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  بناء الجملة في لغة عناوين األخبار في الصحف العربية
  

  ** دردونة ربيع مدحتد. 

  الملخص
تحظى وسائل اإلعالم باهتمام قطاعات كبيرة من الناس لما تقدمه من معلومات في شتى حقول    

لغة ، وبخاصة ي هذه الوسائلاألمر الذي انعكس على اللغة المستخدمة فالمعرفة، وأهمها حقل السياسة، 
عناوين األخبار، حيث يبذل القائمون على حقل اإلعالم جهودًا حثيثة في سبيل تشقيق اللغة والتفنن في 

لمعلومات في أقل أساليب التعبير وطرائق التركيب سعيًا إلى التأثير في المتلقي، وتقديم أكبر قدر من ا
مشهورة، وهي: جريدة األهرام ئة عنوان لصحف عربية . ولقد تتبعت أكثر من أربعماقدر من التراكيب

س الكويتية، وجريدة الشرق ، وجريدة القبلسطينية، وجريدة الحياة الجديدة، وجريدة األيام الفالمصرية
، باإلضافة إلى عناوين األخبار في قناة الجزيرة اإلخبارية، فتبين أن التغيرات األوسط، وجريدة القدس

. وقد تكفل هذا البحث حذف، واالستبدال، وقواعد الترتيبالالحادثة في بناء الجملة فيها تقع في إطار 
الناتج  بوصف هذه البنى في استخداماتها الجديدة ، للتعرف على المسافة التي قطعتها حتى وصلت إلى

، دون التعرض لها بالصواب الطرق التي سلكتها في هذا السبيل، ثم معرفة أهم النهائي الذي بين أيدينا
نهجية ، وما ورد من رؤى ملتحويليةالنظرية التوليدية ا ستخدام النموذج التحليلي في، وذلك باأو الخطأ

  .عند علماء العربية األوائل
Abstract 

The sentence structure in the headlines of the Arab press 
 

     Mass Media is cared too much by many sectors of the people, and the 
information as well. Mass media is tightly closed with the people's life so as to 
use the language in too many ways to match with all that happens. 
    The news headlines are seen by the reader firstly, so the writers exert too 
much efforts to attract the attention of the readers through new language 
structures that are rarely found outside media language  
    I scanned these language structures, and I found that they are within the 
frame of deletion , transformation  and re-arrangement. 
   I studied all that in number of the modern Arabs newspapers within the frame 
work of the analytic of generative and transformational theory, and the old 
Arab studies. 

                                                            
  فلسطين. –جامعة القدس المفتوحة – قسم اللغة العربية  – ستاذ مساعدأ *
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  :تقديم1.    
اللغة مرآة ينعكس على سطحها ما يسير عليه الناطقون بها في شئونهم العامة، فعقائد األمة      

تخضع له من مبادئ في النواحي السياسية واالجتماعية والثقافية وغيرها يصبغ اللغة  وتقاليدها وما
(وافي،  والداللة، والقواعد، واألساليب بصبغة خاصة في جميع مظاهرها، في األصوات، والمفردات،

وليس ثمة لغة في العالم تستطيع أن تقاوم التطور، ولكن تتفاوت اللغات في سرعة )، 260 :د. ت
وهذه سمة التطور اللغوي، )، 55: 1989(عبد العزيز، ىالتطور ونتائجه من فترة زمنية إلى أخر هذا 

وال تختلف في ذلك اللغة المكتوبة عن اللغة المنطوقة ، وٕان كانت اللغة المنطوقة أكثر عرضة 
  ).59: 1990(يوسف، للتطور واالختالف من اللغة المكتوبة 

ا وسائل اإلعالم في العصر الحديث فقد كانت لغتها أكثر انتشارًا ونظرًا للمكانة التي حظيت به     
، ولهذا رأينا أن نوجه بحثنا هذا نحو س على اختالف مستوياتهم الثقافيةوأقوى تأثيرًا في قطاعات النا

، ألن عناوين الصحف هي أول ما ينظر إليه في الصحافة العربية المعاصرة لغة عناوين األخبار
مروة، اء الصحافة قديمًا وحديثًا (اهتمامه، والخبر هو الحجر األساس في بنالقارئ ويسترعي 

، كان للعنوان الصحفي أهمية بارزة ، من هناوسيلتها الكتساب القراء وٕارضائهمو  )،35: 1961
فتحرص الصحف على التفنن في صياغته لفتح شهية القارئ أو السامع وجعله يحرص على قراءته 

   ).249 :1984(عزت،  ًا وبال تأجيلأو االستماع إليه فور 
برية التي يعلوها في كلمات ووظيفة العنوان هي تلخيص أكثر العناصر أهمية في القصة الخ     
وتحرص  ).64: 1995(اللبان، لخبر في كلمات قليلة وسهلة الفهم، وبهذا ينقل أهم عناصر اقليلة

ت في أقل قدر من در من المعلوماالصحف على صياغة العناوين صياغة تمكنها من حمل أكبر ق
هذه العناوين حتى وجدنا أنفسنا أمام صياغات في ذلك ال تفتأ تجدد في أنواع صياغة  ، وهياأللفاظ

ما يتعلق منها بالمستوى  ، وبخاصةني التي تثيرها األحداث المتطورةلغوية مبتكرة تستجيب للمعا
  .السياسي

في عناوين ة أن هناك أنماطًا جديدة من البنى اللغوية إذن ال يخفى على العارفين بأمور اللغ    
، وعناوين األخبار التي يستمعون إليها تختلف إلى حد ما عما عهدوه في الصحف التي يطالعونها

. هذه األنماط على ما فيها من تجديد وحداثة وتفنن وما حفظوه من قواعد بناء الجملة فصحى التراث
، وٕان كان هذا للغة العربيةخيرًا تمثل حلقة من حلقات التطور اللغوي في طرائق التوليد فهي أوًال وأ
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، فهو في البنى النحوية محكوم ند الحاجة في المفردات واألساليبالتطور مستساغًا بل ومطلوبًا ع
، كل خروج عليه يلقى رفضًا ومقاومةبقيود صارمة؛ ألن النظام النحوي يمثل العمود الفقري للغة، و 

ستخدمو اللغة في حقل اإلعالم على التفنن واالبتكار عن طريق التوسع في استخدام ولهذا يحرص م
على هذه القواعد ، ويبقى الخروج ا تسمح به القواعد األساسية للغةالتراكيب اللغوية في إطار م

  .شذرات هنا وهناك
العظمى من  وبالنظر في األشكال التركيبية للغة عناوين الصحف العربية تبين أن الغالبية     

، وٕاعادة الترتيب واالستبدال، وقد وضعنا ى الحذفالصياغة الجديدة تندرج في إطار التوسع في بن
ناتج  –في األعم األغلب  –إعادة الترتيب واالستبدال في عنوان واحد ألن استبدال الوحدات اللغوية 

. تحويل إلى ضميربال عن التحول في حركة المفردات داخل الجملة ، وبخاصة عندما يتعلق األمر
ن مضطرًا إلى الحديث ومع هذا نؤكد بأن الباحث في بنية الحذف مثًال يجد نفسه في بعض األحيا

، كإعادة الترتيب واالستبدال، واألمر كذلك لمن يتعرض للحديث عن قواعد إعادة عن بنى أخرى
يعني أن قضايا اللغة ال ، وهذا تتعلق بالحذفقضايا  عناالستبدال، ال يستطيع أن يقفز الترتيب و 

؛ للتركيز يكون الفصل فقط على سبيل الدراسة، وٕانما بينها في االستخدام الفعلي للغة يمكن الفصل
  .ة ما بقصد إظهارها وبيان أبعادهاعلى ظاهر 

، للتعرف على في استخداماتها الجديدةوقد تكفل البحث الذي بين أيدينا بوصف هذه البنى       
، ثم معرفة أهم الطرق التي الذي بين أيدينا عتها حتى وصلت إلى الناتج النهائيالمسافة التي قط

النموذج التحليلي في  ، وذلك باستخدامبالصواب أو الخطأسلكتها في هذا السبيل، دون التعرض لها 
، وما ورد من رؤى منهجية عند علماء العربية األوائل، متجاوزين الخوض النظرية التوليدية التحويلية

ة مصطلحاتها والنقد الذي وجه في تفاصيل النظرية التوليدية التحويلية وتتبع مراحل تطورها ومناقش
من فكرة ثاقبة في  ، فهذا يحتج بحوثًا أخرى، وٕانما تركيزنا في هذا المقام موجه نحو االستفادةلها

خطوات متقدمة  عرض لها علماؤنا القدامى في أبواب عدة من النحو العربي، وحققوا الدرس اللغوي
تنبئ عن فهم عميق للغة وطرائق تركيبها، ثم كان لمدرسة تشومسكي النحوية التي ظهرت في 

ية العميقة والبنية السطحية النصف الثاني من القرن العشرين فضل بلورتها في ما يعرف اليوم بالبن
  . للغة
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لكفاية اللغوية، (ا لى ظهور مفهومياألو  إن أهم ما يميز النظرية التوليدية التحويلية في مرحلتها     
وتعني الكفاية اللغوية المعرفة الضمنية لإلنسان باللغة، في حين أن األداء هو  واألداء اللغوي)

. وقد تمخض عن هذين المفهومين )45: 1973زكريا، (ستعمال اآلني للغة ضمن سياق معيناال
تحمل كافة المعلومات المتعلقة بفهم الجملة  القول بوجود بنيتين للجملة، األولى البنية العميقة، وهي

دو عليه الجملة ، وهي البنية المتعلقة بالشكل الذي تبسطحيةلبنية الثانية هي البنية الوتفسيرها، وا
بنية ظاهرة بوساطة ويتم تحويل البنية العميقة إلى )، Chomsky 136: 1979,(منطوقة أو مكتوية

)، Chomsky , 1972 :62(الرتباط بين الصوت والمعنىعن ا ، وهي قواعد تعبرلقواعد التحوي
ي الحذف أو تغيرات تحويلية تتمثل ف سطحيةلتحويلية يطرأ على البنية الوعند استخدام هذه القواعد ا

  .)140: 1979 (الراجحي،، أو الرتبة الزيادة، أو االستبدال
ق أغراضه التخاطبية أو لتحقيوالتحويل نفسه بمختلف أدواته اإلجرائية يلجأ إليه المتكلم       

، إذن فالحديث عن وظائف التقديم والزيادة أو الحذف في الكالم هو حديث عن وظائف التعبيرية
التحويل، وهو ما سماه عبد القاهر بالوجوه والفروق في نظم الكالم وربطه بسياقه اإلبالغي أو 

  ).181-143 :1987الجرجاني، ) (التخاطبي (التداولي
البنية  ، وهو الذي يمثلهو األداء اللغوي الفعلي، الجانب األول لفهم اللغةهناك جانبان إذًا      

التي تمثل البنية العميقة ، وهي جانب الثاني فهو الكفاءة اللغوية، أما الالسطحية للكالم اإلنساني
هذا  ، ومعنىجري في العمق من عمليات، أي يعكس ما يللكالم، فاألداء أو السطح يعكس الكفاءة

، تختفي وراء الوعي، ودراسة األداءأن اللغة التي ننطقها فعًال إنما تكمن تحتها عمليات عقلية عميقة 
، أي البنية العميقة فتقدم التفسير السطح تقدم التفسير الصوتي للغة، أما دراسة العمق أي بنية

المعنى فإنها تعكس ن ولما كانت البنية العميقة تعبر ع .)Chomsky, 1965: 3-18(الداللي لها
، وعلينا أن نعرف كيف تتحول هذه البنية إلى كالم على السطح، وهذا هو األصل في أشكال الفكر

(الراجحي، النحو التحويلي الذي يهتم بالقوانين التي تحدد البنية العميقة وتربطها بالبنية السطحية 
1979 :124.(  
كثيرًا مما جاء في  يات النحوية تشبه شبهًا غير بعيدوطريقة النحو التحويلي تتبع عددًا من العمل     

  ، وأهم هذه القواعد:النحو العربي
 .قواعد إعادة الترتيب -5 .االختصار - 4قواعد التوسع. -3وقواعد اإلحالل. -2قواعد الحذف. -1
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أما العمليات النحوية التي تدرس هذه القواعد فال تخلو من بعض . )141- 140: 1979الراجحي، (
، والتي يبدو بعضها واألشكال الهندسية المبالغ فيها دات الناتجة عن المقاربات الرياضيةالتعقي

، ولذلك سنحاول في هذا البحث تجنب هذه وفائض تحليل يمكن االستغناء عنه تحصيل حاصل
التعقيدات ما أمكن، دون أن نفقد جوهر الفكرة التي تأسست عليها هذه الدراسة للغة عناوين األخبار 

، وما يختفي تحتها من الناتج النهائي للصياغة اللغوية، وهي فكرة الربط بين الصحف العربيةفي 
  .تمثل بنية العمق لهذه الصياغةعمليات عقلية 

   :تعريف الجملة2. 
قديمًا ؛ فقد اختلف العلماء لمنالإن الوصول إلى تعريف جامع مانع للجملة أمر صعب ا     

بلومفيلد الذي عّرف منهم من نظر إلى الناحية الشكلية، كما فعل ، فوحديثًا حول تعريف الجملة
شكل لغوي ال يدخل عن طريق أي تركيب نحوي في شكل لغوي أكبر منه"  " الجملة بأنها

)Bloomfield, 1961 : 9( .وهم في كل هذا أمام معنىومنهم من أدخل في حساباته جانب ال ،
قصى حد ممكن فتتعقد أجزاؤه وتتداخل فيما بينها، فيض من الكالم المتصل الذي قد يمتد إلى أ

، وكثرت تعددت اآلراء ، ومن هنالتعريف الجملة ىآخر على من يتصد فيضيف ذلك عبئاً 
، حتى أن لغويًا معاصرًا يقّر بأن أكثر من مائتي تعريف للجملة تواجه الباحث في تركيب التعريفات

  .)Fries, 1952 : 9(اللغة اإلنجليزية 
ر أن هذه الصعوبة في االتفاق على تعريف محدد للجملة ال يمنع من اإلشارة إلى بعض غي     

إلى تعريف إجرائي يلبي غرض البحث. يعرف ابن جني الجملة التعريفات قديمًا وحديثًا للوصول 
 فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، وهو ما يسميه النحاة جمًال، نحو: زيد أخوك،وأما الكالم : "بقوله

ه وجنيت ، فكل لفظ استقل بنفسوقام محمد، وفي الدار أبوك، وصه، ومه، ورويدًا وحاء في األصوات
تور وليس ببعيد عن هذا تعريف الدك). 17: 1، ج1952(ابن جني، " منه ثمرة معناه فهو كالم
" إن الجملة في أقصر صورها أقل قدر من الكالم يفيد السامع معنى :إبراهيم أنيس عندما يقول

وقد )، 277-276: 1994(أنيس، ا القدر من كلمة واحدة أو أكثر "مستقًال بنفسه، سواء تركب هذ
تبعه في ذلك الدكتور مهدي المخزومي الذي عّرف الجملة بأنها: "الصورة اللفظية الصغرى للكالم 

. وأرى أن ما ذكره ابن جني والدكتور )31: 1986(المخزومي، المفيد في أي لغة من اللغات" 
. البحثإبراهيم أنيس والدكتور مهدي المخزومي يمكن أن يشكل منطلقًا لتعريف الجملة في هذا 
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، عليها السكوت ي موقعه إفادة يمكنوعلى هذا ارتضينا أن نعّرف الجملة بأنها شكل لغوي مفيد ف
  .مها عالقات االرتباط واالنفصالوتبقى مسألة الطول والقصر مسألة نسبية تحك

لغة العربية من دعامتين أساسيتين، هما المسند والمسند إليه، وعرفهما اة الجملة في التتكون نو      
فمن ذلك االسم المبتدأ،  ،ما ال يغني واحد منهما عن اآلخر، وال يجد المتكلم منه بداً : "سيبويه بأنهما

فال بد للفعل والمبني ما بعده عليه، وهو قولك: عبداهللا أخوك، وهذا أخوك. ومثل: يذهب عبد اهللا. 
وقد أطلق عليهما ). 23: 1988، 1سيبويه، ج("لم يكن لالسم األول بد من اآلخر ، كمامن االسم

ا عداها فضلة يستقل ، وملة والعمدة فيها، وال تخلو منها) فهما اللوازم للجمالُعَمدالنحاة مصطلح (
  ).74، د.ت: 1(ابن يعيش، جالكالم دونها

وقد أدي بهم هذا  ،في تحديد نوع الجملة بصدرهااة العربية يعتدون وتجدر اإلشارة إلى أن نح     
المبرد عن  وقد دافع ).15: 1991، 1(ابن هشام، ج" جملة اسمية إلى جعل جملة "عبد اهللا قام

، ، فعبداهللا رفع باالبتداء وقام في موضع الخبرفإذا قلت: عبداهللا قام " وجهة النظر هذه بقوله:
بينما يرى ابن جني أن الضمير عندما  )،128: 1979، 4المبرد، ج("  اعلوضميره الذي في قام ف

على جمع فهو عالمة الجمع ، وعندما يكون عائدًا ئدًا على مثنى فهو عالمة التثنيةيكون عا
(قاموا) عالمة  والضمير، يقول ابن جني: " فاأللف في( قاما) عالمة تثنية، والضمير والواو في

  ) . 116: 1979ني، (ابن ج" الجمع والضمير
 ، ومنهم الدكتور إبراهيم أنيس بالمسند مقياسًا لتحديد نوع الجملةوقد اعتد بعض المحدثين     

المسند فعًال فالجملة غير  ، وٕان لم يكنكان المسند فعًال فالجملة فعلية فإن )،206: 1994(أنيس، 
، د، ت: 2لصبان، جا(اعل على فعله، وهذا يتفق مع ما يراه نحاة الكوفة إذ يجيزون تقدم الففعلية
 . ونرى أن هذا الرأي أقرب إلى منطق اللغة، ويعفينا من الحاجة إلى التأويل، وما ال يحتاج إلى)46

  .تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل
  الجملة في لغة األخبار في عناوين الصحف العربية 3. 
األساسيين ، المسند ة التامة بركنيها إن تركيزنا في هذا البحث سيكون منصبًا على الجمل     

، وما يتعلق بهما، وهي الجملة البسيطة، أو ما يسمى عند المحدثين بالتركيب المستقل والمسند إليه
همال بعض التراكيب مع عدم إ )،Sledd ,1959 : 84(الذي ال يتضمن تركيبًا آخر غير مستقل 

ي، لما لهما من أهمية في دراسة ظاهرة الحذف ، والتركيب الوصفكالتركيب اإلضافي ،غير اإلسنادية
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، وذلك لشيوعها  ، ثم نعرج على العناوين المكونة من أكثر من جملة واحدةفي لغة عناوين الصحف
، حيث درجت الصحف على كتابة عناوين األخبار بمتواليات جملية رغبة في تقديم في لغة العناوين

، وهنا تتعقد الجمل وتتداخل، ويحتاج القارئ لفهمها من معلومات الخبر في لغة العنوانأكبر قدر 
، ثم االعتماد على خبراته المكتسبة في التعامل سياق الحال المرتبط بموضوع الخبرإلى استحضار 

. وهذه األشكال يمكن تفسيرها عن طريق ما يسمى بالتماسك ع هذا النوع من الصياغات اللغويةم
(فضل، لى االتصال بمجمل عالمها الدالليالسطحية اعتمادًا عالنصي الذي يتجاوز األبنية النحوية 

األشكال في حدود ما يتطلبه . وٕاذا كنا سنكتفي في هذا البحث باإلشارة إلى هذه )343: 1996
  .في مقبل األيام ، فإننا نأمل أن نجري دراسة وافية ومستفيضة حول هذا النوع من العناوينالبحث
المستخدمة في عناوين أخبار الصحف العربية، تبين أن الجمل التي وبالنظر في أنواع الجمل      

، وبلغت نسبة الجمل % من مجموع الجمل36نسبتها حوالي يتقدم فيها الفاعل على الفعل بلغت 
% من مجموع الجمل، وقد 25التي فقدت ركنًا أساسيًا من أركانها في البنية السطحية حوالي 

وهذا ، )Hartman, 1972 : 83(، الجمل الصغرىمن الجملأن نطلق على هذا النوع  ارتضينا
يتفق مع ميل الصحف إلى استخدام الجمل القصيرة تلبية لرغبة القارئ المتعجل في الوصول إلى 

لة التي ال تتضمن أما الجم. )153:  1956(حمزة،  الخبر واستيعاب مضمونه في أقل قدر ممكن
% فقط من مجموع 4دها حوالي ) قد بلغ نسبة ورو ميةالتي ارتضينا أن تكون جملة اسوهي فعًال (
، وقد وصلت نسبة % من مجموع الجمل35. والجمل الواقعة مقوًال للقول بلغت نسبتها حواليالجمل

، ل الواقعة مقوًال للقول% من مجموع الجم47الجمل االسمية في مثل هذا النوع من الجمل حوالي 
، أما الجملة الفعلية التي تقدم ية في هذا النوع من الجملل االسموهذا ارتفاع ملحوظ في ورود الجم

%، والجملة الصغرى بلغت 30الجمل فقد بلغت نسبتها حوالي فيها الفاعل في مثل هذا النوع من 
%، 29يها الفعل على الفاعل حوالي كما بلغت نسبة الجمل الفعلية التي تقدم ف ،%25 نسبتها

 :والجدوالن التاليان يوضحان ذلك
  ) 1جدول رقم ( ال

عدد 
  الجمل

  عدد الجمل الفعلية
  التي تقدم فيها الفاعل

عدد الجمل 
  الصغرى

عدد الجمل 
  االسمية

  عدد الجمل التي
  جاءت في مقول القول

  %35بنسبة  150  %4بنسبة  16  %25بنسبة  104  %36بنسبة   152  424
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  ) 2الجدول رقم ( 
عدد جمل 
  الجمل الفعلية التي  يةالجمل الفعل  الجمل االسمية  مقول القول

  الجمل الصغرى  تقدم فيها الفاعل

  %25بنسبة  28  %30بنسبة  36  %29بنسبة  ،32  %47، بنسبة 56  150
الالفت للنظر في الجدولين السابقين أن عناوين األخبار في الصحف العربية تخلو تمامًا من      

عل، كما هو مبين في الجدول لفعل على الفاالجمل الفعلية ذات الترتيب المعتاد، أي التي يتقدم فيها ا
، وهذا يعني اهتمام الصحف بتقديم الفاعل في الجمل الفعلية، ألنه موضع االهتمام، كما ) 1 رقم(
فقد ظهر استخدام الجمل غير  ) 2قم( . أما في الجدول ر تدني استخدام الجمل غير الفعلية ظهر

مرجع ذلك في نظرنا هو أن هذه الجمل مسبوقة بجمل الفعلية بوصفها جمًال واقعة في مقول القول، و 
الكتفاء بنقطتين دالتين ، واأو ما في معناه أم لم يذكر صراحةفعليه قولية، سواء أذكر فعل القول 

  . على عليه
وٕاذا قمنا بإحصاء الجمل التي تخلو بنيتها األساسية من األفعال سنجد أنها ال تتعدى نسبة      

مى من الجمل األربعمائة وأربع وعشرين، على اعتبار أن الغالبية العظ% من مجموع الجمل 17
أن  ، ويمكنو المعادل الداللي للمصدر المؤول، وأن المصدر الصريح هالصغرى مبدوءة بمصدر
، 3(حسن، ج، عالوة على أن المصدر يعمل عمل الفعل بشروط معينة يتبادال المواقع فيما بينهما

  .لغة عناوين الصحف بالجمل الفعليةمقدار اهتمام من هنا ندرك . )212: 1974
  بنية الحذف 1.3 

قطعه من طرفه، ومنه حذفت الشعر، إذا أخذت منه (لسان  :الحذف في اللغة: حَذف يحذفه حذفاً 
: إسقاط كلمة أو أكثر بشرط أال يتأثر المعنى أو مادة: حذف) وفي االصطالح النحوي، العرب

 : إسقاط كلمة بداللة غيرها من الحال أو فحوى الكالموقيل. )90(حمودة، د، ت: الصياغة 
  : ويقول ابن مالك). 241: 1976(الرماني، 

  تقول " زيد " بعد " من عندكما "              كما           ،وحذف ما يعلم جائز       
 ،1(ابن عقيل، جفزيد استغني عنه إذ عرف      " دنف "    وفي جواب " كيف زيد " قل   

1980 :243-244 . (  
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وهو أسلوب محدد من أساليب التأويل يرتكز على دعوى إعادة صياغة المادة اللغوية المخالفة     
ف هو مخالفة األصل الذي هو فالحذ .)283: 1973ارم، أبو المك( لقواعد التصرف اإلعرابي

حبها حاالت نفسية ال ، وهذه المخالفة تصف النهائي مخالفًا لعملية التوقع، فيكون المستهدالذكر
  .)216: 1997(عبد المطلب، تتوفر في حالة الذكر 

 ، فقد تخلو الجملة منومةإذًا ليس من الالزم أن تذكر في الجملة األركان كلها لتكون مفه      
المسند إليه لفظًا كقول المستهل: " الهالل، واهللا. ومن المسند في نحو قولك: " زيد، جوابًا لمن سأل: 

  .)33: 1986(المخزومي، ؟ معك من جاء
، لطيف المأخذ ... فكأنك ترى به ترك الجرجاني: " هذا باب دقيق المسلكويقول عبد القاهر     

تجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، و لصمت عن اإلفادة أزيد من اإلفادةالذكر أوضح من الذكر، وا
ه على إدراك المحذوف، يقول الثعالبي: . ويعتمد الحذف على كفاية المتكلم وقدرت)104(الجرجاني: "

  ).232: 1997(الثعالبي، "من سنن العرب اإلضمار إيثارًا للتخفيف وثقة بفهم المخاطب" 
، وفي اإليجاز تكمن هر تكثيف التركيب العربي وٕايجازه، والتخفيف من ثقلهوهو مظهر من مظا    

، وتكون الجملة مع الحذف أشد وقعًا في تى يصل إلى قوة السحر في التأثيرالبالغة ويسمو الكالم ح
. حين يميل المتكلم إلى اهرة مشتركة في اللغات اإلنسانيةوالحذف ظ .)152: 1987(نهر،  النفس

حذف العناصر المكررة أو التي يمكن فهمها من السياق، والطريقة التي يقدمها النحو التحويلي في 
: 1979(الراجحي، لتي قدمها النحو العربي تفسير ظاهرة الحذف تشبه إلى حد كبير الطريقة ا

أبو ذة من بنية عميقة هي (: محمد نشيط كأبيه. فإن عبارة (كأبيه) مأخو فمثًال عندما نقول، )149
وما  21: 1973(عبده، محمد نشيط) وذلك بقاعدة تحويلية تحذف الصفة المكررة وهي (نشيط) 

  .الوارد باللغة اإلنجليزيةالمثال والمثال من عند الباحث قياسا على  .بعدها)
، وذلك أنك مظهرا يقول سيبويه في الحذف": هذا باب يكون المبتدأ فيه مضمرا أو يكون المبني عليه

. كأنك قلت: ذاك شخص فصار آية لك على معرفة الشخص، فقلت: عبداهللا وربيرأيت صورة 
ية لك على معرفته هذا عبداهللا. أو سمعت صوتًا فعرفت صاحب الصوت، فصار آ عبداهللا. أو

فقلت: . أو مسست جسدا أو شممت ريحا فقلت: زيد، أو المسك، أو ذقت طعاما فقلت: زيد وربي
معنى بدون فاأللفاظ يؤتى بها للداللة على المعنى، فإذا فهم ال). 130: ،2ج1988سيبويه، ( "العسل

   .)94: (ابن يعيش، د . ت اللفظ جاز أال تأتي به، ويكون مرادًا حكمًا وتقديراً 
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، بل هو أشد فالعنوان عنصر موسوم سيميولوجياً ، حذف في لغة عناوين الصحف ذو شجونوال     
 وهو بهذا يعد الرمز االستعاري المكثف لدالالت النص، )303: 1996(فضل، العناصر وسمًا 

 . ويرجع حسن العبارة في كثير من التراكيب إلى ما يعمد إليه المتكلم من)304: 1996(فضل، 
،  ويقوى به المعنى وال يلتوي وراءه القصد، وٕانما هو تصرف تصفى به العبارةحذف ال يغمض 

إليه سياق الكالم أو ، أو ما يرشد سقط من األلفاظ ما يدل عليه غيرهحبكها ... وفي طبع اللغة أن ت
ول على إثارة ي تعتمد على ذكاء القارئ والسامع، وتع، وأصل بالغتها في هذه الوجازة التداللة الحال

  .)153: 1996(أبو موسى، ، حتى يفهم بالقرينة ويدرك باللمحة حسه، وبعث خياله وتنشيط نفسه
ولما كان العنوان خبرًا تركز الصحف على إظهاره، فإنها في األغلب األعم تلجأ إلى أساليب      

من المعروف أن ، و ومتنوعة إلبراز الداللة المنشودة، فالحدث هو أهم عنصر في الخبرمتعددة 
، ر، فالفعل يدل على حدث وزمنالحدث في اللغة العربية يستحضر عن طريق الفعل أو المصد

، كما أن زمنه إما أن والفعل كما نعلم يحتاج إلى فاعل ،المصدر يدل على حدث خال من الزمنو 
لة ويستولي ، وظهور الفاعل في الصياغة اللغوية يطيل الجمن ماضيًا أو مضارعًا أو مستقبالً يكو 
وبخاصة أن معظم األخبار في  –، كما أن ظهور الزمن جزء من االهتمام على حساب الحدث على

خبر ثوب الجدة تسعى إلى إلباس ال –كما نعلم  –، والصحيفة يجعل الخبر قديماً  –لزمن الماضي ا
ة معرف ، أمااستخدام المصادر لتلبي هذا الغرض، فلذلك تلجأ الصحف إلى وكأنه حاضر أمامنا

  .فإنها تستخدم األفعال المضارعة ،وٕان احتاجت إلى استخدام األفعال ،الفاعل فيتكفل السياق بإبرازها
واستخدام المصادر في لغة العناوين ينطوي على مجموعة من التحوالت حتى يظهر الناتج     

مائة وثمانية من ، وقد تتبعت أربعالمستوى السطحي للصياغة اللغوية اللغوي في شكله النهائي على
عناوين األخبار في صحف عربية مشهورة، فوجدت أن العناوين المبدوءة بمصدر هي تراكيب 

  : قة باختالف نوع هذا المصدر وعملهتختلف بنيتها العمي
  المصدر المضاف 1.1.3   

مبني  ل،كانت البنية العميقة بتقدير فع ،فإن كان مصدرًا لفعل ثالثي متعد، وأضيف إلى مفعوله     
  : للمجهول في األعم األغلب. مثال ذلك

 ). 3/2/2014األهرام(من قيادات اإلخوان للجنايات 50نْشر تحقيقات النيابة في إحالة بديع و  -
 ).2014/  2/6قناة الجزيرة اإلخبارية(صومالي بتفجير عبوة داخل سيارته مقتل صحفي   -
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 ).4/3/2014األهرام(جهة سيادية مْنع ناشطة أمريكية من دخول البالد بناء على طلب من  -
به، والفاعل  فما أضيف إليه المصدر في هذه األمثلة يجر لفظًا، وينصب محًال على أنه مفعول    

من بنى عميقة ، وهي متحولة ظاهرة تم التركيز فيها على الحدث، هي بنى محذوف جوازًا. إذن
: رت تحقيقات النيابة. وفي الجملة الثانيةتتضمن الحدث والزمن. فالبنية العميقة للجملة األولى: ُنشِ 

  .لثالثة: ُمِنعت ناشطة أمريكيةوفي الجملة ا .ِتل صحفي صوماليقُ 
، أما ألولىوقد استخدمت الصحف مصادر هذه األفعال ألن االهتمام بالحدث يأتي في المرتبة ا     

، لنشر مصدره الصحيفةاألولى ألنه ال يحتاج إلى تعريف، فا في الجملة ىفاعل الحدث فقد اختف
، وفي الجملة الثالثة اختفى الفاعل للعلم به، فالمنع من ية اختفى الفاعل للجهل بهوفي الجملة الثان

  .ال يكون إال من السلطة التنفيذيةدخول البالد 
أي  .فظي؛ كالرغبة في االختصار في مثل: لما فاز السّباق كوفئودواعي حذف الفاعل بعضها ل  

نوي؛ كالجهل بالفاعل، وكالخوف منه، أو عليه، كقولنا: . وبعضها معة السباق، مثالً كافأت الحكوم
، حين يكون الغرض المهم هو قتل فالن، من غير ذكر اسم القاتل. وكعدم تعلق الغرض بذكره

ولنأخذ المثال األول لنشير من خالله إلى التحوالت التي تحدث  .)97: 1974، 2(حسن،حالفعل
  :ث تأتي تحوالته على النحو التالي، حيية من العمق إلى السطحالبنى اللغو  في هذا النوع من

 ) ......) + مفعول به (تحقيقات x) + فاعل ( فعل (نشرت + تاء التأنيث -1
 ) .....صيغة بناء للمجهول + نائب فاعل (تحقيقات) + فعل (نشرت + تاء التأنيث -2
 ) ...(تحقيقات ه) + مضاف إليمصدر(نْشر -3

البناء ) ولغياب الفاعل تولد عن هذا الفعل صيغة العمق تقدم الفعل مباشرة، (َنَشرتَ ية فبن    
، ثم تغيب صيغة البناء للمجهول في مستوى السطح  في التحول الثالث، للمجهول في التحول الثاني

 مع بقاء فاعلية هذه التحوالت حاضرة وفاعلة في ،ويتحول الفعل إلى مصدر مضاف إلى مفعوله
  .المعنىإنتاج 
، فإن البنية العميقة تتشكل بالطريقة الخماسي أو السداسي إلى مفعوله أضيف الرباعي أو ذافإ    

نفسها التي تتشكل بها في الثالثي سابق الذكر، أي بتقدير فعل مبني للمجهول، غير أن هذه البنية 
ثانية بتقدير السابقة، وال العميقة تنتج لنا بنيتين سطحيتين، األولى تتفق تمامًا مع طريقة الثالثي

  : مثال ذلك) ومؤنثه،  مع المصدر، الفعل الماضي ( تّم 
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 . ) 2014/  6/ 19ألهرام (إحالة أوراق قتلة نبيل فرج للمفتي  -
 . )2014/ 5/ 25قناة الجزيرة اإلخبارية (اعتقال عشرات الناشطين في حملة لألمن جنوب القاهرة  -
ة الجزيرة قنا( الموصل منذ سقوطها في أيدي المسلحين استخدام الطائرات ألول مرة في قصف -

     .)2014/  25/6اإلخبارية 
  ولنأخذ المثال األول نموذجًا تحليليًا لبيان التحوالت التي تحدث من العمق إلى السطح :

 )( ... ) + مفعول به ( أوراق ) (بنية عميقة )(أحال + تاء التأنيث) + (فاعل فعل -1
 )ب فاعل (أوراق) . (بنية عميقةيث ) +  صيغة بناء للمجهول + نائفعل (أحال+ تاء التأن -2
 )( أوراق) .   ( بنية سطحية أولىمصدر (إحالة ) + مضاف إليه  -3
  ( بنية سطحية ثانية ) اف إليه ( أوراق ) .مض+ ّم ) + فاعل مصدر ( إحالة ) تفعل (   -4

المستخدمة في لغة الصيغة الرئيسة  هكذا أفرزت لنا البنية العميقة بنيتين سطحيتين، األول هي   
وعلى كل حال،  فإن صيغة   ، أما الثانية فهي الصيغة المستخدمة في متون األخبار.عناوين األخبار

  .العربية للتعبير عن غياب الفاعل ) هي صورة ممكنة في اللغة(تم إحالة
ة بتقدير إن البنية العميق، فما فوق، وكان مضافًا إلى فاعلهأما إذا كان المصدر لفعل ثالثي ف    

  :فعل مبني للمعلوم، مثل
  . )2014/  14/3ألهرام ( زايد إلى ألمانيا يوصول عل  -
  ).2014/  5/  5األهرام ( شخصًا في السعودية 115ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى   -
   .)2014/  3/  3األهرام (استمرار االعتصامات واإلضرابات الفئوية للعمال   -

لى ألمانيا. وفي الجملة الثانية: ارتفعت الوفيات زايد إ ي: وصل علالعميقة للجملة األولى البنيةف   
  . ر االعتصامات واإلضرابات الفئوية: تستمبفيروس كورونا. وفي الجملة الثالثة

مصدر مضاف  ، فاجتهادعجبني اجتهاد سعيد: يل الالزم يحتاج إلى فاعل فقط نحوفمصدر الفع   
: 1993(غالييني، ، الذي يعرب مجرورًا لفظًا مرفوعًا محًال ألنه فاعل ه، وهو سعيدإلى فاعل

279(.   
  المصدر غير المضاف   2.1.3    
  : مثل ،التراكيب اللغوية لعناوين الصحف قد يتصدر المصدر غير المضاف  

  ).2014/  31/5الشرق األوسط ( تنازع على الشرعية في ليبيا بين حكومتي الثني ومعيتيق  -
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 . )2014/ 3/  25الجزيرة الفضائية (قصف ببراميل متفجرة على أحياء بدرعا  -
 . )2014/  2/  26األيام (اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية  -

فهذه المصادر قد تحولت ، ية عميقة لهذا النوع من التراكيبوهنا يمكن أن نفترض أكثر من بن     
، فتكون البنى فعال محذوفة سابقة لهذه التراكيبض األول بتقدير أ، وبالتالي يكون االفتراإلى أسماء
  :لهذه التراكيب على النحو التالي العميقة

 حدث تنازع على الشرعية في ليبيا بين حكومتي الثني ومعيتيق . -
 .امتفجرة على أحياء بدرع لجرى قصف ببرامي -
 ُعِقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية -

لهذه التراكيب  اني باشتقاق أفعال من مادة هذه المصادر، وهنا تكون البنية العميقةواالفتراض الث    
  : على النحو التالي

 .  ني ومعيتيق على الشرعية في ليبياتتنازع حكومتا الث  -
 .فت أحياء بدرعا ببراميل متفجرةُقصِ  -
  . الجامعة العربية اجتماعًا طارئاً اجتمع مجلس   -

  :اء صريحة كما في األمثلة التاليةبأسمأما التراكيب التي تبدأ   
 . )2014/  1/  29األيام (سبعة شهداء جدد في مخيم اليرموك جراء الحصار  -
 . )2014/ 2/  28األيام ( مهرجان خاص بذوي اإلعاقة في مدرسة بنات يعبد األساسية  -
 ). 2014/  2/7قناة الجزيرة اإلخبارية (محاكمات في مصر عشية الذكرى األولى لالنقالب  -

ًا مع ما بعدها فإن البنية العميقة لها ال تحتمل إال خيارًا واحدًا وهو تقدير أفعال تتفق دالليًا وتركيبي
  :على النحو التالي

 .سبعة شهداء جدد في مخيم اليرموك سقط -
 . اقة في مدرسة بنات يعبد األساسيةأقيم مهرجان خاص بذوي اإلع  -
 .ولى لالنقالبمصر عشية الذكرى األجرت محاكمات في  -

  حذف الموصوف 3.1.3 
يكثر في لغة عناوين الصحف حذف الموصوف ، وبخاصة في التراكيب الوصفية التي شاع  

  المؤسسات وغيرها،االرتباط فيها بين الصفة والموصوف كأسماء الحركات السياسية والجمعيات و 
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  :مثال ذلك 
  .)8/5/2014األهرام(ق اإلنسانمي لحقو تقرير فض رابعة والنهضة يشكل خالفًا داخل القو  -
  . )2014/ 14/5األهرام (   طالب اإلرهابية يقطعون الخليفة المأمون -

من الحذف  . وهذا النوعمجلس) وفي الجملة الثالثة كلمة (الجماعة)وفي الجملة الثانية كلمة (ال     
 ، ولكن قد يحذف الموصوف إذا ظهرجائز في اللغة العربية، فاألصل أن تصحب الصفة الموصوف

وله تعالى: " أن اعمل سابغات" ، فحينئذ تقوم الصفة مقامه، كقأمره ظهورًا يستغنى معه عن ذكره
   . )205:  3، ج1980، وابن عقيل، 231-230: 1993غالييني، ( : دروعًا سابغاتأي

، وٕامكانية صفة والموصوفرتباط القوية بين الوأحيانًا يستغل الخصوم السياسيون عالقة اال    
  :لى الصفة المذمومة للمناوئين لهم، كما في المثال التاليحذف الموصوف لإلبقاء ع

  . )2014/  1/ 19األهرام ( إحالة نجل شقيق المعزول للجنايات -
المحرر غيابها عن البنية السطحية، ) التي يرغب لموصوف المحذوف هو كلمة (الرئيسفا     

) هي الحاضرة في أذهان القراء، ويكون المعزول الوحيد دون غيره ، وقد ذكر زوللتبقى الصفة (المع
، ه حتى يحصل العلم بالموصوفالنحاة أن من شروط حذف الموصوف أن تكون الصفة خاصة ب

، وقد نصَّ عليه سيبويه في آخر باب "مجارى نت الصفة عامة امتنع حذف الموصوففمتى كا
وهذا ما يريد الكاتب أن يظهره رغبة في أن تصدر عن  ).494: 1974، 3" (حسن، جأواخر الكلم

التصق بالرئيس السابق المتلقي االستجابة نفسها التي يريدها. وهذا يذكرنا بلفظ (المخلوع) الذي 
. فاللفظ إذا بلغ نهاية أوصافه لم تعد هناك حاجة إلى ذكره لالكتفاء بالصفات الدالة حسني مبارك

  . )222: 1997(عبد المطلب،  اء إلى تفرده بهاعليه ، كنوع من اإليم
  حذف المضاف  4.1.3 

  :االكتفاء بالمضاف، مثال ذلكويشيع أيضًا في عناوين لغة الصحافة حذف المضاف إليه ، و    
 . )2014/ 5/  6األهرام (( تمرد الصعيد )تطالب ببقاء حماد محافظًا ألسيوط  -
  .)2014/ 5/  8األهرام ( رات السفر ...السياحة العالمية تطالب بشرط محددة لتحذي -
 .)2014/ 4/  6األيام ( الصحة تنظم ورشة عمل حول تحول أمراض الدم والسرطان -

في (منظمة) و (حركة) وفي الجملة الثانية كلمة فالمضاف المحذوف في الجملة األولى هو كلمة     
المضاف إليه مقامه، إذا أمنوا  وقد جوز العرب حذف المضاف وٕاقامة الجملة الثالثة كلمة (وزارة)
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، 3(غالييني، ج: واسأل أهل القرية القرية التي كنا فيها " والتقدير، ومنه قوله تعالى: " واسأل اللبس
قة وٕاذا كان أمن اللبس في اآلية الكريمة يتضح من خالل انتفاء العال. )212-213: 1993

ت لغوية مكملة ثلة المذكورة تتكفل به سياقا، فإن أمن اللبس في األمالمنطقية بين السؤال والقرية
رتبط بها في المثال الثالث، وقد تتكفل به ، وذكر األمراض وما يكذكر كلمة(السفر) في المثال الثاني

ة تمرد ، ورغبة اإلعالم الموالي للجيش في جعل حركسياقات حالية، كمعرفة المصريين بحركة تمرد
  .وبقي المضاف إليه للداللة عليها تعرف فيما لو حذفت، حتى إنها الصعيد حركة المعة معروفة

وبهم العجل بكفرهم" : " وأشربوا في قلامه قوله تعالىومن حذف المضاف وقيام المضاف إليه مق     
فحذف المضاف وهو " حب " و "  وجاء ربك " أي وجاء أمر ربك "أي حب العجل، وقوله تعالى: "

  ).76:  1980، 3(ابن عقيل، ج، و " ربك " إعرابه "أمر" وأعرب المضاف إليه وهو" العجل
  إعادة الترتيب واالستبدالل بالتحوي 4. 
اللغوية من المرسل إلى المستقبل، يقول عبد  الهدف من الجملة هو نقل مضمون الرسالة      

هو كلها معان ال تتصور إال في شيئين، واألصل واألول : " اعلم أن معاني الكالم القاهر الجرجاني
كقولنا: خرج  : فعل واسملك أال يعقل إال من مجموع الجملة.. ولما كان األمر كذلك أوجب ذالخبر

(الجرجاني، . فليس في الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيلزيد. أو اسم واسم كقولنا: زيد منطلق
 بد من تقديمه ب أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، ألن المبتدأ محكوم عليه، فالوالغال .)333: 1987
        ويقول ابن الحاجب: ،)102: 1996، 1السيوطي، ج(، ويجوز تأخيره حيث ال مانع ليتحقق

. )68: 1978، 1(األستراباذي، ج لسبق وجود المخبر عنه على الخبر"األولى تقدم المسند إليه   "
 يل: "حكم الفاعل التأخر، يقول ابن عقفعلية أن يتقدم الفعل على الفاعلواألصل في ترتيب الجملة ال

: 1980، 1(ابن عقيل، ج، وأما الكوفيون فقد أجازوا التقديم" عن رافعه .. وهذا مذهب البصريين
وهو ما ارتضيناه في هذا البحث استجابة لمتطلبات المعنى، )، 76: ، د. ت1، وابن يعيش، ج423

ن العرب تقديم الكالم وهو في ، يقول ابن فارس: "من سنقديم الفاعل ال يخرجه عن فاعليتهثم إن ت
: ما بال عينيك منها الماء مقدم، ومثل لذلك بقول ذي الرمةالمعنى مؤخر، وتأخيره وهو في المعنى 

   . )412: 1997(ابن فارس،  ينسكب ؟ أراد ينسكب منها الماء
، تماملب أداء المعنى من عناية واهأما مكمالت الجملة فيتفق تقديمها وتأخيرها مع ما يتط      

يقول عبد القاهر عن تقديم المفعول به: "واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئًا جرى مجرى األصل 
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. ويرى ابن جني أن األصل في المفعول به" أن )84: 1987(الجرجاني، غير العناية واالهتمام " 
: 1994، 1، ج(ابن جنييكون فضلة وبعد الفاعل ... فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل"

65 . (  
مبينًا سبب  عناية واالهتمام ، يقول سيبويهوالذي يقود إلى إعادة ترتيب عناصر الجملة هو ال       

، 1(سيبويه، جتقديم الظرف: "والتقديم والتأخير فيما يكون ظرفًا، أو يكون اسمًا في العناية واالهتمام" 
برز عناصر التحويل وأكثرها وضوحًا، ألن والتحويل عن طريق إعادة الترتيب من أ). 56: 1988

إلظهار ترتيب  المتكلم يعمد إلى كلمة حقها التأخير فيقدمها، وٕالى ما حقها التقديم فيؤخرها طلباً 
فاأللفاظ تقتفي أثر المعاني في النفس " فإذا وجب   ).89: 1990(عمايرة،  المعاني في النفس

(الجرجاني، دال عليه أن يكون مثله أوًال في النطق " لمعنى أن يكون أوًال في النفس، وجب للفظ ال
ن تستأنف فكرًا في ترتيب . "وٕانك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج أ)50: 1987
  . )51: 1987(الجرجاني، ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة والحقة بها " األلفاظ

لكل لغة ترتيبها ، ذلك أن كلية المهمة في اللغات اإلنسانيةئص الوالتقديم والتأخير من الخصا    
، ثم نبحث عن القوانين التي تحكم التركيب في البنية العميقة أوال ، ولكن المهم هو أن نعرفالخاص

، )154: 1979(الراجحي، تحول هذا الترتيب إلى أنماط مختلفة في الكالم الفعلي على السطح 
) علماء العربية لفظ (فضلة، وبخاصة ما أطلق عليه رضة لتغيير مكانهاناصر الجملة معفأغلب ع

  .)15: 1979(الراجحي، كالمفاعيل والحال والظروف وغيرها 
، وقد لضمير وحركته داخل البناء الجمليوالحديث عن التقديم والتأخير ال ينفصل عن تجليات ا   

أو على متأخر، ووضعوا ضوابط لذلك تحدث العلماء عن مرجع الضمير، وعود الضمير على متقدم 
  : وجزها فيما يلين

أي: شاع في  : " خاف ربه عمر " وشذ نحو " " زان نوُره الشجر"يقول ابن عقيل: " وشاع نحو   
لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو " خاف ربه 

 - على ضمير يرجع إلى " عمر " وهو الفاعل، وٕانما جاز ذلك " ربه " مفعول، وقد اشتمل   عمر " ف
ن الفاعل منوي التقديم على المفعول، الن األصل أل -ه عود الضمير على متأخر لفظا وٕان كان في

في الفاعل أن يتصل بالفعل، فهو متقدم رتبة، وٕان تأخر لفظا. فلو اشتمل المفعول على ضمير 
جوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خالف، وذلك نحو " يرجع إلى ما اتصل بالفاعل، فهل ي
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ضرب غالمها جار هند " فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما 
اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، الن المتصل بالمتقدم متقدم. وقوله: " وشذ 

ر من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، وذلك نحو " زان نوره إلى آخره " أي شذ عود الضمي
ر " وهو المفعول، وٕانما شذ ذلك الشجر " فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على " الشج

ن " الشجر " مفعول، وهو متأخر لفظا، واألصل الضمير على متأخر لفظا ورتبة، أل ن فيه عودأل
(ابن عقيل،  ، فهو متأخر رتبة، وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويينفيه أن ينفصل عن الفعل

   ) . 105- 104: 1980، 2ج
. واألصل في رد، وهذا ال بد له من مرجع يبينهوالضمير المقصود هنا هو ضمير الغائب المف    

 أن يكون متقدمًا على الضمير، ثم يجيء بعده الضمير –في غير ضمير الشأن –هذا المرجع 
  :ولهذا التقدم صورتان )،265: 1974، 1(سن، ج مطابقًا كما يقول عباس حسن في النحو الوافي

: الكتاب متقدمًا بلفظه وبرتبته معَا، مثل، وذلك بأن يكون األولى: التقدم اللفظي أو الحقيقي     
لكتاب) الوارد قرأته واستوعبت مسائله. فضمير المفرد الغائب في (قرأته) وفي (مسائله) يعود على (ا

  نصًا قبله والمتقدم أيضًا برتبته ، فهو المبتدأ .
: جع برتبته رغم تأخير لفظه، كقولكقدم المر ت: التقدم المعنوي ، ويشمل عدة صور، منها والثانية    

     )257- 256:  1974 1(حسن، جنّسق حديقته 
إيالؤه ، فمتقدمبة في االهتمام بالوقد توسعت لغة عناوين الصحف العربية في التقديم والتأخير رغ    

، 49: 1986(المتوكل: نوعًا من االهتمام والعناية يؤثر في البنية اإلخبارية التي تناسب المقام 
فكثر في لغة عناوين الصحف تقدم مكمالت الجملة على ركني اإلسناد، ، )340: 2002وموسى، 

، الضمير مستترًا أم بارزاً ء أكان هذا وقد تطلب هذا عود الضمير على متأخر لفظَا ال رتبة، سوا
  ومثل هذا كثير في لغة عناوين الصحف العربية، مثال ذلك: 

 بعد رفض السيسي التصديق عليها  -
  . )2014/ 6/  25األهرام (ته لتعديل مشروع الموازنة العامةمحلب يبدأ مشاورا

  .في إطار حملته االنتخابية -
  . )2014/ 5/  13األهرام (ي يلتقي نخبة من األدباء والكتابالسيس

  .مؤكدًا أن أثيوبيا تراوغ في قضية سد النهضة -
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   . )2014/  2/  18األهرام ( : كل الخيارات متاحة لحماية حقوقنا المائيةعبد المطلب
  .واصفًا االنتخابات بأنها مرحلة البناء والتمكن -

  . )2014 / 5/  26األهرام (الرئيس يدعو الشعب للتصويت من أجل بناء الوطن 
فهنا عاد الضمير على متأخر لفظًا ال محًال في البنية السطحية نتيجة تقدم بعض مكمالت       

، والذي دعا إلى هذا هو ة التحويل عن طريق إعادة الترتيبالجملة على ركني اإلسناد وفقًا لقاعد
. وبالتالي ارئالق ، وهي من وجهة نظر الصحيفة محل اهتمامام محرر الخبر بالعناصر المتقدمةاهتم

  :للجمل السابقة على النحو التالي تكون البنى العميقة
 . مة بعد رفض السيسي التوقيع عليهامحلب يبدأ مشاوراته لتعديل مشروع الموازنة العا  -
 .الكتاب في إطار حملته االنتخابيةالسيسي يلتقي نخبة من األدباء و   -
أثيوبيا تراوغ في قضية حقوقنا المائية ، مؤكدًا أن : كل الخيارات متاحة لحماية عبد المطلب يقول  -

 .سد النهضة
ابات بأنها مرحلة ، واصفًا االنتخالشعب للتصويت من أجل بناء الوطنالرئيس السيسي يدعو   -

  .البناء والتمكن
ر ، أو رتبة فقط كما ملضمير إال وقد سبقه ما يعود عليه، لفظًأ ورتبة"األصل أال يذكر اإذن        
ورًا من ... ومع وضوح هذا األصل تجد صفي األمثلة، ليكون المقصود بالكالم واضحاً  معنا

، أو يذكر من فسر بمتأخر عنه في بعض هذه الصور، فيذكر الضمير لياألساليب بنيت على خالفه
 ، )241:  1996( أبو موسى، سامع أو وضوح المعنى أو غير ذلك غير مفسر اعتمادًا على فهم ال

، فتصاغ األساليب على هذه الطريقة،  فتجد لها مذاقًا حسنًا ووقعًا جليًال الشأن والقصةمنها ضمير 
رها إلى حالة من ، ألن الضمير حين يطرق النفس من غير أن يكون له عائد يعود عليه يصي

جاءت ، فإذا قة المتوارية وراء الغموض المثير، فتستشرف إلى اكتشاف الحقيالغموض واإلبهام
، وتراهم ال يبنون الكالم على هذا األسلوب مفسرة تمكن معناها، ووقع في القلب موقع القبولالجملة ال

    .)242-241: 1996( أبو موسى، إال في المعاني المهمة التي يهيئون النفوس لتلقيها
الغية حاالت يجب فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لحكمة ب وقد ذكرت كتب النحو   

  ، وأهمها ستة:التقدم الحكمي وتسمى مواضع
 .دا مذكرا وبعده نكرة تفسره ، مثل: نعم رجال صديقنافاعل نعم وبئس إذا كان ضميرا مفر  -1
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 .، مثل: ربه صديقاون مفردا مذكرا وبعده نكرة تفسره، وال بد أن يكالضمير المجرور بلفظ رب -2
  .، مثل: يحاربون وال يجبن العربالضمير المرفوع بأول المتنازعين -3
 .، مثل هو النجم القطبيظاهر بمعناه يوضحه ويفسر حقيقته الضمير الواقع مبتدأ وخبره اسم -4
 .يبدل منه اسم ظاهر ليفسره، مثل: سأكّرمه السّباق الضمير الذي -5
  . )261-259: 1974، 1(حسن، ج؛ المجد أمنية العظماءضمير الشأن والقصة، مثل: إنه -6

لعناوين األخبار في الصحف العربية تبين أنها تجاوزت وبالنظر في االستخدامات اللغوية        
من الجمل المتعاطفة ، وذلك باستخدام عدد ط جديدة لم تألفها اللغة العربيةاألنماط التقليدية إلى أنما

، اعتمادًا على تعالق المعاني في الذهن، مع حركة تقديم وتأخير في الوحدات دون أداة عطف
. وبتتبع سياقات حيث تعود هذه الضمائر على متأخر ،دة للضمائرة ينتج عنها وضعية جدياللغوي

ورود الضمائر العائدة على متأخر في مثل هذه األنواع من االستخدامات اللغوية ظهر لنا األنواع 
  التالية :

 :  جملة الثانية. مثال ذلكاستبدال المضاف إليه في الجملة األولى لوروده مسندًا إليه في ال -1
  .اء والسماسرةوقودها الفقر  -

  . )2014/  5/  23األهرام ، (تجارة األعضاء تنشط في حسينية الشرقية 
 :يه في الجملة الثانية. مثال ذلكاستبدال المسند إليه في الجملة األولى لوروده مسندًا إل -2
  .طالبوا بدعم شعبي كبير -

  .)2014/  6/  2الحياة، (أسير ينضمون اليوم لإلضراب  1500
  :ه مسندًا إليه في الجملة الثانية. مثال ذلكعول به في الجملة األولى لوروداستبدال المف -3
 اتهمه البعض باتباع آلية اإلخوان  -

   )2014/  2/2األهرام،  (  بدائل الختيار رؤساء تحرير الصحف 3: األعلى للصحافة
 :مثال ذلك في الجملة الثانية. استبدال االسم المجرور في الجملة األولى لوروده مسندًا إليه -4
 ألف وحدة سكنية  43تنازلت النفط عنها وتستوعب  -

  . )2014/  5 / 28،  (الشرق األوسطمليون متر مربع لإلسكان  70الكندري: أرض مساحتها 
 :ثال ذلك. مه مسندًا إليه في الجملة الثانيةاستبدال اسم إن في الجملة األولى لورود -5
  .تقارير تدعي أنها ملك صدام -
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   . )2014/ 2/  14األهرام، ( و تنتظر صاحبها في موسكومليار يور  20
 :الجملة الثانية عليه . مثال ذلك استبدال المفعول به في الجملة األولى لداللة -6
 الحكومة تحسمها رسمياً  -

  . )2014/ 11/4األهرام، (اإلخوان منظمة إرهابية 
 :مثال ذلك ملة الثانية.استبدال المضاف إليه في الجملة األولى لوروده مضافًا إليه في الج -7
 بينهم أطفال ونساء وكبار في السن  -

   . )2014/  2/  19األيام، (  الجئًا فلسطينيًا بالبراميل المتفجرة 19استشهاد 
 :لثانية، مثال ذلكاستبدال المسند إليه في الجملة األولى لوروده مضافًا إليه في الجملة ا -8
 نسيج واحد هنأ األقباط بعيدهم وأكد أن الشعب المصري  -

  . )2014/ 4/  20األهرام، (حملة السيسي تعلن التشكيل النهائي للجنة الشباب
والذي أدى إلى استخدام هذا النوع من الصياغة في لغة عناوين األخبار هو رغبة المحرر في      

، ومن جهة أخرى تسهم هذه الصياغة لقصة الخبرية في العنوان من جهةتقديم أكبر قدر ممكن من ا
. فإن نقول : وقودها الفقراء والسماسرة، فعندما ه القارئ للتعرف على مرجع الضميرفي شد انتبا
، خذت من الفقراء والسماسرة وقوداً ) ليعرف ما التي اتفي البحث عن مرجع الضمير(ها القارئ يجدُّ 
ة لهذا العنوان ) لتكون البنية العميقاب في الجملة الثانية، وهي (تجارة األعضاء البشريةليجد الجو 

: تجارة األعضاء البشرية تنشط في حسينية الشرقية ووقودها الفقراء والسماسرة. على النحو التالي
وكذلك عندما نقرأ: تقارير تدعي أنها ملك صدام. فهذا الضمير (ها) يدفع القارئ بقوة إلى معرفة كنه 

ون البنية العميقة لهذا العنوان على مليار يورو)، لتك 20(يء فيجده في الجملة الثانية، وهوهذا الش
مليار يورو تنتظر صاحبها في موسكو وتقارير تدعي أنها ملك صدام. وهكذا  20النحو التالي: 

: " ومن ههنا قالوا : إن الشيء إذا أضمر باقي العناوين. وفي مثل هذا يقول عبد القاهر الجرجاني
  .)132:  1987(الجرجاني،  إضمارثم فسر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير تقدمة 

والمالحظ من خالل النماذج السابقة أن إضمار المسند إليه الذي يمثل ركنًا أساسيًا في الجملة     
يستلزم وروده مسندًا إليه في الجملة الثانية، ويكون فاعًال في األعم األغلب كما هو مبين في المثال 

، وهذا النموذج أكثر يًا للتفاعالت اللغوية وتحوالتهاأساس ) وذلك لكي يبقى هذا المكون محركاً 2رقم (
غير أن الجملة رقم  .ار في الصحف في مثل هذه الصياغاتشيوعًا من غيره في لغة عناوين األخب
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د مضافًا إليه في الجملة ، لير إليه في الجملة األولى ، فأضمر المسند) قد كسرت هذه القاعدة8(
، حيث يفجأ القارئ الذي يتوقع أن يهبط ي دائرة من الغموض المحسوب، وهذا يدخل الجملة فالثانية

الغالب يكون مرجع  ، وفية أساسية في بناء الجملة الثانيةعلى مرجع الضمير بوصفه وحدة لغوي
، الظاهر التالي ، فيحتاج القارئ إلى إعمال الفكر وتدقيق النظر حتى يتمكن من ربطالضمير فاعالً 

  .لمضمر السابق الذي ورد فاعالً با ،هوهو المضاف إلي
بالحذف والتقديم والتأخير ونوع آخر من الجمل في لغة العناوين قد بلغت فيها قواعد التحويل      
، رغبة في حشو ما أمكن من معلومات في لغة العنوان، وهذا النوع الذي تبدو فيه الوحدات ذروتها

وراءها بنية عميقة محكمة في تماسكها تفسر اللغوية مفككة على مستوى السطح ال نلبث أن نتبين 
  :مثال ذلك، )344:  1996(فضل،  لخارجياتشاكل األجزاء وتضمن اتساقها مع تشتتها 

 الفارهة هدف ... والضحايا يلجأون إلى مساعدة التوتيريين  -
   ) . 2014/  4/  14القبس، ( سرقة السيارات متواصلة والجاني مجهول

  :المعقدة نجدها على النحو التالي العميقة لهذه الجملةوبالرجوع إلى البنية    
   .ينسرقة السيارات الفارهة متواصلة ، والجاني مجهول ، والضحايا يلجأون إلى مساعدة التوتيري  -

لسطحية هو تحويل والذي حدث لهذه الجملة المعقدة عند تحويلها من البنية العميقة إلى البنية ا     
، وموضع اهتمام كثير من سكان الكالم؛ ألنها موضع اهتمام المحرر الصفة (الفارهة) لتتصدر

، وقد استغنى الكاتب عن ذكر الموصوف في صدر ي الذين يقتنون السيارات الفارهةالخليج العرب
القارئ بأول ) في موقع المسند إليه  لتشعر تشويق القارئ، ثم جاءت كلمة (هدف الجملة رغبة في

، هذا بأن المقصود من الهدف هو السرقة صرح الكاتب بعد ذلك، ليدرجة من درجات القلق
) حيث لجاني مجهولاإلى التقديم والتأخير بين جملتي(الضحايا يلجؤون إلى التوتيريين) و( باإلضافة

يين إال بعد جهل ، فالضحايا ال يلجأون إلى التوتير لجملة الثانية على الجملة األولىاألصل أن تتقدم ا
. ويبقى أن هذا تأخير تحفيز القارئ على المتابعة، والغرض من هذا التقديم والالسلطات بالجاني

  . ميقة ثالث جمل فقط، بينما هي في البنية العفي البنية السطحية وّلد أربع جملالنوع من الصياغة 
بين ركيبية توٕاذا كانت األنواع السابقة من الجمل يمكن إعادة ترتيبها اعتمادًا على العالقات ال     

، فإن هناك عناوين ال نستطيع أن نعيد ترتيبها من الناحية التركيبية ؛ ألنها مكونة من جمل أجزائها
  : ة االنتماء إلى موضوع واحد ، مثلال يربط بينها غير عالقكأنها وحدات لغوية مستقلة  ةمتناثر 
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 فتح معبر كرم أبو سالم ومواصلة إغالق رفح -
   . )2014/  5/  25القدس، ( زيارة القطاع المحاصرالعالقات الدولية يدعو البابا ل

  فالعالقة الوحيدة بين الجملة األولى والجملة الثانية هي الحديث عن حصار قطاع غزة .    
  :ل ذلك أيضاً ومثا     

: الوضع يحتاج لمواقف سريعة .. أميركا تدعم وقف إطالق النار .. وكي مون يأمل أن أبو مازن  -
  . )2014/  8/  27الحياة الجديدة، (ة .. والنرويج تشدد على إعادة اإلعماريمهد لعملية سياسي

فهذه الجمل األربعة يربط بينها سياق حال واحد هو أنها جميعًا تدور حول الحديث عن الحرب     
  :ومن أمثلة ذلك أيضاً  على غزة ، 

 منشورات تدعو لهدم األقصى وبناء الهيكل -
  .)2014/ 5/  30األيام، (اء كنيس حكومة نتنياهو تقرر تمويل بن

: منشورات تدعو لهدم األقصى وحكومة نتنياهو تقرر الجملة العميقة على النحو التاليفبنية هذه     
  . يل بناء كنيس مكان األقصىتمو 

 تباحث مع الرئيس الروماني -
  . )2014/ 1/  22األيام، ( : ال حديث عن تجديد المفاوضات الرئيس

ذي استتر في الجملة األولى قد ظهر في الجملة الثانية بوصفه فاعًال حقيقيًا لفعل فالفاعل ال      
 آخر، وهو فعل القول، الغائب عن البنية السطحية، وهنا يأتي دور االرتكاز على الروابط بين

ان فيما ، وهي عالقات االمتدادات الخارجية، فالعبارتان ترتبطالعناصر المشار إليها في الخارج
، مترابطة فيما بينها، وهذا يعني ظروف المنسوبة إليهما قي التأويل، أي الإذا كان مدلولهما بينهما

اتساق الظروف والشروط الموطئة لهذا الربط عند المتلقين بين مباحثات الرئيس عباس مع الرئيس 
: 1996(فضل، الروماني من جهة، وحديثه عن عدم تجديد المفاوضات مع إسرائيل من جهة أخرى 

: الرئيس أبو مازن يقول: لم أتحدث عن تجديد كون البنية العميقة لهذا العنوانفت)، 237-238
. وقد آثر محرر الخبر أن يستخدم نفي الجنس بدًال من ومانيالمفاوضات في حديثي مع الرئيس الر 

  ، ويبقى هذا النفي حاضرًا أمام أعيننا.في الماضي حتى يقطع الشك باليقينن
، فتكــون اإلثــارة والتأمــل قع بكل تفاعالته الجزئيــة والكليــةرد الموضوع السياسي إلى الواوهنا يمكن     

(عبد المطلــب، وسيلتين مؤثرتين الستحضار السياق الخارجي والداخلي وتأثيرهما في الشكل التعبيري 
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برجشتراســــر، فكــــل شــــيء يخــــالف العــــادة هــــو أكثــــر تــــأثيرًا فــــي الفهــــم مــــن المــــألوف ( )،243: 1997
1994 :133.(  
وي يعمل على وضع الكالم في سياقه، من ظروف خطاب ويرى بعض الدارسين أن النظر النح     

، وال يحصره في بيرة من قرائن المعنى ورفع اللبس؛ باعتبار السياق قرينة كوأحوال متخاطبين
فظ لسان يحرص على ربط اللوأن نحو الجردة تحكمها " قوانين العاملية "..عالقات تركيبية م

وهذا يعني أن أي ). 101-100: 2007( بودرع،  ، والمقال بالمقام والمتكلم والمخاطببالمعنى
قع في دائرة إجراء تركيبي أو غير تركيبي يسلكه اللساني في النحو كالتحويل وغيره ينبغي أن ي

   .اللغة، وٕاال فهو خارج إطار يندرج في إطار الوصف أم التفسير ، سواء أكانالمعنى ال يخرج منها
 الخاتمة والنتائج

انبنى هذا البحث على دراسة أكثر من أربعمائة من عناوين األخبار في الصحف العربية وبعض 
فكانت  ،م2014شهر الستة األول من العام الفضائيات، دراسة في بناء الجملة، وذلك خالل األ

  :النتائج على النحو التالي
ي في هذا ، وهلصحف إلى تقديم الفاعل على الفعلفي الجمل التي تضم أفعاًال يلجأ محررو ا -1

نوع من ، لكونه محل العناية واالهتمام ، حيث بلغت نسبة ورود هذا التركز على العنصر االسمي
  .% من مجموع الجمل36الجمل 

، ر التامة، وهي جمل مبدوءة بمصادرتوسعت لغة عناوين األخبار في استخدام الجمل غي -2
لية في بنية العمق حتى ترتبط بالبنية السطحية، وقد بلغة نسبة هذه وتحتاج إلى إجراءات تحوي

% من مجموع الجمل. وهذا يتفق مع ميل الصحف إلى استخدام الجمل القصيرة تلبية 25الجمل 
 .واستيعاب مضمونه في أقل قدر ممكنلرغبة القارئ المتعجل في الوصول إلى الخبر 

إلى االقتصاد في استخدام الوحدات اللغوية في  –ظر بشكل الفت للن –تلجأ لغة عناوين األخبار -3
وحذف الموصوف  ،ضاف في التركيب اإلضافيالتراكيب غير اإلسنادية ، فيكثر فيها حذف الم

 .في التركيب الوصفي
استفادت لغة عناوين األخبار من إمكانية التقديم والتأخير التي وفرتها اللغة العربية، فوظفتها  -4

 .حق االهتمام من وجهة نظر الصحيفةلى ما يستبشكل موسع للتركيز ع
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، وذلك بطريقة على مرجعه لفظًا، ال محالً  استخدمت لغة العناوين ضمير المفرد الغائب متقدماً  -5
لم تألفها اللغة العربية، وذلك باستخدام عدد من الجمل المتعاطفة دون أداة اعتمادًا على تعالق 

  .المعاني داخل الذهن
صياغات جديدة للجمل المركبة، فتلجأ إلى استخدام الجمل  الصحف إلىتعمد لغة عناوين  -6

، ثم ال كن من معلومات في عناوين األخباركوحدات لغوية مستقلة رغبة في حشو أكبر قدر مم
 .ية عميقة وراء هذا السطح المتشظينلبث أن نتبين بن

عصر، ومن حقل  ًال متجددة من عصر إلىاتوصلت الدراسة إلى أن بناء الجملة يأخذ أشك -7
معرفي إلى حقل معرفي آخر، وأن أكثر هذه الحقول تأثيرًا في اللغة هو حقل اإلعالم، وبخاصة 
عناوين األخبار فيه، ولهذا نوصي بدراسة بناء الجملة في لغة اإلعالم من حين ألخر حتى نقف 

  على حجم التغير الذي أصاب الجملة والدافع وراء ذلك .
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