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امللخّص
إنّ األصل يف اجلملة العربية ذكرُ عناصرها اإلسنادية وكذلك إظهار هذف العناصر ومراعاة رتبتـها حتّـى حتصـل اإلفـادة مـن
هذف العناصر .وهذف اإلفادة هي الل تعبّر عنها املدارس اللسانية بالوظيفة .وقد يعدال عن الذكر باحلـذف ،وعـن الرتبـة بـني
عناصر اجلملة بالتقدمي والتأخري ،وهذا العدول عن األصل هو الذي يسمَّى بعـوارض التركيـب .ونظريـة التواصـل اللغـوي هـي
من أهم النظريات اللسانية احلديطة ،ورومان جاكوبسون يعـ ّد املن ّظـر احلقيقـي هلـا؛ حيـ بينـج هـذف النظريـة أنّ اللغـة تقـوم
على سـتة عناصـر :املرسـل ووظيفتـ تعبرييـة ،واملرسـل إليـ ووظيفتـ إفهاميـة ،واملر اسـلة ووظيفتـها شـعرية ،والقنـاة ووظيفتـها
انتباهيــة ،والســياق ووظيفت ـ مرجعيــة ،والرمــوز املشــتركة ووظيفتــها مــاوراء اللغــة .تناولنــا يف هــذا البح ـ عــارض التقــدمي
ص
والتأخري وعارض احل ذف من خالل منهج وصفي حتليلـي وحاولنـا أن نطـوّع أدوات نظريـة التواصـل ونصـهرها ضـمن الـن ّ
القرآين املعجز وفق الشبكة التواصلية الل قدّرها جاكبسون من أجـل تسـليط األضـواء علـى حمـور التواصـل الـذي يتب ّنـاف كـل
من علم املعاين ونظرية التواصل اللغوي وابراز اجلوانب املشتركة لكلّ من هـاتني الـرةيتني .وتوصـلنا إىل أنّ كلّـا مـن عارضاـي
احلــذف والتقــدمي يســاهم بشــكل أو بــآخر يف عمليــة التواصــل اللغــوي ويســاعد علــى إيصــال املعلومــة أو الرســالة إىل املتل ّقــي
بأحسن وج  ،كما يتجلّى هذا األمر بوضو عند العرب خاصة يف قضية مطابقة الكـالم ملقتضـى حـال املخاطـب ،وهـذا وجـ
من الوجوف املشتركة بني نظرية جاكبسون للتواصل والبالغة العربية.
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مقدمة
احتفى الدرسُ النحوي عند العرب بدراسة اجلملة فكانـج مـن أمّهـات القضـايا النحويـة الـل
حظيــج بنصــيب واف ــر م ــن اهتم ــام النح ــاة الع ــرب ،فق ــد عن ــوا بدراس ــة أنواعه ــا وأمناطه ــا
وصورها ،حي عرّفوها ووضعوا هلا حدودا وأحكاما وتفريعات غاية يف الدقّة .وكانـج اجلملـة
مصطلحا ذا جدل واسع عندهم .أما يف العصر احلدي فقد أخذت اجلملة جانبا مـن جهـود
احمل ــد ني حم ــاولني اإلف ــادة م ــن دراس ــتها ا ــا توصّ ــل إليــ عل ــم اللغ ــة احل ــدي  ،فاختلف ــج
مذاهبهم يف حتديـد مصـطلح اجلملـة أيضـا الخـتالف زوايـا نظـرهم إليهـا مـن حيـ تكوينـها
وبنيتـها شـكلها ووظيفتـها ،فعرّفــوا اجلملـة بأهنــا أقـلّ مــن الكـالم يفيـد السـامع معــىن مســتقلّا
بنفس  ،سواء تركـب هـذا القـدر مـن كلمـة واحـدة أو أكطـر (أنـيف .)621-622 :1171 ،فـاملهم يف
اجلملـة يف نظـر احملــد ني هـو إفــادة التركيـب معــىن مسـتقلّا ليعاـدّ هـذا التركيـب مجلـة لغويـة.
فأصبح للغة العربية بنيتـها املعروفـة وأصـوهلا املألوفـة بفضـل اجلهـود الـل بـذهلا كوكبـة مـن
اللغويني والعلماء .لقد امتطل الكتّابُ واملؤلفون هلذف البُناى واألصـول .ولكـنّ اللغـة العربيـة الـل
عُرفج منذُ عصورها األوائل باملرونة ووصفها بعضُ اللغويني القدامى باللغة الشجاعة أباج أن
تنحصر يف هذا النطـاق الضـيق مـن القواعـد واألصـول وأن يعتريهـا اجلمـود هلـذا فقـد اعتـاد
العــربُ عل ـى تطبي ـج حــاالتٍ مــن الك ـالم خرجــج عــن النظــام املــألوف للجملــة العربي ـةو هــذا
اخلــروج أو الع ــدول ع ــن النظ ــام املتّبا ــع للجمل ــة العربي ـة ه ـو م ــا يس ـمّى اص ــطالحا بع ــوارض
التركي ـب .وذهــب بعــض احملــد ني إىل أنّ التحــوالت املوجــودة يف اللغــة العربي ـة واخلــروج عــن
نظــام اجلملــة بـني الــذكر واحلــذف والتعريـف والتــنكري والتقــدمي والتــأخري متطّــل يف احلقيقــة
حتوّال شكليا مصاحبا لتحوّل عميق يف تركيب اجلملـة ومـن مثّ داللتـها ،إذن فهـذا العـدول عـن
األصل ال يعاـدُّ تقويضـا لقواعـد اللغـة العربيـة بـل فيـ أسـرار معنويـة ال تتـأتّى مـع األصـل وفيـ
أخرا لفظية يؤ رها صاحبُ الكالم .وقد سعج النظريـات الوظيفيـة منـذ تأسيسـها إىل ربـط
اللسان بوظيفت األساسية املتمطلة يف التواصل اإلنساين ،فكان من البـديهي أن تتجـاوز حـدود
اجلملــة ؛ إذ اللغــة هــي «مؤسســة مجاعي ـة ذات قواعــد تفــرض نفســها عل ـى األفــراد ،وتتناقــل
بطريقــة ج ي ـة مــن جي ـل إىل آخــر» (بياجي ـ  ،)23 :1112 ،حي ـ ال يتســىن للمــتكلم أن ي ـدخل
تغيريا على النظام ألن ركيزة من ركائز االتصال .وباعتبار اللغة بناـى متراصّـة ومقننـة فإهنـا
متطــل صــورة عــن افرادهــا وتعــبريا عــن أفكـارهم ،هلــذا ختتلــف وتتعــدد تنظيما ــا وأشـكاهلا.
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والوظيفـة األساسـية الـل مــن أجلــها وجـد الشـكل اخلـارجي هــي التبليـ وايصـال األفكـار مــن
خالل كلّ مركب تتفاعل في العناصر فيما بينها .إنّ التواصل اللغوي هـو الصـورة النموذجيـة
لتحدي ـد نظلــم اللغــة وبنيتــها لي ـ تتحــد عناصــرها ووحــدا ا؛ ألنّ اإلنســان «يتعامــل عنــد
الكالم مـع بنيـة اللغـة تعـامال كـامال ،اـا يؤكـد أنّ عمليـة تلقّـي اخلطـاب اللغـوي ترتكـز علـى
مبدأ اإلدرا الشمول الذي حتصـل مبوجبـ يف ذهـن اإلنسـان صـورة عـن الكـلّ خـارج نطـاق
صورة األجزاء متميزة بعضها عن بعض» (املسدي ،)13 :1111 ،وهذا يع أننـا نـدر حمتـوا
الرسالة وهي مترابطة األجزاء ،أي ندر الكل قبل اجلزء.
مــن خــالل أمهيـة اللغــة يف إحــداث التواصــل بـني املتخــاطبني ،ظهــرت يف ظــل اللســانيات
احلديطة عـدّةُ حتديـدات ودراسـات للوظي فـة الـل تقـوم هبـا اللغـ ُة مـن خـالل عناصـرها داخـل
التركيب ،وكذا الوظيفة الل تؤديها األصوات ،وإبراز وظيفة الدليل اللغوي ،والوظيفة الناجتة
م ــن خ ــالل العناص ــر األساس ـية للخط ــاب يف االتص ــال املباش ــر ب ـني امل ــتكلم والس ــامع.وكانج
انطالقة هذف الدراسات من آراء وأفكار (دي سوسور) الذي حـدّد اللغـة بأهنـا نتـاج اجتمـاعي
وأهن ــا نظ ــام م ــن العالم ــات (م ــؤمن .)132 :6221 ،تتمط ــل ه ــذف الدراس ــات يف أفكـ ـار أقط ــاب
اللسانيات البنيوية األوروبية من جهـة واألمريكيـة مـن جهـة أخـرا .ومـن الدراسـات الوظيفيـة
للغة عند أقطاب اللسـانيات البنيويـة األوروبيـة جنـد املنـهج الـذي اختذتـ مدرسـة (بـراال) يف
دراسة نظام اللغة الكلـي مبسـتويا ا املختلفـة النحويـة والصـرفية والصـوتية والدالليـة دراسـة
وظيفي ـة حمض ــة ،وق ــد ول ــج نش ــاطا ا بدراس ــة الص ــوتيات الوظيفي ـة اآلني ـة ،والص ــوتيات
الوظيفية التار ية ،واألسلوبية اللسانية الوظيفية ،ودراسة الوظيفة اجلمالية للغة ودروهـا يف
األدب والفنــون واجملتمــع (حســاين .)14 :6213 ،وإذا كـان دي سوســور قــد ذهــب إىل القــول بــأن
الل نظام من العالمات ،فإنّ مدرسة (براال) ترا أنّ اللغـة نظـام مـن الوظـائف ،وكـلّ وظيفـة
نظام من العالمات (حساين .)11 :6213 ،فاملدرسة الوظيفية تعتـ أنّ اللغـة نظـام مـن وسـائل
التعبري ،ختدم غرض التواصـل املتبـادل ،فركـزوا علـى اجلانـب الـوظيفي للغـة (حسـاين:6213 ،
)17؛ ألنّ نظــر م الوظيفيـة للغــة قــد انبطقــج مــن فك ـرة أنّ اللغــة أدات أكطــر منــها موضــوعا،
فاهتمج باجلانب العملي هلا الذي حيصل يف الكالم ،كما اهتمـوا مبنظـور االتصـال الـوظيفي
حي يقوم على العناصر( :املتكلم  +املخاطب  +نص اخلطاب) .وكـلّ تنـوع يف هـذف العناصـر
يقـدّم وظيفــة معينــة (حســاين .)11 :6213 ،مــن بــني العلمــاء اللســانيني الــوظيفيني الــذين أولــوا
اهتماما كبريا بعملية التواصل اللغوي "رومان جاكبسون" أحد أقطاب املدرسة الوظيفية حي
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يــرا أن أي حــدث لغــوي تواصــلي يتضــمن هــذف العناصــر :املرســل ،واملرساــل إلي ـ (املتلقّــي)،
ومضـمون الرســالة ،وقنــاة اإلتصـال ،والشــفرة (الرمــوز) املسـتعملة فيهــا ،واجملــال أو السـياق
وهو الذي تدور يف فلك الرسالة ،وكل عامل من هذف العوامل السـتة املتصـلة بكيفيـة التواصـل
اللغوي يوجد وظيفة لغوية خمتلفـة.
أمهية البح وأهداف :مبا أنّ ظاهرة عوارض التركيب ىف اجلملة تُعدّ خروجا عن قواعـد
اللغة العربية املألوفة فإنّ ليف من الغريب أن يل إىل القاريء أنّ هذا العدول عـن النظـام
املتّباع يف اجلملة العربية هو خطأ مبني وزالل مشني ال يزيـد اجلملـة إال إهبامـا وال يضـفي علـى
التركي ـب إال انتقاصــا ،وتتجلّ ـى أمهي ـة لطنــا هــذا أكطــر عنــدما نعلــم أنّ هــذف العــوارض قــد
تنا رت يف طيـات القـرآن الكـرمي وتوزّعـج يف عـدد غـري قليـل مـن سُـورف وآياتـ املباركـة ،اّـا
ـاف عل ـى القــارئ املبتــدئ خلل ـوّ ذهن ـ أنّ يقــع يف متاهــات ال حيمــد عقباهــا عنــد قرائت ـ
القرآن الكـرمي ومشـاهدت مـا ـالف القواعـدا العربيـة املألوفـة .هلـذا ونظـرا ألمهيـة التزنيـل
املبــار وجلي ـل شــأن عنــد املســلمني حاولنــا يف هــذا البح ـ أن نس ـلّط األضــواء عل ـى معــىن
العــوارض وأن نُم ـيط اللطــام عــن مفهومهــا والســبب الــذي يقــف وراءهــا ،ل ـيف مــن اجلانــب
البالغي فحسب ،بل من حي ارتباطها مببح الدراسات اللسانية الوظيفية.
أسـيلة البحـ  .1 :مــا هـو الــدور الــوظيفي الـذي يؤدّيـ عــارضُ التقـدمي والتــأخري وعــارضُ
احلــذف يف عمليـة التواصــل اللغــوي؟  .6مــا هــو تــأ ري املســتوا البالغــي يف العمليـة التواصــلية
وتبـيني الداللــة أ نــاء احلــدث الكالمــي؟  .3هــل هنــا وجــوف مشــتركة تــربط بـني علــم املعــاين
ونظرية التواصل لرومان جاكبسون؟
فرضيات البح  .1 :هنا ارتباط و يق بني علـم املعـاين ونظريـة التواصـل لرومـان جاكبسـون
ألنّ علم املعاين علم مطابقة الكالم مع أحوال املخاطب ،واملخاطب (املرساـل إليـ ) هـو حمـور هـامّ
يف عمليــة التواصــل عنــد جاكبســون .6 .مبــا أنّ املــتكلم واملخاطــب يشــكالن حمــورين رئيســيني مــن
ضــمن احملــاور الس ـجّ يف نظريــة التواصــل ،فاجلانــب النفســي ل ـ دور هــامّ ويتجلّــى هــذا األمــر يف
الوظيفة الندائية (التنبيهية) وخاصة يف الوظيفة التعبريية؛ إذ احلالـة النفسـية لكـلّ مـن املخاطـب
واملخاطَــب تــؤ ر تــأ ريا مباشــرا علــى شــكل الرســالة وفحواهــا .3 .يكطــر حضــور عــارض التقــدمي
والتأخري وعارض احلذف يف الوظيفتني التعبريية (االنفعالية) والندائية (التنبيهية).
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خلفية البح :
هــذا لـ نتنــاول فيـ عارضاــي التقــدمي والتــأخري واحلــذف يف اجلملــة العربيـة القرآنيـة مــن
خالل نظرية التواصل لرومان جاكبسون .وعوارض التركيب هو موضوع غري مطـروق مل تلكـ
ألسنُ األدباء ومل تُسهب في أقالم العلماء قدميا فقد خلج منـ ألـا هم وكتبـهم ومؤلفـا م
ومل صصوا ل بابا إلّا بعض اإلشارات الل جاءت متنـا رة ترمـز إىل مـا يتناسـب ومفهـوم
العوارض إلّا أنّ أصبح يف اآلونـة األخـرية ماطـار إهتمـام لعـدد مـن البـاحطني املتـأخرين فكتبـوا
عنـ رغــم قلــة عــددهم بعـضا رســائلهم وألّفـوا حولـ كتبــا ومقــاالتٍ ورســائلَ علمية.ولكنــهم مل
يتطرقوا إلي بشكل منفرد ضمن كتاب مستقل بل كل ما فعل بعضهم أهنم خصصـوا لـ بابـا
ضمن دراسا م للجملـة العربيـة وهلـذا فـإن البحـوث الـل تناولـج يف اآلونـة األخـرية موضـوعا
عــوارض التركي ـب بش ـكل مباشــر ومســتقل ال تعــدو بعــض الرســائل العلمي ـة اجلامعي ـة وبعــض
املقاالت هي كما يلـي .1 :عـوارض التركيـب يف بنـاء اجلملـة العربيـة (دراسـة ويـة يف ضـوء
سورة البقرة) إعداد الدكتور رفاعي ط أمحد .6 .عوارض التركيب يف سورة البقرة (دراسة
ويـة وصــفية)؛ وهــي رســالة ماجســتري للطالبــة ســامية مــونف خليـل أبــو ســعيفان ،اجلامعــة
اإلس ــالمية غ ــزة .3 .ع ــوارض التركيـ ـب يف ش ــعر عب ــداهلل ب ــن قـ ـيف الرقيــات ،أم ــل منس ــي
اخلدي ـدي ،جامعــة أم القــرا مبك ـة املكرمــة .4 .عــوارض التركي ـب يف شــعر عبــداهلل فيصــل،
رسالة ماجستري للطالبة :اين حممد وىل إبراهيم خان ،جامعة امللك عبدالعزيز ،جـدة .إن
هــذف البحــوث انقســمج يف تناوهلــا لعــوارض التركيـب قســمني؛ فمنــها مــا عُ ـ ا الباحـ فيهــا
برصد عوارض التركيب يف شعر الشـعراء واألدبـاء ،ومنـها مـا عمـد الباحـ فيهـا إىل القـرآن
الكـرمي مكتفيـا برصــد عــوارض التركيـب يف ســورة واحــدة ولكـن هــذا البحـ الــذي بـني يـدي
القارئ ميتاز بكونـ لطـا ذا طـابع قـرآين حاولنـا أن ننحـي ىف رصـد عـوارض التركيـب وتتبُّـع
شواهدها وأمطلتها منحى أكطر غورا وأشدّ عمقا من خالل نظرية التواصل لرومـان جاكبسـون
وهي من املدارس اللسانية الوظيفية.

نظرية التواصل لرومان جاكبسون
مــن أهـمّ املــدارس اللســانية الــل ظهــرت يف هــذا اجملــال هــي املدرســة الوظيفيــة .مــن بــني
العلمــاء اللســانيني الــوظيفيني الــذين أولــوا اهتمامــا كــبريا بعمليــة التواصــل اللغــوي "رومــان
جاكبسون" أحد أقطاب املدرسة الوظيفية ،إذ كان من أهم وظائف اللغة الل نادا هبا هي
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«وظيفة التواصل الل تتيح ل نسـان االتصـال بغـريف مـن بـ جنسـ  ،إال أن هلـذف الوظيفـة
طابعــا نائيــا أيضــا يكمــن يف وجــود شــكلني مــن التواصــل :التواصــل بــالكالم ،1والتواصــل
بالكتابــة . 6فالتواص ــل بــالكالم أو التواص ــل اللفظ ــي ،مبعنــاف األكط ــر شــيوعا ،ه ــو التواص ــل
بالوسائل اللفظية بني فردين ،وهو من هذا املنطلق يشمل عمليل ب واستقبال مرسلة هلا
مدلوالت معينة حتـدد بالتواضـع واالصـطال املسـبق بـني املرسـل واملرسـل إليـ وتـتم عمليـة
التواصل هذف تبعا للدوافع النفسية الفيزيولوجية للمتكلم كمـا حتقـق عـ القنـاة السـمعية»
(الطبال بركة.)41 :1113 ،

فينبغــي التعــرف علــى العنصــر اللغــوي الــذي أشــار إليـ جاكبســون؛ حيـ يــرا أن أي حــدث
لغوي يتضمن رسالة ،وأربعة عناصر تتعلق هبا هي :الباث ،واملتلقي ،ومضمون الرسالة والشـفرة
املســتعملة فيهــا .والعالقــة بــني هــذف العناصــر مــتغرية ومتنوعــة ،فأحيانــا تعمــل فعمــل الوظــائف
املختلفــة هلــا بشــكل منعــزل ،لكــن املعــروف لــدينا هــو تنظــيم هــذف الوظــائف يف مراتــب بطريقــة
متماســكة مترابطــة ،اــا جيــدر بنــا أن نتعــرف علــى الوظــائف األساســية والوظــائف الطانويــة.
(فضل)313 :1112 ،

قد لقيج نظرية "دي سوسـري" قيمـة عمليـة جديـدة وتنظيمـا جديـدا بفضـل جاكبسـون حيـ
استفـاد من هذف النظرية وأعمال املهندسني .وتقنيـنهم فاستعمل يف نظريت اخلاصـة بالتواصـل
مفــاهيم (املرســل) و(املرساــل إليـ ) و(املرساــلة) و(الرمــز) بشــكل مســتمر يف دراســات  ،فــتمكن
بذلك وضع هذف املفاهيم يف رسم بياين مشهور( .الطبال بركة 24 :1113 ،و)124
سيـاق
مرسل .. ... . . .. .. .. ..مرسلـة .. .. .. .. .. .. ..مرسال إلي .
اتصـال
نظام رموز
وقد أوضح ذلك مبخطط انتهج مغايرا لنهج "سوسري" يف كتابـ "أصـول اللسـانيات العامـة"
وهو كاآليت:

1. Communication oral
2. Communication ecrite
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سياق التخاطب:
الرسالة املبلغة
املرسل إلي

املرسل
القناة
الرموز املشتركة

فمن هذا املخطط يتضح لنا التمييز بني "الرسالة" موضوع القول وبني "الشـفرة" الـل تضـم
رمــوزا مشــتركة ،فقــد أورد يف حتليلـ بعــض الظــواهر الــل أغفــل عنــها "سوســري" وهــي مرتبطــة
بعمليــات التخاط ــب وال ســيما القن ــاة أي القاعــدة الفيزيائي ــة الــل تس ــاعد علــى التع ــبري ونق ــل
إشــارات  ،والســياق (املقــام) أو الظــروف احمليطــة بــاإلبالال (ايلــوار .)12-41 :1112 ،وقــد قابلــها
بوظائف لغوية لي كـل عامـل مـن هـذف العوامـل السـتة املتصـلة بكيفيـة التواصـل اللغـوي يوجـد
وظيفة لغوية خمتلفـة ،فمن هذا أن املرسل تقابلـ الوظيفـة االنفعاليـة ،واحملتـوا تقابلـ الوظيفـة
املرجعية ،وهكذا ،وفقا للمخطط التال:
مرجعية
انفعالية  .. .. .. .. .. .. ..شعرية  .. .. .. .. .. .. .. ..ندائية
إقامة اتصال
ما فوق اللغة ( .métalinguistiqueمرتاض)42-31 :6222 ،
وجدير بنا أن نعـرض هـذف الوظـائف الـل تؤديهـا املرسـلة اللغويـة كمـا تناوهلـا جاكبسـون
بعــدما تنــاول العوامــل الســتة املشــتركة املــذكورة ،وذكــر بــأن الوظيفــة تكــون إشــارية ملــا يكــون
العامل املهيمن ،الذي تتج وف الرسالة وهو السياق ،وتكون الوظيفة انفعالية عندما يتوجـ
االنتباف و الباث ،وتكون طلبية ملـا تكـون اهليمنـة للسـامع ،الـذي يطلـب االنتبـاف مـن أجلـ ...
(الطبال بركة)116 :1113 ،

 .1الوظيفــة االنفعاليــة :تُس ـمّى أو "انفع ــالية" أو"تعبرييــة" ترتكــز علــى املرســل ،و« ــدف إىل
تعـبري مباشــر عــن موقـف الشــخص جتــاف مــا يـتكلم عنـ  ،وهــي متيـل إىل إعطــاء الشــعور بــبعض
االنفعــال ،حقيقيــا كــان هــذا االنفعــال أم مصــطنعا ،مــن أجــل ذلــك ،فــإن تســمية هــذف الوظيفــة
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باالنفعالية ،الل اقترحها "ماريت "1تبدو أفضل من تسميتها بالوظيفة "املطرية لالنفعال" ،وتظهر
الطبقة االنفعالية اخلالصة يف اللغة يف حروف التعجب ،وهذف األخـرية تبتعـد عـن أسـاليب اللغـة
املرجعية بتصويرها الصويت جند فيها تشاهبا صوتيا خاصا أو حىت أصواتا غري معهودة يف أي
ســياق آخــر» (الطبــال بركــة .)116 :1113 ،وهنــا البــد للمــتكلم أن يقــدم انفعالـ املرســوم يف شــعورف
وإحساس الـذي يبـو بـ باألسـلوب والطريقـة الـل يراهـا أهنـا حتـافظ علـى املعـىن املرسـل إىل
املتلقي ألن هذا األخري مستقبل املرسلة الكالمية وما حتمل من مطريات يف سياقات معينة حـىت
يتس ـنّى ل ـ إدرا املعــىن وحتديــدف ضــمن الشــفرات احلاملــة للرســالة .وأحيانــا هــذا االنفعــال
«جيعلنا ننسى الشرط األساسي للتواصل من خالل اللغة وهو اإلفهام ،وكل إفهام البد أن يعتمد
على إجراءات حتليلية أي أن كلمـا كـان التعـبري عاطفيـا كلمـا نـزع إىل الشـكل اإلمجـال املركـز،
والصي املتنا رة املفككة» (فضل ، )32-61 :1112 ،وهـذا حـال امـن أمعـن النظـر يف تشـكيلة الـنص
مــن فــن األســاليب وحســن صــي العبــارات واأللفــاظ دون االهتمــام مبضــمون هــذا الــنص وهــو
املقصـود .وبإمكـان حمتـوا الرســالة أن ي ّتخـذ عـدّة صــي  ،فمـا يشـغل بـال البــاث فقـد يع َّبـر عنـ
بأحاسيف متعدّدة كالفر والغضب واالستياء والتوسّـل واالسـتعطاف ...وقـد تـأيت الرسـالة علـى
شكل آهات أو تعجبات وقد تُعبّر عن سخط أو غضب وصـمود أو اسـتغراب وحـرية أو اسـتخفاف
واستهزاء موظّفة التعابري واألساليب الل تعجّ هبا اللغات الطبيعية.
 .6الوظيفة الشعرية :تتجلى هذف الوظيفة يف املرسالت الكالمية الل تنقـل شـعور املـتكلم
إىل املتلقي يف « أحسن تصـوير للجانـب اجلمـال املوجـود يف اللغـة واملتجسـد يف املظهـر الفـ
البالغـي الـذي يسـتغل الشـعراء أميـا اسـتغالل ،واالهتمـام هنـا منصـب علـى اخلطـاب نفسـ »
(طالب اإلبراهيمي ،)31 :6222 ،وباألحرا على الرسالة؛ ألهنا تعد وجهـا مـن أوجـ اخلطـاب ،إذ
هي غاية يف ذا ا أي هلا تعبري داخلي عن نفسها ؛ ألهنا العنصر األساسي املع باالهتمـام.
ولكن الشيء الذي ينبغي معرفت عند جاكبسون وهو :كيف نصل إىل الشعرية؟ وهنا جيب أن
نركز على حمورين هامني :االختيار والتأليف ،فمطال إذا كان خماطبا ميلك رسـالة مضـموهنا
كلمة "طفل" فهو يقوم بعملية انتخاب واختيار من بـني جمموعـة واسـعة مـن األ ـاء املترادفـة
لكلمة "طفل" " :صغري ،رضيع ،وليد ،غالم ".. .وتعت هذف سلسلة ا يـة .فيختـار هلـا مـن
السلسلة الفعلية مطل" :نام ،رقد ،غفا ".. .،وتنتظم الكلمتان املختارتان يف سياق كالمي .وهنا

1. Marty
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فعملية االختيار تقوم على التعادل ،والتما ل ،والتنافر والتـرادف والتضـاد .بينمـا تقـوم عمليـة
التأليف على اجملاورة وهلذا فالوظيفـة الشـعرية تسـقط مبـدأ التعـادل احملـوري لالختبـار علـى
مبــدأ حمــور التــأليف (بوحــوش ،ال تــا .)174-173 :ونلمــح تعريـف الشــعرية عنــد جاكبســون عنــد
جعلها علما قائما بذات ضمن فروع اللسانيات وحددها بوصفها الدراسات اللسانية الوظيفية
الشعرية يف سياق الرسائل اللفظية عامة ويف الشعر خاصة (جاكبسون.)31 :1111 ،
 .3الوظيفة الندائية (التنبيهية) :وختص هذف الوظيفة املتلقي أو السـامع لـنص الرسـالة؛
حيـ «نراهــا تتحقــق عنــدما يوج ـ اخلطــاب ــو املخاطــب (املتلقــي = املرســل إلي ـ ) لتــطري
وجدان وردود أفعـال معينـة حركيـة أو ذهنيـة أو لغويـة مطلمـا هـو احلـال يف مقـام املهرجانـات
السياسية ومقـام للـوعظ واإلرشـاد يف املسـاجد»  .وقـد يسـتخدم مـن ايقـوم هبـذف املرسـالت مـا
يطري االنتباف والطلب ،ومن مثّ تدخل اجلمل األمرية والندائية .وميكن أن يتوج هذا النـداء أو
األمــر إمــا إىل ذكــاء أو عاطفــة املســتقبِل «ليـ يتضــح التمييــز ــ علــى هــذا املســتوا ــ بــني
املوضـوعي والذايت ،واملعـريف والعاطفي ،عالقة ت ر التعارض القائم بني الوظيفة املرجعيـة ـ ـ
الل سـنتحدث عنـها فيمـا بعـد ـ ـ والوظيفـة العاطفيـة وتُسـمّى أيضـا االنفعاليـة أو التعبرييـة]
وتنــدرج ضــمن الوظيــفة املرجعيــة كــل أنظمــة الرمــوز التأشــريية والـ امج العمالتيــة (عمــل،
تكتيـك عســكري )...الــل ـدف إىل حتريــك مشــاركة املســتقبل ،وهـذف الوظيفــة اختــذت هلــا
أمهي ــة كــ ا م ــع اإلع ــالم (أو اإلخب ــار) ال ــذي انع ــدم في ـ حمت ــوا الرس ــالة املرجع ــي إزاء
اإلشارات اهلادفـة إىل إ ـارة املسـتقبل ،سـواء أكانـج تلـك اإل ـارة تـتم عـ حماولـة تشـريط ،
متوسل التكرار أم كانج يف توجي تفـاعالت عاطفيـة ال واعيـة» (طالـب اإلبراهيمـي.)31 :6222 ،
وهكذا تظهر هذف الوظيفة يف الرسائل الل تتوج إىل املستقبل إل ارة انتباه أو لنطلب منـ
القيام بعمل معني وتدخل اجلمل األمرية ضمن هذف الوظيفة الندائية .فالوظيفة الندائية هلـا
خاصيتها يف تعبيـرها النحوي اخلالص أسـلويب :النـداء واألمـر ،إذ هـذان األسـلوبان حييـدان
عن الفيات اال ية والفعلية من حي السياق والصرف وغالبا الصوتيات؛ ألن مجـل األمـر ال
ميكـن إخضــاعها الختبــار احلقيقـة ،عكــف اجلمــل اخل يـة الــل ختضــع لـذلك (الطبــال بركــة،
 .)114 :1113ب ـني بع ـضُ الدارس ـني أنّ التنبي ـ ال يقتصــر عل ـى اإلشــارات ،أو بعــض احلــروف،
وإمنــا للتنبي ـ يف العربي ـة أســاليب ك ـطرية لعـلّ أبرزهــا النــداء ،وال ـدّعاء ،والتوكي ـد ،واإلشــارة،
واإلستفهام ،وأمور أخرا كطرية ميكن لنا أن ندرجها ضمن األساليب اآلنفة ،على سبيل املطال
أسلوب التوكيد يف اللغة العربية الذي يأيت بصور وأمناط كـطرية ومـن ضـمنها تقـدمي مـا حقّـ
التأخري لتوكيدف أو حلصر احلكم في أو لغرض بالغي أو نفسي آخر يف ذهن املتكلم.
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 .4الوظيف ــة املرجعيـ ــة :تتعلـ ــق هـ ــذف الوظيفـ ــة «باملرسـ ــالت ذات احملتـ ــوا الـ ــذي يتنـ ــاول
موضوعات وأحداث معينة ،تشكل الت ير األساسي لعملية التواصل ذلـك أننـا هبـدف اإلشـارة
إىل أننا نتكلم هبدف اإلشارة إىل حمتوا معني نرغـب يف إيصـال إىل اآلخـرين وتبـادل اآلراء
معهم حول » (زكريا )14-13 :1112 ،وتتحدد هذف الوظيفة مبعطيات الظـروف واملالبسـات الـل
حتيط بالرسالة سواء كانج هذف الظروف تار ية أو اجتماعية أو قافية .تعـدّ هـذف الوظيفـة
أساس كل تواصل ألهنا حتدد العالقات بني املرسلة والشيء كما أهنا أكطر الوظائف أمهية يف
عمليـة التواصــل ذا ـا .وأحيانــا تسـمى "تعيينيــة" أو "تعريفيـة" حيـ تعتـ العمــل الرئيســي يف
العديد من املرسالت ،يف املقابل أن الوظائف األخرا تكون انوية يف مرسالت كهذف( .الطبال
بركــة )27 :1113 ،وهــي قاعــدة كــل تواصــل ؛ ألهن ــا » حتــدد العالقــات القائمــة بــني الرس ــالة
و املوضــوع الــذي ترجــع إلي ـ  ،ألن املســألة األساســية تكمــن يف صــياغة معلومــة صــحيحة عــن
املرجــع ،وتكــون موضــوعية وميكــن مالحظتــها والتأكــد مــن صــحتها .ذلــك هــو هــدف املنطــق
و سائر العلوم الل هي مبطابة أنظمة إشارات تبقى مهمتها األساسية جتنب أي التباس اكن
بني العالمة والشيء ذات  ،بني الرسالة واحلقيـقة املرمزة» (رايص.)124 :6227 ،
 .1وظيفة إقامة االتصال :تتعلق هذف الوظيفة بالقناة الل توصـل الرسـالة .فهـي تراعـي إقامـة
التواصل وتأمني استمرارف ،لي حتـافظ علـى معـىن الرسـالة وتعمـل علـى عـدم تسـرب التشـويش
إىل املرسالت الكالمية ،وذلك ملّا « يقيم املرسل اتصاال مـع املرسـل إليـ وحيـاول اإلبقـاء علـى هـذا
االتصال .وهنا تظهر ألفاظ مطل "ألو"" ،هاف" وغريها من األلفاظ الـل ال متلـك أي معـىن أو هـدف
سوء إبقاء االتصال ومصطلح إقامة التواصل هذا أوجدف "مالينوفسكي" للداللة علـى أمهيـة اللسـان
الذي يقوي ويشدّ وشائج الصلة بـني النـاس عـ تبـادل الكلمـات البسـيطة دون أن تكـون النيـة منـ
تبــادل األفكــار» (الطبــال بركــة .)22 :1113 ،فمطــل هــذف الكلمــات تعــني علــى اســتمرار الفهــم للســامع
وعدم اخلروج من دائرة السياق الذي حيكم هذف املرسلة اللغوية.
وهذف الوظيفة قد أخذها "رومان جاكبسون" عن "مالينوفسكي" ،وهي الل تتـيح للمرسـل إقامـة
التواصل أو قطع  ،ومـن مث فإهنـا تـؤدي دورا هامـا يف كـل أشـكال التواصـل كـالطقوس واالحتفـاالت
واألعيــاد واخلُطــب واألحاديـ مبختلــف أنواعهــا .وقــد أكــد "جاكبســون" أن املرجــع يف رســالة إقامــة
االتصال هو االتصال ذات  ،حي إن أي رسالة تستخدم بصورة أساسية إلقامة التواصـل أو إطالتـ
أو قطع  ،وللتحقق من عمـل املـدار الكالمـي وللفـج انتبـاف التلقـي وغريهـا مـن األمـور الـل حتـافظ
على استمرارية التواصل كل هذا هو التأكيد على االتصال (رايص.)127-122 :6227 ،

عوارل الرتكيب يف بناء اجلملة العربية(دراسة بالغية وميفية يف القرآن الكرمي يف ضوء نلرية التواصل لرومان جاكبسون)

745

 .2وظيفة ما وراء اللغة :ختـص هـذف الوظيفـة مـا يتعلـق باللغـة نفسـها ومـا يشـمل رموزهـا
حي تظهر يف املرسالت الل تتمحور على اللغة ذا ا وختتص بالوصف هلـا وتشـمل عناصـر
البنية اللغوية وتعريف املفردات (زكريا ،)14 :1112 ،وقد ميّز املنطق احلدي بني مستويني من
اللغة :اللغة املادية وهي املتمطلة يف حديطنا عـن األشـياء احملسوسـة ،وهنـا اللغـة املاورائيـة أو
تعدّي اللغـة وهـي الـل ختـص اللغـة نفسـها أي دراسـة عناصـرها بالوصـف والتعريـف (الطبـال
بركة .)27 :1113 ،وترتبط مكوّنات أية مرسلة ارتباطـا ضـروريا بالسـنن أو الشـفرة عـن طريـق
عالقة داخلية ،وباملرسالة عن طريق عالقة خارجية ،و تم الللغـة يف مظاهرهـا املتنوعـة بكـال
منطي هذف العالقة سواء متّ تبادل الرسائل أو اسـتمر االتصـال باجتـاف واحـد مـن املرسـل إىل
املتلقّي؛ إذ البدّ مـن وجـود نـوع مـن اجملـاورة بـني املشـتركني يف أي حـدث كالمـي لضـمان نقـل
املرسالة .اما الفاصل يف الزمان ويف املكان ففي الغالب بني األفراد ،هو املرسـل واملتلقّـي ويـتمّ
ردم عن طريق عالقة داخلية (ماوراء اللغة)؛ إذ البدّ من وجود تسام معني بني الرموز الل
يستعملها املرسل والرموز املؤولة لدا املتلقّي ،وهي منتقاة من مستودع مجيـع األجـزاء املكونـة
(الشفرة) ،ومن دون هذا التساوي تكون املرسلة مقطوعة خاية من الداللة ،ال تؤ ر يف التلقّي
حىت إن وصلج إلي (جاكبسون ومورس هالة.)112-111 :6221 ،
وخالصة القول إن اللغة وجدت لتبادل أفكار الناس بينهم ووجودها يكون هبؤالء الناس أو
اجلماعة الل حتكمها خ ة جمتمعهم .وقد تعددت وظائفها يف هذا التبادل لألفكار أو نقلها
خلدمتها ل نسان وحتديد املبتغى املنشود.
عوارض التركيب يف القرآن الكرمي وما تؤدي من وظائف تواصلية:

عارض التقدمي والتأخري
تقدمي اخل :
َ
و َ َ َ
اوُ آمناا َاب َ
قول تعاىل﴿ :ومن الن َ
نني « ،وقولـ (ومـن النـاس
وابلياوأ اِخا َر َوَماا دهام َنيداْم َ
اس َمان ي دق د َ
مــن يقــول )...خ ـ مق ـدّم ال حمالــة.. .و قــد كطــر تقــدمي اخل ـ يف مطــل هــذا التركيــب ألنّ يف
تقدمي تنبيها للسامع على عجيب ما سيذكر ،وتشويقا ملعرفة ما يـتمّ بـ اإلخبـار ولـو أخّـر لكـان
موقع ـ زائــدا حلصــول العلــم بــأ ّن مــا ذكــرف املــتكلم ال يقــع إال مــن انســان» (ابــن عاشــور:1114 ،
ج .)622-611/1يالحظ أنّ تقدمي اخل يف هذف اآلية دم غرضا بالغيا تواصـليا ويهـدف إىل
تنبي املتلقّي حتّى تتمّ عملية التواصل على أحسن وج  ،ولو أخر اخلـ لزالـج هـذف الفائـدة.ألنّ
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هــذا النــوع مــن تقــدمي احلكــم يعمــل علــى شــحذ ذهــن املخاطــب وتشــويق واغرائـ فيبــدأ يتطلّــع
ويتساءل؛ إىل من صي هذا احلكمُ؟ ومن هم الذين صُنّفوا يف عداد الناس؟ وهكـذا نالحـظ أنّ
حتريك هذا اجلزء مـن الكـالم يـؤ ر تـأ ريا بالغـا يف عمليـة ايصـال الرسـالة إىل املخاطـب .كمـا
نالحظ أنّ املرسل جعل املخاطب جزءا من عمليـة التواصـل فجـاءت الرسـالة موجّهـة للمخاطـب
ومطابقة ملقتضى حال  .فالوظيفة ههنا ال تكون إال ندائية (تنبيهية).
ال ـمـ ـ ــرس ـ ـ ــل

املـ ـــرسال إلي ـ ـ ـ

األداة

الوظيفة

مفهوم الوظي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة

اهلل جلّ وعال

كافّة الناس

تقدمي اخل
على املبتدأ

ندائية
(تنبيهية)

إ ارة انتباف املخاطب ملعرفة ما
يتمّ ب اإلخبار

وال تدس ائَالدو َن َعما ا كاااندوا
كسا بتدم َ
كسا بَ ولَكاام َم ا ا َ
قول ـ تع ـاىل﴿ :تلااك ّأما ةٌ قَ اد َخلَ ا ََلَااا َم ا ا َ
يعملدو َن (البقـرة ، )134/قُـدّم يف هـذف اآليـة املسـندين علـى املسـند اليهمـا يف قولـ ََ ﴿ :لَاا َما ا
َ
كسبتدم لقصـر املسـند اليـ علـى املسـند؛ أي مـا كسـبج األمَّـةُ ال يتجاوزهـا
كسبَ ولَكم َما َ
َ

إىل غريهــا ،ومــا كســبتم ال يتجــاوزكم .وهــو قصــر اضــايف لقلــب اعتقــاد املخــاطبني فــإهنم
لغرورهم يزعمون أنّ ما كان ألسالفهم من الفضائل يزيل مـا ارتكبـوف هـم مـن املعاصـي أو
حيمل عنهم أسالفُهم .فهنا تناسق وتـالةم رائـع يف تركيـب هـذف العبـارة القرآنيـة لعبـج
الكلمات في دورا مؤ را يف ايصال ما يراد ايصال من معـىن اىل املتلقّـي حسـب مقتضـيات
حال املخاطب .وقلبُ اعتقاد املخاطبني هو الوظيفة األساسية هلذف اآلية حققت هذف البنيـة
بالــذات والــل جــاءت علــى صــورة القصــر اإلضــايف الــذي حصــل عــن طريــق ازاحــة بعــض
الكلمـات عــن مواقعهــا واخلــروج عـن النســق املــألوف هلــا ،وهلـذا فــإنّ الوظيفــة الــل تؤديهــا
الرسالة تعت ندائية (تنبيهية).
ال ـمــرسـ ــل

املرسال إلي ـ

األداة

الوظيفة

مفهوم الوظي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة

اهلل جلّ وعال

املسلمون

تقدمي املسند على
املسند إلي

ندائية
(تنبيهية)

تنبي املخاطبني على خطأ
معتقدهم

َ
َ َ َ
ب أربَا َع َاة أش داه مر (البقـرة« ،)662/تقـدمي (للـذين
قول تعاىل﴿ :للاذين يْلداو َن مان نساائ َهم تَا َارب د
يؤلـون) علـى املبتــدأ (تـربّص) لالهتمـام هبــذف التوسـعة الـل وســع اهلل علـى األزواج ،وتشــويق
لذكر املسند الي » (ابن عاشـور :1114 ،ج .)311/6حكم التربّص هـذا ـ ـ االنتظـار الـذي ال يترتـب
علي إمث حىت إهناء مدة أربعة أشهر ـ قد يكون فرجا طاملا انتظرف هؤالء خاصة منهم الـذين
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يسعون إىل رضا اهلل والتوبة من الـذنب ،فبمجـرد ذكـر ا هـم مسـبوقا بـالم امللكيـة تشـرئبُّ
أعناقهم اعا ملا سيصدر من املولَى عزّ وجـلّ يف حقّهـم ،فرتبـةُ اخلـ املتقـدّم علـى املبتـدأ
هــي الــل أحالتنــا عل ـى هــذا الفهــم ،حي ـ وظّــف املرس ـلُ (اهلل ج ـلّ وعــال) الرســالةَ (اآلي ـة
الكرميـة) مــن أجـل تنبيـ املرساــل إليـ (املؤمنــون) علـى االمتطــال للحكـم الـذي تضــمنت اآليـة
الكرميـة وذلـك مــن خــالل أســلوب التقــدمي الــذي جــاء يف سـياق الطلــب االنشــائي .فالوظيفــة
املتوخّ ــاة ه ــي ندائي ـة (تنبيهيــة) لك ـون املرسا ــل إلي ـ يف ه ــذف اآلي ـة يف ه ــذف الرس ــالة (اآليــة
الكرمية) يقع يف دائرة االهتمام.
املرسل

املرسل إلي

األداة

الوظيفة

مفهوم الوظيفة

اهلل جلّ
وعال

املؤمنون

تقدمي اخل على
املبتدأ الذي جاء يف
سياق الطلب اإلنشائي

ندائية
(تنبيهية)

لفج انتباف املخاطب وتشويق
على ما يأيت يف اجلملة الحقا

تقدمي املفعول على الفعل والفاعل:
﴿ربانَا عَلَياك تَا َوكلنَاا وإلَياك أنَبنَاا وإلَياك املَ َصا ريد (املمتحنـة ،)4/يشـري تقـدّمُ شـب
قول تعاىلَ :
إىل مـا يف نفسـ مـن التوجّـ الصـادق
اجلملة الث مرّات على لسـان سـيدنا إبـراهيم
إىل اهلل ،واإلخ ــالص الكام ــل لوجهــ الك ــرمي ،والتس ــليم املطل ــق إلرادتـ ـ  ،ح ــني أعل ــن ه ــو
واملســلمون براءتا ـ مــن املشــركني ومعبــودا م الزائفــة .وتلــك ــة إميانيــة نفســية ـفّ
بنبضا ا القوية املشرقة يف قلوب أولياء الرمحان ،حني يضيق أهلُ الباطل اخلناقا عليهم،
وحني تتوهّم النففُ أنّ االتّكـال علـى القـوا األرضـية اخلـائرة تُجـدي نفعـا يف دفـع الضـرر.
فجــاء تق ـدّم معمــول الفعــل (عليــك) علــى الفعــل والفاعــل (توكلنــا) ليــدلّ علــى بطــالن مــا
مـن عواطـف جارفـة جتـاف اهلل
تتومه النفف نستشـفّ ذلـك اـا تبطّـ نفـف إبـراهيم
ميـوج يف جـوّ يفـيض باألمـان
تبار وتعاىل وشدة الطقة ب اـا جيعـل الـنن إبـراهيم
ويزخــر بالطمأنينــة .وهكــذا نــرا بــأنّ املرســل (وهــو نــن اهلل إبــراهيم ) عبّــر يف هــذف
الرســالة (وهــي اآليــة الكرميــة) عمــا يعــتلج يف نفسـ مــن أحاســيف وعواطــف صــادقة ،مــن
خــالل اســتخدام أداتــني مهــا :النــداء وا لتقــدمي الــتني لعبتــا دورا أساســيا يف تأديــة اجلانــب
االنفعــال هل ــذف الرس ــالة .فالوظيفــة ههن ــا انفعالي ــة (تعبرييــة) ألنّ املُرس ــل أص ــبح م ــدار
االهتمام لكون الرسالة عبّرت عن عواطف وشعورف وما ينتاب من أحاسيف.
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املرسل
إبراهيم

املرسال إلي

األداة

الوظيفة

مفهوم الوظيفة

اهلل جلّ
وعال

نداء /تقدمي
املفعول على الفعل
والفاعل

إنفعالية
(تعبريية)

تدفّق عواطف النن إبراهيم
الصادقة مبا تبطّ نفس من
التوجّ هلل والتسليم إلرادت

قول تعاىل﴿ :أغَ َ َ
َمني (املائـدة ،)142/تقـدّم املفعـول
ري هللا أبغيكم َرابإ د
العاال َ
وه َو فَضالَكم َعلَاى َ
َ
ب ـ مســبوقا بــأداة االســتفهام عل ـى الفعــل والفاعــل (أبغــي) ليك ـون يف بــؤرة االهتمــام وحمــال
للتعجب ومركزا لالنكار الباتّ من جانب اهلل جلّ وعال .فهذا الطلـب الـذي طلبـوف بـأن جيعـل
الرسول هلم اهلا غري اهلل طلب مدهش ومـطري لالعجـاب يـبني مـدا جهلـهم لـنعم اهلل ومـدا
سخامة عقوهلم ،فكيف يبغون اهلا غـري اهلل الـذي فضّـلهم علـى العـاملني وأسـب علـيهم الـنعم
وال كات؟ هدف املرسل (الرسول األكرم) من هـذف الرسـالة املتمطلـة يف اآليـة الكرميـة إلقـاء
الالئمــة علـى املشــركني وتــوبيخهم وتفنيـدهم ،فاســتخدم هلــذا الغــرض أداةَ االســتفهام الــذي
خرجج من أصلها لتعكف حالة اإلعجاب واالستغراب الـل انتابـج املرسـل ،واسـتخدم كـذلك
أسلوب التقدمي ليكون املتقدّم مركزا للتعـبري عـن هـذا االسـتغراب .إذن جـاء التركيـز يف هـذف
الرسالة (اآلية الكرمية) على املرسل وهلذا كانج الوظيفة انفعالية (تعبريية).
املرسل

املرسال إلي

األداة

الوظيفة

مفهوم الوظيفة

الرسول
األكرم

املشركون

االستفهام /تقدمي
املفعول على الفعل
والفاعل

انفعالية (تعبريية)

حالة اإلستنكار والتفنيد الل
تطري اإلعجاب مبا طلبوف
واستغراب

جاءكم ٌ
أنفسكم استكربمت ففريقاإ كذبتدم وفريقااإ تقتلاون
رسوُ نيا ال َوى د
قول تعاىل﴿ :أفَكلما َ

(البقــرة :)17/القصــد مــن هــذا اخلطــاب التــوجيهي هــو التعجــب مــن اســتكبار ب ـ إســرائيل
وقتلــهم األنبي ـاء وانك ـارهم ذل ـك« .وتقــدمي املفعــول (فريقــا) هنــا ،ملــا في ـ مــن الداللــة عل ـى
التفصيل ،فناسب أن يقدَّم ليدلّ على ذلك» (ابن عاشور :1114 ،ج .)112/1استخدم املرسلُ من
األدواة واألساليب اللغوية ما يعني على ابراز حالة التفنيد ورسم جوّ مليء باالستغراب ويسهم
يف تسليط مزيد من األضواء عليها ،فقد وظّف املرسل (اهلل تبار وتعاىل) مهزة االستفهام
سوطا الذعا ينهال على ب اسرائيل تفنيدا ملعتقدهم وتقبيحا ألفعـاهلم ،وصـبَّ جـاما غضـب
عليهم بتقدمي املفعـول بـ (فريقـا) لتشـنيع مـا عملتـ أيـديهم مـن جسـيم األضـرار .ويبـدو أنّ
الرسالة اعتمدت على املرسل ذلك أنّ حالـة التفنيـد واالسـتنكار واالسـتغراب الـل عبّـر عنـها
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املرسل قد طغج بشكل واضح يف هذف الرسالة ،وهلذا نستطيع القـول بـأنّ الوظيفـة التواصـلية
يف هذف الراسلة هي تعبريية (انفعالية).
املرسل

املرسال إلي

األداة

الوظيفة

مفهوم الوظيفة

اهلل جلّ
وعال

بنو إسرائيل

استفهام/تقدمي املفعول
على الفعل والفاعل

تعبريية
(انفعالية)

إظهار ما يف نفف املتكلم من
استياء متمطل بأسلوب التعجب

تقدمي املفعول على الفاعل:
قول ـ تعــاىل﴿ :وإذَا ح َ َ
وهم َمنااهد وقدولدااوا ََلادام قَااوالَإ
ااكني فَا د
اارزقد د
سا د
ضا َار القسا َامةَ أولااوا ال دقا َ
ارَ واليتَا َ
َ
اامى واملَ َ
َم دعروفَااإ (النســاء :)1/جنــد يف هــذف اآلي ـة تقــدمي املفعــول ب ـ (القســمة) عل ـى الفاعــل (أولــوا
القــرىب) إذ أنّ مــدار احلــدي منصـبّ علـى املفعــول بـ (القســمة) وهــو املبحــوث عنـ  ،فكـان
األوىل هبذا املفعول ب أن يتقدّم على الفاعل ألن األهمّ يف الذكر ،ليكون أمـام احلاضـرين يف
اللفظ ،كما هـو يف الواقـع .وهنـا جانـب آخـر هـو أنّ الفاعـل متعـدد ووقـوع املفعـول بعـد هـذف
الكلمات املعطوفة أمر غري مستحسان إذ قد يفقدف ذلك أمهيتا  ،فكان األولَى ذكـر املفعـول بـ
(القسمة) يف بداية احلدي حىت يكون يف بؤرة االهتمام وتتمّ عملية لفج انتباف املخاطب اىل
هــذا املقـدَّم وتــتمّ بعــد ذلـك إيصــال املرســلة بالوجـ الــذي يريـدف املرســل .وهكـذا نالحــظ أنّ
املرســل قــام بتحريــك أجــزاء اجلملــة وإعــادة ترتيبــها كـأداة إىل جانــب أســلوب الطلــب لتأديـة
وظيفة تواصلية بالغية هامّة.صوّبج هذف الرسالة اهتمامها و املرسال إلي بواسطة أسـلوب
الطلب وهلذا فإنّ الوظيفة التواصلية ههنا هي ندائية (تنبيهية).
املرسل

املرسال
إلي

األداة

الوظيفة

مفهوم الوظيفة

اهلل جلّ
وعال

املؤمنون

تقدمي املفعول على
الفاعل /طلب (أمر)

الندائية
(تنبيهية)

ينبّ اهلل تعاىل املخاطبني على
االحسان إىل األقرباء واليتامى
وأن يقولوا قوال حسنا

عارض احلذف
حذف الفعل:
قولـ ـ تع ــاىل﴿ :ولَاائَن س ااألَتا دهم م اان َخلَ ا َاِ الس ااماو َ
أىن
امس وال َق َم ا َار لَي دقا اولدن هللاد فَا ا ّ
ات وا َ
َ
رل َ
َ َ
وس ااخ َر الش ا َ
يْفَكو َن (العنكبوت ،)21/فقد حذف الفعل ومفعول والتقـدير (خلقهـن اهلل) وهـذا احلـذف يعكـف
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اإلقــرار النفســي والتســليم الــداخلي هلــؤالء هبــدف احلقيقــة ،ويق ـدّم صــورة بإقنــاعهم الكــبري هبــا،
فكانج اجابتهم هبـذف السـرعة فتخففـوا مـن ذكـر مـا هومعلـوم لقـوّة الداللـة عليـ  .فعبـارة (ليقـولنّ
اهلل) وإن كانــج تفقــد عنصــرا أساســيا وهــو فعــل (خلقه ـنّ) إلّــا أنّ إســقاط هــذا العنصــر يطلــع
املخاطَب (املرسال إلي ) علـى حـال الكـافرين ومـا هـم عليـ مـن تسـليم داخلـي واقـرار نفسـي جتـاف
خالقيــة اهلل تعــاىل .وتضــمنج هــذف املرساــلة أداتاــي الــالم املوطّيــة للقســم يف الش ـقّ األول (اجلملــة
الشــرطية) والم التوكيــد يف شــقها الطــاين (جــواب الشــرط) مــن أجــل تقويــة مــا يــدلّ عليـ حــذفُ
الفعل (خلقهنّ) من اقرار نفسي .ففي هذف اآلية أداتان مهـا :أسـلوب التوكيـد وحـذف الفعـل التـان
وُظّفتا لتنبي املخاطب (النن األكرم) على أنّ الكافرين واملشركني يعلمون هذف احلقيقة.
املرسل

املرسال إلي

األداة

الوظيفة

مفهوم الوظيفة

اهلل جلّ
وعال

النن
األكرم

أسلوب
التأكيد/
احلذف

ندائية
(تنبيهية)

تنبي النن األكرم على أنّ الكافرين
واملشركني يعلمون احلقيقة ومقتنعني بأنّ
اهلل جلّ وعال خالق السموات واألرض

حذف فعل القول:
أخ َ َ
اور دخا دذوا َماا آتَينَااكم بَدقاوةم َواذك داروا َمافَي َاه ل ََعلكام
قول تعاىل﴿ :وإذ َ
كم ال َ
ذان ميلَاقَكم َ
ورفَعنَا فَاوقَ د
تَاتا دقاو َن (البقرة :)23/قال الزخمشري يف الكشاف( :خذوا ما آتيناكم) علـى إرادة القـول أي:
وقلنا خذوا ما آتيناكم أو قـائلني :خـذوا مـا آتينـاكم (الزخمشـري :1111 ،ج .)171/6و ـن نـرا
أنّ املقام الذي حتكي عن اآلية الكرمية ال حيتمل ظهور فعل القـول ،فـالطور مرفـوع فـوق بـ
إســرائيل كأنـ ظُلّــة بيانــا لقــدرة اهلل عليـ  ،وترهيبــا هلــم مــن متابعــة بغـيهم وا ــرافهم عــن
سبيل التـوراة ،فكـان األمـر بأخـذ الكتـاب بقـوة مباشـر لفعـل الرفـع دون الـربط لـرف نسـق،
ودون ذكر فعل القول ملالئمة موقـف التهديـد والوعيـد .ويف حـذف فعـل القـول هنـا استحضـار
ملشهد قلع الطور ورفع أمام أعني اليهود ان مل يدركوا تلك الواقعـة العظيمـة يف أسـالفهم،
فخاطبهم خطابا أمريا باتّباع كتاب وانتهاج سـبيل كـي يبقـى األمـر صـاحلا لألسـالف الـذين
رأوا الطور يظلهم من فوقهم وكي يبقـى األمـر باتبـاع كتـاب اهلل اتـدّا ملـن عاصـر القـرآن أو
ع ـ مــن أحفــادهم تــذكريا هلــم باقتــدار اهلل وســلطان عل ـى أســالفهم .فــالقرآن الك ـرمي
يستدعي هلم املشهد جليـا ألخـذ العـ ة والتـزام تشـريعات اهلل .إذن ينصـبّ اهتمـام الرسـالة
على املرسال إلي وحينيذ تكون الوظيفة ندائية (تنبيهية).
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املرسل

املرسال إلي

األداة

الوظيفة

مفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الوظيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة

اهلل جلّ
وعال

قوم ب
إسرائيل

حذف فعل
األمر قبل
(إذ) وحذف
فعل القول

ندائية
(تنبيهية)

حماولة التأ ري يف ب إسرائيل عن
طريق تنبيههم لقدرة اهلل عند حدوث
الواقعة العظيمة يف أسالفهم ترهيبا
هلم من متابعة بغيهم

حذف املضاف:
َ
َ
وإان لَصا َ
َ
اادقدو َن (يوســف،)16/
يهااا ّ
اري ال ا أقبَلنَااا ف َ
﴿واسااأُ ال َقري اةَ ال ا كنااا ف َ
قول ـ تعــاىلَ :
يهااا والعا َ
حُـذف املضـافُ يف موضـعني مــن هـذف اآليـة إذ األصـل( :اســأل أهـل القريـة وأصـحاب العـري)
وهذا الكالم ال يستقيمُ معنافُ عقال إلّا هبذا التقـدير ألنّ القريـة ال يعقـل إرادة توجيـ السـؤال
إليهــا وإنّمــا يســألُ أهلُهــا (الك ـوّاز .)11 :6222 ،ويشــعرنا هــذا احلــذف بش ـيوع األمــر وشــهرت
وكأهنم يريدون أنّ أمر السرقة قد ذاع بني الناس وعالما اجلميعُ وصار حدي الكلّ ،وبل مـن
الشهرة حدّا لو أنّك سـألج اجلمـادات ألجابـج ،ولـو سـألج احليوانـات الـل ال تنطـق ألخـ ت
(عبدالفتا فيود .)11 :6212 ،نالحظ حمورين يف هذف الرسالة مها :املرسـل وهـم إخـوة يوسـف
الذين حياولون اقناع أباهم ،واحملور الطاين نن اهلل يعقوب  ،والوظيفة ندائية (تنبيهية)
أوال لكون الرسالة موجّهة للمرسل إلي حماولةَ تصحيح فهم  ،و انيا لكون األسلوب املتّخذ يف
هذف الرسالة هو أسلوب الطلب احلقيقي وليف الطلب اإلنشائي.
املرسل

املرسال إلي

إخو ُة
يوسف

يعقوب

األداة

الوظيفة

مفهوم الوظيفة

أمر/حذف
املضاف

ندائية(تنبيهية)

حماولة تصحيح فهم املخاطب

َ
َ َ
َ َ
اك َما بن دك بم إَال
ال َٰذَلَ َ
قول تعـاىل﴿ :أَفَاتدا بْمنداو َن بابَا بع َ البكتَاا َوتَ بك دف دارو َن بابَا بع م فَ َماا َج َازاءد َم بان يَا بف َع د
َ
ي َيف ا بْلَيَا اااةَ الا اادنبايَا َويَا ا باوَأ ال َبقيَ َاما ا َاة يدا ا َاردو َن إَ َ َٰىل أَ َش ا ا َّد ال َبع ا ا َذا َ َوَما ااا ا د بَغَافَا ا مال َعما ااا تَا بع َملدا ااو َن
خا ا باز ٌ
(البقرة :)11/االستفهام انكـاري تـوبيخي ،أي كيـف تعمـدمت خمالفـة التـوراة يف قتـال اخـوانكم

وأتبعتموها يف فداء أسراهم فوجّ هلم اخلطاب ليكفوا عن ذلك .تنمّ هذف الرسالة مبـا فيهـا
من حاالت التعجب واالستنكار ،عن الشـعور الـذايت للمرسـل ومـردودف العقلـي والعـاطفي جتـاف
املرســل إليـ (اليهــود) .فقــد ركـزت هــذف الرســالة هــذف علـى حمــور املرســل وهلــذا فالوظيفــة
التواصلية هي انفعالية (تعبريية).
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املرسل

املرسال إلي

األداة

الوظيفة

مفهوم الوظيفة

اهلل تبار
وتعاىل

اليهود

استفهام/حذف
املضاف إلي

تعبريية

استخدم املرسل أسلوب االستفهام
اإلنكاري من أجل إظهار استيائ اا
يقوم ب املخاطب وتوبيخ

حذف مجلة:
َ
َا َا
َ
َ
َ
يع
ال َربانَاا تَا َقب ال من اا إن اك أنا َ السا م د
قول تعـاىلَ :
﴿وإذ يرفَا دع إي َاراه د
يم ال َق َواع َد م ن البَيا وإمسَاعي د
َا
يم (البقرة ، )167/حذفج مجلة (ومها يقوالن) والتقدير :ومها يقوالن ربنا تقبل منـا.
َ
العل د
إنّ قيمة هذا احلذف تكمن يف قدرت على استحضار مشـهد الـدعاء الـذي يفـيض بلحظـات
الصــفاء ،حيـ يســتهل اخلطــاب اخلـ ا بضــمري الغائــب الــدالّ علــى الطــابع احلكــائي الــذي
يضــرب يف أعمــاق التــاريخ وميت ـدّ آمــادا وأجيــاال ،مثّ ينتقــل فجــأة إىل ال ـدّعاء علــى لســان
إبراهيم وإ اعيل ،وينتقل اخليال مع انتقـال الصـيغة إىل مواجهـة النبـيني واالسـتماع إىل
أصوا ما اخلاشعة عن قرب ،فاحلذف يزيـد مـن التركيـب علـى الـدّعاء ويلفـج الـذهن إىل
متابعت وكأنّـ حاضـر مشـهود .إضـافة إىل ذلـك فـإنّ « احلـذف يضـفي مجاليـة حمبّبـة مـن
خالل جتانف عملية رفع القواعد ورفع الدعاء من األعماق ،فيما يكشف عن أنّ األعماق يف
حــال البنــاء غــري املنفصــلة عــن التطلعــات اخلــرية ،انّهــا وعمليــة البنــاء تنفجــران يف حلظــة
واحدة ،ال يقوم بينهما فاصل ،فإبراهيم يب وقلب يهتف يف اآلن ذات بـاخلري» (البسـتاين،
 .)112 :1114فالتناســق بــادٍ بــني رفــع البنــاء يف جانب ـ املــادّي ورفــع اإلشــعاعات الوجدانيــة
املوجّهــة إىل اهلل ،وال شــك أنّ دعــوة إبــراهيم وتطلّع ـ إىل رةيــة اخلــري يف نفوســهم اشــارة
واضحة إىل نفسية إبراهيم وخلوّها من األنانية وانطوائها على التوازن الداخلي الذي جيب
أن تتحلّى ب الشخصية السوية يف حميطها اال جتماعي .كما أنّ هذا احلـذف جيلـب املتلقّـي
وحييل مباشرة ليشار بوجدان إبراهيم وابن تلك اللحظات املؤ رة .فنحن يف هذف اآلية
وميكن توجيهها
أمام رسالتني . 1 :رسالة موجهة من اهلل عزّو جل إىل النن األكرم
إىل املؤمنني ،والوظيفة ندائية (تنبيهية) إذ القصد منها لفـج األذهـان إىل متابعـة الكـالم
والتمهيــد الستحضــار مشــهد الــدعاء عــن طريــق حــذف فعــل القــول .6 .رســالة موجهــة مــن
إىل اهلل عزّ وجل والوظيفة تعبريية (انفعالية) ،إذ القصد منها إظهار
النن إبراهيم
ما يف نفف إبراهيم من خشوع وخنوع ورهبة.
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املرسل

املرسال إلي

األداة

الوظيفة

مفهوم الوظيفة

اهلل عزّ وجل

املؤمنون

حذف فعل
القول

ندائية
(تنبيهية)

لفج األذهان إىل متابعة الكالم
والتمهيد الستحضار مشهد الدعاء

املرسل

املرسال إلي

األداة

الوظيفة

مفهوم الوظيفة

اهلل جلّ
وعال

النداء

تعبريية
(إنفعالية)

إظهار ما يف نفف إبراهيم من خشوع
وخنوع ورهبة

إبراهيم

حذف جواب الشرط:
َ
العا ا َذا َ
العا ا َذا َ أن ال دق ااوةَ و ََجَ َيعا ااإ وأن هللاَ َش اادي دد َ
اذين طَلَ دما اوا إذ ي ا َارو َن َ
﴿ولَااو ي ا َارى ال ا َ
قولـ ـ تع ــاىلَ :
(البقرة ،)121/ينقل النصُّ امل بار لنا ما يشـعر بـ م ّتخـذوا األنـداد مـن احلـزن والنـدم حـني يـرون
العــذاب وتتقطّــع هبــم األســباب ،فحــذف جــواب الشــرط (لــو) ألنّ يف ذكــرف تضــييقا لبيــان التــأ ّر
النفسي للذين ظلموا ،وتقييدا لبيان ما هم في من التمزّق واألمل على اتّخاذ بعضهم بعضـا أنـدادا
من دون اهلل ،على خالف احلـذف الـذي يوسـع دائـرة الوصـف اإلنسـاين هلـؤالء عنـد املتلقـي ،وإىل
هــذف النفســية الواقفــة وراء هــذا احلــذف التفـجا الزخمشــري عنــدما قــال« :ولــو يعلــم هــؤالء الــذين
ارتكب ــوا الظل ــم العظ ــيم بش ــركهم أنّ الق ــدرة كلّه ــا هلل عل ــى كــلّ ش ــيء م ــن العق ــاب والط ــواب دون
أنــدادهم ويعلمــون شـدّة عقابـ للظــاملني إذ عــاينووا العــذاب يــوم القيامــة ،لكــان منــهم مــا ال يــدخل
حتــج الوصــف مــن النــدم واحلســرة» (الزخمشــري :1111 ،ج .)122/1وهكــذا يبــدو أنّ إهبــام جــواب
الشرط لذف كان أدلّ على ما حيدث هلم من القلق واالفعال ،إذ تذهب نفف املتلقّي كـلّ مـذهب
يف تقدير وصف حال الظاملني ،فيكون هذا أدعى لعذاب نفسيّ آخر علـى الـنفف مـن توطينـها علـى
ضرب واحد من  ،وبذلك يؤدّي احلذفُ دوراف يف تكطيف املعاين وتقليـل األلفـاظ ،فضـال عمّـا يوحيـ
من دالالت نفسية مردُّها حـرية املتل ّقـي وقلقـ يف تقـدير احملـذوف ومعرفـة كنهـ  .ومبـا أ ّن الرسـالة
ركزت على حمور املرسال إلي فالوظيفة ههنا ندائية (تنبيهية) كما يتضح يف األسفل.
املرسل املرسال إلي

األداة

الوظيفة

مفهوم الوظيفة

اهلل
جلّ
وعال

حذف
جواب
الشرط

ندائية
(تنبيهية)

حاول مرسل الرسالة التأ ري يف املخاطب من خالل
تصويرف هلول يوم القيامة حي ذكر الشق األول من
الشرط وتر الشق الطاين وهو جواب الشرط وكأنّ ذلك
اليوم في من العذاب والعقاب ما ال تسع لوصف اللغة
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النتائج
 إ ّن خمالفة القواعـد املألوفـة أو مـا يط َلـق عليـ بعـوارض تركيـب اجلملـة العربيـة قـد يكـونشييا مستحسنا فيؤدّي غرضا بالغيا رائعا يزيد اجلملة هباءً وروعة ويسهم يف عملية التواصل.
 يكاد عارضا احلذف والتقدمي والتأخري ينحصران يف الوظيفتني التعبريية والندائية. نالحــظ مــن خــالل هــذا اآليــات بــروز الوظيفــة التعبرييــة متمطلــة بأســلوب التقــدمي والتــأخريالذي منح الكالم ة تعبريية وقدرات تأ ريية اّا أدّا إىل إ ارة انفعاالت متميزة لدا املتلقّي.
 ســاعد عــارضُ التقــدمي والتــأخري عل ـى ايصــال موضــوع الرســالة بطريقــة أكطــر هــدوءاوتأ ريا عن طريق بطها على املتلقّي على مراحـل تتضـمن وصـوهلا إليـ بوضـو وتركيـز يف جـو
تشعر السامع باجلمالية الصوتية الل تنظم الكالم وجتعل أكطر تشويقا للعنصر املتأخر.
عمل النص القرآين املعجـز علـى لفـج انتبـاف املتلقّـي مـن خـالل توظيـف بعـض األسـاليبكالتقدمي والتأخري واحلذف واالستفهام والشرط و ...بغية حتقق هـدف املرسـل مـن اخلطـاب
وهو التأ ري يف املتلقّني.
 وظّف القـرآن اجلمـالَ الفـ أداة مقصـودة للتـأ ري الوجـداين فخاطـب حاسـة الوجـدانالدينية بلغة اجلمال الفنية.
 إنّ التحوالت الل تطرأ على بنية اجلملة من حـذف وتقـدمي وتـأخري و ...تنضـوي حتـجعلم املعاين الذي هو أصول وقواعد يعراف هبـا أحـوال الكـالم العـريب الـل يكـون هبـا مطابقـا
ملقتضى احلال ،اا يطبج لنا أنّ علماء اللغة العربيـة قـد انتبـهوا منـذ القـدم ملسـألة التواصـل
اللغوي وما يؤدّي من دور هامّ يف كافّة اجملاالت األدبية واالجتماعية و...
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املصادر واملراجع
.1
.6
.3
.4
.1
.2
.7
.1
.1
.12
.11
.16
.13
.14
.11
.12

القرآن الكرمي
ابن عاشور ،حممد الطاهر (1114م) .التحرير والتنوير .تونف :الدار التونسية للنشر.
أنيف ،إبراهيم (1171م) .من أسرار اللغة .ط  ،2القاهرة :مكتبة آجنلو.
ايلــوار ،رونالــد (1112م) .مــدخل إىل اللســانيات .ترمجــة :بــدر الــدين القاســم ،دمشــق:
مطبعة جامعة دمشق.
البستاين ،حممود (1114م) .دراسات فنية يف التعبري القرآين .ط  ،6بريوت :مؤسسة الوفاء.
بوحوش ،رابح (ال تا)« .اخلطاب واخلطاب األديب و ورت اللغوية على ضوء اللسانيات وعلم
النص» .جملة اللغة واألدب ،بعنوان :ملتقى علم النص ،صص.174-173
بياجي  ،جان (1112م) .البنيوية .ترمجة :عارف منيمة وبشري أوبـرا ،ط  ،6بـريوت :منشـورات
عويدات.
جاكبسون ،رومان ومورس هالة (6221م) .أساسيات اللغة .ترمجة :سعيد الغامني .بريوت:
املركز الطقايف العريب.
جاكبسون ،رومان (1111م) .قضايا الشعرية .ترمجة :حممد الـول ومبـار حنـوز ،الـدار
البيضاء :دار توبقال.
حســاين ،أمحــد (6213م) .مباح ـ يف اللســانيات .ط  ،6ديب :منشــورات كليــة الدراســات
اإلسالمية والعربية.
رايص ،نور الدين (6227م) .نظرية التواصل واللسانيات احلديطة .فاس :مطبعة سايف.
الزخمش ــري ،ج ــار اهلل حمم ــود ب ــن عم ــرو (1111م) .الكشّ ــاف .حتقي ــق :ع ــادل أمح ــد
عبداملوجود ،الرياض :مكتبة العبيكان.
زكريا ،ميشال (1112م) .األلسنية ،علم اللغة احلدي املبادئ واألعالم .ط  ،6بريوت :جمد.
املسدي ،عبدالسالم (1111م) .قضية البنيوية :دراسة ومناذج .تونف :دار اجلنوب للنشر.
مؤمن ،أمحد (6221م) .اللسانيات نشأة وتطور .ط  ،6اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية.
طالب اإلبراهيمي ،خولة (6222م) .مبادئ اللسانيات .ط  ،6اجلزائر :دار القصبة للنشر.
الطبال بركة ،فاطمة (1113م) .النظرية األلسنية عن د رومان جاكبسـون دراسـة وتصـور.
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر.
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 .17عبــدالفتا فيــود ،بســيوين (6212م) .مــن بالغــة الــنظم القــرآين :دراســة بيانيــة بالغيــة
حتليلية ملسائل املعاين والبيان والبديع يف آيات الـذكر احلكـيم .القـاهرة :مؤسسـة املختـار
للنشر والتوزيع.
 .11فضل ،صال (1112م) .نظرية البنائية يف النقد األديب .ط  ،6القاهرة :مكتبة األجنلو مصرية.
 .11فضل ،صال (1111م) .علم األسلوب مبادئ وإجراءات  .القاهرة :دار الشروق.
 .62مرتــاض ،عبــد اجلليــل (6222م) .اللغــة والتواصــل (اقتراحــات لســانية للتواصــليني :الشــفهي
والكتايب) .اجلزائر :دار هومة.

