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المل ّخص

إ ّن األس اااليب النحویّا اة يف اللغ ااة العربيّا اة ت اافق ون اام أدِّد ااة متع ااددة ،ندنه ااا یا افق مف اارداً ایتغا ا ََت ع اال ا ا لو وبنيت ااو
األساسية ،ومنها یفق متع ّدداً یشتدل علی أطراف كثَتة يف بنيتاو الًتكيبيّاة كالبنياة اإلدشااييَة ،واخلبیَاة ،واإلدشااييّة يف
ادلفهوم اخلبي وع سو ،وادلت ّررة ،وزلذوف األجااا  ،والفعليّاة ،واإلمسيّاة .یتنااو ىاذا البحاد دراساة البنياة النحویّاة
يف قصة «الندور يف اليوم العا ر» لاكریا تامر دراسة ضلویّة داليّة إحصاييّة .والّذي یهدنا يف ىذا البحد ىو دراسة
القضایا النحویة وبعض أبوابو استجال ادلعاين النحویة والبالغية ،ودتييا طرايم التعبَت بعضها عل بعض ،واإلىتدا
مبعاين النحو يف أسااليب ال االم وذلاخ لاال ادلانهو الو اف ا التحليلا يف دراساة األسااليب النحویاة يف النداوذج
ادلختااار .تااد ا دتااايو البحااد علای أ َن أكثاار أساااليب ااسااتفهام ادلسااتعدلة يف القصااة لرجاات عاال معناىااا األ االية
واستعدلت يف ادلعنی البالغ  ،كدا و لنا إلی أ َن اجلدلة الفعلياة كادات أكثار تاواتراً مال اجلدلاة اامسياة؛ حياد بلا
عدد اجلدل الفعلياة إلای (ٕٗٔ) رتلاة ،واجلدال اإلمسياة إلای ( )ٖٜرتلاة نحساب؛ نان َن إرتفااع دسابة اجلدال الفعليّاة
یوح بایادة النشاط ونعالية احلركة بُت أجاا القصة.

القصة؛ الندور يف اليوم العا ر؛ زكریا تامر.
الكلمات الرئيسة :األسلوبية؛ األساليب النحویّة؛ ّ

 الکاتب ادلسؤو

motaghizadeh@modares.ac.ir
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 .1المقدمة
اوي ،ونطناوا إلاای أ ّن «النحااو» مل
قاد أدرك النحویاّاون والبالغيّااون ا قااددیاً وحاادیثاً ا ناعليّااة ادلعناای النح ّ
ی اال زلصااوراً يف داياارة الصاواب واخلطااف ،وإّّنااا یتجاااوز ذلااخ إلای اخلااوض يف أسارار الًتاكياب وناام مااا
اذوقاً لًتاكيباو،
یقتضيو ادلعنی الّذي یرید أن یعاب عناو األدیاب؛ ّ
نوساعوا دايارة النحاو ًثااً يف معادياو ،وت ّ
وبياداً ألسرار حسنها واستقامتها ،وألقوا الضو علی الوظايف النحویّة وآثارىا الداليّة يف األسااليب.
عدا
بالنص ی شف لنا عل كثَت مل ادلعاين والداات الّيت دیتل هبا ّ
وإتّصا النحو ّ
النص ،وكذلخ ّ
یال اار ب ااو النح ااو الع اارن م اال إم اديّ اات تعبَتیّاة ىايل ااة تتا ايح لألدی اب التص ا ّارف يف األس اااليب ،ودتا ا ّده
بالًتاكيب ادلختلفة الّيت تتّسم مع غایاتو ،وتتّفم مع رؤیتو الفنيّة ،مل مثّ كان النحاو جاا اً أساسايّا مال
ذكا األدیب وقدرتو علی اإلبداع ،بل أ بح النحاو س ّار اناعة اإلباداع ،أو ىاو الّاذي یسااعد اللغاة
كل الصاعاب و اوا إلای عدليّاة اإلباداع ذاااا (إمساعيال ،د.ت11 :و .)11إذا أراد الباحاد
علی ختطّ ّ
القص ااة ،نالب ا ّد ل ااو أن ینتب ااو للق ا ّاوة والطاق ااة
اللغ ااوي أن یتح ا ّدث ع اال اجلداليّ اة البنيویّاة أو الداليّ اة يف ّ
كل كلدة بنيت علی الصياغات الصرنيّة مثّ ظهرت حسب األحوا وادلقامات يف
التعبَتیّة ال امنة يف ّ
تراكيب عبارات ورتل ودصوص ألرجت الصياغات إلی حيویّة ابالغيّة موحية مؤثّرة يف ادلتل ّقا  ،لقاد
اجتهاات الدراسااات اللغویااة للوقااوف علا الاادرس اللغااوي ،وظاواىره بشا ل رلااأ ورلاارد؛ أي مبعااا عاال
ربااال عالقااات الاانص مبااؤداه ومضااامينو ،إا مااا أُ ااَت إليااو عنااد البالغيااُت ماال الوقااوف عل ا التقااد
والتاافلَت ،والو اال والفصاال .ومااع أ ّن عبااد القاااىر اجلرجاااين قااد نااتح الطریاام أمااام الدارسااُت لتجاااوز
النِّاارة اجلاييااة للاانص ،ووضااع ذلاام منهجيااة واضااحة للتعاماال مااع الاانص بنِّاارة لغویااة مت املااة ،إا أ ّن
الدراسااات الاايت أنااادت منااو قااد حصاارت ذااااا يف دطااا ضاايم ،واجتهاات إا اإلط ارا عل ا مااا قدمااو
اجلرجاااين دون اسااتيعابو وجتاااوزه ،وماال یقااف عل ا بعااض اإل ااارات عنااد اجلرجاااين ااده یتجااو للاانص
بنِّرة لغویة وبالغية املة؛ نها ىو یشَت "إا أ ّن الشعر ا یسند إا الشاعر ل ودو ت لم بو ،ودطام
كلداتااو ،باال ماال جهااة مااا اانع ماال ادلعاااين ،وألاابا ادلفااردات حلااة ماال تلااخ ادلعاااين ،وىااذا مااا دیيااا
الشاااعر عاال ال اراوي (جرجااادی .)199 :1791 ،النحااو العاارن كااان يف مقدمااة العلااوم الّاايت أعتااٍت هب ااا،
حي اد كاداات الغای اة منهااا ايادة القاارآن وحفِّااو ماال وقااوع اللحاال والتحری اف يف قرا تااو .یتناااو ىااذا
قصة الندور يف اليوم العا ر لاكریا تامر دراسة ضلویّة داليّة إحصااييّة.
البحد دراسة البنية النحویّة يف ّ
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إ ّن الّااذي یرم ای إلي او ىااذا البحااد يف النحااو وبعااض موضااوعاتو وأبوابااو ،ىااو اسااتجال معاااين النحااو
والبالغة ،ودتييا طرايم التعبَت بعضها عل بعض ،واإلىتدا مبعاين النحو يف أساليب ال االم ،ومراتبهاا
ماال الدقّااة واإل ااابة ،والتالنهااا يف اا ااز واإلسااهاب ،ويف الوضااوح واإلهبااام .نالبحااد ىااذا زلاولااة
متواضاعة حااو أنااادُت النحاو العاارن ،إذ حاولنااا ماال لالذلاا ال شااف عاال كثاَت ماال التعباَتات النحویاّة
الّاايت اخیتلااف بعضااها عاال بعااض ّإا ألجاال إضاافا معن ای جدی اد .وااادف ىااذه الدراسااة إا زلاولااة
قصة «الندور يف اليوم العا ر» لاكریا تامر ،ذلخ
ال شف عل الطبيعة الًتكيبية لألساليب النحویة يف ّ
ونم ما ورد مل آرا العلدا ادلفسریل ،وأىل البالغة ،والنحاة ادلشهوریل.
 .2أسئلة البحث
حیاو البحد اإلجابة عل السؤالُت:
األو  :ما ى عالقة البنية النحویّة بوظيفة يف أعدا زكریا تامر؟
ّ
قصة زكریا تامر؟
الثاين :ما ى الرموز والداات الّيت حتدلها البنية النحویّة يف ّ
 .3الدراسات السابقة
القص ااة دراس ااة تعتن اای بالس اايا والًتكي ااب وأدواع ااو
قَالّ اات الدراس ااات الّ اايت درس اات البني ااة النحویّااة يف ّ
ادلختلفااة .مثّ إ ّن معِّاام الدراسااات الّاايت تناولاات موضااوع البنيااة النحویّااة إقتصاارت علاای ااو البالغااة
أىم ىذه البحوث:
والقرآن ال ر  .ونيدا یل إ ارة إلی ّ
أ) دراساة معنوداة ب ا ا «بنياة األسااليب النحویاة يف األدا القارآين (دراساة و افيّة حتليليّاة يف القارآن ال ار وقرا اتاو)»
تطرقات إلای البنياة األسالوبية ،واألسالوب القارآين ،والفار باُت القارآن
لااعبد ا زلداد للاف القرارعاةّ ،
واألدا القرآين ،واحلدید عل طبيعة الو ف والتحليل.
ب) دراسااة معنودااة ب ا «اجلداليااات البنویاّاة والداليّااة يف القاارآن ال اار » لااعلی رضااا زلدااد رضااایی،
عاجلت حتدیّات تررتاة القارآن ال ار مال اللغاة العربياة إلای اللغاة الفارسايّة لاال ادلساتویات الصاوتيّة،
والنحویّة ،والصرنيّة يف ضو آرا السيدياييُّت الّذیل ینِّرون إلی اللغة كنِّام مل األدِّدة العالميّة.
ج) دراساة معنوداة ب ا «البناا اللغاوي يف سااورق البقارة والشاعرا دراسااة موازداة» لاادنی زلدااد عاارف عابااد
سخرت دفسها خلدمة ىذه النصوص ادلق ّدسة.
تطرقت إلی األساليب العلديّة وادلناىو اللغویّة الّيت ّ
وى ّ
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 .4التعاريف
 .4-1األسلوبية لغةً واصطالحاً
لغـةً :قااا اااحب اللسااان« :یقااا للسااطر ماال النخياال أساالوب وكا اال طریاام شلتااد نهااو أساالوب ،قااا

واألسلوب الطریم والوجو ،وادلاذىب ،یقاا أداتم يف أسالوب ساو  ،و داع أسااليب واألسالوب الطيام
تفلذ نيو ،واألسلوب الفال ،یقاا ألاذ ناالن أسااليب مال القاو أي :أناادُت مناو وإن أدفاو ألسالوب
إذا كااان مت اباً .ناألساالوب ماال زاویااة ىااذا الطاارح لفا اسااتعدل يف غااَت مااا وضااع لااو أ االً ماال قبياال
اجمل اااز نادتق اال مفهوم او ع اال ادل اادلو ادل ااادي ال ااذي ی اوازي «س ااطر النخي اال» أو «الطری ام» إل اای معن اااه
ادلعنا ااوي ادلتعلا اام بفسا اااليب القا ااو وأنادينا ااو» (ابا اال منِّا ااور .)ٔٚٛ :ٜٜٔٗ ،وجا ااا يف أسا اااس البالغا ااة:
«سل ت أسلوب نالن :طریقو ،وكالمو علی أساليب حسانة ،ویقاا للدت اب :أدفاو يف أسالوب :إذا
مل یلتف دینة وا یسرة» (الاسلشري :ٜٜٕٔ ،مادة سلب).
أمااا يف الاادرس اللغااوي الغاارن ن لدااة «أساالوب» ذلااا االة ب لدااة « »Styleيف اللغااة اإلصلليایااة.
ن لدة « »Styleتشَت إلی «مرقم الشدع» وى أداة ال تابة علی ألواح الشادع (دااظم.)ٔ٘ :ٕٕٓٓ ،
یقا ااو عبا ااد ادلا اانعم اخلفا اااج « :منا ااذ اخلدسا ااينات ما اال قا اارن العش ا اریل ،أ ا اابح مصا ااطلح األسا االوبية
 Stylisticsیطلم علی منهو حتليل لألعدا األدبية واألسلوب یعرف ونم الطریقة التقليدیة باالتدييا
ب ااُت م ااا یق ااا ويف ال اانص األدن وكي ااف یق ااا  ،أو ب ااُت ا ت ااو والشا ا ل ویش ااار إل اای ا ت ااو ع ااادة
بادلصااطلحات :ادلعلومااات أو الرسااالةٔ أو ادلعناای ادلطااروح» (اخلفاااج وارلاارون .)ٔٔ :ٜٜٕٔ ،ا ااتقت
كلد ااة « »Styleم اال الش ا ل الالتي ااٍت « »Stilusوال ااذي یع ااٍت إب اارة الطب ااع أي مثق ااب یس ااتخدم يف
ویتديا يف النتيجة مل القواعد
ال تابة .وىو استخدام ال اتب ألدوات تعبَتیة مل أجل غایات أدبيةُ .
اليت حتد ُد معنی األ ا وثواهبا (األبطح .)ٔٚ :ٜٜٔٗ ،أما األسلوب يف ااستخدام العصاري نيشايع
يف رلااالت اتَی ،ناألساالوب ماال حي اد ادلعناای اللغااوي العااام دی اال أ ْن یعناای النِّااام والقواعااد العامااة
(منصوري.)ٔٓ :ٕٓٔٓ ،

1. Message
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 .4-2مفهوم األسلوبية
یقا إ َن مصطلح األسلوبية ا دی ل أن حید َد بتعریف واضاح وماتقل ،وذلاخ لعالقتهاا مبياادیل عا ّدة ،ول ال

جل مل عرضوا دلفهوم األسلوبية أكدوا أ ّ ا تعٍت بالتحليل اللغوي لبنی النصوص (ادلصدر دفسو.)ٔٔ :
ٔ
دی اال يف البااد التوجااو إلاای مااا قااا ریفاااتَت للتعاارف إلاای األساالوبية علاای الاارغم ماال كودااو متاافلراً
عداال س اواه يف إرسااا مفهومهااا ،ول اايا ذلااخ باادانع التوجااو البني ااوي للبحااد ،وإّنااا اكتدااا ن اارة
التافليف التنِّاَتي عناادهً ،ساب مااا دار يف ىااذا ادلوضاوع .وقاد حا َدد مفهاوم األساالوبية بف ّ اا« :علاام
یوضااح اخلصااايص البااارزة الاايت تتااونر لااد ادلرساال والاايت هبااا یااؤثر يف حریااة التقباال لااد ادلتلقا باال إدااو
ٕ
یفارض علای ىاذا ادلتلقا لودااً معينااً مال الفهام واإلدراك» (عبادادلطلب .)ٕٕٔ :ٜٜٔٗ ،أماا بياَت جاَتو
نيعرف األسلوبية بقولة« :ناألسلوبة اليوم ى  :دراسة للغة ،وى أیضاً دراسة لل اايل ادلتحاو باللغاة
وى كذلخ دراسة للعدال اإلباداع » (بومصاران .)ٛ :ٕٓٔٔ ،وقيال أ ّ اا« :داوع مال احلاوار الادايم باُت
الق اااري وال ات ااب م اال ل ااال د ااص مع ااُت» (مطل ااوب .)ٕٔٙ :ٕٕٓٓ ،ن اذىب الب اااحثون يف نهده اام
لألسلوب مذاىب ع ّدة ،ول نَهم أرتعوا علی أدَو :طریقة التعبَت اخلا ة بفدیب مل األدباا  .علای أیاة
حا ىناك حشد مل التعاریف ازدزتت يف ال تب ادلختلفة حو األسلوب واألسلوبية.
 .4-3البنية

دتناو مصطلح «البنية» لغةً وا طالحاً .و دبدأ بادي األمر ذي بد بادلعنی اللغوي.

أ) البنية لغةً
یوجد للف «بنية» نعالن :بنا بادل ّد یبنو ،رتاع «بِناوة» أو «بُناوة» (لساان العارب ،ابال منِّاور،)ٛ٘/ٔٗ :
(الایبااد  ،ادلرتضاایٜٔٚٚ ،م ،)ٙ /ٔٓ :و«بناای» بالقصاار ،یبااٍت ماال البنااا (عسا ر  ،ابااوىال /ٔ :ٜٜٖٔ ،

ٔ.)ٕٕٙ ،ٕٙ
ویقاا  :بنياة ،وبن ًای ا ب سار الباا ا اسام مقصاور ،وبُنياة ،وبُنای ا بض ّام الباا ا اسام مقصاور كاذلخ
(ادلصدر السابم« .)ٕٙٔ /ٔ :بِنية» علی وزن «نِعلة» ،و كف ّن البنية اذليئة الّيت بٍُت عليها ،مثالِ :مشاية،
1. Rafatyr
2. Pierre Giraud

14

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،42ربيع 1396

ِر اوةِ ،ركبااة (اباال منِّااور ،)ٜٗ /ٔٗ :ٜٜٕٔ ،والبِنيااة والبُنياة :مااا بنيتااو ،ىااو البِناای والبُناایَ ،وَرد عاال العاارب
بضم البا  .أدشد الفارس ّ عل أن احلسل:
ّ
وإن عاىدوا أونوا ،و إن عقدوا َ ّدوا

أولئخ قومُ ،إن بَنوا أحسنوا البُنی

ویُرو  :أن أحسل البِنا بال سر؛ قا أبو اسحا
والبِنيااة والبُنيااة :مااا بنيتااو علاای ىيئااة و ااورة معيّنااة ،رتااع «البِناای والبُناای» ورتااع أبنيااات (ادلصاادر
« :إّّنا أراد بالبنی ،رتع بنية» (ادلصدر السابم.)ٜٗ /ٔٗ :

السابم.)ٜٗ /ٔٗ :

والبِنااا والبنيااان ا واحااد ،و ىااو دقاايض «اذلاادم» (الفَتوزآباااد  .)ٖٓ٘ /ٗ :ٕٖٓٓ ،ومنااو قولااو
اف )ٗ ،وماال الفعاال «بَناای» :البِنيااة ،أو البُنيااة ،والبُناای ،والبِنااا ،
ـوص» (الصا ّ
تعااالی« :كــّنّهب بنيــا ٌن مرصـ ٌ
والبُنيااان ،والبِنایااة ،واإلبتنااا  ،والباااين (اباال منِّااور .)ٜٗ /ٔٗ :ٜٜٕٔ ،ىااذا الفعاال (بَناای) ومشاات ّقاتو أكثاار
دوراداً واستخداماً مل الفعل الثاين (بنا) يف مؤلّفات اللغویُت القدامی وا دثُت.
ومعناای لف ا «بِنيااة» لغ اةً يف كا ّال مااا ورد اخیاارج عاال كو ااا تااد ّ علاای بنااا الش ا علاای ىيئااة
ِ
كل
و ورة معيّنةّ .إا أ ّن كلدة «بنية» كلدة واسعة نضفاضة ،ات اد تعٍت يئا؛ أل ّ ا تعٍت ّ
الاسلشري م ،د.ت.)ٛ :
(
ّ

ب) البنية اصطالحاً
جل التعریفات دلصطلح «البِنية» مل مفهوم النِّام ،یقو زكریا اباراىيم« :البنياة عنادىم
لقد ادطلقت ّ

كل أجااياو مبقتضای رابطاة دتاساخ وتوقّاف ،جتعال مال
رتيعاً ...ى ذلخ النِّام ادلتّسم الّذي تتح ّدد ّ
اللغاة رلدوعاة منتِّداة مال الوحادات ا أو العالقاات ادلنطوقاة ا الّايت تتفاضال وحیا ّدد بعضاها بعضااً علای
س اابيل التب اااد (الاسلش اار  ،،د.ت ،)ٚٛ ،ٚٚ :نالبني ااة ك ا ّال دتاس ااخ بنِّ ااام م اال العالق ااات اللغوی ااة ،س اوا
أكاداات ألفاظااا تؤلّااف رتلااة أو رتااال ،أم أ اواتاً تؤلّااف لفِّ ااً أم ألفاظ ااً ،وأ ّن عنا اارىا ختضااع دلباادأ
التغيَت و التحویل بسبب ترتيب عنا رىا.
 .4-4الداللة النحوية في االصطالح

كل منها
الدالة النحویة :ى الدالة اليت حتصل مل لال العالقات النحویة بُت ال لدات اليت تتّخذ ّ
يف اجلدلة حسب قوادُت اللغة ،إذ أ ّن ك ّل كلدة يف الًتكيب اب ّد أن ت ون ذلا كوظيفة ضلویة مال لاال
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.)ٖٚ ،ٖٙ :ٜٜٔ٘ ،،

ودنتقل مل معنای الدالاة النحویّاة اا اطالح ّ عناد الادكتور عباد ال ار رلاىاد إلای ادلقصاود هباا
عند الدكتور أزتد سليدان یاقوت إذ یقو  :الدالة النحویّة ى الّيت تستد ّد مل دِّام اجلدلة وترتيبهاا
ترتيبا لا ّا (ابل جٍت.)ٕٛ :ٕٓٓٓ ،،
 .4-5لمحة من «زكريا تامر» وأدبو
ِ
القصة القصَتة .ولد يف «زتااة» يف ساوریة عاام ٜٕٔٚم.
سوري معا ر ،مل كتّاب العربيّة يف ّ
كاتب ّ
دااا الشااهادة اابتداييّااة و مل یُتااابع دراسااتو بعاادىاَ .عداال ح ا ّداداً و ااادع أقفااا  .باادأ بالنّشاار يف رللّااة
ِ
القصااة عااام ٜٔ٘ٛ
«الن ّقاااد» السااوریة عااام ٘٘ .ٜٔمثّ َعدا َال يف سلتلااف احلقااو ااعالميّااة .باادأ كتابااة ّ
وكتب أیضاً ادلقالة اادتقادیة وقصص أطفا  .یقايم يف إد لاًتا مناذ عاام ِٔ .ٜٔٛمال مؤلّفاتاو :اهيل

اجل اواد ااباايض (ٓ ،)ٜٔٙربيااع يف رماااد (ٖ ،)ٜٔٙالرعااد (ٓ ،)ٜٔٚالندااور يف اليااوم العا اار (،)ٜٔٚٛ
دمشام احلراياام (ٖ ،)ٜٔٚاحلصاارم (ٕٓٓٓ) ت سااَت ركااب (ٕٕٓٓ) .یعارف مبقااتااو النقدیااة الّاايت تعااا
األوضاع ااجتداعيّة والسياسيّة (رضا.)ٕٖٜ-ٕٖٛ :ٖٔٛٚ ،
النحوي
 .4-6المستوی
ّ
اوي ادلتدثّاال يف اجلدلااة ،البنيااة اللغویّااة الّاايت حتداال الااداات العدیاادة ،والعالمااات
یع ا ّد الًتكيااب النحا ّ
اللغوي .ىذا الًتكيب الّذي یتجاوز اللف ادلفرد ،یتناو عالقات الًتابال
التعبَتیّة النا ئة عل التفاعل
ّ

یتلدا ادل اداة ادلتديّااة الّايت رمسات
الّيت تش ّد أطراف النسيو
اللغوي دالل ّ
النص .و دی ل للقارئ أن ّ
ّ
اوي م اداة شليّااة يف
مالزلو األولیّ ،
ورسخت جذوره باُت الدراساات اللغویّاة .الياوم حیت ّال ادلساتو النح ّ
عل اام اللغ ااة احل اادید ،ذل ااخ العل اام الّااذي یتّخ ااذ اللغ ااة ذاا ااا يف ظواىرى ااا الص ااوتيّة والص ارنيّة والنحویّااة
والداليّة موضوعاً لدراستو.
النحوي یتّخذ الًتاكيب اللغویّة ،وما یتّصل هبا ميداداً لو ،نيقوم بدراستها
وعلی ىذا نن ّن ادلستو
ّ
وكيفيّة بنايها ،وما یتعلّم هبا مل تقد أو تفلَت ،وو ف لألّناط الّيت تِّهر عليها ،إضانة إلای ذلاخ
قصاة
تصنيف ىذه الًتاكيب وبيان أدواعها ،ول
یتم تناو ىذا ادلستو بصورة أمشل ،قدناا بدراساة ّ
ّ
العاماة
«الندور يف الياوم العا ار» لاكریاا تاامر مال منِّاور ىاذا ادلساتو يف زلاولاة ج ّ
اادة إل ااد ادليااات ّ
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القصة ادلذكورة ك ا تبقای رلااات ىاذا ادلساتو دِّریاات تسارد باُت
للًتاكيب النحویّة ادلستعدلة يف ّ
فحات الباحثُت .ابتعددا قدر اإلم ان عل ادلقدمات الطویلة ،ول ل ىذا مل دینعنا مال تقاد ماادة
دِّریة تتدثّل يف مقدمة تارخیيّة تتناو مفهوم اجلدلة لغة وا طالحا ،إضانة إلای اإل اارة اخلاطفاة إلای
أدواع اجلدل لد بعض القدما وا دثُت ،وتلات ىاذه الرؤیاة النِّریّاة دراساة عدليّاة تطبيقيّاة تتدثّال يف
تصاانيف الًتاكيااب النحویاّاة وإعااادة تشا يلها ،وتصااویر األّناااط الباايت ظهاارت هبااا ماال لااال أربااع زوایااا
ى  )ٔ :اجلدلة اامسيّة )ٕ ،اجلدلة الفعليّة )ٖ ،رتلة التقد والتفلَت )ٗ ،اجلدلة ادلؤكدة.
 .4-7دراسة الجملة

أ) الجملة لغة
لغااة :تعااود كلدااة اجلدلااة يف أ االها الثالثا ّ إلای الفعاال « َرتَا َال» وىااذا مااا أ ااار إليااو اباال منِّااور بقولااو

«اجلُ ُدل» :اجلداعاة مال النّااس بض ّام اجلايم وادلايم ،ویقاا َ :رتَ َال الشا رتعاو ،وقيال :ل ّال رتاعاة غاَت
منفصاالة ُرتلااة ،واجلدلااة واحاادة اجلداال ،واجلدلااة :رتاعااة الش ا  ،وأرتا َال الش ا  :رتعااو بعااد تفرقااة،
ال ا ماال احلساااب وغااَته ،ویقااا  :أرتلاات لااو احلساااب وال ااالم (اباال منِّااور،
واجلدلااة :رتاعااة كا ّ

ٕ ،ٜٜٔمادة رتل).

ب) الجملة اصطالحاً
ق ّدم ابل ىشام يف كتابو مغٍت اللبيب تعریفا دلفهاوم اجلدلاة ،ون ّار يف ىاذا التعریاف بينهاا وباُت ال االم

بقولو« :ال الم ىو :القو ادلفيد بالقصاد ،وادلاراد بادلفياد :ماا د ّ علای معنای حیسال السا وت علياو.
واجلدلااة عبااارة عاال الفعاال وناعلااو كقااام زیااد ،وادلبتاادا ولاابه ،كایااد قااايم ،ومااا كااان مبنالااة أحااد ا ضلااو:
اص ،وأقااام الایاادان ،أو كااان زیااد دايدااا ،وظننتااو قايدااا .وهبااذا یِّهاار لااخ أ ّ دااا ا أي ال ااالم
ضاارب اللا ّ
ااري .)ٗٔٙ/ٕ :ٜٜٔٚ ،وسان تف
واجلدلة ا ليسا مًتادنُت ،كدا یتو و كثَت مل النّااس (ابال ىشاام اادص ّ
بعرض ىذا ادلفهوم دلصطلح اجلدلة منعا مل اإلطالة يف القو .
ّأماا مفهااوم اجلدلااة لاد ا ا ّدثُت ،نيتعا ّدد تبعااً للدادارس اللغویااة الّاايت ینتداون إليهااا ودیثّلو ااا ،وماال
أمثلااة ذلااخ مااا ق ّدمااو الاادكتور سااعد مصاالوح ماال تعریااف للجدل اة ،قااا نيااو« :إ ّ ااا أكااب وحاادة قابلااة
اللغوي يف ن رة
النحوي إلی الًتكيب
ادلادة اللغویة» وىو بذلخ یقًتب مل دِّرة ادلستو
للتحليل يف ّ
ّ
ّ
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اص ادلديّاااة ذلااذه الًتاكيااب ،ویق ا ّدم الاادكتور مهاادي ادلخاوم ا ّ مفهومااا جدیااداً
التحلياال ،وخت اریو اخل او ّ
اوي ،یقااو نيااو« :اجلدلااة ى ا  :الصااورة
للجدلااة اخیلااو ماال نلساافة ادلنطاام ودِّریااات علاام الاانفا الًتبا ّ
أي لغ ااة م اال اللغ ااات ،وى ا ادلرك ااب الّااذي یب ا ّاُت ني ااو ادل اات لّم أ ّن
اللفِّيّااة الض ااغر لل ااالم ادلفي ااد يف ّ
الصورةالذىنيّة كادت قد تآلفت أجااؤىا يف ذىنو ،مثّ ى الوسيلة الّيت تنقل ما جاا يف ذىال ادلات لّم
إلی ذىل السامع (ادلخاوم ّ ٜٔٙٗ ،،م.)ٖٔ :
اوي الّاذي
شلّا تق ّدم مل آرا حو مفهوم اجلدلةّ ،
یتبُت لنا الصلة الوثيقة الّيت تاربال باُت ادلعنای اللغ ّ
یااد ّ علاای رتيااع عنا اار الشا  ،وبااُت ادلعناای اا ااطالح ّ الّااذي یقااود إلاای ایااة واحاادة ىا  :رتااع
مفااردات ىااذه اللغااة يف إطااار ادلعناای ،وت ااون رغبااة لااد ادلاات لّم يف حتویاال اادفعاااات النفساايّة الّاايت
اا هبااا ،إلاای ااورة مادیاّاة واضااحة ادلعااامل ،وبصااورة ألفاااظ مركبّااة لااد السااامع ،ساوا و االت ىااذه
حیا ّ
الصورة مصدرة بااسم أو الفعل.
 .5أنواع الجمل
تبقی اجلدلة واحدة مل ادلصطالحات النحویّة الّيت تع ّددت اررا يف بياان مفهومهاا ،وأداواع الًتاكياب
الّاايت ت ّو ااا .ول اال یبقاای للفعاال أو ااساام الاادور األكااب يف إحااداث ىااذه ادلصاانّفات ،نتصاادیر ىااذه
الًتاكيب باألنعا خیتلف عل تصدیرىا باألمسا  ،لذا سفقتصر يف حدیث عل ىاذه األداواع علای رأي
ابل ىشام يف ىذا اجملا  ،ولا ّاة أدّاو یعتاب ً ّام ّأو مال قا ّدم دراساة منِّّداة للجدلاة ،وجعال ذلاا بابااً
لا ّاا يف مصاانّفو.نبعد أن عقاد اباال ىشاام الباااب الثاااين مال كتابااو «مغاٍت اللبيااب» مال أرتاال تفسااَت
اص ماال
اجلدلاة :وذكار أقساامها وأدواعهاا ،قاام ّأوا باالتفریم باُت اجلدلاة وال االم ،ورأ أ ّن ال االم أل ّ
قسم اجلدلة إلی امسيّة ونعليّة وظرنيّاة .مثّ ذكار عشارة مواضاع حتتدال اجلدلاة نيهاا أن ت اون
اجلدلة .مثّ ّ
قساام اجلدلااة إلاای ااغر وكااب
نعليّااة أو امسيّااة بساابب الااتالف التقاادیر أو إلااتالف النحااویُت ،مثّ ّ
زلل مل اإلعراب وحصرىا
ّ
وقسم ال ب إلی ذات وجو وذات وجهُت ،مثّ حت ّدث عل اجلدل الّيت ذلا ّ
قساام
يف ساابع رتاال .وحتا ّدث عاال اجلداال الّاايت ذلااا زلاال ماال اإلعاراب وحصاارىا يف ساابع رتاال أیضااا .مثّ ّ
ابل ىشام اجلدلة اعتداداً علی ادلسند وادلساند الياو إلای امسيّاة وىا الّايت ادرىا اإلسام «كایاد قاايم»
نعليّااة وى ا الّاايت اادرىا نعاال ك ا «قااام زیااد» والِّرنيّااة وىا ادلص ا ّدرة بِّاارف أو رلاارورة ضلااو «أ عناادك
اادصاري.)ٜٕٗ /ٕ :ٜٜٔٚ ،
زید» (ابل ىشام
ّ
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القصااة تُاابز ا بوضاوح ا ىيدنااة النِّااام الفعلا ّ علاای أحااداثها ،وىا
إ ّن دِّارة ّأوليّااة لًتاكيااب ىااذه ّ
القصاة و ثنایاىاا ،شلّاا یساهم
سوغااا
ُ
وداااا ادلتدثّلة يف للام أجاوا احلركاة باُت مفا ال ّ
ىيدنة ذلا ُم ّ
القصاة علای (ٕٗٔ) رتلاة نعليّاةً،
يف تعديم ادلعنی ،و إضفا األثر احلس ّ و
ادلعنوي عليها.إذ تشاتدل ّ
ّ
اب،
(رحلتَ ،حا ّد َ  ،أرد ،،تَعلّداوا ،ب َ
جا منها (ٕٔٔ) بصيغة ادلاض  ،منها مثالً َ
اادر ،إبتس َام ،لاط َ
ال ،أردت ،)...،وادلعلوم إ ّن الفعل ادلاض یفيد وقوع
ضحخ ،سق َ
كرَ ،
قا  ،حانَ ،
جاع ،أضاف ،تَ َذ َ
احلاادث أو حدوثااو مطلقااً ،نهااو یااد ّ علاای ادقطاااع الااامل يف احلااا ؛ ألداّاو د ّ علاای حا ِ
ادث ا قباال
األو  ،)ٜٕ٘ ،وادلالحا ا إ ّن الش اااعر ق ااد اس ااتعدل الفع اال ادلاضا ا
ايت :ٜٔٛٗ ،اجل ااا ّ
زم اال ال اات لّم (البس ا ّ
للدالااة علاای أمااور حاادثت وایُرجاای إ ااالحها أو تغيَتىااا ،نه ا ثبتاات نيدااا مضاای وتبقاای كااذلخ
ِ
الس ااجُت يف القف ااص)،
واس اابيل إل اای معاجلته ااا ،وم اال ذل ااخ قول ااو( :رحل اات الغاب ا ُ
اات بعي ااداً عا ا ِل الند اار ّ
الندر ّتوا)( ،قلّ َد ُموا القطال) ،نجا ت األنعاا ادلاضاية
ادلروض وقا لتالميذه)،
ّ
(نضحخ ّ
(نتجدد ُ
لتُسلّال الضو علی أحداث وقعت وادی ل تغيَتىا.
 .6الفعل الماضي و داللتو الزمنية
التعباَت بالفعال ادلاضا عال الاامل ادلاضا  :اتفام النحااة العارب علا أن ايغة الفعال ادلاضا وضاعت
للدالة عل الامل ادلاض  ،مطلقا ،وىذا ما یؤكده سيبویو حيد یقو  :نفما بنا ما مض نذىب ومسع
وم اد وزتاد (سايبویؤٜٖٛ ،م ،)ٕ٘ /ٔ :نالصاي الفعلياة الايت ذكارت رتيعهاا علا بناا (نعال) ،وىاو
القصاة وقاد حادددا
ايغة الفعال ادلاضا  ،الاذي وضاع للدالاة علا الاامل ادلاضا  ،وىاذا ماا صلاده يف ّ
لاطب )...ادلاضية الدالة عل الامل ادلاض .
إبتسم،
(رحلتَ ،ح ّد َ  ،أرد ،،تَعلّدواَ ،
األنعا َ
َ
بادرَ ،
 .6-1التعبير بصيغة الفعل الماضي للداللة على المستقبل

قد یقوم الفعل ادلاض بدالتاو علا ااساتقبا يف بعاض الًتاكياب اللغویاة علا لاالف األ ال ،وذلاخ
ااویٍت «التعباَت عال
بادیل یاد علياو ،أو اقًتاداو بقریناة تفياد ذلاخ الاامل ،ويف ىاذا یقاو اخلطياب الق ّ
ادلستقبل بلف ادلض  ،تنبيها عل حتقم وقوعو ،وأن ما ىو للوقوع كالواقع» (عباد ا ،)٘٘/ٔ :ٜٔٛٚ ،
مال األنعاا ادلاضاية الايت وردت نيهاا علا ايغة «نعاال» ودلات علا ااساتقبا دااذكر (إذا أرد،
ح ّقا ااً( ،)...إذا أردت الي ا اوم( ،)...ل اال تفكا ال الي ا اوم ّإا إذا قَالّ اادت ُما اوا القط ااال) ،نفنع ااا (أرد،،
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أردت ،قلّاادت )...ماضااية ،ل اال دلّاات علاای اإلسااتقبا لوجااود قرینااة «إذا» .نصاايغة األنعااا (أرد،،
أردت ،قلّدت )...ماضية ،ودالتها ى اإلستقبا أل ّ ا اقًتدت بِّرف الامان دلا یستقبل مل الاامل،
تفما اال ،ی اات لّم ،أن تتعلّد ا اوا،
وى ااو «إذا» .و ( )ٛٙرتلا ااة بص اايغة ادلضا ااارع ،منه ااا ما ااثالً (یتحلّق ااون ،تَ ّ
تفعل ،أق ّد ُم ،أرید ،تشا ُ ،ینطلام ،)...،وماع اإل اارة إلای اساتدراریّة احلادث
سيجري ،یُصبح ،دتتثلُ ،
نان ّن الفعاال ادلضاارع یفيااد ااسااتدرار واامتاداد ،والًتكيااا عليااو یاد ّ علاای رغبااة ادلبادع يف احلصااو علاای
طلباتااو يف زماال مسااتدر اینقطااع ،نضااال عاال ىااذا تااد ّ ىااذه األنعااا علاای ادفعااا األدیااب وتعقيااد
القصاة ،إدّاو اعتداد علای
مشاعره واستدرارىا ،وادلالحا يف اساتعدا األدیاب للفعال ادلضاارع يف ىاذه ّ
الت رار يف بعض ادلواضع ،ومل ذلخ اساتعدالو ألداة النها (ا) ماع الفعال ادلضاارع ،والنها كداا ىاو
ااو  ،)ٜٕ٘ ،ماال ذلااخ (نعلااي م ّأا
ايت :ٜٔٛٗ ،اجلااا ّ
معلااوم «قااو یُنب ا عاال ادلنااع ماال الفع ال» (البسا ّ
تسرعاً ،)...و ىو أمر حیيل علی احلركة الّيت تتطلّع إلی التغيَت والتج ّدد.
تنسوا( ،)...اتَ ل ُم ّ
 .7الفعل المضارع وداللتو الزمنية
 .7-1داللة زمن المستقبل

قاد یاد الفعال ادلضاارع علا زمال ااساتقبا بلفِّاو دون اقًتاداو بفیاة عالماة أو قریناة تعيناو لاو وختلصاو لغاَته،
وىاو يف ىاذه احلالاة یصالح لاامل احلاا (عباد ا  .)ٛٗ/ٔ :ٜٔٛٚ ،و قاد یعاُت الفعال ادلضاارع لالساتقبا إذا
اقاًتن بقارايل ،كِّاروف ااساتقبا وبقاد أو إذا اقتضا طلاب الفعال وذلاخ يف األمار والنها والادعا
القصااة دااذكر األنعااا ارتيااة
والتحضاايض ،وماال األنعااا ادلضااارعة الّاايت دلّاات علاای اإلسااتقبا يف ىااذه ّ
الارل اارة م ا اوا ،
( َس ا َاًتو َنَ ،س ا ايتغيَاُر ،أت اافمرين ،لَا اال أك ا اون ،لَا اال أرغد ا اخ ،اتَ ا ال ،لَ اال تفك ا ال ،ى اال تَا ُع ا ا ّد ّ
سفتركخ .)...،و ( )ٔٙرتل بصيغة األمر ،منها مثالً (أحضر ،أدِّرواُ ،جع ،قُل ،إنعل ،أطلُب ،داَ ّفذ).
 .8فعل األمر وداللتو الزمانية
اتفام النحویاون علا أن زمال األمار ىاو ادلساتقبل (تواماة ،)ٖٗ :ٜٜٔٗ ،وىاذا (عادد اجلدال الفعليّاة) كلّاو
انص كلّااوّ ،أمااا عاادد اجلداال اإلمسيّااة نقااد كااان
یُش ا ل دساابة مئویااة ( )ٛٗ/٘ٛماال رلدااوع اجلداال يف الا ّ
( )ٖٜرتلة ،أي ما یُش ل دسابة مئویاة (ٕٗ )ٔ٘/مال رلداوع اجلدال .الثابات عناد اللغاویُت أ ّن ااسام
22

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،42ربيع 1396

أقااو يف الدالااة ماال الفعاال ،نااساام یفيااد ثبااوت الصاافة يف اااحبها ،وإداّاو متّصااف هبااا علاای ساابيل
الاادوام ،وااساام أعا ّام وأمشاال وأثباات يف الدالااة ماال الفعاال؛ أل ّن األلااَت یُقيّااد بفحااد األزمنااة الثالثااة مااع
إنادة التج ّدد ،ول ل اإلنادة بااسم اتقتض التقيّد بالامل والتج ّدد .دلا كادت اجلدل اامسيّة تَضف
ّ
ال والتغياا َار (اخلطيااب القاااویٍت:ٕٓٔٔ ،
علاای الا ّ
انص اافة الثبااوت والاادوام ،وإ ّن اجلُداال الفعليّااة تُفيااد التن ّقا َ
رجح ك ّفة احلركة نيها ،شلّا یَسهم يف زیادة
ٕ ،)ٔٗٛ/نن ّن ارتفاع دسبة اجلدل الفعليّة ا يف ىذه ّ
القصة ا یُ ّ
النشاط ونعاليّة احلركة بُت أجاايها.
 .9أنواع الجملة من حيث التركيب الداخلي
إا جاداب التصانيف الساابم للجدلاة يف العربياة ،ىنااك تصانيف آلار ذلاا ول ال مال حياد العالقاات
اإلسنادیة بُت عنا رىا ،وقد أ ار النحاة إا أن ىناك دوعُت مل اجلدل ،رتل غرى ،رتل كابى ،و
رمبا ىذا راجع إا أن أحد ا ا یتضدل إا عدلية إسنادیة واحدة واأللرى ا ًتكت يف ت وینو أكثر مل
عدلية إسنادیة (ابراىيم )ٕٕ :ٜٖٔٛ ،نقسدوا إثر ذلخ اجلدل إا:
 )1الجملة البسيطة

وىا اجلدلاة ادل وداة مال مركاب إسانادي واحاد یاؤدي إا ن ارة مساتقلة ساوا ابتادئ باسام أو نعال أو
و ف (عبادة .)ٔ٘ٔ :ٕٓٓٚ ،ومثا ذلخ ،الشدا طالعة ،طلعت الشدا ،أطالعة الشدا؟
 )2الجملة الممتدة

ى اجلدلة ادل وداة مال طارف إسانادي واحاد ،وماا یتعلام بعنصاریة) أو إحادا ا مال مفاردات أو مركباات
غَت إسنادیة كادلفعو أو الِّرف أو النعت أو العطف (عبادة.)ٖٔ٘ :ٕٓٓٚ ،
 )3الجملة المركبة

وى اجلدلة ادل ودة مل مركبُت إسنادیُت أو متضدنة لعدليتُت إسنادیتُت بينهداا تادالل تاركي ،،وی اون
ىذا التدالل يف ور عدة منها (ادلخاوم ٕٜٛ :ٜٔٙٗ ،ؤ٘ٔ).
أ) أن ی ون ادلركب اإلسنادي أحد طريف مركب إسنادي أعم منو ضلو :ل نّو سايتغيّاُر ،نتعباَت (سايتغيّاُر)
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مسند الی الفاعل ادلستًت ،وىذا طرف إسنادي واقع مسندا لا (ه)
ب) أن ت ون اجلدلة مرتبطة بتابع ا مثالً ا كالصفة ،وت ون ىذه الصفة مركبا إسنادیا ،ضلو :أقبل زلدد،
الفاايا ألاوه( ،نالفاايا ألاوه) مركاب و اف واقاع دعتاا (ادلرجاع الساابم ،)ٕٔٚ :ضلااو الًتكياا ىناا علا
اجلدلاة حساب وظيفتهاا ودالتهاا الايت تؤدیهاا يف ال االم و بالتااي ستشادل دراساتنا اجلدلاة الطلبياة و ماا
جتدعو مل أساليب كاستفهام واألمر والنه والندا  ،مث دعاا أسالوب النفا وأسالوب الشارط دلاا ا ّ ال
تضام مال رتال لبیاة وحالياة ،ودعتياة،
مال ظاواىر أسالوبيّة ،وألاَتا اجلدلاة ذات الوظاايف النحویاة وماا ّ
ومفعو بو.
(عبادة.)ٔٙٓ :ٕٓٓٚ ،

الجملة الطلبية
ى تركيب مل تراكيب اجلدلة العربية اإلدشايية ذلاا اور عدیادة ختتلاف باالتالف داوع اجلدلاة ودالتهاا،

نانن كاان الًتكياب یفياد األمار ناجلدلاة أمریاة ،وإن كاان یفياد النادا أو ااساتفهام نها ددايياة أو
استفهامية ،وإن كان یفيد النه أو الدعا  ،نه رتلة أو دعا  ،وإن كان یفياد الًتجا نها رتلاة
ترج( ...رابح ،د .ت.)ٔ٘ٗ :
جملة األمر والنّهي

ما مل ادلتلق و يغو يف العربية أربعة )ٔ :نعل األمر
األمر أسلوب لغوي یطلب بو ادلرسل نعل
ٕ) ادلضارع ادلقرون بالم الطلب ٖ) اسم نعل األمار ٗ) وادلصادر الناياب عال نعال األمارّ .أماا النها
اف عال الفعال أو اامتنااع علا وجاو ااساتعال واإللااام (زلداد ىاارون:ٜٜٔٚ ،
نيتض ّادل طلاب ال ّ
٘ٔ) ،ولو يغة واحدة ى  :ادلضارع ادلقرون با«ا» الناىيو اجلازمة.
ویستعدل األمر عاادة ا لادى الدراساُت ا مقروداا بفسالوب النهای ل و داا ايئا واحاد ،نااألمر ىاو
طلب القيام بشي والنه طلب تركو ،ورتلة األمر قد تؤدي وظيفة ضلویة يف رتلة مركباة ،كافن ت اون
القصاة  ٜٔمارة (ٔٙ
مفعاوا باو ،أو جاواب ارط ،أو جاواب دادا (راباح ،د.ت .)ٔ٘٘ :وقاد وردا يف ّ
األو )،
نعااال أم ارا وٖ ما ّارات نعااال ي ااً) (نعلااي م ّأا تنس اوا حلِّااة أ ّن معاادة لصااد م ىاادن م ّ
ِ
مٍت أن أقف)( ،سازلٍت ،أداا
تسرعا)( ،ناطلب ّ
(أحضر ي ما آكلو)ُ ،
(جع كدا تشا )( ،اتَ ل ُم ّ
جاىل ّأم ّ ).
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جملة النّداء

 النّداء
طلاب إقباا ادلادعو علا الاداع بفحاد حاروف النادا أو ىاو تنبياو ادلناادى وزتلاو علا اإللتفاات (راباح،
د.تً )ٖٙ :ارف یناوب منااب (أداادي) «ادلنقاو مال اخلاب إا اإلدشاا  ،وأدواتاو ذتادياة ىای :اذلدااة،
وأي ،ویاا ،وآ ،وآي ،وأیاا ،وىيّاا ،ووا .وتنقسام ىاذه األدوات يف ااساتعدا إا داوعُت :اذلدااة وآي
لندا القریب ،وبقيّاة األدوات لنادا البعياد (زوباَت الادراق  ،و اریف ( .)ٕٗ :ٕٓٓٗ ،نقاا ّ :أهباا ادلواطناون،
سابم لناا يف مناساابات عدیادة ،)...كاان الغاارض مناو التنبياو (یاا لاخ مال َّنِا ٍر ُمضاحخ ،)...النادا ىنااا
التعجب.
یفيد ّ
الجملة االستفهامية

ااساتفهام يف اللغاة ىاو طلاب الفهام ویتافلف عاادة مال اقُت :رتلاة ااساتفهام ورتلاة اجلاواب ،حينداا
ی ون ااستفهام حقيقياّ .أما حيندا ی ون داا عل أحد ادلعاين ادلولّدة مال ااساتفهام كالتعجاب ماثال
ننداو حينئاذ احیتااج إا جاواب ،وذكار ابال منِّاور يف ماادة «ساف » قولاو :سافلتو الشا  ،وسافلتو عال
الش  ،سؤاا ومسفلة؛ استعطيتو إیاه ،وسفلتو عل الشا اساتخبتو (ابال منِّاور.)ٖٔٛ / ٔٔ :ٜٜٕٔ ،
ّأماا أسالوبيا نهاو «طلاب ماا يف اخلاارج أن حیصال ماا يف الاذىل مال تص ّاور أو تصادیم موجاب أو منفا »
(الطاىر.)ٔٗ / ٕ :ٜٜٔٗ ،
دراسة أنماط الجملة االستفهاميّة في القصّة

لإلسااتفهام أدوات متع ا ّددة وسلتلفااة يف تصاانيفها ،حيااد تنقساام إلاای حااروف وأمسااا وظااروف دوردىااا
علی النحو التاي:
 الهمزة

القص ااة ،ویع ااود س اابب ذل ااخ إل اای أ ّ ااا تس ااتعدل لإلس ااتفهام ع اال
وىا ا أكث اار األدوات اس ااتعدااً يف ّ
یسدی بالتصدیم ،كدا تساتعدل
مضدون اجلدلة أي :عل ّحة دسبة ادلسند الی ادلسند اليو ،ىو ما ّ
اتص األداة (ىاال) عنااد
لطلااب التعيااُت وىااو یسا ّادی بالتصا ّاور ،وىااذا ماال لصااايص اذلداااة يف حااُت ختا ّ
أكث اار النح اااة باإلس ااتفهام ع اال مض اادون اجلدل ااة نق ااال (إمساعي اال .)ٔٔٛ :ٜٔٛٛ ،ورودى ااا م ااع الفع اال

ادلضارع مثل( :أتـّمرني وأنـس سـجيني ) ،ی اون ىناا ااساتفهام إلد اار الفعال أ أدات اتساتطيع أن
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تاافمردی ،أل ّن ااسااتفهام ىنااا ابتاادأت بالفعاال ادلضااارع ،حيااد یقااو اجلرجاااين نيااو" :كااان ادلعااٌت إذا
باادأت بالفعاال عل ا أدااخ تعدااد باإلد ااار إا الفعاال دفسااو وتاااعم أدااو ا ی ااون ،أو أدااو ا ینبغ ا أن
ی ون (جرجاين )ٔٔٙ :ٜٔٚٙ ،دلوذلا علی اجلدلة ادلنفية ب ا (لايا) لتفياد التقریار دلاا بعاد النفا  ،مثال:
(ألسس جائعاً) ورد أسلوب ااستفهام با (أليا) لطلب إقرار ادلخاطب مبا یریاد ادلات لم ،اإلساتفهام ب ا
(أال تُريـد أن
«أا» ،اإلستفهام يف ىذا السيا لرج عل دالتها األ اليّة إلای غارض التشاویم ،مثالّ :
تّكل)

(ادلصدر دفسو.)ٛٚ :

( ىل)

األداة (ىل) عند أكثر النحاة باإلستفهام عل مضدون اجلدلة نقال مثل( :ىل تَع ّد الزمجرة ُمواء).
 االستفهام بـ (ما)

قااد وردت مااع اجلدلااة الفعليااة واإلمسيّااة علاای حا ّد ساوا  ،إسااتعداذلا مااع اجلدلااة اامسيااة ،مثاال( :قــال
النّمر :ما ىذا).

 اإلستفهام بـ (كيف)
(سًتون كيف سيتب ّد ُ .)...
یستفهم بو عل احلا مثل( :كيف حا ضيفنا العایا؟)َ ،
 .10الجملة المنفيّة
یعتب النف مل األساليب اخلبیّة ّإا أدو یقًتب مل الناحيّة النفسيّة والتعبَتیّة إا األساليب اإلدشااييّة دلاا
القصاة حساب تن ّاوع
تنوعات أ ا ا النفا يف ّ
حیدث يف دفا احبو وادلتل ّق مل حركاة وادفعاا  .وقاد ّ
أساليبو يف الدرس العرن ،وقد أحصيناىا يف األّناط التالية:
 .10-1النفي ب«لب»
(أماا إذا مل
مرات يف( :ل نّو مل یساتطع دسايادو)ّ ،
وىی لا ة باألنعا نقال ،وقد وظّفها الشاعر (ٖ) ّ
تنجح( ،)...مل أنهم ما قلت).
 .10-2النفي ب«ال»
وىای لا ّاة بنفا احلادث يف األنعاا كداا ینفا األمساا  ،ودالاة النفا باو قطعياة الثّباوت حا الة ا
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صاو ىاذا ( )ٛم ّارات أیضاا( :اليملكـو)( ،ال أحـد يـّمر النمـور)( ،ال أريـد
ااص يف د ّ
َزلالاة ،وقاد وظّفهاا النّ ّ
أحب النفاق).
طعامك)( ،الترغب)( ،اليشبع)( ،اليستح ّق)( ،أال تريد أن تّكل)( ،أنا ال ّ

 .10-3النفي ب«ليس»

وقااد وظّفهااا النّاااص ( )3ماارات للتفكيااد ننجاادىا يف( :ل نّااخ ارن لسا ِ
ات جايعااً)،
ات َّناراً)( ،ألسا َ
َ
ّ
ّ
( يقخ ليا داجحاً).
 .10-4النفي ب«لن»
ااص ( )ٛم ّارات للتفكياد ننجادىا يف( :لال أكاو َن عباداً ألحاد)( ،نلال أرغداخ)( ،لال
وقاد وظّفهاا النّ ّ
ینجو منو)( ،لل أطيعخ)( ،لل تفكل)( ،لل أد ّفذ طلبخ).
 .11الجملة الشرطيّة
الشرط «أسلوب لغوي یتبٍت عل رتلة مركبة تتفلف مل أداة (حارف أو اسام) ومال ا ّقُت :األو مناا
منالاة السابب وىاو الشارط ،الثااين مناا منالاة ادلسابب وىاو اجلااا » (راباح ،د .ت ،)ٔٛٙ :ویفياد «ماا
حیادث وماا ا حیادث يف زمال مال األزماان» ویاربال ىاذا األسالوب باُت الشارط وجواباو ،نوقاوع اجلاواب
الشارط ،أل ّن الشارط سابب وجواباو أو جاااؤه مسابّب عناو ،وذلاذا األسالوب معاان حتا ّددىا
مارتبال بوقاوع ّ
أدواتو (مصاطفی .)٘ٗٗ :ٜٔٚٛ ،وى ثالثة حروف وظروف وأمسا غَت ظروف ،وقد التلاف النّحااة يف
تصانيف األدوات ،ندانهم ماال جعاال (إن) ىا احلاارف نقااال ،وىناااك ماال أضاااف إليهااا «إذمااا»،
زلل مل اإلعراب.
و«مهدا» ،و« ّإما» وقد ّ
رجحوا كون (مهدا) امسا لو ّ
وتنقسم رتلة الشرط إا دوعُت
 .11-1جملة الشرط الجازمة

أن ،أیل ،أي ،أیّان ،مهدا).
أدوااا ّإما حرنان (إن -إذما) أو أمسا (مل ،ما ،مىت ،كيفدا ،حيثداّ ،
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 .11-2جملة الشرط غير الجازمة

وأدوااا (إذا ،لو ،لوا ،لوماّ ،أما ،كيف) .وليا للشارط زل ّال مال اإلعاراب ّإا بعاد (إذا) حياد ت اون
جر باإلضانة ،وقد تؤدي اجلدلة الشرطية وظيفة ضلویّة داليّة يف رتلاة مرّكباة كافن ت اون جاواب
زلل ّ
يف ّ
انص احِّناا اساتعدا أسالوب الشارط (ٗ)
رط أو فة أو لبا (ادلصدر دفساو )ٔٛٚ :بعد قرا تناا لل ّ
اردت اليـوم أن تنـال طعامـاً( ،)...إذا لـب تـنج
مرات نيو( :إذا أردتـب ح ّقـاً أن تَـتَعلّمـوا ِمهنتـي( ،)...إذا َ
ّ
لن آكل)( ،إذا قلّدت مواء القطط بنجاح.)...
القصة
 .12الظواىر األسلوبيّة البارزة في ّ
 .12-1الحذف

احلذف ظاىرة أسلوبية یلجف إليها األدیب ألغراض حا ّددىا «الادرس النحاوي» ومال سانل العارب ّأا
ادلقومااات البناييّااة الّاايت
حتااذف اايئاً ّإا إذا أبقاات يف الا ّ
انص مااا یااد ّ عليااو (طاااىر ،)ٜٔٙ :ٜٜٔٗ ،ماال ّ
َوظّفها األدیب ىو احلذف.
انص؛ حتقيقا ااً لإل اااز ،ورغب ااة يف
نق ااد جل ااف زكری ااا ت ااامر إل اای ح ااذف بع ااض البن اای الًتكيبيّ ااة م اال ال ا ّ
التخفيف منها :حذف عامل ادلفعو ادلطلم يف عبارة (إذا أرد ،ح ّقا أن تعلدوا ،)...و(نطل ،بسيال
ج ا ّداً) ،حااذف عايااد الصاالة يف (نتحصاال عل ای مااا تبغ ا ماال اللّحاام)( ،إنعاال مااا أقااو )( ،د ّفااذ مااا
سافطلب مناخ)( ،مل أنهاام مااا قلاات)( ،تفعاال مااا أ ااا ) ،حااذف ادلبتاادا يف (قااا بغبطااة :عِّايم)...
حذف ادلفعو يف (أا ترید أن تفكل)( ،أرید أن آكل)( ،تعلّدوا).
 .12-2التقديب والتّخير

النص ،مل ذلخ
ادلقومات البناييّة؛ الّيت أسهدت يف تعديم ادلعاين الّيت أدتجها ّ
استعدل األدیب بعض ّ
التقد والتفلَت يف كثاَت مال ادلواضاع( :كياف حاا ضايفنا العایاا؟ ،أحضار ي ماا آكلاو ،حیا ّم لاو ىناا
دار األوامر ،ما ىذا ،و )...دالة التقد والتفلَت يف ىذه ادلواضع وغَتىا تتدثّ ُل يف اإللتصاص،
إ ُ
ومراعاة دِّم ال الم (ابل أثَت ،د.ت.)ٕٔٛ/ٕ :
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النعتي
 .12-3أنماط التركيب ّ

اوالً :مصطل النعس
ّ
النعت يف اللغة :و فخ الش  ،تنّعتو مبا نيو وتبال يف و فو ،والنعت :ما دُعت بو (ابل ادلنِّور:ٔٗ ،
ٕ .)ٜٔٚ/ٜٜٔويف اا ااطالح :ى ااو ختص اايص ااس اام بص اافة ى ا ل ااو ،أو لس اابب یض اااف الي ااو (عب ااد

الرزتل )٘ٛ :ٜٜٕٔ ،أو ىو التابع ادل ّدال دلتبوعاو ببياان افة مال افاتو أو مال افات ماا تعلّام باو،
أي سببيّة (عباس حسل د.ت.)ٖٗٚ/ٖ :

ثانياً :معاني النعس ووظائفو الدالليّة
ی اافق النع اات عدوم ااا لتد ااام الفاي اادة ،وادلا اراد ب ااذلخ م ااا یطلب ااو ادلتب ااوع ًس ااب ادلق ااام م اال توض اايح ،أو

ارحم ،أو توكيااد .والوظيفااة الداليّااة للنعاات وظيفااة سااياقيّة ،مبعناای أ ّن
ختصاايص ،أو ماادح ،أو ّ
ذم ،أو تا ّ
ل ّال تركياب لصو ايّتو ودالتاو الّايت ىا
ادلتنوعاة ادلتشااب ة ،وماال مثّ
ّ
زلصاالة حتليال العنا ار الساياقيّة ّ
القصااة علاای (ٗ٘) دعتااً
ادلتنوعااة .تشااتدل ّ
ناان ّن حتدیااد الوظيفااة الداليّااة أماار مرىااون بالساايا بعنا ااره ّ
األو ،
جا منها ( )ٗٚدعتاً مفرداً ،منها مثالً (النّدر السجُت ،وت ىادئ ذي دبة آمرة ،ىادن م ّ
ّنر رس ُمتعجرف ،دید الفخر ،مهنة عبة و سهلة يف آن واحد ،كطفل غَت ،بلهجة سالرة،
ض ايفنا العای اا ،بدىش ااة مصااطنعة )....،وعل اای (٘) رتاال و اافية ،منه ااا (ح ا ّد غاض ااباً إل ای رج ااا ٍ
ّ
ُ
ِ
ٍ
یتحلّقون حو قفصو ،نفدت ارن ُرلّرُد عبد دتتثل لألوامار ،أدات بالتفكياد جاايع جوعااً یُعا ّذب ویاؤمل،
نخ لل ینجو منو) وعلی ( )ٙدعتااً ابو
ستحم أن أكو َن عنيداً ،قد سقال يف ّ
طلب تانوٌ ،ای ّ
إدّو نعالً ٌ
اجلدلاة ،منهاا (یُصابح َودیعااً و ُمطيعااً كطفال اغَت ،دلات قطعاة كباَتة مال اللحام الطاازج ،أدات دتااو
ِ ٍ
كق ّ
اروض حاامالً
ال يف بّاط ،رمی إليو بقطعة كبَتة مل اللحم ،سفعطيخ قطعاة مال اللحام ،جاا ادل ّ
ِحامةً ِمل احلشاش) وادلعلوم أ ّن النعت ّإما ی ون للتوضيح ،وىو «رنع اا ًتاك احلا ل يف ادلعارف،
أعالمااًكاداات أو ا ،ضلااو « الارأس ادلرنااوع ا یشاابع( ،»...الرضا ّ ّ ،)ٖٔٗ/ٕ :ٜٔٚ٘ ،إمااا للتّخصاايص
وىااو « تقلياال اا اًتاك احلا اال يف الن ارات»( ،ادلصاادر دفسااو ،)ٖٔٗ/ٕ :ضل او (بلهجااة سااالرة ،حلاام
أين
كثااَت ،قطعااة كبااَتةّ )...إمااا للداادح ،ضلااو (إ ّ اام س اي ودون التالمي اذ ادلخلص اُت ،عليااخ أن تاادرك ّ
رس متعجرف.)...
الوحيد الّذي حی ّم لو إ دار األوامرّ )...إما ّ
للذم ،ضلو (إدّو ّنر ٌ
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 .13النتيجة
وبعاد دراساتنا للجدال الفعلياة واامسياة تو النا إا أن اجلدلاة الفعلياة كادات أكثار حضاورا مال اجلدلاة
اامسية يف القصة.
متنوعة مبٌت ومعٌت ،وكادت السدة الغالبة ى اإللبار باألنعا دِّرا
جا ت اجلدل اخلبیّة يف النّ ّ
ص ّ
الامنيّة اليت تتطلّب السرعة يف إیصا األلبار واحلركيّة يف الو ف.
للدواقف ّ
یستخدم التقد والتفلَت عند النحویُت ألمور معنویّة وغایات بالغيّة یروم ادلت لّم التعبَت عنها.
القصاة الايت ا اتدلت علا تعاقاب باُت اخلاب واإلدشاا دتثلات مبجا ادلعاٌت
إن أكثر ميااات مواضاع ّ
أكثر إبال ًغا شلا لو كان ونم أسلوب إدشاي دون اخلب أو الع ا ،كدا امتازت ىذه ادلواضاع باالتلطف
أیضا بالتهدید والتخویف وااستهاا .
يف دواح األمر ،والطلب ،والنه  ،وامتازت ً
القصااة لرجاات عاال معناىااا األ االی ،واسااتعدلت يف
إ ّن أكثاار أساااليب ااسااتفهام ادلسااتعدلة يف ّ
ادلعنی البالغ .
المصادر
ابل أثَت ،رلدالدیل ادلبارك زلدد اجلاایر (ٜٖٔٛم) ،اإلحكام الی أصول األحكام ،بَتوت :دار ال تب العلديّة.
ابل األثَت ،ضيا الدیل (د .ت) ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ق ّدم لو وح ّققو وعلّم عليو.
ابل جٍت ،أبو الفتح عثدان (ٕٓٓٓ) ،سر صناعة اإلعراب ،الطبعة األولی ،بَتوت :دار ال تب العلدية.
ابل نارس ،ابی احلسل ازتد (ٜٜٔٔم) ،معجب مقاييس اللغة ،حتقيم و ضبال ،عبد السالم زلدد ىارون ،بَتوت :دار اجليل.
ابل مالخ )ا تا) ،ألفية ،الطبعة األوا ،بَتوت :دار ال تب العلدية.
ابل منِّورٜٜٕٔ( ،م) ،لسان العرب ،بَتوت :دار ادر.
اادصارئٜٜٚ( ،م) ،مغني اللبيب عن كتب االعاريب ،حتقيم :د .مازن مبارك ،و زلددعلی زتد ،ط٘ ،بَتوت:
ابل ىشام
ّ

دار الف ر.

أزتد سلتار عدر (ٕٜٔٛم) ،علب الداللة ،طٔ ،ال ویت :م تبة دار العروبة للنشر و التوزیع.
ااجتاه الوظيف و دوره يف التحليل اللغوي» ،مجلة عالب الفكر ،رللد ٕ ،العددٖ ،ال ویت.
أزتد ،حیيی (ّٔ « ،)ٜٔٛ
ااسًتاباذي ،رض الدیل زلدد بل احلسل (ٜ٘ٔٚم) ،شرح شافية ابن الحاجب ،حتقيم :زلدد دوراحلسل ،وزلدد الانااف،
وزلدد زلي الدیل عبداحلديد ،بَتوت :دار ال تب العلدية.
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للرضي ،حتقيم :یوسف حسل عدر ،طرابلا :منشورات
ااسًتاباذي ،رض الدیل زلدد بل احلسل (ٜ٘ٔٚم) ،شرح الكافية
ّ

جامعة قاریودا.

أديا ،ابراىيم (ٜٔٙٙم) ،من اسرار اللغة ،طٖ ،ااصللو ادلصریة.
أديا نرحیة (د.ت) ،نحو عربية ميسرة ،بَتوت :دار الثقانة.
البسيت ،علی بل سليدان (ٜٗٔٛم) ،كشف المشكل في النحو ،حتقيم :ىادي عطيّة طٔ ،بغداد :مطبعة اإلر اد.
ّ

البوصيري ،دیوان ادلطبوعات اجلامعية بل عن نون.
بوحوش ،رابح (د.ت) ،البنية اللغوية لبردة
ّ

بوللخا  ،عبدا (ٜٔٛٚم) ،التعبير الزمني عند النحاة العرب ،اجلااير :دیوان ادلطبوعات اجلامعية.
دتام حسان (ٖٜٔٚم) ،اللغة العربية معناىا و مبناىا ،قاىرة :اذليئة ادلصریة العامة لل تاب.
دتام حسان (ٜ٘٘ٔم) ،مناىج البحث في اللغة ،مطبعة ااصللو ادلصریة.
التهادوي ،زلدد بل عل (ٜٜٔٙم) ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،تقد وإ راف :رنيم العجم ،حتقيم :عل
دحروج ،دقل النص الفارس  :عبدا اخلالدي ،الًترتة األجنبية :جورج زیناين ،الطبعة األوا ،بَتوت :م تبة لبنان دا رون.
توامة ،عبداجلبار (ٜٜٗٔم) ،زمن الفعل في العربية قرائتو و جهاتو ،اجلااير :دیوان ادلطابع اجلامعية.
جطل مصطفی (ٜٔٚٛم) ،نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثانی و الثالث للهجرة ،حلب :مطبعة جامعة.
جرجاين ،عبدالقاىر (ٜٔٚٙم) ،دالئل اإلعجاز ،حتقيم :عبد ادلنعم لفاجی ،قاىرة :م تبة القاىرة.
حسان ،دتام (ٕٓٓٙم) ،اللغة العربية معناىا ومبناىا ،الطبعة اخلامسة ،عامل ال تب.
حسل ،عباس (د.ت) ،النحو الوافي ،الطبعة اخلامسة عشرة ،قاىرة :دار ادلعارف.
الداللي ،طٔ ،قاىرة.
النحوي
زتاسة عبداللطيف ،زلدد (ٖٜٔٛم) ،النحو و الداللة ،مدخل لدراسة المعنی
ّ
ّ

اخلطيب القاویٍت زلدد بل عبدالرزتل جال الدیل ،)ٕٓٔٔ( ،اإليضاح في العلوم البالغية ،حتقيم :زلدد عبدادلنعم

لفاجی ،الطبعة الثالثة.
الدراق  ،زوبَت ،ریفی ،عبد اللطيف (ٕٗٓٓم) ،اإلحاطة في العلوم البالغة ،اجلااير :دیوان ادلطبوعات اجلامعية.
بيدي ،ادلرتضی (ٜٔٚٚم) ،تاج العروس من جواىر القاموس ،حتقيم :رلدوعة مل ا ققُت (دار اذلدایة) ،کویت :مطبعة ح ومة.
الا ّ
الاسلشري زلدود بل عدر ٖٕٖٔ( ،ه) ،المفضل في علب العربيّة( ،ت  ٖ٘ٛه) ط ٔ ،قاىرة.
ّ
الاسلشري ،زلدود عدر (د.ت) ،مشكلة البنية أو االضواء علی «البنية» ،مصر :دار مصر للطباعة.
ّ

األدبي الحديث ،طرابلا :الدار العربيّة لل تاب.
یدي ،تونيمٜٔٛٗ( ،م) ،اثر اللسانيات في النقد
الا ّ
ّ
السامراي  ،ابراىيم (ٖ ،)ٜٔٛالفعل زمانو وأبنيتو ،طٖ ،بَتوت :مؤسسة الرسالة.
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قصة «النمور»...
جمالية بنية األساليب النحوية في َّ

السامراي  ،ناضل (د.ت) ،معاني النحو ،بغداد :مطابع دار احل دة.
نظري و دراسة تطبيقيّة ،اذليفة ادلصریة العامة لل تاب.
سليدان ،نتحا (ٜٜٓٔم) ،األسلوبيّة مدخل ّ
سيبویو عدرو بل عثدانٜٖٔٛ( ،م) ،كتاب سيبويو ،حتقيم :عبدالسالم زلدد ىارون ،طٖ ،عامل ال تب.
ایب ،أزتد ( ٕٓٓٙم) ،األسلوب (دراسة نقدية تحليلية ألصول األساليب األدبيّة) ،ط  ،ٚقاىرة :م تبة النهضة ادلصریة.
االدبي ،طٖ ،بغداد :دار الشؤون الثقانية العامة.
الح نضل ( ٜٔٛٛم) ،نظرية البنائية في النقد
ّ

عبادة ،زلدد ابراىيم (ٕٓٓٚم) ،الجملة العربية ،الطبعة الثالثة ،م تبة ارداب للنشر و الطباعة.

عبدالرزتل بل عبدا السهيل  ،أن القاسم (ٕٜٜٔم) ،نتاج الفكر في النحو ،زلقم :عاد أزتد عبد ادلوجود ،الطبعة األولی،
دار ال تب العلدية.

عددان بل ذریل (ٜٜٔٛم) ،النقد و األسلوبيّة ،منشورات ّإحتاد ال تاب العرب.
عاة حسل ،بَتوت :دار ادر.
ري ،ابوىال (ٖٜٜٔم) ،التلخيص ،حتقيمّ :
العس ّ
النحوي في بناء الشعر عند محمود حسن إسماعيل ،دراسة دصيّة
عصام عبد ادلنصف أبو زید (ٕٜٓٓم) ،فاعليّة المعنی
ّ
للتوابع ،طٔ .القاىرة :دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع.
ع ا و ،زلدد (ٕ٘ٓٓم) ،التحليل اللغوي في ضوء علب الداللة ،مصر :دار النشر للجامعات ادلصریة.
الفراىيد  ،أبو عبد الرزتان اخلليل بل أزتد (٘ ،)ٜٜٔالجمل في النحو ،حتقيم :نخرالدیل قباوة ،الطبعة اخلامسة.
التطبيقي ،قاىرة :م تبة ارداب.
نرید عوض حيد ( ٕٓٓٛم) ،فصول في علب اللغة
ّ

نَتوزآباد  ،)ٕٖٓٓ( ،الفيروزآبادی ،ت :م تبة حتقيم الًتاث ،الطبعة الثالثة ،بَتوت :مؤسسو الرسالة و دار الریاض للًتاث.
قطبی ،طاىر (ٜٜٗٔم) ،اإلستفهام بين النحو و البالغة ـ دراسة مقارنة ـ ديوان المطبوعات الجامعيّة ،طٕ :اجلااير.
قيا إمساعيل األوس (ٜٔٛٛم) ،أساليب الطلب عند اللغويين و البالغيين ،ط .بغداد :بيت احل دة للنشر و التوزیع.
ا ُت ،عبدالفتاح (ٜٔٙٛم) ،المعاني في ضوء أساليب القرآن ،طٕ ،قاىرة :دار ادلعارف.
زلدد زتاسة عبداللطيف (ٖٜٔٛم) ،العالمة االعرابيّة في الجملة بين القديب و الحديث ،ال ویت.
زلدد ىارون ،عبد السالم (ٜٜٔٚم) ،األساليب اإلنشائية في النحو العربی ،ط ٕ :م تبة لاصل .
بي نقد و توجيو ،طٔ ،بَتوت.
ادلخاوم  ،مهدي (ٜٗٔٙم) ،في النحو العر ّ

زلدد حسُت علی الصغَت (ٜٔٛٙم) ،نظرية النقد العربي في ثالثة محاور متطورة ،مل كتب ادلوسوعة الصغَتة ،بغداد :دار
الشؤون الثقانة العامة.
بي ،طٔ ،اس ندریة :دار ادلعرنة اجلامعيّة.
یاقوت ،زلدود سليدان (ٜٜٔٛم) ،العالمة في النحو العر ّ
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 .2داًط٘بر گزٍُ سببى ٍ ادب٘بت عزبٖ داًطگبُ تزب٘ت هذرس
 .1استبد گزٍُ سببى ٍ ادب٘بت عزبٖ داًطگبُ تزب٘ت هذرس
 .2داًطجَٕ دکتزٕ سببى ٍ ادب٘بت عزبٖ داًطگبُ تزب٘ت هذرس

چكیده 
سبختّبٕ ًحَٕ در سببى عزبٖ سبختبرّبٕ هتعدذدٕ دارد .گدبّٖ بدِ ودَرت هددزد هدٖآٗدذ
بِطَرٕکِ ضكل ٍ سبختبر اسبسٖ آى تغ٘٘ز ًوٖکٌذ .گبّٖ ً٘ش بِ ضَُّ٘بٕ دٗگزٕ هٖآٗذ کدِ در
سبختبرّبٕ تزک٘بٖ هبًٌذ سبختبر اًطبٖٗ ،اًطبٖٗ در هدَْم خبزٕ ٍ بزعكس ،تكزار سبك ،حذف
اجشاء ،سبختبر اسوِ٘ ٍ فعلِ٘ ًوَد هٖٗببذ .اٗي پژٍّص بِ بزرسٖ سبختبر ًحَٕ ،هعٌبٖٗ ٍ آهبرٕ
داستبى «پلٌگّب در رٍس دّن» اثز سکزٗب تبهز هٖپزداسد .آًچِ در اٗي پژٍّص هْدن اسدت بزرسدٖ
پذٗذُّبٕ ًحَٕ ٍ بزخٖ اس فزٍع آى بزإ ضدبفسبسٕ هعبًٖ ًحَٕ ٍ بالغٖ است ،ضوي آًكدِ
رٍشّبٕ ادإ هعٌب ً٘ش اس ٗكذٗگز هتوبٗش هٖضَد ٍ اس اٗدي طزٗدق هخبطد

بدِ هعٌدبٕ درسدت

ّذاٗت هٖگزدد .رٍش پژٍّص تَو٘دٖ د تحل٘لٖ ٍ بزهبٌبٕ بزرسٖ سبختّبٕ ًحَٕ در ًؤًَ
هَرد پژٍّص است .بزخٖ اس ًتبٗج پژٍّص حبکٖ اس آى است کِ ب٘طتز سبختّدبٕ اسدتدْبم در
داستبى اس هعٌبٕ اولٖ خَد خبرج ضذُ ٍ در هعٌبٕ بالغٖ بِ کبر رفتِاًذ؛ ّودبىطدَر کدِ جولدٔ
فعلِ٘ ب٘طتز اس جولٔ اسوِ٘ هَرد استدبدُ قزار گزفتِاست؛ بِطَرٕکِ جولٔ فعلِ٘  123ببر در اٗدي
داستبى آهذُاست ،درحبلٖکِ تٌْب  28ببر اس جولٔ اسوِ٘ استدبدُ ضذُاست .اٗي ًسبتِ سٗدبد تكدزار
جوالت فعلِ٘ در داستبى ،عبهلٖ اسبسٖ در پَٗبٖٗ است ٍ دٗبلكت٘ك هتيِ داستبى را پزحزارتتز ٍ
فعبلتز هٖکٌذ.
لیدواژهها:سبكضٌبسٖ؛ سبختّبٕ ًحَٕ؛ داستبى ،پلٌگّب در رٍس دّن؛ سکزٗب تبهز.
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