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 اإلفصاحيات في المنجز اللساني العربي الحديث
- نقد وتوجيه-

 ليلى كـــادة. د

 قسـم اآلداب واللية العربية 

 جـامعة بسكـــرة 

 

 :امللّخص

 يتتبعه ليويا تعبريا ابوصفه ،احلديث العربي اللساني املنجز يف اإلفصاحيات عن احلديث إىل  املقال هذا يهدف
 عرفوا ماوإّن عرفوه، همأّنب يوحي أن سبيله ما القدامى تأليف طيات بني ليس حديث مصطلح فهو اللية، عامل

 الليوية الدراسات على احملدثني العرب اللسانيني الطالع كان وقد فيها، غوص وال غور ال سطحية معرفة موضوعه
 .قبل أسالفهم يألفه كان مما أعمق حنو على التعبريية طاقاته ورصد ،العربي ناللسا دراسة يف األكرب األثر اليربية

 

Abstract: 

The objective behind the present article is to speak about affective language in 

modern Arabic linguistics. It is a modern Word, not realized by the ancestor 

scientists. But they had a superficial view of its subject. 

 Its  great impact in the Arabic language and  its  control of its expressive energy 

with a profound way arose when the modern Arab linguists were informed about 

Western linguistic studies. 

 

هم عرفوه بوصفه أّنتعد اإلفصاحيات مصطلحا حديثا، ليس بني طيات تآليف القدامى ما سبيله أن يوحي ب
ما عرفوا موضوعه معرفة سطحية ال غور وال غوص فيها؛ إذ أدركوا القيمة االنفعالية يف مصطلحا قائما بذاته، وإّن

 .بعض الرتاكيب العربية، كالتعجب والندبة

الع العرب احملدثني على الدراسات اللسانية اليربية األثر األكرب يف دراسة اللسان العربي وقد كان الط 
ورصد طاقاته التعبريية، فبدأ االهتمام على التدريج باجلانب االنفعالي، وخصت تراكيبه بالدراسة على حنو أعمق مما 

دثني بابا قائما بذاته يف منظومتهم كان يألفه أسالفهم من قبل، فكانت اإلفصاحيات عند الدارسني العرب احمل
 . الفكرية، وقد اختلفت رؤاهم حول موضوعه، كما تباينت تصوراتهم حول ما يدور يف فلكه من تراكيب وأساليب
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وحرّي بالبيان أّن مصطلح اإلفصاح ال يساق يف أغلب الدراسات إال مركبا على سبيل التابعية التوصيفية، 
و اإلنشاء اإلفصاحي، أو األسلوب اإلفصاحي، أو اجلملة اإلفصاحية، فماذا يعين الرتكيب اإلفصاحي، أ: فيقال

 مصطلح الرتكيب اإلفصاحي يف الدرس الليوي احلديث؟ ومب يتقوم وجوده؟

وظيفة اللية اإلنسانية التقتصر فقط على إمداد الفرد باألفكار واملعلومات، وإمنا تعمل أيضا على  أّنال غرو 
، إذ يتوسل بها إىل التنفيس عما يتختلج النفس البشرية من ضروب األحاسيس واملشاعر، (1)إثارة االنفعاالت
 .  شراك اآلخرين يف احلاالت الشعورية ذاتهاويتجاوز بها إىل إ

من هنا كانت اللية اإلفصاحية االنفعالية تعبريا عن النفس اإلنسانية مبا يعتورها من حاالت الرضى والسرور 
واليضب والنفور واالستحسان واالمشئزاز والدهشة واالستيراب وغري ذلك من ضروب املشاعر واالنفعاالت اليت 

 .اللية يف مسارات تطورها وحياتهاينعكس أثرها على 

فتحت وطأة االنفعال يتفوه املرء بكلمات مدرجها لية الوجدان؛ فالصرخات غري اإلرادية الناشئة عن أمل 
ي لفي إّن: معادلة جلملة( OH: )قاس مفاجئ أو فرح غامر مباغت تكافئ دالليا نظائرها يف لية املنطق، فقولك مثال

أرثي هلذا )مجلة ذات قيمة انفعالية جلية؛ إذا صييت يف لية املنطق اجلدلية صارت  ! آه املسكني: وقولك ،(2)أمل شديد
تنفجر تلقائيا من النفس "بني لية املنطق ولية االنفعال؛ فاللية االنفعالية  -طبعا–، مع الفارق اجلوهري (3)(املسكني

ية الكالم ، وتكون خاضعة ملنطق االنفعال والدفق الشعوري عند املتكلم، وتراها يف ل(4)"حتت تأثري انفعال شديد
تقطع أجزاء متتابعة تتناسب يف العدد والشدة مع االنطباعات اليت حيملها املتكلم نفسه، أو مع احلاجات اليت حتمله 

 .(5)على التأثري يف السامع، أما اللية املنطقية، فأميل ما تكون إىل الرتتيب والتماسك والرتابط املنطقي

قوامها التعبري بواسطة اللية عن انفعاالت املتكلم ومشاعره وحاالته  -ذه املفارقةتبعا هل–فاإلفصاحيات 
–فليس اإلفصاح . النفسية بنربة انفعالية تعني على توضيح القصد ودفع التعمية اليت ينجر عنها اغتماض اليرض

ال تعين هذا األخري إال "لعواطف ما هو تعبري ليوي عنه يتتبعه عامل اللية؛ فاانفعاال يتقصاه عامل النفس، وإّن -إذن
 . (6)"عندما يعّبر عنها بوسائل ليوية

                                                        

، سلسلة عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، الحصيلةّاللغويةّوأهميتهاّومصادرهاّووسائلّتنميتهاأمحد حممد املعتوق، : ينظر( 1)
 .46، ص 1336

 .53-54، ص 1332، 2، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، طعلمّاللغةّمقدمةّللقارئّالعربيالسعران،  حممود: ينظر( 2)

 .113-114، ص (د، ن)مد القصاص، ، ترمجة عبد احلميد الدواخلي وحماللغةفندريس، . ج:ينظر( 3)

 .133فندريس، اللغة، ص : ينظر( 4)

 .133-134نفسه، ص ( 5)

 .115نفسه، ص ( 6)
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اجلانب االنفعالي من اللية مل يدرسه الباحثون على اختالف مشاربهم إال مع بداية القرن  أّنواحلقيقة 
تأثريي يف اللية، حتددت معاملها من خالل جهود ، حيث صار موضوع حبوث أسلوبية تتقصى اجلانب ال(1)العشرين

 .(2)رائد الدراسات األسلوبية يف مدرسة جنيف السويسرية  Belly "بالي"

يون العرب، فاشتدت به عنايتهم، وصار مناط اهتمامهم، وقد كان من آثار هذا الدرس أن التفت إليه الليو
إىل إضافة قسم  -لدى بعض املعاصرين–فاعتمد أساسا يف تقسيم اجلملة العربية يف إطارها البالغي؛ حيث أفضى

ينهض بديال عن اإلنشاء غري الطليب الذي كاد يهمله البالغيون القدامى  ،(3)آخر مستقل يدعى اجلملة اإلفصاحية
اإلفصاح الذاتي عما جتيش به النفس البشرية من ضروب : ومن حذا حذوهم من احملدثني، ومؤدى هذا املصطلح هو

، حيسن بعده يف الكتابة أن نضع عالمة Language Affectiveاالنفعاالت، وهو شبيه مبا يسمى يف اللية اإلجنليزية 
افرتق : شتان زيد وعمرو، وقولك: القيمة االنفعالية تستبني بوضوح من خالله، ففرق بني قولك أّن؛ ذلك (!)التأثر 

وبني ( أّوه)زيد وعمرو، فال تصلح الثانية لتفسري األوىل؛ إذ ال تساويها يف املعنى، ونظري ذلك وجه التخالف بني 
 (4)فقولك األول حيمل الناس على جندتك بينما حيملهم القول الثاني على سؤالك مم تتوجع؟، (أتوجع)

إما باإلفراد، وإما : واملدقق يف اإلفصاحيات جيدها تعرب عن القيمة االنفعالية على وجه العموم بصورتني
ها تعرب على ، فاألوىل أن تشرب ألفاظ معينة من اللية قيمة انفعالية، كاخلوالف يف اللية العربية، فإّن(5)بالرتكيب

Exclamationانفرادها عن طبيعة االنفعال والتأثر، وهي قريبة الشبه مبا يسمونه يف اإلجنليزية 
انية مدارها ، والث(6)

الرتكيب أو األسلوب، كالتعجب، واملدح والذم، والندبة وحنوها مما يعرب به عن خمتلف ضروب االنفعاالت 
 .واألحاسيس

مصطلح اإلفصاح حديث النشأة يف الدراسات النحوية والبالغية؛ فال قبل للنحويني  أّنوحري بنا أن نشري إىل 
قه إىل الدرس الليوي العربي متام حسان؛ فرتدد صداه يف مؤلفاته يف أزيد ل من ساوال البالغيني بلفظه من قبل، فأّو

 .من موضع وأكثر من مرجع، ثم ذاع صيته من بعد بني شتى الدارسني العرب

 : اإلفصاحيات عند متام حسان-

. ليةيعد متام حسان حبق أول الباحثني العرب استعماال ملصطلح اإلفصاح، وإدراكا لوظيفته التأثرية االنفعا
وقد صدر يف ذلك كله عن التأثر باملناهج اللسانية اليربية اليت أضحت أرعى ما تكون للقيم االنفعالية من اخلطاب، 

استخدام اللية بقصد التأثري يف البيئة : فهو تبعا لذلك حيصر وظيفة اللية يف التعامل واإلفصاح، ومؤدى التعامل

                                                        

 .114نفسه، ص : ينظر( 1)

 .46م، ص 1377-هـ1437تونس،-الدار العربية للكتاب، ليبيااألسلوبيةّواألسلوب،ّّعبد السالم املسدي،:ينظر( 2)

 .123م، ص1331-هـ1311 ،4عامل الكتب، القاهرة، ط اللغةّالعربيةّمعناهاّومبناها،متام حسان، : ينظر( 3)

 .116-114-11املرجع نفسه، ص : ينظر( 4)

 .116فندريس، اللغة، ص : ينظر( 5)

 .114، ص اللغةّالعربية،ّمعناهاّومبناهاّمتام حسان،: ينظر( 6)
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استعمال اللية بقصد التعبري عن موقف نفسي ذاتي دومنا : فاد اإلفصاحالطبيعية أو االجتماعية احمليطة بالفرد، وم
 .(1)التأثري يف البيئة، وال يتحتم يف هذه احلالة أن يكون عنصر اإلمساع مقصودا

وترتب على هذه األولوية  .(2)العلى املعنى املنطوق أو: وهكذا بدأ الرتكيز على املعنى الداللي للجملة؛ أي
آثر هذا الباحث أن يطلق مصطلح الرتكيب اإلفصاحي على ما كان يعرف عند القدامى باإلنشاء غري الطليب،  أن

ة غري الطلبية أساليب إفصاحية تستقل خبصوصياتها، وتنفرد بعالماتها معظم األساليب اإلنشائي أّنووجهه يف ذلك 
فأغلب وسائل التعبري اإلفصاحي جيري ضمن قسم اخلوالف، وهو . سواء من حيث الصيية أم الرتتيب أم الوظيفة

ها أّن، مثلما تساق أكثر تراكيبه يف أحايني غالبة على تراتيب حمفوظة ك(3)قسم مستقل بذاته من أقسام الكلم العربي
تعابري مسكوكة جتري هجرى األمثال، تستخدم للتنفيس عما يف النفوس من دفقات الشعور من حب وسرور، أو 

 .(4)بيض ونفور

طليب، وشرطي، : (5)من خالل هذا املنظور يسوق متام حسان اجلملة اإلنشائية وفق تقسيم ذي أركان ثالثة
 :(6)اآلتيةحتت كل قسم منها تفريعات على حنو ما تظهره اخلطاطة . وإفصاحي

 

 
 

متام حسان حيدد مدار اجلملة اإلفصاحية مبوضوعات  أّنوسبيل هذه اخلطاطة أن تظهر على جهة اخلصوص 
أمساء )، والصوت (أمساء األفعال)، والتعجب، واملدح والذم، واإلخالة (صيغ العقود)القسم، وااللتزام : ستة هي

 (.األصوات

                                                        

 .464، ص اللغةّالعربيةّمعناهاّومبناها: ينظر( 1)

 .124، ص2221-هـ1321عامل الكتب القاهرة، اللغةّبينّالمعياريةّوالوصفية،متام حسان، : ينظر( 2)

 .251م، ص 1377-هـ1437، مكتبة اخلاجني، القاهرة، شكلّوالوظيفةأقسامّالكالمّالعربيّبينّالّفاضل مصطفى الساقي،: ينظر( 3)

م، ص 2222، 1عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، ط الخالصةّالنحوية،ّمتام حسان،: ، وينظر115-113ص  معناهاّومبناها،اللغةّالعربيةّ: ينظر( 4)
131. 

 .الشرطية، وجعلها مستقلة عن اخلرب واإلنشاء باخراج اجلملة( 147خالصته النحوية، ص )وقد عدل تقسيمه يف ( 5)

 .233ص  اللغةّالعربيةّومعناهاّومبناها،: ينظر( 6)
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 : يف ميزان النقد تقسيم متام حسان-
من املآخذ، إذ تقوم بصدده طائفة  -على أهميته–إّن حتديد موضوعات اجلملة اإلفصاحية بهذه الكيفية ال خيلو

من املالحظات من شأنها أن حتصره يف مساحة أضيق مما هي عليه بإخراج ما ليس منه، وإدخال ما هو من صميم 
 :موضوعاته، وإمجاهلا فيما يلي

يتضح اضطراب متام حسان يف مسلكه هذا من خالل إعراضه يف اخلطاطة السابقة عن إحلاق : ىلاملالحظة األو
بعض الرتاكيب بها كالندبة، واالستياثة من النداء، وقد نص على حلوقها باألسلوب اإلفصاحي على املستوى 

إلنشائي التأثري فهي مجيعا تستعمل يف األسلوب اإلفصاحي ا": النحوي يف موضع متقدم من مؤلفه حيث قال
وتلك هي اإلخالة والصوت والتعجب واملدح والذم، ورمبا أحلقنا  Affective Languageاالنفعالي الذي يسمونه 

  .(1) "به على املستوى النحوي ال الصريف أساليب أخرى كالندبة واالستياثة من النداء

ولرمبا كان من املستحسن ": يب أخرى كالتحذير واإلغراء، حيث قاله يضم يف موضع آخر أسالأّنواليريب 
أن يضم إىل هذه األساليب اإلفصاحية الندبة واالستياثة والتحذير واإلغراء، ولكن ضم هذه األساليب إىل ما ذكرنا 

املذكور لكن على هذه األساليب األخرية ال يعرب عنها باخلوالف فلها مثل اإلفصاح  ّنال يتم على املستوى الصريف أل
  .(2) "مستوى النحو ال مستوى الصرف

 أّنفعجيب إغفاله هذه الرتاكيب النحوية املتقدمة، وهو يف سبيل تقصي تفريعات اجلملة اإلفصاحية، والسيما 
حث كان األوىل جتنبها فما هذه إال عثرة من عثرات البا ! اجلملة ينظر إليها من خالل املستوى النحوي ال الصريف

 .حرصا على انسجام املوضوع واتساقه

مجيع املوضوعات اليت ساقها الباحث يف سبيل حتديد مدار اجلملة اإلفصاحية كان األوىل أن  :املالحظة الثانية
قسام قبيال من األ أّن تنعقد على أساس منضبط من العالقة الرتكيبية اليت تقوى على أداء اليرض وبيان القصد، إاّل

ا الفتقاده عنصر ا الفتقاره إىل العالقات الرتكيبية السياقية، وإّماملعروضة ها هنا ال ينهض على هذا األساس البتة، إّم
 :اإلفادة، وتفصيل ذلك فيما يلي

 : خالفة الصوت. 1
بت ها صيغ ال عاملة وال معمولة أشرأّنليس يف طوقها أن تقوم على أساس من الرتكيب اجلملي، فقصاراها 

معنى اإلفصاح على املستوى الصريف ال النحوي؛ لذلك ال تقوى أن تشكل مجال إفصاحية؛ وإمنا منتهاها أن تشكل 
املفردات وترتيب عناصر : تلتبس مبعنى االنفعالية من جهيت -وقد تقدم–صييا إفصاحية، فاللية االنفعالية 

به من اجلهة األوىل ال الثانية، فال يكون دقيقا وال حصيفا إجراؤها يف نطاق  وخوالف األصوات تلتبس ،(3)الرتكيب

                                                        

 .13-11املرجع السابق، ص ( 1)

 .117املرجع نفسه، ص ( 2)

 .116اللغة، ص : ينظر( 3)
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أو لدعاء . هال لزجر اخليل عن البطء، أو دعاء ما ال يعقل كـ: ونظريها ما وضع لزجر ما ال يعقل كـ. اجلمل
ونظريها . بطاق حلكاية صوت الضر: غاق، أو حكاية اصطكاك األجرام كـ: الفرس، أو حكاية صوت احليوان كـ

 (1).قاش ماش حكاية لصوت القماش: أيضا بعض اخلوالف الصوتية املركبة تركيبا مزجيا كـ

 :أسلوب االلتزام. 2
وهي معدودة . (2)ويراد به صيغ العقود اجلارية يف اإلجارات واألنكحة وحنوها كبعتكه، واشرتيته، وزوجتكها 

عند القدامى ضمن أساليب اإلنشاء غري الطليب خلروجها عن احتمال التصديق أو التكذيب من جهة، وفقدانها 
ها أّنفقصاراها . إجراءها هذا اجملرى فيه عدول عن الصواب ومفارقة له أّنالداللة على الطلب من جهة أخرى، إال 

فاألجدى احلفاظ على خربيتها حني دراستها درسا فاحصا؛  ،(3)ريق اجملاز ال غريصيغ خربية منقولة إىل اإلنشاء من ط
اإلنشائية ال تالبس صييها على سبيل احلقيقة، وإمنا تالبسها باعتبار ما سيكون من خالل استحضار ما حييط  ّنأل

فليس بعد هذا ما يدعو إىل عدها أسلوبا . ن ظروف وأحوال على سبيل التجوز يف القول والعبارةبالسياق الليوي م
فمن الشطط . إفصاحيا تأثريا، السيما إذا ُعلم خفاء العنصر االنفعالي بها؛ إذ العقود بعامة من إمالءات العقول

هذه الصيغ من حيز اجلملة  فإخراج. محلها كرها على ما خيتلج يف الصدور من ضروب األحاسيس والشعور
 .اإلفصاحية أحرى بااللتزام من إمضاء مفردات أسلوب االلتزام ضمن هذا الباب

 : أسلوب القسم. 3
محل هذا القسم األسلوبي على حممل اإلنشاء غري الطليب حممل قويم ال شية فيه مبين على أساس سليم، أمجع 

إشرابه القيمة االنفعالية ال يقبل  أّنقه إىل باب اجلملة فيه نظر، كما سو أّنبيد . الدارسون على األخذ به قدميا وحديثا
وال ميكن على أية حال  ،(4)دات اخلرب واإلنشاءدا من مؤّكالقسم ال يعدو أن يكون مؤّك أّنإال على حذر؛ ذلك 

تمحل يف التقدير، والعسف يف التأويل؛ مما من شأنه أن إنزاله منزلة اجلملة اليت هي حباجة إىل جواب إال على سبيل ال
حممدا لرسول، مجلة واحدة ال تقطع  واهلل إّن: فقولك مثال. خيرجه من طبيعته اإلنشائية إىل طبيعة خربية هو منها براء

ل حممد رسول، وما دخل عليها ال يزيد عن كونه عناصر توكيد ال تستق: قطعتني، وال تفرتق إىل شقني، أصلها
القسم ضرب من اخلرب  أّناعلم ": القسم حني قالوقد سبق ابن جين إىل درك معنى التوكيد الذي جيتلبه  .(5)بذاتها

ك تضيف ّنوإمنا جتيء بهذه احلروف؛ أل": ، وسبقه إليه اخلليل بن أمحد حينما قال(6) "يذكر ليؤكد به خرب آخر

                                                        

 .5/121 همعّالهوامع،: ينظر( 1)

 .57، ص نالبيانّفيّروائعّالقرآ: ينظر( 2)

 .211ص  الجملةّبينّالنحوّوالمعاني، حممد الطاهر احلمصي،: ينظر( 3)

 .7، ص علمّالمعاني: ينظر( 4)

، منشورات 2221أبريل  23-24، أعمال ندوة تيسري النحو املنعقدة من المنهجّالوظيفيّالعربيّالجديدّلتجديدّالنحوّالعربيعبد اجلبار توامة، : ينظر( 5)
 .211-217م، ص 2221اجمللس األعلى للغة العربية، اجلزائر، 

 .231، ص اللمع( 6)
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أما . (1)"يدالفعل جييء مضمرا يف هذا الباب واحللف توك أّنحلفك إىل احمللوف به كما تضيف مررت به بالباء، إال 
أقسم، فمسلك يف غاية الفساد، ال : املضي إىل تقدير فعل مضمر عامل ال جيوز إظهاره يف بعض األحيان مفسر بـ

فال . يدعو إليه إال حماولة طرد أحكام النحاة الشكلية يف مجيع منطوقات اللية العربية حتى ولو كانت تتأباها وظيفيا
مستقال عن غريه بال تعلق بالفعل، ومثل  -وعليه أغلب صور القسم–قيام اجلار واجملرور مثال  يستقيم لدى هؤالء

 .!هذا السلوك مناف متاما ملنطق اللية، وقد ال يتنافى مع لية املنطق، وشّتان ما بني املعنيني

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس يتضح على جهة القطع مدى امتصاص أسلوب القسم للمعاني 
نفعالية، وإْنبائه عن وظيفة اإلفصاح، وإاّل لتأتى إشراب هذه القيمة لكل عنصر توكيدي مهما كان شكله كنوني اال

التوكيد، وإّن، والم االبتداء، والـالم املزحلقة، واملفعول املطلق، والتوكيد بالتكرار أو بالقصر أو ببعض األلفاظ 
 .كالنفس والعني وحنوهما

فليس جبملة؛ . اجلملة واإلفصاح عليه: باب اجلملة اإلفصاحية لعدم انطباق معنيي فاألوىل إخراج القسم من
واهلل أو بـاهلل أو تاهلل وتسكت، بل ال مناص من أن ُتردف العبارة جبملة : ه ال يستقل مبعناه، فليس لك أن تقولّنأل

تام ُيجاء به يف سبيل توكيد اخلرب، وهو  فهو ال يعدو أن يكون مركبا غري. إسنادية َتِتمًَّة للحديث، واستكماال لليرض
جارها وهجرورها  أّنيف هذا جيري هجرى الصيغ املسكوكة اليت ال داعي إىل التمحل يف توجيهها اإلعرابي على 

 .أقسم: متعلقان بفعل تقديره

صاره فال وجه إذن إلدراج أسلوب القسم ضمن ُأطر اجلملة اإلفصاحية، فإخراجه أحّق من إدراجه؛ نظرا القت
 . على تقصي أشكال خمصوصة من الرتكيب، ال الرتاكيب كلها كيفما كان وجهها

ها أّنفحسبها . اليت حتتل موقع الصدارة من عنوان البحث أدل على القصد، وأدعى إىل احلصر( بناء)فلفظة 
ها على بعض خالفا تقصر الرتكيب املدروس على التام منه ال غري؛ إذ اجلملة تقوم على عالقات تراكمية، يبنى بعض

 .للمركبات غري التامة القائمة على جتاورية عناصرها بامتدادها خطيا ال غري

استلحاق بعض األساليب النحوية كالندبة، واالستياثة، والتحذير، واإلغراء باجلملة  :املالحظة الثالثة
 :اإلفصاحية استلحاق فيه نظر؛ فمنه ما يقبل، ومنه ما يّرد، وهذا بيانه

 :وب الندبةأسل. 1
أسلوب إفصاحي خالص حقيق بالباحثني إحلاقه برتاكيب اجلملة اإلفصاحية االنفعالية، وينهض على أساس  

ه ليس منه إال يف الصورة الظاهرة، وال غرابة يف األمر تبعا ملبدأ أّنعالقة غري إسنادية شأنه يف ذلك شأن النداء، إال 
 .تعدد املعنى الوظيفي للمبنى الواحد

                                                        

 .4/337، الكتاب( 1)
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كيب الواحد ختتلف معانيه باختالف سياقاته االجتماعية من ظروف وأحوال حتيط بعملية التواصل فالرت
فاألوىل أال ينخدع الباحثون بالشراكة الشكلية القائمة على أساس من التناظر يف املباني املفردة أو املركبة، . الليوي

 .ض الرتاكيب إىل بعضوأن يلتفتوا إىل الشراكة الوظيفية، فيجعلوها أساسا يف نسبة بع

 :أسلوب االستياثة. 1
، وما (1) "واالستياثة نداء املستييث املستياث": االستياثة بقوله( هـ511ت )حد جالل الدين السيوطي  

ذا فكيف يصح يف األذهان بعد ه. الدعاء يف حقيقته إال طلب ذو هجرى تصاعدي، وما السني والتاء إال دليل عليه
فالوظيفة الطلبية هي اليت تالبسه يف  !إخراجه من حيز اجلملة الطلبية وإدراجه ضمن أساليب اجلملة اإلفصاحية؟

املقام األول وعلى حنو أوضح ال غبار عليه، أما الوظيفة اإلفصاحية اليت ترتد إىل انفعاالت املستييث أو هيجانه جراء 
 املنزلة األوىل، وهي تلبس به من جهة تقاطع هذه الوظيفة مع مجيع أشكال اخلوف والفزع، فتأتي يف املقام الثاني ال يف

ال تكاد توجد مجلة، مهما كان حظها من االبتذال، ": اخلطاب، ولكن بدرجات متفاوتة يقول فاندريس يف شأن ذلك
قة بني شخصني ي أعرب بكل بساطة عن عالأّنبدا علي ( بيري يضرب بول: )فإذا قلت. ال ختالطها عناصر انفعالية

مثل هذه  أّنولكن الواقع . وهذا على األقل ما يزودني به التحليل املنطقي املزعوم. جيمع بينهما حدث الضرب
 .(2) "اجلملة ال ميكن مطلقا أن تكون عبارة منطقية عن عالقة ما؛ إذ إني أضيف إليها دائما ألوانا انفعالية

له أال يدع هجاال إلخراج أسلوب االستياثة من سياقات اجلملة الطلبية مع ما خيتزنه إذا كان األمر كذلك؛ فسبي
 .من قيمة انفعالية مصاحبة ال أصلية

 : أسلوب التحذير. 3
 اللَِّه َناَقَة﴿: ، حنو قوله تعاىل(3) "أو ما جرى هجراه( إيا)إلزام املخاطب االحرتاز من مكروه بـ "وهو 

وليس خبفي اكتناز هذا األسلوب بالداللة الطلبية، وما يرتاءى . استيناء بذكر احملذر منه عن ذكر احملذر (4)﴾ُسْقَياَهاَو
فيها من عنصر انفعالي فيتموضع يف املقام الثاني، وال مسوغ إلفراده بالعناية ومحل الرتكيب الليوي عليه، فشأنه يف 

 .أسلوب االستياثةذلك كشأن 

 : أسلوب اإلغراء. 4
 :(6) ، كقول الشاعر العربي(5) "إلزام املخاطب العكوف على ما حيمد عليه"وهو 

                                                        

 .4/71مهع اهلوامع، ( 1)

 .113اللغة، ص ( 2)

 .4/23مهع اهلوامع، ( 3)

 .14 اآلية: الشمسسورة ( 4)

 .4/27مهع اهلوامع، ( 5)

 .23، ص (د، ت)خليل إبراهيم العطية وعبد اهلل اجلبوري، بغداد، : ديوان مسكني الدرامي، حتقيق( 6)
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 َكَساٍع ِإَلى اهَلْيَجا ِبَيْيِر ِساَلح***َخا َلُهَأَخاَك َأَخاَك ِإنَّ َمْن اَل َأ

 

ى هذا التعريف االنبناء على الداللة الطلبية واإلنباء بها، وهو يف ذلك نظري أسلوب التحذير جيري ومؤّد
 .هجراه، ويساق مساقه، ويأخذ حكمه، وقد أغنى القول عن إعادته

رتاكيب اجلملة اإلفصاحية جبامع من الوظيفة االنفعالية، الندبة حقيق استلحاقها ب أّنحتقيق القول فيما سبق 
على خالف األساليب األخرى اليت ال يدعو إىل استلحاقها بها داع وظيفي قوي يطيى على القول لينحرف به عن 

 ،(1) (اخلالصة النحوية)ولعل هذا ما حدا بتمام حسان أن ييري من خطاطته تلك بعض الشيء يف كتابه . هجراه
 .ويعدهلا بعض التعديل بإدخال الندبة وإخراج أساليب االستياثة، والتحذير، واإلغراء من مدار اإلنشاء اإلفصاحي

ال يقر مصطلح الرتكيب اإلفصاحي عنده على  متام حسان أّنفمن الواضح جدا بعد هذه املالحظات النقدية 
مدار واحد تسبح يف فلكه موضوعات حمددة، فهو ال يلبث أن ييري رأيه من كتاب إىل آخر، وهو موقف سليم من 
الوجهة املنهجية ينشأ من تعميق النظر يف املوضوع قيد الدرس، إال أّن اختالفه بني ثنايا املؤلف الواحد يعد اضطرابا 

 .قد ينجر عنه سوء فهم القارئ للمعنى املراد  يف املنهج

هذا، وقد اقتفى بعض الدارسني احملدثني آثار متام حسان، فأخذوا مبصطلح اإلفصاح، ووظفوه يف دراساتهم 
 :مع فارق النظر يف حتديد موضوعاته وحصر مداراته بني موسع ومضيق على حنو ما يلي

 : اإلفصاحيات عند عبد القادر مرعي خليل
: ع عبد القادر مرعي خليل دائرة اإلفصاحيات إىل أبعد حد، ويفتح بابها على مصراعيه؛ لتشمل كال منيوس

النداء، واالستياثة، والندبة، والتحذير، واإلغراء، والتعجب، واملدح والذم، واالختصاص، والقسم، وأمساء 
وهذه التوسعة . (2)ى اجلملة اإلفصاحية األفعال، وأمساء األصوات؛ إذ ميكن درج هذه الرتاكيب مجيعا حتت ما يسم

، لتطبق إحكامها (بناهااللية العربية معناها وم)من شأنها أن تتجاوز احلدود اليت رمسها متام حسان هلذا املصطلح يف 
 .على أسلوبي النداء واالختصاص

 : اإلفصاحيات عند سناء محيد البياتي
وليس ببعيد عنه ما سلكته سناء محيد البياتي يف سبيل متحيصها اللية االنفعالية، حيث قامت بتصنيف 

 :(3) األسلوب اإلفصاحي يف طريقة تعبريه عن املواقف االنفعالية إىل صنفني

للتعبري عن ( أف)لزجر الطفل، و ( كخ: )األسلوب اإلفصاحي املعرب عن املعنى بلفظة واحدة، حنو. 1
 .ملعنى االنفعاليففي مثل هذه املواقف تستخدم اللية مبفردها لإلفصاح عن ا. الضجر

                                                        

 .ضمن قسم اإلفصاحيات 131عن ذكر الندبة يف خمططه، مع أنه يوردها يف ص  147بيد أنه يغفل يف ص . 14ص : ينظر( 1)

 .75-55، مؤسسة وام للتكنولوجيا والكمبيوتر، عمان، ص (دراسة تطبيقية يف ديوان الشايب)أساليب اجلملة اإلفصاحية يف النحو العريب : ينظر( 2)

 .343-344م، ص 2224، 1ناء محيد البيايت، قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم، دار وائل للنشر، األردن، طس: ينظر( 3)
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األسلوب اإلفصاحي املعرب عن املعنى مبركب ثابت ال يتيري وال خيضع يف أغلب احلاالت للتحليل . 1
 .املنطقي

النداء، واالستياثة، : وقد ساقت الباحثة أقسام اإلفصاحيات يف مدار مخاسي ال يتخطى الرتاكيب التالية
وهي بهذا التحديد تشرتك مع مرعي خليل يف استلحاق النداء . (1)والندبة، وأسلوب التعجب، وأسلوب املدح والذم

ه الستلحاق هش ال وجاهة له ال خيلو من العسف والعنت، يؤنسك برتكه جهات بباب األساليب اإلفصاحية، وإّن
 :النظر التالية

النداء عنصر حتويلي يدخل على  أّن"لذلك من جهة  الذين أشربوا النداء القيمة التأثرية االنفعالية يعتلون إّن
الشق  أّناجلملة اخلربية أو الطلبية ليحوهلا من داللتها اإلخبارية أو الطلبية إىل مجلة حتويلية إفصاحية تفيد التنبيه، كما 

يه املخاطب األول من مجلة النداء ال يعد مجلة تامة حيسن السكوت عليها، بل هو عنصر تأثري إفصاحي يستخدم لتنب
 .(2) "وتهيئته الستقبال ما سيقوله املتكلم

مثل  أّنحظه من التوفيق؛ ذلك  ي التعليلي ليكشف عن اعوجاجه وقّلةإرسال النظر يف هذا املنطق التحليل إّن
فما كان ليفصح عن التأثر وال . ط بههذا األسلوب ليس له مرجعية وظيفية انفعالية البتة، على خالف الزعم املنو

ه عنصر تأثريي ال تأثري؛ إذ يتوسل به إىل تنبيه أّناالنفعال الذي يرتسب يف أغوار النفس اإلنسانية، بل قصاراه 
تنزع "وهذا املعنى ال جيرى يف سياق اإلفصاح عن الوظيفة التعبريية االنفعالية اليت . املخاطب ومحله على االلتفات

متعلق بذات املرسل، وإمنا هجراه الوظيفة االنتباهية اليت  (3) "انطباع عن انفعال معني صادق أو خادعإىل تقديم 
إن و. (4) انتباهه مل يرتخ أّنتوظف إلقامة التواصل ومتديده أو فصله، كما توظف إلثارة انتباه املخاطب أو التأكد من 

 .(5) كان رومان ياكبسون يسوقه مساقا آخر، فيحمله على الوظيفة اإلفهامية اليت تتوجه حنو ذات املرسل إليه

اإلنسان ال يتكلم ليصوغ أفكارا  أّنوميكن سوقه من جهة أخرى على الوظيفة الفاعلة ال االنفعالية؛ ذلك 
أثري يف نظرائه، والتعبري عن أحاسيسه وتأثراته، وتبعا لذلك يتأتى التفريق بني فحسب، بل يتكلم أيضا بهدف الت

فاللية الفاعلة ميدانها عرب هجرى التاريخ . اللية املنطقية، واللية الفاعلة، واللية االنفعالية: الثالوث الليوي التالي
 .(6) األمر يف الفعل واملنادى يف االسم

بعد هذا ما يدعو إىل استلحاق أسلوب النداء بالتعبريات اإلفصاحية، فال وجاهة له يف ضوء النظر فليس 
 .الليوي

                                                        

 .343املرجع نفسه، ص : ينظر( 1)

 .171أساليب اجلملة اإلفصاحية، ص ( 2)

 .21قضايا الشعرية، ص ( 3)

 .42املرجع نفسه، ص : ينظر( 4)

 .23املرجع نفسه، ص : ينظر( 5)

 .112اللغة، ص : ينظر( 6)
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. ونظريه يف املسلك أسلوب االختصاص، فال حيتمل الوظيفة االنفعالية إال على سبيل التمحل واالدعاء
ا ينتابه من مشاعر الفخر واالعتزاز فمعنى وم. ه يفيد التحديد وختصيص املذكور بالفعل وختليصه من غريهأّنفمنتهاه 

حنن العرب نكرم الضيف، فتجد ملعنى الفخر والتعظيم منفذا يف : طارئ غري الزم خيتلف باختالف السياق، فنقول
حنن العرب أضعف األمم أخذا بسلطان العلم، فال جتد لذلك املعنى أثرا، بل جتد ملعنى االحتقار : العبارة، وتقول
 . ا فيهواالزدراء حظًّ

هذين املعنيني ال ينشآن عن االختصاص، وإمنا منشؤهما العبارة نفسها حتى وإن جتردت من هذا  أّنواحلقيقة 
هذين  أّنفليس ألحد أن يدعي . األمم أخذا بسلطان العلم حنن نكرم الضيف، أو حنن أقّل: األسلوب، كأن تقول

صاحي جملرد امتصاصها لتلك القيمة االنفعالية الطارئة اليت مدرجها يف الرتكيبني يفارقان الداللة اخلربية إىل املعنى اإلف
ها قيمة إضافية ال أصلية وال أساسية، فال اعتداد بها، فهي تالبس ضروب القول أّناألصل لية الوجدان؛ ذلك 

 .مجيعها حتى ولو كانت العبارة منطقية مع فارق القيمة االنفعالية

ق على وجهة واحدة، حيث وقف الباحثون حياهلا بني مضّي احيات مل تقّرحاصل النظر فيما مضى أّن اإلفص
 من ضروبها إثر تدقيق النظر واستدامته إاّل لكن ال يقّر ،واجلزر على حنو واضح ع، فتجاذبها تيارا املّدلدائرتها وموّس

 .التعجب، واملدح والذم، والندبة، واإلخالة: املوضوعات اليت مدارها
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