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The Position of Adjuncts in the Arabic Sentence Structure from the Viewpoint of
Ancient and Contemporary Syntacticians
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Abstract:
The present study analyzes the views of the ancient scholars of syntax on the position of
adjuncts in the Arabic sentence structure and its role in the text. According to the
syntacticians, the sentence includes the subject, the predicate, and adjuncts, and this structure
is considered by Arabic syntacticians. Therefore, we see that new Arabic and Western
linguists have theorized in this regard, and this is not far from the theory presented by old
syntacticians. Some of them have spoken about the semantic dimension of the structure of the
sentence itself such as the complement and adjuncts, and this is what has kept the sentence
closed from the textual dimension. But, one who thinks about the structure of the text and the
sentence in terms of the importance and distribution finds that the base and the core are the
main and fixed elements in the structure of the sentence. Adjuncts join the sentence to the text
and determine the concept of the core of the sentence. Sentences make up the structure of the
text, and some of the sentences are the text itself. Adjuncts and dependent sentences are the
second main element in the Arabic sentence structure after the core and the base. The three
elements of the subject, the predicate, and the adjunct are the main structure of the sentence,
and this is where we can say that these adjuncts complete the sentence. So far, no independent
study has addressed the issue of adjuncts in the Arabic sentence structure as the main element,
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so the present study investigated Arabic grammatical rules by the descriptive-analytical
method.
Keywords: Adjunct, References, Sentence Structure.
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان
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املقالة :حمكمة

مكانة الفضلة يف بنية اجلملة العربية عند حناة قدامى وحمدثني

1

حممود سليمان اهلواوشة *
پرويز أمحد زاده هوچ **
امللخّص
تناول البحث آراء بعض علماء اللغة القدامى واحملدثني ،ممن أتيح االطالع على آرائهم يف مكانة الفضلة يف بنية اجلملة العربية ودورها يف
بناء النص .فاجلملة عند النحاة العرب هي املسند واملسند إليه ،وبهما تتم الفائدة ،والفضلة من الزيادة اليت ميك ن االستغناء عنها عند أغلب
النحاة ،ونُظر إليها عند اللسانيني احملدثني عربا وغربيني نظرة غري بعيدة عن نظرة النحويني العرب القدامى ،غري أن بعضهم قد حتدث عن
البعد الداللي يف بنية اجلملة نفسها ،مبا توفره املتممات أو الذيل يف اجلملة ،ويقصدون بذلك الفضلة ،وهذا وص ف يغلق اجلملة عن بعدها
النصي .لكن املتمعن يف بنية النص واجلملة من ناحية الداللة والتداول ،جيد أن الفضلة عنصر قار يف بناء اجلملة ،وهو الذي يقود اجلملة إىل
نصها ،وحيدد املعنى املقصود من اجلملة ،ومن اجلملة إىل اجلملة يتكوّن النص ،وبعض اجلمل يكون نصا .فالفضلة هيي الير ن ااسيا
الثاني يف بناء اجلملة العربية بعد العمدة ،أي العمدة والفضلة أو العنصر الثالث يف بناء اجلملة( ،املسند واملسند إلي ه والفضلة) ،وهو موجه
نصي للجملة؛ وعليه نسمي الفضلة باملوجِّه؛ انها توجه اجلملة إىل نصها الذي تنتمي إليه .مل يتناول أحيد قضيية موقيع الفضيلة يف بنيية
اجلملة العربية عنصر أساسي .وقد اعتمدنا هذه الدراسة بناء على املنهج الوصفي ي التحليلي يف ظل علم حنو النص.
املفردات الرئيسية :الفضلة ،املوجهات ،بناء اجلملة ،العمدة ،حنو النص
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1ي املقدمة
تناول البحث آراء بعض النحويني القدامى واحملدثني يف الفضلة من عرب وغربيني ،ممن عرف هليم رأي يف املوويوع وأتيحي لنيا
فرصة االطالع على آرائهم ،حبيث يكونون ممثلني للنحاة لتنوع آرائهم اليت متثل الرأي العام للنحاة .ويف العرض ،مت طير وجهية
نظر النحويني يف الفضلة وموقعها يف اجلملة ،فكان تر ز على الدور الثانوي للفضلة يف بناء اجلملة ،وأنه يستغنى عنها ،وبدونها
تتم الفائدة يف اجلملة ،وإن أشار بعض من ااقدمني واحملدثني إىل دورها يف متام املعنى ،إال أنهم وصفوها بالفضلة والذيل واملتمم
واملكمل واملخصص للجملة ،أي العمدة ،وهو املسند واملسند اليه .وهذه أوصاف ال تتعدى حدود اجلملة .وهو رأي ال يتفيق ميع
فكرة بناء النص الذي يقوم على متام الفكرة ،والواقع التداولي للفضلة يتجاوز حدود اجلملية إىل الينص .فاجلملية اللبنية ااوىل يف
البناء النصي ،وقد تكون بعض اجلمل نصا .وخلص البحث إىل مر زية الفضلة يف بناء اجلملة العربية ،وأنه ال فائدة من العمدة يف
أداء املعنى يف اجلملة والنص من دون الفضلة ،وأن الفضلة مقصود اجلملة ،وهي اجلسر املوصل إىل متام النص.
أما البحث فيدور حول مكانة الفضلة يف بناء اجلملة العربية عند النحاة العرب وغريهم وأهميتها يف فهم نصية اجلملة .وتكمين
مشكلة البحث يف النظر إىل الفضلة على أنها زيادة يف بناء اجلملة ميكن االستغناء عنها ،ما يفقد بنية اجلملة جزء أساسا ،ميكنها من
بناء النص ،وأداء الناحية التداولية ،فينقطع التواصل ما بني املرسل واملتلقي ،وينتفي تشكل النص من دونه.
وتنبع أهمية البحث من أهمية الفضلة يف بناء اجلملة والنص .فاالستغناء عن الفضلة يعي انتفياء النصيية ،و يذا انتفياء اجلملية
املفيدة .فالفضلة بؤرة النصية ،وهو مقصود رئيسي من بناء اجلملة ،ور ن أسا يف بنائها.
3ي خلفية البحث
هناك دراسات حول الفضلة مبفهومها التقليدي ،أي أنها مما يستغنى عنه يف تر يب اجلملة العربية ،أو أنها مما ال يستغنى عنهيا مين
الناحية الداللية ،وقد عرو يف املنت آراء عدد من الباحثني؛ لكن مل جند يف حدود علمنا وحبثنا ،دراسات ترى أنها جزء أساسا
يف البنية الرت يبية النحوية يف اجلملة العربية ،وال يستغنى عنها ،وأنها اجلزء النصي يف بنية اجلملية ،فتأخيذ اجلملية إىل نصيها اليذي
تنتمي إليه .ومن الدراسات يف املفهوم التقليدي ميكين أن نشيري إىل "املتمميات يف اللغية العربيية" ،لصياحي ميريم ( 3114م) ،وهيي
رسالة ماجستري .وتناول الباحثة فيه الفرق بني املتمم واملكمل يف إطار اجلملة مربزة أهمية الفضلة يف بنية اجلملة ،إال أنها مل جتزم
بكونها ر نا أساسا يف اجلملة ال ميكن االستغناء عنه.
و ذلك دراسة "نظرات معاصيرة يف النحيو العربيي لألسيتاذ اليد تور يريم حسيني ناصيح ا اليدي ،اجلملية العربيية إذوذجيا"
لشيماء رشيد حممد زنگنه ( 3112م) .وقد ذ رت الباحثة رأييا لألسيتاذ يريم حسيني؛ ييرى فييه أن اجلملية تيتم بير نني أساسييني:
املسند واملسند إليه ،إال أن املعنى ال يتم إال بوجود الفضلة ،وهيو موافيق ءراء النحياة القيدامى ،دون التأ ييد عليى يون الفضيلة
ر نا رئيسا يف الرت يب النحوي.
و ذلك "أشباه العمد يف العربيية" لبيو عبيا ( 3112م) .ول قيد حبيث الفضيالت يف بنيية اجلملية ،ميربزا دورهيا يف متيام املعنيى يف
اجلملة ،وهلذا مساها أشباه العُمد ،فريى أن هنياك فضيالت ميكين االسيتغناء عنهيا ،وفضيالت ال ميكين االسيتغناء عنهيا يف إطيار
اجلملة ،ومل يتطرق للوجهة النصية .وأخريا ،دراسة "الفضلة ودورها يف بناء اجلملية العربيية يف شيعر حسيان بين ثابي " لشيقراوي
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( 3112م) .وفيها ،ير ز الباحيث عليى أهميية الفضيلة داللييا يف بنيية اجلملية العربيية ،دون أن يقطيع بأهميتهيا يف اجلانيب الرت يي
النحوي .ويعرض للدور الداللي للفضلة يف شعر حسان بن ثاب .
2ي الفضلة
الفَضلة ،بفتح الفاء ال َفضْل وال َفضِيلة معروف ويد الينْقص والنْقِيصية ،واجلميع فضضيول ،ورجيل َفضّيال ومُ َفضْيل يثري ال َفضْيل،
وال َفضِيلة الدْرَجة الرفيعة يف ال َفضْل ،ورجل مِفضال ثري ال َفضْل وا ري واملعروف ،وامرأَة مِفضالة عليى قومهيا ،إِذا اني ذات
َفضْل سَمْحة؛ ويقيال َفضَيلَ فيالن عليى فيالن ،إِذا غليب علييه و َفضَيل الرجيل غلبتيه ،وال َفضْيل وال َفضْيلة البقيْية مين الشييء،
وال َفضْلة مبعنى الزيادة ،و َفضَالت املاء بقاياه؛ والعرب تقول لبقيْة املاء يف املَزادة َفضْلة ،ولبَقيْة الشراب يف اإلِناء َفضْلة ،واملِفضَيل
واملِفضَلة بكسر امليم الثوب الذي تتفضْل فيه املرأَة وال َفضْلة اسم للخمر (ابن منظور1173 ،م ،مادة فضل) .وأطلق النحاة والبالغيون
على ما سوى املسند واملسند إليه يف اجلملة عدّة مسميات ،وهي :املتمم ،التكملة ،واللواحق ،والزيادة ،والقييد ،واملالبسيات،
واملخصِّصات ،و ان أوهلا الفضلة؛ مبعنى الزيادة اليت يستغنى عنها يف اجلملة ،وبعضيهم اسيتدرك بيأن االسيتغناء ال يعي عيدم
الفائييدة .فالفضييلة مبعنييى الزيييادة علييى اإلسييناد ادييرد؛ املسييند واملسييند إليييه ،وميكيين االسييتغناء عنهييا إذا مل يضيير حييذفها (ابيين
عقيل1181،م ،ج  ،3ص  « ،)122كما مسيت بالفضلة؛ ألنها زيدت على ملسنى د ململسنى د هليىأض ملت ىايت هليهمىا دي ى

ديىدمل» (مجعية،

3113م ،ص .)28
ل
والفضلة يف النحيو مين الزييادة عنيد أهيل اللغية ،وليين هليا مين الفضيل أو التفضّيل نصييب عنيدهم ،وقيد نيال اإلسيناد جي ّ
االهتمام ،فكان مووع اإلفادة وحسن السكوت النحوي ،واتسم الفضلة مبسميات ال تدل على مكانتها يف الرت يب النحوي،
وتقلل من شأنها وإن عال ،وأ ثر إنصافا هليا أن يقوليوا :وال يعي االسيتغناء عنهيا عيدم اإلفيادة منهيا ،ويلحقيون :ومين دونهيا
حتصل الفائدة ،و ان هلذا التجاهل أثر على حنو اللغة ،فوصف بنحو اجلملة ،واجلملة عند أغلب النحاة هي املسند واملسند إليه،
ومِن جتاهل الفضلة حصل التفريق بني حنو النص وحنو اجلملة .ويف هذا البحث ،سنسلط الضيوء عليى وجهيات نظير اللسيانيني يف
الفضلة.
والفضلة موووع البحث ما ورد به حتديد عند حناة اللغية .فيابن جي

يقيول « :تال تىى ت مللفضضالى ت كى كا كىاسفيه بىأ ململل ىى

ململسفيه لأ ململسفيه ديأ ململسدصد ململاحا ململلمميي ململالتم ا » (1122م ،ص ،)117ويقول الرويّ :النصب عالمة الفضالت يف ااصل،
« ييدخل ييها ملسفاعيل ملخلمنىة ململاحىا ململلممييى ض ململسنىم » (1178م ،ج  ،1ص  .)312ومين الفضيالت اجليار واديرور لقيول الرويي
« مل يل مللىيع مللذي هه تقه ملاحىكات لليمد ملهي ث ثة :مللفاعلض ململسبمدت ململخلربض مل يل ملل دصب للفض تض تهمل ملقمضاها
كغك ملسفيه ديأ دن ملسفاعيل ملكااحا ململلمميي تمل ملقمضاها بهملتطة حى ض كاسفيه ديىأ ململسنىم

مللك م ب ململتطةض

ىك ملسفىىاض ململألمسىا مللىح تلىي حىىمل

ملإل ايةض تعين حىمل ملجلى» (املصدر نفسه ،ج  ،1ص  ،)23ويقول يف مووع آخر ... « :ملت لبىأ ت يكىه دىن مللفضى تض كىال ى ململجلىا
ململجملىمل ململاحا » (املصدر نفسه ،ج  ،3ص  .)112ويقول ابن عقيل « :تقدم دن مللفض ت ملسفيه بأ ململسفيه ملسطلق ململسفيه لأ ململسفيه ييىأ
ململسفيه ديأ ململسنم

ململاحا ملبقي مللمميي » (1181م ،ج  ،3ص  .)382فالفضالت هي :املفعول املطلق ،واملفعول به ،واملفعول له،

واملفعول فيه ،واملفعول معه ،واملستثنى ،واحلال ،والتمييز ،واجلار وادرور.
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2ي1ي الفضلة عند النحاة القدامى
تقوم اجلملة عند النحاة العرب على عالقة اإلسناد من املسند واملسند إليه ،وال يصح قيام اجلملة من دونهما ،وما سواهما فضلة.
ومل يُسم سيبويه ما زاد عن اإلسناد بالفضلة أو املتمم أو املكمل أو أي من هذه املسميات ،وإذيا يان ييذ رها بوصيفها ،فيقيول:
« هذمل باب دا يال مدصب دن ملسدصاد ؛ ألنّأ حا ٌ صا ييأ ملسذكه » (1111م ،ج ،1ص)284ض « مل هذمل باب دا يكه دن ملسضدصىاد دفيىهال» (املصيدر
نفسه ،ج ،3ص  « ،)338ملهذمل باب ملجلضىّض ململجلىُّ همنا يكه يف كلّ ملت مٍ دضا ٍ هليأض ململعلم ت ّ ملسضا هليأ يال ْجالىُّ ب ثة تشيا  :بشي ليس باتم

ملال ظى ٍض ملبشي يكه ظىياض ملباتم ال يكه ظىيا» (املصدر نفسه ،ج  ،1ص  .)411ويذ ر املربد (382 – 311هي) ،الفضلة فيقول:
 ..ييكه ملسفيه ييأ يضلةً :كااحا ململل ى ململسدصد ملحنه ذلكض مما ه ذمل ذالكضىْتالأُ زِدْتال يف مللفائداض ملهذمل حذيمأ مل ختلل بالك م؛
ألنك حبذيأ دنمغنٍ؛ تال تى تنك تقه  :قام زي د .يلهال مللفاعل مل ينمغن مللفيلض مللهال مللفيل مل يكن ل تم ملحده دي ض هال ت
يأتي يف دكا مللفيل خبرب .يإذمل قلت :ىب عبد ملهلل زيدملض يإ شئت قلت :ىب عبد ملهلل ض ييىيمين تنأ قد كا د أ ىبض يدصا
مب لة :قام عبد ملهللض هال تنك تيلم ت مللضىب قد تيد هىل دضىملبض ملت قهلك :قام مل يميد ياعلأض يإ قلت :ىب عبد ملهلل زيدملض
تعلممين دن ذلك ملسفيه ض ملقد علمت ت ذلك مللضىب ال بد دن ت يكه يف دكا ٍ ملزدا ض يإ قلت :ع دك تمل حت ملسكا ض يإ
قلت :يهم ملجلمية بي ت مللهقتض ملقد علمت ت لك حاالًض ملللمفيه حاال  .يإ قلت :قائماً عىيمين ملاحا د ك تمل د أض يإ قلت:
قاعدملً تب ت عن حالك تمل حالأ .ملقد علمت ت ذلك مللضىب :هدا ت يكه ك كملً ملهدا قلي ًض ملهدا شديدملًض ملهدا ينكملً .يإ قلت:
ىباً شديدملًض تمل بي ت يقلت :عشىين ىبةًض زدت يف مللفائدا .يإ قلت :لكذمل تمل دن ت ل كذمل تيدت ملليلة مللح بنىببها ملقىع
مللضىب .يكل هذمل زياداٌ يف مللفهملئدض مله حذيت ملتمغ مللك مض ملليس مللفاعل كذلك ( 1283هي.ق ،ج  ،2ص .)112

فالفضلة عنده من الزيادة املستغنى عنها ،وحذفها ال يُخل بالكالم ،ولكن ذ رهيا يزييد يف الفائيدة .وميضيي ذا يرا الفائيدة مين
الزيادة ،ولكن ال يقف عند الفائدة الداللية اليت جينيها السامع من اإلسناد ادرد (العمدة) وما جدواها من الناحية التداولية ،وهو
بذلك يرى الكالم مبعنى اجلملة القائمة على املسند واملسند إليه ،اليت يرى ابن هشام أنها ال تقيدم فائيدة حيسين السيكوت عليهيا،
فما الفائدة اليت جينيها املتلقي من مجلة اإلسناد "قام زيد" .إن مل يكن بقصد اإلخبار عن قييام زييد دون غيريه ،أو يف مكيان ميا أو
زمان أو حال وغريه .ما قال ابن ج يف حديثه عن الفضلة اليت سار يف تعريفهيا عليى مفهيوم امليربد فيقيول معلقيا عليى مجلية:
انطلق زيد « .ملذلك تنك مل تىد ملل يادا يف مللفائدا بأك ى دن ملإلخبا عن ملنط قأ دمل كه» (1122م ،ج  ،3ص .)271
فكالم ابن ج يكشف أن الفضلة حاورة يف املعنى ،وإن مل حتضير يف الرت ييب .فهيو عليى ذليك يفيرتض االنطيالق لزييد يف
سياق خيص به زيداً دون غريه ،ولو قضطع اجلملة عن السياق الستوجب ذ ر الفضلة للضرورة التداولية ،فما فائدة هيذه اجلملية
إن مل تكن مقصودة؟ والفضلة ناحية القصد ،وهي مسة نصية يف النصوص.
ويرى ابن ج

الفضلة زيادة ،يقول « :ملكذلك مللقه عل ملسفيه ض هنأ همنا ي دصب هذمل تت د مللفيل هىل مللفاعل يجىا هىه يضىلة» (املصيدر

نفسيه ،ج ،1ص ،)182ويصر على انتصاب املفعول به والتمييز ،انهما فضلة وإن ان التمييز يف مثل« :طبىت بىأ نفنىاً» فياعال يف
املعنى (املصدر نفسه ،ج  ،1ص  ،)112فغلب على ابن ج جانب الرت يب النحوي على اجلانب الداللي والتداولي ،وبناء اجلملية
أو الكالم أو القول بناء عقلي داللي وتداولي ،أداته الرت يب املنطوق أو املكتوب.
ويهوْن من شأن الفضلة ،انها من املنصوبات؛ فالرفع للعُمد ،ولذلك يرتفع شأن املفعول به "زيدا" يف مجلة "ورب زييدا"،
إن جاء نائبا للفاعل ،انه يُرفع على اإلسيناد ،وخييرج مين ونيه فضيلة ،فيصيبح ربْ اجلملية (ابين جي 1111 ،م ،ج  ،1ص .)24
وهذا من باب النظرة للرت يب السطحي يف اجلملة ،واالرتكاز على اإلسناد ،أو ما يعيرف بنحيو اجلملية .فأصيل املعنيى والرت ييب
لنائب الفاعل املفعولية ،وال يستغنى عنه يف الفعل املتعدي ،إن مل يقصد احلذف امر بالغي مع أمين الليبن ،وإال لضياع املعنيى

مكانة الفضلة يف بنية اجلملة العربية عند حناة قدامى وحمدثني ذوذجاً

حنو" :وَرب زيد"  .فمن املضروب ،أبشر أم حيوان ،وييرى ابين جي
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يف صصييص الفضيلة بياملفعول بيه أو احليال أو « ...ىىبا دىن

مللشىحض ملذلك ت كه مللشي يضلة ال يد ّ عل تنأ ال بدّ دن ت يكه دفيهال بأض تال تى ت مللفضضال ت ك كا كاسفيه بأ ململل ى ململسفيه لىأ
ململسفيه ديأ ململسدصد ململاحا ململلمميي ململالتم ا ض يلمَّا قلت :ملدفيىه بىأ ديَّى ت تي مللفضى ت هىهض يىاعى ذلىك ملقنْىأ» (1122م ،ج  ،1ص

 ،)117وهو بذلك يؤ د مكانة الفضلة من الناحية التداولية ،ويرى ورورة حتديد الفضلة يف اجلملة ،فال جيوز ووع أي فضلة يف
اجلملة ،فتكون م فعوال به ،فهي مقصودة حبد ذاتها ،وهذا القصد هو مووع النصية يف اجلملة ،والفضلة موطنها .ويف العمدة قلة
ومع ذلك حتسب له ،وأما الكثرة يف الفضالت فعليها؛ « تال تى ت مللفضضال ت ك كا».

ونرى ابن ج يف احملتسب جيعل الفضلة حمددةً لوجهة الكالم ،ومووع الفائدة ،عندما يووح البدل يف قراءة ابين مسيعود يف
اءية  384من سورة البقرة ،فيقول:
ملهذمل حدصلت يائدا مللبيا مل تُبل تضدنْ نفس ملسبد كانت؟ تم مما ملتدصل بأ يضلةً عليأ؟ تم دىن ديطىه دضىمهم هليىأ؟ يىإ تك ىى
مللفهملئد همنا جتم دن ملألاحاق ململلفض ت .نيمض ملدا تك ى دا تُدصْلحُ ملجلمل ملتم ممهاض مللهال دكانها لضهالهالتْ يلم تنممنك .تال تىملك له
قلت :زيد قادت ه د .مل تمم ملجلملة؟ يله ملصلت بها يضلة دا لممت؛ ملذلك كىأ تقىه  :زيىد قادىت ه ىد يف دمل هض تمل ديىأض تمل
بنببأض تمل لمكىدأض تمل يأكىدمأض تمل حنه ذلكض يدصحت ملسنألة؛ ليهد مللضمك عل ملسبمدت دن ملجلملة .ملعليأ قه ك ك ييمىا تظىن

(1111م ،ج  ،1ص .)121
فابن ج يقر مبكانة الفضلة يف اجلملة وقوله« :مل لهال دكانها لضهالهالتْ يلم تنممنك» عبارة نصية يف حيق الفضيلة ،تقيدم عليى
املقوالت النصية احلديثة .فاجلملة من دون الفضلة غري تامة ،وال تنتمي لنص وال تتعالق مع مجل النص ااخرى .وابن يعيش (ت

242هي) ،يرى ما سوى العمدة مما يستقل الكالم دونه ويستغنى عنه (بال تا ،ج  ،1ص  .)14وابن هشام مينح الفضيلة مكانيا دائميا يف
تر يب اجلملة « ياسىملد بالفضلة دا يقع بيد متام ملجلملة ال دا يدصح ملالتمغ ا ع أ» ( 1282هي.ق ،ص  ،)322ويقصد باجلملة املسند واملسند
إليه .والتمام عنده متام تر يب العمدة ،ولين متام اإلفادة.
ومن هذه ااقوال ،نرى أن املقصود بالفضلة ما لين باملسند واملسند إليه ،ويستغنى عنها يف الرت يب النحوي عند اا ثرية من
النحاة ،وعند القلة منهم زيادة ال يستغنى عنها ،ما أ د ابن هشام .وهي فضلة من ناحية الرت يب الشكلي للجملة عند النحياة،
ال الداللة ما بدا من بعض ما ورد عند ابن ج يف ا صائص .ويف احملتسب خاصة ،فهي ذات فائدة ،ولكنه وصفها باملتمم.
وقول ابن ج حباجة للوقوف ،فقوله« :ملدا تك ى دا تدصلح ملجلمل ملتممّها»ض يقرّ فيه بأنها ذات أثر بري يف ووو اجلمل ،ومتيام
معناها ،وهي ثرية ثرة شبه مطلقة يف التعبري ،بدليل قوله « :ملهذمل حدصلت يائدا مللبيا مل تُبل تضدنْ نفس ملسبد كانىتض تم ممىا ملتدصىل بىأ

يضلةً عليأض تم دن ديطه دضمهم هليأ؟» فهي من هذا أو ذاك .وأما قوله« :مللهال دكانها لضهالهالتْ يلم تنممنك» .فيالوهن هيو الضيعف،
واجلمل اليت تكتفي بالعمدة املنقطعة عن السياق النصي واهية وعيفة من ناحية املعنى .فما معنى قولك" :شيرب رجيل" أو "تعليم
زيد" .إن مل يكن ذا بعد نصي ،أو داخلته الفضلة وبغري ذلك تصبح وربا من الم ال يدري قائله ما يقصد.
أما قوله" :تستمسك" فهي مفتا البحث ،فالفضالت عامل انسجام نصي للجمل ،وهي اليت تقود الكالم بعضه إىل بعض،
ومتنح عوامل الربط والتماسك النصي فاعلية العمل .فجمل من مثل" :قام زيد (إىل حمرابه) ليبيدأ (نهياره) (بعميل صيات) يتقيرب
(به إىل اهلل) ،"...ماذا تع لو جردناها من الفضالت ،دون ااخذ باملوقع اإلعرابي ،فقلنا" :قام زيد ليبدأ يتقرب".
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فالفضالت عامل انسجام نصي ،وطريق االتساق والتماسك .ومن هذا املفهوم وغريه من الشذرات يف النحو العربي ،أرى أن
العرب عندما عاجلوا اجلملة ،انوا يضعون يف خلدهم الناحية النصية للجملة ،وإن مل يصرحوا بها أو مل يبحثوها .وهذا اإلغفال
جلانب النصية على نية الوجود ،دفع بعضهم إىل التمسك بالعمدة أسا يف البناء ومتام املعنى ،وحسن السكوت علييه؛ ولكين
قدامى النحاة سيبويه وابن ج وابن هشام والروي ممن وردت لديهم إشارات نصية ،انوا يعاجلون اجلملة من الناحية السياقية
النصية ،فسيبويه مل يذ ر اجلملة ،وإذا ذ ر الكالم والقول وفرق بينهميا؛ وابين جي ذ ير اإلسيناد (العميدة) ور يز علييه وذ ير
الفضلة مربزا أهميتها؛ وابن هشام جعل الفضلة مما ال يستغنى عنه ،وحدد موقعها الرت ي بعد املسيند واملسيند إلييه (العميدة) يف
ترتيب اجلملة؛ والزخمشري ليه رأي فرييد يف حيدّ اجلملية االمسيي ة باإلسيناد ،يسيتنتج منيه أن طرفيا آخير ال بيد منيه يف اجلملية غيري
اإلسناد ،ولكن مل يذ ره ،ومجع بني الكالم واجلملة يف املفهوم؛ وأبو حيان يف ارتشاف الضرب حدّ اجلملة بالعمدة أفادت أم مل
تفد.
وعلى الرغم مما قاله بعض النحاة يف الفضلة ،بأنها مما ال يستغنى عنه ،وهي يف الرت يب بعيد اإلسيناد تيذ ر ،وبهيا تستمسيك
اجلمل ،وقالوا « :تنأ ال حيذ مللشي لغك دليل تهمل تكا عمىدا تم يضىلة» (الشياط  ،3117 ،ج  ،2ص  .)121فينن ذليك ال يعي أن
القدماء امجعوا على أهمية الفضلة ،فجلهم أهملها فسموها مبا يدل على مكانتها عندهم.
2ي3ي مكانة الفضلة عند بعض البالغيني القدامي
مل تنل الفضالت حظا من االهتمام عند البالغي ني من ناحية الرت يب ،فهيي يف اجلملية زييادة ميا هيي عنيد النحياة ،ميع أن عليم
البالغة علم داللة وتداول ،واجلملة فيه ذات سيياق ،وتقسييم اجلملية إىل مقييدة وغيري مقييدة عنيدهم هيو تقسييم مماثيل للتقسييم
النحوي ،غري تسمية الفضلة بالقيد ،ويف الواقع التداولي للجملة ال وجود جلملة غري مقيدة ،فكل مجلية حيسين السيكوت عليهيا
هلا معنى مفيد ،هي مقيدة على تعبري البالغيني.
وعلم البالغة هو علم املعاني ،ولذلك يرى فان دايك « :1ه مللب ة هي مللنابقة مللما خييىة ليلىم مللى
ته هها ملليام ملسمم ل يف ملصف ملل دصهصض ملحتديد ملظائفها ملسميدداض لك ا نؤثى ددصطلح علم ملل

ض هذمل حنىن تخىذنا يف ملالعمبىا

؛ أل كلمة ب ة تىتبط حاليا بأشكا تتلهبية

خاصةض كما كانت تىتبط بهظائف ملالتدصا ملليام ململتائل ملإلق اع» (البحريي1117 ،م ،ص  .)2والفضلة من مواطن اإلقناع وبيان املعنى،
والعلوم اللغوية تعمل ومن إطار املعنى والسياق والنص ،والعربيية خاصية ،ان عليوم اللغية العربيية قامي اجيل نيص القيرآن
الكريم ،وهي يف ااصل نتاج جمتمع إنساني ينطق عن معان واعية.
ويف استعراض لبعض أقوال البالغيني يف الفضلة ،جند أنها عند اجلرجاني ( 471 - 411هي) ،ليس من الزيادة وال وم املعنى
إىل املعنى ،فيقول « :ملمما ي بغي ت حيدصل يف هذمل مللباب تنهم قد تصلهمل يف ملسفيه ملكل دا زملد عل
خييل هىل دن ي ى هىل ظاهى هذمل دن ك دهمض تنهم ت ملدململ بذلك تنك تضم مبا ت يده عل

تي ملجلملة ت يكه زيادا يف مللفائداض ملقد

تي ملجلملة يائىدا تخىى ض ملي ىبين عليىأ ت ي قطىع عىن

ملجلملةض حم يمدصه ت يكه يائدا عل حداض ملهه دا ال ييقل» (1113م ،ص .)222فدخول ما يعرف بالزيادة عليى جزئيي اجلملية عنيد
اجلرجاني لين بزيادة على املعنى املتحصل باإلسناد ،وهو اجلملة ،وال « كمن يضم دي هىل دي مليائدا هىل يائداض مللكن كمىن يىيىد
هاه ا شيئاً مله اك شيئاً آخى» (املصدر نفسه) .فريى اختالف الزيادة يف اجلملة اختالفا يف جهة املعنى « يإذمل قلت :ىبت زيدملًض كا ملسي ى
1 .Van Dijk
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كه هذمل قلت :ىبتض ململ ت د زيدملً» (املصدر نفسه) ،ويقف مطوال مع حذف املفعول به ،وبيان ااغراض البالغيية يف ذليك (املصيدر
نفسه ،ص  ،)171- 124ويتعرض حلذف املضاف يف أثناء حديثه عن اداز (محدان1113 ،م ،ص .)38
والفضلة عند الزخمشري ( 427ي  228هي) ،من مالبسات الفعل على ادياز ،فيي« للفيىل د بنىات شىم ي بىس مللفاعىل ململسفيىه بىأ
ململسدصد ململل دا ململسكا ململسنبب لأض يإت اده هىل مللفا عل حقيقةض ملقد ين د هىل هذه ملألشيا عل طىيق ملجملاز ملسنم ملتميا ا ملذلك سضاهاتها

للفاعل يف د بنة مللفيىل» (1417هيي.ق ،ج  ،1ص  ، )21وجعيل الفاعيل مين املالبسيات احلقيقيية وميا سيواه عليى ادياز ،وهيي عنيد
القزوي ( 721 - 222هي) ،من مالبسات الفعل ناقال عن الزخمشري (1112م ،ج  ،1ص .)82

وتعرف الفضلة لدى البالغيني مبتعلقات الفعل .وهي رابع مثانية من علم املعياني ليدى ا طييب القيزوي يف اإليضيا

(املصيدر

نفسه ،ج ،1ص ،)22والزيادة عند البالغيني تتمثل يف أمرين :ااول :أنهم استخدموا مصطلح "متعلقات الفعل" بدال من مصطلح
"الفضلة" الذي درج استخدامه عند النحاة حتى املراحل املتأخرة من تاريخ النحو؛ والثاني :أنهم انوا ينظرون إىل هيذا املوويوع
وغريه من جهة املعنى الذي يؤديه يف الرت ييب (الشيحود3113 ،م ،ص .)27ومل يُنياقش دور الفضيلة خيارج حيدود اجلملية ،و يأن
اجلملة تر يب حنوي داللي مستقل عن املضمون العام الذي جاءت يف إطاره.
2ي2ي الفضلة عند بعض اللسانيني احملدثني من العرب
الفضلة عند النحاة القدامى راوح ما بني الزيادة يف بناء اجلملة وهذا ااغلب ،والر ن يف اجلملة ما جاء عند ابين هشيام ،ومل
خيرج تأثريها الداللي عن إطار اجلملية ،إال ميا ذ يره ابين جي يف احملتسيب (1111م ،ج  ،1ص )121؛ ولكنيه حصيرها يف اجلملية
بتسميتها باملتمم .واحملدثون مل يتجاوزوا ذلك يف من متّ استقراء آرائهم.
فيريى الييوعر أن ييل املكونييات يف اللغيية العربييية اليييت ليس ي باملسييند وال املسييند إليييه تعييد فضييلة (1188م ،ص  ،)41ويقصييد
بالفضلة« :تنأ ليس جب دن مللهحدا ملل لغهية مللح تىتبط باسن د ململسن د هليأ» (املصدر نفسه ،ص ،)41وهي « تدخل مللرتكيب ملليىبي كىكن
ه ايف ينهم يف حتديد دي مللرتكيب ملليىبي» (املصدر نفسه ،ص  .)14ويقيول املنصيف عاشيور « :هذمل كانىت ملجلملىة ملالمسيىة دب يىة على

ملإلت اد ملسطلق بني دبمدت ملخربض ياجلملة مللفيلية ديق هدا بإت اد يمغك دي اه يف دقادات ملل دا ململاحدث» (1111م ،ص ،)12فاجلملة االمسية
ال تداخلها الفضلة؛ وأما اجلملة الفعلية فتوجه بالزمان واحلدث ،وهو بذلك يوافق رأي سيبويه لكنه يسقط املكيان .وميير إبيراهيم
أنين بالفضلة مُطلقا عليها اسم متعلقات اإلسناد ،وتفهم الفضلة عنده على أنها ما عدا املسند واملسند إليه (1182م ،ص .)377
أميا املخزوميي فيقيف عنيدها وييبني أن تسيمية املنصيوبات بالفضييالت تشيعر بتفاهتهيا يف الكيالم وقلية شيأنها يف تأديية املقاصييد
وااغراض .فاملرفوعات هي العمدة « ملدا عدملها يضلة ينمقل مللك م دملنها» (1124م ،ص  ،)12وقد نظر النحياة إليهيا عليى أنهيا مين
زيادة الكالم ،وميكن االستغناء عنها (املصدر نفسه ،ص ،)12ويسمي املخزومي ما تعدى إليه فعل الفاعل باملفعول ،وما عيداه مين
املفعوالت متعلقات الفعل ،انهن فعال يتعلقن به تعلقيا ييراد بيه إىل تو ييده ،أو تعليليه ،أو بييان مكيان إحداثيه أو زمانيه ،وهين
مجيعا منصوبات ،انهن خارجات عن اإلسناد ،والتفريق بينهن ينبغي أن يقوم على أسا

من إدراك ما هلن من وظائف (املصدر

نفسه ،ص  112ي  .)117ويرى املنصوبات بواعث للحيياة يف اجلملية « ييبيى ن يف ملجلملىة حيىاا مل تمىأت دىا بىدملنهن» (املصيدر نفسيه ،ص

)112؛ ولكنه يعتربها «دكم ت للمي ملسيرب ع أ بأصل ملجلملة» (املصدر نفسه ،ص  ،)112ويف ذلك تناقض؛ فمين دونهيا ال حيياة يف
اجلملة مبعنى العمدة ،وال يتحقق للجملة بعدا نصيا .فهو يصفها باملكمالت.

611

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 4112هـ .ق4311 /هـ .ش) ـ العدد 23

ويرى يف احلال غري ذلك « يإذمل ملقمضت ظىمل مللقه ت يذكى ملاحا د ؛ أل دا عدمله ك دطلهب ملال د م ى ى يإ ذكىه تيكه عمداض ال

ملخميا للممكلم يف ذكىه تمل حذيأض ألنأ كن دهم دن ت كا ملجلملة ( » ...املصدر نفسه ،ص  .)12- 12فأهمية احلال يف بناء اجلمل واوح،
وال تستقيم الداللة بنسقاط احلال "وأنتم سكارى" من قوله تعاىلَ  :يا أَيُّها الَّذِينَ آ َمنُوا ال َْرََ ُوا الصَّالةَ ََأَْت ُُمت سُكارى حََُّى َ تعلَمُوا

ما ََْولونَ( النساء  ،)42 :4أو احلال "مرحا" يف قوله تعاىلََ :ال َمتِ ِِ الرَرتِ مَََحاا( اإلسراء  .)27 :17وعلى موقع احلال يف
اجلملة موقع باقي الفضالت عنيدنا ،فيال تسيتقيم اجلملية وحيسين السيكوت عليهيا مبيا يفييد مين دون فضيلة ،فهيي ر ين ثابي يف
اجلملة؛ ولكن ثرتها عند ابن ج وغريه وتعاورها على اإلسناد تنوعا مبا يقود إىل السياق ،أوهم بزيادتها على ر

اجلملة.

فاملقدرة الذهنية عند اإلنسان ال تستطيع إفيرا املعياني واليدالالت عليى شيكل تر ييب حنيوي إسينادي جميرد مين دون إدخيال
الفضالت أو تصورها ذهنيا ،فهي الكاشيف عين املقصيد والوجهية النصيية للرت ييب اإلسينادي ،والكاشيف للغميوض واإلبهيام.
واملخزومي يقرت تسميتها مبتعلقات الفعل ،ال ما مساها القدامى بالفضالت (1124م ،ص .)11
وهذه التسمية مووع اعرتاض ،ان العامل يف الفضالت واإلسناد لين الفعل أو التجرد من العاملني املعنيوي واللفظيي ،إذيا
هو العامل الوحيد يف الرتا يب اللغوية وهو منتجها (املتكلم) ،ما قال ابن ج وابن مضاء ،ومن سار على نهجهم .فهيو اليذي
يضع الفعل والفضالت ويضع اامساء واافعال ويرتبها بناء على فكرة ما.
والفضالت من حيث العامل مستقلة عن اإلسناد وأثره ،فال وجود لفضالت معينة خمصصية لفعيل ميا أو السيم ميا أو إلسيناد
على آخر ،ففعل "قام" لين له مصاحبات معجمية معينة من الفضالت وال تر يبية ،فلك أن تقول" :قام إىل" ،و"قام عن" ،و"قام
واقفا" ،أو "مسرعا" أو "قام له" ،و ذلك فعل "ورب" ،فاملشهور تقول فيه" :وربه" ،و"ويرب ليه" و"ويرب انتقاميا" ،و"ويربا
 ،"...و ل ذلك حمكوم بسياق الكالم.
فالذي أنتج الفعل أنتج الفضلة املناسيبة ملقاصيد الينص ،وليين ملقاصيد الفعيل ،فالفضيلة معادلية يف أصيل وويعها لنسيناد،
وتتقدم يف ورودها على الذهن عن العمدة؛ إذ العميدة يف الينص مقيرر واويح يف ااغليب ،بينميا الفضيلة هيي العنصير التيداولي
املتحرك املتجدد يف اجلملة.
وسار تَمّام حسان على نهج النحاة القدامى يف االستغناء عن الفضلة ،فاجلملة « ع د ملل حىاا ك ىا  :ملسنى د ململسنى د هليىأ...ملكل
كن دن هذين مللىك ني عمدا ال تقهم ملجلملة هال بأض ملدا عدمل هذين مللىك ني مما تشممل عليأ ملجلملةض يهىه يضىلةض نكىن ت ينىمغين ع ىأ تىكيىب

ملجلملة» (1181م ،ص  ،)121ويقرر أن من ااصول املعتمدة اإلفادة ،وجواز العدول عن ااصيل أمين الليبن ،ومين هنيا ال جييوز
احلذف ،إال إذا أمن اللبن (املصدر نفسه) .وإذا أخذنا بهذا املبدأ باعتبار اإلسناد عمادا ال يستغنى عنه ،والفضلة من الزوائيد ،فنننيا
نقف عند حدود ما ال حيقق الفائدة ،فال فائدة من مجلة "ذهب زيد إىل العمل" ،إذا مت حذف الفضلة ،أي شبه مجلة "إىل عمله"،
باعتبار أن تر يب "ذهب زيد" ،هي العمدة ،ولين فيهيا إويمار لعنصير آخير ،وتقيوم بيذاتها ،وال تنتميي إىل نيص ميا ،ومل ينيو
الزمان أو املكان أو احلدث .وإذا افرتونا النية على رأي سيبويه فنن الفضيلة مقيدرة يف اجلملية ،والعميدة بيذلك ليه سيياق ويفييد،
فالفضلة شرط اإلفادة ،وجيب حضورها يف اجلملة على الذ ر أو اإلومار والتقدير.
فالقول باإلفادة أصل يوجب القول بأن الفضلة أصل يف اجلملة ،ان املعنى أصل الرت يب .فالعمدة عماد البناء واسط البي
ودعامات البناء ،وال استغناء عن الفضلة ر ن من أر ان اجلملة ،فال فائدة من بي مل يشيد ويعد للسكن املناسب.
ووصفها متام حسان بقرينة التخصيص ،وبني دور ل منها ،فهي قرائن معنوية ،وهي قيود على اإلسناد:
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ع قة تياقية كرب ض مله شئت يقل :قىي ة دي هية كرب ض تمفىع ع ها قىملئن دي هية تخ

د ها  ...ملهذه مللقىملئن

ملخلاصة كلها جتممع كما تبق يف قىي ة دي هية كرب تعمّ د هاض تشملها مجيي ا ملتنىمَّ قىي ىة مللمخدصىي ض ملهمنىا مسيىت هىذه
مللقىي ة مللكرب قىي ة مللمخدصي ؛ سا الح مأ دن ت َّ كلَّ دا تفىع ع ها دن مللقىملئن قيهد عل ع قة ملإلت ادض مبي ت هذه مللقىملئن
ملسي هية ملسمفىعة عن مللمخدصي

ييبِّى كلٌّ د ها عن هة خاصة يف يهم دي ملاحدث مللذي يشك هليأ مللفيل تمل مللدصفة .يىإذمل قل ىا:

ىب زيد عم ًىملض  ...تمل ىبًا عمىًملض يإ هت اد مللضىب هىل ملسن د هليأ كا يف كل د ا مما تبق خمدصَّدصًا بهقهعأ عل عمىملض
تي ت مللهقهع عل عمىمل كا قيدًمل يف هت اد مللضىب هىل دن تت د هليأض ملكا تيضًا هة يف مللضىب حالت بي أ ملبني ت يفهم عل
هط قأض يطهعمأ لأض ْ يفهم دن هة ملقهعأ عل عمىمل (1181م ،ص .)112 - 114
وهذا صصيص لدور الفضلة يف بيان املعنى داخل اجلملة ،وال يتعيدى إىل الينص .والفضيلة عنيد ميازن اليوعر «ملل يىادا ملل حهيىة
مللداللية عل مللي قة ملإلت ادية» (1188م ،ص  ،)82وهو يرى « :ت دفههم ملسن د ململسن د هليأ ململلفضلة  ..همنا هه ملاحجى ملألتا يف ملل ىية
ملليىبية ملللنانية للرتملكيب » (املصدر نفسه ،ص  .)28على هذا ،تكون العالقة بني املسند واملسند إليه والفضلة عالقية اإلسيناد (املصيدر
نفسه ،ص  .)21- 28ومع هذه ااهمية للفضلة ،إال أنه يعود للمربع ااول باعتباره ر نيا إويافيا «،يالفضىلة تىدخل مللرتكيىب ملليىبىي

كىكن ه ايف ينهم يف حتديد دي مللرتكيب ملليىبي» (املصدر نفسه ،ص .)14
وهذا حبكم الرؤيا التقليدية اليت تنطلق من حدود اجلملة الواحيد املسيتقلة ،ففيهيا تيردد بيني الير ن ااساسيي واإلويايف .فينذا
سلّمنا بأن اجلملة مبفهوم العمدة يان مستقل فال معنى من وم الفضلة حلدودها ،وهو ما ال يقبله العقل ،فاملعاني النصية حباجية
إىل توليد ترا يب حنوية داللية ثرية منسجمة تداوليا ،واجلملة مبفهوم العمدة ال تفي باملعنى املقصود ،ومعنى الرت يب اإلسينادي
قاصر عن أداء الوظيفة الداللية يف اجلملة ،و يذلك عين أداء املعنيى التيداولي؛ فوصيف الفضيلة بيالر ن اإلويايف ال ينسيجم ميع
وظيفتها الداللية التداولية ،فهي ر ن أسا يف الرت يب النحوي للجملة؛ وإذا سلمنا بأن ل مجلة تصدر عن ميتكلم أو اتيب
واع هي مجلة نصية ،فكل مجلة نصية مجلة مفضلة؛ أي يدخل يف تر يبها الفضلة موجود بلفظه أو مقدر من السياق.
ويرى الزوبعي أن الفضلة مسي

ذلك روجها من اإلسناد ،ال انها غيري ذات دور يف العبيارة (الشيحود3113 ،م ،ص .)22

فيستشعر النحاة فضل الفضلة يف اجلملة ،ولكن هذا يبقى جمرد إحسا ال يقوى أميام اإلسيناد مبيا ييدفع إىل إويافة الفضيلة ر نيا
أساسا يف اجلملة مع العمدة .ويقدر قلقيلة للبالغيني أنهم مل جيعلوا متعلقيات الفعيل عناصير أساسيية يف تكيوين اجلملية ،ال لعيدم
التقدير لدورها ،ولكن لطبيعة وجودها يف الرت يب ،حيث توجد يف مجلة دون مجلة ،وصتليف يف مجلية عنهيا يف مجلية أخيرى
(1124م ،ص  .)132والقيود عنده ما زادت على املسند واملسند إليه غري املضاف إليه وصلة املوصول (املصدر نفسه ،ص .)188
فالتنوع يف الفضلة أوهم بأنها ليس

ر نا يف اجلملة ،وهذا التنوع حاصل يف اإلسناد .والفضلة عنيد حسيني مجعية «ملتىم يىذكى

لممميم دي ملجلملة ملسكهنة دن ملسن د ململسن د هليأض هذمل مل يمم بهما دي دفيد» (3113م ،ص  24و  28و .)12فأين اإلسناد املفيد من دون
الفضلة ،إن ربط استدعاء الفضلة باملسند واملسند إليه قول يستدعي التأمل؟ فالفضلة هي اليت تستدعي اإلسناد وتقييده توجيهيا،
انها تر يب داللي سياقي يف أصل البنية العميقة ،فال تأتي اعتباطا.
وقيود اجلملة عند عبد العزيز عتيق عبارة عين :أدوات الشيرط ،والنفيي ،واملفاعييل ا مسية ،واحليال ،والتميييز ،واافعيال
الناسخة ،والتوابع ااربعة :النعي والعطيف والتو ييد والبيدل (1182م ،ص  .)23وهيو رأي يؤخيذ بيه ،ان ميا ذ ير مين أدوات
الشرط واافعال الناسخة ذات بعد نصي ،فهي تضع العمدة يف دائرة من دوائر السياق والنص ،وصرجه من البعد الرت ي ادرد.

618

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 4112هـ .ق4311 /هـ .ش) ـ العدد 23

ويرى ااسدي «ت ملسه ع مللهظيفي ملألهم تي مقل يف مللب ملألكرب هىل ده ع مللمكملةض يهه يدصطلحض تي تيبهيأض باخلرب عل ملاحا يف مجلة:
"هذمل عبد ملهلل د طلقا"ض ملكذلك تمكه مللفائدا يف ملاحا يف مجلة" :ذهب زيدٌ ملكضا"ض مليف ملسفيه يف مجلة " :ىب زيدٌ عمىمل"» (3117م ،ص

)144؛ وقوله" :سينتقل" ينم عن إحساسه بقيمة الفضلة يف اجلملة مكون أساسي داللي ونصي تداولي .وهذا اإلحسا يدفعيه
إىل ووع الفاعل مع متعلقات الفعل مساويا بينه وبني الفضالت ،فيقول «:ه مللفيل ملشبأ مللفيل ململسشمق هه حمه ملجلملة تمل نهملتها دن
ملل احية مللرتكيبيةض ملحه مللفيل تدمل دميلقات تمل تنبح يف اجالأ لداللمأ عل ملاحدثض ملهذه ملسميلقات هي :دن صد ع أض ملدن ملقع عليأض ملزدانأض
ملدكانأض ملد مأض ملنهعأ ململاحا مللح تمم ييهاض ملعلمأض ملهذمل ظهى يف دميلقات مللفيل ييل آخى كا حمه مل ثانهيا سميلقات ي جذب هليأ» (العيادة،

1188م ،ص  ،)42- 43وجَعْل الفاعل من مالبسات الفعل .ورد عند القزوي

نقال عن الزخمشري (1417هي.ق ،ج  ،1ص .)83

ويصنف املتو ل الوظائف « هذمل ملعمربت تهمية مللدمل ملسقهم بأ ص فني :ملظائف دىك يةض ململظائف هادشية .تُن د ملظائف مللدص ف ملألمل هىل
ملاحدملد ملسه هعاتض يف حني تُن د ملظائف مللدص ف ملل اني هىل ملللهملحق» (1187م ،ص )31؛ «تدا مل احدملد ملللهملحق يمأخذ هحد مللهظائف مللداللية

ملدادشية :كالهظيفة ملل دا ض ململلهظيفة ملسكا ض ململلهظيفة ملألدملا مل كها» (املصدر نفسه ،ص .)33ومل يزد على ما قاله ااقدمون من تقسيم،
فمقابل العمدة قال :بالوظائف املر زية ،ومقابل الفضالت أو الزيادات ،قا  :باهلامشية« .ملت ق نم مللهظىائف مللمدململليىة ....قنىمني:
ملظائف خا ية دن دا هىل دكهنات خا ج ملاحملض ملهي :ملسبمدت مل مللذيل ململس اد  .ململظائف (دملخلية) تُن د هىل حدملد ملاحمل ذملتأ ملهي ملحملىه

ململلبؤ ا» (املصدر نفسه ،ص .)31
ويعرف الوظيفة احملور يف النحو الوظيفي ما يلي« :تُن د مللهظيفة ملحمله هىل ملسكا مللذي يشكل حمط ملاحديث دملخل ملاحمل» (املصدر

نفسه ،ص )32ض حنو" :ماذا اشرتى خالد؟ اشرتى خالد حذاء" .في"خالد" حمور أسند إليه احلدث.
أما يف اجلمل الذيلية « يمُن د مللهظيفة مللذيل هىل ملسكه ملاحادل سيلهدة دن شأنها ته يح تمل تيديل تمل تدصحيح ديلهدة يمضىم ها ملاحمىل»
(املصدر نفسه ،ص « .)21ياسكه مللذيل يقهم عل دنمه مللب ية ملإلخبا ية للجملة بأدململ ث ثةض يهه يه ح ديلهدة دبهمة ململ دا يف ملاحمل د ل:
قابلمأ تدسض خالد .تمل ييد ديلهدة لينت بالضبط ملسيلهدة ملسقدصهد هعطاؤهاض كما يف مجلة :ينه ني عمىملض تدصىيأ .تمل يدصحح ديلهدة تعطيت

خطأ كما يف ملجلملة :زمل ني تدس بكى بل هبىملهيم» (املصيدر نفسيه ،ص .)21ويتيابع املتو يل عين املكيون اليذيل ذا يرا مظياهر خارجيتيه،
وهي:
* أن التلفظ به يف عملية إنتاج اجلملة يأتي بعد متام التلفظ باحلمل؛
* وأنه يفصل بينه وبني احلمل بصم (يتحقق خطًا بواسطة فاصلة)؛
* وأن احملمول ال يعمل فيه مباشرة ،حبيث ال يسند إليه وظيفة داللية ،وال وظيفة تر يبية؛
* وأن القوة اإلجنازية املوا بة للحمل ال تنصب عليه ما يتبني من املبتدأ والذيل ،مين حييث املوقيع يتميايزان ،فاملبتيدأ يتقيدم
على احلمل ،ان عملية الت خاطب تقتضي أن يتحدْد جمال ا طاب قبل التلفظ با طاب ذاتيه ،واليذيل يتيأخر عين احلميل لطبيعية
دوره التوويحي أو التعديلي أو التصحيحي (املصدر نفسه ،ص .)21

وهذا التوويح والوصف للوظائف املر زية واحلمل واحملمول والذيل من وصف حنو اجلملة ،فالذيل (التوابيع أو الزييادات أو
الفضلة) ومنه ا رب .وهي يف املر ز الثالث من حيث الرتبة والوظائف النحوية؛ ولكنها من حيث الوظيفة الدالليية والتداوليية هيي
يف املر ز ااول ،فهي املقصود من الرت يب النحوي ،واحلمل حمور ،واملبتدأ أوال يف الرت يب.
ووصف املتو ل للذيل مينحه بعدا نصيا وتوجيها للجملة حنو سياقها ،إال أن التأثر مبوقف النحاة من الفضلة وموقعه يف ترتيب
تر يب اجلملة دفعه إىل تسميته مبعادل لفظي دوني وهو الذيل ،وال يقيل عين دونيية الفضيلة ،وهيو ال يتناسيب ميع وظيفتيه عليى
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مستوى اجلملة والنص ،ومل يشفع له ا روج من دائرة تأثري اإلسناد ،واالمتداد ا ارجي .فهو مكوّن خارجي ،فاملكون ا ارجي
املبتدأ أو الذيل « ال ييمل ييأ ملحملمه ملال يدخل يف حي مللقها ملإلجنازية ملس دصبة عل ملاحملض بل ه نأ يأخذ دملدا قها ملجنازيأ دباي ة» (1187م،

ص  .)23فخروج الفضلة من حيز أثر العاملية يعطيه قوة تساوي عناصر اجلملة ااخرى.
وقاعدة اجلملة البسيطة عند الزناد « تمكه دن نهملا هت ادية ملدمممات» (1112م ،ص  ،)21فتمنح الفضلة مكانة متمم أصييل يف
بناء اجلملة ،لكنه حيصر الفضلة يف إطار اجلملة.
واجلملة عند السامرائي تتكون من املسند واملسند إليه ي ر نني أساسيني ي وفضلة ،والفضلة بكل أنواعها متأخرة (3117م ،ص

 ،)22وما تقدم فهو من باب التقديم والتأخري ،وال يكون ذلك إال لسبب (املصدر نفسيه ،ص .)22والسيامرائي ممين انصيف الفضيلة
فقال «:ملليس ملسقدصهد بالفضلة تنها جيهز ملالتمغ ا ع ها دن حيث ملسي ض كما تنأ ليس ملسقدصهد بها تنها جيهز جيهز حذيها دم شئ اض يإ مللفضلة

قد يمهقف عليها مللك م» (3111م ،ج  ،1ص .)14
والقول باالستغناء عن الفضيلة ال ييأتي مين ناحيية املعنيى فقيط ،وإذيا مين ناحيية الرت ييب أيضيا؛ إذ « قىام مللمفىيىق بىني ملليمىدا
ململسمممات (مللفض ت) ع د ملل حاا ملليىب مللقدملد عل مل هني :ملألمل  :ه قهملم تية مجلة ال يكه هال باسن د ململسنى د هليىأ؛ ملل ىاني :ه ملجلملىة

نك ها ت تنمغين عن ملسمممات» ( را 3118 ،م ،ص .)34
فهم بعد أن يثبتوا اجلانب الرت ي يف اجلملة للعمدة ،ينظرون إىل املكون الداللي والتيداولي ،ويعتيذر هليم يرا

بأنيه «:ال

ييين ملتمغ ا ملجلملة عن ملسمممات عدم تهميمهاض ملهمنا دىملدهم مبي ملالتمغ ا ؛ هه تن ا هذمل ع ل ا ملسمممات عن مللنياق ملتمقام مللك م ب يهياض ملهذمل
مل م ا ملسكهنات ملألصلية دن ملل

مل يؤد ملخلطاب ملظيفمأ ملإلب ية» (املصدر نفسه ،ص .)34وربط االعتذار بالسياق والنص منحى جديد

مسو عند من جعل الفضلة ر نا يف اجلملة ،ابن هشام ،وم ن جعلها عنصير متاسيك يف اجلميل يابن جي  ،وسييبويه ال يُخليي
تر يبيا فعلييا أو امسيييا مين الفضييلة .وأميا مين اقتصيير عليى العمييدة وحيده يف اإلفيادة فمفهييوم النصيية يف اجلمليية عنيده غييري وارد،
واالستغناء عن الفضلة عنده أصل يف اجلملة ،وهو استغناء إسقاط تام ال حذف على اإلومار والتقدير ،واالستغناء عن الفضيلة
مطلقا ينفي صفة الكالم املفيد عن الرت يب.
والقول بالنص حيتم القول بالعمدة إظهارا أو إومارا ،وهو أمر بدهي دفع النحاة إىل الرت ييز عليى العميدة وإهميال الفضيلة،
أما تأدية الوظيفة اإلبالغية فمجاهلا الفضلة ،بعد أن يكون يف اجلملة عماد يبنى عليه.
2ي4ي الفضلة عند بعض اللسانيني الغربيني
اللغة بن ادتمع فكما در العرب لغتهم ،وفصّلوا القيول يف اجلملية وأر انهيا ،وقيدموا اإلسيناد وأخيروا الفضيلة ،فقيد در
علماء اللغة الغربيون لغاتهم ،وسنذ ر هنا بعضها يف ما جاوز العمدة.
اإلسناد عند حناة العرب أسا ثاب يف اجلملة ،يقابليه الشيكل الرت يي الثابي عنيد دي سوسيري1؛ وأميا احمليور االسيتبدالي
فيتمثل يف لواحق العمدة من الفضلة واادوات ،فضال عن التبدل الذي يطرأ على ترتيب املسند واملسند إليه ،وتعريفهما أو تنكري
أحدهما (مجعة3113 ،م ،ص  .)71ويقول البحريي:

1 .De Saussure
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ه يا دمليك يؤكد ( ) Van Dijkعل

ىمل ا تهتيع ملل حه بإ اية ملسنمه ملل الثض ملهه ملسنمه مللمدململلي؛ دنمه ملاحدث

مللك ديض ملدا يمطلبأ دن قيهد ملديايكض يلم ييد كاييا ت يهصف ملس طهق يف هح ب يمأ ملل حهية ململلدالليةض ملهمنا باعمبا ملاحدث
ملس ج ....تي ه ه اية هذمل ملسنمه تممكن دن هعا دا ب ا

دن ملسقمضيات مللح جتيل ملألقهمل (ملس طهقاتض ملجلمل مللدصغى )

دقبهلة تدململلياض ملبميبك آخى د اتبمها بال ى هىل مللنياق مللذي ت ج ييأ (1117م ،ص .)321

فاملستوى التداولي الثالث بتوصيفه العام يتحقق يف الر ن الثاني مين مجلية الينص ،وهيو الفضيلة موجيه يف اجلملية وجانيب
داللي تداولي .ويُربز فان دايك قيمة إوافة املكون التيداولي إىل املكيونني النحيوي واليداللي ،بيأن املكيون التيداولي حييدد شيروط
املناسبة بالنسبة للجمل وأنواع ا طاب؛ أي مناسبة اجلمل وا طاب للسياقات التواصلية اليت تنجيز فيهيا .ويرميي فيان داييك مين
إوافة املكون التداولي إىل جتاوز اجلملة إىل وحدة ا طاب تجلّ عملي لوحدة جمردة؛ هي النص.
ومما يتعلق حبمل اجلميل وجتياوز حيد اجلملية النظير يف العناصير التداوليية يف اجلملية ،فنجيد فيان داييك يبيدأ التحلييل «بىالقيهد
مللمدململليةض مليفرتض ت ملألدى يميلق جبمل تمللية يف ن

دا تمل ب دصهص ذملت مجلة ململ حداض يفي مجلة ملل

 :ملشىرتيت كمابىا تدىس .تُشىكل ب يىة

مللضميمة ملالمسية ملل انية (ملل كىا) تتاتهاض ملتكه تلك ملجلملة صحيحة ملالتمخدملم دن ملل احية مللمدململلية يقط حني ي طلق ملسمكلم دن ت ملسخاطب ال

ييى ك أ ههية مللكماب» (املصدر نفسه ،ص  .)338فالضميمة يف هذه اجلملة شكل اجلانب التداولي ،ومنهيا بيدأ التحلييل ،فيالقيود
التداولية تكشف عن نصية اجلملة.
والفضلة عند بلومفيلد 1مكونات غري ورورية ،وأطلق عليها اسم "متممات اإلسيناد أو توسيعاته" ،وهيي املفعيوالت واحليال
والتمييز والتو يد ،يقول :إن معنى عنصر متمم أو توسعة ال يع بالضرورة ما لين ليه قيمية معنويية ،فقيد يكيون للتوسيعة مين
حيث اإلبال قيمة تفوق قيمة النواة اإلسنادية ،وهو بذلك يوافق رأي ابن ج وابن هشيام يف الفضيلة ،وهنياك مكونيات ليسي
ميين اإلسييناد وال ميين التوسييعة ،ويسييميها :توسييعات الدرجيية الثانييية ،وهييي املنعييوت والنعي واملضيياف واملضيياف إليييه ،واجلييار
و ادييرور ،واملؤ ييد والتو يييد ،واملبييدل منييه والبييدل ،واملعطييوف عليييه والعطييف ،واملسييتثنى منييه واملسييتثنى ،واملميييز والتمييييز،
وصاحب احلال واحلال ،واملظروف والظرف .وبينهما تالزم متبادل وثيق ،فال ميكن أن يوجد منعوت بدون نع وال نع بيدون
منعوت (السيد3114 ،م ،ص  .)71فرأي بلومفيلد مثل أغلب آراء حناة العربية ،و ل منهما التزم حدود اجلملة يف الوصف النحوي.
وينال اإلسناد ادرد (العمدة) اهتمام بوجراند 3عندما يصو بناء قطعة تتكيون مين عقيدة ،وقضيايا تتعليق بالعقيدة مين مثيل:
الصفة والظرفية واملكان والغرض ،وهي ما يقول« :دا طه ملجلملة» (1118م ،ص  ،)338ما يف مجلةRocket, Feetlong" :

 " stood in anew mexicodesertو لها متصلة باحلالية .ويصيو بنياء آخير أ ثير سيعة مين السيابق حيتيوي عليى أ ثير العناصير
الثانوية (املصدر نفسه ،ص )312؛ ولكنه يربطه بالعقدة وهو االسم" ."Rocketربط الفضالت بالفعل يف النحو العربي .ثم يصيو
ذوذجا آخر أوسع ،ويقوم هذا النموذج على الروابط والتماسك ،و ل املكونات تدور حول العقدة الرئيسية (الصاروخ) .وهكذا
يتكون النص من عقدة وجماالتها .وتتسع الصياغة باتساع املفهوم (املصدر نفسه ،ص  338ي .)322

ويرى برجشرتاسر 2أنه ال لزوم لتقدير شيء يف شبه اجل ملة ،وهيي عنيده نيوع مين الكيالم ،ليين جبملية بيل لميات مفيردة أو
تر يبات وصفية أو إويافية أو عطفيية غيري إسينادية ،فميثال أسيلوب التحيذير" :رأسيك" ،و"ااسيد" ،و"دونيك" ،أو النيداء" :ييا
1 .Bloomfield
2 .Beaugrande
3 .Bergstrasser
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حسن" ،أو "إذا" مع اسم مرفوع بعدها ،مثل" :التف فنذا الن " ،أي فكان الن موجودا .ال تقدير فيها ،فهي الم مستقل بذاته
ويؤدي معناه دون حاجة إىل تأويل أو تقدير ،ويوافقه حممد محاسة يف ذلك إال تسمية شبه اجلملة (محاسة1182 ،م ،ص .)21وهذا
إغراق يف استقاللية اجلملة والتعبريات عن بعضها ،وإفرا لشبه اجلملة من وظيفتها الرت يبية التداولية ،وابتعاد عن طبيعية تكيوين
ونشأة اجلملة .فنذا ان اإلنسان بطبيعته اجتماعيا يعيش ومن منظومة اجتماعية صيغرت أم يربت ،إال أنيه يف النهايية ال تسيتقيم
حياته إال باالتصال والتواصل االجتماعي .فنن اللغية الييت تعيرب عين مكنيون حياتيه االجتماعيية ال حتييا مفرداتهيا ومجليها وبناهيا
منعزلة عن بعضها .فدراسة اجلملة مستقلة ال تنسجم مع ينونية احليياة ،واالعتقياد بنمكانيية عيزل اجلملية ودراسيتها مسيتقلة عين
سياقها ورب من ا يال أو الوهم ،فنذا قل " :ااسد" ،وسَ َك ْ ومل تقيدِّر وتيؤول يف الرت ييب ،فميا اجليدوى التواصيلية أو ميا
اهلدف من إطالق هذا اللفظ من خمارجه الصوتية بالنصب دون الرفع؟ وإذا قل " :احذر" ،جمردا من الفضالت فماذا تفهيم؟ قيد
يكون ذلك ممكنا يف حالة هذيان النائم ،يطلق لمات ثرية غري مسموعة ،وصرج واحدة منهيا بصيوت مسيموع .وعنيدما يصيحو
ننهال عليه بااسئلة :ما ااسد الذي ذ رته يف نومك؟ فيسرد لنا رؤياه إن تذ رها.
والفضلة عند تشومسكي 1يف نظريته عناصر توسع يف اجلملة (1187م ،ص  .)112وهذا آخر ما توصل إلييه يف النظريية املوسيعة
يف اجلملة .فلم يتعد حدود اجلملة .وقدم جان فربا  3مفهوما وظيفيا جديدا مساه "دينامية االتصال" ،وهو خاصية من خاصييات
االتصال ،يتجلى يف سياق تنمية املعلومات اليت يراد التعبري عنها .واعتمادا عليى هيذا املفهيوم ،فهنياك ثيالث وحيدات وظيفيية يف
اجلمل:
* املسند  Rhemeينقل أقل درجة من دينامية االتصال؛
* املسند إليه  Themeوهو ينقل أعلى درجة منها؛
* الوحدة االنتقالية :وتكون ي غالبا ي من العناصر اإلوافية؛ الظرف واحلال أو الييت حتتاجهيا اسيتقامة اجلملية حنوييا يأدوات
النسخ وأدوات الشرط اخل ( ...ااسيدي 3117 ،م ،ص  .)142فالفضالت من الوحدات االنتقالية ،تنقل املعنى من مجلية إىل أخيرى
على ذو حتى يتم النص.
وقد استخلص بيتويف 2فارقا جوهريا بني اجلملة والنص « ملهه بط ملجلملة (عل ملألقل يف صىه ت ها ملألتاتىية بفيىل دنىمقل تتاتىي )
نكن ت تمبيأ (مبفههم حنه مللمبيية) عدا دهملقع لي اصى داض ملعل ملليكس دن ذلك يضم ملل

– يف ملليادا  -عده حممهالت ييليىة» (اليبحريي،

1117م ،ص .)141

وهذا ما ينفيه توجيه الفضالت للفعل حنو السياق النصي ،فالفضالت متثل البطاقة الشخصية للجملة النصية اليت صرجهيا مين
فكرة االستقالل واالنغالق .فاحملموالت ال تتواصل إال بالعناصر التابعة ،ومل يقدم بيتيويف شييئا خيتليف عين فكيرة عميل الفعيل،
فاجلملة حممول واحد والنص جمموعة حمموالت.
2ي2ي الفضلة ر ن أسا

يف بنية اجلملة
1 .Chomsky
2 .Jan Firbas
3 .Petofi
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ساد شبه إمجاع بني النحاة على أن الفضلة ليس ر نا يف اجلملة ،وميكن االستغناء عنها ،ولنا يف ما قاله بعض النحاة والبالغيني
تاليا دحض هلذه الفكرة ،عدا عن دحضها يف معيار اإلفادة سابقا.
2ي2ي1ي اجلملة الفعلية
أمجع النحاة على معيار اإلفادة حلسن السكوت على اجلملة ،واإلفادة تكون بالعمدة والفضلة .فاملسند واملسند إلييه والفضيلة
احلجيير ااسييا يف النظرييية اللسييانية العربييية للرتا يييب علييى رأي الييوعر ( 1188م ،ص  .)28وموقييع الفضييلة حمورنييا يف الرت يييب
(الفاسي1111 ،م ،ص  ،)21فهو ر ن أسا

يف اجلملة العربية ،وهو يف اجلملة الفعلية مضمر مقدر ومظهر أماله سياق النص.

ومن املضمر املقدر ما قال به سيبويه « :ململعلم ت َّ مللفيل مللذي ال يالميدّ مللفاعلض يميد هىل ملتم ملاحضدالثا مللذي تُخذ د أ؛ ألنأ همنا يُذْكضى لضيد ّ

عل ملاحدثض تال تىى ت َّ قهلىك :قىد ذالهالىبال .مب لىة قهلىك :قىد كىا د ىأ ذالهالىابٌ» (1111م ،ج  ،1ص  .)24فالفعيل اليالزم يتضيمن املصيدر
(احلدثان) وهو فضلة ،وحيمل الظرفية املكانية ،فيقول « :مليميدّ هىل دا ملشمُقّ دن لف أ ملمساً للمكا ملهىل ملسكا ؛ ألنأ هذمل قا  :ذهب تمل
قيد .يقد عُلم ت َّ للحدث دكاناض مله مل يالذكىهض كما عُلم تنأ قد كا ذهابٌ .ملذلك قهلك :ذالهبتُ ملسذهبال مللبييدال مل اللنتُ اجلناً حن ا ملقضيدْتُ
دقيدملً كىنا ملقيدْتُ ملسكا ال مللذي تيت ملذهبتُ مل هاً دن ملله هه» (املصيدر نفسيه ،ج  ،1ص  .)22ويف قوليه « :مله مل يالىذكىهض كمىا علىم»...

وقوله « :كما كا ملل ى ده يا قد صك ييأ بال يةض مله مل يذكى يي » (املصدر نفسه ،ج  ،3ص  ،)87ما جيعل الفضلة ر نا من أر ان
اجلملة ال يستغنى عنه العمدة .فالكالم (مجلة النص) نص التكوين ،يتجاوز نطاق اإلسناد ادرد (العميدة) ،وليه ميتكلم قاصيد
وسامع ،فقوله:
ذالهبتُ ملسذهبال مللبييدال .مل اللنتُ اجلناً حن ا .ملقضيدْتُ دقيدملً كىنا .ملقيدْتُ ملسكا ال مللذي تيت .ملذهبتُ مل هاً دن ملله هه" ييأ
مل سن د ململسن د هليأ ململلفضلة ملسفضلضة؛ تي ه مللفضلة ملُصفت ملخدصدصت بأخى ض حنه :اجلنا حن اض دقيدمل كىناض ملسكىا مللىذي
تيتض مل هاً دن ملله هه .ملقد تقد مللفضلة يف مللفيل ملسميدي ملحقهىا ملإلظهىا أل ىىملض ب يىة .ململلفيىل مللى زم يمضىمن ظىى
ملل دا ض "مليالميدّ هىل دا كا ملقما يف ملألدك ةض كما يميدّ هىل دا كا ملقما يف ملألزد ة؛ ألنّأ ملقتٌ يقع يف ملسكا ض ملال خيُىم ُّ بىأ
دكا ٌ ململحدٌ كما ت ّ ذملك ملالقتٌ يف ملألزدا ال يُخم ُّ بأ زدن بيي أض يلما صا مب لة مللهقت يف ملل دنض كا د لضأ ألنَّىك قىد تالفَيالىل
باألداكن دا تفيل باألزد ةض مله كا ملألزد ة تقه يف ذلك (املصدر نفسه ،ج  ،1ص .)22
أما الفضلة اليت ميليها سياق النص فقوله « :ملهذمل قُلَتال :ىبال عبدُ ملهلل .مل ينمالبن ت َّ ملسفيه زيدٌ تمل عمىملض ملال يالد ُّ عل ص فٍ كما ت َّ

(ذهالبال) قد د ّ عل ص فض ملهه مللذّهاب» (املصدر نفسه ،ج  ،1ص .)24فاملفعول به مل يسَتبِن ،ان تقديره مرتوك للمتكلم ،يقدره وفق
السياق النصي ،فقد يكون زيدا أو عمرا أو طفيال أو شييخا .ولكيل سيياقه ا ياص .فاجلملية الفعليية ذات الفعيل املتعيدي واليالزم
ترت ب فيها الفضلة أساسا ،وليس زيادة يف الرت يب أو الداللة .واجلملة اليت حيسن السكوت عليها حتمل سياقها ،وتدل علييه،
ووسيلتها الفضلة .والعمدة حمورها الرت ي (عيادة1188 ،م ،ص .)42- 43
2ي2ي3ي اجلملة االمسية
اإلسناد يف اجلملة اإلمسية عند متام حسان وصف املسند باملسند إليه ،وهي عالقة حباجة إىل قيرائن أخيرى لفظيية تعينهيا عليى
حتديد نوعها (3112م ،ص  .)112وحدد سيبويه قرائن أساسية ال بد منها يف اجلملة االمسية؛ إذ يقول « :ململعلم ت ملسبمدت البد لأ دن

ت يكه ملسبينّ عليأ شيئاً هه ههض تمل يكه يف دكا تمل زدا  .ملهذه ملل ثة يُذكى كل ململحدٍ د ها بيىد دىا يُبمىدت» (1111م ،ج  ،1ص .)137
فاملبتدأ عمدة وال يفيد إال بثالث :ا رب والزمان واملكان .وا رب وصف للمبتدأ الصفة للموصوف ،وهو الغاية واملقصد التداولي

مكانة الفضلة يف بنية اجلملة العربية عند حناة قدامى وحمدثني ذوذجاً

حممود سليمان اهلواوشة وپرويز أمحد زاده هوچ 673

« ملهمنا ملبمدتت باالتم لغىض ملإلخبا ع أض ململلغىض مله كا دمأخىمل يف ملله هدض هال تنأ دمقدم يف مللقدصدض ملهه ملليلة مللغائية ملهه مللذي يقا ييأ :تمل
مللفكى آخى ملليمل» (ااسرتأباذي1178 ،م ،ج  ،1ص  .)27وعلى ذلك ،فا رب من صنف الفضلة ،يؤخر ويقدم «ململألصل يف ملألخبا ت
تؤخىمل؛ أل ملخلرب ملصف يف ملسي يحقأ ت يمأخىض مل هزململ مللمقديم هذ ال ى ض د الأ قهدم :متيمي تنا .ملدش ه ٌ دن يش ؤك» (املرادي3118 ،م،

ج  ،1ص .)481وا ربُ يوجه املبتدأ إىل سياقه الفضلة ،فقولنا" :اارض معميورة" ،غيري قولنيا" :اارض مهجيورة" .فهيذا سيياق
غري ذاك.
وظرف الزمان واملكان يف املبتدأ وا رب بيان الغاية مكانا وزمانا .فكل معنى مفيد له مكان وزمان ،وهميا مين الفضيالت .فكيل
عمدة ال بد له من فضلة مقدرة أو مظهرة حيسن السكوت بها عليه لتتم الفائدة .وهيي يف اجلملية االمسيية ظيرف الزميان أو املكيان
وا رب.
وحديث املربد عن املبتدأ تعليل حنيوي املعتميد عليى معرفية سيياق املبتيدأ يف اجلملية االمسيية ،الفتقياره للمخصيص السيياقي،
وذلك لغياب املخصص اللفظي ي التعريف واملضاف إليه والصفة ،يقول:
ياالبمدمل حنه قهلك :زيد .يإذمل ذك ىتأ يإمنا تذكىه للنادع؛ ليمهقع دا ختربه بأ ع أض يىإذمل قلىت د طلىق تمل دىا تشىبهأ صىح دي ى
مللك مض ملكانت مللفائدا للنادع يف ملخلرب؛ ألنأ قد كا ييى زيدمل كما تيىيأض مللهال ذلك مل تقل لأ :زيد .مللك ت قائ ً لأ:

ل

يقا لأ زيد .يلما كا ييى زيدملض ملجيهل دا ختربه بأ ع أ تيدتأ ملخلربض يدصح مللك م؛ أل ملللف ة مللهملحدا دن ملالتىم ململلفيىل ال
تفيد شيئا (1283هي.ق ،ج  ،4ص .)132

فاالسم والفعل عُمد ال تفيد وحدها ،واالسم يف االبتدأ يتكون من تعريف واسم ،وهذا هو العمدة ،والعماد يف بناء اجلملية.
والفعل يالزمه الفاعل حال النطيق بيه ،وال يفييد إن مل يقيدر السيياق ،وهميا عميدة .ويف توجييه امليربد ربيط للجملية بسيياق ميا،
متعارف عليه بني املتكلم والسيامع ،وفييه تقيدير ملوجهيات مل تيذ ر لعليم السيامع بهيا .وإذا مل يكين ملثيل هيذه اجلملية سيياق وال
موجهات (فضالت) فال معنى هلا ،فاستحضار السياق يسمح بتقدير الفضلة ،والفضلة تدل على السياق.
2ي2ي أثر الفضلة يف رسم خطة النص واجلملة
مما سبق ،تتبني لنا أهمية موقع الفضلة يف بنية اجلملة عنصر أساسي يف بناء اجلملة تر يبا وداللة ،وهي اليت تؤدي إىل ربط اجلملة
بالنص إوافة إىل عوامل االتساق النصية ااخرى :اإلحياالت بالضيمائر وأمسياء اإلشيارة واامسياء املوصيولة والتكيرار وغيري
ذلك .وعلى ما تقدم ،سنبني رسم اجلملة والنص على اختصار.
فالنص "ن" يتكون من مجلة نص "ج ن" أو مجل نصية ،واجلملة إىل ااخيرى تكيوّن البنيية الكيربى "ك" ،والبنيية الكيربى إىل
ااخرى تكون النص أو البنية الكلية باعتبار الشكل ،فالنص يبنى اءتي:
*ن

ج ن أو (ج ن  +ج ن  +ج ن  =)...ك؛

*ك

ك أو (ك  +ك  = ... +م ن أو (ن).

ورمز "م ن" تع موووع نصي.
ومجلة النص املكونة من مسند ومسند إليه وفضلة ،تكون على شكل:
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"ع  +مو ←" والرمز "ع" هو العمدة؛ املسند واملسند إليه ،والرمز "مو" يع الفضلة مبفهوم التوجيه (مُوجِّه) ،والسهم انفتا
للجملة على املعنى النصي ،فهي مفتوحة على معنى مقصود ،فال تأتي الفضلة مع العمدة إال لغرض نصي سياقي.
واجلملة غري النصية من مسند ومسند إليه ≠ م  +م أ ≠ مغلقة النهاية ،وبناء على انقطاعها عن النصية ،تكون عليى شيكل ≠ ع
≠" .م = املسند ،م أ = املسند إليه ،وهما مكونا العمدة ،ع = العمدة".
وتقسيم مجلة النص الفعلية إن مثلناها بالرموز "ع" و"مو" .فالعمدة ر ن واملوجه (الفضلة) ر ن آخر أساسي ،فنن هلا أشكاال
وهي:
* ع  +مو ،حنو" :نادى زيد عمراً" ،و"ذهب زيد إىل العمل"؛
* ع  +مو( .مضمر مقدر من السياق) ،حنو" :قام زيد"؛
* ع( .مضمر مقدر من السياق)  +مو ،حنو :جواب من سأل عن حال زيد فتقول" :خبري"؛
* مو  +ع ،حنو" :احلَ َملَ أ ل الذئبُ"؛
* م  +مو  +م أ ،حنو :نادى عمراً زيد .فقد فصل ما بني الفعل والفاعل وهو العمدة "ع" فلزم الرمز إلييه برميز طيريف اإلسيناد
(م ،م أ).
أما تر يب العمدة "ع" ،حنو" :قام زيد" من دون سياق ،فهو تر يب شكلي غري نصي .وأما رسم مجلية الينص اإلمسيية عليى
اعتبار ا رب عمدة فهو على النحو التالي:
* م أ  +م  +مو ،حنو" :زيد جمتهد" (مو :فضلة مقدرة)؛
* م أ  +م +مو ،حنو" :اجلو مجيل يف اجلبال"؛
* م أ  +م  +م أ  +مو ،حنو" :الطالب يكتب درسه"؛
* م أ ( +م مضمر)  +مو ،حنو" :زيد يف الدار" .واملضمر هو املسند املقدر؛ أي أن املسند إليه (زيد) واملسند املقيدر (مسيتقر أو
استقر أو )...والفضلة مُوجِّهة للمضمر؛
* مو ( +م مضمر)  +م أ ،حنو" :يف الدار رجل"؛ أي موجه (فضلة)  +مسيند مضيمر تقيديره (يسيتقر أو مسيتقر  + )...مسيند
إليه ،وهذه صيغة فيها أقوال ومسميات.
أميا صييغة م أ  +م .جميردة عين سيياقها فهيي صييغة العميدة وهيي غيري نصيية وتكيون عليى شيكل ≠ :ع ≠ .وال وجيود هلمييا يف
االستعمال اللغوي (التداولية) .وهي صيغة تعليمية معزولة عن ر ن الفضلة (املضوجِّه) لبيان الرت يب اإلسنادي ادرد (العمدة).
أما مجلة النص االمسية على اعتبار العمدة هو املبتدأ فقط ،فتتكون من" :اسيم  +تعرييف" ،ورميزه "ع" وا يرب مُوجِّيه نصيي
يشارك الفضلة يف توجيه العمدة ،ورميزه "خ" ،وعليى اعتبيار أن الفضيلة ر ين ماثيل مقيدر يف اجلملية االمسيية ميا ييرى سييبويه
(1111م ،ج ،1ص  ،)22ورمزه "مو" ،فاجلملة رمسها التالي:
* ع  +خ  +مو(مضمر) ،حنو" :زيد جمتهد" (مو :موجه مقدر) ،أي :زيد جمتهد يف عمله؛
* ع  +خ  +مو ،حنو" :اجلو مجيل يف اجلبال"؛
* (ع .مييو) ( +خ مضييمر)  +مييو ،حنييو" :جييو مجيييل يف اجلبييال" .فاملبتييدأ موصييوف بفضييلة (مُوجِّييه) وا ييرب مقييدر  +مييو "يف
اجلبال"...؛
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* ع  +خ (ع  +مو) ،حنو" :الطالب يكتب درسه"؛
* ع ( +خ مضمر)  +مو ،حنو" :زيد يف الدار" .العمدة "زيد" وا رب املضمر هو املسند املقدر (مستقر أو اسيتقر أو )...والفضيلة
مُوجِّهة للخرب املقدر؛
* مو ( +خ مضمر)  +ع ،حنو" :يف الدار رجل"؛ أي مسند مضمر تقديره (استقر أو ،)...وهذه صيغة فيها أقوال ومسميات؛
* ع ( +خ مضمر)  +مو ( +ع = مو) ،حنو" :زيد يف البي يدر " .فجملة "يدر " يف حمل نصب حال ،وهي حتل حمل فضلة
(موجِّه).
ومن هذا التقسيم ،نرى الفضلة مُوجِّها سياقيا نصيا يالزم اجلمل النصية ،وقد تكتفي اجلملة النصية االمسية والفعليية بصييغة
(مو) يف السياق للقيام بالداللة والتداول .وتكتفي صيغة "ع" للقيام بالداللة والتداولية يف اجلملة الفعلية السياقية حبكم التقدير .أميا
صيغة "ع" يف اجلملة االمسية فتحتاج إىل ا رب داخل السياق وخارجه ،والتقدير يكون للمبتدأ وا رب يف إطار السيياق .ومين هنيا،
أفردنا للخرب رمزا خاصا ومل نربطه بالفضلة.
أما وجه الشبه والتقارب بني الفضلة وا رب فيأتي من أنهما يوجهان العمدة إىل السياق النصي .فالفضلة عامل نصي ال يستغنى
عنه يف الرت يب املفيد .وإذا ق ررنا أن ال مجلة مفيدة إال مجلة النص ،فنن الفضلة ذات وجود أساسي يف بنية اجلملة ظاهر ومقيدر.
وال يع هذا القول أن العمدة مما يستغنى عنه ،فهو عمود الرت يب النحوي.
2ي7ي الفضلة مُوجِّه نصي يف اجلملة
تأخذ الفضالت اليت عرف يف النحو عليى وجيه ا صيوص دورا يف توجييه اجلملية إىل السيياق ،وفهيم وجهية الكيالم ،ومقصيد
املتكلم ،وحتقق اإلفادة اليت حيسن السكوت عليها يف اجلملة .وهي الر ن الثاني ااساسي يف بنية اجلملة بعد العميدة ترتيبيا ،وهليا
موقع تر ي ووظيفة حنوية داللية وتداولية يف اجلملة والنص.
ومن ناحية النص فمعايري النص من املقصدية واإلعالمية واملوقفية واملوقعية والتماسك الداللي ،ال تتحقق يف البناء النصي من
دون الفضالت ،ويسمح لعوامل الربط النحوي واالتساق أن تعمل داخل اجلملة والنص ،بينما اإلسناد يقف عمادا حنويا تر يبيا
لقيام الداللة املقصودة وال يؤديها بذاته.
ونظرا لطبيعة الفضلة يف اجلملة والنص تر يبيا وداللة ،نرى أن تُ ْعرَف باملضوجِّهات ،و ذا التوابع وما هو يف حكم الفضلة .وإننا
لنجد يف رأي متام حسان يف املنصوبات مستأنسا هلذا املصطلح؛ إذ يقول « :يدصدق عل ملألمسىا ملس دصىهبة تنهىا تيىبكملت عىن (ملجلهىة)»

(3112م ،ص .)111وهي من قيرائن التقيييد والتخصييص لنسيناد (املصيدر نفسيه ،ص  .)311واجلرجياني ييرى أن املفعيول بيه خييرج
الكالم إىل معنى غري الذي ان ( 1113م ،ص ،)222ويتابع قائال فقولك" :جاءني رجيل ظرييف" ،غيري قوليك" :جياءني رجيل".
« يف تنك لنت يف ذلك كمن يضم دي هىل دي مليائدا هىل يائداض مللكن كمن يىيد هاه ا شيئاً مله اك شيئاً آخى  ...ملكلما زدت شيئاً مل دت

ملسي قد صا ك مللذي كا » (املصدر نفسه ،ص .)224فاملوجهات ل ما وجْه العمدة (اجلملة) إىل معنى مفيد حيسن السيكوت علييه.
فكل اسم مفرد منصوب ما مل يكن مبتدأ يف ااصيل ،وا يرب مفيردا أو مجلية ،هيو موجيه نصيي ،و يل مجلية حلي حميل مفيرد
منصوب ،أو حمل خرب هي مُوجِّه نصي.
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ومن أمثلة الفضلة يف التوجيه ،ما جند من اختالف يف معاني اجلمل اءتية مع اشتمال ل منها على العميدة نفسيه ،وهيو فعيل
مادته واحدة "ورب ،يضرب ،اورب" ،ويعود سبب اختالف املعاني إىل الفضلة؛ ومين ذليك قوليه تعياىلَِ :كَ تيف َ إذَا َفوََُِّتهُمُ
ضفَُُو َن ِِف ا رلفَرتِ
وفََُ َن َي ت
سف َيكُو ُن ِمف تن ُك تم َم تَ َفى ََآ َ
الر َملَائِكَةُ يَضتَُُونَ َُجُوهَهُمت َََأدتَُا َرهُمت ( حمميد  ،)37 :47وقوله تعياىلَ  :ع ِلف َم َأ تن َ

جلِهنَّ لِيُ تعلَمَ مَا يُختفِنيَ مِ تن زينَُِهنَّ ( نور  ،)21 :34وقوله
يَبتَُغُونَ مِ تن َِضتل اللَّهِ ( مزمل  ،)33 :72وقوله تعاىلََ :ال يَضتَُتنَ َُرت ُ
تعاىلََ :لريَضتَُتنَ ُِخُمَُهِنَّ َعلَى جُيُوُِهنَّ ََلَا يُبتدِي َن زينََُهُنَّ( نور  ،)21 :34وقوله تعاىل ُْ َِ :رلنَا ا تَبت ُِعَصَاكَ الرحَجَََ( البقرة
 ،)21 :3وقوله تعاىل  :ملالخُذْ بيالدكض غْ ًا يضا ْىِبْ بأ ملاللضا تالحْ الثْ( ص  ،)44 :28وقوله تعاىلَِ :ا تَُُوا َِوتقَ الرَ تعنَاق ََا تَُُوا ِمنتهُمت

اللف ُه ا رل َمف توََى( البقيرة  ،)72 :3وقوليه تعياىل:
حف َّ
ُ ُي ت
كف َذ ِل َ
ضفهَا َ
كُلَّ َُنَانٍ( اانفال  ،)13 :8وقوليه تعياىل ُْ َِ  :رل َنفا ا تفَُُو ُ ُِ َب تع ِ
ضفَبَ َُ تيفنَهُمت ُِوُفورٍ
ََاهتجََُُهُنَّ ِِ الرمَضَاجِع ََا تَُُوهُنَّ ( النسياء  ،)24 :4وفيها يقدر املفعول املطلق "وربا" ،وقوله تعياىلُ َِ :
طنُهُ ِِيهِ الََّحتمَةُ ََظَاهَُِ ُ مِ تن قِ َبلِهِ الرعَذَابُ ( حديد  ،)12 :27وقوله تعاىلََُُ ََ :تت َعلَيتهمُ الذِّلَّةُ ََالرمَوت َكنَةُ ( البقيرة :3
لَهُ َُابٌ َُا ِ

 .)21فالعمدة (الفعل) يف مجل القرآن الكريم السابقة مادته واحيدة "ويرب"؛ ولكين الداللية متنوعية لكيل فعيل وفقيا للفضيالت
(املوجهات) اليت البسته.
ا امتة
مما سبق يتبني أن أغلب النحاة القدامى واحملدثني ممن درس آراؤهم ،ينظرون إىل الفضلة على أنها من الزييادة ،يسيتغنى عنهيا يف
بنية اجلملة العربية ،وأن أغلب علماء اللسانيات احملدثني من عرب وغربيني ممين عروي آراؤهيم ،مل خيرجيوا عين نظيرة قيدامى
النحاة العرب يف النظر إىل الفضلة؛ فمنهم من أعطاها موقعا يف اجلملة ،وأغلبهم عدها من الزيادة ،ومل يعطوها دورها الرت يي
النحوي ااسا اجلملة العربية ،ومل يتنبهوا لدورها النصي يف بنية اجلملة.
وبناء على ما تقدم من موقع الفضلة يف اجلملة ،ودورها الداللي التداولي يف اجلملة والنص ،فنن الفضلة تعد ر نيا أساسيا يف
بناء اجلملة ،ال ميكن االستغناء عنها تر يبا وداللة وتداوال ،وأن النص ال ميكن أن يتحقق وجوده من دون الفضلة ،فهيي املقصيد
الداللي يف اجلملة ،والتداولي يف النص ،وهي جسر املعاني بني اجلمل إىل أن يكتمل بناء الينص با تميال فكرتيه .فالعميدة املكيون
من املسند واملسند إليه ،والنص مبكوناته يفتقران إىل الفضلة افتقار الفعل للفاعل .فاجلملة التامة اليت حيسن السيكوت عليهيا ميع
اإلفادة ،تتكون من املسند واملسند إليه والفضلة (املوجِّه) .وعلى ما سبق فنن تسمية الفضلة بهذا االسم ،ال مينحها املكانة العلميية
اليت تستحقها يف النحو العربي ،ونرى أن تسمى املوجِّه ،نظرا لدورها يف توجيه اجلملة إىل النص الذي تنتمي إليه.

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
.1

ابن ج ،أبو الفتح 1122( .م) .ا صائص( .حتقيق حممد على النجار) .القاهرة :دار الكتب املصرية.

.3

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 1111( .م) .احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضا عنها( .حتقيق علي النجدي ناصف وعبد الفتا
شل ) .القاهرة :جلنة إحياء تب السنة.
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ابن عقيل ،عبد اهلل بن عبد الرمحن 1181( .م) .شر ابن عقيل على ألفية ابن مالك( .ط( .)31حتقيق حممد حميي الدين عبد
احلميد) .القاهرة :دار مصر للطباعة.

.4

ابن منظور ،حممد بن مكرم1414( .هي.ق) .لسان العرب( .ط )2بريوت :دار صادر.

.2

ابن هشام اانصاري 1282( .هي.ق) .شر قطر الندى وبل الصدى( .حتقيق حممد حميى الدين عبد احلميد)( .ط  .)11القاهرة :دار
الطالئع للنشر.

.2

ابن يعيش ،موفق الدين ابن علي( .بال تا) .شر املفصل .القاهرة :إدارة الطباعة املنريية.

.7

ااسرتاباذي ،روي الدين 1178( .م) .شر الروي على الكافية( .تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر) .تونن :جامعة قاريونن.

.8

ااسدي ،حسن عبد الغ جواد 3117( .م) .مفهوم اجلملة عند سيبويه .بريوت :دار الكتب العلمية.

.1

أنين ،ابراهيم 1182( .م) .من أسرار اللغة( .ط  .)7القاهرة :مكتبة ااجنلو املصرية.

 .11البحريي ،سعيد 1117( .م) .علم لغة النص :املفاهيم واالجتاهات .بريوت :مكتبة لبنان ،الشر ة املصرية العاملية للنشر لوجنمان.
 .11بو عبا  ،حسني امحد3112 ( .م)« .أشباه العمد يف العربية» .دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية .ج  ،42ملحق  .1صص
 422ي .421
 .13تشومسكي ،نعوم1187( .م) .البنى النحوية( .ترمجة يؤيل يوسف عزيز)( .مراجعة جميد املاشطة) .بغداد :دار الشؤون الثقافية
العامة.
 .12اجلرجاني،عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد1113( .م) .دالئل اإلعجاز( .تعليق حممود حممد شا ر)( .ط  .)2القاهرة :مطبعة
املدني.
 .14مجعة ،حسني 3113( .م) .يف مجالية الكلمة (دراسة مجالية بالغية نقدية) .دمشق :احتاد الكتاب العرب.
 .12حسان ،متام 1181( .م) .ااصول .املغرب :الدار البيضاء.
 .12يييييييييييييييييييييييي 3112( .م) .اللغة العربية معناها ومبناها .القاهرة :عامل الكتب.
 .17محاسة ،عبد اللطيفم حممد 1182( .م) .العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القديم واحلديث .الكوي  :مكتبة أم القرى.
 .18محدان ،ابتسام امحد1113( .م) .احلذف والتقديم والتأخري يف ديوان النابغة الذبياني :دراسة داللية تطبيقية معنوية .بريوت :دار
طال للدراسات والرتمجة والنشر.
 .11دي بوجراند ،روبرت 1118( .م) .النص وا طاب واإلجراء( .ترمجة حسان متام) .القاهرة:عامل الكتب.
 .31رشيد حممد زنگنه ،شيماء 3112( .م)« .نظرات معاصرة يف النحو العربي لألستاذ الد تور ريم حسني ناصح ا الدي ،اجلملة
العربية إذوذجًا» .جملة ااستاذ للعلوم االنسانية واالجتماعية .ع  .312صص  87ي .133
 .31الزخمشرى ،جار اهلل 1417( .هي.ق) .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون ااقاويل فى وجوه التأويل .بريوت :دار الكتاب
العربي.
 .33الزناد ،االزهر 1112( .م) .نسيج النص .بريوت :املر ز الثقايف العربي.
 .32السامرائي ،فاول صات3117( .م) .اجلملة العربية تأليفها وأقسامها( .ط .)3عمان :دار الفكر.
 .34يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  3111( .م) .معاني النحو .عمان:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 .32سيبويه ،أبو بشر1111( .م) .الكتاب( .حتقيق عبد السالم حممد هارون) .بريوت :دار اجليل.
 .32السيد ،عبد احلميد مصطفى 3114( .م) .دراسات يف اللسانيات العربية .عمان :دار ومطبعة احلامد.
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 .37الشاط  ،أبو إسحق 3117( .م) .املقاصد الشافية يف شر ا الصة الكافية (شر ألفية ابن مالك) .مكة املكرمة :معهد البحوث
العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى.

 .38الشحود ،حسن عبد الكريم 3113( .م) .التقديم والتأخري عند اللغويني العرب القدامى واحملدثني مع تطبيق على سور من القرآن
الكريم .أطروحة الد توراه .جامعة تشرين .دمشق.
 .31شقراوي ،عادل 3112(،م) .الفضلة ودورها يف بناء اجلملة العربية يف شعر حسان بن ثاب  .رسالة املاجستري .جامعة حممد خيضر.
بسكرة .اجلزائر.
 .21صاحي ،مريم3114( .م) .املتممات يف اللغة العربية .رسالة ماجستري .جامعة السانيا .وهران .اجلزائر.
 .21عتيق ،عبد العزيز 1182( .م) .علم املعاني .بريوت :دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
 .23عيادة ،حممد إبراهيم1188( .م) .اجلملة العربية دراسة لغوية حنوية .اإلسكندرية :منشأة املعارف للنشر ومطبعة بدر سعيد للطباعة.
 .22الفاسي الفهري ،عبد القادر1111( .م) .البناء املوازي :نظرية يف بناء الكلمة وبناء اجلملة .املغرب :الدار البيضاء ودار توبقال للنشر.
 .24القزوي  ،جالل الدين أبو عبد اهلل1112( .م) .اإليضا يف علوم البالغة( .شر وتعليق وتنقيح عبد املنعم خفاجي)( .ط.)2
القاهرة :مكتبة الكليات اازهرية.
 .22قلقيلة ،عبده عبد العزيز1124( .م) .البالغة االصطالحية( .ط .)2القاهرة :دار الفكر العربي.
 .22را

 ،حممد3118( .م) .بنية اجلملة دالالتها البالغية :يف اادب الكبري البن املقفع دراسة تر يبية تطبيقية .إربد :عامل الكتب

احلديث.
 .27املربّد ،أبو العبا 1283( .هي.ق) .املقتضب( .حتقيق حممد عبد ا الق عظيمة) .بريوت:عامل الكتب.
 .28املتو ل ،أمحد 1187( .م) .اجلملة املر بة يف اللغة العربية .املغرب :عكاظ.
 .21املخزومي ،مهدي 1124( .م) .يف النحو العربي نقد وتوجيه .بريوت :املكتبة العصرية.
 .41املرادي ،أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم 3118( .م) .توويح املقاصد واملسالك بشر ألفية ابن مالك( .شر وحتقيق عبد
الرمحن علي سليمان) .بريوت :دار الفكر العربي.
 .41املنصف ،عاشور1111( .م) .بنية اجلملة العربية بني التحليل والنظرية .تونن :جامعة تونن.
 .43الوعر ،مازن 1188( .م) .حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتا يب ااساسية يف اللغة العربية .دمشق :دار طال
والرتمجة والنشر.

للدراسات

