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Resumen: “Aproximación semántica a los sentidos retóricos de la interrogación”. Este artículo estudia la 
cuestión del estilo interrogativo y su relación con los procedimientos retóricos, así como su forma de ir 
alternando de un significado a otro y de un campo semántico a otro. Se muestra también la interrelación de 
esos significados y la dificultad de discernirlos y de determinar el significado predominante. Se trata de 
significados generados desde el significado nuclear, basados en una secuencia jerárquica que admite 
intersecciones y solapamiento de campos semánticos, dependiendo del significado nuclear de la estructura. 
A partir de un análisis de algunas marcas interrogativas mostramos la compatibilidad entre los rasgos 
fonológicos y los significados retóricos de esas marcas, concluyendo que la alternancia de significados en 
la estructura interrogativa se basa en las propiedades semánticas y en los rasgos fonológicos.  
 
Palabras clave: Estilo interrogativo, significados retóricos, propiedades semánticas 
 
Abstract: “A semantic approach to the rethorical meanings of question style”. This paper deals with the 
question style and his relationship whit the rhetorical meanings and the movement from one semantic 
field to another. We show, also, that these meanings are interrelated and are difficult to separate, as well 
as to define the predominant meaning. These meanings are generated from the nucleus meaning in a 
hierarchy and sequenced basis which allows for some degree of intersection and some overlapping of 
the semantic fields, depending on the nature of the nucleus meaning in the structure. Based on the 
analysis of some of the question words, we show the phonologic features compatibility of these 
question words and their rhetorical meanings. We conclude that the alternation of this interrogative 
structure between these meanings relays on semantic properties and phonologic features. 
 
Keywords: Question style, rhetorical meanings, semantic properties. 
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غية لكونه يتدرج من معىن إىل آخر ومن حقل داليل نبني، يف هذا املقال، أن أسلوب االستفهام يتناوب بني املعاين البال:ملخص
إا . ونبني، أيضا، أن هذه املعاين مرتابطة ويصعب الفصل بينها كما يصعب حتديد وتوجيه املعىن الغالب فيها. إىل حقل آخر

حقول داللية متداخلة، وذلك  معان مولدة دالليا عن املعىن النواة وتقوم على الرتاتب والتسلسل والتدرج والتقاطع، ُمكونة يف ذلك
وبناء على حتليل بعض أدوات االستفهام، نبني مدى توافق السمات الصوتية هلذه األدوات . حسب طبيعة املعىن النواة يف البنية

  .وخنلص إىل أن تناوب البنية االستفهامية بني هذه املعاين مبين على خصائص داللية وعلى مسات صوتية. ومعانيها البالغية
  

 خصائصداللية. معان بالغية. أسلوب االستفهام:كلمات مفاتيح
 
 
  تقديم 

. يعد أسلوب االستفهام من أساليب اإلنشاء الطليب يف اجلملة العربية سواء كان مباشرا أو غري مباشر
، لتدل )أي طلب الفهم واملعرفة عن شيء جنهله(املعىن احلقيقي اإلبالغي،  ودراسة بنية االستفهام تتجاوز

إا معان ال ميكن . على معان جمازية اختلف البالغيون يف حتديدها كالنفي واألمر والتعجب والتمين وغريها
فهي تراكيب تكون بصيغة . حتديدها بسهولة ألا تتطلب استقراء السياق وما يتضمنه من تأويالت

ستفهام وال تتطلب أجوبة، أي تراكيب خربية يبحث من خالهلا املستفهم عن تصور ذايت، فيكون اال
  . االستفهام مبعىن اخلرب ال مبعىن اإلنشاء

يدفعنا البحث يف هذا املوضوع إىل حتديد اخلصائص الداللية املميزة ألدوات االستفهام وعالقتها 
  .تية لبنية االستفهام  كمكون من املكونات الدالليةباملعاين البالغية، وكذا ختصيص السمات الصو 

حناول،يف هذه الورقة، جتاوز التصور التقليدي لالستفهام والبحث يف البنية الداخلية للجملة 
ندرس، يف . االستفهامية، أي البحث يف طبيعة العالقة اليت جتمع أدوات االستفهام بباقي مكونات اجلملة

مث نقف عند  .ستفهام ونبني مدى تأثريها يف املعىن البالغي للجملة االستفهاميةنقطة أوىل، معاين أدوات اال
التأويالت الضمنية والكشف عن املعاين البالغية النواة واملعاين املولدة عنها دالليا، ونبني أن هناك تعالقا بني 

دور السمات الصوتية،  ونبني، يف نقطة ثانية، . هذه املعاين وأا تقوم على الرتاتب والتسلسل والتدرج
كمكون من املكونات الداللية، يف ختصيص وتوجيه املعاين البالغية، معتمدين املنهج الوصفي التحليلي املبين 

  .على السمات واخلصائص كالعدد والنسبة والدرجية والنرب والتنغيم وغريها
  

  في تعريف االستفهام. 1
وقد عرفه ابن . حصول صورة الشيء يف الذهناالستفهام لغة هو طلب الفهم، واصطالحا هو طلب 

  .)1( االستخبار هو طلب خرب ما ليس عند املسَتخِرب، وهو االستفهام: "فارس باالستخبار قائال
  .)2(هو طلب العلم بشيء امساً أو حقيقًة أو صفة أو عدداً مل يكن معلوماً من قبل": وقيل فيه

                                                 
  .292.الصاحيب، ص (1)
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  : واالستفهام نوعان
الغرض منه طلب الفهم ومعرفة شيء مل يكن معروفا من قبل، فهو استفهام استفهام حقيقي يكون   )أ

  .قائم على األصل اللغوي كما جاء عند ابن فارس
استفهام جمازي يقصد به املتكلم معىن من املعاين البالغية، فهو أسلوب ُيستخدم يف اللغة لتحقيق   )ب

  .إىل املعىن الضمينأي استفهام نتجاوز فيه املعىن احلقيقي للوصول . هدف معني
  

إن أسلوب االستفهام أسلوب لغوي نصوغه بصيغة استفهامية، ومبجرد ما نستفهم يتبادر إىل الذهن 
ومبا أن اجلمل تتكون من أكثر من مكون فإن كل مكون فيها . جمموعة من التساؤالت أمهها عما نسأل

  .مثال )1(نية وإذا أردنا أن نصوغ االستفهام من الب. يكون صاحلا ألن نسأل عنه
  ضرب زيد عمرا  )1(

فيمكن أن نسأل فيها عن حدث الضرب وعن منفذ الضرب كما ميكن أن نسأل عن ضحية 
هذه اإلمكانات تستلزم اعتماد قواعد خاصة ومسات معينة يف األداة اليت ننتقيها، هذا باإلضافة إىل . الضرب

 .االستفهامية منها اللغوي ومنها غري اللغويجمموعة من العناصر األخرى اليت تساهم يف  صياغة البنية 
  

  أدوات االستفهام وخصائصها. 2
مبا أن االستفهام معىن من معاين الطلب، كان ال بد من حتديد أدوات تدل عليه وقد مت تصنيفها إىل 

من، أما الصنف الثاين فتمثله األمساء املبنية وهي . ميثل الصنف األول احلرفان اهلمزة وهل. حروف وأمساء
و تنقسم أدوات االستفهام إىل ما يدل على . أي، واالسم املعرب وما، وكم، وكيف، ومىت، وأىن، وأيان

  . التصديق وما يدل على التصور وما يدل عليهما معا
مبعىن التصديق واملقصود به إدراك نسبة املسند للمسند إليه، ألن املستفهم يرتدد بني وقوع  هلتدل األداة  -

  . )2(ويُنَتظر إجابة بني اإلثباث والنفي كما يف البنية  احلدث وعدمه
  هل حضر الرئيس؟ )2(

. نسأل، يف هذه البنية، عن نسبة احلضور للرئيس، أي هل حتقق حضور الرئيس أم مل يتحقق
وأما معىن التصور فتختص به كل أدوات االستفهام . حييط بالبنية ككل وخيص كل مكونااهل فالسؤال بـ
طلب تعيني واحد من اثنني، حيث يكون الرتدد بينهما فنسأل بصيغة ) التصور(، ويقصد به هلباستثناء 

  .)3(التعيني، كما يف البنية 
  أحضر الرئيس أم النائب؟ )3( 

                                                                                                             
  .136.ص، )2005( حسني مجعة (2)
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فتكون اإلجابة بتحديد احلاضر من االثنني على اعتبار أن حدث احلضور واقع لكن ال نعرف 
  .املوضوع احملور الذي وقع عليه

مث معىن التصور والتصديق ومتثله مهزة االستفهام مبفردها حيث يسأل ا عن نسبه وقوع احلدث وعن 
  .)4(تعيني وختصيص عنصر حمدد، ومنثل هلا بالبنية 

  أجنح زيد؟  )أ  )4( 
  أزيد جنح أم عمرو؟  )ب  

  
البنية  أما السؤال يف. عن نسبة وقوع احلدث أي هل جنح زيد أم مل ينجح) أ4(نسأل يف البنية 

  .فيعين أن احلدث وقع وال نعلم املوضوع الذي وقع عليه) ب4(
  

ولعل هذه . تشرتك أدوات االستفهام يف متوقعها يف صدر البىن، وهذا ما يفيد معىن االستفهام فيها
خاصية أساسية متيز أسلوب االستفهام عن باقي األساليب األخرى، كما متيز األداة بكوا مستعملة 

  .توضح ذلك) 6و5(ولعل البنيات يف .  ملعىن آخرلالستفهام ال
  مىت نلتقي؟  )أ  )5(

  .نلتقي مىت أتيحت لنا الفرصة  )ب  
  كم كتابا ضاع؟  )أ  )6(

  .حندد كم الكتب اليت ضاعت  )ب  
  

يفيدان االستفهام  )أ6و أ5(، فإذا كانت البنيتان يف )أو ب(بني البنيتني  كمو مىتخيتلف معىن 
  . )ب6ب و5(لكوما يتصدران البنيتني، فإن هذا ال تفيدانه يف 

من هنا كان خلاصية الصدارة يف البنية االستفهامية دورا أساسيا يف حتديد أدوات االستفهام رغم 
  .اختالف ختصيصها كما نوضح يف الفقرة التالية

  
  االستفهامفا رح. 1.2

  :اهلمزة  )أ
  .صدارة البنية وتعترب أصل أدوات االستفهام، توظف لطلب التصور والتصديقتكون اهلمزة يف 

وتتميز اهلمزة، عن باقي األدوات، بكوا َختُص . كما توظف للتعبري عن االستفهام احلقيقي واازي
  .)7(املكون املباشر هلا يف البنية الرتكيبية كما نبني يف البىن 

  أ كتب الطالب قصيدة؟  )أ  )7(
  طالب كتب قصيدة؟أ   )ب  
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  أ قصيدة كتب الطالب؟  )ج  
  

) ب7(خيص السؤال حدث الكتابة، ويف  )أ7(من بنية إىل أخرى، ففي  )7(خيتلف املعىن يف البىن 
  .خيص صنف الكتابة )ج7(خيص كاتب القصيدة ويف 

  
  :هل  )ب

وتعد ضربا من املوجهات يتم . لطلب التصديق، والسؤال ا خيص البنية الرتكيبية ككل هلتوظف 
ال تظهر إال مع الرتبة املبتدئة بفعل  هلإن هذه اخلاصية هي اليت جعلت  . ) )3ا التأكيد أو التصديق

  . )4( )8(عكس اهلمزة، كما تنب األمثلة يف 
  هل جاء الرجل؟  )أ  )8(

  هل الرجل جاء؟*  )ب  
  

  االستفهامء اأسم .2.2.
مسيت بأمساء االستفهام، رغم أا ليست موضوعة يف األصل لالستفهام وإمنا هو عارض فيها، ألا 

ويرى النحاة أن استعمال هذه األمساء كأدوات لالستفهام إمنا كان طلبا . تضمنت معناه فُحملت عليه
فيمكن أن . يف نفسها وتغنيك عن ذكر ما يليها فهي أمساء حتمل معىن. لالختصار ويُغين عن الكالم الكثري

  .ذاهب؟  ونفهم منها حتديد الوجهة واملكان أين؟ عوض أين إىل: نقول
  .وقع احلدث؟ ونفهم طلب وصف احلدث  كيفذلك؟ عوض  كيفونقول

  .لديك؟ وتعين طلب حتديد العدد  كمو 
  .ونقول مىت ذلك؟ أي طلب حتديد الزمن الذي وقع فيه احلدث 

  . ختص العاقلمن ؟ ونفهم أن األمر يتعلق بتحديد شخص معني ألن  منونقول 
نالحظ، إذن، أن املعىن املقصود يفهم من األدوات األمساء مبعزل عن الرتكيب، وأن املعىن الذي تدل 

  .وسنبني هذا يف فقرة موالية. عليه األداة يف البنية ممعجم فيها
  
  معاني االستفهام البالغية. 3

أي أن العبارة اللغوية ميكن أن . جلرجاين بني محل العبارة اللغوية على ظاهرها ومحلها على اازمييز ا
تدل بلفظها على معناها، وميكن أن تدل على غري معناها اللفظي، فيحدد معناها امللتبس بواسطة 

                                                 
  .163ص، )2010(الفاسي الفهري     )3(
  .حسب تصور الفاسي وطبقا لكتب النحو القدمي    )4(
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فيؤخذ من الرتكيب أو من يكون صرحيا فيؤخذ من اللفظ، وإما أن يكون ضمنيا  فاملعىن، إما أن. )5(التأويل
هذا التمييز يوازي ما جاء يف األحباث اليت عاجلت االستفهام وقسمته إىل . عالقة الكلمة بظروف إنتاجها

  .استفهام قائم على األصل اللغوي واستفهام تكون الغاية منه معىن من املعاين البالغية
إن هذه :"معناه األصلي، قائالويعد سعد الدين التفتازاين أول من أثار خروج االستفهام عن 

الكلمات االستفهامية كثريا ما تستعمل يف غري االستفهام مما يناسب املقام مبعونة القرائن وحتقيق كيفية هذا 
استعمال االستفهام يف التحقري إما جماز ُمرسل على ما قيل، "ويف نفس السياق يقول الدسوقي . )6( "ااز

  .)7("ه من مستتبعات الكالمأو أنه كناية وهو أوىل، أو أن
نفهم من النصني أن االستفهام إذا خرج عن معناه احلقيقي يوظف ملعان أخرى كااز والكناية 

فال ميكن . فهي معان كثرية اختلف اللغويون يف حتديدها. وغريها من املعاين اليت حتدد من السياق والتأويل
اإلخبار والتعظيم (، أو عند الفراء )لتوبيخ و التقريرالتنبيه والتعجب وا(حصرها فيما جاء عند سيبويه 

كاالستبطاء والتعجب والتنبيه والوعيد (، أو عند القزويين الذي توسع فيها وعرض أبرزها )والتعجب والتوبيخ
فاالختالف هنا يبني ). واألمر والتقرير واإلنكار والتهكم والتحقري والتهويل واالستبعاد والتوبيخ والتعجب

تتولد حسب السياق وتتداخل فيها املستويات اللغوية كاملة ضرورة استقراء الرتاكيب، ألن املعاين أمهية 
إن هذا التداخل جيعل تصنيفها يف ). املستوى الصويت واملستوى الرتكييب واملستوى الداليل واملستوى الذريعي(

عاين البالغية وتسلسلها من خالل ولكي يتضح التصور أكثر ننظر يف تداخل امل. معىن معني نسبيا وليس قارا
  :تعاريف بعضها وهي كالتايل

  
  التقرير. 1.3

والتقرير . التقرير هو محل املخاطب على اإلقرار واالعرتاف حبدوث الفعل وأن احلدث استقر عنده 
  .)9(إذا دخل على النفي صار موجبا، كما نبني يف 

  أ تكذب علي وأنا عارف باحلقيقة؟   )أ  )9(
أناس أمضوا العمر يف رعايتنا، أليس من حقهم أن نتذكرهم ونرعاهم حنن بقية العمر، هم   )ب  

  )8(.إم مرضى

  

                                                 
  .وما بعدها 202.اجلرجاين، ص (5)    
  .419.تلخيص مفتاح العلوم، صاملطول شرح (6)   
  .25.منور العييب بدرية، ص(7)     

   http://mtools.kacstac.org.sa/Pages/search.aspx مدونة العربية )8(
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ويف البنية . خربا نفاه املخاَطب وجتعله يعرتف به، فهو تقرير يصاحبه تعجب )أ9(تتضمن البنية 
وبالتايل فالبنية تفيد  وألن مهزة االستفهام دخلت على النفي فصار إثباتا،. تقرير مبين على التذكري )ب9(

  .نالحظ هنا أن التقرير ورد متداخال مرة مع التعجب ومرة مع التذكري، وميكن التمثيل له مبايلي. التقرير
  تذكري تعجب   تقرير  )10(
  

 النفي. 2.3
  :يصاغ النفي بصيغة االستفهام وحيقق مبعىن النفي، فنقول

  أ أصدقك ومازلت تكذب؟  )11(
فهي بنية تفيد التعجب واإلنكار والتكذيب والنفي . البنية يثري الدهشة واالستغرابإن التلفظ ذه 

وميكننا أن نتصور جمموعة من . بقوٍل مفاده أنت كاذب وال ميكنين تصديقك مادمت مستمرا يف الكذب 
  .ل التايلالنتائج اليت ميكن أن تتولد دالليا عن هذا احلدث وأمهها التقرير والتوبيخ كما نبني يف التمثي

    التوبيخ ←  التكذيب  ←التقرير   ←التعجب  ←اإلنكار   ←النفي  (12)
  

  اإلنكار .3.3
غالبا ما يالزم التكذيُب والتوبيُخ معىن اإلنكار ، ويقتضي أن ما بعده غري واقع، فهو أسلوب يثري 

ويرتدع ويعي اجلواب، إما ألنه وعرفه اجلرجاين بكونه تنبيه السامع حىت يرجع إىل نفسه وخيجل . االستغراب
قد ادعى القدرة على فعل ال يقدر عليه، وإما ألنه هم بأن يفعل ما ال ُيستصوب فعُله فإذا ُروجع فيه تنبه 

  .وعرف اخلطأ، وإما ألنه جوز وجود أمر ال يوجد مثله
نبغي أن يكون، أو وقد توسع العلماء يف مفهوم اإلنكار وذكروا أنه يرد إما للتوبيخ مبعىن ما كان ي
وميكن أن نستنتج . مبعىن ال ينبغي أن يكون فهو توبيخ وي يف نفس الوقت، أو مبعىن مل يكن وهذا تكذيب

  .هذا من البىن التالية
  أتشرك باهللا وهو خالقك؟ )أ )13(

  أتدعي املعرفة أمام أصحاا؟ )ب
  كيف تشكون يف الذي ضحى من أجلكم؟ )ج

يثري الدهشة ويفيد التعجب واالستنكار ويرتتب عنه توبيخ املستفِهم ) أ13(فحدث الشرك باهللا يف 
التكذيب ألن يف مضموا أشياء غري صحيحة  )ب13(وتفيد البنية . للمخاَطب ويه عما يقوم به

  .وأحداث غري واقعية ألن املخاَطب ينتحل صفة العارف باألشياء وهي غري متوفرة فيه
ا يقتضي أن ما بعده ليس حقيقة وغري واقعي، وهذا يدل على التعجب فتفيد إنكار  )ج13(أما البنية 

يُولد  )13(فمعىن اإلنكار املمثل له يف . واالنفعال ويتولد عنه التوبيخ ألن حدث الشك جيب أال يكون
  .معاين التعجب والتكذيب والتوبيخ والنهي كما يبني التمثيل التايل
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  . نهي ←  توبيخ ←تكذيب  ← تعجب ← اإلنكار )14(
  

  التعجب .4.3
التعجب هو استفهام لفظا وتعجب يف املعىن، ويدل على االستمرار ألن املستفهم يتعجب من كيفية 

  )9(".التعجب هو استعظام فعل فاعل ظاهر املزية: "ويعرفه الغالييين قائال. وقوع احلدث أو سبب وقوعه
ويف . يما، وقد يكون سلبيا فيكون ويالفهو استعظام أمر ما قد يكون إجيابيا فيكون تعظيما وتفخ

  .)15(احلالتني معا حيددمها املكون الذي يلي األداة مباشرة كما تبني األمثلة 
  ! ما أمجَل السماء )أ )15(

  !ما أشد عقوبة العصيان )ب
  !أي يوم كيوم احلساب )ج
  

ومعىن ) أ15(، هناك معىن التفخيم والتعظيم يف )15(نالحظ أن باإلضافة إىل التعجب يف البىن 
  )10(.)ج15(وجيتمع املعنيان معا يف ) ب15(التهويل والتخويف يف 

  .فإذا كان معىن التعجب معىن ظاهرا، فإن هناك معان أخرى ُتولد عنه دالليا ومنثل هلا مبا يلي
  .التوبيخ ← التخويف ← التهويل ←التفخيم  ←التعظيم  ←اإلنكار  ← التقرير ← التعجب )16(
  

  بلعتاا/ التوبيخ  .5.3
. يكون التوبيخ نتيجة حدث سالب، فهو أسلوب يتوجه به املستفهم لسبب حدث مناقض للصواب

فهنا توبيخ نتج عنه تنبيه وتوجيه . أي ال ميكن للمخاطب أن يقوم مبا قام به وجيب عليه القيام مبا هو خمالف
نقول . عليه، ألنه أعلى درجة منه، فقد يكون عتابا وعقابا يف نفس الوقتوالتوبيخ عتاب وما يزيد . وأمر
  .مثال

  أتعصى اهللا، ويل لك )17(
فالتوبيخ يف البنية يدل على أمر ثابث يثري االستغراب والتعجب والتهويل والتخويف، ألن العصيان 

إىل العدول عن حدث ما   فاالستفهام هنا يدفع املخاَطب. حدث إنكاري يقتضي التوبيخ بالدرجة األوىل
  :ومن املعاين البالغية اليت تولد عن التوبيخ  جند مايلي .)11( كان ينبغي أن يقع

                                                 
  .52.، ص1.، ج)2005(الغالييين       )9(

  التهويل والتخويف(التعجب )/ التعظيم والتفخيم(التعجب     (10)
التوبيخ حقال دالليا جند العتاب، التوبيخ، التقريع، التعنيف، والتبكيت، من املعاين اليت تشكل مع (11)   

  .وهي معاين تقوم على الرتاتب والدرجية
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التهويل ) ← تكثري(لتعظيم  ا  ← إنكار  ←تقرير  ← تعجب   ← العتاب ← التوبيخ  )18(
  .)12(األمر ←  النهي ← التخويف ← )تكثري(

 
البنية وأخرى يستلزمها املعىن النواة كالتعظيم والتهويل  نالحظ يف معىن التوبيخ معان ُمَتضمنة يف

  .إا معان تتضمن التشديد الذي يفيد التكثري. والتخويف
  

  التكثري . 6.3
قد خيرج االستفهام عن أصله الوضعي إىل غرض التكثري والتعدد والتكرار وكلها مفاهيم يقع فيها 

  .احلدث أكثر من مرة، نقول مثال
  .)13()جهل احلقائق(كم ود أن يقتحم احلقائق الكربى ولكن أعياه العجز واجلهل   )19(
  

فاملعىن النواة هو . جند أن كل مكون فيها يدل على معىن من املعاين البالغية )19(وإذا تأملنا البنية 
ويليها التمين  .االستفهامية باإلضافة إىل معىن التذكري الذي يفرضه التأويل كمالتكثري مبا أا تتصدر بــ

ويف املقابل جند معان أخرى كالتأسف والتحسر وهي معان داللية تولدت عن . ود املَتَضمن يف الفعل 
وميكن التمثيل هلذا التسلسل . العوائق، املتمثلة يف العجز وجهل احلقائق كاملة، اليت حالت دون بلوغ اهلدف

  .والتوليد يف املعاين مبا يلي
  التعجيز التحسر التأسف  التمين  التكثري  )20(

  
   التمين .7.3

فهو طلب . التمين هو طلب حدوث أو احلصول على شيء غري حمقق وقد يكون من الصعب حتقيقه
  . وللتوضيح ننظر يف املثالني التاليني. يكون أكثر من مرة دون حتقيق املراد، مما يفيد االستبطاء

  تأت واليوم انتهى األجل احملدد للدفعكم انتظرتك ومل  )أ )21(
  كم متنيت أن تتأىن يف أخذ املبادرة لكن دون جدوى) ب
  

                                                 
أي أن احلدث فيهما  ،التعدد املؤدي إىلنالحظ ورود معىن التكثري مع معنيي التعظيم والتهويل ألن كال منهما فيه تشديد (12)  

   .وقع أكثر من مرة
  . 1069 .األفعال، صأمهات  )   13(



 294 السعدية صغير
 

 
AAM, 22 (2015) 285-303 
 

على التمين املتعدد واملكرر لكن احلدث مل يتحقق نتيجة االستبطاء كما يف  )21(تؤول البنيتان يف 
لبنيتني معا وقع والتمين يف ا. )ب15(، أو على حدث حتقق بالتسرع وكان ينبغي أال يتحقق كما يف )أ21(

  . )22(ويف مقابل التكثري والتمين جند التكثري والتحسر ومنثل له بالبنية . أكثر من مرة مما يفيد التكثري
  .كم حذرتك من التوقيع دون االستشارة  )22( 
  

  .على التأسف والتحسر على حدث تكرر أكثر من مرة وما كان جيب أن يكون )22(تدل البنية 
بني التمين والتحسر، فإا تشرتك يف داللتها على  )22و 21(النواة يف البىن  رغم اختالف املعىن

  .التكثري، وميكن التمثيل هلذا التداخل مبايلي
  

←	االستبطاء ←	التسرع                                             التمين    
  التكثري )23(

	←	التحسر                                                        التأسف   
 

  األمر والنهي .8.3
إذا أخذنا بفرضية تسلسل املعاين البالغية وتعالقها فسيكون النفي والنهي من املعاين التوجيهية 

أي جيب . خمالفة هلابالدرجة األوىل، ألا تولدت عن أحداث ما كان ينبغي أن تكون، وتعوض بأحداث 
فمعىن األمر يتجلى يف الرتكيب الذي جيسد حدثا غري حاصل وقت . أن ننبه وننهي ونأمر مبا هو صائب

 .الطلب وجيب القيام به، فنقول
  .أالتعرف الصدقة، أنت خبيل )24(

  
  .أما معىن النهي فهو طلب العدول عن أمر ما، نقول مثال. تـََتصدق فمعىن البنية  جيب أن  

  هل ختشى مواجهة اخلونة وأنت على حق يف اختاذ القرار؟  )25(
  

ومعناها ال ختشى مواجهة من خانوا األمانة، ومعك احلق يف . استفهام يف صيغة النهي )25(فالبنية 
  . أخذ القرار

ن إا معا. غالبا ما يتولد معىن األمر والنهي عن أحداث ال ميكن القيام ا وجيب أن نقوم مبا خيالفها
  .تبىن بالتناوب

  .وميكن تلخيص معاين االستفهام البالغية فيما يلي
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نالحظ أن املعاين البالغية لالستفهام متداخلة ومتشابكة ويصعب التمييز بينها كما يصعب معها 
فهي معان تقوم على الرتاتب والتسلسل والتدرج والتوليد، وذلك حسب 
ونشري إىل أن الرتاتب فيها متغري لكونه يبىن حسب البنية 

. إا معان تتولد عن بعضها البعض ويتحكم فيها السياق والتأويل
من . رى سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

أي عندما نصل إىل أقصى معىن يف احلقل ننتقل إىل 
احلقل الداليل املوايل، ويبقى الرتابط والتوالد قائما  
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نالحظ أن املعاين البالغية لالستفهام متداخلة ومتشابكة ويصعب التمييز بينها كما يصعب معها 
فهي معان تقوم على الرتاتب والتسلسل والتدرج والتوليد، وذلك حسب . حتديد وتوجيه املعىن الغالب فيها

ونشري إىل أن الرتاتب فيها متغري لكونه يبىن حسب البنية . طبيعة املعىن النواة يف البنية االستفهامية الواحدة
إا معان تتولد عن بعضها البعض ويتحكم فيها السياق والتأويل. اليت وظف فيها وحسب املعىن الغالب

رى سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرةونالحظ، أيضا،أن جل املعاين غالبا ما تتكرر مع املعاين األخ
أي عندما نصل إىل أقصى معىن يف احلقل ننتقل إىل . هنا فهي تشكل طبقات داللية تقوم على التقاطع

احلقل الداليل املوايل، ويبقى الرتابط والتوالد قائما  /املعىن النقيض واملولد دالليا، وبالتايل، ننتقل إىل الطبقة أو
 .مثيالت أعالهكما جاء يف الت
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)26( 

  
 

نالحظ أن املعاين البالغية لالستفهام متداخلة ومتشابكة ويصعب التمييز بينها كما يصعب معها 
حتديد وتوجيه املعىن الغالب فيها

طبيعة املعىن النواة يف البنية االستفهامية الواحدة
اليت وظف فيها وحسب املعىن الغالب

ونالحظ، أيضا،أن جل املعاين غالبا ما تتكرر مع املعاين األخ
هنا فهي تشكل طبقات داللية تقوم على التقاطع

املعىن النقيض واملولد دالليا، وبالتايل، ننتقل إىل الطبقة أو
كما جاء يف الت

  
معاني االستفهام البالغية والبنية الصوتية. 4
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وللصوت . )14(فداللة احلرف متضمنة فيه . إن حتديد داللة احلروف يقوم على حتليل مساا الصوتية
ويتضح . دور أساسي يف حتديد معىن احلرف، وبالتايل، يف ختصيص معىن اجلملة وذلك حسب طبيعة النطق

نالحظ أن هناك رخاوة يف نطق اهلمزة والشدة يف نطق  .هلالفرق، مثال، من خالل نطق اهلمزة باملقارنة مع 
  .ولعل هذا التمييز يف السمة بني. هل

، حسب متام حسان، )أو داليل(املستوى الصويت للجملة، فهو نرب سياقي ينعكس على ] شدة± [
فنربة التوكيد أقوى من نربة التقرير حيث . )15( ألنه مييز بني داللة السياق التوكيدية والتقريرية والتهكمية وغريها

ما خنص كلمة من   ولتحديد املعىن املقصود من مجلة. تكون درجة الصوت يف األول مرتفعة باملقارنة مع الثاين
ويبدو هذا التمييز واضحا من خالل استقراء البنية . كلماا حبيز عال باملقارنة مع باقي املكونات األخرى

)27(.  
  هل حضر الرئيس اجتماع البارحة؟ )27(
  

فإذا مت الوقوف أو الضغط . على معان متعددة لكوا ميكن أن تنطق بطرق خمتلفة )27(تدل البنية 
فاملقصود من اجلملة التأكيد واالستغراب والتعجب، وإذا وقع على املوضوع اخلارجي فالغاية منه على الفعل 

  .تأكيد حضور املوضوع احملور، وإذا وقع على الظرف تكون الغاية منه حتديد الزمان
إن هذه التغيريات يف الدرجات الصوتية، أو كما يسميها البعض بالنرب والتنغيم والضغط وغريها من 

، تبني معاين اجلملة ومتكننا من تصنيفها بني تقريرية واستفهامية وتعجبية وغريها، ولكل منها )16(سمياتامل
فاألوىل . فاجلملة اخلربية ختتلف عن اجلمل اإلنشائية على مستوى اآلداء الصويت. نرب أو تنغيم خاص ومتميز

واخنفاض الصوت قصد التأثري يف املتلقي  تتسم بأحداث قطعية وتقريرية، أما الثانية فيتسم نطقها باملرونة
من هنا، كان للمستوى الصويت دور بالغي لكونه يعكس حالة املتكلم من . لتنفيذ احلدث واالستجابة له

  .غضب أو انفعال أونفي أوي أواستنكار أو إثبات أو غريها
وية عامة ومعاين االستفهام نالحظ، إذن، أن التغيريات الصوتية هلا أمهية بالغة يف توجيه املعاين اللغ 

لفظ االستفهام إذا :"وقد أشار ابن جين إىل هذا عندما حتدث عن النرب يف االستفهام قائال. بصفة خاصة
فأنت اآلن خمَرب بتناهي الرجل يف . مررت برجل أي رجل: ضامه معىن التعجب استحال خربا، وذلك قولك

ن التلفظ باالندهاش والتعجب املصاحب لالستفهام نفهم من قول ابن جين أ. )17(الفضل، ولست مستفهما
وما يؤكد هذا، أننا جند مجال خالية من األدوات اليت تساعد على تصنيفها ويبقى . غري من أسلوب اجلملة

                                                 
  .احلروف العربية هي صور صوتية لظواهر وأحداث واقعية   (14)

  .وما بعدها 164.متام حسان، مناهج البحث يف اللغة، ص(15)   
الفرق بني النرب والتنغيم هو أن  األول ضغط على الكلمة املفردة والثاين تشكيل صويت للجملة أو    )16(

  .العبارة
  .269 .ص ،3.خلصاص، ج      (17)
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ويف املقابل جند مجال . الغرض منها واضحا ومفهوما، ويكون لآلداء الصويت دور أساسي يف حتديد معناها
  .ة وال تدل عليهاستفهامية فيها األدا

ولعل . تقع اجلملة العربية، إذن، يف صيغ خمتلفة ويرجع االختالف فيها إىل املستوى الصويت أساسا
  .توضح ذلك )28(البنية 

  أ ُمعرتفا مرة ونافيا أخرى؟ )28(
  

حتمل اجلملة يف بنيتها العميقة توبيخا وتعجبا من حال املخاطب لكونه يرتدد بني موقفني وليس قارا 
نة يف البنية الصوتية من خالل النرب . رأي واحد على ا معان ليست واضحة يف البنية الرتكيبية بل متضمإ

والتنغيم القوي، باعتبارمها مسات صوتية تعمل على نقل اجلمل بني معان خمتلفة ومتعددة، وذلك حسب 
لذي يغري اجلملة من خرب إىل إن التنغيم هو ا"ويف هذا السياق يقول عمر خمتار . ارتفاع الصوت واخنفاضه

وختتلف :ويقول إبراهيم أنيس. )18( "استفهام إىل توكيد، إىل انفعال، إىل تعجب وبنفس الكلمات املكونة هلا
  .)19( "معاين الكلمات تبعا الختالف درجة الصوت عند النطق بالكلمة

. نفهم من النصني أن للسمات الصوتية دورا أساسيا يف حتديد وتوجيه املعاين البالغية لالستفهام
  .)29(ولعل هذه السمات تبدو واضحة يف 

  ).التعجب والتوبيخ واإلنكار(أقياما وقد قعد الناس  )أ )29(
  ).التعجب والنفي واإلنكار( هل نقارن بني العامل واجلاهل  )ب 

  
تدل البنيتان، يف املستوى السطحي، على االستفهام لوجود األداة، لكن البنية الصوتية تبني عكس 

والتعجب والنفي واإلنكار يف  )أ29(فهما بنيتان خربيتان تفيدان التعجب والتوبيخ واإلنكار يف . ذلك
  . على االستفهام رغم حذف األداة )30(ويف مقابل هذا، ميكن أن تدل البنية . )ب29(
  عدد الطلبة الناجحني؟  )30(
  

فمضمون البنية هو كم عدد الطلبة الناجحني؟ فهي بنية استفهامية حذفت منها األداة 
  .وعوضت بالنرب والتنغيم"كم"

إن هذا يبني أن اجلمل يف العربية تعتمد على السمات الصوتية لتحديد املعىن البالغي دون أن يكون 
فسمتا النرب والتنغيم أساسيتان يف حتديد املعىن املراد وتوجيهه، وميكن أن . يف بنيتها ما يدل على هذا املعىن

                                                 
  .310.، ص (1997)عمر أمحد خمتار      )18(

  .124 .ص) 1961(ابراهيم أنيس       )19(
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تعوضا أداة االستفهام عند حذفها، كما ميكن أن تلغي وظيفتها بإعطاء اجلملة معىن آخر غري معىن 
  . االستفهام، نقول مثال

  .حضر الطلبة الناجحون )31(
  

ة تفيد اإلخبار والتقرير، وإذا استعملت النربة الصوتية إذا استعملت النربة الصوتية مستوية فإن البني
  .عالية فإا تفيد االستفهام

فاملعاين البالغية لالستفهام، إذن، تفهم من الرتاكيب وما يصاحبها من مسات وخصائص صوتية 
فقد حتذف األداة عند وجود مسة صوتية تدل عليها ويبقى معىن االستفهام . وليس من األدوات وحدها

وهكذا، إذا أردنا تصنيف املعاين البالغية لالستفهام حسب اآلداء الصويت، فإننا سنميز بني . )20(ئماقا
، والثانية تتحقق بالصوت املنخفض كما يف )أ32(واحدة تتحقق بالصوت املرتفع كما يف : طبقتني

  . )21()ب32(
التأكيد، التقرير، التذكري، األمر، النهي، التنبيه، التعجب، النفي، التحذير، التهديد،  )أ )32(

  . الوعيد، االستبعاد، االفتخار، التحضيض، التعظيم والتفخيم التشويق،
العتاب، التكثري، التمين، الدعاء، التوبيخ، التهكم، التجاهل، التحقري، اإلنكار، االسرتشاد،  )ب 

  .االكتفاء، االستبطاء والتفجع
  

إن معاين الطبقة األوىل تتطلب من املتكلم نوعا من الصرامة والتشدد واالستعالء والتأكد من أجل 
عكس معاين الطبقة الثانية اليت تدل على تواضع املتكلم . الضغط على املتلقي لتنفيد احلدث املطلوب

  . وتأسفه
  

  دوات االستفهام الصوتية ألسمات ال .5
بية، جند توافقا بني السمات الصوتية هلذه احلروف وبني معانيها يف إذا نظرنا يف خصائص حروف العر 

حتديد معىن اجلملة تشارك فيه و . تكون حمدودة وقليلةقد وإذا كانت هناك بعض االستثناءات ف. الرتاكيب
:" يقول عباس حسن يف خصائص احلروف العربية .من مكوناا اخصائص احلروف العربية باعتبارها مكون

مفاد القولة أن كل . )22(إن معىن كل لفظة هو يف األغلب ُحمَصلة خصائص أصوات احلروف، أي معانيها 
ولتوضيح هذا أكثر نقف عند . فاحلرف أساس الكلمة والكلمة أساس اجلملة. حرف له داللة كامنة فيه

                                                 
  .23.، ص)2013( حيدر علي حلو اخلرسان(20)       

  .43.ص ،)2007( مزاحم مطر حسني(21)       
  .187. ، ص)1998(عباس حسن )      22(
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سوف . ستفهام وخصائصها ونبني مدى تأثريها يف املعاين البالغيةحتليل السمات الصوتية لبعض أدوات اال
  . أمثل ببعضها ألن ذلك حيتاج إىل دراسة موسعة على غرار أحباث عباس حسن

  حرف اهلمزة .1.5
ولعل مسة االنفجار فيها بانفراج . إذا نظرنا يف السمات الصوتية للهمزة جندها تتوافق مع معانيها

من هنا كانت هلا الصدارة على اإلطالق واستعملت يف . نحها التوسع واالمتدادمت الفكني عن بعضها البعض
ولعل هذا ما . فهي غري خمصصة وتوظف للتعبري عن كل املعاين البالغية تقريبا. االستفهام بال قيد والشرط

مل نلحظ أي تأثري يذكر :"حيث يقولجعل عباس حسن يصنفها ضمن األحرف الضعيفة الشخصية، 
مفاد القولة أن  .)23(" صها الصوتية يف معانيها، مما جعلنا نتوهم أا من األحرف الضعيفة الشخصيةخلصائ

اهلمزة غري خمصصة وال تؤثر يف توجيه البنية وال ُختصص ملعىن معني، بل تطاوع كل املعاين البالغية تقريبا، 
  . وتوظف يف السؤال عن كل مكونات البنية

  
  احلرف هل .2.5

فإذا نطقت مشددة . تتميز عن غريها من األدوات بكوا خمتلفة اخلصائص، وذلك حسب نطقها
. وإذا نطقت رخوة فإا توحي باحلزن والبؤس وما مياثلها. فهي توحي باالضطراب والقطع والكسر والتخريب

إن نطق اهلاء  . معهاهي اليت حتدد املعىن البالغي الذي يتناسب هل يف ] شدة± /رخو±[ فالسمة الصوتية 
صاق وااللتصاق لكصوت أول يثري انتباه السامع ملا يأيت من كالم وإىل أمهيته، ومجعها مع الالم كصوت لإل

يف الطلب يقتضي الوضوح واإللزام، والسؤال ا يتطلب جوابا  ،هل، يعين واجلمع واإللزام يوحي بأن توظيَفها
ومن املعاين . كانت توظف يف طلب التصديق  ،من هنا. إما موجب أو سالب وال ميكن اجلمع بينهما
أما داللتها على التمين فيمكن ربطها خباصية صوت اهلاء . البالغية اليت ارتبطت ا النفي واإلنكار والتأكيد

ويف نفس . )24(كحرف ينتمي، حسب عباس حسن، إىل طبقة األحرف الدالة على الشعور للمعاين اجليدة 
  .)25("لو وهل قد تفيدان التمين، ال بأصل الوضع، فاألوىل شرطية والثانية استفهامية: "السياق يقول الغالييين

  .وميكن التمثيل هلذا مبا يلي
  .هل من صاحب حق يتذكرنا، لقد مللنا االنتظار )33(
  

  . تفيد التمين وتعين ال يوجد من ينصفنا وأمتىن أن يتحقق لنا ذلك )33( فالبنية

                                                 
  .146. ، ص)2000(  عباس حسن)      23(

  .وما بعدها 122. ، ص)2000(عباس حسن )      24(

  .629.، ص)2005( الغالييين)      25(
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دور أساسي يف داللة البنية على التصديق ويف انتقاء املعاين البالغية هلا  هللسمات الصوتية يف فا
  .اليت تفيدها
  

  األداة كم .3.5
شيئني أو أكثر، وهذه مسة تفيد  نيتتكون كم من الكاف كصوت يتميز باالحتكاك الذي يكون ب

  .)26(شفتني الكثرة والرتاكم، ومن امليم كصوت جهري متوسط الشدة والرخاوة وشفهي ينتج بضم ال
وللتوضيح ننظر يف البنيتني . اليت تفيد اجلمع والضم والتعدد والكثرة كمإن مجع الصوتني يولد  

  .)35و34(
  كم كتابا ألفت؟ )أ )34(

  كم كتبا ألفت؟   )*ب 
  . كم كتاٍب ألفت )أ )35(

  .كم كتٍب ألفت )ب 
  

ونالحظ أن البنية االستفهامية ال تطاوع اجلمع .اخلربية كم االستفهامية و كممنيز يف هذه البىن بني 
وال  فنقول كم كتابا ألفت، ألننا نسأل عن حتديد عدد الكتب اليت ألفت )ب34(وهذا ما يربر حلن البنية 

فهي  )ب35(أما البىن اخلربية فتصاغ بصيغة املفرد وصيغة اجلمع كما يتبني يف البنية . كم كتبا ألفتنقول 
اخلربية يتمثل  كماالستفهامية وكم والفرق بني . كثرة من خالل التذكري بعدد الكتب اليت ألفتتدل على ال

. أما الثانية فتحمل إخبارا وتذكريا بكثرة الكتب املؤلفة. يف كون األوىل تفيد طلب حتديد عدد الكتب املؤلفة
وتية حلريف الكاف وامليم  واملتمثلة اخلربية يتالءم مع السمات الصكم إن داللة الكثرة كمعىن بالغي يف بنية 
  .يف الداللة على اجلمع والرتاكم والتكثري

  
  األداة كيف .4.5

ويدل على اخلشونة واحلرارة والقوة، وإما  ايتميز الكاف باختالف النطق، فإما أن يكون الصوت خافت
ومن معانيها الفطرية . أن يكون الصوت بنربة التفخيم فيوحي بالضخامة واالمتالء والتجميع والرتاكم

والستكشاف . مما جيعلها ال تدل إال على معاين قليلة وحمدودة. االحتكاك وهي خاصية حتد من تصرفها
  .)36(معانيها البالغية ننظر يف األمثلة 

  كيف تشكون يف الذي خدمكم طول العمر؟ )أ )36(
  ).بنية تفيد النفي واإلنكار والتعجب والتوبيخ(  

                                                 
  .132 - 131. ص ،)2000(عباس حسن         (26)
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  ؟)27(كيف تعيش النخب القائدة؟ وكيف يعيش عامة الشعب  )ب 
  )بنية تفيد التعجب واإلنكار(  
  ؟)28(كيف أخلص ذلك احلماس الذي كان يلهيين عن كل شيء )ج 
  )والنفيالتعجب تفيد بنية (  

  
. إن اخلشونة والقوة والضغط يف نطق كيف يوحي بأن املعاين اليت تفيدها ال ميكن أن تكون إال سلبية

  .تدل على معاين التعجب والتوبيخ والنفي واإلنكار  )ج-أ 36(وهلذا، فالبىن 
  
  

  األداة أي .5.5
ثري انتباه السامع تمزة يف اهلاحملدودة  ولعل مسة االنفجار. اهلمزة والياء: تتشكل أي من صوتني

وجيعلها توسم بالتشديد يف النطق وتساهم يف توليد املعاين اليت يستعمل فيها الصوت العايل كالتعجب 
  . )ب37(هذا باإلضافة إىل معىن النسبة فيها كما يف . )أ37(واإلنكار والتوبيخ كما يف 

التخصيص والتعيني كما يتبني يف تفيد النسبة و  أي وهكذا، فإن البىن االستفهامية اليت تتصدرها 
  .األمثلة التالية

  .أي بشر أنتم أيها ارمون  )أ  )37(
  .أيكم يأتيين بعرشها  )ب  

  
أكثر من معىن ألا تتضمن  التعجب واإلنكار والتوبيخ من سلوك أو حدث  )أ37(حتتمل البنية 

فتفيد طلب تعيني عنصر من اموعة املوجه هلا  )ب37(أما البنية . وقع وال جيب أن يقوم به إنسان طبيعي
  .فهي تفيد معاين اإلنكار والتوبيخ والتعجيز واالستحالة والتحدي وغريها. السؤال

مدى تطابق مسات وخصائص أدوات تبني األدوات املمثل ا أعاله بناء على هذا نالحظ أن 
صدرها، كما تبني إىل أي حد تؤثر هذه السمات االستفهام مع املعاين البالغية للجمل االستفهامية اليت تت

  .يف البنية
  

   

                                                 
  .79 .لعبة النسيان، ص      (27)

  .69 .لعبة النسيان، ص(28)      
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  خالصة.6
بينا، يف هذا التحليل، أن أسلوب االستفهام يتناوب بني املعاين البالغية لكونه يتدرج من معىن إىل 

وبينا، أيضا، أن هذه املعاين مرتابطة ويصعب الفصل بينها كما . آخر ومن حقل داليل إىل حقل آخر
إا معان مولدة دالليا عن املعىن النواة وتقوم على الرتاتب . وتوجيه املعىن الغالب فيها يصعب حتديد

والتسلسل والتدرج والتقاطع، ُمكونة يف ذلك حقول داللية متداخلة، وذلك حسب طبيعة املعىن النواة يف 
ق السمات الصوتية هلذه وحاولنا، أيضا، من خالل حتليل بعض أدوات االستفهام، أن نبني مدى تواف. البنية

وخلصنا إىل أن تناوب البنية االستفهامية بني هذه املعاين مبين على خصائص . األدوات ومعانيها البالغية
  .داللية وعلى مسات صوتية

  
  المراجع 

، أساليب االستفهام يف البحث البالغي وأسرارها يف القرآن )2006(، حممد إبراهيم حممد شريف البلخي
  .باكستان-لنيل الدكتوراه، اجلامعة اإلسالمية العاملية، اسالم آباد الكرمي، حبث

  .1952اخلصاص، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتاب العرب، بريوت، : ، أبو الفتح عثمانابن جني
أبن فارس، أمحد، الصاحيب يف فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، حتقيق أمحد حسن بسج، دار 

  .)1997(ية، بريوت، لبنان، الكتب العلم
  .، القاهرة2، دالالت الرتاكيب، دراسة بالغية، مكتبة وهبة، الطبعة )1987(، حممد حممد أبو موسى

، دار الكتب 3.املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، حتقيق عبد اجلميد اهلنداوي، ط: التفتازاين، سعد الدين
  .2013العلمية، بريوت 

  . )1987(الئل اإلعجاز، حتقيق حممد رشيد رضا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ، عبد القاهر، دالجرجاني
، مجالية اخلرب واإلنشاء، دراسة بالغية مجالية نقدية، منشورات احتاد الكتاب )2005(، حسني، جمعة

  .العرب، دمشق
  .دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، القاهرة، مصر: )1697( ، عمرأحمد مختار

  .التعجب بني الرتكيب والداللة، مركز النشر اجلامعي، منوبة: )2010(، سلوى النجار
  .األصوات اللغوية، دار النهضة العربية، القاهرة: )1961(، إبراهيم، أنيس
  .، لعبة النسيان، دار األمان، الرباط)2003(، حممد برادة
وأوجه استعماهلا، دار الغرب معانيها : معجم أمهات األفعال: )1997(، أمحد عبد الوهاب بكير

  .اإلسالمي، بريوت
  .مناهج البحث يف اللغة، دار الثقافة، البيضاء،الطبعة الثانية: )1974(، متام حسان
  .دمشق. منشورات احتاد الكتاب العرب. خصاص احلروف العربية ومعانيها: )1998(، عباس حسن
  .دمشق. منشورات احتاد الكتاب العرب حروف املعاين بني األصالة واحلداثة،: )2000(، عباس حسن
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، الضغط اللغوي وأثره يف الداللة، جملة كلية اآلداب، العدد )2013(، علي حلو اخلرسان،حيدر
  .جامعة بغداد ،40- 1.ص.ص،103

، منشورات معهد 1،العدد10 التضعيف املعجمي، أحباث لسانية، الد: )2005(، صغري السعدية
  .للتعريب، الرباطالدراسات واألحباث 

يف املعجم العريب، عالقة أفعل بفعل يف الروس، منشورات دار احلامد، عمان، : )2015(السعدية، صغري 
  .األردن

، أبو بشر عمرو ابن عثمان، الكتاب، حتقيق عبد السالم هارون، دار الكتب العلمية، بريوت، سيبويه
1983.  

غيم يف حتديد معىن اجلملة العربية، سلسلة اآلداب ، دور التن)2006(، سامي ونعامة، عادل علي عوض
 .ذقية، سوريةجامعة تشرين، الال ،109- 87.ص.ص،1، العدد 28والعلوم اإلنسانية، الد 

  .جامع الدروس العربية، دار احلديث، القاهرة: )2005(، مصطفى الغالييني
واملفهوم الداليل، أطروحة الدكتوراه، اجلملة اإلنشائية بني الرتكيب النحوي : )2008(، حممد بابوغياث

  .جامعة تشرين
ذرات اللغة العربية وهندستها، دراسة استكشافية أدنوية، دار الكتاب : )2010(الفهري، عبدالقادر  الفاسي

  .اجلديد املتحدة، لبنان
سة املختار دراسة بالغية و نقدية ملسائل املعاين، مؤس -علم املعاىن ، )1998(، بسيوين، عبد الفتاح فيود

  .اإلسالمي، مصر
 .27 ،، النغمة يف اللغة العربية، جملة جامعة دمشق، الد)2011(، شهرزاد،كامل سعيد

    http://mtools.kacstac.org.sa/Pages/search.aspx مدونة العربية
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