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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . ىـ 1396 ربيع، 42لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 21-42 م؛ صص 2017

 تامر ايلزکر « العاشر وميالنمور في ال»في قصَّة  ةي  النحو  بياألسال ةيبن ةي  جمال
 3وربيعلآقا عقوبي، 2ييرزايفرامرز م، 1زاده يمتق یسيع
 مدرس تيجبامعة تربيف قسم اللغة العربية وآداهبا  مشارك أستاذ. ٔ
 تربيت مدرسجبامعة يف قسم اللغة العربية وآداهبا  أستاذ. ٕ
 مدرس تيجبامعة تربيف اللغة العربية وآداهبا  طالب الدكتوراه. ٖ

 07/02/1395: البحث خ قبوليتار     31/01/1394: البحث خ استالميتار 

 صالملخّ 
 تااااويعاااال  اااا لو وبن ََت تغاااایمفاااارداً ا فقیااااندنهااااا ، تاااافق وناااام أدِّدااااة متعااااد دة ةيّاااايف اللغااااة العرب ةیّااااالنحو  بيإّن األسااااال
يف  ةيّ واإلدشااي، ةیَاواخلب ، اإلدشاايَية ةياكالبن  ةيّابيالًتك تاوييف بن ةَت أطراف كث یعل شتدلیمتعّدداً  فقیومنها ، ةي  األساس

 ةیّاالنحو  ةياىاذا البحاد دراساة البن تنااو ی. ةيّاإلمسوا، ةيّاوالفعل، وزلذوف األجااا ، دلت ّررةوا، ادلفهوم اخلبي  وع سو
يف ىذا البحد ىو دراسة  هدنای. واّلذي ةيّ إحصاي ةيّ دال ةیّ تامر دراسة ضلو  ایلاكر « العا ر وميالندور يف ال»يف قص ة 
واإلىتدا  ، بعضها عل بعض َتطرايم التعب اييودت، ةيالغوالب ةیوبعض أبوابو استجال  ادلعاين النحو  ةیالنحو  ایالقضا

يف النداوذج  ةیاالنحو  بييف دراساة األساال لا يالتحلا  ال االم وذلاخ لاال  ادلانهو الو اف  بيمبعاين النحو يف أساال
 ةيااسااتفهام ادلسااتعدلة يف القص ااة لرجاات عاال معناىااا األ اال بيأَن أكثاار أسااال یادلختااار. تااد ا دتااايو البحااد علاا

بلا   دياح؛ ةياكادات أكثار تاواتراً مال اجلدلاة اامس  ةياأَن اجلدلة الفعل یكدا و لنا إل ،البالغ  یيف ادلعن ستعدلتوا
 ةيّانانَن إرتفااع دسابة اجلدال الفعل؛ ( رتلاة نحسابٜٖ) یإلا ةياواجلدال اإلمس، ( رتلاةٕٗٔ) یإلا ةياعدد اجلدل الفعل

 .صةأجاا  الق ُتاحلركة ب ةي  النشاط ونعال ادةیبا  وح ی
 

 تامر. ایزكر ؛ العا ر وميالندور يف ال؛ القّصة؛ ةیّ النحو  بياألسال؛ ةياألسلوب: الكلمات الرئيسة

                                                                                                                                                       

  الکاتب ادلسؤو                  motaghizadeh@modares.ac.ir 
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 المقدمة. 1
مل « النحااو»ونطنااوا إلاای أّن ، ناعليّااة ادلعناای النحاويّ  اقااددیاً وحاادیثًا  اقاد أدرك النحویّااون والبالغيّااون 

وناام مااا  بياااخلااوض يف أساارار الًتاك یذلااخ إلاا تجاااوزیوإّّنااا ، زلصااوراً يف داياارة الصااواب واخلطااف  االی
 ، باويوتاذّوقاً لًتاك، ويانوّساعوا دايارة النحاو ًثااً يف معاد؛ بیاعناو األد عابیأن  دیر یاّلذي  یادلعن ويقتضی
. بييف األساال ةيّ ة وآثارىا الدالیّ الوظايف النحو  یوألقوا الضو  عل، ألسرار حسنها واستقامتها اداً يوب

وكذلخ عّدا ، هبا النصّ  تل  دیمل ادلعاين والداات اّليت  َتلنا عل كث  شفیوإّتصا  النحو بالنّص 
ودتاااّده ، بيالتصاااّرف يف األساااال بیااالألد حيىايلاااة تتااا ةیّاااَت تعب اتيّاااباااو النحاااو العااارن مااال إم اد الاااری

مال  ايّ مل مثّ كان النحاو جاا اً أساسا، ةيّ الفن تویوتّتفم مع رؤ ، اتویادلختلفة اّليت تّتسم مع غا بيبالًتاك
اللغاة  سااعدیأو ىاو الّاذي ، بل أ بح النحاو ساّر  اناعة اإلباداع، اإلبداع یوقدرتو عل بیذكا  األد

. إذا أراد الباحاد (11و11: د.ت، ليا)إمساعاإلباداع ذاااا  ةيّاعدل یختّط  كّل الصاعاب و اوا إلا یعل
للقاااّوة والطاقاااة  نتباااوینالباااّد لاااو أن ، يف القّصاااة ةيّاااأو الدال ةیّاااو يالبن ةيّاااعااال اجلدال تحاااّدثیاللغاااوي أن 

مثّ ظهرت حسب األحوا  وادلقامات يف  ةيّ الصرن اغاتيالص یعل تيال امنة يف كّل كلدة بن ةیّ َت التعب
لقاد ، ّقا مؤثّرة يف ادلتل ةيموح ةيّ ابالغ ةیّ و يح یإل اغاتيعبارات ورتل ودصوص ألرجت الص بيتراك

أي مبعااا  عاال ؛ وظااواىره بشاا ل رلاااأ ورلاارد، اللغااوياجتهاات الدراسااات اللغویااة للوقااوف علاا  الاادرس 
إا ماااا أُ اااَت إلياااو عناااد البالغياااُت مااال الوقاااوف علااا  التقاااد  ، رباااال عالقاااات الااانص مباااؤداه ومضاااامينو

لتجااااوز  ارساااُتوالو ااال والفصااال. وماااع أّن عباااد القااااىر اجلرجااااين قاااد ناااتح الطریااام أماااام الد، والتااافلَت
إا أّن ، واضااحة للتعاماال مااع الاانص بنِّاارة لغویااة مت املااة ووضااع ذلاام منهجيااة، النِّاارة اجلاييااة للاانص

واجتهاات إا اإلطاارا  علاا  مااا قدمااو ، الدراسااات الاايت أنااادت منااو قااد حصاارت ذااااا يف دطااا  ضاايم
وماال یقااف علاا  بعااض اإل ااارات عنااد اجلرجاااين  ااده یتجااو للاانص ، اجلرجاااين دون اسااتيعابو وجتاااوزه

ودطام  ، أّن الشعر ا یسند إا الشاعر ل ودو ت لم بو "إا نها ىو یشَت؛ بنِّرة لغویة وبالغية  املة
وىااذا مااا دیيااا ، حلااة ماال تلااخ ادلعاااين وألاابا ادلفااردات، باال ماال جهااة مااا  اانع ماال ادلعاااين، كلداتااو

، الّااايت أعتاااٍت هباااا العلاااوم. النحاااو العااارن كاااان يف مقدماااة (199: 1791، ی)جرجاااادالشااااعر عااال الاااراوي 
ىااذا  تناااو یيف قرا تااو.  فیااالقاارآن وحفِّااو ماال وقااوع اللحاال والتحر  ادةيمنهااا  اا ةیااكاداات الغا  ديااح

. ةيّ إحصااي ةيّ دال ةیّ تامر دراسة ضلو  ایالعا ر لاكر  ومييف قّصة الندور يف ال ةیّ النحو  ةيالبحد دراسة البن
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ىاااو اساااتجال  معااااين النحاااو ، وأبواباااو وضاااوعاتوىاااذا البحاااد يف النحاااو وبعاااض م وياااإل یرمااایإّن الّاااذي 
ومراتبهاا ، ال االم بيواإلىتدا  مبعاين النحو يف أسال، بعضها عل بعض َتطرايم التعب اييودت، والبالغة

ويف الوضااوح واإلهبااام. نالبحااد ىااذا زلاولااة ، واإلسااهاب از ااوالتالنهااا يف اا، ماال الدقّااة واإل ااابة
 ةیّاالنحو ا اتَت ماال التعباا َتإذ حاولنااا ماال لالذلاا ال شااف عاال كثا، النحاو العاارن ُتمتواضاعة حااو  أناااد

. وااادف ىاااذه الدراسااة إا زلاولاااة دیااجد یبعضاااها عاال بعااض إّا ألجااال إضاافا  معنااا تلاافخیالّاايت ا
ذلخ ، تامر ایلاكر « العا ر وميالندور يف ال»ال شف عل الطبيعة الًتكيبية لألساليب النحویة يف قّصة 

 والنحاة ادلشهوریل.، وأىل البالغة، ادلفسریل علدا ونم ما ورد مل آرا  ال

 أسئلة البحث .2
 : حیاو  البحد اإلجابة عل السؤالُت

 ما ى  عالقة البنية النحویّة بوظيفة يف أعدا  زكریا تامر؟: األّو 
 ما ى  الرموز والداات اّليت حتدلها البنية النحویّة يف قّصة زكریا تامر؟: الثاين

 السابقة  الدراسات .3
يف القّصااااة دراسااااة تعتناااای بالساااايا  والًتكيااااب وأدواعااااو قَالّاااات الدراسااااات الّاااايت درساااات البنيااااة النحویّااااة 

ادلختلفاااة. مثّ إّن معِّااام الدراساااات الّااايت تناولااات موضاااوع البنياااة النحویّاااة إقتصااارت علااای  اااو البالغاااة 
 : والقرآن ال ر . ونيدا یل  إ ارة إلی أىّم ىذه البحوث

(« وقرا اتاو ال ار  القارآن يفراساة و افّية حتليليّاة )د القارآين األدا  يف النحویاة األسااليب بنياة»دراساة معنوداة بااااا  (أ

 القارآن باُت والفار ، القارآين واألسالوب، األسالوبية البنياة إلای تطرّقات، لااعبد ا  زلداد للاف القرارعاة

 .والتحليل الو ف طبيعة عل واحلدید، القرآين واألدا 
، لاااعلی رضااا زلدااد رضااایی« اجلداليااات البنویّااة والداليّااة يف القاارآن ال اار »دراسااة معنودااة بااا  (ب

، عاجلت حتدیّات تررتاة القارآن ال ار  مال اللغاة العربياة إلای اللغاة الفارساّية لاال  ادلساتویات الصاوتّية
 ِّام مل األدِّدة العالمّية.والصرنّية يف ضو  آرا  السيديايّيُت اّلذیل ینِّرون إلی اللغة كن، والنحویّة
لااادنی زلدااد عاارف عابااد « البناا  اللغاوي يف سااورق البقارة والشاعرا  دراسااة موازداة»دراساة معنوداة باااا  (ج

 وى  تطرّقت إلی األساليب العلديّة وادلناىو اللغویّة اّليت سّخرت دفسها خلدمة ىذه النصوص ادلقّدسة.
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 التعاريف .4

 حاً األسلوبية لغًة واصطال .1-4
قااا  ، یقااا  للسااطر ماال النخياال أساالوب وكاالا طریاام شلتااد نهااو أساالوب»: قااا   اااحب اللسااان: لغــةً 

و داع أسااليب واألسالوب الطيام ، داتم يف أسالوب ساو أیقاا  ، وادلاذىب، واألسلوب الطریم والوجو
 أناادُت مناو وإن أدفاو ألسالوب: یقاا  ألاذ ناالن أسااليب مال القاو  أي، واألسلوب الفال، تفلذ نيو

إذا كااان مت ااباً. ناألساالوب ماال زاویااة ىااذا الطاارح لفاا  اسااتعدل يف غااَت مااا وضااع لااو أ ااالً ماال قبياال 
إلااای معنااااه  «مالطریااا»أو  «ساااطر النخيااال»و عااال ادلااادلو  ادلاااادي الاااذي یاااوازي اجملااااز نادتقااال مفهومااا

: البالغاااااة. وجااااا  يف أسااااااس (ٛٚٔ: ٜٜٗٔ، )اباااال منِّاااااور« ادلعنااااوي ادلتعلااااام بفساااااليب القاااااو  وأناديناااااو
إذا : أدفاو يف أسالوب: ویقاا  للدت اب، وكالمو علی أساليب حسانة، طریقو: سل ت أسلوب نالن»

 .مادة سلب(: ٕٜٜٔ، اسلشريال)« مل یلتف دینة وا یسرة
يف اللغااة اإلصلليایااة.  «Style»ذلااا  االة ب لدااة  «ساالوبأ»لدااة أمااا يف الاادرس اللغااوي الغاارن ن 

. (٘ٔ: ٕٕٓٓ، )دااظم وى  أداة ال تابة علی ألواح الشادع «الشدعمرقم »تشَت إلی  «Style»ن لدة 
أ ااااابح مصاااااطلح األسااااالوبية ، مناااااذ اخلدساااااينات مااااال قااااارن العشاااااریل»: یقاااااو  عباااااد ادلااااانعم اخلفااااااج 

Stylistics  یطلم علی منهو حتليل  لألعدا  األدبية واألسلوب یعرف ونم الطریقة التقليدیة باالتدييا
أو بااااُت ا تااااو  والشاااا ل ویشااااار إلاااای ا تااااو  عااااادة ، وكيااااف یقااااا بااااُت مااااا یقااااا  ويف الاااانص األدن 

. ا ااتقت  (ٔٔ: ٕٜٜٔ، )اخلفاااج  وارلاارون «أو ادلعناای ادلطااروح ٔادلعلومااات أو الرسااالة: بادلصااطلحات
والاااذي یعاااٍت إبااارة الطباااع أي مثقاااب یساااتخدم يف  «Stilus»مااال الشااا ل الالتياااٍت  «Style»كلداااة 

ال تابة. وىو استخدام ال اتب ألدوات تعبَتیة مل أجل غایات أدبية. ویتديُا يف النتيجة مل القواعد 
ستخدام العصاري نيشايع . أما األسلوب يف اا(ٚٔ: ٜٜٗٔ، )األبطحاليت حتد ُد معنی األ  ا  وثواهبا 

 د ادلعناای اللغااوي العااام دی اال أْن یعناای النِّااام والقواعااد العامااةناألساالوب ماال حياا، یيف رلااالت  ااتَ 
 .(ٓٔ: ٕٓٔٓ، )منصوري

                                                                                                                                                       

1. Message 



 ريبو علآقا عقوبي، ييرزايفرامرز م، زاده يمتق یسيع ...«النمور»في قصَّة  ةي  النحو  بياألسال ةيبن ةي  جمال

  14 

 

 مفهوم األسلوبية .2-4
ول ال ، وذلاخ لعالقتهاا مبياادیل عاّدة، مصطلح األسلوبية ا دی ل أن حید َد بتعریف واضاح وماتقل یقا  إنَ 

 .(ٔٔ: ادلصدر دفسو) اللغوي لبنی النصوصفهوم األسلوبية أكدوا أّ ا تعٍت بالتحليل جل مل عرضوا دل
للتعاارف إلاای األساالوبية علاای الاارغم ماال كودااو متاافلراً  ٔلاای مااا قااا  ریفاااتَتإدی اال يف البااد  التوجااو 

كتداااا  ن ااارة وإّناااا ا ، ولااايا ذلاااخ بااادانع التوجاااو البنياااوي للبحاااد، عدااال ساااواه يف إرساااا  مفهومهاااا
علاام »: د مفهاوم األساالوبية بفّ ااادلوضاوع. وقاد حاادَ ًساب مااا دار  يف ىااذا ، التافليف التنِّاَتي عنااده

یوضااح اخلصااايص البااارزة الاايت تتااونر لااد  ادلرساال والاايت هبااا یااؤثر يف حریااة التقباال لااد  ادلتلقاا  باال إدااو 
 ٕ. أماا بياَت جاَتو(ٕٕٔ: ٜٜٗٔ، )عبادادلطلب «یفارض علای ىاذا ادلتلقا  لودااً معينااً مال الفهام واإلدراك

وى  أیضاً دراسة لل اايل ادلتحاو  باللغاة ، دراسة للغة: ناألسلوبة اليوم ى »: نيعرف األسلوبية بقولة
داوع مال احلاوار الادايم باُت »: . وقيال أّ اا(ٛ: ٕٔٔٓ، )بومصاران «وى  كذلخ دراسة للعدال اإلباداع 

ذىب البااااحثون يف نهدهااام نااا. (ٕٙٔ: ٕٕٓٓ، )مطلاااوب «القااااري  وال اتاااب مااال لاااال  داااص معاااُت
طریقة التعبَت اخلا ة بفدیب مل األدباا . علای أیاة : وهم أرتعوا علی أدَ ول نَ ، لألسلوب مذاىب عّدة

 .حا  ىناك حشد مل التعاریف ازدزتت يف ال تب ادلختلفة حو  األسلوب واألسلوبية

 البنية .3-4
 لغًة وا طالحاً. و دبدأ بادي  األمر ذي بد  بادلعنی اللغوي.« البنية»دتناو  مصطلح 

 البنية لغةً  أ(
، (٘ٛ/ٗٔ: منِّاور ابال، العارب لساان)« بُناوة»أو « بِناوة»رتاع ، بنا بادلّد یبنو: نعالن« بنية»یوجد للف  

/ ٔ: ٖٜٜٔ، ىال ابااو ، )عساا ر یبااٍت ماال البنااا  ، بالقصاار« بناای»و، (ٙ/ ٓٔ: مٜٚٚٔ، ادلرتضاای، )الایبااد 
ٕٙٔ ،ٕٕٙ). 

 اسام مقصاور كاذلخ ابضاّم الباا   اوبُنای ، وبُنياة، اسام مقصاور اب سار الباا   اوبناًی ، بنياة: ویقاا 

، ِمشاية: مثال، و كفّن البنية اذليئة اّليت ُبٍت عليها، «ِنعلة»علی وزن « بِنية» .(ٕٔٙ/ ٔ: )ادلصدر السابم

                                                                                                                                                       

1. Rafatyr 

2. Pierre Giraud 
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َوَرد عاال العاارب ، ىااو الِبناای والبُناای، مااا بنيتااو: والِبنيااة والبُنياة، (ٜٗ/ ٗٔ: ٕٜٜٔ، )اباال منِّااوررِكبااة ، رِ اوة
 : الفارسّ  عل أن احلسلبضّم البا . أدشد 

 و إن عقدوا َ ّدوا، وإن عاىدوا أونوا    إن بَنوا أحسنوا البُنی، أولئخ قومُ 

 .(ٜٗ/ ٗٔ: )ادلصدر السابم «رتع بنية، إّّنا أراد بالبنی»: قا  أبو اسحا ؛ أن أحسل البِنا  بال سر: ویُرو 
)ادلصاادر ورتااع أبنيااات « الِبناای والُبناای»رتااع ، مااا بنيتااو علاای ىيئااة و ااورة معّينااة: والِبنيااة والُبنيااة

 .(ٜٗ/ ٗٔ: السابم
ومناااو قولاااو . (ٖ٘ٓ/ ٗ: ٖٕٓٓ، )الفَتوزآبااااد « اذلااادم»و ىاااو دقااايض ، والِبناااا  والبنياااان  ااا   واحاااد

نّهب بنيــاٌن مرصــوصٌ »: تعااالی ، والِبنااا ، والبُناای، أو البُنيااة، الِبنيااة: «بَناای»وماال الفعاال  (ٗ، )الصاافّ « كـّـ
ىااذا الفعاال )بَناای( ومشااتّقاتو أكثاار  .(ٜٗ/ ٗٔ: ٕٜٜٔ، )اباال منِّااوروالباااين ، واإلبتنااا ، والِبنایااة، والبُنيااان

 دوراداً واستخداماً مل الفعل الثاين )بنا( يف مؤلّفات اللغویُت القدامی وا دثُت.
لغااًة يف كااّل مااا ورد اخیاارج عاال كو ااا تاادّ  علاای بنااا  الشاا   علاای ىيئااة « بِنيااة»ومعناای لفاا  

ألّ ا تعٍت كّل     ؛ ات اد تعٍت  يئا، كلدة واسعة نضفاضة« بِنية»إّا أّن كلدة  .معّينة و ورة
 .(ٛ: د.ت، الاسلشرّي م)
 البنية اصطالحاً ( ب

البنياة عنادىم »: یقو  زكریا اباراىيم، مل مفهوم النِّام« الِبنية»لقد ادطلقت جّل التعریفات دلصطلح 
جتعال مال ، اّلذي تتحّدد كّل أجااياو مبقتضای رابطاة دتاساخ وتوقّافرتيعاً... ى  ذلخ النِّام ادلّتسم 

اللغاة رلدوعاة منتِّداة مال الوحادات ا أو العالقاات ادلنطوقاة ا الّايت تتفاضال وحیاّدد بعضاها بعضااً علای 
ساااوا  ، نالبنياااة كاااّل دتاساااخ بنِّاااام مااال العالقاااات اللغویاااة، (ٛٚ، ٚٚ: د.ت،، )الاسلشااار سااابيل التبااااد  
وأّن عنا ااارىا ختضاااع دلبااادأ ، أم أ اااواتاً تؤلّاااف لفِّااااً أم ألفاظااااً ، تؤلّاااف رتلاااة أو رتاااالأكادااات ألفاظاااا 

 التغيَت و التحویل بسبب ترتيب عنا رىا.

 االصطالح في النحوية الداللة .4-4
 نهامكّل  تّتخذ اليت داتلال  بُت یةو النح العالقات لال  لمصل حت اليت الدالة  ى: یةو النح الدالة

 مال لاال  ضلویة ظيفةو ك ذلا ت ون أن ابدّ  الًتكيب يف دةّل كلك أنّ  ذإ، قوادُت اللغة حسب ةلاجلد يف
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 .(ٖٚ ،ٖٙ: ٜٜ٘ٔ،، الفراىيد ) موقعها
عباد ال ار  رلاىاد إلای ادلقصاود هباا  ودنتقل مل معنای الدالاة النحویّاة اا اطالحّ  عناد الادكتور

الدالة النحویّة ى  اّليت تستدّد مل دِّام اجلدلة وترتيبهاا : ذ یقو إ یاقوت عند الدكتور أزتد سليدان
 .(ٕٛ: ٕٓٓٓ،، جٍت )ابلترتيبا لاّ ا 

 وأدبو« زكريا تامر»لمحة من  .5-4
 .مٕٜٚٔيف ساوریة عاام « زتااة»ِمل كتّاب العربّية يف القّصة القصَتة. ولد يف ، كاتب سورّي معا ر

دااا  الشااهادة اابتداييّااة و مل یُتااابع دراسااتو بعاادىا. َعداال حااّداداً و ااادع أقفااا . باادأ بالّنشاار يف رللّااة 
 ٜٛ٘ٔ. مثّ َعِدااَل يف سلتلااف احلقااو  ااعالميّااة. باادأ كتابااة القّصااة عااام ٜ٘٘ٔالسااوریة عااام « النّقاااد»

 اهيل : . ِمال مؤلّفاتاؤٜٛٔ وكتب أیضاً ادلقالة اادتقادیة وقصص أطفا . یقايم يف إد لاًتا مناذ عاام
، (ٜٛٚٔ)الندااور يف اليااوم العا اار ، (ٜٓٚٔ)الرعااد ، (ٖٜٙٔ)ربيااع يف رماااد ، (ٜٓٙٔ)اجلااواد ااباايض 
. یعارف مبقااتااو النقدیااة الّاايت تعااا  (ٕٕٓٓ)ت سااَت ركااب  (ٕٓٓٓ)احلصاارم ، (ٖٜٚٔ)دمشام احلراياام 

 .(ٜٖٕ-ٖٕٛ: ٖٚٛٔ، )رضااألوضاع ااجتداعّية والسياسّية 

 المستوی النحويّ  .6-4
یعاااّد الًتكياااب النحاااوّي ادلتدثّااال يف اجلدلاااة، البنياااة اللغویّاااة الّااايت حتدااال الاااداات العدیااادة، والعالماااات 
التعبَتیّة النا ئة عل التفاعل اللغوّي. ىذا الًتكيب اّلذي یتجاوز اللف  ادلفرد، یتناو  عالقات الًتابال 

النّص. و دی ل للقارئ أن یتلّدا ادل اداة ادلتديّااة الّايت رمسات اّليت تشّد أطراف النسيو اللغوّي دالل 
مالزلو األولی، ورّسخت جذوره باُت الدراساات اللغویّاة. الياوم حیتاّل ادلساتو  النحاوّي م اداة شليّااة يف 
علااام اللغاااة احلااادید، ذلاااخ العلااام الّاااذي یّتخاااذ اللغاااة ذاااااا يف ظواىرىاااا الصاااوتّية والصااارنّية والنحویّاااة 

 ة موضوعاً لدراستو.والداليّ 
وعلی ىذا ننّن ادلستو  النحوّي یّتخذ الًتاكيب اللغویّة، وما یّتصل هبا ميداداً لو، نيقوم بدراستها 
وكيفّية بنايها، وما یتعّلم هبا مل تقد  أو تفلَت، وو ف لألّناط اّليت تِّهر عليها، إضانة إلای ذلاخ 

او  ىذا ادلستو  بصورة أمشل، قدناا بدراساة قّصاة تصنيف ىذه الًتاكيب وبيان أدواعها، ول   یتّم تن
لاكریاا تاامر مال منِّاور ىاذا ادلساتو  يف زلاولاة جااّدة إل ااد ادليااات العاّماة « الندور يف الياوم العا ار»
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للًتاكيب النحویّة ادلستعدلة يف القّصة ادلذكورة ك  ا تبقای رلااات ىاذا ادلساتو  دِّریاات تسارد باُت 
دا قدر اإلم ان عل ادلقدمات الطویلة، ول ل ىذا مل دینعنا مال تقاد  ماادة  فحات الباحثُت. ابتعد

دِّریة تتدّثل يف مقدمة تارخیّية تتناو  مفهوم اجلدلة لغة وا طالحا، إضانة إلای اإل اارة اخلاطفاة إلای 
يف  أدواع اجلدل لد  بعض القدما  وا دثُت، وتلات ىاذه الرؤیاة النِّریّاة دراساة عدليّاة تطبيقيّاة تتدثّال

تصاانيف الًتاكيااب النحویّااة وإعااادة تشاا يلها، وتصااویر األّناااط الباايت ظهاارت هبااا ماال لااال  أربااع زوایااا 
 اجلدلة ادلؤكدة. (ٗرتلة التقد  والتفلَت،  (ٖاجلدلة الفعلّية،  (ٕاجلدلة اامسّية،  (ٔى : 

 دراسة الجملة .7-4

 أ( الجملة لغة
 وىااذا مااا أ ااار إليااو اباال منِّااور بقولااو « رَتَاالَ »ی الفعاال لغااة: تعااود كلدااة اجلدلااة يف أ االها الثالثااّ  إلاا

اجلداعاة مال النّااس بضاّم اجلايم وادلايم، ویقاا : رَتَاَل الشا  رتعاو، وقيال: ل اّل رتاعاة غاَت «: اجلُُدل»
منفصاالة رُتلاااة، واجلدلاااة واحااادة اجلدااال، واجلدلاااة: رتاعاااة الشااا  ، وأرتاااَل الشااا  : رتعاااو بعاااد تفرقاااة، 

)ابااال منِّاااور، مااال احلسااااب وغاااَته، ویقاااا : أرتلااات لاااو احلسااااب وال اااالم واجلدلاااة: رتاعاااة كاااّل  ااا   
 .، مادة رتل(ٕٜٜٔ

 ب( الجملة اصطالحاً 
قّدم ابل ىشام يف كتابو مغٍت اللبيب تعریفا دلفهاوم اجلدلاة، وناّر  يف ىاذا التعریاف بينهاا وباُت ال االم 

علای معنای حیسال السا وت علياو. ال الم ىو: القو  ادلفيد بالقصاد، وادلاراد بادلفياد: ماا دّ  »بقولو: 
واجلدلااة عبااارة عاال الفعاال وناعلااو كقااام زیااد، وادلبتاادا ولاابه، كایااد قااايم، ومااا كااان مبنالااة أحااد ا ضلااو: 

أي ال ااالم  اضاارب اللااّص، وأقااام الایاادان، أو كااان زیااد دايدااا، وظننتااو قايدااا. وهبااذا یِّهاار لااخ أّ دااا 
. وسان تف  (ٙٔٗ/ٕ: ٜٜٚٔ)ابال ىشاام اادصاارّي، النّااس ليسا مًتادنُت، كدا یتو و كثَت مل  اواجلدلة 

 بعرض ىذا ادلفهوم دلصطلح اجلدلة منعا مل اإلطالة يف القو .
أّماا مفهااوم اجلدلااة لاد  ا ااّدثُت، نيتعااّدد تبعاااً للدادارس اللغویااة الّاايت ینتداون إليهااا ودیثّلو ااا، وماال 

إّ ااا أكااب وحاادة قابلااة »ة، قااا  نيااو: أمثلااة ذلااخ مااا قّدمااو الاادكتور سااعد مصاالوح ماال تعریااف للجدلاا
وىو بذلخ یقًتب مل دِّرة ادلستو  النحوّي إلی الًتكيب اللغوّي يف ن رة « للتحليل يف ادلاّدة اللغویة
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التحليااال، وختاااریو اخلاااواّص ادلديّااااة ذلاااذه الًتاكياااب، ویقاااّدم الااادكتور مهااادي ادلخاوماااّ  مفهوماااا جدیاااداً 
اجلدلااة ىاا : الصااورة »یااات علاام الاانفا الًتبااوّي، یقااو  نيااو: للجدلااة اخیلااو ماال نلساافة ادلنطاام ودِّر 

اللفِّيّاااة الضاااغر  لل اااالم ادلفياااد يف أّي لغاااة مااال اللغاااات، وىااا  ادلركاااب الّاااذي یباااُّت نياااو ادلااات ّلم أّن 
الصورةالذىنّية كادت قد تآلفت أجااؤىا يف ذىنو، مثّ ى  الوسيلة اّليت تنقل ما جاا  يف ذىال ادلات ّلم 

 .(ٖٔم: ٜٗٙٔادلخاومّ ،، ) إلی ذىل السامع
شلّا تقّدم مل آرا  حو  مفهوم اجلدلة، یتبُّت لنا الصلة الوثيقة اّليت تاربال باُت ادلعنای اللغاوّي الّاذي 
یاادّ  علاای رتيااع عنا اار الشاا  ، وبااُت ادلعناای اا ااطالحّ  الّااذي یقااود إلاای  ایااة واحاادة ىاا : رتااع 

دلاات ّلم يف حتویاال اادفعاااات النفسااّية الّاايت مفااردات ىااذه اللغااة يف إطااار ادلعناای، وت ااون رغبااة لااد  ا
حیااّا هبااا، إلاای  ااورة مادیّااة واضااحة ادلعااامل، وبصااورة ألفاااظ مركبّااة لااد  السااامع، سااوا  و االت ىااذه 

 الصورة مصدرة بااسم أو الفعل.

 . أنواع الجمل5
تبقی اجلدلة واحدة مل ادلصطالحات النحویّة اّليت تعّددت اررا  يف بياان مفهومهاا، وأداواع الًتاكياب 
الّاايت ت ّو ااا. ول اال یبقاای للفعاال أو ااساام الاادور األكااب يف إحااداث ىااذه ادلصااّنفات، نتصاادیر ىااذه 

داواع علای رأي الًتاكيب باألنعا  خیتلف عل تصدیرىا باألمسا ، لذا سفقتصر يف حدیث  عل ىاذه األ
ابل ىشام يف ىذا اجملا ، ولاّ اة أدّاو یعتاب ًاّم أّو  مال قاّدم دراساة منِّّداة للجدلاة، وجعال ذلاا بابااً 

مال أرتاال تفسااَت « مغاٍت اللبيااب»لاّ اا يف مصااّنفو.نبعد أن عقاد اباال ىشاام الباااب الثاااين مال كتابااو 
ة وال االم، ورأ  أّن ال االم ألاّص ماال اجلدلاة: وذكار أقساامها وأدواعهاا، قاام أّوا باالتفریم باُت اجلدلا

اجلدلة. مثّ قّسم اجلدلة إلی امسّية ونعلّية وظرنيّاة. مثّ ذكار عشارة مواضاع حتتدال اجلدلاة نيهاا أن ت اون 
نعليّااة أو امسيّااة بساابب الااتالف التقاادیر أو إلااتالف النحااویُت، مثّ قّساام اجلدلااة إلاای  ااغر  وكااب  

مثّ حتّدث عل اجلدل اّليت ذلا زلّل مل اإلعراب وحصرىا  وقّسم ال ب  إلی ذات وجو وذات وجهُت،
يف ساابع رتاال. وحتااّدث عاال اجلداال الّاايت ذلااا زلاال ماال اإلعااراب وحصاارىا يف ساابع رتاال أیضااا. مثّ قّساام 

« كایاد قاايم»ابل ىشام اجلدلة اعتداداً علی ادلسند وادلساند الياو إلای امسيّاة وىا  الّايت  ادرىا اإلسام 
أ عناادك »والِّرنيّااة وىاا  ادلصااّدرة بِّاارف أو رلاارورة ضلااو « قااام زیااد»نعاال كااا نعليّااة وىاا  الّاايت  اادرىا 

 .(ٕٜٗ/ ٕ: ٜٜٚٔ)ابل ىشام اادصارّي، « زید
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إّن دِّارة أّوليّااة لًتاكيااب ىااذه القّصااة تُاابز ا بوضاوح ا ىيدنااة النِّااام الفعلااّ  علاای أحااداثها، وىاا  
ركاة باُت مفا ال القّصاة و ثنایاىاا، شلّاا یساهم ىيدنة ذلا ُمسّوغااا ودااُاا ادلتدثّلة يف للام أجاوا  احل

رتلاة نعليّاًة،  (ٕٗٔ)يف تعديم ادلعنی، و إضفا  األثر احلسّ  و ادلعنوّي عليها.إذ تشاتدل القّصاة علای 
بصيغة ادلاض ، منها مثالً )َرحلت، َحاّدَ ، أرد،، تَعّلداوا، باادَر، إبتساَم، لاطاَب،  (ٕٔٔ)جا  منها 

ذَكَر، َضحخ، سقاَل، أردت،...(، وادلعلوم إّن الفعل ادلاض  یفيد وقوع قا ، حان، جاَع، أضاف، تَ 
احلاادث أو حدوثااو مطلقاااً، نهااو یاادّ  علاای ادقطاااع الااامل يف احلااا ؛ ألدّااو دّ  علاای حاادِث  اا   قباال 

، وادلالحااا  إّن الشاااااعر قاااد اسااااتعدل الفعااال ادلاضاااا  (ٕٜ٘: اجلاااا  األّو ، ٜٗٛٔ)البساااايّت، زمااال الااات ّلم 
ماااور حااادثت وایُرجااای إ اااالحها أو تغيَتىاااا، نهااا  ثبتااات نيداااا مضااای وتبقااای كاااذلخ للدالاااة علااای أ

، )رحلااااِت الغاباااااُت بعيااااداً عااااِل النداااار الّسااااجُت يف القفااااص(واساااابيل إلاااای معاجلتهااااا، وماااال ذلااااخ قولااااو: 
)نضحخ ادلرّوض وقا  لتالميذه(، )نتجّدد الندُر تّوا(، )قّلَد ُموا  القطال(، نجا ت األنعاا  ادلاضاية 

  ال الضو  علی أحداث وقعت وادی ل تغيَتىا.لُتسلّ 

 الزمنية تودالل و الماضي الفعل. 6
 وضاعت ادلاضا  الفعال  ايغة أن علا  العارب النحااة ادلاضا : اتفام الاامل عال ادلاضا  بالفعال التعباَت

 ومسع نذىب مض  ما بنا  نفما: یقو  حيد یوسيبو  یؤكده ما ادلاض ، مطلقا، وىذا الامل عل  للدالة

 ، وىاو(نعال) بناا  علا  عهاارتي ذكارت الايت الفعلياة نالصاي ، (ٕ٘ /ٔم: ٖٜٛٔسايبویو، )د وزتا وم اد

 حادددا وقاد القّصاة يف صلاده ماا ادلاضا ، وىاذا الاامل علا  للدالاة وضاع ادلاضا ، الاذي الفعال  ايغة

 .ادلاض  الامل عل  الدالة ادلاضية )َرحلت، َحّدَ ، أرد،، تَعّلدوا، بادَر، إبتسَم، لاطَب...( األنعا 

 المستقبل على للداللة الماضي الفعل بصيغة التعبير. 1-6
 األ ال، وذلاخ لاالف علا  اللغویاة الًتاكياب بعاض يف ااساتقبا  علا  تاوبدال ادلاض  الفعل یقوم قد

 عال التعباَت»اخلطياب القااویٍّت  یقاو  ىاذا الاامل، ويف ذلاخ تفياد بقریناة داواقًتا ، أوياوعل یاد  بادیل

، (٘٘/ٔ: ٜٚٛٔ)عباد ا ، « كالواقع للوقوع ىو ما ، وأنعووقو  حتقم عل  يهاادلض ، تنب بلف  ادلستقبل
 أرد، إذا)دااذكر  ااساتقبا  علا  ودلات «نعاال»  ايغة علا  يهاان وردت الايت ادلاضاية األنعاا  مال
نفنعااااا  )أرد،، (،  القطااااال ُمااااوا  قَالّاااادت إذا إّا  وميااااال لكااااتف لاااال...(، )وميااااال أردت إذا...(، )حّقاااااً 
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نصاايغة األنعااا  )أرد،،  «.إذا»أردت، قلّاادت...( ماضااية، ل اال دلّاات علاای اإلسااتقبا  لوجااود قرینااة 
أردت، قّلدت...( ماضية، ودالتها ى  اإلستقبا  ألّ ا اقًتدت بِّرف الامان دلا یستقبل مل الاامل، 

تفّماااال، یاااات ّلم، أن تتعّلدااااوا، رتلااااة بصاااايغة ادلضااااارع، منهااااا مااااثالً )یتحّلقااااون، تَ  (ٙٛ) و «.إذا»وىااااو 
سيجري، ُیصبح، دتتثل، تفعُل، أقّدُم، أرید، تشاُ ، ینطلام،...(، وماع اإل اارة إلای اساتدراریّة احلادث 
نانّن الفعاال ادلضاارع یفيااد ااسااتدرار واامتاداد، والًتكيااا عليااو یادّ  علاای رغبااة ادلبادع يف احلصااو  علاای 

تااادّ  ىاااذه األنعااا  علااای ادفعاااا  األدیاااب وتعقياااد  طلباتااو يف زمااال مساااتدر اینقطاااع، نضااال عااال ىاااذا
مشاعره واستدرارىا، وادلالحا  يف اساتعدا  األدیاب للفعال ادلضاارع يف ىاذه القّصاة، إدّاو اعتداد علای 
الت رار يف بعض ادلواضع، ومل ذلخ اساتعدالو ألداة النها  )ا( ماع الفعال ادلضاارع، والنها  كداا ىاو 

، ماال ذلااخ )نعلااي م أّا (ٕٜ٘: اجلااا  ااّو ، ٜٗٛٔ)البساايّت، « لقااو  یُنباا  عاال ادلنااع ماال الفعاا»معلااوم 
 تنسوا...(، )اَت ل ُمتسّرعاً...(، و ىو أمر حیيل علی احلركة اّليت تتطّلع إلی التغيَت والتجّدد. 

 الزمنية توودالل المضارع الفعل. 7

 المستقبل زمن داللة. 1-7
لغاَته،  صاووختل لاو ناوتعي قریناة أو عالماة بفیاة داواقًتا دون ِّاوبلف ااساتقبا  زمال علا  ادلضاارع الفعال یاد  قاد
 إذا لالساتقبا  ادلضاارع الفعال یعاُت قاد و. (ٗٛ/ٔ: ٜٚٛٔ)عباد ا ،  احلاا  لاامل یصالح احلالاة ىاذه يف وىاو

 الادعا و  نها وال األمار يف وذلاخ الفعال طلاب اقتضا  إذا أو وبقاد ااساتقبا  بقارايل، كِّاروف اقاًتن

الّاايت دلّاات علاای اإلسااتقبا  يف ىااذه القّصااة دااذكر األنعااا  ارتيااة  ادلضااارعة األنعااا  وماال، والتحضاايض
مااااوا ،  الّارلاااارة تَاُعاااادّ  ل، ىاااالكااااتف ل، لَاااال اااا، اتَ خأرغداااا ون، لَاااالكااااأ ُر، أتاااافمرين، لَاااالياَ تغيَسااااًَتوَن، َساااا)

 .رتل بصيغة األمر، منها مثالً )أحضر، أدِّروا، ُجع، ُقل، إنعل، أطُلب، دَاّفذ( (ٙٔ) و ..(.،.كخسفتر 

 الزمانية توودالل األمر فعل. 8
، وىاذا )عادد اجلدال الفعليّاة( كلّاو (ٖٗ: ٜٜٗٔ)تواماة،  ادلساتقبل ىاو األمار زمال أن علا  النحویاون اتفام

ماال رلدااوع اجلداال يف الاانّص كلّااو،  أّمااا عاادد اجلداال اإلمسيّااة نقااد كااان  (ٗٛ/ٛ٘)یُشاا ل دساابة مئویااة 
مال رلداوع اجلدال. الثابات عناد اللغاویُت أّن ااسام  (٘ٔ/ٕٗ)رتلة، أي ما یُش ل دسابة مئویاة  (ٜٖ)
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أقااو  يف الدالااة ماال الفعاال، نااساام یفيااد ثبااوت الصاافة يف  اااحبها، وإدّااو مّتصااف هبااا علاای ساابيل 
وأمشاال وأثباات يف الدالااة ماال الفعاال؛ ألّن األلااَت یُقيّااد بفحااد األزمنااة الثالثااة مااع  الاادوام، وااساام أعاامّ 

إنادة التجّدد، ول ل اإلنادة بااسم اتقتض  التقّيد بالامل والتجّدد. دلّا كادت اجلدل اامسّية َتضف  
: ٕٔٔٓطيااب القاااویٍت، اخل)علاای الاانّص  اافة الثبااوت والاادوام، وإّن اجلُداال الفعليّااة تُفيااد التنّقااَل والتغيااااَر 

یُرّجح كّفة احلركة نيها، شلّا َیسهم يف زیادة  ا يف ىذه القّصة ا ، ننّن ارتفاع دسبة اجلدل الفعلّية(ٛٗٔ/ٕ
 النشاط ونعالّية احلركة بُت أجاايها.

 الداخلي التركيب حيث من الجملة أنواع .9
 العالقاات حياد مال ول ال ذلاا آلار تصانيف العربياة، ىنااك يف للجدلاة الساابم التصانيف جاداب إا

 كابى، و  غرى، رتل اجلدل، رتل مل دوعُت ىناك أن إا النحاة أ ار عنا رىا، وقد بُت اإلسنادیة

 مل أكثر ت وینو يف ا ًتكت واأللرى واحدة إسنادیة عدلية إا یتضدل ا أحد ا أن إا راجع ىذا رمبا

 :إا اجلدل ذلخ إثر نقسدوا (ٕٕ: ٖٜٛٔابراىيم، ) إسنادیة عدلية

 البسيطة الجملة (1
 أو نعال أو باسام ابتادئ ساوا  مساتقلة ن ارة إا یاؤدي واحاد إسانادي مركاب مال ادل وداة اجلدلاة وىا 

 الشدا؟ الشدا، أطالعة طالعة، طلعت ذلخ، الشدا ومثا  .(ٔ٘ٔ: ٕٚٓٓ، عبادة) و ف

 الممتدة الجملة( 2
 مركباات أو مفاردات مال إحادا ا أو (ةبعنصاری یتعلام واحاد، وماا إسانادي طارف مال ادل وداة اجلدلة ى 

 .(ٖ٘ٔ: ٕٚٓٓ، )عبادة العطف أو النعت أو الِّرف أو كادلفعو  إسنادیة غَت

 المركبة الجملة( 3
 ی اونو تاركي،،  تادالل بينهداا إسنادیتُت لعدليتُت متضدنة أو إسنادیُت مركبُت مل ادل ودة اجلدلة وى 

 .(ٔ٘ٔوٜٕٛ :ٜٗٙٔادلخاوم ، ) منها عدة  ور يف التدالل ىذا
: ل ّنو سايتغيّاُر، نتعباَت )سايتغيّاُر( ضلو منو أعم إسنادي مركب طريف أحد اإلسنادي ادلركب ی ون أن( أ 
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 .(ٓٙٔ: ٕٚٓٓ، عبادة)لا )ه(  مسندا واقع إسنادي طرف ، وىذامسند الی الفاعل ادلستًت

زلدد،  أقبل، ضلو: إسنادیا مركبا الصفة ىذه ت ونو كالصفة، ا   مثالً  ا بتابع مرتبطة اجلدلة ت ون أن( ب
 علا ىناا  الًتكياا ضلااو ، (ٕٚٔ: الساابم )ادلرجاع دعتاا واقاع و اف  مركاب (ألاوه نالفاايا، )ألاوه الفاايا
 ماا و الطلبياة اجلدلاة دراساتنا ستشادل بالتااي و ال االم يف یهااتؤد الايت تهااودالتهاا وظيف سابح اجلدلاة
  اّ ال دلاا الشارط وأسالوب النفا  أسالوب دعاا  والندا ، مث  نهوال واألمر مفهاكاست أساليب ملعو جتد
وحالياة، ودعتياة،  لبیاة رتال مال تّضام وماا النحویاة الوظاايف ذات اجلدلاة أسالوبّية، وألاَتا اىرظاو  مال

 .وب ومفعو 

 الطلبية الجملة
، تهااودال اجلدلاة داوع باالتالف ختتلاف عدیادة  اور ذلاا اإلدشايية العربية اجلدلة تراكيب مل تركيب ى 
 أو ددايياة نها  مفهاااسات أو النادا  یفياد كاان أمریاة، وإن ناجلدلاة األمار یفياد الًتكياب كاان نانن

 رتلاة نها  الًتجا  یفياد كان دعا ، وإن أو    رتلة نه الدعا ،  أو نه ال یفيد كان مية، وإنفهااست

 .(ٗ٘ٔ: ، د. ترابح)... ترج

 هيوالنّ  األمر جملة
 األمر نعل (ٔأربعة:  العربية يف غوو ي ادلتلق  مل ما     نعل ادلرسل بو یطلب لغوي أسلوب األمر
 نها ال أّماا. األمار نعال عال الناياب وادلصادر (ٗ األمار نعل اسم (ٖ الطلب بالم ادلقرون ادلضارع (ٕ

: ٜٜٚٔىاارون،  )زلداد واإللااام ااساتعال جاو و  علا  اامتنااع أو الفعال عال ال افّ  طلاب نيتضاّدل
 .اجلازمة الناىيو «ا»اب ادلقرون ى : ادلضارع واحدة  يغة لو، و (٘ٔ

 ىاو واحاد، نااألمر  ايئا  داال و  نهایال بفسالوب مقروداا ا الدراساُت لادى ا عاادة األمر ویستعدل

 ت اون مركباة، كافن رتلة يف ضلویة وظيفة تؤدي قد األمر ، ورتلةكوتر  طلب نه وال بشي  القيام طلب

 ٙٔ)مارة  ٜٔ يف القّصاة وردا وقاد .(٘٘ٔد.ت:  راباح،) دادا  جاواب  ارط، أو جاواب أو، باو مفعاوا
ماارّات نعااال  ياااً( )نعلااي م أّا تنسااوا حلِّااة أّن معاادة لصااد م ىاادن م األّو (،  ٖو أماارانعااال 

)أحِضر ي ما آكلو(، )ُجع كدا تشا (، )اَت ل ُمتسّرعا(، )ناطلب مٍّت أن أقف(، )سازلٍت، أداا 
 أّمّ (.جاىل 
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 النّداء جملة
 الّنداء 

 راباح،) اإللتفاات علا  لاووزت ادلناادى ياوتنب ىاو أو النادا  حاروف بفحاد الاداع  علا  ادلادعو إقباا  طلاب
اذلدااة، ىای:  ذتادياة تاواإلدشاا ، وأدوا إا اخلاب مال ادلنقاو »( أداادي) منااب یناوب ًارف (ٖٙد.ت: 
 وآي اذلدااةداوعُت:  إا ااساتعدا  يف األدوات ىاذه وتنقسام. ووا، وىيّاا، وأیاا، وآي، وآ، ویاا، وأي

ادلواطناون،  أهّباا: نقاا ). (ٕٗ: ٕٗٓٓالادراق ، و اریف ،  زوباَت) البعياد لنادا  األدوات القریب، وبقيّاة لندا 
النادا ىنااا ...(، خمال َّنِااٍر ُمضاح خلا ایاا)(، كاان الغاارض مناو التنبياو ...دةیاعد مناساابات يف لناا سابم

 یفيد التعّجب.
 ميةفهااالست الجملة
 اجلاواب، حينداا ورتلاة مفهاااسات رتلاة:  اقُت مال عاادة ویتافلف فهامال طلاب ىاو اللغاة يف امفهااسات

 ماثال كالتعجاب مفهاااسات مال ادلوّلدة ادلعاين أحد عل  داا ی ون حيندا أّما .حقيقيا امفهااست ی ون

 عال توالشا  ، وسافل توسافل :لاوقو « ساف » ماادة يف منِّاور ابال جاواب، وذكار إا احیتااج حينئاذداو نن

. (ٖٛٔ / ٔٔ: ٕٜٜٔمنِّاور،  ابال)تو اساتخب  الشا   عل توإیاه، وسفلتو ومسفلة؛ استعطي الش  ، سؤاا
« منفا  أو موجاب تصادیم أو تصاّور مال الاذىل يف ماا حیصال أن اخلاارج يف ماا طلاب»نهاو  أسالوبيا أّماا
 .(ٗٔ / ٕ: ٜٜٗٔ الطاىر،)

 االستفهاميّة في القصّةدراسة أنماط الجملة 
لإلسااتفهام أدوات متعااّددة وسلتلفااة يف تصاانيفها، حيااد تنقساام إلاای حااروف وأمسااا  وظااروف دوردىااا 

 :علی النحو التاي
 الهمزة 

وىاااا  أكثاااار األدوات اسااااتعدااً يف القّصااااة، ویعااااود ساااابب ذلااااخ إلاااای أّ ااااا تسااااتعدل لإلسااااتفهام عاااال 
مضدون اجلدلة أي: عل  ّحة دسبة ادلسند الی ادلسند اليو، ىو ما یسّدی بالتصدیم، كدا تساتعدل 
لطلااب التعيااُت وىااو یسااّدی بالتصااّور، وىااذا ماال لصااايص اذلداااة يف حااُت ختااتّص األداة )ىاال( عنااد 

. ورودىااااا مااااع الفعاااال (ٛٔٔ: ٜٛٛٔ)إمساعياااال، النحاااااة باإلسااااتفهام عاااال مضاااادون اجلدلااااة نقااااال  أكثاااار
مرني وأنـس سـجيني (ادلضارع مثل:  ی اون ىناا ااساتفهام إلد اار الفعال أ  أدات اتساتطيع أن  ،)أتّـ
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كاااان ادلعاااٌت إذا ": تااافمردی، ألّن ااساااتفهام ىناااا ابتااادأت بالفعااال ادلضاااارع، حياااد یقاااو  اجلرجااااين نياااو
ت بالفعاال علاا  أدااخ تعدااد باإلد ااار إا الفعاال دفسااو وتاااعم أدااو ا ی ااون، أو أدااو ا ینبغاا  أن باادأ

دلوذلا علی اجلدلة ادلنفية باا )لايا( لتفياد التقریار دلاا بعاد النفا ، مثال:  (ٙٔٔ: ٜٙٚٔ)جرجاين،  ی ون
م، اإلساتفهام باا ورد أسلوب ااستفهام با )أليا( لطلب إقرار ادلخاطب مبا یریاد ادلات ل)ألسس جائعاً( 

)أاّل تُريـد أن  ، اإلستفهام يف ىذا السيا  لرج عل دالتها األ الّية إلای غارض التشاویم، مثال:«أا»
 .(ٚٛ: دفسو ادلصدر)تّكل( 

 )ىل( 
 .)ىل تَعّد الزمجرة ُمواء(األداة )ىل( عند أكثر النحاة باإلستفهام عل مضدون اجلدلة نقال مثل: 

 (االستفهام بـ )ما 
)قــال  وردت مااع اجلدلااة الفعليااة واإلمسيّااة علاای حااّد سااوا ، إسااتعداذلا مااع اجلدلااة اامسيااة، مثاال:قااد 

 الّنمر: ما ىذا(.
 )اإلستفهام بـ )كيف 

 یستفهم بو عل احلا  مثل: )كيف حا  ضيفنا العایا؟(، )سًَتون كيف سيتبّدُ ...(.

 المنفّية الجملة .10
 دلاا اإلدشاايّية األساليب إا والتعبَتیّة النفسّية الناحّية مل یقًتب وأد إّا  اخلبیّة األساليب مل النف یعتب 

 تناوّع حساب القّصاة يف النفا  أ ا ا  تنّوعات وقاد .وادفعاا  حركاة مل وادلتلّق  بو اح دفا يفث حید

 األّناط التالية:  يف أحصيناىا العرن، وقد الدرس يف بوأسالي

 «لب»ب النفي .1-10
( مرّات يف: )ل ّنو مل یساتطع دسايادو(، )أّماا إذا مل ٖ) الشاعر فهاوظّ  نقال، وقد باألنعا  لا ة وىی

 تنجح...(، )مل أنهم ما قلت(.

 «ال»ب  النفي .2-10
 ا حا الة الثّباوتعياة قطباو  النفا  األمساا ، ودالاة ینفا  كداا األنعاا  يف احلادث بنفا  لاّ اة وىای
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مر النمـور(، )ال أريـد : أیضاا مارّات( ٛ) ىاذاّصاو د يف النّااصّ  فهااوظّ  زَلالاة، وقاد )اليملكـو(، )ال أحـد يّـ
 طعامك(، )الترغب(، )اليشبع(، )اليستحّق(، )أال تريد أن تّكل(، )أنا ال أحّب النفاق(.

 «ليس»ب النفي .3-10
يف: )ل نّااخ ارن لسااَت َّنِااراً(، )ألسااَت جايعاااً(،  ننجاادىا للتفكيااد ماارّات (3) النّاااصّ  فهاااوظّ  وقااد

 ) يقخ ليا داجحاً(.

 «نل»ب لنفيا .4-10
يف: )لال أكاوَن عباداً ألحاد(، )نلال أرغداخ(، )لال  ننجادىا للتفكياد مارّات (ٛ) النّااصّ فهاا وظّ  وقاد

 ینجو منو(، )لل أطيعخ(، )لل تفكل(، )لل أدّفذ طلبخ(.

 الجملة الشرطيّة .11
 مناا  األو مال  اّقُت: و  اسام( أو )حارف أداة مل تتفلف مركبة رتلة عل  بٍتتی لغوي أسلوب»الشرط 

ماا »د ویفيا، (ٙٛٔد. ت:  راباح،)« ىاو اجلااا و  ادلسابب منالاة مناا  الشارط، الثااين وىاو السابب منالاة
 اجلاواب ، نوقاوعباووجوا الشارط باُت األسالوب ىاذا ویاربال« حیادث وماا ا حیادث يف زمال مال األزماان

 حتاّددىا معاان األسالوب ذاذلا، و ناوع مساّبب جاااؤه أو باووجوا سابب الشارط الّشارط، ألنّ  بوقاوع مارتبال
 يف الّنحااة التلاف ظروف، وقد غَت وأمسا  وظروف حروف ثالثة  وى .(ٗٗ٘: ٜٛٚٔمصاطفی، ) توأدوا

، «إذمااا»يهااا إل أضاااف ماال نقااال، وىناااك احلاارف  ىاا (إن) جعاال ماال نهماألدوات، نداا تصانيف
  .اإلعراب مل زللّ  لو امسا )مهدا( كون رّجحوا وقد« إّما»، و«مهدا»و

 دوعُت إا الشرط رتلة وتنقسم

 الجازمة الشرط جملة .1-11
 مهدا(.أیل، أي، أیّان، ، مل، ما، مىت، كيفدا، حيثدا، أنّ ) أمسا  أو( إذما -إن) حرنان إّما اادواأ
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 الجازمة غير الشرط جملة .2-11
 ت اون حياد( إذا) بعاد إّا  اإلعاراب مال زلالّ  للشارط وليا .(إذا، لو، لوا، لوما، أّما، كيفاا )وأدوا

 جاواب ت اون كافن مرّكباة رتلاة يف دالّية ضلویّة وظيفة الشرطية اجلدلة تؤدي باإلضانة، وقد جرّ  زللّ  يف

( ٗبعد قرا تناا للانّص احِّناا اساتعدا  أسالوب الشارط ) (ٚٛٔ :ادلصدر دفساو) لبا أو  فة أو  رط
)إذا أردتـب حّقـاً أن تـََتعّلمـوا ِمهنتـي...(، )إذا اردَت اليـوم أن تنـال طعامـاً...(، )إذا لـب تـنج  مرّات نيو: 

 .لن آكل(، )إذا قّلدت مواء القطط بنجاح...(

 الظواىر األسلوبّية البارزة في القّصة .12

 الحذف .1-12
ومال سانل العارب أّا « الادرس النحاوي»اىرة أسلوبية یلجف إليها األدیب ألغراض حاّددىا ظ احلذف

ماال ادلقّومااات البناييّااة الّاايت ، (ٜٙٔ: ٜٜٗٔ)طاااىر، حتااذف  اايئاً إّا إذا أبقاات يف الاانّص مااا یاادّ  عليااو 
 َوظّفها األدیب ىو احلذف.

نقااااد جلااااف زكریااااا تااااامر إلاااای حااااذف بعااااض البناااای الًتكيبيّااااة ماااال الاااانّص؛ حتقيقاااااً لإل اااااز، ورغبااااة يف 
 اليو)نطل، بس، أن تعلدوا...( حّقا)إذا أرد، التخفيف منها: حذف عامل ادلفعو  ادلطلم يف عبارة 

 ماااا(، )دّفاااذ أقاااو  ماااا(، )إنعااال الّلحااام مااال تبغااا  ماااا یعلااا)نتحصااال  حاااذف عاياااد الصااالة يف(، جاااّداً 
 ...(ميعِّاا: بغبطااة)قااا  حااذف ادلبتاادا  يف (، أ ااا  مااا)تفعاال ، (قلاات مااا أنهاام(، )مل خمناا سافطلب
 (، )تعّلدوا(.لكآ أن دی(، )أر لكتف أن دیتر )أا  يف ادلفعو  حذف

 التقديب والتّخير .2-12
استعدل األدیب بعض ادلقّومات البنايّية؛ اّليت أسهدت يف تعديم ادلعاين اّليت أدتجها النّص، مل ذلخ 

لاو ىناا  مّ حیالاو، كآ ماا ي ا؟، أحضاریاالعا  فنايضا حاا  فكيا)التقد  والتفلَت يف كثاَت مال ادلواضاع: 
دالة التقد  والتفلَت يف ىذه ادلواضع وغَتىا تتدّثُل يف اإللتصاص، ...( وإ داُر األوامر، ما ىذا، 

 .(ٕٛٔ/ٕ)ابل أثَت، د.ت: ومراعاة دِّم ال الم 
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 أنماط التركيب النعتيّ  .3-12

 اوالً: مصطل  النعس
: ٗٔ)ابل ادلنِّور، النعت يف اللغة: و فخ الش  ، تّنعتو مبا نيو وتبال  يف و فو، والنعت: ما دُعت بو 

)عباااد ويف اا اااطالح: ىاااو ختصااايص ااسااام بصااافة ىااا  لاااو، أو لسااابب یضااااف الياااو  .(ٜٚٔ/ٕٜٜٔ
أو ىو التابع ادل ّدال دلتبوعاو ببياان  افة مال  افاتو أو مال  افات ماا تعلّام باو،  (ٛ٘: ٕٜٜٔالرزتل، 

 .(ٖٚٗ/ٖ)عباس حسل د.ت: أي سببّية 

 ثانياً: معاني النعس ووظائفو الدالليّة
یااافق النعااات عدوماااا لتداااام الفايااادة، وادلاااراد باااذلخ ماااا یطلباااو ادلتباااوع ًساااب ادلقاااام مااال توضااايح، أو 
ختصاايص، أو ماادح، أو ذّم، أو تاارّحم، أو توكيااد. والوظيفااة الداليّااة للنعاات وظيفااة سااياقّية، مبعناای أّن 

ة ادلتشااب ة، وماال مثّ ل اّل تركياب لصو ايّتو ودالتاو الّايت ىا  زلّصاالة حتليال العنا ار الساياقّية ادلتنّوعا
( دعتاااً ٗ٘ناانّن حتدیااد الوظيفااة الداليّااة أماار مرىااون بالساايا  بعنا ااره ادلتنّوعااة. تشااتدل القّصااة علاای )

األّو ،  م آمرة، ىادن دبة ذي ىادئ ،  وتُتالسج الّندر)( دعتاً مفرداً، منها مثالً ٚٗجا  منها )
سالرة،  ، بلهجةَت غ طفلكالفخر، مهنة  عبة و سهلة يف آن واحد،   دی رس ُمتعجرف،  د ّنر
 رجاااا ٍ  یإلااا غاضاااباً  حاااّد )رتااال و ااافّية، منهاااا  (٘)وعلااای  ...(ُمصاااطنعة،. ا، بدىشاااةیاااالعا  فنايضااا
ؤمل، یاو  عاّذبیُ  جوعااً  جاايع دكيابالتف ِلألوامار، أدات دتتثل عبدٍ  رُلّردُ  ارن قفصو، نفدت حو  تحّلقونی
( دعتااً  ابو ٙ)وعلی  (منو نجویقد سقال يف نّخ لل داً، يعن ونَ كأ أن ستحمّ یتانٌو، ا طلبٌ  نعالً  إدّو

مال اللحام الطاازج، أدات دتااو    ةَت باكقطعاة   ، دلاتَت اغ طفالك عااً يو ُمط عااً یَود صابحیُ ) منهاا، اجلدلاة
 حاامالً  ادلارّوض جاا قطعاة مال اللحام،  يخاللحم، سفعط مل ةَت بكبِقطعٍة   ويلإ یيف  بّاط، رم قالّ ك

رنع اا ًتاك احلا ل يف ادلعارف، »وادلعلوم أّن النعت إّما ی ون للتوضيح، وىو  (احلشاش ِمل ِحامةً 
، إّمااا للّتخصاايص (ٖٗٔ/ٕ: ٜ٘ٚٔ)الرضااّ ، ، «الاارأس ادلرنااوع ا یشاابع...» أعالماااً كاداات أو ا، ضلااو 

و )بلهجاااة ساااالرة، حلااام  ضلااا، (ٖٗٔ/ٕ: ادلصااادر دفساااو)، «تقليااال اا اااًتاك احلا ااال يف الن ااارات» وىاااو 
أيّن  كأن تااادر  ياااخ، علُتادلخلصاا ذياااالتالم ودوني سااا)إّ اام كثااَت، قطعاااة كباااَتة...( إّمااا للدااادح، ضلاااو 

 ...(.متعجرف  رسٌ  ّنر إدّو)إّما للذّم، ضلو  .(.لو إ دار األوامر. مّ حیاّلذي  ديالوح
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 ةج. النتي13
 اجلدلاة حضاورا مال أكثار كادات الفعلياة اجلدلاة أن إا تو النا واامسياة الفعلياة للجدال دراساتنا وبعاد

 يف القصة. اامسية
 دِّرا باألنعا  اإللبار  ى الغالبة السدة ومعٌت، وكادت مبٌت متنّوعة الّنصّ  يف اخلبیّة اجلدل جا ت

 . الو ف يف واحلركّية األلبار إیصا  يف السرعة تتطّلب اليت الّامنّية للدواقف
 النحویُت ألمور معنویّة وغایات بالغّية یروم ادلت ّلم التعبَت عنها. یستخدم التقد  والتفلَت عند

 ادلعاٌت مبجا   دتثلات واإلدشاا  اخلاب باُت تعاقاب علا  ا اتدلت الايت مواضاع القّصاة ميااات أكثر إن

 باالتلطف ادلواضاع ىذه امتازت الع ا، كدا أو اخلب دون إدشاي  أسلوب ونم كان لو شلا إبالًغا أكثر

 . وااستهاا  والتخویف بالتهدید أیًضا األمر، والطلب، والنه ، وامتازت دواح  يف
إّن أكثاار أساااليب ااسااتفهام ادلسااتعدلة يف القّصااة لرجاات عاال معناىااا األ االی، واسااتعدلت يف 

 ادلعنی البالغ .

 المصادر
 دار ال تب العلدّية. :بَتوت، صول األحكامأاإلحكام الی م(، ٖٜٛٔالدیل ادلبارك زلدد اجلاایر  )رلدابل أثَت، 

 ، قّدم لو وحّققو وعّلم عليو.المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالدیل )د. ت(، ضيا ابل األثَت، 

 العلدية. ال تب دار :بَتوت، األولی ، الطبعةاإلعراب صناعة سر(، ٕٓٓٓعثدان ) الفتح جٍت، أبو ابل

 .دار اجليل :بَتوت، حتقيم و ضبال، عبد السالم زلدد ىارون، معجب مقاييس اللغة ،م(ٜٜٔٔابل نارس، ابی احلسل ازتد )

 .العلدية ال تب دار: بَتوت، األوا الطبعة ،ألفية (،تا ا(مالخ  ابل

 . ادر دار: بَتوت ،العرب لسانم(، ٕٜٜٔمنِّور، ) ابل

 :بَتوت ،٘علی زتد، طزلددو ، حتقيم: د. مازن مبارك، مغني اللبيب عن كتب االعاريبم(، ٜٜٚٔابل ىشام اادصارّي، )
 .دار الف ر

 .م تبة دار العروبة للنشر و التوزیع :ال ویت، ٔ، طعلب الداللةم(، ٕٜٛٔأزتد سلتار عدر )

 .ال ویت، ٖ، العددٕ، رللد مجلة عالب الفكر، «ااجّتاه الوظيف  و دوره يف التحليل اللغوي»(، ٜٔٛٔأزتد، حیيی )

الانااف،  دوراحلسل، وزلدد حتقيم: زلدد ،الحاجب ابن شافية شرح (،مٜ٘ٚٔ) احلسل بل زلدد الدیل ااسًتاباذي، رض 
 .العلدية ال تب دار :بَتوتاحلديد،  عبد الدیل زلي  وزلدد
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منشورات  :الطراب: یوسف حسل عدر، قيم، حتشرح الكافية للرضيّ  م(،ٜ٘ٚٔ) احلسل بل زلدد الدیل ااسًتاباذي، رض 
 .جامعة قاریودا

 ، ااصللو ادلصریة.ٖ، طمن اسرار اللغةم(، ٜٙٙٔأديا، ابراىيم )

 .دار الثقانة :بَتوت، نحو عربية ميسرةأديا نرحیة )د.ت(، 

 مطبعة اإلر اد. :بغداد، ٔىادي عطّية ط :، حتقيمكشف المشكل في النحوم(، ٜٗٛٔالبسيّت، علی بل سليدان )

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

 دیوان ادلطبوعات اجلامعية. :اجلااير، التعبير الزمني عند النحاة العربم(، ٜٚٛٔا  )عبدبوللخا ، 

 اذليئة ادلصریة العامة لل تاب. :قاىرة، اللغة العربية معناىا و مبناىام(، ٖٜٚٔدتام حسان )

 مطبعة ااصللو ادلصریة. ،البحث في اللغةمناىج م(، ٜ٘٘ٔدتام حسان )

 العجم، حتقيم: عل  ، تقد  وإ راف: رنيموالعلوم الفنون اصطالحات كشافم(، ٜٜٙٔعل  ) بل التهادوي، زلدد
 .دا رون لبنان م تبة :بَتوت ،األوا الطبعةزیناين،  األجنبية: جورج الفارس : عبدا  اخلالدي، الًترتة النص دحروج، دقل

 دیوان ادلطابع اجلامعية. :رياجلاا، زمن الفعل في العربية قرائتو و جهاتوم(، ٜٜٗٔ) اجلبارعبدتوامة، 

 .مطبعة جامعة :حلب، نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثانی و الثالث للهجرةم(، ٜٛٚٔجطل مصطفی )

 م تبة القاىرة. قاىرة: عبد ادلنعم لفاجی، :، حتقيمدالئل اإلعجازم(، ٜٙٚٔالقاىر )بدجرجاين، ع

 .ال تب عامل، اخلامسة ، الطبعةومبناىا معناىا العربية اللغةم(، ٕٙٓٓ) حسان، دتام

 .ادلعارف دار :قاىرة، عشرة الطبعة اخلامسة، الوافي النحوت(، .)د حسل، عباس

 ، قاىرة.ٔ، طمدخل لدراسة المعنی النحوّي الدالليّ  ،النحو و الداللة، (مٖٜٛٔ)اللطيف، زلدد زتاسة عبد

ادلنعم زلدد عبد: قيم، حتاإليضاح في العلوم البالغية(، ٕٔٔٓالدیل، ) اخلطيب القاویٍت زلدد بل عبدالرزتل جال 
 لفاجی، الطبعة الثالثة.

 دیوان ادلطبوعات اجلامعية. ير:اجلاا ،اإلحاطة في العلوم البالغةم(، ٕٗٓٓالدراق ، زوبَت،  ریفی، عبد اللطيف )

 .ومةمطبعة ح  کویت:  رلدوعة مل ا ققُت )دار اذلدایة(، :، حتقيمتاج العروس من جواىر القاموسم(، ٜٚٚٔالابيدّي، ادلرتضی )

 ، قاىرة.ٔه( ط  ٖٛ٘، )ت المفضل في علب العربّيةه(،  ٖٕٖٔالاسلشرّي زلدود بل عدر، )

 دار مصر للطباعة. :مصر ،«البنية»البنية أو االضواء علی  لةمشك)د.ت(،  الاسلشرّي، زلدود عدر

 .الدار العربّية لل تاب :طرابلا ،اثر اللسانيات في النقد األدبّي الحديثم(، ٜٗٛٔالایدّي، تونيم، )

 ة.الرسال مؤسسة :بَتوت، ٖط، وأبنيتو زمانو الفعل(، ٖٜٛٔالسامراي ، ابراىيم )
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 .مطابع دار احل دة :بغداد، النحومعاني السامراي ، ناضل )د.ت(، 

 ، اذليفة ادلصریة العامة لل تاب.األسلوبّية مدخل نظرّي و دراسة تطبيقّية ،م(ٜٜٓٔا  ) نتحسليدان، 

 ، عامل ال تب.ٖالسالم زلدد ىارون، طبدع :، حتقيمكتاب سيبويوم(، ٖٜٛٔسيبویو عدرو بل عثدان، )

 .م تبة النهضة ادلصریة، قاىرة: ٚط ، نقدية تحليلية ألصول األساليب األدبيّة(األسلوب )دراسة م(،  ٕٙٓٓ ایب، أزتد )

 .دار الشؤون الثقانية العامة ، بغداد:ٖط ،نظرية البنائية في النقد االدبيّ م(،  ٜٛٛٔ الح نضل )

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

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

 ، منشورات إحّتاد ال تاب العرب.النقد و األسلوبّيةم(، ٜٜٛٔعددان بل ذریل )

 دار  ادر. :بَتوتل، عاّة حس :، حتقيمالتلخيصم(، ٖٜٜٔىال  )ابو العس رّي، 

، دراسة دصّية فاعلّية المعنی النحوّي في بناء الشعر عند محمود حسن إسماعيلم(، ٜٕٓٓعصام عبد ادلنصف أبو زید )
 . القاىرة: دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع.ٔللتوابع، ط

 للجامعات ادلصریة.دار النشر مصر: ، التحليل اللغوي في ضوء علب الداللةم(، ٕ٘ٓٓع ا و، زلدد )

 الدیل قباوة، الطبعة اخلامسة.نخر ، حتقيم: الجمل في النحو(، ٜٜ٘ٔ) الفراىيد ، أبو عبد الرزتان اخلليل بل أزتد

 م تبة ارداب. :قاىرة، فصول في علب اللغة التطبيقيّ م(،  ٕٛٓٓ) نرید عوض حيد

 مؤسسو الرسالة و دار الریاض للًتاث. :بَتوت ،بعة الثالثةالط، ت: م تبة حتقيم الًتاث، آبادیالفيروز (، ٖٕٓٓآباد ، )نَتوز 

 .رياجلاا :ٕط ،ديوان المطبوعات الجامعّية ـدراسة مقارنة  ـاإلستفهام بين النحو و البالغة م(، ٜٜٗٔقطبی، طاىر )

 بيت احل دة للنشر و التوزیع. :، ط. بغدادأساليب الطلب عند اللغويين و البالغيينم(، ٜٛٛٔقيا إمساعيل األوس  )

 .دار ادلعارف ، قاىرة:ٕط ،المعاني في ضوء أساليب القرآنم(، ٜٛٙٔالفتاح )عبدا ُت، 

 ، ال ویت.العالمة االعرابّية في الجملة بين القديب و الحديثم(، ٖٜٛٔاللطيف )زلدد زتاسة عبد

 .م تبة لاصل : ٕط ، العربی األساليب اإلنشائية في النحوم(، ٜٜٚٔزلدد ىارون، عبد السالم )

 ، بَتوت.ٔ، طفي النحو العربّي نقد و توجيوم(، ٜٗٙٔادلخاوم ، مهدي )

دار  :بغداد، مل كتب ادلوسوعة الصغَتة، نظرية النقد العربي في ثالثة محاور متطورةم(، ٜٙٛٔزلدد حسُت علی الصغَت )
 الشؤون الثقانة العامة.

  دار ادلعرنة اجلامعّية. :اس ندریة ،ٔ، طمة في النحو العربيّ العالم(، ٜٜٛٔیاقوت، زلدود سليدان )
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ینحوهایتساختارساخیشناسییبایز

مدهروزدرهاگانپلندرداست
3پوریآقاعلعقوبی،2ییرزایفرامرزم،1زادهیمتقیسیع

 

 داًطگبُ تزب٘ت هذرس ٖسببى ٍ ادب٘بت عزبگزٍُ  داًط٘بر. 2

 داًطگبُ تزب٘ت هذرس ٖادب٘بت عزبسببى ٍ گزٍُ  استبد. 1

 . داًطجَٕ دکتزٕ سببى ٍ ادب٘بت عزبٖ داًطگبُ تزب٘ت هذرس2

دهیكچ
ّ  ٕهتعدذد  ٕسبختبرّب ٖدر سببى عزب ًٕحَ ّبٕ تسبخ  ذآٗد ٖ بدِ ودَرت هددزد هد     ٖدارد. گدب

کدِ در   ذآٖٗ ه ٕگزٗد ّبُٕ َ٘بِ ض شً٘ ٖ. گبّکٌذٖ ًو ز٘٘آى تغ ٖضكل ٍ سبختبر اسبس کِٕ طَر بِ

حذف ، تكزار سبك، ٍ بزعكس ٕدر هدَْم خبز ٖٗاًطب، ٖٗهبًٌذ سبختبر اًطب ٖب٘تزک ٕسبختبرّب

 ٍٕ آهبر ٖٗهعٌب، ٕسبختبر ًحَ ٖپژٍّص بِ بزرس يٗ. اببذٖٗ ًوَد ه ٍِ٘ فعل ِ٘اسو تبرسبخ، اجشاء

 ٖپژٍّص هْدن اسدت بزرسد    يٗدر ا آًچِ. پزداسدٖ تبهز ه بسکزٗ اثز «دّن رٍس در ّب گپلٌ»داستبى 

ضوي آًكدِ   ،است ٍٖ بالغ ًٕحَ ٖهعبً ٕسبس ضدبف بزإاس فزٍع آى  ٍٖ بزخ ًٕحَ ّبُٕ ذٗپذ

درسدت   ٕهخبطد  بدِ هعٌدب    قٗد طز يٗد ٍ اس ا دضَٖ ه شٗهتوب گزٗكذٗاس  ش٘هعٌب ً ٕداا ّبٕ رٍش

 ٔدر ًوًَ ًٕحَ ّبٕ تسبخ ٖبزرس ٍٕ بزهبٌب ٖلتحل٘ د  ٖد٘. رٍش پژٍّص تَودگزدٖ ه تّٗذا

ٕ  تسبخ طتز٘اس آى است کِ ب ٖپژٍّص حبک جٗاس ًتب ٖهَرد پژٍّص است. بزخ اسدتدْبم در   ّدب

ِ  طدَر  ّودبى  ؛اًذِ بِ کبر رفت ٖبالغ ٕضذُ ٍ در هعٌب خبرجخَد  ٖاول ٕداستبى اس هعٌب  ٔجولد  کد

 يٗد در ا ربب 123 ِ٘فعل ٔجول کِٕ طَر بِ ؛است هَرد استدبدُ قزار گزفتِ ِ٘اسو ٔاس جول طتز٘ب ِفعل٘

تكدزار   بدٗد س ًسبتِ يٗاست. ا استدبدُ ضذُ ِ٘اسو ٔجول اسببر  28تٌْب  کِٖ درحبل ،است داستبى آهذُ

 ٍ تز پزحزارتهتيِ داستبى را  ك٘بلكتٗاست ٍ د ٖٗبٗدر پَ ٖاسبس ٖعبهل ،ستبىدر دا ِ٘جوالت فعل

 .کٌذٖ ه تز فعبل

 

 تبهز. بسکزٗ ؛دّن رٍس در ّب گپلٌ، داستبى ؛ًٕحَ ّبٕ تسبخ ؛ضٌبسٖ كسب:هالیدواژهك
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