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 وااله ومن وصحبھ آلھ وعلى هللا رسول سیدنا على والسالم والصالة � الحمد    

  :  بـــــــــــــــــــعد أما

 وقد وحدیثا قدیما والبالغة النحو علمي  بین جمعت التي العلوم من التراكیب علم

 النبویة والسنة الكریم للقران خدمة االسالمیة العلوم تدوین بدایة منذ علماؤنا بھ اھتم

  النحو بین فیھ جمع الذي سیبویھ كتاب في جاء ما االھتمام ذلك مظاھر ومن

 وستتضح العربیة علوم بین البالغ األثر التراكیب لعلم كان وقد ، والبالغة والصرف

  .  سیأتي فیما أھمیتھ

  التراكیـــب علم معنى:  األولى المحاضرة

 وللتمكن واالصطالحي اللغوي معناه معالفة تتطلب موضوع أي معالجة إن ـ    

 الى الولوج قبل واالصطالح اللغة افي معناه معرفة علینا التراكیب علم فھم من

  .  مسائلھ

  :  لغة التركیب

 على بعضھ وضع إذا تركیبا ركبھ الصحاح في جاء}  ب ك ر{  مادة من التركیب

   بعض فوق بعضھ صار إذا وتراكم الّسحاب تراكب اللسان وفي ، بعض
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 كریم أنھ أي المركب كریم فالن فقولك والمنبت األصل على داال فیأتي الُمركب أما

  .  قومھ في والمنبت األصل

 أي الشيء رّكب الوسیط النعجم في جاء فقد والتألیف الضم أیضا معناه والتركیب

 وجمعھ ألّفھ أي الدواء ركب ومنھ ، المنظر في واحدا شیئا فصار غیره إلى ضّمھ

 والّتألیف والضم الجمع مفادھا معان على یدل التركیب فإن وعلیھ ، مختلفة مواد من

  .  مبدأ على یقوم فھو  كثرفأ عنصرین أو وحدتین بین

  :  اصطالحا التركیب   

 وذلك اؤسم إلى فعل أو ِاسم إلى ِاسم اسناد عن عبارة ھو االصطالح في التركیب  ـ

 عن یختلف ال والتركیب ، أكثر أو عنصرین بتركیب فیقوم المتكلّم إرادة حسب

 من أو اسمین من ائتالفھ وأقل مفید قول بأّنھ الكالم ھشام اؤبن عّرف فقد التألیف

  .  وفعل اسم

 خاللھا من یحدث واحدة والبناء التركیب نتیجة ألن البناء معنى التركیب یأخذ وقد

  . األخرى العناصر ببقیة إّال  وظیفتھ تتم وال بآخر عنصر تعلیق

 وینقسم واالفعال االسماء بین الجمع یحدثھ ما جسب وناقص تام إلى التركیب وینقسم

   هللا كتاب كقولك اإلضافي التركیب:  ھي أنواع إلى التام التركیب

  . الفائدة خاللھ من تحصل األلفاظ بین نسبة على اشتمل ما ھو اإلسنادي والتركیب 

 هللا :  كقولك وصفا حمل ما ھو وصفي تركیب إلى بدوره  ینقسم البیاني والتركیب 

  .  كسیبویھ عددي وغیر عشر خمسة نحو عددي نوعین على وھو. ومزجي رحیم

 اإلضافیة التراكیب بخالف التركیب معنى على داللة اقربأل ھو اإلسنادي فالتركیب

  .  علیھا السكوت یحسن ال يوبالتال تامة غیر أحیانا تكون التي والوصفیة والمزجیة

  

  : اللغوي التركیب معنى:  الثانیة اضرةحالم

 ھي والتي اللفظیة البنى من عدد من تتركب التي الجملة یعني اللغوي التركیب

 من نظام وفق مركبة اللغویة المركبات وھذه ، الجملة أو التركیب مكونات

 عدد من المركبة الجملة معناه اللغوي فالتركیب الصرف علم لقوانین وفقا األصوات

 العربیة في نسمیھ ما وھو ن ومقصودا مفیدا معنا یؤدي معین نسق وفق األلفاظ من
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 المتكلم قصد حسب عدیدة ِاستخذامات ولھا وفعلیة إسمیة إلى تنقسم والتي جملة

  .  الحقا فیھا التفصیل وسیاتي وغیرھا والبسیطة والمركبة وافنشائیة الخبریة كالجملة

 النحویة بالقواعد ثعرفت ما وھي امره بھا یستقیم وقوانین ضوابط اللغوي وللتركیب

   العالم لغات وسائر العربیة اللغة في للجملة السلیم والترتیب التركیب تضمن التي

 وتجعلھما بینھما تلربط معنویة عالقة وجود مع أكثر أو كلمتین اجتماع فھو

  . والداللیة التواصلیة القیمة تحقق لضمان متالئمتین

 على للداللة النظم مصطلح لجرجاني القاھر عبد منھم البالغیون ِاستخدم وقد

 النظم مصطلح فِاستخذم النحوي التركیب مفھوم على نظریتھ بنى حیث التركیب

 یخرج وال بعض من بعضھا الكلم وتعلیق ئتالفھوا الكالم تركیب على للداللة

   كلمتین اجتماع ھو إذ المقصود ھذا عن اللسانیة للنظریات بالنسبة النحوي التركیب

 التركیب أن سوسیر قال فقد والتركیب والداللة الصوت حیث من متآلفتین أكثر أو

  .  أكثر أو وحدتین من یتشكل

 عملیة لتتم  المتكلم یتخذھا التي الطریقة ھو سبق مما اللغوي  التركیب فإن وعلیھ

   معینة إخباریة قیمة التركیب لھذا فتعطي ببعض بعضھا الكلمات ترتبط حیث التبلیغ

 وداللة وتركیبا صوتا مترابطة صرفیة وحدات من مجموعة ھو النحوي فالتركیب

 بین العالقات ودراسة ، ما إخباریة قیمة یحمل الذي الكالم لنا یشكل ما وھذا

 الـى العربیة اللغة في النحوي التركیب وینقسم وتآلفھا تركیبھا وكیفیة الكلمات

  :  قسمین

 في عمدة قعی اسنادیا متآلفة كلمات من یتركب الذي ھو:  اسنادي تركیب ـ 1  

 وھو منھ فائدة ال مبھا الكالم أصبح حذفناه فإذا عنھ ستغناءاال یمكن ال أي الكالم

  : ضربان

 تجمعھما منزلتھما في ھو ما أو االسم مع االسم تآلف وھو اسنادي ِاسمي مركب

   اسنادیة عالقة

   اسنادیة بعالقة االسم مع الفعل تركیب ھو اسنادي فعلي مركب

 بینھا تجمع ال كلمات من یتكون الذي التركیب ھو:  اسنادي غیر تركیب ـ 2  

  :  إلى ینقسم وھو اسنادیة عالقة

  :  القید ھذا ویكون تقییدیة نسبة جزئیھ بین جمع ما وھو:  التقییدي المركب  ـ
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  ن إلیھ ومضاف مضاف من تركب ما وھو إضافیا مركبا ویسمى باالضافة إما

 من یتكون ألنھ  الوصفي بالمركب یعرف ما وھو النعت أو بالوصف وإما

  . وصفاتھ الموصوف

  والمجرور الجار ـ:   فیشمل التقییدي غیر المركب أما ـ

    وسیبویھ عشر خمسة مثل التضمیني المركب ـ                                          

 من یتركب الذي وھو المزجي المركب ـ                                         

  ..  واحدة كلمة وصارتا امتزجتا كلمتین

  

  العربیة الجملة یةنب:  الثالثة المحاضرة

 وأجمل ن تفرق على الشيء جمع أي وجمل یجمل جمل من :  اللغة في الجملة

  .  وغیره الحساب من شيء كل جماعة والجملة ، تفرقة بعد من جمعھ الشيء

  :  اصطالحا ـ

 الكالمیة الوحدة ھي أو ، معنى على تدل الكالم صور من صورة أصغر الجملة 

 كتابھ في الزمخشري سماھا وقد ، معنى تؤدي كلمات من مؤلفة نحویا التامة

 إحداھما اُسندت كلمتین من المركب ھو الكالم :  بقولھ عّرفھ حین بالكالم مفصلال

 كقولك وِاسم فعل أو أخوك زید كقولك ِاسمین في إّال  یتاتى ال وذلك األخرى إلى

  .  جملة وُتسمى زید ِانطلق

 سواء بنفسھ مستقال معنى یفید الكالم من قدر أقل بأنھا منصور أنیس وعّرفھا     

  . أكثر أو كلمة من القدر ھذا تركب

 ونائبھ الفعل أو والفاعل الفعل بجملة علیھ اصطلحوا ما ھي النحویین عند والجملة

  . جملتیھ مع الشرط أداة أو عنھما تفرع وما والخبر دأالمبت أو

 وھو المسند ھما ركنان ولھا إنشائیة أو خبریة تكون عندھم فالجملة البالغیون أما ـ

  .  عنھ المخبر وھو إلیھ والمسند بھ المخبر

  .   ومحمول موضوع فھي المناطقة عند الجملة أما

  .  شرطیة ، اسمیة ، فعلیة:  ثالثة أنواع إذن فالجملة
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 یطرا وما الثالثة األفعال من تام فعل یتصدرھا جملة كل ھي:  الفعلیة الجملة ـ 1

 وقد}  المفعوالت{  منصوب اسم األخیر ھذا ویتبع مرفوع فاعل لیھی زیادة من علیھ

 أعلم:  كقولك منصوبات ثالثة أو النصیحة سعید سأل كقولك منصوبان الفاعل یلي

 كما الفاعل فعل علیھ وقع إذا الفعل االسم یسبق وقد ، صحیحا الخبرَ  األستاذَ  سعیدٌ 

  }  الكتاب موسى آتینا ولقد{  تعالى قولھ في جاء

 طالب یا:  نحو الفعلیة الجملة أسلوب واالشتغال واالختصاص النداء جملة وتدخل

   العلم طالب ادعو أو العلم طالب أنادي تقدیره محذوف لفعل فعلیة جملة فھي العلم

 الفعل یقدر ال الحالة ھذه في المجتمع قدوة الطصالبض نحن:  نحو اإلختصاص اما

  .  االختصاص على المختص المحذوفوینصب

 مؤول أو ، منطلق زید مثل صریح باسم تبتديء جملة كل ھي:  االسمیة الجملة ـ 2

 مع ِاسما أو ، المجتھدون ھم مثل منفصال ضمیرا أو ، لكم خیر تصوموا ان مثل

 أو ، الدرس استوعب زید كقولك فعال تكون قد الصفة وھذه ، مرفوعة مستقلة صفة

 وأشكالھا االسمیة الجملة دائرة من تخرج أن دون ومجرورا جارا أو ظرفا تكون

  .  متعددة

 الجمل بأن قال من فھناك  الجملة تقسیم في النحاة ِاختلف:  الشرطیة الجملة ـ 3

 إلى أخرى وتارة الفعلیة إلى تارة أسندوھا الشرطیة والجملة وفعلیة ِاسمیة قسمان

 ألن وذلك واالسمیة الفعلیة شأن شانھا مستقلة جملة بأنھا قال من وھماك ، االسمیة

 بتحقق ّال إ الثاني یتحقق ال حیث بامر أمر وصل ھو والشرط متحقق فیھا االسناد

 مرھون فالنجاح ، تنجح تجتھد إن:  كقولك بینھما تربط شردط أداة وجود مع الول

  :  نوعان الشرط وجملة باالجتھاد

:  ھي االخیرة وھذه أدواتھا بوجود الجملة ھذه تتحقق:   الجازمة الشرط جملة  ـ ا

  .  أيُّ .  كیفما  ، حیثما  ، این ، اّنى ، أیان ، تىم  ، مھما ، ما ، من ، ما إذْ  ، إنْ 

 لفعل فاعال فُیعرب اؤسم الشرط أداة بعد جاء فغن ِاسمیة جملة یكون ال الشرط وفعل

 ال التي األفعال ومن ، الجازمتین ما وإذْ  إنْ  بعد إّال  ِاسما یقع أن یصح فال ، محذوف

 كذلك ، للمستقبل الزمان یجعل الشرط ألن الماضي الفعل شرط فعل تكون أن تصلح

 وال ، سوف أو بالسین المبدوء والفعل الجامد والفعل للشرط یصلح ال الطلب فعل

   ، الشرط جملة في ایضا القسم یستعمل



 حمـــزة درامـــــسي :  األستــــــــــاذـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علم التراكیب: محـــــــــــــاضرات في مادة

6 
 

 تكون عندما واحد موضع في إّال  االعراب من لھا محل ال الشرط جملة:  مالحظة

   ینجح  یراجع من:  مثل للمبتدأ خبرا وجوابھ الشرط فعل وجملة مبتدأ الشرط أداة

  .  مبتدأ رفع محل في جازم شلرط اسم:  من

  .  للمبتدا خبر رفع محل في:  ینجح یراجع

  .  الشرط جواب فعل ثم الشرط فعل ثم االداة:   كالتالي العناصر ترتیب ویجب

 تستلزم جملتان اي فعالن بعدھا یأتي ادوات ھناك:  الجازمة غیر الشرط جملة ـ ب

 لو ، إذا ، كیف:  ھي األدوات وھذه جازمة غیر شرط اداة بوجود األخرى إحداھما

   من محل للشرط ولیس وجوابھ شرط دواتاال ھذه بعد یاتي. اّما ، لوما ، لوال ،

 محل في او باالضافة جر محل في بعدھا الشرط جملة تكون التي إذا بعد ّال إ افعراب

 في الجملة ھذه النحاة من كثیر ُیدرج لم لھذا ن فیھ مفعول الظرفیة على نصب

 في وھي ، شرط اسم صدرھا كان إذا فعلیة جملة اعتبروھا ألنھم الجمل دراسة

 الجملة فھذه{ :  یعیش ابن ھذا في یقول والفعلیة االسمیة الجملة عن ُمستقلة األصح

 بفاعلھ الفعل یستقل أن الفعلیة في األصل وكان الفعلیة الجمل انواع من كانت وغن

 الشرط جملة من كل ربط الشرط حرف ھنا دخل لما انھ إّال  ، زید قام:  نحو

 بذكر إال یستقل ال المبتدأ ان فكما والخبر المیتدا نحو كالجملة صارتا حتى والجزاء

 تحتوي الشرط جملة فغن وھكذا  }... الجزاء بذكر إّال  یستقل ال الشرط كذلك الخبر

 جواب جملة{  الیھ والمسند}  الشرط فعل جملة{  المسند ھما أساسیین ركنین على

  . }  الشرط

 بنیة داخل الفرعیة البنیة من متناسقة مجموعة انھا على الجملة إلى البنویة وتنظر   

 لبنیة المباشرة القواعد لضبط التركیبیة القواعد تجرید في الباحثون اجتھد وقد واحدة

 ھذه ومن وتوزیعھا والحرفیة والفعلیة االسمیة المركبات ووصف العربیة الجملة

  : یلي ما القواعد

  .  أجزاء إلى والتفكیك للتحلیل قابلة بنیة ذات الجملة ـ

  .  البنیة داللة في تساھم وظیفة یؤدي الجملة أركان من ركن كل ـ

  .  البنیة وحدة تخدم عالقات تربطھا الجملة مكونات ـ

 وقد الصرفیة المعاني من انطالقا مكوناتھا تحلیل من بنویا الجملة دراسة تنطلق÷ 

 من الفونیمات بین التمییو حیث الصرفي النظام وھو عمایرة خلیل ذلك الى اشار
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 تنتظم التي المورفیمات في المتماثلة وغیر المتماثلة عناصرھا بین المقابلة خالل

 وأن معنى صوت كل یحمل حیث الداللیة المعاني تمییز في الرئیسي العنصر لتكون

  .  االخرى العناصر عن بمعزل معنى یؤدي أن یمكن ال عنصر كل

   الصغرى والجملة الكبرى الجملة وھي البنیة بحسب الجمل من أخرى انواع وھناك

 حفظتم كم لي تبین:  نحو أكثر أو جملتین من المتكونة الجملة ھي:  الكبرى الجملة ـ

   مركبة جملة فھي.  الدروس من

 ،وھي المفرد وخبره مبتدأ أو وفاعل فعل إما المفردة الجملة ھي:  الصغرى الجملة ـ

  . اسنادیة عالقة الجمل من بغیرھا تربطھا وال بنفسھا تقوم جملة كل

  

  التداولیة راكیبالت:  الرابعة المحاضرة

 عرف جدیدا لسانیا درسا العشرین القرن من السابع العقد في ظھر 

 لذلك للمتلقي، الرسالة وصول طریقة عن البحث منھ الھدف وكان ،"التداولیة"بـــــــ

 الحال سیاق من فیھ  یؤثر ما وكل الخطابي الموقف لعناصر وأولویة أھمیة أعطت

 باآلخر منھما كل وعالقة منھما كل وثقافة والمخاطب المتكلم وحال المقام، أو

 بالمتكلم أغلبھا تتعلق جدیدة مصطلحات ظھور إلى أدت األھمیة وھذه وبالخطاب،

  ....والتبلیغ واإلفادة كالقصد والمخاطب

  :القصد-1

 من نصا تجد تكاد فال خطابھ من لتحقیقھا یسعى غایة للخطاب منتج لكل          

 منشئ موقف یتضمن« " بوجراند دي" حسب فالقصد قصد؛ ولھ إال النصوص

 بالسبك یتمتع نصا تكون أن بھا قصد اللغة، صور من ما صورة كونھ من النص

 إلى للوصول معینة خطة متابعة وسائل من وسیلة النص ھذا مثل وأن وااللتحام،

  ».معینة غایة

 لغوي وغیر لغویا نسجا ینسج إنما المتكلم أن فیرى" باختین میخائیل" أما      

 یكون ال« عنده فالنص واالنسجام، التماسك مراده،لیتحقق عن معبرا النص لیجعل

 غایة یحمل ،فالنص».النیة ھذه وتنفیذ) العزم(النیة: ھما اثنین عاملین بوجود إال نصا

  .تداولیة
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 كل داللة بین فرق فھناك" النیل نھر" أو" اللیل ھدوء في" قولنا: ذلك مثال      

 رؤیة سرتنا" أو" اللیل ھدوء لفّنا: "مثل ما شيء إلى الداللة ھذه نسبة وبین منھما،

 ھو القصد كان ربما أو المتلقي إلى المفھوم ھذا توصیل ھو والمقصود ،"النیل نھر

  .استجابة یعقبھ ما شيء طلب

  : المعاني من معنیین بین نمیز وعلیھ     

 معاني مجموع ھو األغلب وفي ذاتھا، اللغویة العبارة معنى یفید: الفحوي المعنى- أ

  .خطیا ضما بعض إلى بعضھا مضموما مكوناتھا

 ویشمل العبارة ینتج حین تحقیقھ المتكلم یتوخى الذي القصد فھو: القصد المعنى-ب

  .والنیة الغرض بدوره القصد

  :المقبولیة-

 الخطاب منتج مقصد یتحقق بحیث والخطاب المتلقي بین الحاصل التفاعل تعني      

 اللغة صور من ما صورة كون إزاء النص مستقبل موقف یتضمن النص وقبول

  .والتحام سبك ذو ھي حیث من مقبولة تكون أن لھا ینبغي

 ھو" القبول"بـــــــــــ النص على الحكم معاییر أحد أن النص علماء جل ویؤكد      

 التركیب توجیھ أن إلى اإلشارة من بد وال ، فیھ یرد الذي للسیاق مالءمتھ مدى

 تتحّدد بل بالقصد، عالقة ولھ المتلقي عند القبول وجوه من وجھا یعد الذي النحوي

 في النحاة توجیھات في مبثوثا نجده ما وھو علیھ، اعتمادا عدمھا من الكالم إفادة

  .بالنكرة االبتداء كمسألة النحویة األبواب

 المتلقي أو المخاطب فھم على تعتمد العرب النحاة عند التركیب ومقبولیة       

 الخارجي، الواقع في القضیة وصدق والداللیة، النحویة الصحة إلى استنادا للتراكیب

 على الحكم إن إذ والمخاطب؛ المتكلم بین التواصل إحداث في قدرتھا على تعتمد كما

 وال النحویة ال االتصالیة الناحیة على األحیان من كثیر في ینبني التراكیب استقامة

  .  الداللیة
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  . التراكیب بالغة:  الخامسة المحاضرة

 لما طبقا وتمامھ عنىالم وفاء إلى یؤدي نحو على الجملة ببناء المعاني علم یھتم ـ

   ألفاظھ فصاحة مع الخطاب حال یتطلبھ لما مطابقتھ الكالم وبالغة ، الحال یقتضیھ

 أحوال مع تتناسب بصورة المتكلم یصوره الذي ھو البلیغ والكالم ، ومركبة مفردة

   بصورة عبارتھ یورد أن على المتكلم مقام أو الخطاب حال فیحمل ،  المخاطبین

 ال حیث المعارف لنقل تستعمل التي اللغة وتختلف ، حالھ مع تتساوق مخصوصة

 لغة اما ، ألجلھ جاءت الذي المعنى عن والتعبیر والدقة الصحة إال فیھا یستوجب

 داللتھا من أكثر فتؤدي جمالیة وسیلة تثعتبر التي ذلك عن تختلف التي والفن االدب

 یعطي مثال كالشعر العادي التركیب عنھا یعبر ال أمور عن فتعبر تضمنتھا التي

 اللغة علماء ھذا أدرك وقد ، العادیة اللغویة التراكیب توحیھ مما أكثر ویوحي

 استخدام من الكریم القرآن لغة تؤدیھ ما إلى فارس ابن أشار وقد والمحدثون القدماء

   علمائنا بعض قال وقد{ :  ھذا في فارس ابن یقول ، والجمالیة الفنیة للوسائل خاص

 من وغیرھا والتاخیر والتقدیم والقلب والتمثیل االستعارة من للعرب ما ذكر حین

 ینقلھ أن على التراجم من أحد یقدر ال ولذلك:  فقال الكریم القران في العرب سنن

 والتشبیھ المجاز من فیھا وما تراكیبھ لبالغة وذلك} ... األلسنة من شيء إلى

  .  سبقتھ التي السماویة الكتب من غیره في توجد ال التي البیانیة والصور

 األدباء یستعملھا التي الشعریة اللغة أن إلى المحدثین اللغویین بعض ویذھب

 نجدھا ال وایحاءات دالالت حاملة المعروفة والقواعد القوانین عن تخرج والشعراء

 وفنیة جمالیة من والتراكیب االلفاظ تؤدیھ ما على بقوة فیعتمدون العادیة اللغة في

 مع ، وُینكر ُیعرف ، یحذف ویؤخر یقدم تراكیبھ في األدیب فنجد ، تعبیرال في

 فیكون لذلك المناسبة الربط أدوات واستخدام عنھ ُیغبر الذي المناسب للمعنى توخیھ

  . ومعان دالالت من یربده ما إلى یصل حتى بلیغة تراكیبھ ألن بلیغا تعبیره

 یكون وما التراكیب أحوال في یبلحث الذي العلم ھو الذي المعاني علم بھذا اھتم وقد

  .  بعینھا حالة یناسب ما معنى لتؤدي صور من علیھ تأتي ما أو ، اختالف من فیھا

 ، االفادة في الكالم تراكیب خواص تتبع ھو:  المعاني لعلم تعریفھ في السكاكي یقول

 تطبیق في الخطأ من علیھا بالوقوف لیحترز وغیره االستحسان من بھا یحصل وما

  .  ذكره الحال یقتضي ما على الكالم
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 كالم كان فإذا ، الجرجاني القاھر عبد ھذا إلى أشار وقد وتختلف تتنوع فالتراكیب

 تعلیق ھو النظم وأن والحرف والفعل االسم ھي أقسام ثالثة عن یخر ال العرب

 معرفة ھو المعاني علم مجال فان بعض من سببا بعضھا وجعل ببعض بعضھا

.  مقال مقام لكل یجب ما بھا المنشأویصیب علیھا یقع التي النحو أحكام معاني

 بین التمییز فضل لھ ومن البلیغ اختصاص من ھو إنما الوجھ ھذا على الكالم وسوق

 ھما سالیباال من قسمین على البالغیین عند یخرج ال االخیر وھذا ،الكالم صور

   .واالنشاء الخبر

  :المحاضرة السادسة 

 لھ یمكن أو الكذب او الصدق یحتمل مضمونا یحمل الذي وھ الخبري سلوباأل    

 تحمل الجملة فھذه الدرس التلمیذ حضر مثال كقولنا التحقق عدم لھ یمكن كما التحقق

 وقع یكون أن یمكن الحضور اي الحكم وھذا التلمیذ الى منسوبا الحضور ھو حكما

 بغض لذاتھ والكذب الصدق یحمل فالخبر بالفعل حصل قد یكون اال لھ ویمكن فعال

   ، كذلك فھة كذبھ وان صادقا كان الواقع صدقھ فان قائلھ عن النظر

 لھ لیس أي الخبري في كما الكذب او الصدق یحتمل فال االنشائي االسلوب أما   

  .  علیھ الحكم یمكن حارجي مضمون

 عنھا االستغناء والناقد لالدیب یمكن ال التي العربیة فنون من البالغة وتعتبر   

 ،ردیئھ من الكالم جید بھا یمیز اقدنوال القول وسبل الكالم طرائق بھا یغرف فاألدیب

 تركیب  تجعل التي األسالیب زمن والجملة بالكلمة القدامى البالغیون اھتم وقد

  :  بلیغا الكالم

  :  النداء أسلوب ـ

 التركیب على تضفي الندائیة والجملة ، والمخاَطب المتكلم بین التواصل أصل النداء

 ، مضمرة خبریة وبنیة إنشائیة سطحیة بنیة على قائمة نحویة جملة وھي ھامة شحنة

 المتكلم قولھ یرید لما انتباھھ لفت قصد السامع غلى موجھة لغویة صیغة فالنداء

 من مركب وھو ، النداء جواب وجملة النداء جملة من یتركب ثنائي تركیب ،وھو

}  ، أيو ، والھمزة ، وھیا ، وأیا ، یا{ :  ھي النداء وأدوات ومنادى النداء أداة

 إلیھم الموجھ الكالم من ابلغ یكون النداء بأسلوب المخاطبین غلى الموجھ فالكالم

  . أسماعھم إلیھ یشد وال انتباھھم یلفت ال العادي أن حتى عادي بأسلوب

  : النفي ـ
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 ، فیھ ویشك المخاَطب ینكره الذي االمر في یكون واالثبات بالنفي االخباؤ 

 االسناد لیس ینفي والذي ، التركیب في  الداللي المعنى إلى الجملة نفي ففینصر

   إلیھ والمسند المسند بین تربط التي الطبیعیة المعنویة  العالقة غنما

  :  التكرار ـ

 التوكید إرادة أیضا وھو ، باالمر العنایة حسب االبالغ إرادة واالعادة التكرار

   تركیب وھو األفعال في التكثیر بھ ویراد الجمال عالمات أحد فتكرار ، واإلفھام

 التالیف في تستعمل التي الفنیة االدوات من النھ ، النصوص فھم على یساعد

 لفظ ایراد تقتضي ومعنویة موسیقیة ظاھرة فھو ، والنثر والشعر والرسم الموسیقي

 التكرار ویتحقق ، الكالم نفس في آخر معنى مع اللفظ ذلك دةإعا ثم بمعنى متعلق

  :  بــــ

 التي األلفاظ تعطي حتى الكالم في بعینھا حروف تكرار وھو:  الحرف تكرار  ـ 1

  .  النفسیة الشاعر حالة كإبراز المتكلم حالة عن تكشف أبعادا الحروف تلك فیھا ترد

 األلفاظ تلك تكتسب حتى الكالم في الواردة اللفظة غعادة ھو:  المفردة تكرار ـ 2

  . السامع في تأثیریة قوة

 مضمون یؤدیھا التي المتكلم أھمیة تبین إعادة ھو:  الجملة أو العبارة تكرار ـ 3

 لتلك تكراره من یتوخاه الذي المتكلم مقصد فھم في األساس كونھا المكررة الجمل

 معین شيء في الترغیب لزیادة أو الكالم وتناسق ، التاكید منھ والغرض.  العبارات

 التكرار ویساھم ، المتلقي ذھن في وترسیخھ المعنى وتأكید ، المخاطب واستمالة ،

 جمالیا لونا یضفي وھو ، الخطاب انسجام في یساعد خاص موسیقي ایقاع بناء في

  .  ویزینھ الكالم على

  :  أخیروالت التقدیم

 المحاسن جــم الفوائد كثیر باب ھو{ :  قائال والتأخیر التقدیم فضل الجرجاني ذكر

 لطیفة إلى بك ویفضي ، بدیعة عن لك یْفَتّرث یزال ال ، الغایة بعید التصرف واسع

 یقتضیھا بالغیة ألسباب والتاخیر التقدیم ظاھرة إلى البالغیون تطرق وقد ،} ...

 أثر لھ یكون عندما المعنى تقدیم ذلك ومفاد اإلعرابي الموقع ورتبة ، اللغوي السیاق

 إلى المفسرین بعض ذھب فقد]  دیني ولي دینكم لكم[  تعالى كقولھ المتكلم نفس في

   آخر بدین الرضى ال التھدید ھو ھنا التقدیم مفاد أن
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 أصلھ ما فیتقدم األصلي ترتیبھا التركیب عناصر مخالفة ھو والتأخیر والتقدیم

   توحي كثیرة فوائد والتأخیر التقدیم ولظاھرة التقدیم فیھ األصل ما ویتأخر التأخیر

 الترتیب حساب على ذلك كان ولو ، التعبیر جمال تحصیل إلى العربیة سعي إلى

  :  قسمین إلى التقدیم الجرجاني قسم وقد لتراكیبھم األولون وضعھ الذي

 كان الذي حكمھ على التقدیم مع اقررتھ شيء كل وذلك:  التأخیر نیة على تقدیم ـ

 على المفعول وتقدیم المبتدأ على المبتدأ خبر كتقدیم فیھ كان الذي جنسھ وفي علیھ

  . زیدٌ  عمراً  ضرب:  كقولنا فاعلھ

 ھل وتجعل حكم إلى حكم من الشيء تنقب أن الھدف انما:  التأخیر نیة دون تقدیم ـ

 یكون أن منھا كل یحتمل باسمین تأتي أن وذلك إعرابھ غیر وإعرابا بابھ غیر بابا

 والُمنطلق مثنطلقٌ  زیدٌ  نحو ذاك على ھذا تارة قجمفت لھ خبرا اآلخر ویكون مبتدأ

   زیدٌ 

  :  المسند لتقدیم البالغیة األغراض ومن

  }  بعد ومن قبل من األمر �{  تعالى قولھ نحو:  والقصر التخصیص

   انت ناجحٌ :  نحو:  المخاطب یسر بما التفاؤل ـ

 السموت خلق في غن{  عزوجل قولھ نحو:  السامع وتشویق االنتباه إثارة ـ

  }  األلباب ألولي آلیات والنھار اللیل وِاختالف واألرض

   إ دّرك �:  التعجب ـ

   االعتذار الزلة من البدیل نعم:  المدح ـ

  .  وغیرھا والسجع الجملة توازن ومراعاة موالتعظی الذم وكذلك ـ

  :  إلیھ المسند لتقدیم البالغیة األغراض

  :  الشاعر قول نحو:  المتأخر الكالم إلى التشویق

   والشباب والجمال الوقت    إیاب لھا لیس ثالثة             

  }  یدخلونھا عدن جنات{ :  تعالى قولھ نحو:  المسرة تعجیل ـ

  } والذین ھم بربھم ال یشركون { كما في قولھ عزوجل : تقویة الحكم وتقریره 




