
كلية اآلداب-جامعة البرصة

كلية اآلداب-جامعة البرصة 

Sentence and Semantics 
Production in the Saheefa Al-

Sajadeia 

Asst.Prof.Dr.Khaleel Khalif Basheer  
College of Arts, University of Basrah

Asst. Lectur. Ali `Abidalhussein Hassin
College of Arts , University of Basra 

كلية اآلداب-جامعة البرصة 

ء





٣١٩

ملخص البحث

تتوزع تقسيامت اجلملة يف العربية عىل قسمني مجلة كرب ومجلة صغر فضالً عن 
م عىل قسمني مها : اجلملة اخلربية واجلملة االنشائية.  اهنا تقسّ

ويُعدّ تركيب اجلملة من اهم وسائل انتاج الداللة ، كذلك تستمد اجلملة داللتها من 
فيه ليرتشح  الذي تصاغ  النحوي  املعجمية ونظامها  مكونني أساسني مها مفرداهتا 
واملعاين  الرصيف  والبناء  األصوات   : هي  عنارص  أربعة  من  فيتكون  االخر  املكون 
يف  الداللة  وانتاج  اجلملة  دراسة  متّت  لذلك  والسياق.  والعامة  اخلاصة  النحوية 
الصحيفة الصادقية الزاخرة باألدعية املأثورة عن خزائن الوحي ومحلة العلم ، وهي 
والتي  القريش  رشيف  باقر  الشيخ  بجمعها  قام  التي  السالم  عليه  الصادقني  لسيد 

عمد اىل حتقيقها ولده الشيخ مهدي باقر القريش
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 Abstract 
     For facts no more , the Arabic sentence ramifies into 

two parts; big sentence and small sentence , then there are 
two other parts ; statement and composition sentences , 
the sentence construction comes as the most important 
means in producing semantics , the sentence reverts 
into two essential ingredients to have its contextuality ; 
dictionary meanings and syntactic system to have the 
other ingredient of four factors : sounds, conjugation, 
grammatical meanings, special and general, and patterns. 
As such there is a study on the sentence and semantics 
production in the Saheefa Al-Sajadeia celebrated with 
resonant supplications, of the master of the faithful (Peace 
be upon him) , to the fount of bless and the people of 
science Al-Sheikh Baqir Shareef Al-Qarashi gleans  , whose 
son , Sheikh  Mahdi Baqir Al-Qarashi has verified. 
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املقدمة

هُ  قَّ دِي حَ ؤَ ون، وال يُ ه العادُّ يص نَعامءَ ، وال حيُ غُ مِدحته القائِلونَ    احلمـدُ هللا الَّذي ال يَبلُ
من  وخريته  ونجيبه  وصفيه  حبيبه  عىل  التسليم  وأتم  الصـالة  وأفضـلُ   ، ونُ دُ املُجتهِ
خلقـه أيب القاسم حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين وعىل صحبه املنتجبني الذين بذلوا 

مهجهم إعالء للحق ونرصة للدين، وبعد... 

، وهو موجب  املعرفة  مناهل  ، ومنهالً من  العلم  روافد  رافداً من  الدعاء      يشكل 
لطمأنينة النفس، ومدعاة لتكامل اإلنسان، وسبب لدفع بالئه، وتنفيس مهومه وتفريج 
العلم واحلكمة من  الوحي ومحلة  املأثورة عن خزائن  أنَّ األدعية  غمومه، فضالً عن 
أعظم النعم عىل العباد والرمحة الواسعة يف البالد، هبذه األسباب وسواها قمنا بدراسة 
دراسة  عىل  التوافر  لعدم  وذلك  الصادقيـة)؛  الصحيفـة  فـي  الداللة  وانتاج  (اجلملة 

مماثلة هلذا النص . 

   والصحفية الصادقية هي جمموعة من أدعية اإلمام الصادق، قام بجمعها الشيخ 
باقر رشيف القريش (رمحه اهللا)، وعمد إىل حتقيقها ولده الشيخ مهدي باقر القريش، 
هذه  رت  دِّ صُ وقد  صفحة،  الثالثامئة  صفحاته  جتاوزت  واحد  بمجلد  فأخرجها 
دس رسه الرشيف) فزادها رونقاً  الصحيفة بتقريظ من السيد عبد األعىل السبزواري (قُ

دس رسه الرشيف) من أملعية يف البُعدين العلمي واملعريف. رف عنه (قُ ؛ ملا عُ وبريقاً

البيت  أهـل  أئمة  أحد  يمثـل  الذي   الصادق لإلمام  الصحيفة  انتساب هذه  إنَّ      
الذيـن أذهب اهللا عنهـم الـرجس وطهـرهـم تطهيـراً، جعلها متتلك بعـداً دينيـاً يتمثـل 
الدراسة هي  فيـه. وإنَّ غاية هذه  بحجيـة كالمـه فضالً عـن قصديــة كـل حـرف 
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نفض غبار الظلم واإلمهال عن تراثهم الدفني (عليهم السالم)، وإثبات كفاءة املتكلم 
.من خالل الكشف عن كيفية التعامل مع االدوات اللغوية يف سبيل انتاج داللة أخر

   ثم إنَّ هنالك خصوصيــة أخـر تتمـثـل بانتامء االمام الصادق إلـى مـا يعــرف 
 ، ١٧٦ه)  (ت  هرمة  بابن  ينتهي  الذي  الفصاحة)  بـ(عرص  اللغويـة  الدراسـات  فــي 

وكل هذا يعطـي أمهيـة كبـر للنص املـدروس.  

البحث،  نتاج  تتلوها خامتة تضمنت أهم  البحث عىل ثالثة حماور    وقد اشتمل هذا 
وهذه املحاور هي:

١ – تعريف اجلملة.

٢- بناء اجلملة.

٣ - مكونات اجلملة وعالقتها بالداللة.

أ / أثر الصوت يف انتاج داللة اجلملة وتغيريها يف الصحيفة الصادقية .

ب / أثر الصيغ الرصفية يف انتاج داللة اجلملة وتغيريها يف الصحيفة الصادقية.

ج / أثر الرتكيب النحوي يف انتاج داللة اجلملة وتغيريها يف الصحيفة الصادقية.

د /  أثر السياق يف انتاج داللة اجلملة وتغيريها يف الصحيفة الصادقية .
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تعريف اجلملة: 

ا: (( مجاعةُ كلِّ يشءٍ بكامله من احلساب وغريه )) ١،       تُعرف اجلملة يف اللغة بأهنَّ
عه عن تفرقة٢ .   َ ل اليشءَ مجَ َ وأَمجْ

ا املركب من كلمتني أسندت أحدمها إىل األخر٣. وعىل       وتُعرف يف االصطالح بأهنَّ
هذا األساس فاجلملة تتكون من أركان ثالثة : هي املسند إليه واملسند واإلسناد٤، وهذا 
اإلسناد كفيل يف حتصيل الفائدة؛ إذ إنَّ الفائدة إنامّ حتصل باإلسناد٥  ، ولوال اإلسناد 
نعق هبا٦. فمتى ما وجدنا  يُ التي حقها أن  إليه بحكم االصوات  لكان املسند واملسند 
املسند إليه واملسند مع وجود العالقة الرابطة بينهام (اإلسناد) أفادت اجلملة نوعاً من 
الفائدة بعد مراعاة سياقاهتا اخلاصة هبا، وبعد استكامل متعلقاهتا التي تتعلق هبا، ال أن 

يُؤتى هبا جمردة عن السياق واملتعلقات؛ ألن ذلك مدعاة لالضطراب الداليل. 

    إنَّ هذا التالزم الذي أقره النحويون بني املسند واملسند إليه هو الذي أد إىل القول 
قِد أحدمها وجب  بالتقدير والتأويل، فاجلملة ال تقوم إال بوجود هذين الركنني وإذا فُ
در  تقديره ، فإذا مل يكن للفعل فاعل ففاعله ضمري مسترت، واخلرب الذي ليس له مبتدأ قُ
له مبتدأ، فال بدَّ من مراعاة هذين الطرفني، فإذا كانا مذكورين فإنَّ اجلملة حينئذ قد 
اكتمل هلا عنرصاها، وإذا ذكر أحدمها دون اآلخر فإنَّ العنرص الثاين ال بدَّ أن يكون يف 

احلسبان٧، وهكذا يف كانَ وأخواهتا وإنَّ وأخواهتا.
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أنواع اجلملة العربية:  

      تتكون اجلملة العربية من ركنني أساسني مها املسنـد واملسنـد إليه ((ومها ما ال يغني 
أحدمها عن اآلخر... فال بدَّ للفعل من اسم كام مل يكن لالسم األول بدٌّ من اآلخر يف 
االبتداء)) ٨ واملسند إليه ال يكون إال اسامً أو ما هو بمنزلته واملسند قد يكون اسامً أو 
اج (ت ٣١٦ هـ): والذي يأتلف منه  ، وهذا ما يأتلف منه الكالم، قال ابن الرسّ فعالً
الكالم الثالثة االسم،  والفعل، واحلرف، فاالسم قد يأتلف مع االسم نحو قولك: 
امَ عمرو، وال يأتلف الفعل مع الفعل،  قَ ((اهللاُ إهلنا))  ويأتلف االسم والفعل نحو: 
واحلرف ال يأتلف مع احلرف...)) ٩، وإىل مثل ذلك ذهب أبو عيل الفاريس (ت٣٧٧ 
وهو  مستقالً  كالماً  كان  الثالثة  األلفاظ  هذه  من  ائتلف  ما  باب  ((هذا   : قائالً هـ) 
الذي يسميه أهل العربية اجلمل، أعلم أنّ االسم يأتلف مع االسم يكون منهام كالم 
، وذهبَ  يْدٌ زَ امَ  قَ نحو:  االسم  مع  والفعل   . ذاهبٌ و  ، وعمرٌ كَ وْ أَخُ يْدٌ  زَ نحو:  وذلك 

و...))١٠.  عمرٌ

     وحرص السيوطي (ت ٩١١ هـ) مجيع احلاالت التي يمكن أنْ تأتلف منها اجلملة - 
الكالم بتعبريهم –  بقوله: ((واحلاصل أنّ الكالم ال يتأتى إالّ من اسمني، أو من اسم 
وفعل فال يتأتى من فعلني وال حرفني، وال اسم وحرف، وال فعل وحرف، وال كلمة 
دَّ له من طرفني مسند ومسند إليه.  واحدة، ألنّ اإلفادة إنامّ حتصل باإلسناد، وهو ال بُ
واالسم بحسب الوضع يصلح أنْ يكون مسنداً ومسنداً إليه، والفعل لكونه مسنداً ال 
، لكون أحدمها مسنداً  مسنداً إليه واحلرف ال يصلح ألحدمها فاالسامن يكونان كالماً
واآلخر مسنداً إليه وكذلك االسم مع الفعل، لكون الفعل مسنداً واالسم مسند إليه، 
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منه  يفقد  أن  ا  إمّ احلرف  مع  واالسم  فيهام،  إليه  مسند  ال  واحلرف  والفعل  والفعالن 
املسند، أو املسند إليه، واحلرفان ال مسند إليه فيهام، وال مسند، والكلمة ال إسناد فيها 

بالكليّة)) ١١.

    وعىل هذا األساس فاجلملة عند مجهور النحويني عىل نوعني : إما مجلة اسمية وإما 
مجلة فعلية، يقول ابن الرساج: ((واجلملة املفيدة عىل رضبني: إما فعل وفاعل، وإما 
وهذا  فعلية١٣،  وثانية  اسمية،  أحدمها  مجلتني  من  خيلو  ال  فالكالم   ،١٢ وخرب))  مبتدأ 
ابتدأت  وإن  اسمية،  كانت  باسم  ابتدأت  فإن  اجلملة  به  تبتدئ  ما  قائم عىل  التقسيم  
بفعل كانت فعلية، وال عربة فيام تقدم عليهام من حروف أو مما حقه التأخري؛ إذ العربة 

يف األصل١٤.

    وقد زاد الزخمرشي – تبعاً أليب عيل الفاريس – نوعني آخرين مها: اجلملة الرشطية 
واجلملة الظرفية١٥، وهو ما مل يقبله ابن يعيش (ت٦٤٣ه)؛ إذ أنكر عىل الزخمرشي هذا 
الرأي جاء يف (رشح املفصل): ((وهذه القسمة... قسمة لفظية وهي يف احلقيقة رضبان 
التحقيق مركبة من مجلتني فعليتني الرشط فعل وفاعل  فعلية واسمية ألنَّ الرشط يف 
الذي هو استقر وهو فعل وفاعل))  واجلزاء فعل وفاعل والظرف يف احلقيقة للخرب 
اجلملة  قبيل  من  إياها  عاداً  رابعاً  نوعاً  الرشط  مجلة  تكون  أن  هشام  ابن  يقبل  ومل   ١٦

الفعلية ١٧، ويفصل الدكتور فاضل السامرائي القول يف رد هذا النوع  بقوله: ((ألنَّ 
اجلملة الرشطية تكون إما مصدرة بحرف رشط أو باسم رشط، واسم الرشط قد يكون 
عمدة وقد يكون فضلة... فاألوىل إدخال هذه اجلمل ونحوها يف اجلمل االسمية أو 

رِج اجلملة من فعليتها أو اسميتها. الفعلية)) ١٨ فداللة الرشط ال ختُ
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ا  بأهنَّ – ومن قبله الزخمرشي والفاريس -:  التي قال ابن هشام      أما اجلملة الظرفية 
قسيمة للجملتني: االسمية والفعلية، وإن االسم املرفوع يمكن أن يكون فاعالً هلا ١٩  
الً عىل ذلك  ستدّ فقد جعلها الدكتور فاضل السامرائي نوعاً من أنواع اجلملة االسمية مُ
) عليه  بدخول نواسخ االبتداء عليها وتأثره هبا ((ولو كان فاعالً مل يصح دخول (إنَّ

وال انتصابه)) ٢٠.  

االسمية  اجلملة  بني  التفريق  يف  املعيار  هذا  املخزومي  مهدي  الدكتور  ويرفض      
والفعلية معتمداً معياراً آخر للتفريق بينهام يكون من خالل النظر اىل املسند ال املسند  
ال  الرأي  هذا  إنَّ  إال  ٢١؛   (( فعالً املسند  فيها  يكون  التي  ((هي  الفعلية  فاجلملة  إليه، 
يمكن قبوله؛ ألنه سيساوي بني قولنا: (طلع البدر علينا) و (البدر طلع علينا) فكالمها 
من  بجملة  سيوقعنا  للجملة  اجلديد  التقسيم  هذا  مع  امليض  إنَّ  ثم   ،٢٢ فعلية  مجلة 
اإلشكاالت، فلو جعلنا مجلة (البدر طلع علينا) مجلة فعلية فسنكون بحاجة إىل وضع 
ضوابط تبني سبب دخول نواسخ االبتداء (كان وأخواهتا وإنَّ وأخواهتا وغريها) عىل 
هذه اجلملة وأشباهها وعدم دخوهلا عىل اجلملة الثانية (طلع البدر علينا) وأشباهها ٢٣،  
وإذا ما وجدنا تلك الضوابط فسنكون قد وقعنا يف التعقيد الذي هربنا منه، فضالً عن 
الرشخ الذي سنحدثه بني الدراسات احلديثة والرتاث مما سيضيف عبئاً آخر عىل كاهل 
وأشباهها  اجلمل  هذه  باسمية  التمسك  إىل  يدعو  آخر  سبب  وثمة  القادمة.  األجيال 
 ( ، مثل (أنا قمتُ وهو أن االسم املتقدم يف هذا الرتكيب قد يكون ضمري رفع منفصالً
)، وقد اتصل بالفعل، بعده ضمري، وإذا ما اعربنا الضمري الثاين (حرف  و (أنتَ قمتَ
للمتكلم أو حرف للخطاب)، فإنَّ هذا يعني أنَّ مجالً مثل (قمتُ لفالن) مجل ال فاعل 
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هلا، وهذا ما مل يقل به قائل٢٤، إذن فللقضية تبعاتٌ أخر ال تتوقف عند حد اجلملة 
نوعي  بني  للتفريق  القديمة  واملعايري  الضوابط  اعتامد   واألجد فاألجدر  فحسب، 

اجلملة. 

    وثمة تقسيامت أخر للجملة فقد قسمها ابن هشام اىل قسمني مها: مجلة كرب؛ 
ومجلة صغر٢٥، ثم عاد وقسمها اىل قسمني مها: اجلملة التي هلا حمل من اإلعراب؛ 
والتي ال حمل هلا من اإلعراب ٢٦، وقد تُقسم بحسب اعتبارات الداللة، فباعتبار القطع 
إما  تكون  والباطن  الظاهر  املعنى  وباعتبار  احتاملية،  أو  قطعية  إما  تكون  واالحتامل 
ظاهرة أو باطنة، و باعتبار اخلصوص والعموم تكون إما خاصة أو عامة ٢٧ ، فضالً عن 

م  اىل قسمني مها: اجلملة اخلربية، واجلملة االنشائية ٢٨ . ا تقسَّ أهنَّ

مكونات اجلملة: 

 إنَّ تركيب اجلملة هو أهمّ وسائل إنتاج الداللة، فال داللة بال تركيب؛ ألنّ األلفاظ 
نات  مكنوّ عن  التعبري  وهي  أال  للغة  األساسية  الوظيفة  حتقق  أن  يمكن  ال  املفردة 

الفكر٢٩.

ونظامها  املعجمية؛  مفرداهتا  مها:  أساسني  مكونني  من  داللتها  اجلملة  وتستمد     
القواعدي أو النحوي الذي تصاغ فيه ٣٠، فأما األول فال يعمل بعيداً عن اجلملة؛ ألنَّ 

ا تستقيه من عملها يف اجلملة)) ٣١ – كام يقول باملر -  ((الكلامت إن كان هلا معنى فإهنّ

الرصيف،  والبناء  (االصوات،  هي:  عنارص  أربعة  من  فيتكون  اآلخر  املكون  وأما     
واملعاين النحوية اخلاصة والعامة ، والسياق).

أ / املكون الصويت واثره يف انتاج داللة اجلملة وتغيريها : 
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احلاجات  عن  لتعرب  هبا  يؤتى  األصوات  من  جمموعة  حقيقتها  يف  اللغة  كانت  إذا      
والغايات – كام قرر ابن جني ذلك – ٣٢ فهذا يعني أنَّ جلَّ االختالفات الداللية يمكن 
رد إىل االختالفات الصوتية، فكل تغيري صويت سيؤدي إىل تغيري داليل حتى تلك  أن تُ
ا ستفرتق عن أخواهتا من خالل  األلفاظ التي تظهر للوهلة األوىل وكأهنا مرتادفة فإهنَّ

جرسها وإيقاعها وما يمكن أن حيمله ذلك التغيري من إحياءات وظالل٣٣.

تباينها يف الداللة تسمى (الفونيامت)، مثل: طاب، وشاب،  التي يؤثر     فاألصوات 
وذاب، وساب، وناب٣٤، ...الخ، إذ متثل: (ط، ش، ذ، س، ن) فونيامت خمتلفة؛ ألهنا 
متناسبة  للفظ  الصوتية  الصورة  تكون  املعنى٣٥، وقد  تكوين كلامت خمتلفة  إىل  تؤدي 
والصورة الذهنية٣٦ ، وهذا ما عرب عنه ابن جني بـ(امساس اللفظ اشباه املعاين ) ومثله 
له بـ(اخلضم والقضم) فـ((اخلضم ألكل الرطب كالبطيخ والقثاء... والقضـم للصلب 

اليـابس نحو قضمت الدابـــة شعريها))٣٧.

    ويتمثل االثر الصويت يف (الصحيفة الصادقية) بشكل بارز يف(مجلة النداء)؛ إذ يعد 
النحويون حرف النداء مع املناد مجلة فعلية، مقدرين أداة النداء بفعل حمذوف تقديره 
(أدعو) أو (أنادي)، فقولك : (يا عبد اهللا) أصله أدعو عبد اهللا، فحذف الفعل، وأنيب 
ا كانت قبل النداء خربية، فهي  (يا) عنه٣٨، وهذه اجلملة إنشائية تفيد الطلب، برغم أهنَّ
إنجازي يف صيغة طلب  ((فالنداء قصد   ،٣٩ فعلية  إنشاء طلبي مجلته  إىل  تتحول معه 
وإنشاء، ويتضمنه الدعاء ممثالً بأداة نداء مذكورة، أو مقدرة تتحد باملناد يف وحدة 
داللية ال تنفك عنه)) ٤٠ وعىل هذا األساس ختتلف داللة مجلة النداء تبعاً الختالف 
فيها،  يرد  التي  القول  السياقات وظروف  تبعاً الختالف  الذي خيتلف   املناد االسم 
يَا   ، سيِّداه  يَا   ، ربَّاه  ((يا  قوله:  يف   الصادق فاإلمام   ، النداء  أداة  الختالف  وتبعاً 



٣٢٩

تَاه)) ٤١، قد حتول من صيغة الصوتية األصلية لالستغاثة اىل صيغة  غبَ ايةَ رَ يَا غَ ه  الَ أَمَ
أخر، فالغالب عىل املستغاث به أن تسبقه الم اجلر٤٢، بيد أنَّ اإلمام استعاض عنها 
باأللف يف أخر املستغاث به تليها (هاء السكتة)؛ ألنَّ هذه الصيغة (التي حتول اليها) 
متنح املتكلم قدراً كبرياً  للتعبري عن خلجات نفسه وما يعترصه من أمل وحزن، ولتكون 

هذه احلروف النافذة التي يطل منها املتلقي عىل ما يعيشه املتكلم من معاناة ومهوم. 

الذي  (أي)  وهو  آخر  بحرف  (يا)  النداء  حرف  آخر  دعاء  يف   استعاض وقد     
اياه، أي  جَ ه، أي رَ الَ يستخدم يف نداء القريب، يقول : ((أي ربَّاه، أي سيِّداه، أي أَمَ

رزاه، أي فَخراه)) ٤٣.   صناه، أي حِ اه، أي حِ هفَ داه، أي كَ امَ عِ

اختالفات داللية  ملا بني احلرفني من  اىل (أي)؛  (يا)  النداء  االنزياح من حرف  وهذا 
منشأها الصوت، فـاحلرف (يا) يستعمل لنداء البعيد؛ ملا يمتلكه من مدود تؤدي اىل 
مدة، واهلمزة  ليست  (أي) كذلك ؛ألهنا  هنا يف  (الياء)  الصوت ومده، وليست  رفع 
ليست من حروف املد، فاستعملت للقريب ٤٤ .فهذه التغيريات الصوتية التي طرأت 
عىل املناد وعىل حرف النداء تبعها تغيريات يف داللة اجلملة، فاإلنتاج الداليل للجمل 
السابقة اعتمد بدرجة أساس عىل تلك التغيريات الصوتية، وما توحي به من اختالفات 

داللية.  

ب / البناء الرصيف واثره يف انتاج داللة اجلملة وتغيريها :

    البناء الرصيف وهو الصيغة التي ترد فيها الكلمة أو القالب الذي تصب فيه، والنظام 
متعددة  املعاين  ٤٥، وملا كانت  النظام الرصيف  له  يقدمه  ما  إال  أبنية  يمتلك  النحوي ال 
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واألبنية حمددة كان البدَّ أن يدل البناء الواحد عىل أكثر من معنى وهو ما يسميه الدكتور 
متام حسان بـ(تعدد املعنى الوظيفي للمبنى الواحد) ٤٦.   

فاأللفاظ  ككل،  اجلملة  داللة  يف  تغيري  إىل  سيؤدي  الرصفية  البنية  يف  تغري  أيَّ  إنَّ      
أدلة عىل املعاين وزيادة املباين تؤدي إىل زيادة املعاين فلفظ (اسطاعوا) خيتلف يف داللته 
باً ﴾  نَقْ هُ  لَ وا  اعُ تَطَ ا اسْ مَ وهُ وَ رُ هَ يَظْ أَن  وا  اعُ طَ امَ اسْ فَ عن (استطاعوا ) يف قوله تعاىل: ﴿ 
(الكهف / ٩٧)، فقال: ((فام اسطاعوا أن يظهروه)) أي يصعدوا عليه، فحذف التاء، 
التاء؛ ذلك ألنَّ صعود السد أيرس من نقبه  ثم قال: ((وما استطاعوا له نقباً)) فأبقى 
وثقبه، فخفف الفعل مع العمل اخلفيف، وطول الفعل مع العمل الثقيل٤٧، وقد يعتمد 
االنتاج الداليل للجملة عىل املالءمة واملواءمة بني الصيغ وما تعرب عنه تلك الصيغ من 
الناحية  اىل  ناظرة  إليها اإلمام الصادق غري  التي يصري  إنَّ االختيارات  إذ  حقائق؛ 
 : اجلاملية فحسب بل هي اختيارات تضع احلقائق نصب عينيها، ومن ذلك قوله
ال  الَ قمرٌ يَرسي، وَ ، وَ نيَ الَ شمسٌ تُيضءُ اءِ حِ املـَ ـى  لَ هُ عَ رشُ انَ عَ الَّذي كَ مدُ هللاِ  ((احلَ
ارٌ  َ الَ هنَ ، وَ نُ الَ ليلٌ جيَ ، وَ يةٌ دحِ الَ أرضٌ مَ ، وَ بنيةٌ ياحٌ تَذري، والَ سامءٌ مَ الَ رِ ري، وَ بَحرٌ جيَ
 ٤٨ فاملالحظ هنا أنَّه((... ريسٌّ بَلٌ مَ الَ جَ ، وَ عُ وتٌ يُسمَ الَ صَ ، وَ نبَعُ نيٌ تَ الَ عَ ، وَ يَكنُ
جاء باألسامء يف األشياء التي ال جتدد فيها كام يف (مبنية ، مدحية ، مريس) فبناء السامء 
ثابتة، وصفات  فيها وال تغري فهي أمور  ودحو األرض، ورسو اجلبال أمور ال جتدد 
الزمة هلذه املوجودات، يف حني أنَّه جاء باألفعال يف ما كان فيه جتدد وتغري، كام يف قوله 
: (تيضء ، يرسي ، جيري ، تذري ، جين ، يكن) فهذه أمور متكررة ومتغرية يف كلِّ 
حني، فناسب التعبري عنها باألفعال، وكلُّ ذلك من أجل مراعاة خصوصية كل لفظ 

لداللته.    

 ج / أثر الرتاكيب النحوي يف انتاج داللة اجلملة وتغيريها يف الصحيفة الصادقية :   



٣٣١

   يؤدي النحو بام يمتلكه من أبنية وتراكيب دوراً رئيساً يف عملية إنتاج الداللة، إذ إنّه 
 املتكلم سو املعنى، وما عىل  يقدم للمتكلم قوالب خمتلفة ومتنوعة جاهزة لصياغة 
اجتباء ما يراه مناسباً ومالئامً ملا يدور يف خلده؛ ألنَّ هذه االبنية والقوالب ختتلف فيام 
بينها، فاجلملة االسمية ختتلف يف داللتها عن اجلملة الفعلية، واجلملة من دون توكيد 
والتمني  واالستفهام  النفي  مع  احلال  وهكذا  التوكيد،  وجود  مع  داللتها  يف  ختتلف 

وبقية األبنية .

    إنَّ عدم مراعاة الرتكيب النحوية وطريقة بنائها يؤدي إىل ضياع املعنى وفساده؛ ألنَّ 
املعنى ال يتعلق بالكلم جمردة من معاين النحو٤٩، فلو أننا أبطلنا نضد مجلة ما ونظامها 
كأن نقول بدل (قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل) (منزل قفا ذكر من نبك حبيب) 
ألخرجناها من كامل البيان إىل جمال اهلذيان٥٠ ، وإن تعلق هبا املعنى فإنَّه سوف يوصف 
) و (كي  بالقبح كام رصح بذلك سيبويه عندما علق عىل هذه اجلمل (قد زيداً رأيتُ
زيد يأتيك) ٥١ فوصف اجلملتني بالقبح راجع لعدم مراعاهتام للرتكيب النحوي الذي 
يشرتط أن يكون بعد (قد) و(كي) (فعل) ال (اسم)، وكذلك احلال مع بيت الفرزدق 

الذي أصبح مرضب األمثال يف التعقيد اللفظي:

       ومــا مـثـلــه فــي الـنـاس إال مـمـلـكــــــاً           أبــو أمــه حــي أبــوه يـقـاربــه ٥٢ 
يقول اجلرجاين: ((فانظر أ يتصور أن يكون ذمك للفظه من حيث أنك أنكرتَ شيئا من 
، أو سوقيًا ضعيفاً ؟ أم ليس إال ألنَّه مل يرتب األلفاظ  حروفه، أو صادفت وحشياً غريباً

يف الذكر، عىل موجب ترتب املعاين يف الفكر))٥٣ .

   والنحو هو الذي يربط األلفاظ بعضها ببعض لتأدية املعنى، جاء يف (مفتاح العلوم): 
النحو (( معرفة كيفية الرتكيب فيام بني الكلم لتأدية أصل املعنى مطلقاً)) ٥٤؛ إذ الفائدة 
نى من اجلمل ومدارج  - عىل ما ير ابن جني - ((ال جتنى من الكلمة الواحدة، وإنام جتُ
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القول)) ٥٥، وإنَّ عدم داللة الكلمة خارج السياق عىل معنى؛ ألنَّ معناها يف املعجم 
أما  مراد،  من  أكثر  عىل  تدل  قد  الرصفية  صيغتها  أنَّ  كام  معنى  من  أكثر  عىل  يدل  قد 
إذا وردت الكلمة يف السياق فإنَّ معناها سيتضح  ودالالهتا ستتحدد؛ ألنَّ ((الكلمة 
تكتسب حتديداً وتربز جزءاً من احلياة االجتامعية والفكرية عندما حتل يف موقع نحوي 
تكتسب  اجلملة  يف  والكلمة   ،٥٦ الوظيفية))  وعالقاته  اإلسنادي  الرتكيب  يف  معني 
معنى جديداً أضافته عليها العالقات النحوية املعينة٥٧ واأللفاظ ال تفيد حتى تؤلف 
رضباً خاصاً من التأليف ٥٨ وهذا التأليف هو ميدان الدراسة النحوية؛ إذ إنَّ النحو ال 
وإنّام  يتصل هبا،  املفردة وما  باللفظة  لغوية وال  آثار  به من  يرتبط  بالصوت وما  يعنى 
يعنى بالكلمة منسوجة مع أختها يف تركيب مجيل٥٩، فالنحويون ال ينظرون إىل اللفظة 
، كام أن األلفاظ  وحدها، وإنام يفهمون معناها يف ضوء ما حتمله مع غريها من معانٍ
ال يمكن أن حتمل الداللة بمجرد رصها ورصفها من دون إنشاء عالقات بينها. فهي 
ال تفيد حتى تأتلف فيام بينها وتتخذ وجهاً من وجوه الرتكيب٦٠، وبالنحو تستخرج 
املعاين وتنفتح أبواهبا، وبه يستدل عىل مرامي الكالم ومقاصده فمعلوم ((أن األلفاظ 
مغلقة عىل معانيها حتى يكون اإلعراب هو الذي يفتحها وأنَّ األغراض كامنة فيها 
حتى يكون هو املستخرج هلا، وإنَّه هو املعيار الذي ال يتبني نقصان الكالم ورجحانه 
حتى يعرض عليه، واملقياس الذي ال يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه، وال 

ينكر ذلك إال من ينكر حسه، وإال من غالط يف احلقائق نفسه)) ٦١.

اجلملة  يف  والتأخري  (التقديم  قالب  للمتكلم  النحو  يقدمها  التي  القوالب  ومن     
القات املتآلفة يف نسيج متامسك،  ملة العربية ملَجموعة من العَ االسمية)؛ إذ ختضع اجلُ
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ي هذا الرتكيب  تعدّ األساس يف بناء الرتكيب النحوي، ومِن غريها ال يمكن أن يؤدّ
  . داللةً مفهومةً

ربط  عىل  تعمل  ـّة  ذهني ((عمليـة  وهو  اإلسناد،  عالقة  هي  العالقات  هذه  وأهمّ      
املسند باملسند إليه)) ٦٢ ، وال يمكن أن ختلو اجلملة الصحيحة من مسند ومسند إليه، 
فاعيل وظروف ونَحوها، ولكلِّ  مة للجملة من مَ فضالً عامّ يلحق هبا من متعلقات متمّ
واحد منها مكانه الذي يشغله وموقعه الذي حيتله، وموقعية عنارص اجلملة هي داللة 
رتبتها، فللكالم رتبٌ بعضها أسبق من بعضها اآلخر، وهذه الرتب متثل النمط القارّ 
لنظامها الرتكيبي. أما التقديم والتأخري، فهو أسلوب للعدول عن ذلك النظام بوصفه 
، جمُّ  إجراءً بالغياً هادفاً يصار إليه لتحقيق غاية ما، كيف ال ؟  ((هو بابٌ كثريُ الفوائدِ
يزالُ يفرتُ لكَ عن بديعةٍ، ويفيض بك إىل  الغايةِ، ال  بعيدُ   ، ، واسعُ الترصفِ املحاسنِ
تنظر فتجد  ثم  تزال تر شعرا يروقك مسمعه، و يلطف لديك موقعه،  لطيفة، وال 
اىل مكان))  اللفظ عن مكان  فيه يشء وحول  أن قدم  أن راقك ولطف عندك  سبب 
قيد)،   + (مبتدأ + خرب  املنوال  يتشكل عىل هذا  االسمية  اجلملة  القار يف  فالنمط   .٦٣

إال إنّ هذا النظام  ليس نظاماً جامداً؛ إذ قد يُقدم بعض أجزاء اجلملة عىل بعض تبعاً 
ألولويتها وأمهيتها؛ إذ إنَّ القاعدة الداللية تقتيض تقديم األهم عىل املهم؛ ألهنم ((إنّام 
يقدمون الذي بيانه أهم هلم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا مجيعا هيامهنم ويعنياهنم)) ٦٤، 
وتبعاً لرتتيب املعاين يف النفس؛ إذ إنَ الكلامت ((تقتفي يف نظمها آثار املعاين، وترتبها 
عىل حسب ترتيب املعاين يف النفس))٦٥  معتمدة  يف ذلك عىل العالمة اإلعرابية التي 
يدلّ عىل وظيفتها  ما  تأيت حاملةً معها  العربية  اجلملة  الكلمة يف  فإنّ  الكلمة،  حتملها 
ة  مهمّ احلركات  وتتوىلّ هذه  إعرابية،  عليها من حركاتٍ  يظهر  ما  النحوية من خالل 
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ًومرونةً يف االنتقال بني  تبيان املَوقع الوظيفي للكلمة داخل اجلملة، مما هييئ هلا حرية 
اجلملة  عىل  يطرأ  إذ  املقصود٦٦،  للمعنى  تبعاً  ر  وتتأخّ م  فتتقدّ اللغوي،  السياق  أبعاد 
اإلعرابية  بالعالمات  االحتفاظ  مع  ترتيبها  تغيري  إىل  تدعو  خمتلفة  معنوية  قتضيات  مُ
اللبس، وعدم اإلخالل  للكلامت، رشيطة عدم  تب األصليّة  الرُ للكشف عن  وسيلةً 

بقصد املتكلم، وال بفهم املخاطب، مع مالءمة تلك التغيريات للمقام.

هي  الصادقية)  (الصحيفة  يف  املبتدأ  تأخر  ألجلها  التي  الداللية  الغايات  ومن       
 (( مدُ هُ احلَ لَ هُ املُلكُ وَ هُ ، لَ يكَ لَ هُ الَ رشَ االختصاص، نحو قوله: ((الَ إلهَ إالَ اهللاُ وحدَ
اختصاص  وهو  االختصاص  إلفادة  اجلملتني  يف  (له)  واملجرور  اجلار  فتقديم   ٦٧

إهلية  انتفاء  عىل  استدالل  وفيه  باحلمد،  املختص  وهو  بامللك،  املختص  فهو  حقيقي، 
تسمع  فال  اهللا،  إال  الدنيا  يف  حيمدون  ال  وكافرهم،  مؤمنهم  الناس  أن  بحجة  غريه، 
أحداً من املرشكني يقول: احلمد للعز، مثالً ٦٨ ، فتقديم املسند عىل املسند إليه إلفادة 
ختصيصه باملسند إليه، أي قرص تعلق (الم) االستحقاق بامللك عليه تعاىل، وكذا احلال 
بالنسبة للحمد٦٩؛ إذ إنَّه جل شأنه املبدئ لكل يشء وهو القائم به واملهيمن عليه، وهو 
املوىل ألصول النعم وفروعها، أما ملك غريه سبحانه فاسرتعاء منه سبحانه وتسليط، 
وأما محد غريه تبارك وتعاىل فلجريان إنعامه تعاىل عىل يده، فكال األمرين له يف احلقيقة 
ولغريه بحسب الصورة ٧٠. وهكذا أدت التغيريات النحوية يف اجلملة إىل انتاج داللة 

خمتلفة عام يتحصل من اجلملة يف ما لو جاءت من دون تغيري .

د /أثر السياق يف انتاج داللة اجلملة وتغيريها يف الصحيفة الصادقية :

     يقسم الدالليّون السياق اىل قسمني مها: السياق اللغوي، والسياق غري اللغوي، 
ويقصدون بالسياق اللغوي العنارص املكونة للحدث اللغوي من الوحدات الصوتية 
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والرصفية والكلامت التي يتحقق هبا الرتكيب والسبك، ثم طريقة ترتيب هذه العنارص 
داخل الرتكيب وطريقة األداء اللغوي٧١، فيبدأ ببنية الكلمة املفردة، وتركيب اجلملة 
الكلمة  واألصوات يف  احلروف  البحث يف عالقات  ويندرج حتته  اجلمل،  وعالقات 
املفردة، والكلامت يف اجلمل والبحث يف الرتاكيب النحوية املتعلقة باجلملة أو اجلمل، 

فيام يعرف بالنظم يف البالغة العربية٧٢.   

ب  وامل واألصول واملُالبسات التي تُصاحِ       أما السياق غري اللغوي فهو جمموعة العَ
املَنطوقة  اللغوي  النشاط  أنواع  مجيع  ويَشمل  كتابته،  أو  نُطقه  عند  به  يط  وحتُ النصّ 
واملَكتوبة فهو اإلطار الذي جر فيه التفاهم بني شخصني ويشمل هذا السياق املتكلم 
أ ذكر هو أم انثى ؟ ومفرد هو أم مجاعة ؟ وما دينه؟ ومكانته االجتامعية ونربة صوته، 
كام يشتمل عىل املخاطب الذي تنطبق عليه كل األمور السابقة، فضالً عن ذلك العالقة 
الرابطة بني املتكلم واملخاطب وهل العالقة اجلامعة بينهام عالقة صداقة، أو قرابة، أو 
موضوع  عىل  السياق  أنواع  من  النوع  هذا  يشتمل  و  رسمية،  عالقة  سطحية،  معرفة 
الكالم ويف أي زمان ومكان ثم اجلو الذي قيل فيه الكالم، وما األثر الذي تركه يف 
املخاطبني، من خوف، أو أمل، أو إقناع، أو رسور... إىل غري ذلك٧٣، وقد عرفت تلك 
خدم  هي  األمور  وهذه  واملوقف٧٤،  واملقام  باحلال  الرتاث  يف  واملالبسات  الظروف 
للخرب، عىل حد تعبري الشاطبي، الذي يقول: ((فإنَّ كل خرب يقتيض يف هذه اجلهة أموراً 
اإلخبار، يف  به، ونفس  ، واملخربَ عنه، واملخربَ  املخربِ اإلخبار، بحسب  لذلك  خادمة 
احلال واملساق، ونوع األسلوب: من اإليضاح واإلخفاء، واإلجياز، واإلطناب، وغري 

ذلك)) ٧٥.
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إىل  للمخاطب  سبيل  وال  نفسه  يف  كامن  باملتكلم  خاص  أمر  هو  املتكلم  مراد  إنَّ      
معرفته من دون دليل ظاهر، وهذا الدليل الظاهر عندهم يشمل املخصصات اللغوية 

(القرائن اللفظية)، واملخصصات غري اللغوية (القرائن احلالية)٧٦.

    ووظيفة السياق تتمثل يف حتديد الداللة أو تغيريها بتغري سياقاهتا الواردة، فهو يمنع 
د املعنى املقصود  د املعاين أو الوظائف؛ ألنَّه دائامً يكون العامل احلاسم الذي حيدّ تعدّ
من اللفظ املشرتك أو من الفاظ التضاد؛ ذلك ألنَّ السياق ال يرتيض إال معنى واحداً 
من بني كل تلك املعاين التي قد حيملها اللفظ، وهذا ما يؤكد عليه (فندريس) بقوله: 
((الذي يعنيّ قيمة الكلمة يف كلِّ احلاالت...إنام هو السياق،  إذ إنَّ الكلمة توجد يف 
، والسياق هو الذي يفرض قيمة  د معناها حتديداً مؤقتاً كلِّ مرة تستعمل فيها يف جوّ حيدّ
واحدة يعينها عىل الكلمة، بالرغم من املعاين املتنوعة التي يف وسعها أن تدل عليها، 
الذاكرة  تدعها  التي  املاضية،  الدالالت  من  الكلمة  خيلص  الذي  هو  أيضاً  والسياق 
ترتاكم عليها، وهو خيلق هلا قيمة حضوريّة))٧٧ . وال يقترص هذا الدور عىل الكلمة 
املفردة بل يتعداه ليشمل االبنية الرصفية والنحوية، وهكذا يعمل السياق عىل حتديد 

داللة كل العنارص اللغوية ابتداءً باملفردات وانتهاءً باجلملة .

    إنَّ سياق الدعاء يتطلب منّا عدم محل اجلمل عىل ظاهرها، فاجلملة التي تتكون من 
(مبتدأ معرفة وخرب معرفة) –عىل سبيل املثال- تأيت يف مواضع إزالة الشك واالحتامل 
: زيد املنطلق  عن ذهن املخاطب، وهذا ما أكد عليه اجلرجاين بقوله : إنَّك (( إذا قلتَ
كان كالمك مع من عرف أن انطالقاً كان إما من زيد وإما من عمرو فأنت تعلمه أنَّه 
كان من زيد دون غريه))٧٨ ، إال أنَّ السياق يف (الصحيفة الصادقية) يفرض إجياد بديل 
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اإلمام  قول  نحو  اجلمل يف  املخاطب، فال حتمل  مقام  مع  يتوافق  املعنى  مناسب هلذا 
هم))  ريَ غَ ائمةٌ  يل  ليس  تي  ائمَّ حممدٍ  آل   ...، كَ  بدُ عَ وأنا   ، ريبّ  ((أنتَ   :   الصادق
٧٩،عىل اخلرب؛ ألنَّ ذلك يتناىف مع مقام املخاطب (اهللا) العامل بالرس وما أخفى، وحتمل 

االقرار  عىل  أيضاً  محلها  ويمكن  العظيم،  النسب  هبذا  واالعتزاز  الفخر  معاين  عىل 
اللفظي  واالعرتاف من اإلمام هبذه احلقائق، ويف ذلك توكيد منه عىل اجلانب 
ني  ن ذا الذي يَرفعُ واالقرار اللساين يف مثل هذه املوضوعات، وكذلك قوله : ((مَ
اجلمل  محل   يرفض  فالسياق  رفعتَني))٨٠،  إنْ  ني  يضعُ الذي  ذا  ن  ومَ ؟  وضعتَني  إنْ 
السابقة عىل االستفهام احلقيقي، فاملتكلم ال ينتظر جواباً من املخاطب، فتحمل عىل 
االستفهام املتضمن ملعنى النفي، فضالً عامّ تتضمنه اجلمل من دعوة اىل الرفع وعدم 
الوضع، واحلال ذاته ينطبق عىل التوكيد؛ إذ ال تنطبق مقوالت البالغيني يف التوكيد مع 

سياق الدعاء.    

    إذن للسياق أثرٌ بالغ األمهية يف تغري داللة اجلملة واختالف معانيها تبعاً الختالف 
ظروف القول وطريف اخلطاب، فضالً عن رفضه بعض املعاين.
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اخلامتة 

ذلك  ا  حمددً الداللة  إنتاج  يف  تأثريها   ومد اجلملة  عنارص  بيان  البحث  حاول      
بجملة  البحث  خرج  وقد  واستشهاده،  تطبيقه  ميدان  لتكون  الصادقية)  بـ(الصحيفة 

من النتائج اآلتية : 

أو  القواعدي  ونظامها  املعجمية؛  مفرداهتا  مها:  أساسني  مكونني  من  اجلملة  تتكون 
النحوي الذي تصاغ فيه، فأما األول فال يعمل بعيداً عن اجلملة؛ ألنَّ الكلامت إن كان 
ا تستقيه من عملها يف اجلملة، وأما املكون اآلخر فيتكون من أربعة عنارص  هلا معنى فإهنّ

هي: (االصوات، والبناء الرصيف، واملعاين النحوية اخلاصة والعامة ، والسياق).

 للصوت أثر بارز يف إنتاج داللة اجلملة، ويتمثل األثر الصويت يف (الصحيفة الصادقية) 
بشكل بارز يف(مجلة النداء)، من خالل اختيارات حرف النداء املناسب للموقف . 

 أما الرصف فيؤدي إىل إنتاج دالالت خمتلفة نتيجة لتقديمه أبنية خمتلفة، وإنَّ أيَّ تغري 
يف البنية الرصفية سيؤدي إىل تغيري يف داللة اجلملة ككل.

 إنَّ التغيريات النحوية يف اجلملة تؤدي إىل إنتاج داللة خمتلفة عامّ يتحصل من اجلملة يف 
ما لو جاءت من دون تغيري، وهكذا نجد  اجلملة االسمية ختتلف يف داللتها عن اجلملة 
الفعلية، واجلملة من دون توكيد ختتلف يف داللتها مع وجود التوكيد، وهكذا احلال مع 

النفي واالستفهام والتمني وباقي األبنية .

  للسياق أثرٌ بالغ األمهية يف تغيري داللة اجلملة واختالف معانيها تبعاً الختالف ظروف 
القول وطريف اخلطاب، فضالً عن رفضه بعض املعاين، فسياق الدعاء يتطلب منّا عدم 
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مل اجلملة اخلربية عىل اخلرب، وكذا احلال يف التوكيد  محل اجلمل عىل ظاهرها، فال حتُ
فال حيمل عىل ما قال البالغيون من أنَّه يأيت متناسباً مع حاالت املخاطب؛ ألنَّ ذلك ال 
يتناسب مع سياق الدعاء فال يمكن محل املخاطب (اهللا) عىل الرتدد أو االنكار للخرب. 
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الفراهيدي  امحد  بن  للخليل   : العني  معجم   .١
مادة ( مجل ) :  ١ / ٢٦١ . 

 ،  ٤٥١/٧  : سيدة  البن    : املحكم   : ينظر   .٢
ولسان العرب : ابن منظور : ٦٨٦/١

 ،  ٢٣  /  ١  : لسيبويه   : الكتاب   : ينظر   .٣
واملفصل: للزخمرشي : ٢٣                                                              

 : وأقسامها  تأليفها   ، العربية  اجلملة   : ينظر   .٤
يف  والتوابع   ،  ١٢  : السامرائي  فاضل  للدكتور 

اجلملة العربية : للدكتور حممد محاسة : ٥ 

٥. ينظر: مهع اهلوامع: ١ / ٥٢ 

املفصل:  ورشح   ،  ٤٣ املفصل:  ينظر:    .٦
للريض  الكافية:  ورشح   ،٢٠/١ يعيش  البن 
 ٥٢/١ للسيوطي  اهلوامع:  ومهع   ،١٦/  ١  :
حممد  حممد  للدكتور  املعنى:  وظالل  واملعنى    ،

يونس : ٣٠٦ 

٧. ينظر: االصول: للدكتور متام حسان: ١٢١، 
حسني  كريم   : العربية  اجلملة  يف  ونظرات 

اخلالدي : ٣٩  

٨. الكتاب: ١ / ٢٣ 

٩. األصول: البن الرساج: ١ / ٤١ 

الفاريس:  عيل  أليب  العسكريات:  املسائل   .١٠
٦٣ ،وينظر : املقتصد: ١ / ٩٣ - ٩٥  , ورشح 

الكافية : ١ / ١٦

١١. مهع اهلوامع: ٥٢/١، وينظر: رشح املفصل: 
٢٠/١ ، ورشح الكافية: ١٨/١ - ١٩ .

١٢. األصول: ٦٤ 

١٣.  ينظر: املقتصد: ١ / ٩٣ ، و رشح الريض : 
٤ / ١١٠ ، حاشية الصبان : ١ / ٣١٤ ، والنحو 
أوضح  إىل  السالك  ضياء   ،  ٢١٣  /  ١  : الوايف 
املسالك : ملحمد عبد العزيز النجار : ١ / ٧٩ ، 
واجلملة االسمية وأساليبها يف شعر عمر بن ايب 
ربيعة: ( رسالة ماجستري ): عدنان عبد الكريم 

مجعة: ١١ 

١٤.  ينظر : مغني اللبيب:  ٥ /  ١٥ 

١٥.  ينظر: املفصل: ٤٤  

رشح  وينظر:   ،  ٨٨  /  ١ املفصل:  رشح    .١٦
والبحث   ،٣٠٩  /  ١ مالك:  البن  التسهيل: 
كاظم  مشكور  للدكتور  امليزان:  يف  الداليل 

العوادي: ٢٠٦ - ٢٠٧ 

١٧.  ينظر: مغني اللبيب: ٥ / ١٤ 

 ١٦٠ وأقسامها:  تأليفها   ، العربية  اجلملة    .١٨
 ١٦١ -

١٩.  ينظر: مغني اللبيب: ٥ / ١٣ 

٢٠.   اجلملة العربية ،تأليفها وأقسامها: ١٦٠  

٢١.  يف النحو العريب ، نقد وتوجيه: ٤٥، وينظر: 
اجلملة الفعلية: للدكتور عيل أبو املكارم : ٥٥  

٢٢.  ينظر: يف النحو العريب ، نقد وتوجيه: ٤٦، 
ويف نحو اللغة وتراكيبها: للدكتور خليل عاميرة: 

 ٨٣
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لعدنان  ينظر: اجلملة االسمية وأساليبها:    .٢٣
عبد الكريم مجعة (رسالة ماجستري) ١٣  

 -  ١٣ وأساليبها:  االسمية  اجلملة  ينظر:    .٢٤
 ١٤

، وإعراب  اللبيب: ٥ / ٢٩  ينظر: مغني    .٢٥
اجلمل وأشباه اجلمل: ٢٥  

و١٦١،   ٣٩  /  ٥ اللبيب:  مغني  ينظر:    .٢٦
وإعراب اجلمل وأشباه اجلمل: ٣٣ ، ٣٤ 

٢٧.  ينظر: اجلملة واملعنى : ١٢ 

العربية:  اجلملة  دراسة  إىل  مدخل  ينظر:    .٢٨
٢٥، واجلملة تأليفها وأقسامها: ١٧٠ 

العريب   النقد  يف  اللسانيات  أثر   : ينظر    .٢٩
احلديث(توفيق الزيدي) :٧٣.

ردة  بن  اهللا   لردة  السياق:  داللة  ينظر:   .٣٠
الطلحي: ٢٧٠  

٣١.  علم الداللة (باملر) :٤٦.

٣٢. ينظر: اخلصائص: ١ / ٣٣ 

ومبناها   معناها  العربية  اللغة  ينظر:    .٣٣
العريب:  للقارئ  مقدمة  اللغة  وعلم   ،:١٧٨
٣٤٠، ومعاين النحو: ١١ ، والرتكيب والداللة 

والسياق: الدكتور حممد امحد خضري: ٣١ 

نظر : الداللة اللغوية عند العرب : ١٦٦،  ٣٤.  يُ
واللغة العربية معناها ومبناها : ٧٥.

نظر : البحث الداليل يف التبيان يف تفسري  ٣٥.  يُ
القرآن : ٣٥.

٣٦.  ينظر : الصوت اللغوي يف القرآن : حممد 
حسني عيل الصغري : ١٦٣ .

٣٧.   اخلصائص : ٢/ ١٥٧- ١٥٨ .

قطر  ورشح   ،١٢٧  /  ١ املفصل:  رشح    .٣٨
الند وبل الصد: البن هشام:٢٢٦  

٣٩. ينظر: النحو الوايف: ٤ / ٦ 

٤٠. البناء األسلويب يف أدعية االئمة املعصومني: 
أمحد حممود أمحد (رسالة ماجستري) ٢٤١ 

٤١.  الصحيفة الصادقية: ١٦٠ 

٤٢.  ينظر: النحو الوايف: ٤ / ٧٧

٤٣. الصحيفة الصادقية: ٧٩ 

٤٤.  ينظر : معاين النحو : ٤/ ٢٧٦ 

٤٥. ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ١٧٨، 
 ،٣٤٠ العريب:  للقارئ  مقدمة  اللغة  علم  و 

ومعاين النحو: ١١ ، والرتكيب والسياق:٥٣.

٤٦.  اللغة العربية معناها ومبناها : ١٦٣

القراين:  التعبري  يف  البيان  أرسار  ينظر:    .٤٧
للدكتور فاضل السامرائي: ٧٥ 

٤٨.  الصحيفة الصادقية: ١٩٦ 

٤٩.  ينظر: دالئل االعجاز: ١٠١ 

٥٠.  ينظر: أرسار البالغة: ٤، ٥ 

٥١.  ينظر: الكتاب: ١ /  ٢٦ 

تُنسب  التي  األبيات  من  البيت  هذا    .٥٢
موجود  والبيت  ديوانه،  يف  أجده  ومل  للفرزدق، 
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أليب  والصناعتني:   ،٤٢ للمربد:  الكامل:  يف 
هالل العسكري: ١٢١  

٥٣.  أرسار البالغة: ٢٠  

٥٤.   مفتاح العلوم: للسكاكي: ٧٥ 

٥٥.   اخلصائص: ٢ / ٣٣ 

الداية:  ٥٦.  علم الداللة العريب: للدكتور فايز 
  ٢١

٥٧.   - ينظر: النحو والداللة: ١٠٢، والعالقات 
الداللية: للدكتور عبد الواحد حسن الشيخ: ٧ ، 

وعلم الداللة التطبيقي: ١٠٣ 

٥٨.  ينظر: دالئل االعجاز: ٨، والداللة الزمنية 
يف اجلملة العربية: للدكتور عيل جابر املنصوري: 

 ٢٨

العربية:  اجلملة  يف  الزمنية  ينظر:الداللة     .٥٩
العريب:  اللغوي  الرتاث  يف  ٢٣،ونظرات 

للدكتور عبد القادر املهريي: ٣١ 

القاهر  لعبد  البالغة:  أرسار  ينظر:    .٦٠
اجلرجاين: ٤ 

-  دالئل االعجاز: ٧٥   .٦١

- يف النحو العريب نقد وتوجيه: ٣٥    .٦٢

٦٣.   دالئل االعجاز: ١٤٣ 

٦٤.   الكتاب: ١ / ٣٤  

٦٥.  دالئل االعجاز: ٩٧ 

 ٧٢ وتوجيه:  نقد  العريب  النحو  يف  ينظر:    .٦٦
  ٧٣ -

٦٧.  الصحيفة الصادقية: ٥٠ 

٦٨.   ينظر: التحرير والتنوير: ٢٠ / ١٦٧ 

٦٩. ينظر: املصدر نفسه : ٢٨ / ٢٦١ 

٧٠.  ينظر: روح املعاين : ٢٨ / ١١٩ 

ومبناها: ٣٣٩   معناها  العربية  اللغة  ينظر:   .٧١
الكلمة:    ،  ٦٥ واألدب:  اللغة  يف  ومقاالت   ،

للدكتور حلمي خليل:١٦١ 

النص مقدمة  السياق وتوجيه داللة  ينظر:   .٧٢
بلبع:  عيد  للدكتور  النبوية:  البالغة  نظرية  يف 

  ١٣٠

العريب:  للقارئ  مقدمة  اللغة  علم  ينظر:    .٧٣
٣٣٩، ومقاالت يف اللغة واألدب: ٦٥ 

٧٤. - ينظر:السياق وتوجيه داللة النص مقدمة 
يف نظرية البالغة النبوية: ١٣١ 

 / الرشيعة:٢  أصول  يف  املوافقات   .٧٥
٦٧،وينظر: الداللة الرتكيبية لد االصوليني يف 
ضوء اللسانيات احلديثة (اطروحة دكتوراه) ٣٢  

االصوليني:   لد الرتكيبية  الداللة  ينظر:    .٧٦
 ٥٣ - ٥٤

٧٧.    اللغة: لفندريس: ٢٣١ 

٧٨. دالئل اإلعجاز: ١٩٥ 

٧٩.   الصحيفة الصادقية: ٤٣ 

٨٠.   املصدر نفسه : ١٨١  
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املصادر واملراجع
• القرآن الكريم 

• اإلتقان يف علوم القران ،أليب الفضل جالل الدين 
الدراسات  مركز  حتقيق  السيوطي،  الرمحن  عبد 
القرآنية، اململكة العربية السعودية، ( د.ط )، ( د.ت 

. (

• األصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند 
العرب، للدكتور متام حسان، عامل الكتب، ١٤٢٠ ه، 

٢٠٠٠ م، ( د.ط) .

• األصول يف النحو العريب، أليب بكر حممد بن سهل 
احلسني  عبد  الدكتور  حتقيق  البغدادي،  الرساج  بن 

الفتيل، (ط٣) ، مؤسسة الرسالة، ( د.ت) .

• البحث الداليل يف امليزان، للدكتور مشكور كاظم 
لبنان،  بريوت،  البالغ،  مؤسسة  (ط١)  العوادي، 

١٤٢٤ ه، ٢٠٠٣ م.

• التحرير والتنوير، للشيخ حممد الطاهر بن عاشور، 
الدار التونسية للنرش، تونس، ١٩٨٤ م، ( د.ط) .

امحد  حممد  الدكتور  والسياق،  والداللة  الرتكيب   •
القاهرة ، ٢٠٠٥   ، ، مكتبة األنجلو املرصية  خضري 

م، ( د.ط).

محاسة،  حممد  الدكتور  العربية،  اجلملة  يف  التوابع   •
مكتبة الزهراء، القاهرة، ١٩٩١ م، (د.ط). 

• البحث الداليل يف امليزان، للدكتور مشكور كاظم 
لبنان،  بريوت،  البالغ،  مؤسسة  (ط١)  العوادي، 

١٤٢٤ ه، ٢٠٠٣ م.

فاضل  للدكتور  وأقسامها،  تأليفها  العربية  اجلملة   •
الفكر، عامن ٢٠٠٧  دار  السامرائي، (ط٢)،  صالح 

م .

حتليلها،   – أنواعها   – مكوناهتا   – العربية  اجلملة   •
للدكتور حممد ابراهيم عبادة، (ط٢)، مكتبة اآلداب، 

القاهرة، ٢٠٠٢ م . 

• اجلملة الفعلية، للدكتور عيل ابو املكارم، (ط١) ، 
مؤسسة املختار، القاهرة ، ١٤٢٨ه، ٢٠٠٧ م . 

• اجلمل يف النحو، لعبد القاهر اجلرجاين، حتقيق عيل 
ه،   ١٣٩٢ دمشق،  احلكمة،   دار  منشورات  حيدر، 

١٩٧٢ م . 

حتقيق  الزجاجي،  القاسم  أليب  النحو،  يف  اجلمل   •
عيل توفيق احلمد، (ط١)، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

لبنان، ١٤٠٤ ه، ١٩٨٤ م. 

• اجلملة واملعنى، للدكتور فاضل السامرائي، (ط١) 
، دار ابن حزم، بريوت، لبنان ، ١٤٢١ ه، ٢٠٠٠ م .

ابن  األلفية  عىل  األشموين  رشح  الصبان  حاشية   •
مالك ، حتقيق طه عبد الرؤف سعد ، املكتبة التوفيقية 

، ( د.ط) ، ( د.ت).

• اخلصائص، أليب الفتح عثامن بن جني، حتقيق حممد 
عيل النجار، املكتبة العلمية، (د.ط)، ( د.ت).

حتقيق  اجلرجاين،  القاهر  لعبد  اإلعجاز،  دالئل   •
الداية،  فايز  والدكتور  الداية  رضوان  حممد  الدكتور 

(ط١) ، دار الفكر ، دمشق ٢٠٠٧م .
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• داللة السياق، لردة اهللا  بن ردة بن ضيف الطلحي، 
أم  العربية ، جامعة  اللغة  ( أطروحة دكتوراه ) كلية 

القر ، ١٤١٨ ه .

عيل  للدكتور  العربية،  اجلملة  يف  الزمنية  الداللة   •
جابر املنصوري ، (ط١) ، الدار العلمية الدولية ودار 

الثقافة للنرش والتوزيع ، عامن ، ٢٠٠٢ م.  

صالح  الدين  صالح  للدكتور  والنحو،  الداللة   •
حسنني، (ط١)، مكتبة اآلداب، (د.ت).

الرمحن  عبد  بن  امحد  مضاء  البن   ، النحاة  عىل  الرد 
القرطبي ، دراسة وحتقيق الدكتور حممد ابراهيم البنا 

، (ط١) ، دار االعتصام ، ١٩٧٩ م .

• روح املعاين يف تفسري القران العظيم والسبع املثاين 
الدين حممود األلويس  الفضل شهاب  ، للعالمة أيب 
 )، د.ط)   )  ، لبنان   ، بريوت   ، الرتاث  إحياء  دار   ،

د.ت).

نظرية  يف  مقدمة  النص  داللة  وتوجيه  السياق   •
دار  (ط١)،  بلبع،  عيد  للدكتور  النبوية،  البالغة 

الكتب املرصية، ١٤٢٩ ه-  ٢٠٠٨ م.

بن  حممد  الدين  مجال  مالك  البن  التسهيل،  رشح   •
السيد  الرمحن  عبد  الدكتور  حتقيق  الطائي،  اهللا  عبد 
للطباعة  هجر  املختون،  بدوي  حممد  والدكتور 

والنرش، ( د.ط) ،( د.ت).

• رشح الريض لكافية بن احلاجب، ملحمد بن احلسن 
االسرتاباذي، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، 

جامعة قارينوس، ١٣٩٨ ه، ١٩٧٨ م، ( د.ط) .

• رشح املفصل، ملوفق الدين بن يعيش، طبعة إدارة 
الطابعة املنريية، (د.ط)، (د.ت)

• رشح قطر الند، البن هشام األنصاري، (ط٣) ، 
انتشارات ذوي القربى، قم ، إيران، ١٤٢٦ .

القريش،  رشيف  باقر  تأليف  الصادقية،  الصحيفة   •
املعارف،  دار  (ط٥)،  القريش،  باقر  مهدي  حتقيق 

٢٠١١ م. 

• الصوت اللغوي يف القران الكريم، للدكتور حممد 
العريب،  املؤرخ  دار  (ط١)  الصغري،  عيل  حسني 

بريوت / لبنان، ١٤٢٠ ه – ٢٠٠٠ م.  

الدكتور  حتقيق  رشد،  البن  النحو،  يف  الرضوري   •
منصور عبد السميع، دار الفكر العريب ٢٠٠٢ م، ( 

د.ط) . 

حسن  الواحد  عبد  للدكتور  الداللية،  العالقات   •
الفنية،  اإلشعاع  ومطبعة  مكتبة  (ط١)،  الشيخ، 

١٩٨٩ م. 

(ط١)،  عمر،  خمتار  امحد  للدكتور  الداللة،  علم   •
ه،   ١٤٠٢ الكويت،  الصفاة،  العروبة،  دار  مكتبة 

١٩٨٢ م . 

• علم الداللة التطبيقي، للدكتور هادي هنر، (ط١)، 
دار األمل، أربد، األردن، ١٤٢٧ ه، ٢٠٠٧ م. 
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الداية، (ط٢)،  فايز  للدكتور  العريب،  الداللة  • علم 
دار الفكر، دمشق، ١٩٩٦ م .

• علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ، للدكتور حممود 
 )، لبنان   ، بريوت   ، العربية  النهضة  دار   ، السعران 

د.ط) ، ( د.ت). 

ترمجة  سوسور،  دي  لفردينان  العام،  اللغة  علم   •
الدكتور يوئيل يوسف عزيز، مراجعة الدكتور مالك 

املطلبي، دار أفاق عربية، بغداد، ١٩٨٥ م . 

مهدي  للدكتور  وتطبيق،  قواعد  العريب  النحو  يف   •
املخزومي، (ط٢) دار الرائد العريب، بريوت، لبنان، 

١٩٨٦ م .

مهدي  للدكتور  وتوجيه،  نقد  العريب  النحو  يف   •
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  (ط٢)،  املخزومي، 

بغداد، ٢٠٠٥ م.

  ، عاميرة  خليل  للدكتور  وتراكيبها،  اللغة  نحو  يف   •
(ط١) ، عامل املعرفة ، جدة ، ١٤٠٤ ه ، ١٩٨٤ م . 

املربد، حتقيق  يزيد  بن  العباس حممد  الكامل، أليب   •
الدكتور حممد أمحد الدايل، (ط٣)، مؤسسة الرسالة، 

١٤١٨ ه، ١٩٩٧ م. 

• الكتاب، لسيبويه أيب برش عمرو بن عثامن بن قنرب، 
مكتبة  (ط٣)،  هارون،  السالم  عبد  ورشح  حتقيق 

اخلانجي، القاهرة، ١٤٠٨ ه، ١٩٩٨ م .

حلمي  للدكتور  معجمية،  لغوية  دراسة  الكلمة   •
االسكندرية،  اجلامعية،  املعرفة  دار  (ط٢)،  خليل، 

١٩٩٨م . 

عيل  اهللا  عبد  حتقيق  منظور،  البن  العرب،  لسان   •
الكبري وحممد أمحد حسب اهللا و هاشم حممد الشاذيل، 

دار املعارف، القاهرة ، (د.ط) ، ( د.ت). 

الدواخيل  احلميد  عبد  ترمجة  لفندريس،  اللغة،    •
مطبعة  املرصية،  االنجلو  مكتبة  القصاص،  وحممد 

جلان البيان العريب، ١٩٥٠ م .

• اللغة العربية معناها ومبناها، للدكتور متام حسان، 
(ط٥)، عامل الكتب، القاهرة، ١٤٢٧ه، ٢٠٠٦ م .

حتقيق   ، سيدة  البن  األعظم،  واملحيط  املحكم   •
الكتب  ، دار  الدكتور عبد احلميد هنداوي ، (ط١) 

العلمية ، بريوت ، لبنان – ١٤٢١ ه، ٢٠٠٠ م .

للدكتور حممود  العربية،  اجلملة  دراسة  إىل  • مدخل 
لبنان  بريوت،  العربية،  النهضة  دار  نحلة،  أمحد 

١٩٨٨ م ، ( د.ط) .

أليب  العريب،  النحو  يف  العسكريات  املسائل   •
جابر  عيل  الدكتور  وحتقيق  دراسة  الفاريس،  عيل 
 ، األردن  عامن،  الثقافة،  دار   ، (ط٢)  املنصوري، 

٢٠٠٢ م. 

حممود  القاسم  أليب  اإلعراب،  صنعة  يف  املفصل   •
عيل  الدكتور  حتقيق  الزخمرشي،  أمحد  بن  عمرو  بن 

بو ملحم، (ط١) ، مكتبة اهلالل، بريوت ١٩٩٣ م .

السامرائي،  صالح  فاضل  للدكتور  النحو،  معاين   •
لبنان  بريوت،  العريب،  التاريخ  مؤسسة  (ط١)، 

٢٠٠٧ م . 
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• معجم العني،  للخليل بن امحد الفراهيدي، ترتيب 
دار  (ط١)،  هنداوي،  احلميد  عبد  الدكتور  وحتقيق 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ١٤٢٤ ه ، ٢٠٠٣ م .  

حتقيق  فارس،  بن  ألمحد  اللغة،  مقاييس  معجم   •
وضبط عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، ١٩٧٩ 

م . 

يونس  حممد  حممد  للدكتور  املعنى،  وظالل  املعنى   •
ليبيا،  بنغازي،  اإلسالمي،   املدار  دار  (ط٢)،  عيل، 

٢٠٠٧ م . 

هشام  البن  االعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني   •
االنصاري، حتقيق ورشح الدكتور عبد اللطيف حممد 

اخلطيب، (ط١)، الكويت،٢٠٠٠م.

السكاكي،  بكر  ايب  ابن  ليوسف  العلوم،  مفتاح   •
دار  (ط٢)،  زرزور،  نعيم  هوامشه  وكتب  ضبطه 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ١٩٨٧ م . 

حسان،  متام  للدكتور  واألدب،   اللغة  يف  مقاالت   •
(ط١)، عامل الكتب، القاهرة، ١٤٢٧ه، ٢٠٠٦ م .  

• املقتصد يف رشح االيضاح ، لعبد القاهر اجلرجاين ، 
حتقيق الدكتور كاظم بحر مرجان ، دار الرشيد للنرش 

، بغداد  ، العراق ١٩٨٢ م ، ( د.ط).

إسحاق  أليب  الرشيعة،  أصول  يف  املوافقات   •
عبد  حممد  ترامجه  ووضع  ورقمه  ضبطه  الشاطبي، 
 ١٣٩٥  ،الكرب التجارية  املكتبة  (ط٢)،  دراز،  اهللا 

ه، ١٩٧٥م .

 ، (ط٧)  حسن،  عباس  لألستاذ  الوايف،  النحو   •  
انتشارات نارص خرسو، طهران، ١٤٢٥ه . 

• النحو والداللة، للدكتور حممد محاسة عبد اللطيف، 
(ط١)، دار الرشوق، القاهرة، ١٤٢٠ ه، ٢٠٠٠ م. 

عبد  للدكتور   ، العريب  اللغوي  الرتاث  يف  نظرات   •
 ، االسالمي  الغرب  دار   ، (ط١)   ، املهريي  القادر 

بريوت ، لبنان ١٩٩٣ م . 

حسني  كريم  للدكتور  العربية،  اجلملة  يف  نظرات   •
ناصح اخلالدي، (ط١)، دار الصفاء للنرش والتوزيع 

، عامن ، األردن ، ١٤٢٥ ه ، ٢٠٠٥ م .

الدين  اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ، جلالل  • مهع 
املكتبة   ، هنداوي  احلميد  عبد  حتقيق   ، السيوطي 

التوفيقية  مرص (د ط) ،(د.ت). 


