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 ممخص
جانبا ميما مف جكانب التركيب النحكم كىك الجانب اإلنجازم،  يعالج ىذا العمؿ

كييدؼ إلى رصد استعماؿ المغة في غير معناىا الظاىر مف كجية نظر ابف الشجرم النحكم، 
الخبر كاالستخبار كاألمر كالنيي كالنداء، كمحاكلة ربط  تراكيب مف خبلؿ حديثو عف استعماؿ

مقامي بقرائنو الغكم ك مالكما ييدؼ إلى بياف دكر السياؽ  ىذه االستعماالت بالتداكلية الحديثة،
، كيقع البحث في خمسة محاكر مخاطبكال في ضكء العبلقة بيف المتكمـ في تحديد المقصكد

كر عمى اتسبقيا مقدمة كتمييد كتردفيا خاتمة بيا أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا، كىذه المح
في  كتعديؿ القكة اإلنجازية، كالمحكر الثاني: التريب: المحكر األكؿ: في التركيب الخبرم

، كالمحكر الثالث: في تركيب األمر كتعديؿ القكة تركيب االستفياـ كتعديؿ القكة اإلنجازية
كالمحكر الرابع : في تركيب النيي كتعديؿ القكة اإلنجازية، كأخيرا المحكر الخامس: اإلنجازية، 

 كاعتمد البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي،في تركيب النداء كتعديؿ القكة اإلنجازية.
معني الحرفي ف الشجرم عالج التراكيب معالجة تداكلية تجاكزت الكتكصؿ البحث إلى أف اب

 لمتراكيب الخمسة المدركسة إلى المعنى اإلنجازم الذم يثبتو المقاـ بظركفو المختمفة.
 ابن الشجري. –اإلنجاز –التعديل –التركيب  كممات مفتاحية:

 
 
 

                                                


 جامعت المنيا –كليت دار العلوم  - النحو والصرف والعروض المساعد أستاذ 
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 مقدمة
المصطفى كعمى آلو  وككفى، كصبلة كسبلما عمى نبي الحمد 

 المستكمميف الشرؼى كبعد،،،
المغة في شكميا اإلنجازم أىـ ما تكصمت إليو  دراسةي  تبر فمقد اعتي 

ال يفي  لمعنى الظاىر لمعديد مف التراكيبا الدراسات التداكلية الحديثة، حيث إفٌ 
كالمخاطب، بؿ إنو في كثير مف األحياف ال  بالتكاصؿ المطمكب بيف المتكمـ

كأصبح عمى المتمقي أف يقدـ نشاطا تأكيميا في التكصؿ إلى  ،يككف ىك المقصكد
كأسيـ في ىذا المجاؿ العديد مف الغربييف  القكة اإلنجازية المقصكدة مف التركيب،

في كتابو" ( J.L.Austin)بعدد مف الدراسات كاف مف بينيا ما قدمو أكستف 
 خميفتو بعده ثـ مف كيؼ ننجز األشياء بالكبلـ (، )رية أفعاؿ الكبلـ العامةنظ

الذم احتؿ منزلة كبيرة السيما في تداكلية أفعاؿ الكبلـ  (J.R.Searle )سيرؿ
كلي مف فعؿ كات الضركرية إلنتاج فعؿ إنجازم أكمحاكلة إعادة بناء الخط

في التراث العربي يمكف  ، كحاكؿ الباحثكف تممس نماذج مشابية(ُ)إنجازم حرفي
أف تمتقي بشكؿ أك بآخر مع ما قدمو الغربيكف، فكاف ىناؾ شبو إجماع عمى ما 

 ككأف األمر مقتصر في كتابو مفتاح العمكـ، ق(ِٔٔ)ت. قدمو العبلمة السكاكي
 .عمى الببلغييف دكف غيرىـ

قدَّـ دراسة نظرية  في أماليو ق (ِْٓكالحقيقة أفَّ ابف الشجرم)ت  
كتطبيقية متميزة عف التركيب النحكم كتعديؿ قكتو اإلنجازية أك ما يعرؼ 

ف لـ يسَـّ باسـ االستمزاـ ، فغياب المصطمح ليس أك التعديؿ باالستمزاـ الحكارم، كا 
قبؿ ابف الشجرم في حدكد  –كلـ أر مف النحاة كاحدا  .دليبل عمى غياب المفيكـ

جمع باب معاني الكبلـ في مكاف كاحد مثمما فعؿ  – بعد بحث كتنقيب عممي
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في  استعماؿ المغة في غير معناىا الظاىرابف الشجرم، فقد ذكر كؿ ما يخص 
ذا تأممت ما ذكرتو  ثبلثة مجالس متتالية في األمالي، كيعرفو بأنو فف، يقكؿ:" كا 
، لؾ مف استعماؿ معنى بمفظ معنى آخر، فى الكتاب العزيز كفى الشعر القديـ

كفى الكبلـ الفصيح، كقفت مف ذلؾ عمى أمر عجيب، فأكؿُّ فيًمؾ ما أذكره لؾ 
 (ِ) مف ىذا الفف، بعد ذكر أصكؿ المعانى كفركعيا."

ففي النص السابؽ نحمظ أف ابف الشجرم أحاؿ عمى مدكنات أك 
مستكيات لغكية ثبلثة ىي القرآف كالشعر ككبلـ العرب الفصحاء، ككأنو قد 

كصنيعو ىذا مف كجية نظرم تكيات ككجد فييا ىذه الظاىرة. استقرل ىذه المس
يتخطَّى حدكدى الشكؿ إلى مراعاة المعنى المقامي، باعتباره يعكس المغة في 
كجييا المنجز، كيتجمى مف خبللو فيـ جيات التخاطب أك العبلقة بيف 

تأكيميا يعتمد فيو عمى العديد مف  كنشاطا المتخاطبيف، كما أنو يقدـ جيدا
، كخمفيات مشتركة بيف المتكمـ كفايات ما بيف لغكية كتداكلية كمكسكعيةال

 كالمخاطب .
تعديؿ القكة اإلنجازية لعدد مف التراكيب كييدؼ البحث إلى رصد 

استعماؿ الخبر كاالستخبار كاألمر النحكية مف خبلؿ حديث ابف الشجرم عف 
ة الحديثة، كما ييدؼ إلى كالنيي كالنداء، كمحاكلة ربط ىذه االستعماالت بالتداكلي

في تحديد المقصكد، كمراعاتو  مامقامي بقرائنيالك  بشقيو المغكم بياف دكر السياؽ
التي ينبني عمييا تعديؿ القكة اإلنجازية  ة بينيماكالعبلقكالمخاطب ممتكمـ ل

 لمتركيب النحكم.
ككفقا لما قدمو ابف الشجرم في مجالسو الثبلثة عف معاني الكبلـ فقد 

، يسبقيا تمييد كيعقبيا خاتمة بيا أىـ النتائج ثـ البحث إلى خمسة محاكرقسمت 
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 ىي: المحكر األكؿ: في التركيب الخبرمثبت بالمصادر كالمراجع، كىذه المحاكر 
كتعديؿ القكة  ، كتبله المحكر الثاني: في تركيب االستفياـكتعديؿ القكة اإلنجازية

، كتعديؿ القكة اإلنجازيةمر تركيب األفي ، ثـ أعقبو المحكر الثالث: اإلنجازية
، كختمت الدراسة كتعديؿ القكة اإلنجازية كأردفو المحكر الرابع: في تركيب النيي
اعتمدت الدراسة كتعديؿ القكة اإلنجازية. ك  بالمحكر الخامس: في تركيب النداء

عمى المنيج الكصفي القائـ عمى التحميؿ، حيث أقكـ بكصؼ الشاىد كما ذكره 
لشجرم ثـ أحممو في ضكء النظرية التداكلية محاكال استنطاؽ نصكص ابف ابف ا

 الشجرم عمى ضكئيا.
 الدراسات السابقة: 

ال سيما  في جيكد النحاة،تعديؿ القكة اإلنجازية  ال أعمـ أحدا تحدث عف
عند ابف الشجرم أك السابقيف عميو، لكف ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت 

 كىذه الدراسات ىي: رم عند غير النحاةاالستمزاـ الحكا
اقتراحات مف الفكر المغكم العربي القديـ ظاىرة االستمزاـ التخاطبي،  -ُ

بحث منشكر ضمف كتاب" البحث المساني كالسيمائيات، إعداد: 
 -ىػ  َُْٓ ُمنشكرات كمية اآلداب كالعمكـ االنسانية بالرباط، ط

 ـ.ُْٖٗ
المساني العربي، كادة ليمى، مجمة  ظاىرة االستمزاـ التخاطبي في التراث -ِ

ق، َُّْ، ربيع األكؿ ُعمكـ المغة العربية كآدابيا، عدد
 ـ.ََِٗمارس

االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني، د.العياشي أدراكم، منشكرات  -ّ
 ـ.َُُِق، ُِّْ، ُاالختبلؼ، دار األماف الرباط، ط
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الرحمف أنمكذجا، االستمزاـ الحكارم في الدرس المساني الحديث طو عبد  -ْ
 ـ.َُِْ، ُِكادة ليمى، مجمة مخبر الممارسات المغكية، الجزائر، عدد

ميا د. محمد العبد بعنكاف: تعديؿ القكة كما أف ىناؾ دراسة ميمة قدَّ  -ٓ
" بحث منشكر ضمف راسة في التحميؿ التداكلي لمخطاباإلنجازية د

افظ تنسيؽ كتقديـ د. ح كتاب" التداكليات عمـ استعماؿ المغة "
 ـ.َُِْ، ِإسماعيمي عمكم، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، ط

في جيكد ابف الشجرم  كتختمؼ ىذه الدراسة عف تمؾ الدراسات في أنيا
النحكم كىك متقدـ عف الببلغييف ال سيما السكاكي. كذلؾ التفرد الذم قدمو ابف 

ا محكرم الشجرم في معالجة المحاكر الخمسة التي تعرضيا الدراسة ال سيم
الطمب بشقيو األمر كالنيي، كالنداء، فابف الشجرم قدـ ليما تحميبل متميزا تجاكز 

 فيو أنصار المنيج الكظيفي.
أكد أف أشير إلى أنني كثَّقت النقكؿ عف ابف  المقدمةكقبؿ أف أنيي 

كاضعا إياىا بيف  بجانب كؿ نقؿ مباشرة بخط صغير لكثرتيا الشجرم مف أماليو
كستؤدم إلى إطالة البحث، بحث يعكؿ عمييا كثيرا في التحميؿ ال ؛ ألفقكسيف

، كاى أسأؿي أف يتقبؿى مني ىذا العمؿ كأف يجعمو كذلؾ فعمت مع اآليات القرآنية
 كالحمد  رب العالميف. خالصا لكجو الكريـ، إنو حسبي كنعـ الككيؿ،
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 تمييد
 التداولية:األفعال المغوية المباشرة وغير المباشرة في النظرية 

ال شؾ أننا عندما نتخاطب بالمغة فإننا ننجز أعماال لغكية نبتغي بيا 
التأثير فيمف يسمعنا كفقا لمقصد الذم نبتغيو سكاء أكاف قكلنا سؤاال أـ أمرا أـ 

كالكبلـ بكصفو فعبل لغكيا يدؿ عمى قصد المتكمـ، لكف ىذا  (3) .غير ذلؾ
ذا كاف األمر  القصد مرىكف باالتصاؿ الفعمي أك بالمغة في سياؽ االستعماؿ، كا 

جزىا بشكؿ صريح أك كذلؾ فإف المتكمـ عندما ينجز بالمغة أعماال فإنو قد ين
بؿ  يتخذ مف الصكرة الضمنية أك غير المباشرة استراتيجية لو.ك  بطريقة مباشرة

أكفر مف نصيب  (H.P.Griceكفقا لما ذكره جرايس) إف نصيب الضمني
ح بكؿ شيء في رسالة بسيطة يتحكؿ إلى دائرة مغمقة التصريحي؛ ألف التصري

 (4) ليست ليا نياية.
كلعؿ ىذا ما يميز المسانيات التداكلية، حيث إنيا فرَّقت بيف المعنى 

عجمي مضاؼ إليو الداللي لمجممة كالمعنى التداكلي، فاألكؿ ىك المعنى الم
كار بيف المتكمـ ، أما الثاني فيك المعنى الذم يستمزمو الحالعبلقات النحكية

كالمخاطب مف خبلؿ االستعماؿ أك المقاـ كالظركؼ المبلبسة لو بكؿ أطرافيا 
 متكمـ كمخاطب كسياؽ.

ذا كاف مف حؽ المتكمـ أف يسمؾ سبيؿ التضميف أك التعبير غير  كا 
المباشر بكؿ أصنافو كطرقو في صياغة معانيو، متى تبينت لو فائدة ىذا 

سية السبيؿ، كلـ يكف ليتعارض بشكؿ ظاىر أك خفي مع أحد المبادئ األسا
أال يكتفي  المخاطب أك المحمؿ لمنص مف حؽفإنو يبقى  المنظمة لمتكاصؿ

و إليو مف ممفكظات، كأف يمجأ إلى حساب بالمعنى الظاىر أك الحرفي لما يكج
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تأكيمي يمكنو مف إدراؾ المعاني الضمنية، لكف حؽ المتكمـ في التضميف مشركط 
بعدـ بمكغو حد االلتباس، كحؽ المخاطب في التأكيؿ مشركط بعدـ التمادم فيو 
إلى حد اليذياف كاليمكسة إلى درجة أف يصبح معيا كؿ ممفكظ قاببل لمداللة عمى 

 (5)نى.كؿ مع
أحاكؿ اإلجابة عنيا مف خبلؿ  كبعد ىذا الكبلـ يبقى لدينا ثبلثة أسئمة

أكليا: لماذ يمجأ المتكمـ إلى تعديؿ القكة اإلنجازية أك إلى استعماؿ  ىذا العمؿ،
، كالثاني: كيؼ يتكصؿ المخاطىب إلى اإلنجازية الضمنية دكف المباشرة؟األفعاؿ 

؟ كالثالث: ىؿ عرؼ لمعنى النحكم الدالليمتجاكزا ا المقصكد المعنى التداكلي
  ىذه االستعماالت الضمنية غير المباشرة؟ابف الشجرم باعتباره متمقيا 

اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ تتمخص في شيئيف ذكرىما د. محمد العبد، ك 
 ككبلىما يعكد في اإلطار العاـ إلى استراتيجيات االتصاؿ كىما:

لمرتبط بسمكؾ المتكمـ كتصرفاتو تجاه التعديؿ مف أجؿ نقؿ المعنى اػػ ُ
 (. modal meaningالقضية التي يعبر عنيا ) 

 affective meaningالتعديؿ مف أجؿ التعبير عف معنى تأثيرم) ػػ ِ
 (6)( أك عف سمكؾ المتكمـ إزاء المخاطب في سياؽ المنطكؽ.

كو أم أف التعديؿ في كمتا الحالتيف لو عبلقة بالمتكمـ إما مف ناحية سمك 
كىذا الكبلـ . تجاه القضية التي يعبر عنيا، أك مف ناحية سمككو تجاه المخاطب

ينقمنا إلى السؤاؿ الثاني كىك كيؼ يدرؾ المتمقي ىذا التعديؿ؟ كاإلجابة عنو 
تتمخص فيما ذكرتو مختصرا منذ قميؿ، كىك أف القكة البلقكلية أك المضمنة أك 

فالتكاصؿ بيف المتكمـ  بمبلبساتو المختمفة.غير المباشرة تنبثؽ مف االستعماؿ 
كالمخاطب سكاء أكاف لغكيا أـ غير لغكم ال يمكف أف يتحقؽ إال إذا كاف قائما 
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عمى االعتقادات الخمفية المشتركة بيف المتكمـ كمخاطبو، فكجكد مثؿ ىذه 
الفرضيات ضركرية لمتكاصؿ كبدكنيا ال يمكف أف يككف التكاصؿ ممكنا؛ ألف 

 (7)ت الخمفية كراء األقكاؿ المنجزة.سيستكجب صياغة صريحة لممعمكماانعداميا 
كما أف شخصية المتمكـ تسيـ في بناء معنى الممفكظ كىك الذم يكجو 
المخاطب في ما يبنيو ىذا األخير مف فرضيات لتفسير كتأكيؿ المعنى، غير أف 

، كعف المتكمـ ال يبني كبلمو في عزلة تامة عف العالـ مف حكلو بصفة عامة
مخاطبو بصفة خاصة، بؿ ىك يفعؿ ذلؾ في ضكء الفرضيات التي يككف بناىا 
سمفا عف شخصية ىذا المخاطب االجتماعية، كممكاتو المغكية كاستعداداتو 
التأكيمية كاالستداللية، أم أف المرسؿ يبني كبلمو كيعدؿ فيو كفقا لما يعتقده عف 

 (8)تماعية.المقصكدة كعف كضعيتو االجكاقع معارؼ مخاطبو 
كبيذا يتضح لنا أننا لكي نصؿ إلى المعنى عمكما كالمعنى غير  

المباشر تحديدا البد لنا مف مجمكعة مف القرائف التي تسيـ في إرشاد المخاطب 
يعد مف أىميا إلى التحكؿ مف المعنى الظاىر إلى غير الظاىر، ىذه القرائف 

ا القرائف ككذ كالمتنكعة، لعديدةقاـ التخاطب بكؿ مككناتو االقرائف الراجعة إلى م
 (9) .خاطبيف كمقاصدىـالراجعة إلى ذاتية الم
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 المحور األول
 وتعديل القوة اإلنجازية في التركيب الخبري

كىك أف  عرَّؼ ابف الشجرم الخبر بعد أف ذكر أنو أكسع المعاني بقكلو:"
يخبر المتكٌمـ غيره بما يفيده معرفتو، كحٌده دخكؿ التصديؽ كالتكذيب 

تكمـ :" كىك أف يخبر المفي مكضع آخر كقاؿ ،(َّٗ/ُاألمالي ج«)فيو...
 (ِْْ/ُ)األمالي جالمكمَّـ بما يفيد معرفتو".

معيار الصدؽ كالكذب الضابط  جعؿ ابف الشجرمففي النصيف السابقيف 
كغيره. كىذا المعيار كاف األساس في أف النداء  رقة بيف الخبرفي التف ساسياأل

قد يككف خبرا مف كجو كغير خبر مف كجو، كسكؼ يككف لنا كقفة مع ىذا في 
محكر الدعاء/ النداء. كذلؾ كاف أساسا في إخراج التمني كالترجي حيث أدخميا 

ؾ الٌترٌجى، كقاؿ بعضيـ: التمٌنى داخؿ فى الخبر، ككذلبعضيـ في الخبر، يقكؿ:"
ألنو إذا قاؿ: ليت لى ماال، فقد أخبر أنو تمٌنى ذلؾ، كلك كاف األمر عمى ما قاؿ 

 (.َّٗ/ُ") األمالي:جلما امتنع فيو التصديؽ كالتكذيب.
كبعد أف عرض ابف الشجرم لتعريؼ الخبر متخذا مف معيار الصدؽ 

لمعجمية يدؿ بصيغتو الـ يغفؿ عف ككف الكبلـ قد  كالكذب ضابطا في تحديده
أك بعبارة  الستعماؿ(كفقا لمتطمبات المقاـ بظركفو المختمفة) ا عمى اإلخبار كلكنو

أخرل كفقا لممراد أك القصد، يككف لو معنى آخر، كليذا يقكؿ:" كقد كرد الخبر 
 (.ِّٗ/ُكالمراد بو األمر".)األمالي: ج

ذا كاف أكستف قد أكد أف قصد المتكمـ ىك الذم يحدد ( J.L.Austin)كا 
الغرض مف الجممة الممفكظة، كىك الذم يكجد الفعؿ المتضمف في الجممة، كأف 

قد  بف الشجرمني عند المتكمـ، فإف اانعكاس لقصد باطإال التمفظ بعبارة ما ىك 
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ىك الضابط الثاني في التفرقة بيف الخبر كغيره مف  / أك المرادعمى أف القصد أكد
:" كما يقكؿ د. خالد ميبلدك . السابقة توالزماف، كلعؿ ذلؾ تدؿ عميو عبار  قديـ

يبقى القصد في نياية األمر أصمح مقياس كأقكل قرينة لتمييز اإلنشاء مف الخبر 
عندما تتشابو األعماؿ كتتماثؿ األلفاظ. كيبقى مفيكـ الصدؽ كالكذب مفيكما 

  (10).عاما لذا لـ يكتؼ بو النحاة "
القكة اإلنجازية التي عيدِّؿ التركيب الخبرم إلييا)كفقا لمعناه  كلقد تعددت

الداللي الحرفي( في تصكر ابف الشجرم فشممت دالالت مقصكد إنجازىا مقاميا، 
باحة، كندب، كتأديب، كتعزية( كالنيي، كالدعاء،  كمنيا: األمر بصكره) كجكب، كا 

عرفة العكامؿ التي أكتفي بعرض بعضيا لمكسكؼ كاإلغراء، كالكعيد، كالنفي. 
 اعتمد عمييا في التكصؿ لممعنى اإلنجازم المقصكد.

 أوال: تعديل القوة اإلنجازية من الخبر إلى األمر الواجب:
يقكؿ ابف الشجرم:" كقد كرد الخبر كالمراد بو األمر، فمف ذلؾ فى 

بٍَّصفى ًبأىٍنفيًسًيفَّ ثىبلثىةى  { التنزيؿ قكلو تعالى:}كىاٍلميطىمَّقاتي يىتىرى كءو  سكرة ﴾ِِٖ﴿قيري
كفى أىٍزكاجان يىتىرىبٍَّصفى ًبأىٍنفيًسًيفَّ أىٍربىعىةى أىٍشييرو  البقرة، كقكلو: يىذىري ـٍ كى فٍَّكفى ًمٍنكي }كىالًَّذيفى ييتىكى

﴾ سكرة البقرة، فظاىر ىذا الكبلـ خبر إال أٌف عمماء المسمميف ِّْكىعىٍشران{﴿
طبلقيٌف ثبلثة أقراء، إذا كاف الحيض اٌتفقكا عمى أف النساء عمييٌف أف يعتددف ل

مكجكدا، كأف يترٌبصف بأنفسيٌف إذا تكٌفى عنيٌف أزكاجيٌف أربعة أشير كعشرا، 
 (ِّٗ/ُفعمـ بإجماع عمماء المسمميف أف المراد بذلؾ األمر.)األمالي ج

ما أدؽ ما ذكره ابف الشجرم حيف قاؿ: ظاىر ىذا الكبلـ خبر"! كىذا 
تفيده الصيغة التركيبية لمجممة، كليس ىك المقصكد. ىك المعنى الحرفي الذم 

لكف كيؼ يتكصؿ لممعنى اإلنجازم الذم يفيده المقاـ؟ كالجكاب ما ذكره بعد ذلؾ 
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التي دؿ عمييما إجماع عمماء المسمميف كالكفاية  بالخمفية المعرفيةمستدال 
بعد المكسكعية التي تدؿ عمى أف ىذا مف أجؿ أال تختمط األنساب إذا تزكجت 

طبلقيا أك مكت زكجيا ككانت حامبل، فيك يستحضر أشياء مف خارج النص 
مستنبطة مف السنة النبكية تفيد بأف ىذا ليس عمى سبيؿ اإلخبار كلكنو أمر 
كاجب. كأرل أف في السياؽ البلحؽ دليبل عمى أمرية ىذا الخبر، كىك قكلو" كال 

 يحؿ ليف أف يكتمف ما خمؽ ا في أرحاميف".
كلتتربص المطمقات كذا اؿ الذم يطرح نفسو لماذا لـ يقؿ القرآف: كالسؤ  

 أك أم صيغة أمر نحك تربصف كذا، كبيف "كالمطمقات يتربصف "؟
شعار بأنو مما يجب أف  إف إخراج األمر في صكرة الخبر تأكيد لؤلمر، كا 
ييتمقى بالمسارعة إلى امتثالو، معنى ذلؾ أف الحؽ سبحانو كتعالى حيف يأمر 

ر يصادؼ مف المؤمنيف بو امتثاالن، كييطبؽ االمتثاؿ في كؿ الجزئيات حتى فاألم
ال تشذ عنو حالة مف الحاالت فصار كاقعا ييحكى كليس تكميفا ييطمب، كما داـ قد 

، كيمكف (11)أصبح األمر كاقعا ييحكي فكأف المسألة أصبحت تاريخا ييركل...
يف الخبر كاألمر فاألكؿ فيو لي أف أضيؼ إلى ما ذكره المفسركف أف ىناؾ فرقا ب

تمطؼ، كىذا يتناسب مع حالة ىؤالء البلئي طمقف، أك مات عنيف أزكاجيف، أما 
 األمر ففيو شدة.

أمكنؾ »كمف الخبر الذل أريد بو األمر قكليـ: يقكؿ ابف الشجرم: 
نىعى خيرا»أل ارمو، كقكليـ: « الٌصيد أل ليٌتؽ ا كليصنع « اٌتقى ا امرؤ كصى
 (ّّٗ/ُ)األمالي ج خيرا.

 مى أف شكؿ الصيغة التي أتى عميياإف ىذا التركيب ليك أكضح مثاؿ ع
غير كاؼ إلدراؾ المقصكد، فقد جاء بصيغة الماضي لحمؿ التركيب الخبرم 
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جاء بمفظ  أك عمى حد قكؿ السييمي" المخاطب عمى ىذا الفعؿ كأنو أصبح كاقعا
أك تفاؤال بكقكعو كما ذكر  (12)"الخبر الحاصؿ قصدان ًإلى معنى ثبكتو ككجكبو

، أك يمكف القكؿ بأنو ىنا جاء بمفظ الخبر لكنو إنشاء (J.L.Austin)أكستف
 عرفا.

كمف الخبر الذل ىك أمر قكؿ النبٌى صمى ا عميو يقكؿ ابف الشجرم:" 
أل اقرءكا فى الٌصمكات « ال صبلة لمف لـ يقرأ بفاتحة الكتاب»كآلو كسمـ: 

ـي{﴿الفاتحة، كمنو  يا ـي الصِّ مىٍيكي  ...﴾ سكرة البقرة، معناه: صكمكاُّٖ}كيًتبى عى
 (ّْٗ/ُ)األمالي ج

عند تحميمي لمتركيبيف السابقيف أجد فييما مف الكسائؿ التركيبية كطرؽ 
نظـ المنطكقات ممثمة في تركيب" ال النافية لمجنس" في أكليما، كمف الكسائؿ 

" المبنية لممفعكؿ في ثانييما، ما يجعؿ تعديؿ  المعجمية ممثمة في صيغة "كيتبى
القكة اإلنجازية مف مجرد االقتصار عمى داللة الخبر الحرفية كاالنتقاؿ إلى األمر 

المعنى المقصكد ال يقؼ عند حدكد المعنى الحرفي ليذه التراكيب ال مفر منو، ف
نما يجاكزه إلى األمر اإللز نفي الصبلة لمف لـ يقرأ بالفاتحةالمتمثؿ في  امي ، كا 

مجرد اإلخبار أك عند  بقراءاتيا في الصبلة حتى ال تبطؿ إال لمف عنده عذر،
نما المقصكد صكمكا، كاقرأكا الفاتحة.  فرض الصياـ عمى المؤمنيفب  كا 

 ثانيا: تعديل القوة اإلنجازية من الخبر إلى النيي:
ـي كمف الخبر الذل أريد بو الٌنيي قكلو تعالى: يقكؿ ابف الشجرم:"  }يىًعظيكي

 ﴾ سكرة النكر، أل ال تعكدكا.ُٕ{ ﴿إف كنتـ مؤمنيف اي أىٍف تىعيكديكا ًلًمٍثًمًو أىبىدان 
 (ّّٗ/ُ)األمالي ج
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نُّبي أىٍمرنا ي أف ييٍطمىبي ًبوً  إف الكعظ حيف يتكجو إلى المخاطب فإنو تىجى
ا دكف لكنو بصيغتو الخبرية في رأيي ال يدؿ عمى النيي بشكؿ جاـز   (13)قىًبيحن

عكامؿ أخرل مف داخؿ السياؽ كمف خارجو، فأنا إذا قمت لمخاطبي: أعظؾ أال 
تسمع كبلـ غيرم، فإنني أقدـ لو خبرا غير محتمؿ لمنيي بشكؿ قطعي؛ فيي 
مجرد مكعظو أك نصيحة، كمف ىنا يأتي السؤاؿ كيؼ عيدلت كظيفة التركيب إلى 

 م كغيره؟ معنى إنجازم آخر ىك النيي القطعي كما فيـ ابف الشجر 
كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ أقكؿ: إف مف يتأمؿ اآلية السابقة يصؿ إلى أف 
المقصكد اإلنجازم ىك النيي الذم ربما فيـ مف أف النحاة في مثؿ ىذا كفقا 

: أىٍم )أىٍف تىعيكديكا(":لمقكاعد يقدركف مفعكال ألجمو محذكفا كما قاؿ العكبرم كغيره
" أك يقدركف حرؼ جر محذكؼ كىك"عف أف كى مىٍفعيكؿه لىوي كىرىاىىةى أىٍف تىعيكديكا، فىيي 
ـٍ ال تعكدكا" عمى أساس ٍعنىى يىًعظيكي مىى مى ٍمؿ عى ًف اٍلعىٍكًد.حى ـٍ عى ريكي كمف  (14)؛ أىٍم يىٍزجي

ىنا يستفاد النيي مف الكراىة المقدرة في المعنى أك مف الزجر بناء عمى التقدير 
 اآلخر.

لداللة النيي اإلنجازية مكجية  كلكني أرل أف ىناؾ عكامؿى مقكيةن 
( J.R.Searle لممحتكل القضكم الذم يتحدث عنو التركيب أشار إلييا سيرؿ)

ضمف ستة أمكر تعمؿ عمى تقكية الداللة اإلنجازية عمى الداللة الحرفية، منيا: 
أشباه الجمؿ ممثبل في الظرؼ " أبدا " الذم أضفى عمى المكعظة قكة النيي عف 

ي. باإلضافة لمكسائؿ التركيبية مف خبلؿ ما أسماه محممكا العكد بشكؿ قطع
كىك في اآلية ممثبل  (15)(" التبميغ التذييمي" J.R.Searle الخطاب بعد سيرؿ)

في قكلو" إف كنتـ مؤمنيف" الذم جعؿ إيمانيـ معمقا باالنتفاع بتمؾ المكعظة. 
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التمطؼ في كالذم جعؿ التركيب يأتي بشكؿ الخبر ال النيي المباشر ىك 
 األسمكب ككسيمة مف كسائؿ التربية المؤثرة.
األمر غير الواجب بصوره  إلى الخبرثالثا: تعديل القوة اإلنجازية من 

 :المختمفة
(:" كمف الخبر الذل أريد بو ّْٗ/ُ)األمالي ج يقكؿ ابف الشجرم

ىذا خبرا لك كاف « ا فبلنا ا فبلنا، كيرحـي  غفر ا لؾ، كرحـى »الدعاء قكليـ: 
عمى ظاىره، لكنت مكجبا لرحمة ا كمغفرتو لممدعٌك لو، كليس األمر كذلؾ، 

نما قصدت الرغبة إلى ا فى إيجاب المغفرة كالرحمة لو، فمف ذلؾ فى الت نزيؿ كا 
{ ﴿ قكلو تعالى، حاكيا عف يكسؼ: ـي الٌراًحًميفى ـٍ كىىيكى أىٍرحى ﴾ سكرة ِٗ}يىٍغًفري اي لىكي

 كؿ الشاعر:يكسؼ، كمنو ق
ٍبدنا قاؿ: آًمينىايا رىب ال تىٍسميبىنِّ  ـي اي عى بيىا أبىدنا ... كيىٍرحى  (16)ي حي

يستند ابف الشجرم عمى مقكيات مف خارج التركيب تجعمو ينصرؼ مف 
معناه الخبرم إلى معنى الدعاء كىذه المقكيات في رأيي تتمثؿ في عبلقة التركيب 

محاؿ كاقعا ألنو ال يستطيع أحد أف يخبر بأف بالكاقع، فيك عمى معنى الخبر 
نما ىك عمى الدعاء أك الرجاء، ك  جاء بيذا الشكؿ بدال يكجب رحمة ا بفبلف، كا 
 مف الميـ ارحـ فبلنا تفاؤال بالكقكع كثقة بإجابة ا تعالى.

 تعديل القوة اإلنجازية لمخبر إلى معنى التيديد: :رابعا
فيو الكعيد بمفظ الخبر فى التنزيؿ، قكلو كمٌما جاء يقكؿ ابف الشجرم:" 

قىٍتمىييـي اأٍلىٍنًبياءى ًبغىٍيًر حى   ﴾ سكرة آؿ عمراف،ُُٖؽٍّ{﴿تعالى: }سىنىٍكتيبي ما قاليكا كى
تيٍكتىبي  كقكلو: {﴿}سى ييٍسئىميكفى ـٍ أىيُّوى  سكرة الزخرؼ، كقكلو: ﴾ُٗشىيادىتيييـٍ كى نىٍفريغي لىكي }سى
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بَّؾى لىًباٍلًمٍرصاًد{ ﴿﴾ سكرة ُّ﴿ الثَّقىبلًف{  ﴾ سكرة الفجر.ُْالرحمف، كقكلو:}ًإفَّ رى
 (ّٗٗ/ُ)األمالي ج
الذم يفيد اإلعبلـ  إلخبارأتى بصيغة اكؿ المغكم الحرفي لآليات فالش

كتكجو الخطاب اإلليي، الذم ييدد ىؤالء الذيف  ستقيـال ي ، لكف ىذا اإلخباربيذا
آلية األكلى، كىؤالء الذيف جعمكا المبلئكة قالكا إف ا فقير كنحف أغنياء كما با

إناثا كما باآلية الثانية، كما أف انصراؼ اآليتيف الثالثة كالرابعة لمعنى التيديد 
 كاضح بداللة ما بعدىما.

  خامسا: تعديل القوة اإلنجازية من الخبر الموجب إلى المنفي:
 كقكؿ األعشى:  الٌنفى،كقد كرد الخبر المكجب، كالمراد بو يقكؿ ابف الشجرم:"

 (17)فكاف حريث عف عطائي جامدا… أتيت حريثا زائرا عف جنابة 
 (ّٗٗ/ُ)األمالي ج  أل لـ يعطني شيئا.

فالمستمع عندما يسمع ىذا البيت فإنو يقكـ بخطكات محسكبة يتجو بيا 
خطكة خطكة إلى الكصكؿ إلى ما يستمزمو الكبلـ عمى حد تعبير د. نحمة، 

الذم يتغير بحسب بكؿ المعنى المفظي لكممة" جامد" السامع عف قفالقرينة تبعد 
السياؽ، ككما يقكؿ د. مختار عمر:" اسـ فاعؿ مف جميدى ... جامد: عديـ 

 (18) ...."جامد اليد: بخيؿ...جامد العيف: بطيء التَّأٌثر كاالنفعاؿ -العكاطؼ
ر يريد فالمتمقي يبحث عما كراء الكبلـ مف معنى فيقكؿ لنفسو إف الشاع 

أف يمقي إلي خبرا بدليؿ أنو ذكر جممة خبرية، كالمفركض أنو ممتـز بمبدأ التعاكف 
أم أنو ال يريد بي خداعا كال تضميبل، فماذا يريد أف يقكؿ؟ البد أنو يريد أف يخمع 

و لـ يعطو شيئا، عمى "حيرىيث" ىذا صفة البخؿ، فقد أتاه زائرا عف بعد كغيربة، لكن
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كىكذا تضفي الصيغة الصرفية لكممة" جامد" معنى النفي ، ككاف شديد البخؿ
 عمى عكس ما يكحي بو شكؿ التركيب الظاىرم.

كىكذا تككف الصيغة الصرفية بمعناىا المعجمي بديبل عف العبلمة المغكية التي 
 كضعت لذلؾ، فكممة "جامد" أغنت عف النفي الذم اكتسبو التركيب مف خبلليا.
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 المحور الثاني
 وتعديل القوة اإلنجازية ستفيامفي تركيب اال

:" االستخبار كاالستفياـ كاالستعبلـ عرَّؼ ابف الشجرم االستفياـ بقكلو
كاحد، فاالستخبار: طمب الخبر، كاالستفياـ: طمب الفيـ، كاالستعبلـ: طمب 

)األمالي ر، مف حيث ال يدخمو صدؽ كال كذب.العمـ، كاالستخبار نقيض اإلخبا
كضع الثاني بقكلو:" كاالستخبار: أف يطمب المستخًبر (، كعرفو في المََْ/ُج

 (ِْْ/ُ)األمالي ج مف المستخبىر إخباره بما ليس عنده.
كبناء عمى ىذا فإف تحديد معنى االستفياـ الحقيقي )الظاىر( يككف 
بتطبيؽ مبدأ طمب العمـ، أم أف المستعًمـ جاىؿ بما يطمبو، لكف يتغير االستفياـ 

معاف أخرل حسب المقاـ كحاؿ كؿ مف المتكمـ كالمخاطب، مف طمب العمـ إلى 
كىذا ما سيذكره ابف الشجرم بعد بياف مكقعو مف الجممة، لذا يقكؿ ابف الشجرم:" 

 (َُْ/ُكليس كٌؿ ما كاف بمفظ االستفياـ يككف استفياما حقيقٌيا..." )األمالي ج
 موقع االستفيام من الكالم وداللتو التداولية:

نما لـز تصديره، يقكؿ ابف الشجر  م:" كاالستفياـ يقع صدر الجممة، كا 
ألنؾ لك أٌخرتو تناقض كبلمؾ، فمك قمت: جمس زيد أيف؟ كخرج محمد متى؟ 
جعمت أكؿ كبلمؾ جممة خبرية، ثـ نقضت الخبر باالستفياـ، فمذلؾ كجب أف 
تقٌدـ االستفياـ، فتقكؿ: أيف جمس زيد؟ كمتى خرج محمد؟ ألٌف مرادؾ أف تستفيـ 

 مكاف جمكس زيد، كزماف خركج محمد، فزاؿ بتقديـ االستفياـ التناقض.عف 
 (َِْ/ُ)األمالي ج

إف ىذا الكبلـ فيو إشارة تداكلية ترجع إلى الغرض مف استعماؿ 
، فمك (19)االستفياـ،" فالنظـ يككف عمى قدر األغراض التي يقصد إلييا المتكمـ"
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ـى آلخر الجممة فقمنا: جم رنا االستفيا ، بيأننا أخَّ ذا لـ نراع حؽَّ سى زيده أيفى
ـ، كينقطع التكاصؿ؛ ألننا جعمنا أكؿ الكبلـ خبر فحدث لبس المخاطب المستعمً 

 بالنسبة لو، فرعاية حؽ المخاطب قائمة فيما يصنعو المتكمـ بالكبلـ.
كيب كلذا عندما تأتي ىمزة التسكية تؤخر أدكات االستفياـ فيخرج التر 

خالد ميبلد إف ىمزة التسكية تزيؿ داللة االستفياـ د.عف إرادة االستفياـ، يقكؿ 
ألف ألفاظ االستفياـ قد زحزحت عف مكضعيا في صدارة الكبلـ، كىك المكضع 

 (20) الذم اعتبرناه المحدد لمعنى الكبلـ..."
 تعديل القوة اإلنجازية لتركيب االستفيام:

القكالب التركيبية أكثر  تعد تراكيب االستفياـ ال سيما في القرآف الكريـ
الحرفية بحسب العبلقة بيف المتكمـ  التي تضيؼ قكة إنجازية إلى قكتو االستفامية

 ابف الشجرم كالمخاطب، كبحسب القضية المستعمـ عنيا؛ ذلؾ ألنو كما حدد
" أف يطمب المستخًبر مف المستخبىر إخباره بما ليس عنده كظيفتو الحرفية في"

كليس كٌؿ  بو فميس بمستخبر، لذا قاؿ ابف الشجرم" كمف ثـ لك كاف السائؿ عالما
فاالستفياـ كظيفة تداكلية ليا  ما كاف بمفظ االستفياـ يككف استفياما حقيقٌيا.

أغراض كمقاصد كثيرة في كبلـ العرب، كىذا لـ يكف غريبا عمى النحاة، فقد كسَّع 
فعؿ مع  ابف الشجرم مف بيانو لممعاني التي يستمزميا أسمكب االستفياـ كما

الخبر، كىذا في رأيي راجع لكثرة المجكء إلى ىذا الباب في كبلـ الناس، لذ 
أم مختمفة  (َِْ/ُ)األمالي: جيقكؿ:"كقد كرد االستفياـ بمعاف مباينة لو"
كما أف في ىذا دليبل عمى إدراؾ  لممعنى الحرفي الذم يدؿ عميو ظاىر الكبلـ.
ـ كخطاب كالعبلقة بينيما، كحاؿ كؿ النحاة لظركؼ االستعماؿ المختمفة مف تكمُّ 

 ، كمف ىذه المعاني عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر:منيما...إلخ
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 إلى األمر: الحرفية االستفام تعديل قوة :أوال
فمف ذلؾ مجيئو بمعنى األمر، كقكلو تعالى:}فىيىٍؿ  يقكؿ ابف الشجرم:" 

﴿} { ﴾ سكرة المائدة، أل انتيكا، ُٗأىٍنتيـٍ ميٍنتىييكفى ـٍ كمثمو:}أىال تيًحبُّكفى أىٍف يىٍغًفرى اي لىكي
 (َّْ/ُ)األمالي ج..."﴾ سكرة النكر، أل أحٌبكا ىذاِِ﴿

نضع بعض القكاعد التي اقترحيا كقبؿ أف نحمؿ ىذه اآليات يمكف أف 
كرآىا منظمة لطرؽ تحقيؽ األفعاؿ اإلنجازية غير  (21)(J.R.Searle )ؿير س

 مف ىذه القكاعد:، اكف المباشرة إلى جانب مبدأ التع
القاعدة الثانية: يستطيع المتكمـ صياغة فعؿ تكجييي غير مباشر إما 
عف طريؽ التساؤؿ عف المحتكل القضكم أك عف طريؽ إثبات ذلؾ المحتكل، 

ستسكت أنت ؟)   -& مثالو:ػػ ىؿ ستسكت؟ ) مقصكد بو األمر بالسككت(
 .مقصكد بو األمر بالسككت(

{﴿حمؿ قكلو تعالى" عندما نأتي لن ﴾ سكرة المائدة ُٗ}فىيىٍؿ أىٍنتيـٍ ميٍنتىييكفى
" يستطيع المتكمـ (J.R.Searle )يمكف تطبيؽ القاعدة الثانية التي ذكرىا سيرؿ

كم صياغة فعؿ تكجييي غير مباشر إما عف طريؽ التساؤؿ عف المحتكل القض
الحديث عف  " فاآليات نجدىا كردت في سياؽعف طريؽ إثبات ذلؾ المحتكل أك

الخمر، كقد بيَّف قبميا حكـ الخمر بأنيا رجس مف عمؿ الشيطاف، ثـ بيَّف ما 
" ثـ تأتي ىذه اآلية لتؤكد أثر شربيا و تجاىيا كىك االجتناب" فاجتنبكهينبغي فعم

" فيؿ أنتـ منتيكف" باالستفياـ مف قبؿ ا العالـ بكؿ شيءفي المجتمع، ثـ تختـ 
ٍف بىيَّفى  ككما يقكؿ ابف عاشكر:" اًؿ مى اطىًبيفى ًبحى اًؿ اٍلميخى اءى ًبااًلٍسًتٍفيىاـً ًلتىٍمًثيًؿ حى فىجى

ًقيقىةى شىٍيءو ثيَـّ اٍختىبىرى ًمٍقدىارى تىٍأًثيًر ذىًلؾى اٍلبىيىاًف ًفي نىٍفًسًو. ـي حى ًصيغىةي: ىىٍؿ  لىوي اٍلميتىكىمِّ كى
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مىى ًفعٍ  ثِّ عى ا. تيٍستىٍعمىؿي ًلٍمحى قىاـً ااًلٍسًتٍبطىاءً أىٍنتى فىاًعؿه كىذى لذا قاؿ سيدنا  (22)ؿو ًفي مى
 عمر" انتيينا يا رب.

 ثانيا: تعديل داللة االستفيام إلى التوبيخ:
كقكلو: }أىكىذٍَّبتيـٍ تكبيخا  –أم االستفياـ  –يقكؿ ابف الشجرم:" كيككف 

ـٍ تيًحيطيك  لى {}أىفىًباٍلباًطًؿ ﴾ سكرة النمؿ،ْٖ﴿ ا ًبيا ًعٍممان{ًبآياًتي كى ﴾ ِٕ﴿ ييٍؤًمنيكفى
} ـٍ كيٍنتيـٍ أىٍمكاتان فىأىٍحياكي كفى ًباً كى ﴾ سكرة البقرة }أىٍذىىٍبتيـٍ ِٖ﴿ سكرة النحؿ،}كىٍيؼى تىٍكفيري

ـي الدٍُّنيا{ ﴿ ياًتكي ـٍ ًفي حى  (َْْ/ُ﴾ سكرة األحقاؼ..." )األمالي جَِطىيِّباًتكي
 ا الحرفية،فميس القصد في ىذه اآليات االستفياـ الذم دلت عميو صكرتي

، فجعؿ االستفياـ عمى ما ىك معركؼ لممتكمـ فمعركؼ أنيـ كذبكا بآيات ا
كقد جاء كالمخاطب ليكتسب قكة إنجازية أخرل كىي التكبيخ عمى ىذا الفعؿ. 

التكبيخ فى الظاىر لغير المذنب، مبالغة فى تعنيؼ فاعؿ الذنب، كفى تكذيبو، 
ليىٍيًف ًمٍف أىٍنتى قيٍمتى ًلمٌناًس ًاتًَّخذيكًني كىأيمِّي إً كقكؿ ا سبحانو لعيسى عميو السبلـ:}أى

 (َْْ/ُ)األمالي ج..."سكرة المائدة﴾ُُٔديكًف اً{﴿
يذا الكبلـ خطاب لسيدنا عيسى كما باآلية األكلى، كلممبلئكة كما ف

بالثانية، لكنو تقريع لمكفار، كارد عمى المثؿ السائر: "إٌياؾ أعنى كاسمعي يا 
تكبيخ المذنب عمى لساف ىك ، فالغرض التداكلي ىنا مف االستفياـ (23)جاره"

غيره، مع عمـ ا الكامؿ بأنو منزه عف ىذا القكؿ كالمراد منو المبالغة في تعنيؼ 
 الفاعؿ.

 ثالثا: تعديل القوة اإلنجازية لالستفيام إلى اإلخبار المنفي:
كنً كمثمو فى مجىء االستفياـ كالمراد بو الخبر المنفٌى  ي قكلو تعالى: }أىري

مىقيكا ًمفى اأٍلىٍرًض{ ﴾ سكرة فاطر، أل لـ يخمقكا شيئا، كبمعنى الخبر َْ﴿ماذا خى
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ًة{ ﴿ ٍف يىٍأًتي آًمنان يىٍكـى اٍلًقيامى ـٍ مى ٍيره أى ٍف ييٍمقى ًفي الٌناًر خى ﴾ َْالمنفٌى قكلو: }أىفىمى
ٍف يىتًَّقي ًبكىٍجيً  ًو سيكءى اٍلعىذاًب يىٍكـى سكرة فصمت، أل ليسا سكاء.كمنو: }أىفىمى

ًة{﴿ محذكؼ، تقديره: كمف ينعـ فى الجنة، « مف»﴾ سكرة الزمر خبر ِْاٍلًقيامى
 (َْٓ/ُكالمعنى: ليس ىذا ىكذا. )األمالي ج

لعؿ األشياء المسئكؿ عنيا في ىذه اآليات أيضا تعد مف البديييات التي 
ف اإلجابة، فيـ لـ ال يجيميا عاقؿ، ك المثؿ األعمى، فالمقصكد تعجيزىـ ع

، كما أف مف يمقى في النار ليس كمف يأتي آمنا يكـ كىـ يعممكف ذلؾ يخمقكا شيئا
القيامة، فالعقؿ يقضي بعدـ استكائيما، كذلؾ اآلية الثالثة، كلعؿ استخداـ ىذه 
االستراتيجية في عرض األدلة كترؾ المجاؿ لمعقؿ ليعمؿ فييا أفضؿ مف ذكر 

 شر.المقصكد باألسمكب المبا
 تعديل قوة االستفيام إلى اإلخبار الموجب لالفتخار: :رابعا
كيككف خبرا بافتخار، كقكلو تعالى حاكيا عف يقكؿ ابف الشجرم:"  

﴿ }  (َْٓ/ُ)األمالي ج "﴾ سكرة الزخرؼ.ُٓفرعكف: }أىلىٍيسى ًلي ميٍمؾي ًمٍصرى
فمك حممنا ىذا عمى أنو يستفيـ منيـ لكاف نقصا في حقو كذما، لكنو 

 كمنو أيضا قكؿ ابف الشجرم:" ذا شيء مقرر عندىـ.كؿ ذلؾ مفتخرا كأف ىيق
 كمما جاء فيو االستفياـ بمعنى الخبر المكجب، قكؿ جرير .

 (24)كأندل العالميف بطكف راح… ألستـ خير مف ركب المطايا 
أل أنتـ خير مف ركب المطايا، فمذلؾ قاؿ عبد الممؾ حيف أنشده ىذا 

قاؿ جرير ىذا عمى جية االستخبار، لـ يكف مدحا، البيت: نحف كذلؾ، كلك 
ككيؼ يككف ىذا استفياما، كقد جعؿ الركاة ليذا البيت مكانا عمٌيا، حتى قاؿ 

 (َْٓ/ُبعضيـ:ىك أمدح بيت. )األمالي ج
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ما أدؽ ما ذكره ابف الشجرم في تحميمو لمبيت تحميبل تداكليا مف خبلؿ 
كف حمؿ ىذا البيت عمى االستخبار ، فيك يقكؿ بأننا ال يمالكاقعي االستعماؿ

الذم اقتضاه شكمو الحرفي، ألف المعنى سينقمب إلى نقيضو، حيث إف شيادة 
الذكؽ العربي، كمراعاة المياقة في الحديث، كمقاـ الخميفة، تدؿ عمى أنو خبر 

 لممدح كالفخر، بدليؿ أف الخميفة فيـ ىذا كقاؿ" نحف كذلؾ.
أف االستفياـ إذا سبؽ  (25)لسيبكيو ىذا، كقد ذكر ابف الشجرم مكافقا 

أك مييِّد لو بألفاظ نحك" سكاء عمي...أـ، أك ما أدرم...أـ، ما أبالي...أـ ، فإنو 
يخرج عف معناه األصمي، كيدؿ عمى اإلخبار، نظرا لكجكد ىذه األلفاظ، كسبؽ 

. يقكؿ أف أشرت إلى ىذا في حديثو عف صدارة أدكات االستفياـ أكؿ المبحث
كمثؿ مجىء االستفياـ بمعنى الخبر بعد التسكية، مجيئو فى قكلؾ: م:"ابف الشجر 

 ما أدرل أزيد فى الدار أـ عمرك؟ كمنو قكؿ زىير:
اؿي أدرل   (26)أقكـه آؿي حصفو أـ نساءي … كما أدرل كسكؼى ًإخى

فالمقصكد ىنا إظيار عدـ اليقيف، فقد أظير أنو ال يعمـ أنيـ رجاؿ أـ 
ؿ: ىـ نساء، كأقرب إلى التصديؽ، كأبمغ في التيكـ نساء، كىذا أممح مف أف يقك 

لكنو تعامى عىف ىىذىا أًلىف ًفيًو  كاالزدراء كالتنقص، كبعبارة أخرل يٍدًرم أىنيـ رجاؿ كى
 (27) ضربا مف اليزء بيـ.

  خامسا: تعديل قوة االستفيام إلى معنى التيديد:
ـٍ نيٍيًمًؾ يقكؿ ابف الشجرم:" كيككف تيٌددا عمى جية التنبيو، كقكلو:  }أىلى

﴿ } ًليفى  (َْٗ/ُ﴾ سكرة المرسبلت إلى آخر القصة. )األمالي جُٔاأٍلىكَّ
ففي ىذه اآلية ا عز كجؿ يعمـ أنو أىمؾ األكليف قبؿ ىؤالء، فيك ال 
يستفيـ، كذلؾ المخاطب يعمـ أنو أىمؾ السابقيف لما عصكا رسمو، ككأف ا يريد 
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ـً عنو، لذا فالمعنى يخرج لمتيديد، كقكلؾ أف ينتزع االعتراؼ بحصكؿ المستىٍفيى 

لو بشكؿ لمف يسيء األدب أمامؾ: "ألـ أؤدب فبلنا؟ كىك يعمـ ذلؾ، فكأنؾ تقكؿ 
 غير مباشر: انتبو حتى ال يصيبؾ مني مثؿ ما أصابو.

 سا: تعديل قوة االستفيام إلى العرض:ساد
كقكلؾ: أال تنزؿ عندنا؟ أال تناؿ مف طعامنا؟ كالعرض بأف يككف طمبا 
نما أدخمو مف أدخمو فى حٌيز االستفياـ، ألٌف  أكلى مف أف يككف استفياما، كا 
لفظو لفظ االستفياـ، كليس كٌؿ ما كاف بمفظ االستفياـ يككف استفياما حقيقٌيا، 

ف المخاطبي بو مكًرما، كال عمى ما بٌينتو لؾ، كلك كاف العرض استفياما، ما كا
 (َُْ، َْٗ/ُأكجب لقائمو عمى المقكؿ لو شكرا. )األمالي ج

" األمر " ل أف األكلى حمؿ العرض عمى الطمبإف ابف الشجرم ير 
مستدال بالمعنى التداكلي لمعرض، ألف مف المعيكد فيو تقديـ الشكر عميو مف 

بقة كميا معنى نحكيا أكليا، كبيذا يككف االستفياـ في النماذج السا. قبؿ المخاطب
كسائر المعاني األخرل مف خبر كتنبو كتقرير كردع كتحذير كافتخار كتكبيخ، 

 كتعجب، كعرض...إلخ معاف نحكية ثانكية لكنيا مقصكدة مقاميا.
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 المحور الثالث
 وتعديل القوة اإلنجازيةتركيب األمر في 

باعتباره فعبل ذكر ابف الشجرم في مقدمة حديثو عف تركيب األمر 
داللة الصيغة إلى  اتجاكز إنجازيا األساس التداكلي في التكصؿ إلى المقصكد، م
 ، أك بعبارة أخرل)السمطة(ما ىك أبعد منيا مف مراعاة عبلقة اآلمر بالمأمكر

أك العبلقة بيف المخاطبيف، يقكؿ:" حٌد  راعاة لظركؼ االستعماؿ كمقاماتو"م"
خصكصة مع عمٌك الٌرتبة، كقد استحٌؽ ىذا االسـ األمر: استدعاء الفعؿ بصيغة م

باجتماع ىذه الثبلثة، فأما عمٌك الرتبة، فإٌف أصحاب المعانى قالكا: األمر لمف 
دكنؾ، كالٌطمب كالمسألة لمف فكقؾ، كقكلؾ لمخميفة: أجرنى، كسٌمكا ىذه الصيغة 

ا، كقكلؾ: إذا كٌجيت إلى ا تعالى: دعاء، ألٌف الدعاء الذل ىك النداء يصحبي
ذا كانت لمف فكقؾ مف اآلدمييف سٌمكىا سؤاال  الميـٌ اغفر لى، كيا رٌب ارحمنى، كا 
كطمبا، فيى بيذيف االسميف إذا كٌجيت إلى ا سبحانو أكلى. )األمالي 

 (َُْ/ُج
كقاؿ في مكضع آخر:" فأما الخطاب بمفظة افعؿ، فبل يخمك أف يككف 

نؾ، فإف كاف لمف دكنؾ، سٌميتو أمرا، لمف دكنؾ أك لنظيرؾ، أك لمف ىك أعمى م
ف  ف كاف لمف ىك أعمى منؾ سٌميتو طمبا، كا  ف كاف لنظيرؾ سٌميتو مسألة، كا  كا 

نما اختمفت التسمية، الختبلؼ  كاف  سبحانو سٌميتو سؤاال كدعاء كطمبا، كا 
، ألنؾ تستقبح أف تقكؿ: أمرت كالدم، كما تستقبح أف المخاطبيف بيذه المفظة

 (ِْْ/ُغبلمي.")األمالي جتقكؿ سألت 
نمحظ أف ابف الشجرم في النصييف السابقيف لـ يركز عمى شيء أكثر 

منو، كىك مف تركيزه عمى عامؿ ميـ مف عكامؿ إنجاز األمر كتحقيؽ المقصكد 
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اعتبر  "عمى حد قكؿ د. ظافر الشيرم(J.R.Searle )السمطة، فإذا كاف سيرؿ
تصنيؼ األفعاؿ، حتى لك تمفظ كؿ  أف الفرؽ بيف مكقعي طرفي الخطاب ميـ في

فإف  (28) "منيما بالخطاب ذاتو، حيث يختمؼ الفعؿ المنجز تبعا لمكانة المرسؿ
بمئات السنيف قدـ تصكرا نظريا  (J.R.Searle )ابف الشجرم الذم سبؽ سيرؿ

كتطبيقيا عمى ذلؾ، كنص عمى أف الفعؿ اإلنجازم المقصكد مف األمر يقبح أك 
ة ذلؾ، لذا يقكؿ" ألنؾ تستقبح أف تقكؿ: أمرت كالدم، كما يفشؿ عند عدـ مراعا

 (ِْْ/ُتستقبح أف تقكؿ سألت غبلمي." )األمالي ج
فيذا الذم نص عميو ابف الشجرم يشير بو إلى دكر السمطة في اإلنجاز 
باألفعاؿ المغكية، كالتأثير في المرسؿ إليو، فقد ييخًفؽي المرسؿي لك أصدر أمرا أك 

السمطة التي تمنحو القكة الكافية، كسكؼ يبكء فعمو المغكم  نييا دكف امتبلؾ
 (29) بالفشؿ بؿ إنو قد يثير السخرية، مما يمنح المرسؿ إليو فرصة التيكـ بو.

كبيذا يؤكد ابف الشجرم أف إنجاز األمر في كاقع االستعماؿ ال يتعمؽ 
ك بالصيغة المخصكصة) الصيغة المغكية( كحدىا بؿ البد مف كجكد السمطة أ

 الرتبة، فالمسألة إذف لغكية تداكلية أك استعمالية. 
إحداىما لممكاجو، كىى )افعؿ(،  ،كلؤلمر صيغتاف كما ذكر ابف الشجرم
 الخبرسبؽ أف بيَّف أف ك (، َُْ/ُكاألخرل لمغائب، كىى )ليفعؿ(.")األمالي ج

كالمقصكد اإلنجازم منو ىك األمر، كىنا يشير إلى العكس، حيث إف األمر يأتي 
، كىذا يدؿ عمى أف الصيغة كحدىا ال تكفي لبياف قد يأتي كيقصد منو الخبر

عندما نأتي لنحمؿ شكاىد ك  .البد مف معرفة لمسياؽ االستعماليقصدية األمر، بؿ 
ابف الشجرم لتركيب األمر، نجده ال يكتفي بالكفاءة المغكية فحسب بؿ راعى ما 

في صرؼ داللة األمر إلى  (J.R.Searle )نص عميو التداكليكف كمنيـ سيرؿ
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الكجكب كالندب كاإلرشاد كالتحذير كالدعاء كالتضرع كالخضكع...إلخ بحسب 
 القرائف السياقية كالمقامية.

 تعديل قوة األمر اإلنجازية إلى معاني الوجوب أو الندب أو اإلباحة: :أوال
أقكؿ إف انصراؼ داللة األمر إلى الكجكب أك الندب أك اإلباحة ال تدؿ 
نما  قد عميو الصيغة الصرفية أك البنية التصريفية كصيغة كال شكؿ التركيب، كا 

تستفاد مف المعاني المعجمية لمصيغة، كمف عكامؿ ثقافية كدينية مف خارج 
 الفاعؿ.النص تماما، كعكامؿ سياقية تعقبو كذـ التارؾ كمدح 

ـٌ، كقكلو ابف الشجرم يقكؿ :" كاألمر الكاجب ىك الذل يستحٌؽ بتركو الٌذ
﴿ } ذا ًقيؿى لىييـي ًاٍركىعيكا ال يىٍركىعيكفى ﴾ سكرة المرسبلت، فذٌميـ عمى ْٖتعالى:}كىاً 
} ًئذو ًلٍمميكىذًِّبيفى ٍيؿه يىٍكمى ﴾ سكرة المرسبلت. )األمالي ْٗ﴿ ترؾ الرككع، بقكلو: }فىكى

 (ُْْ/ُج
 صنؼ في المغة عمى أنو أمر، ألف فاعؿ" يالكبلمي" اركعكا فعؿف الإ
ىذا ما تدؿ عميو البنية المعجمية لمرككع كليس  معاقب مثاب كتاركو الرككع

 فرض، فنظرا لطبيعة التكجييات المتحدث عنيا، فيي الصيغة الصرفية لؤلمر
ية المتضمنة فييا، كفقا لمعتقدات المسمميف، فقد حدَّد السياؽ طبيعة القكة الكبلم

 كما أف فييا طبيعة االستعبلء أك الرتبة العميا لآلمر.
أما إف كاف فعؿ األمر يتناكؿ تكجييات ليست مف الفركض التي يعتقدىا 

فينا المتكمـ كالمخاطب، بمعنى أف مف فعميا فمو الثكاب، كال يبلـ مف تركيا، 
لشجرم:" كقد كردت ىذه أك االستحباب، يقكؿ ابف ايخرج األمر إلى معنى الندب،

الصيغة كالمراد بيا الٌندب كاالستحباب، كالٌندب: كٌؿ ما فى فعمو ثكاب، كليس فى 
كا اى ًذٍكران كىًثيران{﴿ ككقكؿ النبٌى ... حزاب،﴾ سكرة األُْتركو عقاب، كقكلو:}ايٍذكيري
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، َُْ/ُ)األمالي ج«. مف جاء منكـ إلى الجمعة فميغتسؿ »عميو كآلو الٌسبلـ: 
ُُْ) 

:" كقد جاءت ىذه الصيغة كالمراد بيا عف اإلباحة يقكؿ ابف الشجرمك 
كا ًفي اأٍلىٍرًض كىًاٍبتىغيكا  بلةي فىاٍنتىًشري إباحة الشىء بعد حظره، كقكلو:}فىًإذا قيًضيىًت الصَّ

﴾ سكرة الجمعة، بعد قكلو:}ًإذا َُ{﴿كاذكركا ا كثيرا لعمكـ تفمحكف ًمٍف فىٍضًؿ اً 
كا اٍلبىٍيعى{﴿نيكًدمى ًلم ذىري ميعىًة فىاٍسعىٍكا ًإلى ًذٍكًر اً كى بلًة ًمٍف يىٍكـً اٍلجي ﴾ سكرة ٗصَّ

مىٍمتيـٍ فىاٍصطاديكا{﴿ ذا حى :}ال (30)﴾ سكرة المائدة، بعد قكلوِالجمعة، ككذلؾ قكلو:}كىاً 
ـه{﴿ ري ٍيدى كىأىٍنتيـٍ حي فعمو ثكاب، ﴾ سكرة المائدة... فكٌؿ ىذا مما ليس فى ٓٗتىٍقتيميكا الصَّ

 (ُُْ/ُكال فى تركو عقاب.")األمالي ج
ىذه ففي ىذه اآليات كجكد القرينة صرفت معنى األمر إلى اإلباحة 

القرينة جاءت مف قبؿ ما أسماه التداكليكف "التبميغ التذييمي" الذم أشار إليو ابف 
كىي انقضاء الصبلة في اآلية األكلى، الشجرم بقكلو مجيء كذا بعد كذا، 

فترؾ األكؿ أك االنتشار في األرض بعد الصبلة  ؿ مف اإلحراـ في الثانية،كالتحم
ف كاف صادرا مف ا " مرتبة عميا " إلى  ال يأثـ فاعمو، لذا فإف األمر ىنا كا 

لمخمفيات المعرفية  باإلضافة السياقية المسمميف " مرتبة سفمى " إال أف ىذه القرائف
 كىك اإلباحة.  لممسمميف تصرؼ داللتو لفعؿ غير مباشر

 )أليس ىذا الكبلـ مطابقا لما قالو التداكليكف كمنيـ سيرؿ
J.R.Searle)  عندما تحدث عف صيغة الفعؿ قائبل:" كمف أرجح معاني األمر

ككنو يجعؿ مف التمفظ بالصيغة داللة عمى الكجكب أك اإلباحة أك التيديد أك 
السياؽ معاف متعددة الحض، كىكذا عندما يقاؿ:) أغمؽ الباب( فإنو يفيـ مف 

:)أغمؽ الباب، أغمؽ الباب( يدؿ ىذا التكرار عمى أني آمرؾ بالقياـ بالفعؿ 
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المأمكر بو، كاإلنشاء ىنا داؿ عمى الكجكب،) أغمؽ الباب كما أفعؿ( ىنا يككف 
) أنصح لؾ أف تغمقو( كاألمر ىنا لئلرشاد.ك) أغمؽ الباب : اإلنشاء مشابيا لقكلي

نة بعد األمر صرفتو إلى فكجكد قري، (31)لئلباحة...إلخ.إف أحببت( األمر ىنا 
ممثمة في التبميغ التذييمي الذم أضاؼ لقكة األمر معنى إنجازم ىك  اإلباحة
 اإلباحة.

اني: الوعيد ،الخضوع والتذلل، التعجيز ألمر لمعتعديل القوة اإلنجازية ل :ثانيا
 وغيرىا:

بمعنى الكعيد كقكلو يقكؿ ابف الشجرم:" كيككف ىذا المفظ األمرٌل 
ٍف شاءى فىٍميىٍكفيٍر{ مى ٍف شاءى فىٍمييٍؤًمٍف كى ﴾ سكرة الكيؼ، }فىاٍعبيديكا ما ًشٍئتيـٍ ِٗ﴿ تعالى}فىمى

{ ﴿ ﴾ سكرة الزمر."ًُٓمٍف ديكًنًو{ ﴿ ميكا ما ًشٍئتيـٍ )األمالي .﴾ سكرة فصمتَْ:}ًاٍعمى
 (ُُْ/ُج

تتاـ الثاني كالثالث إف شكؿ التراكيب السابقة كتصدر أكليا بالمشيئة كاخ
يكحي بداية بإباحة األمر كضده )اإليماف كالكفر()عبادة ا، كعبادة  بيا

غيره()عمؿ الصالح، الطالح( لكف السياؽ البلحؽ بشكمو المغكم في اآليتيف 
األكلى كالثانية ممثبل في قكلو: "إنا أعتدنا لمظالميف نارا" كقكلو" قؿ إف الخاسريف 

يعدؿ داللة اإلباحة في قكة األمر مف خبلؿ نسبة المشيئة  الذيف خسركا أنفسيـ"
ىذا الكعيد دلت عميو طبيعة المتكمـ، الذم إلى المخاطب نفسو إلى داللة الكعيد، 

يممؾ السمطة، كما تدؿ عميو نبرة الكبلـ كطريقة أدائو، كما أف العقؿ يقتضي 
 يخيره في ذلؾ بؿ اؾ" فيك الذلؾ، فمك أف سيدا قاؿ لعبده" اعمؿ ما شئت فأنا أر 

كذلؾ بالنسبة لآلية الثالثة التي سبقت بقكلو" أفمف يمقى في النار خير .تكعدهي
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أمَّف يأتي آمنا يكـ القيامة اعممكا ما شئتـ. ىذا السياؽ جعؿ المقصكد اإلنجازم 
 مف األمر ىك الكعيد.

أما تعديؿ الداللة الحرفية لؤلمر إلى داللة الخضكع فقاؿ عنو ابف 
كيككف أيضا لفظ األمر لمخضكع، كما كاف دعاء فى نحك: الميـٌ اغفر :" الشجرم

لنا، كليرحـ ا زيدا، كذلؾ نحك قكؿ المذنب لسٌيده، أك لذل سمطاف عميو: افعؿ 
قرارا بذنبو.  (ُّْ/ُ")األمالي ج بى ما شئت، كابمغ مٌنى رضاؾ، تذٌلبل منو كا 

قدـ ابف الشجرم في النماذج السابقة صكرة عممية كتطبيقية لمتحميؿ 
الكظيفي التداكلي لمفعؿ الكبلمي مف خبلؿ عرضو الختبلؼ جيات التخاطب 
بيف المتكمميف، مف خبلؿ تصنيؼ القكة اإلنجازية في التركيبيف األكليف: الميـ 

بحاؿ حمؿ ستطيع إننا ال ناغفر لنا، كليرحـ ا زيدا "عمى أنيا دعاء .حيث 
عمى داللتو الحرفية الظاىرة " األمر" ألنو فقد شرط الرتبة الفعؿ" اغفر، كليرحـ 

"فإف المعيار المطبؽ في  (J.R.Searle )أك االستعبلء، كبحسب معايير سيرؿ
خركج األمر إلى الدعاء كااللتماس ىك معيار الشركط المعدة ، كقد أكضحيا 

د إلى جندم بسيط بتنظيؼ الغرفة، كلف بمثاؿ الطمب مف عسكرم رتبة عمي
يككف ىذا الطمب إال أمرا، أما نفس الطمب مف الجندم البسيط إلى العميد فيك 

  (32)قطعا لف يككف أمرا بؿ ىك طمب أك اقتراح أك رجاء " 
كيستحضر ابف الشجرم السياؽ المقامي بظركفو المحيطة بو كمبلبساتو 

خاطب كالعبلقة بيف المخاطبيف في بما يشممو مف متكمـ كمخاطب كظركؼ الت
قكؿ المذنب لسٌيده، ك التكصؿ إلى القكة اإلنجازية لمتركيب األمرم اآلخر، يقكؿ:

قرارا مي أك لذل سمطاف عميو: افعؿ بى ما شئت، كابٍ  غ مٌنى رضاؾ، تذٌلبل منو كا 
فيك يعد إضافة أخرل لقكلو الذم ذكرتو في بداية الحديث عف األمر" ، بذنبو
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نما اخ تمفت التسمية، الختبلؼ المخاطبيف بيذه المفظة، ألنؾ تستقبح أف تقكؿ: كا 
 (ِْْ/ُأمرت كالدم، كما تستقبح أف تقكؿ سألت غبلمي.")األمالي ج

 تعديل القوة اإلنجازية لألمر إلى التعجيز أو التحدي: :ثالثا
في ىذا النمط أيضا يعتمد ابف الشجرم في التكصؿ لقكة األمر اإلنجازية 

كما يعتمد عمى السياؽ  طبيعة المحتكل القضكم المأمكر بو، كشركطو،عمى 
كيككف لفظ األمر أيضا إلظيار عجز الذل كٌجو إليو ذلؾ المفظ، " يقكؿ: المغكم.

ـٍ يىقيكليكفى ًاٍفتىراهي قيٍؿ فىٍأتيكا ًبعىٍشًر  كيسٌمى ىذا الضرب تحٌديا، كقكلو جٌؿ كعبل: }أى
} ياتو ﴾ سكرة ىكد ، فمما عجزكا عف ذلؾ قاؿ: }فىٍأتيكا ًبسيكرىةو ُّ﴿سيكىرو ًمٍثًمًو ميٍفتىرى

ٍبًدنا فىٍأتيكا ًبسيكرىةو ًمٍف ًمٍثًمًو{﴿ مى عى ٍلنا عى ٍيبو ًمٌما نىزَّ ٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى ﴾ ًِّمٍثًمًو{ كقاؿ: }كىاً 
لى  ـٍ تىٍفعىميكا كى ٍف سكرة البقرة يدٌلؾ عمى أف المعنى تبييف عجزىـ عف ذلؾ قكلو: }فىًإٍف لى

 (ُّْ/ُ﴾ سكرة البقرة.)األمالي جِْتىٍفعىميكا{ ﴿
إف ابف الشجرم في ىذا النمط مف األمر يدؿ عمى قاعدة ميمة في بياف 
المقصكد مف األمر، كىي أنو عمى الرغـ مف صدكر األمر مف رتبة عميا كممف 
يستحؽ منو كقكع األمر فإف الشركط لـ تتكفر مف قبؿ المأمكر، فالمأمكر عاجز 

كاآلمر يعمـ ذلؾ بدليؿ قكلو" قؿ لئف اجتمعت  ؾ الفعؿ المطمكب منوعف ذل
لذا يدؿ األمر عمى فعؿ لغكم غير مباشر كىك التعجيز أك  اإلنس كالجف..."

التحدم، كما نمحظ اعتماد ابف الشجرم عمى السياؽ النصي كيستدؿ بما بعد ىذا 
قد تحدثكا عف لذا نجد عمماء المغة المعاصريف ك المكضع لمكصكؿ إلى القصد.

أكجو الطمب حسب تحميؿ نظرية الفعؿ الكبلمي، كقالكا إنيا ترتبط بشركط معينة 
 حتى يمكف نجاحيا كىي:
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يجب عمى الطالب أف يككف لو مطمب يمكف تحقيقو مكضكعيا، أم ػػ  
أف يقدـ طمبا يمكف أداؤه، كال يككف مما ال يمكف أداؤه، مثؿ: أحضر لي القمر 

 مف السماء.
أف يككف الطالب عمى اقتناع بأف المطمكب منو الطمب يمكنو يجب ػػ  

أف يمبي، فبل يمكف أف يطمب مف طفؿ صغير: أحضر زكيبة الفحـ مف 
 (33) السرادب، حيف تككف الزكيبة ثقيمة جدا....إلخ.

كعند عرض ىذه الشركط عمى األمر السابؽ نجد أف المأمكر ال يستطيع 
ؼ قكة التركيب األمرم إلى التعجيز فعميا مع عمـ الطالب بذلؾ لذا تنصر 

كالتحدم، كىكذا قدـ ابف الشجرم صكرة رائعة لطريقة تحميؿ ىذا الفعؿ الكبلمي 
مف خبلؿ المتكمـ كالمخاطب كظركؼ التخاطب كطبيعة المحتكل القضكم في 

 عبلقتو بالمخاطب.
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 لمحور الرابعا
 تركيب النيي وتعديل قوتو اإلنجازيةفي 

ال يختمؼ النيي عف األمر بكصفو فعبل كبلميا يحتاج إلى صيغة 
بدأ ابف الشجرم مخصكصة، كرتبة مخصكصة أيضا كي يتحقؽ في الكاقع، لذا 

حديثو عف النيي بتعريفو، كبياف صيغو، كشركط تحققو فيقكؿ:" النيى: ىك المنع 
 مف الفعؿ بقكؿ مخصكص، مع عمٌك الٌرتبة، كصيغتو: ال تفعؿ كال يفعؿ

 (ُْْ/ُفبلف.")األمالي ج
إف ابف الشجرم في النص السابؽ يؤكد ما سبؽ أف أكده في حديثو عف 
األمر كىك أف تسمية النيي نييا تككف بناء عمى مراعاة جيات التخاطب، فيك 
مع عمك الرتبة يسمى نييا، لكف عند انعداميا كأف يككف مف أسفؿ إلى أعمى أك 

 بحسب المقاـ. بيف المتساكييف فإف تسميتو تختمؼ
كقبؿ أف يعرض ابف الشجرم لتعديؿ قكة النيي اإلنجازية إلى قكل آخر 

يقكؿ . سترساؿ الداللي بيف األمر كالنييااليتناكؿ مسألة في غاية األىمية كىي: 
ابف الشجرم:" كالنيى بمفظة: ال تفعؿ، ىك عند قكـ بمعنى األمر، قالكا: ألنؾ إذا 

ذا  قمت: نييتو عف كذا، فقد أمرتو بغيره، فإذا قمت: ال ترحؿ، فكأنؾ قمت: أقـ، كا 
قمت: ال تصـ، فكأنؾ قمت: أفطر، ككذلؾ إذا أمرتو بشىء، فكأنؾ نييتو عف 
ذا قمت: صـ، فكأنؾ قمت: ال  نقيضو، فإذا قمت: ارحؿ، فكأنؾ قمت: ال تقـ، كا 
ف اشتركا فى  تفطر، كىما عند آخريف معنياف، كٌؿ كاحد منيما قائـ بنفسو، كا 

 (ِْْ/ُعض المكاضع." )األمالي جب
لمرأييف السابقيف أنو مكافؽ  مف استعراض ابف الشجرم لي يبدككالذم 

، فمـ يعترض عمييما بقكلو:" كليس قكؿ ىؤالء بشيء" كما فعؿ ذا االسترساؿلي
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النداء في باب األمر، فيك يعرض لبلسترساؿ الداللي بيف  مع مف أدخؿذلؾ 
رأم د. خالد ميبلد إلى تعجيـ البنية التصريفية الذم يعكد في يي األمر كالن

لؤلمر بما يفيد النيي، نحك قكلؾ: اترؾ ذاؾ " فالبنية التصريفية تدؿ عمى األمر، 
 كالمادة المعجمية تدؿ عمى النيي، لكف ذلؾ ال يككف إال عف طريؽ االقتضاء.

 أك ما يعرؼ عند عمماء األصكؿ بمفيكـ المخالفة. (34)
ىذيف الرأييف أف" المرسؿ يستطيع أف ينجز أكثر مف كذلؾ يظير مف 

فعؿ مف األفعاؿ المغكية في آف كاحد، إذا عتمد عمى الثنائيات التي تنتمي إلى 
صنؼ كاحد، كما في إنجاز فعؿ األمر كفعؿ النيي في آف كاحد مف خبلؿ 

كلكف كؿ ذلؾ مرىكف بسياؽ المكقؼ كظركفو المختمفة  ،(35)التمفظ بأحدىما"
 مى إطبلقو كلعؿ ىذا مفاد الرأم اآلخر مف الرأييف السابقيف.كليس ع

إلييا عدؿ ابف الشجرم بعد كبلمو السابؽ المعاني التي ي ذكركلقد ىذا، 
كسكؼ أذكر السياقيف ثـ أحمميما  معنى التحريـ، كالتنزيوبالنيي، فيذكر أنو يأتي 

 بعد ذلؾ عمى النحك التالي:
 لى التحريم أو التنزيو:تعديل قوة النيي الحرفية إ :أوال

ابف الشجرم:" فمف النيي لممكاجو كالغائب كالمقصكد  عنو يقكؿفالتحريـ 
ؽِّ{﴿ ـى اي ًإاٌل ًباٍلحى رَّ ﴾ سكرة األنعاـ ُُٓمنيما التحريـ: }كىال تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى

كمف  ًلياءى ًمٍف ديكًف اٍلميٍؤًمًنيفى كمف النيي لمغائب:}ال يىتًَّخًذ اٍلميٍؤًمنيكفى اٍلكاًفًريفى أىكٍ  ...
. (ُْْ/ُ)األمالي ج.﴾ سكرة آؿ عمرافِٖ﴿ {يفعؿ ذلؾ فميس مف ا في شيء

بيا التنزيو، كقكلو تعالى:}كىال  كقد ترد ىذه الصيغة كالمرادأما التنزيو فيقكؿ عنو:" 
{ أل ال تترككه، كليس ذلؾ بحتـ، ككقكؿ النبٌى صمى ا عميو  ـٍ تىٍنسىكيا اٍلفىٍضؿى بىٍينىكي
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يده فى اإلناء حتى يغسميا  إذا استيقظ أحدكـ مف نكمو فبل يغمس»كآلو كسمـ: 
 (ُْٓ، ُْْ/ُكال تحمؿ ىذه الصيغة عمى التنزيو إاٌل بدليؿ.)األمالي ج« ثبلثا

عندما نقارف بيف النيي لممكاجو كالغائب المقصكد بو التحريـ، كبيف 
النيي بنكعيو السابقيف أيضا المقصكد بو التنزيو، نمحظ أف الذم يصرفو ليذا 

مف ناحية كالقرينة التي  المقصكد ىك طبيعة المضمكف القضكم المتحدَّث عنو
ة كالعقدية ليا دكر في بياف ، كالخمفية المعرفيذكرت لتكضيح ىذا المحتكل بعده

ىذا المحتكل القضكم، فمثبل النيي عف قتؿ النفس بغير الحؽ ال يمكف أف يككف 
"كذلؾ في اتخاذ ، ، بدليؿ قكلو بعدىا) التي حـر ا(عمى سبيؿ التنزيو مثبل

الكافريف أكلياء ال يحؿ بدليؿ ما ذكره بعد ذلؾ مف جزاء مف يفعمو بانو ليس مف 
في حيف أف النيي عف عدـ نسياف المعركؼ بيف الزكجيف ليس  .ا في شيء

حتما فقد يككف حدث مف المشاكؿ بينيما ما يككف كفيبل بنسياف المعركؼ دكف 
كالنيي في الحديث لمتنزيو ألنو مبني عمى  إثـ، فيككف النيي تنزييا عف ذلؾ.

نامكا ربما  احتماؿ كجكد النجاسة في اليد؛ ألنيـ كانكا يستنجكف باألحجار فإذا
 طكؼ النائـ يده عمى مكضع النجاسة.

ذكر ابف الشجرم أف النيي ليس مقتصرا عمى البنيتيف ىذا، كقد 
نما تأتي الصيغة  المجردتيف التي سبؽ أف ذكرىما) ال تفعؿ، ال يفعؿ( كا 

معنى النيي، كما يستمـز المقاـ معنى النيي مف  لتعطي بطريقة الخبر المعجمية
ي، كما قد يأتي النيي في صكرة النفعميو التركيب الخبرم، الكعيد الذم جاء 

كسكؼ أكتفي بعرض نمكذج كاحد مما ذكره ابف الشجرم ألنو قد ذكر في 
يقكؿ:" كقد كرد النيى بغير ىذه الٌصيغة، التركيب الخبرم فبل داعي لئلعادة. 
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تٍ  مى رِّ { ك}حي ـٍ ياتيكي ـٍ أيمَّ مىٍيكي مىٍت عى ٍيتىةي{.)األمالي  كذلؾ نحك قكلو تعالى: }حيرِّ ـي اٍلمى مىٍيكي عى
 (ُْٓ/ُج

فالمعنى المستمـز مف ىاتيف اآليتيف ىك: ال تتزكجكا أمياتكـ، ال تأكمكا 
ف كاف لفظيما جاء عمى طريقة اإلخبار، لكنو جاء بصيغة أقكل مف  الميتة، كا 

 .النيي طبقات بناء عمى السياؽ التداكلي يي المباشر، كفي ىذا دليؿ عمى أفالن
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 خامسالمحور ال
 وتعديل القوة اإلنجازية النداءتركيب في 

 الخبر واإلنشاء:النداء بين موقف ابن الشجري من  :أوال
أـ  ئيتناكؿ ابف الشجرم في أماليو طبيعة تركيب النداء ىؿ ىك إنشا

تصكر السابقيف لو، معترضا عمى بعضيـ كمكافقا ناقش باختصار ، ك م؟خبر 
قكـ الٌنداء فى باب األمر، فقالكا: إذا قمت: يا رجؿ، كقد أدخؿ  "لمبعض، يقكؿ:
تنٌبو، كليس ىذا القكؿ بشىء، ألنؾ إذا قمت: يا زيد، لـ تقؿ: قد  فكأنؾ قمت:

كجو، كغير خبر مف كجو، فإذا قمت: يا  أمرتو، كقاؿ بعضيـ: النداء خبر مف
ٌد عمى فسؽ، فيذا خبر، لدخكؿ التصديؽ كالتكذيب فيو، فمذلؾ أكجب الفقياء الح

القاذؼ بيذا المفظ، فإذا قمت: يا زيد، فميس بخبر، المتناع التصديؽ كالتكذيب 
 فيو.

كيبدك مف النص السابؽ أف ابف الشجرم مكافؽ لمرأم األخير عمى 
حسب المنادل نفسو، فالنداء في األصؿ لتنبيو المدعك ليستمع إلى المناًدم، 

صفتو أك نداء ميت شيء مف ء كلكنو حيف يتحكؿ النداء مف نداء الحي إلى ندا
فإف قكة  ،أك نداء ما ال يعقؿ أك نداء مف ال يممؾ المناًدم دعاءه ليقبؿ عميو

ؿ لقكة أخرل في ضكء الجيد التأكيمي الذم النداء الحرفية " تنبيو المدعك" تعدَّ 
تتناسب مع المقاـ. كلعؿ ىذه المعاني ىي مكضع حديث ابف  يقدمو المحمِّؿ

 ر القادـ.الشجرم في العنص
 المعاني التداولية لمنداء بين ابن الشجري والسابقين عميو:

عاٌمة الناظريف فى المعانى يزعمكف أٌف لفظ النداء يقكؿ ابف الشجرم:"
كاحد،ال يتجاكزه إلى غيره، قالكا: ألٌف قكلؾ: يا زيد، كيا عبد ا، صكت  لمعنىن 
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يدٌؿ المدعٌك عمى أنؾ تريد منو أف يقبؿ عميؾ، لتخاطبو بما تريد أف تخاطبو بو، 
نما تمقى  كليس النداء إخبارا كال استخبارا، كال أمرا كال نييا، كال تمٌنيا كال عرضا، كا 

 (ُْٕ/ُما شئت بعد دعائؾ إٌياه...".)األمالي ج إلى المدعٌك مف ىذه المعانى
أقكؿ إف التصكر السابؽ الذم ذكره ابف الشجرم عف أصحاب المعاني 

مف المعاصريف مف يكافقو، حيث يرل د. أحمد  –مف كجية نظرم  -كجد
المنادل كظيفة تداكلية خارجية؛ إذ المككف  المتككؿ ككافقو د.يكسؼ تعزاكم أف

ضكعا مف مكضكعات المحمكؿ، كبالتالي فبل تسند إليو المسندة إليو ليس مك 
كظيفة داللية كال كظيفة تركيبية كيختص بككنو يخالؼ دائما مف حيث قكتو 

 اإلنجازية) النداء( الحمؿ كما يتضح مف الجمؿ:
يا زيد، قابؿى خالد عمرا  -يا زيد، ىؿ عاد أخكؾ –يا زيد، ساعد أخاؾ 

 البارحة. 
زيد" حامبل لمكظيفة التداكلية المنادل في ىذه  يرل المتككؿ أف المككف"

الجممة، كبحكـ خارجيتو، ال يمثؿ لو داخؿ الجممة في مستكل البنية الحممية، بؿ 
خارجو، فالحمؿ في الجمؿ تكاكبو القكة اإلنجازية: األمر كالسؤاؿ كاإلخبار عمى 

ثابتة ىي التكالي، في حيف أف المككف المنادل في الجمؿ الثبلث قكتو إنجازية 
 (36) النداء.

لكني أرل أف ابف الشجرم يختمؼ في تصكره لكظيفة النداء في كثير مف 
أنماطو عف تصكر أصحاب المعاني مف ناحية، كما قدمو د. المتككؿ عف النداء 
مف ناحية أخرل، فالمتككؿ كأصحاب المعاني الذيف ذكرىـ ابف الشجرم يركف أف 

" زيد" في الجمؿ الثبلث السابقة، ثـ تأتي بعده النداء يأتي لمتنبيو كما دؿ المككف
الجممة المتممة لمنداء أك جكاب النداء حاممة قكة إنجازية متنكعة بحسب السياؽ 
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كالمقاـ، كىذا متكافؽ مع ابف الشجرم في األنماط التي جاءت عمى شكؿ الجمؿ 
أخرل  الثبلث السابقة حتى إنو لـ يتناكلو. لكف ابف الشجرم يرل أف ىناؾ أنماط

تختمؼ في تركيبيا كصياغتيا عف الجمؿ السابقة، ال يمثؿ المنادل فييا مككنا 
خارجيا عف التركيب بؿ ىك مف صميـ الكظائؼ التي يتككف منيا، مستدال في 

 ذلؾ بشكاىد متنكعة مف الشعر ككبلـ العرب . 
كلقد صدَّر ابف الشجرم نصو السابؽ بألفاظ تكحي باستقرائو لما قدمو 

كف مف أصحاب المعاني مف ناحية، كما تكحي برفض ما قالكه في ىذا السابق
كما رفض قكليـ بأف النداء ليس إخبارا  الشأف مف خبلؿ قكلو" عامة... كيزعمكف"

كال استخبارا كال تمنيا كال أمرا كال نييا ليرسي المبدأ التداكلي الذم يتكأ فيو عمى 
يتكأ فيو عمى أطراؼ العممية ل، ك بحسب طبيعة المنادى  المقاـ كالقصد مف النداء

قرر التكاصمية المتمثمة في المتكمـ كالمخاطب كالخطاب كالظركؼ المحيطة بيا في
كسكؼ أكتفي بعرض بعضيا عمى النحك  أف لمنداء كجكىا بحسب كؿ ذلؾ

 التالي:
 ال يممك المناِدي دعوتو لإلقبال: نداء منأوال: 

عف  (37)كجكىا، أكثرىا ال تخرجويقكؿ ابف الشجرم:" كقد كجدت لمٌنداء 
ككنو نداء، فمف ذلؾ أٌف نداءؾ  سبحانو فى قكلؾ: يا ا يا رحمف يا رحيـ، 

مى، يككف خضكعا كتضٌرعا إلى غير ذلؾ مف أسمائو الحسنى كصفاتو الع
 (ُْٖ، ُْٕ/ُ)األمالي جكتعظيما.

طمب كىي"  نمحظ ىنا أننا إذا طبقنا قاعدة النداء التي ذكرىا العمماء
المخاطب ال ألف " فإف ذلؾ في حؽ ا تعالى ال يككف؛ إقباؿ المخاطب لتنبييو

كلذا يخرج النداء كما ذكر ابف  يممؾ نداءه لتنبييو كفقا لمتأدب معو سبحانو،
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الشجرم إلى معنى الخضكع كالتضرع كالتعظيـ، كبيذا يصبح النداء فعبل لغكيا 
كليس التنبيو كما ىك  ظيـ ا كتكقيرهية التداكلية تعغير مباشر، قكتو اإلنجاز 

بالٌربكبٌية  قرارمعناه الحرفي، كيصبح النداء داخبل في حيز الخبر كقكتو اإل
 كما ذكر ابف الشجرم، كليس اإلنشاء. تعٌبدالك 

 ثانيا: التحول من نداء األشخاص األحياء إلى نداء صفاتيم:
فينا يتحكؿ المناًدم مف نداء األشخاص األحياء إلى نداء صفاتيـ  عندما

نما تتكلد مف ىذا  ال يمكف حمؿ النداء عمى التنبيو كدعكة المنادل لئلقباؿ كا 
 .قصد كالمقاـؼ أغراض تداكلية أخرل بحسب الالتصر 

يقكؿ ابف الشجرم:" كقد يقتصر عمى ألفاظ المدح لممدعٌك، إذا كاف 
راديؾ مدحو، كقكلؾ: يا سٌيدى الناس، كيا خيرى مطمكب إليو، قصديؾ تعظيمو، كم

كيا فارس الييجاء، تريد: أنت سٌيد الناس، كأنت خير مطمكب إليو، كأنت فارس 
الييجاء، فيككف نداؤه بذلؾ داخبل فى الخبر، كما يككف نداؤؾ  جٌمت عظمتو، 

ا لممنادل كتقصيرا بو، إقرارا منؾ بالٌربكبٌية كتعٌبدا، كبحسب ذلؾ يككف النداء ذمٌ 
كزريا عميو، كقكلؾ: يا فسؽ كيا خبث، كيا أبخؿ الناس، كيا مستحٌؿ الحراـ، كما 
أشبو ىذا، مٌما تقتصر عميو كال تذكر معو شيئا غيره، كما اقتصرت عمى نداء 
الممدكح بما ناديتو، فالٌنداء فى ىذا الكجو داخؿ فى حٌيز الخبر.)األمالي 

 (ُْٖ/ُج
: يا يريد القكؿ: ما الفرؽ بيف قكلنا الشجرم في نصو السابؽابف ككأني ب

يا زيد، كقكلنا يا فيسىؽي، فاألكؿ أنت لـ تخبر زيد ، كيا سيد الناس، كبيف قكلنا: 
مدحؾ لو بأنو  بشيء زائد عف معنى التنبيو، أما الثاني فيك يحمؿ فعبل لغكيا ىك

خبار منؾ بذلؾ، أك ، لذا أكجب امؾ لو بالفسؽل كاتيقذفؾ لممنادى  سيد الناس كا 
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فإذا قمت: يا " ، لذا قاؿ ابف الشجرمحد القذؼ فيو ) عمى خبلؼ بينيـ(الفقياء
فسؽ، فيذا خبر، لدخكؿ التصديؽ كالتكذيب فيو، فمذلؾ أكجب الفقياء الحٌد عمى 
القاذؼ بيذا المفظ، فإذا قمت: يا زيد، فميس بخبر، المتناع التصديؽ كالتكذيب 

ف  ،(ِْْ، ّٖٗ/ُفيو.")األمالي ج ككما يقكؿ د. الشاكش:" فياتاف العبارتاف كا 
اتفقتا مف حيث الصيغة فإنيما مختمفتاف فيما اعتمدت عميو الصيغة، كىذا 
االختبلؼ ىك الذم يحدث الفرؽ بيف القكليف، أك قؿ إف الفرؽ ناتج عف االنتقاؿ 

داء مف زيد إلى فسؽ كىي عممية تجرم في مستكل نقدر أنو سابؽ عمى الن
كمتقدـ عميو، فبدؿ أف يستعمؿ المتكمـ االسـ العمـ الخاص بالمسمى كالداؿ عمى 
ذات المخاطب عدؿ كعمد إلى اسـ آخر يطمؽ عمى ذات أخرل لما بينيما مف 

 (38) الشبو.
 التحول من نداء اآلخر إلى نداء الذات: :ثالثا

كقد كرد الٌنداء مرادا بو الخبر فى شيء مف كبلميـ، يقكؿ ابف الشجرم :"
قاؿ أبك العباس محمد بف يزيد: « أٌيتيا العصابة لناالميـٌ اغفر »كذلؾ فى قكليـ: 

 (ُْٖ/ُمعناه أخٌص ىذه العصابة.)األمالي ج
نمحظ أف إطبلؽ كمكضع الشاىد ىنا ىك قكلو: أيتيا العصابة، حيث 

 نفسؾ بدليؿ قكلو" لنا" ألنؾ ال تدعك ؛يككف ارة المعنى التنبيو عمى ىذه العب
كلكف كما ذكر المبرد ككافقو ابف الشجرم أنت اختصصتيا مف غيرىا، كما 

 (39) تختص المدعك فجرل عمييا اسـ النداء لمساكاتيا إياه في االختصاص.
 (40) "جرل عمى صكرة النداء كال نداء. كىذا النداء أيضا يدخؿ ضمف الخبر أك
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 :المستغني عن النداء ألنو مقبل عميكنداء  :رابعا
قد يككف دعاؤؾ لمف ىك مقبؿ عميؾ، أشار ابف الشجرم إلى أنو " 

كمستغف عف دعائؾ لو، عمى جية التككيد، حتى إف الداعي قد ينادل نفسو 
 (ُْٖ/ُكقمبو، كقكؿ القائؿ:)األمالي ج

 (41)بأٌكؿ نفس غاب عنيا حبيبيا  فيا نفس صبرا لست كا فاعممى 
 (42)زجرت الٌنفس كيحؾ عف ىكاىا… مك يا قمب كنت اليكـ حٌرا ف

يستكجب ففي ىذيف البيتيف نمحظ أف قرب نفس اإلنساف كقمبو منو بما ال 
" إال أف الشاعر أراد أف يخرج بالنداء إلى معنى معو كجكد حرؼ النداء "يا

فيك يقكؿ لنفسو: أنت لست  التككيد ال لمجرد التنبيو كالدعكة لئلقباؿ كالحضكر،
فمعمو يعمـ مف نفسو قمة الصبر فيي بعيدة عنو،  صابرة، كلقمبو: أنت لست حرا،

كما أف قمبو رغـ أنو يسكف بيف جنباتو إال أنو عبد لميكل فكأنو بعيد لذا استخدـ 
 أداة النداء ليذا الغرض.

 نداء من لم يقصد إسماعو) الغائب( :خامسا
د يكٌجو النداء إلى مف لـ يقصد إسماعو، كذلؾ كقيقكؿ ابف الشجرم:" 

إلى غائب تكتب إليو، تتشٌكقو أك تمدحو أك تذٌمو، كقكلؾ فى مكتكبؾ: يا زيد، 
جمع ا بينى كبينؾ، كيا محمد، ما أكرمؾ، كيا خالد ما أألمؾ، أك تقكؿ لمٌيت 

يف الٌمفظ غير أٌف أكثر العرب يخالفكف ب...يا زيد، ما أجٌؿ مصيبتنا بفقدؾ تندبو:
كيمحقكف آخر االسـ ألفا، فإذا « يا»مكاف « كا»ٌندبة، كالمفظ بالٌنداء، فيجعمكفبال

سكتكا ألحقكىا ىاء ساكنة، كقكلؾ: كا سٌيد المسمميناه، كا أمير المؤمنيناه، 
فاقتصارؾ عمى قكلؾ: يا سٌيد الناس، كيا فارس الييجاء، كاقتصارىـ عمى مدح 

 (ُْٗ/ُالمندكب.)األمالي ج
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يضا في كؿ ىذه األنماط ال يمكف حمؿ معنى النداء عمى التنبيو أ
 ،فبل يسمع النداء م، ألف المنادىل غير مكجكد أصبلكالدعكة لئلقباؿ عمى المنادً 

لذا قاؿ ابف الشجرم " كقد يكٌجو النداء إلى مف لـ يقصد إسماعو " ثـ ذكر 
ؽ...إلخ. ثـ ذكر فرقا المقاصد التداكلية ليذا النكع مف النداء مف مدح كذـ كتشك 

بيف مقاـ النداء لمحي لكنو بعيد، كنداء المندكب المتفجع عميو باستبداؿ " كا" بػػ" 
 يا "، كزيادة األلؼ مع ىاء السكت عند الكقؼ إلظيار شدة التفجع عميو.

فقد عكممت أساليب الندبة كاالستغاثة كالتعجب كالتخصيص " ىذا كعمى
المكجو إلييا أمر مقامي تداكلي تحدده حاؿ المتكجو باعتبارىا فركعا عف النداء، ف

إليو بصيغة النداء) ككف المتكجو إليو حيا أك غير حي، مقببل عميؾ أك غير 
مقبؿ( فتكجو ىذه األحكاؿ الصيغة إلى قصد معيف تنبييا أك تفجعا كندبة أك 

  (43) تعجبا..."
 تعديل القوة اإلنجازية لمنداء إلى الدعاء: :سادسا
ناقبل رأيا نسبو لممبرد:" كقاؿ أبك  ،دعاء جاء النداء الشجرم أف ذكر ابف

العباس المبرد: مف قاؿ: يا بؤسا لزيد، جعؿ الٌنداء بمعنى الدعاء عمى المذككر، 
 ككذلؾ قكؿ سعد بف مالؾ بف ضبيعة:
 (44) كضعت أراىط فاستراحكا… يا بؤس لمحرب اٌلتى 
األمالي )فزاد البلـ. أراد: يا بؤس الحرب،كأنو دعاء عمى الحرب، ك 

 (1/121ج
ىذا، كلقد تكمـ النحاة عف البيت فيما يتعمؽ باالستشياد بو عمى زيادة 
نما قالكا معناه  البلـ، لكنيـ لـ يذكركا أنو بمعنى الدعاء كما ذكر ابف الشجرم، كا 
عمى التعجب، يقكؿ ابف ىشاـ:" )يا بؤس لمحرب( نداء في معنى التعجب، أم: 
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" دعا بؤس الحرب التي حطت أراىط فأذلتيـ ، فالشاعر(45) ا.ما أبأسيا كأشدى
حتى استسممكا لؤلعداء كحالفكا الراحة كآثركا السبلمة. كىذا الكبلـ فيو مع القصد 

 (46) إلى التعجب تيكـ كتعيير كأنو أراد: ما أبأس الحرب التي فعمت ذلؾ."
البيت كيبدك لي أف فيـ معنى الدعاء مف البيت ىك رأم ابف الشجرم، ك 

يحتممو لكف عمى ضعؼ؛ ألف قرينة التعجب أك السخرية أكضح مف خبلؿ المقاـ 
الذم قيؿ فيو البيت، كبيذا يككف فيو أكثر مف قصد كفقا لممؤكؿ لممعنى، كبيذا 
فالفعؿ المغكم غير المباشر الذم يقصد مف البيت يمكف أف يككف التعجب أك 

 التيكـ، أك الدعاء. 
 تعديل القوة اإلنجازية لمنداء إلى التوجع والتأسف: :سابعا

كقد استعممكا النداء تكٌجعا :" (ُِْ/ُ:)األمالي جيقكؿ ابف الشجرم
 :كتأٌسفا كقكلو

 (47)إذا راح أصحابى كلست برائح…كبعد غد يا ليؼ نفسى مف غد 
فالشاعر ىنا ال يقصد النداء كلكنو يتكجع كيتأسؼ عمى ما يأتيو بعد 

كذىابيـ مع بقائو كحيدا، كلعؿ ىذا المعنى دلت عميو صيغة  مكت أصحابو
الخطاب مف خبلؿ قكلو" يا ليؼ نفسي، كىذا ما ذكره ابف الشجرم في مكضع 

، فإذا حممتو عمى ىذا، لفظو لفظ النداء، كمعناه التكٌجع« يا ليؼ نفسى»آخر"
 (ِٖ/ِأتأٌسؼ كأتكٌجع كقت ركاح أصحابى كتخٌمفى عنيـ.)األمالي جفالتقدير:

ذا كاف النمط السابؽ قد نادل الشاعر عمى نفسو متحسرا عند فراؽ  كا 
أصحابو، فإنو أيضا قدـ نمطا آخر مف التحسر مف خبلؿ النداء لما ال يعقؿ 

كال يقصد مف ذلؾ تنبييا كما ىك األصؿ في النداء، لكنو جاء كالديار كاألطبلؿ 
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إسماعو متكٌىما، مما ليس مستمزما معاني الحسرة كالتألـ. يقكؿ:"كمٌما نادكه 
 ، كقكؿ النابغة:الٌديار

 (48)أقكت كطاؿ عمييا سالؼ األبد… يا دار مٌية بالعمياء فالٌسند 
ال نستطيع بحاؿ مف األحكاؿ أف نحمؿ النداء عمى  البيت اففي ىذ

المعنى األصمي" التنبيو كاإلقباؿ عمى المخاطب" ألف المنادل ىنا ال يعقؿ كال 
قرار مف الشاعر بأف اليسمع، فيناؾ ا درؾ، لكنو كما تفيـ كال تال  ديارعتراؼ كا 

يقكؿ د. مكسى ربابعة " خرج عف ىذه الرؤية كبث في الديار حياة عارمة ؛ألنيـ 
يرفضكف التيدـ كالخراب كالقفر كالجدب، كبيذا يتحكؿ نداء الديار إلى صرخات 

نفسية يعيشيا كىذا ببل شؾ يعكس حالة ، (ْٗ)مف األلـ كالتحرؽ كالحسرة"
الشاعر دكف أف يككف ىناؾ مخصكص بالنداء ينتظر منو أف ينتبو لما يقكؿ، 

 .فطبيعة المقاـ أك االستعماؿ بظركفو ىي التي تكجو النداء ليذا الغرض
ثـ يختـ ابف الشجرم ىذا الباب بقكلو:" فيذه كجكه شٌتى قد احتمميا 

ف كاف فى أصؿ كضعو لتنبيو المدعٌك، كا لذل حممنى عمى تمخيصيا، الٌنداء، كا 
ما ذكرتو لؾ مف إنكار كثير منيـ أف يككف لفظ النداء محتمبل لمعنى غيره، كقد 
أريتؾ أف أكثر معانى الكبلـ ليس لفظ مف ألفاظيا إال كىك محتمؿ لمعاف مباينة 
لممعنى الذل كضع لو ذلؾ المفظ  فبل يككف فى احتمالو لتمؾ المعانى ما يخرجو 

 (ِّْ/ُ.)األمالي جعف معناه األصمىٌ 
كبعد كؿ ىذه الشكاىد التي ذكرىا العبلمة ابف الشجرم تبقى ظركؼ 
االستعماؿ ىي التي تكجو القصد في كؿ نكع مف ىذه األنكاع، كىذا إف دؿ عمى 

في مراعاة المقاـ كمقتضى الحاؿ، فإذا  بف الشجرمفإنما يدؿ عمى براعة اشيء 
كاف الفعؿ المغكم المباشر الذم يؤديو النداء ىك تنبيو المنادل كدعكتو لئلقباؿ 
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عميو، فإف كراء ىذا التركيب عمبل لغكيا غير مباشر يفرضو المقاـ كظركؼ 
االستعماؿ، كبيذا يككف االستعماؿ ىك جماع عبلقات التخاطب كاألحكاؿ 

 المقامية.
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 أىم النتائج:
مف خبلؿ ما قدمو ابف الشجرم أف حمؿ التراكيب التي أثبت البحث 

حمميا عمى معناىا الحرفي / الظاىرم ال يفي بالتكاصؿ، بؿ قد يفقده تماما، 
 سبيؿ المثاؿ مف المدح إلى الذـ كغير ذلؾ مف الصكر،كذلؾ بقمب المعنى عمى 

كأف  عند حدكد الصكرة المباشرة لمتراكيب،أف أنظمة المعنى في العربية ال تقؼ ك 
المتمقي لو دكر بارز في النشاط التأكيمي الذم يقدمو مف أجؿ فيـ القكة اإلنجازية 

 المقصكدة.
عبلقة بالمتكمـ إما مف  لوأكد البحث عمى أف تعديؿ القكة اإلنجازية 

 .المخاطبناحية سمككو تجاه القضية التي يعبر عنيا، أك مف ناحية سمككو تجاه 
ما يخص المتكمـ، كالمخاطب، )شكؿ السياؽ المقامي بقرائنو المختمفة

كالعبلقة بينيما، كالخطاب، كالخمفية المعرفية كالدينية كالثقافية...إلخ( دكرا بارزا 
، كظير ىذا في غاية الكضكح في حديث ابف في فيـ تعديؿ القكة اإلنجازية

الطمب بشقيو األمر كالنيي، حيث  سيما عف محاكر الدراسة جميعا الالشجرم 
لسمطة كاختبلؼ جيات التخاطب عامبل ميما في تعديؿ القكة اإلنجازية ا تكان

لمتركيب، بؿ إف الفرؽ بيف مكقعي الخطاب أسيـ بدكر ال ينكر في تصنيؼ 
 األفعاؿ حتى لك تمفظ كؿ منيما بالخطاب ذاتو.

يشممو مف أبنية لـ يغب عف تحميبلت ابف الشجرم السياؽ المغكم بما 
 صرفية، كشكؿ الصيغ التي تككف منيا التركيب كما تكفره مف معاف معجمية
أسيمت في فيـ القكة اإلنجازية حتى إنيا كانت بديبل عف العبلمة المغكية التي 
تؤدم ىذا الدكر، كما حدث في قكلو تعالى" حرمت عميكـ أمياتكـ، كقكؿ 

الكسائؿ التركيبية كطرؽ نظـ ؾ كذل ، الشاعر: فكاف حريث عف عطائي جامدا
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، كؿ ىذا كاف لو دكر في فيـ القكة اإلنجازية غير المباشرة، ىذا المنطكقات
كالحمؿ عمى المعنى،  -باإلضافة لكسائؿ التأكيؿ النحكم في بعض األنماط 

 التي أسيمت في فيـ التراكيب كقكتيا اإلنجازية. –كالحذؼ 
نو كبيف األمر اشتراكا في طمب تبيف مف دراسة ابف الشجرم لمنيي أف بي

صيغة مخصكصة مع عمك الرتبة، كذلؾ كجكد استرساؿ داللي بيف األمر 
كالنيي، كأف المرسؿ يستطيع أف ينجز أكثر مف فعؿ مف األفعاؿ المغكية في آف 

 كاحد، مف خبلؿ التمفظ بأحدىما.
أثبت ابف الشجرم في تطبيقاتو عف النداء أنو يختمؼ في قكتو  
ة عمى حسب شكمو التركيبي كطريقة صياغتو، كال يقتصر دكره عمى اإلنجازي

كما ذكر  كال عمى خارجية مكقعو عف متمـ النداء ،التنبيو الذم ىك األصؿ فيو
لفيـ عمى بعض األنماط دكف غيرىا، المتككؿ، لكف ابف الشجرم بيف قصر ىذا ا

 كالمقاـ.كأف النداء ليس إنشائيا فقط بؿ قد يككف خبريا حسب السياؽ 
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 اليوامش
                                                

تعديؿ القكة اإلنجازية دراسة في التحميؿ التداكلي لمخطاب د. محمد العبد، بحث ضمف  (ُ) 
تنسيؽ كتقديـ د. حافظ إسماعيمي عمكم، عالـ الكتب  كتاب التداكليات عمـ استعماؿ المغة،

 بتصرؼ يسير. ُّٔ، ص:ـَُِْ، ِالحديث، إربد، األردف، ط
سىني العمكم، تحقيؽ: الدكتكر  (ِ)  أمالي ابف الشجرم: ىبة ا بف عمي بف محمد بف حمزة الحى

 .ّٖٖ/ُجـ، ُُٗٗ -ىػ  ُُّْ، ُط مكتبة الخانجي، القاىرة، محمكد محمد الطناحي،
انظر: إنشاء النفي كشركطو النحكية كالداللية، د. شكرم المبخكت، مركز النشر  (ّ) 

 ُٓٓص:  ـ،ََِٔالجامعي، كمية األداب، جامعة منكبة 
انظر: التداكلية مف أكستف إلى غكفماف: فيميب ببلنشيو، ترجمة د. صابر الحباشة، دار  (ْ)

، كانظر: عندما نتكاصؿ نغير مقاربة ُْٓ، ُْْـ، ص: ََِٕ، ُالحكار لمنشر، سكريا، ط
 .ْٕـ، صََِٔتداكلية آلليات التكاصؿ كالحجاج، د. عبد السبلـ عشير، أفريقيا الشرؽ، 

: التأكيؿ الداللي التداكلي لمممفكظات كأنكاع الكفايات المطمكبة في المؤكؿ، إدريس انظر (ٓ) 
 ) بتصرؼ(ُّٖ:التداكليات عمـ استعماؿ المغة، ص سرحاف، بحث ضمف كتاب:

 .ِّٔص:  ،تعديؿ القكة اإلنجازية دراسة في التحميؿ التداكلي لمخطاب (ٔ) 
القامكس المكسكعي لمتداكلية، جاؾ مكشمر، آف ريبكؿ، ترجمة مجمكعة مف الباحثيف  (ٕ) 

 ، كانظر:ِْٗص= ـََُِبإشراؼ د.عز الديف المجدكب، المركز الكطني لمترجمة، تكنس، 
)األنساؽ العميقة لمتأكيمية العربية( د. محمد بازِّم، دار كنكز المعرفة، عماف، صناعة الخطاب

 كما بعدىا. ٔٔ، ص: َُِٓق: ُّْٔ، ُط
 .ُّْ: التأكيؿ الداللي التداكلي لمممفكظات، صانظر:  (ٖ) 
 .ُْْ، ُّْانظر: المرجع السابؽ : (ٗ) 
د. خالد ميبلد،  اسة نحكية تداكلية،انظر اإلنشاء في العربية بيف التركيب كالداللة در  (َُ) 

 .ِّٖ، ِّٕـ، ص :ََُِىػ، ُُِْ، ُالمؤسسة العربية لمتكزيع، تكنس، ط
بيركت،  ،كتاب العربيالكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم، دار ال انظر: (ُُ) 
 .َِٕ/ُجق،َُْٕ، ّط
، ـُِٗٗ،ُُِْ ،ُ. طبيركت ،دار الكتب العمميةنتائج الفكر في النحك لمسييمي،  (ُِ) 

 .ُُِص
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/ ُٖـ،ج ُْٖٗالتحرير كالتنكير البف عاشكر، الدار التكنسية لمنشر، تكنس: انظر:  (ُّ) 
ُِٖ. 

انظر عمى سبيؿ المثاؿ: التبياف في إعراب القرآف: أبك البقاء عبد ا بف الحسيف بف  (ُْ) 
/ ِ ج ،الحمبي، د.تعبد ا العكبرم، تحقيؽ:عمي محمد البجاكم، مطبعة عيسى البابي 

ٕٗٔ. 
لممزيد حكؿ ىذ المصطمح انظر: تعديؿ القكة اإلنجازية دراسة في التحميؿ التداكلي  (ُٓ) 

 .ّّْ، ُّٖلمخطاب، ص. 
ديكاف مجنكف ليمى، جمع كتحقيؽ عبد الستار أحمد فراج، مكتبة مصر، د:ت،  (ُٔ) 

 . ُِٗص.
يؽ د. محمد حسيف، مكتبة اآلداب، ديكاف األعشى الكبير) ميمكف بف قيس( شرح كتعم (ُٕ) 

 .ٓٔـ، ص.َُٓٗالقاىرة، د:ط، 
. كانظر: َْ، ّٗانظر تحميؿ د. نحمة لمثاؿ" الممكة فكتكريا صنعت مف حديد" ص (ُٖ) 

ىػ  ُِْٗ، ُمعجـ المغة العربية المعاصرة : د أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالـ الكتب، ط
 .َّٗ/ُـ ج ََِٖ -
 .ٔٓإنشاء النفي كشركطو النحكية كالداللية: ص (ُٗ) 
 .ُْٔاإلنشاء في العربية بيف التركيب كالداللة: ص (َِ) 
 .َُٕ، ُٗٔ: أكيؿ الداللي التداكلي لمممفكظات، صالت (ُِ) 
 .ِِ/ ٕالتحرير كالتنكير البف عاشكر:ج (ِِ) 
    ، مكتبة اآلداب، مجمع األمثاؿ لمميداني، تدقيؽ: أحمد عمي حسف، كطارؽ األشيب (ِّ) 

 . ٖٓ/ُـ، جَُُِىػ ، ُّّْ، ُالقاىرة، ط
ديكاف جرير بشرح محمد بف حبيب، تحقيؽ د. نعماف محمد أميف طو، دار المعارؼ،  (ِْ) 

 .ٖٗ/ ُ، د:ت، مجّالقاىرة، ط
انظر الكتاب لسيبكيو، تحقيؽ : عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة،  (ِٓ) 
 .ُٖٔ/ّـ: ج ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ّط
شعر زىير بف أبي سممى: صنعو األعمـ الشنتمرم، تحقيؽ، فخر الديف قباكة، دار اآلفاؽ  (ِٔ) 

 . ُّٔـ، ص: َُٖٗ، ّالجديدة، بيركت، ط
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انظر: شرح ديكاف المتنبي لمعكبرم، تحقيؽ، مصطفى السقا، إبراىيـ األبيارم، عبد  (ِٕ) 
 .ُُّ/ّبيركت، ج –الحفيظ شمبي: دار المعرفة 

استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية، د. عبد اليادم بف ظافر الشيرم، دار أكيا  (ِٖ) 
 ِّّـ، ص: ََِْ، ُلمطباعة كالنشر، طرابمس، ط

 ِِّ ، ص:استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية( ِٗ) 
ـٍ بىًييمىةي اأٍلىٍنعىاـً ( َّ)  ٍيًد لعمو يقصد بعد قكلو"}... أيًحمٍَّت لىكي ـٍ غىٍيرى ميًحمِّي الصَّ مىٍيكي ًإالَّ مىا ييٍتمىى عى

ـي مىا ييًريدي{﴿ ـه ًإفَّ المَّوى يىٍحكي ـه{ كرد ُكىأىٍنتيـٍ حيري ٍيدى كىأىٍنتيـٍ حيري ﴾ سكرة المائدة؛ ألف قكلو:}ال تىٍقتيميكا الصَّ
ـه{ فكرد متأخرا فبعده، أما قكلو ٍيدى كىأىٍنتيـٍ حيري "، أك لعمو ٓٗي السكرة في اآلية " :}ال تىٍقتيميكا الصَّ

 يقصد التأخر في النزكؿ.
نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة )كيؼ ننجز األشياء بالكبلـ ( أكستيف، ترجمة عبد القادر  ( ُّ) 

 .ُٗـ، ص: ُُٗٗقنيني، دار أفريقيا الشرؽ، ط
اث المساني العربي، التداكلية عند العمماء العرب دراسة تداكلية لؤلفعاؿ الكبلمية في التر  ( ِّ) 

 .َُٕـ. ص: ََِٓ، ُد. مسعكد صحراكم، دار الطميعة، بيركت، ط
األمر عند األصكلييف في ضكء التداكلية، د.محمد مسعكد عمي، بحث منشكر بمجمة  (ّّ) 

 .ِِـ، ص:َُِّ، سنة َٕكمية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، عدد 
 .ُّٗلة:ص انظر اإلنشاء في العربية بيف التركيب كالدال (ّْ) 
 .ّٖٗ: ، صاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية (ّٓ) 
، ُالكظائؼ التداكلية في المغة العربية د. أحمد المتككؿ، دار الثقافة، المغرب، ط (ّٔ) 

، كانظر: الكظائؼ التداكلية كاستراتيجيات التكاصؿ المغكم في نظرية ُِٕـ، ص:ُٖٓٗ
ـ، َُِْ، ُالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، طالنحك الكظيفي د. يكسؼ تعزاكم، ع

 .ُِِص.
أرل أف " ال " في قكؿ ابف الشجرم" ال تخرجو" خطأ ربما يككف مف التحقيؽ أك سيكا  (ّٕ) 

مف الناقؿ، كالصكاب" تخرجو" مع حذؼ النفي؛ ذلؾ ألف ىدؼ ابف الشجرم الرد عمى مف قاؿ 
إلى خبلؼ ذلؾ بأف ىناؾ أنماط متنكعة يخرج بأف النداء لمعنى كاحد، كتأممو لمنداء أكصمو 

 فييا التركيب الندائي عف ككنو نداء كما سيثبت البحث، أك ربما يقصد ال تخرجو ظاىريا.
أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية"تأسيس نحك النص" د.محمد  (ّٖ) 

 .ٖٗٔ/ِـ.جََُِ، ُالشاكش،المؤسسة العربية لمتكزيع،تكنس،ط
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. كانظر: ٓٗٔ/ِنظر: أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية: جا (ّٗ) 
 .ِٗٗ، ِٖٗ/ّالمقتضب:ج 

 .ْٖ، ْٕ/ُالكشاؼ :ج (َْ) 
 .ٔٓديكاف مجنكف ليمى، ص. (ُْ) 
بحثت كثيرا عف ىذا البيت كلـ أجد لو تخريجا، كأشار العبلمة الطناحي أنو غير معركؼ  (ِْ) 

 معركؼ قائمو.
 .ُٗٔ/ِاب في النظرية النحكية العربية: جأصكؿ تحميؿ الخط (ّْ) 
انظر: شرح ديكاف الحماسة ألبي تماـ لمخطيب التبريزم، كتب حكاشيو غريد الشيخ،  (ْْ) 

ق، ُُِْ، ُككضع فيارسو العامة: أحمد شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
 .َِٕ/ِ، كانظر الكتاب لسيبكيو:ّٔٓ/ ُـ، جَََِ

الشكاىد كتمخيص الفكائد البف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ: د. عباس مصطفى تخميص ( ْٓ) 
 .ِٔٗـ، ص:  ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ، ُالصالحي، دار الكتاب العربي، ط

شرح الشكاىد الشعرية في أمات الكتب النحكية: محمد بف محمد حسف شيرَّاب، مؤسسة ( ْٔ) 
 .َِٔ/ُـ، ج ََِٕ -ىػ ُِْٕ، ُلبناف،ط -الرسالة، بيركت 

كىدبة بف الخشـر العذرم  الطمحاف القيني يأبىناؾ خبلؼ في نسبة ىذا البيت ما بيف ( ْٕ) 
، انظر: شعر ىدبة  كما ذكر د. الطناحي، لكف د. يحيى الجبكرم نسبو إلى ىدبة ابف الخشـر

 . ٖٗـ، ص.ُٖٔٗ، ِبف الخشـر العذرم، د. يحي الجبكرم، دار القمـ، الككيت، ط
ذبياني، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ، القاىرة، ديكاف النابغة ال( ْٖ) 
 .ُْـ، صُٕٕٗ،ِط
تشكيؿ الخطاب الشعرم دراسات في الشعر الجاىمي د. مكسى ربابعة، دار جرير لمنشر  (ْٗ) 

 .ُْـ ، ص:َُُِىػ، ُِّْ، ُكالتكزيع، ط
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 ثبت بالمصادر والمراجع والدوريات العربية
 مصدر الدراسة:

سىني العمكم،  - أمالي ابف الشجرم: ىبة ا بف عمي بف محمد بف حمزة الحى
، ُط مكتبة الخانجي، القاىرة، تحقيؽ: الدكتكر محمكد محمد الطناحي،

 ـ.ُُٗٗ -ىػ  ُُّْ
 المصادر والمراجع:

آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر،د. محمكد أحمد نحمة، دار المعرفة  -
 ـ. ََِِالجامعية، 

يجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية، د. عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استرات -
 ـ.ََِْ، ُدار أكيا لمطباعة كالنشر، طرابمس، ط

أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية"تأسيس نحك النص"  -
 ـ.ََُِ، ُط تكنس، المؤسسة العربية لمتكزيع، د.محمد الشاكش،

التركيب كالداللة دراسة نحكية تداكلية، د. خالد ميبلد، اإلنشاء في العربية بيف  -
 ـ.ََُِ، ُتكنس، ط المؤسسة العربية لمتكزيع،

إنشاء النفي كشركطو النحكية كالداللية، د. شكرم المبخكت، مركز النشر  -
 ـ.ََِٔالجامعي، كمية اآلداب، جامعة منكبة 

طمكبة في المؤكؿ، التأكيؿ الداللي التداكلي لمممفكظات كأنكاع الكفايات الم -
التداكليات عمـ استعماؿ المغة، تنسيؽ كتقديـ د.  إدريس سرحاف، ضمف كتاب:

 ـ.َُِْحافظ إسماعيمي عمكم، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، 
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التبياف في إعراب القرآف: أبك البقاء عبد ا بف الحسيف بف عبد ا العكبرم،  -
 سى البابي الحمبي، د.ت.تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، مطبعة عي

التداكلية عند العمماء العرب دراسة تداكلية لؤلفعاؿ الكبلمية في التراث المساني  -
 ـ.ََِٓ، ُد. مسعكد صحراكم، دار الطميعة، بيركت، ط العربي،

  .ـُْٖٗتكنس  التحرير كالتنكير البف عاشكر، الدار التكنسية لمنشر، -
اـ األنصارم، تحقيؽ: د. عباس تخميص الشكاىد كتمخيص الفكائد البف ىش -

 ـ. ُٖٔٗىػ  َُْٔ، ُمصطفى الصالحي، دار الكتاب العربي، ط
التداكلية مف أكستف إلى غكفماف: فيميب ببلنشيو، ترجمة د. صابر الحباشة،  -

 ـ.ََِٕ، ُدار الحكار لمنشر، سكريا، ط
تشكيؿ الخطاب الشعرم دراسات في الشعر الجاىمي د. مكسى ربابعة، دار  -

 ـ.َُُِق: ُِّْ،ُلمنشر كالتكزيع، طجرير 
تعديؿ القكة اإلنجازية دراسة في التحميؿ التداكلي لمخطاب د. محمد العبد،  -

بحث ضمف كتاب التداكليات عمـ استعماؿ المغة، تنسيؽ كتقديـ د. حافظ 
 ـ.َُِْ، ِإسماعيمي عمكم، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، ط

قيس( شرح كتعميؽ د. محمد حسيف، مكتبة ديكاف األعشى الكبير) ميمكف بف  -
 ـ.َُٓٗاآلداب، القاىرة، د:ط، 

ديكاف جرير بشرح محمد بف حبيب، تحقيؽ د. نعماف محمد أميف طو، دار  -
 ، د: ت.ّالمعارؼ، القاىرة، ط

 ديكاف مجنكف ليمى، جمع كتحقيؽ عبد الستار أحمد فراج، مكتبة مصر، د:ت. -
ب التبريزم، كتب حكاشيو غريد الشيخ، شرح ديكاف الحماسة ألبي تماـ لمخطي -

ككضع فيارسو العامة: أحمد شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 
 ـ.َََِق، ُُِْ، ُط
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شرح ديكاف المتنبي لمعكبرم، تحقيؽ، مصطفى السقا، إبراىيـ اإلبيارم، عبد   -
 بيركت.د:ت. –الحفيظ شمبي: دار المعرفة 

ت الكتب النحكية: محمد بف محمد حسف شيرَّاب، شرح الشكاىد الشعرية في أما -
 ـ. ََِٕ ،ىػ ُِْٕ، ُط لبناف، ،مؤسسة الرسالة، بيركت

شعر زىير بف أبي سممى: صنعو األعمـ الشنتمرم، تحقيؽ، فخر الديف قباكة،  -
 ـ.َُٖٗ، ّدار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، ط

بازِّم، دار كنكز صناعة الخطاب )األنساؽ العميقة لمتأكيمية العربية( د. محمد  -
 .َُِٓق: ُّْٔ، ُالمعرفة، عماف، ط

عندما نتكاصؿ نغير مقاربة تداكلية آلليات التكاصؿ كالحجاج، د. عبد السبلـ  -
 ـ.ََِٔعشير، أفريقيا الشرؽ، 

 ،الفائؽ في غريب الحديث كاألثر لمزمخشرم، تحقيؽ :عمي محمد البجاكم -
 .د:ت.ِط لبناف، –محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعرفة 

القامكس المكسكعي لمتداكلية، جاؾ مكشمر، آف ريبكؿ، ترجمة مجمكعة مف  -
الباحثيف بإشراؼ د.عز الديف المجدكب، المركز الكطني لمترجمة، تكنس، 

 ـ ََُِ
الكتاب لسيبكيو، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة،  -

 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ّط
 –امض التنزيؿ لمزمخشرم، دار الكتاب العربي الكشاؼ عف حقائؽ غك  -

 ق.َُْٕ، ّبيركت، ط
المساف كالميزاف أك التككثر العقمي د. طو عبد الرحمف، المركز الثقافي  -

 ـ.ُٖٗٗ، ُالعربي، بيركت، ط



 4243)يناير(  3، ع35مج         لغويات والثقافات المقارنة(ال )         كلية اآلداب جامعة الفيوم   مجلة

 

 .زينالسالم  دبعأيمن فتحي ( د. التركيب النحوي وتعديل القوة اإلنجازيت في األمالي الشجريت)

ّْٗ 

                                                                                                                

مجمع األمثاؿ لمميداني، تدقيؽ: أحمد عمي حسف، كطارؽ األشيب، مكتبة  -
 ـ.َُُِىػ ، ُّّْ، ُاآلداب، القاىرة، ط

المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز البف عطية األندلسي، تحقيؽ: عبد  -
 ق .ُِِْ، ُبيركت، ط –السبلـ عبد الشافي محمدػ دار الكتب العممية 

د أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالـ الكتب،  معجـ المغة العربية المعاصرة: -
 ـ . ََِٖ -ىػ  ُِْٗ، ُط

نجز األشياء بالكبلـ ( أكستيف، ترجمة عبد نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة )كيؼ ن -
 ـ.ُُٗٗالقادر قنيني، دار أفريقيا الشرؽ، ط

الكظائؼ التداكلية في المغة العربية د. أحمد المتككؿ، دار الثقافة، المغرب،  -
 .ـُٖٓٗ، ُط

الكظائؼ التداكلية كاستراتيجيات التكاصؿ المغكم في نظرية النحك الكظيفي،  -
 ـ.َُِْ، ُالكتب الحديث، إربد ، األردف، طد. يكسؼ تعزاكم، عالـ 

 الدوريات المحكمة:
األمر عند األصكلييف في ضكء التداكلية، د.محمد مسعكد عمي، بحث منشكر  -

 ـ.َُِّ، سنة َٕبمجمة كمية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، عدد 
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Abstract 

This work deals with an important aspect of the 

grammatical structure, which is the reproductive aspect. It 

aims to monitor the use of language in an unreflective way 

from the point of view of the son of the grammatical tree, 

by talking about the use of news, intelligence, command, 

resolution, and call, and to try to link these uses with 

modern interactivity. It also aims to show the role of the 

linguistic context and its evaluators in determining what is 

meant in light of the relationship between the speaker. Her 

goal is to conclude with the most important results that he 

has reached. These themes are for experimentation: First 

axis: In terms of the structure of news and the modification 

of the Propenal Force, the second is: question composition 

and positive force adjustment; and third: composition, 

adjustment of achievement force, and the fourth : the 

structure of the structure and the adjustment of the 

propane, and finally the fifth axis: The research was based 

on the analytical descriptive method, and the research 

concluded that Ibn al-Shjri treated the structures in a 

deliberative manner that went beyond the literal meaning of 

the five structures studied to the achievement of the 

denominator, which is proven by its various circumstances. 
Key Words: Syntax- Modification- Achievement- Ibn Al-Shajri. 


