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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ

اللغة العربية اليت يه ٔابلغ ما حيرك به إالنسان 
سعة المتيازها خبصيصيت املرونة و  –لسانه 

ىن الرتكيبية احملو_ مل تنل فهيا الب -اشـتقاقها
الز�دة حظها من اdراسة اليت لرتتيب و 

رتتيب تسـتحق، ذi ٔان ظاهريت التحويل ل
ا يف مؤلفات  تنوول والتحويل لز�دة لنئ ت 

 قدمية وحديثة فٕان هاتني املسألتني اللغويتني
، عىل حنو ال ناكد نعرث فيه عىل ظلتا عصيتني

بنيتهيام  حبث عاجلهام معاجلة من حيث ثنائية
  .التوليدية والتحويلية

  

: Résumé 
Arabic language, which is 

characterized by its flexibility 

and its various derivations, has 

not attained the transformative 

structures and the studies it 

deserves in an arranged 

manner. Even though arranged 

transformation and the other 

type of transformation have 

been tackled by many writers.  
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    ::::مصطلحات البحثمصطلحات البحثمصطلحات البحثمصطلحات البحث
 .ملعرفة الضمنية اليت متكن مسـتعمل اللغة من التقدير و التأويليه ا :البنية العميقة

، متقدما عىل ال نكرة، معرفااملبتدٔا فهيا  يأيتالبنية التوليدية للجم� �مسية يه اليت 
ويأيت اخلرب فهيا بعد املبتدٔا، . حمذوفاال  ،، ويكون مذكورابنية تركيبيةال  ،اخلرب، ويأيت مفردا

، ، مذكورا، ال حمذوفا، حقيقيا، ال مج� امسية ٔاو فعلية ٔاو شـبه مج�دانكرة، ال معرفة، مفر 
رٌ    .ال من قبيل املسـتقمي الكذب، من حنو معر َحبْ

عىل  متقدمافهيا ¢ما، ال ¡قصا، الفعل البنية التوليدية للجم� الفعلية يه اليت يأيت و 
غري مسـبوق  .ية فعلية ٔاو امسيةال بنية تركيب  ،هو الفاعل فهيا يأيت مفردا فاع£ ٔاو ¡ئب فاعل

 .حبرف جر زائد
عىل ، ي تبقى معه امجل� �مسية امسية، والفعلية فعليةالتحويل احمليل، هو التحويل ا©

 .، سواء ٔااكن التحويل لرتتيب ٔام لز�دةالرمغ من التحويل ا©ي ميسها
فعلية ٕاىل امسية التحويل اجلذري، هو التحويل ا©ي تنتقل فيه البنية الرتكيبية ال 

 .ن التحويل لرتتيب ٔام لز�دةسواء ٔااك.  و�مسية ٕاىل فعلية
فعلية ٔاو ال  هو التحويل ا©ي يتقدم فيه عنرص من عنارص امجل� التحويل لرتتيب،

 . �مسية لتحقيق غرض  ما
 .دة عىل العنارص أالساسـية للجم�التحويل لز�دة، هو التحويل ا©ي تزاد فيه ز�

 .ية السلوكية القاب� للمعاينة والتحليلالبنية السطحية، يه البن 
) وحدة لغوية( دية هو التحويل ا©ي يمت فيه استبدال بنية ٕافرا: التحويل الستبدال

 .وظيفة النحوية ٔاو اdاللية نفسها، ٔاو بنية ٕافرادية ببنية تركيبية لها الببنية ٕافرادية
        : : : : مادة البحثمادة البحثمادة البحثمادة البحث

عد الباحث يف اختيار هذا النص ا©ي ي رغبةماكنته توdت كرمي و من ٔامهية القرآن ال
أالحق مبثل هذه ٔالنه أالجدر و . املنشودالبحث  مبوضوعحييط رسا_ لغوية غنية مبا يرتبط و 

ٔالن هذا النص مل ، وىن احملو_ لتحويلني املذكورينهذه الب صوراdراسة الستيفائه معظم 
صورها عىل النحو  لهذه الرتاكيب إالسـنادية مبختلفعرضت  موضوعيةيشهد دراسة علمية 
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 2014ديسمرب                                   15                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

، جفاء الهدف الثاين من البحث، وهو الوقوف عىل صور ت� ٕاليها©ي سلفت إالشارة 
 .ويل من التحويلني املشار ٕالهياملبىن الرتكيبية اليت اعرتاها حتا

        ::::هيلك البحثهيلك البحثهيلك البحثهيلك البحث
 ، وخامتة،  ومبحثني ،ومدخل، يقوم البحث عىل مقدمة

مطالب ٕاىل جع£ ينطوي عىل ، سعينا والت اليت تعرتي امجل� العربيةالتح: مدخل، موسوم
 :، يهثالثة

  .سداد معيارهثنائية تقسـمي  البىن الرتكيبية و  -1
  .ماهية التحويل و ٔانواعه  -2
 .التحويل احمليلالتحويل اجلذري و  -3

 ..اللساين للتحويل لرتتيب يف املدونةالتوجيه النحوي و : املبحث أالول
  .اللساين للتحويل لز�دة يف املدونةالتوجيه النحوي و : بحث الثاينمل ا

  تقدم فهيا النتاجئ املتوصل ٕالهيا : خامتة
    ::::مهنج البحثمهنج البحثمهنج البحثمهنج البحث

الرتاكيب إالسـنادية أالصلية دراسة متشـبعة للسانيات  دراسةملا اكن البحث يرنو ٕاىل و 
وصول ٕاىل ذi اختار الباحث ثراء، فٕانه بغية المن خصائص و  املدونةاليت تربز ما يف هذه 

، عىل خطى يقة للرتاكيب احملو_ لرتتيب والز�دة يف املدونةالبىن العم يف حتليل ٔان يسري 
الشلكية املنبثقة عن البنيات  ريلكونه يتناول تغي، وحتليال ،وتتبعا ،اسـتقراءالتحلييل املهنج 

لوصف السطحي يكتفيلكونه ال ٔاصل واحد، و .  
        ::::بسط املوضوعبسط املوضوعبسط املوضوعبسط املوضوع

  .حوالت اليت تعرتي امجل� العربيةدخل، التم
  : سداد معيارهثنائية تقسـمي  البىن الرتكيبية و  -1

 .أالحيان يف كثري من معىناكنت تعريفات النحاة للجم� متباينة لفظا، فٕاهنا متفقة  لنئ
 .للÚم تعريفا للجم� تعريفوياكد يصلح لك . ويتبّدى ذi من خالل متثيلهم ملكو¡هتا

ا©ي قفّوا اÜٓرمه يعّدون الÚم وامجل� مسـتويني  احملدثنيور النحاة والباحثني ن مجهوإ 
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امجل�  بيد ٔان ،)1(داليل مفيدو  حنويذi ٔان الÚم شلك لغوي  خمتلفني،لسانيني ممتزيين و 
ميكن ٔان ال تكون و ميكن ٔان تكون شÚ حنو� ودالليا ¢ما يسوغ السكوت عليه، 

iاحلالني و.كذ ã ٔام مل يفد ، ٔافاد -تركيب  يهن امجل� العربية يف ٔاقرص صورها إ ،فيف-
تقديرا، ٔالن هاتني  وجودا ٔاو) ٕاليهاملسـند واملسـند ( نافر فيه الركنان أالساساالبد ٔان يتو 

وظيفيا حبسب ، اليت تقسم عندمه امجل�اdعامتني متثالن احلّد أالدىن ا©ي تنعقد به 
املسـند  ومج�. ويه امجل� �مسية". ٕاليه واملسـند نداملسـ " مج�املسـند ٕاليه فهيا ٕاىل 

تتفق يف هذين  اللغاتمجيع  ٔان" فندريس" ويرى . واملسـند ٕاليه ويه امجل� الفعلية
يشمالن ما زاده بعض  القسمنيهذين  ٔالن ،امجل� الفعلية وامجل� �مسية: التقسـميني

  .الرشطية وامجل�من امجل� الظرفية . )2(النحاة
امسية مس العنرص ا©ي يكون مبوقع ) واخلرب أ مج� املبتد(امجل� �مسية  تومسي

 ٔالهنافعلية ) مج� الفعل والفاعل( ومسيت امجل� الفعلية. تبتدئ به ا©ياملسـند ٕاليه املبتدٔا 
امس، وامجل�  صدرهااليت  يه�مسية  امجل�ذi ٔان . )3(املسـند مبوقعتبتدئ بفعل يكون 

حيمك عىل صنف امجل� ٔايه فعلية ٔام امسية  بهالتصدر ا©ي و . ليت صدرها فعلالفعلية يه ا
فامجل� �مسية ما اكنت مركبة من  .يف امجل� رئيساتصدر اللكمة اليت تعد ركنا  ٕامنا هو

 وامجل�. )4(ٔاي ما اكن ٔاص£ املبتدٔا واخلرب ،كذi فهياما اكن أالصل  وخرب، ٔاو ٔا؟مبتد
امجل� ف. فعل مل يسم فاع£ و¡ئب فاعل ٔاو وفاعل،من فعل ¢م  بترتكمج�  يه الفعلية

املسـند فهيا فعال ٔالن اdال_ عىل التجدد ٕامنا تسـمتد من أالفعال  فهياالفعلية يه اليت يكون 
الفعلية البسـيطة اليت مسـندها فعل ٔان يتقدم فهيا  للجم�والصورة أالساسـية . )5(وحدها

ٔالن الفاعل يتزنل مزن_ اجلزء  ، جيوز تقدم املسـند ٕاليه عليهالو .)6(الفعل عىل املسـند ٕاليه
  .)7(وال جيوز ٕاخالء الفعل من الفاعل ،ٔانه ال يسـتغين عنه بدليلمن الفعل 

والصفة،  الفاعلو  اكلص�اكن اكجلزء من متعلقة ال جيوز تقدمه عليه  ماالنحاة رٔاوا ٔان  و 
 .النحاة عند مجهور مبتدأ ٕان تقدم عد  ٔالنه، "�مس اõرور حبرف اجلرو ٕاليه،واملضاف 

öٔن يكون . الفعلورٔاى بعضهم يف هذه امجل� ٔانه ميكن ٔان يكون املسـند ٔاشـياء ٔاخرى غري 
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 هل" البسـيطتنيامجللتني  يف حنو. )8(الفعل وصفا لكونه يمتتع لوظيفة نفسها اليت يمتتع هبا
  ؟ التحويالنمفهوم و ،؟تحويالنال واحض 

والفعل يف عرف النحاة ال خرب . يأيت مبعىن الفعل .الوصف ٔان وما يقوي هذا الرٔاي
ú)9( هتدان" بعد هذا الوصف  للمرفوعٕان تسمية النحاة  مثõئب" املثاالن" ، وفاعال" ا¡ 

  .فاعل دليل Üن عىل فعلية امجل� املصدرة بوصف عامل
ام امجل�، مسيت الركنني أالساسني الþين تنعقد هب هامملا اكن املسـند واملسـند ٕاليه و 

املفاعيل و اõرورات و ٔاما العنارص أالخرى من مثل الظروف . هبامامجللتان الفعلية و�مسية 
هذه  ٔالن،مسها امجلل تسم مل -" معدة" ٔاساسـية  ٔاراك¡ملا مل تكن  - سواها و والتوابع 

عىل  تؤثر، وال ف� بيهنام ٔاؤاو بعدهام العنارص تعد ممتمة تتحرك قبل املسـند واملسـند ٕاليه 
  . )10(موقع ركين امجل� أالساسني

 يليه ،امجل� �مسية يف عرف النحاة يه اليت تبدٔا ملسـند ٕاليه ا©ي يسمى مبتدأ و 
هل هل هل هل ﴿ :الكرمية فاالٓية. )11(�بتداء أالصيل واملقصود البتداء عندمه هو. اخلرب هوو املسـند 

" خالق" هؤا فهيا مشـمت� عىل مبتد ية�مس جاءت امجل� ). 3/فاطر( ﴾من خالق غري من خالق غري من خالق غري من خالق غري هللاهللاهللاهللا
أالمر  كام هؤا ومل خيرجه هذا احلرف من دائرة املبتد". من"هوحبرف جر زائد  مسـبوق
  .النواخس ٕاىللنسـبة 

" تشومسيك"أالصلية املعرب عهنا لبنية العميقة عند �مسيةتسمية النحاة لركين امجل� و 
  . ية كام تبدى للكيل النظر، وليست شلك وظيفيةواخلرب تسمية  أ ملبتد

ههنا نكتة جيب و "مام البالغني جييل هذه احلقيقة من أالمهية مباكن أن نسوق ههنا قوال الٕ و 
منطوق به ٔاوال، وال  ٔالنهالقطع معها بوجوب هذا الفرق ٔابدا، ويه ٔان املبتدٔا مل يكن مبتدٔا 

ومثبت ú  ،ٔالنه مسـند ٕاليهمبتدٔا  أ املبتد، بل اكن أ اكن اخلرب خربا ٔالنه مذكور بعد املبتد
زيد منطلق فقد : املعىن تفسري ذi ٔانك ٕاذا قلت بهواخلرب خربا ٔالنه مسـند ومثبت . املعىن

  .)12("ٕاليهٔاثبت �نطالق لزيد وأسـندته 
للللماهية ماهية ماهية ماهية  - - - - 2222         ::::و أنواعهو أنواعهو أنواعهو أنواعه    التحويالتحويالتحويالتحويــــ
مج� (للك تركيب ٕاسـنادي  ٔانالتحوييل قامئا عىل ٔاساس  اكن التحويل يف النحو ٕاذا
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واكن ال بد من التحويل بقواعده  -سطحية وأالخرىٕاحداهام معيقة : يتنيبن ) وظيفية
 -من عامل الفكرة اõردة ٕاىل عامل التحقق الصويت العميقةليك يقوم بدور نقل البنية  ،ا�تلفة

قد وجدت بشلك آخر يف النحو ، ٔادت ٕاىل رضورة التحويل اليتفٕان هذه الفكرة نفسها 
حني تناوهلم فكرة املواءمة بني العمق املقدر والسطح  بالعر ولكن النحويني . العريب
حياول الÚم  ،ٔاصال جتريد� يف الغالب معيارا ٔاو منوذجا ٔاو هناكوانهتوا ٕاىل ٔان  -الظاهر

 ،ٕاىل حزي الوجود، وخلصوا ٕاىل ٔان المنوذج اõرد ٔاساس لالٓخر وٕاخراجهاحلي تنفيذه 
فٕاهنم رٔاوا ٔان ليس هناi للك تركيب   -اõردمبقياس هذا المنوذج  املنطوقحفاسـبوا الÚم 
معيقة وأالخرى سطحية، وٕامنا الرتكيب إالسـنادي ا©ي يقتيض  ٕاحداهامٕاسـنادي بنيتني 

الواردة عنارصها عىل (فامجل� التوليدية . اهره ملبسااحملول ا©ي يكون ظ الرتكيب بنيتني هو
مرصح به يف  غري" العميقة البنية"ح وٕاذا اكن مصطل. ىل بنية معيقةحتتاج إ  ال )13()ٔاصلها

. للرتاكيب إالسـنادية احملو_، فٕان مفهومه اكن حارضا يف معاجلهتم ت� العربمعاجلة النحاة 
 عىل"هو ٔاو ،"هكذا قياس"ٔاو "كذا ٔاص£": قوهلم عنه بطرائق خمتلفة من حنو التعبريوجاء 

معيقة وراء  بنيةتعين ٔان هناك ويه لكها ". نية كذا عىل"ٔاو ،"كذا تأوي£" ٔاو ،"تقدير كذا
  .)14(البنية السطحية احملو_

البنية العميقة يف التفريق بني معاين الرتاكيب إالسـنادية يف الصيغ  مفهوماسـتعمل  وقد
املؤدي ٕاىل ٕازا_ هذا  ملبسا فاكن مفهوم البنية العميقة هو يكون ظاهرها اليتالعربية 
  .اللبس
متيزي امجل� يعد مثاال واحضا عىل التحويل ا©ي ورد النحويون يف ب  ٕاليهيذهب  وما

ما تضمنته من  ٕاهبامامجل� رفع  فمتيزي" حد متيزي امجل�  يف" أالمشوين" يقول  حيثرصاحة 
معموú من  ٕاىلامس فعل  وصف ٔاو ما جرى جمراه من مصدر ٔاو نسـبة عامل فعال اكن ٔاو

فالمتيزي حمول . /)مرمي( ﴾س شيباواشـتعل الرأ ﴿ "زيدا نفسا طاب" مفعول حنو فاعل ٔاو
 عهناوامجل� احملول . )15("واشـتعل شيب الرأس" ،نفس زيد طابت ،وأالصل الفاعلعن 

من امجلل اليت ميكن  يكونليس من الالزم ٔان تكون افرتاضية حبتة ال يتلكم هبا، بل قد 
لف وكرثة ترجع ٕاىل االٕ  قداسـتعاملها ولكن يعدل عهنا لغرض من أالغراض ا�تلفة اليت 
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قوi امتٔالت ماء  وذi: "ٕاىل �سـتخفاف كام ٔاشار سيبويه يف قوú �سـتعامل ٔاو
حفذف هذا . الشحم من وٕامنا ٔاص£ امتٔالت من املاء وتفقأت(...) وتفقأت حشام

  . )16("اسـتخفافا
-  التحويل عني وٕاجراء اليشء عىل اليشء هو. عىل اليشء اليشءٕاجراء  التحويل هوو 

احلديثة تاكفؤ  الر�ضياتيف  املنطقمن و�ة نظر  هوو  -واحملول ú متاكفئان لاحملو مبا ٔان 
  . حيصل عليه لقياس ا©يهذا  غري اندرا�، وهو

) توافق البناء عند العرب(البىن تاكفؤحتويل يبحث به عن : التحويل عند العرب حتويالنو 
 وهو. )17("امحلل يةنظر " بـما يعرف  بواسطة ،أالمه، وحتويل تفرس به الشواذ وهو

اليت يتوصل هبا من أالصل ا©ي اكن ينبغي ٔان تكون عليه هذه  التحويالتالسلس� من 
وهذه القواعد . الهنائيةيف صيغهتا  الصيغة الرصفية ٔاو ،املسـتعم� للجم� الصورةالشواذ ٕاىل 

.  ذiالرتتيب وغري ٕاعادة ٕالضافة، ٔاو �ستبدال، ٔاو التحويلية قد تكون حلذف، ٔاو
 تطبيقلك حا_ ينبغي ٔان جيري  يفو .وقد تكون ٕاجبارية. وقد تكون هذه القوانني اختيارية

التحويلية عىل تركيب من املمكن حتلي£ ٕاىل عنارص سـبق ظهورها يف الرتكيب  القوانني
استنادا ٕاىل عنارص الرتكيب  ،من وجود وصف تركييب قابل للتحليلٔاي البد . الباطين
. اسـتعامالهتاالرشط رضوري للسـيطرة عىل القوانني التحويلية وحرص  وهذا. الباطين

انطالقا من  ،هتدف ٕاىل حتديد قواعد اللغة لكها، وٕاىل بناء منوذج الٓليهتا التحويليةوالنظرية 
غري متناه من مجل لغته  عددااليت تقر مبقدرة املتلكم املسـمتع عىل ٔان ينتج  الفرضية
يقرر  أ منه هذه النظرية يقوم عىل مبد انطلقتالنظري ا©ي ذi ٔان أالساس  ،)18(ويفهمها

ته ٔاوقدرته اللغوية ق املسـمتع الفعلية وسلي  املتلكمٔان "مة الوصف اللغوي يه ٔان تفرس لغة 
  . ومعرفته هبذه اللغة

لللل    أنـواعأنـواعأنـواعأنـواع - - - - 3333         ::::التحويالتحويالتحويالتحويــــ
  .جذري، وحتويل حميل حتويل: نوعان للتحويل

  : التحويـل اجلـذري -3-1
. مث يعلقه لعقد أالساس، امجل� رٔاس ٕاىلي ينقل املركب �مسي التحويل ا© هوو "
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ت� التحويالت اليت ٔاطلق علهيا  ويه، )19("اجلذرية التحويالتو©ا فٕانه ينمتي ٕاىل جمال 
 اليشءٔان تقدمي  اعمل" :يقول اجلرجاين. )20(ال عىل نية التأخري التقدمي" مصطلح  اجلرجاين

لكن عىل و  التأخري، وتقدمي ال عىل نية (...)عىل نية التأخري  عىل و�ني تقدمي يقال ú ٕانه
  غري به وٕاعرا ú مثل (...) ٕاعرابه غرئان تنقل اليشء من حمك ٕاىل حمك وجتعل

ولكن عىل ٔان (...) منصورضبت زيدا، وزيد رضبته، مل يقدم زيدا عىل ٔان يكون مفعوال 
  .)21("ترفعه البتداء

متخلصا  ،ىل مركز الصدارةيه املسـند ٕاليه من ماكن داخل امجل� إ ا©ي ينتقل ف  وهو
/ البقرة(  ﴾وهللا ال حيب الفساد ﴿ :من حنو ،فيه ثر الفعل ا©ي اكن العامل أالساسمن أ 
وٕامنا  ،"حيب" هذه امجل� ال خيضع وظيفيا للفعل  يف" هللا" ذi ٔان لفظ اجلال_ ). 205

  .�بتداء هوالعامل فيه 
نلحظ ٔان امجل�  ،يف ت� االٓية العريب للجم� الواردة النحويالتحليل  خالل ومن

يف قوú  الواردةالفعلية املضارعية املنفية  البنية الرتكيبيةجذر� عن  ختتلف �مسية املركبة
هللا ال حيب و"ٔالن الرتكيبني إالسـنادين  ).76/ أالنعام(  ﴾االٓفلنيقال ال ٔاحب ﴿ :تعاىل

انهتـى ٕاىل ذi  كام ،يرة متاماعن مواقف ãمية مغا يعربان" ب االٓفلني ٔاح ال" و ،"الفساد
  . مثل هذين الرتكيبني إالسـناديني حتليلهمٔامثاú حني و سيبويه 
تريد بقوi  وٕامنا (... )بنيت الفعل عىل �مس قلت فٕاذا" :ذi سيبويه بقوú يؤكد

ومثل . )22(،(...)ول وارتفع بهذا ا©ي بين عىل االٔ يف موضع ه (...)مبين عليه الفعل ٔانه
 iمسوٕامنا حسن أن يبىن الفعل عىل " فهم التحويلالطالب : "� االٓيت ذكرهاامجلذ�، 

  .حيث اكن معمال يف املضمر وانشغل به
الرتاكيب  هذا النوع من يففرها اوية اليت جيب تو يذi ٔان من الرشوط البن  ؤاساس

ال تعرف اللغات فعال  ٕاذ"  ،بهú من امس يشـتغل  ٔالن الفعل ال بد ،ٕاجبارية الضمري العائد
ولوال ذi مل . لفعل ٕاجبارياملتصل  أ عىل املبتد العائدذi ٔان الضمري  ،بدون بدون فاعل

. أ احملافظة عىل سالمة البناء، وذi بربط اخلرب ملبتد عىلوهذا الضمري يعمل  .)23(حيسن
عتبارملا اكن  -التفكيك يف هذه امجل� و  .التفكيكطريق  منوهذا التحويل اجلذري اعمتد  
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وحتولت  )الطالب(�مس  ت وظيفةحيث تغري  ،عُد جذر� - )24(ٕاىل الميني تفكياكهو  اجلهة
  .طريق التبئري منٕاىل مج� امسية داخ� يف ٕاطار التحويل الفعلية  امجل� 
ة عنرص التحويل  ول بز�دالتحويل اجلذري جنده يف امجل� �مسية اليت تعرتهيا حتو 

اخلرب فاملبتدٔا يصبح مفعوال به ٔاول، و  ،ا، حيث تغدو هذه امجل� فعليةٔاخواهتو ) ظن(
مج�  فعلية حمو_  ، يهظنت الطالبة امجللتني متساويتني :فامجل� االٓتية. فعوال به Üنيام

وب  ).نامجللتان متساويتا( يه ،لتوليدية قبل الز�دة مج� امسيةبنيهتا ا. حتويال جذر�
أ املبتدقواهام  اليت"التوليدية  �مسيةامجل�  عن ٔاصل واحد هو متحو_ فروعظن يه 

دالئل  عناوينهيف  حيمليزال  ما" ظن" ٕان ب  بل. "وفق خطوات Üبتة مطردة ،واخلرب
بباب أالفعال اليت تنصب  يعرفذi ٔانه . حامسة عىل هذا التأصيل والتفريع يف مبىن امجلل

 .  )25("ٔاصلها مبتدٔا وخربمفعولني 
        : : : : التحويل احمليلالتحويل احمليلالتحويل احمليلالتحويل احمليل    - - - - 2222- - - - 3333

مع مراعاة التغريات  ،)26(الرتبة غري احملفوظة ٔاو التأخريما يعرف لتقدمي عىل نية  وهو
دمي يقال تق :عىل و�ني اليشءٔان تقدمي  اعمل"  :اجلرجاين يقول.احلاص� يف لك مرة اdاللية

 ،عىل حمكه ا©ي اكن عليه التقدمئاقررته مع وذi يف لك يشء  ،ú ٕانه عىل نية التأخري
واملفعول ٕاذا قدمته عىل أ، املبتدٕاذا قدمته عىل  أ بتدكخرب امل  ،ويف جنسه ا©ي اكن فيه

حمو_ حتويال  فعليةيه مج�  "و هللا نسأل ٔان يفتح علينا: "الفعلية  فامجل�. )27("الفاعل
 ،من عنارص التحويلعلهيا عنرص  جرى ،" نسأل هللا ٔان يفتح علينا"بنيهتا العميقة ، حمليا
 �ه0م، ٔاوو للعنايةنية التأخري  عىل" هللا" به  املفعولبتقدمي  ،الرتتيب وهو

فامجل� املشار ٕالهيا بقيت حمافظة عىل فعليهتا عىل الرمغ من التحويل . )28(�ختصاص
لرتتيب ا©ي عرفته .  

دخل علهيا ز�دات من قبيل  عنارص تقييد  قد يكون التحويل احمليل يف امجل� اليت تو 
فامجل� ). اكن و ٔاخواهتا، و ٔافعال املقاربة، ؤافعال الرشوع، ؤافعال الرجاء( اخلرب، ممث� يف 

، بقيت مصنفة يف دائرة يه مج� حمو_ حتويال حمليا" اكن مفهوم التحويل غامضا: " �مسية
 .علهيا )  اكن( من دخول الفعل امجل� �مسية عىل الرمغ
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  : يف ٔاربعة ٔاقسام يتبدى التحويلو 
  .التحويل لرتتيب – 1
   .التحويل لز�دة -2
  .التحويل حلذف -3
الستبدال التحويل 4 .  

دالدالدالدال    - - - - أوالأوالأوالأوال ل السـتبل السـتبل السـتبل السـتبــــ         ::::التحويالتحويالتحويالتحويــــ
صالحية قيام  وهو  -ويني عىل مقياس التاكفؤييعمتدون مثل البن  التحويليونٕاذا اكن 

فٕان النحاة العرب  -)صطالح اللساين احلديثتبدال يف ��س ( اليشءاليشء مقام 
 �ستبدال هوو. احملول ودوره ا©ي يؤديه يف امجل� اليت ينحرص فهيا ماكنةيبحثون عن 

 ٔالن، ٔاخرى بنية تركيبية مقام وحدة لغوية أوبنية تركيبية   ٕاماكنية ٕاقامة وحدة لغوية ٔاو
  . )29("واحد متاما قبيل من فهام –دا_  مبا ٔانه وحدة -املقام مقام اليشء  اليشء"

لك العنارص اليت ميكن ٔان  مجعهمن حيث  ،�ستبدال ب من ٔابواب التاكفؤو"
يقع  مفا .يه عالئق قياسـية �سـتدالليةوالعالئق . يستبدل بعضها ببعض يف سـياق معني

ل لك والتحويل الستبدال يشم. صوره تعددتيف خانة واحدة يأخذ حكام واحدا وٕان 
واخلرب والفاعل و¡ئب الفاعل واملفعول  أ املبتدالوحدات إالسـنادية الوظيفية املؤدية وظائف 

 فهـي لكها استبدلت مبفرد يرتد ٕاىل مصدر ٔاو. واملسـتثىن ٕاليهبه والنعت واحلال واملضاف 
بني  البنية العميقةو السطحية  البينةٔان  هووالالفت لالنتباه يف هذه املسأ_  .مشـتق

ولكهنام مفرتقتان يف ويف الوظيفة النحوية،  متاكفئتان يف اللفظ بدل واملستبدل منهست امل 
 .املعىن
ادةادةادةادة    - - - - ÜنياÜنياÜنياÜنيا         ::::التحويالتحويالتحويالتحويــــل لزيل لزيل لزيل لزيــــ

مع خربه  أ اليت يه الفعل مع مرفوعه، واملبتد ،)30(فهيا لبؤرةلكمة يف امجل� ترتبط  لك
نظم  ال" :يقول اجلرجاين .يتحقق النظم يف الرتاكيب إالسـنادية وبذا، بسبب وعالقة معينة

 بسببيف اللكم وال ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض، ويبىن بعضها عىل بعض وجتعل هذه 
مفعوال،  لفعل ٔاو فاعاليتحقق هذا من غري ٔان تعمد ٕاىل امس فتجع£  وال. ")31("ت� من
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كون تتبع �مس اسام آخر عىل ٔان ي عن االٓخر، ٔاو خرباتعمد ٕاىل امسني فتجعل ٔاحدهام  ٔاو
 ٔاو ،ٕالثبات معىن يصري نفيا ٔان تتو7 يف ãم هو متيزيا، ٔاو ٔاو حاالٔاو  ،الثاين صفة

والتحويل لز�دة لوجود . فتدخل عليه احلروف املوضوعة ©i، متنيا ٔاو ،اسـتفهاما
مع وجود �سـتعامالت اللغوية  النحو ٔاحاكمٕاىل توافق  تؤديالعوارض الرتكيبية يعد وسـي� 

  . الصحيحة
 ٕاىليه ت� الز�دة اليت يضاف فهيا  ،اليت تعد عنرصا من عنارص التحويل ز�دةوال

يف النواخس  ممتث� تكون عوامل ،وقدقيودا امجل� التوليدية لكامت قد تكون فضالت ٔاو
رض النفي ٔاو المتين ٔاو التعجب ٔاو غقد تكون وحدات لغوية، لو  .ز�دة يف املعىن لتحقيق

�قال  .يف املعىن ز�دةتتبعها  ٔاساس ذi ٔان لك ز�دة يف املبىنو  ...�سـتفهام ٔاو الرت
معه، ٔاوحال،  ٔاو فيه،تقييد الفعل بقيد من مفعول مطلق ٔاوبه، ٔاوú، ٔاو  ؤاما" :السـيوطي

ز�دة تدخل عىل امجل� التوليدية  فلك .)32(اسـتثناء، وذi لز�دة الفائدة متيزي، ٔاو ٔاو
لكام زدت و " :قال اجلرجاين. جديد غري ا©ي اكن معىن �مسية حتول معناها ٕاىل الفعلية أو

  .)33("ا©ي اكن غريشيئا وحدت املعىن قد صار 
 ا©يٕاال محل اليشء عىل اليشء وٕاجراؤه عليه بغية اكتشاف اجلامع  ٕان هو فالتحويل

ú وا©ي ينطلق فيه من البنية التوليدية للجم� املكونة من عنرصين . جيمع احملمول واحملمول
  ".حتول هذه النواة بت� الزوائد كيفيةفتحمل علهيا ٔاخرى تكون فهيا زوائد ٕالظهار 

ما يسمى يف الر�ضيات احلديثة لتطبيق، ويه  ٔاساسهاوية ييف احلقيقة مقارنة بن  ويه"
  . )34("طردا وعكسا ٔاخرىهنا تطبيق مجموعة عىل مجموعات 

ذ عند سيبويه صورا خارجية سطحية يتخاخلرب هو اجلزء أالمه يف امجل� �مسية، وهو 
يعرف ú  ولكنه). خرب لظل، مفعول حسب الثاين ٔا،خرب املبتد. ( املوقع و�متداد خمتلفة

ؤاخواهتا واكد  اكن مج�"ذi ٔان  ،يرتد ٕالهيا ٔاصليةدورا واحدا Üبتا يف بنية معيقة 
 �مسيةمجل� ا عن ٔاصل واحد هو متحو_ فروعؤاخواهتا، وٕان وأخواهتا، وب ظن يه 

 عربال النحاةذi ٔان . وفق خطوات Üبتة مطردة ،واخلربٔا املبتدقواهام  اليت"التوليدية 
اليت ميكن ٔان تدخل  العنارصينطلقون من ٔاقل ما ميكن ٔان يتلكم به مفردا، وينظرون ٕاىل 
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ومن العنارص اليت تدخل عىل امجل�  .واحدا ذi الÚم دون ٔان خترجه عن كونه ãما
ؤاخواهتا ؤافعال الرشوع، واملقاربة، والرجاء، حيث  وٕانمسية التوليدية اكن ؤاخواهتا، �

ومن عنارص  .، ٔاو تؤكده، ٔاو تنفيهمعنيبزمن  ٔاخبارها فتقيد، ٕاىل مجل حتويلية امسية حتولها
ٔادوات و إالسـنادية فتنفي احلمك،  الرتاكيبتدخل عىل هذه  اليت )35(ٔادوات النفي: الز�دة 

احلمك،  عناملسـند، ؤادوات �سـتفهام اليت يسأل هبا  تؤكد املسـند ٕاليه ٔاو اليت )36(دالتوكي
وهناك عنارص تدخل عىل امجل� . ٔام مل يكن ،سواء ٔااكن لها ٔاثر حنوي. وغريها من الز�دات

غفور  هللإان  ﴿ :قوú تعاىل ففي. التنبيه ٔادوات التعجب ٔاو dال_ ٕافصاحية من حنو
�مسية التوليدية  امجل�حتويل جعل  عنرص" ٕان"يعد الناخس احلريف ). 59 /التوبة(  ﴾رحمي

. معناها ٕاىل معىن جديد منحتول امجل�  الز�دة ٔالنّ  ،معىن التوكيد حام�" غفور هللا" 
زدت شيئا وجدت املعىن قد صار غري املعىن ا©ي  ولكام"ما عناه اجلرجاين بقوú  وهو
�سـتفهام  حرفاف يف صدر امجل� التوليدية �مسية والفعلية اليت تضا أالدواتومن ". اكن

). 46/ مرمي(  ﴾قال ٔاراغب ٔانت عن آلهيت � ٕابراهمي ﴿ :ففي قوú تعاىل. اهلمزة وهل
" راغب عن آلهيت ٔانت" :�مسية التوليدية يف هذه االٓية يه البنية الرتكيبيةيالحظ ٔان 

لتفيد معىن  البنية الرتكيبيةيف هذه  فدخلت اهلمزة". مسـند+ من مسـند ٕاليه مكونة
قدم  مث، حتويلية امسية بنية تركيبية ٕاىلالتوليدية  البنية الرتكيبية�سـتفهام، ولتحول 

مضارعية حمو_  البنية الرتكيبيةٔان تعد هذه  وميكن. )37(و�ه0م للعناية" راغب"املسـند
  :قوú تعاىل ويف" ترغب" ٕاذ ٕان بنيته العميقة". راغب) "الوصف( ستبدال املسـند

/ أالعراف( ﴾ذر�هتم ٔالست بربمك قالوا بىل ظهورمهوٕاذ ٔاخذ ربك من بين آدم من  ﴿
لز�دة املمتث�  حمو_" بربمك ٔالست"�سـتفهامية  �مسية البنية الرتكيبيةيسجل ٔان ). 272

النفي، وحرف  املفيد" ليس" املايض الناخس والفعل ،إالناكر املفيدة" �سـتفهام مهزة"يف
جاءت ". رب لمك ٔا¡"  يه البنية الرتكيبيةالبنية التوليدية لهذه و  ،التوكيد املفيدة )الباء(اجلر

  . واخلرب نكرة، املبتدأ فيه معرفا يكونلتفيد �ختصاص، ٔالن مثل هذا الرتكيب ينبغي ٔان 
 حنو يف ،ةتعريف اخلرب dواع بالغي �مسيةلز�دة يف امجل� . ومن مظاهر التحويل

يف هذه امجل� �مسية البسـيطة  فاخلرب). 108/ النحل(﴾ؤاولئك مه الغافلون﴿ :قوú تعاىل
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كامل الصفة يف اخلرب، ٔاي  فادةالٕ  )لا(لوحدة اللغوية معرفا  ورد" الغافلون"احملو_ 
  . أ عىل املبتد اخلربفيه قرص يسجل ٕاذ  ،الاكملون يف الغف�

قوú  يف حنو ،اخلرب إالناكري يطلبهحقيق التوكيد ا©ي تتعدد عنارص الز�دة لت  وقد
حيث ٕان امجل� �مسية يف هذه ). 6/ الصافات(  ﴾البالء العظمي ٕان هذا لهو ﴿ :تعاىل

املقرتنة  ،)اdا_ عىل التأكيد(  املزحلقة مالوٕان، : االٓية حمو_ ٕضافة ٔاربعة مؤكدات، يه
والبنية . )لـا(السابقة بـ معرفا" البالء"اخلرب جميء و ، التوكيد املفيد)هو(بضمري الفصل 

  ". بالء هذا" العميقة التوليدية لهذه امجل� �مسية البسـيطة يه 
متثل ثالثة  ،ثالث ز�دات منلز�دة يف امجل� الفعلية قد يكون آتيا  والتحويل

ولن  ﴿ :تعاىل الواردة يف قوú الفعليةوشاهده امجل� . مؤكدات تتضافر لتشلك خربا ٕاناكر�
ضافة حرف  حمو_يف هذه االٓية  املنفية املضارعيةفامجل� ). 20/الكهف( ﴾تفلحوا ٕاذا ٔابدإ

" ٕاذا" التوكيدالفالح يف املسـتقبل، وٕاضافة عنرصي  نفي املفيدة" لن"النفي 
والتحويل لز�دة قد يكون حمليا، وقد  .ٔان هذا الفالح مؤكد نفيه ٕالفادة،)38("ٔابدا"و

  .ذر�يكون ج
    ::::التحويل لز�دة احمليلالتحويل لز�دة احمليلالتحويل لز�دة احمليلالتحويل لز�دة احمليل- - - - 1111

يكون التحويل احمليل يف امجل� اليت تدخل علهيا ز�دات من قبيل عنارص تقييد  اخلرب، 
: فامجل� �مسية) . اكن ؤاخواهتا، ؤافعال املقاربة، ؤافعال الرشوع، ؤافعال الرجاء( ممث� يف 

ا، بقيت مصنفة يف دائرة امجل� يه مج� حمو_ حتويال حملي" اكن مفهوم التحويل غامضا"
  .  علهيا) اكن (�مسية عىل الرمغ من دخول الفعل 

    ::::التحويل لز�دة اجلذريالتحويل لز�دة اجلذريالتحويل لز�دة اجلذريالتحويل لز�دة اجلذري    - - - - 2222
والتحويل اجلذري جنده يف امجل� �مسية اليت تعرتهيا حتول بز�دة عنرص التحويل  

ليت ، حيث تغدو هذه امجل� االيت تنصب مفعولني ٔاصلها مبتدٔا وخربؤاخواهتا، ) ظن(
 .عوال به ٔاول، واخلرب مفعوال بهتدخل علهيا هذه العنارص  فعلية، فاملبتدٔا يصبح مف

ذفذفذفذف: : : : ÜلثاÜلثاÜلثاÜلثا ل حلل حلل حلل حلــــ         ::::التحويالتحويالتحويالتحويــــ
 ،ا©ي ٔانس به حذاق العربية احلذفمسة رزة يف اللغة العربية حيققها ٔاسلوب  إالجياز
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" إالجعاز دالئل"عن احلذف ٔاوردها يف كتابه  رائعةوللجرجاين لكمة " العربية جشاعة"مسوه و 
دقيق املس�، لطيف املأخذ جعيب أالمر، شبيه لسحر، فٕانك ترى  ب ٕانه"فهيا  قال

من ا©كر، والبليغ من خيتار إالجياز ما ٔامكن التعبري عن فكرته بألفاظ  ٔافصحفيه ترك ا©كر 
من عادة العرب و " ".توسـيع قلي�، ويفض£ عن إالطناب ٕاذا مل تكن فيه ز�دة معىن ٔاو

بقلي£ عن  و�سـتغناء ،اطراح فضوúو  ،طلبا لتقصري الÚم  احلذفإالجياز و�ختصار و 
 ٕاليهحيتاج  ا©ي�قتصاد يف الÚم العضيل و اõهودكثريه، ويندرج ذi يف احلفاظ عىل 

  ."املرسل
لنئ ذهب ف ،والتقدير والتعليل ،ارتباطا وثيقا بني احلذف مثةنلفت �نتباه ٕاىل ٔان و 
التقدير والتعليل مسائل خيالية حمضة ال يعرف عهنا العرب أالوائل و م ٕاىل ٔان احلذف بعضه

 iفٕان احلذف والتقدير  –السليقةالقح ٕامنا نطق اللغة العربية عىل  العريبٔالن -شيئا فذ
وقع فهيا ) مجل(ية فمثة تراكيب ٕاسـناد. ميكن ضبطه بغريهام اليوصالن ٕاىل ضبط ما 

  .اسـتطعنا فهمها الفهم السلمي ما، مل نقدره  لو، حذف
 �مسية أو التوليديةامجل� ميس ذi ا©ي  ا حتويليا هوا©ي يعد عنرصً  واحلذف

يعدل ٕاليه ٕاال لسبب فٕانه ال  ،أالصلاحلذف خالف حيث ٕان و  ،الفعلية لغرض يف املعىن
ٕان ٕاذ . )39(ٔام مقالية ،حالية القرينةسواء ٔااكنت هذه . مع قيام قرينة دا_ عليه ،يقتضيه

ملقصوداحلذف  فيخللنسـبة ٕاىل السامع،  يعملاحملذوف بدوهنا ال  .  
بببب    - - - - رابعارابعارابعارابعا         ::::التحويل لرتتيالتحويل لرتتيالتحويل لرتتيالتحويل لرتتيــــ

 بقاهئافاللكمة فهيا يتغري موقعها مع . اللغة العربية تمتزي حبرية النظمليس خباف علينا ٔان 
، انتظام معني بىن بكيفية معينة يفينبغي ٔان ت  امجل�ٔان  ذi ،حمافظة عىل معناها النحوي

 وٕان. ضوء قوانني التحويل اليت هتدف ٕاىل حتقيق املعىن املراد عىلبتقدمي، وتأخري، وحذف 
وفق الصور  ،للعربية حيافظ عىل رتب خاصة لنسـبة ٕاىل ٕاجراء الÚم اللغويالنظام 

تأخريا حني يسمح النظام  ٔاو ،تقدميامكو¡ت امجل�  وميكن ٔان تتغري. للجم�إالسـنادية 
  .وحسب السـياق الÚيم ،للغوي بذiا
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 فقد حدد علامء النحو. امجل� العربية يفودراسة التقدمي والتأخري قامئة عىل دراسة الرتبة  
يؤكد جزءا من امجل� بدون  ٔاناحتاج املتلكم  فٕاذا .وغري حمفوظة، الرتبة وجعلوها حمفوظة

ؤامهها عالمات  ،بقرائهنا املتنوعة -العربيةجيد اللغة  الوحدات اللغوية اليت للتأكيد،ٕادخال 
يؤيد ذi قول لسيبويه . اجلزء ا©ي هيمت به فيقدم ،تساعده عىل تأدية هذا املعىن -إالعراب

هنم هيام مجيعاببيانه ٔاعىن، وٕان اك¡  ومه ،بيانه ٔامه هلم ا©ي )41(يقدمون ٕامنا" مفاده
ٔا¡ مل جندمه اعمتدوا فيه شيئا  واعمل"ه حفوا بقول  جلرجاينولقد عزز هذا املزنع ا )42(ويعنياهنم
ال للقار  ،يقال مقدم ومؤخر للمزال وٕامنا. ")43("أالصل غري العناية و�ه0م جمرىجيري 

  .يف ماكنه
اليت ختص  وأالحوال، والتأخري مرهو¡ن ٔالغراض التقدمينلفت �نتباه ٕاىل ٔان و 

ٔاي ٔان إالسـناد  ،صورتهسـنادي يف ا�اطب والسـياق الÚيم ا©ي يرد فيه الرتكيب االٕ 
املؤخر منطلق ٔاساسا من فهم أالحوال املتحو_  ٔاو، الرتكيب املقدم فيهاحملول الواقع 

  . للخطابواملتغرية 
سواء ٔااكن . اللغوية لعنارصلعملية التقدمي والتأخري ل  الرتكيبيةرشح اجلرجاين الظاهرة  قدو 

القدماء ٔان التقدمي والتأخري يتعلقان  ٔادرك دوق" .)44(عىل يساره ٔاماملسـند ذi عىل ميني 
وترتيهبا عىل حسب ترتيب . يف نظمها اÜٓر املعاين تقتفي فأاللفاظ" .ملعىن يف ذهن املتلكم

  .)45("املعاين يف النفس
ذi ا©ي يمت فيه ٕاجراء  هو ،يعد عنرصا حتويليا ا©ي )التأخريالتقدمي و ( الرتتيبو 

 املفعول تقدمي الفاعل عىل الفعل، ٔاو ، من حنوالبنية الرتكيبيةتغيري يقع عىل ترتيب عنارص 
يف امجل� �مسية،  أ اخلرب عىل املبتد تقدمي به عىل الفعل والفاعل يف امجل� الفعلية، ومن حنو

ٔاوعلهيام معا  ،ٔاحد ركين امجل� أالساسني عىل )الفضالت( عنارص توسعة امجل� تقدمي ٔاو
عنرص حتوييل يرتبط لبنية العميقة املتعلقة ملعىن  فالرتتيب. ىنبغية ٕاحداث تغيري يف املع

عن ذi املعىن ونق£ ٕاىل  للتعبري، ويمت بتقدمي ماحقه التأخري. اللغةيف ذهن مسـتعمل 
  .السامع

تقدمي عىل نية التأخر ويسمى : قسمني عىل وهذا النوع من التحويل لرتتيب قسم
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  .)46(.جذر� ويسمى حتويال ،التأخر تقدمي ال عىل نيةو  ،حتويال حمليا
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        ::::التحويل لرتتيب احمليل التحويل لرتتيب احمليل التحويل لرتتيب احمليل التحويل لرتتيب احمليل  - - - - 1111
 .جيري تغيريا يف املبىن ٔانعليه  ،ٔان جيري تغيريا يف املعىن مسـتعمل اللغةٔاراد  ذاإ 

ففي . ما يكون لغرض القرص مهنا. يأخذ صورا متعددة ،حمليايسمى هذا التغيري حتويال و 
 بل"يالحظ امجل� الفعلية ) 66/ الزمر(  ﴾اكرينفاعبد وكن من الش هللابل ﴿ :قوú تعاىل

صوال ٕاىل قرص و " فاعبد"الفعل والفاعل  عىل" هللا" قدم فهيا املفعول به  قد" فاعبدهللا 
ٕا�ك ﴿ :ويف قوú تعاىل. عبادتك عىل هللا وحده قرصٔاي . )47(املفعول عىل فعل الفاعل

مج� حمّو_ بنيهتا العميقة  يه" نعبد كٕا�" املضارعيةيالحظ ٔان امجل� ). 5/الفاحتة(  ﴾نعبد
ولقد اكن نقلها ٕاىل مسـتوى داليل خاص يوافق . �ختصاص والقرص ٕالفادة" نعبدك"

وملا اكن ذi . القرص ا©ي يتطلب نقل �مس عن طريق التفكيك ٕاىل الميني ٔاسلوب
، وهو  قبي£حتمت حتوي£ ٕاجبار� ٕاىل ،بنو� بعدم ٕاماكنية اسـتقالل املتصل بذاتهم م يصطد
يكون املفعول به فهيا مضريا  اليت ،ؤاساس ذi ٔان امجل� الفعلية". ٕا�ك"املنفصل  الضمري

الضمري املتصل يتحول ٕاىل  هذا فٕانّ ٔان يقرص احلديث عليه دون غريه،  يرادمتصال، حني 
اكن بسبب تقدمي الضمري  فاالختصاص. نصب مقدم عىل عام£ حمل يف منفصلمضري 

  .فة املفعول بهاملؤدي وظي
. وتأثري جعيب عىل السامع ،ٕالحداث النغم ا©ي ú درجة كبريةلتقدمي  التحويليكون  وقد

فأما اليتمي فال تقهر ؤاما (  :تعاىل حنو قوúيالحظ ذi يف فواصل القرآن الكرمي يف و 
 ،"راليتمي فال تقه فأما"الفعليتني  امجللتنيذi ٔان ). 9،10/الضحى( )السائل فال تهنر

، "تقهر"فعلهيام  عىل" السائل" و ،"اليتمي"بتقدمي املفعولني  حمولتان" تهنرالسائل فال  ٔاما"و
التحويل قد جعل  وهذا " .ٔانت"  العميقةفاعلهيام الþين بنيهتام  حمولتان بتقدمي ، و "تهنر" و

  ).48"(التنغميي الصويتو ،جدا يف اجلانبني املعنوي  عالية تأثرييةالنص محمال بطاقة 
التحويل اجلذري ا©ي يكون يف التحويل لرتتيب خيص امجل� �مسية اليت  -2

(  ، ٔام منسوخة لنواخسسواء ٔااكنت هذه امجل� حمضة.ليه يكون خربها مج� فع 
  .)اكد ؤاخواهتا وعىس ، و اكن ؤاخواهتا
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        ::::التوجيه النحوي و اللساين للتحويل لرتتيب يف املدونة التوجيه النحوي و اللساين للتحويل لرتتيب يف املدونة التوجيه النحوي و اللساين للتحويل لرتتيب يف املدونة التوجيه النحوي و اللساين للتحويل لرتتيب يف املدونة     - - - - املبحث أالولاملبحث أالولاملبحث أالولاملبحث أالول
جند منوذجا لها يف االٓية  :)49(فالصورة أالوىل. ىتالتحويل صور شـ النوع من لهذا
حيث ٕان امجل� ). 193/ أالعراف) (ومتومه ٔام ٔانمت صامتونسواء عليمك ٔادع(: الكرمية

هو ) مقدم(حمول لرتتيب  خرب"�مسية املركبة احملتواة يف هذه االٓية مركبة من مسـند
البنية البنية السطحية لهذه و ". ٔادعومتومه"وية بسـيطة يه ماض بنية تركيبيةمن و ، "سواء"

مضري (فاعل +  " دعوا"فعل ماض مبين عىل السكون + تتكون من مهزة اسـتفهام  الرتكيبية
ٔاهنا جاءت لتؤدي  يالحظ"). مه"الضمري املتصل (مفعول به +  ") مت"الرفع املتصل 
الواقعة مبتدٔا مؤخرا  البنية الرتكيبيةميقة لهذه والبنية الع . املركبة امجل�يف هذه  أ وظيفة املبتد

يف  لبنية الرتكيبية تسميتهوقوع ما اصطلح عىل  جبواز "الفراء"لقد رصح و ". دعاؤمك"يه 
ال يظهر مع ) سواء عليمك(يشء يرفع  فيه: "قائال عن هذه االٓية الكرمية. حبثنا هذا مبتدأ 

فالبنية " (50)مك تبني الرفع ا©ي يف امجل�دعاؤ مصتمك و  عليمك سواء" :ولو قلت. �سـتفهام
ٕاذا اكن ابن و ". ٕا�مه ومصتمك علهيم سواء دعاؤمك"العميقة لهذه امجل� �مسية املركبة يه 

مبتدٔا ٔالهنا يف تأويل املصدر يف املعىن و ٕان مل  البنية الرتكيبيةهشام يعلل وقوع مثل هذه 
عد مهزة التسوية من ٔادوات  ، فٕان بعضهم قد )51(سابك مصدرييكن معها حرف 

تلهيا صلهتا املشـمت� عىل ". سواء"يه ت� اليت تقع بعد لكمة  التسويةمهزة و  )52(السـبك
  .الفعلية مسـبوقة هبمزة التسوية البنية الرتكيبيةا©ي يطمأن ٕاليه هو ٔان هذه و ". ٔام" لفظة
 عىلونقف  ).أنْ ( ية ة لوحدة اللغو املاضوية مقرتن البنية الرتكيبية هذه مثلكون ت قدو 

البنية ٕاذ ٕان ). 20/ الروم)( ومن آ�ته ٔان خلقمك من تراب( : منوذج ©i يف قوú تعاىل
 العميقةوبنيهتا . املؤخر أ وظيفة املبتد مؤدية "خلقمك أن"البسـيطة  املاضويةالرتكيبية 

  .و يه يتبني ٔان زمن اخللق هو املايض ".خلقمك"
 البنية الرتكيبيةنأخذ و كيبية احملو_ لتأخري مضارعية، و قد تأيت مثل هذه البنية الرت 

). 24الروم )(أالرض بأمرهو من آ�ته ٔان تقوم السامء و ( :االٓتية مثاال لها االٓية يف الواردة
من احلرف  مؤلفةفعلية بسـيطة  بنية تركيبيةيه  اليت "تقوم السامء وأالرض ٔان"ويه 

املعطوف عليه و  ،"السامء"الفاعل و  ،" تقوم"الفعل املضارع املنصوب و  ،"ٔان"املصدري 
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وبذi تكون ". السامء وأالرض قيام"يه  البنية الرتكيبيةالبنية الباطنية لهذه و ". أالرض"
". من آ�ته قيام السامء وأالرضو "يف هذه االٓية يه  املركبةالبنية العميقة للجم� �مسية 

 من"ا©ي تقدم عليه خربه  أ املبتد قد ٔادت وظيفة البنية الرتكيبيةهذه  ٔانحيث يالحظ 
  ."آ�ته
البنية تعليق ٔاي الوصل و  الربط،بوظيفة  قامت "ٔانْ "الوحدة اللغوية  قد الحظنا ٔان و 

 بنية تركيبيةا©ي سوغ جميء املبتدٔا  اdاعيو . ة بعدها ملسـند الرئيس قبلهاالواقع الرتكيبية
ليس  ٕاذ ملعهود؛ٔاعلقها ٔابيهنا، و صورة و  ٔاجىلمضارعية يمتثل يف ٕاظهار حدث القيام يف 

حلرفخباصة حني اقرتانه لفعل املضارع لتحقيق هذا الغرض و هناك ما هو ٔاصلح من ا 
  .و�سـمترارجيع£ ٔاقرب من امس الفاعل اdال عىل التجدد  ا©ي " ٔان"املصدري

  . بكغري مقرتنة بسا) املسـند ٕاليه( أ وظيفة املبتد مؤديةبنية تركيبية فهيا نقف عىل و 
 املؤلفة "الربق يريمك"يه و). 23/ الروم )(ته يريمك الربقمن آ�و ( :جندها يف االٓية الكرميةو 

) مك( "املتصل الضمري"هام  مفعولنيٕاىل  املتعدي "رييُ " الرعي من الفعل املضارع
، مصدر و بنيهتا العميقة  .احلرف املصدري من، اليت يسجل ٔاهنا جاءت جمردة )الربق(و

 من"جمرورا املضارعية جارا و  البنية الرتكيبيةهذه  خربقد جاء و ". الربق تمكٕاراء"هو 
فعىل الرمغ من . خرب) اجلار واõرور(عىل ٔان املتقدم  لتنبيه، علهيا دفعا للبس متقدما"آ�ته

فيتقدم . رتبة غري حمفوظةسيبويه قد ذكرا أن هذه الفٕان اخلليل و  التقدم، أ ٔان رتبة املبتد
  .  )53(املبتدأ  خريتأ اخلرب و 
رٔاى  اليت "ٔان"من ٔاظهر  أن "الربق يريمك"هذه الوحدة إالسـنادية  يف" الفراء"رٔاى و 

ابن هشام  يقول "–من ٔان تراه  دي خريٌ يْ ملعَ  تسمع"بعضهم ٔاهنام حمذوفة قياسا عىل املثل 
 )ٔان( أالوىل ثبوت )ٔانْ  (واملعىن ٔان تسمع، وا©ي حسن حذف. ٔانْ  ٕاضامرعىل  تسمع"
البنية  فٕان )55( -"به خري من ِرؤيتك ú سامعك"لهذا املثل يه  العميقةوالبنية . )54("لثانيةا

  . ٔاميبتدأ  ،)56(املذكورة يه يف موضع امس مرفوع الرتكيبية
لهذه االٓية  إالسـناديالرتكيب  فٕان "ٔانْ "رٔاى ٔانه يف حال ٕاضامر هذا احلرف املصدري و 

ال فال تضمر ٔان و ،آ�ته الربق منيريمك  )57(شئت ٕانو " :حيث قال ،فعلية هو ٕاال مج�ٌ  ٕانْ 
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مضن امجل�  البنية الرتكيبيةلسـياق هذه االٓية اليت وردت فهيا هذه  املتتبع لكن )58("غريه
 :تعاىلمجلها املبدوءة هبا امسية، قال . ٔان لك االٓ�ت الواردة قبلها ٔاو بعدها يالحظ�مسية 

من  لمكمن آ�ته ٔان خلق و . ٔانمت برش تنترشون تراب مث ٕاذامن آ�ته ٔان خلقمك من و (
. جعل بينمك مودة ورمحة ٕان يف ذi الٓ�ت لقوم يتفكرونو ٔانفسمك ٔازواجا لتسكنوا ٕالهيا 

. واختالف ٔالسنتمك ؤالوانمك ٕان يف ذi الٓ�ت للعاملني وأالرضومن آ�ته خلق الساموات 
 ومن. يف ذi الٓ�ت لقوم يسمعون وابتغاؤمك من فض£ ٕان والهنارومن آ�ته مناممك لليل 
فيحيي به أالرض بعد موهتا ٕان يف ذi  ماءيزنل من السامء طمعا و و آ�ته يريمك الربق خوفا 

 دعوة من أالرض وأالرض بأمره مث ٕاذا دعامك السامءالٓ�ت لقوم يعقلون، ومن آ�ته أن تقوم 
ومن ( :واالٓية) ٔان خلقمكومن آ�ته ( :ٕان االٓية حيث). 25ـ 20الروم )(ٕاذا ٔانمت خترجون

ومن ( :واالٓية. ماضويةبنية تركيبية جاء املبتدٔا فهيام ). ٔازواجاآ�ته ٔان خلق لمك من ٔانفسمك 
قد جاء املبتدٔا ) ومن آ�ته مناممك لليل والهنار: (، واالٓية)أالرضو آ�ته خلق الساموات 

). وأالرض السامءٔان تقوم  ومن آ�ته(  :واالٓية أالخرية ،"مناممك خلق،"رصحيا  مصدرافهيام 
وهذه االٓ�ت . )60("وأالرض السامء )59(تقوم ٔان" مضارعية بنية تركيبيةقد ورد املبتدٔا فهيا 

مما جيعلنا نسـتأنس المسية الرتكيب  بعضاعىل بعضها  معطوفةيالحظ ٔان مجلها �مسية لكها 
 حرفها املضمر "الربق يريمك" ليةالفع  البنية الرتكيبيةاملؤدية فهيا  الكرميةإالسـنادي لهذه االٓية 

عىل احلرف السابك ظاهرا  املشـمت� للبنية الرتكيبيةٔالن البنية العميقة  ٔا،املبتد وظيفة "ٔان"
  .فبنيهتا مشـتق احلرفٔاو مقدرا يه مصدر، بيQ اليت تفتقر ٕاىل هذا 

تؤمن وما اكن لنفس ٔان ( :مثال لها يف قوú تعاىل عىل قفاليت ن االٓيت ذكرها الصورةو 
من احلرف  املكون "تؤمن ٔان" إالسـناديالرتكيب جند  ).100/ يونس) (ٕاال ٕذن هللا

 ميثل "يه"املضمر  والفاعل ،"تؤمن"الفعل املضارع املنصوب و  ،"ٔان"ق املصدري الساب
�مسية املركبة املنسوخة وظيفة امس  امجل�بسـيطة تؤدي يف هذه  مضارعية بنية تركيبية

والبنية ". لنفس"متقدما علهيا لوروده جارا وجمرورا  جاءن خربها يالحظ أ  اليت "اكن"
 البنية الرتكيبيةوعىل الرمغ من ٔان هذه ". ٕامياهنا" يه املضارعية البنية الرتكيبيةالعميقة لهذه 

 املفرد �مسفٕان مثة فرقا يف اdال_ بيهنا وبني هذا  ،ميكن ٔان تستبدل بذi �مس املفرد
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املضارعية فهيا مقرتنة لفاء  البنية الرتكيبيةسـنجد ٔان الصورة املوالية و  " ٕاميانه"املصدر 
املركبة يف هذه  فامجل� ). 17/ الرعد )(فأما الزبد فيذهب جفاء:( الكرميةففي االٓية . الرابطة

 فاملبتدأ  .جذري مبفهوم اللسانيات احلديثة حتويلٔاي  ،االٓية وقع فهيا تقدمي ال عىل نية التأخري
سـي£ للفت انتباه السامع ٕاىل منطلق مشرتك بيهنام جعل و  وٕامنايقدم للرتكزي عليه،  مل "الزبد"
لنا أن نقابل هذه امجل� املركبة يف الفرنسـية السـتعامل ا©ي و . اجلديدىعليه اخلرب  ينب

وظيفة  حيملما حيتل مدخل امجل� عنرص لساين ال  كثريا" :قوú يف "تنيه مار"حتدث عنه 
عندما تريد الرتكزي عىل هذا العنرص مثل  �سـتعاملتلجأ اللغة ٕاىل مثل هذا الفاعل و 

 تولهياوهذا ما يدمع �عتقاد ٔالمهية اليت ". Lhomme je le connais"ٔاعرفه  الرجل"
 عىلاللغة لصيغة الصدارة من لك املنظومات اللسانية، ٕاذا ٕاهنا تؤدي من الناحية الشلكية 

قد حلل سيبويه امجل� ذات التحويل  و. )61("ه صاحب أالولويةدور ما نطلق علي. أالقل
الهاء، وٕامنا  فلزمت "رضبته زيد"�مس قلت  عىل )62(الفعلبنيت  فٕاذا: "اجلذري قائال

فهو يف ". منطلقهللا  عبد"بقوi مبين عىل الفعل ٔانه يف موضع منطلق ٕاذا قلت  تريد
البسـيطة  املضارعية البنية الرتكيبية فلك ©. )63("موضع هذا ا©ي بين عىل أالول وارتفع به

 "جفاء"مفعول به "+ هو"فاعل + فعل ماض +  رابطةمن فاء  املؤلفة "فيذهب جفاء"
 �مس عىلٕامنا حسن ٔان يبىن الفعل  و "فهـي يف موضع خرب ú ". الزبد" املبتدأ علهيا  مبين

. )65("بيشء تشغ£ٔالنك مل لوال ذi مل حيسن و  )64(حيث اكن معمال يف املضمر وشغلته به
ذi مل  ولوالٕاجباري  أ حيسن ٔالن الضمري العائد عىل املبتد مل "فيذهب الزبدٔاما و "فلو قيل 

  . )66(حيسن عىل حد تعبري سيبويه
وذi بربط اخلرب . قد معل عىل احملافظة عىل سالمة البناء العائدٔاساس ذi ٔان هذا و 
. )67(حقل املطابقة يف "الزبد"الظاهر  �مسقوة  يف "هو"وهذا الضمري الغائب . أ ملبتد

حيث ). 27/النازعات )( ٔام السامء بناها  خلقأأانمت ٔاشد (  :ولنا ٔان ننظر يف قوú تعاىل
يف رفع  ٔالن ،"بناها" املاضوية البسـيطة البنية الرتكيبية هو "السامء" أ جند ٔان خرب املبتد

عىل امجل�  صاحلا )68("بناها السامء"ة املركبة عطف امجل� �مسي جيعل ما "السامء"ٔا املبتد
  . )69("ٔاشد خلقا ٔاأنمت"�مسية البسـيطة 
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 أ ٔادت وظيفة خرب املبتد قد "جفاء فيذهب"املضارعية  البنية الرتكيبيةيسجل ٔان و 
 توكيدويه تدل عىل ". جفاء فذاهب"بنيهتا العميقة و . مقرتنة لفاء جاءتٔاهنا و  ،"الزبد"

  . فاء ٕاىل الزبدٕاسـناد ا©هاب ج
من  آتيا "لكن"املضارعية املؤدية وظيفة خرب البنية الرتكيبية  هذهالتوكيد يف  يكونقد و 

ٕان هللا ال ( :حنو االٓية الكرمية يف ،احمليل املمتثل يف تقدمي املفعول به عىل نية التأخري التحويل
بنية الرتكيبية ال حيث ٕان ). 44/ يونس)( ولكن الناس ٔانفسهم يظلمون شيئايظمل الناس 

تقدم عن  قد "ٔانفسهم"أن املفعول به فهيا  يالحظ "يظلمون ٔانفسهم" البسـيطة املضارعية
. ختصيص الناس ظمل ٔانفسهم ٕالفادةوفاع£ املمتثل يف واو امجلاعة  ،"يظلمون"الفعل املضارع 

، يف ٕايقاعه عىل ٔاي مفعول ٔاردت خليارقدمت الفعل فٕانك تكون  ٕاذا" ؤاساس ذi ٔانك
وقدمت مفعوú، فٕانه يلزم  الفعلوٕاذا ٔاخرت . بأن تقول رضبت زيدا ٔاو بكرا ٔاو خاdا

  .�ختصاص للمفعول عىل ٔانك مل ترضب ٔاحدا سواه
). 59/إالرساء(  ) ٕاال ٔان كذب هبا أالولو الٓ�توما منعنا ٔان نرسل ( :يف قوú تعاىلو

 وصلهتا ،"ٔان"من  املؤلفة "ولوناالٔ  كذب هبا ٔان"املاضوية البسـيطة جند البنية الرتكيبية 
ٔاهنا قد جاءت  يالحظ "أالولون"الفاعل و  ،"هبا" اõرورواجلار و  ،"كذب"املايض الفعل
عىل ٔان الرتكيب  ينّص  سيبويهوقد ٔادت وظيفة الفاعل حيث ٕان ". ٕاال"احلرص ٔاداةبعد 

 منحيث ،"أالولني هبا تكذيب"الرتكيب  مياثل "كذب هبا أالولون ٔان"إالسـنادي من مثل 
  .هو ركن امسي 

  .إالرسال الٓ�ت عىل تكذيب أالولني هبا منعتفيد قرص  البنية الرتكيبية وهذه
املركبة املشـمت� علهيا  الفعليةو البنية العميقة للجم� ". أالولني هبا  تكذيب"العميقة  وبنيهتا

  ".أالولني هبا  تكذيبمنعنا إالرسال الٓ�ت ٕاال  وما"هذه االٓية يه
الفاعل  وظيفةاملاضوية مؤدية  البنية الرتكيبية ملزيد من إاليضاح للتدليل عىل ٔان هذه  و

الرتكيب إالسـنادي الفعيل املركب  ليصبح" ٕاال"و ٔاداة احلرص النافية،"ما"حنذف ã من 
 إالرسالتكذيب أالولني الٓ�ت  منعنا"ٔاو، "هباإالرسال الٓ�ت تكذيب أالولني  منعنا"
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البنية حميل تأخرت فيه  حتويلن امجل� الفعلية املركبة يف هذه االٓية وقع فهيا ذi أ  ،"هبا
  .   املذكور آنفا البالغي للغرضالواقعة فاعال عىل نية التقدمي   الرتكيبية

ٔابعث هللا  قالواجاءمه الهدى ٕاال ٔان  ٕاذ يؤمنوا ٔانوما منع الناس :( االٓية الكرمية تسـتوقفناو 
من  املؤلفة"قالوا ٔا بعث هللا برشا  ٔان"ماضوية  عىل مج� )94/  إالرساء)( برشا رسوال 

 "هللا برشا ٔابعث"القول مقولو  الفاعل،و واو امجلاعة  ،"قال"الفعل املايض ،وصلهتا"ٔان"
 قوهلم"وبنيهتا العميقة . ٔادت وظيفة الفاعل ٔاهناماضوية بسـيطة، يالحظ  بنية تركيبية واردال

رص منع الناس إالميان حني جميهئم الهدى عىل قوهلم ٔابعث ق تفيدويه ". ٔابعث هللا برشا
   .©iهللا برشا اسـتغرا

 .عىل الفاعل املشار ٕاليه) الناس( يالحظ تقد املفعول به و 
الفعلية املركبة ا©ي  البنية الرتكيبيةبه عنرصا ذا رتبة غري حمفوظة سـنجد  املفعولاكن  وملا

لو و ( :تعاىلو شاهدها قوú .ملفعول به فهيا عىل الفاعلحمو_ حتويال حمليا ، بتقدم ا احتوته
املاضوية  البنية الرتكيبيةحيث ٕان  ،)50/أالنفال )( املالئكةترى ٕاذ يتوىف ا©ين كفروا 

" املالئكة" وظيفة املفعول به يسجل جميهئا متقدمة عىل الفاعل املؤدية" نكفروا ا©ي"
لو قدم و ." توفهيمرين حني احتضارمه و بالغي يمتثل يف بيان تشنيع حا_ الاكف لغرض

  ." الاكفرين" و بنيهتا العميقة ". املالئكة يف هذا الغرض مل يفد املعىن
ٔان نعرض  قبلو . الصورة االٓيت ذكرها يسجل فهيا حتويل لرتتيب مس امجل� الرشطيةو 

�نتباه ٕاىل ٔان  نلفت،و_ لتقدمي احملالرشطية  البنية الرتكيبيةتكون فهيا اليت لهذه الصورة 
اليت للرشط ، ٕاال  البنية الرتكيبيةالرشطية يقتيض ٔان تتقدم  للبنية الرتكيبية الرتتيب أالصيل 

 هذهوٕان تقدمي . اليت جلواب الرشط البنية الرتكيبيةالرشط قد يأيت حموال بتقدمي  ٔاسلوبٔان 
 أالسلوببقى هذا حيث ي . اليت جلواب الرشط لن يغري من فكرة التعليق البنية الرتكيبية

  . حمتفظا مبعىن الرشط
 البنية الرتكيبيةالرشط هو  ٔاداةوٕاذا اكن بعض النحويني رفضوا ٔان يكون املتقدم عىل 

وضعوها القاضية بأن ٔاداة  اليتمع القاعدة يتناسب ٔالن ذi ال  ، اليت جلواب الرشط
 سـنعرضص اليت فٕان ا©ي يطمأن ٕاليه هو ٔان النصو  ،الرشط ال تعمل اجلزم ٕاال متقدمة
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 )قال هؤالء ضيفي ٕان كنمت فاعلني:( قوú تعاىل ففي.اخلروج عن ت� القاعدة تبنيلها 
وظيفة  املؤدية" ضيفي ٕان كنمت فاعلني هؤالء" الرشطية  جند البنية الرتكيبية )71/احلجر(

 امسية" ضيفي هؤالء" اليت جلواب الرشط  البنية الرتكيبيةمقول القول يسجل جميء 
  .مقدمة  بسـيطة

جند البنية  )37/أالعراف(  )دون هللا منقال ٔاين ما كنمت تدعون (  :يف قوú تعاىلو
حمو_  املركبة �سـتفهامية" من دون هللا تدعونما كنمت  ٔاين" �مسية املنسوخة  الرتكيبية 

كنمت تدعون من دون  ما"  أ وظيفة اخلرب عىل املبتد املؤدي" ٔاين" بتقدمي امس �سـتفهام 
  .وظيفة مقول القول مؤديةامسية منسوخة  بنية تركيبية الوارد" هللا

عىل مثال ú يف  وتقف .التحويل لرتتيب ميس البنية الرتكيبية اليت تؤدي وظيفة النعتو 
فالبنية ). 10/ النحل (  )ماء لمك منه رشاب السامءهو ا©ي ٔانزل من ( :قوú تعاىل

" املمتثل يف اجلار واõرور اخلرببتقدمي   احملو_" رشابمنه  لمك" �مسية احملضة  الرتكيبية
" ماء" يف حمل نصب نعتا للمنعوت وردت" رشاب" أ املبتدنية التأخري عىل  عىل"  لمك

  ".لمك منه رشابٌ  موجودا" وصف ، امس مفعول، هو وبنيهتا العميقة . به مفعوال الواقع
يف تقدمي اخلرب عىل نية  ممتثالحمليا  حمو_ حتويال البنية الرتكيبيةهذه مثل تكون قد و 

 هلمجنات  وبرمحة منه و رضوان  رهبميبرشمه :( و تسـتوقفنا عندها االٓية الكرمية. التأخري
" فهيا نعمي مقمي  هلم" �مسية احملضة  البنية الرتكيبيةٕاذ ٕان ). .21/ التوبة (  )فهيا نعمي مقمي 

 اdال" فهيا" اجلار و اõرور  و"  هلم"  واõرورمن اخلرب املقدم املمتثل يف اجلار  املؤلفة
" يف حمل جر نعت للمنعوت النكرة  يه"  مقمي" النعت  ،و"نعمي"  أ املبتد وعىل املاكن 

امس مفعول ( وصف  و بنيهتا العميقة " . رمحة"  اõرورعىل �مس  املعطوف"  رضوان
  " . مقميٌ  هلم فهيا نعميٌ  موجودٌ " عامل، هو

:( ففي قوú تعاىل .لتحويل احمليل يعرتي البنية الرتكيبية  املؤدية وظيفة املضاف ٕاليه هذا ا و
-" انشقت السامء" املاضوية  البنية الرتكيبيةجند أن ). 1/�نشقاق)( ٕاذا السامء انشقت

 عىل" السامء" املؤلفة من الفاعل املقدم -الفعلية البنية الرتكيبيةٕاال ٕاىل  التضاف" ٕاذا" ٔالن
¢ء التأنيث واردة يف حمل جر  به املتص�" انشقت" والفعل املايض املؤخر ،ة التأخريني
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 2014ديسمرب                                   37                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

ونشدا¡ للتيسري فال حاجة ". السامء انشقت"  العميقةوبنيهتا . الظرفية" ٕاذا" مضافا ٕاىل 
ٕان البنية  ،والقول"  انشقت" لفعل حمذوف يفرسه الفعل فاعال" السامء"ٔان نعرب  ٕاىل

  " انشقتانشقت السامء  ٕاذا" يه  نية الرتكيبيةالب العميقة لهذه 
بني  التطابقالو�ني الþين تعرب هبام امجل� �مسية املبدوءة بوصف يف حا_  عىلومحال 

ٕاذ يعرب الوصف خربا   -من حيث إالفراد والتذكري والتأنيث ،مرفوعهو الوصف 
 :رب يف حنو قوú تعاىلا مسد اخلو�مس املرفوع بعده فاعال ٔاو ¡ئب فاعل ú ساد،مقدما

كيب حفمال عىل ذi يصنف هذا الرت  -). 46/ مرمي)(  ٔانت عن ٕالهـي � ٕابراهمي ٔاراغب(
للبنيات  اسـتقرائناحني  ٔالننا،ٕاليه نطمنئهو ا©ي و ، إالسـنادي مضن الرتكيب الفعيل

 ،اdراسة املدونة  موضوعيف  الظرفية" ٕاذا"املؤدية وظيفة املضاف ٕاليه الواقعة بعد  الرتكيبية
¡ئب  ٔاؤاي الفاعل ( لكون املسـند ٕاليه فهيا  ،¡ها لكها ينسحب علهيا هذا امحللوجد

ئب ٔاو ¡ ،عدة املقرتحة يه ٔان يتقدم الفاعلالقاو . مجعا  وال ىن، ال مثورادا مفردا) الفاعل 
هو و ، يف ٔافصح الÚم ٔالهنام اسـتعمال، فقط" ٕان" و ،"ٕاذا" الفاعل بعد ٔادايت الرشط 

ãما ا©ي يضري ٔان و . ٔان نمتحل فعال حمذوفا يفرسه ما بعده ٕاىلال داعي و. م هللا هكذا
  . هذه القاعدة اسـتثنائيةتكون 
لتقدم، حبيث يكون البسـيطة تغيري  الفعلية البنية الرتكيبيةيعرتي نظام اللكامت يف  وقد

البنية  يف هذه حمليا بتقدمي املفعول به عىل عنرص حتويال حموال" الفاعل"املسـند ٕاىل 
ٕابراهمي ربه  ابتىلوٕاذ :( االٓية الكرمية ففي. بياين هو التأكيد لغرض،عىل نية التأخري الرتكيبية،
ٕابراهمي ربه  ابتىل" املاضوية البسـيطة  البنية الرتكيبيةجند أن ).124/البقرة)( بلكامت
 ،"ٕابراهمي" خري أ ة التبه املقدم عىل ني واملفعول" ابتىل" من الفعل املايض  املؤلفة" بلكامت
يرون ٔان رتبة مثل هذا املفعول به امللتبس فاع£ بضمريه  النحاةمن ٔان مجهور  انطالقا

الرتبة عندما تكون رضورية يف ترابط امجل�  ٔالن ،)70"(ربه"  الفاعلواجبة التقدمي عىل 
رضورة  ٔاو �لتباس جند النحاة ينصون عىل،احلرية فهيا مؤدية ٕاىل الغموض  تصبححبيث 

 فنظام ،)71(عتبارها وسـي� من وسائل الرتابط حيe اكنت ملزتمة ٔاو مقيدة هبا�لزتام 
ٕاذا مل يمت  خيتلٔالن وجه إالسـناد  ،املوضع هذهالعربية ٔالزم ٔان يتقدم املفعول به يف مثل 
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 "ٕاذا"موضع املضاف ٕاىل  واقعةاملاضوية   البنية الرتكيبيةو جند هذه . مثل هذا التقدمي
وقد ". حني ابتالء الرب ٕابراهمي بلكامت يه للمتضايفنيوالبنية العميقة . املهبمة الظرفية

ٔالن الظرف يعد ٔاحد القرائن وظيفته أنه يأيت  ،ملايض �بتالءٔافادت تأكيد تقيد زمن 
يف الزمان ٔاو املاكن عىل خالف ما لو اكن التعبري ملصدر  احلدثلوقوع  ،خمصصا ٔاو مقيدا

  ).72(املاضوية اجلاري فهيا حتول حميل البنية الرتكيبيةبه هذه  املؤو_
  :التوجيه النحوي و اللساين للتحويل لز�دة يف املدونة  -املبحث الثاين

فالز�دة اليت لغرض التقصري ا©ي . لقد ورد لهذا النوع من  التحويل صور متنوعة 
) ٔاداة القرص ٕاال+ نفي :(  ن تتضافران قوامه الوحد¢ن اللغويتان الزائد¢ن ، اللتان تسريا

) بأه� سوءا ٕاال ٔان يسجن ٔارادما جزاء من ( :عىل منوذج لها يف قوú تعاىل نقف
من احلرف املصدري السابك  املؤلفة"يسجن ٔان"املضارعية امجل� حيث ٕان ). 25/يوسف(
ل املضمر ا©ي ¡ئب الفاعهبا املبين ملا مل يسم فاع£، و املضارع املنصوب الفعلو  ،"ٔان"

البنية العميقة لهذه امجل� و ". جزاء"ٔا جاءت مؤدية وظيفة خرب املبتد قد"هو"العميقة  بنيته
ويالحظ ٔان ". جزاء املريد بأه� سوءا ٕاال السجن  ما"االٓية يه  هذه�مسية املركبة يف 

، وهذه امجل� يه مج� خربية ).73(من قبيل قرص املوصوف عىل الصفة فهياالقرص 
  .ليست اسـتفهامية و 
ونقف علهيا يف قوú . امسية منسوخة  ؤكدة لقرصامل البنية الرتكيبيةهذه قد تكون و 

�مسية  امجل� ٕاذ ٕان ). 16/ هود)( االٓخرة ٕاال النار يفٔاولئك ا©ين ليس هلم :(تعاىل
 �مسيمن املوصول  كونةامل"ليس هلم يف االٓخرة ٕاال النار ا©ين"املنسوخةالبسـيطة 

وظيفة خرب مقدم،  ؤديةامل  "هلم"امجل� وشـبه  ،"ليس"والفعل املايض الناخس  ،"©ينا"
 "النار" "ليس"وامس  ،"ٕاال"، ؤاداة احلرص )ظرف املاكن( االٓخرة يف"واجلار واõرور 

يف االٓخرة ٕاال  هلماملوجود  غري"وبنيته العميقة ". ٔاولئك" أ فة خرب املبتديمؤدية وظ  املؤخر
  ".النار
 عىل ونقف. )74"(ٔاصبح"ويل لز�دة قد يمتثل يف عنرص حتدي الزمن الناخس التحو 

/  الكهف(  )ٔاحيط بمثره فأصبح يقلب كفيه عىل ما ٔانفق فهياو (  :منوذج لها يف قوú تعاىل
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ٔان  تبني"ٔاصبح" الناخسالفعل  خربوظيفة  املؤدية "كفيه يقلب"املضارعة  فامجلل، ). 42
يالحظ ٔان الفعل و ". إالصباح"هو  معنياملايض مصحو بتوقيت فعل التقليب ٕامنا اكن يف 

  و اdال_ املزاو_ ،اdال_ عىل احلدث و احلدوث املتكرر  لنا يقدم "يقلب" املضارع فهيا
عىل  اdال " ٔاصبح"وقد تعاون مع الفعل املايض . حدوث احلدث يفالتفصيل و  الزتجية و  

ترمس يف خميلتنا حركة الكفني وهام يزاوالن  عىل تزويد¡ بصورة حركية الصباحتوقيف 
  .تكرير هذا احلدث عدة مرات معالتقليب 

/ أالعراف(  )يقتلونينقال ابن ٔام ٕان القوم اسـتضعفوين واكدوا (  :يف قوú تعاىلو
 ،"يقتلون"من الفعل املضارع  املؤلفة "يقتلونين"املضارعية يسجل ٔان البنية الرتكيبية  )150

 حمليه يف ) �ء املتلكم( لضمري اواملفعول به املمتثل يف  الوقاية،فاعل، ونون وواو امجلاعة ال
ولكنه مل  كبرياويه تدل عىل ٔان قتلهم ú اقرتب اقرتا ". اكد"نصب مؤدية وظيفة خرب 

اليت ) اكد( ، و ا©ي دل عىل ذi هو القرينة اللغوية )75(املايض الزمنيف  وذi،يقع
 iالتحويلزيدت لتحويل اخلرب ذ.  

وال ياكد :( الكرميةففي االٓية . هذا مسـبوقا بنفي)فعل املقاربة  (وقد يرد عنرص التحويل 
 تدل"الياكد"خربا للفعل املنفي لواقعةا"يسـيغه"املضارعية امجل� جند ). 17/راهميبإ )( يسـيغه

ىل دخل علهيام نفي اكن ذi دليال ع ٕاذا"ياكد"واكد" ٔالن، )76(ٕابطاء بعدعىل ٔانه يسـيغه 
جلحد ومقرونة" ٔاحدمه ذi قول  يؤكد. )77(ٕاثبات حصول الفعل)78( fعن وقوع  تن

و هذا التحويل لز�دة هو حتول حميل ، بقيت فيه امجل� . ٔالن نفي النفي ٕاثبات ،"الفعل
  .�مسية املنسوخة امسية

 )نةوطفقا خيصفان علهيام من ورق اجل :( تعاىلعلهيا يف قوú  نقف االٓتية الصورةو 
من الفعل املضارع  ؤلفةامل"خيصفان" املضارعية البنية الرتكيبيةحيث ٕان ). 12/أالعراف(

به ٔالف االثنني املؤدي وظيفة الفاعل يه يف حمل نصب مؤدية  املتصل"خيصفان"املرفوع 
عىل الرشوع يف حدث اخلصف  امجل� وقد دلت هذه ". طفق" الرشوعوظيفة خرب فعل 

  .)79(ن احلايلفيه يف الزم و�بتداء
ؤالقى :( وشاهدها االٓية الكرمية". ٔاخذ"هذه الصورة ميكن ٔان تكون خربا للفعل  ومثل
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املضارعية  فالبنية الرتكيبية). 150/ أالعراف)( أاللواح ؤاخذ برٔاس ٔاخيه جيره ٕاليه
يعد فعال مساعدا دل قرتانه  ا©ي "ٔاخذ"خرب فعل الرشوع  وظيفهتا"جيره"

  . )80(الرشوع يف حدوث اجلر عىل"جير"يف فعل هذه الوحدة إالسـنادية  املمتثل"يفعل"ببناء
يالحظ ٔان امجل�  )83/يوسف(  )عىس هللا ٔان يأتيين هبم مجيعا(  :يف قوú تعاىلو

 ،"يأيت" املضارع املنصوب والفعل "ٔان"من احلرف السابك  املؤلفة "يأتيين ٔان"املضارعية 
يف �ء املتلكم يه  املمتثلنون الوقاية، واملفعول به ، و هومنه  خيلووفاع£ املضمر ا©ي ال 

سـيد¡ يعقوب عليه السالم من  رجاءويه تفيد ". عىس"يف حمل نصب مؤدية وظيفة خرب 
 اخلربdنو  تسـتعمل "عىس"ٔالن  ،)81(هللا ٔان يأتيه بأبنائه مجيعا يف املسـتقبل القريب

  ).236(ومقاربته 
ٔالن  املسـتقبل،جييء ٕاال مع الفعل  ال"عىس"يلفت �نتباه هو ٔان خرب  وما
عىل املضارع ٔاخلصته  دخلت ٕاذا"ٔان"ملقاربة �سـتقبال؛ ذi ٔان  وضعت"عىس"

  .)82(لالسـتقبال
  )فمل تقتلومه و لكن هللا قتلهم (  :تعاىل قوúالتحويل اجلذري لز�دة  نقف عليه يف و 

بز�دة الناخس   امسية حمو_يه مج�" قتلهملكن هللا (فالبنية الرتكيبية . )17/ أالنفال(
 ، ٔالن بنيهتا التوليدية قبل الز�دة يه بنية فعليةل فهيا حتويل جذريالتحوي، و )لكن(الفعيل

) امس فاعل عامل( وصف بنيهتا العميقة  ،)قاتلهم ( ربها جاء مج� ماضوية خو ). قتلهم هللا(
  . يه تفيد قرص قتلهم عىل هللاو".  ملهُ قاتِ "هو 

/  الكهف(  )وال تقولن ليشء ٕاين فاعل ذi غدا ٕاال ٔان يشاء هللا ( :لكرميةيف االٓية او
فاعل ذi "  فهيا"ٕان"ورد خرب  قد"ٕاين فاعل ذi غدا جند امجل� �مسية املؤكدة  )23

و فاع£ مضري  ،منو¡ً "فاعل"بناء  عىل" فاعل"فهيا  املسـندجاء ، مضارعية بنية تركيبية"غدا 
فالوصف ". فاعل "الفاعل امس"للمسـند  به مفعول" ذiو  ،)83("ٔا¡"العميقة  بنيتهمسـترت 

  .ٔالن هذا اخلرب يف معىن الفعل ، مرفوعا بأنه فاعل ال بد منه مضريا حيمل"فاعل"
 قد"ذi  سأفعل"العميقة  بنيهتا اليت"ذi  فاعل"املضارعية  البنية الرتكيبيةيالحظ ٔان و 

ا©ي و  "ذi غدا فعل"يد عىل حدوث احلدث التأك  لتفيدوجاءت ". ٕان"ٔادت وظيفة خرب 
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البنية هذه و  ".غدا"الزمن املسـتقبل ٕامنا يه القرينة اللفظية  عىل"فاعل"عزز دال_ املسـند 
الفعلية، بيQ  ٕاىل�مسية  البنية الرتكيبية من فيهوقع فهيا حتويل جذري انتقلت  الرتكيبية

تبقى حمافظة عىل امسيهتا البنية الرتكيبية  ٔاي ٔان ،التحويل احمليل مضنعدها البرصيون داخ� 
ويسجل ٔان تنوين ". ٔاجعل" يه "جاعل"عىل الرمغ من ٔان البنية العميقة لهذا املسـند 

  . الزمن املسـتقبل ٕاىلجعل دال_ الفعل تتجه  البنية الرتكيبيةهذه  يفاملسـند 
لها يف  مثالعىل  نقفو ". لعل"احلريف  خربا للناخس  البنية الرتكيبية قد تأيتهذه  ومثل

 ¢رك"  فالبنية الرتكيبية).  12/ هود )(لع� ¢رك بعض ما يوg ٕاليك (  :قوú تعاىل
gوفاع£ ا©ي ال  ،"ترتك"معل فع£  العامل "¢رك"من الوصف  املؤلفة "بعض ما يو

وبنيهتا العميقة ". لعل"وظيفة خرب  مؤدية"ما يوg بعض"واملفعول به ،"ٔانت" عنهينفك 
  . و ترقبه ٕاليه املوgترك بعض  تر�و يه تفيد ". بعض املوg ٕاليك كترت "
املركبة  �مسيةجند ). 67/الكهف )(قال ٕانك لن تسـتطيع معي صربا:( الكرميةاالٓية  يفو

) لن(، والوحدة اللغوية اليت لتوكيد اخلرب) ٕان(عنرصين  قد اعرتاها حتويل بز�دة املنسوخة
تسـتطيع معي  لن" فامجل� املضارعية املنفية . " تطيع معي صربالن تسـ  ٕانك" اليت لنفي اخلرب

 نفي "لن"ٔالن  ،ا�اطب الصرب يف املسـتقبل اسـتطاعةعىل تأكيد نفي  جاءت لتدل " صربا 
ú84(" سـيفعل"لقو( .  
 نقف عىلو ) . مل+ ليت: ( قد يكون عنرصا التحويل ممتثال يف الوحدتني اللغويتنيو 
iفامجل� ). 42/ الكهف ( )مل ٔارشك بريب ٔاحدا ليتينيقول � و ( :يف االٓية الكرمية ذ

مرشك  غري"العميقة  وبنيهتا، "ليت"خرب وظيفهتا "ٔارشك بريب ٔاحدا  مل"املنفية  املضارعية
عدم ٕاتيانه  املتلكم  يه تفيد متينو .المتين مسـتحيل وقوعه  يه تفيد ٔان هذا و ".بريب ٔاحدا

طريقة و التحويل لز�دة قد يكون للقرص ا©ي يعد  )85(وهو ٔامر مسـتحيل حتققه. كتابه
بنية خربها الواقع و  "ٕان" امسقد يكون مضري الفصل ا©ي يفصل بني و . التوكيدمن طرائق 

ٕان هللا هو يقبل التوبة عن (  :حنو قوú تعاىل يف" هو"للمفرد الغائب  مضارعيةتركيبية 
". ٕان"خربا لـ واقعة"التوبة  يقبل"املضارعية  ةالبنية الرتكيبيذi ٔان ). 104/التوبة(  )عباده 

 البنية الرتكيبية و إالتيان هبذه ". التوبة قابل" وليس"قبوú التوبة  مؤكد"وبنيهتا العميقة 
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التوبة عن  يقبلوحده ا©ي  هو" هللا"بأن املسـند ٕاليه  فادأ   "هو"فصل ال بضمريمسـبوقة 
 الصفةفهـي من قبيل قرص ،عداه ٕاىل سواه ٔاي ٔان قبول التوبة مقصور عليه ال يت. عباده

ختصيص املسـند ٕاليه  يعين ا©ئاي قرص املسـند عىل املسـند ٕاليه  ،)86(عىل املوصوف
ملسـند.  

يسجل فهيا اقرتان الفعل املضارع بالم التوكيد ليضاف ٕاىل االٓيت ذكرها  الصورةو 
و نقف عىل  ،دو اخلرب ٕاناكر�علهيام امجل� �مسية املنسوخة املركبة، فيغ املشـمت�املؤكدين 
  املضارعيةالبنية الرتكيبية ). 23/احلجر( )وٕا¡ حنن لنحي و منيت:(قوú تعاىل ©i يف منوذج

 )88("حنن"ملضمر الفاعال، و "حنيي"املضارع  ،والفعل)87(من الم التوكيد املؤلفة "لنحي"
يف  للز�دةحظ ٔاهنا جاءت يال البنية الرتكيبيةهذه و ". ٕان" خرب احلرف الناخس  وظيفة مؤدية
، و اقرتان "حنن"و قد قوى تأكيد ٕاسـناد إالحياء و إالماتة ٕاىل هللا مضري الفصل . التوكيد
عن ختليص ،امس  البنية الرتكيبية هذهو بذi ٔانت . بالم التوكيد البنية الرتكيبية هذه 

  .و اقتصارها عليه دون غريه ،إالماتةإالحياء و  بصفة"ٕان"
 يفمنعن النظر  نيحف". قد"املؤكدة لقرص مؤكدة بـ  البنية الرتكيبية هذهمثل تكون  قدو 

جند ). 36/ هود (  )ٕاال من قد آمن قومكؤاوh ٕاىل نوح ٔانه لن يؤمن من (  :قوú تعاىل
وحرف  ،"من"من امس الوصول  املؤلفة "آمن منقد"املاضوية املؤكدة البنية الرتكيبية 

. وظيفة الفاعل مؤدية "هو"فاع£ ا©ي ال خيلو منه و  "آمن" يضاملا والفعل ،"قد"التحقيق
 الرسوليه تفيد قرص إالميان ú ٔاي و". ٕاميانه املؤكد" ٔاو "احلقيقي املؤمن"وبنيهتا العميقة 

  .عىل املؤمن املتحقق فيه إالميان
 )"ٕاال"+ " ما"( الوحد¢ن اللغويتان قوامه  قد يكون القرص االٓيت من الز�دة و 

ٔان يؤمنوا ٕاذ جاءمه الهدى و يسـتغفروا رهبم ٕاال ٔان  الناسوما منع (  :ه قوú تعاىلشاهدو 
تأتهيم سـنة  ٔان"املضارعية  البنية الرتكيبيةحيث ٕان ). 55/ الكهف) ( تأتهيم سـنة أالولني 

أالمر جيلو حني و ". سـنة أالولني  ٕاتياهنم"بنيهتا العميقة و . وظيفة الفاعل مؤدية"أالولني
الناس  منع"تركيب امجل� يف هذه االٓية  يصبح حيث،"ٕاال"و "ما"احلرص  حنذف ٔادايت

  ".رهبم ٕاتياهنم سـنة أالولني واسـتغفارمهٕامياهنم حني جميهئم الهدى 
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 نقف عىل . مؤدية وظيفة املفعول به ؤكدة لقرصامل البنية الرتكيبيةهذه  مثلتكون  قدو 
 لوو (عينة لها يف االٓية الكرمية منا  من السامء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إ فتحنا علهيم 

" سكرت ٔابصار¡  ٕامنا"  املاضويةالبنية الرتكيبية ف)  15، 14/احلجر ) ( سكرت ٔابصار¡
  . وظيفة مقول القول  مؤدية"  ٕامنا" داة لقرص املتوسل ٕاليه الٔ  املؤكدة
اليت  ٕانْ (ن اللغويتان الوحد¢ بنيهتا الرتكيبية قوامهالقرص يف  الصورة االٓيت ذكرها سـنجدو 
فالبنية  .)52/ إالرساء (  )وتظنون ٕان لبثمت ٕاال قليال(  :حنو قوú تعاىل يف )ٕاال+  للنفي

الفعل املايض و " ٕان"  من حرف النفي املؤلفة" لبثمت ٕاال قليال ٕان"  املاضوية املؤكدة الرتكيبية
وظيفة الفاعل، و ٔاداة  املؤدي" مت" ومضري الرفع املتصل  ،"لبث" املبين عىل السكون 

" القليب  املضارعيف حمل نصب مفعوال الفعل  يه" قليال" و ظرف الزمان ،" ٕاال" احلرص 
  .ويه تفيد ٕاثبات تأكيد ظن ق� لبث ا�اطبني ".  تظنون

+  ا©ي للنفي)  من(عنرصي الز�دة  من البنية الرتكيبيةالقرص يف مثل هذه  قد يأيتو 
 )قال ومن يقنط من رمحة ربه ٕاال الضالون ( :ا قوú تعاىلوشاهده ،)حرف احلرص ٕاال

" الضالونيقنط من رمحة ربه ٕاال  من" املضارعية  البنية الرتكيبيةحيث ٕان ). 56/احلجر(
اجلار واõرور و " يقنط" الفعل املضارع و  ،"ال" مبعىن  اليت" من" من حرف النفي  املؤلفة

، ٕاليهوظيفة املضاف  املؤدية" ه"ه الضمري ب املتصل" رب"ٕاليه  واملضاف" رمحة من" 
  . مقول القول وظيفة مؤدية" الضالون" الفاعل و  ،"ٕاال" ؤاداة احلرص 

 ٕاالويأىب هللا ( :كام هو الشأن يف قوú تعاىل ،من طريق آخرالتأكيد لقرص  يكونقد و 
ليت للقرص الوحدة ا+ ا©ي ينوب عن النفي ) يأىب(من الفعل  )32/التوبة ( )ٔان يمت نوره

 بسـيطة مكونة من  مضارعية" يمت نوره ٔان يأىب هللا ٕاالو (امجل� املضارعية  ذi ٔان . )ٕاال
، واملفعول به، )ٕاال( ، و ٔاداة القرص )هللا(و الفاعل ، لفظ اجلال_ ) يأىب ( الفعل املضارع 

" املضمرالفاعل + " يمت" الفعل املضارع + ٔان :  اليت قوا"ا) ٔان يمت نوره(الوارد بنية تركيبية 
" ٔالن هذه امجل� املركبة  ، )ه(املتصل الضمري" ٕاليه  ،واملضاف"نور" املفعول به " + هو
راكن ٔالحد أ  الفتقارها، حيث الشلك ليست اسـتثنائية من، "هللا ٕاال ٔان يمت نوره ويأىب

ما ما بعدها من حمك  اسـتثناء، لكهنا من حيث املعىن تفيد �سـتثناء وهو املسـتثىن منه
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اليت يقوم علهيا  ٔاداتهتوكيد  والقرص. " ٔان هذا �سـتثناء املفرغ ٕان هو ٕاال قرص ٕاال، "قبلها
بعدها ، ٔاي مل يشـتغل  ملا" ٕاال" تفرغ سابق ٕاذا" ذi ٔانه ؤاساس )89(".ٕاال"و ،يه النفي

 قبل" ٕاال" ٕعراب ما يقتضيه ما قبل  معرب ٕاال" مبا يطلبه، فٕان �مس الواقع بعد
  . يطلب مفعوال به ا©ي" يأىب"  املتعديالفعل  هو" ٕاال"  وسابق، )90(دخولها
ونقف عىل . لغرض التقرير املضارعية الز�دة يف هذه البنية الرتكيبيةيالحظ جميء قد و 

مل  ٔاو"  البنية الرتكيبيةذi ٔان ). 70/احلجر ( )نهنكقال أو مل ( :مثال لها يف االٓية الكرمية
قد و ). ونهناك(بنيهتا التوليدية يه ). مل(، وحرف النفي ة �سـتفهامحمو_ بز�دة مهز " نهنك

هذه البنية الرتكيبية املضارعية مؤدية وظيفة مقول و  .التقرير جاءت هذه الز�دة لغرض
  .القول
العامل (لقول مضمر قولها احملكية البنية الرتكيبيةسـنجد ٔان مثل هذه الصورة املوالية و 
من قوم فرعون ٕان هذا لساحر علمي  املالٔ قال ( :i يف قوú تعاىلونقف عىل عينة ©. )فهيا

 البنية الرتكيبيةذi ٔان ). 10،11/أالعراف( )يريد ٔان خيرجمك من ٔارضمك مفاذا تأمرون
حتويال  احملول" ماذا"من املفعول به  املؤلفة" تأمرون مفاذا"املضارعية �سـتفهامية البسـيطة 

وفاع£ املمتثل يف واو امجلاعة يه  ،"تأمرون"املضارع  والفعلري، عىل نية التأخ لتقدميحمليا 
. "هلم فرعون مفاذا تأمرون فقال" العميقة  بنيتهيف حمل نصب حمكية بقول آخر حمذوف، 

يريد ٔان خيرجمك من ( :فقوú. ذi هو املعىن ا©ي دل سـياق الÚم عليه اقتىض وا©ي
. ذا تأمرون من ãم فرعون جار عىل ã"م ٕا�همفا: من ãم املٕال، وقوú صادر) ٔارضمك
  .فالوقف التام يف هذه االٓية ينبغي ٔان يكون عىل ٔارضمك هذاوعىل 
وجدها تغرب يف عني ( :تعاىل قوú ú نسوقالتحويل لز�دة قد يكون جذر�، و و 
ضارع من الفعل امل املؤلفة" تغرب"املضارعية  البنية الرتكيبيةٕان  ٕاذ .)86/ الكهف( )محئة

به Üنيا  نصب مفعوال حملجاءت يف  قد" يه"وفاع£ املضمر ا©ي ال ينفك عنه ،"تغرب"
   ."غاربة" بنيهتا العميقة و ".  وجد"للفعل املايض الناخس 
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قبل ز�دة  ٕان البنية التوليدية لهذه امجل�، حيث والتحويل يف هذه االٓية حتويل جذري
بعد التحويل و ). الشمس غاربة(، ٔاو )بةيه غار (مج� امسية " وجد"عنرص التحويل 

  .اخلرب مفعوال به Üنيا�دة صار املبتدٔا مفعوال به ٔاول، و لز
 :قوú تعاىل يفنقف عىل مثال لها و  .مثل هذه البنية الرتكيبية منفية ميكن ٔان تكونو 

 مل"املضارعية البنية الرتكيبية ٕاذ ٕان ). 20/أالحزاب( )حيسـبون أالحزاب مل يذهبوا(
وبنيهتا العميقة ". حيسـبون"املضارع الناخس  للفعليف حمل نصب مفعول به Üن  يه" بوايذه 

للرتكيب  التوليديةالبنية  يف" املسـند"متثل  البنية الرتكيبيةيسجل ٔان هذه و ". ذاهبني غري"
  . إالسـنادي املنطوية عليه هذه االٓية الكرمية

  " حيسـبون" بعنرص التحويلسوخة للجم� املن  التوليديةالبنية  ٕان حيث( ؛ٔاصلها خربو 
  .)ذاهبني غري أالحزاب( يه

تركنا بعضهم يومئذ ميوج يف و ( :االٓية الكرمية تسـتوقفنا عندهاهذا التحويل اجلذري  و 
تركنا بعضهم يومئذ ميوج ( فهذه االٓية تضمنت مج� فعلية ماضوية). 99/ الكهف(  )بعض

: ، وبدخول عنرص الز�دة)م ماجئ يف بعضبعضه( يه ،بنيهتا التوليدية مج� امسية )يف بعض
، والبنية هو املفعول به أالول) بعضهم(صارت امجل� فعلية وغدا املبتدأ ) ترك(فعل التحويل 

وفاع£ املضمر  ،"ميوج"املرفوع  املضارعمن  املؤلفة" ميوج"املضارعة البسـيطة املثبتة  الرتكيبية
به Üنيا لفعل التحويل املايض  يف حمل نصب مفعوال وردت" هو"ا©ي ال خيلو منه 

 الثاين بهيه مسـند، ٔالن املفعول  البنية الرتكيبيةهذه و ". ماجئا"العميقة  بنيهتاو ". ترك"
 يه" ترك"يل العميقة ملعمويل الناخس الفع البنيةٕاذ ٕان  ؛ٔالفعال التحويل هو خرب يف أالصل

عول به أالول ب سيبوبه عىل املفهذا اخلرب مبين حسو . )بعضماجئ يف  بعضهم(
  .)91("بعضهم"

: ٕاسـنادان" بعضهم يومئذ ميوج يف بعض تركنا"يف هذه امجل� الفعلية املركبة وملا اكن 
ٕاسـناد املوج ٕاىل بعضهم يف و  ،"تركنا"يف الرتكيب إالسـنادي ) ¡(ٕاسـناد الرتك ٕاىل املتلكمني 

املؤدية  نية الرتكيبيةالب فٕانه ال ميكن �سـتغناء عن هذه  ،"ميوج بعضهم" إالسـنادي الرتكيب
  . الثاينوظيفة املفعول به 
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 التحويلمفعوال به Üنيا لفعل أالمر من فعل  البنية الرتكيبيةقد تكون مثل هذه و 
ذi ). 37/ ٕابراهمي (  )هتوي ٕالهيم الناسفاجعل ٔافئدة من ( :حنو قوú تعاىل يف" جعل"

ه Üن لفعل أالمر ا©ي للتحويل مفعول ب وظيفهتا" هتوي"املضارعية  البنية الرتكيبيةٔان 
 ).ٔافئدة الناس هاوية(  التوليدية لهذه امجل� يه ةبنيال و ". اجعل"

ونقف . للرشط حمو_ بثالثة ز�داتاليت  البنية الرتكيبيةتكون االٓيت ذكرها  الصورةو 
ن وٕاذ قالوا اللهم ٕان اكن هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا جحارة م( :تعاىل قوúعلهيا يف 

اكن هذا هو احلق من عندك  ٕان اللهم"الرشطية  فالبنية الرتكيبية). 32/ أالنفال( )السامء
البنية الرتكيبية �مسية اليت وظيفة مقول القول يالحظ ٔان  املؤدية" جحارةفأمطر علينا 

عنرص لغرض الرشط، و ) ٕان(مزيدا فهيا الوحدة اللغوية ) ٕان اكن هذا هو احلق (للرشط 
املفيد ) هو( يف املايض، و مضري الفصل ) احلق( ا©ي حيرص زمن اخلرب) اكن(حتيد الزمن 

و يه تبني ٔان اخلرب ٕان اكن . لغرض القرص ) احلق( املقرتنة خلرب) ـال( التوكيد، و السابقة
. "علينا جحارة فأمطر" واب الرشط كام وصف ،فيطلبون من هللا طلهبم  املمتثل يف ج

  ) .هذا حق( قة  لهذه البنية الرتكيبية اليت للرشط يه والبنية التوليدية العمي
ونقف عىل ". ٕامنا" أالداةز�دة �مسية البسـيطة مؤكدة لقرص ب البنية الرتكيبيةتكون  قدو 

ٔانت  ٕامنا" �مسية  فامجل� ). 101/النحل)( قالوا ٕامنا ٔانت مفرت:( يف قوú تعاىل لهامنوذج 
وظيفة مقول  مؤدية،"مفرت" واخلرب  ،"أنت" أ واملبتد ،"ٕامنا" من ٔاداة احلرص  املؤلفة" مفرت
  . مؤكد املقولويه تفيد ٔان هذا . القول

 يسجل ٔان البنية الرتكيبية) 62/هود( )مرجوا فيناقالوا � صاحل قد كنت :( يف قوú تعاىل و
 املفيد" قد" بز�دة حرف التحقيق  احملو_" كنت فينا مرجوا قد" �مسية املنسوخة 

البنية و . القول مقولوظيفة  مؤدية )مرجوا(زمن اخلرب احملدد" اكن" الفعل الناخس لتوكيد، و ا
غرضها ٔان زمن اخلرب هذه البنية الرتكيبية احملو_ لز�دة و ". مرجو ٔانت"التوليدية لها يه 

  . اكن مرجوا يف املايض )صاحل عليه السالم(مؤكد يف املايض، ٔاي ٔان ا�اطب 
وشاهدها قوú . بز�دة مؤكدين حمو_õيهئا  ،أكرث تأكيدا البنية الرتكيبيةتكون هذه  قدو 
�مسية املركبة  البنية الرتكيبية ٔانذi ). 110/ يوسف( )وظنوا ٔاهنم قد كذبوا(: تعاىل
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حمو_ بز�دة حرف التوكيد  جاءت" ظنوا"للفعل  املفعولنيوظيفة  املؤدية" قد كذبوا ٔاهنم"
التحويل يف هذه امجل� الفعلية حتويل و  .داللهتا التوكيد اليت" قد"ية اللغو  والوحدة ،"ٔان"

مه (مج� امسية، يه ) ظن(قبل دخول العنرص جذري، ذi ٔان البنية التوليدية لها
  ).اكذبون

 :نقف عىل عينة لها يف االٓية الكرميةو . الز�دة يف هذه امجل� الواقعة حاال وقد تكون
). 121/التوبة( )جزهيم هللا ٔاحسن ما اكنوا يعملونهلم لي كتبوال يقطعون واد� ٕاال (

 : مكونة من بنيتني تركيبيتني هام" هلم كتبال يقطعون واد� ٕاال " البنية الرتكيبيةحيث ٕان 
ٕاال كتب (، والبنية الرتكيبية الثانية )يقطعون واد�( نيهتا التوليدية اليت ب ) ال يقطعون واد� (

يف واو امجلاعة  املمثل) الفاعل(تبني هيئة صاحهبا  ، اليتيفة احلالؤدية وظ املاضوية امل )هلم
  ".هلم مكتو"وبنيهتا العميقة ". يقطعون"من الفعل 

ولتوضيح هذا املعىن نورد قوú  .، ال الفض�الرتكيبية الزائدة مبزن_ العمدةقد تأيت البنية و 
يث ٕان امجل� الفعلية البسـيطة ح ). 43/النساء(  )تقربوا الصالة ؤانمت ساكرى وال( :تعاىل

والفاعل  ،"تقربوا" اõزوم املضارع، والفعل الناهية" ال"من  املؤلفة" تقربوا الصالة وال"
ٔانه ال يسوغ السكوت علهيا يف هذا  يسجل". الصالة"امجلاعة، واملفعول به  واواملمتثل يف 

هو مقيد بوجودمه يف وٕامنا  مطلقا،السـياق، ٔالن هنـي املصلني عن اقرتاب الصالة ليس 
ال يتحقق منه معىن االٓية ٕاال  ا©كرحا_ سكر، ومن مث مفعىن الرتكيب إالسـنادي السالف 

وظيفة احلال، املالحظ ٔاهنا جاءت  املؤدية" ساكرى ٔانمت"ة احملضة �مسي لبنية الرتكيبية
 متثل،دة ٕاجباريةمع البنية الرتكيبية وبذi تصبح هذه . صاحهبامقرتنة لواو لتصدرها بضمري 

فعلية  مج�غدا  ا©ي" تقربوا الصالة ؤانمت ساكرى وال" من الرتكيب إالسـنادي  جزءا
  .مركبة

 وال"الرتكيب إالسـنادي الفعيل  لعدد¡�نتباه ٕاىل ٔانه لو مل يمت حتكمي السـياق  ونلفت
حية، السكوت علهيا الستيفاهئا ٔاراكن إالسـناد من ¡ حيسن¢مة  مج�" تقربوا الصالة

  .Üنيةوالسـتقاللها معىن من ¡حية 
  :املؤدية وظيفة النعت مثل هذه الز�دة قد متس البنية الرتكيبية املوسعة و 
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ٕاذ  ،العمدةمبثابة ز�دة مثل هذه البنية الرتكيبية فهيا تكون  حنن بصدد حتليلها الصورة اليتو 
ٕانمك ( :الكرميةالواردة يف االٓية  عيةلبنية الرتكيبية املضار منثل لها و . ال ميكن �سـتغناء عهنا

ٕان  حيث". جاهلون"العميقة  بنيهتا اليت" جتهلون"ويه ). 138/ أالعراف) (قوم جتهلون
  .جدوىذي  غري" قوم"حذفها جيعل اخلرب 

 )22/احلجر( )خبازنني ú سقينامكوه وما ٔانمتفأنزلنا من السامء ماء فأ ( :االٓية الكرمية يفو
حرف النفي  من املؤلفة" ٔانمت ú خبازنني ما"�مسية املنفية  كيبية البنية الرت ٔان يالحظ 

لغة أهل احلجاز، واجلار واõرور  عىل" ما" امسعىل لغة بين متمي، ٔاو  أ املبتد" ٔانمت"و ،"ما"
"ú"، رور" خبازنني" واخلربõمتمي،املرفوع حمال عىل لغة ) الباء(لفظا حبرف اجلر الزائد ا 

ويسجل . احلالجاءت مؤدية وظيفة البنية الرتكيبية هذه . لغة احلجازيني املنصوب حمال عىل
به أالول  املفعولالواو احلالية والضمري العائد عىل صاحب احلال : اج0ع الرابطني فهيا

 ما(( قد جاءت هذه البنية الرتكيبية حمو_ بز�دة عنرصينو ". مك"املمتثل يف الضمري املتصل 
  ).ا©ي يفيد تأكيد نفي اخلرب) الباء( لزائدحرف اجلر او ) النافية
        ::::خامتةخامتةخامتةخامتة

تؤدي لك  -نت فعلية ٔام امسيةسواء ٔااك -بيان ٔان البنية الرتكيبية ٕاىل  البحث  خلص -1
  . الوظائف النحوية إالحدى عرشة

سواء ٔااكنت و  .العكسليس و  ،بسـيطةالبحث ٕاىل أن لك مج� توليدية يه  انهتـى -2
كام هو  -ن يشرتط يف عنارصها ٔان تأيت مفردة غري مركبة لنئ اك، فٕانه فعليةٔام ، امسية

 النحويفٕانه ينبغي ٔان تأيت هذه العنارص وفقا للعرفني  -البسـيطة امجل�الشأن لنسـبة ٕاىل 
، معرفا )ال بنية تركيبية(، مفردا فهيا مبدوءا به أ فاالمسية مهنام يكون املبتد. و �ج0عي

فوق لك ذi يكون الرتكيب ، و احمذوف ال ،مذكورا، رةال نك، ٔانواع املعارف السـتة بأحد
. "املعُمل حبرٌ "من حنو امجل� �مسية  ،ليس من قبيل املسـتقمي الكذب فهياإالسـنادي 

لنسـبة ٕاىل  iٔاو ¡ئب الفاعل ،الفاعل: عنارصهاالفعلية اليت ينبغي ٔان تأيت امجل� وكذ، 
فوق و . ال لز�دةحتويل لتقدمي، و سجل فهيا، وال ي )ال بىن تركيبية(ٔاو املفعول به مفردة 

 من حنو ،ما سامه سيبويه ملسـتقمي الكذب فهيا من قبيل الرتكيبلك ذi ال يسجل ورود 
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 ،العادي، ٕامنا ٔانشئت للتواصل التوليدية الرتاكيبهذه  ٔالن ،"تبسَم اdهرُ "  امجل� الفعلية
 يتوارىف الرتاكيب التحويلية اليت ، خبالفيه اdوال عىل ٔاقدار املدلوالت ا©ي تكون

  .و ٔاغراض بالغية ،خلفها لطائف
أالصيل،  إالخبارخترج عن غرض  لرتتيب ٔاو الز�دة احملو_ البنية الرتكيبيةٔاو  امجل� -3
بد  ال، بغية اسـتكناه معناها ،©i فٕانه عند حتليل صورهام. ايقتسـتعمل يف التواصل الر و 

 إالسـناديةٔالن ذi يساعد عىل الفهم السلمي لهذه الرتاكيب  ،يقةمن اللجوء ٕاىل بنيهتا العم 
  . احملو_

� العربية يََمس خمتلف عنارصها، سواء ٔااكنت هذه امجل� يف امجل التحويل لرتتيب  -4
لنئ اكنت رتبته تعد حمفوظة، فٕان البحث رٔاى ٔاهنا يف  –حىت الفاعل و . فعلية، ٔام امسية

، اليت قد يتقدم فهيا جواب الرشط ، وخباصة يف امجل� الرشطيةسـياقات قرآنية غري حمفوظة
  . dواع بالغية

، وتنتقل فيه ني يسجل فيه تقدم الفاعل املنطقي، حالتحويل لرتتيب قد يكون جذر�-5
  .، ٔام منسوخةلفعلية التوليدية ٕاىل مج� امسية، سواء ٔااكنت هذه امجل� حمضةامجل� ا
، ٔاو ٔاحد نواة تقدمي اخلرب، ٔاو املفعول بهيف امجل� ال قد يكون حمليا حني يسجل و 

  .سوى ذiو  ، التوسعة أالخرى، من حنو احلال، ٔاو املفعول املطلق، ٔاو النعتعنارص
حقيق ٔاغراض التوكيد مبختلف صنوفه، ومهنا التحويل لز�دة يف امجل� العربية يأيت لت  -6

، ٔاو تأكيد اخلرب ٔاو حنو النفي أو تأكيدهراض ٔاخرى من و قد يأيت ابتغاء ٔاغ. القرص والقسم
وهذا يف ....ٔاو ا©م يأيت ٕالفادة المتين، ٔاو الرجاء، ٔاو التعجب،  ٔاو املدح و  .نهحتديد زما

  . امجل� �مسية و الفعلية
، د بني البحث ٔان هذا التحويل ا©ي لز�دة قد يكون حمليا، وقد يكون جذر�لق -8

ٔاخواهتا، اليت تتحول معها امجل� �مسية و ) ظن( يف ٔافعل ن عنرص الز�دة ممتثالحني يكو
  .اخلرب مفعوال به Üنياح فهيا املبتدٔا مفعوال به ٔاول، و ٕاىل فعليه  فيصب

التحويل الرتتيب بنوعهيام احمليل و  ،التحويل لز�دة: انهتـى البحث ٕاىل ٔان التحويلني -9
ٔانه بغية اسـتكناه ف الوظائف النحوية، و اليت تؤدي خمتل البنية الرتكيبية واجلذري يََمسان
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بتجريدها من (، ال بد من الرجوع ٕاىل بنياهتا التوليدية ة العميقة لهذه الرتاكيب احملو_البني
  ).ت� الز�دات  ٔاو العودة ٕاىل ترتيهبا أالصيل
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إالعالم، امجلهورية العراقية، دار الرشـيد للنرش، و املرجان، منشورات وزارة الثقافة 
1982 ،1 /274 ،276.  

  .48للغة العربية، ص النحوي التطور: رتاسرتشينظر برج ) 2(
  ..9ص بني النحو والبالغة والتواتر، العربيةامجل� : ينظر هامش ٕاسامعيل أاليويب) 3(
املهنجي، دار الهنضة العربية، بريوت،  إالعراب: ينظر محمد صادق حسـين عبد هللا) 4(
  .1974،1/72، 2ط
  .41، صيف النحو العريب نقد وتوجيه: ويما�ز  "دي. د ينظر) 5(
  .75/  1رشح املفصل، : يعيشينظر ابن ) 6(
  .82/  1، املرجع نفسه: يعيشينظر ابن ) 7(
يف حتليل الرتاكيب أالساسـية، حنو نظرية لسانية عربية حديثة : مازن الوعر. د ينظر)8(

  .29ص 
   .226ص  املرجع نفسه،: بومعزة راحب  ينظر) 9(
 .8التواتر، صامجل� العربية بني النحو والبالغة و : ويبأالي ٕاسامعيلينظر هامش ) 10(
  .وهو �بتداء يف امجل� التوليدية )11(
  .25/  1ية،يف العرب  اللمع: ابن جين) 12(
ال نكرة، متقدما عىل اخلرب، ويأيت مفردا ال ، معرفافاملبتدٔا يف امجل� التوليدية يأيت ) 13(

عىل  متقدماوالفعل يف امجل� الفعلية التوليدية يأيت . حمذوفا، ويكون مذكورا ال بنية تركيبية
  . مرفوعه وعىل املفعول به

  . 21ص نفسه،املرجع : د حامسة عبد اللطيفمحم. د ينظر) 14(
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 2014ديسمرب                                   51                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

  .195/ 2، املرجع نفسه: أالمشوين ينظر) 15(
  .182/ 2الكتاب، : سيبويه) 16(
  .571ص، نادية الوظيفية يف القرآن الكرميالوحدة إالسـ : بومعزة راحب ينظر ) 17(
  . 19، صمناط التحويلية يف النحو العريبمن االٔ : اللطيفمحمد حامسة عبد . ينظر د) 18(

)19( Emonds  Joseph  : transformations radicales conservatrices et 
locales , ED , seuil , Paris  , p 52 . 

  .106دالئل إالجعاز، ص: ينظر اجلرجاين) 20(
  .136، 135املرجع نفسه، ص: اجلرجاين) 21(
  .1/81نفسه،  املرجع: سيبويه) 22(
  .76، 1/75رشح املفصل، : ابن يعيش) 23(
  .1/81سه، نف  املرجع: سيبويه) 24(
، بريوت، عويدات شوراتن ت واللغة العربية، م اللسانيا: عبد القادر الفايس الفهري ) 25(

  .128ص ،1986ريس،  
  .1/89نفسه،  املرجع: سيبويه. )26(
  .202مبناها، ص معناها و  العربيةاللغة : حسان  متام.  د ينظر) 27(
  .136، 135دالئل إالجعاز، ص: اجلرجاين) 28(
دراسة حتليلية : ٔاساليب التوكيد من خالل القرآن الكرمي : ٔامحد خمتار الربزةر ينظ) 29(

، 1985علوم القرآن، دمشق، بريوت،  مؤسسة، ٕاعرابهو من �شـتغال طبيعة  لمنوذجني
  . 25ص

، )واملهنجي النظري، اختالفهام العريب والبنوية النحو: (عبد الرمحن احلاج صاحل. د) 30(
  .20إالنسانية، ص  والعلوم جم� االٓداب

 .سـنادي التوليدي أالصيل ٔاي النواةالرتكيب االٕ  ٔاي) 31(
  .44دالئل إالجعاز، ص: اجلرجاين) 32(
  .120، صيف النحو العريب التعليلنظرية   امللخ،مخيس حسن سعيد  . د ينظر) 33(
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 .96العربية تراكيهبا، ص اللغةيف حنو : خليل عاميرة. ينظرد)  34(
رشح عقود امجلان يف عمل املعاين والبيان،حتقيق ٔامحد محمد : ل اdينجال السـيوطي) 35(

  33، ص1976مطبعة السعادة، القاهرة،  قامس،
 .411دالئل إالجعاز، ص: اجلرجاين) 36(
، ) املهنجي ووية اختالفهام النظري يالعريب والبن  النحو: (عبد الرمحن احلاج صاحل. د) 37(

 .12ص،  جم� االٓداب و العلوم إالنسانية 
 .من مثل مل ، ال، ، ليس، ما ، لن ) 38( 
، لقد م املزحلقة ، نو¡ التوكيد ، قد�بتداء ، ال الم،  ٔانٕان ،  : من ٔادوات التوكيد ) 39(

  . ٕاخل ...
  .108يف حنو اللغة العربية وتراكيهبا، ص: ينظر خليل عاميرة) 40( 
  .  248/ 1الكشاف، : ينظر الزخمرشي)  41( 
  .  162دراسات يف عمل املعاين ، ص: عبد الواحد حسن الشـيخ . ر د ينظ) 42( 
  .ٔاي العرب) 43(
  . 34/ 1الكتاب، : سيبويه) 44(
  .84دالئل إالجعاز، ص: اجلرجاين) 45(
  . 40ص إالجعاز،دالئل : اجلرجاينعبد القاهر  ) 46(
  . 131/  2أالصول يف النحو : ينظر اين الرساج ) 47( 
 .408صقواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم، : محيد البيايتسـناء . ينظر د) 48(
، 21/ ، ٕابراهمي10/ ، الرعد6/اليقرة: االٓ�توقد تكررت مثل هذه الصورة يف ) 49(

  . 6/، املنافقون10/، يسن136/ الشعراء
  .2/195معاين القرآن، : الفراء) 50(
  .2/477مغين اللبيب، : ينظر ابن هشام) 51(
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. وحروف السـبك تسمى املوصوالت احلرفية ، ٔاو احلروف املصدرية لسـبكأادوات ) 52(
ينظر عباس حسن ) . ؤان املشددة وا�ففة، ما ، يك، لو للمضارع،ٔان الناصبة (ويه 

  .2/407النحو الوايف ، 
  .278، 1/277الكتاب ،:  سيبويهينظر ) 53( 
  .19شذور ا©هب، ص رشح:  هشام  ابن) 54(
  .2/434صائصاخل: ابن جين ) 55(
  .2/322الفراء معاين القرآن، ) 56(
  .يعين ٕان قصدت) 57(
  .2/322املرجع نفسه،: الفراء ) 58(
  .4/228الكتاب،: ينظر سيبويه. ٔانولقد مسى سيبويه ما بعد ٔان بص� ) 59(
  102املرجع السابق،  ص: ينظر بومعزة راحب ) 60(

(61) Martinet André:  Syntaxe gènèrale,P150. 
  .الفعلية البنية الرتكيبيةيقصد ) 62(
  . 1/81الكتاب ، : سيبويه ) 63(
 " .مثود" و مل ينصب املبتدٔا  فنصبه" مه"مشغول لضمري  الفعلٔاي ٔان ) 64(
  .1/81املرجع نفسه ، : سيبوبه ) 65(
  . 1/81املرجع نفسه ، : سيبوبه ) 66(
  . 216 اللغة العربية معناها ومبناها، ص: حسان  متامينظر ) 67( 
  126ص راحب بومعزة ، املرجع السابق، ينظر. ماضوية بسـيطة بنية تركيبية" بناها)  "68(
، الكشاف: البرصي ، ينظر الزخمرشي ٕاىل احلسن منسوبة" السامء"وقراءة رفع ) 69( 
4/215 .  
  .1/164رشح ابن عقيل،: ابن عقيل  ينظر) 70(
  . .94ص ،العربيةمحمد حامسة ، بناء امجل� . ينظر د) 71(
إالسـنادية عن فعليهتا ٔاو امسيهتا بسبب  الوحدةالتحول احمليل هو ا©ي مل خيرج ) 72( 
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  .التقدمي والتأخر احلاصل فهيا
  ". 1/143مغين اللبيب،: ينظر ابن هشام) 73( 
أالحد  املشـتقاتتصنيف و حتليل لصور إالعالل و إالبدال يف : ينظر بومعزة راحب )  74(

  .163ص عرش و املصادر ، 
  .38يف العربية، ص  اللمع:  ينظر ابن جين ) 75(
  .38ينظر راحب بومعزة ، املرجع السابق، ص) 76( 
  .76ينظر املرجع نفسه، ص ) 77(
، اللغة العربية يفمالحظات بشأن دراسة تركيب امجل� : ينظر محمد الشاوش) 78(
  . 258ص

، 88، 75،  66/أالعراف :  االٓ�تينظر . 5/176مهع الهوامع، : ينظر السـيوطي) 79(
  . 33/، يوسف  27/، هود  3/، يونس 110/، التوبة  56/ ، أالنفال 177،  90،  88

  .2/316النحو الوايف : حسنعباس ) 80(
معجم املصطلحات العربية يف اللغة العربية، : وهبة واكمل املهندس جمديينظر ) 81(

  .180، ص1982، 2طمكتبة لبنان، بريوت، 
  .186ص املرجتل،: خلشابابن ا) 82(
  .2/326املرجع نفسه، : سيبويه) 83( 
، 1994، 1املرصية، القاهرة، ط أالجنلومباحث التخصص، مكتبة : محمد سعد . د) 84( 
  .61ص

وعللها وجحجها، حتقيق  القراءاتالكشف عن وجوه : ميك بن ٔايب طالب القييس) 85( 
  .172/ 1984،1حمي اdين رمضان،دار الفكر، بريوت، 

  ، 3/137اجلامع ٔالحاكم القرآن، : القرطيب) 86( 
، )تركيب امجل� يف اللغة العربية دراسةبشأن  مالحظات: (ينظر محمد الشاوش ) 87( 

  .  259حوليات اجلامعة التونسـية ، ص
  . 11/هود : ةاالٓي ينظر) 88(
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 2014ديسمرب                                   55                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

، 114، 57/ ، أالنعام15/ ، النساء274، 262، 240، 234/البقرة : االٓ�ت ينظر) 89(
  .96، 96، 53، 31، 20/ ، النحل17، 14/ ، الرعد79/ ، التوبة197/ ، أالعراف139

، 68، 68، 43، 40، 35، 34/ ، يونس124، 99 ،58،61/ التوبة: االٓ�ت ينظر) 90(
  .18/ ، إالرساء70، 57/ النحل

  .18/ ، الرعد43، 42، 40/ ، يونس79/ التوبة: االٓ�ت ينظر) 91(
 
 


