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مخص البحث:
ُم ّ
اتّجيت عناية البحث النحوي إلى دراسة الجممة عمى وفق ما يقتضيو النظام المغوي ،في حين
اتّجيت عناية البحث البالغي إلى دراسة االعتبارات أو المزايا التي ولّدىا العدول عن أصل ذلك

تحوالت
النظام  ،وىو أمر ُمرتبط بمالبسات القول ارتباطًا
ً
مباشرا .ومن ىنا اعتنى ىذا البحث بدراسة ّ
(التحول) أو (التّحويل) التي ترجع إلى
تقديم المسند إليو بمحاظ تمك االعتبارات ،وباالتّكاء عمى مقولة
ّ
المغوي األمريكي نعوم تشومسكي وجيوده في البحث المساني .وىذ هِ المقولة أو ما ُيعرف بـ(المنيج
التحويمي) ينظر إلى مبنى الجمل باعتبارين ،أوليما :مبنى ظاىري ُيمثّل الشكل الخارجي لمجممة
عين ،وىذا المبنى ُيعرف بـ(البنية السطحية) ،وثانييما :مبنى باطني ُيمثّل
بترتيب الكممات عمى نمط ُم ّ

الخالقة في المغة ،وىذا المبنى
العمميات العقمية العميقة التي ال مناص من فيميا لمعرفة الطبيعة ّ
(ٔ )
وكل سطح كالمي ىو نتاج تمك العمميات العقمية؛ أي أنَّو ير ّتد إلى بنية
ُيعرف بـ(البنية العميقة) ّ ،

أن المسند إليو تط أر عميو مجموعة
أن البالغيين كانوا مدركين ّ
عميقة ىي البنية األصل ،وىذا يفيد في ّ

التحوالت ،بل ىو أىميا؛ ولذلك يذىب الدكتور محمد عبد
احد من تمك
من
التحوالت ،والتقديم و ٌ
ّ
ّ

أن البحث البالغي انطمق من مفيوم تحويمي دقيق ،وا ْن لم يذكره البالغيون بمصطمحو
المطمب إلى ّ

لكنيم كانوا عمى وعي بو (ٕ ).
الحديثّ ،
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Abstract:
The attention of grammatical research was to study the sentence as required
by the linguistic system, while the attention of rhetorical research was to
examine the considerations or advantages generated by the descent from the
origin of that system, which is directly related to the circumstances of the
statement. Hence, this study is concerned with the study of the shifts in the
presentation of the subject, in the light of these considerations, and by relying
on the saying "transformation" or "conversion", which refers to the American
linguist Noam Chomsky And his efforts in linguistic research. The first is a
virtual building that represents the outer shape of the sentence in the order of
words in a certain pattern. This structure is known as the surface structure,
and the second is a mystical building that represents the deep mental
processes that inevitably follow. From its understanding of the creative
nature of the language, this building is known as the "deep structure", And
every surface of my speech is the product of those mental processes; that is, it
returns to a deep structure is the structure of origin, and this indicates that the
Plagyans were aware that the subject to him a set of transformations, and
submission of one of these transformations, but the most important;
Mohammed Abdul Muttalib that the rhetorical search was launched from the
concept of accurate conversion, although not mentioned Balagheon modern
terminology, but they were aware of it.
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مدخل:
قدر
عد المغة العربية واحدة من المغات المعربة التي امتازت بمرونة التركيب ،وأخذت الكممة فييا ًا
تُ ّ
تبين َّ
الداللة ،وا ْن اختمفت مواقع
إسياما
أن ُي سيم
ً
فاعال في ّ
من حرّية الحركة ،فمن شأن اإلعراب ْ
ً

(ٖ )
صرف من
أجزاء الجممة بعض االختالف  ،وىذا يعني ّ
أن المنشئ يمتمك متّس ًعا لكثير من ألوان التّ ّ
أن يخشى الوقوع في الّمبس ،أو اإلخالل بمقاصد الكالم (ٗ ).
دون ْ

حرية ىذ هِ المغة وخصيصة من خصائصيا (٘ ) ،وقد التفت
فالتقديم والتأخير – إ ًذا  -لون من ألوان ّ
البالغيون إلى أىمية ىذا الباب والمكانة التي يشغميا ،يقول عبد القاىر الجرجاني في التقديم والتأخير:
يفتر لك عن بديع ٍة،
صرفُ ،
بعيد الغاية ،ال يزال ّ
جم المحاسن ،واسع التّ ّ
" ىو باب كثير الفوائدّ ،
شعر يروقك مسمعو ،ويمطف لديك موقعو ،ثُّم تنظر فتجد سبب
ويفضي بك إلى لطيف ٍة ،وال تزال ترى ًا
ُ

مكان إلى ٍ
وح ّول المفظ عن ٍ
مكان" (.) ٙ
أن قُ ّدم فيو شيءُ ،
أن راقك ولطُف عندكْ ،
ْ

التحول يبرز في
أن
تحولية داخل نظام الجممة؛ أي َّ
ُ
ّ
ويالحظ في التقديم والتأخير ّأنو يأخ ُذ حركة ّ
الدال من موضعو األصمي إلى موضع طارئ في الخط االمتدادي واألفقي
البنية السطحية بانتقال ّ

() ٚ
أساسا من
نطمق
المقدم أو
فإن " اإلسناد
المؤخر ُم ٌ
ّ
المحول الواقع فيو التركيب ّ
لمجممة  ،وعمى ىذا ّ
ً
ّ
المتحولة والمتغيرة لمخطاب" (.) ٛ
فيم األحوال
ّ

التصرف في البناء النحوي لمجممة ال يعني بأيَّة ٍ
حال من األحوال " ُمخالفة
أن
وينبغي االلتفات إلى ّ
ّ
() ٜ
أن مقولة (التقديم) قد تكون
أيضا  -مالحظة ّ
القواعد ،وانّما يعني العدول عن األصل"  ،وينبغي – ً
أن المسند إليو محكوم عميو ،والمحكوم عميو ىو اّلذي يخطر في الذىن؛
خالصة لمبعد المعنوي؛ ذلك ّ
أن ىذ ِه المقولة ال تكتسب حقيقتيا الخالصة إذا كان
أي ّ
متقدم في الذىن عمى المحكوم بو؛ بمعنى ّ

التأخر عن الفعل ،ومن ّثم تتّجو مقولة
الدائم ىو
ّ
الم سند إليو يشغل موقع الفاعمية؛ أل ّن موضعو ّ
ُ
(ٓٔ )
التحول في
ألن رتبتو غير المحفوظة ىي التقديم  ،وىذا يعني " ّ
(التقديم) إلى المبتدأ في الغالب؛ ّ
أن ّ
(ٔٔ )
ولعل ىذا اإلدراك ىو اّلذي حدا عبد القاىر
بالدرجة األولى"
ّ .
ذىنية ّ
التقديم والتأخير يأخذ طبيعة ّ
عمى تفريع التقديم عمى وجيتين:

(ٕٔ )
وي سمى بالتحويل المحمّي (ٖٔ ) ،وىذا يتّضح في
الوجية األولى :تقديم عمى ّنية التأخير ُ ،
كل شيء أقررتو – مع التقديم  -عمى حكمو الّذي كان عميو ،وفي جنسو الّذي كان فيو ،كما في
ّ
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عمر ز ٌيد)،
ب ًا
قدمتو عمى الفاعل كما في قولك
ٌ
خبر المبتدأ ،والمفعول إذا ّ
(:منطمق ز ٌيد) و(ضر َ
فوعا
منطمق) و
أن (
ٌ
عما كانا عميو من كون ىذا خبر مبتدأ ومر ً
ومعموم ّ
(عمرا) لم يخرجا بالتقديم ّ
ً
ٌ
(ٗٔ )
.
أخرت
بذلك ،وكون
(عمرا) مفعوًال ومنصوباً ،كما يكون إذا ّ
ً
() ٔٙ
(٘ٔ )
أن يُنقل
الوجية الثانيّة :تقديم ال عمى نيّة التأخير  ،ويُ سمى بالتّحويل الجذري  ،وىو ْ
أن تجيء
الشيء من حكم إلى حكم آخر ،ويجعل في باب غير بابو ،وفي إعراب غير إعرابو ،وذلك ْ

كل
إلى اسمين يحتمل ّ
ذاك عمى ىذا ،كما في

فتقدم تارة ىذا عمى ذاك ،وأخرى
أن يكون مبتدأ واآلخر ًا
خبر لوّ ،
واحد منيما ْ
ومرة أخرى( :المنطمق ز ٌيد) ،فأنت
مرة ( :ز ٌيد المنطمق)ّ ،
(ز ٌيد المنطمق) ،فتقول ّ
أن يكون مترو ًكا عمى حكمو اّلذي كان عميو مع التأخير،
(المنطمق) عمى ْ

تقدم
في ىذا المقام ْلم ّ
تؤخر (زيد)
أن تنقمو من كونو ًا
خبر إلى كونو مبتدأ ،وكذلك لم ّ
فيكون خبر المبتدأ كما كان ،ولكن عمى ْ
خبر(.) ٔٚ
أن تخرجو عن كونو مبتدأ إلى كونو ًًا
أن يكون مب تدأ كما كان ،بل عمى ْ
عمى ْ
أن تقديم المسند إليو
از في الصياغة بأكمميا؛ ذلك َّ
الم سند إليو بالتقديم ُيمثّل اىتزًا
إن
ّ
التحول في ُ
ّ
احدا ،ومن ثََّم ُع ّد ىذا
تصرفات ال
يالزم تأخير المسند ،وىذا يفيد في َّ
تصرفًا و ً
أن التقديم ّ
ّ
يعد مجموعة ّ

التحوالت التي تط أر عمى المسند إليو( .) ٔٛوتدور سياقات التقديم في ىذا المقام حول
التحول من أىم
ّ
ّ
جممة من االعتبارات البالغية ،بعضيا يعود إلى المنشئ وحركتو الذىنية ،وبعضيا يعود إلى التمقي

الداللية ،بينما يعود بعضيا الثالث إلى الصياغة نفسيا؛ بمعنى أنَّو من طبيعتيا
واحتياجاتو ّ
المثالية (.) ٜٔ
ّ
التحول:
االعتبارات أو األغراض البالغية التي ينتجيا ىذا ّ
-

أن يكون المسند إليو ىو األصل:
ْ

قد ًما ،ولم يكن في الكالم ما يقتضي العدول عن ذلك
بمعنى َّ
أن يكون ُم ّ
أن أصمو المكاني ْ
(ٕٓ )
فاعال ،فموضعو يكون بعد الفعل ضرورة،
أما إذا كان
ً
األصل  ،ىذا إذا كان مبتدأً كما ّ
تقدمّ ،

أن
ومقولة األصل – ىنا  -تتفق في العادة " مع المنطق الفطري ،فيذا المنطق يقضي بأنّك إذا أر َ
دت ْ
تتحدث عن ٍ
َّ
عكست ىذا الوضع فقد عدلت
سميتو أوًال ،ثُّم عقَّبت بما تريد تقريره عنو ،فإذا
َ
أمر ما ّ

إال مؤثر آخر غير منطقي؛ أي مؤثر
عن األصل الّذي يقتضيو المنطق الفطري وال يدفعك إلى ذلك ّ

(ٕٔ )
محايدا بالنسبة لقيمتو البالغيّة ،أو أنّو يعبّر عن
الم سند إليو سياقًا
وجداني"
ً
 .ويبدو سياق تقديم ُ
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التحوالت؛ ولذلك اشترط البالغيون عدم اقترانو بما يوجب العدول
البنية المحايدة التي تنطمق منيا
ّ
ألنو األصل ،فيو
(محمد
عنو (ٕٕ )  ،كما في قولنا:
صائب الرأي) ،فـ(محمد) ُم سند إليو ،وُق ّدم ّ
ٌ
ُ
أن ما ُذكر
المحكوم عميو ،وال مقتضى لمعدول عنو ،ولم يكن ىناك غرض يستدعي تأخيره ،وال يخفى ّ
عول عمييا ىنا" (ٖٕ ).
"نكتة ضعيفة ال ُي ّ

أن يكون في المسند إليو تشويق إلى المسند
ْ
كما في قول الشاعر (ٕٗ ):
والّذي حارت البرية فيو

مستحدث من ِ
جماد
ان
ٌ
حيو ٌ

ان )..في ذىن المتمقي ،ومدار ذلك
فالشاىد فيو ىو تقديم المسند إليو (واّلذي)؛ ليم ّكن الخبر (حيو ٌ
أن صمة المبتدأ (حارت البرية فيو) تثير في النفس الدىشة والعجب والتساؤل عن ىذا
التم ّكن عمى َّ

اّلذي حارت البرية كّميا فيو ،وتأذن – بسبب طوليا  -بمزيد ترقب وانتظار من جية المتمقي لمخبر
التشوق واالنتظار ،تم ّكن في النفس غاية
الم سند؛ أي الخبر بعد ىذا
اّلذي ُ
سيمقى عميو ،فإذا ما ُذكر ُ
ّ
استقر في القمب غاية االستقرار (ٕ٘ ).
التم ّكن و ّ

أىمية من
أن ىذ هِ اإلنتاجية تعتمد عمى طبيعة المضمون إذا كان لو ّ
ويذىب أحد الباحثين إلى ّ
أن يأخذ مأخذه في
بأن تتّسم بالطول؛ حتّى تسمح لمتشويق ْ
جية ،وتعتمد عمى مساحة المسند إليو ْ

() ٕٙ
تحوًال
أيضا إلى أنّو "متى كان االختيار لطبيعة المسند إليو و ً
نفس المتمقي  ،ويذىب ً
اعيا كان ّ
() ٕٚ
التحول أو إجرائو .فإذا ما ذىبنا إلى المثال المذكور أو
لكنو لم يشرح لنا كيفية ذلك
بالغيِّا" ّ ،
ّ
الم سند مؤخر ،وىذا ىو حال الجممة األصل
الشاىد في البيت السابق لوجدنا َّ
الم سند إليو م ّ
قدم و ُ
أن ُ

فإن جممة الصمة ال تنفصل عن االسم
الم سندّ ،
في بنية العمق ،حتّى وا ْن كان ىناك تشويق إلى ُ
الموصول ،ومن ثََّم ىي عمى ىذا النحو في بنيتيا العميقة .وكذلك الحال في الشاىد القرآني الّذي

ون َجينَّم َد ِ
ِ ِ
ين }
اخ ِر َ
ين َي ْستَ ْكبِ ُر َ
تمثّل بو ذلك الباحث ،وىو قولو تعالى { :إِ َّن الَِّذ َ
ون َع ْن ع َب َادتي َس َي ْد ُخمُ َ َ َ
متبوعا بصمتو (يستكبرون عن عبادتي)
( .) ٕٛفـ(الّذين) اسم موصول ،وىو بحسب موقعو مبتدأ ،جاء
ً
ومن ثَّم جاءت جممة (سيدخمون) الواقعة في محل رفع خبر المبتدأ ،وصمة المبتدأ ىي الّتي تثير
الم سند (سيدخمون) ىي عمى ىذا الترتيب
الدىشة وتمنح االنتظار ،والجممة من المسند إليو (اّلذين) و ُ

في المستوى العميق.
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معين:
 أن تكون الصياغةتوقيفية إلنتاج معنى ّ
ّ
كالالزم كما في (مثل) و(غير) ،فيمزم تقديميما إذا قُ صد بيما الكناية
مما ُيرى تقديم االسم فيو ّ
وىنا ّ

الحق) و(غيرك ال
عما أُضيفتا إليو من دون تعريف بشخص آخر ( .) ٕٜكما في قولك( :مثمك يرعى
ّ
ّ
ٍ
"إنسان سوى الّذي أُضيف إليو،
الحق ،وأنت تُكرم ،فال ُيقصد بـ(مثمك) إلى
أنت ترعى
ّ
ُيكرم) ،والمرادَ :

العرف
أن ّ
ولكنّيم يعنون ّ
وموجب ُ
كل َم ْن كان مثمو في الحال والصفة ،كان من مقتضى القياس ُ
أن ال يفعل" (ٖٓ ) .وكذلك الحال مع (غيرك) إذا ُسمِ َك بيا ىذا المسمك (ٖٔ ).
أن يفعل ما ذكر ،أو ْ
والعادة ْ
أن الكناية أبمغ من التصريح وآكد ،فيي كدعوى
وتقديم (مثل وغير) ّإنما يكون
تقديما الزًما؛ ذلك ّ
ً

بالبينة ،والدعوى المصحوبة بدليميا أقوى وآكد من تمك المرسمة
مصحوبا بالتّدليل
الشيء
ومشفوعا ّ
ً
ً

(ٕٖ )
إال لزوم بالغي "مركوز في الطباع ،وىو ٍ
جار في
البينة  ،ولزوم التقديم ما ىو ّ
الخالية من الدليل و ّ

كل قوم" (ٖٖ ).
عادة ّ

أن المتكّمم يؤسس عممية
الدارسين َّ
ويرى أحد ّ
أن التحميل البالغي ليذ هِ الظاىرة يتضح في " ّ

اضية لشخص مماثل لممخاطب في جميع صفاتو ،فإذا قال( :مثمك يعمل المعروف) كان مقتضى
افتر ّ
مغاير لممخاطَب في
ًا
شخصا
امة ،وقد يفترض
المخاطَب يعمل المعروف
ذلك َّ
قضاء لممماثمة التَّ َّ
ً
ً
أن ُ
قضاء لممغايرة
أن المخاطب ال يكذب
تمام الصفات ،فإذا قال( :غيرك يكذب) كان مقتضاه ّ
ً

البالغية (ٖ٘ ) .واذا كان
أن توقيفية البنية جعمتيا مألوفة من الوجية
التّامة" (ٖٗ )،
ّ
ويذىب ُبعيد ىذا إلى ّ
ُ
البالغية تتجّمى "في ّأنو قد
فإن طبيعتو
ىذا السياق اّلذي ترد فيو ىذ ِه البنية قد صار الزمة
ّ
صياغيةّ ،
ّ
أخذ ثابتًا موضعيِّا ليس لو في (األصل) ،باإلضافة إلى إنتاجو داللة كنائية من اقترانو بالمُّزوم" (.) ٖٙ
التحول البالغي عمى ىذ هِ البنية عمى النحو اآلتي:
وعميو ُيمكن إجراء
ّ
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(مثل)

بنية العمق

أنت تعمل المعروف
َ
التحول البالغي
ّ

بنية ال سطح
ّ
بنية العمق
(غير) ّ

مثمك يعمل المعروف
أنت ال تكذب
التحول البالغي
ّ

بنية السطح
ّ

غيرك يكذب

وتقوي الحكم:
_ إفادة التخصيص ّ
الم سند إليو التخصيص رِّدا عمى َم ْن زعم انفراد غير المسند إليو المذكور بالخبر الفعمي
يفيد تقديم ُ
() ٖٚ
رس)،
سعيت في حاجة فالن) و(أنا
أو زعم مشاركة غيره في الخبر  ،كما في قولك( :أنا
كتبت ّ
ُ
ُ
الد َ
أن ذلك
أن َّتدعي االنفراد بذلك واالستبداد ب ِو ،وتزيل االشتباه فيو ،وتُرّد عمى َم ْن زعم َّ
فأنت ىنا " تُريد ْ
() ٖٛ
كتبت "  .فرّدك عمى َم ْن زعم انفراد غيرك بالسعي
أن غيرك قد كتب فيو كما
كان من غيرك ،أو َّ
َ

السعي والكتابة يفيد قصر
مب ،ورُّدك عمى َم ْن زعم مشاركة غيرك لك في َّ
أو الكتابة يفيد قصر القَ َ
() ٖٜ
سعيت
(الرد عمى زاعم انفراد غيرك)( :أنا
ُ
اإلفراد  ،فإذا أردت التأكيد قمت ّ
األول ّ
لمزاعم في النحو ّ
(الرد عمى من َزعم
في حاجة فالن ال غيري) ،و(أنا
كتبت ّ
ُ
الدرس ال غيري) ،وفي النحو الثاني ّ

أن قولك (ال
رس وحدي) (ٓٗ ) ،ومع َّ
سعيت في حاجة فالن وحدي) ،و (أنا
المشاركة)( :أنا
كتبت ّ
ُ
ُ
الد َ
اختص بوجو من التأكيد ،وفي ىذا يقول القزويني:
كل نحو
إال َّ
َّ
غيري) في قوة قولك (وحدي)ّ ،
أن ّ
أن الفعل صدر
"قمتَّ :
ُ
األول ّ
ألن جدوى التأكيد ّ
لما كانت إماطة شبية خالجت قمب السامع وكانت في ّ
(ٔٗ )
محزه ولو عكست أحمت"  ،ومن ذلك المثل القائل" :
من غيرك ،وفي الثاني بقولك وحدي؛ ألنَّو ّ
أن لمتخصيص داللتين ،األولى :ىي ثبوت المسند
ب أنا َحر ْشتُوُ " (ٕٗ ) ،وعمى ىذا يتضح َّ
بض ٍّ
تُ َعمّ ُمني َ
7

العـــــــــــــــدد السابع والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثا لث /تشرين الثاني ٕٜٓٔ /

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

لممسند إليو ،والثانية :ىي نفيو عن غيره ،وافادة التخصيص في النماذج المتقدمة كانت "من نتائج

التحول الذي أصاب البنية بتقديم المسند إليو ،أي تقديم الفاعل عمى الفعل ليصير مبتدأً (ٖٗ ) ،كما في
ّ
النحو اآلتي:
(كتبت َّ
رس)
(سعيت في حاجة فالن)،
بنية العمق
ُ
ُ
الد َ
ـ(سعيت) جممة مؤلّفة من مسند (سعى) الذي ىو الفعل ،ومسند إليو (التاء) التي تعود عمى الفاعل،
ف
ُ
لما انفصل الضمير
ويالحظ ىنا َّ
وكذلك الحال في (كتبت)ُ .
بأن الجممة جممة فعمية خالصة ،لكن ّ

العائد عمى الفاعل وأخذ موقع الصدارة أصبح مبتدأً ،فصارت الجممة جممة اسمية ،وىذا نابع من رأي
التحول سيتّجو من تمك البنية
بالصدارة في الكالم (ٗٗ ) ،وعميو َّ
أن العبرة
المدرسة البصرية التي ترى َّ
َّ
فإن ّ
متحولة من تمك البنية
إن بنية السطح
كتبت) ،أو قل َّ
سعيت) ،و(أنا
األصل إلى بنية السطح (أنا
ُ
ُ
ّ

األصل.

القصد إلى الفاعل عمى ىذا المعنى ،ولكن
أن ال يكون
ُ
التقوي فقد ذكره الجرجاني بقولوْ " :
ّ
أما إفادة ّ
عو من ال ّشك ،فأنت لذلك تبدأ بذكره ،وتُوقعو
أن تح ّقق عمى السامع أنَّو قد فعلَ ،
عمى ّأنك أر َ
وتمن ُ
دت ْ

أوًال،

ظ َّن
ُي َ

أن
أن تذكر الفعل في نفسو ،لكي تباعده بذلك من ال ّشبية ،وتمنعو من اإلنكار ،أو من ْ
ومن قبل ْ
(٘ٗ )
معرى من العوامل َّ
إال لحديث
تقوي الحكم َّ
أن االسم ال يؤتى بو ِّ
بك الغمط أو التّزّيد"  .وسبب ّ

دت الحديث عنو ،فيذ ه
بأنك قد أر َ
ت قمب السامع بذلك ّ
قد ُنوي إسناده إليو ،فإذا قمت :ز ٌيد ،فقد أشعر َ
توطئة لو وتقدمة لإلعالم بو ،فإذا جئت بالحديث وقمت :قام أو جمس أو خرج وما شاكل ذلك عمم ما

أشد لثبوتو وأنفى ُّ
لمشبية وأمنع لمشك وأدخل في
جئت بو ،فدخل عمى القمب دخول المأنوس بو ،وذلك ّ
التحقيق ،ومدار األمر ّأنو ليس إعالمك بالشيء بغتة مثل اإلعالم بو بعد التنبيو عميو والتييئة لو؛
ألن ذلك يجري مجرى تكرار األعالم في التأكيد واإلحكام ( . ) ٗٙكما في قولك( :ىو يعطي الجزيل)،
َّ

فالمراد "تحقيق إعطائو الجزيل عند السامع ،دون تخصيص إعطائو الجزيل بو" ( ،) ٗٚومنو قولو تعالى:
أن شي ًئا
ون } ( .) ٗٛفالمراد تحقيق ّأنيم ُيخمقون ،ال َّ
ون َش ْي ًئا َو ُى ْم ُي ْخمَ ُق َ
{ َواتَّ َخ ُذوا ِم ْن ُدونِ ِو آِل َيةً َال َي ْخمُ ُق َ
() ٜٗ
نجحت وما
أنت
فت ،وأنا
َ
فت ،و َ
أنت عر َ
نجحت ،و َ
ُ
سواىم ال يخمق  ،وكذلك الحال في قولنا :أنا عر ُ
شابو ذلك .ويمكن النظر في كالم أبي يعقوب السكاكي الستخالص ما يتعمّق بإجراءات البنية العميقة

فإن الفعل فيو
فتَّ ،
فت ،وأنت عر َ
والبنية السطحية في مقام التقديم ىذا ،يقول السكاكي في نحو "أنا عر ُ
ابتداء ،ثم بوساطة عود ذلك الضمير إلى ما قبمو يستند إليو في
يستند إلى ما بعده من الضمير
ً
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(ٓ٘ )
ومرة
مرتينّ ،مرة إلى الضمير المتّصل في (عر ُ
فت)ّ ،
الدرجة الثانية"  .وىذا من باب إسناد الشيء ّ
في إسناد الجممة إلى الضمير المنفصل (المسند إليو) َّ
سمكت
قائال" :إذا
المقدم .ثُم أضاف السكاكي ً
َ

أن (أنا) مبتدأ،
أن يجري الكالم عمى الظاىر وىو َّ
ىذه الطريقة ،سمكت باعتبارين مختمفين ،أحدىماْ :
قدر تقديم وتأخير ،كما إذا قمنا :ز ٌيد عارف،
ف) ،وال ُي ّ
فت) ،و(ىو َع َر َ
(أنت عر َ
فت) خبره ،وكذلك َ
و(عر ُ

أنت ،وعرف
أو ز ٌيد عرف ،المّيم ّ
فت َ
فت أنا ،وعر َ
أن ُي ّقدر أصل النظم :عر ُ
إال في التّم ّفظ .وثانييماْ :
(ٔ٘ )
تقوي الحكم ،والى ذلك أشار
قدم أنا و َ
ىو .ثُم ُيقالّ :
أنت وىو"  .فبمراعاة االعتبار األول يتحقّق ّ
أن المبتدأ لكونو مبتدأً،
تقويو ىو َّ
بقولو" :فنظم الكالم باالعتبار األول ال يفيد ّ
تقوي الحكم ،وسبب ّ
إال ّ
أن يستند إليو صرفو المبتدأ إلى نفسو ،فينعقد
أن المسند إليو شيء ،فإذا جاء بعده ما يصمح ْ
يستدعي ْ
متضمنا لو ،نحو :أنا
غالمك ،أو كان
خاليا عن ضمير المبتدأ ،نحو :ز ٌيد
ً
بينيما حكم ،سواء كان ً
ُ

متضمنا لضميره ،صرفو ذلك الضمير إلى
ف ،ثُّم إذا كان
ً
ف ،أو ز ٌيد َع َر َ
فت ،وىو َع َر َ
أنت عر َ
فت ،و َ
عر ُ
قوًة . ) ٕ٘( "...وىذا االعتبار الذي أشار إليو السكاكي ال ينفع ىنا في تحديد
المبتدأ ً
ثانيا ،فيكتسي الحكم ّ
عمل البنية العميقة والسطحية؛ َّ
قدر فيو تقديم
التحول؛ بمعنى َّ
ألنو خارج إطار نظرية
أن الكالم ال ُي ّ
ّ
أما الذي ينفع ىنا ىو االعتبار الثاني الذي يفيد االختصاص ،كما في قولو تعالىَ {:و ِم ْن
وتأخيرّ .
(ٖ٘ )
َى ِل الْ َمِدينَ ِة َم َرُدوا َعمَى النِّفَا ِ
إال اهلل وال يطّمع عمى أسرارىم
ق َال تَ ْعمَ ُم ُي ْم نَ ْح ُن نَ ْعمَ ُم ُي ْم }  ،أي "ال يعمم ّ
أْ
(ٗ٘ )
فالمعول عميو عند السكاكي في تقديم المسند إليو
غيره ،إلبطانيم الكفر في سويداوات قموبيم" .
ّ

أن يجوز تأخير المسند إليو
أن يتحقّق شرطان ،أوليماْ :
عمى الخبر الفعمي إلفادة االختصاصْ ،
أن الفاعل
وتصير العبارة:
فاعال في المعنى ال ً
(قمت أنا) ،ويكون المسند إليو ً
ُ
فاعال في المّفظ؛ ذلك ّ

أن يرى المتكمّم
قدر َّ
في المّفظ ىو (التاء) في
أن ُي ّ
ُ
أن أصل العبارة ىو التأخير ،أي ْ
(قمت) ،وثانييماْ :
التصرف واالعتبار من المتكمّم
قمت) ،وىذا
(قمت أنا) ،ثم
أن أصل العبارة
َّ
يتصرف فييا فيقول( :أنا ُ
ُ
ّ
ّ

يفيد في أنَّو حين قصد إلى ىذا الضرب من التقديم إنَّما قصد االختصاص وأراده ،فمو قال قائل( :أنا

(قمت أنا) ،وانَّما بناىا ىكذا عمى تقديم المسند إليو ،لم يفد ىذا
أن األصل
قمت) ،ولم يمتفت إلى َّ
ُ
ُ
(٘٘ )
أن أصل الجممة أو جممة
التركيب االختصاص  .فبمراعاة ىذا االعتبار يمكن إجراء التّحويل ،ذلك َّ
و(عرف ىو) ،ثُّم ُح ّولت باستدعاء الغرض البالغي إلى (أنا
أنت)،
َ
فت َ
فت أنا) ،و(عر َ
األصل ىي (عر ُ
ف) ،ويمكن التمثيل لذلك بالمخطط اآلتي:
فت)،
و(ىو َع َر َ
و(أنت عر َ
َ
عر ُ
فت)ُ ،
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بنية العمق

األصل

فت أنا
عر ُ

التحول البالغي
حركة
ّ
فت
أنا عر ُ

بنية السطح

التصرف باألصل
ّ

ويتوزع عمى
النفي،
تقدم
ٌ
ّ
حديث عن التقديم في سياق اإلثبات ،وىناك تقديم يجري في سياق ّ
كان ما ّ
صياغتين:
األُولى :حرف النفي +المسند إليو  +المسند وىو فعل
ما

أنا

فت
عر ُ

أمور ثالثة (:)٘ٙ
الم سند إليو في ىذا السياق يفيد ًا
وتقديم ُ
المقدم.
ٔ  -نفي الفعل عن المسند إليو ّ
ٕ  -إثبات نفس الفعل المنفي.

المقدم قد فعل الفعل.
ٖ  -وجود فاعل غير المسند إليو ّ
التقوي؛
فمو قمت( :ما أنا
فت) َ
أت) و (ما أنا عر ُ
ذىبت) و (ما أنا قر ُ
ُ
أفدت بذلك االختصاص دون ّ
أي ّأنك تنفي عن نفسك الذىاب ،والقراءة ،والمعرفة وتثبتيما لفاعل آخر غيرك .يقول الجرجاني" :واذا

أن تكون الضارب" (،) ٘ٚ
بت ز ًيدا) ،لم تقمو ّ
قمت( :ما أنا ضر ُ
َ
أن تنفي ْ
إال وز ٌيد مضروب ،وكان القصد ْ
"أن صدر الجممة
أت وال أحد ،ذلك َّ
أن تقول :ما أنا
ذىبت وال غيري ،وما أنا قر ُ
ُ
ولذلك كان من الخطأ ْ

أن الفعل قد انتفى عنو وأُثبت لغيره ،وعجزىا أفاد نفي الفعل المذكور عن
أفاد بتقديمك المسند إليوَّ ،

() ٘ٛ
أحد
قمت ىذا ،وال قالو ٌ
قمت ( :ما أنا ُ
الغير وىذا تناقض وتدافع"  .وعمى ىذا يقول الجرجاني ":فمو َ
أحد سواي) ،كان خم ًفا من القول ،وكان في التناقض
بت ز ًيدا ،وال ضربو ٌ
الناس) و( ما أنا ضر ُ
من ّ
ب ز ًيدا ِ
أحد
أن تقول:
ب ،ثُّم تقول من بعده( :وما ضربو ٌ
ُ
ض ِر َ
أمس) ،فتثبت أنَّو قد ُ
الضار َ
(لست ّ
بمنزلة ْ

أحد من
من النَّاس) ،و( لست القائل ذلك) ،فتثبت أنَّو قد قيل ،ثُّم تجيء فتقول :و(ما قالو ٌ
الناس)" (.) ٜ٘
ّ
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أت)) ونحو ذلك،
النفي ُينظر فيو إلى بنية السطح (ما أنا
ذىبت) و(ما أنا قر ُ
ُ
فالتحول في سياق ّ
ّ
أت أنا) ،ثُّم ُق ّدم المسند إليو (أنا) الذي ىو
متحولة من البنية العميقة (ما
ذىبت أنا) و(ما قر ُ
ُ
التي ىي ّ
الفاعل في المعنى ،في بنية السطح وصار مبتدأً.
ومن ذلك قول المتنبي (ٓ:) ٙ
أسقمت جسمي بو
وما أنا
ُ

مت في القمب نا ار
وال أنا أضر ُ

أحد
أن ىذا َّ
السقم الحاصل في جسدي ،وا ضرام النيران في قمبي لم أفعميما أنا ،بل فعميما ٌ
والمراد ّ
غيري (ٔ.) ٙ
قطعا ،وىذا ما ذىب إليو
تقدم َّ
مما ّ
ّ
أن تقديم المسند إليو في ىذه الصياغة يفيد االختصاص ً
يتبين ّ
(ٕ) ٙ
أن الذي أغرى عبد القاىر الجرجاني
الجرجاني وجميور البالغيين  .ويرى الدكتور أبو موسى َّ
بأن مثل ىذا التركيب يف يد االختصاص "ىو ما لحظو من تسمّط النفي عمى الفاعل ،ففيم من
بالقطع َّ
معين،
أن النفي خاص بالفاعل و َّ
أن الفعل غير منفي ،واذا كان الفعل غير منفي وقد نفي فاعل ّ
ذلك ّ

(ٖ) ٙ
وم ْن
مسندا إلى فاعل آخر"
وجب أن يكون ىذا الفعل
ّ ،
ً
لكنو قال ُبعيد ذلك ّ
إن ما قالو الجرجاني َ
أن المتكّمم حين
َم ضى معو ال يمكن حممو عمى اإلطالق والقطع ،وانّما ىو أمر غالب ال الزم؛ ذلك ّ
أن يكون ثابتًا مثمما
ألن الفعل مسكوت عنو ،فيمكن ْ
يسمّط النفي عمى الفاعل ال يمزم منو ثبوت الفعل؛ ّ

ىو الحال في أمثمة االختصاص التي أوردىا الجرجاني ،وقد يكون غير ثابت مثمما ىو الحال في

قمت ىذا؛ أي ىذا الذي تزعمون أنّو قد قيل ،وما شابو ذلك (ٗ .) ٙومن ذلك قولو تعالى{ :
قولك :ما أنا ُ
ون َع ْن ُو ُجو ِى ِي ُم النَّ َار َوَال َع ْن ظُ ُي ِ
ونَ ،ب ْل تَأْتِي ِي ْم
ص ُر َ
ين َال َي ُكفُّ َ
ين َكفَ ُروا ِح َ
لَ ْو َي ْعمَ ُم الَِّذ َ
ورِى ْم َوَال ُى ْم ُينْ َ
(٘) ٙ
ِ
الم سند
ون َرَّد َىا َوَال ُى ْم ُينْظَ ُر َ
يع َ
ون }  .ففي قولو تعالى( :وال ُىم ُينظرون) قُ ّدم ُ
َبغْتَةً فَتَْب َيتُ ُي ْم فَ َال َي ْستَط ُ
إليو عمى الخبر الفعمي وىو مسبوق بحرف النفي ،وىذا التقديم أفاد التأكيد وتقوية الحكم ولم يفد

االختصاص؛ ألنّو ال أحد ُينظر حين تأتيو الساعة (.) ٙٙ
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الم سند وىو فعل
الثانية :المسند إليو  +حرف النفي ُ +
أنا

ما

فت
عر ُ

التقوي والتأكيد ،وىو ظاىر من كالم الجرجاني إذ
إذا ّ
تقدم المسند إليو عمى أداة النفي أفاد ذلك ّ
(أنت ال
قمت:
يقول" :وأعمم َّ
َ
المثبت ،فإذا َ
أن ىذا الصنيع يقتضي في الفعل المنفي م ا اقتضاه في ُ

حسن ىذا) ،كان َّ
األول َمع َمن
أن تقول( :ال تُ ُ
أشد لنفي إحسان ذلك عنيا من ْ
تُ ُ
حسن ىذا) ،كان في ّ
ىو ُّ
بعد (تُحسن)
أشد
أعرض دعوى في أنَّو ُيحسن؛ حتّى ّإنك لو أتيت بـ(أنت) فيما َ
إعجابا بنفسو ،و ُ
ً
أنت) ،لم يكن لو تمك القوة" ( .) ٙٚكما في قول ِو تعالى { :لَ َق ْد َح َّ
ىم
فقمت( :ال تُحسن َ
َ
ق الْ َق ْول َعمَى أَ ْكثَر ْ

() ٙٛ
الم سند إليو في (فيم ال يؤمنون) تأكيد نفي اإليمان عن أكثرىم.
فَ ُي ْم َال ُي ْؤ ِم ُن َ
ون }  ،فقد أفاد تقديم ُ
أن تقديم المسند إليو عمى أداة النفي ال يفيد التأكيد وتقوي ة الحكم فحسب ،بل قد يفيد االختصاص،
بيد َّ
ُحب الظُّ َمم) و(المؤمن ال
السياق ومالبسات القول ،كما في قول القائل( :أنا ال أ َّ
وىذا ما يحكم بو ّ
المقدم وأثبتو لغيره ( .) ٜٙويذكر أحد الباحثين
يسعى إلى الباطل) ،إذا قصد نفي الفعل عن المسند إليو ّ

االختصاص "
َما
أن قولك( :أنا ما
َّ
معا ،أ َّ
ُ
ُ
قوي ً
نجحت) وما جرى عمى شاكمتو يفيد االختصاص والتّ ّ
نفي لمنجاح عن
مرتين :فقولك( :ما
ُ
التقوي فمنفي النجاح عن المتكمّم ّ
فمتقديم الفاعل ،و ّ
أما ّ
نجحت) ٌ

يؤدي دور نفي النجاح" (ٓ .) ٚولو استحضرنا
الفاعل ،وقولك( :أنا
نجحت) إثبات لعدم النجاح ،وىو ّ
ُ

تمثل
إن أَصل الجممة (ما
كالم السكاكي السابق حول التقديم والتأخير ،فقمناَّ :
ُ
نجحت أَنا) لوجدنا أنَّيا ّ
التحول من العمق إلى
أما قولك( :أنا
بنية العمقَّ ،
ُ
تمثل بنية السطح ،وعمى ىذا جرى ّ
نجحت) فإنَّيا ّ

السطح بمحاظ استحضار الغرض البالغي الذي قد يفيد التأكيد وتقوية الحكم ،وقد يفيد االختصاص،

وقد يفيد الجمع بينيما.
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فتتوزع
فعال،
َّ
دما أو ال يكون المسند ً
ّ
أما عن الصياغات األخرى التي ال يكون فييا المسند إليو مت ّق ً
عمى النحو اآلتي (ٔ:) ٚ
الم سند وىو اسم
الم سند إليو ُ +
ٔ  -حرف النفي ُ +
عارف
أنا
ما
الم سند وىو اسم
الم سند إليو  +أداة النفي ُ +
ُٕ -
عارف
غير
أنا
الم سند وىو اسم
الم سند إليو ُ +
ُٖ -
عارف
أنا

الم سند إليو
الم سند وىو فعل ُ +
ُٗ -
ت
عرف
ُ

الم سند إليو
الم سند وىو فعل ُ +
٘  -حرف النفي ُ +
ت
عرف
ما
ُ

فألن البنية في
فأما عدم إفادة االختصاص َّ
جميعا ال تفيد
وىذه الصياغات
اختصاصا وال تقوي ًةّ ،
ً
ً
مكونة من مبتدأ
أي ّ
الجميع ليست بنية تحويمية ،بمعنى ّأنو لم يط أر ّ
تحول بالغي ،فبعض الصياغات ّ
إال إذا
أي تحويل ،وال يكون تقديم المبتدأ تحويميِّا ّ
مقدم وخبر ّ
ّ
مؤخر ،وىذا ىو أصل الجممة قبل طروء ّ
ٍ
عارف)
عارف) و(أنا
عارف) و(أنا غير
فاعال في المعنى ،فقولك( :ما أنا
فاعال في األصل؛ أي ً
كان ً
ٌ
ٌ

تقدم فييا
الرابعة وكذلك الخامسة فقد ّ
أما الصياغة ّ
جاءت عمى أصل النظام المغوي من دون تحويلّ .
الفعل عمى الفاعل ،وىذا ٍ
أيضا.
جار عمى أصل الكالم ً
مرتين ،أو نفي
التقوي فيعود إلى عدم وجود إثبات ّ
ىذا عن عدم إفادة االختصاصّ ،
أما عدم إفادة ّ
(ٕ) ٚ
معا .
إما إثبات واحد أو نفي واحد ،أو إثبات ونفي ً
مرتين في بنية الكالم ،بل جميع الصياغات ّ
ّ
السمب:
إفادة سمب العموم أو عموم ّ
تقدمت أداة النفي عمى لفظ
َّ
مما ُيمحق بيذا الباب تقديم النّفي عمى لفظ العموم وتأخيره عنو ،فإذا ما ّ
ت) و(ما ُك ُّل النَّاس
العموم ُعرف ذلك ب(سمب العموم) ،كما في قول القائل( :لم أكتب ُك َّل ما ذكر َ

أقبمُوا ) .فسمب العموم أو ال ّشمول يفيد ثبوت بعض ونفي بعض آخر .يقول الجرجاني ":وذلك أَنَّا إذا
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بعضا كان
أن
أن يكون إال حيث ُيراد َّ
(كل) والفعل
َّ
تأممنا وجدنا إكمال الفعل في ّ
ً
منفي ،ال يصمح ْ
ّ
بعضا من
الدراىم) ،فيكون المعنى ّأنك لقيت
آخذ ُك َّل ّ
ألق ُك َّل القوم) ،و(لم ُ
وبعضا لم يكن .تقول( :لم َ
ً
ً

احدا
أخذت
تمق و ً
َن تريد ّأنك لم َ
الدراىم وتر َ
بعضا من ّ
تمق الجميع ،و َ
القوم ولم َ
كت الباقي ،وال يكون أ ْ
ً
الدراىم" (ٖ .) ٚوا ّنما أفاد التقديم سمب العموم؛ أي تقديم النفي عمى ألفاظ
من القوم ،ولم تأخذ شيئًا من ّ
توجو النفي إلى ال ّشمول
العموم؛ َّ
ألن "أداة النفي إذا ّ
تقدمت عمى كممة (كل) وشبييا ّمما يفيد العموم ّ
الكمية نوع من
خاصة دون أصل الفعل ،وأفاد الكالم ثبوتو لبعض ونفيو عن بعض ،ووجو ذلك َّ
أن ّ
ب عمى القيد خاصة" (ٗ .) ٚففي قولك( :لَم أ ََر القوم ُكمّيم)
انص َّ
التقييد ،والنفي إذا اتّجو إلى كالم مقيَّد َ
يأت القوم كمّيم) أو (لَم أر ُك َّل القوم) أو (لَم ِ
أو (لَم ِ
عمدت بنفيك إلى معنى
نت
َ
يأت ُك ُّل القوم) " ُك َ
ْ َ
ْ
ْ
(كل) خاصة ،وكان حكمو حكم (مجتمعين) في قولك( :لَ ْم يأتني القوم مجتمعين) .واذا كان النفي يقع
ّ

أن يكون قد أتاك
لـ( ُك ّل)
قمت( :لَ ْم يأتني القوم كمّيم) أو (لَ ْم يأتني ّ
اجب إذا َ
كل القوم) ْ
خصوصا ،فو ٌ
ً
أن يكونوا قد أتوك شتاتًا" (٘.) ٚ
بعضيم ،كما يجب إذا َ
قمت( :لَ ْم يأتني القوم مجتمعين)ْ ،
تقدم عمى ألفاظ العموم أفاد ما كان
وما ذكره الجرجاني استدرك عميو التفتازاني ،إذ ليس ّ
كل نفي ّ
أن يتعمق الفعل ببعض
الجرجاني بصدده ،جاء في المطول" :وفيو نظر؛ ألنَّا
نجده حيث ال يصمح ْ
ُ

ب ُك َّل ُم ْختَ ٍ
ب ُك َّل َكفَّ ٍ
ال َف ُخ ٍ
ار أَثِ ٍيم } (،) ٚٚ
ور } ،وقولوَ { :والمَّ ُو ال ُي ِح ُّ
كقولو تعالى { :إِ َّن المَّ َو َال ُي ِح ُّ
وقولو { :وال تُ ِطع ُك َّل َح ّال ٍ
َّ
ف َم ِي ٍ
أن ىذا حكم أكثري ال ُكّمي" ( .) ٜٚفمو سممت القاعدة،
فالحق َّ
ين } (،) ٚٛ
ْ
َ
وكل ك ّفار ،بل يكره بعضيم دون بعضيم اآلخر ،والنبي
لكان المعنى َّ
أن اهلل تعالى ال يكره ُك ّل مختال ّ
منيي عن طاعة بعضيم دون البعض اآلخر،
حالف ،وا ّنما
(عميو السالم) ليس منييِّا عن طاعة ُك ّل ّ
ّ

وىذا ال يكون (ٓ.) ٛ

السمب) ،كما في قول القائلُّ :
(كل ما
أما إذا ّ
تقدم لفظ العموم عمى النّفي فيذا ما ُيعرف بـ (عموم ّ
ّ
ُّ
ِ
َّ
السمب يفيد سريان النّفي إلى الجميع ،بحيث
ذكرتو لم أكتبو) ،و( ُكل الناس ما أقبموا) برفع ّ
كل ،فعموم ّ
قمتُ ( :كمُّيم ال يأتيك) ،و( ُك ُّل ذلك ال يكون)،
ال يش ّذ فرد من ذلك النفي .يقول الجرجاني .." :وأنَّك إذا َ
ت
و( ُك ُّل ىذا ال يَحسن) ،كنت
يحسن شيء ّمما أشر َ
احد منيم ،و َ
أن يأتيو و ٌ
َ
أبيت ْ
نفيت ْ
أن يكون أو ُ

ٍ
قائال " :
إليو" (ٔ . ) ٛوأعقب الجرجاني كالمو ىذا
بكالم آخر جمع فيو بين سمب العموم وعموم السمب ً
(كل) نحو( :لم يأتني القوم ُكّميم) و( لم َأر
لما ك ان المعنى مع إعمال الفعل المنفي في ّ
واعمم ّأنو ّ
مت( :لم يأتني القوم
أن الفعل قد كان من البعض ،ووقع عمى البعض ،قُ َ
القوم ُكمّيم البعض) ،عمى ّ
َ
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ُّ
نفيت ،وال يكون
بعضيم)
أيت
فأثبت بعد ما َ
َ
القوم ُكمَّيم ،ولكن ر ُ
َ
كميم ،ولكن أتاني بعضيم) و(لم أ ََر َ
و(كل ذلك لم يكن ،ولكن
(كل) باالبتداء .فمو قمت( :كمّيم لم يأتني ،ولكن أتاني بعضيم)
ّ
ذلك مع رفع ّ

احد منيم ،ولكن أتاني
أن تقول( :لم يأتني و ٌ
يج ْز؛ ّ
ألنو يؤدي إلى التناقض ،وىو ْ
كان بعض ذلك) ،لم ُ
السمب؛
بعضيم) " (ٕ .) ٛوعمى ىذا يتّضح َّ
مفيدا لعموم َّ
أن تقديم لفظ العموم عمى أداة النفي ّإنما كان ً

طت ال ُكمّية عمى النفي وأعممتيا فيو ،واعمال
ـ(كل) كنت قد
ألنك "إذا بدأت ب ّ
بنيت النفي عميو ،وسمَّ َ
َ
ّ
(ٖ) ٛ
َّ
أن ال يشذ شيء عن النفي" .
معنى الكمّية في النفي يقتضي ْ
أن سمب العموم يتّضح في الصياغات اآلتية (ٗ:) ٛ
تقدم َّ
وخالصة ما ّ
الم سند
ٔ  -أداة النفي ّ +
كل (المسند إليو)ُ +
الن ِ
ما ُك ُّل َّ
اس أقبموا
كل
الم سند إليوّ +
الم سندُ +
ٕ  -أداة النفي ُ +
اس ُكمُّيم
ما َ
أقبل النَّ ُ
(الم سند إليو)
الم سندّ +
كل ُ
ٖ  -أداة النفي ُ +
أقبل ُك ُّل النَّ ِ
اس
ما َ
بالنظر إلى التقديم والتأخير ،بل باستحضار دخول
ويمكن إجراء التحويل في سمب العموم ال ّ
ُ
فإن
كل) عمى الجممة األصل ،فمو قمنا َّ
(ماّ ،
وم سند إليوّ ،
بأن جممة األصل تتأّلف من مسند ُ

التحويل يجري عمى النحو اآلتي:
أ /بنية العمق
بنية السطح
ب /بنية العمق
بنية السطح

اس
َ
أقبل النَّ ُ
اس ُكمُّيم
ما َ
أقبل النَّ ُ
اس
َ
أقبل النَّ ُ
أقبل ُك ُّل النَّ ِ
اس
ما َ
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الم سند إليو في الجممة األصل أصبح جزًءا من
الم سند إليو ،ومع ىذا َّ
وبدخول ّ
فإن ُ
(كل) أصبحت ىي ُ
معا يتحقق
الم سند إليو بعد إجراء التحويل؛ ّ
ألن المضاف إليو جزء من المضاف ،وفي الصياغتين ً
ُ

التحول والمتمثل بـ(سمب العموم).
الغرض من
ّ
أما في الصياغة األُولى؛ أي:
ّ
الم سند
أداة النفي ّ +
(الم سند إليو)ُ +
كل ُ
ما ُك ُّل النَّ ِ
اس أقبموا

إن جممة األصل ىيُ :ك ُّل النَّ ِ
اس أقبموا
أن نقول َّ
فيمكن ْ
المتكونة من مسند إليو ومسند ،وبعد إج راء التحويل دخمت أداة النفي عمى صدر الجممة (ما ُك ُّل
ّ
النَّ ِ
أيضا ،واّلذي يتّضح في (سمب العموم).
التحويل
من
الغرض
فتحقق
)،
ا
و
أقبم
اس
ً
ألن
(كل)؛ َّ
ويالحظ َّ
أن األمر في ىذا اإلجراء تعمّق بأداة النفي (ما) فحسب ،ولَ ْم يشمل لفظ العموم ّ
ُ
َّ
المتحدث عنو؛ أي المرتبط بأداة النفي ولفظ
السياق
ّ
(كل) حاضرة في الجممة األصل ،وىذا خالف ّ

العموم.

أن الجممة األصل مؤلفة من:
وعمى ىذا يمكن افتراض ّ
اس أقبموا )
( النَّ ُ
ّثم جرى التحويل فصارت (ما ُك ُّل النَّ ِ
(كل) صارت
اس أقبموا ) ،وقياس ًا عمى التحويل في (ب)َّ ،
فإن ّ
ىي المسند إليو بعد إجراء التحويل ،والمسند إليو في الجممة األصل صار جزًءا من المسند إليو بعد

ألن المضاف إليو ىو جزء من المضا ف كما َّ
المتمثل
إجراء التحويل؛ َّ
تقدم ،وعمى ىذا يتح ّقق الغرض ّ

ب(سمب العموم).

16

العـــــــــــــــدد السابع والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثا لث /تشرين الثاني ٕٜٓٔ /

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

السمب فمو صياغة واحدة ىي:
َّ
أما عموم ّ
كل(المسند إليو) +أداة النفي +المسند
ّ
ُك ُّل النَّ ِ
اس ما أقبموا
أن جممة األصل( :النَّاس أقبموا) المؤل ّفة من المسند إليو والمسند ،وبعد
أيض ًا  -يمكن افتراض َّ
وىنا – ً
المتمثل ب(عموم السمب).
إجراء التحويل صارتّ :
(كل النّاس ما أقبموا) ،فتحقّق الغرض ّ

ِ
(كل) وما أُضيف إليو،
أن جممة األصلُ ( :ك ُّل
ويمكن افتراض َّ
الناس أقبموا) ،المؤلّفة من المسند إليو ّ
ِ
الناس ما أقبموا) ،فتحقّق الغرض من
(كل
والمسند (أقبموا) ،ثُّم صار التحويل بدخول أداة النفيّ :

المتحدث عنو يشمل أداة النفي وألفاظ
ألن
التحويل أال وىو(عموم السمب) .واالفتراض األول أقربَّ ،
ّ
العموم.
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المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم. اال نزياح من منظور الدراسات األسموبية ,د .أحمد محمد ويس ,ط ,ٔ:المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع,بيروت  -لبنانٕٔٗٙ,ىـٕٓٓ٘/م.
 اإليضاح في عموم البالغة ,الخطيب القزويني (ت ٖٜٚىـ) ,اعتنى بو وراجعو :عماد بسيوني زغمول ,ط ,ٖ:مؤسسةالكتب الثقافية ,بيروت  -لبنان ,د.ت.
 بحوث لغوية ,د .أحمد مطموب ,ط ,ٔ:دار الفكر لمنشر والتوزيع ,عمان  -األردن.ٜٔٛٚ, بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عموم البالغة ,عبد المتعال الصعيدي ,ط ,ٔٚ:مكتبة اآلداب,القاىرةٕٔٗٙ,ىـٕٓٓ٘/م.
 البالغة العربية قراءة أخرى ,د .محمد عبد المطمب ,ط ,ٕ:الشركة المصرية العالمية لمنشر ,لونجمان,مصر.ٜٜٔٚ,
البالغة واألُسموبية ,د .محمد عبد المطمب ,ط ,ٖ:الشركة المصرية العالمية لمنشر ,لونجمان ,مصر.ٜٜٔٗ, تكوين البالغة قراءة جديدة ومنيج مقترح ,عمي الفرج ,ط ,ٔ:دار المصطفى إلحياء التراث ,قم  -إيران.ٕٔٗٓ , الجممة في القرآن الكريم صورىا وتوجييا البياني ,د .رابح بو معزة ,دار ومؤسسة رسالن لمطباعة والنش ر والتوزيع,دمشق  -سوريا.ٕٓٓٛ,
 خصائص التراكيب دراسة تحميمية لمسائل عمم المعاني ,د .محمد محمد أبو موسى ,ط ,ٜ:مكتبة وىبة,القاىرةٖٔٗ٘,ىـٕٓٔٗ/م.
 -دال ئل اإلعجاز في عمم المعاني ,عبد القاىر الجرجاني (تٔ ٗٚأوٗ ٗٚه) ,قرأه وعمّق عميو :محمود محمد شاكر,

ط ,٘:مكتبة الخانجي ,القاىرةٕٔٗٗ,ىـٕٓٓٗ/م.

 سقط الزند ,أبو العالء المعري ,دار بيروت لمطباعة والنشر ,دار صادر لمطباعة والنشر ,بيروتٖٔٚٙ,هٜٔ٘ٚ/م. شرح ديوان المتنبي ,وضعو :عبد الرحمن البرقوقي ,ط ,ٕ:دار الكتب العممية ,بيروت  -لبنانٕٔٗٛ,ىـٕٓٓٚ/م. -عروس األفراح في شرح تمخ يص المفتاح ,بياء الدين السُّ بكي (تٖٚٚىـ) ,تحقيق :د .خميل إبراىيم خميل ,ط,ٔ:

دار الكتب العممية ,بيروت  -لبنانٖٕٔٗ,ىـٕٓٓٔ/م.

فيود ,ط ,ٔ:مؤسسة المختار لمنشر
 عمم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني ,د .بسيوني عبد الفتاح ّوالتوزيع ,القاىرة ,دار المعالم الثقافية لمنشر والتوزيع ,اإلحساءٜٔٗٔ,ىـ ٜٜٔٛ/م.
 عمم المعاني دراسة وتحميل ,د .كريمة محمود أبو زيد ,ط ,ٔ:مكتبة وىبة ,القاىرةٔٗٓٛ,ىـ ٜٔٛٛ/م. الكافي في عموم البالغة العربية ,د .عيسى عمي العاكوب ,و أ :عمي سعد الشتيوي ,ط ,ٔ:منشورات الجامعةالمفتوحة ,بنغازي.ٜٜٖٔ,
عياد ,ط , ٔ:التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع ,بيروت -
 المغة واإلبداع ,مبادئ عمم األسموب العربي ,شكري ّلبنان.ٕٖٓٔ,

18

العـــــــــــــــدد السابع والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثا لث /تشرين الثاني ٕٜٓٔ /

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

 مجمع األمثال ,أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني (ت ٘ٔٛىـ) ,تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ,مطبعةالسنة المحمديةٖٔٚٗ ,ىـٜٔ٘٘/م.
 المطول ش رح تمخيص مفتاح العموم ,سعد الدين التفتازاني (ت ٕٜٚىـ) ,تحقيق :د .عبد الحميد ىنداوي ,ط ,ٔ:دارالكتب العممية ,بيروت  -لبنانٕٕٔٗ,ىـ.
 مغني المبيب عن كتب األعاريب ,جمال الدين بن ىشام األ نصاري (ت ٔٚٙىـ) ,قدَّم لو ووضع حواشيو وفيارسو:حسن حمد ,ط ,ٔ:دار الكتب العممية ,بيروت  -لبنانٔٗٔٛ ,ىـٜٜٔٛ/م.
 مفتاح العموم ,أبو يعقوب السكاكي (ت ٕٙٙىـ) ,تحقيق :د .عبد الحميد ىنداوي ,ط ,ٔ:دار الكتب العممية,بيروت  -لبنانٕٔٗٓ,ىـٕٓٓٓ/م.
 المقتضب ,أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت٘ ٕٛىـ) ,تحقيق :محمد عبد الخالق عضيمة ,عالم الكتب ,بيروت,د.ت.
 من بالغة النظم العربي ,دراسة تحميمية لمسائل المعاني ,د .عبد العزيز عبد المعطي عرفة ,ط ,ٕ:عالم الكتب,بيروتٔٗٓ٘,ىـٜٔٛٗ/م.
 منيج البحث المغوي بين التراث وعمم المغة الحديث ,د .عمي زوين ,ط ,ٔ:دار الشؤون الثقافية ,بغداد.ٜٔٛٙ, مواىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح ,ابن يعقوب المغربي (تٕٔٔٛىـ) ,تحقيق :د .خميل إبراىيم خميل ,ط,ٔ:دار الكتب العممية ,بيروت  -لبنانٕٔٗٗ,ىـٕٖٓٓ/م.
 النحو العربي والدرس الحديث ,بحث في المنيج ,د .عبده الراجحي ,دار النيضة العربية لمطباعة والنشر,بيروت.ٜٜٔٚ,
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ىوامش البحث:
(ٔ)

ينظر :النحو العربي والدرس الحديث ,بحث في المنيج ,د .عبده الراجحي ,ٔٗٔ- ٖٜٔ :وينظر :منيج البحث

المغوي بين التراث وعمم المغة الحديث ,د .عمي زوين.ٗ٘ :

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ينظر :البالغة العربية قراءة أخرى.ٜٖ :
ينظر :اال نزياح من منظور الدراسات األسموبية ,د .أحمد محمد ويس.ٕٕٔ :
ينظر :المصدر نفسو.ٕٕٔ:
ينظر :بحوث لغوية ,د .أحمد مطموب.ٗٔ- ٗٓ :

( )ٙدال ئل اإلعجاز في عمم المعاني.ٔٓٙ :
()ٚ
()ٛ
()ٜ

ينظر :البالغة العربية قراءة أخرى.ٕٖ :
الجممة في القرآن الكريم صورىا وتوجييا البياني ,د .رابح بو معزة.ٕٗ :
المغة واإلبداع ,مبادئ عمم األسموب العربي ,شكري عياد.ٕٔٛ :

(ٓٔ)

ينظر :البالغة العربية قراءة أخرى , ٕٖٙ :وينظر :الكافي في عموم البالغة العربية ,د .عيسى عمي العاكوب ,و

أ:عمي سعد الشتيوي.ٖٖٔ :
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
(ٗٔ)
(٘ٔ)

البالغة العربية قراءة أخرى.ٕٖٙ:
ينظر :دال ئل اإلعجاز.ٔٓٙ :
ينظر :الجممة في القرآن الكريم صورىا وتوجيييا البياني.ٖٗ:
ينظر :دال ئل اإلعجاز.ٔٓٙ :
ينظر :المصدر نفسو.ٔٓٚ:

()ٔٙ

ينظر :الجممة في القرآن الكريم صورىا وتوجيييا البياني.ٖٗ:

()ٔٚ

ينظر :دال ئل اإلعجاز.ٔٓٛ- ٔٓٚ :

()ٔٛ
()ٜٔ
(ٕٓ)

ينظر :تكوين البالغة قراءة جديدة ومنيج متقدم :عمي الفرج.ٔٔٚ:
ينظر :البالغة العربية قراءة أخرى.ٕٖٛ:
ينظر :اإليضاح في عموم البالغة ,الخطيب القزويني , ٖٛ:وينظر :من بالغة النظم العربي ,د .عبد العزيز

عرفة.ٔٚ٘/ٔ:
(ٕٔ)

المغة واإلبداع.ٕٔٛ:

(ٕٕ)

ينظر :البالغة العربية قراءة أخرى.ٕٖٛ:

(ٖٕ)
(ٕٗ)
(ٕ٘)

بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عموم البالغة ,عبد المتعال الصعيدي.ٜٔٓ /ٔ :
البيت ألبي العالء المعري :سقط الزند.ٕٔ:
ينظر :عروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح ,بياء الدين البسكي ,ٖٖٛ/ٔ:وينظر :مواىب الفتاح في شرح

تمخيص المفتاح ,ابن يعقوب المغربي , ٕٗٙ/ٔ:وينظر :عمم المعاني دراسة وتحميل ,د .كريمة محمود أبو زيد.ٜٔ:

( )ٕٙينظر :تكوين البالغة.ٔٔٛ :
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()ٕٚ
()ٕٛ

المصدر نفسو.ٔٔٛ:
غافر.ٙٓ:

()ٕٜ

ينظر :دال ئل اإلعجاز ,ٖٔٛ:وينظر :اإليضاح في عموم البالغة.ٗٗ:

(ٖٔ)

ي نظر :المصدر نفسو ,ٖٜٔ:وينظر :اإليضاح في عموم البالغة.ٗٗ:

(ٖٓ) دال ئل اإلعجاز.ٖٜٔ:
(ٕٖ)

اإليضاح في عموم البالغة ,ٗٗ:وينظر :بغية اإليضاح ,ٕٔ٘/ٔ :وينظر :عمم المعاني دراسة بالغية ونقدية

لمسائل المعاني ,د .بسيوني عبد الفتاح.ٖٔٗ/ٔ:

(ٖٖ) دال ئل اإلعجاز.ٔٗٓ:
(ٖٗ)
(ٖ٘)

تكوين البالغة.ٔٔٛ:
ينظر :المصدر نفسو.ٔٔٛ:

()ٖٙ

البالغة العربية قراءة أخرى.ٕٗٓ:

()ٖٚ

ينظر :مفتاح العموم ,أبو يعقوب السكاكي ,ٕٜٖ:وينظر :الكافي في عموم البالغة.ٖٔٚ :

()ٖٜ

ينظر :مفتاح العموم , ٗٓٓ :وينظر :عمم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني ,ٖٔٚ/ٔ:وينظر :الكافي

( )ٖٛدال ئل اإلعجاز.ٕٔٛ :
في عموم البالغة.ٖٔٚ:

(ٓٗ)
(ٔٗ)

ينظر :اإليضاح في عموم البالغة ,ٗٓ- ٖٜ:وينظر :بغية اإليضاح.ٖٔٔ/ٔ:
اإليضاح في عموم البالغة.ٗٓ:

(ٕٗ)
(يضرب لمن يخبرك بشيء أنت بو منو أعمم).
مجمع األمثال,الميداني ,ٕٔ٘/ٔ:وىذا المثل ُ
(ٖٗ) تكوين البالغة.ٜٔٔ:
(ٗٗ)

ينظر :المقتضب ,المبرد , ٕٔٛ/ٗ:وينظر :مغني المبيب عن كتب األعاريب ,ابن ىشام األ نصاري.ٛ- ٚ/ٕ:

()ٗٙ

ينظر :المصدر نفسو.ٕٜٔ:

()ٗٛ

الفرقان.ٖ:

(٘ٗ) دال ئل اإلعجاز.ٕٜٔ- ٕٔٛ:
( )ٗٚمفتاح العموم.ٖٕ٘:
()ٜٗ
(ٓ٘)
(ٔ٘)
(ٕ٘)
(ٖ٘)

ينظر :مفتاح العموم.ٖٕ٘:
المصدر نفسو.ٖٕ٘- ٖٕٗ:
المصدر نفسو.ٖٕ٘:
المصدر نفسو.ٖٕ٘:
التوبة.ٔٓٔ:

(ٗ٘) مفتاح العموم.ٖٕٙ:
(٘٘)
()٘ٙ

ينظر :خصائص التراكيب دراسة تحميمية لمسائل المعاني ,د .محمد محمد أبو موسى.ٕٙٙ:
ينظر :عمم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني.ٖٔٗ/ٔ:
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( )٘ٚدال ئل اإلعجاز.ٕٔٗ :
()٘ٛ

عمم المع اني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني ,ٖٔٗ/ٔ:وينظر :البالغة واألسموبية ,د .محمد عبد

المطمب.ٖٖ٘:

( )ٜ٘دال ئل اإلعجاز.ٕٔٙ- ٕٔ٘:
(ٓ)ٙ

شرح ديوان المتنبي ,وضعو :عبد الرحمن البرقوقي.ٔٗٓ/ٕ:

(ٔ)ٙ

ينظر :دال ئل اإلعجاز ,ٕٔ٘:وينظر :اإليضاح في عموم البالغة.ٖٜ:

(ٕ)ٙ

ينظ ر :دال ئل اإلعجاز ,ٕٔٙ- ٕٔٗ:وينظر :عروس األفراح ,ٖٗٚ/ٕ:وينظر :مواىب المفتاح,ٕ٘ٗ- ٕٖ٘/ٔ:

وينظر :خصائص التراكيب.ٕٙٗ :

(ٖ)ٙ
(ٗ)ٙ

خصائص التراكيب.ٕٙٚ :
ينظر :المصد نفسو , ٕٙٚ:وينظر :عمم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني.ٖٔٙ/ٔ:

(٘)ٙ

األ نبياء.ٗٓ,ٖٜ:

()ٙٙ

ينظر :عمم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني.ٖٔٙ/ٔ:

()ٙٛ

يس.ٚ:

( )ٙٚدال ئل اإلعجاز.ٖٔٛ:
()ٜٙ
(ٓ)ٚ

ينظر :المطول شرح تمخيص مفتاح العموم ,التفتازاني.ٕٖٙ:
تكوين البالغة.ٕٔٓ:

(ٔ)ٚ

ينظر المصدر نفسو.ٕٔٔ:

(ٕ)ٚ

ينظر المصدر نفسو.ٕٔٔ:

(ٗ)ٚ

عمم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني.ٔٗٚ/ٔ:

()ٚٙ

لقمان.ٔٛ:

(ٖ )ٚدال ئل اإلعجاز.ٕٚٛ:
(٘ )ٚدال ئل اإلعجاز.ٕٛٓ:
()ٚٚ

البقرة.ٕٚٙ:

()ٚٛ

القمم.ٔٓ:

()ٜٚ

المطول.ٕٔ٘ :

(ٓ)ٛ

ينظر :خصائص التراكيب.ٕٚ٘:

(ٕ)ٛ

المصدر نفسو.ٕٖٛ:

(ٔ )ٛدال ئل اإلعجاز.ٕٛٔ:
(ٖ)ٛ

المصدر نفسو ,ٕٛ٘:وينظر :ب غية اإليضاح.ٕٜٔ/ٔ:

(ٗ)ٛ

ينظر :تكوين البالغة.ٕٕٔ:
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