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  اء �نة ا�ناقشةـــأعض

  وهـــرانجامعة   رئيــــــــــًسا  أ.د  ب�ري عبد ا�كر�م  

  ًرا  أ.د  مطـــهري صـــفية ا ومــقر�
ً
  جامعة وهـــران  ��ف

  ا  أ.د  عبد ا�ليم بن ع��
ً
  جامعة وهـــران  عضًوا منـــاقش

  ا  أ.د  �لـــــيا� �ــــمد
ً
  جامعة وهـــران  عضًوا منـــاقش



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ااجاننةاملناقشةـــأعض

  رانـــجامعة وه ًساــــــــــرئي ب�ري عبد الكر�م  أ.د 
  رانـــجامعة وه رّرًراــرشفًا وم فيةـــهري صـــمط  أ.د 
  رانـــجامعة وه اقًشاـــمنعضًوا  عبد الييم ب  عىس  أ.د 
  رانـــجامعة وه اقًشاـــمنعضًوا  مدــــ� �ياـــــري  أ.د 
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، ومبنِّـه وإحسـانه تكتمـُل املكرمـات ،بفضـله تـتم الصـاحلات ،محَد الشاكرين احلمد هللا
وأن  ينفـع بـه، أنجـلَّ جاللـه  ونسـأله ،جنـاز هـذا العمـلإلوتعـاىل أن وفقنـا  حنمده سبحانه

 .منا قبوالً حسنا هيتقبل

ــــدُ ..  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  : وبعـ

، علـى إتاحتهـا هلـذا صـفية مطهـريفأتقدَُّم بالشكر اجلزيل إىل األسـتاذة الكرميـة: أ.د 
 دتـه بالرعايـة والتوجيـه .. يف طيبــةِ وتعهَّ  ،البحـث فرصـًة عزيـزة ليتحقَّـق، فأحاطتــه باالهتمـام

 ..  ، وصرب مجيلٍ وتواضع جمٍّ نفٍس، 

علــى احتفــائهم  ،املناقشــة جلنــةِ  أعضــاءِ  ،أســاتذيت الكــرامِ وأتقــدَّم بالشــكر اجلزيــل إىل 
 ، تقييًما وتقوميًاو  قراءةً  بذا العمل، ورعايته

أمحــد مطهــري،  : د.الكــرمي أســتاذيو أمحــد صــالي، كمــا أتقــدَّم بالشــكر إىل: أخــي 
علــى مــا  بلقرينــة... حممــد بلمقــدم، حممــد ، زهــري هريقــي،: مجــال ميمــوينواإلخــوة الفضــالء

 ال تقدَّر بثمن ..   قدَّموه من مساعدات

من أعانين يف إجناز هذا البحـث، ومـدَّ يل يـد العـون، وسـاعدين يف جتـاوز  وأشكر كلَّ 
 عقباته وتذليل صعابه .. ولو بكلمة طيبة .. والكلمُة الطَّيبُة صدقة. 

 اهللا تعاىل أن جيزي اجلميع خري اجلزاء .. أسألُ 
 ويل ذلك والقادر عليهإنَّه 

 
 

  



 

 

 ـــــــــإه
ٌ
 داء

 
 

 ..وأبي  .. أمِّي

 كتاُب صدٍق يف حيايت ..     
 اء .. ــــــــــــــــووف بٌّ ـــــــح :عنــــــــــــوانه   

 ..وعطاء وصٌرب  تضحيةٌ  :وفصوله       
 ..  هديـــــمثرة جدي ــإليكما أه       

 مجيل .. طاعًة وعرفانَ بَّا و ـــــــــــح                       
* * * 

 إىل نبع الوفاء ورمز اإلخالص .. زوجيت الكرمية
 "أسيلمصباح األمل .. ابنيت الغالية "ـــرَّة العني و قُ إىل     

 خدجية .. خمتارية ، فاطمة، هواري،أمري، أمحد، : وأخوايت إىل إخويت       
* * * 

 واحملن ..  يف الرَّخا صداقةٍ  إىل
 ، زهري هريقي ..أمحد صاليأيب عبد اهللا  ٍد من الزمن ..ـــــــعق ةِ وَّ ــــــــــخُ أُ  إىل  
 إىل زمالئي يف مرحلة املاجستري ..     

 دقاء .. ـــــــــــــــــــإىل كلِّ اإلخوة واألص         
* * * 

 أهدي هذا العمل املتواضع  إليكم مجيًعا ..

 نور الدِّين .. 
  



 

 
 
 

 قائمة الرموز واالختصارات

 
 حتويلية تح مجلة ج
 توليدية تو فعلية مجلة ف ج
 مجلة الشرط ج ش امسية مجلة س ج
 مجلة جواب الشرط ج ج ش مسند ، م إ م

  ، تعاد الكتابة ..ؤول إىلت ← الفعل ف
 .. تتحول إىل ⇐ الفاعل فا

 حدود اجلملة #...  # املفعول به مف
 يتضمن ، حيتوي ⊃ املبتدأ م
 ال يساوي ≠ اخلرب خ
 ، الرتكيب غري حنوي *... اسم س
 نفي ∼ أداة أد
 استفهام ؟ ظرف ظ

 عنصر تأكيد √ ضمري ض
 عنصر حمذوف، عالمة شغور ∅ مضاف إليه مض.إ
 ضافةاإل   ⃔ وجمرور جار  ج ج
 ميكن أن يتكررالعنصر  ....* مصدر ، مصدر مؤول مص
بـــدائل: إمكانيـــة اختيـــار عنصـــر واحـــد  }...{ اسم موصول مو

 يف املرة الواحدة
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 ةــــممقدِّ 

 الحمد هللا ربِّ العالمين، والصالُة والسَّالم على النبيِّ األمين، وعلى آله وصحبه والتَّابعين، وبعُد:

من أغزر فروع اللسانيات املعاصرة وأكثرها خصـوبة؛ حيـُث تتأسَّـس أرضـية املسـتوى اليوَم تعتُرب الدِّراسة الرتكيبية  إنَّ 
  ــا  وصـ  البييـة الرتكيبيـة ولليلهـا  وااولـة تسسـهها والشــ  عـن للياتـا  احلثيثـة البـاحثنيعلى جهود للغة الرتكييبِّ 
مــن اليظريــات اللِّســانية  واســتأثرت  عديــدهــذا إىل جانــب أ�ــا كثــهًا مــا احتضــيت مولــد ال    وقوانييهــا العالئقيــةالضــميية

على املستوى امليهجيِّ اليظري أو على املسـتوى اإلجرائـيِّ  كمـا هـو الــأن باليسـبة  ن تطبيقها  إنمبجا  اهتمامها وميدا
 الصة.إىل اليظرية التوليدية التحويلية اليت تولَّدت عن دراسة تركيبية خ

ـــة   معظـــم تلـــك الدِّراســـات اللِّســـانية تيصـــبُّ  ـــذي يتجلَّـــى شـــالمللعلـــى املســـتوى األساســـيِّ  وكانـــت العياي     وال
نا بشــلِّ املعلومـات شـشًال ومعــىن فيمـا يتَّصــل وباعتبارهـا   الشــربى لسـانيةال وحــدةالباعتبارهـا  "الجملـة" مصـدرًا خصــًبا ميـدُّ

ــد شــدَّة بييــان القواعــد اليَّ  تسشــهٍ وحــدة بــذا ببييــة اللغــة  واجلملــة   مباحــثُ أخــذت ومــن هيــا حويــة  ولليــل ميشــن أن تؤكِّ
الــيت لُشـــم  ضــوابطبــاحثني عــن القواعـــد وال  حـــاولوا دراســتها بـــشل شـــاملفرًا   حبــوث الدَّارســني؛ اجلملــة نصــيًبا معتبَــــ

التِّيـارات التَّداوليـة والوظيسيـة  ومع ذلـك فـإنَّ  .سه الدَّالليةمسيًدا اقًِّقا لوظائ سليًمانظامها البيائي  واليت يشوُن با الرتكيب 
بـذلك لتصـبح اجلملـة باعتبار  ميجزًا تلسُّظّيا قائًما على سلسـلة مـن اجلمـل املتعاقبـة  قد جتاوزت "اجلملة" إىل "اخلطاب"  

 .وحدة لسانية قاعديَّة للخطاب
ــت بدراســة ية اللِّســاناــور عــدد مــن الدِّراســات  "اخلطــاب"صــار هشــذا و  اللغــة وثثُّالتــا اخلطابيــة احلديثــة الــيت اهتمَّ

مــن  اواحــدً  "اخلطــاب السياســيُّ يُعتــُرب "...إخل  و الــدِّيينواإلعالمــي  و األديب    مثــل: اخلطــاب وتأثههــا   التمــع املختلســة
  ذيوًعـا  وأقواهـا نسـوًذا  وأشـدِّها تـأثهًامـن أكثـر اخلطابـات احلديثـة يُعـدُّ  فهـوهذ  اخلطابات اليت نالت اهتمام الدَّارسني  

  إىل ارتباـــه الـــديد بــالتمع  ملــا يعشســه مــن صــور التَّساعــل بــني أفــراد  الــذين يعــربون عــن أنسســهم باللغــةِ ذلــك ويرجــع 
 .والتمع الذي ييـأ فيه فليس هياك انسشاك بني اخلطاب السياسي

والتَّمثُّليـة اإلجنازيـة    التَّشويييـةالتَّجريديـة  :  جوانبهـا " اللُّغـة"و والقاسم املـرتك بني اجلملة واخلطاب والسياسـة هـ
ــلطوية  فاجلملــة نظــاٌم  يةواملقاصــد ــد غــةنظــام اللُّ تشــويينٌّ اشــم خيتــزُ  بصــدق السُّ لــذلك  خلطــاُب ثثُّــلٌ   واوُحييــُل إليــه املعقَّ
وايــا تلــك اليَّ  قــوىُثثــل أ  والسياســة اليَّوايــا واملقاصــد ختلــ مب مصــحوبًاعلــى مســتوى التَّواصــل اإلنســاينِّ  لــه تيجيــزٌ و اليِّظــام 
وال تتحقَّـق األوىل   خِسيَّـة باعتبارهـا سـلطة غائبـة "اللغـة"ليـل إىل ظـاهرة حاضـرٌة  فالسياسة سلطةٌ  وهي السلطة  وأعالها

  القوُ  السيِّاسيُّ قُبالة السعل السِّياسي. فاللغة والسياسة قرييتان متالزمتان  إنَّه الثانية. تحقُّقبإالَّ 
رًا اخلطــاب بًــا اــاوِ مقارِ هــذا البحــث  هــذ  العالقــة املتـــابشة بــني "اجلملــة  واخلطــاب  والسياســة" يــأيت و  ســياق 

اسـيِّ ممثلـًة البييـة الرتكيبيـة للخطـاب السي فهـو يقـوم علـى دراسـةِ السِّياسيَّ   بييتـه الرتكيبيـة  ووحدتـه القاعديـة: "اجلملـة"  
عــين ت  هــذا البحــث ال  دراســة اخلطــاب تركيبيّــاو   علــى املســتوى الرتكيــيبِّ    "اجلملــة" كوحــدة نوويــة مشوِّنــة هلــذا اخلطــاب

ـَُّر   حــدود "اجلملــة" ــا هــي ااولــٌة لدراســة اخلطــاِب دراســًة تتــأ   البحــَث عــن حنــٍو للخطــاب علــى غــرار حنــِو اجلملــِة  وإمنَّ
  ."املقاربة التَّوليديَّةإىل "وعلى وجه اخلصوص إىل املقاربة الرتَّكيبية. العام  اأمنوذجه  تيتمي و 
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ا كبـهًا   هً األمريشـيِّ نـوام تـومسـشي تغيـ ميذ بروزها ميتصـ  القـرن السائـت علـى يـد اللِّسـاينِّ  تمقاربٌة أحدث وهي
شـــوكة البيويـــة وحـــدَّت مـــن هيميِتهـــا  ووقســـت نـــّدا   فشســــرت واهتماماتـــاــــا  الدِّراســـة اللِّســـانية علـــى اخـــتالف حقوهلـــا 

ومـن   للعقـل اإلنسـاينِّ مصـدرًا مـن مصـادر التحليـل اللغـويِّ لإلنسـان  و للميهج الوصسيِّ    ااولة ميها إلعـادة االعتبـار 
هــذ  اليظريــة جتــاوزت قــد   و البـــرية غــاتمبــادئ أساســية تـــرتك فيهــا مجيــع اللُّ هيــا انبثــق إميا�ــا بوجــود كلِّيــات لغويــة  و 

ــا  الوصــسيِّ    كمــا احلــا ُ بالوصــ  احملــض   التعامــل مــع الظــواهر اللغويــة   باالســتياد إىل أدوات لســانية إىل التَّسســه  االجتِّ
ورياضــية  وميطقيــة  لتظهــر بــذلك مجلــة مــن املقــوالت اللِّســانية السلســسية: كالتأويــل  والتعليــل  والعامــل... وهــي مقــوالت 

 يَّحويِّ العريبِّ.مركزية   اخلطاب ال
ــبعيييات العربيــةاللِّســانيات قلــت هــذ  اليظريــة إىل ولــذلك ميــذ أن نُ  وجــدت إقبــاًال ـيًِّبــا  ورواًجــا كبــهًا؛    بدايــة السَّ

 ممَّــا  بعــض امليطلقــات السشريــة    وتســاُوقها مــع اليظريــة اللِّســانية اليحويــة العربيــة مــاإىل حــدٍّ  الطَّــرح الرتاثــيِّ لتياغمهــا مــع 
اســتيعاب مــن خــال  حنوهــا  وااولــة الســه   مضــمارها  شــجَّع الشثــه مــن البــاحثني والطلبــة علــى توجيــه دفــة أحبــاثهم 

أسســـها ومبادئهـــا الرَّئيســـة  ومـــن مثَّ إعـــادة صـــياغتها صـــياغًة جديـــدة تتـــواءُم مـــع ـبيعـــة اللغـــة العربيـــة ولـــرتم خصائصـــها  
تـــيهض عليـــه  لُتحـــاوُ  أن ُجتـــدِّد  وتُسعِّلـــه   إــــار هـــذ  األســـس واملبـــادئ فاختـــذت مـــن الـــرتاث اليحـــويِّ العـــريبِّ أساًســـا 

ــد اســتقطابا لليظريــة اللِّســانية العامليــة مــن جهــة  واســتلهامها للجــوهر العلمــيِّ والرصــيد املعــر   امليهجيــة اجلديــدة  ممـَّـا يؤكِّ
 للرتاث العريبِّ من جهة أخرى.

  فحاوليـا أن نسـتثمر الطاقـات واإلمشانـات الرتكيبيـة   الـرتاث اللِّسـاين الدَّارسـنيو  هذا البحث اقتسييا أثر هؤالء 
قدَّمـــه ذي الــ"اليَّمــوذج التَّحــويليِّ املعــدَّ "  مــن خــال العــريبِّ القــدمي  مثَّ تسعيلهــا ضــمن أـــر اليظريــة التوليديــة التحويليــة  

قـوم علـى املزاوجـة بـني ي والذي  )1984: -يهج وتطبيقم-(  حنو اللغة وتراكيبها     كتابه /د.خليل أمحد عمايرة
مــن خــال   للــيًال جيمــُع بــني املعــىن واملبــىن   لليــل اجلملــة احلــديث  اللســاين الــدَّرس مســتجدَّات الــرتاث اللغــوي و ركــائز 

 فشرة التوليد والتَّحويل.
تحليــل ب م   تطويرهــا  فشــان اهتماميــاخيــدم اللغــة العربيــة وُيســه علــى حنــوٍ تطبيــق هــذا املــيهِج  أن يشــونَ  ســعيياوقــد 

 املصــلح البييـة الرتكيبيــة للغـة العربيــة املعاصــرة املشتوبـة   شــشلها اليثــريِّ  والـيت لثرنــا أن نيتخـب أمنوذجهــا مــن لثـار الـــيخ
  .  "عيون البصائر" من خطاباته السِّياسية ممثَّلًة   مجلةٍ   /امد البـه اإلبراهيمي

) البنية التركيبية للخطاب السياسيِّ بعيوان: (وبذا جاء البحث   .عيد الـيخ امد البـه اإلبراهيميِّ
الدِّراسـات اللسـانية   هـذا الـا    نـدرةُ  -إضـافًة إىل مـا سـبق-  "اخلطـاب السياسـي"من أسباب اختيار وقد كان 

لــيت حـدثت ولـدث   الـدو  العربيـة  ولعــلَّ والتصـاعد املتزايـد ألمهيـة هـذا اخلطــاب  خاصَّـة مـع التَّحـوُّالت اجليوسياسـية ا
  مـــا ُيســـمَّى بـــالرَّبيع العـــريب خـــه برهـــان علـــى هـــذ  اليقلـــة اليوعيـــة   االهتمـــام بالـــا  السياســـي عامـــة...  وقـــد أخـــذ 

ورغــم هــذ  األمهيــة الــيت يضــطلُع بــا اخلطــاب السِّياســي     اخلطــاب السياســي أدوارًا أكثــر خطــورة   ظــلِّ هــذ  الظــروف
كان اليَّقُص مسجًَّال   الدِّراسـات اللسـانية الغربيـة   ذاحياتيا  جنُد أنَّ االهتمام اللساين ما يزاُ  دون املستوى املطلوب  وإ

   هذا الا   فإنَّ الدِّراسات اللسانية العربية تشاُد ختلو من مثل هذ  البحوث إالَّ قليًال.
  والقيمــُة العاليــة ليــلهلــذا العَلــم اللُّغــويِّ اجل الشبــهةاملشانــُة براهيميَّــة مــن أســباب اختيــار املدوَّنــة اإل -كــذلك-وكــان 

مبـــا جعلـــه أيقونـــًة  بـخصـــيته الســـذَّة ونضـــاله املســـتميت ضـــدَّ اجلهـــل والبـــدع والظلـــم ــــديد الإعجـــايب آلثـــار   إضـــافًة إىل 
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باإلمهــا   الدَّارســون  اقابلهــثــة "اآلثــار" الــيت جزائريــة للعــا  احلــقِّ  هــذا مــن جهــة  ومــن جهــة أخــرى كــان احلــافُز قويـّـا ملباح
ـــقلَّـــة العيايـــة بـــا مـــن قِ جتلَّـــى ذلـــك    خصوًصـــا  ولعـــلَّ نظـــرًة   فهـــارس اللِّســـانيات ودارســـي   ل دارســـي العربيـــة عموًمـــاَب

م اليسـه حـو  تـراث هـذا العلَـ  فـال نشـاُد نظسـُر إالَّ بـاليزر الواقـع ؤيِّد هـذاتُ األـروحات والرَّسائل اجلامعية   العا  العريب 
ـامخ  وإنـَّه لقبـيٌح بأبيـاء اجلزائـر أن يعقُّـوا أعالمهـم وي ـَّ إالَّ  اهلـم ذكـرً  حيـدثوا  وال والتَّجاهـل حقـوقهم بـذا اإلمهـا  اغمطـو ال

   وأداءِ ولـو باليسـه هلـذا العلَـم ااولًة لردِّ اجلميـلم هذا املعرتك الصَّعب  اقتحعلى ا اشتدَّ العزم  ذاكرة اليِّسيان  من هيا 
 ه علييا ولو مع التَّقصه.من حقوقبعٍض 

اجلانـب اللغـويِّ عيـد الــيخ امـد البــه بالـيت تتقـاـع مـع البحـث   االهتمـام هذا وإنَّا واجدون بعَض الدِّراسات 
  ميها:  اإلبراهيميِّ 
 البـه اإلبراهيمي أديًبا  امد عباس   
  امد مهداوي البـه اإلبراهيمي واللغة العربية. 
  عبد احلميد بوزويية-دراسة وصسية لليلية فيِّية-بياء األسلوب   املقالة عيد اإلبراهيمي  . 
 سليمان حلسن  التوليد اللغوي عيد امد البـه اإلبراهيمي. 
  أمحد عزوز  -منوذجا-الصوت ودالالته   خطاب البـه اإلبراهيمي عيون البصائر. 
  حسني بوحسون  عيد البـه اإلبراهيميأدبية اخلطاب اليثري. 
 ... 

غـه ونالحُظ أنَّ هذ  الدِّراسات قد تياولت جوانب أدبية  ومستويات صوتية ومسرداتية وأُسـلوبية عيـد اإلبراهيمـيِّ  
  ممـا السَّـالسةضـمن بعـض الدِّراسـات  معاجلـات اتــمة  إالَّ ة باملسـتوى الرتكيـيب عيـد اإلبراهيمـيِّ خاصَّـ أنَّيا ال جند دراسـةً 

 خاصَّة من خال  مقاربة لسانية حديثة.   جيعل البحث   هذا املستوى أمرًا ضروريّا

 وبياًء على ما سبق بيانه يتَّضح أنَّيا   هذا البحث نطمُح إىل لقيق األهداف التالية:
 براهيمـي  وتسســه ااولـة الشــ  عـن البييـة الرتكيبيــة للغـة اخلطـاب السياسـي عيـد الـــيخ امـد البــه اإل

 تراكيبها تسسهًا علمًيا يهتم بالبياء الـشليِّ من جهة  ومن جهة أخرى باملعىن الدَّاليل.
  ـــة ـــة جديـــدة   لغـــة امـــد البــــه اإلبراهيمـــي بصـــسة خاصـــة  واللغـــة العربي الشــــ  عـــن خصـــائص تركيبي

 العربية  خاصة القدمية ميها. املعاصرة بصسة عامة؛ مبا يسمح مبقارنتها بغهها من مستويات وأمناط اللغة
  ِّـــــي ـــــريِّ  وبعثـــــه وتسعيلـــــه مـــــن خـــــال  التوظيـــــ  اإلجرائ ـــــرتاث اللغـــــويِّ واألديبِّ اجلزائ اإلســـــهاُم   خدمـــــة ال

 لطروحات لسانية معاصرة.
  رصــُد اخلصــائص والســمات الرتَّكيبيــة للخطــاب السياســيِّ العــريبِّ   جانبــه اليضــايلِّ اإلصــالحيِّ  مبــا خيــدُم

تعمل على مستوى البيية التَّداوليـة واحلجاجيـة   لليـل هـذا الـيمط مـن  اليتات التَّداولية والوظيسية الدِّراس
 اخلطابات.

 ــا فحصــها   و ضــبط رؤيــة لســانية عربيــة لتحليــل الرتاكيــب العربيــة مــن خــال  فشــرة التوليــد والتحويــل إجرائًي
 .الية ميواالتاالختبار مدى صدقية مقوالتا وفعَّ  على مدونٍة لغويَّة فعلية
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مقدمــة  ومــدخل  وثالثــة فصــو   وخاثـــة.. و  ســبيل لقيــق هــذ  األهــداف  اقتضــى البحــث أن يتمسصـــل علــى 
 اليحو اآليت:على 

راسة من بيان للموضوع  وشـرح ألمهيتـه وأسـباب اختيـار   وشـرح خلطـة البحـث الدِّ حليثياِت فيها  عرضيا: قدمةفالم
 .هسبيلوشيًئا من املـاكل اليت اعرتضت  وميهجه اإلجرائي

للبحــث  فتياوليــا املصــطلحات: البييــة   الرتكيــب  اخلطــاب   يــةحتاالتأســيس للمصــطلحات املس فيــه : متمــدخلالو 
واعتماًدا علـى اسـتيطاق الدَّاللـة  هيم الرتاثية واملساهيم املعاصرة  بني املسامن خال  اجلمع التأصيل والتسصيل  السياسة  ب

 .  على حنٍو دقيق ومسصَّل تأـه ولديد املدوَّنةإىل جانب ذلك كما متَّ وية واالصطالحية   اللغ
مسهوًمـا  اجلملة العربية  باعتبارهـا ركـن هـذ  الدراسـة وأسَّـها الـذي تقـوم عليـه  فدرسـياها هتياوليا في: ولاألفصل الو 

ـِّر  ثالثة مباحثَ  وبيية وأنواًعا  املساحة املعرفية ونقاربا بني الرتاث والدَّرس احلديث.   وحاوليا من خال  ذلك أن نؤ
ليظريــة التوليديــة لقضــايا املــيهج اللِّســاينِّ مــن خــال  ثالثــة مباحــث  عرضــيا   األو  افيــه تطرقيــا : يثــانالصــل الفو 

تطرقيـا إىل بحـث الثـاين و  ال  ...وأهـم مبادئهـا  وأهـدافها  ومسهومهـا  لليليّـا مـن حيـُث نــأتاتارخييّـا التحويلية عرًضـا 
منـوذج لعـرض  وواقعهـا اللِّسـاين  ليشـون املبحـث الثالـث خالّصـا ا شيًئا من أصوهلا املعتمدةيَّ اوالت التوليدية العربية  وبيّـ احمل

يــة مــع قــراءة لليليــة نقديــة تقومية  ودقَّــتسصــيل ه ب  فعرضــيا رؤيتَـ  كتابــه (  حنــو اللغــة وتراكيبهــا)د. عمـايرة الــذي اقرتحــه 
 تالفّيا للقصور املسجَّل. من خالهلا تقومي اليموذج وتعديل بعض نقاـهحاوليا مركَّزة  
درسـيا فيـه اجلملـة اإلبراهيميَّـة دراسـة لسـانية جتمـع بـني املعـىن   جاء حقًال تطبيقيّـا إجرائيّـا خالّصـا: ثالثالفصل الو 

  .واملبىن  ضمن فشرة التحويل والتوليد
واملالحظــات الــيت تبلــورت   الدِّراســة علــى مســتويي اليتــائج  أهــمَّ  بإجيــاز وتركيــز: حاوليــا أن حنوصــل فيهــا خاتمــةالو 

: أثبتيـــا فيهـــا أهـــم املصـــادر واملراجـــع الـــيت اعتمـــدناها   لمصـــادر والمراجـــعل قائمـــةأردفيـــا البحـــث بو التيظـــه واإلجـــراء. 
 .الدراسة

ها وانقاد بعد جهد ووقـت  وبقـي يعديدة  وصعاب شديدة  تذلَّل الشثه ميا ميذ البداية عقبات تقد اعرتضو هذا  
 ماثًال.. بعضها 

ــا مســؤولية الشتابــة   البحــث املســؤولية الشبــهة الــيت ارثــت علــى كاهــل تلــكَ  يــاالــيت واجهتالعقبــات  مــن أُوىلولعــلَّ  إ�َّ
أيقونــة   السشــر اجلزائــري والعــريبِّ عموًمــا للشتابــة أضــحى  اإلبراهيمــيَّ خصوًصــا وأنَّ عــن عَلــم مــن أعــالم الشتابــة العربيــة  

ـــكُّ شـــسراتُ فشيـــ  يُـــ وب الــــامخ اقـــي واألســـلاملتســـرِّدة  واألدب الرَّ  ـــدان  وكيـــ  تُس مـــن و   ..هـــذ  اللغـــة تقحَّم هـــذا املي
ديث؛ خاصَّـــة علـــى االخـــتالُف الشبـــه حـــو  مسهـــوم اجلملـــة ولديـــد هوِّيتهـــا الرتَّكيبيـــة   الـــدَّرس اللِّســـاينِّ احلـــ الصِّـــعاب..

املستوى اإلجرائيِّ  فقد كثُرت التَّيظهات حو  اجلملة  وقلَّت التَّطبيقات  ممَّا جعل ضـبَط حـدودها   تقطيـع الـيَّص أمـرًا 
اجلانــَب الَتطبيقــيَّ كــذلك قــد شــشََّل لــديّا كبــهًا للبحــث  مــن حيــُث ـــو  املدوَّنــة وكثــرة مجلهــا  كمــا أنَّ .   بــالغ الصــعوبة.

د أمناـهـــا وتعقيـــد بييتهـــا  والـــيت أخـــذ لليُلهـــا وإحصـــاؤها وتصـــييسها وقًتـــا لـــيس بالقصـــه  إضـــافًة إىل الصـــعوبة الـــيت وتعـــدَّ 
 فرضتها جدَّة اليَّموذج التَّحليليِّ املطبَّق ..  

ل تيوَّعــت مصــادر البحــث ومراجعــه بتيــوُّع القضــايا واملســائل الــيت خــاض فيهــا وجتاذبتــه أـرافهــا  فبــني التأصــيوقــد 
والتيظه والتطبيق تعدَّدت الوجهات وتباييت املسارات  واقتضت احلـا  اخلـوض   عديـد الـاالت املتباييـة نوًعـا مـا  مـن 
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 ه 
 

املعاجم  إىل كتب اليحو الرتاثية  إىل كتب البالغة  إىل كتب التاريخ  إىل كتـب السياسـة  إىل كتـب اللسـانيات احلديثـة  
 .ارتوى البحث ميها وحاو  املزاوجة والتوأمة بني معارفها روافد... كلُّ هذ  ششَّلت ت والدوريات املختلسةإىل الالَّ 

 غَه أنَّ املصادر اليت تعامل معها البحث بـشل كبه ثثَّلت  :
: كالشتــاب لســيبويه  واملقتضـب للمــربد  واألصـو  البــن الســراج  وكتـب أيب علــيٍّ السارســيِّ  أمهـات كتــب اليَّحـو -

 رجاينِّ  وشرح املسصَّل البن يعيش  وشرح الشافية للرضيِّ  واجلىن الدَّاين للمراديِّ  واملغين ال بن هـام...واملقتصد للج
دراســات حــو  اجلملــة العربيــة:   حنــو اللغــة العربيــة وتراكيبهــا    التحليــل اللغــويِّ كالمهــا خلليــل عمــايرة  وبيــاء  -

جلملـة حملمد إبـراهيم عبـادة  ومـدخل إىل دراسـة ا (مشوناتا  أنواعها  لليلها) اجلملة العربية حملمد محاسة  واجلملة العربية
 ...العربية  حملمود أمحد حنلة

 ...   دُ ـــبعو
 .. فالـشر هللا سبحانه وتعاىل أوًَّال ولخرًا  على إنعامه وتيسه  وتوفيقه         
  تــه بســبل اليجــاحمطهــري  الــيت رعــت هــذا البحــث وأمدَّ ألســتاذة املـــرفة أ.د. صــسية مثَّ الـــشُر موصــوٌ  ل         

ًة ومياقــًة قـراءالـذين احتضـيوا هـذا العمـل   أعضـاء جليـة املياقــة  أسـاتذيت الشـرامأشـشر  كما  وصربت عليه صربًا مجيًال 
 من قريب أو بعيد ..   هذا البحثمن أسهم  كلَّ وتقوميًا   وأششُر  

 
 .. القو  والعململسدِّد   املوفِّق وا -سبحانه وتعاىل-واهللا 

 هو حسيب  عليه توكَّلت وإليه أنيب ..
 
 

 
 
 
 
 
 

ينمصطفى نورالدِّ : الطالب 
 ه1435 ربيع الثاين 24 يوم االثينيوهران 

 م2014ري ـــــــــــــــفيس 24 ــــاملوافق لـ        
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مفهوم البنية التركيبية1
مفهوم الخطاب السياسي2
تأطير الخطاب السياسي اإلبراهيمي3
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، وبنظـرة أُوَىل إىل العنـوان ملفـرداِت البحـث االصـطالحيةاحلـدودِ وترسـيمِ ،املفـاهيمِ سنعرض يف هذا املـدخل لتحديـدِ 
، يتضـُح أنـَّه قـد مجـع بـني مصـطلحات حـادة التعقيـد، واسـعة )البنية التركيبية للخطـاب السياسـي(الرئيس هلذا البحـث: 

، وســــادت حــــول مفاهيمهــــا الضــــبابية، لــــذلك كانــــت هــــذه الوقفــــة التعريفيــــة للجهــــاز اللــــبسالداللــــة، َكثُــــر فيهــــا اخللــــط و 
.. مصــطلحاٌت "السياســة"، و"اخلطــاب"، و"الرتكيــبُ "، و"البنيــة"املفــاهيمي املصــطلحي واجًبــا يفرضــه املــنهج العلمــي، فـــ 

تجـرد مـن الصـبغة املصـطلحية 
ييـع الـذي مْ ، وهـذا التَّ منها واإلنسـانيةِ الطبيعيةِ ،

دِّد املــدلوالت الــيت نقصــدُ أن ُحنــعلينــاكــاَن لزاًمــالــذا  وقــف عائًقــا أمــام ســريورة البحــث؛املفــاتيح رافــق هــذه املصــطلحاتِ 
ــم املســاحة الــيت نرتضــي دراســتها فيكــون بــذلك الطريــق واضــًحا، والســبيل مســتقيًما ، إليهــا مــن هــذه املصــطلحات، وحنجِّ

.حمدَّدةأطر ضمن لندِلَف إىل ُلبِّ الدراسة ُخبًطى ثابتة، و 

1 
كثــريًا يف الدِّراســـات اللِّســانية احلديثــة، خاصَّـــًة تلــك الــيت تُعـــَىن باملســتوى الرتَّكيـــيب، "البنيـــة الرتكيبيــة"يشــيُع مصــطلح 

، )1(ولكن قليلة هي اليت تعرَّضت لتحديد مفهومه، وإن كان حتديًدا ال خيلو مـن سـطحية أحيانًـا، وضـبابية أحـايَني أخـرى
راسة.لول الذي نقصُد إليه يف هذه الدِّ املد

ـــب"الرتكيبيــةالبنيــة"و بــة، فهــو مركَّ "كيبيـــةرتَّ الو ،البنيــة":مــنوصــفيٌّ مــن املصـــطلحات املركَّ
واضًحا."الرتكيبيةالبنية"ليكون حتديد مدلول املصطلح املركَّب ؛نُ 

11 

111
La(البنيـة"لقد شاعت كلمـة  structure("  بـع الثـاين مـن القـرن ا يف خمتلـف احلقـول املعرفيـة منـذ الرُّ كبـريً ُشـُيوًعا

فقــد «
)2(»مت مبعاٍن كثرية خمتلفة، وأحيانًا بشكل ال معىن له على اإلطالقخدِ استُ 

حم
لـــيس مفهـــوم البنيـــة علـــى األرجـــح ســـوى تعبـــري «) يقـــوُل: م1948(ســـنة كروبـــرنَّنـــا جنـــُد إ، حـــىتَّ ) 3(أو يف غـــري موضـــعا

ةٍ َحـَال شـيًئا إىل مـا يف أذهاننـا عنـدما نسـتعمله سـوى مَ "بينـة"ال يضـيف لفـظ «: كـذلكيقـولُ و ، )4(»نستخدمه ألنَّه رائـج

البنيــة "طلح ولعــلَّ عــدم حتديــد املــدلول العلمــي هلــذا املصــطلح هــو االتكــال علــى شــيوعه يف الــدرس اللغــوي احلــديث، ولــذا جنــد بعــض الدِّراســات تســتعمُل  مصــ-1
مرادفًا للمستوى الرتكييب، وأخرى تستعمله مردافا للجملة والرتكيب اللغوي، دون أدىن إشارة إىل ذلك."الرتكيبية

.58م، ص: 1996ط/الكويت،-)من ليفي شرتاوس إىل دريدا(البنيوية وما بعدها -2
.8-7مصر، دط/دت، ص:–ينظر: مشكلة البنية، إبراهيم زكريا، دار مصر للطباعة -3
.326ص: م.1977دمشق، دط/–اوس، تر: مصطفى صاحل، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي األنثروبولوجيا البنيوية، كلود ليفي شرت -4
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، )1(»لطيفــة

1111 
واليـاءوالنُّـونالباء«مشتقَّة من الفعل الثالثيِّ "بـََين"، يقول ابن فارس: -بكسر الفاء وضمِّها-على وزن فْعَلةالبنية

يَـةٌ : يقـال«، ويقـول اجلـوهري: )2(»أَبِْنيهِ الِبَناءَ بـَنَـْيتُ تقول:بعض،إىلبعضهِبضمِّ الشَّيءبِناءُ وهوواحٌد،أْصلٌ  وبُـًىن،بـُنـْ
َيــةٌ  ــِة،صــحيحوفــالن. وجــزىجزيــةمثــلمقصــور،-البــاءبكســر-وبِــًىن وبِنـْ َي والبنيــة «، ويف القــاموس: )3(»الِفطــرةأيالِبنـْ

كأنَّ الِبنَيَة: اهليئـُة الـيت تُبـىن «، ويف الّتهذيب: )4(»-بالضَّمِّ -، والبـَُىن -بالكسـر–: ما بـََنيَته، ج: الِبىن -بالضمِّ والكسر-
.)5(»لرِّكبةعليها مثُل املِشية وا

يد والضَّـمِّ، فهـي تـدلُّ ماريَّة تدور حول البناء والتشـيعلى داللة معيف املعىن اللغويِّ العريبِّ فالِبْنية كما يتضح تنطوي
على الشيء الـَمبينِّ، كما تدلُّ على هيئِته وشكله. واملالحظُ 

معنوية، ومن هنا جنُد معىن "الفطرة" واليت هي هيئة معنوية يُفطُر عليها املولود.
ــرًا يف الــدَّرس اللغــوي العــريب،  ولــو رجعنــا إىل االســتعمال اللغــوي هلــذه الكلمــة خــارج املعــاجم لوجــدناها ُتطالعنــا مبكِّ

، أي يف كلمــة، )6(»نيــةٍ بِ ال يكــون رفعــان يف «هـــ) قولــه: 175زم بــه صــالح فضــل، فنجــُد عنــد اخلليــل(علــى عكــس مــا جــ
وقـد بقـي هـذا االسـتعمال ومنـه بِنيـة الكلمـة أي: هيئُتهـا الرتَّكيبيـة الـيت انبنـت عليهـا.فهي هنا ُتطابق مصطلح "الكلمة"، 

وعلـى هـذا املعـىن تأسَّسـت ثنائيـة املبـىن واملعـىن إىل اليـوم. ومستعمًال -خاصة يف علم الصرف-راسًخا يف الدرس اللغويِّ 
.يف الرتاث العريبِّ؛ ليكون املبىن هو اهليئة اخلارجية للرتَّكيب

255وقـــد وردت هـــذه الكلمـــة عنـــد اجلـــاحظ (

، أي )8(»البنيـةى وَّ ل الرتكيـب وَسـومـن أجلهـا عـدَّ «، وقولـه: )7(»النفـوسبـائع وتركيـبُ الطَّ بنيةُ «ية، كقوله: والطبائَع اجلبلِّ 
. الِفطرة، وهو معًىن نصَّت عليه املعاجم كما مرَّ

من التأليف جيـري البنيةأنَّ «"؛ حيث ذكر البنية والتأليفهـ) إىل التفريق بني "395ويتطرق أبو هالل العسكري (
رُ وأهـل اللغـة جيُ ،أليف عنـدهم عـاموالتَّـ،البنيـةنقـضُ القتـلُ :يقولـون،يف استعمال املتكلمني على ما كان حيوانـا

.)9(»وبُنيةمن البناءنيةً ىن بِ بَ :وقال بعضهم،نيةنية وبُ بِ :يقولون،البناء

املرجع السابق، الصفحة نفسها.-1
م، مادة (بين).1979-هـ1399الفكر، دط/هارون، دارحممدالسالمفارس، تح: عبدبنمعجم مقاييس اللغة، أمحد-2
: )بـــينم، مـــادة: (1987-ه4/1407بـــريوت، ط–ة)، اجلـــوهري، تـــح: أمحـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، دار العلـــم للماليـــنيالصـــحاح (تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــ-3

6/2286.
ـــادي، تـــح: مكتـــبالـــدينجمـــداحملـــيط،القـــاموس-4 بـــريوت، –الرســـالةالعرقُسوســـي، مؤسســـةنعـــيمحممـــد: الرســـالة، إشـــرافمؤسســـةيفالـــرتاثحتقيـــقالفـــريوز آب

مادة (بين).م، 2005-هـ8/1426ط
مادة (بين).م، 1،2001بريوت، ط–العريبالرتاثإحياءمرعب، دارعوضتح: حممداهلروي،األزهريمنصوراللغة، أبو-5
.243اجلمل يف النحو، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، ص: -6
.229، ص:ه2/1423، طبريوت-دار اهلاللالرسائل األدبية، أبو عثمان اجلاحظ، -7
. 57، 43، 4/42. وينظر: 4/319م، 1964-ه1384، دط/القاهرة-مكتبة اخلاجني، عبد السالم حممد هارونالرسائل، اجلاحظ، تح: -8
.145، دط/دت، ص: القاهرة-دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، حممد إبراهيم سليم، تح: أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية-9
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جديــدة علــى الثقافــة العربيــة، وال عــن الــدَّرس اللغــوي العــريبِّ، فهــي كمصــطلح 
علمــيٍّ قــد اســتعملت عنــد األدبــاء واللغــويني منــُذ القــرون األوىل للنهضــة العلميــة العربيَّــة، كمــا اســتعملت عنــد املتكلِّمــني  

، واملـدلول الثـَّاين ميكـُن )1(جلسـمانية احملسوسـةكذلك، وهي ُتطلُق عندهم إزاَء مدلولني اثنني، األوَُّل: هو الشـكل واهليئـُة ا
.)2(استجالُؤه من خالل السِّياق الذي يرُد فيه، وهو اهليئُة املعنوية اليت ُخيَلُق عليها البشُر "مفهوم الفطرة"

ويبدو أنَّ استعماهلا قد تطور شيًئا ما، فأضحت تطلق على الرتكيب والبناء الُكليِّ، كما جنـُد ذلـك عنـد قدامـة ابـن ،هافي
فبنيـة «. ويف قولـه: )3(»إمنا هو التسجيع والتقفيةرِ عنية الشِّ ب«"، يف قوله: بنية الشعره)؛ حيث يستعمل "337جعفر(

وهــو أن يكــون قبــيح التخليــع:«، ويف قولــه: )4(»علــى أن ألفاظــه، مــع قصــرها، قــدهــذا الشــعر
. والــذي يبــدو مــن خــالل )5(»ه، حــىت ميلــه إىل االنكســاركلِّــللشــعربنيــةً الــوزن قــد أفــرط قائلــه يف تزحيفــه، وجعــل ذلــك 

هذه النصوص أنَّ معىن "بنية الشعر"  هو البناُء والرتكيُب، أي بناُء الشِّعر وتركيُبه. 
علــى الكــالمِ نيــةَ بِ ى ســمِّ يُ ...وكــان أبــو احلســن «"، يف قولــه: بنيــة الكــالمهـــ) بـــ "466ويُعــربِّ ابــن ســنان اخلفــاجي (

أي: بنــاَء وتركيــب الكــالِم؛ فهــو يقصــُد إىل عمليــة الرتكيــب يف .)6(»تقليــل اللفــظ وتكثــري املعــىن مــن غــري حــذف: القصــر
الكالم وتشكيله على هيئة معيَّنة.

" للدَّاللـة علـى الرتكيـب اللغـوي، ونسـوق بنيـة الكـالمهــ) هـو اآلخـر يصـطنع هـذا املصـطلح "471اجلرجـاين (وجنُد 
وصـف االسـم الـذي فيـه التشـبيُه بصـفٍة ، بـأن يُ فإن َغَمـض مكـاُن الكـاف وكـأنَّ «نصَّ كالمه حىتَّ يتَّضَح السياق، يقول: 

ال يســكن األرض، وهــو مشـــسٌ مــن البالغــة، وهــو بــدرٌ رٌ هـــو حبــ:فقيــل،ال تكــون يف ذلــك اجلــنس، وأمــٍر خــاصٍّ غريــبٍ 
تغيب، وكقوله:

َــــــــــ وبـَـــــــــْدٌر والصُّــــــــــُدوُد ُكســــــــــوفُهُ ،َعنَّــــــــــاَمشْــــــــــٌس ت
إذ ال تصــُل إىل الكــاف حــىت تُبطــل ؛َض تقــدير حــرف التشــبيه فيــهُمــه قــد غَ فهــو أقــرب إىل أن نســّميه اســتعارًة، ألنَّــ

ـــــَة  ـــــدِر إال أن صـــــدوَده الكـــــالمبِْني ـــــدِّل صـــــورته فتقـــــول: هـــــو كالشـــــمس املتألِّقـــــة، إال أن فراَقهـــــا هـــــو الغـــــروب، وكالب وتُب
. ويبدو من تفحُّص هذا النَّص ضمن السياق التَّحليلي الوارد فيه، أنَّ مفهـوم مصـطلح بنيـِة الكـالم يقـرتُب )7(»الكسوف

لــك أنَّ اجلرجــاين يُفــرِّق بــني "تــركيبني" أحــدمها مشــتقٌّ مــن اآلخــر مــن مفهــوم مصــطلح "الرتكيــَب" يف الــدَّرس احلــديث؛ ذ
يق الفكرة نستعُني بالشكل التايل:وحموٌَّل عنه، واعترب أنَّ هذا التحويل ميسُّ البنية ويُغيـِّرُها، ولتعم

.1/241م،  1998-هـ2/1419بريوت، ط–الرسالةمؤسسةاملصري،درويش، وحممدتح: عدنانالكفوي،البقاءأبوات،ينظر: الكلي-1
-هـــ3/1415بـريوت، ط–الرســالةاألرنــاؤوط، مؤسسـة، تـح: شـعيبالــوزيرإبــراهيم ابـنبـنالقاسـم، حممــدأيبسـنةعــنالـذبيفوالقواصــمينظـر: العواصـم-2

.6/106م، 1994
.17هـ. ص:1/1302طقسطنطينية،–نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مطبعة اجلوائب -3
.56. ص:املرجع السابق-4
.68. ص:املرجع السابق-5
.211م. ص: 1982هـ_1/1402بريوت، ط-سر الفصاحة بن سنان اخلفاجي، دار الكتب العلمية-6
.329، دط/دت. ص: جدة-دار املدين ، حممد شاكرأسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، تح: حممود -7
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البيت الشعري
↓

التحويل
↓

مثال الجرجاني
↓

قةـــــــــــاملتألِّ كالشمسهو⟸تقديُر الكاف⟸هو    مشٌس    تألـَّــــــــــــــــــــــــقُ 
(ج ج)+ قيد (س)خ+ م⟸إبطال وتبديل البنية⟸+ قيد (ج ف تو)خ+ øم

↓
)1بنيُة الكالم (
(استعارة)

≠
↓

)2بنيُة الكالم (
(تشبيه)

ة فعلية(مجلــة 1بنيـة الكـالم (إنَّ 
)، وتشرحيها النحوي على النحـو اآليت: مجلـة 2) إىل البنية (1ري الذي أحدثه اجلرجاين استحالت البنية (النَّعت). وبالتغي

امسيــة خربهــا شــبه مجلــة (جــار 
)، ممَّــا 2) إىل: (شــبه مجلــة + مفــرد) يف (1قاتــه)، فتحــوَّل مــن: (مفــرد + مجلــة) يف (تــا يف بنيــة املســند (اخلــرب ومتعلّ اختلف

التشبيه)، وهو ما كان ُحياوُل اجلرجاين تقريره.≠ارة أنتج تركيبني خمتلفني، وبالتايل داللتني خمتلفتني، (االستع
ــَة الكــالمحــىت تُبطــل «وقــد عــربَّ اجلرجــاينُّ عــن التغــريُّ الــذي حــدث يف الرتكيــب األول بأنَّــه إبطــاٌل لبنيــة الكــالم  بِْني

نعت)).): (م + خ(شبه مجلة +2): (م + خ + (مجلة النعت)) إىل الرتكيب(1من الرتكيب(؛ أي:»وتُبدِّل صورته
مطابقـــًة واضـــحة بيِّنـــة، -بـــاملفهوم احلـــديث-

ه تركيِبــــمنــــوالِ -كمــــا وردت عنــــد اجلرجــــاين–البنيــــةوعليــــه فإنَّــــه ُميكــــُن اعتبــــار 
داخل هذه البنية استتبعه تغيـٌُّر يف كامل البنية. بناَءه، حبيُث إذا حدث أيُّ تغريٍُّ ه، وحتُكمُ والعالقات اليت ُتشكِّل نظمَ 

ــــة للكلمــــة مل تنتشــــر وبقيــــت حمتشــــمة نــــادرة االســــتعمال، واجلرجــــاين)، وإن كانــــت تلــــك اإلشــــارات واإلملاحــــات الرت  كيبي
ومتحَّضــت كلمــة "البنيــة" بشــكل ملحــوظ للدَّاللــة علــى الكلمــة املفــردة، وتــواتر اســتخدامها يف الــدَّرس الصــريف علــى وجــه 

اخلصوص.
ل اجلهـاَز املصـطلحيَّ 

قول معرفية خمتلفة (الصرف، النحو، علم الكالم ...)، ولعلَّ الذي ُيالحُظ أنَّ داللـة الكلمـة مل تتطـور كثـريًا، بـل حلباكرًا 
بقيت ثابتة كما وردت يف املعاجم، عَدا تلـك اإلملاحـات الرتكيبيـة الـيت رصـدناها، وعـدا ذلـك اخلفـوت يف اسـتعمال البنيـة 

فطرة"، وهو استعماٌل يكاُد يكوُن منعدًما يف العربية املعاصرة يف حدود اطِّالعنا.مبعىن "ال
ــــة"وَيصــــطنُع البــــاحثون عــــادًة مصــــطلح  ــــى أنَّ ترمجــــاِت هــــذا Structureمقــــابًال للمصــــطلح الغــــريبِّ ("البني )، عل

ــاحة العربيــةقــد كثــرت وتنوَّعــت إىل حــدٍّ أضــرَّ بــاملفهوم، وســبَّب خلطًــا املصــطلح إىل العربيــة ، )1(وتشويًشــا كبــريين يف السَّ
ولعلَّ مصطلح "البنية" هو األكثر انتشارًا ومقبوليًة يف الدَّرس اللساين العريب احلديث.

) Structuraتعـود إىل (-الفرنسية-) Structure(كلمَة فإنَّنا جنُد أنَّ ، وإذا عدنا إىل املصطلح يف أصوله الغربية
كلمــة وكانــت  م، 15الــذي يعــين: يبــين أو يشــيُِّد، و ) Struere(الفعــلهــي مــن الالتينيــة، و 

يف مقــال بعنــوان: البنيــة والبنيويــة يف املعــاجم والدراســات األدبيــة واللســانية العربيــة، نشــر علــى وقــد رصــد مجيــع هــذه الرتمجــات وناقشــها الباحــث يوســف وغليســي-1
/http://www.umc.edu.dz/vf/images/revue-langueموقع جامعة قسنطينة:
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)Structureـــاهني رئيســـني:  م يف17قنـــاء (فعـــل البنـــاء)، مثَّ تطـــوَّرت يف) بشـــكل رئـــيس اســـَم عمليـــة الب حنـــو )1(اجتِّ
.)1(حنو طريقة البناء مطلًقا)2(يد، النِّتاج الكامل للتَّشي

)، مبـا يف ذلـك الدَّاللـة 2رميوند وليـامز إىل أنَّ معظـم التطـورات احلديثـة هلـذه الكلمـة قـد احنـدرت مـن املعـىن (وُيشريُ 

.)2(هي اليت ُحتدد طبيعتها
أنَّ املعــاين اللغويــة الــيت محلتهــا الكلمــة يف أصــلها الغــريب ال ختتلــف كثــريًا عــن تلــك الــيت رأيناهــا مــن وممــا ســبق يتَّضــُح 

قبُل يف الرتاث العريب. وإن كانت يف البيئة الغربية أكثر انتشارًا واستعماًال وغًىن منها يف البيئة العربية.

1112 
وىل فاردينـان يف حضـن املـنهج البنيـويِّ، والـذي رسـم خطوطـه األُ )La structure(للبنيـةشكَّل املفهـوم احلـديث تَ 

، وعلـى الـرَّغم مـن أنَّ هـذا املصـطلَح م1916يف حماضـراته املنشـورة بعـَد وفاتـه سـنة )F. De Saussure(دي سوسـري 
ولكنَّـــه حتـــدَّث عـــن ،)3(البنـــويِّ مبفهومـــه لهيُعتـــرب املقولـــَة األســـاس الـــيت تـــنهُض عليهـــا البنيويـــة؛ فـــإنَّ دي سوســـري مل يســـتعم

ــل الظهــوُر الفعلــيُّ ملSystèmeحتــت مســمَّى كلمــة "النظــام (مضــمونه وأرســى معاملــه مبفهومــه "البنيــة"صــطلح)"، ليتأجَّ
؛ حيــُث أصــدُروا )Prague(ني "الســالف" يف بــراغانعقــاد املــؤمتر األوَّل للُّغــويم؛ غــداَة 1929البنــويِّ احلــديث إىل ســنة 

"بنيــة"اســتخدموا فيــه كلمــة «بيانـًـا 
.)4(»صاحلًا الكتشاف قوانني بنية النُّظُم اللُّغويَّة وتطورها

الفلسـفات واملنـاهج، وأزاحـت مفاهيمهـا عـن وهكذا ظهر هذا املصطلح لُيعلَن عن ثـورة علميـة كبـرية اجتاحـت كـلَّ 
، شــِهَد فيهــا تطــوُّرات مهمــة علــى املســتوى املفهــوميِّ، خاصَّــة مــع  الرِّيــادة، فأخــَذ ينتشــُر وميتــدُّ لتتلقَّفــه حقــوٌل معرفيــة شــىتَّ

.L(ألتوسـريلـوي أعمـال Althusser) وجـاك الكـان  ،(J. Lacan،(وميشـال فوكـو)M. Foucault وروالن ،(
.R(بارت  Barthes)وكلود ليفي شرتاوس ،(C. Lévi-Strauss.يف أعماله األونثروبولوجية (

ويــَة كمــنهٍج تقــوم يف أساســها البنمــن حيــُث إنَّ ؛باعتبــار تــداُخلهماالبنيــة" و"البنويــة""وكثــريًا مــا خيلــُط الــبعُض بــني 
أنَّ هــذا املصــطلح مل والواقــع يف مضــمون هــذا املصــطلح، وض، وال يُتصــوَّر احلــديُث عنهــا دوَن اخلــ"البنيــة"علــى مفهــوم 

، حـىتَّ تلـك الـيت -بـدون حـرجٍ -ِحكرًا على البنوية، بل تسرََّب منها إىل منـاهَج ومـذاهَب أخـرى أضـحت تسـتخدُمه يـَُعد

. مشكلة البنية، إبراهيم زكريا، ص: 300م.ص:1/2007الدار البيضاء، ط-ينظر: الكلمات املفاتيح، رميوند وليمز، تر: نعيمان عثمان، املركز الثقايف املغريب-1
29 .

ها.وما بعد300ينظر: الكلمات املفاتيح، رميوند وليمز، ص: -2
) يف حماضــراته وال أشــار إليهــا، والواقــع خبــالف ذلــك؛ إذ جنــد يف "احملاضــرات" structureيعتقــُد  كثــري مــن البــاحثني أنَّ دي سوســري مل يســتعمل كلمــة البنيــة (-3

؛ حيث يقول: سياق ) Construction)، والبناء (Structureمصطلحي: البنية ( صريفٍّ مورفولوجيٍّ
«On Emploie Souvent les Termes de Construction et de Structure à Propos de la Formation des mot...».Voir: Cours de
Linguistique Générale, F. De Saussure, Editions TALANTIKIT Bejaïa, 2002. P.213 .

إربــد، –44إبــراهيم زكريــا، ص: مشــكلة البنيــة، -4
.161م. ص: 2008-هـ2/1429ط
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ح ؛ والــيت اصــطنعت مــن مصــطل)1("توليديــة تشومســكي"قامــت علــى أنقــاض البنويــة ومناهضــة فكرهــا، كمــا هــو احلــال يف 
.)2("البنية السطحية–البنية العميقة ""البنية"

قــد ســاهَم يف إنتــاج عــدَّة مفــاهيم لــه، ممَّــا جيعــل "البنيــة"ولعــلَّ هــذا االنفتــاح الــذي أضــحى مســة مــن مســات مصــطلح 
)jean Piaget(جـان بياجيـهحتديَد مفهوٍم واحـٍد للبنيـة، متـََّفـٍق عليـه أمـرًا شـبَه مسـتحيل إن مل يكـن كـذلك، ولـذا جنـُد 

ــد للبنيــة ي مفهــوم البنيــة تُغطِّــبــني الفكــرة املثاليــة اإلجيابيــة الــيت أمــر صــعٌب، مرهــون بــالتمييز يقــرُّ بــأنَّ إعطــاَء تعريــف موحَّ
؛ وهــو األمــر الــذي ُيشــري إليــه صــالح فضــل؛ إذ )3(واملقاربــات املتعــدِّدة الــيت أطَّــرت هــذا املفهــوم يف حقــول معرفيــة خمتلفــة

، وهــي تشــكِّل عقبــات حقيقيــة )4(يرصــُد ثــالث خصــائص هلــذا املصــطلح: (تعــدد املعــىن، والتوقــف يف الســياق، واملرونــة)
ل وضع تصور دقيق حول البنية. أمام الباحثني يف سبي

ــز علــى اجلانــب الســللبنيــة ال ومـن هنــا فــالتَّعريف األدقّ  اخلِــاليفِّ، بــأن ينطلــق يف حتديــدها مــن رصــد ليبِّ ينبغــي أن يركِّ
كة املشـرت تكـون املميِّـزات اإلجيابيـةينبغـي أن، بـلالتَّعارضات بني الرُّؤى والطروحات اليت أثريت يف خمتلف احلقـول املعرفيـة

دون اخلوض يف أتون اخلالفيات والفروقات.للبنية هي منطلقاتُهأو السمات العامة
جمموعــــُة َحتــــِويالٍت حتتــــوي علــــى قــــوانَني  «أنبياجيــــه علــــى هــــذا األســــاس حــــاول و 

تتعـدَّى حـدودها أو أن تسـتعني كمجموعة (تقابل خصائص العناصر) تبقى أو تغتين بلعبة التحـويالت نفسـها، دون أن 
.)5(»بعناصر خارجية، وبكلمة موجزة تتألَّف البنيُة من ميزاٍت ثالٍث: اجلملة، والتحويالت، والضَّبط الذَّايتّ 

ــة الــيت حتكمــه ــه اخلاصَّ ــا للبنيــة باعتبارِهــا نســًقا مــن التَّحــوُّالت لــه قوانيُن ، وهــذا النَّســق يتَّســم فبياجيــه يُقــدِّم لنــا تعريًف
؛ أي: اســتقاللية مــن جهــِة أنَّــه ال يتكــوَّن إالَّ مــن عناصــَر داخليــة، ومشوليــة مــن جهــِة خضــوع هــذه العناصــر الــيت لكلِّيــةبا

ريات حوُّالت؛ أي: سلســلة مــن التَّغِـــ
ــمة الثالثــة الباطنــة حتــدث داخــَل النَّ  ســق بفعــل قــوانني البنيــة الدَّاخليــة، وال عالقــة هلــا مبــؤثِّرات خارجيَّــة، وهنــا تتــدخَّل السِّ

نَّ التحـوُّالت تلـك ال تعـدو حـدوَد إ،)لتَّنظيم الذَّايتا(
.)6(ن تُولِّد دائًما عناصَر تنتمي إىل البنية نفسهاالبنية، كما متكِّنها من االستمرارية بأ

تتَّسم البنيـة بطـابع «تعريًفا أقرَب إىل السابق يؤكُِّد فيه على الطَّابع النَّسقيِّ للبنية؛ حيُث يقوُل: شتراوسوجنُد عند 
ـُد شـرتاوس علـى الطـَّابع . )7(»املنظومة، فهي تتألَّف من عناصر يسـتتبُع تغـريُّ أحـدها تغـريُّ العناصـر األخـرى كلِّهـا كمـا يؤكِّ

مفهـوم البنيـة «. أي إنَّ )8(التَّجريدي للبنية باعتبارها نظاًما آليا ال ُشعوريًا، َيكُمن من خلف العالقـات الــُمدرَكة احملسوَسـة

.32م، ص: 1/1989دمشق، ط-ينظر: دراسات لسانية تطبيقية، مازن الوعر، دار طالس-1
َرْوا َدرسها.ه للوقوف على الدَّاللة العلمية الّدقيقة هلذه الكلمة ينبغي أن يكون ذلك يف إطار البنيوية، خاصَّة عند أعالمها الذين طّوروها وأَثْـ غَري أننا نُِقرُّ بأنَّ -2
.7م. ص: 4/1985بريوت، ط–ينظر: البنيوية ، جان بياجيه، تر: عارف منيمنة، وبشري أوبري، منشورات عويدات -3
.122-121نائية يف النقد األديب، صالح فضل، ص:نظرية الب-4
) أنَّ هـذا التعريـف اسـتعمل بشـكل B. Martinويـذكر ب. مـارتن (ومـا بعـدها.30، وينظر: مشكلة البنية، إبـراهيم زكريـا، ص:8، ص: البنوية، جان بياجيه-5

واسع من قبل البنويني، ينظر:
Dictionary of Semiotics, Bronwen Martin & Felizitas Ringham, CASSELL London & New York ,First published

2000. p.126
.31-30، ومشكلة البنية، إبراهيم زكريا، ص:13-9ينظر: البنيوية، جان بياجيه، ص: -6
.328األنثروبولوجيا البنيوية، شرتاوس، ص: -7
.33ينظر: مشكلة البنية، إبراهيم زكريا، ص:-8
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مــن هنــا فاالســتخداُم العلمــي هلــذه و،)1(»ال يســتنُد إىل الواقــع التَّجــرييب، بــل إىل النَّمــاذج املوضــوعية مبقتضــى هــذا الواقــع
الكلمة إمنا هو وصف للنماذج ال للواقع املباشر.

ـــابقني، فهمــا  ــد زكريـــا إبــراهيم علـــى التَّقــارب الكبـــري بــني التَّعـــريفني السَّ ُجيِْمعـــان علــى القـــول بــأنَّ (البنيـــة) هـــي «ويُؤكِّ
«)2(  .

الســـماتِ ُحيـــددثابتـــٍة،داخليـــةٍ عالقـــاتٍ مـــننظـــامٍ «إىل: يشـــريمعانيـــهأوســـعيفالبنيـــةِ مفهـــومَ أنَّ لوســـيانويـــرى 
إىليشـريأخـرىوبكلمـاتٍ عناصره،جمموعِ حاصلِ جمرَّدِ إىلاختزالهميكنالمتكامالً كالً ويشّكلكيان،أليِّ اجلوهرية

.)3(»تطّورِهاوقواننيِ وجوِدهابكيفيةِ يتعّلقفيماالعناصرَ هذهَحيُكمنظامٍ 
Gerald(جيرالد برنسوهي عند  Prince(» شبكة العالقات اليت تتولـَّد مـن العناصـر املختلفـة للكـلِّ، باإلضـافة

.)4(»إىل عالقة كلِّ عنصر بالكلِّ 
جمموعة مـن القـوانني الـيت حتكـم سـلوك النظـام، وإنَّ هـذه «: ) Anthony Wilden(ويلدن أنطوني وعرَّفها 

جمموعــة مــن «وبعضــهم اعتربهــا: .)5(»القــوانني تــتحكَّم يف العناصــر أو املكونــات الــيت ميكــن أن حتــلَّ حمــلَّ بعضــها الــبعض
. وهــذا يرتــدُّ إىل )6(»العالقــات الثابتــة بــني عناصــر متغــايرة ميكــن أن ينشــأ  علــى منواهلــا عــدد ال حصــر لــه مــن النمــاذج

تعريف شرتاوس األنثروبولوجي.
الــذي قدَّمــه يف موســوعته الفلســفية جامًعــا لكــلِّ مــا )André Lalande(أندريــه الالنــدوميكــن اعتبــار تعريــف 

كـلٌّ متكـوٌِّن مـن ظـواهر متضـامَّة«سبَق؛ لكونه يصدق علـى مجيـع البنيـات، حيـُث يقـول:  بـأنَّ البنيـة هـي 
«)7(.

وإذا أمعنَّا النظر يف هذه اجلملة من التَّعاريف جندها ال ختتلف عن تعريف بياجيـه وشـرتاوس إالَّ اختالفـات سـطحية 
ـــمات الـــيت تـــأطرت ضـــمنهارفيـــة نتجـــت عـــن تعـــدُّد واخـــتالف اخللفيـــات املع ـــد علـــى السِّ هـــذه التَّعـــاريف، وإالَّ فكلُّهـــا تؤكِّ

الكلِّية).
 َ ــــمات لَتبــــنيَّ أنــــه ميكــــن ردُّهــــا إىل أمــــَريِن: األوَّل: اســــتقاللية البنيــــة عــــن أيَّــــة كمــــا أنَّنــــا إذا أمعنَّــــا النظــــر يف هــــذه السِّ

ــا اســتقاللية البنيــة فــأمٌر شــه ــا كبــريًا حــىتَّ بــني البنــد ُخلْ أمَّ ، )8(ويِّني أنفســهمًف
والــذي يظهــر أنـَّـه لــيس اســتقالًال مطلًقــا؛ ألنـَّـه مهمــا كانــت درجــة االنغــالق الــيت تفرضــها طبيعــة العالقــات بــني عناصــر 

.327األنثروبولوجيا البنيوية، شرتاوس، ص:-1
.33مشكلة البنية، إبراهيم زكريا، ص:-2
.  542صم،1/2007طعمان،-جمالويداراملناصرة،الدينعز،)األدبأدبيةيفمونتاجيةقراءة(الشعرياتعلم-3
.224م. ص: 1/2003القاهرة، ط–لس األعلى للثقافة -4
.104م. ص: 3/2003مصر، ط-لوجنمان-عريب)، حممد عناين، الشركة املصرية العاملية للنشر-احلديثة (دراسة ومعجم إجنليزياملصطلحات األدبية-5
.2م. ص: 1989القاهرة، دط/-فالبنيوية بني العلم والفلسفة عند ميشيل فوكو، عبد الوهاب جعفر، دار املعار -6
، وينظــر: مشــكلة البنيــة، 3/1341م. 2/2001بــاريس، ط-بــريوت-موســوعة الالنــد الفلســفية، أندريــه الالنــد، تــر: خليــل أمحــد خليــل، منشــورات عويــدات-7

.121ونظرية البنائية، صالح فضل، ص: .98إبراهيم زكريا، ص: 
.241م. ص: 2005القاهرة، دط/-ينظر: التفكري اللغوي بني القدمي واجلديد، كمال بشر، دار غريب-8
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إىل تلـك البنيـات الـيت النَّسق (البنيـة)، فـإنَّ البنيـة ال تفتـأ تتـأثَّر مبـا جاورهـا مـن بنيـاٍت أخـرى، ويتعـزَُّز هـذا الـرَّأُي إذا نظرنـا
هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإنَّ ، مثلـة يف اللغـة والتـاريخ تشـهُد بـذلكواألاختفت جرَّاء تصادمها مع بنيـات أخـرى

حـــوال، ذلـــك أنَّ هـــذه إلســـالميِّ التوحيـــديِّ حبـــال مـــن األالقــول باالســـتقالل الكلـــيِّ للبنيـــة ال جنـــُد هلـــا مـــدخًال يف الفكـــر ا
ضمن إيديولوجية اإلحلاد.الفكرة قد تأطَّرت

وحموريتهـا يف مفهـوم البنيـة، مقولـة "العالقـة" التعريفـات السـابقة قـد أملـح إىل مـن وإذا جتاوزنا مسـات البنيـة جنـُد بعًضـا 
املقولة األساسية يف املنظور البنيوي ليست هي مقولة الكينونة؛ بل مقولـة العالقـة, واألطروحـة املركزيـة للبنيويـة «ذلك أنَّ: 

توكيــد أســبقية العالقــة علــى الكنيويــة, وأولويــة الكــل علــى األجــزاء, فالعنصــر المعــىن لــه وال ِقــوام إال بعقــدة العالقــات هــي
.)1(»املكّونة له

وهذا يعين االبتعاد عن املفاضلة التقليدية بني اجلـزء والكـل، أو النظـر إىل أحـدمها مبعـزل عـن اآلخـر، ألنَّ األهـم مـن 
ج عــن هــذه تتســود بــني األجــزاء وحتــدد النظــام الــذي تتبعــه األجــزاء يف ترابطهــا والقــوانني الــيت تنــذلــك هــو "العالقــة" الــيت

العالقة وتسهم يف بنيتها يف الوقت نفسه، فكلُّ بنية هي ال حمالة جمموعة عالقات تتبع نظاًما معيـًَّنا خمصوًصا.
ـــه إىل التَّ تصـــوٌُّر عقلـــي أقـــرب إىلأنَّ البنيـــة: لـــص إىلوممَّـــا ســـبق مجيًعـــا خن فالبنيـــة مـــا نعقلـــه مـــن ، حديـــدالتَّجريـــد من

اكتنـاه فهـي ُتسـاعُدنا علـىقانون ُكلِّيٌّ يفسِّر تكوين األشياء ومعقوليتها؛ وبالتايل فهي 
ي رُكِّبـت هـذه الـذقيـاساألشياء والظواهر؛ إذ البحُث عن بنية الشيء هو البحـث عـن العناصـر الـيت يرتكَّـُب منهـا وعـن امل

العناصر على أساسه، وعن العالقة اليت تربط بينها.

112 
م مصـــطلح "الرتكيـــب"  قـــدِّ احلديثـــة يف إطـــار حتـــديث أطرهـــا املعرفيـــة أن تُ العربيـــةحاولـــت بعـــض الدراســـات اللســـانية

تأصُّـل "اجلملـة" يف األدبيـات أنَّ باملسـتوى الرتكيـيب، غـريباشـرةما لـه مـن عالقـة َمـكبديل ملصطلحي "اجلملـة والكـالم"، لِ 
ى يف قوته املصطلحية إىل مستواها.رقَ ال يَ مرادفٍ جديد جمردَ اللسانية التقليدية قد جعل من كلِّ بديلٍ 

إال على الضـفاف واهلـوامش، رغـم العريبمن هنا جند أن مصطلح "الرتكيب" مل يتبوأ مكانا ضمن اخلطاب اللساين
واحلظـوة للجملـة مصـطلحا طوةالسـ، ال تـزالُ اجلهود اليت بُذلت يف سبيل متكينه لذلك، ففي الدرس العـريب احلـديث مـثًال 

ر حمــــدودة قــــد ال تتجــــاوز اخلطــــاب التحليلــــي، وحــــىت إن طُــــالتوصــــيفية يف أُ ت
إىل مستوى االصطالح الفعلي.--ىيرقه انَّ فإض بديال للجملة، استعمله البع

علــى األقــلِّ -مــل مفهــوٍم مركــزيٍّ يف التَّحليــل اللِّســاينِّ كيك مــن عــدم فاعليــة هــذا املصــطلح حلولعــلَّ مــا زاد يف التشــ
" الــذي تـُــرجم إىل Structureمــُل مفـــاهيم أخــرى، كمصــطلح "هــو اصــطناُع الــبعِض لـــه مقــابًال ملصــطلحات حت-

بتبــاين كبــري يف اســتعماالته، وتعــدٍُّد يف مفاهيمــه، ، وهلــذا فــإنَّ املتتبِّــع ملصــطلح "الرتَّكيــب" ليصــطدمُ )2(""الرتَّكيــب والرتَّكيبيــة
ــأو يف الســياقات الــيت يــرد فيهــا، إْن قــدميًا واخــتالفٍ  ه مل يـَْنضــبط بعــُد مصــطلًحا ُمؤسَّســا يف دُّ ذلــك إىل كونــرَ حــديثًا، وَم

. وينظر: 15م، ص: 3/1985بريوت، ط-، روجيه غارودي، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة-فلسفة موت اإلنسان-البنيوية -1
A Dictionary of Linguistics and Phonetics, David Crystal, Blackwell Publishing, 6th Edition 2008. PP.457-458.

احلديثـة، املصـطلحات األدبيـةوينظـر: .52، ص: م1998-هــ8/1419طالقـاهرة،-عـامل الكتـب،أمحد خمتار عمـرماريو باي، تر: ينظر: أسس علم اللغة،-2
.104حممد عناين، ص: 
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، -رصـًدا وحتلـيًال -علينا وقفًة تأصـيليًة سـريعًة  مـع هـذا املصـطلح تَّمَ احلديث، وهذا ما حَ العريبِّ أدبيات اخلطاب اللِّساينِّ 
انطالقًا من مدَّخرات الرتاث إىل منجزات الدَّرس احلديث.

1121 
الـرَّاء والكـاف والبـاء أصـٌل واحـٌد مطـَّرٌِد «) وهو ِفْعـل مضـعٌَّف مـن الثالثـي (رَكِـَب)، وجـذرُه ركَّبَ (: مصدرُ التَّركيب

َقــاٌس، وهــو علــوُّ شــيٍء شــيًئا ــَب وتراَكــبَ «، تقــوُل: )1(»ُمنـْ ــَب الشــيَء: وضــَع بعضــه علــى بعــض، وقــد تركَّ فهــو «، )2(»ركَّ
.)4(»كلُّ شيء أثبتَّه يف شيء فقد ركَّبته«، ويف اجلمهرة: )3(»ملنَبتُ : األصُل وا-أيًضا-ُمركٌَّب وركيٌب، واملركَُّب 

حــول اجلمــع والضَّــمِّ بطريقــة تراكميَّــة ال تســتلزم بالضــرورة نوعــا مــن تــدور"الرتكيــب"الكلمــة نالحــظ أنَّ معــاين هــذه 
الدِّراسة اللُّغوية، فأصـبح تركيـُب الشــيء يف االنتظام أو التنظيم، إالَّ أنَّ هذه الدَّاللة قد تطوَّرت نوًعا ما بعد دخوهلا جمال

، فتطـوَّرت الداللـة مـن جمـرَّد اجلمـع )5(»ضمُّ أجزائه املتفرِّقة وربط بعضها ببعض للحصول على وحدة متكاملـة«غريه هو: 
-يف االسـتعمال اللغـوي العـام-إىل الضَّمِّ والرَّبط احملكم الذي يسعى إىل وحدة متكاملة، بل وجنُد أنَّ داللة هـذه الكلمـة 

ركَّـَب اجلملـة : ألـََّف «
كـم جمرد اجلمع والرتكيم إىل الضـم والـرَّبط احملمن"الرتكيب"، وهذا التَّطور امللحوظ يف داللة هذه الكلمة )6(»بني أجزائها

راجع إىل دخول هذه الكلمة إىل الدَّرس اللغوي كما أسلفنا القول، فمنه اكتسبت هذه الداللة اجلديدة. 
إذا )7(التَّركيبيَّــةوأمَّــا كلمــة: (

؛ )8(»مييـُل إىل الرتكيبيـة يف أسـلوبه«كـأن تقـول: اصَّـة بالرتكيـب واملنسـوبة إليـه،  دلَّت على جممـوع الصِّـفات واخلصـائص اخل
واليت هي يف جمملها ضدُّ البساطة. فهـو يعتمـد »-مصدر-الرتكيب «أي يتَّسم أسلوبه بصفات وخصائص منسوبة إىل 

ة...وحنو ذلك.إىل التشبيهات املركبة واالستعارات البعيدعلى الرتاكيب الطويلة املعقدة، ويلجأ 
، إذا مل"الرتَّكيب"كما ميكُن أن ترَِد جمرَّد اسٍم مؤنَّث منسوٍب إىل: 

، فرتكييبٌّ وتركيبيٌَّة صـفتان ملـا قبلهمـا، "مستًوى تركييبٌّ، وبنيٌة تركيبيٌّة، وطريقة تركيبية"أخرى بالرتَّكيب فحسب، كما نقول: 
ومهــا امســان منســوبان إىل الرتَّكيــب، وواضــح أنَّ معــىن الرتكيــب هنــا يتحــدد مــن طبيعــة املوصــوف، واحليِّــز املعــريف الــذي يــرد 

كيبيـة، أي فيه، فعندما نقول: املستوى الرتكييب، فهو يستلزم بالضرورة مستوى أقـل منـه هـو اإلفـرادي... وكـذلك البنيـة الرت 

.2/432(ركب)معجم مقاييس اللغة، أمحد فارس، مادة: -1
. 7/15م. مـادة: (ركـب)، 2000-هــ1/1421بـريوت، ط-العلميـةالكتـبهنـداوي، داراحلميـدعبـد، تـح:األندلسـيسـيدهاحملكم واحمليط األعظم، بن-2

.1/432، مادة: (ركب)هـ3/1414بريوت، ط-صادردارمنظور،لسان العرب، ابن
.1/139مادة: (ركب)اجلوهري، العربية)،وصحاحاللغة(تاجالصحاح-3
.1/326م ، مادة: (ركب)1987، 1بريوت، ط–للمالينيالعلمبعلبكي، دارمنريرمزي: تحدريد،بناحلسنبنحممدبكرمجهرة اللغة، أبو-4
. وينظـر: املعجـم 2/932م ، 2008-هــ1،1429الكتـب، طعـاملعمـل)،فريـقمبسـاعدة(عمـراحلميـدعبـدخمتـاراملعاصـرة، أمحـدالعربيـةاللغـةمعجم-5

.1/368م، 2004-هـ1425، 4الوسيط، جممع اللغة العربية مبصر، مكتبة الشروق الدولية، ط
.2/932عمر، خمتاراملعاصرة، أمحدالعربيةاللغةمعجم-6
للمعـىناللفـظمتحـضالفعـل،تـاء: تسـمىمربوطـة،تأنيثتاءبعدهامشددةياءآخرهيفزيدغريه،أواسممشتق،أوجامدلفظكلهو«املصدر الصناعي:-7
والوحشية،والتقدمية،والوطنية،واإلنسانية،احلرية،: مثلوالتاء؛الياءحلقتهالذياللفظبذلكاخلاصةواألحوالواخلصائصالصفاتجمموعة: هومعىنعلىليدلاملصدري؛
، وينظــر: النحــو 3/49م. 2001-هـــ1/1422بــريوت، ط-الرســالةالنجــار، مؤسســةالعزيــزعبــداملســالك، حممــدأوضــحإىلالســالك، ضــياء...»والفروســية،والكيفيــة،

.3/186/دت، 15القاهرة، ط-الوايف، عباس حسن، دار املعارف
.2/932.  معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عمر-8
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طريقــة تقابــلُ "طريقــٌة تركيبيــة"و،هكــذا...، و أســلوبيةمعجميــة، وبنيــةاجلانــب الرتكيــيب منهــا، فهنــاك بنيــة دالليــة ، وبنيــة
يفهم من سياق احلديث. كلُّه وهذا  أو حتليليَّة،تفكيكية

1122 
بعـَد مسـتَوَيْي وى الثالـث مـن مسـتويات الـدَّرس اللسـاين احلـديثتأيت يف املسـت"التركيب"بدايًة نشري إىل أنَّ دراسة 

ــكاكيُّ (واملفــرداتالصــوت  اث العــريب ميــداُن علــم الّنحــو وموضــوُعه، يقــول السَّ علــمأنَّ اعلــم«هـــ): 626، وهــي يف الــرتُّ
اســتقراءمــنمســتنبطةمبقــاييسَ مطلًقــا،املعــىنأصــللتأديــةالكلــمبــنيفيمــاالتَّركيــبكيفيــةمعرفــةَ تنحــوَ أنهــو:النحــو
.)1(»الكيفيةتلكحيثمنالتركيبيفاخلطأعنلُيحتَـَرزعليها؛مبنيةوقواننيَ العرب،كالم

ُتشكِّل ُمرتكزًا أساًسا يف الدِّراسة النحوية، بل وهدفًا يف نفـس الوقـت، وهـذا أمـٌر "التركيب"ومن هنا جند أنَّ كلمة 
ــًة يف أبــواب شــرح الكــالم ومــا يتــألَّف منــه، وَرغــم هــذه األمهيَّــة واملكانــة الــيت  نــصَّ عليــه النحــاة واســتقرَّ يف أعمــاهلم خاصَّ

ضـباَيب املفهـوم، هامشـَي الـذِّكر مل تتأسَّـس حـدوده صـطلحَ املدا، جنالرتكيب يف الدَّرس الرتاثي والوعي بقيمتهفكرةاتبوَّأ
ومل تتضــح معاملــه، فــال نكــاُد نظفــر بتحديــدات جــادَّة هلــذا املصــطلح، اللَّهــم إال عنــد متــأخري النَّحــاة؛ حيــُث بــدأ يــربز يف 

ار نسيبٍّ ملفهومه.
وامتزاجهـا يف كتـب النَّحـو مـع مصـطلحات مركزيـَّة أخـرى كانـت هلـا "الرتكيـب"مـة وتفسُري ذلك يعوُد إىل تداُخل كل

صــيغ، تراوحــت بــني الفعليــة واالمسيــة والوصــفية النَّحــويِّ بِعــدَّة دبيــاتاالســتعمال، فهــذه الكلمــة (الرتكيــب) وردت يف األ

-: (تـَرَكََّب فعل-
، وهــو يـدلُّ علــى احلــدث ومصـدر الفعــل؛ أي: معنـاه والــذي هـو  عمليــة الضــمِّ،)2((تفعيـل)"تركيــب": مصـدر-

املفعــول (الـــُمرَكَّب)؛، وقــد يُقَصــد بــه اســم )3(
.)4(أي الشيء الذي رُكِّب

»ُمرَكَّب«: اسم مفعول-
يرُد وصًفا كذلك.

روضمـناالنشراحنشر، وينظر: فيض75م، ص: 1987-هـ2/1407لبنان، ط–بريوتالعلمية،الكتبزرزور، دارمفتاح العلوم، السكاكي، تح: نعيم-1
.1/234.م2002-هـ2/1423طديب،-الرتاثإحياءواإلسالميةللدراساتالبحوثدارفجال،يوسفتح: حممودالفاسي،الطيِّببنحممداالقرتاح،طي

(تـَْفعيـل)،علـىفمصـدرهمهموزهـا،غـريَ الـالم،صـحيحَ -مفتوحـةً العـنيبتشـديد(فـَعَّـَل)وزنعلـىكـاناللغـوي، مـامن الرباعي: ركَّب، كما ذكرنا يف التعريـف -2
.تَعليماً)وَعلَّمتَعظيما،(َعظَّمحنو

،1طبـريوت،-حـزمابـنداراحلـازمي،مسـلمبـنأسـامة: ، (تـح16هــ) يف: شـرحه علـى  اآلجروميـة، ص: 1037كما صرَّح بـذلك املـال عصـام اإلسـفراييين (-3
.م)2003-هـ1424

الْــَخْلقُ لَـهُ َأَال ﴿اىل: ونظريُه يف اخلطاب النحـوي: مصـطلح (اللفـظ) فهـو مبعـىن امللفـوظ، مصـدر  أُرِيـَد بـه اسـم املفعـول، وهـو كثـري يف كـالم العـرب، ومنـه قولـه تعـ-4
بــريوت، دمشــق،-الطيــبالكلــموداركثــري،ابــنالشــوكاين، دارعلــيبــنالقــدير، حممــد، فــتح»املخلــوق: اخللــقُ «هـــ): 1250، قــال الشــوكاين (]54: األعــراف﴾[َواْألَْمــرُ 

.2/241، هـ1/1414ط
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ـياقات الـيت تـرُد فيهـا، ومبَْسـٍح سـريع لال سـتعمال وهذا التَّعدُّد يف الصِّيغ والدَّالالت يعكـس تعـدُّد االسـتعماالت والسِّ
ورَد استعماهلا يف مستويني اثنني، إفراديٍّ وتركييبٍّ.قد"املركَّب-الرتكيب"جنُد أنَّ كلمَة الرتاثيالنَّحوي
احلديث عن األدوات النَّحوية، واألمساء، وحىتَّ األفعال.وهو يأيت يف سياقمستوى المفردات:- أ

، كــان مــا زاد منهــا )1(ـفــاألدوات: (وهــي حــُروف املعــاين) لــ
ـــراجعـــنعلــى ذلـــك خارًجـــا  يف هــــ) 316(األصـــل، ومـــن هنـــا جـــاء القـــوُل بالرتَّكيـــب يف بعضـــها، مـــن ذلـــك قـــوُل ابـــن السَّ

يفَكانَـتفـََلمَّـا«هــ) يف حـروف العطـف: 381ابـن الـورَّاق (قـول ، و )2(»ولَـوإنْ معـىنمـن:مركبـةوهـي"َلوال"«"لوال": 
بعـدواملركَّـبوالـواو مفـردة فصـارت كالبسـيط، كاملركبـة،ىنالــمعيفتصـار طـفالعحكمعلىمعىنهذه احلروف زيادة 

َكانَـتَمـاحكـمَعـنُخيرجَهـاالْــُحُروفتركيـب«، ويف موضع آخر يقـول: )3(»أصال) اوُ الو (تصار افلهذ،املفرِد البسيط
.)4(»التـَّرِْكيبقبلَعَلْيهِ 

هـذه«هــ): 316وأما وروده يف األمساء فهو الكثـري الغالـب، ومـىت أُطلـق عنـدهم فهـو املـراد، ومنـه قـول ابـن السـراج(
. )5(»مفـردإىلمفـردٍ ضـمُّ هـوإمنـاالرتكيبَ ألنَّ األصل؛هوكانإذاملفردبذكرفنبدأ, ومركَّبمفردٍ : ضربنيعلىاألمساء

»املركب-الرتكيب«ونالحُظ من استعمال ابن السَّراج لكلمة 
األمســاء، وهلــذا يعــرِّف ابــن جــينِّ لــى تركيــببــني مفــردين، مهمــا كــان هــذا املفــرد، وإن كــان اإلطــالق كمــا أســلفنا ينطلــق ع

األولفـتح،اإلضـافةجهـةغـريعلىاآلخرإىلاَأحدمهُضمَّ اْمسَْنيِ التـَّرِْكيب: كل«الرتَّكيَب بقوله: -يف لُـمِعه-هـ) 392(
.)6(»...والرتكيبللتعريفةً معرفالثَّاينرفينصوملاهلاء،بالثَّاِين لشبهمنهما

واملصـــدر،الزََّمــانوهــوشــيئني،علـــىيــدللالفعــ«هـــ):  381وأمــا وروده يف األفعــال فكمــا يف علــل ابـــن الــورَّاق (
يـدلُّ الــمصدر«هــ): 616، ومثلـه يف اللُّبـاب للعكـربي ()7(»ركـبمبنزلـة املالفعـلفصـارفقـط،نَفسـهعلىيدلواملصدر

معنيـــنيعلـــىيـــدلُّ اومـــكـــاملفرد،دواحـــمعـــًىن علـــىيـــدلُّ اومـــان،والزمـــدثاحلـــعلـــىيـــدللوالفعـــطفقـــدثالــــحعلـــى
، ومل يُقصد به الرتكيب على احلقيقة كمـا مـرَّ يف حظ أنه استعمل يف سياٍق تعليليٍّ ، ونال)8(»املركَّبقبلواملفردكاملركَّب،

ـــب)، و -األمســـاء واألدوات، ولـــذلك اســـتعملوه علـــى ســـبيل التشـــبيه: (مبنزلـــة الرتكيـــب  نـــا مـــن هـــذا هـــو كاملركَّ الـــذي يهمُّ
ــــًال اســــتعمالُه  يف -بأنواعهــــا الثالثــــةعلــــى مســــتوى املفــــردات-مالحظــــُة كــــون مصــــطلِح: الرتكيــــِب واملركــــب، كــــان متأصِّ

)، وهـي مقابلـة سـتبقى راسـخة يف األدبيات النَّحوية منذ القرون األوىل، وقد قابل عندهم بشكٍل عامٍّ املفـرَد (مفرد/مركـب
إىل يومنا هذا.الدَّرس النَّحويِّ 

احلميـد،عبـدالـدينحمـيحممـدعقيـل،ابـنشـرحبتحقيـقاجلليـلمنحـةكتـابومعـهعقيـل،بـناهللاعبدالدينمالك،ابنألفيةعلىعقيلابنينظر: شرح-1
).2(احلاشية:1/29.م2005-هـ1426/طدالقاهرة،-الرتاثدارمكتبة

.211/ 2. م1996-م3/1417طبريوت،-الرسالةمؤسسةالفتلي،احلسنيتح: عبدالسراج،بنحممدبكرأبو،النحويفاألصول-2
.377م، ص:1999-هـ1/1420الرياض، ط–الرشدمكتبةالدرويش،حممدجاسمحممودالوراق، تح:ابناحلسنالنحو، أبوعلل-3
.193املصدر السابق، ص:-4
.3/69، 2/139، 2/7. وينظر: 111/ 2ابن السراج، النحو،يفاألصول-5
.160دت، ص:  /الكويت، دط–الثقافيةالكتبفارس، دارفائزجين، تح:بنعثمانالفتحالعربية، أبويفاللمع-6
.359الوراق، ص: ابناحلسنالنحو، أبوعلل-7
.260/ 1م، 1995هـ1/1416دمشق، ط–الفكرالنبهان، داراإللهالعكربي، تح: عبدالبقاءواإلعراب، أبوالبناءعلليفاللباب-8
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مستوى المركَّبات:-ب
وأمَّا يف مستوى املرَّكبات فيأيت مصطلح (الرتكيب) يف سياقني اثنني:

رُد يف هـذا السِّـياق إال يـرُد أحيانًا كأداٍة توصيفيَّة للهيئة الرتكيبية اخلاصَّة اليت يتمُّ حتليلها، وال يو: فهيف التَّحليل-1
هـ): يف قول الشاعر:6ل احلسن الَقْيِسيِّ (قوذلك كقو (التركيب)،بصيغة املصدر 
نــــــــــــــاراباللَّيــــــــــــــلِ توقَّــــــــــــــدُ ونــــــــــــــارٍ امــــــــرأً حتســــــــبنيَ مــــــــرئٍ اأكــــــــلَّ «

، فهـو يقصـُد )1(»ُتظهـرحـىتجيـزملنـاراً،بالليـلتُوقـدونـارٍ امـرٍئ،كـلامـرأً أحتسـبني: التركيبكان... ولو
) هلذا الرتكيب خبصوصه.بكلِّ ليفية (التأاهليئةَ بالرتَّكيب 

، كقالـب أو منـوذج كلِّـي يُنَسـج علـى منوالـه عـدد غـري حمصـور مـن الـنَّمط الرتَّكيـيبِّ كلمـة الرتَّكيـب إىل وأحيانًا يُقصـُد ب
بصــرف النَّظــر عــن للدَّاللــة علــى منــٍط تــركييبِّ ككــلٍّ (التركيــب)أفــراد الرتاكيــب، وهــي هنــا أيًضــا ال تــرُد إال بصــيغة املصــدر 

الفسـاد واخلطـأ، وُحيكـم عليـه و الشـذوذ، وبالصِّـحة و بـاالطِّراد واالنقيـاس الرتَّكيـب حينهـاأفراده يف الواقع اللغوي، فُيوصـف
يفاخلــالفإمنــا«، و: )2(»أصــالمينعــون هــذا الرتكيــبفالبصـــريون« اخلبالعربيــة أو الُعجمــة ...

مــــوردعلــــىفيــــهيـُْقَتصــــربــــلهــــذا الرتكيــــبعلــــىيـَُقــــاسَال «، و)3(»..،حلــــنوإنَّــــهبفســــادهواقــــالفقــــوميــــب،الرتَّكةصــــح
االستعماالت، إىل غري ذلك من )4(»السماع

صـحيًحا، لكـنهم مل ونالحظ هنا أنَّ هـذا االسـتعمال قـد يُطـابق مفهـوم الكـالم أو اجلملـة، إذا كـان الـنمط الرتكيـيب 

يف الكالم.
الـة، أو مـا يُعـربَّ عنـه بعمليـة ائـتالف أجـزاء الكـالم؛ أي -2 يف شرح عمليـة تكـوين وتشـكيل الوحـدات اللِّسـانية الدَّ

هـــ) كمــا يف 316مصــطلح الرتكيــبطــريف اإلســناد، وأوَّل مــن وجــدناه اصــطنع الضــّم بــني
اجلملــة الــيت هــي مركبــة مــن فعــل وفاعــل واجلمــل املفيــدة علــى ضــربني: إمــا فعــل وفاعــل وإمــا مبتــدأ وخــرب, أمــا «األصــول: 

مـن ابتـداء وخـرب فقولـك: زيـد أمـا اجلملـة الـيت هـي مركبـةفنحو قولك: زيد ضربته, وعمرو لقيـت أخـاه, وبكـر قـام أبـوه, و 
ابط بـــني ُجـــزأي اجلملـــة تركيًبـــا)5(»أبـــوه منطلـــق ومثلـــه أبـــو ســـعيد ، ، فهـــو هنـــا يصـــُف اجلملـــة بالرتَّكيـــب؛ أي: إنَّـــه يعـــدُّ الـــرتَّ

فيقـرتن مثَّ تُركَّـبُ ، الكالم يوضُع كلُّ كلمة منه تـدلُّ علـى معـًىن مـا«هـ) يف (شرح الكتاب)، حيث يقول: 368السريايف (
، فالسـريايف )6(»

،هدالئلـيفبعـدُ فيمـااجلرجـاينمعاملهـارسَّـخالـيتالرُّؤيـةوهـي، الكلمـات
.الرتكيبمصطلحعلىالتعليقمصطلحفيهاطغىولكن

.1/424م،1987-هـ1/1408طبريوت،-اإلسالميالغربدارالدعجاين،محودبنحممد: تحالقيسي،اهللاعبدبناحلسناإليضاح،شواهدإيضاح-1
.1/279دت، /مصر، دط-التوفيقيةهنداوي، املكتبةاحلميدعبدالسيوطي، تح:الديناجلوامع، جاللمجعشرحيفاهلوامعمهع-2
.2/262املصدر السابق، -3
بــريوت، ط -مـازن املبــارك وحممــد علـي محــداهللا، دار الفكــربــن هشـام األنصــاري، تــح:امغـين اللبيــب عــن كتـب األعاريــب، :، وينظــر2/296املصـدر الســابق، -4

.708، 545، 266، 14ص: .م6/1985
.64/ 1األصول يف النحو، -5
.1/175م. 2008-هـ1/1429بريوت، ط–شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف، تح: أمحد حسن مهديل، وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية -6
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التَّامَّـة دالـَّةالسـانيَّة اللوحدة الكمصطلح يدلُّ على "التركيب"وكان هذا من اإلرهاصات األوىل اليت مهَّدت لظهور 
أيب علــيٍّ عنـَد كتـب النحــو، كمـا بقــي اسـتعماله حمتشـًما ال يــرُد إالَّ ملاًمـا يف-مبفهومـه هـذا-، بيـَد أنَّ املصــطلح 

بـدال«: قولـههــ) يف392ابـن جـينِّ (عنـد تلميـذهو ،  )1(...»اجلملُة املركَّبـة مـن االمسـني «قوله: يف هـ)، 377الفارسي (
ا جيء بالفاء يف جواب الشـرط توصُّـال إىل«وقوله،)2(»مركبة...مجلةيكونماأقلوهو..., اجلملةتركيبمنفيه وإمنَّ

والكـــالم علـــى ضـــربني: مفيـــد وغـــري «: قولـــهيف ه)400(، وكـــذا الصـــيمريُّ )3(»مـــن املبتـــدأ واخلـــرباملركبـــةبِاْلــــُجْمَلةِ 
ــبمفيــد، فاملفيــُد مــا مــن امســني حنــو زيــد أخــوك، ومــن فعــل واســم حنــو: قــام زيــد، ومــن حــرف وامســني حنــو: إن زيــًدا يرتكَّ

صــديقك، ومــن حــرف واســم وفعــل حنــو: ليــت زيــًدا يقــوم، ومــن فعــل وامســني حنــو: كــان زيــد أخــاك، ومــا أشــبه هــذا مــن 
انطلــق، هــل، ومــا أشــبه هــذا مــن مــن غــري مــا ذكرنــا حنــو: ذهــب، خــرج، و يرتكَّــب، وأمــا غــري املفيــد: فمــا الرتكيبــات املفيــدة

، ونالحــُظ أنــه قــد فــرَّق بــني نــوعني مــن الرتكيبــات (املركَّبــات)، ممــا يشــري إىل أنَّ الرتكيــب عنــده )4(»الرتكيبــات الــيت ال تفيــد
وحدة لسانية قد تكون دالة وقد ال تكون كـذلك، وسـنرى أنَّ هـذا املفهـوم هـو الـذي سـيتعمَّق ويسـود يف الفكـر النَّحـوي 

ده. من بع
مبعنــاه الــذي يُــرادُف الكــالم عنــد النحــاة، أوَّل مــن قــارَب اســتعمال هــذا املصــطلحهــوهـــ)538الزخمشــري (ولعــلَّ 

، وقولنــا: أول، ال )5(»األخــرىإىلإحــدامهاأســندتكلمتــنيمــناملركــبهــو:الكــالم«حــَني عــرَّف هــذا األخــري بقولــه: 
لُ هــوم، بـل أوَّ 

إىل انتشـــار هـــذا املفهـــوم بـــني النحـــاة -فيمـــا يبـــدو-فـــُوروُد املصـــطلح عنـــده مســـتقرَّ الّداللـــة نوًعـــا مـــا ُيشـــُري الكـــالم، وإالَّ 
هــ)؛ 568علماء معاصرين للزخمشري يستعملون الرتكيب بشـكل أوضـح مـن هـذا، كـاملوفق اخلـوارزمي (جندُ آنذاك؛ وهلذا 

والكالم ما «يقول: الذي
فعـل واسـم، حنـو: (ضـرب زيـد، وبُعِـث حممـد)، وُيسـمَّى أحدمها حديٌث عن اآلخر، حنـو: (زيـد قـائم، واهللا إهلنـا)، أو مـن

عمليـة التـأليف =هـذا الـنص: تركَّـَب (فعـل، فقـد ورد يف )6(»كالًمـا ...ا ذلـك ممـا ميكـُن تركيبُـه ال ُيسـمَّىداجلملة، وما عـ
عمليــة التــأليف والــربط )=الوحــدة الــيت أُلِّفــت)، وتركيــب: (املصــدر=والــربط)، واملركَّــب: (اســم مفعــول

): ه581أيب إســــحاق ابــــن ملكــــون (األســــتاذ 
يف وصـف لــه الكـالُم: اسـم ملـا اسـتقلَّ بالتــأليف مـن مفـرد الكلـم ومركَّبهـا وأفــاد معـىن مـن املعـاين الـيت ألفــت الَكلِـُم هلـا، و «

مـا رُكِّـب مـن األلفـاظ تركيـَب اكتفـاء واسـتغناء للدَّاللـة علـى معـىن أو أكثـر مـن املعـاين الـيت يـدور : اسـمآخر فيه: والكـالم
.)7(»عليها الكالم العريب

عمـان، -يف النحـو العـريب، أبـو علـي الفارسـي، تـح: علـي جـابر املنصـوري، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، الـدار العلميـة الدوليـة للنشـر والتوزيـعاملسـائل العسـكريات-1
.63م. ص:2002/دط

.1/30.م1957-هـ1376/طدالعلمية،املكتبةاملصرية،الكتبدارالنجار،عليحممد: تحجين،بنعثمانالفتحأبواخلصائص،-2
.135جين، ص:  بناالعربية، يفاللمع-3
.1/75م، 1982-هـ1/1402طدمشق،-الفكردارالدين،عليمصطفىأمحدفتحي: تحالصيمري،إسحاقابناهللاعبدحممدأبووالتذكرة،التبصرة-4
.23ص: .م1/1993طبريوت،-اهلاللمكتبةملحم،بوعلي. د: تحالزخمشري،اهللاجارالقاسمأبواإلعراب،صنعةيفاملفصل-5
كلية-القرىأمجامعةالطناحي،حممدحممود: إشراف،)ماجستريرسالة(عيشأبورشادفوزية: تحاخلوارزمي،أمحدبناملوفقاإلعراب،علميفالنحوكفاية-6

.2:صم،1983هـ1403املكرمة،مكة-العربيةاللغة
1/198م. 1993-هـ1/1413الرياض، ط-الكبري، أبو علي الشلوبني، تح: تركي بن سهو العتييب، مكتبة الرشدشرح املقدمة اجلزولية -7
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صــطلحلكــن يف أعطــاف التَّحليــل والشَّــرح، ولــيس كماســتعمال النحــاة،إىل هنــا يتبــدَّى لنــا أنَّ "الرتَّكيــب" حاضــرٌ 
الرتَّكيبية اليت ميتلكها، إالَّ أنَّه مل يستِو بعُد قائًما.رئيس، رغم الشحنات الدَّاللية 

ـــبالكـــالُم هـــو اللفـــظ «: الكـــالَم بقولـــههــــ) 607اجلـــزويل(وقـــد عـــرَّف ، وتابعـــه: ابـــن معـــط)1(»املفيـــُد بالوضـــعاملركَّ
متــــــه723هوابــــــن آجــــــرُّوم (، )3(هـــــــ) يف املقــــــرب669وابــــــن عصــــــفور(، )2(الفصــــــول اخلمســــــونهـــــــ) يف628( ) يف مقدِّ

، وغريهم ..)5(هـ)يف أسرار النحو940وابن كمال باشا (، )4(اآلجرومية
هــ)؛ 643وقد تطوَّر هذا املصطلح وُرِعي يف شروح هذه املتون وحواشيها، يف مقدِّمتهم شرح املفصل البن يعـيش (

كلمـة مـع  اإلسـناد: أن تُركِّـبالرتكيب على ضربني: تركيُب إفراد وتركيب إسناد ...، وتركيب وذلك أنَّ «حيث جاء فيه: 
قـد أصـبح مرتكـزًا أساًسـا يف حتديـد الوحـدة اللسـانية الرتكيـب، ومن هنا نلحـظ أنَّ )6(»كلمة تنسب إحدامها إىل األخرى

الة (الكالم)، وأصبح يُطابقها يف املفهوم يف شكل من أشكاله الدَّ

، بــل وأصـــبح )7(»ُمركَُّب: عبــارة عــن ضـــمِّ كلمــة إىل كلمــة فــأكثرـوالــ«هـــ): 680تلميًحــا، ففــي شــرح اجلزوليــة لألُبَّـــذي (
لِــَم «قولـه: بعلـى ابـن مالـكهــ)790الشـاطيب (اعـرتضيف تعريـف الكـالم، كمـا َد الرتكيـبيْ مل يذكر قَـ نْ يُعَرتض على مَ 

وعــــادُة النحـــويني أن يـــذكروه يف حـــدِّ الكـــالم فيقولــــون: الكـــالم هـــو اللفـــظ املركـــب املفيــــد ، مل يـَـــُنصَّ علـــى قيـــد الرتَّكيـــب
ًبا لفظًا أو أصال ... وقد أطبق على .)8(»نو اعتباره النحويبالوضع؛ ألنَّ كل كالم ال بد أن يكون مركَّ

وإذا تأمَّلنــــا تعريــــف األبــــذي للمركــــب لوجــــدناه ميثِّــــل ِوحــــدةً 
وحـدتني معجميتــني بصــرف النظــر عـن احلــدِّ األقصــى الــذي ُميكـن أن تقــَف عنــده عــدد هـذه الوحــدات، ذلــك أنَّ الفائــدة 

ُد ذلــك، وهــو منــوٌط بنــوع العالقــات الــيت تــربط بــني الوحــدات، ومــن هــذا املنطلــ ق ميَّــز (العنصــر الــدَّاليلِّ) هــو الــذي ُحيــدِّ
النحاة بني أنواع من املركبات، ودرجوا علـى تقسـيمها وفًقـا لطبيعـة العالقـة الـيت تـربط بـني أجـزاء املركـب إىل ثالثـة أقسـام، 

تركيـٌب إسـنادي: وهـو ضـمُّ املبتـدأ إىل والرتَّكيب ثالثُة أقسام:«هـ): 889وأحيانًا أربعة كما يف الشرح الكبري للسنهوري (
الفاعــل، وتركيــٌب مزجــي: وهــو اجلمــع بــني كلمتــني تُنــزَّل ثانيتهــا منزلــة تــاء التأنيــث ممــا قبلهــا، مثــل: اخلــرب، أو الفعــل إىل

حضَر موت... وتركيٌب إضايف: وهو اجلمع بني كلمتني تنزل ثانيتهما منزلة التنوين مما قبلـه، كعبـد مشـس... وزاد بعضـهم 
هـذه الرتاكيـب املوصـوف إىل الصـفة كــ حيـوان نـاطٌق، قيـل: واألول مـنتركيًبا رابًعا، ومسَّاه: الرتَّكيب التقييدي، وهو: ضـم 

النشــر،وللطبــعالقــرىأممجعــة،أمحــدحممــدوفتحــينبيــل،أمحــدحامــد: مــرحممــد،الوهــابعبــدشــعبان: تــحاجلــزويل،موســىأبــوالنحــو،يفاجلزوليــةاملقدمــة-1
.3ص:.م1988-هـ1/1408ط

.149م، ص: 1977/الفصول اخلمسون، أبو احلسني ابن معطي، تح: حممود حممد الطناحي ، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاؤه، دط-2
.1/45م، 1972-هـ2/1392املقرب، علي بن مؤمن ابن عصفور اإلشبيلي، تح: أمحد عبد الستار اجلواري، وعبد اهللا اجلبوري، د مط، ط-3
) .41م، ص: 2011-هـ2/1432الكويت، ط-مية، ابن آجروم الصنهاجي، تح: حايف النبهان، دار الظاهرية للنشر والتوزيعاآلجرو -4
.76م، ص: 2002-هـ2/1422أسرار النحو، ابن كمال باشا، تح: أمحد حسن حامد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط-5
.1/20.دت/دطمصر،-املنرييةالطباعةةإدار يعيش،ابنالدينموفقاملفصل،شرح-6
اللغةكلية-القرىأمجامعةشرح اجلزولية (السفر األول)، أبو احلسن األبذي، تح: سعد محدان حممد الغامدي (رسالة دكتوراه)، إشراف: حممد إبراهيم البنا، ،-7

.1/1م، 1984هـ1405املكرمة،مكة-العربية
الــرتاثإحيــاءمركــزالعلميــة،البحــوثمعهــدعبــد الــرمحن بــن ســليمان العثيمـني،: )1تــح (جالشــاطيب،إسـحاقأبــوالكافيــة،اخلالصــةشــرحيفالشــافيةاملقاصـد-8
.35-1/33م. 2007-هـ1/1428طاملكرمة،مكة-القرىأمجامعةاإلسالمي،





15

" الرتكيـب"-أي يف تعريـف الكـالم-)1(»هو املراد هنا 
ر العالئقـيُّ، أي إنَّ العالقـة النَّحويـة وأنواعه، حيُث متَّ االستناُد إىل معيار دقيق يف حتديد هويَّة الرتكيب ونوعه، وهـو املعيـا

اليت تربُط بني مكوِّنات الرتكيب هي املرتكُز يف احلكم والتَّصنيف.
ـــل يف قـــاموس 12، و11يف معجمـــات املصـــطلحات العربيـــة يف القـــرنني (املفهـــوم جنـــُد كمـــا  ـــس وتأصَّ هــــ) قـــد تأسَّ

ــُكوت الــ«وهــو ، "املركَّب التَّــامـ"املصــطلحات النحويــة، وظهــر مــا ُيســمَّى بــ بِــَأن يكــون ُمْشــَتِمًال علــى عليــهِذي َيصــح السُّ
يكـون ُحمَْتاجـا ِيف َأياملركب غري التَّام الـِذي ال َيصـح السُّـُكوت عليـه«"، وهو املركَّب الناقص"، و)2(»املسند واملسند إليه

والواقـع أنَّ ،علـى غـريهفٌ متوقـِّإسـناًدا، أو فيـه إسـنادٌ الرتَّكيبُ وِ ، وذلك إذا مل حيَ )3(»السَّامعهظر اإلفادة ِإىل لفظ آخر ينت
إىل درجـة االصـطالح اللِّسـاينِّ الـدَّقيق، حيـث يرتكـز علـى معيـار داليلٍّ تـداويلٍّ " ملركـبهذا التَّحديد قد انتقـل مبصـطلح "ا

ا، وهــذا تطــوٌُّر مهــمٌّ يف التَّحديــد صــحة السُّــكوت) يَــؤوُل يف حقيقتــه إىل اعتبــار العالقــة اإلســنادية ســلًبا أو إجيابًــ-(الفائــدة
النَّحويِّ؛ حيث أضحى املركَّب التَّام يُطابُق مفهوم مصطلح: "الكالم، واجلملة". 

يف كتـاٍب حيـُث أفـرَد ألول مـرةهــ) 1311حممـود العـامل املنـزيل (مأمـابُ 
ملـا بإجيـاز وَتكـرارجـاءَ ، غـري أنـَّه )4("أنـوار الربيـع"-على حسـب اطالعنـا-حنويٍّ 

ــُد اســتقرار املصــطلح ومتكُّنــه ضــمن الــدَّرس النَّحــويِّ، ممَّــا مســح بظهــوٍر آخــَر  ــراح املتــون مــن قبلــه، ولكنَّــه عمــل يُؤكِّ ذكــره شُّ
جـامع الـدروس "هــ) لريسِّـم معـامل هـذا املصـطلح ويدرسـها يف كتـاب 1364مصـطفى الغالييـين (ًسا وتركيزًا مع أكثر تأسي

ــب بأنَّــه: "العربيــة ــس؛ فعــرَّف املركَّ الفائــدةُ أكانــتســواءٌ لفائــدة،أكثــرَ أوكلمتــنيمــنمؤلــفٌ قــولٌ «بشــكل مؤصَّــل مؤسَّ
ــمه )5("»َعَملــكتـُـتِقنْ إنْ ،الفاضــلةالشَّــمِس، اإلنســانيةُ نــورُ "مثــل:ناقصــٌة،أم،"الصــدقيفالنجــاةُ "مثــُل:تامــًة، ، مثَّ قسَّ

التايل:الشكليفهإىل ستة أنواع، فصَّل كلَّ قسم لوحده بتعريفه وذكر أحكامه النحوية إمجاًال، وميكن تلخيص

-هـــ1/1427القــاهرة، ط-عبــد العزيــز شــرف، دار الســالم للطباعــة والنشــرشــرح اآلجروميــة يف علــم العربيــة، علــي بــن عبــد اهللا الســنهوري، تــح: حممــد خليــل -1
دبـــريوت،-الفكـــرداروالدراســـات،البحـــوثمكتـــبإشـــرافاحلـــاج،محـــدونابـــناأللفيـــة،علـــىاملكـــوديشـــرحعلـــىاحلـــاجابـــن. وينظـــر: حاشـــية85-1/84م. 2006

. 14ص:.م2003-هـ1424ط/
.  3/168م، 2000-هـ1/1421بريوت، ط-العلميةالكتبفحص، دارحسننكري، تر:األمحدالفنون)،اصطالحاتيفالعلوم(جامعالعلماءدستور-2
املرجع السابق، الصفحة نفسها.  -3
.59م، ص: 1904-هـ1/1322طمصر،-العلميةالتقدممطبعةاملنزيل،العاملحممود،)البديعووالبيانوالصرفالنحويفالربيعأنوار(الوافيةاألصول-4
.1/12م،1993-هـ28/1414طصيدا،–العصريةاملكتبةالغالييين،سليمحممدبنمصطفىالعربية،الدروسجامع-5

المركب العدديالمركب المزجيالمركب العطفيالمركب البیانيالمركب اإلضافيالمركب اإلسنادي
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الكبـري الـذي شـهده مصـطلح ن نسجلها بعد هذا العـرض الـزمين ملسـار املصـطلح هـي التَّـأخرُ أوأبرز مالحظة ميكن 
ولعــلَّ مــن أهــمِّ األســباب الــيت أســهمت يف هــذه "الرتكيــب" يف التَّأســيس املفهــومي ضــمن املنظومــة املصــطلحية النَّحويــة، 

، ففــي تعريــف "التــأليف"هــو جتــاذُب مصــطلح "الرتَّكيــب" الدَّاللــَة الرتَّكيبيــة مــع مصــطلح -إضــافة إىل مــا ســبقَ -احلــال   
عــدًدا غــري قليــل مــن النحــاة يفضِّــلون مصــطلح "التــأليف" علــى مصــطلح "الرتكيــب"، وعلــى رأســهم أبــو الكــالم يظهــر أنَّ 

التــألُّف «وذلــك ألنَّ ، "الرتكيــب"بــدل "التَّــأليفَ "، وكثــري ممَّــن جــاؤوا بعــدمها كــانوا يســتعملون )1(علــيٍّ الفارســي واجلرجــاين
كيـب ضـم كلمـة إىل أخـرى فـأكثر، فكـل هـو أخـص مـن الرتكيـب، إذ الرتَّ و ،زأينناسـب بـني اجلُـلفـة والتَّ أليف: وقـوع األُ والتَّ 

، )2(»مؤلف مركب مـن غـري عكـس
ـــلون التعبـــري بالتَّـــأليف علـــى الرتكيـــب، وإن كنَّـــا جنـــُد يف احلقيقـــة عـــددً  ا معتـــربًا كـــذلك مـــن النحـــاة هـــو الـــذي جعلهـــم يفضِّ

؛ لـذا جنـُد -كمـا مـرَّ معنـا سـابًقا-يستعملون "الرتكيب" للدَّاللـة علـى آليـه التعليـق والضـمِّ، وهـم عـادًة يُقيِّدونـه بــ "املفيـد" 
ا 

مـن النحـاة مـن عــربَّ بالتَّـأليف والتَّـألُّف، ومـنهم مـن عـربَّ بالرتكيـب مقيِّـًدا إيَّــاه واحلاصـُل أنَّ .ُيسـمَّى: "الرتكيـب اإلسـنادي"
بالفائدة، ومنهم من أسقطه اعتماًدا على استلزام الفائدة له.

، إالَّ أنَّ بُعـَده البنـائي الدَّاللـة العالئقيـة كمـا التَّـأليفُ وممَّا ُيالحظ أيًضا أنَّ مصطلح "الرتكيب" رغَم أنَّه ال يُفيد تلك 

مسجًَّال يف اخلطاب النَّحوي.
العـــريبِّ احلـــديث، فإنَّـــا جنـــُده متـــأرجَح الدَّالليـــة بـــني املفهـــوم وإذا مـــا ُعـــدنا إىل مفهـــوم "الرتكيـــب" يف الـــدَّرس اللِّســـاينِّ 

، واملفــاهيم اللســانية الوافــدة، ففــي الوقــت الــذي حيــاوُل بعــض البــاحثني إحــالل مصــطلح "الرتَّكيــب" حمــلَّ "اجلملــة،  اثــيِّ الرتُّ
، جنــُد بــاحثني )3(-ِم املصــطلحيِّ علــى ســبيل احلســ-والكــالم" واالستعاضــة بــه عنهمــا يف حتديــد الوحــدة اللِّســانية اإلفاديــة 

قـــد جنـــُد هـــذا املصـــطلح «آخـــريَن قـــد احتفظـــوا بـــاملفهوم الرتاثـــي وارتضـــوه، كمـــا احلـــاُل عنـــد د. خولـــة اإلبراهيمـــي، تقـــوُل: 
اكيب عديـدة ال تـدخل يف عـداد  مستعمًال للداللة على مفهوم اجلملة، ولكنَّه أوسع جماًال منه؛ إذ يدلُّ على أنواٍع من الرتَّ

، ويف نفــس املســار جنــُد د. عبــد اجلليــل )4(»ملــة، مثــل: الرتَّكيــب العــددي، والرتكيــب املزجــي، والرتكيــب اإلضــايفِّ...إخلاجل
.)5(»تالُصٌق متتابع لوحدتني دالَّتني أو أكثر، سواٌء دلَّ على فائدة تامَّة أم ناقصة«مرتاض يعرِّف الرتَّكيب بأنَّه:

ـــر بالنِّســـبة هلـــذا )6() إىل "الرتكيـــب"Syntaxeولقـــد أدَّت ترمجـــُة املصـــطلح ( ـــد الوضـــع االصـــطالحيِّ أكث ، إىل تعقي
) حيمـــُل عـــدَّة مفــــاهيم Syntaxe-Syntaxاألخـــري يف الثقافـــة اللســـانية العربيـــة احلديثـــة؛ ذلــــك أنَّ املصـــطلح األجنـــيبَّ (

-ه1430القـــاهرة، ط/-شـــريدة، دار احلـــديثالشـــربيينتـــح: ، عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين، يف شـــرح اإليضـــاح. املقتصـــد63ينظـــر: العســـكريات، الفارســـي، ص: -1
.1/43،م2009

وينظـر: التَّعليقـة .1/15، م2000-هــ1/1421بريوت، ط-شرح التصريح على التوضيح، خالد األزهري، تح: حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية-2
.1/58م، 1/2004األردن، ط-تح: مجيل عبد اهللا عويضة، وزارة الثقافةعلى املقرب، ابن النحاس،

يف الرتكيـب اللغـوي (رسـالة ماجسـتري)، طالـب أمـني زهـر الـدين، إشـراف: أ.د. صـفية مطهـري، كليـة اآلداب واللغـات والفنـون: قسـم اللغـة ينظر: آليات الـرتابط -3
وما بعدها.71م، ص: 2011/2012جامعة وهران، -

.101ص: م.2000ط/اجلزائر، -مبادئ يف اللِّسانيات، خولة طالب إبراهيمي، دار القصبة للنشر-4
.190م، ص: 2008/اجلزائر، دط-والتوزيعالنشروللطباعةهومةدارمرتاض،اجلليلعبدالعربية،اللسانياتميالديفالفسيح-5
عبــد ، -إجنليــزي فرنســي عــريب -معجــم املصــطلحات اللســانية . 180م، ص: 1984قــاموس اللســانيات، عبــد الســالم املســدي، الــدار العربيــة للكتــاب، دط/-6

.329، ص: م1/2009بريوت، ط-القادر الفاسي الفهري، ونادية العمري، دار الكتاب اجلديد املتحدة
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، وقــد يشــُري إىل )1(اجلملــة يف اللغــةالكلمــات لرتكيــبدراســة القواعــد الــيت حتكــم طريقــة تضــامّ لســانية خمتلفــة، فقــد يعــين 
وحـــدات اللِّســـانية فيمـــا الاملســـتوى اللِّســـاينِّ، وقـــد يعـــين القواعـــد والـــنُّظم الـــيت حتكـــُم بنيـــة اجلملـــة، أو العالقـــات الـــيت تـــربُط 

ُق هـو الفيصـل ليبقى السـيا، وقد انتقلت كلُّ هذه املعاين والدَّالالت االصطالحية إىل املصطلح العريبِّ "الرتكيب")2(بينها
يف حتديد املفهوم املراد، فقد يُقصُد بالرتكيب يف سياق معـنيَّ العلـم الـذي يـدرس بنـاَء اجلمـل، وقـد يُـراُد بـه يف سـياق آخـر 

، وأحالَــــه إىل أداٍة توصــــيفية يف غالــــب إنَّ هــــذا الوضــــَع قــــد ســــلب مصــــطلح "الرتكيــــب" دقَّــــ ة التَّحديــــد املصــــطلحيِّ
ني مدلوهلا إىل السياق. ختضُع بالدَّرجة األوىل يف تعياألحيان

12 
خلصنا يف املبحث السـابق إىل أنَّ "الرتَّكيـب" يف الـدَّرس اللسـاينِّ احلـديث ُيسـتعمُل مبفـاهيم متعـدِّدة يتكفَّـُل السـياُق 
بتحديـــدها، فقـــد تراوحـــت بـــني الداللـــة علـــى الوحـــدة اللِّســـانية املؤلَّفـــة (اجلملـــة)، واملســـتوى اللِّســـاينِّ (املســـتوى الرتَّكيـــيب)، 

والدِّراسة الوصفية للوحدات اللِّسانية املؤلَّفة (علم الرتَّكيب).
، فالبنيـة أسـاس علـى مقولـة "العالقـة"جتريـديٌّ يـنهُض بشـكلٍ تصـوٌُّر عقلـيٌّ "البنيةكما رأينا قبل ذلك أنَّ مصطلح "

ــر تكــوينَ الُكلِّــيُّ الــذيقــانون الفهــي ، ال األشــياءُ ونظامهــااألشــياء مـا نعقلــه مــن عالقــات هــا؛ تَ ومعقوليَ األشــياءِ يفسِّ
ويف جمـاالت هلـذا الغـرض وتعقُّلهـا، لـذا كـان اسـتعماُهلا على اكتناه األشياء والظواهروقد اصطُنعت كمفهوم ُيساعدُ 

الظــواهر والقضــايا اللغويــة يف ميالدهــا، فقــد اســتعمَل "البنيــَة" ملقاربــِة حتضــنخمتلفــة، علــى رأســها الــدَّرس اللِّســاينُّ الــذي ا
: "البنيـة جنـُد مصـطلحاٍت مـن قبيـلِ مجيع مسـتوياته (الصـوتية، واإلفراديـة، والرتكيبيـة، والدَّالليـة، واألسـلوبية...)، ومـن هنـا 

البنية اإلفرادية، والبنية الرتَّكيبية، والبنية الدَّاللية...".الصوتية، و 
، ألنـَّه يـدلُّ يف حقيقتـه العلميـة علـى ذلـك حيمـُل طابًعـا جتريـديًا"البنية التَّركيبيـة"إن مفهوم وتأسيًسا على ما سبق ف

(الرتَّكيــيبِّ) للغــة، والــذي يتجلَّــى يف واملكوِّنــات علــى املســتوى النَّحــويِّ العناصــر حتكــُم النظــام والنَّســق مــن العالقــات الــيت 
يف النظام الرتكييب كُكلٍّ.وصتيصلح ليٌّ ، فهو مفهوم كلِّ "اجلملة"
اكيـب مـالخطـابٍ البنية التركيبيـة ــــف هـي: إطـار ذهـين كلِّـي للتعبـري عـن جممـوع األنسـاق الـيت حتكـم وتـنظُِّم أفـراَد الرتَّ

"البنيـة الرتكيبيـة" التَّعبَري بـــأنَّ "، غَري "اجلملة يف اخلطابـ 
بصـــفة عامـــة، خبـــالف ويشـــملهلكونـــه مفهومـــا كلِّ ؛لـــه أفضـــليةٌ "اجلملـــة"بـــدَل 

اإلحالة إىل الوحدة اللِّسانية املنجزة.و مصطلح "اجلملة" الذي مييُل إىل التَّحديد 
ـــة بأبعا دهـــا جتريـــديٌّ ُيصـــطنُع ملقاَربـــة الظـــاهرة الرتكيبي

املختلفة وقضاياها املعقَّدة يف الـدَّرس اللِّسـاينِّ احلـديث، إنـَّه مصـطلح يُتـيُح لنـا توصـيف نظـام اللغـة علـى املسـتوى الرتَّكيـيبِّ 
كمـــا حتيـــُل إىل األطـــر الرتكيـــب) ُحتيـــُل إىل طبيعـــِة هـــذا التَّوصـــيف ومرتكزاتـــه املنهجيـــة احلديثـــة،  -مبفـــرداٍت لســـانيٍة (البنيـــة

يسعى إىل حتقيقها.والغايات اليت 

1 - A Dictionary of Linguistics and Phonetics, David Crystal. P.470 .

Dictionary of Semiotics, Bronwen Martin and Felizitas Ringham,. p.129-130.
A Glossary of Literary Terms,  M. H. Abram, Heinle & Heinle USA. 7th Edition 1999, p.141.

2 - Le Nouveau Petit Robert, Paul Rober, Version électronique.(Syntaxe).
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2 
يتوجَّـب علينـا  أن كمصـطلح مركَّـب، )Le discoure politique" (اخلطـاب السيَّاسـي"قبـل أن حنـدِّد مفهـوم 

لوحــدمها يعتــربان مــن أكثــر نين املصــطلحيهــذ"، والواقــُع أنَّ والسياســة، اخلطــاب"مفرداتــه الــيت يتكــوَُّن منهــا:قــَف عنــدن
هلمــااملصــطلحان تعقيــًدا، واختالفًــا بــني الدارســني يف حتديــِد مفــاهيَم َمْرِضــَيةٍ 

، وبقـدر هــذا االخـتالف والتباُعــد جنـدمها متقــاطَعنيِ والغايــاتمعـريفٍّ خيتلـف عــن اآلخـر اختالفًــا كبـريًا يف املــنهج واملوضـوع
تكشُف عن تعقيد الظاهرة اإلنسانية ومتعالَِقِني بشدَّة، وهذه مفارقٌة 

21 

211 
) انتشـــاراً كبـــريًا يف احلقـــول اللســـانية املعاصـــرة، وأضـــحى مـــن أكثـــر Le discours("الخطـــاب"شـــهد مصـــطلح 

خاصَّـة مـع أفـول جنـم البنيويـة وصـعود التيـارات التَّداوليـة، فهـو يسـتمدُّ قيمتـه النَّظريـة املصطلحات تداوال واستعماال فيها، 
وفعَّاليتـه اإلجرائيـة مـن كونـه ُيشـكِّل تقاطًعــا وتالقيًـا بـني احلقـل اللِّسـاينِّ وغـريه مــن حقـول املعرفـة اإلنسـانية، ليكـون عالمــًة 

، وقد أفقده هذا االنتشار واالتساع صـرامة التَّحديـد ودقـَّة انية بصفة عامةيف املعرفة اإلنسعلى تغريٍُّ يف طريقة تصوُّر اللغة

َمه اللِّساين األصل. ممَّا أفقده أو كاد مفهو -على غري وجهه-الشَّره هلذا املصطلح االستعمالُ 
ليتسـىنَّ لنـا حتديـُد ؛ )1(اللِّسـانية

املفهوم األنسب واألقرب الذي نقصُد إليه يف هذا البحث.

2111 
والطَّــاءُ اخلـــاء«، وجــذره: )2(»وِخطَابًــاُمـــَخاطَبةخاطبُتــه«، تقــوُل: "خاطَــبَ "فعــل الرُّبــاعيِّ اخلطــاُب: مصــدٌر ثــاٍن لل

، )5(»بـالكالماملواجهـة«، و)4(»اْلَكـَالمُمرَاجَعـة: والــُمخاطبةاخلطـابُ «، فــ )3(»اثـْنَــْنيِ بـنيالكـالمُ أحـُدمها: أصـالنوالباءُ 
الرِّســالةِمثــلُخْطَبةُ ـوالــ:قــال«: يــذكُر األزهــري عــن الفــراء بأنَّــه، و )6(»الـــَخِطيببــهيـَـتكلَّمُ الَّــِذيلْلَكــَالماســمٌ «: والـــُخْطَبةُ 

ُمـــدَّةً هلـــَاَأنَّ ِإَىل ذهـــبَكأَنـَّـهُ . ..الضُّـــْغطَةَ َهــِذهعنَّــااْرفَـــعْ اللَُّهــمَّ : يـَُقـــولالعــرببعــضومسعـــتُ : وآِخـــٌر، قَــالَ هلــا أوَّلٌ الــيت
ــا; األمـر يقــعُ : اَخلطْــبُ «، و)7(»وآِخــراً أَوًَّال وَغايَـة، ويف معجــم ، )8(»َوالـــمرَاَجَعةِ فيــه مـن التََّخاطـُـبِ يقــعملــابـذلكمسُِّــيَ وإمنَّ

أي إنَّنا لن نعرض للمفاهيم والتَّصورات الفلسفية أو النقدية أو السردية، لُبعدها عن موضوع البحث ومنهجه.-1
.1/291مجهرة اللغة، ابن دريد، (مادة خطب) -2
.2/198معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، (مادة خطب) -3
.5/122احملكم واحمليط األعظم، ابن سيده، (مادة خطب) -4
.1/255أساس البالغة، الزخمشري، (مادة خطب) -5
6-7/112.
السابق، الصفحة نفسها.املصدر-7
.2/198معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، (مادة خطب) -8





19

ـــهكـــالمٌ -3،...رســـالة-2مصـــدر خاطـــب، -1اخلطـــاُب: «اللغـــة العربيـــة املعاصـــرة:  مـــنمناســـبةيفاجلمـــاهريإىليُوجَّ
.)1(»..كالمجدال،حماورٌة،-4املناسبات، 

نسجِّل املالحظات التالية:وممَّا سبق ميكُن أن 
(ومـادُة َخطَـَب بصـفة عامَّـة) يقتصـر مفهومـه علـى اللغـة املنطوقـة يف حـال احملـاورة، "للخطـاب"أنَّ املعىن اللغوي -

"اخلطــاب"لكــنَّ هــذا املفهــوم قــد اتَّســع وتطــوَّر يف العربيــة احلديثــة ليشــمل اللغــة املكتوبــة حــال املراســلة، كمــا أصــبح يــدل 
، وهـــي داللـــة ســـنجُدها تطـــوَّرت مـــع )2(»مـــن املصـــدرية إىل االمسيـــةلَّفـــظُ انتقـــل ال«ذي ُخيطـــُب بـــه، فقـــد: علـــى الكـــالم الـــ

األصوليني يف درسهم.
ُمفاعلـة)، ممـا يسـتدعي أبنيةُ : (مراجعة، مواجهةالمحاورة فيها الرتكيز على معىن "املخاطبة، اخلطابداللة "أنَّ -

إضــافًة إىل وجــود  ، -بــالفتح-، وخماطَــٍب -بالكســـر-
الكلمـة ه)، وكـأنَّ التواصـل يف مفهـوم هـذ"املواجهـة"كلمـة إليهـا  يـل حتكـذلك قصـدية (والـيتالٍم (مادَّة احلوار املنجزة)، و ك

اخلطــاب واملخاطبــة يف اللغــة ال «ح بــأنَّ: يصــرِّ )هـــ772(يف حتقيــق معناهــا، ويف هــذا الصَّــدد جنــُد اإلســنويأمــر أساســيٌّ 
َقْصــَر اخلطــاب واملخاطبــة علــى احلــوار مفهــوٌم جنــُده عنــد ، والواقــُع أنَّ )3(»يكــون إال مــن خماِطــب وخماطَــب خبــالف الكــالم

.)4(احلواريفواليت حتصر اخلطاب )،Birmingham(برمنغهاممدرسة كبرية من مدارس حتليل اخلطاب، وهي مدرسة
ـــعتـــِربُ يف الـــنَّص الـــذي نقلـــه األزهـــري عـــن الفـــرَّاء، والـــذي يَ - نلمـــحُ ، ومـــدَّة وغايـــة،وآِخـــرٌ هلـــا أوَّلٌ طبةَ خُ ـفيـــه أنَّ ال

ًمامفهوًمـا لسـانًيا  .J(جـون ليـونز، فقـد طـابق فيـه أو كـاد مفهـوم امللفـوظ كمـا عرَّفـه متقـدِّ Lyons( هـاريس، ومـن قبلـه
)Harris( :كلُّ جزء من أجزاء اخلطـاب ينجـزه مـتكلِّم؛ حبيـث يكـون هنـاك وقـف قبـل هـذا اجلـزء وبعـده مـن لـدن «بأنَّه

ــ)5(»املــتكلم علــى حســب املوقــف واملقــام (مــدَّة: تُعَلــم -قــد يطــوُل أو يقصــر–ُخطبة كمــا يتصــوَّرها الفــرَّاء هــي كــالٌم ـ، فال
دوٌد (أوَّل/آخــر) تُــؤذن بافتتاحــه وانغالقــة، ممــا يُعطيــه نوًعــا مــن االســتقاللية والتحديــد، وهــذه كلُّهــا عنــد احلضــور)، لــه حــ

.-إن شاء اهللا–تصوُّرات جنُدها طاغيًة يف املفهوم الغريبِّ احلديث ملفهوم اخلطاب، كما سيأيت بيانه 
جاء أحيانا بصـيغة الفعـل، كمـا يف قولـه ف،قد ورد لفظ "اخلطاب" يف القرآن الكرمي يف مواضع عدة وبصيغ متنوعةو 
:يف قولــه تعــاىلكمــا أخــرى بصــيغة املصــدر  وأحيانــا،]63[الفرقــان: ﴾َوِإَذا َخــاطَبَـُهُم اْلَجــاِهُلوَن َقــاُلوا َســَالًما﴿:تعــاىل

نَـــاُه اْلِحْكَمــــَة َوَفْصــــَل اْلِخطَـــابِ ﴿ وغريهــــا هــــاتني اآليتـــني يف "اخلـــــطاب"لفــــظ إنَّ .]20[ص: ﴾َوَشـــَدْدنَا ُمْلَكــــُه َوآتـَيـْ

السياق الذي ورد فيه لفظ "اخلطاب".تنوعة تنوعَ املقاصد املهداف و األ

.1/660معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عمر وآخرون، -1
.1/354معجم الصواب اللغوي، أمحد خمتار عمر، -2
.17، ص: م1999-هـ1/1420،طبريوت–دار الكتب العلمية،عبد الرحيم اإلسنوي، -3

4- Discourse analysis for Language Teachers, MICHAEL McCARTHY, Cambridge University press 16th
printing 2005. p.12

.55، ص: 1/2002بلعباس)، ع-امللفوظ، أمحد يوسف، جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية (جامعة اجلياليل اليابساخلطاب و -5
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بعـدَّة مصـطلحات، منهـا: املقـال، واحلـديث، والـنَّص، )، فقد تُرجم إىل العربية Discoursوأمَّا املصطلُح األجنيبُّ (
، واخلطـــاب، وكانـــت هـــذه الرتمجـــة األخـــرية هـــي األشـــيع واألكثـــر انتشـــارًا واصـــطناًعا يف األدبيـــات العربيـــة، )1(واملطارحـــات

.)2()1980خاصَّة بعد أن تبنَّاه ملتقى "ابن رشيق" باجلزائر (ماي 
تيـين () الفرنسـية إىلDiscoursوترتدُّ كلمة ( )، Discurrer، املشـتقِّ مـن الفعـل ()Discursus()3األصـل الالَّ

والــذي يعــين اجلــرَي هنــا وهنــاك، أو اجلــري ذهابًــا وإيابًــا، وهــو فعــٌل يتضــمَُّن معــىن التَّــدافع الــذي يقــرتُن بــالتَّلفُّظ العفــويِّ، 
ـا انتقلـت وإرسال الكالم واحملادثة احلرة، واالرجتال، وهذا يعين أنَّه ليس أصًال مب اشرًا ملـا هـو مصـطلٌح عليـه باخلطـاب، وإمنَّ

.)4(هذه املعاين الضمنية لداللة الكلمة وترسَّخت مع مرور الوقت
ا ســبق ُميكــُن القــوُل بــأنَّ الدَّاللــة اللغويــة املؤسَّســة يف املعــاجم العربيــة لكلمــة "اخلطــاب" كانــت أكثــر تســاُوقًا مــع ممــو 

). Discoursدرجة أقلَّ من ذلك جاءت داللة الكملة األجنبية (املعطيات اللسانية احلديثة، وعلى 

2112 
رأينا آنًفا أنَّ كلمـة (خطـاب) متأصِّـلة يف االسـتعمال اللُّغـويِّ العـريبِّ بداللـة واضـحة جليَّـة، زادهـا ُرسـوًخا ُوروُدهـا يف 

القرآن الكرمي، ممَّا أهَّلها ألْن تكوَن مصطلًحا علم
انطالقًـــا مـــن أنَّ اخلطـــاب هـــو األرضـــية الـــيت اســـتقامت «أكثـــر ممـَّــا ورد عنـــد غـــريهم، -كمصـــطلح علمـــيٍّ –(اخلطـــاب) 

.)5(»أعماهلم عليها، بل كان هو حموَر حبثهم
ــه مــن الكــالم حنــو الغــري إل«فعرَّفــوه بأنَّــه:  ، )7(»فهــم املســتمع منــه شــيًئاهــو الكــالُم الــذي يَ «،وقيــل: )6(»فادتــهمــا ُوجِّ

بــهاملــتكلميقصــدملالــذيالكــالمفيــهيــدخلفإنــهمــانع،غــريوهــو«التعريــف األخــري بقولــه:هـــ)631(وانتقــد اآلمــديُّ 
هــومــنإفهــامبــهاملقصــودعليــهاملتواضــعاللفــظ"أنَّــه:خطابــا، واحلــقولــيساحلــدمــنذكــرمــاعلــىفإنــهاملســتمع،إفهــام

احــرتاز) عليــهاملتواضــع(املفهمــة، وواإلشـاراتاحلركــاتمــنعليــهاملواضــعةوقعـتعمــااحــرتاز) فــاللفظ(، "لفهمــهمتهيـئ
عـناحـرتاز) لفهمهمتهيئهوملن: (األول، قولنااحلدعلىوردعمااحرتاز) اإلفهاماملقصود(املهملة، واأللفاظعن

.)8(»وحنوهعليهواملغمىكالنائميفهمالملنالكالم
وُنالحظ أنَّه قد وضع يف هذا التعريف احلدود كاملة لعناصر حلقة اخلطاب، كما يُورُد الشروط الالزمة لكـلِّ عنصـر 
من عناصرها الثالثة، فاملخاَطب البدَّ من توفر قصد اإلفهـام لديـه وإيصـال الرِّسـالة، واخلطـاُب جيـُب أن يكـون ممـا تواضـع 

النَّاس عليه، وأما املخاطب أو املستمع فالبد أن يكون متهيًِّئا للفهم مستجيًبا للخطاب وصاحبه.

.53م. ص: 1994الكويت، دط/--1
.88-87م، ص: 2000القاهرة، دط/--2

3 - Le Nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française 2009, Version
électronique nouvelle édition du PETIT REBERT de Paul Robert.(Discours).

حتليـل اخلطـاب .124م، ص: 2005-ه1426، 15/م57جينظـر: مفهـوم اخلطـاب يف النظريـة النقديـة املعاصـرة، عبـد الـرمحن حجـازي، جملـة عالمـات، -4
.14ص: م.2006/وهران، د ط-وقضايا النص، عبد القادر شرشار، دار األديب

.36ص: م.1/2004بريوت، ط-اسرتاتيجيات اخلطاب (مقاربة لغوية تداولية)، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، الكتاب اجلديد املتحدة-5
.1/43، م1995-ه1416ط/، بريوت–دار الكتب العلمية ، تقي الدين السبكي،-6
معجم مقاليـد . وينظر: 1/95هـ، 2/1402بريوت/دمشق، ط-اإلسالميعفيفي، املكتبالرزاقاآلمدي، تح: عبداحلسناألحكام، أبوأصوليفاإلحكام-7

.62، ص: م2004-هـ1/1424، طالقاهرة-مكتبة اآلداب،براهيم عبادةحممد إتح: ، جالل الدين السيوطي، العلوم يف احلدود والرسوم
.96-1/95األحكام، اآلمدي، أصوليفاإلحكام-8





21

واخلطاُب عند األصوليني ارتبط ارتباطًا وثيًقا بالقرآن الكرمي باعتباره هو اخلطاب املقصود عندهم والـذي تؤخـذ منـه 
حي هلــا عالقــة خبصــائص هــذا اخلطــاب الرَّبــاينِّ، مــن األحكــام الشــرعية، ومــن هنــا جنــد مفهــوم اخلطــاب عنــدهم يأخــذ منــا

، ، بــلمــن عمليــة التَّخاطــبســانيةذلــك اســتبعادهم للعالمــات غــري ل ومــن اخلطــاب ذاتــه، فالبــدَّ فيــه مــن الــتَّلفُّظ الكالمــيِّ
ات ال يُـــؤدَّى بعناصـــر غـــري لســـانية كاحلركـــ-وهـــو املقصـــود عنـــدهم عنـــد إطـــالق اخلطـــاب-وذلـــك ألنَّ اخلطـــاب القـــرآين 

وبالتايل أقصى العناصر غري لسانية من مفهوم اخلطاب..)1(واإلشارات واإلمياءات...، بل هو كالٌم يُنَطق به
يف املفـردة أو اجلملـة البحـثَ جتـاوزَ ، حيـثُ الدَّرس األصويلومهما يكن من شيء فإنَّ مفهوم اخلطاب قد تطوَّر يف 

واجلمـــل بـــدالالت يقتضـــيها موضـــوع اخلطـــاب، فميَّـــزوا بـــني اخلطـــاب، يَـــِتمُّ فيـــه حتميـــل املفـــردات إىل البحـــث يف خطـــابٍ 
إالَّ أنَّ الــدرس اللغـــوي العــريب احلـــديث مل ، )2(وفحــوى اخلطــاب، وحلـــن اخلطــاب، ومفهـــوم اخلطــاب، ودليــل اخلطـــاب...

ضـطربًا أدَّى إىل ، وأحـدَث القطيعـة، بنسـخ املفهـوم الغـريب نسـًخا م-اللغوية واالصـطالحية-يستثمر هذه املفاهيم الرتاثية 
.)3(ضبابية يف املفهوم واختالف يف التَّحديد

)، والـيت دخلـت احلقـَل Discours(املصـطلح الغـريبِّ ُيصـطََنُع يف مقابلـة مـا عـادًة "خطـاب"مصـطلح قد رأينـا أنَّ و 
للكـــالم يف حـــني فـــرَّق بـــني اللغـــة والكـــالم، واســـتعمل اخلطـــاب مرادفًـــادي سوســـري اللِّســـاين احلـــديث بـــادئ ذي بـــدء مـــع 

)4(مقابلـة اللغـة

املنجـز الفـرديُّ، فاللغـة وسـيلة بـالقوَّة، واخلطـاب ؛ أي:)5(»اللغـُة كمـا ميارسـها املـتكلم«ضمن اجلماعة، أمَّا اخلطـاب فهـو
عل.جتسيٌد بالف

وقــد تتــابع اللِّســانيون بعــد دي سوســري علــى تقــدمي تصــوُّرات ومفــاهيم يف ســبيل إرســاء معــامل هــذا املصــطلح وضــبط 
حدوده، وذلك يف سلسلٍة من التَّقابالت إزاَء مصطلحات ومفاهيم متامخـة لـه، اكتسـب فيهـا اخلطـاب ِقيَــًما دالليـة أكثـر 

دقَّة، أمهُّها:
:  جملة/خطاب-1

ُميثـِّل وحـدًة لســانية قوامهـا سلســلة مـن اجلمـل املتعاقبــة، وهـذا هـو املفهــوم الـذي قصــد -هـذا التَّقابــليف -فاخلطـاب 
ــع حــدود موضــوع البحــث اللســاين Z. Harrisإليــه هــاريس ( والــيت  -جبعلــه يتعــدَّى حــدوَد اجلملــة ألوَّل مــرَّة ) حــني وسَّ

ملفــوٌظ طويــٌل، أو هـــو «طــاب، والـــذي عرَّفــة بأنــه: إىل اخل-كانــت تعتــرب أكــرب وحــدة لســـانية قابلــة للوصــف (التحليــل)
متتاليــة مــن اجلمــل ُتَكــوُِّن جمموعــة منغلقــًة ميكــن مــن خالهلــا معاينــة بنيــة سلســلة مــن العناصــر، بواســطة املنهجيــة التوزيعيــة، 

تقسيم اخلطاب إىل كالم تلفُّظي وكالم نفسـاينِّ، وجعـل الكـالم النَّفسـيِّ هـو األصـل، وكـلُّ ذلـك مبـين علـى اعتقـادات خاصـة ينظـر تفصـيلها -أيًضا-ومن ذلك -1
. 227-224، 11، ص: م5/2001، طاملدينة املنورة-مكتبة العلوم واحلكمذكرة أصول الفقه، حممد األمني الشنقيطي، يف: م

، 163، 153م، ص: 2002-ه1/1423الريـاض، ط-ينظر: القاموس املبني يف اصطالحات األصـوليني، حممـود حامـد عثمـان، دار الـزاحم للنشـر والتوزيـع-2
230 ،252.

، خاصة عنـدما يـدخل يف اخلطاب حاصل يف الثقافة الغربية قبل انتقاهلما إىل اللغة العربية عن طريق الرتمجةواالختالف  يف حتديد مفهوم ر أن اخللطوالذي يظه-3
تقابالت مع مصطلحات متامخة له يف اجلهاز املفاهيمي، كالنص، وامللفوظ.

وعالقته مبصطلحي "الكـالم، وامللكـة اللسـانية"؛ حيـُث أبـان يف معـرض الـرَّد ،سوسريدي ) مصطلح اخلطاب عند Michel arrivéلقد ناقش ميشال أريفيه (-4
نفسـه، ينظـر: البحـث عـن دي سوسـري، أنَّ مصطلح اخلطاب قد ورد يف دروس سوسري، وأنَّه يأيت عنـده مبعنيـني متقـاربني، الداللـة علـى نشـاط املـتكلِّم، والداللـة علـى النَّشـاطِ 

. 162، 158م، ص:1/2009بريوت، ط-شال أريفيه، حممد خري حممود البقاعي، دار الكتاب اجلديد املتحدةم
.63م، ص: 1995-ه5-25/1415
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) بـدل اجلملـة، وهـو Enoncé(الملفـوظإًذا أصبح اخلطاب يتألَّف مـن ، )1(»وبشكل جيعلنا نظل يف جماٍل لساينٍّ حمض
هـو كـلُّ جـزء مـن أجـزاء اخلطـاب ينجـزه مـتكلِّم؛ «مفهوٌم ُاْصطُِنَع كآلية حتليلية للخطاب تقوم مقام اجلملة، ألنَّ امللفوَظ: 

)2(»حبيث يكون هناك وقف قبل هذا اجلزء وبعده من لدن املتكلم

عــدَّة مجــل تصــل وحـدًة متكا
.)3(فمؤلعند بعضهم إىل حجم

غـَري يتًقا، وبذلك متَّ عزُل اخلطاب عن ظروف إنتاجباعتباره متًنا مغل
أنَّ منهجه هذا يف حتليل اخلطاب اعرتضته عدَّة صعوباٍت، ووقف أمام بعض املقاطع اخلطابية عـاجزًا عـن التَّحليـل؛ ذلـك 

حنوية دائًما، فقد تكون ضوابط أسـلوبية وأخـرى تداوليـة حتـتكم أنَّ الضوابط اليت تتحكم يف بنية اخلطاب ليست ضوابط
، وهذا ما برَّر ظهور مقابلة من نوٍع آخر متثَّلت يف: )4(يف كثٍري من األحيان إىل عناصر غري لسانية

:  لسان/خطاب-2
اخلطـاب، مميـِّـزًا ) ينطلق من اعتبار اجلملة أصـغر وحـدة يف E. Benvenisteويف إطار هذا التَّقابل جنُد بنفنست (

هلـذا اللسـان وتنجيـٍز لـه اخلطاِب باعتباره جتـلٍّ ستخلصة بواسطة إجراءات صارمة، و املكنسق من العالمات"اللسان"بني 
بنفنســت مفهــومَ ومــن هنــا يتجــاوزُ ، )5(واصــليف عمليــة التَّ 

أي ، )6(»تســخري اللغــة بواســطة الفعــل الفــرديِّ لالســتعمال«م) بأنَّــه: 1974)، وقــد عرَّفـة (Enonciation("لفُّظالــتَّ "
، إنَّ  التَّلفظ هو الفعل الذَّايت يف استعمال اللغة، إنَّه فعٌل حيوي يف إنتاج خطـاب مـا بواسـطة مـتكلم معـنيَّ يف مقـام معـنيَّ

ــٍظ يَفــرتُض متكلًِّمــا ومســتمًعا، وعنــد األوَّل هــدف «فاخلطــاُب هــو ، ومــن هنــا )7(وهــذا الفعــل هــو عمليَّــة الــتلفظ كــلُّ تلفُّ
دراسـة اخلطـاب ضـمن مركـز نظريـة التواصـل والتَّـداوليات، ومـن "الـتَّلفظ"وهكـذا يتـيح، )8(»التَّأثري  على الثاين بطريقة مـا

يس من قبُل.هنا اعتربه بنفنست بأنه هو موضوع الدِّراسة وليس امللفوظ كما ذهب إليه هار 
ـــدا طـــريقني متبـــاينني مل حتليلـــه، رَمســـللخطـــاب وطريقـــةِ لســـانينيرينتصـــوُّ م -عموًمـــا-ا مـــعنهتبُع

ـــل  ، ففـــي النمـــوذج الـــوظيفيِّ العـــريبِّ جنـــُد أمحـــد املتوكِّ يُعـــدُّ خطابـًــا كـــلُّ «الكبـــري الـــذي حصـــل يف التَّصـــوُّر التـــداويلِّ الـــوظيفيِّ
يـد الثنائيـة التقابليـة (خطاب/مجلـة) ليصـبح اخلطـاب ، فقـد متَّ حتي)9(»ُيشكل وحدًة تواصليًة قائمة الذَّاتتوبٍ /مكملفوظٍ 

.17، ص: م4/2005وبريوت، ط /الدار البيضاء-التبئري)، سعيد يقطني، املركز الثقايف العريب-السرد-(الزمنحتليل اخلطاب الروائي-1
اجلزائـر، -. وينظر: املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، دومينيك مانغونو، تر: حممد حيياتن، منشورات االختالف55امللفوظ، أمحد يوسف، ص: اخلطاب و -2

.51م، ص: 1/2007بريوت، ط-لوم ناشرونالدار العربية للع
.56امللفوظ، أمحد يوسف، ص: اخلطاب و -3
.     29م، ص: 2010اجلزائر، دط/-، منقور عبد اجلليل، ديوان املطبوعات اجلامعية-دراسة داللية يف الفكر املعريف الرتاثي-ينظر: النَّص والتأويل -4
، وينظر: -بتصرف-18حتليل اخلطاب الروائي، سعيد يقطني، ص: -5

Dictionary of Semiotics, B. Martin & F. Ringham, p.51
.52املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، دومينيك مانغونو، ص: -6
-بتصرف-19يقطني، ص: حتليل اخلطاب الروائي، سعيد-7

8 - Problème de linguistique générale (T1), E. Benveniste, Edition Gallimard 1966. P.129-130.

.24م، ص2010-ه1/1431اجلزائر، ط-، أمحد املتوكل، منشورات االختالف-دراسة يف الوظيفة والبنية والنمط-اخلطاب وخصائص اللغة العربية -9
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شامًال للجملة، واعُتِمَدت التَّواصلية معيارًا للخطابية، كما متَّ إقصـاُء معيـار احلجـم مـن حتديـد اخلطـاب، فمـن املمكـن أن 
ا.

ولــئن كــان التَّصــوُّر التَّــداويلُّ أو الــوظيفيُّ للخطــاب األكثــَر شــيوًعا يف اللِّســانيات املعاصــرة، واألشــدَّ ارتباطًــا بتحليــل 
، لـذلك فمفهـوم اخلطـاب الـذي يرتضـيه البحـث هـو ملوضوع البحـثِ واألقربُ هو األنسبُ التصور الرتكييبَّ اخلطاب، فإنَّ 

، باعتبـار اجلملـة هـي املكـون الـرئيس الـذي حيـدِّد هويـة اخلطـاب الرتكيبيـة، وبالتـايل "مجلـةخطاب/"الذي يقـوم علـى ثنائيـة 
، ومـع ذلـك ال ُميكننـا أن نعتـرب "اخلطـاَب" بنيـًة لغويـة ختضـُع لقواعـد تركيبيـة صـارمة يف التَّشـكيل فحسـب، إْذ هـو الليةالدَّ 

ُد البـــىن خيضـــُع يف اتِّســـاقه إىل حصـــي ، وبالتـــايل )1(لة تفاعـــل اللغـــة مـــع ســـياق اإلبـــالغ والتَّواصـــليف حقيقتـــه تشـــكٌُّل متعـــدِّ
، ومـن هنـا فارتضـاُؤنا للتَّصـوُّر الرتَّكيـيبِّ يف هـذا -كمـا ذكرنـا سـابًقا-تتقاطُع يف تكوينه عناصر لسانية وأخـرى غـري لسـانية 

لصة.املقام قائم على االجتزاء بالعنصر اللِّساينِّ من اخلطاب، ومقاربته مقاربًة تركيبية خا
وهـذا يُفضــي بنــا إىل احلـديث عــن عالقــة اخلطــاب بالرتكيـب، وهــي عالقــة تتأسَّــُس علـى مســتوى التَّجميــع لوحــدات 
اخلطـاب وتشــكل داللتهــا، ذلــك أنَّ التَّجميـع هلــذه الوحــدات املكوِّنــة للخطــاب لـيس باعتبــار نســقها املعجمــيِّ اإلفــراديِّ، 

ا باعتبار سياقها امللفوظيِّ الرتَّك ، ومن هنا فإنَّ الرتَّكيب يكتسـي أمهيـة بالغـة بالنسـبة إىل البنيـة املكوِّنـة للخطـاب، )2(ييبِّ وإمنَّ
وبالتــايل فــإنَّ الكشــف عــن هــذه البنيــة تعتمــُد بالضــرورة علــى تفكيــك النَّســق الرتَّكيــيب ودراســته يف بنياتــه األساســية، والــيت 

، وهـــذه العالقـــة الـــيت اتَّضـــحت لنـــا بـــني -مـــا يعرِّفهـــا بنفنســـتك-)3(»وحـــدُة اخلطـــاب«يُعـــربَّ عنهـــا غالًبـــا باجلملـــة، فهـــي 
اخلالصـة اخلطاب والرتكيب مـن جهـة، وبـني اخلطـاب واجلملـة مـن جهـة أخـرى هـي الـيت تعطينـا مشـروعية املقاربـة الرتَّكيبيَّـة 

(الدَّالليــــة للخطــــاب باعتبارهــــا مرحلــــة مؤسِّســــة للكشــــف عــــن بنيــــة اخلطــــاب يف مســــتًوى تــــنهض عليــــه بقيــــة املســــتويات
.والتَّداولية واألسلوبية ...)

212 
يتصـلُّ بقضــية حتديـد مفهــوم اخلطـاب قضــيٌة أخــرى، ال تقصـر عنهــا يف األمهِّيـة، وهــي تصـنيف اخلطــاب أو تنميطـُـه، 

ــــدة ختضــــُع هلــــا عمليــــة تصــــنيف اخلطابــــات، وذلــــك ألنَّ  هــــذه املعــــايري  ويبــــدو أنَّ البــــاحثني ال يتَّفقــــون علــــى معــــايري موحَّ
واملقاييس املعتمـدة قـد تتبـايُن أحيانًـا، وأحيانًـا أخـرى تتـداخل بشـكل مضـلِّل، ممـَّا أدَّى إىل اسـتحداث مجلـة مـن املفـردات 

types de)، أمناط اخلطاب (Genres de discoursالتَّوصيفية الستيعاب هذا االختالف، كــــ: (أجناس اخلطاب (

discoursات ()، أمناطيــــة اخلطابــــTypologie des discours ،(ال) تشــــكيلة اخلطابيــــةFormation

Discursive()4(.
ومـــع هـــذا فـــإنَّ التَّنمـــيط التَّقليـــديَّ املتـــوارث للخطابـــات يقـــرتُح تصـــنيًفا يقـــوُم علـــى أحـــد املعـــايري الثالثـــة: (املوضـــوع، 

:)5(واآللية، والبنية)

.34م، ص2010اجلزائر، دط/-، منقور عبد اجلليل، ديوان املطبوعات اجلامعية-فكر املعريف الرتاثيدراسة داللية يف ال-النص والتأويل -1
.34املصدر السابق، ص: -2
.18حتليل اخلطاب الروائي، سعيد يقطني، ص: -3

-معجــم حتليــل اخلطــاب، باتريــك شــارودو، ودومينيــك مــانغونو، تــر: عبــد القــادر املهــريي، محــادي صــمود، املركــز الــوطين للرتمجــةينظــر حــول هــذه املصــطلحات: -4
.133، 61،65املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، دومينيك مانغونو، ص:. وينظر: 574، 268، 261م، ص: 2008تونس، دط/

.25املتوكل، ص: اخلطاب وخصائص اللغة العربية، أمحد-5
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تب املواضـيع الـيت َسـحبَ اتبـاخلطاصـنيفُ ت: ويتم من خـالل هـذا املعيـارالموضوع-
: اخلطـاب ، كــــه املوضـوعدُ بوصـف آخـر حيـدِّ "اخلطـاب"طاب بعينـه، وعلـى هـذا األسـاس يقـرتن لفـظ اخلالذي ينتمي إليه 

إخل.، واخلطاب الفلسفي...يينِّ ، واخلطاب الدِّ ، واخلطاب السياسيِّ ، واخلطاب العلميِّ األديبِّ 
، اخلطــاب، فيــتمُّ عــن طريقهــا التمي: أي التقنيــة املشــغَّلة يف اآلليــة- ــردي، واخلطــاب الوصــفيِّ يــز بــني: اخلطــاب السَّ

...إخل. واخلطاب احلجاجيِّ
: وتصنَُّف اخلطابات من حيُث بيُتها الفنِّية إىل: قصَّة، ورواية، وقصيدة...إخل. البنية-

ا التنمـيط الشــتهاره وكثــرة تداولـه شــريطة أن تُؤخــَذ بعـني االعتبــار مساتــه «ويشـُري املتوكــل إىل أنَّــه 
. أي إنَّ هذا التنميط يبقـى مفتوًحـا إلضـافة أمنـاٍط أخـرى، كمـا أنَّ بعـض )1(»الثالث التالية: مفتوحيَّته، ودرجيَّته، وفرعيته

اج مـثًال)، مثَّ إنَّ هــذه األمنـاط مجيعهــا السـمات فيـه تشــرتُك فيهـا يف عديــد األمنـاط مــع اخـتالِف يف درجتهــا فقـط (كاحلجــ
آيلة إىل بنية خطابية منوذجية واحدة.

.Nنورمــان فــاركلوف (قــد حــاولو  Faircloughولــذلك س للكشــف عــن خمتلــف أنــواع اخلطابــات) وضــع أســ ،
من اخلطاب بشروط: التكرار واجلماعية والثبـات الـزمين، هـذه هـي اخلصـائص الـيت ُميكـن أو النَّمطِ يضبُط مفهوم الضرب

خمصـوص مـن اخلطـاب يتفـرَّد عـن غـريه مـن اخلطابـات. ويف ظـل هـذه ه ضـربٌ من خالهلا أن حنكم علـى متثـُّل لغـوي مـا أنـَّ
.)2(تقي يف الشرائط الثالث

أي حبسـب املوضـوع الـذي يـدور حولـه ؛إذا كان التصنيف الشائع للخطاب يتم على أساس موضوعي (املوضوع)و 
فإنَّنا جند هناك تصنيًفا آخر أكثـر حتديـًدا يعتمـُد إضـافة إىل املوضـوع خصـائص أخـرى ميكـن مـن ،واملضمون الذي يُعاجله

خالهلـــا احلكـــم علـــى خطابـــات معيَّ 
اخلطاب السياسي مثًال ضروبًا من اخلطابـات، فهنـاك خطـاب سـلطوي، وخطـاب معـارض، وخطـاب إسـالمي، وخطـاب 

علماين...إخل.

213 
إنَّ السياســـة عموًمـــا مبـــا هـــي ظـــاهرة إنســـانية، كانـــت علـــى مـــرِّ 

أخـــرى فـــإنَّ اإلنســـانية منهـــا والطبيعيـــة التجريبيـــة، كـــلٌّ يـــرتبط بالسِّياســـة، وميتـــدُّ إليهـــا بســـبب، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة 

اتيـــة والنِّســـبية، وهـــذا مـــا انعكـــس علـــى  السياســـةالخـــتالف الزمـــان واملكـــان فكـــذلك السياســـة، فهـــي حتمـــل قـــدرًا مـــن الذَّ
فضفاضــــًة، ذات معــــًىن متــــويهيٍّ أكثــــر منــــه حتديــــدي، "السياســــة"عا، فأصــــبحت كلمــــة مفهومــــا وظــــاهرة وعلمــــا وموضــــو 

املصدر السابق، الصفحة نفسها.-1
م، ص: 1/2009بـــريوت، ط-ينظــر: حتليـــل اخلطــاب (التحليـــل النصـــي يف البحــث االجتمـــاعي)، نورمـــان فــاركلوف، تـــر: طــالل وهبـــة، املنظمـــة العربيــة للرتمجـــة-2

235-236.
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. )1(واستعصـــى علـــى البـــاحثني حتديـــد وترســـيم معـــامل متقاربـــة، وبالتـــايل تعـــدَّدت املفـــاهيم والتصـــورات وتباينـــت التعريفـــات
)، ِإْن يف Politique(""السياسـة-جالةعُ يف-وسنحاول 

الثقافة العربية اإلسالمية، أو يف الثقافة الغربية.

2131 
يففسـادٌ أحـُدمها: أصـالنوالسِّـنيوالـواوالسِّـني«، وجـذره: السِّياسُة: مصدُر الفعل الثُّالثـي: َسـاَس َيُسـوُس سياسـةً 

ـــةٌ ِجِبلَّـــةٌ واآلخـــرُ ٍء،شـــي ـــ: فعـــلُ السِّياســـةُ «، ويف العـــني: )2(»وَخِليَق عليهـــا يقـــومُ ؛وابَّ سياســـهً الـــدَّ وسُ ُســـس الـــذي يَ ائِ السَّ
ُسْســتُ «، ويف الصــحاح: )4(»سياســًة إذا أحســَن القيــاَم عليــهاَســهُ سَ «، و)3(»مهُ رَ ْمــوأَ عيــةَ َيُســوس الرَّ :والــوايل،هاُضــوِّ رَ ويُـ 

ُسْســتُ «، ومثلــه يف القــاموس: )5(»أمــرهمُملِّــكَ إذافاعلــه،يســمملمــاعلــىالنــاس،أمــورَ الرجــلُ وُســوِّسَ ِسياَســًة،الرعيّــة
ــْوسُ «، ويف اللســان: )6(»ونـََهْيُتهــا: ِسياَســةً الرَِّعيَّــةَ  َسوَُّســوه: قيــلرَأَُّســوهوِإذاسوًســا،َساُســوهميقــالالرِّياســُة،: والسَّ

األَنِْبَيــاُء،َتُسوُســُهمُ ِإْســَرائِيلَ بـَُنــوَكانَــتْ «. ويف احلــديث: )7(»ُيصــِلحهمبــاالشــيءعلــىالقيــامُ : وَأساســوه...، والسِّياســةُ 
ةاألمـراءتفعـلكمـاأمـوَرهم؛ أي: يتولـَّون»نَبِـيٌّ َخَلَفـهُ نَِبيٌّ َهَلكَ ُكلََّما مبـاالشـيءعلـىالقيـامُ والسياسـُة:بالرَّعيـة،والـُوالَّ

.)8(يصلحه
أنَّ أصـــــل الكلمـــــة (اجلـــــذر: ســـــوس) ينطـــــوي علـــــى داللتـــــني أصـــــليتني متضـــــادتني :ة نســـــجِّلها هـــــيظـــــل مالحوأوَّ 

هـــــ) يردُّهــــا إىل األوَّل، 395يف اشــــتقاقها إىل كــــال املعنيــــني، فالعســــكري ("السِّياســــةكلمــــة "ت(فســــاد/ُخلق)، وقــــد ُردَّ 
ِقيقِيف الّنظـرهـيالسياسةَأنَوَذِلكَ « ، وابـن فـارس )9(»املعـروفاحليـوانهـذاالسُّـوسمـنمشـتقةالسُّـوِس،أُُمـورمـنالـدَّ
وأمَّــا قــوهلم: ُسْســُته أُسوُســه، فهــو حمتِمــل «يُرجعهــا إىل املعــىن الثــاين (الطَّبــع واخللــق)؛ إذ يقــول: -وغــريه كثــري–هــ) 395(

.)10(»كأنَّه يدلُّه على الطَّبع الكرمي وحيمُله عليهأن يكوَن من هذا [أي: من الطَّبع]،  
وهــذا اخلــالف يف توجيــه أصــل الكلمــة يرتــدُّ بنــا إىل عالقــة السياســة بــاألخالق، فــاألول يربطهــا بالفســاد وهــو واقــع 
أنَّ العسـكري حـني 

مل يكن يرمي بذلك إىل مـا ُجتسِّـده السياسـة مـن واقـع، وإمنـا إىل )الذي هو الفساد وعمله إفساد(ربط السياسة بالسُّوس 
ــوس الــذي يبلــغ مــن صــغر  احلجــم مــا حيتــاج إىل تــدقيق وإحــداد للبصــر والبصــرية، فالسياســة عنــده حســُن  التــدقيق يف السُّ

صفات حممودة مطلوبة يف السَّائس الذي يُدقِّق يف األمور وُحيِسن تدبريها وسياستها.تدبري فهي بذلك آيِلة إىل

ع اإلنســاينِّ وِقــدمها جعلهــا ظــاهرة مســتهدفة بالتفســري والتحليــل منــذ أزمــان؛ ممــا جعــل احلصــيلة مــن -1
متباينة خمتلفة .

.3/119محد بن فارس، مادة (سوس).معجم مقاييس اللغة، أ-2
)336/ 7العني، اخلليل بن أمحد، مادة: سوس (-3
.3/56وس)، س-4
.3/938الصحاح، اجلوهري، مادة (سوس) -5
.551، مادة (سوس)، ص:الفريوز آباديالقاموس احمليط، -6
.6/108مادة (سوس)، لسان العرب، ابن منظور، -7
.12/231هـ، 2/1392بريوت، ط-ي الدين حيىي بن شرف النووي، دار إحياء الرتاث العريبهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، حماملن-8
.27ص: دت، /القاهرة، دط-الفروق اللغوية، أبو هالل احلسن العسكري ، تح: حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع-9

.3/119معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة (سوس)، -10
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ومن هنا فكلمة "سياسة" كما ورد يف نصوص املعاجم أعاله تستعمل مبعان متقاربة ميكُن حصرها يف معنيني:
القياُم على األمر والتَّدبري وحسن الرِّعاية.-
.)-إصالًحا-مُر والنَّهي الرِّياسة، واحلكم، والتَّأمُّر (األ-

يقــول: هـــ) 255(ن بالنِّيــة احلســنة واألخــالق الفاضــلة، وإصــابة الصــواب، وهلــذا جنــد اجلــاحظ اوكــال املعنيــني منوطــ
[من الوافر]يصف صعوبة السياسة:العوام. وقد قال اهلذيلُّ سياسةألهله من وليس يف األرض عمل أكدَّ «

ــــــــــــاعلمسياســــــــــــةوإنَّ  )1(»هــــــا طويــــــلمطلبُ اءُ دَ عْ َصــــــهلــــــا األقــــــــــــوام ف

حســــن التَّصــــرف والــــدَّهاء والكياســــة وبُعــــد :
أصل الكلمـة يف االسـتعمال العـريب القـدمي بـالغ السـمو، شـريف املقصـد، يتجـاوز املصـاحل الشخصـية ...ظرالنَّ 

اإلنـِّيَّة إىل املصاحل العامة.واملطامع 
أداَرهــا،دبَّرهــا،: األمــورَ ســاسوإدارةَ تـوّىل َحَكمهــم،: النَّــاسَ ســاس«وأمَّـا يف العربيــة احلديثــة فـــ: 

عليهـا...، بنـاءً اإلجـراءاتتـُّتخـذمعتمـدةمبـادئ«، والسياسُة: )2(»واْعتَـَىن ضهاروَّ : الدَّوابَّ بإصالحها... ساسقام
اهومواقفهاوالدُّولاحلكومات[و]:سلوكُ  .)3(»األخرىبالدُّولاملتعلِّقةوالقضاياالداخلّيةالقضايااجتُّ

كمــا -مل يتطــوَّر، وبقــي حمافظًـا علــى املعـاين الــيت وردت يف املعـاجم القدميــة )سـاس(واضـح أنَّ املعــىن اللغـوي للفعــل 
فأخذت تدلُّ على معًىن أكثر حتديًدا وعلميَّة، اكتسـبته مـن املفهـوم احلـديث الـذي "السياسة"أمَّا املصدر ،-سبق ذكرها

".علم السياسةأطَّره "
تينية (Politiqueلكلمة سياسة: (فرنسيُّ وأمَّا املقابل ال )  واليت تشري إىل: politicus) فهو يرتدُّ إىل الكلمة الالَّ

ظهــر  م) حــني 17) يف بدايــة القــرن الســابع عشــر (قPoliticaكلمــة (، مثَّ شــاعت)4(الدولــة واحلكومــة،  ورجــل الدولــة
مــل يف عنوانــه هــذه الكلمــة، ومنــذ ذلــك التــاريخ أصــبحت تســتعمل للداللــة علــى الشــؤون كتــاب يف الشــؤون السياســية حي

يف )Politique(ومـــن هـــذه الكلمـــة تناســـلت اللغـــات احليَّـــة ، العامـــة للمـــواطنني بالدَّولـــة (الشـــؤون السياســـية)
للداللـة علـى معنيـني خمتلفـني )Politiqueعلى أنَّ الفرنسـيني يسـتعملون كلمـة (، ) يف اإلجنليزيةPoliticsالفرنسية، و(

والثــاين: باعتبارهـا معرفـًة ملـا يصـدر عـن اإلنسـان جبــوهره وهرًا إنسـانيا أو ظـاهرة إنسـانية، األول: السياسـة باعتبارهـا جـهلـا،
) Le Politiqueوطبعـه السياسـي مـن نشـاط 

) للداللـــة علــى املعــىن الثـــاين La Politiqueللداللــة علــى املعــىن األول (الظـــاهرة واجلــوهر)، وتكــون بصـــيغة التأنيــث (
.)5((املعرفة والدراسة)

.301/ 2هـ، 2،1424بريوت، ط–العلميةالكتبعثمان اجلاحظ، دارأبواحليوان،-1
.1133/ 2املعاصرة، أمحد خمتار عمر، مادة (سوس)،العربيةاللغةمعجم-2
.1134/ 2املرجع السابق، مادة (سوس)،-3

4 - Le Nouveau Petit Robert (Version électronique), Paul Robert. (politique): "du latin politicus « relatif au

gouvernement » et « d'un homme d'État ».
.17-16م. ص: 1985بريوت، دط/-ينظر: علم السياسة (دراسة يف قواعده األصولية وضوابطه النظرية)، إبراهيم شليب، الدار اجلامعية للطباعة والنشر-5
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) Politicsيف جمــال الدِّراســات السياســية، إحــدامها كلمــة (وكــذلك األجنلــو سكســون يســتعملون كلمتــني خمتلفتــني 
.)1() مبعىن منًحى أو منهج يف العملPolicyمبعىن العلم الذي يدرس السياسة، واألخرى (

2122 
اتيــة والنِّســبية، معنــامــرَّ  التحديــدات وقــد انعكــس ذلــك يشــكل مباشــر علــىأنَّ السياســة حتمــُل قــدرا كبــريا مــن الذَّ

فهي قد تُعرَّف على أساس مذاهب وإيديولوجيات، أو انطالقًا مـن أفكـار وفلسـفات، ممـا والتَّعريفات اليت قدِّمت حوهلا، 

ليها، أو املنابع اليت صدرت منها.بردِّها إىل األسس اليت بنيت ع
بـَُنـــوَكانَـــتْ «: قالنَّـــيبِّ ففـــي حـــديث" عنـــد العلمـــاءالسِّياسةفــــ"
تويلِّ أمور الرَّعيـة والقيـاُم عليهـا :العلماء السياسةَ يفسُِّر ، )2(»نَِبيٌّ َخَلَفهُ نَِبيٌّ َهَلكَ ُكلََّمااْألَنِْبَياءُ َتُسوُسُهمُ ِإْسَرائِيلَ 

ــرع، فالسياســة مبعناهــا العــام)3(مبــا ُيصــلحها قــد ترقــى لتطــابق مفهــوم الــدِّين والشــرع، أو علــى األقــل كــل عنــَد علمــاء الشَّ
.)4(التعاليم  والنُّظُم اإلسالمية اليت تُنظِّم عالقات اإلنسان (املسلم) مع غريه

أدَّى إىل ظهـور ثنائيـة الشَّـرع والسياسـة )5(دولة اإلسالم يف عهد العّباسيني ودخول تنظيمات وضعيةبـَْيَد أنَّ اتِّساع 
صار يُقال: الشرع والسياسة، وهذا يـدعو خصـمه إىل الشـرع «باعتبار الشرع أحكاًما دينية والسياسة أحكاما وضعية ، و

ـــة مـــن العلمـــاء لـــردِّ األمـــور إىل )7("يةالسياســـة الشـــرع، فظهـــر بـــذلك مصـــطلح ")6(»وهـــذا يـــدعو إىل السياســـة يف حماول
يُفـــرِّق بــني نـــوعني مـــن هـــ)751(ابـــن القـــيِّم

ويَعتــُرب ، )8(»الشـريعة، فهـي مــن الفــاجرِ مــن الظـاملِ احلـقَّ جُ ِر عادلـة ُختــمهـا، وسياســةٌ سياســة ظاملـة فالشــريعة حترِّ «السياسـة؛ 
ظاملـة لــيس أصــلها  السياســةأنَّ الأصــلها اللُّغـوي عــريبٌّ مـن السُّــوس مبعــىن الطبـع، و أنَّ السياسـة العادلــة هـــ) 845(املقريـزيُّ 
عليهــاوأدخلــواسياســة،فقــالواســينابأوَّهلــاوزادوامصــر،أهــلفحرَّفهــا،"ياســه"أصــلهالِيَّــة،و َمغُ كلمــةهــي، وإمنــاكــذلك
اسـم أطلقـه جنكيـز خــان )10("ياسـه" علـى مـا ذكـره املقريــزيو، )9(عربيــةكلمـةعنـدهعلــمالمـنفظـنَّ والـالماأللـف

لقـــول أو خطئـــه، فـــاملالحظ أنَّ املقريـــزي يـــربط حكـــم السياســـة العادلـــة خـــالطهم املغـــول، وبغـــضِّ النظـــر عـــن صـــحَّة هـــذا ا

وزمـالؤه، تـر: سـعيد الغـامني، املنظمـة طوين بينيت -)(مفاتيح اصطالحية جديدة ينظر: املرجع السابق، الصفحة نفسها. و -1
وما بعدها.412م، ص: 1/2010بريوت، ط-العربية للرتمجة

.)3455رقم احلديث: (. 4/169هـ، 1/1422النجاة، ططوقدارالناصر،ناصربنزهريحممد: البخاري، البخاري، تحصحيح-2
الســبيت،موســىبــناآلثــار، القاضــي عيــاضصــحاحعلــىاألنــوار. ومشــارق12/231ينظــر : املنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن احلجــاج، حمــي الــدين النــووي، -3

. 2/231الرتاث، دط/دت، ودارالعتيقةاملكتبة
. 3/636هـ، 1426/الرياض، دط-للنشرالوطندارالعثيمني،حممدبنصاحلبنينظر : شرح رياض الصاحلني، حممد-4
النبوية، املدينة-الشريفاملصحفلطباعةفهدامللكجممعقاسم،بنحممدبنالرمحنعبدتيمية، تح:بنأمحدالعباسأبوالدينينظر: جمموع الفتاوى، تقي-5

.20/392م، 1995-هـ1416دط/
.20/393: املصدر السابق-6
هـ).751قيم (الهـ)،  و(الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية)، البن 728: (السياسة الشرعية) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (، مثلوقد ظهر عنوانا لبعض الكتب-7
.4دار البيان، دط/دت، ص: الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ابن قيم اجلوزية ، مكتبة -8
.3/384هـ.  1/1418بريوت، ط-العلميةالكتبداراملقريزي،الدينتقيبنواآلثار، أمحداخلططبذكرواالعتبارينظر: املواعظ-9

املصدر السابق، الصفحة نفسها.ينظر: -10







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ملخص 

یعالج ھذا البحث البنیة التركیبیة للخطاب السیاسي اإلبراھیمي من خالل 
ورصد جمیع أنماطھا وتركیباتھا، وجاء في " الجملة: "تحلیل وحدتھ القاعدیة

مقدمة ومدخل وثالثة فصول، وخاتمة، وقائمة للمصادر والمراجع وفھرس 
.للموضوعات

المصطلحات المفتاحیة كالبنیة وقد تعرض في المدخل لتأصیل جملٍة من 
والتركیب والخطاب والسیاسة، إضافة إلى تأطیر المدونة وتحدیدھا في 
إطارھا الزمني والموضوعي، ثم الفصل األول تناول الجملة تأسیًسا 
وتأصیًلا، والفصل الثاني عالج الجملة من خالل مقولة التحویل والتولید 

اوالت عربیة في ھذا المضمار، ثم واألطر اللسانیة الحدیثة وما قدم من مح
.الفصل الثالث جاء حقًلا تطبیقیا خالًصا تم فیھا تحلیل جمیع أنماط المدونة

وفي الخاتمة تم تسجیل أھم المالحظات والنتائج التي توصل إلیھا 
.البحث

الكلمات المفتاحیة
البنیة التركیبیة؛ الجملة؛ الخطاب السیاسي؛ الجملة التحویلیة؛ الجملة 

.التولیدیة؛ التحویل؛ محمد البشیر اإلبراھیمي؛ الترتیب؛ الحذف؛ الزیادة

2014ماي 06نوقشت یوم 
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