ُ
السردي
الفاعل
النحوي إلى
الفاعل
الجملة من
ّ
ّ
ِ
ِ

رؤي ٌة سردي ٌة

اللغة والوعي والواقع

يتوق�ف الوع�ي بالواقع ،بحس�ب عدد من الفالس�فة (فتجنش�تاين،

هايدغ�ر ،فوك�و) ،على وج�ود اللغة ،ف�ـ” لكي تكون هن�اك وقائع على

اإلطلاق البدّ من وجود جه�از من المفردات يمك�ن وصفها بها .ومن
لي م�ن المفردات التي تصفها أو تنقله�ا إلى موقف ما ،ال
دون جه�از َق ْب ّ

يمكن أن تكون هناك وقائع من أي نوع )1(”.أي ّ
أن اللغة ليس�ت واس�طة

نق�ل ،إنما واس�طة وج�ود ،فالواقع متوق�ف في وجوده عل�ى وجودها.

وال تكتس�ب ه�ذه الس�مة لذاته�ا وه�ي قي�د اإلم�كان ،بل قي�د الوجود
واالس�تعمال ،فاللغ�ة معجمي� ًا ال تتص�ف بكونها واس�طة وج�ود ،إنّما
تتحق�ق فاعليته�ا حين تقترن بمس�تخدمها .إذن ال اإلنس�ان بم�ا هو َّر ٍاء
ٌ
إم�كان يحققان الواقع ،وإنّم�ا اللغة بين يدي
للواق�ع ،وال اللغ�ة بما هي
إنسان .وهذا يضفي أهمي ًة كبير ًة على ما سيقوم به اإلنسان وهو يستعمل

اللغة في صياغة الواقع رؤيوي ًاّ .
هين ًا
إن فاعلية اإلنسان باللغة ليست شيئ ًا ّ
يجعله منفع ً
ال لها ومنقاد ًا لتوجيهها بش�كل س�لبي ،وإنّما هو مشارك في

هادي شعالن
*
ال َبطحاوي

صياغة الوعي بالواقع.
إن رؤية الواقع محكومة بعدد من القبلياتّ ،
وحي�ث ّ
فإن التعبير عن
تعبير عن وجهة نظر من الواقع تحكمها وحدات (إبستيمات)
هذه الرؤية ٌ
معرفية من جانب ولغوية من جانب آخرّ .
إن حدود لغة المتكلم هي التي
تصنع حدود عالمه .والبش�ر ليس�وا س�وا ًء ،فبقدر م�ا تتفاوت حظوظهم
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تتف�اوت عوالمهم .األم�ر الذي يضعنا أم�ام واقع متعدد
الصور لتعدد اإلمكان�ات اللغوية ،ولعل الواقع يتغير من
لغ�ة إلى أخرى عالوة على اختالف�ه من متكلم إلى آخر،
بما يع ِّقد من مهمة مباشرة اإلنسان ل ّلغة ،ويضعه في قلب
العملية اللغوية الصانعة للواقع.
ّ
إن إدراك ذل�ك يجعلن�ا نش�كك ف�ي دع�وى اإلدراك

الموضوعي للواقع ،فهو ال يعدو ْ
أن يكون أكثر من أوهام
ألفه�ا اإلنس�ان فظنها حقيقة؛ ّ
ألن عملي�ة اإلدراك متوقفة
عل�ى قبلي�ات معرفية وإمكان�ات لغوية .وه�ذه مختلفة،
كما تقدم ،وعن اختالفه�ا ينتج التباين ،األمر الذي يباين
الموضوعي�ة التي تش�ترط وح�دة المالحظ�ة واإلدراك.
والحقيق�ة أنّنا دائم ًا أمام وجهة نظر ع�ن الواقع .وهذا ما
يميز الطبيعة الفردية للغة.
ّ
يمث�ل توظي�ف عل�وم لمعطي�ات عل�و ٍم ُأ َخ�ر واحد ًة
م�ن خصائ�ص العل�م المعاصر ،وف�ي هذا كان�ت هناك
س�ردي)narrative grammar
محاوالت لتأس�يس (نحو
ّ

م�ن قب�ل ت�ودوروف “عاب�ر للثقاف�ات وعاب�ر للتاري�خ،
أي زمان
يك�ون ق�ادر ًا عل�ى توصيف بني�ة أي قصة ،ف�ي ِّ
ألي قصةْ ،
أن
وأي م�كان ،لذل�ك ال يس�عى ،في فحص�ه ِّ
ِّ
يدرس�ها بوصفها عم ً
ال متفرد ًا ،وإنّما ما يمكن ْ
أن تس�هم
في�ه بتوصي�ف تل�ك البني�ة المج�ردة المكون�ة (للنح�و
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الس�ردي)”( )2ف�ي عدد م�ن دراس�اته )3(،وم�ن قبله ُعني
ّ
بذل�ك بارت( )4وش�تراوس( )5وفالديمير بروب )6(،وبعد
ذل�ك انتهى األمر بش�كله األخير عند جي�رار جينيت في
(خط�اب الحكاي�ة) .وما قدمه غريماس م�ن جانب آخر
ف�ي نح�وه حين عمد إلى تصنيف الش�خصيات بحس�ب
م�ا تفعله وليس على أس�اس محتواها )7(،ألنّها كما يقول
بارت ليست إال اسم فاعل لفعل ،ما يبعدها عن ْ
أن تكون
ً ()8
جوهر ًا نفسيا.

وعلى أس�اس م�ن ذلك ،تمثّ�ل الجمل�ة¨)) بوصفها
الوحدة اللغوية الصغرى ،حدث ًا على المستوى السردي؛
متضمنة ِّ
لكل عناصره (الفعل ،الش�خصية ،الزمان،
ألنّها
ِّ
الم�كان ،الراوي الذي هو المتكلم) لذلك فهي (حدثية)
تام�ة .وأهمي�ة ذل�ك تتحق�ق في تج�اوز ح�دود أطراف
المك�ون النحوي للجملة (الفع�ل والفاعل والمفعول)،
ّ
وااللتف�ات لعنص�ر جديد ل�م يولِ�ه ال ّنحو القدي�م عناية
بوصف�ه الناقل اللغ�وي للحدثّ .
إن اإلخب�ار عن حدث
م�ن لدن مخبر لي�س موضوعي ًا على األغل�ب ،وإنّه ليس
المب�رر الوحي�د للنق�ل دائم� ًا .أي أنّن�ا أمام مخب�ر (را ٍو)
ّ
ينقل أحداث ًا بوجهة ذاتية ،قد تحرف أو تش�وه أو تختصر
الح�دث أو غي�ر ذلك مم�ا يتصل بذاتيات ال�راوي .لهذا
()9
يقول بنفنست ّ
إن كل ملفوظ يحمل آثار المتلفظ.
ّ
إن عدم التس�ليم بموضوعة (الراوي) يقتضي البحث

ف�ي ح�دود عالقت�ه م�ع المنق�ول (الح�دث) وصلت�ه بـ
(الفاعل النحوي).
يحظى الس�رد في حياة االنس�ان بأهمي�ة ال ُيلتفت لها
عاد ًة ،حتى أنّنا نستطيع ْ
أن نشبهه بعملية التنفس المستمرة

ُ
ّ
ّ
السردي
الفاعل
النحوي إلى
الفاعل
الجملة من
هادي شعالن البَطحاوي:
ِ
ِ

إن الفعل ال قيمة له بنفس�ه إ ّ
التي ال ُيلتفت لهاّ .
ال بتوس�ط
�رد ٌ
الحي�ز الخارجي إلى
فالس ُ
الس�رد لهَّ ،
ّ
نقل للفع�ل من ّ
الحي�ز اللغ�وي .وقد تكون هناك أش�كال أكث�ر وضوح ًا
ّ
(الح ُلم) .فالحلم ال قيمة
السردي ،من قبيل ُ
في التوس�ط ّ
لغوية له مالم يتم نقله َعبر الس�رد من ح ِّيزه الذاتي الضيق
المهدد بالنسيان إلى الفضاء االجتماعي .وقريب من هذا
ما يقوله ريكور“ :ليس الحلم المرئي في المنام هو الذي
يمكننا تفسيره ،بل نص سرد الحلم )10(”.فاإلنابة السردية

للح�دث أو الحلم ضرورية بش�كل مطلق إلدخاله نطاق
التواصل ،ومن هنا نكتش�ف أنّنا نحيا بالسرد أكثر من أي
شيء آخر) *(.
ينبغي التسليم أنّنا لسنا أمام أحداث تجري وإنّما أمام
كالم ينق�ل تلك األحداث لغوي ًا ،وه�ذه حقيقة ينبغي أ ّ
ال
تغي�ب عن أي تحليلٍ لغ�وي ،والحدث الخارجي حدث
لغوي وهو معن�ى ،والمعاني خصيصتها التداول .واللغة
تعم�ل على تحوي�ل التجرب�ة الخاصة إلى عام�ة ليضيء
ن�ور الخط�اب عزل�ة حياتن�ا ،كم�ا يص�ف ريك�ور ،فم�ا
يجربه ش�خص ال يعيش�ه آخر“ ،والواقع�ة التي تدور في
خل�د إنس�ان ال يمك�ن ْ
أن تنتق�ل كما هي إل�ى خلد آخر.
لك�ن هناك ،مع ذلك ،ش�يئ ًا ُيع ُب ُر م ّني اليك .ش�يء ينتقل
ّ
م�ن نطاق حي�اة إلى أخ�رى .وليس هذا (الش�يء ما) هو
()11
التجربة ،كما تم تجريبها ،بل معناها”.
م�ن جان�ب آخر تمث�ل الجمل�ة وح�د ًة إرس�الي ًة تام ًة
م�ن حي�ث وجود ُم ِ
رس�ل الي�ه ،بغض
رس�ل ورس�الة ُ
وم َ
النظ�ر عن محتوى الرس�الة والفاعل النحويّ .
إن قصدية
المرس�ل ال يمكن تجاوزهاْ ،
حم َل رس�التَه مقاصدَ ه
وإن َّ

لكنه�ا تنطوي في أحيان على فائض في الدَّ اللة (الترادف
وتع�دد المعاني) يقتضي حضوره ،كما تنطوي في أحيان
ُأ َخ�ر على نقص في الدَّ اللة (الرم�ز والتكثيف) بما يؤكد
الحاجة اليه.
إن الفاعل النحوي ليس فاع ً
ّ
ال إرس�الي ًا (يقوم بإرسال
رسالة لغوية) إ ّ
ال في بعض المواضع ،أ ّما أكثرها فهو ليس
إ ّ
ال نحوي ًا أي فاع ً
ال فاع ً
نصي ًا ،بينما (الفاعل الس�ردي)
ال ّ

(**) هو الفاعل اإلرس�الي المهيمن على رسالته .يمثّل
ُ
الفاعل
الش�خص المتكلم مرجعي ًة للرس�الة ،بينما يمثل

الخارجي مرجعي ًة للفاعل النحوي .يقوم الفاعل السردي
بمهم�ة الناقل الذي تتم عن�ده عملية التحويل الفعلي من
نص .أي ّ
الس�ردي تستدعي
أن فاعلية الفاعل
ّ
حدث إلى ّ
فاعليتي�ن تتوس�ط بينهما؛ هم�ا فاعلية الفاع�ل الخارجي
ّ
القائ�م بالفع�ل  Actوفاعلي�ة الفاعل النح�وي  .Verbبما
يعن�ي أنّنا أمام ثالث�ة فاعلين لغويين وغي�ر لغويينُّ ،
وكل

جمل�ة تنطوي في عمقه�ا وامتداداتها عل�ى ثالثة فاعلين
وليس فاع ً
ال واحد ًا .والفاعل اإلرسالي هو الوحيد الذي
يقع عل�ى تخوم الواق�ع واللغة مع ًا ،بينم�ا يقف اآلخران
عن�د ح�دود الواق�ع فقط (الفاع�ل الخارج�ي) أو حدود
الن�ص (الفاعل النحوي) .وهما يمثّلان مرتب ًة أدنى منه؛
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حيزَ ه فيما يتأخر اآلخران
ألنّه الفاعل الوحيد الذي يسبق ّ
عن حيزهما ،فالفاعل الخارجي الذي يفعل في األش�ياء
يفترض وجود واق�ع ّ
يمكنه من أداء فعلٍ ما ،وهذا الواقع
نص
النصي يش�ترط وجود ٍّ
س�ابق علي�ه .وكذلك الفاعل ّ
يك�ون فاع ً
ال في�ه .تتوق�ف الرس�الة على وج�ود الفاعل
اإلرس�الي بم�ا يجعل م�ن الفاع�ل اإلرس�الي  /الفاعل
الس�ردي أكثر حض�ور ًا من جان�ب ،وأعقد حض�ور ًا من
جانب آخر من الفاعلين اآلخرين بما يعزز موقعه ويجعله
في مرتبة أعلى ،وإن كان يشترط أسبقية اللغة عليه.
ّ
إن ح�دود اهتمام النح�و القديم بالفاعل الس�ردي ال
َ
وظائف بس�يطة وال يجعل له س�مة نحوية رئيسة،
تتعدى

ويحض�ر عندهم بوصفه المتكلم ف�ي مجاالت محدودة
في مقدمتها س�لطته على العام�ل؛ ألنّه الموجد لعالمات
اإلع�راب .يقول ابن ج ّن�ي“ :العمل م�ن الرفع والنصب
والج�ر والج�زم إنما ه�و للمتكلم نفس�ه ال لش�يء غيره
وإنّما قالوا لفظي ومعن�وي لما ظهرت آثار فعل المتكلم
بمضامة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ وهذا
الرضي أيض ًا ،وعن�ده ّ
أن فاعل
واض�ح )12(”.وه�ذا رأي
ّ
االختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة االعراب ،إ ّ
ال ّ
أن

النح�اة جعلوا العامل كالعل�ة المؤثرةْ ،
وإن كان عالمة ال
ً ()13
علة ،ولهذا سموه عامال.
عنصر من
وم�ن جانب آخ�ر ُينظر للمتكل�م على أنّ�ه
ٌ
()14
عناص�ر س�ياق الحال المفضي�ة إلى تحدي�د المعنى.
المهمة ل�ه حضور مؤق�ت ينته�ي متى ما
وه�و ف�ي ه�ذه
ّ
تق�رر المعن�ى ،وتنتفي الحاج�ة له بعد ذل�ك .إضافة إلى
َّ
وظيفة ثالثة تحدَّ ث عنها النحاة هي مراعاة قصد المتكلم
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وحاله.
وهذه الوظائف ف�ي مجملها غير نحوية وال تجعل له
س�مة يدور حولها التحليل النحوي وال تتعدى الحضور
الهامش�ي أو التقديمي للقضايا النحوي�ة ،أو ما هو أقرب
لعلم اللغة وعلم الداللة.
()15

الفاعل والجملة

ينبغي الفصل بين الكينونتين الما ِّدية واللغوية للفعل،
وم�ا يب�دو في ظاهره بس�يط ًا ال يلبث ْ
أن يتكش�ف عن أنّه
أكثر تعقيد ًا ،كما سيبدو.
أن نق�ول ّ
نس�تطيع ْ
إن أي فع�ل يضمر لغوي� ًا فاع َلين،
الس�ردي” المسؤول عن
نصطلح على أحدهما “الفاعل ّ
الصياغة اللغوية للجملة ،وهو فاعل جملة ،أي ما يستلزمه
الفعل اللغوي ،و”الفاعل النح�وي” الذي يقوم بالفعل،
المعروف بـ”الفاع�ل” باالصطالح النحوي ،وهو فاعل
فعلٍ وليس جملة ،أي ما يس�تلزمه الفعل الخارجي .وقد

توجه�ت عناية النحاة نحو الفاع�ل النحوي دون اآلخر،
مع ّ
أن الفاعل السردي بارز بشكل صارخ في نموذج فعل
(اكتب مث ً
األم�ر مث ً
ال) غير
ال .لكن (اآلمر) في فعل األمر
ْ
ممس�رح نحوي ًا )* **( ،أو هو ضمي�ر غير نحوي ،ألنّه
ال يأخذ موقع ًا إعرابي ًا.
ّ
إن عالق�ة الضمائ�ر بالفع�ل يمك�ن ْ
أن تنقس�م عل�ى
قس�مين :األول عالق�ات الت�وازي ،بمعن�ى ّ
أن ضمي�ر

الفاعل الس�ردي غير ضمير الفاعل النحوي بحيث يسير
كل منهم�ا بخ�ط منفصل ،لك�ن وجود األخير يس�تدعى
بالض�رورة وج�ود األول ،فتك�ون العالق�ة بينهما عالقة

ُ
ّ
ّ
السردي
الفاعل
النحوي إلى
الفاعل
الجملة من
هادي شعالن البَطحاوي:
ِ
ِ

ت�واز .مث�ل الفع�ل المض�ارع والفعل الماض�ي( ،يكتب
َ�ب مث ً
َ
ال ،الفاعل النحوي فيه خارجي يعود لش�خص
وكت َ
غائب غير الس�ارد) ،وفعل األمر( ،من س�يكتب شخص
غير اآلمر السارد).
والقس�م اآلخر عالقات التماه�ي وال تكون إ ّ
ال حين
يرج�ع الفاعلان إلى ذات واح�دة بحيث يك�ون الفاعل
الس�ردي هو الفاعل النحوي نفسه .مثل الفعل المضارع
والفع�ل الماضي بصي�غ المتكلم( ،مث ً
وأكتب،
كتب�ت
ال
ُ
ُ
الفاعل الخارجي هو الفاعل الس�ردي نفسه) .وعالقات
ضمير الس�ارد بشكل أكبر لهيمنة ضمير
التماهي تطمس
َ
الفاع�ل نحوي� ًا علي�ه .يعني ّ
للنص
أن النح�اة لم ينظ�روا ِّ
بوصفه خطاب ًا متضمن ًا لمرس�ل ورسالة ومرسل اليه ،إنّما
ال ومفعو ً
نظ�روا اليه بوصفه حدث ًا يتطل�ب فاع ً
ال ،بينما ال
يتعدى ذلك جزء ًا من عناصر الخطاب؛ أي أهمل التنظير
النح�وي م�ا قب�ل الجمل�ة (المرس�ل) وم�ا بع�د الجملة
(المرسل اليه) ،ومارس النحاة عز ً
ال للجملة عن سياقها،
مع ّ
أن المرس�ل وجود ًا يس�بق الجملة ،والفاعل النحوي
ف�ي فعل األمر هو في حقيقته فاعل بإرادة الس�ارد اآلمر،
صح ْ�ت تس�ميته بالفاعل ألنّه من يق�وم بالفعل ،فإنّه
وإذا َّ
واقع تح�ت إرادة أخرى أملت عليه القي�ام بالفعل .وهو
بهذا المعنى ليس فاع ً
ال ابتدائي ًاّ ،
ألن إرادة السارد هي في
الحقيقة (فاعل الفاعل).
ال يمكن ْ
أن تؤخذ الجملة بعيد ًا عن متكلمها (السارد)
ألنّه�ا تش�ير إليه عل�ى نحو ال يمك�ن إنكاره .فاس�تخدام
الضمائر والظروف وصيغ األفعال يقررها الس�ارد فـ(هنا
واآلن) تحديدات يطلقها السارد ،كما ّ
أن المسافة الزمنية

لألفعال تقاس من اللحظة التي يتكلم بها السارد وكذلك
()16
حال الضمائر تتحدد بالقرب والبعد عنه.
ّ
إن الفاعلي�ة به�ذا التقدير ليس�ت وجود ًا بس�يط ًا ،كما
يبدو من فهم النحاة القدامى (لكل فعلٍ فاعل) )17(،وإنّما
وجود مركب من إرادتين :إرادة ناجزة (الفاعل السردي)
أن تطلب ً
ألنه�ا إ ّم�ا ْ
فعلا (فعل االمر) ،وإ ّم�ا أن تصوغه
أن كان فع ً
لفظي� ًا بعد ْ
ال خارجي� ًا (الفعل الماضي والفعل
المض�ارع) ،وإرادة غي�ر ناج�زة (الفاعل النح�وي)؛ ّ
ألن
الفع�ل إ ّما ْ
أن يكون في ح ِّيز المس�تقبل (فعل األمر) وهو
يتضمن استشراف ًا بحتمية الوقوع ،وإ ّما ّ
أن فعله
بطبيعته ال
ّ
يحتاج إل�ى إثبات صدقيته الحتماليت�ه الصدق والكذب
(الفع�ل الماضي والفعل المض�ارع) .وفي كلتا الحالتين
ليس�ت هن�اك إرادة ناجزة فعلي� ًا للفاعل .وتش�ير الجملة
إل�ى وجهتي نظر إحداهما ممس�رحة (الفاعل الس�ردي)
واألخرى غير ممس�رحة (الفاعل النح�وي) .كما تصدر
عن إرادة الفاعل الس�ردي – على األقل في فعل األمر –
وإنّها تشير إلى إمكانية قيام الفاعل النحوي بالفعل؛ ألنّها
ال تعكس وجهته بقدر ما تعكس الوجهة األخرى.
وإذا جاز لنا تسمية اإلرادتين معا بـ(الفاعلية)ّ ،
فإن ما
ه�و متيقن من جزئ�ي الفاعلية هو إرادة الفاعل الس�ردي
الناج�زة ،لذلك يمكن لنا ْ
أن نصف الفاعلية بأنّها تتضمن
قيمتي�ن إحداهم�ا يقيني�ة (الس�ارد) واألخ�رى احتمالية
(الفاعل) .والس�بب ه�و ّ
أن إرادة الس�ارد ج�زء الفاعلية
يبرر لنا تس�ميته بـ (الفاعل الس�ردي)،
الناجز األمر الذي ّ
أم�ا الج�زء االحتمالي فإنّ�ه فاعل ص�وري؛ لذلك يمكن
تسميته بـ (الفاعل النحوي) تمش�ي ًا مع التسمية القديمة.
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وهذا التحليل يكش�ف البعد الصوري في تس�مية الفاعل
النح�وي بـ(الفاع�ل) ،مع وجود م�ن له مباش�رة حقيقية
للفاعلية.
لقد وقع النحاة في فخ نس�خ الهي�كل النحوي للفعل
المض�ارع والماض�ي بش�أن فعل األم�ر .مع أنّ�ه يتطلب
ً
تحليلا مختلف� ًا .وكأنّهم أقام�وا للفاعل عملية مش�ابهة

لعملي�ة االش�تقاق في األلف�اظ .أي ّ
أن الفاع�ل في األمر
ال ،وما س�يكون فاع ً
ُيرج�ع إل�ى الفعل الماض�ي مث ً
ال في
ً
فاعلا ف�ي األم�ر .وحس�مت القضية
الماض�ي س�يكون
أن أم�ر ًا موجه ًا لـ (عل�ي) مث ً
بهذا الش�كل .فلو ّ
ال بصيغة
(اكت�ب) ،فتحوي�ل هذه الصيغة إلى الماضي س�يجعلها:
ْ
(كتب علي) .وبهذه العملية البس�يطة للتحويل نكتش�ف
َ
الفاعل في التصور النحوي .مع ّ
إن القيام بذلكْ ،
وإن كان
تحوي ً
ال ذهني ًا ،يوقع في المحذور ّ
ألن صيغ الخبر مختلفة
تمام ًا عن صيغ اإلنش�اء .وهذا يشبه عملية التحويل التي
أجري�ت لصي�غ الن�داء اإلنش�ائية وتحويله�ا إل�ى صيغة
خبري�ة ،وما رافق ذلك م�ن تأويالت متكلف�ة )18(.لذلك
يمكن القول ّ
جت تخريج ًا خبري ًا،
إن صيغة فعل األمر ُخ ِّر ْ
واألولوية توجب إيجاد صيغة فعلية إنش�ائية مختلفة غير
محاكية للصيغة الخبرية في الماضي والمضارع.
ومن جانب آخر يمثل الفاعل السردي أكثر هيمنة من
الفاعل النحوي في صيغة فعل األمر؛ ألنّه وجود مركب،
فهو س�ارد من جانب وجزء الفاعلية من جانب آخر .وال
يشغل الفاعل النحوي إ ّ
ال جزء الفاعلية غير المنجز (ألنّه
الهامش�ي
ل�م يقم بالفعل بع�د حين األمر) .ومع الوجود
ّ
للفاعل النحوي حظي بأهمي�ة مركزية في النحو القديم،
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أي حضور.
وفقد الفاعل السردي َّ
أ ّما عن عالقات الحضور والغيابّ ،
فإن السارد يكون
دائم ًا مالزم ًا للفعل مالزمة لسانية ،والعالقة اللغوية التي
بينهم�ا ال يمك�ن تفتيتها وبقاء الفعل عل�ى حاله وداللته.
وهذه العالقة غير مش�ترطة بين الفعل والفاعل النحوي.
أي ّ
أن الفع�ل ينس�ج عالقتي�ن مختلفتي�ن م�ع كينونتي�ن
مختلفتي�ن؛ أوالهم�ا ،عالق�ة الفعل بالواق�ع الخارجي،
وفيه�ا يتماه�ى الفعل م�ع الفاع�ل النح�وي .وهي ذات
طبيع�ة غير لغوية عل�ى األكثر ،أ ّم�ا العالق�ة الثانية ،فهي
عالق�ة الفعل بالواقع اللغوي ،وهي تالية وجود ًا لألولى،
َ
نص
وأنّه�ا لغوي�ة صرف�ة تحيل
الح�دث الخارج�ي إلى ٍّ
لغوي .والفرق بين الفعل اللغوي والفعل الحدثي يماثل
الفرق بين الفعل الس�ردي (إنابة السارد في نقل الحدث)
والفع�ل الدرامي (مباش�رة الفاعل لفعله دون واس�طة).
والحدث اللغوي يبتعد عن الفاعل النحوي بالقدر الذي
يقت�رب في�ه م�ن الفاعل الس�ردي حي�ن يس�تعمل الفعل
الماض�ي .والفعل – عل�ى هذا المس�توى – مقترن ليس
بالفاعل النحوي وإنّما بالفاعل الس�ردي بوصفه ُم ِ
رس ً
لا
لن�ص .والفع�ل يقترن بفاع َلي�ن دائم ًا هم�ا النحوي وهو
فاع�ل خارجي يرتبط وجوده بتحق�ق الفعل في الخارج،
وفاعل سردي الذي هو ركن أساس في الكينونة النحوية؛
ألنّ�ه يقوم بنقل تجربة الحدث م�ن ح ِّيز إلى آخر ،بحيث
ينتش�لها من الضياع والنس�يان؛ ّ
ألن فعل الفاعل النحوي
سيندثر ما لم يتهيأ له فاعل سردي.
أن يتجاه�ل النح�و القدي�م َ
وم�ن الغري�ب ْ
مث�ل هذا
الفاع�ل ويمن�ح وظيفته لفاع�ل آخر ،بحيث نس�تطيع ْ
أن

ُ
ّ
ّ
السردي
الفاعل
النحوي إلى
الفاعل
الجملة من
هادي شعالن البَطحاوي:
ِ
ِ

نذهب إل�ى ّ
أن النحاة كانوا مأس�ورين للفع�ل الخارجي
 Actولي�س الفع�ل اللغوي  ،Verbوالح�ال ّ
أن األخير هو
م�ا ينبغ�ي ْ
أن يكون مح�ل عناية اللغ�وي .ونتج عن ذلك
ّ
أن تحلي�ل الجملة أهمل المس�توى اللغ�وي ووقف عند

المستوى الخارجي .والس�بيل للخروج من ذلك اعتماد
مفه�وم (الفاعلي�ة) ال�ذي يتك�ون من مس�تويين خارجي
ولغ�وي يقترنان ب�هْ ،
وإن كان على اللغ�وي التركيز على
العالق�ات اللغوية ألنه�ا موضوعه المباش�ر ،أو بوصفها
الفاعلي�ة الناج�زة م�ن جه�ة والمالزم�ة للفع�ل من جهة
أخرى.

الفاعل والجملة

ّ
إن الع�ودة إل�ى الفاعل الس�ردي تقتضيه�ا ضرورات
لغوي�ة ،ف�إذا كان الفاع�ل الس�ردي ناق ً
حيز
ال للفع�ل من ّ
إلى آخر ،فما مدى قرب�ه من الواقع الخارجي الذي ينقل
عن�ه ،وما المؤثرات النفس�ية واأليديولوجية التي تتحكم
بوجهة نظره ،بوصفه الوس�يط الحصري للسياق اللغوي
للفع�ل؟ ثم ما معنى المعيار الذي نعتمده في تمييز جملة
الخب�ر عن جملة اإلنش�اء ،أل�م يقل النحاة وم�ن بعدهم
البالغي�ون إنّ�ه احتمالية جمل�ة الخبر للص�دق والكذب
وع�دم احتمالي�ة جمل�ة اإلنش�اء؟ ّ
إن ه�ذا المعي�ار ليس
معي�ار ًا خارجي ًا ،وإنّما معي�ار لغوي يتعلق بصدقية وجهة
النظ�ر اللغوية ،ال صدقية ارتب�اط الفاعل النحوي بالفعل
الخارجي ،معيار يتفحص واقع ًا لغوي ًا وال يتفحص واقع ًا
خارجي ًا .أي ّ
أن الفرق بين الفعل الحدثي والفعل اللغوي
يماث�ل الفرق بين الفعل الدرامي والفعل الس�ردي – كما

تقدم – من حيث مباشرة الفعلية في األول وتوسط الناقل
اللغ�وي في األخرى .فمن يرافق زيد ًا حين يدخل متجر ًا
يرد إلى ذهنه أنّه اشترى حق ًا أم ال ،مادام
لش�راء س�لعة ال ُ
قد رآه يش�تري حق ًا .أما من يتساءل عن صدقية ذلك فهو
من س�يخبره هذا ّ
(أن زيد ًا اش�ترى قميص� ًا) .األمر الذي
يجع�ل م�ن احتمالي�ة الصدق والك�ذب احتمالي�ة لغوية
صرفة تتوجه إلى الفاعل السردي وليس الفاعل النحوي.
يبرر اعتماد الفاعل الس�ردي ركن� ًا في التوجيه
ّ
ومم�ا ِّ
النحوي ّ
أن شق ًا كبير ًا من الدَّ رس النحوي تتقوم عالقته به
دون الفاعل النحوي ،وهو جمل اإلنشاءّ .
ألن فاعل هذه
الجمل س�ردي ،فالنداء ً
مثلا يخلو م�ن الفاعل النحوي
لكنه ال يخلو من الفاعل السردي.
ّ
إن اعتم�اد الفاعل الس�ردي وس�يط ًا يصل�ح أن يكون
أساس� ًا جدي�د ًا للتميي�ز بي�ن الجمل�ة الخبري�ة والجملة
اإلنشائية ،كما في المخطط اآلتي:
الجملة الخبرية:
درج�ة الصف�ر في الفع�ل
الفاع�ل الخارجي
الفاعل النحوي.
الفاعل السردي
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الجملة اإلنشائية:
الفاع�ل الس�ردي
درج�ة الصف�ر ف�ي الفع�ل
الفاعل الخارجي.
الفاعل النحوي
ّ
إن فع�ل الفاع�ل الس�ردي في الجمل�ة الخبري�ة يتلو

وج�ود الفع�ل الخارج�ي ،وتتح�دد مهمت�ه ،كم�ا تقدم،
بتحويل الفعل الخارجي إل�ى فعل لغوي ،ويقوم الفاعل
السردي في الجملة اإلنشائية الفعلية بوظيفة معاكسة ،أي
(اكتب).
بطلب تحوي�ل الفعل اللغوي إلى فعل خارجي
ْ
أي ّ
أن الفاعل الس�ردي يتوسط مستويي الفعل الخارجي
واللغ�وي دائم� ًا ،بينم�ا ال ي�ؤدي الفاع�ل النح�وي هذه
الوظيف�ةّ ،
وأن وجوده في الجمل اإلنش�ائية يكاد يختفي
بالشكل المباشر.
تشبه ثالثية الفعل والفاعل النحوي والفاعل السردي
إل�ى ح�د م�ا ثالثي�ة العالم�ة اللغوي�ة :ال�دال والمدلول
والمرج�ع ،فال�دال الفاع�ل الس�ردي والمدل�ول الفعل
والمرج�ع الفاع�ل النح�وي .والبحث اللس�اني إذ عمد
تحيي�د المرجع ليقط�ع صلة النص اللغ�وي بالواقع
إل�ى ّ
الخارج�يّ )19(،
ف�ان البح�ث النحوي بحاج�ة إلى عملية

مش�ابهة لك�ن لي�س لغرض قط�ع صل�ة الفع�ل بمرجعه
(الفاع�ل النح�وي) وإنّم�ا لتضيي�ق دور ه�ذه الفاعلي�ة
وتأكيد أهمية الفاعل السردي ومساهمته في نتاج الفعل،
ولإلجاب�ة عم�ا يثيره وج�ود الفاعل الس�ردي من أس�ئلة
محتمل�ة ،كما يعن�ي إدخال موضوع�ات جديدة للدرس
النحوي.
لقد وق�ع التقعيد النحوي أس�ير ًا للتقعيد الصرفي ،اذ
يبدو ّ
أن الصي�غ الصرفية تحكمت كثير ًا بتوجيه تقعيدات
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النح�اة ،بحيث نجدهم في أحي�ان ال يقفون على ما ليس
ل�ه صيغة صرفية تس�وغ له موقع� ًا نحوي� ًا ،وأهملوا ذلك
ألنّ�ه بال غط�اء صرفي يب�رر التقعي�د النح�وي .فمث ً
ال ّ
أن
تقسيم الجمل إلى خبرية وإنشائية من الضروري ْ
أن يتبعه
تقس�يم آخر يتص�ل بالفاعل .أي يمكن ّ
أن نقس�م الفاعل
إل�ى فاعل خب�ري وفاعل إنش�ائي .والحاص�ل ّ
أن النحاة
التفت�وا إل�ى الفاعل الخب�ري فقط ،وال نس�تثني من ذلك
فاع�ل فعل األم�ر؛ ّ
ألن فاعله – بحس�ب النحاة – يمكن
وصف�ه بالفاع�ل التحويل�ي ،فالجمل�ة األمري�ة خضعت
لعملي�ة تحويل أبرزت الفاعل .أما الفاعل  -كما نتصوره
()20
– فلي�س الضمير المس�تتر الذي تحدث عن�ه النحاة،
إنّم�ا ه�و (فاع�ل الفاعلي�ة) أي األم�ر بالفاعلي�ة .والذي
حدث ّ
أن النحاة قلبوا الفاعل االنش�ائي إلى فاعل خبري
بعملية تحويلية للجملة .وهذا مخالف ،كما تقدم ،وسببه

أنّه�م عرف�وا صيغ ًة واح�د ًة للفاعلي�ة (الفاع�ل الخبري)
لذلك جرت عملية التحويل كي يتس�ق األمر مع الفاعلية
الخبرية.
ّ
إن تقس�يم الفاعل إل�ى :فاعل خبري وفاعل إنش�ائي
يوجب تصنيف ًا للجمل وف�رز ًا للفاعلين عن بعضهم .من

ُ
ّ
ّ
السردي
الفاعل
النحوي إلى
الفاعل
الجملة من
هادي شعالن البَطحاوي:
ِ
ِ

الواض�ح ّ
أن الفاعل في الفعل الماضي والفعل المضارع
فاع�ل خب�ري ،أ ّما الفاعل في فعل األم�ر ،وعموم الصيغ
اإلنش�ائية (التمني ،الترجي ،االس�تفهام ،النداء...الخ)،
فه�و فاعل إنش�ائي .وم�ن الغري�ب ا ّ
ال نح�دِّ د للن�داء أو
االس�تفهام فاع ً
ال! ّ
إن خلو الجملة م�ن صيغة فعلية أوقع
النحاة في تقس�يمات ش�كلية في أحيان ،وتنطوي الصيغ
المكونات األولية للفعلي�ة ،دون الصيغة
اإلنش�ائية على
ِّ
الفعلية – كما سيأتي – لكن يعوزها سند صرفي.
دفعت مشابهة الفعل المضارع لالسم النحا َة للحديث
المطول عن المش�ترك بينهما )21(،وهو مش�ترك سيميائي
عل�ى األغل�ب ،ف�ي حين ُأهمل ش�به آخ�ر قد يب�دو أكثر

صيغ اإلنش�اء وفع�ل األمر .وقد
وضوح ًا ،هو الش�به بين ّ
يق�ف وراء ذل�ك النظرة التبخيس�ية لفعل األم�ر والحاقه
بالفعل المضارع ،كما فع�ل الكوفيون( )22وال يبعد عنهم
البصري�ون ،م�ن خالل تقدي�ر (الم األم�ر) الداخلة على
ّ
وكأن فعليت�ه مرهونة به ،فال فعلية أصيلة مادام
المضارع
والس�ر ليس بن�اءه فالماضي مبني
تقدي�ر اإللحاق قائم ًا.
ُّ
أيض� ًا لكن انش�ائيته وخلوه من الصيغ الخبرية المباش�رة
(الصيغ المعتمدة في فعلية الفعل).
يمك�ن وص�ف المضارع�ة بي�ن فع�ل األم�ر وصي�غ
اإلنشاء بأنّها تقوم على مشترك جنسي بخالف المضارعة
بي�ن الفع�ل المض�ارع واالس�م ،فتل�ك تق�ع ف�ي جنس
واحد (اإلنش�اء) المختلف عن الخب�ر كثير ًاّ ،
وأن الصيغ
اإلنشائية تقترب من عمدة اإلنشاء (فعل األمر) باحتوائها
على حدث وزمن ،كما يقرر النحاة بش�أن الفعل ،أي أنّها
صيغ متضمنة لمعن�ى الفعلية ،األمر الذي يجيز لها عمل

الفعل ،لكن الفعلية االنشائية ال الخبرية.
ّ
إن إش�كالية النح�اة التي حال�ت دون ذلك هي قياس
فع�ل األمر عل�ى الفعل المضارع ،بم�ا عمل على طمس
الفاعلية االنش�ائية .والحال ينبغي أن تكون طبيعة الفعلية
فيه سبب ًا لجعله رأس ًا للجملة االنشائية وتلحق به أساليب
اإلنشاء ُ
لخلوها من الصيغة الفعلية الصريحة.
األ َخر،
ّ
ويع�ود س�بب التقس�يم إل�ى ّ
أن الفاعلية ف�ي الجملة
النحوي،
الس�ردي والفاع�ل
الخبري�ة ِش�ركة بين الفاعل
ّ
ّ
والع ّلة الوجود ّية للفع�ل تعود للفاعل الخبري .أما فاعل
وإن كان األمر يتضمن فاع ً
اإلنشائية فهو فاعل سرديْ ،
ال
ُعوم�ل على أنّ�ه فاعل نحوي ،وتع�ود ع ّلة الوج�ود فيها
يميز فع�ل األمر ع�ن باقي صيغ
للفاع�ل الس�ردي .وم�ا ّ
اإلنش�اء فعليت�ه التي جعلت�ه موضع ًا لفاعل س�ردي أو ً
ال
ث�م فاع�ل خارجي س�يقوم بالفع�ل .والفاع�ل الخارجي
هو المفعول اإلنش�ائي على المس�توى اللغوي ،فإذا كان
قد فعل فعلا بتأثير من الفاعل الس�ردي في الخارج فانّه
مفعول للفاعل السردي في الجملة ،ما يجعل له طبيعتين
مختلفتي�ن .األولى خارجية تتص�ف بالفاعلية واألخرى
لغوي�ة تتص�ف بالمفعولية .وم�ا عدّ ه النح�اة فاع ً
ال لفعل
ً
فاعلا حقيقي ًا عل�ى المس�توى اللغوي لكن
األم�ر لي�س
أوهم�ت بذل�ك؛ ّ
ألن س�ردية اآلم�ر
فاعليت�ه الخارجي�ة
ْ
ه�ي الفاعل عل�ى الوج�ه الحقيقي ،وهو ال يبع�د عن ْ
أن
يك�ون مفعو ً
ال له .ونعني بس�ردية األم�ر ّ
أن طلب الفاعل
الس�ردي وقع عليه ،ول�و لم يكن هناك آمر م�ا كان هناك
فعل خارجي.
أم�ا صيغ اإلنش�اء األخرى فليس�ت مركب�ة الفاعلية،
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كم�ا هو ش�أن الفعل وإنّم�ا أحادية الفاع�ل ،وهو الفاعل
السردي أي المستفهم أو المنادي أو المتمني...الخ.
نت�ج ع�ن إغف�ال الفاع�ل الس�ردي إهم�ال كثي�ر من
األس�ئلة المتعلق�ة بذل�ك .األم�ر ال�ذي تفترض�ه حاجة
البح�ث العلمي المعاصر ،الكتش�افها وتقديم اإلجابات
الممكنة.
ّ
إن ع ّل�ة الوج�ود – س�مة الفاعلي�ة األول�ى – تعن�ي
الوجود الس�ابق الذي ّ
يمكن الوج�ود الالحق .بمعنى ّ
أن
انعدام ش�ق الفاعلية المتصف بعلة الوجود يوجب العدم
أيض�ا للش�ق االخر .كم�ا يبين الرس�م ادناه ترتي�ب العلة
الفاعلية)§(:
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فف�ي المخط�ط نجد :في الفع�ل الماض�ي ّ
أن الفاعل
الخارج�ي أو ً
ال ث�م الفاع�ل الس�ردي ث�م بع�ده الفاع�ل
النحوي ،وهو يمثل مراحل االنتقال من حدث (خارجي)
إل�ى س�رد (س�ارد) إلى مس�رود (نح�وي) .أم�ا الفعل
المض�ارع ّ
ف�إن الخارج�ي والس�ردي يتس�اوقان إلى حد
ً
قليلا الخارجي ،والبعد بينهم�ا أقل مما في
م�ا أو يتقدم
الماض�ي .ثم يأتي النحوي بعدهما .أما الفاعل الس�ردي
ف�ي فعل األمر فأس�بق وجود ًا ،يتس�اوق بع�ده الخارجي
والنحوي .وخلت الصيغ االنشائية من الفاعل النحوي.
يب�دو ّ
خلو الصيغ اإلنش�ائية من الفاعل النحوي منع
أن ّ

ُ
ّ
ّ
السردي
الفاعل
النحوي إلى
الفاعل
الجملة من
هادي شعالن البَطحاوي:
ِ
ِ

م�ن عدِّ ها صيغ ًا فعليةْ ،
وإن كان�ت متضمنة للفعلية .ونجد
ف�ي ترتيب الفع�ل الماضي فاع ً
ال خارجي� ًا يأتي بعده فاعل
س�ردي ث�م فاع�ل نح�وي ليس ل�ه وج�ود إ ّال ف�ي الجملة
ً
نصي ًاْ ،
وإن كان ه�و الفاعل الخارجي
بحي�ث يكون
فاعلا ّ
نفس�ه ،لكن يمكن الفصل بينهما على أس�اس وجود هوية
واح�دة لها س�متان مختلفتان ،بحيث تك�ون فعلية الفاعل
الخارج�ي قائم�ة بذاته�ا دون حاج�ة للفاع�ل الس�ردي،
واألخ�رى (النح�وي) ال يمكن ْ
أن تك�ون إ ّال بتأثير الفاعل
النصية .أي ّ
أن الفاع�ل النحوي ليس إ ّال
الس�ردي وفعليت�ه ّ
أثر ًا من آثار الفاعل السردي .وهنا يمكن القول إنهما هوية
واحدة بكينونتين مختلفتين تس�وغ الفص�ل بينهما وتجعل
توسط السردي بينهما ضرورة ال شك فيها .نجد في الفعل
المضارع الترتيب نفسه لكن باستبدال العالقة بين الفواعل
بالعالقة المتزامنة التي تجعل الفاعل الخارجي يتقدم نسبي ًا
على الفاعل الس�ردي ،واألخير يتقدم سببي ًا على النحوي.
والرس�م يوض�ح أس�بقية الفاع�ل الخارج�ي ف�ي الجمل�ة
الخبري�ة .فيم�ا يختلف الترتيب ف�ي الجملة اإلنش�ائية ،إذ
يتق�دم الفاع�ل الس�ردي بوصفه عل�ة الوج�ود ويتأخر عنه
بشكل متزامن ٌّ
كل من الفاعل الخارجي والمفعول اإلنشائي
اللذي�ن يمثالن هوي� ًة واحد ًة ،لها س�متان مختلفتان أيض ًا.
فالفاع�ل الخارجي تك�ون حقيقته اللغوية ه�ي المفعولية.
وم�ا تق�دم يوض�ح ّ
أن الخارجي ليس ش�رط ًا في�ه ْ
أن يكون
ً
فاعلا نحوي� ًا ،اذ ه�و فاعل س�ردي ونح�وي للمتكلم في
الماض�ي والمضارع ،ونحوي في باق�ي األفعال ،ومفعول
إنش�ائي في فعل األمر .فما كان عل�ى أحوال مختلفة كيف
يجوز عدُّ ه فاع ً
ال نحوي ًا بشكل مطلق؟

لق�د كان القي�اس معيار ًا حاكم ًا ف�ي التقعيد النحوي،
دت اليه كثير من التوجيهات .وكان ذلك يمارس بوعي
ُّر ْ
ت�ار ًة وبدون وعي تار ًة أخرى .فاس�تتار الفاعل في صيغة
األم�ر ليس إ ّ
ً
قياس�ا عمد إلي�ه النحاة ،فقد قيس�ت هذه
ال
الصيغة بصيغة الفعل الماضي ،أي يقوم األمر على إجراء
عملي�ة ذهنية بس�يطة يت�م فيها إرجاع األم�ر إلى الماضي
لمعرف�ة الفاعل .واألم�ر ال يخلو من محاذي�ر ،فاالنتهاء
بتحدي�د فاع�ل خارج�ي اس�تباق ق�د يوق�ع ف�ي الوهم،
فتحوي�ل الفعل إلى صيغة الماض�ي يعني تحققه خارج ًا،
ْ
مع ّ
(تدكدك أيها
أن أفعال األمر ليست ك ُّلها قابل ًة للتحقق
تصح ُ
نسبة
الجبلْ ،
كن إنسان ًا أيها الحجر...الخ) ،فكيف ُّ
فاع�ل خارجي لفع�ل ال تحقق ل�ه؟ لذل�ك فاعلية هكذا
فاع�ل افتراضي�ة كثي�ر ًا م�ا يكذبه�ا الواقع .واللغ�ة – في
واحدة من مهامه�ا – تصوغ الواقع وتنقله .وهذا القياس
يجعل التفس�ير النحوي للنصوص اللغوي�ة متك ّلف ًا ،وأنّه
بالوقت ال�ذي يقترب من المس�لمات النحوية يبتعد عن
الواقع بالمس�افة نفس�ها ،وس�اوى بين األفعال من حيث
لكن النحاة لم يلتفتوا لمثل
التحقق ،وهي ليست كذلكّ .
ه�ذا المحذور فأج�روا الفاعل اإلنش�ائي مجرى الفاعل
أن فاعلية الفاعل الس�ردي متحققة فع ً
الخبري ،مع ّ
ال وال
أي افتراض.
تستند إلى ِّ

الفعل بين الواقع واللغة

تعد اللغة كينون ًة ثنائي ًة بامتياز؛ فهي تصدر عن متحدث
تتكون من الوجه�ة اللغوية من (دال
إل�ى متلق ،كم�ا أنّها ّ
ومدل�ول)(§§) وأنّه�ا تنق�ل أي واقع�ة من مس�توى إلى
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آخر ،أي من المس�توى الخارجي إلى المستوى اللغوي.
وإذا كان�ت اللس�انيات المعاص�رة تح�اول وضع حدود
مائ�زة بين ِّ
كل مس�توى ونظي�رهّ ،
فإن الدراس�ات اللغوية
عنصر من
القديم�ة ل�م تفعل ذلك ،بل كثير ًا م�ا كان ُينقل
ٌ
مس�توى إلى آخ�ر مختل�ف؛ لضع�ف الح�دود الفاصلة
بين المس�تويين .ليس هناك تمييز واض�ح لـ(الفعل) بين
تحققه خارجي ًا وإعادة صياغته لغوي ًا .صحيح ّ
أن (الفعل)
لك�ن ك ً
ال منهما ينتمي لنظ�ام مختلفْ ،
وإن
واح�د فيهما
َّ
َ
الفعل الخارجي ولكن ال على
يك�رر
كان النظام اللغوي ِّ
معايير النظام الخارج�ي وإنما على معاييره هوّ .
إن خلط
أي نظام بآخر قد تقود إلى نتائج غير دقيقة .فينبغي
عناصر ِّ
التمييز بين (الفعل) الخارجي و(الفعل) الس�ردي .ويتبع
ذلك تمييز آخر بين الفاعلين فيهما .وليس من الضروري
أن يكون واحد ًا في ٍّ
ْ
كل منهما.

ف�ي مقاب�ل ذل�ك ينبغ�ي الحذر ف�ي إعمام التقس�يم،
ف�إذا كان�ت اللغ�ة تتكون من أنظم�ة ثنائي�ة (أجزاؤها أي
المفردات له�ا طرفان أحدهما م�ا ِّدي واألخر تجريدي)
فإنّه�ا ليس�ت طرف ًا ف�ي أي نظام ثنائ�ي .بمعن�ى ّ
أن اللغة
والحي�اة االجتماعي�ة ال يش�كالن مع ًا نظام ًا هم�ا طرفاه.
ه�ذه االس�تقاللية الت�ي تتمت�ع بها اللغ�ة وإنّه�ا ال تدخل
م�ع غيرها في تكوين ش�يء ما ،تختلف اختالف� ًا ّبين ًا عن
(الفع�ل) ف�ي اللغة؛ ّ
ألن األخير – وهو ج�زء من اللغة –
يكوناه مع ًا ،كما تقدم.
يقوم على أساس وجود مستويين ّ
ّ
كلي يختلف ع�ن مكوناته الجزئية من
إن اللغ�ة
ٌ
نظ�ام ّ

حي�ث احتمالي�ة التركي�ب وتع�دد المس�تويات .ويمكن
االنته�اء إلى نتيجة مفادها :واحدي�ة النظام الكلي وثنائية
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أنظم�ة األجزاء في اللغة .غير ّ
أن هذه النتيجة ال يمكن ْ
أن
تكون ش�املة لكل أجزاء النظ�ام اللغوي ،غير ّ
أن أهميتها
تكمن في أنّها تضع اليد على اختالفات تقود إلى البحث
عن تفسير لها.
واللغة وجود رمزي لوجود آخر هو العالم الخارجي،
إنّها ن�وع من الوجود االختزال�ي ،فمعجم ما على صغره
يحوي أش�ياء العالم جميع ًا .أي ّ
أن اللغ�ة كينونة مختلفة
تمام� ًا عم�ا تختزل�ه ،وإ ّ
ال فكي�ف يت�م اخت�زال األش�ياء
اختزا ً
ال نوعي ًا وتبقى على ما هي عليه؟ تس�تفيد اللغة هذه
الكينون�ة التحويلي�ة م�ن عناصرها الجزئي�ة (المفردات:
األس�ماء واألفع�ال والح�روف) .واللغة ف�ي عمومها ال
تختل�ط بالعال�م الخارج�ي ،إنّم�ا يتم االختالط بش�كل
جزئ�ي مع ِّ
كل مفردة .أما اللغ�ة بوصفها وجود ًا كلي ًا فهي
متعالية ال تختلط إ ّ
ال مع نفسها .وإذا كانت العالمة تتصل
بمرجعها ،فاللغة ال مرجع لها يمكن أن تقترن به.
وفي هذا الصدد ينبغي الحذر من الخلط على مستوى
العالم�ة ،فالمرج�ع ليس جزء ًا من العالم�ة ،كما جاء في
تصني�ف بيرس( )23وإنّما ه�و وجود مقابل لها .أي أنّنا إذا
أدرجن�ا المرجع مع الدال والمدلول ،فأي ش�يء س�ينتج

ُ
ّ
ّ
السردي
الفاعل
النحوي إلى
الفاعل
الجملة من
هادي شعالن البَطحاوي:
ِ
ِ

عن ذلك؟ قد نتوهم فنقول ّ
إن الناتج هو (العالمة) ،لكن
األم�ر ليس كذل�ك؛ ّ
ألن مثل هذه العالمة ليس�ت عالم ًة
لغوي� ًة ،إذ تتداخ�ل فيه�ا العناص�ر اللغوية م�ع الخارجية
بشكل يمتزج العالم الخارجي مع العالم اللغوي ،بحيث
تك�ون أكبر م�ن العال�م الخارجي عل�ى ح�دة وأكبر من
العال�م اللغ�وي على حدة .ونحن ال نمل�ك وجود ًا كهذا
يتكون منهما ويحتفظ باستقالليته.
ّ
إن العالمة اللغوية ينبغي ْ
أن تكون لغوي ًة صرفة .األمر
ال�ذي يجعلنا نم ِّي�ز طبيع�ة ِّ
كل فاعل من أج�زاء الفاعلية

(الس�ردي ،الخارجي ،النحوي) ،فوضع الحدود المائزة
سيميائي ًا بين هذه العناصر وفصل بعضها عن بعض يمهد
الطري�ق للفص�ل بي�ن الفاعلي�ن المختلفين ،وال يس�مح
بإدخ�ال فاعل ضمن نطاق فاعل آخ�ر .لكن هذا ال يمنع
ْ
أن تناظ�ر العالمة ش�يئ ًا ،وحي�ن تناظر ذلك الش�يء فإنّها

تناظ�ره بكام�ل وجوده�ا ،وال يقوم التناظر على أس�اس
العالقة بين الشيء والدال أو بين الشيء والمدلول.
وهذا يجعلنا نعيد صياغة الس�ؤال السوسيري القديم
ح�ول اعتباطي�ة العالم�ة ،ونعتق�د ّ
أن الس�ؤال بصيغت�ه
القديم�ة قد ال يك�ون دقيق ًا تمام ًا .فال معنى للس�ؤال عن
طبيع�ة العالق�ة بين ال�دال والمدل�ول ،أه�ي اعتباطية ام
طبيعي�ة؟ الص�ورة الصوتي�ة (ال�دال) والص�ورة الذهنية
المجردة (المدلول) ال عالقة بينهما؛ ألنّهما من طبيعتين
مختلفتي�ن ،وم�ا بينهم�ا ال يتع�دى التالزم .أم�ا اعتباطية
العالم�ة أو طبيعيته�ا فتص�ح حين توس�ع دائ�رة العالمة
لتشمل المرجع حينذاك يصح ْ
أن توصف بأحد االمرين،
م�ن حيث الصلة بين العالمة والمرجع .ويبدو ّ
أن الخلط

بي�ن الصورة الصوتية والمرجع ق�د يكون وراء ذلك ،مع
أن سوس�ير يشير إلى ّ
ّ
أن الدال مجرد صورة صوتية أو أثر
س�يكولوجي )24(،فانّه ال يلتزم بذلك تمام ًا حين يتس�اءل
()25
عن طبيعة العالقة بين الدال والمدلول.
ّ
إن اهمال دو سوس�ير للمرجع في حديثه عن العالقة
طرفي العالمة يقوم على أس�اس هذا التمييز الحاسم
بين َ
معني بما
بي�ن الواق�ع الخارج�ي واللغ�ة ،واللغوي غي�ر ّ
خارج اللغة؛ لذلك لم يشر له فيجعل منه طرف ًا ثالث ًا فيها،
فالعالم�ة ال تتضمن عنده ش�يئ ًا مادي ًا (المرجع) ،وهي ال
تحتوي أكثر من ص�ورة صوتية وأخرى ذهنية ،والمرجع
يق�ع خارجه�ا لذل�ك «رف�ض البنيوي�ون الفرنس�يون
فك�رة (اإلش�ارة والمرج�ع) بكاملها ،وكذل�ك اتباعهم،
باعتبارها فكرة مادية وواحدية األفق .فاإلش�ارة ال تش�ير
إلى األش�ياء ،بل تدل على مفاهيم ،والمفاهيم من أركان
الفك�ر ،ولي�س م�ن أركان الواق�ع )26(».وه�ذا خالف ما
ذه�ب اليه بيرس الفيلس�وف وليس اللغ�وي الذي جعل
العالمة كينونة ثالثيةّ )27(.
إن التركيب الثالثي قد يس�تقيم
على أساس رؤية فلسفية ،أما لغوي ًا فهو غير مقبول.

أقسام الجملة

على أس�اس التقس�يم المتق�دم ،يمكن ْ
أن يع�اد النظر
بتقس�يم الجملة؛ والتقسيم الذي نقصد هو التقسيم الذي
يقع على تخوم النحو والبالغة وليس التقس�يم النحوي.
قس�مها القدماء على :جملة خبرية وجملة إنش�ائية.
وقد ّ
( )28وفي س�بيل ذل�ك ينبغي التمييز بي�ن الفعل والجملة،
لكيلا يقع الخل�ط بينهما ،فالفعل الذي يقصده التقس�يم
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المتقدم بداللة  Actويعني القيام بعمل ما قد يقع بواس�طة
اللغ�ة )29(،أو بغيره�ا .أم�ا الجمل�ة فهي الوح�دة اللغوية
التام�ة ،كما ه�و مع�روف )30(،وعلى ذلك يمكن تقس�يم
الجملة على:
 .1الجملة الخبرية.
 .2الجملة اإلنشائية.
 .3الجملة األدائية.
تقابل الجمل�ة الخبرية في الفع�ل (الفعل األدائي) إذ
تحيل الفعل المادي الخارجي إلى فعل لغوي.
أما الجملة اإلنش�ائية فتطلب فع ً
ال – كما هو معروف
– والفع�ل ال�ذي تطلب�ه إم�ا فعل أدائ�ي( :ليت الس�ماء
ممطرة) حيث يكون تحقق التمني خارج ًا فيكون طرفاه:
لغوي� ًا (التمن�ي) وخارجي� ًا (التحق�ق) ،أو فع�ل لغ�وي:
(هل السعادة نس�بية) حيث يقع تحقق الفعل داخل اللغة
(اإلجابة عن السؤال) فيكون طرفاه لغويين.
أم�ا جمل�ة األداء اللغ�وي فلا تطلب ً
فعلا كالجملة
اإلنش�ائية ،إنما يمكن أن يترتب عليها فعل .فصيغة عقود
ال�زواج تتمتع بفعلي�ة تامة يترتب عليها فع�ل الزواجّ .
إن
تحق�ق الفعل ق�د يغني ع�ن الجملة اإلنش�ائية ،وهي من
هذا ليس�ت أكثر من واس�طة في أحيان .فلو س�قط المطر
قب�ل التم ّني َل َ
بط�ل التم ّني .وهذا ما يمي�ز الجملة االدائية
ع�ن الجملة اإلنش�ائية ،م�ن حيث ّ
إن األولى ال ُيس�تغنى
عنها مع توس�طها؛ ّ
ألن وجودها الزم لما بعدها من فعل،
أو أنّه�ا فع�ل ذو قيمة ذاتي�ة تحقق له فاعليته واس�تدامته،
كالنصوص الديني�ة والنصوص األدبي�ة ،فالقيم الروحية
والقيم الجمالية تحقق لهذا النوع من الجمل والنصوص
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عم�ا
القيم�ة الذاتي�ة الت�ي تب�رر تداوله�ا إنس�اني ًا ،بعي�د ًا ّ
يمك�ن أن يترت�ب عليه�ا من أفع�ال مصاحب�ة؛ ألنّها تامة
الفعلي�ة بنفس�ها ،فه�ي فع�ل ال يس�تتبع ً
يضره
فعلا ،وال ّ
عدم االس�تتباع .وتنفصل عن الواقع الخارجي لتكتسب
حض�ور ًا تا ّم� ًا وقيم�ة ذاتي�ة تبعدها ع�ن مرجعي�ة الواقع
الخارجي لقياسها عليه.
ّ
إن ما يعتمده البحث من تقس�يم للجملة يعيد االعتبار
للجمل األدائية من حيث فك ارتباطها بالواقع من جانب
وتمييزها عن الجمل الخبرية واإلنش�ائية من جانب آخر،
ومحاكمته�ا وف�ق منطقه�ا الخ�اص .فق�د عام�ل ال ّنحاة
َ
والش�عر معاملة غيرهما من النصوص دون تمييز،
القرآن
َ
م�ع أنّهم اعترفوا بمنزلة خاصة للش�عر في عدِّ ه األس�اس
في التقعيد دون غيره ،إضافة إلى القدس�ية التي يحاط بها
لكن ذلك لم يترت�ب عليه تمييز حقيقي،
الق�رآن الكريمّ ،
الن�ص الجمال�ي عنده�م مح�ل عناي�ة م�ن حيث
فظ�ل
ُّ
تركيب�ه النح�وي أو اللغ�وي ال غي�ر وص�اروا يفاضلون
بي�ن نصوص عصري�ن :عصر االستش�هاد وعصر ما بعد
االستش�هاد ،ليك�ون تماي�ز النص�وص ال عل�ى أس�اس
ذاتي وإنّما خارج�ي يفرغها من القيمة الذاتية الخصيصة
األول�ى للنصوص األدائية .وكذلك عدم قصر أهمية هذا
النوع من النصوص على فضائها الداللي؛ ّ
ألن ذلك الحد
األدنى الذي تلتقي عنده النصوص اللغوية جميع ًا ،فقصر
قيم�ة النص�وص الديني�ة واألدبي�ة على المعنى يس�اويها
بغيره�ا من النص�وص ويلغ�ي تميزها؛ ألنّها تش�ترك مع
اليومية التداولية وغيرها في تأدية المعنى:

ُ
ّ
ّ
السردي
الفاعل
النحوي إلى
الفاعل
الجملة من
هادي شعالن البَطحاوي:
ِ
ِ

تنقس�م الجمل�ة الخبرية عل�ى جملة الفع�ل األدائي،
ونقص�د به�ا َّ
كل جملة تنط�وي على فعل يت�م تحققه في
الخ�ارج( :ط�اف الحجي�ج) ،ومهمة ه�ذه الجملة إعادة
صياغ�ة الحدث لغوي ًا بعد أن يك�ون قد حدث على نحو
حقيقي أو افتراضي ،والقس�م اآلخر فع�ل األداء اللغوي
وفيها نعيد صياغة حدث تم بواسطة اللغة وليس له تحقق
خارجي مثل األول( :عقد قران الزوجين).
أما الجملة اإلنش�ائية فتنقس�م على جمل�ة عبر الفعل
األدائ�ي أي جملة ينحص�ر تحققها بفعل أدائ�ي خارج ًا:
(افتح الباب) ،وجمل�ة عبر فعل األداء اللغوي وتعني ّ
أن
ْ
ال من خالل األداء اللغويِ :
تحققها ال يتم إ ّ
(ناد علي ًا).
أما الجمل�ة األدائية التي تحدَّ ث عنها مطو ً
ال أوس�تن
حين عدَّ ها فع ً
ال كالمي ًا( )31والتداوليون من بعده فتنقس�م

مهم� ًا فيه�ا ْ
أن تعقد صلات فعلية مع العال�م الخارجي،
ومثله�ا النصوص الديني�ة والنصوص األدبي�ة من حيث
ه�ي كذل�ك .والش�عر مثلما أنّ�ه ال يطلب ً
فعلا يتبعه في
الغالب ،فالس�ؤال عن صدقه ليس س�ؤا ً
ال أصي ً
ال فيه وال
يكون معيار ًا تقويمي ًا له ،إنّما معياره خصوصيته الجمالية
وم�ا تقتضيه م�ن مقاييس خاصة تتفاض�ل بها النصوص.
نعم يمكن للنصوص األدائية ْ
أن تعامل على أساس آخر،
لك�ن دون ْ
أن ُتحفظ خصوصيتها األدائية فتكون نصوص ًا
بالمعن�ى النح�وي البح�ت ،حين�ذاك تخضع م�ع غيرها
لمعيار واحد ُتحاكم به.

ه�ي األخرى على جمل�ة ارتباطية وه�ي الجملة األدائية
التي لها صلة بفعل خارجي يكون امتداد ًا لها ،أو أثر ًا من
(زوج ُتك نفس�ي) ،وجملة أدائية ال تس�تتبع أثر ًا
آثاره�اَّ :
وإنّم�ا تقوم بذاته�ا لذلك فهي جملة غي�ر ارتباطية ،ليس
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قائمة المصـادر
•االس�تعارات الت�ي نحي�ا به�ا ،ج�ورج اليكوف
وم�ارك جونس�ن ،ت.عب�د المجيد جحف�ة ،دار
توبقال للنشر – الدار البيضاء ،ط.2009 ،2/
•أس�رار العربي�ة ،عب�د الرحمن األنباري ،دراس�ة
وتحقيق محمد حسين شمس الدين ،دار الكتب
العلمية – بيروت ،ط.1997 /1
•األناسة البنيانية ،كلود ليفي شتراوس ،ت .حسن
قبيسي ،مركز االنماء القومي _ بيروت.1990 ،
•اإلنص�اف ف�ي مس�ائل الخلاف ،أب�و الب�ركات
األنباري ،تحقيق ودراسة د .جودة مبروك محمد
مب�روك ،مراجعة د .رمضان عب�د التواب ،مكتبة
الخانجي بالقاهرة ،ط.2002 /1
•اإليض�اح في علوم البالغ�ة ،الخطيب القزويني،
دار الكتب العلمية –بيروت (د.ت).
•الجملة العربية ،مكوناته�ا ،أنواعها ،تحليلها ،د.
محم�د إبراهيم عبادة ،مكتب�ة اآلداب – القاهرة،
ط.2001 /2
•حاش�ية الصبان على شرح األش�موني ،الصبان،
ت�ح .طه عبد الرؤوف س�عد ،المكتبة التوفيقية –
القاهرة.
•خط�اب الحكاي�ة ،بح�ث ف�ي المنه�ج ،جي�رار
جنيت ،ت .محمد معتصم وعبد الجليل االزدي
وعمر حلي ،المجلس األعلى للثقافة – القاهرة،
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ط.1997/2
•الس�يمياء والتأوي�ل ،روبرت ش�ولز ،ت .س�عيد
الغانمي ،المؤسس�ة العربية للدراسات والنشر –
بيروت ،ط.1994 /1
•الس�يميائيات والتأوي�ل ،مدخ�ل لس�يميائيات
ش .س .بورس ،س�عيد بنك�راد ،المركز الثقافي
العربي – بيروت /الدار البيضاء ،ط.2005 /1
الرض�ي عل�ى الكافي�ة ،تصحي�ح وتعليق
•ش�رح َّ
يوس�ف حس�ن عمر ،جامعة قاريون�س -تونس،
.1978
•شرح المفصل ،ابن يعيش ،إدارة الطباعة المنيرية
 القاهرة (د.ت).•طرائ�ق تحلي�ل الس�رد األدب�ي ،روالن ب�ارت
وآخ�رون ،منش�ورات اتح�اد كت�اب المغ�رب-
الرباط ،ط.1992 /1
•العق�ل واللغ�ة والمجتم�ع ،الفلس�فة ف�ي العالم
الواقعي ،جون س�يرل ،ت .سعيد الغانمي ،الدار
العربي�ة للعلوم ومنش�ورات االختالف والمركز
الثقافي العربي بي�روت ،الجزائر ،الدار البيضاء،
ط.2006 /1
•ف�ي التفس�ير ،محاول�ة ف�ي فرويد ،ب�ول ريكور،
ت .وجيه اس�عد ،أطلس للنش�ر – دمشق ،ط/1
.2003
•محاضرات في علم اللس�ان الع�ام ،فرديناند دي
سوس�ير ،ت .عبد القادر قنيني ،افريقيا الشرق –
الدار البيضاء.2006 ،

ُ
ّ
ّ
السردي
الفاعل
النحوي إلى
الفاعل
الجملة من
هادي شعالن البَطحاوي:
ِ
ِ

•مدخ�ل إل�ى الس�يميائية الس�ردية والخطابي�ة،
جوزيف كورتيس ،ت .د .جمال حضري ،الدار
العربية للعلوم ومنشورات االختالف – بيروت/
الجزائر ،ط.2007 /
•مدرس�ة البصرة النحوية ،د .عبد الرحمن السيد،
مطابع سجل العرب – القاهرة.1968 ،
•المرج�ع والداللة ف�ي الفكر اللس�اني الحديث،
ت .عب�د الق�ادر قنين�ي ،افريقي�ا الش�رق-الدار
البيضاء .2000
•مرجعي�ات الفك�ر الس�ردي الحدي�ث ،ه�ادي
ش�عالن البطح�اوي ،أطروحة دكت�وراه ،جامعة
بابل /كلية التربية للعلوم االنسانية – .2012
•مغني اللبيب ،ابن هشام ،تح .محمد محي الدين
عب�د الحميد ،مكتبة ومطبع�ة محمد علي صبيح
وأوالده – القاهرة (د.ت).
•المقتض�ب ،المب�رد ،ت�ح .محم�د عب�د الخال�ق
عضيمة ،القاهرة.1994 ،
•مورفولوجي�ا القص�ة ،فالديمي�ر ب�روب ،ت .د.
عب�د الكريم حس�ن ود .س�ميرة بن عمو ،ش�راع
للدراس�ات والنش�ر والتوزي�ع – دمش�ق ،ط/1
.1996
•نظري�ة أفعال ال�كالم العامة ،كيف ننجز األش�ياء
بالكالم :جون النكش�و اوس�تن ،ت .عبد القادر
قنين�ي ،افريقيا الش�رق – ال�دار البيض�اء ،ط/1
.2008
•نظري�ة التأويل ،الخط�اب وفائ�ض المعنى ،بول

ريك�ور ،ت .س�عيد الغانم�ي ،المرك�ز الثقاف�ي
العربي – بيروت /الدار البيضاء ،ط.2003 /1
•نظرية الس�رد ،من وجهة النظر إلى التبئير ،جيرار
جينيت وآخرون ،ت .ناجي مصطفى ،منشورات
الح�وار األكاديم�ي والجامعي –ال�دار البيضاء،
ط.1989 /1

الهوامش
* الدكتور هادي شعالن البطحاوي :ولد عام  ،1975أستاذ
مساعد يف النقد األديب احلديث ،يف كلية اآلداب ،جامعة ذي
قار .حصل عىل شهادة املاجستري من جامعة بابل عام 2002
عن رسالته املوسومة رواية السجن يف العراق :دراسة نقدية.
وحصل عىل شهادة الدكتوراه عام  2012من جامعة بابل
عن أطروحته مرجعيات الفكر الرسدي احلديث .له عدد من
البحوث املنشورة يف جمالت علمية ،كام شارك يف عدد من
املؤمترات العلمية.
( )1العقل واللغة واملجتمع.41 ،
( )2مرجعيات الفكر الرسدي احلديث.141 ،
( )3ظ« :مقوالت الرسد االديب» ،تزفتان تودوروف ،ضمن طرائق
حتليل الرسد األديب ،44-42 ،والشعرية ،74-30 ،مفاهيم
رسدية ،67-24 ،وغريها من دراساته األخرى.
(« )4التحليل البنيوي للرسد» ،روالن بارت ،ت .حسن بحراوي
وبشري القمري وعبد احلميد عقار ،ضمن طرائق حتليل الرسد
األديب.34-9 ،
( )5األناسة البنيانية.133 – 107 ،
( )6مورفولوجيا القصة.82- 38 ،
( )7مدخل إىل السيميائية الرسدية واخلطابية.46-15 ،
(« )8التحليل البنيوي للرسد».24 ،
¨)) اجلملة التي نحن بصددها هي ما حتدث عنه القدماء
وعرفها أغلبهم باملثال بأهنا عىل قسمني فعلية وإسمية :كتاب
َّ
سيبويه ،23/1،ورشح الريض عىل الكافية ،31/1،ومغني
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اللبيب.374/2 ،
( )9الشعرية.43 ،
( )10يف التفسري ،حماولة يف فرويد.15 ،
(* ) يذهب جورج اليكوف ومارك جونسن إىل أن جزء ًا كبرياً
من التجربة اإلنسانية مبني عىل أنساق تصورية ذات طبيعة
استعارية جتعلنا ندرك العامل ونعرب عن ذلك اإلدراك لغوي ًا
بواسطة االستعارات ،بحيث إننا نحيا لغوي ًا هبذه االستعارات.
ظ :االستعارات التي نحيا هبا.
( )11نظرية التأويل ،اخلطاب وفائض املعنى.48 ،44 ،
(**) الرسد اللغوي هو كل استعادة حلدث حقيقي أو افرتايض.
َ
حيز ًا غري قليل من
يوسع من مفهوم الرسد
وهذا ِّ
ليشمل ّ
التداول اللغوي؛ ألن أغلب استخداماتنا اليومية للغة ينضوي
حتت مفهوم االستعادة ،والذي يقوم بعملية االستعادة هو
الفاعل الرسدي.
( )12اخلصائص.149 /1 ،
( )13رشح الريض عىل الكافية.57 /1 ،
( )14ظ :اخلصائص ،155 /2 ،ومغني اللبيب.184 /1 ،
( )15ظ :كتاب سيبويه-229 /2 ،151 ،120-118 /1 ،
 ،230وسياق احلال يف كتاب سيبويه.69-64 ،
(** *) يف التنظري الرسدي ،يميز واين بوث بني را ٍو ممرسح يروي
من داخل القصة ورا ٍو غري ممرسح يروي من خارجها .ظ :نظرية
الرسد من وجهة النظر إىل التبئري ،جريار جينيت وآخرون.16 ،
وخطاب احلكاية ،بحث يف املنهج .200 ،ونقصد باملمرسح
نحوي ًا الذي له توجيه إرسايل أي املرسل للرسالة (اجلملة)،
سواء كان له رتبة نحوية أو مل يكن له.
( )16ظ :نظرية التأويل.40 ،
( )17ظ :املقتضب .147-146 /1 ،حاشية الصبان عىل رشح
األشموين.60- 59 ،
( )18املقتضب ،202 /4 ،رشح الريض عىل الكافية.346 /1 ،
( )19حمارضات يف علم اللسان العام .105- 104 ،و»املعنى
واملرجع» ،جوتلوب فرجيه ،ضمن املرجع والداللة يف الفكر
اللساين احلديث .138-107 ،وغريمها من الدراسات التي
سارت هبذا االجتاه لكثري من اللسانيني.
( )20رشح الريض عىل الكافية،426/2 ،
( )21ظ :أرسار العربية 36-35 ،و ،167-164واإلنصاف يف
مسائل اخلالف 435-434 ،و ،439-438ورشح املفصل،
.13-10 /7
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( )22رشح الريض عىل الكافية ،125 /4 ،ومدرسة البرصة
النحوية.343 ،
(احلدثي)
اخلارجي
الفاعل
(§)
الفاعل النحوي
املفعول اإلنشائي
الفاعل الرسدي
(§§) ّ
إن التدقيق يف مفهوم الدال  signifierواملدلول signified
ينسف الداللة التي استقر عندها املصطلحان ،ويغدو األمر
نكرره يومي ًا حني
كفر ًا سيميائي ًا شبيه ًا بالكفر العلمي الذي ّ
نقول( :ارشقت الشمس) متناسني أن األرض هي التي تدور.
إن مفهوم الدال يعني الفاعلية خالف املدلول الذي يدل عىل
االنفعالية ،وإن السبق يكون للفاعل عىل مفعوله دائ ًام ،فيكون
األخري وجود ًا غري حقيقي؛ ألنه وجود بالتبع ال يكون إال
بإمضاء الدال الذي يتوىل مهمة إظهاره .وهذا املعنى يبطل
ما كان يشري إليه دو سوسري من تشبيهه هلام بوجهي الورقة.
(حمارضات يف علم اللسان العام )167 ،فالتساوي املفرتض
يطيح به املصطلح وحيرف داللته باجتاه القسمة القديمة بني
(اللفظ واملعنى) .إن الداللة التي ينطوي عليها اسم الفاعل
واسم املفعول غري صاحلة للتعبري عن الصورة الصوتية
والصورة الذهنية؛ ألن أسبقية اسم الفاعل تعني أسبقية
الصوت عىل املعنى .وهذه فرضية ال يمكن القبول هبا ،لذلك
فإن املصطلح القديم الذي يسبق السيمياء ال يبدو صاحل ًا
الستخدامه ألهم املصطلحات السيميائية ألنه سيطيح بام
تقرره السيميائية يف أدبياهتا أرض ًا.
( )23ظ :السيميائيات والتأويل ،مدخل لسيميائيات ش .س.
بورس.76 ،
( )24حمارضات يف علم اللسان العام.104 ،
( )25ظ :حمارضات يف علم اللسان العام.108 – 105 ،
( )26السيمياء والتأويل.52 ،
( )27ظ :أسس السيميائية.79-69 ،
( )28اإليضاح يف علوم البالغة.16 ،
( )29ظ :نظرية أفعال الكالم العامة ،كيف ننجز األشياء بالكالم،
.17
( )30مغني اللبيب .374/2 ،و ،ظ :اجلملة العربية ،مكوناهتا،
أنواعها ،حتليلها.17-2 ،
( )31ظ :نظرية أفعال الكالم العامة.22-17 ،

