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 الباب األول

 مقدمة

 

 خلفيات البحث -أ

دور كبير ال يمكن الفرار منه  اله –أي لغة –ومن المعلوم أن اللغة       

ن اللغة ألفي حياة اإلنسان وفي تطور الثقافة والحضارة اإلنسانية، وذلك 

في المجتمع البشري  –وسيلة وحيدة لق  ي  إن لم  –تمثل أعظم وسيلة 

فإن " .ال الفلسفةللتعبير عن العواطف واآلراء واألفكار حتى بالنسبة لمج

وسيلة حيوية للفلسفة، باعتبارها أداة للتعبير بواسطة الرموز اللغة 

يمكن الصوتية عن األفكار في الحقائق والوقائع. فبدون اللغة ال 

الناس فإنهم بدون  للفيلسوف أن يتفلسف، بخالف غيرهم من عامة

وكذلك الحال بالنسبة للغة   1"،اللغة واستخدميأن  همالتفلسف يمكن

الشرق  مناطقفإنها تمثل لغة رسمية في كل دولة عربية في  2العربية،

في ، 1973منذ أواخر سنة إحدى اللغات الرسمية "األوسط، كما تمثل 

مثل اليونسكو، واليونسيف،  ،المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لهااألمم 

إلى جانب اللغات: اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية والروسية -

قليمية مثل اإلمنظمات التستعمل أيضا في اللغة العربية  فإن -والصينية

                                                
1 Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan 

Penelitian Kualitatif (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011), 14 

التاريخ أن اللغة العربية انحدرت من اللغة السامية األم، ... التي انقسمت إلى  وروى 2

جنوبية اتها التفرعاللغات البابلية واألشورية واآلرامية والكنعانية وكذلك العربية المعروفة بم

ن هذه مة التي باقيوالشمالية. ثم تفرعت هذه العربية الشمالية إلى العربية البائدة والعربية ال

انظر  .الباقية  تولدت اللغة العربية الفصحى التي أنزل بها القرآن على محمد رسول هللا

 33(، 1965القاهرة: مكتبة األنجلو، ) في اللهجات العربيةإبراهيم أنيس، )
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منظمة الوحدة اإلفريقية ورابطة العالم اإلسالمي، وكذلك في مؤتمرات 

 3."اإلسالمي وغيرهامنظمة المؤتمر عدم االنحياز ومؤتمرات  دول

في العالم تقوم وإلى جانب ذلك فإن اللغة العربية تمثل لغة وحيدة       

الذي يمثل المصدر األول بدورها كلغة دينية، فإنها لغة القرآن الكريم 

لهذه للتعاليم اإلسالمية، ولغة الحديث النبوي الذي يمثل المصدر الثاني 

فهي . الدينيةالشرعية ولغة النصوص التعاليم الغراء بعد القرآن الكريم و

لغة القرآن الكريم وأقرب اللغات إلى قلوب المسلمين. لقد نالت اللغة "

العربية مكانة مقدسة في نفوس أبنائها، وذلك ألن هللا قد شّرفها وأهلها 

قرآن في بعض أشار إليه الكما  4،" بنزول القرآن بلسان عربي مبين

 5.آياته

وهذه المكانة حفزت العرب إلى الدفاع عن العربية واالفتخار       

"إن هللا فرض على جميع :اإلمام الشافعي قال باالنتساب إليها ودراستها.

وقال  6،األمم تعلم اللسان العربي بالتتبع لمخاطبتهم بالقرآن والتعبد له"

"ومن أحب العربية ع ني بها وثابر عليها،  :أبو منصور الثعالبي

ت ه إليها ... والعربية خير اللغات واأللسنة، واإلقبال على  وصرف  همَّ

                                                
 اتجاهات حديثة في تعليم العربية للناطقين باللغات األخرى، القاسميعلي محمد  3

 45(، 1979)الرياض: عمادة شؤون المكتبات لجامعة الرياض، 
 القاهرة: مكتبة اآلداب،) الدرس النحوي في القرن العشرينعبد هللا جاد الكريم،  4

2004 ،)23 
ا  إِنَّا  : من اآليات القرآنية التي تدل على أن القرآن أنزل باللغة العربية 5 بِيّّٗ نًا ع ر  ه  ق ۡرء َٰ ۡلن َٰ أ نز 

   (،2)يوسف: لَّع لَّك ۡم ت ۡعِقل ون   

    :َّه ۥ، (37)الرعد إِن ّبِ  و  ل مِ ل ت نِزيل  ر  ل  بِهِ  .ين  ٱۡلع َٰ وح   ن ز  . ٱأۡل ِمين   ٱلرُّ

ل ىَٰ ق ۡلبِك  ِلت ك ون  ِمن   نِذِرين  ع  بِينّٖ  .ٱۡلم  بِّيّٖ مُّ ل ق  ، (195-192 )الشعراء: بِِلس اٍن ع ر  ذ ا  دۡ و  ۡبن ا ِللنَّاِس فِي ه َٰ  ۡرء انِ ٱۡلق  ض ر 

ون   ۡم ي ت ذ كَّر  ث لّٖ لَّع لَّه  جّٖ لَّ . ِمن ك ّلِ م  بِيًّا غ ۡير  ِذي ِعو  انًا ع ر   (28-27)الزمر:. ق ون  ۡم ي تَّ ع لَّه  ق ۡرء 
 )القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الرسالةالشافعي،  إدريسمحمد بن  6

1940 ،)45 
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 قالو 7.من الديانة. إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين"تفهمها 

"إن مما نقله أحمد عبده عوض اإلمام ابن تيمية بشأن اللغة العربية 

اإلسالم وأهله، واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في اللسان العربي شعار 

العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا. وأن اللغة العربية من الدين، 

ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض وال يفهم إال 

 8بالعربية وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب".

قله عبد تعريف نمنها ، يونهناك تعريفات عديدة للغة، قدمها اللغو      

 :اإلندونيسيينباحثين المن هو الخير 
“Suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh sekelompok 

anggota masyarakat untuk berinteraksi  dan mengidentifikasi diri“9 

التي يحكمها نظام معين االعتباطية مجموعة من الرموز الصوتية أي 

التعارف على داللتها من أجل تحقيق معين والتي يتعارف مجتمع 

 لغويونالقدمها للغة أخرى تعريفات و .االتصال بين بعضهم وبعضو

مجموعة من الرموز الصوتية التي يحكمها نظام معين ، منها: "العرب

تحقيق والتي يتعارف مجتمع ذي ثقافة معينة على داللتها من أجل 

ظاهرة سيكلوجية اجتماعية وكذلك " 10،"االتصال بين بعضهم وبعض

ثقافية، مكتسبة الصفة بيولوجية مالزمة للفرد، تتألف من مجموعة رموز 

                                                
د سء(،  )بيروت: دار مكتبة الحياة، فقه اللغة وسر العربيةأبو منصور الثعالبي،  7

25 
)القاهرة: مركز الكتاب للنشر،  في فضل اللغة العربيةأحمد عبده عوض،  8

2000،)110 
9 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 30  

)الرباط: اإليسيسكو، تعليم العربية لغير الناطقين بها أحمد طعيمة،  رشدي 10

1989 ،)21 
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صوتية لغوية اكتسبت عن طريق االختيار معاني مقررة في الذهن، وبهذا 

 11."النظام الرمزي الصوتي تستطيع جماعة ما أن تتفاهم وتتفاعل

غة ا فيها اللونظرا إلى التعريفات السابقة الذكر يتبين أن اللغة، بم      

ام العربية، نظام يتكون من مجموعة من األنظمة الفرعية، وهي النظ

ذه ن هوتعتبر اللغة نظاما أل .الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي

 هال منكاألنظمة الثالثة التي تتركب بها اللغة تقوم بوظائف يمكن فهم 

ية على حدة إذا وّجه النظر إلى النظام الذي يؤديها مستقال عن بق

حية األنظمة، ولكن هذه األنظمة ال يستقل أحدها عن بقيتها من النا

جهاز ما هو معروف في الجسم اإلنساني الذي هو ال مثلالعملية. وذلك 

الحيوي المركب من أجهزة فرعية كالجهاز الهضمي والعصبي 

 حدهاأوالنفسي وغير ذلك. وهذه األجهزة ال يستقل  واإلفرازي والدوري

ال إمليا عوظائفها  تتحقق عن بقيتها من الناحية العملية. وكذلك اللغة ال

نسان م اإلوأنظمتها متناسقة متكاملة متكافلة في إطار اللغة. وكما أن جس

 كوناجهاز أكبر مكون من أجهزة فرعية تأتي كذلك اللغة جهازا أكبر م

 .الصوتي والصرفي والنحوي ظامنالمن أجهزة أو أنظمة فرعية أي 

از جه م اإلنسانيوالخالف الوحيد بين هذا الجهاز األكبر وذاك أن الجس

 حيوي وأن اللغة جهاز رمزي عرفي. 

هذه األنظمة الثالثة )الصوتي والصرفي تتضمنها والمعاني التي       

والنحوي( هي في حقيقتها وظائف تؤديها المباني التي تشتمل عليها وتنبني 

منها هذه األنظمة. ومن ثم أطلق الباحثون على هذا المعنى الذي تكشف عنه 

( ثم وضعوا functional meaningالتحليلية للغة اسم المعنى الوظيفي )المباني 

                                                
  14 (،1973)بيروت: دار الكتاب اللبناني،  نظريات في اللغة، فريحةأنيس  11
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(، ثم lexical meaningلهذا المعنى الوظيفي ما يسمى بالمعنى المعجمي )

 contextual)( أو المعنى المقامي semantic meaningوضعوا له المعنى الداللي )

meaning) . 

من ثالثة أنظمة تكوينها واللغة العربية كغيرها من اللغات إلى جانب       

مكونة أيضا من قائمة من الكلمات فإنها )أي الصوتي والصرفي والنحوي( 

حتوي على المعنى تالمعجمية التي ال تنتظم في جهاز واحد والتي 

.. "وحاصل جمع المعنى الوظيفي والمعنى المعجمي الذي .المعجمي

يساوي أكثر من معنى المقال أو المعنى اللفظي أو معنى ظاهر  للكلمات ال

النص كما يقول األصوليون. وال يزال السياق حتى بعد الوصول إلى هذا 

المعنى اللفظي بحاجة إلى معنى المقام أي المعنى االجتماعي الذي يضم 

وبهذا يتم الوصول إلى  .القرائن الحالية إلى ما في السياق من قرائن مقالية

 12.المعنى الداللي"

ى الداللي واللغة العربية كغيرها من اللغات بعد وصولها إلى المعن      

عب أي أن اللغة تل ما أن تتفاهم وتتفاعل عربيةتستطيع بها جماعة 

تحقيق االتصال بين بعضهم وبعض. وفي هذا الصدد دورها من أجل 

صال لالت مكتوب باللغة العربية يعتبر وسيلةفإن القرآن الكريم الذي هو 

ن أجل م هللابين هللا واإلنسان فيما يتضمنه هذا الكتاب العزيز من تعاليم 

ِلك   :كماقال تعالى ،هدايتهم إلى صراطه القويم ب   ذ َٰ يۡ ال   ٱۡلِكت َٰ ى لِّ ب َۛ فِي ر  تَِّقين  ِهَۛ ه دّٗ ۡلم 

ان   ش ۡهر   :وقال، (2)البقرة:  ض  م  ى لِّ  ان  ٱۡلق ۡرء  أ نِزل  فِيِه  ٱلَِّذي  ر  تّٖ  لنَّاِس ه دّٗ ب يِّن َٰ ن   و  د ىَٰ ّمِ  ٱۡله 

 .(185)البقرة:  ... ٱۡلف ۡرق اِن  و  

ن مجموعة موتفاصيلها السابقة ظهرت وعلى ضوء هذه التعاريف       

ات أساسية للغة، كما يليمالحقائق تمثل   م   :ق ِوّ

                                                
 41(،9981)القاهرة: عالم الكتب،  اللغة العربية معناها ومبناها، حسانتمام  12
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يتمثل في القواعد التي تشمل طريقة ترتيب  ،اللغة نظام( 1

الحروف وتوالي األصوات وتركيب الجمل والتي تنظم 

ن ات المختلفة للغة أصواتا وحروفا  ،العالقة بين المـ ك ِوّ

ومفردات وتراكيب، ويمثلها على حد تعبير علم اللغة 

النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي  :الوصفي

 .يوالنظام الدالل

أي أنها تمثل أهم وسيلة للتعبير عن المعنى  ،اللغة اتصال( 2

 الذي يريده المتكلم

ال بد من اكتسابها أو تعلمها، أي أن اللغة بما فيها اللغة  اللغة( 3

إما عن  االعربية ال يمكن أن يسيطر عليه أحد إال بدراسته

( في البيئة المحيطة به أم عن acquisitionطريق االكتساب )

في المدارس أو غيرها من معاهد  (learningطريق التعلم )

 التعليم. 

أن تعلم اللغة العربية لغرض  على اتفق العلماءوفي هذا الصدد       

 .ديني بما في ذلك  فهم القرآن الكريم حكمه واجب

في القرآنية هذا وقد قام الباحث بمالحظة عاجلة لبعض اآليات       

فيها ظواهر فلوحظت  ،سور القرآن الكريم سورة البقرة وغيرها من

واألدوات استخدام بعض الحروف تتمثل في األنظار لغوية تلفت 

لوف أو نادر أماستخداما غير والمباني الصرفية والتراكيب النحوية 

أو لعدولها االستعماالت اليومية عند العرب، بالمقارنة مع االستعمال 

وهذه  .القيام بالبحث فيهاإرادة ى مما دفع الباحث إلعن القواعد العامة 

 كما ورد فيما يلي:الظواهر 
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الحروف الزائدة من الباء ومن والكاف كما في  استخدام( 1

 :اآليات اآلتية

ۡؤِمنِين  ...  ا ه م بِم  م   (8 :البقرة) و 

ِ ق ۡل ك ف ىَٰ بِ ...  ا  ٱّللَّ  ( 43 :الرعد)... ش ِهيد َۢ

ِحٞد  ...  ٞه و َٰ
ٍه إِالَّ  إِل َٰ

ا ِمۡن إِل َٰ م   (73)المائدة: ... و 

مۡ  ث ل ه  ث ِل  م   (17 :)البقرة...  ٱۡست ۡوق د   ٱلَِّذيك م 

)ما النافية( على الفعل المضارع، كما في اآليات  دخول( 2

 :اآلتية

ون  ...  ا ي ۡشع ر  م  ۡم و  ا ي ۡخد ع ون  إاِلَّ  أ نف س ه  م    (9 رة:)البق و 

ا م  ه ۡم إِالَّ ظ نًّا  إِنَّ  و  قِّ  ي ِمن  ۡغنِ ي  ال   ٱلظَّنَّ ي تَّبِع  أ ۡكث ر   (36 :)يونس... ا    ش يۡ  ٱۡلح 

ا ي ۡخف ىَٰ ع ل ى ...  م  ِ و  ال   ٱأۡل ۡرِض ِمن ش ۡيءّٖ فِي  ٱّللَّ ا  ٱفِي  و  : )إبراهيم...  ءِ لسَّم 

38 ) 

ل ق دۡ  ذ ا  و  ۡفن ا فِي ه َٰ رَّ انِ ص  واْ و   ٱۡلق ۡرء  ا ي  ِلي ذَّكَّر  ا ۡم إاِلَّ ن  ِزيد ه  م   :اإلسراء)ف ورّٗ

41) 

كثرة استخدام اإلشارة للبعيد )ذلك وتلك وأولئك( للتعبير عن ( 3

كما في اآليات   13القريب أي بدال عن )هذا وهذه وهؤالء(

 اآلتية:

ِلك   ب   ذ َٰ تَِّقين   ٱۡلِكت َٰ ى لِّۡلم  ۡيب َۛ فِيِهَۛ ه دّٗ  (2 :رة)البقال  ر 

س ل  تِۡلك   ٖۘ  ٱلرُّ ۡم ع ل ىَٰ ب ۡعضّٖ ه  ۡلن ا ب ۡعض   (253 :ة)البقر... ف ضَّ

ا م  وس ىَٰ  و  م  اي   .تِۡلك  بِي ِمينِك  ي َٰ  ( 18-17 :)طه... ق ال  ِهي  ع ص 

ٱلَِّذين   ن واْ بِ  و  ام  ِ ء  س ِلهِ  ٱّللَّ ر  ق و ۦو  ل ۡم ي ف ّرِ ۡنه  ۡين  أ  اْ ب  و  دّٖ ّمِ ئِك  س ۡوف  ي ۡؤتِ ح 
يِهۡم ۡم أ ْول َٰ 

ه ۡم   ور   (152 :)النساء... أ ج 

ل  ...  ا  أ نز  ن لَّۡم ي ۡحك م بِم  م  ئِك   ٱّللَّ  و 
ِلم  ٱلم  ه  ف أ ْول َٰ 

 (45 :)المائدة ون  ظََّٰ

                                                
 (،2000ر الفكر العربي، )القاهرة: داال شين، البيان في ضوء أساليب القرآن  الفتاحعبد  13

176-177 
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للتعبير عن  للبعيدمع العلم بأن كثرة استخدام اإلشارة 

القريب في القرآن قد أدى إلى قلة استخدام اإلشارة للقريب 

ليس للتعبير عن كثيرا حدث استخدام )هؤالء( هذا وقد فيه، 

القريب، ولكن لمعنى آخر، كما قاله تمام حسان في أنه  

"يدل لفظ )هؤالء( في القرآن الكريم على العزوف عن ذكر 

وقد قدم تمام حسان  14،المشار إليهم لعدم الرضا عنهم

حيث يشير  ،لة لهذا االستخدام في اآليات اآلتيةمثبعض األ

المتكلم إلى رغبته عن ذكر المشار إليهم وعدم رضاه عن 

 أفعالهم. 

ال  ِء ت ۡقت ل ون  أ نف س ك ۡم  ث مَّ  ؤ 
 (85 :)البقرة... أ نت ۡم ه َٰ 

ال  ِء ...  اِل ه َٰ ؤ   (78: )النساءا ِديثّٗ ح  ال  ي ك اد ون  ي ۡفق ه ون   ٱۡلق ۡومِ ف م 

ا ي ۡعب د ون  ِإالَّ  ف ال   ِء  م  ال   ؤ 
ا ي ۡعب د  ه َٰ  مَّ ا ي ۡعب   ك  ت ك  ِفي ِمۡري ةّٖ ّمِ ه مم  اب ا ؤ  ن ق ۡبل    د  ء   (109)هود: ... ّمِ

ال  ءِ  ن ا  ه َٰ ؤ  ذ واْ ق ۡوم   لَّ  ۦ  ِمن د ونِهِ  ٱتَّخ 
ٗۖ ةّٗ اِله  نۡ ون  ع ل ۡيهِ  ي ۡأت  ۡوال  ء  ۖٗ ف م  ِنَۢ ب يِّنّٖ

 أ ۡظل م  م بِس ۡلط َٰ

ِن  ىَٰ ِممَّ ِ ع ل ى  ٱۡفت ر  ا  ٱّللَّ  (15)الكهف: ك ِذبّٗ

ال  ِء ي ِحبُّون   إِنَّ  ا ء   ٱۡلع اِجل ة  ه َٰ ؤ  ر  ون  و  ي ذ ر   (27: ساناإلن)ا ث ِقيالّٗ ي ۡومّٗ  ه مۡ و 

، )ذلك اإلشارة )ذلكم، تلكم( بدال مناستخدام ضمير )ك ْم( في ( 4

 تلك( في االستعماالت اليومية، كما في اآليات اآلتية:

ر   و  ...  أ ۡطه  ِلك ۡم أ ۡزك ىَٰ ل ك ۡم و 
ون   ۡم ال  أ نت  ي ۡعل م  و   ٱّللَّ  ذ َٰ  (232 :البقرة) ...ت ۡعل م 

ۡؤِمِنين  ...  نت م مُّ ۡم ِإن ك  ۡيٞر لَّك  ۡم خ  ِلك   (16 :والعنكبوت؛ 41 :؛ التوبة85 :األعراف)ذ َٰ

اْ أ ن ...  ن ود و  نَّة   تِۡلك م  و  ا  ٱۡلج  وه ا بِم  ل  ت  نت ۡم ك  أ وِرۡثت م   :ف)األعرا... ون  ۡعم 

43) 

                                                
 326(، 2007، اجتهادات لغوية )القاهرة: عالم الكتب، حسانمام ت 14
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)من  التعبيرالغاية قبل بعض الظروف، فأصبح  البتداءورود )من( ( 5

من عند، من حيث، من تحت، من بين، من وراء(، من بعد،  ،قبل

 :اآليات اآلتيةكما في 

ٱلَِّذين   بِ  و  ا  أ نِزل  ِمن ق ۡبِلك  و  م  ۡيك  و  ا  أ نِزل  ِإل  ةِ ي ۡؤِمن ون  ِبم  ۡم ي وِقن ون   ٱأۡل ِخر   :البقرة) ه 

4) 

اِل فِۡرع ۡون  و   ك د ۡأبِ  تِن ا   ِمن ق ۡبِلِهۡم  ك ذَّب واْ بِ  ٱلَِّذين  ء   (11 :)آل عمران... اي َٰ

دَّ  ۡن أ ۡهِل  و  ِثيٞر ّمِ بِ ك  فَّاًرا  ٱۡلِكت َٰ ۡم ك  نِك  ۡعِد ِإيم َٰ نَۢ ب  دُّون ك م ّمِ ۡو ي ر   (109 :)البقرة... ل 

واْ ف إِنَّ  ٱلَِّذين   إِالَّ  أ ۡصل ح  ِلك  و 
ِحيٌم  ٱّللَّ  ت اب واْ ِمنَۢ ب ۡعِد ذ َٰ  :)آل عمرانغ ف وٞر رَّ

89) 

ل   ق ال   ۡيت ۡم ِإن ك نت  ع  ء  ۡوِم أ ر  ق  ۡن ِعنِدهِ ي َٰ ةّٗ ّمِ ۡحم  ِني ر  ات ىَٰ ء  ّبِي و  ن رَّ ةّٖ ّمِ ن  ّيِ  :هود)...  ۦىَٰ ب 

28) 

ـ اد م  
ي َٰ  ك   ٱۡسك ۡن  و  ۡوج  ز  ة  أ نت  و  نَّ ا  ٱۡلج  ۡيث  ِشۡئت م   ( 19 :)األعراف... ف ك ال  ِمۡن ح 

ِمل واْ  ٱلَِّذين   إِنَّ  ع  ن واْ و  ام  تِ ء  ِلح َٰ ا  ٱلصََّٰ ٞت ت ۡجِري ِمن ت ۡحِته 
نََّٰ ۡم ج  ر   ل ه   (11)البروج: ...  ٱأۡل ۡنه َٰ

نَۢ ب ۡيِن ي د ۡيِه و   ۥل ه   ٞت ّمِ ب َٰ ع قِّ ۡلِفهِ م  ون ه   ۦِمۡن خ  ِه  ۡمرِ ِمۡن أ   ۥي ۡحف ظ   (11)الرعد: ...   ٱّللَّ

أ ت ه ۥ ٱۡمر  ق  ي ۡعق وب   و  ا ِء إِۡسح َٰ ر  ِمن و  ق  و  ا ِبإِۡسح َٰ ه  ۡرن َٰ ۡت ف ب شَّ ِحك  ٞة ف ض   (71)هود:... ق ا ئِم 

 :كما في اآليات اآلتية)الهمزة( لالستفهام،  استخدام( كثرة 6

ون   ر  ت نس ۡون  أ نف س ك ۡم  ٱۡلبِرِّ بِ  ٱلنَّاس  أ ت ۡأم   (44:)البقرة... و 

ن   ا ۡلـ َٰ ك نت  ِمن   ء  ۡيت  ق ۡبل  و  ق ۡد ع ص  ۡفِسِدين  و   (91 :)يونس ٱۡلم 

أ نت مۡ  ۡلقًا أ ِم  ء  ا ء   أ ش دُّ خ  ا  ٱلسَّم  ه   (27 :)النازعاتب ن ىَٰ

ۡيت   ء  ب  بِ  ٱلَِّذي أ ر  ينِ ي ك ذِّ  (1 :)الماعون ٱلدِّ

كما في اآليات ( كثرة استخدام أكثر من أداة من أدوات التوكيد، 7

 :اآلتية



10 

 

ن  ...  ا ّمِ إِنَّ ك ثِيرّٗ ِفل ون   ٱلنَّاِس و  تِن ا ل غ َٰ اي َٰ  (92:)يونس... ع ۡن ء 

ه ۡم ِلي ۡست ۡخف واْ ِمۡنه    أ ال    د ور  ۡم ي ۡثن ون  ص   (5 :)هود... إِنَّه 

ىَٰ  ٱّللَّ  ي ۡعل م بِأ نَّ  أ ل مۡ  ا بِ  .ي ر   (15-14)العلق:  ٱلنَّاِصي ةِ ك الَّ ل ئِن لَّۡم ي نت ِه ل ن ۡسف ع َۢ

( تقديم ما حقه التأخير كما ظهر فيما تحته خط في اآليات 8

 :اآلتية

ِ ع ل ى و  ...  كَِّل  ٱّللَّ ۡؤِمن ون  ف ۡلي ت و   ( 11 :)المائدة...  ٱۡلم 

م  ...  ه  ا ظ ل م  م  ِكۡن  ٱّللَّ  و  ل َٰ مۡ و  ون   أ نف س ه   ( 117 :)آل عمران... ي ۡظِلم 

ن واْ ِمن   ٱلَِّذين   ف ٱۡلي ۡوم   ام  ك ون   ٱۡلك فَّارِ ء   ( 34 :)المطففيني ۡضح 

ا ۡر  ٱۡلي تِيم   ف أ مَّ ا  .ف ال  ت ۡقه  أ مَّ ۡر  ٱلسَّا ئِل  و   ( 10-9 :)الضحىف ال  ت ۡنه 

 :( دخول )أل التعريف( على خبر المبتدأ، كما في اآليات اآلتية9

ِلك  ...   (119  :)المائدة ٱۡلع ِظيم   ٱۡلف ۡوز  ذ َٰ

ة   ٱلدَّار   ِتۡلك   ا ِفي  ٱأۡل ِخر  ل ّوّٗ ِذين  ال  ي ِريد ون  ع  ا ِللَّ ل ه   (83)القصص:  ...ٱأۡل ۡرِض ن ۡجع 

ِذِه  ب ون   ٱلَِّتي ٱلنَّار  ه َٰ ا ت ك ذِّ  (14 :)الطورك نت م بِه 

ه و  ...  ِليُّ و  ِميد   ٱۡلو   ( 28 :)الشورى ٱۡلح 

تحته خط في  ( كثرة تكرار كلمة أو جملة، كما ظهر فيما10

 : اآليات اآلتية

ات واْ  ء  ىَٰ   و  م  ۡمۖٗ  ٱۡلي ت َٰ ل ه  ال  ت ت ب دَّل واْ  أ ۡمو َٰ بِيث  و  يِِّبۖٗ بِ  ٱۡلخ  اْ  ٱلطَّ ال  ت ۡأك ل و  مۡ و  ل ه  إِل ىَٰ   أ ۡمو َٰ

ِلك ۡم  إِنَّه   ا ۥأ ۡمو َٰ ا ك بِيرّٗ وبّٗ ىَٰ ت ۡقِسط واْ فِي  إِۡن ِخۡفت ۡم أ الَّ و   .ك ان  ح  م  واْ ف   ٱۡلي ت َٰ ا ط اب   ٱنِكح  م 

ع ۖٗ ف   ٱلنِّس ا ءِ  ن  ل ك م مِّ  ب َٰ ر  ث  و 
ث ل َٰ ۡثن ىَٰ و  ۡت  إِۡن ِخۡفت ۡم أ الَّ م  ل ك  ا م  ِحد ةً أ ۡو م  ت ۡعِدل واْ ف و َٰ

ن ك ۡم    (3-2: النساء)... أ ۡيم َٰ

ن فِي  أ ِمنت مء   ا ءِ مَّ ن فِي أ ۡم  .ف إِذ ا ِهي  ت م ور   ٱأۡل ۡرض  أ ن ي ۡخِسف  بِك م   ٱلسَّم  أ ِمنت م مَّ

ا ءِ  ون  ك ۡيف  ن ِذيِر  ٱلسَّم  اۖٗ ف س ت ۡعل م  اِصبّٗ  ( 71-16)الملك: أ ن ي ۡرِسل  ع ل ۡيك ۡم ح 
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ا قَّة   ا  .ٱۡلح  ا قَّة  م  ا  .ٱۡلح  ك  م  ىَٰ ا  أ ۡدر  م  ا قَّة  و   (3-1: الحاقة) ٱۡلح 

ۡيلٞ  بِين   و  ك ذِّ ئِذّٖ لِّۡلم  ون   .ي ۡوم  ۡجِرم  تَّع واْ ق ِلياًل إِنَّك م مُّ ت م  بِين   .ك ل واْ و  ك ذِّ ئِذّٖ لِّۡلم  ۡيٞل ي ۡوم   .و 

م   إِذ ا قِيل  ل ه  بِين   .ال  ي ۡرك ع ون   ٱۡرك ع واْ و  ك ذِّ ئِذّٖ لِّۡلم  ۡيٞل ي ۡوم  ِديِثَۢ ب ۡعد   .و   ه ۥف بِأ ّيِ ح 

 (50-45)المرسالت: ي ۡؤِمن ون   

 :أكثر، كما في اآليات اآلتية( حذف كلمة أو 11

ةٌ )  (  ا  س ور  ه  ۡضن َٰ ف ر  ا و  ه  ۡلن َٰ  ( أي هذه سورة1 )النور:أ نز 

ا رّٖ  إِنَّه  ( أي كل واحدة 32:المرسالت) ٱۡلق ۡصرِ ك  )  ( ت ۡرِمي بِش ر 

 منها كالقصر

ا ...  ر ۖٗ ت ۡجِري ِمن ت ۡحِته  ا   ٱأۡل ۡنه َٰ ه  ِظلُّ ا د ا ئِٞم و  ( أي وظلها 35 :الرعد) ) ( ...أ ك ل ه 

 دائم

بَّ  ف ق ال   ۡيرِ إِنِّي  أ ۡحب ۡبت  ح  ۡت  ٱۡلخ  ار  تَّىَٰ ت و  بِّي ح  ابِ بِ )  ( ع ن ِذۡكِر ر    ٱۡلِحج 

 أي توارت "الشمس"( 32)ص: 

واْ ...  ۡرج  ان  ي  ن ك  م  ( أي يرجو 21)األحزاب: ...  ٱأۡل ِخر   ٱۡلي ۡوم  و   ٱّللَّ  )  ( ّلِ

 رحمة هللا 

ِلك  ِدين  ...  ذ َٰ ةِ )  ( و   ( أي دين األمة القيمة5 )البينة: ٱۡلق يِّم 

)الذي، الذين( في مختلف مواقعهما من  موصولاستخدام ( 12

 :اإلعراب، كما في اآليات اآلتية

س ول   ٱلَِّذين  و  ...  ِ ي ۡؤذ ون  ر  ۡم ع ذ اٌب أ ِليٞم  ٱّللَّ  (61 )التوبة:ل ه 

ۡسن ىَٰ لِّلَِّذين  أ ۡحس ن واْ  ِزي اد ٞةۖٗ  ٱۡلح   (26 )يونس:... و 

ك   ر  ۡلك  بِي ِدِه  ٱلَِّذي ت ب َٰ   (1 )الملك:...  ٱۡلم 

ع ل   ٱلَِّذي ه و   ر  ِضي ا ءّٗ و   ٱلشَّۡمس  ج  ا  ٱۡلق م   (5 )يونس:... ن ورّٗ

ئِك  
ۡم  ٱلَِّذين   أ ْول َٰ  اْ أ نف س ه  و  ِسر   (21 )هود:... خ 

ع د   ع ِمل واْ  ٱلَِّذين   ٱّللَّ   و  ن واْ ِمنك ۡم و  ام  تِ ء  ِلح َٰ  (55)النور: ...  ٱلصََّٰ

ا أ يُّه 
واْ ب ۡين  ي د يِ  ٱلَِّذين   ي َٰ  م  ن واْ ال  ت ق دِّ ام  ِ ء  س وِلهِ  ٱّللَّ ر   (1)الحجرات: ...  ۖۦٗ و 
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كوضع الضمير موضع ، ىخرأ( وضع كلمة موضع 13

 :الظاهر، كما يلي

ۖٗ  ٱۡعِدل واْ ...  ىَٰ ب  ِللتَّۡقو   ( 8)المائدة: ... ه و  أ ۡقر 

فالضمير )هو( للتعبير عن العدل الذي يتضمنه لفظ 

     )اعدلوا(

 ِ ب انِ  ف بِأ ّي ا ت ك ذِّ بِّك م  اال  ِء ر  ۡن ع ل يۡ  .ء  ا ك لُّ م   ( 26-25 :من)الرح انّٖ ف  ه 

 فالعائد ليس إال مفهوما من السياق أي على األرض.

 الماضي موضع الفعل المضارع، كما يلي:ووضع الفعل 

ِ أ ۡمر   أ ت ىَٰ   ن ه   ٱّللَّ ت   ۥف ال  ت ۡست ۡعِجل وه   س ۡبح َٰ ل  و   (1 )النحل:ن  ا ي ۡشِرك وىَٰ ع مَّ ع َٰ

ب تِ  ر   ٱنش قَّ و   ٱلسَّاع ة   ٱۡقت ر   (1)القمر:  ٱۡلق م 

 :ووضع الفعل المضارع موضع الفعل الماضي، كما يلي

ىَٰ  أ نف س ه  ...  ا ال  ت ۡهو   بِم 
س ول َۢ ه ۡم ر  ا ء  ا ج  ا ۡم ف  ك لَّم  ف  ك  ِريقّٗ ا ي ۡقت ل ون  ذَّب واْ و  ِريقّٗ

 ( أي )قتلوا( 70)المائدة: 

ٱّللَّ   ح  أ ۡرس ل   ٱلَِّذي   و  ي َٰ ا ف س   ٱلّرِ ابّٗ ه  ف ت ثِير  س ح   ارتأي فأث( 9ر: )فاط...  ۡقن َٰ

ر في سياق اسم الجاللة ال يدل دخول )كان( على المبتدأ والخب( 14

.. .على الزمن الماضي وإنما يدل على معنى األزل واألبد

حيث وقعت في صفات هللا فهي مسلوبة الداللة على و"

ان  ... تعالى: كما في قوله  15."الزمان ك  ِليًما  ٱّللَّ  و  ِميعًا ع  )النساء: س 

ان  ... (، وقوله: 148 ك  ا ٱّللَّ  و  ِحيمّٗ ا رَّ ف ورّٗ وحيث " (59)األحزاب:  غ 

أخبر بها عن صفات اآلدميين فالمراد التنبيه على أنها فيهم 

                                                
 البرهان في علوم القرآنبدر الدين محمد بن عبد هللا الزركشي،  15

 4/79(، 2014المكتبة العصرية،  :)بيروت
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ك ان  ... : نحو 16،"غريزة وطبيعة مركوزة في نفسه ن  و  نس َٰ  ٱإۡلِ

والّٗ  ه والّٗ  ۥإِنَّه  ... (، 11: اإلسراء)ع ج  ا ج  : األحزاب)ك ان  ظ ل ومّٗ

72).17 

ي مي الجدإلى القيام بالبحث العل دعوتالقرآن  فيوهذه الظواهر اللغوية 

 في القرآن الكريم.في خصائص اللغة العربية 

رون المفسوخاصة كثير من العلماء قام  فقدث وفي صدد هذا البح      

 .ماعاتبدراسات هذا الكتاب الكريم أفرادا أو جواللغويون واألصوليون 

ريم الكة القرآن وا بدراسقامالذين العلماء أعمال وقد سجل التاريخ 

 البالغيون.ثم ة مستمرة، وفي مقدمتهم النحاة يدراسة لغوية جد

فزع العرب وخوفهم من أن يتسرب بالنحاة هم أول من فطنوا  و      

واللحن سواء ما يختص باإلعراب  18الخطأ واللحن إلى نصوص القرآن.

أو ما يخص طريقة النطق كأن ينطق الحاء بالهاء، أو ما يخص بنية 

مثل توضيت بدل توضأت أو ما يخص وزن الكلمة مثل رعد الكلمة  

ال من ناحية  ئذنحيإال أن أظهر الخوف من اللحن  .أرعد وبرق أبرق

بنية الكلمات ولكن الخوف كان من ناحية الشكل طريقة النطق وال من 

الهتمام فال عجب إذا كان الذا  19.بما فيه شكل أي حركات كلمات القرآن

                                                
 4/80الزركشي، البرهان، 16
ۡبن ا: كما في قوله تعالىأخبر بها عن أفعالهم دلت على اقتران مضمون الجملة بالزمان، إذا  أما17  ف ٱۡست ج 

ه ۡبن ا ل ه   ۥل ه   و  أ ۡصل ۡحن ا ل ه   ۥو  ه   ۥي ۡحي ىَٰ و  ۡوج  ان واْ ي س َٰ  ۥ   ز  ۡم ك  تِ ٱلۡ ن  فِي ِرع وإِنَّه  ۡير َٰ ي ۡدع   خ  ك ان واْ و  اۖٗ و  ه بّٗ ر  ا و  غ بّٗ ِشِعين  ون ن ا ر   ل ن ا خ َٰ

 (90األنبياء: )
)اإلسكندرية: مطبعة  اللغة والنحو دراسات تاريخية وتحليلية ومقارنةحسن عون،  18

 155(، 1952رويال، 
 –حينما بدؤوا يضعون نحوهم  –كما تعرض لمثل هذا الخوف الهنود، إذ كان هدفهم  19

, وكذلك بدأ السريانيون يضعون نحوهم للمحافظة على كتابهم (Vedas)المحافظة على لغة كتابهم 

في القرن الخامس  –اإلنجيل من أن تمتد إليه يد التحريف .أما اليونانيون ففكروا في وضع النحو 
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العربي كان منصبّا على عالمات اإلعراب ثم جاء بعد األول في النحو 

 .الصرفعلم تسمى التي  ذلك االهتمام ببنية الكلمات

طوة ملموسة تهدف إلى حفظ القرآن وروى التاريخ أن أول خ      

الكريم وصيانته من اللحن هو تنقيط المصحف الذي قام به أبو األسود 

ي خالفة علي كرمه هللا كان قاضيا بالبصرة ف. وهــ( 69)ت الدؤلي 

لذا فاعتبر هذا الرجل على القول األرجح واضع علم النحو.  .وجهه

ثم ظهر من هنا أن العامل الديني هو أول العوامل لنشأة النحو وأهمها و

علم حيث يقوم الدين بدور بارز وفعال في نشاط جاء العامل الثقافي 

 فتوسعلألجانب. وبخصوص النحو، وفي تعليمها  العلوم الدينيةالبالغة و

وأخيرا بقدر ما تسمح لهم ظروف البحث نفسه، ة النحو سافي درالنحاة 

. وهنا نلمس عنصرا أجنبيا انتهوا إلى الفكرة المجردة عن العلم من حيث هو

 20.ة العربية وخاصة أثر الفلسفة اليونانيةييدخل على العقل

ن النحو إلى اليوم يتبين أ ونظرا إلى ما وصل إليه النحاة العرب      

 كما يلي: العربي يمتاز في تحليل الجملة العربية بثالث نقاط.

                                                                                                     

يوناني بسبب رغبتهم في شرح شعر )هوميروس( وتفهم أسالبيه, ولتنشئة جيل  –قبل الميالد 

 قادر على تصريف أوجه الكالم وأوجه الجمال فيها.
علم النحو حافل باألئمة المشهورين، مثل الخليل الفراهيدي وسيبويه  وتاريخ 20

الك ابن مووالفراء وثعلب وغيرهم من النحاة المتقدمين،  وابن جني والكسائيوالمبرد 

هما  :ثنان امنهم إلى القمة ، إال أن من وصل وابن هشام وغيرهما من النحاة المتأخرين

، ساسيتينين أسيبويه وابن مالك ... كأنما انقسم تاريخ النحو العربي الطويل إلى مرحلت

وإذا  خرى.يقف سيبويه على قمة المرحلة األولى  ويقف ابن مالك على قمة المرحلة األ

خطوة اله كانت أهمية سيبويه ترجع إلى أنه هو الذي سجل قواعد النحو العربي وخطا ب

و نه هأاألولى التي حددت معالمه ورسمت اتجاهاته، فإن أهمية ابن مالك ترجع إلى 

التي  خيرةالذي قام بأكبر عملية تصفية تمت في تاريخ هذا النحو وخطا به الخطوة األ

ري، مصطفى عبد العزيز السنج)انظر  .استقر بعدها في صورته الثابتة إلى اليوم

  175، (1986الفيصلية،  :جدة)، لدراسات اللغوية الحديثةالمذاهب النحوية في ضوء ا
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يفة تقطيع الجملة إلى كلمات على أساس وظلنقطة األولى ا      

 ضرينيقرأ أحمد القرآن جالسا أمام الحا :كل منها، فالجملة مثل

 تم إعرابها كما يلي:

  مضارعفعل  :  يقرأ 

 فاعل   :  أحمد 

 مفعول به      :  القرآن

  حال  : جالسا

 ظرف مكان مضاف  :  أمام 

 .مضاف إليه : الحاضرين

والنقطة الثانية أن النحو العربي متأثر في تحليله للجملة       

بالمقوالت الثالثة من المنطق األرسطي، وهي العامل والعلة 

فتأثره بمقول العامل كما يظهر في عبارات  21،والجوهر

اإلعراب: المبتدأ مرفوع باالبتداء؛ والخبر مرفوع بالمبتدأ؛ 

والفاعل مرفوع بالفعل، والمفعول به منصوب بالفعل أو بالفعل 

السؤال: مثال في بدو يوتأثر النحو العربي بالعلة  والفاعل كليهما.

لماذا كان لفظ )زيدٌ( مرفوعا. فالجواب: ألنه مبتدأ، فيأتي سؤال 

المبتدأ مرفوعا، لماذا لم يكن منصوبا أو ثان: لماذا كان 

( بأن substansi)مقولة الجوهر مجرورا؟ وتأثر النحو العربي ب

اعتبروا مثال الجذر الثالثي أصل األفعال واألسماء غالبا، ثم 

م"  اختاروا وزن "فعل" ميزانا، فقالوا إن أصل "قام" مثال "ق و 

د د " و "قاٍض" أصلها قاضيٌ  وكما أن للمفرد  .وأصل "مدَّ"، "م 

                                                
 )بيروت: دار العلم للماليين، فقه اللغة العربية وخصائصهاأميل بديع يعقوب، 21

1982،)100  
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كذلك للجملة، ففي قولك: "في المدرسة معلّم" مثال،  اجوهر

رون خبرا محذوفا  يعتبر النحاة أن جوهر الجملة ناقص، لذلك يقدِّ

نظرية أدَّت هذه التقديره "موجود" أو "مستقر" أو "كائن". و

بالنحاة إلى القول باإلعراب التقديري كما مثل، واإلعراب على 

ل: من حرف جر والهاء ا)منه( يقلفظ إعراب  المحل كما في

. واإلضمار عند إعراب )حتى مبني على الضم في محل جرّ 

يذهب( يقول: حتى حرف نصب ويذهب فعل مضارع منصوب 

 بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. 

والنقطة الثالثة تتمثل في أن النحو العربي التقليدي يمتاز       

بمعنى أن "النحاة العرب عمدوا  ،(normativeبمنهجه المعياري )

إلى فرض القواعد على اللغة، بدل أن يخضعوها هي نفسها إلى 

اللغة، فأخضعوا الصواب والخطأ في االستعمال لمجموعة من 

وكانوا كلما دهمتهم األمثلة التي ، القواعد فرضوها على اللغة

تعارضهم لجأوا إلى تأويلها أو وصفها بأنها شاذة أو نادرة أو أن 

 22.صاحبها قد أخطأ"

وإلى جانب المنهج المعياري التقليدي جاء المنهج الوصفي       

 .( الذي نشأ في أوائل القرن العشرينdescriptive inductiveاالستقرائي )

المنهج ال يطبقون المنطق األرسطي هذا ومعروف أن النحاة على أساس 

 الوصفيالمنهج فعلى نحوهم، بخالف النحاة التقليديون كما سبق ذكره. 

قول: إن الفعل في اللغة العربية يأتي على أوزان مختلفة نحو: )درس، ي

باع، قال، مدّ، دعا، بكى، زلزل، أكرم، استغفر.... الخ( ال على وزن 

                                                
 96، فقه اللغة العربيةبديع يعقوب،  22
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هما من خصائص الكلمات المفردة، أما  واحد، وأن اإلعراب والبناء

لتقديري، وأن التركيب فال يكون معربا وال مبنيا، وال داعي لإلعراب ا

أنماط الجملة يجب دراستها على أساس أنها أشكال قائمة بذاتها، ال على 

 23.أساس اعتبارها أشكاال"منحرفة" من الجملة الخبرية

يمتاز المنهج الوصفي بأنه ينظر إلى الجملة من ناحية تركيبها، و      

 24.ونفإن ناحية األصوات والصرف هي األكثر اهتماما بها من قبل التركيبي

قرأ أحمد القرآن( يتم تجزئتها على أساس األصوات لجملة مثل )فا

ثم يتم تحليلها من ناحية (، قرأ + أحمد + القرآن)المتمثلة في المفردات: 

)فعل ماض + اسم العلم + مبانيها الصرفية، فأصبح التحليل على شكل: 

ويمكن التحليل من ناحية وظيفة الكلمات على شكل . أل + اسم(

 .)فعل +فاعل + مفعول به( (، مثل:strukturالتراكيب )

 لذلك ليس في النحو التركيبي مصطلح اإلعراب التقديري وال      

؛ تدأ: مبجملة )زيد في الدار( بعبارات: زيد تاإلعراب المحلي، فأعرب

جار : ال(في الدار)ليس من الضروري القول: . : خبر المبتدأفي الدار

 والمجرور متعلق بمحذوف تقديره مستقر أو استقر في الدار. وعند

ن ممجرور بمن. ليس . والهاء من: حرف جرإعراب )منه( يكفي القول: 

 .: والهاء مبني على الضم في محل جرّ الضروري القول

وإلى جانب النحاة فقد قام بدراسة القرآن الكريم البالغيون، دراسة ال       

، بل "الوقوف على أسرار هذا الكتاب الكريمتنفصل عن دراسة إعجاز 

                                                
 107، فقه اللغة العربيةبديع يعقوب،  23

24 Chaer, Psikolinguistik, 69  
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 25.اإلعجاز في القرآن الكريم يمثل أسمى الغايات لدراسة علوم البالغة"

ألبي ويوضح هذه الحقيقة "أن أول أثر بالغي  بين أيدينا هو مجاز القرآن 

هــ( ثم استمرت هذه الجهود المرتبطة  211عبيدة معمر بن المثنى )ت 

بالقرآن التي تلت مجاز أبي عبيدة في كتب مثل تأويل مشكل القرآن البن 

. هــ(384هــ(، والنكت في إعجاز القرآن للرماني )ت. 276قتيبة )ت 

لتوضيح هــ( وغير ذلك من المجهودات 403توإعجاز القرآن للباقالني )

إلى أن تصل البالغة إلى ذروتها في كنف أعجاز  26،إعجاز القرآن الكريم"

هــ( صاحب دالئل 472القرآن على يد اإلمام عبد القاهر الجرجاني )ت. 

اإلعجاز الذي يبحث عن المعاني وأسرار البالغة الذي يبحث عن البيان. لذا 

بيان معا. أما فاعتبر الرجل على القول األرجح واضع علم المعاني وال

هــ( الذي اقتفى أثره قدامة بن 247واضع البديع فهو عبد هللا بن المعتز )ت. 

 جعفر، ثم ألف فيه كثيرون كأبي هالل العسكري وابن رشيق القيرواني. 

ليست ميدانا واحدا، وإنما هي ثالثة ميادين كما هو المعلوم والبالغة      

 فالمعانيمختلفة الطابع كما رآها السكاكي: المعاني، والبيان، والبديع. 

أقرب شيء إلى النحو من حيث إنها تتناول التراكيب والسياق. ثم إن 

المعاني والنحو يقتسمان النظر في التركيب . فالنحو يبدأ من األبواب 

لة، والمعاني يبدأ بالجملة، ليصل منها إلى السياق. المفردة وينتهي بالجم

ولقد صرح بهذه العالقة بين النحو والمعاني أبو البالغة عبد القاهر 

ونسبه إلى المعاني، وجعل المعاني  "النظم"الجرجاني، فأنشأ فكرة 

                                                
)القاهرة: دار الفكر العربي،  البيان في ضوء أساليب القرآنعبد الفتاح الشين،  25

2000 ،)73 
)القاهرة: عالم الكتب، قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية واألدبيةمحمد عيد،  26

1989 ،)113  
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المنظومة هي معاني النحو. والبيان علم المعنى المفرد مطابقيا كان أم 

، وحقيقة كان أم مجازا وقريبا كان أم بعيدا. وما دام تضمنيا أم لزوميا

المعنى المفرد موضوع فقه اللغة فإن البيان لصيق بفقه اللغة. أما علم 

البديع فيعني بطالء المبنى وزخرفه. فهو علم طرق التحسين إما تحسين 

األلفاظ وإما تحسين المعاني. "وعلى الرغم من اختالف هذه الفروع في 

قوم بينها رابطة توحد ما تنافر من أغراضها، تلك الرابطة موضوعاتها ت

 27،("stylistics) تتمثل في أن الفروع الثالثة تقع في نطاق دراسة األساليب

 كما يأتي بيانه بصورة تفصيلية في الباب الثاني إن شاء هللا.

قف وال ورغم ازدياد القائمين بالبحث عن القرآن الكريم بدون تو      

ي فما زالت المشاكل الصالحة للبحث قائمة وهعبر العصور. انتهاء 

را وا أخيعترفكثيرة وكثيرة، إن الباحثين من األدباء والبالغيين ال بد أن ي

اء رة مبأن نتيجة بحثهم وجهودهم بشأن دراساتهم القرآنية ليست إال قط

 صدق هللامع سعة بحار كلمات هللا هي العليا،  و بالمقارنةأو أقل منها 

بِّ  ٱۡلب ۡحر  لَّۡو ك ان   ق ل: العظيم في قوله ِت ر  ا لِّك ِلم َٰ بِّ  ق ۡبل   ۡلب ۡحر  ٱِفد  ي ل ن ِمد ادّٗ ت  ر  ي أ ن ت نف د  ك ِلم َٰ

ل ۡو ِجۡئن ا بِِمۡثِلهِ  ا   ۦو  د دّٗ  (109)الكهف: م 

 

 وتقريرها ةالمشكلتحديد  -ب

المشتملة العربي بق بيانه من موضوعات النحو سونظرا إلى ما       

العربية موضوعات البالغة  منعلى األلفاظ ومعانيها الوظيفية، و

الذي الداللية، فالبحث عن لغة القرآن فاظ والمعاني لالمشتملة على األ

                                                
 349تمام حسان، األصول،  27
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التي يبحث عنها اللغوية  هايجب أن يشتمل على جوانبأنزل بلغة العرب 

 يلي: على ماعلى األقل المشتملة ، وهي النحو والبالغة معا

 النظام الصوتي في القرآن الكريم -1

 في القرآن الكريم النظام الصرفي -2

 في القرآن الكريم النظام النحوي -3

 في القرآن الكريم النظام المعجمي أي المفردات -4

 في القرآن الكريم في أسلوب المعانينظام التراكيب النحوية  -5

 في القرآن الكريم نظام المفردات في أسلوب البيان -6

 في القرآن الكريم المحسنات اللفظية -7

 في القرآن الكريم المحسنات المعنوية -8

هذه أسلوب االستفهام فالتعبير عن في حالة استخدام و      

 :ليكما يالمشكالت الثماني 

 ؟كيف يكون النظام الصوتي في القرآن الكريم -1

 ؟في القرآن الكريم كيف يكون النظام الصرفي -2

 ؟كيف يكون النظام النحوي في القرآن الكريم -3

 ؟كيف يكون النظام المعجمي أي المفردات في القرآن الكريم -4

كيف يكون نظام التراكيب النحوية في أسلوب المعاني في  -5

 ؟القرآن الكريم

 ؟كيف يكون نظام المفردات في أسلوب البيان في القرآن الكريم -6

 ؟كون المحسنات اللفظية في القرآن الكريمتكيف  -7

 ؟آن الكريمكون المحسنات المعنوية في القرتكيف  -8
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بحث عن هذه قدرة على المأي للباحث ومن الطبيعي أن ليست       

، ها المحددةجوانببعض على ها لذا يلزم تحديدجميعها، المشكالت 

 لي:على ما ي الرسالةفأصبحت المشكلة التي يراد البحث عنها في هذه 

مههن القههرآن سههورة البقههرة فههي اآليههات الههواردة يوجههه البحههث علههى  -1

باعتبهار أنهها ويقع االختيار عليهها  .آية 286البالغ عددها ، الكريم

ومهن  28.الطهول السهبع، إنهها أطهول في القهرآن تمثل أطول سورة

لتراكيهب لشاملة صورة عامة  تقدمناحية أخرى أن لها خصائص 

 جمعت خصائص السهور نهاأل ،في القرآن الكريمالواردة اللغوية 

 مكية معا.لالمدنية وخصائص هامة ل

ويقتصههر البحههث فههي سههورة البقههرة علههى جانههب واحههد فقههط، وهههو  -2

بههأن هههذه التراكيههب تشههمل ، مههع العلهم هههاجانهب التراكيههب اللغويههة من

ههههذين ألن "المبهههاني الصهههرفية والتراكيهههب النحويهههة معههها، وذلهههك 

لهيس للنحههو مههن ، فالنظهامين ال يمكههن أن ينفصههل الواحهد عههن اآلخههر

إال مهن الوظيفهة إال ما يقدمه له الصرف، ولهيس للصهرف التراكيب 

وبالتهههالي فنظهههرا إلهههى أن  29،"وروده فهههي التركيهههب النحهههويبعهههد 

موضهههوع البحهههث ههههو لغهههة القهههرآن الكهههريم التهههي تتمتهههع بأسهههاليبها 

أيضهها إلههى ناحيتههها جههاوز البحههث عههن تراكيههب القههرآن البالغيههة فيت

والنحويهة، مهع العلهم األسلوبية إلى جانب هاتين النهاحيتين الصهرفية 

 ،اللغههوي التركيبههيبههأن هههذا التحليههل األسههلوبي يقتصههر علههى سههياقه 

وال يتجههاوز إلههى سههياقه المههوقفي، مثههل اللجههوء إلههى أسههباب النههزول 

                                                
ل هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة  28 واألنعام واألعراف والسابعة قيل الس ْبع الط و 

ان، القط مناع)انظر  .هي األنفال وبراءة ومعا لعدم الفصل بينهما بالبسملة، وقيل هي يونس

  (145، مباحث في علوم القرآن
  37، اللغة العربية معناها ومبناها، حسانتمام  29
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وإلهى مقتضهى الحهال والمقهام االجتمهاعيين،  وال إلهى الوصهول إلهى 

 المعاني التي تتضمنها األلفاظ.

هذه  يشتمل عليها البحث فيأما الجوانب اللغوية األخرى فال       

في علم بدقة ، فالجانب النطقي بأصوات القرآن فقد تم البحث فيها الرسالة

فقد تم البحث فيها والجانب الصوتي المتعلق بمعنى المفردات  ،التجويد

والمؤلفات عن الفروق في اللغة وفي المحسنات  البيانفي فقه اللغة وعلم 

التابعة لعلم البديع. والذي يرتبط بالمعنى الداللي في القرآن فقد تم اللفظية 

البحث فيه نظريا في علم المعاني وتطبيقيا فقد كثر الكشف عن المعنى 

في كتب التفسير وخاصة التي تهتم كثيرا بالتحليل البالغي مثل تفسير 

 خشري.الكشاف للزم

مقصورة على ما التي سيتم البحث فيها الموضوعات أن ونظرا إلى       

 تراكيبهامبانيها الصرفية وتراكيبها النحوية وتتضمنه سورة البقرة من 

 :تحت عنوانتمثل يالبحث  وضوعفماألسلوبية 

 خصائص اللغة العربية في القرآن الكريم

 النحوية في سورة البقرة(لتراكيب ي الصرفية واللمبان)دراسة تحليلية 

تمثل في األسئلة ت فاألمور التي سيتم البحث فيهابالنظر إلى هذا العنوان و

 اآلتية:

 ؟في سورة البقرة ي الصرفيةللمبانما هي الخصائص  -1

 ؟لتراكيب النحوية في سورة البقرةما هي الخصائص ل -2

 ؟في سورة البقرةالتركيبيةألساليب لما هي الخصائص  -3

 أهميتهالغرض من البحث و -ج

هذه الرسالة كتابة ويتجلى من هذه األسئلة الثالثة أن الغرض من       

وصف خصائص اللغة العربية الواردة في القرآن الكريم من ناحية 
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وبالتالي الكشف  .مبانيها الصرفية وتراكيبها النحوية وأساليبها التركيبية

عن المبادئ أوالنظريات التي تقوم عليها هذه الخصائص اللغوية في 

 .القرآن الكريم

أما فائدة هذا البحث فإما تطبيقية وإما نظرية، فالفائدة التطبيقية       

تتمثل في الحصول على األسس النفسية والتعليمية التي ال بد من 

اني الصرفية والتراكيب مرعاتها عند وضع المقرر الدراسي للمب

النحوية من أجل نجاح تعليم لغة القرآن للطالب اإلندونيسيين خصوصا 

أن تكون لنتائج البحث أهمية لكبار منهم، وأما فائدته النظرية فتتمثل في ا

الباحثين على النهوض بتطوير دراسات علوم اإلخوة حث ت ْذك ر في 

 القرآن خاصة والعلوم العربية عامة. 

يعتمد الباحث من البحث واالستفادة من نتائجه  الغرضوتحقيقا لهذا       

على البحث الكيفي مستخدما طريقة المالحظة وأسلوب الوصف في 

آيةكما ذكر  286جمع البيانات الواردة في سورة البقرة البالغ عدد آياتها 

 .سابقا

 

 اإلطار الفكري لعمليات البحث -د

سورة البقرة من مبانيها الصرفية وتراكيبها والبيانات الواردة في       

النحوية وأساليبها التركيبية يتم جمعها وتحليلها وتفسيرها من خالل 

 الخطوات اآلتية:

تسجيل أنواع المباني الصرفية الواردة في سورة البقرة التي  (1

الضمائر، والمصادر تتمثل في األبواب الصرفية من 

والمشتقات، والموصول، وأسماء اإلشارة، وأدوات الجر، 
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وأدوات النفي والنهي، وأدوات الشرط، وظروف الزمان، 

 وظروف المكان، وأدوات االستفهام. 

الواردة في سورة البقرة المتمثلة في  النحويةتسجيل أنواع التراكيب  (2

 .(clausaالجمل التي تم تقسيمها بناء على عدد المركبات اإلسنادية )

وهي: الجملة البسيطة، والجملة الممتدة، والجملة المزدوجة، والجملة 

 .المركبة، والجملة المتداخلة، والجملة المتشابكة

وكيد لتي تضم: تعلم المعاني االتركيبية لساليب األتسجيل أنواع  (3

الخبر باألدوات، والقصر، واإليجاز واإلطناب، والفصل بين 

الجملتين، وااللتفات، والتغليب ووضع الموصول الذي أو الذين 

بعض األساليب في الجملة، وضع لفظ موضع آخر، وتسجيل 

أسلوب وأسلوب التشبيه خارج مجاالت علم المعاني وهي: 

 فعل الكينونة )كان ويكون(. أسلوب الحوار و

عرض نتائج جمع البيانات لكل نوع من المباني والتراكيب  (4

واألساليب في جدول يعرض فيه توزيع أجزائه ومستوى شيوع  

كل من األجزاء، وترتب فيه البيانات ترتيبا تنازليا على حسب 

 شيوعه في التركيب. 

عض عن طريق تقديم بأوال ، تحليل نتائج البحث وتفسيرها (5

التعليقات اللغوية واالجتماعية الالزمة على الظواهر اللغوية 

لهذه النتائج، وثانيا عن طريق تقديم اآليات الشواهد من غير 

وأخيرا تقديم خصائص كل من هذه المباني  ،سورة البقرة

 والتراكيب.

خصائص التركيبية التي تميز المتعلقة بال البحثتقديم خالصة  (6

لغة القرآن عن الكتابات العربية العاديّة، وتقديم ما وراء هذه 
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االقتراحات الظاهرة اللغوية من النظريات، وأخيرا تقديم بعض 

للكبار من المرتبطة بشأن المقرر الدراسي لتعليم اللغة القرآنية 

رآن والمرتبطة بتطوير دراسة علوم الق ،لطالب اإلندونيسيينا

 خاصة والعلوم العربية بصورة عامة. 

اللغة خصائص )لعمليات البحث بشأن عنوان إطار فكري هكذا       

كما هو الموضح في هذه الرسالة المتواضعة،  (العربية في القرآن الكريم

 .الجدول اآلتيفي 
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 (1جدول )ال

 خصائص لغة القرآنالبحث في عمليات ل اإلطار الفكري

 اللغويةالمباني الصرفية والتراكيب ناحية  من

آية 286سورة البقرة =   

وفقرها العشر 

 وتحليالتها

 التركيبيةاألساليب من ناحية 

 286=  سورة البقرة 

 آية

وفقرها العشر 

 وتحليالتها

عدد مركباتها  من ناحية

 اإلسنادية

=  سورة البقرة 

آية 286  

من ناحية وتحليالتها   

 المباني الصرفية

 

 جدول الضمائر

البيانات تحليل 

 فسيرها وت

 

 جدول الجملة البسيطة

تحليل البيانات 

 وتفسيرها

 

جدول توكيد الخبر 

 باألدوات

 تحليل البيانات وتفسيرها

جدول المصادر 

 والمشتقات

تحليل البيانات 

 وتفسيرها

 

 جدول الجملة الممتدة

تحليل البيانات 

 وتفسيرها

 

 جدول القصر

تحليل البيانات 

 وتفسيرها

جدول أسماء 

 اإلشارة

تحليل البيانات 

 وتفسيرها

 

جدول الجملة 

 المزدوجة

تحليل البيانات 

 وتفسيرها

 

 جدول اإليجاز

تحليل البيانات 

 وتفسيرها

 جدول غير ذلك

من المباني 
 

جدول غير ذلك من 

 الجمل
 

 جدول غير ذلك

 من األساليب البالغية
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 الصرفية

تحليل البيانات 

 وتفسيرها

 ذات مركبات إسنادية

 تحليل البيانات

 وتفسيرها

تحليل البيانات 

 وتفسيرها

 

 خصائص لغة القرآن من ناحية المباني الصرفية والتراكيب النحوية واألساليب البالغية

 

الخالصة المبنية على نتائج البحث والكشف عما تقوم عليه الخصائص التركيبية للغة القرآن 

 الكريم

 في المرحلة اإلبتدائية تطبيقية تختص بتخطيط تعليم النحو والصرفتوصيات 

 وتوصيات أخرى نظرية لمن يهمه األمر لغرض فهم اآليات القرآنية الكبارللدارسين  

 الدراسات السابقة -ه

، يقههدم فيمهها يلههي ثالثههة بحههوث ذات عالقههة وثيقههة بموضههوع البحههث      

 "دراسهة إحصهائية ،اللغهة العربيهةالتراكيهب الشهائعة فهي "فاألول بعنوان 

ظهواهر نحويهة فهي الشهعر "للدكتور محمد علي الخولي، والثاني بعنهوان 

للههدكتور محمههد  "، دراسههة نصههية فههي شههعر صههالح عبههد الصههبورالحههر

اإلعجههاز الصههرفي فههي القههرآن "والثالههث بعنههوان حماسههة عبههد اللطيههف، 

للدكتور  "الكلمةالكريم، دراسة نظرية تطبيقية التوظيف البالغي لصيغة 

 . الحميد أحمد يوسف هنداوي

تهم التهي اللغويهة األمهور معرفة من هذه الدراسات أن يستفاد ويتوقع       

وكههذلك ا واألمههور األخههرى التههي لههم يتنههاول أحههد البحههث فيههها البحههث فيههه

التههي تمثههل أسسهها أو نظريههات يسههتفيد منههها الباحههث األمههور الكشههف عههن 

 العربية في القرآن الكريم.خصائص اللغة وترتبط ب
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 ، دراسة إحصائية التراكيب الشائعة في اللغة العربية -1

التي قام بها محمد علي الخهولي مهدرس اللغهة تهدف هذه الدراسة       

إلهى اكتشهاف درجهات شهيوع  1981العربية في جامعهة الريهاض سهنة 

اكتشهههاف درجهههات شهههيوع التراكيهههب النحويهههة والتراكيهههب الصهههرفية 

 .اكتشاف درجات شيوع أنماط الجمل المختلفةو

علهى الكتشاف درجات شيوع التراكيب الصرفية جهرى البحهث و      

مباني االسم وتقسيماته إلى االسم الجامد والمشتقات، وإلهى التقسهيمات 

من ناحيهة العهدد مهن المفهرد والمثنهى والجمهع، ومهن ناحيهة األشهخاص 

احيههة التحديههد إلههى التنكيههر إلههى المههتكلم والمخاطههب والغائههب، ومههن ن

والتعريههف وتقسههيمات كههل منهمهها، ومههن ناحيههة البنههاء واإلعههراب إلههى 

ومههن ناحيههة الصههحة والعلههة إلههى الصههحيح والمعتههل  ،المبنههي والمعههرب

وتقسههيمات كههل منهمهها، كمهها جههرى البحههث علههى الفعههل وتقسههيماته مههن 

لهوم ناحية الهزمن ومهن ناحيهة التعهدي واللهزوم، ومهن ناحيهة البنهاء للمع

وناحيههة  ،ومههن ناحيههة التمههام والههنقص ،ومههن ناحيههة تأكيههده ،والمجهههول

وناحيههة عههدد الحههروف، وكههذلك جههرى البحههث علههى  ،الصههحة والعلههة

 .الحروف بكل هيئاتها وأنواعها

علهى الكتشاف درجهات شهيوع التراكيهب النحويهة جهرى البحهث و      

الكلمهههههات المعربهههههة التهههههي تتمثهههههل فهههههي المرفوعهههههات والمنصهههههوبات 

 . لمجرورات والمجزومات وكما جرى البحث على الكلمات المبنيةوا

لقههد جههرى البحههث علههى  الكتشههاف درجههات شههيوع أنمههاط الجمههلو      

الجملههههة ، والجملههههة االسههههميةو الجملههههة الفعليههههةالجمهههل بأنواعههههها مههههن 
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 الجملهة التهي لههها محهل مهن اإلعههراب، والجملهة التعجبيههةو االسهتفهامية

 من اإلعراب. الجملة التي ال محل لهاو

فهي ههذه الدراسهة علهى شهكل لقهد اختيهرت البيانهات فمصادر وأما       

. وكههان ةمختلفههالدر امصههمههن العينههة تؤخههذ  88بههالغ عههددها العينههات ال

بعض المصادر مجالت شهرية، وبعضها مجالت أسبوعية، وبعضهها 

المرحلهة جرائد يوميهة، وبعضهها كتبها مدرسهية للمرحلهة المتوسهطة أو 

 :اآلتيالجدول ، كما يظهر في الثانوية، وبعضها كتبا عادية

 عدد العينات البيانات أنواع مصادر

 7 مجالت شهرية

 18 مجالت أسبوعية

 4 جرائد يومية

 39 كتب مدرسية

 20 كتب عادية

 88 المجموع

كههل عينههة مههن خمسههين كلمههة. وهههذا يعنههي أن حجههم هههذا وتكونههت       

كلمة. وتبهدأ العينهة مهن بدايهة الفقهرة وتنتههي  4400العينات جميعا هو 

ولقد روعي في جميع ههذه المصهادر أن تتهوافر  سين فيها.مبالكلمة الخ

فيههها الشههروط التههي وضههعت للمههادة اللغويههة المههراد تحليلههها، وهههي أن 

تكون مكتوبة ال منطوقة، وحديثة أي التي صدرت في السنوات العشر 

ة ال مترجمهة، وفصهحى ال عاميهة.  األخيرة، ونثرية ال شهعرية، وأصهيل

هذا ولقد تم اختيار العينة من المصدر بالطريقة العشهوائية عهن طريهق 

االستعانة بجدول األرقام العشوائية المعروف فهي علهم اإلحصهاء، ممها 
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يجعل االختيار غير متحيز لمواضع معينة من الكتب أو ألرقهام معينهة 

 من الصفحات.

تحليل، فعند إحصهاء الكلمهات الخمسهين فهي وفيما يتعلق بطبيعة ال      

كل عينة اعتبر كل ما يعرب اسما أو فعال أو حرفا كلمة مستقلة، حتى 

ولههو كههان متصههال بكلمههة الحقههة. فحههرف العطههف مههثال كلمههة، والفههاء 

الواقعههة فهههي جهههواب الشههرط كلمهههة، والضهههمير المتصههل كلمهههة. وعنهههد 

هط، أي أن احصهاء المفههردات وتحليلهها اعتبههرت المفهردات الظههاهر

 مستقلة، بل اعتبرت جزءا من الكلمة المتصلة بها أثناء عملية العد. 

ل وأمهها طريقههة عههرض البيانههات االحصههائية الناجمههة عههن التحليهه      

اللغوي للعينات فقد تم بعدة طرق  تكمل الواحهدة منهها األخهرى، وههي 

( 4( النسههبة المئويهة العامههة و)3)( المتوسهط و2)( التكهرار الكلههي و1)

( التكهرار األقصهى 6( التكهرار األدنهى و)5النسبة المئويهة الخاصهة و)

ولتوضهههيح أو  .( نسهههبة العينهههات9( عهههدد العينهههات و)8( المههدى و)7و)

بيانههات السههابقة اسههتخدمت فههي هههذه الدراسههة عههدة وسههائل، اختصههار ال

( الجههدول، وقههد 3( األعمههدة البيانيههة و)2( الههدائرة البيانيههة و)1وهههي )

أي يبدأ دائما بالمتغير  ،عرضت في الجدول المتغيرات بترتيب تنازلي

األكثهر تكههرارا يتلههوه األقهل فاألقههل حتههى ينتههي األمههر بههالمتغير األنههدر 

 ميع األرقام مقربة إلى منزلتين عشرتين فقط.تكرارا. وظهرت ج

وأمها مها يتعلهق بأهميهة ههذه الدراسهة فالباحهث يقهول فهي ههذا الصهدد       

أنها تكتسب تعريف الوظهائف النحويهة الشهائعة والنهادرة فهي االسهتعمال، 

ة فقه

الضمائر المستترة واألفعال المحذوفهة أو المقهدرة لهم تهدخل فهي عمليهة 

اإلحصههاء أو العههدّ. يضههاف إلههى هههذا أن أل التعريههف لههم تعتبههر كلمههة 
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ئعة والنههادرة فههي االسههتعمال، وتعريههف اوتعريههف الصههيغ الصههرفية الشهه

رة في االستعمال، وكهذلك الهذي ال يقهل أهميهة أنماط الجمل الشائعة والناد

يتمثههل فههي إفههادة نتههائج هههذه الدراسههة فههي تخطههيط وتههدريج منههاهج قواعههد 

اللغة العربية لطالب المدارس، إذ ت ق هدَّم المتغيهرات الشهائعة فهي المراحهل 

األولههى وتؤّجههل المتغيههرات النههادرة إلههى المراحههل العليهها أو إلههى مراحههل 

 بية.التخصص في اللغة العر

، دراسة نصية في شعر صالح عبد ظواهر نحوية في الشعر الحر -2

 الصبور

وقد أجرى هذا البحث محمد حماسة عبد اللطيف من مصهر الهذي       

والههذي  ،2001نشههر نتههائج البحههث الناشههر دار الغريههب بالقههاهرة سههنة 

عرف أن الذي جر الباحث إلى القيام ببحثه هذا موقف بعض البهاحثين 

 يرفضهون الشهعر الحهر ن الشهعر الحهر موقفها سهلبيا، وههمفي مصهر مه

أن الشعر الحر قد تحّرر من كل شيء حتى الوزن، ويطلقون يعتقدون 

قهون عليه تهكما به وإزراء عليه: "الشعر السهايب" متناسهبين أنههم يطل

مع العلهم بهأن الباحهث الهدكتور رأى  ،عليه لفظ "الشعر" على كل حال

مصطلح "الشعر الحر" يعد امتهدادا للشهعر أن الشعر الذي أطلق عليه 

التقليههههدي" أو "الشههههعر  رعربههههي الههههذي أطلههههق عليههههه حههههديثا "الشههههعال

العمودي"، وقد فهرض عليهه ههذا الوصهف فهي مقابهل "الشهعر الحهر". 

والههذي أعينههه بكههون الشههعر الحههر امتههدادا للشههعر العمههودي أنههه يسههلك 

مسلكا مماثال له من حيث مسالكه اللغوية، ويحتاج إلهى مها يحتهاج إليهه 

التهههي وصههفت قهههديما بأنهههها سههالفه مهههن بعههض االسهههتعماالت الخالصههة 

 .رورة فيهض
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متحنههه فههي هههذا يحههاول أن وهههذا الههرأي هههو الههذي يمثههل فرضهها ي      

البحث هو أن ورود هذه الظهواهر فهي الشهعر لهيس مهن الضهرورة فهي 

نحويهههة كانهههت أو  ،غويهههةشهههيء، أو بعبهههارة أخهههرى، ليسهههت ضهههرورة ل

ضرورة فنية، إذ يلجأ إليها الشاعر  -إن صح التعبير–صرفية، ولكنها 

نَّهٍة علهى حهدّ ال عن عجز أو قصو ر، ولكن عن قوة واقتهدار أو ف هْيٍض م 

وصف ابن جني الذي يستثمره من أتى بعهده مهن النحهاة أو نقهاد الشهعر 

هم الذين تكون لديهم الجهرأة  قديما الشعراء "الفحول" بل وإن  القدماء.

على مثل هذا االقتحام، ومن هنا تتطور أسهاليب اللغهة، وتنمهو وتتعهدد. 

االستعمال المألوف المأنوس كان في مبدأ أمره خطأ، وكثير من أنواع 

كهذلك الباحهث ه لمعيار من بعهض الكبهار. وممها الحظهأو انحرافا عن ا

أن الشههاعر القههديم كههان أكثههر جههرأة علههى اللغههة مههن الشههاعر الحههديث، 

فالشاعر القديم كان لديه شعور قوي بأنهه صهاحب اللغهة وأنهه يمتلكهها، 

ف فيمهها يملههك، مههادام هههذا التصههرف ولههذلك ال يجههد حرجهها مههن التصههر

يخدم لديه غايهة أعلهى. وقهد كهان متلقهو الشهعر قهديما يسهمحون للشهاعر 

بهذا القدر مهن الحريهة، ألنههم يفهمهون طبيعهة الشهعر ويهدركون دوره. 

أما الشاعر الحديث فإن لديه شعورا بأن اللغهة ههي التهي تملكهه إال مهن 

 قويْت ملكت ه واستحصدت سليقته.

فهي ههذه الدراسهة ار الهدكتور محمهد حماسهة عبهد اللطيهف اختوقد       

زاويههة الظههواهر  ارشههعر صههالح عبههد الصههبور للتطبيههق عليههه. واختهه

ضهرورة، النحوية والصرفية التي كانت توصف قديما في الشعر بأنها 

كشف أّن حرية الشعر الحر لم تخرجه عن كونه شعرا عربيا ينطبهق يل

 تركيب الجملة ونظامها النحوي.عليه ما ينطبق على سلفه من حيث 
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البيانات من أشعار القصائد لصالح عبد الصهبور ذاتهه.  جمعويتم       

التههي تعتبههر منحرفههة عههن وذلههك عههن طريههق تسههجيل الظههواهر اللغويههة 

العامة التي تشتمل علهى األصهوات واألبنيهة الصهرفية  اللغوية القواعد 

ههذه وبالتهالي تسهجيل التوزيهع التكهراري لكهل مهن والتراكيب النحوية. 

لظههواهر االنحههراف أو العههدول  مثلههةألاالنحرافههات. وفيمهها يلههي بعههض ا

 عن القواعد العامة.

 الوقف على االسم المنصوب المنون بالسكون،  -

 قد كنت  فيما فات من أيامْ 

 يا فتنتي محارباً صلباً وفارسا ه ماْم  

 األقداممن قبل أن تدوس في فؤادي 

فآثر  الشاعر توحد القافية فسكن كلمة )ه ماْم( حتى تتوافق مها       

قبلها وما بعدها، فتعطى إحساسها بالنهدب علهى الهزمن الغهابر الهذي 

 ،أما اآلن فإنه لم يعد كما كان ،كان فيه فارسا هماما ومحاربا صلبا

فاستسهلم لوقههع األيههام الرتيههب الههذي تمثلهه القافيههة التههي يتلههو بعضههها 

 بعضا في رتابة وتشابهت أيامه كما تشابهت القوافي.

 صرف االسم الممنوع من الصرف  -

كما فهي الكلمهات: آخهٌر وشهوارعٍ وطحالهٌب التهي وردت مصهروفة 

 وكان حقها منع الصرف فيما يلي:

 ...  ووجهه يفور بالزبدْ  صليبهوجّر آخٌر 

 ... شريت وحدي في شوارع لغاتها، ِسماتها عماءْ 

 وهدأة الصمت البليد والنجوم ثابتاتْ 

 كأنها طحالٌب ميتة ملقاه 
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يحهس القههارئ أن تنكيههر كههل كلمههة مههن هههذه الكلمههات قههد ازداد       

مهات فهي سهياقها يخهدم لبسبب التنوين، والمبالغة فهي تنكيهر ههذه الك

 الكلمة أو تلك.الغرض الذي جاءت فيه هذه 

 كما في قوله:، الفتحة على المضارع الناقص تقدير -

 ماذا تبغيني يا ربّاه

 هل تبغيني أن أدع ْو الشّر بإسمه؟

 هل تبغيني أن أدعْو القهر بإسمه

عنههد مهها خولههف النظههام بحههذف الفتحههة مههن الفعههل )أدعههو( ...       

 ،وانصههب التركيههز علههى كلمههة )اسههمه( بقطههع همههزة الوصههل فيههها

برزت فيها المخالفة  ومرت الدعوة سهريعا لتظههر كلمهة )اسهمه( ف

ولكنهمهها وظفتهها توظيفهها  ،وهههي محههط اإلنكههار، فهنهها إذن مخالفتههان

 دالليا يخدم الغرض من النص الشعري في سياقه.

 كما في قوله: ،الممدود قصر -

 حين فقدنا الرضا

 بما يريد القضا

 ... لم تنزل األمطار

 حين فقدنا الضحكا

 عيوننا .. بكاتفجرت 

لمة )القضهاء( لتتوافهق مهع )الرضها( فهي ههذا اإليقهاع فقصر ك      

مع أنه إلى النتيجة )لم تنزل األمطار(  المتالحق لكي يصل بسرعة

إليهه ألهميهة فقهد الرضها بمها يريهد  قدم الظرف )حهين( ومها أضهيف

ويصههبح هههذا الكههالم المقفههى الموقههع القصههير أشههبه بكههالم  .القضههاء
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مركههز المكثههف. وقصههرت كههذلك كلمههة )بكههاء( لتههؤدي الصههوفية ال

الغههرض نفسههه مههن التقفيههة الموقعههة المتالحقههة فههي عبههارة قصههيرة 

 مكثفة تتناسب مع توقيعات الصوفية.

 كما في قوله: ،تخفيف المشدد -

 النبض نبض وثني

 ... والروح روح صوفي سليب البدن

 يا قاسية القلب الناري

 لم أنضجت األيام ذوائبنا بلهيبك

يخدم توافهق  -بدال من وثنيّ  –وواضح هنا أن تخفيف )وثني(       

 -بهدال مهن النهاريّ  –وكهذلك تخفيهف )النهاري(  ،القافية فهي )البهدن(

 يخدم توافق قافية مرت من قبل في قوله: لكن ل ق م  من تذكاِر.

 ، كما في قوله:الفاء من جواب الشرط حذف -

 ... حيث تسقط الفاء من جواب الشرط مرتين

 فإن أذن أذنت  إني النديم في األسحار

 حكايتي غرائٌب لم يحوها كتابْ 

 طبائعي رقيقة كالخمر في األكوابْ 

 فإن لطفت  هل إلّي رنوة الحنان

إن حذف الفاء يؤكد هنا تحقهق الجهواب مهن غيهر توقهف علهى       

الشرط أو ترتب عليهه، فههو يعلهن )إنهي النهديم فهي األسهحار( حتهى 

 الثانية.  وكذلك الحال في جملة الشرطوإن لم يلطف به. 

هكههذا وقههد اعتمههد هههذا البحههث علههى السههياق فههي تفسههير الظههاهرة       

والسهياق الهذي يعنيهه فهي الشهعر خاصهة  ال بهد أن النحوية االنحرافية، 
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يكههون سههياقا لغويهها، ألن سههياق الحههال وهههو الظههروف المالبسههة للههنص 

قصهيدة تخلهق سهياقها  المحيطة به ال يكون واضهحا فهي القصهيدة، وكهل

 الخاص بها، وهو ال يكون إال سياقا لغويا بعناصره المختلفة.

وقد كان هناك مبهدأ جهرى عليهه ههذا البحهث ههو أن كهل مها يهرد فهي       

القصيدة مقصود من الشاعر، يستعمله ليوحي بهه إلهى معنهى يرمهي إليهه، 

ن ... وقههد رأينهها أن كههل اسههتعمال ورد فههي شههعر صههالح عبههد الصههبور مهه

االسههتعماالت المخالفههة لنظههام قواعههد النثههر المطههردة، لههه عمههق اسههتعمالي 

مقياسهها يقههاس  قههديم اسههتعمله مههن قبههل شههعراء يحههتج بلغههتهم وتتخههذ لغههتهم

د الحاجة من جديد إلى العمل على فصهل الشهعر عهن عليه، ولعل هذا يؤك

الواضههح هههو الوصههف  قعيههد النحههوي  ... ولكههن كههان الهههدفالنثههر فههي الت

ومحاولهههة كشهههف أن الشهههعراء حينمههها يسهههتخدمون شهههيئا فهههي  ،والتفسهههير

مقابهل داللهي مطلهوب  ورصهيد  شعرهم يكهون لههذا اللهون مهن االسهتخدام

معنهههى مقصهههود، وأنههههم يعمهههدون إلهههى ذلهههك بالحهههدس الشهههعري، مهههن ال

سهواء أكههان  -ا يقهول سهيبويهن بههذا االسهتخدام المعهين وجهها كمهويحهاولو

مها وجههان لعملهة واحهدة علهى ه وجها نحويا أم وجهها دالليها، وهجهذا الو

 كل حال. 

أن البحث اللغهوي فهي دراسهة األدب ال يغنهي عهن دراسهة الجملهة       

تكوين هيكله  بل إنه يفيد من معطيات دراسة الجملة في ،بطبيعة الحال

ة يعهد عالقهات أفقيه كوناتههجملهة بملتبهار أن نحهو اعوإقامة بنائهه علهى ا

 .تداخل في نسيج النص مع العالقات الرأسية التهي يمثلهها نحهو الهنصت

ونحههو الههنص لههيس نحههوا تقويميهها  يعنههى بالصههواب والتخطئههة، ولكنههه 



37 

 

ويحاول أن يفسرها في إطهار الهنص  ،وصفي تفسيري يصف الظاهرة

 تفسيرا يتالءم مع السياق الخاص بالنص نفسه.  

دراسههة نظريههة تطبيقيههة التوظيههف اإلعجههاز الصههرفي فههي القههرآن الكههريم،  -3

  البالغي لصيغة الكلمة

هذا الكتاب نشرته ألول مرة المكتبهة العصهرية فهي بيهروت، ألفهه       

للهدكتوراه  الهذي كهان فهي أصهله أطروحهة الحميد أحمد يوسف هنداوي

ه إلهى كتابهة ههذا الموضهوع ت، وقد جرإلى جامعة القاهرة بمصر اقدمه

بدراسههة الههدور الههذي تلعبههه الصههيغ الصههرفية مههن قلههة اهتمههام البههاحثين 

الناحيههة الفنيهههة مههع العلهههم بوجهههود نمههاذج رفيعهههة عاليههة مهههن التوظيهههف 

البالغههي لصههيغة الكلمههة جالههها المفسههرون لكتههاب هللا تعههالى وش ههّراح 

الحديث النبوي وشراح الدواوين الشعرية المختلفة، ولكهن مهع ذلهك أن 

ليات البناء الصرفي مكان ملحوظ، المتقدمين لم يكن لديهم في فهم جما

ولم تكن لديهم فكرة واضحة أو مقنعة حهول إقامهة أصهول متفهق عليهها 

للتذوق األدبي أو الكشف الفني العميهق. ومهن ثهم فقهد حهاول البحهث أن 

يكشهف عهن الجههود السهابقة فهي هههذا المجهال، كمها حهاول كهذلك رصههد 

لقههرآن الكههريم العديههد مههن تلههك الصههيغ فههي سههياقات رفيعههة متعههددة مههن ا

ومختار الشعر في مختلف العصور، مع الكشف في الوقهت نفسهه عهن 

التوظيههف الفنههي والبالغههي لتلههك  ااألسههس الفنيههة التههي كانههت وراء هههذ

 الصيغ. 

هذا وثمة دراسات عديدة في مجهال الدراسهات الصهرفية والبحهث       

ة أو اللغوي عامة، ولكنها بطبيعهة دراسهتها لهم تعهرج علهى القيمهة الفنيه

البالغية للصيغ التي تعرضت لدراستها أو إحصائها، سواء في القرآن 
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التوظيهههف  :ومهههن ثهههم كهههان عنهههوان البحهههث الكهههريم أو الشهههعر العربهههي.

 دراسة نظرية تطبيقية. :البالغي لصيغة الكلمة

هيههد يتحههدث فيههه عههن صههيغة الكلمههة: واسههتهل الباحههث دراسههته بتم      

البهههاحثين المعاصهههرين للصهههيغة ناهههها وحهههدودها، فقهههدمت تعريفهههات عم

باعتبارههها "قوالههب تصهها  فيههها األلفههاظ وتحههدد بههها المعههاني الكليههة أو 

المفههاهيم العامههة" أو هههي "القالههب الههذي تصهها  الكلمههات علههى قياسههه " 

هك كمهها إذا قلنهها إن نحههو )ضههارب( جههاء علههى صههيغة )فاعههل( ليفيههد 

وأمهها الفصههل الثههاني فيتحههدث عههن االختيههار: مفهومههه ونمههاذج تفصههيلية 

لالختيار فهي صهيغة االسهم وصهيغة الفعهل وصهيغة ذات معنهى متعهدد، 

مفهومهه ونمهاذج تفصهيلية للعهدول فهي صهيغة  :كما يتحدث عن العدول

ل وصههيغة ذات معنههى متعههدد، كمهها يتحههدث عههن االسههم وصههيغة الفعهه

في مختلف الصهيغ: وههي:  تكرارالتكرار: مفهومه ونماذج تفصيلية  لل

صيغة المضارع وصيغة المبني للمجهول، وصيغة الفاعهل والمبالغهة، 

وصيغة الصفة المشبهة وصهيغة التفضهيل والمزيهد مهن األسهماء. وأمها 

الفصل الثالث فيتناول نماذج كلية مهن التحليهل البالغهي لصهيغة الكلمهة 

تحليههل فقههام الباحههث بتحليههل اآليههات األولههى مههن سههورة النازعههات، و

وذله

معنى الفاعلية المطرد فيما جاء على هذه الصهيغة  أو القالهب، فتفتهرق 

الصيغة الصرفية عن الميزان الصرفي للكلمة إذ أن الصيغة الصرفية 

هي "المبنى الصرفي" و"الميزان الصرفي" هو "المبنى الصوتي".  

      ويتكون البحث من ثالثة فصهول. أمها الفصهل األول فيتحهدث عهن 

العالقة بين الصهيغة والمعنهى وداللهة الصهيغة بهين اإلفهراد والتركيهب، 

وتعدد المعنى الوظيفي للصيغة الواحدة وتعدد الصهيغ للمعنهى الواحهد، 
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قصيدة من سيفيات المتنبي، وتحليل قصيدة رحلة الليل للشاعر صالح 

 عبد الصبور.

واألسس التي يعتمد عليهها الباحهث فهي تحليهل البيانهات وتفسهيرها       

. فاالختيهار تتمثل في الظواهر اللغوية من االختيار والعهدول والتكهرار

 مثل ما يلي:

المصهدر )فعهالن( فهي قولهه  اختيار صهيغة االسهم كاختيهار صهيغة      

ا :تعالى م  ِذِه  و  ة  ه َٰ ي وَٰ إِنَّ  ٱلدُّۡني ا   ٱۡلح   و 
ل ِعٞب  ة   ٱلهدَّار  إاِلَّ ل ۡهٞو و  ان   ل ِههي   ٱأۡل ِخهر  ي هو  هون   ٱۡلح   ل هۡو ك هان واْ ي ۡعل م 

حيث جاء اختيار صيغة )ف ع هالن( للتعبيهر عهن الحيهاة . (64 :العنكبوت )

فههي الههدار اآلخههرة بمهها تشههتمل عليههه مههن حركههة ونشههاط وابتهههاج وخفههة 

الهنفس واهتزازهها مههع دوام ذلهك واسهتمراره وتجههدد ألوانهه، وذلهك فههي 

بمها تشهتمل عليهه مهن انكسهار  -حياة اللعب واللعب–مقابل الحياة الدنيا 

وتكرارهها بهال تجهدد مهع سهرعة انقطهاع وسأم من رتابهة صهور الحيهاة 

 لذاتها وزوال نعيمها وتحول عافيتها.

( في قولهه تعهالى فهي وصهف الطوفهان الهذي        واختيار صيغة )ف عَّل 

ل هىَٰ أ ْمهٍر ق هْد ق هِدر   :أهلك قوم نوح هآء  ع  ْرن ا ٱأل ْرض  ع ي ونهاً ف هاْلت ق ى ٱلم  ف جَّ  و 

لتتالقى مع ظالل التكثيهر فهي حيث جاءت صيغة )فعّل( . (12)القمر: 

جعلنها األرض  :هذا البيت الناشئة من العناصر األخرى. قال األلوسهي

فغيههر إلههى  ،كلههها كأنههها عيههون متفجههرة وأصههله فجرنهها عيههون األرض

التمييههز للمبالغههة بجعههل األرض كلههها متفجههرة مههع اإلبهههام والتفسههير، 

ة )فعّههل( فناسههب تلههك المبالغههة وذلههك التكثيههر مجههيء الفعههل علههى صههيغ

 الدالة على التكثير والمبالغة كذلك. 
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عن صيغة المضارع إلى صهيغة الماضهي فهي قولهه عهز  والعدول      

ي اح   وجل: ٱّللَّ  ٱلَِّذۤي أ ْرس ل  ٱلّرِ يٍِّت ف أ ْحي ْين ها  ف ت ثِير  و  اباً ف س ْقن اه  إِل ىَٰ ب ل ٍد مَّ س ح 

ا ك ذَٰ  ْوتِه  فاألصهل الهذي يقتضهيه . (9فاطر: )نُّش ور  ِلك  ٱلبِِه ٱأل ْرض  ب ْعد  م 

 .السياق هنا  هو )فأثارت( وعدل عنه لغرض بالغي

إِنَّ  آخههر للعههدول وصههف الواحههد بههالجمع فههي قولههه تعههالى: ومثههال      

ْشِرِكين   ل ْم ي ك  ِمن  ٱْلم  نِيفاً و  ِ ح  ةً ق انِتاً ّلِلَّ اِهيم  ك ان  أ مَّ أي . (120)النحل:  إِْبر 

 أمة من األمم في جميع صفات الكمال.كان وحده 

ومهن أمثلههة التكهرار فههي صههيغ المبالغهة تكههرار صهيغة )ف ع ل ههة( فههي       

ۡيلٞ  :قوله تعالى ةٍ  و  ز  ةّٖ لُّم  ز  ع هدَّد ه   ٱلَِّذي .لِّك ّلِ ه م  هاالّٗ و  ع  م  م  ال هه  . ۥج  . ۥأ ۡخل هد ه   ۥ  ي ۡحس هب  أ نَّ م 

ب هذ نَّ فِهي  ۖٗ ل ي نَۢ هةِ ك الَّ ط م  ها . ٱۡلح  هك  م  ىَٰ ها  أ ۡدر  م  هة  و  ط م  ِ ن هار  . ٱۡلح  وق هد ة   ٱّللَّ ت طَِّلهع  ع ل هى  ٱلَّتِهي. ٱۡلم 

ههد ةٞ . د ةِ   ِهه ٱأۡل فۡ  ۡؤص  هها ع ل ههۡيِهم مُّ ههدَّد ةَِۢ . إِنَّه  م  ههدّٖ مُّ هنهها صههيغة )ف ع ل ههة( فههي  جههاءت .فِههي ع م 

اآليتهين ( وفي كلمهة )الحطمهة( فهي 1لمزة( في اآلية ) –كلمتي )همزة 

الطعههن.  :الكسههر كههالهمز، واللمههز :الهمههزة :(. قههال الزمخشههري5و 4)

والمراد الكسهر مهن أعهراض النهاس والغهض مهنهم واغتيهابهم والطعهن 

ومهن ثهم  .فيهم، وصيغة فعلة تدل على أن ذلك عادة منه قهد ضهرى بهها

يالحظ الباحث أن السورة قد وظفت صيغة المبالغة )فعلة( هنا توظيفها 

ا، يعتمد علهى التهوازي الصهرفي بهين تكهرار صهيغة فعلهة فهي فنيا رائع

وصف هذا اآلثم، وتكرار هذه الصيغة كذلك في وصهف الجهزاء الهذي 

أعد له مقابل بغيه وبطره وغلوه فهي الشهر وتماديهه فيهه. وقهد أدى ذلهك 

إلى مؤاخاة بهين المبهاني والمعهاني علهى ههذا النحهو مهن التناسهق الفنهي 

 البديع.   
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أههم النتهائج التهي اشهتمل  اواختتم الباحث دراسته بخاتمة يقهدم فيهه      

عليههها البحههث وهههو أن تلههك الههدالالت التههي حههددها اللغويههون لصههيغة 

الكلمة إنما هي دالالت إفرادية قهد روعهي فيهها نظهام اللغهة وحهده، وال 

شك أن السياقات التي استنبطت منها تلك القواعد محدودة. أمها دالالت 

على مسهتوى الكهالم فإنهها غيهر محهدودة. ومها ذلهك إال ألن  تلك الصيغ

تراكيب الكالم ال تنتهي "إذ أن الكلمة توجد في كهل مهرة تسهتعمل فيهها 

فههي جههو يحههدد معناههها تحديههدا مؤقتهها، والسههياق هههو الههذي يفههرض قيمههة 

واحههدة بعينههها علههى الكلمههة ... وال شههك أن ممهها يههدخل فههي هههذا السههياق 

المكههان والظههروف والمالبسههات والعههادات ضههرورة مراعههاة الزمههان و

 .االجتماعية وغير ذلك من القرائن المشاركة في تحديد سياق الكالم

 :باختصار كما يليالثالثة ويمكن تقديم هذه البحوث       

هههدف إلههى اكتشههاف درجههات شههيوع التراكيههب األول في البحههثأمهها  -1

اكتشههاف واكتشههاف درجههات شههيوع التراكيههب النحويههة والصههرفية 

وأمهها أهميههة هههذه الدراسههة ، درجههات شههيوع أنمههاط الجمههل المختلفههة

نهههها تكتسهههب تعريهههف الوظهههائف النحويهههة الشهههائعة والنهههادرة فهههي إف

ئعة والنهههادرة فهههي ااالسهههتعمال، وتعريهههف الصهههيغ الصهههرفية الشههه

االستعمال، وتعريف أنماط الجمل الشائعة والنادرة في االستعمال، 

إفادة نتائج ههذه الدراسهة فهي تخطهيط هو وكذلك الذي ال يقل أهمية 

وتههدريج منههاهج قواعههد اللغههة العربيههة لطههالب المههدارس، إذ ت ق ههدَّم 

المتغيرات الشائعة في المراحل األولى وتؤّجل المتغيهرات النهادرة 

 إلى المراحل العليا أو إلى مراحل التخصص في اللغة العربية.
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مهن العهدول اهر أن ورود الظوبيان هدف إلى يفبحث الثاني ال أماو -2

ليس من الضرورة أو االنحراف عن قواعد اللغة العامة في الشعر 

نحويههة كانههت أو صههرفية،  ،فههي شههيء، أو ليسههت ضههرورة لغويههة

ولكنها ضرورة فنية، إذ يلجأ إليها الشاعر ال عن عجز أو قصور، 

نَّههٍة. ومههن هنهها تتطههور أسههاليب  ولكههن عههن قههوة واقتههدار أو ف ههْيٍض م 

تعهههدد. وكثيهههر مهههن أنهههواع االسهههتعمال المهههألوف اللغهههة، وتنمهههو وت

المههأنوس كههان فههي مبههدأ أمههره خطههأ، أو انحرافهها عههن المعيههار مههن 

في تفسير اللغوي وقد اعتمد هذا البحث على السياق بعض الكبار. 

ألن سياق الحال ال يكون واضحا في  ،الظاهرة النحوية االنحرافية

 .قها الخاص بهاالقصيدة، وكل قصيدة تخلق سيا

عديههدة فههي مجههال  دراسههاتوجههود رجههع إلههى يفالثالههث  بحههثالأمهها و -3

الدراسات الصرفية والبحث اللغوي عامة، ولكنها بطبيعة دراستها 

لههم تعههرج علههى القيمههة الفنيههة أو البالغيههة للصههيغ التههي تعرضههت 

 لدراستها أو إحصائها، سواء في القرآن الكهريم أو الشهعر العربهي.

الباحهث فههي تحليهل البيانهات وتفسههيرها واألسهس التهي يعتمههد عليهها 

تحهدث عهن االختيهار: فهي في تتمثل في االختيار والعدول والتكهرار.

صيغة االسم وصيغة الفعل وصيغة ذات معنى متعدد، كما يتحهدث 

عههن العههدول فههي صههيغة االسههم وصههيغة الفعههل وصههيغة ذات معنههى 

. في كلمة أو أكثر حتى في الجملهة متعدد، كما يتحدث عن التكرار

أههم النتههائج التهي اشههتمل عليهها البحههث وههو أن تلههك الههدالالت ... و

التهي حههددها اللغويهون لصههيغة الكلمهة إنمهها ههي دالالت إفراديههة قههد 

روعي فيها نظام اللغة وحده، أما دالالت تلك الصيغ على مسهتوى 
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الكالم فإنها غير محدودة. وما ذلك إال ألن تراكيب الكالم ال تنتهي 

توجد في كل مرة تستعمل فيها في جهو يحهدد معناهها  "إذ أن الكلمة

تحديدا مؤقتها، والسهياق ههو الهذي يفهرض قيمهة واحهدة بعينهها علهى 

الكلمة ... وال شك أن مما يدخل فهي ههذا السهياق ضهرورة مراعهاة 

الزمهههان والمكهههان والظهههروف والمالبسهههات والعهههادات االجتماعيهههة 

 .الكالم وغير ذلك من القرائن المشاركة في تحديد سياق


