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وذ اهللا أع ن ب يطان م الش
 الرجيم
ْلَنا اَآَم يُكْم َأْرَس وًال ِف نُكْم َرُس و مِّ َیْتُل

ْيُكْم ا َعَل َزآِّيُكْم آَیاِتَن ُم َوُی اَب َوُیَعلُِّمُك اْلِكَت
مْ  مَّا َوُیَعلُِّمُكم َواْلِحْكَمَة واْ  َل ونَ  َتُكوُن َتْعَلُم
 .]151/اآلیة ،بقرةال سورة[ .  
 



  
  

  :وجل عز اهللا بعد أشكر
 حبثـي  رحلة يف معي اصطربا اللذين منيـالكري والدي -
   . اهللا حفظهما
 الـذي " بومعزة حراب" الدكتور املشرف أستاذي أشكرو  -
 اهللا فجـزاه  البحث؛ هذا مامـإت سبيل يف الالزم بالعون يـأمدن
  .واآلخرة الدنيا خَريي

 مـن  بعيـد  أو قريـب  من أعانين من كل أنسى ال كما -
  .وأصدقاء وإخوة، أساتذة،

 مّنـي  لكـم . البطولة غّزة وإىل مجعاء، اإلسالمية أميت إىل - 
  الّدعاء
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ب  

 .تسـتخدم اجلملـة   عبارة املتكلم عن مقصوده -يف املتعارف - اليت هي اللغة  
يف اللغة، إذ يف جهله االخـتالل   النحو الذي هو عماد واجلملة باعتبار اإلسناد عماد

تبني أصول املقاصد بالداللة فُيعرف الفاعل من املفعـول،  ت ذلك أنّ بالنحو ،التواصل
  .أصل اإلفادة واملبتدأ من اخلرب، ولواله جلُهل

 -وحديثا قدميا– والدارسون النحاة أوىل وقد ،هاوللجملة العربية نظامها وصور   
بني علم النحـو   فصل من دراسة اجلملة وخصائصها ومكّوناهتا، وكثري منهملاهتماما 

ومما ينبغي أن يعلمه اإلنسان وجيعله على . عالقة بني العلمني الّأوعلم املعاين ظّنا منهم 
يصّح  فال يتعلق الفكر مبعاين الكلم أفرادا جمردة عن معاين النحو،ر أن تصّوه ال ُيذكر أّن
، وال يتفكّـر يف  "اسم"دون أن يريد إعماله يف " ْعلِف"أن يتفكّر متفكر يف معىن  عقال
   .فيه" فعل"دون أن يريد إعمال " اسم"معىن 

 اليت فاجلملة احملولة. لةمن حيث جميئُها أصلية أو حمّوولقد نظر النحاة إىل اجلملة   
صور اجلملة احملّولة لغرضي النفي والتوكيـد  "هذا البحث املوسوم بـ هي موضوع 

من فكرة التحويل الذي يطـرأ   فيها البحث ينطلق "-إلياذة اجلزائر أمنوذجا -الهتاودال
 ،)أي البنية العميقة(صل فيها؛ عرفة األمب من خالل حتليلها ، وذلكعلى اجلملة العربية

تثبيت اللحمة بني القواعد سعيا إىل  )البنية السطحية( ا التحويل؛الناتج عن هذ الفرعو
، ابتغاء الكشف عن اإلبداعية اليت تركز عليها النحوية الظاهرة والتفسري الداليل الباطن

فتحا غـري مغلـق   اليت تعّد نظاما من، اللغة ألّنها اخلصيصة اليت متّيز النظرية التحويلية؛
ـ تتجلى يف م ـ قدرة مستعمل اللغة على إنتاج وفهم عدد غري متناه من اجلمل اليت ل
  .مساعها له يسبق

البنية "يفهم من ظاهر اللفظ  مستوى ظاهري: انطالقا من أنّ للمعىن مستوينيو  
  تكناه البنية العميقة لذلك اللفـظ،اسيتّم التوّصل إليه من  باطين، ومستوى "السطحية
  : من حيث مستويان ،ملة يف باب النحودراسة موضوع اجل اخترنا
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الذي يعتمد على االرتباطات النحوية بني الكلمات ): الشكلي(املستوى النحوي  -1
  .كإسناد اخلرب إىل املبتدأ، وإسناد الفعل إىل الفاعل أو نائب الفاعل

ق القائم على ارتباط معىن الكالم باحلال اليت تقال فيه أو السيا :اإلبالغياملستوى  -2
 .الكالمي الفعلي الذي تدخل فيه اجلملة

، مع اإلشارة إىل -لغرضي النفي والتوكيد-بالزيادة  التحويلوسنتناول يف هذا البحث 
التحويل بالترتيب، والتحويل باحلـذف، والتحويـل   : أنواع التحويل الثالثة األخرى

  .باالستبدال
  :ذكر منهاكثرية ن وضوعدوافع اختيار هذا املو  

، العربية كوهنا البنية والنظام األساسيني هلـا اللغة  اجلملة يف هلامة اليت متثلهااملكانة ا -
لدراستها مع التركيز على مفهوم التحويل وأنواعه وصوره، وعناصـره يف   دفعتنا

 بقنياسالهم  كون العرب ،بالتحويل عند اللسانيني الغربينيالتراث العريب ومقارنته 
ضا عند الكـثريين  التحويل ظلّ غام ي من جهة، وألنّالتحويل لتفطّن إىل املنهجيف ا

اجلملة احملولة لغرضـي   ة للكشف عن أغوارالّدراسفجاءت هذه . من جهة أخرى
  .ءالنفي والتوكيد يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا

  :دوافع ةثالثفيعود إىل لنصوص اإللياذة  أّما اختيارنا
، ذلك "ءمفدي زكريا"  وللوطن، وهومحل امسه رمز الفداء هللا لشاعر دّونةامل أنّ -

   .، فهو لساهنامقرونة بامسه تكاد تكون ثورة اجلزائرأنّ 
تتجلى فيها خمتلـف   ،بالدراسة اجدير اغنّي حقالمقطوعات هذه املدّونة كون  -

الدراسات اليت تناولت  لغيابمن جهة، و" النفي والتوكيد"بغرضيه صور التحويل 
 . يف هذه املدّونة من جهة أخرى ودها منفية ومؤكّدةمن حيث ور احملّولة ةاجلمل

  : لذلك جاء البحث ليطرح اإلشكال اآليت
عنـد النظريـة التحويليـة     مقارنة مبفهومـه إىل التحويل  كيف نظر النحاة القدامى

  .التوليدية؟؟
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د  

فـي والتوكيـد يف   طرأ على اجلملة العربية لغرضـي الن وما هي صور التحويل اليت ت
إىل  ؟اذة؟ مع الوقوف على مدى استخدام الشاعر هلا، ودواعي ذلـك مقطوعات اإللي

  .يها، وتبيان الدالالت املتمحِّضة لذلكإبراز عناصر التحويل الواردة فجانب 
ن، مدخل وبابني، لكل باب فصـال  بحث إىلالقّسم املبتغى  هذا وللوصول إىل  
بقائمـة املصـادر   حث مع تذييل للبالنتائج املتوصل إليها، تنطوي على أهّم  وخامتة
  .  واملراجع
كمـا   ،"اإلليـاذة " مدونتهاملدخل ترمجة الشاعر، حياته ومؤلفاته، و يف ناتناول  
معىن اجلملـة   عن فيه أوال حيث حتّدثنامفهوم اجلملة عند القدماء واحملدثني،  عرضنا

وأركاهنا يف نظـر احملـدثني    مفهوم اجلملة بعدها عرضنا .وأبعادها وأركاهنا وأنواعها
 "املسـند ": بناء على أنّ للجملة ركنني أساسيني مهاعتمادا على تعريفاهتم املختلفة، ا
دائما هبما بل قد تتعّدامها إىل غريمها، وهو ما يسـمى   تكتفي، وأهنا ال "املسند إليه"و
  ".الفضلة"بـ

عند املدرسة فهومه إىل م وعّرجناعن مفهوم التحويل لغة واصطالحا،  مثّ حتدثنا  
شسـاعة  بذلك تتضـح  ؛ إذ عند املدرسة التحويلية التوليدية، مثّ إىل مفهومه اخلليلية

التطرق ألنـواع التحويـل األربعـة    و، مع إبراز االختالف بينهماه، املفهوم، وأبعاُد
  .بالتركيز على التحويل بالزيادة

ّولـة لغرضـي النفـي    صور اجلملة الفعلية احمل"وسوم بـ امل: اǡ اɉّوȯـالبأّمـا 
  :قسم إىل فصلنيف، "والتوكيد ودالالهتا يف إلياذة اجلزائر

ȯّوɉل اȎتطرقنـا فيـه    ،"صور اجلملة الفعلية احملّولة لغرض النفي"املوسوم بـ : الف 
عناصـر   عاجلنـا مثّ  بذكر أدوات النفي ومعانيها، ملفهوم النفي عند القدماء واحملدثني

ضارعية يف املاضوية أو املى اجلملة لــداخلة عـال) النفيأدوات (التحويل بالزيادة 
تقدمي التفسري و بزيادة عناصر النفي، احملّولة مع استكناه البىن العميقة للجمل ،"اإللياذة"

  .لذلك التحويل الداليل
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 تناولنـا ف، "صور اجلملة الفعلية احملولة لغرض التوكيد"املوسوم بـ : الفȎل الثاƆ أّما
عناصـر   دوات التوكيد ومعانيهـا، مثّ عاجلنـا  لتوكيد وأنواعه مع ذكر أهوم امف فيه

ـ ــالداخل) أدوات التوكيد(التحويل بالزيادة  ـ املفعلية ـة على اجلملة ال  ةـاضوي
 لذلكتفسري الداليل تقدمي الالبنية العميقة هلا، و كناهاست مع ،"اإللياذة"يف  ضارعيةوامل

الـذي  ويل الذي أحدثه التوكيد اللفظي ن التحتبيا إضافة إىل. صورة التحويل يف كلّ
  .صورة واحدةيف  يف هذه املدونة تبّدى
 صور اجلملة االمسية احملّولة لغرضي النفي والتوكيـد "وسوم بـ امل: اƆـاǡ الثـالب

  : فصلنيعلى  توزع، "يف إلياذة اجلزائر ودالالهتا
  ".لنفيملة االمسية احملولة لغرض اصور اجل" عنوانه :اɉّوȯالفȎل 

مجـل غـري   ، و)منسوخةغري (ضة إىل مجل حم فيه اجلملف نََّصاقتضت الدراسة أن ُت 
 االـيت حتـدثه   بإبراز دالالت التحويل يف املدونة،فرها احسب تو )نسوخةم(حمضة 

  .يف كل صورة عناصر النفي
 ، ُعنِي بدراسة"وكيدصور اجلملة االمسية احملّولة لغرض الت" املوسوم بـ:ثاƆالفȎل ال

تبيـان  ، و، سواء أكانت هذه اجلملة حمضة أم غري حمضةعناصر التوكيد الداخلة عليها
، مع حماولة إبراز الدالالت املتمخضة عن بالزيادةدثها التوكيد صور التحويل اليت أح

حاولنا  خلص البحث إىل خامتة اخلتامويف  .اإللياذة موظّفة يفصورة  التحويل يف كلّ
   .ملتوصل إليهاا النتائج فيها ربزأن ن

كما هـو  -التحويلي الذي ال يكتفي بالوصف الدراسة املنهج  وقد اعتمدِت  
لرصد كلّ صور  ، مع االستعانة باملنهج اإلحصائي-الّشأن بالنسبة إىل املنهج الوصفي

  . بالزيادة يف املدّونة املنشودة التحويل
علـى مؤلفـات    نااعتمدفتنوعت بتنوع املوضوعات، إذ  أّما املراجع املعتمدة  
ابن "لـ "اخلصائص"، و"ملربدا"لـ "املقتضب"، و"سيبويه"لـ" الكتاب"ـك :القدماء
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و  

اإلتقـان  "، و"األنصاري ابن هشام"لـ" ومغين اللبيب ،شرح شذور الذهب"، و"جين
  . وغريها ،"جلرجاينا"لـ "دالئل اإلعجاز"و ،"لسيوطيا"لـ "يف علوم القرآن

ـ  "النحو الوايف"دثني كـ م يستغن البحث عن مؤلفات احملـلو   عبـاس  "لـ
، "حممد محاسة عبد اللطيـف "لـ " مناط التحويلية يف النحو العريبمن األ"، و"حسن
" النحومعاين "، و"سناء محيد البيايت"لـ " حو العريب يف ضوء نظرية النظمقواعد الن"و
لــ   "يـة قواعد اللغة العربالتحويلية ولسنية التوليدية واأل"، و"السامرائي فاضل"لـ

  ".ميشال زكريا"
كـادت   اليت صعوبات يف احلصول على بعض املصادر واملراجع واجهتناولقد   
  ."هللا اƩمد"ـف لوال توفيق اهللا، ،إمتام هذا البحث يف ّمتناتعرقل ِه
كـان   الذي" رابح بومعزة"الفاضل  كما ال يفوتين أن أشكر األستاذ املشرف  

ّي الطموح والصرب، وشاركين مشـقة  ـرس ف، فقد غذكّرةعلى هذه امل نعم املشرف
 يف عملي هذا، مااسترشدت هب اللذين ْعلماملبصمة وملراجعه املتنوعة ال وكانالبحث، 
  .الشكر واالحترام بالغفله مّني 

        هذا  جيعل عمليواهللا أسأل أن               
        .خالصا لوجهه الكرمي

                      
    

 



 
 
 
 
 

 شـعري ياتȼ، إبداعȼ الح"الشاعر مفدي زكرياء  .أوال
ȼلفاتǘوم."  

 .امهاـملة وأقسـوم اƨـمفه .ǭانيا
  :)مفهومȼ وȕراȼȪǝ( ويلـتحـال .ǭالثا

 .مفهوم التحويل/ 1
2 /Ȩǝراȕ  عناصر التحويل(التحويل(.  
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  ":ȼـفاتǘلǎـمحـياتȼ، إبداعȼ الشعري و" :ءرياـدي زكـاعر مفـالش: أوال
1/ ȼحــياتـ:  
  :ǖتȼـولده ونشـم -أ

هو مفدي زكرياء بن سليمان، لقبه آل الشيǸ أو آت الشيǸ، ولد ببين يزقن، من   
  . م1908قرى وادي ميزاب باجلنوب اجلزائري، سنة 
لسابعة من عمره انتقل إىل مدينة عنابة، حيث بدأ تعلمه يف الكُتَّاب مبسقȔ رأسه، ويف ا

م، ذهب إىل تونȄ ضمن بعثـة  1924يعمل أبوه تاجرا، وفيها واصل دراسته، ويف سنة 
نة، حيث طالبية، فزاول دراسته يف مدرسة السالم مث باملدرسة اخللدونية، مث ƛامع الزيتو

   .)1(م1926رجع إىل اجلزائر أواخر سنة 
يعرفون قيمة العلم والعلماء منذ أظلّتهم راية اإلسـالم،  وأهل اجلنوب اجلزائري 

ن أفرادها توارثوا الرغبة أل له طريق الدرس والتحصيل، ذلكلذلك هيأت أسرة مفدي 
  .يف التعلم والƕعة الدينية الوطنية

هذا فيما Ƹّص نشأته الثقافية، أما ما Ƹّص نشأته الوطنية والسياسية، فقـد كانـت          
تلك الفترة بالذّات؛ إذ هيأ ملفدي جوŊ البعثة العلمية أن Ʒتّك بشخصيات  يف -أيضا -

وأيب إسحاق أطفيȈ، وعّمه  -رئيȄ البعثة–معروفة باƟاهها الوطين، أمثال أيب اليقظان 
  . الشيǸ صاſ بن ƚƷ الذي يعّد من املؤسسني األوائل للحزب احلّر الّدستورّي التونسّي

الشيǸ عبد العزيز الثعالƑ مؤسȄ احلـزب  : ي زكرياومن الذين احتك هبم مفد
احلّر الدستوري الوطين املشهور مبواقفه الشجاعة ضّد االستعمار؛ حيث ترȫ يف شخصية 
مفدي أثرا قويا، فنذر شاعرنا موهبته الشعرية والنثرية للدفاع عن حّق الشعوب العربية 

                                                 
اƨزاǝر،  -ƚƷ الشيǸ صاſ، شعر الثورة عند مفدي زكرياء، ǻار البحث للطباعة والنشر، قسنطينةينظر  -)1(
ȓ1 ،14071987-هـȋ ،39-38م .  
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فتدفقت قرƷته بالقصائد اليت  عامة، وشعب املغرب العريب خاصة يف احلرية واالستقالل،
  . )1(حتث على الكفاح

إىل مجعية العلماء املسلمني سياسيا، ال ألنه كان ضـّد   ءوƁ َينضّم مفدي زكريا
أهدافها وإمنا ألن منهجها كان سياسيا يعتمد يف حماربة املستعمر عن طريـق تثقيـف   

ماماهتا اجلانب الديين الشعب اجلزائري وإشباعه بالعقيدة الصحيحة، فكان يف صدارة اهت
استعمال األسلوب املباشر، وهو  -إضافة إىل ذلك–والثقايف، أّما مفدي فقد استحسن 

  . أسلوب املواجهة الصريح الذي يظهر يف شعره
وإن لـم ينضّم مفدي إىل مجعية العلماء فإّنه كان مباركـا خلطواهتـا وخملـدا    

 مث " Ʊم ƽـال إفريقـا  "ضمن فدي ألعماهلا العظيمة بقصائد رائعة؛ فسرعان ما ملع م
  . )2(حزب الّشعب، وتقلّد فيه مسؤوليات شƓضمن 

  :ȼـاتـǘلفـموـري، عـȼ الّشـداعـإب/ 2
  :إبداعȼ الشعري -أ

يف الوطن العريب عامة، ويف الوطن اجلزائري " شاعر الثورة"ُعرف مفدي بلقب    
فعه محاسـه وروحـه   خاصة، إالّ أّنه لـم يكتف بتمجيد ثورة اجلزائر فحسب، بل د

الوطنية العربية وعقيدته اإلسالمية أن Ƹوض معركة مع احملتلّ أينما كان، وسالحه فيها 
لسـان  "الشعر؛ حيث ُنِشرت له قصيدةǆ يف متجيد جهاد الريف يف املغرب األقصى يف 

يف الشهر " الصواب"م، كما نشرهتا جريدة 1925سبتمري  08: بتونȄ بتاريǸ" الشعب
  ".اللواء"ا جريدة نفسه، ونشرهت

  
  
  

                                                 
)1(-  Ȝاملرج ،ſصا Ǹالشي ƚƷ ينظرȨالسابȋ ،39-40  .  
  . ȋ ،41نفسƚƷȼ الشيǸ صاſ، املرجȜ  ينظر -)2(
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حلـزب احلـّر الدسـتوري    وقد ظللت أنشدها على منرب نادي ا«: قال مفدي  
من أجلها نصف شهر، كما كنت قد نظمت أناشيد محاسية كثرية  قلُتعُتالتونسي، وا

  .)1(»يف النضال، ويف احلرب الطرابلسية بني الشعب الليبـƑ واإليطايل
، فتفاقم بسـبب  "فداء اجلزائر روحي ومايل"مطلعه ومن األناشيد النضالية أيضا نشيد 

أوت  29ذلك النـزاع بينه وبني السلطة احلاكمة الفرنسية فزّجته يف السـجن يـوم   
م ليعود إليه حينما كتب كلمات 1939ة فأخرج منه مع مجاعة من الثائرين سن، م1937

يقول مفـدي   م، وُنشرت قصائده يف الصحف العربية،1956النشيد الوطين للثورة سنة 
من أعماق الزنازين يف سجون بربروس واحلراȇ والربواقيـة أرسـلت   «: -يف ذلك–

مالحمي الثورية بالفصحى وباللهجة الشعبية، تتخطى اآلفاق، وتوقّع خطـوات ثّوارنـا   
أن نقوم َمبَهمَّـة   -وƲن بالسجن –األبرار يف أعايل جبالنا املاردة العمالقة، وكان علينا 

شبه وزارة للتعليم والثقافة فامتّد شـعاعها إىل أجنحـة الّسـجينات    أخرى، فأّسسنا 
املناضالت بطريق املراسلة احمللية، وقد ơّرج من هذه املدارس عديد من املناضلني الذين 

   .)2(»كانوا أمّيني، وأصبح الكثري منهم يف سلك التعليم
، ومن )3(م1959م و1937يف السجن سبع سنني متفرقة بني  ءلبث مفدي زكريا

، إذ يقدم لنا "عشَت يا َعلǈم"القصائد اليت تعّبر حقيقة عن وطنيته وحّبه للجزائر نشيده 
بريشته الشعرية ألوانا زيتية للَعلǈم الوطين، ويستمّد هذه األلوان ال من الَعلǈم، ولكن من 

  : الطبيعة اجلزائرية وأخالق أبناء اجلزائر، فيقول
ـĆْم وارفـعوا ا    هـّيا هـّيا قـفوا    لَعـل

ـĉغْم   وانـشدوا واهتفـوا    واعـزفوا النـ

                                                 
 -هـƮ ،1418رم 1شاعر الثورة اƨزاǝري، الدار املȎرية اللبنانية، ȓ ءحسن فتح الباǡ، مفدي زكريا -)1(

  .  30-29م، 1997ȋماي 
)2(-  Ȝاملرج ،ǡحسن فتح الباȼنفسȋ ،31-33  .  
  .285م، 1984ȋاǡ، اƨزاǝر، ȓǻ، صاſ خريف، الشعر اƨزاǝري اƩديث، املǘسسة الوȕنية للكت -)3(
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           رسالة العلـم  اقصفوا املدافع   تسمـع األمم
  أوطـانـنا: أخـالقنا    أخـضُرُه: أبـيُضُه

ـĆُرُه دمــاǗنا    عروقنا من نسيج الَعلǈـْم     أمح
  .)1(علـم اجلــزائر      دمــت يــا َعـلǈْم

ǡ- لفǘـاتـمȼ: املتنوع أربعة دواوينة هذا العطاء الفين الغزير حصيل كانت :  
  . م1961اللهب املقدس سنة  -1
  .م1965حتت ظالل الزيتون سنة  -2
  . م1976من وحي األطلȄ، الذي نشر قبل وفاته بعام سنة  -3
  .  م1972سنة " إلياذة اجلزائر"ملحمة شعرية هي  -4
  :رـزاǝـياذة اƨــإل

يف روايـة  زائر، اليت أخذت الشـكل امللحمـي   إلياذة اجل مفدي زكرياء كتب
األحداث التارƸية، وإحياء ذكرى أصحاب األدوار البارزة فيها من قـادة وحكـام،   

  .)2(وعلماء، وشعراء، وتصوير بعض املعارȫ اليت دارت بني املمالك اجلزائرية وأعدائها
فسـاح  ومن دوافع نظم مفدي هلذه امللحمة رغبته يف إثبات موهبته ومقدرته وإ

، "اإلليـاذة اإلسـالمية  "أمري الشعراء أمحد شوقي يف : مكان له بني املربزين من أمثال
   ."هومريوس" إلياذةوالشاعر اإلغريقي يف 

ومن دوافع نظمها أيضا القائمون على تنظيم املؤمتر السادس للفكر اإلسـالمي  
اذة حƓ بلغت م، إذ عكف مفدي على نظم اإللي1972يوليو  24العاصمة، يوم اجلزائر ب

  .وعشرة من األبيات، مثّ واصلت اإللياذة مسريهتا حƓ بلغت ألف بيت ةستمائ

                                                 
)1(- ȓ ،رǝزاƨنية للفنون املطبعية، وحدة الّرغاية، اȕسسة الوǘامل ،ȃّدȪم، 2006، 3مفدي زكرياء، اللهب امل
ȋ75.  

)2(- ȋ ،ديثƩري اǝزاƨخريف، الشعر ا ſ285ينظر صا.   
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ين، يتضمن أوَّلُُهما وصف اجلمال مفدي زكرياء هذه امللحمة إىل جزأ وقد قسم  
الطبيعي للبالد، ويتضمن الثاين تصوير اŎد التارƸي، وقد استهلّت هذه امللحمة باملقطع 

  :اآليت
ـĈي الكǈاِئـَناْت  َيا َمطǐلǈَع املُْعجِـَزاْت  َجـَزاِئُر   .)1(َوَيـا ُحجَّـةǈ اهللاĈ ف

  :وǻـلـي ǻار اƪـف
طول حياته حامال لواء التَّرحال، واجلهاد بالكلمة والقلم، فلم  ظلّ مفدي زكرياء

يترȫ بالدńا عربية إالّ وصّور لشعبها عظمة بلده وثورته، ال يفتأ يعقد الندوات ويلقـي  
أوت  17رات وينشد من قصائده إىل أن جاء الوعد احلق، يف مدينة تونȄ بتاريǸ احملاض

م، فانتقل إىل رمحة اهللا، ونقل جثمانـه إىل  1397رمضان  03م، املوافق لـ 1977
، يغطيه العلم الوطين الذي طاملـا  بغرداية أرض الوطن، يف مسقȔ رأسه بوادي مبيزاب
حياته، وهو يهتف بامسها وينـادي بعّزهتـا    كتب عنه، لريقد آمنا يف األرض اليت قضى

  . )2(وكرامتها
    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1(- ȋ ،15 -11مفدي زكرياء، اإللياذة .  
  . 48الثورة عند مفدي زكرياء، ȋينظر ƚƷ الشيǸ صاſ، شعر  -)2(
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  :عند النحاة العرǡ وعلماء الȢرǡ سامهاـأقوة ـفهوم اƨملـم: ǭانيا
1 /ǡـملة وأقـسامها عـند النـحاة العـرƨمفهـوم ا:  

أقسامها يث تركيبها ونشأهتا وجيدر بنا قبل أن نتحدث عن اجلملة النحوية من ح
: مثـل  يف كتب النحـو لى جمموعة من املصطلحات اليت تصادف الباحث قف عأن ن

   .اجّر هلّمو.... .،لفظلا، الكلمة، الكلماتالكلم ،، الكالماجلملة، 
  :رǡـحاة العـند النـلة عـوم اƨمـهـمف -أ-1
   :Ȣةــة لـملـاƨ -أ

»ǊƨَماǊالسفين ،تشديد امليمل بضم اجليم واجلّماجلماعة من الناس و: ل Ȅة قال قل
 لعـلّ و، مجعت فأمجلت مجلة ةكثري وىق ألهنا مجالةكان احلبل الغليظ مسي : األزهري

: الشـيءĆ  لǈَمَجو«، )2(»مجاعة من اإلبل: لǊامŇاǈƨ« .)1(»اجلملة اشتقت من مجلة احلبل
مجعه عـن   :أمجل الشيءو، مجاعة الشيء: اجلملةو، دة اجلملواح: ةواجلمل، )3(»مجعه
بكماله مـن احلسـاب    شيء مجاعة كلّ: اجلملةو ، ساب كذلكأمجل له احلو؛ تفرقة
ا   :، قال اهللا تعاىل"الكالمله احلساب و أمجلت": يقال، غريهو ْرآُن     َلْوَل ِه اْلُق زَِّل َعَلْي ُن

  .) )4 ُجْمَلًة َواِحَدًة
ǡ- ƨاـالحـطـة اصـملـا:   

ألفيـة ابـن  " جاء يف ،يف حتديدها فِلالنحاة، فقد اخُتا اجلملة يف اصطالح أّم
  : )5("مالك

                                                 
(1)- ،ǧر، بريوǻاȎار الǻ ،ǡابن منظور، لسان العر ،ǧǻ ،ȓǻ ةǻمجل [ ما.[ 
(2)- ȼنفس Ȝة ابن منظور، املرجǻمجل[، ما[.  
 ]. مجل[ابن منظور، املرجȜ نفسȼ، ماǻة  -(3)
  ]. مجل[ابن منظور، املرجȜ نفسȼ، ماǻة ينظر . 32اآلية / سورة الفرقان  -(4)

، ǻ1ار الكتب العلميـة، بـريوǧ، لبنـان، ȓ    ،ابن مالƮ Ȭمد بن عبد اهللا، اɉلفية يف النحو والȎرف -)5(
  .  05/ 1م، 1985
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 ǈكǈَنـُمالǈا لǐـفǆـِفُم ظŅيد ǈاْسَو          ْمِقَتـاْسكŅْعِفَو، مǆْرـَح مَّـثُ، لŅف ǈْمـِلالك.  
  .ْمَؤــُي ْدـقǈ مŅالǈـا كǈَهـبِ ةǆَملǐـِكَو         ْمـَع لُْوــالقǈَو، ةǆـَمِلكǈ ُهُداِحَو  

اللفظ املفيد فائـدة Ʒسـن    ة عنعباروهو  .مصطلح عليه عند النحاة الكالمو«
فائدة Ʒسن السكوت "، ومالكلو الكلمةو يشمل الكالمفاللفظ جنȄ  ؛السكوت عليها

ـ أكثر، و، فهو ما تركب من ثالث كلماتبعض الكلم، وأخرج الكلمة و" عليها م لـ
زيـد  ": ، وال يتركب الكالم إال من امسني، Ʋو"إن قام زيد"Ʋو ،Ʒسن السكوت عليه

   .)1(»"قام زيد "كـ .اسموو من فعل أ، "قائم
ـ ب من م هو املركّالكال« :يقولإذ خمشري، هذا ما رآه الّزو تني أسـندت  كلم

بشـر  "، و"زيد أخـوȫ ": امسني كقولك يف إالّ تأّتىك ال يذلإحدامها إىل األخرى، و
ـــى  تسّمو" انطلق بكـر "، و"رب زيدُض": Ʋو قولك ،يف فعل واسمأو  "صاحبك
ـ اسم اإّم اسم جنȄ واحده الكلمة، وهي: ُمِلالكǈو« .)2(»اجلملة إمـا  ا فعـل، و ، وإّم
هـي  : والكلمة ".إن قام زيد": ما تركب من ثالث كلمات، كقولك: ُمِلالكǈو .حرف

  .)3(»اللفظ املوضوع ملعىن مفرد
، د هبـا الكـالم  قَصالكلمة قد ُياجلميع، و أنه يعّم "ابن عقيل"فريى ول أما الق
   .)4("كلمة اإلخالص" "ال اهللاال إله إ":كقوهلم يف
ن بـيّ وخمشري يف تعريفه للجملة؛ حيث بّينـها  الّز الف، فقد خ"ابن هشام"أما 
على معىن Ʒسن  ما دلّ: واملراد باملفيد ،الكالم هو القول املفيد بالقصد «: ، فقالالكالم

، خـربه واملبتـدأ و  ،"ام زيدـق" فاعله كـواجلملة عبارة عن الفعل و .السكوت عليه
ــ"كــــ ــ"ائمزيـــد قـ ــان مبƕلـ ــا كـ ــ، ومـ ــوة أحـ   ، دمها Ʋـ

                                                 
  . 14/ 1، م1974-هـ1394، 16بن عȪيل، ǻار الفكر، بريوȓ ،ǧاشرƮ ǳي الدين عبد اƩميد،  -(1)
(2)- ȓ ،ǧيل، بريوƨار اǻ ،ل يف علم العربيةȎشري، املفƯ2الّز، ǧǻ، ȋ06 . 
 . 16 –15/ 1، املرجȜ نفسƮ ȼي الدين عبد اƩميد، -(3)
(4)-  ،ȼنفس Ȝميد، املرجƩي الدين عبد اƮ 1/16ينظر .  
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ك ل هذا يظهرو، "ته قائمانظن"و ،"كان زيد قائما"أو ،"يدانأقام الّز"و ،"رب اللصُض"
   .)1(»الناس تومهه كثري منيأهنما ليسا مترادفني كما 

 يف كتابه مصـطلحا؛  ولـم ترد ،"اجلملة) "هـ180ت (هسيبويف م يعّرـلو
ذكر مصطلح  كثريا د يف كتابهقد ترّدو .واضع منه مبعناها اللغوييف عدة ممنا وردت إو
، "prosa"مبعىن النثر و، "Rede"ثي احلد، فهو يستخدمه مبعىنمبعان خمتلفة" الكالم"
  "" وزلــركه مـأول "تقولو، "staz"مبعىن اجلملة ، و" speache"غة مبعىن اللّو

mosel  "u.: »فإننا مبعىن اجلملة الكالم هسيبوييها ف ع اليت استخدمإذا تتبعنا املواض ،
   .)2(»لجملةال نستطيع أن نستنبȔ منها تعريفا دقيقا ل

ـ باب املسن منها ،ب كثريةعن معىن اجلملة يف أبوا "هسيبوي "لقد حتدثو د ــ
 وضع اللبنـات قد هو هبذا و...،غريهايف الكالم، والفاعل، و االستقامةاملسند إليه، وو

أنه استعمل مصطلح الكالم،  عنها إالّ رم يعّبـإن كان لالعربية و األوىل لتحديد اجلملة
  :ومن ذلك قوله

مستقيما كما حسن كان كالما حسن السكوت، و "عبد اهللا": ت فيهاأال ترى لو قل«
  . )3(»"عبد اهللاهذا ": استغىن يف قولكو
  

                                                 
(1)- ȼعلي Ȩوعل ȼȪȪين اللبيب، حȢاري، مȎنɉالدين ابن هشام ا ȯـد اهللا،   : مجاƥ مد علـيƮ ،ȫمازن املبار
ȼار الفكر للطباعة والنشر : راجعǻ ،ƆاȢفɉسعيد اǧبريو ،Ȝلبنـان،   -والتوزيȓ1 ،1426 ـ م، 2005-هـ
ȋ357 .  

-(2)    Mosel Die: syntaktiche terminologiem. Robinson librairie 
larouss. Paris. p33. .ال عنȪة العربية،  نȒار النهǻ ،ملة العربيةƨراسة اǻ لة، مدخل إىلƲ دƥأ ǻموƮ

 ،ȓǻ ،ǧ1988 -هـ1408بريوȋ ،17م.    
 

عبد السـالم هـارون، ǻار اƨيـل،    : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، الكتاȪƠ ،ǡيȨ وشرȼǳ سيبوي -(3)
ǧبريو- ȓ ،1لبنان، ،ǧǻ 2/88  .  
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م كان استقاواملعنـى  مŹ Ɠّ، ووت عليهـƷسن السكو، ىـده ما يستغنالم عنـفالك
  . كالما

أن يستنبȔ تعريفا حمددا ملعىن اجلملة عنـد  ) هـ392ت" (ىابن جّن"استطاع و    
 :هسـيبوي قال «: ، فتراه يقول"القولالقول على الفصل بني الكالم و باب"  :يف هسيبوي

منا Ʒكى بعد القول العرب إمنا وقعت على أن Ʒكى هبا، وإيف كالم  "قلت "اعلم أنّو«
: قـال يف التمثيـل   مثّ ،..القول، كما ترىبني الكالم و ، ففرق»قوال كان كالما ال ما
علم منه فتمثيله هبذا ُي .»"زيد منطلق": أال ترى أنه Ʒسن أن تقول "لققلت زيد منط"«
القول عنده Ɲالف  أنّلفاȗ قائما برأسه مستقال مبعناه، وكان من األ ما :الكالم عنده أنّ

ملا أراȫ فيه أن م الفصل بينهما، وه حال الكالم ملا قّدلو كانت حال القول عند ذلك؛ إذ
   . )1(»ستقلة بأنفسها الغانية عن غريهاالكالم هو اجلمل امل

ـ 286ت("داملـربّ "ل أول من استخدم اجلملة مصطلحا لعو فقـال يف  ، )هـ
ـ الفعل مجلة Ʒسن الّسإمنا كان الفاعل رفعا، ألنه هو و«: املقتضب Ɵب كوت عليها، و

" ابن السراج" هتلميذ" اجلمل املفيدة"قد استخدم مصطلح و .)2(»خاطبمئدة للا الفاهبم
ـ و، فاعـل ا فعل واجلمل املفيدة على ضربني إّمو«: فقال ،)هـ316ت( ا مبتـدأ  إّم

  .)3(»وخرب
  
  
  

                                                 
(1)- ȨيȪƠ ،ȌǝاȎƪعثمان ابن جين، ا : ǧار الكتب العلمية، بريوǻ ،ميد هنداويƩلبنـان،   –عبد ا ȓ2، 

 .  1/73م، 2003 -هـ  1424
(2)-  ،ǻاملّرب ȃأبو العباȨيȪƠ ،بȒتȪامل : ǧالكتب، بريو Ɓعظيمة، عا Ȩالƪمد عبد اƮ–   ،ǧǻ ،ȓǻ ،لبنـان

1/08 .  
(3)- ȋ ،ملة العربيةƨراسة اǻ لة، مدخل إىلƲ دƥأ ǻموƮ19 .  
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جاهني يف التمييز بـني اجلملـة   اخلالفني من بعد اّت النحاة ز عندنستطيع أن منّيو
  .اهم غري اجلملة، والثاين يراها إّيالكال أحدمها يرى أنّ ،الكالمو

علـى خـالف   " اذيبااإلستر ضّيالّر"و" جينابن ": ل فيمثلهاألّو االƟاها فأّم 
وام مفردهـا  الّتمل، وللُجالكالم جنȄ  أنّ –كما سبق ذكره –فابن جين يرى  بينهما؛

 نالكـالم أ الفرق بني اجلملة وو «:يقول) هـ686ت" (ضيالّر"ومثناها وجمموعها، و
كاجلملة اليت هي  ،ال ، سواء أكانت مقصودة لذاهتا أمن اإلسناد األصلياجلملة ما تضّم

كـان  ، ون اإلسناد األصليالكالم ما تضّمو .)..(من اجلمل َرِكخرب املبتدأ وسائر ما ذُ
   .)1(»كالم مجلة وال نعكȄ ، فكلّمقصودا

ـ  ،"لاملفّص"يف) ـه538ت"(شريالّزخم"أما االƟاه اآلخر فيمثله  رادف فنجده ي
كلمـتني أسـندت   الكالم هو املركب مـن  و« :قول؛ حيث ي"الكالم"و" اجلملة"بني 

بشـر  "، و"زيد أخـوȫ " :يف امسني كقولك إالّ تأّتىذلك ال يو، إحدامها إىل األخرى
و تسـمى  " انطلـق بكـر  "و" رب زيـد ُض:"، Ʋو قولكاسمأو يف فعل و ،"صاحبك
اعلم أن الكـالم عنـد   «: ، فيقول)ـه643ت"(ابن يعيȈ" ويرى ذلك. )2(»اجلملة

زيـد  : "Ʋو .نفسه مفيد ملعناه، و يسمى اجلملةكل لفظ مستقل ب النحويني عبارة عن
ȫن كلمتني أسندت إحـدامها إىل  املركب م": وهذا معىن قول صاحب الكتاب" أخو
  .)3(»"أخرى

ف يعّر" Ȅأنيإبراهيم "وجدنا الدكتور إىل احملدثني من اللغويني العرب فإذا انتقلنا
امع معـىن  قل قدر من الكالم يفيد الّساجلملة يف أقصر صورها هي أ إنّ« :بقوله جلملةا

   .)4(»هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثربنفسه سواء تركب  مستقال

                                                 
(1)-  Ȝلة، املرجƲ دƥأ ǻموƮȨالساب ȋ ،19 – 20 .  
(2)- ȋ ،ل يف علم العربيةȎشري، املفƯ06الّز .  
 . ȋ ،20 املرجȜ نفسƮȼموǻ أƥد Ʋلة،  -(3)
(4)- ȋ ،ȗلفاɉاللة اǻ ،Ȅال عن . 10إبراهيم أنيȪن ȋ ،ȼنفس Ȝلة، املرجƲ دƥأ ǻموƮ21 .  
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ز أن تتركب اجلملة من ه جييأّن، واملضمونكل ونلحظ أنه جيمع بني معياري الّشو
 ية، وأنـه يسـوّ  مة لتركيب مجلـة صـحيح  أي أن فكرة اإلسناد الز ؛كلمة واحدة

   ".الكالم"و" اجلملة"بني
ذي أشـار إىل معـىن اجلملـة    ال" عباس حسن"وممن تعرضوا ملصطلح اجلملة 

ني الكالم أو اجلملة هو ما تركب من كلمت«: قالفاصطالحا، واعتربها مرادفة للكالم 
  .)1(»أو أكثر و له معىن مفيد مستقل

 يفللنحو معا و للجملةلب بتغيري املصطلح الكلي اط فقد ،"طفىإبراهيم مص"أما  
كوحدة كالمية مسـتقلة  «: تعرف اجلملة "ميشال زكريا"عند و ."إحياء النحو "كتابه
، فـريى أن  "عبد السالم املسـدي "ا أّم .)2(»كوت الذي Ʒددهان حلظها عرب الّسميك
ـ ، وجلملة وحدة لغوية صغرى من الكالما جزاءهـا تتـرابȔ   أ ا أنّتتميز بشيئني أوهلم

  .)3(ا تندرج يف بناء Ʋوي أوسع منهاا أهنمثانيهو ،عضويا
1-ǡ- ـسـأقƨةــملـام ا ǡعنـد النحـاة العر:   

، بادǛ اليت انطلق منها النحاةمات عدة حسب امليعرفت موضوعات النحو تقس
  : املعايري اليت اعتمدوها، فكانت كالتايلو
ا كان فإذ :رتبتها األصليةن نوع الكلمة وطلق مكان املبدأ األول لتقسيم اجلملة ين -1

علـي   أيب"سـب إىل  ُنوقد  .ا، فهي امسيةإذا كان امسو .صدرها فعال، فاجلملة فعلية
كون مجلة مركبة من األول أن ت: أن اجلملة عنده أربعة أضرب) هـ377" (الفارسي

ـ ون شـث أن تكـالـء، والثداـالثاين أن تكون مركبة من ابتفاعل، وو لفع ا ـرط
                                                 

(1)-  ،ǧǻ ،ȓǻ ،اهرةȪار العلوم، الǻ ،حسن، النحو الوايف ȃ1/15عبا .  
املǘسسـة اƨامعيـة    ،)النظرية اɉلسنية(ميشاȯ زكرياء، اɉلسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللȢة العربية -(2)

ǧبريو ،Ȝوالنشر والتوزي ǧللدراسا- ȓ ،1986-هـ1406، 2لبنانȋ ،57م   .  
، ǻراسة Ʋويـة  ءينظر Ƨية غȒبان، اƨملة الطلبية من ǻيوان أƭاǻنا تتكلم و قȎاǝد أخرɁ ملفدي زكريا -(3)

ـ 1426 – 1425، بسـكرة،  ل شهاǻة املاجستري، علـوم اللسـان  ǻاللية، مذكرة مȪدمة لني  –2004/ هـ
2005 ȋ ،12م .  
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جملة العربية الذي نائي للالواضح أن هذا التقسيم الثّو. ، والرابع أن تكون ظرفاأو جزاء
أرادوا تعميم هذه و ،]االسم أو الفعل[ :قد اعتمد على عنصري اإلسنادتبناه اجلمهور 

فكانت النتيجة عجز هذا التقسـيم   .املقولة النحوية على كل أنواع اجلمل يف العربية
  .)1(ل األصنافعلى استيعاب ك

 : إىل الذي يفضيسناد ة Ɯسب اإلاملبدأ الثاين قد اعتمد على البنيكان  -2
- Ɂملة الكربƨزيـد  : "مثل –فعلية أو امسية–هي االمسية اليت جاء خربها مجلة و: ا

، فهي ذات وجهـني  ، فإذا كانت امسية الصدر، فعلية العجز"قائم أبوه، زيد أبوه قائم
إذا كانـت امسيـة   ، و"ظننت زيدا أبوه قائم" :، مثل، أو العكȄ"زيد يقوم أبوه": Ʋو

هذا الكالم فمجموع  ."زيد أبوه غالمه منطلق": العجز، فهي ذات الوجه، مثلالصدر و
مصدرة كما تكون صغرى باعتبار مجلة الكالم، و "غالمه منطلق"و ،مجلة كربى ال غري
   ."أبوه ظننت زيدا يقوم": بالفعل، Ʋو ةباملبتدأ تكون مصدر

اجلمل اليت "، و"يت ال حمل هلا من اإلعرابلاجلمل ا"باعتبار فكان : املبدأ الثالثأما  -3
   ."هلا حمل من اإلعراب

 فقد حاول كثري منهم إعادة النظر يف جممل مقوالت النحـو  Ɲصوص احملدثنيو
ـ  اجتهادات متفاوتة، ويقتصر حديثهم كانت هلمف ،العريب هج عن اآلراء اليت خالفت من
  : )2(ي، فكانت أقسام اجلمل كما يللت فيهأو عّد، القدماء

  . "العلم نور"و، "كالشمȄ مشرقة"، كل مجلة خلت من الفعل: اƨملة االƧية -1
ظهر " :فقولنا ،الفاعل أم تأخر تقدمأ، سواء كل مجلة تضمنت فعال :اƨملة الفعلية -2

 يتقدم على املسند ويتأخر املسند إليه ث عنه أو، فاالسم احملّدانسّي" احلق ظهر"، و"احلق 

                                                 
، جامعـة Ʈمـد   -ǻراسة لسانية تطبيȪية للجملة يف سورة البȪرة -Ʈمد خان، لȢة الȪرǓن الكرƇ ينظر  -(1)

 . ȋ ،29مȓ ،1 ،2004–اƨزاǝر  –خيȒر بسكرة، ǻار اƬدɁ للطباعة و النشر، عني مليلة 
 .  ȋ ،31نفسƮȼمد خان، املرجȜ ينظر  -(2)
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مهـدي  "تلميذه و، "إبراهيم مصطفى"هذا رأي . )1(كان املسند امسا أو فعال اءعنه سو
  .، وتبعهما كثري من اللغويني"مياملخزو

ذلك أن الوصف يشبه «، عامل عمل فعله كل مجلة بدئت مبشتق :اƨملة الوصفية -3
، أو نواة جلملـة  "؟ أقام زيد": ، كما يفة أصليةالحيته أن يكون نواة جلملالفعل يف ص

        .)2(»"زيد قائم أبوه: "، Ʋوفرعية
 منها كـان مـنطلقهم يف  ني احملدثني إىل مسألة اإلسناد وقد نظر بعض اللغويو  

  :تقسيمهم للجمل على النحو التايل
لسكوت في بإسناد واحد يف عملية اإلفادة، فيحسن اهي اليت تكت: اƨملة البسيطة -1

  ".أنت اهللا" ،"اإلنسان حر"، "انتصر احلق" :مثل ،عليها
 :د لتحصل هبا الفائدة كقوله تعاىلهي اليت حتتاج إىل أكثر من إسنا: اƨملة املركبة -2
  ْم ٌر لَُّك ة خاصة رعبا ومنهم من جيعلها ".احلضارة يبنيها العلم"و ،))3َوَأن َتُصوُموْا َخْي

  . مما يتكون من مركبني متالزمني به، وغريمهابالشرط وجوابه، والقسم وجوا
وهي اليت ال تستقل باملعىن بذاهتا، وإمنا تعتمد على غريها  :)املسندة( اƨملة املتعلȪة -3

    .اƀ..."احلال"و ،"النعت"و ،"الصلة"، و" اجلواب"و، "مجلة الشرط": وتسند إليها مثل
تتألف من عنصري اإلسـناد يف   ،اجلملة وحدة اإلبالȟ األوىلنّ إالقول  جامعو  
عندما و إذا ورد عنصراها Ɯسب أصل الوضع، النواةملة التوليدية أو ن اجلفتكّو ،أساسها

، والفعليـة البسـيطة   ،االمسيـة اخلربية " : فمنها .حتويليةƷدث فيها تغيري تصري مجلة 
  .)4("ةفصاحياإل"منها و ،"الطلبية" :منهاو ،"املركبةو

                                                 
  .ȋ31 ،السابȨن، املرجƮ Ȝمد خاينظر  -(1)
(2)- ȓ ،اهرةȪالكتب، ال Ɓالصة النحوية، عاƪام حسان، اƢ1 ،2000ȋ ،127م . 
 . 184اآلية / سورة البȪرة -(3)
 . ȋ ،32املرجȜ نفسƮȼمد خان، ينظر  -(4)
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راسـة  يقتضي د "التوكيدفي ولغرضي الن" لتحويل يف اجلملةدراسة ا أنّال جرم و
بسيطة على مفهـوم اجلملـة    ةلذلك ال بد من إطالل "الفعليةاالمسية و"اجلملة بقسميها 

  . ماأقسامهاجلملة الفعلية وو االمسية
   :ةـعليـالفة ـملـوم اƨـفهــم /1

عـل إسـنادا   ىل فاعل أو نائب فاسند إره فعل تام ُيكيب إسنادي يتصّدهي تر
سند إىل من وقـع عليـه   ، كما ُيسند إىل من أوجده بإرادتهفالفعل ُي .ياحقيقيا أو جماز

م يفعال ـ، ولكنهما لن يف الصورةفهما فاعال ،"سقȔ اجلدار، وانقطع احلبل" :كقولك
، "يقوم زيد"، و"اكان زيد قائم"، و"ُضرب اللص"، و"قام زيد"كـ. احلقيقة علىشيئا 
  .)1("قم"و

ول ـقد يتقدم عليه املفعالفعل مرتبة الصدارة، وترتبȔ به بقية العناصر، و Ʒتلو
لكوفيون تقدمي الفاعل علـى فاعلـه   ظرف أو غريمها من املكمالت، ولكم أجاز اأو ال

  .)2(فعليةفاعتربوا هذه اجلملة مجلة 
 تضمنت فعـال سـواء   اجلملة الفعلية هي اليت جاراهم بعض احملدثني، فرأوا أنّو
   .)3(و تأخرتقدم أ
  : تنقسم اجلملة الفعلية إىل قسمنيو

 ،إسـناد واحـدة  ملة الفعلية اليت تضمنت عمليـة  هي اجل :اƨملة الفعلية البسيطة –أ
تعدد من خصائص اجلملة ، فاإلسناد املرها مفردة أو مركبة تركيبا إسنادياجاءت عناصو

  .املركبة
ǡ– ملة الفعلية املركبةƨيتضمن عمليات  ،جلملة الفعليةهي تركيب من تراكيب او: ا

   .ه النحوي املفيد لعملية اإلخبارإسنادية عديدة يف مستوى سياق بنائ
                                                 

  . 358ابن هشام اɉنȎاري، مȢين اللǎبيب عن كتب اɉعاريب، ȋ  ينظر -(1)
  .47م، 1964ȋيف النحو العرŸ نȪد وتوجيȼ، املكتبة العȎرية، بريوȓǻ ،ǧ، مهدي املǺزومي،  ينظر -(2)
(3)- ȋ ،Ƈن الكرǓرȪة الȢمد خان، لƮ 40 -39ينظر . 
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  ض عناصرها إىل مجلة صغــرى تتألف من وحدة إسنادية كربى تفرعت بعو
يت تؤديها يف صلب اجلملـة  هذه اجلمل الفروع تتنوع يف أبنيتها ووظائفها الأو أكثر، و
   .)1(الكربى

  : ةـيـة االƧـملـاƨم مـفهـو /2
ويـا  يتكون من مبتدأ تسند إليه كلمة أو أكثر تعـرف Ʋ  إسنادي هي تركيبو

فالسكوت حد فاصل بني اجلمـل   .، فيحسن السكون عليهباخلرب الذي تتم به الفائدة
، "اخلرب"و "املبتدأ": ركنان مها وأساس اجلملة االمسية .يشري إىل االنقطاع النحوي بينهما

   .)2(ما عالقة اإلسناد اليت تستفاد من مضمون اجلملةتربȔ بينه
  : بدورها تنقسم إىل قسمني االمسيةاجلملة و 

جاءت و، واحد يف تركيبها بإسنادهي اجلملة اليت اكتفت  :البسيطة االƧيةاƨملة  –أ
 ،"طلحة صحايب"، "اهللا واحد": مثل،  )3(فردة أو مركبة تركيبا غري إسناديصرها معنا
ملطلقـة  أو األحكـام ا  ،تفيد اجلملة االمسية البسيطة غالبا األوصاف الثابتةو. "هو اهللا"

   .اخلالية من الزمن النحوي
 ǡ– ية املركبةƧملة االƨهي اليت تضمنت و ، تتكون من مجل فرعيةهي اجلملة اليت :ا

ن لف بنية اجلملة املركبة متتأي، وسنادية عديدة يف مستوى سياق بنائها النحوإعمليات 
أو أكثـر تتنـوع يف   " صغرى" مجلة سنادية كربى تفرعت بعض عناصرها إىلوحدة إ

 ،"عمر عدالته فاضـلة ": Ʋو،  )4(بنيتها ووظائفها اليت تؤديها يف صلب اجلملة الكربىأ
   ".Ʒبو أقبل الطفل" ،"السعادة Ʒبها اجلميع"

  
                                                 

(1)-  Ȝمد خان، املرجƮ ينظرȨالساب ȋ ،62 .  
 .ȋ ،76 نفسƮ ȼمد خان، املرجȜينظر  -(2)
  . ȋ ،77نفسƮȼمد خان، املرجȜ ينظر  -(3)
  . 97املرجȜ نفسƮ ȋ ،ȼمد خان،ينظر  -(4)
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  : نيـربيـلماء الȢـند العـعامها ـوأقس ةـملـوم اƨـفهـم /2
حƓ عصرنا احلاضر على اختالف ) م.ق347ت(هد الباحثون منذ أفالطون اجت

ـ  موا لنا م اجلملة، فقّدمناهجهم يف حتديد مفهو  ةعددا من التعريفات أرŷ علـى ثالƣائ
      . )1(تعريف

 "ǭـراكȃ  Ȅوونسـي ǻي "أبعدها أثـرا تعريـف  من أبرز هذه التعريفات وو 
dionysiou thrax"" اإلسكن Ɓحيث يـرى  ، رن األول قبل امليالددرية يف القعا

  .)2(نسق من الكلمات يؤدي فكرة تامة اجلملة أن
علم اللغـة احلـديث    مؤسde sussure "Ȅ" "دي سوسري"قلنا إىل انت فإذا

هي النمȔ الرئيسي مـن  شري إىل أن اجلملة م تعريفا حمددا للجملة، وإمنا يوجدناه ال يقّد
  .)4("langue"ة النظام اللغوي كن أن يكون وحدمي الذي )3(امأمناط التض

قـول بشـري تـام    اجلملـة   ، فريى أنّ"o  jespersen" "سربسني"أّما 
تكون قـادرة  عنده أن تقوم اجلملة برأسها، أو  االستقاللمام و، واملراد بالّت)5(مستقلو

حماولة حقيقيـة  فقد كان رائد أول  ،""bloomfield "بلومفيلد" أّمـا . على ذلك
مسـتقل،   أنّ اجلملة شكل لغوي« رأىإذ للجملة؛ يف تعريفه " املعىن" للتحرر من معيار

  .)6(»، وفق مقتضيات التركيب النحويوغري متضمن يف شكل لغوي آخر أكرب
                                                 

(1)- ȋ ،ملة العربيةƨراسة اǻ لة، مدخل إىلƲ دƥأ ǻموƮ 11ينظر .  
 . Ʈ12موǻ أƥد Ʋلة، املرجȜ نفسȋ ،ȼ ينظر  -(2)
(3)- Ȓمن وحدتنيالت Ȥلǖكن أن يتƹ وية ام عندهȢالل ǧو. أو أكثر، من الوحدا   ǧيف الكلمـا ȨـȪهو ال يتح

الكلماǧ املركبة، املشتȪاǧ، أجزاء اƨملـة،  " يف الوحداǧ املركبةȒا، ووعة من الكلماǧ أيفحسب بل يف ƭم
  . ȋ ،12نفسƮ ȼموǻ أƥد Ʋلة، املرجȜ ينظر. "اƨملة كلها

(4)-  ȋ ،ȼنفس Ȝلة، املرجƲ دƥأ ǻموƮ 13ينظر .  
  .Ʈȋ ،13موǻ أƥد Ʋلة، املرجȜ نفسȼينظر  -)(5
6)(-Larouss. Paris. 1980. p19.  Bloomfield. L: Language. Librairie.  .   

  .14اƨملة الطلبية يف ǻيوان أƭاǻنا تتكلم وقȎاǝد أخرɁ ملفدي زكرياء، ȋغȒبان،  Ƨية نȪال عن
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الذي يقوم به شـخص   مقطع من التكلم يرى أن اجلملة " haris" "هاريȄ"و
  .)1(واحد؛ حيث يبدأ بالسكوت، وينتهي بالسكوت

 n"" "تشومسـكي نـوام   "علـى رأسـهم  ليـديني و وعند علماء اللغة التو
tchomsky " ، مفهوم اجلملة مبفهوم النحو Ȕشـأن النحـاة   ماشـأهن  –فقد ارتب 

ـ " النحو"، فقد كانت كلمة -العرب الصـرف  : د النحـاة التقليـديني تشـمل   عن
"morphology"،  التركيبو" syntax "، تشومسكي"أصبحت تشمل عند و "

   .التركيبف وجيا والداللة والصرالفونولو
لتوليـد   " "device"جهاز"«:بأنه" البىن التركيبية"فقد ورد يف  حوالن أما حّد

   .)2(»اجلمل النحوية يف اللغة
مـن اآلن فصـاعدا   «: قائال "البىن التركيبية "كتابهعرف تشومسكي اللغة يف و
من  ةمؤلف، كل مجلة طوهلا حمدود ومتناهية أو غري متناهية من اجلملاللغة جمموعة  سأعّد

هـي   املكتوبوق واللغات الطبيعية يف شكليها املنطكل ، وجمموعة متناهية من العناصر
 ،"احلروف"أو  لغة حتتوي على عدد متناه من الفونيمات لّذلك ألن كهبذا املعىن؛ لغات 

    .)3(»عدد اجلمل غري متناه مع هذا فإنّو
رفض الوصف  Ȅ عقلية حنيأقام منهجه على أس يمسكتشومن الواضح أن و
تتوجـه إىل اإلنسـان صـاحب     يمسـك تشوها ǔرتهذه النظرية اليت او .احملض للغة

 - herer" باملتكلم املثايل يمسكسميه تشو، أو إىل ما ي"native speaker"اللغة

                                                 
 -أƥد مومن، اللسانياǧ النشǖة والتطور، ǻيوان املطبوعاǧ اƨامعية، الساحة املركزية، بن عكنـون ينظر  -(1)

ǧǻ ،ȓǻ ،رǝزاƨاȋ ،208 .  
(2)- Chomsky Noom: Structure Syntaxique .trad. Michel Bradeau. Ed. 
seuil. Paris. 1969. p 16. 
 
(3) - .  Chomsky Noom. Structure Syntaxique. P17. 
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speaker ideal " يعرف لغته معرفة كاملة Ȅاهلدف عنده و، يف جمتمع لغوي متجان
   .)1(على اللغة "القدرة" Ɵعل اإلنسان يتميز هبذه هو معرفة القوانني اإلنسانية اليت

الذي يقـف علـى    "النحو الوصفي "يعارض يمسكمن هنا يتضح لنا أن تشوو
على  يمسكيؤكد تشوو ها الفعلي،البحث احلقلي يف شكل الوقائع اللغوية كما يقدمها

  :) 2(معا لفهم اللغة اإلنسانيةأن هناȫ جانبني ال مناص من االهتمام هبما 
1- ȯوɉانب اƨهو األداء اللغـوي الفعلـي    :ا"actual linguistic  

performance " البنية السطحية" أي ميثل؛ هو الذي ميثل ما ينطقه اإلنسان فعالو" 
ـ الكفا "أما اجلانب الثـاين فهـو  و، للكالم اإلنساين  "underlying يـة تالتح "ةي

competence" البنية العميقـة  "يت متثلهي الو ،"املتكلم السامع املثايل" عند هذا" 
   .للكالم

د النظرية اللغوية عنميثالن حجر الزاوية يف  "ةاألداء و الكفاي" هذان املصطلحان
أي يعكȄ ما جيري يف العمق من ؛ ةاألداء أو السطح يعكȄ الكفاي إنّ ؛ إذيمسكتشو

 ة عميقةن حتتها عمليات عقليمكإمنا ت، معىن ذلك أن اللغة اليت تنطقها فعالو .عمليات
بنيـة  " أي دراسـة  ؛"األداء" دراسةالباطن أحيانا و وراء الوعي بل، ơتفي وراء الوعي

فتقـدم   "بنية العمـق "أي ؛ "ةالكفاي"ا دراسةأّم، للغة "التفسري الصويت"تقدم  "السطح
  .)3(التفسري الداليل هلا

 "للغويةة االكفاي"يربȔ مفهوم اجلملة مبفهومي) 4(يمسكتشو يبدوا لنا جليا أنّو 
 الذي هـو االسـتعمال اآلين   "األداء الكالمي"الضمنية بقواعد اللغة، و اليت هي املعرفة

                                                 
 والنشر، الدرȃ اƩديث، حبث يف املنهǻ ،ǰار النهȒة العربية للطباعةالنحو العرŸ و ينظر عبده الراجحي، -(1)
  . 114م، ȓǻ1979ȋ،  مȎر،
(2)- ȋ ،ȼنفس Ȝ114ينظر عبده الراجحي، املرج .  
  . ȋ ،115 نفسȼعبده الراجحي، املرجȜ ينظر  -(3)
(4)- noam chomsky : لفيا، بالو1928ولد سنةǻامعية يف جامعة .م.م يف مدينة فيالƨا ȼراستǻ Ȝأ، تاب

ɉلسـنية التوليديـة   اشتهر يف ƭـاȯ ا    M.I.Tالتكنولوجي "ماسشيوسǨ "بنسلفانيا، يدرȃ حاليا يف معهد
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مبقتضى الكفاية يتسىن لكل راشد ينطق لغة معينة مـن  و، ضمن سياق معني الفعلي للغة
 يمسـك تشوانتـهى  و .فهمهامن نطق عدد غري حمدود من اجلمل وامتالȫ ملكة متكنه 

كل مـن   أنّو، دده القاعدة اللغويةحت اأن للجمل معىن خاص ن الواضح جدام «:بقوله
اعد Ʒـدد النظـام   نظاما من القو –وبصورة ما–ة قد اكتسب يف ذاته نميتلك لغة معي

  .)1(»حمتواها الداليل اخلاصالصويت للجملة و
تكون مركبة « هي اليتو .اجلملة الصحيحة باجلملة األصولية يمسكي تشويسّمو

د األصـولية يف هـذه   رفت عن املبادǛ اليت حتّدغري أصولية إذا اƲهي و، على Ʋو جيد
ورة ـالذي يطبقها متكلم اللغة بصو أي القواعد الضمنية اليت تقود عملية الكالم؛ اللغة

  .)2(»يةال شعور

، النحوو، الصرفو، املعجمو، لصوتا: شترȫ يف تنظيم اجلملة عدة مستوياتتو
تشكيلية ơضع لقواعـد  و ناصر صوتيةطة عاسويات متداخلة بوهي مستو .التركيبو

   .)3(معينة
التحويليون إىل وجود فقد أشار ، ا أقسام اجلملة عند املدرسة التحويلية التوليديةأّم

ضوء فهـم   ن أنه ينبغي أن تدرس هذه اجلمل علىهم يروو، مجل مركبةمجل بسيطة و
ولكن باعتبارها ، لتركيƑليȄ باعتبارها وظائف على املستوى ا، العالقات بني مكوناهتا

قـد اشـترطوا يف اجلملـة األصـلية     و، أثري يف التصورات العميقةالّتعالقات للتأثّر و
kermel sentence"" فعلها مبين للعلوم إن كانت و خربية، تامة، أن تكون بسيطة

                                                                                                                                                       
 ،ميشـاȯ زكريـا   ينظر. التحويلية، إال أن شهرتƁ ȼ تȪتȎر على هذا اŎاȯ، بل تعدتȼ إىل ƭاȯ الكتابة السياسية

  . ȋ ،09)النظرية اɉلسنية( اɉلسنية التوليدية والتحويلية
(1)-     .Chomsky Noom: Structure Syntaxique   ال عنȪزكريا،ن ȯلسـنية   ميشاɉا
  . 41م، 1986ȋ-هـ1406، 2اƩديث، املǘسسة اƨامعية للدراساǧ والنشر، بريوȓ ،ǧ ةلم اللȢوع

، 1، مطبعـة املعـارف، ǻ-  ȓراسة Ʋوية للجملة االƧية-التركيب يف املثل العرŸ الȪدƇ  نوار عبيدي،  -(2)
  . 60م، 2005ȋفيفري 

(3)- ȋ ،ȼنفس Ȝ58ينظر نوار عبيدي، املرج . 
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هي الـيت ال  و ، "derived sentence" أو احملولة، أما اجلملة املركبة .مثبتة فعلية
 فعلها أن يكون أو، إنشائيةأو ، أو ناقصةيها شرط أو أكثر كأن تكون مركبة يتحقق ف

   .)1(للمجهول امبني
على حتليل  -يف التطبيق النحوي التحويلي على اجلملة- لقد اعتمد التحويليونو

غريها من البىن التركيبيـة إىل مكوناهتـا   ويقصد هبا حتليل اجلملة أو ، املكونات املباشرة
أساسـيني  فاجلملة مثال حتلـل إىل مـركبني   ، يال يكشف عن بنائها الطبقياملباشرة حتل
   :)2(مباشرين

   .يقع فاعال هلا الذي املركب االمسي – أ
   .املركب الفعلي –ب 

ل بدوره إىل مكونات مباشرة تضم الفعـل الرئيسـي   Ʒلّ الفعليهذا املركب و
الـيت   اŎروركبات اجلار وملركبات االمسية كمرغريه من او ،املركب االمسيو، للجملة

 أن نصل هبذا التحليل املكّوين ترتبȔ هبذا الفعل ارتباطا يوّضح أّنها مفعوالته، وهكذا إىل
   .هو الكلمةو، غوي على مستوى التحليل التركيƑلإىل أقل صور البناء ال

ـ   اơذ أصحاب هذه املدرسة رموزا مو وي عينة لتسمية مقـوالت التحليـل البن
املركـب الوصـفي   و"، "VPاملركب الفعلـي  و"، "N P كب االمسياملر" :ةكمقول

ADJ ")3(  .  

املباشرة يف حتديد اهلياكـل   املكوناتمبدأ  لتوضيح كيف أفاد التحويليون منو
  ب ـحتديد عناصر التراكيو ،)مد عليه يف إبراز إبداعية اللغةهو ما اعُتو( ة للتركيبويالبن

                                                 
، ǻار -ǻراسة Ơليلية يف ȑوء املناهǰ املعاصرة-أƥد عمايرة، االƟاهاǧ النحوية لدɁ الȪدماءينظر حليمة  -(1)

  . ȋ ،213مȓ ،1 ،2006-اɉرǻن-واǝل للنشر، عمان
Ʈمد فتـيح،  : استǺدامها، ترمجة وتعليȨ وتȪدƇرفة اللȢوية، ȕبيعتها وأصوƬا واملع ينظر نعوم تشومسكي، -(2)

  .   12 –11م، 1993ȋ –هـ 1412، 1ة، ǻȓار الفكر العرŸ، الȪاهر
(3)- ȋ ،Ȩالساب Ȝ13-12ينظر نعوم تشومسكي، املرج . 
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حسـب  ، ين العريب التاليةتأمل قواعد التحليل املكّوعلينا أن ن ،الوظائف املنعقدة بينهاو
  : )1(يف حتديد مكونات اجلملة يمسكنظر تشو

  مسند                    مركب اƧي            مجلة               
  أǻاة تعريȤ              اسم   مركب اƧي                

  مركب فعلي                       مسند    
  مركب فعلي                   فعل                      مركب اƧي     

    مركب اƧي                 مركب اƧي              مركب وصفي 
             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
(1)- ȋ ،ȼنفس Ȝ14–13–12ينظر نعوم تشومسكي، املرج .  
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  مجلة                       

  

  ي مركب اƧ                                           مسند     

              اسم        أǻاة تعريȤ       مركب اƧي          فعل 

  

  مركب وصفي                مركب اƧي   

   

 Ȥاة تعريǻاسم           أ           Ȥوص  

  : ذا الرسم الشجري يوضح لنا ما يليفه
  : هينها اƨملة واملكوناǧ املباشرة اليت تتكون م –أ  

   .مسند - 1
   .ركب امسيم -2
ويوضح الرسم أخـريا املكونـات    فعلي،ركب الما يوضح لنا املكونات املباشرة املك

   .نيَيَينالوصفي الدŊللمركبني االمسي وو املباشرة للمركب االمسي األعلى،
  :و هي كما يلي: ةـملـر اƨـاصـعن – ـب
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   .)1("يالفعل الرئيس"، "املفعول به"، "املركب الفعلي"، "املسند"، "الفاعل"
ق هو العالقـات التركيبيـة   الشيء الثالث الذي يزودنا به الرسم الشجري الساب -ـج

   .)2(املفعوليةالفاعلية و كعالقيت

  :)مـفهـومـȼ، وȕـراǝـȪـȼ( لـويـحـالت: ǭالثا
  :لـويـحــوم الّتــهـمف /1
  :مـفهوم التحـويـل لـȢة -1-1

والتحويل مصدر حقيقي من ": قال األزهري«: يف لسان العرب البن منظور جاء
أي ؛  ))3يَبْغُـونَ عَنْهَـا حِـوَالً    الََ :ال اهللا تعاىلاملصدر، ق اسم يقوم مقام :لَُوحّولت، واِحل

، كما "الǄَومن مكانه ِح الǈقد َح": يقال ،"ال يريدون عنها حتّوال":وقال الّزجاج. "حتويال
: ويف احلـديث  ".الǈْوال وُحُؤوال، وأَحَحالشيء  الǈوَح". "َصُغَر ِصَغرńا"قالوا يف املصادر 

  .إىل اإلسالم ه حتّول من الكفر عّما كان يعبد، ألّن"أسلم"، يريد من )أǈَحالǈ َدَخلǈ ْنَم(
Ŋالّتنقّل من موضع إىل موضع: لوالَتَحوǈ4(»تنقّل من موضع إىل آخر: ، وحتوَّل(     .        

  :امفـهـوم التـحويـل اصـطالح -1-2
   :ـهوم التـحويل يف النـحو العـرŸمف-أ -1-2

  –عرض له الحقـا وهذا ما سُي–يف الفكر النحوي التوليدي  "التحويل" إذا كان
األخرى و، حدامها عميقةإ ،ل مجلة ينطق هبا املتكلم بنيتنيكلعلى أساس أن هناȫ يقوم 
عميقة بقواعده املختلفة لكي يقوم بدور نقل البنية ال "التحويل"بد منكان الو، سطحية

اليت أدت إىل -ها هذه الفكرة نفَس فإنّ ،من عاƁ الفكرة اŎردة إىل عاƁ التحقق الصويت
                                                 

: ويȎȪد بȼ الفعل الذي يشرف عليȼ املركب الفعلي إشرافا مكونيا مباشرا، ويعرب عنȼ بالȎـورة التاليـة   -(1)
  .ȋ ،14املعرفة اللȢويةوم تشومسكي، عينظر ن. ]مركب فعلي –فعل [

(2)-  Ȝينظر نعوم تشومسكي، املرجȼنفسȋ ،14 . 
(3)- Ȥ108اآلية / سورة الكه . 
(4)-  ،ǡابن منظور، لسان العر]ȯة حّوǻما .[  
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جدت بشكل آخـر يف النحـو   قد ُو -يف املنهج التحويلي احلديث "التحويل" ضرورة
    .)1(العريب القدمي
 "العمـق "تطبيقا لفكرة املواءمة بـني  لتحويلل يعد تناول النحاة العرب القدماءو

 لـدى عند ذكر التحويـل  -لعل أول من يتبادر ألذهاننا و .الظاهر "السطح"و رقّدامل
   .، مؤسȄ علم العروض)2("اخلليل بن أمحد الفراهيدي"العاƁ اجلليل  –العرب

  "أصـال " أو "امعيار"أو  "امنوذج" هناȫ دائماانتهى النحاة العرب إىل أن  حيث
وخلصوا ، إىل حيز الوجود إخراجهتنفيذه و داملرا احلي "الكالم"، وهو يف الغالب اƟريدي

إىل أن النموذج اŎرد أساس لɈخر، فحاسبوا الكالم املنطوق مبقياس هـذا النمـوذج   
كان موجـودا   ال املصطلح اخلاص هبا "البنية العميقة" والذي يعنينا هنا أن مفهوم .اŎّرد

   ،»اسه كـذا ـقي«أو  »أصله كذا« :قد عربوا عنه بطرق خمتلفة كقوهلمو، يف معاجلتهم
تعين هذه العبارات اليت  .»على نية كذا«أو  »تأويله كذا«أو »هو على تقدير كذا«أو 

ȫ3(املنطوق "السطح" وراء "بنية عميقة" شيئا واحدا هو أن هنا(.   

  

  

  

                                                 
(1)-  ،Ÿالتحويلية يف النحو العر ȓاƴɉمن ا ،Ȥاسة عبد اللطيƥ مدƮ ار غريـب للطباعـة و  ينظرǻ  ،النشـر

  .21م، ȓǻ 2006ȋ، الȪاهرة،

اƪليل بن أƥد الفراهيدي، البȎري، ولد  عبد الرƥاناإلمام صاحب العربية، ومنشǜ علم العروȏ أبو  -(2)
وغريهم، ماǧ سـنة  ..، أخذ عنȼ سيبويȼ النحو، والنȒر بن ƽيل، وهارون بن موسى النحوي،)هـ100(سنة

. يهذǎبȼ، فوȼȪǭ ابن حبـان  ، وƁ"العني"يتمم كتاǡماǧ وƁ . بȪي إىل سنة سبعني وماǝة: ، وقيلبȜȒ وستني وماǝة
ƚƷ مـراȄƽ :  ،ǻ الدين Ʈمد بن أƥد بن عثمان الذǎهƑ، العȪد الثمني يف تراجم النحوّيني، ȪƠيȨ وإعداǻ ينظر

 ،ȓǻ ،اهرةȪديث، الƩار اǻ14252004-هـȋ ،143-142م.     

(3)-  ،Ȥاسة عبد اللطيƥ مدƮ ينظرȜاملرج ȼنفسȋ ،21-22.   
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األخـرى  حدامها عميقـة و إ: بنيتان إسناديرأوا أن ليȄ هناȫ لكل تركيب ف
هو التركيب احملول الذي يكون  ي الذي يقتضي بنيتني،سنادوإمنا التركيب اإل، سطحية

البنيـة  "بȔ بني ما يسميه الذي ير "يمسكتشو "فالتحويل الذي تبناه .)1(ظاهره ملبسا
فكل  ؛"التحويل التقديري" :يقابله يف النظرية العربية اخلليلية "البنية العميقة"و" سطحيةال

النحاة يقدرون لكل معـىن لفظـا    نّ؛ أل–يف أصل الوضع –كالم Ʒتمل أكثر من معىن
ري الكثري من األبنية امللبسة أو اليت وقـع فيهـا   هذا Ʒصل خاصة عندما Ʒاولون تفسو

     .)2(م تأت على البناء املتوقعـاليت لحذف أو 
ملا يترتب مـن  ) simulation( ر املعىن ألنه جمرد متثيلهذا التحويل ال يغّيو«

أي الباب الذي ( ؛للفظ على أصله الذي يقتضيه القياسمل ظاهر االتغيري اللفظي إذا ُح
ب ترتيبـا  من العمليات ترّت ةهذا التغيري هو عبارة عن جمموعو، )ينتمي إليه هذا اللفظ

ال بد من حالة تطرح من تقـدير  و، هو ظاهر اللفظو، صل إىل النتيجة املطلوبةمنطقيا لن
الدقـة  برتيبـها  ونوعهـا وت ، كما البد من تقدير العمليـات  إذا Ɓ يوجد "اɉصل"

  : ختصر يف النحو العريب اخلليلي هـو التحويل مبفهومه املنستطيع القول أن  .)3(»املتناهية
التحويل التقديري كـان  و، )4("إجراء الشيء على الشيء أو ƥل عنȎر على Ǔخر" 

يف ( على ذلك ما أمسوه مبسائل التصـرف  اقد بنوو، "بالتصريف "يسميه النحاة األولون

                                                 
 رابح بومعزة، تȎنيȤ لȎور اƨملة والوحدة اإلسناǻية الوșيفية وتيسري تعلمها يف املرحلة الثانويـة  ينظر -(1)

-2004جامعـة اƨزاǝـر،    لنيل ǻرجة الدكتوراه يف اللȢة، ، رسالةمن خالȯ الȪرǓن الكرƇ واملنهاǯ الوزاري
2005ȋ ،سسة ، وينظر رابح بومعزة، التراكيب النحوية العربية،554مǘار ومǻ    رسالن للطباعـة والنشـر
،Ȝوالتوزي Ȩمشǻ ،ȓǻ ،2008ȋ ،45م .    

املدرسـة اƪليليـة   : عبد الرƥن اƩاǯ صاſ، تȪدم اللسانياǧ يف اɉقطار العربية، مȪـاȯ بعنـوان  ينظر  -(2)
سالمي، الربـاȓ،  والدراساǧ اللسانية اƩالية يف العاƁ العرŸ، وقاȜǝ ندوة جهوية، جامعة اƨزاǝر، ǻار الȢرǡ اإل

  . ȋ376 م،1987أبريل 
(3)- ƥعبد الر ،ſصا ǯاƩن اȋ ،ȼنفس Ȝ376املرج .  
(4)- ƥعبد الر،ſصا ǯاƩن ا ȋ ،ȼنفس Ȝ372املرج  . 
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وهناȫ فرق جـدير   .هو عبارة عن نظام صياغة العمليات التحويليةو ،)ستوى الكلمم
مـا   النحاة برفض ما إذا جاء اللفظ على زمتلافقد : بني النظرة العربية والغربية بالذكر
هذا ، ومع األصل فال كالم فيه فق اللفظ يف ظاهرهما اّتأي على أصله فكلّ؛ يه بابهيقتض

، وجعلـوا  "التحويل التقديري"موا مفهوم حني عّم يمسكتشوƝالف ما يزعمه أتباع 
كانت  ينزعة خمالفة لتشومسك من مث نشأتو .ذات داللة "بنية عميقة"ل لفظ ظاهر لك
   .)ginirative semantics()1( ب مبدرسة علم الداللة التوليديتلقّ

ويل غـري  موا التحبل عّم، م يكتفوا بالتحويل التقديريـالنحاة العرب ل أنّ إالّ 
 أي جعلوا النظام اللغـوي كلـه أصـوال   ؛ أمجعهبأجروه على التحويل ، وريـالتقدي
حويل عنـد  فالت، النحو العريبيكمن الفرق بني النحو التوليدي وهنا و، اروعـــفو

بعـض   وهو عبارة عـن تفريـع   .)2(يالتحويل الذي أشار إليه تشومسكالنحاة يشبه 
هي أصل للمبنيـة   كاجلملة املبنية للفاعل، Ȕ منهاالعبارات عن عبارات أخرى تعترب أبس

فكل هذا اختفى يف النظريـة   – أي منطلقا للتفريع؛ )kernel( للمفعول و تعترب نواة
هو و ،)م يƏ على غريهـما يبىن عليه ول( :األصل عند العرب هوو -النمطية التوليدية 

فله العالمـة العدميـة    (ه ال Ʒتاج إىل عالمة ليتمايز عن فروعو أيضا ما يستقل بنفسه
marque zéro  على حد تعبري اللسانيات(.   

فاالنتقال من األصل إىل ، أي مع شيء من التحويل؛ الفرع هو األصل مع زيادةو
، وهي احلركة العكسـية  له مقابل التفريعو، ع هو حتويل Ƹضع لنظام من القواعدالفر

   .)3("رǻ الشيء إىل أصلȼ" هو عند النحاةللتفريع، و
  
  

                                                 
(1)- ƥنينظر عبد الر ſصا ǯاƩا ،Ȝاملرج Ȩالسابȋ ،377 .  
(2)- ȼالتركيبية: "يف كتاب Ɩالب."   
  .ȋ ،377-378املرجȜ نفسȼ اƩاǯ صاſ،عبد الرƥن ينظر  -(3)
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إجراء الشـيء  و ،"محل الشيء على الشيءإجراء أو  ":على هذا فالتحويل هوو
 هو من جهة نظـر و متكافئان،له واملُحّول  لحّوعلى الشيء هو عني التحويل مبا أن املُ

ـ    هوو اندراجي،املنطق يف الرياضيات احلديثة تكافؤ غري  ـ  لهـذا الـذي Ʒص ه علي
عـدد مـن    على "اخلليل"زعيمهم يف ذلك رب وولقد اعتمد العلماء الع  .)1(بالقياس

  : )2(املفاهيم لتحليل اللغة وأمهها هي
ترتب على ذلك من التفريق املطلق بني ما يرجع يما مفهوم االستقامة وما إليها و •

   .ما هو خاص باملعىن، وإىل اللفظ
  .العالمة العدميةمفهوما املوضع و •
   .لماالعمفهوما اللفظ و •

؛ يون يف باب متييز اجلملة يعد مثاال واضحا على التحويـل يه النحولما يذهب إو
ه من تنا تضّمّمعفتمييز اجلملة رفع اإلهبام « :يف حد متييز اجلملة "األƽوين "حيث يقول
،Ǉكان أو ما جرى جمراه من مصدر، أو وصف أو اسـم أو فعـل إىل    فعال نسبة عامل

فالتمييز ، )اشتعل الرأȃ شيباو( ،"ȕاǡ زيدا نفسا": Ʋو ،من فاعل أو مفعول معموله
  .)3(»)اشتعل شيب الرأȃو(و ،"ȕابǨ نفȄ زيد" :األصلول عن الفاعل، حمّو

ل عنها ليȄ من الالزم أن تكون افتراضية Ɯتة أو Ɵريبية خالصة هنا اجلملة احملّوو
لكن يعـدل عنـها   و، بل قد تكون أيضا من اجلمل اليت ميكن استعماهلا، م هباتكلّال ُي

، )4(أو إىل االستخفاف، االستعمالراض املختلفة اليت قد ترجع لɊلفة واألغ لغرض من
                                                 

، ثانويةرابح بومعزة، تȎنيȤ لȎور اƨملة والوحدة اإلسناǻية الوșيفية وتيسري تعلمها يف املرحلة الينظر  -(1)
ȋ555-556ȋ ،47-46، وينظر رابح بومعزة، التراكيب النحوية العربية.  

  .ȋ ،378ن اƩاǯ صاſ، تȪدم اللسانياǧ يف اɉقطار العربيةعبد الرƥ ينظر -(2)
(3)- Ɔوƽɉا ǳشر ،Ɔوƽɉا  ǧار إحياء الكتب العربية، بـريوǻ ،Ȭعلى ألفية ابن مالȓǻ ،ǧǻ ، ،2/195 .

،Ÿيفية يف النحو العرșية الوǻملة والوحدة اإلسناƨسسة وينظر رابح بومعزة اǘار ومǻ   رسالن للطباعة والنشـر
،Ȝوالتوزي Ȩمشǻ ،سورياȓǻ ، ،2008 ،مȋ131.  

  . 29–28مد ƥاسة عبد اللطيȤ، من اƴɉاȓ التحويلية يف النحو العرƮȋ ،Ÿ ينظر -(4)
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منـا  وإ.. .اشحمń تفقأُتو، ماءă امتɊُت: وذلك قولك« :يف قوله كما أشار سيبويه أيضا
قد يكـون  و .)1(»فحذف هنا استخفافا، من الشحم ُتوتفقّأ، من املاء امتɊُت: أصله

يل هذه األغراض اليت يفيدها التحوو، التأكيدملبالغة والتحويل هو القصد إىل االغرض من 
 ؛البنية العميقة قد تتعـدد و .)2(لنحو التحويلي بزمن بعيدسبقت هبا نظرية النحو العريب ا

 ،"تفقأ شحم زيـد ":تها العميقةييرى بعضهم أن بن "شحمńا تفقأ زيد" :فاجلملة الفعلية
هذا االخـتالف يف حتديـد   و ،"حمّشتفقأ زيد من ال":يرى آخرون أن بنيتها العميقةو

ـ  ، ترفضه النظرية اللسانية احلديثة اجلملة احملولة عنها ال ر بل تراه مقبوال مـا دام املفّس
  .)3(البنية السطحية العميقة إىل يشرح كيف ائتلفت اجلملة من تركيب البنية

   :حويليةـدية التـوليـمدرسة التـند الـحويل عـوم التـمفه -أ-1-2
  :يةـحويلـالت ةـيديـظرية التولـناǛǻ الـمب

بالنحو التفريعي التحويلي ال ميكن أن يفهم يف  "ينعوم تشومسك"إنّ ما يقصده  
نظرنا إالّ إذا اطّلعنا على املنطلق الذي ينطلق منه هذا اللغوي األمريكي لوصفه األلسنية 

  .البشرية معتمدا يف ذلك على وصف اللّسان اإلƱليزي
  : ن كما يظهر يف املصطلح من جانبنييتكو التوليدي املنهج التحويليو

يف مقال له  )م1952(سنة  "L. S. HARRIS "بدأه هاريȄ :جانب Ơويلي –أ 
مهد به الطريق لنموذج و "discoure analysais" "حتليل الكالم املتصل "بعنوان

  . "   tronsformational analysais" "التحليل التحويلي "وصفي يسمى
قـادر   ق لنحويد به الطرمّه، و)م1957(بدأه تشومسكي سنة : نب توليديجا – ـب

مل على قواعـد  تالنحو التوليدي ال يشو .هبا التنبؤتوليد اجلمل النحوية وحتليلها و على
Ȕيشمل أيضا قواعد تركيب الضمائم  إمناو، حتويلية فقps rules" " ،واعد أخرى قو

                                                 
(1)-  ،ǡالكتا ،ȼ205-1/204سيبوي .  
(2)-  ،Ȥاسة عبد اللطيƥ مدƮ ينظرŸالتحويلية يف النحو العر ȓاƴɉمن اȋ ،29 .  
  .ȋ131اƨملة والوحدة اإلسناǻية الوșيفية يف النحو العرŸ،  ،ينظر رابح بومعزة -(3)
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دي وجـود دون القواعـد   فيمكن أن يكون للنحو التولي، منيةتسمى القواعد املورفوفو
  .)1(أن يكون هناȫ حتليل حتويلي مستقل عن النموذج التوليديو ،التحويلية

 ؛"خماطب مثايل –متكلم " :على التوليدي يعتمد بادǛ ذي بدءاملنهج التحويلي و
 –املتكلم  :أول ما هتتم به النظرية اللغوية هو إنّ«: إذ يقول  تشومسكي يف هذا الصدد

يعـرف لغتـها معرفـة    إىل جمموعة لغوية منسجمة متاما واملخاطب املثايل الذي ينتمي 
لقواعد الـذي  ذلك النظام من ا ال أعين بالنحو التفريعي إالّ «:يقول أيضاو، ) 2(»كاملة

ـ ، وصافا بنيوية للجملينسب بطريقة واضحة وحمددة حتديدا تاما أو ديهي أن يكـون  ب
  .) 3(»للسانه هــتفريعيا يعرب عن معرفت ااستنبƲ Ȕوو ني قد سيطراملتكلم بلسان مع

  : ايلمبادǛ النظرية التحويلية التوليدية هي كالتو
   :اإلبداعيةو، اǻɉاء، ةالكفاي -1

األداء اللغـوي إال أن  ني يسّوون بني الكفاءة اللغوية ويلى الرغم من أن بعض اللسانفع  
  :هو واضح يف ما يلي كما، تشومسكي حاول التفريق بينهما

  :"السليȪة اللȢوية"أو : la compétenceة الكفاي –أ 
، معرفة املتكلم الطبيعية للغة معرفة لغوية خاصة هي :ةأن الكفاي يتشومسكيرى 

هي أيضا مقدرة املـتكلم  و... .صوتو، داللةو، تشمل جماالت اللغة املختلفة من Ʋو
   .اجلمل تناه منغة عدد غري معلى صيا

  
  

                                                 
  . Ʈ39-40موǻ أƥد Ʋلة، مدخل إىل ǻراسة اƨملة العربية، ȋينظر  -(1)
ـ ، عبد الرزاǻ ȧورارينȪال عن ". أوجȼ النظرية التركيبية  "نعوم تشومسكي -(2) ي مدخل إىل النحو التفريع

ـ  "syntactique structures" "البƖ التركيبية "التحويلي من خالȯ كتاǡ تشومسكي ل ، رسـالة لني
   .ȋ08 ،م1984، جامعة اƨزاǝر، املاجستري، علوم اللسانشهاǻة 

 . 08املرجȜ نفسȋ ،ȼ ،عبد الرزاǻ ȧورارينعوم تشومسكي، املرجȜ نفسȼ، نȪال عن  -(3)
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  : أو االستعماperformance   le  :ȯ: اǻɉاء – ـب
 ة هيسكي أن الكفايـƸلص تشومو .استخدام اللغةو ،هو النطق الفعلي للجمل

األداء هـو التحقـق الفعلـي هلـذه     و ،عقل اجلماعة اللغوية من قواننيما Ʒصل يف 
كـن أن  بالنحو التفريعي التحويلي ال مي "ينعوم تشومسك"إنّ ما يقصده  .)1(القوانني

يفهم يف نظرنا إالّ إذا اطّلعنا على املنطلق الذي ينطلق منه هذا اللغوي األمريكي لوصفه 
   .)2(األلسنية البشرية معتمدا يف ذلك على وصف اللّسان اإلƱليزي

  :  la creativité: اإلبداعية -ـج

، )3(وسائȔ لسـانية  اعتمادا على ،هي قدرة املتكلم على إنتاج مجل غري حمدودة
ظـروف   مالءمتـها و، ممارسة دور حافز ملحـوȗ و، التجدد: تتميز باملميزات التاليةو

   .)4(املتكلم
 structure profaned structure: البنية العميȪةالبنية السطحية و -2

de surface "  
ميز بني  املستويني يف الدراسة اللسانية، ولقد أكد تشومسكي على اعتماد هذين 

   :يعرفهما بقولهمها كمستويني لدراسة مجل اللغة واعتمد، ولعميقةالبنية االبنية السطحية و
  : ملة السطحيةاجلو، منيز بني اجلملة العميقة« 

الثانية هي ترتيب الوحدات و .ني التفسري الداليلاليت تّعهي البنية اŎردة والضمنية  األوىل
الفعلي الفيزيائي   شكل الكالمالذي يرد إىلو ،يتيكيالذي Ʒدد التفسري الفون، السطحي

                                                 
ـ  ـينظر ع -(1) ، 1شر، عمـان، اɉرǻن، ȓ ـاȤȕ فȒل، مȪدمة يف اللسانياǻ ،ǧار الرازي للطباعـة والن

2005ȋ ،65م.   
   .ȋ ،07مدخل إىل النحو التفريعي التحويلي من خالȯ كتاǡ تشومسكيري، عبد الرزاǻ ȧورا ينظر -(2)
  . 31قواعد اللȢة العربية، ȋ و التحويليةاɉلسنية التوليدية و ،ميشاȯ زكريا رينظ -(3)
  . ȋ ،31املرجȜ نفسȼ ،ينظر ميشاȯ زكريا -(4)
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وت خالل ، تعتمد الصةيأي أن البنية السطحية ظاهر؛ ) 1(»املدرȫإىل شكله املقصود وو
  .لجملةالعميقة فترتبȔ باجلانب العميق لأما البنية ، عملية الكالم

تفرع اجلمل بالعـدد   يرى تشومسكي أن النحو التفريعي يضم التراكيب اليتو 
أمـا  ، جوهريا بالنسبة إىل هذه النظريـة  –التراكيب  –يعترب هذا القسم الالمتناهي و
فونولـوجي الـبىن   يترجم القسم ال، يعتربان قسمني تفسريينيفعلم املعاين الفونولوجيا و
ـ و، ها التراكيب إىل أصواتاŎردة اليت تفرع ينـة هلـذه   ان معيعطي القسم املعنوي مع

   .)2(البىن
فتمثـل   ،مستوى املعـىن و هنا تشومسكي بني مستوى الصوت يف اللغة يربȔو

  : اجلملة على مستويني
الـذي تفرعـه   ) underlying phrase marker( التشجري التحيت) 1

   .)األساسي التركيب( القواعد التركيبية
الـذي تفرعـه     ) derrived phrase marker( التشجري املشـتق ) 2

    :)3(له على الشكل التايليب املعىن مثّلتقرو. القواعد التحويلية
  

  املعƖ = تشجري Ơيت   قواعد تركيبية أساسية                                     
  الȎوǧ = تشجري مشتȨ  قواعد Ơويلية                    اƨملة         : التراكيب

   :أو على الشكل التايل
  
  

                                                 
  . ȋ ،163السابȨ، املرجȜ ميشاȯ زكريا -(1)
من خالȯ كتـاǡ تشومسـكي الـبƖ     دخل إىل النحو التفريعي التحويلي، معبد الرزاǻ ȧوراري ينظر -(2)

 ȋ ،24التركيبية .  
  . ȋ ،24نفسȼ املرجȜ ينظر عبد الرزاǻ ȧوراري، -(3)
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  التراكيب    

 
  

  اƨملة     

 
قواعــــد 
التركيـــب 

  اɉساسي 

Ȫة البنية العمي     
      Ɩتية   معƠ ǧتشجريا

ــجرياǧ  قواعد Ơويلية  تشـ
  مشتȪة 

    
        ǧصو 

البنية السطحية 
البنيـة  و، هي الشكل املظهري الصويت للجملة :إن البنية السطحيةفباختصار و 

   .العميقة هي اليت تضم عناصر املعىن
   :خطȔ التايلبامل "العميقةالسطحية و"مثيل للبنيتني ميكن التو
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  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  

               ć  

  

     
   المنظومة 
 اللغوية

 التتابع الكالمي 
 ) األصوات المنطوقة(

  ترتبط بالعناصر    
  : الصوتية  المتتالية   

  التفسيرالصوتي  " 
  "للترآيب          

 

 المنطوقة 

       
 السطحية            

 القواعد المعيارية

     
 العميقة           

 المقروءة 

 المسموعة  المكتوبة 

 ترتبط بالدالالت اللغوية
  محتوى الداللةتفسر

غير 
 ظاهرة

  ضمنية 
 داخل الذهن 

المتكلم 
  الكاتب 
 المتلقي

حقيقة 
ةعقلي

 آتب الدرس                   

 مفاهيم نحوية في الذهن    

الزمن   نغير معل شخص 
 الماضي

مارس فعل 
 الكتابة 

آتب 
 الدرس

 تعني الترآيب النحوي للجملة
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واحدة أن حتصـل  السطحية البنية الباألحرى أو  ،تستطيع اجلملة الواحدةو
 :فمثال، كما قد Ʊد لبنية عميقة واحدة أكثر من بنية سطحية .على أكثر من بنية عميقة

ـ ) 2( بينما Ʊد يف املثال، Ʊد بنيتني عميقتني لبنية سطحية واحدة) 1( املثاليف  تني بني
  :سطحيتني لبنية عميقة واحدة

1- la belle porte le voile  

  l'enfant mange la pomme) أ( -2

 la pomme est mangée par l'enfant  )ب(-2

     :)1(التاليني) د(و) ج( لنيعلى الشك) 1(نستطيع أن نصوȟ املثال 

 )ǯ (  

                    S   
  

              VP                            NP       
    

       NP         V               N      adj    det  
  

 Le               voile        porte  belle la   

                                                 
 ، "ةيبيــالبƖ الترك "مدخل إىل النحو التفريعي من خالȯ كتاǡ تشومسكي ينظر عبد الرزاǻ ȧوراري، (1)-
 ȋ26.  
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 )ǻ (  

                   S  

  

             VP                             NP       
    

 NP          V                 N                de  
N   det        

                                     

 Voile  Le    porte         belle            la   

ا بنية سطحية اليت هل) 1(وهذان التشجريان ميثالن البنيتني العميقتني للجملة رقم 
  عىنمب بوصفها امساأو  "لةيمج"مبعىن نستطيع فهمها بوصفها نعتا "belle"فكلمة  .واحدة

 فعـال مبعـىن   أم ،"بـاب "  امسا مبعىن إماميكن اعتبارها " porte"وكلمة ،"احلسناء"
 أو فعال مبعىن "حجاب" ميكن اعتبارها امسا مبعىن "voile "إن كلمةفكذلك  "ارتدت"
ويقابلـها يف العربيـة   ، للغائب املفـرد  اتكون ضمري ميكن أن" le "وكلمة ،"حجب"

  .تعريف أداةأو  "به" الضمري املتصل
  :رمجة املثال األول بطريقتني خمتلفتنيوميكن ت
   .احلسناء ترتدي احلجاب – أ 
  ǡ- جبهƷ الباب اجلميل.   
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حـƓ لـو غرينـا     ادن وبنية عميقة، فيبقى املعىن واحبنيتان سطحيتا فله )2( أما املثال
   .التركيب
  .)1(يأكل التفاحةالولد  –أ  
   .)من قبل الولد( التفاحة أكلت –ب  

هو تلـك اŎموعـة مـن    « :النحو التحويلي أنّأن نفهم  -مما سبق -ونستطيع
   .)2(»ها بعدد غري متناهق على اجلمل النواة لتفريع مجل عنالقواعد اليت تطب

 3- ƨـة النـملـاƨواةـري النـة غـملـواة وا :  
 3- ƨواةـملة النـأ  ا :  

وهي اليت حتتوي ، أخرى منها لصاحلة لتوليد مجال، وهي اجلملة األساسية يف اللغة
  : ومقومات اجلملة .حمولة من بنية عميقة مكونة من نواة، ل مكوناهتاعلى ك

  املميزات النحوية +  نواة             =   =  =  ج            
ل مميزاهتـا وال  مجلة ما حتّوفعند حتويل  .وتركيب فعلي، النواة إىل تركيب امسيوتتفرع   

   .)3(النواة تتغري

3- ǡ ƨواةـري النـة غـملـا :  
 .أجزائهـا وحذف أحـد  ، ها من اجلمل النواةهي اجلملة الفرعية احملولة عن غري

وبالتايل يكثر ، هااليت يقبلها املتكلم أكثر من غري :ن اجلملة النواة هيإوعند تشومسكي 
الفتاة اليت أكرب مين سافرت  "إليه يتضح ما ذهب ففي املثال التايل  .)4(ورودها يف الكالم

                                                 
 ،  "ةالبƖ التركــيبي "من خالȯ كتاǡ تشومسكي ي، مدخل إىل النحو التفريعيينظر عبد الرزاǻ ȧورار -)1(
ȋ27-28 .  

  . ȋ ،29نفسȼاملرجȜ  عبد الرزاǻ ȧوراري، -)2(
)3(- Ƒية البسيطة يف شعر املتنƧملة االƨبناء ا ،ǡراء حطاȒويلية-ينظر خƠ راسة توليديةǻ-  دمـةȪرسالة م ،

ǻ ةلنيلȢ1996-هـ1416معة قسنطينة، ، جارجة املاجستري يف اللȋ ،34م . 
خȒراء حطـاǡ،  نȪال عن  "aspects of the  theory  syntaxic"نعوم تشومسكي ينظر   -)4(

 ȋ ،ȼنفس Ȝ35املرج ،  
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Ȅالفتاة سافرت  "تتمثل اجلملة النواة يف عبارة ."أمȄاليت ": واجلملة غري النواة هي ،"أم
   .)1(لة من اجلملة األساسيةحّوفهي مدجمة وُم، "أكرب مين

   :ـحويةن النـȪوانيـملة للـȪة اƨـابـمط -4
   .اجلملة اللغوية ال بد أن تكون صحيحة Ʋويا أو غري صحيحة

 :ـاويـحة Ʋـملة الȎحيـاƨأ -4
 .أي تطابق قوانني اللغة Ʋويا وصرفيا ودالليا ؛وهي اليت ơضع للمعيار النحوي 

يـة  فلمـا كانـت القواعـد التوليد   ، "اجلملة األصولية"ولقد أطلق عليها تشومسكي 
Ƒن اجلملـة  إف، واملكون الصويت، واملكون الداليل ،والتحويلية تتألف من املكون التركي

   .)2(افق تلك القواعد يف كل مستوياهتاة Ʋويا هي اجلملة اليت توميالسل
يقترب من ذلـك حـني   قد أشار يف كتابه إىل شيء  هأن سيبويواجلدير بالذكر 

ومستقيم ، وحمال ،فمنه مستقيم حسن، حالةهذا باب االستقامة من الكالم واإل« :قال
عنده يوافـق   ]االستقامة[ فمصطلح  .)3(»وما هو حمال كذب، ومستقيم قبيح ،كذب

   .يف النظرية التوليدية والتحويلية) األصولية( ةمصطلح النحوي
4-ǡ ملة غƨـاȎـحيحـري الƲ اـويـة :  

هلا نظام أو ترتيب بـني  يكون  حيث ال، اللغةوهي اجلملة اليت ال تطابق قوانني 
كون هلا معىن لكنـها  أو قد ي .هلا عىنبل قد تتضمن كلمات ومركبات ال م، كلماهتا

  : ومثال ذلك عند سيبويه. ) 4(خمالفة لروح اللغة وقوانينها النحوية

                                                 
)1(-  Ȝاملرج ،ǡراء حطاȒينظر خȨالسابȋ ،35.   
)2(-  Ƒملة الطلبية يف شعر املتنƨبناء ا ،ȯاǺور خلȎويلية-ينظر منƠ راسة توليديةǻ-   رجـةǻ رسالة لنيـل ،

 . 56م، 1988ȋ -هـ 1408 جامعة عني Ȅƽ،املاجستري، 
)3(-  ،ȼسيبوي ،ǡ1/25الكتا . 
  .ȋ ،32املرجȜ نفسȼ خȒراء حطاǡ، ينظر -)4(
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ومصدر القبح يف مثـل  ، "كي زيدا يأتيك"أو "قد زيدا رأيت "Ʋو ،]املستقيم القبيح [ 
ن املوضع مبثابة القـانون  ويف إشارة إىل أ، اللفظ يف غري موضعههذا مترتب على وضع 

Ƒسناديةلعمليات اإلاسهم يف تأليف عالقات الكالم يف جمموعات يالذي  التركي.      
احملـال  : [فتتمثـل يف ، أما عن اجلملة غري املقبولة على الصعيد املنطقي الداليل

 بـيث التركيـبولة من حفهي مق ،"سوف أشرب ماء البحر أمȄ "مثالهو ،]الكذب
  .]ظرف زمان + مضاف إليه+ مفعول به+ )مسند إليه+ مسند(+ أداة[ تتكون من  و

وقد أشار تشومسكي إىل هذا النوع من اجلمل الصحيحة Ʋويا لكنها ال حتمـل  
 colorles" "األفكار اخلضراء اŎردة من اللون تنام حانقـة " معىن دالليا وذلك Ʋو

green  ideas sleep furiously" )1(.  ويـاƲ أمـا   .فهذه اجلملة صحيحة
 Furiously sleep ideas" "كار اخلضـراء ـام األفـقة تنـانـح ":اجلملة

coloress green" ويا ، غري صحيحةƲ ال إفاجلملة األوىل رغم أهنا تبدو صحيحة
يف غموض  وهذا ما نتج عنه، وبذلك ينعدم التوافق بني النحو والداللة، أهنا عدمية املعىن

   .)2(اجلملة
  : ـلحويـيد والتـولـالت -5
 : ـيدولـالتأ  -5

أي  ؛على اجلانب اإلبداعي يف اللغـة  " generation"يدل مصطلح التوليد  
وهذا يصدر مـن  ، وفهم عدد ال متناه من اجلمل القدرة اليت ميتلكها كل إنسان لتكوين

Ʋ 3(وية معينةاإلنسان بطريقة طبيعية دون شعور منه بتطبيق قواعد(.    

                                                 
  .ȋ211-212االƟاهاǧ النحوية لدɁ الȪدماء، ، ينظر حليمة أƥد عمايرة -)1(
 . 33شعر املتنȋ ،Ƒ ينظر خȒراء حطاǡ، بناء اƨملة االƧية البسيطة يف -)2(
  .206أƥد مومن، اللسانياǧ النشǖة والتطور، ȋ ينظر -)3(
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ـ + مبتـدأ ( من فهذه اجلملة مكونة "اعلي شاهد حممد": قولن ماحينف + علـف
تناه من اجلمل علـى هـذا   عدد غري م إجيادوهبا ميكن ، وهي قاعدة التوليد، )مفعول به
   ."عصام زار خالدا"، "املعلم شكر التلميذ": النحو مثل

) مسـند + مسند إليـه ( ةȔ صورويف اللغة العربية يتمثل قانون التوليد يف أبس 
وعلى هذا القانون تبىن مجل أخرى ال هناية هلـا   .))1اللَّـهُ نُـورُ السَّـمَاوَاتِ    :تعاىلكقوله 
    .)2("اجلهل ظالم"، "جرƷة بغداُد": مثل

عند تشومسكي هي نظام   generative grammar)( توليديةوالقواعد ال 
بطريقـة غايـة يف الوضـوح     من القوانني تتعهد وصف تركيـب مجـل لغـة مـا    

)explicitness(، فال يقصـد  ، واعدة ملثل هذه القضوح هو امليزة الرئيسوهذا الو
قصد به أن يكون للقواعد القدرة على متييز اجلمل بل ي، اإلنتاج املادي للجمل: بالتوليد

 ،ن مجلةيكّولأو هو كل تتابع كلمات يتماشى مع قوانني القواعد ، الصحيحة من غريها
  .)3(ليƛ Ȅملةف إالّو

 :فيما كتبـه مـن مقـاالت يف    يلتوليداوقد عاž تشومسكي موضوع النحو 
النحو التوليدي  ويرى فيها أنّ ،"التركيب املنطقي للنظرية اللغوية": بعنوان )م1955(

، "infinite"أكرب جمموعة معينة من اجلمل الالمتناهيـة   "project" ظهرهو الذي ُي
    .)4(دراستها ووصفها مل متثل اللغة اليت نريدة من اجلوهذه اŎموع

  

                                                 
  .، فاهللا مسند إليȼ، ونور مسند35اآلية / سورة النور -)1(
  .36بناء اƨملة االƧية البسيطة يف شعر املتنȋ ،ƑخȒراء حطاǡ، ينظر  -)2(
 ،ȓ1 ر املـريǸ للطباعـة والنشـر، الريـاƮ    ،ȏمد علي اƪوƃ، قواعد Ơويلية للȢة العربيـة، ǻا  ينظر -)3(

 . 23م، 1981ȋ-ـه1402
ǻراسـة  -يف شعر ȕرف بن العبـد البكـري   ) مثبتة ومنفية(خȒرة شتوǳ، اƨملة اƪربية البسيطة  ينظر -)4(

  .  19م، 2002ȋ-2001، جامعة قسنطينة، ǻة املاجستري يف اللȢة، حبث مȪدم لنيل شها-توليدية Ơويلية
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5- ǡ لـويـحـالت : 
يف نظرية النحو التحويلي التوليـدي هـو   ) (transformationالتحويل إنّ

عملية تغيري تركيب : ، وهو)(generationمصطلح أساسي تنسب إليه قرينة التوليد 
واحد   transformational rule""لي ـقانون حتويبتطبيق ر ـخآ إىلوي ـلغ

   .مثل التحويل من مجلة إخبارية إىل مجلة استفهامية، أو أكثر
 deep structure)        :البنية العميقة أو( ه وصف العالقة بني التركيب الباطينّنإ

   .)surface  structure :البنية السطحية أو( والتركيب الظاهري
أو تركيـب إىل  ، أخـرى  هو حتويل مجلة إىل –يف أبسȔ تعريفاته  –فالتحويل 

      وهذه القواعد ) kernel( "اجلملة األصل"ـعرف بل عنها هي ما يواجلملة احملّو، آخر
هي قواعد حتذف   -"البنية العميقة "أي ؛اليت تتحكم يف حتويل مجلة األصل-التحويلية 

ـ ، أو تنقلها من موقـع إىل آخـر  ، بعض عناصر البنية العميقة إىل عناصـر   اأو حتوهل
حتويل البنيـة  [وإحدى وظائفها األساسية  ،جديدة ضيف إليها عناصرأو ت، ةــتلفخم

   . )1(]بنية سطحية ملموسة إلـى ردةـاŎ العميقة
   :"إلياذة اƨزاǝر "ومنثل للتحويل باجلملة التالية ملفدي زكرياء من ديوانه

  .) 2("مناؤكان بأخالقنا مف ":قال مفدي  -1ج
   .مناؤبأخالقنا كان م -2ج
   .منا كان بأخالقناؤم -3ج

) 3(واجلملـة  ) 2(ن اجلملة إ. فالتحويل ينص على إمكانية تغري مجلة إىل أخرى
شـبه  ( ننقل اجلار واŎـرور ف، طة أجزاء التحويلاسبو) 1(مجلتان حمولتان من اجلملة 

 ننقل خرب كان مكان االبتداء يف اجلملتني احملـولتني أو ، ونضعها مكان االبتداء) اجلملة
                                                 

 . ƥ12-14اسة عبد اللطيȤ، من اƴɉاȓ التحويلية يف النحو العرȋ ،Ÿ  ينظر Ʈمد -)1(
)2(- Ǩَو: البيǈأǐَهلŃمŇǨـ ǌإŃَسنǈَه ـانǈذŉَما الزŇـان     ǈفǈكǈـان ǌبǈǖŃخǈـالŇَنقłا مŃǘـŇمفدي زكريـاء، إليـاذة   . اــَنم

  .)04(، املȪطوعة)06( م، البي2006Ǩاƨزاǝر، موفم للنشر والتوزيȜ، اƨزاǝر، 
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ويشترط يف عملية التحويل اإلبقاء على داللة اجلملة عند كل  ،على الترتيب) 3(و) 2(
   .حتويل

 2 /ȕـرـǝالتا Ȩعناصر التحويل( ـلويـحـ(:   
  " rearrangement  rules": التȪدƇ والتǖخري -1

 تقدمي، ويتم ذلك بل يف اجلملةيعد التحويليون الترتيب عنصرا من عناصر التحو
   :وميكن التعبري عن هذا العنصر رياضيا بالشكل التايل، نصر آخرع علىعنصر 
   ).أ+ ب(            ) ب + أ ( 
   .)2(واشتعل شيب الرأس       ) )1وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً :تعاىلقوله  :Ʋو

  :  ومثال ذلك أيضا 
    .#عمر دخل #            #دخل عمر # 

أي  ؛"األصـل " ȫدرأرتيب يف اجلملـة و جاين إىل التاجلرولقد أشار عبد القاهر 
ـ  احملـول  "واشتعل شيب الرأس:"لو كان اللفظ هى أنأرحيث ، العميقة بنيتها  :نـع

م يبق شـيء  ـرار حƓ لملا أدى داللة الشمول والشيوع واالستق "الرأس شيبا واشتعل"
  .)3(الكرمي فقد ركز على دقة الداللة وبالغة التركيب يف القرآن .من سواد الشعر

   :"rules reduction "ذفـد اƩـواعـق -2
تضمن م ذف عنصر من عناصر التركيبƜيتم ، ليالتحو صورة من صوراحلذف 
يتحول التركيـب   .أ    ب: أ       ) ب+ أ ( ـويعرب عنه رياضيا ب، يف العنصر الباقي

   .)أ(ضمن يف مت) ب(Ɯيث يكون العنصر ، )أ(إىل ) ب( و) أ( املكون من العنصرين

                                                 
)1(- Ƈ4اآلية / سورة مر. 
 .ȋ ،220، االƟاهاǧ النحوية لدɁ الȪدماءحليمة أƥد عمايرةينظر  -)2(
  .ȋ228-229 ،نفسȼاملرجȜ حليمة أƥد عمايرة،  ينظر -)3(
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إىل ) ب(و) أ( يتحول التركيب املكون من العنصرين .أ   ب: ـب         ب+ أ    أو
    .)1()ب(متضمنا يف ) أ( Ɯيث يكون العنصر، )ب(

      .)2(#عليا ) شخص ∆( قتل  #        #يتل علقُ #  : مثال
نȄ به حذاق العربيـة  واإلجياز مسة بارزة يف اللغة العربية Ʒققها أسلوب احلذف الذي أ

   .)3("شجاعة العربية"ومسوه

قـال   "اإلعجـاز دالئل " :وللجرجاين كلمة رائعة عن احلذف أوردها يف كتابه 
فإنك ترى ، بالسحرشبيه  ، مرعجيب األ، لطيف املأخذ، نه باب دقيق املسلكإ« :فيها

لتعبري عـن  ل ،البليغ من Ƹتار اإلجياز ما أمكنو  .)4(»منه ترȫ الذكر أفصح من الذكر
  .)5(م تكن فيه زيادة معىن أو توسعـطناب إذا لبألفاȗ قليلة ويفضله عن اإلفكرته، 

 ،واحلذف Ʒدث يف اجلملة اإلسنادية التوليدية االمسية أو الفعلية لغرض يف املعىن
وتتنـوع أمنـاط   ، سنادية الوظيفية حاملة معىن مابقى معه هذه اجلملة أو الوحدة اإلوت

، حذف فعلـي ، حذف امسي: فهو ثالثة أنواع .)6(ذف يف اجلملة العربيةالتحويل باحل
يعين حذف مركـب امسـي يف اجلملـة    : فاحلذف االمسي مثال. أو قول ،حذف مجلة

                                                 
)1(-  Ȝد عمايرة، املرجƥينظر حليمة أȨالسابȋ ،229.  
  .ȋ ،21شعر ȕرفة بن العبديف  )مثبتة ومنفية(اƪربية البسيطة  ينظر خȒرة شتوǳ، اƨملة -)2(
)3(-  ،ȌǝاȎƪ2/36ينظر ابن جين، ا.  
)4(- ،Ɔرجاƨاهر اȪعبد ال  ،Ɔل اإلعجاز يف علم املعاǝالǻ ȨيȪƠ :مدƮ  Ȩيطي، تعليـȪالتركيزي الشن ǻموƮ: 

 .106م، ȋ 2001- ـه1422 ،3لبنان، ǻ-ȓار املعرفة، بريوƮ ǧمد رشيد رȑا،
الȎرف العرǻ ،Ÿار ومǘسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيـȜ، سـوريا،   النحو وينظر رابح بومعزة،  -)5(

،Ȩمشǻ ،ȓǻ 2008ȋ ،82مȋ ،66-64، وينظر رابح بومعزة، التراكيب النحوية العربية . 
 .ȋ83، النحو والȎرف العرŸ، رابح بومعزة ينظر -)6(
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أي الفستان تلبسني اليـوم ؟ األبـيض   " :اثله مع اسم يف مجلة سابقة، مثالهالالحقة لتم
   .)1("أفضل من األسود

  :"expansion "ة ـعـوسـالت -3 
تتمثل يف جعل جمال عنصر من عناصر اجلملـة  و، التحويل صورمن  صورةوهي 

  :ـ ويعرب عنه رياضيا ب، أكثر اتساعا مما كان عليه قبل التحول
ــ) أ( أي أن ؛أ    ب : ب+ أ          أ   ، )ب( ) +أ( ول إىلتتحـــ

  .)2()أ( متضمنة يف) ب(ث ــــحي
Ɵولـت يف احلديقـة الباسـقة     #         #Ɵولت يف احلديقة  #: ومثاله

   .#أشجارها
أي زيادة يف  ؛تعد توسعة للجملة -وهي نعت للحديقة- ،]الباسقة أشجارها[فاجلملة 
  .التعريف

  :" replasement" :أو االستبداȯ ــالȯاإلح -4
 متضمناخر مكان عنصر آ يتمثل يف أن Ʒل عنصر، ليالتحو هو صورة من صور

وذلك Ʋو قوله ، املوصوف الوصف مكان قامةمثاله إو .ةمع إضافة داللة جديد ،معناه
، "يا حممد الـنƑّ ":األصل فيها إذ .))3يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَـذِيرا  :تعاىل

بوة للرسول صلى اهللا عليه صفة الّن إثباتداللة مهمة يف  وهلذه، "يا أيها النƑّ"فأصبحت
يف ) اجلملتني(ومن صور التحويل باالستبدال ما وقع يف الوحدتني اإلسناديتني . )4(سلمو

                                                 
ǻولـة يف اللسـانياǧ الوșيفيـة    أȕروحة ǻكتوراه  نظرية وșيفية للنحو العرŸ،ينظر Ʒي بعيطيƲ ،Ȉو  -)1(

  .ȋ153م، 2006-2005قسنطينة،  -، كلية اآلǻاǡ واللȢاǧ، جامعة منتورياƩديثة
)2(- ȋ ،دماءȪال Ɂالنحوية لد ǧاهاƟد عمايرة، االƥ236ينظر حليمة أ. 
)3(-  ǡحزاɉ45 اآلية/ سورة ا.  
 . ȋ ،238-239املرجȜ نفسȼينظر حليمة أƥد عمايرة،  -)4(



 . ـــــــــدخــــــلم. ..........................................................

 

 

ارٍ    :يف اآلية الكرمية ن نَّ اٌب مِّ ْم ِثَي إذ إنّ اجلملة االمسيـة  . ))1َفالَِّذیَن َآَفُروا ُقطَِّعْت َلُه
ـ " فالذين كفـروا "املركبة يف هذه اآلية حمولة باالستبدال، حيث إنّ املبتدأ فيها  ّول حم

، واخلرب هو اآلخـر حمـّول   "الكافرون"لوروده وحدة إسنادية ماضوية، بنيتها العميقة 
". مقطّعة هلم ثيـاب "، بنيتها العميقة "هلم ثياب قطّعت"لوروده وحدة إسنادية ماضوية 

  .)2(ذلك أنّ اجلملة هلا إعراب لنيابتها عن املفرد
   :اǻةـيالّزـل بيحوــالت -5

يقصد هبا زيادة يف املنطوق على نظـريه يف   ،ليصر التحوالزيادة عنصر من عنا 
 ةسنادية التوليديأو الوحدة اإل اجلملةيضاف فيها إىل هي الزيادة اليت أو. ) 3(البنية العميقة

ـ ، املفعول به(:ـك قد تكون فضالت أو قيوداكلمات  املفعـول  ، التمييـز ، الـاحل
وأساس ذلك أن ، زيادة يف املعىن تكون عوامل متمثلة يف الناسǸ لتحقيقأو  ،)لهـألج

لفعلية فكل زيادة تدخل على اجلملة التوليدية ا ،كل زيادة يف املبىن تتبعها زيادة يف املعىن
 :ذلـك يقول اجلرجاين يف و .)4(ن معىن جديد غري الذي كاأو االمسية حتول معناها إىل

  .)5(»ما زدت شيئا وجدت املعىن قد صار غري الذي كانوكلّ«
ــ ــانون أ       ويعبَّ ــيا بالق ــادة رياض ــن الزي    .)أ(أي أن ، أ    ب : ب+ أ  ر ع
   .)أ( غري متضمن يف) ب(حيث ، )ب+ () أ(: تتحول إىل

                                                 
 .  19اآلية/ اǰƩ سورة -)1(
)2(- ȼمفهوم ،Ÿينظر رابح بومعزة، التحويل يف النحو العر- ȼوالتراكيب  -أنواع ȠيȎة للȪصوره، البنية العمي

 . 65م، 2008ȋ-هـȓ ،1 ،1429عمان -اǂولة، عاƁ الكتب اƩديث للنشر والتوزيȜ، إربد
 . ȋ ،239االƟاهاǧ النحوية لدɁ الȪدماءينظر حليمة أƥد عمايرة،  -)3(
)4(- ȋ ،63ينظر رابح بومعزة، التراكيب النحوية العربية.  
)5(- ،Ɔرجاƨاهر اȪعبد ال ȋ ،ل اإلعجازǝالǻ411.  
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التحويليون يشريون إىل أن هناȫ تركيبات نظمية تدخل فيها كلمات ال تـدل  و
 .)1(مع حدوث داللـة جديـدة   ولكنها تظهر يف البنية السطحية، معىن يف العمق ىعل

  .. .أدوات التوكيدو، النفي أدوات، كأدوات االستفهام
 إليـاذة "النفي والتوكيد يف  صور اجلملة احملولة لغرضي[ومبا أن دراستنا تتناول 

بالزيـادة أحـدمها    ليفهذا يقتضي أن نعطي مثالني عن التحو، ]"فدي زكرياءاجلزائر مل
  : يلحولتبيان هذا النوع من الت نفيخر لغرض اللغرض التوكيد واآل

  :وكيدـرȏ التـزياǻة لȢـل بالـيحوـالت –أ 
  : إلياذتهيف  زكرياء ومثاله قول مفدي 
 ǈي َرِفأǐِد؟  ِفَرفǐْد َوَجُدوااخلُلǈَسْمِلِت         قǈان. ..ǈَتاْخـفǈِتا اْخوَهفُطǈطǈااف ÝÝ)2(.  

  :هي ية العميقة هلذه اجلملةفالبن ،"قد وجدوا تلمسان":فالشاهد
 عنصر التحويـل  دخل .])ف(فضله )+  م إ(مسند إليه )+ م(مسند [وجدوا تلمسان 

وميكن متثيله  .فأصبح التركيب حموال ليفيد التوكيد بعدما كان يفيد اإلثبات فقȔ، )دق(
  : باملشجر التايل

  ) ȫ( التركيب                                    
  

   ) إ س( إسناد  )                  أداة(                      
  

  ) ف( فضلة     إليهمسند     مسند                 ) قد(             
  

  تلمسان           ) الواو( الضمري       وجد                                     
       

                                                 
 . 230االƟاهاǧ النحوية لدɁ الȪدماء، ȋينظر حليمة أƥد عمايرة،  -)1(
  . )33( ، املȪطوعة)10( إلياذة اƨزاǝر، البيǨ، ءمفدي زكريا -)2(
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ǡ- ة لـالزيـل بـحويـالتǻالّنـا ȏرȢفيـ: 
  :ومثاله قول مفدي زكرياء يف اإللياذة 
  .)1(الِــكǈـالنِّوا بِقَُحـْمَي ْملǈ ُمْوـالقǈا       Ȅَ املǈِصُري إِذǈـئǐبِ: يȄُسĈْنَرالفǈ لǈاقǈَو 

  : هي وبنيتها العميقة ،"م ميحقوا بالنكالـإذا القوم ل" :هي فاجلملة
عنصر التحويل  دخلإذ ، ])ف( فضلة+ إليهمسند + )م( مسند[ "كالبالّن القوُم ميحُق" 
  :ومثاله باملشجر، إىل غرض النفي اإلثباتة من غرض اجلمل ليحّول) مـل(
  

  )ȫ( التركيب                                

   

   ) إ س( إسناد )        أداة(                             

  

  ) ف( فضلة    )م إ( إليهمسند      )م(مسند      ) مـل(                       

  

  ) بالنكال( شبه اجلملةالقوم            ميحق                                            

  

  

                                                 
  .)43( ، املȪطوعة)08( السابȨ، البيǨ رجȜامل ،مفدي زكرياء -)1(
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، ربوا عنها غري مرةّعو، دالليةالناحية الدرȫ النحاة قيمة هذه الزيادات من قد أو
 واعلم أنّ« :))1أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ :قوله تعاىل يف اآلية الكرمية "ابن جين"ن ذلك قول م

  . )2(»ما جيء هبا توكيدا للكالمإّن، زيدتمعىن قويل و، يف أماكنهذه الباء قد زيدت 

  إنّو، أخواهتـا كـان و ( :من العناصر اليت تدخل على اجلملة االمسية التوليديةو
يليـة امسيـة   هلا إىل مجلة حتوحيث حتّو ؛)الرجاءو، املقاربةو فعال الشروعوأ، خواهتاوأ
قَـالَ   Ʋ ،:و قوله تعـاىل )االستفهام فحرو(ت التحويل ومن أدوا ،تقيدها بزمن معنيف

ĆَراِغـبŅ َعـْن    أǈنَت "فاجلملة التوليدية االمسية هي ،))3 أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِـي يَـا إِبْـراهِيمُ   
لُتحّول و، يد معىن االستفهامفدخلت اهلمزة لتف .]فضلة+ مسند اليه+ مسند[     "آِلَهِتي

للعنايـة   "راغـب  "م املسندقّد مثّ، إسنادية حتويلية سنادية التوليدية إىل وحدةالوحدة اإل
  .)4(االهتمامو
  
  

  

  

                                                 
 .172اآلية / اɉعراف سورة -)1(
، ȓǻمȎـطفى البـاŸ اƩلـƑ،     مطبعة مȎطفى الّسȪا وزمالǗه،: ȪƠ ،ǡيȨسر صناعة اإلعراابن جين،  -)2(

 .1/150م، 1954
)3(- Ƈ46اآلية / سورة مر. 
سناǻية الوșيفية وتيسري تعلمها يف املرحلة الثانويـة،  رابح بومعزة، تȎنيȤ لȎور اƨملة والوحدة اإل ينظر -)4(
ȋ572-573.  



  
  
  

  :األول الباب

 الفعلية الجملة صور

 النفي لغرضي لةالمحّو

  ودالالتها والتوآيد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  أسلوǡ النفي:Ƣهيد
  صور اƨملة املاȑوية اǂولة -1

  .لȢرȏ النفي
  صور اƨملة املȒارعية اǂولة -2

  .لȢرȏ النفي
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  :Ƣـهيـد
  :فيّنــلوǡ الــأس

للداللة على النفي  يستخدم املتكلم .نفي أحد أساليب النظم يف العربيةأسلوب ال 
هيمن مبعناها على اجلملة عامة، وإمنـا يعمـد   ـعليها، تتصدر النظم وت أدوات متعارفا

لنفي املتكلم إىل النفي عندما يريد أن ينقض ما يتردد يف ذهن املخاطب، واملتكلم يرسل ا
  . )1(مطابقا ملا يقتضيه حال املخاطب

   :نـدǭيـمحـدماء والــند الȪـفي عـهوم النــمف: أوال
 :اءـدمــد الȪــنـع مفهوم النفي -1

م يأت يف باب مستقل ـل كتب النحو ما ورد من طروحات بباب النفي يف إنّ  
لة األبواب خاص مبفهومه وعناصره، وتركيبه، ووظيفة أدواته، بل سار على هنج وشاك

  . )2(أواخر الكلم مل احلركات يففجاء النفي على صورة عوا. األخرى
Ʋيته عنه فانتفى، وُنِفَي : من املكانرد واإلبعاد، ونفيته هو الطّ :ةـȢــفي لـالن -أ

فالن من نفايات القوم : ازتساقȔ، ومن اŎ: ُسيِّر، وانتفى َشعرهرج وفالن من البلد أُخ
  . )3(اهمفǈونِ
ديد ـاختلف البصريون والكوفيون يف تعريفه وحتلقد  :الحاــطـفي اصـلنا -ب

 رـروفه، وتأثريها على أواخحتدث عن النفي حتت عوامل ح )4("يبويـهس"ـمفهومه، ف
                                                 

، 1عمـان، ǻ ،  ȓار واǝـل للنشـر،  النحو العرŸ يف ȑوء نظرية الـنظم قواعد سناء ƥيد البياź،  ينظر -)1(
  . ȋ ،277م2003

  .277سناء ƥيد البياź، املرجȜ نفسȋ ،ȼ ينظر -)2(
 لبنـان،  -Ʈمد باسل عيون السوǻ ،ǻار الكتب العلمية، بريوȪƠ :ǧيȨ ،ينظر الزƯشري، أساȃ البالغة -)3(
ȓ1، 1419م،1998-هـ ȋ296.    
)4(- ǎȪحة التفاهو عمرو بن عثمان بن قنرب، لǝب فارسي، وتعين راȪوهو ل ȼولد يف مدينةب بسيبوي ،ǳ  اءȒالبي

أشهر شيوخȼ، وأȕلȨ العلماء على كتـاǡ  ) هـǧ175 (بفارȃ، وكان اƪليل بن أƥد على مȪربة من شرياز 
، أƥد Ʋلة، النحو العرŸ أعالم ونȎوƮȋموǻ  ينظر. بشرياز) هـ180(، تويف سنة "قرǓن النحو"سيبويȼ اسم 

 ،ȓǻ ،امعيةƨار املعرفة اǻ2005ȋ ،9-18  .  
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ذا باب ما أجـرى  ـه( ـاه بـمس ،)ما، الت، ليȄ(الكلم، وذلك حني حتدث عن 
هي العاملة عمل « :للجنȄ ول عن ال النافيةـكما يق .يف بعض املواضع )رى ليȄـجم
"ǐونصـبها ملـا بعـدها    ل يف ما بعدها فتنصبه بغري تنوينتعم" ال"«: ويقول .)1(»"أن ،

 الّنهي، ألن النـهي  نظرين النفي إ«: راج فيقولا ابن الّسأّم. )2(»ملا بعدها ب أنǐـكنص
  . )3(»ارإلخبيف ا انأن لكل نفي معىن حتقيق لɌجياب، واإلجياب والنفي يقعواعلم .. نفي

، )باجلحد(رف حت مصطلح مغاير ُعـجاء تفا طرح الكوفيني ملفهوم النفي أّم    
يرى أن اجلحد يف اللغة حني تنكـر بلسـانك مـا     إذ حتليال وتفسريا؛ )4(ووضع الفراء

وَجَحَـدُوا بِهَـا وَاسْـتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُـهُمْ ظُلْمـاً      : واستدل لذلك بقوله تعـاىل . )5(قنه نفسكتستي
  .))6لُوّاًوَعُ

ب املنفية املختلفـة،  أن يوضح العالقة الداللية بني التراكي )7(وقد حاول اجلرجاين    
: نفيت عنك فعالƁ Ǆ يثبت أنه مفعول، وإذا قلت كنت إذا قلت ما فعلُت«: حيث يقول

ومن أجل ذلك صلح يف (...) كنَت نفيت عنك فعالǄ ثبت أنه مفعول  ،"ما أنا فعلُت"

                                                 
)1(-  ،ǡالكتا ȼ1/345سيبوي .    
)2(-  ،ȼنفس Ȝاملرج ،ȼ1/345سيبوي.  
عبد اƩسني فتلـي، مǘسسـة الرسـالة،    : ȪƠيȨ ،ابن السراǯ أبوبكر Ʈمد بن سهل، اɉصوȯ يف النحو -)3(

ȓ ،لبنان ،ǧ184-1/179م، 1985، 1بريو  .  
  . هـ207تويف سنة  -)4(
  .172م، 1983ȋ، 3اƆ الȪرǓن، عاƁ الكتب، بريوȓ ،ǧينظر الفراء أبو زكريا ƚƷ بن زياǻ، مع -)5(
   .14اآلية / سورة النمل -)6(
ـ  471(ن بن Ʈمد اƨرجاƆ، املتوż الȪاهر بن عبد اهللا بن عبد الرƥبكر عبد  هو أبو  -)7( : هـ املوافـȨ لـ

ƯتȎر شـرǳ  "و ،"اإليȒاƭ" ،"ǳاز الȪرǓن"، "شرǳ الفاƠة: "ينة جرجان Ɲراسان، من مǘلفاتȼ، يف مد)م178
ǳاȒاز" ،"اإليƶل اإلعجاز"، "اإلǝالǻ" ،"أسرار البالغة" ،" ǡملكتاƨة"، "اǝوغريهـا، كـان   ...،"العوامل املا

-ȋ ،127ينظر Ȅƽ الّدين الذǎهƑ، العȪد الثمني يف تراجم الّنحـويني . شافعيا، عاملا، أشعريا، ذا نسȬ وǻين
128.   
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Ɓ يصـلح يف  ما رأيت أحدا من الناس، و: "كقولكنفي عاما، ن يكون املالوجه األول أ
  .)1(»الوجه الثاين

   :دǭنيــمحـد الـعنمفهوم النفي  -2
من األساليب اللغوية، جعل  اعدم اهتمام القدامى بدراسة اجلملة املنفية أسلوب إنّ    

عبد اللطيف وة، حممد إبراهيم عبادوعاطف مدكور، ون، امتام حس: احملدثني ومن بينهم
  .خليل أمحد عمايرة، يرون ضرورة مجع أدوات النفي كلها يف باب واحدومحاسة، 

: فهومه للنفي من مفهوم اجلرجـاين، إذ يقـول  ميقترب  "مهدي املخزومي"ـف  
النفي أسلوب لغوي حتدده مناسبات القول، وهو أسلوب نقض وإنكـار، يسـتخدم   «

وأردت أن تزيل الشـك عـن    ،اإذا كان شاكّف، )...(لدفع ما يتردد يف ذهن املخاطب
، وإذا كان املخاطب معتقدا أن فعال ما قد وقـع مث أردت أن  "ما فعلُت": نفسه قلت

، والفرق واضح بني التعبريين، ففي األول تنفـي  "ما أنا فعلت": تنفي عنك فعله قلت
  .)2(»عنك شيئا جيوز أن يكون غريȫ فعله، ويف الثاين تنفي أن تكون أنت الفاعل

وعن مفهوم النفي ووظيفته بني املسند واملسند إليه، واملستوى الداليل الناجم عن   
ا املسند إليه فال أّمنفي يتجه يف حقيقته إىل املسند، فال«: اللطيف محاسةذلك، يقول عبد 

واخلرب لنفي اجلملة، فيدخل على املبتدأ يف اجلملة االمسية أن يتصدر ا ميكنولذلك . ينفى
  . )3(»املسند، ذلك إذا كان اخلرب مجلة كن أن يتصدر اخلرب فحسب، بوصفهمعا، ومي
لـيهمن   أداة النفي النظم يقتضي أن تتصدر ،وإذا كان النفي بوصفه معىن عاما  

من األدوات ما ơتص ƛزء معني من اجلملة فتنفيه، مثـل   معىن النفي عن اجلملة، فإنّ

                                                 
  . ȋ95عجاز، عبد الȪاهر اƨرجاǻ ،Ɔالǝل اإل -)1(
)2(- ȋ ،ȼد وتوجيȪن Ÿزومي، يف النحو العرǺ246مهدي امل.  
ǻار غريب للطباعة والنشـر والتوزيـȜ، الȪـاهرة، ȓǻ،     ، بناء اƨملة العربية،عبد اللطيƮ Ȥمد ƥاسة -)3(

  .ȋ154 م،2003
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وأدوات النفـي   ،)1(نفي جزء معني من اجلملةاليت هي من أدوات النفي، ل )الَت(األداة 
  ).ال، ما، إنƁ ،ǐ، لـّما، لن، ليȄ، الت، كالّ: (هي

تـة  ة أو فعلية، فتحوهلا من مجلة مثبهذه األدوات تدخل على اجلملة العربية امسي
ويرى النحاة أن اإلجياب أصل لغريه مـن النفـي    .ليدية إىل مجلة حمولة لغرض النفيتو

، ويف "ما قام زيـد ": ، مث تقول يف النفي"قام زيد": تقول«. ام وغريهاوالنهي واالستفه
فترى اإلجياب يتركب من مسند ومسند . "ْمقُال َت": هيويف الّن "أقام زيد؟": االستفهام

إليه، وغريه Ʒتاج إىل داللة يف التركيب على ذلك الغري، كلما كان فرعا احتاج إىل ما 
  . )2(»فرع التنكري وƲوها) أل(ىل عالمة من ف إيدل به عليه، كما احتاج التعري

ما يبىن وال يبىن هو «: فيقول عنه العرب أنه التحويلق لأما األصل الذي هو منط  
ة وميكن ، فالبناء أو التفريع هو العملية التحويلي»ما يفّرع عليه الفروع«أو  ،»على غريه

ألنه يوجد يف ب الثابت املستمر، األصل هو الشيء غري املسبَّ نّالقول على إثر ما قالوه إ
  .)3(مجيع فروعه مع زيادة

" تعريف الزيادة"وقد اختلف النحاة يف  .حتويل بالزيادة أدوات النفي عناصر وتعّد  
هو الذي ميكن االستغناء «:يثا، وغاية ما يستخلص منها أن التحويل بالزيادةقدميا وحد

: ال يستغىن عنه، فيكون معىن زيادته هـو  عنه يف الغالب، فال يتأثر املعىن Ɯذفه، ورمبا
 "ال: "عمال مثـل كان يف أصله ُمأال يتأثر بغريه، سواء تركه مهمال ال يؤثر يف غريه، و

وعلى هذا قد يكـون  . )4(»الزائدة "كان"النافية الزائدة، أم كان يف أصله عامال، مثل 

                                                 
  . ȋ ،277النحو العرŸ يف ȑوء نظرية النظمقواعد سناء ƥيد البياź،  ينظر -)1(
عبد الرǗوف سعد، شركة الطباعـة الفنيـة املتحـدة،    : ȪƠيȨ ،وȕي جالȯ الدين، اɉشباه والنظاǝرلسيا -)2(

   .1/211م، ȓǻ 1976، الȪاهرة،
، مȪـاȯ يف ƭلـة   اختالفهما النظري واملنـهجي -يوية النحو العرŸ والبنعبد الرƥان اƩاǯ صاſ، ينظر  -)3(

ـ Ʈ ،1423رم، 1، قسنطينة، العدǻةد الȪاǻر للعلوم اإلسالمياآلǻاǡ والعلوم اإلنسانية، جامعة اɉمري عب  -هـ
  . ȋ ،29م2002أفريل 

  . 1/66، عباȃ حسن، النحو الوايف -)4(
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ة راجع إىل اعتراضـها  ، وإمنا ورودها زائد"كان: "العنصر الزائد ذا عمل يف أصله، مثل
غضبت من "، و"جئت بال زاد: "بني شيئني متالزمي املعىن، كاخلافض واملخفوض، مثل

  .)1(رأي البصريني يرون أهنا زائدة أفادت داللة التوكيد يف، و"ال شيء
دخل علـى  رض النفي منها ما يأو عناصر التحويل بالزيادة لغ واألدوات النافية  

دخل على اجلملة الفعلية فتنفـي  ا ما تة اخلرب إىل املبتدأ، ومنهاجلملة االمسية فتنفي نسب
ومنها ما هو مشترȫ بني . نسبة الفعل إىل الفاعل يف الزمن املاضي أو احلاضر أو املستقبل

  . )2(اجلملة االمسية والفعلية
اليت تـدخل  ولغرض النفي  اليت ففي فصلنا هذا Ƴص بالدراسة عناصر التحويل  

ا من غرض اإلثبات إىل غرض النفـي  ملية املاضوية واملضارعية فتحوهلعلى اجلملة الفع
  . ا يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكرياءملنبني صور التحويل اليت جاءت عليها كل منه

: إذا قال«: يقول سيبويه يف باب نفي الفعل -نفي اجلملة الفعليةأي  –؛ويف هذا الصدد 
"ǈَعلǈيفعل"، فإن نفيه "ف Ɓ" .فإن نفيه"قد فعل": وإذا قال ، :"ǐوإذا قـال "لـّما يفعل ، :
"ǈَعلǈواهللا ما فعل": ، فقال"واهللا لقد فعل": ، ألنه كأنه قال"ما فعل"، فإن نفيه "لقد ف" ،

، "ليفعلّن": ، وإذا قال"ما يفعل": ؛ أي هو يف حال فعل، فإن نفيه"هو يفعل": وإذا قال
ال ": ، فنفيه"ليفعلّن": ، وإذا قال"ال يفعل"يه ، وƁ يكن الفعل واقعا، فنف"ال يفعل"فنفيه 
  .)3(»"لن يفعل"، فإن نفيه "سوف يفعل": وإذا قال) ..."(يفعل

ـ  الداخلة ع عناصر التحويل اليت لغرض النفيقول سيبويه أنه مج يلحظ يف ى عل
  . اجلملة الفعلية ماضوية ومضارعية

ل ليت نتناوهلا يف املدونة حتـوّ واجلملة الفعلية احملولة بعناصر الزيادة لغرض النفي ا
  : بالعناصر التالية

  . يف اجلملة املاضوية احملولة لغرض النفي" ال"، "ما" -1
                                                 

)1(-  ȋ ،عاريبɉين اللبيب عن كتب اȢاري، مȎنɉ239ينظر ابن هشام ا.   
)2(- Ƈن الكرǓرȪة الȢمد خان، لƮ ينظرȋ ،121  .  
)3(-  ،ȼسيبوي ،ǡ3/117الكتا .  
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 . يف اجلملة املضارعية احملولة لغرض النفي" لـّما"، "Ɓ"، "إنǐ"، "ما"، "لن"، "ال" -2
وقبل أن نشرع يف تفصيل صور التحويل ال بأس أن نذكر فيما يأيت أدوات النفي 

  : عناصر التحويل اليت تدخل على اجلملة الفعلية لغرض النفي أو
  :اــَم -أ

، إذا كان يف حال الفعـل،  "هو يفعل: "فهي نفي لقوله"  ما"وأّما «: هقال سيبوي  
هـو  : "وإذا قال«: ، وقال أيضا)1(»يف املعىن) ليȄ(، وتكون مبƕلة "ما يفعل: "فتقول
  . )2(»"يفعل ما"؛ أي هو يف حال فعل، فإن نفيه "يفعل

إذا  -كما أهنا تنفي احلدوث يف املضارع–ينفى هبا حدوث احلدث يف املاضي "  ما"فـ   
ومثالـه  . )4(وَمَا قَتَلُـوهُ وَمَـا صَـلَبُوهُ وَلَــكِن شُـبِّهَ لَهُـمْ      : ، كقوله تعاىل )3()فعل(اقترنت ببناء 

  ):رضي اهللا عنه(أيضا قول اإلمام الشافعي
  فǈقǈـْد َباَنـْت َخَساَرُتُهــم              قǈــْد َضلƌوا  قَُضاةُ الدَّْهــرِ

 .)5(ِتَجاَرُتُهـــم ـْتَحبَِرفما       فǈَباُعـوا الدِّيـَن بِالدŊْنَيـــا  

قُـلْ مَـا يَكُـونُ لِـي أَنْ     : قوله تعـاىل  وهي تنفي احلال إذا دخلت على املضارع، Ʋو  
وذلك Ʋـو   تدل على االستمرار، وقد تكون لغري احلال، فقد. ) )6أُبَدِّلَهُ مِـن تِلْقَـاء نَفْسِـي   

  .))7وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِالَّ اللّهُ: قوله تعاىل
                                                 

)1(- ،ȼسيبوي Ȝاملرج Ȩ4/221 ،الساب .  
)2(-  ،ȼسيبويȼنفس Ȝ4/221، املرج .  
)3(- źيد البياƥ ينظر سناءȋ ،Ÿ280، قواعد النحو العر .  
  .  157 اآلية /سورة النساء -)4(
: ، ǻيوان اإلمام الشافعي، مجعȼ وشرحȼ ورتبـȼ ن عثمانالشافعي أبو عبد اهللا Ʈمد بن إǻريȄ بن العباȃ ب-)5(
Ʈار الفكر للطباعǻ ،ةمد عبد الرحيم  ǧوالنشر، بريو– ،ȓǻ ،م، 2000 -ـه1420لبنانȋ158   .  
  . 15 اآلية /يونȄ سورة -)6(
 ǻار الفكر للطباعـة والنشـر،  ، معاƆ النحو، يفاȑل صاſ السامراǝ ينظر .70 اآلية /سورة ȯǓ عمران -)7(

  . 4/192م، 2000 - ـهȓ1، 1420 عمان،
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وَلَـوْ أَنَّـا كَتَبْنَـا عَلَـيْهِمْ أَنِ اقْتُلُـواْ      : وقد تأيت لالستقبال يف جواب الّشـرط، قـال تعـاىل   
  .) )1مَّا فَعَلُوهُ إِالَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْأَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم 

  :الǈ - بـ  
أقـدم  ) ال(و. )2(»، وƁ يقع الفعل"يفعل" :نفيا لقوله) ال(وتكون «: قال سيبويه  

) ال(فمّما يدخل على األمساء «. حروف النفي يف العربية، تدخل على األمساء واألفعال
  .)3(»"الدار ال رجل يف"، و"الريب فيه: "النافية للجنƲ،Ȅو 

من خالل دراسته للغات السامية أنّ أصل النفي يف العربيـة  " برجشتراسر"ويرى   
  .)Ɓ( )4(و) لن(، )ليȄ: (أدوات منها) ال(، وأن العربية قد اشتقت من )ال(يكون بـ 

صَـدَّقَ   الفـَ : وجاء ذلك يف قوله تعاىل. النافية على املاضي قليال) ال(وقد تدخل   
، ومثال ذلك )Ɓ(مبعىن ) ال(وال يكون معىن الفعل عندئذ املضي، فتكون . ) )5صَـلَّى  الوَ

مكّررة، وإن Ɓ تكن مكررة ) ال(واألكثر جميء . ))6اقْتَحَمَ الْعَقَبَـةَ  الفَ: ذلك قوله تعاىل
فاكتفى بواحدة مفّسرة بثالثة أشياء، . )7(قّدر تكرارها) فال اقتحم العقبة(مكررة يف مثل 

 فكـأنّ  ؛مثّ كان من الذين آمنـوا و م يف يوم ذي مسغبة،أشياء، هي فّك رقبة، أو إطعا
  .)8(فال فعل ذا، وال ذا، وال ذا): فال اقتحم العقبة(يف : املعىن

                                                 
   .4/192، السابȨينظر فاȑل السامّراǝي، املرجȜ . 66 اآلية/ سورة النساء -)1(
)2(- ،ȼسيبوي ǡ4/22، الكتا .  
  .  4/204، املرجȜ نفسȼالسامراǝي،  -)3(
)4(- Ÿقواعد النحو العر ،źيد البياƥ ينظر سناءȋ ،277-278  .  
  .31 اآلية /سورة الȪيامة -)5(
    .11اآلية / سورة البلد -)6(
Ʈمد ندƇ فاȑل، ǻار فǺر الدين قباوة و: عاȪƠ ،ƆيȨبن أم قاسم، اƨين الداƆ يف حروف امل اǻياملر ينظر -)7(

ǧديدة، بريوƨا ȧار اآلفاǻ- ،لبنان ،ȓǻ 1983مȋ ،227-299 .  
ȓǻ، ، مكتبـة االƱلـو املȎـرية،    ية وǻالالőا يف الȪرǓن الكرƇاǻɉواǧ النحو ،ينظر Ʈمد أƥد خȒري -)8(

  .  ȋ ،62م2001
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 اليُسْـمِنُ وَ   الَ: نافية للجملة الفعلية املضارعية يف مثل قوله تعاىل) ال(وقد تكون   
-، عن عائشـة  هللا اومثال ذلك أيضا ما جاء يف حديث رسول . ))1يُغْنِـي مِـن جُـوعٍ   
ـ ةňَدسĈفǐُم َرْيا غǈَهِتْيَب امَِعطǈ ْنِم ةُأǈْراملǈ ِتقǈفǈْنا أǈذǈإِ«:قال النƑ  أنّ -ارضي اهللا عنه ǈك ،ǈان 

ǈَهلǈَما بَِهُرْجا أǈْنا أǈفǈَما بَِهجِْوَزِلَو ْتقǈِلَو َبَسا كǐِم ِنازَِخلǐلُث ǈَكِلذ ،ǈْمُهُضْعَب ُصقُْنَي ال ǈَرْجأ 
  .)2(»ائǈْيَش ضǇْعَب

ـ َم َمرََّح اهللاĆ نĉƋإِ«: قال أن الن ƑوƲوه أيضا ما روي عن ابن عباس  Ƌكǈة 
ـ َن ْنِم ةǄاَعي َسِل ْتلƋا ُحَمنَّإِي، َوِدْعَب دňَحألĆ الǈي َوِلْبقǈ دňَحألĆ لƋِحَت ْمـلǈَو ـ َتْخُي الǈ ارǇَه ǈىل 
  .    )3(»فňرَِّعُمِل الƋا إَِهُتطǈقǈلȔ ǈُقǈَتلǐُي الǈَوا، َهُدْيَص ُرفƋَنُي الǈَوا، َهُرَجَش ُدَضْعُي الǈَوا، َهالǈَخ

  :لǈـمŃ -جـ
أداة " لــم "يعّد  ويبدو أنّ سيبويه .)4(»"فعل" :م نفي لقولهـل«: هقال سيبوي  

  .)5()كالفاء والواو(مفردة ألنه ذكرها ضمن األدوات اليت ترد على حرفني، ولكنها 
" حضر حممد:"فإذا قلت. ، وتقلب زمنه إىل املضيتنفي الفعل املضارع وƟزمه" مـل"و 

، وقد يكون النفي هبا منقطعا؛ أي انتفى حدوث الفعـل يف  "م يـحضرـل"فإن نفيه 
لـم Ʒفظ حممد القصيدة أمȄ، وإمنـا  : "وقت ما، مثّ انقطع النفي، وذلك Ʋو قولك

من سفره إىل م يعد خالد ـل: "املتكلم، Ʋو زمن، وقد يكون مّتصال إىل "حفظها اليوم

                                                 
  .  7اآلية / سورة الȢاشية -)1(
، نشـر  Ȣرية بن برǻزبȼ اƨعفي، صحيح البǺاريبن املهللا Ʈمد بن إƧاعيل بن إبراهيم أبو عبد ا البǺاري -)2(

Ȩحيح وتعليȎوت :،ǧالكتب، بريو Ɓارة الطباعة املنريية، عاǻإ ،ȓǻ  ،ǧǻ اهللا تعـاىل ȯقو ǡبا ،țالبيو ǡكتا: 
كَسَبْتُمْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا، ديثƩ3/119 ،17:رقم ا    .  
  .   3/127، 42: اǻ، رقم اƩديثاƩّدو نǌيŃباǡ ما جاء يف ذكر الǈȪكتاǡ البيوț، نفسȼ،  رجȜاملالبǺاري،  -)3(
3/127   .  
)4(- ،ȼسيبوي  ،ǡ4/220الكتا.    
)5(- ȋ ،Ÿقواعد النحو العر ،źيد البياƥ 282ينظر سناء.    
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لَمْ يَلِـدْ وَلَـمْ   : م ينقطع وال ينقطع، وذلك Ʋو قوله تعاىلـوقد يكون مستمرا ل". اليوم
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُـونَ فِيهَـا أَنْهَـارٌ مِّـن     : وكقوله تعاىل. ) )1يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

  .) )2ارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُمَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَ
يأيت وقوعها على املستقبل من أجل أهنا عاملة، وعملـها  " لـم"ويرى املربد أن   

،فإمنا تنفي "Ɓ يفعل:"، فتقول مكذّبا"قد فعل:"اجلزم، وال جزم إال ملعرب، وذلك قولك 
دخل على األفعال فتنقلـها؛  واحلروف ت«:ويتم املربد قوله. )3(أن يكون فعل فيما مضى

فتخرب عما سلف، فإن اتصلت هذه األفعـال Ɯـروف   ". مضى"، "ذهب: "Ʋو قولك
، فإمنـا  "إن أكرمتين أعطيتك"، و"إن جئتين أكرمتك: "اجلزاء نقلتها إىل ما Ɓ يقع؛ Ʋو

  .  )4(»"إن تكرمين أعطك: "معناه
) ال(حذفت األلف مـن  مث ) ما(و) ال(أداة مركبة من " لـم"ويرى احملدثون أن   

لتطّرفهـا وترددهـا يف   ) مـا (، مث حـذفت ألـف   )لـما(واتصلت بامليم فصارت 
  . )5(االستعمال

ǻ- ǈـلŃن:  
، وơتّص ببناء )7( )أن+ ال(، وهي مركبة من )6(هي حرف نصب ونفي واستقبال  

إذا «: ، قال سيبويه)8(وتدلّ يف الّنظم على نفي حدوث احلدث يف املستقبل) يفعل(ببناء 
  . )1(»"لن يفعل"فإنّ نفيه " سوف يفعل: "لإذا قا«

                                                 
)1(- ȋ4-3 اآلية/ سورة اإلخال .  
  .    4/189، ، معاƆ النحويالسامراǝ فاȑلينظر  ،15اآلية / سورة Ʈمد -)2(
  .     1/46املربǻ، املȪتȒب، ينظر  -)3(
)4(- ،ǻاملرب  ،ȼنفس Ȝ1/47املرج   .  
  .     655النحو العرŸ نȪد وتوجيȋ ،ȼمهدي املǺزومي، يف ينظر  -)5(
  . 275ابن هشام، مȢين اللبيب، ȋينظر  -)6(
   .3/05سيبويȼ، الكتاǡ، ينظر  -)7(
  .     285البياź، قواعد النحو العرȋ ،Ÿسناء ƥيد  ينظر -)8(
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  : نǐإǌ -هـ
، تدخل علـى الفعـل املضـارع    )ما(تدخل على اجلملة االمسية والفعلية، مثل   

، وذلك كقولـه  )2(لنفي احلال -يف الغالب–واملاضي؛ فإن دخلت على املضارع كانت 
لْ إِن يَعِـدُ  بَـ : ال، وذلك Ʋو قوله تعاىلوقد تكون لغري احل. ) )3إِن تَتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ: تعاىل

  .)5(، فهي لالستمرار) )4الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً
وذلـك   -يف الغالب–وتدخل على الفعل املاضي فتكون لنفي املاضي القريب يف احلال 

وقد تكون لغري ذلك قليال، Ʋو قولـه   ،) )6إِنْ أَرَدْنَـا إِالَّ إِحْسَـاناً وَتَوْفِيقـاً   Ʋ :و قوله تعاىل
ِإن َآاَنْت ِإلَّا َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهـْم َجِميـٌع   : تعاىل

" إالّ"ن مع أداة احلصـر  تكو" إنǐ"والالفت لالنتباه أنّ  .) )7لََّدْيَنا ُمْحَضُروَن
  . مجلة مؤكّدة بالقصر ال مجلة منفية

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَـا إِنْ أَمْسَـكَهُمَا مِـنْ أَحَـدٍ مِّـن بَعْـدِهِ إِنَّـهُ        إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّ: وقوله 
  .)9(، فالفعل لالستقبال يف اآليتني) )8كَانَ حَلِيماً غَفُوراً

  
  
  

                                                                                                                                                       
)1(- ȼنفس Ȝاملرج ،ȼ3/117، سيبوي .  
  .    199-4/198، ، معاƆ النحويالسامراǝ فاȑلينظر  -)2(
  .      148 اآلية /سورة اɉنعام -)3(
  .     40 اآلية/ سورة فاȕر -)4(
  .     4/199، السامراǝي، املرجȜ نفسȼاȑل ف ينظر -)5(
  . 62 اآلية/ سورة النساء -)6(
)7(- Ȅ53 اآلية /سورة ي     .  
  .     41 اآلية /سورة فاȕر -)8(
  .    4/200 ،نفسȼالسامراǝي، املرجȜ فاȑل ينظر  -)9(
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   :اـمŉلǈ -و

ـ " لـّما"يف " ما"و«: ، قال سيبويه)1("ما"و" لـم"هي أداة مركبة من    ا مغّيرة هل
وال تتبعها شيئا، وال تقـل ذلـك يف   ) ملاّ: (أال ترى أنك تقول"(...) لـم"عن حال 

  .)2(»"لـم"
، فهما تقلبان معناه "لـم"جازمة للفعل املضارع وơتص به كما هي " لـّما"و  

إال متصال ) لـما(، وال يكون النفي بـ "ملّا يقم عمرو"و" Ɓ يقم زيدŅ: "إىل املضّي، Ʋو
  : -"لـّما"وذكر فيها –يف عوامل اجلزم  )3("ابن مالك"يقول . باحلال

  .)4("لـّما"و" لـم"يف الِفْعلِ، َهكǈذǈا بـ    بِالǈ والمǇ طالبńا َضـْع َجـْزَمـا 
تنفي الفعل املضارع وƟزمه، وتقلب زمنه إىل املُضّي املتصل باحلال، " لـّما"إذن   

صال ومنقطعا، يف حني أن النفي يكون مّت" مـل"أن النفي بـ" لـم"والفرق بينها وبني 
فيه معىن التوقّـع؛  " لـّما"ال يكون إال متصال بزمن التكلم، وأن املنفّي بـ" لـّما"بـ

لــّما  : "وكذلك منفّيها؛ فإذا قلـت . فيها معىن التوقع" قد"و) قد فعل(ألهنا نفي لـ
نّ معنـاه  فإ" قد حضر"وأما . وهو متوقع حضوره" لـّما Ʒضر بعد"فإن املعىن " Ʒضْر

  . )5(كان متوقّعا منه احلضور
   

  
                                                 

  .   283البياź، قواعد النحو العرȋ ،Ÿسناء ƥيد ينظر  -)1(
)2(-  ،ȼسيبويǡ4/223، الكتا    .  
ـ 672-هـ600(Ʈمد بن عبد اهللا بن مالȬ الطاǝي اƨّياǝي، أبو عبد اهللا، مجاȯ الدين  هو اإلمام -)3( ، )هـ

" اɉلفية: "علƋَم يف ǻمشȨ، من أشهر مǘلفاتȼتǺاوي، وعلى ابن يعيȈ، إمام يف علوم اللȢة العربية، تتلمذ على الّس
 وفيـاǧ اɉعيـان،   ابن خلǎكان، ينظر. "شواهد التوȑيح"، و"لشافيةالكافية ا"، و"تسهيل الفواǝد"يف النحو، و

ȨيȪƠ: رǻار صاǻ ،ȃإحسان عبا- ،ȓǻ ،ǧبريو ،ǧǻ3/407    .  
  .      4/26 ،شرǳ ابن عȪيل ،Ʈي الدين عبد اƩميد -)4(
  . 4/190معاƆ النحو،  السامراǝي،فاȑل  ينظر -)5(
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  :نفيـرȏ الـلȢة ـحولـة املـȑوياـمـة الـملـور اƨـص -1
  ":ما"ل ـر التحويـاȑوية اǂّولة بعنȎـور اƨملة املـص: أ -1

  نعت  )جار وجمرور(شبه مجلة  +فاعل ظاهر+ الزمفعل + حتويلعنصر :  رة اɉوىلالȎو
  .أو متعلّق الظّرف

                       البيت من الديوان                      رقم البيت   ركيب الت     
 ةǆَرْوثǈ ْتأǈفǈا انكǈَم #
  # ولُِهي السŊِف

)03(   ǈَمفǈْتا انكفأ ǈوَرثǆة Ŋهولِيف الس     
ǈوال ǈانطǈفǈْتأ ǈ1(.الِـَبورة يف اِجلث( 

النافية اليت دخلت على مجلة  "ما"نصر حتويل اجلملة من ع هذه تكون بنيةت: التحليل
جاء  )ثǈْوَرةǆ(مسة اللزوم، وفاعل ظاهر ، الذي Ʒمل )2()ِاْنكǈفǈأǈ(فعلية مصّدرة بفعل ماض 

إذ Ʒّدد  .)ِفي السŊُهولِ( اوجمرور اجارجاء شبه مجلة ) رفمتعلّق الظّ(ونعت  ،نكرة
متعلق الظرف، مسيت شبه اجلملة و .م تنكفǜ فيه الثورةـالذي لاملكان لشاعر ويصف ا

  . ألهنا شبيهة بالظرف
أّما الشبيه باجلملة . مفرد، ومجلة، وشبه مجلة: ينقسم النعت إىل ثالثة أقسامو«    

أن يقع الظرف أو اجلار واŎرور يف موضع النعت، كما يقعان يف موضع اخلرب، أو 
والنعت يف  ".ى حصانهرأيت رجال عل"، و"لكرسّييف الدار رجل أمام ا: "احلال، Ʋو

ار يف الّد": لـواألص« .)3(»رف اجلّر احملذوفـرف أو حـĉاحلقيقة إّنما هو متعلّق الظ
رأيت رجال كائنا، أو موجودا، على "، و"ل كائن، أو موجود، أمام الكرسّيـار رجالّد

         ]. انكفأت ثورة موجودة يف الّسهول: [ وبالعودة للتركيب فاألصل فيه. )4(»"حصانه

                                                 
  ) .42(دي زكرياء، اإللياذة، املȪطوعة مف –)1(
)2(– ǖزم: انكفŒوا ǻة . تبّدǻما ،ǡينظر ابن منظور، لسان العر]ǖكف .[ 
 -أƥد إبراهيم زهوة، ǻار الكتاǡ العرŸ، بريوǧ: جامȜ الدروȃ العربية، مراجعةمȎطفى الȢالييين،  –)3(

ȓ ،2004 -هـ1425، 1لبنانȋ ،549م.  
)4(– ȋ ،ȼنفس Ȝالييين، املرجȢطفى الȎ549م. 
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ووفق قاعدة التحويل  .#هول انكفأت ثورة يف الّس#:والبنية العميقة للجملة هي
ويل اجلملة من على مستوى البنية العميقة، Źّ حت) ما(املتمثلة يف إدخال عنصر التحويل 

بنية العنه  تفنتج ،وث الفعل يف الزمن املاضيحد كما نفتاإلثبات إىل النفي، 
   .#هوليف الّس انكفأت ثورةما  #: السطحية التالية 

   .ضمري متصلفاعل + فعل الزم + ل حتويعنصر :  الȎورة الثانية 

  البيت من الديوان                                                  رقم البيت  التركيب   

  )1( اَريِسأȫَ ǈوفُطǈَخ ذǐُم َتْسا ِخَمَو   ا َدالِف َبْرَد بِْعلّشل َتْدـّبوَع   )03(    #َتْساِخَم#
)1( 

 الزم الذي دخل على فعل ماض "ما" ينعقد التركيب بعنصر حتويل للنفي: التحليل
)َّȄتقديره ، يف البنية السطحية) َت( -للمخاطب- ، وفاعل جاء ضمريا متصال)2()َخ
  .#خست أنت#: ية العميقة للجملة هيلبنوا. يف البنية العميقة )أنت(
على مستوى  النافية "ما"دخال عنصر التحويل إ وفق قاعدة التحويل املتمثلة يفو     

حدوث الفعل يف  -مـا -نفتف، لت اجلملة من اإلثبات إىل النفيّو، حتالبنية العميقة
مفدي  الشاعر Ƹاطب. #ِخْسَتما #: ، فتحصلنا على البنية السطحيةالزمن املاضي

عب ــبدت للشلقد ّع: قائال همزاياحمصيا ومفتخرا به  )3(القادرزكريا األمري عبد 

                                                 
 ) . 37(اإللياذة، املȪطوعة  مفدي زكرياء، –)1(
)2(– Ȅّخ :Ȅدر، فهو خسيȪيف الوزن وال ȌȪة . نǻما ،ǡينظر ابن منظور، لسان العر]Ȅّخ .[ 
املوافȨ لـشهر أيار ) ـه1202(ولد سنة الȪاǻر بن Ʈي الدين بن مȎطفى،  هو اɉمري عبد –)3(

سّنȼ الثامنة، تلǎȪى تعليمƞ ȼدينة وهران،  ƞدينة معسكر، حفȘ الȪرǓن الكرƇ يف" الȪيȎنة"بȪرية ) م1807(سنة
كان ƭاهد بطال ȑّد االحتالȯ الفرنسي، . واȢƨرافيا والرياȑياǧلشريعة، إذ ǻرȃ الفȼȪ، واƩديث، وأصوȯ ا

  ȼاومتȪم Ǩامǻ1848إىل  1830سنة من  18و .łع Ǩليلة السب ȼأمات ȏرƞ ّوف والشعر، أصيبȎالت ȼرف عن
يف قرية ǻّمر بدمشȨ عن تسȜ ) م1883(، الرابȜ والعشرين من أّيار سنة )ـه1300(التاسȜ عشر من رجب 

ذكرɁ "، و"املواقȤ يف التȎّوف والوعȘ واإلرشاǻ"، "الديوان الّشعري": من مǘلفاǧ اɉمري. وسبعني عاما
ة الوȕنية د، اɉمري عبد الȪاǻر اƨزاǝري متȎّوفا وشاعرا، املǘسسالسيينظر فǘاǻ صاſ . "العاقل وتنبيȼ الȢافل

ǝزاƨا ،ǡرللكتا ،ȓǻ ،1985مȋ ،29-32. 
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خطفوȫ  )1( ذǐما اهنزمت ُمو ازلتما تنو، ما خستو ،اجلهادداء وـا للفـزائري درباجل
  . أسريا

  .مضاف إليه + مفعول به +  هرظا فاعل+ فعل + عنصر التحويل  :)2(الȎورة الثالثة

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب       

 ُبكǐالّر غǈلǈا َبَم #
  #ǔ  َناهلǈ ياِطَش

     اَعَرجي الشِّْزُت عُبيا َش ȫَالْولǈَو    )09( 
                         ǈَملǈالرَّ ا بلغǐياِطَش ُبـك ǈناهلĆـǔ)3(. 

اليت دخلت على مجلة فعلية  النافية" ما"يتكّون تركيب اجلملة من عنصر حتويل  :التحليل
وهو ) َشاِطǈǜ(، ومفعول به )الرَّكǐُب(، وفاعل ظاهر )َبلǈغǈ(يتصّدرها فعل ماض متعّد 

 املسند إليه-ّمسى النحاة جذر اجلملة  ولقد .مضاف إليه اهلناء، و)اهلǈَناءĈ(ـمضاف ل
تمد ؛ ذلك ألن فكرة اجلملة مهما تعددت عناصرها فإهنا تع"عمدة" -واملسند إليه

وة ـب على األخذ مبفهوم حروف اجلذر من ضرورة الوجود بالقفهو ما يترّت«، ماعليه
  .)4(»أو بالفعل

  

                                                 
أن تليهما اƨمل الفعلية واالƧية، كما يف املثاȯ، وكما يف بيǨ : منها ǭالǫ حاالǧ،" مłنذ"و" مłذ"ـل –)1(

  :مدǳ يزيد بن املهلب قاǝال الفرزȧǻ يف
  . ـǻǖرƦ ȫَــــَسة اɉشŃَبــارǌَمـا َزاȯ مłـذǐ َعǈȪـَدŃǧ َيــَداهł إزاَره          فǈَســـَما فǈـ       

مبتدǓن؛ فيجب : إىل زمن مȒاف إىل اƨملة، وقيل: إىل اƨملة، وقيل: واملشهور أŒما حينǞذ șرفان مȒافان، قيل
عند مالقاة الساكن، " مذ"، بدليل ȑمهم ذاȯ "منذ" "مذ"وأصل . تȪدير زمان مȒاف للجملة يكون هو اƪرب

ا مذ، أّم «:قوȯ املربǻ "منذ"من " مذ"وưا يǘكد أصل . 322شام، مȢين اللبيب، ȋينظر ابن ه". مذǊ اليوم: "Ʋو
Ƨاء إƴا يكون يف اɉ ، .ɉن اƩذف ال يكون يف اƩروفأŒا Ʈذوفة من منذ اليت هي اسم :فدȯ على أŒا اسم

 . 3/31املربǻ، املȪتȒب،  .»...يد، ǻم ،: واɉفعاƲ ȯو
)2(– Ǩورة يف البيȎهذه ال ǧتكرر )09( طوعةȪامل ،)63.( 
 ) . 60(، املȪطوعة مفدي زكرياء، اإللياذة –)3(
)4(– ،Ǹاملل ȄيƦ حسن Ÿراء : التفكري العلمي يف النحو العرȪللنشر  –التحليل  –االست ȧار الشروǻ ،التفسري

 .  ȋ137 – 138م، ȓ ،1 ،2002اɉرǻن –والتوزيȜ،  عمان 
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، وهي غري "الفضلة: "زاد يف اجلملة على املسند واملسند إليه باسم وّمسى النحاة ما    
بعيدة عن مفهوم أحرف الزيادة، ألن الفضلة هي عناصر زيادة يف التركيب النحوي، 

ون أن يترتب على لزيادة تضفي على الكلمة معىن مضافا على املعىن األصل، دوحروف ا
  .حذفها تقدير شيء

ألنه كان يف ) ، س، تا(إنّ فيه أحرفا حمذوفة، هي : ال يقال) غفر(ففي حتليل الفعل  
إنّ فيها عناصر ) حضر زيد(ومثاله أيضا ال يقال بعد إعراب مجلة  ).استغفر: (التقدير

فالفضلة تشري إىل غري املقدر يف البنية  ،...فعول املطلق، واحلال، والنعتحمذوفة هي امل
النحوية اإلعرابية للكلمة، وغري صحيح أهنا فضلة يف املعىن؛ بل ميكن أن تكون الفضلة 

الَ تَقْرَبُواْ الصَّالَةَ  :كجملة احلال يف قوله تعاىل،)1(هي العنصر األهم يف حتديد معىن اجلملة
بلغ الّركب #:وإذا ما عدنا للتركيب فإنّ بنيته العميقة هي .))2سُكَارَىوَأَنتُمْ 

ǔعنصر التحويل بالزيادة لغرض  دخالووفق قاعدة التحويل املتمثلة يف إ .#شاطي اهلن
فنفت  على مستوى البنية العميقة، حتّولت اجلملة من اإلثبات إىل النفي،" ما"النفي 

ما بلغ #: عن التحويل البنية السطحية التالية فنتجحدوث الفعل يف الزمن املاضي، 
ǔالّركب شاطي اهلن# .  

. لوالȫ يا شعب تزجي الّشراع: Ƹاطب الشاعر الشعب اجلزائري مادحا بقوله    
أي امتناع شيء بسبب وجود شǜ آخر وتسمى أداة  وظّف الشاعر أداة االمتناع؛ف

جوابا هلا مصدرا ] ب شاطي اهلنǔكملا بلغ الّر[، وجاءت اجلملة )لوال(الشرط االمتناعي 
  . الرابطة املقرونة بالالم) ما(بفعل ماض منفي باألداة 

معىن االمتناع ودخوهلما على املبتدأ لزوما يقول ابن " لوال و لوما" ويف تأدية     
  ]:لǈْوَما  –لوال  –أَما [  :يف هذا الباب الذي عنوانه: مالك

                                                 
 . ȋ ،138 بȨالساحسن ƦيȄ امللǸ، املرجȜ  ينظر –)1(
  . 43اآلية  /سورة النساء -)2(
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Ćلǈزَِماِن االْبِتْوالǐْوَما َيلǈَدا، َولǈا اْمِتَناَعا بُِوُجوِد َعقǈ1(َدا    إِذ(.  
  : يف قوله" لوال" بأداة الّشرط االمتناعي مفدي زكرياء يبدأ الشاعرإذ 

ȫ3(؛ أي تدفعهراعالّش ـييا شعب تزج )2(لوال(.  
 بالالم املسبوقة) ما(صر التحويل رط ƛملة حمّولة لغرض النفي، بعنوجييب عن الّش   

، أي ملا بلغ أمرȫ أيها الشعب إىل شاطǜ )ا بلغ الّركب شاطي اهلنǔمل(: يف قوله الرابطة
  .م يكن لوال التضحيات اجلسام اليت قدمها شعب اجلزائرـاألمن والسالم، وذلك كله ل

شبه مجلة جار + ضمري متصلفاعل + الزمفعل + عنصر حتويل: الرابعةالȎورة 
  .نعت+ وجمرور

  البيت من الديوان                                         رقم البيت    التركيب       

 مِالدَّوا بِِخلććَُما َبَو #
  # ّيبرِاملǈْغ

       ّيبرِاملǈْغ مِالدَّوا بِلُِخَما َبَو    )03( 
    .)4(ــَنا الفĆǈاِئرِ األمحرِى َدِملǈَع                         

واو (و ،)لǈَبِخ( الزما ، وفعال"ما"التركيب عنصر حتويل بالزيادة يضّم  :التحليل
  .انعت) املǈْغرِّيب(، و)بِالدَّمِ(، وشبه مجلة فاعل ضمريا متصال يف حملّ رفع) اجلماعة

                                                 
أن يكونا ǻالني على امتناț الشيء لوجوǻ  ّما االستعماȯ املȎȪوǻ يف املثاȯأ .استعماالن"لوما"و"لوال"ـ ل –)1(

ȼولȪب ǻداإذا امتناعا بوجو: "غريه، وهو املراȪع ǻ"ذ االبتداءǞفال يدخالن إال على املبتدأ، ويكون  ، ويلزمان حين
، "لوال زيد ɉكرمتȬ"غالبا، Ʋو  جواǡ، فǚن كان مثبتا قرن بالالم بعدƵا Ʈذوفا وجوبا، وال بد Ƭما من اƪرب

ينظر Ʈي الدين عبد اƩميد، شرǳ ابن ". لوال زيد موجوǻ:"التȪديرƮذوف وجوبا، و فزيد يف املثاȯ مبتدأ وخربه
  .56-55/ 4عȪيل، 

لوال يا ": يف Ʈل رفȜ مبتدأ، واƪرب Ʈذوف تȪديره موجوǻ؛ أيȑمري متȎل مبين على الفتح : الكاف –)2(
ȫǻشعب وجو" . 

ساقȼ، وǻفعȼ، : تيّسر، واستȪام، وزّجى الشيء، وأزجاه: يزجو، َزجŃوńا، وزłجłّوا، وزǌجاءا: زجا الشيء –)3(
َتَر َأنَّ اللََّه ُيْزِجي َأَلْم  :ومثالȼ قولȼ تعاىل). ماǻة زجا(منظور، لسان العرǡ،  ابن. مȪتŊها: وأزجيǨ اإلبل

؛ أي )43اآلية/ سورة النور.(َسَحابًا ُثمَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُه ُثمَّ َيْجَعُلُه ُرَآامًا َفَتَرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخَلاِلِه
ȼيسوق. ǭǖءر مفدي زكريافيبدو جليا ت  ƆǓرȪال ǡسلوɉبا.  

 ).68(اإللياذة، املȪطوعة  –)4(
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وعند إخضاع اجلملة لقاعدة . #Ɲلوا هم بالّدم املغريب#: والبنية العميقة للجملة هي
 النفي، فنتجت ، Źّ حتويل اجلملة من اإلثبات إىل"ما"بزيادة عنصر التحويل  التحويل

          . #ما Ɲلوا بالّدم املغرّيب#: البنية السطحية التالية
ƪورة اȎل بهمفعو+ نعت+ فاعل ظاهر+ متعّد فعل+ عنصر حتويل: امسةال.   

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب      

 لُاْرَش اَقذǈ اَم#
ǈيُضرِامل ǈااَمَنامل#  

     َنيِلاِطالَعبِ يȄُسĈْنَرالفǈ اَقَضَو    )06( 
      )1(ااَمَناملǈ يُضرِاملǈ لُاْرَش َقاا ذǈَمَو                         

، وفاعل )ذǈاَق(، وفعل ماض متعّد )ما(يتكّون تركيب اجلملة من عنصر حتويل : التحليل
  ).املǈَناَما(مفعول به ، و)املǈرِيُض(، ونعت )2()َشاْرلُ(ظاهر 

 .#ذاق شارل املريض املنام#: هي والبنية العميقة للجملة قبل دخول أداة النفي     
على مستوى البنية العميقة، " اـم" إدخال عنصر النفي وفق قاعدة التحويل املتمثلة يفو
  .حدوث الفعل يف املاضي -مـا – ؛ إذ نفتلة من اإلثبات إىل النفياجلم ّولتُح
  .#ما ذاق شارل املريض املناما#: على البنية السطحية التاليةحتصلنا التحويالت  وبعد  

+ مفعول به+ ظرف+ فاعل ظاهر+ متعّد فعل+ عنصر حتويل: )ǻ)3سةالȎورة السا
  .إليهمضاف 

  

  

                                                 
 ) . 35(املȪطوعة ، اإللياذة –)1(
قبيل االحتالȯ مفاǻه أن العمل الذي  م1830مارȃ  2خطب خطابا يوم ، لȬ فرنساهو شارȯ العاشر م –)2(

 ȼوم بȪالذي سي– Ȫر و إنǝزاƨا ȯـ ـسي –اذ فرنسا من الديون و هو تدبري مكيدة الحتال ـ ـكون ف اſ ـي ص
  ا ـفرنس

  .51ينظر اإللياذة، ȋ . و املسيحية
يف البيǨ  باملفعوȯفيها الفاعل واحدة منها اكتفى  جاءǭ ǧالǫ مجل لى هذه الȎورة،ع تنوعǨ اƨمل –)3(
، )03(يف البيتني ) مȒاف إليȼ + فعوȯ م(؛ أي ذه الȎورة، وجاءǧ اɉخريان مطابȪتني Ƭ)47(، املȪطوعة )08(
  .)71(، املȪطوعة )04(
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  البيت من الديوان                                          رقم البيت   التركيب       

 ُبْعالشَّ َررَّا قǈَم #
  #  ُهالǈئǈَما مńْوَي

   ا    َنِمالǈـْسإلĈ اءćفǈالَو الǈْولǈَو    )02( 
                         ĆĆǈـملǈا ǈْوَي ُبْعالشَّ َررَّقńا َممǈئǈ1(ُهال(.     

 ، وفاعل ظاهر)قǈرََّر(، وفعل ماض متعّد )ما(يتكون التركيب من عنصر حتويل : التحليل
ضمري امللكية ، و، وهو مضاف)لǔǈَم(، ومفعول به )َيْومńا(رف زمان ، وظ)الشَّْعُب(
  .#له هوقّرر الشَّعب مǔ# : لعميقة للجملةوالبنية ا .مضاف إليه) ـُه(
على مستوى البنية " ام" دخال عنصر التحويلقاعدة التحويل املتمثلة يف إووفق   

ث الفعل يف الزمن نفت حدو ، كماالنفي إىللت اجلملة من اإلثبات حّو، العميقة
   .#لهما قّرر الشَّعب يوما مǔ#: لتاليةعلى البنية السطحية ا ، فتحصلنااملاضي

 رط االمتناعيشرط جلملة الّشمجلة جواب " ما"اجلملة احملولة بعنصر التحويل  جاءتو  
مجلة  فوردت ،"ولوال الوفاء إلسالمنا":، ومجلة الشرط هي"لوال"داة باأل املصّدرة

ذلك Ʋو ما ذكره ابن عقيل يف و.  )عب يوما مئالهملا قرر الّش(الم لبا نةاجلواب مقتر
  : قول الشاعر 

  .)2(َداَسَج الǈا َووحńا ُرَنلǈ ْماُهَوَن ْتقǈْبأǈ         اǈملǈ َنينِاِعالضَّ اءĈقǈِل اءćَجَر الǈْولǈَو

ميان اإلو ،ئري متشبع بالعقيدة الصحيحةأن الشعب اجلزاالشاعر مفدي زكرياء  بنيإذ ي  
  )3(لهملǔزائري ـعب اجلحتقيق الّشحيث نفى تقرير و ؛لɌسالمالوفاء ، والعميق الصادق

نستطيع  اجلملةويف . العمل الدǗوباإلميان الصادق وبعليه  اهللالوال أنه أوż مبا عاهد 
مقدما عن  دونه، وأتى الظرفمن  الكتمال املعىن) يوما(االستغناء عن ظرف الّزمان 

لالهتمام والستغراق الّزمن املاضي، وهو من الظروف املختّصة بالنفي  )مǔل(به املفعول 
؛ أي ما "قƌȔ هرأيت ما ": من املاضي، نقول، فاألول الستغراق الّز)َعْوُض(و )قƌȔǈ( :كما

                                                 
  ).71(، املȪطوعة اإللياذة –)1(
 . 55 /2، رǳ ابن عȪيلƮي الدين عبد اƩميد، ش –)2(
)3(– ȯǔري: املȎامل . 
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، في، وال تقع يف اإلثباتفهي خمتصة بالّن) ُضْوَع(ا أّم. رأيته فيما مضى من عمري
  .)1(من املستقبل، فهي الستغراق الّز؛ أي أبدا "ال أفعله َعْوُض: "نقول

شبه مجلة + ظرف+ تصلفاعل ضمري م+ الزم فعل +عنصر حتويل: سابعةالȎورة ال
  .مضاف إليه+ جار وجمرور

  البيت من الديوان                                          رقم البيت   التركيب       

َوَما ِهْمُت َيْومńا  #
  # القُلُوبِ بَِغْزوِ

 )08(    ńِعْشُت َعِقيمǈَمالُ لǈاجل ǈْوالǈا َول  
 .)2(وبَِوَما ِهْمُت َيْومńا بَِغْزوِ القُلُ

، وفاعل ضمري )َهاَم( الزم، وفعل "ما"تتركب بنية اجلملة من عنصر حتويل  :التحليل
، والقلوب )بِالقُلُو(، مضافا لـ )بَِغْزوِ(شبه مجلة جارا وجمرورا و، )ملتكلّما تاء( متّصل
Ņقاعدة ووفـق  .#مهت أنا بغزو القلوب#: لجملة هيوالبنية العميقة ل. إليه مضاف
، Źّ حتويل على مستوى البنية العميقة" ما"املتمثلة يف إدخال عنصر التحويل  التحويل

جاءت اجلملة ف .اجلملة من اإلثبات إىل النفي، فنفت وقوع الفعل يف الزمن املاضي
لشاعر يف ووظّف ا". لوال"ة جواب الشرط االمتناعي املصّدرة بـ مجل لىمعطوفة ع

 هكأّن ؛وأفاد استغراق الّزمن املاضي، الذي زاد الّنفي قّوة، "يوما"اجلملة التحويلية الظرف
وبعد التحويل نتجت البنية  .)ما مضى من عمري ما مهت قȔّ بغزو القلوب يف( :يقول

         .#القلوب ما مهُت يوما بغزو#: السطحية التالية
  .مضاف إليه+ فاعل ظاهر+ فعل الزم+ عنصر حتويل: ثامنةالȎورة ال

 البيت من الديوان                                            رقم البيت   التركيب      

     يينِِد حَّا َصَمفǈلǈْوال َجَمالُِك    )03(  #     َما َصحَّ ِدينِي #
  .)3(!َوَما أǈنǐ َعَرفǐُت الطƋرِيَق ِلَربĉِّي                          

                                                 
 .231- 230/ 4السامراǝي، معاƆ النحو، فاȑل ينظر  –)1(
 ) . 96(، املȪطوعة اإللياذة –)2(
 ).03(اإللياذة، املȪطوعة  –)3(
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، )ِديُن(، وفاعل ظاهر )َصحَّ(، وفعل الزم "ما" عنصر حتويلمن  تتركب اجلملة: التحليل
والبنية العميقة . والياء مضاف إليه لى امللكية،، الّدالة ع)الياء(مضاف لضمري املتكلّم 

على مستوى البنية " ما"نصر التحويل وبإدخال ع. #أنا صّح ديين#: للجملة هي
العميقة، Źّ حتويل اجلملة من اإلثبات إىل النفي، وبالتايل نفي حدوث الفعل يف الّزمن 

  .  )1(املاضي
  .  #ما صّح ديين#: وبعد التحويل نتجت البنية السطحية التالية

 ضمري+ مفعول به+ فاعل ضمري متصل+ متعّد فعل+ عنصر حتويل: التاسعةالȎورة 
  .مضاف إليه متصل
 البيت من الديوان                                            رقم البيت   التركيب      

  ا   بńْعَش َتْباكǈَو- بŊا َرَي-ȫَالǈْولǈَو   )10(     #اَناَنَميإِ َتْزُحا َم #
  .)2(اَناَنَميإِ َتْزا ُحَم رِْصى النَّلǈإِ                            

، وفاعل جاء )َحاَز( متعّد ماض ، وفعل"ما" عنصر حتويلمن  تتركب اجلملة :التحليل
) إَِميانǈ(، ومفعول به -يا رّب-"أنت"على الضمري  يعود للمخاطب )َت( تصالضمريا م

: والبنية العميقة للجملة هي .مضاف إليهوالضمري ) ـĆان(مضاف لضمري املتكلم 
   .#إمياننا -يا رّب-حزت أنت#
على مستوى البنية " ما"عنصر النفي  إدخالوفق قاعدة التحويل املتمثلة يف و    

 .يف املاضيحدوث الفعل  "ما"اجلملة من اإلثبات إىل النفي، فنفت ولت حت ،العميقة
  .  #ما حزت إمياننا#فتحصلنا على البنية السطحية 

هي ، واهللان باإلميالياذته متسكه بعقيدة مفدي زكريا يف كل بيت من إ جلّيـي    
ميانا Ɲالق هذا إ تزيده بربهالشعب اجلزائري رسوǷ إميان أن  فيبني عب،عقيدة الّش

  .العظيمعب الّش
  

                                                 
 ".  لوال"يف مجلة جواǡ الشرȓ االمتناعي املȎّدرة بـ  "مـا"املنفي بـ يلحƭ Șيء الفعل –)1(
 ).60(املȪطوعة  اإللياذة، –)2(
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أي  ؛]ت شعبابواك -يا رب-)1(ولوالȫ: [الشرط االمتناعييستعمل أداة و    
عنصر  هنا الشاعر يوظف ].انناإميإىل النصر ما حزت [رته بنصرȫ، ظفّساندت شعبا و

لشرط ب امجلة جوا فينفي به ،النفيغرض ل اجلملة من اإلثبات إىل ّوليحالنفي 
ل ط االمتناعي تكون مصدرة بفعرمجلة جواب الّش أنّوذكر عباس حسن . االمتناعي

Ȕلفظا ومعىن، أو معىن فق Ǉجيوز يف هذا ، و"مـل"كالفعل املضارع املسبوق بـ  ،ماض
  .)2("ما"منفيا بـ  مأكان مثبتا أواء ، سمنها ا، أو جمردالملاملاضي أن يكون مقترنا با

ذه على سبيل ه -قوله تعاىل يف ما جاء  "ملالا"د من اŎّر "ما"ومثال املنفي بـ   
دٍ ــــــــــــــنْ أَحَـــفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ الوَلَوْ: -الصورة املدروسة

  .))3 اأَبَد
  : وقول الشاعر

ǈْولǈُم الǈاَرفǈةُق Ćَوَجَدْت        ا ـَم ابَِبْحاألĆǈـهلǈا ǈا إِاَيَناملǈلǈ4(اَناِحَوْرى أ(.   

 )حƓّ( +جار وجمرور+ اعل ضمري متصلف+ فعل متعّد+ حتويلعنصر : العاشرة الȎورة
   ).اسم معطوف(مفعول به + العاطفة

  الديوان                       البيت من                     رقم البيت   التركيب       

َما ِاْحَتَرُموا ِفيِك #
ǈالزََّمان َّƓَح#  

  َوَهاَم بِِك النَّاُس َحتَّى الطƌَغاةُ      )03( 
 .)5(انǈَمى الزَّتََّح يِكوا ِفُمَرَتْحا ِاَمَو                          
  .)5(انǈَمالزَّ

  

  
                                                 

 .حرف امتناț لوجوǻ؛ أي امتناț شيء بسبب وجوǻ غريه: لوال –)1(
 .4/515ينظر عباȃ حسن، النحو الوايف،  -)2(
 .21اآلية / سورة النور –)3(
)4(–  ،ȼنفس Ȝحسن، املرج ȃ4/515عبا. 
 )100(، املȪطوعة اإللياذة –)5(
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تتركب مـن   هذه بنية أنّ هذه الصورة مماثلة للصورة السابقة إال جاءت بنية :حليلالت
 ،)واو اجلماعـة ( فاعل ضمري متصـل و ،)ِاْحَتَرَم(فعل ماض متعّد و، "ما"حتويل عنصر 

). اسم معطـوف ( مفعول بهو ،املؤكدة العاطفة ائدةلّزا) حتَّى(و ،)ِفيِك( ار وجمرورجو
ثلة املتم قاعدة التحويل ووفق .#فيك احترموا هم الّزمان#: والبنية العميقة للجملة هي

لـت  ّوحت، على مستوى البنية العميقـة " حƓ"األداة و ،"ما"عنصر التحويل  يف إدخال
ما احترمـوا  #: البنية السطحية التالية جت عن ذلكتن، فجلملة من اإلثبات إىل النفيا

 منفّي" ما"للفعل بعد دخول عنصر التحويل  حويلّيمن الّتجاء الّزو .#فيك حّتى الّزمان
   .من املاضييف الّز

وما احترموا فيك (اسقة يف التركيب املخضع للّدراسة ّنال" حƓ"أتى الشاعر بـو    
ـ من حروف عطف النَّهي حرف من حروف العطف، أو ف ؛للعطف )حƓ الّزمان ، قَِس

Ɗجاءت ف .)1(يكون غاية لهيشمله، و تعطف البعض على كل"Ɠيف هذه اجلملة تفيد " ح
ـ  ك أي شيء حـƓ الزّ ما احترموا في: (ير اجلملةتقدو.)2(التقليل أو التحقري م ـمـان ل

 على" الزمان"؛ أي عطف البعض "شيء أي" اسم معطوف على" مانالّز"، فـ )Ʒترموه
  ."الزمان"شمل ي يذال هذا"  أي شيء" الكل 

Ʃورة اȎيةالǻمفعول به  +فاعل ضمري مستتر+ متعّد فعل+ عنصر حتويل :ةعشر ا
  ). مجلة فعلية(

  البيت من الديوان                                           قم البيت ر  التركيب       

 َعلǈْبَي َعاطǈاْسا َم#
        #ُهيقǈرِ

  ااعńَعُش اَرطǈ بِْعالرŊبِ الَُتوْسُسَو    )05( 
                            ǈْسا اَمَو صََّغفǈْبَي اَعطĆǈرِ َعلǈ3(ُهيق(.   

  
  

                                                 
)1(– ȋ ،الصة النحويةƪام حسان، اƢ 179ينظر. 
)2(–  ،ǡالكتا ،ȼ1/413ينظر سيبوي .   
 .)10(، املȪطوعة اإللياذة –)3(
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 النافية، وفعل ماض متعّد" اـم"ب من عنصر حتويل يتكون التركي :التحليل
مقّدر يف البنية العميقة ، م يظهر على مستوى البنية السطحيةـ، وفاعل ل)1()اسطاع(

فعل متعّد، وفاعل مستتر، ومفعول ( :فعول به جاء مجلة فعلية بنيتها، وم"هو"على أّنه 
 ].ريقه يبلَع: [ملة هيواجل.) ، والضمري مضاف إليهبه، وهو مضاف إىل ضمري الغائب

، فالبنية )َبلǐَع رِيِقِه(، أو)2()أن يبلَع ريقǈه( وتقدير اجلملة الواقعة مفعوال به، مجلة مصدرّية
قاعدة ووفق  .#اسطاَع هو َبلǐَع رِيِقِه#: هياملاضوية املركبة فالبنية العميقة للجملة 

لت ّو، حتعميقةعلى مستوى البنية ال" ما" التحويل املتمثلة يف إدخال عنصر التحويل
، فتحصلنا من املاضيحدوث الفعل يف الّز -ما -اجلملة من اإلثبات إىل النفي، فنفت

  .#ما اسطاع يبلع ريقه#: على البنية السطحية
1- ǡ: ورـص ƨويملة اـاȑر التحويـعمحولة بـة الـملاȎال"ل ـن":    

نعت ) وجمرور جار(شبه مجلة + فاعل ظاهر+ فعل الزم + عنصر حتويل: الȎورة اɉوىل
   .أو متعلّق الظرف

  

  

                                                 
)1(– țاسطا :ȯحبذف تاء االفتعا ȯّوƮ ȏة  ،فعل ماȪالعمي ȼبنيت"țذف "استطاƠ ،ȤفيǺالتاء للت Ǩحذف ،

ر واسطاț من االستطاعة، والفرȧ بينهما أنǎ اسطاț يȪاȯ يف اɉمر الّسهل، واستطاț يف اɉم. Ƨاعيا ال قياسيا
، )97/ الكهă)Ȥفَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبا :العسري، وƱد ذلȬ يف تفسري ابن كثري لȪولȼ تعاىل

 ȼا كان الظهور عليǎومل ،ȼمن أسفل ȼبȪالّسّد، وال قدروا على ن ȧعدوا من فوȎما قدروا أن ي ǯوماجو ǯياجو ǎأن
، )فما اسطاعوا أن  يظهروه وما استطاعوا لȼ نȪبا: (كالƞ ǎا يناسبȼ، فȪاȯ -ّز وجلǎاهللا ع- أسهل من نȪبȼ، قابل

ȼوال على شيء من ،ȼبȪدروا على نȪي Ɓ ليل على أّنهمǻ وهذا . ȘافƩاعيلاƧالفداء إ Ÿالّدين أ ǻابن كثري عما ،
ǧبريو ،Ȝللطباعة والنشر والتوزي Ȅندلɉار اǻ ،تفسري بن كثري- ȓ ،4/425م، 1980-هـ1400، 2لبنان .

 ǎأن Ǩفهم من البيłوي"ȯ؛ " سوستاȼإنسان فعل ǎمن اليسري على كل Ȭذل ǎرغم أن ،ȼȪري Ȝحّتى أن يبل țما اسطا
  .   وهذا بسبب املوقȤ اƩرǯ الذي وقȜ فيɉ .ȼّنȼ من الفطرة

وَمَا اسْتَطَاعُوا  أَن يَظْهَرُوهُ اعُوافَمَا اسْطَ: يف قولȼ تعاىل" أن"ومثالƭ ȼيء املفعوȯ بȼ مجلة مȎدرية مȎّدرة بـ –)2(
 ).97/ الكهă )Ȥاسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبا
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  لبيت من الديوان                       ا               رقم البيت    التركيب        

 ةǆَرْوثǈ ْتأǈفǈطǈاْن الǈَو #
        #يفِ اِجلبال

  )03(   ǈا اْنَمفǈكǈفǈْتأ ǈَرْوثǆيفِ ة Ŋولُِهالس     
  .)1(الَِباِجل يفِ ةǆَرْوثǈ ْتأǈفǈطǈْناِ الǈَو                        

البيت نفسه يف  لتحليل بنية هذه اجلملة يف الشطر األول منلقد سبق التعرض : التحليل
ن من حيثُ البنية اجلملتني متطابقتا نّ؛ حيث إ)يف السهولما انكفأت ثورة (مجلة 
، حيةطنية السơتلف عنها يف الب )يف اجلبال ال انطفأت ثورة(، إال أن الثانية العميقة

ليȄ معناه يف اجلملة  )انطفأ(فالفعل  ،لغرض النفي" ال"بعنصر التحويل  لت حيث حّو
فَلا : وله تعاىلـق ، Ʋو"مـل"هنا مبعىن " ال"ل يعنصر التحوجاء  املضي، فقد

، م يصلّـنيا ولق يف الّدم يصّدـل«: )3(أبو عبيدةقال . ))2َصدََّق َوَلا َصلَّى
ال (مجلة يف " ال"عنصر التحويل الشاعر   وظّفف .)4(»"مـل"نا مبعىن ه" ال"، يصلّ

  ."يف اجلبالم تنطفǜ ثورة ـل" :مبعىن) يف اجلبال انطفأت ثورة
   .مضاف إليه+ فاعل ظاهر+ فعل الزم+ نصر حتويلع: الȎورة الثانية

     البيت من الديوان                                        رقم البيت   التركيب       

 # ǈاُت الǈْت َعاِصفǈَهَدأ
  # الرَِّمالِ

        ُهَتاَمَه اُسَرْوأǈ نِْحُي ǈƁَو   )04(  
   .)5( الǈ َهَدأǈْت َعاِصفǈاُت الرَِّمالَِو                       

إىل  مضاف) َعاِصفǈاُت( رة سابقتها إال أنّ الفاعل هنامتاثل هذه الصو :التحليل
والبنية . أو متعلّق الظرفإليه، وجاءت غري متضمنة النعت  مضاف ، والّرمال)الرَِّمالِ(

                                                 
 ) . 23(لياذة، املȪطوعة اإل –)1(
 .31اآلية / سورة الȪيامة –)2(
، يف الليلة ةالبȎري النحوي، صاحب التȎانيȤ، ولد سنة عشر وماǝ و عبيدة معمر بن املثّنى الّتيميهو أب –)3(

Ȏسن البƩمنها الليلة اليت تويف فيها ا ،ȤّنȎيت مǝما ǡارȪكتب ت ȼن"ري، لǓرȪاز الƭ"ديث"، وƩغريب ا" ،
 ǡتل عثمان"وكتاȪم" ǡوكتا ،"ǰƩتني، و ".أخبار اǝوما Ȝسنة تس ǧسنة عشرقيل ما ǧقيل ما . Ȅƽ ينظر

 . 26- 24الذǎهƑ، العȪد الثمني يف تراجم النحويني، ȋ الدين 
 .2/278م، ȓǻ1962، اƪاƱي،  فǘاǻ سزكني،Ʈمد : ȪƠيȨ أبو عبيدة، ƭاز الȪرǓن، –)4(
 ) . 42(، املȪطوعة اإللياذة –)5(
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، وبالزيادة املعتادة املتمثلة يف إدخال #هدأت عاصفات الّرمال #: العميقة للجملة هي
اجلملة من اإلثبات إىل  -ال-على مستوى البنية العميقة، حّولت " ال"عنصر التحويل 

القريب من احلال، فتمخضت عن هذا النفي، فنفت وقوع الفعل يف الزمن املاضي 
دير الّزمن ، وتق#وال هدأت عاصفات الرمال#:التحويل البنية السطحية التالية

  ."مالم هتدأ عاصفات الّرـول: "التحويلي يف اجلملة
فاعل ضمري + متعّد فعل+ مقدم ورجمرجار و شبه مجلة +عنصر حتويل: ةلثالȎورة الثا

  .مفعول به حمذوف مقّدر+ مستتر
  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب       

 ـاِتافǈَتاِهلبِ الَو#   
  .# اȇََع

      َيْحَيَو ..اȇََع تĈِفاǈتاǈِهلبِا الǈَو   )08(  
                           ǈَررَّا َحَمف ǈْوَي لُْوالقń1(ايَدبِا َعم(.   

 )2()بِالǐهَِتافǈـاتِ ( ، وشبه مجلة جارا وجمرورا"ال"يل كيب عنصر حتوم التريض :التحليل
يف البنية العميقة على  امقّدر امستتر اضمري فاعالو، )َعاȇَ( متعديا ياماض ، وفعالمقدما

يف األبيات السابقة، واملفعول بـه Ɓ يظهـر يف البنيـة    " االنتصار" يعود على" هو"أّنه 
والبنيـة  . )3("زمنńـا "، أو "حياةǄ"در يف البنية العميقة تقديره السطحية فهو حمذوف ومق

وبإدخال عنصر التحويل لغـرض   .#باهلتافات حياة عاȇ هو# :قة للجملة هيالعمي
بالتايل نفي و، حتّولت اجلملة من اإلثبات إىل النفيالبنية العميقة،  ىعلى مستو "ال"النفي 

 ،"Ɓ يعȈ باهلتافات:"اجلملة معىنألنّ  ،الالقريب من احل حدوث الفعل يف الزمن املاضي
ى حتصلنا علعلى الفاعل،  شبه اجلملةضافة إىل التحويل عن طريق التقدمي؛ أي تقدمي باإل

   .#وال باهلتافات عاȇ# : البنية السطحية التالية
فعل + مجلة معطوفة+ مقّدم شبه مجلة جار وجمرور+ عنصر حتويل :رابعةالالȎورة 

  .مفعول به+ فاعل ظاهر+ ورجار وجمر+ متعّد
                                                 

 ) . 47(، املȪطوعة اإللياذة –)1(
)2(– ƇدȪا بالتȒّولة أيƮ ملةƨا.  
)3(– ȼمن البنية السطحية للعلم ب ȼب ȯذف، إذ حذف املفعوƩّولة باƮ ملةƨا.  
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  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

َوالǈ بِالُوفُوِد َوَسْمعِ # 
أǈَهالǈ َعلǈْيِه ا فǈَرْنَس

  .# الَغُروُر الصَِّديَدا

  َوالǈ بِالُوفُوِد َوَسْمعِ فǈَرْنَسا         )09( 
    .)1(أǈَهالǈ َعلǈْيِه الَغُروُر الصَِّديَدا                          

  

 )بِالُوفُوِد( اوجمرور ا، وشبه مجلة جار"ال"تضّم بنية اجلملة عنصر حتويل  :التحليل
 اوجمرور ا، وشبه مجلة جار)أǈَهالǈ( ، وفعال متعّديا)َوَسْمعِ فǈَرْنَسا(، ومجلة معطوفة امقّدم

: عميقة للجملة هيفالبنية ال). الصَِّديَدا(به  ، ومفعوال)الَغُروُر(ا ، وفاعال ظاهر)َعلǈْيِه(
بإرجاع اجلملة إىل أصلها  ، وذلك#الّصديد عليه بالوفود ومسع فرنسا أهال الغرور #

  . وبإعادة ترتيب عناصرها
النافية على مستوى البنية العميقة، " ال"ووفق قاعدة التحويل املتمثلة يف إدخال     

 ملة من اإلثبات إىل النفي، وبالتايل نفي حدوث الفعل يف الزمن املاضيحتولت اجل
  .  )بالوفود ومسع فرنسا Ɓ يهل عليه الغرور الصديد( :القريب من احلال فاملعىن

 جـار وجمـرور   مجلةشبه  +فاعل ظاهر+ الزم فعل+ عنصر حتويل: امسةاƪالȎورة 
  .متعلقة باجلملة الفعلية

  البيت من الديوان                                           بيت رقم ال  التركيب       

َوالǈ اْسَتْسلǈَمْت  #   
  # ُجْرُجَرا ِللǐَمِغريِ 

    َوالǈ اْسَتْسلǈَمْت ُجْرُجَرا ِللǐَمِغريِ    )05( 
 .)2(َوالǈ أǈْوَهَن الَعْزَم طُولُ النِّكǈالِ

، وفـاعال  )ِاْسَتْسـلǈمَ ( االزم ياماض ال، وفع"ال"وي التركيب عنصر حتويل Ʒ :التحليل
والبنيـة  . متعلقة باجلملة الفعلية  )3()ِللǐَمِغريِ( اوجمرور ا، وشبه مجلة جار)ُجْرُجَرا(ظاهرا 

" ال"بإدخال عنصـر التحويـل   و. #استسلمت جرجرا للمغري#: هيالعميقة للجملة 
حـدوث   -ال - نفي، فنفتالنافية على البنية العميقة حتولت اجلملة من اإلثبات إىل ال

                                                 
 . )47( ، املȪطوعةاإللياذة –)1(
 ) . 42(، املȪطوعة ياذةلاإل –)2(
  .اǂتل الȢاشم وما Ʒملȼ من صفاǧ: املȢري –)3(
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، )Ɓ تستسلم جرجرا للمغـري ( :اجلملةومعىن  الفعل يف الزمن املاضي القريب من احلال،
  . #ال استسلمت جرجرا للمغريو#: البنية السطحية التالية فنتجت عن التحويل

   .ليهمضاف إ+ظاهر فاعل+مفعول به مقدم+ متعّد فعل+عنصر حتويل: ساǻسةالالȎورة 

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   ب التركي      

#ǈال ǈولُطُ َمْزالَع َنَهْوأ 
  #الِكǈالنِّ

    ريِِغَملǐا ِلَرُجْرُج ْتَملǈْسَتاْس الǈَو    )05( 
  .)1(الِكǈالنِّ ولُطُ َمْزالَع َنَهْوأǈ الǈَو                            

   .)1(الِكǈالنِّ

حتليل إىل  ة، فباإلضافنفيبالزيادة لغرض ال حمّول بَِشطَرْيِهحظ أنّ هذا البيت يل :التحليل
مل الشطر الثاين حتصورة ، فإنّ "ال"بعنصر التحويل  طر األول من البيتصورة الّش

، وفاعال )الَعْزَم(، ومفعوال به مقّدما )أǈْوَهَن(، وفعال ماضيا متعّديا عنصر التحويل ذاته
  ة العميقة للجملةــوالبني. مضاف إليه) الّنكال(، و)النِّكǈالِ(افا لـ ، مض)طُولُ(ظاهرا 

ووفق  .#أوهن طول الّنكال العزم#: هي –عناصرها  وترتيبإىل األصل بإرجاعها -
على مستوى البنية العميقة، Ź حتويل  "ال"النفي  عنصرقاعدة التحويل املتمثلة يف إدخال 

القريب من املاضي  الزمن تايل نفي حدوث الفعل يفبال، واجلملة من اإلثبات إىل النفي
   .#النكال طولُ ال أوهن العزَمو# :طحية التالية، فتحصلنا على البنية الّساحلال

 يف كال التركيبني وƁ ينّوع" ال" عنصر التحويليلحظ أنّ الشاعر استعمل     
أنّ جرجرا Ɓ  علىتوكيد النفي، واإلصرار  من ذلك حلاجة يف نفسه، واملراد ،العناصر

  .، وال ذاƷȫصل هذا األمرم ـأي ل؛ فيها تستسلم، وƁ يوهن الّنكال العزم
  . في ـرȏ النــولة لȢـحـة املـيلة املȒارعـمـور اƨـص -2
  :"ال " حولة بعنȎر التحويل ـة امليـملة املȒارعـاƨصور  –أ  -2

  .فاعل ضمري مستتر+ فعل الزم+ عنصر حتويل: )2(الȎورة اɉوىل
  

                                                 
 . )42(، املȪطوعة لياذةاإل –)1(
)2(–  Ǩورة يف البيȎعلى هذه ال Ɂمجلة أخر ǧǻور)10( طوعةȪامل ،)90(  . 
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  البيت من الديوان                                        رقم البيت   التركيب        

   # ƌَيْضَمِحل ǈ10(   #ال  (  ǈقُفǐَراخلُ ُرْعِشَو: ُتلǈَي اِتـافǐَىنف    
  .)1(لƌِحَمْضَي الǈ ِتوالǈـطُالُب ُرْعِشَو                    

 اضمري ، وفاعال)َيْضَمِحلƌ( االزم ، وفعال"ال"ل التركيب عنصر حتوي يضّم :التحليل
التركيب جاء مجلة فعلية يف حمل رفع خرب و). الُبطُوالǈِت(يعود على  "هو"تقديره  امستتر
فق قاعدة وو .#يضمحلّ هو# : العميقة للجملة هيوالبنية  .)الُبطُوالǈِت ِشْعُر( للمبتدأ

ل حتوي Źّ، ى مستوى البنية العميقةعل" ال"يف إدخال عنصر التحويل التحويل املتمثلة 
 ،#ال يضمحلّ# :فتمّخضت البنية السطحية التالية ثبات إىل النفي،اجلملة من اإل
حدوث الفعل يف الّزمن املضارع وقد Ƹلص الفعل لالستقبال، ألنّ األداة وبالتايل نفي 

أكثر " لن"  أنّ، إالّ"الت لن يضمحلّوشعر البطو:"، وتقدير اجلملة"لن"أّدت معىن " ال"
    ".ِشعر"، ويسجل أنّ هذه اجلملة املنفية جاءت خربا للمبتدأ "ال"توكيدا للنفي من 
  .فاعل ضمري مستتر+ فعل الزم+ عنصر حتويل :)2(الȎورة الثانية

  البيت من الديوان                                        رقم البيت   التركيب        

  #ǈَع يفِ َبْرَبُروَس نَِداَهـا       )03(   # َيـُعوَد الǈْعلǈَول  
  .)3(الǈ َيـُعوَدَوأǈقǐَسَم أǈنǐ ..فǈثǈاَر                      

وب ـصـمن )َيـُعوَد(، وفعل الزم "ال"تكّون التركيب من عنصر حتويل ي :التحليل
لبيت ا يف) زّيان(يعود على  "هو"، وفاعل ضمري مستتر تقديره املصدرية" أن"بـ 
   .#يعود هو#: والبنية العميقة للجملة هي. السابق

على مستوى البنية العميقة، " ال"ووفق قاعدة التحويل املتمثلة يف إدخال عنصر التحويل 
زمن ـث الفعل يف الي حدوـايل نفـحتّولت اجلملة من اإلثبات إىل النفي، وبالت

                                                 
 ) . 98(، املȪطوعة اإللياذة –)1(
)2(–  Ǩورة يف البيȎعلى هذه ال Ɂمجلة أخر ǧǻور)01( طوعةȪامل ،)سم ،)26Ȫها فعل الȪأّنها ال يسب ǎإال .  
 ) . 34(، املȪطوعة اإللياذة –)3(
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" لن"، إالّ أنّ "لن يعودم أن وأقس" :خلص إىل االستقبال؛ وكأّنه يقولاملضارع الذي أ
" أقسم"الفعل ] وأقسم أن ال يعود[ :قولهيف ف الشاعر يوظّو ".ال"أقوى توكيدا من 

ǈمل داللة القƷ تأكيد عدم #: ومجلة جواب القسم بنيتها العميقة .ْمَسهذا الذي
 فإذا أقسمت، )1(»تقويتهمن القسم توكيد الكالم والغرض «: الكتابجاء يف . #عودته
لفظهما أيضا، واحللف اليمني و ْمَسيطلق على القǈو .لى الشيء فقد أكدتهع أقسمت
حمولة لغرض النفي، والنفي هنا  )3(]سم أن الǈ يعودقأ[، واجلملة )2(ـىن القوةيفيد مع

في نفيŅ، توكيد الّن، و]أقسم أن ال أعود: وأقسم قائال[ والتقدير  ،هنا مؤكد بالقسم
ات آي وجاءت .وهو القǈَسْم وكيدقوى أنواع الّتد بأكّهو أقوى أنواع النفي ألنه أُو

وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ  :قوله تعاىل Ʋولفاȗ متنوعة، بأالقǈَسمِ يف القرآن الكرمي عديدة و
،وقوله )5(وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِنيَ: تعاىل ، وقوله))4أَيْمَانِهِمْ الَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ

أُقْسِمُ بِيَوْمِ  الَ: ، وقوله تعاىل)6(يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ :يضا،وقوله أ))5مُشْرِكِنيَ
  . ))7الْقِيَامَةِ

  
  
  
  

                                                 
)1(-  ،ǡالكتا ،ȼ1/404سيبوي.  
  .4/158السامراǝي، معاƆ النحو، فاȑل ينظر  -)2(
  .غري عاملة" ال" -)3(
 .38اآلية / سورة النحل -)4(
 .23اآلية / سورة اɉنعام -)5(
 .74اآلية / سورة التوبة –)6(
 .1اآلية / سورة الȪيامة –)7(
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مفعول به حمذوف  +مستترضمري فاعل + متعّد فعل+ عنصر حتويل: ةلثالثاالȎورة 
  .حال+ومقّدر

                   البيت من الديوان                       رقم البيت   التركيب        

#ǈِعَي الȈَ04(   #َجَباَنا  ي(    ǈوُهُماَوَس ْمَوكǈف ،ǈَبإِ اَرثăاء      
  .)1(ااَنَبَج يȈَِعَي الǈ نǐأǈ َمَسقǐأǈَو                              

أن "منصوبا بـ  ، وفعال مضارعا الزماالنافية "ال"يضم التركيب عنصر حتويل  :التحليل
يعود على  "هو" على أّنه يف البنية العميقة اال جاء ضمريا مستترا مقّدر، وفاع"املصدرية
ذف للعلم ُح "احلياة"البنية العميقة وهو واملفعول به جاء حمذوفا مقّدرا يف ، )2(ماسينيسا

 احلياة يعيȈ هو#: والبنية العميقة للجملة هي. )َجَباَنا( وحاال منصوبةللعلم به، 
  . #جبانا

ى مستوى البنية عل" ال"يف إدخال عنصر التحويل ملتمثلة فق قاعدة التحويل اوو    
حدوث الفعل يف الزمن بالتايل نفي و ،ثبات إىل النفياجلملة من اإل حتولت، العميقة

 ،"لن يعيȈ جبانا: "؛ إذ تقدير اجلملة التحويليةخلص لالستقبالالذي أاملضارع، 
البنية  نتجت د التحويلوبع .، فالنفي هنا مؤكد"أقسم"واجلملة مسبوقة أيضا بفعل 

    . #يعيȈ جبانا ال#: السطحية التالية
  .حال+ مفعول به+ مستتر ضمري فاعل+ فعل متعّد+ عنصر حتويل: )3(رابعةالȎورة ال

  .حال

                                                 
 ) . 21(، املȪطوعة اإللياذة –)1(
قبل املسيح حينما كانǨ اƩروǡ البونيȪية على قدم  238بن غاǻا امللȬ املازيȢي، ولد سنة ماسينيسا  –)2(

، فǖقام إمرباȕورية يف نوميديا وجزء كبري "صفاقȌ"امللȬ املازيȢي  وساȧ، فنهȐ ماسينيسا Ʒارǡ الرومان ƞعية
ȼلكتư التونسي وأجلى الرومان عن ǡمن الترا .ȋ ،37ينظر اإللياذة    .  

)3(–  Ǩورة يف البيȎل هذه الǭاƢ Ɂمجلة أخر ǧǻور)07( طوعةȪامل ،)11 .(ȯاƩّمن اȒا ال تتŒأ ǎإال.  
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  البيت من الديوان                                        رقم البيت   التركيب        

الǈ َيِعيȈَ النََّهاَر  #
Ǆَعِميال #.  

 )03(     ǐنǈَسَم أǐقǈالنََّهاَر     َوأ Ȉََيِعي ǈال  
  .)1(ومِ َزاَداـćُيَوفƍُر ِللǐب يالǄـَعِم                         

يف الصورة السابقة، إالّ أنّ هذا  ركيب يف هذه الصورة بالتركيبيتشابه الت :التحليل
يعيȈ هو  #: للجملة هي ةنية العميق، فالبصرƷا )النََّهاَر(املفعول به التركيب جاء فيه 

يف مجلة  جاءت بدورهااليت  النافية" ال"صر التحويل فبإدخال عن. #الّنهار عميال
لة من اإلثبات إىل النفي ّولت اجلمومسبوقة بفعل القسم، حت، "أن"مصدرية مصّدرة بـ 

ر تأكيد عدم عيشه النها#: حيث إنّ مجلة جواب القسم بنيتها العميقة املؤكّد؛
، وبالتايل نفي # ال يعيȈ الَنهار عميال #: فنجت البنية السطحية التالية ،#عميال

  .وقوع الفعل يف املضارع الذي يستمر زمنه إىل االستقبال
ƪورة اȎرف اجلرفعل + عنصر حتويل: امسةالƜ مفعول به + متصلضمري فاعل + متعّد
    .مضاف إليه+ )جار وجمرور(شبه مجلة 

  البيت من الديوان                                         رقم البيت   التركيب       

#  ǈَيْحِفلُون ǈَوال
  #بَِركǐبِ املǈَناَيا 

 )05(    ǈُصقُْرَي ْمُهفǈون ǈكǈْيطǇر ǈبِذǇيح        
  .)2(ااَيَناملǈبَِركǐبِ  ونǈلُِفْحَي الǈَو                             

متعّد Ɯرف اجلر ، وفعل "ال"بعنصر حتويل لغرض النفي يب ينعقد الترك :التحليل
 اوجمرور اشبه مجلة جار جاء ، ومفعول به"واو اجلماعة"، وفاعل ضمري متصل )َيْحِفلُ(
Ʒفلون هم #: لجملةوالبنية العميقة ل. مضاف إليه) املǈَناَيا(، وهو مضاف، و)بَِركǐبِ(

 Źّ لنافية على مستوى البنية العميقة،ا "ال"دخال عنصر التحويل بإف .#بركب املنايا
، نفي حدوث الفعل يف الزمن املضارعبالتايل حتويل اجلملة من اإلثبات إىل النفي؛ و

    .#ال Ʒفلون بركب املنايا# :فتحصلنا على البنية السطحية التالية ،خلص لالستقبالوأ

                                                 
 ) . 59(، املȪطوعة اإللياذة –)1(
 ) . 80(اإللياذة، املȪطوعة  –)2(
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" املرادي"يرى  دويف هذا الّصد .لالستقبالأخلص فعل املضارع " ال"فعنصر التحويل   
وهو ما يفهم من قول  .)1(لالستقبال هتدخل على الفعل املضارع فتخلص" ال" أنّ
ويسجل أنّ  .)2( »"ال يفعل"وƁ يكن الفعل واقعا، فنفيه  "هو يفعل": قال اإذ« :ويهيبس

، "هم"خرب ثان للمبتدأ ] ال Ʒفلون بركب املنايا[أنّ وظيفة اجلملة املضارعية املنفية 
  .#غري حافلني بركب املنايا#: لعميقةوبنيتها ا

اسم + مفعول به+ ضمري مستتر فاعل+ متعّد فعل+ عنصر حتويل :)ǻ)3سةساالȎورة ال
   .اسم معطوف

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب       

#ǈُدَحْجَن ال ǈْضالفǈل 
  .#َواآلِصَره

      اَمَمى الذƍَعْرَن يغǈازَِماألĆ ُنْحَنَو    )09( 
   .)4( !هَراآلِصَو لǈْضالفǈ ُدَحْجَن الǈَو                          

)4(.      

، وفاعل )َنْجَحُد(، وفعل متعّد "ال"بعنصر حتويل لغرض النفي ينعقد التركيب  :التحليل
، ومفعول به "يغاألماز"يعود على " Ʋن"ضمري مستتر مقّدر يف البنية العميقة على أنه 

)ǈْضلǈوالبنية العميقة للجملة هي ).اآلِصَره(، واسم معطوف على املفعول به )الف :
عنصر التحويل  إدخالووفق قاعدة التحويل املتمثلة يف  .#Ʊحد Ʋن الفضل واآلصره#
ض النفي، فنفت إىل غر اإلثباتحتويل اجلملة من Ź  ،على مستوى البنية العميقة" ال"
؛ وتقدير اجلملة التحويلية ستقبلستمر زمنه إىل املالذي ايف املضارع الفعل حدوث  "ال"
وبعد التحويل والدالالت  ،"يف املستقبلال اآلن وال ال Ʊحد الفضل أبدا : "هو

، #واآلصرة  الفضلال Ʊحد # : البنية السطحية التالية حتصلنا علىاملتمّخضة عنه 
   ".Ʋن"أ خرب ثان للمبتد: ووظيفة هذه اجلملة هي

                                                 
 . ȋ ،Ɔ296ينظر املراǻي، اƨين الدا –)1(
)2(-  ،ǡالكتا ،ȼ4/222، 2/117سيبوي . 
)3(-  Ǩورة يف البيȎمجلة على هذه ال ǧǻور)07( طوعةȪامل ،)84.(  
 ) . 28(، املȪطوعة اإللياذة –)4(
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ضمري (مفعول به + فاعل ضمري مستتر +فعل متعّد+ عنصر حتويل :سابعةالȎورة ال
   .)ومقّدر حمذوف

  
  
  
  

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب       

    الǈ ُتِطيُقَما َومحƋĉَلْت َماْرَيانǈ     )05(   .#الǈ ُتِطيُق # 
   .)1( َوَجرَّعْت بِيُجو الَعذǈاَب املǈرِيَرا                         
)1(.      

وفاعل ضمري  ،)ُتِطيُق(، وفعل متعّد "ال"عنصر حتويل يتكون التركيب من  :التحليل
، واملفعول به جاء "ماريان"يعود على " هي"مقّدر يف البنية العميقة على أّنه  مستتر

؛ أي "هو"نية السطحية مقّدر يف البنية العميقة، تقديره ضمريا متصال لـم يظهر يف الب
الذي أّدى وظيفة " ما"واجلملة الفعلية املنفية جاءت صلة اسم املوصول  .)تطيقُه(

). ماريان(هذا الذي تعّدى إىل مفعولني، ومفعوله األّول ) ّمحل(املفعول به الثاين للفعل 
 وبإدخال عنصر التحويل. #ي تطيقهمحلت ماريان الذ#: هي والبنية العميقة للجملة

وقوع الفعل  "ال" على مستوى البنية العميقة حتّولت اجلملة من اإلثبات إىل النفي، فنفت
  .#ال تطيق #:فنتجت البنية السطحية التالية. يف الّزمن املضارع

فاعل ضمري + Ɯرف اجلر فعل متعّد+ املصدرية "أن"+ عنصر حتويل: ثامنةالȎورة ال
  ).ضمري متصل(مضاف إليه + عول به شبه مجلة جار وجمرورمف+ رمستت
 البيت من الديوان                                            رقم البيت   التركيب       

#ǈال ǈأǐوَفـطَُي ن 
  # ناǈابَِوْبأǈبِ

      اَنابَِوـْبأǈبِ وَفطَُي نǐأǈ الǈَو   )09(  
 .  )2(ةيَدِطَو اتŅـَمَزَع اَهِفلǐَخ ْنِمَو                          

                                                 
 ) . 37(، املȪطوعة اإللياذة –)1(
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 .  )1(ةيَدِطَو

، وفعال متعّديا Ɯرف اجلر املصدرية" أن"، و"ال"عنصر حتويل Ʒوي التركيب : التحليل
يعود على  "هو"تقديره  ستترا، وفاعال ضمريا مالناصبة" أن"جاء منصوبا بـ )َيطُـوَف(
  ، وهو )ابَِوْبأǈبِ( اجمرورو ايف األبيات السابقة، ومفعوال به جاء شبه مجلة جار) املبّشر(

والبنية العميقة للجملة . ، والضمري مضاف إليهالدال على امللكية) اـĆن(مضاف للضمري 
  . #يطوف هو بأبوابنا Ʋن#: هي

بإدخال عنصر التحويل على البنية العميقة،  يلإخضاع اجلملة لقاعدة التحووعند     
الفعل يف املضارع الذي  حدوث "ال" ، فنفتحتولت اجلملة من اإلثبات إىل النفي

خلة على املضارع ơلصه الدا" أنǐ"فمن النحاة من يرى أنّ  .خلص لالستقبالأ
 ؛ الفعل مبƕلة مصدرههي و" أنǐ"و. )2(سوفني و، فال تدخل على غريه كالّسلالستقبال

  .)3(ألنه مصدر ال يقع يف احلال
هذه األفعال هلا حروف تعمل  اعلم أنّ«: سيبويه يف باب األفعال املضارعة يقول     

تنصبها ال تعمل يف حروف األمساء اليت كما أن -بها ال تعمل يف األمساء، فيها فتنص
  .)4(»... "أريد أن تفعل ": قولككذلك و) أنǐ(وهي  -األفعال

ملا مضى إن وقعت على ، وعلى مضارع أنǐ وقعت نإ يقع يكون ملا Ɓ املصدر إمناو  
، ين قيامكيسّر: واملعىن، "ين أن تقومرĉŊُسَي" :، فنحوملضارعا وقوعها على افأّم .ماض

 «:احلروف يف نصب األفعال، لذلك يقول اخلليل هي أمكُن" أن"ـ ، فألن القيام Ɓ يقع
ǆالبتَّ ال ينتصب فعلǈفتقدير البنية العميقة للجملة  .)5(»رةظَه، أو ُمُمضَمرة" أن"بـ  إالّ ة

                                                 
 ) . 85(، املȪطوعة لياذةاإل –)1(
 .34، مȢين اللبيب، ȋينظر ابن هشام –)2(
  .ǻ2/06، املȪتȒب، املربينظر  -)3(
)4(-  ،ǡالكتا ،ȼ1/407سيبوي.  
)5(- ،ǻب املربȒتȪ2/06، امل.  
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وبعد التحويالت نتجت البنية السطحية  .#واَف بأبوابناوال الط#: املصدرية املنفية هي
   . #ال أن يطوف بأبوابنا#: التالية

أو متعلق  نعت +بين للمجهولمفعل + صدريةامل" أن"+ عنصر حتويل: تاسعةرة الالȎو
  .نائب الفاعل+ )جار وجمرور( الظرف

  
 
 
  

   : جاءت هذه الصورة يف مجلة واحدة من الديوان وهي
  البيت من الديوان                                           رقم البيت    التركيب       

# ǈال ǈأǐَعُي نǈِف َجالǈينا 
ǈيُضرِامل #  

         يُضرِاملǈ ايَنِف َجالǈَعُي نǐأǈ الǈَو    )04( 
  .)1(ةيَدِقالَع ِهْيَرَغْصي أǈِف َكَتْهُتَو                           

  

، وفعال مبنيا للمجهول املصدرية" أن"، و"ال"عنصر حتويل تركيب Ʒوي ال :التحليل
، ونائبا أّدت وظيفة النعت )ِفيناǈ( اوجمرور اشبه مجلة جارو، "أن"منصوبا بـ  )ُيَعالǈَج(

 ؛ أي)فينا(مكان وجود املريض يف قوله ويصف لشاعر اإذ Ʒّدد  ،)ملǈرِيُضا(للفاعل 
    ."فينا يعاž املريض املوجود" :تقدير الكالم

ضمري الظرف ال  ولكّن. رف، ألهنا شبيهة بالظرفالظّتسّمى متعلّق  هنا شبه اجلملةو   
واعلم أن ضمري الظرف «: يف قوله "مصطفى الغالييين"هذا ما يراه . نصب على الظرفيةُي

، وال "يوم اخلميȄ صمت فيه: "Ʋو" يف"الينصب على الظرفية، بل جيب جّره بـ 
، فلك أن تنصبه بإسقاط اجلار على أّنه "يف"تضّمنه معىن يإذا Ɓ  ، إال"صمته: "يقال

َوَيْومǇ َشهِْدَناُه : "، ومنه قول الشاعر"إذا جاء يوم اخلميȄ صمته: "مفعول به توّسعا، Ʋو

                                                 
 ) . 85(، املȪطوعة اإللياذة –)1(
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مفعوال به على التوسع، بإسقاط حرف  "شهدناه"، فقد جعل الضمري يف "ُسلǈْيمńا َوَعاِمَرا
   .)1(»"ا فيه عامرا وسليماويوم شهدن"واألصل . اجلر

ذي كان مفعوال به ال، وناب عنه جمهولعل الفا ألنّ يف اجلملة مبين للمجهول الفعلو  
  .يف اجلملة املبنية للمفعول

بل كان حمذوفا لغرض من  يف الكالمفاعله م يذكر ـهو ما ل«: والفعل اŎهول     
 إما، وللجهل به إما، ولعلم بهل إما، واعتمادا على ذكاء السامع إما لɌجياز األغراض،

   .)2(»، فتكرم لسانك عنهلتحقريه إما، وللخوف منه إما، وللخوف عليه
، فإنّ -أي مبنية للمفعول-؛ وبإعادة ترتيب عناصر اجلملة وإرجاعها إىل األصل    

" ال"وبإدخال عنصري الزيادة . #فينا املريَض )املبشر(هو ج عاِلُي#: هي لعميقةابنيتها 
 املبين للمجهول وقوع الفعل يِففُنحتّولت اجلملة من اإلثبات إىل النفي، " صدريةأن امل"و

الǈ أǈنǐ  #: فتحصلنا على البنية السطحية التاليةخلص زمنه لالستقبال، أُيف املضارع و
  .# ُيَعالǈَج ِفيناǈ املǈرِيُض

نائب + للمجهولفعل مبين + شبه مجلة جار وجمرور+ نصر حتويلع :)3(شرةاعالȎورة ال
  .نعتجار وجمرور شبه مجلة + نائب فاعل ضمري مستتر

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

 َوالǈ بِاألĆَناجِيلِ، ُتْنَشُر#
  .#ِفيَنا

 )05(     ǈر ِفيَناَوالćََناجِيلِ، ُتْنشĆبِاأل      
                        ǈعِْضالَوبِ ُحبِْصُتف ǈ4(ةيَدِفُم َرْيغ(.  

  

                                                 
)1(– ȋ ،العربية ȃالدرو Ȝالييين، جامȢطفى الȎ433م.  
)2(– ȋ ،ȼنفس Ȝالييين، املرجȢطفى الȎ37م. 
)3(–  Ǩورة، من البيȎعلى هذه ال Ɂمجلة أخر ǧǻور)06(طȪوعة ، امل)رور ). 91Ŏار واƨوي اƠ إال أّنها ال

  ).متعلȨǎ الظǎرف(واŎرور 
 ) . 85(، املȪطوعة اإللياذة –)4(
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، وفعال مبنيا )1()األĆَناجِيلِب(وجارا وجمرورا ، "ال"Ʒوي التركيب عنصر حتويل  :التحليل
، )العقيدة(يعود على " هي"تقديره  امستتر ا، ونائب فاعل ضمري)ُتْنَشُر(مبنيا للمجهول 
 هو رينُش#: للجملة هي ميقةوالبنية الع. انعت جاءت )ِفيَنا( اوجمرور اوشبه مجلة جار

على مستوى البنية " ال"وعند إدخال عنصر التحويل . #باألناجيل فينا العقيدة )املبشر(
يف  املبين للمجهول العميقة حتّولت اجلملة من اإلثبات إىل النفي، فنفت وقوع الفعل

أ على التقدمي الذي طرلتحويل بباإلضافة إىل اهذا  ضارع، وأخلص زمنه لالستقبال،امل
   .#وال باألناجيل تنشر فينا#: البنية السطحية التالية اجلملة أيضا، نتجت

2- ǡ :مـصƨـور اȒـارعيـلة املǂـة اȎمـل"ل ـالتحوي ـرّولة بعن."  
  .نعت+ مضاف إليه+ فاعل ظاهر+ فعل الزم+ عنصر حتويل: الȎورة اɉوىل

  ت من الديوان                       البي                    رقم البيت   التركيب        

Ċ ǈƁَتْخُب نَِرياُنَنـا #
  .# الدَّاِلـَعْه

 )01(    ǈَنـَتاَدَرا إَِنـْضَرفǈْهَعارِا الف      
  .)2(ْهَعـاِلا الدَّـَناُنَرينِ ُبْخَتĊ َمـلَو                       

  

مضارع الزم جمزوم  ، وفعلالنافية" مـل"يتكون التركيب من عنصر حتويل  :التحليل
الّدال على امللكية مضاف  )اـَن(، وهو مضاف، والضمري )نَِريانُ(، وفاعل ظاهر )ْخُبَت(

  .#ơبو نرياننا Ʋن#: والبنية العميقة للجملة هي. للنريان نعت )الدَّاِلـَعْه(وإليه، 
على مستوى البنية العميقة، " مـل"إدخال املتمثلة يف  قاعدة التحويلووفق      
ّولت اجلملة من اإلثبات إىل النفي، وبالتايل نفي حدوث الفعل يف الزمن املاضي، حت

ووظيفة هذه اجلملة  ،#الّدالعة ơ Ɓب نرياننا# : فتحّصلنا على البنية السطحية التالية
إرادة الشعب اجلزائري القوية الّصامدة و حالة إذ يصف الشاعر. املنفية أّنها وقعت حاال

. تكمن يف التضحية واجلهاد ، وإرادته)3(فرضنا إرادتنا الفارعة: قائال يف وجه املستعمر
                                                 

 .وناǝب الفاعلالفعل  اƨملة Ʈّولة بالتȪدƇ، حيث تȪّدم هذا اƨزء عن –)1(
 ) . 65(، املȪطوعة اإللياذة –)2(
  ]. فǈَرțَ[ظور، لسان العرǡ، ماǻة فارعة اƨبل أعاله، ينظر ابن من: العالية، يȪاȯ: الفارعة –)3(
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فوظف  ،لطغاةأمام جربوت ا كون نريان الثورة قد خبت وانطفأتن تفنفى الشاعر أ
من األحرف اليت Ɵزم هي و ،زماجلنفي ولل" مـل"األداة و ."مـل"عنصر النفي  الشاعر

 "يولد"، و"يلد"وجميء كل من. ))1وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ :فعال واحدńا، Ʋو قوله تعاىل
 .)2(اجلزم بعد هذا احلرف الوجوبحكم  ، يدل على أنّ"لـم"جمزوما باحلرف اجلازم 

نها و ــإالّ أنّ الفرق بي. ّول زمنه إىل املاضيـعلى املضارع فتح" مـل"وتدخل 
ست فلي" ـمل"ا تكون غالبا لنفي املاضي القريب من احلال، أّم" اـم"، أنّ "اـم"

تقع " اـم"؛ ألنّ "ما"أقلّ تأكيدا يف الّنفي من " مـل"نة املاضي، ومقّيدة بزمن من أزم
، ))3وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِنيَ: ؛ مثل قوله تعاىل"لـم"جوابا للقǈَسم Ɲالف 

  .)5(ا، والقسم توكيد وجوابه أيض))4يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا: وقوله
  .فاعل ضمري مستتر+ فعل الزم+ عنصر حتويل :)6(الȎورة الثانية

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

Ć# ـْم َيْنَصـهِْرǈ09(  .#ل(       Ǉَوَعبَّْدَت َدْرَب النََّجاحِ ِلَشْعب  
                            ǈذ Ǉـْم َيْنَصهِْر بِيحǈلǈَنافǈلǐ7(!ِمث(.  

  

                                                 
    .3اآلية / خالȋسورة اإل –)1(
 ، ǻار الفكرƮȓ ،1مد البȪاعي يوسȤ الشيǸ: مراجعة وتȎحيح ينظر ابن هشام، شرǳ شذور الذǎهب، –)2(

  . ȋ441م، 2003 -هـȓ1 ،1424، بريوǧ، للطباعة والنشر والتوزيȜ الفكر
 .23اآلية / سورة اɉنعام –)3(
  . 74اآلية / توبةسورة ال –)4(
  . 4/193السامراǝي، معاƆ النحو، فاȑل ينظر  –)5(
)6(–  Ǩورة يف البيȎهذه ال ǧتكرر)05( طوعةȪامل ،)27( Ǩوالبي ،)04( طوعةȪامل ،)07( Ǩوالبي ،)05( ،
  ). 07(، املȪطوعة )04(والبيǨ ). 100(، املȪطوعة )05(
 ) . 04(، املȪطوعة اإللياذة –)7(
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، وفعال الزما، وفاعال ضمريا مستترا "لـم"التركيب عنصر حتويل يضّم : التحليل
: والبنية العميقة للجملة هي). الّشعب(يعود على " هو"مقّدرا يف البنية العميقة على أّنه 

  .#ينصهر هو#
على مستوى "  لـم"عنصر التحويل وبتطبيق القانون التحويلي املتمثل يف إدخال     

البنية العميقة، حتّولت اجلملة من اإلثبات إىل النفي، وبالتايل نفي حدوث الفعل يف زمن 
  . #Ɓ ينصهر#: املاضي، فتحّصلنا على البنية السطحية التالية

 .بدل+ مفعول به+ فاعل ظاهر+ فعل متعّد+ عنصر حتويل: )1(الȎورة الثالثة
 
 
 
  

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

Ċ#  الدِّيُن Ȕِْم َيْغَمǈل
  .# َهِذي النŊفُوَس

 )07(    ǈْبُخ يُنالدِّ َباَرَح ْنِئلǈث Ŋوسِفُالن  
                        ǈفǈَمْغَي ْملȔِ ِِّذَه يُنالدŊ2(وَسفُي الن(.  

  

فاعل و ،)َيْغَمǐȔ(جمزوم  ، وفعل متعّد"مـل"عنصر حتويل لتركيب من يتكون ا :التحليل
، وبدل منصوب الذي جاء مفعوال به )َهِذي(، واسم إشارة للقريب )الدِّيُن(ظاهر 

أّما البنية العميقة  .#فوسالّنيغمȔ الّدين #: والبنية العميقة للجملة هي. )النŊفُوَس(
واستعمل الشاعر اسم اإلشارة . #هذي النفوس فالدين Ɓ يغمȔ#: للجملة املنفية فهي

ا، وجيء هبا ية األصلية هلوهي من الزيادات اليت تلحق اجلملة، ألّنها ليست من البن
ما يدلّ على معىن معّين «: واسم اإلشارة .بوتقريب املقصود للمخاطǈ لتخصيص

                                                 
)1(– Ǩيف البي ǧتكرر )07( طوعةȪامل ،)34( Ǩوالبي ،)04( طوعةȪامل ،)42 .( 
 ) . 24(، املȪطوعة اإللياذة –)2(
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ة إذا كان وƲوها، إن كان املشار إليه حاضرا، أو معنوي ة باليدبوساطة إشارة حسّي
   .)1(»املشار إليه معىن، أو ذاتا غري حاضرة

ويف املثال املدروس اسم اإلشارة هو إشارة معنوية، أو هو ذات غري حاضرة،     
هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ :، قال تعاىل"اـت"و، "يت"و، "ذه"و، "ذي"ويشار إىل املؤنث القريب بـ 

يل األشياء املعقولة أو غري املشاهدة مƕلة تƕ: ومن أغراض اسم اإلشارة .))2لَكُمْ آيَةً
 .))3إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ:األشياء احملسوسة املشاهدة، Ʋو قوله تعاىل

شاهد، وال حمسوس، ولكن أشار إليه بقصد استحضار صفاته وعداوته فالشيطان غري ُم
غري مشاهدة وال حمسوسة، واسم " األنفȄ" هيو إليه املشاُر ،ففي املثال .)4(لɌنسان

دوهنا، وتكون أكثر Ɵريدا من من اإلشارة من الزيادات اليت حتافظ اجلملة على داللتها 
ويوافق ذلك قول . البنية السطحية اليت تظهر فيها هذه الزيادات ألغراض متنوعة

أركان، والذي ويف  لسطحية؛ أي ترتيب اجلملة يف فئاتمنيز بني اجلملة ا«:تشومسكي
ة؛ أي ترتيب اجلملة أيضا يف يقترن مباشرة باإلشارة الفيزيائية، والبنية العميقة الّضمني

فالزيادات اليت جاءت يف البنية  .)5(»أنّ طابع البنية العميقة أكثر Ɵريدا، وأركان فئات
 " ـمل"من  فالغرض ،م يكن يف البنية العميقةـل السطحية أضافت للجملة معىن وغرضا

حّدد النفوس املقصودة لدى الشاعر، وهي من وز مّي )6("هذي"واسم اإلشارة  .النفي
 -وذكر منها-: وأبرز أغراض اإلشارة «: يف قوله "السامرائي"األغراض اليت ذكرها 

  .)7(»"أريد هذا"متييز الشيء املقصود أكمل متييز باإلشارة احملسوسة إليه، Ʋو 
                                                 

)1(– ȋ ،العربية ȃالدرو Ȝالييين، جامȢطفى الȎ91م.  
  .1/91ينظر فاȑل السامراǝي، معاƆ النحو، . 73اآلية / سورة اɉعراف –)2(
  . 175اآلية / سورة ȯǓ عمران –)3(
  . 1/88، املرجȜ نفسȼاǝي، السامرفاȑل ينظر  –)4(
  . ȋ ،163)النظرية اɉلسنية(ميشاȯ زكرياء، اɉلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللȢة العربية،  –)5(
)6(–  ȼب ȯب مفعوȎل نƮ اسم إشارة مبين يف)ملةƨيف ا( .  
  . 1/88السامراǝي، معاƆ النحو،  –)7(
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املبدل منه وهو اسم اإلشارة، من  )1(ويلية بدالǄيف اجلملة التح) النفوس(وجاءت  
أبو "وهو على أقسام حّددها  .)2(»هو التابع املقصود باحلكم بال واسطة« :والبدل

بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، : وهي بأربعة أضرب "الربكات األنباري
Ȕ4(وبدل نسيانبدل إضراب، : وزاد عليه ابن هشام . )3(وبدل االشتمال، وبدل الغل(. 

 ،اإليضاح ورفع االلتباس، وإزالة الّتوّسع: قيلفأّما الغرض من البدل  .)4(نسيان
  .)5(واŎاز

البنية العميقة حتّولت  يف" مـل"وبإخضاع اجلملة للتحويل بزيادة عنصر التحويل     
فنتجت البنية  .وقوع الفعل يف الزمن املاضي "لـم" اجلملة من اإلثبات إىل النفي، فنفت

هذه اجلملة احملّولة لغرض النفي  .#فلم يغمȔ الدين هذي النفوس#: ة التاليةالسطحي
لئن حارب :[يف الشطر األول من البيت  "لئن"جاءت مجلة جواب لشرط مصّدر بـ 

مجلة الشرط -اجلوزية الّروابȔ بني اجلملتني  م ابن القّيموقّس]. الّدين خبث النفوس
منها روابȔ توجب التالزم املطلق بني اجلملتني، وذكر  :إىل أربعة أقسام -لة اجلوابومج

  : بȔ بني أربع روابȔ أو أربع أمثلة، وذكر منها ما Ƹّص مثالنا وهيوقد يكون الّر
فاجلملة احملّولـة بـاألداة    .)6("إن أطعت اهللا ơ Ɓب: "يف قولك مثال: ثبوت ونفي -
يف  واقترن جواب الشرط. لغرض النفي مرتبطة باجلملة املثبتة قبلها ربطا تالزميا" مـل"

                                                 
، ينظر "الّتكرير"Ƨّاه  من ، وبعȒهم"الترمجة والتبيني" هفسّمووفيني ، أّما بعȐ الك"بدال"Ƨاه البȎريون  –)1(

ȋ ،هبǎشذور الذ ǳ569ينظر ابن هشام، شر .  
)2(– ȋ ،ȼنفس Ȝ569ابن هشام، املرج.   
، 1فǺر صاſ قداره، ǻار اƨيل، بريوȓ ،ǧ: أسرار العربية، ȪƠيȨالربكاǧ،  اɉنباري أبوابن  ينظر –)3(

  . 164م، 1995ȋ-ـه1415
  . ȋ ،570املرجȜ نفسȼينظر ابن هشام،  –)4(
  . ȋ ،264املرجȜ نفسȼاɉنباري، ابن ينظر  –)5(
ينظر مازن الوعر، مجلة الشرȓ عند النحاة واɉصوليني العرǡ يف ȑوء نظرية النحو العاملي لتشومسكي،  –)6(

ȓ ،اهرةȪمان، الƱرية العاملية للنشر، لوȎ1999، 1لتشومسكي، الشركة املȋ ،42م   .  
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 .ياـإذا كان الفعل ماض رن جواب الشرط بالفاء جوازا،يقت، و)فلم يغمȔ(بالفاء  مثالنا
  .)1(أيضا" مـل"وقيل بـ " ال"أو منفيا بـ  أو مضارعا جمّردا،
مفعول به  +شبه مجلة جار وجمرور+ فعل متعّد+ حتويلعنصر  :)2(الȎورة الرابعة

  .إليهمضاف + فاعل ظاهر +حمذوف
  
  

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

لǈْم ُتْجِد يف َصْرِفَها # 
  .# أǈيŊ ِحيلǈه

 )08(    ǐاذُوَراُت    ـَوُتقǈرُِف آَنافَُنا الق  
  .)3(فǈلǈْم ُتْجِد يف َصْرِفَها أǈيŊ ِحيلǈه                          

  

، "لـم"بـ  ازومجم )ُتْجِد(، وفعال متعّديا "مـل"عنصر حتويل  التركيب يضّم :التحليل
مضاف ) ِحيلǈه(و، وهو مضاف، )أǈيŊ(وفاعال ظاهرا  ،مقّدمة )يف َصْرِفَها(وشبه مجلة 

تقديره  يظهر يف البنية السطحية، مقّدر يف البنية العميقة، ومفعوال به وحمذوفا Ɓ ،إليه
  .)نفعńا(
وبإدخال عنصر . # يف صرفهاأّي حيلة نفعńا Ɵدي #: والبنية العميقة للجملة هي   

ّولت حت التحويل باحلذف، قاعدة ، وبتطبيقعلى مستوى البنية العميقة" لـم"التحويل 
فنتجت البنية . اجلملة من اإلثبات إىل النفي، وبالتايل نفي حدوث الفعل يف الزمن املاضي

  .#أي حيلةصرفها Ɵد يف  Ɓ#: السطحية التالية
فاعل )+ضمري مّتصل(مفعول به مقّدم + فعل متعّد+ نصر حتويلع: )4(الȎورة اƪامسة

  .مضاف إليه+ فاعل ظاهر)+مّتصل

                                                 
  .   4/108ينظر السامراǝي، معاƆ النحو،  –)1(
  ). 85(، املȪطوعة )01(، والبيǨ )91(، املȪطوعة )08( بالبيǨ ورǧǻ على هذه الȎورة –)2(
 ) . 72(، املȪطوعة اإللياذة –)3(
)4(– Ǩورة يف البيȎال ǧتكرر )07( طوعةȪامل ،)91.( 
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  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

ثǐنِِه ظُلَُماُت لǈْم ُت #
  .#السŊُجوِن 

 )08(    ǈُجوِنفŊنِِه ظُلَُماُت السǐْم ُتثǈل      
  .)1(َوالǈ الدَّسŊ والكǈْيُد أǈْوَهَن َعْزَمْه                         

  

به هنا جاء ضمريا متصال السابق، إال أنّ املفعول  التركيَب مياثل التركيُب: التحليل
والبنية العميقة . قهالفاعل، وال يتضّمن التركيب اجلار واŎرور كما يف ساب مقّدما على
وبتطبيق قاعدة التحويل بإدخال عنصر . #تثنيه هو ظلمات السجون#: للجملة هي

حتّولت اجلملة  -تقدمي املفعول عن الفاعل –لغرض النفي، وبالتحويل بالتقدمي  الزيادة
فنتجت البنية  .من املاضيمن اإلثبات إىل النفي، وبالتايل نفي حدوث الفعل يف الّز

  .#م تثنه ظلمات السجونـل#: لتاليةالسطحية ا
+ جار وجمرور نعت+ ظاهر فاعل +عل متعّدـف +عنصر حتويل: الȎورة الساǻسة

  .مفعول به
  
  
  
  

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

َولǈـْم ُيْنِكرِ الِعلǐُم  #
ǈِفيهِْم ِخَصاال #.  

  ْعُبَنا    ـافǈُهْم َشـَوأǈكǐَبـَر إِْنَص    )04( 
                       ǈُم ِفيهِْم ِخَصاالǐـْم ُيْنِكرِ الِعلǈ2(َول(.  

  

جمزوم، وفاعل ) ُيْنِكْر(، وفعل متعّد "لـم"التركيب من عنصر حتويل يتكّون  :التحليل
. )ِخَصاالǈ(عول به ، وجار وجمرور شبه مجلة أّدت وظيفة النعت، ومف)الِعلǐُم(ظاهر 

                                                 
 ) . 77(، املȪطوعة اإللياذة –)1(
 ) . 84(وعة ، املȪطاإللياذة –)2(
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وبتطبيق قاعدة التحويل . #ينكر العلم فيهم خصاال# : والبنية العميقة للجملة هي
املعتادة حتّولت اجلملة من اإلثبات إىل النفي، وبالتايل نفي حدوث الفعل يف الزمن 

   .#م ينكر العلم فيهم خصاالـل#: املاضي، فنتجت البنية السطحية التالية
   .نعت+ مفعول به+ فاعل ضمري مستتر+ فعل متعّد +عنصر حتويل :)1(سابعةالȎورة ال

   .نعت
  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

Ċ ǈƁُيْزِعجِ املَُهَج #
  .# الفǈاجِـَراْت

  َوقǈْرُع الطƌُبولِ َوَنفǸُǐ املǈَزاِمريِ        )05( 
  .)Ċ ǈƁ)2ُيْزِعجِ املَُهَج الفǈاجِـَراْت                            
  .)2(الفǈاجِـَراْت

  

، )ُيْزِعْج(، وفعل متعّد جمزوم "مـل"بنية اجلملة من عنصر حتويل تتكون  :التحليل
يعود على " هو"فاعل غري ظاهر يف البنية السطحية مقّدر يف البنية العميقة على أّنه و
: والبنية العميقة للجملة هي). الفǈاجِـَراْت( ، ونعت)املَُهَج(، ومفعول به )قرع الطّبول(

ووفق قاعدة التحويل املتمثلة يف إدخال عنصر التحويل . #يزعج هو املهج الفاجرات#
البنية العميقة، حتّولت اجلملة من اإلثبات إىل النفي، وبالتايل نفي ى على مستو" مـل"

Ɓ يزعج املهج #: ة التاليةحدوث الفعل يف الزمن املاضي، فتحّصلنا على البنية السطحي
  .#الفاجرات

ّنهم إذ إ. هّم هلم إال اللهو واŎون وال ،قوما ال خالق هلم يف البيت اعريذم الّش    
دل ع األذان، وإمنا يايعشقون الطبول ونفǸ املزامري يف حني تضيق صدورهم عند مس

  . )3(هم  الفاجرات للحياءذلك عن افتقار أوساطهم  وُمهج

                                                 
  ).36(، املȪطوعة )07(مجلة بالبيǨ  ورǧǻ على هذه الȎورة  –)1(
 ) . 94(، املȪطوعة اإللياذة –)2(
)3(– ǰهǊامل :ǳرو Ȝمج ،ǳرواɉا.  
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إذ تبىن اجلملة املنفية «اجلزء املقصود بالنفي يف هذه الصورة هو قيد النعت، ويلحظ أنّ   
م يسافر ـل: "على اإلسناد؛ أي أنّ املسند واملسند إليه ركنان أساسيان يف بنائها، Ʋو

، "ـاتابـقرأ زيد كـم يـل": إلسناد معىن آخر كالّتخصيص، Ʋولق باـيتعو ."زيد
لن يفشل اإلنسان : "Ʋو ، أو اإلتباع،"س التاريǸحضر مدّر ما: "Ʋو أو اإلضافة،

  . )1("اŎّد
واملعروف أنّ النفي الذي يعّم اجلملة يتجه إىل القيد وơتّص به اجلملة اليت قّيد     

  .إسنادها بأحد قيود اإلسناد املذكورة
م القو) اجتماع(نفيه متوّجها إىل ، كان "م يأتين القوم جمتمعنيـل: "فإذا قال املتكلّم«

: واالجتماع قيد لɌتيان، ولو اقتصر املتكلّم على نفي اإلتيان نفسĈِه لقال. حني أتوا
فلو أراد أن يقتصر النفي على القيد األّول واألمر ذاته يف مثالنا، . )2(»"م يأتين القومـل"

وهنا يكون املعىن أنّ صوت الطبول . واكتفى" Ɓ يزعج املهج: "لقال" املهج"األّول 
أّنه ذكر الّنعت فقد خّصص أّي املهج اليت Ɓ يزعجها، ج املهج عامة، أّما زامري Ɓ يزعوامل

اجلزء  هو ، فالنعت]اتالفاجر[فكان النفي متوجها إىل نوع املهج وصفتها، وهي 
) م يزعج املهج الفاجراتـل(املقصود بالنفي يف اجلملة، ويسجل هنا أنّ اجلملة املنفية 

  ".قرع الطبول"وظيفتها خرب للمبتدأ 
  .نائب فاعل ضمري مستتر+ فعل مبين للمجهول+ عنصر حتويل :ثامنةالȎورة ال

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

       اتňَزجِْعُم ْنِم رِاِئَزـاجلǈبِ ْمكǈَو   )08(   .# َم Ċُتكǐَتبِـل#
  .)3(!بَِتكǐُتǈƁ Ċَوا وَهُدَحَج نǐإَِو                             

  

                                                 
)1(– ȋ ،وء نظرية النظمȑ يف Ÿقواعد النحو العر ،źيد البياƥ 290سناء .  
)2(– ȋ ،ل اإلعجازǝالǻ ،Ɔرجاƨاهر اȪ216عبد ال.  
 ) . 27(، املȪطوعة اإللياذة –)3(
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، الذي دخل على مجلة فعلية فعلها "مـل"بنية اجلملة من عنصر حتويلتتكّون  :التحليل
لى يعود ع "هي"، ونائب الفاعل ضمري مستتر تقديره )ُتكǐَتْب( مبين للمجهول

معجزات " املؤرƁ "Ƿ يكتب(: مبنية للمعلوم، وتقديرهاوأصل اجلملة ). املعجزات(
املفعول به  ، وحلّ حملّهحيث حذف فيها الفاعل ؛ّولت اجلملة باحلذف، فُح)اجلزائر

  ).Ɓ ُتكَتب( نائب فاعل ضمريا مستترا ، فأصبح"املعجزات"الذي يعود على 
وعند بنائها . #املعجزات "التاريǸ"يكتب املؤرǷ # : للجملة والبنية العميقة  

فعلها  املبينŊ تم حتويل اجلملةف .#كَتب هيُت#: بنيتها العميقة تكونللمجهول 
ل حتوŊ ، فنتج عن ذلك"ـمل"تحويلال من اإلثبات إىل النفي بإدخال عنصر للمجهول

: ية السطحية التاليةلنحصل على البن .)املاضي( إىل زمن حتويلي) املضارع(من الضمين الّز
  .#Ɓ ُتكَتب#

+ مفعول به+ اعل ضمري مستترف+ فعل متعّد+ عنصر حتويل :)1(تاسعةالȎورة ال
  .ليهمضاف إ

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

#  Ćءǈالǈـْم غƍْم ُتَحطǈل
  .# املُُهـوْر

 )09(       ǈجِيالǈف Ǆَزاِئرِ جِيالǈَوْيلُ اجلǈف  
  .)2(غǈالǈءĆ املُُهـوْر لǈْم ُتَحطƍـْمإِذǈا                      

  

، وفاعال ضمريا )ُتَحطƍُم(، وفعال متعّديا "مـل"عنصر حتويل يضم التركيب  :التحليل
، )املُُهورِ(، مضافا لـ )غǈالǈءĆ(، ومفعوال به )اجلǈَزاِئر(يعود على ) ِهَي(مستترا تقديره 

وبتطبيق . #هورحتطّم هي غالء امل#: والبنية العميقة للجملة هي. مضاف إليه واملهور
 على مستوى البنية العميقة،" مـل"يف إدخال عنصر التحويل  قاعدة التحويل املتمثلة

Źّ حتويل اجلملة من اإلثبات  ملا يستقبل من الّزمان،" إذا"إدخال أداة الّشرط إضافة إىل 
                                                 

، والبيǨ )14(، املȪطوعة )10(، والبيǨ )04(، املȪطوعة )10(و) 04: (ǧ هذه الȎورة يف البيتنيتكرر –)1(
 Ǩ10(والبي( طوعةȪامل ،)72( Ǩوالبي ،)10( طوعةȪامل ،)96( Ǩوالبي ،)07( طوعةȪامل ،)36  .(  

 ) . 90(، املȪطوعة اإللياذة –)2(
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دوث الفعل يف ، وبالتايل نفي حاالستقبال إىل الّنفي، فتحّول الزمن من املضارع إىل
: ، والبنية السطحية الناƟة هي"إذا"مصّدرة بـ الفعل جاء يف مجلة شرط  ملستقبل، ألنّا

" إذا"إليه للظرف  ووظيفة هذه اجلملة املنفية أّنها مضاف .#Ɓ حتطّم غالء املهور#
     .الشرطية

متعلق الظّرف + فاعل ضمري مستتر+ فعل متعّد +عنصر حتويل :)1(عاشرةالȎورة ال 
     .مضاف إليه+ مفعول به)+ اسم معطوف+ جار وجمرور(

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

َولǈْم َنْنȄَ يفِ أǈْرَبِعَني  #
َوَخمǇȄ َضَحاَيا املǈذǈابِحِ 

#.  

 )01(      ǇȄْرَبِعَني َوَخمǈيفِ أ Ȅَْم َنْنǈَول  
  .)2(يفِ َيْومِ َنْحȄِ َضَحاَيا املǈذǈابِحِ                          

  

، إال أنّ هذا التركيب يضّم شبه اجلملة السابق ، التركيَبمياثل هذا التركيُب :التحليل
، والبنية العميقة )3()يفِ أǈْرَبِعَني َوَخمǇȄ(متعلق الظّرف  )االسم املعطوف+ اجلار واŎرور(

بإعادة اجلملة إىل # ذابح يف أربعني وȄƦننسى Ʋن ضحايا امل#: العميقة للجملة هي
حتولت ، وبتطبيق التحويل بالتقدمي، على مستوى البنية العميقة" مـل"وبإدخال . أصلها

لنا ، فتحصنفي حدوث الفعل يف الزمن املاضي ، وبالتايلاجلملة من اإلثبات إىل النفي
  .#املذابح م ننȄ  يف أربعني وȄƦ  ضحاياـل#: على البنية السطحية التالية

Ʃورة اȎية عشرةالǻمجلة  شبه+ فاعل ضمري مستتر +فعل متعّد+ عنصر حتويل :)4(ا
  .نعت+ به مفعول+ جار وجمرور

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

  .)5(ايَدِشَر الǄقǐَع اِنَجلǐِل َرأǈƁ ǈَوان َج اُرـَصْعإِةǈاَمَعالزَّنƋأǈكǈ    )05( أǈَر ِللǐَجاِن َعقǐالǄ َولǈْم  #

                                                 
)1(– ƨهذه ا ǧتكرر Ǩملة يف البي)03( طوعةȪامل ،)21.( Ǩوالبي)04( طوعةȪامل ،)07.(  
 . )48(، املȪطوعة اإللياذة –)2(
)3(– ȼب ȯملة عن املفعوƨا ȼشب ǨّدمȪ؛ إذ تƇدȪا بالتȒّولة أيƮ ملةƨا.  
)4(–  Ǩورة يف البيȎهذه ال ǧتكرر)04( طوعةȪامل ،)91( Ǩوالبي ،)07( طوعةȪامل ،)36 .( 
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  .)1(ايَدِشَر  .# َرِشيَدا
  

، جمزوم بـ )أَر( ، وفعل متعّد"ـمل"تكون التركيب من عنصر حتويل ي: التحليل
، متعلق باملفعول به )ِللǐَجاِن( جار وجمرورو ،)اـأن(، وفاعل ضمري مستتر تقديره "مـل"

أرى أنا للجان عقال #: والبنية العميقة للجملة). اَرِشيدń( ، ونعت)َعقǐالǄ(به  ومفعول
ميقة حتّولت اجلملة من على مستوى البنية الع" مـل"وبإدخال عنصر التحويل . #رشيدا

فتحصلنا على البنية . اإلثبات إىل النفي، وبالتايل نفي حدوث الفعل يف الّزمن املاضي
ووظيفة هذه اجلملة املنفية أّنها وقعت  ،#Ɓ أر للجان عقال رشيدا#: تاليةالسطحية ال

  .حاال
مفعول به + فاعل ضمري مستتر+ عل متعّدف+ حتويل عنصر :)2(ثانية عشرةالȎورة ال

  .حمذوف مقّدر
  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

      ينَِتكǐلǈْهأǈ ،صِْعأǈƁ ǈا َنأǈ نǐإَِو    )ǈƁ #.   )09 أǈْعصِ #
  .)3(وبُِعلǈ وبǇُرطǈي بِـنَِتلǐَدْبأǈَو                            

  

) أǈْعصِ(، وفعال مضارعا متعدّيا ملفعول به "مـل"يضم التركيب عنصر حتويل  :التحليل
به ومفعوال  ،يعود على املبتدأ) ـاأَن(، وفاعال ضمريا مستترا تقديره "مـل"بـ  اجمزوم
يعود " ȫَ"للمخاطب  يف البنية العميقة على أّنه ضمري اطحية مقّدرالبنية الّس من احمذوف

  ". إهلي"، أو "اهللا"على لفظ اجلاللة 
 النافية "مـل"وبإدخال عنصر التحويل . #ا ـأعصيَك أن# :والبنية العميقة هي    

Źّ  ،]ّدر للعلم بهإذ حذف املفعول به وق[ ؛على مستوى البنية العميقة وبتحويل احلذف
                                                 

 . )47(، املȪطوعة ذةاإلليا –)1(
)2(–  Ǩورة يف البيȎهذه ال ǧتكرر)09( طوعةȪامل ،)98( Ǩوالبي ،)05( طوعةȪامل ،)27.( 
 . )96(، املȪطوعة اإللياذة –)3(
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وقوع الفعل يف االستقبال، ألن  -لـْم – حتويل اجلملة من اإلثبات إىل النفي، فنفت
وبعد . اليت ơلص فعل الشرط إىل االستقبالرطية الّش" إنǐ"وقوعه مشروط بـ 

ملة وقعت هذه اجل ويسجل أنّ .#م أعصِـل#: نتجت البنية السطحية التحويالت
  ".أنا"خربا للمبتدأ 

شبه مجلة جار + فاعل ضمري مستتر+ الزمفعل + عنصر حتويل: )1(ثالثة عشرةلȎورة الا
  .اسم معطوف+ جار وجمرور

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

#  ǈƁ ،ْم بُِيْسَرىǈلǐقǈَيَتأ
  .# َوُيْمَىن

     ْسَرى، َوُيْمَىن َوǈƁ َيَتأǈقǐلǈْم بُِي    )09( 
ـĆَواَما                              .)2(َوإِْسالǈُمُه َبْيـَن ذǈاȫَ ق

  

، "مـل"جمزوم بـ ) َيَتأǈقǐلǈْم( الزم، وفعل "مـل"بعنصر حتويل ينعقد التركيب  :التحليل
متعلق  ،)بُِيْسَرى( وجار وجمرور، "الّشباب"يعود على ) هو(مستتر تقديره  وفاعل ضمري

يتأقلم هو بيسرى #: والبنية العميقة للجملة هي). ىنْمُي( واسم معطوف باجلملة الفعلية،
، حتّولت اجلملة من "مـل"وعند دخول عنصر التحويل بالزيادة لغرض النفي . #وميىن

Ɓ #: فنتجت البنية السطحية. اإلثبات إىل النفي، وبالتايل نفي وقوع الفعل يف املاضي
    .#وميىن يتأقلم بيسرى
مفعول به + فاعل ضمري مستتر+ فعل متعّد+ عنصر حتويل :عشرة رابعةالȎورة ال
  .ضمري متصل

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

#  ǈƁ02(   .# َيْنَسَها(    ǈِعْشُرون Ȅَُُم َيْنَسَهاـل..أُغُْسط      
  .)3(َوَيذǐكُُرَها أǄلǐُف أǈلǐِف َشهِيِد                             

                                                 
)1(–   Ǩورة يف البيȎهذه ال ǧتكرر)03( طوعةȪامل ،)87.( 
 . )91(، املȪطوعة اإللياذة –)2(
 . )54(، املȪطوعة اإللياذة –)3(
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العائد ) اَه( Ƹتلف هذا التركيب عن سابقه يف جمي املفعول به ضمريا متصال :التحليل
والفاعل يعود . #Ɓ ينسها هو#: والبنية العميقة للجملة هي .)1("مدينة سكيكدة"على 

حتولت اجلملة  النافية "مـل"وبإدخال عنصر التحويل ". أغسطȄ عشرون"يعود على 
وقد يدل الفعل على  .يمن اإلثبات إىل النفي، فنفت وقوع الفعل يف الزمن املاض

وبعد . مثبتا هلا اليت حتمل فعال مضارعا التاليةُ وما يدل على ذلك اجلملةُ ستمرار،اال
 اليت، #م ينسهاـل#: نية السطحية التاليةالتحويل والداللة املتمخضة عنه نتجت الب

   ".عشرون أوت"وظيفتها خرب للمبتدأ 
  ":لن"ل ـر التحويـة بعنȎـة اǂّولـاملȒارعيلة ـاƨم ورـص: جـ -2

  . مضاف إليه+ فاعل ظاهر+ مفعول به مقّدم+ فعل متعّد +عنصر حتويل: الȎورة اɉوىل
        البيت من الديوان                                     رقم البيت   التركيب        

#  ǈْضلǈْن َيْجَحَد الفǈل
  .# َتارƸَُِنا

 )10(    ǈَُنافƸَِتار ǈْضلǈْن َيْجَحَد الفǈل       
                          ǐَنا ِللرَِّجالِ ِاْمِتَحانŊ2(َوَهِذي الد(.  

  

 اـمنصوب) َيْجَحَد( اـ، وفعال متعّدي"لن"التركيب عنصر حتويل  وي بنيةُحت: التحليل
وهو مضاف، وضمري  )َتارِيǸُ(وفاعال ظاهرا  ،)3()الفǈْضلǈ( ابه مقّدم ومفعوال ،"لن"بـ 

: والبنية العميقة للجملة بإعادهتا إىل أصلها هي. مضاف إليه) اـĆن(وضمري امللكية 
#ُƸجيحد تارǈحتّولت اجلملة من اإلثبات "لْن"وبإدخال عنصر التحويل  .#نا الفضل ،

  . لالستقبال" لْن"املضارع الذي أخلصته  يف الزمن فعلإىل النفي، وبالتايل نفي حدوث ال

                                                 
جيȈ االحتالȯ  سكيكدة يف الشرȧ اƨزاǝري، كانǨ مسرحا Ŏازر وحشية ȑارية من ȕرفبلدة  –)1(

م، أيام تظاهرǧ بلدان اƨزاǝر مȜ املȢرǡ اɉقȎى يف ذكرɁ 1955)أغسطȄ(أوǧ  20الفرنسي، وذلȬ يوم 
Ȅامƪمد اƮ اختطاف ملكها الراحل .ȋ ،70ينظر اإللياذة   . 

 . )46(، املȪطوعة اإللياذة –)2(
)3(– ƇدȪّولة بالتƮ ملةƨا.  
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اعر أن يكون للتاريǸ جحود لفضل اŎاهدين واملخلصني ينكر الّشالبيت يف هذا     
د بعدم اجلحود، وهي إلطالق حكم مؤّب" لْن"عنصر التحويل فوظّف  واملواقف اجلبارة،
   .يف نفي املستقبل" الǈ" لتوكيد ما تعطيه" لْن"ويرى الّزخمشري أنّ  .لتوكيد النفي

أبرح اليوم  لْن: "، فإذا وكّدت وشّددت قلت"ال أبرح اليوم مكاين: "وتقول «: يقول  
فَلَنْ أَبْرَحَ : وقال أيضا. ))1ِلَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن: وقال اهللا تعاىل ".مكاين

   .))2(«)3األَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى : ويذكر الزخمشري يف تفسريه لقوله تعاىل    

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن  عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِنيََ
ما  :فإن قلت«: قوله .))4واْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَتَفْعَلُواْ فَاتَّقُ
) لن(إالّ أنّ يف  .يف نفي املستقبل )لن(و ،)ال( :قلت .؟ييف باب النفـ) لْن(حقيقة 

 لن أقيم: "، فإن أنكر عليك قلت"ال أقيم غدا: "تقول لصاحبك .توكيدا وتشديدا
   .)5(»"إّني مقيم"، و"أنا مقيم"، كما تفعل يف "غدا

مفعول به حمذوف + فاعل ضمري مستتر+ فعل متعّد+ عنصر حتويل :الȎورة الثانية
  .مقّدر

  البيت من الديوان                                           رقم البيت   التركيب        

                                                 
)1(– Ȥ60اآلية / سورة الكه.  
)2(– Ȥ80اآلية / سورة يوس.  
)3(– ȓ ،ǧيل، بريوƨار اǻ ،ل يف علم العربيةȎّشري، املفƯ2الزȋ ،ǧǻ ،307.  
  .24- 23اآلية / سورة البȪرة –)4(
 ، ǻار الفكر، بريوǧǻ ،ȓǻ ،ǧ،      الزƯشري، الكّشاف عن حȪاȨǝ التƕيل وعيون اɉقاويل يف وجوه التǖويل –)5(

      ،ǧǻ 1/248. 
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   اَمْهَم رِاِئَزاجلǈ ُضْرأǈ..ُضْراألĆ َيِه    )10(   .# لǈْن َتُخوَنا #
                            ǈْتَبَصَو ْتَوغ ǈَبأńا دǈ1(اوَنُخَت ْنل( . 

  

، "لن"بـ  امنصوب) َتُخونǈ(فعال متعديا ، و"لن"التركيب عنصر حتويل  يضم :التحليل
، "األرض"يعود على " هي"وفاعال ضمريا مستترا مقّدرا يف البنية العميقة على أّنه 

والبنية العميقة للجملة قبل دخول . "األمانة"أو " العهد"تقديره  امقّدر اومفعوال به حمذوف
على مستوى " لن"وبإدخال عنصر التحويل . #ơون هي العهد#: عنصر التحويل هي

 ،في حدوث الفعل املضارعُنة من اإلثبات إىل النفي، فالبنية العميقة، Ź حتويل اجلمل
أكثر يف  -أي تأبيد النفي -ومما جيعله  .بال، وبالتايل تأبيد النفيلالستقالذي أُخِلص 
، وبالتايل تأبيده، فكأنه ّدتهمل النفي ومتديداليت زادت قّوة ل" أبدا"ها بكلمة اجلملة سبق

لن ơون : (، فالبنية العميقة للجملة املنفية"نّ اخليانة استحالة أن تقع أو حتدثإ": يقول
، "أبدńا"في، ومنها الظرف روف اليت ơتص بالّنائي األمساء والظّامّرويذكر الّس ).أبدا

ستعمل إالّ أّنها ال ت" أبدńا: "املستقبل، مثلانية الستغراق الّزمن والثّ )...(«: حيث يقول
َوَلا : اإلثبات، قال تعاىلوفإّنها تستعمل يف الّنفي  "أبدا"، Ɲالف )2(يف اإلثبات

خَالِدِينَ فِيهَا : وقال. ))3ا َقدََّمْت َأْيِديِهْم َيَتَمنَّْوَنُه َأَبدًا ِبَم
: نتجت البنية السطحية التاليةوبعد التحويالت والدالالت الناƟة عنها  .))4(«)5أَبَداً
         .#الن ơون#

                                                 
  ).11(اإللياذة، املȪطوعة  –)1(
، وتشترȫ االǭنتان يف استȢراȧ "أبدا"اليت ال تستعمل يف اإلǭباǧ كما هي " ȏعَو"الظرف : يȎȪłد هنا –)2(

  .     231-4/230املستȪبل، ينظر السامراǝي، معاƆ النحو، 
  .     7اآلية / سورة اƨمعة –)3(
       .119اآلية / سورة املاǝدة –)4(
  .     230السامراǝي، املرجȜ نفسȋ ،ȼفاȑل  –)5(
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  صور اƨملة املȒارعية اǂولة -2

  .توكيدلȢرȏ ال
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Ƣدـهيـ:  
  : يدــوكــلوǡ الّتـأس

إىل خماطب، حتيȔ هبمـا ظـروف   اللغة أمر مشترȫ تصدر عن متكلم لتصل  إنّ  
وكيـد أحـد   والّت. ع دواعي القول هو السبب يف وجود أساليب متنوعـة وتنّو .معينة

غرض من األغراض يقصد منه املتكلم تثبيت فكرة معينة « :هو أوأساليب اللغة العربية، 
ما علق بذهنه من شكوȫ، وانتزاع ما خاجله مـن   ةملخاطب، وتقويتها إلزاليف نفȄ ا
  .)1(»شبهات
جاءت موزعة يف مواضع خمتلفـة مـن    ،توكيد يف اللغة العربية وسائل كثريةولل  

فت مبقتضى نظريـة  نِّم Ɵتمع يف باب واحد حسب وظيفتها، فُصـإذ ل ؛كتب النحو
 هسـيبوي  عنـد كرت وسائل التوكيد وقد ذُاليت سيطرت على التفكري النحوي،  العامل
  . يف أجزائه األربعة بالكتاب
  : ق التعبري عنه متنوعة، وهو بشكل عام نوعانائوالتوكيد يف العربية شائع، وطر  
ȯّوɉققه املتكلم أثناء : اƷوƲ ،مسـلم  "، "عرّيب أنا": التعليق، وذلك عن طريق التقدمي
أفلح أفلـح  ":، Ʋو"يد اللفظيالتوك"د توكيده؛ أيكرار اللفظ املراأو عن طريق َت. "أنا

كلتامها، كلهم، نفسه، عينه، كالمها، (: أو عن طريق ذكر ألفاȗ معنية مثل...،"املؤمن
  ."بالتوكيد املعنوي"يسمّى  ، وهو ما)وغريها..أمجعون،
خاّصة بالتوكيد، تـرتبȔ   تاملتكلّم جزءا من مجلته عن طريق أدوا أو قد يؤكّد  
حـرف اجلـر   "، "النون اخلفيفة"، "ون املشّددةالّن"، "الالم": راد توكيده، مثلباجلزء امل

          . )2(وغريها...،""الباء"الزائد 
Ɔققه :الثاƷ عن هيمنة التأكيد على الفكـرة   املتكلّم بذكر أدوات تتصّدر اجلملة وتعّبر

Ƌوال يقتصر تأكيـده   ها،منذ نشوئها؛ أي قبل التعليق، وبذلك يؤكد املتكلم اجلملة كل
                                                 

   .334يف النحو العرŸ نȪد وتوجيȋ ،ȼمهدي املǺزومي،  -)1(
)2(- Ÿقواعد النحو العر ،źيد البّياƥ وء نظرية النظم ينظر سناءȑ يفȋ ،393.   
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، وعـن طريـق   )ْمَسالقǈ(كما يتحقق هذا النوع من التأكيد عن طريق . على جزء منها
  .)1( )..، وغريها)الّإما و (إنّ،  إّنما، (: أدوات معينة، مثل

  شعر مبضموهنا قّوة وضعفا حسب حالـة  صورة اجلملة املؤكدة، وُت واألداة حتدد  
  . )2(املتلقي طلبا وإنكارا

كّررت فقـد قـّررت   وجدوى التأكيد أّنك إذا  «:يف التأكيد الّزخمشري يقول  
Ƌالّسامع، ومكّنته يف قلبه وأمطت شبهة رّبماملؤك Ȅاجلته، ـا خـد، وما علق به يف نف
وقد يكون التوكيد على صـور   .)3(»ة وذهابا عّما أنت بصدده، فأزلتهت غفلْمأو توهَّ
كان مؤكّدا ملصدر أى صورة مفعول مطلق، سواء وتركيبية خمتلفة، فقد يكون عل إعرابية

أم كـان  ، ))4َوَآلََّم الّلُه ُموَسى َتْكِليمـاً  :قوله تعاىل عامله، Ʋو
ƍمؤكƍودا ملضمون اجلملة، وهو املؤكƲ ،د لنفسه أو لغريه :      َّوَمَـا كَـانَ لِـنَفْسٍ أَنْ تَمُـوتَ إِال

سُـبْحَانَ  : قد يكون بصورة ظرف مؤكّد لزمن عامله، Ʋوو.  ))5 بِإِذْنِ اهلل كِتَاباً مُّـؤَجَّالً 
على صـورة  وقد يكون  .))6الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْالً مِّنَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ إِلَـى الْمَسْـجِدِ األَقْصَـى     

   .))7وَلَّى مُدْبِراً :حال، Ʋو
َنْفَخـٌة   َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّـورِ  :وقد يكون على صورة نعت، Ʋو

           ."هذا كذب وافتراء": Ʋوعلى صورة معطوف،  يكون وقد .))8َواِحَدٌة

                                                 
)1(- ȋ ،Ȩالساب Ȝاملرج ،źيد البّياƥ 393سناء.   
)2(- ȋ ،Ƈن الكرǓرȪة الȢمد خان، لƮ 147ينظر.   
)3(- ȋ ،ل يف علم العربيةȎّشري، املفƯ112الز.   
   .164اآلية / ورة النساءس -)4(
   .145اآلية / سورة ȯǓ عمران -)5(
   .1اآلية / سورة اإلسراء -)6(
)7(- ȌȎȪ31اآلية / سورة ال.   
   .13اآلية / سورة اƩاقة -)8(
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 .))1فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ :د يكون على صورة جار وجمرور، Ʋو قوله تعاىلوق
والطريان اليكون إال  ،))2وَالَ طَـائِرٍ يَطِـريُ بِجَنَاحَيْـهِ    :ا، وƲوال يكون إالّ فوقǄ ألنّ الّسقف
  .)3(باجلناحني

 التوكيـد وقد يكون بصورة تابع متجّرد للتوكيد، وهو الذي يسّميه بعضـهم     
فإذا كان  واحد، بل تتكلّم على حسب احلاجة، م تكتف العرب مبؤكدـول .الّصناعي

د واحد جاءت بواحـد، وإن  املخاطب ال Ʒتاج إىل توكيد تركته، وإن احتاج إىل مؤكّ
  .اج إىل أكثر جاءت على قدر حاجته إليهاحت

عن رسـل  وضعفه، كقوله تعاىل حكاية  ب قّوة اإلنكارويتفاوت التأكيد Ɯس«  
ـ   ))4إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَـلُونَ  :يف املّرة األوىل اذّبوعيسى إذ كُ وامسيـة  "  نّإ"ـ، فأكّد ب

ـ  ))5نَّـا إِلَـيْكُمْ لَمُرْسَـلُونَ   قَـالُوا رَبُّنَـا يَعْلَـمُ إِ    :اجلملة، ويف املّرة الثانية  "إنّ" ـ، فأكّـد ب

مَـا أَنـتُمْ إِالَّ بَشَـرٌ مِّثْلُنَـا     :حيث قالوا ؛ملبالغة املخاطبني يف اإلنكار ، وامسية اجلملة"الالم"و
    . ))6(«)7وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِالَّ تَكْذِبُونَ

  
  

                                                 
   .26اآلية / سورة النحل -)1(
  .38اآلية / سورة اɉنعام -)2(
)3(- ǝل السامراȑالنحو، يينظر فا Ɔ132/ 4، معا.  
  .14اآلية / يȄسورة  -)4(
)5(- Ȅ16اآلية / سورة ي.  
)6(- Ȅ15اآلية / سورة ي.  
)7(- ȼيثǻأحا ǯوخّر ȼعلي Ȩǎوعل ȼȪǎȪران، حȪان يف علوم الȪي، اإلتȕالّدين الّسيو ȯار : جالǻ ،ƃد زمرƥفّواز أ

ǧبريو ،Ÿالعر ǡالكتا-  ،ȓǻ ،2004-هـ1425لبنانȋ ،645م.  
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  :ــــوكــــيدالّت نــواțأ
  .املعنوّي دالتوكيد اللفظّي، والتوكي: مها نوعانللتوكيد   
  :التوكــيد اللǎفـظــي -1

  ]: من الطويل[ كقول الشاعركان امسا، أهو إعادة اللفظ األّول بعينه سواء   
ȫََخاǈأ ،ȫََخاǈُه أǈا لńخǈأ ǈَمْن ال Ƌحِ  إِنǈْيَجا بَِغْيرِ ِسالǈى اهلǈإِل Ǉَساعǈ1(ك(.  

، أو Ʋومها، والثــاين تأكيـد  "الزم"، أو "احفظ"بإضمار : األّول "أخاȫ"صاب وانت
  ]:من الطويل[ فعال كقول الشاعر مأ. )2(له

  .)3(أǈَتاȫِ أǈَتاȫِ الّالِحقُونǈ ِاْحَبȄِ ِاْحَبȄِ    فǈأǈْيَن إِلǈى أǈْيَن النََّجاةُ بَِبْغلǈيتِ
" أيـن "فعل العامل يف فحذف ال ،"فأين تذهب إىل أين النجاة ببغليت؟" :وتقدير البيت

  .)4("أتاȫِ أتاȫِ: "ّرر الفعل واملفعول يف قولهوكُ ،األول
   :التوكــيد املعـنــوي -2

   ،ابعأو هو الّت. )5(»افع احتمال غري إرادة الظاهرالّر ،ابعالّت«: بأنه يعرفه النحاة  
  .)6(مافع احتمال تقدير إضافة إىل املتبوع، أو هو إرادة اخلصوص مبا ظاهره العموالّر

  : لفاȗ حمصورةوهو بأ

                                                 
اɉنȎاري، شرǳ قطر الّندɁ وبلǎ الȎّدɁ، قّدم لȼ ووȜȑ هوامشـȼ   امينظر ابن هش. البيƭ Ǩهوȯ الȪاǝل -)1(

ȼوفهارس :ǧار الكتب العلمية، بريوǻ ،ǡوȪلبنان، -إميل يع ȓ2 ،14202000 -هـȋ ،272-271م.  
)2(- ȫديره: أخاȪعلى اإلغراء ت ǡوȎمن ȼب ȯمفعو":ȫـل  "الزم أخاƮ يف ȼاف إليȒاف، والكاف مȒوهو م ،
  .  272-271توكيد لɊوىل، ينظر ابن هشام، املرجȜ نفسȋ ،ȼالثانية " أخاȫ"و. جر

  .273ينظر ابن هشام، املرجȜ نفسȋ ،ȼ. البيƭ Ǩهوȯ الȪاǝل -)3(
ينظر . إنȼ فاعل ŏما معا: اɉّوȯ، وال فاعل للثاƆ؛ ɉنȼ إƴا ذكر للتوكيد، وقيل" أتاȫ"فاعل بـ: الالǎحȪون -)4(

ȋ ،ȼنفس Ȝ273ينظر ابن هشام، املرج.  
  . 3/73على ألفية ابن مالƽɉ  ،ȬوƆ، شرǳ اƽɉوƆا -)5(
)6(- ،Ȥاملطبعة العلوية، النج ،Ȭألفية ابن مال ǳم، شرșابن النا  ،ȓǻ1342ȋ ،206هـ .  
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، فيحتمل جمـيء  "جاء زيد :"ز عن الذات، تقولومها لرفع اŎا"والعني  ،النفȄ: "منها
   .)1(ارتفع االحتمال الثاين "فسهن: "جميء خربه أو كتابه، فإذا قلت وƷتملذاته 

  ،"جاءين زيد نفسه: "والتوكيد هنا تابع يقرر أمر املتبوع يف النسبة، أو الشمول Ʋو
والعـني   ،"واهلنـدات أنفسـهن  "،"والزيدون أنفسهم"،"والزيدان أو اهلندان أنفسهما"

Ȅ2(كالنف(.   
، فيحتمل "جاء القوم": ، تقوللرفع إرادة اخلصوص بلفظ العموم "كل:"ومنها«  
: عن البعض، فـإذا قلـت   رت بالكلّك عّبّنوإ .يعهم، وƷتمل جميء بعضهممج ئهمجمي
   .)3(»رفعت هذا االحتمال "كلهم"

، "جاء الزيدان": يف املعىن، تقول"كل"ومها مبƕلة ، "كلتا"و" كال"لفظتا : ومنها«  
كما املراد أحد الزيدين،  نّوإ .وهو الظاهر، وƷتمل جميء أحدمهافيحتمل جميئهما معا، 

على  :معناه إنّ، ) )4عَظِـيمٍ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُـلٍ مِّـنَ الْقَـرْيَتَيْنِ     :يف قوله تعاىلقالوا 
  .)5(»، اندفع االحتمال"هماكلي"إحدى القريتني، فإذا قيل  رجل من

 ان أبدا لفظا ومعىن إىل كلمة واحدةتمثنيان معىن، مضاف مفردان لفظا" كلتا"و ،"كال"و
، "كـال "وجيوز مراعاة لفظ ،  ))6كِلْتَـا الْجَنَّتَـيْنِ   :ة على اثنني،كقوله تعاىلمعرفة، دالّ

" أْجَمـعُ "، ومنـها  ))7كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَـتْ أُكُلَهَـا  :قوله تعاىل يف اإلفراد، Ʋو "كلتا"و
   ."كلّ"عد ــ، ويؤكّد هبا غالبا ب"ُجَمُع"و" أمجعون"، ومجعهما "مجعاء"و

                                                 
  .274، شرǳ قطر الندɁ وبل الȎدȋ ،Ɂينظر ابن هشام -)1(
  .554، شرǳ شذور الذهب، ȋينظر ابن هشام -)2(
  .Ȏ274دȋ ،Ɂ، شرǳ قطرالندɁ وبل الابن هشام -)3(
  .31اآلية / سورة الزخرف -)4(
)5(- ȋ ،ȼنفس Ȝ275ابن هشام، املرج.  
)6(- Ȥ33اآلية / سورة الكه .ȋ ،ين اللبيبȢ201ينظر ابن هشام، م.  
)7(- Ȥ33اآلية / سورة الكه .ȋ ،ȼنفس Ȝ202ينظر ابن هشام، املرج.  
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ـ  العبَد اشتريُت: "د، تقولتستغين هنا عن أن يّتصل هبا ضمري يعود على املؤكƋال و Ƌه كل
وجيوز التأكيد هبـا وإن   .) )1فَسَـجَدَ الْمَآلئِكَـةُ كُلُّهُـمْ أَجْمَعُـون     :، وقوله تعاىل"أمجُع
مـن  مـأخوذة  " مجيع"و .))2نيعِـ مَجْأَ مْهُنَّيَوِغْأُلـَ وƲ :َو قوله تعاىل "كلّ"ـم يتقدمها ل

هو : "يقاللوصف املفرد، ) ُمجتِمعąǇ( فقد تكون مبعىن االجتماع؛ وتستعمل لعّدة معان،
أي  ؛جمتمـع السـالح   ؛ أي"رجل مجيع السـالح "و مبعىن جمتمع اخللق، ؛"رجل مجيع

وَإِنَّـا   : كقوله تعاىل ،جمتمعون ؛ أي"هؤالء مجيع": ويوصف هبا اجلمع، فيقال. )3(قوّي
  . ))4 لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ

 املتكلم بـذكر أدوات تتصـدر   فيحققها النوع الثاين من التوكيد يف العربية أّم  
اإلثبـات إىل   غرض اجلملة، هذه األدوات اليت تعّد عناصر زيادة تتحّول هبا اجلملة من

   :هي غرض التوكيد
  :اǻɉاةـد بـيـوكـالّت :أّوال

فذلك يعين أنه معىن عـام   ،صفه معىن من معاين اجلملوكيد بوعندما يدرس الّت   
تنوعة، وإحدى طرائـق  ق ميهيمن على الفكرة منذ نشوئها، ويعّبر عن هذا املعىن بطرائ

ويف النظم عناصر أخرى للتوكيد ترد أثناء التعليـق،  . اجلملة" إنƋ"التعبري عنه أن تتصدر 
   : وتلتصق باجلزء املراد تأكيده، وهذه األدوات نذكرها فيما يلي

1-"ǎـب" إنƬونـديد الّنـمزة وتشـكسر ا:   
بىن ذا على الفكرة اليت ُتوهي أداة ُوضعت لتؤدي معىن التوكيد، وهتيمن مبعناها ه  

ơ سواء ،ندـتّص باإلسناد الذي يتقدم فيه املسند إليه على املسـعلى اإلسناد، ولكّنها 

                                                 
  .  275الȎدȋ ،Ɂينظر ابن هشام، شرǳ قطر الندɁ وبلǎ . 30اآلية / سورة اƩجر -)1(
  .275ينظر ابن هشام، املرجȜ نفسȋ ،ȼ. 43اآلية / سورة اƩجر -)2(
  ]. َجَمȜَ[ابن منظور، لسان العرǡ، ماǻة ينظر  -)3(
  . 4/143السامّراǝي، معاƆ النحو، فاȑل ينظر . 56اآلية / سورة الشعراء -)4(
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 رَّحِيمـفُورُ الـ ـــَ غـوَ الْـهُ هُـ ـعاً إِنَّـ ـمِيـ ـهَ يَغفِـرُ الـذُّنُوبَ جَ  ــــ إِنَّ اللَّ :فعلية كقوله تعاىلأكانت اجلملة 

)1(. أم امسية كقوله تعاىل:    ٌإِنَّ اللّـهَ غَفُـورٌ رَّحِـيم )2( . أم ظرفية كقوله تعـاىل : َّإِن
  :ملعان عّدة أشهرها" إنّ"وتأيت   .))3الْمُتَّقِنيَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ

أَنَـاْ رَاوَدتُّـهُ    :وهو األصل فيها، ويدور معها حيث وردت، قال تعاىل: دـيـوكـالّت 
قال  .ْمَسوالدليل على أهنا تأيت للتوكيد، أهنا جياب هبا الق )4(. ǈ ادِقِنيَعَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِـنَ الصَّـ  

وَيَحْلِفُـونَ بِاللّـهِ إِنَّهُـمْ     :وقوله تعاىل أيضا .) )5لَفِي سَـكْرَتِهِمْ يَعْمَهُـونَ   لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ: تعاىل
  .) )6لَمِنكُمْ

   Ȉيعين –فأما فائدهتا  «:قال ابن يعي"ĉ ملضمون اجلملة، فإنّ  فالتأكيد -"أنّ"و "إن
زيدا إن ĉ: "إالّ أن ĉ قولك .ر اجلملة مرتني، ناب مناب تكرا"إنّ زيدا قائم": قول القائل

 نمع حصول الغرض من التأكيـد، فـإ   ،"زيد قائم زيد قائم: "أوجز من قولك "قائم
تكـرار اللفـظ    ازداد معىن التوكيد، وكأّنه مبƕلة "إنّ زيدا لقائم: "دخلت الالّم وقلت

   .)7(»ثالث مّرات
: يقـول إذ أن تكون للجـواب،   "إنّ"أنّ األصل يف  القاهر اجلرجاين ويرى عبد  

رب أّنا رأينا قد ألزموها اجلملة من املبتدأ واخل ،فالذي يدلّ على أنّ هلا أصال يف اجلواب«
واهللا زيد "لوا ، وامتنعوا من أن يقو"واهللا إنّ زيدا منطلق: "إذا كانت جوابا للقسم، Ʋو

                                                 
  . 409نحو العرȋ ،Ÿينظر سناء ƥيد البياź، قواعد ال. 53اآلية / سورة الزمر -)1(
  . 99اآلية / سورة التوبة -)2(
  . 409البياź، املرجȜ نفسƥȋ ،ȼيد ينظر سناء . 54اآلية / سورة الȪمر -)3(
)4(- Ȥالنحو، . 51اآلية / سورة يوس Ɔي، معاǝل السامّراȑ1/186ينظر فا .  
  . 72اآلية / سورة اƩجر -)5(
  . 1/186سامّراǝي، املرجȜ نفسȼ، الفاȑل ، ينظر 56اآلية / سورة التوبة -)6(
)7(- ،ǧالكتب، بريو Ɓل، عاȎّاملف ǳشر ،Ȉابن يعي  ،ǧǻ ،ȓǻ8/59 .  
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د هبا قَص، مثّ إّنا إذا استقرينا الكالم، وجدنا األمر بّينا يف الكثري من مواقعها، أّنه ُي"منطلق
إِنَّـا   عَلَـيْكُم مِّنْـهُ ذِكْـراً    سَـأَتْلُو  وَيَسْـأَلُونَكَ عَـن ذِي الْقَـرْنَيْنِ قُـلْ    : إىل اجلواب كقوله تعـاىل 

فَقُـلْ   فَـإِنْ عَصَـوْكَ  : أيضا وكقوله تعاىل  .))1نَاهُ مِن كُلِّ شَـيْءٍ سَـبَباً  مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْ
بأن جييب  النƑّ  رِما يعلم به أّنه كالم أُ، وأشباه ذلك ّمم)..(.) )2إِنِّـي بَـرِيءٌ مِّمَّـا تَعْمَلُـونَ    

    .)3(»ما جادلوا وناظروا فيهر يف بعض به الكفا
    :الـّنــــــون -2

ـ شّددة وخمفّفة، فإذا ُخموهي    ّددت فهـي أشـّد   فّفت فهي للتوكيد، وإذا ُش
وقد اجتمعتا يف قولـه   .أيت مفتوحة، واألخرى خفيفة ساكنةفتأّما الثّقيلة   .)4(توكيدا
 . وال يؤكد هبما إال فعل األمـر واملضـارع   ،))5لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِّنَ الصَّاغِرِينَ: تعاىل
ال جيوز ف: ، وأّما املاضي"اجتهدنّ، وتعلمّن: "مثل .فيجوز توكيده مطلقاما فعل األمر فأ

مستقبال معىن، فقد يؤكّد هبما على  إن كان ماضيا لفظا: وقال بعضهم .توكيده مطلقا
  ]: من الكامل[ ول الشاعرقلّة، ومنه ق
ـĆ ِةـاَبَبلصَِّل ُكَيȫِ ǈƁ Ċالǈْولǈـا     مńيََّتُم ِتْمِحَر ْو، لȫِǈُدـْعَس نَّاَمَد   .)6(احńانِج

  .)7(فهو يف معىن األمر، واألمر مستقبل "نَّوَمُدَيِل"ألنه على معىن 
  
  

                                                 
)1(- Ȥ84-83اآلية / سورة الكه.  
  .216اآلية / سورة الشعراء -)2(
)3(- ȋ ،ل اإلعجازǝالǻ ،Ɔرجاƨاهر اȪ214عبد ال.  
  .415البياź، قواعد النحو العرƥȋ ،Ÿيد ينظر سناء  -)4(
  .    415البياź، املرجȜ نفسȋ ،ȼسناء ƥيد ينظر . 32/ سورة يوسȤ، اآلية -)5(
)6(- ȋ ،العربية ȃالدرو Ȝالييين، جامȢطفى الȎ65-64ينظر م.  
)7(- ȋ ،ȼنفس Ȝالييين، املرجȢطفى الȎ65ينظر م.  
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ب ـلـط، أو أداة من أدوات الْمَسـ، إالّ أن يقع بعد قǈفال جيوز توكيده وأما املضارع
  .)1(الزائدة "ما"أو النفي أو اجلزاء، أو بعد 

شرته واملضارع الذي با«: ن التوكيديقول ابن هشام يف املضارع الذي باشرته نو  
، واحترزت باشتراط املباشـرة  ))2كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَـةِ : كقوله تعاىل ،نون التوكيد

 فإنّ ،))3لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـابَ : قوله تعاىل يف
ل بينهما بالواو اليت هي ضـمري  ِصألنه قد فُون، د بالّنكƍأُ  ذلك معرب وإنǐالفعل يف فإنّ

، نَُّعَمْسَتلǈ : قوله تعاىلرة يفومقّد نƋُولǈْبُتلǈ: ، وهي ملفوȗ هبا يف قوله تعاىلالفاعل
ساكنان ال، فحذفت نون الّرفع استثقاال الجتماع األمثال، فالتقى )نَّوَنُعَمْسَتلǈ(إذ األصل 

   .)4(»، فحذفت الواو لاللتقاء الّساكنني)والنون املدغمة ،لواوا(
دخل يف أّول االسـم،  ويبدو أنّ النون حرف يؤكّد األمساء واألفعال، غري أّنها ت  

هي نون ثقيلة مسبوقة باهلمزة، وملّا كانت تدخل يف أول االسم،  )أنّ(فـ  .وآخر الفعل
  .لت اهلمزة من بناء الكلمةبدئت هبمزة توّصال إىل النطق بالّساكن، وجع

دخل غري أنّ إحدامها ُت، فكلتامها حرف توكيد، )الّنون(و) أنّ(وهناȫ تشابه بني   
تدخل على األمساء وتنصبها، والنون تدخل علـى   )أنّ(ـ الفتح على ما دخلت عليه، ف

: بات، كقولـه تعـاىل  ـيف اإلث ْمَسجاب هبا القǈـالفعل وتبنيه على الفتح، وكلتامها ي

                                                 
)1(-  Ɂأخـر Ȝتنƹسم، فيجب تارة وȪبعد ال ǎإال ȯحواɉز يف هذه اǝهنا جا țارȒكيد املǖـطفى   . تȎينظـر م

ȋ ،Ȩالساب Ȝالييين، املرجȢ65ال.  
  . 4اآلية / سورة اƬمزة -)2(
  . 186اآلية / سورة ȯǓ عمران -)3(
)4(- ȋ ،شذور الذهب ǳ109-108ابن هشام، شر .   ،ɁـدȎّوبـل ال Ɂقطر النّد ǳوينظر ابن هشام، شر
ȋ48  .  
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َوَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِين  )1(.  وقوله أيضا :    ِفَـوَرَبِّ السَّـمَاء وَالْـأَرْض
     .))2إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُون

    :الـــــالǎم -3
توكيد اجلزء ) الالم( وتفيد .تعماالهتا يف النظم تأيت للتوكيداس يف إحدى وهي       

أَنتُمْ أَشَـدُّ رَهْبَـةً فِـي صُـدُورِهِم     لَ: كقوله تعاىل ،)الم االبتداء(ت املرتبȔ هبا، سواء أكان
ــه تعــاىل ،))3مِّــنَ اللَّــهِ ذَلِــكَ بِــأَنَّهُمْ قَــوْمٌ لَّــا يَفْقَهُــونَ ــوْ : وكقول وَلَعَبْــدٌ مُّــؤْمِنٌ خَيْــرٌ مِّــن مُّشْــرِكٍ وَلَ

م اجلملة املنفيـة، كقولـه   اليت تدخل يف نظ) الم اإلنكار(أم كانت   .))4أَعْجَـبَكُمْ 
   .))5لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ: تعاىل

جئتـك  ": وذلـك كقولـك   .أحدمها نفي، واآلخر إجياب: وضعانفالالم هلا م  
فهـذا موضـع    ،)7(لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَـا تَـأَخَّرَ   يَغْفِرَل: وقوله تعاىل .)6("ألكرمك
مَّـا  : وكذلك قوله تبارȫ وتعاىل ،"ن زيد ليقومما كا": كقولك وموضع نفي. إجياب

   . ، فالالم هنا لتوكيد النفي))8كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِنيَ
الالم من عوامل األمساء، وعوامل  بعد هذه الالم مضمرة، وذلك ألنّ) أنǐ(ـ ف«  

هبا الفعـل،   ُنصب) أن(عدها مضمرة، فإذا أضمرت ب هياألمساء ال تعمل يف األفعال، ف
                                                 

  .  57اآلية / سورة اɉنبياء -)1(
  .  4/155الّسامّراǝي، معاƆ النحو،  نظر فاȑلي. 23اآلية / ذارياǧسورة ال -)2(
  .  13اآلية / سورة اƩشر -)3(
  .   221اآلية / سورة البȪرة -)4(
)5(- ǧ40اآلية / سورة العنكبو .ȋ ،Ÿقواعد النحو العر ،źيد البياƥ 417سناء  .  
)6(-  ،ǡالكتا ،ȼ1/408ينظر سيبوي  .  
  .  2اآلية / سورة الفتح -)7(
  .    179اآلية / انȯǓ عمر -)8(
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: والفعل اسم واحد، كما أّنها والفعل مصدر، فـاملعىن ) أن(ودخلت عليها الالم؛ ألنّ 
ما : "، فإن قلت"جئت لزيد" :، كقولك"جئت إلكرامك: "؛ أي"جئت ألن أكرمك "

  .)1(»"ما كنت هلذا الفعل: "، فمعناه"كنت ألضربك
وهي اآلتية بعد فعل ، "الالم الزائدة: "بعدها أيضا )أن(مات اليت ُتضمر ومن الالّ  

 قولـه  Ʋـو  بعد الالم، )أن(ظهارفيجوز هنا إ، ) )2يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَـيِّنَ لَكُـمْ  : متعّد، Ʋو
   .  ))3لَ الْمُسْلِمِنيَوَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّ: تعاىل
                         :مـــــا -4

عنـدما  وقد ذكر ذلك سيبويه  .)4(يف بعض الّنظم بوظيفة التوكيد )اـم(تقوم            
، وقال اهللا عز وجـل  "مǇْرغضبت من غري ما ُج: "كقولك )...(وتكون توكيدا «: قال
 ْفَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَـاقَهُم )5(توكيد للكالم ، وهي«)فبنقضـهم  ": فكأنـك قلـت  «. )6

   .)7(»"ميثاقهم فعلنا كذا حقّا، أو يقينا
  
  
  

                                                 
  .  2/07املربǻ، املȪتȒب،  -)1(
  .  26اآلية / سورة النساء -)2(
  .  390ينظر ابن هشام، شرǳ شذور الذǎهب، ȋ. 12اآلية / سورة الزمر -)3(
  .  418البياź، قواعد النحو العرȋ ،Ÿسناء ƥيد ينظر  -)4(
  .  155اآلية / سورة النساء -)5(
)6(-  ،ǡالكتا ،ȼ4/221سيبوي  .  
)7(-  ،ȌǝاȎƪ2/63ابن جين، ا   .  
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لداللتها على تأييد   .))1فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّـنَ اللّـهِ لِنـتَ لَهُـمْ    : ويف تفسري الّزخمشري لقوله تعاىل
كان إالّ برمحة هلم ما  ُهَنـيللتوكيد والداللة على أنّ ِل) ...("ما"«: الّتوكيد؛ حيث قال

  . ))2(«)3فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ: قوله تعاىل من اهللا، وƲوه
  :البــــاء -5

املؤكّدة بـاخلرب  ) الباء(حد استعماالهتا يف الّنظم تأيت للّتوكيد، وترتبȔ وهي يف أ  
    .))4ِبيِدَربَُّك ِبَظلَّاٍم لِّْلَع َوَما :املنفي لتؤكّد نفيه، كقوله تعاىل

، )حقا( عن، فقد نابت الباء "يȄ زيد بقائمـل: "وإذا قلت«: ويف ذلك يقول ابن جين
: لى التوكيد، فقـال وقد حتّدث سيبويه عن داللتها ع .)5(»)غري ذي شك(، و)البتة(و
 ، أراد أن يكون مؤكّدا حيث نفـى "لست بذاهب"، و"ما زيد مبنطلق": وذلك قولك«

    .)6(»االنطالق والذهاب
وقـد رّد ابـن    ".مـا "و" ليȄ"يف خرب " الباء"يادة وأشار بعض النحويني إىل ز  
فذكر أنّ األصـل عـدم   ، "ما زيد بقائم":إنّ األصل: على الكوفيني قوهلم )7(األنباري

                                                 
  .     159اآلية / سورة ȯǓ عمران -)1(
  .    13اآلية / سورة املاǝدة -)2(
  .     1/48وينظر املّربǻ، املȪتȒب، . 1/474الزƯشري، الكّشاف،  -)3(
)4(- ǨلȎّ46اآلية / سورة ف      .  
)5(-  ،ȌǝاȎƪ2/63ابن جين، ا      .  
)6(-  ،ȼسيبوي ،ǡ4/225الكتا      .  
، من أهم من ȜƧ )هـ272(هو أبوبكر Ʈمد بن الȪاسم بن بشار بن اɉنباري املȪرǛ النحوي، ولد سنة  -)7(

أبـو  : "، ومن الذين حدǭوا عنȼ"أبو العّباǭ ȃعلب"، "إƧاعيل الȪاȑي"، "Ʈمد بن يوسȤ الكدƹي: "ȜƧ عنهم
ȼسن الدارقطين"، "عمر بن حيويƩخرون،"أبو اǓيف  ، و Ȥن"صنǓرȪريب واملشكل"، "علم الȢو" وال"  Ȥالوقـ

، كتـاǡ  "شرǳ السـبȜ الطـواȯ  "، "شرǳ املفȒلياǧ: "من أعلم الناȃ يف Ʋو الكوفيني، لȼ كتب". واالبتداء
الـرǻ علـى مـن خـالȤ مȎـحȤ      "، "املذكر واملǘنث"، "شرǳ الكايف"، "اƬاءاǧ"، "اȑɉداǻ"، و"الزاهر"

ينظر Ȅƽ الـدين  . سنة) 57(عن سبȜ وƦسني ) هـ328(اȑɉحى ببȢداǻ سنة  وغريها، تويف ليلة...،"عثمان
ȋ ،د الثمني يف تراجم النحوينيȪالع ،Ƒهǎ42-40الذ              .  
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 .دخلت توكيدا للنفـي أهنا أُ: أحدمها دخلت لوجهني،إمنا أُو « :فقال .)1("الباء"وجود 
، "إنّ"تنفي ما تثبتـه  " ما"؛ ألنّ "إنّ"يف خرب" الالم"بإزاء " ما"كون يف خرب لت: والثاين

إنّ زيـدا  : "يف Ʋو" الالم"لتكون بإزاء" ما زيد بقائم: "يف خربها، Ʋو" الباء"فجعلت 
   .)2(»"لقائم

تأكيـد  لاستعملت الـالم   لتأكيد النفي، كما "الباء"ويبدو أنّ العرب استعملت   
، كما هو رأي "إنّ زيدا ملنطلق"جواب " ا زيد مبنطلقم: "قولك: ولذلك قالوا .اإلثبات
وَلَـمْ يَـرَوْا أَنَّ اللَّـهَ    أ: املنفية، قال تعـاىل  "َيَرْوا"بعد " أنّ"كما زيدت يف خرب و .الكوفيني

بَلَـى إِنَّـهُ عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ       الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَـوْتَى 
يسـمع أّول   فإنّ السامع قـد ال  هي لرفع توهم اإلثبات« :وقال البصريون .) )3قَـدِيرٌ 

  . )4(»الكالم، فإذا مسع الباء يف اخلرب، عرف أنّ الكالم منفي ألهنا ال تزاد يف اإلجياب
6- ŇمŃـــــن:  

غرض التوكيـد، أو هـي أداة   حد استعماالهتا عنصر حتويل بالزيادة لوهي يف أ  
د اجلزء الـذي يـليها، كمـا يف قولـه   ملنفية، فتـؤكّتوكيد، تدخل يف نظم اجلملة ا

   .))5مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ :تعاىل
  
  

                                                 
ينظر هيفاء عثمان عباȃ فدا، زياǻة اƩروف بني التǖييد واملنȜ وأسرارها البالغية يف الȪرǓن الكرƇ، مكتبة  -)1(

  .  467م، 2000ȋ-هـ 1421، 1رة، ȓالȪاهرة للكتاǡ، الȪاه
)2(- ȨيȪƠ ،ريني والكوفينيȎالف بني النحويني البƪل اǝاف يف مساȎنباري، اإلنɉي الّدين عبد : ابن اƮ مدƮ

 ،ǧǻ ،ȓǻ ،ǧار الفكر، بريوǻ ،ميدƩ1/167ا        .  
     .   260/ 1السامراǝي، معاƆ النحو، فاȑل ينظر . 33اآلية / سورة اɉحȪاف -)3(
  .       1/261السامراǝي، املرجȜ نفسȼ، فاȑل  -)4(
)5(- Ȭ3اآلية / سورة املل .ȋ ،ين اللبيبȢ311ينظر ابن هشام، م       .  
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، وهي زائدة لتوكيد العموم" ْنِم"وتأيت  .) )1تَسْقُطُ مِن وَرَقَـةٍ إِالَّ يَعْلَمُهَـا   وَمَا: وقوله تعاىل
وتأيت أيضـا   .مفإنّ أحدا ودّيارا صيغتا عمو ."ما جاءين من أحد، أو من دياّر": يف Ʋو
، فإنه قبـل دخوهلـا   "ما جاءين من رجل":نصيص على العموم، وهي زائدة يف Ʋوللّت

، وميتنع ذلك بعـد  "بل رجالن: "يصّح أن يقالȄ ونفي الوحدة، وهلذا نƷتمل نفي اجل
  ".ْنِم"دخول 

  :ثالثة أمور شرط زيادهتا يف النوعني السابقنيو
تَسْـقُطُ مِـن وَرَقَـةٍ إِالَّ     وَمَـا :قولـه تعـاىل   ، Ʋـو "هـل "ـ أو استفهام ب ،يتقّدم نف -1

  .)3(  مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ،))2يَعْلَمُهَا
  :، كقول الشاعررطǈالّش )4(يوزاد الفارس

  .)5(ـمِلǈْعُت اسِـى النَّلǈى َعفǈْخَت اǈاهلǈَخ نǐإَِو    ـةňيقǈِلَخ ْنِم ǇǛرِاْم َدْنِع ْنكُا َتَمْهَمَو
  .تنكري جمرورها -2
  . )6(أو مفعوال به، أو مبتدأ ،كونه فاعال -3
  
  
  

                                                 
  .        419البياź، قواعد النحو العرȋ ،Ÿسناء ƥيد ينظر . 59اآلية / سورة اɉنعام -)1(
  .      59اآلية / سورة اɉنعام -)2(
)3(- Ȭ3اآلية / سورة املل      .  
)4(- ȤانيȎفار الفارسي الفسوري، صاحب التȢد بن عبد الƥسن بن أƩمن تالميـذه  . إمام النحو أبو علي ا
، كان فيȼ اعتزاȯ، عاȇ تسعا وƣانني سنة، ماǧ ببȢداǻ يف ربيـȜ  "علي بن عيسى الربعي"، و"أبو الفتح بن جين"

ينظر Ȅƽ الّدين ". التكملة"، و"اإليȒاǳ"، وكتابا"لȪراءاǧيف علل ا"، و"اƩجة"، لȼ كتاǡ)هـ377(اɉوȯ سنة
ȋ ،د الثمني يف تراجم النحوينيȪالع ،Ƒهǎ27-26الذ        .  

  .        البيǨ من معلȪة زهري بن أŸ سلمى -)5(
)6(- ȋ ،ين اللبيبȢ311ينظر ابن هشام، م         .  



 . صور اجلملة الفعلية املـحولة لغرض التوكيد: الفصل الثاني  -الباب األول....................................

 

  7- ǌإǐن:   
 . للتوكيد يف بعض الّنظمتأيت .التحويل بالزيادة لغرض التوكيدوهي من عناصر   

  :يف النفي لتوكيده، كقول الشاعر) اـم(ويغلب عليها أن تأيت بعد 
  .)1(يـِدى َيلǈي َعِطْوت َسْعفǈَر ـالǈفǈ نǐذǈإِ     ـُهُهَركǐَت َتْنأǈ ءąْيَشبِ ـُتْيَتأǈ نǐا إَِم

  :املوصولة االمسية كقول الشاعر) اـم(وقد تزاد بعد 
ـĆ الǈ نǐا إِـَم ءćْرالـَم ىجَّـَرُي   .)2(ـوُبـطُاخلُ ـاُهَنْدأǈ ونǈُد ُضـرِْعَتَو    اُهَري

  :املصدرية كقوله )اـم(وبعد 
  .)3(يـُدزَِي الُـَزَي ا الǈـرńْيَخ نĉĉِـى السِّلǈَع     ـُهَتْيأǈَر نǐا إَِم ـرِْيَخلǐِل ـƓَالفǈ جَِّرَو

  :االستفتاحية، كقوله )أال(وبعد 
ǈأǈإِ الǐـَرَس نǈِلْيى لǈبِي فŊـت ǈُرـاِذَحأُا     يـَبِئك ǈأǐْنَت نǈ4(اـوَبُضَغى بِـَوى النَّـأ(.   

فَـذَكِّرْ إِن نَّفَعَـتِ   : ، وذلـك Ʋـو قولـه تعـاىل    "قد" مبعىن )إِنǐ(وقد تأيت «  
Ʋو قولـه   أي تبّين علّة ما قبلها، التعليلية؛" إذ" وقد تأيت لتكون مبعىن .))5الـذِّكْرَى 

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْـجِدَ الْحَـرَامَ إِن شَـاء اللَّـهُ     : وقوله تعاىل .))6اْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنيَوَاتَّقُو: تعاىل
   .))7(«)8آمِنِنيَ

  

                                                 
)1(- Ɔة الذبياȢللناب Ǩالبي .źيد البياƥ ينظر سناءȋ ،Ÿ420-419، قواعد النحو العر       .  
)2(- ǧرɉبن ا ȄيɊي، أو لǝابر بن رأالن الطاƨ Ǩالبي .ȋ ،ين اللبيبȢ30ينظر ابن هشام، م          .  
  .  31ابن هشام، املرجȜ نفسȋ ،ȼ ينظر. 2/306، الكتاȼ ،ǡالبيǨ للمعلوȓ الȪريعي، وهو يف سيبوي -)3(
  .   31هشام، املرجȜ نفسȋ ،ȼ ابن ينظر. ƭهوȯ الȪاǝل -)4(
  .   9اآلية / سورة اɉعلى -)5(
  .   57اآلية / سورة املاǝدة -)6(
  .   27اآلية / سورة الفتح -)7(
  . 4/435عباȃ حسن، النحو الوايف،  -)8(
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  ):أّمــــا والفـــاء( -8 
عن  "ابن هشام"قال  .معىن التوكيد) أّما والفاء(يضّم يف بعض النظم الذي يفهم   

رحه شم أر من أحكم ـوأّما التوكيد فقلّ ذكره، ول«: "قأّما زيد فمنطل": ، Ʋو)أّما(
زيـد  ": تقول. توكيداليف الكالم أن تعطيه فضل ) أّما( فائدة: غري الّزخمشري، فإّنه قال

الة ذاهب، وأّنه بصدد الذّهاب، وأّنه منه حمذلك، وأّنه ال  فإذا قصدت توكيد، "ذاهب
وَأَمَّـا  : قوله تعـاىل  )أّما والفاء(د بـ ومن التوكي .)1(»"أّما زيد فذاهب: "عزمية، قلت

  .))2بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
  :قـــد -9

بنـاء  ) قد(بالزيادة لغرض التوكيد، فعندما تسبق  هي عنصر من عناصر التحويل  
)ǈَعلǈيف نظم يدلّ على حدث وقع يف املاضي، فإّنها لتأكيد حدوث احلدث، كقولـه  ) ف

" قـد "ـ ر ابن هشام لـقد ذكـول. ))3هُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَـا قَدْ سَمِعَ اللَّ: تعاىل
  :Ʀسة معان، منها

  : الّتـوقǎـȜ -أ
، إذا كنت تتوقـع  "قد يقدم الغائب اليوم": وذلك مع املضارع واضح، كقولك  
ون لقوم ينتظـر " قد فعل: "يقال: وأّما مع املاضي فأثبته األكثرون، قال اخلليل. قدومه

؛ ألن اجلماعة منتظرون لـذلك، وأنكـر   "قد قامت الصالة": اخلرب، ومنه قول املؤذّن
  .)4(التوقّع انتظار الوقوع، واملاضي قد وقع: بعضهم كوهنا للتوقع مع املاضي، وقال

  

                                                 
)1(- ȋ ،ين اللبيبȢ63ابن هشام، م .  
  . 11اآلية / سورة الȒحى -)2(
  .420البياź، قواعد النحو العرȋ ،Ÿء ƥيد سناينظر . 1اآلية / سورة اŎاǻلة -)3(
)4(-  ȋ ،ȼنفس Ȝ172ينظر ابن هشام، املرج.  
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  :تȪريب املاȑي من اƩاȯ -ـب
" مقد قا: "، فيحتمل املاضي القريب، واملاضي البعيد، فإن قلت"قام زيد" :تقول   

إذا أجيب مباض متصّرف مثبت، فإن كـان   َمَسوفيها أيضا أنّ القǈ. )1(اختّص بالقريب
تَاللّـهِ لَقَـدْ آثَـرَكَ اللّـهُ     : مجيعا، Ʋـو قولـه تعـاىل   " قد"و الالم"ـ قريبا من احلال جيء ب

  :، ومثاله قول امرǗ القيȄكان بعيدا جيء بالالم وحدها وإن .))2عَلَيْنَا
  .)ĈĈ)3الَِص الǈَو ثňـيِدَح ْنِم نǐا إَِموا؛ فǈاُمَنر    لǈاجِفǈ ةǈفǈلǐـهللا َحبِا اǈهلǈ ُتفǐلǈـَح   

 Ȕلناموا"حيث اكتفى بالالم فق."   
  :كثــريـالّت -جـ

ومعناه تكثري  ،؛ أي رمبا نرى))4قَدْ نَـرَى تَقَلُّـبَ وَجْهِـكَ فِـي السَّـمَاء     Ʋ :و قوله تعاىل  
  .على املضارع ، على الرغم من دخوهلا)5(الرǗية

 ǻ- ـالّتحȨـيـȪ:   
قَـدْ  : ، ومحل عليه بعضهم قوله تعاىل))6قَـدْ أَفْلَـحَ مَـن زَكَّاهَـا    Ʋ :و قوله تعاىل  

   .))7يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا
  
  

  .))1ِضيُق َصْدُرَك ِبَما َيُقوُلوَنَوَلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َي: وقوله تعاىل
                                                 

)1(- ȋ ،Ȩالساب Ȝ172ابن هشام، املرج .  
)2(- Ȥ91اآلية / سورة يوس.  
)3(- ȋ ،ȼنفس Ȝ172ينظر ابن هشام، املرج.  
  .144اآلية / سورة البȪرة -)4(
)5(-  ȋ ،ȼنفس Ȝ174ابن هشام، املرج.  
  .9اآلية / ة الشمȄسور -)6(
  .64اآلية / سورة النور -)7(
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لم، ويرجع ذلـك إىل توكيـد   ت لتوكيد الِعخلǈَد -قد -ويرى الزخمشري أّنها  
ـ " قـد "« :))2وَلَقَدْ عَلِمْـتُمُ الَّـذِينَ اعْتَـدَواْ   : يف قوله تعاىلوقال غريه  .الوعيد ة يف اجلمل

نهم دة التوكيد، فماŎاب هبا يف إفااجلملة االمسية يف  "إنّ" الفعلية اŎاب هبا القسُم مثل
وىل والتقريب يف التوقع يف الثانية، ولكن القول بالتحقيق من رأى القول بالتقليل يف األ

  . )3(»فيهما أظهر
   :الّســـني -10

   ơوهي يف النظم  ).سُيفَعل(و) سَيفَعل(يصبح ، ف)ُيفَعل( وبناء )َيفَعل(تص ببناء و
 -والسني تدل .م بعده فيدل عليه النظمّما قربه أإ ،ستقبلتدل على حدوث احلدث يف امل

 سَيَصْـلَى نَـاراً ذَاتَ لَهَـبٍ   : على التوكيد، كقوله تعاىل يف تأكيد العذاب –إضافة إىل ذلك 
)4(، وقوله يف تأكيد الرمحة :ُأُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّه)5(،  ويف اتصاهلا ببناء)قوله ) ُيفَعل

      .))6زَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَيُهْس: تعاىل
     :رـالتــوكيــد بـالȪــǭ :Ȏانيا

أحدمها يدلّ على ؛ اد والّراء أصالن صحيحانالقاف والّص«: يقول أمحد بن فارس      
 ُرَصالِق: واألصالن متقاربان، فاألّول. يته، واآلخر على احلبȄأالّ يبلغ الشيء مداه وهنا

ـ قǈ": ، ويقال"Ĉرَصالِق ُنيĉĉَِب"، "هو قصري": ، يقولولخالف الطّ ر الثّـوب واحلبـل   ُص
وهو مقصور؛ . هإذا حبسُت ؛"هقصرُت": يقالاآلخر؛ أي القصر احلبȄ،  ُرْصوالقǈ ،"تقصريا

                                                                                                                                                       
  .97اآلية / سورة اƩجر -)1(
  .65اآلية / سورة البȪرة -)2(
)3(- ȋ ،ين اللبيبȢ174ابن هشام، م.  
  .3اآلية / املسد  سورة -)4(
  .71 اآلية/ سورة التوبة -)5(
  .45اآلية / سورة الȪمر -)6(
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الطرف، ال متّده  وامرأة قاصرة، ))1حُـورٌ مَّقْصُـورَاتٌ فِـي الْخِيَـامِ    : أي حمبوس، قال تعاىل
   .)2(»هنا حتبȄ طرفها حبساإىل غري بعلها كأ

  .)3(فهو ơصيص شيء بشيء بطريق خمصوص: أّما القصر االصطالحي
أّنه يوجز الكالم، ويقّدم املعـىن   هومن فوائد .والقصر طريقة من طرائق التوكيد  

ن الكالم ويقّرره يف الذهن، وينفي عن الذّهن كـلّ  ƛملة واحدة بدال من مجلتني، وميكّ
ال ": ، Ʋــو "املقصور عليـه "و، "املقصور": ما يف القصر طرفانوأهّم . إنكار وشّك
ـ  اخللق قصرنا يثح ،"خالق إال اهللا ـ  "خـالق "ـ على اهللا وحده ال شريك له، ف  وه
  :وللقصر طرائق أشهرهاعليه،  املقصور وه" اهللا"املقصور، و

، "أل، وضـمري الفصـل  "ـ ، والقصر ب"النفي وإالّ"ـ القصر بو، "إّنما"القصر بـ (
  .)4()"بالتقدمي"، والقصر"ال، وبل، ولكن"ـ القصر بو
  ":إّنـــمـا" ـالȪــــȎـر ب -1

عنـدهم مـن   ) إنّ(و .ّزائدةال) ما(ـ املتّصلة ب) إنّ( :هي) إّنما(يرى النحاة أنّ   
مبتدأ وخرب، فتنصب األّول ويسّمى امسها  األحرف املشّبهة بالفعل وتدخل على ما أصله

  .)5(عن عملها) إنّ(كافّة؛ أي تكّف ) ما(و. خربهاو ترفع الثاين ويسّمى 

                                                 
  .72اآلية / سورة الرƥان -)1(
هـ، مـاǻة  1368عبد السالم هارون، الȪاهرة، ȓǻ، : رȃ أبو اƩسني أƥد، مȪاييȄ اللȢة، ȪƠيȨابن فا -)2(
  ]. قȎَǈَر[
. أي جعل الشيء خاّصا بشيء، أو بعبارة أخرɁ جعل الشيء مȎȪورا على شيء، حبيث ال يتعّداه إىل غريه -)3(

ه يدور حوȕ ȯرȧ معينة هي املȎȪوǻ أراǻوا أن Ʒّدǻوا مسار البحث وأن ƶعلو" ȕريȎƯ Ȩوȋ"واملȎȪوǻ بـ 
ينظر Ʈمد Ʈمد . Ƭم بالبحث فيȼ، وهي العطȤ، والنفي، واالستثناء، وإǎƴا، والتȪدƇ، وزاǻ بعȒهم ȑمري الفȎل

ȓ ،اهرةȪراسة بالغية، مكتبة وهبة، الǻ ،التراكيب ǧالالǻ ،1987-هـ1408، 2أبو موسىȋ ،34-33م  .  
  .  400اعد النحو العرȋ ،Ÿالبياź، قوسناء ƥيد ينظر  -)4(
  .  401-400البياź، املرجȜ نفسȋ ،ȼسناء ƥيد ينظر  -)5(
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ال يعدو أن يكون تأكيدا «:أنّ القصر "إبراهيم أنيȄ"يرى . من طرائق القصر »إّنما«و
  .)1(»للكالم ومبالغة يف توضيح األحكام وتنبيها يف األذهان

 ها إثبات شيء لشيء ونفيه عن غريهأّنعلى فكما قّرر القدماء الّداللة يف القصر 
حني حلّلوها إىل ) إّنما(كما حلظوا التوكيد يف  د التوكيد وتقرير احلقائق،ها تفيحلظوا أّن

  .)2( )إنّ(الّنافية اليت أكّدت الّتوكيد يف ) ما(املؤكّدة و) إنّ(عنصريها اللذين مها 
مزية على طريق العطف وهي ) إّنما(واعلم أنّ لطريق  «:يقول اخلطيب القزويين  

العطـف، وإذا   Ɲـالف فعة واحدة إثبات الفعل لشيء ونفيه عن غريه دأّنه يعقل منها 
قريت وجدهتا أحسن ما يكون موقعا إذا كان الغرض هبا التعريض بأمر هو مقتضى تاس

ِإنََّمـا َيَتـَذآَُّر ُأْوُلـوا     :معىن الكالم بعدها، كما يف قولـه تعـاىل  
فرط العناد وغلبة اهلوى عليهم  ، فإّنه تعريض بذّم الكفّار، وأّنهم من))3اْلَأْلَباِب

 ، فأنتم يف طمعكم منهم أن ينظروا ويتذكّروا كمن طمعيف حكمهم ما ليȄ بذي عقل
  :يف مثل قوله "اجلرجاين عبد القاهر"وقال  .)4(»يف ذلك من غري أويل األلباب

ǈـَنأǈّنإِ      اَهّبَتـَحَم ْقَزْرأُ ْمـا لĉĆا ِلَمـǐبَعلĊزِا ُرـَم ِدـǈ5(اق(.  
أن يكون منها إسـعاف   Ȅ منّنه تعريض بأّنه قد علم أّنه ال مطمع له يف وصلها فيئإ«
   .)6(»له
  
  

                                                 
)1(- ȓ ،ǧالكتب، بريو Ɓة، عاȢمن أسرار الل ،Ȅ1975، 5إبراهيم أنيȋ ،175م  .  
)2(- ȋ ،التراكيب ǧالالǻ ،مد أبو موسىƮ مدƮ 132ينظر  .  
  .  9اآلية / سورة الزمر -)3(
: ، ȪƠيƯ"ȨتȎر تلǺيȌ املفتاǳ"، )املعاƆ، والبيان، والبديȜ (، اإليȒاǳ يف علوم البالغة اƪطيب الȪزويين -)4(

،Ÿار الفكر العرǻ ،اويǎعك ǡرحا ǧبريو- ȓ ،2000، 1لبنانȋ ،103-102م.  
)5(- Ȥحنɉبن ا ȃللعبا Ǩالبي  .  
)6(- ȋ ،ل اإلعجازǝالǻ ،Ɔرجاƨ258ا  .  
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كـان   اأّنه ملّ وهو) إّنما(له حتليل خاص لـ  )1(بن عيسى الّربعي اوروي أنّ علّي  
عف ضو .املؤكّدة الّنافية) ما(لت هبا لتأكيد إثبات املسند للمسند إليه، مثّ اّتص) إنّ(لفظ 
  .)2(، ألنّ القصر ليȄ إالّ تأكيدا على تأكيد"القصر"تضمن معىن ا، فناسب أن يتأكيده
   ):الّنـفي وإالǎ(الـȎȪـر بـ  -2

أدوات نفي ) ما(وقد تقوم مقام  ).ما وإالّ( أدوات التوكيد بالقصر يف العربية من
 هَـلْ : ، كقوله عّز وجـل النافيتني )لǐإنǐ، وَه(، وكذلك )لن، ليȄ، وال: (مثل أخرى

. )4( رْآنٌ مُّــبِنيٌــــــــوَ إِلَّــا ذِكْــرٌ وَقُـإِنْ هُــ:ه تعــاىل، وقولــ))3جَــزَاء الْإِحْسَــانِ إِلَّــا الْإِحْسَــانُ
 سـواءĄ " إالّ"هو املذكور بعد  )الّنفي وإالّ(ـ يف القصر ب -أي املقصور عليه -احملصورو

وْفِيقِي إِالَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْـهِ  وَمَا تَ: اىلكقوله تع) اـم(لّنفي املتقّدمة هي أكانت أداة ا
وما هو مبعناها مقـام   )غُري(وكذلك تقوم  .أم غريها كما يف اآليات الّسابقة، ))5أُنِيـبُ 

   .)6("ما جاءين غري زيد": يف القصر، Ʋو) إالّ(
ملسبوقة ا" إالّ"ـ ف .عليه النحاةرأيا مناقضا ملا درج  "مهدي املخزومي"وقد رأى 

هذه ليست استثناء، وإمنا  )إالّ(و «: قال فيهادرسها النحاة يف باب االستثناء، بالنفي قد 
هي مسبوقة بالنفي أداة قصر، ووظيفتها قصر ما قبلها على ما بعدها، والقصر توكيـد  

ناء يف االستث" إالّ"يف االستثناء، ألنّ وظيفة ) إالّ(بني و ب أبدńا، وهذا ما يفّرق بينهاوإجيا

                                                 
شـرحا  "يسى بن الفرǯ الّربعّي البȢداǻي، صاحب الّتȎانيȤ، صـّنȤ  إمام النحو، أبو اƩسن علي بن ع -)1(

ǳاȒيɌرمّي"، و"لƨر اȎتǺرم "شرحا ملƮ يف ǧمن شرياز، مولـده   92عن ) هـ420(، ما ȼسنة، وقيل أصل
  .     145ينظر Ȅƽ الدين الذǎهƑ، العȪد الثمني يف تراجم النحويني، ȋ). هـ328(سنة

  .   132ى، ǻالالǧ التراكيب، ȋينظر Ʈمد Ʈمد أبو موس -)2(
  .   60اآلية / سورة الرƥان -)3(
)4(- Ȅ69اآلية / سورة ي   .  
)5(- ǻ88اآلية / سورة هو.  
)6(-  ȋ ،ل اإلعجازǝالǻ ،Ɔرجاƨ229ينظر ا   .  
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Ŋالنحاة إّياهـا يف   إخراج ما بعدها من حكم ما قبلها، فهما خمتلفتان، ولذلك كان عد
  .)1(»ن التكلّفـربا مـاالستثناء خلطا، وتسميتها باالستثناء املفّرȟ ض

ـ    "اجلرجاين"ولقد فرق  ) إّنمـا (ـ تفريقا دقيقا يف االستعمال بـني القصـر ب
إىل الفرق وضع ال يصّح معه غريها، فالتفت ، فلكلّ منهما م)النفي وإالّ( صر بــوالق

مـن النفـي مثلمـا    ) إّنما(لكان ينبغي أن يكون يف  ءăلو كانا سوا«: بينهما حني قال
ال ) مـا وإالّ (ال تصلح فيما ذكرنا Ɵـد  ) إّنما( ، وكما وجدَت)ما وإالّ(ون يف ـيك

ّنمـا هـو   إ": ، وذلك يف مثل قولك)إّنما(تصلح يف ضرب من الكالم قد صلحت فيه 
وإذ قد بان هبـذه   .، Ɓ يكن شيئا"ما هو إالّ درهم ال دينار": قلت، لو "درهم ال دينار

Ɓ يعنوا أنّ املعىن فيهما واحد علـى  ) ما وإالّ(معىن يف  )إّنما(اجلملة أّنهم حني جعلوا 
   .)2(»اإلطالق، وأن يسقطوا الفرق

ى رأ، ف)إّنما(قصر بـ كما وّضح ال) ما وإالّ(القصر بـ "اجلرجاين"وقد وّضح 
ما أنا : "كقول املتكلّم« .يء خلرب ينكره املخاطب ويشّك فيهجي )ما وإالّ(أنّ القصر بـ 
ما أنت إالّ ": ولذلك ال يقال .يتوّجه إىل من ينكر ويشّك يف كونه مصيبا ،"إالّ مصيب

Ņإّنمـا  ": ت، يقال لهتنبيهه ملا عليه من واجبا ريَدوإذا أُ. ، ألنّ الوالد ال ينكر أبّوته"والد
Ņأّما قوله تعـاىل . "أنت والد :          ُإِنْ أَنـتُمْ إِالَّ بَشَـرٌ مِّثْلُنَـا تُرِيـدُونَ أَن تَصُـدُّونَا عَمَّـا كَـانَ يَعْبُـد

، ألهنـم  "إّنما أنتم بشر مثلنا": ، وƁ يقل)إّنما(دون  )الƋوإِ نǐإِ(فقد ورد بـ . ))3آبَآؤُنَـا 
وا بشرńا مثلـهم،  خرجوا أنفسهم عن أن يكونالّنبّوة قد أئهم جعلوا الّرسل كأّنهم باّدعا

  .)4(»جيوز أن يكون ملن هو بشرواّدعوا أمرńا 
  

                                                 
)1(- ȋ ،ȼد وتوجيȪن Ÿزومي، يف النحو العرǺ240مهدي امل    .  
)2(- ȋ ،ل اإلعجازǝالǻ ،Ɔرجاƨ218ا   .  
  .   10اآلية / سورة إبراهيم  -)3(
)4(- ȋ ،ȼنفس Ȝاملرج ،Ɔرجاƨ256ا   .  
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    :ريــعريȤ مȜ الȒمـالت) أȎ)ȯر بـ ـȪـال -3
  ȫكقوهلم مع ضمري الفصل، )أل(ضرب من القصر يقوم على أداة التعريف  هنا :

اقتصارها عليه دون غريه ردńا على من ، إذا قصد ơصيصه هبذه الّصفة و"زيد هو الكرمي"
  .لغريهظّن أنّ الكرم صفة 

  :هذا النوع من القصر قول الّشاعر يفو
  . )1(َشاَراـا عـĆاضńا َوإِّمـا خمǈـإِمَّ اةǈ      ةǈ املُْصطǈفǈـĆَواِهُب املǈائـَو الـُه

  .)2(»ال يهب هذه اهلبة إالّ املمدوحأّنه أال ترى أنّ املعىن يف بيت األعشى «
  ):كنـل، ولـال، وب(ر بـ ـȎـȪـال -4

، وإّنما ȄّƷ السامع يف هـذه اجلملـة   "األرض متحّركة ال ثابتة" :ومثاله قولك  
، إثبات صريح حلركـة  "األرض متحّركة: "بالتوكيد على سبيل القصر؛ ألنّ يف قولك

  .)3(، إثبات ثان للحركة إالّ أّنه ضمّين"ال ثابتة: "األرض، ويف قولك
  : مــديــالتȪـر بــȎـȪـال -5

الفائز : "ُيقصد بالتقدمي تقدمي الكلمة عن موضعها املألوف يف اجلملة، فحني تقول  
على املخَبر عنه ) الفائز(، إّنما تقصر الفوز على املخاطǈب وتكون قد قصرت اخلرب "أنت

  . )4(، فال يتعّداه إىل غريه)أنت(
     

  
  
  

                                                 
)1(- ȋ ،Ÿقواعد النحو العر ،źيد البياƥ 406ينظر سناء   .  
)2(- ȋ ،ل اإلعجازǝالǻ ،Ɔرجاƨ128ا   .  
)3(- ȋ ،ǧǻ ،ȓǻ ،ǧار الكتب العلمية، بريوǻ ،العلوم ǳمفتا ،ǡوȪ126ينظر الّسكاكي أبو يع   .  
)4(- ȋ ،ȼنفس Ȝاملرج ،źيد البياƥ 408-407ينظر سناء   .  
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   :وكـيدـــلȢـرȏ التّولة ـاȑوية املـحصـور اƨمـلة املـ -1
  :)1("قـد"صـور اƨمـلة املـاȑوية املـحّولة بـعنȎر التـحويل  -أ -1

 شبه مجلة جـار وجمـرور  + فاعل ظاهر+ ل متعّدفع+ عنصر حتويل :)2(الȎورة اɉوىل
       .مفعول به+ متعلّق الظّرف
  البيت من الديوان                   البيترقم   التركيب

 ُبْعالشَّ غǈلǈَب ْدقǈَو#
  #َمطاǈالِف يِهِف

  ي ِمالǈَس عǇْسِتَو َنيِعَبْرى أǈلǈإِ   )03(  
                           Ćَوǈْدق ǈَبلǈالِف يِهِف ُبْعالشَّ غǈ3(اَمط(. 

 .)3(اَمطǈالِف
فاعل و ،)غǈـĆلَب( عل ماض متعّدـ، وف"قد" حتويلالتركيب من عنصر  يتكّون :التحليل
). اَمطǈالِف( ، ومفعول بهأّدت وظيفة متعلّق الظّرف )فيه( جمروروجار و، )ُبْعالشَّ( ظاهر

ـ   .#عب الفطام يف أربعني وتسعبلغ الّش#: والبنية العميقة للجملة هي ار فجـاء اجل
الشعب الفطام، فأصل اجلملة مجلة  ذي بلغ فيهالالظرف الفترة أو واŎرور للّداللة على 

  .ةتمثب
نصر التحويل بالزيادة لغرض التوكيد عووفقا لقاعدة التحويل املتمثلة يف إدخال    

نا تحصـل فعلى مستوى البنية العميقة، Źّ حتويل اجلملة من اإلثبات إىل التوكيد، " قد"
وبالتايل توكيد وقوع الفعل  ،#الفطام يهعب فقد بلغ الّش#: على البنية السطحية التالية

  .يف الّزمن املاضي
اضي بشرط أن يكـون متصـّرفا،   ơتّص بالفعل وتدخل على امل احلرفية" قد"و«   

  . )4(»تنفيȄ وعلى املضارع بشرط Ɵّرده من جازم وناصب، وحرف

                                                 
  .   غري متوفرة يف املدّونة" لȪد"صور اƨملة املاȑوية اǂّولة بعنȎر التحويل  -)1(
)2(-  Ǩورة يف البيȎهذه ال ǧتكرر)07( طوعةȪامل ،)79 .(  
  ).50(اإللياذة، املȪطوعة  -)3(
  .   ȋ ،Ɔ254-259املراǻي، اƨين الداƆ يف حروف املعا -)4(
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دلّ زمن الفعـل  ياق لسرد أحداث الثورة املضفرة فيف هذا الّس"  لǈَعقد فǈ"وقد جاءت 
  .على املاضي البعيد
جـار  + مفعول به +فاعل ضمري مستتر+ فعل متعّد+ عنصر حتويل: )1(الȎورة الثانية

  .مضاف إليه+ روروجم
  البيت من الديوان              رقم البيت  التركيب         

ـ ُحا ِلبńْرَد اȇََع ْدقǈَو # ǐوِل 
Ćاألǈينِما#.  

  يانَِماألĆ وِلǐُحا ِلبńْرَد اȇََع ْدقǈَو  )03(  
                       ǈفǈْرِد َحَبْصأńا ُيبǈ2(اَنُوي املَنِقال(.   
    

ـ ( ، وفعل ماض"قد" التركيب من عنصر حتويل كّونيت :التحليل Ʒمـل مسـة    )اȇََع
يعود " هو"م يظهر على مستوى البنية السطحية تقديره ـفاعل ضمري مستتر لالتعدية، و

ـ ُحِل" ر وجمرورجاو، )بńاْرَد( ومفعول به،  )3("انǈَولǐَم امِمََّح"على  ǐوهـو مضـاف،   " وِل
 .#عاȇ هو دربا حللو األمـاين #: للجملة هيفالبنية العميقة  .إليه مضاف) يانَِماألĆ(و
اجلملة من اإلثبات إىل  تّولحتعلى مستوى البنية العميقة " قد"ل عنصر التحويل ادخفبإ

. #قد عاȇ دربا حللـو األمـاين  # :ة السطحيةالبني ةلحامالتوكيد، فأصبحت اجلملة 
معىن؛ ) األماين حللو(ولقد أّدت الالم يف  .وبالتايل توكيد وقوع الفعل يف الّزمن املاضي

والم «: معىن واحدńا هلـا، فقـال   "سيبويه"ذكر ؛ إذ "الالم"عن معاين  نحاةحتّدث ال إذ
والعبد "، "الغالم لك": واستحقاق الّشيء، أال ترى أّنك تقولاإلضافة، ومعناها اِمللك، 

، فيكون "هو أخوȫ": ، فيصري Ʋو"وهو أǷ لك"، "هو عبدȫ": يف معىن ، فيكون"لك

                                                 
؛ حيـث  )72(من املȪطوعة ) 10(، و )63(من املȪطوعة) 06: (تكررǧ هذه الȎورة يف مجلتني بالبيتني -)1(

  ).مȒاف إليȼ+ مȒاف(جاء املفعوȯ بȼ فيهما ركنا اƧيا 
  ). 11(اإللياذة، املȪطوعة  -)2(
الشريعة، كان وال يزاƮ ȯطǎـة للّتـداوي،    مياه معدنية متفجرة بني اƨباȯ املمتدة إىل جباƥّ :ȯام ملوان -)3(

  . 27ينظر اإللياذة، ȋ. ومرتعا لعاشȪي اللهو واŎون
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 .)1(»معىن إضافة االسم "الالم"فمعىن هذه . حقا هلذه كما يكون مستحقا ملا ميلكمست
إىل معـىن   "الـالم "مجيع معاين  "املرادي"وأرجع . م يشر إىل زيادهتاـول .)1(»االسم

تصاص، وهو معىن ال يف األصل هو االخ "الالم"التحقيق أن معىن «: االختصاص، فقال
ت أهنا راجعة َدجِت سائر املعاين املذكورة ُولǈمُِّؤوإذا ُت. صحبه معان أخريفارقها، وقد ت

: إىل االختصاص، وأنواع االختصاص متعددة، أال ترى أن مـن معانيهـا املشـهورة   
جئتـك  ": ؛ ألنك إذا قلت"وهو راجع إىل معىن االختصاص": ، قال بعضهم"التعليل"

دون  ت الالم على أن جميئك خمتص باإلكرام، إذ كـان اإلكـرام سـببه   ، دلّ"لɌكرام
  . )2(»غريه

وقد عاȇ دربا ألجل حلـو  (؛ أي )وقد عاȇ دربا حللو األماين: (وتقدير اجلملة  
  . التعليلأّدت معىن  فالالم هنا ،)األماين

   .مفعول به+ فاعل ضمري متصل+ فعل متعّد+ عنصر حتويل:)3(الȎورة الثالثة
  البيت من الديوان                     رقم البيت  التركيب      

 #ǈْدق ǈـ َوط ا َنـْي
  .# ايَننِالسِّ

  )09(  ǈفǈِف َتْيلǈَت َنيِطْسلǐفقćو ُخـǈا اَنط  
  .)4(ايَننِالسِّ -اَنْيَوطǈ ْدقǈ اَمكǈ–ي وِطǐَتَو                     

وفاعل ضـمري   ،)ىَوطǈ( وفعل متعّد" قد"يب من عنصر حتويل يتكون الترك :التحليل
غري مصرح به تدل عليه اجلملة السابقة؛ حيث جاء  )َنينِالسِّ(، ومفعول به "اـĆن"متصل

هذه اجلملـة   ،)َنينِي السِّوِطǐَتَو(مجلة اعتراضية اعترضت مجلة  -قد طوينا –التركيب 
مفعول " الّسنني"فــ ، "فلسطني"يعود على " هي"ديره فاعلها ضمري مستتر تقالفعلية 

، كما نَنيوتطوي فلسطني الّس(اجلملة  تقديرو ،عَتَرَضةيف اجلملة امل" فلسطني"به للفاعل 
                                                 

)1(-  ،ǡالكتا ،ȼ4/217سيبوي .  
)2(- ȋ ،Ɔيف حروف املعا Ɔين الداƨي، اǻ109املرا .  
)3(-  Ǩورة يف مجلتني بالبيȎهذه ال ǧتكرر)10 ( طوعةȪامل)33( Ǩوالبي ،)06( طوعةȪامل ،)إذ جـاء  ، )79

  . جاء املفعوȯ بȼ يف ǭانيهما ȑمريا متȎال
  ). 52(اإللياذة، املȪطوعة  -)4(
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بني شيئني إلفادة  )2(مجلة معترضة) كما قد طوينا(، فجاءت اجلملة )1()نَنيقد طوينا الّس
وقد تقع اجلملـة االعتراضـية يف عـدة     .)3(سديدا أو حتسيناتإلفادة الكالم تقوية أو 

وقعت اجلملـة   لففي املثاوغريها،  ...بني الفعل ومرفوعه، وبني املبتدأ واخلرب،: مواضع
  :بني الفعل ومفعوله، ومثاله قول أيب النجم العجلي

   .)4(لِأǈْمـالشَّا َوـَبالصِّا بِورńـُبا َدفǄْيـَه      -لǇدŊَبو َتذُ ُرـْهالدََّو – ْتلǈدِّـوُب
ت وظيفة أّدهذه اليت  ،"الكاف"بأداة تشبيه ) كما قد طوينا(دأت اجلملة االعتراضية وُب

البنية العميقة للجملة قبـل أن يطـرأ   و. امعللّس وتقريبه لكالم وتسديدهالتشبيه لتقوية ا
  .#ننيطوينا Ʋن الّس#: عليها التحويل هي

على البنية العميقة " قد"ووفق قاعدة التحويل املتمثلة يف إدخال عنصر التحويل    
) املاضي(الزمن الضمين  بذلك لحقيق، فتحّون اإلثبات إىل التأكيد والّتملت اجلملة ّوحت

، ألن الشـاعر  "قـد "بعد دخول األداة  بعيد إىل املاضي القريب من احلالمن املاضي ال
الثورة، والثورة زمن قريب  هبتفجري الشداد ننيلّسيتحدث عن الشعب اجلزائرّي وطّيه ل

  . صرهامن زمن الشاعر ألنه قد عا
قد طوينـا  # : البنية السطحية التاليةوبعد التحويل تأخذ اجلملة شكلها الّنهائي حاملة 

  .#االّسنين
  
  
  
  

                                                 
  .  اƨملة Ʈّولة باƩذف، إذ حłذف املفعوȯ بȼ يف اƨملة االعتراȑية للعلم بȼ، وƟّنبا للتŉكرار -)1(
)2(- ǡا من اإلعراƬ لƮ مل اليت الƨمن ا .  
)3(- ȋ ،ين اللبيبȢ367ينظر ابن هشام، م .  
)4(- ȋ ،ȼنفس Ȝ368ابن هشام، املرج .  
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  . مجلة فعلية+ فاعل ضمري متصل+ فعل الزم+ ويلعنصر حت :الȎورة الرابعة
  البيت من الديوان              رقم البيت  التركيب        

ــ# ǈــَب ْدق  اَدَدْزألĆ ُتْدُع
  .#ابńْرقُ

 )02(  ǈَجأǐل..ǈُتْدُعَب ْدق Ćْرقُ اَدَدْزألńاب   
  .)1(ياِدَؤي فُِدالǈبِ بŊُح ُبهِلǐُيَو                     

Ʒمل   وفعل" قد"اجلملة من عنصر حتويل بالزيادة لغرض التوكيد  تتركب بنية :التحليل
دخلـت  تعليل يف حمل رفع، والم  للمتكلم )ُت(، وفاعل ضمري متصل )َبُعَد( مسة اللزوم

يف ) ضمري مسـتتر (بدورها من فعل وفاعل  كّوناليت تت) باǄْرقُ اُدَدْزأǈ(اجلملة الفعلية على 
 بعدت# :جملة املكافئة هلا هيلوالبنية العميقة ل .، ومفعول به"اـأن"حمل رفع تقديره 

  .#ألزداد قربا أنا
 ،على مستوى البنية العميقة "قد"اع اجلملة لقاعدة التحويل بإدخال وعند إخض  

املاضي يف وقوع الفعل  "قد"ت حقيق، فأكّدد والّتيحتّولت اجلملة من اإلثبات إىل التوك
توكيد، وهي حرف اجلواب حظ أنّ اجلملة قد ُسبِقت بأداة أخرى لغرض الويل. القريب

"ǈَجأǐتصديقا للمخـرب وإعالمـا للمسـتخرب، ووعـدا      يؤتى هبا، و"ْمَعَن" مثل اليت "ل
  .)2(للطالب
قـد بعـدت ألزداد    أجـل : (تصديقا للمخرب ألنّ البيت -هنا-"أجل"فجاءت   
ńالبيت الذي قال فيه الشاعر يلي..) اقرب:  

  .ياِدَو لƍي كُِف رِْعـالشِّ َعَم َتـْمِهَو    ِدالǈـالبِ وَعـُبُر َتْرَجَه: واـالُقǈَو
ـ َن"بعد اخلرب أحسن من  أّنها األخفȈ يرىال Ɵيء بعد االستفهام، و "أجل"وقيل  ، "ْمَع
ابـن  "و "الزخمشري" رأيوقيل ơتص باخلرب، وهو  بعد االستفهام أحسن منها،" ْمَعَن"و

                                                 
  ). 99(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
)2(- ȋ ،ين اللبيبȢ24ينظر ابن هشام، م .  
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، "أجـل "جاءت اجلملة مؤكّدة بعنصـرين  يد إذ غرض التوك "أجل" فأّدت .)1("مالك
وعن طريق التفسري الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأخـذ اجلملـة   . "قد"و

  . #أجل قد بعدت ألزداد قربا#شكلها النهائي 
فاعـل  + مفعول به ضمري متصل مقـدم + فعل متعّد +عنصر حتويل :الȎورة اƪامسة

  . مضاف إليه+ ظاهر
  البيت من الديوان                  رقم البيت  التركيب      

ــ# ǈْدق ǈأǐَرغǈــْتق ي نِ
  .#يوبُِنذُ

  )01(  ǈبِّا َرَيف ǈْدق ǈأǐَرغǈيوبُِني ذُنِْتق    
   .)2(بِوُيي الُغا ِفَمـبِ يُمِلالَع َتْنأǈَو                     

 ىوفعال متعدّيا رباعّيا عل ،حقيقفيد الّتالذي ي" قد" عنصَر حتويلتضّم اجلملة : التحليل 
 وفـاعال ظـاهرا    ،ريا متصال مقـّدما جاء ضم )ياء املتكلم( ومفعوال به ،)لǈَعأفǐ(وزن 

ت اجلملة بعد جاء. إليه ضمري متصل مضاف مضافا لياء املتكلم، وياء املتكلم) ذُُنوُب(
حرف نداء للبعيد حقيقة أو حكما، وهي أكثـر  " يـا"، و)يا رّب(نداء ومنادى  أداة

أكيـد  الّت -داءياء الّن –وتفيد  .هبا تها إالّها وأّيحروفه استعماال، وال ينادى اسم اهللا وأّي
   .)3( ى به جّدااخلطاب الذي يتلوه معتنń املؤذن بأنّ

       :هـي " قـد "والبنية العميقـة للجملـة قبـل دخـول عنصـر التحويـل       
 "قد" قاعدة التحويل املتمثلة يف إدخال عنصر التحويلووفق . )4(#ذنويب أنا أغرقتين#
ـ التوكي حتويل اجلملة من اإلثبات إىل غرض Źّ ،على مستوى البنية العميقة "قد"  ،دــ

                                                 
)1(-  Ȩوتويف بدمش ،Ȅندلɉولد يف ا ،Ȭمد بن عبد اهللا بن مالƮ هو)إمام يف العربيـة  ) هـ672 -هـ 600

مȜ اإلمام " صحيح البǺاري"بتحȪيȨ  ، وقد قام"شواهد التوȑيح"، و"تسهيل الفواǝد"و" اɉلفية"العربية صاحب 
ȋ ،Ȩالساب Ȝ24اليونيين، ينظر ابن هشام، املرج .  

  ). 96(اإللياذة، املȪطوعة  -)2(
)3(- ȋ ،نǓرȪان يف علوم الȪي، اإلتȕ433ينظر الّسيو  .  
  . اƨملة Ʈولة بالتȪدƇ؛ إذ تȪدم املفعوȯ بȼ على الفاعل لـمجيȑ ȼǞمريا متȎال -)4(
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تأخذ اجلملة شـكلها   التحويل هذا وبعد .وبالتايل توكيد وقوع الفعل يف الزمن املاضي
  .#قد أغرقتين ذنويب#: ، حاملة البنية السطحية التاليةهائيالن

مفعول به شبه مجلة جـار  + عل ظاهراف+ فعل متعّد+ عنصر حتويل :الȎورة الساǻسة
  . وجمرور

  البيت من الديوان                   رقم البيت    التركيب     
#ǈـَض ْدـقǈِتاق   

ــ  لُُبالسŊــــ
  .#َنيِكاِلالسَّبِ

  ا  يَناِسَرْوأǈِل حِالǈالسِّ ُبْرَدَو  )01(   
  .)1(َنيِكاِلالسَّبِ لُُبالسŊ ِتاقǈَض ْدقǈَو                     

، وفـاعال  )اَقَض(Ɯرف اجلّر  يامتعد وفعال ،"قد"حتويل  تضّم اجلملة عنصَر :التحليل
  . حملّ نصبيف  )بِالسَّاِلِكَني( جار وجمرور جاء شبه مجلة من ، ومفعوال به)السŊُبلُ( هراظا

، وبإدخـال عنصـر   #الكنيبل بالّسضاقت الّس# :والبنية العميقة للجملة هي  
التوكيد، حيث أكّد الشاعر وقوع الفعل يف  إىلاإلثبات  من حتولت اجلملة" قد"التحويل 

يصل إىل  ورة وما قبل االحتالل، والفعل يف اجلملة متعّدالزمن املاضي على مّر فترات الثّ
، وقد Ʒذف حرف اجلّر "مررُت بزيد: "قولك ، ومثاله)بالّسالكني( ّرمفعوله Ɯرف اجل

   . )2("دńامررُت زي: "ىل مفعوله بنفسه، ومثاله قولكفيصل إ
  : قال الشاعر

  .)3(اُمَرــا َحذǈإِ يَّـĆلَع ْمـكُُمالǈـكǈ   ـوا وُجُعَت ْمـلǈَو اَرَيدِّـال ونǈرŊُمـَت  
وبعـد   .ل الفعل بـاملفعول ذف حرف اجلّر وُوصُحف ،)يارمتّرون بالّد(: وأصل الكالم

بل وقد ضاقت الّس#:حاملة البنية السطحية التالية تأخذ اجلملة شكلها النهائيالتحويل 
  .#الكنيبالّس

                                                 
  ). 58(املȪطوعة  اإللياذة، -)1(
  . Ƨ2/150-151اه ابن مالȬ اƩذف واإليȎاȯ، ينظر Ʈي الدين عبد اƩميد، شرǳ ابن عȪيل،  -)2(
)3(-  ،ȼنفس Ȝميد، املرجƩي الدين عبد اƮ ،طفيƪرير بن عطية بن اƨ Ǩ2/150البي   .  
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1- ǡ :مـصƨويـور اȑّولـلة املاǂـة حبـة ا ǡواƨإذنوأجل، "ريف ا:"   
ـ قد وردت مجلتان حمولتانل   ، "أجـل "واب ، إحدامها بعنصر التحويل حرف اجل

Ɯ لغرض التوكيد "إذن"جلواب رف اواألخرى.  
+ فاعل ضمري مسـتتر + فعل متعّد+ شرطاسم "+ أجل" حتويلعنصر  :الȎورة اɉوىل

  .مجلة اجلواب فعلية +ضاف إليهم +مفعول به
  البيت من الديوان  رقم البيت  التركيب 

#ǈَجأǐـ ..ل ى أǈَر ْنَم
  .#اقǈدَّا َصَهَنْسُح

  !؟اوَهلُقǈَن لǐَه..هاللĉِ ةُكǈِئالǈـَم  )10(  
                        ǈجأǐَر ْنَم لǈدَّا َصَهَنْسى ُحأǈ1(اق(.  

الذي دخل  "أجل" حرف اجلواب يادةة اجلملة من عنصر حتويل بالّزتتكون بني :التحليل
ـ فاعل ، و"ىأǈَر" ، وفعل شرط متعّد"َمْن"الشرط باسم  على مجلة شرطية مصّدرة م ـل

يعود على اسـم الشـرط   " هو"لبنية السطحية، إذ جاء ضمريا مستترا تقديرهيظهر يف ا
والضمري  ال على امللكية،الّد" ها"الذي جاء مضافا للضمري  ) ُحْسَن( مفعول به، و"َمْن"

" هو"ه عل ماض متعّد، وفاعل ضمري مستتر تقديرفومجلة اجلواب املنعقدة ب مضاف إليه،
يف البنيـة   حمذوف يدلّ عليه الّسياق اللغوي مقّدره مفعول بالعائد على اسم الشرط، و

   ".يء الذي رأىصّدق الّش" أو ،"صّدق ما رأى": العميقة، وتقديره
، وقيـل ơـتّص   "ْمَعَن"بعد اخلرب أحسن من  )2(األخفȈيراها وأداة تصديق، " أجل"و

  "كبّرـأقبل ال: "تا أم منفيا، فإذا قال القائلستحسن بعد اخلرب سواء أكان مثبباخلرب، فُت
  
  

                                                 
  ). 29(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
اƪليل بـن  "سعدة البلǺي ǎŻ البȎري، موىل بين ƭاشȜ، أخذ عن هو إمام النحو أبو اƩسن، سعيد بن م -)2(

تويف سنة نيȤ عشرة وماǝتني، وقيـل  . ، وȕاǝفة"سلمة"، و"أبو حاŹ"، و"املازƆ"أخذ عنȼ ". سيبويȼ"، ولزم "أƥد
العȪد  ينظر الذǎهƑ،. كان أبرزها يف النحو، والعروȏ، ومعاƆ الȪرǓن. سنة عشر، صنȤ كتبا يف النحو Ɓ يتمها

 ȋ ،112-111الثمني يف تراجم النحويني    .  
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  .)1(تصديقا خلربه، وتقريرا لقوله" أجل: "قيل له. "كبيقبل الّرم ـل" وأ 
حـرف   "أجـل "املتمثلة يف  لعميقة للجملة قبل دخول عناصر التحويلالبنية او  

جاءت  "أجل"واألداة  ،#حسنها رأىمن  صّدق#:هي )2(رطاسم الّش "َمْن"اجلواب و
هـي  : ، إذ يقول األخفȈ-وهو قليل احلصول –جاءت يف املثال بعد مجلة االستفهام 

   .)3(بعد اخلرب أحسن من نعم، ونعم بعد االستفهام أحسن منها
ة سن مدينة املدّية، إذ زعم بعضهم أنّ مدينة املدّيللّداللة على توكيد ُح" أجل"فجاءت 

كاهنـا  نيت يف مكان آخر، مثّ نقلتها املالئكـة إىل م هي املدينة القدمية العتيقة، وإّنما ُب
واملالئكـة، فـامتزج بـذلك     -يف احلُْسـنِ  -فربȔ مفدي زكرياء بني املدينة. )4(هذا
 ، مثّ»!؟هل نقلت املالئكة هذه املدينة حقّـا «: وُمعَجبا باتعجِّما، فكأّنه يتساءل ُمهسُنُح

؛ أي أنّ املدينة تستحّق "جل من رأى حسنها صّدقأ: "كّدانفسه مقّرا ذلك ومؤجييب 
حسب  –كة قد نقلوها من مكاهنا إىل مكان آخر ئا أن توصف بأن املالجلماهلا وسحره

حقّا مـن رأى  (؛"حقا"اليت تعين " أجل"، فاستعمل أداة التحويل -األسطورة املشهورة
  .التوكيدلتحّول هذه األداة اجلملة من اإلثبات إىل ) حسنها صّدق

                                                 
، وينظـر  24، وينظر ابن هشام، مȢين اللبيب، 338ȋالبياź، قواعد النحو العرȋ ،Ÿسناء ƥيد ينظر  -)1(

يف صـور اƨملـة   " أجل"ولȪد سبȨ التطّرƩ ȧرف اƨواǡ . 276-4/275الّسامّراǝي، معاƆ النحو، فاȑل 
Ȏّولة بعنǂوية اȑل" قد"ر التحويل املاȎرين . من هذا الفȎّولة بعنƮّ ملةƨا ǧقـد "و" أجل"إذ جاء "  ȏـرȢل

 Ǩيف البي ǧǻ02(التوكيد، ور ( طوعةȪامل)99 .(  
)2(- "Ńتعاىل" َمن ȼولȪا للعاقل كȕتكون شر :ََفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف ِبِهَما 

ا  وهي للمسǖلة عن اɉناسي، ويكون ŏا اƨزاء لɊناسي، وتكـون  ": َمنŃ"«: ، وقاȯ سيبويȼ)158/ةالبȪر( ِبِهَم
كلǎ إنسان، وقد تستعمل لȢري اɉناسـي  : ويȎȪد باɉناسي ،2/309سيبويȼ، الكتاǡ، . »لɊناسي" الذي"ƕƞلة 

جاء لفȘ اɉناسـي يف الȪـرǓن   و. 4/87السامراǝي، معاƆ النحو،فاȑل ينظر . من العȪالء كاملالǝكة، أو اƨّن
/ الفرقـان (لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْـدَةً مَّيْتـاً وَنُسْـقِيَهُ مِمَّـا خَلَقْنَـا أَنْعَامـاً وَأَنَاسِـيَّ كَـثِرياً         :الكرƇ للّداللة على الّناȃ يف قولȼ تعاىل

49.(       
)3(- ȋ ،ين اللبيبȢ24ينظر ابن هشام، م .  
)4(- ȋ ،45ينظر اإللياذة .  
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إىل " َقدََّص"فعل اجلواب ، و"ىأǈَر" "فعل الشرط"أخلص الفعلني " َمْن"وعنصر التحويل  
أجـل مـن رأى   #: البنية السطحية التالية وبعد التحويالت اجلارية نتجت .االستقبال

  .#حسنها صّدقا
+ فاعل ضـمري متصـل  + ل متعّد Ɯرف اجلرفع"+ إذن" عنصر حتويل :الȎورة الثانية

  ).جار وجمرور(شبه مجلة مفعول به 
  البيت من الديوان  رقم البيت  التركيب 

وا ُبذƋكǈـــ نǐذǈإِ#
  .#يبِالنĉَّبِ

         بǇرِْغَم ْنِم اهللاć لǈَسْرأǈ ْوـلǈَو  )10(  
  .)1(ــƑالنَّوا بُِبذƋكǈ نǐذǈإِ...ايŋنبِ                        

، وهي حرف جواب دخل على "إذن"من عنصر حتويل  لتركيبتتكّون بنية ا :التحليل
 ، وفاعل ضمري متصـل )كǈذƋَب( ّد Ɯرف اجلرفعل متعرط املتكونة من مجلة جواب الّش

لو #: رطجلملة الّش، )بِالنَّبِيِّ(ا روروجم اجارجاء شبه مجلة  مفعول بهو ،)واو اجلماعة(
أرسل اهللا نبيا مـن  #:العميقة هي، هذه اجلملة اليت بنيتها )2(#أرسل اهللا من مغرب نبيا

بوا هـم  كـذّ # :جلواب هـي والبنية العميقة جلملة ا .بإرجاعها إىل أصلها ،#غربم
Ƒإذن"حرف اجلواب أي  ؛يادة، بتجريدها من الّز#بالّن ."  

إذا جئـتين  "، "إذن أكرمـك : "وقيل اسم، واألصـل يف ، هي حرف«: قال اجلمهور
أهنا بسيطة، ال مركبة من  ض التنوين عنها، والصحيحمث حذفت اجلملة وعّو ."أكرمك
أهنا  "أبو علي الفارسي"واب واجلزاء، ويرى اجلأنّ معناها  "سيبويه"يرى و .)3(»إذ وأن

 ،"ك صادقاإذن أظّن: "، فتقول"كأحّب": يف األكثر تتمخض للجواب بدليل أنه يقال لك

                                                 
  ). 27(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
)2(- ȼب ȯرور على املفعوŎار واƨّدم اȪحيث ت ،ƇدȪا بالّتȒولة أيƮّ ملةƨا .  
)3(- ȋ ،ين اللبيبȢ24ابن هشام، م .  
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 ،"نǐإِ"ا لـ ـكون جوابـر أن تـواألكث .))1َولǈن ُتفǐِلُحوا إِذاǄ أǈَبدا Ǆ: ومنه قوله تعاىل
  : كقول الشاعر ظاهرتني أو مقدرتني،" لو" لـ أو ،"نǐإِ"
 ǈازَِم ْنِم ُتْنكُ ْولňن ǈƁ Ċـو اللِقُنَب           يِلبِإِ ْحَبَتْسُتǈااَنَبْيي َشنَِب لِْهذُ ْنِم ِةيط.  
  .  )2(اǈـنالǈ ةňوثǈو لُذُ نǐإِ ِةيظǈِفـاحلǈ َدْنِع          نŅُشـُخ رŅَشْعي َمرِْصَنبِ اَمقǈلǈ نǐذǈإِ

: إىل التوكيد "كذّبوا بالنƑّ : "اجلملة من اإلثبات" إذن"لت حّو ويف قول مفدي زكرياء
  . #كذّبوا بالنƑّ إذن#
  : دـوكيـرȏ الّتـة لȢـولـة اǂـارعيـملة املȒـور اƨـص -2
  :"سني التسويȎ"Ȥر التحويل ـارعية اǂّولة بعنـلة املȒـصور اƨم -أ -2

  :يف الديوانوردت مجلة واحدة 
شـبه   مفعول به + ضمري مستترفاعل + Ɯرف اجلر فعل متعّد +عنصر حتويل :وصورőا

  .مضاف إليه+ )جار وجمرور(مجلة 
  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب 

ـ ْعى لǈلǈي َعِضقǐَنَس#  ِةَن
  .# لِالǈِتاالْح

  ا   َنَبْزوا ِحُراِصى َنلǈاألć الǈقǈَو  )09(  
  .)3(لِالǈِتاالْح ِةَنْعى لǈلǈي َعِضقǐَنَس                      

الذي دخل على فعـل  " سني التسويف" ن عنصر حتويلم تتركب بنية اجلملة :التحليل
 مفعول بـه  ، و"Ʋن"ل، وفاعل ضمري مستتر تقديره استقبخلصه لالفأ )َنقǐِضي( مضارع

مضـاف   واالحـتالل  ،)لِالǈِتاالْح(لـ  مضافا )َعلǈى لǈْعَنِة( اوجمرور اجارجاء شبه مجلة 
  ". على"بوساطة حرف اجلر  تعّدى ملفعوله "نقضيس" الفعلو .إليه

                                                 
)1(- Ȥ20اآلية / سورة الكه .  
ـ  .الȒعȤ: واللوǭة. الȒȢب: واƩفيظة. Ƶا لȪريȔ بن أنيȤ من  بلعنرب -)2( ذين ويȎȪد بذي اللوǭة قومـȼ ال

  . 25-24ينظر ابن هشام، املرجȜ السابȋ ،Ȩ. خذلوه فنȎرتȼ مازن
  ). 43(اإللياذة، املȪطوعة  -)3(
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، إذ تفيد اجلملـة  #نقضي Ʋن على لعنة االحتالل#:والبنية العميقة للجملة هي  
على مستوى البنية العميقة حتّولت اجلملـة  " سني التسويف"دخلت أُ فلّما، هنا اإلثبات

مؤكّد ( :، أو)حتما سنقضي على لعنة االحتالل(: من اإلثبات إىل التوكيد، وكأّنه يقول
حـرف  «": مغين اللبيب"كما جاء يف " السني املفردة"و. )سنقضي على لعنة االحتالل

م يعمل فيـه  ـهذا لـل منه مƕلة اجلزاء، ولزِْنƸتّص باملضارع، وƸلصه لالستقبال، وَي
خالفا للكوفيني، وال مّدة االستقبال معـه  " سوف"مع اختصاصه به، وليȄ مقتطعا من 

؛ أي حرف توسـيع،  "حرف تنفيȄ"هو و .للبصريني، خالفا "سوف"ق منها مع أضي
الواسـع، وهـو    إىل الـّزمن  "احلال"املضارع من الّزمن الّضّيق وهو  قلبّنه يألوذلك 

أّنهـا   الّزخمشـري  زعم و«: البن هشام قوله" مغين اللبيب"وجاء يف . )1(»"االستقبال"
واقـع ال حمالـة،   فادت أّنه ، أأو مكروهň إذا دخلت على فعل حمبوبǇ "ستقبالا حرف"

أّنها تفيد الوعد Ɯصول الفعل، فدخوهلا على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقـتضǇ   :ومفاده
، ))2َسَـيَكْفِيكَهُمُ اللّـهُ وَهُـوَ السَّـمِيعُ الْعَلِـيمُ     : لتوكيده وتثبيت معناه، ومثاله قوله تعاىل

سـورة  ح به يف وصّر أنّ ذلك كائن ال حمالة، وإن تأّخر إىل حني،: هنا" نيالّس"ومعىن 
مفيدة وجود الّرمحة  "نيالّس"(: ))3أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّـهُ  :الرباءة، إذ قال يف قوله تعاىل

  . )4(»)"سأنتقم منك: "ال حمالة؛ فهي تؤكّد الوعد كما تؤكّد الوعيد إذا قلت
 .الللوعيد الذي سيلحق حتمـا بـاالحت  ني تؤكّد ايف مثالنا فالّساألمر وكذلك   

سنقضـي  # :التالية حتّصلنا على البنية السطحية" السني "وبعد التحويل الذي أحدثته 
  .#على لعنة االحتالل

2- ǡ-  الصور ǡسلوǖّولة بǂارعية اȒملة املƨر اȎȪ)ر+ النفيȎƩاة اǻأ:(   
                                                 

  . ȋ ،139-140مȢين اللبيبابن هشام،  -)1(
  . 137اآلية / سورة البȪرة -)2(
  . 71اآلية / سورة التوبة -)3(
)4(- ȋ ،ȼنفس Ȝ140ابن هشام، املرج  .  
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أسلوب توكيدّي جيري بني كلّ عنصرين مـتالزمني  : القصر بالنفي واالستثناء«  
   .)1( »ن بني املكمالتبني طريف اإلسناد، ويكويا، فيكون Ʋو

. بالّديوان يف اجلملة املضارعية يف أربع مجل -أي القصر -؛ر هذا األسلوبتكّر   
 ƛملة واحدة لكلّ منهما، أّما البيت الثالث مثقل بأسلوب القصر؛ حيـث  يستقلّ بيتان

ت فيـه عناصـر   كما تنّوع. يف عجزه األوىل يف صدر البيت واألخرى: لتنيمج Ʒمل
  :، والصور كما يلي)ال، ولْن(بني التحويل لغرض النفي 

)+ مفعول به مقّدم+ فعل متعّد(مقصور + )ال( "أداة نفي"صر حتويلعن :الȎورة اɉوىل
   ).فاعل ظاهر(مقصور عليه )+ إالّ( "أداة استثناء"عنصر حتويل 

  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب 
ـ  ُمُتكǐَي الǈَو#  الƋإِ رَّالسِّ
ǈوُقُشامل #.  

     وُقُشاملǈ الƋإِ رَّالسِّ ُمُتكǐَي الǈَو  )06(  
  .)2(ارَِّس ُمُتكǐَي Ȅَْيلǈ ْمهَِيǈƁ Ċ ْنَمَو                      

 املقصـور  ، يليهيف التركيب اجلملة الفعلية النافية "ال"يتصّدر عنصر التحويل  :التحليل
" إالّ"، وتتوّسȔ أداة االستثناء )رَّالسِّ ُمُتكǐَي(به  يا ومفعوالمجلة فعلية حتمل فعال متعّد وهو

، وهـو لفـظ   "إالّ"بني املقصور واملقصور عليه، واملقصور عليه ما بعد أداة االستثناء 
"ǈاألداتان فاعل "وُقُشامل ȫيف تأدية وظيفة القصر -"إالّ"و " ال" –، وتشتر.  

لـة  حا" إالّ" ُجخرِإىل أي فاعل، وُت) ركتمان الّس(تنفي نسبة فعل " ال"واألداة   
وقع مـن الفاعـل   ) كتمان الّسر( فعلومعىن ذلك أنّ  واحدة ُتثبِت فيها تلك النسبة؛

)ǈعلـى   -الشاعر حسب قول -لني، فكتمان الّسر مقصوردون غريه من الفاع) وُقُشامل
ǈوقُِشامل.  

  ǈـ ) كتمان الّسر(صفة الفعل  ُرْصويف هذا التركيب ق وف أو الفاعـل  على املوص
  :)قصر حقيقّي(ن يرى أن ĉ هذا الّنوع من القصر ومن النحاة والبالغيني م). املشوق(

                                                 
  . ȋ125الّسكاكي، مفتاǳ العلوم،  -)1(
  ). 07(اإللياذة، املȪطوعة  -)2(
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  . )1(وهو ơصيص شيء بشيء، مبعىن إثباته له ونفيه عن كلّ ما عداه
بإرجاع اجلملة إىل أصـلها؛   #رَّالسِّ يكتم املشوُق#:والبنية العميقة للجملة هي  

  . )2("املفعولية+ الفاعلية+ فعليةال: "حيث نعيد ترتيب عناصرها
طر الثاين من البيت أنّ كتمان السر مقتصر على احملب واملشـتاق يف  الّش نت مجلةبّيوقد 

ـ )من Ɓ يهم ليȄ يكتم سّرا( :قول الشاعر م ـ؛ أي نفي خلق كتمان الّسر على من ل
  .م يعشق ويشتاقـيهم ول
جـاءين  " :ثناء ألّنك إذا قلتوإّنما احتجت إىل النفي واالست«: جاء يف املقتضب  
نفيت اŎيء كلّه إالّ  "ما جاءين إالّ زيدŅ: "، فقد جيوز أن يكون معه غريه، فإذا قلت"زيد
  .)3(»جميئه

ضربه إال  ما" :والقصر بالنفي واالستثناء إمنا يكون ملا ينكره املخاطب كأن تقول  
                                     . )4(املخاطب ينكر أن يكون الضارب قامسا نإذا كا "قاسُم

هـو   ب الذي ينكر أن يكون الكـاŹ للسـرّ  على املخاطǈ مفدي زكريا ويف مثالنا يرّد
اتفاقا مع مجهور النحاة والبالغيني أن القصـر بـالنفي    يلذلك يرى السامرائ املشوق،

ولذا  ج إىل قوة وتأكيد يف الرد عليه،ر Ʒتاوالتوكيد، ألن املنِك ّدواالستثناء يفيد قوة الّر
  . )5(إىل رد على إنكار وكبري أيف املواقف اليت حتتاج إىل تأكيد  -أي االستثناء -يؤتى به
  :لهـرȫ وأها على الّشقوله تعاىل على لسان يوسف عليه السالم، رادŋ وƲوه  

                                                 
)1(- ȋ ،التراكيب ǧالالǻ ،مد أبو موسىƮ مدƮ 39ينظر .  
) املȎȪور(Ʈّولة بالتȪدƇ، إذ تȪّدم املفعوȯ بȼ# وال يكتم الّسرŉ إالǎ املشوłȧ#:فاƨملة ذاǧ البنية السطحية -)2(

عن أي أحد، إالǎ عن املشوȧ وحȎـر هـذا   ) الّسر كتمان(للّداللة على نفي خłلȨǊ ) املȎȪور عليȼ(على الفاعل 
ȼعلي Ȩلƪا .  

  . 4/389املربǻ، املȪتȒب،  -)3(
  . 2/250السامراǝي، معاƆ النحو، فاȑل ينظر  -)4(
  . 2/252السامراǝي، املرجȜ نفسȼ، فاȑل ينظر  -)5(
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  ــ ــرٌ أَمِ ي ــونَ خَيْ ــابٌ مُّتَفَرِّقُ ــاحِبَيِ السِّــجْنِ أَأَرْبَ ــارُ ا صَ ــدُ الْقَهَّ ــهُ الْوَاحِ ــ  اللّ ــمَاء مَ ــهِ إِالَّ أَسْ ــدُونَ مِــن دُونِ ا تَعْبُ
ــ     ــرَ أَالَّ تَعْبُ ــهِ أَمَ ــمُ إِالَّ لِلّ ــلْطَانٍ إِنِ الْحُكْ ــن سُ ــا مِ ــهُ بِهَ ــزَلَ اللّ ــا أَن ــآؤُكُم مَّ ــتُمْ وَآبَ ــمَّيْتُمُوهَا أَن دُواْ إِالَّ سَ

  .)2(واالستثناء منكرا عليهم شركهم ، فأتى باحلصر على طريقة النفي))1إِيَّاهُ
 ،وله على البنية العميقة للجملةدخ حنيصر حتويال ويف مثالنا أحدث أسلوب الق  
 وبالتايل توكيد وقوع الفعل يف الزمن املضارع، هلا من اإلثبات إىل غرض التوكيد،فحّو

  .#املشوُق إالّ وال يكتم السرَّ#: فنتجت عن ذلك البنية السطحية التالية
مفعـول بـه   + فعل متعـدّ ( مقصور+ )لْن( "أداة نفي"عنصر حتويل :)3(الȎورة الثانية

    ).فاعل ظاهر(مقصور عليه + )إالّ( "أداة استثناء" عنصر حتويل)+ مقّدم
  البيت من الديوان                  رقم البيت  التركيب 

 الƋإِ اَرالَع لǈسĈْغَي ْنلǈَو#
  .# اءćَمالدِّ

      اَمالدِّ الƋإِ اَرالَع لǈسĈْغَي ْنلǈَو  )06(  
  .)4(ايَدِداحلǈ لُِفَي..يُدِداحلǈ اȇََعَو                      

ملة يف الصورة السابقة أنّ هذه ورة عن اجليف هذه الص تركيب اجلملة Ƹتلف :التحليل
مـن   فهي، فنصبته )لُسĈْغَي(فعل مضارع  اليت دخلت على" لǈْن" النفي يتصّدرها عنصر

الذي جاء مقصورا عليـه   )الدَِّماءć(، وفاعل )الَعاَر(مفعول به ونواصب الفعل املضارع، 
تغسل الّدماء # : لجملة هيوالبنية العميقة ل ."إالّ" "أداة االستثناء"بعد عنصر التحويل 

  .#العار
ـ "املتمثلة يف إدخال عنصري التحويل  ووفق قاعدة التحويل    ǈعلـى   "إالّ"و " ْنل
 التوكيد هنا Ƹلـص  نية العميقة حتّولت اجلملة من اإلثبات إىل التوكيد، لكّنى البمستو

                                                 
)1(- Ȥ40-39اآلية / سورة يوس .  
  . 2/252السامراǝي، املرجȜ السابȨ، فاȑل ينظر  -)2(
)3(-   Ǩيف العجز، والبيـ Ɂخرɉدر واȎا يف الƵواحد، إحدا Ǩورة يف بيȎمجلتان أخريان على هذه ال ǧǻور

  ).98(، املȪطوعة )07(البيǨ .  َولǈنŃ يłنŃكŇَر املǈجŃَد إالƋ اǈƨَبان    َولǈنŃ َيجŃَحَد الفŃȒǈلǈ إǌالƋ العłتłلƌ:  والبيǨ هو
  ). 47(اإللياذة، املȪطوعة  -)4(
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ـ تفيد نفي احلد" لْن"، إذ إنّ الستقبالركيب لالّت فعل ة ـث يف املستقبل، واجلملة املنفي
. )1(عناصر النفـي ا من ، أو غريمه"ما"، أو "ال"نفيها آكد من اليت نفيها بـ " لْن"بـ 

مجلة الصورة من التوكيد احلاصل يف  أقوىاحلاصل يف هذه اجلملة وبالتايل فإنّ التوكيد 
  .السابقة
  :بالـتوكيـد اللـفظي اǂّولةاƨـملة الـمȒارعيـة صور  -جـ-2

   :يف املدّونة حمّولة بالتوكيد اللفظي جاءت صورة واحدة  
ل مستثىن أو مفعـو + فاعل ضمري مستتر مقّدر)+ تقديره أستثين(متعّد فعل : )2(صورőا

ى ـمستثن+ فاعل ضمري مستتر مقّدر+ )تقديره أستثين(متعّد فعل )+ (ضمري متصل(به
  .مؤكّد لفظي") ضمري متصل"أو مفعول به 
  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب 

 #ȫَِحاَشا ،ȫِ01(     #َحاَشا(  ȫَِحاَشا ،ňȫه َحاَشاǈَصالĆبِْنَت األ  
 .)3(َورَِجالǈه َمْن َشرَّفǈْت جِْنَسَها 

 امسـتتر  اضـمري  ، وفاعال)أستثين(مبعىن ) حاشا( يامتعّد يضّم التركيب فعال: التحليل
وتكّرر  . بهللمخاطب مستثىن مفعوال" ȫِ" ا، وضمري"أنا"يف البنية العميقة تقديره  امقّدر

أسـتثنيك  # : والبنية العميقة للجملة هي. ، وهو توكيد لفظي)حاشاȫ(اللفظ بعدها 
مادحـا إّياهـا،   ) بنت األصـالة (إذ Ƹاطب الشاعر هذه الفتاة  . #بنت األصالة أنت

فاستثناها وفعلها مما تفعله ذوات األخالق الدنيئة، فعمد إىل تكرار اللفظ بعينه يف البنية 

                                                 
واƨملة اǂولة ŏا لȢرȏ النفي، والّزمن الذي ơلȌ إليȼ يف صور اƨملـة  " لنŃ"سبȨ شرǻ ǳالالǧ لȪد  -)1(

  . يف الفȎل اɉّوȯ" لنŃ"املȒارعية اǂّولة لȢرȏ النفي بعنȎر التحويل 
)2(-  Ǩا يف البيȒتكرر التوكيد اللفظي أي)04( طوعةȪامل ،)10(و) 01(، والبيتني )55( طوعةȪامل ،)100  .(  
)100  .(  
  ). 89(اإللياذة، املȪطوعة  -)3(
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حاشـاȫ، حاشـاȫ بنـت    : (-والذي أّدى غرض التوكيد اللفظي- السطحية للجملة
   ).األصالة

  
  



  
  
  

  :الثاني  الباب

 االسمية الجملة صور

 النفي لغرضي لةالمحّو

  ودالالتها والتوآيد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  :Ƣهيد
  اǂولة )غري املنسوخة(اȒǂة  الƧيةصور اƨملة ا -1

  .لȢرȏ النفي
  اǂولة )املنسوخة(غري اȒǂة  الƧيةصور اƨملة ا -2

  .لȢرȏ النفي
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Ƣدـهيـ:  
صور اجلملة االمسية احملولة لغرضي  بالدراسة نتناول يف الباب الثاين من البحث

  .النفي والتوكيد ودالالهتا املتمخضة عن هذا التحويل
 وكما سبقت اإلشارة إليه يف املدخل من هذا البحث أنّ اجلملة االمسية هي  

ا ف Ʋوّيعَرة أو أكثر ُتكلم مسند قوامه سند إليهتركيب إسنادّي يتكّون من مبتدأ ي
فالّسكوت حّد فاصل بني اجلمل،  .فيحسن عليها السكوتباخلرب الذي تتّم به الفائدة، 

، "اخلرب"و "املبتدأ": وأساس اجلملة االمسية ركنان مها .يشري إىل االنقطاع الّنحوي بينها
  . )1(فاد من مضمون اجلملةسَتترتبȔ بينهما عالقة اإلسناد اليت ُت

ة االمسية هي اليت يدلّ فيها املسند على الّدوام والثبوت، أو هي اليت يّتصف واجلمل  
بعبارة أوضح هي اليت يكون فيها املسند أو  .ليه اتصافا ثابتا غري متجّددفيها املسند إ

  .               )2(امسا
؛ وقد اختلف الّنحاة قدميا وحديثا يف التفريق القاطع بني اجلملة االمسية والفعلية  

فاجلملة  .، مجلة فعلية"البدر طلع"، و"لبدرطلع ا: "فمنهم من يرى أنّ كالّ من قولنا
 نظر بعضهم، وفعلية يف األمر فيها واضح، وليȄ فيها خالف، أّما الثانية فامسية يفاألوىل 

  .)3(والذي ُيطمأنّ إليه هو أّنها امسية اآلخر،  نظر بعضهم
، إذ يرى "مهدي املخزومي" فعلية" طلعالبدر "يرون أنّ مجلة ومن احملدثني الذين   

على الذّهاب  ذلك ، Ʒملنا-كما يرى الّنحاة القدماء –أّنه لو اعتربنا أنّ اجلملة امسية 
إىل اعتبار االسم املتقّدم مبتدأ ال فاعال، وإذ ذاȫ نقّدر الفاعل ضمريا يعود على املبتدأ، 

ه مبتدأ إىل كونه فاعال إذا دخلت عليه ولكن Ʒملنا ذلك أن نرجع ثانية وƲّوله من كون
يف " إذا"وذلك ألنّ  ،"إذا البدر كان كذا، وكذا: "إحدى أدوات الشرط، كأن يقال

                                                 
  .     4/127املربǻ، املȪتȒب، ينظر و. 24- 23/ 1كتاǡ، ينظر سيبويȼ، ال –)1(
)2(–  ،ǧد سليمان ياقوƥامعية، ينظر أƨار املعرفة اǻ ،ارنةȪليلية مƠ راسةǻ ،الفعلية والفرعية Ǹالنواس

 ،ȓǻ ،2004اإلسكندريةȋ ،21م         .  
  .         66لعرȋ ،Ÿينظر رابح بومعزة، اƨملة والوحدة اإلسناǻية الوșيفية يف النحو ا –)3(
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–امسية أصال فاعتبار اجلملة  .كون البدر حينئذ فاعالليها إالّ مجلة فعلية، ويالشرط ال ت
   . )1(جينبنا الكثري من التقديرات اململّة -حسب رأيه

يضع تعريفا بسيطا وحمّددا بني اجلملتني، ويف الوقت نفسه  "حسن ظاظا"على أنّ   
فيشري إىل أنّ اللغات  .موضع الوسȔ بني االمسية والفعليةيضع نوعا ثالثا من اجلمل يف 

: الّسامية متتاز بوجود ما يسّمى باجلملة االمسية، وهي اجلملة اليت ơلو من الفعل، مثل
، "نزل املطر: "، هذا إىل جانب الفعلية مثل"...الغابةالشجر يف "، و"الّسماء زرقاء"
: ، وهناȫ مجلة وسȔ بني االمسية والفعلية، فعندما نقول"خذ الكتاب"، "يسري املوكب"
شطرا من معىن الفعل، ) طالعة(، نكون يف الواقع قد أخذنا من كلمة "الشمȄ طالعة"

غة فعلية دالة على احلال ، ولكّنه مستفاد من صيوهو احلدث؛ أي الطلوع دون الّزمن
، فإن هذه اجلملة وسȔ أيضا بني "كانت السماء زرقاء": قولوعندما ن .كاملضارع

أن  وهو الزمن دونيدلّ على شطر من معىن الفعل، " كان"الفعلية واالمسية، فالفعل 
أفعاال ناقصة، كما مسيت ناسخة  "كان وأخواهتا"ولذلك مسيت  .يكون هناȫ حدث

  . )2(يف األصل منصوبا ملة االمسية، فتجعل اخلرب املرفوعم اإلعراب يف اجلألهنا تغري نظا
  Ȕسب املسند إليه إىل ثالثة  والنظام البسيƜ الذي توضع فيه اجلملة االمسية يقّسم
   :)3(أقسام
  :مجلة امسية يكون املسند إليه فيها معرفة واملسند :أّوال

   .))4 يمٌ حَكِيمٌوَاللَّهُ عَلِ: منكرا، Ʋو قوله تعاىل وصفا -1
2- Ʋ ،العلم نور: "وأو امسا منكرا." 
 ".احلمد هللا: "أو شبه مجلة، Ʋو -3

                                                 
)1(– ȋ ،ȼد وتوجيȪن Ÿزومي، يف النحو العرǺ42ينظر مهدي امل         .  
)2(–  ،ȓǻ ،رȎار املعارف، مǻ ،ة العربيةȢايا اللȒمن ق ǡا، كالم العرșاș 1971ينظر حسنȋ ،158م       .  
  .         ȋ ،229اللȢةإبراهيم أنيȄ، من أسرار  –)3(
  .       10اآلية / ةسورة املمتحن –)4(



 .احملولة لغرض النفي االمسيةصور اجلملة : الفصل األول -الباب الثاني.. .......................... 

 

ǭنكرة، فحينئذكلّ طريف اإلسناد مجلة يكون فيها : ياـانـ:  
فِيهِمَا فَاكِهَةٌ : يتقّدم املسند جاّرا أو جمرورا، أو ظرفا، Ʋو قوله تبارȫ وتعاىل -1

   .))1 وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
: قوله تعاىل املسند إليه بوصف Ƹّصصه، أو يقلّل من عموميته، Ʋو أو يوصف -2
 ٍوَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِك)2(.    

  : اإلسناد معرفةطريفّ من مجلة يكون فيها كلّ :ǭـالـثا
فيهما ال يعدو أن  والتقدمي والّتأخري. ))3ذَا أَخِيــوسُفُ وَهَـــــاْ يُــــالَ أَنَـــقƲ:َو قوله تعاىل 

ومعرفة املسند إليه من املسند، إّنما يكون مبعرفة الّشخص املتحّدث  .يكون فرق أسلوب
عنه، وهو املسند إليه، وهذا ما يعرف من سياق الكالم، ورمبا وقع يف هذه احلالة ضمري 

قوله  وبني ركين اإلسناد يؤكّد املسند إليه أو احملكوم عليه يف اجلملة االمسية، Ʋمنفصل 
   .)5( وَ الْحَقُّ الْمُبِنيُــــهَ هُـــَّونَ أَنَّ اللــُوَيَعْلَم:وقولـه تعاىل، ))4وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ:تعاىل

صور : اب الثاين من البحث إىل فصلني، الفصل األّول Ƹتّص بدراسةلقد قُّسم الب  
صور اجلملة االمسية احملّولة  الثاين منه يدرس ملة االمسية احملّولة لغرض النفي، والفصلاجل

  .ملفدي زكرياء "إلياذة اجلزائر"لتوكيد يف الغرض 
 فهي متنوعة، Ƹّص عناصر التحويل النافية اليت تدخل على اجلملة االمسيةوفيما   

تكون اجلملة عندئذ مجلة امسية حمضة حمّولة لغرض فمنها عناصر حتويل غري ناسخة، 
، وهذه "حرف اجلّر الّزائد+ مـا"، و"ال"، "مـا: "التحويل فيها هيالنفي، وعناصر 

  .األخرية لتوكيد النفي
                                                 

  .       68اآلية / سورة الرƥان –)1(
  .       221اآلية / سورة البȪرة –)2(
)3(– Ȥ90اآلية / سورة يوس       .  
  .       15اآلية / سورة فاȕر –)4(
         .229، ينظر إبراهيم أنيȄ، املرجȜ الساب25ȋ ،Ȩاآلية / سورة النور –)5(
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، عناصر حتويل ناسخة، فتكون ومن عناصر التحويل الداخلة على اجلملة االمسية  
+ ليȄ"، و"ليȄ: "اجلملة إذ ذاȫ مجلة غري حمضة حمّولة لغرض النفي بالعناصر التالية

  ".ليȄ"النافية للجنȄ العاملة عمل" ال"لتوكيد النفي، و وهذه" حرف اجلر الزائد
عنصر من العناصر ومعرفة دالالت التحويل  وحرّي بنا أن نقف على وظيفة كلّ

  .حتويلها من اإلثبات إىل النفياملتمخضة عن دخوهلا على اجلملة االمسية و
  :الداخـلة على اƨملـة االƧية ري الّنـاسـǺةعنـاصـر التـحويـل غـ /1
  :مــا -أ 

، فإذا دخلت على اجلمل االمسية كان نفيها الفعليةتنفي  تنفي اجلملة االمسية كما  
؛ أي اآلن، "ما هو مسافر: "اإلطالق، وإذا قّيدت كانت Ɯسب القيد، تقول لىللحال ع
؛ أي يف ))1وَمَا هُم بِخَارِجِنيَ مِنَ النَّارِ: ، قال تعاىل"ما هو مسافر غدا: "وتقول
  .قبالاالست

ة ، وقد تكون للحقيق"ما سعيد ظلمين حقّي بل خالد" :وقد تكون للمضي، Ʋو  
وهي آكدة من ليȄ، إذ إّنها تقع  .))2مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ: غري املقيدة بزمن، كقوله تعاىل

هي أوسع استعماال منها، و". يȄل"Ɲالف  "واهللا ما هو منطلق: "جوابا للقسم، تقول
مثلما  -)3(فتنفي اجلمل الفعلية واالمسية" ما"أّما اجلمل االمسية، ة بنفي خمتّص" ليȄ"فـ

  .-الّنافية للجملة الفعلية" ما"سبقت اإلشارة إليه يف 
مَا Ʋ ، :و قوله تعاىل"ليȄ"النافية، إّما عاملة عمل " مـا"و«: يقول السيوطي  

فَمَا مِنكُم : ه تعاىلــــ، وقول)5(مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ:وقوله أيضا ،))4هَـذَا بَشَراً
                                                 

  .       167اآلية / سورة البȪرة –)1(
  .       2اآلية / سورة اŎاǻلة –)2(
  .     4/191السامّراǝي، معاƆ النحو، فاȑل ينظر   –)3(
)4(– Ȥ31اآلية / سورة يوس     .  
  .       2اآلية / سورة اŎاǻلة –)5(
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وَمَا : قوله تعاىل غري عاملة، Ʋو أم. ، وال رابع هلا يف القرآن))1 مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ
    .) )2(«)3مُحَمَّدٌ إِالَّ رَسُولٌ 

  :أربعة شروط "ليȄ"عمل " مـا"ويشترط يف عمل   
- ȯّوɉأالّ يتقّدم خربها على امسها: ا.  
- Ɔأالّ يتقّدم معمول خربها على امسها: الثا.  
  ".إنǐ"أالّ ُتزاد بعدها : الثالث -
- Ȝإالّ"أالّ ينتقض نفي خربها بـ : والّراب."  

مـا حسنŅ أن ميدح املرء : "، Ʋو"ليȄ"فإن استوفت مجيع هذه الشروط عملت عمل 
، "ما قائم سليم: "لها، Ʋو، وإالّ بطل عم))4 مَا هَـذَا بَشَراً: ، وƲو قوله تعاىل"نفسه

   .)5("وما أنت إالّ منذر"
  : الداخـلة علـى اƨملة االسـمية Ǻةـاســحويل الّنـناصر التــع/ 2
  :النـافية للـجنȄ "ال"  -أ  

ال "، و"ال ريب فيه: "حروف الّنفي يف العربية، تدخل على األمساء، Ʋوأقدم   
: الّنافية للجنȄ" ال"واملراد بـ  .لالبتداءوهي من احلروف الناسخة . )6("رجل يف الّدار

                                                 
  .       47اآلية / سورة اƩاقة –)1(
         .144اآلية / ȯǓ عمران سورة –)2(
)3(– ȋ ،نǓرȪان يف علوم الȪي، اإلتȕالدين السيو ȯب، . 423جالȒتȪامل ،ǻ3/190وينظر املرب       .  
)4(– Ȥ31اآلية / سورة يوس     .  
)5(–  ǧنافية عاملة عمل " مـا"جاء"Ȅها، و" إذا"، و"ليƧيء " بشرا"اƭعاملة عمل " مـا"خربها، و"Ȅلي "

ينظر أƥد . لّتميمّيني، ومجهور النحاة يعملوŒا، واآلية ǻليل على إعماƬاعلى لȢة اƩجازيني، وإƵاƬا على لȢة ا
ȼعلي Ȩǎوعل ȼȪǎقǻو ǡة العربية، قرأ الكتاȢساسية للɉواعد اȪي، الƽاƬا : ǧار املعرفة، بريوǻ ،بديوي Ȅأن– 

ȓ ،2005-هـ1426، 1لبنانȋ ،146م .ȋ ،هبǎشذور الذ ǳ392وينظر ابن هشام، شر       .  
  .       4/204السامراǝي، معاƆ النحو، فاȑل ينظر  –)6(



 .احملولة لغرض النفي االمسيةصور اجلملة : الفصل األول -الباب الثاني.. .......................... 

 

وهي آكدة من العاملة  .)1(»اليت قُصد هبا الّتنصيص على استغراق النفي للجنȄ كلّه«
  .، أو املهملة"ليȄ"عمل 
ال رجلǆ "، و"ال رجلǆ حاضرا: "، وغري العاملة أصال، Ʋو"ليȄ"املشّبهة بـ " ال"ومنها 
Ņبرجحان، "حاضر Ȅ2(وقد ُيراد هبما نفي الواحد، ومها لنفي اجلن( .  
املبتدأ امسا هلا، وترفع اخلرب خربا هلا، وال فرق  ، فتنصب"إنّ"عمل " ال"وتعمل   

: ، وبني املكّررة Ʋو"رجل قائمŅ ال غالَم: "م تتكّرر، Ʋوـوهي اليت ل –هنا بني املفردة 
الّنحاة وقد حّدد . )3(، وال يكون امسها وخربها إالّ نكرة"ال حول وال قّوة إالّ باهللا"

رها افأنّ الشروط اليت جيب تو "ابن مالك"رى إذ ي ،"إنّ"عمل " ال"شروط عمل 
  : سّتة، وهي" إنّ"عمل " ال"إلعمال 

  .أن تكون نافية -1
2- Ȅأن يكون املنفّي هبا اجلن. 

 .أن يكون الّنفي نّصا يف ذلك -3

بت من غض: "، وقوهلم"جئت بال زاد: "أالّ يدخل عليها جار، كما يف قوهلم -4
 ".الشيء

 .أن يكون امسها وخربها نكرتني -5

  .)4(فاصل وال خربها يفصل بينها وبني امسها أالّ -6

  
  

                                                 
  .        Ʈ2/05ي الّدين عبد اƩميد، شرǳ ابن عȪيل،  –)1(
  .       4/204، معاƆ النحوالسامّراǝي، فاȑل ينظر  –)2(
)3(– Ȭيف ذل Ȭابن مال ȯوȪي     : ǈَعَمل"Ƌنǌإ "ŃجŇـاŇل ǐَعل"ǈال "ŃَرهŇَنك   ǻََرǐفłم ȬَŃتĆَجاء ǄةŃَرهŉرǈكłم Ńوǈأ .  

         ،ȼنفس Ȝميد، املرجƩي الّدين عبد اƮ2/05   . 
        وينظر ابن هشام، شرǳ شذور الذǎهب، . 06-2/05، نفسƮȼي الّدين عبد اƩميد، املرجȜ ينظر  –)4(
ȋ375.        
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   :Ȅـيـل -بـ
نفي مضمون اجلملة يف احلال،  «: ، واّدعى قوم حرفّيته، ومعناهجامد فعلهي   

؛ "ليȄ أخوȫ حاضرا: "Ʋو وتكون لنفي احلال عند اإلطالق،. )1(»ونفي غريه بالقرينة
، وقد تكون لالستقبال، "ليȄ أخي قد سافر أمȄ: "وقد تكون للمضي، Ʋو .آلنأي ا

 أَالَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً: ، وقوله تعاىل"لست ذاهبا إليه غدńا: "وذلك Ʋو قولك
              . ))2 عَنْهُمْ

وقد  .))3ظَالَّمٍ لِّلْعَبِيدِوَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِ: د تكون لالستمرار، وذلك كقوله تعاىلوق  
 ،))4وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَاألُنثَى: تكون للحقيقة غري املقّيدة بزمن، وذلك Ʋو قوله تعاىل

ال (« :هو) ليȄ(أنّ أصل  "لسان العرب"جاء يف  .))5لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ: وقوله
Ȅ6(»هلمزة وألصقت الالم بالياء، فطرحت ا)أي( .  

أصل «: قوله "الفراء"عن  "لسان العرب"جاء يف أيضا، فقد  "الفراء"ويرى ذلك   
"Ȅلي" :"Ȅودليل ذلك قول العرب"ال أي ،" :Ȅوال أي Ȅائتين به من حيث أي" ،
   .)7(»"ليȄ هو"، و"من حيث هو: "؛ أي"ليȄ، وأيȄوجيء به من "

تعين عدم الوجود، وهذا ما يفهم من قول  )ليȄ(تعين الوجود، و) أيȄ(إنّ   
  .)8("ائتين به من حيث أيȄ وليȄ: "العرب

                                                 
)1(– ȋ ،نǓرȪان يف علوم الȪي، اإلتȕ422السيو       .  
)2(– ǻ8ية اآل/ سورة هو       .  
  .       182اآلية / سورة ȯǓ عمران –)3(
  .       36اآلية / سورة ȯǓ عمران –)4(
)5(– Ɂالنحو،  ينظر .11اآلية / سورة الشور Ɔي، معاǝل السامّراȑ191-4/190فا       .  
  ].       ȄليŃ[ابن منظور، لسان العرǡ، ماǻة  –)6(
  ].      ȄليŃ[ابن منظور، املرجȜ نفسȼ، ماǻة  –)7(
  .      4/191السامراǝي، املرجȜ نفسȼ، فاȑل ينظر  –)8(
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على النفي يبعدها عّما ّمساه الّنحاة ) ليȄ(أنّ داللة  "سناء محيد البيايت"وترى   
فمن «: ، وقال"ليȄ"أداة النفي  "مهدي املخزومي"وقد Ɯث . )1(باألفعال الّناقصة

، "كان وأخواهتا" يف طائفة ما ّمسوه باألفعال الّناقصة، أعين" ليȄ"اخللȔ إذن أن نعّد 
فعل جامد شاذّ ơلّف عن سائر " ليȄ"إثبات، و" كان"صلة، ألنّ " كان"فليȄ هلا بـ 
عن داللته على احلدث، فأّي جامع عمل استعمال األدوات بعد ơلّيه سَتاألفعال فأخذ ُي
ظوه من نصب حاة على عّدها من أخوات كان ما حلوكان الذي محل الّن !.؟جيمعهما به
   .)2(»!موا عليهيف تصحيح ما أقد وال يكفي هذا الشبه اللفظي دها،اخلرب بع
  : وعند دراستنا للتحويل يف اجلملة االمسية نقف عند نوعني من اجلملة  
  ).غري املنسوخة(اجلملة االمسية احملضة : أّوال
  ).املنسوخة(اجلملة االمسية غري احملضة : ǭانيا

  .وماهية كلّ منهما على مفهوملّدراسة ال بأس أن نقف وقبل الشروع يف ا
  ):غيـر املنســوخة(اƨــملة االƧــية اǂــȒة : أّوال

كان : "إحدى النواسǸاليت لـم يطرأ عليها حتويل باجلملة باجلملة احملضة يقصد   
  . اجلملة غري املنسوخة؛ أي هي "..ظّن وأخواهتا"، أو"إنّ وأخواهتا"أو ،"وأخواهتا
  ): املنســوخة(ية غــري اǂــȒة اƨــملة االƧــ: ǭانيا

، والنسǸ اليت طرأ عليها حتويل بإحدى النواسǸ السالف ذكرها اجلملةهبا  يقصد   
  : لغة له معنيان

  Ɩاملعȯّوɉوالشيء . إبطال الشيء، وإقامة آخر مقامه، أو تبديل الشيء من الشيء: ا
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا  : تعاىل ولهق زيلـويف التن. ا، أي يزيله، ويكون مكانهخńْسينسǸ َن

                                                 
  .        287البياź، قواعد النحو العرȋ ،Ÿسناء ƥيد ينظر  –)1(
)2(– ȋ ،ȼد وتوجيȪن Ÿزومي، يف النحو العرǺ260مهدي امل       .  
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أزالته، : "Ȅ الظّلّ وانتسختهْمت الّشَخَسَن": والعرب تقول .))1نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا
  . واملعىن أذهبت الظّلّ، وحلّت حملّه

Ɔالثا Ɩينس«: املع ،Ćالشيء Ǹَنَسǐا، وانتَسَخُه واْسَتْنَسَخُه اكńُخه نسخ Ǹَتَتَبُه، والكاتب ناس
Ƿواالستنسا ،ŅǸĈومنه قوله تعاىل: وُمنتس ،Ǉا من كتابńكَتب كتاب : إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا

   .))2»كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
واملعىن األّول هو املقصود بالّنواسǸ عندما يأيت ذكرها يف النحو العريب، وهي   

  :سامƜسب أثرها إعرابا يف اجلملة ثالثة أق
ȯّوɉا: "اőوتسّمى األفعال الّناقصة ألّنها تدلّ على الّزمن دون احلدث ، "كان وأخوا
، "ليȄ"، و"صار"، و"بات"، و"ظلّ"، و"أضحى"، و"أصبح"، و"أمسى"، و"كان: "وهي
يت وذهب بعض النحاة إىل أّنها ّمس .)3("دام"، و"انفّك"، و"فتǜ"، و"برح"، و"زال"و

مبرفوعها، وإّنما هي تفتقر إىل املنصوب أيضا، فتسمية هذه  ناقصة، ألّنها ال تكتفي
ومن النحويني من . )4(األفعال كذلك لنقصاهنا عن بقية األفعال، باالفتقار إىل شيئني

، "صار" :بالفعل الناسǸ "ابن مالك"منهم  ،، وأحلق قوم"زال"مبعىن " رام"أحلق هبا 
، "جاء"، و"ارتّد"، و"حتّول"، و"استحال"، و"حار"، و"رجع"، و"عاد"، و"آض"و
شترȫ كلّها ترفع امسها وتنصب خربها، وتوهذه ". راح"، و"غدا"، و"قعد"، و"آل"و

  : )5(معها يف العمل
  ".أوشك"، و"كرب"، و"كاد: "أفعال املقاربة -1

                                                 
  .       106اآلية / سورة البȪرة –)1(
  ].        Ǹَنَس[ابن منظور، لسان العرǡ، ماǻة . 29اآلية / سورة اƨاǭية –)2(
، 1جالȯ الدين السيوȕي، ȜƵ اƬوامȜ على شرǳ مجȜ اƨوامȜ، مطبعة اƪاƱي، الȪاهرة، ȓينظر  –)3(

  .      1/110هـ، 1327
  .       1/208السامراǝي، معاƆ النحو، فاȑل ينظر  –)4(
  .       10-09فعلية والفرعية، ȋينظر أƥد سليمان ياقوǧ، النواسǸ ال –)5(
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 ".اخلولق"، "حرى"، "شرع: "أفعال الشروع -2

: ، وهذه احلروف أربعة، وهييف املعىن والعمل" ليȄ"حروف أحلقت بـ  -3
 .يف لغة أهل العالية" إن"يف لغة اجلميع، و" الت"احلجازيتان، " ال"و"مـا"

Ɔا"وهو : الثاőوأخوا ǎوترفع خربها، وهي يف األشهر سّتة حروف تنصب امسها، "إن :
Ʀسة أحرف  "سيبويه"، وقد عّدها "لعلّ"، و"ليت"، "كأنّ"، "لكّن"، "أنّ"، و"إنّ"

  .  )1(يذكرها فلم" إنّ"فرعا لـ " أنّ"باعتبار 
ما يدخل على املبتدأ أو اخلرب فينصبهما، ويصبح املبتدأ مفعوال أّوال للّناسǸ، : الثالث

  : ، وتنقسم إىل قسمني"ظّن وأخواهتا: "واخلرب مفعوال ثانيا، وهو
، "حسب"، "حال"، "ظّن: "وهي ما تدلّ على الرجحان، مثل: أفعال القلوب -1
، "رأى"، "علم: "تدلّ على اليقني، مثل وقد، "هّب"، "جعل"، "حجا"، "عّد"، "زعم"
  ".أعلم"مبعىن " تعلّم"، "ألفى"، "درى"، "وجد"
، "جعل"، "صّير: "أفعال تدلّ على التحويل، واالنتقال من حالة إىل أخرى، وهي  -2
 االمسيةوهذا النوع من النواسǸ إذا دخل على اجلملة  .)2("وهب"، "رّد"، "ترơ" ،"ȫذا"

التحويل الذي ينقل املركب «: ويال جذريا، ويقصد بالتحويل اجلذرّيفإّنه Ʒّوهلا حت
املسيطر األساس، ولذا فإّنه ينتمي إىل ) س(إىل رأس اجلملة، مثّ يعلّقه بالعقد  )3(االمسي

 .)4(»الّتحويالت اجلذرية

التقدمي على نية ": تلك التحويالت اليت أطلق عليها اجلرجاين مصطلحوهي   
اعلم أنّ تقدمي الشيء على وجهني، تقدمي يقال له أّنه «: اجلرجاين يقول. )5("التأخري

                                                 
  .        1/280سيبويȼ، الكتاǡ، ينظر  –)1(
   .       471ابن هشام، شرǳ شذور الذǎهب، ȋينظر  –)2(
  .        يȎȪد باملركب االƧي االسم املǻّǘي وșيفة املبتدأ –)3(

(4 –) Emonds joseph: transformations radicals conservatrices et locales, 
ED, seuiles, paris, p 52.         

)5(– ȋ ،Ÿيفية يف النحو العرșية الوǻملة والوحدة اإلسناƨ133ينظر رابح بومعزة، ا.         
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ولكن على أن تنقل الشيء من حكم . ، وتقدمي ال على نية التأخري(...)على نية التأخري 
، "ضربت زيدا: "، مثل(...)إىل حكم، وƟعل له بابا غري بابه، وإعرابا غري إعرابه 

، ولكن على أن (...)يكون مفعوال منصوبا م تقّدم زيدا على أن ـ، ل"زيد ضربته"و
وهو الذي ينتقل فيه املسند إليه من مكان داخل اجلملة إىل مركز  .)1(»ترفعه باالبتداء

َوالّلُه َال  : الصدارة متخلصا من أثر الفعل الذي كان العامل األساسي فيه من Ʋو

اجلملة ال Ƹضع وظيفيا للفعل يف هذه " اهللا"ذلك أنّ لفظ اجلاللة . ))2 ُيِحبُّ الَفَساَد
إذن يقصد بالتحويل اجلذري هو دخول عنصر  .)3(، وإّنما العمل فيه هو االبتداء"Ʒب"

حتويال  هلاعلى اجلملة التوليدية فتحو" ظّن وأخواهتا"ولتكن النواسǸ  ،من عناصر التحويل
ل فيها املبتدأ إىل إىل مجلة فعلية يتحّو" املبتدأ"جذريا؛ أي من مجلة امسية يتصّدرها اسم 
، فاجلملة »ظننتك جمتهدا«: ومثال ذلك قولك. مفعول به أّول، واخلرب إىل مفعول به ثان

 Ǹفتحّول ، "أنت جمتهد"عليها، وبنيتها العميقة " ظّن"حمّولة حتويال جذريا بدخول الناس
اجلملة  أي حتّولت إىل مفعول به ثان؛" جمتهد"واخلرب  ؛أّول بهإىل مفعول " أنت"املبتدأ 

  . من مجلة امسية إىل فعلية

أفعاال -لكلماتألنّ هذه ا األفعال، واحلروف؛ من ق لفظ الّنواسǸ على كلƊطِلوأُ  
حتدث تغيريا يف اجلملة الداخلة عليها، وƟلب هلا أحكاما جديدة بعد  -حروفا كانت أم

 Ǹإذا )زيد قائم(فاجلملة االمسية . ما كان موجودا من األحكام القدمية) تزيل(أن تنس ،
  : ، أحدثت فيها نسخا وحتويال من وجوه"إنّ"دخلت عليها 

، "إنّ"صار خربا لـ " قائمŅ"منصوبا، وخرب املبتدأ " إنّ"املبتدأ املرفوع صار امسا لـ  -1
  .فهذا نسǸ من جهة اإلعراب

2- Ćǈفǐفهذا حتويل من جهة ترتيب "إنّ" للحرف الصدارة املبتدأ الصدارة، وأصبحت ُدق ،
 .ةجلملا

                                                 
)1(–  ،Ɔرجاƨل اإلعجازاǝالǻȋ ،135 -136       .  
  .       205اآلية / سورة البȪرة –)2(
  .       133ة الوșيفية يف النحو العرȋ ،Ÿينظر رابح بومعزة، اƨملة والوحدة اإلسناǻي –)3(
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فهذا نسǸ  ،بعد أن كان املعىن جمّرد نسبة القيام إىل زيد أصبحت الّنسبة نسبة تأكيد -3
 .   )1(وحتويل يف املعىن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

                                                 
)1(– ȋ ،الفعلية والفرعية Ǹالنواس ،ǧد سليمان ياقوƥ10ينظر أ       .           
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  .فيرȏ الّنـّولة لȢـاǂ) ري املنسوخةـغ(Ȓة ـملة االƧية اǂـور اƨـص -1
  ".مـا"املـحّولة بعـنȎر التـحويل حȒة ـملة املـــاƨصور  -أ-1

   :مّرة واحدة يف املدّونة "ما"وردت اجلملة احملضة احملّولة بعنصر التحويل 
خرب ملبتدأ (مجلة امسية معطوفة + مضاف إليه+ خرب+ مبتدأ+ عنصر حتويل: وصورőا

)+ مؤكّد" (مفعول مطلق"عنصر حتويل + مضاف إليه"+ ما االنتصار"منفّي حمذوف 
  .)نعت

  انالبيت من الديو رقم البيت  التركيب 
ــاُر  # ــا اِالْنِتَص َوَم

 Ǉــاب ــولُ ِاْنِتَخ  ُدُخ
ـ  ِدِئاǈاملَو ُبْرَضَو  باǄْرَض
  .# ايَدِدَش

  )06(  Ǉَوَما اِالْنِتَصاُر ُدُخولُ ِاْنِتَخاب  
 .)1( َوَضْرُب املَواǈِئِد َضْرباǄ َشِديَدا                        

)1(.  

النافية،  "مـا"تحويل ال عنصرب حمولة غري منسوخة مجلةمن  تركيباليتكّون  :التحليل
مضاف  )ِاْنِتَخابǇ(، وهو مضاف، و)ُدُخولُ(، واخلرب )اِالْنِتَصاُر(املبتدأ  الذي دخل على

وما االنتصار (بلها على اجلملة ق) وضرب املوائد ضربا شديدا(ومجلة معطوفة  إليه،
ذوف تدأ منفي حمملب )ضرُب( جلملة املعطوفة تتكّون من خربابنية و ).دخول انتخاب

واملفعول  .مفعول مطلق) ضربńا(مضاف إليه، و) املوائد(مضاف، و  واخلرب ،)االنتصار(
؛ )َضَرَب(مصدر لفعل ) ضرُب(، فـ)2(املطلق يؤتى به لتوكيد الفعل أو مضمون اجلملة

) شديدا(، و)ضرُب( املبتدأ احملذوف خربمفعول مطلق أكّد ) ضربńا(إذن ؛ )َضَرَب(
البنية العميقة ف؛ إذن )ار ضرب املوائد ضربا شديداوما االنتص: (نعت؛ وتقدير اجلملة

االنتصار دخول #: هي" ما" قبل دخول عنصر الّتحويل عليها ةاملعطوف للجملة
 ،#االنتصار ضرب املوائد بشدة#: ، والبنية العميقة للجملة املعطوفة هي#انتخاب
  ضاع ــد إخـوعن

                                                 
  ). 47(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
)2(- ȋ ،Ƈن الكرǓرȪة الȢمد خان، لƮ 167ينظر .  
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مثلة يف إدخال عنصر املت بالزيادة للقاعدة التحوي) املعطوفة عليها، واملعطوفة( اجلملتني
على مستوى البنية العميقة حتّولت اجلملة  )ضربńا(واملفعول املطلق  ،"مـا" التحويل
تعلق املبتدأ " ما"نفت والنفي هنا مؤكّد، حيث  .من اإلثبات إىل غرض النفيككل 

 تخابمطلقا عندما يتعلق األمر بدخول االن نفيا االنتصارباخلرب؛ أي نفى الشاعر 
د اخلرب يف اجلملة ، فوظّف الّشاعر املفعول املطلق لتأكيوضرب املوائد ضربا شديدا

وضرب  وما االنتصار دخول انتخاب#: فتحّصلنا على البنية السطحية التالية. املعطوفة
  .#املوائد ضربا شديدا

1- ǡ-  صورƨة ـاȒǂري املنسوخةـغ(ملة ا (ǂر الّتحويلـّولة بـاȎال" عن."   
) جار وجمرور(شبه مجلة + امسها+ "ال النافية للجنȄ" عنصر حتويل :لȎورة اɉوىلا

  .حمذوف تقديره موجود هاخرب+ متعلّق اخلرب
  البيت من الديوان البيت رقم     التركيب      
# ňـِلَماتǈك ǈَوال 

 ňى ُجـْدَرانǈَعل#. 
    َعلǈى ُجـْدَرانň  كǈـِلَماتň الǈَو   ) 07(   

 .)1(ايَدِفُم انǈكǈ بِْراحلǈ يفِ ُرْباِحل لَِه                     
، "إنّ"العاملة عمل  النافية للجنȄ "ال"عنصر حتويل  يضم تركيب اجلملة :التحليل
متعلّق باخلرب  )َعلǈى ُجـْدَرانň( وشبه مجلة من جار وجمرور ،)كǈـِلَماتň(نكرة وامسها 

ية السطحية، فهو مقّدر يف البنية م يظهر على مستوى البنـلاحملذوف، هذا الذي 
على  موجودةǆ تŅاكلم# : ، فالبنية العميقة للجملة هي"موجود"العميقة تقديره 

  .#جدران
" ال"، وهو زيادة عنصر التحويل اجلملةلواقع يف ا بالزيادة فباإلضافة إىل التحويل  

فإنّ  ملبتدأ يف احلال،وبالتايل نفي تعلق اخلرب با ،الذي حّول اجلملة من اإلثبات إىل الّنفي
وبعد التحويالت . ف اخلرب وقّدر يف البنية العميقةجلملة حمّولة أيضا باحلذف، إذ حذا

  .#وال كلمات على جدران#: نتجت البنية السطحية التالية

                                                 
  . )47( اإللياذة، املȪطوعة -)1(
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 متعّد فعل( خرب مجلة فعلية+ اسم معطوف+ مبتدأ+ "ال" عنصر حتويل :الȎورة الثانية
  ).مضاف إليه+ بهمفعول + فاعل ضمري مستتر+ 

  البيت من الديوان  رقم البيت    التركيب     
َوالǈ الدَّسŊ َوالكǈْيـُد  #

  .# أǈْوَهَن َعْزَمُه
   )09(  ǈلǈُجوِنفŊـنِِه ظُلَُماُت السǐْم ُتث  

 .)1(َوالǈ الدَّسŊ َوالكǈْيُد أǈْوَهَن َعْزَمُه                    
، وامسا )الدَّسŊ( ، ومبتدأ جاء امسا معرفاالنافية "ال"ويل يضّم التركيب عنصر حت :التحليل
م ـوفاعل ل ،)أǈْوَهَن(متعّد  فعلية تتكّون من فعل جاءت ربومجلة اخل، )لكǈْيُدا( معطوفا

يعود على " هو"البنية العميقة تقديره يف يظهر على مستوى البنية السطحية، فهو مقّدر 
 الّدال على امللكية "اهلاء"مضافا للضمري، وضمري جاء  )َعْزَم( لكيد، ومفعوال بهاالّدّس و
 والكيُد والّدسŊ#: والبنية العميقة للجملة قبل دخول عنصر التحويل هي .إليه مضاف

  .#أوهن عزمه
هنا غري " ال"حّول اجلملة من مجلة مثبتة إىل منفية، ولكن " ال" ليفعنصر التحو  

ي االثنان على ما مها عليه؛ أي على حالة م تعمل يف املبتدأ وال اخلرب، فبقـعاملة، إذ ل
تعلق اخلرب باملبتدأ يف الزمن املاضي ألنّ الفعل يف اجلملة املنفية " ال"وبالتايل نفت  .الرفع
  .ضّيُمـالعلى يدلّ 

مجلة امسية صدرها معرفة أو  -"ال"أي -أنه لو كان بعدها "السيوطي"ويرى   
وال الّدّس وال الكيد أوهن (ري اجلملة فتص .)2(م تعمل فيها وجب تكرارهاـنكرة، ول
" الواو"الثانية واستغىن عنها، وأتى Ɯرف العطف " ال"، فحذف الشاعر األداة )عزمه

لتحويالت نتجت البنية ابعد و يف النفي،" الكيد"، و"الّدّس" لداللة اشتراȫ االمسني
  .#وال الّدّس والكيد أوهن عزمه#: السطحية التالية

                                                 
   ).77(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
ينظر الّسيوȕي، اإلتȪـان يف  . النافية إذا كان ما بعدها فعال ماȑيا لفظا أو تȪديرا" ال"كذلƶ Ȭب تكرار  -)2(

ȋ ،نǓرȪ413علوم ال  .  
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فاعل ضمري + فعل متعّدي(خرب مجلة فعلية + مبتدأ +"ال" عنصر حتويل :الȎورة الثالثة
  ).نعت+ مفعول به+ مستتر

  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب 
َوالǈ الَبذǐلُ ُيْخِفـي   #

  .#الشŊُروَر املُبيَِدة 
  )02(  Ōـَواَياُه ُسمǈِفي ط ǆَعـَسل ǈَوال  

 .)1(ي الشŊُروَر املُبيَِدة َوالǈ الَبذǐلُ ُيْخِف                     
)1(.  

يف هذه اجلملة التركيب يف اجلملة السابقة، إالّ أنّ هذا Ʒمـل  مياثل التركيب  :التحليل
البـذل  #: عنصر التحويل هـي  دخولفالبنية العميقة للجملة قبل . )املُبيَِدة( قيد النعت

حتويل اجلملة مـن   غري العاملة Źّ "ال" عنصر التحويل إدخالب، و#Ƹفي الشرور املبيدة
وال البذل Ƹفي #:النفي، فتحصلنا على البنية السطحية التالية غرض غرض اإلثبات إىل
اخلرب باملبتدأ، والفعل يف اجلملة املنفية يـدلّ علـى    تعلق وبالتايل نفي .#الشرور املبيدة

  .االستمرار، فالنفي مستمر وغري مقيد Ɯال
شبه مجلة (مجلة اخلرب + مبتدأ نكرة+ "ية للجنȄال الناف" عنصر حتويل :الȎورة الرابعة

  ).مبتدأ نكرة+ خرب مقّدم
  البيت من الديوان                     رقم البيت  التركيب      

َوالǈ َعـَسلǆ ِفـي   #
Ōـَواَياُه ُسمǈط #.  

  )02(  Ōـَواَياُه ُسمǈِفي ط ǆَعـَسل ǈَوال  
  .)2( الشŊُروَر املُبيَِدة َوالǈ الَبذǐلُ ُيْخِفي                    

الذي دخل على مجلة امسية تتضـّمن   النافية "ال"بعنصر حتويل  ينعقد التركيب :التحليل
 )ِفي طǈـَواَياُه( تقّدم فيها اجلار واŎرور يف حمل رفع، مبتدأ نكرة، وخربا جاء مجلة امسية

وبإرجـاع   ،#واياه سّميف ط عسلǆ# : والبنية العميقة للجملة هي. )ُسمŌ(على املبتدأ 
 .#يف طوايـاه  سمŌ عسلǆ#: بنيتها العميقةƱد اجلملة إىل أصلها؛ أي بترتيب أجزائها 

على أّنها نافية للجنȄ، والقرينة هذه اليت اتفق النحاة  "ال" وعند إدخال عنصر التحويل
                                                 

  ). 85(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
  . نفسهااإللياذة، املȪطوعة  -)2(
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" جـودة ال سيارة مو: "أنّ املبتدأ النكرة يلي أداة النفي مباشرة، فعندما نقول: يف ذلك
اليت للمفرد، حيث Ʒتمـل  " سيارة"، ورفع كلمة األصل على مجلة امسية" ال"بإدخال 

نفـي  "، و"نفي وجود سيارة واحدة دون نفي سيارتني وأكثر: "التركيب األمرين، ومها
  . )1(، فال وجود لواحدة منها، وال أكثر"وجود شيء من جنȄ السيارات مطلقا

على فرد واحد  ل وقوعه على فرد واحد فقȔ، أوتدلّ على نفي Ʒتم" ال" فاألداة  
ال اليت : "كان النفي هبا صاحلا لوقوعه على الفرد الواحد ّمساها النحاة اّوما زاد عليه، ومل

   .)2(؛ أي لنفي الواحد"لنفي الوحدة
، وƟعـل  "ليȄ"عمل " ال"ُتعمل  يرى أن -كاحلجازيني-وإنّ فريقا من العرب   

لى معىن اخلرب يف الّزمن احلايل عند عدم قرينة تدلّ على زمن غري النفي به منصّبا مثلها ع
ال معـروف  "، أو "ضائعńا ال معروفŅ: "تقول. هلُهِمني ُييميموفريق آخر كالّت. )3(احلال
Ņأثرها املعنوي . باإلعمال أو اإلمهال".. ضائع ȫواملهّم عند إعماهلا هو فهم معناها، وإدرا

، "ال رجـلǆ غائبńـا  : "على الوجه الصحيح، فجملة مثليف اجلملة، ليحسن استخدامها 
النافية وبعدها اسم مفرد مرفوع، وبعده اسم منصـوب، فمـا   " ال"على كلمة تشتمل 

  .الذي تفيده اجلملة؟؟
احتمال  ،وغري جمموع مفردا؛ أي غري مثىن" ال"يها اسم تفيد اجلملة اليت يكون ف  
ونفي الغياب عن جنȄ الّرجل كلّـه،   نفي اخلرب، وهو الغياب عن رجل واحد،: أمرين

النافية " ال"فإذا اعتربنا  كذلك التحليل يف مثالنا. )4(فردا فردا، فال غياب لواحد أو أكثر
رب مرفوعا تارة، ومنصوبا اعتبار التميميني باإلمهال أو اإلعمال، إذ يكون اخلكيف املثال 
ال عسل يف طوايـاه  # :صب؛ أو يف حملّ ن-واخلرب منصوبا فيها-اجلملة كانت أخرى، 

                                                 
  .  1/685عباȃ حسن، النحو الوايف، ينظر  -)1(
ينظر عبـاȃ حسـن، املرجـȜ نفسـȼ،     ". كان الناقȎة"اسǺة اليت تعمل عمل وهي إحدɁ اƩروف الن -)2(
1/686 .  
  .  1/601، نفسȼعباȃ حسن، املرجȜ ينظر  -)3(
  .  1/601، نفسȼعباȃ حسن، املرجȜ ينظر  -)4(
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واحـد،   )عسـل (عن املبتدأ ) يف طواياه سّم(احتمال نفي اخلرب : هلا احتماالن# سّم
حتويال يف " ال"إذن أحدثت . على جنȄ العسل كلّه) يف طواياه سّم(واحتمال نفي اخلرب 

. اجلملة اليت كانت لغرض اإلثبات، فحّولته لغرض النفي؛ أي نفي اخلرب عـن املبتـدأ  
  .#ال عسل يف طواياه سّم#: لنا على البنية السطحية التاليةفتحّص

متعلق ƛملـة اخلـرب    )جار وجمرور( شبه مجلة +"ال" عنصر حتويل :الȎورة اƪامسة 
  ). فاعل ضمري متصل+ الزم فعل(خرب مجلة فعلية  +مبتدأ+ مقّدم

  البيت من الديوان                   رقم البيت  التركيب       
# ǈَوال Ŋوِمْنُيوِن بِالــد

  .#ْنَخَدْعَنا َنْحُن ِا
  فǈلǈـْم َنُك َنْرَضى بِنِْصِف احلُلُولِ  )07(  

                     Ŋبِالد ǈ1(ْنَخَدْعَناِمْنُيوِن َنْحُن اوَوال(.  
تقّدم الذي دخل على مجلة امسية  النافية "ال"التركيب من عنصر حتويل يتكّون : التحليل
الـيت  -) ِاْنَخَدْعَنا(واجلملة الفعلية  ،)Ʋن(بتدأ املتعلق ƛملة اخلرب، وامل روراŎار واجل فيها

 .جاءت خـربا للمبتـدأ   -)َنـا(وفاعل ضمري متصل ) ْنَخَدَعاِ(تتكون من فعل الزم 
مع  "ال" أي عنصر التحويل؛ من الزيادةة إىل بنيتها العميقة، وبتجريدها وبإرجاع اجلمل

بإدخال عنصـر  و ،#Ʋن اƳدعنا بالّدومنيون# :نيتها العميقةب تكونترتيب عناصرها 
 لت اجلملة من اإلثبات على النفـي، على مستوى البنية العميقة حتّو النافية "ال"التحويل 

وبعد التحويل متخضت . )2(نفى الشاعر أن يكون الشعب اجلزائري منخدعا بالّدومنيونف
بالتايل نفي تعلـق  و .#ن اƳدعناوال بالّدومنيون Ʋ#: متخضت البنية السطحية التالية
   .اخلرب باملبتدأ يف الّزمن املاضي

جـار  (شبه مجلة  خربها+ امسها+ النافية للجنȄ" ال" عنصر حتويل :الȎورة الساǻسة
  .)وجمرور

  
 

                                                 
  ).64(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
  .  اǝريكناية عن اللعبة الفرنسية، واƪدț املسلطة على الشعب اƨز: الّدومنيون -)2(
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  البيت من الديوان                    رقم البيت  التركيب        

ـــَناَح  # الǈ ُجــ
  .#َعلǈــْيَها

  الǈ ُجـَناَح َعلǈْيَهاـُركُنِي َوَتْت  )04(  
  .)1(َوَتذǐَهُب ِللسَّْهَرِة النَّْرجِسĈيَّة                          

مبتـدأ  الذي دخل على مجلة امسية حتمـل  " ال"التركيب عنصر حتويل  يضّم: التحليل 
  وخربها جاء شبه مجلة من جار وجمرور ،فأصبح امسا هلا" ال"عملت فيه  )ُجَناح( نكرة

   ).َعلǈــْيَها(
لنفي اجلنȄ على سبيل التنصيص، والقرينة يف ذلك أن املبتدأ نكرة أداة " ال"فـ   

النافية " ال"، وهنا تتميز "ال"على الفتح على أّنه اسم  َينِيلي أداة الّنفي مباشرة، ولذلك ُب
 .)2("إنّ"، وتعمـل عمـل   "ال التربئـة "للجنȄ على اليت لنفي الوحدة، وتسّمى حينئذ 

 .ئة جنȄ امسها كله من معىن اخلـرب ، ألهنا تدلّ على ترب"ال اليت للتربئة"وّمساها بعضهم 
هبذا االسم يف بعض الكتب القدمية، وơتّص به لقّوة داللتها على النفي املؤكّد أكثر وترد 

، اليقع على زمن معّين نفي هبا قد يكون مطلق الّزمن؛ أيوال. من أدوات النفي األخرى
: راد منه جمّرد نفي النسبة بني معموليها، وسلب املعىن بغري تقّيد بزمن خاص، Ʋووإّنما ي

   .)3("ال وفاء لغادر"
    ȫعندما يأيت " ال"من يرى أنّ  -"أمحد سليمان ياقوت"ـك–من الباحثني وهنا

  .دون غريها" ال نافية للجنȄ"امسها نكرة فهي 
" ال"ائد اآلن يؤّيد بشّدة أنّ اسم إنّ االستعمال الّس«: يقول أمحد سليمان ياقوت  

ال صلح : "عندما يكون نكرة فهي لنفي اجلنȄ وليȄ لنفي الوحدة، نقول يف أيامنا هذه
، والتـنكري هنـا أمـر    (...)نقصد نفي جنȄ الصلح من أّي نوع كان " مع إسرائيل

                                                 
  ).86(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
)2(- ȋ ،نǓرȪان يف علوم الȪي، اإلتȕ413ينظر السيو.  
  .1/686عباȃ حسن، النحو الوايف، ينظر  -)3(
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مناسب، ويتماشى مع استعماهلا يف هذه احلالة، ألنّ الّنكرة يف سـياق النفـي تفيـد    
  .)1(»العموم
جناحŅ عليها #: دخل على اجلملة االمسية اليت بنيتها العميقة" ال"فعنصر التحويل   
، أو إمث عليها، فدخلت األداة لتنفي االسم عـن  ؛ أي حرج عليها، أو ذنب عليها#هي

مـن  ذكره وهي كما سبق كلّه عن معىن اخلرب؛ " اجلناح"اخلرب؛ أي لتّربǛ جنȄ امسها 
 قȔّال جناح "، أو "ال جناح أبدا عليها: "ي تأكيدا للنفي، وكأّنه يقولأشّد أدوات الّنف

: كما فـي قوله تعاىل ال الّرضى والتيسري ،العتاب والّسخȔ حتملهذه اجلملة ف، "عليها
      ــ ــاحَ عَلَيْ ــالَ جُنَ ــرَ فَ ــتَ أَوِ اعْتَمَ ــجَّ الْبَيْ ــنْ حَ ــهِ فَمَ ــعَآئِرِ اللّ ــن شَ ــرْوَةَ مِ ــفَا وَالْمَ ــا إِنَّ الصَّ ــوَّفَ بِهِمَ  .))2هِ أَن يَطَّ
، حتولت اجلملة مـن اإلثبـات إىل   "للجنȄ ةال النافي"إدخال عنصر التحويل بالزيادة بف

وبالتايل نفي االسم عـن   .#ال جناح عليها# : فنتجت البنية السطحية التالية. النفي
   .اخلرب

  .فيـرȏ الّنـّولة لȢـاǂ املنـسـوخـةية ـملة االƧـور اƨـص -2
  ".لـيȄ"حويل ــȎر التــة بعنـّولـاǂ املنسوخةاƨملة االƧية صور  -أ-2

ɉورة اȎحتويل عنصر :)3(وىلال "Ȅاسم + "لي"Ȅخرب + مقّدروحمذوف " لي"Ȅلي "
  .مجلة فعلية

  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب       
  ُيْنَسىلǈْيȄَ ا َم ِتـْياَسَنا َتَسْنَرفǈ  )04(    .# لǈْيȄَ ُيْنَسى #

                       Ĉَتَرْعَنا ؟ǐْمَبَر كُنَّا اقǈَما ِفي ُنوفǈ4(!أ(. 
مقّدرا يف و ستترا، وامسها جاء ضمريا م"ليȄ"يضّم التركيب عنصر حتويل  :التحليل

اسم املوصول قبلها، وخربها جاء مجلة  "مـا" يعود على ،"هو"البنية العميقة على أّنه 
                                                 

)1(- ȋ ،الفعلية والفرعية Ǹالنواس ،ǧد سليمان ياقوƥ233-232أ.  
  .158اآلية / سورة البȪرة -)2(
)3(-  Ǩورة يف البيȎال ǧتكّرر)07(طȪوعة ، امل)08.(  
  ).64(اإللياذة، املȪطوعة  -)4(
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، ونائب فاعل جاء ضمريا مستترا )ُيْنَسى( للمجهول ماض مبين ن فعلم متكونة فعلية
 ليȄ : (وتقدير اجلملة". ليȄ"سم يعود على ا ،"هو"مقّدرا يف البنية العميقة تقديره 

نسى ُي#: وبتجريد اجلملة من الزيادة، وبإرجاعها للبنية العميقة تكون ،)نسى هوُي
  . )1(#هو

ى مستوى البنية عل" ليȄ" النفيقاعدة التحويل املتمثلة يف إدخال عنصر ووفق   
يف  "ليȄ"اسم  نوبالتايل نفي اخلرب ع النفي،اجلملة من اإلثبات إىل Źّ حتويل  ،العميقة

  .#ليȄ ُينسى#: ، فنتجت البنية السطحيةاحلال الذي يستمر إىل االستقبال
مجلة " ليȄ"خرب  +مقّدر ستترمري ضم "ليȄ"اسم  +عنصر حتويل :الثانيةالȎورة 

  .فعلية
  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب       

# Ȅَْيǈُتُم ِسرَّا لǐ06(   .# َيك(  ǐَيك ǈاملـَوال Ƌُتُم السِّرَّ إِالĆُشوُقـ  
 .)2(لǈْيȄَ َيكǐُتُم ِسرَّاَوَمْن لǈـْم َيهِْم                       

م يظهر يف البنية السطحية ـ، وامسها ل"ليȄ"حتويل  يضّم التركيب عنصر: التحليل 
ومجلة  .اسم الشرط والتعليق للعاقل "َمْن"، يعود على"هو"مقّدر يف البنية العميقة تقديره 

، وفاعل ضمري مستتر تقديره )َيكǐُتُم( اخلرب جاءت فعلية متكونة من فعل مضارع متعّد
هو #: هي" ليȄ"ل إدخال عنصر التحويل والبنية العميقة قب. )ِسرŋا(، ومفعول به "هو"

على مستوى البنية " ليȄ"وبتطبيق قاعدة التحويل املتمثلة يف إدخال . #يكتم سّرا
العميقة حتّولت اجلملة من اإلثبات إىل النفي، وبالتايل نفي حصول فعل الكتمان عن 

د، فعل اجلواب إىل املستقبل البعي" ليȄ"وقد أخلصت  .م يعشقـم يهم ولـالذي ل
م يتحقق ـفحصول الفعل متعلق بوقوع الشرط، فإذا ل فنتج عن ذلك تأبيد النفي،

لذلك يلحظ أنّ مجلة الشرط حمّولة بعنصر النفي . أبدا م يتحقق اجلوابـالشرط ل
                                                 

)1(- ȯاملفعو ȼعن ǡحذف فيها الفاعل ونا ȯذف؛ فهي مبنية للمجهوƩولة باƮ ملةƨا ȼب فاعل بǝالذي جاء نا  
  . )فرنسا تناسيǨ ما ليȄ ينساه أحد(: ، وتȪدير اƨملة املبنية للمعلوم هياومȪدر امستتر  فاعل

  ).07(اإللياذة، املȪطوعة  -)2(
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نتجت وبعد التحويل  ".ليȄ"جميء مجلة اجلواب منفية أيضا بـ ، فاقتضى ذلك "لـم"
  .#سّراليȄ يكتم # : البنية السطحية التالية

  .مجلة فعلية" ليȄ"خرب + ضمري متصل "ليȄ"اسم + عنصر حتويل :الثالثةالȎورة 
  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب      

# ǈْدرِي ـلǈْسـُت أ
  .# ِلَمْن؟؟

   لǈْسُت أǈْدرِي ِلَمْن؟؟َوإِنǐ َولǈَدْت   )06(  
 .)1(رِيَّةكǈفǈى أǈنَُّه ِمْن َبنِي الَبَش                           

 من  الذي دخل على مجلة امسية تتكّون" ليȄ"تحويل الينعقد التركيب بعنصر : التحليل
، واخلرب للمتكلم )ُت(جاء ضمريا متصال ف ،"ليȄ"الذي أصبح امسا لـ  ،)أنـا(مبتدأ 

يف  امقّدر امستتر اضمري جاء والفاعل، )أǈْدرِي( جاء مجلة فعلية متكّونة من فعل متعّد
الم ("جار وجمرور [واملفعول به جاء شبه مجلة متكّونة من ". أنا"العميقة على أّنه  البنية
تقديرها  اليت احملذوفة" صلة املوصول"، و")من"، واسم املوصول واالستفهام "اجلر

ويدلّ عليها سياق اجلملة الشرطية  ،يف البنية السطحية - الصلة- لـم تذكرف، ]"ُهولَدْت"
  . )2(قبلها

: ، والبنية العميقة للجملة املثبتة هي)ولدتهلست أنا أدري ملن : (جلملةفتقدير ا  
على مستوى البنية العميقة " ليȄ"، وبإدخال عنصر التحويل #ملن ولدتهأدري  أنا#

، "الدراية" اجلواب حصول فعلحتّولت اجلملة من اإلثبات إىل النفي، وبالتايل نفي 
  ".ن ولَدْت لسُت أدري ملن؟؟وإ: "يف قوله "الوالدة" الشرط فعل بوقوع

  
  
  

                                                 
  ).86(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
والـذي   -"șّن"الذي يعين – من أفعاȯ الȪلوɁ" ǡَرǻَ"يف سياȧ هذه اƨملة ال يȎȪłد بȼ الفعل " أǻري" -)2(

ينظر مȎطفى الȢالييين، جامȜ الّدروȃ . ، وهو ينȎب مفعوال واحدا"أعرف"بل جاء هنا ƞعƖ  ،ينȎب مفعولني
ȋ ،27العربية   .         
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2-ǡ-  ية صورƧملة االƨري املنسوخةاȎّولة بعنǂالتحويل  ا)Ȅر + ليƨحرف ا
  ).الزاǝد

   :جاءت هذه الصورة متمثلة يف مجلة واحدة من الّديوان
عنصر ( شبه مجلة +ومقّدرضمري مستتر  "ليȄ"اسم "+ ليȄ"عنصر حتويل  :وصورőا

  .   )"خرب ليȄ" اسم جمرور"+ حرف اجلّر الزائد"حتويل 
  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب       

   ْمهِِمالǈْسإِ ونǈ، ُدْمهَِوَزاغُوا بِ  )03(    .# لǈْيȄَ بِالسَّاِلمِ #
 .)1(مِاِلالسَّبِ Ȅَْيلǈ بǇَهذǐى َملǈإِ                           

لذي دخل على مجلة امسية تتكّون ، ا"ليȄ"التركيب من عنصر حتويل  يتكّون :التحليل 
من  متكّونة وشبه مجلة ."ليȄ"الذي أصبح اسم  )"هو"الضمري (مبتدأ يف أصلها من 

 ،)2("ليȄ"اسم  خرب وظيفة الذي أّدى )مـĈاِلالسَّ(واسم جمرور ) بǍ(زائد حرف جر 
أي  ؛)ساǆƁ: (وه -وقبل دخول عنصر التحويل قبل دخول حرف اجلر الزائد-ه وأصل
هو  مذهبŅ #: عميقة للجملة هييف البنية العميقة للجملة، والبنية ال" هو"املبتدأ  خرب
  . #مŅـسال

، "ليȄ"أو الناسǸ  يل املتمثلة يف إدخال عنصر النفيوعند تطبيق قاعدة التحو   
أي قصر خرب (؛ اليت تفيد القصر "أل التعريف"، و"حرف اجلر الزائد"وعنصر التحويل 
فنفت  ،#بالّسالـممذهب ليȄ #: ليةت اجلملة البنية التا، أخذ)ليȄ على امسها

"Ȅأل"و .تعلق اخلرب باالسم" لي) "Ɓل ـتأيت بعد ضمري الفص" أل التعريف"هي ) السا
  .)3(يفيد التوكيده هبذه الصفة، وهو ضرب من القصر ، لتخصيص"العماد"أو 

ولقد . ملرتبȔ بهمؤكّد؛ ألنّ حرف اجلّر الزائد يفيد توكيد اجلزء اهنا نفي وال   
 أداة(ـ وردت الكثري من اآليات اليت حتمل هذا النوع من النفي، وهو النفي املؤكّد ب

                                                 
  ).07(ذة، املȪطوعة اإلليا -)1(
  . اسم ƭرور لفظا منȎوƮ ǡال -)2(
  .406البياź، قواعد النحو العرŸ يف ȑوء نظرية النظم، ȋسناء ƥيد ينظر  -)3(
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وقوله تعاىل  )1( لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ Ʋ ، :و قوله تعاىل)حرف اجلّر الزائد+ النفي
، ومنه توكيد نفيهخلرب املنفي يفيد ا فدخول الباء على .))2وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ: أيضا

  : ومنه قول الشاعر
ńخǈأ Ǉْسَت بُِمْسَتبِقǈَتلُْمُهَول ǈُب؟    ا الƋالرَِّجالِ املَُهذ Ŋيǈأ ،ňى َشْعثǈ3(َعل(.   

  ."مـــا"ل Ȏر التحوية بعناملنسوخة اǂّولصور اƨملة االƧية  -جـ-2
  .خربها مفرد+ ظاهرامسها + ةناسخال "كان"+عنصر حتويل: )4(الȎورة اɉوىل

  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب       
َما كǈانǈ ِعيَسى  #

  .#ظǈلُومńا 
  َجُهوالǈ َما كǈانǈ ِعيَسى ظǈلُومńاَو  )10(  

 .)5(َوكǈانǈ ُمَحمَُّد َيْرَعى النََّصاَرى                         
  .)5(النََّصاَرى

ـ ـلة امسيالذي دخل على مج" ما"يضّم التركيب عنصر حتويل : التحليل ة ـة منسوخ
والبنيـة   .)ظǈلُومńا(، وخربها جاء مفردا )ِعيَسى(جاء ظاهرا  "كان"واسم  ،"كان"بـ 

وبتجريدها من الزيادة  ،#عيسى ظلومما #: هي ملة بتجريدها من الناسǸالعميقة للج
تتكون  ، إذ#عيسى ظلوم#: ، تصري البنية العميقة"ما النافية" املتمثلة يف عنصر التحويل

من مجلة حمضة إىل مجلة  االمسيةتتحّول اجلملة " كان"بإدخال الناسǸ و .مبتدأ وخرب من
، واخلرب "كان"، فانتقل املبتدأ من الّصدارة وأزيل ليصبح امسا لـ )غري حمضة(منسوخة 
  . فأصبح منصوبا "كان" عملت فيه

ـ  النافيـة  "مـا "ووفق قاعدة التحويل املتمثلة يف إدخال عنصر التحويل      ى عل
تعلّـق  " ما" نفت وبالتايل لت اجلملة من اإلثبات إىل النفي،مستوى البنية العميقة، حتّو

                                                 
  .22اآلية / سورة الȢاشية -)1(
  .74اآلية / سورة البȪرة -)2(
  .ȋ ،294السابȨالبياź، املرجȜ  سناء ƥيد ينظر -)3(
  ).25(، املȪطوعة )09(بيǨ تكررǧ الȎورة يف ال -)4(
  ).62(اإللياذة، املȪطوعة  -)5(
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، زمـن الشـاعر   يف الزمن املاضي عن )عيسى عليه السالم" (كان"باسم ) ظلوما(اخلرب 
وبعد التحويالت أخذت  ).الظلم(من هذه الصفة وهي  وبالتايل برأ الشاعر النƑ عيسى

  . #ظلوما ىما كان عيس#: ي حاملة البنية السطحية التاليةاجلملة شكلها الّنهائ
ان، وملاذا مسيت ناقصـة  على احلدث والّزم "كان"اختلف النحاة يف داللة ولقد   

  :على أقوال
  ȯّوɉاجلملة كأّي فعـل   تدلّ على احلدث والّزمان وإنّ احلدث مسند إىل أّنها: ا

على احلدث والّزمان، وذهـب إىل   ، فإّنها تدلّ)ذهب(، و)قتل(، و)ضرب: (آخر، Ʋو
، "الرضـي "، و"ابـن النـاظم  "، و"ابن مالـك "، و"ابن عصفور": ذلك كثريون منهم

  . "السيوطي"و
ها مبعىن ويرون أّنها لو لـم تدلّ على احلدث ملا اختلفت معانيها، بل تكون كل«  

لـو   ّنهاوإ. ماضية، واملستقبل إن كانت مضارعةواحد، وهو الزمن املاضي إن كانت 
كانت دالة على الزمان وحده لصّح أن تتكّون من أحدها ومن اسم آخر دال على معىن 

، وأنت "السفر غدا: "مجلة مفيدة، كما تتكّون اجلملة من اسم زمان، واسم معىن ، Ʋو
م يتم معىن الكالم، فدلّ ذلك على أّنها ليست دالة علـى  ـ، ل"كان السفر: "لو قلت
  . )1(»نجمرد الزما

  Ɔالثا:  Ȕّردت للّزمن فقƟ فيها عنصر احلدث، وإّنما Ȅوهلذا مسيت ناقصة، .لي 
Ȉـو   «: قال ابن يعيƲ ،وأّما كوهنا ناقصة، فإنّ الفعل احلقيقّي يدلّ على معىن وزمـان

، فإّنه يدلّ على ما يأيت من الّزمان، فهي تدلّ على زمان فقȔ، فلّمـا  "ضرب: "قولك
الّ أّنها ملّا دخلت على املبتدأ واخلرب، وأفادت الّزمان إ(...)  نقصت داللتها كانت ناقصة

                                                 
" ارتشاف الȒّرǡ من لسـان العـرǡ  "أيوǡ جرجيȄ عطية الȪيسي، االختياراǧ النحوية Ÿɉ حّيان يف  -)1(

 ،ȓǻ ،ان للطباعة والنشر، اإلسكندريةƹار اإلǻ ،ليلƠراسة وǻ2004ȋ ،138 -137م.  
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لذلك ال تتّم الفائدة مبرفوعها، حّتـى تـأيت   رب، صار اخلرب كالعوض من احلدث، يف اخل
  .)1(»باملنصوب

شبه مجلة جـار  + متصلامسها ضمري + الناسخة "كان" +عنصر حتويل :الȎورة الثانية
  .دخربها مفر+ متعلق باخلرب مقّدم وجمرور
  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب      

َوَمــا كُْنِت  #
 .# َعةيِللطƋـاِمِعَني َوِد

  )07(  ǈفǈأǐِمى بِـَرغǐاَنَيـلǈة Ƌَنيِعـاِمالط  
 .)2(!!َوَما كُْنِت ِللطƋـاِمِعَني َوِديـَعة                    

  .)2(!!َوِديـَعة
على مجلة امسية منسوخة  دخلت النافية اليت" ما"ينعقد التركيب بعنصر حتويل : التحليل

 للمخاطب املؤنث، وشـبه اجلملـة  ) ِت(امسها الذي جاء ضمريا متصال و "كان"بـ 
  .)َوِديَعة" (كان"، وخرب متعلق باخلرب )3( )ِللطƋـاِمِعَني(املتقّدم  من اجلار واŎرور املتكّونة
 "كان"ناسǸ ، وبإدخال ال#للطامعني أنِت وديعةǆ#: والبنية العميقة للجملة هي  

، حتّولت اجلملة من مجلة حمضة مثبتة إىل مجلـة  على البنية العميقة" ما"وعنصر التحويل 
" ما"، فنفت #للطامعني وديعة ما كنِت#: منسوخة منفية حاملة البنية السطحية التالية

  . يف الزمن املاضي بامسها" كان"خرب تعلّق 
  
  
  
  

                                                 
)1(- ،Ȉريح،  ابن يعيȎ1/184الت .Ȫل ال عن نȑالنحو، فا Ɔي، معاǝا  .1/209السامراȒأي Ȭذل Ɂوقد رأ

ينظر أيوǡ جـرجيȄ  ". اƨرجاƆ"، "اɉنباري"، "ابن جين"، "ابن السراǯ"، "املربǻ: "على سبيل املثاȯ ال اȎƩر
 Ȝيسي، املرجȪالȨالسابȋ ،139.  

  ).30(اإللياذة، املȪطوعة  -)2(
)3(- ƇدȪّولة بالتƮ ملةƨّد. فاȪرب إذ تƪا Ȩم متعل)رورŎار واƨرب) اƪعلى ا.  
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خربهـا مجلـة   + امسها ضمري متصل+ ةالناسخ" كان+ "عنصر حتويل: الȎورة الثالثة
  .   فعلية

  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب       
َمـا كُــْنَت  #

َبْيَن َجِميلǇ  ُتفǈــرُِّق
  .#َوَجِميلǈة 

  ُقرِّفǈُت َتْنا كُـَملǈ ـوُدُهالنŊ الǈْولǈَو  )06(  
 .)1(!!ةيلǈــِمَجَو ـيلǇِمَج َنــْيَب                   

مجلة فعلية  فيه "كان"جاء خرب  التركيب أنّ هذا يف Ƹتلف التركيب عن سابقه: يلالتحل
" هو"، وفاعال ضمريا مستترا مقّدرا يف البنية العميقة على أّنه )ُتفǈرُِّق(تضّم فعال مضارعا 

 )َجِميلǈة(مضاف إليه، و) َجِميلǇ(وهو مضاف، و) َبْيَن(، وظرفا "كان"على اسم  يعود
    . اسم معطوف

وعند إدخال . #أنت تفرق بني مجيل ومجيلة#: والبنية العميقة للجملة هي  
منسوخة مجلة  النافية حتّولت اجلملة من مجلة حمضة مثبتة إىل" ما"الناسخة، و" كان"

، "كان"باسم  )فǈرََّق( )التفريق والتمييز فعلُ(تعلق اخلرب " ما"وبالتايل نفت منفية، 
  .#ق بني مجيل ومجيلةتفّر ما كنَت#: طحية التاليةالبنية الس جراء التحويل فنتجت
مجلة جواب جلملة الشرط االمتناعي  ويلحظ أنّ اجلملة املنسوخة املنفية وقعت    
، "الالم"مسبوقة بـ  مجلة اجلواب احملّولة لغرض النفيويلحظ أنّ ، "لوال"بـ  ةاملصّدر
وهي؛ أي  .فالنفي هنا مؤكّد ،لتوكيدهنا ل الرابطة ، والالم..)ملا كنت تفّرق: (يف قوله

وتقدير القسم يف  .)2(الم جواب قسم مقّدر "لوما"، و"لوال"، و"لو"الالم اليت تأيت بعد 
  ). تفّرق بني مجيل ومجيلة ملا كنتلوال الّنهود  واهللا: (يف اجلملة

واقعة يف جواب " الالم"وهي؛ أي «: وقال يف ذلك فاضل صاſ السامرائي   
  . )3(»القسم توكيد، وجوابه مؤكƋد د، فإنّالقسم، فكالمها توكي

                                                 
  ).72(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
  . 9/22ابن يعيȈ، شرǳ املفȎّل، ينظر  -)2(
   .4/94السامّراǝي، معاƆ النحو، فاȑل  -)3(
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2- ǻ- ƨية ـصور اƧاملنسـوخةملة اال ǂر التحويل ـبعنّولة ـاȎ"ـلŃـم."           
 +مفرد هاخرب+ امسها ضمري مستتر+ الناسخة" كان"+حتويل عنصر:الȎورة اɉوىل
  .مضاف إليه

  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب       
ُك ُصْنَع لǈـْم َتـ #

  .#بِـالǈِدي 
  )09(  Ĉَبـبََّغـاءǐـالǈَوِصـْرُت أَُردُِّد ك  

 .)1(لǈـْم َتـُك ُصْنَع بِـالǈِديَمذǈاِهَب                   
على مجلة امسيـة   النافية اليت دخلت" لـْم"يتكّون التركيب من عنصر حتويل : التحليل

" هـي "البنية العميقة على أّنه  ضمري مستتر مقّدر يف "كان"واسم  ،"كان"منسوخة بـ 
مضـاف إليـه، وهـو    ) بالِد(، وهو مضاف، و)ُصْنَع(، واخلرب )َمذǈاِهَب(العائد على 
   .الّدالة على امللكية مضاف إليه) ياء املتكلّم(مضاف، و

. #بـالدي  صـنعُ  -"املذاهب"- هي# : هي والبنية العميقة للجملة املنسوخة  
" لــم "الناسخة، وعنصر التحويـل  " كان"يف إدخال  وبتطبيق قاعدة التحويل املتمثلة

النافية على مستوى البنية العميقة، Źّ حتويل اجلملة من مجلة حمضـة مثبتـة، إىل مجلـة    
   ).املذاهب" (كان"باسم  )صنع بالدي(، وبالتايل نفي تعلق اخلرب منفية منسوخة
فدلّ  .#الديم تك صنع بـل#: وبعد التحويالت نتجت البنية السطحية التالية  

ـ ـالنفي يف هذه الصورة على أنّ الشاعر قد نفى األمر يف الّزمن ال في ـماضي، ألنّ الن
 .تدلّ على نفي الفعل يف املاضي) يف املضارع" يكن"+ "لـم("بـ 

اŎزومة " َيكُْن"جيوز حذف نون ، ويف هذه الصورة حمذوفة النون" كان"وجاءت    
  : )2(الشاعركان بعدها حرف متحرƲ ،ȫو قول ن إ

  .ُيَغرَّْر َوُيطǐرِْح َنفǐَسُه كُلƋ َمطǐَرحِ    َوَمْن َيُك ِمثǐِلي ذǈا ِعَيالǇ َوُمقǐَترńا

                                                 
  ).99(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
تعليم، التحليل، ǻار اƬدɁ للطباعـة  املنهǰ، الفهم، ال: ينظر بلȪاسم ǻفǎة، يف النحو العرŸ، رǗية علمية يف -)2(

  .69اƨزاǝر، ȋ ،ǧǻ ،ȓǻ -والنشر والتوزيȜ، عني مليلة
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، أّما إذا كان ما بعد قبلها متحّرȫ مكسور، فجاز حذف النون" مثلي"فحرف امليم يف 
مِـنْ أَهْـلِ    لَـمْ يَكُـنِ الَّـذِينَ كَفَـرُوا    : النون ساكنا، فال جيوز حذفها، Ʋو قولـه تعـاىل  

م يكن األساتذة ـل: "وƲو قولك ،))1الْكِتَابِ وَالْمُشْـرِكِنيَ مُـنفَكِّنيَ حَتَّـى تَـأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَـةُ     
  . )2(عد النون حرف ساكن، وهو مهزة الوصل، فب"جمتمعني

  .مفرد هاخرب+ امسها ضمري مستتر+ الناسخة" كان+ "عنصر حتويل :الȎورة الثانية
  البيت من الديوان رقم البيت  ب التركي      

# ǈـُك ــْم َتـل
  .#غـْمرńا

  الَعابِثُـونȫَ ǈغǐـَراءĆَوكǈـْم َراَم إِ  )08(  
 .)3(ا غǈرِيَراَصبِيŋ ـْمرńاغ ْم َتـُكـلǈف                   

دخلت على مجلـة امسيـة    ، اليتالنافية" لـم"يضّم التركيب عنصر حتويل : التحليل 
ضمريا مستترا مقّدرا يف البنية العميقة على أّنه  اليت جاء امسها هذه ،"كان"منسوخة بـ

والبنيـة العميقـة للجملـة    . )غْمرńا( خربها، و"األمري عبد القادر"العائد على " أنَت"
وبتطبيـق قاعـدة   . )4(#أنت غمرŅ# : املنسوخة قبل دخول عنصر التحويل عليها هي

على مستوى النافية " لـم" نصر التحويلوع ،الناسخة" كان"وذلك بإدخال  التحويل،
إىل مجلة منسوخة منفية، وبالتـايل   مثبتة البنية العميقة، Źّ حتويل اجلملة من مجلة حمضة

يف الّزمن  )غمرا(Ɲربها ") أنت"الضمري العائد على األمري عبد القادر(نفي اتصاف امسها 
  .#تك غمرا مـل#: فنتجت عن التحويل البنية السطحية التالية. املاضي

جـار  (شبه مجلة + امسها ضمري مستتر+ الناسخة" كان+ "عنصر حتويل: الȎورة الثالثة
  .مفرد هاخرب+ متعلق باخلرب مقّدم) وجمرور

  
                                                 

  .1اآلية / سورة البّينة -)1(
  .ȋ ،69السابȨ بلȪاسم ǻفǎة، املرجȜ ينظر -)2(
  ).37(اإللياذة، املȪطوعة  -)3(
)4(- łرŃمȢَوال łرŃمŇȢال :Ȝمƨوا ،ǎلŇȢد والȪƩا :ŅورłمǊمور. غŃȢل َمłل: وَرجŇة   . َخامǻمـا ،ǡابن منظور، لسان العـر
  ].  غǈَمَر[
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  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب      
ُك ــلǈـْم َيـ #

Ǆْيـالǈِللتَّبِِعيَّـاِت ذ#. 
  ـالǄلǈـْم َيـُك ِللتَّبِِعيَّـاِت ذǈْيَو  )05(  

 .)1(َولǈـْم َيُك بِالǐَعَصبِيَّاِت ُيـْبـلǈى                    
، حمذوفـة النـون  " كان"النافية، و" لـم"حتويل يتكّون التركيب من عنصر  :التحليل
ابـن  "العائد على " هو"يف البنية العميقة على أّنه  امقّدر امستتر اضمري جاء الذي وامسها
ذا البيت، وشبه اجلملة املتكونـة مـن اجلـار واŎـرور     يف األبيات السابقة هل" رستم

هـو  #: والبنية العميقة للجملة هي. )ذǈْيـالǄ( هاخربمتعلق باخلرب مقّدم، و) يَّاِتِللتََّبِع(
ǆللّتبعّيات ذيل#.  

" لــم "الناسخة، وعنصر التحويل " كان"وعند تطبيق قاعدة التحويل بإدخال    
قة، Źّ حتويل اجلملة من مجلة حمضـة مثبتـة إىل مجلـة    النافية على مستوى البنية العمي

فنتجت  وبالتايل نفي اتصاف امسها Ɲربها، والنفي هنا يف الّزمن املاضي،منسوخة منفية، 
       .   #لـم يك للتبعيات ذيال#: البنية السطحية

شـبه مجلـة    +امسها ضمري مستتر +الناسخة" كان+ "عنصر حتويل: )2(الرابعةالȎورة 
  .مجلة فعلية فعلها مبين للمجهول هاخرب+ مفعول به مقّدم )وجمرور جار(

  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب     
ُك ــلǈـْم َي #

 .# بِالǐَعَصبِيَّاِت ُيـْبلǈى
  )05(  Ǆْيـالǈـْم َيـُك ِللتَّبِِعيَّـاِت ذǈَول  

  .)3(لǈـْم َيُك بِالǐَعَصبِيَّاِت ُيـْبـلǈىَو                   
مياثل التركيب سابقه، إالّ أنّ هذا التركيب جاء فيه اخلرب مجلة فعلية فعلـها   :التحليل 

العائد " هو"" كان"ونائب الفاعل ضمريا مستترا يعود على اسم  ،)ُيْبلǈى(مبين للمجهول 
وهو شبه اجلملة  الثاين املفعول بهتقّدم مفعول به أّول، و، الذي أصله "ابن رستم"على 

                                                 
  ).26(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
  ).91(، املȪطوعة )05(  البيǨدّونة على هذه الȎورة، يفيف امل أخرɁ ورǧǻ مجلة -)2(
  .)26( اإللياذة، املȪطوعة -)3(



 .احملولة لغرض النفي االمسيةصور اجلملة : الفصل األول -الباب الثاني.. .......................... 

 

، والبنية العميقة للجملة هي مجلة مـبين فعلـها للمعلـوم،    )1(على اخلرب) بيَّاِتبالعص(
 أبلـى #  :تكون "الناسǸ"و"" لـم"عنصر التحويل"وبتجريدها من الزيادة املتمثلة يف 

ابـن  "والفعل هنا متعّد ملفعـولني، املفعـول األّول   . #بالعصبياِت رستَم ابَن املستعمُر
  ". بالعصبيات"ّدى إليه Ɯرف اجلر، واملفعول الثاين تع"رستم
  : الفعل املتعّدي إىل مفعولني على قسمنيو

، "مـنح "، "سـأل "، "أعطى: "مثل. مفعولني ليȄ أصلهما مبتدأ وخربا ُبينِص: قسم
ـ  الفقَري كسوُت"، "أعطيتَك كتابا: "، تقول"علƋم"، "ألبȄ"، "كسا" ńألبسـتُ "، "اثوب 

ǈتهدةŎا ń2("اوسام( .  
  : ، وينقسم إىل قسمنيمفعولني أصلهما مبتدأ وخرب ُبينِص: وقسم

  ...".رأى، وعلم، ودرى، وحسب، وظّن،"كـ: أفعال القلوب
   .)3(..."صّير، ورّد، وجعل، ووهب،"كـ : وأفعال التحويل

النافية، وإدخال الناسǸ على مسـتوى  " لـم"وبتطبيق قاعدة التحويل بإدخال   
يف  وبالتايل نفي تعلق اخلرب باالسم اإلثبات إىل النفي،البنية العميقة، Źّ حتويل اجلملة من 

   .#لـم يك بالعصبيات ُيْبلى#: فنتجت عن التحويل البنية السطحية .الّزمن املاضي
مجلة  هاخرب+ امسها ضمري مستتر+ الناسخة" كان+ "عنصر حتويل: )4(الȎورة اƪامسة

  .)مضاف إليه+ مفعول به+ فاعل ضمري مستتر+ فعل( مجلة فعلية
  
  
  
  

                                                 
  .على الفعل ، إذ تȪّدم املفعوȯ بȼ"لتȪدƇا"اƨملة إȑافة لكوŒا Ʈّولة بالزياǻة، فهي Ʈّولة بالترتيب، أو  -)1(
)2(- ȋ ،العربية ȃالّدرو Ȝالييين، جامȢطفى الȎ27-26ينظر م  
)3(- ȋ ،ȼنفس Ȝالييين، املرجȢطفى الȎ27ينظر م .  
)4(- ǧورة يف تكررȎهذه ال  Ǩالبي)10( طوعةȪامل ،)42.(  
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  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب      
َنـُك ُنـْنِكُر  لǈـْم #

  .# آَبـاءĆَنا
  َولǈـْم َنـُك ُنـْنِكُر آَبـاءĆَنا  )08(  

 .)1(!!أǈكǈاُنوا َمُجوَسا!! أǈكǈاُنوا َنَصاَرى                 
  .)1(!!َمُجوَسا

مسها ضمري ، واالناسخة "كان"و، النافية "لـم"يضّم التركيب عنصر حتويل : التحليل 
، "Ʋـن "مستتر لـم يظهر على مستوى البنية السطحية مقّدر يف البنية العميقة على أّنه 

، والفاعل مستتر ومقّدر يف البنيـة العميقـة   )ُنْنِكُر(واخلرب جاء مجلة فعلية فعلها متعّد 
 )نــا (منصوب ومضاف لضمري املتكلّم، والضمري ) آباءĆ(، واملفعول به "Ʋن"تقديره 
  . ل على امللكية مضاف إليهالّدا
Ʋن ننكر #: البنية العميقة التالية بتجريد اجلملة من الناسǸ ومن عنصر التحويل، تأخذو

، مثّ بإدخال الناسǸ على اجلملة حتّولت من مجلة حمضة إىل مجلـة منسـوخة  و .#آباءنا
ّولـت  على مستوى البنية العميقة، حت" لـم"بإدخال عنصر النفي بتطبيق قاعدة التحويل

يف الـّزمن   بامسها" كان"تعلق خرب  "لـم"لتايل نفت اجلملة من اإلثبات إىل النفي، وبا
  .#لـم نك ننكر آباءنا#: ة التاليةفتمخضت عن هذا التحويل البنية السطحي .املاضي

خربها مجلة + امسها ضمري مستتر+ الناسخة" كان+ "عنصر حتويل: )2(الȎورة الساǻسة
شبه مجلة جار وجمرور مفعول + فاعل ضمري مستتر+ رف اجلرفعل متعّد Ɯ(مجلة فعلية 

  ).مضاف إليه+ به
  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب       

َولǈـْم َنـُك  #
َنْرَضـى بِـنِْصـِف 

  .#احلُلُولِ

  ولِلُاحلُ ِفْصنِى بَِضْرَولǈـْم َنـُك َن  )07(  
 .)3(ـاَنْعَدَخاْن ُنْحَن وِنُيـْنِموالدŊبِ الǈَو                  

  .)3(ـاَنْعَدَخاْن

                                                 
  ).24(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
  . ، إالǎ أنǎ اƨملة هنا ال Ơوي املȒاف إليȼ)02(، املȪطوعة )08(البيǨ  تكررǧ هذه الȎورة يف -)2(
  ).64(اإللياذة، املȪطوعة  -)3(
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" كان"يف مجلة خرب  الفعلأنّ يف الصورة السابقة، إالّ  التركيَب مياثل التركيُب: التحليل
جار  متكّونة من متعّديا إىل مفعوله Ɯرف اجلر، واملفعول به جاء شبه مجلةجاء  -هنا-

  .مضاف إليه) احلُلُولِ(و وهو مضاف، ،يف حملّ نصب) بِنِْصِف(وجمرور 
تطبيـق قاعـدة   ب، و#Ʋن نرضى بنصف احللول#: هي ية العميقة للجملةوالبن  

سǸ، حتّولت اجلملة من مجلة حمضة مثبتة إىل مجلة منسوخة منفيـة،  االنإدخال التحويل و
: فنتجت البنية السطحية التالية بامسها يف الّزمن املاضي،" كان"تعلّق خرب " ـمل"فنفت 

  .#م نك نرضى بنصف احللولـل#
شبه مجلة جار + امسها ضمري مستتر+ الناسخة" كان+ "عنصر حتويل: لسابعةالȎورة ا

اسم "+ -الباء-حرف اجلر الزائد "عنصر حتويل ( مجلة شبه+ وجمرور متعلق باخلرب مقّدم
  .)"خرب كان" جمرور
  البيت من الديوان رقم البيت  التركيب       

َولǈـْم َنـُك  #
 .#ِللتŊـْرȫِ بِـالتَّابِِعَني

  َولǈـْم َنـُك ِللتŊـْرȫِ بِـالتَّابِِعَني  )09(  
 .)1(َوإِنǐ َعـزَُّزوا َسْعـَيَنا بِالǈُجُهـوْد                  

  .)1(بِالǈُجُهـوْد
وامسها ضـمري   الناسخة، "كان"و النافية "لـم"حتويل Ʒوي التركيب عنصر  :التحليل 

) ِللتŊْرȫِ(مقّدم  من جار وجمرور ، وشبه مجلة"Ʋن"مستتر مقّدر يف البنية العميقة تقديره 
خـرب  ، و)"الباء(حرف اجلر الزائد "شبه مجلة متكّونة من عنصر حتويل و ،اخلربمتعلّق ب

Ʋـن  #: والبنية العميقة للجملة هي .)التَّابِِعَني(اسم جمرور لفظا منصوب حمال  "كان"
  . #ابعون للترȫت

، وحرف "كان"املتمثلة يف إدخال الناسǸ وعند إخضاع اجلملة لقاعدة التحويل   
: تأخذ اجلملة البنيـة العميقـة التاليـة    ،التعريف اليت تفيد القصر" أل"و ،"لـم"النفي 

تأيت بعد ضمري " أل التعريف"هي ) التابعني" (أل"، و#التابعني للترƲ "ȫن"م نك ـل#

                                                 
  ).34(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
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 .)1(فيد التوكيـد لتخصيصه هبذه الصفة، وهو ضرب من القصر وي ،"العماد"أو  الفصل
 ، حتّولت اجلملة من مجلـة مثبتـة إىل  "الباء"حرف اجلر الزائد التحويل بإدخال عنصر و

 "البـاء "إنّ  إذ  ؛أيضا وظيفة الّتأكيدمنسوخة منفية، وقد أّدى حرف اجلر الزائد  مجلة
إذن  فاجلملة. هذه الصفة عنه ؛ أي نفيرȫنفي الشاعر تبعية الشعب اجلزائري للّت تأكّد

، "ضمري الفصل+ أل"، والقصر بـ "لـم"صر النفي عن" حمّولة بأكثر من عنصر حتويل
 ، ومنه فإنّ اجلملة حمّولة لغرض تأكيد النفـي، "للّتأكيد" حرف اجلر الزائد"للتأكيد، و

: فنتجت بذلك البنية السطحية التاليـة  .ونفيها آكد وأقوى من النفي يف الّصور السابقة
#Ŋبالتابعنيلـم نك للت ȫ2(#ر(.  

                                                 
  .406البياź، قواعد النحو العرŸ يف ȑوء نظرية النظم، ȋسناء ƥيد ينظر  -)1(
يل، فǚّنها Ʈّولة بالتȪدƇ؛ إذ تȪّدم متعلȨǎ اƪـرب  واƨملة إȑافة لكوŒا Ʈّولة بالزياǻة وبǖكثر من عنȎر Ơو -)2(
)ȫللتر (ربƪعلى ا)بالتابعني(صل فيهاɉوا ،) :ȫبالتابعني للتر Ȭن Ɓ  .(  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :Ƣهيد
  اǂولة )غري املنسوخة(اȒǂة  الƧيةصور اƨملة ا -1

  .توكيدلȢرȏ ال
  اǂولة )املنسوخة(غري اȒǂة  الƧيةصور اƨملة ا -2

  .توكيدلȢرȏ ال
  .اللفظيصور اƨملة االƧية اǂولة بالتوكيد  -3
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    :Ƣـهيـد
وهـذا   - ةـاالمسي يف اجلملة بالزيادة لغرض التوكيد دراسة التحويلأنّ  جرمال   

صور اجلملة االمسيـة احملّولـة لغـرض    "املوسوم بـما Ƹص الفصل األخري من البحث 
، يعمد إىل دراستها كوهنا امسية حمضة؛ أي غري منسوخة، وكوهنا غري حمضة؛ -"التوكيد

  .أي منسوخة
إنّ "تحويل املؤكدة للجملة االمسية، منها مـا هـي ناسـخة كــ     وعناصر ال  
ويتبّدى  .نسوخةاململة اجلالداخلة على " قد"كـ  غري ناسخة، ، ومنها ما هي"وأخواهتا

أداة + عنصر النفي[ الذي قوامه صرأسلوب الق: يف أيضا التحويل الذي لغرض التوكيد
 أي ؛"أل التعريـف "اخلرب بــ   بتعريف وقد يكون التحويل لغرض التوكيد ،]ستثناءا
تكرار اللفظ ب قد يكون التحويلو ،)أل التعريف مع ضمري الفصل( ّولة بالقصراحململة اجل

وغريها من عناصر التحويل الزائـدة  ..قصد توكيده، وهو ما يعرف بالتوكيد اللفظي،
ـ محد بعنصر وا كما أنّ اجلملة االمسية قد تكون مؤكّدة .دة للجملة االمسيةاملؤكّ ا ثلم

سـنعرض  و ،..،"الالم املزحلقة+ إنّ الناسخة"د بعنصرين، كـ سبق ذكره، وقد تؤكّ
  .يف أبيات املدّونة فةوصورها املوظّلكل منها يف هذا الفصل، حسب الشواهد املتوفرة 

  التـوكيد رȏـاǂّولة لȢ )غري املنسـوخة(اȒǂة  يةـملة االƧـور اƨـص -1
أȯ (بعنȎـر التحويـل    بالȎȪـر  اǂّولة  املنسوخةغريصور اƨملة االƧية  -أ-1

  ).التعريȤ مȑ Ȝمري الفȎل
؛ )أل التعريف مع ضمري الفصـل ( القصراحملّولة بـ ّونة جمموعة من اجلمليف املد  
مجلة ممثلة يف الصـورة   ةعشر قّدرت بسبع، حمّولة بتعريف اخلرب لغرض التوكيد مجل أي
  :اآلتية
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  .خرب"+ أل التعريف"عنصر التحويل )+ مبتدأ( فصلمنضمري  :)1(الȎورة اɉوىل
  بيت من الديوانال  رقم البيت  التركيب 

  الِذي َوَعُدوا، َنانَُوأǈْنِت اِجل   )03(     .#َنانُ اِجل َوأǈْنِت # #
 .)2(بِِطيبِ املُنَى َوإِنǐ َشَغلُوَنا

ة املبتدأ يف حملّ رفع، وعنصر وظيف مؤدŖ) أنِت( منفصل ضمريŅ يتصّدر التركيَب :التحليل
حمّولة بالقصر ) ناناجل أنِت(واجلملة  .)نانُج( على اخلرب الداخل ،"أل التعريف"التحويل 

، واألصل يف اخلـرب  )أنِت(لغرض التوكيد عّرف فيها اخلرب؛ أي قُِصر اخلرب على املبتدأ 
  .#نانǆجِأنت # : فالبنية العميقة للجملة هي. التنكري
ـ  ،"أل التعريف"عدة التحويل بإدخال عنصر التحويل بالزيادة وبتطبيق قا   ف رُِّع

تأكيدا يف " أل التعريف"اخلرب فتحّولت اجلملة من مجلة مثبتة إىل مؤكّدة؛ حيث أحدثت 
يف األبيات " اجلزائر"العائد على ) أنِت(على الضمري  "انَناِجل"اجلملة، وذلك بقصر صفة 

  .#َنانُوأنِت اِجل#: لتاليةفنتجت البنية السطحية ا. السابقة
1-ǡ- مƨية غري املنسوخةصور اƧر  لة االȎȪّولة بالǂـر النفـي  (اȎاة + عنǻأ

  ).اȎƩر
  :واحدة يف الديوانوردت مجلة 

أداة ( "إالّ"عنصر حتويـل  )+ املبتدأ(صور عليه مق +"مـا النافية" عنصر حتويل: صورőا
  ).خرب(مقصور + )حصر

  
                                                 

، )10(، والبيـǨ  )04(، املȪطوعة )04(و) 03(يف البيتني : تكررǧ الȎورة يف اƨمل اآلتية -)1(
، )08(، والبيـǨ  )54(، املȪطوعة )10(، والبيǨ )50(، املȪطوعة )09(، والبيǨ )11(املȪطوعة 
، )05(، والبيـǨ  )67(، املȪطوعة )01(، والبيǨ )61(، املȪطوعة )08(، والبيǨ )60(املȪطوعة 
، )74(املȪطوعـة  ) 09(و) 08(و) 03(، واɉبياǧ )72(، املȪطوعة )05(، والبيǨ )71(املȪطوعة 
 Ǩ10(والبي( طوعةȪامل ،)79( Ǩوالبي ،)04(طوعة ، املȪ)92( Ǩوالبي ،)01( طوعةȪامل ،)96.(  

  ). 04(اإللياذة، املȪطوعة  -)2(
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  البيت من الديوانت   رقم البي  التركيب  
َما الفǈْجُر إِالƋ َوِليُد  # #

  .# الظƋالǈمِ
  َوُبورȫَِ ُيولǐـُيوُز ِفي َحالǈَتـْيِه  )09(   

 .)1(!!فǈَما الفǈْجُر إِالƋ َوِليُد الظƋّالǈمِ
، عليـه  امقصور )الفجُر(النافية، ومبتدأ " مـا"عنصر حتويل  التركيب يضّم :التحليل
مضاف ) الظّالم(، وهو مضاف، ومقصور )وليُد(أداة حصر، واخلرب  "إالّ"ل حتويوعنصر 

 .#الفجُر وليـُد الظّـالمِ  #: هي بتجريدها من الزيادات فالبنية العميقة للجملة. إليه
الذي قوامه حـرف   وبتطبيق قاعدة التحويل املتمثلة يف إدخال عنصري التحويل  
أسلوب القصر، حتّولت اجلملة من اإلثبات  املتمثل يف") إالّ"+ "مـا(" أداة حصر+ نفي

مـا  #: ، فنتجت البنية السطحية التاليـة اخلرب على املبتدأإىل التوكيد، إذ قصر الشاعر 
   . #الفجر إالّ وليد الظّالم

   .رȏ التوكيدـّولة لȢـاǂ )املنسوخة( Ȓةري اǂـغية ة االƧـور اƨملـص -2
  .ـولة بالȎȪر لȢرȏ التـوكيدصور اƨمـلة االƧية املنسوخة اǂ -أ-2

أل "عنصـر التحويـل   + امسها ضـمري متصـل  + الناسخة "كان": )2(الȎورة اɉوىل
  ."كان"خرب "+ التعريف

  البيت من الديوان  رقم البيت  التركيب  
  كُْنَت القǈِديَراأǈَيـا َعْبـَد قǈاِدرǇ   )01(    .# كُْنَت القǈِديَرا #   

 .)3(َضالُ طǈوِيالǄ َعسĈَرياَوكǈانǈ النِّ
، وامسها الذي جاء ضـمريا متصـال   "كان"تتكون بنية التركيب من الناسǸ   :التحليل

ف بعنصـر  رِّ، وخرب كان جاء حمّوال؛ إذ ُع)األمري عبد القادر(العائد على املنادى ) َت(

                                                 
  ). 20(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
، )37(، املȪطوعة )07(و ) 03(والبيتني  ،)35(، املȪطوعة )01(البيǨ : تكررǧ الȎورة يف -)2(

 Ǩ10(والبي( طوعةȪامل ،)38  .(  
  ). 37(اإللياذة، املȪطوعة  -)3(
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والبنيـة   .)1(#كنت قديرا#: هي احملولة ؛ فالبنية العميقة للجملة"أل التعريف"التحويل 
 وبتطبيق قاعدة التحويـل . #أنت قدير#: هي -قبل إدخال الناسǸ-العميقة للجملة 

، حتّولت اجلملة من مجلة حمضة "كان"الناسǸ عنصر التحويل ممثال يف  يف إدخال املتمثلة
دخال عنصر إىل إ إضافةب دة يف الزمن املاضي،مؤكّ) منسوخة(مثبتة إىل مجلة غري حمضة 

على اخلرب النكرة، Źّ حتويل اجلملة مـن اإلثبـات إىل   " أل التعريف"دة بالزيا التحويل
نوعا من القصر الذي غرضه التوكيد؛ إذ قصـر  " أل التعريف"التوكيد؛ حيث أحدثت 

وبعـد التحويـل    .على األمري عبد القادر دون غريه الشاعر صفة القدرة يف دحر احملتل
  .#كنت القديرا#: نتجت البنية السطحية التالية

أل "عنصر حتويل + امسها ضمري مستتر+ الناسخة "كان" عنصر التحويل :الȎورة الثانية
  .خربها"+ التعريف
  البيت من الديوان  رقم البيت  التركيب    

  بَّاȫَ َشْعبŅَشَرْعَت اِجلَهاَد فǈل  )02(     .#كǈانǈ النَِّصَريا  #   
 ،Ōَرب ȫَالنَِّصَريَوَناَجا ǈانǈكǈ2(اف(. 

ضـمريا  " كان"جاء فيه اسم  التركيب Ƹتلف التركيب عن سابقه، يف أنّ هذا: التحليل
، والبنية العميقة للجملـة  "ربŌ"يعود على " هو"مستترا مقّدرا يف البنية العميقة على أّنه 

  .#هو نصري#: هي العميقة قبل حتويلها بالناسǸ وبنيتها، #كان هو نصريا#: هي
ن ، حتّولت اجلملة مالناسخة "كان" لتحويل املتمثل يف إدخاللوبإخضاع اجلملة   

علـى اخلـرب   " أل التعريف"منسوخة، مثّ بإدخال عنصر التحويل مجلة حمضة إىل مجلة 
الذي ، اخلرب على القصر نكرة، حتّولت اجلملة من اإلثبات إىل التوكيد، إذ دلّ تعريُفال
اعر صفة النصرة على اهللا عّز وجـل  قصر الشّدى نوعا من التوكيد يف اجلملة؛ حيث أ

  .#كان النصريا#: وبعد التحويالت نتجت البنية السطحية التالية. دون غريه
                                                 

  . ɉصل يف اƪرب أن يźǖ نكرةا -)1(
  ). 37(اإللياذة، املȪطوعة  -)2(
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مقصور (امسها ظاهر + الناسخة" كان" +"مـا النافية"عنصر حتويل : )1(الثالثة الȎورة
 )شبه مجلة جار وجمـرور + ()مقصور" (كان"خرب )+ أداة احلصر(ر حتويل عنص)+ عليه
  .ق باخلربمتعلّ

  البيت من الديوان  رقم البيت  التركيب  
َوَمـا كǈانǈ َجْوَهُر  #   

  .# ِلُعقǐَبةǈ إِالƋ َمِدينńا
  َوَمـا كǈانǈ َجْوَهُر إِالƋ َمِدينńا  )10(   

ǐَبِلُعقǈَتاْس َمْوَي.. ةǈقƋ2(ايَنِفالسَّ ل(. 
الناسخة، وامسهـا جـاء   " كان"فية، والنا" مـا"يضّم التركيب عنصر حتويل : التحليل

ا ، ومقصورا عليـه خـرب  )إالّ" (أداة احلصر"وعنصر حتويل ، )3()َجْوَهُر(ظاهرا مقصورا 
والبنية العميقـة  . )ِلُعقǐَبةǈ(متعلّق باخلرب  روشبه مجلة من جار وجمرو، )4()َمِدينńا(منصوبا 

وعنـد  . #دينŅ لعقبـةǈ جوهُر َم#: للجملة بتجريدها من عناصر التحويل بالزيادة هي
، "الناسǸ كان: "تطبيق قاعدة التحويل املتمثلة يف إدخال عناصر التحويل بالّزيادة وهي

، Źّ حتويل "إالّ" وأداة احلصر، "ما النافية" :اللذين للقصر املتمثلني يف التحويل يوعنصر
ملاضـي  يف الـزمن ا  مؤكّدة) منسوخة(اجلملة من مجلة حمضة مثبتة إىل مجلة غري حمضة 

قصرا يف اجلملة؛ حيـث قصـر    )إالّ+ ما(ت عناصر التحويل ، فأّد"كان"باعتبار زمن 
دون " جوهر"على  -"عقبة بن نافع"أي االعتراف بالفضل لـ-؛ )امدين(الشاعر الصفة 

                                                 
)1(-  Ǩورة يف مجلتني بالبيȎال ǧتكرر)04( طوعةȪامل ،)رب) 35ƪبا Ȩǎتويان املتعلƠ أّنهما ال ǎإال .  
  ). 25(اإللياذة، املȪطوعة  -)2(
بالذهب يف " فّزان"من  قاǝد فاȕمّي، استفاǻ من خطǎة عȪبة بن نافȜ يف استبدالȼ للملح: جوهر -)3(

إفريȪيا السوǻاء، لتموين ƥالǧ الفتح، فȪام هو أيȒا باستبداȯ امللح بالذهب من إفريȪيـا إعـداǻا   
وهي إنشاء معسكراǧ سرية مȎـȢرة  (ويłذكر أنǎ خطȔ عȪبة بن نافȜ العسكرية . للرحلة إىل مȎر

" مللـر "ـĉفǨ عنها الكتب، فهذا أǊلĉŇ) لراحة اƨيȈ عرب مسريه من مȎر إىل املȢرǡ خفية عن اɉعداء
ȯوȪي Ɔملاɉية أملانيا: "اƹǻيف أكا ȃبة مبتكرة تدّرȪأساليب ع ǎإن"     ƃـد اإليطـاǝاȪهـا الȪّبȕ وقـد ،

  .   41ينظر اإللياذة، ȋ. يف اجتياز ليبيا يف اƩرǡ العاملية الثانية" مونتȪمري"
  . معترفا بالفȒل -)4(
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: غريه، فحّول أسلوب القصر اجلملة إىل التوكيد، فنتجت عن ذلك البنية السطحية التالية
   .#َمِدينńا لعقبةǈ َما كاǈنǈ جوهُر إالّ#

مقصـور  (امسها ضمري مسـتتر   +ناسǸ"+ لـم النافية"صر حتويل عن: الȎورة الرابعة
كـاف التشـبيه مبعـىن    ) (مقصور(مجلة شبه  خرب+ أداة حصر" عنصر حتويل)+ "عليه

   ).مجلة الصلة+ اسم موصول+ "مثل"
  البيت من الديوان  رقم البيت  التركيب 

الƋ لǈـْم َتُك إِ#    
كǈَمـا يسَتبِيُح 

 .#اللُُصوُص احلǈَراَمـا

  لǈـْم َتُك إِالƋ كǈَمـاَوِمْرَوَحةُ الدَّايِ   )09(   
 .)1(َيْسَتبِيُح اللُُصوُص احلǈَراَمـا

حمذوفة النون،  الناسخة" كان"، و"لـم النافية"بعنصر حتويل التركيب  ينعقد :التحليل
، )مروحة الّداي(عائد على اليف البنية العميقة، " هي" وامسها جاء ضمريا مستترا تقديره

مصدرة بكاف التشبيه  جاء شبه مجلة) املقصور(اخلرب أداة احلصر، و" إالّ"وعنصر حتويل 
، )يسـتبيحُ (ضارع متعّد يف حملّ جر، وفعل مالذي ) مـا(الداخلة على اسم املوصول 

جلملة الفعلية مجلة الصلة ال حملّ هلا ، وا)احلراَم(، واملفعول به )اللصوُص(ظاهر والفاعل 
  .من اإلعراب

كما  )مروحة الّداي( هي#: والبنية العميقة للجملة بتجريدها من الزيادات هي  
" كـان "، وبتطبيق قاعدة التحويل بالزيادة املتمثلة يف إدخال #يستبيح اللصوص احلرام

اجلملة من مجلة حمضـة  ، حتّولت ")إالّ"+ "لـم("الناسخة، وأسلوب القصر املتمثل يف 
إذ نفى الشاعر أن تكون مروحة الـّداي   مؤكّدة؛) منسوخة(مثبتة إىل مجلة غري حمضة؛ 

علـى   املشبه به كان صفة، إالّ أن تكون كما يستبيح اللصوص احلراما، فقصر خرب ةبأي
 .املاضي ơلص الفعل إىليف املضارع ) تكن+ لـم(يف الّزمن املاضي؛ ألنّ  املشبه امسها
إىل التوكيـد، فنتجـت البنيـة     لغرضها من اإلثباتأحدث القصر يف اجلملة حتويال ف

                                                 
  ). 35(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
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ويسـجل أنّ هـذه    .#لـم تك إالّ كما يستبيح اللصوص احلراما#: السطحية التالية
  ).مروحة(اجلملة املنسوخة جاءت خربا للمبتدأ 

األصل فيها،  وهلا، والتشبيه ه ةتفيد التشبيه وهي من املعان األربع) كمـا(يف  كافالو 
ُتُكم   Ʋ: و قوله تعاىل "مثلǇ"امسا مبعىن  "الكاف"تأيت وقد  ".علّي كاألسد:"Ʋو ْد ِجْئ َق

رًا     ِبآَيٍة مِّن رَّبُِّكم وُن َطْي ِه َفَيُك َأنِّي َأْخُلُق َلُكم مَِّن الطِّيِن َآَهْيَئِة الطَّْيِر َفَأنُفُخ ِفي
هِ   ِإْذِن الّل تقديرها يف نستطيع و .)2("مثل"لكاف اسم مبعىن ؛ أي مثل هيئة الطري، فا))1ِب

   .]َما يسَتبِيُح اللُُصوُص احلǈَراَمـالĈǈلǈـْم َتُك إِالƋ ِمثǐ[: يف بيت الشاعر
ƪورة اȎعنصر حتويل "+لـم النافية"عنصر حتويل  :امسةال Ǹامسهـا حمـذوف   + ناس

  .اخربه+ مضاف إليه+ )أداة حصر(" غري"عنصر حتويل )+ مقصور عليه(مقّدر 
  البيت من الديوان  رقم البيت  التركيب 

فǈلǈْم َيُك غǈْيَر  #   
 ǈالِقَصاصِ َسبِيال#.  

  وا بِالصŊَراǷُِؤَبْعَصَرْخَنا فǈلǈْم َي  )10(   
ǈفǈْيَر الِقَصاصِ َسبِيالǈْم َيُك غǈ3(ـل(. 

وامسها جـاء  ، "كان الناسخة"النافية، و" لـم"يضّم التركيب عنصر حتويل : التحليل
" غـري "، وعنصر التحويل "سبيلǆ"، أو "شيءĄ"حمذوفا ومقّدرا يف البنية العميقة، تقديره 

وتقدير  ".كان"خرب لـ ) سبيال(مضاف إليه، و) القصاصِ(و أداة حصر، وهو مضاف
  .#القصاُص سبيلǆ#: إىل بنيتها العميقة هي أصل اجلملة، بإعادهتا

يف إدخال الناسǸ، وأسلوب القصـر بعنصـري   وبتطبيق قاعدة التحويل املتمثلة   
، حتّولت اجلملة من مجلة حمضـة مثبتـة إىل   ")غري"أداة احلصر+ النافية" لـم("التحويل 

ارتباط اخلرب  -بأسلوب القصر-مؤكّدة، حيث أكّد الشاعر ) منسوخة(مجلة غري حمضة 
 اجلملة يـدلّ  يف) ةاملضارع كان+ لـم(اضي، إذ إنّ التركيب يف الّزمن امل" كان"باسم 

                                                 
  . 49/سورة ȯǓ عمران، اآلية -)1(
)2(- ȋ ،العربية ȃالدرو Ȝالييين، جامȢطفى الȎ519-518ينظر م.  
  ). 61(اإللياذة، املȪطوعة  -)3(
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ضي، فقصر الشاعر ونفى كينونة أّي شيء ُمْجدň يف التعامـل مـع احملتـل    ُمـعلى ال
فنتجـت جـّراء    ،"شـيء "على " القصاص"غري القصاص سبيال؛ أي قصر الفرنسي، 

      . #فلم يك غري القصاص سبيال#: التحويل البنية السطحية التالية
2-ǡ- ملةƨية صور اƧّو املنسوخة االǂر التحويل اȎدـق"لة بعن".   

شبه  +)مشبه( امسها ظاهر+ "ناسǸ" عنصر حتويل +"قد"عنصر حتويل : الȎورة اɉوىل
  .خرب+ ")مشبه به"اسم جمرور  +"مثل"كاف التشبيه مبعىن ( "اعتراضية" مجلة

  البيت من الديوان  رقم البيت  التركيب    
َوقǈْد أǈْصَبَح الشِّْعُر #    

  .# ُخْنثǈى كǈالǐجِيلِ
  ُخْنثǈى -كǈالǐجِيلِ-َوقǈْد أǈْصَبَح الشِّْعُر  )08(   

  .)1(اـĆĆِه اخلǈالǈيـِذيُب املُُيوَعةُ ِفيـُت                     
مـن  " أصـبح "ناسـǸ  ال، و"قد"من عنصر حتويل بالزيادة  يتكّون التركيب: التحليل 

كاف التشبيه حـرف  (شبه مجلة حتمل ، ومشبه )الشِّعُر(، وامسها ظاهر "كان"أخوات 
يـل،  اعتراضية تفيد التشـبيه، والتمث ) مشبه به )اجليلِ( واالسم اŎرور" مثلǈ"مبعىن  جّر

  ."وجه الشبه" )ُخنـثى( واخلرب. وغرضها تقريب املعىن للمتلقي
، وبعـد  #الّشعر خنثى#: فالبنية العميقة للجملة قبل دخول عناصر الزيادة هي  

" قد"عنصر التحويل لغرض التوكيد انتهاء ب، و"الناسǸ"لزيادة ابتداء بـإدخال عناصر ا
، حتّولت اجلملة من مجلة -اليت تفيد التحقيق عند دخوهلا على الفعل يف الزمن املاضي-

 "وجـه الشـبه  "اخلرب تعلق  "قد"دت ؛ حيث أكّحمضة مثبتة إىل مجلة منسوخة مؤكّدة
إذا دخلت على املاضي قربته من  -"قد"- أّنهايف احلال، ذلك  "أصبح" باملشبه وهو اسم

وقد أصبح الشـعر كاجليـل   #: وبعد التحويل نتجت البنية السطحية التالية. )2(احلال
      .#خنثى

                                                 
  ). 80(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
  . 1/174السامراǝي، معاƆ النحو، فاȑل ينظر  -)2(
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خرب شبه مجلة  +"مشبه" ضمري متصلامسها + ناسǸ"+ قد"عنصر حتويل : الȎورة الثانية
  . )نعت "+مشبه به" اسم جمرور+ "مثل"كاف التشبيه مبعىن (

  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب   
ــَبُحوا  #   ــْد أǈْص ǈق

  .#كǈالقُُروِد الطƋرِيَدة
ـćَبشِّـُر أǈْبـِلَيْغ  )08(       َناءĆُهـُز امل

 .)1(فǈقǈْد أǈْصَبُحوا كǈالǐقُُروِد الطƋرِيَدة
فالبنيـة  . ا مّتصـال جاء ضمري -هنا-"أصبح"مياثل التركيب سابقه إالّ أنّ اسم : التحليل

وبتطبيق قاعدة التحويل بإدخال عناصر  .#هم كالقرود الطّريدة#: العميقة للجملة هي
على مستوى البنية العميقـة، حتّولـت   " قد"الزيادة املتمثلة يف الناسǸ، وعنصر التحويل 

تعلق  قتوحقّ "قد"مؤكّدة؛ حيث أكّدت منسوخة اجلملة من مجلة حمضة مثبتة إىل مجلة 
قد أصبحوا #: يف احلال، فنتجت البنية السطحية التالية" أصبح"به به باملشبه وهو اسم املش

  .#كالقرود الطريدة
)+ متعلّق الظـرف (شبه مجلة + امسها ظاهر+ ناسǸ"+ قد"عنصر حتويل : الȎورة الثالثة
Ǹخرب الناس .  

  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب   
قǐـلُ  فǈقǈْد أǈْصَبَح الَع#  

  .#ِفيهِْم َيـَباَبا 
  َوالǈ ُتْهـِملُوا أǈْمـَر طُالƋبَِنا  )02(   

 .)2(فǈقǈْد أǈْصَبَح الَعقǐلُ ِفيهِْم َيـَباَبا
، والناسǸ، وامسها الذي جاء ظاهرا "قد"يضّم التركيب إضافة لعنصر التحويل : التحليل

والبنيـة  ). َيـَبابńا(ق الظّرف، واخلرب اليت أّدت وظيفة متعلّ) فيهـم(، شبه اجلملة )الَعقǐلُ(
   .)3(#فيهم يبابا العقل #: العميقة للجملة هي

                                                 
  ). 85(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
  ). 81(اإللياذة، املȪطوعة  -)2(
العȪـل يبابـا   : (اƨملة Ʈّولة أيȒا بالترتيب، إذ تȪّدم متعلȨǎ الظرف على اƪرب واɉصل فيها -)3(

  ).  فيهم
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مستوى البنية العميقة،  على" قد"بإدخال الناسǸ، و ، وذلكوبتطبيق قاعدة التحويل  
تعلّـق  " قد"مؤكّدة؛ حيث أكّدت  منسوخةحتّولت اجلملة من مجلة حمضة مثبتة إىل مجلة 

قد أصبح العقل فـيهم   #:  احلال، فنتجت البنية السطحية التاليةيف" أصبح"اخلرب باسم 
   .#يبابا
   ".إنǎ"ل ـنȎر التحويـّولة بعـور اƨملة االƧية املنسوخة اǂـص -جـ-2

+ خربهـا + امسها ظـاهر + املفيدة التوكيدالناسخة " نّأ"عنصر حتويل : الȎورة اɉوىل
  .مضاف إليه

  من الديوان البيت    رقم البيت  التركيب   
ــوِغَني #  َربŊ  أǈنƋ ُبولُ

  .# الصَّنِيَعه
  أǈَشاَدȫِ ُبـوْمبِي ُمقǈْوقȄُǈ ُروَما؟  )07(    

 .)1(!َربŊ الصَّنِيَعه؟ أǈْم أǈنƋ ُبولُوِغَني
، اليت دخلت على مجلة امسيـة  "نّأ"تتكّون بنية هذا التركيب من عنصر حتويل : التحليل

، الذي أصبح خربها، وهو )ربŊ(الذي أصبح امسا هلا، وخرب ) ولوغنيب(تتكّون من مبتدأ 
  .مضاف إليه) الّصنيعة(مضاف، و

، وعند إدخال عنصر الزيادة #رّب الّصنيعه بولوغُني#: والبنية العميقة للجملة هي  
الناسخة، حتّولت اجلملة حتويال حمليا إىل مجلة منسوخة انتقلت الصـدارة  " أنّ"يف  املتمثل
كـّدت  ، واخلرب خربا هلا، فأ"أنّ"، وحتّول فيها هذا املبتدأ إىل اسم "أنّ"من املبتدأ إىل  فيها

د مدينـة مليانـة   نسبة اخلرب إىل املبتدأ؛ أي أنّ بولوغني هو أّول من صـنع وشـيّ  " أنّ"
   .#أنّ بولوغني رّب الصنيعة#: فنتجت البنية السطحية التالية .)2(التارƸية

                                                 
  ). 30(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
أمجȜ معظم املǘرخني على أنǎ املدينة أزلية رومية، ويȒيفون أّنها شłيōدǧ على أنȪاȏ املدينة الروميـة   -)2(

مدفون يف مليانة، وشوهدǧ على بعȐ أسوارها اƩديثة لوحـة  ) بومƑ(وأنǎ الȪاǝد  ،)زوكابار(املعروفة بـ 
ÝƑا شّيدها بومǎȪالشاعر هل ح ȯقبل تشييدها، فيتساء ȼترجح مدفن ǧأم بولوغني هو !تذكارية عليها كتابا ،

  .    46ينظر اإللياذة، ȋ. من شيدها
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 امسيـة  خربها مجلة+ امسها ظاهر+ الناسخة واملؤكّدة" إنّ"ر حتويل عنص: الȎورة الثانية
  . )صلة املوصولمجلة "+ من"عنصر التحويل اسم املوصول (

  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب 
  # Ƌَوى َمْن إِنǈَشهِيَد اهل

  .# كǈَتْم
    )03(  ǈـفǈَيا ق ِȈǐُتف ǈْسَراَرَهاـالǈُب أǐل  

ǈَتْمإِفǈَوى َمْن كǈَشهِيَد اهل Ƌ1(ن(. 
، وهـو مضـاف،   )شـهيدَ (، وامسها ظاهر "إنّ"يضّم التركيب عنصر حتويل : التحليل

متكّونة مـن اسـم    مؤكّدة بأسلوب قصر ، واخلرب جاء مجلة امسيةمضاف إليه) اهلوى(و
د علـى  ، والفاعل ضمري مستتر يعو)كتَم(، وفعل ماضǇ متعّد "الذي"مبعىن  )َمْن(موصول 

، )2()الّسـرّ (االسم املوصول، واملفعول به حمذوف ومقّدر يف البنية العميقة للجملة تقديره 
، فعنصر التحويل يتمثل يف مجلة الصلة ال حملّ هلا من اإلعراب )كتم الّسّر( واجلملة الفعلية

  .اسم املوصول وصلته املؤديني وظيفة اخلرب
شهيد اهلـوى  #، أو #ى من كتم الّسرشهيد اهلو#: والبنية العميقة للجملة هي  

، فقصر الشاعر شهيد اهلوى على من كتم، فأكّد بأكثر مـن عنصـر   #الذي كتم الّسر
بتطبيق قاعـدة  وذلك  ،)"اسم املوصول مع صلته" وأسلوب القصر +إنّ املؤكّدة(حتويل 

 Ǹدة؛ مؤكّة مجلتحّولت اجلملة من مجلة مثبتة إىل ف، "إنّ"التحويل املتمثلة يف إدخال الناس
إنّ شهيد اهلوى من #: جت البنية السطحية التاليةتنسبة اخلرب للمبتدأ، فن" إنّ"إذ أكّدت 

  .#كتم
  
  
  

                                                 
  ). 92(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
  . بنوǓ țخر من التحويل وهو التحويل باƩذف فاƨملة Ʈّولة -)2(
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شـبه  + خربها حمذوف تقديره موجود+ امسها ظاهر"+ إنّ"عنصر حتويل : الȎورة الثالثة
  .مجلة متعلّقة باخلرب

  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب   
ــإِنƋ ا#   ــاةǈ َم َع ـحلǈَي

  .#القǈاِئمِ 
   )06(  Ōى الدِّينِ َرْجِعيǈُجوُع إِلŊالُوا الرǈَوق  

 .)1(مِـاِئـَع القǈـَياةǈ َمـإِنƋ احلǈَو                         
ǈ1(مِـاِئـالق(.  

سبقه يف أنّ اخلرب لـم يظهر يف البنيـة السـطحية فهـو     اƸتلف التركيب عّم: التحليل
، وشبه اجلملة املتكّونة مـن اجلـار   )موجودة(ة العميقة، تقديره قّدر يف البنيمحمذوف، و

Ŏاحلياة موجـودة مـع   #: هيفالبنية العميقة للجملة  .متعلّقة باخلرب) مع القائم(رور وا
حتويال حمليا عند دخوهلا على البنيـة العميقـة للجملـة،    " إنّ"أحدثت حيث . #القائم

فنتجـت   .إىل املبتدأ) احملذوف(نسبة اخلرب " إنّ"والتحويل هنا لغرض التوكيد، إذ أكّدت 
  .#وإنّ احلياة مع القائم#: البنية السطحية التالية

  .خربها مجلة فعلية+ امسها ظاهر"+ إنّ"عنصر حتويل  :الȎورة الرابعة
  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب 

  # Ƌا ُتَصــدُِّر إِنńدǈبِــال
  .#ِفكǐرńا 

  دُِّر ِفكǐرńا ـĆالǈدńا ُتصـبِ نƋإَِو  )03(   
 .)2(!َوكǈاَنْت ُتَصدُِّر فǈنَّ اِجلَهاِد

، وخربها جاء مجلة فعلية )بالدńا(، وامسها نكرة "إنّ"عنصر حتويل  يضّم التركيب :التحليل
دلّ عليه صـيغة  ، إّنما ت، والفاعل لـم يظهر يف البنية السطحية)تصّدر(بنيتها فعل متعّد 
ألنّ العالقة املعنوية بني  ؛"إنّ"يعود على اسم  ،"هي" ري إىل أّنه ضمري تقديرهالفعل مما يش

  ).فكرńا(به  املفعولو .هي عالقة الفاعلية) بتدأ واخلربامل(ركين اإلسناد 
  ل ـإدخال عنصر التحويـبو. #بالدŅ تصّدر فكرا#: للجملة هيفالبنية العميقة   

                                                 
  ). 78(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
  ). 99(اإللياذة، املȪطوعة  -)2(
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 نسبة اخلرب إىل املبتدأ" إنّ"ض التوكيد، إذ أكّدت غرحتّولت اجلملة من اإلثبات إىل ، "إنّ"
وتفيد  .#إنّ بالدا تصّدر فكرا# : حويل البنية السطحية التاليةفنتجت عن الت. يف احلال

اجلملة االمسية املّؤكّدة تعظيم هذه البالد اليت تصّدر الفكر، ومجلة الشطر الثاين من البيت 
  ).اجلهاد وكانت تصّدر فّن: (قوله تدلّ على ذلك يف
  .خربها مجلة فعلية+ امسها ضمري متصل"+ نّأ"عنصر حتويل : الȎورة اƪامسة

  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب   
أǈنََّك َتْعفُـو َعلǈـى   #  

  .#املُْسرِِفَني 
   أǈنََّك َتْعفُوَعَصْيُتَك ِعلǐمńـا بِ  )03(    

 .)1(فǈَهاَنْت ُخطُوبِي َعلǈى املُْسرِِفَني

علـى اهللا سـبحانه   يعـود   ضمري هيّتصل هبا امسها ألّن" نّأ"ينعقد التركيب بـ: التحليل
فاعل مقـّدر يف  تركيبها فعل متعّد Ɯرف اجلر، واخلرب الذي جاء مجلة فعلية  يهلوتعاىل، ي

) علـى املسـرفني  (يعود على اهللا تبارȫ وتعاىل، وشبه اجلملة " هو" البنية العميقة على أّنه
  .واقعة مفعوال به

وعند إدخال الناسـǸ  . #أنت تعفو على املسرفني# : لة هيوالبنية العميقة للجم  
إلثبات إىل التوكيد؛ حيث أكّـدت  على مستوى البنية العميقة، حتّولت اجلملة من ا" نّأ"

لسـطحية  فنتجـت البنيـة ا   ،يف احلال الذي يستمر إىل االستقبال نسبة اخلرب إىل املبتدأ
ن األحكـام  ، وهذا م)العفو(، وهي وأثبتت صفة من صفات اهللا #أّنك تعفو #:التالية

قصد هنا أنّ الشاعر وُي. )2(زمن، فالعفو صفة ال تفارق الذّات اإلهليةاملطلقة اليت ال ơضع ل
عصيتك علمـا بأّنـك  : (عندما أقام احلوار بينه وبني رّبه يف قولهالشاعر مفدي زكريا 

 ليسـت ، ومالزمة هللا سبحانه وتعاىل -اليت دلّ عنها الفعل-نّ صفة العفو ، أكّد بأ)تعفو
عليه يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل، فالفعل هنا شامل يضّم كلّ األزمنة أبدّي  ةحمصور

                                                 
  ). 96(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
)2(- ȋ ،Ƈن الكرǓرȪة الȢّمد خان، لƮ 148ينظر .  



 . اجلملة االمسية احملولة لغرض التوكيد صور  :الثانيالفصل   - الباب الثاني......................

 

وهوان خطوبه أمـام  واعتراف الشاعر بضعفهأزيلّ غري مقّيد بزمن، فأّدى ذلك إىل تقرير 
باملكـان   من هو مقيد ويستكني فكيف ال يهني، )علّي خطويب فهانت: (عفو اهللا يف قوله

  . والزمـان أمام الذي ال يدركه زمـان وال مكان
          .خربها شبه مجلة+ امسها ضمري متصل"+ نّأ"عنصر حتويل : الȎورة الساǻسة

  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب   
ـ   #  ي ـأǈنَُّه ِمـْن َبنِ

  .# الَبَشرِيَّة
  َوإِنǐ َولǈَدْت لǈْسُت أǈْدرِي ِلَمْن؟   )06(   

ǈكǈى فǈ1(ةيَّرَِشي الَبنَِب ْنِم ُهنَّأ(. 

يعـود علـى    ، وامسها ضمري متصـل "أنّ"يتكّون التركيب من عنصر حتويل  :التحليل
جاء شـبه مجلـة    "أنّ"، وخرب )وإن ولدت لست أدري ملن؟(يف مجلة الشرط  "ولودامل"

. مضاف إليه) البشرية(، وهو مضاف و)بين(واسم اŎرور  ،"ِمْن"حرف اجلر متكّونة من 
  .هذا اإلنسان ينتمي إىل البشرية أنّ يدلّ على االنتماء؛ أي" ْنِم"وحرف اجلر 

   .  #لبشـرية هو مـن ا #، أو #هو من بين البشرية#: والبنية العميقة للجملة هي  
على مستوى البنية العميقة حتّولت اجلملة من  تطبيق قاعدة التحويل بإدخال الناسǸ وعند

تدأ؛ فأكّد الشاعر انتماء هـذا   نسبة اخلرب إىل املب" أنّ"دت اإلثبات إىل التوكيد؛ حيث أكّ
كناية  "يكفي أّنه من بين البشر" :وقال حاجة ملعرفة أصله ونسبه، دون البشر،إىل  دولوامل

كفى # : التحويل البنية السطحية التاليةوإىل أّيهم ينتمي، فنتجت عن  ه،مسالعلى جهله 
  .#أّنه من بين البشرية
+ "جار وجمـرور " شبه مجلة[+ تصلامسها ضمري م"+ إنّ"عنصر حتويل : الȎورة السابعة

مفعول )] نائب فاعل ضمري مستتر+ فعل مبين للمجهول "+ قد"عنصر حتويل (مجلة فعلية 
  .يةمجلة فعل "إنّ" خرب+ مقّدم" إنّ" خرببه جلملة 

  

                                                 
  ). 86(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
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  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب 
َوإِنَّا بَِما قǈْد ُوِهْبَنـا  #  

  .#َرِضيَنا
  ُوِهْبَنا الُعُروَبةǈ جِْنسńا َوِدينńا    )01(   

 .)1(َوإِنَّا بَِما قǈْد ُوِهْبَنا َرِضيَنا

ري متصل دال على ضم) نا(الناسخة، وامسها " إنّ"ميثل التركيب عنصر التحويل  :التحليل
ولقـد حـدث    .)2(اليت خففت لتوايل األمثال "إنّ"ني، وهو مدغم يف نون مجاعة املتكلم

اجلملة املؤدية وظيفة املفعول بـه   تتقّدمإذ  ؛)الترتيب(التحويل بالتقدمي  حتويل آخر وهو
ا قـد  وإّنا رضينا مب( :، والتقدير هوعلى اخلرب -)رضينا(لفعل مجلة اخلرب -) مبا قد وهبنا(

والبنية العميقة للجملة بتجريدها  .)3()وإّنا رضينا بالذي قد وهبنا(والتقدير أيضا ، )وهبنا
  . #Ʋن رضينا مبـا قد ُوهبناُه#: من الناسǸ هي

وعند تطبيق قاعدة التحويل بالزيادة بإدخال الناسǸ على اجلملة، وبتطبيق قاعـدة    
نسبة اخلرب إىل " إنّ"إىل التوكيد؛ إذ أكدت ، حتّولت اجلملة من اإلثبات قدميالتحويل بالت

ه مبا وهبوا من العروبة واألصالة جنسـا  اه وشعُبرَض أكد الشاعُراملبتدأ يف الزمن املاضي، ف
  .#وإّنا مبا قد ُوهبنا رضينا#: ودينا، فنتجت بذلك البنية السطحية التالية

  .مجلة فعليةخربها + امسها ضمري متصل +"إنّ" عنصر حتويل: الȎورة الثامنة
  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب   

ــا   #  ـــا َحِفظǐَن إِنَّ
ȫَُعُهوَد #.  

    إِنَّـاَتَباَرȫَ َواَدْيَك ُصوَماُم   )01(   
ȫََنـا ُعُهوَدǐا َحِفظĆـ  .)4(أǈيَّانǈ ثُْرن

                                                 
  ). 25(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
)2(- Ʈ ينظرȋ ،Ƈن الكرǓرȪة الȢ157مد خان، ل .  
هذه اليت Ơمل عنȎر توكيـد  ) ƞا قد وهبنا(ففعل رȑينا متعّد حبرف اƨر، واملفعوȯ بȼ مجلة  -)3(

وناǝب الفاعل فيهـا  ) قد وهبنا(łǻرȃǌ يف صور اƨملة الفعلية اǂّولة لȢرȏ التوكيد، ومجلة " قد"Ǔخر
  . مـا، مجلة صلة املوصوȯ ال ƮلƬ ǎا من اإلعراǡ"صوȯ الذي جاء ȑمريا مستترا يعوǻ عل اسم املو

  ). 53(اإللياذة، املȪطوعة  -)4(
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مدغم  )نـا( ، وامسها ضمري متصل"إنّ"ن عنصر حتويل تتكّون بنية التركيب م: التحليل
فعـل متعـّد   : اليت خففت لتوايل األمثال، وخربها جاء مجلة فعلية بنيتـها  "إنĉّ"يف نون 

، والضـمري  )ȫَ(مضاف لضمري املخاطب ) عهود(واملفعول به فاعل، ) نـا(، و)ظحِف(
  .مضاف إليه

وبإدخـال الناسـǸ   . #"أنَت" Ʋن حفظنا عهودȫَ#: هيوالبنية العميقة للجملة    
نسبة اخلرب إىل " إنّ"، Źّ حتويل اجلملة من اإلثبات إىل التوكيد، فأكّدت )ويلعنصر التح(

واد  اركـة بوم بعد استهالله للبيت بتعظيم-؛ حيث أكّد الشاعر يف الزمن املاضي املبتدأ
  ها يف املؤمتر، ويعرف عن األبطالحفظه وشعبه للعهود املؤسسة واملتفق علي -)1(الصومام

م، لذلك Ʊد الشـاعر  أصحاب عمل قبل أن يكونوا أصحاب كِل أّنهم -والشاعر منهم-
 )أّيـان ثرنـا  : (وذلك يف قوله يربȔ بني حفظ العهد والثورة، وال يرى انفصاال بينهما،

  . اليت ال انفصام هلا الوثقى هللا وللوطن، وهذه هي العروةفحفظ العهد يتحقق بالثورة 
)+ جار وجمـرور ( شبه مجلة+ متصل امسها ضمري"+ إنّ"عنصر حتويل : الȎورة التاسعة
  . شبه مجلة متعلق اخلرب+ خرب+ مضاف إليه متعدد

  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب 
َمْجـِد  َوإِنِّي بَِتْخِليِد # 

 ُمِقيمŅ َعلǈى الَعْهِد بĈِالǈِدي
#.  

  َوإِنِّي بَِتْخِليِد َمْجِد بِالǈِدي    )10(   
 .)2(!اِدَعالبِ َمغǐُر ْهِد،ُمِقيمŅ َعلǈى الَع

                                                 
كان أّوȯ مƢǘر وȕين عام يłعȪد بعد م بواǻي الȎّومام، 1956أوǧ  20م هو مƢǘر الȎّومام املنعȪد يو -)1(

 Ǹر مرحلة هامة يف تـاريƢǘل املǎانية عشر يوما، وشكƣ الثورة، وقد استمر țـري    بعد اندالǝزاƨا țـراȎال
أوǧ  20الفرنسي، وأسȄ مستȪبل الثورة الȪاǝم على النظامني السياسي والعسكري، وكان امتداǻا النتفاȑة 

1955ȼأحالم Ǩكربياء العدو وسفه Ǩم اليت حطم .ȋ ،69ينظر اإللياذة   .  
  ). 99(اإللياذة، املȪطوعة  -)2(
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وهـذه   )جمد(املضافة إىل ) بتخليد(، وشبه مجلة "إنّ"تضّم اجلملة عنصر حتويل  :التحليل
) على العهـد ( خرب، وشبه اجلملة) مقيمŅ(مضافة لياء املتكلّم، و اليت) بالدي(مضافة إىل 
  .متعلقة باخلرب

وعند . )1(#تخليد جمد بالديأنا مقيم على العهد ب#: والبنية العميقة للجملة هي  
نسبة اخلـري إىل   "إنّ"إدخال الناسŹ ،Ǹّ حتويل اجلملة من اإلثبات إىل التوكيد؛ إذ أكّدت 

  .#وإين بتخليد جمد بالدي مقيم على العهد#: املبتدأ، فنتجت البنية السطحية التالية
مجلة (خرب )+ همضاف إلي(مجلة امسية + امسها ظاهر"+ نّأ"عنصر حتويل : عاشرةالȎورة ال

  .)امسية منسوخة
  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب   

نƋ ُحْرَمةǈ ما َبْيَنَنـا  أ # 
َوَما َبْيَن لُْبَنانǈ كǈاَنـْت  

  .# َشِفيَعة

   )10(   ƋإِالĆǈَمـا َبْيَنَنـا أ ǈُحـْرَمة Ƌن    
 .)2(َوَمـا َبْيَن لُْبَنانǈ كǈاَنْت َشِفيَعة

املضاف إىل ) ُحرمةǈ(، وامسها )نّأ(لتوكيد التحويل لغرض اعنصر يضّم التركيب : يلالتحل
ضـمري  ) نــا (و ، وهو مضاف)3(ظرف )بني(، و)مـا(مجلة امسية بنيتها اسم موصول 

معطوفـة  ) ما بني لبنـان (صلة املوصول، ومجلة ) بيننا(شبه اجلملة واجلمع مضاف إليه، 
ضمري مستتر  "كان"يف املاضي، واسم " كان"نسوخة بـ ، واخلرب جاء مجلة امسية معليها

   .خرب) شفيعة(، و)حرمة(العائد على " هي"مقّدر يف البنية العميقة تقديره 

                                                 
اƪرب ومتعلȼȪ شبȼ اƨملة؛ فالبنية السطحية للجملة Ʈّولة  يسبȨ) اɉصلية(يلحȘ أّنȼ يف البنية العميȪة  -)1(

  .  Ʈّولة أيȒا بالتȪدƇ؛ إذ تȪّدمǨ شبȼ اƨملة عن اƪرب
  ). 13(اإللياذة، املȪطوعة  -)2(
  "اɉلـȤ"، وإذا ȪƩتـها "جǨǞ بني الظهر والعȎر: "للمكان، وتكون للزمان، Ʋو" َبيŃَن"أصل  -)3(
ينظر مȎـطفى الȢاليـيين، جـامȜ    . الزاǝدتان، اختǨȎّ بالزمان -"ابينم"كـ -" مـا"، و-"بينا"كـ -

ȋ ،العربية ȃ435-434الدرو .  
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: والبنية العميقة للجملة بعد Ɵريدها من عناصر التحويل مبا فيها النواسـǸ هـي    
ـ  فعند تطبيق قاعدة التحويـل بز . #حرمة ما بيننا وما بني لبنان شفيعة# ر يـادة عناص

، حتّولت اجلملة من مجلة حمضة الناسخة "كان"، ودةاملؤكّ "إنّ"التحويل بالزيادة املتمثلة يف 
حرمة ما (إىل املبتدأ ) شفيعة(نسبة اخلرب " إنّ"إذ أكّدت  ،منسوخة مؤكّدة مجلة مثبتة إىل

ما بـني لبنـان   أنّ حرمة ما بيننا و#: فنتجت البنية السطحية التالية ).بيننا وما بني لبنان
ـ ـ، اليت مب"إالّ"لحظ أنّ هذا التركيب جاء بعد أداة االستثناء وُي. #كانت شفيعة ىن ـع

  : يف قوله "غري"
يف حمـلّ نصـب    ،فهذه اجلملة املؤكّدة مؤدية وظيفة املستثىن، ...)إالّ أنّ حرمة ما بيننا(

، يف قـول  ت السـابق ها يف البيـالسابقة ل الشرط االمتناعي مجلةواملستثىن منه . )1(حال
  :الشاعر

  .)2(لǈكǈاَنْت َجَزاِئُرَنا ِفي الطƋِليَعه    َولǈْوالǈ َتَواُضُع أǈطǐلǈسĈَنا
، مؤدية وظيفة املستثىن )أنّ حرمة ما بيننا وما بني لبنان كانت شفيعة(فاجلملة املؤكّدة  

  .من اجلملة قبلها
2-ǻ- ّولǂية املنسوخة اƧملة االƨوصور اƠ رينȎيليني ة بعن"ǎة+ إنȪالالم املزحل ."  

يعضدها مؤكّد ) إنّ(جاءت صورة واحدة ذات مجلة امسية مؤكّدة بعنصر التوكيد    
  :آخر، ومتثلت هذه الصورة يف مجلة واحدة من املدونة

  
  
   

                                                 
ا  َوما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن : ومثالȼ قولȼ تعاىل -)1( امَ   ِإلَّ ْأُآُلوَن الطََّع ْم َلَي ). 20/ الفرقان( ِإنَُّه

  .403ينظر ابن هشام، مȢين اللبيب، ȋ. اȯيف Ʈل نȎب ح) إّنهم ليǖكلون الطǎعام(فجملة 
)2(-  Ǩينظر اإللياذة، البي)09( طوعةȪامل ،)13.(  
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+ خرب+ )"الالم املزحلقة" الم التوكيد( عنصر حتويل+ امسها"+ إنّ"عنصر حتويل : صورőا
  .شبه مجلة متعلق اخلرب

  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب  
إِنƋ الزََّمانǈ ألĆفǐَصـُح #  

  .#ِمنِّي
    َوَخـلƍ غǈَواِمَضَها ِللـزََّماِن    )05(   

 .)1(فǈإِنƋ الزََّمانǈ ألĆفǐَصُح ِمنِّي

الـالم  "يـل  تحوال، وامسها ظاهر، وعنصر "إنّ"ينعقد التركيب بعنصر حتويل : التحليل
متعلقـة  ) مـينّ (، وشبه اجلملة )أفصُح(تزحلقت إىل اخلرب ) الم االبتداء(وهي  ،"املزحلقة
  .باخلرب

الّزمـان  #: هي -زيادةبتجريدها من عناصر التحويل بال-والبنية العميقة للجملة   
، حتّولت اجلملة من اإلثبات إىل التوكيد، إذ التحويل عناصروعند إدخال . #أفصح مّين 

أقوى ) عنصرين حتويليني(، والتوكيد بأداتني )الالم املزحلقة+ إنّ(دت اجلملة مبؤكّدين كƍأُ
دفع إنكار مـن ينكـر   هو  أو هذا التركيب بأداة واحدة، وداللة هذه الصورة مما يؤكّد

أنّ  مضمون اجلملة؛ أي أنّ الشاعر استخدم عنصرين توكيديني لدفع إنكار مـن أنكـر  
نسبة اخلـرب إىل املبتـدأ،   ) الالم املزحلقة+ إنّ(دت فأكّ. عر نفسهالّزمان أفصح من الشا

  .#مّني إنّ الزمان ألفصُح#: توكيدا قويا، فنتجت عن التحويل البنية السطحية
. ))2إِنَّ هَــذَا لَهُـوَ الْقَصَـصُ الْحَـقُّ    : وتستوقفنا عند ذلك اآلية الكرمية يف قوله تعـاىل   

 )4(Ɯيث إنّ اجلملة االمسية املركبة. ))3 ن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَـرَاكَ فِـي ضَـالَلٍ مُّـبِنيٍ    قَالَ الْمَألُ مِ:وقوله تعاىل
                                                 

  ). 69(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
  .  62اآلية / سورة ȯǓ عمران -)2(
  .60اآلية / سورة اɉعراف -)3(
نظر رابح بومعزة، تȎـنيȤ  ي". ملتǖكǎدون من رǗيتȬ"، أو "لǈَراŇǝيَنȬَ"عّدǧ مركǎبة ɉنǎ بنيتها العميȪة  -)4(

    Ƈن الكـرǓـرȪال ȯيفية وتيسري تعلمها يف املرحلة الثانوية من خـالșية الوǻملة والوحدة اإلسناƨور اȎل
ȋ ،الوزاري ǯ264واملنها.  
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الوارد مجلـة  " اȫََرَنلǈ"املؤدية وظيفة مقول القول حمّول خربها " إّنا لنراȫ يف ضالل مبني"
   .)1(املفيدة التوكيد" الالم املزحلقة"مضارعية بزيادة 

  .اللفـظيتـوكيـد ـبال اǂّولةة ـلة االسـميـصـور اƨـم -3
كونه ال يؤكّد بعناصر التحويل  ،سابقةعن الصور الƸتلف هذا النوع من التوكيد   

يف املدونة قليلة  لفظيوصور التحويل بالتوكيد ال .ء، أو مجل، وإّنما يؤكّد بأمسا)األدوات(
   : متمثلة فيما يلي
  .مضاف إليه+ )دمؤكƍ(خرب + مضاف إليه+ مبتدأ: الȎورة اɉوىل

  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب   
َوأǈْرُض اجلǈَزاِئـــرِ، #  

  .#أǈْرُض الفُُحولِ 
  َوأǈْرُض اجلǈَزاِئرِ، أǈْرُض الفُُحولِ      )09(   

 .)2(!فǈأǈْيَن الشََّهاَمةُ؟، أǈْيَن الرŊُجولǈة؟؟

مضاف إليـه،  ) اجلزائر(، وهو مضاف، و)أرُض(تتكّون بنية اجلملة من مبتدأ : التحليل
  .مضاف إليه) الفحول(، وهو مضاف، و)أرُض(واخلرب 
: فالبنية العميقـة للجملـة هـي    ،أكّد املبتدأ يف اجلملة جاء توكيدا لفظيا اخلربو  

#ǆةǈوأرض اجلزائر فُُحول ǆسبت صفة الفحولة إىل أرض اجلزائـر، وعنـد   ؛ إذ ُن#أو فحلة
، ويلحظ أيضا أنّ اخلـرب  )أرض اجلزائر(ت خربا مؤكّدا للمبتدأ أرض الثانية أصبح إدخال

، فنتجـت البنيـة   )أرض اجلزائـر (لـ  وظيفة النعت أّديا )أرض الفحول(واملضاف إليه 
  .#وأرض اجلزائر أرض الفحول#: السطحية التالية

   

                                                 
)1(- ȋ ،Ȩالساب Ȝ264ينظر رابح بومعزة، املرج . ȯمن املبتدأ لدخو ǨȪّنها زحلɉ ة؛Ȫالالم املزحل ǨيƧو

 ȯلدخو"ǎدة علي" إنǎكǘا خرباملŒتمل توكيدين، وهذه الالم مكاƷ وهو ،ȼ"ǎإن "ȔȪينظر رابـح بـومعزة،   . ف
 ،ȼنفس Ȝاملرجȋ261  .  

  ). 72(اإللياذة، املȪطوعة  -)2(
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 مجلة اعتراضية+ خرب"+ أل التعريف"عنصر حتويل + مبتدأ ضمري منفصل: نيةالȎورة الثا
   .مجلة شرطية)+ مؤكّدة(

  البيت من الديوان    رقم البيت  التركيب   
أǈْرُض -األĆْرُضهَي  # 

َمْهَمــا  -اجلǈَزاِئــرِ
غǈَوْت َوَصَبْت أǈَبدńا لǈْن 

  .#َتُخوَنا 

  َمْهَما -اجلǈَزاِئرِ أǈْرُض-ِهَي األĆْرُض  )10(   
 .)1(وَنالǈْن َتُخ.. أǈَبدńا.. غǈَوْت َوَصَبْت 

؛ إذ تبتدǛ اجلملـة  يف هذه الصورة عناصر حتويل عّدة غرضها التوكيد تتزاحم: التحليل
، وهـذا  )األرض(لغرض التوكيد " أل"، واخلرب جاء معرفا بـ )هي(بضمري الفصل املبتدأ 

هـي  (اعترضت مجليت  )2(مجلة اعتراضية) أرض اجلزائر(ما يطلق عليه بأسلوب القصر، و
# : فالبنية العميقة للجملة هـي . الشرطية) غوت وصبت أبدا لن ơونا مهما(و) األرض

  .#هي أرضŅ مهما غوت وصبت لن ơونا
، ))3("أسلوب القصر"الداخلة على اخلرب  ريفعالت" أل("الزيادة  فعند إدخال عنصر  

غرض ت إىل ، حتّولت اجلملة من اإلثبابني اجلملتني املتالزمتني اجلملة االعتراضيةإدخال و
أرض ( مجلة ذلك الذي أحدثته يف هذه الصورة، التوكيد، والتوكيد الذي Ƹص الدراسة

                                                 
  ). 11(اإللياذة، املȪطوعة  -)1(
أبـو  "تشترȫ مȜ غريها يف أّنها تركيب إسناǻي مستȪل معƖ ومبƖ، وقد عّرفها : اƨملة االعتراȑية -)2(

مجلة املناسبة للمȎȪوǻ، حبيث تكون كالتوكيد لȼ، أو التنبيȼ على «: بǖّنها" ارتشاف الȒرǡ"صاحب  "حيان
ȼمن أحوال ȯمنهما اآلخر«، »حا ǎي كلȒتȪامل ،Ȑهما عن البعȒل بعȎزأين املنفƨبني ا ǎإال źǖأبـو  . »وال ت

ȨيȪƠ ،ǡمن لسان العر ǡرȒندلسي، ارتشاف الɉار : حيان اǻ ،ȃطفى النحاȎم ،ǧǻ ،ȓǻ ،رȎة، مȒŒ
2/373-374 .  
  . سبǻ ǨȪراستȼ يف بداية هذا الفȎل من صور اƨملة االƧية اȒǂة اǂّولة بالȎȪر -)3(
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للمتلقي عـن   )1(وتنبيها تعريفاو توكيدا ؛ إذ أكّدت مضمون السياق، وأضافت)اجلزائر
أدت داللة   -)هي األرض(-ها كما أّن ).هي األرض(: قول الشاعر ألرض املقصودة يفا

 "أرض اجلزائر: "مثّ قوله "هي األرض: "ه؛ ففي قول)جلزائرأرض ا: (األرض يف قوله تعظيم
  .لɊوىل وتعريفŅ األوىل للثانية، والثانية توكيدŅ تعظيُم

    
  
          

    
  
   
  
  
    

                                                 
اء، ـراȑية تźǖ فاصلة بني املتالزمني لتفيد معǻ Ɩالليا كالتنبيȼ، أو التǖكيد، أو الدعـلة االعتـاƨم -)1(

ر اƨملة والوحدة اإلسناǻية الوșيفية وتيسري تعلمها يف املرحلة تȎنيȤ لȎو ينظر رابح بومعزة،. أو التوȑيح
ȋ ،الوزاري ǯواملنها Ƈن الكرǓرȪال ȯ431الثانوية من خال   .  
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  خـاتـمة
 غرضي النفي والتوكيـد ودالالهتـا  صور اجلملة احملولة ل: "هذا البحثدرسنا يف   

  :وقامت الدراسة على دعامتني". أمنوذجا إلياذة اجلزائر
يف أبيـات  " السطحية، والعميقـة "ها صور اجلملة احملولة من حيث بنيتا دراسة .1

  .وفق قواعد النظرية التحويلية حتليلهااإللياذة، و
ور اجلملة احملولة، من حيث الدالالت املتمخضة عن كلّ حتويل، واليت دراسة ص .2

 .لغرض التوكيد لغرض النفي أم أكانت حتدثها عناصر التحويل بالزيادة، سواء
ماضوية، ومضـارعية،   مجل فعلية: على نوعني هاا، فألفينفت اجلمل يف املدّونةنِّوُص

  .)خةمنسو( ، وغري حمضة)غري منسوخة(ومجل امسية حمضة 
  :ذكرها يف مايلي، نإليها وأهّم النتائج اليت توّصلنا

مفهوم التحويل بني النظرة اخلليلية، والنظرة التشومسـكية؛  يف  ختالفالا رازإب  -1
 بالضرورة، فقد" سطحية وعميقة"فالنظرة العربية اخلليلية ترى أن ليȄ لكل مجلة بنيتان 

، البنية على تقدير أصل هلا هذه حتملنا ال من مثّويف اللغة مجل حتمل بنية واحدة؛ تكون 
إذا وجد تركيب حمّول حتملنا حينها بنيته السطحية على تقدير بنيته العميقـة،  إالّ اللهّم 

، انطالقا من النظرة "سطحية وعميقة" ترى أنّ لكلّ مجلة بنيتنيفتشومسكية أّما النظرة ال
  .من معىنƷمل أكثر  -يف نظرهم-نّ كلّ كالم وأ ،غةاإلبداعية لل

فيمـا   -وƳص بالذكر البصريني والكـوفيني -النحاة العرب  عند ىǗالّر تنوع  -2
البصري مثال يرى أنّ النفي نظري النهي، والنـهي   "راجابن الّس"ـ، فنفيƸّص مفهوم ال

 .ا تستيقنه النفȄملنكار باللسان ريونه مكافئا للجحد وهو إف أّما الكوفيون. نفي
لغرض  أكان ذلك استعماال، سواء األكثر ناصر التحويلعىن املدونة بِغتسجيل  -3

" إنّ"، قـد، الم التوكيـد  "رض التوكيد كـ لغ م، أ"ما، Ɓ، ال، لن، ليȄ"النفي كـ 
الـيت تفيـد   " سني التسويف"، و"إذن"، وحرف اجلواب "أجل"أداة التصديق  ،املؤكّدة
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ـ ، أو ")أل التعريف"بـ  تعريف اخلرب(أسلوب القصر بنوعيه و ،التوكيد حـرف  ( بـ
  .فلم يوظّفه الشاعر يف املّدونة" إّنما"، أّما القصر بـ )أداة احلصر+ نفيال

، بل عمـد إىل  عدم اكتفاء الشاعر بعنصر حتويل واحد يف صور اجلملة احملولة -4
 ويتجلّى ذلك يف مجل كـثرية  ،بأكثر من عنصر حتويل" النفي والتوكيد" تقوية غرضي
، ""البـاء " حرف اجلـر الزائـد   +عنصر النفي"التحويل كعنصري  ة،املدون وردت يف
لتقويـة  " الالم املزحلقة +إنّ"و قصد توكيد النفي وتأبيده، "أبدا"لكلمة  مثال وتوظيفه

 .الرافض للمحتل أبرزها الذي يعّد موقفه ،قفهاالشاعر مبومتسك  التوكيد، إلبراز
ـ  -5 ولـة لغـرض   ة حمتوظيف الشاعر لعنصر التشبيه باملدّونة يف ثالث مجل امسي

تفيـد   ستثناء، واألخرى جاءت مجلة اعتراضـية اأسلوب التوكيد، إحداها جاءت يف 
عمد الشاعر فيها إىل عـدم املسـاس بـاملعىن    خربا للناسǸ، وردت ، واألخرية التمثيل

 .مباشرة، بل تقريبه إىل املتلقي وشّد انتباهه
استعماله التوكيد اللفظي أو املعنوي كثريا بقدر  استعمال لـم يعمد الشاعر إىل  -6

حتقيق اهلدف وهو دراسـة صـور    على ا، مما ساعدنعناصر التحويل املختلفةلتوكيد با
 .الزيادة لغرض التوكيدب التحويل اجلملة احملّولة بعناصر

" ملّــا "بعنصر التحويل  اجلملة احملّولةعلى صور  يف خضّم الدراسة لـم ُيعثر  -7
عكسـه؛   توقـع حصـول  فيه معىن التوقع؛ أي ُي "ّماـل"ـفي، ألنّ النفي بلغرض الن

 فيها معىن التوقع،" لَعقد فǈ"و -حسب رأي سيبويه-"لǈَعقد فǈ"، ألّنه نفي لـ "اإلثبات"
كذلك األمر حينما Ʊـده ال  و فالنفي الذي Ʒمل هذا املعىن أقلّ قّوة وتوكيدا من غريه،

ما فالشاعر يعزف عن توظيفه ألّنه يفيد التوقّع أيضا، "لَعفǐقد َي"يوظف عنصر التحويل 
التوكيد، وهو ما مييز ب النفي أمذلك ب تعلقأ اخلرب سواء وتقوية ، مليله إىل تأكيديف املدّونة

 .شعر الثورة باعتباره شعر القّوة
كـان   -لغرضي النفي والتوكيد احملّولة- جميء التحويل يف مجل املدونةإنّ أكثر   -8

 .نعثر عليه يف هذه املّدونة، أّما التحويل اجلذري فلم حويل احمللّيالت من نوع
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، يف املدّونة االمسية اجلملة احملّولة كانت أكثر دورانا من اجلملة الفعلية يسجل أنّ  -9
غرضي النفي والتوكيد، بينمـا   مجلة فعلية حمّولة بني ثالثا وتسعني فبعد اإلحصاء ألفينا

مفـدي   أنّ شعرللغرضني الّسالفي الذكر، ذلك ية حمولة مجلة امس اثنتني وسبعني وجدنا
يـƕع إىل   -كغريهـا -لته اإللياذة ُيعرف بشعر الثورة، وشعر الثورة الذي متثƋ ءزكريا

 .االسم يتسم بهوالوصف الذي  لثبوتالفعل أكثر مما يƕع إىل ا يتسم هبااحلركة اليت 
 .لتوكيـد لغرضـي النفـي وا  مجلة حمّولة  شاعر لـمئة وȄƦ وستنيال فيوظّت -10

 ومجلةمئة غرض النفي يف املدّونة على غرض التوكيد، فقد استعمل الشاعر  غلبة ويلحظ
يرجع و ،فقȔ مجلة حمولة لغرض التوكيد أربعا وستنيحمولة لغرض النفي، بينما استعمل 

 الزمن فالنفي يشمل ،من غرض التوكيد يف اجلمل نّ غرض النفي أوسع زمناأ ذلك إىل
الطلبية، نشائية اإل عدد من اجلمليتمثل يف  ّننا وجدناهإ حƓاضي واحلال واالستقبال امل

  .ينحصر يف املاضي واحلال دون االستقبالأّما التوكيد ف
، ال نتفع بـه ملعرفة ُيلبنة يف صرح امل أن يكون نأهذا البحث، الذي  ختامويف 

Ɯثي اهتماما بالغا، فكـان   ىلالذي أو" رابح بومعزة"يفوتين أن أشكر األستاذ املشرف 
  .ه، فجزاه اهللا خريي الّدنيا واآلخرةالقدوة والناصح واملوّج

 مد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلاتواحل       
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