعملوا . وهو ما يبرهن عليه إنتاجهم - ي بحدود الظّاهرة أن يكون العلماء على وع

دون الحاجة إلى خوضهم  - في الكتب الّتي اهتّمت بمسألة الّترادف في العربّية، أو في كتب الّتفسير

حاضية  كما لو كانت المسألة جلّية في أذهانهم. في الّتقييدات الّنظريّة، أو إبراز الّتعريفات والحدود

  على الّرغم من استعمالهم للظّاهرة- وثانيهما أن يكونوا . بالمصادرة عليها ال تحتاج إلى عمل تنظيريّ 

     غير قادرين على التّنظير للمسألة، أو ليسوافي حاجة لذلك؛ على اعتبار أّن غاية - في باب اإلنتاج

فإّن إشكال الّتكافؤ الجملّي لم يزل  وعليه،. دف يقف عند مستوى الّلفظما وقفوا عليه في باب الّترا

  .إلى إجالء أهّم خصائصه وهو ما دفعنا. الّلسانّي العربيّ موضوعا بكرا في المبحث 

ومن بين األسباب أيضا، ما توفّرت عليه الّدراسات الّلسانّية األعجمّية من محاوالت جاّدة لدراسة 

، )Catherine Fuchsكاترين فوكس (مال كّل من ونذكر من بينها أع. إشكال الّتكافؤ الجملّي في لغاتها

الّتي تمّكنت من وضع نمذجة لهذه الظّاهرة في إطار ) Jasmina Milićevićياسمينة ميلوزوفيتش (و

هذه اإلسهامات دعتنا   إلى اختيار مقاربة المسألة في الّلغة العربيّة ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"أدبيّات 

  .لجعل الجهد الّلسانّي العربّي مواكبا للمستجّد في مجال علوم الّلغة ثانيالتبّين معالمها أّوال، ثّم 

، لما لهذه "الّنصّ  - نظريّة المعنى"وخّيرنا دراسة ظاهرة الّتكافؤ الجملّي في الّلغة العربيّة من منظور 

ي اخترناها عمادا الّنظريّة من إمكانيات تتماشى وطبيعة الّلغة العربّية من ناحية، وتنسجم مع المدّونة الّت

      ، الّنظر إلى اللّغة"الّنصّ - نظريّة المعنى"إذ إنّه من بين المبادئ األساسّية لـ. للبحث من ناحية ثانية



 

 

ّا ّ19 ا 

وهو األمر اّلذي تقوم عليه العربّية وينبئ به تراثها . من زاوية الّتعالق اإلسنادّي بين مكّونات الجملة

اعلم أّنك إذا رجعت إلى نفسك علمت : "ك من قول الجرجانيّ وليس أدّل على ذل. الّنحوّي والبالغيّ 

        علما ال يعترضه الّشّك أن ال نظم في الكلم وال ترتيب حّتى يعّلق بعضها ببعض ويبنى بعضها 

أن ننظر إلى الّتعليق فيها والبناء وجعل  1وإذا كان كذلك فبنا... على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك

ب من صاحبتها ما معناه وما محصوله، وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن ال محصول لها الواحدة منها بسب

          عمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبراغير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعال لفعل أو مفعوال أو ت

يء باسم عن اآلخر أو تتبع االسم اسما على أن يكون الثّاني صفة لألّول أو تأكيدا له أو بدال منه أو تج

      أن تتوّخى في كالم هو إلثبات معنى  أو تمييزا على أن يكون الثّاني صفة أو حاالبعد تمام كالمك 

ففي الّشاهد تبيان . 2..."أن يصير نفيا أو استفهاما أو تمنّيا فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك

وكذلك من مبادئ هذه الّنظريّة . د الّتركيبلسمة الّتعالق الّتي تحكم الّلغة العربّية في جميع مستوياتها عن

   اعتبارها أّن العمل الّلسانّي الّصارم المؤّدي إلى نتائج قّيمة هو ذاك اّلذي يعتمد على دراسة الّلسان 

وهو ما تتمّيز . أي القائم على القدرة الّتكّلمّية باعتبارها إنجازا فعليّا للملكة الّلسانّية": التّأليف"من جهة 

إذ إّن كتب الّتفسير هي تجسيم حقيقّي منجز لظاهرة . مدّونة الّتي اعتمدناها سندا لهذا البحثبه ال

  باعتبار أّن المفّسر في تمثّله للمعنى المنطلق المحّصل في ذهنه . استعمال الّلغة من الوجهة التّأليفّية

لّصرف لصياغة جمل معّبرة عن ذات من الّنّص القرآنّي، والمراد الّتعبير عنه؛ يوّظف معارفه الّلسانّية ا

القول "وهو ما يمثّل الّتعريف الحقيقّي لجوهر مفهوم . المعنى ومكافئة له من حيث القيمة اإلخباريّة

  .بوصفه إعادة صياغة للمعنى المنطلق، تتشّكل من ألفاظ وتراكيب مختلفة" الّشارح

2  .   و  ّا ا:  

لنا أّن أهّم إشكالية يمكن أن تلّخص العمل برّمته وأن تكّون مداره هي المتمثّلة في القول يبدو 

ــب إذ إنّه مفهوم مسكوت عنه في الّتراث الّنحوّي العربّي . في الّلسان العربيّ "مفهوم الّتكافؤ الجمليّ "ـــ

مّثال في المصّنفات المعجمّية الّنظرّي متمّثال في كتب الّنحو وكتب أصول الّنحو، والعملّي مت: بنوعيه

وبسبب إهمال هذا المفهوم من حقل دراسات الّلسان العربّي، رأينا أن نجعله اإلشكالية . وكتب الّتفسير

وهي الّتي نطمح من خاللها إلى اإلجابة عن جملة من القضايا من بينها سبر حدود . العاّمة لرسالتنا هذه
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ّا ّ20 ا 

        رادف، في حين أّن الّتراث العربّي يحصر ظاهرة الّترادف المفهوم، سيما وهو قائم على مبدإ التّ 

ولعّل في هذا البحث إمكانا لتجاوز هذا العائق االبستيمولوجّي ونظائره . في األلفاظ وال يلحقها بالجمل

 مقاربة الظّاهرة اعتمادا على مدّونة يطبعها البعد - عالوة على مشروعّية القول بالمفهوم- الّتي من بينها 

 بنظريّة معاصرة تتبّنى الّنهج اآلنّي ) De Saussure. F :1913-1857  دي سوسير. ف(  الّزمنّي بمفهوم

على الّرغم مّما يعترض  - ونطمح إلى أن يكون في تناولنا لهذه اإلشكالّية . في مقارباتها الّلسان الطّبيعيّ 

القول "إجابة عن قضايا صياغة  - يهاالمسألة المطروحة والمنهج المتّبع من عوائق موضوعّية يعسر تخطّ 

  .وتقنينها في الّلسان العربّي، باعتباره مظهرا من مظاهر الّتكافؤ الجمليّ " الّشارح

وقد بدا لنا أّن تناول هذه اإلشكالّية يقتضي الّنظر في المسائل الفرعّية التّالية الّتي تمّثل اإلجابة عنها 

  :تحقيقا ألهداف معرفّية ومنهجّية خاّصة

ما مدى اهتمام الّتراث الّلسانّي العربّي بمسألة الّتكافؤ الجملّي نظريّا وتطبيقيّا، خاّصة فيما  - 

  في المدّونة الّتفسيريّة؟"القول الّشارح"يتعّلق بتناول ظاهرة 

، وما هي الّصنافة الّلسانّية الّتي يمكن أن "القول الّشارح"ما هي حدود فهم الّتراث لمفهوم  - 

 اعتبارها ممثّلة لعالقة تكافؤ داللّي بين مالفيظ الّلغة؟نطمئّن إليها، ب

؟ "القول الّشارح"كيف نتدارك المسكوت عنه نظريّا في الّتراث الّلسانّي العربّي فيما يتعّلق بـ - 

قد استعملوا الظّاهرة في إنتاجهم دون أن يروا  - سيما وأّن الّنحاة والمفّسرين وإن اختلفت صناعاتهم

 .ي مناقشة المسألة نظريّاحاجة  إلى الخوض ف

، ونبني "القول الّشارح"كيف نستنبط من المنجز الّلسانّي األسس الّنظريّة المتحّكمة في ظاهرة  - 

 عليها أنموذجا أنماطيّا يطّور المكتسب القديم، ويسعى إلى جعله مواكبا للّراهن الّلسانّي؟

أنتجته الّلسانيات المعاصرة           إلى أّي مدى يمكن أن يستثمر المجهود الّلسانّي العربّي ما  - 

 ؟"الّنصّ - نظريّة المعنى"، سيما ما تعّلق منه بمكتسبات "القول الّشارح"في مقاربة إشكاليات 

وبسببها . هذه إذن، أهّم المسائل الّتي تقتضيها اإلشكالّية العاّمة ونروم أن نتقّصاها في هذا العمل

في الّلغة العربّية من جهة " القول الّشارح"مواطنه، يقّدم ظاهرة سيكون البحث ذا نزعة تأليفّية في أكثر 

خطوطها العاّمة محاوال محاصرة أهّم إشكالياتها الّنظريّة والّتطبيقّية؛ وقاصدا إلى الوقوف على معالم 

وهو ما يمّكن فيما نرى من العمل على محاولة تشكيل . أنماطها المنجزة في المدّونة عماد البحث



 

 

ّا ّ21 ا 

لعاّم في الّلسان العربّي مستضيئين من حيث المنهج بما توفّر من مبادئ نظريّة، وآليات إجرائيّة منوالها ا

الّتي اّتخذناها سندا نظريّا لهذا " الّنصّ - نظريّة المعنى"في الّلسانيات الحديثة من خالل ما أنتجته 

  . البحث

3  . ّاف اا:  

     باستخالص أنظمته " القول الّشارح"ّضوء على مقّومات نروم من خالل هذا العمل أن نسّلط ال

". الّنصّ  - نظريّة المعنى"في الّلغة العربّية، معتمدين في ذلك آليات لسانّية معاصرة تتمّثل في مقوالت 

  :والغاية من ذلك تتفّرع  إلى هدفين اثنين

ة العربّية المبثوثة مسائلها في كتب أّما األّول فيتمّثل في استقصاء ما توّصلت إليه الّنظريّة الّنحويّ 

الّتراث، وال سيما المنجز منها في كتب الّتفسير، إذا ما اعتبرنا أّن مواّد هذه المدّونة المعتمدة في هذا 

  .البحث تصّنف ضمن القدرة الّلسانّية المتحّققة تحّققا فعليّا

نظريّة "نّية المعاصرة المنضوية تحت وأّما الثّاني فيتلّخص في مناقشة ما توّصلت إليه األبحاث الّلسا

المعّبرة في رأينا على مسألة " القول الّشارح"، وذلك بقصد تطوير الّنظرة إلشكالّية "الّنصّ  - المعنى

. إذ نضيف ما تتمّيز به الّلغة العربيّة من قواعد مسّيرة ألنظمتها الّنظريّة العاّمة من ناحية. الّتكافؤ الجمليّ 

من الجوانب الّتي أهملتها الّنظريّة " القول الّشارح"ّلب الّنظر في إشكاليات دراسة ومن ناحية ثانية نق

العاّمة المتبنّاة كما طّبقت على بعض الّلغات من قبيل الّلغة الّروسّية والّلغة اإلنجليزيّة والّلغة الفرنسيّة 

  .الّنظرّي بصيغته الحالّيةوالّلغة الّصومالّية، وذلك ألسباب منهجّية مانعة؛ أو لعدم كفاءة الجهاز 

أو مقاربته . في مستوى البنية البالغّية مثال"القول الّشارح"والمقصود بهذه الجوانب المهملة، مقاربة 

بخصائص الظّاهرة العاملّية العربّية، ال سيما البنية العاملّية المجّردة المتحّكمة في الّلسان العربّي 

على حدود العمل الّنحوّي الظّاهر، "الّنصّ - نظريّة المعنى"لب فلئن اقتصر البحث في ص. والمسّيرة له

المشاركة في الملفوظ؛ فإّن الّلسان  1وما ينشئه من تعالقات عاملّية مع باقي الفواعل" الفعل"ممّثال في 

العربّي ينحو إلى بنية أعمق من حيث الّتجريد تتمّثل في العوامل اُألوَِّل المتحّكمة في الّتعالق اإلسنادّي 

  .على سبيل المثال 2"االبتداء"وهي من قبيل مفهوم . والمسّيرة له في اإلنجاز

                                                 
1 Les Actants. 
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ّا ّ22 ا 

ن هذا المنظور مناسبة لنقد ما يعّده أصحاب م" القول الّشارح"كما يمّثل االشتغال على مسألة 

ولهذا الّسبب نعمد في سائر البحث إلى تجويد الّنظر في القواعد المقنّنة الشتغال . الّنظريّة من الثّوابت

ما قّدمته مكننا االّطالع عليها متمثّلة فيعلى الّصورة األحدث الّتي وصلتنا وأ" القول الّشارح"ظاهرة 

      إذ ندأب على تحقيق القواعد وتمحيص بنائها، وتعديلها). Milićević:2003ش ميلوزوفيت(الباحثة 

كما نستنبط مّما يفرزه المنجز الّلسانّي العربّي الّتراثّي قواعد عاّمة جديدة ألنماط . إن اقتضى األمر ذلك

يّة واقتضى المنجز ونحصر ما أمكن قواعد فرعّية أغفلتها الّنظر . لم تدرسها الّنظريّة"القول الّشارح"من 

  . الّتفسيرّي إنضواءها تحت بعض القواعد العاّمة المعروفة

4  .ور ا.  

رأينا أن نبني هذا البحث على مقّدمة عاّمة، فثالثة أبواب تتوزّع عليها أهّم المسائل الّتي نروم 

 وبيان ". الّتكافؤ الجمليّ "مقاربتها، ثّم خاتمة عاّمة نجّمع فيها خالصة ما رأيناه في مقاربتنا إلشكالية 

  :هذا الّنظام اّلذي ننسج هيكل بحثنا عليه، يكون كما يلي

على تناول مسألة الّتكافؤ الجملي،  مة العاّمة لهذا البحث نطرح الّدوافع الّتي حّفزتنافي المقدّ 

ونضبط اإلشكالّية العاّمة والمسائل الّتي تقتضيها، ومن ثّمة األهداف العاّمة المقصودة، ثّم نختم بتحديد 

  .العمل محاور

في الّتراث الّلسانّي العربّي " ل الّشارحالقو "وفي الباب األّول نعرض لألسس المفهومّية المعيّنة لظاهرة 

وذلك على اعتبار أّن إجالء المفاهيم يعّد لبنة تشّرع . وفي بعض الّنظريّات الّلسانّية الحديثة والمعاصرة

      وكذلك تمّكن. من جهة" الّنصّ - نظريّة المعنى"لوجاهة مقاربة الظّاهرة الّلغويّة المدروسة في ضوء 

القول "ئّية ذات قيمة لمباشرة هذا البحث وتعميقه، بما يخدم محاصرة مفهوم من إيجاد آليات إجرا

- المعنى"في نظريّة  "القول الّشارح"منزلة كما نهتّم بدراسة . الممّثل لظاهرة الّتكافؤ الجمليّ " الّشارح

    العمليّ  وأسسه اإلجرائّية الواصفة، محاولين تقريب المفاهيم باالعتماد على المنجز الّلسانيّ " الّنصّ 

فنعمل على تطبيق أهّم المبادئ اإلجرائّية لهذه الّنظريّة على عيّنات من المدّونة . في كتب الّتفسير

                                                                                                                            
بما هو    ومفهوم االبتداء ). 404: ص. 4ج ". المقتضب.". ("وهو أّول الكالم... الّتنبيه: معنى االبتداء: "ويعّرفه المبّرد بالّتنبيه). 200:ص. 1ج

في إطار   منه لتحديد آليات اإلنشاء الّتركيبّي،في الفقرة المخّصصة " معنى الفاعلّية ودالالته المرجعّية"تنبيه، هو ما ارتكزنا عليه في بحثنا المعنون بـ

فرج : يف ينظر. المجّردة المنشئة لسائر الّتعالقات المتحّكمة في الملفوظ" العوامل األول"محاولة تعديلنا لمقولة العامل الّتراثّية، ووسمناه بأنّه من 

  .223- 222ص ص .2008. 1ط" ستراباذيّ من خالل شرح الكافية لال نى الفاعلّية ودالالته المرجعّيةمع: "الغّضاب



 

 

ّا ّ23 ا 

القول "ندرس في األّول منها مالمح : ويشتمل هذا الباب أربعة فصول. المعتمدة في هذا البحث

في أهّم الّنظريّات " القول الّشارح"مالمح ونتناول في الفصل الثّاني . في الّتراث الّلسانّي العربيّ " الّشارح

ثّم نعّرج في الفصل الثّالث على دراسة أهّم األسس اإلجرائّية الواصفة . الّلسانّية الحديثة والمعاصرة

ومكّوناته، معيّنين أصناف " الّنصّ - منوال المعنى"وذلك من خالل تعيين خصائص ". القول الّشارح"

المعجم "ونختم الفصل بعرض تطبيقّي ألهّم أسس . يّة ومنهج مقاربتهافي صلب الّنظر " القول الّشارح"

   أّما الفصل الّرابع فنتناول فيه أهّم أنماط الوظائف المعجمّية الواصفة بعرض أهّم ". الّتفسيرّي العامليّ 

مستدركين فيه بمقترحات لوظائف " الّنصّ  - نظريّة المعنى"ما أوصل إليه الّدرس الّلسانّي في صلب 

  .معجمّية جديدة يقتضيها وصف الّلسان العربّي، نستنبطها من المنجز الّتفسيريّ 

في المنجز الّتفسيرّي " القول الّشارح"وفيما يتعّلق بالباب الثّاني، فإنّنا نروم من خالله تحديد أنماطّية 

        أن نقّسمه ورأينا .كافؤ الّداللّي القوليّ التّ - من منظور قواعد الّتكافؤ الّداللّي القولّي وقواعد شبه

. المبنّيةعلى قواعد الّتكافؤ الّداللّي القوليّ " األقوال الّشارحة"نعرض في أّولهما أهّم أنماط : إلى فصلين

وذلك قصد تحديد . وننقد ما استقّر من قواعد عاّمة لهذه األنماط في ضوء المنجز الّلسانّي الّتراثيّ 

             على الّلسان العربّي وما يقتضيه من تعديالت تتماشى  معالم كفاءتها وحدودها عند الّتطبيق

كما نستنبط قواعد جديدة مّما نتوّصل إلى حصره باالعتماد على قراءة المنجز . مع خصوصياته

سواء في ذلك قواعد تهتّم بأنماط غير مدروسة أصال أو قواعد فرعّية تنضوي تحت أنماط . الّتفسيريّ 

من منظور قواعد " القول الّشارح"ونقارب في الفصل الثّاني . الّنظريّة في دراساتها معروفة وقد أهملتها

. الّتكافؤ الّداللّي القولّي القائمة على كيفيات الّتصّرف في ثالثة أسس من مستوى الّتمثيل الّدالليّ - شبه

وأنماط إعادة الوسم أنماط الّتعالقات الّداللّية بين العجمات، وأنماط الّتعالقات اإلسناديّة، : وهي

  .اإلبالغيّ 

في المنجز الّتفسيرّي           " القول الّشارح"أّما الباب الثّالث فنجعله لتقليب الّنظر في أنماطّية 

واخترنا تقسيمه إلى أربعة . من منظور قواعد الّتكافؤ اإلبالغّي وقواعد الّتكافؤ البالغّي المجّردة والمنجزة

القولّي "فندرس فيه أهّم القضايا الّتي تطرحها األنماط المجّردة للّتكافؤ أّما الفصل األّول : فصول

وذلك من خالل تقليب الّنظر في أهّم المفاهيم اإلبالغّية . اإلبالغّي وأنظمة إنتاج الّداللة" الّشارح

في تحليله المجّردة وأدوارها في وصف الظّاهرة، مستثمرين ما يفرزه المنجز الّتفسيرّي من معالم إبالغّية 

محّققة لتلك القيم اإلبالغّية قصد " أقوال شارحة"للخطاب القرآنّي قصد الفهم من ناحية، وفي تأليفه لـ



 

 

ّا ّ24 ا 

  " الّنصّ  - نظريّة المعنى"ويقتضي األمر أن نعّدل القواعد المعروفة في صلب . اإلفهام من ناحية ثانية

صل الثّاني فنخّصصه لمحاولة ضبط أنماطّية أّما الف. بما من شأنه أن يناسب خصوصيات الّلسان العربيّ 

نظريّة "المجّردة القائمة على قواعد الّتكافؤ اإلبالغّي كما استقّرت في صلب " القول الّشارح"عاّمة لبنى 

ونعمل على نقد الّنماذج المعروفة وتعديلها بما يناسب الّلسان العربّي وخصوصيات ". الّنصّ - المعنى

أّما الفصل الثّالث فنخّصصه لعرض أهّم . تي تمّيزه عن غيره من األلسن الطّبيعّيةالتّنضيد الطّبوغرافّي الّ 

الطّبوغرافّية االسمّية المنجزة وأنظمة إنتاج الّداللة وفق قواعد الّتكافؤ اإلبالغّي " القول الّشارح"أنماط 

المخبر "في تنضيد  ن العربيّ الّتي يسمح بها الّلسا وعليه نقّلب الّنظر في اإلمكانيات. والّتكافؤ البالغيّ 

" القول الّشارح"ونختم بفصل رابع نضبط فيه أهّم أنماط . من الّتركيب االسميّ " المخبر به"و" عنه

. الطّبوغرافّية الفعلّية المنجزة وأنظمة إنتاج الّداللة وفق قواعد الّتكافؤ اإلبالغّي وقواعد الّتكافؤ البالغيّ 

  ".المخبر عنه"و" المخبر به"بّية بها لتنضيد كّل من فنجّرد األشكال الّتي تسمح العر 

       . وأّما الخاتمة العاّمة فإنّنا نخّصصها لضبط أهّم النّتائج الّتي أوصل إليها البحث بأبوابه الّثالثة

ونختم باإلشارة إلى اآلفاق الّتي يفتحها هذا العمل . ثّم نعّرج على ذكر بعض مجاالت الّتطبيق الممكنة

 ".الّنصّ  - نظريّة المعنى"في الّلسان العربّي من منظور " الّتكافؤ الجمليّ "دراستنا لظاهرة في 

 

 



 

 

  

  اب اّول

 رح" أّل ااث "اّا  ّا  

  .و اّّت امّ ا واة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ّ 27 اب اّول

  

 

 

 

  .ّ اب اّول  .0

القول "نروم في هذا الباب األّول من البحث أن نتناول بالّدرس أهّم اإلشكاليات المتعّلقة بمسألة 

وهو أمر ال بّد . فيه والموّجهة لهوذلك قصد الوقوف على األطر المفهومّية العاّمة المتحّكمة . 1"الّشارح

منه إذ على ضوئه يمكننا أن ندرس في باقي أبواب البحث هذه الظّاهرة الّلسانّية اعتمادا على مقوالت 

القول "فهذا الباب على هذا االعتبار يمّثل مدخال تأصيليّا ننّزل فيه أّوال مفهوم ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"

ونثّني فيه بإجالء ما توّصل إليه العلم فيما أنجز . ّوؤها من الّتراث الّلسانّي العربيّ المنزلة الّتي يتب" الّشارح

ومن . في الّلسانيات الغربّية الحديثة والمعاصرة، عبر جرد ألهّم الّنظريّات الّتي نظرت في هذه المسألة

يا ومدرسة باب االختزال، سنقتصر في ذلك على بسط رؤية مدرستين للمسألة هما مدرسة بنسلفان

فالمدرسة األولى وإن كانت . لما تتمّيزان به من وضع أنساق مكتملة لمقاربة المسألة موسكو الّداللّية،

في الّلسانيات الحديثة، تمّيزت بإفرازها لنّصين تأسيسيين "بالقول الّشارح"ليست الوحيدة مّمن اهتّم 

: Harris. Zelligزيليغ هارّيس (اللّية مع كّل من الدّ  - حاوال تقنين الظّاهرة في إطار الّنظريّة الّتركيبّية

 2"الّتوارد المشترك والّتحويل في البنى الّلسانّية"في مقاله اّلذي يخّصصه لدراسة ظاهرة ) 1992 -  1909

تناول  3"أنحاء القول الّشارح"اّلذي أفرد كتابا مخصوصا وسمه بـ )Smaby. Richardريشارد سماباي (و

لة واألنساق الّتي تشّكلت لضبط آليات اشتغاله في الّلسان الطّبيعيّإلى حدود فيه إشكاليات المسأ

" القول الّشارح"، فقد جعلت من "مدرسة موسكو الّداللّية"وأّما المدرسة الثّانية المعروفة بـ. الّسبعينات

). …-  Mel’čuk. Igor :1932إيغور ملتشوك (محور نظريّتها الّلسانّية منذ األعمال التّأسيسّية مع 

وذلك على اعتبار أّن الّسيطرة على هذه الظّاهرة الّلسانّية يكفل إيجاد حلول عملّية للعوائق الّتي واجهتها 

                                                 
1 la paraphrase.  
2 «Co-occurrence andtransformation in linguistic structure. » Zellig Harris.Language. Vol 33. № 3, part 1. 

(jul-sep, 1957). 
3 « paraphrase grammars ». Smaby, Richard. M. Reidel Publishing company, Dordrecht, Holland. 1971. 



 

 

 ّ 28 اب اّول

وما تتمّيز به هذه المدرسة يتمثّلفي تطويرها المستمّر . المعالجة اآللّية لأللسنة الطّبيعّية في بداية نشأتها

. اّلذي يثبت كفاءته في مجاالت عديدة من علوم الّلسان" الّنصّ  - منوال المعنى"لمنوال خاّص هو 

   على تركيز القول ولهذا نعمل في هذا الباب عالوة على تأصيل المسألة في الّتراث الّلسانّي العربّي،

الّتي اخترناها عمادا نظريّا نقارب " الّنصّ -نظريّة المعنى"المفهومّية الّتي تتبنّاها " القول الّشارح"في أسس 

 .إشكالّية الّتكافؤ الجملّي في العربّيةبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 : ا اّول . 1

 "رحّل اا" ّا ّا ّماث ا:  

 وّ.  
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  .ّ ا اّول: 0.1

في الّتراث الّلسانّي العربّي، محاولين إجالء "القول الّشارح"نخّصص هذا الفصل للّنظر في مفهوم 

فيما أمكننا - على اعتبار أّن الّتفكير الّلسانّي العربّي قديمه وحديثه لم يعالج  وذلك. معالمه وحدوده

وإن كان المنجز الّلغوّي خاّصة منه ذلك المتعّلق . هذه المسألة نظريّا - االّطالع عليه من مصّنفات

توظيفا " حالقول الّشار "ال يخلو في أغلبه من توظيف لمفهوم " التّفاسير"أو متون " الّترادف"بمصّنفات 

          . عمليّا يمّس إمكانيات الملكة الّلغويّة في الّتحّكم بالملفوظ وتصريفه حسب مقتضى القصد

    في هذا البحث تنبئ بوجود نظام مجّرد يتحّكم في إنتاج الكالم أي إّن المدّونة الّلسانّية المعتمدة

ن، للوصول إلى عدد ما من الجمل ما محّصل في الّذه" معنى"على صورة يكون فيها االنطالق من 

اّلذي يقصد المتكّلم مستعمل الّلغة إلى تبليغه في وضعيّة " المعنى"مختلفة الّتركيب المعّبرة عن ذات 

وعليه فإنّنا نخّصص هذا الفصل . ونعني بذلك الجمل المتكافئة في قيمتها الّداللّية. تواصلّية ما

انيات قادرة على إعادة صياغة ملفوظ ما بطرق مختلفة تتكافأ الستقراء أهّم ما توفّره المدّونة من إمك

      وتأصيله، مع تحديد أبعاده الّنظريّة المسكوت " القول الّشارح"ويتّم ذلك بحصر مفهوم . دالليّا

عنها في الموروث الّلسانّي العربّي؛ وكذلك بالوقوف على نتائج ما وصل إليه العلم بالمسألة في المنجز 

لعرب؛ حّتى نتمّكن في سائر أبواب البحث من سّد الثّغرات الّنظريّة وتطوير ما أنتجه الّسلف من تراث ا

  .لخدمة ما يتطلّبه الّراهن

        بما هو عالقة ترادف أو شبه ترادف دالليّ " القول الّشارح"وللّنظر في وجاهة القول بمفهوم 

عالقة : ّضرورّي أن نمّر على مسائل عديدة من بينهابين الجمل في الّتراث الّلسانّي العربّي؛ وجدنا من ال

ومستويات الّلغة الّتي يمكن . وقضّية الّترادف بين اإلثبات واإلنكار". الّترادف"بمفهوم " القول الّشارح"

. من المنجز الّلغويّ  وأنواع عالقات الّترادف الممكن استنباطها. أن يحصل فيها الّترادف في الّتراث

   .باعا في الفقرات التّالية من هذا الفصلوهو ما نعرضه ت
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1.1:    " لرح اّا"    "ادفّا".  

ال نعثر في مصّنفات الّتراث الّلسانّي العربّي لغة ونحوا وبالغة على تحديد نظرّي صارم لمفهوم 

من استعماله عمليّا فيما أنتجه الّلغويون من كتب المعاني وهي معاجم  على الّرغم" الّشارحالقول "

إّال على إشارة واحدة تتعّلق بالمفهوم  وال نقف. األلفاظ المترادفة أو المفّسرون في كتب تفسير القرآن

        ".القول"ند تعريفه لماّدة حّدا منطقيّا ع" القول الّشارح"يوردها الّتهانوّي في كّشافه الّتي يحّد فيها 

شرح وفي ... عند المنطقيّين هو الّلفظ المرّكب ويسّمى المؤلَّف أيضا... القول: "إذ يذكر ما يلي

القريب  والموصل... يقال للمرّكب سواء كان مرّكبا عقليّا أو لفظيّا الّتهذيب القول في عرف المنطق

وإنّنا ال نعّد ذلك غريبا إذ إّن الّتحديد .1."ماهية الّشيءإلى الّتصّور يسّمونه قوال شارحا لشرحه 

 ، «la paraphrase» المصطلح في الّلسانيات العربّية بوصفه تعريبا للعبارة األعجمّية المفهومّي لهذا

أوالهما اختيار العبارات العربّية الّدالّة عليه : ولم يزل يتمّيز بعدم االستقرار من جهتين. قد ورد متأّخرا

  :وهو ما نبيّنه في الجدول التّالي. وثانيتهما تبيان حّده

  داللة المفهوم   «la paraphrase» الّتعريب المقترح لمفهوم

  .الّصوغة

  .جملّية - مع

في ج بدون  Δإذا أّدى تعويض ل بـ  لّلفيظة ل يكون صوغيّا Δإّن الّتعريف "

  .تغيير آخر إلى الجملة ق، الّتي هي صوغة ج

  ".بشّتى الـمضايقات والطّرق االستفزازيّةأثار : "أغرى

  .مريم تحاول أن تغري زيدا: ج

  2)."روبير مارتان..." (مريم تحاول أن تثير زيدا بشّتى: ق

ويمكن . نسّمي صوغة عالقة الّتكافؤ الّداللّية الموجودة بين جزئين لسانيين"  .صوغة

                                                 
  .1346ص . 2ج ". كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم: "الّتهانوي  1
  .140ص ".في الكلمة"و. 73- 72 ص". منطق للمعنى في سبيل): "صالح(والماجري ) الطّيب(البّكوش   2
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فرانك ... (نفسهااعتبار لفظين صوغتين إذا استجابا إلى ظروف الحقيقة 

  1).".نوفو

  .؛ إعادة الّصياغة، تفسير نصّ )مج(إعادة الّسبك "  .مناقَلة

صوغ الّنّص على نحو جديد ال يغّير المعنى، وذلك بنقله من   ) أ(

 من الّلغة نفسها، خالفا للّتردادمستوى لغوّي أو ضرب لغوّي إلى آخر ض

 .وهو ترجمة ال تغّير المعنى

  2.".الّطريقةالّنّص المنقول بهذه 

  .يصوغ بكلمات أخرى - 1

  .الّسبك/ إعادة الّصياغة - 2

  .تعبير موازٍ  - 3

صياغة / صوغة/ إعادة صياغة/ تفسير - 4

محاكاة بعبارة / المعنى بتغيير األلفاظ

  .تفسيرات بأسلوب شخصيّ / أخرى

  .كناية عن الموصوف  - 5

ع ثبت يقتصر على جم 3لم يعّين المؤلّفون داللة المفهوم ألّن عملهم

في الكتب المترجمة والّصادرة عن المنّظمة العربّية  المصطلحات الواردة

  .للّترجمة

مع حّريّة في طريقة الّصياغة  أن يشرح نّص بلغة ألداء المعنى األساسيّ "  .تفسير نصّ 

  4.".الّلغويّة

جملتين يعود هذا المصطلح إلى حقل الّدالليات، وهو يشير إلى عالقة بين "  .تكافؤ جمليّ 

إّن الّتكافؤ (تختلفان شكال، ولكّنهما متكافئتين تقريبا من حيث المعنى

الجملّي بين الجمل، يشبه عالقة الّترادف الّتي تحصل بين الوحدات 

  5).".المفرداتّية

إّن الجملة المحاكية عالقة تكافؤ بين ملفوظين يمكن ألحدهما أن يكون "  .جملة محاكية

ويعّبر عن الّتكافؤ بصيغ اإلحالة المشتركة . أو ال إعادة صياغة لآلخر

                                                 
  .298ص ". قاموس علوم الّلغة): "صالح(الماجري   1
  .358ص ". معجم المصطلحات الّلغويّة): "رمزي منير(بعلبكي   2
  / 613ص / 418ص / 112ص .: مشروع المصطلحات الخاّصة بالمنظّمة العربّية للّترجمة): "هيثم(والناهي ) حياة(وحسنين ) هبة(شّري    3

  .796ص / 737ص 
  .211ص ". معجم المصطلحات األلسنّية): "مبارك(مبارك   4
  .76ص ". المصطلحات المفاتيح في الّلسانيات): "عبد القادر فهيم(الّشيباني   5
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أن تكون داللّية وتتمفصل حول الحضور  ويمكن. وحّتى بالعائد القبليّ 

رئيس ("المقترن، في العبارتين، لنواة داللّية مشتركة وعناصر معنويّة فارقة 

ولهذا الّسبب ..."). تصّور أنّ ..."/"اعتقد أنّ "؛ "رئيس الّدولة" / "الجمهوريّة

أنّها تتطّلب تحريف  إلى الّترادف باعتبار ال يمكن للجملة المحاكية أن تنتمي

 ويمكن للجملة المحاكية). 1990، 1982فوكس (المعنى في الخطاب 

عالقة بين المبنّي للمعلوم : أن تعتمد على تجاور شكلّي بين الملفوظات

ال بّد ("ت إطناب؛ تصّرف في الجهّيا=/= والمبنّي للمجهول؛ بنية موجزة 

وتتطّلب الجملة "). ال بأس به/ إنّه هاّم "؛ ..."يجب عليّ ..." / " لي أن

ومهما  . المحاكية، بصفة عاّمة، استرساال دالليّا بين المعطيات الّتي تربط بينها

ومفهوم الجملة . كانت ضآلة الّرباط فإّن حضوره ضرورّي لإلبقاء على الّصلة

والجملة . في مفهوم الجداول الّتعيينّية شرةالمحاكية هو األصل بصفة غير مبا

المحاكية مثلها مثل إعادة الّصياغة هي الّسهم الموّجه اّلذي به يوسم تقّدم 

  1.".أو تكوينيّا الّتجانس في الخطاب سواء كان عدم الّتجانس معروضا

حين  وذلك): paraphrase(استخدام الّتعبير المماثل، أو الجمل المترادفة "  .جملة مرادفة

  2.".تملك جملتان نفس المعنى في الّلغة الواحدة

  .جمل تكراريّة

  .الجمل المترادفة

وقدرة الّسامع " أداء نفس الفكرة بطرق متعّددة"قدرة المتكّلم على "

إدراك عبارات مختلفة متمايزة خارجيّا لكّنها مترادفة ولها نفس "على 

ما تشترك فيه كّل العبارات المترادفة فالّداللة تعرف هنا باعتبارها ". الّداللة

مبنيات الّتحويالت "أي باعتبارها ) المقبولة والمستعملة لدى المتخاطبين(

حزمة من المناسبات بين العبارات "فهي ). الـجمل الّتكراريّة(الـمترادفة 

  3".".المتوّخاة الّتي لها مضمون معادل

  .وتحديد داللته  paraphrasela  نماذج من تعريب مصطلح: 1الجدول 

 يقّدم الجدول أعاله أنموذجا لالختالف الحاصل في تعريب المصطلح وتعيين داللته تعيينا 

      وهو من األدلّة على أّن المفهوم لم يقع الّتطّرق . حّديّا في الّتناول الّلسانّي العربّي الحديث

           .لم يستقّر بعد كما هو الحال في الّتراث الغربيّ  من زاوية نظريّة، وبالتّاليالعربّي  إليه في الّتراث

                                                 
  .407ص ". معجم تحليل الخطاب: "عبد القادر )المهيري(حّمادي و  ) صّمود(  1
  .276ص ". علم الّداللة: "أحمد مختار) عمر(  2
  .132ص / 129ص / 128ص /125ص ". مبادئ في قضايا الّلسانيات المعاصرة: "المنصف) عاشور(  3
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إذ إّن االعتناء بهذا المفهوم تمتّد جذوره إلى ممارسة فّن الخطابة عند اإلغريق، ثّم عرفته الّدراسات 

 مع الّنّص المقّدس، مّما مّثل مخزونا معرفيّا استثمرته الّلسانيات الغربّية الّالهوتّية في إطار الّتعامل

). Zellig Harris :1909-1992زيليغ هارّيس (الحديثة وبلورته منذ ما يفوق نصف القرن مع أعمال 

وخاّصة في إطار المعالجة اآللّية لأللسنة، وفي األنحاء الّتحويلّية، ومنظور الّلسانيات االّتصالّية 

 Zolkovskij etزولكوفسكي وملتشوك (المعرفّية، خاّصة في أعمال مدرسة موسكو الّداللّية مع 

Mel’čuk.(1  

      إلى مزيد البحث والّتمحيص لتأصيله  في حاجة" القول الّشارح"لكّل ما تقّدم نعتبر أّن مفهوم 

أّما في هذا المستوى، وعلى الّرغم . وهو مقصد أساسّي من مقاصد هذا البحث .في الّلسانيات العربّية

بوصفها تعريبا للمصطلح " القول الّشارح"أّن عبارة  مّما قد يطرحه األمر من مجازفات، فإنّنا سنعتبر

كما نحّدد داللتها بما هي مصطلح يعني القدرة على الّتعبير عن معنى . األعجمّي كفيلة بتأدية الغرض

محّصل بمجموعة من الّصياغات المتباينة من حيث الّلفظ والّتركيب، المتكافئة من حيث القيمة 

  .الّداللّية

يتخّطى الحّد الّتراثّي " الّترادف"افؤ في القيمة الّداللّية بين تلك الجمل هو نوع من ونعتبر أّن الّتك

في الّلفظ، ليكون ترادفا في مستوى لغوّي أعلى هو الّتركيب اإلسنادّي  لهذا المصطلح اّلذي يحصره

: شروط ال بّد منهاممّثال في الجملة كما تحّدها المدرسة الّنحويّة الّتونسّية بوصفها متوفّرة على ثالثة 

" الّترادف"إّن : من الّتجّوز ولكأنّنا نقول بذلك في شيء). على إسناد، مستقّل، يفيد معنى كالم قائم(

ومرورا " الّنصّ "مفهوم يمكن أن يحمل على كّل مستويات الّلغة الطّبيعّية بداية من الّلفظ وصوال إلى 

من حيث االستعمال الفعلّي  إلسناديّة، إذا ما نظرنا إليهبالّتراكيب الحرفّية واالسمّية، فالّتراكيب شبه ا

فهو . يكتسي حّدا خاّصا" الّنصّ  - نظريّة المعنى"في " الّنصّ "وتجدر المالحظة هنا أّن مفهوم . للكالم

بل يقصد به الّتمثيل الّصوتّي  .كما يفهم منه في ظاهر األمر اللة على الّلسانيات الّنّصانّيةال يستعمل للدّ 

الّنّص يعني إذا الّتمثيل الّنهائّي : "في ذلك) Polguèreبولغار (يقول . أي الجملة. للملفوظ) صو.تم(

وهكذا فالّنّص، بعبارات أكثر تقنّية، هو الّتمثيل الّصوتّي الّسطحّي لملفوظ . للجملة أو ألّي جزء منها

 .2."متقّبلمن ال جملّي مرسل من المتكّلم ومدرك

                                                 
  . 2012. قرص مدمج. «Universalis»والوارد في موسوعة  «paraphrase»المعنون ـب ) Fuchs(ينظر في هذا إلى مقال   1

2 « Texte signifie donc la représentation ultime d’une phrase ou de n’importe quelle partie de phrase. Le texte 
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أي ملفوظين سواء وردا لفظتين مفردتين  فمستعمل الّلغة العادّي يمكنه أن يحكم حدسا على نّصين؛

   أن يمّحص  أو جملتين؛ بأنّهما مترادفان أي مؤّديان لنفس القيمة الّداللّية؛ دون أو عبارتين متتابعتين

        ولعّل ذلك ما انتبه . واصلّية ممكنةوهو ما يجعل العملّية التّ . في دقّة الخصائص الفارقة بينهما

: اّلذي يبيّنه قطرب بما يلي" االّتساع في الكالم"إليه الّتراث الّلسانّي العربّي وصّنفه ضمن مفهوم 

عير وحمار، وذئب وسيد، وسمسم وثعلب، وأتى : اختالف الّلفظين والمعنى مّتفق واحد وذلك مثل"

وإن كان - ان والمعنى واحد، وكأنّهم إنّما أرادوا باختالف الّلفظين الّلفظان مختلف. وجاء، وجلس وقعد

       في أشعارهم ليتوّسعوا في أبنيتها وال يلزموا أن يوّسعوا في كالمهم وألفاظهم، كما زاحفوا - واحد مجزيا

. استعمال الكالمعلى  في الّلغة يبدو أمرا مطلوبا، به يـَُتَمكَُّن من القدرة" الّترادف"فوجود . 1."أمرا واحدا

: ذلك لما له من قيمة في الخطاب، إذ يصّنفه ضمن الحاجة) هـ 376. ت(ويستحسن أبو علّي الفارسّي 

       وبّين أّن هذا القسم  الحاجة إلى الّتوّسع باأللفاظ، 2واختالف الّلفظين والمعنى واحد حسن بعد"

ضرورة " االّتساع في الكالم"فالّشاهد يقوم على فكرة أّن . 3"لو لم يوجد من االّتساع ما وجد بوجوده

   ولبيان هذه الّضرورة نورد الّشاهد التّالي اّلذي يفّصل فيه الّسيوطّي نقال . يحتاجها مستعمل الّلسان

   إنّما أوقعت العرب الّلفظتين على المعنى الواحد ليدّلوا على اّتساعهم: "عن قطرب أسباب القول بها

مهم، كما زاحفوا في أجزاء الّشعر، ليدّلوا على أّن الكالم واسع عندهم، وأّن مذاهبه ال تضيق في كال

" االّتساع في الكالم"وإّن الجمع في هذا الّشاهد بين مقولة  .4."عليهم عند الخطاب واإلطالة واإلطناب

" الّترادف"القول بمتصّور هو ما نراه مهّما، إذ يبرهن على منزلة " الخطاب واإلطالة واإلطناب"ووضعّية 

مطلوبا في الّلفظ، فإنّه من باب " الّترادف"كان    وإذا. في حالة استعمال الملكة الّلغويّة عند الّتواصل

وبّين أّن الجملة . ذو المعنى المفيد أولى أن يكون مطلوبا في الّتراكيب، إذ بتمام الّتركيب يقوم الخطاب

فيها، ألّن تمام الخطاب المفيد " يـُتََّسعَ "ادة معنى، هي األولى بأن بشروط حّدها من إسناد واستقالل وإف

  . وإالّ فهو الّلغو. يكون بها

                                                                                                                            
est ainsi, en termes plus techniques, la représentation phonologique de surface de ce qui est émis par le locuteur 

et perçu par le destinataire d’un énoncé phrastique. ». Alain Polguère : « structuration et mise en jeu 

procédurale d’un modèle linguistique déclaratif dans un cadre de génération de texte ». 1990. P 40.  
  .69ص ". ألضدادكتاب ا: "قطرب  1
  .216ص ". المسائل المشكلة): "أبو عليّ (الفارسّي . هكذا وردت العبارة في األصل  2
  .216ص ". المسائل المشكلة): "أبو عليّ (الفارسّي   3
  .401- 400ص . 1ج ". المزهر): "جالل الّدين(الّسيوطّي   4
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يلحق الجمل، فيجعلها " الّترادف"هو نوع من " القول الّشارح"وللبرهنة على ما نذهب إليه من أّن 

عن معنى واحد بصياغات  اإلخباريّة؛ ويمّكن بالتّالي من الّتعبير- متكافئة من حيث قيمها الّداللّية

أّوال، ثّم نعرض لنماذج " كتب المعاني"من  مختلفة؛ ننظر في هذا المستوى من البحث، في نماذج

  .أخرى من مدّونة الّتفسير

1.1.1:   ذج     "رحّل اا"  "ادفّا"   "ما ".  

. 1"كتب المعاني"اهتّمت باأللفاظ وما يرادفها، من بينها أنتج الجهد المعجمّي الّتراثّي تصانيف كثيرة 

داللّي ماّدة  وتجمع لكّل حقل. وهي مؤلّفات تعتني بمحاور معنويّة تنضدها في أبواب تمّثل حقوال داللّية

 وأفرز ذلك مفاهيم عديدة . لغويّة غزيرة تتعامل مع الّلفظ من زوايا مختلفة، فتعّين العالقات فيما بينها

، "االختالف"، و"االتّفاق"، و"االشتراك"، و"الّتكافؤ"، و"الّتقارب"، و"الفروق"، و"الّترادف: "نهامن بي

  ". التّباين"و

              ليست المصّنفات في حّد ذاتها؛" كتب المعاني"وإّن ما يهّمنا من إيراد هذه العيّنة من 

بل هو اإلشارة إلى أّن مبحث الّتعالق الّداللّي على اختالف أنواعه المنعقدة بين ألفاظ الّلغة مبحث اهتّم 

  ين القدامى بأهمّية مسألة الّتكافؤ الّداللّي ونعّد ذلك بيّنة على وعي الّلغويّ . به الّتراث الّلسانّي العربيّ 

      المصّنفات توحي بأنّها تتعامل مع الّلفظ المفردولئن كانت هذه . بين المالفيظ المحّققة للّتواصل

   " الّترادف"من خالل داللة أغلب العناوين الّتي تسمها؛ فإنّها في المنجز تتخّطى ذلك، لتعقد صلة 

ونمّثل لذلك بمنتخب من قائمة هذه المصّنفات وهو  . بين مستويات من الّلغة أعلى من الّلفظ المفرد

  ):هـ 384 ت(للّرّمانّي " دفة المتقاربة المعنىاأللفاظ المترا"كتاب 

  الّصفحة  المرادفات  المعنى

الّسرور، والحبور، والجذل، والغبطة، والبهج، والفرح، واالرتياح،   )الّسرور، والجذل(

  .واالغتباط، واالستبشار

51  

  57أخفى، وستر، وأجّن، وأكّن، وطوى، وأبطن، وأضّم، وغّطى، وكتم،   )أخفى، وستر(

                                                 
        البن قتيبة " كتاب الجراثيم"هـ، و 244. البن الّسّكيت" فاظكتاب األل"هـ، و 224. البن سّالم ت" الغريب المصّنف: "من قبيل 1

البن المرزبان " كتاب األلفاظ"هـ، و 327. للهمذاني ت" كتاب األلفاظ الكتابّية"هـ، و 321. البن دريد ت" االشتقاق"هـ، و 276. ت

   المغرب"هـ، و 395. البن فارس ت" متخّير األلفاظ"هـ، و 384. للّرّمانّي ت" األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى"هـ، و 330. الكرخي ت

  .وغيرهم كثير. م1915لكرامت حسين الكنتوري " فقه الّلسان"و. هـ 610. للمطّرزي ت" في ترتيب المعرب
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  .وأسرّ وكفر، 

  72  . كافيته، وجازيته، وقابلته، وقايسته، وقابصته  )المجازاة، والمقابلة(

إنّه يصيب المفصل، ويقّرب البعيد، ويظهر الخافي، ويبّين الملتبس،   )تقريب البعيد وإظهار الخافي( 

  .ويخّلص المشكل

81  

 )هـ 384ت (للّرّمانّي "األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى:"عيّنة مترادفات من كتاب: 2الجدول 

الّلسانيات "في الّتطبيق الّذي نصطلح عليه ـب ال يـُتَـَعاَمُل معها" التّرادف"تبّين هذه العيّنة أّن مسألة 

قال : "المفهوم في مستوى األلفاظ من اللّغةبصرامة الّتقّيد بالحّد المتواضع عليه اّلذي يحصر " الّتطبيقيّة

وإنّما نالحظ أّن عقد  .1."على شيء واحد باعتبار واحد هو األلفاظ المفردة الّدالّة: اإلمام فخر الّدين

بين مفردتين ويلتزم الحّد من قبيل  بعضها يجمع. بين المالفيظ، تكتسي سمات متباينة" الّترادف"صلة 

، وبعضها اآلخر يجمع بين المفردة والجملة ...)الغبطة= الّسرور (من الجدول  ما ورد في الّسطر األّول

ولسنا ...). أكنّ = أخفى (أو يجمع بين الجملة والجملة من صنف ...) كافيته= المجازاة (من قبيل 

مثل نشّك في أّن الوعي بالفروق بين اإلفراد والّتركيب قائم في ذهن الّلغوّي، إذ ال يعقل أن نظّن نحويّا 

   سيما . في الفكر الّلسانّي العربيّ  الّرّمانّي يخلط بين حّد الّلفظ المفرد وحّد الجملة التّاّمة وقد استقّرا

: لهذه الخاّصّية بقولهودليل ذلك تمييز ابن جّني . ما تعّلق منه بباب الفعل في العربّية وخصائصه الّداللّية

معتّد مراعى ) لّدالالت الّلفظّية والّصناعّية والمعنويّةيقصد ا(كّل واحد من هذه الّدالئل  اعلم أنّ "

         أال ترى إلى قام، وداللة لفظه. ففي كّل واحد منها األدلّة الّثالثة .فمنه جميع األفعال... مؤثّر

فهذه ثالث دالئل من لفظه وصيغته . على مصدره، وداللة بنائه على زمانه، وداللة معناه على فاعله

بما هي مفهوم محّصل في الّذهن " الّترادف"وفي هذا األمر يقوم البرهان على أّن مسألة  .2."ومعناه

 فأحكام االستعمال تجعله ممكنا بين درجات تركيب . تتخّطى الحّد المنطقّي كما أورده الفخر الّرازي

منطلق الّتوليفات وإذا احتسبناها رياضيّا نجدها ترقى إلى تسع حاالت إذا ما اعتبرنا . من الّلغة مختلفة

  :ونحصر هذه الّتوليفات كما يلي). الّلفظ المفرد، والّتركيب االسمّي، والجملة: (المتكافئة ثالثة هي

  

                                                 
  .402ص . 1ج ". المزهر: "الّسيوطي  1
  .100ص . 3ج ". الخصائص: "ابن جّني  2
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  المثال المناسب  الّتوليف المتكافئ

  لون/ بحر/ نحو/ ضرب/ فنّ  ≡صنف   لفظ مفرد ≡لفظ مفرد 

/ وباله/ غوائله/ عواطفه/ راجعه/ توابعه/ مغبّته/ عقيبه/ عقباه/ مصيره ≡العاقبة   .تركيب اسميّ  ≡لفظ مفرد 

  عوائده/ تبعاته

  توّحد/ اعتزل به/ استأثر به/ تفّرد به/ استبّد باألمر ≡االستبداد   جملة ≡لفظ مفرد 

  محارف/ محروم/ مختلّ  ≡معنى محروم   لفظ مفرد ≡تركيب اسمّي 

كلب / بوائقه/ نوازله/ نوبه/ لّماته/ طوارقه/ خطوبه/ صروفه ≡حوادث الّدهر   تركيب اسميّ  ≡ اسميّ  تركيب

  الّزمان

نكته / رماه بحجره/ أرداه في مهوى حفرته/ أوكسه في زبيته ≡رَدُّ الكيِد   جملة ≡تركيب اسمّي 

  كيده في نحره رّد / حنقه بوتره/ بشقصه

  .مخيل/ حج/ حظيّ / قمين/ حقيق/ خليق ≡هو حرّي   لفظ مفرد ≡جملة 

  1تسليف المتاع ≡أسلم الّرجل في المتاع   تركيب اسميّ  ≡جملة 

    / هو في جواره /هو في حرمته/ أمّده/ أيّده/ ازهأج/ شّد على يديه ≡أعانه   جملة ≡جملة 

  ظافره/ هو في خفارته

  "الّترادف"مفهوم الّتوليفات المتكافئة الممكنة حسابّيا في عقد : 3الجدول 

إذ إنّه يعقد صلة . الممكنة" الّترادف"أحد أنواع " القول الّشارح"كّل ما تقّدم يشّرع لنا أن نعتبر 

          تكافؤ معنوّي بين ملفوظين تاّمين يؤّديان نفس القيمة الّداللّية وإن اختلفت األلفاظ المكّونة 

   ولنتقّصى األمر بصورة أشمل، نرى من الّضرورّي أن ننظر في الفقرة الموالية . لهما ودرجات تركيبها

في مدّونة الّتفسير الّتي اخترناها عمادا لمقاربة " الّترادف"ومفهوم " القول الّشارح"في طبيعة العالقة بين 

  .في هذا البحث" الّتكافؤ الجمليّ "قضايا 

2.1.1 :  ذج  "رحّل اا"   "ادفّا" ّا ّوم .  

اّلذي يلحق " الّترادف"نوعا من أنواع " القول الّشارح"بعد أن رأينا في الفقرة الّسابقة وجاهة اعتبار 

                                                 
       وبقّية أمثلة الجدول قد استخرجناها. 246ص . لسليمان بن بنين الّدقيقي الّنحويّ " المباني واختالف المعانياتّفاق "أخذ هذا المثال من كتاب  1

  .ألبي الحسن علّي بن عيسى الّرّمانيّ " األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى: "من كتاب
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  ؛ يكون من األولى أن نتمّعن المسألة باالعتماد"كتب المعاني"الجمل، معتمدين في ذلك عيّنة من 

   ويكون ذلك بالّنظر فيما تبرزه العيّنة. كتب الّتفسير الّتي جعلناها مدّونة يقوم عليها البحثعلى عيّنة  

من أوجه الّتكافؤ الّداللّي الحاصلة بين الجمل الّشارحة للمعنى المنطلق؛ على الّرغم من اختالف 

بها فيما بينها من جهة عباراتها وتركيبها عن عبارات الّنّص المنطلق من جهة، واختالف عباراتها وتراكي

في الجدول التّالي إحدى اآليات القرآنّية الّتي نعتبرها حاملة للمعنى المنطلق  ولبلوغ القصد نورد. ثانية

﴿ :وهي              ﴾ الّتي تناولتها " األقوال الّشارحة"من  ونتبعها ببعض. 1/الملك      

  :بوصفها حاملة لذات المعنى في كتب الّتفسير، وقّدمت

  األقوال الّشارحة  المعنى

﴿             ﴾  

≡  

  )]س(ألجل ذاته ) ص(فعل ) س[(

 تعالى وتعاظم: تبارك أي"

  1"اّلذي بيده الملك وهو كناية عن اإلحاطة والقهر

  2"تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين: أي"

  .وهذا يستلزم عظمته وتقديسه. من قبله البركات والخيراتتكاثرت : والمعنى"

 في كّل شيء بما يشاء، نفوذ المقدور في كّل شيء، يتصّرفأي : اّلذي بيده الملك

  3."ال معّقب لحكمه

 ما سواه ذاتا وصفة تعالى وتعاظم بالّذات على كلّ : ةقيل هنا في بيان معنى اآلي"

  4".لى كّل موجودوفعال الكامل اإلحاطة واالستيالء ع

    فهو الّدائم اّلذي. دام: وقيل. تقّدس: وقال الحسن... تفاعل من البركة: تبارك"

  .ال أّول لوجوده، وال آخر لدوامه

  5."في الّدنيا واآلخرة ملك الّسماوات واألرض: اّلذي بيده الملك، أي

  من بعض كتب تفسير القرآن" أقوال شارحة"عيّنة : 4الجدول 

                                                 
  .291ص . 8ج ". البحر المحيط: "أبو حّيان 1
  .86ص . 12ج ". اإلعراب المفّصللكتاب اهللا المرّتل"): بهجت عبد الواحد(صالح  2
  .387ص . 8ج ". أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن): "محّمد األمين بن محّمد المختار الجكني(الشنقيطي  3
  .3ص. 29ج". روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والّسبع المثاني): "األلوسي(البغدادي  4
  .109ص . 21ج ".الجامع ألحكام القرآن والمبّين لما تضّمنهمن الّسّنة وآي الفرقان): "الّله محّمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد(القرطبّي  5
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كّل مفّسر للمعنى المجّرد اّلذي تنبئ به اآلية، واّلذي    يستخلص من الجدول يتمثّل في أنّ  أّول ما

      ؛ قد اّتخذ منهجا خاّصا)]س(ألجل ذاته ) ص(فعل ) س(: [نمثّل له بالبنية الّداللّية العميقة التّالية

" تبارك"ابل فيه المفردة يق. فأبو حيّان يختار أن يشرح المعنى المنطلق شرحا لفظيّا. به في تفسيره

ويقابل . ما يراه تقاربا في القيمة الّداللّية يفّسر األولى اللّتين تحمالن" تعاظم"و" تعالى"بالمفردتين 

وهي فيما نرى مقابلة شرح ". القهر"و" اإلحاطة"بالمفردتين " اّلذي بيده الملك"الّتركيب الموصولّي 

إذ إّن الّتفسير ليست . باب الوقوف على ما التبس منه من كّله وليست وتفسير للمرّكب الموصولّي 

" المعنى"غايته معجمّية فهذه من مقاصد الّلغويين؛ وإنّما جوهره تحديد داللة الكالم المصطلح عليها بـ

     يرى في الّلفظ المفرد كفاية - في ضوء هذا الفهم - ولكأنّا به . وتلك نكتة مفّسري الّنّص القرآنيّ 

لها أو فائضا عنها  أي أقّل من الجملة أو مساويا" قوال"ن معاني الملفوظ سواء كان ع عن الّتعبير

فقد ثبت بما شرحناه : "أي جملة حسب حّد ابن جّني لهذين المفهومين" كالما"وأوسع؛ أو كان 

، عن غيرها وأوضحناه أّن الكالم إنّما هو في لغة العرب عبارة عن األلفاظ القائمة برؤوسها، المستغنية

      وثبت أّن القول عندها أوسع. على اختالف تركيبها وهي الّتي يسّميها أهل هذه الّصناعة الجمل،

من الكالم تصّرفا، وأنّه قد يقع على الجزء الواحد، وعلى الجملة، وعلى ما هو اعتقاد ورأي، ال لفظ 

              الّتفسير، يتمّثلفي متون " القول الّشارح"واألهّم من ذلك في مقاربتنا لمالمح . 1."وجرس

          عنده ال يقتصر على حصره" الّترادف"من أّن ) ل الّرابعالجدو (اه سابقا لما أقررن في استعماله

" تبارك"فتفسيره للمفردة . في مستوى الّلفظ المفرد؛ وإنّما يّتخذ توليفات متكافئة ذات أنماط مختلفة

اّلذي " في حين أّن تفسيره للمرّكب الموصوليّ ). لفظ مفرد ≡ظ مفرد لف: (يّتخذ شكل الّتوليفة المتكافئة

وأّما الّشنقيطي، فقد اّتخذ أشكاال ). لفظ مفرد ≡مرّكب موصولّي اسمّي : (يّتخذ الّشكل" بيده الملك

يم من الّتوليفات المتكافئة الّتي يفّسر بها نفس المعنى المنطلق، على الّرغم من التزامه نفس الّتقس مغايرة

بشكلين من الّتوليفات المتكافئة " تبارك"وذلك أنّه فّسر المفردة . اّلذي اتّبعه أبو حيّان في تفصيله لآلية

اّلذي بيده "كما فّسر المرّكب الموصولّي ). جملة ≡لفظ مفرد (و) لفظ مفرد ≡لفظ مفرد : (هما

). جملة≡موصولّي اسمّي  مرّكب(و) لفظ مفرد ≡مرّكب موصولّي اسمّي : (بشكلين آخرين هما" الملك

في سائر األمثلة الواردة بالجدول يبّين أّن المفّسرين في منجزهم الفعلّي للكالم قد تجاوزوا  والّنظر

      على مستويات مختلفة من مستويات الّلغة؛ ولعّل ذلك  مسألة حصر الّترادف في الّلفظ، وأجروه

  ".االّتساع في الكالم"ما اصطلحوا عليه بـ من باب

                                                 
  .33ص . 1ج ". الخصائص: "ابن جّني  1
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   لكن يبقى أن ننظر فيما يلي،. هذا من حيث موازنة أشكال عالقة الّتكافؤ الّداللّي بين المالفيظ

القول "و" الّترادف: "أي. في مالمح هذا الّتكافؤ للوقوف على العالقة الفعلّية بين ما يبدو أنّهما نظيران

فنعتبر أّن البنية . ّبر عنه بلغة مجّردةوتفسيراتها مثاال نحاول أن نع" تبارك"ونّتخذ لذلك لفظة ". الّشارح

     الحاملة للمعنى الّداللّي العميق ) ك: (على سبيل االفتراض، هي" تبارك"الّداللّية العميقة لّلفظ 

): م.و: (المناسبة لهذه الّلفظة هي) م.و(وأّن الوظيفة المعجمّية )]. س(ألجل ذاته ) ص(فعل ) س[(

          في هذا المثال ) ص(وهذا يعني أّن ). س(الّداللّية لـ القيمة ) ص(بحيث تكون . ص)=س(و

بنفس محتوى البنية الّداللّية ) س(مرتبط بـ ) ص(وأّن كّل عنصر من . هي مجموعة وحدات معجمّية

  :ونختصر ذلك بالعبارتين التّاليتين). ك(العميقة 

  )].س(ألجل ذاته ) ص(فعل ) س)= [(ك:(أ - ) 1

َراُت، َتَكاثـََرِت اْلبَـرََكاُت، َدامَ (): ص: (ب -         ).تـََعاَلى، تـََعاَظَم، تـََقدََّس، َتَكاثـََرِت اْلَخيـْ

مكافئ " تبارك"إلى حّد هذا المستوى ال يمكن أن نفهم كيف يرى المفّسرون أّن المحتوى الّداللّي للفظ 

دََّس، تََكاثـََرِت اْلَخـيَْراُت، تََكاثـََرِت الْبَـرََكاُت، تـََعاَلى، تـََعاظََم، تـَقَ (: للمحتويات الّدالليّة الكامنة في العبارات

. وال نرى وجها منطقيّا يجمع من حيث القيمة الّدالليّة بين عبارات مختلفة الجذور من حيث االشتقاق). َدامَ 

لّنظر لكن بإمعان ا". التّرادف"ال عالقة له في األصل بمفهوم " القول الّشارح"وعليه يبدو من أّول وهلة أّن 

لسان "وهو ما نبيّنه في الجدول التّالي معتمدين على شروح . وتقّصي المسألة نقف على مبّررات لذلك

  .للّغة العربيّة 1"معجم تفسيرّي عامليّ "لهذه المفردات في غياب " العرب

  

                                                 
وهو معجم . « dictionnaire explicatif et combinatoire »بما هي تعريب للعبارة الفرنسّية " المعجم الّتفسيرّي العامليّ : "نستعمل عبارة 1

       ويقصد بوسمه بسمة االفتراضّي أن يكون محوسبا قادرا . الّنّص أداة عمل واصفة لّلسان المدروس - افتراضّي مختّص تقترحه نظريّة المعنى

. من الّلسانيين معجم موّجه لفئة بعينهاويقصد بوسمه بسمة المختّص، أنّه . على استيعاب كّل الوصف الّدقيق والّصارم اّلذي يقتضيه الّلسان المعنيّ 

محيط يحّد فهو ليس من قبيل المعاجم والقواميس العاّمة الّتي يحتاجها متعّلم لسان ما لشرح أو فهم بعض المفردات أو الّتراكيب؛ وإنّما هو معجم 

اللة ومستوى الّتعالق اإلسنادّي ومستوى الوظائف األلفاظ والعبارات المتالزمة والواردة تواردا مشتركا من مستويات عديدة منها مستوى الدّ 

. في دراسة الّلسان سواء من جهة الّتأليف أو من جهة الّتحليل الّنّص ماّدة لغويّة دقيقة الوصف يحتاجونها - المعجمّية، ويوفّر بذلك للسانيي المعنى

تغلب   وسّية واإلنجليزيّة والفرنسّية، وهي ال تعدو أن تكون سوى عمالفي صورة ورقّية بالّلغات الرّ "المعجم الّتفسيرّي العامليّ "وقد صدرت نسخ من 

تنتقى فيه عليه الّسمة الّتأسيسّية، إذ يعمد في بناء كّل جزء على إفراد قسم نظرّي يعالج كيفيات تصنيف المعجم وإشكالياته، ثّم يرفد بقسم ثان 

كما صدرت أيضا بعض المحاوالت المحوسبة للمعجم، ممثّلة خاّصة . لقسم الّنظريّ بعض المداخل انتقاء حسب ما تفرضه المشاغل المتناولة في ا

  .الّنّص، وهي نماذج أّولّية لم تحّقق بعد مبدأ الّشمول واإلحاطة بكّل الّلسان - المعنى في أعمال المرصد الّلسانيّ 
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  شرح معانيه في الّلسان  الّلفظ

  تبارك

  .الّدعاء بالّنماء والّسعادة - 1

 .أثبْت وأدمْ  - 2

 .الزمْ  - 3

 .معنى بركة الّله علّوه على كّل شيء: األزهريّ  - 4

  .تقّدس وتنّزه وتعالى وتعاظم ال تكون هذه الّصفة لغيره، أي تطّهر: تبارك الّله - 5

  تقّدس

  .القّدوس فّعول من القدس أي الّطهارة - 1

 .الطّاهر المنّزه عن العيوب والّنقائص - 2

 .الّتطهير والتّبريك: الّتقديس - 3

  .الّصالحة للّزراعةالمرتفعة : األرض القدس - 4

  تعالى

  .ترّفع - 1

 .العظمة والّتجّبر - 2

 .ثناء فهو أعظم وأجّل وأعلى  كلّ  جّل ونبا عن  - 3

 .بمعنى الّشريف: العليّ  - 4

  .عن وساوس المتحّيرين اّلذي جّل عن إفك المفترين وتنّزه: المتعالي - 5

  تعاظم
  .بكنهه وحقيقته اّلذي جاوز قدره وجّل عن حدود العقول حّتى ال تتصّور اإلحاطة: العظيم - 1

  . التّبجيل: الّتعظيم - 2

  دام
  .إذا طال زمانه - 1

  .سكن: الّشيء - 2

  تكاثر
  .صار كثيرا: الّشيء - 1

  .دوام الكثرة - 2

  "تبارك"بين األقوال الّشارحة للفظ  المعجميّ  - عيّنة من مالمح الّتكافؤ الّدالليّ : 5الجدول 

 من حيث جذورها، واستخراج ما تحمله  لهذه األلفاظ المختلفة" لسان العرب"عند الّنظر في شروح 

" تبارك"فلفظ . من قيم دالليّة، نالحظ أنّها تشترك في بعض الخصائص من حيث المعنى الّذي تحّققه
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" دام"، ويشارك لفظ "الّنماء"في مفهوم " تكاثر"، ويشارك لفظ "الطّهارة"في مفهوم " تقّدس"يشارك لفظ 

       وهو نمط . مات من حقولها الّدالليّة مشتركة فيما بينهاففي هذه األلفاظ س". الّسكون"في مفهوم 

وتجري سائر األلفاظ مجرى لفظ . بالّتضّمن مّرة وبالتّقاطع أخرى: من أنماط الّترادف ينشأ بطريقتين

وهي سمة ُعِقَد عليها حّد . فكّل واحدة منها تحيل إلى غيرها بنواة معنويّة أو أكثر تناظرها". تبارك"

       يقول ابن جّني. من علماء الّتراث الّلسانّي العربيّ  في كتب أصول الّنحو عند المحّققين" فالتّراد"

هذا فصل من العربيّة حسن كثير المنفعة، : "في تالقي المعاني على اختالف األصول والمباني: في باب

فتبحث عن أصل كّل اسم ذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، . قوّي الّداللة على شرف هذه اللّغة

" االّتساع في الكالم"ويرّد ابن جّنى ذلك إلى مفهوم . 1."منها، فتجده مفضَي المعنى إلى معنى صاحبه

مسك يالقي معناه معنى الّصوار، وإن كانا من أصلين مختلفين : فقولهم إذا: "يقول. الّذي أشرنا إليه سابقا

 فاألصول مختلفة، واألمثلة متعادية، والمعاني )... ر و، ص،(واآلخر ) ك س، م،(أحدهما : وبناءين متباينين

وهذا ما يثبت في رأينا أّن مفهوم . 2."فهو إلى الّسعة والفسحة، وضّد الّضيق والّضغطة... مع ذينك متالقية

ق من األخير؛ على اعتبار أنّه يلمس الّلفظ المفرد كما يلح ، ولكنّه أوسع"التّرادف"هو من " القول الّشارح"

  .وهو ما نقف عليه في هذا المستوى من البحث. الّتركيب الجزئّي والّتركيب التّام، أي الجملة المستقلّة

2.1 :ّا ّماث اّا  رمت واا  ادفّا ّ.  

في المنجز وأثبتنا تواشجهما ". الّترادف"بمفهوم " القول الّشارح"تناولنا في الفقرات الّسابقة عالقة 

      ".تفسير القرآن"وكتب " كتب المعاني"من الّتراث الّلسانّي من خالل بعض العيّنات المستقاة من 

لم يّتفق عليه العلماء من النّاحية  ذاته،" الّترادف"ألّن مفهوم . إّال أّن هذه المسألة تبقى محّل نقاش

الخالف ومنطلقاته، محاولين قدر اإلمكان حسم لذا يكون من الّضرورّي اإلشارة إلى هذا . الّنظريّة

يثبته االستعمال الفعلّي للّغة، " التّرادف"من  نوع" القول الّشارح"المسألة بما يخدم ما نذهب إليه من أّن 

. Mel’čuk :1969 ،1970 ،1988 ،1992ملتشوك (ويتطلّبه البحث الّلسانّي في قضّية الّتكافؤ الجملّي 

وما يدفع للّتعّرض لهذه المسألة ومناقشتها، وإن كانت من حيث ). Milićević 2003:ميلوزوفيتش 

ومقاربة أنماطّية لمفهوم " الّتكافؤ الجمليّ "الظّاهر خارجة عن مطالب العمل بوصفه بحثا في قضايا 

" الّنصّ  - نظريّة المعنى"؛ هو ما يفرضه تبّني "الّترادف"، وليس بالبحث في مسألة "القول الّشارح"

                                                 
  .115ص . 2ج ". الخصائص: "ابن جّني  1
  .120ص . ن ج. ن م  2



 

 

 46 ا اّول: اّولاب 

) Mel’čukملتشوك (يقول . إذ تقرن الّنظريّة بين المفهومين ".القول الّشارح"تها في دراسة ومقوال

وتوّسعا، نجري . بين الجمل) الّترادف- شبه(عالقة القول الّشارح هي عالقة الّترادف و: "موّضحا ذلك

، نراه "الّترادف" عن إّن ما قد يعّد إسهابا في الحديثوعليه ف. 1"الحّد قول شارح على المرّكبات أيضا

. ضروريّا ال بّد منه، بقصد إجالء المفهوم والوقوف على حقيقته في الّتراث الّلسانّي العربّي من ناحية

  .على الّلسان العربيّ  الّنظريّة المتبنّاة حين تطبيقه وكذلك إلضفاء مشروعّية على استعماله كما حّدته

  .إمر اّادف  :1.2.1

. من العلماء ينفي وجود الّترادف في الّلغة الّتراث الّلسانّي العربّي قد شهد قسمامن نافل القول أّن 

مفاده أّن من حكمة واضع الّلغة أّال يسّمي شيئا . وقد احتّجوا لذلك بمبدإ لسانّي قائم على المنطق

زال، ومن باب االخت. وهو من باب اإلثقال والّلغو. ألّن ذلك مخالف ألصل الوضع. بمسّميين اثنين

اّلذي يعّد أحد األعالم المنكرين ) هـ 395. ت(نقتصر في هذا المقام على الّنظر في رأي ابن فارس 

وقد اختار هذا المذهب أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه : قال التّاج: "يقول الّسيوطيّ ". للّترادف"

 وعبارته ... اّلذي ألّفه في فقه الّلغة والعربّية وسنن العرب وكالمها، ونقله عن شيخه أبي العبّاس ثعلب

واّلذي . نحو الّسيف والمهّند والحسام يء الواحد باألسماء المختلفة؛يسّمى الشّ : في هذه المسألة

نقوله في هذا أّن االسم واحد وهو الّسيف، وما بعده من األلقاب صفات، ومذهبنا أّن كّل صفة منها 

أّن ما يمكن أن يوسم في مستوى الّلفظ  يتبّين من خالل هذا الّشاهد،. 2."فمعناها غير معنى األخرى

    وبما أّن الّصفة منطقيّا. في األصل إّال صفات تطلق على المسّمى الواحد ، ما هو"لّترادفا"بسمة 

لذلك . هي عارض من العوارض الطّارئة، فإنّها ال يمكن أن تعّوض االسم المتواضع عليه في األصل

جود وهو ما يؤّدي إلى إثبات الخطإ في القول بو . ما ال يكون في غيرها يكون فيها من المعنى

  ".الّترادف"

    ونالحظ أّن ابن فارس، يبتدع اصطالحا مخصوصا يبّرر به التقاء األسماء المختلفة في داللتها

   : يقول الّسيوطيّ ". الّترادف"على المسّمى الواحد من باب العرض؛ عند احتجاجه على القائلين بـ

                                                 
1 « La relation de paraphrase est la relation de SYNONYMIE (et de QUASI-SYNONYMIE) ENTRE DES 

PHRASES. Par extension, nous appliquerons le terme paraphrase aussi aux syntagmes ». Paraphrase et lexique 

dans la théorie linguistique sens-texte vingt ans après (1ère partie). Igor Mel’čuk. Cahiers de lexicologie. Vol : 

LII. 1988-I. p 9.  
  .404- 403ص . 1ج ". المزهر): "جالل الّدين(الّسيوطّي   2



 

 

 47 ا اّول: اّولاب 

      إنّما عّبر عنه: يء بالّشيء؛ فإنّا نقولإّن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعّبر عن الشّ : وأّما قولهم"

إّن في كّل واحدة : إّن الّلفظتين مختلفتان فيلزمنا ما قالوه؛ وإنّما نقول: من طريق المشاكلة، ولسنا نقول

، "المشاكلة"فالبّين من هذا الكالم أّن ابن فارس في تأسيسه لمصطلح . 1."منها معنى ليس في األخرى

فاأللفاظ المنضوية تحت حقل داللّي . في الّدرس الّلسانّي الحديث بالحقل الّدالليّ يشير إلى ما يسّمى 

واحد تشترك على األقّل في سمة معنويّة تتوافق كّلها حولها؛ ويختلف بعضها عن البعض في اآلن نفسه 

     .لحديثةبين األلفاظ لم تبتعد عنه الّلسانيات ا" الّترادف"وهذا الفهم لعالقة . بسمات معنويّة أخرى

المترادفات، إذن، هي كيانات معجمّية معانيها متطابقة باحترامها : "مثال بما يلي ) Cruse كروز(إذ يعّرفه 

     "الهيّنة"فقط في احترامها لما نصفه مؤقّتا بالّسمات ... للّسمات الّداللّية المركزيّة، ولكّنها مختلفة

        عادة ] أنّه[ومثال ذلك،. معا في بعض أنواع المالفيظومن خاّصياتها أنّها تعمل "... الحافّة"أو 

 والعالقة بين الّلفظين معلن عنها عادة بعبارة. ما يوّظف المترادف كتفسير، أو إيضاح لداللة لفظ آخر

  .2."أو، أو بتنويع مخصوص لـ هذا يعنيمن قبيل 

عن الحّد المعجمّي اّلذي يبيّنها بعالقة  كما يتصّوره ابن فارس، ال يبعد   هذا" المشاكلة"ومفهوم 

الشَّْكُل ": في لسان العرب حّدد الّتعريفات التّالية) ش، ك، ل(فالّنظر في ماّدة . الّشبه والمثل والموافقة

ل والشَّكْ ... في فالن َشَبٌه من أَبيه وَشْكٌل وَأْشَكَلٌة وُشْكَلٌة وَشاِكٌل وُمَشاَكَلة... بالفتح الشِّْبه والِمْثل

      الِمْثل تقول هذا على َشْكل هذا َأي على ِمثَاله وفالن َشْكُل فالن َأي ِمثْـُله في حاالته ويقال هذا 

. 3"من َشْكل هذا َأي من َضْربه ونحوه وهذا َأْشَكُل بهذا َأي َأْشَبه والُمَشاَكَلة الُموافَقة والتَّشاُكُل مثله

   ي داللته المعجمّية، بوصفه معّبرا عن عالقات تنشأيفهم ف" المشاكلة"بحيث نقف على أّن متصّور 

أي أن يحمل المسّمى . وإّما على الموافقة بين مسّميين، وتكون قائمة إّما على الّشبه وإّما على الـمماثلة

  .أن يكون مطابقا له تمام المطابقة بعض سمات اآلخر، دون

هذه بالّترسيمة التّالية، وهي تجسيم مبّسط لما يسمه ابن جّني " المشاكلة"ويمكن أن نمثّل لعالقة 

                                                 
  .405 - 404ص . 1ج ". المزهر): "ينجالل الدّ (ّي الّسيوط  1

2 « synonyms, then, are lexical items whose senses are identical in respect of « central » semantic traits, but 

differ… only in respect of what we may provisionally describe as « minor » or « peripheral » traits… synonyms 

also characteristically occur together in certain types of expression. For instance, a synonym is often employed 

as an explanation, or clarification, of the meaning of another word. The relation between the two words is 

frequently signalled by something like that is to say, or a particular variety of or». CRUSE. D.A: “lexical 

semantics” Cambridge University Press 1987. P 267. 
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أي االشتراك الجزئّي بين الّلفظين في أحد المعانم المكّونة . إلى صاحبه بظاهرة إفضاء الّلفظ معناه

  :لداللتهما، دون أن يكونا متطابقين

  

  

  

  

  

  .الّتوافق الجزئّي بين المعانم: تجسيم للمشاكلة بين األلفاظ: 1الّترسيمة 

وهو في األصل مقبول من باب الّصرامة . أمر وجيه" الّترادف"قد يبدو من خالل ما تقّدم أّن إنكار 

. عادة على اختالفات بيّنة بين األلفاظ المنتمية لحقل معجمّي واحد إذ عند الّتمحيص يوقف. العلمّية

ويعتبر أّن األلفاظ . لكن في االستعمال العادّي لّلغة؛ غالبا ما ال يولي المتكّلم باال لهذه الفوارق المعنمّية

مّثل وهو فهم ي. المتوافقة في المعنى أبدال جدولّية، يمكن استعمالها لتأدية نفس الغرض من القول

عماد هذا البحث، لقضّية المعنى؛ حيث ترى أّن المتكّلم " الّنصّ  - نظريّة المعنى"ركيزة أساسّية في حّد 

 بين األلفاظ،  في وضعّية تواصلّية ما، ال يهتّم بالفروق الّداللّية الـحاصلة في استعماله العادّي لّلسان

. 1"الّتحييد الّداللّي الّسياقيّ "كالمه باعتماد مبدإ وإنّما يصّرف  . تلك الفروق الّتي تشغل بال الّلسانيّ 

      أّن ابن فارس نفسه ومن الالّفت للّنظر ).Nasr :1996 ،31نصر . Mel’čuk :1988 ،11ملتشوك  (

ما يناقض " متخّير األلفاظ"ال يجد حرجا في اعتماده ذلك عند االستعمال؛ إذ يورد في كتابه الموسوم بـ

في الّلسان، تدقيق العالم  إذ إنّه ال يدّقق في جزئيّات الفروق الّداللّية الموجودة فعال. مواقفه الّنظريّة

 وبرهان ذلك ما نقتطفه . الّصارم؛ وإنّما يتجاهلها كما يفعل المتكّلم بالّلسان في وضعّية تواصلّية معيّنة

  :ونورده في هذا الجدول 2"باب متخّير ألفاظ العرب في الكالم والبالغة"من 

  األلفاظ الّتي تفضي إلى معناها  العبارة

  لسن الّرجل لسنا/ ذرب الّلسان / فتيق الّلسان   هذا رجل مقول

                                                 
1 La neutralisation sémantique contextuelle. 

  .46. 45: ص ص". متخّير األلفاظ: "ابن فارس  2

 1معنم

 3لفظ

 4لفظ

 3معنم

 1لفظ 2معنم ن معنم ...نلفظ 

 2لفظ



 

 

 49 ا اّول: اّولاب 

  ذلق/ لسان طلق   "الّلسان"

  ابن قول/ ابن أقوال   ذو كالم ولسان

  ذو عارضة  إذا كان مفّوها

  بّين الّلهجة/ فصيح   هو حذاقيّ 

  رجل نقل  حاضر الجواب

  .البن فارس" متخّير األلفاظ"األلفاظ المترادفة من كتاب عيّنة من : 6الجدول 

   ظاهرة موجودة فعال في الّلغة وقائم بها االستعمال،" الّترادف"ما يستنتج من هذا الجدول هو أّن 

بل إّن ابن . ال تجحد حّتى مّمن يتبّنى اإلنكار ويميل إليه مجاراة ألصل الوضع، والتزاما بالّدقّة العلمّية

     فارس في مقّدمته لهذا المصّنف يلمح إلى أّن هذه الظّاهرة ال تقتصر على الّلفظ المفرد بل تتعّداه

  ردها ومرّكبها، وإنّما نحلته هذا االسم،مف" متخّير األلفاظ"هذا كتاب : "يقول في ذلك. إلى الّتركيب

وجعلت ... لما أودعته من محاسن كالم العرب، ومستعذب ألفاظها، وكريم خطابها، منظوم ذلك ومنثوره

مفاتيح أبوابه األلفاظ المفردة الّسهلة، وختمته باأللفاظ المرّكبة الجارية مجرى األمثال والّتشبيهات 

هرة الّتكافؤ في المعنى الّتي تلحق األلفاظ من خالل هذا الّشاهد فظا. 1."والمجازات واالستعارات

وهو فهم ". األلفاظ المرّكبة"، وصنف "األلفاظ المفردة"صنف : تنقسم حسب ابن فارس إلى صنفين

 أي إصدار القول وإنشائه، أكثر  اّلذي يحيل فيما نرى إلى عملّية التّلّفظ" لفظ"مخصوص لمصطلح 

     ومرّد هذا الّتكافؤ الممكن يعود إلى الوضعّية الّتواصلّية،. طلح عليه بالكلمةمن إحالته على ما يص

" ألفاظها"و" كالم العرب"وهو ما يسمه المؤّلف بـ. أي االستعمال العادّي لّلغة من قبل المتكّلمين بها

ي الّدقّة لدى إن هو إّال من باب تحرّ " الّترادف"وإّن ذلك لدليل على أّن إنكار القول بـ". خطابها"و

  .الخاّصة من أهل العلم

  .إت اّادف: 2.2.1

بل يراه . في الّتراث الّلسانّي العربّي، اّتجاها يتبّنى وجوده في الّلغة" الّترادف"أفرز القول في مسألة 

     وهو ما يمّكن ". الّتوّسع في الكالم"إذ به يتحّقق . أساسيّا لتحقيق الّتواصل بين مستعملي الّلسان
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فالّترادف هو اّلذي يسمح بوجود هذه . من الّتعبير عن المعنى الواحد باأللفاظ أو الّتراكيب المتعّددة

   األبدال من الكيانات الّلسانّية، سواء كانت أبداال جدولّية في مستوى الّلفظ المفرد،أو أبداال سياقّية

 ض المأثور الّنظرّي في هذه المسألة؛ ولإليجاز لن نستعر . في مستوى الّتراكيب والعالقات اإلعرابّية

، وهو من القائلين بوجود ظاهرة الّترادف )هـ 376.ت(وإنّما نقتصر على ذكر مذهب أبي علّي الفارسّي 

  .في الّلسان العربيّ 

في معرض تناوله لمسألة اللّفظين المختلفين  في اللّغة" التّرادف"يحتّج أبو علّي الفارسّي للقول بوجود 

مضى، : إّن في كّل لفظة من ذلك معنى ليس في الّلفظة األخرى، ففي قولي: إن قال:"واحد فيقوللمعنى 

  نحن نوجدك من الّلفظين المختلفين: قيل له. ذهب، وكذلك جميع هذه األلفاظ: معنى ليس في قولي

حد يـُْفِهُم ما يـُْفَهُم بل كّل وا إنّه ال زيادة معنى في واحدة منهما دون األخرى،: من أن تقول ما ال تجد بّدا

وَما َجاءَنِي  َضَربـُْتَك وَما َضَرْبُت ِإالَّ إِيَّاَك، وِجْئتَِني: أّن قولك: أال ترى من صاحبه، وذلك نحو الكنايات؛

ظة ما يفهم ِإالَّ َنْحُن، وما أشبه ذلك، يفهم من كّل لف ِإالَّ أَْنَت، وَجاَءانِي وَما َجاَءنِي ِإالَّ ُهَما، وقُْمنَا وَما قَامَ 

في ذلك وال مذهب عنه،  من األخرى، من الخطاب، والغيبة، واإلضمار، والموضع من اإلعراب، ال زيادة

فإذا جاز ذلك في شيء وشيئين وثالثة، جاز فيما زاد على هذه العّدة وجاوزها في الكثرة، فثبت بصّحة 

يتمثّل : له في هذا الّشاهد أمران نّبهوأهّم ما ن. 1."ذلك صّحة األقسام الّتي ذكرها سيبويه وذهب إليها

أي في حالة توظيف المتكّلم ملكته . في الوضعيّة االّتصاليّة" التّرادف"أّولهما في أّن أبا علّي ينّزل ظاهرة 

وعليه فالجاري به االستعمال يسمح بوجود  . الّلسانيّة للتّعبير عن المعاني المقصودة المحّصلة في الّذهن

وتضطلع بنفس الخصائص . لفة في مستوى الّلفظ تؤّدي نفس المعنى المقصود لذاتهكيانات لغويّة مخت

من حيث انتماؤها لقسم من أقسام الكلم، وكذلك من حيث الوظيفة الّنحويّة الّتي تباشرها عند العقد 

مائر فالضّ . عن االسم وتفصيل ذلك عنده ما يتوفّر عليه اإلضمار، بوصفه عالمة لغويّة يكنى به. والّتركيب

وأّما ثاني . الواردة في األمثلة الّتي يسوقها تحّقق نفس القيمة الّدالليّة الّتي يحيل إليها االسم لو كان ظاهرا

     ومحّصل ذلك". التّرادف"إثبات مسألة  األمرين فهو ما يذهب إليه أبو علّي من قياس منطقّي قصد

      لك في حالة أو حالتين، فهو من غير الممتنعإن صّح وجود ظاهرة لغويّة في االستعمال، وصدق ذ أنّه

        قائم في ظاهرة اإلضمار" التّرادف"أي بما أّن  .أن يصدق في أحوال كثيرة العدد في اللّغة نفسها

كما مثّل له في الّشاهد، فإّن هذه الظّاهرة موجودة فعال في اللّغة، ال يمكن إنكارها، وهي ممكنة 
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  .وهو ما يعتبره الّنحاة من قبيل طرد الباب. ةالحدوث في مستويات عديد

وذلك . إلى الحاجة للّتوّسع في الكالم في الّلغة، مرّده" الّترادف"وبّين أّن الّلجوء للقول بوجود 

وهذا . في ملكته من خالل إيجاد صياغات مختلفة للّتعبير عن المعنى الواحد بتصّرف مستعمل الّلسان

احتّج أصحاب المقالة : "كيانات لسانّية مختلفة ألفاظها، مّتفقة معانيهايقتضي أن تشتمل الّلغة على  

    بأنّه لو كان لكّل لفظة معنى غير معنى األخرى لما أمكن أن نعّبر) يقصد المثبتين للّترادف(األولى 

انت ال شّك فيه؛ فلو كان الّريب غير الّشّك لك": ال ريب فيه"عن شيء بغير عبارة؛ وذلك أنّا نقول في 

ال ينظر  ففي هذه الحالة. 1."العبارة عن معنى الّريب خطأ؛ فلّما عّبر بهذا عن هذا علم أّن المعنى واحد

على المرجع المقصود؛ من أجل إنجاح العملّية  لأللفاظ المترادفة إّال من حيث داللتها العاّمة، وإحالتها

  . هاوهذا يقتضي عدم المبالغة في إيجاد الفروق بين. الّتواصلّية

لكن هذا الّرأي ال يبدو باتّا لدى أبي علّي، إذ أثرت عنه مواقف تفّند في ظاهرها ما يثبته االستعمال 

      ويرد ذلك في مناظرته البن خالويه، حيث ينكر . من وجود للتّرادف في الّلغة ويجرى به الّلسان

ف خمسين اسما، فتبّسم أبو علّي أحفظ للّسي: قال ابن خالويه: "عليه عدم تفريقه بين االسم والّصفة

فأين المهّند والّصارم وكذا وكذا؟ : قال ابن خالويه. إّال اسما واحدا، وهو الّسيف ما أحفظ له: وقال

والبّين من ذلك أّن قضيّة . 2."هذه صفات؛ وكأّن الّشيخ ال يفّرق بين االسم والّصفة: فقال أبو عليّ 

ولذلك . ، تتلّون حسب مقتضى الغاية في إفحام الخصمفي إطار خطاب لسانّي سجاليّ  " الّترادف"

نظرة العالم متحّري الّدقّة الّذي يثبت بالمنطق امتناع داللة الّلفظين : تحّدد مفهوميّا وفق نظرتين متباينتين

يقول . إذ إّن الّلغة في أصل الوضع ال تقبل تعيين المسّمى الواحد باسمين متباينين على المعنى الواحد،

      اعلم أّن اختالف الّلفظين الختالف المعنيين، هو الوجه والقياس اّلذي يجب: "لّي الفارسيّ أبو ع

أن يكون عليه األلفاظ، ألّن كّل معنى يختّص فيه بلفظ ال يشركه فيه لفظ آخر، فتنفصل المعاني 

لفظّية وصياغات ونظرة مستعمل الكالم اّلذي يحوجه الخطاب إلى إيجاد بدائل . 3."وال تلتبس بألفاظها

        واختالف الّلفظين والمعنى واحد حسن : "يقول الفارسّي في ذلك. على المعنى الواحد متباينة للّداللة

  . 4."بعد الحاجة إلى الّتوّسع باأللفاظ، وبّين أّن هذا القسم لو لم يوجد من االّتساع ما وجد بوجوده
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الّلسانّي العربّي تيّار يخّص هذه الظّاهرة الّلسانّية ومن الطّريف في هذا األمر أن يوجد في الّتراث 

واأللفاظ . األلفاظ المترادفة: وبذلك نقف على ثالثة أقسام كبرى هي". الّتكافؤ"بمصطلح مغاير هو 

أّن من جعلها مترادفة ينظر إلى اّتحاد  والحاصل: قال الّشيخ عّز الّدين: "واأللفاظ المتكافئة. المتباينة

الّذات، ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى؛ فهي تشبه المترادفة في الّذات داللتها على 

. 1."وينبغي أن يكون هذا قسما آخر، وسّماه المتكافئة: قال بعض المتأّخرين. والمتباينة في الّصفات

ّمى الواحد، هي القادرة على تعيين الّداللة المرجعّية للمس" المترادفة"ويستخلص من هذا أّن األلفاظ 

فهي مشتركة من حيث مرجعها في الّتمّثل العاّم للكون، إذ تتطابق مطابقة تاّمة من حيث . داللة عاّمة

" المتشابهة"وأّما األلفاظ . من اختالفها في بنيتها بما هي عالمة لغويّة المرجع المحيلة عليه على الّرغم

        مرجع المسّمى، داللة عاّمة؛ وتختلف في داللتها على " المترادفة"فهي تلك الّتي تشترك مع 

أي قدرتها على إضافة معان ثانويّة للمسّمى، يكتسبها من جهة . من حيث الّتخصيص بالّصفات عنها

ولعلّنا ". المتكافئة"وهي لذلك يمكن أن تمّثل قسما من أقسام الكلم يصطلح عليها باأللفاظ . العرض

اّلذي يهّمنا في هذا البحث، " القول الّشارح"أّن  فنعتبر. رنذهب إلى وجاهة تبّني المصطلح األخي

من الكالم يشترك في داللته على ذات المعنى المحّصل في الّذهن، وتختلف صياغاته؛  بوصفه نـمطا

واالشتراك يكون بسبب اشتمال . هو كالم متكافئ من حيث داللته على المعنى الواحد بأصل الوضع

بين سائر المعانم  وأّما االختالف فمرجعه عدم الّتطابق التّامّ . ة متطابقةالملفوظين على معانم جزئيّ 

أو إثباته، الّتي " الّترادف"وما ذهابنا إلى ذلك إالّ من قبيل النّأي عن إشكالية إنكار . المكّونة للملفوظين

     و ما أظهرناه وه. تبدو عند الّتمحيص إشكالية مصطنعة، فرضها واقع لسانّي يتمّيز بالمجادلة والّسجال

إذ تبّين أّن القائلين بالّرأيين يّتفقون في أّن الكالم بأصل الوضع ال يسمح . في الفقرتين الّسابقتين

كما يّتفقون على أّن االستعمال . أي ال وجود لترادف مطلق. بالّتطابق التّاّم بين مسّميين لمسّمى واحد

والمقصود . لغويّة تتكافأ داللتها على المسّمى الواحدالفعلّي للملكة اللّغويّة يفرض وجود كيانات 

. في الّصفات العارضة عليه هو االشتراك في تعيين الّذات المحال إليها في المرجع، واالفتراق بالّتكافؤ

يوسم " الّترادف"هي نوع من " القول الّشارح"ومن األسباب الّتي تدفعنا إلى تبّني القول بأّن ظاهرة 

ي يحّققه الملفوظان المختلفان صياغة، المشتركان في الّداللة العاّمة، على المسّمى الواحد؛ بالّتكافؤ اّلذ

      يوجد : "هو ما لهذا الحّد من صلة بالمفهوم المعاصر للقول الّشارح كما تبرزه الّلسانيات الغربّية

    ويتمثّل : الوقتفي نفس " المختلف"و" المثل"بين جملتين يحكم عليهما بأنّهما قوالن شارحان، 
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كّل عمل الّلسانّي، في نظرة من هذا القبيل؛ في أن يعّرف طبيعة المعانم المشتركة والمعانم المختلفة، 

    . 1."ووضع درجات الّتكافؤ بين الجمل وفق نوع وعدد العناصر الّداللّية المشتركة لقولين شارحين

ودرجات " الّترادف"رات التّالية أنواع عالقات كان ذلك كذلك، فمن الحرّي أن نستعرض في الفق وإذا 

" القول الّشارح"أي جوهر . الّتركيب الّلغويّة الّتي يشملها، بما هو تكافؤ في الّداللة العاّمة بين المالفيظ

  .المتحّكم فيه والموّجه له في المنجز العملّي من الكالم

  .  ا اّاّ  ودرت   "اّادف"  ت  أماع  : 3.1

، "."الّترادف"بمفهوم " القول الّشارح"عالقة : "ألمحنا في مستهّل هذا الفصل بالفقرة الموسومة بـ

والمرجع في اإلقرار بذلك هو المنجز . تمّس مستويات مختلفة من الّلغة" الّترادف"إلى أّن ظاهرة 

        ". الّلسانيات الّتطبيقّية"أن نصطلح عليه بـالفعلّي في الّتراث الّلسانّي العربّي، اّلذي يمكن 

ورأينا، أنّه على الّرغم من افتقار ". الّتفاسير"ومصّنفات " كتب المعاني"من بين نتائجها مؤلّفات  والّتي

المدّونة الّلسانّية الّنظريّة لمعالجة متأنّية واضحة المعالم في تناول هذه الظّاهرة تناوال مخصوصا 

 أّن آراء الّنحاة المتفّرقة والواردة عرضا في مصّنفاتهم، تشير إلى وجود وعي منهم بهذه لذاتها؛ إالّ 

بما هو سمة فارقة لمفهوم " الّترادف"ونروم في هذه الفقرة من العمل أن نجلي أهّم أنواع . المسألة

    في تبيان ذلك  دونعتم. ؛ معيّنين درجات الّتركيب الّتي يلحقها في الّلغة العربّية"القول الّشارح"

  .ثّم نثّني بتناول الجملة. وعليه ننظر أّوال في الّلفظ المفرد. على نماذج من كتب الّتراث

  .ادة  اظ  "ادف" :1.3.1

ويبدو ذلك من خالل . هي ظاهرة تلحق األلفاظ المفردة بامتياز" الّترادف"من المّتفق عليه أّن ظاهرة 

كان    المترادف ما: "الّتراث الّلسانّي العربّي، اّلذي يقّيد هذا المفهوم بالّلفظ المفردالحدود الّتي أفردها 

هو توالي : الّترادف عبارة عن االّتحاد في المفهوم، وقيل: "وأيضا. 2..."معناه واحدا وأسماؤه كثيرة

المرادف ما كان مسّماه واحدا : "وكذلك. 3."األلفاظ المفردة الّدالّة على شيء واحد باعتبار واحد

                                                 
1 « Entre deux phrases déclarées paraphrastiques, il y aurait donc à la fois du « pareil » et du « pas pareil » : tout 

le travail du linguiste consisterait, dans une telle optique, à définir la nature des sémantismes communs et des 

sémantismes différentiels, et à établir des degrés d’équivalence entre phrases, selon le type et le nombre des 

éléments sémantiques communs à deux paraphrases. ». FUCHS Catherine. « La paraphrase ». PUF. 1982. p 53. 
  .199ص". الّتعريفات): "الّشريف(الجرجاني   2
  .60ص  .ن م  3
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يحيل إلى تنوّع " الّترادف"والمهّم في هذه الحدود هو أّن . 1."وأسماؤه كثيرة وهو خالف المشترك

لكن هذا التّنوّع يفترض منطقيّا تصنيفا مخصوصا، . على المعنى الواحد الّلفظ المفرد وكثرته مع الّداللة

نّاظر في الموروث الّلسانّي العربّي يقف على مجموعة من الّتعيينات المراد وال. يتّم به تحديد هذه األنواع

، "المشاكل"، و"المماثل"، و"المساواة: "وذلك من قبيل". الّترادف"بها الّتفريق بين أنماط 

وهي في الحقيقة محاوالت تبقى غير تاّمة "... الّنظير"، و"المشترك"، و"المتكافئ"، و"المتقارب"و

درج الّسلف على إرسالها كما لو كانت مصادرات قد اتّفق بشأنها، ومعلومة عند الجميع،  الوضوح؛ إذ

  .ال يحتاج إلى البرهنة عليها

كّشاف "و" لسان العرب"ونمثّل لذلك بالجدول التّالي اّلذي نستخرج فيه تعريفات كّل من 

  :للمصطلحات المذكورة سابقا" اصطالحات الفنون والعلوم

  حّده اإلصطالحّي في الكّشاف  لغة في لسان العربمفهومه   المصطلح

الّشبه 

  والمتشابه

الشِّْبُه والشََّبُه والشَّبِيُه الِمْثُل والجمع َأْشباٌه وَأْشَبه "

  ".الشيُء الشيَء ماثله

اسم فاعل من الّتشابه في الّلغة هو كون أحد "

 المثلين متشابها لآلخر بحيث يعجز الّذهن

  2".عن الّتمييز

  
الُمْشتَِبهاُت من األُمور الُمْشِكالُت والُمَتشابِهاُت "

  ".الُمَتماِثالُت وَتَشبََّه فالٌن بكذا والتَّْشبِيهُ التمثيل

 إن َأهل اللغة قالوا معنى ُمَتشابهًا يُْشِبُه بعُضه بعضاً "

في الَجْوَدة والُحْسن وقال المفسرون متشابهًا يشبه 

  ".في الطَّْعم ويختلففي الصورة  بعضه بعضاً 

وقيل . المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه"

إّال وجها واحدا  المحكم ما ال يحتمل من التّأويل

  3.".ما احتمل أوجها والمتشابه

  أَبو العباس عن ابن اَألعرابي وَشبَّه الشيءُ "

  ".بين شيء وشيء  إذا َأْشَكَل وَشبَّه إذا ساوى

 إّال برّده يستقّل بنفسهالمتشابه ما ال "

  4.".إلى غيره

  

  5.".بالتّأويلإالّ  الـمتشابه ما ال يدرى" قال وسأَلته... أَبو العباس عن ابن اَألعرابي"

                                                 
  .207ص  ".الّتعريفات): "الّشريف(جرجاني ال  1
  .1437ص . 2ج ". كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم: "الّتهانوي  2
  .ن ص. ن ج. ن م  3
  .ن ص. ن ج. ن م  4
  .ن ص. ن ج. ن م  5
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         عن قوله تعالى وأُتُوا به ُمَتشابهًا فقال ليس

من االْشتِباِه الُمْشِكل إنما هو من التشابُه الذي هو 

  ".بمعنى االستواء

إذا كان محتمال لمعنيين  قال اإلمام الّرازي الّلفظ"

وكان بالّنسبة إلى أحدهما راجحا وبالّنسبة 

فإن حملناه على الّراجح فهذا  إلى اآلخر مرجوحا،

  1.".هو المتشابه

المثل 

والمماثل 

  والمماثلة

المتفقين تقول نحُوه  في  ِإال أّما الـُمماثَلة فال تكون"

 كنحِوه وفقُهه كفقِهه ولونُه كلونِه وطعُمه كطعِمه

فِإذا قيل هو ِمثْله على اِإلطالق فمعناه أَنه يسدُّ 

    مسدَّه وِإذا قيل هو ِمثْـُله في كذا فهو ُمساٍو له

  ".في جهٍة دون جهةٍ 

في تمام الماهية،  المثل هو المشارك للّشيء"

في الّنوع  ثلة اّتحاد الّشيئينقالوا الّتماثل والمما

  2".أي في تمام الماهية

المثالن ما يسّد أحدهما مسّد اآلخر "

 كام الواجبة والجائزة والممتنعة،في األح

  3.".إلى ذاتيهما أي بالّنظر

المساواة 

  والمساوقة

في الِجْنس  الُمساواة تكون بين المختِلفين"

والمتَّفقين َألن التَّساِوي هو التكافـُُؤ في الِمْقدار 

  ".وال ينُقص ال يزيد

تستعمل فيما يعّم االّتحاد ... المساوقة"

في الّصدق فتشتمل  في المفهوم والمساواة

وهو عبارة ...األلفاظ المرادفة والمساوية

يتخّلف أحدهما ال  عن الّتالزم بين الّشيئين بحيث

  4.".في مرتبة عن اآلخر

  المشاكل

 َمانَـْنْد،: الّشكل بالفتح وسكون الكاف بالفارسّية"  ".الشَّْكُل بالفتح الشِّْبه والِمْثل"

وورد أيضا بكسر الّشين وهو كّل ما يعّد . أي مثل

  5".الئقا وجديرا وموافقا لشخص ما
  ".والُمَشاَكَلة الُموافَقة"

المتكافئ 

  والكفؤ

  6".لغة الّنظير المساوي... الكفؤ"  ".والَكِفيُء النَِّظيُر وكذلك الُكْفُء والُكُفوءُ "

الكفاءة بالفتح مصدر الكفؤ فهي لغة "  ".وَتكافَأَ الشَّْيئاِن َتماَثال وَكافَأَه ُمكافَأًَة وِكَفاًء ماثـََله"

  7".المساواة
حتى يكون مثله فهو ُمكاِفٌئ  وكلُّ شيٍء ساَوى شيئاً "

                                                 
  .1439ص . 2ج ". كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم: "الّتهانوي  1
  .1451ص . ن ج. ن م  2
  .ن ص. ن ج. ن م  3
  .1528ص . ن ج. ن م  4
  .1039ص . 1ج .ن م  5
  .1368ص . 2ج . ن م  6
  .1368ص  .جن . ن م  7
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  ".له

  المشترك

      .على ما عرفت المشترك يطلق على معنيين"  ".الشِّرَْكُة والشَّرِكة سواء مخالطة الّشريكين"

  1".وقد يطلق أيضا على مقابل الفارق

      المقاديراألعداد المشتركة والمتشاركة وكذا "  ".وهو الّنصيب األْشراُك أَيضاً جمع الشِّْرك"

  2".هي الغير المتباينة

المشترك ما وضع لمعنى كثير كالعين الشتراكه "  ".فَريضة ُمشتـَرَكة يستوي فيها المقتسمون"

 ومعنى الكثرة ما يقابل الوحدة. بين المعاني

  3".ال ما يقابل القّلة

  

طريق ُمْشتَـَرك يستوي فيه النّاس واسم ُمْشتَـَرك "

تشترك فيه معان كثيرة كالعين ونحوها فإنّه يجمع 

  ".معاني كثيرة

  الّنظير

النَِّظيُر الِمْثُل وقيل المثل في كل شيء وفالن "

ه ِإذا نََظر إِليهما النَّاِظُر رآهما نَِظيُرك َأي ِمثْـُلك ألَنّ 

  ".سواءً 

 على المثال مجازا وحقيقة عند أهل العربّية يطلق"

  4.".على أعّم منه

نظير الّشيء ما يكون مشاركا له أي لذلك "  ".النِّْظر والنَِّظير بمعًنى مثل النِّدِّ والنَِّديدِ "

       الّشيء في األمر الـمقصود منه، ويكونان

أي الّنظير وذلك الّشيء جزئيين مندرجين تحت 

  5.".شيء آخر

     نظير الّشيء ما يكون مشابها له في أمر،"

ولكن   .على المثال مسامحة وقد يطلق الّنظير

له ال مثال له  إذا قوبل بالمثال بأن يقال هذا نظير 

ال يراد به المثال بل يراد به أنّه نظير له أي شبيه 

  6.".له

  .للمصطلحات الّدالة على الّترادف "الفنون والعلوم كّشاف اصطالحات"و" لسان العرب"عيّنة من تعريفات : 7الجدول 

                                                 
  .1547ص. 2ج ". كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم: "الّتهانوي  1
  .ن ص. ن ج. ن م  2
  . ن ص. ن ج. ن م  3
  .1711ص . ن ج. ن م  4
  .1447ص . ن ج. ن م  5
  .1448ص  . ن ج. ن م  6
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كّشاف اصطالحات الفنون "و" لسان العرب"الّتعريفات الواردة في كّل من من المالحظ أّن 

كّل مصطلح، بل نراها في الغالب تجمع بين األمرين أو أكثر، لتعّرف  ، ال تضبط بدقّة حدود"والعلوم

لكن ما يمكن أن نستخلصه يتمّثل في وجود عالقات نستنبطها من تلك المصطلحات . الواحد بنظيره

         لذا نحاول في هذا المستوى. متوزّعا على أنماط عاّمة" الّترادف"، بحيث يكون وما فّسرت به

ونهتّم أساسا . كي نقترب أكثر من تعيين صارم لهذه األنماط. من البحث أن نحصر بعض هذه المفاهيم

الوصفّي للعالقات في جهازها " الّنصّ  - نظريّة المعنى"باألنواع األربعة من عالقات الّترادف الّتي تتبنّاها 

، ⊃، ترا⊂ترا، ترا:"بما يلي) Mel’čukملتشوك (والّتي يعّرفها ". الوظائف المعجمّية"المعجمّية الموسوم بـ

تعّين  ⋂، في حين أّن "أكثر اّتساعا"تعني  ⊃، "أكثر انحسارا"تعني ⊂مترادفات؛  - مترادفات وشبه[⋂ترا 

) ساعد(⋂ترااحترام؛ ) = إجالل(⊃تراإجالل؛ ) = احترام( ⊂ترارجاء؛ ) = أمل(ترا ]: تقاطعا في المعاني

نظريّة "ننتقي مّما سبق ما يهّمنا من المفاهيم الّتراثّية ويكون منسجما مع ما تتبنّاه  أي إنّنا. II".1أعان = 

، )رات(عالقة الّترادف بالّتطابق : وهي العالقات التّالية. ، باالعتماد على المنجز الّلغويّ "الّنصّ  - المعنى

، وعالقة )⊂ترا(، وعالقة الّترادف بالّتضّمن األقّل اّتساعا )⊃ترا(وعالقة الّترادف بالّتضّمن األكثر اّتساعا 

  .؛ الّتي نتناولها تباعا في الفقرات أدناه)⋂ترا (الّترادف بالّتقاطع 

1.1.3.1 : ّ ادفّا )ا.(  

وهو ما يعرف بالّترادف . أن يطابق الّلفظ لفظا آخر مطابقة تاّمة) ترا(يقصد بعالقة الّترادف بالّتطابق 

على الّشيء الواحد  إذ يطلق االسم. وتحصل هذه الظّاهرة في األصل بسبب تعّدد الّلهجات. التّامّ 

         وبتقادم الّزمن تستعمل الّلفظتان لتأدية ذات المعنى دون زيادة. بألفاظ مختلفة تخّص كّل لهجة

فإذا ورد . من أن يحاط به وما اجتمعت فيه لغتان أو ثالث أكثر: "وهو مذهب ابن جّني .أو نقصان

      فينبغي أن تتأّمل حال كالمه؛ - كأن يجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصيحتان–شيء من ذلك 

كون فإّن أخلق األمر به أن ت فإن كانت الّلفظتان من كالمه متساويتين في االستعمال، كثرتهما واحدة،

على ذينك الّلفظين؛ ألّن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان  قبيلته تواضعت في ذلك المعنى

    وقد يجوز أن تكون لغته في األصل إحداهما، ثّم إنّه استفاد األخرى. أشعارها وسعة تصّرف أقوالها

                                                 
1 « Syn, Syn⊂, Syn⊃, Syn ⋂ [synonymes et quasi-synonymes ; ⊂signifie « plus étroit », ⊃ signifie « plus large », 

tandis que ⋂ dénote une intersection des sens] : Syn (espoir) = espérance ; Syn⊂ (respect)= vénération ; Syn⊃ 

(vénération) = respect ; Syn ⋂ (seconder) = assister II. ». Igor MEL’ČUK: “paraphrase et lexique dans la théorie 

linguistique Sens-Texte, vingt ans après: (2e partie).” Cahiers de lexicologie. 1988- 2. Publié par Bernard 

QUEMADA. 1988. p 9. 
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بلغته  - ة واّتصال استعمالهالطول المدّ  –من قبيلة أخرى، وطال بها عهده، وكثر استعماله لها، فلحقت 

نظريّة "يشبه إلى حّد بعيد ما تتبنّاه . فتطابق الّلفظين بهذه الّصورة ينتج ترادفا حقيقيّا تاّما. 1."األولى

القائمة على الّترادف، واّلذي يرمز " الوظائف المعجمّية"، وتصّنفه ضمن الّنوع األّول من "الّنصّ  - المعنى

﴿: بما ورد في تفسير الفّراء لآليةونمثّل لهذا ). ترا(له بـ             ﴾ حيث يبّين . 7/البيّنة

" البَـَرى"، أّن العرب تستعمل "بـََرى"هي أم من " بـََرأَ "من  أ" البريّة"تأصيله لألصل في اشتقاق مفردة 

  :المجّردة التّاليةونرمز لهذه العالقة بالعبارة ". الّتراب"مرادفا تاّما لمفردة 

  ص) = س(ترا    :أ - )2

  :وهذه العبارة الّلسانّية المجّردة، تكافئها في المنجز من الّلسان العبارة التّالية

  الّتراب) = البَـَرى(ترا   :ب - )2

وإن أخذت : "يقول في ذلك. في االستعمال فالبرى والّتراب، هما لغتان تسّد إحداهما مسّد األخرى

  ، وشّر ىبفيه البرى، وحّمى حيبر : رب تقولسمعت الع. الّتراب: غير مهموزة، والبرى كانتمن البَـَرى  

   ونجد نفس ظاهرة الّترادف بالّتطابق، في استعمال مفردات تبدو متضاّدة . 2."ىما يرى، فإنّه خيسر 

لك من المنجز وتمثيل ذ. لكن مع الّتحييد الّسياقّي، تستعمل استعمال المترادفات التّاّمة في األصل

  :الّلغوّي الّتراثّي خاّصة في باب القراءات كما يلي

 ﴿   :أ - )3       ﴾ 14/ األنفال.  

   ﴿ :ب -       ﴾3 14/ األنفال .  

          وهي عالقة الّترادف ". ذلك"في قراءة عبد الّله بن مسعود مرادفة لـ" هذا"حيث تستعمل 

        إلى أخرى، القائمة على المطابقة مع الّتحييد الّسياقّي، الّتي نرمز األدوات الّنحويّة من قراءةفي 

  :لها بالوظيفة المعجمّية التّالية

  هذا) = ذلك(ترا   :أ - )4

                                                 
  .373ص . 1ج. 1999. 4ط . الهيئة المصريّة العاّمة للكتاب. تحقيق محّمد علي الّنّجار". الخصائص: "ابن جّني  1
  .282ص . 3ج ". معاني القرآن: "الفّراء  2
  .قراءة عبد الّله بن مسعود  3
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: بما يلي) هـ 207.ت(وقد بّررها الفّراء . وهذه العالقة سليمة ويسمح بها االستعمال في لغة العرب

       أال ترى  .يصلحان في كّل كالم إذا ذكر ثّم أتبعته أحدهما باإلخبار عنه" ذلك"و" هذا"ألّن قوله "

    ؛"هذا"قد بلغنا ذلك، وقد بلغنا هذا الخبر، فصلحت فيه : قد قدم فالن؛ فيقول الّسامع" أّنك تقول

النقضائه، والمنقضي  " ذلك"ه، وصلحت فيه قد قرب من جوابه، فصار كالحاضر اّلذي تشير إلي ألنّه

وليس يخفى في هذا وعي الّنحاة . 1"."هذا" "ذلك"ولو كان شيئا قائما يرى لم يجز مكان . كالغائب

العرب القدامى بمنزلة الّتحييد الّسياقّي ودوره في بناء الّترادف؛ إذا ما نظر للّغة من جانبها الّتواصلّي القائم 

إذ المثال المنتقى يبّين أّن المتكّلم في سياق . ّشاهد يلمس هذه الظّاهرة بوضوحوال. فعال باالستعمال

، يسقط )الحوار في هذا المقام، حيث تكون العالقة بين جملة االستفهام وجملة الجواب(مخصوص 

  ؛ ليستعملها في الّتعبير عن المعنى الواحد، )ال يجهلها وهي فروق(عمدا الفروق بين دالالت األلفاظ 

  .كما لو كانت أبداال جريديّة مترادفة تمام الّترادف

2.1.3.1 : ّا ا ّّ ادفّا )ا⊂.(  

نقصد بعالقة الّترادف بالّتضّمن األكثر اّتساعا، اشتمال حقل داللّي للفظة بعينها لحقل داللّي للفظة 

أحد  األّول الُمْحَتِضُن معنى عاّما، يكونبحيث يؤّدي الّلفظ . أي أن يتضّمن الّرديف رديفه. أخرى

أي أن تكون سمات الّلفظ الثّاني الّداللّية .مقّوماته نواة معنويّة صغرى يمثّلها الّلفظ الثّاني الُمْحَتَضنُ 

المقصود . وبعبارة أخرى، هو نوع من الّترادف الجزئيّ . جزًءا من مكّونات الحقل الّداللّي لّلفظ األّول

لفظان في سمة داللّية دنيا تمثّل قوام الّلفظ األّول في كلّيته؛ وفي ذات الوقت تمثّل جزًءا منه أن يلتقي 

     والمالحظ أنّه في الّلسان الطّبيعّي ال يمكن فصل هذه المعانم بدقّة متناهية،. من قوام الّلفظ الثّاني

ّيدون في الغالب األعّم بل يخضع في تعيينها إلى الحدس سواء من قبل مستعملي الّلسان اّلذين يح

          ،"مترادفات"مسألة الفويرقات المعنويّة الممّيزة بين األلفاظ فيقبلون األبدال المعجمّية بما هي 

في معاملتهم الّلسان منحى االستعمال  اّلذين ينحون" مدرسة موسكو الّداللّية"أو من قبل الّلسانيين في 

هي في األصل عالقة منطقّية يصطلح عليها الّتراث " الّترادفّية" ويبدو لنا أّن هذه العالقة. الواقعيّ 

  :ويمكن الّتمثيل لها بالّترسيمة التّالية". االستغراق"ـــب

  

                                                 
  .10ص . 1ج ".معاني القرآن: "الفّراء  1
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  . ففي هذه الحالة يمكن استبدال أحد الّلفظين باآلخر في سياق معّين، للّداللة على نفس المعنى

ونمثّل لذلك . لما يحمله الّرديف ورديفه من تكافؤ أدنى في الّداللة بسبب احتضان أحدهما لآلخر

  :للّتهانوي" كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم"باألنواع التّالية المستقاة من 

  النّاطق = )اإلنسان (⊃ترا   :أ - )5

  الكاتب = )المنشئ ( ⊃ترا  :ب -   

  الفصيح = )المتكّلم ( ⊃ترا  :ت -   

  الفصيح = )اإلنسان( ⊃ترا  :ث -   

  الكاتب = )النّاطق( ⊃ترا   :ج -   

  الفصيح = )النّاطق( ⊃ترا   :ح -   

        .اختالفا بين الّذات والّصفةيكون االختالف بين الّلفظتين المترادفتين ) أ - 5( ففي المثال

         . االختالف بين الّصفة وصفة الّصفة) ت - 5(وفي . االختالف بين الّصفات) ب - 5(وفي 

     . االختالف بين الجزء والّصفة) ج - 5(وفي . االختالف بين الّذات وصفة الّصفة) ث - 5(وفي 

وفي كّل هذه األنواع . بين الجزء وصفة الّصفة كونفإّن االختالف بين المترادفتين ي) ح - 5(وأّما في 

والمسوّغ الستعمال  . أي إّن داللتها أعّم وأشمل من داللة الثّانية. المذكورة تحتضن الّلفظة األولى الثّانية

 . إلى التقائهما في سمة داللّية دنيا مشتركة بينهما كال المفردتين لتسّد إحداهما مسّد األخرى يعود

  .في سياقات تخاطبّية معيّنة ل الكالم يتعّمد غّض الطّرف عن الفروق الّداللّية القائمة بينهماوألّن مستعم

تنّص على منزلة الّسياق في الوضعيّة " الّنصّ  - نظريّة المعنى"ويجدر الّتذكير في هذا المقام بأّن 

  ويكون اعتبار. ناحيةبحيث يكون مقياس المعنى خاضعا لحدس مستعمل الّلغة من . الّتواصلّية الفعلّية

 )⊃ترا" (األكثر اّتساعا"تمثيل لعالقة الّترادف باالحتضان : 2الّترسيمة 

 لفظ ُحمَْتِضنٌ 

لفظ 
 ُحمَْتَضنٌ 
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، اّلذي يقتضيه المقام الّتواصلّي 1"الّتحييد الّداللّي الّسياقيّ "بمبدأ ) Mel’čukملتشوك (ما يصطلح عليه 

أي متكافئة دالليّا،  غالبا ما نقدر على بناء أقوال شارحة شبه دقيقة،: "في ذلك يقول. من ناحية ثانية

لكّنها (ليست متكافئة مطلقا  - عبارات، بنى تركيبّية إلخعجممات،  - انطالقا من وحدات لسانّية 

ففي سياق مخصوص، . وهذا ناتج عن الّتحييد الّداللّي الّسياقيّ ). تتشارك، بالطّبع، في جزء داللّي هامّ 

المقام (= لسانيّا - أو ورا) اختيار الوحدات المعجمّية، والبنى الّتركيبّية الخاّصة، إلخ (=ليكن لسانيّا 

، وحدتان معجميّتان أو تركيبان من هذا القبيل متضاّدان دالليّا، يفقدان سمتهما )س المعنيّ المحسو 

      " المقطوعة"نفس ) تقريبا(يضفيان على الملفوظ المعنّي  - دون أن يصيرا متكافئين - الّتضاّديّة و

ّية بين األلفاظ المترادفة وهذا يعنى أّن المتخاطبين يعمدون عادة إلى تحييد الفروق الّدالل. 2."من المعنى

" أقوال شارحة"باالحتضان األكثر اّتساعا، وحّتى بين األلفاظ غير المترادفة أصال، للحصول على 

  .متكافئة أو شبه متكافئة

3.1.3.1 : ّا ّا ّّ ادفّا )ا⊃.(  

ويكون فيها اعتبار الّلفظ . الّترادف باالحتضانتمثّل هذه العالقة الّترادفّية الوجه الثّاني من عالقتي 

   ونمّثل). الُمْحَتِضنُ (هو المنطلق اّلذي يمكن استبداله في سياق ما بالّلفظ األّول ) الُمْحَتَضنُ (الثّاني 

  :له بالّترسيمة التّالية
  

  

                                                 
1 La neutralisation sémantique contextuelle. 
2 « Souvent, on peut construire des paraphrases (presqu’) exactes, c'est-à-dire sémantiquement équivalentes, à 

partir d’unités linguistiques – lexèmes, phrasèmes, constructions syntaxiques ect.- qui ne sont pas du tout 

équivalentes (mais qui partagent, bien entendu, une partie sémantique importante). Cela est dû à la 

NEUTRALISATION SÉMANTIQUE CONTEXTUELLE. Dans un contexte particulier, qu’il soit 

linguistique (= le choix d’unités lexicales, de constructions syntaxiques spécifiques, ect), ou extra-linguistique (= 

une situation concrète dont il est question), deux unités lexicales ou deux constructions qui, comme telles, 

s’opposent sémantiquement, perdent leur caractère oppositif et –sans devenir équivalentes- apportent à 

l’énoncé en question (à peu près) le même « morceau » de sens. ». Igor MEL’ČUK: “paraphrase et lexique dans 

la théorie linguistique Sens-Texte, vingt ans après: (1e partie).” Cahiers de lexicologie. Vol LII. 1988-1. Publié 

par Bernard QUEMADA. 1988. p 12. 

 لفظ ُحمَْتَضنٌ 

  )⊂ترا( "األقّل اّتساعا"تمثيل لعالقة الّترادف باالحتضان : 3الّترسيمة 

 لفظ ُحمَْتِضنٌ 
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مع مراعاة مبدأ . ويعني ذلك أنّه يمكن أن نستبدل لفظا ما بلفظ آخر طيفه الّداللّي أشمل منه

كّشاف اصطالحات الفنون "ونورد هذه األمثلة المأخوذة من . المذكور آنفا" الّتحييد الّداللّي الّسياقيّ "

  :المعجمّية القائمة على عالقة الّترادف باالحتضان األقّل اّتساعاللّتهانوي لتبيين هذه الوظيفة " والعلوم

  اإلنسان )=النّاطق( ⊂ترا      :أ -  )6

  المنشئ ) =الكاتب( ⊂ترا   :ب -     

  المتكّلم = )الفصيح(⊂ترا   :ت -     

  اإلنسان ) =الفصيح( ⊂ترا   :ث -     

  النّاطق ) =الكاتب( ⊂ترا   :ج -     

  النّاطق  ) =الفصيح(	⊂ترا   :ح -     

        .يكون االختالف بين الّلفظتين المترادفتين اختالفا بين الّصفة والّذات) أ - 6( ففي المثال

         . االختالف بين صفة الّصفة والّصفة) ت - 6(وفي . االختالف بين الّصفات) ب - 6(وفي 

    . االختالف بين الّصفة والجزء) ج - 6(وفي . االختالف بين صفة الّصفة والّذات) ث - 6(وفي 

  .فإّن االختالف بين المترادفتين يكون بين صفة الّصفة والجزء) ح - 6(وأّما في 

ويمكن أن يشمل هذا الّنوع من الّترادف، األلفاظ شبه المتكافئة، وكذلك األلفاظ غير المتكافئة 

إذ إّن مبدأ ". المتباين"طلح وهي تلك الّتي وسمت في لسان العرب بمص. دالليّا في أصل الوضع

        الّتحييد الّداللّي يمّثل مصفاة يطرح بها المتخاطبون كّل الفروق الّداللّية الممكنة بين الّلفظتين 

  .في سياقات مخصوصة

1.3.1 .4:  طّ ادفّا ) ا⋂.(  

بالمماثلة بين لفظين من جهة دون جهة تمثّل عالقة الّترادف بالّتقاطع صنوا لما يصفه لسان العرب 

. إلى اشتراك الّلفظين في بعض الّسمات الّداللّية، وافتراقهما في بعضها اآلخر ويرجع ذلك. أخرى

  :ونمثّل لذلك بالّترسيمة التّالية

  

  
  

  
 ).⋂ترا (تمثيل لعالقة الّترادف بالّتقاطع : 4الّترسيمة 
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مخصوص استبدال لفظة بأخرى لمشاركتها إيّاها بعض الّسمات  ويعني هذا أنّه من الممكن في سياق

والمرجع في ذلك يبقى حدس . في مطلق المعنى المفرد لكليهما متضاّدتين الّداللّية، حّتى وإن كانتا

ويدخل ضمن هذا الّصنف من الّترادف ما يصطلح عليه . المتكّلمين وتحييدات الّسياق للفروق الّداللّية

" كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم"ونمثّل له باألنواع التّالية المأخوذة من . العرب بالمشترك في لغة

  :للّتهانوي

  زيد، عمرو) = اإلنسانّية(⋂ترا      :أ - ) 7

  إنسان، فرس) = الحيوانّية(⋂ترا    :ب -     

  ذراع من خشب، ذراع من ثوب) = الطّول( ⋂ترا    :ت -     

  إنسان، حجر) = الّسواد( ⋂ترا    :ث -     

  زيد، عمر) = بنّوة بكر(  ⋂ترا     :ج -     

  األرض، الهواء) = الكريّة( ⋂ترا      :ح -     

  سطح كّل فلك) = نفس البعد( ⋂ترا      :خ -     

  األجاجين) = نفس األطراف( ⋂ترا      :د -     

اللّفظّي، أفردت لها العرب مصطلحات فهذه المترادفات بالّتقاطع، تقوم على أنواع من االشتراك 

     يكون االشتراك ) أ - 7(ففي المثال : مخصوصة حسب العالقة المنطقيّة الّرابطة بين الّرديف ورديفه

يشترك المترادفان في الجنس، ويسّمى اشتراك ) ب - 7(وفي . بين المترادفين في الّنوع ويسّمى المماثلة

       يشتركان) ث - 7(وفي . العرض الكّمّي، ويسّمى اشتراك ماّدةيشتركان في ) ت - 7(وفي . مجانسة

. يشتركان في اإلضافة، ويسّمى اشتراك مناسبة) ج - 7(وفي . في العرض الكيفّي، ويسّمى اشتراك مشابهة

في الوضع  يشتركان) خ - 7(وفي . يشتركان في الّشكل، ويسّمى اشتراك مشاكلة) ح - 7(وفي 

    .الّتهانوي. (في األطراف، ويسّمى اشتراك مطابقة يشتركان) د - 7(وفي . المخصوص، ويسّمى موازنة

أنّها متحّدرة عن علم المنطق،  وبّين من خالل هذه الّتسميات ألنواع الّترادف بالّتقاطع ).1547. 2ج 

. 1الخمسإذ إّن هذه الّتقسيمات تعتمد ما يعرف في المنطق الّصورّي بالتّعريف بالكلّيات . وليس عن اللّغة

                                                 
منطق (واسما إيّاها بمبحث الّتصّورات " األرغانون"في األصل بّينها في كتابه ) م.ق322 - م.ق 384(الكّليات الخمس من وضع أرسطو  1

؛ وتعتمد لتحديد ماهية )م305- م233( كما تعرف أيضا بمقوالت فرفوريوس). منطق القضايا(مبحث الّتصديقات  ، اّلذي يقّدمه على)الحدود

. أي الّتعريف بالحدّ . وهو مبحث موضوعه األلفاظ ودالالتها، والمقصد منه وضع الحدود. األشياء في المبحث المنطقّي الموسوم بالّتصّورات
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  .وهي الجنس والّنوع والفصل الّنوعّي والخاّصة والعرض العامّ 

  .ا"  ادف": 2.3.1

. األلفاظ يلحق الجمل، بسبب ترّكبها في األصل من األلفاظ بعد العقد والّتركيب" التّرادف"كما يلحق 

        المسألة، فلم يعرضعن  من أّن الّتراث الّنحوّي العربّي في مستواه الّنظرّي قد سكت وعلى الّرغم

إّال أّن الجانب . لها بالّدرس أو اإلشارة؛ خضوعا للقانون العاّم الّذي يحصر الّترادف في األلفاظ المفردة

      ، إذ اعتمد"الّتفسير"ويظهر األمر خاّصة في المؤلّفات المعجمّية وكتب . العملّي منه لم يهمل ذلك

ترتكز على الجمل التّاّمة من حيث " أقوال شارحة"ها المختلفة على في شرح ألفاظ المعاجم وبيان دالالت

وكذا األمر في كتب الّتفسير المعتمدة مدّونة لهذا البحث حيث يفّسر المعنى القرآنّي بجمل تاّمة . الّتركيب

   غّية،والالّفت للّنظر فيها أّن المعنى الواحد يعّبر عنه بجمل مختلفة تحّقق نفس القيمة اإلبال. الّتركيب

بين الجمل " الّترادف"ونعّد هذا الّتكافؤ بينها من قبيل . وإن اختلفت في ألفاظها وعباراتها وبناها الّنحويّة

من باب  ونقتصر في هذا المستوى. تجّوزا؛ إن أسقطنا الحّد التّراثّي اّلذي يحصر هذه الظّاهرة في األلفاظ

ونجلي فيه  1نوع أّول نصطلح عليه بالّترادف القوليّ : لجمليّ االختزال على تبيين ثالثة أنواع من التّرادف ا

نبرز فيه دور القيمة اإلبالغيّة للملفوظ  2ونوع ثان نسمه بالّترادف اإلبالغيّ . في تكافؤ الجمل دور الّتركيب

 المقام ، ننّص فيه على دور3الّسياقيّ  - ونوع ثالث ننعته بالتّرادف الوضعيّاتيّ . في إنشاء الّتكافؤ بين الجمل

  .في بناء جمل متكافئة

1.2.3.1: ّادف اّا.  

على ظاهرة  ، المستعمل للّداللة" proposition"ننعت الّترادف بالقولّي، نسبة إلى المفهوم األعجمّي 

    وهو ذو أصول منطقّية، يستخدم في منطق القضايا؛ ويستعمل . اإلسناد في بناء الجمل بناء نحويّا

ففي حين يقصد بالقضايا في علم المنطق الّصورة . المقّدمات استعماال مخصوصافي وصف تركيب 

من موضوع ومحمول والقابلة لالنعكاس، والمقيسة بمعيار الّصدق والكذب؛  الّتركيبّية المجّردة المكّونة

 فإنّه في الّنحو يستعمل لوصف صورة تركيب الجملة تركيبا إسناديّا، يتكّون من مسند ومسند إليه،

                                                                                                                            
  .رجات الّتعريف بالحدّ والكّليات الخمس هي الّتي تعّين د

1 La synonymie propositionnelle.  
2 La synonymie informationelle.  
3 La synonymie situationelle- contextuelle. 
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      )Milićevićميلوزوفيتش (وهو ما تعّرفه . ويكون غير قابل لالنعكاس، وال يقاس بمعيار الماصدق

في بعض  ضتين إحداهما لألخرى على األقلّ تعّد جملتان متكافئتين قوليّا إذا كانتا معوّ : "كما يلي

القولّي، الّتكافؤ بين الجمل المختلفة وعليه فإنّنا نقصد بالّترادف . 1."الّسياقات، دون تغيير معنى الّنصّ 

بحيث يمكن لجملة ما أن تسّد مسّد جملة أخرى في سياق معّين لتماثلهما . من حيث نوع اإلسناد فيها

ويعني ذلك أّن الّترادف القولّي يقوم باألساس على البدائل الجدوليّة . في طبيعة اإلسناد القائمتين عليه

  .ط تناظر البنيتين اإلسناديّتين للجمل المتكافئةالمترادفة، وذلك على اعتبار شر 

ويكون ذلك من قبيل أن نعيد صياغة جملة قائمة على إسناد فعلّي بأخرى تختلف عنها في بعض 

لها، " األقوال الّشارحة"ونمثّل لذلك باآلية التّالية و. األلفاظ لكن تماثلها من حيث إسنادها الفعليّ 

  :الواردة في بعض كتب الّتفسير

﴿  :أ -  )8       ﴾ 3/ البقرة.  

  2.يديمون الّصالة   :ب -     

  3.يعّدلون أركانها ويحفظونها   :ت -     

  4.يفعلون الّصالة   :ث -     

  5.يأتون بالّصالة    :ج -     

   فالمالحظ في هذا المثال أّن المفّسر في إنتاجه ألقوال شارحة آلي القرآن، يعمد إلى الحفاظ 

وغاية ما يمّيز به جملته عن الجملة . بل يحافظ على نفس أركان القول .على نفس الّنوع من اإلسناد

أيضا على الّصيغة  بل يحافظ. المنطلق يتمثّل في إبدال الفعل المنطلق بفعل آخر يؤّدي في نظره معناه

. متواترة بكثرة في كتب الّتفسير" األقوال الّشارحة"في صناعة  وهي طريقة. الّصرفّية للفعل المبدل

" الّنصّ  - نظريّة المعنى"ما تصطلح عليه  ونالحظ أيضا أّن هذه الطّريقة في بناء األقوال الّشارحة تماهي

                                                 
1 « Two sentences are taken to be propositionally equivalent if they are substitutable in at least some contexts, 

without changing the meaning of the text. ». Jasmina Milićević: « semantic equivalence rules in meaning-text 

paraphrasing ». 2007. p 11. 
  .253ص . 1ج ". الجامع ألحكام القرآن: "القرطبي  2
  .89ص . 1ج". الحاشية على تفسير القاضي البيضاوي: "شيخ زاده  3
  .41ص ". الكريم الّرحمان في تفسير كالم المّنانتيسير : "الّسعديّ   4
  .ص. ن. م.ن  5



 

 

 66 ا اّول: اّولاب 

 :الّتي تّتخذ الّصورة المبّسطة التّالية، 1"قاعدة الّتكافؤ الّتركيبّي العميق للعجمات"بـ

  ) ]ف[عج( ⋂ترا ≡   ]ف[عج   :أ -  )9

مسّد العجمم " القول الّشارح"في ) ) ]ف[عج( ⋂ترا(حيث يمكن أن يسّد مرادف العجمم الفعلّي 

  . في الجملة المنطلق) ]ف[عج(الفعلّي 

2.2.3.1: ّادف اّا.  

بحيث . عن المعنى العاّم للجملة المنطلق جملتين أو أكثر في الّتعبيرنقصد بالّترادف اإلبالغّي التقاء 

ويتمّثل . تربط سمة القدرة على الّتعبير عن نفس القيمة اإلخباريّة بين الجمل المتكافئة من جهة اإلبالغ

ويكون ذلك بغّض الّنظر ". المخبر به"و" المخبر عنه"ذلك في تصّرف مستعمل الكالم في كيفيات بناء 

إذ يمكن أن تكون الجملة المنطلق فعلّية اإلسناد ويكون . طبيعة اإلسناد اّلذي تقوم عليه كّل جملة عن

  ومثال ذلك من المدّونة الّتفسيريّة الّنماذج التّالية. والعكس يستقيم. ذا إسناد اسميّ " قولها الّشارح"

  :منها اإلسناد الفعلّي، واإلسناد االسميّ . الّتي يتحّقق فيها الّترادف اإلخبارّي بأنواع من اإلسناد مختلفة

﴿   :أ -  )10          ﴾ 10/ األعراف .  

  2.قّل شكرهم   :ب -      

  3.أكثرهم قليل الّشكر   :ت -      

  4.شكركم قليل   :ث -      

 5.شكركم اهللا قليل   :ج -      

تختلف بناها الّتركيبّية " أقوال شارحة"بصياغة  فالمالحظ في هذه األمثلة أّن الّشّراح قد فّسروا اآلية

. ؛ تّمت المحافظة على البنية الّتركيبّية الفعلّية األصلّية)ب - 10(ففي المثال  .من حيث نوع اإلسناد

لآلية في بنى مختلفة عن البنية الّتركيبّية " األقوال الّشارحة"وأّما في باقي األمثلة فقد صاغ المفّسرون 

                                                 
1 Lexical deep-syntactic equivalence rule: (lexical DSyntEqRule). 

  .35ص . 2القسم . 8ج". تفسير الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 2
  .262. 6ج". تفسير القرآن العظيم:" ابن كثير 3
  .172ص . 3ج". علم الّتفسيرزاد المسير في : "الجوزي 4
  .35ص . 2القسم . 8ج . ن م 5
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وتّم ذلك . إذ إنّهم قد حّولوا الّتركيب اإلسنادّي الفعلّي إلى تركيب إسنادّي اسميّ  .قللجملة المنطل

" الّنصّ  - نظريّة المعنى"وهي عملّية إسماء يمثّل لها في  .بإبدال الفعل بمصدر مشتّق من نفس جذره

  :التّالية ، في صورتها المجّردة بالوظيفة المعجمّية

  0ا) = س(0ف   :أ -  )11

بواسطة تعويض المتغّيرات باأللفاظ المنجزة  - الّصورة المجّردة للوظيفة المعجمّية، الّتي نحّولها هذه 

  : للّتعبير عن المثال الوارد بالعبارة التّالية - فعال

  .ُشْكرٌ ) = َشَكرَ ( 0ف   :ب -  )11

اد يحمل تبدأ بفعل عم" أقوال شارحة"كما يمكن أن تتّم إعادة صياغة الجملة المنطلق في قالب 

أََمَر للّداللة (نفس العمل الّلغوّي اّلذي تحّققه الجملة المنطلق، أي الفعل الّدال على الّصيغة الّصرفّية 

 ، يضاف إليه الحدث اّلذي يحّققه فعل الجملة المنطلق باستعمال ظاهرة اإلسماء، )على صيغة األمر

      باستعمال" ٱْدُعوهُ : "ح عبارةومثال ذلك شر . أي اشتقاق المصدر من نفس جذر الفعل المنطلق

  :وهو ما نمّثل له بالعبارة التّالية]. الّدعاء+ أََمَر : [هذه البنية

  ]0ا+ أمر ) = [ٱْدُعوهُ ( 0ف   :ت -  )11

  :ولتفصيل هذه المسألة بصورة أكثر دقّة نورد األمثلة التّالية

﴿   :أ -  )12           ﴾ 56/ األعراف.  

  1.أمر بأن يكون الّدعاء خوفا وطمعا   :ب -      

  2.أمر بأن يكون اإلنسان في حالة ترّقب وتخّوف   :ت -      

  3.وطمعا... خوفا... أمر بدعائه   :ث -      

  4.أمر بأن يكون اإلنسان في حالة تقّرب وتحّرز وتأميل   :ج -      

                                                 
  .857ص. 1ج". بدائع الفوائد): "ابن قّيم(الجوزيّة  1
  .250ص. 9ج". الجامع ألحكام القرآن: "القرطبي 2
  .292ص ". تيسير الكريم الّرحمان في تفسير كالم المّنان: "الّسعديّ  3
  .40ص.3ج ". آنالجواهر الحسان في تفسير القر : "الثّعالبي 4
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 اّلذي الّلغويّ  والعمل معناها إلى" ٱْدُعوهُ "راد شرحها إذ المالحظ هنا أّن الّشّراح قد فّككوا العبارة الم

           القائم الحدث يحّدده اّلذي والمعنى باألمر، المعروف الّلغويّ  العمل: (وهما اآلية في تنجزه

 تؤّدي نفس المحتوى اإلخبارّي لآلية وتختلف عنها " أقوال شارحة"ووقع بذلك إنتاج ). في المصدر

 ت، ب، - 12(ولئن بدا اشتقاق أقوال شارحة خبريّة . واألسلوب البالغّي المعتمدمن حيث الّتركيب 

قد يطعن في مدى مصداقّية الّتكافؤ وقد اختلف ) أ - 12(انطالقا من قول مشروح إنشائّي ) ج ث،

    وال يرى تناقضا مانعا الشتقاق القول الّشارح. األسلوبان؛ فإّن الّتراث الّتفسيرّي يحّيد هذه المسألة

ولعّل اعتبارهم اآلية منطلق االشتقاق من باب القول المحكّي هو ما يشّرع عندهم . على هذه الّصورة

  .وهو أمر كثير الّتواتر في مصّنفات الّتفسير. هذا الّنوع من الّتكافؤ

  .اّّ اّّ   اّادف :3.2.3.1

     ما نفس المعنى اإلخبارّي لملفوظ  ملفوظتأدية " الّترادف الوضعيّاتّي الّسياقيّ "نقصد بمفهوم 

     أي إنّنا ننظر في ترادف الجمل من الّزاوية الّتداوليّة. آخر بحكم الوضعّية الّسياقّية الّتي يردان فيها

     بما هي مخّصصة للملفوظ تخصيصا مقاميّا وبالغيّا، بعد أن كنّا نظرنا إليها في الفقرتين الّسابقتين 

  :ولتبيين هذا الّنوع نورد األمثلة التّالية. اإلبدال الّلفظّي والّتحوير الّتركيبيّ من جهتي 

﴿     :أ -  )13        ﴾ 2/ النّبأ.  

  1.أَ عن الخبر الكبير   :ب -       

  2.أَ يتساءلون عن النّبإ العظيم   :ت -       

  3.يتساءلون عن الخبر العظيم   :ث -       

  4.يتساءلون عن الخبر العظيم الّشأن   :ج -       

  5.يتساءلون عن النّبإ العظيم   :ح -       

                                                 
  .5ص . 22ج".الجامع ألحكام القرآن: "القرطبيّ  1
  .4ص . 30ج". روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والّسبع المثاني): "األلوسي(البغدادي  2
  .309ص . 12ج". اإلعراب المفّصل لكتاب اهللا المرّتل): "عبد الواحد(صالح بهجت  3
  .757ص ". فسير الميّسرالتّ ): "حسين رضا محّمد(أبو العال  4
  .403ص . 8ج". تفسير البحر المحيط): "أبو حّيان محّمد بن يوسف(األندلسّي  5
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، أنّها تعتمد في تكافؤ معناها مع اآلية المذكورة "األقوال الّشارحة"إذ المالحظ في هذه األمثلة من 

 سياق الحال يتمّ  صّ ففيما يخ: على أمرين اثنين هما سياق الحال من جهة ووضعية القول من جهة ثانية

ويبدو ذلك من خالل ربط . تفسير اآلية بالّنظر إلى ترابطها مع ما سبقها في سياق الّنّص ترابط إحالة

﴿بين عبارة اآلية الثّانية  بعض المفّسرين ربط تعّلق         ﴾  والفعل يتساءلون في جملة اآلية

﴿األولى      ﴾ .أكثر الّنحاة أّن قوله: "وهو ما يبيّنه الثّعالبي بما يلي :﴿        ﴾ 

القولين "وهو األمر اّلذي يفّسر بناء كّل من القرطبّي واأللوسّي البغدادي لذينك  .﴾"1﴿متعّلق بـ 

استفهام مجاراة لسياق حال اآلية األولى قد ترّكبا تركيب ) ت - 13(و) ب - 13(فالمثاالن ". الّشارحين

ونالحظ أّن القرطبّي قد . من حيث عملها الّلغوّي ومقّوماتها البالغّية الّتي يقتضيها سياق العقد والّتركيب

 .أّما باقي األمثلة فقد نحت نحوا آخر. أسقط الفعل يتساءلون، في حين أثبت البغدادّي ذلك في شرحه

غير مبنّية على تركيب االستفهام؛ بوصف أّن وضعّية " أقوال شارحة"اج إلى إنت إذ عمد المفّسرون

﴿ الخطاب تطلب إجابة بعد ذكر االستفهام في اآلية األولى      ﴾ . فعّدوا اآلية الثّانية جملة

بوصف  بما يقتضيه المقام؛" يتساءلون"وكّرروا الفعل . ولذلك فصلوا. جواب منقطعة تركيبيّا عن األولى

: قال الّزّجاج: "للّزّجاج 2وهو رأي ينسبه الثّعالبيّ . أّن جملة الجواب جملة فعلّية مختزلة نواتها اإلسناديّة

﴿: الكالم تاّم في قوله      ﴾ يتساءلون : أن يجيب مجيب فيقول ثّم كان مقتضى القول     

" األقوال الّشارحة"وبالتّالي فإّن . 3."إيجاز القرآن وبالغتهفي القرآن اقتضاها  وله أمثلة. عن النّبإ العظيم

، قد بنيت على الّترادف من جهة وضعّية )ح - 13(و) ج - 13(و) ث - 13(الواردة في األمثلة 

مقتضى "وهو اّلذي يصطلح عليه الثّعالبّي بعبارة . أي بالّنظر إلى المقام الحوارّي للخطاب. الخطاب

  ".القول

                                                 
  .541ص ". الجواهر الحسان: "الثّعالبي 1
انية من سورة الّنبإ يبدو أّن هذا الّتخريج لم يصغ بلفظ الّزّجاج وعباراته؛ ولكّنه من وضع الثّعالبّي حسب قراءته لتفسير الّزّجاج لآليتين األولى والثّ  2

 ﴿: قوله عّز وجلّ : "ال تركيبّياألّن الّتحقيق يبّين أّن الّزّجاج قد تناول المسألة تناوال بالغّيا أكثر منه تناو ". معاني القرآن وإعرابه"في كتابه    ﴾  

 :ثّم بّين فقال. أّي شيء زيدٌ : عن أّي شيء يتساءلون، فالّلفظ لفظ االستفهام، والمعنى تفخيم القّصة كما تقول والمعنى[...] أصله عن ما يتساءلون 

﴿        ﴾ .وفي الحقيقة. 271ص  ،5ج.1988. 1عالم الكتب ط" معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج." قيل هو القرآن، وقيل عن البعث  

    المتمّثل" مقتضى القول"لم يجانب الثّعالبّي رأي الّزّجاج المتمّثل في تمام الكالم باآلية األولى، وعّد الثّانية استئنافا لها يفرضه ما يصطلح عليه بـ

  .فهام وجملة الجوابفي عالقة االقتضاء بين جملة االست
  .541ص ". الجواهر الحسان: "الثّعالبي 3
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   . ا اّول: 4.1

في الّتراث الّلسانّي " القول الّشارح"حاولنا في هذا الفصل األّول من البحث أن نقارب مفهوم 

فاستعرضنا أغلب اآلراء . إطار محاولة تأصيل هذا المفهوم على حدوده، في وذلك للوقوف. العربيّ 

     .ذلك بما يمكن استنباطه من المنجز الّلغويّ  وحاولنا عضد. الّنظريّة المبثوثة في كتب الّنحو والّلغة

  إليه من عفويّة  في الحدود المفهومّية الحديثة والّترجمات العربّية للمصطلح، وما تحيل ثّم ثنّينا بالّنظر

في األصل إلى اختالف المنطلقات  وهو أمر راجع. في اختيار العبارة، أو في الحّد المفهوميّ 

        "القول الّشارح"وتبّين لنا طّي فقرات هذا البحث أّن . اإلبستيمولوجّية المسّيرة للّتفكير الّلسانيّ 

أن يقع تناوله في إطار قضّية  من زاويتي المنجز الّتراثّي العربّي، والمنجز الّلسانّي الغربّي؛ يفرض

       واستعرضنا ما تيّسر من أنواع الّترادف، مقاربين. لذلك فّصلنا القول في هذه المسألة". الّترادف"

وهو األمر . ما يرشح عن المدّونة الّتراثّية مع وظيفة الّترادف المعجمّية الّتي تقّرها الّنظريّة عماد البحث

     ينصّب " الّترادف"هو نمط من أنماط " القول الّشارح"أّن  اّلذي أوصلنا إلى الوقوف على اعتبار

الواحد المحّصل في ذهن " المعنى"على الجمل المختلفة معجما وتركيبا، المّتحدة في تعبيرها عن 

ووجدنا مبّررات . وبذلك تمّكنا من تجاوز إشكال االنحصار في حدود الّلفظ المفرد. مستعمل الّلسان

مع الموروث الّلسانّي  واستعماله في غير ما تعارض" القول الّشارح"توظيف المفهوم الّلسانّي الحديث لـ

نظريّة "ّلذي اخترنا أن يكون سنده الّنظرّي مقوالت وهو مقصد من مقاصد هذا العمل، ا. العربيّ 

وختمنا الفصل بالّنظر في أهّم . ؛ وعماده الّتجريبّي الفكر الّنحوّي العربّي ومدّونة الّتفسير"الّنصّ  - المعنى

وحّددنا أهّم أنواعه . بوصفه عالقة تكافؤ بين ملفوظين أو أكثر" الّترادف"درجات الّتركيب الّتي يلحقها 

. أن يسّد بعضها مسّد بعض في الّلفظ المفرد؛ أي بما هو تكافؤ جدولّي بين األلفاظ الّتي يمكن سواء

  .أي بما هو عالقة تكافؤ سياقّي بين الجمل التّاّمة أو في مستوى العقد والّتركيب،

منجز من ظواهر الّترادف من خالل استقراء ال بما هو ظاهرة" القول الّشارح"وأوقفنا الّنظر في مسألة 
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    تهّم الّثالثة األولى منها الّلفظ وهي األوضح: الّلسانّي، على سّتة أنماط كبرى من عالقات الّترادف

أّن الجهاز الّنظرّي الّنحوّي في العربّية يحّد ظاهرة  وذلك على اعتبار. في الّلسان العربّي وأقّلها إشكاال

مّكنة من الّتوّسع في الكالم باعتباره ضرورة واقعّية ويجعلها من اآلليات الهاّمة الم. بالّلفظ" الّترادف"

من خالل الّتصّرف في البدائل الجدولّية " القول الّشارح"وعليه يبنى . يحتاجها مستعمل الّلسان

  وهذا يعني أّن المرجع األساسّي . المتعالقة دالليّا تعالقا بالّتطابق أو تعالقا بالّتضّمن أو تعالقا بالّتقاطع

    صياغة معنى ما منطلق يتأّسس على كيفيات اشتراك األلفاظ في معانم مخصوصة تسمح في إعادة

وهي . وأّما األنماط الّثالثة الباقية فتهّم الجمل. بأن تكون بعضها بدائل لألخرى عند العقد والّتركيب

     راكيبأن ينطبق على التّ  "الّترادف"إذ إنّه ليس من شأن مفهوم . مسألة مختلف فيها بحكم األصل

وقد ثبت لنا من استقرائنا لنماذج من المنجز في المدّونة الّلغويّة . في أصول الّنظريّة الّنحويّة العربّية

في األلفاظ والمنجز العملّي اّلذي يتوّسع " الّترادف"ال تعارض بين الحّد الّنظرّي اّلذي يحصر  الّتراثّية أنّه

هو المشّرع للّتعبير عن معنى منطلق بألفاظ مختلفة " الّتوسعة"فكما أّن مبدأ . فيه فيلحقه بالّتراكيب

بالجمل وإن سكت " الّترادف"لسمة اشتراكها في معانم مخصوصة؛ رأينا أنّه يشّرع أيضا ألن نلحق 

         في الّتراث تقوم حّجة كافية" الّلسانيات الّتطبيقّية"واعتبرنا أّن . المنظّرون من الّنحاة عن ذلك

الّترادف القولّي اّلذي : الجملّي وهي" الّترادف"وبناء عليه حّددنا الّثالثة أنماط من . ب ذلكعلى صوا

والّترادف اإلبالغّي اّلذي يتمّثل في كيفيات . يهّم البنية المنطقّية للملفوظ الّتي تحّددها مفاهيم اإلسناد

    الّسياقّي اّلذي يعقد الّصلة  - تّي والّترادف الوضعيا. داللة وتركيبا" المخبر به"و" المخبر عنه"بناء 

  .بين جمل متكافئة داللة ومقاما

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

2  .مّا ا  

  "رحّل ات  "اّّا ّأ   

  .امّ ا واة

 



 

 

 75 ا اّم: اّولاب 

  

  

  

  

0.2: مّا ا ّ.   

كما تبدو في أهّم الّنظريّات الّلسانّية الحديثة  "القول الّشارح"نخّصص هذا الفصل للّنظر في مالمح 

. الحدود المفهومّية لهذا المصطلح، وكيفيات مقاربته الّنظريّة والّتطبيقّيةوذلك لنقف على . والمعاصرة

ويقتضي ذلك الّنظر في األصل اإلشكالّي اّلذي . ومن ثّمة الوقوف على منزلته في معالجة الّلغة الطّبيعّية

سألة على م تناوال لسانيّا؛ وهو المرتكز في األساس" القول الّشارح"دفع إلى ضرورة تناول مسألة 

    في األلسنة الطّبيعّية عند االستعمال، يعود  إذ البحث في تكافؤ المالفيظ الموجود فعال". المعنى"

ولذلك . في المحتوى اإلخبارّي، أي في الّنوى المعنويّة الّدنيا الحاملة للّداللة في األصل إلى اشتراكها

  . ظهرت في الّدراسات الّلسانّية الحديثة محاوالت لرصد الّصعوبات الّنظريّة لقضايا المعنى والّداللة

اهرة ثّم ننظر في أهّم المقاربات لظ. وهو ما نرى ضرورة عرضه في هذا الفصل وإن بصورة مختزلة

تيّار : ومن باب االختزال في عرض هذه المسألة سنتوّقف على تيّارين أساسيين هما". القول الّشارح"

لظاهرة الّتحويل؛ وتيّار ) Zellig Harris1909 -1992: زيليغ هارّيس(مدرسة بنسلفانيا من خالل مقاربة 

القول "لظاهرة ) …- Igor Mel’čuk1932: إيغور ملتشوك(مدرسة موسكو الّداللّية، من خالل مقاربة 

القول "؛ محاولين في ذلك رصد أهّم المبادئ الّتي سّيرت نظرتي المدرستين إلشكاليات "الّشارح

  .تعريفا، وإجراء" الّشارح
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1.2 : ّيّا رح"اّل او" ا"ا".  

على أطروحة أساسّية تتمّثل في ضرورة إنشاء  مشروعها الّلسانّي الّنظريّ " الّنصّ  - نظريّة المعنى"تبني 

من ملكته الّلغويّة ال يتّم  وذلك على أساس أّن تمّكن مستعمل الّلسان". القول الّشارح الّلغويّ "نظريّة لـ

ملتشوك (يقول . أي تحليال ،إّال من خالل قدرته على الّتحّكم في الكالم إنتاجا، أي تأليفا؛ وتفسيرا

Mel’čuk( 1."، بناء نظريّة القول الّشارح الّلغويّ من أوكد مهاّم الّلسانيات الّنظريّة المعاصرة: "في ذلك .

" القول الّشارح"من خالل وضعها آلليات إجرائّية تعقد الّصلة بين  وهو ما سعت الّنظريّة فعال إلى إنجازه

، )ن.م.م(الّنّص  - منوال المعنى: ويتمثّل ذلك في أربع نقاط هي. والمعجم، وتحّدد أنظمة اشتغالهما

، الّتي سيقع )ع.ت.م(، ونظام القول الّشارح، والمعجم التّأليفّي العاملّي )د.تم(والّتمثيل الّداللّي 

فيتمثّل " القول الّشارح"أّما اإلشكال المتعّلق بمقاربة مفهوم . في الفصل الثّالث من هذا البحث تفصيلها

ّلفظ المفرد ، وتعميم هذا المفهوم ليلحق بمستويات من الّلغة عديدة منها ال"الّترادف"في ربطه بمسألة 

  . هي بالّضرورة دراسة للمعنى" القول الّشارح"ويترّتب عن ذلك أّن دراسة . والّتركيب الجزئّي والجملة

ومن هنا يتكّثف . إذ الّترادف بأنواعه يتعّلق بالمحتوى اإلخبارّي المتكافئ أو شبه المتكافئ بين المالفيظ

ه بصرامة علمّية، سيما إن كان المقصود هو حيث إّن المعنى ال يمكن محاصرت. اإلشكال الّنظريّ 

. فكّل تغيير يجرى على الّلفظ مهما قّل، يحدث تغييرا دالليّا بالّضرورة. الوقوف على المعاني المتكافئة

              . أو الوضعّية الوارد بها العتبارات تتعّلق بحدس مستعمل الّلسان للّسياق الوارد فيه الّلفظ

  ". األقوال الّشارحة"أنّه ال يوجد تواضع بين مستعملي الّلسان على حقيقة ترادف إذ بّين الّتجريب 

. وإنّما االّتكال على الحدس هو المحّدد لتعالق ملفوظين في وضعّية تواصلّية ما، تعالقا قوليّا شارحا

فوكس (نه وهو ما تعّبر ع. وعليه فمن الممتنع القول لسانيّا إنّه يمكن ذكر نفس الّشيء بطرق عديدة

                                                 
1
 « Une des tâches primordiales de la linguistique théorique contemporaine est l’élaboration d’une théorie de la 

paraphrase langagière. ». Igor Mel’čuk: « Paraphrase et lexique : la théorie sens-texte et le dictionnaire explicatif 

et combinatoire » (DEC) T III. 1992. P10.  
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Fuchs( وص األقوال الّشارحة، يترجم فعالاختالف رّدة فعل مستعملي الّلسان بخص: "بما يلي       

، بالّنسبة "اآلخر"و" الّشيء نفسه"عن الّسمة المتقلّبة والّذاتّية للحدود الّتي يضعها كّل واحد بين 

معنى نفسه من طرف البعض، تصير للّسياق والوضعّية؛ فالوصالت المدركة أو المنتجة بوصفها تحمل ال

ويشير هذا األمر إلى أّن مدار القول . 1."مدركة أو منتجة بوصفها تحمل معنى مختلفا من قبل آخرين

فوكس (تلك الهويّة المّتسمة بعدم الثّبوت إذ تحكمها بتعبير . 2"هويّة المعنى"على  الّشارح ينصبّ 

Fuchs :1980 ،175( في دراسة  ي المؤّسسة لإلشكالّية األساسّيةوه". اآلخر"و" الّشيء نفسه"، جدلّية

  " القول الّشارح"

أّما فيما يهّم الّسند . وعالقته بالمعنى بصورة عاّمة" القول الّشارح"هذا فيما يتعّلق بإشكاليات دراسة 

للمعنى موقفا تّتخذ من مقاربتها " الّنصّ  - نظريّة المعنى"الّنظرّي اّلذي نعتمده ركيزة لهذا البحث؛ فإّن 

ال ضرورة تدعو إلى البرهنة عليه، وإنّما يستعمل  3إذ تصادر على تحديد هويّته بما هو كيان أّوليّ . ممّيزا

 اّلذي الّلسانيّ  اإلبالغيّ  المحتوى في المتمثّلة صوره أبسط في إليه وينظر  .في اإلجراء على تلك الّصورة

". نفسه المعنى"بأنّه " الّشارح القول"عالقات  إطار في ويحدّ . الكالم مستعمل قبل من الملفوظ به يبنى

ونعّد . ‘نفس المعنى’انطالقا من مفهوم  ‘المعنى’نعّرف مفهوم : "في ذلك) Mel’čukملتشوك (يقول 

     وال يقاس معنى العبارة الّلسانّية وفق هذه الّنظريّة قياسا دقيقا، . 4."هذا األخير بمثابة المكتسب

  وتصوغ الّنظريّة هذه المصادرة المعيّنة للمعنى . الحدس الّلسانّي لمستعمل الّلسانوإنّما يخضع إلى 

في األقوال الّشارحة الّلغويّة أو الـخاّصّية  الثّابت: "بأنّه)  Alexis Nasrألكسيس نصر(بما يعّبر عنه 

في هذه الّنظريّة  راءويمّثل للمعنى عند اإلج. 5."بين كّل المالفيظ ذات المعنى نفسه الوحيدة الـمشتركة

                                                 
1 « la variabilité des réactions des locuteurs en matière de paraphrase traduit en effet le caractère mouvant et 

subjectif des frontières que chacun établit entre le « même » et l’ « autre », en fonction du contexte et de la 

situation; les séquences qui sont perçues ou produites comme ayant le même sens par certains sujets seront 

perçues ou produites comme ayant un sens différent par d’autres sujets. » FUCHS, Catherine : « la paraphrase ». 

Presses Universitaires de France. 1982. p 50.  
2 L’identité de sens. 
3 Primitif. 
4 « Nous définissons la notion de sens à partir de la notion de même sens, cette dernière étant considérée 

comme acquise ». Paraphrase et lexique dans la théorie linguistique sens-texte vingt ans après (1ère partie). Igor 

Mel’čuk. Cahiers de lexicologie. Vol: LII. 1988-I.p 9. 
5 « L’invariant des paraphrases langagières ou la seule propriété commune à tous les énoncés ayant le même 

sens ». Alexis Nasr : « un modèle de reformulation automatique fondé sur la théorie Sens-Texte » thèse de 

Doctorat. Université Paris 7. 1996. p 30. 
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ويعني ". الّتمثيل الّدالليّ "، اّلذي يصطلح عليه بمستوى "الّنصّ  - منوال المعنى"بالمستوى األّول من 

هو المستوى األكثر إغراقا في الّتجريد من أنظمة الّلسان، واّلذي يعّبر عنه إجرائيّا  ذلك أّن المعنى

ثالثة أنواع من المعنى تشتغل ) Mel’čukملتشوك (ل وفي هذا الباب يفصّ . بمستوى الّتمثيل الّدالليّ 

أّما المعنى . 3"المعنى البالغيّ "و 2"المعنى اإلبالغيّ "و 1"المعنى الوضعياتيّ : "عليها نظريّته؛ هي

الوضعيّاتّي فالمقصود به هو المعنى الّداللّي، أي كيان األشياء الّتي يعيّنها في الّلسان بالوضع، والعالقات 

  وأّما المعنى اإلبالغّي فالمقصود به اختيارات مستعمل الّلسان في تنضيد قوله،. فيما بينها الّتي تربط

أي طرائق بنائه لداللة الملفوظ، ويدخل في ذلك البعد المنطقّي اّلذي يوظّفه المتكّلم في تعيينه لحّيزي 

 المعنى البالغّي فالمقصود وأّما. من بنية الجملة) المسند إليه والمسند في الّنحو(الموضوع والمحمول 

أدبّي، رسمّي، (منه تعيين ما يعتور الكالم من مقاصد يستهدفها المتكّلم من قبيل أنماط الخطاب 

  ).تهّكمّي، هزلّي، وعظيّ (أو أساليبه ومقاصده الّتداولّية ) فصيح، عاميّ (أو خصائصه الطّبقّية ) علميّ 

  ."م  ر" ّر    ر  "اّرح ال " :2.2

من األنساق الّتي حاولت " مدرسة بنسلفانيا"المعروف أيضا بتيّار  4"الّدالليّ  - التّـيّار الّتركيبيّ "يعّد 

الّتوارد : "في مقاله" زيليغ هارّيس"وتأّسس ذلك مع . دراسة منهجّية" القول الّشارح"درس ظاهرة 

بوصفها تمثيال لعالقة تكافؤ  6"الّتحويل"فيه لمسألة  اّلذي عرض5 "المشترك والّتحويل في البنية الّلسانّية

: أنّه )Milićevićميلوزوفيتش (وترى . 7"المتواردات المشتركة"تكافؤ بين الجمل تتأّسس على تحليل 

منذ الخمسينيات، أدخل هارّيس، في إطار تحليل الخطاب، مفهوم الّتحويل، المفهوم بوصفه عالقة "

هو  والمقصود بالّتوارد المشترك. 8."من تحليل المتواردات المشتركة تكافؤ بين الجمل نقيمها انطالقا

                                                 
1 Sens situationnel. 
2 Sens communicatif. 
3 Sens rhétorique. 
4 Le courant syntaxico-sémantique. 
5  « Co-occurrence and transformation in linguistic structure.» Language. Vol 33, №3, part 1(Jul- Sep, 1957), pp 

283-340.  
6 la transformation. 
7 Les co-occurrences. 
8  « Dès les années 1950, Harris introduit, dans le cadre de l’analyse du discours, la notion de transformation, 

comprise comme une relation d’équivalence entre phrases qu’on établit à partir de l’analyse des 

cooccurences. » Jasmina Milićević : « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase » 2003. 

p102. 
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         واقتضى . العالقة الّرابطة بين وحدتين معجميّتين تكّونان وحدة داللّية منسجمة عند العقد والّتركيب

ظر في تناول ولعّل ما يلفت النّ . ذلك أن يهتّم البحث الّلسانّي بالّداللة وتأثيراتها في الّتركيب الّنحويّ 

في أنّها لم تتعامل مباشرة مع دراسة هذه الظّاهرة  يتلّخص أساسا" القول الّشارح"هذه المدرسة لظاهرة 

      ألنّها هي الّضامنة للحفاظ . الّلسانّية في حّد ذاتها؛ وإنّما تعّلق األمر بمالمستها مالمسة ضمنّية

ر دراسة مسألة الّترادف من منظور منطقّي، يضعها وذلك في إطا. 1"المحتوى اإلبالغّي الموضوعيّ "على 

المتواردات "المبنّية على " الّتحويل"وتعتبر قواعد . في مستوى المكّون الّتعيينّي الوحيد للمعنى

في الّلسان الطّبيعّي، ضربا من ضروب إنشاء جمل متكافئة من حيث داللتها على نفس " المشتركة

ويفترض ذلك محاصرة تركيب الوحدات ". المعنى"الجزئّية على ذات  داللة تطابق؛ أو داللتها" المعنى"

المعنويّة المتمثّلة في أقسام الكلم وتشكيالتها في الّتركيب الّنحوّي، من خالل ضبط قواعد إلحاق 

   هذا في مستوى األلفاظ، . االسم باالسم أو بالفعل أو بالحرف، الّتي يسمح بها الّلسان المدروس

في الّنحو  ، وهي2"الّسلسلة الّنواة"الّتي يصطلح عليها بـ- عّلق بالبنى المعنويّة األكبر، وأّما فيما يت

وتصلح  3"الجمل الّنواة"الّتوليدّي، عبارة عن مجموعة عناصر لغويّة متتابعة تتابعا سياقيّا، تتوّلد منها 

إّن هذا التّـيّار يعتمدها منطلقا ف - أن تكون بسيطة ومبنّية للمعلوم ومثبتة وإخباريّة للّتحليل؛ ومن سماتها

    وللهدف منه المتمّثل " الّتحويل"وذلك بوصفها محّققة لمبادئ . ليبحث في كيفيات تكافؤ الجمل

: في قوله )Harrisهارّيس (في تخصيص االختالفات بين الجمل أو االتّفاقات حسب ما يذهب إليه 

فلننظر على سبيل . واالتّفاقات بين الجمليمكن للّتحويالت أن تخّصص بصفة عاّمة االختالفات "

  . مصير مريم مؤسف 2ج. مريم لها مصير مؤسف 1ج: كثيرا   المثال في هذه الجمل األربع المتماثلة

هذه تحويالت من بعض أو كّل الجمل الّنواة . مريم مصير مؤسف 4ج. مصير مريم مصير مؤسف 3ج

والّتحويالت التّالية . المصير مؤسف 3ك. المصير هو المصير 2ك. مريم لها مصير 1ك: الّثالث

ــ لـ :استلزمت ــول. 1مع ك متراكبة  3ك: 1جـ        ، 1ك: 3ج ــولـ. 3ك ا م ا، تتراكب مع       ، ا له ا1ك: 2ـ جــ

: 4ج ــلـ). ا ثان( 2، تتراكب مع ك3ـ ا ثان؛ كــا ل –، حرف 2؛ ك)ا أّول( 3ا م ا، تتراكب مع ك        ا له ا

). ا ثان(  2، تتراكب مع ك3ـ ا أّول؛ كــ، صفر تكرار ل2؛ ك)ا أّول( 3ا م ا، تتراكب مع ك        ، ا له ا1ك

أو شبه متكافئة،  أّن هذه الجمل، الّتي نريد وصفها حدسيّا بما هي متكافئة دالليّا  إنّه من الهاّم أن نرى

                                                 
1 Le contenu informationnel objectif. 
2 Kernel string. 
3 Kernel sentences. 
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  . 1."في الّتحويالت ف فقطوتختل[...] لها نفس الجمل الّنواة 

في توليد الجمل، قائم ) Harrisهارّيس (عند " الّتحويل"والبّين من خالل هذا القول أّن اشتغال مبدأ 

إذ إنّه يبحث في القدرة على توليد جمل متعّددة ". القول الّشارح"على ما يصطلح عليه بـ في بعض صوره

 على أّن نظرته للّتحويل تبدو أشمل. القيمة اإلبالغّية الواحدةعلى  تختلف في تراكيبها وتّتحد في داللتها

         ،2"الّتحويالت مضيفة المعنى"إّما عن طريق : إذ تتّم بإحدى طريقتين" القول الّشارح"من مقولة 

  . في أعماله" القول الّشارح"أو عن طريق تحويالت محايدة ال تغّير المعنى وهي الّتي يسمها بمصطلح 

1.2.2: م  ّا     ر رّ  ر  م.  

       بمناسبة دراستها لظاهرة الّتحويل نظرا ألهّميّته " القول الّشارح"اهتّمت هذه المدرسة بظاهرة 

في محيط  وفهم مصطلح الّتحويل بوصفه عالقة تكافؤ بين الجمل. في تحليل الخطاب تحليال لسانّيا

    بنوعيها المفردة" المتواردات المشتركة"تحليال لسانيّا باالعتماد على دراسة معطى؛ يمكن تحليلها 

           ونتج عن ذلك الوقوف على نوعين. في مستوى المعجم، والّتركيبّية الّنواة في مستوى الّنحو

في باب ويمّثل له ". الّتحويالت مضيفة المعنى"نوع أّول يضيف للجملة معنى ويعرف بـ. من الّتحويالت

أو تعويض الفعل  الفعل على سبيل البرهنة بالمعانم الجديدة الحاصلة في تحويل صيغة صرفّية إلى أخرى

  :من قبيل. 3باسم يحّقق معناه، وهو ما يعرف بظاهرة اإلسماء

  .4)"طالب(هو بصدد الّدرس؛ هو قد درس؛ هو دارس           .هو يدرس" :أ - ) 14

                                                 
1 “Transformations can specify in general the differences and similarities among sentences. Consider for 

example these four very similar sentences: S1 Mary has a sad fate. S2 Mary’s fate is sad. S3 Mary’s fate is a sad 

one. S4 Mary’s is a sad fate. These are transformed from some or all of three kernel sentences: K1 Mary has a 

fate. K2 fate is a fate. K3 fate is sad. The following transformations are involved: for S1: K3, overlap with K1. 

For S2: K1, N has N  N’s N, overlap with K3. For S3: K1, N has N N’s N, overlap with K3 (first N); 

K2, pro-N of second N; K3, overlap with K2 (second N). For S4: K1, N has N  N’s N, overlap with K2 

(first N); K2, zero recurrence of first N; K3, overlap with K2 (second N). It is of interest to see these sentences, 

which we would intuitively describe as semantically equivalent or almost equivalent, have the same kernel 

sentences […] and differ only in transformations.”. Zellig Harris: “co-occurrence and transformation in 

linguistic structure”. Language. Vol 33, №3, part 1, p 337. 
2 Transformations incrémentielles. 
3 The nominalisation. 
4 « He studies He is studying; He has studied; He is a student». Jasmina Milićević : « modélisation 

sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase » 2003. p103. 
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أو تحويل الّصيغة الفعلّية إلى اسم، يغّير  أّن تغيير الّداللة الّزمانّية للفعل فالبّين من خالل هذا المثال

ألّن الّصياغم الّدالّة على الّزمن تكّيف الجملة المحّولة وتجعلها . من المحتوى الّداللّي العاّم للجملة

معتمد على قاعدة إلى الّتحويل ال وكذلك الّشأن بالّنسبة. مختلفة عن الجملة المنطلق اختالفا جزئيّا

في الجملة الّنواة الّتي ) درس(يفترق في داللته بالّضرورة عن الفعل ) دارس(إذ إّن اسم الفاعل . اإلسماء

في مقام فعل، ومن خالل الّداللة  اسم: هي أصل العملّية الّتوليديّة، من خالل قسم الكلم المعتمد

           . اء القيام بالحدث في الّزمن الماضياالستمرار في القيام بالحدث في مقام انقض: الّزمنّية

وعليه فإّن الّتحويل من هذا الّصنف؛ وإن كان يحافظ بصورة عاّمة على المحتوى الّداللّي العاّم في كّل 

وبذلك يكون مضيفا . الجمل المحّولة عن األولى؛ فإنّه يدخل عليه تحويرا جزئيّا يلمس المعنى الجهيّ 

من باب  ويعّد هارّيس ذلك. حويل على قاعدة الحذف واالختزال أو الّزيادةللمعنى سواء تّم التّ 

كما أشرنا له في الفصل األّول من هذا    ، وهو فهم يقرب من الّتصّور الّتراثّي لّلسان العربيّ 1"الّتوسعة"

: الل قولهمن خ هذه الّتوسعة الّتي تمّيز ظاهرة الّتوليد في الّلغة الطّبيعّية حسب رؤية هارّيس. البحث

توظيف االختزاالت وتحوير بنى الجمل في ذات الوقت، إلنتاج الّتوسيعات والبنى القولّية الّشارحة "

 .2."لجملة، شّجعت على تشكيل نسق تحويليّ 

. 3"الّتحويل القولّي الّشارح"فهو ما اصطلح عليه بـ .أّما الّنوع الثّاني اّلذي ال يحّور من معنى الجملة

" المحتوى اإلبالغّي الموضوعيّ "حويل يعمل على تنويع الّشكل الّتركيبّي المعّبر عن من التّ  وهو نوع

ويكون ذلك بتوظيف الحقول الّداللّية لأللفاظ وإبدال ما يكون منها . اّلذي تحّققه الجملة المنطلق

 4"لتّبديلا"متواردا مشتركا في مستوى المعجم؛ أو بتغيير مراتب األلفاظ في الّتركيب، من قبيل ظاهرة 

في الّلسان  5"قلب المراتب"عند هارّيس أو الظّاهرة الموسومة بـ بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول

ومثال التّبديل في نوع البناء ". الّتقديم والتّأخير"اإلنجليزّي؛ وهي الّشبيهة بما يعرف في العربّية بظاهرة 

  :عنده

                                                 
1 The extension. 
2 « L'utilisation des réductions et des déformations de phrases pour produire à la fois les expansions et les 

formes paraphrastiques d'une phrase ont motivé la formulation de tout un système transformationnel. » Zellig 

S. Harris. « La genèse de l'analyse des transformations et de la métalangue ». Langages, 25e année, n°99, 1990. 

p12. 
3 Transformation paraphrastique. 
4 Permutation. 
5 Reverse order. 
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  .1"النّافذة كسرت من قبل األطفال        .األطفال كسروا النّافذة" :أ - ) 15

         المعجمّية متمثّلة في تكرار ذات األلفاظ  2"الثّوابت"فالّتحويل في هذا المثال يحافظ على 

ويتّم ". القول الّشارح"ولكّنه يغّير في مراتبها حسب قاعدة . في كال الجملتين األصلّية والمتوّلدة عنها

  :بالبنية القولّية الّشارحة التّالية ذلك بما يمّثل له هارّيس

  .1ف، من قبل ا 2ا                   2ف ا 1ا  :أ - ) 16

من البّين أّن ما يسّميه هارّيس بالّتحويالت القولّية الّشارحة من قبيل هذا المثال، ال يخلو من اللّبس 

عند - إذ، وإن كان يقبل في الّلسان اإلنجليزّي بوصفه قوال شارحا، فإنّه من المالحظ . المفهوميّ 

       ي وضعه هارّيس لهذا الّنوع أنّه ال ينسجم مع الحّد المفهومّي اّلذ - الّتطبيق على الّلسان العربيّ 

فهذا المثال في العربّية ينسجم أكثر مع ما يسّميه هارّيس بالّتحويالت مضيفة المعنى، . من الّتحويل

المشروط بضرورة عدم إحداث تغيير في معنى الجملة " الّتحويل القولّي الّشارح"وليس ينسجم مع 

          إذ المعلوم أّن تغيير نوع البناء. رّي األصليّ المنطلق؛ ووجوب المحافظة على المحتوى اإلخبا

كما يقرأ منها  .في الجملة يدخل بالّضرورة إضافات ذات بعد تلّفظّي تكّيف موقف المتكّلم من ملفوظه

  .عن تلك األصلّية الّتي حّولت عنها أيضا بعد أسلوبّي بالغّي تتمّيز به الجملة الموّلدة

من دور في الّتحليل الّلسانّي في هذه " الّتحويل"األمر هو ما يكتسيه مفهوم وما يهّم بحثنا في نهاية 

في وصفه  وتتمّثل أهّمّية إجراء هذا المفهوم". قوال شارحا"المدرسة، سواء كان تحويال مضيفا للمعنى أو 

وال وفي أنّه نظام كافل لفرز األق. من جهة محّققا لعالقة تكافؤ قولّي شارح بين مجموعة من الجمل

مثّل الّشكل المنطقّي : "عن المترادفات غير القابلة للّتحويل من وجهة نظر منطقّية الّشارحة البنيويّة

العادّي لسكوالم عنصر تفّكر هاّم من أجل وضع نظام تحويلّي يمّكن من تخليص األقوال الّشارحة 

إمكانية شكل مقّنن لمجموعات  البنيويّة من المترادفات غير القابلة للّتحويل، وهو ما جعلني أفّكر في

  .3."وبهذا صارت الّتحويالت عالقات تكافؤ قولّية شارحة بين الجمل. الجمل القولّية الّشارحة

                                                 
1 «The kids broke the window. The window was broken by the kids.». Zellig Harris: “co-occurrence and 

transformation in linguistic structure”. Language. Vol 33, №3, part 1, p288. 
2 Les constantes. 
3
 « Un élément de réflexion important pour l'élaboration d'un système transformationnel permettant de 

séparer la paraphrase structurale des synonymies non transformationnelles a été la forme normale de Skölem 

en logique, qui m'a fait penser à la possibilité d'une forme canonique pour des ensembles de phrases 
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" القول الّشارح"و" الّتحويل"بين مفهومي  يتمثّل في ربطه) Harrisهارّيس (وما يستخلص من قول 

ومن ناحية . حيث مواطن تكافئها الّدالليّ  من ناحية، مع اعتبار الّتحويل نظاما يقّنن درس الجمل من

وضرورة الّتمييز بين الّترادف القابل . في الخطاب "الّترادف"و" القول الّشارح"ثانية ربطه بين مفهومي 

وهو النّاشئ بين الجمل، بحيث يمكن جريديّا إبدال لفظة بأخرى مرادفة لها دالليّا، ألنّها تقبل  للّتحويل

في الّنحو بسبب انتمائها لنفس القسم كما تبيّنه نظريّة أقسام الكالم ذات األصول  نفس سلوكها الّتركيبيّ 

والّترادف غير القابل أصال للّتحويل، بسبب عدم تماهي المترادفتين في الّسلوك الّتركيبّي . الّتوزيعّية

سّلم "رادف على معيار ويعتمد في الّتمييز بين الّنوعين من التّ . الّنحوّي على الّرغم من ترادفهما دالليّا

وهذا يشير حتما إلى انتباه هذا التّـيّار لمسألة المعنى، بوصفه المكّون الثّابت للملفوظ اّلذي . 1"المقبولّية

: في الخطاب" األقوال الّشارحة"يمّكن من ضمان انسجام المتواردات المشتركة، ومن ثّمة انسجام 

. على ثبوتها تحت الّتحويل اصر المعنى الهاّمة تبدو باقيةممّيز، ألّن بعض عن[...] االهتمام بالمعنى "

بين تركيبين حّوال عن بعضهما، بسبب منزلتهما الّنحويّة الخارجّية  وقد تكون هناك فروق في المعنى

يبدو أنّه توجد اختالفات في الّتوكيد أو األسلوب كما هو الّشأن بين المبنّي للمعلوم والمبنّي [...] 

     "القول الّشارح"من خالل هذا الكالم أّن هارّيس وإن قال بمسألة  يمكن أن نلمسو . 2."للمجهول

    بما هو إعادة صياغة أو صياغات لجملة منطلق، دون إدخال تحوير على المعنى ألسباب نظريّة؛ 

             هن فإنّه ال ينكر حقيقة تغّير المعنى لمجّرد تغيير البنية الّنحويّة للجملة، باعتبارها واقعا يبر 

العديد من الجمل المحّولة عن بعضها لها نفس المعنى تقريبا، باستثناء : "عليه االستعمال الفعلّي لّلسان

أّن الّتغييرات الحاصلة بالفعل ال تلمس القيمة  فهو يرى. 3"االختالف في المنزلة الّنحويّة الخارجّية

وهو األمر الّذي . سلوبّية تتعّلق بالمتلّفظ ومواقفه من خطابهاإلبالغّية األصلّية للجملة، بل إنّها تغييرات أ

                                                                                                                            
paraphrastiques. Les transformations sont donc devenues des relations d'équivalence paraphrastique entre 

phrases. ». Zellig S. Harris. « La genèse de l'analyse des transformations et de la métalangue ». Langages, 25e 

année, n°99, 1990.p 13. 
1  L’échelle d’acceptabilité. 
2  « The consideration of meaning […] is relevant because some major element of meaning seems to be held 

constant under transformation. There may be differences in meaning between two constructions that are 

transforms of each other; due to their external grammatical status […] there may be differences of emphasis or 

style, as between the active and the passive.” Zellig Harris. Co-occurrence andtransformation in linguistic 

structure. Language. Vol 33. № 3, part 1. p290. 
3 « Many sentences which are transforms of each other have more or less the same meaning, except for 

different external grammatical status. ». Zellig Harris. Co-occurrence andtransformation in linguistic 

structure. Language. Vol 33. № 3, part 1. p 339. 
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  . 1"المنزلة الّنحويّة الخارجّية"يصطلح عليه في أعماله بعبارة 

2.2.2: ا   رّ  رّ ر  م.  

     لم تكن مستقّرة في تعاطيها مع منزلتها  بأنّها" القول الّشارح"تتمّيز مقاربة هذه المدرسة لظاهرة 

: Harris هارّيس(إذ على الّرغم من غزارة األبحاث المخّصصة لهذه المسألة .في الّدراسة الّلسانّية

" القول الّشارح"، فإّن دراسة )Smaby :1971؛ سماباي Nolan :1970؛ نوالن 1972، 1968، 1957

الّذي " أنحاء القول الّشارح"في كتابه الموسوم بـ) Smaby سماباي(بقيت أمرا عرضيّا خال ما قّدمه 

في أغلب األعمال بمفهوم  فّصل فيه المسألة، واعتنى بعرض كّل مقارباتها؛ حيث وقع االهتمام

ونحت الّدراسات إلى االعتناء بالجانب الّتركيبّي وبنائه القضوّي أكثر من االهتمام بالبعد ". الّتحويل"

فبقيت المقاربة منحصرة في البعد الّشكلّي ذي الطّبيعة ". القول الّشارح"يمّثل جوهر الّداللّي اّلذي 

. الّرياضّية الباحثة في إمكانيات بناء تراكيب مجّردة يقتضيها العقل أكثر مّما يقتضيها االستعمال الّلسانيّ 

    "الّشارح المعجميّ القول "في مرحلة متأّخرة دعوته إلى ضرورة إقصاء ) Harris  هارّيس(بل نرى مع 

للّتمّكن من الوصول إلى أعلى درجات الّصفاء الّنظرّي  - وهو اّلذي يصّنفه بالّنظام الثّاني للّنحو- 

هذا الجانب اّلذي يسمه بأنّه الّنظام األّول . على اإلسناد، أي الجانب العاملّي في تركيب الّلغة بالّتركيز

في هذه المدرسة ثالث مراحل كبرى نتناولها بالعرض  "ّشارحالقول ال"وقد شهدت مقاربة ظاهرة . للّنحو

  . تباعا فيما يلي من فقرات

1.2.2.2 :وا ا :"ّرح"و " اّل اا". 

       . تمثّلت المرحلة األولى في االعتناء بالّتحويل ألهّميّته في تحليل الخطاب تحليال لسانيّا

   أقسام "و 2"أقسام"وتبويبها إلى . متواردات المشتركة في الّلسانولذلك يقع االهتمام بدراسة ال

. في إمكانيات تراكبها سياقيّا ثّم الّنظر. حسب اإلرث الّتوزيعّي لهارّيس، بوصفها أبداال جدولّية 3"فرعّية

         من كيفيات تحويل تعتمد على مبدإ االستبدال؛ إذ تّتخذ  وتحديد ما تسمح به الّلغة المدروسة

في محتواها اإلخبارّي  قصد توليد جمل متكافئة :الجملفيه الّصياغم واأللفاظ مراتب بعضها في 

حاملة للمعلومة الموضوعّية، أو لتوليد " جمل نواة"انطالقا من جملة أصلّية، أو لتفريع جملة مرّكبة إلى 

                                                 
1 External grammatical status. 
2
 Classes. 

3 Sous-classes. 
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ولعّل . غّي العاّم للملفوظجمل بسيطة انطالقا من جمل مرّكبة مع المحافظة على المحتوى اإلبال

مخطّطات "المكسب من هذه المرحلة التّأسيسّية يتمّثل في تعميم مدرسة بنسلفانيا لمقولة الّتكافؤ على 

    والوقوف على دوره " القول الّشارح"في إطار تأسيس نظرة شمولّية لمقاربة مفهوم  وذلك. 1"الجمل

وظهرت في هذه . عّمم الّتكافؤ على مخطّطات الجمل): "Milićevićميلوزوفيتش ( كما تبيّنه   في الّلغة

أّن الّتحويالت تمّكن من رّد الجمل المرّكبة إلى بنى أكثر بساطة تمّثل الجملة الّنواة الحاملة  المّدة فكرة

قد اقتصر في هذه المرحلة على دراسة الّتكافؤ الّتركيبّي  على أّن هارّيس. 2"للمعلومة الموضوعّية لّلغة

؛ فحّدد أقسام أهّم "األقوال الّشارحة"في تعيين الّتواردات المشتركة المحّققة لـ الوحدة األهمّ  بوصفه

بنى الجمل الّنواة في اإلنجليزيّة تبدو : "الجمل الّنواة في الّلسان اإلنجليزّي، وهي الّتي يبيّنها كما يلي

بالّنسبة للمرّكبات (ف حر ا  فا ). بالّنسبة لألفعال الّتي تتوارد دون مفاعيل(ف  فا : على هذه مقتصرة

. ا هو متمّ . ا هو حر ا. ا هو ن. ا هو ا. ف ا فا ). الحرفّية ذات الّتوارد المحدود مع أفعال مخصوصة

ه البنى للجمل فباالعتماد على هذ. 3."ا بين ا و ا: وعالوة على ذلك هناك بعض البنى األقّل أهّمّية مثل

وبواسطتها أيضا يمكن تحليل كّل الجمل . الّنواة يمكن حسب هارّيس توليد كّل الجمل المتكافئة

  .المرّكبة في الّلسان المدروس

2.2.2.2 :مّا ا :"ّا ّا"   ّا اّرح" واّل اا".  

في إدخال " القول الّشارح"ر نظرة مدرسة بنسلفانيا لمفهوم تتمّثل المرحلة الثّانية من مراحل تطوّ 

؛ بحيث يكون الّتحويل في اّتجاه واحد حسب ما تقتضيه الجمل الّنواة 4"الّتحويل الموّجه"مفهوم 

     وتفسير الّسبب في ذلك يتعّلق بمسألة اختالف قوانين استعمال الّلسان الطّبيعّي . اقتضاء منطقيّا

فلئن كان الّتحويل في شكله المنطقّي المجّرد يسمح بأن يعاد . عن قوانين المنطق الّرياضّي المجّرد

                                                 
1 Schémas de phrases. 
2  « L’équivalence est généralisée sur les schémas de phrases. C’est dans cette période qu’apparaît l’idée que les 

transformations permettent de ramener des phrases complexes à des structures plus simples qui constituent le 

noyau (kernel) de la langue, porteur de l’information « objective ». » Jasmina Milićević : « modélisation 

sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase » 2003. p102. 
3  « The kernel constructions of English seem to be only these: N v V (for V that occurs without objects). N v V 

P N (for P N that have restricted co-occurrence with particular V). N v V N. N is N. N is A. N is P N. N is D. In 

addition there are a few minor constructions, such as: N is between N and N.”. Zellig Harris. "Co-occurrence 

andtransformation in linguistic structure". Language. Vol 33. № 3, part 1. p335.  
4 Transformation orienté. 
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الشتقاق بنية قولّية شارحة،  1في البنية القولّية ترتيبا يخضع للقانون الّرياضّي التّبادليّ  ترتيب المتغّيرات

؛ )1ف ا2ا               2ف ا 1ا: (من قبيل. خرىوبذلك تكون كّل بنية من البنيتين القوليّتين شارحة لأل. منها

 ألّن ما يشتّق من جملة بفضل العملّية التّبديلّية . فإّن منطق الّلسان الطّبيعّي يمنع في أحوال كثيرة ذلك

لذلك يشترط في هذه الحالة أن يكون الّتحويل موّجها، أي غير . ال ينسجم مع معيار مقبولّية الملفوظ

حيث يشير الّسهم ذو االّتجاه الواحد ). 1ف ا2ا                2ف ا 1ا: (مز لهذا بالبنية التّاليةوير . قابل للعكس

        أّما عكس ذلك). 2ف ا 1ا(هي قول شارح للبنية القولّية  )1ف ا 2ا(إلى أّن البنية القولّية )       (

هو اّلذي يضربه هارّيس لتبيين وجاهة والمثال على ذلك . فال يستقيم بحكم أنّه ال يتمّيز بالمقبولّية

     ذلك) Harrisهارّيس (ويعّلل . 2"هذا أنا أقول        أنا أقول هذا: "هو" الّتحويل الموّجه"اعتماد 

يقول . بأّن ظاهرة اإلسماء تحصل في الجملة المنطلق، لكّنها تكون غير منتجة في العملّية التّبادلّية

          فعلى سبيل المثال، نفّضل أن نكتب [...] 2أ         1نعتمد الّسهم في اّتجاه أ: "بخصوص ذلك

هذا؛ ألّن إسماء الجملة ال يوجد  أنا أقول       هذا أنا أقول، على هذا أنا أقول       أنا أقول هذا

    ومن البّين . ال ينتج مع التّبادل هنا يحدث اإلسماء في المنطلق ولكّنه[...] بالّنسبة لهذا أنا أقول 

  .3"أّن هذا أيسر مّما إذا أخذت هذا أنا أقول منطلقا

أنا أقول "ن أن تحّول منها عبارة في اإلنجليزيّة ال يمك" هذا أنا أقول"ونرّجح أّن الّسبب في أّن عبارة 

في حين يصّح أن تكون هي شارحة لألخيرة؛ راجع إلى منطق البناء القضوّي  بمثابة قول شارح لها،" هذا

  ولو نظرنا . لجمل الّلسان الطّبيعّي األعجمّي، المحكوم بقوانين الّنحو المرتكزة على المحلّّية الّصلبة

        وإن كانت شارحة لعبارة" هذا أنا أقول"العربّي، لوقفنا على أّن عبارة في المثال من باب الّلسان 

شرحا دالليّا لتوارد نفس الوحدات المعجمّية، فإنّه من البّين أّن تلك العبارة الّشارحة " أنا أقول هذا"

مة اإلعراب الّتي إذ إّن س. مقبولة نحويّا عند العقد والّتركيب، على الّرغم من تقّدم المعمول على العامل

                                                 
1 Commutative. 
2 « I say this This I say ». Harris Zellig: «Mathematical structures of language» interscience publishers. 

John Wiley & Sons, Inc. 1968. p 62. 
3 «We take the arrow in the direction A1 A2 if the number of sentence forms which include the sentence 

form or trace present in A2is smaller than the number of sentence forms which include that present in A1: for 

example, we write I say this This I say rather than This I say  I say this because the sentence 

nominalizations do not exist for the This I say … Here nominalization occurs on the source but does not form 

products with the permutations. This is clearly simpler than when This I say is taken as source.».Harris Zellig: 

«Mathematical structures of language» interscience publishers. John Wiley & Sons, Inc. 1968. p 62. 
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وكذلك يمكن تجاوز المبدأ األصولّي المتمثّل في شرط امتناع . تتمّيز بها العربّية تمنع من وقوع اللّبس

     ". العناية واالهتمام"و" ما في نفس المتكّلم"على المعمول اّلذي يبّرره على عبارة القدامى  تقّدم العامل

ثّلة في الحصر إن قصدت من قبل المتكّلم الطّرازّي تسمح بتغيير البالغّية المتم- ألّن القيمة اإلبالغّية

ولئن امتنع األمر في الّلسان اإلنجليزّي، وعّد غير مقبول نحويّا، . المراتب سيما بوجود قرينة اإلعراب

  "هذا أنا أقول"قوال شارحا لـ" أنا أقول هذا"أّن اشتقاق  إّال أنّنا نرى. فإنّه في العربّية ممكن ومقبول

     أي إّن صناعة. على البنية البالغّية في مستوى الّتمثيل الّداللّي ال البنية الّتعالقّية الّنحويّة ارتكز

أنا أقول : "وهو ما تعّبر عنه العالقة التّالية. في العربّية االنعكاس في هذه الحالة تقبل" القول الّشارح"

معنى الحصر في الّتمثيل الّداللّي بسيطرتها على المسار فالعجرة الحاملة ل". هذا أنا أقول"          "هذا

      اإلبالغّي، سبب يجعل من الممكن أن تكون بنية العبارة الثّانية من العالقة المنعكسة أصال يمكن

ونرجئ تفصيل هذه المسألة للباب الثّالث من البحث اّلذي نتناول فيه قضايا . أن نحّول منه البنية األولى

  .سيطرة إبالغيّا على الملفوظالعجرة الم

من الّتفكيك المقطعّي للقضايا المكّونة  تّم لهذا التّـيّار أن يتمّكن" الّتحويل الموّجه"وبناء على مبدأ 

يقول . وهو الغاية الّتي يسعى الّلسانّي لتحقيقها قصد دراسة الظّاهرة الّلغويّة وبناها الّرياضّية. للملفوظ

ون في تمييز كّل جملة، بطريقة ثريّة، في صورة جمل مفّصلة أو مجموعات هدفنا األّول يك: "هارّيس

إلى جمل  جمل تحت مقابلة خاّصة؛ وإن أمكن، تحليل كّل جملة بأسرها إلى جمل، وفي نهاية األمر

    أّن دراسة الّلسان ) مجموعات، مقابلة(والبّين من هذا القول والمصطلحات الموظّفة فيه . 1."أّولّية

ور هذا التّـيّار تنحو نحو تحليل المالفيظ بطريقة رياضّية تيّسر الّتعّرف على القضايا المرّكبة من منظ

للجمل، وتحصر عالقاتها العاملّية، وتمّكن من الّسيطرة على الجمل الّنواة، ومن ثّمة يمكن استخراج 

امال أساسيّا في المقاربة ولذلك عّد الّتحويل الموّجه ع. ضوابط الّتحويل الممكنة فيها، وحصرها عدديّا

بفضل الّسمة الموّجهة : "بما يلي )Milićevićميلوزوفيتش (وهو ما تبيّنه . الوصفّية لبنى الجمل

للّتحويالت صار من الممكن تنفيذ الّتفكيك المقطعّي للقضايا، وحّد الّتحويالت بما هي عدد محصور 

     وليس يخفى أّن الهدف من اعتماد الّتحويالت في هذه المدرسة يتمّثل . 2."من الفواعل األساسّية

                                                 
1 «Our first objective will be to characterize each sentence, in a nontrivial way, as the image of particular 

sentences or sets of sentences under particular mappings; and, if possible, to factor each sentence entirely into 

sentences, ultimately into prime sentences. ». Harris Zellig: «Mathematical structures of language» interscience 

publishers. John Wiley & Sons, Inc. 1968. p 50. 
2 « Grâce au caractère orienté des transformations, il devient possible d’effectuer la décomposition segmentale 
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" االختبار"لذلك أضافت مبدأ . في الّلغة الطّبيعّية في حصر القدرة على توليد الجمل المقبولة نحويّا

   " حالقول الّشار "وعّد . عن طريق الّتجريب من الّتمييز بين مقبولّية ملفوظ ما من عدمها اّلذي يمّكن

المجراة على جمل " الّتحويالت"بما هو عالقة تكافؤ بين الجمل وسيلة اختبار عملّي لمدى مقبولّية 

مجموعة األقوال الّشارحة لجملة معطاة : "بما يلي)  Milnerملنار(وهو ما يبّرره . الّلسان المدروس

وبهذا المعنى، يكتسي . قةمحّددة بدقّة؛ وهي بذلك إجراء منته، ألّن مجموعة األقوال الّشارحة مغل

      القول الّشارح البنية الممّيزة لالختبار العملّي، ألنّا نخّص عادة بهذا االسم االجراءات المنتهية، 

ويعني ذلك عند هارّيس أنّه توجد عالقة . 1."الّتي تمّكن من اإلجابة بنعم أو ال عن سؤال لسانّي معّين

باعتباره " القول الّشارح"و. ظّل سّلم المقبولّية لتحّققهما ثابتااثنتين إذا  تحويل بين مخطّطي جملتين

ممّثال لعالقة تكافئّية هو الّضامن ألن يّتخذ مستعمل الّلسان الطّبيعّي حكما حول ملفوظ ما بأنّه مقبول 

  . نحويّا أو ال تتوفّرفيه شروط المقبولّية الّنحويّة

3.2.2.2 :ّا ا :و ّا م  "رحّل اا" ّما ا .  

فقد اّتسمت بالوقوف على أمرين " القول الّشارح"أّما ثالثة المراحل في تطّور نظرة هذا التّـيّار لظاهرة 

أّولهما يتمّثل في عّد نحو الّلغة متكّونا من نظامين هما نظام اإلسناد اّلذي يدرس بنية الجملة : اثنين

 اّلذي يدرس إمكانيات الّلغة " القول الّشارح"ونظام . الّتركيبّية، ويهتّم بالبعد اإلبالغّي الموضوعّي فيها

   من حيث قيمها اإلبالغّية، ويهتّم خاّصة بتغيير الّشكل اّلذي به يقع الّتعبير  في توليد جمل متكافئة

         في اّتخاذ موقف من الّنظام الثّاني وثانيهما يكمن. عن المعلومة اإلبالغّية الموضوعّية للملفوظ

وذلك . ، هذا الموقف المتمّثل في ضرورة إقصائه من الّدراسة البنيويّة لتركيب الجمل"حالقول الّشار "أي 

. لتحقيق أكبر قدر من الّصفاء الممّكن من تمحيص بنية لغويّة تعكس حّقا مسار البالغ الموضوعيّ 

  ه المرحلةونرى أّن هذا األمر على غاية من األهّمّية بسبب أّن تيّار مدرسة بنسلفانيا قد تخّلى في هذ

هناك : "واالقتصار عليه" القول الّشارح الّتركيبيّ "لصالح االهتمام بـ" القول الّشارح الّتحويليّ "عن دراسة 

                                                                                                                            
des propositions et de définir les transformations comme produit d’un nombre restreint d’opérateurs de 

base. ». Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase » 2003. p103. 
1
 « L’ensemble paraphrastique d'une phrase donnée est parfaitement déterminé; c'est enfin une procédure 

finie, puisque l'ensemble paraphrastique est fini. En ce sens, la paraphraseàla structure caractéristique d'un test 

opératoire, puisqu'on réserve usuellement ce nom aux procédures finies, permettant de répondre par oui ou 

non à une question linguistique déterminée. » Jean-Claude Milner. « Ecoles de Cambridge et de Pennsylvanie : 

deux théories de la Transformation ». Langages, 8e année, n°29, 1973. p 99. 
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] أ [ إّن حذف القول الّشارح الّتحويلّي يبقي . 1]أ [ أو تغيير الخصائص البنائّية لـ أيضا إمكانية استعمال

. ألنّها لغة بشريّة - صورة كثيرة الّتداول - ورة مخصوصة في وضعّية الّنظام العاكس لمسار البالغ، بص

لّلغات الّتحتّية للعلوم ] أ [ يمكن أن نجد تراجم أكثر دقّة لبنية عاكسة لمسار البالغ إذا بني نظام 

النّاتجة عن الّتقاطع (من األقوال الّشارحة في المعجم  الخاّصة، حيث يمكن عزل أو حذف جزء هامّ 

القول "ويعني هذا أّن . 2."كي يصير تضايف البنية والّنظام اإلسنادّي أكثر دقّة) رداتفي المف الّدالليّ 

بوصفه فاعال أساسيّا في تحديد " الّتحويل"ال يكتسي عند هارّيس نفس األهّمّية الّتي يتمّيز بها " الّشارح

القول "االهتمام بـوهو ما أّدى في هذه المرحلة إلى إقصاء . أنظمة البنى الّتركيبّية لجمل لسان ما

من خالل االقتصار على تحليل . من زاوية منطقّية فقط ، وفي أفضل األحوال تّم الّنظر فيه"الّشارح

  .قضايا الجمل

: تتمّثل في أمرين اثنين" القول الّشارح"وخالصة القول في تعامل تيّار مدرسة بنسلفانيا مع ظاهرة 

    متتابعة قوال شارحا ألخرى] تعدّ : "[هو التّالي" رحالقول الّشا"أّولهما وضع تعريف جامع لمصطلح 

هي عالقات داللّية تغّطي الكثير " القول الّشارح"والتّنبيه إلى أّن عالقات . 3"إذا دّلت على نفس الّشيء

وثانيهما يتمّثل في تعيين المنهج المتوّخى لدراسة هذه . من العالقات القابلة للّتعميم بين سالسل لغة ما

فمسار الّتعميم يتضّمن . تبنى الّتعميمات من البيانات األساسّية لمجموعات القول الّشارح: "رةالظّاه

من الّتعميم في وصف  أعلى درجة] بتحقيق [ اختيار العيّنات الواعدة والّترميزات النّاشئة، الّتي تسمح 

أي إنّه على الّلسانّي أن يختار العيّنات الواعدة، . 4."العالقات بين عناصر مجموعة أقوال شارحة

                                                 
نظاما " ينظر في ذلك مقال هارّيس المعنون بـ. مجموعة مكّونة من كّل الجمل المنطلق في توليد األقوال الّشارحة ] أ [يقصد بالعبارة المختزلة   1

  .81- 55ص ص .1973. 29، العدد 2الّسنة " لغات"مجّلة ". اإلسناد والقول الّشارح: الّنحو
2 « Il y a aussi la possibilité d'utiliser, et même de modifier les caractéristiques structurales de [I]. La suppression 

de la paraphrase transformationnelle laisse [I] dans l'état du système reflétant le processus de l'information, 

d'une sorte particulière — sorte très répandue puisque c'est le langage humain. On peut trouver des versions 

plus raffinées d'une structure reflétant le processus de l'information si un système [I] est construit pour les sous-

langues de sciences particulières, où une part importante de paraphrase de dictionnaire (due à l'intersection 

sémantique dans le vocabulaire) peut être isolée et éliminée, afin que la corrélation de la structure et du système 

prédicatif devienne plus raffinée. ». Harris, S, Zellig : « les deux systèmes de la grammaire: prédicat et 

paraphrase ». Traduit par Robert Ivan. Langages. 8e année. №29. 1973. p 79. 
3 «One utterance is a paraphrase of another if they mean the same». Smaby, Richard: « paraphrase grammars ». 

Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland. 1971. p 2. 
4 « From the basic data of paraphrastic sets, generalizations are made. The generalizing process involves 

selecting promising patterns and developing notation allowing maximum generality in describing the 

relationships between members of a paraphrastic set.». Smaby, Richard: « Paraphrase grammars ». Reidel 
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ومن ثّمة يشّكل . في مجموعات، ويعّبر عنها برموز مجّردة أقرب ما تكون للّرموز الّرياضّية ويصّنفها

  . في الّلسان الطّبيعّي المدروس" القول الّشارح"القوانين العاّمة الّتي تحكم سير 

   .ا   ّّرّ  ر    ر "ال اّرح": 3.2

      .عماد الوصف الّلسانّي للمنجز من الكالم" القول الّشارح"تجعل مدرسة موسكو الّداللّية من 

إذ إّن ملكة مستعمل الّلغة للسانه تقاس بمدى قدرته على إنتاج جمل  .بل تجعله محور عملّية الّتكّلم

المهارة على القول : "كما يلي )Milićevićميلوزوفيتش (تبيّنه وهو ما . مختلفة للّتعبير عن ذات المعنى

ولذلك . 1."فنطق لغة هو عموما المعرفة بكيفّية القول الّشارح فيها: الّشارح هي جزء من الملكة الّلسانّية

  ". القول الّشارح"في وضع نظريّة تضبط أنظمة ) Mel’čukملتشوك (يتمّثل أهّم عمل لّلسانّي حسب 

ويتّم هذا . 2."من أوكد مهاّم الّلسانيات الّنظريّة المعاصرة، بناء نظريّة القول الّشارح الّلغويّ " :إذ يقول

األمر من خالل الّنظر لّلغة في صورتها الّتواصلّية؛ أي بضبط العالقات بين الّنّص بوصفه ملفوظا، 

           حركة أولى : ات حركتينوبذلك تكون العملّية الّتواصلّية ذ. والمعنى أي الّداللة الّتي يحّققها

؛ واّلذي يهّم "التّأليف"إلى الّنّص عند عملّية اإلنتاج المصطلح عليها في هذا التّـيّار بمصطلح  من الّداللة

وحركة ثانية من الّنّص إلى الّداللة عند عملّية الفهم من طرف . مستعمل الّلغة عند إنشائه للكالم

وتسعى الّنظريّة من خالل ذلك ليس إلى بناء نماذج وضعّية ". الّتحليل"ـوهي المصطلح عليها ب. المتقّبل

تحصر قواعد إعادة الكتابة للسان ما، ويحكمها المنطق الّرياضّي أو منطق الّنحو في صورتيهما 

الخطّيّتين؛ وإنّما تهدف من خالل وصف الّلغة الطّبيعّية إلى استقراء نظام يحكم سير الّلسان ويكون 

يمكن إلى الّسمة الطّبيعّية الّتي يوظّفها المتكّلمون عند تواصلهم، بكّل تعقيدات مستويات أقرب ما 

وهو ما يتطّلب رفض مبدإ الخطّّية الممّيز لتيّار مدرسة بنسلفانيا وكذلك  .الّلغة الّتركيبّية والمعجمّية

           الطّبيعّي أكثر تعقيدا للمدرسة الّتوليديّة الّتحويلّية بمختلف مراحلها؛ إذ إّن الجملة في وضعها

ال بّد منه حسب مدرسة موسكو الّداللّية االستعاضة عن الّنحو  أي إنّه مّما. مّما تتصّوره المدرستان

                                                                                                                            
Publishing Company, Dordrecht, Holland. 1971. P31. 
1 « The ability to paraphrase is a part of linguistic competence: to speak a language is, largely, to know how to 

paraphrase in this language.». Jasmina MILIĆEVIĆ: « semantic equivalence rules in meaning-text 

paraphrasing ». Selected lexical and grammatical issues in meaning-text theory. In honour of Igor MEL’ČUK. 

Wanner, L, ed. Amsterdam. Philadelphia : Benjamins. 2007. pp 267-297. 
2 « Une des tâches primordiales de la linguistique théorique contemporaine est l’élaboration d’une théorie de la 

paraphrase langagière. ». Paraphrase et lexique : la théorie sens-texte et le dictionnaire explicatif et 

combinatoire. Igor Mel’čuk. (DEC) T III. P10. 
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الّتي يهتّم فيها بالعالقات  1"دلتا أنحاء"وهو المعروف بـ. جيرّي عالئقيّ الّتشجيرّي الّتركيبّي بنحو تش

: العاملّية العميقة النّاشئة بين مكّونات الجملة والمتحّكمة في تسييرها، ال بعالقاتها الّتركيبّية الّسطحّية

 إقصاء ومع  ...نجد هنا ما يعرف بأنحاء دلتا الّتي صّممت لكيفّية األشجار المتفّرعة إلى سهام وعقد"

 الّتركيبّية للبنية المجدي الوصف بأنّ  الّزعم على المؤلّفون يرتكز] إذ[ .العقد لمجموعة الّنظام خطّّية

لجملة ما يتطّلب إقصاء الّنظام الخّطّي، ألّن العالقات الّتركيبّية ومراتب الكلمات في الّلغات الطّبيعّية 

      ّية ويشير هذا عند التأّمل العميق إلى اختالف مدرسة موسكو الّدالل. 2."محكومة بآليات مختلفة

   . عن التّيارات البنيويّة والوظيفّية والّتحويلّية الّتوليديّة اختالفا مبدئيّا حول منهج تحليل الّلغة لسانيّا

من أجل  فلئن كانت التّـيّارات األخيرة تغّلب المنطق في رصد البنى الّتركيبّية واستجالء عالقاتها الخطّّية

ي توليد الجمل المقبولة نحويّا؛ فإّن مدرسة موسكو تنحو نحوا استخراج القوانين العاّمة المتحّكمة ف

ومن ثّمة  .ما ينجزه فعال مستعمل الّلسان في الوضعّية الّتواصلّية الطّبيعّية مغايرا، إذ تسعى إلى محاكاة

ة  يكون وصف الّلغة متمّثال في استقراء القوانين العاّمة المسّيرة للعالقات بين مختلف بنى الجملة دالليّ 

انطالقا " الّنصّ "أو صوتّية؛ تلك القوانين المطابقة للّسير الطّبيعّي بين إنشاء  كانت أو تركيبّية أو صرفّية

      )Mel’čukملتشوك (وهو ما يفّصله  ".الّنصّ "اعتمادا على " المعنى"، أو إستخراج "المعنى"من 

   الّتعبير: ما يفعله المتكّلمون عادةتمثيل ] هو[، ل  من وصف لغة طبيعّية أظّن أّن الغرض: "كما يلي

لذلك، فالجهاز المقترح بما هو اآللة . عن المعاني عبر الّنصوص واستخراج المعاني من الّنصوص

الّرئيسّية للوصف الّلسانّي، ليس سوى مجموعة من القواعد الّتي تنشئ الّتطابق بين المعاني الّتي يريد 

ويعّد هذا األمر بالّضرورة دراسة واصفة . 3."تي ينتجها لهذا الغرضالمتكّلم الّتعبير عنها والّنصوص الّ 

باعتباره بحثا في الّتكافؤ القائم على مفهوم الّترادف الّداللّي بين المالفيظ " القول الّشارح"لقوانين 

                                                 
1  Δ-grammars. 
2  « Here we find so-called Δ-grammars, which are designed for the processing of trees with labeled arcs and 

nodes… and with out linear order on the set of nodes. The authors proceed from the assertion that the effective 

description of the syntactic structure of a sentence requires the rejection of linear order, because the syntactic 

relationships and order of words in natural languages are controlled by different mechanisms.». Gladkii, A.V. 

and Dikovskii, A. YA: «theory of formal grammars». Plenum Publishing Corporation. New York. 1974. p 554. 
3 « A description of a natural language L must, I think, aim at representing WHAT SPEAKERS NORMALLY 

DO: expressing meanings via texts and extracting meanings from texts. Therefore, the device proposed as a 

major tool for linguistic description is nothing else but a set of rules that establish the correspondence between 

meanings that the speaker wants to express and the texts he produces to this effect. ». Igor Mel’čuk: «the 

meaning-text approach to the study of natural language and linguistic functional models ». LACUS Forum 24. 

S. Embleton editions. Chapel Hill. 1998. p 1. 
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        واستدعى ذلك بناء أنموذج صورّي يحاكي عملّية اشتغال الّلغة . والمعاني المحّصلة في الّذهن

     ) Mel’čukملتشوك (الّذي يحّدده  1"الّنصّ  –منوال المعنى"في الّذهن البشرّي، وهو المعروف بـ

وفعال، . الّنّص على عملّية القول الّشارح، أي على ترادف المالفيظ - يرتكز منوال المعنى: "كما يلي

، )أ(اج، بالّنسبة لمعنى منطلق فإّن الملكة الّلسانّية للمتكّلم تتمّثل، قبل كّل شيء، في قدرته على اإلنت

           ، وأن يختار الّنصّ )الممكنة" األقوال الّشارحة"كّل (= أن تعّبر عنه  كّل الّنصوص الّتي يمكن

  .2."أو الّنصوص األكثر مناسبة لمقام أو لسياق معطى

1.3.2 : ّ" رحّل اا"    " ا ّم – ّّا".  

القول "إذ تعترف بـ. استعماال مخصوصا" القول الّشارح"مصطلح " الّنصّ  - المعنىنظريّة "تستعمل 

القول "الممكنة، الّتي تسمها بـ" القول الّشارح"دون سواه، ممّيزة إيّاه عن سائر مظاهر  3"الّشارح الّلغويّ 

الممّثل لنشاط لغوّي من منظور هذه المدرسة هو " القول الّشارح الّلغويّ "وذلك ألّن . 4"الّشارح العرفانيّ 

     إذ إنّه حدث لسانّي صرف، يمكن قيسه، ) Milićević2003:  ميلوزوفيتش. (منتج لتعابير مترادفة

القول الّشارح "في حين أّن . وال يتطّلب من مستعمل الّلغة إّال توظيف معارفه الّلسانّية إنتاجا أو تحليال

    وهذا يعني . أخرى مضافة للمعرفة الّلسانّية بلغة ما معارف - إن فهما أو إنتاجا - يتطّلب " العرفانيّ 

أنّه من نافل القول عّد الجمل أو الّنصوص المحيلة على نفس الوضعّية والحاملة لنفس المعلومة ليست 

   لسانيّة - كانت متطلّبة من المتكّلم توظيف معارفه الورا   إذا" قول شارح"في عالقة  جمال أو نصوصا

وإلجالء ذلك ). Milićević:2003  ميلوزوفيتش. Mel’čuk:1992  ملتشوك(وما شابهها أو المنطقّية 

  :نورد هذه األمثلة المستقاة من المدّونة عماد البحث

﴿  :أ -  )17                ﴾ 78/ الّنساء.  

                                                 
1 Modèle Sens- Texte = MST. 
2 « Un MST est basé sur le PARAPHRASAGE, c’est-à-dire sur la synonymie des énoncés. En effet, la 

compétence linguistique du Locuteur consiste, avant tout, en sa capacité de produire, pour un sens de départ 

)σ( , tous les textes qui peuvent l’exprimer (= toutes les paraphrases possibles) et de choisir le ou les textes les 

mieux adaptés à une situation ou à un contexte donnés. » Igor Mel’čuk: «vers une linguistique Sens-texte » 

leçon inaugurale. Collège de France. P 7. 
3 la paraphrase linguistique. 
4
 la paraphrase cognitive. 
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  1".ال خالص لهم من الموت"   :ب -       

  2".أنتم صائرون للموت ال محالة وال ينجو منه أحد منكم"   :ت -       

  3".ال ينفع القاعدين قعودهم. وأّن القاعد ال يدفع عنه قعوده شيئا. ال يغني حذر عن قدر"   :ث -      

إلخ مسوقة إلشعارهم بأّن الجبنهو اّلذي حملهم على طلب التّأخير " أينما تكونوا"جملة "   :ج -      

  4".قريب، ألنّهم توّهمواأّن مواقع القتال تدني الموت من النّاسإلى أمد 

، 5"القيمة اإلبالغّية"في أغلبها نفس  يالحظ أّن هذه المجموعة من الجمل المذكورة أعاله، تحمل

إذ مستعمل الّلغة في المقام الّتواصلّي يحكم بتكافئها، . على الّرغم من اختالف عباراتها وتراكيبها

         "قول شارح"فهي لذلك جمل تعقد فيما بينها عالقة . ائر االختالفات الممكنةمسقطا بذلك س

     . إذ يمكن أن تحّل إحداها محّل غيرها في مقام واحد على األقّل فتعّبر عن نفس القيمة اإلبالغّية

     يكفيه وحدهال ألّن تمّلك المخاطب للغته وتمّكنه منها. يلفت االنتباه) ج - 17(إّال أّن المثال رقم 

أن يعرف المقصود باإلشعار، وأن يحّدد اإلحالة  إذ عليه. في تحصيل الّرسالة الّتي تنطق بها الجملة

، وكذلك معرفة سابقة بالّسبب الّدافع إلى طلب التّأخير، اّلذي هو "هم"في الّضمير  المرجعّية الكامنة

وهي كّلها معطيات غير لسانّية تقتضيها "... ّهمواتو "قد  وعليه أيضا أن يعلم أّن المحال إليهم". الجبن"

       )ج - 17(ولذلك ال تعّد الجملة رقم . أي هي ملكات عرفانّية. المعرفة بالكون، وبسياق الكالم

) ت- 17(و) ب- 17(و) أ- 17(وعليه تصّنف الجمل . مع سائر المجموعة" قول شارح"في عالقة 

  ".قوال شارحا عرفانيّا) "ج- 17(وتعّد الجملة ، "أقواال شارحة لغويّة"بوصفها ) ث- 17(و

ملتشوك (اّلذي تتبنّاه بالقاعدة التّالية الّتي يصوغها " القول الّشارح الّلغويّ "وتعّرف الّنظريّة 

Mel’čuk(كما يلي:  

إذا وفقط إذا كانتا تقريبا  في عالقة قول شارح، 2والجملة ج 1نقول إّن الجملة ج"  : أ - ) 18

                                                 
  .192ص . 10ج ". مفاتيح الغيب: "الّرازي 1
  .222ص . 3ج ". عمدة الّتفسير: "كثيرابن   2
  .188ص ". تيسير الكريم الّرحمان في تفسير كالم المّنان: "الّسعدي 3
  .128. 5ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 4

5 Valeur informationnelle.  
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 . 1."مترادفتين

اّلذي  2"الّترادف"وهذا األمر عند إمعان الّنظر يطرح إشكاليات عديدة خاّصة ما تعّلق منها بمفهوم 

القول "إذ إّن مفهوم . يعّد في هذا الحّد مقياسا أساسيّا به يحكم على العالقة الّرابطة بين الجمل

   كليهما يحّقق عالقة تكافؤ  أنّ  ، باعتبار"الّترادف"عدل لمفهوم " الّنصّ  - نظريّة المعنى"في " الّشارح

بين المفهومين عند ) Mel’čuk  ملتشوك(ويقرن . بين كيانين لسانيين في المعنى، أي القيمة اإلخباريّة،

بعبارة أخرى، عالقة القول الّشارح هي عالقة الّترادف : "سابقة الذّكر بقوله) أ - 18(تعليقه على القاعدة 

        ولحّل . 3"ا، نجري الحّد قول شارح على المرّكبات أيضاوتوّسع. بين الجمل )الّترادف- وشبه(

    داللته على المعادلة التّاّمة " الّترادف"من  هذا المشكل ترى الّنظريّة أنّه ليس من الّضرورّي أن يفهم

    ينبين جملتين، ألنّه من الممتنع إن شئنا الّدقّة الّلسانّية الّصارمة أن يكون ملفوظان مختلفان متعادل

    اّلذي يحمالنه، مهما قّل اختالفهما في مستوى الّصوت أو الّصيغم، أو المعنم، " قيمة المعنى"في 

". المعنى"لذلك يقصد بالّترادف معناه األكثر عمومّية وسطحّية بما هو وحدة نسبّية لقيس . 4أو الّنحوم

يحكم حدسيّا بأّن ملفوظين معيّنين إذ إّن ملكة مستعمل الّلغة تمّكنه من أن : وهو أمر له مبّرراته

نصر . Mel’čuk :1992ملتشوك . (مترادفان دون أن يهتّم بدقائقهما الّصوتّية والمعجمّية والّتركيبّية

Nasr:1996 .ميلوزوفيتش  Milićević:2003 .(. فاالستعمال العادّي لّلغة يبرهن على أّن قضّية تكافؤ

     مستعمل الّلغة، وال يتطّلب منه أن يكون لسانيّا حّتى يقدرالمالفيظ نشاط لسانّي حدسّي يمتلكه 

وعالوة على ذلك فإّن وحدات القيس مهما كان نوعها، . على تمييز الجمل المترادفة معنى من غيرها

وهو ما يقتضيه االستعمال ) Mel’čuk :11.1988،12.1992  ملتشوك. (تتمّيز بأنّها نسبّية بالّضرورة

                                                 
1 « Nous dirons que la phrase P1 et la phrase P2 sont en relation de paraphrase si et seulement si elles sont plus 

ou moins synonymes. ». Paraphrase et lexique : la théorie sens-texte et le dictionnaire explicatif et 

combinatoire. Igor Mel’čuk. (DEC) T III. P11.  
2 la synonymie. 
3 « Autrement dit, la relation de paraphrase est la relation de SYNONYMIE (et de QUASI-SYNONYMIE) 

ENTRE DES PHRASES. Par extension, nous appliquerons le terme paraphrase aussi aux syntagmes ». 

Paraphrase et lexique dans la théorie linguistique sens-texte vingt ans après (1ère partie). Igor Mel’čuk. Cahiers 

de lexicologie. Vol : LII. 1988-I. p 9.  
 . ونقصد به الواسمات المنتمية للّنحو والّتي تضمن خصوصية داللّية للمفردة .Grammème  مصطلح نحوم نستعمله تعريبا للعبارة الفرنسّية 4

الّنّص على خالف أنساق أخرى ترى في الّنحاوم ذواتا  - وننّبه إلى أّن نظريّة المعنى. ومن أمثلة الّنحاوم غير الحّرة عالمات اإلعراب والعدد والجنس

قاموس "من  "ومنح"ينظر للّتدقيق في مدخل ". الّداللة االشتقاقّية"الّتي تقابل عنده " الّداللة اإلعرابّية"يسّمي نـحوما ) Mel’čuk(فـ. داللّية بحتة

  . 473ص . لفرانك نوفو، ترجمة صالح الماجري" علوم الّلغة
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في بحثه عن الفويرقات الّدالليّة  أّال يكون دقيقا للغاية: "الّنظريّة ترى أنّه على الباحث وعليه فإنّ . نفسه

فالكثير من الفروق الّداللّية الموجودة في الّلغة يهملها المتكّلم ). ألنّا ال نزن البطاطا بميزان الّصيدالنيّ (

ويمكن الّتعبير عن هذه . 1."ةبعض المتضاّدات االفتراضيّ " يحجب"فالّسياق الحقيقّي : في الخطاب

فاستعمال . الظّاهرة بما حّدده الّتراث المنطقّي العربّي عند تمييزه بين القياس الطّبيعّي والقياس الّصناعيّ 

المتكّلم لحدسه في الحكم على تكافؤ ملفوظين من عدم تكافئهما هو بمثابة القياس الطّبيعّي اّلذي 

تقع عليه الفكرة : "وكذلك هو اّلذي. 2"تأتي به الفكرة من غير رويّة هو اّلذي: "يعّرفه ابن رشد بما يلي

 في حين أّن تعيير الّلسانّي لظاهرة الّتكافؤ تعييرا صارم الّدقّة هو من قبيل القياس الّصناعّي . 3"بالطّبع

كالّشكل الّرابع  وال يؤلّفه أصال . ليس تعتمده القّوة الفكريّة بالطّبع: "وهو اّلذي يعّرفه ابن رشد بما يلي

  .4."عند جالينوس

عالوة على أنّه " الّنصّ  - المعنى"في مقاربة  بين الجمل" الّترادف"إّال أنّه تجدر المالحظة أّن مفهوم 

في صورة  وهو مفهوم يقّدم" نفس المعنى"إلى افتراض أّن ملفوظين معيّنين لهما  أمر حدسّي، فإنّه يحيل

) Mel’čukملتشوك (وهو ما يبيّنه . ال تقبل أصال الّتعريف" هويّة المعنى"مصادرة ال تقبل البرهنة، إذ إّن 

   على الحكم  ونفترض أّن القدرة. في مقاربتنا، يؤخذ ترادف الجمل كمفهوم حدسّي بدئيّ : "بما يلي

تنتمي للملكة الّلسانّية للمتكّلمين، ونبني  )لهما نفس المعنى(= بأّن جملتين معطاتين متماثلتا الّداللة 

، وتعتبر "المعنى نفسه"انطالقا من مفهوم " المعنى"ونعّرف مفهوم ... نظامنا الّشكلّي على هذه المقدرة

إلى تعريف القول الّشارح أو الّترادف، لكنّنا  وفي المقابل، ال نسعى هنا. هذه األخيرة بمثابة المكتسب

  .5."ة المعنى بما هو غير قابل للّتعريفنصادر على مفهوم هويّ 

                                                 
1 « Le chercheur ne doit pas être trop précis dans sa recherche des nuances sémantiques (on ne pèse pas des 

pommes de terre avec une balance de pharmacie). Beaucoup de distinctions sémantiques qui existent dans la 

langue sont ignorées par le locuteur dans le discours: le contexte réel « éteint » certaines oppositions virtuelles. » 

Paraphrase et lexique dans la théorie linguistique sens-texte vingt ans après (1ère partie). Igor Mel’čuk. Cahiers 

de lexicologie. Vol : LII. 1988-I. p11. 
  .154. 4ج ". كتاب أنالوطيقي األّول أو كتاب القياس: نّص تلخيص منطق أرسطو: "ابن رشد 2
  .ص.ن . م. ن 3
  .172- 171:ص ص. م. ن 4

5 « Dans notre approche, LA SYNONYMIE DES PHRASES EST PRISE COMME UNE NOTION 

INTUITIVE DE DEPART. Nous posons que la capacité de juger si deux phrases données sont équisignifiantes 

(= ont le même sens) fait partie de la compétence linguistique des locuteurs, et nous bâtissons notre système 

formel sur cette capacité… nous définissons la notion de « sens » à partir de la notion de « même sens », cette 

dernière étant considérée comme acquise. Par conséquent, nous n’essayons pas ici de définir la paraphrase ou 
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: ؛ فتتمثّل في قسمين كبيرين"القول الّشارح"أّما خالصة ما عيّنته مدرسة موسكو الّداللّية من أنواع 

اّلذي يمّثل جزءا هاّما من الّلسان الطّبيعّي، لكّنه تصعب دراسته دراسة " القول الّشارح العرفانيّ "أّولهما 

   إذ ليس. ال يمكن حصرها في نظام صورّي صارم لسانّية - وظيفه لمعارف ورالسانّية صارمة بسبب ت

من اليسير خلق جهاز نظرّي يسيطر على معطيات ذهنّية غير قابلة للحّد أصال بحكم ضيق معرفتنا 

ة اّلذي تمكن دراسته دراسة لسانيّ " القول الّشارح الّلغويّ "وثانيهما . اآلنّية بما يحصل في الّدماغ البشريّ 

      وقد توّصلت الّنظريّة  .بحكم كونه خاضعا في تكوينه وفي تفسيره لمعارف لسانّية صرف. صارمة

القول الّشارح "وفّرعت . إلى أنواع منها الّتركيبّي والّدالليّ " األقوال الّشارحة"إلى تفريع هذا القسم من 

   على االختيارات المعجمّية  تمد في بنائهالمع" القول الّشارح الواقعيّ "بدوره إلى فرعين هما " الّدالليّ 

وهو األكثر . القائم على قوانين االستبدال المعجميّ " القول الّشارح معاد الّصياغة"من قبل المتكّلم؛ و

  :ونلّخص كّل ما سبق بالّترسيمة التّالية. نظامّية من سائر األنواع، واأليسر في دراسته

  

   " القول الّشارح العرفانيّ "إذ تقصي  "الّنصّ  - نظريّة المعنى"وتجدر المالحظة في هذا المقام أّن 

من دائرة اهتمامها ألنّه يتطّلب معارف تتجاوز الحّد الّلسانّي الّصرف؛ فإنّها ال تولي كذلك أهّمّية كبرى 

ألنّه قد قتل ". القول الّشارح"في صلب نظريّة  على الّرغم من مكانته" ركيبيّ القول الّشارح التّ "لدراسة 

في حين . والمدرسة الّتحويلّية الّتوليديّة) الّدالليّ  - التّـيّار الّتركيبيّ (بحثا في إطار أعمال مدرسة بنسلفانيا 

ويعود ). Mel’čuk:31.1992 ملتشوك(بنوعيه " القول الّشارح الّدالليّ "تولي الّنظريّة منزلة كبرى لدراسة 

نظام صياغة القول "الّتي يعالجها " األقوال الّشارحة"ذلك إلى أنّهما أكثر عمقا من سواهما من أنواع 

                                                                                                                            
la synonymie; plutôt, nous postulons la notion d’identité du sens comme indéfinissable. ». Paraphrase et 

lexique dans la théorie linguistique sens-texte vingt ans après (1ère partie). Igor Mel’čuk. Cahiers de lexicologie. 

Vol : LII. 1988-I. p 9. 

  "الّنصّ  -نظريّة المعنى"الّشارح في أنواع القول : 5الّترسيمة 

 القول الّشارح العرفاني

 )االستبدال المعجميّ (القول الّشارح معاد الّصياغة 

 القول الّشارح الّتركيبيّ  القول الّشارح الّدالليّ 

 القول الّشارح الّلغويّ 

  )االختيارات المعجمّية(القول الّشارح الواقعّي 

 الّشارحالقول 
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ملتشوك (يقول ". الّنصّ  - منوال المعنى"إذ يمّثالن جزءا هاّما من المكّون الّداللّي لـ". الّشارح

Mel’čuk( الّنّص، - من منوال المعنى األخيرة المنتمية للمكّون الّدالليّ إنّها األقوال الّشارحة : "في ذلك

من حيث  ، ينّبه إلى تمايزهما،)Mel’čuk  ملتشوك(إّال أّن . 1."الّتي تعالج بنظام صياغة القول الّشارح

األقوال "المعروفة أيضا بـ" األقوال الّشارحة معادة الّصياغة"ففي حين تتمّيز . ثراؤهما ودرجة نظاميتهما

والمرتكزة على قواعد وضعت خّصيصا لتسيير االستبداالت المعجمّية؛ بثرائها " لّشارحة المعجمّيةا

على االختيارات المعجمّية، تتمّيز  المرتكزة" األقوال الّشارحة الواقعّية"عالية من الّنظامّية؛ فإّن  وبدرجة

؛ "األقوال الّشارحة"من غيرها من بافتقارها إلى الّنظامّية، بسبب إهمال دراستها، بوصفها أكثر دقّة 

، وغير منضبطة لقواعد عاّمة تنتجها، وإنّما المتحّكم فيها هو حدس )Mel’čuk:31.1992ملتشوك (

ولذلك فإنّها تحتاج إلى ضبط متأّن . وهو األمر اّلذي يمثّل مكمن الّصعوبة في مقاربتها. مستعمل الّلغة

  .نضد عالقاتها في نسقللعجممات، أي الوحدات المعجمّية الّدنيا و 

2.3.2 :ّّا  ر رّ رّ ا.  

، "القول الّشارح"على منطلقاتها في دراسة ظاهرة  تّتسم مدرسة موسكو الّداللّية بأنّها قد حافظت

أولى  مرحلة: إالّ أنّه يمكن أن نمّيز بين مرحلتين اثنتين. وطّورت أساليبها في معالجة المسألة من الّداخل

في ضوء المعالجة اآللية لّلغة الطّبيعّية، وخصوصا في إطار  "القول الّشارح"وقع االهتمام فيها بظاهرة 

ومرحلة ثانية نحت فيها نحو . فقّدمت حلوال إلشكاليات هذا االختصاص في بداياته. الّترجمة اآللية

فطّبقت منوالها عالوة على باب . ووّسعت بذلك من مجال تناول الظّاهرة. الجانب الّلسانّي الوصفيّ 

الّنحو العاملّي، والمعجمّية والمعاجمّية، : المعالجة اآللية لّلغات الطّبيعّية، على مجاالت لسانّية منها

 والالّفت للّنظر في هذا . في ذلك بين التّنظير واإلجراء والّلسانيات اإلعالمّية، والمصطلحّية، مزاوجة

تعارضا في األصل بين إشكاليات الّترجمة اآللّية وإشكاليات العمل ال يرى ) Mel’čukملتشوك (أّن 

نسعى إلى تبيين أّن الحّل المبدئّي إلشكاليات الّترجمة اآللّية، يعود إلى بناء نماذج : "الّلسانّي الّصرف

ل مفهومة كلّيّا ووظيفّية لّلغة بصورة عاّمة ولسلسلة لغات طبيعّية بصورة خاّصة، معلومة بوصفها وسائ

تواصل، ويبدو لنا أّن هذا مطابق لإلشكالّية المركزيّة لّلسانيات اآلنّية؛ ومن الثّابت أيضا أنّه ال وجود ألّي 

                                                 
1 « Ce sont ces dernières paraphrases qui sont traitées par le système de paraphrasage faisant partie de la 

composante sémantique du modèle Sens-Texte. ». Igor Mel’čuk: « Dictionnaire explicatif et combinatoire du 

français contemporain Recherches lexico-sémantiques » Volume 3. Les presses de l'Université de Montréal. 

1992. p 31. 
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سواء كانت لسانيات (حّد طبيعّي واضح بين الّترجمة اآللّية بالمعنى العاّم لهذا المفهوم والّلسانيات اآلنّية 

عل أعمال المدرسة على الّرغم من تطّوراتها تهتّم ما ج ولعّل هذا. 1)."نظريّة أو لسانيات وصفّية

دليال على التقاء هذه االختصاصات " الّنصّ  - منوال المعنى"بل نرى في . على حّد سواء بالمجالين

ومعالم معالجته في كلتا " القول الّشارح"على منزلة  ونقتصر في هذا العرض المختزل. المختلفة

  .المرحلتين

  .وا ا ّت اّ "اّرحال ": 1.2.3.2

يتنّزل في إطار " مدرسة موسكو الّداللّية"من الثّابت أّن االعتناء بالوصف الّداللّي لّلسان من قبل 

ولهذا . محاوالت إيجاد حلول عملّية لإلشكاليات المطروحة في مجال الّترجمة اآللّية لأللسنة الطّبيعّية

باعتباره . إلى الّداللة ومن الّداللة إلى الّنصّ  ير في بناء منوال يضمن االنتقال من الّنصّ الغرض وقع الّتفك

        ): Mel’čuk :1966  ملتشوك(يقول . أمرا ضروريّا يحاكي الّتصّرف البشرّي في عملّية الّترجمة

 مناويل، وإنشاء "بالّداللة"من الّضرورّي بشكل أو بآخر وصف الّداللة، من أجل ضمان الّترجمة  إنّه"

قادرة على إنجاز العبور العكسّي ) تأليف(تعبير  ناويلوم" داللة       نصّ "محّققة للعبور ) تحليل(فهم 

  .2"."نصّ        داللة"

أن ينظر لّلسان الطّبيعّي في صورته  لهماأوّ : ويقتضي بناء منوال من هذا القبيل أمرين أساسيين

        كما تشتغل في ذهن مستعمل الّلغة   أي أن يكون المنوال محاكيا للعمليّات الّلغويّة. الّتواصلّية

وثانيهما ). الوجهة الّتحليلّية للملفوظ(أو متقّبال ) الوجهة التّأليفّية للملفوظ(عند اإلنجاز، سواء كان باثّا 

في االّتجاهين  كيفيات االنتقال رورة أن يبنى المنوال الواصف لّلسان بناء منطقيّا يحّقق يتمّثل في ض

ويعّد هذا حالّ لمعضلة . ات تقدر اآللة على فهمهايّ وهو ما يمّكن من إنشاء خوارزم. بين الّنّص والّداللة

                                                 
1
 « nous tâcherons, en nous fondant sur des faits bien connus et sur le bon sens, de montrer que la résolution de 

principe des problèmes de T.A revient à construire des modèles exhaustifs opérationnels pour le langage en 

général et pour une série de langues naturelles en particulier, compris comme moyens de communication, et 

ceci nous semble-t- il, coïncide avec le problème central de la linguistique synchronique; aussi s’avère-t-il que, 

entre la T.A. au sens large de ce terme, et la linguistique synchronique (aussi bien la linguistique théorique que 

la linguistique descriptive), il n’existe aucune frontière naturelle nette. ». Igor Mel’čuk: « linguistique et 

traduction automatique ». UNESCO. Paris. 7 juin 1966. p2.  
2 «il est nécessaire d’une façon ou d’une autre de décrire la signification, afin d’assurer la traduction «par la 

signification », de créer des modèles de compréhension (analyse) réalisant le passage «texte  signification » 

et des modèles d’expression (synthèse) capables d’effectuer le passage inverse «signification  texte». ». 

Igor Mel’čuk: « linguistique et traduction automatique ».UNESCO. Paris. 7 juin 1966. p 3. 
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المنطقّية الّتي  اويلالمن - إجرائّية اويل لغويّةإنشاء من): "Mel’čuk:1966  ملتشوك(عند  الّترجمة اآللّية

هنا تكمن المعضلة الّتي يبحث . بين الّنصوص والّدالالت) في االّتجاهين(تضع تطابقا مزدوج االّتجاه 

  . 1."عن حّلها في الّراهن الّلسانيون المشتغلون في مجال الّترجمة اآللّية فعال

ين األهداف الّلسانّية الّصرف المتمثّلة في وصف ولعّل ما يمّيز هذه المرحلة التّأسيسّية هو مزجها ب

  والّسبب يعود. الّلغة الطّبيعّية وصفا صارما، واألهداف المتعّلقة بتطبيق ذلك في مجال الّترجمة اآللّية

 إلى أّن مدرسة موسكو الّداللّية ال ترى تعارضا بين المجالين من ناحية، وتنظر من جهة أخرى إلى أنّه 

البحث عن إنشاء منوال قادر على معالجة اإلشكال الجوهرّي المتمثّل في بناء نظام من األولويّات 

أنّه في الجوهر ذاته، ال توجد حدود ... من الجليّ : "يضبط العالقة بين الّنّص والّداللة في االّتجاهين

اء منوال بن –هناك علم واحد لّلغة، ذو هدف أساسّي واحد . تقطع بين الّلسانيات والّترجمة اآللّية

والمرحلة األولى في الطّريق إلى هذا المنوال هي المعضلة . إجرائّي أعلى الشتغال الّلغة في كّل مظاهرها

أي منوال لّلغة منظورا إليها في مظهرها الجوهرّي فقط، مظهرها " داللة       نصّ "المتمثّلة في بناء نظام 

في صورته " الّنصّ  - منوال المعنى"المرحلة ببناء ولهذا الّسبب وقع االعتناء في هذه . 2."الّتواصليّ 

من مستوى البنية الّداللّية األكثر تجريدا إلى مستوى (الّنموذجّية المتمثّلة في تحديد مستويات الّلغة 

إلى الّتمثيل الّصوتّي  من الّتمثيل الّداللّي أي المعنى،(وما يقابلها من تمثيالت  )البنية الّصوتّية المنجزة

     كما وقع الّتركيز على االهتمام بدراسة الّلسان من وجهة تأليفّية، ألّن التّأليف). أي الّنصّ  الّسطحيّ 

إذ إّن مستعمل الّلغة عند إنتاجه للملفوظ المعّبر عن المعنى . إالّ لمقّومات المعرفة الّلسانّية ال يحتاج فيه

قوانين المعجم والّتركيب والّصرف  الكامن في ذهنه ال يحتاج إّال لضوابط الّلسان المتمثّلة في

  .والّصوتيات

  

                                                 
1 « la création de modèles opérationnels de langue – de modèles logiques, qui posent une correspondance 

bimultivoque (dans les deux sens) entre textes et significations. C’est là le problème que cherchent en fait à 

résoudre actuellement les linguistes travaillant dans le domaine de la T.A. ». Igor Mel’čuk: « linguistique et 

traduction automatique ». UNESCO. Paris. 7 juin 1966. p 5. 
2 « Il est clair…, que dans l’essence même, il n’existe pas de frontière naturelle infranchissable entre la 

linguistique et la T.A. il y a une seule science sur le langage, avec un seul objectif principale – créer un modèle 

opérationnel exhaustif de fonctionnement du langage, dans tous ses aspects. La première étape sur la voie vers 

ce modèle, c’est le problème qui consiste à construire un système « texte  signification » c'est-à-dire un 

modèle de langage considéré uniquement dans son aspect essentiel, celui de la communication. ». 

Igor Mel’čuk: « linguistique et traduction automatique ». UNESCO. Paris. 7 juin 1966.   p 7. 
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  .وت درا مّ "ال اّرح": 2.2.3.2

وسعت . عبر مراحل تطّورها، التزمت مدرسة موسكو الّداللّية بنفس المبادئ التّأسيسّية العاّمة

     انفتاح المنوالوعملت على . ليكون أكثر دقّة" الّنصّ  - منوال المعنى"لتجويدها من خالل بلورة 

على مجاالت عديدة منها ما يهّم المعالجة اآللّية لّلغات الطّبيعّية، ومنها ما ينصّب على تعّلمّية الّلغات، 

المعجمّية والّتركيبّية : عالوة على اهتمامها األصلّي بالّدراسة الوصفّية الّصارمة لّلسان، في كّل مستوياته

ى أغلب الّلغات، ومطّورة في ذات اآلن لجهاز شكلّي واصف تصطلح والّصرفّية؛ محاولة تطبيق ذلك عل

هذا الجهاز المتمّثل في القواعد المقنّنة لظواهر الّلسان وآليات اشتغاله، المعتمد . 1"2الّلسانيات "عليه بـ

  .على لغة رمزيّة تسعى إلى أن تكون أشبه ما يمكن بلغات العلوم الّصحيحة

هو أهّم ما يمكن الّتركيز على دراسته، باعتبار أّن القدرة " القول الّشارح"أّن وتبّين ألصحاب الّنظريّة 

     وبالتّالي. على صياغة معنى ما بأكثر من تركيب، تمّثل فعال امتالك مستعمل الّلغة لملكته الّلسانّية

 ستعمل الّلغة ما؛ يمّكن من سيطرة م في لسان" األقوال الّشارحة"فإّن ضبط القوانين المسّيرة إلنتاج 

وعليه يمكنه استثمار ذلك في الّترجمة من خالل بناء آليات تسمح بإيجاد تطابقات . على ذلك الّلسان

المعجم الفرنسّي "من قبيل  لغويّة؛ أو في الّتعّلم من خالل االعتماد على معاجم مختّصة - بين

  .2"العامليّ 

في الّلسان الطّبيعّي، الستخراج " حالقول الّشار "وقد اقتضى ذلك أن يبحث في خصائص اشتغال 

وكذلك ضبط . الّتكافؤ بين الجمل - وهي المتمثّلة في قوانين الّتكافؤ التّاّم أو شبه. القوانين العاّمة

  . 3"قواعد مصفاة"ما باالعتماد على  المقبولة نحويّا في لسان" األقوال الّشارحة"قواعد استخالص 

  .ة العربّية في األبواب التّالية من هذا البحثعلى الّلغ وهو ما سنعمل على تطبيقه

  

  

                                                 
1  « Linguistique 2 ». 
2  « Lexique actif du français ». Igor Mel’čuk, Alain Polguère. De Boeck. Paris. 2007. 
3 Les règles filtres. 
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4.2 :مّا ا :  

في عالقته بالمعنى وظاهرة " القول الّشارح"عملنا في هذا الفصل على تحديد أهّم إشكاليات 

الّتكافؤ بين المالفيظ من جهة البنية  - الّتكافؤ التّاّم وشبه وخلصنا إلى أنّه ضرب من ضروب . الّترادف

". الّنصّ  - نظريّة المعنى"كذلك أهّم أنواعه من منظور  وحّددنا . الّداللّية والبنية الّتركيبّية والقيمة اإلبالغّية

يّارين اثنين ثّم عرضنا لمنزلته في الّدرس الّلسانّي الحديث تنظيرا وإجراء، من خالل بسط أهّم مقوالت ت

؛ ومدرسة موسكو الّداللّية في وصفها "الّتحويل"هما مدرسة بنسلفانيا في دراستها لظاهرة . اعتنيا به

وعمدنا كّلما اقتضت الحاجة إلى إيراد أمثلة من مدّونة الّتفسير المّتخذة سندا ". القول الّشارح"لظاهرة 

وقد اقتصرنا على تينك المدرستين . المفهوملهذا البحث، تقوم دليال إجرائيّا موّضحا لخصائص هذا 

في أّن مدرسة  يتمّثل الّسبب األّول: لسببين" القول الّشارح"على الّرغم من كثرة المقاربات لظاهرة 

   ويتمّثل الثّاني . بنسلفانيا قد هيّأت للتّناول الممنهج لهذه المسألة في إطار اعتنائها بخاّصية الّتحويل

النّابعة من مدرسة موسكو الّداللّية سندا نظريّا لهذا " الّنصّ  - نظريّة المعنى" في اعتمادنا لمقوالت

  .البحث

 في الّلسانيات الحديثة والمعاصرة؛ يتمّثل  "القول الّشارح"وخالصة ما وصلنا إليه في عرض منزلة 

ساس، يقصد منه وهو تحويل تركيبّي باأل. في عّدها نوعا من أنواع الّتحويل، من منظور مدرسة بنسلفانيا

        " القول الّشارح"كما عّد . في مرحلة أولى الوقوف على القواعد الموّلدة للجمل المقبولة نحويّا

أّما مدرسة موسكو الّداللّية؛ . في المراحل المتأّخرة من هذا التّـيّار أحد نظامين يتحّكمان في تسيير الّلغة

     ولم تقاربه مقاربة توليديّة، إذ ليس. الوصف الّلسانيّ محور عملّية " القول الّشارح"فقد جعلت من 

. من شأن هذه المدرسة البحث في تقنين ظواهر الّلسان الطّبيعّي وآلياته في إنتاج تراكيب مقبولة نحويّا

صورّي قادر على معالجة هذه الظّاهرة " منوال"وتمّكنت عبر مراحل تطّورها من تمييز أنواعه، ووضع 

   أو معجمّية  كانت ما حّددت قواعد إنتاجه في مختلف مستويات الّلسان الطّبيعّي داللّية ك. الّلغويّة
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  . في الفصل الموالي" الّنصّ  - منوال المعنى"وهو ما سيتوّضح أكثر عند عرضنا لـ. أو تركيبّية

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

3 .ّا ا.  

  

 "رحّل اا"  ّم "ا  -ّّا"   

اا ّاا وأ.  
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0.3 :ّا ا ّ:  

في صلب " القول الّشارح"من منزلة يتبّوؤها  نوضح في هذا الفصل ما كنّا أعلّنا عنه في الفصل الثّاني

. محور العملّية الّلسانّية) Mel’čuk:1988 .7ملتشوك (هذه المنزلة الّتي يجعلها ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"

متكافئة " أقوال شارحة"إذ إّن رائز تمّلك مستعمل الّلسان الّلغَة يتمثّل في قدرته عمليّا على صياغة 

يعتمل في ذهن مستعمل وهو ما دفع بأصحاب الّنظريّة إلى وضع أجهزة إجرائّية محاكية لما . دالليّا

مّما يحصل    الّلسان عند إنتاج المالفيظ، قصد توظيفها في وصف الظّواهر الّلسانّية وصفا صارما يقرب

ويبدو لنا أّن الخيط النّاظم لهذه األجهزة اإلجرائّية يتعّلق بكيفيات إعادة صياغة الّداللة وفق . في الواقع

   بعضها يتعّلق بأسس الوصف المعجمّي، . لّلسان الطّبيعيّ قوانين وقواعد تستنبط من خالل استقراء ا

إذ يرصد مقّومات بناء الّداللة ويحّدد آليات تعالق الكلم المفردة تعالقا دالليّا في حّيز الّتمثيل الّداللّي 

جم وهو ما يمّثل مجال صناعة المع). تر.تم(وتعالقا إسناديّا نحويّا في حّيز الّتمثيل الّتركيبّي ) د.تم(

على آليات  وبعضها ينصبّ ). ع.ت.م" (المعجم الّتفسيرّي العامليّ "الخاّص بالّنظريّة المصطلح عليه بـ

). س.صو.تم(من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّصوتّي الّسطحّي " القول الّشارح"االنتقال في صناعة 

ّم بتحديد سلوك الكيانات الّلغويّة وبعضها اآلخر يهت). ن.م.م" (الّنصّ  - منوال المعنى"وهو ما يضبطه 

به جهاز واصف يصطلح  وهو مجال يهتمّ . دوليّا وسياقيّادالليّا وما يقتضيه من قواعد تقّنن انتقالـها ج

  ".الوظائف المعجمّية"عليه بـ

   رأينا من الّضرورّي أن نعقد لعرضها فصال " القول الّشارح"ونظرا ألهّمية هذه األجهزة في دراسة 

كما نحّدد فيه أهّم أنواع . فنخّصص العنصر األّول منه لتبيين األسس اإلجرائّية الواصفة. ا البابفي هذ

في بناء المتكافئات " المعجم الّتفسيرّي العامليّ "معّرجين على دور . وآليات صياغته" القول الّشارح"

من مفاهيم نقال دقيقا  ة المعتمدةفي هذا العرض بين االلتزام بنقل ما استقّر في الّنظريّ  ونراوح. الجملّية
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  ننسبه ألصحابه، وإجراء تلك المفاهيم إجراء تطبيقيّا على عيّنات من مدّونة الّتفسير لتقّصي كفاءتها 

الوظائف "أّما العنصر الثّاني فنهتّم فيه بتعريف . في الّلسان العربيّ " القول الّشارح"في وصف 

     زم بعرض أهّم أنماطها الّتي استقّرت تكما نل". قول الّشارحال"صناعة  ونبّين دورها في". المعجمّية

ونسّلط عليها من جانب آخر نظرة نقديّة نعّدل بموجبها . من ناحية" الّنصّ  - نظريّة المعنى"في أدبيّات 

" وظائف معجمّية"ونستحدث . فيه" األقوال الّشارحة"ما ال يتماشى مع الّلسان العربّي وكيفيات اشتقاق 

في ذلك على ما نستنبطه من المنجز  نرى أّن وصف بعض خصائص العربّية يتطلّبه؛ معتمدين أخرى

  .الّتفسيريّ 
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1.3 : اا ّاا ا  "رحّل اا".  

في اللّغة " القول الّشارح"نخّصص هذا العنصر من البحث للّنظر في األسس اإلجرائّية الّتي تصف 

في أطروحتها  "القول الّشارح"هذه الّنظريّة الّتي تجعل من ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"الطّبيعّية، كما تتبنّاها 

وهو ما يعّبر عنه . المركزيّة، محورا عليه تدور عملّية الوصف الّلسانّي ألّي لغة من الّلغات الطّبيعّية

مهاّم الّلسانيات الّنظريّة المعاصرة، بناء نظريّة من أوكد : "بما يلي) Mel’čukملتشوك (مؤّسس الّنظريّة 

وهذا ما يقتضي بناء نظام قواعد شكلّية قادرة على محاكاة آليات مستعمل . 1."القول الّشارح الّلغويّ 

ولمحاصرة هذا ). Mel’čuk: 1992. 10ملتشوك (الّلسان في تحقيق األقوال الّشارحة في لغة ما 

    وآليات معالجته " القول الّشارح"ر ثالث نقاط أساسّية تجلي معالم المفهوم، نتناول في هذا العنص

كما ضبطتها " النصّ  - منوال المعنى"على بسط مكّونات  أوالها ترّكز": الّنصّ  - نظريّة المعنى"في 

بولغار . Mel’čuk :1988،1997ملتشوك (الّنظريّة، معتمدين على ما استقّر في أبحاث كّل من 

Polguère: 1998 . ميلوزوفيتشMilićević:2003 .(ولن يكون لنا فضل في هذا إّال ما نورده           

وثانيتها . المنوال 2من تطبيقات لجمل من الّلغة العربّية الّتي ننتقيها من مدّونة الّتفاسير على مستويات

الّداللّي،  المستوى: فنبسط أهّم المستويات الّتي يتناولها وهي". نظام القول الّشارح"تنظر في 

القول الّشارح "ثّم نعّرج لتحديد أصنافه، مقتصرين على . والمستوى المعجمّي، والمستوى الّتركيبيّ 

، اّلذي نجلي فيه أهّم "المعجم الّتفسيرّي العامليّ "وآخرها يتناول ". القول الّشارح الّتركيبيّ "و" المعجميّ 

          بّد منها في صناعة المقال المعجمّي الخاصّ فنعّين أقسامه الّرئيسّية الّثالثة الّتي ال. خصائصه

                                                 
1 « Une des tâches primordiales de la linguistique théorique contemporaine est l’élaboration d’une théorie de la 

paraphrase langagière. ». Paraphrase et lexique : la théorie sens-texte et le dictionnaire explicatif et 

combinatoire. Igor Mel’čuk. (DEC) T III. P10. 
في هذا البحث هو استعمال مخصوص يوّظف في لسانيات ) niveau(بما هي تعريب للكلمة الفرنسّية " مستوى"نشير إلى أّن استعمال لفظة   2

سياقه  قد يحدثه من لبس مفهومّي إن فهم في غير ، لذا اعتمدناه على الّرغم مّما"الّنصّ  - منوال المعنى"الّنّص للّتمييز بين مكّونات  - المعنى

  .االصطالحيّ 
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القسم الّداللّي اّلذي يحّدد فيه الّتمثيل : بأّي مدخل من مداخله سواء كان لفظا مفردا أو متالزمة، وهي

) إ.ج(للمدخل، والقسم الّتركيبّي العاملّي اّلذي يضبط فيه الجدول اإلعرابّي ) ع.د.تم(الّداللّي العميق 

اّلذي يعّين خصائص المدخل العاملّية في المستوى الجدولّي ) م.و(وقسم الوظائف المعجمّية للمدخل، 

أن نجري  - عند عرض هذه المسائل الّتي يتناولها الفصل - محاولين قدر اإلمكان . والمستوى الّسياقيّ 

 .تطبيقات عملّية باعتماد أمثلة نستقيها من مدّونة القرآن وتفاسيره

  ."اّّ -  اال ": 1.1.3

بوصفه جهازا وظيفيّا، " الّنصّ  - منوال المعنى"نعرض في هذا المستوى من البحث إلى أهّم مالمح 

  إلى محاكاة أي بوصفه ينحو. قادرا على وصف الّلغات الطّبيعّية وصفا أقرب ما يكون إلى الموضوعّية

د في عرض ذلك على الّدروس ونعتم. ما يعتمل في ذهن المتكّلم في وضعيات تواصلّية معيّنة

: Polguèreبولغار . Mel’čuk: 1988،1997ملتشوك (والمقّدمات الّنظريّة والّتطبيقات اإلجرائّية لكّل من 

فنبّين أّوال وجاهة الّتركيز على الّنظر إلى الّلغة من جهة التّأليف ). Milićević: 2003ميلوزوفيتش . 1998

       ". الّنصّ - منوال المعنى"كما نعرض إلى المصادرات األساسّية الّتي يرتكز عليها .ومبّررات ذلك

زية لتلك ثّم نبسط ثانيا مكّوناته من بنى الّلغة الّتي يشملها بالّدرس، ومستويات الّتمثيل الّلسانّي الموا

       ونشير في هذا المقام إلى أنّنا نتّبع في ذكرنا لمكّونات. البنى، الّتي انتهى إليها أصحاب الّنظريّة

 بل رأينا ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"في مقاله ) Polguèreبولغار (هذا المنوال نفس الّترتيب اّلذي عيّنه 

  . ا مقاله لتفسير الجوانب الّنظريّةمن الّضرورّي إيراد أغلب الّترسيمات الّتي ضّمنه

  ."ا - ّّال اّ "  مت: 1.1.1.3

نظريّة "جهازا وظيفيّا يحاكي آليات اشتغال الّلغة الطّبيعّية كما تضبطها " الّنصّ  - منوال المعنى"يعّد 

الّنظريّة المنوال  وتعّرف . وبصفته تلك، فهو نظام رمزّي ينشئه الباحث لغايات علمّية". الّنصّ  - المعنى

س هو نظام عبارات رمزيّة ينشئها الباحث بهدف تمثيل ] أي: [ لـ ص) وظيفيّ (س هو منوال : "كما يلي

    وبناء على ذلك توجب الّنظريّة أن يغّطي هذا الجهاز . 1."ص اّلذي يدرسه اشتغال الكيان المعطى

) بوصفه تمثيال دالليّا= المعنى(دة الّداللّية كّل مستويات الّلغة في نظامها الّتراتبّي انطالقا من الوح

                                                 
1 « X est un modèle (fonctionnel) de Y : X est un système d’expressions symboliques créé par le chercheur dans 

le but de représenter le fonctionnement de l’entité Y qu’il étudie. » Igor Mel’čuk : « vers une linguistique sens-

texte » leçon inaugurale faite le vendredi 10 janvier 1997 au collège de France. Exemplaire 64. Collège de 

France. 1997.P10.  
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، مرورا بالبنى والّتمثيالت المعجمّية )بوصفه تمثيال صوتيّا سطحيّا= الّنّص (وصوال إلى الملفوظ 

مجّسما للغة شكلّية قادرة على وصف اللّغة " الّنصّ  - منوال المعنى"ويعّد . والّتركيبّية والّصرفّية والّصوتّية

وهو األداة الّتي يحتاجها الّلسانّي لتحديد معالم اشتغال الّلسان . ا علميّا صارما وموضوعيّاالطّبيعّية وصف

الطّبيعّي بضبط الّتمثيالت الّداللّية والّتركيبّية والّصرفّية والّصوتّية، وضبط معالم الّتعالق بينها عن طريق 

  :له بالّترسيمة التّالية ويمثّل ).Mel’čuk :1997ملتشوك . (ما يحصل في ذهن المتكّلم قواعد تحاكي

  

  )ukčMel’:1997 .20ملتشوك " (الّنصّ  - منوال المعنى: "6الّترسيمة 

     المتمثّلة في البنى المتراتبة والمتنافذة " الّنصّ  -منوال المعنى"تبّين الّترسيمة مختلف مكّونات 

كما تبّين مستويي . الّتمثيل الّلسانيّ ؛ والمحّددة لمختلف مستويات "الّنصّ "و" المعنى"الّتي تربط بين 

  .أي دراستها من جهة التّأليف، ومن جهة الّتحليل. دراسة الّلسان الطّبيعّي دراسة لسانّية

2.1.1.3 :   ا إ ّرات اّ"ّا".  

أّولهما : الّلغويّةفي الّتعامل مع الظّاهرة  يغّطي اّتجاهين اثنين" الّنصّ  - منوال المعنى"المالحظ أّن 

" المعنى"بوصفه تمثيال صوتيّا سطحيّا، في اّتجاه " الّنصّ "، أي االنطالق من 1"الّتحليل"يتمّثل في اّتجاه 

به الُمَخاَطُب، أو الّلسانّي، من أجل فهم الّرسالة  وهو العمل الّلسانّي اّلذي يختصّ . بوصفه تمثيال دالليّا

        أي االنطالق  ،2"التّأليف"وثانيهما يتمّثل في اّتجاه . المنطوق المكتوب أو" الّنصّ "الّتي يقولها 

وهو العمل الّلسانّي اّلذي يختّص به المتكّلم، والقائم على ملكته ". الّنصّ "في اّتجاه " المعنى"من 

                                                 
1 L’analyse. 
2 La synthèse.  
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لموجود ا" المعنى"مكتوب أو منطوق معّبر عن " نصّ "الّلغويّة الّتي تكفل له عند االستعمال إمكانية إنتاج 

تفّضل في وصفها للغة " الّنصّ  - نظريّة المعنى"وتجدر اإلشارة في هذا المستوى إلى أّن . في ذهنه

ملتشوك . (أن تنتهج االّتجاه الثّاني؛ أي اّتجاه التّأليف" الّنصّ  - منوال المعنى"طبيعّية ما باعتماد 

Mel’čuk: 1997. 14 ؛ بولغارPolguère: 1998. 12 ؛ ميلوزوفيتشMilićević:2003. 9 -10(؛         

. ما يجول في خاطره" معنى"يعّبر عن " نصّ "ألنّه األقرب لطريقة اشتغال ذهن المتكّلم عند إرادته إنتاج 

       في حين أّن االّتجاه األّول يتطّلب عالوة . وذلك ال يتطّلب أكثر من الملكة الّلسانّية للمتكّلم

الّنّص انطالقا من المعنى نحو  - ينظّم منوال المعنى: "لسانّية- وراعلى الملكة الّلسانّية معارف أخرى 

في االّتجاه  ، أي في اّتجاه التّأليف، أو إنتاج الكالم، وليس)وهو ما تعّبر عنه تسميته فعال(الّنّص 

ء ومن المهّم في هذا الّسياق اإلشارة إلى أّن هذا ال يعني إقصا. 1."المقابل، أي الّتحليل أو فهم الكالم

وتالمذته يعطي ) Mel’čukملتشوك (بل إّن ما ينّصص عليه . الجانب الّتحليلّي من دائرة اهتمام الّنظريّة

للجانب الّتحليلّي منزلته في دراسة الظّاهرة الّلسانّية؛ لكن يقع تأجيل الّنظر فيه لقصور معارفنا الّراهنة 

  .عن درك دقائق المسائل العرفانّية

  ."ا - ّّال ا "ا ّادرات : 3.1.1.3

  :في هذا المستوى مجملة يقوم هذا المنوال على ثالث مصادرات أساسّية نوردها

تعتبر الّلغة الطّبيعّية تطابقا متعّدد : "كما يلي) Mel’čukملتشوك (أّما المصادرة األولى فيحّددها 

  ويمثّل لها رمزيّا. 2."نهائّية ص معدودة النهائّية، ومجموعة نصو  األوجه بين مجموعة معان معدودة ال

  :بما يلي

   ∞ < ب،ا < 0 | } بنّص {  لغة ⇒   }  امعنى {   :أ -  )19

                                                 
1 « Un MST sera organisé À PARTIR DU SENS VERS LE TEXTE (ce qu’indique bien son appellation), c’est- 

à- dire dans le sens de la synthèse, ou de la production de la parole – plutôt que dans le sens opposé, celui de 

l’analyse, ou de la compréhension de la parole. ». Igor Mel’čuk : « vers une linguistique sens-texte » leçon 

inaugurale faite le vendredi 10 janvier 1997 au collège de France. Exemplaire 64. Collège de France. 1997.    P 

14. 
2 « La langue naturelle est (considérée comme) une correspondance multi-multivoque entre un ensemble 

dénombrable infini de sens et un ensemble dénombrable infini de textes. »Igor Mel’čuk : « cours de 

morphologie générale. Vol 1. Introduction et première partie : LE MOT ». Les presses de l’université de 

Montréal, CNRS éditions. 1993.p 41. 



 

 

 113 ا اّ: اّولاب 

  :وهذه العبارة الّلسانّية الواصفة تشتّق منها عبارة ثانية مطابقة لها هي التّالية

    ∞ <ب،ا < 0 | } بصو . تم{  لغة ⇒		} ادل . تم{ : ب -   )19

يقابله في اللّغة " الّنصّ  - منوال المعنى"بما هو فعال البنية الّداللّية من " المعنى"أّن وهذا يعني 

من مستويات الّتمثيل الّلسانّي ) د.تم" (الّتمثيل الّدالليّ "الّصوريّة المستعملة في الوصف الّلسانّي 

         ل البنية الّصوتّية اّلذي يمثّ " الّنصّ "وكذلك الّشأن بالّنسبة لمصطلح ". الّنصّ  - منوال المعنى"لـ

وهذه المعادالت ). س. صو. تم" (الّتمثيل الّصوتّي الّسطحيّ "من المنوال، يقابله في مستويات الّتمثيل، 

   إلى لغات العلم المجّرد  أّن المنوال المعتمد يسعى إلى ضبط لغة لسانّية أقرب ما تكون الّرمزيّة تبّين

هذه الّلغة الّلسانّية الّتي . من الوصف الّلسانّي أكثر موضوعّية كي يجعلمن قبيل الّرياضيات أو المنطق،  

وهي لغة شكلّية رمزيّة يستعملها الّلسانّي  1"2لسانيات "بعبارة ) Mel’čukملتشوك (يصطلح عليها 

 فعالوهي الّلغة الطّبيعّية المتحّققة " 1لسانيات "لوصف الظّواهر الّلغويّة وصفا علميّا صارما؛ في مقابل 

  ). Mel’čuk:1993ملتشوك . (في الوضعيات الّتواصلّية

) Mel’čukملتشوك (قاعدة أساسّية يبيّنها ) ب - 19(و) أ - 19(وتستخرج من تينك المتطابقتين 

      " القول الّشارح الّلغويّ "أي إّن . 2."في األقوال الّشارحة الّلغويّة المعنى هو الثّابت: "بهذه العبارة

          وعليه فإّن الّنظريّة تقصي. الّنصوص الممكنة الكامنة في لغة ما، والمعّبرة عن معنى ماهو كّل 

المعنى هو الخاصّية الوحيدة المشتركة بين كّل : "لسانيّ  - من اهتمامها كّل ما له عالقة بالمستوى الورا

دمّية، والتّناقض المنطقّي، إلخ، وبناء عليه، فإّن إشكاليات الحقيقة، والع. المالفيظ ذات المعنى الواحد

  . 3."تترك قصديّا خارج دراستنا

باعتباره جهازا وظيفيّا، ال يعالج " الّنصّ  - منوال المعنى"وتجدر اإلشارة في هذا المستوى إلى أّن 

الوجود الحقيقّي للمعاني والّنصوص، وإنّما يهتّم بمعالجة تمظهراتهما الّلسانّية الّصرف، من خالل تعيينه 

                                                 
" الكلمة: في علم الّصرف العامّ  دروس"من كتاب ملتشوك الموسوم بـ" للمؤّلف 2الطّابع لسانيات "ينظر لتعميق المسألة في الفصل المعنون بـ   1

  .1993. كندا. منشورات جامعة منتريال. 32- 25ص ص . 1ج
2 « le sens est l’invariant des paraphrases langagières. »Igor Mel’čuk: « cours de morphologie générale. Vol 1. 

Introduction et première partie: LE MOT ». Les presses de l’université de Montréal, CNRS éditions. 1993.  p 42. 
3 « le sens est la seule propriété commune à tous les énoncés ayant le même sens. De ce fait, les problèmes de la 

vérité, de l’absurdité, de la contradiction logique, ect, sont intentionnellement laissés en dehors de notre 

étude. ». Paraphrase et lexique dans la théorie linguistique sens-texte vingt ans après (1ère partie). Igor Mel’čuk. 

Cahiers de lexicologie. Vol: LII. 1988-I. p 15. 
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ملتشوك (وهو ما يبيّنه ". 2الّلسانيات "تمثيلهما الّلسانّي في قالب لغة شكلّية واصفة يصطلح عليها بـل

Mel’čuk (على الّرغم من أّن المعاني والّنصوص لها وجودها الحقيقّي،فإّن منوال المعنى:"بما يلي -

(= في حقيقتهما الّنفسّية الّنّص، بما هو منوال لسانّي بامتياز، ال يجب عليه وال يمكنه معالجتهما 

أي وصفهما بواسطة  الّنّص ال يهتّم إّال بتمثيلهما الّلسانّي، - بل إّن منوال المعنى. والفيزيائّية) العصبّية

  .1."لغة شكلّية أوجدت لهذه الغاية

 يقصد) [2(يجب أن يقع تمثيل المطابقة : "كاآلتي) Mel’čukملتشوك (وأّما المصادرة الثّانية فيبيّنها 

على الّرغم  أنّه وهذا يعني. 2."بجهاز منطقّي يشّكل منواال وظيفيّا لّلغة المعنّية] الوارد أعاله) ب - 19(

إّال أّن األمر . من أّن المتكّلم بلغة ما، يكون بفضل معرفته الحدسّية قادرا على رصد معانيها ونصوصها

بلسان ما يّتسم بعدم وعيه بقواعد لغته الكامنة ألّن المتكّلم العادّي . يختلف مع القواعد الّتي تربط بينها

على تصّور آليات  هو الجهاز الّشكلّي المنطقّي القادر" الّنصّ  - منوال المعنى"لذلك يكون . في ذهنه

ملتشوك " (العلبة الّسوداء"محاكية آلليات اشتغال الّلغة غير المرئّية، الّتي يعّبر عنها الّلسانيون بـ

Mel’čuk: 1988. 16ملتشوك (يقول ). 15 .1992 ؛Mel’čuk (إّن معاني ونصوص لغة معطاة : "في ذلك

فإنّنا نجد  وعليه،. ة للقواعد الّتي تربطهماتكون مرئّية مباشرة للمتكّلمين، لكن األمر ليس نفسه بالّنسب

في الّدخوالت  إالّ  وباعتبارنا لسانيين فإنّنا ال نتحّكم": علبة سوداء"أنفسنا أمام وضعّية كالسيكّية، أمام 

والحّل الوحيد الّذي . ، أّما المطابقة بين االثنين فهي غير مرئّية)الّنصوص(=والخروجات ) المعاني(=

 إنّه منوال شكلّي لّلغة الطّبيعّية،: يبرز هو نظام قواعد شكلّية يحاكي هذه العالقة على أحسن وجه ممكن

بسيمته الوظيفّية، يعّد آلة منطقّية افتراضّية يضعها  هذا المنوال المتمّيز. 3."الّنصّ  - أو منوال المعنى

                                                 
1 « bien que les sens et les textes aient leurs existence réelle, le MST, modèle linguistique par excellence, ne doit 

et ne peut pas les traiter dans leur réalité psychique (=neurologique) et physique. Le MST ne s’occupe que de 

leurs REPRESENTATION LINGUISTIQUE, c’est-à-dire de leurs descriptions au moyen de langages formels 

élaborés à cette fin. ». Paraphrase et lexique dans la théorie linguistique sens-texte vingt ans après (1ère partie). 

Igor Mel’čuk. Cahiers de lexicologie. Vol: LII. 1988-I. p 15. 
2 « La correspondance (2) doit être représenté par un dispositif logique qui constitue un modèle fonctionnel de 

la langue en question.». Igor Mel’čuk: « cours de morphologie générale». Vol 1. Introduction et première 

partie : LE MOT ». Les presses de l’université de Montréal, CNRS éditions. 1993.p 42. 
3 « Les sens et les textes d’une langue donnée sont directement perçus par les locuteurs, mais ce n’est pas le cas 

des règles qui les relient. Par conséquent, nous nous trouvons dans une situation classique, devant une « boîte 

noire » (black box): en tant que linguistes, nous ne contrôlons que les entrées (=sens) et les sorties (=textes), la 

correspondance entre les deux étant inobservable. La seule solution qui se présente est un système de règles 

formelles simulant cette correspondance de la meilleure façon possible: c’est un MODELE FONCTIONNEL 

de la langue naturelle, ou un modèle Sens-Texte. » Paraphrase et lexique: la théorie sens-texte et le dictionnaire 



 

 

 115 ا اّ: اّولاب 

بولغار (ويحّدد . على أفضل وجه ممكن" الّنصّ " ⇔" المعنى" الباحث من أجل وصف تطابق

Polguère( بالّترسيمة التّالية" الّنصّ  - منوال المعنى"البنية الوظيفّية لـ:  

  

  

  

  

  
  

. هو بمثابة اآللة المحاكية للحاسوب في نظام اشتغاله" الّنصّ  - منوال المعنى"تبّين الّترسيمة أعاله أّن 

           إلى مجموعة 2"الخرج"معنى، أي تمثيال دالليّا معيّنا، ويحّوله في  1"الّدخل"يستقبل في فهو 

: Polguèreبولغار . (المعّبرة عن نفس ذلك المعنى" األقوال الّشارحة"من الّنصوص تمّثل كّل 

12.1997.(  

أنّه منوال توليدّي أن يفهم من وضعه  ال يجب" الّنصّ  - منوال المعنى "وعالوة على ذلك فإّن 

في توليد الجمل الّصحيحة من لغة ما، وال يقتصر عليها؛ وإنّما الغاية منه تتمّثل  تحويلّي، إذ إنّه ال يبحث

مرورا بالّتمثيالت ". الّنصّ "و" المعنى"أي بين  .في الوصل بين الّتمثيلين الّداللّي والّصوتّي الّسطحيّ 

  ). Mel’čuk: 1992. 15ملتشوك (مثيالت الّصرفّية العميقة والّسطحّية الّتركيبّية العميقة والّسطحّية والتّ 

لوصف : "كما يلي) Mel’čukملتشوك (وأّما المصادرة الثّالثة فتقوم على الّتصّور التّالي اّلذي يبيّنه 

. 3."الّصرفيّ الّتمثيل الّتركيبّي والّتمثيل : ، يلزم مستويا تمثيل وسيطان}بصو.تم {  ⇔    }  اد.تم{الّتطابق 

  :ويعّبر عن هذه المصادرة بالّتطابق التّالي

                                                                                                                            
explicatif et combinatoire. Igor Mel’čuk. (DEC) T III. 1992. P 15. 
1 in put. 
2
 out put. 

3 « pour décrire la correspondance {RSémi}⇔{RPhonj}, deux niveaux intermédiaires de représentation sont 

nécessaires : la R(eprésentation) Synt(axique) et la R(eprésentation) Morph(ologique). ». Igor Mel’čuk: « cours de 

morphologie générale». Vol 1. Introduction et première partie : LE MOT ». Les presses de l’université de 

Montréal, CNRS éditions. 1993.p 45. 

 )Polguère :1997 بولغار(الّنّص حسب  -البنية الوظيفّية لمنوال المعنى: 7الّترسيمة 

 الّنصّ  -منوال المعنى

 مكّون إبالغيّ 

 نحو معجم 

 مكّون إجرائيّ 

 معنى

  1نّص 

  2نّص 

…  

  نّص ن
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  الّصرف والّصوتيات                  الّنحو                  الّداللة                    

  }بصو . تم {       ⇔           } لصر . تم {  			⇔      } كتر . تم {    ⇔     }اد.تم {  : أ - ) 20

إدخال مستويات تمثيل أخرى تربط بين المطابقة  - بسبب تعّقد هذه الظّاهرة - الّضرورّي ويبدو من 

): Mel’čukملتشوك (يقول . وذلك من أجل تيسيرها. }ب صو.تم{ ⇔ } ا د.تم{أو " نصّ " ⇔" معنى"

إلى أن نصادر على مستويات تمثيل  الخارق للعادة }ب صو.تم{ ⇔  }ا د.تم {يدفعنا تعقيد المطابقة "

وهذا ما يدعو إلى تناول مسألة الّتمثيل الّلسانّي . 1."إلى مكّونات أكثر بساطة وسيطة، تمّكن من تفريعها

  .وهو ما نعمل على عرضه في الفقرة الموالية. بأكثر تفصيل

2.3 : ّما ّا =)ا .(  

أن نبسط معالم الّتمثيل " الّنصّ  - منوال المعنى"نحاول في هذا المستوى من عرض مكّونات 

ويقصد بالّتمثيل الّلسانّي تحديد الّتعالقات بين سائر ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"الّلسانّي اّلذي تتبنّاه 

منوال "كما يضبطها  ، أي ترجمة المالفيظ إلى خطاطات رمزيّة تحّدد بنى الكالم"الّنصّ "مكّونات 

" المعنى"ثيل الّداللّي بوصفه لغة شكلّية تحّدد ويكون ذلك ببسط خصائص الّتم". الّنصّ  - المعنى

       المنطلق من خالل تبيين العالقات اإلسناديّة الّرابطة بين الكيانات الّلسانّية في صورتها الموغلة 

إلى مستوى الّتمثيل الّتركيبّي العميق اّلذي  ثّم االنتقال. وتحديد العنصر الّداللّي المهيمن. في الّتجريد

فمستوى الّتمثيل الّتركيبّي الّسطحّي اّلذي تحّدد فيه الفواعل الّسطحّية . العميقة 2ه الفواعلتحّدد في

ومن ثّمة االنتقال إلى مستوى الّتمثيل الّصرفّي العميق، . وتعّين فيه كذلك الكيانات الّلسانّية المهيمنة

. ّي بنوعيه العميق والّسطحيّ وصوال إلى مستوى الّتمثيل الّصوت. فمستوى الّتمثيل الّصرفّي الّسطحيّ 

محاولين . وهذا يعني أنّنا سنمّر على مختلف مستويات الّتمثيل الّداللّي المشار إليها في الّترسيمة األولى

                                                 
1 « la complexité extraordinaire de la correspondance {RSémi}⇔{RPhonj} nous pousse à postuler des niveaux 

de représentation intermédiaires, qui permettent de la diviser en composantes plus simples. ». Paraphrase et 

lexique : la théorie sens-texte et le dictionnaire explicatif et combinatoire. Igor Mel’čuk. (DEC) T III. 1992. P 

15. 
وندّل بهذا . مكانيات أخرى مستعملة من قبيل مفاعالتإمن بين  les actants  اخترنا استعمال مصطلح فواعل بما هو تعريب للعبارة الفرنسّية  2

الفواعل هي األشخاص أو األشياء الّتي : "حسب تعريف لوسيان تانيار le procès  المصطلح على الكيانات الّلغويّة المساهمة في بناء القضّية

  ". =تشارك بدرجة ما في القضايا

« Les actants sont les personnes ou choses qui participent a un degré quelconque au procès ». Tesniére Lucien : 

éléments de syntaxe structurale. 2 emme édition revue et corrigée. 5 emme tirage. Editions Klincksieck. Paris 

1988. p 105. 
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  .أن نجري المبادئ الّنظريّة إجراء تطبيقيّا على أمثلة من الّلغة العربّية قدر اإلمكان

1.2.3 :ّّا ّا.  

     2"المخبر به"و 1"المخبر عنه"ما، لتحديد معالم وحدود كّل من " نصّ "اللّي لـيصلح الّتمثيل الدّ 

وكذلك تعيين مختلف الّتعالقات اإلسناديّة . مع تعيين العنصر الّداللّي المهيمن على القول. 3في الملفوظ

للّنّص " الّتمثيل الّدالليّ "ونسوق مثاال لذلك من خالل محاولة تحديد . بين كّل مكّونات الملفوظ

  :التّالي

﴿ :أ - )21                      ﴾ 4، 3، 2، 1: الّرحمان .  

حسب المنوال اّلذي وضعه " الّتمثيل الّدالليّ ) "أ - 21(إذ يمكن أن تطابق اآليات المكّونة للّنّص 

  :هذه الّترسيمة المحصور في) Polguère:12.1997بولغار (

  

  

  
  

  

  

  

  

، وثانيا 4"البنية الّداللّية"أّوال : تبرز الّترسيمة الّسابقة ثالثة مستويات من الكيانات الّلسانّية، هي الّتالية

في تحديد  وهي ثالث بنى على غاية من األهّمّية. 6"البنية البالغّية"، وثالثا 5"اإلبالغّية - البنية الّداللّية"

  :وهو ما سنعّلق عليه تباعا فيما يلي. ما" معنى"لـ" األقوال الّشارحة"مستويات اشتغال الّلغة عند تشكيل 

                                                 
1 Thème.  
2 Rhème. 

عوضا عن إمكانيات " المخبر به"و" المخبر عنه"بالعبارتين  « Rhème» و « Thème »  اخترنا تعريب األستاذ توفيق العلوي للمصطلحين  3

      إذ إّن ما وقع اختياره قد تبلور . وذلك لسبب تأصيليّ "... ذيل"و" صدر"عديدة تستعمل في الّدراسات الّلسانّية الحديثة والمعاصر من قبيل 

  .للّتعبير عن نفس المفهوم) وما بعدها 337ص " (اإلعجازدالئل "في الّتراث الّلسانّي العربّي وقد استعمله الجرجانّي في كتابه 
4 structure sémantique.  
5 structure sémantico-communicative.  
6 structure rhétorique. 

 )خلق(

1 
 )بيان(

 )قرآن( )إنسان(

 )إنسان(
 )عّلم(

  )Polguère:12.1997بولغار ( منوال على "الّشارحة أقواله" وسائر )21( للمثال الّدالليّ  تطبيق الّتمثيل :8 الّترسيمة

  المخبر عنه

  المخبر به

° 

° 
° 

° 

 )عّلم(

° 
2 

° 
2 

2 

° 

1 

1 

1 

 )رحمان(

° 
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. بينها في العقد المشيرة إلى المعانم، واألسهم المحّددة للّتعالق اإلسناديّ " البنية الّداللّية"تتمّثل 

وتمثّل هذه الّرموز . تعليمات مرافقة ترسم باألرقام العربّية والالّتينّية 1"الّتدالّ "وتضاف إليها في حاالت 

إذ غاية ما تبيّنه يتمّثل في تحديد الكيانات المكّونة للوضعّية الموصوفة " المعنى"الجانب الموضوعّي من 

فالعقد تحّدد العناصر ): Mel’čuk: 1988. 10،21،40ملتشوك . (ومختلف العالقات الّرابطة بينها

  .الّرابطة بينها 2"الّداللّية - المنطقّية"وتمثّل األسهم العالقات . المعنويّة من الجملة المدروسة

 "المخبر به"و "المخبر عنه"فهي الّتي بواسطتها تبرز حدود كّل من " اإلبالغّية - البنية الّداللّية"أّما 

في هذا المثال متطابقين مع المسند والمسند إليه الّنحويّين، فإنّه تجدر اإلشارة وإن كانا . في الجملة

وتتمثّل أهمّية . إلى أنّه ليس من الّضرورّي أن يتطابقا مع مكّوني الّنواة اإلسناديّة األساسّية للجملة

. الوضعّية الموصوفةعلى المسار اّلذي يتّبعه المتكّلم عبر  في الوقوف" الّتمثيل الّدالليّ "تحديدهما في 

 :Mel’čukملتشوك . (في الوضعّية الّتواصلّية" الّنصّ "أي هي الّتي تبّين اختيارات المتكّلم عند إنشائه 

1988. 40.(  

أي طبيعة . فإنّها تمّثل األهداف والتّأثيرات الجمالّية الّتي يستهدفها المتكّلم" البنية البالغّية"وأّما 

: Mel’čukملتشوك . (من قبيل الّسخريّة، أو الحياديّة، أو الّتعّجب الّتداولّية،تكييفه لخطابه بالمعاني 

، فإّن الّدراسات الّلسانّية صلب "القول الّشارح"ورغم األهمّية البالغة لهذه البنية بالّنسبة لـ). 40. 1988

  تهمل الّنظر فيها، وفي أحسن األحوال تشير  - في حدود ما اطّلعنا عليه - ،"الّنصّ  - نظريّة المعنى"

  .إلى ضرورتها، دون أن تتكّفل ببيان دقائقها

      لهذه الجملة يمكن" الّتمثيل الّدالليّ "أّن  ونالحظ هنا من باب المراعاة لخصائص الّلغة العربّية

  :وهي التّالية. ناديّة الّرابطة بين مكّوناتهاأن يّتخذ صورة أخرى، وذلك حسب تقديرنا للعالقات اإلس

  

  

  

  

 

                                                 
1 la polysémie. 
2 logico-sémantique. 

 ) قرآن(  ) إنسان(  )إنسان(  ) بيان(

)  عّلم( 
 )  خلق(

 )  عّلم(

: Polguère بولغار( منوال على "الّشارحة أقواله" وسائر )21( للمثال الّدالليّ  الّتمثيل تطبيق :9 الّترسيمة

 المخبر به

  ) رحمان(

  

 هالمخبر عن

° ° 

° ° 

° 

° ° 

1 
° 

2 2 
2 

1 
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لذلك جعلنا األسهم . على اعتبار أّن الخبر قد ورد متعّددا" الّتمثيل الّدالليّ "ففي الحالة األولى كان 

،على الوجه "المخبر عنه"تتعّلق مباشرة بـ" المخبر به"بين األفعال الواردة في  الممثّلة للّتعالق اإلسناديّ 

  : التّالي

  

  

أّن الخبر مفرد، لكّنه ورد مرّكبا بالعطف  على اعتبار" الّتمثيل الّدالليّ "أّما في الحالة الثّانية فقد كان 

لذلك جعلنا الّسهم . المباشر تحكم أجزاءه حالة تعالق تبعّي ينصّب عليها العامل انصبابة واحدة

مفردا؛ وجعلنا أسهما فرعّية تحّدد الّتعالق " المخبر به"و" المخبر عنه"بين المحّدد للّتعالق اإلسنادّي 

  :على الّصورة التّالية. اإلسنادّي بين المكّونات الجزئّية للخبر

بالّتمثيل "وإن بإيجاز، نمّر إلى بسط أهّم المعطيات المتعّلقة " الّتمثيل الّدالليّ "بعد الّتعّرض لمسألة 

  ".الّتركيبّي العميق

2.2.3 :ا ّّا ّا.  

أي شجرة  1"بنية تركيبّية عميقة: "التّاليةمن أربع بنى، وهي " الّتمثيل الّتركيبّي العميق"نظريّا يتكّون 

         تتمّثل  2"بنية تركيبّية إبالغّية عميقة"و. تعالق تركيبّي، تعّين الّتعالقات الّتركيبّية لمكّونات الجملة

الّتمثيل "من قبيل ما رأيناه في الفقرة الّسابقة مع " المخبر به"و" المخبر عنه"في تخصيص كّل من 

تعّين الّتقارن بين وحدتين معجميّتين في الجملة، ويمثّل لها رمزيّا  3"بنية تركيبّية إحالّية عميقة"و". الّدالليّ 

      . 4"بنية تركيبّية تنغيمّية عميقة"و. بسهم مزدوج االّتجاه يربط بين العجرات ذات الّتقارن اإلحاليّ 

                                                 
1 Structure syntaxique profonde.  
2 Structure syntaxique communicative profonde. 
3 Structure syntaxique anaphorique profonde. 
4 Structure syntaxique prosodique profonde. 

 الّتعالق اإلسنادّي في الّتمثيل الّداللّي باعتبار تعّدد الخبر: 10الّترسيمة 

ْنَسانَ     َعلََّم اْلُقْرآنَ ﴿ الرَّْحَماُن          ﴾ َعلََّمُه اْلبَـَيانَ     َخَلَق اْإلِ

ْنَساَن    َعلََّمُه اْلبَـَيانَ الرَّْحَمـاُن     ﴿       ﴾  َعلََّم  اْلُقْرآَن     َخَلَق اْإلِ

 الّتعالق اإلسنادّي في الّتمثيل الّداللّي باعتبار إفراد الخبر: 11الّترسيمة 
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وعادة ما تكون ". الّتمثيل الّدالليّ "رّمزة من وهي تمثيل شكلّي لتنغيمّية ضروريّة، تعّبر عن نوع الّرسالة الم

. Mel’čuk:1992 .17 -18ملتشوك ( هذه البنية التّنغيمّية بسيطة يقتصر فيها على تنغيمّية إخباريّة محايدة

  ).Polguère:1997 .20بولغار 

وتتمّثل أهّمّية الّتمثيل الّتركيبّي العميق في أنّه يضبط مختلف روابط الّتعّلق الوظيفّي بين مختلف 

   وبفضله يمكن الّتمثيل للبنية الّتركيبّية العميقة ". الّنصّ "الكيانات الّلسانّية الّتي تترّكب منها الجملة أو 

تسمح بتحديد كيفيات تشّكل االرتباطات بين العقد الحاملة لسمات األلفاظ  1"شجرة تركيبّية تعالقّية"بـ

إلى مستوى  ويمّثل لالنتقال من مستوى الّتمثيل الّدالليّ ). Polguère:1997 .17بولغار . (المكّونة للّنصّ 

  :الّتمثيل الّتركيبّي العميق بالّترسيمة التّالية

  

هو تمثيل صورّي خّطّي للعالقات " المشّجر الّتركيبّي الّتعالقيّ "والمالحظ في هذه الّترسيمة أّن 

ة الكائنة بالّشبكة الّداللّية، يبنى انطالقا من الوحدات المعجميّ ". الّنصّ "اإلعرابّية الجامعة بين وحدات 

كما يبرز المثال خاّصّية ثانية تسم االنتقال من البنية . لى نظام تراتبيّ ال تخضع في الحقيقة إ الّتي

        الجملة " معنى"الّداللّية إلى البنية الّتركيبّية العميقة؛ وهي المتمثّلة في أّن العقد الّداللّية المعيّنة لـ

      ّية مطابق مباشر األولى أن يكون للعقدة الّدالل: المنطلق، تكون إحدى ثالث حاالت" الّنصّ "أو 

المشّجر "والثّانية أن يكون للعقدة الّداللّية أكثر من مطابق مباشر في ". المشّجر الّتركيبّي الّتعالقيّ "في 

  .والثّالثة أن تفتقر العقدة لمطابق مباشر معّين". الّتركيبّي الّتعالقيّ 

لّتركيبّي العميق؛ يجدر بنا أن نعمل في هذا وبعد إيضاح كيفية االنتقال بين الّتمثيل الّداللّي والّتمثيل ا

  .المكّونة له قصد إجالء معالمها ةعلى عرض البنى األربع المستوى من البحث

                                                 
1 Arbre syntaxique de dépendance. 

  مطابق مباشر  عقدة داللّية ال

 .لها في المشّجر الّتركيبّي الّتعالقيّ 

عقدة داللّية لها أكثر من مطابق       

 .مباشر في المشّجر الّتركيبّي الّتعالقيّ 

  العميق الّتركيبيّ  الّتمثيل إلى الّدالليّ  الّتمثيل من لالنتقال مثال :12 الّترسيمة

  )Polguère:1997بولغار ( منوال حسب

 مشّجر تركيبّي تعالقيّ 

 شبكة داللّية
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1.2.2.3: "ا ّّا ا".  

. العميق، البنية األساسّية للّتمثيل الّتركيبّي "الّنصّ  - نظريّة المعنى"في " البنية الّتركيبّية العميقة"تمثّل 

. وهي بنية تتوافق مع البنية الّداللّية للّتمثيل الّداللّي من حيث اشتمالها على الوحدات المعجمّية المليئة

وتتكّون من عقد تحيل إلى تلك الوحدات المعجمّية األساسّية المعيّنة لمعنى الملفوظ، وتحّدد سماتها 

رابّية من قبيل الفواعل الّتي يرمز لها باألرقام إلى الوظائف اإلع كما تتكّون من أسهم تحيل. الّصرفّية

  ).I ،II ،III ،VI،...XI(الالّتينّية 

  :سابق الذّكر، لنتبّين خصائص الّتمثيل للبنية الّتركيبّية العميقة) أ - 21(ونجري هذا على المثال 

﴿ :أ - )21                       ﴾ 1،2،3،4/الّرحمان.  

  

  

  

  

تمثيل البنية الّتركيبّية العميقة لملفوظ ما يقتضي تعيين دواّل : ما يستخلص من هذه الّترسيمة هو التّالي

أي إنّه من الّضرورّي أن يبّين الّتمثيل لهذه البنية جملًة من الّسمات . محّددة لطبيعة مكّونات الملفوظ

. وصفا لسانيّا صارما" الّنصّ "من وصف دقائق الكيانات الّلسانّية المكّونة للجملة أو العميقة الّتي تمّكن 

  :ولذلك يكون من الالّزم أن توفّر هذه البنية ثالثة أنماط من المعطيات

وهي المستقاة في األصل . أي المفردات ذات الّشحنة الّداللّية. أّولها الوحدات المعجمّية المليئة

ال شحنة  أي تلك الّتي. وبالتّالي وجوب االستغناء عن الوحدات المعجمّية الفارغة. الليّ من الّتمثيل الدّ 

  :ومثالها الوحدات المعجمّية المليئة الواردة في الّترسيمة أعاله. الّنحويّة 1داللّية فيها من قبيل الّصياغم

                                                 
1 Morphèmes. 

  مفرد، مذّكر، غير عاقل، معّرف) القرآن(

 المخبر عنه
I 

 المخبر به

  . صيغة الماضي، مبالغة I.2) عّلم(

 مفرد، مذّكر،غير عاقل، معّرف) البيان(

 الماضي،مبالغة، جعلّية. صيغة I.2) عّلم(  

 مفرد، مذّكر، عاقل، معّرف)اإلنسان(

 صيغة الماضي I.2) خلق(

 )اإلنسان(

  )Polguère:1997بولغار (على منوال  )21(تطبيق لتمثيل البنية الّتركيبّية العميقة للمثال : 13الّترسيمة 

II 

° 
° 

° 

° ° 

I 

° 
I 

° 

II 
II 

° 

III 

 مفرد، مذّكر، عاقل، معّرف) الّرحمان(
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  ).عّلم(؛ )خلق(؛ )اإلنسان(؛ )الّرحمان(   :أ - )22

   ومثالها . المشحونة دالليّا 1لوحدات المعجمّية بدواّل تحّدد القيم الّتصريفّيةوثانيها ضرورة إرفاق ا

  :في المشّجر أعاله

  .مفرد، مذّكر، عاقل، معّرف)اإلنسان(؛ صيغة الماضيI.2) خلق(؛ مفرد، مذّكر، عاقل، معّرف )الّرحمان(   :أ - )23

المختّص بها الفعل  2"الوظائف المعجمّية"وثالثها إرفاق الوحدات المعجمّية بدواّل تعّين نوع 

في هذا المثال؛ اّلذي " عّلم"وهو الفعل . من حيث البعد اإلبالغيّ  المسيطر على معنى الّشبكة الّداللّية

      ومثّل . حّدد عالوة على صيغته الّزمنّية، بصيغة صرفّية ثانية تحّدد معنى المبالغة في إنجاز الحدث

  :بّية العميقة بالّشكل التّاليله في البنية الّتركي

  .صيغة الماضي والمبالغة. الجعلّية I.2 )عّلم(   :أ - )24

    " الوظائف المعجمّية"تولي عناية فائقة لدواّل " الّنصّ  - نظريّة المعنى"وتجدر المالحظة هنا، بأّن 

قواعد عاّمة ذات نسبة عالية إذ إنّها تمّثل ". القول الّشارح"في مقاربة  لما لهذه األخيرة من دور رئيس

ولها قدرة تفسيريّة عالية، إذ تمّكن  .بصياغات مختلفة" المعنى"من الّتجريد، تتحّكم في طرائق صوغ 

  .من تنميط الظّواهر الّلغويّة

يستعمل رموزا أخرى " البنية الّتركيبّية العميقة"وعالوة على ذلك فإّن تمثيل . هذا فيما يتعّلق بالّدوالّ 

وهي تدّل على العالقات الّتركيبّية العاّمة الّتي يحّددها . منها األسهم الّرابطة بين العقد. ّية بالغةذات أهم

ملتشوك (أّن هذه العالقات الّتركيبّية كونّية " الّنصّ  - نظريّة المعنى"وتّدعي . نحو الّلغة الطّبيعّية المدروسة

Mel’čuk :1997 .25( تصدق على كّل األلسنة الممكنة، وليست بالّضرورة خاّصة بالّلغة األّم الّتي ،

   علما أّن هذه العالقات الّتركيبّية الكونّية يمكن أن توظّفها لغة . نشأت بها الّنظريّة، وهي الّلغة الّروسّية

  :أربعة أصناففي  وتتمّثل هذه العالقات. ما توظيفا كلّيّا، كما توّظف في لغات أخرى جزئيّا

                                                 
ولرفع الّلبس الحاصل . 13في الّترسيمة  كما أثبتناها قد يقوم االعتراض على مدى مشروعّية تضّمن البنية الّتركيبّية العميقة للمقوالت الّتصريفّية   1

و منه بين نشير إلى اعتماد الّنظريّة لهذه المسألة باعتبار أّن المكّون اإلبالغّي من منوال بولغار المتكّون من نحو ومعجم؛ يجمع في قسم الّنح

القيم "مر يبّرر بالقول إّن المقصود من ولعّل األ. من هذا البحث 89، ص 7انظر الّترسيمة . المقوالت الّتركيبّية والمقوالت الّصرفّية البدائّية

كما يحّدها  هو الّسمات المجّردة األكثر بدائّية لمقوالت الّصرف قبل أن يقع تعيينها في البنية الّصرفّية بمكّونيها، لتّتخذ صورها المتعّينة" الّتصريفّية

  .الّلسان المعنّي بالوصف
2 les fonctions lexicales. 
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في كتابه ) Lucien Tesnière:1965لوسيان تانيار (أّولها عالقات الفاعلّية بالمفهوم اّلذي وضعه 

ــالموسوم بـ ": الّنصّ  - نظريّة المعنى"؛ وتبنّته "éléments de syntaxe structuraleعناصر تركيبّية بنيويّة "ـ

وتحصر هذه الفواعل في سّتة .1."ما في القضايا الفواعل هي األشخاص أو األشياء الّتي تشارك بدرجة"

والمقصود بها ). I،II،III،VI،V،VI(كونّية، يرمز لها باألرقام الالّتينّية عند الّتمثيل الّتركيبيّ  أنواع عاّمة

 وهي مرتّبة حسب هذا الّنظام ترتيبا تفاضليّا وفق األهّمّية في العالقات الّتركيبّية لملفوظ. الفواعل الّداللّية

. يعّين الفاعل الّنحويّ ) I(فالّرمز . ما، من حيث الّرتبة المحفوظة في الّتركيب الّتي تضبطها قواعد الّلسان

وقس األمر نفسه على سائر الفواعل الممكن تحّققها في الّلغة الطّبيعيّة . يعّين المفعول به) II(والّرمز 

  .المعنّية بالّدرس

على اختالف أنواعها الّتي  2"العالقة الوصفّية"المصطلح عليه بـوأّما ثاني أصناف هذه العالقات، فهو 

وذلك من قبيل . فتغّطي كّل حاالت الّتغييرات. تسمح الّلغة الطّبيعّية بوجودها لتخصيص األلفاظ

  .المرّكبات ذات الّتعالق التّبعّي في الّلغة العربّية، مثل المرّكبات الّنعتّية، وما جرى مجراها

       ويقصد بذلك جميع أنواع. 3"العالقة العطفّية"لثّالث، فهو المصطلح عليه بـوأّما الّصنف ا

   ففي العربيّة مثال تتجّسد هذه العالقة في الفصل . العطف الّتي تسمح الّلغة محّل الّدرس بوجودها

او؛ الو (وتوّظف فيها أحرف العطف المعهودة . كما يكون العطف مباشرا أو غير مباشر. كما في الوصل

  ...).بل؛ لكن(وبعض من حروف المعاني مثل ) الفاء، ثمّ 

الّتي " الّنصّ "ويهّم عناصر الجملة أو . 4"العالقة اإللحاقّية"وأّما الّصنف الّرابع، فهو المصطلح عليه بـ

وذلك من قبيل أدوات الّتعّجب، وأسماء . تتمّيز بضعف عالقتها بسائر أجزاء الّتركيب وعدم تصّرفها

. ، وحرفا الّنداء، وحرف الّندبة، والّصرخات االنفعالّية العاطفّية)أّف، بخ: (المعّبرة عن الّتعّجباألفعال 

وكذلك طرق الخطاب وأساليبه مثل خروج االستفهام عن معناه األصلّي، أو استعمال الّضمائر للّداللة 

  .أو الّنداء باالسم أو الكنية أو الّلقب على المنزلة االجتماعّية،

                                                 
1 « Les actants sont les personnes ou choses qui participent a un degré quelconque au procès ». Lucien Tesnière: 

« éléments de syntaxe structurale. 2 emme édition revue et corrigée. 5 emme tirage. Editions Klincksieck. 

Paris. 1988. p 105. 
2  la relation attributive.  
3 la relation coordinative. 
4 relation appenditive. 



 

 

 124 ا اّ: اّولاب 

2.2.2.3 :"ا ّا ّّا ا".  

أّولهما مراقبة مسار الّتشجير، مثلما هو األمر في الّتمثيل . تضطلع هذه البنية بأمرين أساسيين

   ".المخبر به"و" المخبر عنه"فالبنية الّتركيبّية اإلبالغّية العميقة، مسؤولة عن تحديد حّيزي . الّدالليّ 

   ، تتمثّل، بصفة عاّمة،...البنية الّتركيبّية اإلبالغّية العميقة: "بما يلي) Mel’čukملتشوك (وهو ما يبيّنه 

وأّما وظيفتها الثّانية . 1)."كما هو الّشأن بالّنسبة للّتمثيل الّدالليّ (في تخصيص المخبر عنه والمخبر به 

يارات الّسطحّية للملفوظ؛ أي إنّها تمّكن من تحديد ّية، فتتمّثل في التّأثير في االختوهي األكثر أهمّ 

ومّما ينتج عن ذلك، انعكاس هذه االختيارات ". الّنصّ "بين مكّونات الجملة أو  أنواع الّتعالق الّتركيبيّ 

 التّاّم الخاضع " الّنصّ "أي في " البنية الّصوتّية"في  كما يظهر   على طريقة ترتيب الكالم ترتيبا خطّيّا،

بولغار (يقول . وحسابها" التّنغيم"كما تضطلع هذه البنية أيضا بتحليل بنى . لكّل قوانين الّلغة

Polguère( يمتلك الّتمثيل الّتركيبّي العميق، تماما مثل الّتمثيل الّداللّي، بنية إبالغّية: "في ذلك .    

سار الّتشجير فإّن البنية اإلبالغّية للّتمثيل وإذا كانت البنية اإلبالغّية للّتمثيل الّداللّي مستعملة لمراقبة م

الّتركيبّي العميق، تسمح بالتّأثير في اختيارات أكثر سطحّية مثل الّتعّلقات الّتركيبّية الّسطحّية الّتي ستؤثّر 

  .2."بدورها على ترتيب الكالم ترتيبا خطّيّا وتحليل بنى التّنغيم وحسابها

ما تضفيه اختيارات المتكّلم الّتركيبّية من قيم على الخطاب، تحّدد ويتمّثل البعد اإلبالغّي للكالم في

" الّنصّ "من ذلك مثال مسألة الّتقديم والتّأخير الّتي تلحق بعض مكّونات . مواقفه، وموقع الخطاب منه

     من خالل تحديدها لدرجات االنفعال،  أو االختيارات التّنغيمّية المكّيفة للخطاب. فتكّيف خطابه

  . المنشئة للمقاصد من قبيل التّأثيرأو 

3.2.2.3 :"ا ّا ّّا ا".  

أي الّتعالقات اإلعرابّية الّتي تجمع بين العقد  .العالقات الّتركيبّية" البنية الّتركيبّية اإلحالّية"تمثّل 

                                                 
1 « une structure syntaxique communicative profonde…, qui consiste, grosso modo, en une spécification du 

thème et du rhème (tout comme dans la RSém) ». Igor Mel’čuk: « paraphrase et lexique: la théorie sens-texte et 

le dictionnaire explicatif et combinatoire ». 1993. p 18. 
2 « Comme la RSém, la RSyntP possède une structure communicative. Si la structure communicative de la 

RSém est utilisée pour contrôler le processus d’arborisation, celle de la RSyntP va permettre d’influencer des 

choix plus superficiels comme celui des dépendances syntaxiques de surface, qui, à leur tour, auront une 

incidence sur la linéarisation et le calcul des structures d’intonation ». Alain Polguère : « la théorie sens-texte ». 

1997. p 20. 
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لعقد للوحدات المعجمّية اّلذي تتبنّاه وبما أّن نظام الّتمثيل با". الّتمثيل الّتركيبّي العميق"الموجودة في 

وهذا يقتضي . نظام مبنّي بناء عالئقيّا؛ فهو يجعل الّتمثيل الّرمزّي تمثيال تشجيريّا" الّنصّ  - نظريّة المعنى"

وتتفّرع . أن تكون الوحدات المعجمّية متفّرعة عن وحدة معجمّية أصلّية هي الّتي تكّون جذع الجملة

       فكّل عقدة . بين عقدتين معيّنتين تعّلق إعرابّي واحد ط في ذلك أن يربطويشتر . عنها سائر العقد

    ويكون الّتعالق في اّتجاه واحد انطالقا . ال يمكنها أن تتعّلق إّال بالعقدة المتفّرعة عنها تفّرعا مباشرا

يقول . ويعني ذلك أّن عقد المشّجر في األصل هي عقد أحادية اإلحالة. من الّرأس في اّتجاه التّابع

إّن الّتمثيل الّتركيبّي العميق شجرة لسبب وجيه هو أّن عجمات : "في تفسير ذلك )Polguèreبولغار (

  :ير من عجمات الجملةرهينة تركيبيّا لعجمة واحدة ال غ) باستثناء العجمة المكّونة لجذعها(الجملة 

  أن نجد  ويمكن إذن. وهو ما يعني أّن العجمة الواحدة ليس لها إّال وظيفة تركيبّية واحدة في الجملة

: انطالقا من العقدة نفسها للّتمثيل الّداللّي الّتي انطلقنا منها" نبتت"في الّشجرة الّتركيبّية عّدة عقد قد 

  :بالّترسيمة التّالية ويرمز لذلك. 1"إنّها العقد اإلحالّية

  

أن تحيل عقدتان من الملفوظ إلى الوحدة " الّنصّ "ونشير هنا إلى أنّه يحدث في أنظمة تشكيل 

وفي هذه الحالة تكون العقدتان المعنيّتان محيلتين . وذلك من قبيل الّضمير العائد. المعجمّية عينها

" بنية تركيبّية إحالّية عميقة"إلى  "ثيل الّتركيبّي العميقالّتم"لذلك يحتاج في . إحداهما على األخرى

يربط  ويتّم رسم هذه العالقات اإلحالّية بسهم منّقط مزدوج الّرأس". البنية الّتركيبّية العميقة"تضاف إلى 

في الّترسيمة الّسادسة المذكورة سابقا؛ حيث يظهر  ومثال ذلك ما ورد. بين العقد ذات الّتقارن اإلحاليّ 

وهي مسألة ضروريّة إذ بها يتّم . وفق هذه الطّريقة) اإلنسان(       )اإلنسان: (الّربط بين العقدتين

فتعّوض العجمة الثّانية . فيمكن تشكيل عوائد الّضمير" الّتمثيل الّتركيبّي الّسطحيّ "االنتقال إلى 

                                                 
1
 « La RSyntP est un arbre pour la bonne raison que les lexies de la phrase (à l’exception de celle formant la 

racine de l’arbre) dépendent syntaxiquement d’une et une seule autre lexie de la phrase: ce qui revient à dire 

qu’une lexie n’a qu’une seule fonction syntaxique dans la phrase. On peut donc trouver dans l’arbre syntaxique 

plusieurs nœuds ayant « germés » à partir d’un même nœud de la RSém de départ: ce sont des nœuds 

coréférentiels. ». Alain Polguère : « la théorie sens-texte ». 1997. p 20. 

° 

  )Polguère:1997بولغار (حسب منوال  الّتمثيل للّتعالق الّتركيبّي بين الوحدات المعجمّيةكيفّية  :14الّترسيمة 

° ° 

° ° ° 

° ° ° ° ° ° ° ° 

° 
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  :ونمثّل لوحدة اإلحالة هذه بما يلي). ـه(بالّضمير العائد ) اإلنسان(

  

  

. تبّين هذه الّترسيمة أهّمّية الّترميز وتطّور مراحله عند االنتقال من مستوى تمثيلّي إلى مستوى آخر

          فالعجمات الواردة في مستوى الّتمثيل الّداللّي تقتضي أن تكون حاملة للمعطى الّداللّي خالية

إلى مستوى أعلى هو المستوى الّتركيبّي العميق  وعند االنتقال. ّتركيبّية اإلعرابّيةمن الّتعيينات الّصرفّية وال

وفي االنتقال إلى المستوى الّتركيبّي الّسطحّي يتّم تحديد عالقات . تكتسي سماتها الّصرفّية واإلعرابّية

ّتخذ الملفوظ سماته ي" المعنى"وهذا يعني أنّه كّلما صعدنا في مستويات الّتمثيل انطالقا من . اإلضمار

الّتمثيل "أي ".الّنصّ "الّصرفّية والّتركيبّية اإلعرابّية ليقرب أكثر من الملفوظ الّنهائّي المصطلح عليه بـ

  .المتحّقق فيزيائيّا" الّصوتّي الّسطحيّ 

4.2.2.3 :"ا ّّا ّّا ا".  

والمقصود ". البنية الّتركيبّية التّنغيمّية العميقة"نقف على " الّتمثيل الّتركيبّي العميق"من بين مكّونات 

. هو الّتمثيل الّشكلّي لطبيعة التّنغيم الّضرورّي المعّين لطبيعة الملفوظ" الّنصّ  - نظريّة المعنى"بها في 

تنغيميّة أي تمثيال شكليّا ل. إّن الّتمثيل الّتركيبّي العميق يمتلك بنية تنغيمّية): "Polguèreبولغار ( يقول

ويرمز لهذه البنية عادة بمعّقف جانبّي . 1."من الّرسالة المرّمزة من الّتمثيل الّدالليّ  ضروريّة للّتعبير عن نوع

، ويحمل رمزا "المخبر به"و" المخبر عنه"بين حّيزي  ، يجمع"الّتمثيل الّتركيبّي العميق"يمتّد على طول 

إلى االكتفاء بتعيين "الّنصّ  - نظريّة المعنى"جأ في أدبيّات وعادة ما يل. يدّل على نوع التّنغيم المقصود

ــلها ب بنية تنغيمّية إبالغّية مـحايدة نرمز وهذا طبعا سببه الجمل الّتي يختارها الباحث . 2]م.إ.ت.ب[ــ

                                                 
1 « La RSyntP possède une structure prosodique: c’est – à – dire, une représentation formelle de la prosodie 

nécessaire à l’expression du type de message encodé par la RSém. ». Alain Polguère : « la théorie sens-texte ». 

1997. p 20. 
  .]PND[: ــبـ" الّنصّ   –نظريّة المعنى "أدبّيات يرمز لها في   2

 مستوى الّتمثيل الّتركيبّي الّسطحيّ  )ـھ(

 )إنسان( مستوى الّتمثيل الّدالليّ 

 )اإلنسان(

 )اإلنسان(

 مستوى الّتمثيل الّتركيبّي العميق

  إلى المستوى من المستوى الّداللي) إنسان(تطبيق االنتقال الّتمثيلّي لعجمة : 15الّترسيمة 

 )Polguère:1997بولغار (حسب منوال فالمستوى الّتركيبّي الّسطحيّ الّتركيبّي العميق 

 )اإلنسان(
° ° 

° ° 

° 
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  :ونمثّل لذلك بالّترسيمة الموالية .لتكون سندا عليه يشتغل، فيصف الّلغة

  

  

  

  

  

: في العربّية باألعمال الّلغويّة الّتي تحّققها الجمل من قبيل) نغ.تم(ويمكن أن نمّثل للّتمثيل التّنغيمّي 

  كما يمكن أن نلحق بها المعاني الّتداولّية المجعولة للتّأثير. اإلخبار، والّتوكيد، والّتعّجب، واالستفهام

الّتمثيل الّتركيبّي "وبهذا نختم القول في . وهو ما تجّسده أفعال الكالم في الخطاب. في المتقّبل

وهو ما يصطلح ". الّنصّ  - منوال المعنى"بمكّوناته األربعة، لننظر في المستوى األعلى منه من " العميق

  ".الّتمثيل الّتركيبّي الّسطحيّ "عليه بـ

3.2.3 :ّّا ّّا ّا.  

بتحديد االختيارات الّتركيبّية الّنهائّية الّتي يكّيف بها المتكّلم تعبيره " الّتمثيل الّتركيبّي الّسطحيّ "يهتّم 

إلى مستوى  ، ليقترب بذلك"الّتمثيل الّدالليّ "المنطلق منه، اّلذي يحتضنه مستوى " المعنى"عن 

الّتمثيل الّتركيبّي "يتّم في مستوى  ولهذا الّسبب،. ، أي الّتمثيل الّصوتّي المتحّقق فيزيائيّا"الّنصّ "

العالقات الّتركيبّية الّسطحّية الخاّصة  في األولى منهاتحسب : مع خمس مهّمات التعاطي" الّسطحيّ 

       . على المشّجر بالّلغة محّل الّدرس، فتظهر بذلك الوظائف اإلعرابّية الحقيقّية، وتسمى بأسمائها

الّتمثيل الّتركيبّي "م الممكنة للّدواّل المعجمّية الّتي وقع ضبطها في مستوى ثّم تتناول الثّانية اختيار القي

الّنحويّة  1وتعمد الثّالثة إلى الّنظر في مدى الّسالمة الّنحويّة للّنّص، وذلك بإلحاق الّصياغم". العميق

. بين العجمات الّضروريّة الّتي يتطلّبها القول، من قبيل عالمات اإلعراب في العربّية، ومحّددات المطابقة

       من الّضرورّي حذف الّتكرار وتعويض العجمة الثّانية  حيث يكون. وتهتّم الّرابعة بقضّية اإلضمار

                                                 
1 les morphèmes.  

 ]م .إ.ت.ب[       

  مفرد، مذّكر، غير عاقل، معّرف) القرآن(

 المخبر عنه
I 

 المخبر به

  جعلّية. صيغة الماضي، مبالغة I.2) عّلم(

 مفرد، مذّكر،غير عاقل، معّرف) البيان(

 الماضي،مبالغة، جعلّية. صيغة I.2) عّلم(  

 مفرد، مذّكر، عاقل، معّرف)اإلنسان(

 صيغة الماضي I.2) خلق(

 )اإلنسان(

  )21(تطبيق لكيفّية تعيين البنية الّتركيبّية العميقة للمثال : 16الّترسيمة 

 )Polguère:1997بولغار (وتحديد بنيته الّتنغيمّية حسب منوال

II 

° 
° 

° 

° ° 

I 

° 
I 

° 

II 
II 

° 

III 

 مفرد، مذّكر، عاقل، معّرف) الّرحمان(
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حدة بضمير مطابق لها من جملة الّضمائر الّتي تسمح من العجمتين المحيلتين على العقدة الّداللّية الوا

وأّما الخامسة فتهتّم بتكوين البنى اإلبالغّية واإلحالّية والتّنغيمّية الخاّصة بالمستوى . العربّية بوجودها

ونجري ذلك على المثال الّسابق كما توضحه الّترسيمة ). Polguère:1997بولغار . (الّتركيبّي الّسطحيّ 

  :التّالية

  

  

  

  

  

فتتبّين بذلك طبيعة العالقات اإلعرابّية . فاألسهم في هذه الّترسيمة تأخذ سماتها اإلعرابّية الحقيقّية

وتعّين بذلك الفاعلّية من المفعولّية، وتحّدد أنواع . الّرابطة بين العجمات المضبوطة في المستوى الّسابق

الّتمثيل "ومن باب االختصار نختم بالقول إّن . قات التّبعّية بين المتالزماتالمفاعيل، كما تضبط عال

كّل سماتها  ويحّدد. الّنهائيّ " الّنصّ "يجلي كّل الوحدات المعجمّية الّتي يطلبها " الّتركيبّي الّسطحيّ 

  .الّداللّية والّصرفّية والّتركيبّية

4.2.3 :ا ّّا ّا.  

بالّتسوية الخطّّية للعجمات الواردة في المشّجر " الّتمثيل الّصرفّي العميق"مستوى نظريّا يهتّم 

ألّن الّترتيب الحقيقّي للعجمات حسب . وليس المقصود بالّتسوية الخطّّية معنى الّترتيب. الّتركيبيّ 

             ،"الّنصّ  - نظريّة المعنى"المراتب المحفوظة الّتي يفرضها اإلعراب، ال تظهر حسب مبادئ 

). Polguère :1997بولغار . Mel’čuk :1988،1992ملتشوك . (إالّ في الّسلسلة الّنطقّية الّنهائّية للجملة

اّلذي " الّتمثيل الّتركيبيّ "والّسبب في ذلك يعود إلى طبيعة الّتشجير في مستوى . أي في تمثيلها الّصوتيّ 

فإّن المقصود بالّتسوية الخطّّية هو حساب  وعليه. ال تخضع فيه عقد العجمات إلى ترتيب حقيقيّ 

ويمّثل لذلك صوريّا بالّترسيمة . الّترتيب الخّطّي لتكوين سالسل صرفّية تتوافق مع المشّجر الّتركيبيّ 

  :التّالية

 )Polguère:1997بولغار (على منوال  )21(تطبيق الّتمثيل الّتركيبّي الّسطحّي للمثال : 17الّترسيمة 

 ]م.إ.ت.ب[

 مفرد، مذّكر، عاقل، معّرف)اإلنسان( مفعول به ثان

 مفعول به أّول

 )اإلنسان

 صيغة الماضي، مبالغةI.2) عّلم(

  غير عاقل، معّرفمفرد، مذّكر، ) القرآن(

 
 مفرد، مذّكر، غير عاقل، معّرف) البيان(

 صيغة الماضي I.2) خلق(

 المخبر به

 مفرد، مذّكر، عاقل، معّرف) الّرحمان( المخبر عنه
 )االبتداء(فاعلّية 

 مفعولّية

                          الجعلّية، مبالغة  ،الماضي. صI.2) عّلم(

 )اإلنسان( مفعولّية

° 

° 
° 

° ° 

° 

° 

° 
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يضطلع بمهاّم أخرى من بينها تحديد المطابقات " الّتمثيل الّصرفّي العميق"وباإلضافة إلى ذلك فإّن 

وهو ما يحّدده . كما يهتّم أيضا بضبط تنغيم الجملة. الّصرفّية المختلفة الّتي تفرضها الّلغة محّل الّدرس

العميق،  الّسطحّي إلى الّتمثيل الّصرفيّ  إّن االنتقال من الّتمثيل الّتركيبيّ : "بما يلي )Polguèreبولغار (

حساب  ؛للوحدات المعجمّية للجملة وضبطهاحساب الّترتيب الخّطّي : التّاليةالّثالثة عمليّات باليتكّفل 

؛ حساب البنية التّنغيمّية )مع فاعله الّنحويّ  مطابقة فعل: مثال(المطابقات الّصرفّية المختلفة وضبطها 

وحينما نطّبق هذا . 1."عكس بأمانة البنية الّتركيبّية اإلبالغّية والتّنغيمّية الّسطحّيةأن ت للجملة الّتي يجب

  :نتحّصل على الّترسيمة التّالية) 21(على المثال رقم 

﴿  :أ - )21                        ﴾ 4، 3، 2، 1/ الّرحمان.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 « la transition RSyntS ⇒ RMorphP prend en charge les trois opérations suivantes : calcule de l’ordre linéaire 

des unités lexicales de la phrase ; calcule des différents accords morphologiques (par exemple, accord du verbe 

avec son sujet grammatical) ; calcule de la prosodie de la phrase, qui doit refléter adéquatement la structuration 

syntaxique, communicative et prosodique de surface. ». Alain Polguère : « la théorie sens-texte ». 1997. p23. 

  )Polguère:1997-  1998بولغار (حسب منوال  مثال للّتسوية الخطّّية للمشّجر الّتركيبيّ : 18الّترسيمة 

° ° ° ° 

 المشّجر اّلتركيبيّ 

 الّسلسلة الّصرفّية

 )Polguère:1997 بولغار(على منوال  )21(تطبيق الّتمثيل الّصرفّي العميق للمثال : 19الّترسيمة 

  الّرحمان

  مفرد

  مذّكر

  عاقل

 معّرف

  اإلنسان     خلق

I.2                   مفرد  

  مذّكر        الماضي.ص

  عاقل

 معّرف

  البيان   ــهـــــــــــعّلمــ

I .2        مفرد      مفرد  

  مذّكر      مذّكر     صيغة 

  الماضي

  غير عاقل  عاقل      مبالغة

 معّرف                 جعلّية

  القرآن        عّلم

I.2                     مفرد  

  مذّكر         الماضي.ص

  غير عاقل              مبالغة

 معّرف                جعلّية
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البنية الّصرفّية "فهي تحّدد أّوال : في هذه الّترسيمة أنّها تصف الجملة من زاويتين اثنتينوالمالحظ 

وتصلها بالّصياغم الّصرفّية . إذ إنّها تضبط سلسلة العجمات المكّونة للجملة. الحقيقّية" العميقة

ويتّم ذلك . للجملة" تّنغيمّية العميقةالبنية الّصرفّية ال"كما تحّدد ثانيا . الّضروريّة الّتي يقّرها الّلسان العربيّ 

أوالها الفصل بين المجموعات التّنغيمّية الكبرى الّتي تسمح الّلغة العربّية بالوقوف عليها : من ثالث زوايا

خلق [؛]عّلم القرآن[؛]الّرحمان([وهي المتمثّلة في األحياز األربعة المؤطّرة . عند التّلّفظ

يها الوصالت التّنغيمّية الّضروريّة الّتي تربط بين العجمات المكّونة وثان]). عّلمه البيان[؛]اإلنسان

ل بين مكّوناتها ال يحسن الفص للمجموعة التّنغيمّية الواحدة المحتوية على أكثر من لفظ، وهي الّتي

وثالثها تعيين صيغ ]). عّلمه البيان[؛]خلق اإلنسان[؛]عّلم القرآن: ([ت القرآنّيةءابالوقف في القرا

المثبتة فوق المجموعات التّنغيمّية  1"مخطّطات الموجات الّصوتّية"تّنغيم الّتي تمثّلها في الّترسيمة ال

  ).Polguère :1997بولغار (الكبرى 

5.2.3 :ّّا ّّا ّا.  

وذلك  ".الّتمثيل الّصرفّي العميق"من " الّتمثيل الّصرفّي الّسطحيّ "يشتّق " الّنصّ  - نظريّة المعنى"في 

أي من الّتمثيل  .الّنهائيّ " الّنصّ "لتحويل الوصف من مستواه العميق إلى مستوى أعلى يقرب أكثر من 

في العملّية الوصفّية لّلسان، في تكوين سلسلة تجمع  وتتمثّل قيمة هذا المستوى. الّصوتمّي للملفوظ

تلحقه بها من صياغم صرفّية محّددة بين الوحدات المعجمّية المكّونة للجملة وما تفرض الّلغة أن  خطّيّا

من تتابعات الوحدات المعجمّية بحيث ترفق كّل عجمة بكّل  أي إّن هذه الّسلسلة تتكّون. لهويّتها

وبالتّالي تكون هذه الّسلسلة أساسا . غير مرتّبة" الّتمثيل الّصرفّي العميق"أوصافها الّصرفّية الّتي أظهرها 

      إذ يتّم اختيار الّسمات المكّيفة للوحدات المعجمّية. الّنهائّي للجملة "الّتمثيل الّصوتيّ "يبنى عليه 

وهذا يعني أنّه ليس من الّضرورّي . من بين المكّونات الموصوفة، حسب ما يوافق قواعد الّلغة وأحكامها

وللتطبيق، ". الّتمثيل الّصرفّي الّسطحيّ "استعمال كّل الّسمات الّصرفّية المذكورة في " الّنصّ "أن يقتضي 

  :بالّترسيمة التّالية، في محاولة لضبط تمثيلها الّصرفّي الّسطحيّ ) 21(نمثّل للجملة رقم 

                                                 
إذ إنّها متحّققة فيزيائيّا ". البنية التّنغيمّية العميقة"ال " ّيةالبنية الّتنغيمّية الّسطح"مخّططات الموجات الّصوتّية المثبتة في الّترسيمة تعكس في األصل  1

حّيز الّتمثيل " الّنصّ  - منوال المعنى"وهو ما يقابل في . ومبنّية على الّتسجيل الّصوتّي المنجز فعال من قبل المرّتل الّشيخ عبد الباسط عبد الّصمد

   إذ ال يمكن في الواقع ضبط مخّطط دقيق للبنية الّتنغيمّية العميقة باعتبار . من باب اإليضاح إالّ  وما إيرادها على تلك الّصورة. الّصوتّي الّسطحيّ 

    وال نرى ضيرا من الّتمثيل لها بذلك المخّطط على اعتبار أّن تمثيل البنية الّتنغيمّية الّسطحّية . أنّها في حكم ما يعتمل في ذهن مستعمل الكالم

  .لّتحّقق الفيزيائّي تمثيل البنية التّنغيمّية العميقةمن المفترض أن يطابق عند ا
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في الّترسيمة تعتني بكّل مفردة من الوحدات  إّن هذه الّسلسلة المثبتة: وإذ نعّلق على ذلك، نقول

           وتكّون المفردة المعنيّة. المعجمّية المكّونة للّنّص على حدة؛ فتخّصصها بصياغمها المناسبة

كّل مفردة يقع تمثيلها باعتبارها مجموعة  لبنية الّصرفّية الّسطحّيةفي ا: "مع صياغمها مجموعة صيغمّية

غَاتِ    .2."تحّدد بمعّقفات 1للّصياغم المكّونة لها؛ والّصياغم الّتي هي مجموعات من الصَّيـْ

3.3 : ر رح"مّل اا"  "ا ّم  - ّّا".  

- نظريّة المعنى"في " القول الّشارح"ألنظمة مقاربة نكتفي في هذا المستوى من البحث، بتقديم عاّم 

    األّول منهما يتمّثل: وذلك لسببين. ؛ مرجئين الّتفصيل الّدقيق لمسائله إلى األبواب الّالحقة"الّنصّ 

في اختيارنا أن يكون الباب األّول بابا تأطيريّا، نعالج فيه المفاهيم العاّمة، الّتي ستحكم اشتغالنا في متن 

في أّن الّتفصيل يقتضي دقّة التّناول والتّأنّي، وهو أمر ال يسمح به الفضاء  والثّاني منهما يتمّثل. العمل

كما ضبطت في الّتخطيط اّلذي وزّعنا فيه مسائل  بل من روح األبواب الموالية. المخّصص للباب األّول

  ".القول الّشارح"وإشكاليات 

  ثّم نختم بعرض أصنافه الكبرى ". القول الّشارح"سة وفي هذا اإلطار نستعرض أّوال مستويات درا

  .في الّلغات الطّبيعّية

1.3.3 : ت درا"رحّل اا".  

هو المعيار اّلذي يقاس به تمّلك مستعمل الّلسان " القول الّشارح"أّن " الّنصّ  - نظريّة المعنى"ترى 

وذلك . إلى األصول اإلبستيمولوجّية الّتي نشأت في أحضانها هذه الّنظريّة ويعود ذلك. لملكته الّلغويّة

                                                 
. 1ط  .المنظّمة العربّية للّترجمة. ريترجمة صالح الماج" قاموس علوم الّلغة"انظر . orphesM: اعتمدنا تعريب األستاذ صالح الماجري للعبارة 1

  .299ص . 2012مارس . بيروت
2 « Dans la SMorphS, chaque mot-forme est représenté comme l’ensemble des morphèmes qui le constituent; 

les morphèmes, qui sont des ensembles de morphes, sont entourés d’accolades ». Igor Mel’čuk : « vers une 

linguistique sens-texte. Exemplaire 64. Collège de France. 1997. p 28. 

 

 )Polguère :1997بولغار (على منوال  )21(تطبيق الّتمثيل الّصرفّي الّسطحّي للمثال : 20الّترسيمة 

               ، }غير عاقل{،}مذّكر{ ،}مفرد{ }القرآن{ }جعلّية{، }مبالغة{ ، }صيغة الماضي{ }عّلم{ }معّرف{ ، }عاقل{ ، }مذّكر{ ، }مفرد{ }الّرحمان{

                       }جعلّية{، }مبالغة{، }صيغة الماضي{}عّلم{ }معّرف{ ، }عاقل{ ، }مذّكر{ ، }مفرد{ }اإلنسان{ }صيغة الماضي{}خلق{ }معّرف{ 

  }معّرف{، }غير عاقل{ ، }مذّكر{،}مفرد{}البيان{  }عاقل{ ، }مذّكر{،}مفرد{ }ـه{
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فهو أّوال أداة : هذا التّـيّار اّلذي يرى الّلسان من زاويتين. ألنّها تنضوي ضمن المنظور الّتواصلّي المعرفيّ 

ي جانبيها الّنظرّي وهو ثانيا آلة تقوم عليها العملّية المعرفّية ف. تواصل بين أفراد المجموعة االجتماعّية

  وعليه فالمستعمل الطّرازّي لّلسان، هو صاحب الملكة الّلغويّة الّتي تمّكنه من االقتدار . والّتجريبيّ 

عديدة، يحكم عليها حدسيّا بأنّها متكافئة في قيمتها " نصوص"الواحد بإنشاء " المعنى"على الّتعبير عن 

من مستعملي الّلغة، الّتي تكون دالّة  غيره" نصوص"أن يفهم كما تمّكنه ملكته الّلغويّة من . اإلبالغّية

أّما من حيث العمليّة . هذا عند اعتبار الّلسان أداة لإلبالغ. على معنى واحد، وذلك بتحكيم حدسه

  المعرفّية، فإّن المستعمل الطرازّي هو ذاك اّلذي تمّكنه ملكته الّلسانّية من الّتحّكم في حركة الفكر 

  .كما تمّكنه أيضا من القدرة على الّتجريد". االستدالل"القضايا، وهو ما يصطلح عليه بـ عند معالجة

وتدقيق الّنظر في هذه المصادرات يكشف أّن المحّقق . أي تحويل المسائل الّتجريبّية إلى مفاهيم

ر عليه درس المحور اّلذي يدو " الّنصّ  - نظريّة المعنى"لذلك تعّده ". القول الّشارح"الفعلّي لها هو 

ما في شكل منظومة قواعد  لغة وصف إلى الّنظريّة هذه تهدف: "اشتغاله كيفيات وصف  الّلسان عند

ولهذا . 1."الّنّص، والقول الّشارح هو بمعنى ما، المحور - وهو ما نسّميه منوال المعنى: ممثّلة الشتغالها

من داللة، : نذكر فيما يلي أهّم مستوياتها. من زوايا مختلفة" القول الّشارح"الّسبب، فإّن الّنظريّة تدرس 

  .ومعجم، وتركيب

1.1.3.3 :ّى ا.  

ألّن الّتعريف األكثر عمومّية له ينصّب على القيمة . من زاوية الّداللة أيضا" القول الّشارح"يدرس 

هما ملفوظان يقّدمان فقوالن شارحان ". المعنى"اإلبالغّية الّتي يقّدمها الملفوظ، وهي المصطلح عليها بـ

 2والجملة ج 1نقول إّن الجملة ج": "ترادف"أي إنّهما في عالقة . نفس المعلومة في وضعّية تواصليّة ما

. وهذا يطرح إشكاليات كثيرة. 2."في عالقة قول شارح، إذا وفقط إذا كانتا مترادفتين أو شبه مترادفتين

". الّترادف"عند تناول مسألة " الهويّة"، ومفهوم "الّتكافؤ"ذاته، ومفهوم " المعنى"من بينها مفهوم 

                                                 
1 « Cette théorie vise la description d’une langue sous forme d’un système de règles qui en représente le 

fonctionnement : c’est ce qu’on appelle le MODÈLE SENS-TEXTE, et la paraphrase en est, dans un certain 

sens, le pivot. » Igor  Mel’čuk : « paraphrase et lexique dans la théorie Sens-Texte. Vingt ans après (1ère partie) » 

cahiers de lexicologie. Vol, LII. 1988. p 7. 
2 « Nous dirons que la phrase P1 et la phrase P2 sont en relation de paraphrase si et seulement si elles sont plus 

ou moins synonymes. ». Paraphrase et lexique : la théorie sens-texte et le dictionnaire explicatif et 

combinatoire. Igor Mel’čuk. (DEC) T III. P11.  
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أي تحديد . بين المالفيظ ويستدعي ذلك الوقوف على نظام يمّكن من تحديد عالقة الّتكافؤ في الّتدالّ 

- نظريّة المعنى"لذلك أنشأت ). Mel’čuk:1988. 7ملتشوك ". (المعنى"القاسم المشترك بينها وهو 

في الفقرات الّسابقة  اّلذي بسطنا" الّنصّ  - منوال المعنى"تجسيم ذلك، هو منواال قادرا على " النصّ 

اّلذي يعّد آلة قادرة على إنتاج مجموع الجمل " الّتمثيل الّدالليّ "وحّددت الّنظريّة مستوى . خصائصه

لعملّية  والّضامن. الممكنة المعّبرة عن معنى ما، باالعتماد على تمثيله الّداللّي، وهو تمثيل شكلّي مجّرد

نظام "إلى الجمل المتعيّنة المكافئة له؛ هو المصطلح عليه بـ الّشكليّ " الّتمثيل الّدالليّ "االنتقال هذه من 

اآللّية المفتاح الّتي تضمن هذا اإلنتاج : "اّلذي يتطّلب تخزين كافّة المعطيات الّداللّية" القول الّشارح

كّل المعلومات ] أنّ [والحاصل، . الّداللّي للمنوال تسّمى نظام القول الّشارح، وهو ينتمي للمكّون

بالَعَجاِمِم المفردة، الّضروريّة الشتغال هذا الّنظام مخّزنة في معجم ] الخاّصة[المعجمّية، أي تلك 

  .1."المعجم الّتفسيرّي العامليّ : خاصّ 

الّداللّي، تمّثل في بعد في المستوى " القول الّشارح"وبناء على ما تقّدم، فإنّه من الوجيه أّن مقاربة 

     وهو ما سنوّضحه الحقا في الفقرة الّتي نخّصصها للحديث . من أبعادها عمال معجميّا مخصوصا

  ". المعجم الّتفسيرّي العامليّ "عن ممّيزات 

2.1.3.3 :ى ا.  

مستوى المعجم من منظور القيمة اإلخباريّة، فإّن " القول الّشارح"لئن كان مستوى الّداللة يقارب 

الّتي تعتمد على ما يصطلح عليه بالمعجميّة " الّنصّ  - نظريّة المعنى"إذ لطبيعة . يقاربه بصورة أشمل

وعليه يتّم وصف الوحدات المعجمّية وصفا . الّصلبة؛ يقع إيالء أهّمّية قصوى لمفردات الّلغة المدروسة

ويتّم نظريّا إنشاء  ". القول الّشارح"ي إنشاء كّل المعطيات الواسمة للكلمة ف   دقيقا، يمّكن من استثمار

؛ Dostieدوستي (على سبع مراحل يحّددها " المعجم الّتفسيرّي العامليّ "كّل مدخل من مداخل 

  :بما يلي) Polguère:1999 .11 - 12؛ بولغار Mel’čukملتشوك 

ويتطّلب ذلك تجميع ماّدة تعكس مختلف . فالمرحلة األولى يتّم فيها اختيار مثال االنطالق

                                                 
1 « le mécanisme-clé qui assure cette production est appelé SYSTÈME DE PARAPHRASE, et il fait parti 

composante sémantique du modèle. Enfin, toutes les informations lexicales, c’est-à-dire, celles des lexèmes 

individuels, nécessaires au fonctionnement de ce système sont emmagasinées dans un dictionnaire spécial: 

DICTIONNAIRE EXPLICATIF ET COMBINATOIRE. » Igor Mel’čuk : « paraphrase et lexique dans la 

théorie Sens-Texte. Vingt ans après (1ère partie) » cahiers de lexicologie. Vol, LII. 1988. p 7. 
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كما يتوّجب االحتكام إلى ناطق طرازّي بذلك الّلسان ليعّير نحويتها  .استعماالت الكلمة المراد وسمها

ويقتضي ذلك . تعريف الكلمةوالمرحلتان الثّانية والثّالثة تدمجان وتهتّمان ببناء . ويحّلل محتواها الّدالليّ 

. ثّم تشكيل الوسم الّداللّي المحّدد لتعريف العجمة المفردة. أّوال تشريحها إلى العجمات المكّونة لها

في تحديد عدد الفواعل الّداللّية " الّنصّ  - نظريّة المعنى"ويتمّثل هذ الوسم الّداللّي كما استقّر في 

لّرابطة بينها، والّتقييدات الّداللّية المتحّكمة فيها، والمكّون وأنواعها، وعالقات اإلسناد الّداللّي ا

أّما المرحلة الّرابعة  .على معنى العجمة، والّسمة الّتوكيديّة أو الفرضّية الّتي تختّص بها اإلبالغّي المسيطر

. وتهتّم المرحلة الخامسة بإحصاء الوظائف المعجمّية وحصرها. فتتمّثل في بناء الّنظام اإلعرابّي للكلمة

 وأّما المرحلة . وتخّصص المرحلة الّسادسة للّنظر في مجانسة الوصف لمختلف عجمات الكلمة

موصوفة لكّل االستعماالت مطابقة الكلمة ال الّسابعة فتسّلط على التّثّبت الّتجريبّي للّنظر في مدى

؛ بولغار Mel’čuk؛ ملتشوك Dostieدوستي (حّتى الغريبة منها أو نادرة االستعمال  الممكنة

Polguère:1999. 11 - 12 .(ال تخضع بالّضرورة للّتراتب وينّبه المنظّرون إلى أّن تلك المراحل :

فاإلجراءات المماثلة يمكن لها في الّتطبيق أن تتضّمن . المراحل الّسبع المحصاة ليست متتالية بصرامة"

ونرجئ إدراج المثال الّدقيق على ذلك للفقرة الخاّصة . 1."بعضها البعض حسب احتياجات البحث

  .حيث سنجري تطبيقا على لفظة عربّية" المعجم الّتفسيرّي العامليّ "بـ

3.1.3.3 :ّى ا.  

ولعّل ذلك غايته ومنتهاه، على اعتبار أّن حّد . مستوى الّتركيب أيضا في" القول الّشارح"يدرس 

وهذا يعني أنّه يتوّج المجهود الوصفّي اّلذي . ذاته يقوم على عالقة الّتكافؤ بين الجمل" القول الّشارح"

إذ به تتحّدد . ويمثّل مستوى الّتركيب الوجه المنطقّي من الوصف. يقّدمه مستويا الّداللة والمعجم

وهي عالقات الفواعلّية بأنواعها الّسّتة، إضافة . بين مختلف مكّونات الجملة قات الّنحويّة الّرابطةالعال

إلى العالقة الوصفّية، والعالقة العطفّية، والعالقة اإللحاقّية الّتي وقع بسط القول فيها في الفقرة 

  ".البنية الّتركيبّية العميقة"المخّصصة سابقا لتناول معالم 

في قدرته على ضبط الّتكافؤات " القول الّشارح"أهّمّية المستوى الّتركيبّي في إجالء مسألة وتكمن 

                                                 
1 « Les sept étapes qui viennent d’être énumérées ne sont pas strictement séquentielles. Les opérations 

correspondantes peuvent, en pratique, être imbriquées les unes dans les autres selon les besoins de la 

recherche. ». Dostie, Mel’čuk et Polguère: « méthodologie d’élaboration des articles du dictionnaire explicatif 

et combinatoire du français contemporain ». DEC. T 4. 1999. P 12.  
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إذ إّن وصف الخصائص الّتركيبّية . الممكن تحّققها في مجموعة من الّنصوص المعّبرة عن معنى واحد

      تسمح  للمالفيظ المتكافئة من حيث قيمتها الّداللّية؛ يمكن أن يحصر مختلف اإلمكانيات الّتي

ويعّد المستوى الّتركيبّي هو المسؤول عن تطريز . واحد منطلق منه" معنى"بها الّلغة المعنّية للّتعبير عن 

من ناحية، " الوظائف المعجمّية"بواسطة إنشائه للقواعد المعجمّية المصطلح عليها بـ" القول الّشارح"

تصف قواعد ": "النصّ  - منوال المعنى"ان في وهما أداتان أساسيت. وإنشائه أيضا للقواعد البنيويّة

   وهي تنقسم . كّل األلسنة لجمل" البنى الّتركيبّية العميقة"المنوال أشباه الّتكافؤات والّتضّمنات بين 

قواعد معجمّية تشّكل في قالب وظائف معجمّية، وهي الّتي تخّصص : إلى مجموعتين فرعيّتين

. ة تركيبّية عميقة بهدف إنتاج بنية تركيبّية عميقة أخرى شبه مكافئةاإلبداالت المعجمّية الممكنة في بني

من البّين . 1."وقواعد بنيويّة تنّفذ إعادات البناء للبنية الّتركيبّية العميقة المفروضة من القواعد المعجمّية

هو الكفيل ، إذ "األقوال الّشارحة"اعتمادا على ما ذكر أّن للمستوى الّتركيبّي دورا هاّما في تكوين 

  .بضبط مقاييس البنى المتكافئة، وفق قواعد مخصوصة

  :اى "ال اّرح" أف: 2.3.3

أصنافا كثيرة، وذلك حسب األسس االبستيمولوجّية الّتي تتأّسس عليها " القول الّشارح"يصّنف 

. نوعّية الّتصنيف وكيفياتهفاختالف المنطلق الفكرّي يعكس بالّضرورة اختالفا في . الّنظريّات الّلسانّية

القول "إذ ) Timothy Shopen :1936 - 2005 تيموتي شوبان(ونمّثل لذلك بالّتصنيف اّلذي يقّدمه 

. أو نقصها صنفان يحمالن فارقا بسيطا في زيادة المعلومة: عنده سّتة أصناف هي التّالية" الّشارح

وصنفان فيهما زيادة لمعلومة . الملفوظ األّولوصنفان فيهما نقص لمعلومة في الملفوظ الثّاني مقارنة ب

أمّيز هنا بين صنفين من القول الّشارح يالحظ فيهما : "يقول. في الملفوظ الثّاني مقارنة بالملفوظ األّول

        من خسارة أو ربح للمعلومة؛ وصنفين من القول الّشارح فيهما ربح لمعلومة ] وإن بقدر يسير[

    وأخيرا صنفين من القول الّشارح فيهما خسارة لمعلومة . قابل للمرتكز األّولفي المرتكز الثّاني الم

                                                 
1 « les règles du système décrivent les (quasi-) équivalences et les implications entre les SSyntP des phrases de 

n’importe quelle langue. Elles sont divisées en deux sous-ensembles: règles lexicales formulées en termes de 

FL, qui spécifient les remplacements lexicaux possibles dans une SSyntP dans le but de produire une autre 

SSyntP (quasi-) équivalente, et règles structurales qui effectuent les restructurations de la SSyntP imposées par 

les règles lexicales. ». Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». 

Université de Montréal. 2003. p 177.  
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من زاوية " القول الّشارح"ويعود تصنيفه ذلك إلى مقاربته . 1."في المرتكز الثّاني المقابل للمرتكز األّول

ّية في أغلب الوضعيّات القدرة الّتواصل: "تواصلّية، ينصّب اهتمامها الّرئيسّي على القيمة اإلبالغّية للجملة

نمطيّا، هذه العالقة غير دقيقة . وتوزيع المعلومة في الخطاب تتطلّبان تكرار بعض عناصر الخطاب

 .2."هنا" القول الّشارح"إنّه بهذا المعنى يستعمل . أو تربح في الّتكرار والمعلومة تخسر

لكن نظرا الهتمامنا . الّلسانّيةفي األدبيّات  وغيره كثير". القول الّشارح"هذا مثال عن تصنيف 

   أّال نخوض  الّتي نتبنّاها إطارا نظريّا لهذا البحث، فإنّه من األجدى" الّنصّ  - نظريّة المعنى"بمقوالت 

): Mel’čukملتشوك (يقول . في هذه الّتفصيالت؛ وأن نشير فقط إلى تصنيف هذه الّنظريّة المخصوصة

واألقوال ... األقوال الّشارحة المعجمّية:... طّبيعّية إلى صنفين كبيرينيتفّرع القول الّشارح في اللّغات ال"

القول الّشارح "من قبيل الّتمييز بين . أّن هناك أصنافا فرعّية أخرى ويفهم من ذلك. 3."الّشارحة الّتركيبّية

الّشارح القول "اّلذين سبق ذكرهما في بداية هذا الفصل؛ أو " القول الّشارح العرفاني"و" الّلغويّ 

أّما في هذا . المذكورين في الفصل األّول من هذا البحث" القول الّشارح معاد الّصياغة"و" الواقعيّ 

  . من العمل فنكتفي بتبيين الّصنفين الكبيرين الّلذين وردا في الّشاهد المستوى

  .اّّ "ال اّرح": 1.2.3.3

تصّنفه ضمن الكالم الممكن " الّنصّ  - نظريّة المعنى"نالحظ أّن " القول الّشارح الّدالليّ "فيما يتعّلق بـ

فالمتكّلم ليس في حاجة عند . دراسته دراسة علمّية صارمة، لما يتوفّر عليه من أسس لسانّية محضة

بل يكفيه أن يوّظف ملكته . لسانّية لصياغة قوله- إنشائه الجمل المتكافئة المعنى إلى معارف ورا

أي إّن توزيع الوحدات . ز هذا الّصنف بارتكازه على الوحدات المعجمّية المكّونة للجملويتميّ . الّلسانّية

                                                 
1 « I distinguish here two varieties of paraphrase in which there is very little noticeable loss or gain of 

information. The two varieties of paraphrase in which there is gain of information in the second base as 

opposed to the first base. And finally two varieties of paraphrase in which there is loss of information in the 

second base as opposed to the first base.”.Shopen Timothy: “Language typology and syntactic description”. Vol 

II. p 382. 
2 « Communication flow in most situations and information distribution in discourse requires that certain 

elements of discourse be repeated. Typically, this repletion is not exact and information is gained or lost in the 

repetition. It is in this sense that “paraphrase” is used here.”. Shopen Timothy: “Language typology and syntactic 

description”.Vol II. p 382.  
3 « Les paraphrases des langues naturelles sont de deux types majeurs:… les paraphrases SÉMANTIQUES… les 

paraphrases SYNTAXIQUES. »Igor Mel’čuk. « Paraphrase et lexique dans la théorie linguistique sens-texte. 

Vingt ans après (2e partie) ». Cahiers de lexicologie. 53/ 1988. 2. p5. 
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ملتشوك (ويشترط . على نفس المعنى تعّبر" نصوص"المعجمّية بكيفيات مخصوصة يمّكن من إنشاء 

Mel’čuk ( األقوال الّشارحة المعجمّية : "يقول. في وحدة معجمّية على األقلّ " الّنصوص"أن تشترك

النّاتجة عن الّتوزيع المختلف للمعنى األصلّي بين الوحدات المعجمّية؛ إذن، فقوالن شارحان ] هي[

بسط نفوذه على إقليم : مثال طرازيّ . معجميّان يتمايزان ضرورة بوحدة معجمّية ممتلئة على األقلّ 

           مه ومن الجلّي في المثال اّلذي يقدّ . 1."في مقابل، إقليم شاسع سقط تحت سيطرته. شاسع

     بين العجمات يجعل كل جملة تختلف عن األخرى في بعض الّصياغم،  أّن االختيارات اإلبدالّية

    . من حيث القيمة الّداللّية متكافئتان وفي رتب الوحدات المعجمّية من الّسلسلة الّصوتّية؛ ولكّنهما

ّعن فيه يكشف أنّه يتجاوز المستوى المعجمّي إذ الّتم. إّال أّن ذلك ال ينفي أن يكون المثال غير دقيق

  .ليلمس مستويي الّداللة والّتركيب

  .اّّ "ال اّرح": 2.2.3.3

يمكن . اّلذي تسمه الّنظريّة أيضا بأنّه لسانّي صرف" القول الّشارح الّتركيبيّ "أّما الّصنف الثّاني فهو 

ويرتكز هذا الّصنف على اختيارات لبنى تركيبّية . على ملكته الّلسانّية فقط للمتكّلم إنشاؤه باالعتماد

: هذه الظّاهرة كما يلي) Mel’čukملتشوك (ويبّين . مـختلفة تبنى بها الجمل متكافئة القيمة الّداللّية

تركيبيّان صرفان النّاتجة عن اختيار بنى تركيبّية مختلفة؛ فقوالن شارحان ] هي[األقوال الّشارحة الّتركيبّية "

المال : طرازيّ  مثال. يعيّنان نفس الوحدات المعجمّية المليئة لكّنها مرتّبة ترتيبا مختلفا من حيث الّتركيب

       وما يفهم من هذا الّتحديد للظّاهرة، .2."المال اّلذي استرجعه الوزير. المسترجع عن طريق الوزير

الّتركيبّية للجمل؛ يتمّثل في االنتقال من توظيف البنية الفعلّية في البنى  هو أّن المقصود باالختالف

   وفي هذا المقام أيضا، يمكن . أو العكس3 الّصريحة في الجملة إلى االستعاضة عنها بتقنية اِإلْسَماءِ 

                                                 
1
 « Les paraphrases SÉMANTIQUES sont produites par la distribution différente du sens de départ entre des 

unités lexicales ; donc deux paraphrases sémantiques se distinguent obligatoirement par au moins une unité 

lexicale pleine. Un exemple typique: Il s’est emparé d’un territoire immense. VS Un territoire immense est 

tombé sous son pouvoir. ». Igor Mel’čuk. « Paraphrase et lexique dans la théorie linguistique sens-texte. Vingt 

ans après (2e partie) ». Cahiers de lexicologie. 53/ 1988. 2. p5. 
2 « Les paraphrases SYNTAXIQUES sont produites par le choix des constructions syntaxiques différentes ; 

deux paraphrases syntaxiques « pures » affichent le même jeu d’unités lexicales pleines mais qui sont arrangées 

différemment du point de vue syntaxique. Un exemple typique: La somme récupérée par le ministre. VSLa 

somme que le ministre a récupérée. » . Igor Mel’čuk. « Paraphrase et lexique dans la théorie linguistique sens-

texte. Vingt ans après (2e partie) ». Cahiers de lexicologie. 53/ 1988. 2. p5.  
3 nominalisation. 
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يبيّة بين الجملتين في القيمة الّداللّية لم يقتصر على البنية الّترك أن نالحظ عند الّتدقيق، أّن الّتكافؤ

        من مستوى الّتركيب  بل نكاد نجزم أّن ظاهرة اإلسماء أقرب منها إلى االشتقاق الّصرفيّ . فقط

  . بما هو تعالق إعرابيّ 

4.3 :ّيّ اّا ا.  

    األداة األساسّية الّتي ينبني عليها الوصف الّلسانّي الّصارم للغة " المعجم الّتفسيرّي العامليّ "يعّد 

يقول . وهو معجم ذو طبيعة خاّصة، إذ إنّه موّجه باألساس للمختّصين". الّنصّ  - نظريّة المعنى"ما في 

بين قاموس عادّي ومعجم ... يبدو من الّسديد أن نذّكر هنا بتمييز الكوف): "Mel’čukملتشوك (

الفطرّي؛ فهو غير معنّي فاألّول موّجه لإلنسان العادّي، وبالتّالي يستدعي حدس المتكّلمين . نظريّ 

باحتواء كّل المعلومات عن الكلمات الّتي يستعملها المتكّلم؛ لكن فقط تلك الّتي يمكن أن تكون 

أّما الثّاني فيبحث عن تقديم الحقيقة الّلسانّية دون اعتبار  .صالحة له في ظروف خاّصة جّدا

ولذلك يطرح .1."هذه، هو معجم نظريّ معجمنا الّتفسيرّي العاملّي من زاوية الّنظر ... المتكّلمين

: أصحاب الّنظريّة على أنفسهم أن يغّطي هذا المعجم كّل الخصائص الّلسانّية ألّي مدخل من مداخله

يجب أن يزّود الّنظام بكّل المعطيات حول األلفاظ المفردة،  لالمعجم الّتفسيرّي العاملّي للغة "

 بأجزائه" المعاصرة للفرنسّية العامليّ  الّتفسيريّ  المعجم"في  روالنّاظ  .2."المعطيات الّضروريّة الشتغالها

    على األقّل  - سواء كان لفظة مفردة أو متالزمة- المعجمّي  المدخل وصف يقع أنّه يالحظ األربعة

فإّن المعجم الّتفسيرّي العاملّي يتوّقع بنية صلبة لكّل  باعتبار سمته الّنظريّة،: "من ثالث جهات رئيسّية

قسم داللّي، : ويشمل المدخل ثالثة أقسام رئيسّية من الجدير ذكر بعض تدقيقاتها. من المعجم مدخل

. 3."أو تعريف؛ وقسم تركيبّي عاملّي أو جدول إعرابّي؛ وقسم معجمّي عاملّي، أو وظائف معجمّية

                                                 
1 « Il semble pertinent de rappeler ici la distinction faite par R. Lakoff… entre un dictionnaire ordinaire et un 

lexique théorique. Le premier est destiné à M. tout-le-monde et par conséquent fait appel à l’intuition native 

des locuteurs; il n’est pas censé contenir TOUTES les informations à propos des mots qu’un locuteur utilise 

mais seulement celles qui peuvent lui être utiles dans des circonstances bien spécifiées. Le second cherche à 

présenter la réalité linguistique sans tenir compte des locuteurs… notre DEC est, de ce point de vue, un lexique 

théorique. ». Igor Mel’čuk. (DEC) T I. 1984. P 3-4.  
2 « Le DEC de L doit fournir au système toutes les données sur les mots individuels, données indispensables à 

son fonctionnement. ». Igor Mel’čuk. (DEC) T I. 1984. P 3. 
3 « Étant donné son caractère théorique, le DEC prévoit une STRUCTURE RIGIDE pour tout article de 

dictionnaire; un article du DEC comprend trois sections principales dont il convient de donner quelques 

précisions: section sémantique, ou DÉFINITION; section syntactico-combinatoire, ou SCHÉMA DE 
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ّية الممكنة لذلك أوالها تكون بتحديد البنية أو البنى الّدالل: كما يلي  ةونفّصل هذه الجهات الّثالث

وما يقابلها من تفكيك للّداللة في سلسلة من الجمل الّنواة  المدخل في شكل معادالت شبه رياضّية،

. 1"الّتعبير ذي المتغّيرات"وهو ما يصطلح عليه بـ. الّتي نستعمل فيها رموزا دالّة على الفواعل وأنواعها

ون ذلك بضبط جدول إعرابّي تحّدد فيه جميع وثانيتها تتّم بتحديد الّنظام العاملّي للمدخل، ويك

والفواعل الّتركيبّية ) فاد(ويكون ذلك ببيان الفواعل الّداللّية . الممكنة" األقوال الّشارحة"مكّونات 

في الّسطر األّول من الجدول؛ وتعيين اإلمكانيات الّتعالقّية الّتي تتشّكل بها في الّسطر الثّاني ) ت.فا(

د فيها مختلف الوظائف المعجمّية المتعّلقة بذلك المدخل؛ اعتمادا على ما وقع وثالثتها تحدّ . منه

المبيّنة أعاله بمرحلة أخيرة تضبط فيها  ةوتتبع جهات الوصف الّثالث. استقراؤه من اإلنجاز الفعلّي لّلسان

ن هذا األمر ولتبيا. األمثلة المنجزة في ذلك الّلسان والمتعّلقة بذلك المدخل، في مختلف استعماالتها

نظريّة "نطّبق في الفقرات التّالية مثاال من الّلغة العربّية على مبادئ إنشاء مدخل معجمّي كما تضبطها 

  ".الّنصّ  - المعنى

  . اّّ اآمّ) ب، د، ل(ا ا ّّت ار : 1.4.3

خل ويحّدد موقعه من أقسام الكلم في القسم الّداللّي اّلذي يمّثل رأس المقال المعجمّي يذكر المد

ثّم يتلى المدخل . وفي العادة يكون المدخل فعال أو اسما أو متالزمة .في الّلسان المعنّي بالّدرس

المعنّي بتفكيك دالالته الممكنة في وضعيّات تواصلّية، باستعمال متغّيرات يرمز بها إلى الفواعل 

وتمثيال ). ك( المقصود، واختزال الّنّص إلى جمله الّنواة  المشاركة في الجملة المنجزة المؤّدية للمعنى

  :ما نورده في الّسلسلة التّالية وهو). ب، د، ل(لذلك، نطّبق هذا األمر على بعض اشتقاقات الجذر 

  جذر): ب، د، ل: (- ) 25

  .مبنّي للمعلوم. صيغة الماضي. فعل: بَدَّلَ  :أ -      

﴿). [شك جعل لـ س، ص عوضا لـ : (1- أ -                       ﴾32/ القلم[.  

﴿). [ك جعل لـ س، ص بدال عن ش: (2- أ -                      ﴾95/ األعراف[.  

                                                                                                                            
RÉGIME; section lexico-combinatoire, ou FONCTIONS LEXICALES. ». Igor Mel’čuk. (DEC) T I. 1984. P 5. 
1
 Expression à variables. 
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﴿). [س غّير ص بـ ش: (3- أ -                   ﴾11/ الّنمل[.  

  .مبنّي للمعلوم. صيغة المضارع المرفوع. فعل: أُبَدِّلُ  :ب -      

﴿). [س يغّير ص، ش: (1- ب -                            ﴾ 28/ إبراهيم[.  

  .مبنّي للمجهول. صيغة المضارع المرفوع. فعل: تـَُبدَّلُ  :ت -      

﴿). [إلى س ص تـُغَيـَّرُ : (1- ت -                      ﴾48/ إبراهيم[.  

  .صيغة األمر. فعل: بَدِّلْ  :ث -      

﴿). [ك يأمر س بتغيير ش إلى ص: (1- ث -                      ﴾15/ يونس[.  

  مصدر. ِاْستِْبَدالٌ : ج -      

﴿[ ).عوضا عن شجعل ص : (1- ج -                             

                     ﴾20/ الّنساء[.  

  .اسم فاعل. ُمَبدِّلٌ :ح -      

﴿). [س مغّير: (1- ح -                   ﴾34/ األنعام[.  

 يمكن أن يفرد لها مقاالن ) ب،د،ل(وخالصة ما نخرج به من هذا المثال هو أّن مشتّقات الجذر 

. يخّصص أّولهما لوصف الّصيغ الفعلّية المشتّقة منه. لّلسان العربيّ " المعجم الّتفسيرّي العامليّ "في 

رات تحّدد معاني ويكون ذلك بتعيين تعريفها تعريفا دالليّا من خالل ضبط صورة مجّردة ذات متغيّ 

تتلى بقسم تركيبّي عاملّي تحّدد فيه الجداول اإلعرابّية المقنّنة لتعالقات تلك الّصيغ . الّصيغ العاّمة

يضاف إلى ذلك قسم معجمّي عاملّي تضبط فيه الوظائف المعجمّية المتدّخلة في تعيين . اإلسناديّة

عماالتها المنجزة والممكنة الّتي يسمح بها الّلسان ويختم المقال بضبط قائمة است. بدائل الّصيغ الّداللّية

         بنفس الكيفّية ) ب،د،ل(أّما المقال الثّاني فيهّم وصف األسماء المشتّقة من الجذر  .المعنيّ 

   خاّص بالعربّية يكون" معجم تفسيرّي عامليّ "وهذا يعني أّن تصّورنا لـ. الّتي عوملت بها الّصيغ الفعلّية

  .في شكل لوحات تمّثل قاعدة بيانات دقيقة من شأنها أن تحصر كّل إمكانيات الّلسان
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  . اّّ اآمّ)ب، د، ل(ا اّّ ا ّت ار : 2.4.3

في كّل الّتعالقات الممكنة بين المتغّيرات  نحّدد في القسم الّتركيبّي العاملّي جدوال إعرابيّا يتحّكم

= 1(ويكون ذلك بتبيين الفواعل وترقيمها حسب أنواعها . مذكورة في القسم الّداللّي سابق الذّكرال

. في الّسطر األّول من الجدول...) المفعول به الثّاني= 3المفعول به األّول، = 2الفاعل الّنحوّي، 

              اعل في المنجزكّل ف   ونذكر في الّسطر الثّاني من الجدول الّتعالقات العاملّية الّتي ينشئها

   وذلك يعني . مع ضرورة تعيين أحرف الّتعدية إذا كان الفاعل يحتاجها للّتعالق اإلسناديّ  .من الّلسان

أّن الجدول اإلعرابّي يحّدد خصائص البنيتين الّتركيبيّتين العميقة والّسطحّية، ويعّين مجموعة من قواعد 

. المعجمّية المّتخذة مدخال مسّيرة لالرتباط العاملّي، ومتحّكمة فيه االنتقال بينهما، تكون فيها الوحدة

ومن أمثلة ذلك . إذ إّن الوحدة المعجمّية الموصوفة هي الّتي تفرض طريقة ارتباطها عند العقد والّتركيب

. طلبها حروف الّتعدية، أو فرضها للّتوارد في تراكيب مخصوصة من قبيل الّتركيب الّنعتّي أو اإلضافيّ 

       الّتي ذكرناها) ب، د، ل(على الّدالالت الّسّت لمشتّقات الجذر  وفي ما يلي نحاول تطبيق هذا

  :في القسم الّداللّي الّسابق

يكون )) 3- أ(، )2- أ(، )1- أ((وأقواله الّشارحة ) أ(فبالّنسبة للقسم الّتركيبّي العاملّي للمعنى األّول 

  :الجدول اإلعرابّي التّالي

  4=ش  3=ص  2=س  1= ك

  

—  

  اــ  لـ. 1

  اــ  لـ. 2

  غّير   ا  .3

  عوض   ا. 1

  بدل    ا. 2

  ا. 3

  اــ  لـ. 1

  عنا.2

ــ    ب. 3 ــ   اـ

  ))3- أ(، )2- أ(، )1- أ((وأقواله الّشارحة  )أ - 25(الجدول اإلعرابّي للمعنى : 21الّترسيمة 

ويكفي تعويض الّرموز بما يقابلها . ففي هذا الجدول اإلعرابّي تتحّدد كّل اإلمكانيات الّتعالقّية العاملّية

         الّدالّة " األقوال الّشارحة"من أقسام الكلم والوظائف الّنحويّة حّتى نتحّصل على مجموعة من 

  .على المعنى الواحد، والمختلفة في تراكيبها

  فإّن الجدول اإلعرابّي المناسب له يكون ) ب(ق بالقسم الّتركيبّي العاملّي للمعنى الثّاني أّما فيما يتعلّ 
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  :على هذه الّصفة

  3=ش  2=ص  1=س

  ا. 1  ا. 1  يبّدل   ا. 1

  )ب - 25(الجدول اإلعرابّي للمعنى : 22الّترسيمة 

  :فإّن الجدول اإلعرابّي التّالي يناسبه ،)ت(وفيما يهّم القسم الّتركيبّي العاملّي للمعنى الثّالث 

  3=س  2=ص

  س   إلى . 1  غّير   ا. 1

  )ت - 25(الجدول اإلعرابّي للمعنى : 23الّترسيمة 

، فإنّه يكون على هذه )ث(أّما الجدول اإلعرابّي المناسب للقسم الّتركيبّي العاملّي للمعنى الّرابع 

  :الّصفة

  4=ص  3=ش  2=س  1=ك

ــ   بـ. 1  ا .1  )أمر. ف( ا. 1 ــ ــ   ا .1  ا    تغيير ـ

  )ث - 25(الجدول اإلعرابّي للمعنى : 24الّترسيمة 

  :الجدول اإلعرابّي اّلذي تكون صفته كما يلي) ج(ويناسب القسم الّتركيبّي العاملّي للمعنى الخامس 

  3=س  2=ص

  ا  .1  عوض   ا     جعل. 1

  )ج- 25(الجدول اإلعرابّي للمعنى : 25الّترسيمة 

فيناسبه في قسمه الّتركيبّي العاملّي الجدول اإلعرابّي اّلذي تكون صفته  ) ح(وأّما المعنى الّسادس 

  :كالتّالي
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  1=س

  متغّير   ا  .1

  )ح- 25(الجدول اإلعرابّي للمعنى : 26الّترسيمة 

العاملّي للّدالالت، تمّكن وخالصة األمر تتمّثل في أّن الجداول اإلعرابّية الّتي تمّثل القسم الّتركيبّي 

وبالتّالي فإنّها تصف . من ضبط مختلف الّتعالقات العاملّية للفواعل المساهمة في المنجز من الكالم

وتعّد . في وضعيات تواصلّية معيّنة وصفا علميّا صارما مختلف الّسلوكات الّلسانّية ألقسام الكلم

نة للقواعد الّلسانّية الّتي تتحّكم فيها الوحدة المعجمّية، الجداول اإلعرابّية بمثابة قاعدة البيانات المخزّ 

وتراقب باالعتماد عليها الّسلوكات الّلسانّية الممكنة للبنى الّنحويّة القادرة على تحقيق الفواعل الّداللّية 

  وفي ذلك تعيين لكيفيات االنتقال من مستوى الّتمثيل الّتركيبّي العميق .المساهمة في تشكيل الّنصّ 

  ".الّنصّ  - منوال المعنى"إلى مستوى الّتمثيل الّتركيبّي الّسطحّي من 

  . اّّ اآمّ )ب، د، ل( اظ ا ّت ار : 3.4.3

المعجم "به العمل في صناعة  تحّدد في القسم الثّالث من المقال المعجمّي حسب الجاري

. الممكنة" األقوال الّشارحة"، طبيعة الوظائف المعجمّية المستعملة في صياغة "الّتفسيرّي العامليّ 

: كما يلي) Mel’čukملتشوك (وتواضع أصحاب الّنظريّة على أن يتّبعوا في إيرادها ترتيبا معيّنا يبيّنه 

     الّتي يمكن(المجازيّة ] الّتعابير[مع أسماء الجنس، و د،نقّدم أّوال المترادفات، فاألبدال واألضدا"

. 1."، ثّم االشتقاقات الّتركيبّية، ومن بعد بقيّة الوظائف المعجمّية)مترادفات خاّصة - أن نعتبرها شبه

  يمّيز بين نوعين من الوظائف المعجمّية المدرجة ) Mel’čukملتشوك (والمفهوم من هذا الّتحديد أّن 

الّنوع األّول يتعّلق بمستوى الّلفظ وعالقاته الجدولّية بسائر الوحدات المعجميّة : المقال المعجميّ في 

والّنوع الثّاني يتعّلق بمستوى الوحدة المعجمّية ...). كالمرادف أو الّضدّ (من حيث الّصلة الّداللّية 

في بناء الّنّص  ها لكيفيات استعمالهاأي بسلوكها في بناء الّتركيب من جهة تقييد وارتباطاتها الّسياقّية،

وتجدر المالحظة في هذا المستوى أنّه ليس ...). كطلب العجمة لحرف تعدية، أو لتقوية بإضافة صفة(

إذ يقع االكتفاء بذكر تلك . أن تذكر كّل الوظائف المعجمّية الّنظريّة وهي تعّد بالعشرات من الّضروريّ 

                                                 
1 « D’abord on présente les synonymes, les conversifs et les antonymes, avec les Gener et Figur (qu’on peut 

considérer comme des quasi-synonymes spéciaux), puis les dérivés syntaxiques et ensuite le reste des FL. ». Igor 

Mel’čuk. (DEC) T I. 1984. P 7.  



 

 

 144 ا اّ: اّولاب 

ولبيان هذا األمر نحّدد بعض الوظائف المعجمّية بنوعيها . ة بعينهاالّتي تنجز فعال في مقامات تواصليّ 

       كما ورد ) بَدَّلَ (، وهو الفعل )ب، د، ل(، الواصفة ألحد مشتّقات الجذر )الجدولّية والّسياقّية(

  :في القرآن

ي الّسلسلة نجد األنواع الّتي نحصرها ف) بَدَّلَ (ففيما يتعّلق بالوظائف المعجمّية الجدولّية للفعل 

  :التّالية

﴿. عّوض):بّدل(ترا   :أ - ) 26                             ﴾ 81/ الكهف.  

﴿ .حّرف):بّدل(⊂ترا :ب -                                    ﴾ 181/ البقرة.  

﴿ .غّير): بّدل(⋂ترا: ت -                         ﴾ 28/ إبراهيم.  

 ﴿. ما غّير/ ما بّدل/ ال تبديل): بّدل(ضّد ترا : ث -                     

     ﴾64/ يونس.  

  :فنجد النوعين المثبتين أدناه) بَدَّلَ (وأّما فيما يتعّلق بالوظائف المعجمّية الّسياقّية للفعل 

﴿. الّتوكيد بالمفعول المطلق): بّدل(تقوية ضّد ترا    :أ - ) 27          ﴾ 23/ األحزاب.  

﴿ ):بّدل(مسّبب    :ب -                                   ﴾ 56/ الّنساء.  

المعجم الّتفسيرّي "على هذه الّصورة يتّم بناء قسم الوظائف المعجمّية الواصفة للمدخل في 

الّتي نعتني " األقوال الّشارحة"ويعّد هذا الّتصّور للوظائف المعجمّية ركيزة أساسّية في دراسة ". العامليّ 

إذ إّن الوصف الّدقيق للوحدات المعجمّية بهذه الكيفّية يمّكن من تقعيد قوانين . في هذا البحث بها

 .صياغة البنى الّداللّية صياغات مختلفة من حيث الّلفظ والّتركيب، مع مراعاة الحفاظ على نفس المعنى

مثيل كما أّن هذه الوظائف المعجمّية الواصفة لّلسان تمّكن من تيسير ضبط االنتقال من مستوى التّ 

        ونشير هنا إلى أّن ما يواجهنا". الّنصّ  - منوال المعنى"من  الّداللّي إلى مستوى الّتمثيل الّتركيبيّ 

في لساننا يرجع في جزء كبير منه إلى غياب " القول الّشارح"من صعوبات في هذا البحث عند وصف 

ة عن إدراك غاية الّدقّة، إذ تحكمها لذلك تبقى محاولتنا قاصر . لّلغة العربّية" معجم تفسيرّي عامليّ "

   .محاولة االجتهاد في إيجاد حلول آنّية يقتضيها موضوع البحث؛ لكّنها لم تثبت صّحتها بعد
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5.3 :ّا ا .  

وتبيانا لذلك بسطنا القول ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"في " القول الّشارح"عرضنا في هذا الفصل لمنزلة 

منوال "وهو المصطلح عليه بـ" القول الّشارح"اّلذي أّسسته الّنظريّة لمقاربة في دقائق الجهاز المنطقّي 

ولم يكن لنا من فضل في هذا الفصل إّال فيما لمس انتقاء األمثلة العربّية، ومحاولة ". الّنصّ  - المعنى

، وال فضل أّما ما زاد عن ذاك، فهو من وضع منظّري الّنظريّة". الّنصّ  - منوال المعنى"مقاربتها بآليات 

وقد سّلطنا . لنا إّال في محاولة تعريب مصطلحاته وتقريبها من الجهاز المفهومّي لظواهر الّلسان العربيّ 

كيفيات اشتغاله، وآليات االنتقال من مستوى تمثيل     الّضوء على مختلف مكّونات هذا المنوال، وبيّـنّا

مزج في عرضنا هذا، بين جرد األسس الّنظريّة وتحّرينا قدر اإلمكان أن ن. فيه إلى مستوى آخر أعلى منه

الّتي وضعها أصحابها، وبين البعد اإلجرائّي اّلذي حاولنا فيه تجريب الّلغة العربّية، اختبارا لمبادئ الّنظريّة 

وقد دفع بنا هذا أحيانا إلى إدخال تحويرات بسيطة      . من ناحية، وامتحانا للساننا من ناحية ثانية

كما عرضنا في هذا الفصل أيضا أوجها       . ّتمثيل، بما يناسب خصوصية الّلغة العربّيةعلى طريقة ال

.  بدراستها، مبيّنين أسباب ذلك ومنطلقاته" الّنصّ  - نظريّة المعنى"الّتي تهتّم " القول الّشارح"من أنواع 

ماّدة ضروريّة ال بّد منها  اّلذي يعدّ " المعجم الّتفسيرّي العامليّ "ثّم ختمنا الفصل بعرض أهّم أسس بناء 

  ". القول الّشارح"في أّي عملّية وصف لظاهرة 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. اّا ا  

اا ّا ظا أ ّأ.  
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0.4 :اّا ا ّ. 

فنستقرئ مدّونة الّتفسير، . نهتّم في هذا الفصل بالجانب الّلسانّي العملّي من الّتراث الّلسانّي العربيّ 

، ويحّدد سلوك الكيانات "القول الّشارح"أهّم أنماط الوظائف المعجمّية لبنى  للخروج بنسق عاّم ينضد

الوظائف "ويقتضي ذلك أن ننظر في ثالثة مستويات من . الّلغويّة دالليّا وما يفرضه من عالقات تركيبّية

 وهي الوظائف المعجمّية القياسّية، والوظائف. في الّلسان العربّي إلجالء خصائصها" المعجمّية

ويتّم ذلك في ضوء ما تقّرر منذ الفصل . المعجمّية شبه القياسّية، والوظائف المعجمّية غير القياسّية

على معطيات الّلسان " الّنصّ  - منوال المعنى"أي إنّنا نعمد إلى تطبيق مبادئ  .الثّالث من الباب األّول

  .بّيةالعربّي المنجزة فعال في مدّونة الّتفسير؛ مع مراعاة خصوصيات العر 

المتدّخلة في تعيين درجة الّتكافؤ بين البنية المعجمّية " الوظائف المعجمّية"لذلك نضبط أنواع 

         وذلك من قبيل تعيين القواعد الّتي يتّم بها االنتقال. المنطلق وما يقابلها من بنى أقوال تشرحها

ذلك من العالقات الكافلة للحفاظ من العجمة األصلّية إلى مرادفها أو نقيضها أو ضديدها، أو غير 

الوظيفة "ورأينا أن يشتمل هذا الفصل على تحديد عاّم لمفهوم . على الّداللة المعيّنة في المرحلة األولى

الوظائف : "نتلوه بتعيين أهّم أصنافها وهي. وأدوارها في وصف الّلسان الطّبيعّي وصفا صارما" المعجمّية

كما نضبط أهّم األنماط الفرعّية المنضوية تحت . 2"ف المعجمّية الّسياقّيةالوظائ"و 1"المعجمّية الجدولّية

ونعمد ما أمكن لنا ذلك إلى تطعيم المبادئ الّنظريّة العاّمة الّتي نستضيء بها في هذا . الّصنف األخير

فيما أنجزته  البحث بما يقتضيه الّلسان العربّي، سيما ما تعّلق منه بالوسم البالغّي اّلذي رأينا أنّه مهمل

   ".الّنصّ  - نظريّة المعنى"

                                                 
1 Les fonctions lexicales paradigmatiques. 
2 Les fonctions lexicales syntagmatiques. 
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1.4 :ّا ّا ظا .  

        من أهّم اآلليات الموظّفة لوصف الّلغة وصفا لسانيّا صارما في إطار" الوظائف المعجمّية"تعّد 

وهي عبارات مجّردة مبنّية بناء منطقيّا يقرب من المعادالت ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"ما توّصلت إليه 

     وتحّدد هذه القواعد المجّردة عالقات المطابقة أو التّبعيّة). Polguère :2003 .3 بولغار(الّرياضّية 

 وهي الممّكنة من تحقيق االنتقال من مستوى تمثيل إلى آخر . في مستوى الّداللة ومستوى الّتركيب

. وفي إطار عرضنا لهذه المسألة سوف لن نتوّسع في تبيين دقائقها". الّنصّ  - منوال المعنى"في صلب 

" الوظائف المعجمّية"عد بل نكتفي بتعريفها تعريفا عاّما؛ ثّم بضبط أنماطها ضبطا مجمال، نطّبق فيه قوا

  . من المدّونة المدروسة بما فيه إجالء ألهّم أدوارها في الوصف الّلسانيّ  على عيّنة

2.4 :ّا ظا ّ:  

        معادالت مضبوطة ضبطا رياضيّا رمزيّا لسالسل من المفاهيم تقّل " الوظائف المعجمّية"تمّثل 

     من رصد سلوك الكيانات الّلغويّة، وتبيين آليات اشتغالها سواء أو تكثر؛ من شأنها تمكين الّلسانيّ 

: كما يلي) Jousse :2003 .14يوس (وأبسط تعريفاتها تورده . في حالة اإلفراد أو حالة العقد والّتركيب

، ص)= س(و: من زاوية نظر شكلّية الوظيفة المعجمّية سليلة الوظيفة الّرياضّية وتمّثل بالكيفّية التّالية"

: فيدّقق تعريفها بقوله) Mel’čukملتشوك (أّما . 1."هي الكلمة المفتاح سهي القيمة و صحيث 

، الموسومة ع، الّتي تـُْلِحُق بوحدة معجمّية وتعالقّية، أو تناظريّة ] عالقة[هي ) وم(الوظيفة المعجمّية "

يمكن (معنى جّد عام ) و م(كّل   وتطابق. وقيمة ] بما هي) [ع(و، َمْجُموَعَة وحدات معجمّية وبمعمول 

                                                 
1 « D’un point de vue formel, une fonction lexicale s’apparente à une fonction mathématique et est représentée 

de la manière suivante : f(x) = y, où y est la valeur et x le mot clé. ». Jousse Anne-laure: « normalisation des 

fonctions lexicales ». Université Paris 7- Denis Diderot. 2003. P14. 
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هي في الحقيقة " الوظائف المعجمّية"أي إّن . 1."ودورا تركيبيّا عميقا) أن يكون صفرا في أقصى الحدود

   قواعد لسانّية أشبه ما تكون بقواعد الّرياضيات تستخرج من استقراء لسان ما، لتكّون آلية من آليات

أي الجهاز الّلغوّي ". 2لسانيات "في نظريّته بـ) Mel’čuk :1993. 25 - 32ملتشوك (ما يصطلح عليه 

وتجدر اإلشارة . الواصف اّلذي يوظّفه الباحث الّلسانّي في ممارسة موضوع علمه وهو الّلسان الطّبيعيّ 

الواردة في القولة أعاله إلى أنّها إحالة إلى مجال العالقات الّداللّية ) صفر(في خصوص العالمة 

أو إضافة  من قبيل ما تطلبه نظريّا عند العقد والّتركيب من صيغ مخصوصة امنة في الكلمةوالّتركيبّية الك

الوظائف "وهذا ال يعني أّن ). Mel’čuk :1993 .303 - 337ملتشوك . (أو تعيين العدد والجنس أو الحالة

اهيم مجّردة بل هي مف. تمّثل كيانات داللّية في حّد ذاتها مساوية للعجمات أو العبارات" المعجمّية

  .يقتضيها اإلجراء في بناء قواعد عاّمة تيّسر تنميط الظّواهر الّلسانّية وتقنين قواعدها

مجال : تستعمل في مجالين" الوظائف المعجمّية"ويتبّين من خالل الّتعريف األخير المذكور أّن 

    إّال أنّها ال يقتصر. ثانيةوصف الّداللة المعجمّية من جهة، ومجال وصف الّداللة الّتركيبّية من جهة 

القول "في تشكيل قواعد  في استعمالها على هذين المجالين فقط، باعتبار أنّها تمثّل آلية هاّمة

الوظائف المعجمّية ضروريّة أيضا ومالئمة : "في هذا الّصدد )Mel’čukملتشوك (يقول ". الّشارح

    " األقوال الّشارحة"وذلك باعتبار أّن . 2"لعميقلصياغة قواعد القول الّشارح في المستوى الّتركيبّي ا

وهو ما يلزم الباحث أن يضع . في المستوى الّتركيبّي العميق تخضع لتمثيالت مختلفة لمعنى معجمّي ما

من أنماط االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى تمثيالت الّتراكيب العميقة الممكن إنتاجها،  لكّل نمط

تمّثل ذلك في ضبط القوانين الجزئّية المسؤولة عن اختالفات صور العقد والّتركيب وي. قواعدها الخاّصة

العميق الّتي تتشّكل بها الّنواتات اإلسناديّة العميقة للجمل المتكافئة بالّنظر للمعنى المنطلق، المختلفة 

   هي القادرة " لمعجمّيةالوظائف ا"إذ إّن . بين مكّوناتها اختالفا جزئيّا في طبائع الّتعالقات اإلسناديّة

في الّتمثيلين الّداللّي والّتركيبّي  "األقوال الّشارحة"على تعيين االختالفات الجزئّية بين تشجيرات بنى 

وبهذا يجدر . فهي المعيّنة الختالفات االرتباطات اإلسناديّة الّتعالقّية بين مكّونات المنطوق. العميق

                                                 
1 « Une fonction lexicale (FL) est une dépendance, ou correspondance, f qui associe à une unité lexicale L, 

appelée l’ARGUMENT de f, un ensemble d’unités lexicales f(L) – la VALEUR de f. chaque FL correspond à un 

sens très général (qui peut, à la limite, être zéro) et à un rôle syntaxique profond. »Igor Mel’čuk: “paraphrase et 

lexique dans la théorie linguistique sens-texte, vingt ans après” cahiers de lexicologie. 1988-2. p 6.  
2 « LFs are also necessary and convenient for formulating paraphrasing rules on DSynt-level »Igor Mel’čuk: 

“Semantics”. T 3. P 157. 
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الّتي نّتخذها عند الّتفصيل والّتطبيق على بعض " ئف المعجمّيةالوظا"المرور إلى تعيين أهّم أنماط 

  . العيّنات مطّية إليضاح هذه المسألة وتدقيقها

3.4 :ّا ظا أ:  

إلى أنماطّية دقيقة تتحّدد بها أنواعها " الّنصّ  - نظريّة المعنى"في صلب " الوظائف المعجمّية"تخضع 

وهي تربو على الّستّين وظيفة معجمّية أساسّية تتمّيز بطابعها . ومجاالت اشتغالها في الوصف الّلسانيّ 

     وتقّسم. إذ يمكن تطبيقها على مختلف األلسنة الطّبيعّية) Mel’čuk:1982 .428ملتشوك (الكونّي 

وثانيها الوظائف المعجمّية . أّولها الوظائف المعجمّية القياسّية: الثة أنماط عاّمةفي الغالب األعّم على ث

   من األنماط العاّمة المذكورة  ويفّرع كّل نمط. وثالثها الوظائف المعجمّية غير القياسّية. شبه القياسّية

ولكوفسكي ز ". (الّنصّ  - نظريّة المعنى"إلى مجموعات تنضوي تحته، فّصلت كّلها في أدبيّات 

Zholkovsky وملتشوك Mel’čuk:1970 . ملتشوكMel’čuk:1988 . ألونزو راموسAlonso Ramos 

   ونعمل . في الفقرات الموالية نظرة شاملة بما يفي بالغرض لذلك سنلقي عليها) Tutin:1996وتوتان 

العربّي ولم نقف فيما الّتي يقتضيها وصف الّلسان " الوظائف المعجمّية"ما أمكن على ضبط أنواع من 

على نظير لها، إّما بسبب عدم توفّرها في األلسن " الّنصّ  - نظريّة المعنى"اطّلعنا عليه من أعمال 

وهو ما نختم به هذا  .أو لعدم أهّميتها اإلجرائّية فيها مّما اقتضى إهمالها وعدم العناية بها المدروسة،

 .من المنجز الّتفسيريّ  الفصل حاصرين أهّم المقترحات الّتي استقرأناها

1.3.4 :ّا ّا ظا : 

   األّول جدولّي يرصد سلوك العجمات : ينضوي تحت هذا الّنمط من الوظائف المعجمّية صنفان

من حيث الّترادف والّتضّمن والّتضاد وغيرها من العالقات الممكنة في وصف المداخل الّلسانّية سواء  

" القول الّشارح"والثّاني سياقّي يهتّم برصد الّتعالقات العاملّية بين مكّونات . متالزماتكانت مفردات أو 

. عند العقد اإلسنادّي العميق، ويصلح لتبيين فروق الّتمثيل الّتركيبّي العميق بين المالفيظ المتكافئة

ويكون ذلك بجرد . ينونعمل في هذه المرحلة على حصر أهّم الوظائف المعجمّية المكّونة لهذين الّنمط

) Jousse :2003يوس . Mel’čuk:1982 - 1988ملتشوك ( في أعمال متفّرقة ألغلب الوظائف المبثوثة

 . محّددين رموزها وما تحيل عليها من مفاهيم، مع ضرب أمثلة إيضاحّية ما أمكن
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1.1.3.4 :ّوا ّا ظا :  

أّولها مجموعة تخّص عالقات : إلى ثالثة أنماط كبرى" الجدولّيةالوظائف المعجمّية "يتفّرع صنف 

وثانيها مجموعة تتعّلق بالوظائف . في مستوى الّتمثيل الّداللّي للملفوظ الّترادف الّداللّي بين العجمات

- Jousse:2003 .18يوس . (أّما الّنمط الثّالث فيشمل االشتقاقات الّداللّية والّتركيبّية. المعجمّية االسمّية

إلى حصر هذه األنماط ) Mel’čuk:1982 -1984ملتشوك (ونعمد في هذا المستوى مستندين على ). 19

  :في الجدول التّالي

  واألمثلة المناسبة) و م (متغّيرات   )و م(وصف   ومقابلها) و م(رمز   )مو (رقم

  

  

1  

  

  

 Syn= ترا 

تحّدد عالقات الّترادف وشبه 

     الّترادف بين األلفاظ؛ 

  .تعيين متغّيراتهامع 

  الّتراب) = البَـَرى(ترا 

  النّاطق =)اإلنسان (⊃ترا

  المتكّلم )=الفصيح(⊂ترا

  زيد، عمرو) = اإلنسانّية(⋂ترا 

  

  

  

  

2  

  

  

  

  Conv  = قاـت

 

عجمم يعّين عالقة مقابلة 

للعالقة المعّبر عنها بالكلمة 

). وم(المفتاح لهذه 

والمؤّشرات العدديّة تعّين 

تراتبّية الفواعل الّتركيبّية 

الملحقة بالمقابل بما يناسب 

ترتيب الفواعل الملحقة 

  ..." 321"بالكلمة المفتاح 

  

  خلف) = قّدام( 12قا ـت

  

  

  اشترى) = باع( 4321قا ـت

  

  

  

  

3  

  

  

 Anti= ضّد 

  

  

  األضداد وأشباه األضداد

  وقاحة ) = احترام(ضّد 

  ازدراء)= احترام( ⊃ضدّ 

  أمل) = يأس( ⊂ضدّ 
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  عرقل) = ساعد( ⋂ضدّ 

) نقيض، عكس: (عبارات  Contr = نقيض  4

تعّين ) ال، ليس(وأحرف 

  نقيض الموجودات

  أرض) = بحر(نقيض 

  

5  

  

 Epit= نعت 
ألفاظ وعبارات تعّين صفات 

  عادية مالزمة للموصوف 

  شاسع) = محيط(نعت 

  

6  

  

 Gener =  جنس
وظيفة تلحق بكلمة مفتاح 

  لتبّين جنسها

  إحساس ) = غضب(جنس 

  آلة) = مطرقة( جنس

  

7  

  

 Figur= مجاز 

  استعارة لغويّة يمّثل عقدها

مع الكلمة المفتاح مرادفا 

  لصيقا لها

  ستار دخان) = دخان(مجاز 

  سفينة) = أسطول(مفرد   وحدة مّطردة: كوانتوم Sing= مفرد   8

  سرب) = طير(جمع   مجموعة مّطردة Mult= جمع   9

ــرئيس ل Cap= رأس   10 ــ   عميد) = كلّية(رأس   ــ

  نوتّية) = سفينة(فريق   ...فريق   Equip= فريق  11

  خميرة الغضب = )الغضب(جزيء   أوائل األشياء  Germ=  جزيء  12

  

13  

  

  Centr=  مركز

وظيفة تستعمل في معنى 

، "مركز شيء ما: "العبارات

  "منتصف شيء ما"

  قلب اللّيل) = اللّيل(مركز 

وظيفة تستعمل في معنى   Culm= ذروة   14

  "أعلى شيء ما: "العبارة

  آية الغضب) = الغضب(ذروة 
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15  

  

وظيفة تلحق بكلمة مفتاح  V0 = 0ف

  .لتعّين الفعل المرادف لها

  َوَعدَ ) = َوْعدٌ ( 0ف

وظيفة تلحق بكلمة مفتاح  A0=  0فا  16

  لتعّين فاعلها الّدالليّ 

  مدّرس ) =مدرسة( 0فا

  

17  

وظيفة تلحق بكلمة مفتاح  S0 = 0ا

فعلّية لتعّين نظيرها االسمّي 

  )اإلسماء(

  شراء) = اشترى(0ا

  

18  

  

 Adv0 = 0مط

  وظيفة تلحق بكلمة مفتاح

في سياق فعلّي لتبّين نوع 

الفعل أو عدده أو لتؤّكد 

  الفعل

  صدقا) = صادق( 0مط

  الوظائف المعجمّية الجدولّية: 8الجدول 

) 1(فالوظائف المعجمّية من . الجدول أعاله األنماط الفرعّية الّثالثة المذكورة آنفانالحظ من خالل 

تندرج ضمن نمط المترادفات الجدولّية الّتي يمكن أن تحّل المفردة الواحدة منها المجّسدة ) 7(إلى 

       وال يفهم . أي الكلمة المفتاح للوظيفة المعجمّية المعنّية لقيمة الوظيفة المعجمّية، محّل األخرى

الوحدات المعجمّية المحصورة في قيمة الوظيفة "إذ إّن . الّتكافؤ الّداللّي التّامّ " الّترادف"من مصطلح 

    أّما الوظائف المعجمّية  .1"المعجمّية المعطاة لكلمة مفتاح معطاة ليست بالّضرورة مترادفات دقيقة

وهي وظائف تجمع بين . فتحيل إلى ما يصطلح عليه بالوظائف المعجمّية االسمّية) 14(إلى ) 8(من 

أّولها يتعّلق بالوسم العددّي لالسم في مراوحته بين اإلفراد . أنماط فرعّية تدخل في وسم االسم ةثالث

وثالثها يخّص الوسم . و الهيمنةوثانيها يهّم الوسم الّتراتبّي لألسماء من قبيل تحديد األّولّية أ. والجمع

      أّما باقي الوظائف المعجمّية المبيّنة. من قبيل تحديد داللته على المركز أو الّذروة التّبئيرّي لالسم

       من أنماط الوظائف المعجمّية الجدولّية يعّبر  فتمثّل نمطا فرعيّا) 18(إلى ) 15(في الجدول من 

                                                 
1 « Les unités lexicales comprises dans la valeur d’une FL donnée pour un mot clef donné ne sont pas 

nécessairement des synonymes exacts. » Igor Mel’čuk : « paraphrase et lexique dans la théorie sens-texte vingt 

ans après (2e partie) » 1988-2. p 8-9.  
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  .اللّي المنصّب على الفواعل والظّروفعن االشتقاق الّتركيبّي والدّ 

الوظيفة المعجمّية ليست بأّي حال وحدة داللّية مضبوطة حّقا، : "ويجدر الّتذكير في هذا المقام بأنّ 

 في األمثلة الواردة  ومن أدلّة ذلك ما يبرز. 1."من أن تكون عنصرا دالليّا بدائيّا وعالوة على ذلك أقلّ 

الّتي يمكن أن تكون ممثّلة لقيمة الوظيفة ) ...زيد، عمرو(دات المعجمّية فالوح. في الجدول، من ناحية

           على سبيل المثال، تختلف دالليّا اختالفات عميقة، وال تشترك )] اإلنسانّية(	⋂ترا[ المعجمّية

        ومن ناحية ثانية، يوجد ). اإلنسانّية(إّال في وسم جّد مجّرد وهو المتمثّل في االّتصاف بمفهوم 

] Oper1=1أنجز[من بين الوظائف المعجمّية ما هو مفرغ دالليّا من قبيل الوظيفة المعجمّية الّسياقّية 

] Labor12= 21اعمل: [مثلأو نظائرها من الوظائف الّسياقّية ). Mel’čuk: 1988. -89ملتشوك (

  .معجمّية مبنّية على األفعال العماد وظائف وهي  ].Func012= 210أحدث [و

2.1.3.4 :ّّا ّا ظا :  

وينضوي تحت هذا الّصنف . تمثّل الوظائف المعجمّية الّسياقّية الّصنف الثّاني من الوظائف المعجمّية

وكّل . ووظائف معجمّية فعلّية. ووظائف معجمّية مفعولّية. وظائف معجمّية نعتّية: ثالثة أنماط كبرى هي

     ونحاول . ف الّداللّيةنمط من هذه األخيرة يشتمل على أنماط فرعّية تختلف باختالف قيم الوظائ

  :في الجدول التّالي) Mel’čuk:1988 .9-14 ملتشوك(على  أن نحصر أغلبها اعتمادا

رقم 

  )وم(

  واألمثلة المناسبة) و م (متغّيرات   )و م(وصف   ومقابلها) و م(رمز 

  مدهشة) = ذاكرة(تقوية   ...درجة عالية من  Magn= تقوية  1

  أشعل) = حماس(زاد   زاد من درجة  Plus= زاد   2

  أخمد) = حماس(أنقص   أنقص من درجة  Minus= أنقص  3

  مبّرر) = خوف(صواب   كما يجب أن يكون  Ver= صواب   4

                                                 
1 « Une FL n’est aucunement une unité sémantique bien précise (et encore moins, un élément sémantique 

primitif). » Igor Mel’čuk : « paraphrase et lexique dans la théorie sens-texte vingt ans après (2e partie) » 1988-2. p 

8. 
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في الّلسان للثّناء  عبارة تستعمل  Bon= ثناء   5

  واإلطراء

  قّيمة) = نصيحة(ثناء 

  أفسد) = فرح(تحقير   عبارة تستعمل للحّط والّتحقير  Pejor= تحقير   6

  سديد) = رأي(تثمين   تثمين موجب  Pos12= 21تثمين  7

  

8  

  

  Adv12=  21مط

 المفعول المطلق المحّدد لسلوك 

) ك م(فاعل الكلمة المفتاح 

  ...أو الثّاني   األّول

  فرحا) = فرح( 1مط

ــفرح الـ) = فرح( 2مط ــ   ـ

 بواسطة : "حرف يدّل على معنى  Instr= أداة   9

  "كذا

ــبـ، من، لـ) = يد(أداة  ــ   ــ

  

  

10  

  

  Loc= ظرف 

يوجد "حروف تدّل على 

 ينتقل"؛ ]Locin= فيظرف["في

ينتقل "؛ ]Locab= منظرف"[ من

  ]Locad=  إلىظرف" [إلى

ــفي ال = )ميناء( فيظرف   ]ميناء[ـ ــ

ــ إلى ال = )ميناء( إلىظرف   ]ميناء[ــ

  ]1970[من، منذ  = )1970( منظرف

  

 

11  

  

  

  Caus12=21سّبب

في الّتحّقق  شيئا ما بدأاعتبار أّن 

وتستعمل عادة كفعل عماد مقترنة 

  بوظيفة معجمّية أخرى

عّمق، حّد =  )يأس( 1سّبب أنجز

  ]~من[

  
 

12  

  

  Propt= مسّبب 

بسبب  : "على معنى حروف تدلّ 

  ..."كذا

ــ، بــلـ=  )خوف(مسّبب    ]خوف[ـ ـ

ــبـ=  )احترام(مسّبب    ]احترام[ ـ

ــبسبب الـ=  )مرض(مسّبب    ]مرض[ ـ

  

13  

  

  

  Oper1=  1أنجز

        فعل عماد مفرغ دالليّا يّتخذ 

      من اسم فاعل الكلمة المفتاح 

فاعال ... األّول أو الثّاني) ك م(

  .مفعوال) ك م(نحويّا له، ومن 

  خذ  =  )حذر( 1أنجز

  يجلب  =  )حذر( 2أنجز
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14  

  

  

  Func012 =210أحدث

    فعل عماد مفرغ دالليّا يّتخذ

فاعال نحويّا ) ك م(من يـتّـخـذ من 

) ك م( ــوفي حـالة كـان للـ. له

 من فاعل تركيبّي عميق يّتخذ أكـثـر

     من الفاعل األّول أو الثّاني

ــللـ   .مفعوله) ك م( ـ

  عمّ   = )صمت( 0أحدث

  قّدم =  )مساعدة( 1أحدث

  يحتوي  = )قائمة( 2أحدث

  

15  

  

  Labor12  =21اعمل

  

فعل عماد مفرغ داللّيا يـتّـخذ من 

فاعال نحويّا،  1) ك م(فـاعل الـ 

مفعوال أّوال، ومن  2ومن الفاعل 

  .مفعوال ثانيا) ك م(

شيئا ما [أخضع =  )مراقبة(  1اعمل

  ]شخصا ما للمراقبة/

/ شخصا ما بـ[أحاط =  )عالج( 2اعمل

  ]للعالج

  

16  

  

  Real12=  21حّقق

 مفـعوله) ك م(فعل يّتخذ من 

الثّاني / األّول) ك م(األّول وفاعل 

  فاعله الّنحويّ 

  حلّ ) = مشكل(1حّقق

  ]الفخّ [سقط في )= فخّ (2حّقق

  

17  

  

  Fact012  = 210تحّقق

  

فاعال ) ك م(فعل يّتخذ من 

الثّاني / نحويّا، ومن الفاعل األّول 

  .مفعوله

  تأّكد) = شكّ ( 0تحّقق

  ]شيئا ما[خّزن )=ذاكرة( 1تحّقق

  ]شخصا ما[خان)=ذاكرة(2تحّقق

  

  

18  

  

  

  Labreal12  = 21نّفذ

  

                   هجينة مترّكبة) مو (

 ]Labor = اعمل[من 

 فعل يّتخذ  ].Real= حّقق[و

من فاعلي الوضعّية فاعله الّنحوّي 

) ك م(ويّتخذ من  ومفعوله األّول،

  .مفعوله الثّاني

  ]شيئا ما بمنشار[نشر ) = منشار( 1نّفذ

شيئا ما [حفظ ) = ذاكرة( 2نّفذ

  ]بالّذاكرة

  

19  

  

  Involv=  أثّر

فاعال ) ك م(فعل يّتخذ من 

        نحويّا، واالسم المحيل

مفعوال ) ك م(على الواقع عليه 

أن يكون من الفواعل  دون

  ]شجرة[تالعب، رّج )= ريح(أثّر 

  ]المكان[مأل ) = عبق(أثّر 
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  .المشاركة في الحدث

هي الفاعل ) ك م..." (تجّلى في"  Manif  =تجّلى   20

  .الّنحويّ 

  ]الفرح[انبجس، ثّج )= فرح(تجّلى 

  ]اليأس[كلكل )= يأس(تجّلى 

  ]البندقّية[لّقم )= بندقّية(أعّد   .أو للّتشغيل أعّد لالستـعمـال  Prepar= أعّد   21

  ]الخّزان[عبّأ )= خّزان(أعّد 

  ]اليأس[ أشرف على)= يأس(أشرف   ...أشرف على  Prox= أشرف   22

  Degrad= تدهور   23

  

  ضعف)= قلب(تدهور   تدهور، صار أسوأ

  حمض)= زيت(تدهور 

  Imper= استغاثة   24

  

     عبارة تستعمل لطلب الغوث

أو االلتماس، دون استعمال صيغ 

  األمر

  الّنجدة)= إنجاد(استغاثة 

  ]وعد[بالـألزم نفسه ) = َوَعدَ (نتيجة   ما ينتج عن حدث  Result= نتيجة   25

  ]الّنفس[انحبس )= نفس(عرقل   اشتغل بصعوبة  Obstr= عرقل   26

  Excess  =اضطرب   27

  

  خفق) = قلب(اضطرب   اشتغل بصورة غير عادية

  زمجر) = محّرك(اضطرب 

  ركن) = سّيارة(أوقف   أفعال تدّل على وقف االشتغال  Stop= أوقف   28

  الوظائف المعجمّية الّسياقّية: 9الجدول 

تنتظم في نمط ) 6(إلى ) 1(نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن الوظائف المعجمّية الّسياقّية من 

وهي بمثابة القواعد . على كيفيات الوسم الوصفّي لالسم في الّلسان الطّبيعيّ  وتنصبّ . فرعّي واحد

العاّمة الّتي تمّكن من تعيين تمّشيات سلوك األلفاظ عند العقد والّتركيب من حيث درجة االّتصاف 

ائف في حين أّن الّنمط الفرعّي الثّاني من الوظ. بالّصفة قّوة وضعفا أو صوابا وخطأ أو تثمينا وتحقيرا
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، ينصّب على الّتقوية باستعمال المفعولّية المطلقة وعلى األحرف )12(إلى ) 7(المعجمّية الّسياقّية من 

وهنا تجدر المالحظة أّن الوظائف المعجمّية الّسياقّية . الّدالّة على الوسائل والحلول الظّرفّي والمسبّبات

على الّلسان العربّي، إذ إّن المفاعيل المطلقة  الخاّصة بالمفعولّية المطلقة يختلف سلوكها عند الّتطبيق

لذلك يكون من األجدر . إذا ما اعتبرنا وظيفتها الّنحويّة الّتركيبّية في العربّية تلحق بمخّصصات الفعل

     أّما الّنمط الفرعّي الثّالث. إلحاقها في الّتصنيف بنمط الوظائف المعجمّية الّسياقّية الخاّصة بالفعل

. فيخّص الوظائف المعجمّية الّسياقّية المتمّحضة لوصف الّسلوك الّتركيبّي للفعل) 28(ى إل) 13(من 

تتعّلق األولى بالوظائف المعجمّية الّسياقّية المبنّية على فعل : ونسوق في هذا اإلطار مالحظتين اثنتين

الّلسان ففي ]. Labor12=21اعمل[و] Func012=210أحدث[و ]Oper1= 1أنجز: [عماد وهي من قبيل

العربّي، ونظرا لطبيعة افتقارها الّداللّي باعتبارها أفعاال مفرغة دالليّا؛ نرى من الوجيه إلحاقها بالّنمط 

إذ إّن مجال اشتغالها باألساس يتمثّل في تحويل األسماء اإلسناديّة  .الفرعّي األّول المتعّلق باألسماء

   ].اسم حدث+ فعل عماد [كّوني البنية التّالية لتسلك سلوك األفعال عن طريق الجمع تركيبيّا بين م

أّما المالحظة الثّانية فتتعّلق ببعض الوظائف المعجمّية الّسياقّية الّتي ال ترد عادة مفردة، بل يفرض 

االستعمال في األلسنة الطّبيعّية اقترانها بوظائف معجمّية أخرى لتشّكل معها وظائف هجينة تعرف عادة 

ونورد إلجالء هذه الظّاهرة األمثلة . 1بالوظائف المعجمّية المرّكبة" الّنصّ  - المعنى نظريّة"في اصطالح 

  :التّالية

تستعمل عادة مقترنة مع الوظيفة المعجمّية الّسياقّية  ]Manif= تجّلى [فالوظيفة المعجمّية الّسياقّية 

 :من قبيل] Caus12 = 21سّبب[

  قّدم= ) اعتذار(تجّلى  1سّبب    :أ - ) 28

 عّبر، كّون= ) رأي(تجّلى  1سّبب  :ب -         

           ياقّيةمقترنة بالوظيفة المعجمّية السّ ] Prepar= أعّد [وتستعمل الوظيفة المعجمّية الّسياقّية 

  :مثل] Fact0=  0تحّقق [

  .مأل خّزانها؛ تعّهدها باإلصالح) = سيّارة( 0أعّد تحّقق  : أ - ) 29

مقترنتين بالوظيفتين ] Minus=أنقص [و] Plus= زاد[المعجميّتان الّسياقيّتان وترد الوظيفتان 

                                                 
1 Les fonctions lexicales complexes. 
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  :كما يبدو من األمثلة التّالية] Pred= مسند [و] Incep =واصل[المرّكبتين من 

  نّمى) = فرح(زاد  مسندواصل     :أ - ) 30

  هدأ= ) ريح(مسند أنقص واصل  : ب -   

   مقترنة بالوظائف المعجمّية الّسياقّية] Pejor= تحقير  [كما ترد الوظيفة المعجمّية الّسياقّية 

  :وهو ما نمّثل له باآلتي] Incep =واصل  [و] Caus1 = 1سّبب[و] Pred= مسند [

  أفسد) = 1فرح(تحقير  سّبب مسند   : أ - ) 31

  .أتعب، أرهق= ) قلب] ( Degrad= أهرى[= تحقير مسند واصل : ب -   

  نظريّة "وتجدر اإلشارة إلى أنّنا لم نذكر كّل الوظائف المعجمّية الّسياقّية المبثوثة في أدبيّات 

؛ "األقوال الّشارحة"، إذ انتقينا ما يمكن أن يضيء منها ما نرغب في استعماله لتحليل "الّنصّ  - المعنى

 ملتشوك(تناول هذه المسألة على أّن أكمل تصنيف للوظائف المعجمّية متوفّر هو اّلذي اعتمدناه في 

Mel’čuk: 1982-1988( .ومن الّنوافل أن ننّبه إلى الّصعوبات الجّمة الّتي تعترض ترجمة المصطلحات 

واألهّم من ذلك صعوبات تطبيق الوظائف المعجمّية على الّلسان . في مستويي الّرمز وحّد المفهوم

ليس من مواضيع هذا - تحتاج إلى درس مخصوص إذ إنّها . العربّي بالّصورة الّتي أوردناها عليها

مّما قد ييّسر توظيفها واالستفادة  تبنى فيها اختزاالتها الّرمزيّة ليتواضع عليها في الّلسان العربّي؛ - البحث

  .منها

1.2.1.3.4 :ّا  ّا ظا :  

قصد تجويد جهازها اإلجرائّي الموسوم  في إطار الّنقد الّذاتّي لما أوصلت إليه األبحاث التّأسيسّية

فأوصل . الّنظر في مسألة قياسّية الوظائف" الّنصّ  - نظريّة المعنى"بالوظائف المعجمّية وتطويره؛ أعادت 

 Polguère etبولغار وكاهان . (ذلك إلى القول بضرورة غربلة الوظائف المعجمّية لتكون أكثر دقّة

Kahane:2001 .( نمط جديد يوسم بالوظائف المعجمّية شبه القياسّية تعّرفها ونتج عن ذلك استحداث

 : تتكّون الوظائف المعجمّية شبه القياسّية من نوعي عناصر مختلفين: "بما يلي) Jousse:2003يوس (

، ومن جهة أخرى، عنصر غير )بسيطة أو مرّكبة أو مجموعة من الوظائف(من جهة، وظيفة قياسّية 

هذه العناصر تدقيقا للمعنى اّلذي يتّم الوظيفة عندما يكون معناها جّد عاّم وتجلب . لغةً   قياسّي يكتب
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وهذا يعني أّن ضرورة استحداث هذا . 1."من الّتغطية الّدقيقة لفويرقات قيمها المختلفة] مّما ال يمّكن[

أّن األلفاظ إذ الحقيقة الّلسانّية تكشف . الّنمط من الوظائف المعجمّية يرجع إلى قضّية الّترادف نفسها

الموسومة بالمترادفة مهما اقتربت من بعضها في الّداللة على معنى منطلق، تبقى لكّل منها معانم تمّيز 

ومن أجل الوصف الّصارم لّلسان الطّبيعّي، يكون من األجدى إيجاد طريقة لتحديد . إحداها عن األخرى

وبالتّالي يعمل الّلسانّي على تفريع . لقياسّيةتلك الفويرقات الممّيزة للقيم الممكنة للوظيفة المعجمّية ا

الوظيفة القياسّية الواحدة إلى عدد من الوظائف المعجمّية شبه القياسّية وذلك بإضافة تفصيالت تسبق 

    من القيم الممكنة للوظيفة مكّونات الوظيفة المعجمّية القياسّية، تعّبر عن الفروق الّداللّية لكّل قيمة

           هذه الظّاهرة نورد ما يقتضيه تدقيق قيمة الوظيفة المعجمّية وإلجالء. الّلسانالّتي يسمح بها 

﴿: باعتبار ما يستعمله المفّسرون من أقوال شارحة لآلية التّالية)=...] رغدا( 1ا[            

                                                ﴾35/ البقرة .

﴿ في شروحهم للجملة) رغدا(يع قيمة إذ عمد المفّسرون إلى تنو         ﴾  كما يبيّنه الجدول

  :التّالي

  الّتفسير

  2.".هنيئا واسعا طيّبا: أي" رغدا"ويأكل منها ما شاء "

  3.".أباح له جميع ما فيها... كثير اإلعناء فيه أي واسعا ) رغدا"(

  4.".العيش الّداّر الهنيّ : من الجّنة، والّرغد: أي: وكال منها"

                                                 
1
 «Les fonctions lexicales semi-standard sont constituées de deux types d’éléments différents : d’une part, une 

fonction standard (simple, complexe ou une configuration de fonctions), d’autre part, un élément non standard 

écrit en lang. Ces éléments apportent une précision de sens qui complète la fonction lorsque son sens est trop 

large pour couvrir exactement les nuances de ses différentes valeurs. ». Jousse Anne-laure: « normalisation des 

fonctions lexicales ». Université Paris 7- Denis Diderot. 2003. P25. 
  .135، 134ص ص .  1ج ". عمدة الّتفسير: "ابن كثير 2
  .305ص . 1ج". تفسير البحر المحيط: "أبو حيان األندلسيّ  3
  .218ص . 1ج". نالجواهر الحسان في تفسير القرآ: "الثّعالبي 4
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أخصبوا وصاروا في رغد : أرغد القوم... العيش الّداّر الهنّي اّلذي ال عناء فيه: الّرغد: وكال منها رغدا حيث شئتما"

  1.".من العيش

           أكال رغدا واسعا هنيئا   كال   إباحة للّتمّتع بتلك الجّنة والتّنّعم بما فيها أي: منها رغدا حيث شئتماوكال "

  2.".من أّي مكان منها

وصف : رغدا... وذلك ألنّه كّلفه بأن يكون في الجّنة يأكل منها حيث شاء... إّن الّله ابتلى آدم بإسكان الجّنة"

  3.".ا واسعا رافهاأكال رغد  أي  للمصدر

من أّي أصناف الّثمار : أي: حيث شئتما... واسعا هنيئا: أي: رغدا... أمرهما بسكنى الجّنة واألكل منها"

  4.".والفواكه

سعة : الّرغد... ال حساب عليهم :رغدا... أّما الّرغد فإنّه الواسع من العيش الهنيء اّلذي ال يعّنى صاحبه"

قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجّنة، وكال من الجّنة رزقا واسعا هنيئا من العيش حيث و : فمعنى اآلية... المعيشة

  5.".أن يأكل منها رغدا حيث شاء  أحّل له ما في الجّنة... شئتما

تبعيضّية بتنزيل ) من(ومعنى األكل من الجّنة من ثمرها ألّن الجّنة تستلزم ثمارا وهي مّما يقصد باألكل ولذلك تجعل "

الّرغد وصف لموصوف دّل عليه الّسياق أي أكال رغدا، والّرغد ... ما يحويه المكان منزلة بعض لذلك المكانبعض 

  6.".حيث شئتما ظرف مكان أي من أّي مواضع أردتما األكل منها... الهنيء اّلذي ال عناء فيه وال تقتير

  7.".أي أّي مكان" حيث... "أي واسعا رافها طيّبا هنيئا" رغدا"

  8.".الّرغد الكثير اّلذي ال يعنّيك" وكال منها رغدا حيث شئتما"

                                                 
  .452ص  445ص . 1ج". الجامع ألحكام القرآن: "القرطبيّ  1
  .275ص . 1ج". تفسير المنار: "محّمد رشيد رضا ومحّمد عبده 2
  .6 - 2ص ص . 3ج".مفاتيح الغيب: "الفخر الّرازي 3
  .49ص ". تيسير الكريم الّرحمان في تفسير كالم المّنان: "الّسعديّ  4
  .549ص . 1ج". بيان عن تأويل آي القرآنجامع ال: "الطّبريّ  5
  .432- 431ص ص . 1ج" الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 6
  .283ص . 1ج". نظم الّدرر في تناسب اآليات والّسور: "البقاعي 7
  .114ص . 1ج". معاني القرآن وإعرابه: "الزّجاج 8
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: شئتما... أّي مكان من الجّنة: حيث للمكان المبهم، أي... رغدا وصف للمصدر، أي أكال رغدا واسعا رافها"

  1.".أطلق لهما األكل من الجّنة على وجه الّتوسعة البالغة المزيحة للعّلة

صفة : الّرغد... األمر باألكل كاألمر بالّسكنى في الجّنة إنّما هو لإلباحة واإلنعام" وكال منها رغدا حيث شئتما"

     وكال من أّي مكان شئتما مّما يؤكل منه بال حجر : حيث شئتما... للمصدر أي أكال رغدا رافها ليس فيه عناء

  2.".وال نهي إرشاديّ 

  )رغدا(عيّنة من األقوال الّشارحة للفظة : 10الجدول 

في إعادة ) رغدا(المالحظ من خالل هذه العيّنة أّن المدّونة قد اعتنت بنائب المفعول المطلق 

﴿ الّصياغة لمعنى الجملة الثّالثة من اآلية        ﴾ . وهو المعنى اّلذي نرمز له وفق مبادئ

مجّردا، نرمز " قوال شارحا"تكون سوى  بالعبارة المنطقّية التّالية الّتي ال تعدو أن" الّنصّ  - نظريّة المعنى"

  :له بعالقة المتغّيرات التّالية

  )].ز(أن يأكال من ) ي(و ) ص(أمر ) س[ ( : أ - ) 32

قد تمّثل في االستعاضة عن مجّرد اإلسماء،  لدى المفّسرين" األقوال الّشارحة"فالبّين هنا أّن إنتاج 

يعتمد في هذا " القول الّشارح"وهذا يعني أّن . في مرادفات نائب المفعول المطلق بتخصيص القول

    وهي آلية . المقام على االستبداالت الجدولّية لبعض األلفاظ الّتي يرى المفّسر أنّها مسيطرة دالليّا

  . األكثر إنتاجا في الّلسان العربيّ " القول الّشارح"من آليات صناعة 

        ثلة المذكورة هو اعتناؤها بالجانب الّداللّي اإلبالغّي المتمثّل في المقصدما يالحظ في األم

وعالوة على ذلك تّم الّتركيز على اإلسماء من خالل جعل المفعول ). كل(من توظيف صيغة األمر 

  اسما مشتّقا من نفس جذر الفعل، واالستعاضة عنه باسم آخر ينوبه ) أكال(المطلق المحذوف خطّا 

وهو ما يعني أّن عدد ). أكال(النّائبة عن المفعول المطلق ) رغدا(ثّم ذكر مرادفات العجمة ). رغدا( هو

المنتجة اعتمادا على المعنى المنطلق اّلذي تمثّله العالقات الّسياقّية بين المتغّيرات " األقوال الّشارحة"

دد البدائل الجدوليّة للعجمة يمكن أن يكون بع)] ز(أن يأكال من ) ي(و ) ص(أمر ) س:[(التّالية

  :وندّل على هذا الّتمثيل الّداللّي بالّترسيمة التّالية). رغدا(المسيطرة دالليّا 

                                                 
  .254ص . 1ج". الكّشاف: "الّزمخشريّ  1
  .85ص . 1ج". الّرحمان في تفسير القرآنآالء : "البالغي الّنجفي 2
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المعّبرة " األقوال الّشارحة"يبّين هذا الّتمثيل الّداللّي للمعنى المدروس بأنّه من الممكن إنتاج عدد من 

عن نفس المعنى المنطلق بواسطة إسماء الفعل، وإثبات المفعول المطلق المحذوف، وإبدال نائب 

 ومن خالل العيّنة المذكورة يمكن  .الطّبيعّية من إمكانيات جريديّةالمفعول المطلق بما تسمح به الّلغة 

  : الممكنة في الجدول التّالي" األقوال الّشارحة"أن نحصر 

  األقوال الّشارحة المنجزة  المعنى المنطلق

  

  

  

﴿       ﴾.  

  

  )]ز(أن يأكال من ) ي(و ) ص(أمر ) س[ (

  

  وكال منها أكال رغدا

  وكال منها أكال هنيئا

  وكال منها أكال واسعا

  وكال منها أكال طيّبا

  وكال منها أكال كثير اإلعناء فيه

  وكال منها عيشا دارّا

  وكال منها أكال رافها

  عناءوكال منها أكال ليس فيه 

  وكال منها أكال كثيرا

  وكال منها أكال ال يعنّيك

  وكال منها أكال ال تقتير فيه

  .﴾  ﴿ :عيّنة من األقوال الّشارحة المنجزة للجملة: 11الجدول 

تقتضي حسب ) = ...] رغدا( 1ا: [ وبناء على ما تقّدم نعتبر أن الوظيفة المعجمّية القياسّية المنطلق

 متكافئين -الجدولّي بين بنيتي قولين شارحين شبه االنتقال الّداللّي المعتمد على االستبدال: 27الّترسيمة 

2 

 )ص( )ي(

3 

2 

1 

 ° )س( )ز(

° 

 أكل °

° 

° 

° 

 )ص(
° 

 )ي(
 )ز( °

° 

1 

1 

2 

 رغدا) أكال(
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  :المنجز الّتفسيرّي قيما مختلفة نمّثل لها بما يلي

  . كثير اإلعناء فيه، دارّا، رافها، ليس فيه عناء، كثيرا، ال يعنّيك، ال تقتير فيه) = رغدا( 1ا   :أ - ) 33

إلى وظائف شبه قياسّية بعدد األبدال  وهو ما يجعل من األجدى أن تفّرع هذه الوظيفة القياسّية

المذكورة، حيث تسبق صيغة القاعدة بعبارات تدّقق األبدال بتعيين الفويرقات ) رغدا(الجدولّية للفظة 

وعليه نقترح أن تكون الوظائف . المعنمّية الممّيزة لها، وتكون هذه الّتدقيقات مكتوبة بالّلسان الطّبيعيّ 

  :كما يلي) رغدا(المعجمّية شبه القياسّية للفظة 

  كثير اإلعناء فيه) = رغدا(} 1ا +الّنماء والّنصب {      :أ - ) 34

  دارّا) = رغدا(} 1ا+ الكثرة والّسيالن {   :ب -   

  رافها) = رغدا(} 1ا+ الّتوّسع في المطعم والمشرب والّتواتر اليومّي {  :ت -   

  ليس فيه عناء) = رغدا(} 1ا) + الّنصب= (ضّد {   :ث -        

  كثيرا) = رغدا(} 1ا+ الّنماء {   :ج -   

  ال يعنّيك) = رغدا(} 1ا) + الّنصب= (ضّد {    :ح -   

  ال تقتير فيه) = رغدا(} 1ا) + الّتضييق= (ضّد {   : خ -          

        تجدر اإلشارة في هذا المقام إلى أنّنا في غياب معجم تفسيرّي عاملّي خاّص بالّلسان العربيّ 

  . ني كما وردت في لسان العربقد حاولنا صياغة هذه المقترحات اعتمادا على حدود المعا

2.2.1.3.4 :ّا  ّا ظا : 

  مثل الّسابقة ناتجة عن عمليّات الّنقد الّذاتّي  أّما فيما يتعّلق بالوظائف المعجمّية غير القياسّية فهي

  .الظّاهرة الّلسانّيةالّتي تروم بلوغ أقصى درجات الّدقّة في وصف " الّنصّ  - المعنى نظريّة"في صلب 

يوس (تقول . رغم عدم اطّرادها أو انضباطها لنسق دقيق المعالم وقد أوقف البحث على ضرورة وجودها

Jousse:2003 .27 (فعال،على عكس الوظائف القياسّية،و : "في إيضاحها لعدم قياسّية هذا الّنمط        

 ، تصاغ"واحدة بواحدة"تستجيب لقاعدة  ال تشّكل مجموعة مهيكلة، وال تدخل في نسق ولكّنها إذ



 

 

 168 ا اّا: اّولاب 

      ونالحظ أّن نفس هذا المبدإ يجري. 1."عند الّتشفير كّلما اعترضت عالقات داللّية غير قياسّية

       وما ارتبط به من اشتقاقات) ذ،ن،ب(فلو نظرنا على سبيل المثال في جذر . على الّلسان العربيّ 

في نسق عاّم واحد  في الّنّص القرآنّي لوجدنا أّن المفّسرين قد اهتّموا بمعان كثيرة ال يمكن أن تنتضد

وإنّما اضطّروا إلى تناول مختلف دالالته . يقاس عليه ليكون نمطا قائم الّذات واضح المعالم مطّردا

وتبيانا . جمّية غير القياسّيةوهو ما يعطي أنموذجا دقيقا لمسألة الوظائف المع. الواحدة تلو األخرى

لذلك نعمل على حصر اآليات القرآنّية الوارد فيها هذا الجذر أو أحد مشتّقاته؛ جامعين عيّنة مّما يقابله 

ثّم نعمل على استخراج معالم الوظائف المعجمّية غير القياسيّة . وضعها المفّسرون" أقوال شارحة"من 

  .الّتي تنبثق عنها

  من الّتفسير عيّنة  اآلي  المعنى

﴿   نصيب            

              

     ﴾59/الّذاريات.  

﴿: قوله"             ﴾ من العذاب نصيب: أي. 

﴿                  ﴾ فال يستعجلوا: أي 

  2.".ذلك، فإنّه واقع بهم ال محالة

       الحّظ والّنصيب، وأصله من الّدلو؛ وذلك: يريد أهل مّكة، والّذنوب"

  3.".أّن الذَّنوب هو ملء الّدلو من الماء

إثم، 

 ومحّرم 

  من الفعل

﴿            

     ﴾ 14/الّشعراء.  

    ذلك القبطّي اّلذي كان سبب خروجهكان قتل  بسبب ما : أي"

  4.".من بالد مصر

  5.".يعني قتله القبطيّ "

                                                 
1
 « En effet, contrairement aux fonctions standard, elles ne forment pas un ensemble structuré, n’entrent pas 

dans un système mais obéissent à la loi du « coup par coup », elles sont crées au fur et à mesure que l’on 

rencontre des relations sémantiques non-standard lors de l’encodage. » Jousse Anne-laure: « normalisation des 

fonctions lexicales ». Université Paris 7- Denis Diderot. 2003. P27. 
  .224ص . 13ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 2
  .208- 207ص . 5ج". تفسير القرآن الجواهر الحسان في: "الثّعالبي 3
  .339ص . 10ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 4
  .225ص . 4ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 5
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  )مفرد(
﴿             

       ﴾8/الّتكوير -

9.  

  

طلبت ... سألت الموؤودة الوائدين بأّي ذنب قتلوها: بمعنى"

  1...".سألت قتلتها... بدمائها

ت، ليكون ذلك تهديدا القيامة تسأل الموؤودة على أّي ذنب قتليوم "

﴿ ...لقاتلها            ﴾، قال أبو . سألت: أي

  2.".طلبت بدمها: الّضحى سألت، أي

.. لّتراب، وغيره حّتى تموت؛الموؤودة اسم معناه المثقل عليها با"

  3.".ذلك على جهة الّتوبيخ للعرب الفاعلين وهذا

﴿       ﴾في المستقبل لمن تاب  ما سلف من الّذنب، ويقبل الّتوبةأي يغفر "  .3/غافر

  4.".إليه وخضع لديه

أّن ذلك من صفته تعالى ذكره،  أن يكون معناه... يغفر ذنوب العباد"

  5.".لم يزل لذنوب العباد غفورا كان إذ 

﴿           ﴾

  .55/غافر

  6.".هذا تهييج لألّمة على االستغفار"

  7.".وسله غفران ذنبك، وهو منجزه لك: يقول"

﴿          

            ﴾

  .19/محّمد

﴿: قوله تعالى"        ﴾ لتستّن أّمتك بسنّتك: أي ...

  8.".يستغفر للمؤمنين والمؤمناتعلى كّل مؤمن أن  وواجب

                                                 
  .146- 145ص . 24ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 1
  .263ص . 14ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 2
  .556ص . 5ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 3
  .167ص . 12ج ". تفسير القرآن العظيم: " ابن كثير 4
  .277- 276ص . 20ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 5
  .201ص . 12ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 6
    .348ص . 20ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 7
  .237ص . 5ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 8
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﴿              

             ﴾ 

  .2/الفتح

الّتي ال يشاركه فيها  - صلوات الّله وسالمه عليه- هذا من خصائصه "

   في حديث صحيح في ثواب األعمال لغيره َغَفر       وليس. غيره

  1.".تأّخرله ما تقّدم من ذنبه وما 

  2.".مقصد اآلية أّنك مغفور لك، غير مؤاخذ بذنب"

﴿             ﴾

  .29/يوسف

        أو أنّه عذرها؛ ألنّها رأت  رأته وقد كان لّين العريكة سهال،يقول الم"

الّذنب اّلذي وقع منك من إرادة الّسوء : أي... ما ال صبر لها عنه

بما هو بريء منه، استغفري من هذا اّلذي وقع  قذفهبهذا الّشاّب، ثّم 

  3.".منك

  4.".استغفري زوجك وسّيدك: أي"

﴿         ﴾ 

  .40/ العنكبوت

  5.".أي كانت عقوبته بما يناسبه" 

  6.".مفلتين أخذنا وعقابنا: أي"

﴿            

           ﴾

  .39/ الّرحمان

عن جميع أعمالهم، قال  هذا حال، وثّم حال يسأل الخالئق فيها " 

 ،﴾     ﴿ :الّله تعالى

قد كانت مسألة، ثّم ختم على أفواه القوم،   )اآلية: (ولهذا قال قتادة

  7.".كانوا يعملون  وتكّلمت أيديهم وأرجلهم بما

  8.".هي مواطن؛ فال تعارض بين اآليات: قال قتادة وغيره"

﴿           ﴾"من الحّق،  ما أنزل الّله أو نسمع لو كانت لنا عقول ننتفع بها: أي

                                                 
  .88ص . 13ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 1
  .249ص . 5ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 2
  .35- 34ص . 8ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 3
  .322ص . 3ج ". في تفسير القرآن الجواهر الحسان: "الثّعالبي 4
  .511ص . 10ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 5
  .294ص . 4ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 6
  .326ص . 13ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 7
  .353ص . 5ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 8
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: كّنا عليه من الكفر بالّله واالغترار به، قال تعالى كّنا على ما لما  .11/الملك

  1).".اآلية(

إنّما جمعوا بين الّسمع والعقل؛ ألّن مدار الّتكليف على أدلّة الّسمع "

  2.".والعقل

﴿             

              

   ﴾14/ الّشمس.  

فجعل العقوبة : ، أي﴾﴿غضب عليهم، فدّمر عليهم، : أي"

  3.".عليهم على الّسواءنازلة 

... لهم مكّررا ذلك، وهي الّدمدمة دمدم معناه أنزل العذاب مقلقال"

  4.".غضب عليهم: أي...أطبق عليهم العذاب... إهالك باستئصال

  إثم،

  ومحّرم

  من الفعل

  )جمع(

﴿            ﴾     

  .135/ آل عمران

  5.".أتبعوه بالّتوبة واالستغفارإذا صدر منهم ذنب : أي"

  6".طلبوا الغفران: استغفروا معناه"

﴿           

            

  ﴾53/الّزمر.  

إلى الّتوبة  من الكفرة وغيرهم هذه اآلية الكريمة دعوة لجميع العصاة"

لمن تاب منها ورجع  يغفر الّذنوب جميعار بأّن الّله واإلنابة، وإخبا

  7.".عنها

     عموم بمعنى الخصوص؛ ألّن الّشرك ليس بداخل في اآلية إجماعا، "

  8.".في المعاصي مقّيدة بالمشيئة وهي أيضا

                                                 
  .73ص . 14ج ". تفسير القرآن العظيم": ابن كثير 1
  .459ص . 5ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 2
  .370ص . 14ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 3
  .597- 596ص . 5ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 4
  .192ص . 3ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 5
  .111ص. 2ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 6
  .139- 138ص .12ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 7
  .97ص . 5ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 8
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﴿           

         ﴾ 

  .17/ اإلسراء

خيرها وشّرها، ال يخفى عليه منها  هو عالم بجميع أعمالهم،: أي"

  1.".خافية، سبحانه وتعالى

زائدة، الّتقدير وكفى رّبك، وهذه الباء إنّما  ﴾﴿الباء في قوله "

  2.".دون باء" كفى"في األغلب في مدح أو ذّم، وقد يجيء  تجيء

﴿          

        ﴾58/ الفرقان.  

لعلمه التّاّم اّلذي ال يخفى عليه خافية، وال يعزب عنه مثقال : أي"

  3.".ذرّة

  4.".وعيد بّين"

      ّلذي ال يموت مخابرا بذنوب خلقه،وحسبك بالحّي ا: يقول"

         فإنّه ال يخفى عليه شيء منها، وهو محص جميعها عليهم

  5.".حّتى يجازيهم بها يوم القيامة

﴿           

             

            ﴾  

  .31/ آل عمران

  6.".من بركة سفارته يحصل لكم هذا باتّباعكم للّرسول: أي"

  7.".ما مضى من كفركم: أي"

﴿           "كنتم كما تّدعون أبناؤه وأحّباؤه، فلم أعّد لكم نار جهّنم  لو : أي       

  8".على كفركم وكذبكم وافترائكم؟

                                                 
  .463ص . 8ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 1
  .459ص . 3ج  ".الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 2
  .317. 10ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 3
  .214ص . 4ج ". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 4
  .480ص . 17ج ". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 5
  .47ص . 3ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 6
  .326ص . 5ج". القرآن جامع البيان عن تأويل آي: "الطّبري 7
  .137ص . 5ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 8



 

 

 173 ا اّا: اّولاب 

      ﴾   منازل البشر، لما عّذبكم، وأنتم كانت منزلتكم منه فوق   لو: أي"  .18/ المائدة   

  1.".أنّه يعّذبكم قد أقررتم 

﴿           

      ﴾10/ إبراهيم.  

  2.".وفي الّدنيا... في الّدار اآلخرة: أي"

فيستر عليكم بعض ذنوبكم بالعفو ... يدعوكم إلى توحيده وطاعته"

  3.".فال يعاقبكم عليها عنها،

﴿              ﴾

  .71/ األحزاب

  

 بأن يصلح لهم أعمالهم،   نّهم إذا فعلوا ذلك، أثابهم عليهوعدهم أ"

   .لألعمال الّصالحة، وأن يغفر لهم الّذنوب الماضيةيوفّقهم : أي

  4.".وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم الّتوبة منها

  5.".ويعفو لكم عن ذنوبكم، فال يعاقبكم عليها"

﴿             ﴾

  .31/ األحقاف

. اإلثبات قليلفي  ألّن زيادتها هاهنا زائدة، وفيه نظر،) من(قيل إّن "

  6.".إنّها على بابها للتّبعيض :وقيل

  7.".على المعصية يستحّقون الثّواب على الطّاعة، والعقاب"

﴿         ﴾     

  .12/ الّصف

إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه، غفرت لكم الّزّالت، : أي"

  8.".والّدرجات العالياتوأدخلتكم الـجنّات، والـمساكن الطّـيّبات، 

يستر عليكم رّبكم ذنوبكم إذا أنتم فعلتم ذلك، فيصفح عنكم "

  9.".ويعفو

                                                 
  .366ص . 2ج ". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 1
  .184ص . 8ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 2
  .610ص . 13ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 3
  .249ص . 11ج ". العظيمتفسير القرآن : "ابن كثير 4
  .196ص . 19ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 5
  .53ص . 13ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 6
  .225ص . 5ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 7
  .549ص . 13ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 8
  .618ص . 22ج". عن تأويل آي القرآنجامع البيان : "الطّبري 9
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﴿            ﴾  

  .4/ نوح

 ما أرسلت به إليكم، غفر الّله إذا فعلتم ما أمرتكم به، وصّدقتم: أي

  1.".لكم ذنوبكم

هذا  نوبكم؛ لعمّ يغفر لكم ذ: قالوذلك أنّه لو ... للتّبعيض"... من""

       من الّذنوب، وما تأّخر عن إيمانهم، واإلسالم  ما تقّدم الّلفظ

  2.".إنّما يجّب ما قبله

﴿          ﴾  

  .16/ آل عمران

من أمرنا،  بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا: أي"

  3.".بفضلك ورحمتك

  4.".فاستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها، وتركك عقوبتنا عليها"

﴿            ﴾   

  .147/ آل عمران

  5.".لم يكن لهم هجَّْيرى إالّ ذلك: أي"

  6.".به الكبائر خاّصة الّذنوب عاّم، واإلسراف في األمر أريد"

﴿              ﴾

  .193/ عمرانآل 

  7.".استرها: بإيماننا واتّباعنا نبّيك فاغفر لنا ذنوبنا، أي: أي"

في القيامة على رؤوس  فاستر علينا خطايانا، وال تفضحنا بها"

أعمالنا،  األشهاد، بعقوبتك إيّانا عليها، ولكن كّفرها عنّا، وسيّئات

  8.".فامحها بفضلك ورحمتك إيّانا

﴿              " 9.".من تاب إليه تاب عليه:أي) اآلية(قالوا ألبيهم مترفّقين له  

                                                 
  .138ص . 14ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 1
  .488ص . 5ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 2
  .32ص . 3ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 3
  .272ص . 5ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 4
  .207ص . 3ج". تفسير القرآن العظيم": ابن كثير 5
  .120ص. 2ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 6
  .298ص . 3ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 7
  .316ص . 6ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 8
  .71ص . 8ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 9
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     ﴾أن يطلب لهم المغفرة من الّله  طلبوا حينئذ من يعقوب عليه الّسالم"  .97/ يوسف

  1.".تعالى، واعترفوا بالخطإ

﴿          ﴾  

  .11/ غافر

  2.".في الّدار الّدنيا بنا، وإنّنا كّنا ظالمين ألنفسنابذنو قد اعترفنا "

  3.".فأقررنا بما عملنا من الّذنوب في الّدنيا"

﴿            ﴾  

  .11/ آل عمران

وال يفوته شيء  شديد األخذ أليم العذاب، ال يمتنع منه أحد،: أي"

     شيء وذّل له كّل شيء،لما يريد، اّلذي غلب كّل  بل هو الفّعال

  4.".ال إله غيره وال رّب سواه

   من قبلهم  تكذيبهم كمثل تكذيب اّلذين: فقالذكر اّلذين كفروا "

لمن كفر به وكّذب   والّله شديد عقابه ... في الجحود والّتكذيب

  5.".رسله، بعد قيام الحّجة عليه

﴿          

 ﴾  135/ عمرانآل.  

  6.".ال يغفرها أحد سواه: أي"

  7.".وما يغفر الّذنوب إالّ الّله: هو بمعنى" 

﴿              

            

 فاعلم أّن ذلك كائن عن قدرة الّله وحكمته فيهم، أن يصرفهم: أي"

من الّذنوب الّسالفة، الّتي اقتضت إضاللهم  لما عليهم الهدىعن 

  8.".ونكالهم

                                                 
  .351ص 3ج ". واهر الحسان في تفسير القرآنالج: "الثّعالبي 1
  .177ص . 12ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 2
  .293- 292ص .20ج ". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 3
  .16ص . 2ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 4
  .237- 236ص . 5ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 5
  .196ص . 3ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 6
  .111ص. 2ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 7
  .250ص . 5ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 8
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         ﴾خّصص سبحانه إصابتهم ببعض الّذنوب دون كّلها، ألّن هذا الوعيد "  .49/ المائدة

  1.".في الّدنيا إنّما هو

﴿             ﴾ 

  .6/ األنعام

  2.".بخطاياهم وسيّئاتهم الّتي اجترموها: أي"

  3.".حّض على العبرةهذا "

﴿          

           

                

       ﴾100/ األعراف.  

  4.".بمن قبلهم أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا"

وما حّل  ذكرهم،ض بعد أولئك اّلذين تقّدم ألم يظهر لوارثي األر : أي"

        لو شئنا أصبناهم بذنوبهم، كما فعلنا بما تقّدم، أنّا نقدر بهم،

  5.".من المهلكين وفي العبارة وعظ بحال من سلف

﴿             

        

   ﴾52/ األنفال.  

  6.".مقتدربسبب ذنوبهم أهلكهم، وأخذهم أخذ عزيز : أي"

    إذا أنعم على قوم نعمة، معنى هذه اآلية إخبار من الّله سبحانه،"

ا وتنكيدها، حّتى يجيء ذلك ال يبدأ بتغييره فإنّه بلطفه ورحمته 

أو تحسن منهم، فإذا فعلوا ذلك،  بأن يغّيروا حالهم الّتي تراد، منهم؛

  7.".غّير الّله نعمته عندهم بنقمته منهم

﴿              ﴾ 

  .54/ األنفال

كصنعه بآل فرعون وأمثالهم، حين كّذبوا بآياته أهلكهم بسبب : أي"

من جّنات وعيون  ذنوبهم، وسلبهم تلك الّنعم الّتي أسداها إليهم،

وما ظلمهم الّله  وزروع وكنوز ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين،

  8.".في ذلك؛ بل كانوا هم الظّالمون

                                                 
  .392ص . 2ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 1
  .11ص. 6ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 2
  .445ص . 2ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 3
  .355ص . 6ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 4
  .59ص . 3ج ". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 5
  .106ص . 7ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 6
  .145ص . 3ج ". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 7
  .107- 106ص . 7ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 8
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في أن هلكوا؛  إذ األّول دأب هذا الّتكرير هو ليس بمعنى األّول؛"

      ه لم يغّير نعمتهم؛ حّتى غّيروالما كفروا، وهذا الثّاني دأب في أنّ 

  1.".ما بأنفسهم

﴿        

      ﴾102/ الّتوبة.  

ربّهم ولهم أعمال أخر أقّروا بها، واعترفوا فيما بينهم وبين : أي"

  2".صالحة، خلطوا هذه بتلك، فهؤالء تحت عفو الّله وغفرانه

  3.".تجاوز الّله عنهم"

﴿            

     ﴾78/ القصص.  

، )اآلية(قد أهلكهم الّله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم؛ ولهذا قال "

  4.".لكثرة ذنوبهم: أي

        عائد على من أهلك من القرون، ﴾﴿الّضمير في "

كّل أحد يكّلم : عن ذنوبهم، أي ولم يسأل غيرهم بعدهم أهلكوا: أي

  5.".ما يخّصه ويعاتب بحسب

﴿            ﴾ 

  .21/ غافر

  6.".أخذهم الّله بذنوبهم، وهي كفرهم برسلهم"

  7.".تكذيب األنبياءذنوبهم كانت "

     من معاصيه واكتسبوا  هم أمر الّله، وأخذهم بما أجرمواإذ جاء"

           أباد جمعهم، وصارت مساكنهم خاوية منهم... من اآلثام

  8.".بما ظلموا

  .وبعض مشتّقاته) ذ،ن،ب(لآلي الوارد فيها جذر  "األقوال الّشارحة"عيّنة من : 12الجدول 

                                                 
  .145ص . 3ج ". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 1
  .274ص . 7ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 2
  .210ص . 3ج ". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 3
  .484ص . 10ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 4
  .284- 283ص . 4ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 5
  .183ص . 12ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 6
  .111ص. 5ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 7
  .305ص . 20ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 8
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معنى الّنصيب : هما) ذ،ن،ب(عن الجذر  الواردة في الجدول معنيين أساسيين متوّلدينتجمع العيّنة 

ونظرا للفويرقات الممّيزة لكّل معنى بعدد . وقد ورد المعنى الثّاني آلي القرآن مفردا وجمعا. ومعنى اإلثم

يعود ذلك حسب و . ورود األلفاظ في اآليات فإنّه من العسير أن تخضع لنمط يّتسم بالّشمول واالطّراد

فهي تمّثل عالقات دالليّة : "إلى خاّصّية الوظائف المعجمّية غير القياسّية نفسها )Jousse :2003يوس (

واّلذي يعنينا منها في هذا . 1."ال تتكّرر بكثرة وليست مطّردة في الّلسان حّتى يمكن مالحظتها وتنسيقها

  :المقام هو أمران

ونقصد بذلك قلّة . الفقيرة من حيث متغّيرات قيمتها) ذنب(ة للفظ أّولهما يتعّلق بالوظيفة المعجميّ 

  :وهو ما نمثّل له بما يلي. المترادفات الّتي يمكن أن تحّل محّل قيمتها الّداللّية

  .]نصيب، إثم)= ذنب(م .و[   :أ - )35

ال يسمح بغير ) Jousse:2003 .-2728يوس (إذ إّن الّنّص القرآنّي بما هو نّص موسوم ثقافيّا وتقنيّا 

وهذه الظّاهرة تشمل قسما كبيرا من الّلسان . الوارد في آيه) ذنب(هذين المتغّيرين لتفسير لفظ 

كّل معطيات هذه الظّاهرة تحت نمط عاّم واحد، ألّن الوظيفة    لذا ليس من اليسير أن تجمع. الطّبيعيّ 

لذا يتعّين أن تفرد كّل لفظة ومعناها . هاالمعجمّية القياسّية ال يمكن أن تعّين الفوارق الواسمة لكّل من

  :ونمثّل لهذا بالمقترحات التّالية. الخاّص في الّسياق الواردة فيه بوظيفة معجمّية غير قياسّية تصفها بدقّة

  

  

  

  

  

﴿ :في سياق اآلية) ذنب(مة المفتاح فالكل                          

    ﴾ تّتخذ مقام الفاعل59/الّذاريات ، ctantA  في الجملة باعتبارها ) 1د.فا(الّداللّي األّول

                                                 
1 « Elles représentent des représentations sémantiques qui ne sont pas assez récurrentes ni régulières dans la 

langue pour que l’on puisse les remarquer et les systématiser. » Jousse Anne-Laure : « Normalisation des 

fonctions lexicales ».Université Paris 7- Denis Diderot. 2003. P27. 

  ر قياسّيةمقترح في كيفّية إدراج وظائف معجمّية غي: 28الّترسيمة 

  ]نصيب) = ذنب(م .و[: لتدقيق الوضعّية اإلبالغّية الخاّصة بنمط قياسيّ 

  نصيب] ~ حرف [نصيب)= ذنب( }العذاب+  2يهّدد ا) الّله= (الُمَخاِطُب  {

  حظّ ] ~ حرف [إثم  ) =ذنب( } العذاب+  2يهّدد ا) الّله= (الُمَخاِطُب  {

  ا+ ملء ] ~ حرف [آثام ) = ذنب( }العذاب+  2يهّدد ا) الّله= (الُمَخاِطُب  {

  ]نصيب= ) ذنب(م .و[
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أو أحد بديليها ) نصيب(وظيفتها المعجمّية بنمط قياسّي ينحصر في لفظة وتعيين قيمة . مسندا إليه

لذا يقع . ، يهمل تدقيق الوضعّية اإلبالغّية الّتي تخّصصها في الّسياق القرآنّي الواردة فيه)ملء(و) حظّ (

تب وتك" {}"التّنصيص على ذلك بوظائف معجمّية غير قياسّية تحتّل صدر المتتالية وتوضع بين معّقفين 

  .إلى متغيّرات مجّردة، كما أثبتناها في الّترسيمة أعاله بلسان القلم دون الّلجوء

       . الجدولنفس الواردة في ) ذ،ن،ب(أّما األمر الثّاني فيتعّلق بالمعنى الثّاني لمشتّقات الجذر 

            بوظيفة معجمّية قياسّية ال يمكن أن يبّين الفوارق الّداللّية النّاتجة ) ذنب(إذ إّن تمثيل لفظة 

      لذا يكون من األسلم تناول كّل معنى على حدة بأن تفرد. في الّسياق بالعقد والّتركيب عن دخولها

ما يلي أهّم الوظائف المعجمّية غير ونحصر في. له وظيفة معجمّية غير قياسّية تضبط معالمه بصرامة

األقوال "حسب تنوّع دالالتها في سياقات اآلي القرآنّي و) ذنب): (ك م(القياسّية الواصفة لقيمة 

نحّدد في األّول منهما مقترحاتنا : في قسمين اثنين ويكون ذلك. لها في خطاب الّتفسير" الّشارحة

ــاّصة بلمختلف الوظائف المعجمّية غير القياسّية الخ ثّم نتلو ذلك بقسم ثان ]. إثم ) = ذنب(مفرد [ـــ

ــنضبط فيه أهّم الوظائف المعجمّية غير القياسّية ل   ]:إثم ) = ذنب(جمع [ـــ

  

  

  

  

  

يبدو من خالل ما وقع إثباته في الّترسيمة أعاله أّن أغلب المحّددات الّتي يفرضها الّلسان العربّي 

من ناحية،  بعدها الّدالليّ : هي محّددات مقامّية بالغّية باألساس، تنظر للكلمات المفاتيح من زاويتين

  مقترحات لمختلف الوظائف المعجمّية غير القياسّية الخاّصة: 29الّترسيمة 

 ).12(الواردة بالجدول " األقوال الّشارحة"المستنبطة من ] إثم)= ذنب(مفرد[بـــ

  ]إثم ) = ذنب(مفرد [

  ] حرف~ [مغفور ) = ذنب(مفرد  }) ُمَخاا= (صفة المَخاَطِب {

  العفو] ~ ا [) = ذنب(مفرد  }2لـ ا) مُ ا(إلزام + عذر {  وأد] ~ حرف [ ) =ذنب(مفرد  }مسّبب + محاكمة {

  قتل] ~ حرف [ ) =ذنب(مفرد  }إقراره بـ +  1توّجس ا{

 ]~ حرف [األخذ ) = ذنب(مفرد  }تهديد + إقرار حقيقة {  ]~ مطالبة بـ [دم ) = ذنب(مفرد  }مسّبب +  1لـ ا 2تهديد ا{

 ]~ حرف [يسأل ) = ذنب(مفرد  }ضّد + تهديد { وأد) = ذنب(مفرد  }لـ مسّبب  1توبيخ ا{

 ]~ حرف [إقرار ) = ذنب(مفرد  }2على ا) مُ ا(إنكار {  ] ~ حرف[تائب) = ذنب(مفرد})ف(مبالغة )+مُ ا=(صفة الُمَخاِطبِ {

 ]~ حرف [إهالك ) = ذنب(مفرد  }1سّبب + 1أنجز {  المغفرة] ~ ا [) = ذنب(مفرد  }1لـ ا)  مُ ا(حّث وتحضيض {

  االستغفار] ~ ا [) = ذنب(مفرد  } 2مسّبب+  1لـ ا) مُ ا(دعوة {
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         وهو األمر اّلذي نعّده مستحدثا على ما وقع إنجازه. ناحية ثانية وبعدها الّتواصلّي اإلبالغّي من

إذ غالبا ما يقع التّنبيه في أدبيّاتها إلى أهّمّية الّسمات البالغّية ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"في صلب 

ى عن تطبيق في الّدراسات غالبا ما يتغاض المقامّية عند مقاربة مسائل الّلسان الطّبيعّي، ولكّن المنجز

في الفواعل  إذ يقتصر عادة على تقليب الّنظر. ذلك؛ خاّصة ما تعّلق منه بمسألة الوظائف المعجمّية

  . البيّنة في الّتركيب الّلغوّي والعالقات بينها، دون اإلشارة إلى وسم الخطاب وسما بالغيّا يحّدد مقاصده

أن نشتّق باالعتماد على ما وقع ضبطه  كنيم] إثم) = ذنب(جمع [فيما يتعّلق بالوظيفة المعجمّية و 

. لها، قرابة العشرين وظيفة معجمّية غير قياسّية مستحدثة" أقوال شارحة"في الجدول الّسابق من آيات و

          كما فعلنا مع الوظائف الّسابقة البعد البالغّي اّلذي يمثّل المحّددات الخاّصة الّتي يتمّيز   نقحم فيها

  :ونحصر ذلك فيما يلي. لّلسان العربيّ بها الخطاب في ا

  

  

  

  

  

  

على الوظائف المعجمّية غير القياسّية تجاوز  يتبّين من خالل المقترحات المقّدمة أنّه يمكن باالعتماد

من قبيل ) ك م(في تحديد قيمة الوظيفة المعجمّية القياسّية في حالة الّتعامل مع  اللّبس الممكن حصوله

  مقترحات ألهّم الوظائف المعجمّية غير القياسّية الخاّصة: 30الّترسيمة 

 )12(الواردة بالجدول " األقوال الّشارحة"المستنبطة من ] إثم ) = ذنب(جمع [بــــــ

  ]إثم ) = ذنب(جمع [

  ] ~ [ يغفر ) =ذنب(جمع  }1أنجز)+ مُ ا= (صفة الُمَخاِطبِ  {

  ] ~ حرف [العفو؛ الّستر ) = ذنب(جمع  }1لـ ا)  مُ ا( 2نصح وإرشاد ا{

 ] ~ حرف [األخذ  ) =ذنب(جمع  }1أنجز + وعيد {

  ] ~ حرف [يعّذب ) = ذنب(جمع  }2لـ إحراج ا 1حجاج ا{

  ] ~ حرف [اعترف ) = ذنب(جمع  }1إقرار والتماس ا {

  ]~ حرف [عالم ) = ذنب(جمع  }1أنجز+ 2تهديد ا{

  ] ~ [ محو ) = ذنب(جمع  }1اعتراف والتماس ا{

  ]~ حرف [عالم ) = ذنب(جمع  }1أنجز+ 2ا {

  ] ~ حرف [الغفران ) = ذنب(جمع  } 1التماس ا {

  ] ~ حرف [يتوب ) =ذنب(جمع  }1لـ ا+  1أنجز {

  ] ~ حرف [الّصفح ) = ذنب(جمع }مسّبب+  1لـ ا) مُ ا(وعظ وإرشاد  {

  ] ~ حرف [توبة؛ غفران ) =ذنب(جمع  }1مسّبب+  1ا+ إخبار{

  ]~ حرف [عفو؛ إثابة ) = ذنب(جمع  } 1أنجز+  1لـ ا) مُ ا(وعد {

  ]~ حرف [يصيب ) = ذنب(جمع  }1أنجز+ وعيد {

  ] ~حرف[عفو ) = ذنب(جمع  }مسّبب +  1لـ ا) مُ ا(وعظ {

  ]~ حرف [أهلك ) = ذنب(جمع  }1أنجز+ حّض لالعتبار{

  ] ~ حرف [ يستر ؛ يصفح) = ذنب(جمع  }مسّبب +  1لـ ا) مُ ا(نصح {

  ] ~ حرف [يصيب) = ذنب(جمع  }1أنجز+ 1لـ ا 2وعظ ا{

  ]~ حرف [األخذ ) = ذنب(جمع  }1لـ ا)  مُ ا( 2تحذير ا{
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وذلك ألّن االكتفاء بنمط عاّم يخضع لوظيفة معجمّية قياسّية ال يمّكن الّدارس من تدقيق ). ذنب(

أقوال "وعليه فإّن صياغة . في الّسياقات الّتي ترد بها في الّنّص القرآنيّ ) ك م(مختلف استعماالت 

زة لها، سيما منها في هذه الحالة تكون من الممتنع باعتبار أنّها ستفقد المخّصصات المميّ " شارحة

لذا نرى من الّضرورّي أن يقع االهتمام بهذا الّنوع . عن تعيين مقاصد اآلي البالغّية اإلبالغّية المسؤولة

من الوظائف المعجمّية على الّرغم من صعوبة محاصرته لكثرته في الّلسان الطّبيعّي من ناحية؛ 

   المحاولة أن تكون سوى مقاربة أّولّية تحتاج إذ ال تعدو هذه. ولتعقيدات تجريده في الّلسان العربيّ 

  .إلى كثير من الّضبط واالختبار

3.2.1.3.4 :ّا اظ  و  ّ ت وظاا:  

كما بدت لنا في الّلسان " القول الّشارح"في اإلجراء الّتطبيقّي للوظائف المعجمّية على بعض ظواهر 

ي يفرض األّول والثّاني من الباب الثّاني، وقفنا على ضرورة اقتراح بعض الوظائف الّتالعربّي في الفصلين 

       وآليات إنتاجها المعتمدة " األقوال الّشارحة"كي يتسّنى وصف بنى  المنجز الّتفسيرّي وجودها

ولذلك . ياتهاالّتكافؤ القولّي وصفا يقرب من طبيعة العربّية وخصوص - على آليتي الّتكافؤ القولّي وشبه

         " الوظائف المعجمّية"نثبتها في هذه الفقرة من هذا الفصل اّلذي خّصصناه لتناول إشكاليات 

  :ونجمعها في هذا الجدول مبيّنين صفاتها ومتغّيراتها. كي نتجّنب تكرار تناولها في موضع آخر

  واألمثلة المناسبة) و م(متغّيرات   )و م(وصف   )و م(رمز   

  

  

1  

  

  

  )س(مبالغة  ) =س(مبا 

         صيغ المبالغة : اسميّة

األفعال : في العربّية، وفعليّة

المضاعفة، وكذلك المؤّشرات 

  الّسياقّية الّدالّة على المبالغة 

     من قبيل األفعال الّداّلة

. على اإلكثار من إنجاز الحدث

  .وصيغ التّفضيل المشتركة

  .قّوام، قّيوم) = قام(مبا 

  فَ َخوَّ ) = خوف(مبا 

  )س(أكثر من ) = س(مبا 

  أكثر قربا) = قرب(مبا 

) ك(يشمل أداة الّتشبيه   )س(تشبيه  ) =س(تش   2

رات الّدالّة على الّتشبيه والعبا

وأساليبه ...) من قبيل مثل،(

  ...).بليغ، مرسل، تمثيل(

  )س(ك ) = س(تش 

  ) س(مثل ) = س(تش 
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  الّتفسير) = تفسير(تع   .الّتحلية االستغراقيّةألف والم   )س(تعريف  ) = س(تع   3

  علمٌ ) = العلم(تن   . عالمة التّنوين اإلعرابّية  )س(تنكير  ) =س(تن   4

  

5  

  

  )س(حذف  ) =س( ∅

تهّم ظاهرة الحذف واالختزال 

         االختيارّي أو اإلجبارّي 

  .في الّتراكيب العربّية

  

  الحين= )والت حين مناص(∅(

  

6  

  

  )1ص(س حذف = ))1ص(س ∅
عبارات ال تعّين المسّمى بدّقة 

  .لكّنها تحيل إلى نوعها

  

  مختلف ألوانها)) = 1ص(س ∅

  

7  

  

  )س(تحقيق زمن  ) =س(ز .تح

أحرف الّتحقيق، وأحرف الّتوكيد 

  :لّزائدةالّالم ا(والّتقوية 

    

﴾(، وصيغة الماضي.  

 ﴿) = علم(ز .تح  

         ﴾ البقرة /

60.  

  

8  

  

  )س(صيرورة  = )س(صير 

الّنواسخ الفعلّية وبعض صيغ 

المضارع المقترنة بالمؤّشرات 

  .الّسياقّية الّدالّة على الّصيرورة

﴿) = األمور(صير     

    ﴾ 53/ الّشورى.  

  

9  

  

ــ ح   )س(حال  )= س(ــ

األحوال في الّلسان العربّي 

  . مفردة أو تراكيب

ــحـ ﴿ )=أخذ الّربى( ــ   

        ﴾ الّنساء /

161.  

  

10  

  

  )س(حلول )= س(حل 

  

  .أحرف داّلة على الكينونة

  

  ]~ [ به   = )حسن(حل 

  ]~ [ فيه   = )حسن(حل 

  ]~ [ له   = )حسن(حل 

 ﴿)= البيت(تح .فـ  .أفعال الّتحويل في العربيّة  )س(فعل تحويل )= س(تح .فـ  11   

         ﴾

  .125/ البقرة

﴿)= مقام(تح .فـ    
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         ﴾البقرة /

125.  

  

12  

  

  )س(متعّد لمفعولين فعل  ) =س(مفع 2فـ

﴿ ) =خاف(مفع 2فـ  . األفعال المتعّدية إلى مفعولين   

    ﴾ البقرة /

182.  

  

13  

  

  )س(فعل متعّد لثالثة مفاعيل  ) =س(مفع 3فـ

األفعال المتعّدية إلى ثالثة 

  .مفاعيل

﴿) = نبّأ(مفع 3فـ       

     ﴾ 

  .49/الحجر

  

14  

  

  )س(استرسال زمنّي ) = س(ز .اس

صيغ فعلّية تفيد الّتكرار 

من قبيل داللة صيغ . والمعاودة

المضارع المرفوع على تكرار 

  .1الحدث وتجّدده

)= زاد/ خّوف(ز .اس

﴿         

    ﴾ 60/ اإلسراء.  

  عيّنة من الوظائف المعجمّية المقترحة الّتي يتطّلبها وصف الّلسان العربيّ : 13الجدول 

وتخّص أغلب هذه الوظائف المعجمّية المقترحة الجانب الّسياقّي نحوا وبالغة كما تلمس سمات 

         في الواقع تحتاج إلى بحث عميق وتدقيق ليس من شأن هذا البحث وهي. الخطاب الّتواصلّية

    بصورتها الحاليّة " الوظائف المعجمّية"وما إشارتنا لها إّال من قبيل تأكيد محدوديّة . أن يخوض فيه

      وعليه التّنبيه على ضرورة البحث في تنمية هذا الجهاز. في وصف الّلسان الطّبيعّي بكيفّية شاملة

االقتراحات على صورتها البدائّية  ومن ناحية أخرى ذكرنا هذه. من ناحية" الّنصّ  - المعنى"في لسانيات 

المتطلّبة إلعادة الّنظر سواء في وسمها وسما رمزيّا مختزال أو في داللتها ومجاالت اشتغالها، باعتبارنا 

" األقوال الّشارحة"اضطررنا إلى صناعتها نزوال عند بعض اإلكراهات الّتي يفرضها وصف عيّنات من 

   .العربيّ المنجزة فعال في الّتراث الّلسانّي 

  

                                                 
﴿ :وهو ما يذهب إليه ابن عاشور في تخريجه لداللة صيغ المضارع في تفسيره لآلية  1                ﴾ إذ يقول. .60/ اإلسراء :

   .". القتضائه تكّرر الّتخويف وتجّدده، وكأنّه كّلما تجّدد الّتخويف تجّدد طغيانهم وعظم" يزيدهم - و  - نخّوفهم"قد اختير الفعل المضارع في "

  .149 - 148. 15ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور
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4.4 :اّا ا .  

          في الوقوف على محدوديتها، رغم تتمثّل" الوظائف المعجمّية"خالصة القول حول أنماطّية 

ويرجع ذلك إلى عوامل موضوعّية تتعّلق أّوال بوجود . ما تكتسيه من قيمة في وصف الّلسان الطّبيعيّ 

الوظائف المعجمّية "قسم يغّطي نسبة هاّمة من األلسن الطّبيعّية ال يمكن حصره بدقّة، وهو الموسوم بـ

إلى ذلك  وباإلضافة. س الواحديتطّلب مجهودا يتجاوز ما يمكن أن يبذله الّدار هو أمر و ". غير القياسّية

من باب البحث عن مالءمتها لّلسان العربّي؛ سواء  نرى ضرورة إعادة الّنظر في سائر الوظائف المعجمّية

          ما تعّلق منها باالصطالح على اختصارات ألسماء الوظائف المعجمّية مّما من شأنه أّال يثقل 

من قبيل ما أثبتناه في جدولي الوظائف  سماء بالّنصّ على استعمالها كما يبدو من خالل ذكر األ

إذ المالحظ أّن أغلب مفاهيم الوظائف . أو ما اختّص بتدقيق مفاهيمها المعجمّية الجدولّية والّسياقّية،

 المعجمّية الجدولّية والّسياقّية الّتي تناولناها في الفقرات الّسابقة يصعب وجود نظير مفهومّي عربّي لها 

 ونذكر منها - بب اّلذي دفعنا في الغالب إلى إثبات ما استقّر عليه االتّفاق في ألسنة أعجمّيةوهو السّ - 

على سبيل المثال قضّية اختالف مفهوم المفعول المطلق في الّلسان العربّي عنه في بعض األلسنة 

ملتشوك (ينحو ] Adv12=21مط: [ففي الّتحديد المفهومّي للوظيفة المعجمّية. األعجمّية كالفرنسّية مثال

Mel’čuk :1988 .-89(  إلى تخصيص الفعل بما يناظر الّتخصيص الّنعتّي لالسم، وذلك بتعيين داللته

 على الّزمن والمكان والخاّصّية والكيفّية؛ في حين أّن داللته في الّلسان العربّي تقتصر على تأكيد الفعل،

        من األمثلة األخرى إشكالية الفروق الّدالليّةو . أو تعيين نوع الفعل، أو تعداد مّرات وقوع الفعل

: أو الوظيفتين]. Fact012=  210تحّقق[و] Real12= 21حّقق:[بين الوظيفتين المعجميّتين التّاليتين

وكذلك مسألة تحديد الفروق الّداللّية بين الوظائف المعجمّية ]. Caus=سّبب [و] Propt= مسّبب[

    ]. Labor12=21اعمل[و] Func012=210أحدث[و] Oper1=1أنجز[: القائمة على فعل عماد مثل

    يتوّلى إعادة الّنظر  - ليس هنا مجال الخوض فيه- وكّل هذا يدعو إلى تخصيص بحث قائم الّذات 
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  .في آلية الوظائف المعجمّية وضبط دقائقها بما يناسب الّلسان العربيّ 
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  : اب اّول: 5

من قبيل ". القول الّشارح"تناولنا في هذا الباب جملة من اإلشكاليات الّنظريّة الّتي تحّف بدراسة 

اهتمام الّلسانيات الحديثة بدراسته، وكيفّية تناوله في ضوء ضبط المصطلح وتأصيله، وعرض دوافع 

ما استقّر لدينا مّما تناولناه في عرض  ولطبيعة هذه الفقرة الختامّية نذّكر بأهمّ ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"

  :الباب

نا أنّه من خالل الّتراث الّنحوّي العربّي، تبّين ل وتأصيله" القول الّشارح"ففيما يتعّلق بضبط مصطلح 

األولى أّن المصطلح لم يستقّر بعد في العمل الّلسانّي العربّي الحديث وبرهان ذلك : يّتسم بسمتين

عدم وجود دراسات خّصته بالبحث لذاته من ناحية؛ واضطراب تعيين حّده عند الّتعريب، : أمران

القول "قة مصطلح والّسمة الثّانية هي إشكالّية عال. واختالفات في رسم مفهومه؛ من ناحية أخرى

إذ الحّد الّتراثّي يحصر . وما ينتج عن ذلك من معضالت نظريّة وإجرائّية" الّترادف"بمفهوم " الّشارح

وتمّكنّا من خالل . يلحق الجمل" القول الّشارح"في األلفاظ المفردة؛ في حين أّن " الّترادف"ظاهرة 

ــاستقرائنا لما اصطلحنا عليه ب ، أي المدّونة المنجزة فعال؛ أن نتبّين أنّه ال تعارض "قّيةالّلسانيات الّتطبي"ــ

  النّاشئ بين الجمل" القول الّشارح"في األلفاظ، وقيام " الّترادف"في حقيقة األمر بين حصر مفهوم 

إذ إّن المدّونة اللّغويّة المنجزة حّتى من الّنحاة والّلغويّين األشّد تمّسكا بحصر ". الّترادف"على ظاهرة 

 في مستويات" الّترادف"لم يمنعهم تصّورهم الّنظرّي من إجراء  في األلفاظ المفردة؛" الّترادف"رة ظاه

      "الّتوّسع"واحتّجوا لذلك بمبدإ . من الّلسان عديدة منها الّلفظ المفرد والّتركيب االسمّي والجملة

بوصفه قائما على الّتكافؤ الّداللّي " القول الّشارح"وهذا ما بنينا عليه مشروعّية دراسة . في كالم العرب

وفي ذلك تأصيل للمصطلح، وتشريع الّتخاذه أداة عمل في الوصف الّلسانّي العربّي . بين المالفيظ

  .المعاصر

ومنزلته من العمل الّلسانّي تنظيرا وإجراء، فقد رأينا أن نعرض أهّم " القول الّشارح"وفيما يهّم أسس 
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          وذلك قصد الوقوف . ّية الحديثة والمعاصرة من مناويل لدراستهما أفردته الّلسانيات األعجم

المفهوميّة " القول الّشارح"واخترنا أن نتصّدى لتحديد مالمح . على ما أوصل إليه العلم بالمسألة

في الوصف الّلسانّي، بعرض مختزل نرّكز فيه على تيّارين هما مدرسة بنسلفانيا  وخصائصه اإلجرائّية

  وليس يخفى إهمالنا لتجارب أخرى يفترض أن نبسط أقوالها في المسألة، . موسكو الّداللّية ومدرسة

        ،)Daneš František: 1919 -2015 دانيشفرانتيشاك (من قبيل مدرسة براغ خاّصة منها أعمال 

 :Culioli. Aكوليولي .أ(أو التّـيّار الّتوليدّي الّتحويلّي، وكذلك المدرسة الفرنسّية خاّصة منها أعمال 

اسبة المجال أّوال عدم من: والّدافع لهذا االختيار سببان). Fuchs. C: فوكس. ك(وتلميذته ) -… 1924

على كّل هذه الّتجارب وتبيان دقائق تناولها للمسألة قد يستغرق  إذ المرور المخّصص لهذا األمر،

وثانيا اكتفاؤنا بالمدرستين المذكورتين ألسباب منها أّن مدرسة بنسلفانيا هي المؤّسسة . الفصول العديدة

يدّي والتّـيّارات المشتّقة منها مثل االّتجاه الّتول". القول الّشارح"للّدراسة الّلسانّية الممنهجة لظاهرة 

ــلما أنتجته شيئا، فقد أهملت في مراحلها الّالحقة االهتمام ب الّتحويلّي لم تضف  . أصال" القول الّشارح"ــ

أّما المدرسة الثّانية فقد انتخبناها ألنّها أّوال واضعة الّنظريّة الّتي . هذا فيما يهّم اختيار المدرسة األولى

وألنّها ثانيا المدرسة الّتي جعلت . هذه الظّاهرة الّلسانّية اّتخذناها عمادا لهذا البحث نقارب في ضوئها

مع نظيراتها من قبيل  وإن التقت أحيانا. مدار الوصف الّلسانّي المعاصر" القول الّشارح"دون سواها 

  .مدرسة براغ؛ فإّن غزارة أعمالها وصرامة تناولها للمسألة جعلنا نكتفي بها

      هو نمط" القول الّشارح"أّولهما الوقوف على أّن : عاّمين وتمثّلت حصيلة هذا الّنظر في أمرين

وممّكن كذلك من توليد بنى . كفيل بتحقيق الّتكافؤ الّداللّي والّتركيبّي بين الجمل" الّتحويل"من أنماط 

ــمقبولة نحويّا انطالقا من جمل نواة في إطار ما توّصلت إليه الّدراسات المتناولة لـ        "القول الّشارح"ـ

 ويمّكن نظام اشتغاله. وثانيهما أنّه يمّثل محور العملّية الّلسانّية تأليفا وتأويال. في صلب مدرسة بنسلفانيا

من حصر كّل إمكانات لغة طبيعّية ما في اشتقاق جمل متكافئة دالليّا وتركيبيّا، قابلة للحصر العددّي 

وهي نظرة تطمح إلى حصر مختلف أنماط . للمسألةوغير نهائّية في ضوء قراءة مدرسة موسكو الّداللّية 

إلى ضبط منوال شكلّي يضمن محاصرة  وأنتج ذلك ضرورة الّسعي. الممكنة في الّلغة" القول الّشارح"

ــفي الّلسان وهو المصطلح عليه ب" القول الّشارح"قواعد إنتاج     اّلذي عرضنا" الّنصّ  - منوال المعنى"ـــ

     " الّنصّ  - نظريّة المعنى"ما توليه  وقد ترّكز الجهد على تبيين. ذا البابله في الفصل الثّالث من ه

ــمن عناية ب إذ إنّه يعّد في صلب . باعتباره مركز العمل الّلسانّي الوصفّي لّلغة الطّبيعّية" القول الّشارح"ــ

     "القول الّشارح: "أنّ على اعتبار  وذلك. هذه الّنظريّة رائزا لقدرة المتكّلم على الّسيطرة على لسانه
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من بين الظّواهر األكثر ] يعدّ [بما هو تمظهرات للّترادف، خاّصة منها الّترادف بين الجمل التّاّمة، 

وبالتّالي فإّن تقنين آليات . 1."إذ يمثّل قسما محوريّا من الملكة الّلسانّية. أهّمّية، بل األهّم في الّلغة

يعتمل في ذهن المتكّلم أثناء إنتاجه المالفيظ ييّسر لّلسانّي أسباب  اشتغاله ووضع منوال عاّم يحاكي ما

منوال "ونتيجة لهذه المصادرة اعتنت الّنظريّة منذ لحظة التّأسيس ببناء . الّسيطرة على موضوع علمه

وهو جهاز وظيفّي يحاول تقنين آليات بناء المعنى ُوِضَع في األصل لمعالجة إشكاليات " الّنصّ  - المعنى

في مستوى البنى  ثبت أّن الّترجمة: "بما يلي) Mel’čuk:1966ملتشوك (وهو ما يبيّنه . ّترجـمة اآللّيةال

        الّتركيبّية حصريّا، غالبا ما تكون ممتنعة؛ وكذلك، للحصول على ترجمة آلّية عالية الوفاء، يكون 

وأن تُوَضَع مناويل فهم  ،"بالّداللة"لّترجمة من الّضرورّي بطريقة أو بأخرى وصف الّداللة، بغاية أن ُتْكَفَل ا

 قادرة على تحقيق االنتقال العكسيّ ) تأليف(ومناويل إنشاء " داللة        نصّ "محّققة لالنتقال ) تحليل(

بالقيام على سبعة مستويات من الّلسان متراتبة " الّنصّ  - منوال المعنى"ولذلك تمّيز . 2"نصّ        داللة"

قول "هتّم كّل منها بضبط قواعد تقّنن العالقات اإلسناديّة وتحّدد كيفيات االنتقال من بنية بصورة دقيقة ي

        من المنجز الّتفسيرّي إلثبات نجاعته  وهو ما طّبقناه على عيّنات. إلى نظيراتها الممكنة" شارح

  الموسومة بأنّها لسانّية" القول الّشارح"ثّم عّرجنا على تحديد أهّم أنماط  .في وصف الّلسان العربيّ 

في المنجز " القول الّشارح"وقد تبّين لنا أّن  .وهي ما تهتّم الّنظريّة بدراستها لما تتمّيز به من اطّراد

إذ غالبا ما يعمد المفّسرون إلى معارفهم . الّتفسيرّي قّلما يصاغ باالعتماد على المعارف الّلسانّية الّصرف

أّما األّول : وذلك يرجع في تصّورنا لسببين. لسانّية - ن المعارف الوراالموسوعّية، وأكثرها يصّنف ضم

من منطوق اآلي  فيعود إلى طبيعة المقاصد الّتفسيريّة المتمثّلة في الّسعي إلى تعيين الّداللة المفهومة

صناعة " القول الّشارح"إذ ال يبحث المفّسر في كيفيات صناعة . القرآنّي وتغليبها على الجانب الّلسانيّ 

ــولهذا الّسبب يتمّيز إنتاجهم ل. تركيبّية منضبطة لقوانين واضحة المعالم بسمة " األقوال الّشارحة"ـــ

                                                 
1 « La paraphrase, en tant qu’une des manifestations de la synonymie, notamment, la synonymie des phrases 

complètes, est un des phénomènes les plus importants, voir le plus important, en langue ; elle constitue une 

partie centrale de la compétence linguistique. » Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et 

lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 1. 
2 « il s’avère que la traduction au niveau des structures syntaxiques, exclusivement, est souvent impossible ; 

aussi, pour obtenir une T.A. de haute fidélité, il est nécessaire d’une façon ou d’une autre de décrire la 

signification, afin d’assurer la traduction « par la signification », de créer des modèles de compréhension 

(analyse) réalisant le passage « texte signification » et des modèles d’expression (synthèse) capables d’effectuer le 

passage inverse « signification texte ». » Igor Mel’čuk:« linguistique et traduction automatique ». UNESCO, 

Paris. 7 juin 1966. p3. 



 

 

  بّولا190 ا 

وهو ال يعّد من العيوب إذا ما علمنا . عن طريق توّسعهم في اإلطناب واالستطراد" اإلضافات الّداللّية"

أّما الّسبب . ل الثّاني من الباب الثّانيأنّه يمكن تقنين ذلك لسانيّا، وهو ما سنعالجه الحقا في الفص

وهي المتمثّلة في أّن عمل المفّسر ينتهج . الثّاني وهو األهّم في نظرنا، فيعود إلى قضّية لسانّية باألساس

ــب" الّنصّ  - نظريّة المعنى"مّما تصطلح عليه  نهجا يقرب ــ ــالمنتج لـ" الّتحليل"ــ   . عرفانّية" أقوال شارحة"ــ

الق من الّنّص بما هو تمثيل صوتّي نهائّي يتجّسد في منطوق اآلي القرآنّي نحو فهم المعنى أي االنط

وهي مسألة وإن كانت . لسانّية ضروريّا - ولذلك يكون االعتماد على معارف ورا. بما هو تمثيل دالليّ 

      مّثل قسما هاّما مستبعدة عن اهتمام الّنظريّة بها في الّراهن لصعوبة دراستها دراسة صارمة؛ فإنّها ت

اّلذي تبني عليه " الّتحليل"ما يفرزه المنجز الّتفسيرّي يكون لبنة لالعتناء بجانب  ولعلّ . من مشروعها

نترك جانبا األقوال الّشارحة : "على تطبيقه عمليّا منوالها بناء نظريّا دون الجرءة" الّنصّ  - نظريّة المعنى"

  بكّل تأكيد، تمّثل هذه األخيرة أيضا، قسما... نى عجمة مجهوللسانّية، الّصالحة لتفسير مع - الورا

وفي أفضل األحوال يقع . 1."من الّسلوك الّلغوّي، ولكّنه سلوك خاّص جّدا ينصّب على الّلغة نفسها

إنّه من الجلّي أّن نمذجة كاملة لظاهرة : "تبرير إرجاء دراستها ألنّها تتطّلب بحثا متعّدد االختصاصات

      فمن ناحية : في االعتبار األقوال الّشارحة العرفانّية ارح يجب على حّد الّسواء أن تضعالقول الشّ 

في الخطاب، ومن ناحية أخرى فإّن الحدود بين القول الّشارح الّلغوّي والقول الّشارح  هي متواترة

بقا نمذجة الّنشاط أّما والحال أّن نمذجة القول الّشارح العرفانّي تفترض مس. العرفانّي ليست كتيمة

      . 2."في كلّيته، فإنّه ال يمكن إنجازها إّال في إطار بحث متعّدد االختصاصات العرفانّي للمتكّلم

           ولئن كانت المسألة ليست من صلب أهداف بحثنا المعلنة، فإنّنا سعينا ما أمكن إلى الّتعامل

       " القول الّشارح"إذ إّن استقراءنا . ئر البحثمن خالل ما نمارسه في سا مع الظّاهرة، ويبدو ذلك

  ".الّتحليل"في المنجز الّتفسيرّي ما هو إالّ ضرب من ضروب 

                                                 
1 « Nous laissons de côté les paraphrases métalinguistiques, qui servent à expliquer le sens d’une lexie 

inconnue… bien entendu, ces dernières font, elles aussi, partie du comportement langagier, mais d’un 

comportement assez spécial tourné vers le langage lui-même. » Igor Mel’čuk: « paraphrase et lexique: la 

théorie sens-texte et le dictionnaire explicatif et combinatoire ». 1992. p 13. 
2 « Il est clair qu’une modélisation complète du phénomène paraphrastique devrait également prendre en 

compte les paraphrases cognitives: d’une part, elles sont fréquentes dans le discours et, d’autre part, la frontière 

entre la paraphrase langagière et la paraphrase cognitive n’est pas étanche. Cependant, comme la modélisation 

de la paraphrase cognitive présuppose une modélisation de l’activité cognitive du locuteur dans sa totalité, elle 

ne pourra se faire que dans le cadre d’une recherche interdisciplinaire. » Jasmina Milićević: « modélisation 

sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 3. 
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    ،الّنظريّةبها تضبطه  على الّصورة الّتي " الوظائف المعجمّية"كما بيّـنّا في هذا الباب حدود جهاز 

ولذلك عمدنا بعد عرض أنواعها وتقّصي دقائقها  .من المنجز الّلسانّي العربيّ " القول الّشارح"في دراسة 

الّتي يتطلّبها " الوظائف المعجمّية"إلى استنباط جملة من " الّنصّ  - نظريّة المعنى"الثّابتة في أدبيّات 

رأينا أنّه من الّضرورّي استحداث و . في الّلسان العربيّ " القول الّشارح"البحث في وصف آليات صناعة 

ما من قيم العجمة  صالحة لتعيين الفروق اإلبالغّية بين استعماالت قيمة" قياسّيةوظائف معجمّية غير "

القياسّية المحّددة لنمط من األنماط تكون غير قادرة على وصف " الوظيفة المعجمّية"إذ إّن . الّداللّية

في ذلك  ّدعيولسنا ن. الظّاهرة الّداللّية بدقّة في مختلف استعماالتها الفعلّية في الّلسان المدروس

على كّل ما يحتاجه الّلسان من آليات واصفة للعالقات اإلسناديّة الّداللّية الجدولّية والّتركيبّية  اإلتيان

. فما أنجزناه هو مجّرد مثال على إمكان تحقيق ذلك". الوظائف المعجمّية"الّسياقّية المعتمدة على 

ــة تعريب الّتمثيل الّرمزّي لإلى معضلة هاّمة اعترضتنا سواء في محاول أيضا نشيرو  " الوظائف المعجمّية"ـــ

كما هو الّشأن في ألسنة  أو محاولة بناء مقترحاتنا؛ وهي صعوبة إيجاد نظام رمزّي دقيق وواضح المعالم

  .ولعّل هذه المسألة برّمتها في حاجة إلى بحث مستقّل يفرد لها في الّلسان العربيّ . أخرى

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

مّب اا  

  

 ّطرح"أّل اّي "اّا ا  ر   

ّّا ّا ّّا ّا ا  

 او  - ّا ّّا ّا 
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0: مّب اا ّ:  

في المنجز الّتفسيرّي، من خالل تحديد  "القول الّشارح"نخّصص هذا الباب للّنظر في أنماطّية 

- نظريّة المعنى"دراسة مسألة الّتكافؤ الّداللّي القولّي في صلب ويقتضي ذلك . معالم الّتكافؤ الجمليّ 

َعْرًضا من ناحية، وتقييما من ناحية أخرى في ضوء استقرائنا للمنجز الّتفسيرّي واستنباط ما يمكن " الّنصّ 

لين إلى فص وتنفيذا لذلك رأينا أن نفّرع الباب. استنباطه من قواعد مجّردة يتطلّبها وصف الّلسان العربيّ 

نتناول في أّولهما قواعد الّتكافؤ الّداللّي القولّي التّاّم كما استقّرت في آخر تحديث تّم في صلب : اثنين

         ).Milićević :2003ميلوزوفيتش (ونقصد بذلك اقتراحات ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"دراسات 

ومن ثّمة نعمل على نقدها نقدا . القوليّ  الّتكافؤ الّدالليّ  - كما نتناول في ثانيهما عرض أهّم قواعد شبه

  .تقييميّا في ضوء متطلّبات المنجز الّتفسيرّي وخصوصيات الّلسان العربيّ 

      وغايتنا تتمّثل في سبر ما تطرحه المسألتان من إشكاليات سيما عند تطبيق القواعد المذكورة 

        يلها أو إيجاد بديل لها اعتمادا في غالب األحيان إلى تعد وهو ما يدفع. على العربّية الفصيحة

في الّتراث الّلسانّي العملّي تحكمه " القول الّشارح"إذ إّن صياغة . على ما يفرزه الّنظر في المدّونة

وهما معضلتان موضوعيّتان . خصوصيات المقاصد من ناحية واعتماد الوجهة الّتحليلّية من جهة أخرى

          "الّنصّ  - نظريّة المعنى"في الّلسان العربّي من منظور " الّشارحالقول "في مقاربة  تمّثالن عائقا

ــمقتصرة على العناية بـ" األقوال الّشارحة العرفانّية"الّتي تتجّنب الخوض في تنميط  األقوال الّشارحة "ـ

انّي في هذه وعلى الّرغم من هذه العوائق فإنّه قد بدا لنا من الممكن أن نثري المنجز الّلس ".الّلغويّة

كما نقرؤه جوانب عّدة تصلح لتعديل ما استقّر من قواعد كي تكون  إذ إّن في المنجز الّتراثّي . المسألة

وعليه فقد درجنا في هذا الباب على تقديم مالحظاتنا ". القول الّشارح"أكثر كفاءة في مقاربة ظاهرة 

) Milićević:2003ميلوزوفيتش (قواعد على كّل مسألة في حينه، مستدركين على ما رأيناه نقصا في 

   ".القول الّشارح"رائدنا في ذلك ما تكشف عنه المدّونة الّتفسيريّة من إمكانيات في أسس صياغة 



 

 

 ّ بامّ196 ا 

وبان لنا أّن االقتصار على مناقشة القواعد العاّمة بالّصورة الّتي قّدمتها الباحثة وتعديلها أو االستعاضة 

  كما تبرزه مدّونة الّتفسير، " القول الّشارح"اّن ظذاته الشتمال مختلف مكفي في حّد عنها بغيرها ال ي

لذلك عملنا ما أمكن على صياغة قواعد تكافؤ قولّي وقواعد . بل يجب أن نتخطّاه إلى ما هو أدقّ 

          لنا الوقوف وتسّنى. تكافؤ قولّي فرعّية تنضوي تحت األنماط العاّمة الّتي انطلقنا منها - شبه

  .لى العشرات من القواعد الفرعّية الّتي يقتضيها الّلسان العربيّ ع



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا اّول .1

  

ّ ةا ا ّرح" أّا ّا"  ّّا  

ّج اإم وأم.  
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  .ّ ا اّول: 0.1

       ) Milićević:2003ميلوزوفيتش (نعرض في هذا الفصل األّول أهّم النّتائج الّتي وصلت إليها 

       مرّكزين على تناولها لقواعد الّتكافؤ الّداللّي التّاّم المتحّكمة " القول الّشارح"في دراستها لظاهرة 

منوال "في ضبط بعض معالم الّتمثيل الّداللّي واألسس الكافلة لالنتقال لمستوى الّتمثيل الّتركيبّي من 

في ضوء خصائص " القول الّشارح"ا تنميط ؛ عاملين على أن يتخّلل العرض نقاش لقضاي"الّنصّ  - المعنى

إلى أّن تناول هذه الجوانب في فقرات  مع اإلشارة. الّلسان العربّي الّداللّية والّتركيبّية والّصرفّية والبالغّية

في غالب  بل نرى. ألنّه في الحقيقة ال يمكن الفصل بينها. تفرد لكّل منها ليس إالّ مسألة منهجّية صرفا

لّتمثيل لبعض القضايا في الفقرات التّالية أنّنا نمزج بين مسائل الّداللة والّتركيب والّصرف األحيان عند ا

، "الّنصّ  - منوال المعنى"ويعود ذلك إلى طبيعة التّنافذ بين المسائل الّتي يفرضها . ومعالم الخطاب

المحّققة لالنتقال  خاّصة عند الحديث عن قواعد الّتكافؤ؛ وذلك على اعتبار أّن القواعد هي الوسيلة

إلى الّتمثيل الّصوتّي مرورا بسائر مستويات الّتمثيل البينّية المحصورة بين المعنى  من الّتمثيل الّدالليّ 

  .والّنصّ 

 1"دالليّ  تكافؤ"، قواعد )Milićević:2003ميلوزوفيتش (تحكم البنية الّداللّية للسان ما حسب 

، وقواعد 3"اإلبالغيّ  - الّتكافؤ الّدالليّ "، وقواعد 2"القوليّ  - الّتكافؤ الّدالليّ "متنّوعة منها قواعد 

    أّن الباحثة، تهمل دراسة الّنوع الثّالث وتجدر اإلشارة في هذا المقام. 4"البالغيّ  - الّتكافؤ الّدالليّ "

 - إلى حّد اآلن، لم تدرس البنية البالغّية بجّد في إطار نظريّة المعنى: "من قواعد الّتكافؤ المذكورة

                                                 
1 équivalence sémantique. 
2 équivalence sémantico-propositionnelle. 
3 équivalence sémantico- communicative. 
4
 équivalence sémantico- rhétorique. 
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ونحن ال يمكننا أن ننجز ذلك في هذه األطروحة، وسنقتصر على مالحظات عاّمة تتعّلق بدور . الّنصّ 

 ولذلك سنعمل طيلة هذا الفصل. 1."هذه البنية المكّونة للّتمثيل الّداللّي في صياغة األقوال الّشارحة

على اإلشارة إلى ما يمكن أن يضيفه الّتراث الّلسانّي العربّي لهذه المسألة في إطار محاولتنا تعديل 

من جهة " الّنصّ  - المعنى"أنماط الّتكافؤ القولّي بما يناسب العربّية من جهة؛ وما فيه تطوير للسانيات 

  .ثانية

  

  

                                                 
1 « Jusqu'a présent, la SRhét n'a pas été sérieusement étudiée dans le cadre de la TST. Nous ne pouvons le faire 

non plus dans cette thèse et nous limitons à des observations générales concernant le rôle de cette structure 

constituante de la RSém dans le paraphrasage.». Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et 

lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p25. 
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 . ا اّّ وأطّ اّ ا ّّ ا اّّي: 1.1

    ويتمثّل ذلك . ، العالقات الّداللّية لملفوظ ما"الّنصّ  - منوال المعنى"يحصر الّتمثيل الّداللّي من 

       في ضبط الّلسانّي لشبكة تصف مختلف العالقات الّداللّية الّتي تنشئها الكلمة المعنّية بالّدراسة

وتترّكب الّشبكة . مع غيرها من المكّونات المفترض أن تتعالق معها في الجملة عند العقد والّتركيب

مع ضرورة أن ال تجمع العقدة الواحدة بين معنيين اثنين؛ ومن أسهم  تحّدد بها المعاني، دٍ قَ من عُ  الّداللّية

ويتمّيز تشكيل الّشبكة . تربط بين عقد المعاني، وتحّدد عالقات اإلسناد الّداللّي العميق فيما بينها

        المفردات المكّونة للملفوظ وذلك بوصف أّن خطّّية تنظيم. الّداللّية بأنّه غير منتظم انتظاما خطّيّا

     في مستويات أعلى بداية  وإنّما تظهر. في هذا المستوى من الّلسان المغرق في الّتجريد ال تظهر

كما يهتّم في باب . من الّتمثيل الّتركيبّي، اّلذي يحّدد صناعيّا ضوابط اإلسناد واإلعراب في الكالم

  :واصفين لّلغةالّتمثيل الّداللّي بتعيين مجالين 

ويكون ذلك . أّولهما البنية الّداللّية الّتي يحّدد فيها معنى القول أو الموضوع الخاّص بالحديث

يقع  )فـ(المعنى دّخن: "بما يلي) Mel’čuk:2015ملتشوك (بتفكيك الملفوظ تفكيكا دالليّا يعّبر عنه 

           تستجيب لعدد من الّشروط؛  الّتي - ]ب د[=أي ببنيته الّداللّية  - تمثيله بتعريفه المعجميّ 

، اّلذي ينّفذ بشروط معان معجمّية أخرى أبسط "م"على األخّص، يجب أن تكون تفكيكا دالليّا للمعنى 

ويكون ذلك بضبط سلسلة من العالقات مرّمزة ما أمكن ترميزا رياضيّا يأخذ داللة . 1".")فـ(دّخن "من 

أي إّن ما يهتّم به هو البنية المنطقّية الّدالليّة . ى ضوابط الّتركيبإل الملفوظ بعين االعتبار دون الّنظر

                                                 
1
 «The meaning of SMOKE(V) is represented by its lexicographic definition - that is, its Semantic Structure [= 

SemS] - which satisfies a number of conditions; in particular, it must be a semantic decomposition of the 

meaning ‘L’, carried out in terms of other lexical meanings simpler than ‘smoke(V)’ » Igor Mel’čuk: «Semantics 

from meaning to text. Volume 3». Studies in language companion series 168. John Benjamins Publishing 

Company. Amsterdam / Philadelphia. 2015. P 16. 
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أي بتحديد معنى المدخل من خالل عناصر . للمداخل 1"الّتعريفات المعاجمّية"للملفوظ بما يضاهي 

تحليلّية للمعانم، وضبط العالقات الّتعالقّية الكامنة في العجمة المدروسة سواء ما تعّلق منها 

ما سنكّثف استعماله في تناولنا لقواعد  وهو. باالستبداالت الجدولّية أو اإلسنادات الحملّية الّسياقّية

أشرنا     وهنا يقع توظيف معادالت الوظائف المعجمّية الّتي . فقرات هذا الفصلالّتكافؤ الّداللّي في 

الّتفكيكات : "كما يلي) Mel’čukملتشوك (وهو ما يصفه . في الفصل الّرابع من الباب الّسابقلها 

لّي يقوم وهو ما يعني أّن الّتفكيك الّدال. 2."الّترادف] أي[الّداللّية محكومة بالّتكافؤ القولّي الّشارح 

على الوظائف  المبنيّ " القولّي الّشارح"على الّنظر في العالقات الّترادفّية المسّيرة بمبدإ الّتكافؤ 

. ويتّم ذلك بإبراز عناصر الّداللة الفرديّة لكّل مدخل من المداخل المعجمّية محّل الّدرس. المعجمّية

الخاّص " المعجم الّتفسيرّي العامليّ "بها في ويعّبر عنها بلغة رمزيّة تضبط العجمة برقم يحيل على ترتي

والمحدث ) حا(والحادث ) ح(، وتحّدد عالقاتها الّتركيبّية الممكنة بتعيين الحدث 3بالّلسان المدروس

إن اقتضى األمر، ويشار في نفس الوقت إلى نوع الّتعالق الّتركيبّي المقصود بواسطة أسهم تربط ) مح(

ام تحيل إلى المحّل الحملّي اّلذي يشغله الفاعل المعنّي عند العقد بين العقد وتكون موسومة بأرق

  .والّتركيب

 -  الّتكافؤات"وإن اقتضى األمر قواعد  ،5القولّية -  قواعد الّتكافؤات 4وثانيهما يتمّثل في شكلنة

رها الباحثة الّتي تعتب 8"المرجعّية -  الّتكافؤات"وقواعد  7"البالغّية -  الّتكافؤات"وقواعد  6"اإلبالغّية

وذلك باعتماد خطاطات تبنى . ببنية الّتمثيل الّدالليّ  9ى حافّةنً بُـ  )Milićević: 25-17 .2003ميلوزوفيتش (

من  المنطلق الّداللّية، وما يكافئهافي مشّجرات محتوية على مقّومات الّنّص  تبنى بناء رمزيّا تتمثّل

                                                 
1 Les définitions lexicographiques. 
2 «Semantic decompositions are controlled by paraphrastic equivalences (=°synonymy).». Igor Mel’čuk: 

«semantics and the lexicon in modern linguistics». 2000. p 15. 
اوز الّترقيم بالكيفّية الّصارمة الّتي يقتضيها الوّصف خاّص بالّلسان العربّي، نعمد في الغالب على تج" معجم تفسيرّي عامليّ "ننّبه إلى أنّنا في غياب   3

، وفيما يتعّلق بالّتعريفات المعاجمّية للعجمات الموظّفة في تقّصي الظّواهر الّلسانّية المتعّلقة باألقوال الّشارحة "الّنصّ  - نظريّة المعنى"الّلسانّي بمنهاج 

  ".لسان العرب"نعتمد كّلّيا على معجم 
4 formalisation. 
5 équivalences propositionnelles. 
6 équivalences communicatives. 
7 équivalences rhétoriques. 
8 équivalences référentielles. 
9 structures périphériques. 
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  . ممكنة يسمح بها الّلسان المعنّي بالّدرس" أقوال شارحة"مشّجرات 

وفي إطار تتّبعنا ألنماطّية الّتمثيل الّداللّي ننظر في المنجز الّتفسيرّي مستقين منه األمثلة المحّققة 

مرفقين ذلك بنقد للعالقات ). Milićević:2003ميلوزوفيتش (في أطروحة  لألنماط العاّمة المتناولة

  ما وصلت إليه الباحثة بما يناسب الّلسان العربّي  وأنظمة تعالقها، ساعين ما أمكن إلى تعديلالّداللّية 

من ناحية؛ وجاهدين من جهة أخرى الستنباط قواعد تكافؤ داللّي قولّي جديدة من المنجز الّتفسيرّي 

  .الّتراثيّ 

1.1.1 :ّّا ّا ّّا ّا ا .  

      القولّي التّاّم الّداللّي من قواعد الّتكافؤ  منذ نشأتها عددا هاّما" الّنصّ  - المعنىنظريّة "ضبطت 

اهتماماتنا في هذه الّدراسة  بما ال يمكن المرور عليه في هذا البحث، عالوة على أنّنا نزعم أنّه ليس من

      على تقليب الّرأي لذا سنقتصر في هذا البحث. أو التّأريخ لها" القول الّشارح"كّل قواعد  حصر

في البعض من آخر ما وصلنا وأمكننا االّطالع عليه من هذه المسألة، وهو القواعد الواردة في أطروحة 

القول "وما اختيارنا لها إّال لجّدتها ولما أضافته لدراسة ). Milićević: 2003. -127174ميلوزوفيتش (

  وغرضنا من استعراضها كما أسلفنا هو غاية نقديّة، نروم ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"في صلب " الّشارح

. من جهة" القول الّشارح"من خاللها مواكبة الّراهن العرفانّي والبحث عن الّدفع قدما بمعالجة قضايا 

ومن جهة أخرى البحث عن تأصيل المسألة وكشف إسهامات الموروث الّلسانّي العملّي من خالل 

لوقوف على حقيقة الّتفكير الّلسانّي العربّي واكتشاف آليات اشتغاله على هذه الظّاهرة استنطاق منجزه ل

  .الّلسانّية

لذا ننقد في هذه المرحلة من البحث قواعد الّتكافؤ الّداللّي التّاّم الخاّصة بالّنمط األّول من أنماط 

على آلية  المبنيّ " لقول الّشارحا"وهو ). Milićević :2003ميلوزوفيتش (كما تصّورته " القول الّشارح"

أّن هذا الّنمط يحتاج إلى تدقيق بتعديله  وتتمثّل غايتنا من ذلك في إثبات. القولّي التّامّ الّداللّي الّتكافؤ 

من قبيل  ونعّد ذلك. أحيانا وبوضع قواعد جديدة أحيانا أخرى؛ مستنيرين في ذلك بالمنجز الّتفسيريّ 

بالّتركيز ما أمكن على الجزئيّات والّتفاصيل، سيما وهي الّتي " القول الّشارح"تعميق البحث في ظاهرة 

غزارة اإلشكاالت ": الّتي تصّرح بذلك فتقول) Milićević:2003ميلوزوفيتش (مثّلت العائق في أطروحة 

وفي وضع كهذا تكون . احدة بل الكثيرالّلسانّية وكثافة تعقيداتها تجعل من حّلها ال يتطّلب أطروحة و 

وإّما أن يطرح المشكل . فإّما أن يكتفي بإشكاليات نوعّية ومعالجتها بالّتفصيل: للباحث استراتيجيّتان
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على الّرغم من أنّه مالئم - وبالّنسبة لنا، بما أّن اإلطار الّنظرّي المتبّنى . بصورة عاّمة مضّحيا بالّتفاصيل

كي يقدر على أن يكون قاعدة  كفاية في كّل مظاهره   ليس متطّورا - لّشارحبخاّصة لدراسة القول ا

يفرض الّسبيل الثّاني ] لذا... [لدراسة مفّصلة لمختلف الظّواهر الّلسانّية ذات العالقة بالقول الّشارح

الّنوع  ونعتقد أّن دراسة من هذا. نفسه، أي دراسة القول الّشارح دراسة أفقّية عوضا عن الّدراسة العميقة

 وبناء على هذا . 1"قادرة على فتح آفاق المشكل، ضروريّة في الحالة الّراهنة للمعارف بهذه المسألة

الممكنة من خالل استنطاق " القول الّشارح"فإّن عملنا سيجازف بمحاولة استكشاف أدّق تفاصيل 

من قبل  الموضوعة 2الّدالليّ وبذلك نعمل على إعادة صياغة بعض قواعد الّتكافؤ . المنجز الّتراثيّ 

، مشتّقين "القول الّشارح"لتكون أكثر تجريدا وقابلّية الشتمال أنماط  )Milićević:2003ميلوزوفيتش (

  . بما يناسب الّلسان العربيّ " ل الّشارحةااألقو "منها قواعد فرعّية تحّدد أنواعا جديدة من أنواع بناء 

1.1.1.1 : ّا ا/  الاّدا:  

     المتكافئة تكافؤا تاّما " األقوال الّشارحة"االختزال، آلية من آليات إنتاج / تمثّل قواعد الّتوسعة

ويستند في ذلك إلى تفكيك عجمة ما من عجمات المقول الّنحوّي . من حيث الّداللة المعجمّية

تحّقق هذه القواعد تعويض : "ا يليبم )Milićević:2003ميلوزوفيتش (وهو ما تعّبر عنه . تفكيكا دالليّا

أي إّن استعمال . 3".بنمط المعانم الّتي تمثّل تفكيكها الّداللّي، والعكس بالعكس) ع(مدلول العجمة 

من البدائل الجدولّية لتلك العجمة ذاتها  هذه اآللية يتمثّل في جعل الّتفكيك الّداللّي لعجمة ما بديال

                                                 
1 « Le nombre et la complexité des problèmes impliques sont tels que leur résolution nécessiterait non pas une 

seule, mais plusieurs thèses. Dans une telle situation, deux stratégies s'offrent au chercheur : soit se limiter a 

quelques questions spécifiques et les traiter en détail, soit offrir une vue d'ensemble sur le problème, en 

sacrifiant ainsi les détails. Pour nous, étant donne que le cadre théorique adopté, bien que singulièrement 

propice a l'étude de la paraphrase, n'est pourtant pas suffisamment développé dans tous ses aspects pour 

pouvoir servir de base d'une étude détaillée de divers phénomènes langagiers ayant trait a la paraphrase: la 

seconde voie, c'est-a-dire une étude en largeur, plutôt qu'en profondeur, du problème de la paraphrase, 

s'impose. Nous croyons qu'une étude de ce type — qui devra permettre une mise en perspective du problème 

— est indispensable dans l'état actuel de connaissances en la matière ». Jasmina Milićević: « modélisation 

sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. P5. 
            القولّي على أهّميتها، وذلك من باب عدم اإلثقال على العمل، نقتصر في هذا البحث على عرض ومناقشة بعض قواعد الّتكافؤ الّدالليّ  2

ولعّل هذا العمل يمّثل لبنة لبحوث مستقبلّية تهتّم . حتاج إلى أكثر من أطروحةي) Milićević:2003ميلوزوفيتش (إذ ما تطرحه إشكاليات قواعد 

  .بالموضوع
3 « Ces règles effectuent la substitution du signifié d’une lexie L par la configuration de sémantèmes qui 

représente sa décomposition sémantique, et vice versa. ». Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, 

syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 127. 
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أّما في حالة االختزال فإنّه يقع تعويض . المنطلق في حالة الّتوسعةللملفوظ " قول شارح"عند تكوين 

ومثال ذلك عالقة الّتمثيل . العنصر الّلغوّي المترّكب من تفكيك داللّي ما بالعجمة المكافئة له دالليّا

نت شخص زوج ب(بالّتفكيك الّداللّي لمعنى المصاهرة في الّتمثيل الّداللّي، وهو ) ِصْهرٌ (الّداللّي للعجمة 

  :؛ هذه العالقة الّتي تحّققها القاعدة المجّردة)ما

  )]زوج بنت س( ≡) صهر س[(   :أ - )36

وقبل تناول مختلف قواعد الّتكافؤ الّداللّي التّام الّتي . هذه القاعدة الّتي سندرسها في الفقرة الموالية

    ّتمثيل المعتمد سواء كان خطّيّا عرضا ونقدا وتعديال، تجدر اإلشارة إلى أّن ال اخترنا االشتغال عليها

وأنّه ال فرق بين كال الطّريقتين ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"أو مشّجرا، اتّبعنا فيه ما استقّر تداوله في أدبيّات 

  :ونضرب لهذا المثل التّالي. للمعنى المنطلق" قوال شارحا"عالوة على أّن الّتمثيل نفسه يعّد . في الّتمثيل

﴿    :أ - ) 37             ﴾ 84/ طه.  

  .أسرعت إليك ربّي لترضى   :ب -   

  .سارعت إليك ربّي لتزداد عّني رضا   :ت -        

  )).ز(ألجل ) ص( ــلـ) س(أسرع (   :ث -     

للمعنى ممثّلة " األقوال الّشارحة"من  من هذه الّسلسلة) أ - 37(نعتبر أّن اآلية الواردة في المثال 

لذلك المعنى، " أقواال شارحة"صيغت لتكون ) ث - 37(و) ت - 37(و) ب - 37(وأّن األمثلة . المنطلق

. وإن بألفاظ وصيغ وتراكيب مختلفة؛ أو رموز مختلفة) ق د(ألنّها تعيد صياغة نفس القيمة الّداللّية 

       )Mel’čukملتشوك (طالح في اص" 1الّلسانيات"سواء استعملنا فيها عبارات لغويّة طبيعّية تابعة لـ

وهو ) ث - 37(أو استعضنا عن مفردات الّلغة الطّبيعّية وأنساقها الكتابّية بمتغّيرات كما يبدو في المثال 

  ".2الّلسانيات"ترميز يتبع ما يصطلح عليه واضع الّنظريّة بـ

  )س     زوج( ≡ )س   (اة : 1.1.1.1.1

الّتكافؤ الّداللّي التّاّم لتمثيل المالفيظ من حيث قيمها الّداللّية يصلح هذا الّنمط من قواعد 

    ".المعجم الّتفسيرّي العامليّ "كما يرد في    ويتّم ذلك بإبدال عجمة ما بتعريفها المعجميّ . المتكافئة

العجمة وتتدّخل الوظائف المعجمّية الجدولّية الموظّفة في تعيين العالقات بين . أي بتفكيكها الّدالليّ 
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في تحديد شبكتين من العالقات ...) ترادف، تضاّد، تضّمن(وتفكيكها الّداللّي من حيث طبيعتها 

     ونمّثل للقاعدة . الّداللّية المتكافئة من حيث القيمة، والمختلفة من حيث الّتوسعة واالختزال

  :بالمشّجر الّداللّي التّالي)] زوج بنت س( ≡) صهر س[(

  

  

          ونالحظ أّن الّتمثيل الّداللّي للمعنى بهذين المشّجرين الّدالليين يمّكن من تحقيق االنتقال

" األقوال الّشارحة"ويحّدد مسبقا بنى . من مستوى الّتمثيل الّداللّي إلى مستوى الّتمثيل الّتركيبّي العميق

ونمثّل الشتغال هذه القاعدة وتحقيقها . نها مستعمل الّلسان ما يفي بمقاصدهالممكنة الّتي يختار م

 لالنتقال من الّتمثيل الّداللّي للبنيتين الّدالليّتين المذكورتين إلى تمثيل تركيبّي للبنية الّتركيبّية العميقة

  :التّالية للمعنى المنطلق بالّترسيمة" القول الّشارح"المناسبة الّتي تمثّل نمطا من أنماط 

  

  

  

  

  

  

  

وهو ) صهر(إّال أّن الّنظر في مدّونة الّتفسير يجلي اختالفات في مستوى الّتفكيك الّداللّي للعجمة 

المحّققة لالنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق ما يدعو إلى تفريع هذه القاعدة العاّمة 

على خصوصيات العربّية من ناحية، ويبرز ثراء اإلمكانيات  في الّلسان العربّي بما يسمح بالمحافظة

  :في الجدول التّالي )صهر(وتمحيصا للمسألة نورد هذه العيّنة من الّتفاسير للعجمة . اإلبدالّية فيها

 

 )زوج بنت س( ≡) صهر س(تمثيل داللّي للمتكافئة : 31الّترسيمة 

 )س(

2 

 بنت °  زوج  صهر

≡ 
2 

° 

 ° )س( °

2 
° 

فيما بينها، واالنتقال المكافئ بين الّتمثيل  االنتقال بالّتوسعة واالختزال بين المتكافئات الّداللّية: 32الّترسيمة 

 )زوج بنت س( ≡) صهر س: (العميق الخاّص بالقاعدة الّداللّي والّتمثيل الّتركيبيّ 

 )س( صهر )س( 2

 صهر

 بنت )س(
≡ 

  ع. ت. ت  د. ت
  زوج 

 أو

 1د . ب

 2د . ب

° 

° ° 

° 

2 
° 

2 ° 

° 

II 
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  عيّنة من الّتفاسير المنجزة  اآلية حاملة المعنى المنطلق

 

 

﴿           

               

             ﴾ 

  .54/ الفرقان

  1.".وهي قرابة بالّزواج: مصاهرة –صهر : المعنى"

"﴿             ﴾ : أي ذكرًا وأنثى أي نسبًا ينسب إليه، وصهرًا يصهر إليه

  2.".أي يتزوج منه

  3.".وقيل الصهر المتزوّج بنت الّرجل أو أخته. والصهر خلطة تشبه القرابة"

"﴿            ﴾  ،فهو في ابتداء أمره ولد نسيب، ثّم يتزوّج فيصير صهرا

  4.".وأختان وقراباتثّم يصير له أصهار 

 :عيّنة من تفاسير اآلية: 14الجدول 

﴿            ﴾ 54/ الفرقان.  

في الّلسان العربّي يّتخذ أنماطا ) صهر(ما يستخلص من هذه العيّنة هو أّن الّتفكيك الّداللّي للعجمة 

    هذه العيّنة تلك األنماط الواردة بونحصر . متعّددة تختلف باختالف رؤية المفّسر آلليات تفكيك المعنى

  :الّترسيمة التّاليةفي 

  

  
  

  

 

االختزال المتمثّلة في المتكافئة /هذا يعني أّن الّنمط المجّرد المذكور آنفا، الخاّص بقاعدة االّتساع 

  :يّتخذ في الّلسان العربّي خمسة أشكال من الّنظائر الّتكافئّية هي التّالية)] زوج بنت س( ≡) صهر س[(

                                                 
  .684ص . 1ج". معجم ألفاظ القرآن الكريم: "وآخرون) إبراهيم(مدكور  1
  .482ص . 3ج ". أيسر الّتفاسير لكالم العلّي الكبير: "الجزائريّ  2
  .491ص . 7ج ". الّتبيان في تفسير القرآن: "الّطوسيّ  3
  .315ص . 10ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 4

 صهر

 الـختن المتزّوج أخت الّرجل المتزّوج بنت الّرجل يتزّوج منه قرابة بالّزواج

 عّينة من إمكانيات تفكيك المعنى في المنجز الّتفسيريّ : 33الّترسيمة 
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          ومن المنطقّي أن تنعكس هذه الّسلسلة من القواعد الفرعّية على تحديد أنماط من االنتقال

أي إّن وصف المنجز من األقوال الّشارحة . من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق أو العكس

    مختلفة من حيث عالقات العجمات المكّونة للمعنى  2والّتشجير 1مةيّتخذ وجوبا أنماطا من العجم

من عالقات بين مكافئات تلك العجمات في مستوى الّتمثيل  في مستوى الّتمثيل الّداللّي وما يناظرها

ومرّد ذلك إلى خصائص . الّتركيبّي العميق من ناحية؛ ومختلفة أيضا من حيث آليات العقد الّتركيبيّ 

  :وهو ما نمّثل له بما يلي. إلعرابّي اّلذي يحصر سلوك العجمة الواحدة عند العقد والتّركيبالجدول ا

  

في العجمات وتوّجه سلوكها الّلسانّي عند العقد  فالخصائص اإلعرابّية كما يضبطها الجدول تتحّكم

) 3(من ذلك على سبيل المثال الّتعدية المباشرة مع بعض العجمات في القواعد الفرعّية . والّتركيب

  ).2(و) 1(في القاعدتين الفرعيّتين الباقيتين  البعض اآلخر، وضرورة الّتعدية بحرف مع )5(و) 4(و

                                                 
1 Lexicalisation. 
2 L’arborisation. 

 الّتكافئّية في المنجز الّتفسيريّ  االختزال/ نظائر قاعدة االّتساع : 34الّترسيمة 

 )زوج بنت س( ≡) صهر س(

  )قريب س بالّزواج( ≡) صهر س(

  )يتزّوج من س( ≡) صهر س(

  )زوج بنت س( ≡) صهر س(

  )زوج أخت س( ≡) صهر س(

 )ختن س( ≡) صهر س(

  العجمة من حيث الّتعالق اإلسناديّ  جدول إعرابّي يحصر سلوك : 35الّترسيمة 

 

  1= ك

  ا س بـ ا. 1

  ف من س. 2

  ا ا س.  3

  ا ا س. 4

  ا س. 5
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  ).ي        س|| ي،  ن     أن  اض    س( ≡ )ي      س(اة : 2.1.1.1.1

      بتعويض العجمة المعنّية بالوصف) Milićević:2003ميلوزوفيتش (تشتغل هذه القاعدة حسب 

 في الّتمثيل الّداللّي بما يمّثل تفكيكا دالليّا لها في حالة الّتوسعة، أو بتعويض الّتفكيك الّداللّي الكائن

     وبذلك تمّثل هذه القاعدة فعال آلية . في الّتمثيل الّداللّي بالعجمة المكافئة لها في حالة االختزال

        ل الموصوف مع بدائل داللّية جدولّيةمن حيث اشتراك المدخ "القول الّشارح"من آليات إنتاج 

في تحقيق شروط إنتاج مشّجرين  وكما تصدق القاعدة. في الّتعبير عن نفس المعنى بطرق مختلفة

       2"عبارة تحليلّية"في حالة الّتكثيف الّداللّي أو  1"عبارة تأليفّية"دالليين متكافئي الّداللة باستعمال 

لّي؛ فإنّها تصدق أيضا في تحقيق االنتقال بين مستويي الّتمثيل الّداللّي والّتمثيل في حالة الّتفكيك الّدال

  :وتمثّل الباحثة لذلك بالّسلسلة التّالية". النصّ  - منوال المعنى"الّتركيبّي العميق من 

38) - a : depuis qu’il est absent de Montréal…   ≡ 

      - b : depuis qu’il ne se trouve pas à Montréal… 

من الّسلسلة تمثّل تفكيكا دالليّا للعجمة  )b38-(في المثال الثّاني ) ne se trouve pas(فالعبارة 

)absent (في المثال األّول )-a83 .(أن يحّل  وهما بديالن جدوليّان متكافئان تكافؤا دالليّا تاّما يمكن

ــوما المقصود ب. الّتركيبّي دون تحوير في الّداللةأحدهما محّل اآلخر في الّسياق  " االختزال/ الّتوسعة"ـــ

       .إّال الجانب الّشكلّي من حيث كثرة الوحدات الّلغويّة المكّونة للعبارة، وخلّو العجمة من الّتعّدد

  :وهو ما تمثّله الّترسيمة التّالية

  

/ إّال أّن المنجز الّتفسيرّي يبّين أّن قاعدة الّتكافؤ القولّي التّاّم هذه؛ المندرجة ضمن نمط الّتوسعة

                                                 
1 expression synthétique. 
2 expression analytique. 

2  

censé 

se trouver 

≡ 

1 

)x( 

 )y ( 

س غائب عن : (تمثيل داللّي لالنتقال من بنية داللّية مختزلة إلى أخرى موّسعة خاّصة بالقاعدة: 36الّترسيمة 

 )Milićević:2003ميلوزوفيتش ) (س ال يوجد بـــــ ي||س من المفترض أن يوجد بمكان ي، ( ≡) ي

° 

° ° 

° 

ne se trouve pas ° 

 )y ( ° 

1 

2  

absent ° 

° )x( 
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  :في أطروحتها بالعالقة التّالية) Milićević:2003 .128ميلوزوفيتش (االختزال العادّي؛ والّتي تمّثل لها 

  )]ي ــــس ال يوجد بـ|| س من المفترض أن يوجد بمكان ي، ( ≡) س غائب عن ي: [(أ - ) 39

بسبب العمومّية المفرطة جريا ) غ،ي،ب(ال تسمح بتغطية ما يمكن لّلسان العربّي إنتاجه من الجذر 

متمثّلة وهو األمر اّلذي يمكن أن يفقد الّتقعيد غايته ال. وراء الّتقعيد والتزاما بمقاييس صناعة الحدود

لذا نرى . حصرا في إخضاع الّلسان الطّبيعّي لنسق يصلح لتفكيكه وبنائه بطريقة تّتسم باالطّراد والّصرامة

 من الّضرورّي استحداث قواعد فرعّية تتّم هذا الّنمط إذ تمّكن من الّسيطرة على دقائق الّداللة، نبنيها

ة من المدّونة قصد االستقراء فاستنباط قواعد وتحقيقا لذلك نورد هذه العيّن. على المنجز الّتفسيريّ 

  :تكافؤ قولّي تاّم جديدة منها

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية  المعنى

: 1المعنى 

  يذكره بالّسوء 

  :في غيبته

﴿          

    ﴾12/ الحجرات.  

  

 ذكرك أخاك: "ما الغيبة؟ قال قيل يا رسول الّله،... فيه نهي عن الغيبة"

  1".بما يكره

  2.".وإن كان فيه الّسوء الغيبة أن يذكر اإلنسان من خلفه بسوء"

  3.".ال يذكر أحدكم من أخيه شيئا هو فيه، ويكره سماعه"

وال يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب، ما يكره المقول فيه ذلك : يقول"

  4.".له في وجهه أن يقال

: 2المعنى 

  :خافية: غائبة
﴿          " أخبر تعالى بأنّه عالم غيب الّسماوات واألرض، وأنّه عالم الغيب

  5.".وما من شيء يعني... ما غاب عن العباد وما شاهدوه والّشهادة وهو

                                                 
  .159- 158ص . 13ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 1
  .37ص . 5ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 2
  .275ص . 5ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 3
  .376ص . 21ج ". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 4
  .429ص . 10ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 5
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      ﴾الّنمل /

75.  

إّال في كتاب  والخفاءغائبة للمبالغة، أي ما من شيء في غاية الغيب "

  1.".وفي مكنون علمه، ال إله إال هو عند اهللا

وما من مكتوم سّر، وخفّي أمر، يغيب عن أبصار : يقول تعالى ذكره"

﴿في الّسماء واألرض،  النّاظرين       ﴾ . وهو أّم الكتاب اّلذي

يوم أثبت ربّنا فيه كّل ما هو كائن، من لدن ابتدأ خلق خلقه إلى 

  2.".القيامة

: 3المعنى 

جمع : غائبين

  :غائب

  

﴿          

          

    ﴾األعراف /

7.  

من قليل  لوابما قالوا، وبما عم أنّه تعالى يخبر عباده يوم القيامة: يعني

ال يغيب عنه  وكثير وجليل وحقير؛ ألنّه تعالى شهيد على كّل شيء،

  3.".شيء

       ومن أرسلتهم إليهم بيقين علم  فلنخبر الّرسل: يقول تعالى ذكره"

  4".في الّدنيا فيما كنت أمرتهم به، وفيما كنت نهيتهم عنه بما عملوا

فلنسردّن عليهم أعمالهم : أي. اآلية وعيد من اهللا عّز وجّل لجميع العالم"

﴿قّصة قّصة    ﴾ بحقيقة ويقين : أي﴿          ﴾.".5   

  ﴾.".5   

﴿           

       

من سائر  ما غابأخطأه بصري، فال أراه وقد حضر، أم هو غائب في"

  6".أجناس الخلق فلم يحضر ؟

  7".من الغائبين بل كان وقوله أم كان من الغائبين، معناه"

                                                 
  .258ص. 4ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 1
  .116ص. 18ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 2
  .260ص . 6ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 3
  .65ص. 10ج". لقرآنجامع البيان عن تأويل آي ا: "الطّبري 4
  .8ص. 3ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 5
  .32ص. 18ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 6
  .113ص . 4ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 7
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     ﴾ 

  .20/ الّنمل

  1".أي بل كان من الغائبين"

  2".أخطأه بصري من الطّير، أم غاب فلم يحضر؟"

: 4المعنى 

: غيابة الجبّ 

  :قعره

﴿           

    ﴾10/ يوسف.  

  3.".الغيابة كّل ما غَاب أو غَيََّب عنك شيئا"

  4.".بيت المقدس وهي بئر: غيابة الجّب وهو أسفله"

  5.".البئر الّتي لم تطو" الجبّ "ما غاب عنك، و" الغيابة""

  6.".وألقوه في قعر الجّب، حيث يغيب خبره: يقول"

  : 5المعنى 

ما خفي 

  :واستتر

  

﴿      

     ﴾3/ البقرة.  

  

من أمر  ما غاب عنهم مّما أخبرهم به النّبيّ : بالغيب: ومعنى قوله

  7".الغيب والّنشور والقيامة وكّل ما غاب عنهم مّما أنبأهم به فهو غيب

يؤمنون بالّله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وجنّته ": يؤمنون بالغيب"

... وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت والبعث، فهذا غيب كّله

... القرآن: الغيب... ىبما جاء منه، يعني من الّله تعال": بالغيب"

  8.".بالقدر" : بالغيب"

"﴿     ﴾ يصّدقون بما غاب ... يصّدقون، إذا غابوا وخلوا: معناه

9.".عنهم مّما أخبرت به الّشرائع
  

آمنوا بالجّنة والنّار والبعث بعد الموت وبيوم القيامة، وكّل هذا :قال"

                                                 
  .11ص . 4ج ". أيسر الّتفاسير لكالم العلّي الكبير: "أبو بكر الجزائريّ  1
  .399ص . 10ج ". تفسير القرآن العظيم" :ابن كثير 2
  .94- 93ص .3ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 3
  .17ص . 8ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 4
  .312ص . 3ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 5
  .21- 20ص . 13ج ". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 6
  .72 - 70ص . 1ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 7
  .97- 96ص . 1ج. اختصار وتحقيق أحمد محّمد شاكر". عمدة الّتفسير: "ابن كثير 8
  .183ص .1ج". في تفسير القرآن الجواهر الحسان: "الثّعالبي 9
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وقيل آمنوا باهللا ومالئكته ورسله واليوم اآلخر وجنّته وناره ولقائه، ... غيب

وأصل الغيب كّل ما غاب . وآمنوا بالحياة بعد الموت، فهذا غيب كله

  1.".غاب فالن يغيب غيبا: عنك من شيء، وهو من قولك

﴿         

      ﴾

  .33/ البقرة

  2.".ألم أقل لكم إّني أعلم الغيب الظّاهر والخفيّ "

ما غاب عنكم؛ ألّن اهللا تعالى ال يغيب عنه شيء، الكّل معلوم : معناه"

  3.".له

  4.".هو ما غاب عن أبصارهم فلم يعاينوه: والغيب"

﴿         

         

   ﴾ ّ26/ الجن.  

  

معناه أنّه ال يظهر على غيبه إّال الرُُّسَل، ألّن الّرسل يستدّل على نبّوتهم "

باآليات المعجزات، وبأن يخبروا بالغيب فيعلم بذلك أنّهم قد خالفوا غير 

  5".األنبياء

     على شيء  أحد من خلقهادة، وإنّه ال يطّلع إنّه يعلم الغيب والّشه"

  6.".من علمه إالّ مّما أطلعه تعالى عليه

  7.".يعني عذابهم اّلذي وعدوا به: لم تشرح وقيل في سابقتها"

الغيب  ينزل من غيبه ما شاء على األنبياء، أنزل على رسوله: قال"

  8.".وحّدثنا فيه بالغيب، بما يكون يوم القيامة: القرآن، قال

 ﴿: 6المعنى          " ّال علم ... ال علم لنا إّال علم أنت أعلم به منّا: يقولون للّرّب عّز وجل

                                                 
  .242ص. 1ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 1
  .132ص . 1ج. اختصار وتحقيق أحمد محّمد شاكر". الّتفسيرعمدة : "ابن كثير 2
  .211ص . 1ج ". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 3
  .530ص. 1ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 4
  .237ص . 5ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 5
  .158 ص. 14ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 6
  .499ص . 5ج ". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 7
  .352ص. 23ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 8
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: الغيوب

  :جمع الغيب

  

        ﴾

  .109/ المائدة

  

  

وأنت العليم بكّل شيء،  ...إلى علمك المحيط بكّل شيء، لنا بالّنسبة

  1.".إلى علمك كال علم فعلمنا بالّنسبة لع على كّل شيء،المطّ 

"﴿      ﴾ :عن الجواب، لهول المطلع ذهلوا: قال الطّبري ...

  2.".ال علم لنا: يفزعون، فيقولون: وعن مجاهد، أنّه قال

من خفّي  ك ما عندنا من علم ذلك وال غيره،إّنك ال يخفى علي: أي"

  3.".العلوم وجلّيها

  .وبعض مشتّقاته) غ،ي،ب(الوارد فيها جذر  لآلي" األقوال الّشارحة"عيّنة من  :15الجدول 

 . في الّنّص القرآنيّ ) غ،ي،ب(تضبط العيّنة سّتة معان أساسّية ورد بها استعمال مشتّقات الجذر 

       في اآلية الثّانية الملحقة بالمعنى الثّالث) الغائبين(ولئن انسجمت داللة استعمال االسم المشتّق 

من الجدول، في القولين الّشارحين لكّل من الّزّجاج وأبي بكر الجزائرّي، مع القاعدة العاّمة الّتي تذكرها 

  :التّالية" األقوال الّشارحة"؛ وهو ما نورده في سلسلة )Milićević :2003 .128ميلوزوفيتش (

﴿     :أ - )40                             ﴾ 20/ الّنمل.  

  ".وقوله أم كان من الغائبين، معناه بل كان من الغائبين"  : ب -  

  ".بل كان من الغائبين"  : ت -  

) ت - 40(و) ب - 40" (القولين الّشارحين"الواردة في كال " بل كان من الغائبين"إذ تمثّل العبارة 

  :وهو ما نمّثل له بما يلي) أ - 39(من المتكافئة  األّول نظيرا مساويا للجزء

  "بل كان من الغائبين"  ≡  )س غائب عن ي(  : أ - )41

بنية أخرى في الّتمثيل  ئذا بنية داللّية مختزلة تكاف" ينبل كان من الغائب" لُ دْ وبالتّالي يكون العِ 

ــالّداللّي قائمة على الّتوسعة نعّبر عنها ب ــ   :ارح التّاليالقول الشّ "ــ

  .الهدهد ال يوجد بحضرة سليمان|| . الهدهد من المفترض أن يوجد بحضرة سليمان النّبيّ : أ - ) 42

                                                 
  .411ص . 5ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 1
  .436ص . 2ج ". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 2
  .112ص. 9ج". تأويل آي القرآنجامع البيان عن : "الطّبري 3
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  :وهو قول شارح يناظر الجزء الثّاني من القاعدة

ــس ال يوجد بـ||س من المفترض أن يوجد بمكان ي،(   :أ - ) 43   )ي ــ

  :التّاليوهو ما يصدق أن نرمز له بالّتشجير الّداللّي 

  

القولين "ال يمكن أن تكون ممثّلة بنفس عالقات الّتكافؤ الّداللّي التّاّم في نالحظ أّن هذه البنية 

في هذا الّتمثيل الّداللّي إلفراطه في العمومّية االعتناء  إذ يغيب. لكّل من الطّبري وابن كثير" الّشارحين

اّلذي " القول الشارح"وهو البادي في . ل في خصوصّية استفهام الّتصّور الّداللّيةبالجانب البالغّي المتمثّ 

أخطأه بصري، فال أراه وقد حضر، أم هو غائب فيما غاب من سائر أجناس الخلق : "يصوغه الطّبري

أخطأه بصري من الطّير، أم غاب فلم : "الّصادر عن ابن كثير" القول الشارح"وكذلك في ". فلم يحضر؟

وتقوم     لذا نقترح أن نفّرع الّنمط العاّم للقاعدة المذكورة إلى قواعد فرعّية تنضوي تحته ". حضر؟ي

  : على عالقات داللّية جديدة نمثّل لها بما يلي

  

أّما إن نظرنا في سائر المعاني الّتي وظّفت  .هذا إن تناولنا معنى واحدا مّما استعمل في الّنّص القرآنيّ 

 )حضرة سليمان(

 )هدهد(

 )حضرة سليمان(

  ".بل كان من الغائبين":"القول الّشارح"تمثيل داللّي لــــ: 37الّترسيمة 

 ال يوجد

2  

 من الغائبين

2  

 من المفترض

 يوجد

≡ 

1  1 

 ° )هدهد(

° 

° 

° 

° ° 

° ° 

 )أ -36: (مقترحات قواعد فرعّية للقاعدة الّنمطّية العاّمة: 38الّترسيمة 

 )س ال يوجد بـــــ ي ||س من المفترض أن يوجد بمكان ي، (

 )س ال يُرى بـــــــ ي ||س من المفترض أن يُرى بمكان ي، (

 )س غير حاضر بـــــ ي ||س من المفترض أن يحضر بمكان ي، (

  )س ال يُرى بـــــ ي ||س من المفترض أن يُرى بمكان ي، (

 )س ال يوجد بـــــ ي ||س من المفترض أن يوجد بمكان ي، (

 ≡    )س غائب عن ي(
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، فيمكن أن نستنبط سلسلة أخرى من قواعد الّتكافؤ الّداللّي التّاّم )غ،ي،ب(فيها اشتقاقات الجذر 

الجدولّية أنماطا من الوظائف المعجمّية الّتي بيّـنّاها في الفصل الّرابع من الباب نستعمل في بناء بدائلها 

في هذا المستوى بضرب مثل واحد على كيفية اشتقاق قاعدة الّتكافؤ الّداللّي، مرجئين  ونكتفي. األّول

       لّشارحةالّتفصيل للباب الثّالث من هذا البحث، حيث نهتّم فيه بالبنى المجّردة لصياغة األقوال ا

  ". القول الّشارح"في الّلسان العربّي في إطار طرحنا لصياغة منوال أوفى يضبط آليات اشتغال 

: الوارد في اآلية) يذكره بالّسوء في غيبته(فيما يتعّلق بالمعنى األّول المذكور في الجدول الّسابق 

﴿              ﴾ يمكن أن نستخرج منه قواعد الّتكافؤ الّداللّي التّالية12/ الحجرات ، :  

نستنبط قاعدة الّتكافؤ ]. بما يكره ذكر أخاك)= يغتب( 1ضّد أنجز: [فباستعمال الوظيفة المعجمّية

  :الّداللّي التّالية

  )ي) يغتب( 1أنجز ضدّ س ||،بمكروهي ) يذكر( ضدّ س ( ≡) ي) يغتب( ضدّ س (} 1أنجز+ نهي{ : أ - )44

  :بهذا المشّجر الّدالليّ ) أ - 44(ونمثّل لقاعدة الّتكافؤ الّداللّي 

  

نشتّق قاعدة ]. ذكر شيء من أخيه يكره سماعه)= يغتب( 1ضّد أنجز[:تعمال الوظيفة المعجمّيةوباس

  :الّتكافؤ الّداللّي التّالي

  ))ي( جزيء) يغتب( 1ضّد أنجزس || ،يكره سماعه) ي( جزيء) ِذْكرُ (ضّد س ( ≡) ي )يغتب(ضّد س (} 1أنجز+ نهي{: أ - )45

  :ونمثّل لهذه القاعدة بهذا المشّجر الّدالليّ 

 )ي(
 )ي(

 يغتاب

2  

 نـهي يغتاب

 يغتاب 

≡ 

1  

° 

° 

° ° 

° ° 

° ° 

1  

2  

 )س( )س(

  )أ -44: (المقترحةتمثيل داللّي للقاعدة الفرعّية : 39الّترسيمة 
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    فيمكن ]. ذكر اإلنسان من خلفه بسوء)= الغيبة( 1ضّد أنجز: [وأّما باستعمال الوظيفة المعجمّية

  :أن نصوغ قاعدة الّتكافؤ الّداللّي التّالية

  ))ي( عامّ ) يغتب( 1أنجزضّد س || ، ظرف أداة) ي( عامّ ) ِذْكرُ (ضّد س ( ≡) ي )يغتب(ضّد س (} 1أنجز+ نهي{: أ - )46

  :الّتي نمّثل لها بالمشّجر الّداللّي الموالي

  

  

  

  

  

   ):أ - 39(إذن، ما يمكن استخالصه مّما سبق يتمّثل في القول إّن قاعدة الّتكافؤ الّداللّي التّاّم 

 ، باعتبارها قادرة)]ـ يــــس ال يوجد ب|| س من المفترض أن يوجد بمكان ي،( ≡ )س غائب عن ي[(

في الّلسان الطّبيعّي يمكن أن تتمّيز باالطّراد " األقوال الّشارحة"إنتاج على نمذجة نمط من أنماط 

لكّنها تقصر عن تأدية الغرض منها عند الّتطبيق على خطاب مختّص . لخصائص الّتجريد فيها والّشمول

عن تفريعات لها تتالئم مع هذا الّنوع  لذلك يكون من األجدى أن نبحث. من قبيل الخطاب الّتفسيريّ 

ويبدو أّن المنجز الّتفسيرّي الّتراثّي يشتغل . ما اقترحناه بخصوص العيّنة المقّدمة الخطاب من قبيلمن 

ولذلك نزعم أّن المدّونة تمّثل ماّدة هاّمة يمكن اعتمادها ". األقوال الّشارحة"بهذا المقتضى في صناعة 

تطّلب بحثا مستقالّ تحّدد فيه كّل وهو ما ي". القول الّشارح"لحصر كّل إمكانيات صناعة هذا الّنمط من 

  .القواعد الفرعّية الممكن استنباطها من المنجز الّلسانّي العمليّ 

 أداة

 )ي(عاّم 

 ذكر

2  

 )ي(

  2 يغتاب

 نـهي

 ذكر
≡ 

1  
1 

 ظرف

  )أ - 46: (تمثيل داللّي للقاعدة الفرعّية المقترحة: 41الّترسيمة

° 

° 

° ° 

° 
° 

° 

° 

° ° 
 )س(  )س(

 جزيء
 )ي(

° 

 ـهين

 ذكر

 ذكر

2  

 )ي(

 ≡ يغتاب

1  

 )س(

  )أ -45: (تمثيل داللّي للقاعدة الفرعّية المقترحة: 40الّترسيمة 

° 

° 

° 

° ° 

° ° ° 

2  

1  

 )س(
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  )1م أ ) س(( ≡ )2أ ) س((اة  :3.1.1.1.1

تربط هذه القاعدة من قواعد الّتكافؤ الّداللّي التّاّم بين تمثيلين دالليين يكونان نظيرين لبعضهما 

وتـمّثل لها . وتشتغل على مبدأ االختزال والّتوسعة كسابقتها. البعض من حيث القيمة الّداللّية

  :بالمتكافئة التّالية) Milićević :2003. 128ميلوزوفيتش (

47)- a: (x) rouge2 ≡    (x)  de. couleur rouge1 

هذه المتكافئة الّتي يمثّل قسمها األّول العبارة التّأليفّية المكثّفة دالليّا والمتجّسدة في العجمة 

)rouge2 (ويمثّل قسمها الثّاني العبارة الّتحليلّية المبنّية على الّتفكيك الّداللّي وهي المتعيّنة بالعبارة  

)de. couleur rouge1 .(ويمكن أن نحّول هذه المتكافئة إلى مشّجرين دالليين على هذه الّصورة:  

  

  

  

  

  .هو شّدة تعيّنها) Milićević:2003 .128ميلوزوفيتش (لكن ما نعيبه على هذه القاعدة الواردة في 

من الممكن  أي خلّوها من الحّد األدنى من الّتجريد اّلذي يجب أن يتوفّر كي تكون نمطا قائم الّذات

وهو أمر أساسّي في بناء أنماط . أن ينطبق على قسم من أقسام لسان طبيعّي ما بتنوّع عجماته وتعّددها

تبنى الّتعميمات من البيانات األساسّية : "بقوله) Smaby:1971سماباي (يصفه " األقوال الّشارحة"

الواعدة والّترميزات النّاشئة، الّتي فمسار الّتعميم يتضّمن اختيار العيّنات . لمجموعات القول الّشارح

  .1."أعلى درجة من الّتعميم في وصف العالقات بين عناصر مجموعة أقوال شارحة] بتحقيق[تسمح 

" الّنصّ  - نظريّة المعنى"من " 2الّلسانيات"إذ على الّرغم من صياغة هذه القاعدة بما تقتضيه أدبيّات 

ريق استعمال الّرموز والعالقات الّرياضّية؛ فإّن تحديد الّلون وهو المتمثّل في الّنحو نحو الّتجريد عن ط

يخرجها من سمة الّتجريد المفهومّي ويقحمها في الّتعيين ) de. couleur rouge1(و) rouge2(بالعبارتين 

ونعيد صياغتها ". األقوال الّشارحة"لذا نقترح تعديلها لترقى إلى مصاف القواعد المبّوبة ألنماط . المغرق

                                                 
1
 « From the basic data of paraphrastic sets, generalizations are made. The generalizing process involves 

selecting promising patterns and developing notation allowing maximum generality in describing the 

relationships between members of a paraphrastic set.». SMABY, Richard: « Paraphrase grammars ». Reidel 

Publishing Company, Dordrecht, Holland. 1971. P31. 

 )Milićević:2003ميلوزوفيتش ). (1لونه أحمر ) س(( ≡) 2أحمر ) س:((تمثيل داللّي للقاعدة: 42الّترسيمة 

)x( De. couleur 

1  

Rouge2 

2  
° 

≡ 
Rouge1 

° 
° ° ° )x( 

1  
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  :على الّصورة التّالية

  )))1ص(لون (س لونه ( ≡))) 2ص(لون (س ( : أ - )48

فهذه الّصورة الّتي تنتج بنيتين دالليتين متكافئتين تكافؤا تاّما متأّسسا على مبدإ الّتوسعة واالختزال 

  : ونمثّل لذلك بالمشّجرين الّدالليين التّاليين". القول الّشارح"تبدو أكثر كفاءة لوصف ظاهرة 

  

كما تكفل هذه القاعدة تحقيق االنتقال من مستوى الّتمثيل الّداللّي إلى مستوى الّتمثيل الّتركيبّي 

  :ونمّثل لذلك بالّتكافؤات الّتشجيريّة التّالية. العميق بكفاءة عالية

  

يشمل قسما من أقسام " األقوال الّشارحة"بهذه الّصورة يمكن أن تمّيز القاعدة نمطا من أنماط 

             وتحّقق بذلك نظائر. حقيقة أو مجازاإن الّلسان الطّبيعّي خاّصا بالعجمات الّدالّة على لون 

كما تحّقق أيضا . تكافؤا دالليّا تاّما من حيث الّتوسعة واالختزالمن المشّجرات الّداللّية المتكافئة 

)) 2ص(لون (فإسناد الّصفة . االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق المكافئ له

د باستعمال مرّكب اسمّي بالّنعت يكّثف المعنى ويختزله في عبارة تأليفّية؛ أّما نسبة مسن) س(للموصوف 

 ،تحليلّيةٍ  بعبارةٍ  كُ لتعيين الّصفة الحاصلة بنسبة الخبر للمبتدإ فيفكِّ ) س(لمسند إليه ))) 1ص(لون (لونه (

 )س(
1  

 2ص

2  
° 

 1ص ≡

° 

 ° )س( ° °
1  

  )))1ص(لون (س لونه ( ≡))) 2ص(لون (س ): (أ -48(تمثيل داللّي للقاعدة المعّدلة : 43الّترسيمة 

  الّتركيبّي العميق اعتمادااالنتقال بين الّتمثيل الّداللّي والّتمثيل : 44الّترسيمة 

  )))1ص(لون (س لونه ( ≡))) 2ص(لون (س ): (أ- 48(على القاعدة المعّدلة 

 2ع . ت. ب
II  I  

 1ع . ت. ب
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 لونه 2ص
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  :التّالي" الّتكافؤ القولّي الّشارح"ويحّقق ذلك . في المخبر به الموجودَ  الّدالليَّ  الّتكثيفَ 

  ))).1ص(لون (لونه ( ⇔)) 2ص(لون : (أ - )49

       صدق فيما نرى على كّل البدائل المعجمّية الّدالّة على لونت" قولّي شارحتكافؤ "هي عالقة و 

ونمّثل . في المتكافئة المستحدثة )2ص(و) 1ص(في الّلسان العربّي والّتي يمكن أن تحّل محّل المتغّيرين 

  :الّتفسير لبعض اآلي المستقاة من مدّونة" األقوال الّشارحة"من  إليضاح المسألة أكثر بهذه الّسلسلة

﴿  : أ -  )50       ﴾ 2ص(س لون ( ⇔. 69/ البقرة((  

  )))1ص(لون (س لونه ( ⇔." لونها أصفر" : ب -   

نمطا بعينه يجمع بين بنيتين ) Milićević :2003 .128ميلوزوفيتش (إذ تماهي هذه القاعدة ما تجعله 

استعمال الّلسان الطّبيعّي يفيض في هذه المسألة عن حدود في حين أّن . دالليّتين متكافئتين تكافؤا تاّما

. من وصف كّل ما ينجزه الّلسان القاعدة كما ذكرنا آنفا، ويبّين االستقراء أّن ما ُعدَّ نمطا ال يمّكن

ونستدّل على هذا بالمثال . فتسقط بهذا الّتعميم كفاءة الّنمط في اشتمال الظّاهرة الّلسانّية وحصرها

  :التّالي

﴿  : أ -  )51    ﴾ 2ص(س لون ( ⇔ .27/ فاطر ((  

  ))2ص(لون ) س(ترا ( ⇔." طرائق بيض" :ب -   

  ))لون(جمع +  مضاف+  ))1ص(لون ∅())+ س(تع (( ⇔." الجدد مختلفة األلوان" : ت -   

 )Milićević:2003 .128ميلوزوفيتش (ــ حيث يبدو أنّه يمكن انطالقا من القاعدة الّنمطّية المنطلق لـ

" القول الّشارح"إذ . اشتقاق قاعدتين أخريين تمّكنان من وصف الظّاهرة الّلسانّية المنجزة بدقّة أكثر

   )) س(ترا (ببديله الجدولّي ) س(يشتغل على إبدال المنعوت ." طرائق بيض: "اّلذي ينجزه ابن كثير

اّلذي " القول الّشارح"في حين أّن . فمع المحافظة على نفس اإلسناد الّتعالقّي بين الّصفة والموصو 

فإنّه يبنيه على وظائف معجمّية أخرى من شأنها أن تؤّسس ." الجدد مختلفة األلوان: "يصوغه الطّبري

)) س(تعريف (ببديله الجدولّي ) س(تعويض المنعوت : لقاعدة تكافؤ داللّي مغايرة توصف بما يلي

      األلف والالّم االستغراقّية المحيلة على المعهود الّذهنيّ بإخراجه من التّنكير إلى الّتعريف مستعمال 

     في إشارة من الّشارح ) مختلفة(ليحّل محّله المضاف )) 1ص(لون ∅(وإسقاط الّنعت . أو الذّكريّ 
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الّسابق، بالّنسبة ) ب - 51(ثّم إثبات ما يقوم مقام المسند في المثال . إلى المعنى العاّم لسياق اآلية

ــ(مع االستغناء عن اإلحالة بالّضمير )) 1ص(لون ∅(للمسند إليه المحذوف  ــ ، واإلبقاء على ظاهرة )ـهـ

  .الّتحليل المعّوضة للّتكثيف الّدالليّ 

ومن أجل حصر أعمق للمسألة نورد هذه العيّنة من الّتفاسير محاولين استخراج ما يمكن استخراجه 

  : في المنجز الّتفسيريّ " األقوال الّشارحة"داللّي تاّم وظّفت في بناء  من قواعد تكافؤ

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية  1المعنى

  :1المعنى 

ذات : حمر

لون أحمر، 

ومفردها 

أحمر 

  :وحمراء

  

﴿       

    

       

          

   ﴾27/ فاطر.  

وخلق الجبال كذلك مختلفة األلوان، كما هو المشاهد أيضا من بيض : أي"

... مختلفة األلوان أيضا - الجدد، جمع جّدة: وهي- وفي بعضها طرائق  وحمر،

﴿ومنها     ﴾ ...2. ".الجبال الطّوال الّسود: الغرابيب  

﴿: وقوله تعالى"       ﴾ : الطّريقة تكون: وهي "جّدة"جمع  

وقيل الجدد القطع؛ جددت الّشيء ... من الجبل كالقطعة العظيمة المّتصلة طوال

  3.".من الجبال، سود غرابيب: ومنها، أي : والمعنى... إذا قطعته

"﴿         ﴾ :،أي طرائق بيض﴿          ﴾

﴿ أي جبال حمر،    ﴾ :4".هو األسود، يعني لونه  

  :2المعنى 

: صفر

﴿       " يعنى أّن الّشرر كالجمال  - بضّم الجيم وكسرها–يقرأ ِجماالت وُجماالت

إبل صفر، فمن قرأ : الّسود، يقال لإلبل الّتي هي سود تضرب إلى الّصفرة

جماالت بالكسر فهو جمع ِجمال، كما تقول بيوت وبيوتات وهو جمع الجمع، 

                                                 
. غة العربّيةمجمع اللّ " معجم ألفاظ القرآن الكريم"تسمية المعاني وما يقابلها من اآليات الواردة في هذه الخانة من الجدول سقناها كما وردت في   1

وسنستعيض عن هذه المعاني فيما يلي الجدول . م1988- هـ 1409ط . جمهوريّة مصر العربّية. اإلدارة العاّمة للمعجمات وإحياء الّتراث

  .بمتكافئات تنسجم مع غاية البحث
  .319ص. 11ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 2
  .387ص. 4ج ". القرآنالجواهر الحسان في تفسير : "الثّعالبي 3
  .364_363ص . 19ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 4
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جمع 

أصفر 

  :وصفراء

  

   ﴾  

  .33/ المرسالت

  

لوس سفن ومن قرأ ُجماالت بالّضّم فهو جمع جمالة، وهو الَقْلُس من ق

  1.".البحر

﴿... كاإلبل الّسود: أي"     ،﴾ حبال الّسفن: يعني ...﴿   

   ﴾ :قطع نحاس... ﴿           ﴾ : حبال الّسفن، تجمع    

  2.".حّتى تكون كأوساط الّرجال

"﴿     ﴾.  كالقصر جماالت سود؛كأّن الّشرر اّلذي ترمي به جهّنم   

بل عنى  :وقال آخرون... وضع بمعنى الّسودالّصفر في هذا الم... أي أينق سود

  3".قلوس سفن البحر...بذلك قلوس الّسفن، شّبه بها الّشرر

: 3المعنى

: صفراء

بقرة 

: صفراء

لونها 

  :أصفر

  

﴿      

      

    ﴾69/ البقرة.  

نعت لألصفر الّشديد الّصفرة، يقال أصفر فاقع وأبيض ناصع وأحمر فاقع "

ويقال أحمر قاتم وأبيض يَقٌق، ولِهٌق ولهاق، وأسود حالك، وحُلوك ... قان

إّن صفراء  وقد قالوا في األلوان، وحلوِكّي ودجوِجّي، فهذه كّلها صفات مبالغة

  4.".ههنا سوداء

  5.".الّصفرة كأحمر قان وأبيض ناصعأصفر فاقع شديدة : يقال: }فاقع{"

والّصحيح . وهذا غريب! سوداء شديدة الّسواد: وعن الحسن. لونها أصفر: أي"

  6".صافية الّلون": فاقع لونها"األّول، ولهذا أّكد صفرتها بأنّه 

"﴿﴾،مختصر الطّبري"وفي  ؛ أنّها كانت كّلها صفراء:" ﴿    ﴾ 

  7".والفقوع مختّص بالّصفرة. صاف لونها: أي

                                                 
  .268ص . 5ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 1
  .224- 223ص . 14ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 2
  .609- 605ص . 23ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 3
  .152- 151ص . 1ج". معاني القرآن وإعرابه": الّزّجاج 4
  .54ص .1ج ". أيسر الّتفاسير لكالم العلّي الكبير: "الجزائري 5
  .165- 164ص . 1ج. اختصار وتحقيق أحمد محّمد شاكر". عمدة الّتفسير: "ابن كثير 6
  .261ص. 1ج".الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 7
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"﴿        ﴾ :معنى ذلك: وقال آخرون. سوداء شديدة الّسواد :

إلى قوله في نعت  ذهب. يعني به سوداء: ﴾﴿ ...صفراء القرن والظّلف

 ﴿... يعنى بها سوداء. هذه إبل صفر، وهذه ناقة صفراء: اإلبل الّسود

   ﴾ والفقوع في الّصفرة نظير الّنصوع في البياض، وهو . خالص لونها: يعني

  1".شديدة صفرتها...هي الّصافي لونها ...شّدته وصفاؤه

: 4المعنى 

: مصفّرا

نبات 

  : مصفرّ 

أصفر  

  الّلون

  من 

يبس 

  :أوراقه

﴿          ﴾ 

  .51/ الّروم

  

  2".وجفّ أي فرأوا النّبت قد اصفّر "

االصفرار في الّزرع ونحوه مؤذن بيبسه، وسّموا ُصفارا بضّم الّصاد وتخفيف "

في الحال،  اسم فاعل مقتٍض الوصف بمعناه: والُمْصَفرُ . داء يصيب الّزرع: الفاء

ــأي فرأوه يصير أصفر، فالّتعبير بـ ــ   لتصوير حدثان االصفرار عليه دون" مصفّرا"ــ

  3.".فرأوه أصفر: أن يقال

في أنّه بعد االستبشار بالمطر، إن بعث  ثّم أخبر تعالى عن حال تقّلب بني آدم،"

  4".اهللا ريحا فاصفّر بها النّبات

فرأى هؤالء اّلذين أصابهم اهللا بذلك الغيث ما أنبتته أرضوهم من الّزرع مصفّرا، "

  5".قد فسد بتلك الّريح الّتي أرسلناها، فصار من بعد خضرته مصفّرا

  :5المعنى 

سوداء  

﴿       " يعني يوم القيامة، يوم تبيّض وجوه أهل الّسّنة والجماعة، وتسوّد وجوه أهل

  6.".البدعة والفرقة

                                                 
  .96-  91ص . 2ج ". تأويل آي القرآن جامع البيان عن: "الطّبري 1
  .189ص . 4ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 2
  .125ص . 21ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 3
  .316ص . 4ج ".الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 4
  .523ص. 18ج".جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 5
  .139ص . 3ج ". سير القرآن العظيمتف: "ابن كثير 6
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كالفحم، 

ما : والمراد

يظهر عليها 

من الكآبة 

والحزن يوم 

  القيامة

       

   ﴾  

  .106/ آل عمران

  

﴿ ...ذلك اليوم، وابيضاضها إشراقها وإسفارهاأي يثبت لهم العذاب "   

   ﴾ 1.".من العذاب اسودادها لما تصير إليه  

  2. ".أوالئك لهم عذاب عظيم في يوم تبيّض وجوه وتسوّد وجوه"

  3.".عبارة عن إشراقها واستنارتها وبشرها برحمة اهللا: بياض الوجوه"

والّسواد من الظّلمة، فمن كان من أهل نور الحّق وسم ببياض البياض من الّنور، "

بين يديه  يّضت صحيفته وأشرقت، وسعى الّنورالّلون وإسفاره وإشراقه، واب

وبيمينه، ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد الّلون وكسوفه وكمده، 

  4".من كّل جانب واسوّدت صحيفته وأظلمت، وأحاطت به الظّلمة

  :6المعنى

: تسودّ 

تصبح 

سوداء  

  كئيبة

﴿    

        

     

     

 ﴾ 58/ الّنحل.  

       :معنى ظّل وجهه مسوّدا، متغّيرا تغّير مغموم، ويقال لكّل من لقي مكروها"

  5.".قد اسوّد وجهه غّما وحزنا، ومن ذلك قولك سّودت وجه فالن

"﴿       ﴾6".كئيبا من الهمّ : أي  

  7".ظّل وجهه مسوّدا، من كراهته له"

      إّن هذا مع كونه بشارة في نفس األمر فالّتعبير به يفيد تعريضا بالّتهّكم بهم"

: واسوداد الوجه... من تحريفهم الحقائق إذ يعّدون البشارة مصيبة وذلك

  8.".إذ ترهقه غبرة، فشّبهت بالّسواد مبالغةمستعمل في لون وجه الكئيب 

                                                 
  .453ص . 1ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 1
  .666- 663ص . 5ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 2
  .91- 90ص . 2ج". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 3
  .607ص. 1ج". الكّشاف: "الّزمخشري 4
  .206ص . 3ج". آن وإعرابهمعاني القر : "الّزّجاج 5
  .320ص . 8ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 6
  .255ص . 14ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 7
  .184- 183ص . 14ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 8
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﴿          

      

           

      

    ﴾ الّزمر /

60.  

  1".المعنى ويوم القيامة ترى وجوه اّلذين كذبوا على الّله مسوّدة"

يخبر تعالى عن يوم القيامة أنّه تسوّد فيه وجوه، وتبيّض فيه وجوه، تسوّد وجوه "

﴿.. أهل الفرقة واالختالف، وتبيّض وجوه أهل الّسّنة والجماعة     

     ﴾2.".بكذبهم وافترائهم: أي  

"﴿﴾ وهي في أهل الحجاز، "مسواّدة"، و"مسوّدة: "للعرب لغتان ،

  3.".قد اسواّد وجهه، واحماّر، واشهابّ : يقولون

﴿       

       

   ﴾  

  .106/ آل عمران

  

﴿... أي يثبت لهم العذاب ذلك اليوم، وابيضاضها إشراقها وإسفارها"    

    ﴾4.".من العذاب اسودادها لما تصير إليه  

: على تقدير) يوم(صفة ... أي يكون عذاب لهم يوم تبيّض وجوه وتسوّد وجوه"

وفي تعريف هذا اليوم بحصول بياض وجوه  .تبيّض فيه وجوه وتسوّد فيه وجوه

  5.".ترهيبا لفريق وترغيبا لفريق آخر... وسواد وجوه فيه، تهويل ألمره

أولئك لهم عذاب عظيم في يوم تبيّض وجوه وتسوّد : جّل ثناؤه يعني بذلك"

  6.".وجوه

: 7المعنى 

: األسود
﴿       " أحدهما يبدو أسود معترضا وهو الخيط األسود، واألبيض يطلع : فجرانهما

  7.".حّتى يتبّين لكم اللّيل من الّنهار: ساطعا يمأل األفق، وحقيقته

                                                 
  .360ص . 4ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 1
  .145ص . 12ج ". العظيمتفسير القرآن : "ابن كثير 2
  .239ص . 20ج".جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 3
  .453ص . 1ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 4
  .44ص . 4ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 5
  .664ص . 5ج".جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 6
  .257ص . 1ج". وإعرابهمعاني القرآن : "الّزّجاج 7
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سواد 

  .اللّيل

  :واألبيض

  .نور الفجر

          

         

      

      

     ﴾ البقرة /

187.  

أباح تعالى األكل والّشرب مع ما تقّدم من إباحة الجماع في أّي الّليل شاء "

  1.".الّصائم إلى أن يتبّين ضياء الّصباح من سواد الّليل

"﴿          ﴾ فأحّل لهم المجامعة واألكل والّشرب حّتى يتبّين لهم

  2.".الّصبح

  :8المعنى 

: خضر

الّشجر 

: األخضر

ذي الّلون 

  :األخضر

  

﴿        

       

       

       

  ﴾   

  .80/ يس

خضر كمعنى أخضر، يقال اْخضّر فهو أخضر وخضر، مثل اعوّر فهو أعور معنى "

  3.".وعور

  اّلذي بدأ خلق هذا الّشجر من ماء حّتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وينع،: أي"

لما يشاء، قادر  به النّار، كذلك هو فّعال ثّم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا، توقد

  4.".على ما يريد ال يمنعه شيء

اّلذي : ويقول... اّلذي أخرج لكم من الّشجر األخضر نارا تحرق الّشجر: يقول"

  5.".أخرج هذه النّار من هذا الّشجر األخضر قادر أن يبعثه

﴿      

      

أخضر وخضر، مثل اعوّر فهو أعور معنى خضر كمعنى أخضر، يقال اْخضّر فهو "

  6.".وعور

  7.".زرعا وشجرا أخضر: فأخرجنا منه خضرا، أي"

                                                 
  .197. 2ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 1
  .237ص. 3ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 2
  .275ص . 2ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 3
  .385ص . 11ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 4
  .498ص.  19ج". آنجامع البيان عن تأويل آي القر : "الطّبري 5
  .275ص . 2ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 6
  .119ص . 6ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 7
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   ﴾ األنعام /

99.  

      والخضر اّلذي أخرج منه الحّب المتراكب، وسائر ما عّدد في هذه اآلية "

  1.".من صنوف خلقه

﴿        

     

       

     

       

        ﴾

  .43/ يوسف

  2".العجاف الّتي قد بلغت في الهزال الغاية والّنهاية"

يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات، ففّسر البقر بالّسنين، ألنّها تثر "

سنى ... األرض الّتي تستغّل منها الّثمرات والّزروع وهّن الّسنبالت الخضر

  3.".وهّن الّسنبالت اليابسات... الجدب

  4.".على ما أثمرته سنو الخصب أّن سني الجدب أتت: تأويل ذلك"

﴿        

     

  

     ﴾   

  .31/ الكهف

  

  5".الّسندس واالستبرق نوعان من الحرير"

... البصر، وكان من شعار الملوكالّلون األخضر أعدل األلوان وأنفعها عند "

صنف من الثّياب، وهو الّديباج الّرقيق يلبس مباشرا للجلد ليقيه غلظ : والّسندس

الّديباج الغليظ المنسوج بخيوط الّذهب، يلبس فوق : واإلستبرق. اإلستبرق

  6.".الثّياب المباشرة للجلد

فغليظ : وأّما اإلستبرق. ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها: الّسندس"

  7.".الّديباج وفيه بريق

  .لآلي الوارد فيها عجمات دالّة على لون" األقوال الّشارحة"عيّنة من : 16الجدول 

                                                 
  .452ص. 9ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 1
  .112ص . 3ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 2
  .47ص . 8ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 3
  .286ص . 12ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 4
  .284ص. 3ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 5
  .313 - 312ص . 15ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 6
  .135ص . 9ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 7
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       .تضبط العيّنة ثمانية معان أساسّية ورد بها استعمال عجمات دالّة على لون في الّنّص القرآنيّ 

ذات لون أحمر، : حمر: (وهي) المعنى(ولئن انسجمت الّداللة األولى المثبتة في الجدول تحت خانة 

؛ )Milićević:2003 .128ميلوزوفيتش (مع القاعدة العاّمة الّتي تذكرها الباحثة ) ومفردها أحمر وحمراء

    فالقاعدة . لمعيّنة لأللوانالمتعّلقة باألسماء ا" األقوال الّشارحة"فإنّها تفقد كفاءتها في وصف سائر 

أن تشمل كّل نمط  ال يمكن بحال. ])1لونه أحمر ) س(( ≡) 2أحمر ) س(([: الّتي تسّنها الباحثة

. وذلك لشّدة تعيّنها الّتي تجعلها خاّصة بالّلون األحمر دون سواه من الطّيف الّلونيّ . األلوان الممكنة

﴿ :تفسير الطّبري لآليةفي مدّونة الّتفسير من خالل  وهو ما ينجز                

          ﴾بحيث تقتضي المتكافئة اقتضاءً ". جبال حمر: أي: "بالقول الّشارح. 27/ فاطر 

  :منطقيّا الّصورة التّالية

  ).1لونها أحمر ) جدد(( ≡) 2أحمر ) جدد(( ⇔) 1لونه أحمر ) س(( ≡) 2أحمر ) س(( :أ - )52

  :ويصدق أن نرمز لهذه القاعدة بالّتمثيل الّداللّي التّالي

  

، واستعمال )الجبال(ال عبارة ) جدد(على الّرغم من وجود فويرقات بسيطة تتعّلق بنسبة الّنعت لعبارة 

القولين "أن يصف  صيغة الجمع بدل اإلفراد؛ فإنّه من الجلّي أّن تطبيق القاعدة بصورتها تلك ال يمكن

  ).سود(و) بيض(بعبارتي اآلخرين المتعّلقين " الّشارحين

  :ومن باب تعديل المسألة يثبت أنّه من الّصالح االستعاضة عنها كما أسلفنا بالمتكافئة التّالية

  ))). 1ص(لون (س لونه ( ≡)))2ص(لون (س ( : أ - )53

ني ونع". األقوال الّشارحة"وجعلها أّم الباب لهذا الّنمط من قواعد الّتكافؤ الّداللّي التّاّم المنتج لـ

. أن نستنبطه من قواعد فرعّية تنضوي تحتها اعتمادا على المنجز الّتفسيريّ  بجعلها أّم الباب ما يجب

ومن باب االختصار نجمل المتكافئات الفرعّية الّتي نقترحها بعد استنباطها من معاني العيّنة المنجزة 

من الباب األّول  ل الّرابعالواردة في الجدول الّسابق واستعمال وظائف معجمّية ذكرناها في الفص

 لونها

1  

 2 أحمر

2  
° 

≡ 

 )جدد(

 1أحمر

° 

  1 )جدد( ° ° °

 ).1لونها أحمر ) جدد(( ≡) 2أحمر ) جدد:((تمثيل داللّي للقاعدة: 45الّترسيمة 
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)) س(تع (، و)س(مبالغة )) = س(مبا [(ووظائف أخر يقتضيها الّلسان العربّي رأينا استحداثها من قبيل 

حذف ) =س ∅(،و)1ص(س حذف)) = 1ص(س ∅(، و)س(تنكير )) = س(تن (، و)س(تعريف = 

، )س(صيرورة )= س(صير (، و)س(تحقيق زمن ) = س(ز .تح(، و)س(تشبيه )) = س(تش (، و)س(

  :كما يلي)...] س(حال )= س(حـ(و

  المتكافئات المقترحة  الّداللة المجّردة  المعنى

  ذات لون أحمر، ومفردها أحمر وحمراء: حمر
  

  ≡ )2ص(س 

  ))1ص(لها لون ) س(( 

  ))1ص(ذات لون ) س((

  ))س(لون (جمع   ≡) س(لون   جمع أصفر وصفراء: صفر

  أصفرلونها : بقرة صفراء: صفراء
  

  ≡) س(لون 

  )))س(لون (مبا (س 

  ))س(لونها (س (

)) لون(تع (مفرد + س مضاف(   ≡)) س(نعت (س   أصفر الّلون من يبس أوراقه: نبات مصفرّ : مصفّرا

  )س(مسّبب جزيء 

مسّبب جزيء )) س(نعت (  صارت سوداء كالفحم: وجوه الكافرين: اسوّدت

  ≡) س(

  )ي)) س(تش ))) (1ص(لون (صير (

  )1ص))) (س(جزيء (اسـ (ظرف   ≡ ))1ص(س لون (  تصبح سوداء كئيبة: تسودّ 

الخيط األسود سواد الّليل، والخيط : األسود

  األبيض، نور الفجر

  ي) 2ص(لون   ≡) 1ص(س لون 

  ذي الّلون األخضر: الّشجر األخضر: خضر
  

  ≡) س(تن لون ) س ∅(

  )1ص(تع لون) س(تع 

  )))1ص(تع (لون (ذو تع ) س ∅(

  :مقترحات قواعد فرعّية لنمط الّتكافؤ الّداللّي القولّي التّاّم المعّدل: 17الجدول 

  )))1ص(لون (س لونه ( ≡))) 2ص(لون (س (
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تمثيالت داللّية متكافئة، والمحّققة " القول الّشارح"ونختم القول في هذه القاعدة الواصفة لتمثيل 

  :الّتركيبّي العميق بتطبيق إحدى المقترحات الفرعّية وهي لالنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل

  )1ص))) (س(جزيء (اسـ (ظرف   ≡  ))1ص(س لون (  :أ - )54

﴿فاآلية : على مثالين من المدّونة                        ﴾ الّنحل /

أّولهما مبنّي على الّتكثيف باستعمال : الّداللّية بمشّجرين دالليين متكافئينيمكن الّتمثيل لبنيتها . 58

) لونه مسودّ (، وثانيهما مبنّي على الّتفكيك الّداللّي باستعمال العبارة )مسوّدا(عجمة دالّة على الّلون 

  :وهو ما نثبته بالّترسيمة الّداللّية التّالية

  

  

  

  

األقوال "داللّية أخرى تكافئ هتين المذكورتين بعدد والمالحظ أنّه يمكن اشتقاق مشّجرات 

  :من قبيل ما نورده في الّسلسلة التّالية وهي. تي يسمح الّلسان بإمكان صياغتهاالّ " الّشارحة

﴿: أ -  ) 55                        ﴾ 58/ الّنحل. ≡  

  .]وجهه مسوّد الّلون[بّشر أحدهم باألنثى ظّل وإذا : ب -    

  . ]مسوّد الوجه[                  ~              :ت -    

  . ]وجهه أسود الّلون[                  ~              :ث -    

  . ]لون وجهه أسودا[                  ~               :ج -    

  . ]لون وجهه مسوّدا[                  ~              :ح -    

  . ]مسوّد لون الوجه[                  ~              :خ -    

  . ]مسوّدا لون وجهه[                  ~               :د -    

  الفرعّية المستنبطة من المنجز الّتفسيريّ  تمثيل داللّي للقاعدة: 46الّترسيمة 

 )1ص))) (س(جزيء (اسـ (ظرف  ≡ ))1ص(س لون (

 لونه
  )س( 1ص

° 
1 2 

 2ص )س(
≡ 

° ° 

° 

° ° ° 
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 1إذا
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﴿ أّما اآلية      ﴾ فنوظّفها لضرب المثل على كيفيات االنتقال . 106/ آل عمران       

         وهو ما نمّثل). أ - 51(الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق، باالعتماد على القاعدة من 

  :له بالّترسيمة التّالية

  

  يمكن الّتعبير عن كليهما في مستوى الّتمثيل الّتركيبّي بأيّ  سرىّجران الّدالليان من الجهة اليفالمش

من الّترسيمة؛ حسب ما يراه مستعمل  منىعميقين المثبتين على الجهة اليمن المشّجرين الّتركيبيين ال

وتتمثّل العملّية في اختيار المتكّلم أّي البنيتين من الّتمثيل . الّلسان من دقّة في اإلفصاح عن غرضه

ثّم ينتقي البنية المطلوبة من الّتمثيل الّتركيبّي . أم البنية المفّككة دالليّا فةـالبنية المكثّ : الّداللّي سيستعمل

ل في مرحلة أولى قيم العجمات الّداللّية إلى انتقاءات جدولّية من الّلسان المستعمل ويحوّ . العميق

مع إثبات العجمات الجديدة إثباتا معجميّا يتناغم مع الّسمة  .تكافئها في تحقيق الّداللة المرجّوة

الّتركيبّي   من الوسم كأن يكون االسم خاليا: المجّردة للمعجم في مستوى الّتمثيل الّتركيبّي العميق

ويكتفي بتعيين . الجنس، أو عالمات اإلعراب كاإلفراد والتّثنية والجمع أو التّنكير والّتعريف، أو

) 1ابيضّ (الوظائف المعجمّية الّتي تشير إلى طبيعة العالقات الحملّية اإلسناديّة العميقة من قبيل 

ط الفواعل الّتركيبّية المكافئة للفواعل ثّم يختم بتعيين نم. في المثال الوارد في الّترسيمة) 2ابيضّ (و

يحيل إلى الفاعل الّنحوّي ) I(في المثال فاعال تركيبيّا عميقا ) 1( 1من مثل جعل الفاعل الّدالليّ . الّداللّية

                                                 
ــّنحويّة الّتراثّية بالمقصود بالفاعل الّداللّي هو ما يصطلح عليه في الّنظريّة ال 1   ".الفاعل معنى"أو " الفاعل الحقيقي"ـــ

 الفرعّية المستنبطة من المنجز بالقاعدة االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق: 47الّترسيمة 

  )1ص))) (س(جزيء (اسـ (ظرف  ≡ ))1ص(س لون : (الّتفسيريّ 
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 )2. د.ب(
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  .في العقد والّتركيب

تاّم ونشير أيضا إلى أّن هذه القاعدة المعّدلة يمكن أن تفتح الباب على نمذجة لقواعد تكافؤ داللّي 

مبنّية بوظيفة وتكون . ة على العيوبتتعّلق األولى بقاعدة تنّمط العجمات الّدالّ : أخرى، نذكر منها اثنتين

ــمعجمّية جديدة نصطلح عليها ب ونقصد بها األحرف الّدالّة على حلول )] س(حلول )= س(حل [(ـــ

  :متكافئة التّاليةونرمز لها بال) به، فيه، له(صفة بموصوف أو اّتسام موصوف بسمة، مثل 

  ⇔ )))1ص(عيب(س حل ( ≡))) 2ص(عيب (س (  :أ - ) 56

  زيد به عور  ≡  زيد أعور					⇔    )))1ص(عور(س حل ( ≡))) 2ص(عور(س (:ب -   

  زيد فيه عور ≡                                                                               

  زيد به حول ≡    زيد أحول ⇔  )))1ص(حول(س حل ( ≡))) 2ص(حول(س (:ت -   

  زيد فيه حول ≡                                                                               

  زيد له حول ≡                                                                               

  زيد به برص  ≡زيد أبرص  ⇔	 )))1ص(برص (س حل ( ≡))) 2ص(برص (س ( : ث -   

  زيد فيه برص ≡                                                                                

  زيد له برص ≡                                                                                

  :ونرمز لها بالمتكافئة التّالية. العجمات الّدالّة على المحاسنوتهّم الثّانية تنميط 

  ⇔ )))1ص(حسن (س حل ( ≡))) 2ص(حسن(س : (أ - ) 57

  بها حورهند    ≡ هند حوراء  ⇔  )))1ص(حور (س حل ( ≡))) 2ص(حور (س : (ب -   

  فيها حورهند   ≡                                                                                

  بها غنج هند   ≡  هند غنجاء ⇔  )))1ص( غنج(س حل ( ≡))) 2ص(غنج (س : (ت -   

  فيها غنجهند   ≡                                                                                

  لها غنجهند   ≡                                                                                
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    من تعيّنها المطلق اّلذي يحّد ) Milićević :2003ميلوزوفيتش (وبذلك نكون قد أخرجنا قاعدة 

     عليها من تعديالت استنبطناها وجعلناها بما أجريناه". القول الّشارح"من كفاءتها في تنميط ظاهرة 

من المنجز الّتفسيرّي قادرة على تنميط ثالثة حقول داللّية من الّلسان العربّي تتعّلق بالعجمات الّدالّة 

  .على األلوان والمحاسن والعيوب

  ))ز(    ) ص(ّ1) س((   ≡  )) ز( ) ص( ) س((اة :4.1.1.1.1

القاعدة من قواعد الّتكافؤ الّداللّي التّاّم تصّنف أيضا ضمن القواعد القائمة على آليتي الّتكثيف هذه 

يمكن )] ز(و) ص(و) س[(وتتمّيز عن سابقتيها بأنّها قائمة على ثالثة متغّيرات تعالقّية . والّتوسعة العادية

ساسّية المساهمة في البنية اإلسناديّة أن يحّل محّلها في الّلسان الطّبيعّي عند االستعمال الفواعل األ

    وهذا يعني. وهي الفاعل الّنحوّي والمفعول به األّول والمفعول به الثّاني في الّلسان العربيّ . للجملة

ومثل سابقتيها، تربط هذه . إلى مفعولين يخّص األفعال المتعّدية" األقوال الّشارحة"أّن هذا الّنمط من 

من حيث  افؤ الّداللّي التّاّم بين تمثيلين دالليين يكونان نظيرين لبعضهما البعضالقاعدة من قواعد الّتك

  :بالمتكافئة التّالية) Milićević :2003 .128ميلوزوفيتش (وتمّثل لها . القيمة الّداللّية

58)-a: (x) awakens ( y ) to ( z ) ≡ (x) causes1 ( y ) to. Become aware of ( z ). 

الّتي يمثّل قسمها األّول العبارة التّأليفّية المكثّفة دالليّا والمتجّسدة في العجمة  هذه المتكافئة

)awakens (ويمثّل قسمها الثّاني العبارة الّتحليلّية المبنّية على الّتفكيك الّداللّي والمتعيّنة بالعبارة     

)to. Become aware of ( مسبوقة بالوظيفة المعجمّية)causes1 (من الّدرجة الثّانية، ة للفاعلالمعيّن   

ويمكن أن نحّول هذه المتكافئة إلى مشّجرين . وهو ما يقابل المفعول به األّول في الّلسان العربيّ 

 :دالليين على هذه الّصورة

  

هو احتياجها ) Milićević:2003 .128ميلوزوفيتش (لكن ما نالحظه حول هذه القاعدة الواردة في 

(x) to. Become aware of 

 

awakens 

≡ 

° 

  )Milićević:2003.128ميلوزوفيتش (تمثيل داللّي لقاعدة : 48الّترسيمة 

 ))ز(كي يصير خائفا من ) ص( 1يسّبب) س( ( ≡)) ز(من ) ص(يخيف ) س((
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    من كفاءتها وذلك بسبب تعيّنها مّما يحّد من درجة الّتجريد فيها فينقص. إلى إعادة صياغة وتدقيق

قسم من أقسام  فياّلذي يفترض فيه أن يتعّدد باألفراد " األقوال الّشارحة"في وصف نمط من أنماط 

إذ على الّرغم من صياغة هذه القاعدة بما تقتضيه أدبّيات . لسان طبيعّي ما بتنوّع عجماته وتعّددها

) awakens(العجمة المكثّفة : ؛ فإّن تحديد البديلين الّدالليين"الّنصّ  - نظريّة المعنى"من " 2الّلسانيات"

   يخرجها من سمة الّتجريد المفهومّي ويقحمها ) to. Become aware of  ( والعبارة المفّككة دالليّا

". األقوال الّشارحة"لذا نقترح تعديلها لترقى إلى مصاف القواعد المبّوبة ألنماط . في الّتعيين المغرق

  :ونعيد صياغتها على الّصورة التّالية

  ))ز(من  0اإ) ص( 1يسّبب) س(( ≡)) ز(من ) ص(فعل متعّد لمفعولين ) س: ((أ - ) 59

المعجمّية المستحدثة المذكورة برمز الوظيفة ) فعل متعّد لمفعولين(كما يمكن أن نستعيض عن عبارة 

القاعدة لتكون صياغة ))] س(مفع 2فـ : [(لهذا البحثالفصل الثّاني من الباب الثّاني ب) 13الجدول ( في

  :وبذلك تصير صورتها على هذه الّشاكلة. أكثر اختزاال

  ))ز(من  0اإ) ص( 1يسّبب) س(( ≡)) ز(من ) ص(مفع 2فـ ) س: ((أ - ) 60

اّلذي  )0اإ(ومحمول الفعل العماد ) 1يسّبب(بحيث يترّكب القسم الثّاني من المتكافئة من فعل عماد 

           الفعل المتعّدي لمفعولين الوارد في القسم األّوليكون بالّضرورة اسما مشتّقا من نفس جذر 

   وبهذا الّتعديل يمكن لقاعدة الّتكافؤ الّداللّي التّاّم . من المتكافئة، أو مرّكبا يحّل محّله ويؤّدي معناه

اد بإبدال فعل متعّد لمفعولين بفعل عم" األقوال الّشارحة"أن تشمل نمطا من الّلسان العربّي تنتج فيه 

). Milićević:2003 .128ميلوزوفيتش (كما في المثال الوارد في    ومتعّلقه يحافظ على معنى الجعلّية

على نمط شبيه باألفعال  - مع إدخال بعض الّتحوير- وهذا الّتعديل يسمح أيضا بتطبيق نفس القاعدة 

البديل فيها داّال على معنى يكون الفعل العماد " أقوال شارحة"العماد الّدالّة على الجعلّية إلنتاج 

  :ونجعل القاعدة الجديدة على هذه الّصورة. الّتحويل

  ))ز) (ص( 1يسّبب) س(ع .ف(  ≡)) ز) (ص( 1أنجز( )س(فعل تحويل : (أ - ) 61

  :الّتي تجّسم في الّلسان عند االستعمال بما يضاهي المثال التّاليوهي القاعدة 

  . قام الّله بتصيير قلوب الجاحدين قاسية  ≡  قاسيةصّير الّله قلوب الجاحدين  : أ - ) 62

    باالعتماد على إبدال الّتكثيف الّداللّي الموجود في العجمة الّدالّة" القول الّشارح"حيث ينتج 
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ــمقترنا بـ) قام(بتفكيك داللّي عن طريق إقحام فعل عماد ) صّير(على فعل الّتحويل  وهو المصدر ) 0اإ( ـ

  .من نفس جذر فعل الّتحويل المبنّي به القسم األّول من المتكافئةالمشتّق ) تصيير(

ويمكن أن نذهب أبعد في تناول هذه المسألة باقتراح قاعدة تكافؤ داللّي تاّم من نفس الجنس، 

انطالقا من بنية داللّية تحليلّية قائمة على الّتفكيك الّداللّي وصوال " األقوال الّشارحة"تشتغل في صياغة 

على الّصورة  نجعلها. المصوغ من بنية داللّية قائمة على الّتكثيف الّدالليّ " القولّي الّشارح"يرها إلى نظ

  :التّالية

  ))ز) (ص( 1حّقق) س((  ≡  ))ز) (ص( 1أنجز) (س(فعل تحويل : (أ - ) 63

اشتقاق وهي آلية من اآلليات المستعملة بكثرة في متون الّتفسير الّتراثّية، وذات كفاءة عالية في 

في تفسيره  اّلذي يصوغه أبو حيّان األندلسيّ " القول الّشارح"على ذلك بـ ونستدلّ ". األقوال الّشارحة"

  : لآلية التّالية

﴿: أ - ) 64              ﴾ 1".إّن الّله خلق القسوة في قلوبهم"  ≡ . 13/المائدة  

القرآنّية يطابقها تمام المطابقة القسم األّول من المتكافئة المذكورة إذ البّين من المثال أّن اآلية 

اّلذي يصنعه أبو حيّان مطابق تمام " القول الّشارح"، وأّن ))]ز) (ص( 1أنجز) (س(فعل تحويل [(

  ))].ز) (ص( 1حّقق) س[((المطابقة للقسم الثّاني من المتكافئة 

 ،متكافئتين تكافؤا تاّما يتأّسس على مبدإ الّتوسعة واالختزالفهذه الّصورة الّتي تنتج بنيتين دالليتين 

ونمثّل لذلك . حينما يتعّلق األمر بأفعال الّتحويل" القول الّشارح"تبدو أكثر كفاءة لوصف ظاهرة 

  : بالمشّجرين الّدالليين التّاليين

  

                                                 
  .461ص . 3ج ". البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  1

  ):أ -63(تمثيل داللّي للقاعدة المعّدلة : 49الّترسيمة 

  ))ز) (ص( 1حّقق) س(( ≡)) ز) (ص( 1أنجز) (س(فعل تحويل (

 1أنجز

 )ص( )ز( )س(

 1حّقق
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ومثلما تربط هذه القاعدة بين مشّجرين دالليين متكافئين فإنّها تكفل تحقيق االنتقال من مستوى 

على االنتقال  الّتمثيل الّداللّي إلى مستوى الّتمثيل الّتركيبّي العميق بكفاءة عالية؛ سواء في ذلك اعتمادنا

ونمثّل لذلك . أي الّتكثيف الّداللّي أو العكس الّداللّي، إلى االختزالمن الّتوسعة أي الّتفكيك 

  :بالّتكافؤات الّتشجيريّة التّالية

  

في الّلسان العربّي وفق قاعدة الّتكافؤ الّداللّي التّاّم " القول الّشارح"تبّين الّترسيمة إمكانيات صياغة 

المقترحة؛ سواء في مستوى الّتمثيل ))] ز) (ص( 1حّقق) س(( ≡)) ز) (ص( 1أنجز) (س(فعل تحويل [(

. أو في مستوى الّتمثيل الّتركيبّي العميق "الّنصّ  - نظريّة المعنى"من " المعنى"الّداللّي اّلذي يمثّل حّيز 

أوالهما تكون باختيار مستعمل : ونصف ما ورد في الّترسيمة للقرب أكثر من تمّثل المسألة من جهتين

ثيف الّداللّي فإّما أن يقصد الّتك. الّلسان أّي الّداللتين الممكنتين تتوافق أكثر مع ما يريد الّتعبير عنه

؛ بحيث تكون المتغّيرات متعالقة تعالقا دالليّا ))]ز) (ص( 1حّقق) س[((فينحو إلى استعمال المشّجر 

 وإّما أن يختار الّتفكيك الّداللّي ألنّه ألصق بمقاصده فيعمد ؛)3(و) 2(و) 1(ـــبالفواعل الّداللّية المرقّمة ب

))] ز) (ص( 1أنجز) (س(فعل تحويل [(المشّجر الّداللّي إلى استعمال ِعْدِل هذا األخير المتمثّل في 

لتعيين الفواعل " الّنصّ  - نظريّة المعنى"اّلذي تؤّشر فواعله باألرقام العربّية الموضوعة أصال في تواضع 

وثانيتهما تكون باختيار مستعمل الّلسان أّي البنيتين الّتركيبيّتين العميقتين الّتي تحّقق مقاصده . الّداللّية

     فإن كان اهتمامه منصبّا على الّتكثيف الّداللّي يستعمل البنية الّتركيبّية العميقة المستخلصة . أكثر

  :الّتركيبّي العميق بالقاعدة المعّدلةالّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل االنتقال من : 50الّترسيمة 

  ))ز) (ص( 1حّقق) س(( ≡)) ز) (ص( 1أنجز) (س(فعل تحويل (

  ع. ت. ت
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اّلذي تربط بين متغّيراته المحيلة على الفواعل ))] ز) (ص(خلق ) س[((من مشّجر مكّثف دالليّا وهو 

في المقابل بالبعد  وإن اهتمّ ). III(و) II(و) I(الّتركيبّية العميقة عالقات إسناديّة ترّقم بأرقام رومانّية 

       . الّتحليلّي فإنّه يستعمل العدل المجّسد بالّتمثيل الّتركيبّي العميق القائم على بنية مفّككة دالليّا

اّلذي تربط بين فواعله ))] ز) (ص( 1أنجز) (س(جعل [(في الّترسيمة على صورة المشّجر  وهو ما يرد

  . عالقات إسناديّة عميقة مؤّشرة باألرقام الّرومانّية) ز(و) ص(و) س(الّتركيبّية العميقة 

القول "وتجدر المالحظة في هذا المقام، أنّه ليس من الّضرورّي أن تنتج بنية تركيبّية عميقة من بنى 

       إذ إنّه من المقبول. من البنى المتحّققة في مستوى الّتمثيل الّدالليّ  اعتمادا على نظيرتها" الّشارح

وهذه من بين . أن تنتج بنية تركيبّية عميقة مكثّفة دالليّا عن بنية داللّية مفّككة دالليّا، والعكس صحيح

  ".األقوال الّشارحة"الّسمات الّدالّة على كفاءة هذا الجهاز في صناعة 

 )Milićević:2003 .128ميلوزوفيتش (إلى حدود هذا المستوى من الفقرة المخّصصة لنقد قاعدة 

وتنميطها، واقترحنا لذلك تعديال " القول الّشارح"ناقشنا ما تتمّيز به من نقص الكفاءة في وصف ظاهرة 

" قول شارح"من جنسها استنبطناها من  اختبرناه بالمستعمل من الّلسان، ثّم استحدثنا قاعدة أخرى

لة إلى ما يمكن ويبقى أن ننظر في هذه المرح. يفّسر به أبو حيّان األندلسّي إحدى آي القرآن

استخراجه من مدّونة الّتفسير من قواعد فرعّية للّتكافؤ الّداللّي التّاّم، نجاري فيه على سبيل االفتراض 

من القاعدة ) يخيف(وهو المتمثّل في العجمة . صدقّية ما عيّنته الباحثة في قاعدتها وانتقدناها من أجله

  :كما يلي   جمهاالمنتقض عليها والّتي نتر  )a58-(سابقة الذّكر 

  ))ز(كي يصير خائفا من ) ص( 1يسّبب) س(( ≡)) ز(من ) ص(يخيف ) س: ((أ - ) 65

" أقوالهم الّشارحة"ولهذا الغرض اخترنا االشتغال على عيّنة من مدّونة الّتفسير يبني فيها المفّسرون 

  :التّالي ، نحصرها في الجدول)خ،و،ف(على آي من القرآن وردت فيها عجمات مشتّقة من الجذر 

  عيّنة من الّتفاسير  اآلي  المعنى

 ﴿: 1المعنى              "1.".أي ميال، أو إثما، أو قصدا إلثم، فأصلح بينهم  

  2".الجور: الجنف"

                                                 
  .251ص . 1ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 1
  .111ص . 1ج". معاني القرآن: "الفّراء 2
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  توّقع مكروه
          

            

   ﴾  

  .182/ البقرة 

       إشرافه على الموت، فخاف مريضا وهو يوصي عندمن حضر "

فال حرج على من حضره فسمع ذلك ... في وصيّته أن يخطئ

  1.".أن يصلح بينه وبين ورثته    منه 

ألّن ظّن المكروه خوف فأطلق  ومعنى خاف هنا الّظّن والّتوّقع،"

توقّعه الخوف على الزمه وهو الّظّن والّتوّقع إشارة إلى أّن ما 

       ه، والقرينة هي أّن الجنف واإلثمالمتوّقع من قبيل المكرو 

من ليس من أهل الوصّية وهو المصلح  ال يخيفان أحدا وال سيما

  2".بين أهلها

: 2المعنى 

الفزع وتوّقع 

  المكروه

﴿             

           

     ﴾ 7/ القصص.  

       لّما ضاقت ذرعا به ألهمت في سّرها، وألقي في خلدها، ونفث"

﴿ في روعها                       

     ﴾...  فاّتخذت تابوتا، ومهدت فيه مهدا، وجعلت

ذلك فإذا دخل عليها أحد مّمن تخافه جعلته في  ترضع ولدها،

  3.".في البحر     التّابوت، وسّيرته

ال تخافي على ولدك من فرعون وجنده أن يقتلوه، وال تحزني "

  4.".ال تخافي عليه البحر، وال تحزني لفراقه ...لفراقه

  5.".في اليمّ  ال تخافي عليه الهالك من اإللقاء"

        ... إلينا بإلقائه في البحر إذا خفت حفظه بواسطة فسّلميه"

﴿   ﴾ 6.".أي من غرقه وضياعه ومن التقاطه فيقتل  

                                                 
  .144_142ص . 3ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 1
  .153ص . 2ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 2
  .443ص . 10ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 3
  .158_157ص.18ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 4
  .75–73ص . 20ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 5
  .100ص . 7ج". البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  6
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: 3المعنى 

: يخّوف

+ المبالغة (

الّتعدية 

  /لمفعولين 

الّتوّكل :(خافون

والّلجوء 

  .)واالحتماء

﴿         

          

         

     ﴾     

  .175/آل عمران 

فإّني   إلّي؛ إذا سّول لكم، وأوهمكم فتوّكلوا علّي والجؤوا: أي

  1.كافيكم وناصركم عليهم

      وال يعظمّن عليكم أمرهم، فال تخافوا أيّها المؤمنون المشركين،"

ما أطعتموني، واتّبعتم  وال ترهبوا جـمعهم مع طاعتكـم إيّاي؛

  أمري، وإّني متكّفل لكم بالّنصر والظّفر، ولكن خافون، واتّقوا 

  2.".أن تعصوني، وتخالفوا أمري، فتهلكوا

﴿قوله "        ﴾ 3. ".تقديره يخّوفكم أولياءه  

ويجوز أن يكون ... شّر أوليائه: يخّوفكم أولياءه، أي: الّتقدير"

شّر  ﴾﴿المفعول الثّاني، أي يخّوف  المحذوف

  4.".الكّفار

 :4المعنى 

)= تخف(ضّد (

+ كن آمنا 

  حسب، أحسّ 

﴿          

            

       ﴾70/ هود.  

  5".لوط لنهلكهمإلى قوم  ال تخف مّنا، إنّا مالئكة أرسلنا: أي"

ال تخف  :من الخوف منهم قالت المالئكة لّما رأت ما بإبراهيم"

  6.".منّا وكن آمنا، فإنّا مالئكة رّبك أرسلنا إلى قوم لوط

ومصدره . أي أحّس في نفسه خيفة منهم وأضمر ذلك"

        ه خشي أن يكونوا مضمرين شّرا له،وذلك أنّ . اإليجاس

  7".أي حسبهم قطّاعا

                                                 
  .275ص . 3ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 1
  .257ص. 6ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 2
  .172ص . 4ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 3
  .125ص . 3ج ". البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  4
  .452ص . 7ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 5
  .472ص. 12ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 6
  .118ص . 12ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 7
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حّدث به نفسه، قيل : وقال الحسن. وقع في قلبه: فأوجس"

  1.".وأصل الوجوس الّدخول فكأّن الخوف دخل عليه

: 5المعنى 

نبّث : نخّوفهم

  .فيهم الخوف

﴿               

     ﴾ 60/ اإلسراء.  

والعذاب  الكّفار، بالوعيد: ، أي﴾﴿: قوله"

  2.".والّنكال

ونخّوف هؤالء المشركين بما نتوّعدهم به من العقوبات "

  3.".والّنكال

القتضائه " يزيدهم- و - نخّوفهم"في  قد اختير الفعل المضارع"

تكّرر الّتخويف وتجّدده، وكأنّه كّلما تجّدد الّتخويف تجّدد 

  4.".طغيانهم وعظم

: 6المعنى 

  يوهمكم
﴿         

          

         

     ﴾   

  .175/ آل عمران

  5. ".يخّوفكم أولياؤه ويوهمكم أنّهم ذوو بأس وذوو شّدة: أي"

فخّوفوكم بجموع عدوّكم، ومسيرهم إليكم، من فعل الّشيطان "

           لكم، يخّوفكم بأوليائهعلى أفواه من قال ذلك  ألقاه

تخافوا أيّها فال ... من المشركين؛ لترهبوهم، وتجبنوا عنهم

وال يعظمّن عليكم أمرهم، وال ترهبوا  المؤمنون المشركين،

  6.".جمعهم مع طاعتكم إيّاي

﴿قوله "        ﴾ 7. ".تقديره يخّوفكم أولياءه  

  8".فال تخافوهم"يخّوفكم بأوليائه "

                                                 
  .242ص . 5ج ". البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  1
  .38ص . 9ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 2
  .257ص. 14ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 3
  .149 - 148. 15ج ". الّتحرير والّتنوير: "عاشورابن  4
  .275ص . 3ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 5
  .257_255ص. 6ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 6
  .172ص . 4ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور7
  .248ص . 1ج ". معاني القرآن: "الفّراء 8
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: 7المعنى 

  الّتهديد
﴿        

   ﴾ 36/ الّزمر.  

  

     يعني المشركين يخّوفون الّرسول ويتوّعدونه بأصنامهم وآلهتهم"

  1".الّتي يعبدونها من دونه جهال منهم وضالال

ويخّوفك هؤالء المشركون يا محّمد، باّلذين من دون اهللا من "

لها، األوثان واآللهة، أن تصيبك بسوء، ببراءتك منها، وعيبك 

  2.".من دونه يـخّوفونك بآلـهتهم الّتي... كافيك ذلك واهللا

       فلّما حكى تكذيبهم النّبيء عطف الكالم إلى ما هّددوه "

  3.".هممن شّر أصنام  به وخّوفوه

 ه بما ال يقدرتهّكم بهم، ألنّهم خّوفو " ويخّوفونك"في قوله "

  4.".وال ضرر على نفع

: 8المعنى 

تنّقٌص : تخّوف

وأخذ من 

  األطراف

  

﴿             ﴾ 

  .47/ الّنحل

  

إّما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة توّقع : لآلية معنيان"

    يريهم مقّدماته مثل الّرعد قبل الّصواعق،نزول العذاب بأن 

     وإّما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة تنّقص من قبل

أن يتنّقصهم قبل األخذ بأن يكثر فيهم الموتان والفقر 

  5".والقحط

من أخذه لهم، فإنّه يكون  أو يأخذهم الّله في حال خوفهم: أي"

  6.".مع الخوف الّشديدفإّن حصول ما يتوّقع  أبلغ وأشّد،

   ...موت صاحبه، نخّوف بذلك إن شئت أخذته على أثر: يقول"

﴿      ﴾ .7.".التّنّقص والّتقريع: قال  

                                                 
  .131ص . 12ج ". قرآن العظيمتفسير ال: "ابن كثير 1
  .211ص . 20ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 2
  .12ص . 24ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 3
  .413ص . 7ج ". البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  4
  .167ص . 14ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 5
  .316ص . 8ج ". لعظيمتفسير القرآن ا: "ابن كثير 6
  .237ص. 14ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 7
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﴿و... األهالك: األخذ هنا"     ﴾ وقيل ... على تنّقص  

﴿     ﴾وقال ... أو يتجاوز عنهم على خوف أن يعاقبهم

﴿الّزمخشرّي       ﴾ وقال ابن بحر ... متخّوفين          

﴿     ﴾ ،أي على حدوث حاالت يخاف  ضّد البغتة

﴿وقال اللّيث بن سعد ... منها      ﴾  ،على عجل

  1.".على تقريع بما قّدموه :وقيل

: 9المعنى 

  .إصابة بالخوف
﴿            

   ﴾  

  .59/ اإلسراء

من آياته، لعّلهم يعتبرون  إّن الّله تعالى يخّوف الّناس بما شاء"

  2".ويذكرون ويرجعون

وإّن اهللا يخّوف ...وما نرسل بالعبر والذّكر إّال تخويفا للعباد"

             من آياته لعّلهم يعتبرون، أو يذّّكرون، بما شاء الناس

  3.".أو يرجعون

والّتخويف جعل المرء ... إظهار اآليات تخويف من العذاب"

  4.".خائفا

        إن أراد باآليات المقترحة فالمعنى ال نرسلها : قال الّزمخشري"

            العاجل كالطّليعة والمقّدمة له، إّال تخويفا من نزول العذاب

          وإن أراد غيرها فالمعنى وما نرسلفإن لم يخافوا وقع عليهم، 

إّال تخويفا وإنذارا بعذاب  من اآليات كآيات القرآن وغيرها

  5.".اآلخرة

                                                 
  .480- 479ص .5ج ". البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  1
  .36ص . 9ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 2
  .638ص. 14ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 3
  .145- 144ص . 15ج ". والّتنويرالّتحرير : "ابن عاشور 4
  .52ص . 6ج ". البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  5
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: 10المعنى 

انفعال : خوف

في الّنفس 

يحدث لتوّقع 

  .مكروه

﴿         

            

    ﴾   

  .38/ البقرة

         .نزلت به الكتب وأرسلت به الّرسلما أمن أقبل على "

وال هم " .من أمر اآلخرة فيما يستقبلون: أي" فال خوف عليهم"

  1".على ما فاتهم من أمور الّدنيا "يحزنون

     حصل معنى الّشرط من مفهوم قوله ... نفي لجنس الخوف"

﴿                        ﴾ 

فإنّه بشارة يؤذن مفهومها بنذارة من لم يتبعه فهو خائف حزين 

  2".فيترّقب الّسامع ما يبّين هذا الخوف والحزن

  :11المعنى 

  خوفا: خيفة

﴿             

       ﴾ 

  .205/األعراف

: قالاذكر رّبك في نفسك، رهبة ورغبة وبالقول ال جهرا؛ ولهذا "

  3".ودون الجهر من القول

اذكر رّبك وأنت في خلوتك كما تذكره في مجامع : المعنى"

 مع الخوف هنا عن اإلسرار بالقول كّنى بها... الخيفة... النّاس

من الّله، فمقابلتها بالّتضّرع طباق في معنيي الّلفظين الّصريحين 

  4.".وخيفة وإسراراومعنييهما الكناءين، فكأنّه قيل تضّرعا وإعالنا 

  .وبعض مشتّقاته) خ، و، ف(الوارد فيها جذر  لآلي" األقوال الّشارحة"عيّنة من : 18الجدول 

لبعض " األقوال الّشارحة"تضبط العيّنة المذكورة في الجدول أعاله أحد عشر معنى أساسيّا ورد في 

       وهي عجمات ). خ، و،ف(آي القرآن، استعمل المفّسرون في صياغتها بعض مشتّقات الجذر 

وإن اشتركت في الّداللة باألصل االشتقاقّي إّال أنّها ال تحّقق معنى واحدا قياسيّا، سيما ما تعّلق منها 

ميلوزوفيتش (وهذا األمر هو اّلذي شئنا أن ننقد به صياغة الباحثة . بالجانب البالغّي والجانب اإلبالغيّ 

Milićević:2003. 128 ( للقاعدة)-a58 (غةالّتي ترجمناها بالّصيا:  

  ))ز(كي يصير خائفا من ) ص( 1يسّبب) س(( ≡)) ز(من ) ص(يخيف ) س: ((أ - ) 65

                                                 
  .137ص . 1ج . اختصار وتحقيق أحمد محّمد شاكر" عمدة الّتفسير: "ابن كثير 1
  .444- 442ص . 1ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 2
  .505ص . 6ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 3
  .242 - 241ص . 9ج ". الّتحرير والّتنوير: "شورابن عا 4
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   ال يمثّل ))] ز(كي يصير خائفا من ) ص( 1يسّبب) س: [((إذ إّن القسم الثّاني من هذه المتكافئة

خالل من " األقوال الّشارحة"إّال نوعا واحدا من المعاني الّتي يسمح الّلسان العربّي بتحقيقها في 

) ِخيَفةً (و) يَُخوِّفُ (وهو الّنوع اّلذي تدّل فيه العجمتان ). خ،و،ف(استعمال عجمات مشتّقة من الجذر 

﴿ :ديد؛ من قبيل ما تحّققه اآليتانعلى معنى الّتوّعد والّترهيب والّته                   

               ﴾ و .175/آل عمران﴿                  

           ﴾ يمّكنان ) خ،و،ف(فالفعل المضاعف والمصدر المشتّقان من الجذر . 70/هود

      :للجملة الوارد فيها المشتّق في اآليةمقبول اعتمادا على الّتمثيل الّداللّي " قول شارح"من اشتقاق 

         : المكافئ على صورة" القول الّشارح"إذ بالّضرورة يبنى )) ]. ز(من ) ص(يخيف ) س[ ((

  ))].ز(كي يصير خائفا من ) ص( 1يسّبب) س[((

 قادرة " أقواال شارحة"ال يمكن أن تنتج  ولكّن الالّفت للّنظر أّن هذه المتكافئة بالّصيغة المذكورة

إذ إّن سائر المعاني الّتي تحّققها مشتّقات الجذر . في مدّونة الّتفسير على وصف المنجز الفعليّ 

       باالعتماد" أقوالها الّشارحة"الواردة في الجدول الّسابق ال يمكن بأيّة حال أن تصاغ ) خ،و،ف(

لذا نرى من الّضرورّي أن نستنبط من المنجز ). Milićević :2003 .128ميلوزوفيتش (على متكافئة 

الّتفسيرّي تعديالت في شكل قواعد تكافؤ داللّي فرعّية تمّكن من تحقيق ذلك وتنضوي تحت أحد 

  :األنماط الثالثة الّتي أّسسناها وهي التّالية

  ))ز(من  0اإ) ص( 1يسّبب) س(( ≡)) ز(من ) ص(مفع 2فـ ) س((   : أ - ) 66

﴿  :ب -               ﴾ من موص قصدا إلثم من ظنّ  ≡ .182/ البقرة.  

  ))ز) (ص( 1يسّبب) س(ع .ف(  ≡)) ز) (ص( 1أنجز( )س(فعل تحويل (   : أ - ) 67

  . قام الّله بتصيير قلوب الجاحدين قاسية ≡صّير الّله قلوب الجاحدين قاسية   :ب -   

  ))ز) (ص( 1حّقق) س(( ≡)) ز) (ص( 1أنجز( )س(فعل تحويل (   : أ - ) 68

﴿  :ب -                ﴾ إّن الّله خلق القسوة في قلوبهم" ≡. 13/المائدة."  

ونحصر في الجدول التّالي مقترحاتنا حول القواعد الفرعّية ألنماط الّتكافؤ الّداللّي التّاّم المعّدلة 

  ):أ - 68(و) أ - 67(و) أ - 66(
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  المتكافئات المقترحة  الّداللة المجّردة  ةالمنجز ) خ،و،ف( معاني

  ))ز) (ص( 1يسّبب) س(ع .ف(} )س(ظّن {  ≡) ز(من  0اإ) ص( 1يسّبب) س(  الّظّن وتوّقع مكروه

  ))ز) (ص( 1يسّبب) س(ع .ف(} )س(فزع {  ≡) ز(من  0اإ) ص( 1يسّبب) س(  الفزع

  ))ز) (ص( 1يسّبب) س(ع .ف(}) س(مبا {  ≡  0اإ) ص( 1يسّبب) س(  المبالغة والّتعدية

  الّتوّكل على،

  والّلجوء إلى،

ــواالحتماء بـ ــ   ـ

  

  ≡  0اإ) ص( 1يسّبب) س(

  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}أداة ) توّكل(نّفذ ) س({ 

  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}أداة ) التجأ(نّفذ ) س({ 

  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}أداة ) احتمى(نّفذ ) س({ 

         =آمنا كن 

  )تخف( ضدّ 

  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}) تخف(ضّد ) س({  ≡  0اإ) ص( 1ضّد يسّبب) س(

  

حسب، أحّس، 

  توّجس، خشي

  

  

   ≡  0اإ) ص( 1يسّبب) س(

  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}) حسب(نّفذ ) س({ 

  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}) أحسّ (نّفذ ) س({ 

  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}) توّجس(نّفذ ) س({ 

  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}) خشي(نّفذ ) س({ 

  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}) الّتوّعد(أثّر ) س({   ≡  0اإ) ص( 1يسّبب) س(  الّتوّعد

  0اإ) ص( 1يسّبب) س((} ) س(ز .اس{  ≡  0اإ) ص( 1يسّبب) س(  )الّتكرار والّتجّدد( االسترسال

  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}) الّتهديد(أثّر ) س({   ≡  0اإ) ص( 1يسّبب) س(  الّتهديد

  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}) الّترهيب(أثّر ) س({   ≡  0اإ) ص( 1يسّبب) س(  الّترهيب

  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}) اإليهام(أثّر ) س({   ≡  0اإ) ص( 1يسّبب) س(  اإليهام
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  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}) الّتهّكم(أثّر ) س({   ≡  0اإ) ص( 1يسّبب) س(  الّتهّكم

  )ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(} )س(ــ ح) (نقص(أثّر {   ≡) ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(  تنّقص

ــ حـ) (أصاب(أثّر {  ≡) ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(  يصيب األطراف تباعا   )ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(} )س(ـ

ــ ح) (قّرع(أثّر {  ≡) ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(  الّتقريع   )ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(} )س(ــ

  )ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(} )عجل(نّفذ ) س(ــ حـ({   ≡) ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(  على عجل

  )ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(} ) االعتبار(أثّر  ) س({   ≡) ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(  الحّث على االعتبار

  )ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(} ) الّتحذير(أثّر  ) س({   ≡) ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(  الّتحذير

  )ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(} ) اإلنذار(أثّر  ) س({   ≡) ص(لـ ) ز( 1حّقق) س(  االنذار

  )ص( 1يسّبب) س(}) خوف(ضّد ) س({  ≡))ص(1يسّبب(ضّد ) س(  نفي جنس الخوف

  )ص( 1يسّبب) س(}) نذارة(أثّر ) بشارة(أثّر ) س({  ≡))ص(1يسّبب(ضّد ) س(  بشارة مؤذنة بنذارة

  )ص(من ) ز( 1مط) س(}  )خشية(نّفذ ) س({  ≡)ص(من ) ز( 1مط) س(  خشية

  )ص(من ) ز( 1مط) س(} ) رهبة(نّفذ ) س({  ≡)ص(من ) ز( 1مط) س(  رهبة

  )ص(من ) ز( 1مط) س(} ) رغبة(نّفذ ) س({  ≡)ص(من ) ز( 1مط) س(  رغبة

  )ص(من ) ز( 1مط) س(} ) إسرار(نّفذ ) س({  ≡)ص(من ) ز( 1مط) س(  اإلسرار

  )أ - 68(و) أ - 67(و) أ - 66: (الّتكافؤ الّداللّي الّتاّم المعّدلة ألنماطمقترحات قواعد فرعّية : 19الجدول 

         من اإلمكانيات الّتي يمكن أن تستنبط  يمثّل ما وقع ضبطه في الجدول مجّرد عيّنة بسيطة

ستعمل وهذا ال يعني أيضا أّن ما وقع إثباته ي. في كيفيات بناء الّتكافؤات الّداللّية من المنجز الّتفسيريّ 

    . من المتكافئة لٍ دْ بالّضرورة على تلك الّصورة؛ وإنّما يمكن أن يقع المزج بين صورتين أو أكثر لعِ 

كما ال يعني ما قّدمناه أنّه خالص الّصدقّية مدّقق . وهو ما نلمح إليه في المثال الّتطبيقّي الموالي
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ه وتعديالت كثيرة ال يّتسع لها هذا باالختبار، إذ تبقى المقترحات في حاجة إلى دراسة أعمق من هذ

  .البحث

تمثيالت داللّية متكافئة، والمحّققة " القول الّشارح"ونختم القول في هذه القاعدة الواصفة لتمثيل 

     لالنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق بتطبيق إحدى المقترحات الفرعّية وهي

: ، على مثال من المدّونة))]ز(من  0اإ) ص( 1يسّبب) س(( ≡)) ز(من ) ص( مفع2فـ ) س): [((أ - 66(

﴿فاآلية                 ﴾ تحّقق القسم األّول من المتكافئة المتمثّل  ؛36/الّزمر     

 لَ دْ المنجزة تحّقق العِ " األقوال الّشارحة"و .))]ز(من ) ص(فعل متعّد لمفعولين ) س[(( :العبارة في

مع بعض االختالفات في اشتقاقه،  ؛))]ز(من  0اإ) ص( 1يسّبب) س[(( :المتجّسد بالعبارة المكافئ

يعني : "فابن كثير في شرحه اآلية بقوله. حسب الّنظام اّلذي يعتمده المفّسر في إعادة صياغة المعنى

             ، يبني القسم الثّاني1"دونه بأصنامهم وآلهتهم الّتي يعبدونهاالمشركين يخّوفون الّرسول ويتوعّ 

  :من المتكافئة على الّصورة التّالية

ــبـ  0اإ) ص( 1يسّبب) س((} ))تهديد( + )خوف((أثّر ) س({: [أ - ) 69 ــ   )].ز( ـ

، 2."من شّر أصنامهم ما هّددوه به خّوفوه:"... بناء مختلفا بقوله" قوال شارحا"أّما ابن عاشور فيبني 

  :اّلذي نمثّل له بهذه الّصورة

  )].ز(مضاف + من    0اإ) ص( 1يسّبب) س(( }))خوف(  + )تهديد((أثّر ) س({: [أ - ) 70

في قوله : "فقوله. بطريقة ثالثة تختلف عن الّسابقتين" قوله الّشارح"أّما أبو حيّان األندلسّي فيصوغ 

، يمكن الّتمثيل له بالعالقات 3."خّوفوه بما ال يقدر على نفع وال ضررتهّكم بهم، ألنّهم " ويخّوفونك"

  :التّالية

  )].يقدر(بما ضّد ) ز( 0اإ) ص( 1يسّبب) س((} )الّتهّكم(أثّر  ) س({: [أ - ) 71

، باعتبارها تؤّسس لنمط "األقوال الّشارحة"وهذا األمر يبّين ما للقاعدة المعّدلة من كفاءة في إنتاج 

من أنماط الّصياغة يمكن تجريده، وبالتّالي يمكن أن يشمل عددا متناه من إمكانيات البناء الجملّي 

                                                 
  .131ص . 12ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 1
  .12ص . 24ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 2
  .413ص . 7ج ". البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  3
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ولو تقّصينا . الّلسان العربيّ فالقاعدة المذكورة وّفرت اشتقاق ثالثة أعدال ممكنة يسمح بها . المتكافئ

المدّونة لوجدنا أعداال متغايرة بتغاير المفّسرين، وهي ممّكنة في نفس الوقت من تحقيق داللة المعنى 

كما تجدر اإلشارة في هذا المقام أّن آلية االختزال والّتكثيف ال تقتصر . المنطلق اّلذي تنطق به اآلية

 بل تسهم أيضا في تحقيق ظاهرة االنتقال. لمعنى منطلق واحد فقط على بناء تمثيالت داللّية مختلفة

  : ونمّثل لذلك بالّنظام الّتشجيرّي التّالي. من الّتمثيل الّتركيبّي العميق إلى الّتمثيل الّدالليّ 

  

  

  

إمكانيات يسمح بها الّلسان العربّي  ،أربعتها ،الّترسيمة تمثّل يمينفالّشبكات الّداللّية المثبتة في 

: الواردة بيسار الّترسيمة لالنتقال من الّتمثيل الّتركيبّي العميق إلى الّتمثيل الّداللّي وفق القاعدة المعّدلة

ــفـ) س(([ إذ إنّها تبّين بعض الّتكافؤات . ]))ز(من  0اإ) ص( 1يسّبب) س(( ≡)) ز(من  )ص( مفع2 ـ

﴿من اآلية  الّداللّية الممكنة الّتي يتراوح تمثيلها للمعنى المستقى             ﴾ 

  االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق بالقاعدة: 51الّترسيمة 

 ))ز(من  0اإ) ص( 1يسّبب) س(( ≡)) ز(من ) ص( مفع2فـ ) س: ((المعّدلة

 )س(

1  
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وهي أربعتها ). الّشبكات الباقيات(والّتفكيك الّداللّي ) الّشبكة األولى(، بين الّتكثيف الّداللّي 36/الّزمر

الّترسيمة تكافؤا دالليّا من شأنه أن يسهم في بناء  يسارتكافئ المشّجر الّتركيبّي العميق الممّثل له في 

إّما بالمحافظة على نفس البنية والعالقات  االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق

وإّما باعتماد االختزال ) مع الّتمثيل الّداللّي األّول الّتمثيل الّتركيبّي العميق وتناظر مشّجره(اإلسناديّة 

              كما يمكن أن نشتّق عددا). الّتمثيل الّتركيبّي العميق وعالقته بالمشّجرات الّداللّية الباقية(

فيكون الحاصل منها بنى ) 4، 3، 2(مشّجرات الّتركيبّية العميقة استنادا على المشّجرات الّداللّية من ال

  . تركيبّية عميقة موّسعة تعتمد الّتفكيك الّداللّي مقارنة بالمشّجر الّداللّي األّول

انطالقا من المعنى  والمالحظ أنّه يمكن إنتاج عدد ال متناه من الّشبكات الّداللّية والّتركيبّية العميقة

     المقبولة " األقوال الّشارحة"إلى وضع قواعد مصفاة من شأنها أن تفرز  يبقى أنّها تحتاج. المنطلق

ويمكن أن نضبط عيّنة من إمكانات العالقات الّدالليّة . في الّلسان من غيرها الموسوم بعدم المقبولّية

  :الكيفّية والّتركيبّية العميقة المعّبر عنها خطّّيا بهذه

  :العالقات الّداللّية الممكنة

  ))ز(من  0اإ) ص( 1يسّبب) س(( ≡)) ز(من ) ص( مفع2فـ ) س: ((أ - ) 72

  )].ز(بـ  0اإ) ص( 1يسّبب) س(( }))تهديد)+(خوف((أثّر) س({[ ≡ ))ز(من ) ص( مفع2ــفـ)س: ((ب -  

  )].ز(مضاف +من 0اإ) ص(1يسّبب) س((}))خوف)+(تهديد((أثّر )س({[ ≡   ))ز(من ) ص( مفعــفـ)س: ((ت - 

  ].)يقدر(ضّد بما ) ز( 0اإ) ص( 1يسّبب )س((} )الّتهّكم(أثّر  )س({[ ≡)) ز(من ) ص( مفع2فـ )س: ((ث - 

  ...]ن[  ≡ )) ز(من ) ص( مفع2فـ )س: ((ج - 

  :العالقات الّتركيبّية العميقة الممكنة

  ))ز(من ) ص( مفع2فـ ) س(( ≡  ))ز(من  0اإ) ص( 1يسّبب) س: ((أ - ) 73

  ...]ن[  ≡                                           

  ))ز(من ) ص(مفع2فـ)س(( ≡ )]ز(بـ  0اإ) ص( 1يسّبب) س((}))تهديد)+(خوف((أثّر  )س({:[ب -   

  ...]ن[  ≡                                                                      
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  ))ز(من ) ص(مفع2فـ)س(( ≡ )]ز( مضاف+من 0اإ) ص( 1يسّبب) س((}))خوف)+(تهديد((أثّر )س({:[ت -  

  ...]ن[  ≡                                                                               

  ))ز(من ) ص( مفع2فـ )س(( ≡ ])يقدر(ضّد بما ) ز( 0اإ) ص( 1يسّبب) س((} )الّتهّكم(أثّر )س({ :[ث -  

  ...]ن[  ≡                                                                            

        الممكنة" األقوال الّشارحة"وبهذا يمكن الوقوف على مدى كفاءة القاعدة المعّدلة في إنتاج 

           على كّل المعاني الّتي تناظر في تركيبة فواعلها وعالقاتها  إذ يمكن تطبيقها نظريّا. في لسان ما

بهذه القاعدة، " األقوال الّشارحة"وعالوة على ذلك فإّن صياغة . في المثال المشتغل عليه ما رأيناه

بل تمّكنّا من توظيفه في صياغة القاعدة . حسب األعدال المتغّيرة لم تهمل الجانب اإلبالغّي للخطاب

وهذه مناسبة لنقد . في مدّونة الّتفسير "األقوال الّشارحة"على ما استقرأناه من أسس ضمنّية لصناعة  ءبنا

على الّرغم من انبنائها على مقولة المعجمّية الّصلبة، لمسألة وصف " الّنصّ  - نظريّة المعنى"تصّور 

يتمثّل في إقصاء " فسيرّي العامليّ المعجم التّ "إذ ما الحظناه في األجزاء األربعة من . المداخل المعجمّية

في حين ال يجد أصحاب الّنظريّة حرجا . من وصف المدخل المعنّي بالمقال الجانبين اإلبالغّي والبالغيّ 

في تعيين العالقات اإلسناديّة بطبعها الّتركيبّي الّنحوّي وعّدها دون سواها مكّونا أساسيّا في الوصف 

عند تحديده ) Polguère :1997بولغار (وفي أفضل األحوال يشير . رامةالمعجمّي المتمّيز بالّدقّة والصّ 

ــللبنية الوظيفّية لـ المعروضة في الفصل الثّاني من الباب األّول من هذا البحث " الّنصّ  - منوال المعنى"ـ

ملتشوك وبولغار (ولعّل . إلى أّن المكّون اإلبالغّي يشتمل الّنحو والمعجم )89ص . 7الّترسيمة (

Mel’čuk et Polguère:1987 (هما يقّران بضرورة جعل كّل مكّونات الّلسان ينفس) البنيويّة منها       

في خدمة الّداللة المعجمّية قصد وصفها وصفا لسانيّا دقيقا ) لسانيّا - وما لمس الخطاب وما يعّد ورا

: الّتعريف المعجمّي يقوالنففي عرضهما ألسس . وإن هما لم يلتزما في غالب األحيان بتطبيقه. صارما

يجب أن يفي الّتعريف في المعجم الّتفسيرّي العاملّي بالغرض، بمعنى أنّه يجب أن يشمل كّل "

هو ما يوردانه من تفسير والالّفت فعال للّنظر . 1."االستعماالت الممكنة الّصحيحة للعجمة المعّرفة

بما فيه الّسياقات ' أّي سياق متصّور ممكنة في'بممكنة نقصد ): "الممكنة(من لفظة  همايلمقصد

                                                 
1 « An ECD definition must be adequate in the sense that all possible correct usages of the lexeme defined are 

covered by it». Igor Mel’čuk & Alain Polguère: « a formal lexicon in the Meaning –Text Theory (or how to do 

lexica with words) ». Computational Linguistics, Vol 13, №3-4, July-December 1987.p265. 
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                )كما في الّشعر على سبيل المثال(الجلّي شذوذها حّتى المتضّمنة منها القالب الّصوتّي 

كما نقف على تناقض آخر في هذا الّصدد . 1."لسانّية للوحدات المعجمّية - أو االستعماالت الورا

بضرورة ) Milićević:2003 .-133134ميلوزوفيتش (وهو إقرار . إليهما ذهبنا  يشير فعال إلى ضرورة إدراج

وذلك من خالل جعلها بناء هذا الّنمط ". الّتكافؤ الّدالليّ  - شبه"في بناء قواعد  إدراج البعد اإلبالغيّ 

اإلبالغّية من قبيل تعيين العجرات المهيمنة على  - على تحديد الممّيزات الّداللّية    من القواعد يرتكز

الّتكافؤ القولّي، نستعمل نسقيّا مؤّشرات  - عند وضع قواعد شبه: "تقول في ذلك. الّتشجير الدالليّ 

، والّشبكة ]ع م إ[= كمفاهيم العجرات المهيمنة إبالغيّا: اإلبالغّية - تنتمي لمخّصصات البنية الّداللّية

اإلبالغّية تعقد عالقة ممّيزة مع البنية لنا أّن هذه المفاهيم  يبدو. والتّبليغ/ القولّية والجدير باالهتمام

    الّتكافؤ الّداللّي القولّي، فمن باب أحرى  - فإذا كان هذا األمر يصدق على قواعد شبه. 2."الّداللّية

لذا واألمر على هذه الّصورة فإنّنا نرى إقحام الّسمات . أن يصدق مع قواعد الّتكافؤ الّداللّي القولّي التّامّ 

ّلسان العربّي يجعلها في ال سيما والمنجز الّتفسيريّ . ىلَ وْ لبالغّية في وصف داللة العجمات أَ اإلبالغّية وا

  ".األقوال الّشارحة"في إنتاج  سمات فارقة

  

  

  

                                                 
1 « by possible we mean ‘possible in any imaginable context’ with the obvious exception of contexts involving 

either the phonetic form (as, e.g., in poetry) or metalinguistic use of lexical items. ». ibid.  
2 « Dans la formulation des indications qui appartiennent à la spécification de la SSém-Comm: les notions de 

nœud communicativement dominant [= NCD], de réseau propositionnel et de signalé /communiqué. Il nous 

semble que ces notions communicatives entretiennent un lien privilégié avec la SSém. ». Jasmina Milićević: 

« modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 134.  
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  . ا اّول: 2.1

لم يتسّن لنا في هذا الفصل أن نعرض بمنتهى الّدقّة لكّل قواعد الّتكافؤ الّداللّي القولّي التّاّم الواردة 

" القول الّشارح"، على الّرغم من أهّميتها في مقاربة ظاهرة )Milićević :2003 .128ميلوزوفيتش (في 

ولسنا نرى ضيرا من ذلك سيما وهدفنا األصلّي يتمثّل في طرح اإلشكاليات الّتي . وآليات صناعته

أمكننا ما  لذا رّكزنا في فقرات الفصل. لهذه الظّاهرة الّلسانّية" الّنصّ  - نظريّة المعنى"تفرزها مقاربة 

وتبّين لنا أّن نمط . على المنجز الّتفسيرّي الّتراثيّ  الجهد على نقد ما أثبتته الباحثة معتمدين في ذلك

المبنّي على قواعد الّتكافؤ الّداللّي القولّي التّاّم من خالل القواعد األربعة الّتي " األقوال الّشارحة"

مادها على صورتها تلك في تقنين طرائق اشتغالها من اعت عرضناها للّتمحيص، تطرح حولها األسئلة أكثر

إذ وقفنا على سمتين أساسيتين تضعفان من إمكانية اشتمالها لنمط من أنماط . في الّلسان الطّبيعيّ 

في إغراق بعض القواعد في الّتعيين مّما يحّد من كفاءتها  أوالهما تتمثّل. قائمة الّذات" األقوال الّشارحة"

لذا عّدلنا ما احتاج منها إلى تعديل، واستعضنا عن بعضها . قّلص من إنتاجيتهافي وصف الظّاهرة وي

    ورأينا. المنجزة في متون الّتفسير" األقوال الّشارحة"بقواعد استحدثناها من قراءتنا لكيفيات صناعة 

         ما أمكن من قواعد تكافؤ قولّي داللّي فرعّية قادرة على وصف فروع الّنمط الواحد  أن نحصر

وإن كانت العيّنات . ، معتمدين في ذلك على عيّنات من الّتراث الّلسانّي العمليّ "األقوال الّشارحة"من 

إذ ال يتعّدى دورها مجّرد . المختارة غير قادرة بالفعل على ضبط شوارد الظّاهرة الّلسانّية المدروسة

     انية فتتمّثل في إغراق بعض القواعد األخرىوأّما الثّ . الّتمثيل لما يمكن أن يستقى من المدّونة كّلها

" القول الّشارح"في الّتجريد مّما يجعلها قاصرة عن تأدية الغرض المجعولة ألجله، وهو تقنين ظاهرة 

وقد سعينا إلى تدقيق . وتصنيفها إلى أنماط واضحة حدودها تُْمِكُن الّسيطرة عليها وإخضاعها للّنمذجة

   واستحدثنا ما رأينا الّلسان العربّي يتفّرد. فأدخلنا عليها ما يصلح من تعديالت. هذا الّنوع من القواعد

      كما عمدنا إلى استنباط قواعد تكافؤ داللّي قولّي فرعّية من شأنها. به من خالل المنجز الّتفسيريّ 
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  .المنضوية تحت نمط واحد" األقوال الّشارحة"أن تيّسر الّتمييز بين فوارق بناء 

إلشكاليات " الّنصّ  - نظريّة المعنى"ّين لنا تناول هذه المسألة في هذا الفصل حدود مقاربة كما ب

 إذ إّن استبعاد معالم البعد اإلبالغّي من وصف المداخل المعجمّية. من حيث الّداللة" القول الّشارح"

      . هاّما من مقّوماتها يفقد الّداللة مقّوما "الّنصّ  - منوال المعنى"من " الّتمثيل الّدالليّ "في مستوى 

      بل عمدنا إلى إقحامها. لذا درجنا على اإلشارة إلى ذلك عند تقليبنا الّنظر في القواعد المعروضة

بل أثبتناها في بنائنا لقواعد الّتكافؤ الّداللّي . في الّتمثيل الّداللّي الخّطّي للمعاني المنطلق المدروسة

وفعلنا هذا ال يبّرره حدس أصحاب . في صدورها المتكافئات، بأن تحلّ  الفرعّية، وجعلناها تكون مفتتح

الّنظريّة وإشاراتهم أحيانا إلى ضرورة توظيف كّل مكّونات الّلسان في وصف معنى العجمة المدروسة 

إذ يؤّسس المفّسرون . في الّتراث الّلسانّي الّتطبيقيّ  فحسب؛ بل إنّه من محّصالت ما استجليناه ثابتا

عادة على مقاصد اآلي المعنّية بالّشرح، فينّصصون على الّسمات اإلبالغّية المكّيفة " لهم الّشارحةأقوا"

إخبار، وعيد، إقرار، تهديد، تهّكم، وعظ، : (للمعنى بذكرهم على سبيل المثال عبارات من قبيل

     على اإلفاضة  وهو األمر اّلذي سنعمل. وهي معان إبالغّية مسيطرة دالليّا على الملفوظ...) إنذار

. في تسليط الّضوء عليه في الباب الثّالث من هذا البحث عند تناولنا لقواعد الّتكافؤ اإلبالغّية بالّدرس

          . كما أّن ما ذهبنا إليه وأثبتناه في صياغتنا لقواعد الّتكافؤ الّداللّي القولّي الفرعّية ال يعّد بدعة

يصّب في مجرى المعالجة اآللّية " القول الّشارح"الّنّص لقضايا  - لمعنىإذ إّن األصل في تناول نظريّة ا

ومن البديهّي أّن اآللة تتطّلب برمجتها وصف الظّاهرة في أدّق تفاصيلها مّما يمّكنها  .لأللسن الطّبيعّية

     ) Milićević:2003ميلوزوفيتش (ويبدو لنا أّن قواعد . من الّتعّرف على الظّاهرة الّلسانّية المطلوبة

تنقص " القول الّشارح"وهي آخر الّتحديثات في صلب الّنظريّة، بإهمالها لتفريع األنماط العاّمة لقواعد 

لذا رّكزنا ما أمكن على تحديد . وتخّل بالتّالي بالمقصد منها. من كفاءة القواعد في وصف الظّاهرة

  .في مدخل كّل قاعدة فرعّية استنبطناها الّسمات الفارقة

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 .مّا ا  

  

 أ ّأ -  ّرح"اّا ّة "اا  

ّج اإم وأم.  
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0.2 :مّا ا ّ:   

     من خالل دراسة نوع ثان " القول الّشارح"نحاول في هذا الفصل أن نقارب إشكاليات أنماطّية 

. المسهمة في وصف الظّاهرة، وتقنين آليات اشتغالها في األلسن الطّبيعّيةمن أنواع القواعد الّداللّية 

وهي قواعد . 1"الّتكافؤات القولّية - شبه"بقواعد " الّنصّ  - نظريّة المعنى"ونقصد بذلك ما تصطلح عليه 

. قتصّنف ضمن القواعد الّداللّية المحّققة لعالقات متقاربة تربط بين شبكات تمثيل داللّي لمعنى منطل

من مستوى الّتمثيل الّداللّي إلى مستوى الّتمثيل الّتركيبّي  كما أنّها تسهم أيضا في تقنين آليات االنتقال

ما توّصلت إليه  ونسّلط الّضوء في هذه المرحلة من البحث على أهمّ . في االّتجاهين العميق

لتحديد ما تفرزه من إشكاليات ثّم إتباعها بالّنقد . بعرض بعض القواعد) Milićević:2003ميلوزوفيتش (

ومن جهة أخرى نهتّم بما يتطلّبه  .نفسها وكيفيات بنائه من ناحية" القول الّشارح"عاّمة تهّم ظاهرة تنميط 

  .الّلسان العربّي من خالل استقراء المدّونة واستخراج إسهامات الّتراث الّلسانّي العملّي في المسألة

تجعل من هذا الّنمط من أنماط الّتكافؤ الّداللّي القولّي ) Milićevićميلوزوفيتش (والمالحظ أّن 

يهّم الّنوع األّول قواعد العجرات وهي المحّددة لكيفيات اشتغال : خاضعا لثالثة أنواع من القواعد

تحّقق استبداالت وإلغاءات أو زيادات لتمظهرات : "إذ إنّها". األقوال الّشارحة"العجمات دالليّا في بناء 

    . ويخّص الّنوع الثّاني قواعد األسهم الّرابطة بين العجرات الّداللّية. 2."م داخل تمثيل دالليّ المعان

     وهي المسؤولة . وهي باألساس مفاهيم تعالقّية إسناديّة تنتمي للجهاز الّتركيبّي من الّلسان الطّبيعيّ 

أسهم ) تشّعبات(تحّقق انتقاالت : "نّهاإذ إ. عن تنظيم االنتقال الّتعالقّي في صلب الّتمثيل الّدالليّ 

                                                 
1
Quasi-équivalences propositionnelles. 

2 « qui effectuent des remplacements et des retraits / ajouts (de configurations) de sémantèmes dans une 

RSém ». Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de 

Montréal. 2003. p 133. 
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        ونرى أنّها عالوة على ذلك تسهم في تحقيق االنتقال من الّتمثيل الّداللّي . 1."الّتمثيل الّدالليّ 

أّما الّنوع . إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق من خالل ترجمة الّتعالقات الّداللّية إلى تعالقات إسناديّة تركيبّية

ــالّتكافؤ الّداللّي القولّي، فيصطلح عليه بـ - من نمط قواعد شبهالثّالث   2"األسهم- قواعد العجرات"ـ

يعقد الّصلة بين : "إذ إنّه .ويتعّلق بكيفيات تحقيق الّتكافؤات بين معانم مخصوصة وتمثيالتها اإلبالغّية

المخبر "أو " المخبر عنه"وذلك من قبيل تعيين . 3."إبالغّي خاصّ  - وتمظهر دالليّ  ،تمظهر معانم/ معنم

المهيمن دالليّا على الملفوظ وما يقتضيه ) أّولّي، ثانوّي، ُمَتَضمٌِّن، ُمَتَضمَّنٌ (على اختالف أنواعهما  "به

  . في تراكيب خاّصة من ربط وإحالة بين شبكة عالقات إسناديّة في جملة واحدة مرّكبة

في هذا الفصل أهّم هذه القواعد عرضا مفّصال مقلّبين الّنظر في كيفيات صياغتها وآليات  رضونع

ميلوزوفيتش (ناقدين ما أمكننا الوقوف عليه مّما صاغته الباحثة  ؛"األقوال الّشارحة"الها في بناء اشتغ

Milićević:2003 (الستجالء كما نحاول في نفس الوقت استقراء مدّونة الّتفسير . في أطروحتها

 - وأنساق صياغته في المنجز الّلسانّي العربّي باالعتماد على قواعد شبه" القول الّشارح"خصائص 

         الّتكافؤ القولّي؛ ساعين قدر اإلمكان إلى استنباط قواعد جديدة اعتمادا على المنجز الّتفسيريّ 

  .من شأنها تطوير الّنظرة للمسألة المدروسة

  

                                                 
1
 « qui effectuent les transferts (rebranchements) des arcs de la RSém. ». Jasmina Milićević: « modélisation 

sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 133. 
2
 Règles nodo-sagittales.  

3 « qui mettent en relation un sémantème/ une configuration de sémantèmes et une configuration sémantico-

communicative particulière. ». Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la 

paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 133. 
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  ):أ اّت ا ّّ ات  ى اّ ا)ّّا اات : 1.2

" أقوال شارحة"المسهمة في بناء نمطين من قواعد العجرات ) Milićević:2003ميلوزوفيتش (تحّدد 

إذ يتّم عبرها . 1"الّتعويض"أّما األّول منهما فتسمه بقواعد . انطالقا من معنى معطى متكافئة دالليّا

بما يوازي في نحو الّلسان العربّي ظاهرتي البناء للمجهول  .استبدال أدوار الفواعل الّداللّية بعضها لبعض

وتمظهراتها في شبكات الّتشجير  يسهم في تعديل أسس الّتعالق الّدالليّ وهو ما . والّتقديم والتّأخير

. مختلفة البناء مّتفقة الّداللة اتّفاقا جزئيّا" أقوال شارحة"على بناء  أي ينتج شبكات قادرة. الّدالليّ 

أهّمها في الفقرات  سندرسلمعالجة هذه الظّاهرة سبع قواعد، ) Milićevićميلوزوفيتش (وتخّصص 

ــوأّما الثّاني فتصطلح عليه ب. اليةالتّ  ــ             وتشتغل هذه القواعد. 2"اإلضافات الّداللّية / الـحذف"ـ

أو إضافتها للمشّجر الّداللّي دون  على الّتعالقات الّداللّية الّضعيفة، حيث يمكن تقليص بعض المعانم

        عادة في مثل هذه الوضعياتويشترط . من الّتكافؤ بين قولين شارحين أن يخّل ذلك بحّد أدنى

وتفرد الباحثة لهذا الّصنف قاعدتي . أن يكون في الّسياق دليل على المعنى اّلذي لحقه حذف أو إضافة

  .وهي ما نعرضه ونناقشه في الفقرات التّالية. حذف وثالث قواعد إضافة داللّية

1.1.2 :ّا.  

وتتعّلق كّلها بجمل . قواعد عجريّة قائمة على الّتعويضبالّدرس سبع ) Milićevićميلوزوفيتش (تفرد 

تتعّلق بـمفهومي  منها جمل. مرّكبة تحتوي على إسناد ذي ثالثة فواعل داللّية أو أربعة فواعل داللّية

 .ونوع آخر من الجمل يهتّم بالعالقات الّشرطّية. في الّتركيب الفاعلّية والـمفعولّية وتبادل األدوار بينهما

بين الّشرط والفاعلّية أو بين الّشرط  ونوع رابع يمزج. الث ينصّب على الّتراكيب الظّرفّيةونوع ث

ونحاول عرض أغلبها في الفقرات التّالية ساعين إلى تدقيق القواعد بما يناسب . واالسترسال الّزمنيّ 

                                                 
1 Remplacements. 
2 Retraits / ajouts sémantiques. 
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  . الّلسان العربّي وخصوصياته، معتمدين في ذلك على نماذج من المنجز الّتفسيريّ 

1.1.1.2 :ّ ّ   ~ ّ  ّ:  

         " القول الّشارح"في دراستها لظاهرة قيام ) Milićević:2003 .-134135ميلوزوفيتش (تمّيز 

  :الّتكافؤ الّداللّي بين معنمي سببّية - على الّتعويض المحّقق لشبه

والمعنّي به . 2"الّسببّية غير الفاعلّية"وهو يمّثل  1"أّولّية داللّية"اّلذي تعّده ) 1سّبب(أّولهما هو المعنم 

هو الّسبب، والفاعل الّداللّي ) 1د.فا(هو المسند ثالثّي الفواعل، بحيث يكون الفاعل الّداللّي األّول 

 ويقبل  .وهو اختياري، يفيد تحقيق الّسبب) 3د.فا(هو النّتيجة، والفاعل الّداللّي الثّالث ) 2د.فا(الثّاني 

  :صيغتي فعل دالليّتين )1سّبب(المعنم  هذا

  :صيغة الفعل الّداللّية األولى ويمّثل لها بالمعنى المجّرد التّالي

ــبـ) ص( 1يسّبب) س: ((أ - ) 74   ))س(ز ـ

) 2د.فا(و. الّذي يعّد سببا لحدث ما) س(وهو في هذا المعنى المجّرد المتغّير ) 1د.فا(حيث يكون 

هو الوسيلة المحّققة )) س(ز(وهو المتغّير ) 3د.فا(و. ٌب يعّبر عن أثر الحدثُمَسبَّ ) ص(وهو هنا المتغّير 

  .للحدث

  :وصيغة الفعل الّداللّية الثّانية الّتي يمثّل لها بالمعنى المجّرد التّالي

  ))ص( 1يسّبب) س(ز: (أ - ) 75

سببا لحدث )) س(ز(حيث يصير ما كان فاعال دالليّا ثالثا في المعنى المجّرد الّسابق، وهو المتغّير 

ُمَسبٌَّب ) ص(وهو هنا المتغّير ) 2د.فا(و. اّلذي يقع إسقاطه من الّتركيب) 1د.فا(وبذلك يحتّل محّل . ما

  .يعّبر عن أثر الحدث

والمعنّي به هو المسند . 3"الّسببّية الفاعلّية"يمّثل  اّلذي) 2سّبب(أّما معنم الّسببّية الثّاني فهو المعنم 

. يمثّل المسّبب) 1د.فا(فاعال دالليّا أّوال ) 2سّبب(إذ يتطّلب الّتركيب القائم على  .رباعّي الفواعل

                                                 
1 Primitif sémantique. 
2 La causation non-agentive. 
3 La causation agentive. 
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يعّين الوسيلة المحّققة ) 4د.فا(و. هو السََّببُ ) 3د.فا(و. هو الُمَسبَُّب الّدال على أثر الحدث

  :ويمثّل لذلك بهذا المعنى المجّرد

  ))).و(بـ 

     : المذكورين أعاله إلى أّن العالقة بين المعنيين) 136. 

ــل) ص( 2يسّبب)  هي عالقة قولين )))] و(بـ )) (س(ز( ــ

ونفّصل فيما يلي القول في هذه . قائم على مبدإ الّتعويض

في مدّونة الّتفسير قصد الوقوف على مدى   المنجز" القول الّشارح

  ) )ص( ّ1) س(ز( ~   ))س( ز) ص 

المنتمية )] )ص( 1يسّبب) س(ز(~ )) س(ز ــبـ) ص( 1يسّبب

        القائمة" األقوال الّشارحة"للّنوع األّول من قواعد العجرات القائمة على الّتعويض والمعّبرة عن 

المجّردة النّاتجة عن تراكيب ذوات فواعل  المعاني) سببّية غير فاعلّية

وهي الّتي يمكن أن يحّل محّلها في الّلسان الطّبيعّي عند االستعمال الفواعل األساسّية 

 ) 1يسّبب(على أساس أّن  وذلك. في البنية اإلسناديّة للجملة المبنّية بفعل من أفعال العماد

إلى أفعال مفرغة دالليّا تستعمل في الّتركيب مقترنة بأسماء 

) Milićević:2003 .135ميلوزوفيتش (وهو ما تمّثل له . لتضفي عليها بعدا حدثيّا فعليّا

77) -a: Ses idées [x=I] politiques font [=causer1] rire 

  -b:   la naïvité [z=I ]de ses idées politiques fait [=causer

  -c:   la naïvité de Paul[x=I]fait rire. 

ــالّذي يرمز له ب) font(فالجملة األولى كما يتبّين تحتوي على فعل عماد هو  وثالثة  [causer1]ـ ـ

 [X=I]   و)rire= ( ] [Y=II و )naïveté = ([Z=III] .

ففي الجملة الثّانية يّتخذ الفاعل الّداللّي . باعتماد تغيير أدوار الفواعل

 في الّتركيب العربّي، دور الفاعل األّولفي مقام مفعول الوسيلة 

 

هو الُمَسبَُّب الّدال على أثر الحدث) 2د.فا(و

ويمثّل لذلك بهذا المعنى المجّرد. وهو فاعل داللّي اختياريّ . للحدث

ــ لـ) ص( 2يسّبب) س: ((أ - ) 76 بـ )) (س(ز(ـ

. Milićević:2003ميلوزوفيتش (وتشير 

ــب) ص( 1يسّبب) س[(( ) س[((و))] س(ـ زـ

قائم على مبدإ الّتعويضتكافؤ داللّي  - على شبه شارحين مبنيين

القول الّشارح"المسألة محاولين تطبيقها على 

  .كفاءتها في وصف الظّاهرة الّلسانّية

1.1.1.1.2: ّا  ّّس : ((ا  (ّ1  ) ص

يسّبب )س(([تمثّل صيغتا الفعل الّداللّية هذه 

للّنوع األّول من قواعد العجرات القائمة على الّتعويض والمعّبرة عن 

سببّية غير فاعلّية~ سببّية فاعلّية : (على عالقة

وهي الّتي يمكن أن يحّل محّلها في الّلسان الطّبيعّي عند االستعمال الفواعل األساسّية . داللّية ثالثة

في البنية اإلسناديّة للجملة المبنّية بفعل من أفعال العماد المساهمة

إلى أفعال مفرغة دالليّا تستعمل في الّتركيب مقترنة بأسماء  يحيل" الّنصّ  - عنىنظريّة الم"في أدبيّات 

لتضفي عليها بعدا حدثيّا فعليّا) 0اإ(إسناديّة 

  :التّالية" األقوال الّشارحة"بسلسلة 

rire [y=II](par leur naïveté[z=III]). 

[=causer1]rire [y=II]. 

فالجملة األولى كما يتبّين تحتوي على فعل عماد هو 

 = )idées: (فواعل تركيبّية هي على الّتوالي

باعتماد تغيير أدوار الفواعل" قوالن شارحان"ويبنى منها 

في مقام مفعول الوسيلة  اّلذي هو في الحقيقة [Z=III] الثّالث
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[Z=I]  ّوفي الجملة الثّالثة يقع االستعاضة عن المخّصص . أي يصير مسندا إليه. من الّتركيب الفرنسي

]de ses idées politiques[  باسم علم يحيل إليه]de Paul[ . وفي كال الحالتين تعّد الّصيغتان منتجتين

    إذ يعّبر بكلتيهما عن ذات المعنى العاّم المحّصل . تكافؤ - قة شبهلقولين شارحين قائمين على عال

      في الجملة األولى، مع اختالفات جزئّية تلحق ترتيب الفواعل وعددها وتعويضات عبارات بأخرى

. هِ لِ دْ عِ إذ في الّتعويضات مؤّشرات إحالّية لما وقعت االستعاضة عنه بِ . ال تخّل بتحقيق المعنى العامّ 

  :الّتكافؤ هذه بالّشبكات الّداللّية التّالية - مكن الّتمثيل لعالقات شبهوي

  

          من مدّونة الّتفسير " األقوال الّشارحة"وتجدر اإلشارة في هذا المقام إلى أنّنا لم نقف في 

       وقد يكون الّسبب في ذلك عائدا. على ما يمكن أن يكون نظيرا لهذه الّصورة من تمثيل المعنى

. إلى الطبيعة التّاريخّية لّلسان العربّي الفصيح المعتمد في هذا البحث، إذ له أحكامه الّتركيبّية وبالغته

إذ الجاري به االستعمال توظيف األفعال التّاّمة، . فمن النّادر أن نقف على تراكيب تعتمد أفعاال عمادا

لعّلها محكومة بالمفهوم الّلسانّي أو . ولعّل ذلك من الفصاحة الّتي تسعى لإليجاز قصد اإلعجاز

في تناولنا للّتكافؤ الّداللّي التّاّم في الفصل  الحديث القائل بمبدإ المجهود األدنى، أو ما أشرنا له

إّال أنّنا ال نعدم . الّسابق من أّن مستعمل الّلسان يميل للّتكثيف الّداللّي أكثر من ميله للّتفكيك الّدالليّ 

 القرآنّي الّتي تنطبق عليها هذه الّصياغة للمعنى وإن اختلفت خصائص تركيبها  بعض األمثلة من اآلي

إذ إّن األفعال التّاّمة المتعّدية إلى مفعولين واألفعال النّاسخة من قبيل أفعال  .عن الّصورة المدروسة

ــبـ )ص( 1يسّبب )س[(الّتحويل وأفعال الّشروع يمكنها أن تحّقق نظائر شبيهة بالمنوال       ))] س(ز ــ

﴿: إذ في تركيب اآلية". أقوال شارحة"وبما يمكن أن يوفّره من إمكانيات بناء              

                    ﴾يتوفّر شرط الفواعل الّداللّية الّثالثة؛ وإن كان . 32/الّزخرف

. الّتركيب ال يماثل في خاّصيته الفعل العماد المستند عليه في المنوال المذكورالفعل الموّظف في 

  :وتمحيصا لهذه المسألة نورد العيّنة التّالية

)Y( 

  ):الّسببّية غير الفاعلّية(الّتكافؤ بالّتعويض  -تمثيل داللّي لعالقات شبه: 52الّترسيمة 

  )Milićević:2003ميلوزوفيتش ). (ص( 1يسّبب) س(ز(~ ))س(ـ زــــــب) ص( 1يسّبب )س(

)Y( )X( )Z( )Y( 

Causer1 

2 

)Z( )X( 

° 

° ° ° 

° 

° 

° 

° ° ° 

Causer1 Causer1 

2 2 1 1 1 3 
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  عيّنة من الّتفاسير

  1.".يّتخذ بعضهم بعضا عبيدا] أي[وسخريّا، أي ليستعمل بعضهم بعضا، ويستخدم بعضهم بعضا؛ وقيل ِسْخريّا "

        ويجوز أن تكون اسما من الّسخرية ... فسّخر بعضهم لبعض في أشغالهم على حساب دواعي حاجة الحياة"

  2.".وهو على هذا تعريض بالمشركين الّذين استهزؤوا بالمؤمنين... وهي االستهزاء

  3.".من فوقهمافرفعنا المولى فوق عبده، وجعلنا بعضهم يسبي بعضا، فيكون العبد واّلذي يسبى مسّخرين ل"

الّله عّز وعال هو اّلذي قسم بينهم معيشتهم وقدرها ودبّر أحوالهم تدبير العالم بها، فلم يسّو بينهم، ولكن فاوت "

بينهم في أسباب العيش، وغاير بين منازلهم فجعل منهم أقوياء وضعفاء وأغنياء ومحاويج وموالي وخدما؛ ليصرف 

  4...".في مهنهم ويتسّخروهم في أشغالهمبعضهم بعضا في حوائجهم ويستخدموهم 

  .32/الّزخرف ﴾    ﴿ :لآلية" أقوال شارحة"عيّنة : 20الجدول 

على تأويلين لداللة العجمة " األقوال الّشارحة"يتبّين من العيّنة أّن مفّسري اآلية قد اعتمدوا في بنائهم 

 . معنى الّتسخير بما هو استعباد أو استعمال لقضاء شأن بال مقابل، ومعنى االستهزاء: هما" سخريّا"

  :وفي كال الحالتين يمكن أن نقف على الّصورة الّداللّية التّالية

  )]ز) (ص) (س(تح .فـ: [أ - ) 78

            : ويتطّلب فواعل داللّية ثالثة هي] 1يسّبب[الّتي يكون فيها فعل الّتحويل في مقام 

)= 2د.فا(و). Iن.فا(وهو المضطلع عند العقد والّتركيب بوظيفة الفاعل الّنحوّي ) بعضهم)= (1د.فا(

وهو نحويّا ) سخريّا)= (3د.فا(و). IIن.فا(الّتركيب وهو القائم بوظيفة المفعول به األّول في ) بعضا(

          ويمكن أن نشتّق من هذه الّصورة الّداللّية مجموعة ). III ن.فا(المفعول به الثّاني من الّتركيب 

  :تكافؤ داللّي، نوردها في هذه الّسلسلة - قائمة على شبه" األقوال الّشارحة"من 

﴿ ≡  )]ز) (ص) (س(تح .فـ[   :أ - ) 79                 ﴾ 32/الّزخرف .  

                                                 
  .410ص . 4ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 1
  .202- 201ص ص . 25ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 2
  .31ص . 3ج". معاني القرآن: "الفّراء 3
  .438ص . 5ج". الكّشاف: "الّزمخشريّ  4
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  يّتخذ بعضهم بعضا عبدا

  يّتخذ بعضهم بعضا هزؤا 

  يستعبد بعضهم بعضا 

  يهزأ بعضهم من بعض 

  يسخر بعضهم من بعض

  بعضهم عبد بعض

  بعضهم عبد لبعض

  بعضهم سخريّة عند بعض

  بعضهم سخرية بعض

األقوال "كفاءة في إنتاج عدد من    لها)] ز) (ص) (س(تح 

ر المالحظة أيضا أنّه يمكن اعتماد وتجد. باعتماد تعويض أدوار الفواعل الّداللّية في الّتركيب

. الّتكافؤ الّدالليّ  - القائمة على شبه" األقوال الّشارحة"ة في إنتاج 

  :وهي المنوال اّلذي يبنى بفعل متعّد لمفعولين اّلذي نمثّل له كما يلي

﴿ :منجزة لتفسير اآلية"                    

  ":األقوال الّشارحة"اعتمادا على ما تشير إليه هذه العيّنة من 

  "أقوال شارحة"عيّنة 

  1.".وعلم أنّهم ال يصلون إليهما ألقى في قلبه من األمنة الّتي سكن عندها 

  2.".والّسكينة عندي إنّما هي ما ينزله الّله على أنبيائه من الحياطة لهم

                                         

 

يّتخذ بعضهم بعضا عبدا                   ~            :ب -   

يّتخذ بعضهم بعضا هزؤا                    ~            :ت -   

يستعبد بعضهم بعضا                    ~            :ث -   

يهزأ بعضهم من بعض                      ~            :ج -   

يسخر بعضهم من بعض                   ~            :ح -   

بعضهم عبد بعض                    ~            :خ -   

بعضهم عبد لبعض                    ~            :د -   

بعضهم سخريّة عند بعض                    ~            :ذ -   

بعضهم سخرية بعض                    ~            :ر -   

تح .فـ[يبدو مّما سبق أّن الّصورة الّداللّية 

باعتماد تعويض أدوار الفواعل الّداللّية في الّتركيب" الّشارحة

ة في إنتاج ءصورة داللّية أخرى لها نفس الكفا

وهي المنوال اّلذي يبنى بفعل متعّد لمفعولين اّلذي نمثّل له كما يلي

  )].ز) (ص) (س( مفع2فـ: [أ - ) 80

" أقوال شارحة"وهذا األمر قد ينطبق على 

         ﴾ اعتمادا على ما تشير إليه هذه العيّنة من  ،40/الّتوبة

ما ألقى في قلبه من األمنة الّتي سكن عندها : سكينته"

والّسكينة عندي إنّما هي ما ينزله الّله على أنبيائه من الحياطة لهم"

                                                
  .46ص . 3ج". الكّشاف: "الّزمخشري 1
  .46ص . 5ج". البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  2



 

 265 ا اّم: اّماب 

والّسكينة اطمئنان ... فقد نصره الّله فأنزل الّسكينة عليه وأيّده بجنود حين أخرجه اّلذين كفروا

.".1  

     يجوز أن تكون الهاء الّتي في عليه ألبي بكر، وجائز أن تكون ترجع على النّبيّ 

  2.".ألّن الّله جّل ثناؤه ألقى في قلبه ما سكن به وعلم أنّهم غير واصلين إليه

       ﴾ 40/الّتوبة.  

أن نستعيض بها عن االقتراح اّلذي قّدمته  فاستقراء المدّونة يوقفنا على هذه البنية الّتي يمكن

- على شبه قائمة" أقوال شارحة"في باب آلية الّتعويض لبناء 

إذ إّن هذه البنية القائمة على الفعل المتعّدي إلى مفعولين 

تحّقق خاّصّية انبناء الّتركيب على ثالثة فواعل )] ز) (ص) (

    وهو المفعول) 3د.فا(و. به األّول وهو المفعول) 2د.فا(و

أو أسكن . سّكن الّله قبله: (ففي ضوء العيّنة الّسابقة يمكن أن يعّبر عن معنى اآلية بجمل من قبيل

" الّسكينة"أوتي به لتمحيض المصدر " أنزل"بتأويل أّن .) 

: في المثال الممكن صياغته) قام(كالفعل . يل فعل عماد محذوف يدّل عليه الّسياق

في أقوال  وإن كانت غير واردة صراحة- فإّن هذه الظّاهرة 

. ان العربيّ أن يسمح بها الّلس ال تعني أنّها ال يمكن - المفّسرين بحكم طبيعة الّصياغة في الّنّص الّدينيّ 

  :الممكن استخراجها في هذه الّسلسلة

﴿       ﴾ 40/ الّتوبة.  

  أنزل الّله الّسكينة على قلبه                     

  الّسكينة أنزلها الّله على قلبه                     

  على قلبه أنزل الّله سكينته                      

                                         

 

فقد نصره الّله فأنزل الّسكينة عليه وأيّده بجنود حين أخرجه اّلذين كفروا: فيكون تقدير الكالم"

.".كونالّنفس عند األحوال المخوفة، مشتّقة من السّ 

يجوز أن تكون الهاء الّتي في عليه ألبي بكر، وجائز أن تكون ترجع على النّبيّ ... فرقأ دمع أبو بكر وسكن"

ألّن الّله جّل ثناؤه ألقى في قلبه ما سكن به وعلم أنّهم غير واصلين إليه

﴿ :لآلية" أقوال شارحة"عيّنة : 21الجدول 

فاستقراء المدّونة يوقفنا على هذه البنية الّتي يمكن

في باب آلية الّتعويض لبناء ) Milićević :2003 .135ميلوزوفيتش (

إذ إّن هذه البنية القائمة على الفعل المتعّدي إلى مفعولين . مجاراة لخصائص العربّية ،الّدالليّ الّتكافؤ 

) (س( مفع2فـ: [والّتي نمّثل لها بالّصورة التّالية

و. وهو الفاعل الّنحويّ ) 1د.فا: (داللّية هي

  . به الثّاني

ففي ضوء العيّنة الّسابقة يمكن أن يعّبر عن معنى اآلية بجمل من قبيل

.) أو أنزل الّله الّسكينة على قلبه. الّله قلبه

يل فعل عماد محذوف يدّل عليه الّسياقأو بتأو . للفعلّية

فإّن هذه الظّاهرة .). قام الّله بإنزال الّسكينة على قلبه(

المفّسرين بحكم طبيعة الّصياغة في الّنّص الّدينيّ 

الممكن استخراجها في هذه الّسلسلة" األقوال الّشارحة"وعليه نجعل 

ــف[  : أ - ) 81 ﴿   ≡   )]ز) (ص) (س( مفع2ـــ

                     ~              :ب -   

                     ~              :ت -   

                     ~              :ث -   
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  على قلبه أنزل اللّه الّسكينة                      

  ما أنزل عليهأسكن الّله قلبه ب

  أسكن الّله قلبه

  قلَبه أسكنه الّله                     

  سّكن الّله قلبه بما أنزل عليه                     

  الّله قلبه سّكن                     

الممكنة وأن تتنوّع بتنوّع قلب األدوار الّنحويّة للفواعل " 

تكافؤ داللّي فيما بينها؛ وعالقة  - فإّن الّشبكات الّداللّية تربطها عالقة شبه

ونبّين هذه الظّاهرة من خالل الّتمثيل . يبّي العميقتكافؤ أخرى بينها وشبكات الّتمثيل الّترك

ــالّداللّي ونظيره من الّتمثيل الّتركيبّي العميق المتعّلق ب قلَبه    أسكن اللّه قلبه: (التّالية" األقوال الّشارحة"ــ

  ).الّسكينة أنزلها الّله على قلبه

  

 الّله قلب

 أسكن

II 

° 

° ° 

 الّله قلب

 أسكن

II I 

° 

° ° 

 

على قلبه أنزل اللّه الّسكينة                      ~              :ج -   

أسكن الّله قلبه ب                     ~              :ح -   

أسكن الّله قلبه                     ~              :خ -   

                     ~               :د -   

                     ~               :ذ -   

                     ~               :ر -   

" األقوال الّشارحة"يمكن أن تطول قائمة 

فإّن الّشبكات الّداللّية تربطها عالقة شبه وفي كّل األحوال. الّداللّية

تكافؤ أخرى بينها وشبكات الّتمثيل الّترك - شبه

الّداللّي ونظيره من الّتمثيل الّتركيبّي العميق المتعّلق ب

الّسكينة أنزلها الّله على قلبه   أنزل الّله الّسكينة على قلبه   أسكنه الّله

  

  

  

 مفع2فـ

 )س( )ز(

1 

° 

° ° 

2 

 مفع2فـ

 )ز( )س(

1 

° 

° ° 

2 



 

 267 ا اّم: اّماب 

  

األقوال "أن نورد هذه الّسلسلة من  في بناء الّتركيب يمكن

  :الّتي يسمح الّلسان العربّي باشتقاقها

  قام اللّه بإنزال الّسكينة عليه

  قام الّله بإنزال الّسكينة على قلبه

  على قلبه قام الّله بإنزال الّسكينة 

  الّسكينة قام الّله بإنزالها على قلبه

  الّسكينة قام الّله بإنزالها عليه

  قام الّله بإسكانه بما أنزل عليه

  قام الّله بإسكان قلبه 

     غير الفاعلّية بأبنية وما يمكن أن نخرج به من هذه المسألة هو أنّه باإلمكان الّتعبير عن الّسببّية

 على
 )الّسكينة(

 )قلبه(

 )الّله(

 أنزل

° 

° 
° ° 

° 

I 
II 

III 

 على

 )الّسكينة(

 )قلبه(

 )الّله(

 أنزل

  العميق القائم االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبيّ 

  )]ز) (ص) (س( مفع2فـ: [المعّدلة الّتكافؤ بقاعدة الّتعويض

° 

° 
° 

° 

° 

III 

II 
I

 

في بناء الّتركيب يمكن) قام(وفي حالة إقحام فعل عماد 

الّتي يسمح الّلسان العربّي باشتقاقها" الّشارحة

قام اللّه بإنزال الّسكينة عليه     )] ز) (ص) (س(ع .فـ[    :أ - ) 82

قام الّله بإنزال الّسكينة على قلبه                 ~              :ب -   

على قلبه قام الّله بإنزال الّسكينة                  ~              :ت -   

الّسكينة قام الّله بإنزالها على قلبه                 ~              :ث -   

الّسكينة قام الّله بإنزالها عليه                 ~              :ج -   

قام الّله بإسكانه بما أنزل عليه                 ~              :ح -   

قام الّله بإسكان قلبه                  ~              :خ -   

وما يمكن أن نخرج به من هذه المسألة هو أنّه باإلمكان الّتعبير عن الّسببّية

 )ز(

 حرف
 )ص( )س(

 مفع2ــــف

° 

° ° ° 

° 

1 
2 

3 

 )ز(

 حرف
 )ص( )س(

 مفع2ـــــف

االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبيّ : 53الّترسيمة 

الّتكافؤ بقاعدة الّتعويض -على عالقات شبه

°

° ° ° 

° 

1
2 

3 
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إّال أّن معنى الّسببّية في الّلسان العربّي على هذه الّصورة يكون معنى 

وذلك ألّن ميزة اإلعراب في الّلسان تسمح بتغيير المحّل ولكّنها ال تغّير 

لذلك نرى من الّضرورّي تعديل القاعدة . في الّلسان الفرنسّي مثال

، )1سّبب(لتّتخذ صورة أخرى ندخل عليها المعنى اإلبالغّي للّسببّية مع حذف مؤّشر الفعل العماد 

ونجمع ذلك في االقتضاءات : وإدراج أنواع فرعّية تحتها نبّين فيها تقلّبات المحّل ذات البعد البالغيّ 

  )]ز) (ص) (س(تح .فـ} سببّية{[   )ص 1يسّبب) س(

  )]ز) (ص) (س( مفع2فـ} سببّية{[                           

  )]ز) (ص) (س(ع .فـ} سببّية{[                          

تقتضي في محاولة تطبيقها ) Milićevićميلوزوفيتش (بنوعيها عند 

       على الّلسان العربّي أن تعّير بمعيار اإلعراب ال المحّل من حيث الّدور الّتركيبّي؛ وتؤطّر إبالغيّا 

ى وجود العالقة الّسببّية الّرابطة بين الفواعل الّداللّية المسهمة في بناء 

  :وفيما يتعّلق باألنواع المندرجة تحت كّل نمط فإنّها تضبط على هذه الّصور

سخريّا، (باعتماد الّتعويض الجدولّي للمرادفات )] ز) (ص

  .يّتخذ بعضهم بعضا عبدا  ≡ ))]ز(ترا) (ص) (س(تح 

  . يّتخذ بعضهم بعضا هزؤا  ≡ ))]ز(ترا) (ص) (س(تح 

من نفس جذره يتصّدر  بفعل مشتقّ ) 3د.فا(بإبدال )] ز) (ص

  . يستعبد بعضهم بعضا  ≡ )]ص) (س)) (ز( 0ف

  . يهزأ بعضهم من بعض  ≡ )]ص) (س)) (ز( 0

  .يسخر بعضهم من بعض  ≡ )]ص) (س)) (ز( 0

مع تقديم  ليحّل محّل فعل الّتحويل) 1د.فا(بتقديم )] ز) (ص

 

إّال أّن معنى الّسببّية في الّلسان العربّي على هذه الّصورة يكون معنى  .الممكنة" األقوال الّشارحة"من 

وذلك ألّن ميزة اإلعراب في الّلسان تسمح بتغيير المحّل ولكّنها ال تغّير . إبالغيّا أكثر منه تركيبيّا نحويّا

في الّلسان الفرنسّي مثال دثفي عالقات اإلسناد، كما يح

لتّتخذ صورة أخرى ندخل عليها المعنى اإلبالغّي للّسببّية مع حذف مؤّشر الفعل العماد 

وإدراج أنواع فرعّية تحتها نبّين فيها تقلّبات المحّل ذات البعد البالغيّ 

  :التّالية

(ز(  ~  ))س(بـ ز(ص 1س يسّبب: (أ - ) 83

                          ~                              :ب -  

                         ~                               :ت -  

بنوعيها عند " الّسببّية غير الفاعلّية"يعني هذا أّن 

على الّلسان العربّي أن تعّير بمعيار اإلعراب ال المحّل من حيث الّدور الّتركيبّي؛ وتؤطّر إبالغيّا 

ى وجود العالقة الّسببّية الّرابطة بين الفواعل الّداللّية المسهمة في بناء عند تنميطها بتعيين مؤّشر عل

وفيما يتعّلق باألنواع المندرجة تحت كّل نمط فإنّها تضبط على هذه الّصور. الجملة

ص) (س(تح .فـ[ما يناسب الّنمط األّول 

  ): 3د.فا(ئمة بدور القا) هزؤا، عبدا

تح .فـ[    )]ز) (ص) (س(تح .فـ[   :أ - ) 84

تح .فـ[    )]ز) (ص) (س(تح .فـ[ :ب -   

ص) (س(تح .فـ[ما يناسب الّنمط األّول 

  :الجملة ويحّل محّل فعل الّتحويل

ف[(   )] ز) (ص) (س(تح .فـ[   :أ - ) 85

0ف[(    )]ز) (ص) (س(تح .فـ: [ب -   

0ف[(    )]ز) (ص) (س(تح .فـ: [ت -   

ص) (س(تح .فـ[ما يناسب الّنمط األّول 
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الّتخصيص باإلضافة : ويكون ذلك على ثالثة أشكال من الّتعالق هي

  ).عند(روف ال ينفّك عن اإلضافة والّتعالق باسم من األسماء الظّ 

  .بعضهم عبد بعض  ≡         )]ص) (ز) (

  .بعضهم سخرية بعض  ≡         )] ص) (ز) (س

  .بعضهم عبد لبعض  ≡       )] ص(لـ ) ز) (س

  .بعضهم سخريّة عند بعض  ≡)] ص(عند ) ز) (س

" األقوال الّشارحة"فنجد هذه األنواع من صور )] ز) (ص) (

  .أنزل الّله الّسكينة على قلبه ≡ )]ز(على ) ص) (

  .الّسكينة أنزلها الّله على قلبه ≡)]ز(على )س)(1)ع.ض(+مفع

  . على قلبه أنزل الّله سكينته ≡)])ع.ض() +ص(()س(مفع2فـ

  . على قلبه أنزل الّله الّسكينة ≡)]ص) (س(مفع 2فـ) 

  .أسكن الّله قلبه بما أنزل عليه ≡]3)و.م()2)ض()+ز(()س))(ص

  .أسكن الّله قلبه ≡)])ض()+ ز) ((س)) (ص

  .قلَبه أسكنه الّله ≡)]س) ()ض(+مفع 2فـ) ()ض(

  .سّكن الّله قلبه بما أنزل عليه ≡])و.م())ض()+ز(()س))(ص(

  .سّكن الّله قلبه ≡)])ض( )+ز(()س))(ص( 0

    مّما ال يستعمل عادة في الّتراث الّلسانيّ وهو )] ز) (ص) (

                                         

 

ويكون ذلك على ثالثة أشكال من الّتعالق هي. محالّ ) 2د.فا(على ) 3د.فا(

ــل(والّتعدية بحرف جّر  ــ والّتعالق باسم من األسماء الظّ ) ــ

) (س[ (   )] ز) (ص) (س(تح .فـ[  :أ - ) 86

س[ (    )]ز) (ص) (س(تح .فـ: [ب -  

س[ (    )]ز) (ص) (س(تح .فـ: [ت -  

س[ (    )]ز) (ص) (س(تح .فـ: [ث -  

) (س( مفع2فـ[وأّما ما يناسب الّنمط الثّاني 

  :الممكنة

  )]ز) (ص) (س(مفع2فـ[  :أ -  )87

) (س(مفع2فـ[   )]ز()ص)(س(مفع2فـ:[ب -    

مفع2فـ()ص[(   )]ز()ص)(س(مفع2فـ:[ت -   

فـ) ز(على[   )]ز()ص)(س(مفع2فـ[:ث -   

) ز(على [   )]ز()ص)(س(مفع2فـ: [ج -   

ص( 0ف[(   )]ز()ص)(س(مفع2فـ: [ح -   

ص( 0ف[(   )]ز()ص)(س(مفع2فـ: [خ -   

ض( )+ز[((  )] ز()ص)(س(مفع2فـ[  :د -   

(0ف تقوية[( )] ز()ص)(س(مفع2فـ[  :ذ -   

0ف تقوية[(  )] ز()ص)(س(مفع2فـ[  :ر -   

) (س(ع .فـ[وأّما فيما يهّم الّنمط الثّالث

                                                
  .ضمير عائد=  )ع.ض(  1
  .ضمير=  )ض(  2
  .مفعول وسيلة=  )و.م(  3
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  : كما يبدو من المدّونة، لكن تسمح به العربّية المعاصرة، فيمكن أن نجد األنواع التّالية

فـ( 0
  .الّسكينة عليهقام الّله بإنزال  ≡ ])ض( + على )ص( ))مفع2

فـ( 
   .قام الّله بإنزال الّسكينة على قلبه ≡)])ض( + )ز(( على )ص( ))مفع2

فـ(0ا(بـ) س( )ع.فـ( ))ض
   .على قلبه قام الّله بإنزال الّسكينة ≡)]ص( ))مفع2

فـ( 0ا(بـ) 
  .الّسكينة قام الّله بإنزالها على قلبه ≡)])ض( + )ز(( على ))مفع2

فـ(0ا(بـ ) 
  .الّسكينة قام الّله بإنزالها عليه ≡)])ض( +على )) مفع2

  .قام الّله بإسكانه بما أنزل عليه ≡  ])و.م() )ض( ) +ص( 0ف

   .قام الّله بإسكان قلبه ≡ )])ض( + )ز) ((ص( 0ف

وبهذا نمّر . هذه بعض االقتراحات لقواعد فرعّية يمكن أن تنضوي تحت األنماط الّثالثة المذكورة

  )س( ز (( )   )و.(((  

ــل) ص ــبـ)) (س(ز(ــ - الوجه الثّاني من عالقة شبه)))] و( ـ

ــالّتكافؤ الّداللّي القائمة على مبدإ الّتعويض من قواعد العجرات المنتجة لـ وهو ". األقوال الّشارحة"ـ

الّذي  ،)2سّبب: (ينبني على معنم الّسببّية الثّاني) 135-136

 إذ يتطّلب الّتركيب القائم . به هو المسند رباعّي الفواعل الّداللّية

هو الُمَسبَُّب الّدال على أثر ) 2د.فا(و. يمّثل المسّبب) 1د

. وهو فاعل داللّي اختياريّ . ن الوسيلة المحّققة للحدثيعيّ 

  :بالمثال التّالي

89)-a: Jean[X=I ] a infligé [=causer2] une grave blessure

[W= IV ], en le coupant au bras [Z=III ]. 

infligé (ــب الّذي يرمز له     وأربعة فواعل تركيبّية هي  causer]2[ـــ

) = en le coupant au bras(و  [ Y=II]) =blessure(و 

 

كما يبدو من المدّونة، لكن تسمح به العربّية المعاصرة، فيمكن أن نجد األنواع التّالية

   )]ز) (ص) (س(ع .فـ[  :أ - ) 88

0ا(ـــب) س( )ع.فـ[(    )]ز( )ص( )س( ع.فـ[:ب - 

 0ا(بـ )س( )ع.فـ[(   )]ز( )ص( )س( ع.فـ[:ت - 

)ض( + )ز(( على[   )]ز) (ص) (س(ع .فـ[:ث - 

) س) (ع.فـ( )ص[(   )]ز) (ص() س(ع .فـ[:ج - 

) س) (ع.فـ) (ص[(   )]ز) (ص) (س(ع .فـ[:ح - 

ف(بـ ) س) (ع.فـ[ (   )]ز) (ص) (س(ع .فـ[:خ - 

ف(بـ ) س) (ع.فـ[ (   )]ز) (ص) (س(ع .فـ[:د - 

هذه بعض االقتراحات لقواعد فرعّية يمكن أن تنضوي تحت األنماط الّثالثة المذكورة

  .الّسببّية الفاعلّيةإلى الّنظر في إشكاليات 

2.1.1.1.2 :ّا ّّس: ((ا(  ّ2 )ص ( 

ص( 2يسّبب) س: [((يمثّل المعنى المجّرد

الّتكافؤ الّداللّي القائمة على مبدإ الّتعويض من قواعد العجرات المنتجة لـ

Milićević:2003 .135ميلوزوفيتش (حسب 

به هو المسند رباعّي الفواعل الّداللّية والمعنيّ ". الّسببّية الفاعلّية"يحّقق 

د.فا(فاعال دالليّا أّوال ) 2سّبب(على المعنم 

يعيّ ) 4د.فا(و. هو السََّببُ ) 3د.فا(و. الحدث

بالمثال التّالي) Milićevićميلوزوفيتش (وتبيّنه 

blessure [Y=II ] à Paul avec un poignard 

infligé(هو  يقوم المثال على فعل عماد

و   Jean =([X=I ](المسند : على الّتوالي
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[Z=III ]  و)avec un poignard= ([W= IV ] . وتصوغ الباحثة تعريفا دالليّا لهذه العالقات          

اّلذي يقرأ  )))] و(بـ )) (س(ز(لـ) ص( 2يسّبب) س: [((على الّصورة التّالية بين الفواعل الّتركيبّية تورده

ــلـ) ص(ينجز عمال ) س(شخص : [(كما يلي ــفالـ)]. و(بواسطة )) س(ز( ــ هو ) س) = (1د.فا( ـ

ــ والـ. المحدث اّلذي يعرب فاعال في الّتركيب العربيّ  لحدث المنجز من قبل هو ا) ص) = (2د.فا(ـ

فهو الواقع عليه الحدث، ومن شرط هذا الفاعل الّداللّي في مثل هذا )) س(ز) = (3د.فا(أّما ). 1د.فا(

، فهو تعيين للوسيلة الّتي وظّفت من قبل )و) = (4د.فا( ـــوأّما ال. عن المحدث الّتركيب أن يكون مختلفا

     إلى تركيب عربّي نصوغه ) Milićevićميلوزوفيتش (ونحّول مثال ). ص(إلنجاز الحدث ) 1د.فا(

وهو ما يمكن أن نمثّل له بالّشبكة ". أصاب زيد ذراع عمرو بخنجر مخّلفا له جرحا خطرا: "كما يلي

  :التّالية الّتي تحّدد االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق

  

 

   . تناظر هذه الظّاهرة الّلسانّية مثل الّسابقة" أقوال شارحة"فيها  دُ والمالحظ أّن مدّونة الّتفسير تـُْفقَ 

إذ ال يحّقق الّتركيب المنجز مفهوم الّسببّية بنوعيها بما هي عالقة تركيبّية على الّرغم من قيامه على أربعة 

وذلك فيما يبدو لعدم استعمال الّتراكيب القائمة على أفعال ناقلة، إذ الجاري به . ةفواعل دالليّ 

ولكن . االستعمال في الّلسان العربّي وال سيما الخطاب الّدينّي ينحو نحو بناء الّتركيب على أفعال تاّمة

وهي . وإن ندرتنعثر على ما يقرب من هذا وهو الّتراكيب القائمة على أفعال متعّدية لثالثة مفاعيل 

تراكيب تلمح إلى معنى الّسببّية الّرابط بين الفواعل المكّونة للّتركيب ليس بمعناها الّنحوّي الّتركيبّي 

    من العمل أن نبسط ما يمكن أن نستعيض  لذا نحاول في هذه المرحلة. ولكن بمفهومها اإلبالغيّ 

  :نعّربها بما يليالّتي ) Milićević) (-a75ميلوزوفيتش (به عن توليفة 

ــ لـ) ص( 2يسّبب) س: [((أ - ) 90 ــب)) (س(ز(ـ   )))].و(ـ ـ

IV 

III 

II I 

 )خنجر(
 )جرح(

 )عمرو(ذراع 

 )زيد(

 )س(ز 

 )س(
 )و(

 )ص(

° 

° 
° 

3 

° 
2 1 

4 

° 
° 

° 

° 

° 

الّتكافؤ  - بهعلى عالقات ش االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق القائم: 54الّترسيمة 

  ).Milićević:2003 ميلوزوفيتش))). (و(بـ ())س(ز(ــلـ)ص(2يسّبب)س(( ):الّسببّية الفاعلّية(الّتعويض  بقاعدة

° 

 أصاب 2سّبب
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﴿: ويكون ذلك بالّنظر في هذه العيّنة من تفاسير اآلية                  ﴾ 

  :الّتي نحصرها في الجدول التّالي. 49/الحجر

  عيّنة من الّتفاسير

رضي الّله - له في الّنفوس، وعن ابن عّباس  تقريرا لما ذكر، وتمكينا): نّبئ عبادي(الوعد والوعيد أتبعه، لّما أتّم ذكر "

  1".لمن لم يتب غفور لمن تاب، وعذابه: - عنه

وابتداء ". وما أهلكنا من قرية إالّ ولها كتاب معلوم" الجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيّا وهو مرتبط بقوله في أوائل الّسورة"

وإنّما قّدم األمر بإعالم الّناس بمغفرة الّله وعذابه ابتداء بالموعظة ... الكالم بفعل اإلنباء لتشويق الّسامعين إلى ما بعده

  2.".من المؤمنين من المعاندين وإنجاء من بينهم األصلّية قبل الموعظة بجزئيّات حوادث االنتقام

وتقديما لهذين الوصفين العظيمين الّلذين وصف بهما ) إّن المّتقين(بقوله ناسب ذكر الغفران والرحمة اّتصال ذلك "

في غاية الّلطف إذ لم يقل على وجه المقابلة وأنّي المعّذب المؤلم كّل ذلك ترجيح ) وأّن عذابي(نفسه، وجاء قوله 

  3".واحد إن قلنا تعّدت إلى اثنين لجهة العفو والّرحمة، وسّد إن مسّد مفعولي نّبئ إن قلنا إنّها تعّدت إلى ثالثة، ومسدّ 

على ذنوبهم إذا تابوا منها وأنابوا، بترك  أخبر عبادي يا محّمد، أّني أنا اّلذي أستر: يقول تعالى ذكره لنبّيه محّمد "

  4.".فضيحتهم بها، وعقوبتهم عليها، الّرحيم بهم أن أعّذبهم بعد توبتهم منها عليها

  .49/الحجر ﴾     ﴿ :لآلية" ةأقوال شارح"عيّنة : 22الجدول 

        أ هو متعّد إلى مفعولين : احتمالين اختلف فيهما المفّسرون" نبّأ"فعلى الّرغم من قبول الفعل 

على شروط البنية يتوفّر  - 5وهو اّلذي يرّجح- فإّن تركيب الجملة باالحتمال الثّاني . أم إلى ثالثة مفاعيل

 :وهو ما نمّثل له بالبنية التّالية. الّداللّية الّتي يسهم فيها أربعة فواعل

                                                 
  .408ص . 3ج". الكّشاف: "الّزمخشري 1
  .57ص . 14ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 2
  .445ص . 5ج". البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  3
  .81ص . 14ج ".جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 4
: في معنى العلم، وهي خمسة أفعال فما كان: وأّما الّضرب الثّاني: "يقول في ذلك. لثالثة مفاعيل ألنّه في معنى العلم" نّبأ"يرّجح ابن يعيش تعّدي   5

ي معنى اإلعالم، تعّدت فلّما كانت ف. ، فهذه األفعال الخمسة معناها اإلخبار والحديث، واإلخبار إعالم"حّدث"، و"نّبأ"، و"خّبر"، و"أنبأ"، و"أخبر"

  .302ص . 4ج. 2001. 1ط. دار الكتب العلمّية". شرح المفّصل".". "أعلم"إلى ثالثة مفاعيل كما يتعّدى 
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ونرى أنّها . بين الفواعل الّداللّية المكّونة لها وهي بنية تركيبّية مجّردة تحيل إلى عالقات مخصوصة

الّتكافؤ الّداللّي اّلذي يوّظف  - القائمة على شبه" الّشارحةاألقوال 

لكن دون تحّقق مبدإ الّتعويض من حيث  ظاهرة قلب األدوار المحلّّية الّتي تشغلها الفواعل الّداللّية،

لّلسان  فالمسألة تتعّلق بظاهرة الّتقديم والتّأخير لمانع يمنع اللّبس وهو الطّبيعة اإلعرابّية

- شبه" األقوال الّشارحة"أبداال من  )]ز) (ص) (س( 

. به 2"العناية واالهتمام"للمعنى أو مبدإ  1"االحتياط"المتكافئة، يبرز فيها البعد اإلبالغّي متمّثال في مبدإ 

                ﴾ 49/الحجر.  

  ..."أخبر عبادي يا محّمد، أنّي أنا

  ..."عبادَي أنبئهم ، أنّي أنا

  ..."عبادَي أخبرهم ، أنّي أنا

  "فأخبر عبادي...إنّي أنا

  "فأنبئ عبادي...إنّي أنا

  "أخبرفعبادَي ...إنّي أنا

  "فعبادَي أنبئ...إنّي أنا

الممكنة، مع المحافظة " األقوال الّشارحة"إذ يمكن أن نعتبر قلب المحّالت تقديما وتأخيرا في هذه 

على األدوار الّنحويّة الوظيفّية يلمح إلى نوع من الّسببّية الّتي َيِسُم بها البعُد اإلبالغيُّ للخطاب العالقاِت 

والعناية ) عبادي(تياط مثال للمفعول الثّاني فاالح. بين الفواعل المساهمة في تكوين الّتركيب الّنحويّ 

                                         
  .103ص . 3ج ". الخصائص. "ابن جّني

         كما ارتفع فـََعْبُد اللَِّه ارتفع ههنا. اَضَرَب َعْبُد اللَِّه زَْيدً : وذلك قولك: "إلى مفعول قوله

كما جرى في األّول، وذلك  فإن قّدمت المفعول وأّخرت الفاعل جرى الّلفظ . وانتصب زَْيٌد ألنّه مفعول تعّدى إليه فعل الفاعل

كان حّد الّلفظ أن يكون فيه مقّدما، وهو عربّي جّيد     فمن ثمّ  ]...[َعْبُد اللَِّه؛ ألّنك إنّما أردت به مؤّخرا ما أردت به مقّدما، 

  .34:ص. 1ج". الكتاب." سيبويه.". كثير، كأنّهم إنّما يقّدمون اّلذي بيانه أهّم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهّمانهم ويعنيانهم

 

 )]ز) (ص) (س( مفع3فـ: [أ - ) 91

وهي بنية تركيبّية مجّردة تحيل إلى عالقات مخصوصة

األقوال "يمكن أن تسمح باشتقاق عدد من 

ظاهرة قلب األدوار المحلّّية الّتي تشغلها الفواعل الّداللّية،

فالمسألة تتعّلق بظاهرة الّتقديم والتّأخير لمانع يمنع اللّبس وهو الطّبيعة اإلعرابّية. الوظيفة الّنحويّة

 مفع3فـ[وبذلك تحّقق هذه الّصورة . العربيّ 

المتكافئة، يبرز فيها البعد اإلبالغّي متمّثال في مبدإ 

  : ونورد البعض منها في الّسلسلة التّالية

﴿ ≡ )]ز) (ص) (س( مفع3فـ[  :أ -  1- ) 91

أخبر عبادي يا محّمد، أنّي أنا"                ~             :ب -       

عبادَي أنبئهم ، أنّي أنا"                ~             :ت -       

عبادَي أخبرهم ، أنّي أنا"                ~             :ث -       

إنّي أنا"                ~             :ج -       

إنّي أنا"                ~             :ح -       

إنّي أنا"                ~             :خ -       

إنّي أنا"                 ~             :د -       

إذ يمكن أن نعتبر قلب المحّالت تقديما وتأخيرا في هذه 

على األدوار الّنحويّة الوظيفّية يلمح إلى نوع من الّسببّية الّتي َيِسُم بها البعُد اإلبالغيُّ للخطاب العالقاِت 

بين الفواعل المساهمة في تكوين الّتركيب الّنحويّ 

                                                
ابن جّني". اعلم أّن العرب إذا أرادت المعنى مّكنته واحتاطت له" 1
إلى مفعول قولهيرد في الكتاب في باب الفاعل اّلذي يتعّداه فعله   2

وانتصب زَْيٌد ألنّه مفعول تعّدى إليه فعل الفاعل ]...[في ذهب 

َعْبُد اللَِّه؛ ألّنك إنّما أردت به مؤّخرا ما أردت به مقّدما، َضَرَب زَْيًدا : قولك

كثير، كأنّهم إنّما يقّدمون اّلذي بيانه أهّم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهّمانهم ويعنيانهم
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المفعوَل  اإللهيةواالهتمام به من خالل تقديمه في بناء الجملة، يجعالنه إبالغيّا مسبّبا لنداء الّذات 

...) إنّي أنا(كما أّن تقديم المفعول الثّالث ). الّداّل عليه الفعل نّبئ" أنت"الّضمير المقّدر (األّوَل وهو 

  .يّا بما هو مسّبب للخطاب كّلهيقرأ إبالغ

﴿: ونفس الظّاهرة تحصل مع الّنظر في عيّنة تفسير اآلية                    

          ﴾إذ يمكن تحديد مبدإ الّسببّية الّتركيبّية إضافة إلى الّسببّية اإلبالغّية .66/الكهف    

  :وتقّصيا لذلك نورد العيّنة التّالية. المنطوقفي 

  عيّنة من الّتفاسير

  1.".أي علما ذا رشد، أرشد به في ديني: رشدا"

   مجاز: واالتّباع. مستعمل في العرض بقرينة أنّه استفهام عن عمل نفس المستفهم" هل أتبعك"االستفهام في قوله "

 الّتعليم فوق مستعمل كأنّه االتّباع جعل. مجازيّ  استعالء ألنّه االشتراط معنى في مستعملة) على(و... في المصاحبة

على المفعولّية " رشدا"وانتصب ... االلتزام والّتعاقد صيغ من كذا على كذا أَفْـَعلُ : فصيغة. بينهما المقارنة لشّدة

  2.".أي ما به الّرشد، أي الخير" تعّلمني"لـ

       أو على أنّه مصدر ) تعّلمني(على أنّه مفعول ثان لقوله ) رشدا(انتصب هل يخّف عليك ويّتفق لك، و : المعنى"

  3".".علما ذا رشد أرشد به في ديني: "، وقال الّزمخشريّ )أتبعك(في موضع حال وذو الحال الّضمير في 

  4.."هل أتّبعك على أن تعّلمني من العلم اّلذي عّلمك الّله، ما هو رشاد إلى الحّق ودليل على هدى"

  .66/الكهف ﴾          ﴿ :لآلية" أقوال شارحة"عيّنة : 23الجدول 

     وهو ما يمّكن)]. ز) (ص) (س( مفع3فـ[فتركيب جملة االستفهام في اآلية يحّقق البنية الّتركيبّية 

     تكافؤ داللّي قولّي نورد بعضها  - على صور كثيرة تقوم على عالقة شبه" أقوال شارحة"من اشتقاق 

  :في هذه الّسلسلة

                                                 
  .598ص . 3ج". الكّشاف: "الّزمخشري 1
  .370- 369ص .15ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 2
  .140- 139ص .6ج". البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  3
  .333ص .  15ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 4
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                     ﴾ 66/الكهف.  

  ".هل أتّبعك على أن تعّلمني من العلم اّلذي عّلمك الّله

  ".هل أتّبعك على أن تعّلمني ما هو رشاد إلى الحّق ودليل على هدى

  ".في ديني هل أتّبعك على أن تعّلمني علما ذا رشد أرشد به

  ".هل أتّبعك على أن تعّلمني ما به الّرشد

  ".هل أتّبعك على أن تعّلمني علما ذا رشد

                      ﴾ 66/الكهف.  

  ".هل نتعاقد على أن تعّلمني من العلم اّلذي عّلمك الّله إن اتّبعتك

  ...".هل نتعاقد على أن تعّلمني ما هو رشاد إلى الحقّ 

  ".في ديني إن اتّبعتك هل نتعاقد على أن تعّلمني علما ذا رشد أرشد به

  ".هل نتعاقد على أن تعّلمني ما به الّرشد إن اتّبعتك

  ".اتّبعتكهل نتعاقد على أن تعّلمني علما ذا رشد إن 

                    ﴾ 66/الكهف.  

  ".إن اتّبعتك هل تلتزم بتعليمي من العلم اّلذي عّلمك الّله

  ".على هدى إن اتّبعتك هل تلتزم بتعليمي ما هو رشاد إلى الحّق ودليل

  ".إن اتّبعتك هل تلتزم بتعليمي علما ذا رشد أرشد به في ديني

  ".هل تلتزم بتعليمي ما به الّرشد إن اتّبعتك

  ".هل تلتزم بتعليمي علما ذا رشد إن اتّبعتك

ويتحّقق . تكافؤ داللّي قوليّ  - على عالقات شبه الممكنة تقوم

) 1سّبب(والّسببّية غير الفاعلّية ) 2سّبب(الّسببّية الفاعلّية : 

 

﴿ ≡ )]ز( )ص( )س(مفع3فـ[     :أ- 2- ) 91

هل أتّبعك على أن تعّلمني من العلم اّلذي عّلمك الّله"               ~             :1- أ-       

هل أتّبعك على أن تعّلمني ما هو رشاد إلى الحّق ودليل على هدى"              ~           :2- أ-       

هل أتّبعك على أن تعّلمني علما ذا رشد أرشد به"              ~           :3- أ-        

هل أتّبعك على أن تعّلمني ما به الّرشد"              ~           :4- أ-        

هل أتّبعك على أن تعّلمني علما ذا رشد"              ~           :5- أ-        

﴿ ≡ )]ز()ص)(س(مفع3فـ[    :ب - 2- ) 91

هل نتعاقد على أن تعّلمني من العلم اّلذي عّلمك الّله إن اتّبعتك"            ~           :1- ب -         

هل نتعاقد على أن تعّلمني ما هو رشاد إلى الحقّ "              ~           :2- ب -         

هل نتعاقد على أن تعّلمني علما ذا رشد أرشد به"              ~           :3- ب -         

هل نتعاقد على أن تعّلمني ما به الّرشد إن اتّبعتك"               ~           :4- ب -         

هل نتعاقد على أن تعّلمني علما ذا رشد إن "               ~           :5- ب -        

﴿ ≡)] ز) (ص) (س( مفع3فـ:[ت - 2- ) 91

هل تلتزم بتعليمي من العلم اّلذي عّلمك الّله"              ~           :1- ت -         

هل تلتزم بتعليمي ما هو رشاد إلى الحّق ودليل"              ~           :2- ت -         

هل تلتزم بتعليمي علما ذا رشد أرشد به في ديني"               ~           :3- ت -         

هل تلتزم بتعليمي ما به الّرشد إن اتّبعتك"               ~           :4- ت -         

هل تلتزم بتعليمي علما ذا رشد إن اتّبعتك"               ~           :5- ت -         

الممكنة تقوم" األقوال الّشارحة"فهذه األبدال من 

: فيها معنى الّسببّية الّنحويّة والّتداولّية بنوعيه
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 العربّية غير قائمة" األقوال الّشارحة"وإن كانت الّتراكيب الّنحويّة في ) Milićevićميلوزوفيتش (على نهج 

في الّلسان العربّي وليس مجّرد تعويض  والبّين أّن معنى الّشرط هو المسؤول عن ذلك. على أفعال عماد

  .ّيةالمحّالت بين الفواعل الّدالل

3.1.1.1.2 : أ    - ّّا ّا:  

         الّتكافؤ الّداللّي القولّي القائم على آلية الّتعويض، يجدر التّنصيص  - قبل ختم مسألة شبه

 القائمةإلى البنية الّداللّية ) 1سّبب" (الّسببّية غير الفاعلّية"على أّن االنتقال من البنية الّداللّية القائمة على 

       تكافؤ دالليّ  - عالقة شبه) Milićevićميلوزوفيتش (يمّثل لدى ) 2سّبب" (الّسببّية الفاعلّية"على 

وتمّثل الباحثة لذلك . تحصل بآلية الّتعويض الّتي يسمح بها تركيب الّلسان األعجميّ " أقوال شارحة"بين 

  :بالّترسيمة الّداللّية التّالية

  

على الّشبكة الّداللّية األولى المثبتة على يسار  المبنيّ " القول الّشارح: "الّتي تقرأ على هذه الّصورة

يقيم ). ص(شيء ما ) 1سّبب(تسّبب في إنـجاز ) س(ينجزه شخص ) ح(من حدث  الّترسيمة يترّكب

ثان يمكن أن يعّوضه وهو المثبت على يمين الّترسيمة، " شارحقول "تكافؤ داللي قولّي مع  - عالقة شبه

). ح(بالحدث اّلذي حّققه ) ص(شيء ما ) 2سّبب(تسّبب في إنجاز ) س(واّلذي يترّكب من شخص 

اّلذي هو في الحقيقة ) ح(الّسببّية غير الفاعلّية ألّن الفاعل الّداللّي ) 1سّبب(األّول  لُ دْ وبذلك يحّقق العِ 

ُمَسبٌَّب احتّل صدر الجملة فجمع بذلك بين المفعولّية الّداللّية والفاعلّية الّتركيبّية بما هو مسند  الّتداولّية

وهو فاعل ) س(الّسببّية الفاعلّية ألّن ) 2سّبب(المتكافئة  - الثّاني من شبه لُ دْ وفي المقابل يحّقق العِ . إليه

بين طبيعته الّتداولّية بما هو مسّبب  فجمعداللّي من حيث الطّبيعة الّتداولّية احتّل صدر الجملة 

 من هذا الّنمط" أقواال شارحة"لذا فإّن القاعدة يمكن أن تنتج . وخاّصيته الّصناعّية بما هو فاعل نحويّ 

   الّتكافؤ القولّي القائمة على الّتعويض في األلسن المعتمد نحوها على المحّل  - محكومة بعالقة شبه

  .ويّةفي تعيين الوظائف الّنح

 )ص(

  )Milićević:2003ميلوزوفيتش ).  (2سّبب(و ) 1سّبب: (االنتقال الّداللّي بين البنيتين: 55الّترسيمة 

° 

 )س(
° 

 )س( )ص(

 )ح(
1 

 )ح( °

1 2 

3 

2 1 

1 
° 

° 

° 

° 

° 

 2سّبب  1سّبب 
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قائمة " أقوال شارحة"الّتكافؤ الّداللّية القولّية الّتي تنّمط ظاهرة صياغة 

    بين فروع عديدة نجمل أهّمها ) Milićevićميلوزوفيتش (على مبدإ الّسببّية باعتماد الّتعويض، تفّرق 

  :ثّم نتبع ذلك بالّتعليق عليها

  القواعد المناسبة

  )ح(نتيجة ) ص(     )ص( 1يسّبب) ح

  )ح( Iبعد) ص(       )ص( 1يسّبب) ح

  )ص( 1يسّبب) عادة)ح((      )عادة)ح(( 1إذا) ص

  )مضارع) ص(( 1يسّبب)مضارع(عارض)ح((     )مضارع) ح(( 2إذا) مضارع)ص((

  )ح(وسيلة ) ص(    ) عادة) ح(( 1إذا) ص(

  الّتكافؤ القائمة على مبدإ الّتعويض - أهّم أنماط شبه

" أقوال شارحة"قاعدة داللّية قولّية محّققة إلمكانيات صياغة 

  :المتكافئة

  )]ح(

. في الّتركيبعلى تغيير األدوار الّنحويّة بين الحدث المسّبب ونتيجته من خالل قلب المحّالت 

                   ﴾ 54/الّتوبة.  

  :على هذه الّصورة

  " كفرهم بالّله وبرسوله هو ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم

- فبنية اآلية الّداللّية المعيّنة للعالقات الّداللّية بين الفواعل الـمساهمة في تركيبها الّنحوّي تـماثل شبه

﴿: إذ إّن عبارة                    ﴾ 54/الّتوبة ،

 ﴿ :عن حدث وهو الوارد في العبارة            

 

الّتكافؤ الّداللّية القولّية الّتي تنّمط ظاهرة صياغة  - وفي سياق حصر قواعد شبه

على مبدإ الّسببّية باعتماد الّتعويض، تفّرق 

ثّم نتبع ذلك بالّتعليق عليها. في الجدول الموالي

  العالقات القائمة على الّسببّيةنوع 

ح(  نتيجة~  سببّية 

ح(  استرسال زمنيّ ~   سببّية

                     

  سببّية ~  شرط
ص(

))

  وسيلة~  شرط حقيقيّ 

أهّم أنماط شبه: 24الجدول 

قاعدة داللّية قولّية محّققة إلمكانيات صياغة ) نتيجة ~ سببّية(الّنمط األّول يمثّل 

المتكافئة - إذ تقوم شبه. قائمة على مبدإ الّتعويض

(نتيجة ) ص( )  ص(1يسّبب) ح: [(أ - ) 92

على تغيير األدوار الّنحويّة بين الحدث المسّبب ونتيجته من خالل قلب المحّالت 

  :ونمثّل لذلك باآلية التّالية

﴿: ب - ) 92                  

ــالّتي يمكن أن نعّبر عنها بـ على هذه الّصورة" قول شارح"ـ

كفرهم بالّله وبرسوله هو ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم: "ت - ) 92

فبنية اآلية الّداللّية المعيّنة للعالقات الّداللّية بين الفواعل الـمساهمة في تركيبها الّنحوّي تـماثل شبه

إذ إّن عبارة)]. ح(نتيجة ) ص:[(الـمتكافئة التّالية

 الواقعة في صدر الجملة تمّثل نتيجة محّصلة

 سببّية غير فاعلّية ~شرط حقيقّي 

 سببّية غير فاعلّية ~شرط عارض 
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أن نصوغه تماثل بنيته الّدالليّة  اّلذي من الممكن" القول الّشارح

الواردة في صدر الجملة " كفرهم باللّه وبرسوله: "إذ إّن العبارة

         . تعّين نتيجة الحدث" هو ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم

         . في الّلسان العربيّ " األقوال الّشارحة"وبّين أّن تغيير المحّالت يمّثل فعال آلية من آليات إنتاج 

في العربّية كما وردت في المثال تحكمها ) نتيجة ~ سببّية(إالّ أنّه من الواجب التّنصيص على أّن العالقة 

من طبيعة العالقات اإلسناديّة في الّتركيب  روذلك على اعتبار أّن قلب المحّل ال يغيّ 

  .األلسنة األخرىاألمر في بعض 

       الّتكافؤ الّداللّي القولّي القائم  - في شبه) Milićevićميلوزوفيتش 

  :بالّشبكة الّداللّية التّالية)] ح(نتيجة ) ص(    ) ص(

  

تكافؤ داللّي قولّي ممّكنة من إنتاج  - عالقة شبه) استرسال زمنيّ 

  : التّالية" األقوال الّشارحة"وهو ما نورده في سلسلة 

[(  

              ﴾ 230/البقرة.  

   إذا طّلق الّرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الّطالق مّرتين، فإنّها تحرم عليه 

على اعتبار أّن الحدث ). ح(مترتّبة عن حدث سابق ) ص

ونمّثل لذلك في الّلسان العربّي بما يرد . وإنّما هو عامل محّدد

      ). ب - 93(لواردة في في الّنّص القرآنّي من حكم حول الّطالق البائن يتمثّل في منطوق اآلية ا

                                         

° 

 )ح( )ص( )ص(

  )Milićević:2003ميلوزوفيتش ()]ح(نتيجة ) ص(  ) ص( 1يسّبب) ح

° °  

1 2 

  نتيجة

 

      ﴾القول الّشارح"في حين أّن . 54/الّتوبة

إذ إّن العبارة)]. ص( 1يسّبب) ح: [(المتكافئة - شبه

هو ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم: "تمثّل الحدث المسّبب، والعبارة

وبّين أّن تغيير المحّالت يمّثل فعال آلية من آليات إنتاج 

إالّ أنّه من الواجب التّنصيص على أّن العالقة 

وذلك على اعتبار أّن قلب المحّل ال يغيّ . ضوابط بالغّية

األمر في بعض  عليه العربّي على خالف ما هو

ميلوزوفيتش (ويمكن أن نمّثل لقاعدة 

(1يسّبب) ح[( ):نتيجة ~ سببّية(على عالقة 

  

استرسال زمنيّ ~ سببّية : (ويمثّل الّنمط الثّاني

وهو ما نورده في سلسلة  .على الّتعويض اعتمادا" أقوال شارحة"

)]ح( Iبعد)ص(   )ص(1يسّبب)ح[(: أ - ) 93

﴿ : ب -                      

إذا طّلق الّرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الّطالق مّرتين، فإنّها تحرم عليه : "ت -   

  .1)"حّتى تنكح زوجا آخر(

ص(تمثّل نتيجة ) أ - 93(المتكافئة  - فشبه

ــ المعنّي يمّثل مسبّبا غير مباشر لـ وإنّما هو عامل محّدد) ص(ـ

في الّنّص القرآنّي من حكم حول الّطالق البائن يتمثّل في منطوق اآلية ا

                                                
  .356ص . 2ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 1

 )ح(

1 2 

ح[(:المتكافئة-تمثيل داللّي لشبه: 56الّترسيمة 

° 

° ° 

 1سّبب
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فاآلية تحّدد عالقة قائمة على ما تصطلح ). ت - 93" (القول الّشارح

ليس ) ص(إذ إّن الّتحريم اّلذي يمثّل النّتيجة ). استرسال زمنيّ 

) ح(وإنّما هو ناتج عّما سبق الثّالث من طلقتين أخريين تمّثالن الحدث 

)] ح( Iبعد) ص)  (ص(1يسّبب ) ح:[(الـمتكافئة - ويمّثل لشبه

  

) ص(مسّبب والنّتيجة ) ح(عالقة الّتالزم الّشرطّي بين حدث 

Mili (أّولهما : بين نوعين منه) سببّية غير ~ شرط حقيقّي

سببّية غير ~ شرط عارض (وثانيهما ). 1إذا(ويعّبر عنه بالمعنم 

والمالحظ في هذا الّشأن أّن الّلسان ). 2إذا(ويعّبر عنه بالمعنم 

رط وذلك بسبب تعّدد أدوات الشّ ). 2إذا(و) 1إذا(العربّي يتجاوز في باب الّشرط الّتقّيد بالمعنمين 

   وهو ما نضرب له األمثلة بالّسلسلة التّالية . لكّن كال الظّاهرتين يمكن تحّققهما في المنجز

  )]ص( 1يسّبب) عادة

  ".عن كفرهم يُْستَـُر عن الكافرين ما سبق من ذنوبهم إن انتهوا

          ﴾ 38/ األنفال.  

الّتكافؤ الّداللّي  - الّتي تمثّلها قاعدة شبه) سببّية غير فاعلّية

ممكن لآلية " شارحقول "على اعتبار أنّها ) ب - 94(لها بالجملة 

) ص(النّتيجة " ما سبق من ذنوبهم يُْستَـُر عن الكافرين: "إذ تمثّل العبارة

للمجهول يحّقق معنى الّسببّية ) ستر(وبناء الفعل . المسّبب

   ) Milićevićميلوزوفيتش (المتكافئة على منوال  - بهوهو ما يطابق الجزء األّول من ش

  )Milićević:2003ميلوزوفيتش ()] ح( Iبعد) ص(  ) ص(1يسّبب)ح

  Iبعد

 ° ° )ح( )ص( )ص(

2 1 

° 

 

القول الّشارح"ـــوهي الّتي يعّبر عنها ابن كثير بـ

استرسال زمنيّ ~ سببّية (بـ) Milićevićميلوزوفيتش (عليه 

وإنّما هو ناتج عّما سبق الثّالث من طلقتين أخريين تمّثالن الحدث  ناتجا عن الّطالق الثّالث بعينه،

ويمّثل لشبه. الـمّسبب غير الـمباشر للّتحريم

  :بالمشّجر الّداللّي التّالي

عالقة الّتالزم الّشرطّي بين حدث ) سببّية~ شرط : (ويمثّل الّنمط الثّالث

Milićevićميلوزوفيتش (وتمّيز . المترتّبة عليه

ويعّبر عنه بالمعنم . قعيّ يقاس بمقياس المرجع الوا) فاعلّية

ويعّبر عنه بالمعنم . يقاس بمقياس مرجعّية افتراضّية) فاعلّية

العربّي يتجاوز في باب الّشرط الّتقّيد بالمعنمين 

لكّن كال الظّاهرتين يمكن تحّققهما في المنجز. وتنّوعها

  ":األقوال الّشارحة"من 

عادة)ح((   )عادة)ح(( 1إذا) ص: [(أ - ) 94

يُْستَـُر عن الكافرين ما سبق من ذنوبهم إن انتهوا: "ب -   

﴿: ت -                   

سببّية غير فاعلّية~ شرط حقيقّي : (فبالّنسبة للعالقة

لها بالجملة  يمكن أن نمّثل) أ - 94(القولّي 

إذ تمثّل العبارة). ت - 94(الواردة في المثال 

المسّبب) ح(عن الحدث  الحاصلة بالّتالزم الّشرطيّ 

وهو ما يطابق الجزء األّول من ش. غير الفاعلّية

ح[(:المتكافئة-تمثيل داللّي لشبه: 57الّترسيمة 

 )ح(

 1سّبب
° 

° ) ° 

1 2 
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وفي المقابل . الحدث المسّبب" انتهوا عن كفرهم: "وتمثّل العبارة

القول "ونبّين هذه العالقة بين اآلية و. المتكافئة في تركيب اآلية المذكورة

األقوال "المناسب لها بالمشّجر الّداللّي التّالي اّلذي يبّين كيفية توظيف القاعدة في بناء 

  ):سببّية غير فاعلّية~ 

  

األقوال "فنورد لالستدالل عليها سلسلة ) سببّية غير فاعلّية

  )]مضارع) ص(( 1يسّبب) مضارع(عارض )ح((    

                    ﴾ 9/الّنساء.  

) Milićević ميلوزوفيتش(تهّم ما تصطلح عليه ) أ - 95(

بعض وهو ما يقرب من . المستعملة للّداللة على شرط محتمل الحصول في كون افتراضيّ 

إذ يفيد ). ب - 95(في الّلسان العربّي الوارد في المثال ) 

    يقول ابن عاشور . في قاعدتها) Milićevićميلوزوفيتش (حرف الّشرط معنى يقرب مّما تذهب إليه 

الّشرط أنّها هي األداة هنا من بين أدوات ) لو(ووجه اختيار 

الّصالحة لفرض الّشرط من غير تعّرض إلمكانه، فيصدق معها الّشرط المتعّذر الوقوع والمستبعده 

﴿ إذ جملة الّشرط. المتكافئة - ويبدو أّن تركيب اآلية يحّقق الجزء الثّاني من شبه   

﴿ وجملة الجواب. الحدث العارض المسّبب        ﴾  تحّقق

                                         
  

  عادة

 1سّبب 

 )ح( )ص( 

° 

° ° ° 
1 

1 2 

  :المتكافئة -تمثيل داللّي لشبه

  )Milićević:2003ميلوزوفيتش )] (ص( 1يسّبب) 

 

وتمثّل العبارة). إن(بحرف الّشرط ) 1إذا(مع تغيير 

المتكافئة في تركيب اآلية المذكورة - يتحّقق الجزء الثّاني من شبه

المناسب لها بالمشّجر الّداللّي التّالي اّلذي يبّين كيفية توظيف القاعدة في بناء " الّشارح

~ شرط حقيقّي (القائمة على عالقة " الّشارحة

سببّية غير فاعلّية~ شرط عارض : (أّما بالّنسبة للعالقة

  :التّالية" الّشارحة

   )مضارع)ح(( 2إذا) مضارع)ص: [((أ - ) 95

﴿: ب -                 

(الّتكافؤ الّداللّي القولّي  - فقاعدة شبه

ــب المستعملة للّداللة على شرط محتمل الحصول في كون افتراضيّ ) 2إذا(ــ

) لو(استعماالت حرف الّشرط غير الجازم 

حرف الّشرط معنى يقرب مّما تذهب إليه 

ووجه اختيار : "في خاّصية الّشرط القائمة عليه اآلية

الّصالحة لفرض الّشرط من غير تعّرض إلمكانه، فيصدق معها الّشرط المتعّذر الوقوع والمستبعده 

ويبدو أّن تركيب اآلية يحّقق الجزء الثّاني من شبه. 1."والممكنه

             ﴾  الحدث العارض المسّببتمّثل

ــويمكن الّتمثيل لهما بـ. النّتيجة ــ   :ـ

                                                
  .253- 252ص ص . 4ج ". الّتحرير والّتنوير" :ابن عاشور 1

  عادة

 )ح(

° 
  إن

 )ص(

2 

1 
° ° ° 

1 

تمثيل داللّي لشبه: 58الّترسيمة 

) عادة)ح((     )عادة)ح((إن ) ص[(
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  )].ماض) ص

إلى صيغة ) Milićevićميلوزوفيتش (متكافئة - في شبه) المضارع

القول "وفي المقابل يمكن إعادة صياغة جملة الّشرط بما يشبه 

  :فنحصل على الّتركيب التّالي)] مضارع)ح

  ".يخافون على ذرّيتهم لو يتركونهم من خلفهم ضعافا

  :بالمشّجر الّداللّي التّاليالمتكافئة هذه 

  

: الّتكافؤ الّداللّي القوليّ  - الّتي تمثّلها قاعدة شبه) وسيلة~ 

  :فيمكن أن يتحّقق نظيرها في الّلسان العربّي باآلية التّالية)] 

/123.  

متكافئة - وهذا يعني أّن شبه. إذ تحمل جملة جواب الّشرط الوسيلة الّتي يترّتب عنها جزاء الّشرط

فتعاد صياغتها ). من(باسم الّشرط ) 1إذا(يقتضي تحويرها بإبدال أداة الّشرط 

  :الّلسان العربيّ 

  )].ح(وسيلة ) 

  

  

  :متكافئةال -تمثيل داللّي لشبه

  )Milićević: 2003 ميلوزوفيتش( )]مضارع)ص((1يسّبب) مضارع(

 )ح(

° 

° 

 1سّبب 

° 

  مضارع

° 

° 

  عارض

° 

 )ص(

  مضارع

1 
1 

1 
2 

 )ص( 
 )ح(

  )]ح(وسيلة ) ص(   ) عادة) ح((من ) ص:[(المتكافئة المعّدلة

° 
° 

° 

1 

2 

 وسيلة 

 

ص(( 1يسّبب) ماض(عارض )ح: [((أ - ) 96

المضارع(مع تغيير صيغة الفعلين من صيغة 

وفي المقابل يمكن إعادة صياغة جملة الّشرط بما يشبه . الّنّص القرآنيّ انسجاما مع ) الماضي(

ح(( 2إذا) مضارع)ص: [((على منوال" الّشارح

يخافون على ذرّيتهم لو يتركونهم من خلفهم ضعافا: "أ - ) 97

المتكافئة هذه  - وهو ما يمّكن من الّتمثيل لشبه

~  شرط حقيقيّ : (وأّما فيما يخّص العالقة

)] ح(وسيلة ) ص(   )عادة) ح(( 1إذا) ص[(

﴿: أ - ) 98            ﴾ الّنساء/

إذ تحمل جملة جواب الّشرط الوسيلة الّتي يترّتب عنها جزاء الّشرط

يقتضي تحويرها بإبدال أداة الّشرط ) Milićevićميلوزوفيتش (

الّلسان العربيّ على الّشاكلة التّالية لتنسجم مع 

) ص(    )عادة) ح((من ) ص: [(ب - ) 98

  :وهو ما يمثّل له بالّشبكة الّداللّية التّالية

تمثيل داللّي لشبه: 59الّترسيمة 

(عارض )ح((   )مضارع)ح((2إذا) مضارع)ص[((

 )ص(

  ماض

  لو
° ° 

° 

° 

 )ح(
° 

1 

1 2 

1 

  ماض

 )ح(  عادة

 1 )ص( °

2 

المتكافئة المعّدلة -تمثيل داللّي لشبه: 60الّترسيمة 

° 
° ° 

1 

  من
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 قائمة " أقوال شارحة"فالمشّجران الّدالليان المثبتان في الّترسيمة يمّثالن ظاهرة الّتعويض في بناء 

إالّ أّن ما يمكن مالحظته ). وسيلة~   شرط حقيقيّ (الّتكافؤ الّسببّي من نمط العالقة  - على قاعدة شبه

ال يعتمد في إعرابه على المحلّّية الّصلبة  كافئة في الّلسان العربّي اّلذييتمّثل في أّن تنزيل هذه المت

   ألّن المعنى اّلذي يؤّسسه هذا الّنمط من الّشرط ينبني . يجعل منها أقرب إلى المرجعّية االفتراضّية

لقانونّية وهو ما يجعله من مصاف القانون العاّم المفترض اّلذي تصاغ به القواعد ا. على مقولة الّتصّور

  .الجزائّية والحكم

4.1.1.1.2 :   "ّّا"  ّن اا  ام  لا و.  

في الّتراث الّلسانّي العربّي من حّد نراه يّتفق  ننحو في فصل القول عن مفهوم الّسببّية إلى ما استقرّ 

بعض قواعد ) Milićevićميلوزوفيتش (وتبني عليه " الّنصّ  - نظريّة المعنى"مع الّتصّور العاّم اّلذي تضعه 

والبّين من خالل مصطلحات الّنظريّة الّنحويّة . الّتكافؤ الّدالليّ  - القائمة على شبه" األقوال الّشارحة"

من جهة اإلجراء، إذ تطلق : قائم الّذات في الجهاز الّنظرّي من جهتين" الّسببّية"الّتراثّية أّن مفهوم 

ودورها في تعيين معاني " فاء الّسببّية"على بعض ظواهر الّلسان تحمل سمة الّسببّية من قبيل  تسميات

ومن جهة الّتعليل الّنحوي الّنظرّي، إذ يلجأ إلى تعيين العالقات الّسببّية في تعيين . الّتراكيب الّنحويّة

ويحسن أن نحصر أهّم . سلوبامقاصد الكالم بالغة وإبالغا سيما عند تناول عالقة الّتشارط تركيبا وأ

الّتي تعترضنا " العّلة"و" الّسَببُ "و" المسبِّبُ : "من خالل نظائرها من قبيل" الّسببّية"تعريفات مفهوم 

  االصطالحمبثوثة في مصّنفات الّنحاة خاّصة منها شروح المتون وكتب األصول، أو في بعض مصّنفات 

  :هو ما نورده في الجدول التّاليو . كالّتعريفات للجرجاني والكّشاف للّتهانوي

  الّتعريف  المفهوم

الّسببّية بمعنى : واصطالحا. إلى غيره مصدر صناعّي من الّسبب اّلذي يتوّصل به: الّسببّية لغة"  الّسبب/ الّسببّية

إظهار عّلة البناء : تبيان الّسبب في كّل حكم في إعراب الكلمة، أو في بنائها،أي: الّتعليل، أي

  1.".واإلعراب

يوجد المسّبب  هو اّلذي: التّامّ  الّسبب... اسم لما يتوّصل به إلى المقصود: الّسبب في الّلغة"

                                                 
  .548ص ". المعجم المفّصل في الّنحو العربيّ : "عزيزة فّوال بابستي 1



 

 

 283 ا اّم: اّماب 

هو اّلذي يتوّقف وجود المسبَّب عليه، ولكن ال يوجد : والّسبب الغير الّتامّ . بوجوده فقط

  1.".المسبَّب بوجوده فقط

العاّم هو كّل شيء يتوّسل به إلى مطلوب كما في بحر وفي العرف . الحبل: في الّلغة: الّسبب"

وعند الحكماء ...به إلى المقصود وفي الجرجاني الّسبب في الّلغة اسم لما يتوّصل. الجواهر

ويسّمى بالمبدإ أيضا هو ما يحتاج إليه الّشيء إّما في ماهيته أو في وجوده وذلك الّشيء يسّمى 

   أو ناقص، والنّاقص أربعة أقسام ألنّه إّما داخل في الّشيء،  فهو إّما تامّ  مَسبَّبًا، وتـَُراِدفُُه الِعلَُّة،

فإن كان الّشيء معه بالقّوة فسبٌب ماّدّي، أو بالفعل فسبٌب ُصَورِيٌّ، وإّما غير داخل فإن كان مؤثّرا 

  2.".في وجوده فسبٌب فاعليٌّ أو في فاعلّيِة فاعله فسبٌب غائيّ 

وهذان الّضربان وإن عّما . أحدهما معنوّي واآلخر لفظيّ : ة وهي ضربانباب في مقاييس العربيّ "

 أّن األسباب المانعة  ال ترىأا وأوسعهما هو القياس المعنوّي؛ وفشوا في هذه الّلغة، فإّن أقواهم

عامل لفظّي، وعامل معنوّي؛ ليروك أّن بعض العمل : وإنّما قال الّنحويّون... من الّصرف تسعة

إنّما هو للمتكّلم ... فأّما في الحقيقة ومحصول الحديث، فالعمل... عن لفظ يصحبه يأتي مسبّبا

لفظّي ومعنوّي لّما ظهرت آثار فعل المتكّلم بمضاّمة الّلفظ : وإنّما قالوا. ال لشيء غيره نفسه،

  3.".على الّلفظ لّلفظ، أو باشتمال المعنى

. هو كّل شيء يتوّسل به إلى شيء غيرههو كّل ما يتوّصل به إلى غيره، أو : الّسبب لغة"

  4.".الّسبب هو العّلة المجاوزة: واصطالحا

هو اسم  الّسببيّ : واصطالحا. أي الّصلة والعالقة: الّنسبة إلى الّسبب هو الّسببيّ : الّسببّي لغة"

  5.".الّتعليل، فاء الّسببّية، والم الّتعليل: وفي االصطالح...مّتصل بضمير

... أو إعرابها عن الكلمة في بنائها هي الحكم اّلذي يعطى: واصطالحا. هي الّسبب: لغة العّلة"  العّلة

     وهي أيضا الّنسبة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه بحيث يسوغ إجراء المقيس عليه 

. لعلل الحكمّيةالعلل المّطردة، وا: هي على قسمين  باعتبار شيوعها: أقسامها... على المقيس

وباعتبار . العلل الّتعليمّية، العلل القياسّية، والعلل الجدلّية: هي على ثالثة أقسام ار أسلوبهاوباعتب

                                                 
  .120ص . الّتعريفات: الجرجاني 1
  .924ص . 1ج". كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم: "الّتهانوي 2
  .111- 110ص . 1ج". الخصائص: "ابن جّني 3
  .548ص ". لمعجم المفّصل في الّنحو العربيّ ا: "عزيزة فّوال بابستي 4
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العّلة : هي وباعتبار طبيعتها ثالثة أقسام. ةالعّلة الموجبة، والعّلة المجّوز : الحكم هي قسمان

  1.".البسيطة، العّلة المرّكبة، العّلة القاصرة

ما يحتاج إليه الّشيء إّما في ماهيته كالماّدة  وهي في اصطالح الحكماء منها ما يسّمى عّلة عقلّية"

  2.".أو في وجوده كالغاية والفاعل والموضوع والّصورة

هي ما يتوّقف  العّلة... بال اختيار عبارة عن معنى يحّل بالمحّل فيتغّير به حال المحلّ : العّلة لغة"

  3.".فيهعليه وجود الّشيء ويكون خارجا مؤثّرا 

  في الّتراث الّلسانّي العربيّ " الّسببّية"عيّنة من تعريفات نظائر : 25الجدول 

 كما وّظف في االصطالح الّنحوّي،  ة في الّتراث الّلسانّي العربيّ تبّين هذه العيّنة أّن مفهوم الّسببيّ 

         وذلك ألنّه يشار ؛لمفهوم الفلسفّي في غالب األحيانوفي ضوء أصول الّنحو يستقي حّده من ا

وعلى أساسه يقع تحديد معنى العالقة  .به للُمْحِدِث الَحَدَث أو النّاتج عن الحدث في أغلب الّسياقات

فالّسببّية على هذا الّنحو ليست من المعاني الّتركيبّية بقدر . الّتداولّية بين الفواعل المساهمة في الّتركيب

     مرجعّي خارج " َحَدثَانٌ "إلبالغّية لّلسان المحكومة بالوقائع بما هي ما هي محيلة إلى تصّور للبنية ا

وما استعمال الّتراث الّلسانّي الّنظرّي لهذه االصطالحات إّال من قبيل فنون . عن المقول الّنحويّ 

ناعة إذ يبقى مفهوم الّسببّية الواقعّي حاضرا في كّل األحوال وإن أسند فعله في ص. الّصناعة الّنحويّة

وهذا األمر يقرب منه الّنظر الّلسانّي الحديث سيما ما تعّلق منه بقضيّة . الّنحو إلى عناصر تركيبّية وظيفّية

  ).Tesnièreتانيار (الفواعل بما هي كيانات لسانّية مساهمة في قضّية ما حسب 

الّتكافؤ  - بقاعدة شبهفي تناولها لمسألة الّتعويض ) Milićevićميلوزوفيتش (ونرى أّن ما تذهب إليه 

. الّسببّية غير الفاعلّية؛ ال يخرج عن هذا اإلطار المفهومّي الّتداولي/ الّداللّي الموسومة بالّسببّية الفاعلّية

   إذ إّن عالقات الّسببّية المتحّكمة دالليّا في الفواعل المسهمة في بناء الّتركيب الّنحوّي من األمثلة 

وما مفهوم الّتعويض . ال تخرج عن كونها عالقات محيلة على البعد الّتداوليّ  الّتي توردها في أطروحتها

اّلذي تبني عليه قواعدها إّال مسألة ثانويّة تختّص بها األلسن الّتي توظّفها في عملها وهي الفرنسّية 

      باعتبار "المحّل الّصلب"إذ إّن طبيعة تركيب هذه األلسن القائمة على مفهوم  .واإلنجليزيّة والّصربّية

                                                 
  .678ص  ".العربيّ المعجم المفّصل في الّنحو : "عزيزة فّوال بابستي 1
  .1209ص . 2ج ". كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم: "الّتهانوي 2
  .156ص ". الّتعريفات: "الجرجاني 3
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أّن المحّل هو المحّدد للوظائف الّنحويّة، تسمح عندما تلحق بنية الجملة ظاهرة الّتقديم والتّأخير 

 وهذه الّسمة هي الّتي تمّكن. بتعويض األدوار الّنحويّة الّتي تضطلع بها الفواعل المسهمة في الّتركيب

وفي حالة . اللّي المحّل األّول من الّتركيب الّنحويّ من القول بوجود سببّية فاعلّية إذا احتّل الفاعل الدّ 

يحتّل الفاعل الّداللّي الثّاني أو الثّالث وهي من المفاعيل الواقع عليها أو بها الحدث، يتحّقق معنى 

إذ إّن المحّل . وهي سمة غير متوفّرة في الّلسان العربّي بحكم طبيعته اإلعرابّية. الّسببّية المفعولّية

. من الفاعلّية يحكم العالقات بين الفواعل في الّتركيب الّنحوي ال اعتبار له في تحديد أّي نوع الّتركيبيّ 

    فسّد الفاعل الّداللّي مسّد الفاعل الّنحوّي في الّتركيب باحتالل محّله المخّصص له بأصل الوضع 

وّي اّلذي يضطلع به وداللته إذ اإلعراب يكفل له داللته على العمل الّنح من الجملة ال يفرق عن تأخيره

وكذلك تقديم أحد المفاعيل بأن يحتّل محّال ليس . على الفاعلّية الّداللّية والّنحويّة في نفس الوقت

في الّتركيب من قبيل أن يكون في صدر الكالم متقّدما على العامل الّنحوّي  يخّصص له بأصل الوضع

أي إنّه يبقى بسبب اإلعراب داالّ . لة الفاعلّية الّتركيبّيةالحقيقّي، ال يجعله قادرا على الّتحّكم في دال

  .المفعولّية الّداللّية والمفعولّية الّنحويّة: على الّسببّية المفعولّية بنوعيها

في المنجز الّتفسيرّي خاضعة " األقوال الّشارحة"بكّل ما تقّدم نبّرر عدم الوقوف على أمثلة من 

تكافؤ داللّي  - ولذلك رأينا االستعاضة عنها بقواعد شبه). Milićevićش ميلوزوفيت(خضوعا تاّما لقاعدة 

ولعّل فصل المقال . مع خصوصيات الّلسان العربّي المعرب قائمة على البعد الّتداولّي اإلبالغّي تنسجم

         " القول الّشارح"في تصّور العالقات الّسببّية بين الفواعل المتحّكمة تحّكما تداوليّا في صناعة 

في كتاب " من المسّبب، وبالمسّبب من الّسبب باب في االكتفاء بالّسبب"هو ما نجده في 

           "األقوال الّشارحة"إّال أنّه ال ينسجم مع ظاهرة الّتعويض في صناعة . البن جّني" الخصائص"

   الّتي سنتناولها " الحذف الّدالليّ "بل نراها تنتمي إلى ظاهرة ). Milićevićميلوزوفيتش (كما تصوغها 

  .في الفقرات التّالية من هذا الفصل

2.1.2 :ّّا ف واا:  

- نظريّة المعنى"من اآلليات الهاّمة في صلب  "اإلضافة الّداللّية"و" الحذف الّدالليّ "تعتبر ظاهرتا 

ميلوزوفيتش (وتعّرفها . الّتكافؤ الّداللّي القوليّ  - قائمة على شبه" أقوال شارحة"، الكفيلة بإنتاج "الّنصّ 

Milićević (أو تضيف معانم  قواعد هذا الّنوع تسقط: "كما يلي)فتؤّدي ). في تمثيل داللّي ما       
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وترى الباحثة أّن أهّم . 1."إذن إلى خسارة المعلومة أو إقحامها، مّما يجعل تطبيقها عرضة إلكراهات قويّة

تتمّثل في ضرورة أن تكون المعانم المضافة أو المحذوفة موسومة بقابلّية استرجاعها تلك الّتضييقات 

. في كال الحالتين أي يجب أن يدّل الّسياق الّداللّي في الّتمثيل الّداللّي عليها. اعتمادا على الّسياق

. كتب األصولوهو مفهوم مطابق لمفهوم الحذف في العربّية كما تبيّنه  . سواء عند حذفها أو إضافتها

قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، : "فابن جّني مثال يعّرف الحذف معيّنا مواطنه بما يلي

دليل : "كما يدّقق ابن هشام في أنواع الّدليل قائال. 2."وليس شيء من ذلك إالّ عن دليل عليه. والحركة

صناعّي، وهذا يختّص : والثّاني.. .غير صناعّي، وينقسم إلى حالّي ومقاليّ : أحدهما: الحذف نوعان

         ويبدو لنا أّن ظاهرة الحذف في الّلسان العربّي أشمل بكثير مّما سنتعّرض. 3."بمعرفته الّنحويّون

  ".الّنصّ  - نظريّة المعنى"له في الفقرات التّالية كما يبدو في 

ي أنّهما على الّرغم من تعاكسهما وتنّصص الباحثة على خاصّية ثانية لتينك الظّاهرتين وهي المتمثّلة ف

           شكليّا، الحذف واإلضافة عمليّتان متعاكستان، : "شكليّا، إّال أنّهما لسانيّا ليستا متناظرتين

لكن من وجهة نظر لسانّية، ليستا متناظرتين؛ فشروط الّتطبيق أكثر صرامة في حالة القواعد المحّققة 

        ود من ذلك هو أنّه ال يمكن االنتقال من تمثيل داللّي قائم والمقص. 4."إلضافة عناصر داللّية

ألّن العملّية ال تتعّلق بمجّرد إبدال معنم مضاف . على الحذف إلى تمثيل داللّي قائم على اإلضافة بيسر

إذ المالحظ عند اإلنجاز أّن عملّية . من خالل إحالله محّل معنم حذف من تمثيل داللّي منطلق

إذ غالبا ما ينتج الّتمثيل الّداللّي اّلذي أضيف له معنم تمثيالت داللّية مغايرة .  تتّم بصورة آليةاإلضافة ال

  . للّتمثيل المنطلق منه

الّداللّي الّتكافؤ  - من خالل عرض ألهّم قواعد شبه في الفقرات التّالية الظّاهرتين بالّدرس،تناول نو 

                                                 
1 « Les règles de ce type effectuent des omissions ou des ajouts de sémantèmes (dans une RSém). Elles 

conduisent donc à la perte /l’introduction de l’information, ce qui fait que leur application est sujette à de fortes 

contraintes. » Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». 

Université de Montréal. 2003. p 145. 
  .362ص . 2ج ". الخصائص: "ابن جّني 2
  .326ص . 2ج ". مغني الّلبيب عن كتب األعاريب: "ابن هشام 3

4 « Formellement, les retraits et les ajouts sont des opérations inverses, mais du point de vue linguistique, ils ne 

sont pas symétriques; les conditions d’application sont plus strictes dans le cas des règles qui effectuent l’ajout 

d’éléments sémantiques. » Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la 

paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 145. 
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         )Milićevićميلوزوفيتش (على الحذف أو اإلضافة الّداللّية بالّصور الّتي تقّدمها  القولّي القائمة

  .أن نستنبطه من المنجز الّتفسيريّ  محاولين نقد أسسها في ضوء ما يمكن ؛في أطروحتها

1.2.1.2 :ّّف اة اظ:  

الّداللّي قادران على الحفاظ  إلى أنّه يوجد نوعان ممكنان للحذف) Milićevićميلوزوفيتش (تذهب 

األقوال "بحيث تكون . الّدالليّ  2"الّتغييب"الّداللّي و 1"االقتضاء"هما . على العالقة القولّية الّشارحة

       بحذف معنم " االقتضاء"قولّي تسمح في حالة داللّي تكافؤ  - قائمة على عالقات شبه" الّشارحة

ببعضها من حيث التّناظر وتحقيق " األقوال الّشارحة"في عالقة  بأو معانم دون اإلخالل بداللة الّتركي

    بهذه الّصورة يتمّثل في حّده المنطقّي، على اعتبار " االقتضاء"و. نفس المعنى الّداللّي الجامع بينها

فالحكم . أّن المعنم المحذوف أو المسكوت عنه بّين بداللة الملفوظ عليه، إذ هو عنصر متضّمن فيه

الّتكافؤ الّداللّي القولّي  - يقوم شبه" الّتغييب"وفي حالة . ما يقتضي الحكم بصدق نظيره نصربصدق ع

ــالمنتج ل على حذف عناصر دالّة لكّنها توسم في الّنّص باعتبارها من قبيل الحشو اّلذي " أقوال شارحة"ــ

" االقتضاء"بتفصيل مسائل ونعتني فيما يلي . يمكن االستغناء عنه دون اإلخالل بتأدية المعنى المنطلق

  .الّدالليين" الّتغييب"و

1.1.2.1.2 :ّّء اا:  

بالّصدق يقتضي " قول شارح"أّن الحكم على " الّنصّ  - نظريّة المعنى"الّداللّي في " االقتضاء"يعني 

   لسانّيةبما هو ظاهرة " االقتضاء"أي إّن . ويكون ذلك في اّتجاه واحد. إصدار ذات الحكم في نظيره

في باب المنطق يمكن عكس  فإذا كان. ال يمكن عكسه على الّرغم من أصول المفهوم المنطقّية

  :على تكافئها المنطقّي مثل العالقات االقتضائّية وتبقى محافظة

  )].1م(	⊃) 2م( ، إذن)1م( ) 2م( كان إذا 	⇔) 2م(	⊃) 1م( ، إذن)2م( ) 1م( كان   إذا: [أ - ) 99

    أي إّن الّتضّمن يكون . توسم بأنّها غير قابلة للعكس" االقتضاء"فإّن الخاصّية الّلسانّية لمفهوم 

 . بمعنى أّن صدق الـجزء األّول من المثال الّسابق يقتضي صدق الجزء الثّاني منه. في اّتجاه واحد

ويمكن الّتمثيل لهذه . لولكّن الحكم بصدق الجزء الثّاني ال يعني الحكم آليّا بصدق الجزء األوّ 

                                                 
1 Implication. 
2 Ellipse. 
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  :من اآلية التّالية" اإلنس"و" الجنّ "والعجمتين " أمم"الظّاهرة الّلسانّية بالعالقة بين العجمة 

﴿: أ - ) 100                               ﴾ 38/ األعراف.  

كليهما بما هما نوعان ينضويان تحت " اإلنس"و" الجنّ "يشمل نوعي " أمم"بقوله فالخطاب القرآنّي 

ال يمكن أن تقتضي انضواء معنى " أمم"في حين أّن عالقة العجمتين األخيرتين بالعجمة . جنس عامّ 

  .تحتها" أمم"

  ":ال الّشارحةاألقو "لهذه الظّاهرة بالّسلسلة التّالية من ) Milićević:2003 .145ميلوزوفيتش (وتمثّل 

101) -a: Baltazar joue au bridge. ⇒ 

   -b: baltazar joue aux cartes. 

) cartes (نوعا منضويا تحت جنس هو ) bridge (تمثّل العجمة ) a -101" (القول الّشارح"ففي 

) Baltazar (بأّن  األّول" القول الّشارح"وبذلك يكون الّتصريح في ). b -101( "القول الّشارح"الوارد في 

       تعّين لعبة ) bridge (ألّن عبارة . أنّه يلعب الورق مقتضيا بالّضرورة المنطقّية) bridge ( ــيلعب الـ

الثّاني بأنّه يلعب " القول الّشارح"إذ إّن الّتصريح في . في حين أّن العكس ال يستقيم .من ألعاب الورق

. من بين مختلف ألعاب الورق) bridge (ــ ممارسا لنوع الـ الورق، ال يقتضي بالّضرورة الّلسانّية أن يكون

        اّلذي تبنى  القوليّ الّتكافؤ الّداللّي  - ولذلك تعّرف الباحثة االقتضاء بما هو آلية من آليات شبه

  :كما يلي" األقوال الّشارحة"به 

، يجب أن نسّلم بالّضرورة )م(يعني أنّه إذا سّلمنا بصدق ) 'م(يقتضي ملفوظا ) م(ملفوظ : ["أ - ) 102

  .]1."ال يستقيم ولكّن العكس). 'م(بصدق 

      وتفرد الباحثة في أطروحتها أربع قواعد قائمة على االقتضاء الّلسانّي بالّدرس نتناولها فيما يلي 

  .من فقرات بالّنظر والّتدقيق

  :)س(أو   ة ف اّن ا ّع: 1.1.1.2.1.2

تربط بينهما " قولين شارحين"ــقيمة هذه القاعدة في تحقيقها االنتقال بين بنيتين دالليتين لـتتمّثل 

                                                 
1
 « Un énoncé E implique l’énoncé E’ signifie que si l’on admet la vérité de E, on doit nécessairement admettre 

la vérité de E’, mais pas nécessairement vice versa ». Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique 

et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 145. 
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   إذ ال يعلم األّول منهما بمعنم يّتسم بالعمومّية" القول الّشارح"يبنى . تكافؤ داللّي قوليّ  - عالقة شبه

الثّاني أكثر " لقول الّشارحا"وفي المقابل يكون المعنم المناظر له في . من خالله جنس أو نوع محّدد

ومن الّشروط المحّددة للّتعالق القولّي الّشارح بين الملفوظين أن يكون المعنم األكثر عمومّية . تعيينا

) Milićevićميلوزوفيتش (ما تجّرده  وهو. مقتضيا المعنم األكثر تعيّنا باعتبار األخير من أحد متضّمناته

  :ليّتخذ الّصورة التّالية

  ). س( )] ص(اّلذي هو ) س: [(أ - ) 103

وإن كانت الّصياغة تّتخذ . ويبدو من خالل المنجز في المدّونة أّن الّتراث يوّظف عمليّا هذه القاعدة

  :وهو ما نبيّنه من خالل هذه العيّنة. وجها معاكسا

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿                ﴾

  .87/ الكهف

         كان عذابه أن يجعلهم في بـََقٍر من ُصْفٍر، ثّم توقد تحتهم النّار "

  1.".حّتى ينقطعوا فيها

  2".أّما من كفر فسوف نقتله"

  .87/الكهف ﴾    ﴿ :لآلية" األقوال الّشارحة"عيّنة من : 26الجدول 

         الموسوم بالعموميّة ) نعّذب(يتبّين من العيّنة أّن اآلية من حيث بنيتها الّتركيبّية وخاصّية الفعل 

تماثل العنصر المقتضى من قاعدة  - أّي عذاب هو جنسا ونوعا إذ ال يعلم على وجه الّتحديد- 

الّسّدي الّلذين يصوغهما " نالقولين الّشارحي"في حين أّن ). س(ــ الموسوم بـ) Milićevićميلوزوفيتش (

وبذلك . إذ فيهما تعيين لنوع العذاب)] ص(اّلذي هو ) س[(يماثالن الجزء األّول من القاعدة  ،والطّبري

ومن ثّمة )]. ص(اّلذي هو ) س[()س: (تكون القاعدة في ضوء المنجز الّتراثّي على الّصورة التّالية

الّتكافؤ  - الّداللّية القائمة على عالقة شبه" األقوال الّشارحة"أّن االنتقال بين بنى  نثبت في هذا الباب

  :القولّي تّتخذ صورة المتكافئة المنطقّية التّاليةالّداللّي 

  )].ص(اّلذي هو ) س[( ) س( ⇔) س( )] ص(اّلذي هو ) س: [(أ - ) 104
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           ة الّسابقةوهذا ال يعني خروجا عن ضابط أساسّي من ضوابط االقتضاء كما بيّـنّاه في الفقر 

     فاالقتضاء المبّين أعاله يهّم القضّية كّلها. إذ إّن الوجه مختلف .وهو المتمثّل في امتناع االنعكاس

وبناء على هذا . أي الّتركيب اإلسنادّي برّمته، في حين أّن القاعدة هنا تلمس جزء فحسب من القضّية

الّتكافؤ الّداللّي القولّي المبنّية  - ّي يسمح بانعكاس قاعدة شبهفي الّلسان العرب نزعم أّن المنجز الّتراثيّ 

     كما هو الحال المدروس " الحذف"وبذلك يمّكن من استعمالها في باب ". االقتضاء"على مفهوم 

على أساس اإلضافة الّداللّية " األقوال الّشارحة"من توظيفها أيضا في بناء  في هذه الفقرة، كما يمّكن

 العامل التّاريخّي : ولعّل هذه الظّاهرة ناتجة عن عاملين اثنين. الّتي سنعّرج عليها في آخر هذا الفصل

     . ا لآليةإذ إّن عيّنة الّتفسير المقّدمة وضعها الحق زمنيّ . من جهة والمقصد الّتفسيرّي من جهة ثانية

ولعّل ذلك ما يجعل . ثّم إّن المقصد عند المفّسر يتمّثل في تفصيل ما أورده الّنّص القرآنّي مجمال

      الّسمات الّداللّية أللفاظ الّلسان في الّنّص القرآنّي متعالقة تعالقا اقتضائيّا مع العجمات المفّسرة 

  ال يمكن أن نتصّور أّن إيقاد النّار تحت المعّذب والعكس يصدق أيضا إذ. لها في المنجز الّتفسيريّ 

إذن فالعالقة تشبه من ناحية ما تذهب إليه  .أو قتله ليسا دالّين بمقتضى الحال على العذاب

ولكّنها تختلف من حيث الّسمات . من حيث اقتضاء جنس العذاب ألنواعه) Milićevićميلوزوفيتش (

        ) حراق نارا أو القتلاإل(إذ إّن عالقة نوعي العذاب . اقاعدتهالّداللّية عن مثالها اّلذي بنت عليه 

      على خالف العالقة ) العذاب(يقتضي أيضا الجنس العاّم وهو " األقوال الّشارحة"في المنجز من 

في العربّية  االنعكاسونرى أّن هذا ما يبّرر فعال إمكان . من أنواعه بين جنس لعب الورق ولعبة بعينها

      :وفي كّل األحوال هذا ال يمنع من توظيف القاعدة على الّصورة األولى .متناعه عند الباحثةوا

من البحث لمقتضيات هذه الفقرة المخّصصة  في هذه المرحلة)] س( )] ص(اّلذي هو ) س[[(

الّتكافؤ  - ة شبهالّداللّية القائمة على عالق" األقوال الّشارحة"ونمّثل لالنتقال بين بنى ". الحذف"لظاهرة 

بالمشّجرات الّداللّية ) س(القولّي المبنّي على قاعدة حذف المكّون المخّصص لنوع أو صنف الّداللّي 

  :التّالية

  

     هو اّلذي يمثّل البنية الّداللّية مكتملة العناصر)] ص( + )س[(فالمشّجر المتكّون من المتغّيرين 

  )ص( )س(
 هو
° ° 

 2 )س( 1
 

  المكّون المتكافئة القائمة على قاعدة حذف -تمثيل داللّي لشبه: 61الّترسيمة 

  )]س( )] ص(اّلذي هو ) س): [[(س(المخّصص لنوع أو صنف 

  

° ° 
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من قبل المفّسرين اّلذين أضافوا في صناعتهم إلعادة صياغة منطوق  "األقوال الّشارحة"كما صيغت بها 

       البنية الّداللّية المختزلة )] س[(المشّجر المتكّون من المتغّير ويمّثل . اآلية ما اعتبروه محذوفا

القولّي وفق ما تسمح به خصوصيات  الّدالليّ  الّتكافؤ - على قاعدة شبه" قول شارح"الّتي اقتضت بناء 

  .الّلسان العربيّ 

2.1.1.2.1.2 :ّ ّن اّف ا ة ّا ا   ا:  

األقوال "تسم هذه القاعدة نفس الخصائص الواسمة لسابقتها من حيث قيمتها في اشتقاق 

- إذ تتمّثل عالقة شبه. في انصبابها على الكيفّية الّتي ينجز بها الحدث إالّ أنّها تختلف عنها". الّشارحة

ويتّم . ة وقوعه إلى اإلجمالالّتكافؤ الّداللّي القولّي في انتقال البنية الّداللّية لحدث ما من تفصيل كيفيّ 

  :ويمّثل لهذه القاعدة بالّصورة الّداللّية المجّردة التّالية. على الكيفّية ذلك بحذف المكّون الّدالّ 

  )ح( )] ص(كيفّية ) ح: [(أ - ) 105

على صورة عكسّية كما هو الّشأن بالّنسبة  ويتمّيز توظيفها في المنجز الّتراثّي من كتب الّتفسير

  : أي على الّصورة التّالية.الّسابقة للقاعدة

  )].ص(كيفّية ) ح[( )ح: (أ - ) 106

  :وهو ما تبيّنه العيّنة المثبتة في هذا الجدول

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿         

          

          

        ﴾اإلسراء /

1.  

واختلف ... إذا سرت ليال :أسريت وسريت: بمعنى سّير عبده، يقال: أسرى"

العلماء، هل دخل بيت المقدس، أم ال؟ فروى أبو هريرة أنّه دخل بيت المقدس، 

لم يدخل بيت : وقال حذيفة بن اليمان. وصّلى فيه باألنبياء، ثّم ُعرج به إلى الّسماء

  1.".زل عن البراق حّتى ُعرج بهالمقدس، ولم يصّل فيه، وال ن

بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النّائم : روي عن النّبيّ "

    واختلف في أنّه كان في اليقظة... واليقظان إذ أتاني جبريل عليه الّسالم بالبراق

                                                 
  .5- 4ص . 5ج". في علم الّتفسير زاد المسير: "ابن الجوزي 1
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   والّله ما فقد جسد رسول : فعن عائشة رضي الّله عنها أنّها قالت. أم في المنام

  1.".، ولكن عرج بروحهالّله

فإذا دابّة بيضاء بين الحمير والبغل في فخذيها جناحان يحفر بهما رجليها، فلّما "

     :دنوت ألركبها شمست، فوضع جبريل عليه الّسالم يده على معرفتها، ثّم قال

     أال تستحين يا براق مّما تصنعين، فاستحيت حّتى ارفّضت عرقا، ثّم أمرت 

حّتى ركبتها، فحملني عليها، ثّم خرج معي جبريل ال يفوتني، وال أفوته، كان منتهى 

  2.".وقع حافرها طرفها

وإذ قد كان الّسرى خاّصا بسير الّليل، وفي ذلك إيماء إلى أنّه إسراء خارق للعادة "

التّنصيص على قطع ... المسافة الّتي بين مبدأ الّسير ونهايته في بعض ليلةلقطع 

  3.".المسافة العظيمة في جزء ليلة

  :عيّنة من تفاسير اآلية: 27الجدول 

﴿          ﴾ 1/ اإلسراء.  

األقوال "في حين أّن عيّنة ). Milićevićميلوزوفيتش (تبّين العيّنة أّن اآلية المذكورة تّتخذ صورة قاعدة 

      ما نبني عليه الّزعم  وهو. الواردة في الّتفاسير تمثّل الوجه العكسّي لتلك البنية المنطقّية" الّشارحة

   الّدالليّة " اإلضافة"الّداللّي واّتجاه " الحذف"في اّتجاه  بأّن هذه القاعدة تشتغل في الّلسان العربيّ 

الّتكافؤ الّداللّي القولّي المؤّسس على قاعدة حذف المكّون الممّثل  - أي إّن شبه. على حّد سواء

بناء " األقوال الّشارحة"للكيفّية الّتي ينجز بها الفعل المعنّي؛ يسمح الّلسان العربّي بتوظيفه في بناء 

وعليه تكون القاعدة . من العيّنة باآلية المذكورة" األقوال الّشارحة"في عالقة  كما هو الحال ا عكسيّ 

  :عندنا على هذه الّصورة

  )]ص(كيفّية ) ح[( ) ح( ⇔) ح( )] ص(كيفّية ) ح:[(أ - ) 107

إذ يعمد . الواردة في العيّنة نالحظ تفصيل كيفّية تحّقق حدث اإلسراء" األقوال الّشارحة"ففي 

يختّص بالّسير ليال، ووسيلته بذكر الّدابّة ) أسرى(المفّسرون إلى تبيان ظرفيته الّزمانّية باعتبار أّن الفعل 

                                                 
  .589ص  .15ج". الكّشاف: "الّزمخشريّ  1
  .199 - 198ص . 2ج ". درج الدرر :"الجرجاني 2
  .12- 11ص . 15ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 3
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ونمّثل . القة بين الفاعلين الّدالليين، والع)الّسرعة(، ووتيرته المتمثّلة في )البراق(المنجز بها الحدث 

 القولّي المبنيّ الّداللّي الّتكافؤ  - الّداللّية القائمة على عالقة شبه" األقوال الّشارحة"لالنتقال بين بنى 

  :اليةعلى قاعدة حذف المكّون الممّثل للكيفّية الّتي ينجز بها الفعل المعنّي بالمشّجرات الّداللّية التّ 

  

  

  
  

    على الّرغم من أّن هذه الظّاهرة تتجّسد في الّلسان العربّي بوجهيها إن حذفا أو إضافة المتمثّلين 

   ، إّال أنّنا اهتممنا )]ص(كيفّية ) ح[( )ح(	⇔ )ح( )] ص(كيفّية ) ح[(في مكّوني المتكافئة

في هذا المستوى من البحث بالجزء األّول من عالقة االقتضاء كما أوردناه في الّترسيمة الّتي يعّين 

فالوجه الّذي ". الحذف"باعتباره يمّثل ظاهرة )] ح( )] ص(كيفّية ) ح:[[(مشّجراها الوجه األّول

خاليا عن مقتضياته " الحدث"الّداللّي من خالل اكتفائه بذكر " الحذف"صيغت به اآلية قائم فعال على 

  .المذكور بعضها سابقا

  :))ّة ف اّن اّيّ : 3.1.1.2.1.2

األقوال "تسم هذه القاعدة نفس الخصائص الواسمة لسابقتيها من حيث قيمتها في اشتقاق 

هذه القاعدة  إذ إنّ . الّدالليّ " الحذف"إّال أنّها تختلف عنهما في نوع المكّون اّلذي يلحقه ". الّشارحة

وذلك ). سّبب(المكّون الّتوليدّي " حذف"متكافئة دالليّا باعتماد  - شبه" أقوال شارحة"في بناء  تتمّثل

الّتكافؤ الّداللّي القولّي تتمّثل في انتقال البنية الّداللّية من الّتفصيل المبّين  - يعني أّن عالقة شبه

ويتّم ). ص(إلى اإلجمال باالقتصار على الُمْحَدِث ) ص(والُمْحَدِث ) ح(والَحَدِث ) سّبب(للُمْحِدِث 

  :ويمثّل لهذه القاعدة بالّصورة الّداللّية المجّردة التّالية. ذلك بحذف المكّون الّداّل على إنجاز الحدث

  )ص( )] ص(سّبب ) ح: [(أ - ) 108

. عد على صورة عكسيّةويتمّيز توظيفها في المنجز الّتراثّي من كتب الّتفسير مثل سابقاتها من القوا

اّلذي يفرضه العمل الّتفسيرّي لطبيعة الحقيّته للمعنى " الّتحليليّ "وهو أمر ناتج فيما نرى عن الّنهج 

ونضبط هذه القاعدة الّداللّية المجّردة على الّصورة ". التّأليفيّ "المنطلق منه بما هو إنتاج يّتخذ المنحى 

  :التّالية

  )ص( )ح(
 كيفّية
° 

 2 )ح( 1
 

  المتكافئة القائمة على قاعدة حذف المكّون -تمثيل داللّي لشبه: 62الّترسيمة 

  ) ]ح( )]ص(كيفّية ) ح: [[(الممّثل للكيفّية الّتي ينجز بها الفعل المعنيّ 

° ° ° 
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  )].ص(سّبب ) ح[( )ص: (أ - ) 109

ألنّها البنية . ويبدو أّن هذه القاعدة تتحّقق في الّلسان العربّي بالّتراكيب المبنّية أفعالها للمجهول

     )ن.فا(والفاعل الّنحوّي ) 1د.فا(الّتركيبّية الّتي يحذف منها الفاعل المضطلع بدور الفاعل الّداللّي 

في االضطالع بدوره الّنحوّي الّتركيبّي  اّلذي ينوبه) 2د.فا(لّي ويحّل محّله الفاعل الّدال. في نفس الوقت

وهو ما تبيّنه العيّنة المستخرجة من المنجز . ويبقي على سمته الّداللّية باعتباره داالّ على المفعولّية) ن.فا(

  :الّتفسيرّي الّتي نثبتها في هذا الجدول

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

  

  

﴿           ﴾

  .169/ األعراف

  

يرجون المغفرة وهم مصّرون عائدون إلى مثل فعلهم غير ... ال يؤاخذنا الّله بما أخذنا"

  1.".تائبين، وغفران الّذنوب ال يصّح إالّ بالّتوبة والمصّر ال غفران له

    فالفائدة أنّهم كانوا يذنبون بأخذهم الّرشي، ويقولوا سيغفر لنا من غير أن يتوبوا، "

على الّذنب،  دليل على إصرارهم ﴾     ﴿: ألّن قوله

  2.".والّله جّل وعّز وعد بالمغفرة في العظائم الّتي توجب النّار مع الّتوبة

    أي يرجون المغفرة وهم مصّرون وعايدون ... ال يؤاخذنا الّله بذلك ويتجاوز عنه"

  3.".إلى مثل فعلهم غير تائبين

  4.".تمنّيا على الّله األباطيل. إّن الّله سيغفر لنا ذنوبنا: يقولون إذا فعلوا ذلك"

  .169/ األعراف ﴾   ﴿: عيّنة من تفاسير اآلية: 28الجدول 

القائمة )]] ص(سّبب ) ح[( ) ص: [(البنية" األقوال الّشارحة"ـــفاآلية من العيّنة تحّقق مقارنة بـ

وقد اقتضى ذلك الّداللة عليه . للمجهول) غفر(المسّبِب الحدَث من خالل بناء الفعل " حذف"على 

. سياقيّا بإحالل نائبه اّلذي هو في الواقع مفعول به محلّه ليضطلع بدوره اإلسنادّي اإلعرابّي في الّتركيب

                                                 
  .394ص . 9ج". الكّشاف: "الّزمخشريّ  1
  .388ص . 2ج ". معاني القرآن: "الّزّجاج 2
  .249ص . 2ج ". تفسير الّصافي: "الفيض الكاشاني 3
  .536ص . 10ج". جامع البيان: "الطّبري 4
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دة في العيّنة البنية األصلّية المبنّية للمعلوم الّتي يظهر فيها الوار " األقوال الّشارحة"وفي المقابل تحّقق 

   وهذا يعني أّن هذه القاعدة يتمّيز توظيفها )]. ص( )] ص(سّبب ) ح): [[(الّله(مسّبُب الحدِث 

" اإلضافة"واّتجاه " الحذف"لذا يمكن أن تشتغل في اّتجاه . في الّلسان العربّي بميزة االنعكاس المنطقيّ 

ونمّثل لها بالّصورة ". األقوال الّشارحة"وتكون منتجة وذات كفاءة في وصف أو بناء . حّد الّسواءعلى 

  :التّالية

  )]ص(سّبب ) ح[( ) ص( ⇔) ص( )] ص(سّبب ) ح:[(أ - ) 110

الّتكافؤ القولّي المبنّي  - الّداللّية القائمة على عالقة شبه" األقوال الّشارحة"ونمثّل لالنتقال بين بنى 

  :بالمشّجرات الّداللّية التّالية) سّبب(على قاعدة حذف المكّون الّتوليدّي 

  

المتكافئة على الّرغم من أّن الّلسان  - اقتصرنا في هذه الّترسيمة على إثبات الجزء األّول من شبه

في المنجز "األقوال الّشارحة"العربّي يقبل االنعكاس في هذا المثال حسب القاعدة الّتي استنبطناها من 

       وما اجتزاء القاعدة )]. ص(سّبب ) ح[( )ص( ⇔) ص( )] ص(سّبب ) ح:[(الّتفسيريّ 

  .إالّ من باب االلتزام بموضوع الفقرة اّلذي يعالج ظاهرة الحذف

  :)أ/ ع(ة ف اّن اّيّ : 4.1.1.2.1.2

  قائمة " أقوال شارحة"تمثّل هذه القاعدة الوجه الثّاني من أوجه حذف المكّون الّتوليدّي، إلنشاء 

وتشتغل على حذف المعانم الّداللّية المحّققة لمعنى . الّتكافؤ الّداللّي القوليّ  - على عالقات شبه

) 1د.فا(الحدث اّلذي ينجزه الفاعل الّداللّي ) بدأ/شرع(إذ المقصود بالمكّون الّتوليدّي . الّشروع والبدء

فإذا كان المكّون . وألجل ذاته بنفسه) ن.فا(المضطلع عند العقد والّتركيب بوظيفة الفاعل الّنحوّي 

  يتحّقق بالّتراكيب الّتي يطلب فيها الفاعل مفعوال على األقّل، ) سّبب(الّتوليدّي في القاعدة الّسابقة 

في هذه القاعدة يتحّقق بالّتراكيب الّتي ال يطلب فيها الفعل عادة  )بدأ/شرع(فإّن المكّون الّتوليدّي 

  :يمّثل لهذه القاعدة بالّصورة الّداللّية المجّردة التّاليةو . مفعوال به، بل يكتفي بفاعله

  المتكافئة القائمة على قاعدة حذف -تمثيل داللّي لشبه: 63الّترسيمة 

  )]ص( )] ص(سّبب ) ح): [[(سّبب(المكّون الّتوليدّي 

 °  )ص( 21سّبب

 )ح(
1 2 

  )ص( ° ° )ح( ° ° 
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  )ص( )] ص) (بدأ/شرع: [(أ - ) 111

من ظاهرة اإلسماء عند تطبيقه على الّلسان  ، يقرب)بدأ/شرع(ويبدو لنا أّن حذف المكّون الّتوليدّي 

تتعّلق هذه القاعدة وغالبا ما . من الّتركيب يقتضي وجود دليل عليه يحّقق معناه إذ حذفه. العربيّ 

ونضرب المثل على ذلك بالعيّنة التّالية المثبتة . باألفعال المحيلة على حقل معجمّي له عالقة بالمشاعر

  :في هذا الجدول

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿           

  ﴾39/ طه.  

  

إّني أحببتك، ومن أحّبه الّله ال يخلو إّما أن يتعّلق بألقيت فيكون المعنى على "

       محّبة حاصلة،: صفة لمحّبة أي: أحبّته القلوب،وإّما أن يتعّلق بمحذوف هو

   أو واقعة مّني قد رّكزتها أنا في القلوب وزرعتها فيها، فلذلك أحّبك فرعون وكلّ 

  1.".من أبصرك

قلب المحّب بدون  في إلقاء المحّبة مجاز في تعّلق المحّبة به، أي خلق المحّبة"

     ووصف المحّبة . سبب عادّي حّتى كأنّه وضع باليد ال مقتضى له في العادة

من الّله للّداللة على أنّها محّبة خارقة للعادة لعدم ابتداء أسباب المحّبة العرفّية  بأنّها

  2.".من اإللف واالنتفاع

... حبّبتك إلى خلقي ...إلى عبادي حّببتك... عنى بذلك أنّه حبّبه إلى عباده"

إّن الّله عّز وجّل ألقى محبّته على موسى عليه ... حسنا ومالحة... حّسنت خلقك

  3.".فحبّبه إلى آسية امرأة فرعون... الّسالم

  4.".حبّبتك إلى عبادي"

  .39/ طه ﴾    ﴿: عيّنة من تفاسير اآلية: 29الجدول 

  :لآلية" األقوال الّشارحة"العيّنة المستقاة من مدّونة الّتفسير جملة من تبّين 

                                                 
  .655ص . 16ج ". الكّشاف: "الّزمخشريّ  1
  .217ص . 16ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 2
  .59- 58ص . 16ج".جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 3
  .326ص . 9ج ". تفسير القرآن الكريم: "ابن كثير 4
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﴿: أ - ) 112            ﴾ 39/ طه.  

ونستخلص منها ما يهّم إيضاح . في عالقتها بالّذات المحّبة" محّبة"يترّكز فيها القول على العجمة 

أحّبك (يفّسرها الّزمخشرّي على سبيل المثال بعبارة ) محّبة(فالعجمة . القاعدة وإجالء خصائصها

ــالّتي يمكن أن نعّبر عنها بـ) فرعون وكذلك الّشأن ). فرعون محّب لك(آخر من قبيل " قول شارح"ـ

       إذ يمكن أن نعّبر عنها ) خلق المحّبة في قلب المحبّ (بالّنسبة لشرح نفس العجمة بالعبارة 

     كما يتواتر في العيّنة...) أو الخلق فرعون أو آسية زوجته أو العباد،) س(يكون وقد . محبّ ) س(ـــب

وعليه نورد هذه الّسلسلة من األقوال الّشارحة للّتدقيق في كيفية حذف المكّون الّتوليدّي . من الّتفاسير

  ):بدأ/شرع(

  فرعون يحبّ     أحّب فرعون: 1- أ - )113

  فرعون محبّ          ~      :2 - أ -       

  آسيا تحبّ     أحّبت آسيا: 1 - ب  - )113

  آسيا محّبة        ~       :2 - ب  -       

يحيل إلى شروع ) فرعون يحّب وآسيا تحبّ " (القولين الّشارحين"فاستعمال الّصيغ الفعلّية في 

      في حين . الواردة في الّنّص القرآنيّ ) محّبة(وبدئه في تحقيق الحدث الكامن في العجمة ) 1د.فا(

  أو بدئه ) 1د.فا(ال يحيالن إلى شروع ) فرعون محّب وآسيا محّبة(الممكنين " القولين الّشارحين"أّن 

     ألّن إبدال الّصيغ الفعلّية باألسماء المشتّقة يحيل ،)محّبة(في تحقيق الحدث الكامن في العجمة 

في الّلسان  وبظاهرة اإلسماء هذه يمكن. اإلنجازأو حالة أكثر من إشارته إلى  إلى االّتصاف بصفة

القول "الكامن في الّصيغ الفعلّية من بنية ) بدأ/شرع(العربّي تطبيق القاعدة بأن نحذف المكّون الّتوليدّي 

إذ يضطلع . الّتكافؤ الّداللّي القولّي بين األقوال الّشارحة - الّداللّية دون أن نخّل بعالقة شبه" الّشارح

كما تجدر اإلشارة إلى أّن هذه . ا فيه من داللة على الحدث باإلحالة على المكّون المحذوفاالسم بم

  :وهو ما نعّبر عنه بالّصورة التّالية. في الّلسان العربّي من خالل المنجز ظاهرة االنعكاس القاعدة تقبل

  )]ص) (بدأ/شرع[( ) ص(  ⇔   )ص( )]ص) (بدأ/شرع:[(أ - ) 114

الّتكافؤ القولّي المبنّي  - الّداللّية القائمة على عالقة شبه" األقوال الّشارحة"بين بنى ونمثّل لالنتقال 

  :بالمشّجرات الّداللّية التّالية) بدأ/شرع(على قاعدة حذف المكّون الّتوليدّي 
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- ّول من شبهبسبب تناول ظاهرة الحذف اقتصرنا في الّترسيمة على إثبات الجزء األ 

المستنبطة من المنجز )] ص) (بدأ/شرع[( )ص(	⇔ )ص()] ص( )بدأ/شرع:[(المتكافئة

مّما يبدو عليه األمر في ألسنة أخرى وهذا يعني أّن الّلسان العربّي يقبل الظّاهرة بمرونة أكثر . الّتفسيريّ 

  .لخصائص تمّيزه

2.1.2.1.2 :ّّا ّة اظ:  

" أقوال شارحة"اّلذي يمّكن من صياغة " الحذف الّدالليّ "الوجه الثّاني من أوجه " الّتغييب"يمثّل 

      )Milićević :2003. - 151153ميلوزوفيتش (وتشير . تكافؤ قولّي دالليّ  - قائمة على عالقات شبه

إلى أنّه على الّرغم من تناول الّلسانيات لهذه الظّاهرة في مجالي الّصرف والّتركيب، إّال أنّها تبقى شبه 

وذلك ألنّها لم تحظ بالّدرس الالّزم لصعوبة مقاربة المسألة، وعدم وضوح . مغيّبة في الّدراسات الّداللّية

    من الّسهل فصل المعانم المغيّبة عن ألفاظها  وليس. باأللفاظالّتغييب الّداللّي بدقّة إذ إنّه ملتصق 

      هل يمكن تفّحص الّتغييب: "في طرحها لإلشكال) Milićevićميلوزوفيتش (تقول . الّتي تتضّمنها

في المستوى الّداللّي؟ أي، هل يمكن تعميم مفهوم الّتغييب بصورة ُتَضمُِّن أيضا محو الّتمظهرات 

أن تكون لنا رغبة في ذلك لوصف حاالت نحدس بأنّها تتعّلق بإسقاط معنى،  ُمَتَضمََّنِة؟ يمكنالّداللّية ال

الّداللّي هي مسألة قائمة على حدس " الّتغييب"إذن، فمسألة . 1."عوضا عن إسقاط وحدات معجمّية

 .من قيامها على ظواهر لسانّية بيّنة يمكن رصدها وتقنين آليات اشتغالها الّلسانّي أكثر

ولعّل الّسبب . على ما يناظر هذه الظّاهرة وتجدر المالحظة في هذا الّسياق أنّنا لم نقف في المدّونة

إلى خصوصّية الخطاب الّتفسيرّي باعتباره قوال متعّلقا بالّنّص الّدينّي، ال يالمس إّال جزء  راجع باألساس

   القرآنّي في وصفه الّلسانّي لمنطوق اآليوغالبا ما يلتزم من يتصّدى لتفسير المتن . بعينه من الّلسان

                                                 
1 « Peut-on envisager l’ellipse au niveau sémantique ? C’est-à-dire, est-il possible de généraliser le concept 

d’ellipse de façon à inclure aussi l’effacement des (configurations de) sémantemes redondants ? On pourrait 

avoir envie de le faire pour décrire des cas où, intuitivement, il s’agit d’une omission de sens, plutôt que d’une 

omission d’unités lexicales » Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la 

paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p151. 

  المتكافئة القائمة على قاعدة حذف -تمثيل داللّي لشبه: 64الّترسيمة 

  ) ]ص( )] ص) (بدأ/شرع): [[(بدأ/ شرع(المكّون الّتوليدّي 

 )ص( ° ° )بدأ/ شرع(  )ص(
1  ° 
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وهذا يعني أنّه من المحتمل الوقوف على هذه الظّاهرة في أنماط 

 إّال أنّنا ال نعدم وجود تراكيب في المدّونة القرآنّية تقارب المعنى الّداللّي العاّم للقواعد الّتي تدرسها

وإن كانت متون . في أطروحتها، وتماثل نسبيّا األمثلة الّتي تشتغل عليها

لذا نعمد في الفقرة الموالية . تخّصها" أقوال شارحة"الّتفسير ال تعطي إشارات واضحة عن كيفيات بناء 

   ح هذه القواعد القائمة من هذه الّتراكيب القرآنّية قصد محاولة القرب من رو 

الّداللّي، واستنباط ما يمكن أن يكون أّسا لتصّور الّتراث الّلسانّي العربّي لكيفيات إنتاج 

  . الّتكافؤ القوليّ 

ّ1 )ص((            ))ق (ّ1 )ق ( )س.((  

). 2د.فا(لمعنى معطى باعتماد تغييب الفعل الواقع على " قول شارح

         .اّلذي هو في األصل الّتركيبّي مفعول به، بدور العنصر المغّيب في الّتركيب

وثانيهما غياب . المغّيب، تضّمنا احتماليّالمعنى الفعل ) 2د.

ونظرا لغياب هذه الظّاهرة من المنجز الّتفسيرّي . لمعنى الفعل

Milićevi ( في أطروحتها؛ نرى من الّضرورّي تعديل القاعدة    

﴿: ولذلك اخترنا تقليب المسألة إجرائيّا على اآلية            

        ﴾ وبعض تفاسيرها الّتي نوردها 22/ األعراف ،    

  عيّنة من الّتفاسير

ألّن اهللا تبارك وتعالى  انكشفت لهما سوءاتهما،. ة، طعماهفلّما ذاق آدم وحّواء ثمر الشجر 

من الكسوة الّتي كان كساهما قبل الّذنب والخطيئة، فسلبهما ذلك بالخطيئة الّتي أخطآ 

  1.".والمعصية الّتي ركبا، أقبال وجعال يشّدان عليهما من ورق الجّنة ليواريا سوءاتهما

                                         
110.  

 

وهذا يعني أنّه من المحتمل الوقوف على هذه الظّاهرة في أنماط . بما هو منجز فعال في الّنّص القرآنيّ 

  .أخرى من الخطاب

إّال أنّنا ال نعدم وجود تراكيب في المدّونة القرآنّية تقارب المعنى الّداللّي العاّم للقواعد الّتي تدرسها

في أطروحتها، وتماثل نسبيّا األمثلة الّتي تشتغل عليها)Milićevićميلوزوفيتش (

الّتفسير ال تعطي إشارات واضحة عن كيفيات بناء 

من هذه الّتراكيب القرآنّية قصد محاولة القرب من رو  إلى الّنظر في أنموذج

الّداللّي، واستنباط ما يمكن أن يكون أّسا لتصّور الّتراث الّلسانّي العربّي لكيفيات إنتاج " الّتغييب"على 

الّتكافؤ القوليّ  - قائمة على شبه " أقوال شارحة"

ّ) س(  ) ص(ول : (اة :1.2.1.2.1.2

قول شارح"تتمّثل هذه القاعدة في صياغة 

اّلذي هو في األصل الّتركيبّي مفعول به، بدور العنصر المغّيب في الّتركيب) 2د.فا(واضطالع 

.فا(أّولهما تضّمن : مع ضرورة تحّقق شرطين

لمعنى الفعل) 2د.فا(مانع سياقّي يمنع القول بتضّمن 

evićميلوزوفيتش (على الّصورة الّتي توردها 

ولذلك اخترنا تقليب المسألة إجرائيّا على اآلية. بما يناسب الّلسان العربيّ 

                       

  :في العيّنة التّالية

  اآلية

﴿    

     

فلّما ذاق آدم وحّواء ثمر الشجر : يقول"

من الكسوة الّتي كان كساهما قبل الّذنب والخطيئة، فسلبهما ذلك بالخطيئة الّتي أخطآ  أعراهما

والمعصية الّتي ركبا، أقبال وجعال يشّدان عليهما من ورق الجّنة ليواريا سوءاتهما

                                                
110ص . 10ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 1
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طفق في الفعل، واألكثر  ومعنى طفقا أخذا. عن الفرج كناية أي ظهرت لهما فروجهما، وإنّما الّسوءة 

  1.".كان ورق الجّنة ذلك ورق التّين، ومعنى يخصفان، يجعالن ورقة على ورقة

        على طاق، روي ن، إطباق طاقيضّمان ويجمعا: ﴾﴿. أخذا في الفعل

اآلية داللة على وجوب وفي  .أّن األشجار كّلها امتنعت ولم تمّكنهما من أخذ الورق إّال شجرة التّين

  :لآلية" األقوال الّشارحة"عيّنة من 

       ﴾ 22 /األعراف.  

أقوال "ولضرورة تبيينها نتصّرف في كيفّية بناء . المذكورةتشير العيّنة إلى ما يقرب من أسس القاعدة 

ونورد ". أقوال شارحة"من  مع معنى اآلية من جهة، وال تتناقض مع ما وضعه المفّسرون

  ≡ " انكشفت لهما سوءاتهما. فلّما ذاق آدم وحّواء ثمر الشجرة، طعماه

  ≡  ذاق آدم وحّواء ثمر الشجرة فانكشفت لهما سوءاتهما

ــ لـ) ق( 1يسّبب) ص((  ≡  ثمر الّشجرة كشف سوءتا آدم وحّواء   ))س(ـ

كي تنسجم ) Milićevićميلوزوفيتش (ويقتضي هذا أيضا ضرورة تحوير مراتب المتغّيرات من قاعدة 

  :الّتي نجعلها على الّصورة التّالية

  ))ق( 1يسّبب) ص(لـ ) س(تناول (  ≡  ))ق( 1يسّبب

﴿  ≡   ))ق( 1يسّبب              ﴾  

المتكافئة المعّدلة  - يقتضيها المنجز الّتفسيرّي على شبه ونتحّصل بعد إجراء الّتحويرات الالّزمة الّتي

  ≡  ))س(ـ ــل) ق( 1يسّبب) ص((      )) ق

                                         

 

       

        

         

      ﴾األعراف /

22.  

أي ظهرت لهما فروجهما، وإنّما الّسوءة "

كان ورق الجّنة ذلك ورق التّين، ومعنى يخصفان، يجعالن ورقة على ورقة: وقيل. يطفق

"﴿﴾ :أخذا في الفعل

أّن األشجار كّلها امتنعت ولم تمّكنهما من أخذ الورق إّال شجرة التّين

  2.".الفعل بالعقل

عيّنة من : 30الجدول 

﴿      

تشير العيّنة إلى ما يقرب من أسس القاعدة 

مع معنى اآلية من جهة، وال تتناقض مع ما وضعه المفّسرون تنسجم" شارحة

  :هذا في الّسلسلة التّالية

فلّما ذاق آدم وحّواء ثمر الشجرة، طعماه: "أ - )115

ذاق آدم وحّواء ثمر الشجرة فانكشفت لهما سوءاتهما: ب -   

ثمر الّشجرة كشف سوءتا آدم وحّواء: ت -   

ويقتضي هذا أيضا ضرورة تحوير مراتب المتغّيرات من قاعدة 

الّتي نجعلها على الّصورة التّالية. مع البنية الّداللّية المجّردة لآلية المذكورة

يسّبب) س(من قبل ) ص(تناول (    :أ - )116

يسّبب) س(من قبل ) ص(تناول : (ب -    

ونتحّصل بعد إجراء الّتحويرات الالّزمة الّتي

  :التّالية

ق( 1يسّبب) ص( ــلـ) س(تناول (   :أ - )117

                                                
  .327ص . 2ج ".معاني القرآن: "الزّجاج 1
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 ﴾     ثمر الّشجرة كشف سوءتا آدم وحّواء.  

القول "في الّنّص القرآنّي من تركيب  الوارد) ذاق(المتكافئة الجديدة وقع تغييب الفعل 

بالّداللة ) ثمر الّشجرة(واضطلعت عبارة ) كشف سوءتا آدم وحّواء

. باب االحتمال من) ثمر الّشجرة(ألّن الفعل المغّيب ُمَتَضمٌَّن في عبارة 

وال يعارض الّسياق هذا االحتمال،ألّن ثمر الّشجر ال يكشف حقيقة سوءتا آدم وحّواء إّال إن وقع 

﴿: وذلك على اعتبار أّن المنهّي عنه في الّسياق القرآنّي هو األكل من الّشجرة         

                   ﴾ 19/ األعراف .

  :ونمثّل للقاعدة المعّدلة بهذه المشّجرات الّداللّية

  

تتخّطى في الواقع الّلسانّي مجّرد ) Milićevićميلوزوفيتش (

الّداللة المعجمّية المتسبّبة فيما نرى في القول أحيانا إنّها ال تعدو أن تكون سوى تغييب لفظّي يحذف 

   ونذهب إلى أنّه يتعّلق بمستوى . ركيبّية لوجود قرائن سياقّية دالّة عليه

      ونقصد بذلك الّسمة اإلبالغّية المقصودة من نضد الكلم

. لمنحى البالغيّ في تراكيب نحويّة متواضع عليها لتأدية خطاب ذي قيمة تواصلّية تأثيريّة يـُتَـَوسَُّل إليها با

الّداللّي لمست في األصل " التّغييب"فالنّاظر في المشّجرين الّدالليين أعاله، يقف على أّن ظاهرة 

    . المتكافئة - من شبه) المخبر به(و) المخبر عنه(الجانب اإلبالغّي من خالل تصّرفها في طبيعة 

ة، وبالغّي من حيث تخصيص الخطاب من حيث البنية الّتركيبيّ 

ــبرّمته بما يصطلح عليه الّتراث الّلسانّي العربّي ب   .بالمعاني" العناية واالهتمام"ــ

 مخبر عنه °

 مخبر به

 كشف الّسوءة ثمرالّشجرة

 مخبر به )س(

 كشف الّسوءة

 1سّبب 

° 

° 

° 
1 

1 

2 

  :المتكافئة القائمة على القاعدة المعّدلة -تمثيل داللّي لشبه

 ))]س(لـ ) ق( 1يسّبب) ص((     ))ق( 1يسّبب

 1سّبب 

 

 ﴿ :ب -                

المتكافئة الجديدة وقع تغييب الفعل  - في شبه

كشف سوءتا آدم وحّواء ثمر الّشجرة : (المحّور" الّشارح

ألّن الفعل المغّيب ُمَتَضمٌَّن في عبارة ). ذاق(على العنصر المغّيب 

وال يعارض الّسياق هذا االحتمال،ألّن ثمر الّشجر ال يكشف حقيقة سوءتا آدم وحّواء إّال إن وقع 

وذلك على اعتبار أّن المنهّي عنه في الّسياق القرآنّي هو األكل من الّشجرة. تذّوقه

                     

ونمثّل للقاعدة المعّدلة بهذه المشّجرات الّداللّية

  

  

  

(كما تتناولها " الّتغييب"نالحظ أّن مسألة 

الّداللة المعجمّية المتسبّبة فيما نرى في القول أحيانا إنّها ال تعدو أن تكون سوى تغييب لفظّي يحذف 

ركيبّية لوجود قرائن سياقّية دالّة عليهبه عنصر من عناصر الجملة التّ 

ونقصد بذلك الّسمة اإلبالغّية المقصودة من نضد الكلم. من الّلسان أعلى من الّداللة المعجمّية

في تراكيب نحويّة متواضع عليها لتأدية خطاب ذي قيمة تواصلّية تأثيريّة يـُتَـَوسَُّل إليها با

فالنّاظر في المشّجرين الّدالليين أعاله، يقف على أّن ظاهرة 

الجانب اإلبالغّي من خالل تصّرفها في طبيعة 

من حيث البنية الّتركيبيّ  وليس يخفى ما لذلك من وسم إبالغيّ 

برّمته بما يصطلح عليه الّتراث الّلسانّي العربّي ب

 ثمر الّشجرة

مخبر به مخبر عنه

1 

2 

° 

 ذاق

كشف الّسوءة

سّبب 

° 

 ° )س(

2 

1 

1 

° 

° 

تمثيل داللّي لشبه: 65الّترسيمة 

يسّبب) ص(لـ ) س(تناول [(
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الّتكافؤ الّداللّي القولّي المعتمدة  - قائمة على عالقات شبه" أقوال شارحة"ويبدو لنا أّن ظاهرة بناء 

ــأكثر بما يصطلح عليه الّتراث بعلى قاعدة الّتغييب، من هذا المنظور تتعّلق  اّلذي يعّرفه " الّتضمين"ــ

. 1"إجراء القانون الّتركيبّي لبعض األفعال على أخرى مرادفة لها: "األستاذ عبد القادر المهيري بما هو

       إذ يثبت المنجز الّلسانّي كما رأينا. في األفعال وفي الظّواهر الّتركيبّية على أنّنا ال نحصر المسألة

بصورة عاّمة يسمح بتغييب الفعل وإحالل االسم محّله إذ كان " الّتضمين"أّن مبدأ ) 113(في المثال 

  .يتضّمن معناه تضّمن اقتضاء ويقوم الّسياق الّنّصّي بما هو إبالغ بتثبيت ذلك االحتمال

2.2.1.2 :ّت دإ:  

- قائمة على عالقات شبه" أقوال شارحة"فيما يتعّلق بقواعد إنتاج ) Milićevićميلوزوفيتش (تمّيز 

تهتّم األولى بتنميط : بين ثالث قواعد" اإلضافات الّداللّية"الّتكافؤ الّداللّي القولّي المبنّي على مبدإ 

األقوال "وتعالج الثّانية مسألة تنميط . 2"القدرة في سياق المألوف"وفق معيار " األقوال الّشارحة"

    القائمة " األقوال الّشارحة"وتتعّلق الثّالثة بنمط . 3"في سياق المنجز القدرة"على أساس " الّشارحة

وهي قواعد تنضوي تحت نوع مخصوص من اإلضافات . 4"االحتمال في سياق المألوف"على مبدإ 

   تصف هذه القواعد الّثالثة نوعا مخصوصا من اإلضافات الّداللّية : "تبيّنها الباحثة بما يلي. الّداللّية

مسند ثنائّي الفاعل ] وهو[قيد الّتطبيق،) 1قدر(تضع األوليان المعنم . سياق المألوف أو المنجزفي 

مسند أحادّي الفاعل ] وهو[، )3قدر(والثّالثة تقحم المعنم ... يشير إلى المقدرة الجسديّة أو الّذهنّية

من خالل إضافة " شارحةأقوال "وبصورة مبّسطة فإّن هذه القواعد تصلح لبناء . 5."يشيرإلى االحتمال

         القدرة على إنجاز حدث ما، أو إمكان إنجازه،) د.فا(عبارات تحيل إلى تمّلك الفاعل الّداللّي 

يقدر على، يستطيع أن، يمكن أن، يجب (وذلك من خالل إضافة عبارات من قبيل . أو وجوب إنجازه

                                                 
1 « le fait d’appliquer le statut syntaxique de certains verbes à d’autres qui leur sont synonymes ». Abdelkader 

Mehiri: « les théories grammaticales d’Ibn Jinni ». Publications de l’Université de Tunis. Faculté des lettres et 

sciences Humaines de Tunis. 6emme série. Vol V. 1973. p 423. 
2 Capacité dans le contexte de l’habituel.  
3 Capacité dans le contexte de l’accompli. 
4 Probabilité dans le contexte de l’habituel. 
5 « Les trois règles… décrivent un type particulier d’ajouts sémantiques dans le contexte de l’habituel ou de 

l’accompli. Les deux premières mettent en jeu le sémantème (pouvoir1), un prédicat bi-actantiel dénotant la 

capacité physique ou mentale… et la troisième introduit le sémantème (pouvoir3), un prédicat mono-actantiel 

dénotant la probabilité. » Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la 

paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 155-156. 
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 وعند تمّعن المسألة. اكيب الّنحويّة المنطلقأو ما يجري مجراها لتخصيص المسانيد الواردة في الّتر ) أن

) Milićevićميلوزوفيتش (ما وضعته  في ضوء المنجز الّتفسيرّي نقف على أّن هذه الظّاهرة تتخّطى

أن يخرج  إذ يمكن لمستعمل الّلسان إثراء الّتركيب المنطلق بوسائل لسانّية شّتى، دون. لتقنين قواعدها

ومن الجلّي أّن ظاهرة اإلضافات الّداللّية هذه تتجاوز مجّرد الّتركيب  .عن الّداللة العاّمة للملفوظ

ويبدو أّن المنجز الّتفسيرّي العملّي قد اهتّم بذلك . صناعة، لتلمس البعدين اإلبالغّي والبالغّي للخطاب

صد فدرس مسائل اإلثراء الّداللّي من خالل اإلشارات المبثوثة فيه حول مراعاة المقام وتبليغ المقا

وكذلك الّشأن بالّنسبة . واعتنائه بشرح دالالت أحرف المعاني الّداخلة على البنى الّتركيبّية األصلّية

ــللّتراث الّلسانّي الّنظرّي العربّي اّلذي يصّنف هذه الظّاهرة ضمن ما يصطلح عليه ب        ". اإلطناب"ــ

ّدراسات األسلوبّية واصطلح عليه بمفهوم وهو األمر اّلذي طّوره األستاذ عبد الّله صولة في مجال ال

إّن من محاسن مفهوم العدول الكّمّي بالّزيادة هذا أنّه يتيح : "يقول في ذلك". العدول الكّمّي بالّزيادة"

لنا أن نجمع تحت مصطلح واحد ظواهر أسلوبّية مشتّتة دأبت كتب البالغة عاّمة وكتب علوم القرآن 

عن األخرى وقد نستثني من هذا الّنوع الثّاني من الكتب كتاب  هاخاّصة على دراستها منفصلة إحدا

 وقد عمد فيه إلى جعل اإلطناب يشمل تقريبا . للّسيوطي المذكور" معترك األقران في إعجاز القرآن"

كّميّا بالّزيادة، ما يطرأ منه في نطاق الجملة الواحدة مثل توكيدها بحروف    كّل ما أسميناه نحن عدوال

بين الجملتين أو الجمل تتالى على وجه  من نحو إّن وأّن والم االبتداء وغير ذلك وما يطرأ منه الّتوكيد

في الّلسان العربّي أشمل " اإلطناب"فالبّين من خالل القول أّن ظاهرة . 1."تكرير إحداها لمعنى األخرى

- القائمة على شبه" ّشارحةاألقوال ال"في بنائها لقواعد إنتاج ) Milićevićميلوزوفيتش (مّما تهتّم له 

في حدود  وهو مجال بحث ثرّي ليس من هّمنا تقّصيه. على اإلضافات الّداللّية الّتكافؤ القولّي المبنيّ 

لذا نقصر جهدنا في الفقرات . هذا العمل، وال في مقدورنا أن نحيط به في هذه الّدراسة المتواضعة

من قواعد اإلضافات الّداللّية المعلن عنها محاولين الّنظر في مالءمتها لّلسان  التّالية على عرض نماذج

  . العربّي في ضوء المنجز الّتفسيريّ 

  :"ارة  ق اف"ة  :1.2.2.1.2

تتمّثل : تتأّسس على حقيقتين" القدرة في سياق المألوف"أّن قاعدة ) Milićević ميلوزوفيتش(ترى 

  :وتعّبر عنها بالكيفّية التّالية. مصادرة على واقع يقبل اإلثبات ويمكن أن يقبل الّدحضاألولى في 

                                                 
  .278ص .1ج. 2001. منشورات كلّّية اآلداب بمّنوبة". سلوبّيةالحجاج في القرآن من خالل أهّم خصائصه األ: "صولة، عبد الّله 1
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ينجز ) س(، إذن )س( ـمستحّب لـ) ح(قادر على إنجاز ) 

ألفعال ذات الّسمة في ا" المتضّمن"وتتمّثل الثّانية في المصادرة على انبنائها على معنى القدرة 

  :التّالية" األقوال الّشارحة"وتمثّل لهذه الظّاهرة بسلسلة . في الّلسان الفرنسيّ 

119) - a: maintenant, même les profs s’achètent des bagnoles chic

   - b: maintenant, même les profs peuvent1 s’acheter 

يتّم حسب الباحثة بعقد ) b119-" (القول الّشارح"إلى ) 

الّتي يتوفّر فيها شرط المصادرة ) s’achètent ( بين العجمة الفعلّية

peuvent ( على اعتبار. المصادرة الثّانيةالّتي تنطبق عليها     

وبذلك . القدرة على إنجاز الحدث في سياق المألوف) د.فا

  :يكون الّتشجير الّداللّي لهذين القولين الّشارحين على الّصورة التّالية

  

 تعتمد فعال على الّتوّسع " القول الّشارح"البّين من خالل الّتمثيل الّداللّي لهذه القاعدة أّن صناعة 

من خالل إضافات داللّية ال تخّل في األصل بالمعنى المنطلق إن اقتصر نظرنا على اآلليات الّتركيبّية 

أّن المسألة تتجاوز الجانب الّنحوّي الّصناعّي لتلمس البعدين اإلبالغّي 

المذكوران يحيالن إلى مقامات خطاب مختلفة إبالغا، وتكييفات 

د وهو األمر اّلذي يدعم ما أشرنا إليه في الفقرة الّسابقة من نقص كفاءة قواع

وحّتى ال نتجاوز ". اإلطناب"على الّصورة المقّدمة المكتفية بمظهر بسيط من ظاهرة 

                                         
1 Aspect imperfectif. 

 مخبر عنه مألوف

 مخبر به

 )ح(

° 

° 

° 

 ° )س(
1 

1 

2 

 1قدر 

1 

  متكافئة قائمة-شبه" أقوال شارحة"تمثيل داللّي لصياغة 

 )Milićević:2003ميلوزوفيتش " (القدرة في سياق المألوف

 

) س(إذا، كان من المألوف أّن : "أ - )118

  )."ح(طبيعيّا 

وتتمّثل الثّانية في المصادرة على انبنائها على معنى القدرة 

في الّلسان الفرنسيّ  1"المظهريّة غير المنجزة"

des bagnoles chic.  

s’acheter des bagnoles chic. 

) a119-" (القول الّشارح"فاالنتقال من 

بين العجمة الفعلّية تكافؤ قولّي دالليّ  - عالقة شبه

peuvent1 s’acheter (، والعبارة )أ - 118(األولى 

فا(هو المؤّشر على امتالك ) peuvent1 (أّن 

يكون الّتشجير الّداللّي لهذين القولين الّشارحين على الّصورة التّالية

البّين من خالل الّتمثيل الّداللّي لهذه القاعدة أّن صناعة 

من خالل إضافات داللّية ال تخّل في األصل بالمعنى المنطلق إن اقتصر نظرنا على اآلليات الّتركيبّية 

أّن المسألة تتجاوز الجانب الّنحوّي الّصناعّي لتلمس البعدين اإلبالغّي  إّال أنّنا نالحظ. المستعملة

المذكوران يحيالن إلى مقامات خطاب مختلفة إبالغا، وتكييفات " القوالن الّشارحان"إذ . والبالغيّ 

وهو األمر اّلذي يدعم ما أشرنا إليه في الفقرة الّسابقة من نقص كفاءة قواع. مقاصديّة متباعدة بالغة

على الّصورة المقّدمة المكتفية بمظهر بسيط من ظاهرة  اإلضافة الّداللّية

                                                

 مخبر عنه

 مخبر به

 ° ° )س(

 مألوف

 1 )ح(

° 

1 

تمثيل داللّي لصياغة : 66الّترسيمة 

القدرة في سياق المألوف"على قاعدة 
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القول على المطلوب منّا في هذا البحث بتحويل وجهته إلى تناول مسائل لسانيات الخطاب 

     سيرّي نوردها وإشكالياتها، نكتفي بمحاولة تطبيق القاعدة بصورتها تلك على عيّنة من المنجز الّتف

  :في الجدول التّالي

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿        

          

        

   ﴾ 37/ األنعام.  

  

"﴿               ﴾إلى اإليمان كنتق الجبل  تضطّرهم    

﴿ إن جحدوها جاءهم العذاب على بني إسرائيل ونحوه، أو آية            

   ﴾ ،وأّن صارفا من الحكمة يصرفه أّن الّله قادر على أن ينزل تلك اآلية      

  1.".عن إنزالها

      مهما سألتموه من إنزال آية، الّله قادر على ذلك كما أنزل اآليات الّسابقة، : أي"

. لم تقترح فال فرق في تعّلق القدرة باآليات المقترحة على سبيل الّتعّنت، واآليات الّتي

  2.".وقد اقترحتم آيات كانشقاق القمر، فلم تجد عليكم وال أثّرت فيكم

ولكن أكثر اّلذين يقولون ذلك، فيسألون آية، ... يريدون ويسألونحّجة على ما : يعني"

في اآلية إن نّزلها من البالء، وال يدرون ما وجه ترك اهللا إنزال ذلك  ال يعلمون ما عليهم

لم أنّزلها عليك، لم يقولوا ذلك ولم يسألوكه،  عليه، ولو علموا الّسبب اّلذي من أجله

  3.".ولكّن أكثرهم ال يعلمون ذلك

       وإنّما ينّزلها  قادر على تنزيل آية مّما اقترحواقل أيّها الّرسول إّن الّله تعالى : أي"

  4.".ال إذا تعّلقت شهواتهم بتعجيز الّرسول بطلبها إذا اقتضت حكمته تنزيلها،

  .37/ األنعام ﴾           ﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية: 31الجدول 

في الّتراث الّلسانّي العملّي " األقوال الّشارحة"تبّين العيّنة المنتقاة من المنجز الّتفسيرّي أّن صياغة 

بواسطة قاعدة  اإلضافة الّداللّية) Milićevićميلوزوفيتش (الّتي أجرت عليها  تّتخذ تقريبا نفس الّصورة

                                                 
  .326ص . 7ج ". الكّشاف: "الّزمخشري 1
  .124ص . 4ج ". البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  2
  .232 - 231ص . 9ج ". عن تأويل آي القرآن جامع البيان: "الطّبري 3
  .387- 386ص . 7ج". تفسير القرآن الحكيم: "رشيدعبده محّمد، رضا محّمد  4
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. إذ إّن منطوق الّتفسير يشير إلى أّن المفهوم حاضر في أذهان المفّسرين

   وذلك على اعتبار أنّهم  .إلى أخرى" قوليّة شارحة"كما يشير إلى دقّة تمثّلهم لنمط االنتقال من بنية 

الواردة ) ينّزل(في الّنّص القرآنّي والواردة ) أن ينّزل+ على 

   يّتخذ اّتجاها معاكسا لما تصّرح " القول الّشارح"وإن كان مسار صياغة 

  .به القاعدة، إذا ما اعتبرنا البعد الّزمانّي لطبيعة الّنّص المنطلق وهو اآلية والّنّص المنجز وهو الّتفسير

". أقوالها الّشارحة"تحّقق هذا الّنوع من اإلضافة الّداللّية فيه هو تركيب اآلية وليس 

قد مثّلت لنا عائقا في مقاربة إشكاليات الّتكافؤ  ولئن كانت مسألة الّزمانّية واآلنّية بالمفهوم الّسوسيريّ 

وهو أمر نتحّمل مسؤوليته - " الّنصّ  - المعنى نظريّة"الجملّي في الّتراث الّلسانّي العربّي من منظور 

          فإنّنا من باب إرادة الوقوف على كفاءة ممكنة لهذه القواعد نغّض الطّرف

وبعبارة . على ما يمكن أن ينشأ من اعتراضات، ونعامل الظّاهرة الّلسانّية معاملتنا لآلنّي من الخطاب

  :يتّم حسب الّنظام التّالي" ياق المألوف

  )] مألوف) (ح) (يقدر على) (

  :وإذا كانت حقيقة المنجز من الّتراث الّلسانّي العربّي في مسألة االنتقال ذاته تتّم بهذه الكيفّية

  )]مألوف) (ح) (س[(  )] 

إذ إنّه لصيق بنقيضها وواجب إلحاقه . وهو أمر من شأنه أن يقيم االعتراض على وجود إضافة داللّية

مرّده المقاربة الّزمانّية  - وهو واقع فعال- إّال أنّنا نجيب بأّن هذا اللّبس 

 وهو أمر ينتج . المنجز الّتفسيرّي تاريخيّالهذه الظّاهرة الّلسانّية باعتبار أسبقّية المنطوق القرآنّي على 

       " األقوال الّشارحة"ــكما أشرنا في فقرات سابقة عن المنهج اّلذي يتّبعه المفّسرون عند إنشائهم لـ

إالّ أنّنا . في تناول المسألة بحكم مقاصد الّتفسير الّتي من أجلها وجد

عن سياقها  واعتبار الظّاهرة في حكم المجّردة. اولنا لهذه القضايا الّتغافل عن ذلك العائق

    إذ هّمنا البحث في تمحيص إمكان تطبيق المقاربة الّنظريّة على المنجز من الّتراث الّلسانّي 

هو كشف تقنين الّتراث الّضمنّي  ويعني هذا أّن ما نصبو إليه فعال

  :وهو ما نمّثل له بالمشّجر الّداللّي التّالي .إلى أخرى في االّتجاهين

 

إذ إّن منطوق الّتفسير يشير إلى أّن المفهوم حاضر في أذهان المفّسرين". القدرة في سياق المألوف"

كما يشير إلى دقّة تمثّلهم لنمط االنتقال من بنية 

على  قادر: (متكافئين هما - قد قابلوا بين شبه 

وإن كان مسار صياغة ". األقوال الّشارحة"في بعض 

به القاعدة، إذا ما اعتبرنا البعد الّزمانّي لطبيعة الّنّص المنطلق وهو اآلية والّنّص المنجز وهو الّتفسير

تحّقق هذا الّنوع من اإلضافة الّداللّية فيه هو تركيب اآلية وليس فما يناظر القاعدة ب

ولئن كانت مسألة الّزمانّية واآلنّية بالمفهوم الّسوسيريّ 

الجملّي في الّتراث الّلسانّي العربّي من منظور 

فإنّنا من باب إرادة الوقوف على كفاءة ممكنة لهذه القواعد نغّض الطّرف - بجريرة ما اخترنا

على ما يمكن أن ينشأ من اعتراضات، ونعامل الظّاهرة الّلسانّية معاملتنا لآلنّي من الخطاب

ياق المألوفالقدرة في س"أخرى إذا كان االنتقال بقاعدة 

يقدر على) (س[(  )] مألوف) (ح) (س: [(أ - ) 120

وإذا كانت حقيقة المنجز من الّتراث الّلسانّي العربّي في مسألة االنتقال ذاته تتّم بهذه الكيفّية

)] مألوف) (ح) (يقدر على) (س: [(أ - ) 121

وهو أمر من شأنه أن يقيم االعتراض على وجود إضافة داللّية

إّال أنّنا نجيب بأّن هذا اللّبس . ال اإلضافة بالحذف الّدالليّ 

لهذه الظّاهرة الّلسانّية باعتبار أسبقّية المنطوق القرآنّي على 

كما أشرنا في فقرات سابقة عن المنهج اّلذي يتّبعه المفّسرون عند إنشائهم لـ

في تناول المسألة بحكم مقاصد الّتفسير الّتي من أجلها وجد" الّتحليليّ "إذ ينحون إلى االّتجاه 

اولنا لهذه القضايا الّتغافل عن ذلك العائقنحاول في تن

إذ هّمنا البحث في تمحيص إمكان تطبيق المقاربة الّنظريّة على المنجز من الّتراث الّلسانّي . الّزمنيّ 

ويعني هذا أّن ما نصبو إليه فعال. وما قد يجلبه من فوائد لتمثّل المسألة

إلى أخرى في االّتجاهين" قول شارح"لالنتقال من بنية 
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إلى نظيره المثبت )] مألوف) (ح) (س[(المثبت على يسار الّترسيمة 

يتّم في مستوى المخبر به من المكّونات الّداللّية  )]مألوف

) ينّزل(من انبنائه على الّصيغة الفعلّية  يكون االنتقال بتحويل الّتركيب اّلذي نعّده األصل

 القدرة ) الّله= د.فا(يضاف فيه المؤّشر الّداّل على امتالك 

الّتكافؤ  - قائمة على شبه" أقوال شارحة"ـــال تختلف هذه القاعدة عن سابقتها إّال في تحقيقها ل

ميلوزوفيتش (وهو ما تبيّنه . الحدث) د.فا(القولّي اّلذي يضيف معانم ضمنّية دالّة على صعوبة تحقيق 

الممثّل ألسلوب موارب ) 1قدر(في استعمال ] األمر[في هذه الحالة، يتمّثل 
األقوال "وتستدّل الباحثة على هذا القاعدة بسلسلة . 1

122) - a: les savants ont constaté <isolé>… 

    - b: les savants ont pu constater <isolé>… 

المعتمد على اإلضافة الّداللّية بإقحام المعنم " األقوال الّشارحة

     .بعد عناء على تحقيق الحدث في الّزمن الماضي المنقضي

                                         
1 « Dans ce cas, il s’agit d’une utilisation de (pouvoir1) qui représente une façon discrète de signaler la difficulté 

rencontrée par X ». Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de l

Université de Montréal. 2003. p 157. 

القدرة في سياق "قائمة على قاعدة  متكافئة -شبه" أقوال شارحة

    ﴾ 37/ األنعام.  

 قادر على

 مألوف

 مخبر به مخبر عنه

 أن ينّزل

° 

° 

° 

 ° الّله

1 

1 

2 
1 

 

المثبت على يسار الّترسيمة " القول الّشارح"فاالنتقال من 

مألوف) (ح) (يقدر على) (س[(على يمينها 

يكون االنتقال بتحويل الّتركيب اّلذي نعّده األصلإذ . المتعالقة

يضاف فيه المؤّشر الّداّل على امتالك ) أن ينّزل+ قادر على (إلى تركيب نظير 

  .على إنجاز الحدث في سياق المألوف

  :"ارة  ق ا"ة : 2.2.2.1.2

ال تختلف هذه القاعدة عن سابقتها إّال في تحقيقها ل

القولّي اّلذي يضيف معانم ضمنّية دالّة على صعوبة تحقيق 

Milićević (في هذه الحالة، يتمّثل : "بما يلي

1)."س(يشير إلى الّصعوبات الّتي واجهها 

  :التّالية" الّشارحة

األقوال الّشارحة"ويشتغل هذا الّنمط من االنتقال بين 

)pouvoir1 ( ّعلى اقتدار  الّدال)على تحقيق الحدث في الّزمن الماضي المنقضي) د.فا

                                                
Dans ce cas, il s’agit d’une utilisation de (pouvoir1) qui représente une façon discrète de signaler la difficulté 

modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». 

أقوال شارحة"تمثيل داللّي لصياغة : 67الّترسيمة 

﴿  :لآلية "المألوف

 ينّزل

 مخبر به مخبر عنه

 ° ° الّله

 مألوف

1 

° 

1 
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" القول الّشارح"في نفس الّصيغة الّزمنّية لفعل  مع ضرورة أن يصّرف الفعل المعّبر عن المعنم المضاف

في طبيعته ( المشتّق الفعل األصلّي غير مصّرف" القول الّشارح

Mili (  أّن هذه القاعدة لها إكراهاتها مّما يضّيق من مجال

          فعالها على القدرة الّدالّة أ" األقوال الّشارحة"ال يمكن أن تنّمط إّال 

على الحدث الماضي المنقضي، أو األفعال الّدالّة على اإلدراك الحّسّي من قبيل المالحظة والتّأّمل 

 الّتكافؤ الّداللّي القولّي القائمة - ونمثّل لهذه القاعدة من قواعد شبه

  :ية المجّردة التّالية

  )]اآلن/قبل) (منجز) ح) ((1قدر) (س[(  )] 

) ح(المحّقق لحدث ) س(المتكافئة تدّل متغّيراته على الفاعل الّداللّي 

المحدود بين لحظتين زمنيّتين منجز تّم وانقضى في حّيز من زمن الماضي القريب يتمّيز باالستمرار 

المتكافئة  - وهو ما يحّققه الجزء الثّاني من شبه. ؛ يمكن أن يبنى له شبه نظير بزيادة معنم

        استمّر في قطعة) ح(على تحقيق حدث ) 1قدر(اقتدر بعد جهد 

. بما هما مؤّشران على الّزمن الماضي القريب) اآلن/بلق

  :المتكافئة في العالقات الّتشجيريّة التّالية

  

المخبر (المكافئ له قسم  - شبه" القول الّشارح"المنطلق إلى 

  .يحّدد معنى االقتدار بعد ألي على تحقيق الحدث

المفّسرة له، لم نقف في المنجز الّلسانّي " ّشارحةاألقوال ال

داللّي تكافؤ  - إّال أّن المدّونة تبدي عالقات شبه. على نظير لهذه القاعدة يتمّيز باالنطباق التّاّم عليها

 1قدر

1 

2 

 قبل

 اآلن
  مخبر عنه منجز

 مخبر به

 )ح(

° 

° 

 )س(

° 
 

1 

1 

2 
1 

° 

° 

  ".القدرة في سياق المنجز"متكافئة قائمة على قاعدة  -شبه" أقوال شارحة

° 

 

مع ضرورة أن يصّرف الفعل المعّبر عن المعنم المضاف

القول الّشارح"به في تركيب  وأن يلحق. المنطلق

Milićevićميلوزوفيتش (وتالحظ ). المصدريّة

ال يمكن أن تنّمط إّال  كفاءتها على اعتبار أنّها

على الحدث الماضي المنقضي، أو األفعال الّدالّة على اإلدراك الحّسّي من قبيل المالحظة والتّأّمل 

ونمثّل لهذه القاعدة من قواعد شبه. واالنتظار في سياق وجوب الّتحّقق

ية المجّردة التّاليةبالبن" القدرة في سياق المنجز"على 

)] اآلن/قبل) (منجز) ح) ((س: [(أ - ) 123

المتكافئة تدّل متغّيراته على الفاعل الّداللّي  - فالجزء األّول من شبه

منجز تّم وانقضى في حّيز من زمن الماضي القريب يتمّيز باالستمرار 

؛ يمكن أن يبنى له شبه نظير بزيادة معنم)اآلن/قبل(

اقتدر بعد جهد ) د.فا(اّلذي تدّل متغّيراته على 

ق(من حّيز الماضي تحّد بلحظتين زمنيّتين 

المتكافئة في العالقات الّتشجيريّة التّالية - وتتلّخص شبه

المنطلق إلى " القول الّشارح"إذ يلمس االنتقال من 

يحّدد معنى االقتدار بعد ألي على تحقيق الحدث) 1قدر(وذلك بإضافة عنصر داللّي ). به

األقوال ال"ونظرا لطبيعة الخطاب القرآنّي وضوابط 

على نظير لهذه القاعدة يتمّيز باالنطباق التّاّم عليها

2 

1 

° 

 قبل

 )ح(

 منجز
 مخبر عنه

 مخبر به

 ° ° )س(
1 

° 
° 

أقوال شارحة"تمثيل داللّي لصياغة : 68الّترسيمة 

 اآلن
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وما يلفت فيها االنتباه هو تجاوزها لحدود االنحصار في حّيز الماضي . قولّي مقاربة لهذه الظّاهرة

    تتعّلق دالالت الّصيغ الفعلّية فيها باالنقضاء" أقوال شارحة"ـــر إلى إمكان نمذجتها لـإذ تشي. المنجز

  :في الّزمن الماضي والحال والمستقبل حسب ما يقتضيه المقام اإلبالغّي لمنطوق الّنّص القرآنيّ 

  :ففيما يتعّلق بالّداللة على االنقضاء في الّزمن الماضي نورد هذه العيّنة

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿       

      

          

            

     ﴾ 

  .71/ األنفال

  

﴿وقوله تعالى "    ﴾  يعني األسارى﴿   ﴾ يعني أن يكفروا بك ﴿   

     ﴾ يعني فقد كفروا بالّله﴿   ﴾  قيل معناه إن نقضوا العهد ورجعواو        

     ببدر  ﴾﴿يعني فأمكن الّله المؤمنين  ﴾﴿إلى الكفر فقد خانوا الّله بذلك 

           بأنّه يتمّكن حّتى قتلوا منهم وأسروا منهم وهذا نهاية اإلمكان وفيه بشارة للنّبيّ 

  1.".من كّل أحد يخونه أو ينقض عهده

"﴿﴾ :مّكنك ﴿﴾ 2.".وسّلطك عليهم  

"﴿        ﴾ :3.".أقدر أعداءهم عليهم  

"﴿           ﴾إن كان هذا القول منهم خيانة ومكرا : أي﴿       

     ﴾ وإن كان هذا القول منهم خيرا ويعلمه الّله، . بك وقتالهم لكبكفرهم ومكرهم

مّما خرج عنهم، ويغفر لهم ما تقّدم من كفرهم وخيانتهم  فيقبل منهم ذلك، ويعّوضهم خيرا

  4."ومكرهم

  المحيلة إلى معنى القدرة في سياق المنجز ﴾  ﴿عيّنة من تفاسير : 32الجدول 

مسهما في الّتركيب ) د.فا(، باعتباره العيّنة أّن المخاَطَب في الّنّص القرآنّي وهو الّرسوليتبّين من 

                                                 
  .329ص . 2ج ". لباب الّتأويل في معاني الّتنزيل: "الخازن 1
  .744ص . 1ج ". درج الّدرر: "الجرجاني 2
  .353ص . 2ج ". لفاظ القرآن الكريمأمعجم : "مجمع الّلغة العربّية 3
  .85- 84ص . 10ج ". الجامع ألحكام القرآن: "القرطبي 4
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       وهو الّتمّكن من أعدائه وتسّلطه عليهم) ح(قد امتلك القدرة على تحقيق حدث  الجملّي للّنصّ 

      الماضي إلى سمة االستمرار في حّيز الّزمن  بعد جهد ومصاعب تحصل بالمواجهة وهو ما يحيل

         القدرة"ألنّه يخضع لمقتضيات . وهو أمر منقض أيضا. إلى حدود الّراهن اّلذي تمّكن فيه منهم

            والعيّنة المنجزة يكمن ) Milićevićميلوزوفيتش (إّال أّن الفرق بين مثال ". في سياق المنجز

أّما في الّنّص القرآنّي فهو المقتدر بغيره، ). 1د.فا(أي هو  عند الباحثة هو المقتدر بنفسه،) د.فا(في أّن 

    الّذي نرمز) الّله = 1د.فا(إذ إّن الّتمّكن لم يصدر من تلقائه بل هو منحة ربّانّية، يمنحها ). 2د.فا(أي 

لمتغّير اّلذي نرمز له في الّتمثيل الّداللّي با) الّرسول = 2د.فا(ــ لـ) س(له في الّتمثيل الّداللّي بالمتغّير 

  :المتكافئة بالّتشجير التّالي - ويمكن أن نمّثل لهذه العالقات شبه). ص(

  

  

المخبر (يلمس حّيز " قولين شارحين"بين  فاإلضافة الّداللّية في هذا المشّجر اّلذي يجّسد االنتقال

ولكّنه يحّور ". القدرة في سياق المنجز"ويحّقق كذلك داللة . في القاعدة المنطلق مثلما هو األمر) به

  ).ص(هو ) 2د.فا(من الفواعل الّداللّية بإضافة 

  :وفيما يتعّلق بالّداللة على االنقضاء في الحال نورد هذه العيّنة من الّتفاسير

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿        "﴿     ﴾  أنّهم قالوا إّن هذا اّلذي كان يزعم أنّه نبيّ يعني استهزؤوا به وذلك   

  1.".قد صار نّجارا

                                                 
  .483ص . 2ج ". لباب الّتأويل في معاني الّتنزيل: "الخازن 1

 )س(

  متكافئة قائمة -شبه" أقوال شارحة"تمثيل داللّي لصياغة : 69الّترسيمة 

  .71/ األنفال ﴾  ﴿: لآلية" القدرة في سياق المنجز"على قاعدة 
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   ﴾38/ هود.  

"﴿       ﴾ حكاية حال ماضية .﴿     ﴾ 1.".ومن عمله الّسفينة  

"﴿       ﴾  وطفق يصنع: أي ...﴿﴾ ظرف﴿         

         ﴾2.".سخرت به ومنه: قال األخفش والكسائّي يقال  

  3.".امتثل أمر ربّه، وجعل يصنع الفلك"

  .38/ هود﴾           ﴿: عيّنة من تفاسير اآلية: 33الجدول 

القول "الجانب اإلبالغّي للخطاب في الّداللة الّزمانّية للفعل القائم عليه تبّين هذه العيّنة تأثيرات 

". القدرة في سياق المنجز"وهو المتمّثل في تعيين داللة االنقضاء في الحال مضافة إلى داللة ". الّشارح

حال إذ منطوق اآلية في عرف الّنحاة يندرج ضمن حكاية ال. ويرجع ذلك إلى طبيعة الخطاب اإلبالغّية

ويكون ذلك باإلخبار بصيغة المضارع عن حدث استمّر وانقضى في حّيز الّزمن . في الّلسان الطّبيعيّ 

﴿ وهو ما تمثّله عبارة. الماضي       ﴾ .ونعّد ذلك من باب اإلضافة الّداللّية المتدّخلة       

  .الّدالليّ الّتكافؤ  - على عالقات شبه" القول الّشارح"في بناء 

  :وأّما فيما يتعّلق بالّداللة على االنقضاء في الّزمن المستقبل فنورد هذه العيّنة

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿          

    ﴾  

  .67/ الكهف

  4.".ال يصّح وال يستقيم مّما نفي استطاعة الّصبر معه على وجه التّأكيد كأنّها"

  5.".إنّما قال ذلك ألنّه علم أنّه يرى أمورا منكرة وال يجوز لألنبياء الّصبر مع المنكرات"

"﴿﴾ الخضر :﴿             ﴾ إّنك يا موسى، ال تطيق: أي   

                                                 
  .483ص . 12ج ". الكّشاف: "الّزمخشري 1
  .113- 109ص . 11ج ". الجامع ألحكام القرآن: "  القرطبي 2
  .382. 12ج ". تيسير الكريم الّرحمان في تفسير كالم المّنان: "الّسعدي 3
  .625ص . 16ج ". الكّشاف: "الّزمخشري 4
  .172ص . 3ج". لباب الّتأويل في معاني الّتنزيل: "الخازن 5
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من علمي؛ ألّن الظّواهر الّتي هي علمك ال تعطيه، وكيف تصبر  أن تصبر على ما تراه

  1.".ما تراه خطأ ولم تخبر بوجه الحكمة فيه، وال طريق الّصواب

    ﴾ على اتّباعي ومالزمتي، ألّنك ترىال تقدر : أي           

  2.".من األمور الّتي ظاهرها المنكر، وباطنها غير ذلك ما ال تقدر على الّصبر عليه

﴿      ﴾ 67/ الكهف.  

     مع إضافة داللة الخطاب " القدرة في سياق المنجز"تبّين هذه العيّنة أنّه باإلمكان الّتعبير عن 

داللته ويعود ذلك إلى ميزتين إبالغيّتين تكّيفان المنطوق القرآنّي في 

بذكر خطاب منقول تّم تحّقق حدثه وانقضاؤه  ﴾﴿المنطوق هو حكاية حال 

          يحيل تركيب المنطوق باعتماده على المضارع المنصوب

  

ــتصلح هذه القاعدة من قواعد اإلضافات الّداللّية المنتجة لـ قائمة على عالقات " أقوال شارحة"ـ

يقّر حقيقة مألوفة في الواقع المرجعّي " قول شارح"في تقنين االنتقال من 

ميلوزوفيتش (وتمّثل . كافئ له يعّين الّسمة االحتمالّية للمنطوق

  :لهذه القاعدة بالّسلسلة التّالية

124) -a: la cigarette provoque [(P)] le cancer.  

   -b: la cigarette peut3 provoquer [(P)] le cancer. 

يتّم باالعتماد على إبدال ) b124-" (القول الّشارح"إلى ) 

peut3 provoquer ( ّالمتكّونة من أحد متصّرفات المعنم الّدال          

المنطلق " القول الّشارح"في  مضافا إلى إسماء الفعل الوارد

ويحّقق هذا الّتحوير في بنية ). provoquer(في صورته المصدريّة 

                                         

  .482ص . 16ج 

 

أن تصبر على ما تراه  

ما تراه خطأ ولم تخبر بوجه الحكمة فيه، وال طريق الّصوابعلى 

"﴿      

ما ال تقدر على الّصبر عليه

﴿ :اآليةعيّنة من تفاسير : 34الجدول 

تبّين هذه العيّنة أنّه باإلمكان الّتعبير عن 

ويعود ذلك إلى ميزتين إبالغيّتين تكّيفان المنطوق القرآنّي في . على االنقضاء في حّيز المستقبل

المنطوق هو حكاية حال  ،فمن ناحية. على الّزمان

يحيل تركيب المنطوق باعتماده على المضارع المنصوب ،ومن ناحية ثانية. في زمن الماضي

﴿     ﴾ إلى حّيز الّزمن المستقبل.  

  ."ال  ق اف" ة: 3.2.2.1.2

تصلح هذه القاعدة من قواعد اإلضافات الّداللّية المنتجة لـ

في تقنين االنتقال من  الّتكافؤ الّداللّي القوليّ  - شبه

كافئ له يعّين الّسمة االحتمالّية للمنطوقم - شبه" قول شارح"لّلسان الطّبيعّي إلى 

Milićević: -2003157 (لهذه القاعدة بالّسلسلة التّالية

) a124-" (القول الّشارح"فاالنتقال من 

provoquer(بالعبارة ) provoque(الفعل 

مضافا إلى إسماء الفعل الوارد) pouvoir3(على القدرة الممكنة 

)provoque ( في صورته المصدريّة  إيرادهمن خالل

                                                
  .326ص . 13ج ". الجامع ألحكام القرآن: "القرطبيّ  1
ج ". تيسير الكريم الّرحمان في تفسير كالم المّنان: "الّسعدي 2
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. على معنى االحتمال الّداللةَ  ،من خالل الّتصّرف في صيغه الفعلّية باإلسماء واإلضافة" القول الّشارح"

يدّل على حقيقة مطلقة تحصل فيها النّتيجة بمجّرد حصول ) a124-( "القول الّشارح"كان    فإذا

يخرج المنطوق من حّيز الحقيقة المطلقة ليحيل به إلى داللة ) b124-" (القول الّشارح"ب؛ فإّن الّسب

كان يفترض اقترانه    أي الّداللة على أّن وجود الّسبب وإن". سياق ما هو مألوف"احتمال الّتحّقق في 

وهي ظاهرة . جة المقترنة بهويغيب تحّقق النّتي ،بالنّتيجة في الّسياق المألوف، فإنّه من المحتمل أن يوجد

    ال نرى أنّها داللّية تركيبّية فحسب تنجز بإدخال تحويرات على البنية الّتركيبّية للملفوظ؛ بل نعتبرها

. من ظواهر وسم الخطاب وسما إبالغيّا من خالل إضافة معان طرازيّة تكّيف داللة الخطاب اإلبالغّية

  :الّداللّي التّالي وتمثّل الباحثة لهذه العالقات بالمشّجر

  

      ولئن كانت المدّونة لخصائص الخطاب فيها ال تفرز أمثلة مطابقة لهذه القاعدة تمام المطابقة،

المنّمطة " االحتمال في سياق المألوف"فإّن المنجز الّتفسيرّي يالمس مسألة الّداللة على قاعدة 

. الّتكافؤ الّداللّي القولّي باستعمال مبدإ اإلضافة الّدالليّ  - القائمة على عالقات شبه" ال الّشارحةاألقو "ــلـ

  :وهو ما نسوق ألجل تبيّنه هذه العيّنة

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿          "﴿      ﴾األعمىهذا  وأّي شيء يجعلك داريا بحال. ﴿        ﴾  أي يتطّهر

  1.".من الّشرائع من بعض أوضار اإلثم بما يتلّقن

                                                 
  .1179ص . 30ج ". الكّشاف: "الّزمخشري 1

  متكافئة قائمة -شبه" أقوال شارحة"تمثيل داللّي لصياغة : 70الّترسيمة 

 )Milićević:2003 ميلوزوفيتش( :"االحتمال في سياق المألوف"على قاعدة 

 3قدر 
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   ﴾3/ عبس.  

  

"﴿        ﴾ أي أّي شيء يجعلك داريا ﴿       ﴾   أي يتطّهر من الّذنوب

  1.".وما يتعّلمه منك بالعمل الّصالح

﴿جملة "      ﴾  واالستفهام ... أي ما يجعلك داريا أي عالما... في موضع حال

. والمعنى أّي شيء يجعلك داريا... منه التّنبيه على مغفول عنه في هذه الّتراكيب مراد

: والّتزّكي... يتزّكى: أصله ﴾﴿و... وإنّما يستعمل مثله لقصد اإلجمال ثّم الّتفصيل

  2.".مطاوع زّكاه، أي يحصل أثر الّتزكية في نفسه

"﴿               ﴾ 3.".من علمك بما أراد أن يتعّلمه  

  .3/ عبس ﴾   ﴿: عيّنة من تفاسير اآلية: 35الجدول 

حاضر لدى أغلب " االحتمال في سياق المألوف"أّن مفهوم  يبدو من خالل العيّنة المذكورة

وإن كان الّتركيب مختلفا عّما تعتمد عليه . للّنّص القرآنيّ " أقوال شارحة"ــالمفّسرين في اشتقاقهم لـ

إذ تعتمد جمال خبريّة تقريريّة مثبتة، في حين أّن أمثلة . في بنائها لقاعدتها) Milićevićميلوزوفيتش (

وفي كلتا الحالتين فإّن الخطاب له وجه . وم على جمل إنشائّية طلبّية قائمة على االستفهامالعيّنة تق

  .إبالغّي مشترك يتمّثل في مقصد التّنبيه

في العيّنة أعاله بإبدال الفعل الوارد في الّنّص المنطلق " األقوال الّشارحة"ويتمّثل االنتقال بين 

      وهي بنية تقرب . مسبوقا بفعل من أفعال الّتحويل )د،ر،ي(باسم مشتّق من نفس جذره ) يدري(

في األمثلة " األقوال الّشارحة"إذ إّن بناء . مّما تتمّيز به القاعدة المدروسة وإن كانت المنطلقات مختلفة

المضروبة للبرهنة على القاعدة يتّم باالنتقال من الّداللة على مطلق الحدث النّاتج عن سبب في سياق 

ولعّل . في حين أّن أمثلة العيّنة تتعّلق كّلها بسمة االحتمال. إلى الّداللة على سمة االحتمالالمألوف، 

ولكن هذا ال يعني أّن الّلسان العربّي خال . هي الّتي تفرض ذلك طبيعة الخطاب الّتفسيرّي وإكراهاته

هاّمة من آليات إنتاج  بل األقرب للّصواب أنّه موجود فيه، ويمثّل آلية. تماما من نظير هذه القاعدة

                                                 
  .394ص . 4ج ". الّتنزيللباب الّتأويل في معاني : "الخازن 1
  .106- 105ص . 30ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 2
  .235ص . 3ج ". معاني القرآن: "الفّراء 3
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  ".األقوال الّشارحة"

2.2 : ا ا)ّّا ّى ا  ّدت اّا أ:(  

بين العجمات الّداللّية في مستوى الّتمثيل  بتنميط الّتعالقات اإلسناديّة الّرابطة" قواعد األسهم"تهتّم 

لعجمات وأنواعه وكيفيات االنتقال من تمثيل تعالقّي داللّي إلى آخر فتحّدد أوجه الّتعالق بين ا. الّدالليّ 

المبنّية على مفهوم " األقوال الّشارحة"وهذا يعني أنّها قواعد عاّمة تصف أنماطا من . شبه مناظر له

  بمثابة المكافئ للّتعريف المعجمّي المبنّي ) Mel’čukملتشوك (وتعّد هذه القواعد حسب ". الّنقل"

قواعد الّنقل الّداللّية مكافئات شكلّية للّتعريفات : "يقول في ذلك". الّنصّ  - نظريّة المعنى"مبادئ على 

 - المنوال الّداللّي لمنوال المعنى) قلب(فهي تمثّل . المعجمّية من نوع المعجم الّتفسيرّي العامليّ 

ك بسبب أّن الّتعالقات وذل. 1."}بع.تر.تم{ ⇔} أد.تم{الّنّص، أي المنوال المسؤول عن التّناظر 

        هي الّتي يبنى ،من الّتمثيل الّداللّي الّتي تحّددها قواعد األسهم اإلسناديّة بين العجرات الّداللّية

على أساسها اإلسناد الّتركيبّي العميق اّلذي يحّول المعنى من التّناثر وعدم الخضوع إلى نظام في مستوى 

  .بنية تركيبّية عميقة تتبلور فيها العالقات الّنحويّة األساسّية للملفوظ الّتمثيل الّداللّي المجّرد، إلى

الّتكافؤ الّداللّي  - قائمة على شبه" أقوال شارحة"بدور هاّم في صياغة " قواعد األسهم"لذا تضطلع 

في العالقات اإلسناديّة  على تقنين كيفيات الّتصّرف" قواعد العجرات"على خالف  وتنصبّ . القوليّ 

فهي قواعد مخصوصة لتعيين أنواع الّتعالقات بين العجمات المكّونة . الّرابطة بين العجرات الّداللّية

إلى بنية أخرى تناظرها جزئيّا عن طريق تحويل " قول شارح"كما أنّها تكفل االنتقال من بنية . للمنطوق

تحّقق قواعد : "كما يلي) Milićevićميلوزوفيتش (وتعّرفها  .بعض الّتعالقات في مستوى الّتمثيل الّدالليّ 

ما يعني أّن هذه القواعد تندرج  وهو. 2."معانم في تـمثيل داللّي ما) أو تعالقات مغايرة(األسهم انتقاالت 

       إذ إّن نقل معنم ما من ارتباط إسنادّي تعالقّي . أيضا ضمن ما يصطلح عليه باإلضافات الّداللّية

القول "من هذا الّتحويل في  عجمتين دالليّتين إلى ارتباطات مختلفة في نفس الّتركيب يجعلبين 

النّاتجة عنها تربطها عالقات " األقوال الّشارحة"وبالتّالي فإّن . المنتج خاضعا إلضافات داللّية" الّشارح

                                                 
1 « Semantic transition rules are formal equivalents of lexicographic definitions, ECD-style. They constitute 

the (core of the) semantic module of an MTM, that is, the module responsible for the correspondence {SemRi} 

⇔ {DSyntRj}.». Igor Mel’čuk: “semantics and the lexicon in modern linguistics”. 2000. p14.  
2 « Les règles sagittales effectuent des transferts (ou rebranchements) de sémantèmes dans une RSém ». Jasmina 

Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 

158.  
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- نظريّة المعنى"صطلح عليه مّما ت بين نوعين) Milićevićميلوزوفيتش 

وهو ما نتناوله بالعرض ". نقل مسند أساسيّ "و" نقل مسند واصف

الّنعوت في إلحاق الّتوابع الواصفة من قبيل  كيفيات الّتصّرف

. والمفاعيل المطلقة والمرّكبات الموصولّية واألحوال بالفواعل الّداللّية المساهمة في تركيب الملفوظ

حيث يمكن أن يتعّلق التّابع بالفعل المتحّكم في الّتركيب كالمفعول المطلق أو أن يلحق بأحد الفواعل 

ويمثّل هذا الّنمط . ثل عالقة الّنعت بالمنعوتم) Tesnièreتانيار 

الّتكافؤ الّداللّي القولّي بتحويل طبيعة  - على عالقات شبه قائمة

نقل "ـوتحافظ هذه القاعدة الموسومة بـ. الّتعالقات اإلسناديّة الّرابطة بين عجرات الّتمثيل الّداللّي لّلسان

على هذه ) Milićevićميلوزوفيتش (وتستدّل ). إ.م.ع(على العجرة المسيطرة إبالغيّا 

125) -a: baltazar prépare bien la bouffe.  

   -b: baltazar prépare de la bouffe qui est bonne  

                     ~                 de la bonne bouffe. 

يتّم بواسطة نقل ) b125 -(مكافئ له  - إلى نظير شبه) 125

إلى تعّلقه بنتيجة الحدث الّرئيسّي ) préparer(من تعّلقه بالحدث الّرئيسّي 

   ) د.م.ع(وهذا الّنقل ال يغّير من . في القضّية ألحد الفواعل الّداللّية المساهمة

 وتمثّل الباحثة لهذه القاعدة بالمشّجر الّدالليّ . بؤرة لداللة الجملة اإلبالغّية

  

         يحملها المتكّلم ) bon(داّال على عبارة تقييمّية من قبيل الّنعت 

  قائمةمتكافئة  -شبه" أقوال شارحة"صياغة 

 )Milićević:2003ميلوزوفيتش ": (نقل مسند واصف

 )ق( 

 )ص(
 )ح(

° ° 

° 
 1 )ص

2 

 

ميلوزوفيتش (وتمّيز . تكافؤ قولّي دالليّ  - شبه

نقل مسند واصف" :هما ،بقواعد األسهم" الّنصّ 

  .والّتعليق في الفقرتين التّاليتين

  ."م  وا"ة : 1.2.2

كيفيات الّتصّرف" نقل مسند واصف"يقصد بمصطلح 

والمفاعيل المطلقة والمرّكبات الموصولّية واألحوال بالفواعل الّداللّية المساهمة في تركيب الملفوظ

حيث يمكن أن يتعّلق التّابع بالفعل المتحّكم في الّتركيب كالمفعول المطلق أو أن يلحق بأحد الفواعل 

تانيار (في القضّية بمفهوم  الّداللّية المساهمة

قائمة" أقوال شارحة"من الّنقل وسيلة إلنشاء 

الّتعالقات اإلسناديّة الّرابطة بين عجرات الّتمثيل الّداللّي لّلسان

على العجرة المسيطرة إبالغيّا " واصفالمسند ال

  :التّالية" األقوال الّشارحة"الظّاهرة بسلسلة 

a125-(منطلق " قول شارح"فاالنتقال من 

من تعّلقه بالحدث الّرئيسّي )bon(التّابع المخّصص 

)bouffe (ألحد الفواعل الّداللّية المساهمة وهو ممثّل

بؤرة لداللة الجملة اإلبالغّية) préparer(إذ يبقى الفعل 

  :التّالي

داّال على عبارة تقييمّية من قبيل الّنعت ) ق(بحيث يكون المتغّير 

صياغة تمثيل داللّي ل: 71الّترسيمة 

نقل مسند واصف"على قاعدة 

 )ق( 
2 

 )ح(
° 

ص( 1 ° ° 
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   في المشّجر األّول المثبت على يسار الّترسيمة؛ ويحملها على نتيجة الحدث ) ح(على الحدث 

     أن يكون الفعل المعّبر عنه بالمتغّير ) Milićevićتش ميلوزوفي(وتشترط . في المشّجر الثّاني )ص(

ألنّها تسمح بأن يتعّلق ...) خلق، صنع، شّكل، كّون(من األفعال الّدالّة على الخلق مثل ) ح(

         مع المسانيد من هذا الّنوع، يمكن أن يحمل الّتقييم : "تقول. المخّصص بها أو بما ينتج عنها

  ونحصر فيما يلي بعض الّنماذج من المدّونة للوقوف . 1)."ص(لى نتيجته، أي أو ع) خلق(إّما على 

تنسجم مع طبيعة القاعدة " أقوال شارحة"من إمكانيات صياغة  على ما يبديه المنجز الّتفسيريّ 

  :المذكورة

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿         

        ﴾الّتين /

4.  

  

﴿وجملة "                    ﴾ مع ما عطف عليه هو جواب

وتعريف ... والقسم عليه يدّل على أّن الّتقويم تقويم خفّي يجب الّتدبّر إلدراكه. القسم

 ﴿ ﴾ خلقنا جميع النّاس : ويحمل على معنى... يجوز أن يكون تعريف الجنس

يفيد الّظرفّية المجازيّة المستعارة لمعنى الّتمّكن  ﴾﴿ وحرف... في أحسن تقويم

لقد خلقنا اإلنسان : مع اإليجاز ولوال اإليجاز لكانت مساواة الكالم أن يقال... والِملك

... فأفادت اآلية أّن الّله كّون اإلنسان تكوينا ذاتيّا متناسبا. بتقويم مكين هو أحسن تقويم

اإلنسان ونظره العقلّي الّصحيح ألّن ذلك هو اّلذي فالمرضّي عند الّله هو تقويم إدراك 

  2.".تصدر عنه أعمال الجسد

وأحسن تقويم شامل لخلق اإلنسان حّسا ... هذا هو المقسم عليه، والّتقويم الّتعديل"

  3.".ومعنى أي شكال وصورة وإنسانّية

"﴿        ﴾ 4.".أعضائهفي أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية  

                                                 
1 « Avec les prédicats de ce type, une évaluation peut porter soit sur (créer), soit sur son résultat, c’est-à-dire 

(Y). ». Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de 

Montréal. 2003. p 159. 
  .424 - 423ص . 30ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 2
  .330ص . 9ج ". في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان: "الّشنقيطيّ  3
  .1212ص . 30ج ". الكّشاف: "الّزمخشريّ  4
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في أحسن صورة وشكل، منتصب  هذا هو المقسم عليه، وهو أنّه تعالى خلق اإلنسان"

  1.".القامة، سوّي األعضاء حسنها

  .4/ التّين ﴾     ﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية: 36الجدول 

في الّلسان العربّي ينحو نحو إسناد اسم الّتفضيل " الّشارحةاألقوال "تبّين العيّنة أّن المنجز من 

  :وهو ما نعّبر عنه بالعالقة المجّردة التّالية: إلى نتيجة حدث الخلق الحامل للحكم القيميّ " أحسن"

  ))]ص( ∈ز ) (ق) (ص) (ح: [(أ - )126

نتيجة الخلق  هو) ص(، والمتغّير )الخلق(هو الّداّل على حدث ) ح(على اعتبار أّن المتغّير 

وهو ) ز(المسند إلى المتغّير ) أحسن(يمثّل العجمة الّدالّة على الحكم القيمّي ) ق(والمتغّير ) اإلنسان(

       " األقوال الّشارحة"ويمّثل عنصرا من عناصرها يحيل في عيّنة ) ص(مكّون جزئّي ينتمي للنّتيجة 

       وهي صورة تقرب )). ص( ∈ز (ي نرمز لها بـالتّ ...) الّصورة أو الجسد أو اإلدراك أو العقل(إلى 

   اّلذي تخّصص ) Milićević) (- b125ميلوزوفيتش (من الّصورة المجّردة للّنصف الثّاني من قاعدة 

  .فيه نتيجة الحدث

المتكافئة لضرورات الخطاب الّدينّي  - ونالحظ أّن المدّونة الّتفسيريّة تهمل الّنصف األّول من شبه

اّلذي ليس من هّمه تقعيد الظّواهر الّلسانّية، أو البحث في تقاليب الّتراكيب الّنحويّة وكفاءتها في إنتاج 

، بل ينصّب اهتمامه على تأدية معنى اآلية بأقرب صورة تفي بمقّومات الّتركيب "األقوال الّشارحة"

" أقوال شارحة"لكن هذا ال يمنع من بناء . اة الّتقّيد بتركيبه قدر اإلمكانالقرآنّي المنطلق منه، مع مراع

    ) ص(ومّرة أخرى النّتيجة ) ح(بناء لسانيّا تسمح به العربّية يخّصص فيه اسم الّتفضيل مّرة الحدث 

ا أورده التّالية المستوحى أغلبها ممّ " األقوال الّشارحة"ونمثّل لذلك بسلسلة . ))ص( ∈ز (أو متعّلقها 

  :المفّسرون في العيّنة الّسابقة

  )]ص) (ق) (ح[( ≡          .خلق الّله اإلنسان خلقا حسنا: أ - )127

  )]ص) (ق) (ح[( ≡         .خلق الّله اإلنسان خلقا كامال: ب -    

  )]ق) (ص) (ح[(  ≡                .خلق الّله اإلنسان كامال: ت -   

                                                 
  .395ص . 14ج ". تفسير القرآن الكريم: "ابن كثير 1
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  )]ق) (ص) (ح[(  ≡               .مدركاخلق الّله اإلنسان : ث -   

  )]ق) (ص) (ح[(  ≡                .خلق الّله اإلنسان عاقال: ج -   

  ))]ص( ∈ز ) (ق) (ص) (ح[(  ≡  .خلق الّله اإلنسان على أحسن صورة: ح -   

  ))]ص( ∈ز ) (ق) (ص) (ح[(  ≡          .خلق الّله اإلنسان مقّوم العقل: خ -   

  ))]ص( ∈ز ) (ق) (ص) (ح[(  ≡        .الّله اإلنسان مقّوم اإلدراكخلق : د -   

) خلق(المتمثّل في الفعل ) ح(يتعّلق الحكم القيمّي بالحدث ) ب - 127(و) أ - 127(ففي األمثلة 

) ج- 127(و) ث - 127(و) ت - 127(وأّما في األمثلة . وذلك من خالل استعمال المفعول المطلق

وفي باقي األمثلة يلحق الحكم  ).اإلنسان(المتمثّلة في ) ص(بنتيجة الحدث فيتعّلق الحكم القيمّي 

          وفي األحوال الّثالثة تحافظ العجمة الّدالّة . ))ص( ∈ز ( القيمّي مكّونا من مكّونات النّتيجة

    لوهو ما نمثّ ". األقوال الّشارحة"على منطوق ) إ.م.ع(على سمة الّسيطرة إبالغيّا ) ح(على الحدث 

  :له بالّتشجير الّداللّي التّالي

  

  

وهذا يعني أّن هذه القاعدة بما تفرضه من تعديالت طفيفة تقتضيها خصوصيات الّلسان العربّي، 

  . الّتكافؤ الّدالليّ  - القائمة على عالقات شبه" األقوال الّشارحة"في صناعة  يمكن أن تتمّيز بكفاءة عالية

  ."م  أ"ّة : 2.2.2

كيفيات الّتصّرف " نقل مسند أساسيّ "إذ يقصد بمصطلح . ال تختلف هذه القاعدة كثيرا عن سابقتها

 ،من قبيل الّنعوت والمفاعيل المطلقة والمرّكبات الموصولّية واألحوال في إلحاق الّتوابع الواصفة

سم بطرق شّتى حسب فالمتكّلم قد يعّلق تابعا باال. بالفواعل الّداللّية المساهمة في تركيب الملفوظ

 ))ص( ∈ز (

  متكافئة قائمة -شبه" أقوال شارحة"تمثيل داللّي لصياغة : 72الّترسيمة 

 ))]ص( ∈ز ) (ق) (ص) (ح: [(المعّدلة" نقل مسند واصف"على قاعدة 

 )ق(

 )ص(

 )ح(

 )ق(

2 

 )ح(

° 

° ° 

° 

1 

 ° )ص(

° 

° ° 

° 

 )ح(

 ° )ق(

1 1 

2 2 3 
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كأن يتبع اسما باسم آخر على سبيل تحديد صفة مالزمة للموصوف مستعمال مرّكبا 

أو أن يلحق باالسم مخّصصا يخرجه من التّنكير المحض فيستعمل نفس التّابع بطريقة مغايرة 

ة الّنعتّية إلى البنية الّتركيبّية اإلضافّية أو العكس، فاالنتقال من البنية الّتركيبيّ 

        قائمة " أقوال شارحة"ويمثّل هذا الّنمط من الّنقل وسيلة إلنشاء 

الّتكافؤ الّداللّي القولّي بتحويل طبيعة الّتعالقات اإلسناديّة الّرابطة بين عجرات 

    ).إ.م.ع(وتتمّيز هذه القاعدة بعدم المحافظة على العجرة المسيطرة إبالغيّا 

على هذه الظّاهرة ) Milićevićميلوزوفيتش (وتستدّل . إذ تتحّول بسبب الّنقل بؤرة الملفوظ اإلبالغّية

128) - a: je déteste l’aridité de ce climat.  

    -b: je déteste ce climat aride. 

  المساهم ) climat(هو ) د.فا(و) aridité(يتعّلق الملفوظ بسمة هي 

ويتنوّع اإلسناد الّتعالقّي بينهما بما يناظر في الّلسان العربّي االنتقال من المرّكب االسمّي 

          ) détester(يحمل المسند " القولين الّشارحين"وفي . 

قائمة على عالقات " أقوال شارحة"ــمن الّنقل المنتج لـ ولهذا الّسبب فإّن هذا الّنوع

في المستوى الّتركيبّي  ا للتّبعّية، وهو ما يحدث قلب)د.م.

القول "وبعبارة أخرى فإّن المفهوم من منطوق ). 158159- 

المبنّي على ما يوازي اإلضافة في العربّية، هو أّن المتكّلم يكره جفاف الطّقس 

في حين أّن المفهوم . إنّه يحّبذ ذاك الطّقس إّال سمة الجفاف منه

المبنّي على ما يوازي الّنعت في العربّية، هو أّن المتكّلم ) 128

  :وهو ما تمثّل له الباحثة بالمشّجر الّداللّي التّالي

 

 )ح(

 )ص(

° 

° 
 )ق(  )ص °

  متكافئة قائمة -شبه" أقوال شارحة"تمثيل داللّي لصياغة 

 )Milićević:2003ميلوزوفيتش " (نقل مسند أساسيّ 

1 

1 

 

كأن يتبع اسما باسم آخر على سبيل تحديد صفة مالزمة للموصوف مستعمال مرّكبا : مقاصده اإلبالغّية

أو أن يلحق باالسم مخّصصا يخرجه من التّنكير المحض فيستعمل نفس التّابع بطريقة مغايرة . نعتيّا

فاالنتقال من البنية الّتركيبيّ . لألول فيبني مرّكبا إضافيّا

ويمثّل هذا الّنمط من الّنقل وسيلة إلنشاء . ينشئ نصوصا متقاربة دالليّا

الّتكافؤ الّداللّي القولّي بتحويل طبيعة الّتعالقات اإلسناديّة الّرابطة بين عجرات  - على عالقات شبه

وتتمّيز هذه القاعدة بعدم المحافظة على العجرة المسيطرة إبالغيّا . يل الّداللّي لّلسانالّتمث

إذ تتحّول بسبب الّنقل بؤرة الملفوظ اإلبالغّية

  :التّالية" األقوال الّشارحة"بسلسلة 

يتعّلق الملفوظ بسمة هي " األقوال الّشارحة"ففي هذه 

ويتنوّع اإلسناد الّتعالقّي بينهما بما يناظر في الّلسان العربّي االنتقال من المرّكب االسمّي . في القضّية

. باإلضافة إلى المرّكب االسمّي بالّنعت

ولهذا الّسبب فإّن هذا الّنوع. على كّل منهما

.ع(الّتكافؤ الّداللّي القولّي يغّير من  - شبه

Milićević:2003 .158ميلوزوفيتش . (العميق

المبنّي على ما يوازي اإلضافة في العربّية، هو أّن المتكّلم يكره جفاف الطّقس ) a128-(األّول " الّشارح

إنّه يحّبذ ذاك الطّقس إّال سمة الجفاف منهأي . فقط، ال الطّقس الجاّف برّمته

b128 -(الثّاني " القول الّشارح"من منطوق 

وهو ما تمثّل له الباحثة بالمشّجر الّداللّي التّالي. يكره الطّقس الجاّف كّله

 )ق(

 )ح(

° 

° 

ص( ° 

تمثيل داللّي لصياغة : 73الّترسيمة 

نقل مسند أساسيّ "على قاعدة 

11 
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في المدّونة ال تنتهج هذا الّنهج، لطبيعة الخطاب " األقوال الّشارحة

إذ إّن ما وقفنا عليه في اآلي القرآنّي المشتمل على مرّكبات نعتّية ال يعمد 

بقلب المرّكبات الّنعتّية إلى مرّكبات إضافّية تحّقق ظاهرة نقل 

" األقوال الّشارحة"بل يعمدون إلى اشتقاق نظائر من . كما تنّص عليه القاعدة المذكورة

  :وهو ما تدّل عليه العيّنة التّالية

﴿    ﴾ 18/ الّنساء.  

- القائمة على عالقات شبه" األقوال الّشارحة"فغاية ما تفرزه العيّنة يتمّثل في الّسلسلة التّالية من 

  ".اعتدنا لهم في الوعيد نظيرا"      

  "اعتدنا لهم عذابا وجيعا"      

                                         

  عيّنة من الّتفاسير

         ﴾ ،يحتمل أن تكون اإلشارة إلى الّصنفين

ويكونان قد شركا في إعداد العذاب لهما، وإن كان عذاب أحدهما منقطعا واآلخر 

  1.".إالّ عند معاينة الموت اّلذي لم يتب خالدا، ويكون ذلك وعيدا للعاصي

           ﴾ 2.".وجيعا دائما: أي...وهو الخلود  

    ﴾3.".في الوعيد نظير  

           ﴾ 4.".مقيماموجعا شديدا : أي  

 

األقوال الّشارحة"من المالحظ أّن صياغة 

إذ إّن ما وقفنا عليه في اآلي القرآنّي المشتمل على مرّكبات نعتّية ال يعمد . الّتفسيرّي ومقاصده

بقلب المرّكبات الّنعتّية إلى مرّكبات إضافّية تحّقق ظاهرة نقل منه " أقوال شارحة"على اشتقاق  المفّسرون

كما تنّص عليه القاعدة المذكورة" مسند أساسيّ "

وهو ما تدّل عليه العيّنة التّالية. المبنّية على إبدال العجمات بمرادفاتها

﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية: 37الجدول 

فغاية ما تفرزه العيّنة يتمّثل في الّسلسلة التّالية من 

  :الّتكافؤ القوليّ 

﴿ : أ - )129            ﴾       

                   ~                :ب -    

                                                
  .211ص . 3ج ". البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  1
  .154ص . 6ج ". الجامع ألحكام القرآن: "القرطبي 2
  .227ص . 4ج ". الكّشاف: "الّزمخشري 3
  .396ص . 3ج ". الكريم تفسير القرآن: "ابن كثير 4

  اآلية

﴿             

    ﴾الّنساء /

18.  

  

"﴿        

ويكونان قد شركا في إعداد العذاب لهما، وإن كان عذاب أحدهما منقطعا واآلخر 

خالدا، ويكون ذلك وعيدا للعاصي

"﴿         

"﴿         

"﴿         
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 "اعتدنا لهم عذابا دائما"      

  "منقطعااعتدنا لهم عذابا "      

 "اعتدنا لهم عذابا خالدا"       

  "اعتدنا لهم عذابا موجعا"       

  "اعتدنا لهم عذابا شديدا"       

 "اعتدنا لهم عذابا مقيما"      

تؤّدي الغرض المطلوب " أقوال شارحة"وفي ظّل هذا الّنقص اّلذي تبديه المدّونة نعمل على صياغة 

        وذلك بنقل ما ورد نعتا في األمثلة الّسابقة من محّل الّنعت الّتركيبّي 

وهذا . ع بدور مغاير يصير فيه ما كان تابعا أي الّنعت متبوعا

  :وذلك من قبيل. القلب المحّلّي هو ما يقابل المرّكب االسمّي باإلضافة

  .اعتدنا لهم أليم العذاب

  .لهم وجيع العذاباعتدنا 

  .اعتدنا لهم دوام العذاب

  .اعتدنا لهم منقطع العذاب

  .اعتدنا لهم خالد العذاب

  .اعتدنا لهم موجع العذاب

  .اعتدنا لهم شديد العذاب

 .اعتدنا لهم مقيم العذاب                    

ها فاألسماء المشتّقة العاملة باألصل الّتي قّدم محّلها فتصّدرت المرّكب االسمّي ولم تستوف مفاعيل

ويبدو أنّه لسمة العمل الّنحوّي الكامنة . بها الوارد بعدها مرّكبا اسميّا باإلضافة

وبذلك تتبّدل العجمة المسيطرة إبالغيّا ". األقوال الّشارحة

في الّتمثيل الّداللّي بنقل التّبئير من العجمة القائمة بدور المنعوت نحويّا إلى العجمة القائمة 

 

                   ~                :ت -   

                   ~                :ث -   

                    ~                :ج -   

                    ~                :ح -   

                    ~                :خ -   

                   ~                 :د -   

وفي ظّل هذا الّنقص اّلذي تبديه المدّونة نعمل على صياغة 

وذلك بنقل ما ورد نعتا في األمثلة الّسابقة من محّل الّنعت الّتركيبّي . ويسمح بها الّلسان العربيّ 

ع بدور مغاير يصير فيه ما كان تابعا أي الّنعت متبوعاإلى محّل مقّدم على المنعوت، ليضطل

القلب المحّلّي هو ما يقابل المرّكب االسمّي باإلضافة

﴿: أ - )130              ﴾       اعتدنا لهم أليم العذاب

اعتدنا                    ~                :ب -   

اعتدنا لهم دوام العذاب                  ~                :ت -   

اعتدنا لهم منقطع العذاب                  ~                :ث -   

اعتدنا لهم خالد العذاب                   ~                :ج -   

اعتدنا لهم موجع العذاب                   ~                :ح -   

اعتدنا لهم شديد العذاب                   ~                :خ -   

                    ~                :د -   

فاألسماء المشتّقة العاملة باألصل الّتي قّدم محّلها فتصّدرت المرّكب االسمّي ولم تستوف مفاعيل

بها الوارد بعدها مرّكبا اسميّا باإلضافة تنشئ مع االسم المتعّلق

األقوال الّشارحة"فيها تحّور من الّسمة اإلبالغّية لمنطوق 

في الّتمثيل الّداللّي بنقل التّبئير من العجمة القائمة بدور المنعوت نحويّا إلى العجمة القائمة  )إ.م.ع(
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  . بدور المضاف نحويّا

في الّلسان العربّي تتجاوز ما تحّده  "نقل مسند أساسيّ "كما يبّين المثال المدروس أّن قاعدة 

       قائمة" أقوال شارحة"ة في إنتاج إذ يمكن أن تكون ذات كفاءة عالي). Milićevićميلوزوفيتش (

في العربّية على نمط أشمل من مجّرد  فبهذا الّتعديل تنطبق. الّتكافؤ الّداللّي القوليّ  - على عالقات شبه

        االقتصار على الجمل الّتي تكون أفعالها الـمتحّكمة في عالقاتها الّتركيبّية االسناديّة أفعاال دالّة

فهي صالحة كما رأينا لتنميط جمل أفعالها ...). أحّب، أكره(مّية العاطفّية من قبيل على األحكام القي

  .تدّل على الّتكوين واإلنشاء

3.2 : ا   - ّ) .ّّا ّى ا  ّا ء ا دةإ أ( 

للّنمطين الّسابقين من القواعد ال يفهم من االصطالح المسند إلى هذه القاعدة أنّها تجميع 

إذ ال تتعّلق هذه القواعد بكيفيات الّتصّرف في الّتعالقات اإلسناديّة  .المدروسة في الفقرات الّسابقة

الّداللّية بين العجرات الحاملة للعجمات الّداللّية أو األسهم المعيّنة لطبيعة الّتعالقات اإلسناديّة الّدالليّة 

- شبه" األقوال الّشارحة"تتعّلق بتنميط كيفيات إعادة بناء الوسم اإلبالغّي لمنطوق وإنّما . بين العجمات

المخبر "و" المخبر عنه"كّل من    أي إنّها تنصّب على تحديد الكيفيات الّتي يتعالق بها. المتكافئة قوليّا

) Milićevićفيتش ميلوزو (وتعّرف . أو يحتضن أحدهما اآلخر احتضانا كلّيّا أو جزئّيا كأن يتناظرا". به

مكافئه  - إلى شبه" قول شارح"في وصف وتقعيد االنتقال من  سهمّية - مجال اشتغال القواعد العجر

سهمّية نوعا خاّصا من إعادة تنضيد البنية الّداللّية يستثمر  - تحّقق القواعد العجر: "القولّي، بما يلي

الّتكافؤ بين معنم من نوع خاّص  - ا تقيم شبهسهمّية م - فقاعدة عجر. بصورة أساسّية المعلومة اإلبالغّية

وعادة ما تهّم هذه القواعد الجمل المرّكبة المحتوية على أكثر من نواة . 1."وتمظهر إبالغّي خاصّ 

". مخبر به"و" مخبر عنه"تتكّون بدورها من  2"شبكة فرعّية"بحيث تمّثل كّل نواة إسناديّة . إسناديّة

وال تكون محتضنة  وهي تلك الّتي تستقّل بذاتها 3"شبكات فرعّية أّولّية"وتصّنف الّشبكات الفرعّية إلى 

                                                 
1 « Les règles nodo-sagittales effectuent un type particulier de restructuration de la SSém qui exploite de façon 

essentielle l’information communicative; une règle nodo-sagittale établit la quasi-équivalence entre un 

sémantème d’un type particulier et une configuration communicative particulière. ». Jasmina Milićević: 

« modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 161. 
2 Sous-réseau. 
3 Sous-réseaux primaires. 
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من درجة أولى أو ثانية أو ثالثة بحسب عدد الّنواتات  1"شبكات فرعّية ثانويّة

داللّية من قبيل أدوات  2"قرينة"ويقتضي ذلك أن يجمع بين شبكتين فرعيّتين 

وهو ما تمّثل له الباحثة بالبنية الّتشجيريّة . الّشرط أو األسماء الظّروف الّدالّة على الّتالزم في العربّية

  

الّتكافؤ  - القائمة على عالقات شبه" األقوال الّشارحة"والبّين أّن هذه القاعدة تشتغل في إنتاج 

الّنظير " القول الّشارح"إذ يتّم بناء . في الّلسان العربّي ظاهرة الّتقديم والتّأخير

حسب ما يقتضيه مقصد . أو الّشبكات اإلبالغّية الثّانويّة

وهو أمر يشير ضمنيّا إلى أنّه كما تكون للعجمات سمات تمّيزها 

    اإلبالغّيةبالّسيطرة اإلبالغّية، فإّن نفس الظّاهرة تلحق قسما تركيبيّا فتسم شبكته الّداللّية بالّسيطرة 

وهي الّتي  - تتمّثل األولى : تفرد لهذه الظّاهرة قاعدتين) 

مكافئه عن طريق حذف  - إلى شبه" قول شارح"في تقنين االنتقال من 

ذات طبيعة جملّية، ودمج اإلحالة المرجعّية باستعمال  داللّية رابطة بين وصلتين خطابيّتين

ويتحّقق هذا مع الجمل القائمة على عالقات الّسبب والنّتيجة الّتي يكون فيها 

    . عن النّتيجة الفاعل الّداللّي للحدث المعّبر عن الّسبب هو نفسه الفاعل الّداللّي للحدث المعّبر

  ":الّشارحة"الباحثة بهذه الّسلسلة من األقوال 

131) -a:  [SI1 le contribuable1 fait une fausse déclaration 

                                         
1 Sous-réseaux secondaires. 
2 Connecteur. 

  تمثيل داللّي مبّسط لكيفيات إعادة بناء الوسم اإلبالغّي لمنطوق

 )Milićević:2003وزوفيتش ميل(المتكافئة قولّيا 

1 
   2-شبكة أّولّية       

 )مخبر به/ مخبر عنه(

   1-شبكة أّولّية       

 )مخبر به/ مخبر عنه(  

 )ح(
° 

 

شبكات فرعّية ثانويّة"و. من قبل شبكة أخرى

ويقتضي ذلك أن يجمع بين شبكتين فرعيّتين . الّتي يحتضن بعضها بعضا

الّشرط أو األسماء الظّروف الّدالّة على الّتالزم في العربّية

  :المبّسطة التّالية

والبّين أّن هذه القاعدة تشتغل في إنتاج 

في الّلسان العربّي ظاهرة الّتقديم والتّأخير الّداللّي القولّي بما يضاهي

أو الّشبكات اإلبالغّية الثّانويّة اإلبالغّية األّولّية، بقلب أدوار الّشبكات

وهو أمر يشير ضمنيّا إلى أنّه كما تكون للعجمات سمات تمّيزها . مستعمل الّلسان من الخطاب

بالّسيطرة اإلبالغّية، فإّن نفس الظّاهرة تلحق قسما تركيبيّا فتسم شبكته الّداللّية بالّسيطرة 

  ".القول الّشارح"على منطوق 

) Milićevićميلوزوفيتش (والمالحظ أّن 

في تقنين االنتقال من  - سنقتصر عليها في عرضنا

داللّية رابطة بين وصلتين خطابيّتين "قرينة"

ويتحّقق هذا مع الجمل القائمة على عالقات الّسبب والنّتيجة الّتي يكون فيها . المرّكب الموصوليّ 

الفاعل الّداللّي للحدث المعّبر عن الّسبب هو نفسه الفاعل الّداللّي للحدث المعّبر

الباحثة بهذه الّسلسلة من األقوال وهو ما تمثّل له 

déclaration [=(P)], ] Primaire1 

                                                

 قرينة

تمثيل داللّي مبّسط لكيفيات إعادة بناء الوسم اإلبالغّي لمنطوق: 74الّترسيمة 

المتكافئة قولّيا  -شبه" األقوال الّشارحة"

1
 )ع(

  

° 

 )ص(
° 

2 
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         [il1 s’expose à des poursuites judiciaires ] Primaire2 

   -b: [[Le contribuable1 [qui1 fait une fausse déclaration [=(P)]] Secondaire] GN 

         [s’expose [=(Q)] à des poursuites judiciaires ] GV ] Primaire. 

) SI1" (القرينة"تّم بحذف ) a131-" (القول الّشارح"انطالقا من ) b131-" (القول الّشارح"فبناء 

المحّقق ) il (وإبدال المرّكب اإلسنادّي الفرعّي بمرّكب موصولّي، وهو ما يسمح بإسقاط الّضمير 

هو تغّير " القولين الّشارحين"وما يمّيز هذا االنتقال بين ). b131-( "القول الّشارح"للفاعل الّداللّي من 

تسيطر إبالغيّا على المنطوق ) a131-" (القول الّشارح"ففي . الّشبكة المسيطرة إبالغيّا في الملفوظ

 "القول الّشارح"الّشبكة الّداللّية المسيطرة إبالغيّا في  في حين أنّ ). P(الّشبكة الّداللّية المعيّنة للّسبب 

)-b131 ( هي المعّبرة عن النّتيجة)Q .( األقوال الّشارحة"وتمثّل الباحثة لهذه القاعدة المحّققة لقيام" 

   :الّتكافؤ الّداللّي القولّي بالمشّجر الّداللّي التّالي - على عالقات شبه

  

الّداللّية نظرا لكثرتها واختالفها تحّقق معان إبالغّية مختلفة وال تذكر " القرائن"وتشير الباحثة إلى أّن 

         ويبدو لنا من خالل المدّونة أّن هذه القاعدة . من بينها إّال الّتزامن والّالحقّية والنّتيجة والّتضادّ 

       وذلك. في المنجز الّتفسيرّي من الّلسان العربيّ " األقوال الّشارحة"ثر توظيفا في بناء هي من األك

لما تتمّيز به من نظامّية واطّراد، خاّصة فيما يتعّلق بالّتراكيب الّشرطّية والّتراكيب الظّرفّية المحّققة 

  :الّنظر في العيّنة التّاليةونضرب المثل للّتحّقق من استعمال الظّاهرة في العربّية ب. للّتالزم

  

 )2خمرب عنه(

 )2هبخمرب (

 2 - شبكة أّوليّة 

 )ح(

 )س(
 )ص(

إذا (
1 ( 

 )1خمرب عنه( )1هبخمرب (

 1 - شبكة أّوليّة 

° 
° 

2 ° 

1 
° 

1 

1 

 ° )ص(

 1 - شبكة أّوليّة  )1هبخمرب (

 )2خمرب عنه(
 )س( °

 )ح(
 )2هبخمرب (

 )1خمرب عنه(

  شبكة ثانوّية

1 
° 

1 

  - شبه" األقوال الّشارحة"تمثيل داللّي لقاعدة إعادة بناء الوسم اإلبالغّي لمنطوق : 75الّترسيمة 

 )Milićević:2003ميلوزوفيتش " (حذف قرينة داللّية ودمج اإلحالة المرجعّية"المتكافئة قولّيا بـ
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  عيّنة من الّتفاسير

أعلم الّله أّن عامل الّسوء ال ينفعه تمنّيه، وال يتوالّه متولٍّ وال ينصره 

       الوعيد شامل على اعتبار األفعال من دون الّذوات، إذ الّذوات : 

  

لفظ اآلية عاّم، والكافر والمؤمن مجازى بعمله الّسوء، فأّما مجازاة الكافر فالنّار؛ ألّن كفره أوبقه، 

.".3  

  4.".فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب األليم

  .123/ الّنساء ﴾    ﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية

       ظاهرة يسمح بها الّلسان العربيّ " القرينة"وهو بمثابة ) َمنْ 

والّصياغة بهذه القاعدة ال ُتَحدُّ في العربّية بضرورة إبدال مرّكب إسنادّي 

هو نفسه في الّشرط وجوابه، كما هو األمر ) د.فا(كان الفاعل الّداللّي 

أّن الّتركيب العربّي  بل نزعم. قاعدتها) Milićevićميلوزوفيتش 

عن الكثير من عناصره البنائّية دون أن يخّل ذلك بالّداللة  

ــولعّل هذا مّما يسمه ابن جّني بـ المتكافئة  - شبه" األقوال الّشارحة"ـــف. 5"شجاعة العربّية"ـ

   وهو ما نحصره ). 131(نة الّسابقة تتوفّر فيها معطيات أشمل مّما عرضناه في المثال 

  ".عامل الّسوء ال ينفعه تمنّيه"

                                         

  

  .205ص 

): أبو الفتح عثمان(ابن جّني ". هو الحذف، والّزيادة، والّتقديم، والّتأخير، والحمل على المعنى، والّتحريف

 

  اآلية

﴿     

        ﴾ 

  .123/ الّنساء

  

أعلم الّله أّن عامل الّسوء ال ينفعه تمنّيه، وال يتوالّه متولٍّ وال ينصره ... أي ال ينفعه تمنّيه"

  1.".ناصر

: مقّدر فيه، أي) بل(عاّم و"

  2.".ال توجب ثوابا وال عقابا

لفظ اآلية عاّم، والكافر والمؤمن مجازى بعمله الّسوء، فأّما مجازاة الكافر فالنّار؛ ألّن كفره أوبقه، "

.".وأّما المؤمن فبنكبات الّدنيا

فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب األليم"

عيّنة من تفاسير اآلية: 38الجدول 

َمنْ (تبّين العيّنة أّن إسقاط اسم الّشرط 

والّصياغة بهذه القاعدة ال ُتَحدُّ في العربّية بضرورة إبدال مرّكب إسنادّي ". األقوال الّشارحة"عند صياغة 

كان الفاعل الّداللّي    فرعّي بمرّكب موصولّي في حال

ميلوزوفيتش (في الّلسان الفرنسّي اّلذي بنت عليه 

 أكثر مطاوعة من غيره وأوفر قابلّية لالستغناء

ولعّل هذا مّما يسمه ابن جّني بـ. المقصودة

نة الّسابقة تتوفّر فيها معطيات أشمل مّما عرضناه في المثال الواردة في العيّ 

  :التّالية" األقوال الّشارحة"في سلسلة 

﴿  :أ -  )132            ﴾        "

                                                
  .112ص . 2ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 1
  .528ص . 1ج ". درج الّدرر: "الجرجاني 2
  .151- 150ص . 7ج ". الجامع ألحكام القرآن: "القرطبيّ  3
ص ". تيسير الكريم الّرحمان في تفسير كالم المّنان: "الّسعدي 4
هو الحذف، والّزيادة، والّتقديم، والّتأخير، والحمل على المعنى، والّتحريفاعلم أّن معظم ذلك إنّما " 5

  .362ص . 2ج ". الخصائص"
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  ".عامل الّسوء ال يتوالّه متولٍّ "        

  ".عامل الّسوء ال ينصره ناصر"        

  "الكافر والمؤمن مجاًزى بعمله الّسوء"

وهو ما نفّصله . مختلفا عّما ذكر سابقافي هذه الّسلسلة مجرى 

تتّم إعادة صياغة المعنى ) ت - 132(و) ب - 132(و) أ

وإبدال . من الّتركيب) َمنْ (وهي اسم الّشرط " القرينة"وذلك بإسقاط 

﴿رط       ﴾  عامل الّسوء"بمرّكب اسمّي باإلضافة ."

﴿وحذف المرّكب اإلسنادّي الفرعّي المكّون لجملة الجواب     ﴾ مكافئ له،  - مع إبداله بنظير شبه

إذ ال يبدله المفّسر بمرادفات معجمّية جريديّة يسمح بها . 

                   ﴾  الّسابقة على هذه

على الّشبكة  المحافظةبهذه الكيفّية يتمّثل في " األقوال الّشارحة

﴿سواء كان " المخبر به"إذ يبقى     ﴾  الحاصل في اآلية    

      "األقوال الّشارحة"الواردة في ") ال ينصره ناصر"، "ال يتوالّه متولٍّ 

  .هو الوحدة الّداللّية المسيطرة إبالغيّا على المنطوق

" القرينة"إذ يلغى كّل من . تنتهج نهجا مغايرا" القول الّشارح

﴿والمرّكب اإلسنادّي       ﴾   المعّبر عن جملة الّشرط، ليحّل محّلهما

وهي عبارة تخرج داللة الجملة من اإلبهام واإلطالق " الكافر والمؤمن

الّداّل على كّل ذي عقل، فيصير معيّنا في أفراد ) َمنْ (

﴿لفرعّي المكّون لجملة الجواب     ﴾  مع إبداله بنظير

، اّلذي يحيل فيه متعّلق االسم "مجاًزى بعمله الّسوء"مكافئ له وهو المرّكب شبه اإلسنادّي 

                                         
 أو الّدعاء ونحوهما من المدح منها تعقيب الكالم بجملة مستقّلة متالقية له في المعنى على طريق المثل

من الّتكّلم والخطاب والغيبة بعد الّتعبير عنه بآخر منها أي بعد الّتعبير  ومنها الّتعبير عن معنى بطريق من الطّرق الّثالثة

كّشاف اصطالحات الفنون : "انويالّته.". الّثالثة، بشرط أن يكون الّتعبير الثّاني على خالف مقتضى الظّاهر

 

                     ~                :ب -       

                     ~                :ت -       

"                    ~                :ث -         

في هذه الّسلسلة مجرى " األقوال الّشارحة"إذ تجري صناعة 

أ - 132" (األقوال الّشارحة"ففي : بما يلي

وذلك بإسقاط . مكافئ دالليّا لآلية - بتركيب شبه

رط المرّكب اإلسنادّي الفرعّي الممّثل للشّ 

وحذف المرّكب اإلسنادّي الفرعّي المكّون لجملة الجواب 

ــيتأّسس على ما يصطلح عليه ب . 1"االلتفات"ــ

﴿الّلسان، بل يوّظف الّداللة اإلبالغّية    

األقوال الّشارحة"به اشتقاق  وما يتمّيز. الجملة من اآلية

إذ يبقى . المسيطرة دالليّا وعدم الّتصّرف فيها

ال يتوالّه متولٍّ "، "ال ينفعه تمنّيه("أو العبارات 

هو الوحدة الّداللّية المسيطرة إبالغيّا على المنطوق

القول الّشارح"فصياغة ) ث - 132(وأّما في المثال 

والمرّكب اإلسنادّي ) َمنْ (وهي اسم الّشرط 

الكافر والمؤمن"مرّكب بالعطف غير المباشر 

(باستعمال اسم الّشرط ) د.فا(لعدم تعّين 

لفرعّي المكّون لجملة الجواب كما حذف المرّكب اإلسنادّي ا .بصفاتهم

مكافئ له وهو المرّكب شبه اإلسنادّي  - شبه

                                                
منها تعقيب الكالم بجملة مستقّلة متالقية له في المعنى على طريق المثل... عند أهل المعاني يطلق على معان" 1

ومنها الّتعبير عن معنى بطريق من الطّرق الّثالثة... والّذّم والّتأكيد وااللتماس

الّثالثة، بشرط أن يكون الّتعبير الثّاني على خالف مقتضى الظّاهر عن ذلك المعنى بطريق آخر من الطّرق

  .251ص . 1ج ". والعلوم
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وفي هذا الّتخريج الثّاني إلمكان . إلى المرّكب اإلسنادّي المحذوف في جملة الّشرط المشتّق العامل

إذ تتحّول من الّشبكة المعّينة . نحدس تغّيرا في الّشبكة المسيطرة إبالغيّا" الّشارحالقول "صياغة 

  ".المخبر عنه"إلى شبكة  "المخبر به"ــلـ
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4.2 :مّا ا .  

الّتكافؤ الّداللّي القولّي  - كّل قواعد شبه لم يّتسع لنا المجال في هذا الفصل كي نتعّمق في عرض

، وال أمكننا أن نتعّمق في دقائقها تعّمقا  )Milićević:2003 .166-133ميلوزوفيتش (في  بآليتيه الواردتين

" القول الّشارح"على الّرغم من أهّميتها في مقاربة ظاهرة  كافيا شافيا، لكثافة ماّدة المنجز الّتفسيرّي؛

هذه القواعد لما تطرحه  لكنّنا حاولنا ما أمكن أن ندّقق مسائل تنميط. في تقنين صياغته ودورها

من إشكاليات نظريّة وإجرائّية ال تناسب في الغالب خصوصيات  )Milićevićميلوزوفيتش (اقتراحات 

عن الّنمط العاّم بالّصورة الّتي اقترحتها  لذا رأينا في بعض الحاالت ضرورة االستغناء. الّلسان العربيّ 

  ما أمكن  واجتهدنا. نبطناها من المنجز الّتفسيريّ متكافئة است - الباحثة مستعيضين عنها بتوليفات شبه

. لنا ذلك في حاالت أخرى لتطويع القواعد العاّمة المذكورة لمقّومات العربّية فيما يتعّلق بالبنى الّتركيبّية

الّتي تلمس دور المحّل اإلعرابّي الّصلب في األلسنة األجنبّية الّتي بنيت على ضوئها  خاّصة منها تلك

        إذ المحّل من الّتركيب األعجمّي يمّثل دورا أساسيّا في تعيين طبيعة الّتعالق اإلسنادّي . القواعد

في حين أّن ظاهرة اإلعراب في الّلسان العربّي تتجاوز هذه . في الّتركيب بين الفواعل المساهمة

ولذلك عّدلنا ما أمكن . ّكمه فيهالخاصّية وتفقد المحّل الّتركيبّي تمّكنه من الّتعالق اإلسنادّي الخّطّي وتح

. غير مؤثّرة تعديله من تراتب الفواعل الّداللّية في الّسياق الجملّي وتغاضينا عن سمات أخرى رأيناها

الّتكافؤ الّداللّي  - كما حّولنا معيار الّداللة على الّسببّية الفاعلّية والّسببّية غير الفاعلّية من قواعد شبه

  .محّلّي إلى المعيار اإلبالغّي اّلذي يقتضيه الّلسان العربّي بحكم طبيعته اإلعرابّيةالقولّي من المعيار ال
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3 :مّب اا .  

" الّنصّ  - نظريّة المعنى"في الّلسان العربّي في ضوء " القول الّشارح"اهتممنا في هذا الباب بأنماطّية 

الّتكافؤ الّداللّي  - قواعد شبه"و" قواعد الّتكافؤ الّداللّي القولّي التّامّ "هما  من منظور جهازين واصفين

ميلوزوفيتش (إلى عرض ما اقترحته  وعمدنا على امتداد الفصلين المكّونين للباب". القوليّ 

Milićević:2003 ( القول "في أطروحتها قصد الوقوف على أدوار القواعد المذكورة في تقنين ظاهرة

- منوال المعنى"كذلك كيفيات اشتغالها في صلب  كما تبيّـنّا . بوصفها وصفا دقيقا" الّشارح الّلغويّ 

   "قول شارح"ـــمرّكزين خاّصة على كيفيات االنتقال من بنية داللّية لـ" األقوال الّشارحة"لصياغة " الّنصّ 

  ؛ وعلى كيفيات االنتقال"الّنصّ  - منوال المعنى"إلى بنية أخرى نظير في مستوى الّتمثيل الّداللّي من 

واخترنا أن يكون . من بنية داللّية إلى بنية تركيبّية عميقة مناظرة لها في مستوى الّتمثيل الّتركيبّي العميق

نقاطه بنظرة تقييمّية نقديّة مرجعنا فيها ما نقف عليه  عرض ما أمكننا بسطه في هذا الباب مرفوقا في كلّ 

    الّتي ينتجها مفّسرو الّنّص القرآنّي " األقوال الّشارحة"في المنجز الّلسانّي العملّي الّتراثّي ممّثال في 

تبّين وقد أوصلنا هذا إلى . من مفاهيم ومن ناحية أخرى ما تحّده الّنظريّة الّنحويّة الّتراثّية. من ناحية

في الّلسان العربّي، " القول الّشارح"في مقاربتها لظاهرة ) Milićević:2003ميلوزوفيتش (حدود قواعد 

وهو األمر اّلذي دفعنا إلى نقض بعضها وتعديله حّتى يناسب خصوصيات الّلسان . وعدم كفاءتها أحيانا

ّم ذلك خاّصة فيما يتعّلق وت. أو استحداث قواعد جديدة مستوحاة من المنجز الّتفسيريّ  ؛ربيّ الع

" القول الّشارح"كي تصير أكثر كفاءة في وصف  بالقواعد الفرعّية الّتي دقّقنا بها األنماط المعروضة 

  ولئن أوصل هذا األمر إلى جملة من النّتائج ممثّلة فيما أضفناه. ومن ثّمة صياغته وفق ضوابط مطّردة

وتجويدها؛ فإنّه من الواجب التّنبيه " القول الّشارح"لصناعة  من قواعد وهي الّتي من شأنها تطوير الّنظرة

      أّوال، أّن ما ضبطناه ال يعدو أن يكون سوى ماّدة راشحة: إلى نسبيتها وذلك ألسباب عديدة منها

وضعها المفّسرون لآلي القرآنّي ذات خطاب " أقوال شارحة"عن قراءة ذاتّية لنصوص تراثّية هي 



 

 

  بامّ332 ا 

وهو الّسبب اّلذي يجعل القواعد . عن العمل الّلسانّي الّصرف ة بأصلهامخصوص ومقاصد بعيد

أّن العيّنات المرتكز عليها في استنباط  وثانيا،. المقترحة غير يقينّية وينقصها االختبار الّتطبيقّي والّتعديل

مكانيات الّلسان لما يرد في المدّونة نفسها، وبالتّالي فهي غير ممثّلة أصال إل القواعد ليست ممثّلة كفاية

. على مصداقية ما أنشأنا وكفاءته في وصف الظّاهرة العربّي األشمل، وهذا يقتضي بحثا مستقالّ للوقوف

من حيث الّتمّشي عن المنهج  في المنجز الّتراثّي يختلف" القول الّشارح"أّن ما تتمّيز به صناعة  وثالثا،

     إذ إّن الّتراث يصدر". القول الّشارح الّلغويّ "دراسة  وثوابتها في" الّنصّ  - نظريّة المعنى"المتّبع في 

وذلك بسبب تعّقد . عن نظرة تحليلّية في حين أّن الجاري به العمل في الّنظريّة يعتمد المنحى التّأليفيّ 

عرضا عند ) Milićević:2003ميلوزوفيتش (ما تشير إليه  وهو. المسألة مّما ال يسمح بالّسيطرة عليها

تعبيرا  - عن تمثيل داللّي  إّن الّتحّكم في كيفّية الّتعبير: "الّتوسعة بالّدرس/ قواعد االختزالتناولها 

وقد مثّل لنا ذلك . 1."مشكال جّديّا وهو ما ال نهتّم به هنا] يمثّل[ - "تحليليّ "في مقابل تعريف " تأليفيّا"

تطويعا، ودفعتنا مّرات أخرى  معضلة أجبرتنا في غالب األحوال على تطويع القواعد لمعطيات المنجز

     فمن ذلك ما رأيناه. الّتراثّي واالكتفاء بما يناسب منه القواعد العاّمة" القول الّشارح"إلهمال دقائق 

من االعتناء بأربع قواعد من قواعد الّتكافؤ الّداللّي القولّي التّام، فتناولناها تناوال شامال، مهملين ما بقي 

أو ما تعّمدنا إغفاله عند . قتصرنا على جمعها في فقرة واحدة تلوناها بتعليق عامّ منها وهو كثير، إذ ا

- الّتكافؤ الّداللّي القولّي، وهي المتمثّلة في القواعد العجر - تناولنا للقاعدة األخيرة من قواعد شبه

من المنجز  "ّشارحالقول ال"وما ذلك إّال ألّن . الّتي تناولنا منها وجها واحدا من وجهي القاعدة. سهمّية

الّتفسيرّي الّتراثّي ولخاصّية اإلعراب في الّلسان العربّي يفقد ظاهرة اإلبدال المحّلّي أهّميتها في الوسم 

لكّل هذا ال نزعم أّن ما قّدمناه يمّثل قوال فصال في قضّية ". المخبر به"اإلبالغّي للعنصر المقّدم وهو 

لكن تجب اإلشارة أيضا إلى أّن سمة . حتاج إلى مزيد تعّمق وتدقيقبل نراه مجّرد لبنة ت". القول الّشارح"

سمحت لنا بتدقيق قواعد " األقوال الّشارحة"لدى المفّسرين عند إنتاجهم " الّتحليل"انتحاء سمت 

كما مّكنتنا من إنتاج قواعد جديدة مستنبطة .في الّلسان العربّي في مواطن كثيرة" القول الّشارح"صناعة 

وتوزّعت ". القول الّشارح"الّتفسيرّي جّودنا بها إمكانيات الّنظريّة في مقاربة أسس صياغة  من المنجز

         الّتكافؤ الّداللّي القولّي المستنبطة  - العشرات من قواعد الّتكافؤ الّداللّي القولّي وقواعد شبه

                                                 
1 « Le contrôle de la façon d’exprimer une RSém –expression « synthétique » vs « analytique »- est un problème 

sérieux dont nous ne nous occuperons pas ici. ». Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et 

lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 129.  
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، لم يسبق "القول الّشارح"اط فمنها قواعد انتبهنا فيها إلى أنماط جديدة أو مهملة من أنم. على نوعين

- نظريّة المعنى"أن وقع تناولها فيما وصلنا وأمكننا االّطالع عليه من دراسات للمسألة في صلب 

ومنها قواعد أخرى وسمناها بالفرعّية تمّكنّا بفضلها من تدقيق بعض األنماط المعروفة وتجويد  ". الّنصّ 

  ".تحليال"و "تأليفا" "األقوال الّشارحة"كفاءتها في صياغة 

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

ّب اا  

  

ّطرح" أّل ار "ا  ّيّب اا  

ّا ا – ّا  ّا او – ّا  

 اّدة واة



 

 

ّ  باّ337 ا 

  

  

  

  

0 :ّب اا ّ:  

في المنجز الّتفسيرّي من منظور " القول الّشارح"نهتّم في هذا الباب من البحث بالّنظر في أنماطّية 

      كما ترّسخ بعضها   وقواعد الّتكافؤ البالغّي سواء في ذلك المجّردة منهاقواعد الّتكافؤ اإلبالغّي 

  ويتّم ذلك بالعمل . أو المنجزة كما تكشف عنها مدّونة الّتفسير" الّنصّ  - نظريّة المعنى"في صلب 

خاّصة  البالغّية ومكّوناتها - تتمّثل األولى في تناول إشكاليات الّشبكة اإلبالغّية: على إجالء مسألتين

    وتتمّثل الثّانية في عرض ما توّصلت . منها مقولة الّسيطرة اإلبالغّية أو البالغّية على تمثيل داللّي ما

 بناء" األقوال الّشارحة"من قواعد تنظّم كيفيات صناعة " الّنصّ  - نظريّة المعنى"إليه الّدراسات في صلب 

ونعتمد في كّل ذلك . الّتكافؤ - الّتكافؤ التّاّم وشبه: ماعلى الّتكافؤ اإلبالغّي والّتكافؤ البالغّي بنوعيه

ولمقاربة مسألتي هذا الباب نعمد . من خاللها ما وصلنا وأمكننا االّطالع عليه على مقاربة نقديّة نمّحص

   "القول الّشارح"في الفصل األّول منه إلى تناول أهّم المفاهيم اإلبالغّية وأدوارها في وصف ظاهرة 

ثّم نثّني بعرض أهّم ما يتعّلق بقواعد انتخاب العجرات المسيطرة ). Mel’čuk:2001ملتشوك ( كما يراها

          ونضيف) Polguère:1990بولغار (من اقتراحات  فننقد ما وصلنا. إبالغيّا على تمثيل داللّي ما

لها ما يمكن استنباطه من أشكال جديدة مسكوت عنها في الّدراسات الّتي وصلتنا، وينطق بها المنجز 

أّما فيما يتعّلق بالفصل الثّاني من هذا الباب فنخّصصه . الّتفسيرّي، سيما ما تعّلق منها بالبنية البالغّية

" المخبر عنه"كّل من    ويعات تنضيدلدراسة أهّم أشكال تمظهر البنية المنطقّية للملفوظ ممثّلة في تن

القائم على قواعد الّتكافؤ اإلبالغّي وقواعد " القول الّشارح"كما نعرض أهّم قواعد إنتاج ". المخبر به"و

التكافؤ اإلبالغّي، مطّعمين ما وصلنا من الّدراسات المخّصصة لهذه الظّاهرة بما يرشح عنه  - شبه

وغايتنا من ذلك تعديل . ما تقع اإلشارة إليه نظريّا ويهمل تطبيقا لباالمنجز الّتفسيرّي من وسم بالغّي غا

   أو تعديل الّنظرة لكيفيات اشتغالها ؛ صوصيات الّلسان العربّي من ناحيةبعض القواعد بما يناسب خ

في الّلسان نظرا الختالف أسس اإلعراب العربّي عن أسس اإلعراب في بعض األلسن األعجمّية القائمة 



 

 

ّ  باّ338 ا 

وأّما الفصل الثّالث فنرصد فيه أهّم أنماط . محلّّية الّصلبة الّتي مثّلت مجال استنباط تلك القواعدعلى ال

االسمّية المتحّققة في المنجز الّلسانّي العربّي، ونبّين األنظمة المنتجة للّداللة المسّيرة " القول الّشارح"

     الفعلّية المنجزة " القول الّشارح"أنماط ثّم نوكل للفصل األخير من هذا الباب مهّمة تناول أهّم . له

  .مع ضبط آليات إنتاجها الّداللة

  

  



 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 ا اّول. 1

  

ّا ا ّدة -  أّا ّا  

  ".ال اّرح" وأدوار  و ظة
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  .ّ ا اّول: 0.1

في مقاربة " الّنصّ  - نظريّة المعنى"الّتي توظّفها " اإلبالغّية"نروم في هذا الفصل تحديد أهّم المفاهيم 

في أنماط  فنعمل في الفقرة األولى على الّنظر. المفاهيم البالغّية المتلّبسة بها ، وتمييز"القول الّشارح"

اإلبالغّي ودورها في تعيين خصائص الملفوظ، مقتصرين في ذلك على تحديد  - المكّون الّدالليّ 

نجز في م ثّم نعمد إلى عرض ما استقرّ . في ضوء الموروث الّلسانّي العربيّ  المفاهيم العاّمة، ومناقشتها

سواء ما تعّلق منها بحّيز " األقوال الّشارحة"من آليات إبالغّية مسؤولة عن إنتاج " الّنصّ  - نظريّة المعنى"

     1"العجرة المسيطرة إبالغيّا"وهي من قبيل مفهوم . الّتمثيل الّداللّي أو حّيز الّتمثيل الّتركيبّي العميق

. إشارات عرضّية عند تناولنا لقضايا الّتمثيل الّدالليّ  الّتي أشرنا لها في الباب الثّاني من هذا البحث

وأيضا قواعد ". القول الّشارح"ــلـالواسمة بالبنية اإلبالغّية " العجمة المسيطرة دالليّا"وكذلك مسألة عالقة 

  وبالمثل تعيين اإلمكانيات المنطقّية الّتي يمكن أن يتشّكل بها كلّ ". العجرة المسيطرة إبالغيّا"اختيار 

ــلـفي البنية الّتركيبّية العميقة  "المخبر به"و" المخبر عنه"من          كما نبسط القول". القول الّشارح"ـ

- نظريّة المعنى"بما استقّر في الّدرس الّلسانّي من منظور  البالغّي معّرفين - في قواعد الّتكافؤ اإلبالغيّ 

         . إمكانيات يسمح بها الّلسان الطّبيعيّ  محاولين قدر اإلمكان إضافة ما وقع إغفاله من" الّنصّ 

 وبما أّن هذه المسألة يطغى عليها الخلط في المنجز الّنظرّي المعتمد، إذ ال يفصل غالب الّدارسين 

على أعمالهم بين حدود اإلبالغ بما هو مجّرد اقتصار على تمرير المعنى المقصود  مّمن أمكننا االّطالع

وما يرافقه من تأشير المتكّلم لمقاصده  ممثّلة للجانب الفّنّي في الّصياغةوحدود البالغة بما هي 

ورأينا أن نستعمل  .الّتقييمّية، رأينا أن ندمج الـمكّونين عند تـمثيلنا للبنى الّداللّية أو الّتركيبّية العميقة

   وأّال نفّرق بينهما . لواحدةعلى الظّاهرتين في القاعدة ا للّداللة" البالغيّ  - الّتكافؤ اإلبالغيّ : "العبارة

" الّنصّ  - نظريّة المعنى"في  وذلك تماشيا مع ما استقّر تداوله. إّال إن كان الّتفريق ضروريّا في الّتسمية

                                                 
1
 Nœud sémantique dominant. 
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إذ ال نرى من المناسب إعادة االشتغال على نفس البنى . من ناحية، وإرادة اختصار من ناحية ثانية

  .يمكن أن ندمج فيه تناول الظّاهرتين اإلبالغّية والبالغّية مجتمعتينفي الوقت اّلذي " القولّية الّشارحة"
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1.1 :ّّن اّا أ  - ّا وا ّا.  

القول "لظاهرة الّتكافؤ الجملّي المعتمد على " الّنصّ  - نظريّة المعنى"مّما يلفت الّنظر في تناول 

بل نرى  .اّلذي يصاغ ببنى إبالغّية أنّها تمزج بين الّسمات اإلبالغّية الّصرف والّسمات البالغّية" الّشارح

من الّلسان " القول الّشارح"أّن أغلب ما تنسبه الّنظريّة للجانب اإلبالغّي في تحديدها لمقّومات إنتاج 

            ولعّل حكمنا هذا راجع . ّدرس البالغيّ في الّلسان العربّي من صلب ال يبدو عند الّنظر إليه

ــإلى ما يصطلح عليه في الّتراث الّلسانّي العربّي بـ بما هو مفهوم يسّير اختيارات  "مقتضى الحال"ـ

- نظريّة المعنى"إذ إّن ما يـُتَبَـيَُّن من مفاهيم . في تحليله المنطوقَ  المتكّلم في إنشاء الوجود ويتحّكم

مقتضى "من البنية الّداللّية، يقوم على خاّصّية  امقاربتها للمكّون اإلبالغّي باعتباره يـَُعدُّ جزءفي  "الّنصّ 

وهو ما نقف عليه في تعريف . بالفهم الّتراثّي، وما يجري في ذهن المتكّلم آناء صناعة المنطوق" الحال

الّنّص تهدف  - ملة في نظريّة المعنىالبنية الّداللّية المستع: "للبنية الّداللّية) Mel’čuk:2001ملتشوك (

وبعبارة أخرى . كانت درجة ترادفها من األقوال مهما  حصريّا إلى تمثيل المعنى القولّي أو المقامّي لعائلة

ويتضّمن المقام بالطّبع . (حالة شؤون في كون واقعّي أو متخّيل - فإّن البنية الّداللّية تعكس مقاما 

   من البنية الّداللّية،  ايمكن أن تكون جزء] الّتي. [ومشاعره، ومقاصده، إلخالمتكّلم، وبالتّالي آراءه، 

          واألهّم من ذلك أّن البنية الّداللّية تعكس المقامات كما تعكس .) إن كان يريد الحديث عنها

ملتشوك (ويقّسم . 1."بقضايا منطقّية] عنه[وهذا الّنمط من المعنى يكون جاهزا للّتعبير . في المنطوق

                                                 
1 « The semantic structure used in MTT is aimed at representing exclusively PROPOSITIONAL, or 

SITUATIONAL, meaning of a family of more or less synonymous utterances. In other words, a SemS mirrors 

a situation – a state of affairs in the real or an imaginary world. (a situation includes of course the Speaker, so 

that the Speaker’s opinions, feelings, intentions, etc. can be part of the SemS, if he wants to talk of them.) Most 

importantly, a SemS mirrors situations AS THEY ARE REFLECTED IN SPEECH. This type of meaning is 

readily expressed by logical propositions. ». Igor Mel’čuk: «Communicative Organisation in Natural Language: 

the semantic-communicative structure of sentences». Studies in language companion series. Observatory of 

Meaning-Text Linguistics. John Benjamins B.V. 2001. p 4. 
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Mel’čuk:2001 (من قبيل الثّنائّية، 1المكّون اإلبالغّي إلى ثمانية أنماط أساسّية قائمة على المتضاّدات :

/ غير مؤّكد، مفترض/ خلفّية، مؤّكد/ غير مبأّر، واجهة/ ، مبأّر3مستفاد/ 2مخبر به، معروف/ مخبر عنه(

في الجدول  ونجمل هذه األنماط الثّمانية). تكّلميّ  - ال/ غير مدمج، تكّلميّ / غير مفترض، مدمج

 :التّالي

  في اصطالح الّنمط اإلبالغيّ 

  )Mel’čuk:2001ملتشوك (

  العربيّ  المقابل

  للمصطلح المقترح

  

  داللته

Thematicity من حيث  المقصود بالمصطلح هو تعيين البعد اإلبالغّي للملفوظ  4الخبر

وكذلك من حيث وسمه . ترّكبه الّصناعّي من مخبر عنه ومخبر به

ال يتصّور  وإذ قد عرفت أنّه":اصلّيا يبيّنه الجرجاني بما يليوسما تو 

الخبر إّال فيما بين شيئين مخبر به ومخبر عنه، فينبغي أن يعلم أنّه 

كما ال يتصّور أن يكون   إلى ثالث، وذلك أنّه يحتاج من بعد هذين

يتصّور أن يكون ال  حّتى يكون مخبر به ومخبر عنه، كذلك ههنا خبر

من جهته، ويكون له  ّتى يكون له مخبر يصدر عنه ويحصلخبر ح

  . 5."نسبة إليه، وتعود التّبعة فيه عليه

                                                 
1
 Oppositions. 

) Mel’čuk: 2001(اّلذي يوظّفه " givenness "في تعريب المصطلح األعجمّي " المعطى"عوضا عن لفظة " المعروف"اخترنا المصطلح الّتراثّي   2

اعلم أّن خبر المبتدإ هو الجزء المستفاد اّلذي يستفيده الّسامع، : "ويرد هذا المصطلح الّتراثّي على لسان ابن يعيش في قوله الّتالي. تأصيليّ لسبب 

فالّصدق والكذب  ،"عبد الّله منطلق: "أّن به يقع الّتصديق والّتكذيب؛ أال ترى أّنك إذا قلت واّلذي يدّل على ذلك. كالما تاّما   ويصير مع المبتدإ

إليه الخبر اّلذي هو  إنّما وقعا في انطالق عبد الّله، ال في عبد الّله، ألّن الفائدة في انطالقه، وإنّما ذكرت عبد الّله، وهو معروف عند الّسامع، لتسند

  .227ص . 1ج". شرح المفّصل: "ابن يعيش.". االنطالق
       وهو. في الّنظريّة الّنحويّة العربّية نظرا الستقراره" الجديد"عوضا عن إمكانيات أخرى من قبيل  "المستفاد"اخترنا استعمال المصطلح الّتراثّي   3

ونذكر على سبيل المثال الّزّجاجّي من القرن الّرابع، وشارح جمله ابن عصفور . ما يستعمله أغلب الّنحاة المتأّخرين منهم خاّصة في تعريفهم الخبر

، فإّن المستفاد من هذه الجملة إنّما "زيد قائم: "الخبر هو الجزء المستفاد من الجملة، وذلك أّنك إذا قلت: "هما الخبرمن القرن الّسابع في حدّ 

  .322ص . 1ج" شرح جمل الّزّجاجيّ : "ابن عصفور.". هو اإلخبار عن زيد بالقائم
         عوضا " Thematicity "متمّثال في العبارة األعجمّية) Mel’čuk: 2001(مرادفا لمصطلح " الخبر"اخترنا استعمال المصطلح الّتراثّي  4

        ّتراث الّلسانّي العربّي كما يردوذلك نظرا الستقرار داللة المصطلح في ال. ، ألسباب تأصيلّية"الّتيممة"عن اختيارات أخرى ممكنة من قبيل 

عبد القاهر ". في الّنفوس أنّه ال يكون خبر حّتى يكون مخبر به ومخبر عنه من الثّابت في العقول والقائم: "على لسان عبد القاهر الجرجانيّ 

  .337ص ". دالئل اإلعجاز: "الجرجانيّ 
  .337ص ". دالئل اإلعجاز: "عبد القاهر الجرجانيّ   5
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givenness  تانيار (يعّين المصطلح الفواعل المساهمة في تركيب القضّية بمفهوم   المعروف

Tesnière (المحتّلة لحّيز المسند إليه والّتي يخبر القول عنها.   

   أي العنصر من الجملة اّلذي يحمل المعلومة المؤّكدة أو المعطاة

في الغالب المسند إليه  ويقصد به. أو المشتركة بين المتكّلم والمتقّبل

 ويشمل هذا الّنمط. من الّتركيب بما هو معلوم لدى طرفي الخطاب

الّتي ) جديد/معطى(الثّنائّية المتضاّدة " الّنصّ  - نظريّة المعنى"في 

  ).مستفاد/معروف(قابلها االصطالح الّتراثّي ي

Focalization  هو الجزء من الّتركيب اّلذي يعنى المتكّلم بإبرازه على اعتبار أنّه   التّبئير

. حامل للمعلومة الجديدة أو األهّم الّتي يحرص على تبليغها للمتقّبل

ــما يناظر االصطالح الّتراثّي العربّي الموسوم بـ وهو ". واالهتمام العناية"ـ

/ مبأّر(الثّنائّية المتضاّدة " الّنصّ - نظريّة المعنى"في  ويشمل هذا الّنمط

  .)غير مبأّر

Perspective  المنظور  

  

مصطلح يقصد به تعيين العنصر من الجملة اّلذي يمّثل واجهة 

   وهو ما يعّبر عنه بالمخبر عنه والمخبر به األساسيان، . الخطاب

. تحتويه الجملة من مخبر عنه ومخبر به فرعيّ أن  في مقابل ما يمكن

من أكثر من مخبر عنه  وذلك في حالة الجمل المرّكبة الّتي تتكّون

. ومخبر به حسب عدد المرّكبات اإلسناديّة الّداخلة في الّتركيب

ويمكن أن يظهر ذلك أيضا في الّلسان العربّي بمعان نحويّة من قبيل 

ة المقول تقتضي أن يكون العنصر إّن هندس حيث. الحصر واالستثناء

. المحصور أو العنصر المستثنى محتالّ لواجهة الخطاب، حاجبا لغيره

  كما تظهر في بعض الوظائف الّنحويّة من قبيل األحوال المتداخلة

: لآلية" قوله الّشارح"في   أو المتعاقبة على حّد عبارة الّزمخشرّي 

﴿                       ﴾ األحزاب /

الثّنائّية " الّنصّ  - نظريّة المعنى"في  ويشمل هذا الّنمط. 25.1

  ).خلفّية/ واجهة(المتضاّدة 

                                                 
1 "﴿       ﴾ األحزاب﴿﴾ غير ظافرين وهما حاالن بتداخل، أو تعاقب ويجوز أن تكون الثّانية بيانا لألولى... مغيظين     

  .853ص . 21ج " الكّشاف: "الّزمخشريّ .". أو استئنافا
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Emphasis  التّأكيد  

  

مصطلح يراد به تحديد كيفيات التّأكيد للملفوظ تأكيدا إبالغيّا، سواء  

ظواهر يسمح بها الّلسان ويعتمد فيه على . كان كتابة أو نطقا

أو عبارة تكرارا خطّيّا عند     الطّبيعّي من قبيل تكرار حرف أو مفردة

    أو يستعمل فيه التّنصيص الّنطقّي عند التّلّفظ  تركيب الجملة،

على حرف أو مقطع أو مفردة أو عبارة بما يمكن أن نعّبر عنه 

الثّنائّية " الّنصّ  - نظريّة المعنى"في  ويشمل هذا الّنمط. بالتّنغيم

  ).غير مؤّكد/ مؤّكد(المتضاّدة 

Presupposedness  في سياق الحال  مصطلح يراد به ما تقتضيه داللة المنطوق  االقتضاء

) س: "(بالّتعريف التّالي )Mel’čuk: 2001( وهو ما يحّده. المصاحب

 استفهم أو نفى أو المتكّلم أثبت إذا وفقط إذا )س–(مقتضاة في 

 يناقض أن دون) س(نفي  مّرة كلّ  في يمكنه ال فإنّه ،)س(عن 

الثّنائّية " الّنصّ  - نظريّة المعنى"في  ويشمل هذا الّنمط 1."نفسه

  ).غير المقتضى/المقتضى(المتضاّدة 

Unitariness  مصطلح يقصد به تعيين ثنائّية منطوق القول ومقتضياته المفترضة   الّدمج  

        ويظهر ذلك خاّصة. اإلدماجمن حيث الّتفكيك الّداللّي أو 

لها داللّيا عند  كّلم للعجمة أو العبارة المكافئةفي اختيارات المت

أو مكافئها المتمّثل  من قبيل استعمال صيغة فعلّية. إنشائه المنطوق

ويشمل . في فعل عماد ملحق بالمصدر المشتّق من نفس جذر الفعل

غير /مدمج(لثّنائّية المتضاّدة ا" الّنصّ - نظريّة المعنى"هذا الّنمط في 

  )مدمج

Locutionality  مصطلح يقصد به الكيفّية الّتي يختارها المتكّلم لتنظيم منطوقه  الّتكّلمّية .

الثّنائّية المتضاّدة " الّنصّ  - نظريّة المعنى"ويشمل هذا الّنمط في 

  ).تكّلميّ  - ال /تكّلميّ (

  )ukčMel’:2001ملتشوك (أنماط المكّون اإلبالغّي : 39الجدول 

                                                 
1
 « (σ) is presupposed in (S) if and only if every time the speaker affirms, negates or questions (S), he cannot 

negate (σ) without contradicting himself. ». Igor Mel’čuk: «Communicative Organisation in Natural Language: 

the semantic-communicative structure of sentences». Studies in language companion series. Observatory of 

Meaning-Text Linguistics. John Benjamins B.V. 2001. p 218. 
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  ال يعّد إّال الّنمطين األّول والثّاني ) Mel’čuk:2001ملتشوك (وتجدر المالحظة في هذا المقام أّن 

: في ذلك يقول. ويعتبر أّن سائر األنماط الباقية هي اختياريّة. من أنماط المكّون اإلبالغّي ضروريين

اإلبالغّية السّتة الباقية من القائمة، بصورة عاّمة، اختياريّة، بمعنى أنّه في بعض األلسن ال يُحتاج األنماط "

إن قّرر المتكّلم ] واجبة الّتعيين[إلى تعيين قيم هذه األنماط في بنية داللّية منطلق، ولكّنها 

       .الخطاب الّتفسيرّي الّتراثيّ  في ويبدو لنا أّن األنماط الثّمانية تكتسي نفس األهّمّية. 1."استعمالها

            إذ يهتّم المفّسر غالبا بكّل هذه األنماط في محاولة حصر دالالت المعنى المنطلق المتمّثل

واّلذي . اّلذي يسم العمل الّتفسيريّ " الّتحليليّ "ولعّل هذا األمر يعود إلى الّتمّشي . في المنطوق القرآنيّ 

ئص اإلبالغّية للجملة عينها من حيث هندستها الّتركيبّية بتسليط علوم الوسائل يقتضي الّنظر في الخصا

عليها لتفكيك بنيتها من ناحية، ويقتضي كذلك من ناحية ثانية الّنظر في معنى الجملة ذاتها من حيث 

        ّي ففي الّلسان العرب. هندستها الّداللّية بتسليط علوم المقاصد عليها قصد تفكيك بنائها الّدالليّ 

قد تختلف مسألة وسم نمط إبالغّي بسمة الّضرورة أو سمة االختيار من خالل دوره في وظيفة البنية 

اإلبالغّية تعّين  - البنية الّداللّية:"بما يلي )Mel’čuk:2001ملتشوك (اإلبالغّية الّتي يحّددها  - الّداللّية

من تعيينها للخصائص اإلبالغّية للجملة  الخصائص اإلبالغّية لمعنى الجملة المراد تركيبها أكثر

ملتشوك (ضروريّة عند " المعروف"و" الخبر"فإن كانت األنماط اإلبالغّية من قبيل . 2."نفسها

Mel’čuk:2001 ( لتعيين الخصائص اإلبالغّية لمعنى الجملة وسائر األنماط غير ضروريّة، فإّن هذا الّتمّثل

وهو ما نعّده . الّصناعّي الّنحوّي ومعناها اإلبالغّي اّلذي تنجزهيرى فصال بين الجملة من حيث تركيبها 

إذ ال يمكن الفصل بين المقول وداللته إّال فصال منهجيّا تقتضيه  .تمّثال مجانبا لواقع الّلسان الطّبيعيّ 

        يّةوبناء على هذا نرى أّن كّل األنماط الثّمانية على نفس الّدرجة من األهمّ . البيداغوجيا الّتعليمّية

وهو ما يسمح أيضا في رأينا بتعليل ظاهرة . في تعيين الخصائص اإلبالغّية للمنطوق تركيبا وداللة

     فقد يهمل الواحد نمطا  .االختالف الّنسبّي فيما بين المفّسرين عند تناولهم المعنى الواحد المنطلق

                                                 
1 « The last six comm-categories on the list are, generally speaking, optional, in the sense that in some 

languages, in an initial SemS the values of these categories need not be explicitly specified – but might, if the 

Speaker decides to use them. ». Igor Mel’čuk: «Communicative Organisation in Natural Language: the 

semantic-communicative structure of sentences». Studies in language companion series. Observatory of 

Meaning-Text Linguistics. John Benjamins B.V. 2001. p 52. 
2
 « The Sem-CommS specifies the communicative properties of the MEANING of the sentence to be 

synthesized rather than the communicative properties of the sentence itself.». Igor Mel’čuk: «Communicative 

Organisation in Natural Language: the semantic-communicative structure of sentences». Studies in language 

companion series. Observatory of Meaning-Text Linguistics. John Benjamins B.V. 2001. p 22. 
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 الجملة اإلبالغّي ويرّكز مفّسر آخر فينصّب عمل مفّسر على معنى . أو أكثر مّما ينّصص عليه غيره

وفي ذلك نوع . على خصائص بنائها الّتركيبّي اإلبالغّية؛ ويرى ثالث االهتمام بالوسم البالغّي ودالالته

. من ناحية ثانية" األقوال الّشارحة"من ناحية، وتوسيع لمجال إنتاج  من الّتوسعة في تناول مسائل التّأويل

قسمين كبيرين نعتبرهما على نفس الّدرجة من األهّمّية الّتي تحّدد بمقتضاها وبذلك نقّسم هذه األنماط 

من البنية  في تكييف الـخطاب تكـييفا بالغيّا وضبط معالم االنتقال اإلبالغّية - وظائف البنية الّداللّية

الخصائص الّداللّية أّما القسم األّول فيحصر  .الّداللّية للملفوظ إلى البنى الّتركيبّية العميقة الممكنة له

عند  الموظّفة في صناعة المعنى كما يتصّوره منشئ الكالم ويرى فيه محّققا لمقاصده من الخطاب

وكذلك البعد االقتضائّي " المخبر عنه"و" المخبر به"ويشمل كالّ من مكّوني البنية المنطقّية أي . التّأليف

      ئص الّتركيبّية الّتي تفرضها الّصناعة عند االنتقالوأّما القسم الثّاني فيشمل الخصا. والبعد الّتكّلميّ 

وهو ما يجعل من اختيار مستعمل . من بنية داللّية إلى نظيرتها الّتركيبّية الخاضعة لقوانين الّنحو ومعانيه

شائه الّلسان البنية الّتركيبّية وكيفّية تنضيد عناصرها تنضيدا طبوغرافيّا معّبرا عّما حّدده من مقاصد عند إن

ويدخل تحت طائلة الخصائص الّتركيبّية األبعاد اإلبالغّية من قبيل التّبئير والمنظور والتّأكيد . الكالم

  :ونمثّل لهذا بالّترسيمة التّالية. والّدمج

  

  

  

) Mel’čuk:2001ملتشوك (فالقسم األّول من الّترسيمة اّلذي رأينا أنّه يجمع أربعة أنماط من أنماط 

إذ ال يخضع في واقع . أي االكتفاء بالّتمثيل الّداللّي للملفوظ. اإلبالغّية يتعّلق بتخصيص معنى الجملة

بل يقحم كذلك الجوانب الّذاتيّة . الّنحو الّصناعّية الّضروريّة وحدهاالّلسان خضوعا صارما لضوابط 

أي عناصر البنية البالغّية بما هي معان مقامّية تحيل إلى آراء . الخاّصة بالمتكّلم في صناعته الخطاب

 حسب ما استقرّ " بما هو حقيقة عقلّية اإلسناد"وبعبارة أخرى هو من قبيل . المتكّلم ومشاعره ومقاصده

 اإلبالغّية وأنماطها -بيان أقسام البنية الّداللّية: 76الّترسيمة 

 اإلبالغّية - البنية الّداللّية

 يبّين خصائص الجملة نفسها خصائص معنى الجملةيبّين 

 الخصائص الّتركيبّية: 2قسم  الخصائص الّداللّية: 1قسم 

 الّتكّلمّية الّدمج الّتأكيد المنظور االقتضاء الّتبئير المعروف الخبر
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   . 1."في محّله إّن تسمية اإلسناد حقيقة عقلّية إنّما هي باعتبار أنّه ثابت" :في الّتراث الّلسانّي العربيّ 

وهما حّيزان مستقّران " مخبرا به"و" مخبرا عنه"أي إّن بناء الملفوظ في أبسط تركيب مجّرد له يقتضي 

ما أسميناه  وهو. وظ ويتحّكمان في إنشائهأي هما محّالن مجّردان يسّيران الملف. حقيقة عقلّية بالوضع

والمحتوي على مقاصد العامل األّول ... حّيز اإلسناد المحض المحتضن للمعاني"ــفي بحث سابق بـ

إلى اعتبار  )Mel’čuk:2001ملتشوك (ولعّل في هذه القراءة يكمن الّسبب اّلذي دفع . 2"وهو المتكّلم

  .اإلبالغّية ضروريين خالفا لسائر األنماط - نية الّداللّيةالّنمطين األّول والثّاني من أنماط الب

األربعة االختياريّة ) Mel’čuk:2001ملتشوك (وأّما القسم الثّاني من الّترسيمة اّلذي جمعنا فيه أنماط 

       يماهي  - "اإلبالغّية - البنية الّداللّية"وهو ما نعّده أقرب إلى الخصائص الّتركيبّية لوظائف - الباقية 

ليس : "اّلذي يعّرفه بما يلي" الّنظم"ما يصطلح عليه الجرجانّي في الّتراث الّلسانّي العربّي بمصطلح 

     الّنظم شيئا إّال توّخي معاني الّنحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكلم، وأّنك قد تبيّنت 

ى ال تراد فيها في جملة أو تفصيل، خرجت الكلم أنّه إذا رفع معاني الّنحو وأحكامه مّما بين الكلم حتّ 

من الّشعر والفصل من النّثر عن أن يكون لكونها في مواضعها  المنطوق ببعضها في أثر بعض في البيت

فأنماط من مثل التّبئير والمنظور والتّأكيد والّدمج تبدو في نظرنا . 3."الّتي وضعت فيها موجب ومقتضى

إذ هي مؤّشرات داللّية منتمية لنحو المعاني يستعملها المتكّلم في إنشائه  .ألصق بالّصناعة الّنحويّة

في تعيين المعاني الّتركيبّية للجملة  اإلبالغّية - وبذلك تتمّثل وظيفتها الّداللّية. للكالم استعماال قاصدا

 اإلسناد"اط هي بمثابة أي إّن هذه األنم. وهو من قبيل الّصناعة الفنّـّية البانية للكالم بناء بالغيّا. نفسها

: على لسان الّتفتازانّي بالعبارات التّالية حسب اصطالح الّتراث الّلسانّي العربّي اّلذي يرد" بما هو مجاز

. إّن تسمية اإلسناد حقيقة عقلّية إنّما هي باعتبار أنّه ثابت في محّله، ومجازا باعتبار أنّه متجاوز إيّاه"

إلى كلمة شيء، يحصل بقصد المتكّلم، دون  ألّن إسناد كلمة. ضعوالحاكم بذلك هو العقل دون الو 

فاإلسناد ينسب إلى العقل بال واسطة، والكالم ينسب إليه باعتبار أّن إسناده منسوب ... واضع الّلغة

إذ هي من قبيل . لهذه األنماط اختياريّة) Mel’čuk :2001ملتشوك (ومن هذا الباب نفهم جعل . 4."إليه

كّلها    وفي كّل األحوال نرى أّن هذه األنماط مجتمعة ضروريّة. إنشاء المتكّلم كالمهالّصناعة في 
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لتفكيك الخطاب الّتفسيرّي، ومتنافذة في تخصيصها لسمات الملفوظ اإلبالغّية سواء اعتبرت عند 

غّي كما نعّدها سمات جامعة بين البعد اإلبالغّي للملفوظ ووسمه البال. أو اختياريّة البعض ضروريّة

وبناء على ذلك نرى أّن البنية الّدالليّة . القاصد بحكم اختيار منشئ الكالم لتنضيده تنضيدا مخصوصا

  :ال تنفّك من قيامها على أربعة روافد متعاضدة نحصرها في الّترسيمة التّالية

  

وفق قواعد الّتكافؤ " األقوال الّشارحة"وبناء على هذا الّتصّور نشّرع لقرننا عند تناول كيفيات صياغة 

وذلك بسبب تنافذهما . الّتكافؤ مجّردة كانت أو منجزة بين البنيتين اإلبالغّية والبالغّية - وقواعد شبه

نظريّة "إجرائيّا واضح المعالم في الّلسان العربّي إذا ما اعتمدنا ضوابط وعسر الفصل بينهما فصال 

  .اإلبالغيّ  - في تعيين أنماط المكّون الّدالليّ " الّنصّ  - المعنى

2.1 :  "ّة إة اا "اّا و.  

اللّي، عجرات داللّية مسيطرة عيّـنّا في فصلي الباب الثّاني من هذا البحث، عند تحديدنا للّتمثيل الدّ 

تنّص على تسطير العجرة المقصودة عند " الّنصّ  - نظريّة المعنى"وذكرنا أّن . إبالغيّا في أكثر من مثال

       ويجدر بنا في هذه المرحلة من البحث . واقتصر تناولنا لهذه المسألة على ذلك. الّتمثيل الّدالليّ 

- نظريّة المعنى"فمن الثّابت في أدبيّات ". القول الّشارح"ي صناعة ف أن نتقّصى دقائقها، مبرزين دورها

       أّن العجرة المسيطرة دالليّا تضطلع بدور أساسّي في تحقيق االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ " الّنصّ 

مسيطرة إذ إّن تعيينها يحّدد بؤرة الملفوظ، من خالل ما تنشئه العجرة ال .إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق

ويمّثل . بين سائر العجرات المكّونة للملفوظ 2"الّتعالقات اإلبالغّية"تحكم  1"تراتبّية"إبالغيّا من 

      على ملفوظ ما، حّال عمليّا لضبط أسس االنتقال" العجرة المسيطرة دالليّا"االشتغال على تحديد 

                                                 
1
 Hiérarchie. 

2
 Dépendances communicatives. 

 مكّونات البنية الّداللّية: 77الّترسيمة 

 البنية الّداللّية

 بنية بالغّية

 بنية إبالغّية

 بنية إحالّية بنية مرجعّية
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الّتركيبّي العميق الموسوم بنظاميته الخاضعة من الّتمثيل الّداللّي الموسوم بعدم الّنظامّية إلى الّتمثيل 

  .لقوانين اإلسناد الّتركيبّي العميق

وبما أّن الّتراتبّية غير واضحة المعالم في الّتمثيل الّداللّي، وبسبب أّن الّتمثيل الّتركيبّي العميق اّلذي 

 1"إرهاصات"من الّضرورّي تعيين يحكمه الّتراتب الّتركيبّي الّصناعّي ممّثال في قواعد الّنحو العميق، فإنّه 

الّتراتب الكامنة في الّتمثيل الّداللّي وفق أنماطّية دقيقة القوانين تمّكن من تيسير االنتقال إلى الّتمثيل 

في أطروحته من خالل تقّصيه لمعالم العجمة ) Polguère:1990بولغار (وهوما يفّصله . الّتركيبّي العميق

ــبذلك مفهوما جديدا اصطلح عليه بالمسيطرة دالليّا، ناسجا      :يقول في ذلك. 2"الّتراتب اإلبالغيّ "ــ

في الّتمثيل الّتركيبّي العميق، كّل العجرات هي متعالقات مباشرة لعجرة واحدة وكّل الّتراتبّية الّتركيبيّة "

ل داللّي وتمثيل ولعقد الّصلة بين تمثي. المشّجر الّتركيبيّ ) أو جذر(رأس : خاضعة لعجرة واحدة مفردة

تركيبّي عميق، نقترح نظاما يمّكن في المستوى الّداللّي من إقحام الّتراتبّية الّتي هي نوع من اإلرهاص 

وإلجالء هتين المسألتين . 3."ما أسميناه بالّتراتب اإلبالغيّ  وهو: بالّتراتبّية الّتركيبّية الّتي نسعى لبنائها

      أهّم إشكاليات العجرة المسيطرة إبالغيّا والّتراتب اإلبالغيّ  في الفقرتين التّاليتين على بسط نعمل

  .في صلب البنية اإلبالغّية، محاولين قدر اإلمكان تطبيق ذلك على عيّنات من المنجز الّتفسيريّ 

1.2.1 : "ّة إة اا."  

العجرة المسيطرة لتمثيل : "يلي مفهوم العجرة المسيطرة دالليّا بما) Polguère:1990بولغار (يحّد 

وبعبارة . داللّي مختزل هي العجرة الوحيدة لهذا الّتمثيل الّتي تسيطر إبالغيّا على كّل العجرات األخرى

    والجاري به العمل . 4."مغايرة، هي العجرة الّداللّية الوحيدة الّتي ال تخضع إبالغيّا ألّي عجرة أخرى

                                                 
1
 Prémonitions. 

2
 Hiérarchie communicative. 

3 « Dans une RSyntP, tous les nœuds sont des dépendants directs d’un seul nœud et toute la hiérarchie 

syntaxique est dominée par un seul et unique nœud: le sommet (ou la racine) de l’arbre syntaxique. Pour faire le 

lien entre une RSém et une RSyntP, nous proposons une méthode permettant d’introduire, au niveau 

sémantique, une hiérarchie qui est une sorte de « prémonition » de la hiérarchie syntaxique que nous cherchons 

à construire: c’est ce que nous avons appelé la hiérarchie communicative. ». Alain Polguère: « structuration et 

mise en jeu procédurale d’un modèle linguistique déclaratif dans un cadre de génération de texte ». Université 

de Montréal. 1990. p 173. 
4 « Le nœud dominant d’une RSémR est le seul nœud de cette représentation qui domine communicativement 

tous les autres nœuds. En d’autres termes, c’est le seul nœud sémantique qui ne dépende communicativement 

d’aucun autre nœud. ». Alain Polguère: « structuration et mise en jeu procédurale d’un modèle linguistique 
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لطبيعة العائلة الّلسانّية الّتي حظيت باعتناء الّدارسين لها، أّن العجرة " الّنصّ  - نظريّة المعنى"في صلب 

من الّتركيب اّلذي يتمظهر به  وذلك على اعتبار أّن الفعل. المسيطرة دالليّا هي الفعل في الغالب األعمّ 

ن أن تكون العجرة إالّ أّن هذا ال يمنع م. في سائر مكّونات الجملة الملفوظ هو المتحّكم دالليّا وتركيبيّا

  إلى أحد قسمي الكلم الباقيين المسيطرة إبالغيّا على بعض المالفيظ في سياقات مخصوصة منتمية

) Tesnièreتانيار (كأن تكون دالّة على أحد الفواعل المساهمة في القضّية بمفهوم . أي االسم والحرف

كذلك يمكن أّال تكون  ات داللّية والعتبار . مهما كانت درجته، أو أن تكون حرفا من أحرف المعاني

إذ في سياقات . عن الّتعالق اإلسنادّي المرتبط بظاهرة العمل الّنحويّ  العجرة المسيطرة إبالغيّا ناتجة

أو الّنعت أو غيرها من الوظائف  عديدة يمكن أن تكون العجمة المحّققة لوظيفة الظّرف أو الحال

  .لمسيطرة دالليّا على الملفوظالّنحويّة مهيّأة لالضطالع بدور العجرة ا

واّلذي يشغلنا في مسألة مفهوم العجرة المسيطرة إبالغيّا عند مقاربته في ضوء الّلسان العربّي هو عدم 

فلئن كان حّد . مع نظريّة العامل بالّصورة الّتي استقّرت عليها في الّتراث الّنحويّ  انسجامه تمام االنسجام

        منسجما مع الّتركيب الفعلّي، فإنّه ال يكتسي نفس الكفاءة الوصفّية ) Polguère:1990بولغار (

حالة الّتركيب االسمّي المجّرد من الّنواسخ، وحالة الّتركيب االسمّي الّداخلة : في حالتين على األقّل هما

         العامل إذ المطروح في هتين الحالتين الّتساؤل عن  .عليه بعض الّنواسخ فعلّية كانت أو حرفّية

ولعّل . في القضّية اإلبالغّي المساهمة - في الّتركيبين ومدى استقالله عن سائر عجرات الّتمثيل الّدالليّ 

من القول بضرورة تعديل مقياس العمل في كال الّتركيبين الفعلّي  1الّصواب فيما ذهبنا إليه في بحث سابق

واالسمّي وذلك بتوحيده على اعتبار أّن العامل الّلفظّي وحده ال يحّل اإلشكال، ومن ثّمة ضرورة القول 

 بما هو تنبيه قاصد ينشئه العامل الحقيقّي األّول" االبتداء"في مفهوم  بالعامل المعنوّي المجّرد المنحصر

وفي صورة إقرار هذا يمكن أن نرجع العجرة المسيطرة إبالغيّا إلى بنية مجّردة على غاية . وهو المتكّلم

. من الّتجريد تتحّكم في المقول وتسّير آليات العقد والّتركيب اإلسنادّي إنطالقا من إرهاصاته الّداللّية

ــوبذلك يكون العامل المعنوّي الموسوم ب . ر المسيطر إبالغيّا على سائر الّتراكيبهو المؤشّ " االبتداء"ــ

وما العوامل الّلفظّية من قبيل الفعل أو المبتدإ والخبر وإشكال الّترافع بينهما، أو الّنواسخ الفعلّية 

وبذلك نختار عند إرادة تعيين العجرة المسيطرة إبالغيّا على الملفوظ . والحرفّية، إّال وسائط تدّل عليه

  ".االبتداء"ذي يعّوض في المنجز من الكالم العامَل المعنوّي الّداّل على الوسيَط المناسب الّ 
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على الملفوظ تتمثّل في القول بنسبيّتها  وخالصة األمر في إشكال تعيين العجرة المسيطرة إبالغيّا

في حالة  وذلك ألّن اختيارها يخضع لمقاصد منشئ الكالم وإرادته. وعسر إخضاعها لضوابط صارمة

من ناحية؛ ويخضع أيضا لمعارف المفّسر أو الّشارح العرفانّية في حالة تفكيك " التّأليف"ون إنشاء الك

   .وهي مسألة تتخّطى البعد الّلسانّي الّصرف في الّنظر لّلسان الطّبيعيّ . من ناحية ثانية"الّتحليل"الكون 

إّال أنّه يمكن . العلم نفسهأكثر من تعّلقها بموضوع  لسانّية - إذ نراها تتعّلق بمعارف موسوعّية ورا

، فنرّد مسألة "مقتضى الظّاهر"ــبما نتجّوز على وسمه باالصطالح الّنحوّي الّتراثّي المعروف بـ االكتفاء

اختيار العجرة المسيطرة إبالغيّا على ملفوظ ما إلى ما يظهر فعال من عوامل لفظّية تحكم تعالقات 

  .لّتركيبمكّونات الملفوظ اإلسناديّة عند العقد وا

      كما نرى أنّه من الالّزم عدم حصر العجرة المسيطرة إبالغيّا على ملفوظ ما في عجرة واحدة 

إذ إّن واقع الكالم ينبئ بوجود مستويات عديدة يفرضها منطق بنائه حسب  .من الملفوظ كّله بصورة آلّية

     على الجملة كّلها، فإنّه من الوارد فلئن كانت العوامل الّلفظّية تسيطر إبالغيّا. درجة تركيب الملفوظ

 في الجمل البسيطة أو الجمل المرّكبة أن نقع على عجرات أخرى تسيطر إبالغيّا على مرّكبات حرفيّة 

بمعنى أّن كّل المرّكبات الممكنة الّتي يسمح بها الّلسان . أو اسمّية أو شبه إسناديّة أو إسناديّة فرعّية

ناصر الجملة اسمّية كانت أو فعلّية تحتوي بدورها على عجرات تسيطر من ع العربّي لتكون عنصرا

وبناء على هذه المالحظة يجدر تعديل الحّد . إبالغيّا عليها وهي ما يحتّل الّصدر من تلك المرّكبات

إذ إّن حصر العجرة المسيطرة . لمفهوم العجرة المسيطرة إبالغيّا) Polguère:1990بولغار (اّلذي يقّدمه 

       ال تخضع لغيرها من العجرات المكّونة للملفوظ،  غيّا على ملفوظ ما في العجرة الواحدة الّتيإبال

ألنّه وإن صدق مع الّتمثيل الّداللّي المختزل . ال يمكن أن يكون مقياس اختيار مطّرد في الّلسان العربيّ 

فنقصي . ان لمالفيظ مختلفة البناءكّل تمثيل داللّي يسمح به الّلس   لملفوظ ما، فإنّه ال يمكن أن يشمل

    بذلك إمكانيات عديدة ال يشملها الحّد من قبيل العجرات المسيطرة على تراكيب اسمّية أو حرفيّة 

أو شبه إسناديّة أو إسناديّة فرعّية، بدعوى أنّها خاضعة لعجرة مسيطرة إبالغيّا على سائر الملفوظ وهي 

     الّتراثّي بما هو متحّكم " االبتداء"في العوامل الّلفظّية أو العوامل األَُوِل ونقصد بها معنى  المتمثّلة

ولهذا نرى أّن الحّد . في البنية المجّردة للملفوظ قبل تشّكله، ومؤثّر فيه ومسّير له عند العقد والّتركيب

       بالغيّا على تمثيل داللّي لملفوظ العجرة المسيطرة إ: األنسب هو ما نصوغه على الّشاكلة التّالية

فهي أّوال العجرة الوحيدة لهذا الّتمثيل الّتي تسيطر إبالغيّا على كّل العجرات األخرى الّداخلة : ما نوعان

وهي ثانيا كّل عجرة وحيدة . في تركيب الملفوظ سيطرة إسناديّة متحّققة بالعوامل الّلفظّية أو المعنويّة
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ى المرّكبات الّداخلة في بناء الملفوظ سيطرة إسناد أو تعّلق يتحّققان في العجمة تسيطر إبالغيّا عل

  .المحتّلة رأس أحد المرّكبات الفرعّية

كما يفّسر . وبهذا الحّد يمكن أن نعّلل إمكانية وجود أكثر من عجرة مسيطرة إبالغيّا في ملفوظ ما

ويفّسر كذلك تنافذ . المذكورة في الفقرة الّسابقة هذا مسألة تعّدد األنماط اإلبالغّية المخّصصة للملفوظ

إذ من الممكن منطقيّا أن نقف على ملفوظ تسيطر . البنيتين اإلبالغّية والبالغّية في الملفوظ الواحد

عليه في ذات الوقت عجرتان إحداهما تعّين الوسم اإلبالغّي متمّثال في الجديد المستفاد من منطوق 

     . وسم البالغّي متمّثال في القيمة الفنّـّية الّتي يطبع بها المتكّلم ملفوظهالخطاب واألخرى تحّدد ال

  وهو". الّنصّ  - نظريّة المعنى"اإلبالغّية الّتي تقول بها  - وبه نبّرر أيضا مسألة الّتراتب في البنية الّداللّية

  .ما نتناوله بالعرض في الفقرة التّالية

2.2.1 :ّا اّا م : "ّة إة اا"  ّا وا.  

لتحديد المالمح الّداللّية لمعنى " الّنصّ  - نظريّة المعنى"يعّد الّتمثيل الّداللّي منطلقا أساسيّا في 

          مكافئة " أقوال شارحة"منطلق لملفوظ ما من ناحية، وبنية داللّية منتجة من ناحية أخرى لبنى 

كما أنّه يمّكن من االنتقال إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق بتحديد كيفيات . لّتمثيل الّدالليّ لها في مستوى ا

      على أهّميته في الّتمكين- وباعتبار أنّه من خصائص الّتمثيل الّداللّي . إنشاء البنية الّتركيبّية العميقة

أّال يخضع لنظام تعالق إسنادّي منظّما تنظيما  - ةالّداللّية والّتركيبّية العميق" األقوال الّشارحة"من اشتقاق 

خطّيّا بحّجة أّن أبسط مظاهر اإلسناد هذه تنشأ بنشوء الّتمثيل الّتركيبّي العميق اّلذي يحّدد فيه المتكّلم 

" المخبر عنه"أو إعرابّية مثل  البنية المنطقّية للملفوظ بتعيين أحياز محلّّية إعرابّية" التّأليف"عند 

وهذه الّسمة غير الخطّّية هي الّتي تجعل االنتقال من الّتمثيل ". المستفاد"و" المعروف"و" ر بهالمخب"و

الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق غير خاضع لنظام دقيق سيما في غياب تحديد العجرة المسيطرة 

ملتشوك (رأي  بل يتسّبب ذلك في. إبالغيّا على البنية الّداللّية لمنطوق المعنى المنطلق

Mel’čuk:2001( في مستوى الّتمثيل  في غياب القدرة على تعيين البنية المنطقّية األساسّية للملفوظ

بال بنية (كقاعدة عاّمة، تكون بنية داللّية ما، مأخوذة معزولة : "وهو ما يلّخصه في اآلتي. الّتركيبّي العميق

. كما يريدها المتكّلم بالغيّا لضمان إنتاج جملة موفّقة، في غالب األحوال غير كافية إ)إبالغّية نظير

   منقوصة] لكّنها[ويبدو لي أّن المتقّبل اّلذي يتلّقى جملة مؤلّفة عشوائيّا من بنية داللّية ال عيب فيها 
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وما يترّتب على هذا هو . 1."من بنيتها الّداللّية اإلبالغّية غير قادر على تعيين المخبر عنه والمخبر به

ورة إيجاد نظام خاّص ببنية إبالغّية تدّل مؤّشراتها المعيّنة في الّتمثيل الّداللّي على كيفيات تنضيد ضر 

ويبدو لنا أّن الّنظام المشار . معطيات البنية الّداللّية تنضيدا إسناديّا عند نقلها إلى البنية الّتركيبّية العميقة

ت المسيطرة إبالغيّا على البنية الّداللّية محّددة لطبيعة إليه ينبني على شبكات إبالغّية تكون فيها العجرا

وللبرهنة على هذا األمر نورد الّسلسلة . الّتركيب العميق اّلذي يمكن إنتاجه حسب مقاصد المتكّلم

  ":األقوال الّشارحة"التّالية من 

﴿  : أ - )133                ﴾ ي(عن ) ص) (س∅(يسأل [  ≡. 82/ الكهف[(  

  .المؤمنون النّبّي عن ذي القرنين يسأل  :ب -   

  .يسأل المومنون النّبيّ  عن ذي القرنين  :ت -   

  .يسأله المؤمنون عن ذي القرنين النّبيّ  : ث -   

  .يسألون النّبّي عن ذي القرنين المؤمنون  :ج -   

   بغّض الّنظر عن الّسياق اإلبالغّي اّلذي تحّققه اآلية في الّنّص القرآنّي، يمكن أن نضبط شبكات 

وتتحّدد هذه الّشبكات وفق العجرة المختارة باعتبارها العجرة . من البنى الّداللّية للمعنى المقول فيها

إلجالء األمر نعمد إلى استعمال رائز الّتركيب و . المسيطرة إبالغيّا على البنية الّداللّية في الّتمثيل الّدالليّ 

نختار أن تكون العجرة ) ب- 133(ففي المثال ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"في  االستفهامّي المعمول به

 على اعتبار أّن الجملة كّلها . من الّتمثيل الّدالليّ ) يسأل(المسيطرة إبالغيّا هي الممثّلة لعجمة الفعل 

ماذا يطلب المؤمنون من النّبّي حول ذي القرنين؟ وفي المثال : تفهام التّاليهي جملة جواب عن االس

عجرة مسيطرة إبالغيّا على البنية الّداللّية من الّتمثيل ) عن ذي القرنين(باختيار العبارة ) ت- 133(

في المثال و  عّم يسأل المؤمنون النّبّي؟: الّداللّي، نعّد الجملة كّلها جملة جواب عن االستفهام التّالي

عجرة مسيطرة إبالغيّا، نعّد الجملة كّلها جملة جواب عن االستفهام ) النّبيّ (باختيار العجمة ) ث- 133(

                                                 
1
 «As a general rule, a SemS, taken alone (without a corresponding Sem-CommS), is in most cases 

informationally insufficient to guarantee the production of a felicitous sentence which the Speaker wants. A 

human addressee who gets a sentence randomly synthesized from a perfect SemS deprived of its Sem-

CommS may be unable to make head or tail of it.». Igor Mel’čuk: «Communicative Organisation in Natural 

Language: the semantic-communicative structure of sentences». Studies in language companion series. 

Observatory of Meaning-Text Linguistics. John Benjamins B.V. 2001. p 23. 
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فاختيار العجمة ) ج- 133(من يسأل المؤمنون عن ذي القرنين؟ وأّما في المثال األخير 

       : جواب عن االستفهام التّاليعجرة مسيطرة إبالغيّا، يجعلنا نعّد الجملة كّلها جملة 

على البنية الّداللّية من الّتمثيل الّداللّي  فالبّين من هذا المثال أّن اختيار العجرة المسيطرة إبالغيّا

أن يكون  شأنهبما من . يحّدد فعال ما يجب أن تكون عليه البنية اإلسناديّة في الّتمثيل الّتركيبّي العميق

ونالحظ من المثال نفسه أّن كّل عجرة . مؤّشرا على تحديد نظام الّتعالق اإلسنادّي بين فواعل الجملة

        من عجرات الّتمثيل الّداللّي يمكن أن تكون مرّشحة ألن تتبّوأ محّل العجرة المسيطرة إبالغيّا 

) سأل(ي العامل الّلفظّي المتمّثل في الفعل ف وهذا يعني أنّه ليس من الواجب أن تنحصر

كما نالحظ أيضا أّن تعيين عجرة مسيطرة إبالغيّا على بنية داللّية من تمثيل داللّي ما، 

وليس يخفى . مخصوص بقصد إبالغّي ينشئه المتكّلم" قول شارح

   قد يقصد لذاته  مسيطرة إبالغيّا على الملفوظ بأخرى يتحّقق أيضا بعد بالغيّ 

من الّصناعة الفنّـّية، وقد يقصد لتحقيق أمور أخرى  الجملة باعتباره نوعا

  ّي عجرة ونظرا لتعّدد إمكانيات ترشيح أ. من بينها ما يحمله صانع الكالم من تقييم لفحوى الملفوظ

من عجرات الّتمثيل الّداللّي ألن تكون مسيطرة إبالغيّا، نقف على عدد كبير من الّشبكات اإلبالغّية 

ويمكن الّتمثيل لذلك في صورة مبّسطة بالّترسيمة . المتكافئة يماهي مقاصد المتكّلم الممكنة

  
  حسب تغيير العجرة المسيطرة إبالغّيا ةمتكافئ -شبكات داللّية إبالغّية شبه

 )ي(

 حرف

 )ص(

2 

° 1 

3 

 سأل

 

° 

° 

° 

° ° 

° 

 سأل سأل

 مؤمنون∅ مؤمنون∅

° 

 نبيّ 
° 

 ذو القرنين
° 

° 

 ذو القرنين

 نبيّ 
° 

° 

° 

 ذو القرنين

° 

° 

  

 حرف حرف

1 1 

2 2 

3 3 3 

 حرف

 

من يسأل المؤمنون عن ذي القرنين؟ وأّما في المثال األخير : التّالي

عجرة مسيطرة إبالغيّا، يجعلنا نعّد الجملة كّلها جملة ) المؤمنون(

  من يسأل النّبّي عن ذي القرنين؟

فالبّين من هذا المثال أّن اختيار العجرة المسيطرة إبالغيّا

يحّدد فعال ما يجب أن تكون عليه البنية اإلسناديّة في الّتمثيل الّتركيبّي العميق

مؤّشرا على تحديد نظام الّتعالق اإلسنادّي بين فواعل الجملة

من عجرات الّتمثيل الّداللّي يمكن أن تكون مرّشحة ألن تتبّوأ محّل العجرة المسيطرة إبالغيّا 

وهذا يعني أنّه ليس من الواجب أن تنحصر. على الملفوظ

كما نالحظ أيضا أّن تعيين عجرة مسيطرة إبالغيّا على بنية داللّية من تمثيل داللّي ما، . من هذا المثال

ــيفرز بالّضرورة شبكة بعينها منتجة ل قول شارح"ــ

مسيطرة إبالغيّا على الملفوظ بأخرى يتحّقق أيضا بعد بالغيّ أّن في إبدال العجرة ال

الجملة باعتباره نوعا" تأليفه"من قبل المتكّلم آناء 

من بينها ما يحمله صانع الكالم من تقييم لفحوى الملفوظ

من عجرات الّتمثيل الّداللّي ألن تكون مسيطرة إبالغيّا، نقف على عدد كبير من الّشبكات اإلبالغّية 

المتكافئة يماهي مقاصد المتكّلم الممكنة - شبه

  :التّالية

  

شبكات داللّية إبالغّية شبه: 78الّترسيمة 

 )س∅(

 ذو القرنين

 نبيّ 

 مؤمنون∅

° 

° 

° 

° 

° 

° 
 سأل

 مؤمنون∅
° 

 نبيّ 
° 

ذو القرنين

 

 حرف

1 1 

2 2 

3 

° 

3

 سأل
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عن الّتمثيل الّداللّي نفسه للبنية الّداللّية  فشبكات البنى الّداللّية المثبتة في الّترسيمة ناتجة كّلها

حيث من  مكافئة لها - وهي أربعتها شبه)]. ي(عن ) ص) (

الّتخصيص اإلبالغّي، وإن كانت بالغيّا قائمة على اختالف كبير بسبب التّبئير النّاتج عن تقديم العناصر 

إذ إّن تغيير العجرة المسيطرة إبالغيّا وإن حافظ على البنية الّداللّية األصليّة 

لفواعل الّداللّية المساهمة في بناء المعنى المنطلق، بين ا من خالل تعيين نفس الّتعالقات العاملّية الّرابطة

وبالتّالي يمثّل . البالغّية - فإنّه أدخل نوعا من الّتمايز بين تلك البنى األربعة من حيث طبائعها اإلبالغّية

   ذلك مؤّشرا على ما يجب أن تكون عليه البنى الّتركيبّية العميقة من الّتمثيل الّتركيبّي العميق المنقولة 

 :وهو ما نمثّل له بما يلي

  

يستخلص مّما تقّدم أّن خضوع اختيار المتكّلِم العجرَة المسيطرة إبالغيّا لتراتبّية مضبوطة في الّتمثيل 

الّداللّي يسهم في تحديد البنى الّتركيبّية العميقة المؤّهلة للّتعبير عن المقاصد المرجّوة من تشكيل 

نظام الّتراتب من خالل لمسه للعامل الّلفظّي أو للفواعل الّداللّية بأنواعها 

متكافئة، والقادرة  - شبه" أقواال شارحة"ودرجاتها انتقاء بنية بعينها من البنى الّتركيبّية العميقة الّتي تمّثل 

الكالم " تأليف"ويسهم ذلك بنفس الكيفّية في . البالغيّ 

     إذ إّن تحديد العجرة المسيطرة إبالغيّا . مّما عرض بكثير

 )ي(

 حرف

 )ص(

2 

° 1 

3 

 سأل

 

° 

° 

° 

° ° 

 عن عن عن

 سأل سأل

I I 

II II 

III III III 

 النبيّ 
° 

 ذي القرنين
° 

° 

 ذي القرنين
 النبيّ 
° 

° 

° 

 ذي القرنين

° 

° 

  

  نقولةالمتكافئة الم -البنى الّتركيبّية اإلبالغّية شبه

  إبالغّيا على البنى الّداللّية من الّتمثيل الّدالليّ حسب تغيير العجرة المسيطرة 

 المؤمنون∅
° 

 المؤمنون∅
° 

 

فشبكات البنى الّداللّية المثبتة في الّترسيمة ناتجة كّلها

) (س∅( يسأل: [األصلّية المعيّنة بالمتغّيرات

الّتخصيص اإلبالغّي، وإن كانت بالغيّا قائمة على اختالف كبير بسبب التّبئير النّاتج عن تقديم العناصر 

إذ إّن تغيير العجرة المسيطرة إبالغيّا وإن حافظ على البنية الّداللّية األصليّة . المنتخبة عجرات مسيطرة

من خالل تعيين نفس الّتعالقات العاملّية الّرابطة

فإنّه أدخل نوعا من الّتمايز بين تلك البنى األربعة من حيث طبائعها اإلبالغّية

ذلك مؤّشرا على ما يجب أن تكون عليه البنى الّتركيبّية العميقة من الّتمثيل الّتركيبّي العميق المنقولة 

وهو ما نمثّل له بما يلي. عن ذاك الّتمثيل الّدالليّ 

يستخلص مّما تقّدم أّن خضوع اختيار المتكّلِم العجرَة المسيطرة إبالغيّا لتراتبّية مضبوطة في الّتمثيل 

الّداللّي يسهم في تحديد البنى الّتركيبّية العميقة المؤّهلة للّتعبير عن المقاصد المرجّوة من تشكيل 

نظام الّتراتب من خالل لمسه للعامل الّلفظّي أو للفواعل الّداللّية بأنواعها إذ يفرض . المعنى المنطلق

ودرجاتها انتقاء بنية بعينها من البنى الّتركيبّية العميقة الّتي تمّثل 

البالغيّ  - على الّتعبير عن ذاك القصد اإلبالغيّ 

مّما عرض بكثير كما نرى أّن المسألة أعقد". تحليله"و

 )س∅(

 عن

 ذي القرنين

 النبيّ 

I 

 المؤمنون∅

° 

° 

° 

° 

° 

° 
II 

III 

° 
 سأل

I 

II 

III

 النبيّ 
° 

ذي القرنين

 

البنى الّتركيبّية اإلبالغّية شبهشبكات : 79الّترسيمة 

حسب تغيير العجرة المسيطرة 

 المؤمنون∅
° 

 سأل
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على الملفوظ ال يسهم فحسب في كشف ما ينبغي أن يكون عليه بناء البنية الّتركيبّية العميقة وفق 

المخبر "و" المخبر عنه"القدرة على تمييز  له المتمثّلة في ضوابط القصد، كالحفاظ على البنية المنطقّية

        وبّين ما لهذا البعد . أو تحليال؛ بل يتخّطى هذا األمر ليؤثّر في البعد البالغّي للخطاب تأليفا" به

       إذ إّن الوسم البالغّي للملفوظ يحتّل . في متون الّتفسير" األقوال الّشارحة"من منزلة في صناعة 

وهو ما سنحاول اإلشارة إليه كّلما اقتضى . الّصدارة في توجيه تأويل الخطاب القرآنيّ  في غالب األحيان

  .الحال في فقرات هذا الباب

  ." اة اة إ   "ّا ار: 3.2.1

العميقة نظرا ألهّمّية العجرة المسيطرة إبالغيّا على الملفوظ في تعيين الطّبيعة اإلسناديّة للبنى الّتركيبّية 

قيدين ) Polguère:1990بولغار (متكافئة، يضبط  - شبه" أقوال شارحة"الممكن اشتقاقها منها بما هي 

أّما القيدان فهما شرطان أساسيان عنده الختيار العجرة المسيطرة إبالغيّا كما تقّره . وخمس قواعد

المسيطرة إبالغيّا فعال أو اسما قابال يتمثّل أّولهما في وجوب أن تكون العجرة ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"

  :ويعّين طريقتي اشتقاق هما. ألن يتحّول إلى صيغة فعلّية باالشتقاق اعتمادا على الوظائف المعجمّية

  ]فعل=  )اسم( 0ف[     :أ -  )134

  )]فعل( ـــقام بـ) = اسم( 1أنجز[ : ب -     

إلى فعل مشتّق من نفس  الوارد في الملفوظتحويل االسم ) أ - 134(إذ يتّم في المعادلة األولى 

قياسا على ظاهرة اإلسماء المتمثّلة في تعويض " اإلفعال"جذره، وهو ما يمكن االصطالح عليه بظاهرة 

  .الفعل باسم مشتّق من نفس جذره

     ) 1أنجز(تحويل اسم بواسطة تطبيق الوظيفة المعجمّية ) ب - 134(كما يتّم في المعادلة الثّانية 

َلى بالّصيغة المصدريّة لذلك االسم المقصود تحويلهإل   .ى تركيب فعلّي قائم على فعل عماد يـُتـْ

فإنّه يتمّثل في ضرورة أن تكون العجرة المسيطرة ) Polguère:1990بولغار (أّما القيد الثّاني في رأي 

" المخبر عنه"يربط بين العجرة المسيطرة إبالغيّا على  1"مسار إبالغيّ "إبالغيّا على الملفوظ موجودة في 

  .من نفس ذلك الملفوظ" المخبر به"والعجرة المسيطرة إبالغيّا على 

                                                 
1
 Chemin communicatif. 
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        وفيما يتعّلق بالقواعد الخمس الّتي يتّم بها اختيار العجرة المسيطرة إبالغيّا على تمثيل داللّي 

المخبر "ومثلهما في حّيز " المخبر به"تغالن في حّيز قاعدتين تش) Polguère:1990بولغار (ما يحّدد 

والخامسة حّرة تتمثّل في أّي عجرة من عجرات الّتمثيل الّداللّي كّلها شريطة أن تكون خاضعة " عنه

ونتناول في الفقرات الفرعّية التّالية كّل قاعدة على حدة، . للقيدين المذكورين أعاله وغير خارجة عنهما

 .نات من المنجز الّتفسيرّي ومعّدلين لها بما تقتضيه خصوصّية الّلسان العربيّ ممثّلين لها بعيّ 

1.3.2.1 :وة اا: ّّا ّا  ّة إة ار اا .  

تتمّثل القاعدة األولى في القول إّن العجرة المسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل الّداللّي لملفوظ ما هي 

إلعطائه األولويّة لهذه ) Polguère:1990بولغار (ويحتّج ". المخبر به"على  العجرة المسيطرة إبالغيّا

    من أهّمّية مركزيّة " مخبر به"ـــالقاعدة في اختيار العجرة المسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل الّداللّي لما لل

مة بالمخبر به، وبالتّالي بعجرته المسيطرة، يمكن أن نعّد المعلومة المقح: "يقول في ذلك. في اإلبالغ

. 1)."فيرباص، فهي تملك أرفع درجة نشاط إبالغيّ . حسب عبارة ج(مركزيّة إبالغيّا في تمثيل داللّي 

ويعّد هذا االختيار مقنعا باعتبار أّن واقع استعمال الّلسان يقتضي أّن فائدة الخطاب تتمّثل في المعلومة 

لمسند من الجملة ال في المعلومة المعطاة بالمسند إليه المنسوب إليها الحكم الجديدة الّتي يحملها ا

ــفي الّتراث الّنحوّي العربّي ب وهو ما ُيْصطََلُح عليه. الوارد في المسند حسب عبارة ابن " الجزء المستفاد"ــ

لمبتدإ هو اعلم أّن خبر ا: "إذ يقول .يعيش في الفصل المخّصص لنوعي الخبر من شرحه على المفّصل

واّلذي يدّل على ذلك أّن به يقع . كالما تاّما الجزء المستفاد اّلذي يستفيده الّسامع، ويصير مع المبتدإ 

، فالّصدق والكذب إنّما وقعا في انطالق "عبد الّله منطلق: "الّتصديق والّتكذيب؛ أال ترى أّنك إذا قلت

قه، وإنّما ذكرت عبد الّله، وهو معروف عند الّسامع، ألّن الفائدة في انطال عبد الّله، ال في عبد الّله،

ونمثّل لهذه القاعدة في اختيار العجرة المسيطرة إبالغيّا . 2."لتسند إليه الخبر اّلذي هو االنطالق

   لآلية الّرابعة من سورة المسد، حسب ما يسمح به الّلسان العربيّ " األقوال الّشارحة"باالشتغال على 

  :بّية واختالفات تأويل البنية الّتركيبّية في القراءات المختلفةمن إمكانيات إعرا

                                                 
1
 « On peut considérer que l’information introduite par le rhème, et donc par son nœud dominant, est 

communicativement centrale dans une RSém (selon les termes de J. Firbas, elle possède le plus haut degré de 

dynamisme communicatif.). » Alain Polguère: « structuration et mise en jeu procédurale d’un modèle 

linguistique déclaratif dans un cadre de génération de texte ». Université de Montréal. 1990. p 194. 
  .227ص . 1ج". شرح المفّصل: "ابن يعيش 2
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  .4/ المسد    ﴾1﴿    :أ - )135

﴿ :ب -                 ﴾2 4/ المسد.  

  :األقوال الّشارحة التّالية"فهاتان القراءتان تسمحان ببناء 

 .امرأتُه حّمالُة الحطب    :أ -  )136

  ...حّمالةُ . + سيصلى أبو لهب وامرأتُه  :ب -    

  3.أشتم امرأتَه هي حّمالُة الحطب  :ت -    

  .سيصلى أبو لهب وامرأتُه حّمالَة الحطب  :ث -    

  .أذّم حّمالََة الحطب  :ج -    

 .أشتم حّمالََة الحطب  :ح -    

  4.أشتم امرأتَه هي حّمالِة الحطب : خ -    

الممكنة الّتي يسمح بها الّلسان العربّي، تكون العجرة " األقوال الّشارحة"ففي هذه الّسلسلة من 

           "المخبر به"المسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل الّداللّي لسائر الجمل هي العجرة المسيطرة على 

ونمثّل لهذين . للمنطوق بالّنسبة للّسامع 5"محّل الفائدة"ألنّها . كان أو فعليّا   من الّتركيب اسميّا

          بالّتمثيلين الّدالليين التّاليين بصورة عاّمة دون إفراد كّل مثال) ث - 136(و) أ - 136(الّتركيبين 

  :الممكنة بتمثيل مستقّل لتفصيل الفوارق اإلعرابّية واختالفات البُـَنى" األقوال الّشارحة"من سلسلة 

  

  

                                                 
  ".سيصلى أبو لهب وامرأتُه: "على تقدير" سيصلى"الفعل على االبتداء أو على عطف الّنسق على الّضمير من " حّمالةُ "قراءة ابن مسعود برفع  1
  ".وأذّم حّمالَة الحطب. أشتم حّمالَة الحطب"على الحال والقطع أو الّشتم والّذّم بتقدير " حّمالةَ "قراءة عاصم بنصب  2
الّرفع (ممدوح الّثالثة أوجه من اإلعراب يقول ابن خالويه في تبرير قبول ال. قياسا على تركيب المدح" أشتم هي حّمالُة الحطب: "على تقدير 3

وإن   فالمدح قولهم الّلهّم صّل على محّمد أبا القاسم، تعني أمدح أبا القاسم، وإن شئت رفعت على تقدير هو أبو القاسم،): "والّنصب والخفض

  .225ص ". من القرآن الكريم إعراب ثالثين سورة: "ابن خالويه". شئت جررت على الّلفظ
  .225ص ".إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم: "على الّلفظ حسب ما يذهب إليه ابن خالويه" حّمالةِ "خفض تقدير  4
  .239ص . 1ج " شرح المفّصل للّزمخشريّ : "ابن يعيش 5
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         يتوفّر في هذين المثالين أمران أساسيان محّققان لشروط اختيار العجرة المسيطرة إبالغيّا 

لقول "ـــمن الّتركيب لتكون العجرة المسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل الّداللّي كّله ل" المخبر به"على 

     جرة المسيطرة على كلي المخبر بهما في الّتركيبين االسمّي والفعلّي أّوال وجود الع: وهما". الّشارح

مخبر "بما هو بنية منطقّية تتكّون من " الخبر"به  في مسار إبالغّي يربط بين قسمي الملفوظ ونقصد

- نظريّة المعنى"وحّدد المسار اإلبالغّي في الّترسيمة كما يقتضي االستعمال في ". مخبر به"و" عنه

   " المخبر به"وثانيا تحّقق شرط الفعليّة في العجرة المسيطرة إبالغيّا على . باألسهم المنّصصة" الّنصّ 

على اعتبار أّن الفعل هو العامل الّلفظّي المتحّكم في سائر فواعل الجملة  وذلك. من الّتركيب الفعليّ 

  .الّداللّية

في حّده ) Polguère:1990بولغار (روط إّال أنّنا نقف على ظاهرة خاّصة بالّلسان العربّي تنقض ش

إذ يسمح الّلسان العربّي بأن تكون العجرة المسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل الّداللّي  . لهذه القاعدة األولى

] فعل)= اسم( 0ف) [أ- 134: (كّله عجرة غير فعلّية وليست محّولة إلى الفعلّية بتطبيق المعادلتين

المبّين في الّترسيمة ) أ- 136(ففي المثال . سابقتي الذّكر)] فعل(قام بـ)= اسم( 1أنجز) [ب- 134(و

استوفى مفعوله، ) حّمالةُ (نكون أمام اسم مشتّق عامل )] حّمالُة الحطب(خبر )+ امرأته(مبتدأ [أعاله 

    طيرب" مسار إبالغيّ "ويوجد في . يحتّل صدر المرّكب المضطلع بوظيفة الخبر من الجملة االسمّية

وبناء على هذا يمكن تعديل القاعدة األولى بما يناسب الّلسان . بين جزأي البنية المنطقّية للملفوظ

بما هو محّل " المخبر به"نختار العجرة المسيطرة إبالغيّا على : العربّي فنجعلها على الّصورة التّالية

ما، إذا وردت فعال أو خبرا أو اسما كي تكون العجرة المسيطرة إبالغيّا على تمثيل داللّي  االستفادة 

في مسار إبالغّي رابط بين مكّوني الّتركيب  بشرط أن تكون موجودة. مشتّقا عامال استوفى مفعوله

 ".المخبر به"و" المخبر عنه"المنطقيين أي 

  تكون فيهما العجرة) مّية وفعلّيةاس(تمثيالن دالليان لبنيتين : 80الّترسيمة 
 .فيهما" المخبر به"المسيطرة إبالغّيا هي العجرة المسيطرة على 

1

 امرأة

 حطب

° 
° 

° 
2 

 )]حّمالَة الحطب(حال )+ أبو لهب وامرأتُه(فاعل ) + صلي(فعل : [فعلّيةبنية داللّية  )]حّمالُة الحطب(خبر )+ امرأته(مبتدأ :[بنية داللّية اسمّية

 أبو لهب
 امرأة

 وه

  مخبر به مخبر عنه حطب حّمالةَ 

  صلي

 مخبر عنه مخبر به
  ° هو

1 
1

 حّمالةُ 

°  ° 

° ° 

° ° 

1
1

1 
2 
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2.3.2.1 :مّة اا: ّة إة ار اا  ّّا ّا . 

       على تمثيل داللّي لملفوظ ال تتوفّر  تـَُوظَُّف القاعدة الثّانية في تعيين العجرة المسيطرة إبالغيّا

منه عجرة تمثّل عامال لفظيّا يكون إّما فعال أو اسما يمكن أن يحّول إلى صيغة فعليّة " المخبر به"في 

)] فعل(قام بـ) =اسم( 1أنجز) [ب- 134(و] فعل)= اسم( 0ف) [أ- 134(بإحدى المعادلتين 

 مفهوم وهي  1"الوحدة الوظيفّية"على مقولة ) Polguère :1990بولغار (وتنبني حسب . المذكورتين أعاله

      يقصد به في الّلسانيات وسم وحدات لسانّية غير مستقّلة بذاتها وليس لها معان  3منطقيّ  2رياضيّ 

من قبيل البدائل والّزوائد الّتصريفّية في بعض األلسن  .فيهإّال بالّنسبة إلى الّتركيب الّلغوّي اّلذي تندرج 

باعتبارها العجرة المسيطرة إبالغيّا على سائر الّتمثيل الّداللّي " الوحدة الوظيفّية"وعليه ُتْختَاُر . األعجمّية

الل انتماء دالليّا مستقّال بذاته وذلك من خ" المخبر به"لملفوظ ما، شريطة أّال تكون منتمية لحّيز 

       وفي نفس الوقت يجب". المخبر عنه"إحالتها إحالة مرجعّية على مكّون داللّي آخر ينتمي لحّيز 

من الّتركيب الّنحوّي العجرَة المسيطرَة " المخبر به"أن يمثّل أحُد الفواعِل المتعّلقة بها إسناديّا في حّيز 

من حيث وسمه " القول الّشارح"ة في صناعة ونرى أّن هذه الظّاهرة المسهم". المخبر به"إبالغيّا على 

في المدّونة إالّ على بضعة أمثلة تتمّيز بطابع  إذ ال نقف. اإلبالغّي لست مطّردة بكثرة في الّلسان العربيّ 

من قبيل االختالف في قراءة اآلية . إشكالّي في تأويلها، وتنتج في الغالب عن االختالف في القراءات

﴿: رقالّرابعة من سورة الطّا             ﴾ إذ تـَُعدُّ اآلية جواب قسم. 4/الطّارق.      

        :الجاحدة ُمْدِخَلِة الّنفي على جواب القسم عند ابن خالويه) َما(في هذه القراءة بمعنى ) ِإنْ (و

  إّن، وما، والالّم، وال؛ فحرفان يوجبان وهما : وأجوبة القسم أربعة. وهو جواب القسم. فإن بمعنى ما"

إعراب القراءات الّسبع : "وقد تناول نفس المسألة في كتابه. 4."ما وال إْن والالّم، وحرفان ينفيان وهما

. الجاحدة" ما"بمعنى " إنْ "َلمَّا مشّددا؛ ألّن : قرأ عاصم وحمزة وابن عامر: "حيث يذكر ما يلي" وعللها

صلة " ما"فـَلَما مخّففا : وقرأ الباقون. والّتقدير إْن كلُّ نفٍس إالَّ عليها حافظ من الّله" إالّ "بمعنى " َلمَّا"و

                                                 
1 Foncteur. 
2 « Terme de mathématique. Une quantité est dite fonction d’une autre quand elle en dépend, que cette 

dépendance puisse ou non s’exprimer analytiquement. » É. Littré: « dictionnaire de la langue française » T II. 

Librairie Hachette et Cie. Paris. 1874. p 1714. 
3 «Foncteur, subst. masc, log. et math. Opérateur qui exprime la manière dont la vérité d'une proposition 

complexe est fonction de celle de ses propositions élémentaires.»La Rousse. 
  .41ص ". إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم: "ابن خالويه 4
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َها حافظ: في هذه القراءة، والّتقدير من اآلية في قراءة الكوفيين ) لّما(كما تقرأ . 1."إْن كلُّ نفٍس لََعلَيـْ

ــ هذه بالّتشديد، وتقّدر ب المناسب لآلية عند ابن خالويه " القول الّشارح"ويكون . مفيدة الحصر) إالّ (ــ

رفٌع " ُكلُّ "و): "لّما عليها حافظ(فيه " المخبر به"و) سإن كّل نف(فيه " المخبر عنه"تركيبا اسميّا 

َها َحاِفظٌ . خبره" َحاِفظٌ "و. باالبتداء أّما القراءة الثّانية الّتي عليها . 2."والّتقدير إْن ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعلَيـْ

" َلَما"ومن قرأ ": وهو ما يبيّنه ابن خالويه بما يلي. فيها مخّففة على الموصولّية) َلَما(الجمهور فتكون 

َها َحاِفظٌ " ما"ــبالّتخفيف فـ وبناء على هذا نرى أّن هذه القاعدة . 3."صلة، والّتقدير ِإْن ُكلُّ نـَْفٍس لََعَليـْ

ــفي الّلسانيات بـ تشمل في العربّية صنفا آخر وهو المصطلح عليه الّدالّة على بعض  4"الكلمة الوظيفّية"ــ

ت الجملة كحروف المعاني واألفعال العماد والموصوالت وأدوات العالقات الّنحويّة بين مكّونا

ونمثّل لهذه القاعدة في اختيار العجرة المسيطرة إبالغيّا . االستفهام والظّروف وألف والم الّتحلّية

      عن القراءات المختلفة لآلية الّرابعة من سورة الطّارق النّاتجين" القولين الّشارحين"على  باالشتغال

في االختيار يتمّيز " الكلمة الوظيفّية"إذ إّن معيار . يتمّيزان به من إشكال نراه داالّ في مقاربة المسألة لما

من هذا البحث عند الّتمثيل  بنسقيّته ووضوحه، وقد أشرنا لذلك في مناسبات عديدة من الباب الثّاني

خاّصة فيما يتعّلق بالّتركيب الّشرطّي والّتركيب الّتكافؤ الّداللّي  - الّداللّي لظاهرة الّتكافؤ الّداللّي وشبه

الظّرفّي، ألنّهما يفرضان أن تكون العجرة المسيطرة على الّتمثيل الّداللّي هي العجرة الّتي يحتّلها الظّرف 

" المخبر عنه"وذلك ألنّهما يتحّكمان في البنية الّتركيبّية ببعديها المنطقيّين المتمثّلين في . أو أداة الّشرط

فاعتمادا على تينك القراءتين . الّداخلين في عالقة تالزم ظرفّي أو شرطّي بين حدثيهما" المخبر به"و

في القراءات  اللّتين يسمح بهما الّلسان العربّي فتفرزان إمكانيات إعرابّية واختالفات تأويل البنية الّتركيبّية

 ":األقوال الّشارحة"سوق هذه الّسلسلة من بالغّية ن - المختلفة وما يترّتب عنهما من دالالت إبالغّية

﴿   :أ - )137              ﴾5 4/الطّارق.  

﴿ : ب -         �����       ﴾6 4/الطّارق.  

                                                 
  .461ص . 2ج ". إعراب القراءات الّسبع وعللها: "ابن خالويه 1
  .42- 41ص ص ".إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم: "ابن خالويه 2
  .42ص . م.ن 3

4 Functional Word. 
  .من أهل الّشام) هـ 118ت (وقراءة ابن عامر .من أهل الكوفة) هـ 156ت (وحمزة ) هـ 128ت (بالّتشديد وهي قراءة عاصم " َلّما" 5
  .بالّتخفيف وهي قراءة الجمهور" َلَما" 6
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  ."إْن ُكلُّ نفٍس ِإالَّ عليها حافظٌ " : ت -   

َها حافظٌ " : ث -      ."ِإْن كلُّ نفٍس لََعلَيـْ

      المشّددة) َلمَّا(من هذه الّسلسلة أّن  )ب- 137(و) أ- 137" (القولين الّشارحين"المالحظ في 

المخّففة هما اللّتان يمكن ترشيحهما ألن تحتّال محّل العجرة المسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل ) َلَما(أو 

        وذلك . من الّتمثيل الّدالليّ  )حافظ(الّداللّي كّله عوضا عن اختيار العجرة الّتي تحتّلها العجمة 

على الّرغم من كونها تحتّل محّل العجرة المسيطرة إبالغيّا على حّيز  )حافظ(على اعتبار أّن العجمة 

       )أ- 134: (إّال أنّها ليست فعال وليست اسما منقوال إلى الفعلّية بإحدى المعادلتين" المخبر به"

كما أنّها تختلف . المذكورتين أعاله)] فعل(قام بـ)= اسم( 1أنجز) [ب- 134(و] فعل)= اسم( 0ف[

وإن كانت اسما ) حافظ(إذ إّن العجمة ). Polguère :1990بولغار (عن الّسمة الثّالثة الّتي أضفناها لقيود 

. دالليّا وتركيبيّا" المخبر عنه"عالوة على أنّها منقطعة عن . مشتّقا عامال، إّال أنّها لم تستوف مفعولها

   كما استقّر في الّتراث الّلسانّي    على اعتبار أّن عالقة الخبر بالمبتدإ في أصول العمل الّنحويّ  وذلك

أّما محدث الّرفع فيهما فهو عامل معنوّي يصطلح عليه . ال تعدو أن تكون سوى نسبة حكم لمحكوم له

ــبـ   العامل فيهما من قبيل الّترافع وغيره  وال وجه للمسائل الخالفّية في الّتراث الّنظرّي حول". االبتداء"ـ

المسار "من المثال خارج ) حافظ(ونرى أّن سائر األدلّة المذكورة هي ما يجعل العجمة . من اآلراء

أّما العجمة ". المخبر به"على الّرغم من كونها تحتّل محّل العجمة المسيطرة إبالغيّا على حّيز " اإلبالغيّ 

قراءتين الممكنتين فتتوفّران على سمتين أساسيتين تجعل منهما عجرتان حسب ال) َلَما(أو ) َلمَّا(

الوحدة "فالّسمة األولى أنّهما ينطبقان على حّد . مسيطرتان إبالغيّا على الّتمثيل الّداللّي كّله للملفوظ

 خلين فيهباعتبار أنّهما ال يحمالن معنى في نفسيهما، وإنّما يكتسبان معنى من الّتركيب الّدا" الوظيفّية

" المخبر به"في انتمائهما تركيبيّا لحّيز  وأّما الّسمة الثّانية فتتمّثل). حافظ(و) عليها(من خالل متعّلقيهما 

المخبر "الّتي تمثّل أحد فواعلهما المسيطرة إبالغيّا على حّيز ) حافظ(إذ هما متعّلقان إسناديّا بالعجمة 

باعتبار إحالتهما المرجعّية على العجمة " المخبر عنه"إلى حّيز كما أنّهما منتميان دالليّا . من ناحية" به

      يربط" مسار إبالغيّ "ونتاجا لهتين الّسمتين تكونان داخلتين في ). عليها(بفضل متعّلقهما ) نفس(

وعليه تكون لهما األولويّة في تبّوؤ دور العجرة المسيطرة إبالغيّا . بين مكّوني البنية المنطقّية للملفوظ

  :ما نجّسمه في الّترسيمة التّالية وهو. على الّتمثيل الّداللّي للملفوظ
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باعتبارها العجرة المسيطرة إبالغيّا ) َلَما(أو  )َلمَّا(ولمزيد تعليل سبب اختيار العجرة الممثّلة للعجمة 

        إنّه من األولى  في حالة االعتراض على هذا الّتقدير بالقول - على الّتمثيل الّداللّي للملفوظ كّله 

هي المختارة ألّن الّسمات المذكورة سابقا تسم ) عليها(لممثّلة للمرّكب الحرفّي بالجّر أن تكون العجرة ا

نشير إلى تمّيزها باالضطالع لخصائص محّلها الّتركيبّي  - )َلَما(أو ) َلمَّا(ــ من وسمها لـ هذا المرّكب أكثر

" القول الّشارح"ستفاد من منطوق إذ ال نظّن معنى الحصر الم. بمهّمة تعيين الّداللة اإلبالغّية المستفادة

وهو ما يشير إليه أبو ). إالّ (بما هي دالّة على معنى ) َلمَّا(إّال ناتجا عن العجمة ) ت- 137(الثّالث 

. الجحد) ما: (بمعنى) إن(و. بلغة هذيل) إالّ : (مشّددا فمعناه) َلمَّا(من قرأ : "منصور األزهرّي في قوله

: في موضعين، أحدهما) إالّ (مشّددة بمعنى ) َلمَّا(والعرب تجعل . حافظإّال عليها  ما من نفس: المعنى

   . 1."إّال فعلت: بمعنى. مَّا فعلَت كذالَ  سألتك: في قولهم: واآلخر. الّنفي) َما(الّتي بمعنى ) إنْ (مع 

بالعجمة إّال حاصال ) ث- 137(الّرابع " القول الّشارح"كما ال نظّن معنى الّتوكيد المستفاد من منطوق 

ــلَـ(بما هي دالّة على معنى الم الّتوكيد ) َلَما( : وهو ما يبيّنه األزهرّي بما يلي. المعّوضة إيّاها في الّتركيب) ـ

وهما معنيان إبالغيان . 2."عليها حافظإْن كلُّ نفٍس لَ : المعنى. مؤّكدة) َما(خفيفة جعل ) َلَما(ومن قرأ "

كما يتلّبسهما المعنى . فان ما يستفيده المستمع من الخطابكامل المنطوق ويكيّ    أساسيان يشمالن

البالغّي الموّظف في صياغة القول الّشارح اّلذي يحافظ على المعنى المنطلق من ناحية، ويختلف عنه 

  .في كيفّية الّصوغ الفّنيّ 

  

                                                 
  .138ص . 3ج" معاني القراءات): "أبو منصور(األزهرّي  1
  .ص.ن.م.ن 2

 مخبر عنه مخبر به

َها حافظٌ " ."إْن ُكلُّ نفٍس ِإالَّ عليها حافظٌ "  ."ِإْن كلُّ نفٍس َلَعَليـْ

 َلمَّا
 حافظ

 عليها

1 1 
 ِإنْ 

1 
 كلّ 

1 

 نفس
1 

° 
° ° 

° ° 

 كلّ  °

 اَلمَ  ِإنْ 

° 

 مخبر عنه

 حافظ

° 

 مخبر به

 ° عليها

° 

 نفس

1 
° 1 

1 

1 
° 

 تكون فيهما العجرة" قولين شارحين"تمثيالن دالليان لـ: 81الّترسيمة 

 ).َلَما(أو ) َلمَّا" (الوحدة الوظيفّية"المسيطرة إبالغّيا هي العجرة الممثّلة لـ
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3.3.2.1 : ّة اا:ّة إة ار اا   ّا ّّا. 

تتمّثل القاعدة الثّالثة في القول إّن العجرة المسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل الّداللّي لملفوظ ما هي 

دراسة هذه المسألة ) Polguère:1990بولغار (ويهمل ". المخبر عنه"على  العجرة المسيطرة إبالغيّا

. إلى إمكان قبول ألسنة معيّنة لهذا الّتمّشيمكتفيا بالتّنصيص على بعدها الخالفّي على الّرغم من إشارته 

من الممكن أيضا إلحاق وظيفة العجرة المسيطرة إبالغيّا على تمثيل داللّي  إنّه: "إذ يقول في ذلك

لكّن مقاربة من هذا القبيل تبدو . ونقّدم هذا بما هو اختيار ثالث. بالعجرة المسيطرة على المخبر عنه

من الممكن أن تكون صياغة هذه القواعد وتنسيقها متطلّبة لوجوب الّضبط  ال سيما أنّه. قابلة للّنقاش

إذ تتحّقق . من الوضوح في الّلسان العربيّ  ويبدو لنا أّن المسألة على درجة. 1."حسب األلسن المعنّية

      وتعليل ذلك. هذه الظّاهرة في الجمل االسمّية المجّردة عن العوامل الّلفظيّة حرفّية كانت أو فعلّية

وهو المبتدأ هي بالّضرورة العجرة المسيطرة إبالغيّا " المخبر عنه"أّن العجرة المسيطرة إبالغيّا على حّيز 

كما استقّرت - وذلك على اعتبار مسألة إحداث الّرفع في المبتدإ . على سائر الّتمثيل الّداللّي للملفوظ

تجعل منه  - معنويّة المتحّكمة في تسيير العالقات اإلسناديّةفي الّنظريّة الّنحويّة الّتراثّية القائلة بالعوامل ال

. أي الخبر" المخبر به"له في الّتحّكم في " واسطة"عالمة على العامل المجّرد و" المخبر عنه"وهو 

     فرفع المبتدإ في هذا الّسياق وإن اختلفت حوله المدارس الّنحويّة العربّية يعود في األصل المجّرد 

كان أبو : "وهو ما يبيّنه ابن يعيش بما يلي". االبتداء"ــإلى العامل المعنوّي المصطلح عليه بـ من الّلسان

ألّن االسم لّما كان : قال. إسحاق يجعل العامل في المبتدإ ما في نفس المتكّلم، يعني من اإلخبار عنه

والّصحيح أّن االبتداء اهتمامك . ال بّد له من حديٍث يُحدَُّث به عنه، صار هذا المعنى هو الّرافَع للمبتدإ

واألّولّية معنى قائم به يكسبه قّوة؛ إذ كان غيره متعّلقا به، . باالسم، وجعلك إيّاه أّوال لثان كان خبرا عنه

   واّلذي أراه أّن العامل في الخبر هو االبتداء وحده، على ما ذكر، ... وكانت رتبته متقّدمة على غيره

في الخبر بواسطة المبتدإ، يعمل  دإ، إالّ أّن عمله في المبتدإ بال واسطة، وعملهكما كان عامال في المبت

        . 2."في الخبر عند وجود المبتدإ، وإن لم يكن للمبتدإ أثر في العمل، إّال أنّه كالّشرط في عمله

                                                 
1 « Il est aussi possible d’attribuer la fonction de ND de la RSém au nœud dominant du thème. Cela est 

présenté comme un troisième choix mais une telle approche pourrait être discutée. Peut-être, notamment, la 

formulation de ces règles et leur ordonnancement devraient-ils être ajustés selon les langues considérées. » 

Alain Polguère: « structuration et mise en jeu procédurale d’un modèle linguistique déclaratif dans un cadre de 

génération de texte ». Université de Montréal. 1990. p 195. 
  .224- 223ص ص . 1ج" لشرح المفصّ : "ابن يعيش 2
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" المخبر عنه"بغّض الّنظر عن القول في إشكاليات العمل في  - في تخريج ابن يعيش للمسألة  من البّين

اهتمامه بالبعد اإلبالغّي من ناحية وبالبعد  - من الجملة االسمّية في الّتصّور الّتراثيّ " المخبر به"و

   وهو . من ناحية ثانية في تعليل الّتعّلق اإلسنادّي بين المبتدإ والخبر وأحكام اإلعراب فيهما الّتركيبيّ 

        لنا تعيين قاعدة انتخاب العجرة المسيطرة إبالغيّا في نظرنا رأي له نصيب من الّدقّة الّتي تخّول

كي تضطلع بوظيفة العجرة المسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل الّداللّي للّتركيب االسمّي " المخبر عنه"على 

  :والمثال على ذلك اآلية األولى من سورة الهمزة. المجّرد من العوامل الّلفظّية

﴿: أ - )138              ﴾ 1/الهمزة.  

وفي نفس . فتسيطر عليه إبالغيّا" المخبر عنه"حّيز  ﴾﴿ فهي جملة اسمّية تحتّل منها العجمة

     وذلك. الوقت تكون هي العجرة المسيطرة على الّتمثيل الّداللّي لسائر الملفوظ بقسميه المنطقيّين

في الّدعاء والوعيد كما تثبته  البالغّية لمنطوق اآلية المتمثّلة - من خالل إفادتها الفائدة اإلبالغّية

األقوال "ولتدقيق األمر نورد العيّنة التّالية من . الواردة في المنجز الّتفسيريّ " األقوال الّشارحة"

  ":الّشارحة

  عيّنة من األقوال الّشارحة  اآلية

﴿          

    ﴾ 1/الهمزة.  

"﴿﴾  مرفوع باالبتداء والخبر﴿ ﴾ في غير القرآن جاز  ولو كان

ويال للكافرين، فالمعنى : فمن قال. الّنصب، وال يجوز في القرآن لمخالفة المصحف

ويٌل فهو أجود في العربّية ألنّه قد ثبت له الويل، والويل  : جعل الّله له ويال، ومن قال

  1.".هلكة كلمة تقال لكّل من وقع في

... دعاء على المجرور اسمه بالالّم بأن يناله الويل وهو سوء الحال) ويل له(كلمة "

  2.".والّدعاء هنا مستعمل في الوعيد بالعقاب

من باشر ذلك القبيح وليكون  يجوز أن يكون الّسبب خاّصا والوعيد عاّما ليتناول كلّ "

  3.".أزجر له وأنكى فيهجاريا مجرى الّتعريض بالوارد فيه، فإّن ذلك 

                                                 
  .361ص . 5ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 1
  .536ص . 30ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 2
  .1220ص . 30ج". الكّشاف: "الّزمخشريّ  3
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"﴿﴾ : مبتدأ مرفوع بالّضّمة وهو نكرة وجاز االبتداء به ألنّه قريب من المعرفة وقيل

هو في األصل مصدر ال فعل له معناه تحّسر وقيل هو واد في جهّنم وقيل اسم معنى  

معنى كالهالك ويرفع رفع المصادر إلفادة معنى الثّبات وقيل جاء نكرة ألنّه متضّمن 

جار ومجرور : ﴾  ﴿ .ألّن معنى الويل الهالك والعذاب. الفعل الّدعاء

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جّره : ﴾﴿. المحذوف ﴾﴿متعّلق بخبر 

  1.".بدل منه أي من همزة مجرور مثلها وعالمة جّرها الكسرة: ﴾﴿. الكسرة

  .1/الهمزة ﴾    ﴿: عيّنة من تفاسير اآلية: 40الجدول 

البالغّية من منطوق اآلية يتمثّل في معنى الّدعاء والوعيد اّلذي  - تبّين العيّنة أّن مدار اإلفادة اإلبالغّية

الّتي تدّل  ﴾﴿ويكمن محّصل هذا المعنى في العجمة . يسيطر على الّتمثيل الّداللّي للجملة كّلها

باعتبار إعرابها مبتدأ الجملة " المخبر عنه"ونفس هذه العجمة تحتّل عند العقد والّتركيب محّل . عليه

        إضافة إلى أّن ما تشير إليه الّتفاسير ينبئ بحدس للمفّسرين يتمثّل . ون مسيطرة إبالغيّا عليهفتك

إّال أنّها محّل اإلفادة القصديّة من منطوق " مخبرا عنه"على الّرغم من كونها  ﴾﴿في أّن العجمة 

   وقد صيغت صياغة بالغّية محكمة باختيار تنكير العنصر اّلذي يفترض فيه الّتعريف على اعتبار. اآلية

المبتدأ  ولعّل ذلك هو الّسبب في إيراد". مخبر عنه"أنّه المعلوم من قبل المتكّلم والمخاَطب بما هو 

نكرة وما نالحظه من تعليل بعض المفّسرين لظاهرة التّنكير ومحاولة االحتجاج لجواز االبتداء بنكرة 

: ما نجده عند ابن خالويه أيضا وهو. كما يبدو في الّتفسير الّرابع من العيّنة باّدعاء قربها من المعرفة 

من المعرفة  الّنكرة إذا قربت: ما وجه الّرفع؟ فقلويٌل نكرة والّنكرة ال يبتدأ بها، ف: فإن سأل سائل فقال"

ولعلّنا نذهب إلى أّن إيراد . وهي تخريجات ممكنة بالتّأويل ال يدّل عليها لفظ. 2."صلح االبتداء بها

      الّنكرة مقصود االبتداء به، وهو مّما قد يشير إلى أّن المبتدأ ليس معلوما لدى الّسامع كما يقتضي

بهذا القصد " المخبر عنه"وبالتّالي يكون . أن يكون عليه األمر في البناء الخبرّي االسمّي للجمل العربّية

وبذلك تكون . بسبب ما تلّبسه من معاني البنية البالغّية" المخبر به"محّل اإلفادة اإلبالغّية مثله مثل 

وهي مسيطرة . لتفّردها به" المخبر عنه"مسيطرة إبالغيّا على حّيز  ﴾﴿العجرة الّتي تحتّلها العجمة 

                                                 
  .505ص . 12ج". اإلعراب المفّصل لكتاب الّله المرّتل: "بهجت عبد الواحد صالح 1
  .178ص ". سورة من القرآن الكريمإعراب ثالثين : "ابن خالويه 2
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أّولهما تنكيرها الّداّل على أنّها محّل إفادة إبالغّية لسامع خالي : أيضا على الخطاب كّله باعتبارين

ها وثانيهما تمّكنها من الّداللة على معنى الّدعاء والوعيد اّلذي يتحّقق بمضمون الجملة كلّ . الّذهن منها

   بما هو عامل معنوّي كما استقّر " االبتداء"ونرّد هذه الظّاهرة إلى مفهوم . بالغيّ اإل قصدالوينتج عنه 

أّن االبتداء اهتمامك  الّصحيح: "من تعليل نحوّي في الّتراث الّلسانّي العربّي مجّسما في رأي ابن يعيش

ة معنى قائم به يكسبه قّوة؛ إذ كان غيره متعّلقا به، واألّوليّ . باالسم، وجعلك إيّاه أّوال لثان كان خبرا عنه

بإحالله من الّتركيب مرتبته المحفوظة له أصال " المخبر عنه"فتقديم . 1."وكانت رتبته متقّدمة على غيره

بأنّه يمّثل مقصدا " المخبر عنه"وعليه نقرأ تنكير . في البنية المجّردة لّلسان، فيه قصد عناية واهتمام به

بالغيّا ثانيا ال يقّل أهّمّية عن العناية واالهتمام، وهو المتمثّل في تعليق ذهِن المتقّبِل الكالَم  - اإبالغيّ 

وإرجاء تخصيص المبتدإ المنّكر إلى تابعه . ﴾﴿ للعجمة" المخبر به"بالحكم اّلذي ينسب عن طريق 

وهو المتمّثل في إجازتهم . للّتركيب من المتّممات المتعّلقة بالخبر المحذوف على تقدير تأويل الكوفيين

وأجاز الكوفيون َوْيٌل : "يقول ابن خالويه في ذلك. أو نصبها مع التّنوين باعتبار إضافتها) ويل(نصب 

فمتى انفرد جاز فيه الّرفع والّنصب، ومتى أضيف ... وَوْيُل وَوْيَل وَوْيًال على حسم اإلضافة وعلى إرادتها

     ويكون الّتقدير الجائز . 2"ه يبقى بال خبر، ومتى انفصل جعلت الالّم خبرالم يكن إّال منصوبا؛ ألنّ 

﴿): أ- 138(في الّنحو للمثال              ﴾ التّالية" األقوال الّشارحة"ــالمذكور أعاله بـ:  

  3.َوْيٌل لكّل همزة لمزة   :أ - )139

  .َوْيُل لكّل همزة لمزة: ب -   

  4.لكّل همزة لمزة َوْيالً : ت -   

  .َوْيَل لكّل همزة لمزة: ث -   

) ويل(إذن، على الّصورة التّالية يكون الّتمثيل الّداللّي لحالتي الّرفع والّنصب اإلعرابيّتين للعجمة 

                                                 
  .223ص ص . 1ج". شرح المفّصل: "ابن يعيش 1
  .179- 178ص ". إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم: "ابن خالويه 2
: ينّبه إليه الّزّجاج بقولهوهو ما . أّما باقي األقوال الّشارحة فهي جائزة في الّنحو مخطّأة في علم القراءات. هي القراءة الوحيدة الجائزة في القرآن 3

  .361ص . 5ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج.". ولو كان في غير القرآن جاز الّنصب، وال يجوز في القرآن لمخالفة المصحف"
جعل : "بتقدير. الّدعاءمعنى ) ويل(وكذلك تأويل ابن عاشور من نفس الجدول المتبّنى إلفادة  40حسب الّتأويل اّلذي يورده الّزّجاج في الجدول  4

  ". ألزمه الّله ويالً "، أو "الّله له ويالً 
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 كّله من ناحية ثانية، باعتبار من ناحية؛ وعلى الّتمثيل الّداللّي " المخبر عنه"المسيطرة إبالغيّا على حّيز 

  :للجملة كّلها وإحكامها إيّاه" المسار اإلبالغيّ "ــما أوردناه سابقا زيادة على حلولها بـ

  

وعلى الملفوظ  " المخبر عنه"فالّتمثيل الّداللّي األّول اّلذي تكون فيه العجرة المسيطرة إبالغيّا على 

﴿لآلية " أقوال شارحة"يمّكن من إنتاج  ،﴾﴿كّله في نفس الوقت هي العجمة           

    ﴾  وهو ما نعيّنه في الّسلسلة التّالية. إبالغيّا تقبل في الّنحو إعرابي الّرفع والّنصبمتكافئة:  

﴿ : أ - )140             ﴾ ≡  َوْيٌل لكّل همزة لمزة.  

  .َوْيُل لكّل همزة لمزة  ≡                ~             :ب -   

  .لكّل همزة لمزة َوْيالً   ≡                ~             :ت -   

  .َوْيَل لكّل همزة لمزة  ≡                ~             :ث -   

اثنين لنفس اآلية متكافئين إبالغيّا " قولين شارحين"أّما الّتمثيل الّداللّي الثّاني فال يسمح إّال بإنتاج 

  :التّاليةوهو ما نجمعه في الّسلسلة . ويقبالن في الّنحو إعراب الّنصب فقط

﴿ : أ - )141             ﴾ ≡   ًلكّل همزة لمزة َوْيال.  

  .َوْيَل لكّل همزة لمزة  ≡                ~             :ب -   

أخرى " أقوال شارحة"ال تسمحان بإنتاج  وتجدر المالحظة في هذا المقام أّن البنيتين المذكورتين

     "المخبر عنه"وذلك بسبب تمّكن العجرة المسيطرة إبالغيّا على . المذكورة آنفاممكنة عدا الّسّتة 

1 

  ﴾    ﴿: لآلية" قولين شارحين"تمثيالن دالليان لـ: 82الّترسيمة 

 على الّتمثيل الّدالليّ مسيطرة إبالغّيا " المخبر عنه"تكون فيهما العجرة المسيطرة إبالغّيا على 
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معرفة كما يرد في بعض  ﴾﴿فلو اعتبرنا . من الّسيطرة اإلبالغّية على الّتمثيل الّداللّي برّمته

      في جهّنم أو اسم معنى يحيل إلى الهالك والثّبور كما يرد  واد الّتخريجات على أنّه اسم علم يعّين

ويل معرفة، ألنّه اسم : وقال آخرون: "وهو ما يعّبر عنه ابن خالويه بما يلي. في العيّنة الّرابعة من الّتفاسير

 ،إّن ألفاظ القرآن تجيء لفظا عربيّا مستعارا: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقل: فإن قيل... واد في جهّنم

  فلّما كان الويل هالكا وثبورا . فسّمي باسم سببه... كما سّمى الّله تعالى الّصنم بعال حيث اّتخذ ربّا

وعلى اعتبار القول بأّن العجمة . 1."أن يسّمى المصير إلى الويل ويال ومن دخل النّار فقد هلك، جاز

﴿﴾  نورد بعضها " األقوال الّشارحة"معرفة، والقول باالستعارة في الّلفظ يمكن أن نستخرج قائمة من

  :في الّسلسلة التّالية

  .َوْيُل َمِصيٍر لكلِّ همزة لمزة   :أ - )142

  .َوْيُل الَمِصيِر َمِصيُر كّل همزة لمزة: ب -   

  .َوْيٌل َمِصيُرُه كلُّ همزة لمزة: ت -   

  .الَمِصيِر لكّل همزة لمزةَوْيَل : ث -   

  .َوْيَل َمِصيٍر َمِصيُر كّل همزة لمزة: ج -   

  َوْيالً َمِصيُرُه كّل همزة لمزة: ح -   

ممكنة يجيزها نحو الّلسان العربّي من قبيل األمثلة المعروضة " أقوال شارحة"وهذا يعني أّن اشتقاق 

يرة لما سبق من حيث طبيعة العجمة المسيطرة يتطّلب االرتكاز على بنى داللّية مغا) 142(في الّسلسلة 

إذ إّن سائر هذه األمثلة المذكورة تخرج فيها  .وعلى الملفوظ في نفس الوقت" المخبر به"إبالغيّا على 

إلى القاعدة  وهو ما يحيلنا. للّتمثيل الّدالليّ " المسار اإلبالغيّ "ـــمن مقام العجرة الحالّة ب ﴾﴿العجمة 

 .الّتي نتناولها في الفقرة التّاليةالّرابعة 

4.3.2.1 :اّة اا: ّّا ّا  ّة إة ار اا .  

تخضع القاعدة الّرابعة لنفس شروط القاعدة الثّانية إّال فيما يتعّلق بضرورة انتماء العجرة المسيطرة 

       وتـَُوظَُّف في تعيين العجرة المسيطرة إبالغيّا". المخبر به"ال حّيز " المخبر عنه"إبالغيّا إلى حّيز 

                                                 
  .178ص ". إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم: "ابن خالويه 1
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منه عجرة تمّثل عامال لفظيّا يكون إّما فعال أو اسما " المخبر عنه"على تمثيل داللّي لملفوظ ال تتوّفر في 

) ب- 134(و] فعل)= اسم( 0ف) [أ- 134: (يمكن أن يَُحوََّل إلى صيغة فعليّة بإحدى المعادلتين

على مقولة ) Polguère:1990بولغار (وتنبني حسب . المذكورتين سابقا)] فعل(ـ قام بـ)= اسم( 1أنجز[

بذاتها وليس لها معان إّال بالّنسبة إلى الّتركيب  مستقّلة غير لسانّية وحدة هي بما  "الوحدة الوظيفّية"

وعليه ُتْخَتاُر . األلسن األعجمّيةمن قبيل البدائل والّزوائد الّتصريفّية في بعض . الّلغوّي اّلذي تندرج فيه

     باعتبارها العجرة المسيطرة إبالغيّا على سائر الّتمثيل الّداللّي لملفوظ ما، شريطة" الوحدة الوظيفّية"

انتماء دالليّا مستقّال بذاته وذلك من خالل إحالتها إحالة مرجعّية " المخبر عنه"أّال تكون منتمية لحّيز 

وفي نفس الوقت يجب أن يمثّل أحُد الفواعل المتعّلقة ". المخبر به"ر ينتمي لحّيز على مكّون داللّي آخ

المخبر "من الّتركيب الّنحوّي العجرَة المسيطرة إبالغيّا على " المخبر عنه"بها تعّلقا إسناديّا في حّيز 

البالغّي  - غيّ من حيث وسمه اإلبال" القول الّشارح"ونرى أّن هذه الظّاهرة المسهمة في صناعة ". عنه

إذ ال نقف في المدّونة إّال على بضعة أمثلة تتمّيز بطابع إشكالّي . لست مطّردة بكثرة في الّلسان العربيّ 

      ونضرب المثل . في تأويلها، وتنتج في الغالب عن االختالف في القراءات وتأويل البنى الّتركيبّية

  :نين نحويّا والمعروضين في الفقرة الّسابقةالممك" القولين الّشارحين"ــعلى هذه الظّاهرة بـ

  .كلُّ همزة لمزة َوْيٌل َمِصيُرُه   :ت - )142

  كّل همزة لمزة َوْيالً َمِصيُرُه  : ح -   

  :إذ يمكن الّتمثيل لهما بالبنيتين الّدالليّتين التّاليتين

  

 

 ﴾﴿ممثّلة في العجمة " المخبر عنه"على  ما تبيّنه الّترسيمة يتمّثل في أّن العجرة المسيطرة إبالغيّا

كي تكون العجرة المسيطرة إبالغيّا    ال يمكن اختيارها حسب هذه القاعدة الّرابعة) َوْيالً (أو العجمة 

  مخبر عنه  مخبر عنه
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  ﴾    ﴿: لآلية" قولين شارحين"ــــتمثيالن دالليان ل: 83الّترسيمة 

 "الوحدة الوظيفّية"تكون فيهما العجرة المسيطرة إبالغّيا على الّتمثيل الّداللّي هي العجرة الممثّلة لـ
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      منقطعتان عجرتاهما ) َوْيالً (والعجمة  ﴾﴿وذلك بسبب أّن العجمة . على الّتمثيل الّداللّي كّله

ـــ(في حين أّن العجرة الّتي يحتّلها الّضمير المّتصل . للملفوظ" المسار اإلبالغيّ "عن  ــ يمكنها أن تتبّوأ ) هـ

يمثّل أحُد " وحدة وظيفّية"وذلك بسبب أنّها تعّد . الّدالليّ وظيفة العجرة المسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل 

. من ناحية" المخبر عنه"عجرًة مسيطرًة إبالغيّا على حّيز ) َوْيالً (أو ﴾ ﴿ عواملها المتعّلقة به إسناديّا

عن طريق إحالتها على العجمتين  "المخبر به"وتتعّلق من ناحية ثانية تعّلقا دالليّا بعنصر ينتمي لحّيز 

﴿﴾ و﴿﴾ . اّلذي يحّقق االرتباط" المسار اإلبالغيّ "إضافة إلى أنّها تدخل في سياق          

 .ين لبنية الملفوظبين المكّونين المنطقيّ 

5.3.2.1 :ة اا: ّّا ّا  ّة إة ار اا . 

هذه القاعدة لحصر ما يسمح به الّلسان الطّبيعّي من إمكانيات ) Polguère:1990بولغار (أوجد 

لشبكات إبالغّية تخّصص الملفوظ فتوّجه اختيارات البنى الّتركيبّية العميقة عند االنتقال من الّتمثيل 

القواعد األربعة الّسابقة ال يمكن  ويبدو األمر وجيها على اعتبار أنّ . الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق

وهذا يعني أّن هذه القاعدة تشتغل لتعيين العجرة . من الّلسان الطّبيعيّ  بسيطا اأن تحصر إّال جزءً 

بولغار (وهو ما يعّبر عنه . المسيطرة إبالغيّا على تمثيل داللّي ما في حالة انعدام شروط القواعد الّسابقة

Polguère:1990 (من تحديد العجرة المسيطرة " في نهاية المطاف"ّكن هذه القاعدة تم: "بما يلي

  ونرى. 1."مع احترام القيدين األساسيين إبالغيّا دون تفضيل حّيز المخبر به أو حّيز المخبر عنه، لكن

على تمثيل داللّي  في الّلسان العربّي عالوة على تعيين العجرة المسيطرة إبالغيّا أّن هذه القاعدة تسمح

        حسب تمثّلنا للظّاهرة الجامع  - فالعربّية . بتعيين الّشبكات البالغّية المسيطرة على الملفوظما 

تسمح بأن تكون العجرة المسيطرة على الملفوظ هي  - بين داللة الملفوظ اإلبالغّية وداللته البالغّية

         " المخبر عنه"ى كّل من العجرة المبأّرة بالغيّا على الّرغم من وجود عجرات مسيطرة إبالغيّا عل

     ويبدو أّن من مقاصد منشئ الكالم. وفق القواعد األربعة المعروضة في هذا الفصل" المخبر به"أو 

التّنصيص على الوسم  ،المذكورة" األقوال الّشارحة"في اختياره لهذه البنى المخصوصة عند صياغته 

    ولذلك يختار إزاحة العجرة المسيطرة إبالغيّا. لمنطلقالبالغّي لمنطوق جمله المكافئة لنّص اآلية ا

                                                 
1 « Cette règle permet, en « dernier recours », de déterminer un ND en ne privilégiant ni le domaine 

rhématique ni le domaine thématique, mais en respectant les deux contraintes de base. » Alain Polguère: 

« structuration et mise en jeu procédurale d’un modèle linguistique déclaratif dans un cadre de génération de 

texte ». Université de Montréal. 1990. p 196. 
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على الّرغم من أنّها يفترض فيها أن تكون ". المسار اإلبالغيّ "من " المخبر به"أو " المخبر عنه"على 

" المسار اإلبالغيّ "وما تكون إزاحتها القصديّة عن . على الملفوظ كّله المرّشحة لالنتقاء كي تسيطر

أن تحّل محلّها " المخبر به"أو  "المخبر عنه"يتسّنى للعجرة المسيطرة بالغيّا على للجملة إّال كي 

  .وتضطلع بوظيفتها في تكييف الخطاب تكييفا بالغيّا يشمل كّل منطوقه

وعلى سبيل الّتمثيل لهذه القاعدة ننظر في اآلية الخامسة والعشرين من سورة األحزاب من خالل 

  :الّتي نجمعها في الجدول التّاليعيّنة من الّتفاسير المنجزة 

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿         

             

 ﴾25/ األحزاب.  

"﴿﴾ :وقوله . الباء للمصاحبة، أي مغيظين﴿       ﴾  ،حال ثانية     

األولى فهي متداخلة، ويجوز أن تكون حاال من الّضمير المجرور أو حال من الحال 

وال يظهر  باإلضافة، وجّوز الّزمخشرّي فيها أن تكون بيانا للحال األولى أو مستأنفة

  1.".البيان إالّ على البدل، واالستئناف بعيد

"﴿          ﴾ األحزاب﴿﴾ غير ظافرين وهما ... مغيظين

  2.".حاالن بتداخل، أو تعاقب ويجوز أن تكون الثّانية بيانا لألولى أو استئنافا

﴿عطف على جملة "         ﴾
     وهو األنسب بسياق اآليات بعدها، 3

 ﴿أو حال من ضمير  أي أرسل الّله عليهم ريحا ورّدهم،           

      ﴾
... أي يحسبون األحزاب لم يذهبوا وقد رّد الّله األحزاب فذهبوا ،4

إلى أّن كفرهم هو سبب خيبتهم العجيبة  عن األحزاب بالّذين كفروا لإليماء  وعّبر 

     للمالبسة، وهو ظرف مستقّر في موضع الحال،  ﴾﴿في  والباء. الّشأن

وإظهار اسم الجاللة دون ضمير المتكّلم للتّنبيه على عظم شأن . أي رّدهم مغيظين

                                                 
  .381- 380ص ". إلعراب جمل القرآنالجامع : "أيمن الّشّوا 1
  .853ص . 21ج ". الكّشاف: "الّزمخشريّ  2
  .9/األحزاب 3
  .20/األحزاب 4
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﴿وجملة ... هذا الّرّد العجيب      ﴾ ولك أن تجعل جملة. حال ثانية 

﴿        ﴾  1.".استئنافا بيانّيا لبيان موجب غيظهم  

"﴿                 ﴾ أن يصطلوا المسلمين  وقد كانوا طمعوا

وجالت . لكثرتهم، فسّلط الّله عليهم ريحا باردة، فمنعت أحدهم من أن يلجم دابّته

في المعسكر، وتقطّعت أطنابهم فهزمهم الّله بغير قتال، وضربتهم  الخيل

  2.".المالئكة

  .25/ األحزاب﴾         ﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية: 41الجدول 

في تأويل بنيتها الّتركيبّية وذلك من أجل  انتقينا عمدا هذه اآلية لمسألة خالفّية بين الّنحاة والمفّسرين

الّتمثيل الّداللّي البرهنة على أّن القاعدة الخامسة من قواعد اختيار العجرة المسيطرة إبالغيّا على 

مع جمل تحتوي على عجرات فعلّية صريحة  لملفوظ ما يمكن أن تكون وظيفّية حّتى في حالة الّتعامل

ولهذا اخترنا في هذه العيّنة أيضا بعض الّتفاسير الّتي تناولت أغلبها . منها" المخبر به"تسيطر على حّيز 

ولتكون من ناحية ثانية مشيرة . ل البنية الّتركيبّية من ناحيةاآلية تناوال إعرابيّا للوقوف على الفوارق في تأوي

اإلبالغّية اّلذي أهملنا تفصيله ) Mel’čuk:2001ملتشوك (بما هو نمط من أنماط " المنظور"إلى أهّمية 

فمسألة األحوال في هذه الجملة وكيفيات ترتيبها عند العقد والّتركيب تكتسي قيمة إبالغّية . في حينه

البالغّية على التّمثيل الّداللّي لمنطوق  - وهي الّتي تؤّهلها ألن تضطلع بوظيفة الّسيطرة اإلبالغيّة. فارقّية

   .وهو ما انتبه له المنجز الّتراثّي في تقديرنا فانعكس على تناول المفّسرين شرَح هذه اآلية. اآلية كّلها

القول "ــنية الّتركيبّية أكثر من االعتناء بـإذ المالحظ أّن أغلب الّتفاسير انساق إلى البحث في تعيين الب

  :ونخرج من هذا الخالف بخمسة آراء نجمعها في الجدول التّالي. الّصريح لمعنى اآلية" الّشارح

  : اآلية كّلها جملة مستقّلة تحتوي على حالين متعاقبتين  1

  .حال أولى: غيظهم

  حال ثانية: لم ينالوا خيرا

  

                                                 
  .310- 309ص . 21ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 1
  .340ص . 2ج ". معاني القرآن: "الفّراء 2

  1حال 

  لم ينالوا خيرا  غيظهم

  2حال 
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  :اآلية كّلها جملة مستقّلة تحتوي على حالين متداخلتين  2

  .حال أولى ُمَتَضمَِّنٌة للحال الثّانية: غيظهم

  .األولىحال ثانية ُمَتَضمََّنةٌ في الحال : لم ينالوا خيرا

  

  : اآلية كّلها جملة مستقّلة تحتوي على حالين متعاقبتين  3

  .أولى، مبدل منهحال : غيظهم

    .حال ثانية بدل من الحال األولى: لم ينالوا خيرا

  : اآلية كّلها جملة مستقّلة تحتوي على حالين متعاقبتين  4

  .حال أولى، مبدل منه: الّضمير من غيظهم

    .حال ثانية بدل من الحال األولى: لم ينالوا خيرا

بل هي مرّكب إسنادّي فرعّي يضطلع بوظيفة . اآلية كّلها ليست جملة مستقّلة  5

  : ويحتوي بدوره على حالين متعاقبتين. الحال

  .حال أولى: ورّد الّله اّلذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا

  .حال ثانية: غيظهم

  حال ثالثة : لم ينالوا خيرا
  

  .25/ األحزاب  ﴾        ﴿ :البنية الّتركيبّية لآليةأوجه االختالف في تعيين : 42الجدول 

أّن الّنحاة والمفّسرين يصدرون في تحليلهم  تبدي االختالفات في تأويل البنية الّتركيبّية لآلية المعنّية

وبالتّالي فإّن البنى الّتركيبّية العميقة . لمنطوق معنى اآليةالجملة عن حدس مختلف بالّتمثيل الّداللّي 

  ومرّد هذا في نظرنا راجع. النّاتجة عن الّتمثيل الّداللّي المتصّور للملفوظ تختلف من واحد إلى آخر

ة اّلذي تندرج فيه العجر " المسار اإلبالغيّ "إلى انتقاء العجرة المسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل الّداللّي و

هو الممّثل " ردّ "فعلى الّرغم من أّن اآلية باعتبارها جملة فعلّية مستقّلة يمكن أن يكون الفعل . المنتقاة

كما تقتضي  على الملفوظ، وذلك بتطبيق القاعدة األولى من قواعد االختيار للعجرة المسيطرة إبالغيّا

في المنجز الّتفسيرّي الّتركيز على قضّية  الّتي تهّمنا، إّال أنّه قد حصل" الّنصّ  - نظريّة المعنى"مبادئ 

ونفس األمر ينطبق . عن العامل الّلفظّي المتحّكم في عالقات الجملة اإلسناديّة األحوال وغّض الطّرف

       . كّلها باعتبارها مرّكبا إسناديّا فرعيّا تابعا لجملة أكبر يضطلع فيها بوظيفة الحال   على تأويل اآلية

 

 غيظهم

مل ينالوا 

 خريا

 1حال 

 2حال 

 

  بدل2حال  مبدل منه1حال 

 مل ينالوا خريا غيظهم

 

  بدل2حال  مبدل منه1حال 

 مل ينالوا خريا هم

 

 1حال 

 ورد� اللّه الّذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا

 

 

 

 3حال 2حال 

 غيظهم

 
 مل ينالوا خريا
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البنية "ويبدو لنا أّن مسألة . على سبيل المثال يبقى الّتركيب تركيبا فعليّا عاشورإذ في تأويل ابن 

هو ما يفّسر اهتمام المنجز الّتفسيرّي باألحوال وإهماله لحّيز " مسارها اإلبالغيّ "و" اإلبالغّية - الّداللّية

محّل "لّتراث الّلسانّي هو على الّرغم من أّن المسند في عرف ا" ردّ "في الفعل  وهو المتمّثل" المخبر به"

لهذه األسباب نعّد هذا المثال داّال على القاعدة الّتي نحن بصدد تقليب الّنظر فيها ". الفائدة

في الّترسيمة التّالية الّتمثيل الّداللّي المناسب لها ثّم نتلوه بالّتعليق إلجالء  لذا نعرض. واالستدالل عليها

  ":القول الّشارح"ة في بناء اإلبالغيّ  - خصائص البنية الّداللّية

  

  

  

تبّين الّترسيمة أّن العجرة المسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل الّداللّي ال يمكن أن تكون إالّ العجرة الحاملة 

ألّن هذه العجمة هي . من المرّكب الموصولّي المضطلع بوظيفة المفعول به نحويّا "اّلذين"للعجمة 

عن طريق اإلحاالت المرجعّية إليها من مختلف مستويات البناء " ر اإلبالغيّ المسا"الوحيدة الّداخلة في 

وما يفرض وجوب  .وهو ما مّيزناه كما يقتضي االستعمال باألسهم المنّصصة. المنظورّي لمنطوق اآلية

ــاختيارها والقول بأنّها النّاظم ل            ".صاحب الحال"هو تمّيزها بالّداللة على " المسار اإلبالغيّ "ــ

الفرعّي " 2والمخبر به" ردّ "األساسّي متمّثال في الفعل " 1المخبر به"وفي المقابل توّضح الّترسيمة أّن 

المسار "كّلها خارجة عن " نال"الفرعّي المتمّثل في الفعل " 3المخبر به"و" كفر"المتمّثل في الفعل 

 وعليه تفقد العجرات . لّداللّي لمنطوق اآليةالمسيطرة بنيته اإلبالغّية على كامل الّتمثيل ا" اإلبالغيّ 

على الّرغم من أّن كّل واحدة منها تسيطر ، كّلها األولويّة في الّسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل الّدالليّ 

وبما أّن صاحب الحال هو المسيطر إبالغيّا على الملفوظ فإنّه يحيل . إبالغيّا على مجالها المنظوريّ 

  1 مخبر به

 ردّ 

  .25/ األحزاب ﴾        ﴿ :تمثيل داللّي لآلية: 84الّترسيمة 

 تكون فيه العجرة المسيطرة إبالغّيا أّي عجرة مسيطرة على المسار اإلبالغيّ 
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اإلبالغّية وهو المتمّثل في التّبئير اإلبالغّي ) Mel’čuk:2001ملتشوك (أنماط  أيضا على نمط آخر من

كلّه يمكن أن نفّسر ما يبديه المنجز  وبهذا . اّلذي نرجعه في تعديلنا الّسابق إلى الوسم البالغيّ 

أقوال "الّتفسيرّي من حدس الّنحاة والمفّسرين بتركيزهم في تقليب الّنظر على قضّية األحوال في بناء 

وهو ما يعّلل  .على تأويل مخصوص للبنى الّتركيبّية الّتي صيغت عليها اآلية بأنّها نظرة تقوم" شارحة

إذ يعّدون الجملة ". أقوالهم الّشارحة"أغلب ما ذهبوا إليه في اعتمادهم الوسم البالغّي عند صياغة 

ة األحواَل الّتي تسم الكافرين إثر ويحصرون اإلخبار في تبيين الّذات اإللهيّ . محّققة لمعنى اإلخبار

: كما يصوغه ابن كثير دليال على ما ضبطناه "القول الّشارح"ــونكتفي بـ. فشلهم في حادثة األحزاب

عن األحزاب، لّما أجالهم عن المدينة، بما أرسل عليهم من الّريح والجنود  يقول تعالى مخبرا"

آراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء اّلذي فّرق وهم أخالط من قبائل شّتى، أحزاب و ... اإللهّية

  في أنفسهم  جماعتهم، ورّدهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم، لم ينالوا خيرا ال في الّدنيا، مّما كان

في مبارزة الّرسول صّلى الّله عليه وسّلم،  من الظّفر والمغنم، وال في اآلخرة مّما تحّملوه من اآلثام

قد ارتكز  "القول الّشارح"إذ البّين من المثال أّن بناء . 1."تله، واستئصال جيشهبالعداوة، وهّمهم بق

   باألساس على ما قرأه المفّسر من تبئير بالغّي للعجرة المضطلعة في الّتركيب بوظيفة صاحب الحال

ّدم عرضه ما تق ويدعو. لذلك نراه ينّصص على العنصر المبأّر عند إعادة صياغته القولَ . من منطوق اآلية

 - المجّردة القائمة على قواعد الّتكافؤ اإلبالغيّ  "القول الّشارح"إلى الخوض في تحديد أهّم بنى 

  .وهو ما نتناوله بالعرض في الفصل الموالي .البالغّي بنوعيها

  

  

                                                 
  .138ص . 11ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 1



 

 

 379 اّولا : اّاب 

  

  

  

  

  : ا اّول: 3.1

رأينا فيما عرضناه في فقرات هذا الفصل األّول أّن البنية اإلبالغّية المسيطرة على ملفوظ ما تضطلع 

. بدور هاّم في تشكيل إرهاصات الّتعالق اإلسنادّي الّتي يجب أن يتوّخاها المتكّلم عند تأليفه الخطاب

هذه اإلرهاصات في الّتمثيل  كانت ضرورة محاولة وضع نظام أقرب ما يكون إلى الّدقّة لبناء ومن هنا 

    . كي تكون مؤّشرات موّجهة لكيفيات صناعة الخطاب في مستوى بنيته الّتركيبّية العميقة الّداللّي 

اإلبالغّية  - وإن كنّا اقتصرنا في الفقرة األولى من هذا الفصل على جمع أنماط مكّونات البنية الّداللّية

        مكتفين بتحديد المفاهيم ومحاولة تأصيلها بالّنظر إليها ) Mel’čuk:2001ملتشوك (الّتي وضعها 

من وجهة الموروث الّلسانّي العربّي واعتماد بعض المصطلحات الّتراثّية مقابالت للمصطلحات 

إذ يتطّلب في الواقع تدقيقا أكثر لعّل . فإنّه من نافل القول اإلشارة إلى حدود هذا العرض. األعجمّية

في أّن األنماط الثّمانية المذكورة تكتسي  لكن ما يمكن الخروج به من نتائج يتمّثل أّوال. هالبحث ينوء ب

وبالتّالي فال ضرورة . في نظرنا نفس األهّمّية في تعيين العجرات المسيطرة إبالغيّا على تمثيل داللّي ما

ان في حين أّن األنماط الّسّتة على أنّهما نمطان الزم) الخبر والمعروف(ألن يقع تقديم الّنمطين األّولين 

مخبر "ألّن البنية المنطقّية للملفوظ حّتى إن كانت في أبسط أشكالها مقتصرة على . الباقيات اختياريّة

ال يمكن أن تخلو في نظرنا من بعض األنماط األخرى البالغّية المكّيفة للخطاب  " مخبر به"و" عنه

العوامل المعنويّة في الّلسان العربّي تفرض أن تكون البنية الّتركيبيّة إذ إّن مقولة . كالّتوكيد أو التّبئير مثال

وإحالله مرتبته " المخبر عنه"فبمجّرد بناء المتكّلم . البسيطة خاضعة لنوع من التّبئير أو الّتوكيد

ــالمحفوظة من الّتركيب بأن يكون متصّدرا الجملة بفعل العامل المعنوّي الموسوم بـ  أ نوعينش" االبتداء"ـ

وكذلك الّشأن عند اختيار المتكّلم بناء ". العناية واالهتمام"من التّبئير وهو ما يعّبر عنه الّتراث بمصطلح 

وإحالله مرتبة المبتدإ عن طريق ظاهرة الّتقديم الّتي تجعله متصّدرا الجملة، تتغّير داللة " المخبر به"

أو إلفادة ". المخبر به"إلى " المخبر عنه"بها على الّشكل المنطقّي بتحويل العناية واالهتمام من انصبا



 

 

 380 اّولا : اّاب 

معان بالغّية أخرى يسمح بها الّلسان العربّي، وهي المتمثّلة فيما يضبطه نحو العربّية من إمكانيات تقديم 

وما يترّتب عن ذلك من معان  الخبر على المبتدإ من الّتركيب االسمّي سواء كانت ضروريّة أو اختياريّة

لذا نرى أّن األنماط المذكورة تضطلع كّلها بأدوار هاّمة في بناء البنى الّتركيبّية العميقة . غّيةبال - إبالغّية

كما حاولنا أيضا أن نعيد . عند االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق لملفوظ ما

. وذلك لخصائص تمّيزها )322ص – 76الّترسيمة ( مانيةالثّ ) Mel’čuk: 2001ملتشوك (تصنيف أنماط 

أينا أن يجمع الّصنف األّول أربعة أنماط تتمثّل وظيفتها في تبيين خصائص معنى الجملة حسب فر 

       لذا وسمنا هذا الّصنف الجامع لكلّ . بما هو تمثيل دالليّ  للمعنى" الّنصّ  - نظريّة المعنى"تعريف 

وجمعنا األنماط . اجه ضمن قسم الخصائص الّداللّيةمن الخبر والمعروف واالقتضاء والّتكّلمّية بإدر 

وهي المتكّونة من التّبئير . في تبيين خصائص الجملة نفسها األربعة الباقية تحت صنف تتمّثل وظيفته

  .والمنظور والتّأكيد والّدمج الّتي أدرجناها ضمن قسم الخصائص الّتركيبّية ذات الوسم البالغيّ 

على خصائص الّشبكة اإلبالغّية المحكومة  يها هذا الفصل أيضا الوقوفومن النّتائج الّتي أوصل إل

وهو أمر بالغ األهّمّية ". المخبر به"و" المخبر عنه"بأن يغّطي مسارها المكّونين األساسيين للملفوظ أي 

       وآليات صناعته من خالل ضبط قواعد االنتقال من الّتمثيل الّداللّي " القول الّشارح"في مقاربة 

      إذ إنّه المسؤول عن تحديد كيفيات تعيين العجرة المسيطرة إبالغّيا  .إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق

     . وهي اللّبنة األولى الّتي تؤّشر لكيفيات صياغة المتكّلم ملفوظه بالعقد والّتركيب. على الملفوظ

من صياغة  تمثيل داللّي لملفوظ معّين تمّكنوهذا يعني أّن دقّة اختيار العجرة المسيطرة إبالغيّا على 

من المقبول عقليّا أّن الّتمثيل  وبالتّالي فإنّه. بنى تركيبّية عميقة مناسبة لـمقتضى مقام الخطاب ومقاصده

" األقوال الّشارحة"الّداللّي المكّون من بنيتين داللّية وإبالغّية مخصوصتين ال يمكن أن ينتج كّل 

مع بنيتيه الّداللّية  بل بإمكانه فقط أن ينتج صياغات منسجمة. بها الّلسانالممكنة الّتي يسمح 

الممكنة فإنّها تخضع لتمثيالت داللّية مغايرة يتبّدل فيها تراتب " األقوال الّشارحة"أّما سائر . واإلبالغّية

الّرابط " اإلبالغيّ  المسار"المكّون اإلبالغّي بتغّير العجرات المسيطرة إبالغيّا المختارة، وكذلك بتغّير 

وهو ما أشرنا إليه خاّصة . فيما يشي بانتقاءات بالغّية مقصودة" المخبر به"و" المخبر عنه"بين حّيزي 

في هذا الفصل أهّم  ناوقد عرض. في الفقرة الّتي أفردناها للّنظر في القاعدة الثّالثة من قواعد االختيار

   وتبيّنت لنا في أكثر. فأجلينا مسائلها. تمثيل داللّي ما قواعد اختيار العجرات المسيطرة إبالغيّا على

إلى تعديل بعضها بما يناسب خصوصيات  وهو ما دفعنا. من مناسبة حدود تطبيقها على الّلسان العربيّ 

  . في المنجز الّلسانّي الّتراثّي نظريّا وتطبيقيّا العربّية في ضوء ما استقرّ 



 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

2 .مّا ا  

  "رحّل اا "دة اّا  

ّا ّا ا   - ّا.  

  



 

 

ّب اا :مّا 383 ا 

  

  

  

  

0.2 :مّا ا ّ.  

نظريّة "اإلبالغّي المعتمد في  - مفهوم الّتكافؤ الّدالليّ ) Milićević:2003 .166ميلوزوفيتش (تحصر 

تمّكن : "بالّتعريف التّالي" القول الّشارح"وظيفته الّتي يضطلع بها في اشتقاق من خالل " الّنصّ  - المعنى

اإلبالغّية لتمثيل داللّي منطلق  - الّتكافؤ اإلبالغّي من تحوير البنية الّداللّية - قاعدة الّتكافؤ أو شبه

وتقوم . 1."المنطلق بصورة ينتج عنها تمثيل داللّي مختلف لكّنه يرمز تقريبا لنفس خطاب الّتمثيل الّدالليّ 

هذه الّنظرة على إجراء بسيط يتعّلق بتصّرف المتكّلم في تنضيد بنية كالمه المنطقّية، من خالل توزيعه 

      وهما العنصران المصطلح عليهما". المخبر عنه"و" المخبر به" :أي ،القاصد لمكّونيها األساسيين

ــفي الّتفكير البالغّي العربّي ب     اإلبالغيّ  :ورفعا للّبس الممكن بين الوسمين". مسند إليهال"و" المسند"ــ

نلتزم غالبا في مقاربة  ؛كما استقّر في الموروث الّلسانّي العربيّ  والبالغيّ  ،"الّنصّ  - نظريّة المعنى"في 

ونعتبر تبعا . حين إرادة عرض آرائها) Milićević:2003ميلوزوفيتش (المسألة تطبيقيّا بالحّد اّلذي وضعته 

عند العقد والّتركيب " المخبر به"و" المخبر عنه"لذلك أّن الخصائص البالغّية للّتصّرف في كيفيات بناء 

إذ فيها سّد للّنقص الّنظرّي اّلذي يسم . نوعا من أنواع اإلضافة الّتي يمكن أن تسهم في تدقيق المقاربة

           للبنية البالغّية دون الخوضالّتي درج أصحابها على اإلشارة " الّنصّ  - نظريّة المعنى"مقوالت 

 في تفاصيلها من ناحية، واعتبروا في الغالب ما يصّنفه الّتراث الّلسانّي ضمن مشاغل الّدرس البالغّي 

ونذّكر بأنّنا عّدلنا المسألة في الفصل الّسابق عند الّتعّرض لمسائل انتقاء . من أسس البنية اإلبالغّية

بجعل البنية البالغّية مقّوما من مقّومات البنية الّداللّية ال ينفصل عن المقّوم  العجرة المسيطرة إبالغيّا

إذ البنية اإلبالغّية في نظرنا تهّم . اإلبالغّي الّصرف، وإن افترق عنه في طبيعة تكييفه داللة المنطوق

                                                 
1
 « Une règle de (quasi-) équivalence communicative permet de modifier la SSém-comm d’une RSém initiale 

de façon à obtenir une RSém différente mais qui encode (à peu près) le même message que la RSém initiale. » 

Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 

2003. p 166. 



 

 

ّب اا :مّا 384 ا 

جهين المقامّي والفّنّي الوجه الّصناعّي في تنضيد البنية المنطقّية، في حين أّن البنية البالغّية تهّم الو 

  .من تنضيد نفس البنية المنطقّية للملفوظ ينالمقصود

اإلبالغّية في ضوء هذا الفهم يعتمد بصورة واضحة على األنماط  - ومن البّين أّن تحوير البنية الّداللّية

ص ص  :39الجدول (من الفصل األّول من هذا الباب ) 1.1(ي وقع عرضها في الفقرة اإلبالغّية الّت

أّوال : لذلك سنحاول أن نطّبق تلك المفاهيم األنماطّية على المنجز الّتفسيرّي لغرضين ).320 - 318

ألنّنا اكتفينا سابقا بتحديد المفهوم " القول الّشارح"من أجل تدقيق آلّية األنماط ودورها في صناعة 

وثانيا من أجل ضبط كيفيات . ّيةفي صورها الكلّ  تحديدا عاّما وضبط أهّم أشكال التّنضيد الطّبوغرافيّ 

  . اإلبالغّية إلى بنى تركيبّية عميقة - اشتغال القواعد الّتكافئّية بمختلف أنواعها في نقل البنى الّداللّية

: اإلبالغّية - تفّرق بين نمطين من القواعد الّداللّية) Milićević:2003ميلوزوفيتش (ونشير إلى أّن 

على قاعدة  وثانيهما يقوم". القول الّشارح"بين الملفوظ المنطلق ونظيره من  التّامّ أّولهما يحّقق الّتكافؤ 

األقوال "وتحصر الباحثة في أطروحتها سبع قواعد أساسّية تجري عليها صياغة . الّتكافؤ - شبه

        وهي. الّتكافؤ - الث الباقيات تهّم عالقات شبه، والثّ ، أربع منها موسومة بالّتكافؤ التّامّ "الّشارحة

ما نسعى فيما يلي من فقرات إلى عرضها وتدقيقها من ناحية، وكذلك إضافة ما يمكن إضافته من قواعد 

  .يفرضها الّلسان العربيّ 

   



 

 

ّب اا :مّا 385 ا 

  

  

  

  

1.2 :ّا ا   - دةّا ّّا ّا.  

بإحدى طريقتين ) Milićević:2003. 167ميلوزوفيتش (اإلبالغّي التّاّم حسب  - تشتغل قواعد الّتكافؤ

في تغييرات  أّما الطّريقة األولى فتتمثّل. مكافئ له" قول شارح"ما الشتقاق  إعادة صياغة ملفوظفي 

المخبر "ويتّم ذلك بإعادة التّنضيد اإلبالغّي في مستوى . تحدث في صلب الّنواة اإلبالغّية األساسّية

ل حّيز إبالغّي أساسّي األولى هي إقحام حّيز إبالغّي فرعّي داخ: وفق قاعدتين" المخبر عنه"أو " به

       وهو ما تعّبر . والثّانية هي تغيير الحدود بين األحياز اإلبالغّية الفرعّية داخل حّيز إبالغّي أساسيّ 

المخبر  القاعدتان األولى والثّانية تحّققان إعادة البناءات اإلبالغّية الّتي تمّس حّيز: "عنه الباحثة كما يلي

     وأّما الطّريقة الثّانية فتتمّثل. 1."البناءات الّتي تنجز داخل الّنواة اإلبالغّية المخبر عنه، أي إعادة /به

األولى منهما تعمل : ويكون ذلك بتطبيق قاعدتين. في إعادات بناء تحصل بين الّنواة وحوافّها اإلبالغّية

وهو ما تضبطه . األساسيّ  والثّانية تقوم على تغيير وسم الحّيز اإلبالغيّ . على إقحام حّيز إبالغّي جديد

تتكّفل بإعادة البناءات الّتي بواسطتها يصير عنصر من حّيز ... القواعد الثّالثة والّرابعة: "الباحثة بما يلي

المخبر به أو المخبر عنه، أو حّيز المخبر عنه برّمته مخّصصا، أي إنّها إعادة بناءات تنجز بين الّنواة 

"/ مخبر به" والجدير بالمالحظة أّن هذه القواعد األربعة تهتّم بقيم الثّنائّية. 2."اإلبالغّية والحافّة اإلبالغّية

والّرائز المعتمد في اختبار القيم يعتمد على الّسؤال . وكيفيات تنضيدهما في البنى الّتركيبّية" مخبر عنه"

ات التّالية قواعد ونعرض في الفقر . في العادة إجابة عنه" القوالن الّشارحان"الّضمنّي اّلذي يكون 

                                                 
1
« Les règles 1 et 2 effectuent des restructurations communicatives qui affectent une aire 

rhématique/thématique, c’est-à-dire des restructurations qui se font à l’intérieur du noyau communicatif. ». 

Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase » 2003. p 167. 
2 « Les règles 3 et 4… prennent en charge des restructurations par lesquelles un élément d’une aire rhématique/ 

thématique ou une aire thématique entière devient un spécificateur, c'est-à-dire des restructurations qui se 

font entre le noyau communicatif et la périphérie communicative. ». Jasmina Milićević: « modélisation 

sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase » 2003. p 167. 



 

 

ّب اا :مّا 386 ا 

على صورها تلك، محاولين ما أمكن تطبيقها  الّتكافؤ اإلبالغيّ  - اإلبالغّي التّاّم وقواعد شبه - الّتكافؤ

  .على عيّنات من الّلسان العربيّ 

1.1.2 :ّأ ّإ ّ دا ّ ّإ ّ إ.  

وفق قاعدة إقحام حّيز إبالغّي فرعّي داخل حّيز إبالغّي " أقوال شارحة"يجري الّتصّور المجّرد لبناء 

إلى حّيزين فرعيين " المخبر عنه"منه أو حّيز " المخبر به"أساسّي على اعتبار أّن ملفوظا ما ينقسم حّيز 

). Milićević:2003 .167يتش ميلوزوف(عند إعادة الّصياغة مع الحفاظ على نفس القيمة اإلبالغّية 

والمثال على ذلك . ويتحّقق هذا في الّلسان العربّي بالجمل المرّكبة الحاملة ألكثر من نواة إسناديّة

﴿ :الممكنة لآلية" األقوال الّشارحة"               ﴾ الّتي نجمعها 68/ العنكبوت ،

  :في الّسلسلة التّالية

﴿   : أ - )143                ﴾  ≡ "1".أال يثوون في جهّنم  

  2".أال يستوجبون الثّواء فيها" ≡                    ~                      :ب -    

  3".للكافرينألم يصّح عندهم أّن في جهّنم مثوى " ≡                   ~                      :ت -    

  4".أليس في النّار مثوى ومسكن لمن كفر بالّله" ≡                   ~                      :ث -    

  5".أخبر أّن للكافرين بالّله مسكنا في النّار" ≡                    ~                      :ج -    

  6".أخبر أّن للكافرين بالّله منزال يثوون فيه" ≡                    ~                      :ح -    

     ويمكن . الواردة في الّسلسلة أعاله اختالفا بيّنا في أسس صياغتها" األقوال الّشارحة"تختلف 

أّوال انساق بعض المفّسرين إلى إعادة صياغة منطوق اآلية : أن نجمع االختالفات في الّنقاط التّالية

، في حين ذهب البعض )أ، ب، ت، ث - 143(االستفهامّي في األمثلة  محافظين على نفس الّتركيب

                                                 
  .824ص . 21ج ". الكّشاف: "الّزمخشريّ  1
  .ن ص. ن م 2
  .ن ص. ن م 3
  .444ص . 18ج ". البيان عن تأويل آي القرآنجامع : "الطّبري 4
  .ن ص. ن م 5
  .ن ص. ن م 6



 

 

ّب اا :مّا 387 ا 

     اآلخر إلى إعادة الّصياغة معتمدين على تحويل البنية االستفهامّية إلى بنية إخباريّة في المثالين 

في األمثلة  وثانيا يبدو االختالف في المجموعة األولى بين اختيار الّتركيب الفعليّ ). ج، ح - 143(

كما يبرز ). ث - 143(واعتماد الّتركيب االسمّي المناظر لصياغة اآلية في المثال ) أ، ب، ت - 143(

مبنيّا على نواة إسناديّة واحدة في المثالين " القول الّشارح"في اختيار أن يكون  اختالف ثالث يتمثّل

     تحتوي " حةأقوال شار "في اشتقاق  ، وفي المقابل جرى اعتماد بنى تركيبّية مرّكبة)أ، ب - 143(

واألمثلة ). ت، ث، ج، ح - 143(نواة إسناديّة أساسّية وأخرى فرعّية، في األمثلة : على نواتين إسناديّتين

على جملة مترّكبة من نواتين " القول الّشارح"إذ إّن قيام . األخيرة هي الّتي تهّمنا في هذه الفقرة

    فالّنواة اإلسناديّة الفرعّية تدخل ). Milićević: 2003 .167ميلوزوفيتش (إسناديّتين يتماهى مع قاعدة 

، فيتّم بذلك إقحام حّيز إبالغّي فرعّي داخل حّيز "المخبر عنه"أو حّيز " المخبر به"إّما على حّيز 

  :ويمثّل لهذه القاعدة بالمتكافئة الّتي تبيّنها الّترسيمة التّالية. إبالغّي أساسيّ 

  

  

  
  

المكافئ إبالغيّا له يتّم بإقحام " القول الّشارح"تبّين الّترسيمة أّن االنتقال من الملفوظ المنطلق إلى 

وهذا يفرز ثالث بنيات مجّردة حسب نوع ". المخبر عنه"أو " المخبر به"نواة إسناديّة فرعّية داخل 

  :الجملة فعلّية أو اسمّية هي

  ]1)}2)مخبر عنه+ ( 2)مخبر به({ مخبر عنه+ ( 1)مخبر به([ ≡ ]1)مخبر عنه+( 1)مخبر به[(  :أ - )144

  ]1)مخبر به+ ( 1)}2)مخبر عنه+( 2)مخبر به({  مخبر عنه[( ≡ ]1)مخبر به+( 1)مخبر عنه:[(ب -   

  ]1)}2)مخبر عنه+ ( 2)مخبر به({ مخبر به+ ( 1)مخبر عنه[( ≡] 1)مخبر به+( 1)مخبر عنه:[(ت -   

إبالغّي فرعّي داخل حّيز من قواعد إقحام حّيز  ويمكن نظريّا أن يسمح الّلسان العربّي بعدد ال نهائيّ 

   في صورتها المجّردة وذلك على اعتبار أّن الجملة العربّية اسمّية كانت أو فعلّية تقبل. إبالغّي أساسيّ 

وهو ما نعّبر . أن تتخّلل بنيتها المنطقّية نواتات إسناديّة فرعّية حسب مشيئة مستعمل الّلسان ومقاصده

  :عنه بالمعادالت التّالية

 مخبر عنه/ مخبر به 
 مخبر عنه/ مخبر به 

  )Milićević:2003.168ميلوزوفيتش : (إبالغّي أساسيّ  إقحام حّيز إبالغّي فرعّي داخل حّيز : 85الّترسيمة 

 مخبر به مخبر عنه

° 

 ص س

° ° 
≡ 

 س



 

 

ّب اا :مّا 388 ا 

  ]1)}ن)مخبر عنه+ ( ن)مخبر به({ مخبر عنه+(1)مخبر به[(	∃ ]1)مخبر عنه+(1)مخبر به[(	∀  :أ - ) 145

  ]1)مخبر به+(1)}ن )مخبر عنه+(ن )مخبر به({ مخبر عنه[(	∃ ]1)مخبر به+(1)مخبر عنه[(	∀ :ب -    

  ]1)} ن)مخبر عنه+( ن)مخبر به({ مخبر به+(1)مخبر عنه[(	∃ ]1)مخبر به+(1)مخبر عنه[(	∀ :ت -    

وتجدر المالحظة أّن قاعدة إقحام حّيز إبالغّي فرعّي داخل حّيز إبالغّي أساسّي تكون أكثر كفاءة 

   إذ يمكن أن تلمس كالّ . ذات البنى االسمّية لخصوصّية الّلسان العربيّ " األقوال الّشارحة"في إنتاج 

        ال تلمس من الّتركيب الفعليّ  في الّتركيب االسمّي، في حين أنّها" المخبر به"و" المخبر عنه"من 

         من قبيل ظاهرة التّنازع في العربّية. إذا ما استثنينا بعض الحاالت الخاّصة" المخبر عنه"إّال حّيز 

أو ظاهرة توكيد الفعل توكيدا لفظيّا أو ظاهرة استعمال المفعول المطلق، الّتي تبقى حاالت إشكالّية 

يس يخفى من خالل هذه المتكافئات المجّردة أّن إقحام أحياز جديدة داخل ول. تتطّلب تعميق الّنظر

      إذ إّن العناصر المقحمة تغّير " القول الّشارح"حّيز أساسّي يمّثل في نظرنا إضافة بالغّية لمنطوق 

تشكيل كما تسم الملفوظ بتبئير جديد أو . من ناحية من تراتبّية العجرات المسيطرة دالليّا على الملفوظ

  .منظورّي جديد، يحّققان غايات مقامّية يقصدها المتكّلم منشئ الخطاب

2.1.2 :ّأ ّإ ّ دا ّا ّز اا  ودا .  

. في الّلسان الطّبيعيّ " المخبر عنه"و" المخبر به"تلحق هذه القاعدة إمكانيات تنضيد كّل من 

       إلى أّن كفاءتها ) Milićević:2003 .168ميلوزوفيتش (وتنّبه . قديم والتّأخيروتنحصر في ظاهرة التّ 

" المخبر به"مرتبطة أشّد االرتباط بالجمل الخبريّة الّصرف الّتي يكون  ،مقبولة" أقوال شارحة"في إنتاج 

" المخبر به"و" عنه المخبر"إذ تقول بعد تبيين ندرة إمكان تغيير تنضيد . فيها قابال للتّبئير بالّتقديم

" المخبر به"إّال أنّه في الجملة القائمة على : "األّوليّان، دون اإلخالل بالمقبولّية الّنحويّة للملفوظ

حصريّا، أّي فاعل من المسند إليه األساسّي يمكن مبدئيّا اإلخبار عنه، أي تعيينه لإلضطالع بدور 

وّي، دون أن يغّير هذا من التّنضيد اإلبالغّي للجملة  العجرة المسيطرة إبالغيّا على المخبر عنه الثّان

  واالهتمام العناية في المتمّثل األصوليّ  المبدإ تعيين ظاهرة من تقرب القاعدة هذه أنّ  ويبدو  .1."كّلها

                                                 
1 « Dans une phrase purement rhématique, cependant, n’importe quel actant du prédicat principal peut en 

principe être thématisé, c'est-à-dire assigné le rôle du NCD du thème secondaire, sans que cela change 

l’organisation communicative de la phrase entière. ». Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique 

et lexicale de la paraphrase » 2003. p 169. 



 

 

ّب اا :مّا 389 ا 

       التّنبيه  يجب أنّه إالّ . الّتراثيّ  العربيّ  الّنحويّ  الّتفكير في استقّرت كما والتّأخير الّتقديم خالل من

   يكتسي خصوصّية ال نقف في المدّونة " الّنصّ  - نظريّة المعنى"إلى أّن المفهوم المعتمد في صلب 

" المخبر عنه"و" المخبر به"وتفسير ذلك يقتضي أن يكون كّل من . على مثال يمكن أن ينسجم معه

لنّاتجة عن جملة استفهامّية قابال ألن يكون بؤرة إبالغّية لجملة الجواب ا" القول الّشارح"المبنّي بهما 

كما أّن ظاهرة الّتقديم والتّأخير في ضوء . تمثّل الّرائز المعتمد في تعيين نحويّة الّصياغة الجديدة

ونمّثل لهذه الظّاهرة بالقاعدة المجّردة . الموروث الّلسانّي العربّي تتمّيز بإحداثها الوسم البالغّي للملفوظ

  :اليةالّتي نصوغها على الّصورة التّ 

  ؟)س(في  21ماذا سّبب    :أ - )146

ــلـ 1سّبب) ص(  :ب -       ).ز( ـ

  ).ص( 2سّبب) ز( : ت -    

    الوارد في الّرائز ممّثال في جملة االستفهام ) س(فالقاعدة المجّردة تفرض أن يكون المتغّير 

أو الفاعل الّداللّي ) ص(محتويا ضمنيّا لحدث يمكن أن ينجز من قبل الفاعل الّداللّي األّول ) أ - 146(

يمكن أن يغّيرا المحّل حسب مقاصد المتكّلم ) ز(و ) ص(وهذا يعني أّن المتغّيرين ). ز(الثّاني 

. البالغّية في قراءة الّتراث العربيّ  - والمقاصد اإلبالغّية ،"الّنصّ  - نظريّة المعنى"اإلبالغّية في عرف 

        " المخبر عنه"من التّنضيد الطّبوغرافّي للمكّونين المنطقيين للملفوظ محّل  فالمتغّير اّلذي يحتلّ 

هو المبأّر إبالغيّا إذ يمثّل العجرة المسيطرة  في الّتركيب من خالل تقديمه وتبويئه صدر الجملة يكون

  :وهو ما يمكن الّتمثيل له بالّترسيمة التّالية. إبالغيّا على الملفوظ كّله

  

أقوال "أن تكون ذات كفاءة عالية إلنتاج  وتجدر اإلشارة في هذا المقام، أّن هذه الظّاهرة ال يمكن

. متكافئة تكافؤا تاّما في الّلسان العربّي، إذ إنّها تختّص باأللسن ذات المحلّّية اإلعرابّية الّصلبة" شارحة

على االسترسال المحّلّي الّسياقّي في العربّية، وكذلك  إلعرابّي غير القائمونظرا لـخصوصيات الوسم ا

  )Milićević:2003 .170ميلوزوفيتش ( .تغيير الحدود بين األحياز اإلبالغّية الفرعّية داخل حّيز إبالغّي أساسيّ : 86يمة الّترس

 1مخبر به 1مخبر به

 2مخبر به

 2مخبر عنه

 ص
° 

 ز °
  ز 

° 

° 

≡ 

 س
 ص °

 2مخبر به

 س

 2مخبر عنه

° 



 

 

ّب اا :مّا 390 ا 

بسبب طبيعة الخطاب الّدينّي آيا قرآنيّا وشرحا تفسيريّا، فإنّه من النّادر الوقوف على أمثلة تنطبق عليها 

      ر بالّضرورة ويبدو لنا أّن تغيير الحدود بين األحياز اإلبالغّية على هذه الّصورة يغيّ . شروط القاعدة

في الجملة ) س(من المتغّير  إذ إّن تغيير الوسم اإلبالغيّ . من البنية البالغّية ودالالتها الواسمة للملفوظ

        المكافئ لها، يعّد في نظرنا تغييرا من طبيعة التّبئير" القول الّشارح"من ) ز(المنطلق إلى المتغّير 

  . ةالّتي تعيد صياغة المقاصد المقاميّ 

3.1.2 : ّإ ّ إ.  

" المخبر به"متكافئة إبالغيّا باعتماد آلية تفجير " أقوال شارحة"تمّكن هذه القاعدة من إنتاج 

  ويشترط أن يكون المخّصص ". مخّصص"و" مخبر به"األساسّي من الجملة المنطلق وانشطاره إلى 

  :ويتّم هذا على الّصورة المجّردة التّالية. األصليّ " لمخبر به"ــهو أحد العناصر المكّونة لـ

  

  

  

حّيز : على يمين الّترسيمة يترّكب من حّيزين الممّثل له بالمشّجر الّداللّي اإلبالغيّ " القول الّشارح"فـ

" المخبر به"على  الّتي تمثّل العجرة المسيطرة إبالغيّا) س(على عجرة المتغّير  المحتوى" المخبر به"

    المحتوي " المخّصص"وحّيز . على يسار الّترسيمة الّداللّي اإلبالغيّ  األصلّي المثبت في المشّجر

  "المخبر به"والبّين أّن انشطار . المسيطرة إبالغيّا على هذا الحّيز المنشطر) ص(على عجرة المتغّير 

على عجرة " المخبر به"فقبل االنشطار يحتوي . إلى حّيزين يغّير من تنضيد العجرات المسيطرة إبالغيّا

  الموسومة بالحياد اإلبالغّي ) ص(واحدة مسيطرة إبالغيّا عليه، وبعد االنشطار تضطلع عجرة المتغّير 

" القول الّشارح"لتّالي يتكّون وبا. في البنية األصلّية إلى عجرة مسيطرة إبالغيّا على حّيزها الجديد

             .من حّيزين يستقّل كّل واحد منهما بعجرته المسيطرة إبالغيّا عليه المشتّق وفق هذه القاعدة

). س(بوظيفة المخّصص للحّيز األّول الحامل للمتغّير ) ص(مع اضطالع الحّيز الثّاني الحامل للمتغّير 

ويبدو لنا أّن هذه القاعدة تشتغل في الّلسان العربّي في حّيز الفضلة . وينتج هذا تكييفا بالغيّا للملفوظ

من تركيب الجملة خالفا لما يحصل في بعض األلسن األعجمّية ذات اإلعراب المعتمد على المحليّة 

﴿: لآلية" األقوال الّشارحة"ونقارب هذه المسألة بالّنظر في المنجز من . الّصلبة           

 مخبر به

  )Milićević:2003.171 ميلوزوفيتش. (إقحام حّيز إبالغّي جديد: 87الّترسيمة 
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ّب اا :مّا 391 ا 

                                   ﴾ مرّكزين على المفعول 10/ فّصلت ،

 ﴿فيه ظرف الّزمان          ﴾ .ونورد ذلك في العيّنة التّالية:  

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿         

              

            

       ﴾  

  .10/ فّصلت

"﴿         ﴾ ...بال زيادة  ةفي أربعة أيّام كاملة مستوي كّل ذلك: كأنّه قال     

خلق الّله األرض في يوم األحد ويوم اإلثنين وما فيها يوم الّثالثاء ويوم : قيل وال نقصان،

  1.".تّمة اليومينفي أربعة أيّام في تتّمة أربعة أيّام يريد بالتّ  :األربعاء وقال الّزّجاج

"﴿                                   

      ﴾ فمن شاء ... وجعل فيها رواسي، وقّدر فيها أقواتها في أربعة أيّام

  2.".في سّتة أيّام :سألك في كم خلقت الّسماوات واألرض؟ فقل

"﴿         ﴾ ...أي في تمام  :وقال أبو إسحاق. أي ذا وذاك في أربعة أيّام

َسَواٍء (وقد قرئ  :قال سيبويه. مصدر عند سيبويه أي استوت استواء ﴾﴿أربعة أيّام 

... في أربعة أيّام َتَماٍم أي تاّمة  :جعل سواء في موضع مستويات، كما تقول) للسَّائِِلينَ 

  3.".وسواء من نعت أيّام، وإن شئت من نعت أربعة

﴿: قوله"      ﴾ من نعت  اصم وحمزة، وخفضها الحسن، فجعلهانصبها ع

األيّام، وإن شئت من نعت األربعة، ومن نصبها جعلها مّتصلة باألقوات، وقد ترفع كأنّه 

  4.".ذلك سواء للّسائلين، يقول لمن أراد علمه: ابتداء، كأنّه قال

  :عيّنة من تفاسير اآلية: 43الجدول 

﴿               ﴾ 10/ فّصلت.  

                                                 
  .965ص . 24ج ". الكّشاف: "الّزمخشريّ  1
  .545ص ".درج الّدرر: "الجرجاني 2
  .50ص . 4ج ". إعراب القرآن": الّنّحاس 3
  .13- 12ص ص . 3ج ". معاني القرآن: "الفّراء 4



 

 

ّب اا :مّا 392 ا 

      . المنجزة في إطار تصّور المفّسرين لمقام القول في المنطوق القرآنيّ " األقوال الّشارحة"تندرج 

شرحه لآلية العاشرة هو الخطاب القائم على الجدال اّلذي تعيّنه إذ إّن الحاضر في ذهن المفّسر عند 

﴿ :اآلية الّسابقة                                        

     ﴾ ونشتّق فيما يلي سلسلة . عن استفهام إنكاريّ  لذا تعّد اآلية العاشرة إجابة. 9/فّصلت        

  :نصوغها على الّصورة اآلتية" األقوال الّشارحة"من 

  ماذا فعل الّله؟: أ - )147

  .قّدر فيها أقواتها في أربعة أيّام: ب -    

  .في أربعة أيّام قّدر فيها أقواتها: ت -    

باالعتماد على اإلعراب المحّلّي " الّنصّ  - المعنىنظريّة "إذا انضبطنا للقاعدة كما صيغت في أدبيّات 

المتعّلق بجملة " المخبر به"يمّثالن حّيز ) ب، ت - 147(الّصلب، فإنّنا نعتبر القولين الّشارحين 

اّلذي نمّثل ) ب - 147(في المثال " المخبر به"فـ. تختلفان" القولين الّشارحين"إّال أّن بنيتي . االستفهام

إذ يتكّون من عجرتين تسيطر . غير منشطر إبالغيّا] أيّام=  )ص+ ( قّدر = )س[(ة له بالبنية المجّرد

    في المثال " المخبر به"أّن  في حين. سيطرة إبالغّية على منطوقه) س(أوالهما الحاملة للمتغّير 

تقّدم طرأ عليه انشطار بسبب ] قّدر = )س+ (أيّام  = )ص[(اّلذي نرمز له بالبنية المجّردة ) ت - 147(

تتساوى ) ص(وهو األمر اّلذي يجعل العجرة الحاملة للمتغّير ) في أربعة أيّام(المفعول فيه ظرف الّزمان 

        ) ص(ونعّد هذا من قبيل تحويل المتغّير ). س(مع المتغّير  في سيطرتها اإلبالغّية على الملفوظ

     في هذا الّسياق وننّصص. لعربيّ فيما يشبه ظاهرة الحصر في الّلسان ا) س(إلى مخّصص للمتغّير 

عدم مماهاتها لخصائص الّلسان العربّي تفتح مجاال سبب على أّن قاعدة إقحام حّيز إبالغّي جديد ب

المخبر "شاسعا لدراسة الظّاهرة تتجاوز فيما نرى التّنضيد الطّبوغرافّي للبنية المنطقّية للجملة ممثّلة في 

عالوة على أّن الظّاهرة فيما استقّر من الّتفكير الّلسانّي الّتراثّي تحيل . لتلحق الفضلة" المخبر به"و" عنه

وذلك ألّن ظاهرة الّتقديم والتّأخير في العربيّة . إلى الوسم البالغّي أكثر من إحالتها على الوسم اإلبالغيّ 

  .عن مقاصده منتجة لمعان بالغّية تسم المنطوق، ومن خاللها يعّبر منشئ الكالم

4.1.2: ّ و   ّإ.  

في تمكين اشتقاق ) Milićević:2003 .172ميلوزوفيتش (تتمّثل قاعدة تغيير وسم حّيز إبالغّي حسب 



 

 

ّب اا :مّا 393 ا 

". مخبر به"ـــمن الجملة الخبريّة إلى مخّصص لل" المخبر عنه"عن طريق تحويل  متكافئة" أقوال شارحة"

المخبر عنه واّلذي يكون فاعله الّداللّي الثّاني هو المسند الخبرّي المضطلع بدور : "تقول في ذلك

وتمثّل لهذه القاعدة بالّصورة . 1."المخبر به يمكن أن يصير مخّصصا للمخبر به والعكس بالعكس

  :التّالية

  

  
  

ويبدو لنا أّن هذه القاعدة تشتغل في الّلسان العربّي بكيفّية تختلف عّما هو معروف في األلسنة ذات 

   إذ إنّها ال تلمس في العربّية الّنواة اإلسناديّة األساسّية من الجملة الخبريّة  .اإلعراب المحّلّي الّصلب

 ويمكن الّتمثيل لها بجملة خبريّة تتكّون . ، وإنّما تلحق الفضلة"المخبر عنه"و" المخبر به"أي حّيزي 

﴿: من قبيل اآلية. من حدث قول ومقول القول         ﴾ وهو ما نضبطه. 3/ الّزلزلة        

  :المجّردة التّالية" األقوال الّشارحة"في الّسلسلة من 

  )ماذا قال اإلنسان؟] = (؟)س( 1ماذا سّبب[   :أ - )148

  ≡ .)ما لها: قالاإلنسان )] = (ص( 1سّبب) س: [(ب -    

  .)ما لها: اإلنسان حسب ما قال] = ()ص(): س( 1حسب ما سّبب: [ت -    

            متكافئان إبالغيّا على الّرغم ) ت - 148(و) ب - 148" (القولين الّشارحين"نالحظ أّن 

   ففي حين ينصّب التّبئير البالغّي في المثال . من اختالفهما من حيث الّتركيب والتّبئير البالغيّ 

فإّن المثال اّلذي يعّد نواة الخطاب اإلبالغّية؛ ) قال(ممّثال في الفعل " المخبر به"على ) ب - 148(

وبذلك ). ما لها(تتحّول فيه نواة الخطاب اإلبالغّية إلى مقول القول ممّثال في العبارة ) ت - 148(

       تتحّول البنية المنطقّية األساسّية للملفوظ إلى مخّصص من مخّصصات مقول القول الوارد مفعوال

﴿: من تفاسير اآلية ةوتدقيقا للمسألة نورد العيّنة التّالي. به نحويّا لحدث القول        ﴾ 

  :3/ الّزلزلة

                                                 
1 « Un prédicat informationnel dans le rôle du thème dont l’ASém 2 est le rhème peut devenir Spécificateur du 

rhème et vice-versa. ». Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase » 

2003. p 172.  

  )Milićević:2003.172ميلوزوفيتش .(تغيير وسم حّيز إبالغيّ : 88الّترسيمة 

 مخبر به مخّصص بهمخبر  مخبر عنه

° ° 

≡ 
° ° 

 ص س ص س



 

 

ّب اا :مّا 394 ا 

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿        ﴾ 

  .3/ الّزلزلة

"﴿      ﴾  زلزلت هذه الّزلزلة الّشديدة ولفظت ما في بطنها، وذلك

من األمر  عند الّنفخة الثّانية حين تزلزل وتلفظ أمواتها أحياء فيقولون ذلك لما يبهرهم

هذا قول الكافر ألنّه كان ال يؤمن : من بعثنا من مرقدنا؟ وقيل: كما يقولون. الفظيع

  1.".الّرحمن وصدق المرسلون﴾﴿هذا ما وعد : فأّما المؤمن فيقول بالبعث،

"﴿        ﴾ هذا قول الكافر ألنّه لم يكن يؤمن بالبعث، فقال:     

  2.".ما لها، أي ألّي شيء زلزالها

 األرض على عهد رسول الّله تزلزل: ير قال عبد الّله بن عبّاسعن سعيد بن جب"

﴿: القيامة، ثّم قرأ: ، يعني"ما لك؟ أما لو أنّها تكّلمت لقامت: "فقال لها  

                   ﴾.".3  

ما لها : ما لها زلزلت، وقيل: أي ﴾ ﴿: ومعنى... ابتداء وخبر ﴾ ﴿: قوله"

ويجوز أن يحيي الّله ! ألّي شيء زلزلت؟: وهي كلمة تعّجب، أي! أخرجت أثقالها

الموتى بعد وقوع الّنفخة األولى، ثّم تتحّرك األرض، فتخرج الموتى، وقد رأوا الّزلزلة، 

هم ما لها، كأنّهم يخاطبون أنفس: وانشقاق األرض عن الموتى فيقولون من الهول

  4.".تعّجبا

  .3/ الّزلزلة﴾    ﴿: عيّنة من تفاسير اآلية: 44الجدول 

تبّين العيّنة انتباه الّتراث الّتفسيرّي إلى أّن المكّون من الجملة الموسوم بالتّبئير البالغّي ال يتعّلق 

     بقدر ما هو متعّلق بالفضلة من الجملة ممثّلة في المفعول ) قال اإلنسان(بالّنواة اإلسناديّة األساسّية 

تنّصص على شرح مقول " أقوال شارحة"غة ولذلك اهتّم المفّسرون بصيا). ما لها(به لحدث القول 

                                                 
  .1216 - 1215ص . 30ج ". الكّشاف: "الّزمخشريّ  1
  .351ص . 5ج ". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 2
  .729ص . 2ج ". درج الّدرر: "الجرجاني 3
  .446ص . 20ج ". في علوم الكتاب الّلباب: "الّدمشقّي الحنبليّ  4



 

 

ّب اا :مّا 395 ا 

  :كما نورده في الّسلسلة التّالية وهو ما تثبته العيّنة. القول

  من بعثنا من مرقدنا؟: يقولون  :أ - )149

  ألّي شيء زلزالها؟: فقال: ب -   

  ما لك؟: فقال لها: ت -   

  ما لها زلزلت؟: ث -   

  ما لها أخرجت أثقالها؟: ج -   

  لزلت؟ألّي شيء ز : ح -   

في حين  .غير المبأّرة بالغيّا )]ص( 1سّبب) س[(تمثّل في نظرنا البنية ) أ، ب، ت - 149(فاألمثلة 

  ؛])ص(): س( 1حسب ما سّبب[ بالتّبئير البالغّي لتحقيقها البنية) ث، ج، ح - 149(توسم األمثلة 

إلى مخّصص للّنواة  القولالمجّردة لقاعدة تغيير وسم حّيز إبالغّي من خالل تحويل مقول وهي البنية 

     ). حسب ما قال اإلنسان(اإلسناديّة األساسّية ممثّلة في حدث القول اّلذي نقّدره بالعبارة التّالية 

  :في القاعدة المجّردة التّالية وهو ما نختزله

  .ب ≡بحيث أ  ؛])ص(): س( 1حسب ما سّبب= [ ب 	∃  )]ص( 1سّبب) س[( = أ	∀  :أ - )150

  ].مقول قول+ قول[محّققا للبنية " القول الّشارح"أن يكون : ضرورة احترام القيد التّاليمع : ب -   

ــفهذه القاعدة نرى أنّها منتجة في الّلسان العربّي لـ بالغيّا  - متكافئة تكافؤا إبالغّيا" أقوال شارحة"ـ

       ّكبة متكّونة اّلذي ينّص على أن تكون الجملة المنطلق جملة مر ) ب - 150( شريطة احترام القيد

  . من حدث قول ومقول القول

2.2 : ا   - دةّا ّا ّا.  

نظريّة "الّتكافؤ الّداللّي المعتمد في  - مفهوم شبه) Milićević:2003 .166ميلوزوفيتش (تعّرف 

تمّكن : "بالّتعريف التّالي" القول الّشارح"من خالل وظيفته الّتي يضطلع بها في اشتقاق " الّنصّ  - المعنى

اإلبالغّية لتمثيل داللّي منطلق بصورة ينتج  - الّتكافؤ اإلبالغّي من تحوير البنية الّداللّية - شبه... قاعدة



 

 

ّب اا :مّا 396 ا 

وإذا كان الّتكافؤ . 1."عنها تمثيل داللّي مختلف لكّنه يرمز تقريبا لنفس خطاب الّتمثيل الّداللّي المنطلق

البالغّية،  - في أغلب الّسياقات اإلبالغّية قابلة لالستبدال فيما بينها" لّشارحةاألقوال ا"يجعل من  التّامّ 

وعليه تدّقق الباحثة . الّتكافؤ اإلبالغّي تقصر عن ذلك - القائمة على قواعد شبه" األقوال الّشارحة"فإّن 

    افئين يجب متك - المحّققة لتمثيلين إبالغيّين شبه... الجمل: "حّد هذا الّنمط من القواعد بقولها

وتمّيز الباحثة بين ثالث . 2."على األقّل في بعض الّسياقات] أن تكون قابلة لالستبدال فيما بينها[

  تكافؤ إبالغّي صريح ومنتجة،  - قواعد ترى أّن األولى منها هي الّتي يمكن أن توسم بأنّها قاعدة شبه

   أّما األولى فتمّكن. 3"قواعد االبتذال"ــعتهما بـفي حين أنّها تسم القاعدتين الباقيتين وسما تهجينيّا فتن

متكافئة إبالغيّا بإحداثها تغييرات في حدود المكّونين المنطقيين  - شبه" أقوال شارحة"من اشتقاق 

المخبر "و" المخبر عنه"تقحم األولى تغييرا خاّصا للحدود بين : "وهو ما تعيّنه الباحثة بقولها. للملفوظ

اعدتان الثّانية والثّالثة المقترحتان من قبل الباحثة فتشتغالن على حذف أو إقحام وسم وأّما الق. 4"."به

    أي إّن هاتين القاعدتين. في الملفوظ دون تغيير األحياز فيما يشبه ظاهرة التّبئير البالغّية/إبالغّي عن

 - الثّنائيّات اإلبالغّية وإنّما تلحقان أنماط ؛بالّتغيير" نهالمخبر ع"و" المخبر به"ال تلمسان حّيزي 

غير / الخلفّية، المؤّكد/ غير المبأّر، الواجهة/ المستفاد، المبأّر/ المعروف: (البالغّية األخرى وهي

، الّتي يذكرها )تكّلميّ  - الالّ / غير المدمج، الّتكّلميّ / غير المفترض، المدمج/ المؤّكد، المفترض

 - 318ص ص :39الجدول ( الفصل األّول من هذا الباب يوالمعروضة ف) Mel’čuk:2001ملتشوك (

إذ إّن االختالف  .وتجدر اإلشارة إلى أّن هتين القاعدتين هما في الحقيقة وجهان لقاعدة واحدة. )320

       " المخبر عنه"فإن كان ". القول الّشارح"بينهما يتمّثل فيما يعّد ملفوظا منطلقا يتأّسس عليه بناء 

نطّبق الوجه األّول من القاعدة المتمّثل في إقحام الوسم اإلبالغّي  ،المنطلق منزوع التّبئيرفي الملفوظ 

                                                 
1 « Une règle de quasi-équivalence… communicative permet de modifier la SSém-comm d’une RSém initiale 

de façon à obtenir une RSém différente mais qui encode (à peu près) le même message que la RSém initiale. » 

Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 

2003. p 166. 
2 « Les phrases… réalisant deux RSém communicativement (quasi-) équivalentes doivent l’être dans au mois 

quelques contextes. » Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». 

Université de Montréal. 2003. p 166. 
3 Règles triviales. 
4 « La première implique un changement de frontières particulier entre le Thème et le Rhème. » Jasmina 

Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 

166.  



 

 

ّب اا :مّا 397 ا 

نطّبق الوجه الثّاني من القاعدة  ،من الملفوظ المنطلق مبأّرا" المخبر عنه"وإن كان . دون تغيير األحياز

ا في عرضنا أن نورد كّل وجه إّال أنّنا قد خّيرن. المتمّثل في حذف الوسم اإلبالغّي دون تغيير األحياز

  .مستقالّ بفقرة خاّصة به لمزيد اإليضاح

1.2.2 :ّة إ ة ات ءوا ّز اا  ودا .  

الّتكافؤ الّداللّي المتمثّلة في تغيير الحدود بين األحياز اإلبالغّية واستدعاء عجرات  - تتحّقق قاعدة شبه

      طرة إبالغيّا، بإعادة تنضيد العجرة المسيطرة إبالغيّا على الملفوظ دون إدخال تغييرجديدة مسي

الّتي تقبل عجراتها المسيطرة " األقوال الّشارحة"ويكون ذلك في . على بنية المكّونين المنطقيّين للجملة

ميلوزوفيتش (نه حّد وهو ما عّبر ع". المخبر به"و" المخبر عنه"بين حّيزي  إبالغيّا تبادل األدوار

Milićević:2003 .174 (العجرة المسيطرة إبالغيّا على المخبر به يمكن أن تصير العجرة : "التّالي

المتكافئة اإلبالغّية  - وتمّثل للقاعدة بشبه. 1."المسيطرة إبالغيّا على المخبر عنه والعكس بالعكس

  :التّالية

  

الّتكافؤ  - وفق هذه القاعدة المجّردة من قواعد شبه" القول الّشارح"تبّين الّترسيمة أّن اشتقاق 

تغيير الحدود المعيّنة لمكّوني البنية المنطقّية األساسّية : اإلبالغّي قد تّم من خالل إنجاز العمليّات التّالية

     " المخبر به"الّذي يضطلع بدور العجرة المسيطرة إبالغيّا على حّيز ) ص(للملفوظ بإدماج المتغّير 

وحذف الوسم اإلبالغّي للعجرة الحاملة . اإلبالغّية على الّسيطرة مع حفاظه ؛"المخبر عنه"في حّيز 

القول "في " المخبر به"بعد إفراده لحّيز ) ز(ثّم وسم المتغّير ". المخبر عنه"من حّيز ) س(للمتغّير 

. الجديد" المخبر به"الجديد وسما إبالغيّا؛ ليكون ممّثال للعجرة المسيطرة إبالغيّا على حّيز " الّشارح

األقوال "تقّر بندرة تحّقق هذه القاعدة إلنتاج ) Milićević:2003 .174ميلوزوفيتش (أّن  وتبقى المالحظة

         في األلسنة الطّبيعّية نظرا لصالبة البنية المنطقّية للجملة سيما المتكافئة إبالغيّا - شبه" الّشارحة

                                                 
1 « Le NDC du Rhème peut devenir le NDC du Thème et vice-versa ». Jasmina Milićević: « modélisation 

sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p174. 

 مخبر به

 مخبر عنه مخبر عنه

 مخبر به

  )Milićević:2003.174 ميلوزوفيتش) (إ.م.ج.ع(تغيير الحدود بين األحياز اإلبالغّية  واستدعاء : 89الّترسيمة 

 ز

 ص ص س ° س
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° 
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ّب اا :مّا 398 ا 

الجائز الّتغيير بهذه  بصورة عاّمة، من غير: "إذ تقول. في األلسن ذات اإلعراب المحّلّي الّصلب

إّال أنّه إذا كان العنصر المعنّي ذا درجة . الّشاكلة ألنّه يشّوش كثيرا التّنضيد اإلبالغّي العاّم للجملة

ونرى أّن هذه . 1."إبالغّية ضعيفة، فإنّه يمكن تحويله من المخبر به إلى المخبر عنه، والعكس بالعكس

        المحلّّية الّصلبة في الّلسان العربّي ال يمكن أن تنطبق الظّاهرة لطبيعة اإلعراب غير القائم على

وإنّما نرى أنّها يمكن أن تلمس الفضلة من بنية الجملة العربّية سيما تلك . على الّنواة اإلسناديّة األساسّية

﴿ :يةلآل" األقوال الّشارحة"ومن باب الّتمثيل للمسألة نقّلب الّنظر في . الّتي تحّقق معنى الّسببّية    

                         ﴾ الّتي نوردها في الجدول التّالي14/ الّشمس ،:  

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿         

             

          ﴾

  .14/ الّشمس

"﴿ ﴾فال تمّسوها بسوء فيأخذكم عذاب  أي فلم يوقنوا أنّهم يعّذبون حين قال لهم

﴿. عظيم                       ﴾  معناه دمدم عليهم أطبق عليهم

        دمدمت على الّشيء إذا أطبقت عليه، وكذلك ذممت عليه القبر: العذاب، يقال

كّررت اإلطباق قلت  وما أشبهه، وكذلك ناقة مدمومة، أي قد ألبسها الّشحم، فإذا 

  2.".دمدمت عليه

﴿: قوله تعالى"                 ﴾ أهلكهم وأطبق عليهم العذاب : أي

 ﴿: "وروى الّضّحاك عن ابن عبّاس قال. بذنبهم اّلذي هو الكفر والّتكذيب والعقر

﴾ "وقال الفّراء. بجرمهم: دّمر عليهم ربّهم بذنبهم، أي: قال" :﴿﴾"     

  3.".أرجف: أي

"﴿ ﴾ أن يقال كّذبوه فعقروها؟ ونرى أّن الكالمكيف  : يقول القائل :

                                                 
1 « De façon générale, un tel changement n’est pas permis parce qu’il boulverse trop l’organisation 

communicative globale de la phrase. Cependant, si l’élément impliqué a un faible degré d’informativité, il peut 

être déplacé du Rhème dans le Thème, et vice-versa. » Jasmina Milićević: « modélisation sémantique, 

syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p174. 
  .333ص . 5ج ". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 2
  .318- 317ص . 22ج ". الجامع ألحكام القرآن: "القرطبيّ  3



 

ّب اا :مّا 399 ا 

قتلوا : وقد يكون على ما ظّن، ألّنك تقول. فعقروها فكّذبوه، فيكون الّتكذيب بعد العقر

كفى بالقتل تكذيبا، فهذا وجه، ويكون فكّذبوه كلمة مكتفى بها، : 

﴾ جوابا لقوله :﴿       ﴾وكذلك جاء . ، فعقروها

ويكون مقّدما ومؤّخرا؛ ألّن العقر وقع بالّتكذيب، وإذا وقع الفعالن معا جاز 

أحسنت فأعطيت كان بذلك : أعطيت فأحسنت، وإن قلت: من ذلك

. هو الّتكذيب: هو اإلحسان، واإلحسان هو اإلعطاء، كذلك العقر

  1.".خرفقّدمت ما شئت وأّخرت اآل

                 ﴾ .فدّمر عليهم : يقول تعالى ذكره

: يقول. ﴾﴿ربّهم، وذلك بكفرهم به، وتكذيبهم رسوله صالحا، وعقرهم ناقته، 

  2.".فسّوى الّدمدمة عليهم جميعا، فلم يفلت منهم أحد

      ﴾14/ الّشمس.  

مكافئة إبالغيّا لمنطوق اآلية، وذلك بعدم  - شبه" أقوال شارحة

    وسيلة في بعض تخريجات المفّسرين؛ فإنّه أو ما يعّد مفعولَ 

﴿من تركيب الجملة  من األوكد في نظرنا اعتماد هذا المكّون من مكّونات الفضلة            

إذ إّن إعادة تنضيد البنية اإلبالغّية . وفق القاعدة موضوع هذه الفقرة

للجملة باعتماد تقديم المفعول ألجله يحّقق ظاهرة تغيير الحدود بين األحياز اإلبالغّية واستدعاء 

األقوال "من صياغة  وعليه نضبط في الّسلسلة التّالية بعض اإلمكانيات

  :المتكافئة إبالغيّا على هذه الّصور

  .14/ الّشمس

 .  

.  

                                         

 

فعقروها فكّذبوه، فيكون الّتكذيب بعد العقر

: رسولهم فكّذبوه، أي

﴿: ويكون قوله

ويكون مقّدما ومؤّخرا؛ ألّن العقر وقع بالّتكذيب، وإذا وقع الفعالن معا جاز . الّتفسير

من ذلك. تقديم أيّهما شئت

هو اإلحسان، واإلحسان هو اإلعطاء، كذلك العقر المعنى؛ ألّن اإلعطاء

فقّدمت ما شئت وأّخرت اآل

﴿: وقوله"     

ربّهم، وذلك بكفرهم به، وتكذيبهم رسوله صالحا، وعقرهم ناقته، 

فسّوى الّدمدمة عليهم جميعا، فلم يفلت منهم أحد

 ﴿ :تفاسير اآليةعيّنة من : 45الجدول 

أقوال شارحة"لئن أهمل المنجز الّتفسيرّي صياغة 

أو ما يعّد مفعولَ  ﴾﴿الّتركيز على المفعول ألجله 

من األوكد في نظرنا اعتماد هذا المكّون من مكّونات الفضلة

     ﴾  وفق القاعدة موضوع هذه الفقرة" أقوال شارحة"لصياغة

للجملة باعتماد تقديم المفعول ألجله يحّقق ظاهرة تغيير الحدود بين األحياز اإلبالغّية واستدعاء 

وعليه نضبط في الّسلسلة التّالية بعض اإلمكانيات. عجرات جديدة مسيطرة إبالغيّا

المتكافئة إبالغيّا على هذه الّصور - شبه" الّشارحة

﴿ :أ - )151                  ﴾ الّشمس

. ذنبهم سّبب دمدمة ربّهم عليهم: ب -    

.بسبب ذنبهم دمدم ربّهم عليهم: ت -    

                                                
  .269 ص. 3ج ". معاني القرآن: "الفّراء 1
  .450ص . 24ج ". جامع البيان: "الطّبريّ  2



 

 

ّب اا :مّا 400 ا 

من منطوق اآلية ﴾ ﴿ الّسلسلة أعاله أّن الفضلة من البّين في ضوء هذه اإلمكانيات المثبتة في

إذ إّن المفعول ألجله يفيد المعنى الّنحوّي المتمّثل . هي الحاملة للعجرة المسيطرة إبالغيّا على الجملة

       ويّتضح . من خطاب الجملة لذا فهو في نظرنا محّط اإلفادة. ﴾﴿في سبب إنجاز الحدث 

: الّتكافؤ اإلبالغّي اّتخذ نهجين اثنين - قائمة على شبه" أقوال شارحة"األمثلة المذكورة أّن اشتقاق من 

وثانيهما حافظ على نفس البنية الّتركيبّية . أّولهما تمّثل في تحويل بنية تركيبّية فعلّية إلى بنية تركيبّية اسمّية

وفي كال الحالين يمّثل تطبيق ". المخبر عنه"و" بر بهالمخ"على كّل من  الفعلّية لكّنه قّدم المفعول ألجله

". الّنصّ  - نظريّة المعنى"هذه القاعدة على الّلسان العربّي خروجا عن القيود المحّددة لها كما تضبطها 

    وهو. ونعّد ما يُْجِليِه المثاالن تعديال للقاعدة كي تنسجم مع الّنسق العاّم لّلسان العربّي وخصوصياته

فإنّه يعتمد على جعل المرّكب الواقع " القول الّشارح"أّما الّنهج األّول في اشتقاق : ه بما يليما نشرح

     المبنّي بناء اسميّا " القول الّشارح"من " المخبر عنه"محتّال لحّيز  ،مفعوال ألجله في المثال المنطلق

بين األحياز  على تغيير الحدودوهو ما يـَُعدُّ من األنماط الّتي تعتمد  .)ب - 151(من قبيل المثال 

 Milićević:2003ميلوزوفيتش (والّتغيير في هذا المثال يختلف عن ذاك المقصود في قاعدة . اإلبالغّية

إذ إنّه لمس في الّلسان العربّي إبدال بنية تركيبّية فعلّية ببنية تركيبّية اسمّية، وأقحم عجرة مسيطرة  .)174.

      . ليست في األصل من إحدى عجرات البنية المنطقّية األساسّية للجملة" المخبر عنه"إبالغيّا في 

  .كّونات الفضلة في الّلسان العربيّ ألنّها من م" المخبر عنه"و" المخبر به"بل إنّها مستجلبة من خارج 

على تقديم المرّكب الحرفّي بالجّر الواقع  فإنّه يعتمد ،"القول الّشارح"وأّما الّنهج الثّاني في اشتقاق 

     المبنيّ " القول الّشارح"مفعوال ألجله في تركيب اآلية المنطلق على الّنواة اإلسناديّة األساسّية من 

على الّتركيب الفعلّي للملفوظ، ولكّنه يغّير  ويؤّدي هذا إلى الـمحافظة). ت - 151(على تركيب فعلّي 

البالغّي إلى العنصر المقّدم على الّنواة اإلسناديّة اّلذي  - يحّول تبئير الجملة اإلبالغيّ بالتّالي و . المراتب

د عنصري البنية ومن سماته الممّيزة أّن العنصر المقّدم ال يـُْقَحُم في أح. هو من الفضلة في األصل

     "المخبر عنه"و" المخبر به"المنطقّية للملفوظ ليسيطر عليه سيطرة إبالغّية؛ وإنّما يحافظ كّل من 

  .على عجرته المسيطرة إبالغيّا

  .إ ا اّ دون  از: 2.2.2

قاعدة إقحام وسم إبالغّي دون تغيير األحياز بأنّها عالقة ) Milićević:2003 .175ميلوزوفيتش (تعّرف 



 

ّب اا :مّا 401 ا 

، 1"سياق مفارقيّ "في " 2مخبر عنه"وبديله " 1مخبر عنه"على المساواة إبالغيّا بين 

     ويرد بديله اّلذي يمكن أن يضطلع بنفس دوره  ؛منزوع التّبئير البالغيّ 

من الجملة  "المخبر عنه"من خالل إضافة عنصر لم يكن موجودا في 

. 2."متكافئين إبالغيّا - مخبر به مبأّر ومخبر به فحسب يكونان شبه

. 3."مفارقيّ اإلبدال من اليمين في اّتجاه اليسار مسموحا به فقط في سياق 

      منزوع التّبئير" 1مخبر به"ــوهو ما تمثّل له بالّترسيمة التّالية الّتي تحّدد كيفّية االنتقال المجّردة من الـ

بنوعيه ال يطرأ عليها " المخبر به"المبأّر؛ علما أّن العجرة المسيطرة إبالغيّا على حّيز 

  

المتكافئة إبالغيّا حسب قاعدة إقحام الوسم  - تضبط الّترسيمة كيفّية االنتقال بين األبدال شبه

. في الّلسان العربيّ  ونزعم أّن هذه القاعدة تماثل ظاهرة الّتفصيل

المكافئ إبالغيّا وبالغيّا في العربّية بافتتاح الجملة بإحدى القرائن 

ونمّثل لهذه . الّلفظّية كأحرف الّتفصيل والّتوكيد، أو إحدى القرائن الّسياقّية فيما يشبه التّبئير المنظوريّ 

  :المجّردة التّالية

                                         
1 Contexte contrastif. 
2 « Un Thème focalisé et un Thème (tout court) sont communicativement quasi

Milićević: « modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase

175. 
3 « La substitution de gauche à droite est permise seulement dans un contexte contrastif.

« modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase

  )Milićević:2003.175ميلوزوفيتش . (إقحام الوسم اإلبالغّي دون تغيير األحياز

 )مبّأر( 2مخبر به
 س

° 

 

على المساواة إبالغيّا بين  تقوم" قول شارح"

منزوع التّبئير البالغيّ " 1مخبر عنه"ـــبحيث يكون ال

من خالل إضافة عنصر لم يكن موجودا في  ؛مبأّرا إبالغيّا ،الجملة في تركيب

مخبر به مبأّر ومخبر به فحسب يكونان شبه: "تقول الباحثة في ذلك. المنطلق

اإلبدال من اليمين في اّتجاه اليسار مسموحا به فقط في سياق : "ويقتضي هذا أن يكون

وهو ما تمثّل له بالّترسيمة التّالية الّتي تحّدد كيفّية االنتقال المجّردة من الـ

المبأّر؛ علما أّن العجرة المسيطرة إبالغيّا على حّيز " 2مخبر به"ـــإلى ال

  :أّي تغيير

  

تضبط الّترسيمة كيفّية االنتقال بين األبدال شبه

ونزعم أّن هذه القاعدة تماثل ظاهرة الّتفصيل. البالغّي دون تغيير األحياز - اإلبالغيّ 

المكافئ إبالغيّا وبالغيّا في العربّية بافتتاح الجملة بإحدى القرائن  - شبه" القول الّشارح"إذ يتّم بناء 

الّلفظّية كأحرف الّتفصيل والّتوكيد، أو إحدى القرائن الّسياقّية فيما يشبه التّبئير المنظوريّ 

المجّردة التّالية" األقوال الّشارحة"الظّاهرة بسلسلة 

  ؟)س(ماذا بشأن    :أ - )152

  )... س: (ب -    

  )... س] (قسم: [ت -    

  )... س] (حرف تفصيل: [ث -    

                                                

Un Thème focalisé et un Thème (tout court) sont communicativement quasi-équivalents. » Jasmina 

modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 

La substitution de gauche à droite est permise seulement dans un contexte contrastif. » Jasmina Milićević: 

modélisation sémantique, syntaxique et lexicale de la paraphrase ». Université de Montréal. 2003. p 175. 

 )مبّأر∅( 1مخبر به

إقحام الوسم اإلبالغّي دون تغيير األحياز: 90الّترسيمة 

.  

 س

° 



 

 

ّب اا :مّا 402 ا 

  )...س] (حرف توكيد: [ج -    

بعنصر " المخبر عنه"نزع وسم اعتمادا على متكافئين إبالغيّا  - شبه" قولين شارحين"إذ يتّم بناء 

          وعلى الّرغم ). أ - 152(ينّصص عليه لم يكن مذكورا في الّرائز اّلذي يمثّله تركيب االستفهام 

مختلفين من حيث الّتركيب والوسم اإلبالغّي إّال أنّهما يمّثالن إجابتين " القولين الّشارحين"من أّن 

       على القيمة اإلبالغّية لبنية الجملة  أي إنّهما يحافظان. على االستفهام الوارد في الّرائز ممكنتين

يحدث إقحام الوسم الجديد أّي تغيير على بنية الجملة من حيث تنضيد ال  ومن ناحية ثانية. من ناحية

األقوال "ونضرب المثل على هذه الظّاهرة بالّنظر في ". المخبر به"و" المخبر عنه: "مكّونيها المنطقيّين

﴿ :الممكنة لآلية" الّشارحة          ﴾ ت - 152(، الّتي نرى أنّها تحّقق البنية 4/البروج .(

  :ونورد لذلك عيّنة من المنجز الّتفسيرّي الّشارح في الجدول التّالي

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿         ﴾ 

  .4/ البروج

﴿ :قوله جّل وعزّ "          ﴾ .إّن جواب : في الّتفسير يقال

     الّتفسير، ولم نجد العرب تدع القسم بغيرهذا في "... قتل: "القسم في قوله

فإن يكن كذلك فكأنّه مّما ترك فيه " ما"أو " إن"أو " ال"الم يستقبل بها أو 

  1.".ثّم استؤنف موضع الجواب بالخبر: الجواب

لنثوبن : لّما كان جواب القسم على ما دّل عليه مقصود الّسورة وسوابقها ولواحقها"

في الّدنيا ببعض  ألعداء، ولندينن كالّ بما عمل، دّل عليه بأفعالهالفريقين األولياء وا

، فقال بادئا بمن عّذب الجبابرة فيما مضى، وفيما يفعل بجبابرة من كّذب النّبيّ 

بعذاب الّله في القيامة للبداءة في آخر االنشقاق بقسم المكّذبين وهم المحّدث 

ة للمؤمنين وتثبيتا لهم بما وقع عنهم، معّبرا بما يصلح للّدعاء والحقيقة تسلي

       أي لعن بأيسر أمر وأسهله  ﴾﴿: مّما كان ألشكالهم ألمثالهم، وتحذيرا

  2.".من كّل العن لعنا ال فالح معه، ووقع في الّدنيا أنّه قتل حقيقة

﴿ :محذوف يدّل عليه قوله: أين جواب القسم؟ قلت: فإن قلت"      

                                                 
  .253ص . 3ج ". معاني القرآن: "الفّراء 1
  .356- 355ص . 21ج ". نظم الّدرر في تناسب اآليات والّسور: "البقاعي 2



 

ّب اا :مّا 403 ا 

   يعني كّفار قريش، . أقسم بهذه األشياء أنّهم ملعونين: كأنّه قيل. 

  1.".كما لعن أصحاب األخدود

﴿         ﴾ وهذا جواب القسم... لعن: أي      

قتل أصحاب : فيه تقديم وتأخير، أي: وقيل... في قول الفّراء، والالّم فيه مضمرة

وهذا : ابن األنباريّ . األخدود والّسماء ذات البروج، قاله أبو حاتم الّسجستانيّ 

  2.".قام زيد والّله: والّله قام زيد؛ على معنى: غلط؛ ألنّه ال يجوز لقائل أن يقول

  .4/ البروج﴾    ﴿: ير اآلية

تنسجم طريقة  ،المتكافئة إبالغيّا - شبه" األقوال الّشارحة"

في الّسلسلة  وهي الّتي نجمعها. البالغّي دون تغيير األحياز

 /4.  

  

  

  

  

  . أقسم بهذه األشياء أنّهم ملعونين

  .األخدود والّسماء ذات البروج

مكافئة إبالغيّا لمنطوق  - شبه" أقواال شارحة"تبّين العيّنة المثبتة أعاله أّن المفّسرين في اشتقاقهم 

" األقواَل الّشارحة"واعتمد اشتقاقُهم . ما يماثل القاعدة موضوع هذه الفقرة

إذ إّن االنتقال من بنية جملّية إلى بنية ثانية . ر حرف توكيد مضمر

                                         

184.  

 

   ﴾ .كأنّه قيل

كما لعن أصحاب األخدود

﴿: قوله تعالى"

في قول الفّراء، والالّم فيه مضمرة

األخدود والّسماء ذات البروج، قاله أبو حاتم الّسجستانيّ 

غلط؛ ألنّه ال يجوز لقائل أن يقول

ير اآليةعيّنة من تفاس: 46الجدول 

"نستخرج من العيّنة المذكورة جملة من 

البالغّي دون تغيير األحياز - اشتقاقها مع قاعدة إقحام الوسم اإلبالغيّ 

  :التّالية

﴿  :أ - )153           ﴾البروج /

  . قتل أصحاب األخدود] لقد[ :ب -    

ــل[ :ت -       . قتل أصحاب األخدود] ـــ

  . قتل أصحاب األخدود] إن[ :ث -    

  . قتل أصحاب األخدود] ما[ : ج -    

أقسم بهذه األشياء أنّهم ملعونين: ح -    

األخدود والّسماء ذات البروجقتل أصحاب : خ -    

تبّين العيّنة المثبتة أعاله أّن المفّسرين في اشتقاقهم 

ما يماثل القاعدة موضوع هذه الفقرة اآلية المنطلق، قد انتهجوا

ر حرف توكيد مضمرأّما األولى فبتقدي: على ثالث طرق

                                                
  .1191ص . 30ج ". الكّشاف: "الّزمخشريّ  1
184- 183ص . 22ج ". الجامع ألحكام القرآن: "القرطبيّ  2



 

 

ّب اا :مّا 404 ا 

     ىيكتف) أ - 153(منزوع التّبئير " مخبر عنه"تحافظ تقريبا على نفس قيمتها اإلبالغّية قد تّم بإبدال 

    د مبأّر بواسطة إضافة أحد أحرف الّتوكي" مخبر عنه"ــــفيه بتركيب فعلّي خبرّي الخبر فيه ابتدائّي، ب

      " األقوال الّشارحة"وهو ما يبدو في . الّتي تقّدر مضمرة حسب رأي الفّراء) ، إن، ماـــلقد، لـ(

دالّة ) ح - 153(وأّما الطّريقة الثّانية فتمثّلت في إقحام جملة قسم صريحة ). ب، ت، ث، ج - 153(

 وأّما آخر الطّرق المنتهجة. الّنّصيّ على منطوق اآلية داللة إيجاِز حذٍف تلّخص معنى اآلية في سياقها 

في تحوير البنية التّنضيديّة لجمل  مكافئ إبالغّي فتمثّلت - في إعادة صياغة الجملة المنطلق بشبه

  ونعدّ ). خ - 153(على تأويل الّتقديم والتّأخير كما يبرز في المثال  الّنّص القرآنّي من خالل االّتكال

من قبيل المخّصصات البالغّية لمنطوق الخطاب " ال الّشارحةاألقو "كّل هذه الطّرق في اشتقاق 

تبقى ثابتة، فيحافظ " القول الّشارح"فالقيمة اإلبالغّية المحدثة بالبنية المنطقّية لتركيب جملة . اإلبالغيّ 

هرة الخطاب على معناه العاّم المنطلق منه، أّما المتغّير فيلمس البنية البالغّية للملفوظ الّتي تتأثّر بظا

  .إقحام مؤّكدات الخبر

  .ف ا اّ دون  از: 3.2.2

تعّد ظاهرة حذف الوسم اإلبالغّي دون تغيير األحياز الوجه الثّاني للقاعدة المذكورة في الفقرة 

ة تبقى هي نفسها ما عدا طبيعة الجملة المنطلق والجمل" األقوال الّشارحة"إذ إّن شروط إنتاج . الّسابقة

إذ إّن مقولة الحذف تفترض . مكافئ" قول شارح"المكافئة لها إبالغيّا الّتي تصاغ على أساس أنّها  - شبه

- شبه" قول شارح"مبأّر يقع نزع تبئيره إلنتاج " مخبر عنه"أن يكون الملفوظ األصلّي محتويا على 

  :يمة التّاليةوهو ما يمّثل له بقاعدة االنتقال الموّضحة في الّترس. مكافئ له إبالغيّا

  

  

المتكافئة إبالغيّا حسب قاعدة حذف الوسم  - تضبط الّترسيمة كيفّية االنتقال بين األبدال شبه

القول "إذ يتّم بناء . وتماثل هذه القاعدة ظاهرة الّتفصيل في الّلسان العربيّ . اإلبالغّي دون تغيير األحياز

ينزع عنه حرف الّتفصيل اّلذي " مخبر عنه"ــفي العربّية بافتتاح الجملة بـ المكافئ إبالغيّا - شبه" الّشارح

ونمّثل لهذه الظّاهرة . وهو ما يشبه عملّية حذف التّبئير المنظوريّ . يسبقه في تركيب الجملة المنطلق

  :المجّردة التّالية" األقوال الّشارحة"بسلسلة 

 س  مخّصص خلفيّ  مخّصص
° ° 

 س

  )Milićević:2003.176ميلوزوفيتش . (حذف الوسم اإلبالغّي دون تغيير األحياز: 91الّترسيمة 

.  



 

ّب اا :مّا 405 ا 

   بعنصر ينّصص عليه " المخبر عنه"متكافئين إبالغيّا بنزع وسم 

القولين "وعلى الّرغم من أّن ). أ - 154(لم يكن مذكورا في الّرائز اّلذي يمثّله تركيب االستفهام 

            ركيب والوسم اإلبالغّي إّال أنّهما يمّثالن إجابتين ممكنتين

     . على القيمة اإلبالغّية لبنية الجملة من ناحية أي إنّهما يحافظان

نيها ال يدخل إقحام الوسم الجديد أّي تغيير على بنية الجملة من حيث تنضيد مكوّ 

" األقوال الّشارحة"ونضرب المثل على هذه الظّاهرة بالّنظر في 

  :، الّتي نورد عيّنة منها في الجدول التّالي6/القارعة ﴾

  عيّنة من الّتفاسير

فوضع االسم اّلذي هو الميزان موضع ... إنّما أراد من ثقل وزنه

﴿ تفصيل لما في قوله                ﴾ من إجمال حال

الّسعادة وأهل الّشقاء النّاس حينئذ، فذلك هو المقصود بذكر اسم الّناس الّشامل ألهل 

  2.".حال حسن وحال فظيع: فلذلك كان تفصيله بحالين

  معناه من ثقلت موازينه بالحسنات، كما تقول لفالن عندي وزن ثقيل، تأويله له وزن 

  

         ﴾  بيان إجمالّي لتحّزب النّاس إلى حزبين

                                         

 

  ؟)س(ماذا بشأن    :أ - )154

  )... س(أّما فيما يخّص : ب -    

  )...س: (ت -    

متكافئين إبالغيّا بنزع وسم  - شبه" قولين شارحين"إذ يتّم بناء 

لم يكن مذكورا في الّرائز اّلذي يمثّله تركيب االستفهام 

ركيب والوسم اإلبالغّي إّال أنّهما يمّثالن إجابتين ممكنتينمختلفين من حيث التّ " الّشارحين

أي إنّهما يحافظان. على االستفهام الوارد في الّرائز

ال يدخل إقحام الوسم الجديد أّي تغيير على بنية الجملة من حيث تنضيد مكوّ  ومن ناحية ثانية

ونضرب المثل على هذه الظّاهرة بالّنظر في ". المخبر به"و" المخبر عنه: "المنطقيّين

﴿: الممكنة لآلية           ﴾

  اآلية

﴿        

   ﴾ 6/ القارعة.  

  

إنّما أراد من ثقل وزنه: قال ثعلب"

  1.".المصدر

تفصيل لما في قوله"

النّاس حينئذ، فذلك هو المقصود بذكر اسم الّناس الّشامل ألهل 

فلذلك كان تفصيله بحالين

معناه من ثقلت موازينه بالحسنات، كما تقول لفالن عندي وزن ثقيل، تأويله له وزن "

  3.".في الخير ثقيل

﴿قوله تعالى "   

                                                
  .235ص ". معاني القرآن: "ثعلب 1
  .513ص . 30ج ". ويرالّتحرير والّتن: "ابن عاشور 2
  .355ص . 5ج ". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 3



 

ّب اا :مّا 406 ا 

     ...وتنبيه على كيفّية األحوال الخاّصة بكّل منهما إثر بيان األحوال الّشاملة للكلّ 

  1.".فمن ترّجحت مقادير حسناته

  .6/ القارعة﴾    ﴿: عيّنة من تفاسير اآلية

المتكافئة إبالغيّا تنسجم طريقة  - شبه" األقوال الّشارحة"

  :وهي الّتي نجمعها في الّسلسلة التّالية. اشتقاقها مع قاعدة حذف الوسم اإلبالغّي دون تغيير األحياز

  . 6/ القارعة

مكافئة إبالغيّا لمنطوق  - شبه" أقواال شارحة"تبّين العيّنة المثبتة أعاله أّن المفّسرين في اشتقاقهم 

إذ إّن االنتقال من بنية جملّية إلى بنية . ما يماثل القاعدة موضوع هذه الفقرة

مبأّر بواسطة إضافة حرف " مخبر عنه"بالغّية قد تّم بإبدال 

اّلذي يفيد جملة من المعاني كالّشرط والّتفصيل والّتوكيد حسب الّسياق المقامّي 

" مخبر عنه"ــ، بـ)أ - 155(الموظّفة فيه كما يبدو من صياغة الجملة المنطلق ممثّلة في اآلية القرآنّية 

  ).ب، ت، ث - 155(التّبئير يكتفى فيه بالمرّكب الموصولّي االسمّي كما في األمثلة 

                                         

 

وتنبيه على كيفّية األحوال الخاّصة بكّل منهما إثر بيان األحوال الّشاملة للكلّ 

فمن ترّجحت مقادير حسناته: أي

عيّنة من تفاسير اآلية: 47الجدول 

"نستخرج من العيّنة المذكورة جملة من 

اشتقاقها مع قاعدة حذف الوسم اإلبالغّي دون تغيير األحياز

﴿   :أ - )155            ﴾  القارعة

  . من ثقل وزنه: ب -    

  . من ثقلت موازينه: ت -    

  .ترّجحت مقادير حسناتهمن : ث -    

تبّين العيّنة المثبتة أعاله أّن المفّسرين في اشتقاقهم 

ما يماثل القاعدة موضوع هذه الفقرة اآلية المنطلق، قد انتهجوا

بالغّية قد تّم بإبدال ثانية تحافظ تقريبا على نفس قيمتها اإل

اّلذي يفيد جملة من المعاني كالّشرط والّتفصيل والّتوكيد حسب الّسياق المقامّي  ﴾﴿ 2اإلخبار

الموظّفة فيه كما يبدو من صياغة الجملة المنطلق ممثّلة في اآلية القرآنّية 

التّبئير يكتفى فيه بالمرّكب الموصولّي االسمّي كما في األمثلة منزوع 

  

   

                                                
  .570ص . 5ج ". إرشاد العقل الّسليم: "العمادي 1
  .148ص ". الّصاحبي: "ابن فارس 2



 

 

ّب اا :مّا 407 ا 

  

  

  

  

3.2 :مّا ا .  

" القول الّشارح"لبنى " الّنصّ  - نظريّة المعنى"فحوى ما أوصل إليه الّنظر فيما استقّر من مقاربة 

البالغّي بنوعيها، يتمّثل في الوقوف على ثالثة أنماط   - الّتكافؤ اإلبالغيّ المجّردة القائمة على قواعد 

يجري الّنمط األّول منها على آلّية إقحام حّيز إبالغّي فرعّي أو جديد على البنية الّتركيبّية للجملة . كبرى

ّنمط الثّاني فيشتغل أّما ال. المتكافئة - المتكافئة وشبه" األقوال الّشارحة"وبهذه اآللّية تشتّق . المنطلق

وأّما آخر األنماط فيقوم . وفق آلية تغيير الحدود بين األحياز المنطقّية للملفوظ أو تغيير الوسم اإلبالغيّ 

من خالل  وقد تبّين لنا. المتكافئة إبالغيّا - شبه" األقوال الّشارحة"على آلية الحذف وال يلحق إالّ إنتاج 

 وأرجعنا هذه المعضلة . قها على الّلسان العربّي محدوديّة كفاءتهامقاربة هذه األنماط في محاولة تطبي

   إذ بدا لنا أّن قيام المقوالت اإلعرابّية . إلى طبيعة اإلعراب في األلسن الّتي استنبطت منها القواعد

على أصل المحّل الّصلب يسمح بسريان القواعد على مكّوني البنية المنطقّية للملفوظ ممثّلة في حّيزي 

في حين أّن خصوصّية اإلعراب في الّلسان العربّي تفقد المحّل في أغلب ". المخبر عنه"و" المخبر به"

تحديدا محلّيّا صارما، وذلك باعتبار دور " المخبر عنه"و" المخبر به"األحوال طبيعته المحّددة لحّيزي 

وإن كانت هذه الظّاهرة . الجملة العامل المعنوّي أو الّلفظّي في الّتسيير الفعلّي لتنضيد مكّونات بنية

تسمح لمستعمل الكالم أن يتصّرف في بناء الجملة العربّية بحّريّة أكثر، فإنّها تقتضي بالّضروة إدخال 

 وتبعا لذلك عمدنا إلى وصف بعض العيّنات من المنجز الّتفسيرّي . تعديالت على القواعد المجّردة

واستنبطنا من خاللها ما يمكن أن نعّدل ) Milićević:2003تش ميلوزوفي(عند مناقشتنا الّضمنّية لقواعد 

المتكافئة إبالغيّا  - المتكافئة أو شبه" األقوال الّشارحة"ــبه الّتصّور العاّم للقواعد المجّردة المنتجة لـ

ما خرجنا به في ضوء هذا الّتمّشي يتمثّل في ضرورة تجاوز قيد المحّل اإلعرابّي  ولعّل أهمّ . وبالغيّا

وأثبتنا تبعا لذلك أّن إقحام . نسقيّا لتراتب مكّوني البنية المنطقّية للملفوظ االّصلب اّلذي يفرض بناءً 

في صلب األحياز اإلبالغّية األساسّية أو تغيير الحدود بين األحياز اإلبالغّية  األحياز اإلبالغّية الفرعّية



 

 

ّب اا :مّا 408 ا 

من ذلك أّن الفضلة ". الّنصّ  - نظريّة المعنى" يتّم في الّلسان العربّي على صور أوسع مّما تضبطه قواعد

  ".أقوال الّشارحة"ـمن بنية الجملة العربّية الّتركيبّية تضطلع بدور أساسّي في صياغة القواعد المنتجة للـ

وفق هذه " المخبر عنه"و" المخبر به"كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أّن الّتصّرف في إمكانيات تنضيد 

، فإنّها فيما نرى تمّثل "الّنصّ  - نظريّة المعنى"اكتسى مظهرا إبالغيّا في أدبيّات  القواعد المجّردة وإن

إذ إّن الّتصّرف في كيفيات بناء البنية المنطقّية للملفوظ من قبل . المظهر البالغّي من الّلسان العربيّ 

  لذلك ظواهر تركيبّية فتدّل تبعا. المتكّلم يحيل فيما نزعم إلى تقييماته الّذاتّية للخطاب ومقاصده منه

   ،أو تضّمن أحدهما لآلخر، أو تقاطع حّيزيهما" المخبر عنه"أو " المخبر به"من قبيل تقديم وتأخير 

           عالوة . على أبعاد فنّـّية يقصد المتكّلم اختيارها إلضفاء مقصد جمالّي على البعد اإلبالغيّ 

من خطابه أو من الكون  ات تحّدد مواقف منشئ الكالمأن يضيفه البعد البالغّي من تقييم على ما يمكن

  .اّلذي يتمثّله

  

   



 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

3.ّا ا  

  

 أ ّرح" أّل اا"  ّاة  اا ّا  

ّج اإم وأم.  

  



 

 

ّب اا :ّا 411 ا 

  

  

  

  

0.3 :ّا ا ّ.  

المنجزة باالعتماد على قواعد الّتكافؤ اإلبالغّي " القول الّشارح"ندرس في هذا الفصل أهّم أنماط 

أن نحصر كيفيات تشّكل البنى الّداللّية من الّتمثيل الّداللّي  فنحاول .اإلبالغيّ لّتكافؤ ا - وقواعد شبه

توزيعا " المخبر به"و" المخبر عنه"سواء من حيث بنيته المنطقّية المتمثّلة في توزيع  ؛لملفوظ ما

وخصوصياتها " المسارات اإلبالغّية"طبوغرافيّا في البنى البسيطة والبنى المرّكبة، أو من حيث تعيين 

      ويعود هذا األمر. المتحّكمة في كيفيات االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق

     . من أهّمّية بالغة للتّنضيد الطّبوغرافيّ " الّنصّ  - نظريّة المعنى"في توجيه تناول المسألة إلى ما توليه 

القول إّن عجرة مسيطرة هو محور الّتمفصل اإلبالغّي : "بما يلي) Polguère:1990بولغار (وهو ما يبيّنه 

هذه . تحديد هذه العجرة انطالقا من تحليل طبوغرافّية شبكة داللّية لتمثيل داللّي مختزل يقتضي أن يقع

الطّبوغرافّية تأخذ بعين االعتبار ال البنية الّداللّية للّشبكة فحسب لكن أيضا تقسيمها إلى شبكات 

ن وعلى هذا األساس يكون من الّضرورّي تعيي. 1."اإلبالغّية - فرعّية، مثل تلك الموصوفة بالبنية الّداللّية

وإن كان األمر يقتضي إفراد بحث  ".المخبر به"و" المخبر عنه"أهّم األشكال الّتي يتمظهر بها كّل من 

اإلبالغّية وذلك حسب تعّدد درجات  - خاّص بهذه المسألة لغزارة إمكانيات تشكيل البنى الّداللّية

البنى االسمّية لمجّرد تركيب الجمل في العربّية؛ فإنّا سنقتصر على ذكر بعض الّنماذج البسيطة من 

وكّلما اقتضى األمر تناول بنى الّشبكات المرّكبة، فإنّنا نعرضها في الّتمثيل الّداللّي للملفوظ . الّتمثيل

" المنظور"وذلك كما جرى عليه األمر عند تمثيلنا لنمط . دون دخول في تفصيلها تفصيال صارما

                                                 
1 « Dire qu’un nœud dominant est un pivot de l’articulation communicative d’une RSémR implique que ce 

nœud sera déterminé à partir d’une analyse de la topographie du réseau sémantique. Cette topographie prend 

en compte non seulement la structure sémantique du réseau mais aussi sa fragmentation en sous-réseaux, 

comme celle décrite par la structure sémantico-communicative. » Alain Polguère: « structuration et mise en 

jeu procédurale d’un modèle linguistique déclaratif dans un cadre de génération de texte ». Université de 

Montréal. 1990. p 189-190. 



 

 

ّب اا :ّا 412 ا 

، الوارد جرة المسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل الّدالليّ ختيار العبمناسبة عرض القاعدة الخامسة من قواعد ا

  ).351ص . 84الّترسيمة ( :من هذا البحث بالفصل األّول من الباب الثّالث

 - لمسألة الّتكافؤ وشبه" الّنصّ  - نظريّة المعنى"ونظرا ألّن ما تعّده أغلب الّدراسات في صلب 

لمنطقّية من باب الملفوظ طبوغرافيّا بالّتصّرف في بنيته االّتكافؤ اإلبالغيين متمثّلة في تنويعات بناء 

      على اعتبار أّن الّتصّرف  وهو ما ال يستقيم في واقع الّلسان العربّي وخصائصه، ؛الوسم اإلبالغيّ 

طقيّة بالّنظر في القوالب البنائّية المن نكتفيفي البنية المنطقّية يكتسي بعدا بالغيّا أكثر منه إبالغيّا؛ فإنّنا 

من الّتركيب " والمخبر به" المخبر عنه"بين  للملفوظ متمثّلة في وصف إمكانيات تشكيل العالقات

       دون. االسمّي على أساس أنّها مسألة إبالغّية، بصرف الّنظر عّما يكمن فيها من مؤّشرات بالغّية

إذ نعمل على اإلشارة ". قول الّشارحال"أن يؤّدي هذا االختيار إلى إهمال الوسم البالغّي وأدواره في بناء 

ثّم نرّكز في تناولنا للظّاهرة على تحديد كيفيات االنتقال بالبنية الّداللّية . له كّلما كان األمر مّما ال بّد منه

 مكافئة  - ذات بنى تركيبّية عميقة مكافئة لها أو شبه" أقوال شارحة"المنطقّية من الّتمثيل الّداللّي إلى 

         وبعبارة أخرى فإّن فقرات هذا الفصل ستتوزّع على قسمين نتناول . الّتركيبّي العميق من الّتمثيل

       .في أّولهما مختلف الّتشكيالت الطّبوغرافّية البسيطة والمرّكبة الواسمة لبنى الجمل وسما منطقيّا

قّية للجمل قصد ضبط  ثّم نحصر في ثانيهما أهّم القواعد الّتي يمكن تطبيقها على الهندسة المنط

" أقوال شارحة"ــاإلبالغّية وما يناسبها من بنى تركيبّية عميقة لـ - كيفيات االنتقال بين البنى الّداللّية

  .متكافئة

  

   



 

 

ّب اا :ّا 413 ا 

  

  

  

  

1.3 :ّّا ا ّاط   - ّا ّا:  

الّلسان على إمكانيات بناء الملفوظ في  نهتّم من البنى االسمّية بعرض ثمانية أشكال أساسّية دالّة

. من هذه األشكال البسيطة ما يمكن أن يتفّرع إليه نظريّا من شبكات فرعّية ونرصد لكّل شكل. العربيّ 

القول "كما نكتفي بانتقاء مثال من أمثلة األشكال الممكنة حسبما تقتضيه الحاجة لتبيين كيفّية اشتقاق 

ويتمّثل وصف . إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميقعلى آليات االنتقال من الّتمثيل الّداللّي  اعتمادا" الّشارح

القول "فصياغة . هذه األشكال األساسّية في تحديد الّسمة الطّبوغرافّية الّتي يبني المتكّلم وفقها ملفوظه

اإلبالغّية في صلب ملفوظ واحد وتحديد عددها  - تتأّسس على ضبط الّشبكات الّداللّية" الّشارح

  :هذه الظّاهرة نسوق المثال التّاليولتبيين . وكيفيات تراتبها

 ﴿: أ - )156                                     ﴾ 

  .129/ األعراف

حسب مقّومات الّتحليل الّتركيبّي كما تتبنّاه المدرسة الّنحويّة ) أ - 156(من المالحظ أّن وصف العيّنة 

فاآلية  . تتكّون اآلية من نّص نحوّي مرّكب يقوم على ظاهرة االحتضان: الّتونسّية، يقّر الّسمات التّالية

﴿إلى  ﴾﴿من [كّلها     ﴾ [ تعّد نّصا أكبر؛ باعتبارها كالما صادرا عن حدث قول ضمنّي، القائل

وهذا الّنّص األكبر يحتضن بدوره نّصا نحويّا أصغر       . فيه هو الّذات اإللهّية المنتجة للّنّص برّمته

﴿من [  ﴾  إلى﴿   ﴾[ باعتباره كالما صادرا عن حدث قول صريح يجّسده الفعل ،﴿﴾. 

وجلّي أّن هذا الّتشكيل يوحي ببناء طبوغرافّي مخصوص يبني عليه منتج الكالم ملفوظه لتحقيق 

  .مقاصد معيّنة

﴿أي بالّنّص األصغر  ،لقولنهتّم من هذا المثال بمقول اوعلى سبيل تبسيط المسألة         



 

ّب اا :ّا 414 ا 

          ﴾ معتبرين إيّاه جملة مستقّلة    . 

يمّثل عنصرا من عناصر جملة أكبر هي حسب مقوالت الّتفكير الّنحوّي الّتراثّي؛ 

  . وظيفة المفعول بهفيها بدور نحوّي يتمّثل في يضطلع الّتي 

   .مع موضوع الفقرة الّتي نتناول فيها الّتركيب االسميّ  من قبيل االنسجام

  :لذا يكون تحليل المثال تحليال نحويّا تركيبيّا على الّصورة التّالية

  

  

. إبالغّية - يبّين هذا الّتحليل الّتركيبّي الوظيفّي للجملة أّن الملفوظ يتكّون من سّت شبكات داللّية

ما عدا الواجهة األولى الّتي أقصينا منها " مخبر به"و" مخبر عنه

ويمكن الّتمثيل لها بالّترسيمة المبّسطة . لألسباب المذكورة سابقا

  

﴿         

 ﴾  129/ األعراف. 

 اإلبالغّية -مبّسط لكيفيات بناء الّشبكات الّداللّية

 2إبالغّية-شبكة داللّية

 4إبالغّية -شبكة داللّية

 5إبالغّية -شبكة داللّية

 6إبالغّية -شبكة داللّية

 

                   

حسب مقوالت الّتفكير الّنحوّي الّتراثّي؛  ،وإن كان في األصل

الّتي ، ﴾﴿الجملة الفعلّية المبدوءة بالفعل 

من قبيل االنسجامإّال هذا االعتبار ما اعتماد و 

لذا يكون تحليل المثال تحليال نحويّا تركيبيّا على الّصورة التّالية

يبّين هذا الّتحليل الّتركيبّي الوظيفّي للجملة أّن الملفوظ يتكّون من سّت شبكات داللّية

مخبر عنه"كّل شبكة منها تمّثل واجهة تتكّون من 

لألسباب المذكورة سابقا ﴾﴿المتمّثل في الفعل " المخبر به"

  :التّالية

﴿ :تحليل تركيبّي وظيفّي لآلية: 92الّترسيمة 

   

مبّسط لكيفيات بناء الّشبكات الّداللّيةتمثيل طبوغرافّي : 93الّترسيمة 

 

شبكة داللّية 1إبالغّية -شبكة داللّية

شبكة داللّية 3إبالغّية -شبكة داللّية



 

 

ّب اا :ّا 415 ا 

    وال نغفل في هذا المقام أن نشير إلى أّن البنية الطّبوغرافّية المذكورة ليست إّال تمّثال خطّيّا ينتج

وذلك باعتبار أّن مقاربتنا للجملة تّتخذ ) أي الّتمثيل الّصوتّي الّسطحيّ (في آخر مراحل إنشاء الملفوظ 

لذا ننّبه إلى أّن ما نشتغل عليه في هذا البحث يترّكز أساسا في الّتمثيل . اء المنجزمنهجا تحليليّا باستقر 

قوال "تمّثل ) 92(كما ضبطناها في الّترسيمة ) أ - 156(أّن هندسة جملة المثال  وهذا يعني. الّدالليّ 

لى بؤرة الخطاب المتعّلقة على قصديّة التّنبيه إ إبالغّية نتصّور أنّها مبنّية - منقوال عن بنية داللّية" شارحا

له المنجز  وهو ما انتبه. بحّض الّرسول موسى بني إسرائيل على اإليمان الّصادق بربّهم عاقد مصائرهم

  :الّتفسيرّي اّلذي نورد منه هذه العيّنة للبرهنة

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿             

                

         

   ﴾  129/ األعراف.  

: قال منّبها لهم على حالهم الحاضرة، وما يصيرون إليه في ثاني الحال"

، وهذا تحضيض لهم على العزم على الّشكر عند حلول الّنعم وزوال )اآلية(

  1.".الّنقم

          إسرائيل؛ من اضطرابهموبالجملة فهو كالم يجري مع المعهود من بني "

 ﴿ :على أنبيائهم، وقّلة يقينهم، واستعطاف موسى لهم بقوله  

              ﴾ ،ووعده لهم باالستخالف في األرض ،

بني إسرائيل  في جهة نفوسا نافرة؛ ويقّوي هذا الّظنّ  يدّل على أنّه يستدعي

﴿ :ما قّصة، وقوله في غيرسلوكهم هذا الّسبيل          ﴾ 

  2.".على االستقامة تنبيه وحضّ 

"﴿﴾ من شّرهم لهم موسى مرجيا لهم الفرج والخالص: ﴿    

                         ﴾          

﴿ويجعل لكم الّتدبير فيها  أي يمّكنكم فيها،         ﴾  

                                                 
  .366ص . 6ج ". تفسير القرآن العظيم": ابن كثير 1
  .67ص . 3ج ". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 2



 

 

ّب اا :ّا 416 ا 

لّما جاء الوقت اّلذي أراده  هل تشكرون أم تكفرون؟ وهذا وعد أنجزه الّله

  1.".الّله

          ﴿:عيّنة من تفاسير اآلية: 48الجدول 

  ﴾129/ األعراف.  

مخصوص يجمع بين تضّمن الّنواتات اإلسناديّة " منظور"فطبوغرافّية الجملة قد بنيت وفق هندسة 

وكّل نواة إسناديّة لها عجرتها المسيطرة إبالغيّا عليها وهي المتمثّلة . بعضها بعضا مّرة وتعاقبها مّرة أخرى

أّي واحدة منها لتكون العجرة  غير أنّه ال يمكن أن تختار". المخبر به"في العجرة الحالّة محّل 

      وإن كانت ) عسى ويهلك ويستخلف وينظر ويعمل(ألّن العجمات  المسيطرة على الملفوظ كّله،

من الواجهة المنتمية إليها فتتحّكم في طبيعة الّتعّلق " المخبر به"كّل منها تسيطر إبالغيّا على حّيز 

وفي المقابل تتقّدم العجمة . للملفوظ" المسار اإلبالغيّ "اإلسنادّي بين فواعلها، إّال أنّها منقطعة عن 

اإلبالغّية الثّانية لتكون هي المؤّهلة للّسيطرة  - من الواجهة الّداللّية" المخبر عنه"الحالّة محّل ) َربٌّ (

والبّين أّن الّشبكات . للملفوظ ينتظم حولها" المسار اإلبالغيّ "وذلك ألّن . إبالغيّا على الملفوظ كّله

           إذ احتّل . اإلبالغّية كّلها قد حافظت على مراتب مكّوني البنية المنطقّية للملفوظ - الّداللّية

وفي حفاظ اسم . مرتبته المخّصصة له بمقتضى أصل الوضع" المخبر به"و" المخبر عنه"كّل من 

البالغّي األساسّي المتمّثل في تقديم  - ألصلّية يتحّقق المعنى اإلبالغيّ على مرتبته ا) ربّكم(النّاسخ 

وهو ما يثبته المنجز الّتفسيرّي من خالل " العناية واالهتمام"المبتدإ على الخبر بقصد التّأشير على 

هم بما هو متعّلق مقاصديّا بتنبيه موسى بني إسرائيل إلى قدرة الّله وحضّ  الّتركيز على تفسير الخطاب

ويدعو هذا إلى الّنظر في مختلف أشكال التّنضيد الطّبوغرافّي الممكنة، تبيّنا . على االستقامة

  .وهو ما نتناوله تباعا في الفقرات التّالية. لخصوصياتها وسبرا لما يسمح به الّلسان العربيّ 

  ].]   +  اا : اّ اّول: 1.1.3

تتمّثل الّسمة الطّبوغرافّية للّشكل األّول في بناء الملفوظ وفق البنية األصلّية المجّردة للجملة 

وذلك بحفظ المراتب ]. مخبر به+ مخبر عنه [وهي البنية المتكّونة من . االسمّية حسب أصل الوضع

ويعّد هذا البناء . رمن خالل إحالل المسند إليه وهو المبتدأ صدر الجملة، وإتباعه بالمسند وهو الخب

                                                 
  .301ص ". تيسير الكريم الّرحمان في تفسير كالم المّنان: "الّسعدي 1



 

 

ّب اا :ّا 417 ا 

 على أبسط صورة إذ يكتفى فيه بعنصري البنية المنطقّية للملفوظ الّتي يمكن أن تشغل حّيزيها عجمتان

  وهي الّتي يعّرفها ابن يعيش . إبالغّية دنيا - ويمّثل هذا البناء في هذه الحالة شبكة داللّية. على األقلّ 

يدة تحصل الفائدة بمجموعهما، فالمبتدأ معتمد الفائدة، اعلم أّن المبتدأ والخبر جملة مف: "بما يلي

] مخبر به+ مخبر عنه [وبصورة مبّسطة نمثّل للّشكل األّول . 1."محّل الفائدة، فال بّد منهما والخبر

  : باآلية التّالية

﴿: أ - ) 157     ﴾ 128/ الّنساء.  

  :الّتي نجّسم لها بهذا الّتمثيل الّدالليّ 

  

  

  

  

إّال أّن الّلسان الطّبيعّي ال يكتفي بالّشبكة الّدنيا، إذ إّن مقاصد الخطاب ومساره اإلبالغّي يفرضان 

لذلك . األحيان إنشاء بنى اسمّية أكثر تعقيدا يتطلّبها تصّور المتكّلم للكون وإرادته الّتعبير عنهفي غالب 

      ويكون ذلك . إبالغّية فرعّية - يسمح الّلسان الطّبيعّي بأن تتضّمن هذه البنية الّدنيا شبكات داللّية

أو أحدهما على مرّكب إسنادّي فرعّي  األصليان" المخبر به"و" المخبر عنه"في العربّية باشتمال كّل من 

  :ونمّثل لهذا بالّترسيمة المبّسطة التّالية. على األقلّ 

  

                                                 
  .239ص . 1ج ". شرح المفّصل للّزمخشريّ : "ابن يعيش1

 مخبر به مخبر عنه

 .128/ الّنساء﴾    ﴿: إبالغّي لآلية -تمثيل دالليّ : 94الّترسيمة 

 1 الّصلح °
 خير °

 2ف. ب.م    2ف. ع.م 2ف. ب.م    2ف. ع.م

 مخبر عنه أصليّ  مخبر به أصليّ 

  مخبر به        مخبر عنه

 1فرعّي           1فرعيّ 
 مخبر به        مخبر عنه

 1فرعّي          1فرعّي 

 ن      ن     ن      ن    

 إبالغّية مرّكبة -تمثيل منظورّي مبّسط لشبكة داللّية: 95الّترسيمة 



 

 

ّب اا :ّا 418 ا 

" مخبر به"و" مخبر عنه"تتكّون من . إبالغّية مرّكبة - تبّين الّترسيمة في صورة مبّسطة شبكة داللّية

أصليان وهما الممّثالن للّنواة اإلسناديّة األصلّية المبنّي عليها الملفوظ، ومن عدد من الّنواتات اإلسناديّة 

      اإلبالغّية الفرعّية - وتترّكب الّشبكات الّداللّية. أن يسمح بها الّلسان الطّبيعيّ الفرعّية الّتي يمكن 

     ويحدث هذا الّشكل". المخبر به الفرعيّ "و" المخبر عنه الفرعيّ "من مقّومي البنية المنطقّية وهما 

البالغّية مثل  - ةمن الّشبكات نوعا من الّتراتبّية في بناء الملفوظ تحكمها بعض األنماط اإلبالغيّ 

البالغّية  - إالّ أنّه تجدر المالحظة أّن هذه األنماط اإلبالغّية ".الّدمج"و" التّأكيد"و" التّبئير"و" المنظور"

من الّضرورّي أن تلتزم بالّتراتب  في واقع االستعمال الّلغوّي بما هو مؤّشر لتخصيص معنى الجملة ليس

كن أن تسيطر على الملفوظ إبالغيّا أّي شبكة من الّشبكات إذ يم .المبّسط اّلذي تبرزه الّترسيمة

كأن يجعل من شبكة فرعّية بؤرة . الممكنة حسب مقاصد المتكّلم من تأليفه ملفوظه وفق تلك البنية

ليكون مسيطرا على الّتمثيل الّداللّي " مخبرا به فرعيّا"أو " مخبرا عنه فرعيّا"خطابه، أو أن ينتقي 

أو أن يؤّكد أّي عنصر من عناصر الّشبكة  .الفرعّية" الخبر"ن يبّئر مكّونا من مكّونات أو أ. للملفوظ كّله

  . اإلبالغّية األصلّية منها والفرعّية - الّداللّية

حسب هذا الّشكل، اختالف البنى الّتركيبّية " القول الّشارح"ومن بين المسائل المتعّلقة باشتقاق 

    من الّنّص القرآنّي المختلفة " األقوال الّشارحة"ــفـ. ممكنة في الّلسانالعميقة بتنوّع البنى الّداللّية ال

من حيث القراءات لآلية الواحدة نرى أنّها ناتجة عن تمثيالت داللّية مختلفة يفرضها الّتصّور الّتحليلّي 

نورد الّسلسلة ولتبّين هذه الظّاهرة . اإلبالغيّ  - به العربّية لألصل الّدالليّ  للقارئ في حدود ما تسمح

     لمعنى منطلق " أقواال شارحة"التّالية من القراءات لآلية الّرابعة عشرة من سورة اإلنسان الّتي نعّدها 

  :هو مضمون الّنّص القرآنيّ 

﴿   :أ - )158          ﴾1 14/ اإلنسان.   

 ����������� ﴿ :ب -            ﴾2 14/ اإلنسان.   

 ���������� ﴿: ت -            ﴾3 14/ اإلنسان.   

                                                 
  ".دانيةً "قراءة الجمهور بنصب  1
  .22ص . 8ج ".معجم القراءات القرآنّية: "أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم. قراءة أبي حيوة: والّتنوين بالّرفع" دانيةٌ " 2
  .ص ن. ن ج. م ن. قراءة األعمش وابن مسعود :"ًيادان" 3



 

 

ّب اا :ّا 419 ا 

 �������﴿: ث -             ﴾1 14/ اإلنسان.   

فهذه القراءات األربعة تشير إلى وعي الّتراث الّلسانّي العربّي بأّن بناء الملفوظ يتّم حسب تأويل 

  :وتبيانا لذلك نورد هذه العيّنة من الّتفاسير. اإلبالغّية - مخصوص لبنيته الّداللّية

  عيّنة الّتفاسير  اآلية

﴿         ﴾  

  .14/ اإلنسان

﴿ :يعني تعالى ذكره بقوله"         ﴾ :منهم ظالُل أشجارها وقربت. 

﴿ولنصِب  ﴾ العطف بها على قوله :أوجٌه؛ أحدها :﴿    ﴾ .والثّاني :

 ﴿: على موضع قوله به العطف       ﴾؛ ألّن موضعه نصٌب، وذلك   

 على المدح،  نصُبه: والثّالث. مّتكئين فيها على األرائك، غير رائين فيها شمسا: أّن معناه

عند : كما يقال على األرائك، ودانيًة بعُد عليهم ظاللها،      فيهامّتكئين : كأنّه قيل

فالٍن جاريٌة جميلة، وشابًّة بعُد طريًّة، تضمر مع هذه الواو فعالً ناصًبا للّشابّة، إذا أريد به 

 ﴿ المدح، ولم يرد به الّنسق، وأُنِّثتْ  ﴾وذكر أّن ذلك . ؛ ألّن الّظالل جمع      

 ����������﴿: في قراءة عبد الّله بالّتذكير       ﴾،  وإنّما ذُكَِّر ألنّه فعل متقّدم، وهي

  2.".على االستئناف ؛ رفعا﴾�������﴿ :في قراءة فيما بلغني

﴿ :قوله تعالى"          ﴾ في الجّنة قريبة من األبرار،  ظلُّ األشجار: أي

فهي مظّلة عليهم زيادة في نعيمهم، وإن كان ال شمس وال قمر ثمَّ؛ كما أّن أمشاطهم 

إّن ارتفاع األشجار في الجّنة : ويقال. وإن كان ال وسخ وال شعث ثمَّ    الّذهب والفّضة، 

وانتصب . لهامقدار مائة عام، فإذا اشتهى وليُّ الّله ثمرتها تدانت منه حّتى يتناو 

﴿ ﴾  على الحال عطفا على﴿    ﴾  في الّدار عبد الّله مّتكئا : كما تقول

وجزاهم جّنًة دانيًة، فهي صفة : انتصب نعتا للجّنة، أي: وقيل. ومرسلًة عليه الحجال

 ﴿ على موضع: وقيل. لموصوف محذوف              ﴾  ويرون

﴿. قاله الفّراء. دنت دانيةً : أي على المدح، :وقيل. دانيةً    ﴾  الّظالل مرفوعة

                                                 
  .22ص . 8ج ".معجم القراءات القرآنّية: "أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم. قراءة أبيّ  :"دانٍ " 1
  .553ص . 23ج ". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبريّ  2



 

 

ّب اا :ّا 420 ا 

الخبر لجاز،  ﴾���������﴿على أن تكون الّظالل مبتدًأ و ﴾���������﴿بدانية، ولو قرئ برفع 

من الهاء والميم في ﴿ وتكون الجملة في موضع الحال    ﴾ .وقد قرئ بذلك .

 ����������﴿: وفي قراءة عبد الّله   ﴾رفع  ﴾�������﴿: وفي حرف أُبيّ . ؛ لتقّدم الفعل

  1.".على االستئناف

﴿قرأ الجهور "  ﴾ على هو حال عطفا: قال الّزّجاج ﴿   ﴾ .وقال أيضا :

   : وقال الّزمخشرّي ما معناه. ويجوز أن يكون صفة للجّنة فالمعنى وجزاهم جّنة دانية

  ﴿إنّها حال معطوفة على حال وهي    ﴾  أي غير رائين، ودخلت الواو للّداللة

وجزاهم جّنة جامعين فيها بين البعد عن الحّر : على أّن األمرين مجتمعان لهم، كأنّه قيل

    بالّرفع، واستدّل به األخفش  ﴾�����������﴿ وقرأ أبو حيوة . والقّر ودنّو الّظالل عليهم

قائم الّزيدون، وال حّجة فيه، : أن يعتمد، نحو قولك على جواز رفع اسم الفاعل من غير

﴿ألّن األظهر أن يكون    ﴾  خبر له، وقرأ األعمش  ﴾�����������﴿مبتدأ﴿���������� 

   ﴾  وهو كقوله﴿ ��������     ﴾ ] مرفوع فهذا  ﴾�������﴿وقرأ أُبّي  ]7القمر

  2.".يمكن أن يستدّل به األخفش

  .14/ اإلنسان ﴾  ﴿: عيّنة من تفاسير اآلية: 49الجدول 

          من الّتمثيالت الّداللّية المخصوصة  من خالل هذه العيّنة من القراءات نقف على جملة

الّتركيبّية المنجزة  اإلبالغّية المؤّولة إلى البنى - وهي المسؤولة في رأينا عن االنتقال من البنى الّداللّية

  :الّتي نحصرها في هذه البنى المجّردة

  )]فاعل(مرّكب اسمّي باإلضافة  +) مفعول به(مرّكب حرفّي بالجّر  + )قائم مقام الفعل(اسم فاعل [ :أ - ) 159

﴿في حالة تأويل اآلية          ﴾  إسنادّي قائم ليست جملة مستقّلة وإنّما هي مرّكب شبه

  .أو على اعتبار وظيفته الّنحويّة نعتا. على اسم الفاعل وظيفته الّنحويّة حال

  ] مفعول به لفعل المدح) + أمدح(فعل مدح   ∅: [أ - ) 160

                                                 
  .473- 472ص . 21ج ". الجامع ألحكام القرآن. "القرطبي 1
  .388ص . 8ج ". تفسير البحر المحيط: "أبو حّيان األندلسيّ  2



 

 

ّب اا :ّا 421 ا 

  .على تقدير اآلية جملة مدح مختزلة

  ] خبر+   مبتدأ: [أ - ) 161

كما استقّر التّأويل  . مبتدأ ﴾���������﴿و. حالعلى اعتبار أّن اآلية مرّكب إسنادّي فرعّي اسمّي وظيفته 

  .من ضعفه وقبول األخفش به على ما في ،حيوةفي قراءة أبي 

  ] مبتدأ مؤّخر+ خبر مقّدم  :[أ - ) 162

﴿و. خبر مقّدم ﴾���������﴿و. على اعتبار أّن اآلية جملة مستقّلة       ﴾ مبتدأ مؤّخر.  

  ] فاعل+  مفعول به+  فعل ∅: [ أ - )163

وقد حذف الفعل ودّل عليه . على تقدير أّن اآلية مرّكب إسنادّي فعلّي فرعّي وظيفته الّنحويّة حال

  .تدنو عليهم ظاللها: بتأويل أّن الملفوظ هو. االسم المشتّق القائم مقامه

  ] خبر+ مبتدأ  : [أ - ) 164

﴿و. حّل محّله المحفوظمبتدأ  ﴾�����﴿و. على تأويل أّن اآلية جملة مستقّلة        ﴾ خبر.  

بالوصف معيّنين قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل ) أ - 164(ونقتصر على تناول البنية 

وذلك النسجامها مع الّشكل األّول اّلذي  - رغم أهّمّية كّل هذه البنى المجّردة- الّتركيبّي العميق 

  .الفقرةخّصصنا له هذه 

  

  

بالّضرورة بنية تركيبّية ] مخبر به+ مخبر عنه [اإلبالغّية  - في هذا االنتقال تنتج عن البنية الّداللّية

         صدر الّتركيب" المخبر عنه"أّما الوجه األّول فيتمّثل في إحالل  :عميقة مطابقة لها من وجهين

⇔ 

 مخبر عنه

1 

 مخبر عنه

I 
 مخبر به

  اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبيّ  -قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ : 96الّترسيمة 

 )أ -164: (حسب البنية. 14/ اإلنسان﴾   ﴿: العميق لآلية

 مخبر به
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 دانٍ 
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ّب اا :ّا 422 ا 

       وأّما الوجه الثّاني فيتمّثل . مجاراة ألصل الوضع ؛تاليا له" المخبر به"وجعل " ارحالقول الشّ "من 

لتضطلع بوظيفة الّسيطرة  ﴾�����﴿في المحافظة على العجرة المسيطرة إبالغيّا وهي عجرة العجمة 

عامل معنوّي بما هو " االبتداء"على البنية الّتركيبّية العميقة، وهو ما تحّده أصول الّنحو بمفهوم  اإلبالغّية

وتحمل البنية الّتركيبّية العميقة بوادر اإلعراب ". العناية واالهتمام"في  يحّقق القيمة اإلبالغّية المتمثّلة

] خبر+ مبتدأ [النّاتج عن الّتعالق اإلسنادّي وهو ما يوصل بالّضرورة لتحقيق البنية الّصوتّية الّسطحيّة 

منوال "بعد المرور بما بقي من مستويات " الّنصّ "طلح بمص" الّنصّ  - نظريّة المعنى"الموسومة في 

 �������﴿: هذه البنية المكافئة لمنطوق اآلية". الّنصّ  - المعنى         ﴾ في قراءة أُبيّ  14/اإلنسان .

   وذلك. اإلبالغّية في ما نرى - إلى مفهوم تأويل البنية الّداللّية في المنجز يحيل" القراءة"فمصطلح 

متأّسس على بنى أعمق أّولها " تمثيل صوتّي سطحيّ "الملفوظ ما هو إالّ " القول الّشارح"على اعتبار أّن 

وما تعليل  .اإلبالغّية المنطلق، وتاليها البنية الّتركيبّية العميقة المنتقل إليها - الّتمثيل الّداللّي للبنية الّداللّية

       اّلذي يسمح" القول الّشارح"ولى الموّجهة لصناعة القراءات إال من باب البحث عن األسس األ

" الّتحليل"بهذا الّتمّثل مصطلح يمكن أن يقابل مصطلح " القراءة"وهو ما يجعلنا نزعم أّن . به الّلسان

  ".الّنصّ  - نظريّة المعنى"المستعمل في 

2.1.3 :مّا ّا : ّوا ّا  ]   +    .[  

سمح الّلسان العربّي بسمة طبوغرافّية للملفوظ تتشّكل فيها البنية المنطقّية على خالف ما يقّره ي

     فتتحّقق البنية" المخبر عنه"من الّتركيب االسمّي على " المخبر به"ويتّم ذلك بتقديم . أصل الوضع

إذ يجيزه  .راث الّلسانيّ وإن كان الخروج عن أصل الوضع غير مّتفق عليه في التّ ]. مخبر عنه+مخبر به[

: نحاة البصرة ويعترض عليه لفيف من نحاة الكوفة بدعوى عدم جواز تقديم المضمر على المظهر

قام زيد، "ذهب الكوفّيون إلى أنّه ال يجوز تقديم خبر المبتدإ عليه، مفردا كان أو جملة؛ فالمفرد نحو "

إلى أنّه يجوز  وذهب البصريّون ". عمرو أبوه قائم زيد، وأخوه ذاهب"والجملة نحو " وذاهب عمرو

إنّما قلنا إنّه ال يجوز تقديم : أّما الكوفّيون فاحتّجوا بأن قالوا. تقديم خبر المبتدإ عليه المفرد والجملة

           ... على ظاهره إلى أن تقّدم ضمير االسم كان أو جملة ألنّه يؤّدي خبر المبتدإ عليه مفردا 

. 1."إنّما جّوزنا ذلك ألنّه قد جاء كثيرا في كالم العرب وأشعارهم: بأن قالوا فاحتّجواوأّما البصريّون 

] مخبر عنه+ مخبر به [ر على المبتدإ فإّن هذه البنية وبصرف الّنظر عن الجدل حول مسألة تقديم الخب

                                                 
  .65ص . 1ج ". اإلنصاف في مسائل الخالف: "األنباري 1



 

 

ّب اا :ّا 423 ا 

وبغّض الّنظر . تخدم مقاصد إبالغّية ينشئها مستعمل الّلسان فتخّصص ملفوظه بما يناسب تمثّله للكون

عن الّسمة البالغّية النّاتجة عن هذه البنية وهي الّتي نتناولها في مفتتح الفصل الموالي من البحث؛ 

        وتجدر المالحظة ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"سنتعامل معها بما هي شبكة إبالغّية مسايرًة لمبادئ 

      تعّد من المسائل الخالفّية " المخبر عنه" من الّتركيب االسمّي على" المخبر به"أّن مسألة تقديم 

      كان ذهب الكوفّيون إلى أنّه ال يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه، مفردا : "في الّتراث الّلسانّي العربيّ 

وبصرف الّنظر . 1."وذهب البصريّون إلى أنّه يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه المفرد والجملة... أو جملة

فريق للظّاهرة واحتجاجه لصّحة رأيه سماعا وقياسا نعّد هذه الظّاهرة من قبيل اشتقاق عن تعليل كّل 

إبالغّية مختلفة في تمثيلها  - تركيبّية عميقة يسمح بها الّلسان اعتمادا على بنى داللّية" أقوال شارحة"

  :وإلجالء المسألة نورد المثال التّالي. الّدالليّ 

﴿: أ - ) 165            ﴾ 21/ الجاثية.  

  :اإلبالغّية التّالية - اّلذي يمكن أن نمّثل له بالبنية الّداللّية

  

  

هو اّلذي يتفّرد بالعجرة المسيطرة إبالغيّا  من الملفوظ" المخبر به"فالّتمثيل الّداللّي لآلية يبّين أّن 

ومن ثّمة يجعل المتكّلم يختار بالّضرورة . وهو ما يحدث معنى الّتسوية ويبّئرها .على كامل الخطاب

وهي البنية النّاتجة . كما ترد في الّنّص القرآنيّ    ممثّلة في منطوق اآلية) الّنصّ (البنية الّصوتّية الّسطحّية 

  وعالوة . اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق - بالّضرورة عن مؤّشرات االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ 

أن يختار منظورا " التّأليف"ي حالة ف على المتكّلم اإلبالغّية هذه تفرض - على التّبئير، فإّن البنية الّداللّية

له في أصل  وذلك بإحالله مرتبة ليست" المخبر عنه"على " المخبر به"بعينه يتجّسد حصرا في تقديم 

: الوضع، أي في البنية األصولّية المجّردة المسّيرة لّلسان الّتي ال تسمح بأن يتقّدم معمول على عامله
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ّب اا :ّا 424 ا 

      وبذلك يكون تقديم الخبر من باب التّأشير. 1."على رافعهفليس في الّدنيا مرفوع يجوز تقديمه "

عليها الّنظريّة الّنحويّة العربّية كما ينبئ  وهي من الّسمات اإلبالغّية الّتي بنيت" العناية واالهتمام"على 

هّمانهم كأنّهم إنّما يقّدمون اّلذي بيانه أهّم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا ي: "بذلك قول سيبويه

إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق لهذه اآلية  اإلبالغيّ  - ونمثّل لالنتقال من الّتمثيل الّدالليّ . 2."ويعنيانهم

  :بالقاعدة الّتي تجّسمها الّترسيمة التّالية

  

  

اإلبالغّية إلى البنية  - من البنية الّداللّية تبّين المتكافئة المنطقّية المضبوطة في الّترسيمة أّن االنتقال

أّوال انتقاء العجرة المسيطرة إبالغيّا على الّتمثيل الّداللّي للملفوظ : الّتركيبّية العميقة يتّم بالّشكل التّالي

﴿   ﴾  المسار "من ناحية، وألنّها منتظمة في  "المخبر به"باعتبارها مسيطرة إبالغيّا على حّيز

ثّم نقلها إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق كي تضطلع فيه بنفس . للملفوظ من ناحية أخرى" اإلبالغيّ 

 اإلبالغّية إضافة إلى سمتها اإلسناديّة الّتي يحدثها العمل الّنحوّي وتبدو مالمحها  - الخاّصّية الّداللّية

في البنية الّتركيبّية العميقة من خالل التّنصيص على وسمها بما هي عجرة حالّة محّل صدارة الّتركيب 

        إلى ما يناسبها ثّم يقع تحويل الفواعل الّداللّية . لفظا، مؤّخرة معنى باعتبارها خبرا مسندا لمبتدإ

  من فواعل نحويّة منضبطة ألحكام اإلعراب العميق مع المحافظة على نفس خصائص اإلسناد البادية

  وهي الّتي غالبا . كما يقع أيضا تحديد أنواع حروف المعاني. اإلبالغّي للملفوظ - في الّتمثيل الّدالليّ 

الّداللّي إذ يكتفى بإفراد عجرة خاّصة بها توسم بعبارة ما يستغنى عن تعيينها تعيينا دقيقا في الّتمثيل 

مثل تحويل . أّما في الّتمثيل الّتركيبّي العميق فيقع تشكيل معناها اّلذي يوجبه اإلسناد العميق .حرف

. كما يبدو في الّتمثيل الّتركيبّي العميق" و" حرف العطفإلى عجرة موسومة ب" حرف"العجرة الموسومة بـ
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ّب اا :ّا 425 ا 

إبالغيّا،  - من معنى يمثّل له تمثيال دالليّا انطالقا" القول الّشارح"قال هذه تبّين كيفّية صناعة فقاعدة االنت

ووصوال إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق اّلذي تبدأ فيه أصول اإلسناد الّنحوّي بالّتمظهر في أهّم أشكالها 

، "المخبر به"و" المخبر عنه"تعيين حّيزي  من قبيل: الّتي تبرز من خالل تحديد البنية اإلسناديّة المنطقّية

صدارة البنية الّتركيبّية تحقيقا للبنية المجّردة الممثّلة في الّشكل الثّاني موضوع هذه " المخبر به"وإحالل 

  .وكذلك تحديد بؤرة الخطاب اإلبالغّية]. مخبر عنه+ مخبر به [الفقرة 

3.1.3 :ّا ّا : ف ا ]∅     +  .[  

وهو ما يتحّقق بالبنية . يسمح الّلسان العربّي بشكل ثالث تنتضد وفقه البنية المنطقّية لملفوظ اسميّ 

من البنية الّتركيبّية المنطقّية للجملة " المخبر عنه"إذ يمكن أن يحذف ]. مخبر به+ مخبر عنه  ∅[

الّلسانّي العربّي هو الّرأي الغالب في مسألة حذف أحد في الّتراث " المخبر عنه"بل إّن حذف  .االسمّية

األولى  : "وهو ما يبيّنه قول الواسطّي نقال عن ابن هشام. مكّوني اإلسناد األساسيين من الجملة االسمّية

ألنّه " المخبر عنه"فاألولويّة في الحذف تلمس . 1."كون المحذوف المبتدأ، ألّن الخبر محّط الفائدة

لذلك قّدر الّتراث ". المستفاد"اّلذي يمّثل العنصر " المخبر به"طرفي الخطاب على خالف معلوم بين 

﴿في تناوله لآلية  المنجز      ﴾ هو المبتدأ ، أّن العنصر المحذوف من الجملة18/يوسف .

  :في العيّنة التّاليةوهو ما نجمعه . المكافئة لمنطوق اآلية" األقوال الّشارحة"وبنيت إمكانيات عديدة من 

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿     ﴾  

  .18/ يوسف

"﴿       ﴾ فأمري صبر جميل، أو فصبر جميل أمثل: خبر أو مبتدأ لكونه موصوفا، أي .

والّصبر الجميل جاء في الحديث المرفوع أنّه اّلذي ال شكوى . فصبرا جميال: وفي قراءة أبيّ 

  2.".فيه

"﴿      ﴾ وصبر جميل مرفوع . إلى النّاس معناه صبر ال جزع فيه وال شكوى         

         أن يكون  على ضربين، المعنى فشأني صبر جميل، واّلذي أعتقده صبر جميل، ويجوز

واألّول مذهب الخليل . فصبري صبر جميل: وهذا لفظ قطرب" فصبري صبر جميل"على 
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ّب اا :ّا 426 ا 

فاصبر "وصبرا جميال منصوب على مثل ... أصحابه، ويجوز في غير القرآن فصبرا جميالوجميع 

  1".".صبرا جميال

﴿قوله "      ﴾ فصبرا : مثل قوله ﴿فصياُم ثالثة أيّام﴾ ﴿فإمساٌك بمعروف﴾ ولو كان

وهي قراءة أبّي ﴿فصبرا جميال﴾ كذلك على الّنصب . جميال يكون كاآلمر لنفسه بالّصبر لجاز

  2.".باأللف

﴿ فّرع على ذلك إنشاء الّتصّبر "      ﴾ عدل به . نائب مناب اصبر صبرا جميال     

قالوا سالما قال : "الّنصب إلى الّرفع للّداللة على الثّبات والّدوام، كما تقّدم عند قوله تعالىعن 

اصبر صبرا : أو يكون تقدير ويكون ذلك اعتراضا في أثناء خطاب أبنائه،. في سورة هود" سالم

خبر مبتدأ محذوف دّل عليه " صبر جميل"أن يكون  ويجوز. جميال، على أنّه خطاب لنفسه

  3.".والمعنى على اإلنشاء أوقع. أو مبتدأ خبره محذوف كذلك. ّسياق، أي فأمري صبرٌ ال

  .18/ يوسف ﴾  ﴿ : عيّنة من تفاسير اآلية: 50الجدول 

. وهي قراءة الجمهور ،حكمها اإلعرابّي الّرفع ،إحداهما مّتفق عليها: تبّين العيّنة أّن اآلية تقرأ قراءتين

     ويعني هذا عندنا أّن هذين الّتخريجين الممكنين. وهي قراءة أبيّ  ،والثّانية محكومة بالّنصب إعرابا

إبالغيّتين  - في الّلسان العربّي يصدران عن انتقال إلى تمثيل تركيبّي عميق اعتمادا على بنيتين دالليّتين

  : فالمثاالن. مختلفتين

﴿     :أ - )166      ﴾4 18/ يوسف.  

  .18/ يوسف   ﴾5ـ﴿: ب -    

    عن بنية مجّردة أصلّية إسنادها اسمّي متكّونة من محّلي رفع يخّصص ) أ - 166(ينتج أّولهما 

يتصّدر الملفوظ وتّتخذ العجمة الحالّة فيه وظيفة نحويّة هي المبتدأ؛ " مخبر عنه"ـــاألّول منهما لـ

                                                 
  .97- 96ص . 3ج ". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 1
  .39ص . 2ج ". معاني القرآن: "الفّراء 2
  .239ص . 12ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 3
  .بالّرفع في قراءة الجمهور 4
  .بالّنصب في قراءة أبيّ  5



 

 

ّب اا :ّا 427 ا 

ــويخّصص الثّاني ل وظيفة نحويّة هي الخبر ببه  رتبة وتضطلع العجمة الحالّة" المخبر عنه"يتلو " مخبر به"ــ

   فينتج عن بنية مجّردة أصلّية إسنادها) ب - 166(أّما المثال الثّاني ].  خبر + مبتدأ[لتحقيق البنية 

     يهّمنا في هذه الفقرة هو البنية  وما]. مفعول به+  فاعل + فعل: [فعلّي تّتخذ الّصورة التّالية

اإلبالغّية األولى األصلّية الّتي تتفّرع عنها بنية تركيبّية عميقة مختزلة مثّلنا لها بالّصورة  - الّداللّية

ويقّدر تقديرا " المخبر عنه"أي البنية الّتركيبّية الّتي يحذف منها حّيز ]. مخبر به+ مخبر عنه  ∅:[التّالية

  :نذكر بعضها في هذه الّسلسلة" األقوال الّشارحة"وهو ما ينتج مجموعة من . الّتفسيريّ في المنجز 

﴿   :أ - )167    ﴾ 18/ يوسف .  

  1."فأمري صبر جميل: "ب -    

  2."صنعي صبر جميل: "ت -    

  3."شأني صبر جميل: "ث -    

  4".اّلذي أعتقده صبر جميل: "ج -    

  5".أمثلصبر جميل : "ح -    

  6".صبر جميل أمثل من غيره: "خ -    

إّال أّن تقدير . الواردة في المنجز الّلسانّي العربّي في انبنائها بناء اسميّا" األقوال الّشارحة"تّتفق هذه 

            فالغالب . واضعيها من مفّسرين ونحاة يختلف حول العنصر المحذوف من منطوق اآلية

           وذلك على تقدير ". المخبر عنه"ف هو المبتدأ القائم في موضع أّن العنصر المحذو  عندهم

���  ﴿أّن    ﴾ عن مبتدأ محذوف تقديره " مخبر به"وهو . مرّكب اسمّي بالّنعت وظيفته الّنحويّة خبر

يحّل محّل ) خ- 167(أو مرّكب بالموصول االسمّي ) ب،ت،ث، - 167(مرّكب اسمّي باإلضافة 
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ّب اا :ّا 428 ا 

    وإن كان إمكان ]. مخبر به+ مخبر عنه  ∅[في البنية المنطقّية المجّردة للملفوظ  "عنه المخبر"

واردا ويسمح به الّلسان العربّي في تأويل البنية " المخبر به"القول بحذف الخبر الحاّل في موضع 

المكافئ لمنطوق اآلية يتحّقق بالبنية المجّردة " القول الّشارح"وذلك بتقدير أّن . الّتركيبّية لنفس اآلية

هما، وكما يرد في الّتخريج في تفسيري كما يجيزه الّزمخشرّي وابن عاشور] مخبر به ∅+ مخبر عنه [

فتأويل البنية يجعل الجملة تتكّون من مرّكب اسمّي بالّنعت وظيفته الّنحويّة مبتدأ . الّنحوّي البن هشام

���﴿هو       ﴾ إّما أن يكون الخبر المحذوف مفردة : ومن خبر محذوف على صورتين من الّتقدير

ومهما كان أمر الّتقدير ). أمثل من غيره(قائم على صيغة تفضيل  أو أن يقّدر بمرّكب شبه إسناديّ ) أمثل(

- والخالف حوله، فإنّه يمكن أن نعتمد الّتصّور التّالي في بناء قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ 

كيفّية اإلبالغّي لملفوظ اآلية إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق المكافئ لها من حيث البنية المنطقّية ممثّلة في  

  :على الّصورة التّالية" المخبر به"و" المخبر عنه"توزيع كّل من 

  

  

بما هي جملة اسمّية مختزلة مؤّولة تأويل  تبّين الّترسيمة أّن الجملة الّتي صيغت عليها اآلية القرآنّية

         ال يمكن أن تكون إّال ناتجة عن قاعدة االنتقال ،"المخبر عنه"تقدير يتمّثل في القول بحذف 

وبالتّالي فإّن اإلمكانيات األخرى . الغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق كما أثبتناهاإلب - من الّتمثيل الّدالليّ 

المكافئة لها منطقيّا والّتي يسمح بها الّلسان العربّي ال يمكن أن تنتج عن نفس " األقوال الّشارحة"من 

وهو . اإلبالغيّ  - ثيلها الّدالليّ بل إنّها ناتجة عن بنى مغايرة في طبيعة تم. اإلبالغّية هذه - البنية الّداللّية

] مخبر به ∅+ مخبر عنه [ما نذكره في مواطنه من هذا الفصل، فنبرز قاعدة االنتقال الخاّصة بالبنية 

كما نبرز الحقا قاعدة االنتقال المتعّلقة بالبنية . في الفقرة التّالية) ح،خ- 167(الّتي تهّم المثالين 

ــالممكنة ل في الفقرة المخّصصة للّشكل الخامس من البنى الفعلّية القائمة ) ب - 167" (القول الّشارح"ــ

  ].مخبر به ∅+ مخبر عنه  ∅" [المخبر به"و" المخبر عنه"كّل من  على حذف

I 

  اإلبالغيّ  -قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ : 99الّترسيمة 

  .18/ يوسف ﴾ ﴿: الّتركيبّي العميق لآلية إلى الّتمثيل
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ّب اا :ّا 429 ا 

4.1.3 :اّا ّا :  ف ا]    +   ∅   [.  

﴿يفّسر هذا الّشكل المنطقّي لبنية الجملة تأويل اآلية       ﴾ بما هي جملة 18/ يوسف ،

أو ُحِذَف ). ح،خ- 167(جوازا في تقدير الّزمخشرّي وابن هشام " المخبر به"اسمّية مختزلة حذف منها 

  ":األقوال الّشارحة"من  َحْذَف وجوب في تخريج ابن يعيش اّلذي نثبته في الّسلسلة التّالية

﴿ :أ - ) 168      ﴾  18/ يوسف.  

  1."فصبر جميل أجمل من غيره: "ب -     

  2."فعندي صبر جميل: "ت -     

      إبالغّية تختلف عن سابقتها المذكورة  - قائمين على بنية داللّية" قولين شارحين"وهو ما ينتج 

���﴿إذ يحتّل المرّكب االسمّي بالّنعت . في الفقرة أعاله      ﴾  في البنية " المخبر عنه"موضع

وفي المقابل يقع العنصر المقّدر سواء كان المرّكب . اإلبالغيّ  - من الّتمثيل الّدالليّ  األصلّية المجّردة

     ) عندي(أو المرّكب االسمّي باإلضافة ) من غيره أجمل(شبه اإلسنادّي القائم على اسم الّتفضيل 

القولين "ش يقرأ بنيتي والمالحظ أّن ابن يعي. المحذوف من نفس البنية" المخبر به"في موضع 

. والثّاني يقوم على مبدإ الّتقديم والتّأخير ،أّولهما يلتزم بحفظ المراتب :بتقديرين مختلفين" الّشارحين

  :وهو ما نمثّل له بقاعدة االنتقال التّالية

  

                                                 
  .240ص . 1ج ". شرح المفّصل للّزمخشريّ ": ابن يعيش 1
  .ص ن. ن ج .م ن 2

 مخبر به

  اإلبالغيّ  -قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ : 100الّترسيمة 

  .18/ يوسف ﴾ ﴿: إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق لآلية
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ّب اا :ّا 430 ا 

ما تبيّنه الّترسيمة يتمّثل في كيفّية االنتقال من البنية األصلّية الحاصلة في ذهن المتكّلم إلى البنية 

اإلبالغّية المنطقّية  - ففي الّتمثيل الّداللّي تحضر البنة الّداللّية. عن مقاصده المنجزة الممكنة الّتي تعّبر

المسيطرة إبالغيّا ) صبر(مع تبئير العجرة  االفتراضيين،" المخبر به"و" المخبر عنه"حّيزي ممثّلة في 

في كيفيّة  وبناء على مقاصد المتكّلم من خطابه يتّم تصّرفه. والملفوظ كّله" المخبر عنه"على كّل من 

ورة البنية الّتركيبّية اإلبالغّية إلى ص - تنضيد المعطيات األصلّية وإخراجها من صورة البنية الّداللّية

من الّتمثيل الّتركيبّي " المخبر به"وهو ما يظهر في هذا الّشكل الممكن بإسقاط المتكّلم حّيز . العميقة

         .نوعا من التّبئير اإلبالغّي الّتركيبيّ " المخبر عنه"ويعّد االكتفاء بحّيز . العميق عن طريق الحذف

    مضاف " العناية واالهتمام"كيبّي العميق يؤّشر على إنجاز نوع من إذ االقتصار عليه في المنجز الّتر 

  .إلى التّبئير الّسابق المنجز في الّتمثيل الّدالليّ 

الممكنة " األقوال الّشارحة"صناعة " التّأليف"ومن المالحظ أّن هذه الظّاهرة تخّول للمتكّلم عند 

           .ويبدو ذلك خاّصة في البنى المرّكبة. دهمن غيره على مقاص بإنشاء المنظور اّلذي يعّبر أكثر

محتويا " القولّي الّشارح"من بنية تركيبّية عميقة مرّكبة يجعل من المنجز " المخبر به"إذ إّن اعتماد حذف 

ولغرض إجالء هذا األمر نورد المثال . ما يمكن للبنية البسيطة إنجازه على مواطن تبئير إبالغّي تفوق

  :التّالي

﴿: أ - )  169                            ﴾ 64/ البقرة.  

    على مسألة الحذف المقّدر تقدير وجوب  اّلذي يتناوله المفّسرون والّنحاة بالوصف لغويّا مرّكزين

  :التّاليةوهو ما تضبطه العيّنة . من جملة الّشرط "المخبر به"في مستوى 

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿         

          

        ﴾ 

"﴿                  ﴾ أي لوال أن مّن الّله عليكم بالّتوبة بعد        

﴿أن كفرتم مع عظيم هذه اآليات          ﴾.".1  

"﴿﴾ :حرف لوجود، شرط غير جازم .﴿  ﴾ : مبتدأ مرفوع والخبر محذوف وجوبا

                                                 
  .148ص . 1ج ". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 1



 

 

ّب اا :ّا 431 ا 

  .64/ البقرة

  

  

ضمير ) كم(حرف جّر و) على(لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور  ﴾﴿. تقديره موجود

مرفوع مثله معطوفة على فضل ) رحمة(عاطفة ) الواو(، )فضل(في محّل جّر متعّلق بـ  مّتصل

      فعل ماض ناقص مبنّي  ﴾ُكْن﴿ واقعة في جواب لوال) الالّم(مضاف إليه، ) الهاء(و

﴿و. على الّسكون ﴾ ضمير مّتصل اسم كان ﴿     ﴾  جار ومجرور متعّلق

  1".بمحذوف خبر كنتم

﴿ثّم بعد هذا الميثاق المؤّكد العظيم تولّيتم عنه وانثنيتم ونقضتموه : يقول تعالى"    

              ﴾بتوبته عليكم وإرساله النّبّيين والمرسلين إليكم: أي 

﴿         ﴾ 2.".في الّدنيا واآلخرة بنقضكم ذلك الميثاق  

﴿: قوله"            ﴾ "مرفوع باالبتداء عند سيبويه، والخبر " فضل

ال يجوز إظهاره، ألّن العرب استغنت عن إظهاره، إّال أنّهم إذا أرادوا إظهاره    محذوف 

. فلوال فضل الّله تدارككم: والّتقدير. جاؤوا بأّن، فإذا جاؤوا بها لم يحذفوا الخبر

﴿﴾  لطفه وإمهاله: أي" فضل"عطف على .﴿   ﴾ جواب لوال        

﴿ ﴾  3.".الّنقصان: والخسران" كنتم"خبر  

  .64/ البقرة ﴾       ﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية:51الجدول 

      من المرّكب اإلسنادّي الفرعّي الواقع شرطا من بنية الجملة " المخبر به"تبّين العيّنة أّن حذف 

   يمثّل مؤّشرا على تمثيل  - سواء كان حذف وجوب أو حذف استغناء- الّتي صيغت عليها اآلية 

وبذلك . في منطوق اآليةإبالغّي يتصّوره مستعمل الّلسان، ويحّلل به البنية الّتركيبّية ممثّلة  - دالليّ 

إلى بنية  وهو المتمثّل في إرجاع البنية الّتركيبّية. في الّتفكير الّنحوّي العربيّ  يتأّسس فيما نرى مبدأ الّتقدير

وعليه نرى أّن تقدير مباشري اآلية . أكثر تجريدا تحيل إلى األصل الممكن اّلذي يسمح به الّلسان

   :اإلبالغّية البنى المكتملة التّالية - تّتخذ تمثيالتها الّداللّية" ارحةاألقوال الشّ "بالّنظر ينبئ بعدد من 

                                                 
  .151ص . 1ج ". الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: "محمود صافي 1
  .435ص . 1ج ". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 2
  .167 ص. 2ج ". الجامع ألحكام القرآن: "القرطبي 3



 

 

ّب اا :ّا 432 ا 

  ...".لوال فضل الّله تدارككم"   :أ - )170

  ...".لوال فضل الّله موجود: "ب -    

  ...".لوال فضل الّله أن مّن عليكم بالّتوبة: "ت -    

. ]جملة جواب شرط+ جملة شرط +  أداة شرط[فمنطوق اآلية ورد في بنية جملّية مرّكبة هذه صورتها 

والمالحظ أّن جملة الّشرط المصطلح عليها في المدرسة الّنحويّة الّتونسّية بمرّكب إسنادّي اسمّي فرعّي 

محذوف " مخبر به"ومن  هو المسند إليه المضطلع بوظيفة نحويّة هي المبتدأ؛" مخبر عنه"تكّونت من 

أو محذوف  ؛)تدارككم( فرعيّ  فعليّ أو بتركيب إسنادّي ) موجود(يقّدر بلفظة ) أ،ب - 170(وجوبا 

، صلة الموصول فيه مرّكب )أن مّن عليكم بالّتوبة(موصولّي حرفّي يقّدر بمرّكب ) ت - 170(استغناء 

. تحّل في الّتمثيل الّداللّي محّل الخبر الّنحويّ المقّدرة " القولّية الّشارحة"وهذه األبدال . يّ لإسنادّي فع

﴿ والبّين أّن هذا التّنضيد يجعل من المرّكب اإلسنادّي االسمّي الفرعيّ                ﴾ مبرزا

وهو كيفّية من كيفيات التّنصيص . إذ يحتّل بذلك واجهة الخطاب. عن سائر مكّونات الجملة طبوغرافيّا

من الّتمثيل ) فضل(وبذلك نفّسر ضرورة اختيار العجرة الممثّلة للفظة . المقول تنصيصا إبالغيّا على

      وهو . في نفس الوقت وعلى الملفوظ كّله" المخبر عنه"الّداللّي عجرة مسيطرة إبالغيّا على حّيز 

ولعّل . ن المقّدم من واجهة القولما يفّسر أيضا ظاهرة التّبئير الطّبوغرافّي لجملة الّشرط باعتبارها المكوّ 

     إذ في الّتعريف  ).لوال(ذلك ما يعّلل أيضا تحديد نوع الّشرط المحدثه حرف الّشرط غير الجازم 

فعلى الّرغم من أّن جملة ". االمتناع لوجود"كما في المنجز الّتركيبّي لهذه اآلية يحّقق هذا الحرف معنى 

حيث اإلنجاز مقارنة بالحدث الّرئيس ممّثال في جملة جواب الّشرط؛ الّشرط تمّثل الحدث الثّانوّي من 

  :ونمثّل لهذه البنية بما يلي. إالّ أنّها تحكم الملفوظ إبالغيّا لتؤّسس ألهّمّية الحدث الثّانويّ 
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ّب اا :ّا 433 ا 

في هذا المثال وما جرى مجراه من الّلسان العربّي من قبيل " المخبر عنه"ولسنا نشّك في أّن إبراز 

        والمالحظ أّن الّتراث الّلسانّي . القصد اإلبالغّي اّلذي ينتخبه منشئ الكالم عند تأليفه الملفوظ

من عدد من البنى الممكنة  المتعّلقة باختيار المتكّلم القاصد لبنية مخصوصةعن هذه المسألة  لم يغفل

ولعّل في قول ابن جّني على شجاعة العربيّة . وذلك لتحقيق غايات إبالغّية" القول الّشارح"عند صناعة 

      وإنّما كالمنا : "على حذف الخبر يقول في ختام تعليقه. من حيث سماحها بالحذف إثباتا لذلك

فليس يخفى من خالل . 1."فأّما حذفه إذا لم يرد فسائغ ال سؤال فيه. على حذف ما يحذف وهو مراد

بل إّن الحذف أوقع في الخطاب . هذا القول وعي الّتراث بالبعد اإلبالغّي لظاهرة الحذف في الّلسان

ــإبالغيّا ألنّه في حكم المقول ب       ا يعّبر عنه ابن جّني وهو م. عليه وإن لم يذكر لفظا" داللة الحال"ــ

وفي ذلك . 2."إّن المحذوف للّداللة عليه بمنزلة الملفوظ به البّتة فاعرفه، واشدد يدك به: "بما يلي

وهو ما نرى الّزركشي يشير إليه في معرض حديثه عن فوائد . إيحاء يعجز الّلفظ الّصريح عن تحقيقه

من اإلبهام، لذهاب الّذهن في كّل مذهب، وتشّوفه  منها الّتفخيم واإلعظام؛ لما فيه: "يقول. الحذف

   أال ترى . إلى ما هو المراد، فيرجع قاصرا عن إدراكه، فعند ذلك يعظم شأنه، ويعلو في الّنفس مكانه

ولسنا . 3."أّن المحذوف إذا ظهر في الّلفظ زال ما كان يختلج في الوهم من المراد، وخلص للمذكور

  .يحّقق هذا المقصد اإلبالغّي للخطاب) أ - 169(طال المثال المقّدم نشّك في أّن الحذف اّلذي 

5.1.3 :ا ّا : ا  ّ ف  وا   ]∅     +  ∅   [  

ويسمح الّلسان . يتمّثل الّشكل الخامس في حذف الّنواة اإلسناديّة األصلّية برّمتها من الجملة العربّية

ولئن كان الّتراث الّلسانّي يقّر بهذا التّنضيد الطّبوغرافّي المخصوص . الظّاهرة في مواضع بعينهابهذه 

لبنية الجمل الفعلّية فإنّه يتجّنب الخوض في إمكانّية حذف الّنواة اإلسناديّة األساسّية من الجملة 

تناوله الظّاهرة في فصل إذ يسكت ابن يعيش مثال عن اإلشارة لهذا الّنمط من الحذف عند . االسمّية

مثل ابن . على من يصّرح بامتناع ذلك كما نقف في مصّنفات بعض الّنحاة. 4"حذف المبتدأ أو الخبر"

من الفعل  إنّما تحذف الجملة": "الخصائص"جّني اّلذي يقول في الفصل المخّصص للحذف من كتابه 

نزلة الجزء من الفعل، نحو ضربت والفاعل لمشابهتها المفرد بكون الفاعل في كثير من األمر بم

                                                 
  .381ص . 2ج ". الخصائص: "ابن جّني 1
  .289ص . 1ج . م ن 2
  .104ص . 3ج ". البرهان في علوم القرآن: "الّزركشي 3
  .246- 238ص ص . 1ج ". شرح المفّصل: "ابن يعيش 4



 

 

ّب اا :ّا 434 ا 

على شّدة  وحّبذا زيد، وما أشبه ذلك مّما يدلّ  ﴾  ﴿ويضربان، وقامت هند، و

ويرجع ذلك في نظرنا . 1."وليس كذلك المبتدأ والخبر. اّتصال الفعل بالفاعل وكونه معه كالجزء الواحد

الّنحاة الّنسقّي لعالقة الفاعل بالفعل الموسومة بشّدة االّتصال لدرجة  إلى مسألة أصولّية تتجّسد في تمّثل

   .في األمر نظر وإن كان. في عالقة الخبر بالمبتدإ عّدهما كالجزء الواحد، وعدم توفّر نفس الخاّصّية

صال يقول في الخاطريّات مبيّنا مسألة قّوة اتّ . إذ نقف في آراء ابن جّني نفسه على ما يفّند قوله هذا

بضّم الالّم، أال ترى أنّه  ﴾لَحْمُد ُللَِّهٱ﴿: من قرأ مّما يدّل على شّدة اّتصال المبتدإ بخبره: "المبتدإ بخبره

شّبهه بطُُنب، وبـُُرد، فلوال أّن المبتدأ قوّي االّتصال بخبره لما شّبها معا بالجزء الواحد، وهو الطُُّنُب 

 ﴾لحمِد ِللَِّهٱ﴿: وكذلك قرأ من قرأ أيضا... ﴾َفِإَذا ِھَي تََّلقَُّف﴿: والبُـُرُد، فيضاف هذا إلى قراءة من قرأ

  . 2."بكسر الّدال، أال ترى أنّه شّبهه بإبل، وإطل، والقول فيهما واحد، والفائدة فيهما واحدة

وعلى الّرغم من صواب ما ذهب إليه الّنحاة القدامى، فإنّنا نزعم أنّه من الممكن حذف الّنواة 

األساسّية من الجملة االسمّية في مواضع بعينها يكون في الخطاب دليل على العنصرين  اإلسناديّة

فمن ذلك أّن عالقة . في الّتراث وال نرى في قولنا مجانبة للمبادئ األصول كما استقّرت. المحذوفين

ريرهم الخبر بالمبتدإ بلسان نحاة الّتراث أنفسهم تشبه عالقة شّدة االّتصال المتحّدث عنها في تب

   إذ نالحظ أنّهم ال ينفون أن يكون الخبر هو المبتدأ نفسه . لحذف الّنواة اإلسناديّة الفعلّية األساسّية

فإذا كان الخبر مفردا، كان هو المبتدأ في المعنى، أو منّزال : "يقول ابن يعيش. في بعض استدالالتهم

. هو النّبيّ " محّمد"، و"زيد"فالمنطلق هو ؛ "محّمد نبيّنا"، "زيد منطلق: "فاألّول نحو قولك. منزلته

ويؤيّد عندك ههنا أّن الخبر هو المبتدأ، أنّه يجوز أن تفّسر كّل واحد منهما بصاحبه؛ أال تراك لو سئلت 

: ، ولو قيل"هو المنطلق: "لقلت" من زيد هذا اّلذي ذكرته؟: "، فقيل"زيد منطلق: "عن زيد من قولك

وأّما المنّزل . فلّما جاز تفسير كّل واحد منهما باآلخر، دّل على أنّه هو .هو زيد: لقلت" من المنطلق؟"

   ؛ فأبو يوسف ليس أبا حنيفة، إنّما سّد مسّده "أبو يوسف أبو حنيفة: "منزلة ما هو هو، فنحو قولهم

عالقة  أّن المبتدأ والخبر أشّد اّتصاال بينهما مّما وسمت به والّرأي عندنا. 3."في العلم، وأغنى غناءه

أّما الفرق البّين في تعليل الظّاهرة فيعود إلى نظر ابن جّني لعالقة االّتصال من زاوية لفظيّة . الفعل بالفاعل

 وأيّا ما كان األمر فإنّه ال مانع. شكلّية، في حين أّن ابن يعيش يقارب المسألة من باب المعنى المجّرد

                                                 
  .363ص . 2ج ". الخصائص: "ابن جّني 1
  .123- 122ص ص ". الخاطريّات": ابن جّني 2
  .228ص . 1ج". شرح المفّصل للّزمخشريّ : "ابن يعيش 3



 

 

ّب اا :ّا 435 ا 

إذ المنجز . سيين سواء كانت الجملة فعلّية أو اسمّيةفي الّلسان العربّي من حذف عنصري اإلسناد األسا

    . وأكثر ما تتجّلى فيه الظّاهرة يكون في جمل الجواب عن استفهام. الّلغوّي يثبت هذا االستعمال

  :ومن ذلك نورد هذه العيّنة

  .11/ القيامة ﴾  ﴿ : أ - ) 171

 ﴾    ﴿تمثّل اآلية جوابا على استفهام سابق لها في سياق الخطاب هو 

من بنية منجزة مختزلة حذفت منها الّنواة اإلسناديّة األساسّية لقيام  وتتكّون جملة الجواب. 10/القيامة

وإسقاط كامل الجملة المسؤول عنها لذلك اكتفى منطوق اآلية بذكر حرف الجواب . دليل عليها

            في التّنصيص على أهّمّية المعنى اّلذي يحّققه حرف الجواب  لتحقيق غايات إبالغّية تتمّثل

    وهو المتمّثل في معنى الّزجر والّردع اّلذي تّتفق حوله أغلب الّتفاسير المنجزة من قبيل. في الخطاب

  :ما نورده في الجدول التّالي

  عيّنة من الّتفاسير  يةاآل

﴿  ﴾ 

  .11/ القيامة

"﴿﴾  ردع عن طلب المفّر﴿ ﴾ أو غيره  ال ملجأ وكّل ما التجأت إليه من جبل

  1.".وتخّلصت به فهو وزرك

"﴿               ﴾  ُّفمن فتح فهو بمعنى  - بكسر الفاء- ويقرأ أين الَمِفر

الَوَزُر في كالم العرب . ﴾  ﴿  ...أين الِفَراُر، ومن كسر فعلى معنى أين مكان الفرار

  2.".به فهو وزر له، وكّل ما التجأت إليه وتخّلصتهذا أص: الجبل اّلذي يلجأ إليه

"﴿                 ﴾ سمعت ابن  ..بال اختالف أي أين الفرار؟ فهذا مصدر

     ...هذا إسناد مستقيم، وهو عند البصريّين اسم للمكان...  ﴾َأْيَن الَمِفرُّ﴿عبّاس يقرأ 

﴿  ﴾ 3.".وهو الملجأ  

                                                 
  .1161ص . 29ج ". الكّشاف: "الّزمخشريّ  1
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ّب اا :ّا 436 ا 

"﴿﴾  فيجوز... للفرار سبيالفي أن يجد  من الطّمع" أين المفرّ "ردع وإبطال لما تضّمنه      

لمقالة اإلنسان، أي ال وزر  كالما مستأنفا من جانب الّله تعالى جوابا" ﴾  ﴿ "أن يكون 

         :من تمام مقالة اإلنسان، أي يقول ويجوز أن يكون". ﴾﴿"لك، فينبغي الوقف على 

      فيحسن... أي ال وزر لي "﴾  ﴿ " ؟ ويجيب نفسه بإبطال طمعه فيقولأين المفرّ 

    ﴾."."1﴿ " بجملة" أين المفرّ "أن يوصل 

  .11/ القيامة ﴾  ﴿ : عيّنة من تفاسير اآلية: 52الجدول 

كما تثبت الّتعالق . ﴾﴿تثبت العيّنة االتّفاق الحاصل حول الّداللة اإلبالغّية لحرف الجواب 

من سورة القيامة وجملة الجواب النّاتجة ) 10(الّداللّي الّتركيبّي بين جملة االستفهام الواردة في اآلية 

وحّتى مع اعتبار الّتخريجين الممكنين لعالقة جملة الجواب . من نفس الّسورة) 11(عنها في اآلية 

   فإّن العالقة ﴾﴿ــأو وصلها بـ ﴾﴿عليها من حيث اختيار الوقف على  بجملة االستفهام الّسابقة

    كالما مستأنفا " ﴾  ﴿ "فيجوز أن يكون : "يقول ابن عاشور. بين البنيتين الّتركيبيّتين ال تتغّير

     ويجوز ". ﴾﴿"من جانب الّله تعالى جوابا لمقالة اإلنسان، أي ال وزر لك، فينبغي الوقف على 

  ﴿ "؟ ويجيب نفسه بإبطال طمعه فيقول ﴾ ﴿: تمام مقالة اإلنسان، أي يقول أن يكون من

﴾ "أي ال وزر لي، وذلك بأن نظر في جهاته فلم يجد إّال النّار كما ورد في الحديث، فيحسن       

الّزجر من قبل الّذات اإللهّية منشئة الّنّص، فسواء كان .   ﴾".2﴿"بجملة " ﴾ ﴿"أن يوصل 

لنّص االستفهام تّتخذ نفس " األقوال الّشارحة"من منشئ الّنّص لمقول اإلنسان، فإّن  أو كان حكاية

  إذ من المفترض . عن اختيارين قائمين على بنية تركيبّية اسمّية التّأويل وال تخرج في تقدير المفّسرين

  : على الّصورة التّالية الّتي تبيّنها هذه العيّنة﴾  ﴿ ـــل" قوال الّشارحةاأل"أن يكون أصل اشتقاق 

  .10/ القيامة ﴾     ﴿ :جملة االستفهام: أ - )172

  أين الِفَراُر؟: ب -    
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ّب اا :ّا 437 ا 

  أين مكان الفرار؟: ت -    

أن تناظر جملة الجواب في بنيتها نفس  للبنية الّتركيبّية يكون من المفترضوبناء على هذا الّتقدير 

، المكافئة للقول ]مخبر به+  مخبر عنه+  حرف جواب:[لتّتخذ صورة أصلّية هي. البنية المستفهم بها

رف إّال أّن المنجز الفعلّي حافظ على ح ".كّال الفرار ممتنع"أو " كّال الفرار معدوم: "الّشارح التّالي

لما له من قيمة إبالغّية تخدم مقاصد منشئ الكالم الخطابّية، وأسقط الجملة االسمّية   ﴾﴿الجواب 

وهي بنية ممكنة يسمح بها ]. مخبر به∅+ مخبر عنه ∅+ حرف جواب :[كّلها، ليحّقق البنية التّالية

إذ توفّر في الحذف المبدأ األصولّي المتمثّل في قيام الّدليل على المحذوف كما يشترطه ابن  ،الّلسان

وليس شيء من ذلك إّال عن دليل . قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة:"جّني

بنية الفرعّية ونمّثل لهذا االنتقال من البنية األصلّية إلى ال. وهو في هذا المقام دليل سياقيّ . 1."عليه

  : المختزلة بالقاعدة التّالية

  

  

        ويبدو أّن ما يؤّكد ما نذهب إليه من سماح الّلسان العربّي بحذف الّنواة اإلسناديّة األساسيّة 

كثيرة تتحّقق فيها هذه   إذ المنجز القرآنّي ال يعدم أمثلة. من الجملة االسمّية، هو كثرة االستعمال

سواء كان جوابا بالّنفي أو جوابا . وتختّص بالّتراكيب االسمّية الواردة جوابا عن استفهام ؛الظّاهرة

االسمّية  من الحذف على الجمل االسمّية البسيطة، بل يلمس الجملة وال يقتصر هذا الّنوع. باإليجاب

مكنة في الجملة كّل الّتشكيالت الطّبوغرافّية الم وهو ما يعني إمكان حذف. مهما كانت درجة تركيبها

ونضرب مثال للجواب باإليجاب المختزل عن جملة . وقصر طاقتها اإلبالغّية على حرف الجواب

  :من خالل هذه اآلية ،استفهام مرّكبة بنيتها المنطقّية

  .114/ األعراف ﴾    ﴿: أ - )173

                                                 
  . 362ص . 2ج ". الخصائص: "ابن جّني 1

 مخبر عنه ∅

  اإلبالغيّ  -قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ : 102الّترسيمة 

  .11/ القيامة ﴾  ﴿: إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق لآلية

II 
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ّب اا :ّا 438 ا 

﴿: مرتبط سياقيّا باآلية ﴾﴿فالمثال الحامل لجملة الجواب باإليجاب            

                   ﴾ ؛ وتتحّقق به البنية االسمّية المختزلة113/األعراف   

        ويقتضي ذلك حسب أصول الّنحو وجود دليل ]. مخبر به	∅+ مخبر عنه 	∅+ حرف جواب [

 ﴾﴿بعد  ﴾ ﴿ ويتمثّل الّدليل كما يذهب لذلك أغلب المفّسرين في إيراد الحرف . على المحذوف

  :إّما للعطف عند الّزمخشرّي أو لالستئناف في تخريج ابن عاشور، حسب ما تثبته هذه العيّنة

  الّتفاسيرعيّنة من   اآلية

﴿         

        ﴾ 

  .114/ األعراف

"﴿            ﴾ هو معطوف على محذوف سّد : ما الّذي عطف عليه؟ قلت

﴿مسّده حرف اإليجاب كأنّه قال إيجابا لقولهم        ﴾  ،نعم إّن لكم ألجرا

مع الثّواب ما يقّل  أراد إنّي ال أقتصر بكم على الثّواب وحده وإّن لكم: وإنّكم لمن المقّربين

  1.".الّتقريب والّتعظيم: معه الثّواب وهو

﴿"جملة "        ﴾ "ماذا صدر: استئناف بياني بتقدير سؤال من يسأل          

﴿"وقرأ نافع، وابن كثير، وحفص، وأبو جعفر . من الّسحرة حين مثلوا بين يدي فرعون  

    ﴾ " ابتداء بحرف﴿﴾ " دون همزة استفهام، وقرأه الباقون بهمزة استفهام قبل

﴿﴾ .وعلى القراءتين فالمعنى على االستفهام، كما هو ظاهر الجواب بـ"﴿﴾ ..."

      يقّرر مضمون الكالم الّذي يجاب به، فهو تصديق بعد الخبر، وإعالم ﴾ ﴿فحرف 

   بعد االستفهام، بحصول الجانب المستفهم عنه، والمعنيان محتمالن هنا على قراءة نافع 

  2.".ومن وافقه، وأّما على قراءة غيرهم فيتعّين المعنى الثّاني

"﴿ ﴾ : ،ووعد لهم التّقريب، ودفعه اإلقرار لشّدة االضطرار أجابهم إلى سؤلهم

  3.".وخوف الفضيحة
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ّب اا :ّا 439 ا 

"﴿ ﴾لفرعون ﴿      ﴾ هديّة تعطينا ﴿         ﴾لموسى      

﴿ ﴾ 1.".لكم عندي ذلك  

  .114/ األعراف﴾      ﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية: 53الجدول 

 .)أ - 169(مكافئة للمثال " أقوال شارحة"تبّين العيّنة أّن المفّسرين ينتحون طريقتين في اشتقاق 

فالجرجاني وابن عاشور يكتفيان باإلشارة إلى ما يجب أن تكون عليه جملة الجواب بناء على الّداللة 

من االلتفات إلى اآلية الّسابقة عليه  وما يتطلّبه تركيبيّا ،﴾﴿اإلبالغّية الّتي يحدثها حرف الجواب 

          ﴿: الحاملة لنّص االستفهام المحذوفة أداته

﴾ وذلك من خالل عبارتيهما). أَ ِإنَّ لََنا َألَْجًرا(ـــ، واّلذي تقّدر بنيته التّاّمة ب113/األعراف:  

  ".أجابهم إلى سؤلهم"  : أ - )174

  ".يقّرر مضمون الكالم اّلذي يجاب به ﴾﴿حرف : "ب -    

          .اّلذي نهتّم به" القول الّشارح الّلغويّ "وهما تفسيران للمعنى العاّم ال ينطبق عليهما مفهوم 

صريحين يكشفان دقّة تمثّلهما آللية " قولين شارحين لغويين"أّما الّزمخشرّي والفيروزبادي فيشتّقان 

وتمّثل ذلك في كشفهما للبنية األصلّية الّتي ينبغي أن يكون . نحن بصددها الّتي" القول الّشارح"صناعة 

  :عليها الجواب إن أريد تقديمه تاّما

  ".نعم إّن لكم ألجرا إن كنتم الغالبين"   :أ - )175

  ".نعم لكم عندي ذلك: "ب -    

قتضيات اإلسناد االسمّي وفق م" قوليهما الّشارحين"فمّما يلفت االنتباه أّن المفّسرين كليهما قد بنيا 

فناظرا بين البنية االسمّية لجملة االستفهام والبنية االسمّية الّتي يجب أن تكون عليها جملة . للجملة

تصريحا  2"معطوف على محذوف سّد مسّده حرف اإليجاب: "كما نجد في عبارة الّزمخشريّ . الجواب

إذ إّن جملة . بتعويض نواة إسناديّة كاملة محذوفةال لبس فيه يقّر قيام حرف الجواب في الّلسان العربّي 

                                                 
  .176ص ". تنوير المقباس من تفسير ابن عّباس: "الفيروزبادي 1
  .378ص . 9ج ". الكّشاف: "الّزمخشريّ  2



 

 

ّب اا :ّا 440 ا 

وباعتبار الذّكر الّسابق لمضمون ". نعم، إّن لكم ألجرا إن كنتم أنتم الغالبين: "ــالجواب التّاّمة تقّدر بـ

اإلبالغّية األصلّية إلى بنية تركيبّية  - الكالم الوارد في جملة االستفهام يتّم االنتقال من البنية الّداللّية

إذ يكتفى بتعيين حرف الجواب  .عميقة تّتخذ نفس الوسم البنائّي االسمّي، ولكّنها ال تثبت في المنطوق

        ويعضد بعالمة إسناد إعرابّي هي العطف أو االستئناف البيانّي لتكون دليال ،اّلذي يسّد مسّدها

  :وهو ما يوافق عندنا قاعدة االنتقال التّالية. على المحذوف

  

والمالحظ في هذا الّشأن أّن االنتقال من البنية األصلّية حسب الّتعبير الّتراثّي المناظر لمصطلح 

المكافئ لها عن طريق حذف الّنواة " القول الّشارح"إلى " الّنصّ  - نظريّة المعنى"الّتمثيل الّداللّي في 

ومن بينها . اإلبالغّية - الجواب؛ يحافظ على كّل المكّونات الّداللّيةاإلسناديّة واالكتفاء بحرف 

وعلى الملفوظ كّله، " المخبر به"و" المخبر عنه"المحافظة على نظام العجرات المسيطرة إبالغيّا على 

على المنظور اّلذي يحكم  وكذلك اإلحالة. في البنية الّتركيبّية العميقة المحذوفة بحكم دليل الحذف

في المثال " 2المخبر به "و" 2المخبر عنه "ية األصلّية بتبئير البنية المنطقّية الفرعّية المتكّونة من البن

  .المشتغل عليه في القاعدة المذكورة) أ - 162(

  .]  ⊂  [اَََ  ُ ا  : اّ اّدس: 6.1.3

" المخبر عنه"يتمّثل الّشكل الّسادس من الّتوزيع الطّبوغرافّي للبنية المنطقّية لملفوظ ما في تضّمن 

اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق  -قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ : 103سيمة الّتر 

  .114/ األعراف ﴾    ﴿: لآلية

⇔ 

 أنتم∅ 

I 

I 

II 

II 

 مخبر عنه 1

 

 مخبر به

 إن

 أنتم 2مخبر به  2مخبر عنه 

 

 2مخبر به ∅  2مخبر عنه ∅

  

 إن∅ 

 ° إنّ 
 مخبر عنه∅ 

 مخبر به ∅

 إنّ  

 أجر∅

° 

2 

° 

 نعم

1 1 

° 

° 

 لــــ ∅

 أنتم ∅ °

 ° ـــلـ∅ 

 ° كان∅  °

 أنتم∅  أنتم∅ 
° ° 

° 

 غالب∅

1 

1 

1 

2 

 ° نعم

 

 أنتم

 ° لــــ

° 

 أجر ° ـــلـ °

° 

° 

° 

° 

 كان

 ° أنتم أنتم

 ° غالب

1 

1 

I 

I 

I I 

° 
I 



 

 

ّب اا :ّا 441 ا 

هو الحال  في مستوى الّتمثيل الّداللّي ألنّه ال يخضع للتّتابع الّسياقّي مثلما ويكون ذلك". المخبر به"ــلـ

 :Polguère بولغار(ويقتضي هذا حسب . )Polguère: 1990. 206-205 بولغار(في الّتمثيل الّتركيبّي 

من الملفوظ، خاضعة إبالغيّا للعجرة " المخبر به"أن تكون العجرة المسيطرة إبالغيّا على ) 1990

   في حالة الّتضّمن، تكون العجرة المسيطرة : "يقول في ذلك". المخبر عنه"المسيطرة إبالغيّا على 

 نقول مبّسطة وبصورة  .1."المخبر عنه"للعجرة المسيطرة على بالّضرورة خاضعة إبالغيّا " المخبر به"على 

وسيطرته عليه إبالغيّا تتجّسد في الملفوظ إذا كان الفاعل " به المخبر"لـ" عنه المخبر"تضّمن  ظاهرة إنّ 

 :Polguèreبولغار (ونضيف لما يراه ". المخبر به"ــهو نفسه الفاعل الّداللّي ل "المخبر عنه"ــالّداللّي ل

  أّن الّلسان العربّي يسمح بأن يكون الّتضّمن ظاهرا  ]مخبر به	⊃ مخبر عنه[في تناوله للبنية ) 1990

أن يتضّمن  إذ إنّه من الممكن. من الّتمثيل الّداللّي والّتمثيل الّتركيبّي العميق على حّد الّسواء في كلّ 

. فيها الفعل الوارد بعد أداة الّشرط مفعولهفي الجمل الّشرطّية الّتي يستوفي " المخبَـَر به" "المخبُر عنه"

غير محدود في الّتمثيل الّتركيبّي العميق بالتّتابع الّسياقّي اّلذي يجعل منه الباحث  فيكون الّتضّمن

على مستوى  من اليقين أنّه إذا ما وقفنا: "المذكور أعاله عائقا أمام تحّقق هذه الظّاهرة في الّلسان

" منفجرة"ن هناك أّي تضّمن ظاهر ألّن مكّونات المخبر عنه والمخبر به تكون الجملة كما هي، فلن يكو 

في البنية الّتركيبّية تمنع  وهو ما يعني أّن ضوابط الّتشجير القائمة على قوانين اإلسناد. 2."عند الّتشجير

ن نوع الّتعالق ولعّل ذلك ناتج عن دور المحّل في تعيي. لتفّجرها الّتعالقّي من تعيين الّتضّمن المقصود

وعليه يبدو لنا أّن إمكانية وجود . اإلسنادّي في بعض األلسن من قبيل الفرنسّية الّتي يعتمدها الباحث

ونمّثل لهذه الظّاهرة بالمثال . هذه الظّاهرة في الّلسان العربّي تعود إلى الطّبيعة اإلعرابّية المّتسم بها

  :التّالي

                ﴿: أ - ) 176

            ﴾ 79/ الّنساء.   

                                                 
1 « En cas d’inclusion, le nœud dominant du rhème est nécessairement dominé communicativement par le 

nœud dominant du thème. » Alain Polguère: « structuration et mise en jeu procédurale d’un modèle 

linguistique déclaratif dans un cadre de génération de texte ». Université de Montréal. 1990. p 206. 
2 « Il est certain que si nous nous situons au niveau de la phrase comme telle, il n’y aurait ici aucune inclusion à 

envisager puisque les éléments thématiques et rhématiques sont « éclatés » lors de l’arborisation. » Alain 

Polguère: « structuration et mise en jeu procédurale d’un modèle linguistique déclaratif dans un cadre de 

génération de texte ». Université de Montréal. 1990. p 205. 



 

 

ّب اا :ّا 442 ا 

فجملة الّشرط المسطّرة في هذا المثال جملة دالّة على إمكانية سماح الّلسان العربّي في البنية 

وأن يسيطر " المخبَر به" "المخبُر عنه"يتضّمن في بنيته الّتركيبّية بأن  األصلّية المجّردة للملفوظ وكذلك

فضمير الّرفع . إذ الفاعل الّداللّي في كّل من جملة الّشرط وجملة جواب الّشرط هو نفسه. عليه إبالغيّا

) هو(الوارد فاعال دالليّا في جملة الّشرط يحيل إلى الّضمير المستتر المقّدر بـ) هو(المنفصل المقّدر 

الوارد مفعوال به في جملة ) ك(كما يحيل ضمير الّنصب المّتصل . لة جواب الّشرطالوارد مبتدأ في جم

فمن حيث . الواقع خبرا من جملة جواب اّلشرط ﴾ِمن نَّْفِسَك﴿ الّشرط على المرّكب الحرفّي بالجرّ 

 :يّتين هماالّداللة تكون هذه العجرات األربعة محيلة على نفس الفواعل الّداللّية الّتي تّتخذ وظيفتين دالل

والفاعل الّداللّي من الّدرجة . بما هو قائم بالحدث) أصاب(الفاعل الّداللّي من الّدرجة األولى للفعل 

من التّنضيد الطّبوغرافّي للملفوظ  وينشئ هذا الّشكل. الثّانية لنفس الفعل بما هو واقع عليه الحدث

لفاعلين الّدالليين المذكورين في المرّكب سيطرة إبالغّية على ا) أصاب(سيطرة العجرة الحاملة للفعل 

اإلسنادّي الفرعّي الواقع خبرا من جملة الّشرط والمعّبر عن الحدث الثّانوّي، وعلى الفاعلين الّدالليين 

الواقع مبتدأ وفي المرّكب اإلسنادّي الفرعّي الواقع خبرا من جملة ) هو(المعيّنين في الّضمير المستتر 

  .حسب مبدإ الّتحليل الّتركيبّي للمدرسة الّنحويّة الّتونسّية ؛عن الحدث الّرئيس لّشرط المعّبرةجواب ا

 ةالمضطلع بوظيف ﴾   ﴿وما يهّمنا فعال من هذا المثال هو المرّكب االسمّي بالّشرط 

    مجّسدا " 2 المخبر عنه"إذ فيه يتضّمن . المبتدأ نحويّا، والمصطلح عليه في الّتراث بجملة الّشرط

ممّثال في المرّكب اإلسنادّي الفرعّي " 2 المخبر به" ؛المضطلع بوظيفة المبتدإ ﴾﴿في اسم الّشرط 

﴿       ﴾ . إذ إّن تفجير  .الّداللّي وفي الّتمثيل الّتركيبيّ ويظهر هذا الّتضّمن في الّتمثيل

" 2 المخبر عنه"في نطاق " 2 المخبر به"المكّونات بحكم عملّية الّتشجير اإلسنادّي ال ينفي دخول 

  :اإلبالغّي التّالي - وهو ما نبيّنه بالّتمثيل الّدالليّ . ألنّه خبر له نحويّا، استوفى فيه الفعل مفعوله

  

  

متكافئة إبالغيّا ومبنّية على الّتضّمن نجمع " أقوال شارحة"ــولتبيين كيفيات اشتقاق المنجز الّتراثّي لـ

 .79/ الّنساء ﴾      ﴿: تمثيل داللّي إبالغّي لآلية: 104الّترسيمة 
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ّب اا :ّا 443 ا 

  :من تفاسير اآلية في هذا الجدول عيّنة

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿           

      ﴾  

  .79/ الّنساء

  

       فعل ماض مبنّي ) أصاب( ،اسم شرط جازم مبنّي في محّل رفع مبتدأ) ما"(

ضمير ) الكاف(في مـحّل جزم فعل الّشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و

﴿ ،مفعول به    ﴾ رابطة ) الفاء( ،جار ومجرور متعّلق بحال من فاعل أصاب

﴿ لجواب الّشرط     ﴾ 1.".جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو  

قد تكون للنّاس جميعا  يراد به الخلق، ومخاطبة النّبيّ  هذا خطاب للنّبيّ "

اب شامال له ولسائر وحده وصار الخط فنادى النّبيّ ... ألنّه عليه الّسالم لسانهم

      ما أصابك من سيّئة أي جدب أو غلبة في حرب فمن نفسك،  أّمته، فمعنى

  2.".بما كسبتم أي أصابكم ذلك

﴿... من قبلك، ومن عملك أنت: أي"      ﴾ عقوبة لك ... بذنبك: أي

  3.".بذنبك، وأنا اّلذي قدرتها عليك: أي...يا ابن آدم بذنبك

  .79/ الّنساء ﴾      ﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية: 54الجدول 

تحافظ على نفس البنية الّتركيبّية " أقوال شارحة"تبّين العيّنة أّن اآلية تناظرها في المنجز الّتفسيرّي 

الّتي صيغت بها جملة الّشرط وإن اختلفت في نوع العبارات المقّدرة مرادفات للمرّكب الحرفّي بالجّر 

  :ونحصر أغلبها في الّسلسلة التّالية). نفسكمن (

  ".ما أصابكم من سيّئة فبما كسبتم"   :أ - )177

  ".ما أصابك من سيّئة فمن قبلك: "ب -    

  ".ما أصابك من سيّئة فمن عملك أنت: "ت -    

                                                 
  .105ص . 5ج ". القرآنفي إعراب  الجدول: "محمود صافي 1
  .80- 79ص . 2ج ". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 2
  .169- 168ص . 4ج". تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير 3



 

 

ّب اا :ّا 444 ا 

  ".ما أصابك من سيّئة فبذنبك: "ث -    

  ".ما أصابك من سيّئة فعقوبة لك بذنبك" : ج -    

يعني أّن نوع الفواعل الّداللّية  ،وإن اختلف المفّسرون ،الحفاظ على نفس الّتركيب تقريباوهذا 

      وهو ما يجعل العجرة المسيطرة إبالغيّا على الخطاب ممثّلة. والعالقات فيما بينها تبقى هي ذاتها

الغيّا في الّتمثيل المثبت في الّترسيمة تكون هي العجرة المسيطرة إب) أنت(في ضمير الّرفع المنفصل 

على اعتبار أّن الفواعل الّدالليّة . وذلك لتوفّر شرط مسكها بالمسار اإلبالغّي للخطاب. الّتركيبّي العميق

       إذ الّذات المحدثة الفعل ومتقبّلته . بمختلف أصنافها في هذا الملفوظ تحيل إليها إحالة مرجعّية

هرة التّنضيد الطّبوغرافّي لمكّوني بنية الجملة المنطقّية على ظا كما يحافظ الملفوظ أيضا. هي نفسها

- وبذلك نصوغ قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ ". المخبَر به" "المخبر عنه"من خالل تثبيت تضّمن 

  :على الّصورة التّالية اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق

  

  

في الّلسان " المخبر به"ـــل" المخبر عنه"تبّين القاعدة الممّثل لها بالّترسيمة أعاله أّن ظاهرة تضّمن 

العربّي ال تقتصر على الّتمثيل الّداللّي فحسب، بل تلمس أيضا البنية الّتركيبّية العميقة على الّصورة الّتي 

إذ إنّها . ومن البّين أّن هذه الظّاهرة تتحّقق في الجمل المرّكبة. الّتمثيل الّتركيبّي العميقضبطناها في 

أي إنّها ال يمكن أن تتحّقق في الّنواة اإلسناديّة . تظهر في المستوى الثّاني من الّتحليل الّتركيبيّ 

ا فيما يتعّلق بالّنواتات اإلسناديّة أمّ . األساسّية بحكم ضرورة االلتزام بتتابع المسند والمسند إليه خطّيّا

وذلك من خالل عالقتها الّتركيبّية التّابعة للّنواة اإلسناديّة . الفرعّية فظاهرة الّتضّمن متحّققة دون لبس

  .األساسّية

  

  اإلبالغّي إلى الّتمثيل-االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ قاعدة : 105الّترسيمة 

 .79/ الّنساء﴾       ﴿: الّتركيبّي العميق لآلية
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ّب اا :ّا 445 ا 

7.1.3 :ّا ّا : ا    ا  ٌََُ  ]   ⊃   [.  

ففي هذه الحالة . إذ يتّم بعكس أدوار الّتضّمن. الّصورة العكسّية للّشكل الّسابقيمثّل هذا الّشكل 

ويقتضي ذلك شرطا يتمّثل في أن تختلف الفواعل ". المخبر عنه"ــهو المتضّمن لـ" المخبر به"يكون 

مسيطرة على الملفوظ هي العجرة ال وأن تكون العجرة المسيطرة إبالغيّا. الّداللّية المسهمة في القضّية

وتلحق هذه الظّاهرة كسابقتها الجمل . باعتبار تحّكمها في المسار اإلبالغيّ " المخبر به"إبالغيّا على 

وذلك على اعتبار أّن الّتضّمن وإن كان واردا في الّتمثيل الّداللّي لتمّيز هذا المستوى بغياب . المرّكبة

تّم تحّققه في الّتمثيل الّتركيبّي العميق إّال في عالقة الّنظامّية الخطّّية في الّتعالق اإلسنادّي، فإنّه ال ي

            ألّن الّلسان ال يمكن أن يفرض التّتابع الخّطّي فرضا صارما . المسند والمسند إليه الفرعيين

األساسيين واردين مرّكبين " أو المسند إليه" المسند"فإن كان . إّال على الّنواة اإلسناديّة األساسّية

ونّتخذ المثال . يين فرعيين، أو أحدهما وارد على تلك الّصورة، فإّن ظاهرة الّتضّمن تبدو جلّيةإسناد

  :التّالي مطّية لدراسة الظّاهرة

                ﴿: أ - )178

             ﴾ 79/ الّنساء.  

﴿تمثّل جملة جواب الّشرط فيما ورد مسطّرا في المثال     ﴾  المخبر "العنصر الواقع في حّيز

وذلك ألّن الفاعل . ويشير منطوق اآلية إلى أنّه العنصر المبأّر من الخطاب إبالغيّا. من الملفوظ" به

﴿الّداللّي   ﴾  من المرّكب اإلسنادّي الفرعّي المقّدر  "المخبر به"يحتّل العجرة المسيطرة إبالغيّا على

وفي نفس الوقت تضطلع . هو محّط الفائدة من الخطاب" المخبر به"أّن  على اعتبار ،)هو من الّله( ـــب

باعتبار أّن جملة جواب الّشرط تمّثل أيضا  ؛إبالغيّا على منطوق اآلية كّلها هذه العجرة بوظيفة الّسيطرة

من تركيب الّشرط  " المخبر به"فالفاعل الّداللّي المسيطر إبالغيّا على . اإلبالغّية - بؤرة الخطاب الّداللّية

        على أساس أنّه الفاعل الّداللّي  وذلك. كّله هو نفسه الفاعل الّداللّي النّاضد للمسار اإلبالغيّ 

       المتحّكم إسناديّا في عالقات الفواعل الّداللّية ) أصاب(ألولى المتعّلق بفعل الّشرط من الّدرجة ا

   إبالغّية على الملفوظ،  - سيطرة داللّية" المخبر به"ويقتضي هذا الوصف سيطرة . من جملة الّشرط

وذلك بحكم . يب الّشرطوإن بدا من زاوية الّتركيب تابعا للمرّكب اإلسنادّي الفرعّي الواقع مبتدأ في ترك

ونرى أنّه يمكن تبيان الظّاهرة بالّتمثيل . تبعّية الخبر للمبتدإ من حيث الّتعالق العاملّي في أصول الّنحو



 

 

ّب اا :ّا 446 ا 

  :الّداللّي التّالي

  

بسبب سيطرة " المخبر عنه"ـــل" المخبر به"اإلبالغّي في هذا المثال تضّمن  - يبّين الّتمثيل الّدالليّ 

﴿العجرة الحاملة للعجمة   ﴾  من ناحية  وعلى الجملة كّلها ،من ناحية" المخبر به"سيطرة إبالغّية على

     عالوة على تمّكن هذه العجرة من الّتحّكم في المسار اإلبالغّي للملفوظ، باعتبارها الّداللّي،  ؛ثانية

على جانب قصد  فرّكز المفّسرون ،ولعّل هذا ما انتبه له الّتراث. من الخطاب كّله إذ هي محّط الفائدة

﴿الّتعظيم للفظ   ﴾  وهو ما نتبيّنه من خالل هذه العيّنة . كما أرجعوا تأويل معنى اإلصابة إلى تفّضل الّله

  :من المنجز الّتفسيريّ 

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿           

   ﴾  79/ الّنساء.  

  

اسم شرط جازم مبنّي على الّسكون في محّل رفع مبتدأ وهو اسم موصول : ما"

. فعل ماض مبنّي على الفتح فعل الّشرط في محّل جزم: أصاب. أصال

ضمير "ضمير مّتصل : الكاف. هو: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: والفاعل

   . جار ومجرور متعّلق بحال محذوفة: من حسنة. مفعول به" المخاطب

جار ومجرور للّتعظيم متعّلق : من الّله. الفاء واقعة في جواب الّشرط: فمن الّله

جواب شرط جازم مقترن " فمن"وجملة . هو: بخبر المبتدإ محذوف تقديره

  1.".وجملتا فعل الّشرط وجوابه في محّل رفع خبر .بالفاء في محّل جزم

قد تكون للّناس جميعا النّبيّ يراد به الخلق، ومخاطبة هذا خطاب للنّبيّ "

            ﴿يا أيّها النّبّي : ألنّه عليه الّسالم لسانهم، والّدليل على ذلك قوله

                                                 
  .332ص . 2ج". اإلعراب المفّصل لكتاب الّله المرّتل: "بهجت عبد الواحد صالح 1

 .79/ الّنساء  ﴾      ﴿: إبالغّي لآلية -تمثيل دالليّ : 106الّترسيمة 

1 

 ° من

 نتأ

 مخبر به

2 

 أصاب 1

° 

° ° ° 

 الّله من

  حسن

3 
1 

1 1 
° 

 ما

 ° هو

1 

 مخبر عنه

 مصاب °

° 



 

 

ّب اا :ّا 447 ا 

وحده وصار الخطاب فنادى النّبيّ . إذا طّلقتم الّنساء فطّلقوهّن لعّدتهّن﴾

   ما أصابك من حسنة فمن الّله، أي ما أصبتم له ولسائر أّمته، فمعنى شامال

  1.".أو أتاكم من خصب فمن تفّضل الّله غنيمةمن 

"﴿          ﴾ :ليس بين اآليتين تضاّد؛ ألنّه تعالى قال:       

   ما أصابهم من حسنة فمن الّله وما أصابهم :ما أصابك من حسنة، ولم يقل

والثّاني من سيّئة فمن نفسك، ولو كان قال هكذا لحملنا األّول على الحكاية 

الّنعم مبتدأة من الّله تعالى قبل : أي... على االستفهام بمعنى اإلنكار

االستحقاق واالستيهال، والحوادث إنّما يقضى بها الستيهالنا إيّاها بكوننا 

  2.".محالّ لها، والستيجابنا إيّاها بارتكاب الجرائم

  .79/ الّنساء  ﴾      ﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية: 55الجدول 

مكافئة إبالغيّا لمنطوق اآلية اعتمادا على هذه العيّنة يبّين " أقوال شارحة"وما يمكن أن نستقيه من 

  :وذلك من قبيل. تبئيرا إبالغيّا، على أساسه يتّم تأويل معنى اآلية" المخبر به"فعال تبئير 

  ".الّلهما أصبتم من غنيمة فمن تفّضل :"أ - )179

  ".ما أتاكم من خصب فمن تفّضل الّله: "ب -     

  ".الّنعم مبتدأة من الّله تعالى قبل االستحقاق واالستيهال:"ت -    

     في الجملة " المخبر به"رغم اختالف تركيبها ما ذهبنا إليه من أّن " األقوال الّشارحة"تؤّكد هذه 

   أو إيراد الّتركيب ،...)ما أصاب(شرح جملة الّشرط  إذ يعّد إغفال المفّسرين. هو المسيطر إبالغيّا

بما يراه المفّسر من مرادفاته؛ مؤّشرا على تبئير ) من حسنة(أو إبدال المرّكب الحرفّي بالجّر  ،على عالّته

المخبر "وهو ما يبّرر في رأينا تضّمنه اإلبالغّي لحّيز ). من الّله(القصد اإلبالغّي المنحصر في عبارة 

وع من االنتقال من الّتمثيل ونمّثل لهذا النّ . على الّرغم من تبعيّته له من حيث الّتركيب صناعة" عنه

  :اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق بهذه القاعدة - الّدالليّ 

  

                                                 
  .80- 79ص . 2ج ". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 1
  .509ص . 1ج". في تفسير القرآن العظيم درج الّدرر" :الجرجاني 2



 

 

ّب اا :ّا 448 ا 

  

  

في هذا الّنمط " المخبر عنه"ــلـ" المخبر به"تبّين هذه القاعدة كما تبدو في الّترسيمة أّن ظاهرة تضّمن 

اإلبالغّية من الّتمثيل الّداللّي بكامل عالقاتها الممثّلة  - من األقوال الّشارحة يتّم بنقل البنية الّداللّية

الّتعالقات الّداللّية الّرابطة بينها إلى بنية تركيبّية عميقة مكافئة لها في تنضيد العناصر لسلوك العجرات و 

وهذا يعني أّن البنية الّتركيبّية العميقة تصنع باالعتماد على المؤّشرات الّداللّية . المؤّسسة للملفوظ

       لذلك. ا لتحقيق مقاصدهواإلبالغّية الّتي يختارها المتكّلم عند تأليف الخطاب حسبما يراه مناسب

   إذ تحافظ المكافئة . اإلبالغّية - ال يظهر في البنية الّتركيبّية العميقة اختالف كبير عن البنية الّداللّية

على أساس " المخبر به"و" المخبر عنه"على العجرة المسيطرة إبالغيّا والمسار اإلبالغّي وتداخل حّيزي 

منوال "من  كاك هذين الحّيزين ال يتّم إّال في الّتمثيل الّتركيبّي الّسطحيّ أّن انف وتفسير ذلك. الّتضّمن

أّما الفوارق القليلة الّتي تبديها . اّلذي يفرض البعد الّسياقّي الخّطّي لتمظهر الملفوظ" الّنصّ  - المعنى

إبدال أو تفكيك بعض العجرات حسب ما يقتضيه اختيار المتكّلم من قبيل  المتكافئة فتتعّلق بدمج

وكذلك . من البنية الّتركيبّية العميقة" هو"، أو حذف الّضمير "من تفّضل الّله"بعبارة " من الّله"عبارة 

  .تحويل الّتعالقات الجامعة بين العجرات من عالقات داللّية إلى عالقات إسناديّة عميقة

8.1.3 :ّا ّا : ا  ا  ط   ]   ⋂   [  

تقاطعا تنضيديّا طبوغرافيّا في حالة اشتراك كّل منهما " المخبر به"و" المخبر عنه"تتمثل ظاهرة تقاطع 

من إشارة  وعلى الّرغم". الفاعل الّداللّي من الّدرجة الثّانية"في الغالب  واحد يمّثل" فاعل دالليّ "في 

. في الّلسان الطّبيعّي، إّال أنّه يقّدم حوله احترازا إلى إمكانّية هذا التّنضيد) Polguère: 1990بولغار (

في حالة من هذا القبيل، على سبيل المثال، تبقى لنا شكوك حول ضرورة تصّور تقاطع :"يقول في ذلك
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ّب اا :ّا 449 ا 

ولعّل هذا االحتراز هو ما جعله يهمل تحليل الظّاهرة والبرهنة . 1."شبكتين فرعيّتين مخبر عنه ومخبر به

      . اإلبالغّي والّتركيبّي العميق اعتمادا عليها - يات االنتقال بين الّتمثيلين الّدالليّ أو تبيين كيف عليها

أقوال "ـــفهي قاعدة منتجة ل. إّال أّن المنجز الّتفسيرّي يثبت أّن الّلسان العربّي يسمح بمثل هذه الظّاهرة

﴿لهذا نقارب المسألة معتمدين على عيّنة من تفاسير اآلية ". شارحة               ﴾ 

  :، الّتي نجمعها في الجدول التّالي25/ اإلسراء

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿         

      ﴾

  .25/ اإلسراء

      المعنى أنّا قد أمرناكم في هذه اآلية بإخالص العبادة لّله تعالى وباإلحسان للوالدين، "

في أنفسكم من اإلخالص في الطّاعة وعدم اإلخالص فيها،  وال يخفى على الّله ما تضمرونه

... فاعلموا أّن الّله تعالى مطّلع على ما في نفوسكم بل هو أعلم بتلك األحوال منكم بها

وإذا كان األمر كذلك كان عالما بكّل ما في قلوبكم والمقصود منه الّتحذير من ترك 

  2.."اإلخالص

لّما كان ما ذكر في تضاعيف ذلك وما يقتضيه يعتمد خلوص النّـّية ليجري العمل على ذلك "

... ال تكّلف فيه وال تكاسل، فلذلك ذيّله بأنّه المطّلع على الّنفوس والّنوايا الخلوص كامال

﴿وفي قوله               ﴾  ما يشمل جميع أحوال الّنفوس وخاّصة حالة

  3.".الّتفريط وبوادر المخالفة

"﴿        ﴾  ّإلى الوالدين واعتقاد ما يجب  بما في ضمائركم من قصد البر    

  4.".لهما من الّتوقير

﴿منكم  ﴾﴿أيّها النّاس  ﴾﴿" يقول تعالى ذكره"        ﴾  من تعظيم

                                                 
1
 « Dans un cas comme celui-ci, par exemple, nous avons encore des doutes sur la nécessité de faire figurer une 

intersection des sous-réseaux thème et rhème. » Alain Polguère: « structuration et mise en jeu procédurale d’un 

modèle linguistique déclaratif dans un cadre de génération de texte ». Université de Montréal. 1990. p 210. 
  .193ص . 20ج ". مفاتيح الغيب: "الّرازي 2
  .75ص . 15ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 3
  .595ص . 15ج ".الكّشاف: "الّزمخشريّ  4



 

 

ّب اا :ّا 450 ا 

أمر آبائكم وأّمهاتكم، وتكرمتهم، والبّر بهم، وما فيها من اعتقاد االستخفاف بحقوقهم، 

  1.".والعقوق لهم، وغير ذلك من ضمائر صدوركم، ال يخفى عليه شيء من ذلك

  .25/ اإلسراء ﴾     ﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية: 56الجدول 

الممكنة الّتي يسمح بها الّلسان العربّي كما وردت " األقوال الّشارحة"نستخلص من هذه العيّنة بعض 

فإنّها تقوم دليال  ،ولئن كانت ال تّتخذ نفس الّتمّشي في إعادة صياغة منطوق اآلية. في المنجز الّتفسيريّ 

 - في الّتمثيلين الّدالليّ " المخبر به"و" المخبر عنه"وفق قاعدة تقاطع " القول الّشارح"على بناء 

 ويبدو ذلك من خالل اتّفاق أغلب المتكافئات الجملّية الّتي تقّدمها العيّنة. اإلبالغّي والّتركيبّي العميق

" المخبر به"و" المخبر عنه"تباره العجمة المنتمية لكّل من باع) أنتم(في التّنصيص على الفاعل الّداللّي 

  :في الّسلسلة التّالية" األقوال الّشارحة"ونجمع بعض . في الملفوظ

﴿   :أ - )180              ﴾ 25/ اإلسراء.  

  ."ربّكم أعلم بما في ضمائركم": ب -    

  ."الّنفوس والّنواياربّكم المطّلع على ": ت -    

  ."الّله تعالى مطّلع على ما في نفوسكم": ث -    

  ."الّله عالم بكّل ما في قلوبكم": ج -    

  ."ال يخفى على الّله ما تضمرونه في أنفسكم": ح -    

  ."اعلموا أّن الّله تعالى مطّلع على ما في نفوسكم": خ -    

ففي المثالين . منطوق اآلية اّتخذت مسارين مختلفتينالّتي أعيدت بها صياغة " األقوال الّشارحة"فـ

من الّدرجة الثّانية ممّثال في الّضمير " الفاعل الّدالليّ "نّصص المفّسرون على ) ب - 180(و) أ - 180(

المخبر "تقاطع كّل من " الفاعل الّدالليّ "إذ يحّقق . وهو ما يهّم الّشكل المطروح في هذه الفقرة". أنتم"

في حين أّن األمثلة الباقية . اإلبالغّي والّتركيبّي العميق - في الّتمثيلين الّدالليّ " به المخبر"و" عنه

الفاعل "وذلك بحذف . اّتخذت مسارا مختلفا يقع فيه الفصل بين حّيزي البنية المنطقّية للملفوظ

                                                 
  .555ص . 14ج ".جامع البيان: "يالطّبر  1



 

 

ّب اا :ّا 451 ا 

  :ةويمكن الّتمثيل لظاهرة الّتقاطع هذه بالّترسيمة التّالي". المخبر عنه"من " الّدالليّ 

  

  

كما تسيطر على المسار   ؛ة إبالغيّا على الملفوظ من ناحيةالعجرة المسيطر ) أنتم(إذ تمّثل العجمة 

وعليه نضبط ". المخبر به"و" المخبر عنه"عالوة على أنّها تنتمي لحّيزي . اإلبالغّي برّمته من ناحية ثانية

  :اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق بالّترسيمة التّالية - قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ 

  

  

اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق في هذا  - تبّين هذه القاعدة أّن االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ 

اإلبالغّية  - يتّم بالمحافظة على أغلب الّسمات الّداللّية" األقوال الّشارحة"الّنمط من أنماط اشتقاق 

المخبر "و" المخبر عنه"في اشتراك  ذلك تقاطع طرفي البنية المنطقّية ممّثالمن . المخّصصة للملفوظ

في العجمة الممثّلة للعجرة المسيطرة إبالغيّا على كليهما وعلى المسار اإلبالغّي كّله في نفس " به

ّي العميق في الّتمثيل الّتركيب" المخبر به"و" المخبر عنه"وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا الّتقاطع بين . الوقت

مع المبدإ الّتركيبّي القائم على التّتابع الخّطّي بين المسند إليه والمسند  كما تبديه الّترسيمة ال يتناقض

وذلك على اعتبار أّن خطّّية الملفوظ ال تبدأ في الّتشّكل الّصارم إّال في مستوى الّتمثيل . من الملفوظ

   ".الّنصّ  - منوال المعنى"ثيل الّصوتّي الّسطحّي من مع الّتم الّتركيبّي الّسطحّي، لتستقّر نهائيّا

  اإلبالغّي إلى الّتمثيل -ن الّتمثيل الّدالليّ قاعدة االنتقال م: 109الّترسيمة 

  .25/ اإلسراء ﴾     ﴿: الّتركيبّي العميق لآلية
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ّب اا :ّا 453 ا 

  

  

  

  

2.3 :ّا ا :  

وذلك ألنّها تمثّل  1"طبوغرافّية الّشبكات الّداللّية"ــأهّمّية بالغة لـ" الّنصّ  - نظريّة المعنى"لئن أولت 

في تعيين  مفتاح تحديد العجرات المسيطرة إبالغيّا على تمثيل داللّي ما؛ فإّن ما قّدمه المنجز الّلسانيّ 

) Polguère :1990. 210-201 بولغار(إذ إّن أشكال  .التّنضيد الطّبوغرافّي للجمل االسمّية يبقى منقوصا

   وقد بّين استقراء المنجز الّتفسيرّي . الخمسة ال تكفي لتغطية األنماط الّتي يسمح بها الّلسان العربيّ 

أّن الّلسان العربّي يسمح بثمانية أشكال أساسّية من أشكال التّنضيد الطّبوغرافّي لمكّوني البنية المنطقيّة 

ا سعينا إلى تفصيله في فقرات هذا الفصل وهو م". المخبر به"و" المخبر عنه"للملفوظ ممثّلين في 

وأقررنا أشكاال أخرى . ما احتاج إلى تعديل ضاربين المثل من الّلسان العربّي اّلذي عّدلنا وفق خصوصياته

إذ إّن أصل الخالف في رأينا عائد إلى اختالف وجهة الّنظر للظّاهرة . خالفّية في الّتفكير الّنحوّي العربيّ 

     ورافد ثان يصدر . الّلسان لضوابطه عرافد ينضبط لنسق عاّم يخض: تجاذبها رافدانالّلسانّية الّتي ي

  .ما أنتجه واقع الّلسان وإن خرج عن ضوابط الّنسق العامّ  عن رؤية تداولّية تقبل

- كما تجدر المالحظة بأنّنا اعتمدنا في أغلب الّترسيمات المبيّنة لقواعد االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ 

ما نكتفي  إذ غالبا. بالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق على اختزال المكّونات إلى حدودها القصوىاإل

بتعيين الفواعل الّداللّية ومقابالتها من الفواعل الّتركيبّية العميقة، دون أن نذكر الّسمات الّتركيبّية العميقة 

أن يكون سوى نسخا للبنية  االنتقال ال يعدو وهو ما قد يوحي أحيانا بأنّ . للملفوظ وكيفيات بنائها

وما انتهاج االختزال هذا إّال من قبيل تبسيط . اإلبالغّية، وبالتّالي تنتفي الفوارق بين الّتمثيلين - الّداللّية

ل عند في الفصل الثّالث من الباب األوّ  المسألة، سيما وقد أفضنا في تعيين الفوارق بين نوعي الّتمثيلين

   ".الّنصّ  - منوال المعنى"ت عرض مقوال

                                                 
1
 La topographie des réseaux sémantiques. 



 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

4. اّا ا 

  

 أ ّرح" أّل اا"  ّاا  

ّج اإم ة وأما ّا.  

  



 

 

 457 ا اّا: اّاب 

  

  

  

  

0.4 :اّا ا ّ:  

المنجزة باالعتماد على قواعد الّتكافؤ اإلبالغّي " القول الّشارح"ندرس في هذا الفصل أهّم أنماط 

محاولين أن نحصر كيفيات تشّكل البنى الّداللّية من الّتمثيل الّداللّي . الّتكافؤ اإلبالغيّ  - وقواعد شبه

توزيعا طبوغرافيّا " المخبر عنه"و" المخبر به"لملفوظ ما سواء من حيث بنيته المنطقّية المتمثّلة في توزيع 

   وخصوصياتها المتحّكمة " ّيةالمسارات اإلبالغ"في البنى البسيطة والبنى المرّكبة، أو من حيث تعيين 

وكما هو الّشأن في تناولنا لمسألة . في كيفيات االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق

التّنضيد الطّبوغرافّي للّنواة اإلسناديّة االسمّية، نعمل في هذا الفصل على ضبط أهّم األشكال الممكنة 

  .العربّي في الّنواة اإلسناديّة الفعلّيةالّتي يسمح بها الّلسان 

ذات " أقوال شارحة"من الّتمثيل الّداللّي إلى  ونهتّم بتحديد كيفيات االنتقال بالبنية الّداللّية المنطقّية

وعليه فإّن فقرات هذا  .مكافئة لها إبالغيّا من الّتمثيل الّتركيبّي العميق - بنى تركيبّية عميقة مكافئة أو شبه

نتناول في أّولهما مختلف الّتشكيالت الطّبوغرافّية البسيطة والمرّكبة الواسمة : تتفّرع إلى فرعينالفصل س

على الهندسة المنطقيّة  ثّم نحصر في ثانيهما أهّم القواعد الّتي يمكن تطبيقها. لبنى الجمل وسما منطقيّا

ما يناسبها من بنى تركيبّية عميقة اإلبالغّية و  - لّيةالللجمل قصد ضبط كيفيات االنتقال بين البنى الدّ 

على عيّنات من المنجز الّتفسيرّي  وال نـُْغِفُل عند مقاربتنا للمسألة االشتغالَ . متكافئة" أقوال شارحة"ـــل

إذ عبره  ،وهو أمر على غاية من األهّمّية. قصد استقراء آليات إعادة الصياغة في الّتراث الّلسانّي العربيّ 

مّكن من محاولة يوبالتّالي ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"وديّة القواعد الّتي أنتجتها يمكن الوقوف على محد

كما يمّكن من استنباط . من ناحية" األقوال الّشارحة"تعديل الّنسق العاّم اّلذي يجري عليه اشتقاق 

  .آليات محدثة ناتجة عّما يتمّيز به الّلسان العربّي من خصوصيات

  

   



 

 

ّب اا :اّا 459 ا 

  

  

  

  

1.4 :ّّا ا ّاط   - ّا ّا:  

البنى أّن الّلسان العربّي يسمح باّتخاذ  تبّين لنا من خالل المدّونة أّن المنجز الّتفسيرّي يثبت

فالتّنضيد الطّبوغرافّي . اإلبالغّية الفعلّية نفس األشكال الثّمانية المتحّققة في البنى االسمّية - الّداللّية

من البنى الفعلّية يعكس تصّور منشئ الكالم لما يجب أن يكون عليه " المخبر عنه"و" المخبر به"ــلـ

 وبالتّالي يمثّل اختيار المتكّلم تنضيدا مخصوصا للبنية المنطقّية وما يرافقها . ملفوظه لتحقيق مقاصده

" القول الّشارح"واعد صناعة من تعيين العجرات المسيطرة إبالغيّا مجاال لتقنين الظّاهرة وتحديد أهّم ق

      وهو ما نحصره . اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق - المبنّية على االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ 

. في الّتراث الّلسانّي العربيّ  في الفقرات التّالية، مشيرين كّلما اقتضى األمر إلى بعض المسائل الخالفّية

في المسألة والوقوف على ما من شأنه أن يعّد تجاوزا ألهّم المعضالت الّنظريّة  وذلك قصد إبداء الّرأي

    الّتي واجهت الّتفكير الّنحوّي الّتراثّي سيما منها قضّية جواز تقديم المعمول على العامل أو امتناعه 

  .في الّتركيب الفعليّ 

  .]    +    [اا   : اّ اّول: 1.1.4

من الّتركيب الفعلّي " المخبر عنه"و" المخبر به"ـــيقوم الّشكل األّول من أشكال التّنضيد الطّبوغرافّي ل

ال يستغني أحدهما عن اآلخر ليتّم  نذيلّ على مبدإ حفظ المراتب بين المسند والمسند إليه الفي العربّية 

ند والمسند إليه وهما ما ال يغنى واحد هذا باب المس: "ــالكالم حسب سيبويه اّلذي يحّد الظّاهرة بـ

. 1"يذهب عبد الّله، فال بّد للفعل من االسم... فمن ذلك. منهما عن اآلخر، وال يجد المتكّلم منه بدّ 

        ألّن الفعل ال بّد له : "ال بّد منه ويعّد لزوم هذا التنضيد الخّطّي في الّتفكير الّنحوّي الّتراثّي أمرا

وصفته أن يسند الفعل إليه مقّدما . اعلم أّن الفاعل رفع: "إذ عليه يجري العقد والّتركيب. 2."من فاعل

                                                 
  .23ص . 1ج". الكتاب: "سيبويه 1
  .175ص . 1ج ". اإلنصاف في مسائل الخالف: "األنباريّ  2



 

 

ّب اا :اّا 460 ا 

المخبر "فيحتّل بذلك . 1."جرى الفرس، وغنم الجيش، ويطيب الخبر، ويخرج عبد الّله: ومثاله. عليه

     قديم الفعل وما ت. أي الفاعل الّنحويّ " المخبر عنه"وهو الفعل صدارة الّتركيب ويتلوه وجوبا " به

إذ إّن أصل التّنضيد في البنية المجّردة المسّيرة لّلسان يقتضي . على الفاعل إّال بسبب العمل الّلفظيّ 

وينتج هذا التّنضيد . 2"اإلسناد المحض"ــفي بحث سابق بـ تقّدم الفاعل على الفعل فيما اصطلحنا عليه

  :و متعّديا هماالمخصوص بنيتين أساسيتين حسب سمة الفعل إن الزما أ

  )]فاعل(مخبر عنه ) + فعل الزم(مخبر به [   :أ - )181

  ]به.م) + فاعل(مخبر عنه ) + فعل متعدّ (مخبر به : [ب -    

إذ يمكن أن يطلب . بنيتان فرعيّتان حسب نوع الّتعدية) ب - 181(كما تندرج تحت البنية األساسّية 

وبالتّالي تكون البنى النّاشئة عن الفعل . ة مفاعيلالفعل المتعّدي مفعوال واحدا أو مفعولين أو ثالث

  :المتعّدي في الّلسان العربّي على الّصور الّثالثة التّالية

  ]به.م) + فاعل(مخبر عنه +  )فعل متعدّ (مخبر به [  : أ - )182

  ]2به.م + 1به.م+  )فاعل(مخبر عنه  + )فعل متعدّ (مخبر به [ :ب -    

  ]3به.م+  2به.م + 1به.م + )فاعل( مخبر عنه + )متعدّ فعل ( مخبر به[ :ت -    

من مفاعيل بها دون سواها من سائر  علما أّن هذا الّتفريع يعتمد على ما يطلبه الفعل المتعّدي

: وهو ما يبيّنه سيبويه بما يلي. المفاعيل الممكن أن تُطلب بأصل الوضع في الّتركيب الجملّي الفعليّ 

إذا انتهت إلى ما ذكرت لك من المفعوليَن فلم يكن بعد ذلك متعد�ى، تعّدت واعلم أّن هذه األفعال "

والمقصود بذلك المفاعيل فيها ظروف الّزمان . 3."إلى جميع ما يتعّدى إليه الفعل اّلذي ال يتعّدى الفاعل

        المفاعيل المطلقة، وغيرها مّما يطلبه مقصد المتكّلم أو ظروف المكان، أو مفاعيل الوسيلة، أو

  . من العقد والّتركيب

     ، وهو المتمّثل )أ - 181(ونكتفي بإيراد نظير من المنجز الّلسانّي العربّي للبنية األساسّية األولى 

﴿في اآلية الّرابعة عشرة من سورة األعلى           ﴾  ّاإلبالغّي  - الّتي يكون تمثيلها الّداللي  

                                                 
  .101ص ". اإليضاح): "أبو عليّ (الفارسّي  1
  .223ص .29الّترسيمة ". معنى الفاعلّية ودالالته المرجعّية من خالل شرح الكافية لالستراباذيّ ): "فرج(الغّضاب  2
  .41ص . 1ج". الكتاب: "سيبويه 3



 

 

ّب اا :اّا 461 ا 

  :التّاليةعلى الّشاكلة 

  

اّلذي هو الفاعل الّنحوّي " المخبر عنه"على  يحتّل الّصدارة متقّدما ﴾﴿وهو الفعل " المخبر به"ـفـ

. بوصفه عامال لفظيّا عليه يقوم اإلسناد عند العقد والّتركيب ﴾ ﴿الوارد مرّكبا موصوليّا اسميّا 

وتمثّل العجرة الحاملة لرأس المرّكب الموصولّي االسمّي المضطلع بوظيفة الفاعل الّنحوّي اّلذي هو 

من ناحية، والّرابطة  العجرة المسيطرة إبالغيّا على منطوق اآلية، ألنّها المسند إليه ﴾ ﴿" المخبر عنه"

  . وحلولها في المسار اإلبالغّي المنتظم به الخطاب من ناحية ثانية ،بين الحّيزين المنطقيين للّتركيب

    ومن أجل ضبط قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق الخاّص بالبنية 

 الجدول التّالي عيّنة من تفاسير اآلية، نورد في )]فاعل(مخبر عنه ) + فعل الزم(مخبر به ) [أ - 181(

﴿         ﴾:  

  عيّنة الّتفاسير  اآلية

﴿         ﴾ فإّن الفالح نجاح المرء فيما يطمح إليه فهو يجمع معنيي الفوز " قد أفلح""  .14/ األعلى

واإلتيان بفعل المضّي في قوله . والّنفع وذلك هو الظّفر بالمبتغى من الخير

       للتّنبيه على المحّقق وقوعه من اآلخرة، واقترانه بحرف " قد أفلح"

، أي بذل عالج أن يكون زكيّا: ومعنى تزّكى... لتحقيقه وتثنيته) قد(

  1.".في تطهير نفسه وتزكيتها استطاعته

وقال ... بعمل وورع... اكيامن كان عمله ز : ويقال. من تزّكى من الّشرك"

  2.".من أّدى زكاة ماله قد أفلح: آخرون

                                                 
  .287ص . 30ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 1
  .319ص . 24ج". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطّبري 2

 قد 1

  .14/ األعلى ﴾   ﴿: إبالغّي لآلية -تمثيل دالليّ : 110الّترسيمة 

 مخبر عنه

 مخبر به
 تزّكى

 أفلح
° ° 

° 

 هو °

1 

 َمنْ 

° 



 

 

ّب اا :اّا 462 ا 

"﴿﴾ ،تطّهر من الّشرك والمعاصي، أو تطّهر للّصالة وهو الّنماء      

  1.".أو تفّعل من الزّكاة كتصّدق من الّصدقة

"﴿ ﴾ :وقال عطاء بن أبي رباح. أّدى صدقة الفطر: قال أبو العالية :

  2.".آمن

  .14/ األعلى ﴾   ﴿: عيّنة من تفاسير اآلية: 57الجدول 

المنجزة في المدّونة بناء على نهجين " األقوال الّشارحة"نستخلص من هذه العيّنة مجموعة من 

 "المخبر عنه"متلّوا بشرح  ﴾ ﴿" المخبر به"أّولهما يتمثّل في اهتمام المفّسر بشرح . مختلفين

﴿ ﴾  ّالمخبر عنه"وثانيهما ينصّب على شرح . حسب ما تقتضيه المسايرة للّتراتب الّتركيبي "

  :ونجمع ذلك في هذه الّسلسلة. مكتفيا به

  . "قد نجح المرء فيما يطمح إليه"  : أ - )183

  ."قد فاز المرء فيما يطمح إليه": ب -    

  ."قد انتفع المرء فيما يطمح إليه": ت -    

  ."أفلح من تطّهر من الّشرك والمعاصيقد ": ث -    

  ."قد أفلح من تطّهر للّصالة": ج -    

  ."قد أفلح من كان عمله زاكيا": ح -    

  ."قد أفلح من أّدى زكاة ماله": خ -    

  ."قد أفلح من أّدى صدقة الفطر": د -    

  ."قد أفلح من آمن": ذ -    

  ."قد أفلح من عالج أن يكون زكيّا": ر -    

                                                 
  .1196ص . 30ج ". الكشاف: "الزمخشري 1
  .704ص . 2ج ". درج الّدرر: "الجرجاني 2



 

 

ّب اا :اّا 463 ا 

  ."قد أفلح من بذل استطاعته في تطهير نفسه وتزكيتها": ز -    

وإن - من اختالف في طريقة الّصياغة  ظاهريّا" األقوال الّشارحة"على الّرغم مّما تبديه سلسلة 

إّال أنّها  - اعتمدت أغلبها على أبسط كيفيات إعادة الّصياغة متمثّلة في الّتركيز على األبدال المترادفة

ويبدو أّن الّتمّثل التّنضيدّي ". المخبر عنه"و" المخبر به"زين المنطقيين للّتركيب وهما اعتنت بكال الحيّ 

. يقوم على مبدإ المراتب المحفوظة كما أقّرها الّتراث الّنحوّي العربيّ " المخبر به"حّتى عند إهمال تناول 

  .ألنّه معمول "المخبر عنه"بما هو عامل لفظّي على " المخبر به"وهو ما يعني ضرورة تقديم 

ويتحّقق بهذا الّشكل األّول من تنضيد عنصري البنية المنطقّية للملفوظ الفعلّي االنتقال من الّتمثيل 

  :اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق وفق القاعدة الّنمطّية التّالية - الّدالليّ 

  

نشتّق من هذه القاعدة الّنمطّية المبنّية على المنجز الّتفسيرّي قاعدة مجّردة تّتسم بنمطيّتها العاّمة 

  :المجّردة التّاليةنمثّل لها بالمتكافئة 

  

. المستخرجة من عيّنة الّتفسير" األقوال الّشارحة"وهي قاعدة يمكن أن تقبل مختلف صياغات 

  :ونحصر ذلك في المتكافئات التّالية المستقاة من المنجز

﴿  : أ - )185          ﴾  ≡  فيما يطمح إليه ]مخبر عنه[المرء  ]مخبر به[قد نجح .  

  .فيما يطمح إليه ]مخبر عنه[ المرء ]مخبر به[ قد فاز ≡          ~            :ب -    

  .فيما يطمح إليه ]مخبر عنه[المرء  ]مخبر به[قد انتفع  ≡          ~            :ت -    

I 

 مخبر عنه

 الّتمثيل اإلبالغّي إلى -الّدالليّ قاعدة االنتقال من الّتمثيل : 111الّترسيمة 

 .14/ األعلى ﴾   ﴿: الّتركيبّي العميق لآلية

 

 هو تزّكى

 مخبر به

1 

 مخبر عنه

 مخبر به

 

° 

 أفلح

 من

 هو تزّكى

1 

° 

° 

 أفلح

° 

° 

° ° 

I 

⇔ 

° 

 من

 قد قد
° ° 

1 I 

 I 1  مخبر عنه) ص(         مخبر به ) س[( ≡] مخبر عنه) ص(         مخبر به ) س: [(أ - )184



 

 

ّب اا :اّا 464 ا 

  .]مخبر عنه[ من تطّهر من الّشرك والمعاصي ]مخبر به[ قد أفلح ≡          ~            :ث -    

  .]مخبر عنه[ من تطّهر للّصالة ]مخبر به[قد أفلح  ≡          ~            :ج -    

  .]مخبر عنه[ من كان عمله زاكيا ]مخبر به[قد أفلح  ≡          ~            :ح -    

  .]مخبر عنه[ من أّدى زكاة ماله ]مخبر به[قد أفلح  ≡          ~            :خ -    

 .]مخبر عنه[ من أّدى صدقة الفطر ]مخبر به[قد أفلح  ≡          ~            :د -    

  .]مخبر عنه[ من آمن ]مخبر به[قد أفلح  ≡          ~            :ذ -    

  .]مخبر عنه[ من عالج أن يكون زكيّا ]مخبر به[قد أفلح  ≡          ~            :ر -    

 .]مخبر عنه[ من بذل استطاعته في تطهير نفسه ]مخبر به[قد أفلح  ≡          ~            :ز -    

القائمة على تنضيد طبوغرافّي يلتزم بمبدإ الّرتب المحفوظة تتمّيز ) أ - 184(ويبدو أّن المتكافئة 

بنية تركيبّية فعلّية صياغات مختلفة  تعاد فيها صياغة ملفوظ ذي" أقوال شارحة"بكفاءة عالية في إنتاج 

  .تحافظ على نفس المعنى المنطلق منه

2.1.4 :مّا ّا :ّا   ّوا ]    +     .[  

لئن كان الّتقديم والتّأخير في تركيب الجملة االسمّية ال يمّثل إشكاال هاّما في الّتراث الّلسانّي العربّي، 

، 1بسبب إيراد المضمر قبل المظهر] مخبر عنه + مخبر به[من عدم جواز الّشكل  ه الكوفّيونعدا ما يقرّ 

     . فإنّه يمثّل معضلة نظريّة من الّتراث الّلسانّي العربّي عند الّنظر إليه من خالل تركيب الجملة الفعلّية

... يجوز تقّدمه عليه عند البصريينال يكون الفاعل إالّ بعد الفعل، وال : "إذ اختلف الّنحاة حول المسألة

فالخالف بين مدرستي البصرة والكوفة الّنحويّتين حول . 2."وأجاز الكوفيون تقديم الفاعل على فعله

      وجاهة تجويز الّتقديم والتّأخير في تركيب الجملة الفعلّية بتقديم الفاعل الّنحوّي على الفعل العامل

يالمس المبادئ األصول الّتي من شأن رأي  ،أو عدم تجويزها] مخبر به+ مخبر عنه [في البنية 

لكنّنا . وهي مقولة تمثّل قطب الّتفكير الّنحوّي الّنظريّ . الكوفيين أن يقّوض بها نظريّة العامل الّتراثّية

                                                 
من هذا  )399 - 396ص  ( ،"اإلبالغّية االسمّية - طبوغرافّية البنى الّداللّية"رة المخّصصة لتناول الّشكل الثّاني من ينظر تفصيل المسألة في الفق 1

  .البحث
  .133ص ". شرح القواعد البصراويّة في الّنحو: "البصرويّ  2



 

 

ّب اا :اّا 465 ا 

      " المخبر به"و" المخبر عنه"سنثبته بما هو شكل من األشكال المنطقّية الممكنة الّتي يبنى عليها 

في ذلك قول نرجئه لما بعد تفسير ظاهرة االنتقال من الّتمثيل  ولنا. الّتركيب الفعلّي في العربّيةمن 

    من الّنّص القرآنّي إلمعان الّنظر  واخترنا. اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق لهذه البنية - الّدالليّ 

﴿: في المسألة اآلية                   ﴾ وعيّنة من تفاسيرها المنجزة 6/ الّتوبة ،

  :الّتي نجمعها في الجدول التّالي

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿        

     

    

    ﴾ 6/ الّتوبة.  

  1.".أي مجيرون...جارك المستجير بك وهم جارة من ذلك األمر"

"﴿                     ﴾ وإن فرق بين الجازم  في موضع جزم

خاّصة دون حروف الجزاء؛ ألنّها شرط وليست ) إن(وذلك سهل في . ﴾﴿ــوالمجزوم بـ

بين  فّرقومن ... فال تعمل في الكالم باسم، ولها عودة إلى الفتح فتلقى االسم والفعل وتدور

 جزاء وبينما ينصب بتقدمة المنصوبالجزاء وما جزم بمرفوع أو منصوب لم يفّرق بين جواب ال

وكان الكسائّي يجيز تقدمة الّنصب في جواب الجزاء، وال يجّوز تقدمة المرفوع، ... أو المرفوع

. اء األّولويحتّج بأّن الفعل إذا كان لألّول عاد في الفعل راجُع ذكر األّول، فلم يستقم إلغ

   كأّن المنصوب لم يكن: ألّن المنصوب لم يعد ذكره فيما نصبه، فقال لّنصب؛في ا وأجازه

فإن لم يستقبل بالفاء استقبل . ألّن الجزاء له جواب بالفاء وليس ذلك كما قال؛. في الكالم

ع الجواب فإذا أضمرت الفاء ارتف. بجزم مثله ولم يلق باسم، إالّ أن يضمر في ذلك االسم الفاء

  2.".في منصوب األسماء ومرفوعها ال غير

"﴿                      ﴾ إن طلب منك أحد منهم  :المعنى 

فالّرفع " إن"مع    في أحد  وأّما اإلعراب ...لى أن يسمع كالم الّله، فأجرهأن تجيره من القتل إ

أنّه يرفع أحدا باالبتداء ومن زعم . وإن استجارك أحد: المعنى. بفعل مضمر اّلذي ظهر يفّسره

  3.".ال يتخّطى ما يرفع باالبتداء ويعمل فيما بعده ألّن الجزاء .فخطأ

                                                 
  .89ص ". معاني القرآن: "ثعلب 1
  .423- 422ص . 1ج". معاني القرآن: "الفّراء 2
  .431ص . 2ج ". معاني القرآن وإعرابه": الّزّجاج 3



 

 

ّب اا :اّا 466 ا 

"﴿﴾ وإن استجارك أحد استجارك: تقديره. مرتفع بفعل الّشرط مضمرا يفّسره الظّاهر    

   ك أحدوإن جاء :وال يرتفع باالبتداء؛ ألّن إن من عوامل الفعل ال تدخل على غيره، والمعنى

 ال عهد بينك وبينه وال ميثاق فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من المشركين بعد انقضاء األشهر

  1.".له فأّمنه الّتوحيد والقرآن وتبّين ما بعثتمن 

"﴿                 ﴾ فابتدأ بعد :﴿﴾أحدا"وأن يكون رفع  ؛ "

على فعل مضمر أقيس الوجهين؛ ألّن حروف المجازاة ال يبتدأ بعدها، إّال أنّهم قد قالوا ذلك 

  2.".لتمّكنها، وحسنها إذا وليتها األسماء، وليس بعدها فعل مجزوم في الّلفظ" إن"في 

  .6/ الّتوبة ﴾      ﴿ :اآليةعيّنة من تفاسير : 58الجدول 

. مختلف تعليلها في الّتفكير الّنحوّي الّتراثيّ " األقوال الّشارحة"نخرج من هذه العيّنة بمجموعة من 

وما يهّمنا من هذه المسألة . اسمّيةإذ يترّدد الّنحاة بين اعتبار البنية الّتركيبّية لآلية بنية فعلّية أو بنية 

   على الفعلّية، يجعل من إعراب لفظة إذ إّن اعتبار البنية الّتركيبّية جارية. الخالفّية هو الّرأي األّول

﴿﴾ على عامله الّلفظّي وهو الفعل فاعال نحويّا مقّدما ﴿﴾ كما يقّره بعض الكوفيين .     

  الثّاني من أشكال التّنضيد الطّبوغرافّي للبنية الفعلّية وهو ما تضبطه الّصورة ويتحّقق بذلك الّشكل

  :في الّسلسلة التّالية" األقوال الّشارحة"ونجمع هذه . ]مخبر به  +  مخبر عنه[

  ."إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من القتل إلى أن يسمع كالم الّله، فأجره"  : أ - )186

  ."فأجره... أحدوإن استجارك ": ب -    

  ."فأجره... وإن استجارك أحد استجارك": ت -    

  ."فأّمنه... فاستأمنك... وإن جاءك أحد من المشركين": ث -    

هو أنّها تنتحي في بنائها منحى تقدير فعل محذوف من قبيل " األقوال الّشارحة"ما يالحظ في هذه 

دون القول باالبتداء وتجنّبا لنقض القاعدة  ﴾﴿وذلك لتبرير رفع لفظة ) طلب أو استجار أو جاء(

وهي ظاهرة قياسّية تنضبط ألصول الّنظريّة الّنحويّة . األصولّية القائلة بمنع تقّدم المعمول على العامل

                                                 
  .424ص . 10ج". الكّشاف: "الّزمخشريّ  1
  .354ص ".كتاب معاني القرآن: "األخفش 2



 

 

ّب اا :اّا 467 ا 

  إّال أّن مجّرد اإلقرار بفعلّية الّتركيب اّلذي صيغت . الّتراثّية كي ال ينتقض الّنسق الفكرّي الّنحوّي العامّ 

ية يشير إلى وجاهة رأي نحاة الكوفة المتمثّل في جواز تقّدم المعمول على العامل في الّلسان به اآل

  :اإلبالغّي لهذه البنية على الّصورة التّالية - ونكتفي بإيراد الّتمثيل الّدالليّ . العربيّ 

  

  

اإلبالغّي لهذه البنية إلى الّتمثيل الّتركيبّي  - ويترّتب عن هذا أن يكون االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ 

  :العميق وفق القاعدة التّالية

  

من الجلّي أّن بناء هذه القاعدة قد اعتمد على رأي الكوفيين القائل بإمكان تقّدم الفاعل الّنحوّي 

وهو ما يحّقق في الّتمثيل الّتركيبّي العميق البنية المنّضدة طبوغرافيّا حسب  .على الفعل العامل فيه

   ومن تبعهم، القائل بامتناع تقّدم المعمول  على أّن رأي البصريين]. مخبر به+ مخبر عنه [الّشكل 

  .ويمكن أن يمّثل قاعدة من قواعد االنتقال ليست هذه الفقرة مخّصصة له. على العامل يبقى أمرا وجيها
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  .6/ الّتوبة ﴾     ﴿ :إبالغّي لآلية -تمثيل دالليّ : 112الّترسيمة 

 2مخبر عنه 

 2مخبر به 

  اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبيّ  -قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ : 113الّترسيمة 

  .6/ الّتوبة ﴾     ﴿: العميق لآلية
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ّب اا :اّا 468 ا 

أهملنا الّتركيز على القول بضرورة تقدير فعل محذوف سابق للفظة من المالحظ كذلك، أنّنا و 

﴿﴾ إذ إّن انتحاء ). أ،ب،ت،ث - 186" (األقوال الّشارحة"كما ورد في عيّنة   ،يحدث الّرفع فيها

    أّال تعارض  والّرأي. من قبيل الّتكّلف اّلذي أوصل إليه الجدل الّنحويّ  الّتقدير في هذه الحالة يعدّ 

اعلم أّن القياس : "يعيش بقولهما يشير إليه ابن  ولعّل هذا. في الحقيقة بين الّتعليلين البصرّي والكوفيّ 

في الفعل، من حيث هو حركة الفاعل، في األصل، أن يكون بعد الفاعل؛ ألّن وجوده قبل وجود فعله، 

لكّنه عرض للفعل أن كان عامال في الفاعل والمفعول، لتعّلقهما به، واقتضائه إيّاهما، وكانت مرتبة العامل 

على فعله، من حيث هو  وكان العلم باستحقاق تقّدم الفاعلقبل المعمول، فقّدم الفعل عليهما لذلك، 

عن وضع الّلفظ عليه، فلذلك قّدم الفعل، وكان الفاعل الزما له،  موجده ثانيا، فأغنى أمن اللّبس فيه

وإذا كان الفاعل  ... يتنّزل منزلة الجزء منه، بدليل أنّه ال يستغني عنه، وال يجوز إخالء الفعل عن فاعل

ولهذا المعنى ال يجوز أن يتقّدم عليه، كما ال يجوز تقديم . أن يترّتب بعده لفعل، وجبكالجزء من ا

إذ إّن الخالف مرّده اختالف المرجعّية الّتي يتمّثل بها الّنحوّي . 1."حرف من حروف الكلمة على أّولها

لى األصول المجّردة ع فالبصريّون يرون المسألة من زاوية تركيبّية شكلّية تقاس فيها الفروع. أصول علمه

    والكوفّيون يقحمون البعد الّتداولّي في تعليلهم لجواز تقّدم المعمول . الّتي تتحّكم في تسيير الّلغة

فالعامل األصلّي بهذا الفهم هو المتكّلم محدث الكالم، . إذ ال يتصّور كالم دون متكّلم. على العامل

على الفعل ] المخبر عنه[لك يكون تقديم الفاعل الّنحوّي وبذ. أي الفاعل الّداللّي المتعّين في المرجع

  .كال تقديم] المخبر به[العامل فيه تركيبيّا 

3.1.4 :ّا ّا : ف ا  ]     +  ∅	  .[  

      يتمّثل الّشكل الثّالث من أشكال التّنضيد الطّبوغرافّي للبنية المنطقّية المكّونة للّتركيب الفعلّي 

وهو ما ينتج عنه توزيع ركني اإلسناد وفق . أو إضماره" المخبر عنه"من الّلسان العربّي في حذف 

الّتراثّي   أوقفنا استقراء المنجز الّلسانّي قد و . موضوع هذه الفقرة] مخبر عنه ∅+ مخبر به [الّشكل 

أّولهما يتّم بإضمار الفاعل الّنحوّي في حالة بناء الفعل : على أّن العربّية تسمح بهذه البنية على وجهين

اعلم أّن الفعل ال بّد له من فاعل، : "وهو ما يعلّله ابن جّني بما يلي. للمعلوم وعدم تعيين فاعله مظهرا

. زيد قام: م الفاعل على الفعل، فإن لم يكن مظهرا بعده، فهو مضمر فيه، ال محالة، تقولوال يجوز تقدي

                                                 
  .203- 202ص ص  1.ج ". شرح المفّصل: "ابن يعيش 1



 

 

ّب اا :اّا 469 ا 

وثانيهما يتحّقق بحذف الفاعل . 1."ضمير زيد، وهو مرفوع بفعله) قام(مرفوع باالبتداء وفي ): زيد( فـ

، أو في حالة التّنازع مقامّية - الّنحوّي في حالة بناء الفعل للمجهول وإقامة المفعول مقامه لغايات بالغّية

: وهي الحالة الّتي يقول فيها ابن يعيش. من يرى القول باإلضمار قبل الذّكر على مذهب الكسائيّ  عند

ضربني : "وتقول على مذهب الكسائيّ ... وذهب الكسائّي إلى أّن الفاعل محذوف دّل عليه الظّاهر"

، فتوّحد "ضربني وضربت الّزيِدين: "في الجمع، و "ضربني وضربت الّزيَدين: "، وفي التّثنية"وضربت زيدا

من قبيل  وعلى الّرغم من أّن القول بحذف الفاعل يعدّ . 2."الفعل األّول في كّل حال لخلّوه من الّضمير

           الّتجاوز لما تواضع عليه نحاة العربّية من أصول مسّيرة لّلسان الّتي تمنع إمكان استغناء الفعل

إّال أّن هذا الوجه الثّاني يظهر خاّصة في بعض قراءات  3"عن فاعل وز إخالء الفعلال يج: "عن الفاعل

أّما األّول وهو رأي نحاة : وبالتّالي يكون للبنية األولى المبنّي فعلها للمعلوم تأويالن. الّنّص القرآنيّ 

      امتناع خلّو الفعل"ـــالبصرة فيعتبرها بنية فعلّية أضمر فاعلها إذ حملهم على تعليل الظّاهرة القول ب

ونمّثل . وأّما الثّاني وهو رأي نحاة الكوفة فيعتبرها بنية فعلّية قد حذف فعلها. 4."من فاعل في الّلفظ

  :للمسألة بالعيّنة التّالية

الّتقدير في القراءة   من القراءات المختلف  قراءة الجمهور

  المختلفة

﴿                 

               ﴾ 

  .36/ الّنور

﴾يسبَّح له فيها﴿
  .يسّبحه رجال  .36/ الّنور. 5

﴿               ﴿ الّلذين من كذلك يوَحى إليك وإلى

﴾قبلك، الّله العزيز الحكيم
  .3/ الّشورى. 6

  .يوحيه الّله

                                                 
  .80- 79ص ". الّلمع في العربّية: "ابن جّني 1
  .206ص . 1ج ". شرح المفّصل: "ابن يعيش 2
  .202ص . ج .ن. م.ن 3
  .206ص . 1ج ". شرح المفّصل: "ابن يعيش  4
وحفص والبحتري ومحبوب والمنهال ويعقوب ) هـ 157ت (وأبي عمرو ) هـ 128ت (وعاصم ) هـ 118ت (ابن عامر قراءة شعبة و . بفتح الباء 5

  .257ص  .4ج". معجم القراءات القرآنّية: "أحمد مختار عمر. والمفّضل وأبان والحسن
: أحمد مختار عمر. وابن محيصن ومجاهد وعّباس ومحبوب وابن عمر) هـ 157ت (وأبي عمرو ) هـ 120ت (قراءة ابن كثير . بفتح الحاء 6



 

 

ّب اا :اّا 470 ا 

               ﴾ 3/ الّشورى.  

﴿            

             

     ﴾ 137/ األنعام.  

وكذلك زُيَِّن لكثير من المشركين قتُل ﴿

﴾أوالدهم، شركاُؤهم
  .137/ األنعام. 1

  .شركاؤهموزيّنه 

  .حسب اختالف القراءات] مخبر عنه ∅+ مخبر به [ عيّنة من المنجز القرآنّي المحّقق للبنية: 59الجدول 

يبّين الجدول أّن قراءة الجمهور تّتفق على بناء الفعل للمعلوم لصوغ الظّاهرة اإلسناديّة للّتركيب 

وذلك بإضمار الفاعل الّنحوّي لداللة كّل من الّسياق ] مخبر عنه ∅+ مخبر به [الفعلّي على صورة 

وأّما بعض القراءات المختلفة عّما أجمع عليه الجمهور فإنّها تتوّسل في تحقيقها . وصيغة الفعل عليه

 والجامع بين الّنهجين. ببناء الفعل للمجهول وحذف الفاعل الّنحويّ ] مخبر عنه ∅+ مخبر به [للّشكل 

ماح الّلسان العربّي بهذا الّشكل من أشكال تنضيد البنية المنطقّية لإلسناد الفعلّي، في الّداللة على س

والمشّرع له؛ يتمّثل في اتّفاق نحاة العربّية على أّن الجملة هي جملة فعلّية وال يمكن تأّولها على أساس 

    فت أخبارها،وال تقّدر هذه المرفوعات مبتدآت حذ: "وهو ما يستخلصه ابن هشام بقوله. االسمّية

ونمثّل لهذا الّشكل . 2."ألّن هذه األسماء قد ثبتت فاعليّتها في رواية من بـََنى الفعل فيهّن للفاعل

  :اإلبالغّي التّالي - بالّتمثيل الّدالليّ 

  

  

﴿ :المكافئة لمنطوق اآلية" األقوال الّشارحة"وتقّصيا لكيفيات اشتقاق المفّسرين      ﴾ 

                                                                                                                            
  .84- 83ص . 6ج ". معجم القراءات القرآنّية"
: أحمد مختار عمر. البقراءة أبي عبد الّرحمان الّسلمي والحسن وأبي عبد الملك وعلّي بن أبي ط: ببناء زّين للمفعول ورفع القتل والّشركاء 1

  .321ص . 2ج ". معجم القراءات القرآنّية"
  .347ص . 2ج ". مغني الّلبيب عن كتب األعاريب: "ابن هشام 2

1 

 حرف

 حرف

  .36/ الّنور ﴾    ﴿: إبالغّي لآلية-تمثيل دالليّ : 114الّترسيمة 

3 

1 
 مخبر عنه ∅

 أصيل غدوّ 

° 

° ° 

 حرف

 يسبَّح مخبر به

 رجل ∅ 

° 

° 

° 
° 

 2 وه °

 هي 1
° 



 

 

ّب اا :اّا 471 ا 

  :نورد العيّنة التّالية. 36/ الّنور

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿      ﴾ 

  .36/ الّنور

وأّن المجرور  غير مرتبط بما قبله وأنّه مبتدأ استئناف ابتدائيّ " بيوتفي "ويجوز أن يكون "

وتقديم المجرور لالهتمام بتلك البيوت وللّتشويق إلى متعّلق ". يسّبح له فيها"متعّلق بقوله 

" فيها"في بيوت، ويكون قوله  يسّبح هللا رجال: والّتقدير. المجرور وهو الّتسبيح وأصحابه

  1.".لزيادة االهتمام بها" وتفي بي" تأكيدا لقوله

" لرجال"فعال " يسّبح"يصّلي له فيها رجال، وبجعل : بضّم الياء وكسر الباء، بمعنى" يسّبح له""

  2".".الرجال"وخبرا عنهم، ويرفع به 

﴿يَُسبَُّح﴾ على البناء للمفعول ويسند إلى أحد الّظروف الّثالثة أعني له فيها بالغدّو، : قرئ"

وعن أبي جعفر رضي   بما دّل عليه يسّبح وهو يسّبح له وتسّبح بالتّاء وكسر الباء ورجال مرفوع

  3.".الّله عنه بالتّاء وفتح الباء

على أّن ثّم  يَُسبَُّح دلّ : ؛ ألنّه لّما قالالّتقدير يسّبح له فيها رجال على إضمار هذا الفعل"

ُضِرَب زَْيٌد، دّل على أّن له ضاربا : قلتولّما أن . ُضِرَب زيٌد عمرو: ُمسّبحيَن وعلى هذا تقول

  4.".فذكرته وأضمرت له فعال

  .36/ الّنور ﴾  ﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية: 60الجدول 

يعتمد في الغالب على إرجاع الّتمثيل الّصوتّي الّسطحّي " األقوال الّشارحة"يبّين الجدول أّن اشتقاق 

  المضمر " المخبر عنه"وذلك من خالل إرجاع . إلى تمثيله الّداللّي اإلبالغيّ  الكائن في منطوق اآلية

المنجزة في الّسلسلة " األقوال الّشارحة"ونجمع بعض . أو المحذوف إلى رتبته من الّتركيب الّسياقيّ 

  :التّالية

  ."يسّبح هللا رجال في بيوت" :أ - )187

                                                 
  .248ص . 18ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 1
  .319ص  17ج ". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الطبريّ  2
  .731ص . 18ج ". الكّشاف: "الّزمخشريّ  3
  .139ص . 3ج". إعراب القرآن: "الّنّحاس 4



 

 

ّب اا :اّا 472 ا 

  ."يسّبح له فيها رجال": ب -    

  ."له فيها رجال يصّلي": ت -    

اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي  - وبناء على هذا نضبط القاعدة الممّكنة لالنتقال من الّتمثيل الّدالليّ 

  :على الّصورة التّالية العميق الّتي نصوغها

  

اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي  - يتبّين من خالل هذه القاعدة من قواعد االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ 

   في المراوحة باعتماد آلية بسيطة تتمثّل" األقوال الّشارحة"العميق أّن الّلسان العربّي يسمح باشتقاق 

ويكون ذلك بإرجاع منطوق الجملة بما هو تمثيل صوتّي سطحّي إلى بنية داللّية ". الّنصّ "و" المعنى"بين 

" األقوال الّشارحة"ولعّل جريان أغلب اشتقاقات . اإلبالغيّ  - في الّتمثيل الّدالليّ  مجّردة هي القائمة

      إذ غاية الُمَفسِِّر . ي الّنّص القرآنيّ على هذا الّنهج يعود إلى طبيعة خاّصة بالمنجز الّلسانّي ممّثال ف

لذلك نراه في أغلب األحوال . أن تكون إعادة صياغته الملفوَظ أقرب ما تكون من الّنّص الُمَفسَّرِ 

) ب - 187(و) أ - 187(فالمثاالن . مقتصرا على آلية التّنضيد الطّبوغرافّي وتكثيف اإلبدال بالمرادفات

،          المضمر عند بناء الفعل للمعلوم" المخبر عنه"على مبدإ إعادة  "ارحانالقوالن الشّ "بُِنَي فيهما 

. إلى الّصورة الّتركيبّية األصلّية الّتي يثبت فيها خطّيّا ؛من منطوق اآلية ،أو المحذوف عند بنائه للمجهول

  ).يصّلي(بالفعل ) يسّبح(فقد أضاف لسابقيه توظيف المرادف بإبدال الفعل ) ت - 187(وأّما المثال 

4.1.4 :اّا ّا :ف ا    ]∅     +    [.  

يتمّثل الّشكل الّرابع من أشكال التّنضيد الطّبوغرافّي لعنصري الجملة الفعليّة المنطقيين في حذف 

سيما  - وقبولها ] عنه مخبر  +مخبر به  ∅[ ويشترط الّتفكير الّنحوّي العربّي لتحّقق البنية ". المخبر به"

أن يجري تأويل الحذف بانصبابه على العامل الّلفظّي وهو الفعل في حالة  - إن تعّلق بالّنّص القرآنيّ 

III 
II 

 مخبر عنه مخبر به

  اإلبالغّي إلى الّتمثيل -قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ : 115الّترسيمة 

  .36/ الّنور ﴾    ﴿ :الّتركيبّي العميق لآلية

 ° ° غدوّ  أصيل

 ° ° هي حرف

3 

I 

 وه

 مخبر عنه ∅

 هم ∅

I 

 ها

 هــــــ

1 

 ـلـــ

1 

 أصيل غدوّ 
° 

° ° 

 ــــبـ

 مخبر به

 رجل ∅  يسبَّح
° 

° 

° 

° 

2 

° 

° 

 ° يسبَّح
 هم

° 

° 

 رجل
° 

 ° حرف ° حرف ⇔
 في

° 



 

 

ّب اا :اّا 473 ا 

  إذا دار األمر : "وهو ما يحّققه ابن هشام بقوله. وجود شبيه له في متن الّنّص نفسه في مواضع أخرى

يقصد اعتبار الجملة الحادث [ّال أن يعتضد األّول الّلهّم إ... بين كون المحذوف فعال والباقي فاعال

  برواية أخرى في ذلك الموضع، أو بموضع آخر يشبهه، أو بموضع آتٍ ] فيها الحذف جملة فعلّية

وما يهّمنا لتبيان هذا الّشكل موضوع الفقرة هو االعتضاد بالموضع الّشبيه لتأويل . 1."على طريقته

﴿: والثّاني كقوله تعالى: "ومثال ذلك ما يورده ابن هشام". المخبر به"انصباب الحذف على    

                  ﴾  فال يقّدر ليقولّن اللُّه خلقهم، بل خلقهم اللُّه؛ لمجيء ذلك في ِشْبِه

فالقول .          ﴾".2﴿: هذا الموضع، وهو

  :الواردة مقول قول، ينتج المتكافئة التّالية ﴾ ﴿بحذف الفعل من الجملة المختزلة 

  ".خلقهم الّلهُ "  ≡  .87/ الّزخرف ﴾ ﴿: أ - )  188

اإلبالغّي على الّصورة الّتي تحصرها  - ، بالّتمثيل الّدالليّ 87/الّزخرف ﴾ ﴿ونمثّل للجملة المختزلة 

  :الّترسيمة التّالية

  

    ، نورد 87/الّزخرف ﴾ ﴿مكافئة للجملة " أقوال شارحة"ومن أجل حصر بعض كيفيات اشتقاق 

  :الّتفسيرّي العيّنة التّالية من المنجز

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿        "من الّتفصيالت، جاء هنا بكلمة جامعة  بعد أن أمعن في إبطال أن يكون إاله غير اهللا بما سبق

أي سألتهم سؤال تقرير " ولئن سألتهم من خلقهم ليقولّن اهللا"إلبطال زعمهم إالهّية غير اهللا بقوله 

                                                 
  .346ص . 2ج ". مغني الّلبيب عن كتب األعاريب: "ابن هشام 1
  .347ص  .م.ن 2

 مخبر به ∅  مخبر عنه
 هم ∅ 

 خلق ∅

  :آليةمن ا ،﴾ ﴿ المختزلة المؤّولة تأويل حذف جملةلإبالغّي ل -تمثيل دالليّ : 116الّترسيمة 

﴿         ﴾ 87/ الّزخرف. 

2 
 الّله
° ° 

° 

1 



 

 

ّب اا :اّا 474 ا 

       

       

          ﴾

  .87/ الّزخرف

للنّبّي " سألتهم"والخطاب في قوله ". ليقولّن اهللا"عّمن خلقهم فإنّهم يقّرون بأّن اهللا خلقهم فقال 

  1.".أي إن سألهم من يتأّتى منه أن يسأل ويجوز أن يكون لغير معّين،. صّلى اهللا عليه وسّلم

"﴿                      ﴾ إّال على جهة  عّمن خلقهم فليس يسألهم ههنا

  2.".أن اعبدوا غيري بأّن في كتبهم الّتقرير وكذلك إذا سأل جميع أمم األنبياء لم يأتوا 

ولئن سألت المالئكة وعيسى : أي: وقيل... ألقّروا بأّن الّله خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا: أي"

  3.".الّله: لقالوا" من خلقهم"

: من خلقهم؟ ليقولنّ  :محّمد هؤالء المشركين بالّله من قومكولئن سألَت يا : يقول تعالى ذكره"

  4.".خلقنا الّله

  .87/ الّزخرف ﴾         ﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية: 61الجدول 

اآلية، وإن أقّر المنجز الّتراثّي بوجوب المكافئ لمنطوق " القول الّشارح"يبدو من خالل العيّنة أّن 

؛      "المخبر به"هو العامل الّلفظّي  باعتبار أّن المكّون المحذوف ،بنائه عند الّتقدير بناء تركيبيّا فعليّا

معتبرا الجملة جملة  ،على خالف الّتراث منهم من أثبت تقدير البنية ،إالّ أّن بعض المتأّخرين والمحدثين

". اهللا خلقهم: "همايمن ذلك ما يذهب إليه كّل من القرطبّي وابن عاشور بقول. رهااسمّية حذف خب

  :مكافئة لآلية في الّسلسلة التّالية" أقوال شارحة"ونحصر إمكانيات اشتقاق 

  ".خلقهم اهللاُ "  ≡  .87/ الّزخرف ﴾ ﴿    :أ - )189

  ".اهللاُ خلقهم"  ≡  .87/ الّزخرف ﴾ ﴿: ب -    

      الّنظر عن الخالف في تأويل البنية الّتركيبّية، فإنّنا نعتمد ما أقّره الّتراث الّلسانّي معتبرينوبقطع 

ونجعل لذلك القاعدة ". المخبر به"أّن العنصر المحذوف هو العامل الّلفظّي من الّتركيب الفعلّي 

  :ركيبّي العميق على الّصورة التّاليةاإلبالغّي إلى الّتمثيل التّ  - المحّققة لالنتقال من الّتمثيل الّدالليّ 

                                                 
  .271- 270ص . 25ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 1
  .414ص . 4ج". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 2
  .94ص . 19ج". الجامع ألحكام القرآن: "القرطبيّ  3
  .663ص . 20ج ". جامع البيان: "الطّبري 4



 

 

ّب اا :اّا 475 ا 

  

أنّه من بين آليات االنتقال من الّتمثيل ، يتأّسس على هذه القاعدة المستخرجة من المنجز الّلسانيّ 

    االعتماد على حذف أحد ركني اإلسناد  ،ما إلى تمثيله الّتركيبّي العميق اإلبالغّي لملفوظ - الّدالليّ 

        واالكتفاء بالرّكن الثّاني من الّنواة اإلسناديّة  ؛"المخبر به"وهو المتمثّل في  ،من الّتركيب الفعليّ 

     ويجري الحذف في هذه الحالة على الّضرب الثّاني من أضرب حذف الفعل ". المخبر عنه"وهو 

. ..وذلك أن يكون الفاعل مفصوال عنه مرفوعا به... أن تحذف الفعل وحده: "في تصنيف ابن جّني

  وإن كان بعده المرفوع . وعبرة هذا أّن الفعل المضمر إذا كان بعده اسم منصوب به ففيه فاعله مضمرا

   فينتج بذلك الّشكل األساسّي . 1."به فهو مضمر مجّردا من الفاعل؛ أال ترى أنّه ال يرتفع فاعالن به

     بنية المنطقّية للجملة الفعليّة من إمكانيات تنضيد ال اّلذي يمثّل إمكانّية] مخبر عنه +مخبر به  ∅[

على تقدير العنصر  في هذه الحالة اعتمادا" األقوال الّشارحة"وبالتّالي تتّم صياغة . في الّلسان العربيّ 

  .المحذوف

5.1.4 :ا ّا : ا  ّ ف  وا  ]∅     +  ∅   [.  

أشكال تنضيد البنية المنطقّية للملفوظ الفعلّي في حذف الّنواة اإلسناديّة يتمّثل الّشكل الخامس من 

       وهو ما يمثّل الّضرب األّول]. مخبر عنه ∅+  مخبر به ∅[فنحصل على البنية . األساسّية برّمتها

فإذا وقع ذلك فهو حذف . أن تحذفه والفاعل فيه: "من أضرب حذف الفعل في اصطالح ابن جّني

   ويعقد له فقرة " حذف الكالم بجملته"ــويضيف ابن هشام لهذا الّضرب ما يصطلح عليه بـ .2."جملة

بعد حرف : أحدها: في مواضع يقع ذلك باطّراد: "إذ يقول". مغني اللّبيب"في " باب الحذف"من 

         نعم، إن صّدقت الّنفي، وبلى،: نعم، و أ لم يقم زيد؟ فتقول: أ قام زيد؟ فتقول: الجواب، يقال

  ﴿: إّن الكالم جملتان نحو :بعد نعم وبئس إذا حذف المخصوص، وقيل: الثّاني... إن أبطلته

                                                 
  .382- 381ص ص . 2ج ". الخصائص: "ابن جّني 1
  .381ص  .جن . ن م 2

 مخبر به

اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق للجملة المختزلة المؤّولة  - قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ : 117الّترسيمة 

 .87 /الّزخرف ﴾        ﴿: آليةمن ا ،﴾ ﴿تأويل حذف 

 مخبر عنه

 هم

I  مخبر عنه 

 هم ∅ مخبر به ∅

 خلق ∅
2 

1 

 الّله
° ° 

° 
 الّله
° 

° 

 ° خلق
⇔ II 



 

 

ّب اا :اّا 476 ا 

   ﴾ .بعد حروف الّنداء في مثل : والثّالث﴿  ﴾ إنّه على حذف  :إذا قيل

  :بعد إن الّشرطّية كقوله: الّرابع. المنادى، أي يا هؤالء

  وإن: كان فقيرا معدما؟ قالت   ***   يا سلمى وإن: قالت بنات العمّ 

أي إن كنت ال تفعل غيره " افعل هذا إّما ال: "في قولهم: الخامس. وإن كان كذلك رضيته: أي

﴿: ومن باب مقاربة المسألة نشتغل على ضبط الّتمثيل الّداللّي لآلية. 1."فافعله        

                                      ﴾ مهتّمين بجملة ؛ 260/ البقرة

نواتها باعتبارها جملة حذفت ] مخبر عنه ∅+  مخبر به ∅[الّتي نراها تحّقق البنية  ﴾﴿الجواب 

  :ونمثّل لها بالّترسيمة التّالية. اإلسناديّة األساسّية

  

لوجود " المخبر عنه"و" المخبر به"حذف منها  ﴾﴿المبنّية بحرف الجواب بالّنفي  فجملة الجواب

﴿قرينة سياقّية تمنع من اللّبس وهي جملة االستفهام       ﴾  الّسابقة لها في منطوق الخطاب

 ﴾﴿وما يمّيز هذا الّتركيب الممكن في الّلسان العربّي هو تمّكن العجرة الّتي تحتّلها العجمة . القرآنيّ 

" األقوال الّشارحة"وللّنظر في إمكانيات اشتقاق . سيطرة إبالغّية كّله  من الّسيطرة على الملفوظ

باالعتماد على قاعدة حذف الّنواة اإلسناديّة الفعلّية األساسّية من الجملة نورد العيّنة التّالية من المنجز 

  :الّتفسيريّ 

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿         " 2.".كالم صدر عن اختباره يقينه وإلفائه سالما من الّشكّ " بلى"قوله  

                                                 
  .394- 392ص ص . 2ج ". مغنى الّلبيب عن كتب األعاريب: "ابن هشام 1
  .39ص . 3ج ". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 2

 1 مخبر به ∅

  ﴿ :آلية﴾، من ا﴿إبالغّي للجملة المختزلة المؤّولة تأويل حذف  -تمثيل دالليّ : 118الّترسيمة 

                ﴾ 260/ البقرة.  

 آمن ∅ مخبر عنه ∅
° 

° 

 أنا ∅

° 

 بلى



 

 

ّب اا :اّا 477 ا 

             

              

            ﴾

  .260/ البقرة

المراد بقوله ﴿"      إثبات إيمانه، كما قال حّسان ﴾:  

َر َمْن رَِكَب الَمطَايَا    َوأَْنَدى الَعاَلِميَن بُُطوَن رَاحِ ******     أََلْسُتْم َخيـْ

عن الّشّك واإلنكار، كسؤاله  وكان هذا الّسؤال إلظهار شأنه للّسامعين، وتزكية

﴿: عيسى عليه الّسالم       ﴾ ]116/المائدة [﴿ ﴾ :

  1.".آمنت

"﴿ ﴾ أولم تؤمن : قال الّسّدي وابن جبير أيضا... سألتك ليطمئّن قلبي: أي

  2.".بلى، ولكن ليطمئّن قلبي بالخّلة: بأّنك خليلي؟ قال

"﴿﴾ في محّل " بلى آمنت: "والجملة المقّدرة... حرف جواب إليجاب الّنفي

في هذه اآلية إيجاز بالحذف، إذ حكى سبحانه أوامره، ... نصب مقول القول

وحذف تتّمة القّصة، ولم يتعّرض المتثال إبراهيم عليه الّسالم لها، ألّن ذلك مدرك 

  3.".بالبداهة

           ﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية: 62الجدول 

         ﴾  260/ البقرة.  

يبنى على تقدير نواة إسناديّة  ﴾﴿لجملة الجواب " القول الّشارح"نستخلص من هذه العيّنة أّن 

  :وهو ما نضبطه بالمتكافئة التّالية). آمنت(محذوفة هي 

  ".بلى آمنت"  ≡  .260/ البقرة ﴾﴿: أ - )190

  ويعني ذلك أّن آلية اشتقاق المكافئ تتّم بإرجاع الّتمثيل الّصوتّي الّسطحّي ممّثال في منطوق اآلية 

  :وبذلك تّتخذ قاعدة االنتقال الّصورة التّالية. اإلبالغيّ  - إلى تمثيله الّدالليّ 

  

                                                 
  .358ص . 1ج ". درج الّدرر: "الجرجاني 1
  .313ص . 4ج ". الجامع ألحكام القرآن: "القرطبيّ  2
  .42- 40ص . 3ج ". الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: "محمود صافي 3



 

 

ّب اا :اّا 478 ا 

  

ولعّل هذا الّنمط من القواعد يعّدل ما ذهب إليه الّتراث الّنحوّي الّنظرّي بخصوص المبدإ األصولّي 

وجملة األمر، أنّه ال يكون كالم من حرف وفعل : "القائل بامتناع تحّقق الكالم المفيد من حرف وفعل

فإذا كان يقبل أن يتّم . الّنحوّي في وجهه العملّي يقّر ضمنيّا بإمكان ذلكإذ إّن نفس الّتراث . 1."أصال

من أحرف الجواب، فإنّه من األولى أن يقبل تمام إفادة الكالم المبنّي بحرف  الكالم المفيد بحرف

  .المنظور فيها ﴾﴿ الجوابوفعل مقّدر من قبيل جملة 

ويبدو أّن هذا الّنمط من قواعد االنتقال اّلذي انتبه إليه الّتراث الّلسانّي العربّي يغّطي ظواهر تركيبّية 

قد حذفت " :"في شجاعة العربّية"يقول ابن جّني في باب . عديدة بداية من الجملة وصوال إلى الّنصّ 

ط حذف يبّين فيه مواضع وشرو  بل نرى ابن هشام متجاوزا ابن جّني إذ يعقد فصال. 2."العرب الجملة

ــالّنّص وهو ما يصطلح عليه  ــ     مبّررا تجويزه لالّتساع في الحذف بمقاصده " حذف أكثر من جملة"ب

والقاعدة في إجراء . 3."ألنّي وضعت الكتاب إلفادة متعاطي الّتفسير والعربّية جميعا: "من مصّنفه

إلى حالّي  غير صناعّي، وينقسم: أحدهما: ف نوعانإّن دليل الحذ: "الحذف تكون بقيام الّدليل عليه

   . 4."صناعّي، وهذا يختّص بمعرفته الّنحويّون، ألنّه إنّما عرف من جهة الّصناعة: والثّاني... ومقاليّ 

إلى ضرورة إدراج المكّون البالغّي في الحسبان عند محاولة ضبط قواعد اشتقاق  وفي هذا القول إشارة

  . ألنّه من مدارات جريان اإلفادة في الّلسان العربيّ  ،"األقوال الّشارحة"

  

                                                 
  .18ص ". دالئل اإلعجاز: "الجرجاني 1
  .362ص . 2ج ". الخصائص: "ابن جّني 2
  .395ص . 2ج ". مغني الّلبيب عن كتب األعاريب: "ابن هشام 3
  .326ص . ج.ن. م.ن 4

جملة الجواب الّتركيبّي العميق ل اإلبالغّي إلى الّتمثيل -قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ : 119الّترسيمة 

  .260/ البقرة ﴾﴿: المختزلة المؤّولة تأويل حذف

 آمن مخبر به ∅ مخبر به

 بلى
° 

 مخبر عنه
 أنا ∅ مخبر عنه ∅

I بلى ° 
° 

 آمن∅ 
° 

1 

 ° أنا

° 

⇔ 



 

 

ّب اا :اّا 479 ا 

  ]. ٌََُ   ]    ⊃     ا  ا : اّ اّدس: 6.1.4

يبدو أّن هذا الّشكل من الّتوزيع الطّبوغرافّي لمكّوني البنية المنطقّية من األشكال ممتنعة الحصول 

على اعتبار مبدإ من مبادئ أصول الّنحو اّلذي يعّد الفاعل كالجزء من الفعل  وذلك. في الّلسان العربيّ 

وعليه فال يمكن اإلقرار . وبالتّالي فإنّه مّما ال يتصّور أن يكون الفعل متضّمنا في الفاعل. وليس العكس

إّال أنّنا رأينا أنّه من الممكن بشيء من التّأويل إثبات هذا ]. مخبر عنه ⊂مخبر به [ظاهريّا بوجود البنية 

أّولها أن يكون : شرط توفّر جملة من القيود" المخبر عنه"و" المخبر به"الّتوزيع الّنظرّي لكّل من 

ائيّة الّتركيب المتحّققة فيه هذه الظّاهرة من الّتراكيب المقترضة من ألسنة أخرى أو من الّتراكيب البد

متضمَّنًا " المخبر به"إذ تلمس هذه الظّاهرة المتمثّلة في جعل . الّسامية - المتحّدرة من األلسنة الحامية

   وثانيها. الّنواة اإلسناديّة األساسّية للجملة، فتظهر في المستوى األّول من الّتحليل" المخبر عنه"في 

أّما الّضرب األّول . من الّتحليل المستوى الثّانيأن تكون في بعض المرّكبات شبه اإلسناديّة، وتظهر في 

   فهو من قبيل الجمل المبنّية بعبارات متكّلسة مثل أسماء األفعال المرتجلة وأسماء األفعال المنقولة 

وأّما الّضرب الثّاني فهو من قبيل األسماء المشتّقة القائمة مقام الفعل في العمل . أو أسماء األصوات

  :ولمقاربة المسألة نكتفي بالّنظر في المثال التّالي من المنجز الّلسانّي العربيّ . ولهاوالمستوفية لمعم

﴿: أ - )191              ﴾ 28/ يونس.  

منها " المخبر به"على نواة إسناديّة فعلّية  إذ األصل فيها أن تبنى ،فالجملة تقّدر بأنّها جملة فعلّية

وقد استعيض عن الفعل الّصريح ). أو الزم أو ما جرى مجراه مثبتا أو منفيّا اثبت أو انتظر(فعل األمر 

         لغايات إبالغّية يحصرها الّتراث الّلسانّي  ﴾﴿المثبت أو المنفّي المقّدر باسم فعل األمر 

  المراد به أنّها وضعت لتدّل " أسماء األفعال: "اعلم أّن معنى قول الّنحويّين: "في اإليجاز والمبالغة

       والغرض منها اإليجاز واالختصار، ونوع ... على صيغ األفعال، كما تدّل األسماء على مسّمياتها

ووجه االختصار . ا، أولى بموضعهامن المبالغة، ولوال ذلك، لكانت األفعال الّتي هذه األلفاظ أسماء له

: وأّما المبالغة، فإّن قولنا... فيها مجيئها للواحد والواحدة، والتّثنية والجمع بلفظ واحد وصورة واحدة

ومن خصائص اسم الفعل أنّه يعمل عمل الفعل . 1."، وكذلك البواقي"اسكت"أبلغ في المعنى من " صه"

ويقع االسم : "ن عامال لفظيّا يطلب معموال هو الفاعل الّنحويّ الّداّل عليه عند العقد والّتركيب فيكو 

                                                 
  .4 - 3ص ص . 3ج ". شرح المفّصل: "ابن يعيش 1



 

 

ّب اا :اّا 480 ا 

. 1."بعدها مرفوعا بها ارتفاع الفاعل بفعله، ألنّها جارية مجرى الفعل، فاقتضت فاعال كاقتضائه الفعل

ونمثّل له بالّترسيمة ]. مخبر عنه ⊂مخبر به [ونرى أّن الّتركيب القائم على اسم الفعل يحّقق الّشكل 

  :اإلبالغّية التّالية - ّيةالّدالل

  

  

القائم " المخبر عنه"وهو ) أنتم(تبّين الّترسيمة أّن العجرة المسيطرة إبالغيّا هي الحاملة لضمير الّرفع 

اّلذي يعّوضه في الّتمثيل الّصوتّي ) اثبت(وأّن الفعل المقّدر . في األصل بوظيفة الفاعل الّنحويّ 

وأّن العالقة التّنضيديّة لطرفي الجملة المنطقيين ". المخبر به"يمثّل  ﴾﴿الّسطحّي اسم الفعل 

وتدقيقا للمسألة نورد العيّنة التّالية من المنجز ". المخبر عنه"في  "المخبر به"تقوم على تضّمن 

  :الّتفسيريّ 

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿        

      ﴾  

  .28/ يونس

﴿ :قال"               ﴾ 2.".انتظروا أنتم وشركاؤكم: ألنّه في معنى  

"﴿﴾ ما يفعل بكم و الزموا مكانكم ال تبرحوا حّتى تنظروا﴿﴾  أّكد به الّضمير

﴿في مكانكم لسّده مسّد قوله الزموا       ﴾ وشركاءكم : عطف عليه، وقرئ       

  3.".والعامل فيهما في مكانكم من معنى الفعل. مع: على أّن الواو بمعنى

                                                 
  .19ص . 3ج ". شرح المفّصل: "يشابن يع 1
  .373ص ". معاني القرآن: "األخفش 2
  .462ص . 11ج ". الكّشاف: "الّزمخشري 3

  .28/ يونس ﴾    ﴿ :إبالغّي لآلية -تمثيل دالليّ : 120الّترسيمة 

 أنتم أنتم مخبر عنه 

 ° أنتم
2 

1 
 اثبت

° 

° ° 
 شركاء

1 1 

3 

 ° ° أنتم مكان

 مخبر به

° 



 

 

ّب اا :اّا 481 ا 

"﴿﴾ :قفوا والزموا مكانكم، وذلك قوله: أي :﴿             ﴾ 

  1].".24/الّصافّات[

"﴿               ﴾  مكانكم منصوب على األمر، كأنّه قيل لهم انتظروا مكانكم

2.".والعرب تتوّعد فتقول مكانك، وانتظر، فهي كلمة جرت على الوعيد حّتى نفصل بينكم،
  

  .28/ يونس﴾    ﴿ :عيّنة من تفاسير اآلية: 63الجدول 

المتكافئة الّتي تبّين  " األقوال الّشارحة"من  الّسلسلة التّاليةنستقي من العيّنة المثبتة في الجدول 

  :كيفيات إعادة صياغة الّتراث الّلسانّي العربّي لمنطوق اآلية المنطلق

﴿    :أ - )192               ﴾ انتظروا أنتم وشركاؤكم" ≡ .28/ يونس."  

  ".الزموا مكانكم ال تبرحوا " ≡                ~                      :ب -        

  ".ال تبرحوا مكانكم" ≡                ~                      :ت -        

  ".قفوا والزموا مكانكم" ≡                ~                      :ث -        

  ".مكانكم حّتى نفصل بينكمانتظروا " ≡                 ~                       :ج -        

    في مثل هذه الحالة يتّم بتفكيك عالقة الّتضّمن القائمة " القول الّشارح"تثبت األمثلة أّن صياغة 

اإلبالغّي إلى الّتمثيل  - وهو ما نعيّنه بقاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ . بين ركني الّتركيب المنطقيين

  :التّاليةالّتركيبّي العميق على الّصورة 

  

  

                                                 
  .819ص . 1ج ". درج الّدرر: "الجرجاني 1
  .16ص . 3ج ". معاني القرآن وإعرابه: "الّزّجاج 2

  اإلبالغّي إلى الّتمثيل -قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ : 121الّترسيمة 

  .28/ يونس ﴾    ﴿ :الّتركيبّي العميق لآلية
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ّب اا :اّا 482 ا 

ومشروعّية القول بسماح الّلسان العربّي به ] مخبر عنه ⊂مخبر به [فحوى ما نراه بخصوص الّشكل 

في الّتعليل  يتمثّل ،من الّتركيب الفعليّ " المخبر عنه"و" المخبر به"بما هو ضرب من أضرب تنضيد 

مفيدا لمعنى الفعل معّوضا إيّاه في عمله الّنحوّي تعويض إيجاز  ﴾﴿إذا كان اسم الفعل : التّالي

كما يذهب لذلك الّتراث الّلسانّي؛ وهو ما يجعله طالبا لفاعل نحوّي مثل ما يطلب الفعل   ،ومبالغة

﴿الّصريح ذلك؛ وإذا كان إعراب الّتراث الّنحوّي للمرّكب االسمّي بالعطف غير المباشر    

     ﴾ دون البتّ  ،أو توكيدا له ،)مكان(ـــالمضاف ل) كم(في الّضمير  بدال من الفاعل الكامن     

في وسم المرّكب باضطالعه الّصريح بوظيفة الفاعل الّنحوّي؛ فإنّه يمكننا أن نؤّول المسكوت عنه 

) كم أنتم وشركاؤكم(الّتوكيدّي والمذكور تلميحا بأّن الفاعل الّنحوّي لهذه الجملة هو المرّكب البدلّي أو 

ولعّل الّتراث الّلسانّي العربّي قد تجّنب الّتصريح بذلك تصريحا واضحا ال لبس فيه خشية تقويض . برّمته

إذ قولهم  .نظريّة العامل، وإنّما اكتفى بالتّلميح وهو ما نرى فيه حدسا قويّا من الّنحاة القدامى بالمسألة

﴿يعّد بدال أو توكيدا، وإعرابهم  ﴾﴿ّالحق السم الفعل ال) أنتم(في إعراب الّضمير         ﴾

عطفا عليه، يخرج المرّكب بالعطف غير المباشر برّمته من االضطالع الّصريح بوظيفة الفاعل الّنحوّي 

ولم نعهد مرّكبا من مرّكبات . من المبدل منه أو المؤّكد إذ إّن البدل أو الّتوكيد كالجزء. السم الفعل

      ولم نعهد في العربّية مكّونين أو أكثر . الّلسان العربّي تتوزّع مكّوناته على محلّين إعرابيين أو أكثر

         وعليه فالّرأي عندنا . منهما بوظيفة نحويّة مختلفة ضطلع كلّ ي نحوّي واحد، مرّكبمكّونات من 

وبما أّن معنى الفعل اّلذي يدّل . كّله) كم أنتم وشركاؤكم(الفاعل الّنحوّي السم الفعل هو المرّكب  أنّ 

المخبر "، فإّن هذا المرّكب وهو )كم(عليه اسم الفعل كامن فيما حّققناه في رأس المرّكب وهو الّضمير 

] مخبر عنه ⊂مخبر به [الّشكل  وهو ما يحّقق في المنجز الّلسانيّ ". المخبر به"يتضّمن بالّضرورة " عنه

بل نرى أّن هذا الّنمط من أشكال التّنضيد الطّبوغرافّي لركني الجملة المنطقيّين . موضوع هذه الفقرة

     وهو الفعل الّصريح" المخبر به"ونعتبر هذا دليال على أّن . يمكن أن يشمل أسماء األصوات أيضا

اسم الفعل أو اسم الّصوت المحكّي لداللته عليه وسّده مسّده  أي" المخبر عنه"في األصل ُمَتَضمٌَّن في 

  .محالّ وعمال

7.1.4 :ّا ّا :ا     َََُ ا   ]    ⊂     [.  

       يصدق الّشكل الّسابع على كّل الّصيغ الفعلّية في الّلسان العربّي ألنّه ليس للفعل أن يستغني

من قولك  زيد،: مثل. الفعل ال بّد له من فاعل ظاهر"فـ. عن الفاعل حّتى إن لم يذكر األخير في الّتركيب



 

 

ّب اا :اّا 483 ا 

وهو ما جعل األصول الّنحويّة . 1."والّضمير المستتر من قم. التّاء، من قمت: قام زيد، أو ضمير، مثل

     ن يعيش في تعليله تقّدم الفعل يقول اب. تّتفق على تشبيه عالقة الفعل بالفاعل بعالقة الكّل بالجزء

  قّدم الفعل، وكان الفاعل الزما له، يتنّزل منزلة الجزء منه، بدليل أنّه : "على الفاعل عند العقد والّتركيب

وإذا كان الفاعل كالجزء من الفعل، وجب أن يترّتب ... ال يستغني عنه، وال يجوز إخالء الفعل عن فاعل

    ولئن كان الفاعل الّنحوّي يتمظهر على ثالث صور . 2"وز أن يتقّدم عليهولهذا المعنى ال يج. بعده

هي المظهر والمضمر والمستتر، فإّن أشكال تنضيده في تركيب الجملة الفعلّية يختلف باختالف 

موضوع ] مخبر عنه ⊃مخبر به [والبّين أّن مقولة الّضمير المستتر هي الّتي يتحّقق بها الّشكل . صورته

، ويدّل عليه من خالل الّصيغة الّصرفّية "المخبر عنه"في هذه الحالة " المخبر به"يـََتَضمَُّن إذ . الفقرة

. ويبدو أّن الّتراث الّلسانّي على وعي تاّم بالمسألة إذ ال يخلو مصّنف من اإلشارة إليها. المبنّي عليها

      اإلضمار في الّلغة اإلخفاء،": هو ما يورده ابن الخّشاب في المرتجل ولعّل أوضح تعيين للظّاهرة

زيد قام، وهند : وألّن كثيرا من الّضمائر من األسماء ال لفظ له ظاهرا كضمير الغائب والغائبة في قولك

أنا أقوم،  :أنت تقوم؛ وقم يا زيد، وفي المتكّلم إذا قال: قامت، وعمرو يقوم، وضمير المواجه في قولك

       راها ُمَكنٌّ في هذه األفعال ُمْلَزُم ذاك، أَْلَزَمْتُه الّلغة االستتار،فاالسم في هذه األمثلة وما جرى مج

" المخبر به"فتضّمن . 3."ولم تجعل له لفظا إذا كان مفردا، ثقة بعلمه، إذ كان الفعل ال بّد له من فاعل

  :بالّصور التّالية مع األفعال المسندة لضمائر المفرد وهو الفاعل الّنحوّي يجري" المخبَر عنه"وهو الفعل 

  ).أقوم( ضمير المتكّلم المفرد المذّكر في صيغة المضارع : أ - )193

  ).قم/ تقوم(ضمير المخاطب المفرد المذّكر في صيغتي المضارع واألمر : ب -   

يقوم، / قام، قامت( ضميرا الغائب المفرد المذّكر والمؤّنث في صيغتي الماضي والمضارع : ت -   

 ). تقوم

على ظاهرة استتار الفاعل الّنحوّي وتحّقق الّشكل  من المنجز الّلسانّي العربيّ ونضرب المثل 

  :بالّنظر في اآلية] مخبر عنه  ⊃مخبر به [الطّبوغرافّي 

﴿ :أ - )194              ﴾ 1/العلق.  

                                                 
  .133ص ". القواعد البصراويّة في الّنحوشرح : "البصرويّ  1
  .202ص . 1ج ". شرح المفّصل: "ابن يعيش 2
  .281- 280ص ص ". المرتجل: "ابن الخّشاب 3



 

 

ّب اا :اّا 484 ا 

وهو المقّدر بضمير " المخبر عنه"يتضّمن  ﴾﴿في هذا المثال وهو الفعل " ر بهالمخب"إذ إّن 

أو ما يصطلح عليه ابن الخّشاب . المستتر وجوبا حسب أحكام الّلغة) أنت(المخاطب المفرد المذّكر 

  :اإلبالغّي لهذا المثال على الّصورة التّالية - ونضبط الّتمثيل الّدالليّ . بالمكّن في الفعل

 

في هذا المثال يلمس الّنواة اإلسناديّة األساسّية " المخبر عنه"ــلـ" المخبر به"تبّين الّترسيمة أّن تضّمن 

  .﴾﴿لمنطوق اآلية كما يلمس الّنواة اإلسناديّة الفرعّية ممثّلة في الفعل 

في الّلسان العربّي اعتمادا على الّشكل  "الّشارحةاألقوال "ومن باب الّنظر في كيفيات اشتقاق 

  :نورد العيّنة التّالية] مخبر عنه ⊃مخبر به [

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿       

      

   ﴾ 1/العلق. 

  

يقول أو المستقبل القريب من الحال، أي أن  أن يفعل القراءة في الحال" اقرأ"المطلوب بقوله "

في المستقبل القريب أنّه لم يتقّدم إمالء كالم عليه  ما سيملى عليه، والقرينة على أنّه أمر بقراءة

، إّما ألنّه نزل منزلة الّالزم وأّن المقصود مفعوال" اقرأ"ولم يذكر لفعل . محفوظ فتطلب منه قراءته

" وقوله. سنلقيه إليك من القرآناقرأ ما : من المقام، وتقديره أوجد القراءة، وإّما لظهور المقروء

الثاني " اقرأ"تكون الباء للمصاحبة ويكون المجرور في موضع الحال من ضمير "... باسم رّبك

    وجيء... مقّدما على عامله لالختصاص أي اقرأ ما سيوَحى إليك مصاحبا قراَءتك اسَم رّبك

وألّن في ذلك استدالال على انفراد اهللا باإللهّية " الذي خلق"في وصف الّرّب بطريق الموصول 

  1.".لما تفيده الموصولّية من اإليماء على عّلة الخبر على المشركين ألّن هذا القرآن سيتلى

                                                 
  .437 - 435ص . 30ج". الّتحرير والّتنوير: "ابن عاشور 1

 2 مخبر به

 خلق

 اّلذي

 اسم ربّ 

 .1/العلق ﴾     ﴿: إبالغّي لآلية -تمثيل دالليّ : 122الّترسيمة 
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ّب اا :اّا 485 ا 

"﴿          ﴾الفّراء الم محذوفة، والعامل فيه عند . في موضع جزم على قول الكوفيّين

ال يضارع األسماء فيعرب،  وهو عند البصريّين غير معرب؛ ألنّه. وعالمة الجزم حذف الّضّمة

﴿... اْخشَ : على بدل الهمزة فيصير كقولك) اقْـرَ (وحكى أبو زيد والكسائّي     ﴾     

نصب بمعنى  أو في موضع رفع على إضمار مبتدإ أو في موضع في موضع خفض نعت لرّبك

  1.".أعني

"﴿      ﴾ :فعل أمر مبنّي على الّسكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت .

جار ومجرور متعّلق بحال محذوفة أي مفتتحا باسم رّبك قل بسم الّله ثّم اقرأ أو تكون : باسم

سّبح اسم (الباء زائدة غير معّلقة بشيء وهي باء الّصفة بمعنى اقرأ اسم رّبك مثل قوله تعالى 

  2.".فعل ماض مبنّي على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو ﴾﴿)... رّبك

﴿: معنى قوله"        ﴾ أي مبتدئا باسم رّبك، . اقرأ هذا القرآن باسم رّبك: أي

﴿ويحتمل أن يكون المقروء اّلذي أمر بقراءته هو            ﴾ اقرأ : كأنّه قيل له

  3.".هذا الّلفظ

 .1/العلق ﴾     ﴿: عيّنة من تفاسير اآلية: 64الجدول 

﴿المكافئة لمنطوق اآلية " األقوال الّشارحة"نستخلص من الجدول مجموعة من           

     ﴾ نحصرها في الّسلسلة التّالية1/العلق ،:  

﴿    :أ - )195              ﴾ اقرأ ما سنلقيه إليك من القرآن"  ≡ .1/العلق."  

  ".اقرأ ما سيوَحى إليك"  ≡                     ~                        :ب -   

  ".اقْـَر باسم رّبك"  ≡                     ~                        :ت -   

  ".اقرأ مفتتحا باسم رّبك"  ≡                     ~                        :ث -   

                                                 
  .261ص . 5ج". إعراب القرآن: "الّنّحاس 1
  .469ص . 12ج ". ّله المرّتلاإلعراب المفّصل لكتاب ال: "بهجت عبد الواحد صالح 2
  .608ص . 5ج ". الجواهر الحسان في تفسير القرآن: "الثّعالبي 3



 

 

ّب اا :اّا 486 ا 

  ".قل بسم اللّه ثّم اقرأ"  ≡                     ~                        :ج -   

  ".اقرأ هذا القرآن باسم رّبك"  ≡                     ~                        :ح -   

  ".اقرأ مبتدئا باسم رّبك"  ≡                     ~                        :خ -   

  ".اقرأ هذا اللّفظ"  ≡                      ~                        :د -   

المكافئة لمنطوق " األقوال الّشارحة"في اشتقاق  يبدو أّن المنجز الّتفسيرّي ال يُبِيُن عن اختالف كبير

      اّلذي يرد ﴾﴿إذ غاية ما نقف عليه اختالف أّول يلمس الّتمثيل الّصوتّي الّسطحّي للفعل . اآلية

مع تغيير ) قل(، واختالف ثان يتمّثل في إضافة فعل أمر )ت - 195(المثال ) اقْـرَ (في بعض القراءات 

  ، واختالف ثالث يلحق ما يراه المفّسر )ج - 195(الّتركيبّية بإدخال الّتقديم والتّأخير في المثال البنية 

ومهما كان األمر فإّن اّلذي يهّمنا في هذه الفقرة هو الوقوف . من بدائل مرادفة في سائر األمثلة الباقية

الّتركيبّي العميق، وهو ما نمثّل له بالقاعدة  اإلبالغّي إلى الّتمثيل - من الّتمثيل الّدالليّ  على آلية االنتقال

  :التّالية

  

       في المنجز الّتفسيرّي حسب هذه القاعدة يعتمد " القول الّشارح"تبّين الّترسيمة أّن اشتقاق 

          على إعادة الّتركيب اّلذي صيغ به منطوق اآلية إلى أصله اّلذي وضع عليه في البنية المجّردة

  اإلبالغّي إلى الّتمثيل -قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ : 123الّترسيمة 
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ّب اا :اّا 487 ا 

ولذلك . اإلبالغيّ  - بالّتمثيل الّدالليّ " الّنصّ  - نظريّة المعنى"ليه في من الّلسان، وهو نظير ما يصطلح ع

وإن كان الّتراث . أي الفعل" المخبر به"أي الفاعل في " المخبر عنه"يقع فّك الّدمج النّاتج عن استتار 

األقوال "الّتفسيرّي قد اكتفى باالشتغال على األبدال المترادفة في إعادة صياغة منطوق اآلية دون بنائه 

    على أساس قاعدة االنتقال بالكيفّية المبيّنة، فإنّه من الواضح أّن هذه اآللية ليست غائبة " الّشارحة

  .سيما وهي المعتمدة في تعيين الخصائص اإلعرابّية للّنّص المفّسر. عن األذهان

8.1.4 :ّا ّا :ا    ط     ا  ]   ⋂   [.  

يعّد الّشكل الثّامن من أشكال التّنضيد الطّبوغرافّي لمكّوني البنية المنطقّية للجملة من الممتنع تحّققه 

         وضرورة الفصل بين المعلوم لدى كلّ  ؛اعتبرنا خطّّية الكالم من ناحية إذا ما ،في الّلسان العربيّ 

" المخبر به"إذ يمتنع منطقيّا أن يتقاطع . والمستفاد من الخطاب من ناحية ثانية ،من المتكّلم والمتقّبل

لما لذلك من إمكان إحداث اللّبس وهو ما يفقد الخطاب مقصد  "المخبر عنه"من الجملة الفعليّة مع 

اهرة لكن ال تعدم العربّية في منجزها الّلسانّي من وجود هذه الظّ . اإلفادة اّلذي من أجله وضع الكالم

وإن اّتسمت الظّاهرة بخالف الّنحاة حولها في الحاالت ]. مخبر عنه	⋂ مخبر به[المحّققة للّشكل 

﴿ومن أمثلة ذلك اآلية . النّادرة الّتي جرى بها المنجز           ﴾ 3/ األنبياء ،       

أّولها يقّر بفعلّية الّتركيب وفصاحة الجملة : كبرى  وما رافقها من جدل نحوّي يتلّخص في ثالثة مواقف

لمظهره بالّتركيب ) وا( من سبق الفاعل الّنحوّي المضمر وعالمته ضمير الّرفع المّتصل على الّرغم

وثانيها موقف ينفي . ؛ ألّن القرآن ورد به وهو مرجع فصاحة الّلسان)اّلذين ظلموا(الموصولّي االسمّي 

مرّكب إسنادّي فعلّي ) أسّروا(فالفعل . مقّرا أّن الجملة اسمّية طرأ عليها تقديم وتأخيرفعلّية الّتركيب 

 .فرعّي وظيفته الّنحويّة عندهم خبر مقّدم، والمرّكب الموصولّي االسمّي يضطلع بوظيفة المبتدإ المؤّخر

وأيّا ما كان . لكالم الفصيحوأّما ثالث المواقف فيثبت فعلّية الّتركيب إّال أنّه يقول بعدم جريانه جريان ا

الّتعليل فإنّنا نذهب إلى الّرأي األّول، ألّن القول باسمّية الّتركيب نعّده من الغلّو في الجدل الّنحوّي 

ومحاولة إخضاع الّلسان لنسق عاّم يّدعي الكمال والّشمولّية فيقصي الحاالت الخاّصة ويتوّسل بشّتى 

للّرأي  وأّما رفضنا. الحقيقة الّلسانّية ووصفها الموضوعّي فيما نزعمالوسائل لتالفيها، وهي ظاهرة تجانب 

على طابع الّشوفينّية القرشّية الّصفويّة الّتي يتأّسس  الثّالث على الّرغم من إقراره لفعليّة الّتركيب فينبني

قد أقصت  إلى أنّها بل نذهب. عليها؛ وهي نظرة أبعد ما تكون عن الموضوعّية في الّتعامل مع الّلسان

في حين أّن الفصاحة ال يمكن أن تتحّقق موضوعيّا في لهجة  من لسان العرب أغلبه من منظور الفصاحة



 

 

ّب اا :اّا 488 ا 

قريش ألنّها من أكثر الّلهجات اختالطا بغيرها من األلسن بحكم مركزيّتها االقتصاديّة والّسياسّية 

س على كالم العرب فهو من كالم ما قي: "ولعّل القاعدة األصولّية كما يصوغها ابن جّني. والّدينّية

فإذا كان قياس الّلسان األعجمّي . تكفي دليال على امتناع سحب الفصاحة عن هذا الّتركيب 1."العرب

بكالم العرب يجعله عربيّا، فاألولى أن يكون الملفوظ العربّي أحّق باّتسامه بالبيان، سيما والّنّص القرآنّي 

﴿ ونرى أّن تركيب اآلية. 2يصّرح بذلك            ﴾ يحّقق ظاهرة تقاطع  3/ األنبياء ،

اّلذي ] مخبر عنه ⋂مخبر به [فيكون تنضيدهما على الّشكل " المخبر عنه"و" المخبر به"كّل من 

  :اإلبالغّي على الّصورة التّالية - يكون تمثيله الّدالليّ 

  

اإلبالغّي أّن ورود الفاعل الّنحوّي مرّكبا اسميّا بالبدل اقتضى  - تبّين الّترسيمة المعيّنة للّتمثيل الّدالليّ 

 ،وهو المبدل منه )هم= ( )وا(فمن خالل المضمر ". المخبر عنه"و" المخبر به"أن يتقاطع كّل من 

يكون ، وهو البدل) اّلذين ظلموا(ومن خالل المظهر  ؛"المخبر به"يكون الفاعل الّنحوّي في حّيز 

يسمح في الّلسان ] مخبر عنه ⋂مخبر به [فإّن الّشكل  وعليه". المخبر عنه"في حّيز  الفاعل الّنحويّ 

اعتمادا على هذا الّشكل " الّشارحةاألقوال "ولتبّين كيفيات اشتقاق . العربّي بالتّنافذ بين األحياز اإلعرابّية

  :نورد العيّنة التّالية

  عيّنة من الّتفاسير  اآلية

﴿       "،معناه : وأسّروا؟ قلت: فما معنى قوله الّنجوى وهي اسم من التّناجي ال تكون إّال خفّية

أبدل . بالغوا في إخفائها، أو جعلوها بحيث ال يفطن أحد لتناجيهم وال يعلم أنّهم متناجون

                                                 
  .358ص . 1ج ". الخصائص: "ابن جّني 1

2 ﴿        ﴾ 103/ الّنحل /.﴿                        

  ﴾ 195، 194، 193/ الّشعراء.  

2 

 هم

 أسّر 

° 

° 

1 
° 

 اّلذين
1 

° 

 ظلم

 هم
° 

1 

1 

° 

 الّنجوى

  .3/ األنبياء ﴾   ﴿: إبالغّي لآلية -تمثيل دالليّ : 124الّترسيمة 

.  

 مخبر عنه مخبر به



 

 

ّب اا :اّا 489 ا 

   ﴾  

  .3/ األنبياء

﴿     ﴾  من واو﴿﴾  إشعارا بأنّهم الموسومون بالظّلم الفاحش فيما أسّروا

أكلوني البراغيث، أو هو منصوب المحّل على الّذّم، أو هو : به، أو جاء على لغة من قال

وهؤالء أسّروا الّنجوى فوضع : قّدم عليه، والمعنى ﴾ ﴿مبتدأ خبره 

﴿المظهر موضع المضمر تسجيال على فعلهم بأنّه ظلم              

              ﴾  هذا الكالم كّله في محّل الّنصب بدال    

  1.".أن يتعّلق بقالوا مضمرا ويجوزأسّروا هذا الحديث : أي. من الّنجوى

هم اّلذين ظلموا، : ثّم فّسره بعد، فقال ،﴾﴿: كأنّه قال  ﴾ ﴿: قال"

  2".".ضربوني قوُمكَ : "أو جاء هذا على لغة اّلذين يقولون

﴿: قوله تعالى"             ﴾  مجازه : فيه تقديم وتأخير: الكسائيّ قال

  3.".خبره ﴾ ﴿مبتدأ  ﴾﴿و. واّلذين ظلموا أسّروا الّنجوى

وأسّروا ألنّها للّناس اّلذين وصفوا بالّلهو والّلعب : إنّما قيل ﴾ ﴿قوله "

وإن شئت . اقترب للنّاس الّذين هذه حالهم: تابعة للنّاس مخفوضة؛ كأّنك قلت ﴾﴿و

مستأنفة مرفوعة، كأّنك جعلتها تفسيرا لألسماء الّتي في أسّروا؛ كما قال  ﴾﴿ جعلت

  4.).".كثير منهم   فعموا وصّموا ثّم تاب الّله عليهم ثّم عموا وصّموا(

 .3/ األنبياء ﴾   ﴿ :اآليةعيّنة من تفاسير : 65الجدول 

﴿: المكافئة لمنطوق اآلية" األقوال الّشارحة"نستخلص من الجدول مجموعة من        

   ﴾ نحصرها في الّسلسلة التّالية3/األنبياء ،:  

﴿   :أ - ) 196           ﴾ أسّروا هذا الحديث" ≡. 3/ األنبياء ".  

                                                 
  .672ص . 17ج ". الكّشاف: "الّزمخشريّ  1
  .447ص ". معاني القرآن: "األخفش 2
  .195ص ". معاني القرآن: "الكسائيّ  3
  .198ص . 2ج ". معاني القرآن: "الفّراء 4



 

 

ّب اا :اّا 490 ا 

  ."بالغوا في إخفائها" ≡                       ~                        :ب -     

  ."جعلوها بحيث ال يفطن أحد لتناجيهم" ≡                       ~                        :ت -     

  ."جعلوها بحيث ال يعلم أنّهم متناجون" ≡                       ~                        :ث -     

  ."اّلذين ظلموا أسّروا الّنجوى" ≡                         ~                        :ج -     

  ."الّنجوىهؤالء أسّروا " ≡                       ~                        :ح -     

أّما األّول فيعتمد : في المنجز الّتراثّي يّتخذ نهجين" القول الّشارح"يّتضح من هذه األمثلة أّن صياغة 

        مع االمتناع ) أ،ب،ت،ث - 196(فيه على الّتركيب الفعلّي وتوظيف األبدال المترادفة من قبيل 

من خالل االكتفاء بذكر الفاعل مضمرا " المخبر عنه"و" المخبر به"عن اإلشارة إلى تقاطع كّل من 

         على تأويل البنية المنطلق ببنية اسمّية كما" األقوال الّشارحة"وأّما الثّاني فيشتّق . مّتصال بالفعل

ونقتصر في تحديد قاعدة ". المخبر عنه"و" المخبر به"ويفصل بين حّيزي ) ج،ح - 196(في المثالين 

اإلبالغّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق على تناول التّأويل القائل بفعلّية  - يّ االنتقال من الّتمثيل الّدالل

  :ويكون ذلك على الّصورة التّالية]. مخبر عنه ⋂مخبر به [الجملة ألنّه المحّقق فعال للّشكل 

  

  

﴿: المكافئة لآلية" ألقوال الّشارحةا"اشتقاق  ،يتّم حسب قاعدة االنتقال هذه         

  ﴾ خاّصة منها تعيين العجرة : اإلبالغّية - على كّل خصائص الملفوظ الّداللّية ، بالمحافظة3/األنبياء

II مخبر به 

I 

  إلى الّتمثيلاإلبالغّي  -قاعدة االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ : 125الّترسيمة 

  .3/ األنبياء ﴾   ﴿: الّتركيبّي العميق لآلية

 مخبر عنه

I 

I 

I 

 ــــــوا

 ظلم

 الّنجوى

 مخبر به
 الّنجوى 1

 مخبر عنه

1 

2 

 هم

 أسّر 

° 

 اّلذين

   ــــوا

1 

1 

° 

° 

 ° ظلم

° ° ° 
 أسّر 

° 
 هم

 ° اّلذين

° 

° 

⇔ 

° 



 

 

ّب اا :اّا 491 ا 

إبالغيّا وهي الممثّلة لرأس المرّكب البدلّي الواقع فاعال نحويّا، والمسار اإلبالغّي للملفوظ، المسيطرة 

     وهذا ال يعني إلغاء كيفيات االنتقال ". المخبر عنه"و" المخبر به"كّل من  والتّنصيص على تقاطع

وما كيفيات صياغة . اهرةالّتي جرى عليها المنجز الّتفسيرّي إذ إّن هذه القاعدة تتمّيز بشمولها للظّ 

إّال من قبيل الفروع لهذه القاعدة تتّم بإسقاط بعض أركانها فيما يشبه  "األقواَل الّشارحة"الّتراث 

  .الحذف



 

 

ّب اا :اّا 493 ا 

 

 

 

 

2.4 :اّا ا :  

في أطروحته على إمكان سماح الّلسان الفرنسّي ) Polguère:1990 .209-203بولغار (لئن نّصص 

        اإلبالغّية المنطقيين، - الطّبوغرافّي لمكّوني البنية الّداللّيةمن الّتوزيع  بوجود خمسة أنماط عاّمة

    فإّن استقراء المنجز الّتفسيرّي قد بّين قبول الّلسان العربّي لثمانية أشكال من األشكال األساسّية 

سناديّة في الّنواة اإل" القول الّشارح"عند بناء " المخبر عنه"و" المخبر به"الّتي يجري عليها تنضيد 

اإلبالغّي إلى الّتمثيل  - وقد كشف تتّبع هذه األشكال أسس قواعد االنتقال من الّتمثيل الّدالليّ . الفعلّية

وتجدر اإلشارة في هذا المقام إلى أّن سبب اخيارنا دمج الّتمثيلين . الّتركيبّي العميق بصوره العاّمة

يعود إلى طبيعة  ؛"القول الّشارح"نا لمسألة اشتقاق في مقاربت ،والّتركيبّي العميق ،اإلبالغيّ  - الّدالليّ 

الّتركيبّية العميقة المنظّمة إلعادة صياغة  - إذ األصل أن يقع تناول القواعد المعجمّية. موضوع األطروحة

وبما أّن موضوع بحثنا يعلن االهتمام باألنظمة الّداللّية لظاهرة الّتكافؤ الجملّي . الكالم في باب مستقلّ 

    اإلبالغيّ  - اإلبالغّية تتجاوز مستوى الّتمثيل الّدالليّ  - بها، وعلى اعتبار أّن المسائل الّداللّيةمكتفيا 

لتلمس مستوى الّتمثيل الّتركيبّي العميق، فقد رأينا من المناسب دمج  ،"الّنصّ  - منوال المعنى"من 

  .االشتغال على هذين المستويين

           ال يمكن أن يّدعي  ،ورة الّتي يقّرها المنجز الّلسانيّ كما ننّبه إلى أّن عرضنا لألشكال المذك

اإلبالغّي وكيفيات االنتقال  - إذ إّن التّناول قد رّكز على الوسم الّدالليّ . أنّه قد استوفى دقائق المسألة

 :من بينها على سبيل الّتمثيل بصورة عاّمة، دون الخوض فيما يتعّلق بهما من معضالت إجرائّية نذكر

في الّلسان العربّي باألبعاد البالغّية الّتي يعسر الّتغاضي عنها، ولكنّنا  اإلبالغيّ  - تلّبس الوسم الّدالليّ 

        " األقوال الّشارحة"وكذلك مسألة البعد العرفانّي الواسم لكيفيات اشتقاق . أهملناها في الغالب

مّما يصّنف ضمن " األقوال الّشارحة"خليص إذ حاولنا قدر اإلمكان ت. في الّتراث الّتفسيرّي المنجز

لسانّية الّتي توّجه في الغالب المفسَِّر إلى ضبطه المعنى المنطلق وتحديد إعادة الّصياغة  - المعارف الورا



 

 

ّب اا :اّا 494 ا 

وقد اكتفينا بذكر . المناسبة في رأيه لمنطوق اآلي بسبب خصوصيات الخطاب الّدينّي ومقاصد تفسيره

     أّما فيما يهّم الّتمثيل الّتركيبّي العميق فقد حاولنا تجريده . ض العيّناتذلك في الجداول الجامعة لبع

المخبر "و" المخبر به"فاكتفينا بتعيين حّيزي  ؛الّتي يجب أن يكون عليهاالّدقيقة من خصوصياته الّتركيبّية 

     ما يجب تحديده والعجرات المسيطرة دالليّا لوطيد عالقتها بسير قواعد االنتقال، مهملين أغلب " عنه

من قبيل اإلضافة ي وه ؛يبّي العميق لو وقع تناوله مفردامن عالقات إسناديّة عميقة خاّصة بالّتمثيل الّترك

       كما حذفنا من الّتمثيل الّتركيبّي العميق . والّتعدية والبدلّية وغيرها من العالقات الّنحويّة اإلسناديّة

من قبيل تحديد الجنس والعدد والّتعريف  ،المحتّلة لعجرات الّتمثيلما يجب تعيينه من وسم لأللفاظ 

     وذلك قصد الّتخفيف إذ يعسر إدراج كّل تلك الّتدقيقات . والتّنكير وغيرها من الّسمات الّضروريّة

ه  إذ في. ما أثبتناه في الفصل الثّاني من الباب األّول من هذا البحث والّشافع لنا في ذلك .في الّترسيمة

  .كفاية لتبيان ما يجري عليه الوصف الّلسانّي للظّاهرة في األصل

في الّلسان العربّي " المخبر عنه"و" المخبر به"إذن، يبدو من خالل المدّونة أّن تنضيد كّل من 

 إذ إّن القواعد المستخرجة. الّتي تعاد بها صياغة الملفوظ" األقوال الّشارحة"يضطلع بدور هاّم في بناء 

  .نجز تبّين ثراء إمكانيات العربّية في إعادة الّصياغةمن الم

  



 

 

ّب اا  495 

  

  

  

  

5 :ّب اا : 

المجّردة والمنجزة من منظور " القول الّشارح"حاولنا في فصول هذا الباب أن نعرض ألهّم أنماط 

وقد اقتضى منّا تناول . الظّاهرة الّلسانّية موضوع هذا البحثفي وصف  المفاهيم اإلبالغّية وأدوارها

وما تفرزه من قواعد مجّردة كما استقّرت  ،المسألة أن نسبر مدى انطباق المفاهيم على الّلسان العربيّ 

        وإنّما حاولنا ما تيّسر لنا األمر ؛إذ لم نكتف بمجّرد عرضها". الّنصّ  - نظريّة المعنى"في أدبيّات 

نقارب الّنسق الوصفّي العاّم باختباره في ضوء المنجز الّلسانّي الّتراثّي ممّثال في عيّنات من آي  أن

وأوصلنا البحث إلى نتائج هاّمة تمثّل إجابات وإن كانت جزئّية عن اإلشكالّية العاّمة . القرآن وتفاسيرها

        ن الّلسان العربّي اّلذي أّصلناه م "القول الّشارح"من بينها أنّه من الممكن دراسة . الّتي طرحناها

وأوقفنا هذا في غير مّرة . في ضوء مفاهيم الّنسق العاّم للّنظريّة المتبنّاة في الباب األّول من األطروحة

خصائص  ما تتمّيز به العربّية من خصائص تفترق عن :أهّمها ،على حدود المبادئ الّنظريّة العاّمة ألسباب

وأخرجنا هذا األمر في أحيان  . أصول مقولة اإلعرابمنها ال سيما  ؛الّتي استنبطت منها القواعد الّلغات

          وال يجد داللته  ،من االنحسار في بوتقة المفهوم الّلسانّي بما هو مصطلح يرتبط بنظريّة متكاملة كثيرة

 ،مضاّد للتّأسيس الّنسقّي الّضّيقإلى االعتماد على تصّور مخصوص  ؛إّال في ذلك الّنسق اّلذي أنتجه

لذا خرجنا في أغلب األحيان بتعديالت استقيناها . وما جرى به االستعمال إلى واقع الّلسان نحتكم فيه

من الّضرورّي أن نعالج بدقّة أكثر  ومن باب تعميق الّنظر في المسألة رأينا. من المنجز الّلسانّي الّتراثيّ 

. البالغّية - المتكافئة إبالغيّا في عالقتها بالبنية الّداللّية - المتكافئة وشبه" حةاألقوال الّشار "قضايا إنتاج 

القول "في الّنظر بصورة أقرب إلى المنجز فعال في الّلسان العربّي من هذا الّنمط من أنماط  ويتمّثل ذلك

  ". الّشارح

  

  



 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

ا ّا 

  



 

 

ا ّ499 ا 

 

 

 

  

1 :ت ا:  

الّتكافؤ الجملّي وأنظمته : "بالّدرس في إطار بحثنا الموسوم بالعنوان" القول الّشارح"مثّل تناول ظاهرة 

في ضوء  المجّردة والمنجزة" القول الّشارح"العربّي دراسة أنماطّية لبنى الّداللّية في الّتراث الّنحوّي 

     . لم يجعل من مقاربة المسألة أمرا هيّنا وهو األمر اّلذي. تحّديا ومجازفة"" الّنصّ  - المعنى"نظريّة 

بل أوقفنا في سنوات البحث على عوائق كثيرة كادت في أكثر من مناسبة تقطع األمل في إمكان 

ومن بين أخطر المعضالت الّتي . أو تبّين جدوى مرتقبة منه عمل على هذا الّرهان المعرفيّ مواصلة ال

واجهتنا هي كيفّية الخروج من مآزق تفرضها جملة القطائع االبستيمولوجّية الّتي ينبئ بها عنوان البحث 

  .وتشّق بالّضرورة مختلف نقاطه على مدى أبوابه الّثالثة

باعتباره مظهرا من مظاهر الّتكافؤ الجملّي " القول الّشارح"طروحة للّدرس وهي ففي المسألة الم

في المقاربات الّلسانّية العربّية الحديثة ذكر لهذا المفهوم تمّيز بعدم االستقرار  فلئن ورد. إشكال كبير

 عنه من نزرِ  واالختالف في االصطالح؛ فإنّه ال يذكر في مصّنفات الّتراث الّنحوّي أصال، عدا ما يرشح

في الّدرس المنطقّي في باب الّتصديقات حسب االصطالح األرسطّي القديم المقابل لمنطق  إشارةٍ 

" القول الّشارح"بل رأينا أّن الّتراث الّلسانّي العربّي الّنظرّي ال يقبل أصال القول بمفهوم . القضايا حاليّا

    لّتفكير الّلسانّي العربّي ال يقبل تجاوز المفردة، والّترادف في ا. على اعتباره يقوم على مبدإ الّترادف

ولم يكن لنا . من األحوال الحديث عن ترادف جمليّ  وال يمكن بأّي حال. إذ يحصر فيها وفيها يقتل

من أجل " الّلسانيات الّتطبيقّية"إّال االّتكال على ما اصطلحنا عليه بـ ،واألمر على هذه الّشاكلة ،من بدّ 

ظّاهرة في الّتراث متجاوزة لحدود الّلفظ الّصارمة على الّرغم من سكوت التّنظير الّلسانّي إثبات وجود ال

  .عنها، ومن ثّمة تبرير دراستها وإضفاء الّشرعّية على تناولها

      . وأكثر إحراجا" القول الّشارح"وفي المنهج المتّبع لمقاربة المسألة معضالت أحّد من تأصيل 

نظريّة "ن البحث المعلن عنه أن نتناول ظاهرة الّتكافؤ الجملّي الّتراثّية في ضوء إذ المفترض حسب عنوا



 

 

ا ّ500 ا 

إذ في األنساق . وهو ما يوقفنا على مآزق منهجّية يمكن أن تعصف بالبحث برّمته". الّنصّ  - المعنى

الّنحوّي  في الوقت اّلذي يسعى فيه الّتفكير: أن نحصر أهّمها فيما يلي الّلسانّية اختالفات كثيرة يمكن

الّتراثّي إلى تحليل الظّاهرة الّلسانّية وتقنينها بقواعد الّنسق العاّم القائم على مقولة العامل من أجل ضبط 

وإن اعتمدت مقولة " الّنصّ  - نظريّة المعنى"آليات إنتاج الكالم الفصيح المقبول نحويّا؛ نالحظ أّن 

يد الجمل المقبولة نحويّا، بل غايتها حصر الالّمتناهي العامل إالّ أنّها ال تسعى إلى البحث عن آليات تول

  .والقابل للعّد من إمكانيات الّلسان الطّبيعّي في إعادة صياغة معنى منطلق

على البعد اآلنّي في مقاربة مسائل  "الّنصّ  - نظريّة المعنى"ومن بين المآزق المنهجّية أيضا قيام 

لى الّلسان الطّبيعّي المستعمل آنيّا والخاضع لشروط الّراهن إذ تفرض أن يكون االعتماد تاّما ع. الّلسان

في حين أّن مقاربتنا للمسألة على الّرغم من تبنّيها لمبادئ هذه المدرسة مجبرة . والواقع الّلغوّي الحيّ 

من منظور زمانّي بحكم االشتغال على الّلسان العربّي الفصيح، الّذي " القول الّشارح"على دراسة ظاهرة 

  . ضه تناول المسألة باالعتماد على مدّونة القرآن والّنّص الّتفسيريّ يفر 

القول "االختالف البّين في نهج صياغة  ،ومن أهّم المعضالت المنهجّية الّتي كادت تقّوض البحث

      إذ إّن الّتراث ينتهج البعد الّتحليلّي في حين أّن الّنظريّة المعتمدة تعتمد البعد التّأليفّي،". الّشارح

بل نرى أّن البعد الّتحليلّي . وبّين عسر الّتوفيق بين المنهجين. ألنّه األقرب من التّناول الّلسانّي الّصريح

. في الّتراث قد أثّر سلبا على محاولة بناء قواعد تّتسم بالّدقّة والّصرامة" القول الّشارح"في فهم آليات 

المنجزة " األقوال الّشارحة"ة الّتي يصعب تخليص لسانيّ  - وذلك بسبب إقحام الّتحليل للمعارف الورا

القول الّشارح "في المنجز الّتراثّي هو من صنف " القول الّشارح"ولذلك نزعم أّن أغلب . منها

ولعّل هذه الّسمة هي الّتي كانت أكثر تأثيرا على سير البحث، إذ لم يكن من الّسهل ". العرفانيّ 

في أعمال " األقوال الّشارحة الّلغويّة"ّونة وذلك لقّلة ورود استخالص األنماط المطلوبة من المد

  .المفّسرين

وقد اضطررنا . وفي الجملة، حاولنا ما أمكننا تجاوز هذه المعضالت والعوائق المعطّلة لسير البحث

 صناعة للّداللة على الظّاهرة المقصودة، أو الّتخّلي أصال " األقوال الّشارحة"أحيانا إلى صناعة بعض 

لعدم وجود مثال نظير في المدّونة يمكن " القولّية الّشارحة"عن الخوض في دراسة بعض األنماط 

وفي أحيان . االعتماد عليه للبرهنة على قوانين االنتقال من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق

        لما يفترض أن يكون" لّشارحالقول ا"هو  أخرى اضطررنا غالبا إلى اعتبار منطوق الّنّص القرآنيّ 



 

 

ا ّ501 ا 

   ورأينا أّن عكس األدوار هذا يمكن أن يصف قاعدة االشتقاق وصفا دقيقا . في األصل قوال شارحا

   . في الّنسق المنهجّي المعتمد" الّتحليل"و" التّأليف"من ناحية، ويقارب من ناحية أخرى بين مبدأي 

  . لبعد الّزمانّي للخطاب القرآنيّ أي إنّنا في مثل هذه األحوال نهمل أصال ا

ولعّل ما انتهجناه طيلة أبواب البحث على الّرغم مّما يلحقه من هنات في اإلجراء لألسباب الّتي 

     بالفعل وذلك ألّن جملة القطائع اإلبستيمولوجّية الّتي تشّق العمل تعيدنا  ذكرنا، يعّد مجازفة شّيقة

على الّدراسات الّلسانّية المعاصرة بمختلف  إذ إّن ما يعاب. ريّ إلى أصل المشروع الّداللّي الّسوسي

 ؛كما وضع مبادئه العاّمة دي سوسيرسانيات  ا أنّها تعلن انتماءها لعلم اللّ مشاربها وتعّدد اختصاصاته

        ويبدو أنّها قد أغفلت كّلها . في وصف الّلسان تلك المبادئ الّتي من أهّمها مسألة البعد اآلنيّ 

      أّن المشروع الّداللّي األصلّي يقتضي بعد الوصف اآلنّي الّدقيق والّصارم لّلسان الطّبيعّي االنتقال 

ويبدو أّن تجريب منهج قوامه اآلنّية في نظره لوصف الّلسان، على . إلى الّنظر إليه في بعده الّزمانيّ 

احيتين الجهاز الّنظرّي المتبّنى والّنسق يعّد محّكا ذا شأن نختبر به من ن ؛لسان فصيح موغل في زمنيّته

  .الفكرّي الّتراثيّ 

2 :ا م.  

تعريفا وتصنيفا أنماطيّا وتعيينا لقواعد اشتقاقه الّداللّية " القول الّشارح"أوصل تقليب الّنظر في مسائل 

    البالغّية، وضبطا لكيفيات انتقال بناه من الّتمثيل الّداللّي إلى الّتمثيل الّتركيبّي العميق،  - واإلبالغّية

إذ اعتمادا . في المقّدمة العاّمة لهذا البحث إلى جملة من النّتائج نّدعي أنّها كافية لإلجابة عّما طرحناه

اللّية في الّتراث الّنحوّي العربّي من خالل وقع إجالء إشكالية الّتكافؤ الجملّي وأنظمته الدّ  ،على ما أنجز

ونزعم أّن أهّم ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"استجالء أنماطّية تحاول تحديد بناه المجّردة والمنجزة في ضوء 

        عالقة  والعربّية بما ه في إثبات وجاهة القول بوجود الّتكافؤ الجملّي في ما أقّره البحث يتمثّل

وسم بقيامها على مبادئ عاّمة إلعادة الّصياغة تنطلق من معنى ما لتصل إلى صناعة أبدال بين المالفيظ ت

 .من جهة ثانية وتختلف في بناها الّتركيبّية ،على نفس الّنواة الّداللّية من ناحية تركيبّية مختلفة تحافظ

عليه طيلة البحث يتلّخص اّلذي عملنا " القول الّشارح الّلغويّ "ومن خالل هذا يتقّرر لدينا أّن مفهوم 

بحقيقته الّلسانّية في وظيفته الّتي يضطلع بها في الجهاز الّلغوّي وهي المتمثّلة في كونه ال يشرح شيئا 

إذ ليس من شأنه االضطالع بشرح المعنى المنطلق شرح . بل يعيد صياغة الموجود بكيفيات مختلفة

م على صور أخرى تحافظ على نفس المعنى تفصيل وتفسير، بقدر ما هو مطالب بإعادة صياغة الكال



 

 

ا ّ502 ا 

  . بالغّية - المنطلق وإن اختلفت لفظا وتركيبا أو مقاصد إبالغّية

في بعده الّنظرّي بمسألة الّتكافؤ الجملّي  وقد تبّين لنا أّن الّتراث الّلسانّي العربّي وإن أغفل االهتمام

     الّنحويّة على أّي إشارة لذلك؛ فإنّه يحيل، إذ ال نقف في المدّونة "القول الّشارح"ممثّلة في ظاهرة 

ومصّنفات  ،إلى وعي دقيق بالمسألة في بعده العملّي وهو ما تكشفه المصّنفات المعجمّية من ناحية

في إرادة  وهي المتمثّلة. وبّررنا هذا الّسكوت الّنظرّي بمسألة تبدو وجيهة. ثانية زاويةالّتفسير من 

إذ إّن القاعدة األصولّية تحصر الّترادف وهو أّس يقوم  .الّنظرّي العاّم والّتقّيد بأصولهالحفاظ على الّنسق 

       المحّقق للّتكافؤ " القول الّشارح"وبما أّن مفهوم . في الّلفظ دون الّتركيب" القول الّشارح"عليه 

والمفيد للمعنى، رأى الّتراث بين الجمل يتجاوز حدود الّلفظ لينصّب على الكالم تاّم اإلسناد والمستقّل 

ورأينا . الّلسانّي الّنظرّي الّسكوت عن ذلك تالفيا للتّناقض بين األصول المجّردة وما يفرزه واقع الّلسان

  .أّن الّسكوت ال يعني بالّضرورة نفيا لوجود الظّاهرة

ّي استثماَر مقوالت واستدعى الفراغ التّنظيرّي لمسألة الّتكافؤ الجملّي في الّتراث الّلسانّي العرب

مدرسة "وبنينا على ما استقّر في الّدراسات المعاصرة الّصادرة عن . في الغرض" الّنصّ  - نظريّة المعنى"

      إذ لم نشأ. في العربّية دون إسقاط" القول الّشارح"مرتكزا نظريّا نقارب به ظاهرة " موسكو الّداللّية

وإنّما حاولنا . لّلسان العربّي إخضاعا صارما للمبادئ المتبنّاةأن نخضع المنجز الّلسانّي الّتطبيقّي من ا

        وبذلك تمّكنّا . في ضوء المنجز الّتراثيّ " الّنصّ  - منوال المعنى"قدر اإلمكان أن ننقد مقّومات 

" القول الّشارح"من كشف أهّم األسس الّتراثّية المسكوت عنها من ناحية، وعّدلنا من قواعد صناعة 

  .أفرزتها الّلسانيات المعاصرة بما من شأنه أن يتماشى مع خصوصيات الّلسان العربيّ الّتي 

      عن إشكالّية البحث المطروحة فتتمّثل وأّما ثالث النّتائج العاّمة الّتي نراها أسهمت في اإلجابة

في ضوء " القول الّشارح"فمقاربة . في كشف إمكانّية التّنظير الّلسانّي العربّي على مواكبة الّراهن الّلسانيّ 

ولعّل هذا . يجعل من المكتسب الّلسانّي العربّي قادرا على تطوير نفسه" الّنصّ  - نظريّة المعنى"مبادئ 

      البحث يمّثل لبنة قد تمّكن من بناء منوال أنماطّي خاّص بالعربّية يسمح لها بولوج أحياز جديدة 

إذ ال يخفى أّن الّلسانيات . لجة اآللّية لأللسن الطّبيعّيةمن علوم الّلسان سيما ما تعّلق منها بالمعا

المعاصرة تعمل مناويلها المقترحة مهما اختلفت المدارس واالّتجاهات على إيجاد حلول عملّية لتمّثل 

ويبدو أّن قدرة لسان ما على التّأقلم مع المقاربات الّساعية . آليات اإلنتاج الّلسانّي إن تأليفا أو تحليال

  .حوسبة الّلسان الطّبيعّي قد تكفل له االستمرار في عصر تنقرض فيه األلسن بوتيرة سريعة إلى



 

 

ا ّ503 ا 

3 :ا ّت ا.  

      في الّلسان العربّي له فوائد كبرى " القول الّشارح"من البّين أّن وضع مناويل قادرة على حصر 

إذ إّن رائز . اطقين بها أو تعليمها لغير النّاطقين بهافي تعّلمّية الّلسان سواء في ذلك تعليم العربّية للنّ 

    . الملكة الّلسانّية يتأّسس على مقدرة مستعمل الّلسان على إعادة صياغة معنى ما صياغات عديدة

وفي هذا اإلطار تتوّجه األعمال المعجمّية إلى صناعة معاجم جديدة تصدر عن هذا الّتمثّل لظواهر 

، إذ يشمل المدخل مقاال خاّصا "المعجم الّتفسيرّي العامليّ "لها على منوال الّلسان، فتؤّسس مداخ

   وذلك. بعجمة أو متواردة مشتركة تضبط فيه كّل أنواع الوسم اّلذي يقتضيه الوصف الّلسانّي الّدقيق

ا من قبيل تحديد المعنى الّداللّي العاّم مشفوعا بالوظائف المعجمّية الّتي يقتضيها المدخل بنوعيه

الجدولّية والّسياقّية، ثّم بتعيين مقّومات الجدول اإلعرابّي المحّدد ألصول العالقات اإلسناديّة الّتي 

الممكنة الّتي يسمح " األقوال الّشارحة"ثّم تعيين قائمة من المنجز الّلسانّي تحّدد فيه . يقتضيها المدخل

  .ي بناء الجملبها الّلسان المعنّي، والمحّددة لكيفيات استعمال المدخل ف

خاّص بلسان ما ماّدة أساسّية يحتاجها الّلسانّي في ممارسة " معجم تفسيرّي عامليّ "كما يمّثل بناء 

يمّكن من ضبط عدد ال نهائّي " القول الّشارح"فقيام المعجم على مقّومات . وصفه األلسن الطّبيعّية

كما يمّكن من ضبط الجهاز الّلسانّي . ةالمتكافئ - قابل للعّد من األبدال الجملّية المتكافئة أو شبه

 في الّلسان العربيّ " القول الّشارح"وقد أوقفنا تناولنا إلشكالّية . بصورة دقيقة وصارمة من حيث الوصف

   إذ إّن أغلب العوائق الّتي اعترضت بحثنا تعود باألساس. على ضرورة صناعة معجم من هذا الّصنف

وهذا الّنقص هو اّلذي جعلنا نلتجئ في غالب األحيان . سان العربيّ إلى غياب معجم تفسيرّي عاملّي للّ 

لتعيين بعض المعاني الّتي احتجنا ضبطها عند تناولنا لقضايا " لسان العرب"إلى االقتصار على معجم 

  .وأنواعه في العربّية" الّترادف"

     ي تعميق ما ورد وأّما آخر ما يمكن أن نشير إليه بخصوص مجاالت الّتطبيق الممكنة فيتمثّل ف

       "القول الّشارح"إذ إّن تناول مسائل . في هذا البحث من مالحظات تّتسم بالعمومّية في غالبها

      خاّصة . على الّصورة الّتي أوردناها يتمّيز بالقصور عن اشتمال الظّاهرة والقول فيها القول الفصل

الّذي " القول الّشارح الّلغويّ "الّتفسيرّي يفيض على في المنجز " القول الّشارح"إذا ما اعتبرنا أّن 

إذ إّن الّسمة الغالبة عليه في الّتراث الّتفسيرّي ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"اهتممنا به نزوال عند ضوابط 

وهو ما يحتاج فعال إلى دراسة متأنّية قد تكون الّلسانيات العرفانّية " القول الّشارح العرفانيّ "تحيل إلى 
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  .مدخال هاّما لكشف خصائصه

4 :ق اآ.  

   أهّمها في الفقرة الّسابقة آفاقا جديدة يمكن أن يتوّجه  نار ذكتي تفتح مجاالت الّتطبيق الممكنة الّ 

أّولهما يتعّلق بالوجه الّلسانّي : وهي آفاق تّتخذ مسارين عاّمين فيما نتصّوره. لها وصف الّلسان العربيّ 

تّم بعالقات الّلسانيات بسائر العلوم الحافّة األخرى، فيما يعرف بتعّدد وثانيهما يه. الّصرف

  .االختصاصات

في الّلسان " القول الّشارح"أّما المسار األّول فنذكر من بين اهتماماته العمل على تعميق مقاربة 

أن يكون سوى إذ إّن ما وقع تقديمه طّي هذا البحث ال يعدو ". الّنصّ  - نظريّة المعنى"العربّي في ضوء 

حدود مستواه الثّاني الموسوم بالمستوى الّتركيبّي " الّنصّ  - منوال المعنى"وجها بسيطا لم يتجاوز من 

فغاية ما تّم إنجازه لطبيعة موضوع البحث قد اقتصر على بعض الّنماذج من القواعد الّداللّية . العميق

لّدراسة الّشاملة للمسألة تقتضي تناول كّل مستويات وا. البالغّية - القولّية والقواعد الّداللّية اإلبالغّية

" القول الّشارح"وعليه تبقى قواعد . الجهاز اإلجرائّي المذكور الّتي لم يقع الّتعّرض لها في هذا العمل

الّتركيبّية الّسطحّية وقواعده الصّرفّية بنوعيها عميقة وسطحّية وقواعده الّصوتيّة العميقة مجاالت بكرا 

ونفس األمر يتطلّبه البحث في قواعد أخرى من قواعد . دراسات معّمقة تكتشف خباياها تحتاج إلى

كنّا قد أشرنا له عرضا وهو المتمثّل في قواعد ضبط حسن الّصياغة من خالل " القول الّشارح"اشتقاق 

ــبـ" الّنصّ  - نظريّة المعنى"ما تسمه            لة كما يشمل المسار األّول أيضا جم". القواعد المصفاة"ـ

قضايا اإلصطالح : من بينها. من المجاالت الّلسانّية األخرى الّضروريّة للّسيطرة على موضوع العلم

في سائر  الّتي توسم بتعقيدها واختالفها البّين عّما استقرّ " الّنصّ  - نظريّة المعنى"وحدوده المفهومّية في 

لجهاز اإلصطالحّي وضبط آلية لوضع الّرموز أو قضايا تعريب ا. األنساق الّلسانّية المعاصرة لها

أو قضايا استثمار المصطلح الحديث في ضوء الّنظريّة . واالختصارات الّتي عانينا منها في بحثنا هذا

  .الّلسانّية الّتراثّية

         أّما المسار الثّاني اّلذي نراه جديرا بفتح آفاق البحث فيهّم تنافذ المقاربة الوصفّية الّلسانّية 

منذ الّلحظة التّأسيسّية، فإّن االعتناء " الّنصّ  - نظريّة المعنى"ولخصوصيات . مع المعارف الحافّة بها

المعالجة "في إطار " الذّكاء االصطناعيّ "بالجانب الّتطبيقّي ممّثال في توظيف الوصف الّلسانّي لخدمة 

البحث في إشكاليات الوصف الّلسانّي للعربّية وبالتّالي ف. من أوكد األمور لأللسن الطّبيعّية، يكون" اآللّية
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من هذا المنظور يمكن أن يمثّل حّال لمعضالت حوسبة الّلسان العربّي سيما تلك المتعّلقة بالجانب 

إذ غاية ما يتّم إنجازه يقتصر على تناول الخصائص الّصرفّية لقياسيتها، أو بعض . الّداللّي الّتركيبيّ 

         في تطوير البحث " القول الّشارح"وبناء على ذلك نشير إلى منزلة . طةالمظاهر الّتركيبّية البسي

    " القول الّشارح"إذ إّن المعلوم منطقيّا أّن الّسيطرة على قوانين إنتاج  ؛"الّترجمة اآللّية"في معضالت 

  .في العربّية وألسن أخرى مختلفة، يمّكن حتما من تدقيق الّتعريب والّنقل
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  األلف

Probabilité dans le contexte de 

l’habituel. 

Propability in the context of the 

usual 
 احتمال في سياق المألوف

Autonymie autonony  ّارتداد تداللي 
Prémonitions. Premonitions إرهاصات 
Nominalisation. Nominalisation. إسماء 
 ajouts sémantiques. Semantic additions إضافات داللّية 
Implication. Involvement اقتضاء 
Classes. Classes أقسام 
Sous-classes. Subclasses أقسام فرعّية 
Restrictions Restrictions  إمالءات 
grammaires-Δ Δ-grammars  أنحاء دلتا(أنحاء تشجيريّة( 
Primitif. Primitive  ّأّولي 
Primitif sémantique. primitive Semantics  أّولّية داللّية 
Connotation Connotation إيحاء 

  الباء

Apposition Apposition بدل 



 

 

ت واد ا 508 

Structures périphériques. Peripheral structures بنى حافّة 
Structure rhétorique. Rhetoric structure بنية بالغّية 
Structure syntaxique 

communicative profonde. 

Deep syntactic communicative 

structure 
 تركيبّية إبالغّية عميقةبنية 

Structure syntaxique 

anaphorique profonde. 

Deep syntactic anaphoric 

structure 
 بنية تركيبّية إحالّية عميقة

Structure syntaxique 

prosodique profonde. 

Deep syntactic prosodic 

structure 
 بنية تركيبّية تنغيمّية عميقة

Structure syntaxique profonde.  Deep Syntactic structure  بنية تركيبّية عميقة 
Structure sémantique.  Semantic structure بنية داللّية 
Structure sémantico-

communicative.  

Semantic communicative 

structure 
 إبالغّية- بنية داللّية

  التّاء

assertion Emphasis تأكيد 
synthèse.  Synthesis تأليف 
Commutative. Commutative  ّتبادلي 
Permutation Permutation تبديل 
Partitif Partitive  ّتبعيضي 
Focalisation Focalization بئيرت 
Analyse. Analysis تحليل 
Transformation. Transformation تحويل 
Transformation paraphrastique. Paraphrastic transformation تحويل قولّي شارح 
Transformation orienté. Oriented transformation تحويل موّجه 
Transformations 

incrémentielles. 

Incremental transformations تحويالت مضيفة المعنى 

 Neutralisation sémantique 

contextuelle. 

Contextual semantic 

neutralization 
 تحييد داللّي سياقيّ 

Polysémie. Polysemy  ّتدال 
Hiérarchie communicative. Communicative hierarchy  ّتراتب إبالغي 
Hiérarchie. Hierarchy تراتبّية 
Synonymie. Synonymy ترادف 
synonymie informationelle. Informational synonymy  ّترادف إبالغي 
synonymie propositionnelle. Propositional synonymy   ّترادف قولي 
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synonymie situationelle- 

contextuelle. 

Situational-contextual 

synonymy 
 ترادف وضعيّاتّي سياقيّ 

Isotopie Isotopy تشاكل 
arborisation. Arborization تشجير 
Antonymie Antonymy  ّتضاد 
Dépendances communicatives. Communicative Dependences تعالقات إبالغّية 
Expression à variables. Variable expression تعبير ذو متغّيرات 
Polysémie Polysemy  ّتعّدد داللي 
Définitions lexicographiques. lexicographic definitions تعريفات معاجمّية 
Remplacements. Remplacement تعويض 
Dénotation Denotation تعيين 
Ellipse. Ellipse تغييب 
Equivalence sémantique. Semantic equivalence  ّتكافؤ داللي 
Equivalence sémantico- 

communicative. 

Semantic-communicative 

equivalence 
 إبالغيّ - تكافؤ دالليّ 

Equivalence sémantico- 

rhétorique. 

Semantic-rhetorical equivalence  ّبالغيّ - تكافؤ داللي 

Equivalence sémantico-

propositionnelle. 

Semantic-propositional 

equivalence 
 قوليّ - تكافؤ دالليّ 

Equivalences communicatives. Communicative equivalences إبالغّية- تكافؤات 
équivalences rhétoriques. Rhetoric equivalences بالغّية- تكافؤات 
équivalences propositionnelles. propositionnal equivalences قولّية- تكافؤات 
équivalences référentielles. Referential equivalences مرجعّية- تكافؤات 
extension. Extension توسعة 
courant syntaxico-sémantique. Syntactic and semantic current  ّدالليّ - تيّار تركيبي 

  الثّاء

constantes. Constants ثوابت 

  الجيم

Phrases noyaux Kernel sentences جمل نواة 
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  الحاء

Cas Case حالة 
Retrait sémantique. Semantic withdrawal  ّحذف داللي 

  الخاء

Thèmaticité Thematicity خبر 
Sortie Out put.  ٌَخْرج 

  الّدال

Entré In put.  ٌَدْخل 
fusion Unitariness دمج 

  الّراء

Adverbe  Adverb  مفعول مطلق(رديف( 

  الّسين

Causatif Causative  ّسببي 
causation agentive. causation agental سببّية فاعلّية 
causation non-agentive. Non-agentive causation  فاعلّيةسببّية غير 
Chaînes de noyau  Kernel string سلسلة نواة 
échelle d’acceptabilité. Scale of acceptability سّلم المقبولّية 
Contexte contrastif. Contrastive context  ّسياق مفارقي 

  الّشين

Sous-réseaux primaires. Under primary network شبكات فرعّية أّولّية 
Sous-réseaux secondaires. Under secondary network شبكات فرعّية ثانويّة 
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Sous-réseau. Subnetwork شبكة فرعّية 
Quasi-équivalences 

propositionnelles. 

Propositional quasi-

equivalences 
 تكافؤات قولّية- شبه

Arbre syntaxique de 

dépendance. 

Dependency Syntactic tree شجرة تركيبّية تعالقّية 

Formalisation. Formalization شكلنة 

  الّصاد

Morphèmes. Morpheme صياغم 

  الطّاء

topographie des réseaux 

sémantiques. 

Semantic networks topography طبوغرافّية الّشبكات الّداللّية 

  العين

expression synthétique. Synthetic expression عبارة تأليفّية 
expression analytique. Analytical expression عبارة تحليلّية 
Nœud sémantique dominant. Semantic dominant node عجرة مسيطرة إبالغّيا 
Lexicalisation. Lexicalisation عجممة 
Prosodie Prosody  النّبر(عروضيات( 
Relation appenditive. appenditive relation عالقة إلحاقّية 
Relation coordinative. Coordinative relation عالقة عطفّية 
Relation attributive.  Attributive relation عالقة وصفّية 

  الفاء

Actant (s) Actant (s)  فواعل(فاعل( 

  القاف

Règle d’équivalence syntaxique 

profonde 

deep-syntactic equivalence rule  قاعدة الّتكافؤ الّتركيبّي العميق
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 للعجمات
Capacité dans le contexte de 

l’habituel. 

Capacity in the context of the 

usual 
 قدرة في سياق المألوف

Capacité dans le contexte de 

l’accompli. 

Capacity in the context of the 

achievement 
 قدرة في سياق المنجز

Connecteur. Connector قرينة 
Ordre renversé Reverse order قلب المراتب 
Règles triviales. Tribal rules قواعد االبتذال 
Règles nodo-sagittales. Nodo-sagittal rules األسهم- قواعد العجرات 
règles filtres. Filter rules قواعد مصفاة 
paraphrase.  Paraphrase  شارحقول 
paraphrase cognitive. Cognitive paraphrase  ّقول شارح عرفاني 
paraphrase linguistique. Linguistic paraphrase  ّقول شارح لغوي 
Valeur informationnelle.  Informational value قيمة إبالغّية 
Contraintes Constrained قيود 

  الكاف

Mot fonctionnel Functional Word كلمة وظيفّية 

  الالّم

 Linguistique 2 Linguistic 2 2 لسانيات 

  الميم

Oppositions. Oppositions متضاّدات 
co-occurrences. Co-occurences متواردات مشتركة 
Contenu informationnel 

objectif. 

Objective informational content  ّمحتوى إبالغّي موضوعي 

Prédicat Predicator محمول 
Rhème. Rheme. مخبر به 
Thème.  Theme. مخبر عنه 
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Schémas de phrases. Sentence diagrams مخّططات الجمل 
Syntagme prédicatif Predicative syntagm  ّمرّكب حملي 
Chemin communicatif. Communicative way  ّمسار إبالغي 
Homonymie Homonymy  ّمشترك لفظي 
Aspect imperfectif. Appearance imperfective مظهريّة غير منجزة 
Donné Givenness معروف 
Sens communicatif. Communicative meaning  ّمعنى إبالغي 
Sens rhétorique. Rhetoric meaning  ّمعنى بالغي 
Sens situationnel. Situational meaning  ّمعنى وضعيّاتي 
Accusatif Accusative  حالة المفعولّية(مفعولّي( 
Statut grammatical externe External grammatical status. منزلة نحويّة خارجّية 
logico-sémantique. Logical-semantic داللّية- منطقّية 
Perspective Perspective منظور 
Modèle Sens- Texte  Meaning texte model الّنصّ  –منوال المعنى 

  الهاء

identité de sens. Meaning identity هويّة المعنى 

  الواو

Foncteur. Functor وحدة وظيفّية 
Etiquettes syntaxiques Syntactic labels وسمات تركيبّية 
Etiquettes sémantiques Semantic labels وسمات داللّية 
Fonctions lexicales. lexical functions  معجمّيةوظائف 
Fonctions lexicales 

paradigmatiques. 

Paradigmatic lexical functions وظائف معجمّية جدولّية 

Fonctions lexicales 

syntagmatiques. 

Syntagmatic lexical functions وظائف معجمّية سياقّية 

Fonctions lexicales complexes. Complex lexical functions   معجمّية مرّكبةوظائف 
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A 
Actant (s) Actant (s)  فواعل(فاعل(  
 Accusatif Accusative  حالة المفعولّية(مفعولّي( 
Adverbe Adverb  مفعول مطلق(رديف( 
Ajouts sémantiques. Semantic additions إضافات داللّية 
Analyse. Analysis تحليل 
Antonymie Antonymy  ّتضاد 
Apposition Apposition بدل 
Arborisation. Arborization تشجير 
Arbre syntaxique de 

dépendance. 

Dependency Syntactictree شجرة تركيبّية تعالقّية 

Aspect imperfectif. Appearance imperfective مظهريّة غير منجزة 
Assertion Emphasis تأكيد 
Autonymie Autonony  ّارتداد تداللي 

C 
Capacité dans le contexte de 

l’accompli. 

Capacity in the context of the 

achievement 
 قدرة في سياق المنجز

Capacité dans le contexte de 

l’habituel. 

Capacity in the context of the 

usual 
 قدرة في سياق المألوف

Cas Case حالة 
Causatif Causative  ّسببي 
Causation agentive. causation agental سببّية فاعلّية 
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Causation non-agentive. Non-agentive causation الّسببّية غير الفاعلّية 
Chaînes de noyau  Kernel string سلسلة نواة 
Chemin communicatif. Communicative way  ّمسار إبالغي 
Classes. Classes أقسام 
Commutative. Commutative  ّتبادلي 
Connecteur. Connector قرينة 
Connotation Connotation إيحاء 
Constantes. Constants ثوابت 
Contenu informationnel 

objectif. 

Objective informational content  ّمحتوى إبالغّي موضوعي 

Contexte contrastif. Contrastive context  ّسياق مفارقي 
Contraintes Constrained قيود 
Co-occurrences. Co-occurences متواردات مشتركة 
Courant syntaxico-

sémantique. 

Syntactic and semantic current  ّدالليّ - تيّار تركيبي 

D 
Définitions lexicographiques. lexicographic definitions تعريفات معاجمّية 
Dénotation Denotation تعيين 
Dépendances communicatives. Communicative Dependences  إبالغّيةتعالقات 
Donné Givenness معروف 

E 
Echelle d’acceptabilité. Scale of acceptability سّلم المقبولّية 
Ellipse. Ellipse تغييب 
Entré in put.  ٌَدْخل 
Equivalence sémantico- 

communicative. 

Semantic-communicative 

equivalence 
 إبالغيّ - تكافؤ دالليّ 

Equivalence sémantico- 

rhétorique. 

Semantic-rhetorical 

equivalence 
 بالغيّ - تكافؤ دالليّ 

Equivalence sémantico-

propositionnelle. 

Semantic-propositional 

equivalence 
 قوليّ - تكافؤ دالليّ 

Equivalence sémantique. Semantic equivalence  ّتكافؤداللي 
Equivalences communicatives. Communicative equivalences إبالغّية- تكافؤات 
Equivalences propositionnelles. propositionnal equivalences قولّية- تكافؤات 
Equivalences référentielles. Referential equivalences مرجعّية- تكافؤات 
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Equivalences rhétoriques. Rhetoric equivalences بالغّية- تكافؤات 
Etiquettes sémantiques Semantic labels وسمات داللّية 
Etiquettes syntaxiques Syntactic labels وسمات تركيبّية 
Expression à variables. Variable expression تعبير ذو متغّيرات 
Expression analytique. Analytical expression عبارة تحليلّية 
Expression synthétique. Synthetic expression عبارة تأليفّية 
Extension. Extension توسعة 

F 
Focalisation Focalization تبئير 
Foncteur. Functor وحدة وظيفّية 
Fonctions lexicales complexes. Complex lexical functions  وظائف معجمّية مرّكبة 
Fonctions lexicales 

paradigmatiques. 

Paradigmatic lexical functions وظائف معجمّية جدولّية 

Fonctions lexicales 

syntagmatiques. 

Syntagmatic lexical functions وظائف معجمّية سياقّية 

Fonctions lexicales. lexical functions وظائف معجمّية 
Formalisation. Formalization شكلنة 
Fusion Unitariness دمج 

G 
grammaires-Δ Δ-grammars  أنحاء دلتا(أنحاء تشجيريّة( 

H 
Hiérarchie communicative. Communicative hierarchy  ّتراتب إبالغي 
Hiérarchie. hierarchy تراتبّية 
Homonymie Homonymy  ّمشترك لفظي 

I 
Identité de sens. Meaning identity هويّة المعنى 
Implication. involvement اقتضاء 
Isotopie isotopy تشاكل 

L 
 Lexicalisation. Lexicalisation عجممة 
Linguistique 2 Linguistic 2  2لسانيات 
Logico-sémantique. Logical-semantic داللّية -  منطقّية 
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M 
Modèle Sens- Texte  Meaning texte model الّنصّ  –منوال المعنى 
Morphèmes. Morpheme صياغم 
Mot fonctionnel Functional Word كلمة وظيفّية 

N 
Neutralisation sémantique 

contextuelle. 

Contextual semantic 

neutralization 
 تحييد داللّي سياقيّ 

Nœud sémantique dominant. Semantic dominant node عجرة مسيطرة إبالغّيا 
Nominalisation. Nominalisation. إسماء 

O 
Oppositions. Oppositions متضاّدات 
Ordre renversé Reverse order قلب المراتب 

P 
Paraphrase cognitive. Cognitive paraphrase  ّقول شارح عرفاني 
Paraphrase linguistique. Linguistic paraphrase  ّقول شارح لغوي 
Paraphrase.  paraphrase قول شارح 
Partitif partitive  ّتبعيضي 
Permutation Permutation تبديل 
Perspective Perspective منظور 
Phrases noyaux Kernel sentences جمل نواة 
Polysémie polysemy  ّتدال 
Prédicat predicator محمول 
Prémonitions. premonitions إرهاصات 
présupposition Presupposedness اقتضاء 
Primitif sémantique. primitive Semantics  أّولّية داللّية 
Primitif. primitive  ّأّولي 
Probabilité dans le contexte de 

l’habituel. 

Propability in the context of the 

usual 
 احتمال في سياق المألوف

Prosodie prosody  النّبر(عروضيات( 

Q 
Quasi-équivalences 

propositionnelles. 

Propositional quasi-

equivalences 
 تكافؤات قولّية - شبه

R 
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Règle d’équivalence syntaxique 

profonde 

deep-syntactic equivalence rule  قاعدة الّتكافؤ الّتركيبّي العميق

 للعجمات
Règles filtres. Filter rules قواعد مصفاة 
Règles nodo-sagittales. Nodo-sagittal rules األسهم- قواعد العجرات 
Règles triviales. Tribal rules قواعد االبتذال 
Relation appenditive. appenditive relation عالقة إلحاقّية 
Relation attributive.  Attributive relation عالقة وصفّية 
Relation coordinative. Coordinative relation عالقة عطفّية 
Remplacements. remplacement تعويض 
Restrictions Restrictions  إمالءات 
Retrait sémantique. Semantic withdrawal  ّحذف داللي 
Rhème. Rheme. مخبر به 

S 
Schémas de phrases. Sentence diagrams مخّططات الجمل 
Sens communicatif. Communicative meaning  ّمعنى إبالغي 
Sens rhétorique. Rhetoric meaning  ّمعنى بالغي 
Sens situationnel. Situational meaning  ّمعنى وضعيّاتي 
Sortie Out put.  ٌَخْرج 
Sous-classes. subclasses أقسام فرعّية 
Sous-réseau. subnetwork شبكة فرعّية 
Sous-réseaux primaires. Under primary network شبكات فرعّية أّولّية 
Sous-réseaux secondaires. Under secondary network شبكات فرعّية ثانويّة 
Statut grammatical externe External grammatical status. منزلة نحويّة خارجّية 
Structure rhétorique. Rhetoric structure بنية بالغّية 
Structure sémantico-

communicative.  

Semantic communicative 

structure 
 إبالغّية- بنية داللّية

Structure sémantique.  Semantic structure بنية داللّية 
Structure syntaxique 

anaphorique profonde. 

Deep syntactic anaphoric 

structure 
 تركيبّية إحالّية عميقةبنية 

Structure syntaxique 

communicative profonde. 

Deep syntactic communicative 

structure 
 بنية تركيبّية إبالغّية عميقة

Structure syntaxique profonde.  Deep Syntactic structure  بنية تركيبّية عميقة 
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Structure syntaxique 

prosodique profonde. 

Deep syntactic prosodic 

structure 
 بنية تركيبّية تنغيمّية عميقة

Structures périphériques. Peripheral structures بنى حافّة 
Synonymie informationelle. Informational synonymy  ّترادف إبالغي 
Synonymie propositionnelle. Propositional synonymy   قوليّ ترادف 
Synonymie situationelle- 

contextuelle. 

Situational-contextual 

synonymy 
 ترادف وضعيّاتّي سياقيّ 

Synonymie. synonymy ترادف 
Syntagme prédicatif Predicative syntagm  ّمرّكب حملي 
Synthèse.  synthesis تأليف 

T 
Thèmaticité Thematicity خبر 
Thème.  Theme. مخبر عنه 
Topographie des réseaux 

sémantiques. 

Semantic networks topography طبوغرافّية الّشبكات الّداللّية 

Transformation orienté. Oriented transformation تحويل موّجه 
Transformation 

paraphrastique. 

Paraphrastic transformation تحويل قولّي شارح 

Transformation. transformation تحويل 
Transformations 

incrémentielles. 

Incremental transformations تحويالت مضيفة المعنى 

V 
Valeur informationnelle.  Informational value قيمة إبالغّية 

  



 

 

ادر واا  521 

  

  

  

  

   درا اوا  

  

1. ّا اا: 

    :ا  -أ

  دون . المكتبة الّتوفيقيّة. تحقيق أحمد الّسّيد أحمد". شرح كافية ابن الحاجب): "رضّي الّدين محّمد بن الحسن(االستراباذّي

 .تاريخ

  الجمهوريّة  - دمشق. دار الفكر. تحقيق محمود رمضان البوطي". مغني الّطّالب شرح متن إيساغوجي): "أثير الّدين(األبهري

 .م2003- هـ1424. 1ط . الّسوريّة

  دار طّالس للّدراسات والّترجمة والّنشر .تحقيق عّزة حسن". األضداد في كالم العرب): "عبد الواحد بن عليّ (أبو الطّّيب الّلغوّي .

 .م1996. 2ط

  م 2008. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف". التّفسير الميّسر): "حسين رضا محّمد(أبو العال. 

  القاهرة. دار غريب للطّباعة. مكتبة الخانجي. تحقيق محّمد فؤاد سزكين". مجاز القرآن): "معمر بن المثّنى التّيميّ (أبو عبيدة. 

 .م1988

  هـ1411. 1ط. مكتبة الخانجي بالقاهرة. تحقيق هدى قراعة" معاني القرآن): "أبو الحسن سعيد بن مسعدة(األخفش األوسط -

 .م1990

  قّدمت له ووثّقت نصوصه ووضعت فهارسه فائزة " إعراب القرآن): "أبو القاسم إسماعيل بن محّمد بن الفضل القرشي(األصبهاني

 .م1995- هـ1415. فهد الوطنّية بالّرياض مكتبة الملك. المؤيّد

  مكتبة . تحقيق رمضان عبد التّـّواب وصالح الّدين الهادي". اشتقاق األسماء): "أبو سعيد عبد الملك بن قريب(األصمعّي

 .م1994- هـ1415. 2ط . القاهرة. الخانجي

  أبو بكر محّمد بن القاسم(األنباري:( 

  .م1992- هـ1412. 1ط. مؤّسسة الّرسالة. قيق حاتم صالح الّضامنتح". الّزاهر في معاني كلمات النّاس"- 

  .م1971- هـ1390. دمشق. تحقيق محيي الّدين عبد الّرحمان رمضان". إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب الّله عّز وجلّ "- 

- هـ1400. ة العاّمة للكتابالهيئة المصريّ . مراجعة مصطفى الّسّقا. تحقيق طه عبد الحميد طه". البيان في غريب إعراب القرآن"- 

  .م1980
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  .م1993- هـ1414. بيروت- صيدا. المكتبة العصريّة. تحقيق محّمد محيى الّدين عبد الحميد". اإلنصاف في مسائل الخالف"- 

  .م1957- هـ1377. مطبعة الجامعة الّسوريّة. تحقيق سعيد األفغاني". اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلّة في أصول الّنحو"- 

وزارة األوقاف والّشؤون . مراجعة فيصل الحفيان. تحقيق محّمد راضي محّمد مدكور ووائل محمود سعد عبد الباري". أسرار العربّية"- 

 .م2015- هـ1436. جامعة الّدول العربّية. معهد المخطوطات العربيّة. الكويت. اإلسالمّية

  أبو حيّان محّمد بن يوسف(األندلسّي:( 

. لبنان- بيروت. دار الكتب العلمّية. دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلّي محّمد معّوض". حيطتفسير البحر الم"- 

  .م1993 - هـ1413. 1ط

. 1ط. القاهرة. مكتبة الخانجي. مراجعة رمضان عبد التّـّواب. تحقيق رجب عثمان محّمد". ارتشاف الّضرب من لسان العرب"- 

  .م1998- هـ1418

  و زيد سعيد بن أوسأب(األنصارّي:( 

  .م1911. بيروت. المطبعة الكاثوليكّية لآلباء اليسوعّيين. نشر األب لويس شيخو اليسوعيّ ". كتاب الهمز"- 

 . م1981- هـ1401. 1ط . دار الّشروق. تحقيق محّمد عبد القادر أحمد". الّنوادر في الّلغة"- 

  سوريّة. مطبوعات مجمع الّلغة العربّية بدمشق. تحقيق عّزة حسن". ادركتاب الّنو ): "أبو مسحل عبد الوّهاب بن حريش(األعرابّي .

 .م1961- هـ1380

  تلمسان . جامعة أبي بكر بلقايد". دراسة لسانّية صوريّة للوحدات الّلسانّية الّدالّة ضمير المتكّلم أنموذجا). "رضا(بابا أحمد– 

 .م2006 - م2005. في الّلسانيات الّتطبيقّية الماجستير مذّكرة لنيل شهادة. قسم اللغة العربّية وآدابها. الجزائر

  م1992- هـ1413. 1ط . دار الكتب العلمّية". المعجم المفّصل في الّنحو العربيّ ): "عزيزة فّوال(بابستي. 

  م2002- هـ1423. 1ط. عّمان، األردنّ - دار األعالم".الياقوت والمرجان في إعراب القرآن):"محّمد نوري بن محّمد(بارتجي. 

  دار . تحقيق عّزام عمر الّشجراوي". شرح القواعد البصراويّة في الّنحو): "علّي بن خليل بن أحمد بن سالم عالء الّدين(البصروي

 . م2000- هـ1421. 1ط. مؤّسسة الّرسالة. البشير

  دار إحياء ". م والّسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظي): "أبو الفضل شهاب الّدين الّسّيد محمود األلوسي(البغدادي

 .دون تاريخ. بيروت. الّتراث العربيّ 

  دون . القاهرة. دار الكتاب اإلسالميّ ". نظم الّدرر في تناسب اآليات والّسور): "برهان الّدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر(البقاعي

 .تاريخ

  3ط . تونس. مؤّسسات عبد الكريم بن عبد اللّه". ثالّتصريف العربّي من خالل علم األصوات الحدي): "الطّّيب(البّكوش .

 .م1992

  دون تاريخ. لبنان- بيروت. دار إحياء الّتراث العربيّ " آالء الّرحمان في تفسير القرآن): "محّمد جواد(البالغّي الّنجفّي. 

  1ط. بغداد. الّشؤون الثّقافّية العاّمةدار . تحقيق عبد الجبّار جعفر القّزاز". شرح الفصيح في الّلغة): "أبو منصور(ابن الجبان .

 .م1991

  تحقيق ". في علم الّنحو والّشافية في علمي الّتصريف والخطّ  الكافية): "جمال الّدين عثمان بن عمر بن أبي بكر(ابن الحاجب

 .م2010- هـ1431. القاهرة. مكتبة اآلداب. صالح عبد العظيم الّشاعر

  م1972- هـ1392. دمشق. تحقيق علّي حيدر". المرتجل): "بن أحمدأبو محّمد عبد الّله (ابن الخّشاب. 

  3ط . بيروت. مؤّسسة الّرسالة. تحقيق عبد الحسين الفتلي". األصول في الّنحو): "أبو بكر محّمد بن سهل(ابن الّسّراج .
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 .م1996- هـ1417

  دون تاريخ. تعليق يحيى مراد". كتاب األلفاظ): "أبو منصور محّمد بن سهل(ابن المرزبان. 

  م1929. القاهرة. مطبعة االستقامة". الفهرست): "محّمد بن إسحاق(ابن الّنديم. 

  أبو الفتح عثمان بن عبد اللّه(ابن جّني:( 

دون . 1ط. مصر. مطبعة شركة الّتمّدن الّصناعّية بالقربّية. تحقيق محّمد سعيد بن مصطفى النّـّعاس الحمويّ ". الّتصريف الملوكي"- 

  .تاريخ

  .م1985- هـ1405. 2ط. مكتبة الّنهضة العربّية. عالم الكتاب. تحقيق حامد المؤمن". لّلمع في العربّيةا"- 

. 1ط. دار الهجرة للطّباعة والّنشر والّتوزيع. تحقيق مروان العطّية وشيخ الّراشد". المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة"- 

  .م1988- هـ1408

تحقيق علّي الّنجدي ناصف وعبد الحليم الّنّجار وعبد الفتّاح إسماعيل ". لقراءات واإليضاح عنهاالمحتسب في تبيين وجوه شواّذ ا"- 

  .هـ1386. القاهرة. الجمهوريّة العربّية المّتحدة. المجلس األعلى للّشؤون اإلسالميّة. لجنة إحياء الّتراث اإلسالميّ . شلبي

  .م1993- هـ1413. 2ط. دمشق. دار القلم. تحقيق حسن هنداوي". سّر صناعة اإلعراب"- 

  .م1999. 4ط. الهيئة المصريّة العاّمة للكتاب. تحقيق محّمد علّي الّنّجار". الخصائص"- 

. 1ط. سوريّة- دمشق. دار الفكر. لبنان- بيروت. دار الفكر المعاصر. تحقيق مازن المبارك". األلفاظ المهموزة وعقود الهمز"- 

  .م1988- هـ1409

تحقيق أحمد ناجي القيسي وخديجة عبد الّرزّاق الحديثي وأحمد ". عار هذيل مّما أغفله أبو سعيد الّسّكريّ الّتمام في تفسير أش"- 

  . م1962- هـ1381. 1ط. بغداد. مطبعة العاني. مراجعة مصطفى جواد. مقلوب

- هـ1373. 1ط . القديمإدارة إحياء الّتراث . وزارة المعارف العموميّة. تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الّله أمين" المنصف"- 

  .م1954

  أبو عبد الّله الحسين بن أحمد(ابن خالويه:( 

  .م1992- هـ1413. 1ط. القاهرة. مكتبة الخانجي. تحقيق عبد الّرحمان بن سليمان العثيمين". إعراب القراءات الّسبع وعللها"- 

  .م1991- هـ1411. لبنان- بيروت. المكتبة الثّقافيّة". إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم"- 

  .م1984- هـ1404. 1ط. المدينة المنّورة. كلّية الّتربية. تحقيق حسين محّمد شرف" كتاب الّريح"- 

  .م1989- هـ1409. 2ط. مؤّسسة الّرسالة. تحقيق محمود جاسم الّدرويش" أسماء األسد"- 

 عبد الّله بن جعفر بن المرزبان الفارسي( ابن درستويه:( 

وزارة . المجلس األعلى للّشؤون اإلسالمّية. مراجعة رمضان عبد التّـّواب. تحقيق محّمد بدوي المختون" تصحيح الفصيح وشرحه"- 

  .م1998- هـ1419. مصر. القاهرة. األوقاف

- هـ1397. 1ط. الكويت. مؤّسسة دار الكتب الثّقافيّة. تحقيق إبراهيم الّسامّرائّي وعبد الحسين الفتلي". كتاب الكتّاب"- 

 .م1977

 هـ1411. 1ط. بيروت. دار الجيل. تحقيق عبد الّسالم محّمد هارون". االشتقاق): "أبو بكر محّمد بن الحسن(د ابن دري -

 .م1991

  أبو الوليد(ابن رشد:( 

  .م2010- هـ1421. 1ط. دار الّصحوة للّنشر والّتوزيع. تحقيق منصور علّي عبد الّسميع". الّضرورّي في الّنحو"- 
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الهيئة المصريّة العاّمة . مراجعة تشارلس بثروب وأحمد عبد المجيد هريدي. قيق محمود قاسمتح". تلخيص كتاب القياس" - 

 .م1983. للكتاب

  المجمع الّتونسّي للعلوم واآلداب والفنون بيت . تحقيق محّمد المختار العبيدي". الغريب المصّنف): "أبو عبيد القاسم(ابن سّالم

 .م1996- هـ1416. 2ط. القاهرة. دار مصر للطّباعة. ونست. دار سحنون للّنشر والّتوزيع. الحكمة

  منشورات مكتبة آية الّله العظمى المرعشي الّنجفيّ ". في المنطق منطق المشرقيّين والقصيدة المزدوجة): "أبو عليّ (ابن سينا .

 .م2012- هـ1405. 2ط . إيران- قم. مطبعة الوالية

  م1984. الّدار الّتونسّية للّنشر". والّتنويرتفسير الّتحرير ): "محّمد الطّاهر(ابن عاشور. 

  1ط - بيروت- دار الكتب العلمية. تحقيق جالل األسيوطي" تفسير ابن عرفة): "أبو عبد اهللا محّمدبن محّمد(ابن عرفة الورغمي .

 .م2008

  دار الكتب . بديع يعقوب إشراف إميل. تحقيق فّواز الّشّعار". شرح جمل الّزّجاجيّ ): "أبو الحسن علّي بن مؤمن(ابن عصفور

 .م1998- هـ1419. 1ط. لبنان- بيروت. العلميّة

  بيروت- صيدا. المكتبة العصريّة. تحقيق محّمد محي الّدين عبد الحميد". شرح ابن عقيل): "بهاء الّدين عبد الّله(ابن عقيل .

 .م1995- هـ1415

  أبو الحسين أحمد(ابن فارس:( 

. 1ط. لبنان- بيروت. مكتبة المعارف. تحقيق عمر فاروق الطّبّاع". مسائلها وسنن العربفي كالمهاالّصاحبي في فقه الّلغة العربّية و "- 

  .م1993- هـ1414

  .م1970- هـ1390. 1ط. الجمهوريّة العراقّية. بغداد. مطبعة المعارف. تحقيق هالل ناجي". متخّير األلفاظ"- 

 .م1947- هـ1366. بغداد. مكتبة المثّنى. صرم. مكتبة الخانجي. تحقيق كمال مصطفى". اإلتباع والمجاوزة"- 

  الجمهوريّة العربّية . منشورات وزارة الثّقافة. تحقيق محّمد جاسم الحميدي" كتاب الجراثيم): "عبد الّله بن مسلم(ابن قتيبة

 .م1997. دمشق. الّسوريّة

  مصطفى الّسّيد محّمد ومحّمد الّسّيد رشاد ومحّمد تحقيق ". تفسير القرآن العظيم): "عماد الّدين أبو الفداء إسماعيل(ابن كثير

 .م2000. 1ط. مؤّسسة قرطبة ومكتبة أوالد الّشيخ للّتراث. فضل العجماوي وعلي أحمد عبد الباقي وحسن عبّاس قطب

  والّتوزيع دار الفكر للطّباعة والّنشر. تحقيق أحمد حسن حامد". أسرار الّنحو): "شمس الّدين أحمد بن سليمان(ابن كمال باشا .

 .م2002- هـ1422. 2ط

  مجّلة المورد. تحقيق عبد الحسين الفتلي وهاشم طه شالش". الموفّقي في الّنحو): "أبو الحسن محّمد بن أحمد(ابن كيسان .

 .م1975- هـ1395. الجمهوريّة الّتونسيّة. بغداد. 2العدد . 4المجّلد 

  حقيق عبد الّله علّي الكبير ومحّمد أحمد حسب الّله وهاشم محّمد ت". لسان العرب). "أبو الفضل جمال الّدين(ابن منظور

 .قرص مدمج. الّشاذلي

  أبو محّمد جمال الّدين بن عبد الّله بن يوسف األنصاريّ (ابن هشام:( 

  .م1980- هـ1400. القاهرة. مكتبة الخانجي. تحقيق أحمد محمود الهرميل". الجامع الّصغير في الّنحو"- 

  .م1997- هـ1417. 2ط . بيروت. دار الجيل. تحقيق حنّا الفاخوري". كتب األعاريب  مغني اللّبيب عن"- 

  .م1988- هـ1409. بيروت- صيدا. المكتبة العصريّة. تحقيق محّمد محي الّدين عبد الحميد". شرح قطر الّندى وبّل الصدى"- 

- هـ1419. بيروت- صيدا. المكتبة العصريّة. تحقيق محّمد محي الّدين عبد الحميد". شرح شذور الّذهب في معرفة كالم العرب"- 
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 .م1998

  لبنان- بيروت. دار الكتب العلميّة. تحقيق إميل بديع يعقوب". شرح المفّصل): "موّفق الّدين أبو البقاء يعيش بن عليّ (ابن يعيش .

 .م2001- هـ1422. 1ط

  دار الكتب . تحقيق عبد الحميد هنداوي". ومشرح تلخيص مفتاح العل: المطّول): "سعد الّدين بن مسعود بن عمر(التّفتازاني

 .م2001- هـ1422. 1ط. لبنان- بيروت. العلميّة

  جزءان. 1996. 1ط . مكتبة لبنان ناشرون. تحقيق علي دحروج". كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم): "محّمد عليّ (الّتهانوي. 

  جمع وتعليق الّشيخ علي محّمد ". حسان في تفسير القرآنالجواهر ال): "عبد الّرحمان بن محّمد بن مخلوف أبو زيد(الثّعالبي

 .م1997. 1ط. لبنان- بيروت. دار إحياء الّتراث العربّي ومؤّسسة التّاريخ العربيّ . معّوض والّشيخ عادل أحمد عبد الموجود

  أبو منصور عبد الملك بن محّمد بن إسماعيل النّيسابوريّ (الثّعالبي:( 

  .م1998. دار قباء للطّباعة والّنشر والّتوزيع. ق عائشة حسين فريدتحقي". الكناية والّتعريض"- 

  .م1901- هـ1319. اإلسكندريّة. المطبعة الّتجاريّة. تحقيق أحمد أبو عليّ " المنتحل"- 

 .م1994- هـ1414. 1ط. لبنان- بيروت. دار الكتب العلميّة. تحقيق جمال طلبة". فقه الّلغة"- 

  مطبعة الناصرية التجارية، . جمع وتحقيق شاكر سبع نتيش األسدي" معاني القرآن" ):ن يحيىأبو العبّاس أحمد ب(ثعلب الكوفي

 .م2010- هـ1430. 1ط. العراق

  م2000. 1ط. لبنان –بيروت . دار الكتب العلميّة". الّتعريفات): "الّشريف(الجرجاني. 

  عبد القاهر(الجرجاني :( 

. دار الفكر ناشرون وموزّعون. وتحقيق طلعت صالح الفرحات ومحّمد أديب شكوردراسة " درج الدرر في تفسير القرآن العظيم"- 

  .م2009- هـ1430. 1ط. عّمان. األردنّ 

سلسلة كتب الّتراث . الجمهوريّة العراقّية. دار الّرشيد للّنشر. تحقيق كاظم بحر المرجان". كتاب المقتصد في شرح اإليضاح" - 

  .م1982. 1ط. 115

  .م1983- هـ1403. 3ط. لبنان- بيروت. دار المسيرة للّصحافة والطّباعة والّنشر. ريتر ،ه: تحقيق". ةكتاب أسرار البالغ"- 

. دار المعرفة. تعليق محّمد رشيد رضا. تحقيق محّمد عبده ومحّمد محمود الّتركزي الّشنقيطيّ  ".دالئل اإلعجاز في علم المعاني"- 

  .م1994- هـ1415. 1ط. لبنان- بيروت

 .دون تاريخ. القاهرة. مكتبة الخانجي. قراءة وتعليق أبي فهر محمود محّمد شاكر" دالئل اإلعجاز"- 

  مكتبة مشكاة اإلسالميّة". أيسر الّتفاسير لكالم العلّي الكبير): "أبو بكر(الجزائرّي .http //www.almeshkat.net 

  الّنجف . مطبعة اآلداب. آية الّله الحكيم العاّمةمكتبة ". تقريب الّتهذيب في علم المنطق): "محّمد الّتقّي الحسينيّ (الجاللي

 .م1980- هـ1400. 2ط. األشرف

  3ط. المكتب اإلسالميّ ". زاد المسير في علم الّتفسير): "أبو الفرج جمال الّدين عبد الّرحمان بن علّي بن محّمد(الجوزي .

 .م1984

  دار عّمار للّنشر والّتوزيع. تحقيق يحيى عبد الّرؤوف جبر". معانياتّفاق المباني وافتراق ال): "سليمان بن بنين(الّدقيقي الّنحوّي .

 .م1985. 1ط . األردن. عّمان

  م1981- هـ1401. 1ط. دار الفكر للطّباعة والّنشر والّتوزيع". مفاتيح الغيب): "محّمد فخر الّدين بن ضياء الّدين عمر(الّرازي. 

  دار الوفاء . تحقيق فتح الّله صالح علّي المصري". لمترادفة المتقاربة المعنىاأللفاظ ا): "أبو الحسن علّي بن عيسى(الّرّماني
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 .م1987- هـ1407. 1ط . مصر. المنصورة. للطّباعة والّنشر والّتوزيع

  عالم . تحقيق طارق الجنابي". في اختالف نحاة الكوفة والبصرة ائتالف الّنصرة): " عبد الّلطيف بن أبي بكر الّشرجي(الّزبيدي

 .م1987- هـ1407. 1ط . مكتبة الّنهضة العربيّة/ بالكت

  أبو إسحاق إبراهيم بن الّسريّ (الّزّجاج:( 

  .م1988 - هـ1408. 1ط. عالم الكتاب. شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبي". معاني القرآن وإعرابه"- 

 .م1995- هـ1415. ةمكتبة الثّقافة الّدينيّ . تحقيق رمضان عبد التّـّواب وصبيح الّتميمي". فعلت وأفعلت"- 

  م1979- هـ1399. 3ط . دار الّنفائس. تحقيق مازن المبارك". اإليضاح في علل الّنحو): "أبو القاسم(الّزّجاجّي. 

  القاهرة. مكتبة دار التراث.تحقبق محّمد أبو الفضل إبراهيم" .البرهان في علوم القرآن): "بدر الّدين محّمد بن عبد اهللا(الّزركشي .

 .م1984- هـ1404. 3ط

  أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر(الّزمخشرّي الخوارزمّي:( 

دار المعرفة . اعتنى به وخّرج أحاديثه وعّلق عليه خليل مأمون شيحا" الكّشاف عن حقائق التّنزيل وعيون األقاويل في وجوه التّأويل"- 

  .م2009 - هـ1430. 3ط .بيروت

مكتبة . تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلّي محّمد معّوض". األقاويل في وجوه التّأويلالكّشاف عن حقائق التّنزيل وعيون "- 

  .م1998- هـ1418. 1ط. العبيكان

  .هـ1417. جامعة أّم القرى. تحقيق إبراهيم بن عبد الّله بن جمهور الغامدي" شرح الفصيح"- 

  . م1973. الجمهوريّة العراقيّة. بغداد. أسعدمطبعة . تحقيق بهيجة باقر الحسني". المحاجاة بالمسائل الّنحويّة"- 

 .م1999- هـ1420. 1ط . تحقيق سامي بن حمد المنصور". األنموذج في الّنحو"- 

  هـ1416. 1ط . دار قتيبة.تحقيق محّمد أديب عبد الواحد جمران". غريب القرآن): "أبو بكر محّمد بن عزيز(الّسجستانّي -

 .م1995

  هـ1408. 1ط. األردن. الزرقاء. مكتبة المنار. تحقيق إبراهيم الّسامّرائيّ ". كتاب الّتذكير والتّأنيث"): أبو حاتم(الّسجستانّي -

 .م1988

  دار الوفاء . جمع وتوثيق ودراسة محّمد عطا يوسف" تفسير الّسّدي الكبير" ):أبو مّحمد إسماعيل عبد الّرحمان(الّسّدي الكبير

 .م1993- هـ1414. 1ط. المنصورة_للطباعة والنشر والتوزيع 

  دار . تحقيق عبد الّرحمان بن معّال الّلويحق" تيسير الكريم الّرحمان في تفسير كالم المنّان" ):عبد الّرحمان بن ناصر(الّسعدي

 .م2002- هـ1422. 2ط. السالم للنشر والتوزيع الرياض

  دار . عادل أحمد عبد الموجود وعلّي محّمد معّوضتحقيق ". نتائج الفكر): "أبو القاسم عبد الّرحمان بن عبد الّله(الّسهيلي

 .م1992- هـ1412. 1ط. لبنان- بيروت. الكتب العلمّية

  مكتبة . بيروت. دار الكتب العلمّية. تحقيق عبد الّسالم محّمد هارون". الكتاب): "أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبويه

 .م1988- هـ1408. 3ط. القاهرة. الخانجي

  الهيئة المصريّة العاّمة للكتاب. حّققه وعّلق عليه الدّكتور رمضان عبد التّـّواب". شرح كتاب سيبويه): "سعيد أبو(الّسيرافي .

 .م1990

  أبو الفضل عبد الّرحمان بن أبي بكر الخضرّي جالل الّدين(الّسيوطّي:( 

  . تاريخدون . دار الفكر للطّباعة والّنشر والّتوزيع". المزهر في علوم الّلغة وأنواعها"- 
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  .م2006- هـ1426. بيروت- صيدا. المكتبة العصريّة. تحقيق محّمد عبد القادر الفاضلي". األشباه والّنظائر في الّنحو"- 

- هـ1418. 1ط . لبنان- بيروت. دار الكتب العلمّية. تحقيق أحمد شمس الّدين". همع الهوامع في شرح جمع الجوامع"- 

  .م1998

. الّسعوديّة. إصدار وزارة الّشؤون اإلسالمّية واألوقاف والّدعوة واإلرشاد. ق محّمد أبو الفضل إبراهيمتحقي" اإلتقان في علوم القرآن"- 

  .دون تاريخ

  .م2006- هـ1426. دار المعرفة الجامعّية. تحقيق محمود سليمان ياقوت". اإلقتراح في علم أصول الّنحو"- 

 . م2006- هـ1427. 2ط . دار البيروني. تحقيق عبد الحكيم عطّية" اإلقتراح في أصول الّنحو"- 

  المركز الوطنّي للّترجة. ترجمة عبد القادر المهيري وحّمادي صّمود". معجم تحليل الخطاب): "دومينيك(ومنغنو ) باتريك(شارودو .

 .م2008. دار سيناترا. تونس

  محّمد المختار الجكنيمحّمد األمين بن (الّشنقيطي:( 

 - هـ1465.  1ط. دار علم الفوائد للنشر والتوزيع. إشراف بكر بن عبد اهللا بو زيد". أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"- 

 .م1994

بوّي، دار الفضيلة، السعودية ودار الهدى الن. إعداد سّيد محّمد ساداتي الّشنقيطي" تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان" - 

 .م2005- هـ1426. 1ط.مصر

 قّدم له كريم راجح، عبد الرزّاق الحلبي، مصطفى سعيد الخّن وأسامة الّرفاعي". الجامع إلعراب جمل القرآن): "أيمن( الّشّوا .

 .م2000- هـ1421. 1ط. بيروت. دار الفيحاء - دمشق. مكتبة الغزالي

  المطبعة ". حاشية شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي): "ينمحّمد بن مصلح الّدين مصطفى القوجي محي الدّ (شيخ زاده

 .م1991- هـ1411. تركيا- استانبول. مكتبة الحقيقة. العثمانيّة

  دون تاريخ. قم. إيران. إنتشارات بيالر" تفسير القرآن الكريم):"محّمد بن إبراهيم صدر الّدين(الّشيرازّي. 

  3ط. بيروت لبنان. مؤّسسة اإليمان. بيروت- دمشق. دار الّرشيد". فه وبيانهالجدول في إعراب القرآن وصر ): "محمود(صافي .

 .م1995- هـ1416

  م1993. 1ط. دار الفكر للّنشر والّتوزيع". اإلعراب المفّصل لكتاب اهللا المرّتل): "عبد الواحد(صالح بهجت. 

  منشورات كلية الّدعوة اإلسالمّية ولجنة . ينتحقيق موسى زن" المجيد في إعراب القرآن المجيد):"إبراهيم محمد(الّصفاقسّي

 .م1992- ر.و1401. 1ط. طرابلس_الحفاظ على الّتراث اإلسالمّي 

  مؤّسسة . دار الفرقان. تحقيق محّمد شكور بن محمود الحاجي أمرير". كتاب األوائل): "أبو القاسم سليمان بن أحمد(الطّبرانّي

 . م1983- هـ1403. 1ط. الّرسالة

  هجر للطّباعة . تحقيق عبد الّله بن عبد المحسن الّتركيّ ". جامع البيان عن تأويل آي القرآن): "و جعفر محّمد بن جريرأب(الطّبرّي

 .م2001- هـ1422. 1ط. القاهرة. والّنشر والّتوزيع واإلعالن

  1ط. لبنان- روتبي. منشورات مؤّسسة األعلمّي للمطبوعات". تجريد المنطق): "نصير الّدين محّمد بن الحسن(الّطوسي .

 .م1988- هـ1408

  م1983. 1ط . بيروت. دار الطّليعة للطّباعة والّنشر". المنطق والّنحو الّصوريّ ): "طه(عبد الّرحمان. 

  م1947- هـ1366. 2ط. مصر- القاهرة. دار المنار. تأليف محّمد رشيد رضا". تفسير القرآن الحكيم): "محّمد(عبده. 

  الكويت. منشورات مركز المخطوطات والّتراث والوثائق. تحقيق ماجد الّذهبي". أسماء بقايا األشياء): "أبو هالل(العسكرّي .
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 .م1993- هـ1414

  م2000- هـ1420. تحقيق محمود محمود الّسّيد الّدريني". أصول في العربّية): "أبو البقاء(العكبري. 

  مكتبة الرياض . تحقيق عبد القادر عطا" إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل الّسليم) : "أبو السعود بن محّمد(العمادي الحنفّي
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اس ا 540 

4. اّا ا 

 أ ّرح" أّل اا"  ّاا ّج اإم ة وأما ّا.  
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