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 امللخّص

إنّ األصل يف اجلملة العربية ذكرُ عناصرها اإلسنادية وكذلك إرهار هذ  العناصر ومراعاة رتبتـها حتّـى حتصـل اإلفـادة مـن      

اإلفادة هي اليت تعبّـر عنـها املـدارس اللسـانية بالوريفـة. وقـد يعـدَل عـن الـذكر باحلـذف، وعـن الرتبـة             هذ  العناصر. وهذ  

بني عناصر اجلملة بالتقد  والتأخري، وهذا العدول عن األصل هو الذي يسمَّى بعوارض التركيـب. ونظريـة التواصـل اللغـوي     

عـدّ املنظّـر احلقيقـي هلـا؛ حيـل بينـج هـذ  النظريـة أنّ اللغـة          هي من أهم النظريات اللسانية احلديطـة، ورومـان جاكوبسـون ي   

ــلة ووريفتــها شــعرية، والقنــاة       ــل ووريفتــ  تعبرييــة، واملرســل إليــ  ووريفتــ  إفهاميــة، واملرسَ تقــوم علــى ســتة عناصــر: املرسن

يف هــذا البحــل عــارض ووريفتــها انتباهيــة، والســياق ووريفتــ  مرجعيــة، والرمــوز املشــتركة ووريفتــها مــاوراء اللغــة. تناولنــا  

التقد  والتأخري وعارض احلذف من خالل منهج وصفي حتليلي وحاولنا أن نطـوّع أدوات نظريـة التواصـل ونصـهرها ضـمن      

النصّ القـرآين املعجـز وفـق الشـبكة التواصـلية الـيت قـدّرها جاكبسـون مـن أجـل تسـليط األضـواء علـى حمـور التواصـل الـذي                 

رية التواصل اللغوي وابراز اجلوانب املشتركة لكلّ من هاتني الـرةيتني. وتوصـلنا إىل أنّ كلّـا  مـن     يتبنّا  كلذ من علم املعاين ونظ

عارضَــي احلــذف والتقــد  يســاهم بشــكل أو بــآخر يف عمليــة التواصــل اللغــوي ويســاعد علــى إيصــال املعلومــة أو الرســالة إىل    

اصـة يف قضـية مطابقـة الكـالم ملقتضـى حـال املخاطـب،        املتلقّي بأحسن وج ، كما يتجلّى هـذا األمـر بوضـوو عنـد العـرب خ     

 .وهذا وج  من الوجو  املشتركة بني نظرية جاكبسون للتواصل والبالغة العربية

 ةكلمات الرئيسال

 .القرآن الكر ، عوارض تركيب اجلملة العربية، نظرية التواصل، جاكبسون
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 مقدمة

ة الـل  يـ ا النحويانـج مـن أمّهـات القضـا    كالدرسُ النحوي عند العرب بدراسة اجلملة فى احتف

 أمناطهـــاو فقـــد عنـــوا بدراســـة أنواعهـــا، ب وافـــر مـــن اهتمـــام النحـــاة العـــرب يج بنصـــيـــحظ

انـج اجلملـة   كو ة يف الدقّة.يعات غايتفرو اما كأحو وضعوا هلا حدودا و   عرّفوهايح، صورهاو

  فقد أخذت اجلملة جانبا  مـن جهـود   يأما يف العصر احلد. مصطلحا  ذا جدل واسع عندهم

فاختلفـــج ،  ي  علـــم اللغـــة احلـــديـــ اإلفـــادة مـــن دراســـتها اـــا توصّـــل إلني حمـــاولنياحملـــد 

 نـها يوك  تيـ هـا مـن ح  يا نظـرهم إل يـ الخـتالف زوا ضـا   يد مصـطلح اجلملـة أ  يـ مذاهبهم يف حتد

مســتقلّا   د السـامع معــىن يــفيالم كـ فعرّفــوا اجلملـة بأهنــا أقـلّ مــن ال  ، فتـها يوظو لهاكتـها شــ يبنو

فـاملهم يف  (. 621-622: 1171أنـيف،  ) طـر كلمـة واحـدة أو أ  كب هـذا القـدر مـن    كـ سواء تر، بنفس 

. ةيــب مجلـة لغو كيــعاــدّ هـذا التر يتقلّا  لمسـ  ب معــىنكيـ  هـو إفــادة التر نياجلملـة يف نظـر احملــد   

بـة مـن   كوكالـل بـذهلا    أصـوهلا املألوفـة بفضـل اجلهـود    و تـها املعروفـة  ية بنيفأصبح للغة العرب

ة الـل  يـ نّ اللغـة العرب كـ األصـول. ول ى وتّابُ واملؤلفون هلذف البُناكلقد امتطل ال. العلماءو ينياللغو

باللغة الشجاعة أباج أن ى  القدامينيها بعضُ اللغووصفو عُرفج منذُ عصورها األوائل باملرونة

هـا اجلمـود هلـذا فقـد اعتـاد      يعتريأن و األصـول و ق مـن القواعـد  يتنحصر يف هذا النطـاق الضـ  

ــتطبى العــربُ علــ  ــة العرب   كــج حــاالتٍ مــن ال ي ةو هــذا يــالم خرجــج عــن النظــام املــألوف للجمل

ــع للجملـــة العرب  اصـــطالحا  بعـــوارض ى ســـمّيو مـــا ة هـــيــ اخلــروج أو العـــدول عـــن النظـــام املتّبـا

اخلــروج عــن  و ةيــأنّ التحــوالت املوجــودة يف اللغــة العرب   إىلنيذهــب بعــض احملــد  و. بكيــالتر

ــل يف احلقريالتــأخو ميالتقــدو كريالتــنو فيــالتعرو احلــذفو ركالــذ نياجلملــة بــنظــام  قــة ي متطّ

إذن فهـذا العـدول عـن    ، امـن مثّ داللتـه  و ب اجلملـة كيق يف تريا  مصاحبا  لتحوّل  عميلكحتواّل  ش

دُّ تقو ياألصل ال    يـ فو مـع األصـل  ى ة ال تتـأتّ يـ   أسـرار معنو يـ ة بـل ف يـ ضـا  لقواعـد اللغـة العرب   يعـا

ربـط   سـها إىل ية منـذ تأس يـ فيات الوظيـ الم. وقد سعج النظركؤ رها صاحبُ الية يلفظا أخر

هي أن تتجـاوز حـدود   يان من البـد كف، ة املتمطلة يف التواصل اإلنساينيفت  األساسياللسان بوظ

تتناقــل ، واألفــرادى ة ذات قواعــد تفــرض نفســها علــ يــمؤسســة مجاع»اجلملــة ؛ إذ اللغــة هــي  

ــ ،  «آخــر ل إىليــة مــن جيــقــة ج يبطر ــلم أن كللمــت تســىني  ال يــح، (23: 1112)بياجي دخل ي

فإهنـا  مقننـة  و متراصّـة ى باعتبار اللغة بناـ و ائز االتصال.كزة من ركيالنظام ألن  رى ا  عليريتغ

. اهلاكأشــو ما ــايتتعــدد تنظو هلــذا ختتلــف، ارهمكــا  عــن أفريتعــبو متطــل صــورة عــن افرادهــا
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ار مــن كــصـال األف ياو  يــل اخلـارجي هــي التبل كة الـل مــن أجلــها وجـد الشــ  يفـة األساســ يالوظو

ة يـ نها. إنّ التواصل اللغوي هـو الصـورة النموذج  يما بي  العناصر فيب تتفاعل فكلّ مركخالل 

ــم اللغــة د يــلتحد ــتــها ليبنو نظل تعامــل عنــد  ي»ألنّ اإلنســان  ؛وحــدا او   تتحــد عناصــرها ي

ى ز علـ كـ ة تلقّـي اخلطـاب اللغـوي ترت   يـ د أنّ عملكـ ؤياـا  ، امال كـ ة اللغـة تعـامال    يـ الم مـع بن كال

لّ خـارج نطـاق   كـ الشمول الذي حتصـل مبوجبـ  يف ذهـن اإلنسـان صـورة  عـن ال        مبدأ اإلدرا

ا حمتـو   ع  أننـا نـدر  يهذا ، و(13: 1111)املسدي،  «بعضها عن بعضزة يصورة األجزاء متم

  ل قبل اجلزء.كال  أي ندر، هي مترابطة األجزاءو الرسالة

ات يظهــرت يف ظــل اللســان ، ني املتخــاطبنية اللغــة يف إحــداث التواصــل بــ يــمــن خــالل أمه

ناصـرها داخـل   فـة الـل تقـوم هبـا اللغـُة مـن خـالل ع       يدراسـات للوظ و داتيـ طة عـدّةُ حتد ياحلد

فة الناجتة يالوظ، ول اللغوييفة الدليإبراز وظو ها األصوات،يفة الل تؤديذا الوظ، وكبكيالتر

انج كالســـامع.وو لمك املـــتنييف االتصـــال املباشـــر بـــ ة للخطـــابيمـــن خـــالل العناصـــر األساســـ

 عيالذي حـدّد اللغـة بأهنـا نتـاج اجتمـا     ( دي سوسور) اركأفو انطالقة هذف الدراسات من آراء

ــن العالمـــات و ــام مـ ــا نظـ ــؤمن،  أهنـ ــات يف أف  .(132: 6221)مـ ــتتمطـــل هـــذف الدراسـ ــاب كـ ار أقطـ

ة يـ فيمـن الدراسـات الوظ  و .اة مـن جهـة أخـر   يكيـ األمرو ة من جهـة ية األوروبيويات البنياللسان

يف ( بـراال ) ة جنـد املنـهج الـذي اختذتـ  مدرسـة     يـ ة األوروبيـ ويات البنيللغة عند أقطاب اللسـان 

ة دراسـة  يـ الداللو ةيالصـوت و ةيالصـرف و ةيـ ا ا املختلفـة النحو يلـي مبسـتو  كللغة الدراسة نظام ا

ات يالصـــوتو ة،يـــة اآلنيـــفيات الوظيقـــد ولـــج نشـــاطا ا بدراســـة الصـــوت، وة حمضـــةيـــفيوظ

دروهـا يف  و ة للغةيفة اجلماليدراسة الوظ، وةيفية الوظية اللسانياألسلوب، وةي ة التاريفيالوظ

القــول بــأن  إىل ان دي سوســور قــد ذهــبكــإذا و .(14: 6213)حســاين،  مــعاجملتو الفنــونو األدب

فـة  يلّ وظكـ أنّ اللغـة نظـام مـن الوظـائف، و    ا تر( براال) فإنّ مدرسة، الل  نظام من العالمات

ة تعتـ  أنّ اللغـة نظـام مـن وسـائل      يفيفاملدرسة الوظ .(11: 6213حساين، ) نظام من العالمات

: 6213)حسـاين،   في للغـة ياجلانـب الـوظ  ى زوا علـ كـ تبـادل، فر ختدم غرض التواصـل امل ، ريالتعب

، طــر منــها موضــوعا  كرة أنّ اللغــة أدات أكــة للغــة قــد انبطقــج مــن ف يــفي؛ ألنّ نظــر م الوظ(17

في يما اهتمـوا مبنظـور االتصـال الـوظ    كالم، كصل يف الحيفاهتمج باجلانب العملي هلا الذي 

لّ تنـوع يف هـذف العناصـر    . وكـ (اخلطاب نص + + املخاطب لمكاملت) :ى العناصرقوم علي  يح

. مــن بــني العلمــاء اللســانيني الــوظيفيني الــذين أولــوا   (11: 6213)حســاين،  نــةيفــة معيقــدّم وظي

حي   اهتماما  كبريا  بعملية التواصل اللغوي "رومان جاكبسون" أحد أقطاب املدرسة الوظيفية
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ــل إل يــرا أن أي حــدث لغــوي تواصــلي يتضــمن هــذف العناصــر: امل    ــل، واملرسا ــي(، )  يــرس  املتلقّ

 اقياجملــال أو الســو الرمــوز( املسـتعملة فيهــا، ) قنــاة اإلتصـال، والشــفرة و الرســالة، ومضـمون 

كل عامل من هذف العوامل السـتة املتصـلة بكيفيـة التواصـل     و   الرسالة،كهو الذي تدور يف فلو

 اللغوي يوجد وظيفة لغوية خمتلفـة.

اجلملة تُعدّ خروجا  عن قواعـد   ب ىفكيأنّ ظاهرة عوارض الترأهداف :مبا و ة البح يأمه

القاريء أنّ هذا العدول عـن النظـام    ل إىلي ب أن يف من الغرية املألوفة فإنّ  لياللغة العرب

ى ضـفي علـ  يال و د اجلملـة إال إهبامـا   يـ زي ال نيزالل مشو نية هو خطأ مبياملتّباع يف اجلملة العرب

ــو، ب إال انتقاصــا كيــالتر ــم أنّ هــذف العــوارض قــد     كة لطنــا هــذا أ يــأمهى تتجلّ ــر عنــدما نعل ط

اّـا  ، ةكـ اتـ  املبار يآو ل مـن سُـورف  يـ  قلريتوزّعـج يف عـدد غـ   و ميركـ ات القـرآن ال يـ تنا رت يف ط

ــوّ ذهنــ  أنّ   ئ املبتــدئالقــارى اف علــ ــ مــد عقباهــا عنــد قرائتــ    حيقــع يف متاهــات ال  يخلل

ل يـ ة التزنيـ نظـرا  ألمه و ة املألوفـة. هلـذا  يـ قواعـدا العرب الف ال ـ مشـاهدت  مـا   و ميركـ القرآن ال

ــار ــا يف هــذا البحــ  أن نســلّط األضــواء  علــ    نيل شــأن  عنــد املســلم  يــجل  واملب  معــىنى  حاولن

ــوارض ــذي  و ط اللطــام عــن مفهومهــا  يأن نُمــو الع ف مــن اجلانــب  يقــف وراءهــا، لــ  يالســبب ال

 ة.يفية الوظيسان  ارتباطها مببح  الدراسات الليالبالغي فحسب، بل من ح

عــارضُ و ريالتــأخو مي  عــارضُ التقـد يــؤدّيفي الـذي  يمــا هـو الــدور الــوظ . 1 أسـيلة البحــ : 

 ةية التواصــليــالبالغــي يف العملا  املســتوريمــا هــو تــأ . 6؟ التواصــل اللغــوي ةيــاحلــذف يف عمل

  علــم املعــايننية تــربط بــكوجــوف مشــتر  هــل هنــا. 3؟ كالمــي الداللــة أ نــاء احلــدث الينيتبــو

 بسون؟كة التواصل لرومان جاينظرو

. هنا  ارتباط و يق بني علـم املعـاين ونظريـة التواصـل لرومـان جاكبسـون       1فرضيات البح : 

ل إليـ ( هـو حمـور هـامّ       ألنّ علم املعاين علم مطابقة الكالم مع أحوال املخاطب، واملخاطب )املرسـا

اطــب يشــكالن حمــورين رئيســيني مــن  . مبــا أنّ املــتكلم واملخ6يف عمليــة التواصــل عنــد جاكبســون.  

ــى هــذا األمــر يف        ضــمن احملــاور الســجّ يف نظريــة التواصــل، فاجلانــب النفســي لــ  دور هــامّ ويتجلّ

ب       الوظيفة الندائية )التنبيهية( وخاصة  يف الوظيفة التعبريية؛ إذ احلالـة النفسـية لكـلّ مـن املخاطـ 

ــى شــكل الرســالة وفح      ــأ ريا  مباشــرا  عل ــؤ ر ت ــب ت ــر حضــور عــارض التقــدمي    3واهــا. واملخاطَ . يكط

 والتأخري وعارض احلذف يف الوظيفتني التعبريية )االنفعالية( والندائية )التنبيهية(.



  171 (عوارل الرتكيب يف بناء اجلملة العربية)دراسة بالغية وميفية يف القرآن الكرمي يف ضوء نلرية التواصل لرومان جاكبسون 

 

 ة البح :يخلف

ة مــن يــة القرآنيــاحلــذف يف اجلملــة العربو ريالتــأخو مي  عارضاــي التقــديــهــذا لــ   نتنــاول ف

  كـ  مطـروق مل تل ريهو موضوع غب كيعوارض الترو بسون.كة التواصل لرومان جايخالل نظر

 مؤلفـا م و تبـهم وك ا  فقد خلج منـ  ألـا هم  مي  أقالم العلماء قديمل تُسهب فو ألسنُ األدباء

مفهـوم  و تناسـب يمـا   صصوا ل  بابا  إلّا بعض اإلشارات الل جاءت متنـا رة ترمـز إىل   مل و

تبـوا  كن في املتـأخر نيالبـاحط  ة ماطـار إهتمـام لعـدد مـن    ريأصبح يف اآلونـة األخـ   العوارض إلّا أنّ 

نــهم مل كة.وليرســائلَ علمو مقــاالتٍو تبــا كألّفـوا حولــ   و عنـ  رغــم قلــة عــددهم بعــضا رســائلهم 

ل ما فعل  بعضهم أهنم خصصـوا لـ  بابـا     كتاب  مستقل بل كل منفرد ضمن ك  بشيتطرقوا إلي

ة موضـوعا  رياألخـ  هلـذا فـإن البحـوث الـل تناولـج يف اآلونـة      و ةيـ ضمن دراسا م للجملـة العرب 

بعــض و ةيــة اجلامعيــمســتقل ال تعــدو بعــض الرســائل العلم  و ل مباشــركب بشــكيــعــوارض التر

ة يف ضـوء  يـ دراسـة  و ) ةيـ ب يف بنـاء اجلملـة العرب  كيـ عـوارض التر . 1لـي:  يما كاملقاالت هي 

دراسة ) ب يف سورة البقرةكيعوارض التر. 6 .تور رفاعي ط  أمحدكسورة البقرة( إعداد الد

اجلامعــة ، فانيل أبــو ســعيــة مــونف خلي للطالبــة ســامريهــي رســالة ماجســتو ؛(ةية وصــفيــ و

أمـــل منســـي ، اتيـــف الرقيب يف شـــعر عبـــداهلل بـــن قـــ كيـــعـــوارض التر .3 .ة غـــزةياإلســـالم

، صــليب يف شــعر عبــداهلل ف كيــعــوارض التر .4 .رمــةكة املكــمبا جامعــة أم القــر ، دييــاخلد

جـدة. إن  ، زيعبدالعز كجامعة املل، م خانيإبراه  اين حممد وىل  للطالبة:ريرسالة ماجست

ــ ا الباحــ  ف ؛ نيب قســمكيــهــذف البحــوث انقســمج يف تناوهلــا لعــوارض التر   هــا يفمنــها مــا عُ

القـرآن   هـا إىل يمنـها مـا عمـد الباحـ  ف    ، واألدبـاء و ب يف شعر الشـعراء كيبرصد عوارض التر

دي يــ نيهــذا البحــ  الــذي بــ نكــب يف ســورة واحــدة ولكيــا  برصــد عــوارض التريــتفك مميركــال

تتبُّـع  و بكيـ رصـد عـوارض التر   ونـ  لطـا  ذا طـابع  قـرآين حاولنـا أن ننحـي ىف      كتاز بميالقارئ 

 بسـون كة التواصل لرومـان جا يأشدّ عمقا  من خالل نظرو طر غورا كأى شواهدها وأمطلتها منح

 . ةيفية الوظيهي من املدارس اللسانو

 كبسونة التواصل لرومان جاينظر

أهــمّ املــدارس اللســانية الــل ظهــرت يف هــذا اجملــال هــي املدرســة الوظيفيــة. مــن بــني      مــن

العلمــاء اللســانيني الــوظيفيني الــذين أولــوا اهتمامــا كــبريا بعمليــة التواصــل اللغــوي "رومــان    

جاكبسون" أحد أقطاب املدرسة الوظيفية، إذ كان من أهم وظائف اللغة الل نادا هبا هي 
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 تتيح ل نسـان االتصـال بغـريف مـن بـ  جنسـ ، إال أن هلـذف الوظيفـة         وظيفة التواصل الل»

ــالكالم         ــا أيضــا يكمــن يف وجــود شــكلني مــن التواصــل: التواصــل ب ــا  نائي طابع
1

والتواصــل ، 

بالكتابــة 
6

. فالتواصـــل بــالكالم أو التواصـــل اللفظـــي، مبعنــاف األكطـــر شــيوعا، هـــو التواصـــل    

املنطلق يشمل عمليل ب  واستقبال مرسلة هلا بالوسائل اللفظية بني فردين، وهو من هذا 

مدلوالت معينة حتـدد بالتواضـع واالصـطال  املسـبق بـني املرسـل واملرسـل إليـ  وتـتم عمليـة           

« التواصل هذف تبعا للدوافع النفسية الفيزيولوجية للمتكلم كمـا حتقـق عـ  القنـاة السـمعية     

 (.41: 1113)الطبال بركة، 

للغــوي الــذي أشــار إليــ  جاكبســون؛ حيــ  يــرا أن أي حــدث   فينبغــي التعــرف علــى العنصــر ا

لغوي يتضمن رسالة، وأربعة عناصر تتعلق هبا هي: الباث، واملتلقي، ومضمون الرسالة والشـفرة  

املســتعملة فيهــا. والعالقــة بــني هــذف العناصــر مــتغرية ومتنوعــة، فأحيانــا تعمــل فعمــل الوظــائف      

نا هــو تنظــيم هــذف الوظــائف يف مراتــب بطريقــة  املختلفــة هلــا بشــكل منعــزل، لكــن املعــروف لــدي 

ــة        ــى الوظــائف األساســية والوظــائف الطانوي ــا أن نتعــرف عل  .متماســكة مترابطــة، اــا جيــدر بن

 (313: 1112 )فضل،

قد لقيج نظرية "دي سوسـري" قيمـة عمليـة جديـدة وتنظيمـا جديـدا بفضـل جاكبسـون حيـ           

نهم فاستعمل يف نظريت  اخلاصـة بالتواصـل   استفـاد من هذف النظرية وأعمال املهندسني. وتقنيـ

مفــاهيم )املرســل( و)املرساـــل إليــ ( و)املرساــلة( و)الرمــز( بشــكل مســتمر يف دراســات ، فــتمكن  

 (124و 24 :1113الطبال بركة، بذلك وضع هذف املفاهيم يف رسم بياين مشهور. )

 سيـاق

 .ل إلي مرسا.. .. .. .. .. .. .. مرسلـة.. .. ... .. .. .. . . مرسل

 اتصـال

 نظام رموز

وقد أوضح ذلك مبخطط انتهج  مغايرا لنهج "سوسري" يف كتابـ  "أصـول اللسـانيات العامـة"     

 وهو كاآليت:

                                                      

1. Communication oral 
2. Communication ecrite 
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 :سياق التخاطب
 الرسالة املبلغة

 

 املرسل إلي                املرسل   

 القناة

                                                      

 تركةالرموز املش

 

فمن هذا املخطط يتضح لنا التمييز بني "الرسالة" موضوع القول وبني "الشـفرة" الـل تضـم    

رمــوزا  مشــتركة، فقــد أورد يف حتليلــ  بعــض الظــواهر الــل أغفــل عنــها "سوســري" وهــي مرتبطــة  

بعمليــات التخاطـــب وال ســيما القنـــاة أي القاعــدة الفيزيائيـــة الــل تســـاعد علــى التعـــبري ونقـــل      

وقــد قابلــها   (. 12-41 :1112)ايلــوار،   ، والســياق )املقــام( أو الظــروف احمليطــة بــاإلبالال    إشــارات 

بوظائف لغوية لي  كـل عامـل مـن هـذف العوامـل السـتة املتصـلة بكيفيـة التواصـل اللغـوي يوجـد            

وظيفة لغوية خمتلفـة، فمن هذا أن املرسل تقابلـ  الوظيفـة االنفعاليـة، واحملتـوا تقابلـ  الوظيفـة       

جعية، وهكذا، وفقا  للمخطط التال:املر
 

 مرجعية

 . ندائية... .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. شعرية انفعالية

 إقامة اتصال

 (42-31 :6222 )مرتاض، .métalinguistiqueما فوق اللغة 

وجدير بنا أن نعـرض هـذف الوظـائف الـل تؤديهـا املرسـلة اللغويـة كمـا تناوهلـا جاكبسـون           

تنــاول العوامــل الســتة املشــتركة املــذكورة، وذكــر بــأن الوظيفــة تكــون إشــارية ملــا يكــون      بعــدما 

العامل املهيمن، الذي تتج   وف الرسالة وهو السياق، وتكون الوظيفة انفعالية عندما يتوجـ   

 ...االنتباف  و الباث، وتكون طلبية ملـا تكـون اهليمنـة للسـامع، الـذي يطلـب االنتبـاف مـن أجلـ          

 (116 :1113ل بركة، )الطبا

ــل، و    1  ــدف إىل ». الوظيفــة االنفعاليــة: تُســمّى أو "انفعـــالية" أو"تعبرييــة" ترتكــز علــى املرس 

تعـبري مباشــر عــن موقـف الشــخص جتــاف مــا يـتكلم عنــ ، وهــي متيـل إىل إعطــاء الشــعور بــبعض     

ظيفــة االنفعــال، حقيقيــا كــان هــذا االنفعــال أم مصــطنعا، مــن أجــل ذلــك، فــإن تســمية هــذف الو     
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باالنفعالية، الل اقترحها "ماريت
1

" تبدو أفضل من تسميتها بالوظيفة "املطرية لالنفعال"، وتظهر 

الطبقة االنفعالية اخلالصة يف اللغة يف حروف التعجب، وهذف األخـرية تبتعـد عـن أسـاليب اللغـة      

دة يف أي املرجعية بتصويرها الصويت جند فيها تشاهبا صوتيا خاصا أو حىت أصواتا غري معهو

وهنــا البــد للمــتكلم أن يقــدم انفعالــ  املرســوم يف شــعورف  (. 116: 1113الطبــال بركــة، ) «ســياق آخــر

وإحساس  الـذي يبـو  بـ  باألسـلوب والطريقـة الـل يراهـا أهنـا حتـافظ علـى املعـىن املرسـل إىل             

معينة حـىت  املتلقي ألن هذا األخري مستقبل املرسلة الكالمية وما حتمل  من مطريات يف سياقات 

يتســنّى لــ  إدرا  املعــىن وحتديــدف ضــمن الشــفرات احلاملــة للرســالة. وأحيانــا هــذا االنفعــال           

جيعلنا ننسى الشرط األساسي للتواصل من خالل اللغة وهو اإلفهام، وكل إفهام البد أن يعتمد »

املركـز،   على إجراءات حتليلية أي أن  كلمـا كـان التعـبري عاطفيـا  كلمـا نـزع إىل الشـكل اإلمجـال        

ن أمعـن النظـر يف تشـكيلة الـنص        (32-61 :1112)فضل، « والصي  املتنا رة املفككة ، وهـذا حـال مـا

ــارات واأللفــاظ دون االهتمــام مبضــمون هــذا الــنص وهــو          مــن فــن األســاليب وحســن صــي  العب

ر عنــ             املقصـود. وبإمكـان حمتـوا الرســالة أن يتّخـذ عـدّة صــي ، فمـا يشـغل بـال البــاث فقـد يعبَـّ

وقـد تـأيت الرسـالة علـى      اسيف متعدّدة كالفر  والغضب واالستياء والتوسّـل واالسـتعطاف...  بأح

شكل آهات أو تعجبات وقد تُعبّر عن سخط أو غضب وصـمود أو اسـتغراب وحـرية أو اسـتخفاف     

 واستهزاء موظّفة التعابري واألساليب الل تعجّ هبا اللغات الطبيعية. 

الوظيفة يف املرسالت الكالمية الل تنقـل شـعور املـتكلم    الوظيفة الشعرية: تتجلى هذف  .6

أحسن تصـوير للجانـب اجلمـال املوجـود يف اللغـة واملتجسـد يف املظهـر الفـ          »إىل املتلقي يف 

 «البالغـي الـذي يسـتغل  الشـعراء أميـا اسـتغالل، واالهتمـام هنـا منصـب علـى اخلطـاب نفســ            

إذ ، الرسالة؛ ألهنا تعد وجهـا مـن أوجـ  اخلطـاب    وباألحرا على (، 31 :6222 )طالب اإلبراهيمي،

هي غاية يف ذا ا أي هلا تعبري داخلي عن نفسها ؛ ألهنا العنصر األساسي املع  باالهتمـام.  

ولكن الشيء الذي ينبغي معرفت  عند جاكبسون وهو: كيف نصل إىل الشعرية؟ وهنا جيب أن 

إذا كان خماطبا  ميلك رسـالة مضـموهنا   نركز على حمورين هامني: االختيار والتأليف، فمطال 

كلمة "طفل" فهو يقوم بعملية انتخاب واختيار من بـني جمموعـة واسـعة مـن األ ـاء املترادفـة       

.." وتعت  هذف سلسلة ا يـة. فيختـار هلـا مـن     . لكلمة "طفل"  : "صغري، رضيع، وليد، غالم

ن املختارتان يف سياق كالمي. وهنا .." وتنتظم الكلمتا. السلسلة الفعلية مطل: "نام، رقد، غفا،

                                                      

1. Marty 
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فعملية االختيار تقوم على التعادل، والتما ل، والتنافر والتـرادف والتضـاد. بينمـا تقـوم عمليـة      

التأليف على اجملاورة وهلذا فالوظيفـة الشـعرية تسـقط مبـدأ التعـادل احملـوري لالختبـار علـى         

بســون عنــد كة عنــد جايف الشــعريــونلمــح تعر(. 174-173 ال تــا:)بوحــوش،  مبــدأ حمــور التــأليف 

ة يفية الوظيحددها بوصفها الدراسات اللسانو اتيجعلها علما  قائما  بذات  ضمن فروع اللسان

  (.31: 1111)جاكبسون، يف الشعر خاصة  و ة عامة ياق الرسائل اللفظية يف سيالشعر

؛ لـنص الرسـالة  ة املتلقي أو السـامع  ة(: وختص هذف الوظيفيهي)التنب الوظيفة الندائية .3

نراهــا تتحقــق عنــدما يوجــ  اخلطــاب  ــو املخاطــب )املتلقــي = املرســل إليــ ( لتــطري     » حيــ 

وجدان  وردود أفعـال معينـة حركيـة أو ذهنيـة أو لغويـة مطلمـا هـو احلـال يف مقـام املهرجانـات           

. وقـد يسـتخدم مـن ياقـوم هبـذف املرسـالت مـا        «السياسية ومقـام للـوعظ واإلرشـاد يف املسـاجد    

ميكن أن يتوج  هذا النـداء أو و الندائية.و  االنتباف والطلب، ومن مثّ تدخل اجلمل األمريةيطري

بــني ــــ علــى هــذا املســتوا  ــــ ليــ  يتضـــح التمييـــز»األمــر إمــا إىل ذكــاء أو عاطفـــة املســتقبِل  

ـــ  يـة  العاطفي، عالقة ت ر التعارض القائم بني الوظيفة املرجعو املعـريفو الذايت،و املوضـوعي

ة[ يـ رية أو التعبيـ نفعاليضـا  اال أى  وتُسـمّ  الوظيفـة العاطفيـة  ـــ و  الل سـنتحدث عنـها فيمـا بعـد    

عمــل، ) الــ امج العمالتيــةو وتنــدرج ضــمن الوظيـــفة املرجعيــة كــل أنظمــة الرمــوز التأشــريية   

هـذف الوظيفــة اختــذت هلــا  ، وتكتيـك عســكري...( الــل  ـدف إىل حتريــك مشــاركة املســتقبل  

أو اإلخبـــار( الـــذي انعـــدم فيـــ  حمتـــوا الرســـالة املرجعـــي إزاء  )  ا مـــع اإلعــــالمأمهيـــة كـــ

سـواء أكانـج تلـك اإل ـارة تـتم عـ  حماولـة تشـريط ،         ، اإلشارات اهلادفـة إىل إ ـارة املسـتقبل   

. (31 :6222)طالـب اإلبراهيمـي،    «متوسل  التكرار أم كانج يف توجي  تفـاعالت عاطفيـة ال واعيـة    

الوظيفة يف الرسائل الل تتوج  إىل املستقبل إل ارة انتباه  أو لنطلب منـ   وهكذا تظهر هذف 

فالوظيفة الندائية هلـا  . تدخل اجلمل األمرية ضمن هذف الوظيفة الندائيةو القيام بعمل معني

واألمـر، إذ هـذان األسـلوبان حييـدان      خاصيتها يف تعبيـرها النحوي اخلالص أسـلويب: النـداء  

والفعلية من حي  السياق والصرف وغالبا الصوتيات؛ ألن مجـل األمـر ال   عن الفيات اال ية 

)الطبــال بركــة،  ميكـن إخضــاعها الختبــار احلقيقـة، عكــف اجلمــل اخل يـة الــل ختضــع لـذلك    

ــ(114: 1113  اإلشــارات، أو بعــض احلــروف، ى قتصــر علــ ي  ال يــ أنّ التنبني بعــضُ الدارســ ني. ب

 اإلشــارة،و د،كيــالتوو الــدّعاء،، وة لعــلّ أبرزهــا النــداء ريطكــب ية أســاليــ  يف العربيــإمنــا للتنبو

ل املطال يسبى ب اآلنفة، علين لنا أن ندرجها ضمن األسالكمية ريطا كأمور أخرو اإلستفهام،و

 مـا حقّـ    ميمـن ضـمنها تقـد   و ةريطكـ أمناط و أيت بصورية الذي يد يف اللغة العربكيأسلوب التو

 لم. كو لغرض بالغي أو نفسي آخر يف ذهن املت  أيم فكدف أو حلصر احلكي لتوريالتأخ
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باملرســــالت ذات احملتــــوا الــــذي يتنــــاول »الوظيفـــة املرجعيــــة: تتعلــــق هــــذف الوظيفــــة   .4

موضوعات وأحداث معينة، تشكل الت ير األساسي لعملية التواصل ذلـك أننـا هبـدف اإلشـارة     

 اآلخـرين وتبـادل اآلراء   إىل أننا نتكلم هبدف اإلشارة إىل حمتوا معني نرغـب يف إيصـال  إىل  

وتتحدد هذف الوظيفة مبعطيات الظـروف واملالبسـات الـل    ( 14-13: 1112زكريا، ) «معهم حول 

تعـدّ هـذف الوظيفـة     حتيط بالرسالة سواء كانج هذف الظروف تار ية أو اجتماعية أو  قافية.

الوظائف أمهية يف أساس كل تواصل ألهنا حتدد العالقات بني املرسلة والشيء كما أهنا أكطر 

عمليـة التواصــل ذا ـا. وأحيانــا تسـمى "تعيينيــة" أو "تعريفيـة" حيــ  تعتـ  العمــل الرئيســي يف      

)الطبال  العديد من املرسالت، يف املقابل أن الوظائف األخرا تكون  انوية يف مرسالت كهذف.

 الرســـالة حتــدد العالقــات القائمــة بــني     « وهــي قاعــدة كــل تواصــل ؛ ألهنـــا    ( 27: 1113بركــة،  

ــ ، ألن املســألة األساســية تكمــن يف صــياغة معلومــة صــحيحة عــن         و ــذي ترجــع إلي املوضــوع ال

 ذلــك هــو هــدف املنطــق  . التأكــد مــن صــحتها و ميكــن مالحظتــها و تكــون موضــوعية و املرجــع،

سائر العلوم الل هي مبطابة أنظمة إشارات تبقى مهمتها األساسية جتنب أي التباس اكن و

 .(124: 6227)رايص،  «احلقيـقة املرمزةو بني الرسالة يء ذات ،الشو بني العالمة

. وظيفة إقامة االتصال: تتعلق هذف الوظيفة بالقناة الل توصـل الرسـالة. فهـي تراعـي إقامـة      1

التواصل وتأمني استمرارف، لي  حتـافظ علـى معـىن الرسـالة وتعمـل علـى عـدم تسـرب التشـويش          

يقيم املرس ل اتصاال مـع املرسـل إليـ  وحيـاول اإلبقـاء علـى هـذا        » إىل املرسالت الكالمية، وذلك ملّا

االتصال. وهنا تظهر ألفاظ مطل "ألو"، "هاف" وغريها من األلفاظ الـل ال متلـك أي معـىن أو هـدف     

سوء إبقاء االتصال ومصطلح إقامة التواصل هذا أوجدف "مالينوفسكي" للداللة علـى أمهيـة اللسـان    

الصلة بـني النـاس عـ  تبـادل الكلمـات البسـيطة دون أن تكـون النيـة منـ            الذي يقوي ويشدّ وشائج

. فمطــل هــذف الكلمــات تعــني علــى اســتمرار الفهــم للســامع     (22 :1113الطبــال بركــة،  )« تبــادل األفكــار 

 وعدم اخلروج من دائرة السياق الذي حيكم هذف املرسلة اللغوية.

ينوفسكي"، وهي الل تتـيح للمرسـل إقامـة    وهذف الوظيفة قد أخذها "رومان جاكبسون" عن "مال

التواصل أو قطع ، ومـن مث فإهنـا تـؤدي دورا هامـا يف كـل أشـكال التواصـل كـالطقوس واالحتفـاالت          

واألعيــاد واخلُطــب واألحاديــ  مبختلــف أنواعهــا. وقــد أكــد "جاكبســون" أن املرجــع يف رســالة إقامــة  

بصورة أساسية إلقامة التواصـل أو إطالتـ    االتصال هو االتصال ذات ، حي  إن أي رسالة تستخدم 

أو قطع ، وللتحقق من عمـل املـدار الكالمـي وللفـج انتبـاف التلقـي وغريهـا مـن األمـور الـل حتـافظ            

   (.127-122 :6227)رايص، على استمرارية التواصل كل هذا هو التأكيد على االتصال 
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نفسـها ومـا يشـمل رموزهـا      وظيفة ما وراء اللغة: ختـص هـذف الوظيفـة مـا يتعلـق باللغـة      . 2

حي  تظهر يف املرسالت الل تتمحور على اللغة ذا ا وختتص بالوصف هلـا وتشـمل عناصـر    

وقد ميّز املنطق احلدي  بني مستويني من ، (14: 1112)زكريا،  البنية اللغوية وتعريف املفردات

نـا  اللغـة املاورائيـة أو    اللغة: اللغة املادية وهي املتمطلة يف حديطنا عـن األشـياء احملسوسـة، وه   

)الطبـال   تعّدي اللغـة وهـي الـل ختـص اللغـة نفسـها أي دراسـة عناصـرها بالوصـف والتعريـف          

ق يـ ا  بالسـنن أو الشـفرة عـن طر   ية مرسلة ارتباطـا  ضـرور  يوّنات أكترتبط مو .(27 :1113بركة، 

ال كـ املتنوعـة ب   تم الللغـة يف مظاهرهـا  و ة،يق عالقة خارجيباملرسالة عن طرو ة،يعالقة داخل

ل إىل        منطي هذف العالقة سواء متّ تبادل الرسائل أو اسـتمر االتصـال باجتـاف واحـد مـن املرسـ 

المـي لضـمان نقـل    ك يف أي حـدث  كني املشـتر نياملتلقّي؛ إذ البدّ مـن وجـود نـوع مـن اجملـاورة بـ      

تمّ ويـ  املتلقّـي و ل األفراد، هو املرسـ نيان ففي الغالب بكيف املو املرسالة. اما الفاصل يف الزمان

 الرموز الل ني بنيماوراء اللغة(؛ إذ البدّ من وجود تسام  مع) ةيق عالقة داخليردم  عن طر

 ونـة كع األجـزاء امل يـ هي منتقاة من مستودع مجو املتلقّي،ا الرموز املؤولة لدو ستعملها املرسلي

ة، ال تؤ ر يف التلقّي ة من الدالليون املرسلة مقطوعة خاكمن دون هذا التساوي تو الشفرة(،)

 .(112-111: 6221)جاكبسون ومورس هالة،   يإن وصلج إل حىت

وخالصة القول إن اللغة وجدت لتبادل أفكار الناس بينهم ووجودها يكون هبؤالء الناس أو 

اجلماعة الل حتكمها خ ة جمتمعهم. وقد تعددت وظائفها يف هذا التبادل لألفكار أو نقلها 

 . املنشودى وحتديد املبتغ خلدمتها ل نسان

 ة: ي  من وظائف تواصليما تؤدو ميركب يف القرآن الكيعوارض التر

 ريالتأخو ميعارض التقد

 : اخل ميتقد
َْمننَي قول  تعاىل:  وقولـ  )ومـن النـاس    »، ﴿ومن الن اَس َمان يقداوُد آَمن اا اَبَو واَبلياوَأ اَِخاَر َوَماا هدام نيدا

ــل هــذا التركيــب ألنّ يف      مــن يقــول...( خــ  مقــدّم    ــة. ..و قــد كطــر تقــدمي اخلــ  يف مط ال حمال

تقدمي  تنبيها  للسامع على عجيب ما سيذكر، وتشويقا  ملعرفة ما يـتمّ بـ  اإلخبـار ولـو أخّـر لكـان       

ــ  زائــدا  حلصــول العلــم بــأنّ مــا ذكــرف املــتكلم ال يقــع إال مــن انســان          : 1114)ابــن عاشــور،   «موقع

تقدمي اخل  يف هذف اآلية  دم غرضا  بالغيا  تواصـليا  ويهـدف إىل    . يالحظ أنّ(622-1/611ج

تنبي  املتلقّي حتّى تتمّ عملية التواصل على أحسن وج ، ولو أخر اخلـ  لزالـج هـذف الفائـدة.ألنّ     
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هــذا النــوع مــن تقــدمي احلكــم يعمــل علــى شــحذ ذهــن املخاطــب وتشــويق  واغرائــ  فيبــدأ يتطلّــع    

ا احلكمُ؟ ومن هم الذين صُنّفوا يف عداد الناس؟ وهكـذا نالحـظ أنّ   ويتساءل؛ إىل من صي  هذ

حتريك هذا اجلزء مـن الكـالم يـؤ ر تـأ ريا  بالغـا  يف عمليـة ايصـال الرسـالة إىل املخاطـب. كمـا           

نالحظ أنّ املرس ل جعل املخاطب جزءا  من عمليـة التواصـل فجـاءت الرسـالة موجّهـة  للمخاطـب       

 ظيفة ههنا ال تكون إال ندائية )تنبيهية(. ومطابقة ملقتضى حال . فالو

 مفهوم الوظيـــــــــــــــفة الوظيفة األداة املـــــرسال إليــــــ  الــمــــــرس ـــــــل

تقدمي اخل   كافّة الناس اهلل جلّ وعال

 على املبتدأ

ندائية 

 )تنبيهية(

 ارة انتباف املخاطب ملعرفة ما إ

 يتمّ ب  اإلخبار

 

ا كاااندوا اىل: قولــ  تعــ  اا بتدم واَل تدساائَالدوَن َعم  َب  وَلكاام َمااا كَساا اا َمااا كَساا ﴿تلااك أّمااٌة قَااد َخلَاا  ََلَا
﴿ََلَاا َماا  ، قُـدّم يف هـذف اآليـة املسـندين علـى املسـند اليهمـا يف قولـ :         (134)البقـرة/  يعَملدوَن 

ةُ         كَسَب  وَلكم َما كَسبتدم  ال يتجاوزهـا   لقصـر املسـند اليـ  علـى املسـند؛ أي مـا كسـبج األمَـّ

إىل غريهــا، ومــا كســبتم ال يتجــاوزكم. وهــو قصــر اضــايف لقلــب اعتقــاد املخــاطبني فــإهنم     

لغرورهم يزعمون أنّ ما كان ألسالفهم من الفضائل يزيل مـا ارتكبـوف هـم مـن املعاصـي أو      

حيمل  عنهم أسالفُهم. فهنا  تناسق وتـالةم رائـع يف تركيـب هـذف العبـارة القرآنيـة لعبـج        

في  دورا  مؤ را  يف ايصال ما يراد ايصال  من معـىن اىل املتلقّـي حسـب مقتضـيات     الكلمات 

حال املخاطب. وقلبُ اعتقاد املخاطبني هو الوظيفة األساسية هلذف اآلية حققت  هذف البنيـة  

بالــذات والــل جــاءت علــى صــورة القصــر اإلضــايف الــذي حصــل عــن طريــق ازاحــة بعــض        

النســق املــألوف هلــا، وهلـذا فــإنّ الوظيفــة الــل تؤديهــا  الكلمـات عــن مواقعهــا واخلــروج عـن   

 الرسالة تعت  ندائية )تنبيهية(. 

 مفهوم الوظيـــــــــــــــــــــــفة الوظيفة األداة املرسال إليــ  الــمــرس ــــل

تقدمي املسند على  املسلمون اهلل جلّ وعال

 املسند إلي 

ندائية 

 )تنبيهية(

خطأ تنبي  املخاطبني على 

 معتقدهم

 

ْلداوَن َمان َنساائََهم تَااَرب بد أربَاَعاَة أشاهدرم  :قول  تعاىل ن يللـذ ) ميتقـد »، (662)البقـرة/  ﴿لَل اذين ي

ق يتشــوو األزواج،ى لالهتمـام هبــذف التوسـعة الـل وســع اهلل  علـ    ( تـربّص ) املبتــدأى علـ ( ؤلـون ي

ترتـب  ياالنتظـار الـذي ال   ـــ   ام التربّص هـذ كح(. 6/311: ج1114)ابن عاشـور،  « ي ر املسند الكلذ

ن يون فرجا  طاملا انتظرف هؤالء خاصة منهم الـذ يكقد   إهناء مدة أربعة أشهر ــمث حىتإ  يعل
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ة تشـرئبُّ  كيـ ر ا هـم مسـبوقا  بـالم املل   كـ فبمجـرد ذ ، التوبة من الـذنب و رضا اهلل سعون إىلي

املبتـدأ  ى ةُ اخلـ  املتقـدّم علـ   فرتبـ ، جـلّ يف حقّهـم  و عزّى صدر من املولَيأعناقهم  اعا  ملا س

ــا علــ   ــهــذا الفهــم، ح ى هــي الــل أحالتن ــلُ ي ــف املرس  ــاآل) الرســالةَ( عــالو اهلل جــلّ)   وظّ ة ي

ة يــم الـذي تضــمنت  اآل كــاالمتطــال للحى علـ ( املؤمنــون)  يـ   املرساــل إليــمــن أجـل تنب ( ةميـ ركال

فــة يشــائي. فالوظاق الطلــب االني الــذي جــاء يف ســميمــن خــالل أســلوب التقــد  كذلــو ةميــركال

ــل إلكـــل( ةيـــهيتنب) ةيـــاملتوخّـــاة هـــي ندائ ة يـــاآل) ة يف هـــذف الرســـالةيـــ  يف هـــذف اآليـــون املرسـا

 قع يف دائرة االهتمام. ( يةميركال

 مفهوم الوظيفة الوظيفة األداة املرس ل إلي  املرس ل

اهلل جلّ 

 وعال

تقدمي اخل  على  املؤمنون

املبتدأ الذي جاء يف 

 شائيسياق الطلب اإلن

ندائية 

 )تنبيهية(

لفج انتباف املخاطب وتشويق  

 على ما يأيت يف اجلملة الحقا 

 الفاعل:و الفعلى  املفعول علميتقد

ريد قول  تعاىل:  ، يشـري تقـدّمُ شـب     (4املمتحنـة/ ) ﴿َربا َنا َعَلياك تَاوَكلَناا وإَلياك أنَبَناا وإَلياك امَلَصا

إىل مـا يف نفسـ  مـن التوجّـ  الصـادق       اجلملة  الث مرّات على لسـان سـيدنا إبـراهيم    

ــو      ــليم املطلـــق إلرادتـــ ، حـــني أعلـــن هـ إىل اهلل، واإلخـــالص الكامـــل لوجهـــ  الكـــرمي، والتسـ

ــة نفســية  ــفّ         ــ  مــن املشــركني ومعبــودا م الزائفــة. وتلــك  ــة إمياني واملســلمون براءتا

ل اخلناقا عليهم، بنبضا ا القوية املشرقة يف قلوب أولياء الرمحان، حني يضيق أهلُ الباط

وحني تتوهّم النففُ أنّ االتّكـال علـى القـوا األرضـية اخلـائرة تُجـدي نفعـا  يف دفـع الضـرر.          

فجــاء تقــدّم معمــول الفعــل )عليــك( علــى الفعــل والفاعــل )توكلنــا( ليــدلّ علــى بطــالن مــا       

مـن عواطـف جارفـة جتـاف اهلل      تتومه  النفف نستشـفّ ذلـك اـا تبطّـ  نفـف إبـراهيم       

ميـوج يف جـوّ يفـيض باألمـان      وتعاىل وشدة الطقة ب  اـا جيعـل الـنن إبـراهيم     تبار  

( عبّــر يف هــذف ويزخــر بالطمأنينــة. وهكــذا نــرا بــأنّ املرس ــل )وهــو نــن اهلل إبــراهيم  

الرســالة )وهــي اآليــة الكرميــة( عمــا يعــتلج يف نفســ  مــن أحاســيف وعواطــف صــادقة، مــن   

لتقــدمي الــتني لعبتــا دورا  أساســيا  يف تأديــة اجلانــب  خــالل اســتخدام أداتــني مهــا: النــداء وا

ــل أصـــبح مـــدار     االنفعــال هلـــذف الرســـالة. فالوظيفــة ههنـــا انفعاليـــة )تعبرييــة( ألنّ املُرسـ 

 االهتمام لكون الرسالة عبّرت عن عواطف  وشعورف وما ينتاب  من أحاسيف.
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 مفهوم الوظيفة الوظيفة األداة املرسال إلي  املرس ل

اهلل جلّ  مإبراهي

 وعال

نداء /تقدمي 

املفعول على الفعل 

 والفاعل

إنفعالية 

 )تعبريية(

تدفّق عواطف النن إبراهيم 

الصادقة مبا تبطّ  نفس  من 

 التوجّ  هلل والتسليم إلرادت 

عـول  ، تقـدّم املف (142)املائـدة/  ﴿أَغرَي هللَا أبَغيكم َراب إ وهدَو َفض اَلكم َعلَاى الَعااَلمنَي  :قول  تعاىل

حمــال  و ون يف بــؤرة االهتمــام يكــل( أبغــي) الفاعــلو الفعــلى بــ  مســبوقا  بــأداة االســتفهام علــ   

عـل  جيعال. فهذا الطلـب الـذي طلبـوف بـأن     و ار الباتّ من جانب اهلل جلّكزا  لالنكمرو للتعجب

ا مـد و جهلـهم لـنعم اهلل  ا  مـد نيبيـ  لالعجـاب  ريمـط و  اهلل طلب  مدهشريالرسول هلم اهلا  غ

 هم الـنعم يأسـب  علـ  و نيالعـامل ى  اهلل الـذي فضّـلهم علـ   ريبغون اهلا  غـ يف كيف، عقوهلمسخامة 

ة إلقـاء   ميـ ركة اليـ من هـذف الرسـالة املتمطلـة يف اآل   ( رمكالرسول األ) ات؟ هدف املرس لكال و

دهم، فاســتخدم هلــذا الغــرض أداةَ االســتفهام الــذي يــتفنو خهميتــوبو كنياملشــرى الالئمــة علــ

ل،   و ف حالة اإلعجابكلتع خرجج من أصلها  كذلكـ اسـتخدم  و االستغراب الـل انتابـج املرسـ 

ز يف هـذف  كيـ  عـن هـذا االسـتغراب. إذن جـاء التر    ريزا  للتعـب كمر ون املتقدّميك لميأسلوب التقد

 (. يةريتعبكانج الوظيفة انفعالية )هلذا و املرس لى عل( ةميركة الياآل) الرسالة

 مفهوم الوظيفة وظيفةال األداة املرسال إلي  املرس ل

الرسول 

 األكرم

االستفهام/ تقدمي  املشركون

املفعول على الفعل 

 والفاعل

حالة اإلستنكار والتفنيد الل  انفعالية )تعبريية(

تطري اإلعجاب مبا طلبوف 

 واستغراب 

 

بتدم وفريقا: قول  تعاىل اإ تقتلاون  ﴿أَفكلما جاءَكم رسوٌُ نيا ال  َوى أنفسدكم استكربمت ففريقاإ كذ 
 ليبار بــ  إســرائ كهي هــو التعجــب مــن اســت  يالقصــد مــن هــذا اخلطــاب التــوج   :(17)البقــرة/

ــهم األنبو ــقتل ــكــانو اءي ــا( قــا يفر)  املفعــولميتقــدو. »كارهم ذل ــملــا ف، هن ــة علــ  ي ى   مــن الدالل

استخدم املرس لُ من  (.1/112: ج1114)ابن عاشور، « كذلى دلّ عليقدَّم ليفناسب أن ، ليالتفص

سهم وي رسم جوّ مليء باالستغرابو ديابراز حالة التفنى  علنيعية ما يب اللغوياألسالو ألدواةا

مهزة االستفهام ( تعاىل  واهلل تبار) ها، فقد وظّف املرس ليد من األضواء عليط مزييف تسل

  صـبَّ جـاما غضـب   و حا  ألفعـاهلم، يتقبو دا  ملعتقدهميتفن ليب  اسرائى نهال عليسوطا  الذعا  

بـدو أنّ  وي م األضـرار. يهم مـن جسـ  يديـ ع مـا عملتـ  أ  يلتشـن ( قـا  يفر)  املفعـول بـ   ميهم بتقديعل

االسـتغراب الـل عبّـر عنـها     و اركاالسـتن و ديـ أنّ حالـة التفن  كاملرس ل ذلى الرسالة اعتمدت عل
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ة يفـة التواصـل  يع القـول بـأنّ الوظ  يهلذا نستطو ل واضح يف هذف الرسالة،كاملرس ل قد طغج بش

 (. ية)انفعال ةيريهذف الراسلة هي تعبيف 

 مفهوم الوظيفة الوظيفة األداة املرسال إلي  املرس ل

اهلل جلّ 

 وعال

استفهام/تقدمي املفعول  بنو إسرائيل

 على الفعل والفاعل

 تعبريية

 )انفعالية(

إظهار ما يف نفف املتكلم من 

 استياء متمطل بأسلوب التعجب

 الفاعل:ى  املفعول علميتقد

ولدااوا ََلداام قَااواَلإ ﴿وإَذا َحَضااَر الَقسااَمَة أولااوا القداارََ واليتَاااَمى واملََساااكنيد فَااارزدقدوهدم َمنااهد وقد  :  تعــاىلقولــ
ــ( القســمة)  املفعــول بــ  مية تقــديــجنــد يف هــذف اآل  :(1النســاء/)  َمعردوفَاااإ  ــوا ) الفاعــلى عل أول

ان كــف، هــو املبحــوث عنــ و( القســمة) املفعــول بــ ى   منصــبّ علــيإذ أنّ مــدار احلــد( القــرىب

ن يف يون أمـام احلاضـر  يكل، ركالفاعل ألن  األهمّ يف الذى تقدّم عليهبذا املفعول ب  أن  األوىل

وقـوع املفعـول بعـد هـذف     و جانـب  آخـر هـو أنّ الفاعـل متعـدد       هنـا . وما هـو يف الواقـع  كاللفظ، 

 ر املفعـول بـ   كـ ذى ن األولَاكف، تا يأمه كفقدف ذلي مستحسان إذ قد ريلمات املعطوفة أمر  غكال

 ة لفج انتباف املخاطب اىليتتمّ عملو ون يف بؤرة االهتمام يك  حىتية احلدييف بدا( القسمة)

ذا نالحــظ أنّ كــهو دف املرس ــل.يــرية بالوجــ  الــذي يصــال املرســلإ كتــتمّ بعــد ذلــو هــذا املقــدَّم

ة يــأســلوب الطلــب لتأد جانــب أداة إىلكــبــها يإعــادة ترتو أجــزاء اجلملــة يــكاملرس ــل قــام بتحر

  بواسطة أسـلوب  ية هامّة.صوّبج هذف الرسالة اهتمامها  و املرسال إلية بالغيفة تواصليوظ

 ة(.يهيتنب) ةية ههنا هي ندائيفة التواصليهلذا فإنّ الوظو الطلب

املرسال  املرس ل

 إلي 

 مفهوم الوظيفة الوظيفة األداة

اهلل جلّ 

 وعال

 تقدمي املفعول على املؤمنون

 )أمر( الفاعل/ طلب

 الندائية

 (ة)تنبيهي

ينبّ  اهلل  تعاىل املخاطبني على 

االحسان إىل األقرباء واليتامى 

 وأن يقولوا قوال  حسنا 

 عارض احلذف

 حذف الفعل:

ــاىل:   ــ  تعـ ااامَس والَقَماااَر لَيقداااولدن  هللاد فَاااقولـ اااماواَت وا رَل وَساااخ َر الش  َِ الس  أىّن ﴿َولَاااَئن َساااألتَاهدم َمااان َخلَااا
َْفكوَن  ، فقد حذف الفعل ومفعول  والتقـدير )خلقهـن اهلل ( وهـذا احلـذف يعكـف      (21العنكبوت/) ي
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اإلقــرار النفســي والتســليم الــداخلي هلــؤالء هبــدف احلقيقــة، ويقــدّم صــورة بإقنــاعهم الكــبري هبــا،        

)ليقـولنّ  فكانج اجابتهم هبـذف السـرعة فتخففـوا مـن ذكـر مـا هومعلـوم لقـوّة الداللـة عليـ . فعبـارة            

ــل     ــع      اهلل( وإن كانــج تفقــد عنصــرا  أساســيا  وهــو فع ــا أنّ إســقاط هــذا العنصــر يطل )خلقهــنّ( إلّ

املخاطَب )املرسال إلي ( علـى حـال الكـافرين ومـا هـم عليـ  مـن تسـليم داخلـي واقـرار نفسـي جتـاف             

ــي الــالم املوطّيــة للقســم يف الشــقّ األ     ــلة أداتا ول )اجلملــة خالقيــة اهلل تعــاىل. وتضــمنج هــذف املرسا

الشــرطية( والم التوكيــد يف شــقها الطــاين )جــواب الشــرط( مــن أجــل تقويــة مــا يــدلّ عليــ  حــذفُ     

سـلوب التوكيـد وحـذف الفعـل التـان      أالفعل )خلقهنّ( من اقرار نفسي. ففي هذف اآلية أداتان مهـا:  

 حلقيقة.  وُظّفتا لتنبي  املخاطب )النن األكرم( على أنّ الكافرين واملشركني يعلمون هذف ا

 مفهوم الوظيفة الوظيفة األداة املرسال إلي  املرس ل

اهلل جلّ 

 وعال

النن 

 األكرم

أسلوب 

التأكيد/ 

 احلذف

 ندائية

 )تنبيهية(

تنبي  النن األكرم على أنّ الكافرين 

واملشركني يعلمون احلقيقة ومقتنعني بأنّ 

 اهلل جلّ وعال خالق السموات واألرض

 حذف فعل القول:

ةم َواذكاردوا َماَفياَه َلَعل كام  :عاىلقول  ت ﴿وإذ أَخذاَن َميلَاَقكم وَرَفعَنا فَاوَقكمد ال  اوَر خداذدوا َماا آتَينَااكم بَقداو 
 إرادة القـول أي: ى علـ ( مكنايخذوا ما آت) :كشافقال الزخمشري يف ال (:23)البقرة/ تَاتا قداوَن 

ا  ـن نـر  (. و6/171: ج1111لزخمشـري،  )ام كنـا ي: خـذوا مـا آت  نيم أو قـائل كنايقلنا خذوا ما آتو

فـالطور مرفـوع فـوق بـ      ، تمل ظهور فعل القـول حية ال ميركة اليي عن  اآلكأنّ املقام الذي حت

ا ــرافهم عــن و هميبــا  هلــم مــن متابعــة بغــ يترهو  ،يــانــا  لقــدرة اهلل عليأنــ  ظُلّــة بكل يإســرائ

 الرفـع دون الـربط لـرف نسـق،     تـاب بقـوة مباشـر  لفعـل    كان األمـر بأخـذ ال  كـ ل التـوراة، ف يسب

يف حـذف فعـل القـول هنـا استحضـار      . وديـ الوعو ديـ ر فعل القول ملالئمة موقـف التهد كدون ذو

، مـة يف أسـالفهم  يالواقعـة العظ  كوا تلكدريهود ان مل ي النيرفع  أمام أعو ملشهد قلع الطور

ن ياحلا  لألسـالف الـذ  األمـر صـ  ى بقـ يي كـ ل  يتاب  وانتهاج سـب كا  باتّباع يفخاطبهم خطابا  أمر

تـاب اهلل اتـدّا  ملـن عاصـر القـرآن أو      كاألمـر باتبـاع   ى بقـ يي وك ظلهم من فوقهميرأوا الطور 

 ميركــ فــالقرآن ال . أســالفهم ى ســلطان  علــ  و ا  هلــم باقتــدار اهلل  كري عــ  مــن أحفــادهم تــذ   

الرسـالة   نصـبّ اهتمـام  يعات اهلل. إذن يالتـزام تشـر  و ا  ألخـذ العـ ة  يـ ستدعي هلم املشهد جلي

 (. يةهيتنب) ةيفة ندائيون الوظكنيذ تيحو  ياملرسال إلى عل
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 مفهــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الوظيــــــــــــــــفة الوظيفة األداة املرسال إلي  املرس ل

اهلل جلّ 

 وعال

قوم ب  

 إسرائيل

حذف فعل 

األمر قبل 

)إذ( وحذف 

 فعل القول

ندائية 

 )تنبيهية(

ة التأ ري يف ب  إسرائيل عن حماول

طريق تنبيههم لقدرة اهلل عند حدوث 

الواقعة العظيمة يف أسالفهم ترهيبا  

 هلم من متابعة بغيهم

 حذف املضاف:

، (16يوســف/) ﴿َواسااأُ الَقريااَة ال اا  كن ااا َفيَهااا والَعاارَي ال اا  أقَبلنَااا َفيَهااا وإاّن َلصاااَدقدوَن  :قولــ  تعــاىل 

 (ريأصـحاب العــ و ةيـ )اســأل أهـل القر  ة إذ األصـل: يـ  مــن هـذف اآل نيموضـع حُـذف املضـافُ يف   

  السـؤال  يـ عقـل إرادة توج ية ال يـ ر ألنّ القريمُ معنافُ عقال  إلّا هبذا التقـد يستقيالم ال كهذا الو

 شــهرت  و وع األمــريشــعرنا هــذا احلــذف بشــ   وي .(11: 6222)الكــوّاز،  ســألُ أهلُهــا يإنّمــا و هــايإل

بل  مـن  و لّ،ك  اليصار حدو عُيعالما  اجلمو  الناسنيأمر السرقة قد ذاع بدون أنّ يريأهنم وك

 وانـات الـل ال تنطـق ألخـ ت    يلـو سـألج احل  و سـألج اجلمـادات ألجابـج،    كالشهرة حدّا  لو أنّ

وسـف  يهـم إخـوة   و ن يف هذف الرسالة مها: املرسـل ينالحظ حمور(. 11 :6212عبدالفتا  فيود، )

( ةيهيتنب) ةيفة ندائيالوظو ،عقوب ياحملور الطاين نن اهلل و هم،اولون اقناع أباحين يالذ

ون األسلوب املتّخذ يف كا  لي انو ح فهم ،ي  حماولةَ تصحيون الرسالة موجّهة للمرسل إلكأوال  ل

 نشائي.ف الطلب اإليلو قييهذف الرسالة هو أسلوب الطلب احلق

 فةمفهوم الوظي الوظيفة األداة املرسال إلي  املرس ل

إخوةُ 

 يوسف

أمر/حذف  يعقوب 

 املضاف

 حماولة تصحيح فهم املخاطب ندائية)تنبيهية(

 

فداردوَن بَابَاعب م   ﴿ :قول  تعـاىل  َمنداوَن بَابَاعبَ  البَكتَااَ  َوَتكب ْب َعالد  َمانب  َجاَزاءد  َفَماا َأفَاتاد لَاكَ  يَافب  َإال   َمانبكدمب  ذََٰ
نابَيا  َخاااازبيٌ  َيَاااااَة الااااد  أَ يف اْلب ااااا بَغَاَفاااالم  ا  د  َوَمااااا البَعااااَذا َ  َأَشاااادَّ  َإىَلَٰ  يادااااَرد ونَ  اَمااااةَ البَقيَ  َويَاااااوب   تَاعبَملدااااونَ  َعم 

 مكف تعمـدمت خمالفـة التـوراة يف قتـال اخـوان     كيـ خي، أي ياري تـوب كـ : االستفهام ان(11)البقرة/

هـا  ي. تنمّ هذف الرسالة مبـا ف كفوا عن ذليكأتبعتموها يف فداء أسراهم فوجّ  هلم اخلطاب لو

ل   ، اركاالستنو حاالت التعجب من العـاطفي جتـاف   و مـردودف العقلـي  و عن الشـعور الـذايت للمرسـ 

فــة يهلــذا فالوظو حمــور املرس ــلى زت هــذف الرســالة هــذف علــ كــهــود(. فقــد ريال)  يــاملرســل إل

 (. يةريتعب) ةية هي انفعاليالتواصل
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 مفهوم الوظيفة الوظيفة األداة املرسال إلي  املرس ل

اهلل تبار  

 تعاىلو

استفهام/حذف  اليهود

 املضاف إلي 

استخدم املرس ل أسلوب االستفهام  تعبريية

اإلنكاري من أجل إظهار استيائ  اا 

 يقوم ب  املخاطب وتوبيخ 

 حذف مجلة:

ن الَبياَ  وإمسَاعيالد َربا َناا تَاَقب ال َمن اا إن اك أناَ  الس ا قول  تعـاىل:   َد َما اعد إياَراَهيمد الَقَواَعا َميعد ﴿َوإذ يرَف
، حذفج مجلة )ومها يقوالن( والتقدير: ومها يقوالن ربنا تقبل منـا.  (167)البقرة/ الَعَلايمد 

إنّ قيمة هذا احلذف تكمن يف قدرت  على استحضار مشـهد الـدعاء الـذي يفـيض بلحظـات      

الصــفاء، حيــ  يســتهل اخلطــاب اخلــ ا بضــمري الغائــب الــدالّ علــى الطــابع احلكــائي الــذي  

ــى لســان        يضــرب يف أعمــاق  ــدّعاء عل ــاال ، مثّ ينتقــل فجــأة  إىل ال ــدّ آمــادا  وأجي ــاريخ وميت الت

إبراهيم وإ اعيل، وينتقل اخليال مع انتقـال الصـيغة إىل مواجهـة النبـيني واالسـتماع إىل      

أصوا ما اخلاشعة عن قرب، فاحلذف يزيـد مـن التركيـب علـى الـدّعاء ويلفـج الـذهن إىل        

احلـذف يضـفي مجاليـة حمبّبـة مـن      »ضـافة إىل ذلـك فـإنّ    متابعت  وكأنّـ  حاضـر مشـهود. إ   

خالل جتانف عملية رفع القواعد ورفع الدعاء من األعماق، فيما يكشف عن أنّ األعماق يف 

حــال البنــاء غــري املنفصــلة عــن التطلعــات اخلــرية، انّهــا وعمليــة البنــاء تنفجــران يف حلظــة  

)البسـتاين،   «يهتف يف اآلن ذات  بـاخلري واحدة، ال يقوم بينهما فاصل، فإبراهيم يب  وقلب  

فالتناســق بــادٍ بــني رفــع البنــاء يف جانبــ  املــادّي ورفــع اإلشــعاعات الوجدانيــة      (. 112: 1114

ــة اخلــري يف نفوســهم اشــارة        ــراهيم وتطلّعــ  إىل رةي املوجّهــة إىل اهلل، وال شــك أنّ دعــوة إب

على التوازن الداخلي الذي جيب واضحة إىل نفسية إبراهيم وخلوّها من األنانية وانطوائها 

جتماعي. كما أنّ هذا احلـذف جيلـب املتلقّـي    ب  الشخصية السوية يف حميطها االأن تتحلّى 

فنحن يف هذف اآلية وحييل  مباشرة ليشار  بوجدان  إبراهيم وابن  تلك اللحظات املؤ رة. 

وميكن توجيهها . رسالة موجهة من اهلل عزّو جل إىل النن األكرم 1أمام رسالتني: 

إىل املؤمنني، والوظيفة ندائية )تنبيهية( إذ القصد منها لفـج األذهـان إىل متابعـة الكـالم     

. رســالة موجهــة مــن 6والتمهيــد الستحضــار مشــهد الــدعاء عــن طريــق حــذف فعــل القــول.   

إىل اهلل عزّ وجل والوظيفة تعبريية )انفعالية(، إذ القصد منها إظهار  النن إبراهيم 

 نفف إبراهيم من خشوع وخنوع ورهبة. ما يف
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 مفهوم الوظيفة الوظيفة األداة املرسال إلي  املرس ل

حذف فعل  املؤمنون اهلل عزّ وجل

 القول

ندائية 

 )تنبيهية(

لفج األذهان إىل متابعة الكالم 

 والتمهيد الستحضار مشهد الدعاء
  

 مفهوم الوظيفة الوظيفة األداة املرسال إلي  املرس ل

اهلل جلّ  هيم إبرا

 وعال

 تعبريية النداء

 )إنفعالية(

إظهار ما يف نفف إبراهيم من خشوع 

 وخنوع ورهبة

 :حذف جواب الشرط

ــاىل:   ــ  تعـ اااوا إذ ياااَروَن الَعاااَذاَ  أن  القداااو َة َو ََجَيَعااااإ وأن  هللاَ َشاااديدد الَعاااَذاَ  قولـ  ﴿َولَاااو ياااَرى الاااذيَن طََلمد

بار  لنا ما يشـعر بـ  متّخـذوا األنـداد مـن احلـزن والنـدم حـني يـرون          ، ينقل النصُّ امل(121البقرة/)

ــع هبــم األســباب، فحــذف جــواب الشــرط )لــو( ألنّ يف ذكــرف تضــييقا  لبيــان التــأ ّر       العــذاب وتتقطّ

النفسي للذين ظلموا، وتقييدا  لبيان ما هم في  من التمزّق واألمل على اتّخاذ بعضهم بعضـا  أنـدادا    

ي، وإىل          من دون اهلل، على  خالف احلـذف الـذي يوسـع دائـرة الوصـف اإلنسـاين هلـؤالء عنـد املتلقـ 

ولــو يعلــم هــؤالء الــذين »هــذف النفســية الواقفــة وراء هــذا احلــذف التفــجا الزخمشــري عنــدما قــال:  

ارتكبـــوا الظلـــم العظـــيم بشـــركهم أنّ القـــدرة كلّهـــا هلل علـــى كـــلّ شـــيء مـــن العقـــاب والطـــواب دون   

عقابــ  للظــاملني إذ عــاينووا العــذاب يــوم القيامــة، لكــان منــهم مــا ال يــدخل   أنــدادهم ويعلمــون شــدّة

هبــام جــواب  إ. وهكــذا يبــدو أنّ  (1/122: ج1111)الزخمشــري، « حتــج الوصــف مــن النــدم واحلســرة   

الشرط لذف  كان أدلّ على ما حيدث هلم من القلق واالفعال، إذ تذهب نفف املتلقّي كـلّ مـذهب   

ني، فيكون هذا أدعى لعذاب نفسيّ آخر علـى الـنفف مـن توطينـها علـى      يف تقدير وصف حال الظامل

ضرب واحد من ، وبذلك يؤدّي احلذفُ دوراف يف تكطيف املعاين وتقليـل األلفـاظ، فضـال  عمّـا يوحيـ       

من دالالت نفسية مردُّها حـرية املتلقّـي وقلقـ  يف تقـدير احملـذوف ومعرفـة كنهـ . ومبـا أنّ الرسـالة          

 ملرسال إلي  فالوظيفة ههنا ندائية )تنبيهية( كما يتضح يف األسفل.ركزت على حمور ا

 مفهوم الوظيفة الوظيفة األداة املرسال إلي  املرس ل

اهلل 

جلّ 

 وعال

حذف  

جواب 

 الشرط

ندائية 

 )تنبيهية(

حاول مرسل الرسالة التأ ري يف املخاطب من خالل 

تصويرف هلول يوم القيامة حي  ذكر الشق األول من 

ط وتر  الشق الطاين وهو جواب الشرط وكأنّ ذلك الشر

 اليوم في  من العذاب والعقاب ما ال تسع لوصف  اللغة
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 النتائج

إّن خمالفة القواعـد املألوفـة أو مـا يطلَـق عليـ  بعـوارض تركيـب اجلملـة العربيـة قـد يكـون             -

 يسهم يف عملية التواصل.  شييا  مستحسنا  فيؤدّي غرضا  بالغيا  رائعا  يزيد اجلملة هباءً وروعة  و

 . ةيالندائو ةيري التعبنيفتينحصران يف الوظي ريالتأخو ميالتقدو اد عارضا احلذفيك -

نالحــظ مــن خــالل هــذا اآليــات بــروز الوظيفــة التعبرييــة متمطلــة بأســلوب التقــدمي والتــأخري     -

 ت متميزة لدا املتلقّي.انفعاال الذي منح الكالم  ة تعبريية وقدرات تأ ريية اّا أدّا إىل إ ارة 

 طــر هــدوءا  كقــة أيصــال موضــوع الرســالة بطر ياى  علــريالتــأخو ميســاعد عــارضُ التقــد  -

ز يف جـو   كيـ ترو   بوضـو  يـ مراحـل تتضـمن وصـوهلا إل   ى املتلقّي على ق بطها عليا  عن طرريتأ و

 تأخر.قا  للعنصر امليطر تشوكجتعل  أو المكة الل تنظم الية الصوتيتشعر السامع باجلمال

ب يف بعـض األسـال  يـ لفـج انتبـاف املتلقّـي مـن خـالل توظ     ى عمل النص القرآين املعجـز علـ  -

 ة حتقق هـدف املرسـل مـن اخلطـاب    يبغ الشرط و...و االستفهامو احلذفو ريالتأخو ميالتقدك

 .ني يف املتلقّريهو التأ و

ة الوجـدان   الوجـداين فخاطـب حاسـ   ريوظّف القـرآن اجلمـالَ الفـ  أداة  مقصـودة  للتـأ       -

 ة.ية بلغة اجلمال الفنينيالد

تنضـوي حتـج     و...ريتـأخ و ميتقـد و ة اجلملة من حـذف يبنى إنّ التحوالت الل تطرأ عل -

ون هبـا مطابقـا    يكـ الم العـريب الـل   كـ عراف هبـا أحـوال ال  يقواعد و علم املعاين الذي هو أصول

بـهوا منـذ القـدم ملسـألة التواصـل      ة قـد انت يـ طبج لنا أنّ علماء اللغة العربياحلال، اا ى ملقتض

  ...و ةيجتماعاالو ةيافّة اجملاالت األدبك  من دور هامّ يف يؤدّيما و اللغوي
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