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 الملخص

 عترب آلية القصّ للهداية واإلرشاد،کما تدة ّمت فيه توظيف آليات متعدّ  الکرمي کتاب مساويّ  آنإّن القر 
قصصـا کثـرية خيتلـف بعضـها الـبعض يف ناحيـة  يـهجنـد فحيـث ، الصـددمن اآلليـات املعتمـدة يف هـذا 

وقصـرية جـّداً ختتـزل يف  ،املوضوع والطول، فمن قصص طويلة تستغرق صفحات، إلی قصص قصرية
 ، ممــا يعـــينالقصــرية جــّداً  التکثيــف مــن العناصــر الرئيســـة جلــنس القّصــة إّن عنصــرســطر أو ســطرين. 

علــی الــرغم مــن حجمهــا القصــري  کثــريةٍ   انٍ عــملفــاهيم عميقــة واحتواءهــا مل القصصــيّ ســاع هــذا النــوع اتّ 
، بـرز فيهــا القرآنيــة القصـرية جـّداً  صالقصـخنبـة مـن دور اجلملــة الفعليـة يف  ةناقشـ،وقـد تبـني لنـا مبجّداً 

علـــی  تاجلملـــة الفعليـــة ســـاعدإّن  ،التحليلـــي –الوصـــفيالدراســـات باتبـــاع مـــنهج عنصـــر التکثيف،و 
، وذلــك مــن علــی ســرعة وتــرية القّصــة تر ثّــأالقصــرية جــّداً طــابع التکثيــف، کمــا القرآنيةإعطــاء القّصة

خـالل مقارنـة اجلمـل الفعليـة املوجـودة يف منـاذج مـن القّصـة القرآنيـة القصـرية جـّداً جبمـل امسيـة حتتــوي 
ها علی نفس املضامني، ّمث مقارنة طوهلما لتبيني أثر فعلية اجلمل املوظّفة يف هذه النماذج علی اّتصاف

  بالقصر الشديد وظهور عنصر التکثيف. 

 .التکثيف ،القّصة القصرية جّداً  ،اجلملة الفعلية ،الفعل القرآن الکرمي، :رئيسةالکلمات ال

  
  مةالمقدّ . ١

إنّالقّصــــة القصــــرية جــــّداً قصــــة تتميــــز بقصــــر احلجــــم الشــــديد وحتکــــي حادثــــاً قصــــرياً جــــّداً حيمــــل دالالت 
خالصـة القّصـة، فـإّن اخلالصـة حتمـل حکايـة طويلـة تنطـوي علـی أحـداث دة.خيتلف هـذا اجلـنس عـن متعدّ 
دة، ُرِويــت يف حجــم قصــري أو قصــري جــّداً، ولکــن القّصــة القصــرية جــّداً الختلــو عــن ميــزتني أساســيتني متعــدّ 

  ن ميزة التکثيف يف هذا النوع من القّصة. اد الدالالت، حيث تنتجومها القصر الشديد وتعدّ 
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ّن عــدد األفعــال ومــن مثّ عــدد اجلمــل الفعليــة فيهــا مقارنــًة ألقّصــة العربيــة القصــرية جــّداً يتبــني بــالنظر يف ا
بطوهلــا جــدير بالعنايــة وملفــت للنظــر، وينبغــي البحــث عــن ســبب هــذه الظــاهرة يف مميــزات الفعــل واجلملــة 

مسيـــة تـــدّل علـــی د، واجلملـــة االالفعليـــة الذاتيـــة واملعنويـــة. إذ حتمـــل اجلملـــة الفعليـــة داللـــيت احلـــدوث والتجـــدّ 
مــا معنـی واحــداً مبجــّرد حتويــل فعــل  الثبـوت والــدوام، ونظــراً الخــتالف اجلملتـني يف الداللــة، فتســتحيل إفاد
اجلملة إلی اسـم مشـتّق مياثلـه معنـی. إّن کاتـب القّصـة القصـرية جـّداً يبـذل جهـده لتقصـري عملـه القصصـي 

ــذا االخــتالف املعمــن خــالل ألقصــی حــّد ممکــن،  نــوي بــني اجلملتــني واالهتمــام باجلملــة الفعليــة العنايــة 
ــا الــيت تفيــد تقصــري اجلملــة، فإنّــه بــذلک يســتغين عــن ذکــر مــا يــدّل علــی احلــدوث والتجــدد والزمــ ن اومميزا

  بشکل منفصل عن بعض ويف کلمات مستقّلة عن بعض. 
ی حممـــول ب آخـــر يفيـــد تقــدمي املســـند إليـــه أو تـــأخريه توکيــد الکاتـــب علـــانـــب و مــن ججانـــهــذا مـــن 

القضية أو موضوعها، حيث يعترب بدوره عنصراً يؤثّر علی معنـی اجلملـة أو طوهلـا. وقـد حتمـل اجلملـة داللـة 
ا مما يفيد من املصطلح نّـه التقتصـر هـذه النقطـة علـی القّصـة أعلـی  ،إصطالحية ويفرغ إخراجها عن صور

  القصرية جّداً.
ــدف تربيــة اإلال آنيعــّد القــّص مــن األســاليب املعروفــة يف القــر  وإضــاءة الــنهج.  انســنکــرمي الــيت يعتمــد 

ية، تلک االختالفـات الـيت تـأيت نتيجـة األغـراض القّصة الفنّ عن واعها أنالقّصة القرآنية باختالفغفل عن نوال
مــا مشــرتکأ، غــري آنالــيت يّتبعهــا القــر  يف اعتمــاد عناصــر القّصــة. هنــاک مــن القصــص القرآنيــة مــا يتميــز  انّ

ّن أغلبيتهــــا ةهذه القصــــص أدراســــتُبينت حکايتهــــا يف بضــــعة أســــطر. حيــــث متّــــ ؛بقصــــر احلجــــم الشــــديد
لغاية الــيت ترمــي إليهــا، و ميکــن العثــور علــی هاحســباخالصــات قصــص طــوال، رّکــزت علــی زاويــة مــن زوايا

بهــا منــاذج قصــرية جــّداً جنــدها تتميــز بعناصــر انالســور القرآنيــة. وإلــی ج منــاذج هلــذه اخلالصــات يف خمتلــف
  وهذه هي اليت سنعّرب عنها بالقّصة القرآنية القصرية جّداً.  ،القّصة القصرية جّداً 

  
  . أسئلة البحث٢

ة يلـي، إلـی دراسـة آليـة اجلملـة الفعليـة يف القّصـالتحل–بـاع مـنهج البحـث الوصـفي دف يف هذه املقالة باتّ 
ـدفالقرآنية القصرية جّداً،   دراسـة عنصـر التکثيـف وظهورهـا يف القّصـة القرآنيـة القصـرية جـّداً(ق ق  کما 

نفــرتض مجــًال امسيــة قريبــة مــن اجلمــل الفعليةالقرآنيــة اخلاضــعة للدراســة معنــی .وصــوًال إلــی هــذين اهلــدفني ج)
ما ببعض من ناحية مدی تأثريمها علی ظهور عنصر ، وحناول اإلجابة التکثيف يف (ق قج) ونظاماً، فنقار

  عّما يلي من األسئلة:
  . کيف تؤثر فعلية اجلمل يف قصر القّصة القرآنية القصرية جّداً وظهور عنصر التکثيف فيها؟ ١
 ما هی النتائج اليت حتصل من توظيف اجلملة الفعليةيف القّصة القصرية جّداً؟ .٢



  ۶۱   آخرونو  جالل مرامي

 . خلفية البحث٣

القی موضوع القّصة يف القرآن اهتماما کبريا بـني البـاحثني، فکتبـوا فيـه العديـد مـن الکتـب واملقـاالت، الـيت 
القصــــــــص القـــــــرآين يف منطوقـــــــه ومفهومـــــــه؛ مــــــــع دراســـــــة تطبيقيـــــــة لقّصــــــــيت آدم «يـــــــأيت ضـــــــمنها کتـــــــاب 

 مقالـــة ألمحـــد الشرباصـــي،و»مـــن خصـــائص القّصـــةيف القـــرآن الکـــرمي«ومقالـــة لعبـــدالکرميخطيب، »ويوســـف
م اجلامعيـة، لعيسـي متقـي زادة،»أسلوب القّصةيف القرآن الکرمي« کمـا اّختـذها الطـّالب موضـوعاً ألطروحـا

لفـائزة »قّصـة آدم عليـه السـالم منوذجـاً  -الـنظم يف القّصـة القرآنيـة«ودرسوها مـن خمتلـف الزوايـا، منهـا رسـالة
حتليـل اديب «ر بلقايـد اجلزائريـة، وأطروحـة رازي، قّدمتها للحصول علی شهادة املاجسـتري يف جامعـة أيب بکـ

خلليل برويين للحصول علی شـهادة الـدکتوراه، ّمت تقـدميها يف جامعـة إعـداد املدرسـني، » آنهاي قر  انداست
بعضالکتب واملقاالت وقد أخذت عـدد املقـاالت يف هـذا اجملـال يف دأما عن القّصة القصرية جّداً فأيضا جن

ـانظـراً حلداثـفـإّن مـا کتـب عنهـا لـيس کثـرياً، وذلـک  التزايد، وعلـی الـرغم مـن ذلـک ، ومـن ة اعتنـاء البشـر 
–القّصــة القصــرية جــّداً « مــا يلــي:إلــی يــة  القصــرية جــّداً ميکــن اإلشــارة أهــّم مــا ُکِتــب يف جمــال القّصــة الفنّ 

ف يف هـــذا الکتـــاب بتعريـــف ؛ يهـــتّم املؤلّـــ)ahmadjasimhosain( ألمحـــد جاســـم حســـني» يليـــةمقاربةحتل
يف  عمـل عـريبّ  أولّ  هکتابـانه، فکانـجنس القّصة القصرية جّداً، وحتليله، وتارخيه ويبدي آراء قيمـة حـول أرک

، )joseph alhotayny( ليوســف احلطيــين» القّصــة القصــرية جــّداً بــني النظريــة والتطبيــق« ، وهــذا احلقــل
ة تنظريية وتطبيقيـة للقّصـ الکتب النقدية العربية اليت کتب يف هذا اجملال، حيث يرسم أطراً  ويعترب کتابه أهمّ 

القصـرية جــّداً، کمــا يهــتّم بتقيــيم االجتماعــات الــيت ُعقـدت إلــی تلــک الفــرتة لدراســة هــذا اجلــنس األديب يف 
الکتـــاب حماولـــة ؛ و )jasimkhalafilyas( جلاســـم خلـــف إليـــاس» شـــعرية القّصـــة القصـــرية جـــّداً «، وســـوريا

ة القصرية جّداً وتبيني وجوهها الشعرية ودور العاطفة فيهـا، ودراسـة جـذورها نات الفنية للقصّ لکشف املکوّ 
 . القصصيّ  التارخيية للرّد علی النظرية القائلة حبداثة هذا اجلنس

م، وال جند يف هذا لدراسا ةً موضوع القّصةالقرآنيةالقصرية جّداً مادّ  وامل يأخذفإّن الکّتاب کما يبدو 
القّصـة القرآنيـة القصـرية جـّداً نظـراً لعقيدتـه يف حداثـة هـذا مـنهم وجـود املوضوع حبثاً، ناهيـک عّمـن يـرفض 

 النوع القصصي. 

  
  القّصة القصيرة جّداً . ٤

ة عـدد قلّـيت تتميـز ب، الّـأحسـن صـور الفلسـفة املينيماليـة يف األدب القصصـيّ تعترب القّصة القصرية جّداً مـن 
ا،  ال تبقـی  فتحـذف منهـا الزوائـد إلـی حـدٍّ  بـارزاً  حبيث تتجلی فيها الکتابـة بـالتکثيف واإلجيـاز جتليـاًّ مفردا

 )١٦ش: ١٣٩٤ظر:جــزيين، ان(. العناصــر الضــرورية وذلــک يف أقصــر صــورة ممکنــةإّال  مــن الــنص القصصــيّ 
،وقوة د علـــی موقــــف حاســــممتحــــور احلـــادث الــــذي يعتمــــالقصـــر الشــــديد، و يف هــــا معايري ميکـــن تلخــــيص و 
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ا، واعتمادهــــا علـــی عنصــــر کــــاملو  انقصــــر الزمـــامتدادها، و و بســـاطتها،و  ،احلبکـــة ان، وقلّـــة عــــدد شخصـــيا
ا.، وسرعة ببسيطة وواضحةاحلوار، وبناءها علی لغة    .)٢١-١١ش: ١٣٩٠ظر:جزيين، (اندايا

دة، ومـن بـني هـذه القصـرية بأمسـاء متعـدّ ة يعربَّ عن هذا اجلنس األديب الذي اعترب الذرة املنفطـرة للقّصـ
ة، ومقطوعــــات قصــــرية، ة، وومضــــات قصصــــيّ ، ولوحــــات قصصــــيّ اً ات: القّصــــة القصــــرية جــــدّ التســــميّ 

األقصوصـــة،  ة، و فـــنّ ة، ومشـــاهد قصصـــيّ وبورتريهـــات، وقصـــص، وقصـــص قصـــرية، ومقـــاطع قصصـــيّ 
قصـرية اخلـاطرة، والقّصـة ة، وإحيـاءات، والقّصـة الة، وخـواطر قصصـيّ ة، ومالمـح قصصـيّ وفقرات قصصيّ 

ــــوأحســــن مصــــطلح إلجرائيّ  .ة، والقّصــــة القصــــرية اللوحــــةالقصــــرية الشــــاعريّ  ّــــتــــه التطبيقّي ة هــــو ة والنظري
ملمحـني هلـذا الفـن األديب  یز علـة مـادام يرّكـ عن املقصود بدقّـمصطلح القّصة القصرية جّداً إلنّه يعّرب 

  .م)٢٠١٢وي، (احلمدا ةاجلديد ومها: قصر احلجم والنزعة القصصيّ 

ات منذ التسعينيّ  علی أساس الرأي العام فإنّالقّصة القصرية جّداً ظهرت علی ساحة األدب القصصيّ و 
ة الـيت حصـلت ة والثقافيّـة والسياسـيّ ة واالقتصاديّ جملموعة من الظروف االجتماعيّ  من القرن املاضي استجابةً 

وأزالـت  انواالسـتثمارات والتنـافس، حيـث أقلقـت اإلنسـنتيجة ظهور املرحلة املعاصرة املعروفة بـزمن العوملـة 
قصـد إثبـات وجـوده واحلصـول  واإلبـداعيّ  والفكـريّ  واحلضاريّ  هدوءه وسکينته، ودفعته إىل السباق املاديّ 

  م) ٢٠١٢ظر:احلمداوي،انعلى رزقه.(
الفکاهـــة  حيـــث خيتــزن بـــأدب ؛هــذا وتعتـــرب مجاعــة أخـــری القّصــة القصـــرية جــّداً امتـــدادا للــرتاث األديبّ 

بـني القّصـة القصـرية جـّداً و بـني األخبـار  يـری صـلةً  الـذيوالطريف واحلکاية، ومنهم أمحـد جاسـم احلسـني 
ظر: انواألکاذيــب العربيــة، بينمــا يعتقــد غلبــة مســتوی القّصــة الفنيــة القصــرية جــّداً علــی األشــکال القدميــة.(

  ) ويقول احلمداوي:٤٠م: ١٩٩٧حسني، 

لقــدمي جمموعــة مــن األشــکال الســردية النثريــة، تقــرتب بشــکل مــن األشــکال مــن ا جنــد يف تراثنــا العــريبّ 
للنـــادرة واخلـــرب، والنکتـــة،  اجلديـــد امتـــدادا تراثيـــاً  ميکـــن اعتبـــار الفـــنّ  القّصـــة القصـــرية جـــّداً... و مـــن مثّ 

ذرة، ، واملثــل، والشــانة احليــو والقّصــة واحلکايــة، واللغــز، والشــعر، واألرجــوزة، واخلطبــة، واخلرافــة، وقّصــ
  .)٤٢م: ٢٠١٥(يوب، والقبسة الصوفية

  
  عناصر القّصة القصيرة جّداً  ١.٤

ا فذکروا هلا عناصر تشـرتک بـني  اختلف األدباء يف العناصر اليت متيز جنس القّصة القصرية جّداً عن مثيال
وهـذا أمحـد جاسـم احلسـني يعـّد هلـذا اجلـنس عناصـر القصصـية واجلـردة  ،اآلراء کما هنـاک مـن فـوارق بينهـا

، فقــد مجــع خصــائص القّصــة ) ونبيــل جملــي الباحــث الســوري٣٣م: ١٩٩٧وحــدة والتکثيف.(حســني، لوا
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ـ يف أرجوزة، فحصر أهـمّ  اً القصرية جدّ  ّ التكثيـف،  احلكائيـة، و«ة أال وهـي: ا يف مخسـة عناصـر أساسـيّ مميزا
ح خــواّص القّصــة القصــرية ة املوّشــانــوختتــزل لبّ ،م)٢٠١٣(احلمــداوي،  »ة اجلملــة.رقــة، وفعلّيــوالوحــدة، واملفا

م) أمـا احلمـداوي فيعـّد ٢٠١٣(أمعضشـو،  »احلكائية، والتكثيـف، واإلدهـاش.«يف ثالٍث فقط هي:  اً جدّ 
ا أفها بة القصرية جّداً عناصر کثرية فيعرّ للقصّ  ّ  

ة ة الرمزيّــة املــوجزة واملقصــديّ ف والنزعــة القصصــيّ حــديث ميتــاز بقصــر احلجــم واإلحيــاء املكثّــ جــنس أديبّ 
ة التلمــيح واالقتضـــاب والتجريـــب والـــنفس اجلملـــي القصـــري عـــن خاصـــيّ  املباشــرة وغـــري املباشـــرة، فضـــالً 

واإلضـمار.  املوسوم باحلركية والتوتر وتأزم املواقف واألحداث، باإلضافة إىل مسـات احلـذف واالختـزال 
 الـذي يتجـاوز السـرد املباشـر إىل مـاهو بيـإينّ   اجلديـد بالتصـوير البالغـيّ ز هذا اخلطاب الفـّين كما يتميّ 

  .م)٢٠٠٦(احلمداوي،  زياح واخلرق اجلمايلّ نضمن بالغة اال وجمازيّ 

  : اً أما يف التکثيف فيقول األديب جاسم خلف إلياس فيه ويف دوره يف القّصة القصرية جدّ 

ـــ علـــم األدب، وظيفتـــه إذابـــة خمتلـــف  انعلـــم الـــنفس إلـــی ميـــد انف مصـــطلح منقـــول مـــن ميـــدالتکثي
ة، وجعلهــا يف کلٍّ نــنــات املتناقضــة واملتبايالعناصــر واملکوّ  واحــد أو بــؤرة واحــدة تلمــع کــالربق ة واملتشــا

وإّمنـا يف  ،ال مبعنی االقتصاد اللغوي فحسـب.. ،تهاانومت اً د بنية القّصة القصرية جدّ اخلاطف، وهوحيدّ 
رة يف اختـــزال املوضـــوع وطريقـــة تناولـــه، وإجيـــاز احلـــدث والقـــبض علـــی وحدتـــه، إذ يـــرفض فاعليتـــه املـــؤثّ 

  .)١١٥ م:٢٠١٠(إلياس،  الشرح والسببية

وال يكــون التكثيــف فقــط علــى مســتوى جتميــع اجلمــل والكلمــات، بــل «ويؤيــد احلمــداوي رأيــه قــائال: 
(احلمـداوي،  ».ة، وقراءات ممكنـة ومفتوحـةمل القّصة تأويالت عدّ ، فتحعلى املستوى الداليلّ  يكون أيضاً 

 ، شـــريطة أال يكـــون خمـــّالً اً عناصـــر القّصـــة القصـــريةجدّ  طيـــين التكثيـــف مـــن أهـــمّ احليـــرى يوســـف م) ٢٠١٣
  م)٢٠١١ظر: احلمداوي،ان.(بالرؤى أو الشخصيات، کما يراه املعيار يف حتديد مهارةالقاصّ 

عــن عنصــر التکثيــف بتضــمني مفــاهيم عميقــة وراقيــة يف مســاحة نصــية  نظــراً ملــا ســبق فــيمکن التعبــري
. وميکـــن مـــن خـــالل حبيـــث ال خيـــّل ذلـــک بقصصـــية الـــنصّ  ؛ة تقنيـــة احلـــذف واالقتضـــابانحمـــدودة باســـتع

ة قصرية جّداً ، ومنها والسيما ما يسرد قصّ  آنالتکثيف اإلشارة إلی املضامني العالية اليت تتضمنها آي القر 
ثـــی يف نوبقراءتـــه الشخصـــية، فيختـــار مصـــري األ ،حـــل حيـــث جعلـــت املتلقـــي ينهيهـــا بنفســـهة ســـورة النقّصـــ

  عّز وجّل: يقول اهللا ااجملتمع اجلاهلي بني املوت والذّل مل
ــَر َأَحــُدُهْم بِــاْأل  ــَر بِــِه َوُهــَو َكِظــيٌم * يـََتــَواَرى ِمــَن اْلَقــْوِم ِمــْن ُســوِء َمــا بُ  اً َثى ظَــلَّ َوْجُهــُه ُمْســَودّ ن﴿َوِإَذا ُبشِّ شِّ

َاِب َأَال َساَء َما َحيُْكُموَن﴾ (النحل:    )٥٩-٥٨أَُميِْسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِيف الرتُّ
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الفطـرة السـليمة الـيت تـدعو إلـی احملبـة واحلـّب، وتبـني  إمخـادَ املـرأة، و  إّن هذه القّصة جاءت لرتفض ظلمَ 
احلــديث عــن رســم البيئــة اجلاهليــة  آنأة. مل يوّســع القــر إحــدی أمــارات اجملتمــع الراقــي املتجليــة يف إکــرام املــر 

کما مل يطل الکالم يف نقد عقيـدة الـوأد الباطلـة، بـل خلّـص القـول يف رسـم احلالـة   ،والتقاليد السائدة عليها
مــا حــذف  ی خــرب والدة بنــت لــه، فقامــت الصــورة بــدل الکلمــات تتحــدث بکــلّ الــيت اعرتاهــا اجلــاهلي بتلّقــ

  ة علی املقصود يف أجلی صورها.دالّ  لتکون ،من املفردات
  
  وأقسامها في اللغة العربيةةالجمل. ٥

تتکّون اجلملة العربية من رکنينن أساسيني، يسـّميهما النحـاة املوضـوع واحملمـول، والبالغيـون املسـند واملسـند 
يف  شـرطاً  آخـرونإليه، وختتلف اآلراء يف شرط اإلفادة، حيث يعتربه البعض من لـوازم اجلملـة، بينمـا ال يـراه 

  )١١١و١١٠: ١٩٨١،: العزاوي(انظراعتبار العبارة مجلة.
وهنـاک اخـتالف يف تقسـيم اجلملـة؛ فـاعُتربت علـی قسـمني االمسيـة والفعليـة، کمـا اعتُـربت علـی ثالثــة 

قَسم من أحد الرأيني إلـی آخـر.  ؛أقسام
َ
حيث أضيفت إلی القسمني السابقني اجلملة الشرطية، وخيتلف امل

نّه يقصد ببدايـة أحيث يصرّح  ؛صاريّ نعض اللغويني اجلملة باعتبار صدرها، ومنهم ابن هشام األيصنِّف ب
) وعلــی أســاس هــذه ٢/٣٩:ج١٣٨٧صــاري، ناجلملــة املســند أو املســند إليــه ويهمــل مــا دخــل عليهما.(األ

اينـة تنقســم اجلملــة الرؤيـة فــإّن اجلمـل الــيت تبــدأ باالسـم فامسيــة والــيت تبـدأ بالفعــل ففعليـة. يف وجهــة نظــر متب
ــــار مســــندها. ي ــــداّل مســــندها علــــی معنــــی أناملخزومــــي مــــن  کــــونباعتب ــــة،فريي اجلملــــة ال صــــار هــــذه الرؤي

 مسـندها امسـاً  انراً، وامسية إذا کمؤخَّ  ان، ولو کمسندها فعالً  انوبذلک فاجلملة فعلية إذا ک ،فعلية،دالتجدّ 
) وقــد اعتربنــا هــذا األخــري املقســم يف ٤٢: ١٩٨٦خزومــي،املظر: انلــداللتها علــی معنــی الثبــوت والــدوام.(

  اعتبار اجلملة فعلية أو امسية يف مقالتنا هذه. 
ــذا االعتبــار فهنــاک صــورت اجلملــة و  للجملــة الفعلية:اجلملــة الــيت يتصــّدر فيهــا املســند وهــو الفعــل؛ انو
تهمـــا علـــی احلـــدوث يف دالل اناجلملتـــ انواملســـند فيهـــا فعل.تشـــرتک هاتـــ ،الـــيت يتصـــّدر فيهـــا املســـند إليـــه

يف الغـــرض الــرئيس الــذي قيلـــت اجلملــة مــن أجلــه، فيقـــدَّم املســند أو املســند إليـــه  اند، بينمــا ختتلفــوالتجــدّ 
  ) ٨٦: ١٩٩٨ين، اظر: اجلرجانحسب ما يقتضيه غرض الکاتب.(

  
  داللة الجملة١.٥

االمسيـة املسـند إلـی املسـند إليـه. فهـل تدّل اجلملة الفعلية علی جتّدد املعنی باالستمرار، بينمـا ُتسـند اجلملـة 
  املسَند وصفا مشتّقاً؟  انختتلف معنی اجلملتني، إذا ک
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يف الغـرض مـن وضـعهما، فإنّـالغرض يف ، وجـه اخـتالف داللـيت االسـم والفعـلاينيری عبـدالقاهر اجلرجـ
عل الوضعية وضع االسم، إثبات معنی ملوضوع، من دون داللة ذلک علی التجّدد، بينما تقتضي داللة الف

تهــا علــی لطالق إلــی زيــد مــن دون دالنجتــّدد معنــاه تــدرجيياً. علــی ســبيل املثــال ُتســند مجلــة (زيــٌد منطلــٌق)اال
ظر: انمتجــدداً ومســتمراً.( اً صــافصــاف زيــد باحلرکــة اتّ طــالق، يف حــني تفيــد مجلــة (زيــد ينطلــق) اتّ ند االجتــدّ 
وداللـة  الوصـفيّ  اختالف داللـة املسـند املشـتقّ )  واستناداً لذلک فيمکن القول ب١٢٣: ١٩٩٨، ايناجلرج

  ، ومن مثّ اختالف اجلملتني االمسية والفعلية املشرتکتني يف املعنی الرئيس. املسند الفعليّ 
يبني الفعل زمـن احلـدث واحملـدث (الفاعـل) فضـًال عـن داللتـه علـی احلـدث، ورغـم تـأثري سـياق اجلملـة 

اه آخر فإّن االسم . ويف اجتّ انيشري إلی زمن احلدث يف أغلبية األحيعلی الداللة الزمنية للفعل، فإّن الفعل 
 علــی الــذات، واعتبــاراً لــذلک فــإّن الفعــل حتمــل دالالت أکثــر ال يــدّل غــري داللتــه علــی الثبــوت والــدوام إّال 

ب آخــر فــإّن تقــدمي املســند إليــه يف اجلملــة االمسيــة يســّبب يف تکــراره علــی هيئــة انــبالنســبة لالســم. و يف ج
ــــاراً لــــذلک فــــإّن أقصــــر حــــاالت اجلملــــة تلــــک الــــيت يتقــــّدم فيهــــا الفعــــل. ظــــر: أان( الضــــمري املســــترت، واعتب

  )٣٤٧:ق١٣٢٧جارم،
  

  القّصة القرآنية القصيرة جّداً . ٦
در اإلشـــارة أوًال وقبـــل البـــدء باحلـــديث عـــن هـــذا املوضـــوع بتبيـــني العالقـــة بـــني القّصـــة املينيماليـــة والقّصـــة جتـــ

ب عـن اب املنتمني إلی هذه النزعة التجنّـإّن املينيمالية مدرسة النزعة التقصريية، وحياول الکتّ القصرية جّداً. 
(انظر:خادمي کـــــواليي مفــــردات ممکنــــة. ذکــــر األجــــزاء اهلامشــــية کمـــــا حيــــاولون حکايــــة املوضــــوع يف أقـــــلّ 

نوعــه، علــی  تکــون منوذجــاً مينيمـاًال يف أنوعلــی هــذا األسـاس فــإّن الروايــة ميکـن ) ٢٢ش:١٣٩٣وآخـرون،
ّن ما يعَرف بالقّصة املينيمالية هو القّصـة القصـرية جـّداً. فإنّالقّصـة القصـرية جـّداً أبـرز وأجلـی صـور القّصـة أ

مميــزات  یحــدإ . مــع ذلــک فــإّن قصــر احلجــم لــيس إّال اناملينيماليــة الــيت تتجلّــی فيهــا النزعــة التقصــريية بالعيــ
ة الشخصــيات، والتکثيــف يف الشــکل واحملتــوی، والنهايــة لّــالقّصــة القصــرية جــّداً، ويعتــرب قصــر احلــدث، وق

ا األخری اليت ال جندها يف     القّصة املينيمالية بالضرورة.  کل أنواع املفاجأة ميزا
عنـــد احلـــديث عـــن القّصـــة القرآنيـــة القصـــرية جـــّداً نقصـــد بالـــذات تلـــک النمـــاذج الـــيت تتميـــز بـــامليزات 

ص يف بضــعة ن النمــاذج القصصــية القصــرية احلجــم جــّداً الــيت تــتلخّ  فهنــاک الکثــري مــاملــذکورة أعــاله، وإّال 
ميکن صات، وعلی هذا األساس فال ملخّ  وليس إال ها ال تتصّنف ضمن هذا اجلنس القصصيّ أسطر ولکنّ 
 مناذج القّصة القصرية جّداً. مع ذلک جند يف القرآن الکـرمي منـاذج منطبقـة علـی النمـوذج الفـينّ  اعتبارها من
  ، ومنها ما يلي:]١[ هلذا اجلنس
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آتَاُه اللَُّه اْلُمْلـَك ِإْذ قَـاَل ِإبـْـرَاِهيُم َريبَِّ الـَِّذي ُحيْيِـي َوُميِيـُت  أن﴿َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذي َحاجَّ ِإبـْرَاِهيَم ِيف َربِِّه . ١
َـا ِمـَن اْلَمْغـِرِب فـَُبِهـَت الـَِّذي  ا ُأْحِيي َوأُِميُت َقاَل ِإبـْرَاِهيُم َفإّن اللََّه يَْأِيت بِالشَّـْمِس ِمـَن اأنَ َقاَل  ْلَمْشـرِِق فَـْأِت ِ

 .)٢٥٨(البقرة: َكَفَر ... ﴾

َـا فََأَماتَـُه اللَّـُه أىنّ ﴿َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َقاَل . ٢  ُحيِْيي َهِذِه اللَّـُه بـَْعـَد َمْوِ
ظُْر ِإَىل َطَعاِمـَك انبـََعَثُه َقاَل َكـْم لَِبثْـَت قَـاَل لَِبثْـُت يـَْوًمـا َأْو بـَْعـَض يـَـْوٍم قَـاَل بَـْل لَِبثْـَت ِمائَـَة َعـاٍم فَـِماَئَة َعاٍم ُمثَّ 

َها ُمثَّ َنْكُسـوَها حلًَْمـا ظُـْر ِإَىل اْلِعظَـاِم َكْيـَف نـُْنِشـزُ انْر ِإَىل ِمحَارَِك َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنَّـاِس وَ انظُ َوَشرَاِبَك ملَْ يـََتَسنَّْه وَ 
َ َلُه َقاَل َأْعَلُم   .)٢٥٩(البقرة: ّن اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾أفـََلمَّا تـََبنيَّ

َجْل  تـَوْ ﴿َونـَبِّْئُهْم َعْن َضْيِف ِإبـْرَاِهيَم * ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فـََقاُلوا َسَالًما َقاَل إنّا ِمْنُكْم َوِجُلوَن * َقاُلوا َال . ٣
ـْرنَاَك بِـاحلَْقِّ فَـَال َتُكـْن أإنّا نـَُبشُِّرَك ِبُغَالٍم َعِليٍم * َقاَل أََبشَّْرُمتُوِين َعلَـى  ـُروَن * قَـاُلوا َبشَّ ّن َمسَّـِينَ اْلِكـَربُ فَـِبَم تـَُبشِّ

 .)٥٦-٥١ (احلجر: ِطَني * َقاَل َوَمْن يـَْقَنُط ِمْن َرْمحَِة َربِِّه ِإالَّ الضَّالُّوَن﴾انِمَن اْلقَ 

َر َأَحُدُهْم ِباْألُ . ٤ ا ن﴿َوِإَذا ُبشِّ وِء َمـ ْن ُسـ ْوِم ِمـ َن اْلَقـ يٌم * يـََتـَواَرى ِمـ َو َكِظـ َودًّا َوُهـ َثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسـ
َاِب َأَال َساَء َما َحيُْكُموَن﴾ ُه ِيف الرتُّ َر ِبِه َأُميِْسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدسُّ  .)٥٩- ٥٨(النحل:  ُبشِّ

 )٧٨﴿َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه َقاَل َمْن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم﴾ (يس:. ٥

  

  الجمله الفعليةفيالقّصة القرآنية القصيرة جّداً  ١.٦
ــا، وذلــک نظــراً حلــذف الظــروف  إّن عــدد األفعــال يف هــذا النــوع مــن القّصــة کثــري بالنســبة إلــی کــلّ  مفردا

. فقمنـــا مبقارنـــة عـــدد األفعـــال يف النمـــاذج القرآنيـــة اخلاضـــعة رورية مـــن العمـــل القصصـــيّ والعناصـــر غـــري الضـــ
للبحــث املــذکورة أعــاله بعــدد األفعــال يف ســورة يوســف املبارکــة، وقــد اخرتنــا هــذه الســورة املبارکــة إذ تـَُعــدُّ 

  التالية:القّصة القصرية، فحصلت النتائج سياق السورة الوحيدة اليت تروی حکاية کاملة يف 

 السورة/اآلية مجموع عدد المفردات عدد األفعال نسبة عدد األفعال بمجموع عدد المفردات
 ٢٥٨البقرة: ٣٨ ١٤ %٣٧
 ٢٥٩البقرة: ٦٧ ٢١ %٣١
 ٥٦-٥١الحجر: ٤٨ ١٥ %٣١
 ٥٩-٥٨النحل: ٢٥ ٥ %٢٠
 ٧٨يس: ١١ ٤ %٣٦
 ١٠١- ٣يوسف: ١٦١٨ ٤٠٥ %٢٥



  ۶۷   آخرونو  جالل مرامي

األفعـال مبجمـوع عـدد املفـردات يف منـاذج البحـث علـی نسـبة عـدد تؤيد نتائج املقارنة رؤيـة غلبـة نسـبة 
ا يف أغلبية احلاالت. وعناية ب ّن الفعل يعادل اجلملة الفعلية فيمکن القول أاألفعال يف سورة يوسف مبفردا

 :النسبة ّن نسبة اجلمل الفعلية يف هذه النماذج عالية أيضاً. يبني اجلدول التايل هذهأب

  ة بمجموع الجمل في القّصة القرآنية القصيرة جّداً نسبةالجمل الفعلي

  عدد الجمل الفعلية  عدد الجمل کلها  السورة/اآلية
  ١٥  ١٥  ٢٥٨البقرة: 
  ٢٠  ٢٢  ٢٥٩البقرة: 
  ١٧  ١٩  ٥٦-٥١الحجر: 
  ٧  ٩  ٥٩-٥٨النحل: 

  ٥  ٦  ٧٨يس: 

  التالية: مبا ورد يف اجلدول أعاله فإّن أغلبية اجلمل يف مناذج البحث فعلية، مما يفيد النتائج عنايةً 
 ألحداث.اعلی بنية القّصة القصرية جّداً إنّ . ١

 القّصــة القصــرية جــّداً  نظــراً لتتــابع األفعــال وعنايــة مبيــزات الفعــل الــيت تفيــد الداللــة احلرکيــة فيــه، فــإنّ . ٢
 تنقل إلی املتلقي مشاعر السرعة واحلرکة والنشاط. 

ـا تـوحي  فضـًال عـن ترميزهـا ببنـاء الـنصّ  القصصـيّ  إنّفعلية اجلملة يف النصّ  ّ علـی أسـاس األحـداث، فإ
. إذ يــوحي القصصــيّ  ت هــذه امليــزة ســائدة علــی الــنصّ انــمبشــاعر الســرعة واحلرکــة والنشــاط يف الــنص إذا ک

بتتابع األحداث واحداً تلو اآلخر وبسرعة، وتُعَترب هذه السرعة من ميـزات  لنصّ اقرتاب األفعال ببعض يف ا
  القّصة الفنية القصرية جّداً أيضاً.

  
  القّصة القرآنية القصيرة جّداً ي دراسة آلية الجملةالفعليةف ٢.٦

ـا يف فبدراسة تفصيلية للنمـاذج اخلاضـعة للبحـث،  ،ب أکثر للقصة القرآنية القصرية جّداً انتتبني جو  نقـوم 
  هذا اجملال. 

  من سورة البقرة ٢٥٨الجملة الفعلية ودورها في اآلية  ١.٢.٦
ـدف دراسـة أثـر فعليـة اجلمـل  ٢٥٨ينبغي مقارنة مجل اآلية  ا مـن اجلمـل االمسيـة  من سورة البقرة مبا يشا

ــَر﴾ يف بدايــة اآليــة مبــا يعادهلــا مــن اجلمــل  علــی ظهــور عنصــر التکثيــف فيهــا. فنقــارن العبــارة القرآنيــة﴿أَمل تـَ
د لفعليتهـا، ومـن ناحيـة تـدّل علـی احلـدوث والتجـدّ املشـار إليهـا ). إّن العبارة القرآنيةاالمسية (أ مل تکن رائياً 



  الفعلية يف القّصة القرآنية القصرية جّداً  آلية اجلملة   68

ـا أمل) فيقتصر جتدده علـی الـزمن املاضـي، غـري ب(أخری تعادل معناها فعًال ماضياً جلزم الفعل (تری) فيها  ّ
لرؤية إلی املخاطب، فغاب عنها معين احلدوث، ففـي البحـث عـن مجلـة استفهامية تسأل عن إسناد صفة ا

ي حيث يؤدّ  ؛ اليت تدّل عليها هذه العبارة القرآنية، ينبغي إضافة کلمات إليهااينامسية جتمع فيها مجيع املع
غيـة دة). إّن هـذه اجلملـة اخلاليـة عـن الوجـوه البالحال کون رؤيتک متجـدّ  إلی مجلة کهذه: (أ مل تکن رائياً 

  دة رغم اقتصارها علی حرفني وفعل.أطول بکثري من العبارة القرآنية﴿أَمل تـََر﴾ اليت حتمل دالالت متعدّ 
ذه القضية. حيث حياول کاتب القّصـة القصـرية جـّداً تضـمني أعلـی حـدٍّ   إّن عنصر التکثيف ذا صلة 

حبيــث الخيــّل املعنــی  ؛نــه يف أقصــر حــدود ممکنــة، فيحــذف مــا ميکــن الغــّض عاينممکــن مــن املفــاهيم واملعــ
نّاالمسيــة أطــول مــن الفعليــة، أويقّصــر ويکثِّــف. جنــد يف مقارنــة اجلملتــني الفعليــة واالمسيــة املــذکورتني أعــاله 

 إذا د، واالمسيــــة خاليــــة عنهمــــا إّال ن معنــــی احلــــدوث والتجــــدّ ّن الفعــــل يف اجلملــــة الفعليــــة يتضــــمّ أوالســــبب 
  ي إلی تطويل اجلملة الذي ينايف التکثيف.ة مما يؤدّ أضفنامها إليها مبفردات مستقلّ 

ناهيــک عــن املشــاکل املعنويــة الــيت يتســّبب عنهــا حتويــل الفعليــة إيل االمسيــة. علــي ســبيل املثــال، يــدّل 
تنبيـه  القصصـيّ  نّه ُقِصد بذکرها يف بداية النصّ أسياق عبارة ﴿أَمل تـََر﴾ علي آليتها يف تأييد حقيقة ما. فک

،  احلـــرية والبهـــت، مث جـــيء بالقّصـــة شـــاهداً لتأييـــد املعنـــیالـــيت ليســـت إّال  انوالعصـــيي بنتيجـــة الکفـــر املتلّقـــ
؟!....). يــدعو اهللا تعــالی يف هــذا نوذلــک يشــبه قــول الوالــد ولــده حــني ينصــحه: (أمل تــر مــا حصــل لفــال

بالتجنّـب عـن الکفـر حفظـاً عـن االبـتالء مبصـري شخصـية القّصـة الکـافر، وذلـک  اناإلنسـ القصصيّ  النصّ 
فضـًال  ،ن غـرض التشـجيعّن العبـارة القرآنيـة املقصـودة تتضـمّ أن خالل هذا السياق الرائع. نتيجة البحـث م

ــَر﴾  اينّ ، فــإّن الغــرض الثــانإليــه اإلنســ یعــن داللتهــا علــی حــذف مــا يــدع مــن العبــارة االســتفهامية ﴿أَمل تـَ
  به وتدبّر).تنا(: غرض األمر

ب کغــــــرض ظــــــر) ويف غــــــرض التعّجــــــانتوظيفهــــــا مبعنــــــی (ّن اجلملــــــة االســــــتفهامية ّمت أيــــــری درويــــــش 
 أشــدّ  انکيــف تکفــرون وقــد خــاب مــن کــ  :نّــه تعــالی يقــول للکفــارأ) فک١/٣٩٩:ج١٩٩٢.(درويش،انٍ ثــ

مت کمصطلح، فيخّل إخراجه من سـياقه الفعلـي بـاملعنی خدِ ؟! وبعبارة أخری فإّن العبارة قد استُ ةً منکم قوّ 
  الذي يفيد علی هذه احلال.   

ب، فلن تفيد املعنی املقصود. خذ مجلة لنا هذه العبارة القرآنيةالفعلية إلی مجلة يف سياق التعجّ ولو حوّ 
ـا، جتـدها أطـول منهـا وأبعـد مـن (ما أغرب إغفالک عن قصّ  ـا  ة الذي ..) بدًال عـن العبـارة القرآنيـة وقار

ضـف أية املشـار إليهـا سابقاً.صاف بعنصر التکثيف، فضًال عن خلّوها عن بعض دالالت العبارة القرآناالتّ 
ب منــه يف اجلملــة البديلــة، حــال االســتغناء عنــه يف العبــارة القرآنيــة، فــإّن إلــی ذلــک اضــطرارنا لــذکر املتعّجــ

ممـا أتـاح لتلّقـي دالالت  ،الفعل فيها وقع علـی شخصـية القّصـة فُحـذفت مفـردة (املصـري) أم (القّصـة) منهـا
  .ُتساعد علی تقصري النصّ ،کما زات القّصة القصرية جّداً أکثردة، وهذه امليزة تناسب ميمتعدّ  انٍ ومع



  ۶۹   آخرونو  جالل مرامي

ـه إلـی عمـوم النـاس وهـذا مـا الحيصـل إّال   مـن خـالل فعليـة اجلملـة، إّن اخلطاب يف العبارة القرآنيـة مَوجَّ
 ) وعندئـذٍ ت لست رائيـاً أند  ال حمالة (أ لوجب ذکر املسند إليه مقدَّماً علی املسنَ  ،ت اجلملة امسيةانوإذا ک

وقــد دعــا اهللا  ،يف العبــارة القرآنيــةالوحيــد نّــه لــيس املقصــود أر لــه خماطــب إال الرســول األعظــم، غــري مل يتصــوَّ 
  فيها عموم الناس بالتدبّر والتأمل.  

أمـــا يف حتويـــل مجلـــة ﴿َريبَِّ الَّـــِذي ُحيِْيـــي َوُميِيُت﴾الفعليـــة إلـــی االمسيـــة، فُتصـــبح اجلملـــة (ريب هـــو احمليـــي 
) أو د من اجلملة من خالل هذا التحويـل، فينبغـي إضـافة مفـردة (مسـتمراً ُحِذف معنی التجدّ املميت). قد 

)، مث (ريب هــو احمليــي املميــت دومــاً  عندئــذٍ ، فتصــبح اجلملــة لتفيــد معنــی التجــدد أيضــاً ،) إلــی العبارة(دومــاً 
حيــث يســتنبط يف  جاللــه، لتنحصــر صــفة الربوبيــة يف ذات اهللا جــلّ  ،جيــب تعريــف امســي الفاعــل يف العبــارة

جيعلــه يعــادل الفعــل املاضــي  ،العبــارة القرآنيــة مــن تعريــف املســند. إّن اتصــاف اســم الفاعــل بصــفة التعريــف
 ومعـادالً  ،نکـرة انإذا کـ ،للمضـارع معنی، وذلک علی أساس رأي سيبويه، حيث يری اسم الفاعل معادالً 

فعــل اهللا ينحصــر بــذلک يف الــزمن  نّ أغــري  )١/١٦٤: ج١٩٨٨ظــر: ســيبويه،أنمعرفــة. ( انللماضــي إذا کــ
  املاضي وذلک باطل. 

  من سورة البقرة ٢٥٩الجملية الفعلية ودورها في اآلية  ٢.٢.٦
ي حتويــل اجلملــة الفعليــة إلــی االمسيــة مــن ســورة البقـرة فيــؤدّ  ٢٥٩أمـا يف مجلــة ﴿فأماتــه اهللا﴾القرآنيــة فياآليــة 

الســؤال عــن کيفيــة إحيــاء األمــوات إلــی (موت شخصــية القّصــة بعــد خطــور إلــی حــذف احلــدث القصصــيّ 
 وجــّل (فعــل اإلماتــة) بشخصــية القّصــة خــالل مائــة عــام اإلخبــار عــن فعــل اهللا عــزّ  ؛حيث يســتبَدل بــهبالــه)

إال بإضـــــــافة ظـــــــرف إلـــــــی  ، وال يســـــــدَّد هـــــــذا اخللـــــــل تُرَســـــــم هلـــــــا حـــــــدود يف اجلملـــــــة االمسيـــــــةمل؛ مبهمـــــــة
فصـلت العالقـة املعنويـة انيته مائة عام فمبعثه) االفرتاضية، وقد فإنّه يف مجلة(فاهللا مم وباألحری.االمسيةالعبارة

اإلماتة حصلت يف الزمن املاضي، إال إذا قيل: (فاهللا مميته عندئـذ  أنّ بينها و بني اجلملة القرآنية، ال يّتضح 
د، و لو التجدّ عن معنی هاخلوّ فضًال عن هذه اجلملة أطول من العبارة القرآنية،  أنّ مائة عام فمبعثه)، غري 

د، ستصبح اجلملة أطول وأبعد من ميـزة التکثيـف الـيت نبحـث أضفنا کلمة أخری لتفيد اجلملة معنی التجدّ 
  فيه يف القّصة القرآنية القصرية جّداً. 

ااالمسيـةظـر﴾ يف هـذه اآليـة، فـامللحوظ يفأنأمـا عـن مجلـة ﴿ ف حـذت نـاظر)، أنـ(  اجلملـة املسـتبدلة 
ال طــاب عــن العبــارة، فضــًال عــن طوهلــا األکثــر بالنســبة للعبــارة القرآنيــة، يف حــني مفهــوم األمــر و عمــوم اخل

عزيــر ، علـی األمـر(أنظــر) الـداّل علـی يف قضــية احلشـر مـن خـالل فعـل تقتصـر دعـوة اهللا تعـالی إلـی التأّمـل 
مجلـة (عليـک  ،ةة النـاس. ولـو اعتربنـا اجلملـة االمسيـة البديلـکافّـ  ،بل يّتسع نطاقه ليشملالنيب (عليه السالم)

ت أطــول مــن العبــارة القرآنيــة أيضــاً وأبعــد عــن انــن يف العبــارة القرآنيــة، لکنظــراً ملعــين األمــر املتضــمّ  ،النظــر)
  صاف بصفة التکثيف.  االتّ 
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  من سورة الحجر ٥٦-٥١الجملة الفعلية ودورها في اآلية  ٣.٢.٦
عــل ﴿أعلــم﴾ إلــی اســم الفاعــل وتغيــري العبــارة ظ أيضــاً يف حتويــل فإّن تغيــري املعــين و زيــادة الطــول ممــا يالَحــ

بعـد حلظـة)، مثّ إّن فعـل  د حلظـةً شيء قـدير وعلمـي يتجـدّ  ّن اهللا علی کلّ بأا عامل نأنالقرآنية إلی مجلة (فاآل
عزيـر (عليـه السـالم)  وذلـک حصـول اليقـني للنـيبّ  ،لـی حـدوث حـدث مـاإاملضارع يف العبارة القرآنية يشري 

ّن هـذا املعنـی غائـب يف مجلـة أمن املوت بإذن اهللا إلی اإلحياء بإذنه، غري  ؛حداثمن األ طرأ عليهبعد ما 
، بـل علـی جمموعـة مـن األحـداث املتتابعـة جرّاءعلم لديه حصول العلی هذه اجلملة تدّل إذ ال ا عامل)، أن(

  . جمّرد علمه املتجّدد بقدرة اهللا تعالی
إبـراهيم قـائال) وجـوب إضـافة فعـل ان (کـ القرآنية ومعادله االمسـيّ جند يف مقارنة مجلة ﴿َقاَل ِإبـْرَاِهيُم﴾ 

ي إلی تطويل اجلملة، وذلـک ممـا ، مما يؤدّ حدوث الفعل يف الزمن املاضيّ  تفيدل ،) إلی العبارة االمسيةان(ک
يف کــالم  علی اســتمرار عمــل القــول، مــا لــيس مقصــوداً ّن ســياقها يــدلّ أذر منــه. مث جنــد يف اجلملــة االمسيــةتــحن
فنا اسم (قائل) حذراً من هذا اخللل، فحّملنا علـی العبـارة معنـی غـري مقصـود، حيـث نعلـم إّن هللا، وإذا عرّ ا

املقصود يف العبارة القرآنية اإلخبار بصدور فعل القول عن إبراهيم (عليه السالم)، مما حيصل بتنکري املسند 
اإلسـناد وحصـر املسـند علـی املسـند إليـه، مـا ّن تعريـف املسـند يفيـد توکيـد أاالمسي يف اجلملـة االمسيـة، غـري 

  القرآنية.  ليس مقصوداً يف العبارة
ـْرنَاَك بِاحلَْقِّ﴾،و  ۵۵إّن اهللا تعالی يقول يف اآليه  السـؤال الـذي يطـرح من سـورةاحلجر املبارکـة:﴿َقاُلوا َبشَّ

واإلجابـــة أّن )؟ احلقِّ بّشـــروَك بـــت (قـــالوا إنّـــا مُ انک،فاجلملـــة امسيـــةهـــذه ت انـــتغـــري الظروفـــإذا کتکيـــف نفســـه  
ّن هــذه اجلملـة ليســت معــادًال أمليـزات القّصــة القصـرية جــّداً. علـی  ت أطــول وغـري مالئــمٍ کانـاجلملـة عندئــٍذ  

علـی زمـن احلـال، وإذا أضـفنا إليهـا ان لداللة اجلملة االمسيـة اخلاليـة عـن ظـرف الزمـ ،مناسباً للجملة القرآنية
يف الفعليـة، فيتسـّبب  ريف االمسيـة ومـؤخّ   إّن املسـند إليـه مقـدَّمٌ الظروف الالزمة ألصـبحت اجلملـة أطـول. مثّ 

يف لـــيس مقصـــوداً مـــا تغيري ترکيـــز اجلملـــة مـــن املســـند إلـــی املســـند إليـــه، بحتويـــل اجلملـــة الفعليـــة إلـــی االمسيـــة
  .الشريفة اآلية

  
  النتيجة. ٧

  توّصلنا من خالل البحث املقدًّم أعاله إلی النتائج التالية:
ب فعليـة اجلمـل فيهـا إلـی سـبّ ، حيـث تُ هـامٌّ لفعل واجلملة الفعلية يف القّصةالقرآنيةالقصرية جّداًدور . ل١

تتـابع األفعـال يف القّصةالقرآنيةالقصـرية جـّداً إلـی کمـا يـؤّدي ،  الشـديدوإلی قصرها  ،ظهور عنصر التکثيف
 .نقل مشاعر السرعة واحلرکية املالئمة مع طبيعة هذا اجلنس األديب



  ۷۱   آخرونو  جالل مرامي

 جـــنس القّصـــة القصـــرية ر علـــی زيـــادة آليـــة الفعـــل يفصـــطالحيةيؤثّ  االاينتوظيـــف األفعـــال يف املعـــإنّ . ٢
  دة. نها لدالالت متعدّ د القراءات وتضمّ ية تعدّ انوإمک القصصيّ  ، حيث يساعد علی تقصري النصّ جّداً 

ّن أمبعادهلا االمسيـة، يف القصـص القرآنيـة القصـرية جـّداً،مقارنة اجلمل القرآنيةالفعلية. يتبني من خالل ٣
نة يف اجلملـــة الفعليـــة، ناهيـــک عـــن طوهلـــا األکثـــر بالنســـبة للجمـــل  املتضـــمّ ايناجلمـــل االمسيـــة ال تنقـــل املعـــ
القصـر الشـديد. هـذا وال نغفـل عــن هـو وذلـک  ،ميـزات القّصـة القصـرية جــّداً  الفعليةالـذي اليـتالئم معـأهمّ 

علی مستوی بالغـة  ،يةالفعلية إلی االمسية املعادلة هلا يف املعنیاآلثار السلبية اليت يرتکها حتويل اجلمل القرآن
  . القصصيّ  القرآينّ  النصّ 
د و  احلـــدوث والتجـــدّ اينبداللـــة أفعاهلـــا علــی معـــ،إّن اجلملــة الفعليـــةيف القّصـــة القرآنيــة القصـــرية جّداً .٤
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