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 تقعيد اإلشارة إلى نهاية الجملة العربية
 د. زكريا أحمد حمدية          

 الجامعة األردنية       

 المقّدمة

يقترن التخطيط في أوسع  دللوتتعو وأقعيقبو عوقع  درعويير  وعتع  فيبعو  عي  
دن الدرون  إلجرا  دو يدورسو أفرال الدجتد  الدستبلفون عبذا التخطيط. كدو يقتعرن 

رلة تظبععر فععي أ دععوأ ففعع  أو ففععول درنيعع  عععذل  ا دععر. عععوأ أندععوط دط ععالتخطععيط عوت
  جوانعبعععو وفعععي جديععع  الرنو عععر وينعععلرف دمبعععوط التخطعععيط لعععذا  شععع  الش ععع  فعععي  عععت  

الدكونعع  لبععو. وكدععو فععي التخطععيط  ودعع ت طععل يكععون التخطععيط الش ععو  دنوطععو  عجبععول 
يع . وطعل يكعون كعذل  رسدي  أو غير رسدي  د أ الدجود  الش وي  أو الجدريعول الش و 

درعع  يقععوط عبععو أفععرال د ععأ العععوح ين أو الدرجديععين أو ا لعععو  أو تح ععيش  لجبععول دج
و  كونل لوي  المف  التي تقوط عولتخطيط فإن لافربو ا سوس لو النحوة أو غيرلط. وأي  

الحععرع  شعع  وجععول طوا ععل دطععرلة تخععلط اسععتردوأ الش عع  ع ععكأ نععوج  ونععوج . وطععل 
اف  لينيو  أو ترعويو  أو سيوسيو  أو اطت عوليو  أو دييجعو  دعن عرع  يكون أسوس لذا الل

لذه الروادأ أو دنبو دجتدر  عتوافق درعين. وع ع  النظعر  عن تحليعل العلواف   يع  
ب وعولقعرورة وجعول درعويير  دشي  تخطيط ل و ت فإن واط  اتسعتردوأ الش عو  يتطش ع
ر والدسعععتليط ععععين أفعععرال لديس عععدطعععرلة فعععي اتعو بعععو واسعععتردولبو كعععي يسعععتقيط التوا عععأ ا

الدجتد  الدستبلفين عولتخطيط. وع ير ذل  فإن التوا أ الش عو  سيقعطرب نتيجع  
 .(5)ل يوب الدرويير التي يجر  عدوجعبو التوا أ

                                                 

( انظر كورأ ايستدون لشتمو يأ الدترشق  علواف  التخطيط ونتوفجو. ويقلط رالف فييولل دشخ و  دميلا            5)
 .615-642ع
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 ةالتخطيط اللغوي وسلطته المرجعيّ 

خت عععور  ععععليلت فععععإن التخطععععيط الش ععععو  يتد عععأ فععععي وقعععع  القوا ععععل سععععوا  ووع
أخرى. وتختشف دؤون  لذه القوا ل دن جونب ل و  آلخر كدعو عوتستقرا  أط عوسيش  

تختشعف دعن عيفع  ل ويع   خعرى. وكعذل  تختشعف د عولر لعذه القوا عل ددعو تسععتخلدو 
والتي غولعو  دو تكعون دسعيطرة  شع  الدجريعول الرودع   تففول الدجتد   ولي  الت قيف

القوا عععل دعععن  فعععي ذلععع  الدجتدععع  د عععأ الحكعععط والسيوسععع  واتطت عععول. وطعععل تسعععتق  لعععذه
ت سعوا  أكونعل ندوذجو   فقأ اتستردوأ الش و  د ولر كتوعي  يرتعرلو الدخططون

ععحلععذه الد ععولر لينيعع  أط ألعيعع  أط غيرلععو. وي شععب  شعع  د الل التخطععيط الش ععو    
عرع  دييجعو  دعن نعو ي الد عولر الدعذكورين الدرو ر أن تكون القوا عل اللراجع  والدت  

ن القوا ععل تكتسععب  ععم  الدرجريعع  الش ويعع  التععي ينظععر سععوعقو . و شعع  أ  ا حععواأ فععإ
إليبععععو عو تعورلععععو سععععشط  ل ويعععع  لععععلفبو قعععععط اتسععععتردوأ الش ععععو  وتيسععععيره عدععععو يميععععل 
الدسععتبلفين عبععذا التخطععيط. ودععو وجععول الدرععوجط ودراجعع   النحععو وغيرلععو إت دظبععر 

بعععوا دشدعععوس دعععن دظعععولر لعععذه الدرجريععع  التعععي يشجععع  إليبعععو دسعععتردشو الش ععع  كشدعععو واج
إ كوت  أو خالفو . إن دجرل لجوفبط إليبو يرني  راح  أو قدنو  ات تراف عسشطتبو 

ععع(5)الش ويععع  جعععوأ ل عععو  فتختشعععف  واطععععو دعععن د تو الخعععروف  شععع  السعععشط  الش ويععع . أد 
ة اسععتردشل فيععو تراكيعب ل ويعع   ععوذ   ت يختشععف التقيععيط لعنع  آلخعر. فرشعع  سعععيأ الد عوأ

أخععرى  أو اسععتردشل فيععو دمععرلال أجنعيعع  لارجعع  أو أجنعيعع  دععن حيععا نقشبععو دععن ل عع  
وف فيععععو  شعععع  طوا ععععل  التبجفعععع  ر خععععال فععععي اتسععععتردوأ  ال ععععمو   ععععن تقيععععيط نععععع تععععط  

ال عوني  ع ا وأ أك ر تسودحو  دن تقيعيط العنع  واإلدال . ا غشب أن يكون تقييط الن  
(6). 

                                                 

 ( كتوب رينل عورتش يم أ أدور الدرجري  والسشط  الش وي ت وكذل  كتوب اليوجين ديشرو . 5)
إل  اختالف لرجول الخروف  ن التقريل ودو يترتب  ن الخروف  ش  القو لة ت انظر سيري ع  (  عولنسع  6)

 ت وكذكأ كتوب جويف جوني. 556
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 النحو والجملة -التخطيط للعربية

عع فععال لا ععي لتقععليط العععرالين  شعع   تعو عولنسععع  إلعع  الررعيعع   شعع  الخ ععو أد 
دنعذ  -خو ع  النحعووع-أنبو دعن أوافعأ الش عول التعي جعرى التخطعيط لدرظعط جوانعبعو 

قريععل النحععو الررعععي فععي وطععل كونععل درظععط الش ععول السععوفلة فععي تت أدععل عريععل. لقععل تععط  
.   نطععععوق قععععيق جععععلا  فععععي أحسععععن ا حععععواأوطتنععععو الحوقععععر غيععععر دكتوععععع  إت  شعععع

ة ددعن سععقبط وخشمبعطت أجدع  نحعوة الررعيع   شع  أن الجدشع  لعي ]وك يرلط دعن النحعو
الوحععلة ا سععوس فععي التحشيععأ النحععو د. وطععل افععرل عرقععبط عوعععو  خو ععو  للراسعع  الجدشعع  

نل والدسععنل إليععو . اتمععق نحععوة الررعيعع   شعع  أن الدسعع(5)حيععا  نو ععرلو التركيعيعع   دععن
دعععن السعععيوق( لدعععو  )سعععوا  أكعععون كاللدعععو  عععريحين أط كعععون أحعععللدو دقعععدرا  يسعععترل  

الععركنين ع نبدععو دععو ت  جدشعع  دععن حيععا العنيعع . و رفععواسععتقيط عبدععو الالركنععون الشععذان ت
.وخش وا إل  أن الجدشع  التودع  التركيعب (6)دنبدو  ن اآلخر في الجدش   ي ني واحل

 .(4()5)لي التي يستوفي الركنون فيبو دشحقوتبدو إن كون لبدو أو    دنبدو دشحقول

لنحوة في دجوأ الجدش  ععين الجدشع  التودع  العسعيط  وععين الجدشع  كذل  فرق ا
التود  الدركع  دن أك عر دعن جدشع  عسعيط . فقعولوا لنعو  جدشع   ع رى ولنعو  جدشع  

ععع  النحععوة الالحقععون النحععوة السععوعقين فععي لراسعع  أطععر الجدشعع  ولراسعع  . وات  (2()1)كعععرى

                                                 

لع( عوعو  لشجدش  دن دجدأ أرعر  أعواب في كتوعو الدسوفأ الرسكري . كدو أن 533( د ال  أفرل اعو  شي المورسي ) 5)
 لعوب ال وني في كتوعو د ني الشعيب  ن كتب ا  وريب.اعن ل وط طرق الجدش  في عوب دنم أت ولو ا

 .5/34وكذل  اعن يريش ت الدم أ  5/65( سيعويوت الكتوبت  6)
 .5/65( سيعويوت الكتوبت  5)
 ( انظر ألنوه إل  ت نيف أنواأ الجدأ. 4)
 ي الشعيب.( يرتعر اعن ل وط أوأ دن ديي عين الجدش  الكعرى والجدش  ال  رىت العوب ال وني في د ن 1)
( ذكعر لعي أحعل الدعراجرين لبعذا العحعا أن التدييعي ععين الكععرى و ال ع رى فعي الجدعأ غيعر دنت عر ععين الدخت عين فعي  2)

ن اختشف آخرون درو.  الوطل الحوقر. أ كر الدراج   ش  لذه الدشحوظ  حت  وا 
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ن فيدعو حلي و  طل اطتعر،ت كدعو سعنعي  غير أن ت نيمو  . (5)دكونوتبو وتحشيشبو وت ونيمبو 
 عرل.

 ترقيم حد الجملة في الكتابة

و دعن نوحيع  فولعحا في الجدش  وتقريللو طليدو  وحلي و   ودأ وواس . أد   تإذن
. فيععععلو واقعععحو  أنعععو دعععو ياأ غيعععر دكتدعععأ تنقعععأ نتعععوفث العحعععا والتقريعععل إلععع  الكتوعععع 

ويو   دعو يسععقبو أو يتعربعو دعن دن حيا ف أ الجدش  التود  عني وعولتولي غير دطرل
يعيع  تختشعف فعي طولبعو تعرعو  لرعلل جدأ تود  عنيويو . ت يوجل خعالف أن الجدعأ الترك

لدشحقعععول لشدسعععنل أو الدسعععنل إليعععو أو لكشيبدعععو. لكعععن الجدشععع  تنتبعععي تركيععععو   نعععل حعععل ا
 ويتوطعع  القععور  دععن الكوتععب أن يعععين نبويعع  الجدشعع  التودعع  التركيععب عرالدعع  .(6)درععين 

ت د عأ اانتبع ا. إن اسعتردوأ الكشدعول  ودع دن غير كشدول الجدش  أو كشدول الش ع  
لبذا البلف أدر ددكن ولكنو غيعر  دشعي وغيعر اطت عول  دعن حيعا الوطعل والجبعل 

وجعععلنو الم عععأ تمح عععنو الن عععوع الررعيععع  الدرو عععرة .  إذا (5)لكشمععع  اتطت عععولي  او 
 تدعو يترشعق عنبويع  الجدشع  اتسعتمبودي دقرلا  ودطرلا  إل  حل كعيعر فعي اتسعتردوأ في

 شعع   ينطعععق لععذا ا دععر ع ععكأ دقرععل ودطععرل سععوا  أكونععل عسععيط  أط دركععع . فبععأ
تععععرطيط الجدشعععع  اإلخعوريعععع   إن الدشحععععوظ فععععي لععععذا الخ ععععوع ت يظبععععر تقريععععلا  أو 
استردوت  دطرلا  عين كتوب الررعي  حتع  وت فعي ن عوع الدؤلعف نمسعو أحيونعو . فقعل 

طرل لشجدأ اإلخعوري  فيبو. كدعو نشحعظ  علط  ترطيط ع فقرال كودش  علوننجل في الن
  عولتحليععل. نجععل فععي درظععط الن ععوع اتطععرال فععي اسععتردوأ ألاة واحععلة لبععذا ال ععر 

                                                 

راليط  عولة وفي عنو  الجدشع  الررعيع  لدحدعل ( وطل ا تدلل  ش  كتوعين ا نين لشكتوعول الحلي  . الجدش  الررعي  لدحدل إع 5)
حدوس   عل الشطيف.  ط إن تقسيط الجدش  ا سعوس إلع  ركنعين دعن حيعا التركيعب لعو إحعلى السعدول الد عترك  ععين 

 Universals Substantive Languageالش ول جديرو . ولو دو يطشق  شيو التوليليون  عورة 

 .652-665ستوأ  ع(  انظر  ش  سعيأ الد وأ ليميل كري 6)
( لنععو  حععوتل دحععلولة يععتط فيبععو اسععتردوأ الكشدععول لتحليععل نبويعع  الجدشعع  د ععأ العرطيععول إلعع   بععل طريععب ود ععأ عرعع   5)

 الن وع القونوني  ودحوقر ا لدحوكط أحيونو . ولكن الدق ول لنو لو الكتوع  في دجوتتبو الواسر  الرود .
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ت دععع  أن المو عععش  تسعععتردأ والم عععش ( ولشنقطععع  لشوظيميععع  نمسعععبواسعععتردوت  لشمو عععش  )أ
ن وجعول المو ععش  فعي دكععون كعذل  لم ععأ أجعيا  لاخععأ الجدشع  الواحععلة. ولعذا يرنععي أ

لمو عش  دو طل ي ير إل  نبوي  الجدش  وطل ت ي ير إل  ذلع . وت يعتط دررفع  وظيمع  ا
ع الكالط الدكتوب طعشبو وعرللو. وسنسترر  ألنعوه طوا عل التعرطيط ذال ت عرل تمح  إ

 الرالط  عولدوقوأ كدو ترل  في الكتب الترشيدي .

اسعتردوأ المو عش  والنقطع  يعلأ  شع  ت فإن لذا دن نوحي . ودن نوحي  أخرى
غيوب التقريل أو اتطرال أو كشيبدو. يسعب لذا اتيلواف في الوسيش  المو ش  إرعوكعو  
في التحشيأ سوا  أكون نحويو  أط عالغيو . كدعو ي عكأ أيقعو  درقعش  فعي الترجدع  دعن 

ب تطش ععالررعيع  إلع  الش عول ا خعرى. إذ يقع  الدتعرجط فعي إ عكولي  وحيعرة. فدعن جبع  ت
ف عطعوأ الجدعأ ط جدش  عجدشع  دعن لون الت عر  جا دون  الرشدي  في الترجد  أن يتر 

أو تعععلاخشبو أو تتوعربعععو. ودعععن جبععع   ونيععع  ت تمعععر   شيعععو دررفتعععو عنحعععو الررعيععع  أن 
عع ب  شيععو فيععو اتخععوذ طععرار جدشعع  دععو طععل انتبععل دععن حيععا التركيععب دوطمععو   ععرعو  يتوج 

فإنو لط  تو  كون طرار الدترجطالت رف فيو. واي   ف عطوأ الجدش  أو  لطعوتجوه الت ر  
ينقأ العنع الررععي إلع  الش ع  ا خعرى ععنمس  علل جدشعو ا  عشي  أو نقعأ إلع  الش ع  
ا خرى جدش  غير دتسق  دع  جدعأ تشع  الش ع  دعن حيعا احتواؤلعو  شع  سشسعش  دعن 

 الترجد  غير لطيق  إدو دن دنظور كوتب النع ا  شي أو دنظعور ربالجدأ. فتظ
أ عرعلا  خودسعو  يقعوف  عي أن لعذا اإل عكوأ ي عك  طورفي الش   الدترجط إليبعو. إننعي أل  

إل  طوفد  الد كالل ا رع  التي يرى  عل الكريط خشيم  أنبو تواجو الش   الررعي  في 
  ي أن حأ لذا اإل كوأ طريب الدنوأ..  كدو أنني أل  (5)الوطل الحوقر 

 مداخلة تاريخية

                                                 

 .654(  عل الكريط خشيم  ت ع 5)
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، لعععذه العععل وة ودنوط عععتبو أن نسعععتطش  الدوقعععي فننظعععر لرعدعععو يميعععلنو فعععي طعععر 
دعع  أدععر الجدشعع  فععي الكتوععع  دععن حيععا التععرطيط. رجرععل إلعع   (5)كيععف ترودععأ القععلاد 

لععع )حعععوالي 622يععع  كتعععل  ععععر حععوالي   عععرة طععرون دعععن ع ععور لدخطوطععول عولرر 
 ط(.5342لع )حوالي 5511ط( إل  235

س أيععع  وذلععع  لعععتشد   لقعععل تعععط اختيعععور الن عععوع دعععن   عععور دختشمععع  ودتروطعععع 
تطعععورال دطعععرلة فعععي ف عععأ  الجدشععع   عععن سعععوعقتبو وتحقتبعععو فعععي ل ععع  سععععقل درظعععط 
الش ععععول دععععن حيععععا التقريععععل ال ععععودأ. عشعععع   ععععلل لععععذه الدخطوطععععول خدسعععع  و ال ععععين 
دخطوطعععو . )انظععععر القوفدعععع  فععععي نبويعععع  العحععععا(. أخععععذل دععععن كععععأ دخطععععوط وع ععععكأ 

ن فيدعو إذا احتعول  شع  أيع   تععي   ؛ ل تش  ال م   وافي  مح  واحلة.  ط  تمح  
 لتل  لم أ الجدش   ن سوعقتبو وتحقتبو.

كونععل الح ععيش  اإلح ععوفي  لبععذا اتسععتطالأ أنععو لععط يكععن لنععو  ندععط واحععل 
فقعععل  تدطعععرل لم عععأ الجدشععع . وفعععي الحعععوتل التعععي ظبعععرل فيبعععو وسعععيش  لبعععذا ال عععر 

ل الدعر ععععر اختشمععععل لععععذه الوسععععيش  عععععين الدععععؤلمين أو النوسععععخين. غيععععر أن لععععذا الوجععععو 
علوسيش  الم أ يرطي لتلع   ن كعون غيعر واقعح   شع  وجعول توج  و أولع  لشتعرطيطت وا 

و  51و  4و  5وحل. فقعل احتعول خدسع  دعن الن عوع )ذوال ا رطعوط دطرل وت د
ن فععععي القوفدعععع (  شعععع  فراغععععول عععععين عرعععع  أجععععيا  الن ععععوع أطععععوأ دعععع 55و  52

ن الم أ دو ي ولل عين  طر  ت وي عو لذا النوأ دالمراغول الدوجولة عين الكشدول
ر دطععرلة العيععل فععي ال ععرر الردععول  ذ  ال ععطرين. إت أن لععذه المراغععول لععط  تظبعع

ت فقععل كونععل عرعع  لععذه المراغععول عععين أجععيا  الجدشعع  عععين الجدععأ فععي تشعع  الن ععوع
أ وحععلة سععجري . وأغشععب الظععن أن  التععي ت ععك  عععرى الواحععلة وعخو عع  تشعع  ا جععيا  الك

   شععع  أدعععوكن الوطعععف فعععي ا لا  القرافعععي اإللقعععوفي. ال لال عععتشععع  المراغعععول لعععي إ عععور 

                                                 

 ظر كذل  في نبوي  العحا في درولج  الدحل ين لترطيط نبوي  الجدش .( وسنن 5)
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وي عععو  دععأ لععذه اإل ععورال  دععأ  الدععول الوطععف )والو ععأ( فععي الد ععوحف. إت 
 نبو ليسل إ ورال كتوعي  في لذه الن وع.أ

عع فقععل ظبععرل فععي تسعع  دععن  تالواحععل و الرالدععول الكتوعيعع  عععين أجععيا  الععنع  أد 
فععي القوفدعع   56ت 55ت 64ت 53ت 55ت 55ت 2ت 4ت 6الدخطوطععول )ذوال ا رطععوط 

الدرفقععع (. لعععذه الرالدعععول لعععي الحعععرف لعععع )غيعععر العععذ  يسعععتخلط ل  عععورة إلععع  نبويععع   
أ د ش عععو  و عععالا نقعععوط ت عععك   شععع  جونععععو ا يسعععر  )ن( دنقعععوأ حرفيعععو ( والحعععرف نعععع  

( و ععكأ عيقععوو  دمععرد أو علاخشععو نقطعع . وطععل 222طو لتععو أفقيعع  ورأسععو إلعع  أ شعع  )
جعععيا  الرالدعععول أحيونعععو  عشعععون يختشعععف  عععن لعععون الكشدعععول. وععععتمحع ا نعععل لعععذه لو  

 ععأ الجدشعع   ععن مت وجععلل أنبععو لععط تسععتردأ اطراليععو  لالسععوعق  والالحقعع  لكععأ  الدعع 
دشعع  جال –سععوعقتبو وتحقتبععو. عععأ ظبععر عرقععبو عععين أجععيا  الجدشعع  التركيعيعع  الواحععلة 

قعوفي أك عر يمع  ا لا  اإللالكعرى. ولذا ي ير إل  أنبعو كونعل  شع  ا غشعب تخعلط وظ
عععدعععن وظيمعععع   ت فشععععط أجعععل فععععي و عععععوطي الدخطوطعععولتحليعععل نبويعععع  الجدشععع  الواحععععلة. أد 

ي   الدول تلأ  شع  ف عأ التراكيعب  عن عرقعبو سعوا  أكونعل  محوتبو الدختورة أ
 يا  لشجدش .ججدال  كودش  أط أ

و ط نبويعع  الجدشعع  إدععت قععرورة لشععلخوأ فععي دررفعع  ا سعععوب التععي جرشععل تععرطي
ا لدي  أو   نو  غير دطشوب. ا در توريخي  ش  أ  ا حواأ ولعط تكعن  أدرا   ونو 

وت غيرلععو دقرععلة ودطععرلة دععن  تأ  دععن الش ععول السععوفلة  ولديععو  فععي الوطععل الحوقععر
 .(5)لذه النوحي  

ودبدعععو كعععون ا دعععر فعععي الررعيععع  سعععوعقو ت فعععإن دتطشععععول الر عععر الحعععولي غيعععر 
 ععععف عععععول ورة الدرشودوتيعععع  رععععيش اآلن فععععي   ععععر ات  دتطشعععععول الر ععععور السععععولم . ن

                                                 

( انظر دشخ  و  لتوريخ الترطيط في الرولط في دقوأ ت وعدن. علأ الترطيط وسيش  لشترعير  ن سدول الدنطوق كولنعرة  5)
أ إل  وسيش  نحوي  البلف.  والن د ت ودنذ القرن الدوقي تحو 
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توعع  كل الخلدول الحكودي  في إي وأ الكشد  الدتوس  اإلطعوأ  ش  الترشيط وايلالو 
طعل يععلو سعطحيو  أو إل  جدي  ففول الدجتدرول الررعي . و شيو ت يدكن إغموأ أدر 

دنععو فععي جديعع  ولشعع . ولكنععو أدععر ذو عععوأ علتلعع  أنععو طععل أ ععع  دمروغععو   ونويععو   وأ 
الش عععول الدكتوعععع  فعععي الر عععر العععرالن ويييعععل فعععي ألديععع  تنميعععذ لعععذا ال ععع ن التوا عععأ 

سعععوا  أكععون لععذا التوا عععأ  تخععرىوالش ععول ا  الش ععو  البوفععأ والدتنععودي ععععين الررعيعع 
 ش  دستوى العحوا أط لشن عر أط الوسعوفأ التكنولوجيع  ا خعرى لشكتوعع  د عأ إنترنعل 

 ن  في الحواسيب.لدخي   عك  تعولأ الدرشودول ا –

وعق  لبععععذه القععععرورة. فمععععي  ععععوط و  ععععلل دععععن ا فععععرال فععععي الرقععععول السععععوطععععل تنع عععع
ت اطتر، أحدل يكي استردوأ  الدول الترطيط في كتوعع  الررعيع . كدعو أن ويارة 5156

عععو  يعععين كيميعع  اسععتردوأ  الدععول التععرطيط كتي   5156الدرععورف الد ععري  ن ععرل  ععوط 
.  وكععون لبععذا الردععأ أ ععر واقعع  فععي (5)شعع  لوافععر دختشمعع  ب  لشررعيعع  ووي ععل الكتي عع

انت ور استردوأ  الدول الترطيط لاخأ ا ططور الررعي  إل  وطتنو الحوقر. غير أن 
لعععذا اتسعععتردوأ ت يتسعععط فعععي الوطعععل الحوقعععر ععععوتطرال وكععع ن التقريعععل نمسعععو غيعععر 

اتستردوأ كدو لو  سشط  فينو  تقريلا  دقعوت   لوجلنو لو سق. فشو افترقنو أن لدت  
الحععوأ فععي الش ععول ا خععرى. فععال يعععلو لنععو وجععول إجدععوأ عععين الدععؤلمين وغيععرلط  شعع  

ولدععو وجععلنو الرالدعع  نمسععبو دسععتردش   الجدشعع ت اسععتردوأ  الدعع  تععرطيط واحععلة لنبويعع 
 أ أجعيا  الكعالط الدكتعوب. كعذل  لعو سعشدنو عبعذا اتفتعرا  ف ك ر دن وظيم  في 

لرشدعو  الش ع  الدردعوطين دعن الكتعوب  القعورفين    نعع  تودعو  ععين  لوجلنو أيقو  اتموطو  
  ش   لل الجدأ التود  التركيب فيو.

ولو أحشنو  دشي  وق   الدول الترطيط دعن الكوتعب إلع  القعور  لوجعلنو اتموطعو  
ععيععل لعععععين القععور  والكوتععب. وعولتحل   و  وحععذفنو دنععو  الدععول التععرطيط اللال ععو أخععذنو ن  

                                                 

 دو عرللو.و  11( فوي  سولط  ميميت ع  5)
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ن  دن الش ع  تستطوأ كأ طور  دتدك   تلجدش  كدو وقربو دؤلف النع ش  نبوي  ا
قععأ كتوعوتعو لشن عر( أن يقع   الدعول التعرطيط نمسعبو تالررعي  )وأ ني عولدتدكن دعن 

 في ا دوكن التي كونل في النع طعأ حذفبو.

وطععععل طدععععل عمحععععع لععععذا اتفتععععرا  النظععععر   شعععع  ن ععععين أحععععللدو عولررعيعععع  
رل دقوت  كتعو أحل أسوتذة ا لب الررععي دن عورا  فعي إحعلى واآلخر عوإلنجشييي . اخت

كشدول. ن   دن حوالي دف  و  ر د .  ط أخذل دنو فقرة واحلة دكو  الدجالل الدحك  
ولدعو النقطع  والمو عش .  تالترطيط الدوجعولة فعي العنعطدل عرل ذل  عحذف  الدتي 

 عرذ حذف  الدول الترطيط دن النع أ ع  كدو  ي تي:

لجعععععولشي نبعععععر يرعععععرف دنتبعععععوه وت يرعععععرف أولعععععو فعععععي وا لب ا
اليدون دت  كعون ولكنعو يطشعق  شع  تركع  الرعرب ا لعيع  طععأ 
اإلسعععالط وا لب ع عععمتو واحعععلا  دعععن ألعععط المنعععون التعععي ترعععولث 
الحيوة اإلنسعوني  يتع  ر عدعو تتع  ر ععو الحيعوة ذاتبعو وتظبعر فيعو 

شع  الروادأ التعي تحكعط العنمس الع عري  وتوجعو ن عوطبو وألعط ت
الرعععواط  شععع  اإلطعععالق العيفيعععع  عدرنولعععو ال عععودأ غيعععر أن دععععو 
يرنينعو لنعو لعو جونعب يرعل ألعط جوانعبعو ولعو العيفع   الطعيريع  
فععععإذا رجرنععععو إلعععع  الر ععععر الجععععولشي ولرسععععنو آلاعععععو فععععإن ذلعععع  
يشيدنعو عع ن نرعي دعو كونعل  شيعو عيفع  ذلع  الر عر تشع  العيفع  

طعل نقعف  شع  أعرعوله را  دشدوسو  ا در العذ  التي لط تت ير ت ي  
دن خالأ استقرافنو لحوقر  عو جييرة الررب الج رافي ودن 

 ظتو يل اليدون دن أ رور الجولشي خالأ دو حم

وي ل  ورا   ن النع ع عكشو الجليعل )خعولي التعرطيط(  شع  خدسع  دعن أسعوتذة 
أن يقعععوط كعععأ واحعععل دعععنبط  جودرعععول ا رلنيععع  الرسعععدي .  عععط طشععععلالررعيععع  فعععي إحعععلى ال
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وأن يكتب  لل الجدأ النعوتث حسعب  ت  كودش ينقط   نل نبوي  كأ جدش   تركيع عوق 
ت ط نظرل إل  ا رطوط أسمأ ال محولحكدو أسمأ ال مح . عرل استراجوأ ا وراق دنب

. فقعل حعلل واحعل فشط أجل إجدو و  حت  وت اتموطو  عينبط  ش   لل الجدعأ فعي ذلع  العنع  
عيندو حلل كأ دن الراع  والخودس  تو ولا عر رة دنبط  لل الجدأ ع رعر  وآخر عسعر 

دقععوأ أن يقععوط كععذل  ت أل ععو القععور  لبععذا الة جدشعع . ولشترييععي ععلل الجدععأ عإحععلى   ععر 
لجدعععأ التودعع  التركيعععب. لععأ سععيكون حكعععط القععور  دطوعقعععو  لحكععط أ  دعععن عتحليععل  ععلل ا

ال   شععع   ا سعععوتذة  أ تقعععل أن ا دعععر لعععن يكعععون سعععبال   شععع  القعععور  د شدعععو لعععط يكعععن سعععب
ل ودطرل فعي الررعيع  الدرو عرة ت يوجل دريور دحل   -كدو أل ي–نو وذل    تا سوتذة

 يجد   ش  استردولو الكتوب عولررعي .

ا  عععشي الدن عععور فعععي الدجشععع   دعععن اإل عععورة لنعععو إلععع  أن دؤلعععف العععنع   وت ععععل  
نع وذلعع  فععي نبويعع  المقععرة. )انظععر  ععورة العع تالدحكدعع  طععل اسععتردأ نقطعع  واحععلة فقععط

لنبويعع  الجدشعع  التركيعيعع   ا تعرنععو النقطعع  إ ععورةفععي نبويعع  العحععا(. فععإذا  ع ععكشو ا  ععشي
تتكعون دعن أك عر دعن  تالكوتب طعل كتعب فقعرة واحعلة دكونع  دعن جدشع  واحعلة ت فإن  التود 

ت ولكن لدوذا لعط يتمعق درعو أ  دعن نختشف أن الكوتب طل يكون ط ل ذل دف  كشد . ت 
  لو غيوب اإلجدوأ واتتموق  ش  دريور واحعل لتحليعل نبويع  ا سوتذة  الجواب الواق

 الجدش .

 تت إذا ا تعرنععو اسععتردوأ المو ععش  إ ععورة  ونيعع  إلعع  نبويعع  الجدشعع دععن جبعع  أخععرى
ط عوجعععول دريعععور دعععيلوف لتحليعععل نبويععع  الجدشععع . وأ تقعععل أن ا دعععر لعععو فإننعععو  نلفعععذ نسعععش  

وعيععنبط  تتذة كدجدو عع  دععن أفععرالب ظبععور ا حكععوط الدختشمعع  عععين ا سععوت ددععو سععع  كععذل 
وععين كوتعب العنع ا  عشي دعن جبع  أخعرى. ويقولنعو لعذا  تكدجدو   واحعلة دعن جبع 

دي الدقوأ طعأ ن ره ودحرر الدجش  طل طعشوا عولترطيط كدعو ورللعط دعن إل  القوأ إن دحك  
ت يرنعي  لكعن لعذا تأ إقعوف  لشنقطع  الدؤلف. فقل ورلل في النع ا  شي تس  فوا

 ا تعر أنو كتب   ر جدأ.رة أن الكوتب طل عولقرو 
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لبذا الوق   إلجرا   لذا دن جب  الررعي . فبأ الوق  في ل ول أخرى د وعو
ععلععذا التقوعععأ حععذفل دنععو دععو يععلأ  شعع  علايعع  الجدشعع  و  عولش عع  اإلنجشيييعع  و ت اختععرل ن  

)ولععو الحععرف الكعيععر( ودععو يععلأ  شعع  نبويعع  الجدشعع  )ولععو النقطعع (. ولععذه لععي  ععورة 
 لنع ع كشو الجليل )خولي الترطيط(.ا

it must be realized that a subject like general linguistics similar to other subjects 

of systematic study is not static viewpoints may change or receive different degrees of 

emphasis in the course of years no book can honestly pretend to deal with the subject in 

a way that will both be accepted in all respects by every recognized scholar in the field 

and remain unaltered for all time in this book some account is taken of major 

unresolved controversies and the reader must be prepared for others to arise 

 ل  ورَا لبذا النع  ش  أرعر  دعن أسعوتذة الش ع  اإلنجشيييع  وطولعع  فعي وي  
إحلى الجودرول ا رلني  الرسدي . وطشعل دن كأ دنبط أن يقع  نقطع   نعل نبويع  
كأ جدش  تركيعي  كودش  وأن يكتب  لل الجدأ النوتث حسعب حكدعو أسعمأ ال عمح . 

ن لععي أن أحكععودبط دتطوعقعع . فقععل تعععي   تعرععل اسععترجوأ ا وراق دععن ا سععوتذة والطولععع 
دعس جدعأ فعي العنع عيندعو أ عور الخعودس إلع  وجعول أ ور أرعر  دنبط إل  وجول خ

نععع  دعععن جدشتعععين تعععودتين درنععع  وتركيععععو  دم عععولتين عرالدععع  إحعععلالو دكو   تجدعععأ أرعععع 
ولكنبدععو درتعطتععون  ت( التععي تسععتردأ لشم ععأ عععين جدشتععين كععودشتي التركيععب؛التععرطيط )

ننععو نرشععط أن لععذه اإل ععورة )عععولدرن  ارتعوطعع ( ت تسععتردأ  غععرا  أخععرى ؛و  و يقععو . وا 
وأن النقط  ت تستردأ  غرا  تركيعي  أخرى عين الجدأ. ولعذا لعو  تلاخأ الجدش 

الخالف ا سشوعي الوحيل فعي تعرطيط الجدشع  اإلنجشيييع  نتيجع  تخعتالف ا فعرال حعوأ 
قعععل يختعععور آخعععر أن يم عععشبدو دعععلى ارتععععوط جدشتعععين دتتعععوعرتين دعععن حيعععا الدرنععع . ف

  تركيعيع  كودشع  ودعو عنقط . وفي كتال الحولتين يرشعط القعور  أن دعو طععأ اإل عورة جدشع
ر  وععل ت أت ولعو وجعول دريعوعي  كودش . ولعذا لعو جعولر الدوقعوأتركيعرللو جدش  
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التركيعيعع  الكودشعع . والمععرق عععين اسععتردوأ النقطعع  و الدعع  ودطععرل يعععين نبويعع  الجدشعع  
 (.؛)أن النقط  يتعربو حرف كعير عيندو ت يكون ا در كذل  عرل  الد   ( لو؛)

جعع  إلعع  التخطععيط الدنمععذ أن تكععون وألععيس د يععرا  لاللتدععوط والحولنععو نتسععو أ: 
ت ععون عولررعيعع  دععن ألشبععو مععق الدخنتععوفث لععذه التجرععع   شعع  لععذا النحععو  لدععوذ ت يت  

ن كعععونوا دعععن غيعععر معععق الدخت عععون عوإلنجشيييععععيندعععو يت   تالجدعععأ شععع   عععلل    حتععع  وا 
ألشبعععو  ت يدكعععن ترشيعععأ لعععذه المعععوارق فعععي ا حكعععوط  شععع   عععلل الجدعععأ فعععي الررعيععع  
الدكتوع  عوتستنول إل  أن الجدأ تختشف في طولبو. إن اخعتالف الجدعأ فعي طولبعو 
أدر د تر  عين الش عول جديرعو . ولكعن دبدعو طولعل الجدشع  عوإلنجشيييع  )أو أيع  ل ع  

فعإن القعور  يسعتطي  أن يريعل اإل عورة  تتقريل لترطيط نبويع  الجدشع (أخرى جرى فيبو ال
إلعع  نبويعع  الجدشعع  إذا حععذفل اإل ععورة دنبععو. لكععن ا دععر كدععو يظبععر دععن نتععوفث لععذه 

 التجرع  ت ينطعق  ش  الررعي .

تقريعععل التعععرطيط لنبويععع  الجدشععع  اإلخعوريععع  فعععي  إلععع إننعععي أل عععو إلععع  أن ي عععور 
تعقعي  اسع  إل  الجدش  اتستمبودي  في الررعي  ذاتبو. لدعوذالررعي  كدو لو الحوأ عولن

لعذا التقريعل  الجدش  اإلخعوري  دختشم  دن حيعا التعرطيط  عن الجدشع  اتسعتمبودي   إن  
 إلععع لعععن يعععلخأ أدعععرا  جليعععلا  إلععع   دشيععع  التعععرطيط وت إلععع  ألوال التعععرطيط. لكنعععو يعععلخأ 

دحكدع  دعن حيعا تركيعب  و يجرأ الن عوعالن وع ألاة قعط لنبوي  الجدش  دد  
ل والجعلليول تخطيط وتنميعذه سعيقشأ دعن اإل عكوتدكونوتبو الجدشي . إن إجرا  لذا ال

نحويععع . أدعععو  عععن التعععراعط ععععين فعععي تحشيعععأ الن عععوع ولراسعععتبو دعععن حيعععا العنيععع  ال
فإنو أدر يترشق عكشدول الجدأ دن حيا استردوأ ألوال الرعط الدتوافرة في ت الجدأ

لعععذا التقريعععل دعععن الديايعععو العالغيععع  ععععأ يييعععل فعععي عيعععون الدكونععععول الررعيععع . وت يقشعععأ 
 التركيعي  لشدكونول اللتلي .
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ععععين الرليعععل دعععن الش عععول. وتقعععوط اآللععع   الترجدععع  اآلليععع  فعععي ايليعععول وتنعععوط   إن  
ى لون تععلخأ الرن ععر اإلنسععوني فععي دععن ل عع  العع  اخععر  )الحوسععوب دعع ال ( عنقععأ نععع  

ونعل الررعيع  لعي الش ع  الدتعرجط دنبعو فعإن الرن عر دشي  الترجد  ذاتبو. ولكن إذا ك 
اإلنسععوني سععيكون قععرورة ط ععوى لتحليععل نبويععول الجدععأ التودعع  التركيععب. وفععي لععذه 
الحول  فإن الجبل اإلنسوني الدعذوأ في تحليل نبويول الجدعأ لعو  كشمتعو اتطت عولي  

 واليدني .
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 مشروع مقترح لتقعيد نهاية الجملة التامة وترقيمه 

 ديد المقصود بلفظ "الجملة"تح -أ

.  (5)دو يحسن السعكول  شيعو وق النحوة أن الجدش  في الكالط لياتمننطشق دن 
ونقيف إل  جدش  الكالط دو يدكن أن يكون طل حذف دنبو في سيوق الخطعوب. إن 
لععذا قععرور   ن سععدول الش عع  الدنطوطعع  )حتعع  ولععو كونععل الم ععح ( فععي أيعع  ل عع  

الش ع  )الم عح ( الدكتوعع . فقعل أ عورل العحعوا فعي تختشف في عر  نواحيبو  عن 
دجعععوتل  شعععط الش ععع  اتجتدعععو ي )فعععي تحشيعععأ الن عععوع وتحشيعععأ الدحول ععع  وتحشيعععأ 

وي  د ترك  وظوفف الكالط وتحشيأ التركيب النحو  في كأ دنبو( أن لنو  أدورا  نح
لدنطوطعععع  وعععععين الش عععع  )الم ععععح ( الدكتوععععع . كدععععو أ ععععورل عععععين الش عععع  )الم ععععح ( ا

لعحوا إل  وجول سدول نحوي  دديية لش   الكالط  ن ل   الكتوع . فمي ل   الكعالط ا
يكععون الدخوطععب دوجعععولا  دعع  الدتحععلا. و شيعععو فععإن الدتحععلا ت يرتدعععل فقععط  شععع  
ا لمععععوظ التععععي يختورلععععو إلي ععععوأ دق ععععوله إلعععع  الدخوطععععبت عععععأ يرتدععععل كععععذل   شعععع  

خوطععب ونععوأ الدوقععوأ  نو ععر دختشمعع  فععي الدوطععف والدكععون والسععيوق و ععخع الد
خلد  لشدخوطب في اسعتيروب دق عول الدطروق. كدو أن لذه الرنو ر ذاتبو تؤل  

ورال والحركعول الجسعلي  لدتحلا. كدو أن الدتحلا والدخوطب يرتدلان  شع  اإل عا
 نبدعععو فعععي  دشيععع  التععععولأ الخطعععوعي عينبدعععو. و ن الدخوطعععب حوقعععر  التعععي ت عععلر 

ول    ن عرعل عولوسعوفأ الدتعوافرة(ت فعإن الدتحعلا ت عولنسع  لشدتحلا )عوست نو  الدح
  تسععتردوأ التراكيععب الش ويعع  الكودشعع  فععي كععأ دععو يجععر  الحععليا يجععل قععرورة دوس عع

.  ودن أعسط ا د ش   ش  لذا اإلجوع   ن أ  سعؤاأ. فعإذا سع أ الدتحعلا (6)حولو 
                                                 

( د  أن النحوة كونوا يستردشون لمظ االكالطات إت أن ذل  ا در  دط  شع  الجدشع   نعل أولفع  العذين لعط يمرطعوا ععين  5)
 . 66-51و عل الشطيف ع  52-55االكالطا واالجدش ا. يشخع الدواطف كأ دن  عولة ع

وال عععوني كتعععوب ععععويعر العععذ  يحتعععو   ( لنعععو  عحعععوا  ليعععلةت اختعععرل دنبعععو  عععالا دجدو عععول: ا وأ كتعععوب لوليعععل 6)
دشخ عععو  دميعععلا ت وال ولعععا دجدو ععع  العحعععوا التعععي حررتبعععو تعععونن. وي عععتبر فعععي الدجدو ععع  ال ول ععع  عحعععا ت عععيف. 
ويرتعر ت يف دن أوافأ دن جشعوا اتنتعوه إل  عحا التدييي النحو  عين الدنطوق والدكتعوب عنعو   شع  الروادعأ 

 بدو في الش   اإلنجشييي .الدختشم  التي تؤ ر في إنتوف كأ دن
( إن الجدش  طل أ ععحل فعي التحشيعأ الدرو عر وحعلة تركيعيع  لشن عوع الدكتوعع  أك عر 2-3وتقوأ كرس )ع

 دنبو وحلة في تحشيأ التوا أ الش و  ال مو .
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اإلجوعع (  ي خعذ لور الدتحعلا فعي لذا الكتوب ات فإن الدخوطب )العذ اعكط ا تريل 
اعخدسعع   :: اا ععتريتو عخدسعع  لنععونيرا. ويسععتطي  الدجيععب أن يقععوأطععل يجيععب عععولقوأ

ذا كعون  لنونيرا لون أن يكون طعل أخعأ   ععولدرن  أو عع لب الكعالط أو عقوا عل النحعو. وا 
السععؤاأ اعكععط لينععورا  ا ععتريل لععذا الكتععوب ات كععون دجييععو  أن يجععوب اخدسعع ا. فتكععون 

ني أو الرديعقت لكنبعو ليسعل جدشع  دعن حيعا ديب القعاإلجوع  جدش  دن حيا الترك
التركيعب السعطحي. د عأ لعذا اتجتعيا  ت يظبعر فعي الش ع  )الم عح ( الدكتوعع ت إت 

عع إذا كععون الععنع   و فععي غيععر ذلعع  دععن الن ععرت فععإن الدجتععيأ ت يظبععر تحريععرا  لحععوار. أد 
ب   ععععأ ي عععكأ تركيعععب قعععدن حعععلول الجدشععع  التودععع  فعععي التركيعععع عععكأ جدشععع  دسعععتقش  

 السطحي.
أن نحعوة الررعيع  طعل انتعبعوا إلع  لعذا  (5)وفي لذا الدجوأت يرو  نبول الدوس 

 اتختالف النحو  عين الدنطوق والدكتوب في الش  ت فيقوأ:

أن الررعيعع  طعل انتظدععل فععي  -فععي لعذا الدقععوط -وجعلير عولععذكر
عنوفبو اتفتالفعي طوا عل االدنطعوقا إلع  طوا عل االدكتعوبات فقعل 

ويععون خو عع  إلعع  لور السععيوق أو الحولعع  الد ععوللة و النحتنع عع
ن لبعععط دععععو يكععععون دععععن أ ععععر فعععي دععععواطن الجععععواي النحععععو  وتعععععي  

التمو أ عين الش   والدحيط الخورجي الذ  يكتنف اسعتردولبو. 
ز وهكذا شرعوا فرقًا واضحًا بين الكالم المنطوو  الوذين يتمّيو

الحععوأ  ط ووطععوف نظععرا  لرشععط الدخوطععب وحععوأ الدععتكش  بوواتجتزا   
المعوول فوي افواد   لّ واللغة المكتوبة التي يكوون جوالد وللة 

 مقاصدها على العنصر اللغوي الخاص.

                                                 

 . 25( نبول الدوس ت ع 5)
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عبعععو الكعععالط عولقعععرورة. وكعععذل  تختشعععف أدعععورا  ت يتطش  ب الكتوعععع ت إذنت فتتطش ععع
وا أ الش و  ال مو  في عر  الجوانعب النحويع  ل  علال والتخطعيط الكتوع   ن الت  

 .(5)الدسعقين

التوا أ الش و  ال مو  ت يكعون لنعو  إ علال وتخطعيط عد عأ دعو يجعر   فمي
ذا ح ععأ وتععط   إ ععلال وتخطععيط لشتوا ععأ الش ععو  ال ععمو ت فععإن ذلعع  يكععون  لشكتوععع . وا 

ت أ ععع  التوا ععأ دكتوعععو .  عخ ععوع ا فكععور ت عخ ععوع التراكيععب النحويعع ت وا 
دو يالحظ في الكالط دعن كدو أن انرلاط التخطيط واإل لال النحو  لشكالط يؤل  إل  

ت ييعععر لععععر  ا لمعععوظ والتراكيعععب عرعععل نطقبعععو  شععع  دسعععد  دعععن الدخوطعععب. فيكعععون 
ا احقعر  ال ع  دعن الدخوطب دستقعال  لشدق ول وغير الدق عول. فقعل يقعوأ الدتحعل  

و الدحوقرينت تت أظنبط كونوا أرعر ت  ش  أ  ا حواأت حقر الدحوقرون..ا. أد  
را  عبعععذه الترعععليالل فعععي  يكعععون  عععوللا  ل  عععلال وت دتععع    فعععإن القعععور  ت تفعععي الكتوعععع 

 دكونول المكرة أو في الرنو ر الش وي  التركيع .

إن البععلف ددععو ذكرنععوه أ ععاله لععو الت كيععل  شعع  أن الجدشعع  التععي نق ععللو فععي 
ر. وت أ ويحععر  لععو ويرععل   لععذا العحععا لععي الجدشعع  الدكتوععع  فععي الن ععر الجععول الععذ  يرععل  

 ععععي   الجدشعععع  الكالديعععع  دعععع   لالكالديعععع  إليادععععو ت إت إذا تطوعقعععع نق ععععل عبععععو الجدشعععع 
 ععي تبو الكتوعيعع  فععي غيععر الحععوار الدنقععوأ كتوععع . وعرعععورة أخععرى نق ععل عبععو الجدشعع  

 السطحي ت عد طش  النحو التوليل  اللارف.

 يف الجمل في مراجع النحوتصن -ب

ف  علل لعذه ف النحوة الجدأ إل  أنواأ دن حيا للفبو الوظيمي. ويختش ن  
ا  نوف عين دجدو   دن النحويين ودجدو   أخرى. فوعن ل وط يقعوأ إن الجدشع  

ن ععو .  ولنععو  دععن يقس ععدبو خعريعع  أو إن ععوفي . ويقععوأ غيععره إن الكععالط خعععر وطشععب وا 
                                                 

 ( ال مح  السوعق .5( انظر الدراج  الدذكورة في البودش رطط ) 5)
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 . وطععععل ح ععععر أعععععو  شععععي ي: اسععععدي ت وفرشيعععع ت وظرفيعععع ت و ععععرطإلعععع  أرعرعععع  أ ععععنوف
عالمورسي لذا الت نيف الرعو ي  ش  الجدش   و الجدشع  التعي تكعون خععرا  الخعري . اوأد 

أن تكون  :ع  دن فرأ وفو أ وال ونيا وأ أن تكون جدش  درك   :فرش  أرعر  أقرب
أن تكعععععون  :أن تكعععععون  عععععرطو  وجعععععيا  والراعععععع  :نععععع  دعععععن اعتعععععلا  وخععععععر وال ولعععععادكو  

ظرفعَو   
.  أدععو دعن حيعا التركيععبت (6)أ عرقعبط لعذه ا  ععنوف إلع    عرة .وطعل فععر  (5)
الت نيف اللارف في الدراجع  النحويع  يرتدعل نعوأ اإلسعنول العذ  تععلأ ععو الجدشع . فإن 

 أك ر لذه الت ونيف ذيو و  لو الذ  يقسط الجدش  إل  اسدي  وفرشي .

ودععن الدععؤلمين الدحععل ينت اطتععر، دحدععل حدوسعع   عععل الشطيععف ودحدععل إعععراليط 
فبعععو ت عععنيف   ععععولة ت عععنيمين دختشمعععين لشجدعععأ. وأجعععل ت عععنيف  ععععولة أك عععر لطععع ت

  نواأ الجدأ درتدل  ش  دو تحتويو دن دركعول.
ط اإلجوع   نبو. ادت  تنتبي الجدش  ات طالحي   يطر،  عولة تسوؤتل  ط يقل  

ط  أط تنتبعي  نعلدو يجعوي الوطعف العذ  ت أتنتبي  نل اكتدوأ الدرن  الذ  يريله الدتكش  
. وفععععي تقيععععيط لععععذه (5)اوتبدععععوعععععولدرن   أط تنتبععععي  نععععلدو يسععععتوفي الركنععععون دترشق يخععععأ  

اتحتدععوتل ال ال عع ت ينمععي  عععولة ا تدععول الدرنعع   دريععورا   ن الدرنعع  طععل يدتععل إلعع  
طععوأ غيععر دحععلل. ولععذا الدوطععف دقعععوأ  نععو لععيس لشدرنعع  دريععور دععن حيععا نقطعع  
العل  ونقطع  اتنتبعو . أدعو عولنسعع  لشوطعف فإنعو أدعر نسععي ويتعلاخأ دع  الدرنع  فعي 

ي اتحتدعوأ ال ولعات إلع  تعن ع ةتعو. ويخشعع  ععولف في دريوره ودل  كونو دوق  خال
ولععو اسعععتيمو  العععركنين )الدسعععنل والدسعععنل إليععو( دترشقوتبدعععو. وت ينكعععر  ععععولة أن نحعععوة 

أن لعذا دريعور يدكعن  .  وت  ع   (4)الررعي  طل ا تعروا الركنين أسوس الجدش  الررعي  
                                                 

. وي ير  عولة إل  خالف عر  النحويين  ش   لل الجدأ 541لبذه التقسيدول في  عولة ع ( انظر دشخ و   5)
 ( كدو تطر ق لبو اعن ل وط.13-11في سيوق طرآني )ا  راف 

 .62-61( انظر  عل الشطيف ع  6)
 .42(  عولةت ع 5)
 .55(  عولةت ع 4)



 -22- 

دعع . دععن لععذا الدنطشععق دعع  أط غيععر درط  تقنععين نبويعع  الجدشعع  عدوجعععو سععوا  أكونععل درط  
يعععرى عرععع  دعععن راجرعععوا لعععذا العحعععا ونوط عععوا دوقعععو و أن ت حوجععع  لشتعععرطيط عتوتعععو . 
ونحععن نرشععط أن لععذا كععون وقعع  الكتوعععول القليدعع  )طعععأ القععرن السععولس   ععر( فععي 

.   ويدكن كذل  أن نقيس  لط الترطيط  ش  (5)جدي  الش ول الدكتوع  ودنبو الررعي  
جول التنقعيط والت عكيأ عولحركعول فعي الررعيع  الدكتوعع  فعي الر عور السعولم  انرلاط و 

تقريععللو وأ ععع  اسععتردولبو دطعرلا . وي ععير الجعععور  إلعع   فقععل تعط   تلتقريعللو. وعولمرععأ
. وكعذل  (6)أن طعوأ التنقيط والت كيأ خورف النع القرآني لط يكعن كعيعرا  فعي العلايع  

دتطشععول لعذا الر عر الدرشودوتيع  وجعول التعرطيط  الحوأ عولنسع  إل  التعرطيط. تقتقعي
الدقرل والدطرل. فكدو أقيمل النقعوط والحركعول إلع  كتوعع  الررعيع  فعي وطعل سعوعقت 
يدكعن إقععوف  التعرطيط الدقرععل والدطعرل فععي الوطعل الحوقععر دعن لون اإلخععالأ عقوا ععل 

 كيعبو.ر الش   أو إطحوط أدر غريب  شيبو ي ير لويتبو وت

يدو   نعواأ الجدعأ دعن حيعا التركيعب. وعحسعب لعذا التقسعيط يطر،  عولة تقس
تكعععععون الجدشععععع  واحعععععلة ددعععععو يععععع تي: عسعععععيط ت ددتعععععلةت ديلوجععععع  أو دترعععععللةت دركعععععع ت 

ن  عولة أن الجدش  العسيط  لي التي تحتو   ش  إسنول دتلاخش ت أو دت وعك ت ويعي  
واحعل وادتعلالال ة لي التي تحتو   ش  إسعنول واحل دن لون ادتلال. والجدش  الددتل  

 تغير إسنولي   حل  ن عر  اإلسعنول أو لكشيبدعو. أدعو الجدشع  الديلوجع  أو الدترعللة
حععل. ويد ععأ كععأ دركععب إسععنول  ب إسععنول  وافبععي التععي ت ععتدأ  شعع  أك ععر دععن درك عع

 ععععولة يقعععوأ إن لعععذه  فعععي الددتعععلة وحعععلة دسعععتقش  ليسعععل دترتعععع   شععع  غيرلعععو. فكععع ن  
سععيط  أو الددتععلة أو دععن كشيبدععو. أدععو جدشعع  النععوأ الجدشعع  لععي سشسععش  دععن الجدععأ الع

فبعي التعي ت عتدأ  شع  دعركعين إسعنوليين رفيسعيين دع  دترشقوتبدعو  -عع الدرك  –الراع  
معو   شيعوت د عأ أ  دنبدو عنمسو عأ يكون كأ واحل دترتعو   ش  غيعره ودتوط   وت يستقأ  

                                                 

 ( ت وعدن. 5)
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تدأ  شععع  دعععركعين خشععع ت فت عععاالجدشععع  القسعععدي  أو ال عععرطي . وعولنسعععع  لشجدشععع  الدتل
إسععنوليين أو أك ععر لكععن واحععلا  دنبععو ي ععكأ  ن ععرا  دععن دركععب إسععنونل  آخععر. أدععو 

 .(5)الجدش  الدت وعك  فبي التي ت تدأ  ش  أ  دييث دن ا نواأ الخدس  السوعق 

دععو  عععولة عد ععأ واطعع  الجدشعع  الررعيعع  الدكتوععع  كدععو نرالععو إن التقسععيط الععذ  يقل  
وكدعععو ذكرنعععو أ عععالهت فعععإن وقععع  التعععرطيط غيعععر دطعععرل. دععع  فعععي الوطعععل الحوقعععر. درط  

ويظبععر اإل ععكوأ فععي التععرطيط عولتحليععل عولنسععع  إلعع  دععو يسععديو الجدشعع  الديلوجعع  أو 
نع  الحعلول. ودعو لعي لة وفي الجدش  الدت عوعك . فإسعنولال الجدشع  الديلوجع  عي  الدترل  

–النعوأ ال عوني  -ةأو الجدشع  الددتعل   -النعوأ ا وأ –إت سشسش  دن الجدعأ العسعيط  
أو دييجو  دن النو ين. وعدو أن كأ إسنول فعي د عأ لعذه االجدشع ا دسعتقأ  عن غيعرهت 
فععإن ا ولعع  أن ت نرتعرلععو جدشعع  واحععلةت عععأ نرتعرلععو  ععللا  دععن الجدععأ دسععوويو  لرععلل 

ذا دو رط   دل كأ دنبوت وجب استردوأ  الد  التعرطيط نمسعبو الدسعتردش  اإلسنولال. وا 
لجدش  دن النوأ ا وأ أو النعوأ ال عوني. أخشعع دعن لعذا إلع  القعوأ إن لترطيط نبوي  ا

النوأ ال ولا الذ  يقترحو  عولة فعوف   عن الحوجع  ويييعل فعي انرعلاط اتطراليع  فعي 
 ارسين.أ د كش  خو   عولنسع  لشل  الترطيط. وأ تقل أنو ي ك  

ت عع    عوع  فيبعو عحيعاو  ن الجدش  الدت وعك ت ف  تقل أنو يجعب حعأ الت  أد  
عع  أط ددتعلة. ويدكعن طيعوس لعذا ا دعر  شع   لة جدعأت سعوا  أكونعل عسعيط  أط درك  

ب إسععنول  آخععر. التراكيععب قععدن الجدشعع  الدتلاخشعع  التععي ت تكععون  ن ععرا  دععن درك عع
وتُم عععأ لعععذه التراكيعععب  عععن عرقعععبو لتكعععون جدعععال  دسعععتقش  ععععذاتبو وترطيدبعععو لكونبعععو 

ه الد عععكالل فعععي الت عععنيف العععذ  يقلدعععو   عإسعععنولاتبو. وعنعععو   شععع  وجعععول لعععذدسعععتقش  
 أ أسوسو  واقحو  لشترطيط. و شيو أطتر، دو ي تي: عولة ت نرى أنو ي ك  
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ت ل ل سععنولال قععدن االجدشعع  الواحعععلةإذا تجنعنععو الت ععوع  واتيلواجيعع  والترععل  
أيعع  جدشعع  عواحععلة دععن ا نتععين : عسععيط  أو دركععع . أ ععع  دععن ا يسععر لشتععرطيط تحليععل 

قععول غيععر إسععنولي  حط  لععي التععي تحتععو   شعع  ركنععي اإلسععنول وأيعع  دشالجدشعع  العسععي
   دنبدععو أو لكشيبدععو. والجدشعع  الدركعععع  لععي التععي تحتعععو   شعع  إسععنولين أو أك عععر 
ويكون واحل دنبو اإلسنول الرفيس العذ  تعرتعط ععو اإلسعنولال ا خعرى الدترتعع   نعو. 

 راب.إن ا سوس الذ  يرتدل  شيو لذا الت نيف لو دحور اإل 

عدععععو أن الوظععععوفف النحويعععع  لشدركعععععول لععععي التععععي تحععععلل  الدوتبععععو اإل راعيعععع  
ت  فيجعلر أن يقعوس تعرطيط نبويع  (5)رة( قدن حلول الجدش  الواحلة )الظولرة أو الدقل  

الجدش   ش  حلول  دأ الوظوفف النحوي  اإل راعي . وعذا تكون نبوي  الجدش  ترطيدو  
لعععي الحعععلول نمسعععبو التعععي تنتبعععي  نعععللو الوظعععوفف النحويععع  اإل راعيععع  فعععي اتفعععتالف 

 نمسو.

والقور  كولكوتب يسعتطي  أن يسعتعين نبويع  التركيعب العذ  ينتبعي  نعله  دعأ 
نعو دعن الحكعط  شع  أ  افعتالف ععين الكشدعول اب. فدررفع  القعور  عولتركيعب تدك  اإل ر 

ن كونل دروني الكشدول غير درروف  لليو. ولذه أد ش :  حت  وا 

 َ دكرْل لقلٌط في الرعيِس. -5

 الدشخُس تعٌ . -6

 ر شَ  ال رطُر أدوط الِدْطعِس حت  أرَعَي  ط كْمَتِب. -5

حيععا  الدرنعع . ولكننععو نععرى  عععولطع ت ت يمبععط دععن لععذه الجدععأ أ   ععي  دععن
في كأ دنبو افتالفو  نحويو  سشيدو  ت يخرف  ن عنو  الجدش   الررعي  فعي الدنطعوق أو 

 الدكتوب.

                                                 

 .51وع 2(  عل الشطيفت ع 5)
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أ لذه ا د ش  غير ذال الدرن  تؤكل أن نبوي  الجدش  التركيعي  ت ي ك   ولرأ  
يع تي  درقش  لشكوتب أو القور . ودعن  عط فعإن تعرطيط نبويع  الجدعأ العذ  نقترحعو فيدعو

ط عععععو أن التركيععععب لشجدشعععع  دقععععنن ودقرععععل يرتدععععل التركيععععب أسوسععععو   وعتععععو . ودععععن الدسععععش  
و طقويو التقليط والت خير لشتراكيب لاخأ الجدش  فبي واستردولو دطرل في الكتوع . أد  

 أدور أسشوعي  عالغي .
 هيكل عام لترقيم نهاية الجملة

. وفعععي الععععل  أطعععوأ إننعععو ألرف فيدعععو يشعععي الخطعععوط الرودععع  لبعععذا البيكعععأ الدقتعععر،
أ دن دنظور التخطعيط نستطي  استردوأ أي  وسوفأ لبذا ال ر . غير أنو دن الدمق  

.  وأقععيف (5) أن تكععون الوسععوفأ ددععو لععو دقرععل ودقععنن ولارف فععي درظععط ل ععول الرععولط
طيط نبوي  الجدعأ اتسعتمبودي  والترجعيع / الت  يريع  وا دريع  فعي الكتوععول ر كذل  أن ت
ترديط اتطرال  لو ليو لنورل ودطرل إل  حل كعير. ودو نبلف إلدرو رة دقالررعي  ا

 إل  الجدش  الخعري .

                                                 

ا أ  إدكوني  الترجد  عين الش ول. ولعط يكعن يق عل التعرطيط Intertranslatability( ولذا دو أطشق  شيو فيرغسن ا5)
يسععتخلط الخععط  عولععذالت ولكننععو نرشععط أن التععرطيط د ععتر  عععين درظععط الش ععول. لكععن لنععو  اختالفععول. فععي البنليعع ت

د  الدعع   شعع  نبويعع  الجدشعع . وفععي اإلسعععوني  تععرطط الجدشعع  اتسععتمبودي  عرالدعع  اسععتمبوط دقشوععع  طعععأ  |الردععو  ] 
عل  السؤاأ و الد  استمبوط أخرى غير دقشوع  عرل انتبو  السؤاأ. ولذه ييولة في اإل ورة إل  نعوأ دعن الجدشع ت 

 لخعري  عرالد  نقط  وتعلأ الجدش  التولي  عحرف كعير.كدو نرى في اإلنجشييي ت إذ تنتبي الجدش  ا



 -36- 

 أوًت: عالمة اتستفهام )؟(

توقععع  لعععذه الرالدععع  فعععي نبويععع  كعععأ جدشععع  اسعععتمبودي . ودعععن الدرعععروف أن 
.  وطعععل تكعععون الجدشععع  (5)الجدشععع  اتسعععتمبودي  الدكتوعععع  ت عععتدأ  شععع  ألاة لالسعععتمبوط 

بودي  دععن حيععا تركيعبععو عسععيط  أو دركععع  عدوجععب الت ععنيف التركيعععي الععذ  اتسععتم
دنوه فعععي المقعععرة السعععوعق  لبعععذا البيكعععأ الدقتعععر،. أدعععو إذا طولعععل التراكيعععب اللاخشيععع  طعععل  

أ إل   لة جدأ. وطل رأينو ذل  في ا سعفش  التعي طرحبعو لشجدش ت فإنو يحسن أن تجي  
حي .  عععود  ععععولة التسعععوؤأ فعععي أرعععع  إععععراليط  ععععولة حعععوأ انتبعععو  الجدشععع  ات عععطال

 جدأ استمبودي .

 ر)!(ب/ التأثّ عجّ تثانيًا: عالمة ال

توقععع  لعععذه الرالدععع  فعععي نبويععع  جدعععأ التععع  ر أو الترجعععب وفعععي نبويععع  جدعععأ 
الطشب ع   النظر  ن تركيعبو العلاخشي. أدعو إذا احتعول االجدشع ا الدق عولة  شع  

فعي جدشع   كعأ   تلع  دكونعول أط عرترلل دعن اإلسعنولال الدركعع ت فيحسعن أن تقسعط إ
 دستقش .

: النقطة ).(  َ  ثالثًا

ت  عسعيط  كونعل أط (6)توق  لعذه الرالدع  عرعل الجدعأ الخعريع  وجدعأ ا دعر 
ط نبويوتبععو فععال تععرط   تل أ ععاله. أدععو الجدععأ ات تراقععي  الخعريعع دركععع  عولدريععور الدحععل  

را . فعإن كونعل جدشعع  عولنقطع   نبعو يافعلة  عن تراكيعب الجدعأ التععي يعتط فيبعو ات تع

                                                 

( لكن الجدشع  اتسعتمبودي  الدنطوطع  طعل ت ت عتدأ  شع  اتسعتمبوط ععنرط أو ععال. وفعي لعذه الحولع  تكعون النععرة فعي  5)
ت نبوي   الجدش  لال   ش  اتستمبوط. لكن الدق ول عبذا الد عروأ لعو الكتوعع  غيعر الحواريع . أدعو الجدعأ التعي 

 يجوب  نبو عنرط أو عالت فتحتو   ش  ألاة لالستمبوط في الدنطوق والدكتوب.
( يرى العر  أن ا در  ورة دن  ور الطشعبت وت يعؤ ر لعذا اتخعتالف  شع  جعولر الدوقعوأ لنعوت فقعل نتمعق  6)

  ش   استردوأ  الد  ترطيط واحلة لكشيبدو. فولبلف لو اتستردوأ الدقنن والدطرل.
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ن كونععععل ت  ريعععع  فتععععرط  ط  ات تععععرا  سععععؤات  رُ  ر ط عرالدعععع  تعععع    دععععل عرالدعععع  اسععععتمبوطت وا 
 )ترجب(.

م ععأ فيجععب أن تُ  ت  وسععوا  أكونععل الجدشعع  ات تراقععي  سععؤات  أط تعع  را  أط خعععرا
و طعشبو ودو عرللو إدو ع رطتين أو عقوسين. ويعتط الخيعور ععين ات نعين أو تم عيأ  د  

القعوأ لنعو  لعب   .(لتقريل ويقودون عن عر تنميعذهأ كأ دنبدو عين دن يقودون عواستردو
ت تعلخأ قعدن  -أو دعو لعو أطعأ دنبعو دعن حيعا التركيعب –أن الجدش  ات تراقي  

دكونععول الجدشعع  دععن حيععا اإل ععراب. و شعع  لععذا ا سععوست ت يععلخأ ترطيدبععو قععدن 
 عوتبو.ترطيط الجدش  التي يقط  تتوع  درك  

ن  علط اسعتردوأ المو عش  فعي لعذه الحولع . جعولر الق عل لر أن نعي  ولرعدو يج
ل اإلعبعوط. كدعو أنعو تجعلر اإل عورة إلع  لو اتعترول  ن استردوأ  الد  تعرطيط طعل تول ع

وذل   ن أدرلو سيختشط د  أدر النقط .  تأننو استعرلنو استردوأ المو ش  الدنقوط 
فعععإن اسعععتردوأ الحعععرف ال ععع ير  دأ المو عععش  الدنقوطععع ترأدعععو فعععي الش عععول التعععي تسعععت

تدييعععي ععععين الحعععرف ط تنتعععو عرعععل. وعدعععو أن اللععععرعععللو يععععين أن الجدشععع  ات عععطالحي  
ل  ير غير وارل في الررعي ت فو فقأ أن نتعر  فعي لعذه الت عور الكعير والحرف ا

 أدر المو ش  الدنقوط  في لذه الدرحش  دن النظر في اتطترا،.
فإن استردولبو يكعون ععين  تذا البيكأ الدقتر،أدو إذا أرلنو أن نلخشبو قدن ل

أ كععأ واحععلة دنبععو جييفععو  دععن المكععرة  ( التععي ت ععك  الجدععأ العسععيط  الق ععيرة )الدسععتقش  
ر  نبعو. و شع  أ  ا حعواأت فعإن تكعرار اسعتردولبو يعلأ  شع  ديعأ الكوتعب إلع  الدرع  

 استردوأ التراكيب الق يرة لشترعير  ن ط ل عالغي درين.
ر يترشعق عوسعتردوأ النقطع  و الطتبعو عوسعتردوأ ألوال الرطعف ولنو  أدر آخ

واتسعتلرا  واتسععت نو  وغيرلععو  نعلدو تكععون دتعو عع  عركنعي الجدشعع  )الدسععنل والدسععنل 
إليو( ودترشقوتبدو. إن استردوأ لذه ا لوال في لذا السيوق سعب رفيس فعي ظعولرة 

والعذ  نقترحعو لنعو لعو  الجدأ ذال الطوأ الد كأ أو الددعأ فعي الكتوعع  الدرو عرة.



 -34- 

و  دنبعو. ولنعو تعلخأ الققعويو استردوأ النقط  طعأ لذه ا لوال واإلسنول العذ  يشعي أي ع
ق عدعععلى انتععععوه القعععور  وتركيعععيه ا سعععشوعي  العيونيععع  أو العالغيععع  والققعععويو التعععي تترش ععع

ت يسعععتدرفون أن يكعععون المو عععأ  -دععع ال  –ا  وعذاكرتعععو الق عععيرة الدعععلى. فدرظعععط القعععر  
قعععول ععععو وأ  ععععين الدسعععنل والدسعععنل إليعععوت سعععوا  أكعععون ذلععع  نتيجععع  لوجعععول دترش  طعععويال  

دنبدععععو أط لوجععععول تراكيععععب درترقعععع . وينطعععععق لععععذا كععععذل   شعععع  تتععععوع  اإلسععععنولال 
 الدرطوف  والدست نوة والدستلرك  في جدش  واحلة.

مععق النحععوة التوليععليون وغيععرلط  شعع  أن الجدشعع  طععل تطععوأ وتطععوأ دععن النوحيعع  يت  
لبععو دععن النبويعع  سععد  رفيسعع  دععن  ريعع . ويرتعععرون أن اإلدكونيعع  إلنتععوف جدشعع  ت حععل  النظ

ط . ولكعن الععوح ين فعي  شعط ونبو السد  اإلعلا ي  اإلنتوجي  أو الخال  سدول الش  ت ويسد  
الش   اتجتدو ي ي خذون العرل اإلنسوني في النظر إل  لذه السد  الش وي . فمي الوطل 

إدكوني  وجول الجدش  الالدتنوليع  دعن حيعا النظريع ت فإنبعو غيعر  الذ  ت ينكر فيو أحل
ن كونعععل(5)لارجععع  وغيعععر واطريععع   لعععذه الجدشععع  واطريععع  لعععلى الععععر  فعععإن ال ولعيععع   . وا 

ععع شون طرا تبععععو ويرتععععرون وجولولعععو د شعععععو  يحعععا  شعععع  الرظدععع  دعععن القععععورفين ت يمق 
الترشيديعع  وفععي تقيععيط تالفيععو. ولععذا دععو يح ععأ فععي ترشععيط الكتوععع  فععي جديعع  الدراحععأ 

 الكتوع  للى الدحكدين ودحرر  الدجالل وغيرلو دن الدطعو ول.
الجدش  التي ت استردوأ المو ش  لترطيط نبوي   ويالحظ لنو أننو طل تجنعنو كشيو  

ترتعط تركيعيعو  دع  غيرلعو. إننعي أل عو أن تعقع  المو عش  إ عورة  شع  دعو لعو أطعأ دعن 
 الجدش  التود  التركيب.

 هذا اتقتراح بغيره مقاربة

كدععو ذكرنععو أ ععالهت لنععو  أ دععوأ ترشيديعع  لشتععرطيطت ونجععل فيبععو عيونععو  تسععتردوأ 
 . وعدعو أن لعذا اتطتعرا، عتعرطيط نبويع  الجدشع  فقعطت فعإن دعو يشعي  الدول الترطيط كوف ع

                                                 

النحويععون التوليععليون إلعع  المععرق عععين كععون الجدشعع  سععشيد  التركيععب وكونبععو غيععر دقعولعع  لععلى السععود  أو ( انتعععو  5)
القععععور ت فعععع لخشوا  شعععع  نظععععودبط النحععععو  ح ععععرا   شعععع  د ععععأ لععععذه الجدععععأ. وأطشقععععوا  شعععع  لععععذا الح ععععر  عععععورة 

 Perceptual Constraint 665-651. انظر نيودوير ع. 
أن تنتجعو القوا عل التوليليع  دعن جدعأ وععين دعو يسعتردأ حقيقع  دعن جدعأ.  وكذل  فرق لأ لويدي ععين دعو يدكعن

 في كتوب لويدي. 11انظر ع 
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شرعل عبذا ال  ن  ن الدرقش  ا سوس تعلو واقح  فيو. وطعل اط   دن القوأ يختع  
ن الدطعو ععول التعععي تتقععدن ف ععال  أو أك ععر  ععن التععرطيط. ولقعععل  شعع   ععلل كعيععر دعع

 استخش ل دنبو دو ي تي:
درظععط كتععب اإلدععال  والتععرطيط ت ععير إلعع  أن المو ععش  تسععتردأ عععين الجدععأ أوًت: 

أدعو أععو . (5) الق يرة. ولذا يرني أن المو ش  إ ورة إل  نبوي  الجدش  التركيعي  الواحعلة
.  (6)ردوأ المو ععععش  عععععين أجععععيا  الجدشعععع  الواحععععلة د شععععي وأعععععو درععععوأ فيح ععععران اسععععت

لان دو يق لان عولجدشع  الواحعلة. وأغشعب الظعن أنبدعو يق علان قعدنو  لكنبدو ت يحل  
 دو يقولو درروف  راح .

 :  َ كعذل  ت عير لعذه الكتعب إلع  أن المو عش  تسعتردأ ععين أجعيا  الجدشع  ثانيًا
عععأ الجدشعع  الحوليعع ت وطعععأ الجدشعع  الواحععلة دعع ال  عععين الجدشعع  الرفيسعع  و عععو الجدشعع ت ط

و عععلة وا د شععع  كعععذل . وي خعععذ الروسعععون عععع طواأ درعععروف دعععن حيعععا الق. (5)الو عععمي  
عععين جدشتععي ال ععرط والجععيا  إذا لععلين أن ال ععول  )المو ععش ( تسععتردأ وتقععيف سععرل ا

ل جدشعع  القسعطت وكععذل  عععين وععين جدشعع  القسععط وجواععو إذا طولعع ل جدشعع  ال ععرطتطولع
 . (4)ين عولشمظ والدرن  كورتعوط التواع  والظروفجدشتين درتعطت

ويعلو واقحو  أن د عطش  االجدشع ا غيعر دحعلل الدرنع  فعي  ععورال القوا عل 
التععي ي ععمبو لععؤت  الكتععوب. فبععط يسععتردشونبو أحيونععو  عدرنعع  الجدشعع  التودعع  التركيععبت 

يعيع  سعوا  ر  نبو دجدو ع  دعن الرنو عر التركوأحيونو  أخرى عدرن  اللتل  التي ترع  

                                                 

ت الميتعععور  و عععال، العععلينت 16ت الروسعععونت  ع16ت درعععروف ع 521ت الخطيعععبت ع 535(  عععشعيت ع  5)
ا  )وتسععتردأ كشدعع  اال ععول ا(. ونشحععظ فععي جديعع  لععذه الد ععولر ا تدععوللط دريععور  62ت سععرل الععلينت ع12ع

 غير لطيق د خوذا  دن ترريف الكالط  نل النحوة. لذا الدريور تنتبو  الجدش   نللط لو االكالط التوطا.
 .61( أعو د شيت وأعو دروأت ع 6)
 .15( درروفت ع 5)
 .62( سرل اللينت ع 4)
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ل  أن اسععتردوأ و  كععذ  أط درتعطعع  أط غيععر إسععنولي . ويعععلو جشي ععأكونععل إسععنولي  دسععتقش  
 ش  وظيم  واحلةت عأ  ش  ترلل في الوظوفف. ونتيج  لبذه  المو ش  غير دق ور

ن عوت تدععول  شعع    الوظيميعع  لشمو ععش ت فععإن الحععلول التركيعيعع  لشجدشعع  ت تتعععي  الترللي عع
 استردوأ المو ش .

ترتدععععل جديعععع  الكتععععب فععععي التععععرطيط دريععععور انتبععععو  الدرنعععع  الدق ععععول الثووووًا: ث
. نقععرأ فععي كععأ لععذه الكتععب أن النقطعع  تسععتردأ فععي نبويعع  (5)تسععتردوأ إ ععورة النقطعع  

الجدشعع  التودععع  الدرنعع  إذا انتبععع  الحعععليا  نععللو. ويقعععيف عرقععبط  عععرط اسعععتيمو  
ل عي   التركيعيع  لشجدشع  دعن الدقودول الشمظيع . ونالحعظ أن لعذه القو علة ت ترتدعل ا

ذا أخععذنو لععذه القو ععلة جععوي لنععو أن ت نسععتردأ  حيععا دكونوتبععو ا سوسععي  وتواعربععو. وا 
النقطعععع  إت فععععي نبويعععع  كععععأ  دععععأ دكتععععوب كودععععأت كولرسععععول  ال خ ععععي ت والعحععععات 
والكتعععوب. إت أن  عععشعي والخطيعععب يعععذكران أن اسعععتردوأ النقطععع  لتلععع   شععع  انتبعععو   

ث دععن فحععوى القوا ععل التععي نجععللو فععي لععذه الكتععب ع عع ن اسععتردوأ .ونسععتنت(6)المقععرة 
النقط  أن لعيس لنعو  دريعور تركيععي تسعتردوأ النقطع . ولعذا دعو يولعل  علط اتطعرال 

 .ةفي استردوأ النقط   عيبو  عونرلاط اتطرال في استردوأ المو ش  لوظيم  واحل

واسعتردوأ المو عش  نجل في لعذه الكتعب تعلاخال  ععين اسعتردوأ المو عش  رابعًا: 
الدنقوط . تجدع  لعذه الكتعب  شع  طو علة تسعتردوأ المو عش  الدنقوطع  ععين الجدعأ. 

عع و العععر  وي ععترط عرقععبو أن تكععون لععذه الجدععأ درتعطعع  عرالطعع  سعععب ونتيجعع . أد 

                                                 

ت 62ت الروسعععونت  ع52ت أععععو د شعععي وأععععو درعععوأت ع 14ت درعععروفت ع535ت الخطيعععبت 535(  عععشعيت ع5)
 .63ت سرل اللينت ع41/12ور  و ال، اللينت عالميت

 .532ت الخطيبت ع535/534(  شعيت ع 6)
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فيكتمي عولقوأ إن لشجدأ  الط  لتلي  د ترك . ولنو نقعوأ إن الجدعأ يجعب  تاآلخر
يعععا تكعععون دتراعطععع  فعععي الدرنععع . و شيعععو فعععإن دريعععور أن تجدربعععو  الطععع  لتليععع  عح

 ر كدو لو في الش ول ا خرى.استردوأ المو ش  الدنقوط  دحي  

.  (5)كععذل  ورل فعععي واحععل دعععن لععذه الكتعععب اسععتردوأ فريعععل لشمو ععش  الدنقوطععع  
يقععوأ دؤلععف الكتععوب إن المو ععش  الدنقوطعع  تسععتردأ عععين أجععيا  الجدشعع  الواحععلة إذا 

فعععععي الدرنععععع ت ويرطعععععي الدؤلعععععف الد عععععوأ التعععععولي  شععععع  لعععععذا   عععععل لعععععذه ا طسعععععوطتنو  
 اتستردوأ.

: الجدعععأت ال عععورت الحدعععور؛ ا سعععلت والندعععرت والعععذفب؛ الحعععولت  عععولط الحيعععوان
 والسد ت والقملأ.

ت نجعععل اختالفعععو  ععععين دعععؤلمي لعععذه الكتعععب حعععوأ اسعععتردوأ  الدتعععي خامسوووًا: 
تقيععل التععرطيط لجدععأ اتسععتمبوط  و أنن ععاتسععتمبوط والترجععبت ولععذا دععو أ ععرنو إليععوت فقععل عي  

 ر وا در أو الطشب يظبر دطرلا  في اتستردوأ الدرو ر.والت    

 تطبي  المشروع:

ولن خذ لذا الد روأ الدقتر، ونطعق دعو ورل فيعو ع ع ن اسعتردوأ النقطع  فعي  
نبدعو دالدسنل والدسنل إليعو وأ  تواعع  درتعطع  عع    –نبوي  الجدش  التركيعي  الكودش  

 ا التركيب. ونستردأ النع الررعي الوارل في الدشحق أ.دن حي

                                                 

 .15/14( درروفت ع 5)
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وا لب الجولشي نبعر يرعرف دنتبعوه وت يرعرف أولعو فعي 
اليدععععون دتعععع  كععععون. ولكنععععو يطشععععب  شعععع  تركععععو الرععععرب 

ن ألعععط ا لعيععع  طععععأ اإلسعععالط. وا لب ع عععمتو واحعععلا  دععع
اإلنسععوني  يتعع  ر عدععو تتعع  ر عععو المنعون التععي ترععولث الحيععوة 

وتظبعععر فيعععو الروادعععأ التعععي تحكعععط العععنمس  الحيعععوة ذاتبعععو.
الع عععععري  وتوجعععععو ن عععععوطبو. وألعععععط تشععععع  الروادعععععأ  شععععع  

رنينعو لنعو ياإلطالق العيف  عدرنولو ال ودأ. غيعر أن دعو 
لععو جونععب يرععل ألععط جوانعبععو ولععو العيفعع  الطعيريعع . فععإذا 
رجرنعععو إلععع  الر عععر الجعععولشي ولرسعععنو آلاععععوت فعععإن ذلععع  

فع  ذلع  الر عر. تشع  يشيدنو ع ن نرعي دعو كونعل  شيعو عي
 دشدوسو ت ا در الذ  طل نقف  شع  را  العيف  لط تت ير ت ي  

أعرععوله دععن خععالأ اسععتقرافنو لحوقععر  عععو جييععرة الرععرب 
الج رافععي ودععن خععالأ دععو حمظتععو يععل اليدععون دععن أ ععرور 

 الجولشي .

إذا طورنععو لععذا الععنع ع ععكشو الحععولي عععولنع ذاتععو ع ععكشو ا  ععشيت فشععن نجععل 
ن شدول وت في لتل  النع  ود . غير أن النع ع كشو ا  شي دكعو  ت ييرا  في الك

دعن جدشعع  كتوعيعع  واحععلة تحتععو   شعع  دفع  وأرععع    ععرة كشدعع . ولععو حععووأ أ  دتععرجط 
دعع  فععي فععال يرقععأ أن ينقشععو إلعع  جدشعع  واحععلة درط   تس نقشععو إلعع  أيعع  ل عع  أخععرىدتدععر  
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فإنعو سيقعطر إلع   دعو إلع  جدشع  واحعلةتجنبوي  النع كدو لو في ا  أ. ولعو تر 
إجعععرا  ت ييعععرال درينععع . وطعععل تكعععون لعععذه الت ييعععرال  شععع  ا غشعععب فعععي ف عععأ الجدعععأ 
التركيعيعع   ععن عرقععبو. كدععو يدكععن أن تكععون الت ييععرال فععي جوانععب أخععرى ت يدكععن 

 تحليللو لنو لفال نخرف  ن للف العحا.

ني جدعععأ. وععععذل  وط لشعععنعت فإنعععو يتكعععون اآلن دعععن  دعععأدعععو فعععي ال عععكأ الدعععرط  
لشمقععرة دكونععول دععن جدععأ تركيعيعع  ت ععكأ لعنوتععو الواقععح . وتحتععو  كععأ دععن  أ ععع 

الجدأ  ش  فكرة جيفي  د وغ  في عنيع  تركيعيع  واقعح  الدرعولط دعن حيعا العلايع  
  لدرولجع  دحتوالعو ن القور  دن التركيي  ش  تش  الوحلة الدستقش  والنبوي . ولذا يدك  

 ي التراعط عين أفكور الجدأ وتدوسكبو.اللتلي. كذل  يسو ل ترطيط الجدأ  ش  إعرا

وفعععي الدقوععععأت فعععإن  عععلط تعععرطيط الجدعععأ التركيعيععع  ت يسعععد  لشقعععور  عدرولجععع  
قوف  إا فكور الجيفي  إت عرل أن يقوط القور  نمسو عتحليل الجدأ ذلني   لع  لعذا و . وا 

الجبل اإلقوفي الدمرو   ش  القور  دن طعأ  الكوتبت فإن النع يعلو خوليو  دن 
التنظعيط التركيعععي. دععن ا فقعأ ا تعععور الععنع والتععرطيط لنلسع  لتقسععيدو إلعع  وحععلال 

دععن لون  ععور إلعع  لععذه البنلسعع  تركيعيعع  تخععلط كععأ دنبععو غرقععو  جيفيععو  درينععو . وت يُ 
 تقريل لتنظيط الوحلال اللاخشي  وإلعراي حلوللو العنيوي .

 ن أفقشي  الترطيط ا  وطل يرى عر  العوح ين الدبتدين أن يستطش  آرا  القر  
: ا ولع  عتعرطيط الجدعأ وا خععرى ذلع  ععإجرا  تجرعع   شع  نعع ع عي تين لدعو و أو 

دعن لون ذلعع . كدععو يدكععن أن يسععتطش  ععوح ون أ ععر التععرطيط  شعع  دسععتوى اتسععتيروب 
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لععلى القععور . كععذل  يجععوي أن يععتط عحععا أ ععر التععرطيط  شعع  دسععتوى اتسععتيروب لععلى 
أ ععر التععرطيط  شعع   دشيععول التمكيععر التععي يجريبععو القععور . كععذل  يجععوي أن يععتط عحععا 

د  عولدقورع  د  إنتوف نع دن لون ترطيط الجدأ. و  عجدأ درط  الكوتب لكي ينتث ن   
 لشعيون دظولر  لةت ددو يييله تحليل درولط الجدأ في النع.
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 خاتمة

طععوأ أحععل الدععؤرخين  ععن ال ععورة المرنسععي  إن دجععرل وجععول الظشععط لععط يكععن كوفيععو  
ر لذا الدؤرخ طيوط ال عورة المرنسعي  عوجعول الظشعط ووجعول ال ورة المرنسي . يمس  لح وأ 

ن كنععو طرأنععوه طععليدو  –ق ال ععرور عععو كععذل . نسععوق لععذا القععوأ غيععر الدو  عع إلجععرا   -وا 
القيوس  شيو عولنسع  لشتخطيط. إن دجرل وجول إ كوأ أو د عكش  يترشعق عع در ل عو  

ل  ععرور لععلى لتقريععله. عععأ ت عععل دععن أن يتول ععدععو طععل ت يكععون كوفيععو  إلجععرا  التخطععيط 
 ففول درين  ع ن لذا ا در الش و  ذو عوأ ويحتوف إل  تقريل.

لقل كونل عؤرة لذا العحا إ ورة ال رور عوجول د كش  في ترطيط نبويع  الجدشع  
الدكتوععع . وطععل للشنععو  شعع  وجععول الد ععكش  عولوسععيش  الرشديعع  التجريعيعع . ولقععل اطت ععر 

تو ا ولععع   شععع  اإل ععععول عوجعععول د عععكش  فعععي تعععرطيط نبويععع  الجدشععع  العحعععا فعععي  عععي 
ط الدخت عععون الدكتوعععع . وكعععون الق عععل دعععن اتكتمعععو  ععععذا  الت عععديط لشعحعععا أن يتقعععل  

عععععولنحو والعالغعععع  دععععن الدرنيععععين عولررعيعععع  ععععععرا  أو دقترحععععول أو د ععععوري  تميععععل فععععي 
رعع  الدععراجرينت الو ععوأ إلعع  تقريععل لبععذا التععرطيط الدق ععول. ولكنععي أخععذل ععععرا  ع

دل عد ععروأ دقتععر،. وت أل ععي كدععوأ الد ععروأ أو تدودععوت عععأ أسععتلرف عوإلطععور وتقععل  
 التركيعي الذ  ينطشق دنو ويرتدل  شيو جبول العوح ين لدتوعر  الدوقوأ.

ر دععلفي إذنت ليس الد روأ الدقتر، البلف ا ولي  لبذا العحا. ولكنو ت عو  
يعيعع  الدتراعطعع  لمظععو  لشجدشعع  الدكتوععع . أدععو تدحععور حععوأ التركيععي  شعع  ال ععي   الترك

البععلف الدق ععول دععن الكتوععع  فععي الدقععوط ا وأ.  فبععي دععن لون  عع    تطقععي  الدرنعع 
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فيجعب أن تع تشف  توعدو أن الكتوع  ت تتط إت ع يوغ  لذا الدرن  في تراكيعب ل ويع 
رطيط الدقرعل ععو. ولنعو يع تي لور التع التراكيب عدو يتمق وطوا ل النحعو الررععي وت يخعأ  

أ دععن افععتالف التراكيععب الش ويعع  فيبععو. إن الععل وة والدطععرل لنبويعع  الجدشعع  التععي تت ععك  
إل  تعرطيط نبويعول الجدعأ التركيعيع  لاخعأ المقعرة الواحعلة سعيجرأ دعن المقعرة دجدو ع  

 ت  التععي تحععتمظ كععأ دنبععو عحععلوللو. أدععو التععراعط عععين لععذه الشعنععولدعن الشعنععول الجدشي عع
سوفأ الرعط العالغي  الدختشمع  الدتعوافرة فعي الررعيع . وعبعذا ت تكعون فيجب أن يتط عو 

دععن الن ععوع الررعيعع .  دشعع  واحععلةت كدععو نععرى اآلن فععي ك يععركععأ فقععرة  عععورة  ععن ج
أة إلع  جدعأ ذال تعرطيط دطعرل فعي نبويوتبعو. كدعو يجعب أن يجب أن تكون المقرة دجي  

أة إلععع  أععععواب وف عععوأ أ  إلععع  فقعععرالت د شدعععو نعععرى الكتعععب دجعععي  يكعععون كعععأ نعععع دجعععي  
 أة إل  أطسوطت ولكذا.والعحوا دجي  

لععو  (5)وفععي الدح ععش  النبوفيعع     تخطععيط وتقريععلت فععإن االتععياط اتسععتردوأا
 ا سوس لشقنو   عجلوى التخطيط وطعولو سشط   درجري . الدح   

 عبارات شكر

دعع  دععن  ععلل دععن الععيدال  أسععوتذة لقععل أغنععل لععذا العحععا دالحظععول وآرا  طي  
دوفعور احترادعي و عكر   تأ فعي لعذا الدقعوط والدكعون   الررعيع  فعي ا رلن. وأسعج  الش

 ععل الكعريط خشيمع  رفعيس دجدع   العلكتور عولعذكر ا سعتوذ لبط جديرو . وأول أن أخع  
 توالعععلكتور سعععدير الشععععل  توالعععلكتور دحدعععول الجمعععوأ الحليعععل تالش ععع  الررعيععع  ا رلنعععي

                                                 

 .665( خشيم ت ع 5)
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دوا اطتراحعول دين العذين طعل  كر والتقلير لشدحك  واللكتور جرمر  عوعن . كدو أسجأ ال 
 أقوفل إل  جولة العحا.

 أ لنو كذل  أنني الدسؤوأ  ن أ  نقع أو د شب في لذا العحا.وأسج  
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لمالح ا  

 قاامة المخطوطات في العينة -أ

 التسلسل
رقم 

 المخطوط
  اسم المؤلف اسم الكتاب

تاريخ كتابة 
المخطوط 

اه مؤلف نأد
 بالكتا

المقال الثالج عن  19/1  -1
 الغذا  وامسهال

 هو191 ت حنين بن اسح 
 م973

مسلم بن الحجاج  حالجامع  الصحي 313  -1
 القشيري

 هو191 ت
 م971

المحدج الفاصل بين  7831  -3
 الراوي والداعي

أبو محمد الحسن بن 
عبد الرحمن 

 الرامهروبي

 هو371 ت
 م871

تاج اللغة وصحاح   1113  -1
 العربية

الجوهري )أبو نصر 
 اسماعيل بن حماد(

 هو111 ت
 م1118

حلية األوليا  وطبقة  1111  -9
 األصفيا 

أحمد بن أبو نعيم 
 عبدالله األصبهاني

 هو131 ت
 م1139

التفيهم ألواال صناعة  1379  -9
 التنجيم

أبو الريان محمد بن 
 أحمد البيروني

 هو111 ت
 م1119

تهذيب قرا   أبي عمران  13/1  -7
عبدالله اليحصبي 

 الشامي

أبو عمرو عثمن بن 
 عثمان

 هو111 ت
 م1193

أبو بكر أحمد بن  الجامع لشعب اميمان 391  -9
 ين البيهقيحس

 هو199 ت
 م1199

أبو عبد الرحمن محمد  السليمات 1119  -8
 السلمي

 ونسخ
 ت

 هو171
 م1191

كتاب الشامل في فروع  1719  -11
 الشافعية

عبد السيد بن محمد 
 الصباغ

 هو177 ت
1191 
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ارشاد الساري الى  991  -11
 اختصار صحيح البخاري

أبو منصور ابن 
 هو911 كتب اشتويه اليزدي

 م1119
المفصل في صنعة  3791  -11

 امعراب
أبو القاسم محمود بن 

 هو939 ت عمر الزمخشري
 م1111

أبو عبيد القاسم بن  غريب الحديج 1999  -13
 سالم البغدادي

 ونسخ
 ت

 هو911
 م1117

برهان الدين علي بن  الهداية 3111  -11
 هو983 ت أبي بكر الزغيناتي

 م1187
اميضاح  لتلخيص  1711  -19

 المفتاح
 جالل الدين محمد بن
 هو919 ت عبد الرحمن القزويني

 م1131
فصول امحكام ألصول  1318  -19

 الحكام
عبد الرحمن بن أبي 

 هو991 ت بكر المرغنياتي
 م1191

 أبنية األسما  والمصادر 898  -17
علي بن جعفر بن 

 القطاع
 ونسخ
 ت

 هو997
 م1199

أنوار التنزيل وأسرار  1118  -19
 التأويل

عبدالله بن عمر 
 هو999 ت البيضاوي

 م1199
الكشاف عن حقاا   3771  -18

 التنزيل
أبو القاسم محمود بن 

 عمر الزمخشري
 ونسخ
 ت

 هو989
 م1189

 هو791 ت محمد بن شاكر الكتبي عيون التاريخ 1133  -11
 م1391

لوامع األسرار في شرح  1111  -11
 ونسخ محمد التحتاني مطالع األنوار

 ت
 هو771

 م1399
التوضيح لشرح الجامع  311  -11

 الصحيح
لي بن عمر بن ع

 هو911 ت الملقن األنصاري
 م1111

13-  3171 
تحرير القواعد المنطقية 

في شرح الشمسية 
 للكاتبي

علي بن محمد 
 هو919 ت الجرجاني

 م1113

اميضاح لتلخيص  1711  -11
 المفتاح للسكاكي

علي بن محمد 
 الجرجاني

 ونسخ
 ت

 هو939
 م1131

مجمع البحرين وملتقى  1333  -19
 ونسخ مظفر الدين الساعاتي النهرين

 ت
 هو939

 م1131
 هو991 تأبو عبدالله محمد بن  دتال الخيرات 11/1  -19
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 م1191 سليمان الجزولي
عبد الوهاب بن محمد  التحقي  في الفقه 3111  -17

 الطرابلسي
 ونسخ
 ت

 هو991
 م1199

مطالع األنظار في شرح  1111  -19
 طوالع األنوار

محمود بن عبد الرحمن 
 األصفهاني

 ونسخ
 ت

 هو991
 م1179

مجموعة رساال جالل  1111  -18
 هو891 ت جالل الدين السيوطي الدين السيوطي

 م1991

براعة اتستهالل فيما  1113  -31
 يتعل  بالشهر والهالل

عبد الرحمن بن عيسى 
بن مرشد المرشدي 

 الحنفي
 هو1137 ت

 م1919

حاشية الجرجاني على  1118  -31
 المطول )للتفتازاني(

علي بن محمد 
 الجرجاني

 ونسخ
 ت

 هو1117
 م1938

محمد بن عبد الله  رساال في المواعظ 1117  -31
 هو1191 ت الحكيم

 م1911
األسفار األربعة في  3198  -33

 العقااد
محمد بن ابراهيم 

 هو1198 ت الشيرازي
 م1918

31-  1199 
حاشية على شرح 

التخليص المختصر 
 )للتفتازاني(

ياسين بن زين 
 هو1191 ت الحمصي

 م1991

محمد بن حسين  الكشكول 19/1  -39
 العاملي

 ونسخ
 ت

 هو1198
1719 
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 الصيغة األصلية للنص العربي كما وردت في مصدرها -ج

وا لب الجولشي نبر يررف دنتبوه وت يررف أولو فعي اليدعون دتع  كعونت ولكنعو يطشعق  شع  
تركععع  الرعععرب ا لعيعععع  طععععأ اإلسععععالطت وا لب ع عععمتو واحععععلا  دعععن ألععععط المنعععون التععععي ترعععولث الحيععععوة 

ععاإلنسعوني  يتع   و ر عدعو تتع  ر ععو الحيعوة ذاتبعوت وتظبعر فيعو الروادعأ التعي تحكعط العنمس الع عري  وتوج 
ن وطبوت وألط تش  الروادأ  ش  اإلطالق العيف  عدرنولو ال ودأت غير أن دو يرنينو لنو لو جونب 
يرععل ألععط جوانعبععو ولععو العيفعع  الطعيريعع ت فععإذا رجرنععو إلعع  الر ععر الجععولشي ولرسععنو آلاعععو فععإن ذلعع  

و ت ا دعر لعيفع  التعي لعط تت يعر ت يعرا  دشدوسعيدنو ع ن نري دو كونعل  شيعو عيفع  ذلع  الر عرت تشع  ايش
الذ  طل نقف  ش  أعروله دن خالأ استقرافنو لحوقر  عو جييرة الررب الج رافيت ودن خالأ دو 

 حمظتو يل اليدون دن أ رور الجولشي .

 كشد  . 554

 وردت في مصدرها كما امنجليزيالصيغة األصلية للنص  -ف

it must be realized that a subject like general linguistics , in common with 

most other subjects of systematic study is not static viewpoints may change 

or receive different degrees of emphasis in the course of years no book can 

honestly pretend to deal with the subject in a way that will both be accepted 

in all respects by every recognized scholar in the field and remain unaltered 

for all time in this book, some account is taken of major unresolved 

controversies and the reader must be prepared for others to arise  

كلمة. 79  
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