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عرفان من طالب علم متواضع، إلى جميع من وقف إلى جانبي، وكان 
 .سندا لي في بحثي هذا، والذي أخاله مستوفيا المراد بحق  

أحمد حساني الذي كان ممهدا ومعبدا ل الفاضإلى األستاذ الدكتور 
 .الطريق لي فيه

سى الفاضل المشرف الرئيس عبد الحليم بن عيالدكتور  إلى األستاذ
الزاد  منه الذي ألفيته دائما وأبدا المنهل العلمي الذي كنت أغترف

 .المعرفي

إلى رمز الحب والعطف والحنو، إلى األم التي ما فتئت مضحية 
 .بالغالي والنفيس للولوج بي إلى عرش أهل العلم والمعرفة

خر أدنى جهد د  إلى صاحبتي األمينة وأم زينة الحياة الدنيا، التي لم ت
 .في عونها ومساعدتها لي

 .د ملهمإلى قرر عيني ورياحين كياني، إلى فدوى، نور اليقين، ومحم  

وأخيرا إلى كل من كان وال يزال وجيها مشجعا لي في مساري 
محمد بوسرة، عبد القادر واضح، نور الدين بن : العلمي المعرفي، إلى
 .طالب، ومراد بعوش



 
 مقدمة

 
 



 قدمة  م

 

 
 أ

 :مقدمة
تعتبر اللغة وسيلة من وسائل اإلبانة واإلفصاح عن المقاصد، وأداة 

باعتبارها عنصرا أساسيا في للتواصل، والجملة إحدى الدعائم التي تقوم عليها 

البالغيين بغية كشف اللثام عن وقد شغلت اهتمام النحويين و .بنائها وتركيبها

ا وبالتالي اكتشاف القواعد التي وتأليفها والعالقات الضابطة لعناصره وناتهامك

 .تنظمها

ر موا نظريات متنوعة تفس  ة، فقد  جملل أليفيوقد اهتم اللسانيون بالجانب الت

كيفيات انتظام عناصرها والعالقات القائمة بينها، وتعد النظرية التوليدية 

التحويلية من بين أهم النظريات التي اشتغلت بذلك، فقدمت رؤى دقيقة وشاملة 

 .البنية اللغوية وكيفيات تشكيلها وتحليلها حول

والمطلع على تأثير مبادئ هذه النظرية في الدراسات اللسانية العربية 

هناك الكثير من البحوث التي حاول فيها أصحابها اإلفادة منها في  يالحظ أن  

 .تفسير البنية التركيبية للجملة العربية

ت أن أركز فيه على وبحثي يندرج ضمن هذه المحاوالت، فقد حاول

 :، وقد عالجتها في إطار اإلشكالية التالية"الرتبة في الجملة العربية"

كيف عالجت النظرية التوليدية التحويلية الرتبة؟ وكيف يمكن أن نفيد في 

 ذلك من الدراسات العربية في دراستها؟

مهما مدخل وقد اقتضت طبيعة الموضوع تقسيم البحث إلى فصلين يتقد  

، وقد عالجت فيه ظهور "مفاهيم عامة في النظرية التوليدية التحويلية" :عنوانه

خير ومحاوالت علماء النحو التوليدي التحويلي في العقد األ ،النظرية وتطورها

: ة وأهم أقطابها مثللضبط قوة القواعد التوليدية التحويلي من هذا القرن

ية وأثرها على مبادئ النظر وغيرهما، ثم ناقشت "تشومسكي"و" جاكندوف"



 قدمة  م

 

 
 ب

الدراسات اللغوية العربية والغربية، وكذا دور الدراسات اللغوية العربية في 

 .والتحويلي وضوابطهالمنهج التوليدي توضيح مقتضيات 

كشفت في البداية عن  و ،"الرتبة المحفوظة"أما الفصل األول فتناولت فيه 

ة للجملة في اللغة الرتبة في الدراسات اللسانية والتراكيب األساسي تهاأهمي

، ثم العربية، وأهم التراكيب التي تكون رتبتها مخصوصة في الرتبة الثابتة

دالالت تقديم المسند والمسند إليه وفق تصور علماء اللغة، وقواعد الزيادة في 

 .التركيب األساسي

 ، باعتبار أن  "الرتبة غير المحفوظة"أما الفصل الثاني فتحدثت فيه عن 

تطرقت إلى قواعد إعادة الترتيب، وتقديم ف ،الترتيب من أبرز عناصر التحويل

يب بعض متعلقات الفعل، وتحدثت عن الرتبة غير المحفوظة في التراك

 .سمية وكذا الفعلية وصوال إلى الجملة الحاليةاالستفهامية، ثم في الجملة اال

لت إليها انطالقا وختمت هذا العمل بخاتمة أودعتها أهم النتائج التي توص

 .من المناقشة الموضوعية للقضايا التي استدعتها مسائل البحث وقضاياه

قائم ى منهجا وصفيا وقد اقتضت طبيعة الموضوع اقتضى مني أن أتبن  

ومناقشتها انطالقا من آراء  اهتحليلاستقصاء جميع ما يتعلق بالمسألة المعينة ثم 

آراء اللغويين العرب القدامى وما سطره المقارنة بين   .العلماء التي تخدم ذلك

 .الفكر اللساني الحديث

 ارتبطوقد اعتمدت في دراستي هذه على عدة مصادر ومراجع منها ما 

، "كتاب سيبويه"ونظامها كـ رتبةالذي اهتم بدراسة ال القديم موروثنا اللغويب

. عقيل البن" ابن مالكشرح ألفية "ولعبد القاهر الجرجاني، " دالئل اإلعجاز"و

وبالخصوص التي اهتمت بالنحو  حديثةاللسانية الدراسات ومنها ما له صلة بال

نحو نظرية لسانية حديثة لتحليل التراكيب األساسية : "مثل التوليدي التحويلي

" اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق نحوفي "الوعر، و نمازل" في اللغة العربية



 قدمة  م

 

 
 ج

لعبد الحليم بن عيسى، " للحدث اللسانيالبنية التركيبية "، وةخليل أحمد عمايرل

 .لميشال زكريا" األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة"و

خاصة وأنه كوني أنتمي إلى ذوي –وقد اعترضتني عدة صعوبات 

العلمية، وانعدام  عاجريجاد المإلالتنقل أهمها صعوبة  -االحتياجات الخاصة

ي على السمع لتلقي المعلومات يصعب ا جعل اعتمادمالمراجع بالخط البارز، م

من تجميع األفكار وإعادة صياغتها، وكذا ترتيبها العامل الرئيس الذي أخذ مني 

ني حاولت قدر اإلمكان اإللمام بجوانب الكثير من التركيز والوقت، بيد أن  

الموضوع، فإن وفقت فمن هللا وحده وهو خير المستعان، وإن قصرت فمن 

 .نفسي ومن الشيطان

وفي األخير أرجو أن يكون عملي المتواضع هذا مفيدا ومعينا لكل طالب 

 .علم
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 التحويلية التوليدية النظرية في عامة مفاهيم
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 التوليدي المنهج في الغربية اللغوية الدراسات أثر :سادسا

 .التحويلي
 



 ةمف اهيم عامة في النظرية التوليدية التحويلي                                                                  مدخل

 

 
1 

 :مف اهيم عامة في النظرية التوليدية التحويلية: مدخل
عرفة أصلها اهتم الباحثون والدارسون منذ زمن ليس بالقريب باللغة لم

مها في الوظيفة التي تقد  و ،المعاني التي تؤديها التراكيبونشأتها وطبيعتها و

لغة ولو تتبعنا تاريخ المجتمعات البشرية المعروف لوجدنا ال ،المجتمع وللفرد

 .التي نالت االهتمام في البحث والتفكير برز الظواهرأمن 

 الدينية،العلماء بهذا الميدان تحركهم دوافع متباينة كثيرة، منها  اماهتمو

، تنوع هائال االهتمام تراكما معرفيا ف هذاخل  وقد  ومنها العلمية، ومنها القومية،

لكبير بدراسة اللغة رغم من االهتمام االعلى و .مع مر العصور وتطور أكثر

المجال ظل مفتوحا ضمن رؤى  ومناقشة قضاياها في بحوث كثيرة إال أن

منهجية متنوعة، وقد اتضحت معالمها أكثر ضمن الدراسات اللسانية الحديثة
(1)

. 

مزيجا من  هاظلت الدراسات اللغوية في اللغة العربية كما في غير

 ؛بالجانب التركيبي للجمل صةخاالعناية المع  ،علم اللغة المختلفة مستويات

؟ وما هي القواعد التي تحفظ وكيف تركب فيها الكلمات ؟التراكيب ىبنكيف ت  

تواليها؟ وغير ذلك
(2)

. 

لية من أهم النظريات اللسانية المعاصرة التي يوتعد النظرية التوليدية التحو

غوي وأتباعه بيان كيفيات التركيب الل" Chomsky تشومسكي"حاول فيها رائدها 

مات من أهم المقو   "الرتبة"ورصد مختلف التحوالت التي قد تصيبه، وغدت 

 .النظريةهذه ولكن قبل توضيح ذلك ننطلق من التعريف ب. التي قامت عليها

                                                           

 .31: خليل أحمد عمايرة، ص.في نحو اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق، د  1

 .31: نفسه، ص  2
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 :رهاوتطو    التوليدية التحويلية  ةظهور النظري   -أوال

حدث ثورة داخل أقد  -أمريكا خاصة-التحول النظري للسانيات في  إن  

ة التركيبية البنيوية، أو باألحرى الدراسة التركيبية التوزيعية فكانت الدراس

بدأت  ، وقدعادة صياغتها، وإخراجها في شكلها الجديدإلاإلرهاصات األولى 

ليغ تتجلى في مرحلتها الجنينية مع فكرة التحويل التي بناها اللساني األمريكي ز

مدرسة التوزيعية، وإن وهو قطب من أقطاب ال ،مبكرا Zillig Harrisهاريس 

كانت هذه المحاوالت تبدو ناقصة بإغفالها للجانب الداللي إال أنها كانت تكفي 

مرحليا لإليحاء بتجارب مفيدة أدت إلى الترميم الذاتي لتلك النظرية وتحسينها، 

وإلى والدة نظرية جديدة أكثر اكتماال
(1)

. 

لية كان العلماء يتحووفي األعمال المبكرة لنظرية القواعد التوليدية وال

جل ضبط العمليات النحوية أمن هتمين بتطوير القواعد التحويلية للسانيات ما

 ىنالعميقة بالب   ىوالتي من خاللها يمكن ربط البن ،توليد التراكيبفي  تسهم التي

  .السطحية

ضبط  لقد حاول علماء النحو التوليدي التحويلي في العقد األخير والواقع

 ،ليةيالتحو القواعد إجراءاتيضبطوا  ، وأنوية التي تولد التراكيبالعمليات النح

( 6796بييرموتر)و( 6791 ايموندس)هذه على سبيل المثال أعمال و

(6799تشومسكي)و
(2)

. 

شرح العمليات التي تقوم هم ال يزالون يحاولون وباإلضافة إلى ذلك فإن  

ها هذه النظرية من ونستطيع تقديم التطورات التي عرفت. عليها هذه القواعد

 .خالل المراحل التي مرت بها

                                                           

 .331: أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية، ص.دمباحث في اللسانيات،  1

 .31-31 :ص ص ،يرةحمد عماأخليل  ،في تحول اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق 2
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 تفسيرب كفيل عرض المناهج التالية لنظرية القواعد التوليدية والتحويليةو

يهاعل أالذي طر التطور
(1)

 :، ونوضحها انطالقا مما يلي

-  (6799)المنهج النحوي التركيبي لعام. 

-  (6719)المنهج المعياري لعام. 

- (6791)لموسع المنهج المعياري ا. 

-  (6791-6719)المنهج العالئقي الداللي لجاكندوف وغروبر. 

-  (.6797)المنهج الداللي التصنيفي لكوك 

أفكار  رتطو  توضح كيف تشرح هذه المناهج التي كانت إلى وسنتطرق 

 من خاللها نكشفسو ،من الوجهة الداللية هذه النظرية وقواعدها، وبالخصوص

دون سابقه،  هجالمن عن يعدل "Chomsky مسكيتشو"لت األسباب التي جع عن

 غروبرمثل  تالمذته من خالل الجهود التي قام بها ، وانطالقايطورهأن  ويحاول

لية اللذان حاوال توسيع المفاهيم الدال( 6791) (6791) وجاكندوف (6719)

شرح بشكل نوباإلضافة إلى ذلك س ،ليةيالتحوفي نظرية القواعد التوليدية 

ره عالم اللسانيات األمريكي قل المنهج الداللي التصنيفي الذي طو  مست

 (.6797)ولتركوك

الهدف النهائي لهذا التطور الداللي هو الوصول إلى إطار داللي  إن   

 .وذلك من أجل شرح التراكيب األساسية في اللغة العربية ،مرض

                                                           

 .إنهم يبحثون عن نظام أكثر تجريدا في مبادئه التي بدورها ستحكم العملية النحوية والداللية 1
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 :(7591)منهج المباني التركيبة لعام  -(أ
إلى  6799في المنهج الذي وضعه عام " Chomsky تشومسكي"لم يشر 

لقد صيغ هذا المنهج صياغة نحوية تركيبية محضة بحيث  ،المستوى الداللي

 :من ثالثة مكوناتتألف 

 :المركبي يالمكون التوليد -(1

من خالله للقواعد التوليدية المركبية أن تعيد كتابة الرموز اللغوية ويمكن 

 .السل لغوية ممثلة من خالل بنية عميقة مشجرةجل إنتاج سأوذلك من  ،الفردية

ين من القواعد اثني يعمل من خالل نوعين بهذا المستوى التوليدي المرك  إن  

 .التوليدية

- القواعد التفريغية التي تفرغ المستويات اللغوية العليا إلى مستويات

 .لغوية دنيا

-للكلمات القواعد المعجمية التي تعطي القراءة الداللية الصحيحة
(1)

. 

ويعتبر المكون التركيبي المكون التوليدي الوحيد الذي يفرد لكل جملة بنية 

التي تمثل التفسير الداللي للجملة، وبنية ( Structure profonde)عميقة 

 .ولوجي للجملةنالتي تمثل التفسير الفو( Structure surface)سطحية 

على العناصر األولية التي  والبنية العميقة هي المشير الركني الذي يحتوي

تكونها قواعد إعادة الكتابة، وفي الواقع ال يعدو أن يكون حسب كلود جرمان 

Claude Germain " المشير الضمني الذي تولده القواعد الركنية والذي يتم

"إجراء التحويالت عليه لبناء الجمل في البنية السطحية
(2)

. 

 :وتتميز بما يلي

                                                           

 .11-15: مازن الوعر، ص ص.نحو نظرية لسانية حديثة، د 1

 .331: أحمد حساني، ص.د ،مباحث في اللسانيات 2
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  ل التفسير الداللي للجملةها البنية التي تمثإن. 

  ها البنية المولدة في قاعدة التركيب بوساطة قواعد إعادة الكتابة والقواعد إن

 .المعجمية

  ها البنية التي يمكن لها أن تحول بوساطة القواعد التحويلية إلى بنية إن

 .سطحية

 تتم على المستوىأما البنية السطحية فهي نتاج العملية التوليدية التي 

 "كلود جرمان"، ويقول للجملة وانطالقا من التحوالت التي قد تصيبه ركيبيالت

ترتبط باألصوات اللغوية المتتابعة، ويتم تحديد التغير الصوتي للجمل »: هاإن  

«عبرها
(1)

من المكون األساسي والمكون  يويتألف المكون التوليدي المركب .

 :التحويلي

 :المكون األساسي -(أ

ساس على قواعد إعادة الكتابة التي بواسطتها يتم توليد ن األيحتوي المكو  

المشير الركني الذي يعد البنية العميقة المولدة، نمثل ههنا لعمل القواعد إعادة 

الكتابة بالمشير الركني التالي
(2)

: 

 ركن التكملة+  ركن اإلسناد  ج   

 ركن إسمي+  ركن فـعلي  ركن اإلسناد

 ــدثحـ+  زمــــن  ركن فـعلي

 إســــم+  تـــعريف  ركن إسـمي

 ركـن حرفي  ركن التكملة

 ركن إسمي+  حــــرف  ركن حـرفي

 إســــم+  تعريـــف  ركن إسـمي

كما يحتوي في الوقت ذاته على القواعد المعجمية بإدخال المفردة 

 المعجمية المناسبة وفق السمات التي يأخذها العنصر في التركيب، وبهذا يتم

                                                           

 .351: أحمد حساني، ص.دمباحث في اللسانيات،  1

 .351: ، صفسهالمرجع ن 2
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توليد المتوالية الكالمية التي تأخذ شكلها النهائي في البنية السطحية بعد إجراء 

 .التحويالت عليه

ويتضمن المكون األساسي
(1)

: 

  مكونا فرعيا خاصا بالفئات يحتوي على قواعد إعادة الكتابة التي

 ...(.الجملة، الركن الفعلي، اإلسم، )تتعامل مع الفئات الكالمية 

 ا خاصا بالمفردات المعجمية يحتوي على المعجم الذي مكونا فرعي

تندرج ضمنه السمات الفونولوجية والتركيبية والداللية والذي يلحظ تفريع 

 .الفئات وإدراج المفردات

 :المكون التحويلي -(ب

يتكون المكون التحويلي من قواعد معينة تسمح بتحويل البنية العميقة 

ابة إلى بنية سطحية في المتوالية الكالمية المولدة بوساطة قواعد إعادة الكت

الفعلية تخضع البنية العميقة إلى عدة تغيرات من تقديم وتأخير وحذف وزيادة 

حتى تفضي بها إلى شكلها الصوتي النهائي الذي تأخذه في البنية السطحية
(2)

. 

 :والذي يتألف من نوعين اثنين من القواعد التحولية

-  تكون يمكن أن تكون أو الالقواعد الجوازية التي. 

-  التي ال بد من وجودها في هذا المكونالقواعد الوجوبية. 

 :الصرفيالصوتي المكون  -(2

لف من القواعد الصوتية والصرفية ووظيفتها صياغة التركيب أوالذي يت

والواضح أن تشومسكي  .األساسي أو المشتق كمخزون لغوي في شكل نهائي

                                                           

 .315: ص ميشال زكريا، األلسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، 1

 .311: أحمد حساني، ص.دمباحث في اللسانيات،  2
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لم يشر إلى المكون الداللي على  6799لتركيبي لعام من خالل المنهج النحوي ا

اإلطالق
(1)

. 

وهو المكون الذي يحدد الشكل الصوتي المولدة في المكون التركيبي، 

 .ويضفي عليها تفسيرا قائما على أساس قواعد فونولوجية خاصة بكل لغة

يبحث المكون الفونولوجي في القواعد التي تصف الجملة بواسطة 

ونيتيكية المأخوذة من النظرية األلسنية العامة ويتكون من القواعد التمثيالت الف

الفونولوجية
(2)

. 

هما من طرح القضية  (6711)فودور  و كاتز تاللسانيالقد كان عالما 

ات اإلنسانية غأن يستقصياها بشكل شامل في الل االداللية على نحو واضح وأراد

 .ليةولقد وضعا نوعين اثنين من القواعد الدال ،كلها

- القواعد المعجمية. 

- القواعد التفسيرية . 

لم  كما أنها ،لكن هذه الفرضية لم تراع نماذج كثيرة من التراكيب اللغوية

ومن  ،تكن قوية بحيث يمكنها أن تربط المكون الداللي بالتوليدي المركبي

خالل تقديم ( 6711) الستبو و كاتز :استطاع الربط بين هذين المكونين هما

 .هوم جديد للقواعد التفسيرية وللتحويل الدالليمف

  :(7599)لعام المنهج المعياري  -(ب 
هجه التوليدي المركبي نالفجوة الداللية في م ألاستطاع تشومسكي أن يم

بها علماء من خالل تطوير المبادئ الداللية في النظرية والتي كان قد قام 

                                                           

 .15-11: مازن الوعر، ص ص.نحو نظرية لسانية حديثة، د 1

 .311: األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ميشال زكريا، ص 2
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ديد من جلف التعديل الأولقد ت ،(الستوبو ،فودور ،كاتز)اللسانيات األمريكيون 

ثالث مكونات
(1)

: 

 :المستوى المركبي( أ

 :هو مستوى توليدي يعمل على مكونين اثنينو

  :ويتألف من ثالثة أنواع من القواعد :وليدي المركبيتالمكون ال :األول

- القواعد التفريغية. 

- القواعد التصنيفية.  

- القواعد المعجمية.  

 :ويتألف من نوعين اثنين من القواعد :التحويليالمكون  :الثاني

- القواعد الوجوبية. 

- وبية الجوازيةالقواعد األسل. 

 :(مكون داللي)المستوى الداللي ( ب

هم المفهومات المطروحة أف ،يعمل على البنية العميقةتفسيري هو مستوى 

  .لي لهاهو مفهوم البنية العميقة ومفهوم التمثيل الدالفي المنهج المعياري 

 :(مكون صوتي)المستوى الصوتي ( ج

تفسيري يعمل على البنية السطحية للتركيب مستعمال القواعد  هو مستوى 

 (.الفونولوجي)الصوتية إلنتاج التمثيل الصوتي 

ن العديد من إف ،بعد تقضي طبيعة التفسيرات الداللية للتراكيب العالمية

لي هذا غير قادر على تفسير مواد المكون الدال نأعلماء اللسانيات استنتجوا 

شرح التراكيب التي ت البنية العميقة التستطيع أن لغوية كثيرة وحججهم كانت أن

 .دةلها بنى سطحية مختلفة والتي تمثلها بنية داللية تجريدية  واح

                                                           

 .15-11: مازن الوعر، ص ص.نحو نظرية لسانية حديثة، د 1
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مكونا  -من وجهة نظر المدرسة التوليدية التحويلية-ويعد المكون الداللي 

ن دوره ينحصر في التفسير الداللي للبنى التي يولدها ثانويا، وما ذلك إال أل

المكون األساس بوصفه المكون التوليدي الوحيد، ومن ههنا كانت البنية العميقة 

المجال القاعدي لعمل المكون الداللي إذ من خاللها يقدم التفسير الداللي 

للجملة
(1)

. 

 :يتبدى المكون الداللي في مجالين

وهو قائمة من المداخل المعجمية تتميز بسمات  مجال المعجم، :أحدهما

 .فونولوجية وتركيبية داللية، ويسند المعجم لكل كلمة معنى أوليا

مجال قواعد اإلسقاط، وهي القواعد التي تقرن بين الوحدات  :اآلخرو

المعجمية والبنى التركيبية التي يولدها المكون األساس، فيتوصل بهذه الطريقة 

لى مدلول الجملةإ
(2)

. 

نعتمد المشير الداللي التالي ،ولتوضيح ذلك أكثر
(3)

: 

 

 

 

 

 :(7511)لعام  المنهج المعياري الموسع -(ج
إن أهم المشكالت الجدية في المنهج المعياري طبقا لرأي نقاده تنحصر في 

 :اثنينمشكلين 

- العمق المحدود والسطحي للبنية العميقة.  
                                                           

 .115: أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص 1

 .11: ، ص5ابن سيده، جالمخصص،  2

 .313: أحمد حساني، ص.دمباحث في اللسانيات،  3

 ...إلخ / فاعل حي/ + ، /متعد/ + ، /تام/ +   / فعل/       أكل

 ..إلخ / مذكر أو مؤنث/،/مفرد أو جمع/+،/محدد/+ ،/محدد/     /+ تعريف/   الـ 

 ...إلخ / راشد/ + ، /ذكر/ + ، /إنسان/ + ، /حي/ + / إسم/   رجل 

 ...إلخ / مؤنث/ + ، /فاكهة/ + ، /نبات/ + ، /طبيعي/ +     /   إسم/   تفاحة 
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- السطبو و االبتعاد عن الدقة في فرضية كاتز. 

يعدل منهجه  ن  ألأ سكي مرة أخرى تشوم اتث  ن حيتان الداللتان المشكلاهات

عدةة وذلك من خالل وضع فرضيات لساني ،(6719)المعياري لعام 
(1)

: 

 :الفرضية المعجمية

المشكلة الداللية وقد عبر عن الحاجة ( 6791) أوضح تشوميسكي عاملقد 

يط نظرية القواعد التوليدية التحولية إلى تطوير المكون الداللي وذلك لتبس

 .درة على تفسير العالقات الدالليةوجعلها أكثر ق

سكي القواعد التوليدية في المكون التوليدي قد وسع تشومفعلى أية حال و

 .لى معالجة المفردات المشتقة أيضاجل أن تكون قادرة عأوذلك من  ،المركبي

 .ليةيذلك كنقيض للفرضية التحوهذا التعديل بالفرضية المعجمية و اوقد دع

يمكنه تحويل التراكيب في  أن المرء  هي سكيتشوملكن المشكلة التي واجهت و

ولكنه ال يستطيع الشيء نفسه في حالة المفردات  ،ة المفردات األصليةحال

أكثر دقة لمعالجة وبدال من ذلك طور تشومسكي فرضية معجمية  ،المشتقة

اللتباسات الداللية المحيطة بكل المفردات لتخفيض او ،المفردات المشتقة

األفعال لقد اقترح أيضا بعض القواعد الكلية التي تحدد  ،األصلية المشتقة

 .متعدية تصبح أفعاال( سببي)+الالزمة التي إذا ما أضيفت إليها القيمة الداللية 

الفرضية المعجمية يمكن أن تعالج البنية الداللية للمفردات  ن  إوهكذا ف

هو مبين في الشكل التالي امختلفة كم بطرق
(2)

: 

 

                                                           

 .51-11: مازن الوعر، ص ص.نحو نظرية لسانية حديثة، د 1

 .55: ، صالمرجع نفسه 2
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ن بعض الحقائق النحوية التركيبية يمكن أسكي يعتقد بوهذا ما جعل تشوم

 .(6719)جريدية مما كانت عليه عام قل تأكانت  إذاأن تعالج  معالجة دقيقة 

 :الفرضية التفسيرية

راضيا مرة أخرى عن المنهج المعياري وذلك ( 6796)سكي يكن تشوم لم

  :ما يليفيويمكن تلخيصها  ،الن هنالك مشكالت لم يعالجها هذا المنهج

ير التي تدل باعع هذا المنهج المعياري أن يشرح البنية الداللية للتلم يستط -

االفتراض الذهني ير التي تدل على ما قبل ابوالعناية والقصد والتععلى االهتمام 

 :كالجملتين

1- Is It John when writes poetry ? 

2- It is not john who writes poetry  

خالل البنية السطحية وليس من  إن هذين التركيبين يجب أن يفسرا من -

 بأن :يجب أن يظهر في طريقة ما ن التمثيل الدالليأذلك  ،خالل البنية العميقة

(John)  التركيب يوحي ذهنيا ما قبل االفتراض  نأفي التركيب وهو المهتم به

بأن أحدهم يكتب شعرا
(1)

. 

                                                           

 .15-11: مازن الوعر، ص ص.ديثة، دنحو نظرية لسانية ح 1

 مفردات

بتطبيق الفرضية 

 المعجمية
مفردات 

 مشتقة

 مفردات

بتطبيق الفرضية 

 التحولية
أصلية مفردات  
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ج المعياري أن يفسر البنية العميقة للتراكيب ومشتقاتها، لم يستطع المنه -

أن تفسر  يجب يةتراكيب النفي وتراكيب الكم العددوقد استنتج تشومسكي أن 

 .خالل البنية السطحيةمن  دالليا

ن يفسر من خالل أفي اللغة االنجليزية يجب " shall" مساعدإن الفعل ال -

في تراكيب االستفهام مختلفة عنها في " shall" وذلك أن .البنية السطحية

  .من الناحية الداللية المثبتةالتراكيب 

ن التفسير الداللي سيستعمل إف ،حالي وعودة الضميرفي حالة الربط اإل -

 .اعدة النبرعلى البنية السطحية وذلك بسبب ق

التفسير األفعال التامة في اللغة االنجليزية لها دور هام في تحديد  إن   -

مثيل تبط تشومسكي الر فقد ،الداللي والتغلب على هذه المشكالت الداللية

تقديمه نوعين من  الداللي بالبنية العميقة والسطحية على السواء وذلك من خالل

 :يرية والدالليةالقواعد التفس

- عدة تفسيرية داللية أولى للبنية العميقةقا. 

-  السطحية ثانية للبنيةقاعدة تفسيرية داللية. 

 كاتز سقط تشومسكي من منهجه فرضيةأقد فباإلضافة إلى ذلك 

في  أما ،المعنىالقواعد التحويلية ال تغير  تنص على أنالتي ، والسطوبو

 .المعنىأن تغير  هامكنن القواعد التحويلية يإالتفسيرية الجديدة فالفرضية 

(دالليا نحويا و لمعدلةا)الفرضيات المعاصرة 
(1)

:  

العمل في نظرية القواعد  أن المعجمية والتفسيرية بدتيبعد صياغة الفرضي

 .التوليدية التحولية ويضع لها ضوابط دقيقة

                                                           

 .51-55: مازن الوعر، ص ص.نحو نظرية لسانية حديثة، د 1
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القواعد عالم اللسانيات األمريكي بعض ( 6791ايموندز)وقد ناقش 

ولكن  ،الداللي وعلى المستوى ،المركبيى التوليدي المفروضة على المستو

 سكيالمجال كانت تلك التي شرحها تشومقشت في هذا والضوابط المهمة التي ن  

رائد النظرية قد دعا و .(6799) السنيكووتشومسكي  ،(6791-6799)

والتي يمكن أن  ،لبحث في البنية العقلية الذهنية المستقلةإلى ا ةيالتوليدية التحويل

والواقع إن  (LOGICAL FORMAM) "الشكل المنطقي" :ــب عبر عنهاي

تظهر ( 6799-6791)لقواعد التوليدية التحولية طرأت على االتعديالت التي 

  أن ا التكافؤذويمكن له ،الدالليةالتركيبية مع المكونات المكونات النحوية  تكافؤأ 

قد تغيرت لصالح المفاهيم  ن المفاهيم النحوية التركيبيةأيظهر الحقيقة القائلة ب

 .الداللية الجديدة

المناهج التي  حيديهدف اآلن إلى تو( 6716)تشومسكي لحدث عمل أن إ

هذا المنهج يمثل نظرية  .تحت منهج واحد( 6716-6791) وضعها بين عامي

ن المنهج الجديد و يمكن أن نبي   ،دقيقبشكل شمولي ولية يالتحوالتوليدية القواعد 

 :شكل اآلتيقي ال رية التوليدية التحويليةلقواعد النظ
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ليةيديد لنظرية القواعد التوليدية والتحوجالمنهج ال هذا الشكل مثلي
(1)

.  

                                                           

 .55: مازن الوعر، ص.نحو نظرية لسانية حديثة، د 1
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 : JACKENDOFFالمنهج النحوي الداللي عند جاكندوف -(د
مد على الذي يعتو( 6791)قبل شرح منهج عالم الدالليات جاكندوف  

دئ أن نشرح بشكل مختصر المبامن المفيد ( 6719)غروبر عام فرضية 

 .العامة لهذه الفرضية الداللية

 :(GRUBRE)الفرضية الداللية وغروبر  -

الليات األمريكي دإن المسوغ لوجود نظرية داللية من وجهة نظر عالم ال

الصعوبات الداللية التي رافقت نظرية القواعد التوليدية ( 6719)غروبر 

العالقة التي تربط المكون الداللي والمكون التوليدي  ألنذلك  ،ليةيالتحو

 . المركبي كانت عالقة ضعيفة بحيث أصبحت النظرية تحتاج إلى التعديل 

لقد اقترح غروبر النظام االشتقاقي ما قبل المعجمي حيث حاول استقصاء 

 ما)المفردة  فقواعد الكلمات ؛العالقات النحوية والتركيبية والداللية والصوتية

على سبيل المثال ستحدد الرتبة النحوية التركيبية للتركيب ( قبل المعجمية

 .ياقية فستحدد قراءة التركيب اللغوي داللياالقواعد الداللية والس أما ،اللغوي

ما  من  وجهة نظر غروبر سيكون إلى حد   ن النظام الداللي االشتقاقيإوبهذا ف

 .(6719)تشومسكي أعمق من البنية العميقة عند 

األفعال  (قبل المعجمية)النظام غروبر الداللي بشكل عام عالج بنية  إن  

ن نشرح بنية الفعل أنا نستطيع من خالل تصريف بعض الملحقات فإن  و ،اللغوية

 .دالليا

النظام الداللي بشكل عام أدق من البنية العميقة المقترحة في المنهج  إن  

وصفه في ل مث  تغروبر الفعلي ين إسهام إواقع وال .المعياري عند تشوميسكي

والتي استعملها  لتعريف نظامه  ،وشرحه لألدوار الداللية في التركيب اللغوي
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ره كان قد طو  بدايات المنهج الداللي التصنيفي الذي في ل االمعجمي بشكل فع  

 (.FILLMORE)ور يلمفيها ف

  :الفرضية الداللية عند جاكندوف -

نموذجا دالليا جديدا  (6791)ف لدالليات األمريكي جاكندولقد وضع عالم ا

يعتمد على المبادئ والعال قات الداللية التي وضعها عالم الدالليات األمريكي 

لية يالقواعد التحو خاله في نظريةإدهو  ذلكمن  والهدف، (6719)غروبر 

جديد من الداللي ال ألف النموذجالتركيبية عند تشومسكي القواعد الداللية، ويت

أربعة تراكيب داللية
(1)

: 

التركيب الوظيفي الذي يمثل العالقات الداللية بين األركان اللغوية في  -أ

 ,المكان ,الموضوع)الداللية بين الفعل وأدواره التركيب األساسي كالعالقات 

 (.الفاعل ,ةيانتهاء الغا ,يةالغاء ابتدا

 :مثل ؛الداللية المختلفة التركيب السياقي الموضح الذي يحدد السياقات -ب

 . المجاز (1) الرابط االحالي( 1) التبعية( 1)التطابق  (6)

ن ياثن ينلغوي نيلذي يبين ما إذا كان التركيب ركنالتركيب  التطابقي ا -جـ

 .بعض من حيث الربط االحالي الا ميعودان على بعضه

ة ت الجديدتركيب العناية واالهتمام و التقديم الذي يدل على المعلوما -د

والنبر إن أركان هذا التركيب مؤلفة من التوكيد  .األساسيوالقديمة في التركيب 

 .غمةوالن

التفسير الداللي لألركان اللغوية في  منحهذه التراكيب األربعة ست إن

ولكنها ال تستطيع أن تقدم الرابط الجيد الذي يربط هذه األركان فيما  ،التركيب

 .بينها

                                                           

 .51: مازن الوعر، ص.نحو نظرية لسانية حديثة، د 1
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الثة ضوابط لغوية وبالتحديدث لقد وضع جاكندوف
(1)

: 

 .الضوابط الداللية المتدرجة -1 .ةتالضوابط الثاب -1 .الضوابط المختارة -6

تبني النظام الداللي  األولر هو أن بإن الشيء الذي يربط جاكندوف بغرو

 :غروبر دون تغيير فيه واستعمله للتفسير الداللي في كتابه كله عند 

Semantic interpretation in generative grammar1972  

  :جاكندوفمميزات المنهج النحوي الداللي عند  -

شامال نحويا نموذجه الداللي نموذجا  (6791)لقد اعتبر جاكندوف 

  :نأفمن الناحية النحوية فانه يستطيع  ؛ودالليا

 يعرف القواعد التي تولد التراكيب  -أ

 وعن عالقتها السياقية  يعبر عن العمومية الدالة والمرتبطة باللغة -ب

 .ال يكون قويا جدا وال ضعيفا جدا -ج

ج العالقات الداللية دم ن  أ (6791)ف وندأما من الناحية الداللية فيعتقد جاك

النموذج  ذلكنموذجه الداللي النحوي سيقوي من في غروبر التي وضعها 

 :ويخلف بالتالي نموذجا شامال يستطيع أن ،نحويا  ودالليا

 الستعماالت المختلفة للفعل نفسه يوجد ا -أ

ويضبط المبني للمجهول والربط ( النفس)ن يضبط االسم مع توكيده أ -ب

 .االحالي وأشياء أخرى النظام الداللي 

 أن يخفض من درجة االلتباس والغموض الموجودين في األدوار -ج

 الية الد

في  ئهانتهاواعن العالقات الدينامية بين ابتداء الغاية أن يعبر بدقة  -د

 .األفعال

                                                           

 .51: مازن الوعر، ص.نحو نظرية لسانية حديثة، د 1
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 (COOK  )لي التننييي عند كو  الالمنهج الد -(هـ

نه أعمق من أيهدف هذا البرنامج إلى المضمون الداللي للتراكيب والواقع 

من  ن الظاهرة الدالليةألوذلك  ؛المنهج المعياري الموسع من الناحية الداللية

منهج من البنية العميقة في ال وأدقهي أعمق  وجهة نظر أصحاب هذا المنهج

  .المعياري الموسع

ور وتشيف وكوك هي موازية للمكونات مإن التطورات الداللية عند فلي

يعتقدون أن منهج   نين التصنيفيين الدالليأل ؛الداللية عند جاكوندوف وغروبر

طور من خالله مقارنته مع مفاهيم داللية تصنيفية ن يأجاكندوف الداللي يمكن 

  .أخرى

ميز المنهج الداللي التصنيفي عند كوك بين نوعين اثنين من  األدوار توي

 :الوظيفة الداللية

العميقو و البنية األدوار الداللية السطحية والتي تحدث في البنية  -أ

 .وجوبا السطحية

دوار الداللية المستقرة والتي تحدث في البنية العميقة وجوبا ولكن األ -ب

تحدث جوازا أالويمكن  ،ث في البنية السطحيةال يمكن لها آن يحد
(1)

. 

                                                           

 .11-15: ن الوعر، ص صماز.نحو نظرية لسانية حديثة، د 1
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 :قواعد النظرية التوليدية التحويلية -ثانيا
قد اقترح تشومسكي في كتابه البنى التركيبية ثالثة نماذج من القواعد 

تتفاوت فيما بينها من حيث القدرة على تقديم التفسير الكافي للبنى التركيبية 

 :وهي

 :المحدودةالقواعد ذات الحاالت  -(أ
إن القواعد ذات الحاالت المحدودة والتي تنعت باألنموذج الماركوفي هي 

سلسلة من االختيارات تتم في السياق الخطي للكالم، أي كل اختيار الحق يحدده 

اختيار العناصر السابقة
(1)

وتتكون هذه اآللية المبرمجة من حاالت أولية، ، 

الحالة األولى والحالة النهائية  وحاالت نهائية، وينعت تالحق العناصر بين

 :ويمكن توضيح ذلك من خالل مثالين. بالجملة

 .أصبح العامل منتجا ومسيرا في المؤسسة -6

 .أصبح العمال منتجين ومسيرين في المؤسسة -1

  (.العمال)أو ( العامل)يؤدي إلى اختيار ( أصبح)إن اختيار 

 (.منتجا)أو ( مسيرا)يؤدي بالضرورة إلى اختيار ( العامل)لكن اختيار 

 (.منتجين)أو ( مسيرين)اختيار  يترتب عنه حتما( العمال)اختيار 

 .يترتب عنه االختيارات السابقة( المؤسسة)اختيار 

ويرفض تشومسكي هذه القواعد مبدئيا ألنها غير قادرة على توليد عدد ال 

اس حصر له من جمل اللغة غير المتناهية، ألن هذه القواعد قائمة على أس

التالحق المبني على اختيار العناصر اللغوية، أي توليد الكلمة بعد الكلمة من 

                                                           

 .351: التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ميشال زكريا، صلسنية األ 1
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اليمين إلى اليسار مما يجعلها قاصرة ال تتناسب مع القدرة التوليدية للبنى 

التركيبية
(1)

. 

 :القواعد الركنية -(ب
إن قصور القواعد ذات الحاالت المحدودة جعل تشومسكي يقترح قواعد 

رة على أكثر عدد ممكن من الجمل المتناهية وال يتحقق ذلك غال أخرى لها القد

والتي باستطاعتها أن ( Les règles syntagmatiques) بالقواعد الركنية 

والعكس ( ذات الحاالت المحدودة)تولد كل الجمل التي تولدها القواعد األولى 

 .غير صحيح

ؤلفات مباشرة تعتمد القواعد الركنية بادئ ذي بدء على التحليل على م

وهو التحليل الذي كان سائدا عند التوزيعيين، ويعتمد تشومسكي على قواعد 

 (.Les règles de rèectriture)توليدية تنعت بقواعد إعادة الكتابة 

 .(ع)بواسطة  (س)أي أعد كتابة ( ع >----س )من نوع 

مجموعة من : "في كتابه الخصائص هيوهذه القواعد حسب ابن جني 

رمز أولي إلى مختلف ( ج)من أن يفرع مبدئيا بـ ن التي تمكن الباحث القواني

"مستوياتها حتى تتولد الجملة
(2)

. 

وقد حاول تشومسكي أن يحدد مراحل تطبيق القواعد الركنية التي تقسم 

 :الجملة أوال إلى المعادلة التالية

 .ركن فعلي+ ركن إسمي  >---ج 

                                                           

 .355: أحمد حساني، ص.دمباحث في اللسانيات،  1

النظريات النحوية والداللية في اللسانيات التحويلية والتوليدية، مجلة  .51: ، صابن الجني، الخصائص 2

 .51: ، ص(3115) 5اللسانيات، عدد 
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كل ركن على حدة بواسطة قواعد ابة لكونهما الركنين الرئيسيين ثم تعاد كت

إعادة الكتابة إلى أن تنتهي العملية بتوليد الجملة ولتوضيح ذلك أكثر نعتمد 

 :الشكل التالي

 .ركن فعلي+ ركن إسمي  >---ج 

 .إسم+ تعريف  >---ركن إسمي 

 .ركن إسمي+ فعل  >---ركن فعلي 

 .الـ >---تعريف 

ا توليد الجمل األصولية البسيطة وبالرغم من أن القواعد الركنية بإمكانه

ذات –في اللغة، بيد أنها ال تستطيع تفسير بعض الجمل المتشابهة والمتداخلة 

-البنى المعقدة
(1)

لى اإلقرار من الناحية النظرية بإمكانية إمما دفع تشومسكي " 

"للغة كلهاتوافر أكثر من قاعدة واحدة يمكنها توليد الجمل األصولية 
(2)

. 

 :عد التحويليةالقوا -(جـ
إن أهمية القواعد التحويلية تكمن في قدرتها الذاتية من خالل العالقة التي 

 .ما تقدمه هذه القواعد من إجراءاتتتبدى في ضوء 

قواعد تحويلية وجوبية، وقواعد : وتنقسم القواعد التحويلية إلى قسمين

بالوجوب  ، ويعرف هذا في التراث النحوي العربي(اختيارية)تحويلية جوازية 

 .والجواز، وجوب أو جواز تقديم عنصر أو حذف عنصر

وتعتمد القواعد التحويلية إخراج الجملة في شكلها النهائي على
(3)

: 

فونولوجية تحول الجملة األصولية في اللغة إلى شكل -قواعد مورفو -6

 .منطوق
                                                           

 ."بشر" :مادة ، ابن الفارس؛معجم مقاييس اللغة 1

 .355-351: أحمد حساني، ص.دمباحث في اللسانيات،  2

 .351: ، صالمرجع نفسه 3
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 .غرافية تحول الجملة األصولية إلى شكل مكتوب-قواعد مورفو -1

عند هاريس "لتحويل يختلف من اتجاه لساني إلى آخر، فهو إن مفهوم ا

بإجراء توزيع  يختلف مما هو عليه عند تشومسكي، هو عند األول مشروط 

الكلمات واستبدالها، بينما هو عند الثاني مشروط بالجانب الذهني للمقوالت 

"النحوية
(1()2)

. 

ظرية التوليدية لقد بلغ التحليل التركيبي أوجه في ضوء التطور الذاتي للن

صاحبها الذي ما انفك يسعى لتطويرها وتهذيبها حتى والتحويلية، كما أرادها 

، وهو الكتاب 6719" أوجه النظرية التركيبية"اكتملت وآتت أكلها في كتابه 

الذي يعد مرحلة حاسمة في مجال التنظير الفعلي للسانيات التوليدية والتحويلية، 

ائنة في مبادئها ومجال تطبيقها في ظل المدد بصور بحيث برزت هذه النظرية 

، 6799التنظيري التي دعمت به، والذي غطى ما أغفلته نظرية البنى التركيبية 

وقد أضحت النظرية التوليدية والتحويلية تنعت عادة بالنظرية النموذجية أو 

النظرية المعيار
(3)

. 

                                                           

 ."ضرب" :مادة ابن الفارس؛، معجم مقاييس اللغة 1

 .355: أحمد حساني، ص.دمباحث في اللسانيات،  2

 .المرجع نفسه، والصفحة ذاتها 3
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 :مبادئ النظرية التوليدية التحويلية -ثالثا
لقواعد الذي يقرن األصوات اللغوية بالدالالت الفكرية ضمن إن تنظيم ا

زم تلتو ،ليةيالكفاية اللغوية هو بالذات ما ندعوه بالقواعد التوليدية والتحو

عن لية بوضع وصف بنياني يقدم كافة المعلومات يلتوليدية والتحواالنظرية 

ار القواعد ب اعتبجي" :يقول تشومسكي ،ل عبر القواعد ذاتها التي تولدهاالجم

تقترح تفسير كيف أن متكلم اللغة  يتفسيرية فهلسني كنظرية طرحها األيالتي 

دون  ما موضع البحث يفهم الكالم ويفسره ويكونه ويستعمله على نحو

"غيره
(1)

. 

لية بصورة  يتناول عمل القواعد التوليدية والتحوأن ن أيناومن هنا ارت

  :مفصلة

ن تولد فقط هذه أحولية جمل اللغة األصولية وتولد القواعد التوليدية والت (أ

جمل هي غير  وأية أصوليةالجمل وان تقرر في الوقت نفسه أية جملة هي 

 .أصولية

لية أن تحلل العالقات القائمة بين عناصر يالتحو القواعد باستطاعة (ب

 "الرجل"فمثال يجب أن يكون باستطاعتها أن تنص على أن العالقة بين  ؛ةالجمل

  :التالية ةفي الجمل "أكل"وفعل 

  ؛أكل الرجل تفاحة

  :في الجمل التالية "سافر"وفعل  "الولد"هي نفس العالقة القائمة بين 

 .سافر الولد .(6)

  :في الجملة التالية "قتل"وفعل  "الرجل"في حين تختلف عن العالقة بين 

      .قتل الرجل .(1)

                                                           

 .315 :، صنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ميشال زكرياءاأللس 1
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أن بعض العناصر تختلف  ستطيع  قواعد هذه أن يشير إلىتكما ينبغي أن 

من حيث إنها تظهر تتماثل  ،تركيبها الصوتي وتعقيداتهاحيث في الظاهر من 

   :نفس البنية في مستوى معين لنتأمل الجملة التالية

 .سافر الرجل .(1)

 .سافر الولد الذي مات أبوه .(1)

واألكثر مبيعا في  اسافر الرجل الذي أسس الجريدة األوسع انتشار .(9)

 .العربي المالع

الرجل الذي "و ،(9)في  "الولد الذي مات أبوه"و ،(1) في "فالرجل"  

من حيث أنها تتماثل  ،(1) في "واألكثر مبيعا ااألوسع انتشارالجريدة أسس 

 .اسميا مكون ركنا

 مختلف الفئات النحوية التي تتشابك في العالقات الركنية لتحدد القواعد  (ت

و إلى توزيع كل من هاتين أسم استناد إلى وظيفة مثال تتميز بين الفعل واال

الفئتين
(1)

.  

كما يجب أن تحدد القواعد كيف أن هذه الفئات تتفرع إلى فئات متفرعة 

ينبغي أن تميز القواعد بين االسم الذي ( االسم)فمثال في ما يختص بفئة عنها، 

سمة وبين االسم الذي  يحتوي على  ،(الرجل)( متحرك )+يحتوي على سمة 

واالسم الذي ( معدودة  )+وبين االسم الذي يحتوي على سمة ( متحرك -)

وأخيرا يجب أن تحدد القواعد أيضا السمات  .(معدود -)يحتوي على سمة 

 .ا االسم والفعلهيحتوي علي ية  التيئاالنتقا

ت كما ينبغي أن تصف تصف القواعد شكل اللغة الصوتي أي الفونوما (ث

 .دالالت الجمل

                                                           

أن الفعل والنعت فئتان متفرعتان قواعد اللغة العربية التوليدية والتحويلية تظهر على سبيل المثال  1

 .تعمالن عمل الفعل
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ميزه اإلبداعية في  رح القواعد خصائص اللغة اإلنسانية والسيماتش (ج

قواعد محدده وعناصره أن من خالل استعمال  اإلنسانكيف يستطيع  أياللغة 

 .من الجمل متناهيا ال ينتج عددا

تفسر القواعد كيف أن الجملة الواحدة تحتمل أكثر من داللة واحده أي  (ح

 :الجملة التالية ذخأالجملة الواحد للتوضيح نعبر تاللبس الناجم عندما أن تزيل 

 . سمعت الحب يهمس بشفتي سلمى في أذان نفسي (9)

 كما ،ذان نفس الكاتبآفي  (سلمى) الحب يهمس كلمة أنفالجملة قد تعني 

كما قد تعني  تعني أن الحب يهمس أن سلمى موجودة في أذان نفس الكاتب قد

  ن نفس الكاتبأن الحب يهمس بواسطة شفتي سلمى في أذا

 .نفسهاالداللة كيف بنيتين مختلفتين يتضمنان تفسر القواعد  (خ

  .أكل الرجل التفاحة( 1) 

  .التفاحة أكلها الرجل (7 )

أو قراءة واحدة  تتخذ أننفسها يمكن  التركيبيةالبنية  أنيفسر القواعد  (د

  :لنأخذ الجمل التالية .قراءة أية أوال تتخذ بتاتا قراءتين

  .لت يوسف أن يذهبأس (61)

  .ل زيد يوسف أن يذهبأس( 66)

  .قررت يوسف أن يذهب( 61)

 تينقراء( 66)تتخذ قراءة واحده بينما تتخذ الجملة ( 61)فالجملة 

 .-أن يذهب زيد-ل زيد يوسف أس( 61)

 .-أن يذهب-سال زيد يوسف ( 61)

ضحة كبر عدد من المعطيات بطريقة واأتحلل  التي والقواعد األفضل هي

واعد قأن المجموعة "ه الناحية ذإلى هتشومسكي  أشاروبسيطة وشاملة وقد 
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نوضح المزايا  أنكبيرا من المظاهر دون  اعدد عددتاعتباطية بإمكانها أن 

الصحيحة وبين مجموعات الصورية التي تميز بين مجموعة الوصف ألبنياني 

ول أن نكتشفه هو وما نحا ....أخرى محتملة قد توفرها قواعد مختلفة تماما 

إلى عدد  اللجوءالصحيح من خالل بنياني الالقواعد مصاغة تخصص الوصف 

"محدد بصورة كافية عن المبادئ العامة المختصة بتكوين الجمل
(1)

. 

                                                           

 .315: األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ميشال زكريا، ص 1
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 :أثرها على الدراسات العربية والغربية -رابعا
لغة أخرى  إلىلغة  يمكن للقواعد اللغوية أن تختلف من": يقول تشومسكي

نظرية القواعد القواعد ضمن إطار ه ذية المفروضة على هلالك لضوابطا ضمن

التوليدية والتحولية العالمية ولكنه غالبا ما كان يفترض بان الضوابط الكلية 

 هو افتراض ن تكون ثابتة أن هدا االفتراضأالمفروضة على القواعد يجب 

"...يس هناك سبب لئال نفترض العكسنسبي فل
(1)

. 

كان قد والتي  ،لعامة للنظرية اللسانية العربية للتراكيبدئ ااإن المب

لك من خالل تحليل التراكيب ذو ،والبالغيون العرب القدامى حويونوضعها الن

للمبادئ العامة  ةمهمال من اإلسهامات عتبرتمتها النحوية والداللية ظنأالعربية و

على تطوير نظرية الن بعض التراكيب العربية تعمل  ،للنظرية اللسانية العالمية

أما من  .العربية من جهة أخرىونظرية التراكيب  ،التراكيب العامة من جهة

  :يلي الناحية النحوية فنستنتج ما

إن العالقات التي تربط أركان التركيب العربي كما هي في نظرية  -أ

للعالقات الموجودة التراكيب العالمية التراكيب العالية عالقات متشابهة 

 . في النظرية القواعد التوليدية والتحولية للتراكيب  والمفترضة

نستطيع أن نبين هذه العالقة النحوية في ما يلي
(2)

: 

- نظرية التراكيب العربية. 

- نظرية القواعد التوليدية والتحويلية للتراكيب. 

 

                                                           

 .553: مازن الوعر، ص.نحو نظرية لسانية حديثة، د 1

 .551: ص ،المرجع نفسه 2
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المفروضة على التراكيب العربية يضبط العملية النحوية إن الضوابط  -ب

ن تتفق مع الضوابط المفروضة على حركة أيمكن  "كان "بة لفعل مثالالمناس

 .(6799-6791)األركان اللغوية التي وضعها تشومسكي 

 :توضح من خالل األمثلة التالية( كان)فالعملية النحوية المناسبة للفعل 

 

 

 طعامك آكال      كان   زيد    . أ

   .  ب

 إ س           

 

 

 

 

 

 

 

 

C A B 

A B C كان 
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 زيد طعامك     كال    كان   آ. أ

 إ س          .  ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيد     آكال كان  طعامك    . أ

 إ س           .  ب

 

 

 

 

 

 

A B C 

B C A كان 

B C A 

C A B كان 

* * 

* 
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إن العملية النحوية المبينة في التراكيب السابقة يجب أن تضبط ضبطا 

دقيقا من أجل توليد تراكيب عربية صحيحة، وهذا الضبط يتفق مع ضبط 

ضة في نظرية النحو العالميالعمليات التركيبية المفتر
(1)

. 

ن المبادئ العامة للتراكيب العربية تلقي بعض الضوء على الوجوه إ -ج

النحوية والداللية للتراكيب األساسية وتحوالتها، وإن الحقائق العربية النحوية 

والداللية يمكن أن توافق المبادئ العامة للتراكيب في نظرية القواعد التوليدية 

وهي حقائق مهمة لتطوير المفاهيم العامة في النظرية اللسانية ومن والتحويلية، 

أجل ضبط طبيعة التراكيب العربية في الوقت نفسه، وعملية تقديم الركن 

اللغوي في التركيب العربي توليديا أو تحويليا يمكن أن توافق عملية تقديم 

حويلية المفترضة األركان اللغوية في التراكيب العالمية للقواعد التوليدية والت

في نظرية تشومسكي
(2)

. 

                                                           

 .555-551 :ص ص ،مازن الوعر.نحو نظرية لسانية حديثة، د 1

 .555-551: ص المرجع نفسه، 2
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  :ي التحويليلغوية العربية في المنهج التوليدثر الدراسات الأ :خامسا
بعض معطيات  سكي قد استلهميكون تشوم ه يمكن أنحمد بلحوت أنأيرى 

النحوي لنحاة اللغة العربية منهجية من مناهج البحث اللساني وظرية الالن

جروم المغربيآالبن  ةجروميل األسيما من خال ولسانيها ال
(1)

.  

في مقدمتهم و ن العرب يغياليكون للب أنالمستبعد أيضا  غير نه منأكما 

نجد اختالفا بين ما نكاد  ال أننالك ذ ؛ا المنهجذالواضح في ه األثرالجرجاني 

قال به العلماء العرب مند قرون وبين ما جاء به تشومسكي في حديثه على 

البنية و ،المركب الفعليو ،المركب االسميو ،المحدد ميوالمورفالفونيم 

 إليها ما سنتطرق ذوالترتيب وه ،البنية العميقة وعناصر التحويلو ،السطحية

 .ه الدراسةذوالثاني من ه األولفي الفصلين 

اللغوي   ثرووا المذن استثمر هإن تشومسكي وأ ةشارباإل روالجدي

 أن له إلىأضاف إليه الكثير مما أه   اللساني في بعديه الغربي والعربي فقد

 ،حيث أصبح منهجه متداوال ش الدراسات اللسانية المعاصرةيستوي على عر

غة وجانبيها وفي مختلف فروع الل ،وعلى نطاق واسع في الدراسات الحديثة

النظري والتطبيقي
(2)

. 

أقدم بكثير مما يتصور تشومسكي فقد كان قال بها العرب وأن هذه الفكرة 

إن : "قدمون منذ زخ غير قليل من الزمن، يقول اآلمدي في هذا السمتاأل

"األسماء وإن كانت مركبة من الحروف المتناهية فال يلزم أن تكون متناهية
(3)

. 

                                                           

 .511: تعليم القواعد وتعلمها، أحمد بلحوت، ص 1

 .511: المصدر نفسه، ص 2

 .351: ص أحمد حساني،.دمباحث في اللسانيات،  3
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 :المنهج التوليدي التحويليأثر الدراسات اللغوية الغربية في  : اسادس
للفكر اللساني  باإلطار العام"يرتبط المنهج التوليدي التحويلي في مقوماته 

منذ عهود الهنود واليونان القدماء، نستطيع على ضوئه أن نتفحص في إيجاز 

اليوناني  Thraxالهندي وتراكس  Paniniمقومات المدرسة التحويلية، فمنذ 

 :حتى اليوم والدراسات اللسانية تدور حول أمور محددة من أهمها

 .أصوات األلسنة وقواعدها -6

 .دهصرف األلسنة وقواع -1

 .نحو األلسنة وقواعده -1

"طبيعة األلسنة -1
(1)

. 

وهذا يعني أن المدرسة التحويلية تعود في أصولها إلى التراث اللغوي 

من النتائج التي توصل إليها النحو التقليدي "الغربي القديم حيث استفادت 

الصرفي، فأخذت نقاط القوة منهما، وانتقدت نقاط ضعفهما، ولئن كان  والنحو

سكي قد اعترف ببعض جوانب القوة في النحو التقليدي، فإنه انتقد على تشوم

"الخصوص شكله العام، وتعريفاته وقواعده الغامضة
(2)

. 

ولعل أبرز ما يدل على ارتباط هذا المنهج بالنحو التقليدي الغربي أن 

 سنة تشومسكي استمد فكرته من نحو بول رويال الذي نادى ودعا ابتداء من

"Universal grammarإحياء القواعد الكلية "بـ  (6111)
(3)

كما استثمر من ، 

، الميالديالبحوث اللغوية التي ظهرت في القرن الثامن عشر "جهة أخرى 

"بلومفليد قد حكم عليها بأنها فلسفية وغير عملية والتي كان دي سوسير و
(4)

. 

                                                           

 .33: محمد محمود غالي، ص.أئمة النحو في التاريخ، د 1

 .511: اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ص 2

 .515: ، صالمرجع نفسه 3

اللسانيات العامة وقضايا العربية،  :ينظر .31: محمد محمود غالي، ص.أئمة النحو في التاريخ، د 4

 .15: مصطفى حركات، ص
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ه النهائي والجدير باإلشارة أن المنهج التوليدي التحويلي لم يتبلور في شكل

، ولم يكن في وسع تشومسكي وضع أسس هذه المدرسة (6791)إال في حدود 

الجديدة إال بعد استثمار جهود سابقيه ومعاصريه وفي مقدمتهم أستاذه زيلج 

حيث عمل  ،هاريس الذي يعود إليه الفضل في إرساء دعائم هذا المنهج

لنفسه هذه  إلى أن استطاع أن يحدث"تشومسكي على تطوير آراء أستاذه 

"... المدرسة التحويلية الجديدة
(1)

إماما لحركة لسانية "لته أن يكون التي أه   

النحو التوليدي التحويلي  :تسمى األمريكيةضخمة في الواليات المتحدة 

Transformationnal Generative"
(2)

. 

بن يعقوب اسبقه إليها "ن من جهة أخرى للدراسات التي اكوقد 

Jakobson دث عن السمات المميزة الذي تحDistinctive Features  لكل

"صوت من األصوات الهجائية في بعض اللغات
(3)

، األثر الواضح في منهج 

أساسا للدراسات "تشومسكي الذي يرى في هذه النظرية التي قدمها هذا األخير 

الصوتية العالمية، وهي الدراسات التي نستنبطها ونطبقها على كل األصوات 

"في ألسنة العالم كله الموجودة
(4)

 ؛ومن هنا اصطبغ منهجه بالصبغة العالمية. 

أي البحث عن القواعد الكلية التي تشترك فيها جميع اللغات البشرية سواء 

تناولت هذه القواعد األصوات أو الصرف أو النحو ويضاف إلى هذه النزعة "

تنطبق على حاالت  إلى العالمية االهتمام الشديد والدقيق بالقواعد العامة التي

"كثيرة وتنظمها في عمومية واحدة
(5)

. 

                                                           

  .31: محمد محمود غالي، ص.التاريخ، دأئمة النحو في  1

 .1: ، صالمرجع نفسه 2
 .33: ، صالمرجع نفسه 3

 .والصفحة ذاتها، المرجع نفسه 4

 .35: ، ص المرجع نفسه 5
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 .الرتبة المحفوظة: الفصل األول
 ها الدراسات اللسانيةتالترتيب من بين أهم القضايا التي أثارقواعد تعد 

، ةدراسالفي و؛ ولكن المتأمل لها يالحظ اختالفات في الرؤى الحديثةالقديمة و

عند اللسانيين المحدثين، وبالخصوص في رحاب  مسواء عند اللغويين القدامى أ

 .ة التحويليةالنظرية التوليدي

    :أهمية الرتبة في الدراسات اللسانية -أّوال
األول  ؛لقد ميز علماء النحو القدامى بين نوعين اثنين من التراكيب العربية

بنفسه الكالم التام والمفيد والمستقل عنوا به وقد ؛"الكالم" يدعى
(1)

أما الثاني . 

والتي يمكن  ،وية المنطوقةالعبارة اللغ في إطار هاب وقد عنوا ؛"الجملة"فيدعى 

والجملة عبارة عن "...  :يقول ابن هشام في تعريفه للجملة .أن تدل على معنى

وما كان بمنزلة  ،[زيد قائم: ]ـكه، والمبتدأ وخبر ،[زيد مقا]: ـك ،فعل وفاعله

: و ،[امئكان زيد قا: ]و ،[زيدان قائم أ] :و ،[ضرب اللص] :نحو ،هماحدأ

"إليهالجملة هي المسند والمسند  نأ يأ ؛[اقائمته نظن]
(2)

. 

ن أل ؛"الرتبة"تركز عليها هذه التراكيب ومن الركائز األساسية التي 

تحتلها وحدات  ،وقعيةمعملية التأليف اللغوي تنظمها وتحكمها عالقات 

ه ن  أرت لديهم في هذا المجال هو وأولى المسلمات التي تقر   .كيب اللغويالتر

ظم سمعيا فالبد ألجزائه أن تنت ،يترتب في الحدوث أن يكالمال نتا من حق اإل

 .ات اللغةاصفحقا فتابعا وفق ما تمليه موعلى خط الزمن سابقا فال

                                                           

قال  .991: ص، (9191) ،دمشق، محمد حمد هللا ،المبارك ازنم :قيتحقابن هشام،  اللبيب،مغني  1

  .نحوي وداللي مفيد ؛أي أن الكالم هو الشكل ؛"إن الكالم هو التام والمفيد" :ماابن هش
 .69: مازن الوعر، ص.نظرية لسانية حديثة، دنحو  2
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ات الكتابة محل التعاقب مط المكاني لعالخأما في المجال البصري فيحل ال

 أنتلف الدال السمعي عن الدال البصري في يخ» :ريي سوسدالزمني يقول 

 عدة مكانية قيام مجموعات علىإيوفر  :كإشارات المالحة مثالالدال البصري 

فقط هو البعد  السمعي له بعد واحد  أبعاد في أن واحد في حين أن الدال

وتظهر  ،وعناصر الدال السمعي تظهر على التعاقب فهي تؤلف سلسلة ،الزمني

كتابة فيحل الخط المكاني لعالمات ال ،نعبر عن الدال كتابةهده الخاصية عندما 

«محل التعاقب الزمني
(1)

. 

المتكلم تبقى على  المعاني في نفس اختيار العناصر اللغوية الدالة على إن  

حتج تلم  ذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسكإ" ـف صلة بترتيب تلك األلفاظ،

نها خدم أبل تجدها تترتب لك بحكم ، ترتيب األلفاظفكرا في  إلى أن تستأنف

 المعاني في النفس علم بمواقع ن العلم بمواقعأو ،ا والحقة بهاللمعاني وتابعة له

"لفاظ الدالة عليها في النطقاأل
(2)

. 

 كون التركيب اللغوي خاضعا ومبنيا على ترتيب معينيفالبد أن 

األلفاظ ال تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف ويعمد بها إلى وجه دون "ـف

"وجه من التركيب والترتيب
(3)

. 

 لو"فـ ،ية اللغوية محكومة بنموذ  تركيبي مخصوص وبترتيب معينفالبن

فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق  نثر وفصل ك عمدت إلى بيت شعرن  أ

جري وغيرت أفرغ المعنى وأعليه بني وفيه  الذيوأبطلت نضده ونظامه 

نحو أن  وبنسقه المخصوص أبان المراد أفاد،كما دافأترتيبه الذي بخصوصيته 

منزل قفا ذكرى من نبك حبيب ] [ =قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل] :فييقول 

نعم وأسقطت نسبته  ،ال البيان إلى محال الهذيانمك أخرجته من [ومنزل
                                                           

 .91: ص ،دي سوسير، علم اللغة العام 1
 .91: ص، عبد القادر الجرجاني، دالئل اإلعجاز 2
 .6: ص ،أسرار البالغة، الجرجاني 3
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بل أحلت أن يكون له إضافة إلى   ،صاحبه وقطعت الرحم بينه وبين منشئه

"ونسب يختص بمتكلم ،قائل
(1)

. 

ت أشياء مهمةنستنتج  ومن هنا  األساسيات في النظريات اللسانية من  ُعدَّ

ق سمن أهمها خصوصية اإلفادة المبنية على تأليف لغوي وفق ن ؛الحديثة

ي مرتبط كالمال نتا لإل الصحيحة يحكمه نظام اللغة فتحقيق القراءة الداللية

من مخصوصة وحصولها على كيفية  ،طريقة معلومةبترتيب األلفاظ على 

في الجملة على نحو عشوائي ى كلمات ال تتوالن الأمن المعروف » ـف؛ التأليف

تركيبية مضطردة وعالقات شكلية داخلية معقدة  النساقخضع ترتيبها ي بل

«تشكل في مجموعها قواعد التركيب النحوي
(2)

 . 

نها إفنقول ، عن ماهية الرتبةويقودنا التأمل في القول السابق إلى الحديث 

لغوية حينما تدخل في تشكيل  ذلك الموقع المخصوص الذي تحتله كل وحدة

مرتبين  جزئين بين ةقة موقعيالهي ع" :الحدث اللغوي يقول عاطف مذكور

"األخر على معناهكل منهما من من أجزاء السياق  يدل موقع 
(3)

. 

ي عن طريق إعطاء غوالل تركيببعملية تركيب أجزاء المرتبطة فالرتبة 

كيب اللغوي في اللغة كل عنصر لغوي الموقع الذي تتطلبه عالقات التر

هج نهجا تن ال هانأل ؛اتغولهذا فهي تشكل نقطة اختالف بين الل ،المخصوصة

ولمنهج  ةما تخضع كل لغة لطريقة محددوإن   ،واحدا في بناء التراكيب اللغوية

معين في ترتيب الكلمات
(4)

. 

                                                           

 .6: ص ،أسرار البالغة، الجرجاني 1
، 9119، مصر، لجامعيةدار المعارف ا ،لرمالياممدوح عبد الرحمان  ،العربية والوظائف النحوية 2

 .662: ص

، 7891 ، دمشق،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عاطف مذكور ،علم اللغة العربي والدرس والحديث 3

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،عبده الراجحي ،النحو العربي والدرس الحديث. 788: ص
 .751: ص، 7818 بيروت،

دار النهضة العربية للطباعة والنشر  -بيروت–لراجحي النحو العربي والدرس الحديث عبده ا 4

 .751ص7818
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وفي بل  ؛يغوالل تركيبام نحوي خاص في ترتيب وحدات الكل لغة نظفل

اة في حويكفي في ذلك النظر إلى المنهج الن .عددهائف النحوية وتالوظا تنوع

فاالبتدائية  ؛ساس على الموقعيةاألالنحوية حيث اعتمدوا في تحديد المعاني 

 .ة واإلضافة وظائف تحددها الرتبةيوالفاعلية والمفعول

كانوا قد حللوا  "ابن هاشم" أمثالن العرب القدامى يويحالن ن  أوالواقع 

وجعلوا أربعة أنواع من التراكيب العربية حسب  ؛مختلفة هن وجوالكالم م

  .التصنيف اللساني للنحويين العرب القدامى

 :لغوية أساسيةويرتكز تأليف التركيب اللغوي على ثالثة مكونات 

 :المسند-أ

ما ك، وال يجد المتكلم منه بدا إليهوهو اللفظ الذي ال يستغني عنه المسند 

يهوذكر سيب
(1)

 . المحكوم عليه إلىيعازه إهو الحكم المراد أو ؛ 

المصدر فعل والفعل والخبر واسم ال :ومواضيع المسند في العربية هي

النائب عن فعل األمر
(2)

. 

 :إليهالمسند  -ب

وهو الوحدة اللغوية التي ال يستغني عنها المسند، أو هو الجزء المحكوم 

 .وأخواتها ن  إاسم كان ومبتدأ ك أصلهما وعليه كالفاعل ونائبه والمبتدأ 

 

 

 :الفضلة -ج

وهي متعلقة بذلك  ؛سناديةوتدخل التركيب كعنصر إضافي على العالقة اإل

 .المسند و المسند إليه إلىالملحق الذي يضاف 

                                                           

 .32: ، ص7،  سيبويه ،كتابال 1
 .631: ، ص9111، 6، طمبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، بيروت، دار الفكر المعاصر 2
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وتدعى العالقة التي تربط هذه "يرتكز على هذه المكونات، في كل تركيب 

حكوما بتمثيل عالئقي م يجب أن يكون، و(سإ) باإلسنادالمكونات المذكورة 

أي الجملة ( ك)  العالئقي األخير بالكالم التمثيليدعى . أخر في العملية اللغوية

"المفيدة والتامة التي يحسن السكوت عليها
(1)

. 

بين المكونات فالعملية التركيبية تتحقق عن طريق الربط العالئقي 

 .لتنتج في األخير كالما مفهوما يمكن السكوت عليه ؛المذكورة

ه يشكل أوضح أن  ، واإلسناد يتم بين ركنين أساسيين ن سيبويه أن  وقد بي  

االسم أول أحواله االبتداء،  واعلم أن  " :ذ يقولإ ؛األساس في كل تركيب لغوي

يدخل الناصب والرافع سوى االبتداء والجار والمجرور على االبتداء، أال  ماوإن  

ه هذه األشياء حتى يكون غير مبتدأ االبتداء ما كان مبتدأ قد تدخل علي ترى أن  

"تدعه ال أن  إلك،  لى االبتداء ما دام مع ما ذكرتإوال تصل 
(2)

. 

 :التراكيب األساسية في اللغة العربية  -ثانيا
في  رمازن الوع ب العربية حسب ما ورد عنديمكننا ذكر أنواع التراكي

، "ي اللغة العربيةنحو نظرية لسانية حديثة لتحليل التراكيب األساسية ف"صنيعه 

 :وهي

 :سميالتركيب اال -(أ
أي  ؛ليهإهو أي تركيب يبدأ بما كان العرب النحويون يدعوه بالمسند 

أو  ما جملة قائمة بذاتهاإن يكون أوالذي يمكن  ،الركن األول من أركان الكالم

ليه جملة يمكن أن تكون تركيبا فعليا أو إمركبا اسميا، ويلحق عادة المسند 

  .اسميا ذا خبر كوني، أو يمكن أن تكون مركبا اسميا فقطتركيبا 
                                                           

 .25-25: ص، 9191، 9ط ، دمشق،مازن الوعر، دار طالس.ددراسات لسانيات تطبيقية،  1

 .52-55: ، ص ص1،  ويهسيب، كتابال 2
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فقد دعاه العرب  -بغض النظر عن نوع تركيبه-أما الركن الثاني من الكالم

وفي الحقيقة لم يدع النحويون العرب ، نحويون القدامى بالمسند أي الفعلال

ألنه يبدأ  نما دعوه بالتركيب االسميإو ،ه يبدأ باالسمألن   ؛التركيب العربي اسميا

 التركيب األول وقد كانت حجتهم في ذلك أن  ، (المبتدأ)أي  ؛هليإبالمسند 

للتركيب العربي يمكن أن يكون أصنافا مختلفة، فيمكن أن يكون جملة حسب 

 :المثال

       

 

يكون تركيبا اسميا، ( ندسم-إليهمسند ) أي تركيب له هذه الرتبة إن  

يكون  نأالهامة حول التركيب االسمي هي أن ركنه األولى يجب  والحقيقة

 :للتراكيب االسمية من خالل األمثلة التالية ةوتتبين األنواع الثالث .إليه ا  مسند

 شاعر    زيد . أ

 م    م ا        

 شاعره أبو   زيد  . ب

  م      م ا         

 أحب ميا حبا جما زيد  . ت

 م      م ا       

 : التركيب الفعلي -(ب
الذي تركيب الأي  الفعلي؛ نى النحويون العرب القدامى بالتركيبتعالقد 

المسند غالبا ما يمثل  ن  إوبشكل عام ف .فعلالأي  ؛يبدأ بالركن اللغوي مسند

 م ا

 خير من أن تراه

 م ا

 تسمع بالمعيدي
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الركن الفعلي هذا الركن الفعلي يمكن أن يعمل على عنصر لغوي واحد أو 

 .أو أربعة عناصرعنصرين أو ثالثة 

-مسندال) :األركان اللغوية ذات الرتبة التالية يتألف التركيب الفعلي من

 :ويتبين مفهوم النحويين العرب للتركيب الفعلي في المثال التالي ،(ليهإمسند ال

 زيد    جاء

  م        م ا  

أي التركيب منظم طبقا للمثال السابق يجب أن يكون تركيبا فعليا من  ن  إ

نه يمكن أن إغير الفعل،  ويمكن أن يكون أشياء أخرى ؛ة نظرهم اللسانيةوجه

ن إوهكذا ف .وهو يتمتع بالوظيفة نفسها التي يتمتع بها الفعل ؛يكون اسم فاعل

أي ركن تركيبي قادر على العمل على العناصر اللغوية يمكن أن يكون مسندا 

األمثلة التالية حيث ويمكن أن نبين هذا في  .بغض النظر عن الركن التركيبي

فعل صحيح وفي ( ب)وفي المثال أن المسند اسم فاعل، ( أ)نجد في المثال

 .فعل ناقص(  )المثال

 هو عمرا  ضارب      -أ
 م ا      م     

 زيد     رحل     -ب

 م ا        م        

 كان شجاعا   زيد     - 

 م       م ا         

ومع ذلك  ،يمكن أن يتصدر التركيب( كان) الفعل الناقص الحظ هنا أن  ون

 .حيح نحوياالتركيب ص ن  إف
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 : التركيب الظرفي -(ج
 التركيب الذي يتألف من ؛نى النحويون القدامى بالتركيب الظرفيتعالقد 

ما مركب الجار والمجرور أو إويمكن للمسند أن يكون  ،(مسندال-إليهمسند ال)

أن يحذفا من فعل وفاعله يجب االفتراض هنا هو أن ال ن  إمركبا ظرفيا، 

التركيب الظرفي، ويجب أن يبدال بمركب الجار والمجرور أو المركب 

هي أن التركيب المقدر يحوي  شالظرفي، والحجة على ذلك طبقا لرأي ابن يعي

الفعل يكون أو يستقر
(1)

 :التاليينويمكن أن نبين التركيب الظرفي في المثالين ، 

I) 

 في  الدار   زيد   -1

 م     م ا       

 في الدار( يكون هو)   زيد  -5
 م ا            م       

 في الدار( كان هو)  زيد -5

 م      م ا          
II) 

 اليوم القتال  -1

 م   م ا         

 اليوم( يكون هو)  القتال -5

 م   م ا               

 البارحة( كان هو)  القتال -5

                                                           

 عمرو)و (زيد في الدار): واعلم أن الخبر إذا وقع ظرفا أو جارا ومجرورا نحو: "يقول ابن يعيش 1

وإنما الظرف معمول  يء،ألن الدار ليست من زيد في ش ؛ليس ظرف بالخبر على الحقيقة( عندك
ه هي األخبار في الحقيقة فهذ .(حدث أو وقع) أو( زيد استقر عندك) :والتقدير ،للخبر ونائب عنه

بال خالف بين البصريين، وإنما حذفتها وأقامت الظرف مقامها إيجازا لما في الظرف من الداللة 
 ".عليها

 .89: ، بيروت، ص7815، ابن يعيش، مطبعة عالم الكتب، شرح المفصل
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 م    م ا             

يجب أن ( لفاعله)و( يكون)ن الفعل إف( ب)و (أ) دنا في األمثلةشاهما وك

 .يحذفا من البنية السطحية على الرغم من وجودهما في البنية العميقة

 : التركيب الشرطي -(د
يون العرب القدامى تركيبا آخر هو التركيب الشرطي الذي لقد شرح النحو

أي تركيب مؤلف من  إن   ؛يتألف من تركيبين اثنين يعمالن كتركيب واحد

 :المعادلة التالية

ويمكن أن نرى هذا في  ،سيكون تركيبا شرطيا (5إذن  ...  1  ذاإ) 

 :المثال التالي قول المتنبي

 ذ  إ   - أ
 هُ ت  ك  ل  م     يم  ر  ك  ال   ت  م  ر  ك  أ   نت  ا أ 

            1                5 

 اد  رَّ م  ت     يم  ئ  اللَّ  ت  م  ر  ك  أ   ت  ن  أ   ن  ا  و    - ب

  1         5  

جمهور النحاة العرب أن هناك تركيبين أساسيين في  افترض لقدوالواقع 

التركيب االسمي والتركيب الفعلي، وقد اعتبروا التركيب : اللغة العربية هما

كما اعتبروا التركيب الشرطي تركيبا فعليا على الرغم  اسميا، الظرفي تركيبا

 .احدةركيب مؤلف من أكثر من جملة ومن أنه ت

العربية تتألف من تركيبين أساسيين هما التركيب الفعلي  اللغةن إف وهكذا

ويمكن . والتركيب االسمي مع وجود الضوابط التي تحكم هذين التركيبين

 :يلي توضيح هذين التركيبين وضوابطهما حسب ما

 (إليهمسند  - مسند)التركيب الفعلي  -1

 (مسند - إليهمسند )التركيب االسمي  – 5
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 إذا إال( الظرفي)من التركيب الكوني ( يكون)يجب أن يحذف الفعل  -5

 .(سيكون) أو في زمن المستقبل( كان)كان في الزمن الماضي 

النظرية العربية على طبيعة  لقد اعتمد التصنيف النظري للتراكيب"و

 إذافان التركيب سيكون اسميا و( م)قبل ( م ا): ـجاء ال فإذا األركان اللغوية،

ن هذا التفريق بين التركيب إ .فان التركيب سيكون فعليا( م)بعد ( م ا) :ـال جاء

"وظيفة دقيقة لتحديد المعنى-الفعلي له وجوه براغمية
(1)

.
 

ومن خالل ما رأيناه نالحظ أنه قد حاول اللغويون تقصي أحوال الرتبة في 

وما  .فبينوا أهميتها في الكشف عن معاني األبواب النحوية ،اللغة العربية

لمسناه من كالمهم أنها تتوزع في التركيب اللغوي على نوعين، رتبة ثابتة 

ى غير محفوظة كما دعاها تمام ورتبة متحولة، أو رتبة محفوظة وأخر

نحسا
(2)

.
 

                                                           

 .36: ص ،مازن الوعر .د ،نحو نظرية لسانية عربية حديثة 1
 .629: ومبناها، صاللغة العربية معناها  2
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 :المحفوظة الرتبة الثابتة أو -ثالثا
لك المواقع الثابتة التي تحتلها كل وحدة لغوية داخل التركيب تتشمل 

 .عالقاته باختاللهااختل نظام التركيب و وإال يجوز تحويلها، اللغوي حيث ال

طار نستذكر المثال الذي استعان به الجرجاني في قوله السابق حين وفي هذا اإل

قفا ذكر  منزل" :القيس فقال امرئغير رتب وحدات الشطر األول من معلقة 

للغوية، حيث ي بذلك كل مظاهر العبثية بوحدات التراكيب افلتنت" من نبك حبيب

ن الخرو  عن العالقات التأليفية التي تحكم هذه الوحدات يؤدي إلى ضياع إ

 .التفاهم بين البشر

 تؤثرومن الرتب المحفوظة التي بينها اللغويون تلك الوحدات اللغوية التي 

ن كان إمضمونه، و ويؤثركل ما يغير معنى الكالم " ـفي معنى الكالم ولهذا ف

ن إالتخصيص وو االستفهامالتنبيه ور، كحروف النفي وحرفا، فمرتبته الصد

ن إنها وفإاألفعال الناقصة، ا األفعال كأفعال القلوب وأم  و. وأخواتها، وغير ذلك

"أثرت في مضمون الجملة لم تلزم التصدر إجراء لها مجرى سائر األفعال
(1)

. 

ير كل ما يغ ثم إن   في هذا القول، واضح فاالرتكاز على المعطى الوظيفي

لما كانت األدوات تفيد معنى ووظيفة الكالم فيفيد وظيفة معينة رتبته التصدر، 

ها ن  إن كانت تغير معنى الجمل، فإلكن األفعال و. في غيرها كانت رتبتها ثابتة

 .جاز فيها تحويل مواقعهالما كانت تحمل معاني في أنفسها 

ال يجوز  األشياء التي (هـ513ت) طار نفسه يبين ابن السرا وفي اإل

فالثالثة عشر التي ال يجوز تقديمها، الصلة على " :قال إذبمواقعها،  اإلخالل

ما جاء على شريطة  إال المعنىالموصول، والمضمر على الظاهر في اللفظ و

كحكم الصفة، وجميع توابع االسم حكمها ، التفسير، والصفة على الموصوف

                                                           

 .692: ، ص9، 9119، 6، بيروت، طالسيوطي، دار الكتاب العربي ،والنظائر هاباألش 1
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حرف أو اتصل به والمضاف وما اتصل به على المضاف، وما عمل فيه 

من هذه الحروف بالفعل فنصب حرف زائد ال يتقدم على الحرف، وما شبه 

"ورفع فال يقدم مرفوعه على منصوبه، والفاعل ال يقدم على الفعل
(1)

. 

فال يجوز اإلخالل بكل نظام توالت أجزاؤه على نمط معين، وكذلك 

المشبهة بأسماء األفعال التي ال تتصرف ال يقدم عليها ما بعدها، والصفات "

الفاعلين، والصفات التي ال تشبه أسماء الفاعلين ال يقدم ما بعدها على ما قبلها، 

صوب عليه وال يقدم مرفوعه على وما عمل فيه معنى الفعل فال يقدم المن

"صوبهمن
(2)

. 

وحدة لغوية تفيد وظيفة  أن كل   اإلحصاءالذي نالحظه من هذا  يءوالش

نجاز لغوي، كما إفي كل  محفوظةسية رتبتها ثابتة وافية في التراكيب األساإض

والمجرور،  بموقعهما كالجار اإلخاللبجزئية ال يجوز  إالكل نظام ال يقوم  أن  

 يءالتابع والمتبوع، حيث تكون هذه المكونات كالشوالصلة والموصول و

 واحد، الجار يءخمس هي بمنزلة ش: "الحسن بن أبي الربيع قال أبو، الواحد

الفعل الواحد، و يءليه كالشإالواحد، والمضاف والمضاف  يءرور كالشوالمج

والصلة الواحد،  يءالواحد، والصفة والموصوف كالش يءوالفاعل كالش

"واحدال يءوالموصول كالش
(3)

بمكونين، تتعين  إالفهذه أشياء ال تقوم   .

 .برتبتهما الثابتةوظيفتهما 

 :دالالت تقديم المسند والمسند إليه -رابعا
فيما يأتي حصر لدالالت تقديم المسند و المسند إليه وفق تصور البالغين 

 :لها

                                                           

 .663-666: ، ص6، ابن سرا ،  األصول في النحو 1

 .991: ، ص9،  السيوطي ،األشباه والنظائر :وينظر. 663: ، صالسابقالمصدر  2

 .393: ، ص9،  السيوطي ،األشباه والنظائر 3
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  :إليهدالالت تقديم المسند  -(أ
 :ليه ضمن الدالالت اآلتيةإأحوال تقديم المسند  تقديميمكن و

وذلك بتقديم عنصر أو أكثر في الكالم يحمل  :الداللة على التشويق -(9

 .لى ما سيلقي عليهإلى االنتباه إأو المستمع  عاء المخاطبغرابة في بهدف استد

قول الشاعرومنه 
(1)

: 

 اه  ــتـج  ه  ب  ا ب  ي  ن  الد   رق  ش  ـ  ت   ة  ث  ل  ث  
 

 ر  م  ق  ال  و   اق  ح  س  إ  و ب  أ  ى و  ح  الض   س  م  ش   
 

تشوق النفس  ،واتصف بصفة غريبة( ثالثة)ليه وهو إحيث تقدم المسند 

، مما (تشرق الدنيا ببهجتها) شوقة هيلى الخبر المتأخر، وهذه الصفة المإ

شراق الدنيا، إلى معرفة هذه الثالثة التي هي السبب في إيجعل النفس تتوق 

زالت ( سحاق والقمرإ شمس الضحى  وأبو)مسند وهو الخبر ذا جاء الإحتى 

الغرابة واطمأنت النفس لتمكن الخبر المتأخر منها و استقراره فيها ومثل ما 

أيضاسبق قوله المعري 
(2)

: 

 ي  ر  ـــب  ال   ت  ار  ــح  ي الذ  و  
  يهف   ة 

 

 اد  م  ج   ن  م   ث  د  ح  ت  س  م   ان  و  ي  ح   
 

: الغرابة وهو قولهدم واتصل به ما يحمل على العجب وتق إليهفالمسند 

على العجب تقدم واتصل به ما يحمل  إليه، فالمسند "ارت البرية فيهح"

لى إوهو أمر يجعل النفس تتوق ، "ارت البرية فيهح": الغرابة وهو قولهو

 ."حيوان"وهو  "المسند"أي ؛ معرفة الخبر المتأخر

ومثل له الخطيب  :ة للتفاؤل أو التطيرلالداللة على الحسرة أو المساء -(5

"(السفاح في دار صديقك )و (في دارك سعد): "بقوله القزويني
(3)

. 

                                                           

 .99: ديوان أبي العالء المعري ، صالزند، سقط  1
، مكتبة فاجيخلخطيب القزويني، شرح وتعليق محمد عبد المنعم ال، ااإليضاح في علوم البالغة 2

 .57: ، ص3،  7891، 3الكليات األزهرية، ط
 .29: ص ،السابقالمصدر  3
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 ﴿ :عالىونالحظ ذلك في قوله ت :والتعجب اإلنكارالداللة على  -(5

    

    

    

  ﴾
(1)

قدم خبر  مافإن   .

...    ﴿ :جل جالله المبتدأ عليه في قوله

 ﴾، ناية بهوذلك ألهمية المتقدم وشدة الع ،(أنت راغب) :ولم يقل. 

ال ينبغي أن  آلهتهعن  إبراهيملرغبة  اإلنكاروفي ذلك ضرب من التعجب و

"(أأنت راغب عن آلهتي) :لو قال يرغب عنها، وهذا بخالف ما
(2)

. 

وتأخيره عن المسند  إليهولقد بسط الجرجاني القول في أحوال تقديم المسند 

 إذانه أستفهام يرى في التراكيب المبنية على االستفهام والنفي، ففي سياق اال

كان الشك في الفعل نفسه وكان ( أفعلت؟) :بالفعل أي بالمسند فقلت بدأت

كان الشك في ( أأنت فعلت؟) :قلت وإذارض من االستفهام أن تعلم وجوده، غال

 :وقياسا على ذلك تقول (من هو؟) الفاعل

 أبنيت الدار التي كنت على أن تبنيها؟ -

 تكتبه؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت -

تفاء، أما نفالسؤال عن الفعل والشك فيه إذ هو مدار التردد في الوجود واال

 :في مثل

 أأنت بنيت الدار؟ -

 أأنت قلت هذا الشعر؟ -

 أأنت كتبت هذا الكتاب؟ -

                                                           

 .14: اآلية ،سورة مريم 1

 .29: ، ص6  الخطيب القزويني، ،اإليضاح في علوم البالغة 2
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، وذلك ألن الشك ليس الفعل إليهفالبدء في ذلك كله باالسم أي بالمسند 

 :الأما في المث .شككت في الفاعل من هو إنماو

 أأنت بنيت الدار التي كنت على أن تبنيها؟ -

 أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ -

أي االسم  ؛إليهالمسند  فتقديمن الكالم ال يستقيم معناه لنقائص طرفيه، إف

هو المشكوك فيه، وأن الفعل ثابت ال شك فيه، والقصد من االستفهام  بأنهيشعر 

 المشاهد يءلفساد أن تقول في الش"الفاعل ال في  هنا يقتضي الشك في الفعل

"؟الذي هو نصب عينيك أموجود أم ال
(1) 

، فتارة يتقدم إليه المسند إلىومرد ذلك كله  ،هذه األمور البد من الدقة فيها

هذه  الجرجانيولقد زاد عبد القاهر  .مراعاة المعنى وما يتطلبهليتأخر  أخرىو

: قوله امنها ما سبق ذكره، ومنه القضية تفصيال وضرب لها أمثلة متعددة،

:ومما يعلم به ضرورة أنه ال تكون البداية بالفعل كالبداية باالسم أنك تقول"
 

 أقلت شعرا قط؟ -

عنى للسؤال عن الفاعل وذلك أنه ال م .أخطأت ،فقط ؟أرأيت اليوم إنسانا -

"...من هو
(2)

. 

ظة من ألفاظ والمقصود بها عادة، أن تتقدم لف :الداللة على العموم -(2

العموم على أداة نفي أو العكس، أو يتقدم أداة نفس على لفظة عموم فمن األول 

 :قولنا

 .كل قوم ال يهزم -

ومن الثاني قول المتنبي
(3)

: 

                                                           

 .922:صالجرجاني،  ،اإلعجازدالئل  1

 .799: ص، السابقالمصدر  2

: ص ،الطيب في شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، ناصيف اليازجي، دار األرقم، بيروت فالعر 3
533. 
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 ه  ك  ر  د  ي   ء  ر  م  ى ال  ن  م  ت  ا ي  م   ل  ا ك  م  
 

  ن  ف  ي الس  ه  ت  ش  ت   ا ل  م  ب   اح  ي  ي الر  ر  ج  ت   
 

 ، والنوع الثاني(عموم السلب) تسمية النوع األول ودأبه البالغيون على

(سلب العموم)
(1)

. 

ففي ؛ (نفي التعميم)و( تعميم النفي:)وربما بدالي تسميتها على التوالي

أفاد عدم هزيمة أي قوي، فقد عمم نفي هزيمة ( كل قوي ال يقهر) المثال السابق

م إدراك المرء ما القوي، وفي المثال الثاني وهو قول المتنبي أفاد نفس تعمي

 .يتمنى، وهذا بالضرورة ال ينفي إمكانية إدراك المرء بعض ما يتمنى

هو " :كما في قولنا :الداللة على تقرير الحكم وتخصيصه وتوكيده -(2

من حيث ال تريد التعويض بغيره بأنه بخيل، أو يعطي القليل، أو  "كريم جواد

 ،لديه في ذهن السامع وتقريره تنفي عنه العطاء، وإنما تريد تقوية هذا الحكم

( يعطي) ليهإوتقويته بالضمير المستند ( هو) فتقديم المسند إليه في هذه الحالة

ابط هذه الحالة عند البالغيين هو أن ضو ،ليه من باب التأكيدإلى المسند إالعائد 

أي قصر المسند الذي هو  ؛فادة التخصيص بالخبر الفعليليه يتقدم إلإالمسند 

ليهإي على المسند خبر فعل
(2)

.  

ألن الفعل  ؛والمقصود بالتخصيص هنا هو التخصيص بالذكر ال بالفعل

ليه، والخبر الفعلي ما كان جملة فعلية يتحمل فعلها ضميرا إمنفي عند المسند 

ء ثبت أنه يش يف" ا فعلت هذانأما "قولنا  يكما ف ليه إلى المسند إفاعال عائدا 

 .ه على غيركتلتثبمفعول وتنفي عن نفسك فعله 

ومنه قول المتنبي
(3)

: 

  ه  ي ب  م  س  ج   ت  م  ق  س  ا أ  ن  ا أ  م  و  
 

  ارا  ن   يب  ل  ي ق  ف   ت  م  ر  ض  ا أ  ن  أ   ل  و   
 

                                                           

 .(هامش) 39:ص ،6 الخطيب القزويني، في علوم البالغة،  اإليضاح 1

 .3: ص المصدر السابق، 2

 .922: ص ،في شرح ديوان المتنبي الطيب العرف3 
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ال  ذااهما عن نفسه وأثبتها لغيره، ولضرام محققان، وقد نففالسقم واإل

لتناقص " ما أنا فعلت هذا وال غيري" :فال يقال ؛العطف عليه بالنفي يصح

ذا كان الغرض إذ ال يمكن نفي الفعل عني وعن غيري إ ؛رفي الكالمط

بمجرد  اإلخباركان  إذاأما  ،"...بل ولكن غيري ..." :نما يقالإالتخصيص، و

مكن أذا قدم الفعل أي المسند زال التخصيص وإ، وم النفي فيصبح ذلكم  عُ 

ما أنا :"يقال  كما ال" ما قلت أنا وال أحد غيري" :العطف بالنفي كما في قولنا

 اإنسان، الحتمال أن يكون "ما ضربت أنا زيدا"وال  ،"حدا من الناسأرأيت 

قد رأى كل أحد من الناس، ألن نفي الرؤية عن المتكلم على وجه غير المتكلم 

كان  إذا إاللم يتحقق من المثال،  النفي، وهذا ماالعموم في المتكلم بهذا 

أن  احتمالكله، فحينئذ يصح القول، وال  االستغراق الحقيقي الذي يراد الجنس

 إليهلم يل المسند  إذاأما  .يكون غيري  قد ضرب الناس جميعا وهذا مجال

 .الحكم وتوكيده ةيفيد التخصيص أو تقوي إليهن تقديم المسند إحرف النفي، ف

أنا سعيت في "و "أنا كنت في حاجة فالن" :فمن التخصيص قولك

 "نا سعيت في حاجتك ال غيريأ" :قلت تأكيدأردت ال إذاذلك ل، و"مصلحتك

" أنا سعيت في مصلحتك وحدي" ا قمت به، أوموذلك لمن أراد أن يشركك في

 .ي عنك السعي أو يسنده إلى غيركفلمن زعم أن ين

شبهة خالجت نفس السامع، وهي أن  إلماطةفالتأكيد في الحالة األولى 

على أن تقديم المسند يدل  ، ومما(وحدي)الفعل صدر من غيرك فنفيتها بقولك 

  .. ﴿ :ر التأكيد قوله تعالىبإليه بخ

    

﴾
(1)

. 

                                                           

 .39: ، اآليةآل عمرانسورة 1 
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ولعل هذا  ،في قولهم( الكذب على هللا) لتأكيدلالقرآن علمهم بالكذب  فأكد

كما  يءالدليل على عدم وجود الش إقامةعكسه، ومنه  إلثباتشيء من تأكيد ال

   ...﴿ :في قوله تعالى

     

  ﴾
(1)

فاآلية تبين مدى سفاهة  .

الكفار الذين حادوا عن سنن العقل والفطرة، فعبدوا آلهة عاجزة ال تضر وال 

وهكذا ما  . عز وجلبل هي نفسها مخلوقة هلل ،وال تستطيع أن تخلق شيئا، تنفع

  ... ﴿تؤكده اآلية الكريمة في العبارة الكريمة 

 ﴾  َّم الضمير العائد على تلك اآللهة حيث قد

التي يعبدها هؤالء، ثم أخبر عنه بالفعل المبني للمجهول يخلق، وفي هذا تأكيد 

لنسبة المخلوقية لتلك اآللهة
(2)

.
 

فأنت ال تريد أن " هو يعطي" :شخص كريمويظهر أيضا في قولك عن 

غيره ال يعطي، وال تعرض بإنسان آخر يعطي وال تعرض بإنسان أخر يعطي 

الجزيل  القليل، ولكن تريد أن تقرر في ذهن السامع وتحقق انه يفعل إعطاء

لى تقوية الحكم إوتكريره في الضمير المستتر في يعطي أدى  إليهفتقديم المسند 

و تقريره
(3)

.
 

الحمداني مخاطبا سيف الدولة فراس يأبه قول من
(4)

: 

  ة  ر  س  أ   ن  م   اك  ي  إ  و   ت  س  ل  أ  
 

 ب س  الن   ق  و  ف   ك  ن  ي  ب  ي و  ن  ي  ب  و   
 

                                                           

 .62 :النحل، اآليةسورة  1
 .962-969: صص ، حسن طبل، ث البالغيومعاني في المورالعلم  2

: ص ،بيروت ،لتوزيعاالنشر وعبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة وعلم المعاني،  3

939-931. 

-هـ9311) النشرن بن خاليه، دار بيروت للطباعة ووية عبد هللا الحسنيزا ،ديوان أبي فراس 4

 .61: ص، (م9131
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ر في الثانية، وتأخَّ  ،في األولى إليهم المسند فالبيت يشمل على جملتين تقدَّ  

لتا الجملتين ذي تتضمنه كتقرير الحكم ال إالوليس من سبب لذلك في الحالتين، 

هو تقويت
(1)

.
 

 مسواء بالعمل على نفيهما أ :الداللة على االستغراب والمفاجأة -(3

والغرابة اإلنكار، كون المتقدم محط إثباتهما
(2)

كقول الشاعر ، 
(3)

 : 

  ب  ائ  و  ي الذ  ي ف  ض  ق  ن  م  ال   يب  ش  م  ال   د  ع  ب  أ  
 

  اعب  و  ك  ال   ات  ي  ان  غ  ال   ل  ص  و   اول  ح  ن   
 

اعر في هذا البيت لم ينكر أو يستغرب التقرب والتحبب للجميالت، فالش

التي ولهذا قدم كلمة المشيب  ،أنكر استغراب ذلك لمن كان حاله المشيب وإنما

أفادت شدة اإلنكار واالستغراب لمن أراد وصلهن
(4). 

هر من الكالم ما ظلمن أ" ما ال تقدر عليه يعنك تد  إ" :وكذلك في قولنا

 ."مة تحدق بالبشريةيأخطار جس": ثبات العظائم، وقولناإدير على يوهم بأنه ق

أي  ؛ليهإب تقديم المسند لذ يستدعيان في الغاإ :المدح و االفتخار -7

ومن االفتخار قول طرفة بن . "لقخمحمد أفضل ال" :فمن المدح قولنا .الممدوح

العبد
(5)

: 

 ى ل  ف  ـج  ال   وع  د  ن   ة  ات  ـش  م  ي ال  ف   ن  ـح  ن  
 

  قر  ت  ـن  ـا ي  ين  ــف   ب  اد  ى ال   ر  ــت   ل   
 

يمنع السامعين من الشك فيما يمدح به  أنن المادح أذلك من ش"و

"المفتخرويساعدهم عن الشبهة وكذلك 
(6)

. 

                                                           

 .931-939: ص عبد العزيز عتيق، ص، علم المعاني 1

، م6222، 9ط يري،مسمنير محمود ال ،دالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم دراسة تحليلية 2

 .29: ص
 .33: ص ،سوسف أبو العدوي ،البالغة واألسلوبية مقدمات عامة 3
 .59: ، ص3  ،في علوم البالغة اإليضاح 4
 .755 :صالجرجاني،  ،دالئل اإلعجاز 5
 .والصفحة ذاتهاالمصدر نفسه،  6
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إذا كان الفعل مما الشك فيه "... :هن  أوقد استطرد الجرجاني من المقام في 

في حالة اإلخبار عن  [ قد خر] :ن تقولأك ،به غير مبني على االسم ىيؤت

أما إذا  ،[هو قد خر ] :و تحتا  إلى أن نقول ،الشخص من عادته الخرو 

ن الجملة في موضع أل ؛[جئته وهو قد ركب] :نقول أنحاال  فحسن  جعلت ذلك

 أما إذا كان الفعل بعد أو الحال ،قل من سابقتهاأن درجة الشك هنا أإال  ،الشك

["جئته وهو يركب]ى االسم مضارعها لم يصلح إال مبنيا عل
(1)

. 

ي القران آفي تقديم لفظ الجاللة في الكثير من  كما :والتعظيمالتفخيم  -8

      ﴿ :منها قوله تعالىالكريم 

     

    ... ﴾
(2)

 .أي ال تعتريه .

لما يحصل في النفس من  :لمسند إليه في البالاإلشعار بحضور ا -9

يتلذذ بذكر المحبوب كما  حبيبن الأذ هو محبوب لديها ومعلوم إ ؛ذةللامشاعر 

ول الشاعر قيس بن الملوم العامريقفي 
(3)

: 

  ه  ا ل  ن  ل  ق   اع  ق  ال   ات  ي  ب  ا ظ  ي   لل  اب  
 

َ  ك  ن  م   ي  ل  ي  ل      ر  ش  ب  ال   ن  ى م  ل  ي  ل   م  أ   ن  
 

: سماء هللا الحسنى نحوفي أويظهر هذا  :الرغبة في اإلسراع بالتبرك -11

 ."اسم هللا اهتديت به"

استقامة المعنى -11
(4)

 ،حيث ال يستقيم المعنى إال إذا بني على االسم :

    ﴿ :ومثال ذلك قوله تعالى

                                                           

 999-992 :ص ص ،المصدر نفسه 1

 .93 :اآلية النساء،سورة  2
 .33: ص ،سودعيوسف أبو ال ،البالغة واألسلوبية 3
قوله  فيوكذلك الحال بالنسبة إلى الفعل المنفي كما  .21 :ص ،6  ،اإليضاح في علوم البالغة 4

      ﴿: تعالى

 ﴾ قوله تعالىو ،21المؤمنون :﴿     

    ﴾  وقوله تعالى3يس ،: ﴿ 
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  ﴾
(1)

وقوله . 

   ﴿ :تعالى

 ... ﴾
(2)

.
 

والمعنى قد زال  ،ن الفعل على االسم لبني اللفظ على المعنىبذا لو لم يإو

ن يكون عليهاأعن الحال التي ينبغي 
(3)

. 

عليه  للتقديم المسند البالغةها علماء افهذه جملة من الدالالت التي أحص

نه يبقى هو األصل ومقتضى للعدول عنه كتقديم الفاعل على أالمسند إال 

رالخب علىالمفعول والمبتدأ 
(4)

إلغراض التي هذه اغرابة أن نجد  الو ،

قد تكرر على درجات متفاوتة  إليهحاالت تقديم المسند أحصوها وهم يدرسون 

حاالت القصر ساليب أفي  و المفعول أوأدراسة عناصر أخرى كالمسند في 

تلك القدرات الهائلة التي تتمتع بها اللغة  إلىذلك راجع  إنف ،االستثناءوأساليب 

 .الطرقوغراضه بشتى الوسائل أبحيث تتيح للمتحدث التعبير عن مختلف 

 :دالالت تقديم المسند -(ب
 :ولتقديم المسند دالالت عدة نحصرها فيما يأتي

صا بالمسند إليه والتخصيص وذلك أن يكون المسند مخص :التخصيص -1

متداول عند البالغين للتعبير عن دالالت كثيرة منها أن يكون السامع متمرد 

والنفي في المسند   اإلثباتوهو  ،األمورشاكا في مرض  وأأكثر  أوبين شيئين 

                                                                                                                                                                                

    ﴾ فهو لتوكيد  ،22األنفال

 .929: ص ،دالئل اإلعجاز :ينظر .النفس

 .911 :سورة األعراف، اآلية 1

 .22: اآلية ،سورة الفرقان 2
 .36 :ص ،سويوسف أبو العد، البالغة واألسلوبية مقدمات عامة 3
: ، صم6223 ،دار المعرفة الجامعيةمحمد بدري عبد الجليل، العربية، تصور المقام في البالغة  4

922. 
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 :النفي ومثال ذلك قوله تعالى أوإليه مخصصا المسند في تلك القضية باإلثبات 

﴿    ﴾
(1)

. 

على بعض مشرك   -لى هللا عليه وسلمص -فهذه اآلية تمثل رد الرسول  

هجه الخاص به ودينه ن لكل نأقومه من دعوة إلى إتباع وقد جاء هذا الرد مبينا 

 الجارمعنى التخصيص هو تقديم المسند  أفادسواه والذي  إلى الذي يتجاوزه

والمجرور في الجملتين
(2)

   ... ﴿لى امثلته قوله تعومن أ، 

     

 ﴾
(3)

. 

ولهذا لم بقدوم الطرف في  تختال العقولأي بخالف خمور الدنيا فأنها 

      ﴿ :قوله تعالى

 ﴾
(4)

لئال يفيد ثبوت الريب في سائر  

كتب هللا تعالى
(5)

،
 

ول مقصور قإن عدم ال :ق على الهامش المقصوداد المحق  وز

ه ال يتجاوز( القصر الموصوف على صفة)ور الجنة في خمنعلى االتصاف ب

فالمسند إليه مقصور على المسند قصرا ... في خمور الدنيانإلى االتصاف ب

  ..﴿ :حقيقيا وكذلك القياس في قوله تعالى

  ﴾
(6)

أي أن دينكم مقصور على االتصاف  ؛

 ال عليكمووديني مقصور علي  ،بكونه لي إلى االتصافبكونه لكم ال يتجاوزه 

 …   ﴿ :وكذلك في قوله تعالى

      

    

                                                           

 .9: سورة الكافرون، اآلية 1
 .961: علم المعاني في الموروث البالغي، حسن طبل، ص 2

 .99: ، اآليةسورة الصافات 3
 .26 :اآلية ،سورة البقرة 4
 .929: اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب القزويني، ص 5

 .29 :رة الكافرون، اآليةسو  6
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﴾
(1) 

 (له) في الالمو ،فادة التخصيص بمعنى القصرإلقدم  حيث

 …  ﴿ :الختصاص كما هي في قوله تعالىل

    ﴾
(2)

لداللة على كونه ل 

 :كقول الشاعر ، نعتن المسند خبر الأمر على ألا لمن أو هيبللتن خبرا

  اه  ار  ب  ك  ى ل  ه  ت  ن  م   ل   م  م  ه   ه  ل  
 

  ره  الد   ن  م   ل  ج  أ  ى ر  غ  الص   ه  ت  هم  و   
 

فالنعت ال يتقدم على المنعوت
(3)

. 

يكون في المسند ما يدعو " نأوذلك ب :ؤمالتشا أوالداللة على التفاؤل  -5

القول المبادرة بما يحدث ه ويريد موج ،إلى التفاؤل بالخير أو التشاؤم من الشر

"التشاؤم أوفي نفس المتلقي من التفاؤل 
(4)

 عافيةفي : "لمريض ن نقولأك، 

ومنه قول الشاعر ."أنت
(5)

:  

  ام  ي  ال   ك  ه  ج  و   ة  ر  غ  ب   ت  عد  س  
 

  ام  و  ع  ال   ك  ائ  ق  ب  ب   ت  ن  ي  ز  ت  و   
 

 ."عند شروق الشمس لقاؤنا" :وكما في قولك

فيه غرابة  ن يتقدم المسند ويتصل به ماأوذلك ب :الداللة على التشويق -2

أي المبتدأ  ؛ة إلى التشويق إلى معرفة المسند إليهعادون ذلك مأو تعجب فيك

ق كما في القول الشاعريالذي أثير حوله ذلك التشو
(6)

:  

  اد  م  ر   من  ف   اة  ي  ح  ار ال  الن  ك  و  
 

ار  اخ  و  أ      ان  خ  ا د  ه  ل  و  أ  و   ه 
 

وقوله
(7)

: 

  اه  ت  ج  ه  ب  ا ب  ي  ن  الد   ق  ر  ش  ت   ة  ث  ل  ث  
 

  ر  م  ق  ال  و   اق  ح  و إس  ب  أ  ى و  ح  الض   س  م  ش   
 

                                                           

 .99: ، اآليةسورة القصص 1
 .29 :اآلية ،سورة الروم 2
 .32 :ص، دار غريب للطباعة، أسيوط ،مكتبة الطليقة ،رجاء عيد ،البالغة العربية 3
، دمشق ،دار العلم ،عبد الرحمن حسن حنكية الميداني ،البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها 4

 .392: ص

 .932:ص ،حسن طبل، عاني في الموروث البالغيعلم الم 5

 .99 :ص ،العالء أبيديوان سقط الزند،  6
 .99: ص ،المصدر  نفسه 7
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ذلكوليس مبتدأ فالسياق يحتمل  خبرا (ثالثة) وذلك حال كون
(1)

.
 

                                                           

عبد القادر .د :تحقيق ،محمد الجرجانيبن محمد بن علي  ،اإلشارات والتنبيهات في علم البالغة 1

 .31 :، صمصر  ،دار النهضة ،حسن
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 :قواعد الزيادة في التركيب األساسي -خامسا
للغوية إلى التركيب تتم هذه العملية عن طريق إضافة بعض العناصر ا 

بإدخال "ه الزيادة لك فتكون هذذلية المحققة ليالقواعد التحوه مليتفي إطار ما 

ا من الجملة قيمة داللية جديدة نعرفه إلىمبنى الجملة فتعطي  إلىكلمة جديدة 

بلها زيادة في ادة في المبنى تقاوكل زي ...بؤره الجملةالعالقة بين هذه الكلمة 

"أخرهافي  أوالجملة وفي وسطها  تكون في أولوهذه الزيادة  ،المعنى
(1)

فعن  

 كننا إضافة عناصر لغوية إلى التركيب األساسي قصد طريق قواعد الزيادة يم

"ير والبعد الوظيفي المقصودغيالت
(2)

 ؛وهناك نوعان من العناصر اإلضافية. 

نها إ إذ ،وأخرى مكملة للتركيب ،عناصر مؤثرة مضمون الجملة ووظيفتها

 .توسع الجملة وتمدد في عناصرها

 :في مضمون التركيب ةالعناصر المؤثر  -(أ

وظائف التركيب األساسي لتفيد  إلىلعناصر اللغوية التي تضاف وتشمل ا

  :معينة ومن بينها

األفعال الناقصة -1
(3)

األساسي   تدخل هذه العناصر على التركيب  :

كان عبد هللا أخاك  :تقول :"في قوله سيبويه وظيفة مخصوصة حددها إلفادة

ىضما مكان لتجعل ذلك في وأدخلت اإلخوةتخبر عن  أن أردتفإنما 
(4)

.
 

فكان 

تفيد  ارتباطه بزمن معين فهي الجملة "أخوكعبد هللا " االسميفي تركيب  إفادة

أردنا أن نضيف  فإذا ، المسند إليه المسند وال نشير إلى الحدث وال إلى الزمن
                                                           

 .696: ، ص9،  عقيلشرح ابن ، و 36: ص ،نباريابن األ ،يةعربسرار الأ 1

 .996: عبد الحليم بن عيسى، ص.البنية التركيبية للحدث اللساني، د 2

دها إذ ع ،ول هذه األفعالحاختلف النحاة و .399: ص ،فيتشأميلكا  ،اتجاهات البحث اللساني 3

ما بعضهم أفعاال في حين يرى آخرون أنها ليست أفعاال كما جعلها اآلخرون ضمن الحروف ك
 .اختلفوا فيها من حيث التام والنقصان

 .69: األصول في النحو، ابن سرا ، ص: ينظر. 92: ، ص9الكتاب، سيبويه،   4
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 األفعالالمنقولة عن  دواتعنصرا زمنيا طارئا إلى معنى هذه الجملة جئنا باأل

وصف  تمام حسانو .خلناها على الجملة االسميةأدالناسخة ف األفعالوهي 

من وجهة نظر زمنية معينة إليهبالمسند منظورا  إليهالمسند 
(1)

نا هفالجملة  ،

لية من حيث معناهايمبناها وتحو االسمية من حيث
(2)

حيث لم تتغير في ، 

واألمر نفسه يتم في التركيب  ،إليهعنصرا التركيب األساسي إنما قمنا بزيادة 

تؤدي  ة مركبة غي األساسي إذا تضاف األفعال الناسخة إليه لتشكيل صيالفعل

الفعل الناقص فيصبح  وأ التام وحده األصليوظيفة محدده ال تحقق بذكر الفعل 

 ذاإهذا األخير في التركيب الفعلي جزءا من صيغة مركبة تفيد معنى معينا ف

أفاد هذا  ،يد الدرسكان يكتب ز :مع المضارع في نحو قولنا (كان) ركبنا مثال

 .التركيب استمرار الحدث في زمن مضى

األدوات -5
(3)

 اللغوي إلى التركيب وهي من بين العناصر التي تضاف :

وظيفة مخصوصةاألساسي لتفيد 
(4)

اإلشارة أوال إلى بعض الوظائف  ر، وتجد

المعنى األساسي الذي تقوم به األداة وهو  ؤديها تشير إلى أن  التي يمكن أن ت

 تشترك األدوات جميعا في أنها ال تدل على معاني" :يقول تمام حسان( لتعليقا)

ثم تختص كل طائفة  ،عنى وظيفي عام هو التعليقممعجمية ولكنها تدل على 

والتأكيد وهلم جرا حيث كالنفي خاصة بوظيفة منها تحت هذا العنوان العام 

داة عند حذف لألن تكون األداة هي العنصر الرابط بين الجملة كلها حتى يمك

 ،أين، ما ،عم ،لم" :تؤدي المعنى كامال كالذي يراه في عبارات مثل أنالجملة 

الذي تدل عليه هذه األدوات هو  فيكون المعنى ، "الخ ...، لو ،ليت ،لعل ،ربما

                                                           

 .913: ص ،تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها 1

 .99: ص ،خليل عماري ،رأي في بناء الجملة االسمية وقضاياها دراسة وصفية 2
المحدثين ليقابل مصطلح الحرف عند القدماء تشمل حروف المعني بعض  همصطلح ارتضا :األداة 3

الوظائف النحوية ألحرف  :ينظر .اة وتصنيفهاحين النب وبعض الكلمات التي كانت محل جدل كبير

 .99ص ،عبد الحليم بن عيسى ،العلة في العربية
 .962: ص ،تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها 4
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"حدده القرنية بالطبعتمعنى الجملة كاملة و
(1)

فالمعاني الوظيفة لألداة تتحقق . 

ها ال تدل معاني معجمية لذلك في افتقار متأصل إلى من خالل التركيب ألن

من خالل وصفها في سياق لغوي معين وفق إال حقق ي التركيب الن معناها ال

 :توضح أكثر نورد الوظائف التاليةلمعينة و جوازيهقواعد تحولية 

الكالم المنفي هو التركيب مشتق من الكالم األساسي المثبت  :النفي -5

ألنه  ،اإليجاب النفي إنما يكون على حسب علم أن  ا" :ن يعيشااليجابي يقول اب

حدهما نفي واألخر أ بينهما إال أن   لفظهيكون على وفق  أنله فينبغي أكذاب 

"إيجاب
(2)

في البعد البالغي بين هاتين  إالواإليجاب بين النفي  رقف فال، 

 .ظيفتينالو

إذا أن ، "نلو ،ما ،لم ،لما ،ال"ومن بين األدوات التي تفيد هذه الوظيفة 

أداة ضمن هذه الوظيفة العامة إلفادة تغير وإنما تخصصه كل ي ال ملةجنظام ال

المحققة لهذه الوظيفة تفرض ونشير إلى أن القواعد التحويلية  ،وجهة معينة

 .رة لعناصرها اللغويةداضرورة الص

ن إف [فعللقد ] :قال وإذا ،[فعليلم ] :ن نفيهإف [فعل] :قال إذا" :يقول سيبويه

هو : ]ذا قالإ، و[وهللا ما فعل] :فقال [لقد فعل] :ألنه كأنه قال [ما فعل] :نفيه

ولم يكن  [هو يفعل: ]ذا قالإ، و[ما يفعل: ]ن نفيهإي حال فعل فأي هو ف؛ [يفعل

 ،[وهللا ال يفعل: ]فقلت[ وهللا ليفعلن: ]، كأنه قال[ال يفعل] :الفعل واقعا، فنفيه

["لن يفعل: ]ن نفيهإف[ سوف يفعل: ]ذا قالإو
 (3)

. 

النفي في  ندرك تنوع الجهات التي تفيدها أدوات ومن خالل هذا القول

أما التركيب االسمي فيخضع لبعض الخصوصيات في  .التركيب الفعلي

( ما زيد منطلق أو منطلقا)و، (أزيد منطلق) نقول إذتوظيف هذه األدوات، 
                                                           

 .حة ذاتهاالمرجع نفسه، والصف 1

 .923: ، ص9 ابن يعيش، شرح المفصل،  2

 .993: ، ص3الكتاب، سيبويه،   3
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أردنا النفي  في  إذاغة أهل الحجاز ، والعمل على لعلى لغة أهل تميم باألعمال

فتتصدر التركيب االسمي فينفى بها نفيا عاما وغير عام( ال) أما .الحال
(1)

 .

عراب، وحدتي هذا التركيب من حيث اإلهذا العنصر قد يؤثر في  غير أن  

بالرفع والنصب، أو بالنصب والرفع، بحسب الوظائف السياقية التي ترتبط 

 .بهما

افة إضاللساني عن طريق  حدثتحقق هذه الوظيفة في الت :االستفهام -2

عناصر لغوية محدد تفيد ذلك وقد شرح النحاة التركيب االستفهامي شرحا 

الكيفيات التي يتحول عن طريقها  التركيب  ضبط إلى، فتوصلوا من خالله دقيقا

اللغوي ليحقق هذا المعنى، منها ضرورة تصدر الوحدات المنتجة لذلك، قال 

مما في حيزه  يءالستفهام صدر الكالم، ال يجوز تقديم شلو" :ريشالزمخ

"وأشباه ذلك[ ضربت أزيدا؟: ]عليه، ال تقول
(2)

فاالستفهام يحول التركيب  ،

األساسي اإلخباري إلى تركيب مشتق يتضمن طلب االستخبار على وجه 

كي في رحاب النظرية التوليدية التحولية انه  ل وعروقد بين مازن ال اإلبهام

يستسيغ التركيب األساسي يولد تركيب استفهاميا فانه يحتا  إلى قاعدة تحولية 

لالستفهام المؤلفة من نوعين اثنين من القواعد
(3)

: 

  :لتصديقيا لستفهاما ةغلصيلية يقواعد تحو: الولى

لى جوتت ،(ال) بالنفي السلبي وأ ،(نعم) اليجابيايتطلب الجواب الذي 

الوحدة اللغوية  إضافةلية ضمن هذا الصنف عن طريق يوظيفة القاعدة التحو

هذه القاعدة التحولية تحدد بالضبط الموضع "و .األساسيفي صدارة التركيب 

                                                           

  .923: مازن الوعر، ص.قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، د 1

  .921: ، ص9شرح المفصل، ابن يعيش،   2

 .993: ، صمازن الوعر.نحو نظرية لسانية حديثة لتحليل التراكيب األساسية في اللغة العربية، د 3
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 ثم التأثيرات اللغوية التي يمكن لهذه األداة ،تحل فيه أناألداة االستفهامية لهذه 

"ألركان اللغوية األخرىباتلحق  أن
(1)

.  

ذا دخال إقان لهذه الوظيفة هما الهمزة وهل فوالعنصران اللغويان المحق

ستطيع نذلك ل ،ها عن الخبرإلى االستفهام ونقال هارا معناعلى جملة خبرية غيَّ 

نقل التراكيب اللغوية األساسية التالية عن طريق قواعد تحولية مخصوصة إلى 

المذكورتين على تراكيب مشتقة تفيد االستفهام ألتصديقي عن طريق األداتين 

 :ل التاليشك

 ؟هل قام زيد :وأ ...  أقام زيد؟ ؛قام زيد -

  ؟هل زيد قائم :أو ... ؟قائم زيدأ ؛زيد قائم -

ن إمعينة كما بيننا من قبل ف لفائدة القصدولما كان التركيب اللغوي لينجز 

الجملة قبل دخول  نإ" :قال ابن يعيش .االستعالم هنا دخل االستفسار عنهما

"سؤاال عن تلك الفائدةفدخل االستفهام  ،الفائدة علىتدل االستفهام قد 
(2)

فإذا  ،

و عدمه فاستفهمنا عن هذا المعني أزيد  يءفقد شككنا في مج ؟هل جاء زيد :قلنا

 . العام لهذا الحدث فهو استفهام جملة

 :ة الستفهام التصوريغقواعد تحولية لصي: الثانية

قابل االستفهام اة ليحوهو الجنس الثاني من االستفهام أطلقه الن

لتصديقيا
(3)

. 

وهذه القواعد تعمل على ربط معين من التركيب اللغوي إذا تحول الكالم 

فهو استفهام على كلمة، همبتركيب مشتق م إلىاألساسي الصريح 
(1).

فوظيفة  

                                                           

 .929: ص قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، 1

  .992: ، ص9شرح المفصل، ابن يعيش،   2

أن المسؤول عنه  ،زايد قام :في مثل فيقال ،النسبة التصور هو طلب إدراك المفرد االستفهام ال 3

ليدري لمن هي  إدراك المفرد الذي فعل القيام وهذا يعني أن السائل مسلم بحصول النسبة ولكنه
معجم المصطلحات  :ينظر .حدهماأ لهذا يطلب تصنيف وتصور ،منسوبة ألزيد أم لعلي فهو

  .969: ص ،دار الثقافة ،الجزائر ،نجيب البلدي ،النحوية والصرفية



 الفصل األول                                                                                             الرتبة المحفوظة

 

 
64 

فيتطلب هذا الصنف   االستفهام التصوري هي ربط االستخبار بالمستفهم عنه

كيف  :لتأنك إذا سأ أال ترى ،لحدث اللسانياإلجابة عما يكون مجهوال في ا

 إذار وكذلك بل عنه المستخأإنما أخبرت بالشيء الذي س  ،صالح :فقلت ؟أنت

ولكن جميع هذا  ،أين اقتضتهفإنما أخبرت بما  ،في داري :قلتف ؟ين زيدأ :قال

ن كان خبرا فال يكون إال مبدوءا بهإو
(2)

ومن المهم أن عمل القواعد التحويلية  ،

وأدوات االستفهام  .مناسبة أداة استفهام إلى تحويل الركن المستفهم عنه في

"هل" :وغيرها دون "متى – أين – كيف – من": التصوري هي
(3).

 

 ىكل عنصر من هذه العناصر لديه وظيفة يختص بها، يفرضها المعط

ـ بوعن عدد مبهم، " كم" ـيستفهم ب ،عمن يعقل كما" من" ـيستفهم ب إذالداللي، 

عن مكان "أين"بـ و ،عن الزمان" متى" ـعن الحال، وب" كيف"
(4)

وحسب  .

جنس  ستفهام فيكون الجواب عناالطبيعة المستفهم عنه يجب اختيار أداة 

عن عدد سئلت  وإذاان، زممن مكان لم يجزأن تخبر بذا سئلت إ" ـف السؤال

كرةبن أن تخبر أن تخبر بحال، وإذا سئلت عن معرفة لم يجز مبهم لم يجز
(5)

. 

يكون مبنيا على الركائز الداللية التي  توظيف األدوات االستفهاميةف

بالقيمة  التنويهالمستفهم عنه في السياق اللغوي، والبد من هنا من  هاتضييق

هم بفسؤال عن زمان م [متى]وأما " :األدوات، يقول ابن يعيش هلهذ قتصاديةاال

 [غدا أواليوم أو الساعة ] :فتقول ،[متى الخرو ؟]قيل  فإذايضم جميع األزمنة، 

عن زمن خروجه لكان قياس  نساناإأنك سألت  بها االختصار، وذلك لو والمراد

                                                                                                                                                                                

 .992: ص ،برجستراسر ،التطور النحوي للغة العربية 1

 .92: ، ص9،  ابن السرا ، توضيح األصول في النحو 2
 .66: ص ،ابن هاشم ،عاريبكتب األاللبيب عن  مغني 3
 .993: ص ،عبد الحليم بن عيسى ،ة للحدث اللسانييالبنية التركيب 4

 .39: ،  ص6األصول في النحو، ابن السرا ،   5
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 [متى] :قلت فإذا ،يحاط بها أن أكثر واألزمنة ،الساعة أمغدا  أماليوم تخر  

"كلهذلك عن ذكر  ىغنأ
(1)

. 

 زاإليجارض منها غذ الإ ؛"أين"ها في يوالغاية نفسها يمكننا تقص

في المسجد  في زيد :زيد فقالعن مستقر ل أسائال لو س أنذلك "واالختصار و

 أنوليس عليه  ،ب المسؤول بال ويكون صادقايولم يكن في واحد منهما فيج

عن هذين المكانين واألمكنة  إاللم يسال  ألنهيجيب عن  مكانه الذي هو فيه 

 فجاءواعليه  األمرال وط  استيعابهامكانا لقصر  ير المختصر فلو ذهب يعدد غ

االستفهام فاقتضى الجواب من وضمنوه معنى  األمكنةمشتمال على جميع   أين

"ول مرةأ
(2)

. 

 أخرى أدوات إلىنشير  أن نايمكن اللتين ذكرنهما الوظيفتين إلى باإلضافة

تراكيب مشتقة  إلىليه يحيث يمكنها تحو األساسيتضاف إلى التركيب  أنيمكن 

 .وغير ذلك وكيدالوظائف كالنهي والتمني والتلتحقيق مجموعة من 

 :العناصر المكملة  للتركيب اللغوي -(ب

على توسيع التركيب اللغوي وتمديده  اإلضافيةلية يقد تعمل القواعد التحو 

قد تلحق به بعض العناصر  وإنما ،األساسيحيث ال تؤثر في العالقات التركيب 

والبدل والتوكيد والعطف صف اللغوية على جهة تحقيق وظيفة معينة كالو

نوضح الكيفية التي تعمل بها القواعد التحولية  أنويمكننا  .وغير ذلك واإلضافة

  :عن طريق النماذ   التالية

الصفة في التركيب  إضافةتقتضي القواعد التحولية  :النعت إضافة -1

ظيفة الركن اللغوي بعد االسم المراد تعليقية بهذه الو إلحاقاللغوي عن طريق 

                                                           

 .929: ، ص9،  شرح مفصل 1

 .المصدر نفسه، والصفحة ذاتها 2
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له وقد يتم  ألمصافيخضع للركن  إنماو ،نظام التركيب اللغوي يتأثرث ال حي

 :ليتين التاليتينيذلك وفق القاعدتين التحو

وقوع الوحدة اللهوية النفسية بعض الموصوف وتقتضي سمات 

مخصوصة تمليها قيود المطابقة في العدد والجنس والتعريف والتنكير والحالة 

"ة مريضةأمرمررت با"و "برجل مريض مررت" :هو اإلعرابية
(1)

 أنغير ، 

ذا لم يكن صفة فاعل صريع وبعبارة  إالالمطابقة في الجنس والعدد ال تتم 

 أخرىالفاعل وبعبارة ن الصفة ترث عالمات الجنس والعدد عن هذا إف أخرى

ترث  نهاأرغم من الب االسمي على المرك   رأسن الصفة ترث عن االسم إف

في كل الحاالت اإلعراب عن هذا
(2)

مررت " :يتضح ذلك من خالل قولنا ،

رجل بمررت "وهذه القيود هي التي تفسر لحن الجملة " رجل مريض أمهب

تخضع  .الصفة وفاعلها الصريح من جهة الجنسحيث لتتطابق " مريض أمه

 :في التراكيب لقيود سالمة البناء الذي ةلقواعد التحولية الملحقات النعتيا

 رأسيضم عنصرا عائدا يعود على  أن النعت يجب ن كلأيقضي ب"

"المنعوت
(3)

مررت برجل مريضة " :قد تكون هذا العنصر العائدي بارزا نحو 

مررت " :و غير بارز حيث يكون مضمنا في البنية الوظيفة للنعت نحوأ ،"أمه

ويؤدي االشتراك في اإلحالة إلى االشتراك في قيم وسمات  ،"برجل مريض

 .بق والالحقاالس الجنس والعددين

وهو وظيفة تتحقق عن طر يق تكرار وحدة لغوية  :التوكيد إضافة -5

القواعد  ال تؤثر  إذاالتركيب اللغوي  إلى أخرىعناصر  إضافةمعينة وبواسطة 

 هداهتعمل على تحقيق  وإنمافي النظام التركيب األساسي  اإلضافيةالتحولية 

  :أهمهاعينة عناصر لغوية وفق ضوابط م بإلحاقالوظيفة 
                                                           

 .999-993: ص ص ،نيالسالالبنية التركيبة للحدث  1

 .662: ص ،يالفاسي الفهر ،يات واللغة العربيةاللسان 2
 . 662:ص ،المرجع السابق  3
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تعمل القواعد التحولية لتحقيق هذه الوظيفة على إعادة الركن اللغوي 

عن  أوغير ذلك  أوحرفا  أووصفا  وأالمراد توكيد وقد يكون اسما صريحا 

  ﴿ :لىاالتركيب األساسي نفسه كقوله تع إعادةطريق 

    

﴾
(1)

 ...".نعم نعم..  ؟أتحفظ األلفية.. " :قولك لمن قال أو  

كقول الشاعرو 
(2)

: 

َ  ب  ب   اة  ج  الن   ن  ي  ى أ  إل   ن  ي  أ  ف     يت  ل  غ 
 

  يس  ب  ي اح  س  ب  اح   ون  ق  ح  الل   اك  ت  أ   اكت  أ   

الوظيفة وفق ما تمليه قيود المطابقة كذلك بين التابع هذه  اإللحاق فييتم 

تفيد التوكيد  "إنما"اة عدوا حالن أنَّ غير  (وإنما إن)التوكيد  أدواتوالمتبوع ومن 

درجة من درجات  ألرفعاة والمفسرين مفيدة حالن كما جعلها بعض أقوىبدرجة 

 شاعوما  ،اةحنال عند هذا ألفناوهي ليست مكونة من كافة مكفوفة كما  .لتوكيدا

 :وحالتي هي ضمن ن اإلعرابية الحركةلتبرير  إالبين المصطلحين  بهذاالقول 

بعينها تفيد  أداةوفي الحقيقة هي ، "-صلى هللا عليه وسلم-الرسول محمد  ماإن"

همعنى بعين
(3)

في  اإلعرابالجملة بعدها كما هو  وإعرابتوكيد  عنصر (إنما) ،

والجملة بكاملها هي الجملة مؤكدة وهي التحولية اسمية  األصلالجملة التوليدية 

 منتصبةغيرها هي  أدواتدها عند وجو (إن  ) أخواتالحال فيما يسمى  لكوكذ

  .المبتدأالنصب في  حالة

لية لهذه اإلفادة مجموعة من العناصر اللغوية يتخصص القواعد التحو

تذكر بعد التابع منها عين كل وكال واجمع وجميع وعامة وغيرها من الوحدات 

 .المخصوصة

                                                           

 .69: سورة الفجر، اآلية 1
 .399: ، ص9،  (دت)، دار الفكر ،بيروت ،الشيخ خالد األزهري ،شرح التصريح على التوضيح 2

 .923: ص ،يرهخليل عما.د ،في نحو اللغة وتركيبها منهج وتطبيق 3
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يد استعمال قواعد تحويلية إضافية إلى التركيب المشتق المحقق للتوك يمكن

 بأكتع[ ]وأخواتهجمع أ]قد يتبع " عن طريق ذكر عناصر لغوية أخرى، إذ

بصعين أو عاءوبص عصبأ] ـب وأخواته [أكتع] وقد يتبع[ كتعاء وأكتعين وكتعو

، اءكتع ،الفيلة كلها جمعاء]و [أبصع أكتعجاء الجيش كله اجمع ] :فقال[ بصعو

كلهن جمع كتع  داتنهال]و [بصعونأ أكتعون، أجمعونكلهم  القوم]و [بصعاء

["عصب
(1)

.  

لية في توظيف يفرضه القواعد التحوتنه يجب مرعاة الترتيب الذي أغير 

تعدى هذا أن ي يجوز ال" :قولهب (هـ383) لذلك علق ابن الناظم، الوظيفةهذه 

 – عمج": خراآلشد منه قول أو [عصبأ -جمع أ] قول بعضهم ذوقد ش ،الترتيب

"[تبع
(2)

يعتمد على سمات الترتيب موافق للمنهج اللساني الذي وهذا التوضيح  

من قاعدة تحولية  أكثريمكن تطبيق " كنهأ وضحالذي  "تشومسكي"الذي بينه 

"لنظام معينالقواعد طبقا  هذهترتيب  المراعاةكل الكالم لكن مع  جوازيه
(3)

. 

م ذفعال المدح والأ االسميةالجملة التوليدية  إلىالتي تضاف  األدواتومن 

كثير من الباحثين المحل بحث  األدواتوكانت هذه  ،(وحبذا - بئس – نعم)

 أنويكفي  ،وفعلتيهاأ سميتهاا الت حولجالم أوكتب الالقدماء والمحدثين في 

لنرى قرع الحجة بالحجة يدعم كل  الفخفي مسائل  اإلنصافينظر في كتاب 

سبقا م هخذتا بحكم قديخر  منها  ةفلسفيمنطقية بحجج  هفريق وجهة نظر

ال واالسمية  نه ال تنطبق عليها شروطأالفعلية والفريقان يدركان  أو باالسمية

الحدث وزمن واالسم  إلىالفعل ما يشير  نإ" :الفعلية فكما يقول سيبويه شروط

"مسمى إلىما يشير 
(4)

.  

                                                           

 .222: ، صالجيلدار  ،بيروت ،وح عبد الحميد السيد محمدن ،ابن الناظم ،شرح أليفه بن مالك 1

 .222: ، صالمصدر السابق 2

 .993: ص، مازن الوعر.د ،قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث 3

 .6: ، ص9 كتاب بوالق،  4
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بضرورة  إحساسهمفهذا الصراع والجدل الطويل بين العلماء قائم على 

ناصر شكلية هشة االسمية اعتماد على ع أو لفعليةاتصنيف هذه الكلمات في 

اها في تراكيبهاعنتام لم إغفالالكلمات مع  ىيتلمسونها في مبن
(1)

نعم : ]نحو 

على الجملة  تدخلدوات ألفهذه ا ،[النار بأس]و [حبذا القائد خالد]و [القائد خالد

نحو  لفعليةالتوليدية اعلى الجملة  تدخلالتي  األدوات امأ ،التوليدية االسمية

    ﴿ :لىاقوله تع

﴾
(2)

 .التوكيد والتحقيق فيذلتقد  فدخلت 

يرا في ترتيبها غيعلى الجملة التوليدية فتقضي ت تدخلالتي  األدواتومن 

الترتيب هذه العناصر يفيده الذي  المعنى إلى باإلضافةلتفيد معنى بعينه 

وقد  .قاربة والرجاء والشروعالم أفعالو ،خواتهاوأ "نكا" المسماة واألدوات

 دكا) عن باب في باب مستقل األدواتالقدماء عندما وصفوا هذه  اةحلنا دجاأ

الجملة االسمية يعربونها إعرابا يماثل إعرابهم  إعرابهمهم في مع أن   (وأخواتها

أخواتها أو إحدى دفعلية إذا ما دخلت عليها كا ةا جملرهالتي خب
(3)

كاد ) نحو .

 مقدمفاعل  :علي   ،عنصر تحويل يفيد اقتراب وقوع الحدث :كاد ،(ينجح علي  

شك وكرب وأكاد و األدواتومن  . ... مضارع فعل :ينجح .للعناية واالهتمام

والرجاء  المقاربة بأفعالخذ وجعل وهكذا الحال في بقيته ما يسمى أوعسى و

معنى جديدا يحول الجملة  ليفيد باإلضافة عنصر تحويلكل منها  يأتيوالشروع 

 .زيادة في المعنىوكل ذلك وكل زيادة في المبنى تعطي  إليه

 

 

                                                           

 .999:ص ،خليل عمايره.د، في النحو واللغة وتركيبها منهج وتطبيق 1

 .9 :اآلية سورة المؤمنون، 2
 .999: ص ،خليل عمايره.د، في النحو واللغة وتركيبها منهج وتطبيق 3
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 .الرتبة غير محفوظة: الفصل الثاني

ألن المتكلم يعمد  ؛أكثرها وضوحامن أبرز عناصر التحويل و "الترتيب"يعد 

ما حقه التقديم  إلىجاء عن العرب فيقدمه، أو  حقه التأخير فيما عنصر ماإلى 

 ،فالكلمات كما يقول الجرجاني ،ترتيب المعاني في النفس إلظهار اطلب فيؤخره

وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في  مها أشار المعاني،تقتضي في نظ"

"نفس
(1)

. 

حاء وأصحاب البيان في بها الفص يأخذالفنون التي  من نف والترتيب

ووضعه الموضع الذي التصرف في القول  الذين يجدون وأولئك األساليب،

المعنىضيه يقت
(2)

. 

ودوره في المعنى، ( الترتيب)تأخير أهمية التقديم وال إلىوقد أشار سيبويه 

 ،كما جرى في األول اللفظجرى  مفعول وأخرت الفاعل،الن قدمت إف" :يقول

 به مقدمادت به مؤخرا ما أردت أر إنماألنك  ،[هللا عبد   ضرب زيدا  ] :وذلك قولك

الذي بيانه أهم لهم، وهم يقدمون  إنماولم تردان تشغل الفعل بأول منه وأن كان 

"عا يهمانهم ويعنيانهمن كان جميإأعنى، وببيانه 
(3)

. 

 (:لةالمتحو  ) الرتبة غير المحفوظة ماهية-أوال

تقدمت بعض وحداتها اللغوية أو  إذاللغوية التي ال تختل  بالتراكيبتتعلق 

تأخرت، فتقديم أي وحدة لغوية عن موقعها أو تأخيرها، ال يعني أننا قد خرجنا 

هو بترتيب معين، أي رتبة  ما فمن عناصر الحدث اللساني. عن القواعد التركيبية

                                 
 .04: ، الجرجاني، صعجازدالئل اإل 1
 .38: المصدر نفسه، ص 2

 .80: ص 1الكتاب، سيبويه، ج 3
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أي أنه اختياري الرتبة وذلك من أجل وظيفة  ؛خاضع للمتكلم ما هو ومنها إجبارية

 أساسيةاللغات تخضع من حيث التركيب لثالث طرق  ن اللغويون أن  وقد بي   .معينة

في ترتيب وحداتها
(1)

. 

 .(s.v.o)المفعول به + الفعل +  (المبتدأ)الفاعل : الطريقة األولى

 .(s.o.v)الفعل + المفعول به +  (المبتدأ)الفاعل : الطريقة الثانية

v.s.o(2)))المفعول به + الفاعل + الفعل :الطريقة الثالثة
. 

أن الرتبة  (greenberg) حوجرينبر (chomsky) ويعتبر تشومسكي

 ، كما نجد  جرينبرح(s.v.o)األولى  األصلية في االنجليزية هي الطريقة

(greenberg) فعل)العربية من نمط   أن   يذكران كذلك والفاسي الفهري+ 

يكاد ينكر وجود لغات " تشومسكي"كان  اإذحتى و v.s.o)( )مفعول به +فاعل

من هذا الصنف
(3).

 

فنجدهم قد  -في هذا المبحث- اللغوي تراثناجهود النحاة في  إلىوإذا نظرنا 

ورغم أن  ،ب اللغويةفي التراكي المحفوظةاجتهدوا في دراسة الرتبة غير 

ضمن بعض األبواب النحوية، إال أن وصفهم كان   تدراستهم لهذا الموضوع كان

رتبة المبتدأ والخبر  ومن ذلك يجوز فيه التقديم والتأخير، قيما فتوصلوا إلى ما

بعد ورتبة الفاعل والضمير  ورتبة الفاعل والمفعول به، ورتبة الضمير والمرجع،

ذلك الفعل وغيرلفعل المتصرف ورتبة المفعول به وورتبة الحال وا" نعم"
(4)

. 

لى أن التصرف في مواقع األركان اللغوية، يتم في إويجدر بنا أن نشير 

ألن هذا ال يعني الخروج عن قواعد اللغة التي تمثل الحد األدنى  ؛طار نظام اللغةإ

                                 
 .67: عبد الحليم بن عيسى، ص .اللساني، دالبنية التركيبية للحدث  1
 .547-542: ص، ص الحديث، عاطف مذكورعلم اللغة بين القديم و 2

 .546: ص، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان 3

 .142: ص ،لسانيات واللغة العربية، الفاسي الفهريال 4
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عليها  مدتتيب من القواعد األساسية التي اعتقواعد إعادة الترعتبرت وقد ا   .له

، وبخاصة المدرسة التوليدية التحويلية، في تفسير المدارس اللسانية الحديثة

 .تركيب اللغويلمظاهر التحويلية الطارئة على وحدات الا

 :قواعد إعادة الترتيب -ثانيا
قع قد تتصرف القواعد التحويلية في التركيب اللغوي، فيتغير في موا

ها بقية تحقيق وظائف معينة، تملية صوصخعناصره اللغوية وفق كيفيات م

اللغويين قد اعتنوا  أن   إلى شارةخصوصيات هذا التغيير ودواعيه، والبد من اإل

 ".التقديم والتأخير"وبخاصة في باب  في التركيب اللغوي "الرتبة"بدراسة 

يحصل التركيب اللغوي عن طريق تتابع الوحدات اللغوية، وفق ترتيب إذا 

كان  ابط للتشكيل اللغوي، لذلكضطار الظام باعتبارها اإلخاص تمليه قواعد الن

التتابع الصوتي للعناصر الصوتية للوحدة اللغوية مجرد ترتيب كيفي فان األمر 

على المستوى البنية التركيبية يتجاوز ذلك ليصبح على صلة بنظام اللغة 

 . وقواعدها التركيبية

العلمي الدقيق لألركان  خالل التناول ولعل أهم شيء يمكن التنويه به من

اللغوية من حيث التقديم والتأخير ويمكن توضيح هذا في ما يلي من الدراسة التي 

 .بين أيدينا

ويمثل التقديم والتأخير في بناء الجملة ركيزة أساسية في بالغتها وتحقيق 

وقد أدرك  .مرادها، وإصابة غرض المتكلم لتحقيق التواصل بينه و بين المخاطب

اهر الجرجاني تلك الوظيفة والتي يؤديها التقديم والتأخير في الكالم، ويرى عبد الق

أن التقديم يأتي بصفتين
(1)

: 

                                 
 .54: ص ،، مختار عطيةالتقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البالغة واألسلوبية 1
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 : تقديم على نية التأخير -أ

وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه 

م على المبتدأ نحو قولنا  ، "ق زيد  منطل"الذي كان فيه، كخبر المبتدأ، إذا تقدِّ

" منطلق"؛ فمعلوم أن  "ضرب زيدا عمرو" :والمفعول إذا تقدم على الفاعل؛ كقولنا

لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من كون هذا خبر مبتدأ مرفوعا بذلك، " عمرو"و

 .وكون ذلك مفعوال منصوبا ومنصوبا من أجله كما يكون إذا أخرت

 : تقديم ال على نية التأخير -ب

الشيء من حكم إلى حكم و تجعله بابا غير بابه و إعرابا غير  على أن تنقل

إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ويكون 

ومثاله ما تصنعه بزيد  .خبرا له، فتقدم تارة هذا على ذلك، وأخرى ذاك على هذا

، فأنت في هذا لم "المنطلق زيد"، وأخرى "زيد المنطلق"المنطلق حيث تقول مرة 

تقدم المنطلق على أن يكون م حوال على حكمه الذي كان عليه مع التأخير، فيكون 

خبر المبتدأ كما كان؛ بل على أن تنقله من كونه خبر إلى كونه مبتدأ وكذلك لم 

تؤخر زيدا على أن يكون مبتدأ كما كان، بل على أن تخرجه من كونه مبتدأ على 

كونه خبرا
(1)

. 

 :ديم والتأخير من وجهة نظر عبد القاهر الجرجاني صفتانإذن للتق

األولى تقديم على نية التأخير ومسألة تقديم الخبر على المبتدأ، المفعول على 

ضرب : "الفاعل، حيث لم يخرجا في حالة التقديم عن حكمهما اإلعرابي فمثال

ي، وفي رغم تقدمه إال أنه بقي محافظا على حكمه اإلعراب" عمر"؛ فـ"عمر زيد

ن إعراب إلى مالصيغة الثانية تقديم على نية التأخير الذي يكون بنقل شيء 

                                 
 .114: ص ،عبد القاهر الجرجانيدالئل اإلعجاز،  1
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إلى كونه مبتدأ، ويجعل صاحب  ان كونه خبرعخر، فيخرج الخبر آإعراب 

للتقديم دواعي وأسبابا أهمها" نهاية اإليجار"
(1)

: 

 قطع اللص : )أن تكون الحاجة إلى ذكره أشد والى العلم به أهم كقولهما

 (.ميراأل

 أن يكون التأخير أليق بما اتصل من الكالم. 

  أن يكون األول أعرف من الثاني، وذلك من األخبار والصفات، فاألخبار

لتطلع النفس بذكرك ما تعرف ( زيد)ينبغي أن يبتدئ بذكر ( زيد قاعد: )في قولك

زيد : )األخبار عنه بما ال تعرفه، فتقع حينئذ على حقها وفي مرتبتها وذلك كقولك

، فانه خص (قام زيد)فهذا أصل الكالم في كل خبر إال األفعال كقولك ( قائم

 .بالتقديم لقوة تعلقه بالمخبر عنه إذا كان ال يخلوا منه

 :تقديم بعض متعلق ات الفعل -ثالثا

لجملة وهما المسند عن الدعامتين األساسيتين في ا التأخيرقد يخرج التقديم و

متعلقات الفعل كالمفعول به، الحال، أو الجار والمجرور،  تقديم إلىوالمسند إليه، 

وتقرأ بفتحها  وذلك ألغراض بالغية يقتضيها المقام و متعلقات تقرأ بكسر الالم،

والكسر أرجع إذ يقال تعلق المفعول بالفاعل وتعلق الجار والمجرور بالفعل، 

 تعلقات الفعل مافالمفعول متعلق بالفعل، والجار والمجرور متعلق به والمراد بم

ومجرور وظرف ومصدر  وجاريتصل بالفعل ويتعلق به من فاعل ومفعول 

فالفعل يالبس هذه المتعلقات ويتصل بها فيتحقق بهذا  .وحال وتمييز وغير ذلك

االتصال أو بتركه كثير من األغراض البالغية
 

هي
(2)

: 

 :االختصاص –1

                                 
 .161-164: فخر الدين الرازي، ص ،نهاية اإليجاز في دراسة اإلعجاز 1
.162: علم المعاني دراسة بالغية لمسائل المعاني، بسيوني عبد الفاتح قيود، ص 2
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  ...﴿ :لى المتقدم كما في قوله عز وجلأي قصر الفعل ع

   ﴾
(1)

قد قدم الجار  ،

وذلك لبيان أن مرجع األمور ( تصير)والمجرور إلى هللا وهو متعلق بالفعل بعده 

د سواهحهلل جل شأنه ال أل إالومردها ال يكون 
(2)

. 

فان في ( ضربت زيدا)و( زيدا ضربت : )وتقديم المفعول على الفعل كقولنا

 :تخصيصا له بالضرب دون غيره، وذلك بخالف قولك( ا ضربتزيد: )قولك

قدمت الفعل كنت بالخيار في إيقاعه على أي مفعول شئت،  األن إذ( ضربت زيدا)

إذا أخرته لزم االختصاص و ،(ضربت خالدا أو بكرا أو غيرهما: )بأن تقول

للمفعول
(3)

. 

   ﴿ :ومن أمثلته قوله تعالى 

  ﴾
(4)

فتقديم المفعول فما كان ، 

: ذلك ألن المفعول إذا تقدم لزم االختصاص كما في قولناو ؛من أجل االختصاص

ألجل ذلك تكون العبادة مختصة باهلل تعالى ألجل التقدم ؛"زيدا ضربت"
(5)

. 

 :إذ قال في هذا الصدد ؛"الكشاف"مخشري في كتابه زوقد شرح ذلك ال

بأسماء  ونؤيبدوا ألنهم كان ؛من الفعل والمتعلق به هو المتعلق بهألن األهم ..."

فوجب أن يقصد الموحد معنى  ،[ىباسم العز ،باسم الالت] :لهتهم فيقولونآ

: باالبتداء، وذلك بتقديم وتأخير الفعل كما في قوله -وجل عز- اختصاص اسم هللا

                                 
 .28 :اآلية ،سورة الشورى 1

 .13: صحسن طبل، ، البالغي ثعلم المعاني في المورو 2

أحمد الخوفي  :تقديم وتحقيق وتعليق ،ضياء الدين بن األثير ،الشاعرالمثل السائر في أدب الكتاب و 3

 . 158: ، ص1ج، بدوي
 .42 :اآلية ،سورة الفاتحة 4

 .77: ص، اإلمام يحي بن حمزة العلوي، كتاب الطراز 5
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﴿ ...   ... ﴾
(1)

، حيث صرح بتقديم 

  ﴿ :وجل عزسم إرادة لالختصاص والدليل عليه قوله اال

    

﴾
(2)

   ﴿: فقد قال 

  ...﴾
(3)

هناك تقديم الفعل ال أوقع ألنها  :قلت ،فقدم الفعل 

"مر بالقراءة أهمة نزلت فكان األأول سور
(4)

. 

  ﴿: عول في قوله تعالىومن أمثلته تقديم المف

    

 ﴾
(5)

"هللا ألجل االختصاص بل اعبد"ولم يقل ؛ 
(6)

ألنه إذا تقدم وجب ؛ 

لجاز إيقاع الفعل على أي " بل اعبد" :اختصاص العبادة به دون غيره، ولو قال

مفعول شاءه
(7)

   ﴿ :ة الكريمةوكذا القول في اآلي ،

     

﴾
(8)

    ﴿: قوله تعالى، و

       

     

                                 
 .42 :اآلية ،سورة الفاتحة 1

 .01 :يةاآل ،هودسورة  2

 .41 :اآلية لعلق،اسورة  3

جار هللا محمود بن عمر  أبو القاسم ،التأويل األقاويل في وجوده الكشف عن حقائق التنزيل وعيون 4

، ومعه حاشية السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد زين الدين أبي الحسن الحسيني الزمخشري
العتزال لإلمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن فيما تضمنه الكشاف من ا اإلنصافكتاب  ،الجرجاني
محب الدين أفندي، : وبآخره تنزيل اآليات على الشواهد من اآليات للعالم المدقق سكندرياإلالمنير 

 .84-53 :ص ص ،1366-1836 ،والنظر والتوزيع، دار الفكر للطباعة 1، ط 1ج

 .77: اآلية ،سورة الزمر 5
 .77 :ص ،زة العلوييحي بن حم اإلمام، كتاب الطراز 6

 .513 :ضياء الدين بن األثير، ص ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 7

 .123 :اآلية ،سورة آل عمران 8
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   ﴾
(1)

، وكذلك 

    ﴿ :قوله

    

    

   ﴾
(2)

،  

: قال في فتح القدير ؛.."إلى هللا "...  :في آية سورة آل عمران المعموالتفتقديم 

لى غيره، كما يفيد تقديم الظرف الرب الواسع المغفرة تحشرون ال إ إلى ؛أي"... 

الفعل مع ما في تخصيص اسم هللا سبحانه بالذكر من الداللة على كمال على 

..."اللطف، والقهر 
(3)

 ، جاء في"... عليه ..." :وفي اآلية من سورة التوبة. 

وهو يفيد الحصر أي ال أتوكل إال { عليه توكلت}: ثم قال : "...(مفاتيح الغيب)

كر أنه كلما كانت اآلثار عليه وهو رب العرش العظيم، والسبب في تخصيصه بالذ

"أعظم وأكرم، كان ظهور جاللة المؤثر في العقل والخاطر أعظم
(4)

 . 

                                 
 .153 :اآلية ،سورة التوبة 1
 .165 :اآلية ،سورة البقرة 2

ني، تح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد الشوكاف 3

 :صم، 5446/هـ1053، 0يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: اعتنى به وراجع أصوله

521. 

 .133 :ص ، 9ج ، الدين الرازىفخر اإلمام العالمة ، (الغيب مفاتيح)التفسير الكبير أو  4



 الفصل الثاني                                                                                          الرتبة غير المحفوظة

 

 
79 

أي : "... قال الشوكاني في تفسيرها ،"... إياه "... :وفي آية سورة البقرة

"تخصونه بالعبادة كما يفيده تقدم المفعول
(1)

، ومن ذلك قول قد أفاد االختصاص ،

شوقي
(2)

: 

 م  ه  ك  ل  م   اس  ي الن  ن  ب  ي   ال  م  ال  و   م  ل  ع  ال  ب  
 

 ل  ل  ق  إ  و   ل  ه  ى ج  ل  ع   ك  ل  م   ن  ب  ي   م  ل   
 

 ململك على كونه بالعلاد قصر بناء اأف" العلم"فتقديم الجار والمجرور 

مثله قول اآلخرو. والمال
(3)

: 

و ن  ا أ  م  و  ي   ت  ئ  ا ش  ذ  إ    ام   ة  ير  ش  ع   د  ت س 
 

  م  ت  الش  و   ع  ر  س  الت  ب   ال   د  س   م  ل  ح  ل  ب اف   
 

فقد قصر السيادة في هذا البيت على الحلم، بحيث ال تتعداه إلى التسرع 

والشتم
(4)

.  

في أ  "و" ؟الزور تشهدب  أ  "إفادة توجيه اإلنكار إلى المتقدم كما تقول ومنه 

 ؛اإلنكار يتوجه ال إلى الشهادة يد أن  فالتقديم في هاتين العبارتين يف" ؟الفرقة تسعى

واإلنكار في العبارة الثانية موجه إلى السعي في الفرقة ال  .إلى التزوير فيها بل

لى السعي في ذاتهإ
(5)

.  

  ﴿ :اذج القرآنية لذلك قوله عز وجللنماومن 

    

  ... ﴾
(6)

 ،

                                 
 .111 :صتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني،  ف 1

طبع على مطابع دار الكتاب  االجتماع،التاريخ وفي السياسة و 5-1ج ،شعر أحمد شوقي ،الشوقيات 2

 .132 :ص ،بيروت العربي،

 .185 :، ص، حسن طبلعلم المعاني في الموروث البالغي 3
 .185: ص لمرجع نفسه،ا 4

 .135 :ص بسيوني عبد الفتاح فيود،، علم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني 5

 .10سورة األنعام اآلية  6
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ال  ،المكعليه الذ يفيد االكريمة على الفعل اتخفي اآلية  "غير هللا"فتقديم المفعول 

بل ينكر أن يكون هذا الولي غير هللا ؛"الولي"كر على  نفسه اتخاذ ني
(1)

. 

 : مراعاة الفواصل -2

على نسق واحد في  عناصر الجملة جميعوهو التقديم الذي يتم لكي تكون 

   ﴿ :وعليه ورد قوله تعالى  ،النظم

     

  ﴾
(2)

المفعول لمكان حسن النظم  مقد   إنماو  ،

السجعي
(3)

. 

   ﴿: أيضا قوله جل جالله ومن أمثله

    ﴾
(4)

؛ 

أنه لم  إال  عل، ، وإن كان فيه تقديم المفعول على الفإن تقديم الجحيم على التصليةف

ى هذه النظم عل في أن   ما هو للفضيلة السجعية، ولألمريكن هنا لالختصاص، وإن  

إنما قدمت  ا قيلفإذ ؛"ه ثم صلوه الجحيمغلوخذوه ف: "الصورة أحسن من لو قيل

ولو أخرت لجاز وقوع الفعل على غيرها  ؛عظيمة ها نار  الجحيم لالختصاص ألن  

 ."ا ضربتزيد"و "ضرب زيدا" :كما يقال

 :الضرورة الشعرية -3

 ،تقديم بعض المتعلقات على الفعل، قد يكون لمراعاة الوزن والقافية إن  

قول األقيشر حينما ذهب إلى ابن عمه الموسر يسأله أن بلذلك  يمثل اللغويونو

                                 
 .185: ص ، حسن طبل،علم المعاني في الموروث البالغي 1

 .14-3 :اآلية ،سورة الضحى 2
 .551 :ص ،ضياء الدين بن األثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 3
 .81-84 :اآلية ،سورة الحاقة 4
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بل بادر  بلطمه على وجهه على مأل  ،يعطيه من ماله، فلم يكشف ابن عمه بمنعه

يشرمن القوم فقال األق
(1)

: 

  ه  ه  ج  و   م  ط  ل  ي   م  ع  ال   ن  ى اب  ل  إ   يع  ر  س  
 

 يع  ر  س  ب   ىد  ي الن  اع  ى د  ل  إ   س  ي  ل  و   
 

ضرورة  على متعلقة بسريع وهو "إلى داعي الندى"فتقديم الجار والمجرور 

من ضرورات الوزن التي تقتضيها مراعاة الوزن والقافية
(2)

. 

 :ديومراعاة الترتيب الوج -4

     ... ﴿: تعالى كقوله 

  ...  ﴾
(3)

أي ال يعتريه نقص وال غفلة وال ذهول عن " 

خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، ال يغيب عنه 

 .شيء وال يخفى عليه خافية، ومن تمام القيومية أنه ال يعتريه سنة وال نوم

 ؛وال نوم: ؛ أي ال تغلبه سنة، وهي الوسن والنعاس ولهذا قالال تأخذه: فقوله

لى صقام فينا رسول هللا : وفي الصحيح عن أبي موسى قال. أقوى من السنةه ألن  

إن هللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام، يخفض : ]هللا عليه وسلم بأربع كلمات فقال

وعمل الليل قبل عمل القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، 

النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 

"[بصره من خلقه
(4)

. 

ومنه قول األعشى الكبير ميمون بن قيس
(5)

: 

س  أ  و   اد  ع  س   ت  ان  ب    ااب  ا ر  ه  ل  ب  ى ح  م 
 

  ااب  ص  ن  أ  و   قا  و  ي ش  ل   اي  الن   ث  د  ح  أ  و   
 

                                 
 .188 :علم المعاني في الموروث البالغي، حسن طبل، ص 1
 .118: ص لمرجع نفسه،ا 2

 .522 :اآلية ،سورة البقرة 3

عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار فيحاء، : قدم لهابن كثير، اسماعيل  القرآن العظيم، عماد الدين تفسير 4

 .010-018: صص  ، 1ج م،1333-هـ1013، 5دمشق، مكتبة دار السالم، الرياض، ط

 .118 :ص ،الجرجاني رهاإلمام عبد القا، دالئل اإلعجاز 5
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 :فيه التقديم لعلتينا البيت أتى فهذ

 .من النصب واألوجاع محيث شوقه لحبيبته أه االهتمام: األولى

م وجوبا دألنه سابق عليه متق ؛التقدم الوجودي، للشرق على األنصاب: الثانية

في النص إال أثرا من آثار هذا النصب  قال األقيشر
(1)

: 

  ت  م  أ   ن  إو   ا  ي  ح   ت  م  د   اا م  ه  ب  ر  ش  أ  س  
 

 يق  ه  ش  و   ة  ر  ف  ا ز  ه  من   س  ف  ن  ي الف  ف   
 

 ،ر المتحسردما يخرج من ص ثانيم الشاعر الزفرة على الشهيق، فهي قد  

 .ثم يزفر حسرة وندما بعد ذلك أوال  ي الشهيق فأخذ على شيء ي

 :االحتقار -5

و منه قول األقيشر
(2)

  : 

 ات  زي  خ  ـم  ال   ة  رم  ك  ع  ــل   وا  ال  ق  ــ ف
 

 م  ر  ك  ي ع  ف   اس  ــى الن  ر  ا ي  ذ  ام  و   
  ة 

 

هانة واالحتقار، وقد تكون لالختصاص أيضا لشهرته اسم عكرمة لإل مقد

ومنه  قول عمرو بن كلثوم ،كأنما له وحده
(3)

: 

 ة  د  ل  ق   س  ي  ق   ن  و ب  ر  م  ى ع  ل  ع   ت  د  د  ر  
 

 ب  ض  ه  ال   ل  ب  ى ج  ر  ذ   ن  م   اد  و  س   ن  ن وام  ث   
 

بدأ بذكره  ؛"دت قالدة على عمرو بن قيسرد:"أصل الترتيب في هذا البيت

ر مقصودا به القالدة لبدأ بذكرهاولو كان االحتقا ،"له ال لها"يرا دتق
(4)

. 

دها البالغيون حسب ركني المسند التأخير التي حد  فهذه أهم أغراض التقديم و

الجار والمجرور، كما ضافة إلى بعض المتعلقات كالمفعول، و، باإلوالمسند إليه

تخرج عن هذا النطاق  ا أخرىغراضنا أوقد وجد .إلى ذلك من قبل أشرنا

 .وغير ذلك دي والتحقيروكمراعاة الترتيب الوج

                                 
 .74: منير محمود المسيري، ص ،دالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم دراسة تحليلية 1
 .الصفحة ذاتهاو ،لمرجع نفسها 2

 .75 – 71 :ص ،المرجع نفسه 3

 .118 :ص ،ر الجرجانيهاإلمام عبد القا، دالئل اإلعجاز 4
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 : التقديم والتأخير في االستفهام -رابعا
 ،لتصديقلوهي " هل" :مخصوصة مثل واتاالستفهام طلب الفهم بأد

الهمزة لطلب وهي للتصور أو التصديق، وباقي أدوات االستفهام غير " الهمزة"و

"أين، كيف ،كم، ما ،نم" :مثل ةبرفق التصور
(1).

 

أبنيت الدار " :ومن أمثلته قولنا ،قد يلحق التقديم والتأخير أسلوب االستفهامو

ففي هذا المثال بدأنا بالفعل، فكان الشك في " ؟تنوي على أن تبينها ي كنتالت

إذا كان " ؟ه الدارأأنت بنيت هذ: "، وإن قيلالفاعل من هو ال في وجود الفعل

 ؟لم يكن فكيف يقع الشك في بانيها البناء مشاهدا، فشككت في الباني، فأما إذا

ما ليس يقول القائل  قلت" أقلت هذا الشعر؟" "أبنيت هذه الدار؟" :وكذلك إذا قيل

 ؟الذي نصب عينيك أموجودا هو أم الإذا هو بمنزلة أن يقول في الشيء المشاهد 

 أأنت فعلت" :للتقدير نحوه إذا قيل" االستفهام"ة الهمزة في األمثلة السابقف

: قوله تعالى حكاية عن قوم نمرود مثاله؛ ورض تقديرا بأنه الفاعلغكان ال" ؟ذلك

﴿     

  

 ﴾
(2)

يريدون أن  له عليه السالم وهمال شبهة في أنهم لم يقولوا ذلك ؛ ف

وقد أشاروا إلى  ،، ولكن أن يقر بأنه منه كانيقول لهم بأن كسر األصنام قد كان

: في الجواب" عليه السالم" إبراهيمقال و" ؟أأنت فعلت هذا"عل في قولهم الف

﴿    

    

                                 
سعد سليمان حمودة، كلية  :دراسة وتحقيق ،ن الرازيفخر الدي، نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز 1

 .123: ، ص5448 ،، جامعة اإلسكندريةاآلداب

 .75 :اآلية ،سورة األنبياء 2
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 ﴾
(1)

دير بالفعل لكان جواب فعلت ولو كان التق ،

ألم أفعل
(2)

ولم يكن منه  ،كان قد ردد الفعل بينه وبين غيره" أفعلت؟": فإذا قال ،

 .تردد في نفس الفعل

 كان وتوبيخا لفاعله عليه، اله لم والهمزة تفيد تقرير الفعل بأنه كان وإنكارا

   ﴿ :أما اإلنكار فقوله تعالى

  ...﴾
(3)

... ﴿: عالىوقوله ت ،

   

 ﴾
(4)

 .فاإلنكار هذا في نفس الفعل ،

وأما إذا قدم االسم ففيه يتوجه اإلنكار إلى الفاعل
(5)

ومثله إذا قيل لرجل قد ، 

 كذبت لست ممن يحسن" :فيكون الجواب" أأنت قلت هذا الشعر؟" :انتحل شعرا

كون إذ يراد إنكار الفعل من يقد ولم تنكر الشعر، القائل و نوكأنكرت أن ي ."مثله

 :فاعل مثال ذلك قوله تعالىار في الأصله، ثم يخرج اللفظ مخرجه إذا كان اإلنك

﴿ ...     ﴾
(6)

أذن ، 

   ﴿: راجع إلى قوله تعالى

     

    

﴾
(7)

"
(8)

  ... ﴿: في قوله تعالىفالمقصود  ،

                                 
 .78: سورة األنبياء، اآلية 1

 .110-118 :ص ،اإلمام عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز 2

 .04: سورة اإلسراء، اآلية 3

 .128سورة الصافات اآلية  4

 .123 :ص ،فخر الدين الرازي، هاية اإليجاز في دراية اإلعجازن 5

 .23: اآلية ،سورة يونس 6

 .23: اآلية ،سورة يونس 7

 .116 :ص ،عبد القاهر الجرجاني، الئل اإلعجازد 8
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  ﴾
(1)

إنكار أصل اإلذن ال إنكار أنه كان من غير هللا  ،

فيقال هذا كقوله تتصل همزة االستفهام بالفعل، لم م فل: ن قلتإفأضافوه إلى هللا ف

    ... ﴿ :الىتع

  ...﴾
(2)

تقدير لو وجد التحريم لكان فال ،

 . يستدل ببطالن القسمين على بطالن أهل التحريمو، إما هذا أو ذلكالمحرم 

متى كان هذا في ليل أو : "وأنت تنكرهالذي يدعي أمر  ومثله القول للرجل

ليس نه ان لكان إما في ليل أو نهار ولما لم يوجد فيهما تبت أتقديره لو كو" نهار؟

بنفي أقسامه وذلك فكذلك القول في اآلية في أنها نفي ألصل اإلذن  ،بموجود أصال

أبلغ من النفي
(3)

. 

فيه مساحة التعبير  ية التي تتبعإذن أسلوب االستفهام من بين األساليب اإلنشائ

معنى مختلف لكل صورة  ؛ة بصورة متعددةواحد ؛ ألنه يمكن أن نقول جملةذلك

 .عن األخرى

                                 
 .23 :اآلية ،سورة يونس 1

 110سورة األنعام اآلية  2

 .174ص  فخر الدين الرازي، نهاية اإليجاز في دارية اإلعجاز، ينظر 3
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 :الرتبة غير المحفوظة في التراكيب الفعلية واالسمية -خامسا

 :الرتبة في الجملة الفعلية -(أ
 ترتيب األركان إعادةهنا عن القواعد التحويلية التي تعمل على  نتحدث

لتراكيب الفعلية ، وقد ذكرنا أن الرتبة في االلغوية للتركيب الفعلي األساسي

لكن نستطيع عن طريق  ،"فضلة-مسند إليه-مسند "تكون  قداألساسية في العربية 

 .تمليه بعض القواعد النحوية التحويل التصرف في مواقع هذه المكونات وفق ما

كما يسميه " التبئير"ها رث قبل الفعل يصوِّ هناك تغيرات تحد أن   إلى نشيرو

رتب الفضالت  تغيير محلتحدث بعد الفعل، وتحوالت أخرى ، وي الفهريسافال

في " التبئير"تلف عن هذا التقديم يخف ؛"ضرب الولد زيد"ممثل في الجملة  هو كما

ضبط هذا الصنف في التغير في الرتبة تالقاعدة الخاصة التي عدة خصائص، و

"SCRAMBLINGق الخف"هي قاعدة 
(1)

لية ضمن هذين يفتكون الحركة التحو ،

 .طة بالفضلة التي قد تقدم إما قبل الفعل أو بعدهالنوعين مرتب

نحوه من ن يتقدم الفاعل على المفعول به و، أفأصل ترتيب الجملة الفعلية

دم المفعول به األول على الثاني، والثاني على الثالث فيقال أن يتق، والمتعلقات

نه أعلمت عمرا اب"، و"ير درهمافقم التأعطى حا"و ،"أكرم محمد خالدا: "مثال

، أو تقدم بعض فيتقدم أحد المتعلقات على الفاعل ، وقد يخالف هذا األصل"ناجحا

المتعلقات على بعض
(2)

. 

                                 
 ؛كما يسميها البعض اآلخر" الموضعة"أو " التبئير"و. 150-158 :ص ،اللسانيات واللغة العربية 1

كالمركبات االسمية أوالوصفية وغيرهما من مكان  :رىأخها نقل مقولة اعملية صورية يتم بمقتض
 .110 :ص ،المصدر نفسه :ينظر .أي خارج الجملة، كان خارجيملى إداخلي، أي داخل الجملة 

 .132 :بسيوني عبد الفتاح فيود، ص ،قدية لمسائل المعانينعلم المعاني دراسة بالغية و 2
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قال ابن مالك لأوال الفاع -
(1)

: 

  ىت  أ   ي  وع  ف  ر  م  ي ك  الذ   ل  اع  ف  ال  
 

  ىت  ف  ال   م  ع  ن   ه  ه  ج  و   ا  يرن  م   د  ي  ز   
 

، فعل أو شبهه، وحكمه الرفعالفاعل هو االسم المسند إليه فعل على طريقة 

أن يعجبني : "والمؤول به نحو "قائم زيد" :ريح نحوتصوالمراد باالسم ما شمل ال

  ."أي يعجبني قيامك تقوم؛

" قام الزيدان" أو شبهه نحوهو الفعل و وحكم الفاعل التأخر عن رافعه،

على " قام زيد"و "الزيدان قام: "قد يقال ،ال يجوز تقديمه على رافعه، و"قام زيد"و

بعده رافع الضمير بل على أن يكون مبتدأ، والفعل  ؛أن يكون زيد فاعال مقدما

أما الكوفيون فأجازوا  ،وهذا مذهب البصريين ،"يد قام هوز" :مستندا التقدير

التقديم في ذلك كله
(2)

، فاالسم في تأويله، أو ما والفاعل اسم صريح ظاهر ،

 "ا هللايتباركت " :نحو ضمر البارزالمو" هللاتبارك " :نحوالصريح ظاهر 

"أقوم وقم: "والمستتر نحو
(3)

. 

 

                                 
 .55 :، صابن مالك األندلسي، لفية بن مالك في النحو والصرفأ 1

شرح ابن عقيل على ألفية أبي عبد هللا  محمد جمال الدين بن مالك و معه كتاب منحة الجليل لتحقيق  2

تأليف محمد ، بد هللا بن عقيل الهمداني المصريعقيل قاضي القضاة بهاء الدين ع ابن ،شرح بن عقيل
 .075 :ص ،1، جلبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،محي الدين عبد الحميد

 .573-576 :ص ،الهمام خالد بن عبد هللا األزهري ،شرح التصريح على التوضيح 3
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 :وجوب تقديم الفاعل -(1

يقول ابن مالك 
(1)

: 

 ل  ص  ت  ي   ن  ل أ  اع  ف  ي ال  ف   ل  ص  ال   و  

  ل  ص  ال    ف  ل  ـــخ  ب    اء  ــج  ي   د  ق  و  
 

  ل  ص  ف  ن  ي   ن  أ   ول  ع  ف  م  ي ال  ف   ل  ص  ال   و   

 ل  ع  ف  ال   ل  ب  ق   ول  ع  ف  م  ال   يج  ي   د  ق  و  
 

الفاعل كالجزء من الفعل فذلك كان حقه إن يتصل بالفعل وحق المفعول 

"ضرب زيد عمرا" :االنفصال
(2)

. 

لم يظهر اإلعراب وال قريبة  خشية اللبس إذاومن ذلك : وباقدم الفعل وجي -

و ول ،"موسى"إذ ربتة الفاعل التقديم فالفاعل هنا  ؛"ضرب موسى عيسى" :نحو

أكل الكمثري " :ة قرينة جاز التأخير نحون كان ثمإف خالفأي لم ب ؛أخر لم يعلم

"أضنت سعدى الحمى"و ،"موسى
(3)

كان اسمين  إذايتقدم الفاعل عن المفعول  إذ. 

قرينة تميز الفاعل عن هناك ، ولم تكن اإلعرابوتعذر ظهور حركة  ،مقصورين

، ولم تكن قرينة عراباإلركة كان اسمين مقصورين وتعذر ظهور ح إذاالمفعول 

 .تميز الفاعل عن المفعول

فالقرينة  ؛وقد تكون القرينة الدالة عن الفاعل معنوية، وقد تكون لفظية

، "أرضعت الصغرى الكبرى": المعنوية كما في األمثلة المشار إليها سابقا، ونحو

ال يجوز اإلرضاع قد حصل من الصغرى للكبرى، كما يجب أن ال يكون  إذ

هي األكل كمثرىالسى مأكوال ومو
(4)

 :أنواع ةوالقرينة اللفظية ثالث، 

                                 
 .55 :ص ،ألندلسيابن مالك ا ،ألفية بن مالك في النحو والصرف 1
جمال الدين بن مالك صاحب مام ي عبد هللا بدر الدين محمد بن اإل، ابن الناظم أبشرح ألفية بن الناظم 2

، جراء في بيروتمحمد بن سليما اللبابيدي مأمور اإل :تنقيح على نسخ معتبرةو، تصحيح األلفية
 .36-37 :ص ،نايرإ ،طهران ،انشارات ناصر حسرو

دار  ،زين كامل الجويسكي :عدادإ، بن مالك المسمى بالبهجة المرضية لى ألفيةشرح السيوطي ع 3

 .106 :ص ن1، جم5444-ـه1051 ،زاريطةاأل ،النشر والتوزيعالمعرفة الجامعية للطبع و

 .033: ابن عقيل، ص، ين بن مالكدشرح بن عقيل على ألفية أبي عبد هللا محمد جمال ال 4
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ضرب موسى : )ن أحدهما تابعا طاهر اإلعراب نحوأن يكو :النوع األول

فان الظريف تابع لموسى، فلو رفع كان موسى مرفوعا، ولو ( الظريف عيسى

 .نصب كان موسى منصوبا كذلك

: يعود على المتأخر نحوأن يتصل بالسابق منهما ضمير  :النوع الثاني

فتى مفعوال، إذ لو جعلته فاعال لعاد ال، فهنا يتعين أن يكون (ضرب فتاه موسى)

 .ضمير على المتأخر لفظا متقدم رتبة هو جائز

: نحو حدهما مؤنثا، وقد اتصل بالفعل عالمة التأنيثأأن يكون  :النوع الثالث

أن الفاعل مؤنث،  ن اقتران التاء بالفعل دال علىإ، ف(ضرب موسى سلمى)

بن معديكرب فتأخيره حينئذ عن المفعول ال يضر ومن ذلك قول عمر
(1)

: 

 ا ه  ت  اار  ج  ى و  م  ل  س   ت  م  ل  ــع   د  ــق  
 

 ا ن  أ   ال  إ   س  ار  ــف  ال   ر  ط  ــا ق  م   
 

تكون بذكر  ؛لفظيةتفهم من سياق الكالم، و ؛معنوية: القرينة نوعان إذن-

 اتضح من خالل ذكرها أن   (ظريف)فمثال كلمة ؛ عوللفظ يميز الفاعل عن المف

موسى هذا في حالة رفعها، وفي حالة نصبها يتبين لنا أن و ،"موسى" الفاعل هو

 .المفعول هو

كما  امؤنث يكون الفاعل أناتصلت بالفعل فمن البديهي  إذافالتأنيث أما تاء 

 .هو في البيت الشعري

فعول أيضا أن يحصر المفعول ومن مسائل وجوب تقديم الفاعل على الم-

 ؛فيجب تقديم الفاعل على المفعول اتفاقا "إنما ضرب زيد عمرا": نحو ،"إنما"ـب

ر ضرب انحص" اما ضرب زيد عمرإن  "معنى قولنا  ألن   ؛نقلب ذلكالألنه لو أخر 

 .زيد في عمر

                                 
 .033: المصدر نفسه، ص 1
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إنما ": ر وقيلخِّ بشخص أخر، فإذا أ   اومع جواز أن يكون عمر مضروب  

ولم يجز أن يكون  ،، جاز أن يكون زيد ضارب شخص أخر"يدز اضرب عمر

بشخص أخر اعمر مضروب
(1)

.
 

، مثال تقدم "ما ضرب زيد إال عمرا": نحو" الإ": بـومثال الفاعل المحصور 

ومنه قول  ،"زيدا ما ضرب إال عمر": قولك "الإ: "ـالفاعل المحصور ب

الشاعر
(2)

: 

 ا ن  ل   ت  ج  ي  ا ه  م   للا   ال  إ   ر  د  ي   م  ل  ف  
 

 اه  ام  ش  و   ار  ي  الد   ء  ناأ   ة  ي  ش  ع   
 

الفاعل المحصور  الشاعر ، حيث قدم"...فلم يدر إال هللا ما" :الشاهد في قوله

هذا البيت،  إال تجويز ذلك استشهادا بمثل ائيسوذهب الك .ال على المفعولإب

ل محذوف اسم موصول مفعول به لفع" ما"والجمهور على أنه ممنوع وعندهم أنا 

"فلم يدر إال هللا، درى ما هيجت لنا": والتقدير
(3)

.
 

لك أشار الناظم بقولهذلى إو
(4)

: 

  ر  ص  ح  ا ان  م  ــن  إ ـ ب   و  أ    ال  إ ـ ا ب  م  و  
 

 ر  ه  ظ   د  ص  ق   ن  إ   ق  ب  س  ي   د  ق  و   ر  خ  أ   
 

 :تقديم المفعول على الفعل -(2

ويجوز  ،عن الفاعل أن يتأخروأن ينفصل عن الفعل  في المفعولاألصل 

وقد يجاء : وهذا معنى قول الناظم ،"وضرب زيد عمر": تقديمه على الفاعل نحو

                                 
: األزهري، ص لهمام خالد بن عبد هللاا ،في النحو على ألفية بن مالك حالتصريح على التوضي شرح 1

531. 
 .033: ابن عقيل، ص ،محمد جمال الدين بن مالك شرح ابن عقيل على األلفية أبي عبد هللا 2
 .المصدر نفسه، والصفحة ذاتها 3
، 1، طسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانمحمد بن مالك األندل ،ألفية ابن مالك في النحو والصرف 4

 .58: ص م،1332
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"الفعل المفعول قبل يجيءوقد " :بقوله أشارو. بخالف األصل
(1)

أي أن يتقدم  ؛

 :نيالمفعول عن الفعل وهذا تحت قسم

ب أيا تضر" :نحوكان المفعول اسم شرط  إذاوذلك كما : ما يجب تقديمه -*

تأخر  إذاأو ضمير منفصل ، "أي رجل ضربت؟"نحو  أو اسم استفهام ،"ضربأ

﴾ ... ...﴿ :اتصاله نحولزم 
(2)

؛ فلو 

فيجب التقديم "نعبدك" كأن يقالر المفعول لزم االتصال وخِّ أ  
(3)

. 

الجزائية في  إلغاءومن وجوب تقديم المفعول على عامله أن يقع عامله بعد 

أي غير  ؛منصوب غيره-ما ظاهرة أو مقدرة، وليس له عامل المفعولأجواب 

نحو قوله فلغاء مثال أما المقدرة إأي عن  ؛المفعول قدم نعت منصوب عليها

﴾   ﴿: تعالى
(4)

أما ربك " ، فتقديره

  ﴿ :نحو قوله تعالىفومثال أما الظاهرة . "فكبر

    ﴾
(5)

. 

الملفوظة أو  إما إلغاءنما وجب تقديم المفعول فيها حذرا من أن تلي إو

المقدرة، ففصل بينهما بالمفعول
(6). 

ضرب  اعمر"فتقول  "ضرب زيد عمرا" :ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو -*

فعول عن الفعل وأضاف النحاة المتأخرون قسما ثالثا وفيه يجب تأخير الم ".زيد  

 :عخمسة مواضوذلك في 

                                 
، 1، طمحمد بن مالك األندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،ألفية ابن مالك في النحو والصرف 1

 .58: ص م،1332
 .42: ورة الفاتحة، اآليةس 2

 .032: ص ،ابن عقيل، المصدر السابق 3

 .48: اآلية ،سورة المدثر 4

 .43: اآلية ،ة الضحىسور 5
 .532: صالهمام بن خالد عبد هللا األزهري، ، بن مالك شرح التصريح على التوضيح على ألفية 6
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ما "و" !ما أحسن زيدا": الفعل فعل تعجب نحو قولك مفعول أن يكون :أوال

 "!أكرم خالدا

مخففة كانت أم  ؛هاومعمولي يكون مصدرا مؤوال من أن المؤكدة أن :ثانيا

 ."عرفت أنك فاضل" :مشددة نحو

 :أن يكون الفعل العامل فيه صلة لحرف مصدري ناصب وذلك نحو :ثالثا

، "جئت كي أضرب زيدا" :ونحو ،"يعجبني أن تضرب زيدا" :مثل ؛"أن وكي"

عن العامل فيه  تأخير المفعولالمصدري غير ناصب لمن يجب  ن كان الحرفإف

 :، ونحو"وددت لو زيدا تضرب" :، فيجوز أن تقول"وددت لم تضرب زيدا" :نحو

 ".يعجبني ما زيدا تضرب: "، فيجوز أن تقول"يعجبني ما تضرب زيدا"

لم تضرب " :أن يكون الفعل العامل فيه مجزوم بجازم ما، وذلك نحو :رابعا

: ن قدمت المفعول عن الجازم فقلتإف ،"لم زيدا تضرب" :ال يجوز أن تقول "زيدا

 .جاز "زيدا لم تضرب"

ذن عند غير إ، أو بأن يكون الفعل العامل منصوبا بلن عند الجمهور :خامسا
 ، فال يجوز أن تقول"ذن أكرم المجتهدإ" :ونحو ،"لن أضرب زيدا" :الكسائي نحو

، "ذن المجتهد أكرمإ" ، كما ال يجوز عند الجمهور أن تقول"لن زيدا أضرب"
"المجتهد أكرم إذن: "قول الكسائيوأجاز 

(1)
. 

 :تقديم المفعول على الفاعل -(3

ذا أضمر الفاعل ولم إاألصل في المفعول أن يلي الفاعل، وقد يتقدم عليه 

 إالما ضرب زيدا ": هنا وجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول نحويقصد حصره، 

كان أسواء  ، وكل ما قصد حصره استحق التأخير فاعال كان أو مفعول"أنت

إال  وما ضرب عمر"، و"زيدا وما ضرب عمرإن  " :نحو ،"ال  إب" مأ" مان  إب"الحصر

 .حصر في الفاعلالهذا على قصد  "زيدا

                                 
 .037: ابن عقيل، ص ،أبي عبد هللا محمد جمال الدين بن مالكشرح ابن عقيل على ألفية  1
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م دِّ ق  أالمعنى مفهوم معها سواء  ألن   ؛الإر بلكسائي تقديم المحصواأجاز و

ما فانه ال يعلم حصره إال بالتأخير، ن  إر، بخالف المحصور بخِّ أ   مالمحصور أ

نشد لمجنون  أ  ، ولكسائي في تقديم المحصور إذ لم يكن فاعالاري ووافق األنبا

بني عامر
(1)

: 

 ة  اع  س   ليم  ك  ى بت  ل  ي  ل   ن  م   ت  د  و  ز  ت  
 

 اه  م  ل  بي ك  ا  م   ف  ع  ض   ال  إ   اد  ا ز  م  ف   
 

، حيث قدم "فما زاد إال ضعف ما بي كالمها" :والشاهد في هذا البيت قوله

، على الفاعل وهو كالمها مع كون المفعول منحصرا باال "ضعف  "المفعول به 

تصل به ضمير، فيعود على الفاعل ولم يبال بعد  إذاعلى الفاعل  ويقدم المفعول

"وه عمرخاف رب  " :ه متقدم في الرتبة، وذلك نحوألن   ؛لمتأخرالضمير على ا
(2)

 ،
 

  ﴿ :ونحو قوله تعالى

   

 ...﴾
(3)(4)

.
 

نوره  نزا" :اتصل به ضمير يعود على المفعول نحو إذاتقديم الفاعل  ذ  وش

"الشجر
(5)

ومنه قول الناظم. 
(6)

: 

  ر  م  ع   ه  ب  ر   اف  خ   و  ح  ن   اع  ش  و  
 

 ر  ج  الش   ه  ور  ن   ان  ز   و  ح  ن   ذ  ش  و   
 

تقدم الفاعل وتأخر المفعول لفظا ورتبه  "نوره الشجر نزا"ففي قول الناظم 

لعود الضمير عليه، وكذا في الضرورة نحو قول الشاعر
(1)

: 

                                 
 .36: ابن الناظم، ص ،شرح ألفية بن مالك البن الناظم 1

: ص ،ويسكيخزين كامل ال :عدادإالمسمى بالبهجة المرضية، ألفية بن مالك  لىشرح السيوطي ع 2

106. 

 .150: اآلية ،سورة البقرة 3

 .37: منير محمود المسيري، ص ،دالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم دراسة تحليلية 4
 .103: ص، المصدر نفسه ،شرح السيوطي 5

 .158: بن مالك،  صا ،ألفية ابن مالك في النحو والصرف 6
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  با  ع  ص  م   ه  اب  ح  ص  ى أ  ص  ا ع  م  ل  
 

 اع  بص   اعا  ص   ل  ي  ك  ال   ه  ي  ل  ى إ  و  د  أ   
 

" أصحابه"حيث تقدم الفاعل  "عصى أصحابه مصعبا": الشاهد في البيت

ول المتأخر لفظا التصال الفاعل بضمير يعود على المفع" مصعبا"على المفعول 

.ورتبة وهو مصعبا
 

ومن أمثلة تقديم الفاعل في الضرورة قول حسان رضي هللا عنه في مطعم 

بن عدي
(2)

: 

 دا  اح  و   ر  ه  الد   د  ل  خ  أ   دا  ج  م   ن  أ   و  ل  و  
 

  ما  ع  ط  م   ر  ه  الد   ه  د  ج  ى م  ق  ب  أ   اس  الن   ن  م   
 

على  "مجده"تقدم الفاعل  "أبقى مجده الدهر مطعما"لشاهد في هذا البيت وا

ير يعود على المفعول المتأخر، ومن ذلك التصال الفاعل بضم "الدهر"المفعول 

اآلخر قول
(3)

: 

  م  ل  ح  ال  ا ذ   ه  م  ل  ح   ف  ك  
  دد  ؤ  س   اب  و  ث  أ 

 

 د  ج  م  ا ال  ر  ي ذ  ى ف  د  ا الن  ذ   اه  د  ن   ىف  ر  و   
 

  :الرتبة في الجملة االسمية-(ب
االسمي األساسي هو ما تصدر بالمسند إليه، وله  التركيب بينا من قبل أن  

تبيعها قواعد إعادة أنماط، والذي تخضع أركانه اللغوية أي تحويالت ترتيبية عدة، 

مازن الوعرات الركن الوحيد الذي  الرتبة، ففي التركيب االسمي الكوني يشكر

                                                                                                     

 :ص ،زين كامل الخويسكي :عدادإشرح السيوطي على ألفية بن مالك المسمى بالبهجة المرضية،  1

103. 

 ،دار الكتب العلمية ،األستاذ عبرا مهنا :ديوان حسان بن ثابت، شرح وكتابة هوامش والتقديم له 2

 .582: ، ص5ط ،لبنان ،بيروت

 .36: ابن ناظم، ص ،ظماشرح ألفية بن مالك البن الن 3
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غير أن الضابط الوحيد  "الخبر" يمكن أن يتحول في رتبته هو ركن المسند

المفروض على العملية التحويلية أن يكون هذا الركن غير معرف
(1)

. 

ذ يتصدرها إفالجملة االسمية هي الجملة المكونة من المبتدأ أو الخبر، "ذن إ

اسم، والبد أن يكون المبتدأ معروفا لدى الخاطب، والخبر مجهوال لديه لتتم الفائدة 

ما ن  إذا ذكرته فإف( زيد) :فاالبتداء نحو قولك :قال المبرد، الخبرو بجملة المبتدأ

أو ما أشبه صح معنى ، (انطلق): ذا قلتإفتذكره للسامع ليتوقع ما تخبره عنه، 

كما تعرفه ولوال ذلك لم  ازيدالكالم وكانت الفائدة للسامع في الخبر قد كان يعرف 

ويجهل  "زيدا"فلما كان يعرف  "ارجل يقال له زيد" :وكنت قائال له ،"زيد"نقل له 

والفعل ال اللفظة الواحدة من االسم  ما تخبره عنه أفدته الخبر، فصح الكالم ألن  

"ذا قرنتها بما يصلح أحدث معنى واستغنى الكالمإتفيد شيئا، و
(2)

المبتدأ والخبر ف. 

  .متان األساسيتان في الجملة االسميةاهما الدع

ن العوامل اللفظية مخبرا ع دالمجر هو" :م المبتدأ بقولهاوعرف ابن هش

شرطه نفي أو الثاني ، و[زيد قائم] :واصفا رافعا لمكثف به، فاألول عنه، أو

"[أقائم الزيدان] :استفهام نحو
(3)

. 

الخبر، أما التي تختص بالمبتدأ و حروفالفعال واألوالعوامل اللفظية هي 

إن وأخواتها: والحروف نحو، كان وأخواتها: األفعال فنحو
(4)

.
 

مبتدأ له خبر، ومبتدأ ليس له خبر، ولكن له مرفوع يغنى  :والمبتدأ نوعان

 :لنوعان في أمرينعن الخبر، ويشترك ا

                                 
 .106: ص ،نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب األساسية 1
 .123: ص محمد خليفة األسود، ،مسائل النحوية للمرحلة الجامعية 2
ري المصري، ومعه كتاب منتهى صامحمد عبد هللا جمال دين يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن هاشم األن 3

صبرا،  ،بيروت، عبد الحميد، المكتبة العصريةمحمد محي الدين  :ب، تأليفاألدب بتحقيق شرح الذه
 .576: ص م، 5445-هـ1058

 .174: ص المسائل النحوية للمرحلة الجامعية، محمد الخليفة األسود، 4



 الفصل الثاني                                                                                          الرتبة غير المحفوظة

 

 
96 

 .أنهما مجردان من العوامل اللفظية :أحدهما

عامال معنويا وهو االبتداء ونعني كونهما على هذه الصورة والثاني أن لهما 

 .سنادمن مجرد اإل

 :ويفترقان في أمرين

 ،"هللا ربنا" :أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صريحا نحو: أحدهما

 ... ﴿ :م نحو قوله تعالىومؤوال باالس ،"محمد نبينا"و

      

 ﴾
(1)

؛
 

أي وصيامكم خير لكم
(2)

. 

بل وال كل اسم،  ؛وال يكون المبتدأ المستغنى عن الخبر في تأويل االسم  البتة

 ."ما مضروب العمران"و "؟أقائم زيدان" :بل يكون اسما هو صفة نحو

ه، أن يكون المبتدأ الذي له خبر ال يحتاج إلى شيء يعتمد علي :والثاني

المبتدأ المستغنى عن الخبر البد أن يعتمد على نفي أو استفهام كقول الشاعرو
(3)

: 

 ام  ت  ن  أ   ي  د  ه  ع  ب   اف  ا و  م   ي  يل  ل  خ  
 

  ع  اط  ق  أ   ن  ى م  ل  ي ع  ل   اون  ك  ت   م  ا ل  ذ  إ   
 

ما إما مفرد وإبه الفائدة مع المبتدأ، وهو أما الخبر فهو الجزء الذي حصلت 

ل وِّ ن أ  إال إ "هذا زيد" :ما جامد فال يحتمل ضمير المبتدأ نحوإ، والمفرد جملة

 :ضمير نحوالمشتق فيحتمل الما إذا أريد به شجاع، وأ، "زيد أسد  " :بالمشتق نحو

 ."زيد قائم"

 :حو قوله تعالىلى رابط نإنفس المبتدأ في المعنى فال تحتاج  إماوالجملة 

﴿ ...    ﴾
(4)(5)

 "هو" قدر إذا؛ 

ما غيرها فالبد من احتوائها على معنى المبتدأ الذي هي مسبوقة إ، وضمير شأن

                                 
 .130: اآلية ،سورة البقرة 1

 .546: ابن هشام األنصاري، ص ،شرح شذور الذهب 2

  .المصدر السابق، الصفحة ذاتها 3
 .41خالص، اآليةسورة اإل 4

 .183-186: ابن هشام األنصاري، ص ،لفية ابن مالكألى إالمسالك  وضحأ 5
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زيد قائم " :ما ضمير مذكور نحوإله، وذلك بأن تشمل على اسم بمعناه، وهو 

 .أي منه ؛"بدرهم نمنوا شمسال" :، أو مقدرة نحو"أبوه

 ﴿ :قوله تعالى ليه نحوإشارة اإل وأ

     ...﴾
(1)

ذ إ ؛

 :معناه في قوله تعالىأو اسم بلفظه و. ال تابعا للباس ذ قدر ذلك مبتدأ ثانياإ

﴿    

﴾
(2)

 ."زيد نعم الرجل" :أو على اسم أعم منه نحو. 

   ﴿ :ظرفا نحوويقع الخبر 

   ...﴾
(3)

 ﴿ :، ومجرورا نحو

  ...﴾
(4)

) ، والصحيح أن الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف والتقدير

(مستقر)أو ( كائن) والتقدير
(5)

. 

في الجملة االسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبر، وارتفاع المبتدأ  األصلو

بهماارتفاع الخبر بالمبتدأ ال باالبتداء وال ، ولإلسنادو التجرد باالبتداء، وه
(6)

.
 

عن نمطها التركيبي المعروف لغرض فني فيتقدم  االسمية وقد تخرج الجملة

مبتدئه الخبر عن
(7)

. 

ذلك  ىوإل، وهو األصل، التأخر ولهاأ: للخبر ثالث حاالت على العمومو

ابن مالك بقولهأشار 
(1)

: 

                                 
 .57: ، اآليةسورة األعراف 1

 .5-1: سورة الحاقة، اآلية 2
 .05: سورة األنفال، اآلية 3
 41: سورة الفاتحة، اآلية 4
 .105-183: ابن هشام األنصاري، ص ،لفية ابن مالكألى إالمسالك وضح أ 5
 .34: منير محمود المسيري، ص ،دالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم 6

 .62: ص ،رجاء عيد، البالغة العربية 7
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ار  ر  ض   ال   ذ  إ   يم  د  ق  الت   وا  ز  و  ج  و    ار  خ  ؤ  ــت   ن  أ   ار  ب  ـخ  ل  ي اف   ل  ص  وال  
(2)

 
 

يكون و به، ويتأخر الخبر ألن المبتدأ محكوم عليه، فحقه التقديم ليتحقق تعلقه

 ".قائمزيد "ه محكوم به حق الخبر التأخر ألن  

 :تأخير الخبر( 1

 :تأخير الخبر في أربع مسائل ويجب

اف التباسه بالمبتدأ، وذلك إذا كانا معرفتين أو نكرتين أن يخ :الولى

 :آلخر، فالمعرفتان نحومتساويين في التخصيص، وال قرينة تميز أحدهما عن ا

الجزأين صالح ألن يخبر عنه باآلخر، ويختلف المعنى  كالف؛ "زيد أخوك"

ال يعرف المخاطب باالختالف الغرض، فإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه و

وال يصح  ،"زيد أخوك" :المخاطب وأردت أن تعرفه ذلك قلت صافه بأنه أخوات

له وال يعرفه على التعيين باسمه،  وإذا عرف أخا ،"أخوك زيد" :لك أن تقول

هذا  "زيد أخوك"وال يصح لك أن تقول  "أخوك زيد" :وأردت أن تعينه عنده قلت

ن كان إوقيل  .لقاهو المشهور، وقيل يجوز تقدير كال منهما مبتدأ وخبر مط

ن كان أحدهما أعرف إوقيل  "القائم زيد" :هما مشتقا فهو الخبر، وان تقدم نحوأحد

 ". هذا زيد" :فهو المبتدأ نحو

( هللا ربنا) :دائية المتقدم نحووجب الحكم باالبتن استويا في الرتبة إو

ذين ذا كان واحد من هإف ،"أفضل منك، أفضل مني" :النكرتان المتساويتان نحوو

                                                                                                     

الهمام ، شرح التصريح على التوضيح على ألفية بن مالك في النحو، للعالمة جمال الدين األنصاري 1

يس بن زين الدين  :لمتفنن الشيخا ،المتقن األلمعيزهري، وبهامشه حاشية للعالمة خالد بن عبد هللا األ

 .164: ص ،1، جدار أحياء الكتب العربية ،العلمي الحمصي
 ،بيروت، دار الكتب العلميةمحمد بن عبد هللا بن مالك األندلسي،  ألفية بن مالك في النحو والصرف، 2

 .17: ص م،1332-هـ1042، 1، طلبنان
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أفضل "جعلت  ذاإألن يخبر عنه باآلخر لعمله في المجرور، ف االوضعين صالح

توقف ابتدائية، فينعكس تخبره امتنع تقديم الخبر لئال  "أفضل مني"مبتدأ و "منك

المعنى لعدم القرينة
(1)

ذلك أشار الناظم إلىو، 
(2)

: 

 آن  ز  ج  ي ال  و  ت  س  ا ي  ين  ح   ه  ع  ن  ام  ف  
 

 ان  ي  ي ب  م  اد  ع   را  ك  ن  و   فا  ر  ع   
 

، وقول الشاعر"أبو يوسف أبو حنيفة"و" رجل صالح حاضر" :بخالف
(3)

: 

 ان  ــات  ن  ب  و   ،ان  ائ  ن  ب  و أ  ن  ا ب  ون  ن  ب  
 

 د  اع  ب  ال   ال  ــ  جالر   اء  ن  ب  أ   ن  وه  ن  ب   
 

أبنائنا  بنو" :ال العكس، فتقدير الكالم أبنائهم بأبنائهمفالشاعر يريد تشبيه أبناء 

"ونابن
(4)

وهي الصفة  ؛قرينة لفظية "رجل صالح حاضر" :ففي المثال األول .

قاضية على النكرة الموصوفة االبتدائية تقدمت باالبتدائية أو تأخرت، أما في 

؛ وهي التشبيه، القرينة المعنوية ن  إف "أبو يوسف أبو حنيفة" :المثال الثاني نحو

ذلك نادر الوقوع ومخالف  ألن   ؛ضعف أن يكون على عكس التشبيه للمبالغةو

بناتنا مبتدأ أول، م المبالغة فال شاهد فيه حينئذ وال أن يقتضي المقاإاللهم  لألصول،

األباعد ، وهو الخبر األول والثاني إو بنوهن مبتدأ ثان، وأبناء الرجال خبر المبتد

نعت الرجال
(5)

. 

( زيد جاء) :نحوأن يكون الخبر فعال رافعا لضمير المبتدأ المستتر " :الثانية

لى إسمية تتحول مع التقديم من اإل ألن الجملة( جاء زيد): وال يجوز التقديم، فيقال

"الفعلية
(6)

؛
 

إذا تقدم ن يخاف التباس المبتدأ بالفاعل أأي مما يجب فيه تأخير الخبر 

                                 
 .161-164: ص ام خالد بن عبد هللا األزهري،الهم، شرح التصريح على التوضيح 1
 .17: ابن مالك، ص ،ألفية ابن مالك في النحو والصرف 2

نسب جماعة هذا البيت للفرزدق، وقال قوم ال يعلم قائله مع شهرته فيكتاب النحاة وأهل المعاني  3

 .، موافق للمطبوع588: ، ص1، جشرح ابن عقيل. والفرضيين
 .140: محمود سليمان ياقوت، ص، بيق في القرآن الكريمالتطالنحو التعليمي و 4
 .168-165: الهمام خالد بن عبد هللا األزهري، ص، شرح التصريح على التوضيح 5

 .140: محمود سليمان ياقوت، ص ،النحو التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم 6
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 لو قدمف" يقوم زيد قام أو" :لى ضمير المبتدأ المستتر نحوإ اكان فعال مسندالخبر و

ذا كان إاللتبس المبتدأ بالفاعل بخالف ما  "قام أو يقوم زيد" :قيللة هذه ووالحا

، مافال لبس فيه" أخواك قاما" :الثاني نحوو ،"زيد قام أبوه" :ة نحوفالخبر ص

، وهذا التقييد (قام أخواك)و ،(قام أبوه زيد)، و(قائم زيد): فيجوز تقديمه فتقول

(ما الفعل كان الخبرذا إكذا ... ) :البد منه في قول الناظم
(1)

. 

 ﴿ :أن يقترن بالمعنى نحو قوله تعالى :الثالثة

    ...﴾
(2)

.
 

... ﴿ :أو لفظا نحو قوله تعالى

﴿ ...      ...

﴾
(3)

.
 

بن زيد تفأما قول الشاعر الكمي
(4)

: 

 ىج  ت  ر  ي   ر  ص  الن   ال  إ   ك  ب   ل  ه   ب  ر   اي  ف  
 

؟ل  و  ع  م  ال   ك  ي  ل  ع   ال  إ   ل  ه  و   ؟م  ه  ي  ل  ع   
(5)

 
 

وهو  :ه قدم الخبر إال لفظا، واألصلألن   ؛التقديم في هذا البيت ضروري

ول مرفوعا على المعول إال عليك وهل النصر إال ربك، وال يجوز أن يكون المع

نعت من  ما" إال" ألن ؛المجرور قبله العتماده على االستفهامالفاعلية بالجار و

من باب  "هل إال في الدار زيد": ال يقال "هل إال قام زيد" ذلك، فكما ال يقال

"أو قصد استعماله منحصرا... " :لى ذلك أشار الناظم بقولهإأولى، و
(6)

. 

                                 
 .168: ص ،الهمام خالد بن عبد هللا األزهريمرجع سابق،  1

 .15 :ود، اآليةسورة ه 2

 .100 :سورة آل عمران، اآلية 3

 .106-107: ابن هشام األنصاري، ص أوضح المسالك إلى األلفية بن مالك، 4
 .582: ، ص1البيت للكميت بن زيد األسدي، شرح ابن عقيل، ج 5

: الهمام خالد بن عبد هللا األزهري،  ص، شرح التصريح على التوضيح على ألفية بن مالك في النحو 6

 .168: ص
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ما بنفسه، كأن يكون اسم استفهام إ أن يكون المبتدأ مستحقا للتصدير :الرابعة

أو مشبها به الذي  ،"من يقم أقم معه" :شرط نحوأو اسم  "؟من في الدار" :نحو

(1)"!ما أحسن زيدا" :يأتيني فله درهم، أما ما التعجبية نحو
ما أحسن " ، ففي الجملة

 "حسن زيدأ"غ االبتداء بها ما فيها من معنى التعجب ويمبتدأ وص" ما"" !زيدا

و . خبره "في الدار"اسم استفهام مبتدأ، و" من" ،"من في الدار" الجملةخبره، و

 خبره على األصح،" يقم"هو مبتدأ و اسم شرط" من" "من يقم أقم معه" :الجملة

 :وقيل الجواب، وقيل هما

 "عبيد"مبتدأ، وهي خبرية و "كم"، "!لزيد عبيدوكم " :نحو ،إما جملة -

هذه األمثلة واجب التأخير، وهو في  ، فالخبر هي"كم" خبر "زيد"ليه، وإمضاف 

، وفي الثالث "في الدار" مجرور، وفي الثاني جار و"سنأح" األول فعل ماض

يأتيني  الذي"أما الجملة  ".زيد" ، وفي الرابع، جار ومجرور"يقم" فعل مضارع

و الذي مشبه باسم هإن المبتدأ هنا، وخبره، وهو واجب التأخير، ف "فله درهم

أي - ، وكونه"يأتيني" استقبال الفعل الذي بعده وهوالشرط لعمومه وإبهامه و

 .وجملة الخبر سببا لما بعده -الفعل

في الخبر كما تدخل ( الفاء) الشرط سبب للجواب، ولهذا الشبه دخلت كما أن  

يان فلو لم تفي الجواب بالعقيد التنصيص على أن استحقاق الدرهم مسبب على اإل

، وأن يكون مستحقا للتصدير بغيره ،اإلقراراحتمل ذلك، واحتمل ( الفاء)تذكر

أن يكون متقدما عليه إمالغير الذي له الصدر ذلك او
(2)

 اأي إذا كان المبتدأ مقرون ؛

"لزيد قائم" :بالم االبتداء نحو
(3)

ألن  ؛، فزيد مبتدأ وقائم خبره وهو واجب التأخير

ن الم االبتداء مالزمة  إوهي ما نعت من تأخيره، ف ،"الم االبتداء" المبتدأ تقدم عليه

                                 
 .34: منير محمود المسيري، ص، دالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم دراسة تحليلية 1
 .160: ص ،مام خالد بن عبد هللا األزهريهال، شرح التصريح 2
 .34: ص، منير محمود المسيريالتقديم والتأخير في القرآن الكريم،  دالالت 3
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 :الم الصدر وجب تقديمه وإال ذلك أشار الناظم بقولهلصدر الكالم وما اقترن ب

"أو كان مسند الذي الم ابتداء"
(1). 

أما قوله
(2)

  : 

 ه  ب  هر  ش   وز  ج  ع  ل   يس  ل  ح  ال   م  أ  
 

 ة  ب  ق  الر   م  ظ  ع  ب   م  ح  الل   ن  ى م  ض  ر  ت   
 

"لهي العجوز" :فالتقدير
(3)

.
 

، وال يمتنع (الحليسأم )لالم دخلت على المبتدأ محذوف والجملة خبر فا

زائدة " المال"حذف و" ال"جملة بخالف أو مفرد، أو  كان ذاإم في الخبر دخول الال

ابتداء كقوله" الم"ال 
(4)

: 

 ه  ال  خ   ير  ر  ج   ن  م  و   ت  ن  ي ل   ال  خ  
 

 ال  و  خ  ال   م  ر  ك  ي  و   ء  ل  ع  ال   ل  ن  ي   
 

ألن الجمع بين الم  ؛التوكيد ال يجوز حذفها" الم"في هذا المثال " الالم"ـف

 .هذا ممتنع عند الجمهورو ،نالتوكيد وحذف المبتدأ كالجمع بين متنافسي

ليه، إاستفهام مضاف " من"مبتدأ و "غالم"ـف "غالم من في الدار"وجملة 

 "من"مبتدأ و "المـغ"ـ، ف"غالم من يقم أقم معه"خبر المبتدأ، وجملة  "في الدار"و

ما أتى به أمثلة ما يستحق  مبتدأ حاصال، ويقع خبر الإليهاسم شرط مضاف 

وكم الخبرية،  الشرطية،ما التعجبية، من االستفهامية و" :التصدير سبعة أضرب

"في الصدر ما إلىالموصول الذي خبره في الفاء، الم االبتداء، المضاف 
(5)

. 

   ﴿: وبقي عليه ضمير الشأن نحو قوله تعالى

                                 
 .160: الهمام خالد بن عبد هللا األزهري، ص، ن مالكشرح التصريح على التوضيح على ألفية ب 1

 .103-103: ابن هشام األنصاري، ص، أوضح المسالك إلى األلفية بن مالك 2

 .103-103: المصدر نفسه، ص 3
 .من الشواهد التي لم يعرف قائلها، شرح ابن عقيل 4
 .160: ص، الهمام خالد بن عبد هللا األزهري شرح التصريح على التوضيح، 5
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 ﴾
(1)

اإلخبار بالجمل وإذا أخبر صدر الكالم وإن يلزم ف ،

عنه بجملة ال يجوز أن تتقدم عليه
(2)

. 

 :تقديم الخبر( 2

 :يجب في أربع مسائل هميتقدو

وعندي "، "في الدار رجل" :أن يوقع تأخيره في لبس ظاهرة نحو :الولى

( أن)ن تأخير المبتدأ في هذا المثال يوقع في التباسإ، ف"وعندي أنك فاضل"، "مال

، وتأخيره في األمثلة األولى (لعل)المؤكدة التي بمعنى ( أن)لمفتوحة بكسرة، وا

يوقع في التباس الخبر بالصفة
(3)

.
 

كقول الشاعر "أما" وقد يؤخر الخبر بعد
(4)

: 

 ع  ز  ي ج  ن  ا أ  م  أ  ، و  ار  ب  ط  ي اص  د  ن  ع  
 

ين ي اد  ك   د  ج   و  ل  ى ف  و  الن   م  و  ي    ر   ي ب 
 

ال يدخالن هنا، وتأخيره في  "لعل" التي بمعنى وأن   ،المكسورة" نإ"ألن 

األمثلة يوقع في التباس الخبر بالصفة
(5)

. 

"نما الشجاع عليإ" :أن يقصر الخبر على المبتدأ نحو :الثانية
(6)

نه أي ؛ أ

، أو أن يقترن المبتدأ "نما عندك زيدإ" :مثاله أيضاإال معنى واقترن بأداة القصر 

بن مالك اوهذا المثال من كالم الناظم  ،"باع أحمدت  اإال لنا  ما" :لفظا نحو( الإب)

حيث يقول
(7)

: 

                                 
 .41: اآلية ،سورة اإلخالص 1

 .160: ص ،الهمام خالد بن عبد هللا األزهري، شرح التصريح على التوضيح 2
 .160منير محمود المسيري، ص ،ن الكريمآدالالت التقديم والتأخير في القر 3

 .121-124: ابن هشام األنصاري، ص، بن مالكاأوضح المسالك إلى األلفية  4

 .156: ص ،1333، 1، طسوريا ،ي، الناشر دار دمشقتنهاد التكري ،للغة العربيةالمغنى الحديث في ا 5

 .121: ابن هشام األنصاري، ص، بن مالكاأوضح المسالك إلى ألفية  6
 :  .ابن مالك األندلسي، ص، ألفية بن مالك في النحو والصرف 7
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ََََََََخ  و   ََََََََح  م  ال   ر  ب  ََََََََ ور  ص  ََََََََأ   م  د  ق   اد  ب 
 

 اد  م  ح  أ   اع  ب  ا ات  ن  ل   ال  ا إ  م  ك   
 

ليه مالزما إ، أو مضاف "اأين زيد" :أن يكون الزم الصدرية نحو :الثالثة

"صبيحة أي يوم سفرك" :نحو لى مالزمهاإأو مضافا  "أين زيد؟" :نحو
(1)

. 

أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر، حينئذ يجب  :الرابعة

لى إتأخير المبتدأ من أجل هذا الضمير لكي يتقدم نطقا الخبر الذي يرجع الضمير 

 :شيء فيه، كما ورد في قول المجنون

 ه  ون  ر  ف  غ  ت  س  ي   للا   ون  م  ر  ح  م  ا ال  ع  د  

 يت  ل  ؤ  س   ل  و  ، أ  اه  ب  ر   ا  ي   ت  ي  اد  ن  و  

 ة  ر  د  ق   ي  ا بم  و   ال  ل  ج  إ   ك  اب  ه  أ  
 

ما   ة  ك  بم    و   اه  وب  ن  ى ذ  ح  م  ت   ن  أ  ي 

 اه  ب  يس  ح   ت  ن  أ   م  ى ث  ل  ي  ي ل  س  ف  ن  ل  

اه  يب  ب  ن ح  ي  ع   ء  ل  م   ن  ك  ل  ي، و  ل  ع  
(2)

 
 

    ﴿ :وكذلك قول هللا تعالى

 ﴾
(3)

. 

العائد على بعض ( الهاء)اتصل بضمير وهو  "أقفالها" ففي قوله تعالى المبتدأ

 ".على القلوب" الخبر

 

                                 
 .31: صمنير محمود المسيري، ، ن الكريمآدالالت التقديم و التأخير في القر 1

 .132-130: ص م،5442-هـ1057، 1، ط، عالم الكتبمحمد عيد ،النحو المصطفى 2
 .50: اآلية ،سورة محمد 3
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 :جواز التقديم والتأخير (3

فيترجح تقديمه على األصل ويجوز  "زيد قائم": وذلك فقد فيه موجبها كقولك

 :وله تعالىق أو "محمد عندك"و، "عندك محمد" :تقديمه لعدم المانع مثل

﴿    

 ﴾
(1)

ومنه قول الشاعر، 
(2)

: 

 ة  ن  ج  ال   ين  ق  ت  م  ال   اء  ز  ج   ت  م  ع  ن  
 

  ة  من  ال  ى و  ن  م  ال  ي و  ان  م  ال   ار  د   
 

 .نشاء المدح، و تاء عالمة التأنيثإفعل ماض يدل على : نعمت

مضاف : المتقين مة وهو مضاففاعل مرفوع وعالمة رفعه الض: جزاء

ليه، والجملة في محل رفع خبر مقدم، والجنة خبر مؤخرإ
(3)

. 

                                 
 .42: اآلية ،سورة القدر 1

 .31: منير محمود المسيري، ص، دالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم دراسة تحليلية 2

 .لمرجع نفسه، والصفحة ذاتهاا 3
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 :في الجملة الحاليةغير المحفوظة  الرتبة    -سادسا
قال ابن مالك
(1)

: 

 ب  ص  ت  ن  م   ة  ل  ض  ، ف  ف  ص  و   ال  ح  ال  
 

 ب  ه  ذ  د أ  ر  ف  ك   ال  ي ح  ف   م  ه  ف  م   
 

 "فردا أذهب" :لى هيئة نحوالحال وصف الفضلة المنتصب للداللة ع

ليه الناظمإحال لوجود القيود المذكورة فيه، وهذا ما أشار  "فردا"ـف
(2)

. 

فالحال اسم منتصب يدل على هيئة صاحبه، يكون صاحب الحال معرفة في 

األصل أن يتقدم صاحب الحال على الحال، وقد يتقدم الحال على ، واألصل

 :صاحبه في األحوال التالية

ن صاحب الحال نكرة كما في قول كثيرذا كاإ -1
(3)

: 

 ل  ل  ـــط   وحشا  ــم   ة  ي  ــم  ل  
 

ل  ل  ــخ   ه  ــن  أ  ــك   ح  وـل  ــي   
(4)

  
 

نه حال من قوله طلل وهو نكرة والذي سوغ إف "موحشا" والشاهد فيه قوله

مجيء الحال من نكرة تقدمها عليها
(5)

. 

(زيدا إالكبا ما جاء را) :أو كان صاحب الحال محصورا نحو -2
(6)

أو نحو  .

    ﴿ :نحو قوله تعالى

                                 
 .53: ابن مالك األندلسي، ص، في النحو والصرفألفية بن مالك  1

 .552: ابن عقيل، ص، شرح ابن عقيل على ألفية  بن مالك 2

 .134: ص ،لمسيريامنير محمود  دالالت التقديم والتأخير دراسة في القرآن الكريم دراسة تحليلية، 3

 ،1361-1831،لبنان ،تيروب ،توزيع دار الثقافةنشر و ،إحسان عباس :ديوان كثير عزة، جمع وشرح 4

 ، 247: ص
 .544 :شرح السيوطي على ألفية بن مالك، زين كامل الخويسيكي، ص 5

نجيب  :اعتناء ومراجعة ،عبد المجيد الشرنوبي األزهري إرشاد المسالك شرح ألفية بن مالك، 6

 .38: ، صم5444-هـ1050الماجدي، المكتبة العصرية، صيدا، 
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 ...﴾
(1)

. 

حال في قراءة النصب، وبهذه القراءة يجوز أن يتقدم الحال على : فخالصة

ئم زيد قا" :عامله الجار والمجرور، وقد يتقدم الحال على عاملها الظرف نحو

"عندك
(2)

.
 

 ﴿ :تعالى وكذلك في قوله

  ... ﴾
(3)

. 

وبهذه القراءة يجوز أن يتقدم الحال على  ،النصب حال في قراءة" مطويات"

"الإ"ـويجوز تأخير الحال على صاحبها عند اقترانها ب،  صاحبه
(4)

ا جاء م" :نحو ،

ذا كان صاحب الحال إو. "ال بشيراإ -سلمو صلى هللا عليه-جاء رسول هللا 

  ...﴿ :مجرورا أو بحرف جر كقوله تعالى

    

  ...﴾
(5)

. 

ومنه قول ( للناس) حال تقدمت على صاحبها الجار والمجرور: كافة

الشاعر
(6)

: 

 ام  ن  إ  و   ت  ف  غ  ش   د  ق   بك   ة  وف  غ  ش  م  
 

 يل  ب  س   ك  ي  ل  ا إ  م  ف   اق  ر  ف  ال   م  ح   
 

 .(بك)فشغوفة حال تقدمت على صاحبها الجار والمجرور 

 :إذا كان صاحب الحال مجرور باإلضافة كقول الشاعر

 ا  داح  و   ك  ق  طل  ان   ن  ي إ  ت  ن  اب   ول  ق  ت  
 

ً  ل  إ    ً   ي ال  ارك  ت   ما  و  ي   ع  و  ى الر   يال  ب  أ 
 

                                 
 .183 :اآلية ،سورة األنعام 1

 .38 :ص، األزهري عبد المجيد الشرنوبيإرشاد المسالك شرح ألفية بن مالك،  2

 .76 :سورة الزمر، اآلية 3

 .33: صمنير محمود المسيري، ، دراسة تحليلية آن الكريمدالالت التقديم والتأخير في القر 4

 .53سورة سبأ اآلية  5

 .33: منير محمود المسيري، ص، يةدالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم دراسة تحليل 6
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(الكاف)من المضاف إليه و الضمير حال ( واحد)فكلمة 
(1)

. 

اعل، واسم مفعول، والصفة المشبهةوالتنبيه والجمع كاسم ف
(2)

. 

فعل  "دعا"ـ، ف"مخلصا زيدا دعا" :فمثال تقديمها على الفعل المتصرف

 .متصرف تقدمت عليه الحال

ذا كان الناصب إف ؛"مسرعا ذا رحل"ومثال تقديمها على الصفة المشبهة له 

، وال "ما أحسن زيدا ضاحكا" :غير متصرف لم يجز تقديمها عليه فتقول فعاللها 

ألن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فال  ؛"ضاحكا ما أحسن زيدا"ل تقو

ذا كان الناصب لها صفة ال تشبه الفعل المتصرف إيتصرف في معموله، وكذلك 

ال يتصرف في كأفعال التفصيل لم يجز تقديمها عليه، فلم يتصرف في نفسه، ف

"زيد ضاحك أحسن من عمر" :معموله، فال تقول
(3)

. 

مفضال به كونه في حال على كون  "أفعل"ذا كان إوتقدم الحال على عاملها 

"زيد مفردا أنفع من عمر معانا" :في حال نحو
(4)

. 

عادة الترتيب عملت على تحويلها مواقع األركان إأن قواعد  ومما سبق نذكر

فادة مزية معينة، ارتبطت بدواعي االهتمام والعناية اللغوي إل اللغوية في التركيب

باعتبار أن المتكلم يتصرف في تأليف الحدث اللساني وفق ما تمليه تداعيات 

 . االنجاز الكالمي

 

                                 
 .33: ص ،منير محمود المسيري، المصدر السابق 1

 .057-052: ص ابن عقيل،، شرح ابن عقيل على ألفية أبي عبد هللا محمد جمال الدين  بن مالك 2

 .لمرجع نفسه والصفحة ذاتهاا 3
: ص ،الكامل الخويسكي زين :شرح السيوطي على ألفية بن مالك المسمى بالبهجة المرضية، إعداد 4

545. 
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 :خاتمة
إن التدارس الذي اعتمدناه في عملنا هذا وحاولنا من خالله إلقاء نظرة 

على النظرية التوليدية التحويلية، وتحدثنا عن الرتبة بنوعيها ثابتة ال يجوز 

التصرف فيها، وأخرى متحولة يجوز التصرف في مواقع العناصر اللغوية 

للغوي، ومن خالل البحث المؤلفة للتركيب اللغوي، باحترام قواعد التنظيم ا

كيف عالجت النظرية التوليدية التحويلية الرتبة وكيف يمكن أن يفيد في ذلك من 

اللغوية في التركيب  األركانالدراسات العربية في دراستها استنتجنا أنه من 

ما هو ثابت مرتبط بموقعه المحدد الذي ال يجوز التصرف فيه ومنها ما الغوي 

يير بحسب المغزى المراد، وبهذا تظهر الميزة التكاملية يجوز التصرف فيه التغ

لمبادئ التركيب اللغوي وأساسه باعتبارها كال متالزما ومتالحما، ومن خالل 

 :بحثنا هذا توصلنا إلى النتائج التالية

محاولة ضبط القواعد التوليدية التحويلية جعلها عرضة لتطورات عبر  -1

 .قطمناهج طورت من الوجهة الداللية ف

التطور الداللي لمناهج النظرية التوليدية التحويلية يهدف إلى الوصول  -2

 .إلى إطار داللي مْرضيٍّ من أجل شرح التراكيب األساسية في اللغة العربية

تتكون القواعد التوليدية والتحويلية من تنظيم قواعد بمقدوره توليد أو  -3

 .تعداد جمل اللغة

 :والتحويلية من ثالثة مكونات مترابطة تتألف القواعد التوليدية -4

 .المكون التركيبي -*

 .المكون الداللي -*

 .المكون الفونولوجي -*
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النظرية التوليدية التحويلية قاعدة مرجعية لكل دراسة علمية  -5

 .وموضوعية للسان البشري

في الجملة، اللغة الغربية تظهر أربعة أنواع من التراكيب األساسية  -6

حيث أن هذه األخيرة ال يمكن أن يستدل عليها إال من خالل الحدث اللساني 

الذي هو اإلطار المجسد لها، وهي عرضة لتحوالت عدة لتوليد تراكيب نحوية 

 .صحيحة

من أساسيات اإلنجاز  -المحفوظة وغير المحفوظة–الرتبة بصنفيها  -7

 .دي إلى إنتاج جمل منحرفةاللغوي، وأي خرق لهذه الدراسات اللسانية ي

قواعد إعادة الترتيب تتصرف في التركيب اللغوي فتغير مواقع بعض  -8

عناصره اللغوية بإخضاع هذه التحوالت لما تمليه الوظيفة التي يريد المتكلم 

 .تحقيقها

كيفية تكوين البنية التركيبية الجيدة يخضع لقواعد نحوية إلغاء البنى  -9

 .أخرى مقبولة وجيدةغير المقبولة وتكون 

ومن خالل هذه الدراسة نالحظ أن الرتبة في الدراسات اللسانية مجال 

واسع بالرغم مما توصل إليه العلماء ال زال يحتاج إلى المزيد من البحث 

 .والتعمق

وختاما فقد حاولت أن أبذل كل ما يمكنني بذله من الجهد للتعمق في هذا 

لقة بالرتبة في تركيب الجملة سائال هللا البحث واإلحاطة بكل الجوانب المتع

الكريم بفضله العظيم أن يوفقني في عملي هذا، ويجعله خالصا لوجهه الكريم 

 .وأن ينفعني به وكل طالب علم

                   ﴿ ...   

  ﴾ 30: سورة الطالق، اآلية. 
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 :المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم برواية اإلمام ورش عن اإلمام نافع*

ط، .أساس البالغة، ابن عمر الزمخشري، جار هللا أبو القاسم محمود، د-1

 .م1691-هـ1831م، .دار بيروت للطباعة والنشر، د

أسرار البالغة، عبد القاهر الجرجاني، تحليل السيد محمد رشيد رضا، -2

 .عرفةبيروت دار الم

اإلشارات والتنبيهات في علم البالغة، محمد بن علي بن محمد -8

 .عبد القادر حسين، دار النهضة، مصر.د: الجرجاني، تحقيق

 .1669، دار الكتاب العربي، بيروت، 2األشباه والنظائر، السيوطي، ط-4

ميشال زكريا، .األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، د-1

 .1632سة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، المؤس

ألفية ابن مالك في النحو والصرف وإعراب مفرداتها، ابن مالك -9

 .1669، 1األندلسي، الرياض، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع، ط

إرشاد السالك ألفية بن مالك، عبد المجيد الشرنوبي األزهري، تحقيق -7

-هـ1424مكتبة المصرية، صيدا، بيروت ط، ال.نجيب الماجدي، د: ومراجعة

2004. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام األنصاري المصري، -3

محمد محيي الدين، بعنوان هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، : تحقيق

 .1699، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1ط

وتعليق محمد عبد  اإليضاح في علوم البالغة للخطيب القزويني، شرح-6

 .1634، 2، مكتبة الكليات األزهرية، ج2المنعم الخفاجي، ط
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عبد الحليم بن عيسى، منشورات .البنية التركيبية للحدث اللساني، د-10

 .2009دار األديب 

، األهلية للنشر 1البالغة واألسلوبية، مقدمات يوسف أبو العدوس، ط-11

 .1666م، .والتوزيع، د

ط، دار .ير ومباحث التراكيب بين البالغة واألسلوبية، دالتقديم والتأخ-12

 .س.الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، األإسكندرية، د

دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية والداللة، حسن بحيري -18

 .س.ط، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، د.سعيد، د
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