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يعترب القصد الغاية اليت يريم املتلكم 

قد ، و  حتقيقها و اMاطب ٕاىل ٕادراكهإاىل
 ، غري ٔانه ملاهمتت به اللسانيات التداولية

يسعى و . يكن مغيبا عند علامئنا العرب
وضيح ذd من خالل هذا املقال ٕاىل ت

مبحث التقدمي والتأخري يف دالئل 
، lعتبار ٔان القصد هو املسؤول إالجعاز

mعن متوقع عنارص امجل.    
 

 

 

: Résumé 
Dans le cadre de la 

linguistique pragmatique, 

l’émetteur produit un acte 

langagier dans le but 

d’atteindre des objectifs précis 

chez son récepteur. 

Cette perception de l’acte 

langagier comme étant un acte 

finalisé a déjà été présente chez 

les linguistes arabes. La 

présente recherche vise a 

démontrer cette thèse, et ce à 

travers l’interprétation de 

l’antéposition et la post-

position d’un élément lexical 

dans l’énoncé.
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ث الوظيفة التفاعلية من ٔامه وظائف اللغة اليت اهمتت هبا اللسانيات التداولية، حي دتع
تسعى ٕاىل ٕافهام السامع نوا� املرسل، ومن هنا، فاملعىن ٕاهنا تبني عن مقاصد املتلكم، و 

  .مرتبط غالبا مبا يعنيه املتلكم lعتباره منتجا للخطاب
غري ٔانه مل يكن �مال عند علامئنا القداىم وللقصد ماكنة lرزة يف ا�راسات احلديثة، 

  .ٔامثال عبد القاهر اجلرجاين
  ):املقصديةاملقصديةاملقصديةاملقصدية((((مفهوم القصد مفهوم القصد مفهوم القصد مفهوم القصد - - - - 1111
ريق، قصد يقصد اسـتقامة الط:القصد:"لسان العرب البن منظور    جاء يف: : : : املعىن اللغوياملعىن اللغوياملعىن اللغوياملعىن اللغوي- - - - أ أ أ أ 

 هللا تبيني الطريق ٔاي عىل, 1}وعىل هللا قصد السبيل{ :وقو� تعاىل. قصدا، فهو قاصد
ٔاي ومهنا طريق غري قاصد  "جائر"مهنا والرباهني الواحضة، و  ا�عاء ٕاليه lحلججو . قمياملسـت
يمك lلقصد من أالمور ٔاي عل  }تبلغواتبلغواتبلغواتبلغوا القصد القصدالقصد القصدالقصد القصدالقصد القصد{ويف احلديث (...) القصد العدلو (...) 

والقصد ªع©د وأالم، قصده يقصده (...) يف القول والفعل وهو الوسط بني الطرفني 
قصد الو (...) هو قصدك، وقصدك ٔاي اجتاهكٔاقصدين ٕاليه أالمر، و �، و  قصدقصدا، و 

وقصدت قصده حنوت (...) قصدت ٕاليه مبعىنقصدته، وقصدت �، و ": تقول. ٕاتيان اليشء
  .املسـتقميفالقصد ٕاذا يعين املسار  2"حنوه

التوجه والهنود واقعها يف µم العرب ªعزتام و مو ) ق ص د(ٔاصل ": قال ابن جين
و اليشء عىل اعتدال اكن ذd ٔاو جور، هذا ٔاص¹ يف احلقيقة، وٕان اكن قد والهنوض حن

خيص يف بعض املواضع بقصد ªسـتقامة دون امليل، ٔاال ترى ٔانك تقصد اجلور «رة كام 
وعىل هذا فالقصد عنرص حمدد  3"تقصد العدل ٔاخرى؟ فاالعزتام و التوجه شامل هلام مجيعا

  .ال ميكن جتاوزه ٔالن مساره بني واحض
القصد هو الغاية التواصلية اليت هيدف املتلكم ٕاىل حتقيقها من : املعىن ªصطالÉاملعىن ªصطالÉاملعىن ªصطالÉاملعىن ªصطالÉ- - - - بببب    

وعليه تكون مراعاة الغرض من الÑم يف عرف ٔاغلب النحاة قرينة "اخلطاب اÎي ينتجه 
تساعد يف حتديد الوظيفة النحوية لللكمة، و بيان دورها يف التحليل النحوي للجمm، ويه 

تÕ اخلاصية "و قد عرفها سريل بأهنا . 4"تعارف علهيا املعارصون lمس القصديةاملعاين اليت 
سري أالحوال يف يت تتجه عن طريقها ٕاىل أالشـياء و للكثري من احلاالت و احلوادث العقلية ال
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فالقصدية يه خاصية عقلية، ٔاي ٔاهنا ختتص lلعقل . 5"العامل ٔاو تدور حولها ٔاو تتعلق هبا
  .شـياء واحلوادث يف حضورها و غياهبااÎي يصور لنا االٔ 

وللمقاصد ٔامهية كربى يف العملية التبليغية، فاملرسل عندما يتلفظ فٕانه هيدف ٕاىل حتقيق 
طاب ما مل يتبني قصد قصد معني يف ذهن السامع، وال يتعرف هذا أالخري عىل دالÝ اخل

ة عن القصد يه ردٕاذا حدث ذd يكون قد توصل ٕاىل فهم لغته، فاملفردات اÞاملتلكم، و 
  .6تظهر القمية النفسـية للغة يف فعل القصدجمرد لغو، و 

lعتبار أالوىل " أاللفاظ وâان لعمm واحدة، ٕاذ ال ميكن الفصل بيهنامتعد املقاصد و 
حتدث يف النفس ٔاي عىل مسـتوى ما قبل املنطوق حيث حيدد املدلول اختيار ا�ال 

عىل مسـتوى املنطوق حيث يقع ترتيب  ، ٔاييف حني حتدث أالخرى يف النطق، ، ، ، املناسب
أاللفاظ وفق املعاين وا�الالت النحوية، وهكذا تقدم النظرية جانبني أالول نفيس يضم 
ا�الÝ ٔاو املعىن النفيس ويشلك قصد املتلكم، والثاين لغوي يضم أاللفاظ املنطوقة حيث 

  7."أليفتتالءم ا�الالت املعجمية �lالالت السـياقية عىل مسـتوى الت
        ::::التقدمي و التأخريالتقدمي و التأخريالتقدمي و التأخريالتقدمي و التأخري    - - - - 2222

قد ëل احلظ اليت يقوم علهيا عمل املعاين، و  التأخري من ٔامه املباحثيعد مبحث التقدمي و 
 Ýأالوفر من اه©مات البالغيني خاصة، حيث ٕان ٔاي تغيري يف موقع املفردات ينتج دال

  .جديدة ختتلف عن ا�الÝ السابقة
اسن، واسع الترصف، كثري الفوائد مج احمل"الباب  اين ٔان هذاويقرر عبد القاهر اجلرج

يفيض �يك موقعه مث تنظر فتجد سبب ٔان راقك بعيد الغاية، ال ياكد يفرت عن بديعه، و 
  8"حول اللفظ عن ماكن ٕاىل ماكنلطف عندك، ٔان قدم فيه يشء و و 

اليت  التأخري من االٓليات اليت يسـتعني هبا املتلكم يف ٕانتاج امللفوظاتيعترب التقدمي و 
  .يراعي فهيا السـياق حىت تؤدي العملية التبليغية الغرض املرجو مهنا وهو الفهم وإالفهام

اسـتجابة تداولية لبعض العنارص السـياقية، "ٕان ٕاعادة ترتيب العنارص اللغوية يكون 
ٕاذ يتجاوز املرسل جمرد الضم اÎي يقتضيه النحو (...) فلك ترتيب ينطوي عن قصد معني
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فاملقاصد ٕاذا يه اليت  9"الضم عىل طريقة خمصوصة وفق ما يسـتدعيه اخلطابا�الÝ ٕاىل و 
  .تنتج امجلل

لقد اكن القصد مدار البحث عند النحاة العرب، وال سـø الوظيفيني مهنم lعتباره قرينة 
من "، حيث ٕانه ثرياوجند عبد القاهر اجلرجاين يعمتده ك . 10تداولية قوية يف ا�راسة اللغوية

ء اÎين رددوا مصطلح القصد، بل اكن حمور نظريته بوصف سبب العدول عن ٔاكرث العلام
  . 11"الرتكيب أالصل هو لبيان املرسل lالسـتجابة للسـياق تداوليا

لقد ٔادرك عبد القاهر اجلرجاين من خالل مالحظته لرتتيب عنارص امجلm ما للتقدمي 
د رٔاى دل عىل قصد معني، وقوالتأخري من ٔاثر يف ا�الÝ، حيث ٕان لك تقدمي ٔاو تأخري ي

ªختالف بني أالساليب ليس فرقا يف احلراكت وما يطرٔا عىل ٔان الفروق بني الرتاكيب و"
ذاك النظم، وٕامنا الفرق يف معاين العبارات وما حيدثه هذا الوضع و اللكامت من تغيريات، 

سـتتبعه من ، ولكن فø حتدثه هذه القواعد وما ت فليس القصد معرفة قواعد النحو وحدها
وملا اكن هذا شأن التقدمي والتأخري فقد ٔاواله عبد . 12"ما يتو� عن النظم من مدلولمعىن و 

  .فصل القول يف ذdجاين عناية خاصة، وبني مقاصده، و القاهر اجلر 
  :مقصدية التقدمي والتأخري يف دالئل إالجعازمقصدية التقدمي والتأخري يف دالئل إالجعازمقصدية التقدمي والتأخري يف دالئل إالجعازمقصدية التقدمي والتأخري يف دالئل إالجعاز- - - - 3333

يف الفاعل واملفعول، ودم الفعل عىل ٕان أالصل يف ترتيب عنارص امجلm الفعلية ٔان يتق
 mمسيةامجلª اخلرب، ولكن قد حيدث تغيري يف هذا الرتتيب مراعاة لقصد  يتقدم املبتدٔا عىل

ن املقاصد يصبح اخلطاب و امجلل، وداملقاصد يه اليت تنتج أالصوات و "املتلكم، ٕاذ ٕان 
  13"جمرد متواليات مجلية حامm �الالت صوتية معجمية

ري مواقع عنارص فقد يلجأ املتلكم ٕاىل تغي" توى الرتكيباملقاصد تظهر عىل مسـ ٕان 
غا�ت تداولية يريد حتقيقها، lٕالضافة ٕاىل ٔانه يسعى ٕاىل جعل خطابه الرتكيب ٔالغراض و 

جعل اخلطاب ( من هذه أالخريةو  ª"14نسجاميب حلال خماطبه لتحقيق التفاعل ويسـتج 
قتل اخلارقتل اخلارقتل اخلارقتل اخلار����    ( : يف قوهلمما اسـتحسـنه عبد القاهر اجلرجاين) يسـتجيب حلال اMاطب

، ٔالن املتلكم راعى حال )زيد( عىل الفاعل) اخلار�(حيث قدموا املفعول به ) زيدزيدزيدزيدٌٌٌٌ    
Mي ينتظر اÎقتل زيد قتل زيد قتل زيد قتل زيد ( ٔاما يف قول القائل و  15.ال هيمه من القاتلو) قتل اخلار�(اطب ا
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اطب، ٔالن املتلكم راعى حال اM) رجال( قدم عن املفعول به) زيد(فٕان الفاعل) رجالرجالرجالرجال
   16.ٔالن اMاطب ال يتوقع هذا الفعل من زيدd وذ

، ٔاما عن تغيريها حسب نارص امجلm مراعاة حلال اMاطبهذا عن تغيري مواقع ع 
  :مقاصد املتلكم ما ٔاورده اجلرجاين يف

  :ªسـتفهام lهلمªسـتفهام lهلمªسـتفهام lهلمªسـتفهام lهلمززززةةةةاملقصدية يف املقصدية يف املقصدية يف املقصدية يف     - - - -     1111- - - - 3333
فٕان املتلكم  17مجلmيوجه ترتيب عنارص االقصد من التواصل هو اÎي حيرك و ملا اكن    

حني اسـتفهامه عن يشء ما يراعي قصده، حبيث يقدم ما يشك يف ٔامره، فٕان اكن مدار 
ٕان اكن الشك يف ªمس اكن بعد ¹ بعد ٔاداة ªسـتفهام مبارشة، و الشك يف الفعل جع

              :                      ميكن توضيح ذl dجلدول االٓيتو . صدفالرتتيب بذd يتبع الق 18.أالداة
mامجلmامجلmامجلmالقصدالقصدالقصدالقصد        موضع الشكموضع الشكموضع الشكموضع الشك        الرتتيبالرتتيبالرتتيبالرتتيب        امجل        

ªسـتفهام عن وقوع   الفعل  فعل) + مهزة ªسـتفهام(ٔا   ٔافعلت
  الفعل ٔاو عدمه

+   )مهزة ªسـتفهام(ٔا   ٔأانت فعلت
  )مضري(امس

  التأكد من الفاعل  ªمس

     
"Ñته من ترتيب لكامم واحدا يف مادته وحروفه ولكنه قد ختتلف صيغته و قد يكون ال

، وهذا ما وحضه 19"متلكم ٕاىل آخر بل  عند املتلكم الواحد ٕاذا اختلف املعىن يف نفسه
  :اجلرجاين من خالل أالمثm التالية

  
  أأنت بنيت هذه ا�ارأأنت بنيت هذه ا�ارأأنت بنيت هذه ا�ارأأنت بنيت هذه ا�ار -                       ٔابنيت ا�ار اليت كنت أن تبنهيأابنيت ا�ار اليت كنت أن تبنهيأابنيت ا�ار اليت كنت أن تبنهيأابنيت ا�ار اليت كنت أن تبنهيا -     
  أأنت قلت هذا الشعرأأنت قلت هذا الشعرأأنت قلت هذا الشعرأأنت قلت هذا الشعر -    ب     أقلت الشعر اÎي اكن يف نفسك أن تقو�أقلت الشعر اÎي اكن يف نفسك أن تقو�أقلت الشعر اÎي اكن يف نفسك أن تقو�أقلت الشعر اÎي اكن يف نفسك أن تقو� -ٔا    

  ٔاأنت كتبت هذا الكتابٔاأنت كتبت هذا الكتابٔاأنت كتبت هذا الكتابٔاأنت كتبت هذا الكتاب -                  أفرغت من الكتاب اÎي كنت تكتبهأفرغت من الكتاب اÎي كنت تكتبهأفرغت من الكتاب اÎي كنت تكتبهأفرغت من الكتاب اÎي كنت تكتبه -     
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ملا اكن غرض  - - - - أ أ أ أ ––––بني اجلرجاين الفرق بني الرتاكيب الختالف املقاصد، ففي اÞموعة  
عد ال باملتلكم هو ªسـتفسار عن وقوع الفعل ٔاو عدمه ٔالن الشك وارد فيه، جعل أالفع

بعد ٔاداة ªسـتفهام ) الضامئر( جعل أالسامء -ب–يف اÞموعة و. مهزة ªسـتفهام مبارشة
    20.ٔالن قصد املتلكم هو التأكد من الفاعل ٔالنه مرتدد فيه

بوصفه املتلكم و  ,وهبذا يكون قصد املرسل هو أالساس يف اخلطاب لتحديد املعىن
د، ٕاذ ٕان معىن ما يتلفظ به ملقاصللخطاب هو اÎي يسـتطيع حتديد ا�الالت وا امنتج

    21.و قصد ا�الÝ مبا يقصده، فهو ٕاذا ٔاساس فهم املعىن مرهون
ؤالن اللغة حتيل عىل القصد لتحديد معىن اخلطاب فقد ٔاشار اجلرجاين ٕاىل فساد 

  :اخلطاlت التالية
 أبنيت هذه ا�ار أبنيت هذه ا�ار أبنيت هذه ا�ار أبنيت هذه ا�ار 
 أقلت هذا الشعرأقلت هذا الشعرأقلت هذا الشعرأقلت هذا الشعر

         أكتبت هذا الكتابأكتبت هذا الكتابأكتبت هذا الكتابأكتبت هذا الكتاب
قد ولهيا يف فيه، و  كما ويل مهزة ªسـتفهام هو املشكو  -قومن خالل ما سـب –ٔالنه 

الكتاب فا�ار مبنية، والشعر مقول، و (  هذه امجلل ٔافعال، ولكن هذه أالفعال حمققة
   22فكيف يكون الشك فهيا؟) مكتوب

لصيغ أالفعال الرصفية دور يف حتديد قصد املرسل، فٕاذا اكنت صيغة الفعل يف و 
هو ٕاما ٕاقرار قصد املرسل يكون حسب املتقدم، و  ايض، فٕانªسـتفهام lهلمزة يه امل

ٔاما ٕاذا . lلفعل ٕاذا تقدم، ٔاو ٕاقرار الفاعل بأنه الفاعل ٕاذا تقدم  ªمس بعد مهزة ªسـتفهام
الفعل ن شبهيا بقصده و فٕان قصد املرسل يكو غة الفعل مضارعة داÝ عىل احلال،اكنت صي

بال فٕان الغرض خيتلف، ويكون القصد هو ماض، وٕاذا اكنت الصيغة داÝ عىل ªسـتق 
mجلدول  23.ٕاناكر ٕاما للفعل ٔاو للفاعل، حسب متوقع عنارص امجلl dوميكن توضيح ذ

    :االٓيت
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mامجلmامجلmامجلmعىل        امجل Ýعىلصيغة الفعل دا Ýعىلصيغة الفعل دا Ýعىلصيغة الفعل دا Ýالفعلالفعلالفعلالفعل        القصدالقصدالقصدالقصد        صيغة الفعل دا        

مشكوك يف   ٕاقرار اMاطب بفعل هو يفع¹  احلال  ٔاتفعل
  ٕاناكر الفعل  ªسـتقبال  وقوعه

  اكئن ظاهر  ٕاقرار اMاطب ٔانه الفاعل  الاحل  ٔأانت تفعل
ٕاناكر ٔان يكون (ٕاناكر ªمس  ªسـتقبال

  هذا الفعل من هذا الشخص
    

ومن ال�ذج اليت قد�ا اجلرجاين يف ªسـتفهام التقريري، قو� تعاىل حاكية عن قول  
َراِهميُ {: منرود بْ ِتنَا َ� ٕاٍ نَْت فََعلَْت َهَذا ِبآِلهَ ا� غرضه من م جيهل الفاعل ويشك فيه و فاملتلك. 24}ا�

  ª.25سـتفهام هو ٔان يقر اMاطب أنه الفاعل، ٔالن الفعل ال شك فيه، فهو ظاهر موجود
  :يف ªسـتفهام إالناكري ٔاورد قول امرئ القيسو

                                                                �� ََ    اااا�� ََ ُُ    تتتتُُُُ    ققققْْْْ    يييي ِِ    للللُُ ََ         و و و وََََ    ينينينِينِ ََ َ    املاملاملامل َْ َْ ِِ    رشرشرشْرشَْ ْْ    ممممََََ        ي          وي          وي          وي          وََََ    ععععِِِِ    اجاجاجاجِِِِ    ضضضضََََ     م م م مُُُُ    يفيفيفِيفِ ُُ    سـسـسـسـْْ ََ    ننننُُ ََ ٌٌ    ررررْْْْ    ززززُُُُ        ةةةةٌٌٌٌ    ونونونون ��        قققٌقٌَ��َ��َ��َ    ْْ ْْ ِِ    ييييََََ    نننن ��        اباباباِبِ ْْ    اااا��         ؟؟؟؟26262626الالالالِِِِ    ووووََََ    غغغغْْ
فقصد املتلكم هو ) يقتلين(َل مضارع دال عىل ªسـتقبال عويل مهزة ªسـتفهام  ف

ٕاناكر ٔان يقدر عىل ذd كذيب منه ٕالنسان هتدده lلقتل، و فهذا ت" ٕاناكر لفعل القتل 
  27".ويسـتطيعه

  :وقول عامرة بن عقيل 
                                                                �� ��    اااا�� ْْ    اااا��         ككككُُُُ    ررررُُُُ    ــــتتتتْْ

�� ��
ََ        ننننْْْْ    اااا ْْ    ــــققققََ ِِ            د     د     د     د     ــــالالالالِِِِ    ــــخخخخََََ        ممممُُُُ    ــــاهاهاهاهِِِِ    ررررََََ    ددددََََ        لتلتلتلْتْ ََ    زززِزِ ََ ََ    ارارارارََََ    ــــيييي ََ     ههههُُُُ    ــــتتتت

�� ��
    ــــنننن؟ ا؟ ا؟ ا؟ ا

�� ��
ََ    ذذذذًًًً    ي اي اي اي ا ََ ََ    ا لا لا لا ل         28282828ممممــــييييــــ    ِئئِِئئِ    ــــ    للللََ

  29.غرض املتلكم هو ٕاناكر لفعل الرتك، ٔالنه يزمع ٔانه ال يكون ٔاو ال ينبغي ٔان يكون
ا ِمنا َواِحًدا نَتِبُعهُ {: وقو� تعاىل بََرشً القصد هو ٕاناكر ٔان يكون برش مثلهم ، و 30}فَقَالُوا ا�

  31.مبثابة ٔان يتبع
لكهنا غري اكفية ٕالدراك املغزى يف متثيل تدرك معانيه احلرفية، و قد يصاغ اخلطاب "

 يمتظهر يف شالكة واحدة، وٕامنا يف كيفيات ص العربة، وعىل هذا فٕان النص الواسـتخال
يت يروج اMاطب والظروف الو مراعاة مقصدية املرسل خمتلفة وراءها مقصدية املرسل، و 
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فسها تؤدي ٕاىل اختالف اسرتاتيجيات هذه املاورائيات ن فهيا النص، وجنس النص، و 
فعند تقدمي الفعل عىل النكرة مثال بعد مهزة ªسـتفهام فٕان قصد املرسل هو  .32"التأويل

ٔاي تريد ٔان تسأ� هل اكن جميء من واحد  ،)أجاءك رجل؟أجاءك رجل؟أجاءك رجل؟أجاءك رجل؟(ªسـتفسار عن الفعل حنو
هو  ٔاما ٕاذا تقدمت النكرة عىل الفعل بعد مهزة ªسـتفهام فٕان قصده. من الرجال

ٔاي تريد ٔان تسأ� عن جنس من ) ؟ٔارجل جاءكٔارجل جاءكٔارجل جاءكٔارجل جاءك( ªسـتفسار ٕاما عن جنس الفاعل حنو
  33333333ٔازيد جاءك أم ٔازيد جاءك أم ٔازيد جاءك أم ٔازيد جاءك أم معمعمعمعرو؟رو؟رو؟رو؟: ٔاو عن عينه حنو. جاء، ٔارجل هو ٔام امرٔاة

        ::::تقدمي املسـند ٕاليهتقدمي املسـند ٕاليهتقدمي املسـند ٕاليهتقدمي املسـند ٕاليهمقصدية مقصدية مقصدية مقصدية     - - - -     2222- - - - 3333
mتقدمي  عن بعض مراعاة لقصد املتلكم، و حيدث تقدمي بعض ٔاجزاء امجل dمن ذ

  34:سـند، فقد قسم اجلرجاين القصد ٕاىل الفاعل ٕاىل قسمنياملسـند ٕاليه عىل امل 
اëٔ شفعت يف اëٔ شفعت يف اëٔ شفعت يف اëٔ شفعت يف (     ٔان يكون غرض املتلكم ٕاثبات ٔانه فاعل الفعل دون غريه ومن ذd: أالولأالولأالولأالول

نفيه عن قصده ٕاثبات تفرده lلفعل و  ٕان اÎي محل املتلكم عىل هذا الرتكيب هو، و )lبهlبهlبهlبه
  . غريه

ومن املواضع . القوةل يف نفس السامع والتأكيد و لكم متكني الفعٔان يكون غرض املت: والثاينوالثاينوالثاينوالثاين
  :اليت ذكرها

    ::::فتقول ,,,,))))ليس ليس ليس ليس يليليليل عمل Îlي تقول عمل Îlي تقول عمل Îlي تقول عمل Îlي تقول( ::::يف لك µم سـبق lٕناكر، حنو قول ٔاحدمه -1
وجعلت ) ٔانت(سـند ٕاليه فقد قدمت امل ) ما أقولما أقولما أقولما أقول    أنت تعمل أن أالمر عىلأنت تعمل أن أالمر عىلأنت تعمل أن أالمر عىلأنت تعمل أن أالمر عىل((((

  35.ٔالنك قصدت تأكيد ما ٔاراد ٕاناكره ،)تعمل(املسـند فعال 
�ٔنك ال تعمل ما صنع فالنٔنك ال تعمل ما صنع فالنٔنك ال تعمل ما صنع فالنٔنك ال تعمل ما صنع فالن((((: اعرتضه شك حنو قول ٔاحدمهيف لك µم  -2���( ،

، فقد قدمت املسـند ٕاليه يف هذا الرتكيب لتؤكد )اëٔ أعمل و لكن ٔاداريهاëٔ أعمل و لكن ٔاداريهاëٔ أعمل و لكن ٔاداريهاëٔ أعمل و لكن ٔاداريه:(فتقول
  36.احلمك

َذا َجاُؤوُمكْ قَالُوا آَمنا َو قَْد َدَخلُوا lِلُْكْفِر { :عند تكذيب مدع، حنو قو� تعاىل -3
�
َوا

دعوى مهنم ٔاهنم مل خيرجوا lلكفر  )آمنا(ذd ٔان قوهلم ، و 37}وُمهْ قَْد َخَرُجوا ِبه
  38.كام دخلوا به، فاملوضع موضع تكذيب

 هو يعيهو يعيهو يعيهو يعيال تعجب من فالن يدعي العظمي و ال تعجب من فالن يدعي العظمي و ال تعجب من فالن يدعي العظمي و ال تعجب من فالن يدعي العظمي و ( يرد يف لك ٔامر مسـتغرب حنو -4
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، بتقدمي املسـند ٕاليه يف هذا الرتكيب ذكر الفاعل مرتني، أالول الضمري ))))lليسريlليسريlليسريlليسري
  39).يعي(يف الفعلالثاين الضمري العائد عليه و ) هو(

ٔان يعرتضه الشك  يكون يف الوعد و الضامن، ٔالن من شأن من نعده ٔاو نضمن � - - - - 5555
        40404040))))اëٔ ٔاعطيك، اëٔ أكفيكاëٔ ٔاعطيك، اëٔ أكفيكاëٔ ٔاعطيك، اëٔ أكفيكاëٔ ٔاعطيك، اëٔ أكفيك( ، حنويف متام الوعد والضامن، فهو ٔاحوج ٕاىل التوكيد

الفخر، ٔالنه عىل املادح ٔان مينع السامع من الشك فø ميدح به، يف املدح و  -6
d41)أنت تعطي اجلأنت تعطي اجلأنت تعطي اجلأنت تعطي اجلززززيليليليل    ((((    ويباعده من الشـهبة حنو قو   

، )رجل جاءينرجل جاءينرجل جاءينرجل جاءين( يفيد تقدمي املسـند ٕاليه التخصيص ٕاذا بين الفعل عىل نكرة حنوو    
، فغرض املتلكم هو تنبيه السامع فالقصد هو ختصيص اجلنس، ٔاي رجل جاءين ال امرٔاة

  42وٕاعالمه ٔان اجلايئ هو من جنس الرجال ال النساء
اخلارجتان عن املعىن ) مثل ٔاو غري( مةيتقدم املسـند ٕاليه عىل املسـند ٕاذا اكن لكو 

  :الظاهر اÎي وضعت � لك مهنام حنو قول ٔايب متام
ََ    ووووََََ                                         ِ    غغغغََ ِْ ِْ ََ    ريريريْريِْ ََ --    ي يي يي يي ي ُ    اااا-- ُُ ُُ ََ        لكلكلكُلكُُ ََ ََ    ررررُُُُ    ععععْْْْ    املاملاملامل ًً    حسُْحسُْحسُُْحسْ        وفوفوفوَفَ ََ        ا            وا            وا            وا            وََََ    تتتتًً ََ ُُ    ششششْْْْ    تتتت ُُ    ببببِِِِ        ههههُُُُ    ددددََََ    ننننْْْْ    ععععِِِِ        جبجبجبجُبُ ��        يضيضيضيُضُ         43434343ييييددددِِِِ    ����ََََ    االاالاالاال��

فمل يرد ٔابو متام ٔان يعرض بشاعر سواه، بل ٕان القصد هو نفي ٔان يكون ممن يكفر 
  44عمة ويلؤمالن
    :التأخري يف النفيالتأخري يف النفيالتأخري يف النفيالتأخري يف النفيالتقدمي و التقدمي و التقدمي و التقدمي و مقصدية مقصدية مقصدية مقصدية     - - - -     3333    - - - - 3333

يركز عليه مثلام هو احلال يف ªسـتفهام، فهو لكم يف امجلل املنفية lملتقدم و هيمت املت
خيتار من النظام اللغوي ما يناسب سـياق التخاطب، فٕاذا اكن غرضه هو نفي فعل مل 

، أما ٕاذا اكن غرضه هو نفي )فعلتفعلتفعلتفعلت ماماماما( يثبت ٔانه مفعول، جعل الفعل بعد ما النافية، حنو
ما ما ما ما (ٔان يكون فاعل الفعل اÎي ثبت ٔانه مفعول جعل ªمس ٔاو الضمري بعد ٔاداة النفي حنو

  45.)اëٔ فعلتاëٔ فعلتاëٔ فعلتاëٔ فعلت
mامجلmامجلmامجلmالفعلالفعلالفعلالفعل        ددددالقصالقصالقصالقص        الرتتيبالرتتيبالرتتيبالرتتيب        امجل        

  شك يف وقوعه  نفي الفعل  فعل) + النافية(ما  ما فعلت
  1بت ظاهر  نفي ªمس  امس) + النافية(ما   ما ٔاë فعلت

  :ومن ال�ذج اليت قد�ا اجلرجاين قول املتنيب 
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��    ممممََََ    ووووََََ                   ��    ëëëëََََ    ا اا اا اا ا�� ََ    سسسسْْْْ     ا ا ا ا�� ُُ    ممممْْْْ    ققققََ ْْ    ججججِِِِ        تتتُتُ ََ    ووووََََ                                            ههههِِِِ    ي بي بي بي بِِِِ    ممممِِِِ    سسسْسْ ��    الالالَالَ ��    ëëëëََََ     ا ا ا ا�� ُُ    ممممْْْْ    رضَْرضَْرضَْْرضَ     ا ا ا ا�� ِِ        تتتُتُ ََ    يفيفيفِيفِ ْْ     الق الق الق القََ ِِ    للللْْ         46464646ااااررررََََ    ëëëëََََ        بببِبِ
ٔان "في ٔان يكون هو الفاعل، واملعىن فغرض الشاعر هو ن، )ٔاë(يل ٔاداة النفي الضمري و

لكن ٕاىل ٔان يكون هو اجلالب � ويكون lلنفي ٕاليه، و السقم 1بت موجود، وليس القصد 
  47"قد جره ٕاىل نفسه

يصبح اخلطاب جمرد متواليات مجلية ٕاذا خلت املقاصد يه اليت تكون اخلطاب، و  ٕان
د التلفظ lخلطاب ليست معلية تصويت حفسب، فال ميكن احلمك بوجو "منه املقاصد ٔالن

ويظهر ذd  ،48"رد النطق بأصوات فقطذd يتجاوز جمالتلفظ ٕاال بتوفر قصد املرسل و 
  :من خالل املثالني التاليني

        ما زيدا ما زيدا ما زيدا ما زيدا رضرضرضرضبتبتبتبت    - - - - ما ما ما ما رضرضرضرضبت زيدا                بت زيدا                بت زيدا                بت زيدا                    - - - -                                 
lلتايل فٕان غرض املتلكم هو ق املفعول به، وففي الرتكيب أالول يالحظ ٔان الفعل سـب

فيه املفعول به نفي الفعل اÎي مل يثبت ٔانه مفعول، ٔاما يف الرتكيب الثاين اÎي سـبق 
  49.الفعل، فٕان قصد املتلكم هو نفي ٔان يكون اÎي وقع عليه الفعل الثابت الوقوع هو زيد

، ففي امجلل 50وكام ينتج القصد النص اللغوي فٕان النص يكشف عن القصد التواصيل
يتأخر عنه «رة ٔاخرى، يتضح القصد املنفية اليت يتقدم فهيا اجلار واÞرور عن الفعل «رة، و 

اكن غرض املتلكم هو ) ما أمرتك هبذاما أمرتك هبذاما أمرتك هبذاما أمرتك هبذا(ن خالل الرتكيب، فٕاذا ويل أداة النفي فعل حنو م
ما ما ما ما ( :اÞرور عىل الفعل بعد ٔاداة النفي حنوري الثابت، ٔاما ٕاذا تقدم اجلار و نفي فعل أالمر غ

  51.ينفي أالمر املشار ٕاليهت موجود ولكن املتلكم يثبت أالمر، و فالفعل 1ب )؟هبذا ٔامرتكهبذا ٔامرتكهبذا ٔامرتكهبذا ٔامرتك
  

mامجلmامجلmامجلmالقصدالقصدالقصدالقصد  لرتتيبلرتتيبلرتتيبلرتتيبا        امجل        
  ٕاثبات أالمر+املشار ٕاليه نفي  فعل+ جاروجمرور)+النافية(ما  ما هبذا ٔامرتك
  نفي أالمر  جار وجمرور+ فعل)+ +النافية(ما  ما ٔامرتك هبذا
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        ::::اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة
، حيث يقدم التأخري يف ªسـتفهام خيضع ملقاصد املرسلومجمل القول ٔان التقدمي و 

ويكون تقدمي املسـند ٕاليه حسب حال  .يف النفي كذd احلالو , املشكوك يف وقوعه
 ،ٔاو يف مواضع التكذيب ،ا ٔاراد املرسل تأكيد ما ٔانكر، ٔاو تأكيد حمك ماذفيتقدم إ ، املتلكم

ا اكن القصد ، ٔاو ٕاذالفخرªسـتغراب ٔاو يف الوعد والضامن، ٔاو يف املدح و  ٔاو عند
  . التخصيص

اÞال مل يغفل عنه عبد القاهر وخالصة احلديث ٔان ما جاء به احملدثون يف هذا 
توصل ٕاىل حث خمتلفة، ٔامهها مبحث التقدمي والتأخري، و اجلرجاين، فقد ٔاثبته من خالل مبا

  .ٔان الرتكيب اللغوي خيضع  ملقاصد املرسل
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        واملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــع    الهوامــــــالهوامــــــالهوامــــــالهوامــــــشششش
                                                                        

1
  .من سورة النحل 6أالية  - 
دار املعارف ) ق ص د(مادة -lب القاف  -41ج  -5مج  -لسان العرب -ابن منظور - 2222

    3642القاهرة ص 
    3643ص -م ن - 3333
ص  -1ط -2008 -اجلزائر -دار التنوير-عربالتداولية عند العلامء ال-مسعود حصراوي -4444

247  
قباء احلديثة  دار -سريل جون دراسة يف فلسفة -فلسفة العقل -ٕاسامعيلصالح  -5555

  .151ص التوزيع القاهرة للطباعة والنرش و 
تطور مباحث ا�الÝ يف  - فلسفة اللغةالظاهراتية و  -لعرب احلكمي بناينينظر عز ا-  6666

  28ص  -افريقيا الرشق  –الفلسفة المنساوية 
مكتبة زهراء  -ت لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية و ا�الÝدراسا -سعيد حبريي- 7777

  184ص - الرشق القاهرة 
 - مكتبة اخلاجني  -محمود محمد شاكر: قراءة وتعليق-دالئل إالجعاز -عبد القاهر اجلرجاين- 8888

  106ص   -05ط -2004القاهرة 
دار  –داولية مقاربة لغوية ت -اسرتاتيجيات اخلطاب -عبد الهادي بن ظافر الشهري 9999

  141ص  - 01ط  -2004الكتاب اجلديد
    247ص  -رجع السابقامل -مسعود حصراوي: ينظر- 10101010
    201ص -ملرجع السابقا –عبد الهادي بن ظافر الشهري  - 11111111
 - الرتاكيب النحوية من الوâة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين -عبد الفتاح الشني 12121212

  85ص -عربية السعوديةاململكة ال- الر�ض -دار املرخي للنرش
ا�ار  -املركز الثقايف العريب -اللسان و املزيان ٔاو التكوثر العقيل - طه عبد الرمحن- 13131313

    195ص   - 01ط -1998البيضاء 
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    251ص - رجع السابقامل -مسعود حصراوي - 14141414
    108ص –دالئل إالجعاز  -ينظر عبد القاهر اجلرجاين- 15151515
    108ص  - املصدر نفسه 16161616
    202ص -املرجع السابق –دي بن ظافر الشهري عبد الها: ينظر- 17171717
    111دالئل إالجعاز ص -عبد القاهر اجلرجاين: ينظر- 18181818
ط - 1997-البالغة فنوهنا و ٔافناهنا دار الفرقان للنرش و التوزيع  -فضل  حسن عباس 19191919
    207ص  - 04
    111دالئل إالجعاز ص -عبد القاهر اجلرجاين: ينظر- 20202020
لعريب مع حماوÝ تأصيلية يف ا�رس ا انيات التداوليةيف اللس - خليفة بوجادي: ينظر- 21212121

    .163ص  -  1ط-2009-اجلزائر -العلمة -التوزيعبيت احلمكة للنرش و -القدمي
    112دالئل إالجعاز ص  -عبد القاهر اجلرجاين: ينظر - 22222222
    116ص -املصدر نفسه: ينظر 23232323
    .من سورة أالنبياء 62االٓية  - 24242424
    .113دالئل إالجعازص -عبد القاهر اجلرجاين: ينظر - 25252525
  137ص -02ط -2004 -لبنان –بريوت  –دار املعرفة  -ا�يوان - امرؤ القيس- 26262626
     .117ص -املصدر نفسه: ينظر -27272727
     .81ص -1973 - بغداد -حتقيق شاكر العاشور -ا�يوان –عامرة بن عقيل -28282828
  .117ص -املصدر نفسه: ينظر - 29292929
    .من سورة القمر 24االٓية - 30303030
    .122دالئل إالجعازص -اهر اجلرجاينعبد الق: ينظر - 31313131
    .212ص -ملرجع السابقا –عبد الهادي بن ظافر الشهري  - 32323232
    .142دالئل إالجعازص -عبد القاهر اجلرجاين: ينظر - 33333333
    .128ص -املصدر نفسه: ينظر - 34343434
  .133ص -املصدر نفسه: ينظر - 35353535
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    .133ص -املصدر نفسه: ينظر - 36363636
    .من سورة املائدة 61االٓية - 37373737
    .134دالئل إالجعازص -عبد القاهر اجلرجاين - 38383838
    .134ص -املصدر نفسه: ينظر -- 39393939
    .134ص -املصدر نفسه: ينظر - 40404040
    .134ص -املصدر نفسه: ينظر - 41414141
    .143ص -املصدر نفسه: ينظر 42424242
–د ت –مطبعة املعارق العمومية  -تفسري حمي ا�ين اخلياط- ا�يوان -ٔابو متام الطايئ- 43434343

    .80ص  –د ط 
    .139ص -املصدر نفسه: ينظر - 44444444
    .124ص -املصدر نفسه: ينظر - 45454545
ج –د ط  -د ت- بريوت–املطبعة العلمية ليوسف ٕابراهمي -ا�يوان -ٔابو الطيب املتنيب- 46464646
    .204ص – 02
    .125ص -املصدر نفسه: ينظر - 47474747
    .191ص-املرجع السابق –عبد الهادي بن ظافر الشهري  -48484848
    .136إالجعازصدالئل  -ينظر عبد القاهر اجلرجاين - 49494949
  .184ص - ا�الÝتطبيقية يف العالقة بني البنية و دراسات لغوية  - سعيد حبريي: ينظر - 50505050
    .127دالئل إالجعاز -ينظر عبد القاهر اجلرجاين - 51515151


