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خالصة
خالصة ما في عملنا (البنية العميقة والبنية السطحية لعناصر التحويل للتمييز المحول في القرآن
الكريم) وهو اثبات أصالة هذه النظرية في العربية ،وتأثر تشومسكي الواضح بعلم العربية ،ثم
جاء اختيارنا للتمييز المحول؛ ألنه يشكل دليال على إدراك العرب لفكرة التحويل  ،فبعد أن
تعمقت بقراءة النظرية وطبقتها في بحوث عدة فقد تأصلت في نفسي فكرة ُ البحث عن التمييز
المحول عن األصل الوضعي في القران الكريم فقمت بجرد المسائل عن طريق كتب اعراب
القران فوجدتها قد بلغت ( )159موضعا  ...في حين هناك دراسة قد أخذت التمييز بكل أشكاله
في القران وهي بعيدة كل البعد عما أتناوله ،فدراستنا هنا هي تطبيق النظرية التوليدية التحويلية
على التمييز المحول فقط  ،لذا جاءت الخطة مشتملة على قسمين القسم األول موجز فكرة
النظرية وماهية مواضع التمييز المحول في القران الكريم ،و القسم الثاني :التطبيق ،ثم ثبت
المصادر والمراجع .

The deep structure and superficial
structure of the transformation elements of
the transformed distinction in the Holy
Qur’an
Abdel Moneim Abdullah Khalaf Hamid Al Dulaimi
Tikrit University/ College of Basic Education- Sharqat
Abstract :

The summary of our work "The Deep Structure and Superficial
Structure of the Transformation Elements of the Transformed Distinction
in the Holy Qur’an" is to prove the authenticity of this theory in Arabic,
and how Chomsky was influenced by the science of Arabic. Then, the
researcher chose the transformed distinction because it constitutes
evidence of the Arabs’ awareness of the concept of transformation. So,
after a deep reading of the theory and noticing applying it in several types
of research, the idea of the transformed distinction from the positivist
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origin in the Holy Qur’an has emerged. An inventory of the issues books
of the Holy Qur’an has been done, and it has been found in 159 places.
While there is a study that has taken discrimination in all its forms in the
Qur’an and it is far from what the current study deals with. The present
study is the application of the transformative generative theory to
transformative discrimination only. So, the research includes two
sections. The first section is a summary of the theory and what the places
of transformed discrimination are in the Holy Qur'an. The second section
involves the application. Last, references are mentione

البنية العميقة والبنية السطحية لعناصر التحويل للتمييز المحول في القرآن الكريم
وقد تضمن قسمين:
القسم األول
موجز فكرة النظرية وماهية مواضع التمييز المحول في القران الكريم ،وتضمن:
أوال :تشومسكي وسيرته العلمية ،لما لتشومسكي من شهرة واسعة سأوجز القول فهو عالم
يهودي وابوه عالم لغوي وله اطالع على اللغات السامية كالعربية والعبرية وغيرهما ورسالته
للماجستير عن الصيغ الصرفية العبرية ومعلوم أيضا أن اللغويين اليهود في االندلس كتبوا
قواعد لغتهم نحويا وصرفيا على طريقة النحو العربي فكان النحو العبري صورة طبق األصل
للن حو العربي وقد ترجم النحو العربي الى العبرية واللغات االوربية على ايدي علماء اللغة اليهود
في العصر االندلسي ( ،)1فأخذت العربية وعلومها النحو والصرف والبالغة تدرس بشكل رسمي
في جامعة باريس في القرن الرابع عشر ،ثم بلغ هذا االهتمام الى أن تهتم به المدرسة الفرنسية
ايضا في القرن السابع عشر والتي كانت تسمى بالباب العالي وعلم اللغة المنطقي الديكارتي
فاستفادت هذه المدارس من النحو العربي ومدارسه التي تأثر بها تشوسكي ومن أبرز اآلراء التي
نصت على هذا التأثر :
()2
رأي نهاد الموسى  ،الذي يتجاوز القول بتشابه النحو العربي مع النظرية اللسانية
التوليدية إلى النظر في إمكان أخذ تشومسكي عن النحو العربي فكان يتتبع مسار
المفاهيم النحوية العربية حتى وصلت إلى تشومسكي حذرا ً جداً ،فقد َّ
أطر كال َمه بأدق ما
يكون من التحفظ ،وأكد على انه ليس تقرير الشبه بين ابن هشام وهومبولت ثم تشومسكي
من هذه الجهة يحتاح إلى أن يُتكلف له التأويل  ،ثم بين بأن المستعرب سلفستر دي ساسي
كان متطلعا في علوم اللغة العربية وما أنتجه من الدراسات في نحو العربية وما ترجمه
إلى الفرنسية من كتب النحو والتجويد القديمة يدل بوضوح على أنه أدرك إدراكا ال بأس
( )1ينظر :دروس اللغة العبرية ،كمال ربحي  ( ،د .ط) ،بيروت – عالم الكتب ،4 :1982 ،وقواعد اللغة
العبرية ،عليان ،سيد سليمان  ( ،د .ط) ،الرياض – النشر العلمي والمطابع – جامعة الملك سعود2000 ،م:
المقدمة.
( )2ينظر :نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر النحوي الحديث :الموسى ،نهاد ( د .ط) ،بيروت-
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1980 ،م.ص . 55-54
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به من مفاهيم ومناهج النحاة العرب ،وتأثر به ( أي سلفستر دي ساسي) فون هومبولت
وغيره من خالل دراستهم للعربية واللغات السامية األخرى وكان دي ساسي متشبعا ً
بمبادئ النحو الوصفي التعليلي ،وهو يمثل في زمانه ذلك المذهب الذي تناقله عدد من
العلماء منذ القرن الثالث عشر من طريق جيمس هارس وسنكتيوس اإلسباني عن النحاة
العرب مباشرة أو عن لغويي السكوالستيك عن فالسفة العرب (.)3
ثانيا :فكرة النظرية  :وبناؤها على القدرة التي تحمل سمة االنتاجية في افتراض الجمل
كم من الجمل بشرط
ثم التوليد من قواعد محددة تحمل مناويل مختلفة لتولد أكبر ٍّ
خضوعها للمقبولية النحوية والداللية ،ثم التصور الذهني الذي يمثل البنية العميقة ،ثم
الكفاية اللغوية التي تحمل الضابط القواعدي لذلك التصور الذهني ثم األداء المؤدي
عملية التحويل للكالم من القدرة اللغوية للتصور الذهني للبنية العميقة إلى كالم منطوق
ثم يتحول إلى بنية سطحية تمثل أصل الوضع ،ثم تدخل عناصر التحويل لتشكل بنية
فرعية عن األصل الوضعي للجملة  .والتوليديون يفترضون أن كل جملة تتكون من
مكونين اسمي وفعلي ويمثلون لهذه البنية بمشجرين األول للبنية العميقة والثاني للبنية
السطحية بما فيها التحويلية(. )4
ثالثا :تأصيل أبعاد النظرية في الدرس العربي
ويمكن ايجاز ذلك بما يأتي:
 -1المقبولية القواعدية وعدمها بين الخليل وسيبويه وتشومسكي :إذ ذهب كل من الخليل
وسيبويه( )5إلى تقسيم الكالم إلى  :مستقيم حسن نحو ( أتيتك أمس) ،ومحال ،نحو ( أتيتك
غدا) ،ومستقيم قبيح ،وهو أن تضع اللفظ في غير مكانه ،نحو  :كي زيدا أخاطب،
أشرب ماء البحر البارحة) ،والمقبولية عند تشومسكي مبنية
والمحال الكذب نحو ( سوف
ُ
على هذا االساس فضال عن أن التركيب قد يكون سليما من جانب النحو ولكن قد يكون
غير مقبول دالليا .
 -2بين تشومسكي وعبدالقاهر الجرجاني (ت471هـ) :اهتم الجرجاني بالتحليل الباطني
والتأمل النفسي  ،من ذلك قوله في التقديم والتأخير (( :ومما يُ ْعلَم به ضرورة أنه ال تكون
البداية بالفعل كالبداية باالسم أنك تقول " :أقلت شعرا ً قط؟" ،فيكون كالما ً مستقيماً .ولو
قلت" :أأنت قلت شعرا ً قط؟" ،وذاك أنه ال معنى للسؤال عن الفاعل َم ْن هو في مثل هذا،
تصور إذا كانت اإلشارة إلى فعل مخصوص نحو أن تقول " :من قال هذا
ألن ذلك إنما يُ َّ
ص فيه على معيَّن .فأما قِي ُل الشعر على الجملة،
الشعر؟" وما أشبه ذلك مما يمكن أن ينُ َّ
()6
فمحا ٌل ذلك منه ،ألنه ليس مما يختص بهذا دون ذاك حتى يسأل عن عين فاعله، ))...
فهذا تحليل لغوي يعتمد على المنطق واألسلوب الفلسفي الفكري الذي تأثر به تشومسكي
( )3ينظر :تشومسكي في عيد ميالده السبعين :المزيني ،حمزة بن قبالن -صحيفة الرياض السعودية -الخميس
1420/10/27هـ ،و 1420/8/25هـ .عدد الصفحات.2 :
( )4ينظر :المدرسة الخليلية الحديثة ومشاكل عالج العربية بالحاسوب ،عبدالرحمن الحاج صالح  ،مؤتمر
اللغويات الحسابية  ،الكويت1989 ،م.230 :
( )5ينظر :الكتاب.25 /1 :
( )6دالئل اإلعجاز في علم المعاني. 112 /1 :
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في تحليله للجملة اإلنكليزية كما يذكر في كتابه " "Cartesian Linguisticsعلم اللغة
الديكارتي المنطقي.
فالتركيب النحوي له معنى أول يدل على اصل وضعه اللغوي وله معنى ثان وداللة
إضافية تتبع المعنى األول وهذا المعنى الثاني وتلك الداللة اإلضافية هي المقصد والهدف
في البالغة يقول أحد الباحثين المحدثين (( ،إن ثورة تشومسكي هي ثورة نحوية خليلية
أصال جرجانية تفصيال في النحو االنكليزي وذلك من خالل البنية العميقة والبنية
السطحية وأن تشومسكي هو تلميذ الخليل في هذا العصر ،هو الذي أعاد للنحو العربي
قوته ودوره في الحياة اللغوية وأحياه من جديد ،وقلده في هذه المرة العالم بأسره وفي
جميع لغاته المختلفة ،فالعلماء العرب هم أساتذة العالم في النحو واللغة والعلوم وغيرها
،)7( ))..
 -3البنية العميقة والتصور الذهني بين الغزالي (ت 505هـ) والقرطاجني (ت 684هـ)،
والشريف الجرجاني ( ت 816هـ) وتشومسكي :أدرك االمام الغزالي والجرجاني
التصور الذهني الذي يمثل البنية العميقة عند تشومسكي ،من ذلك ذكر الغزالي في باب
األلفاظ مراتب اللفظ فقال (( :إعلم أن المراتب فيما نقصده أربعة واللفظ في الرتبة
الثالثة ،فإن للشيء وجودا في األعيان ثم في األذهان ،ثم في األلفاظ ثم في الكتابة.
فالكتابة دالة على اللفظ واللفظ دال على المعنى الذي في النفس ،والذي في النفس هو
مثال الموجود في األعيان)) ( ،)8كما أشار القرطاجني( ،)9والجرجاني إلى أن (( المعاني:
هي الصورة الذهنية؛ من حيث إنه وضع بإزائها األلفاظ والصور الحاصلة في العقل،
فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت :مفهو ًما ،ومن حيث إنه مقول في جواب ما هو
سميت :ماهية ،ومن حيث ثبوته في الخارج سميت حقيقة ،ومن حيث امتيازه عن األغيار
سميت هوية ،)10( )).وهذا ما سار عليه تشومسكي ...
 -4أصل الوضع  :نجد أن النحاة العرب على الرغم من تشديدهم على القياس واألخذ
بالقاعدة فقد (( اخترع هؤالء ما يسمى بأصل الوضع ،فلكل جملة أصل وضعها وهذا
األصل هو أن للجملة عندهم ركنين المسند إليه والمسند فأما الجملة االسمية ،فالمبتدأ
مسند إليه والخبر مسند ،وأما في الجملة الفعلية ،فالفاعل أو نائبه مسند إليه والفعل مسند،
وكل ركن من هذين الركنين عمدة ال تقوم الجملة إال به وما عدا هذين الركنين ،مما
تشتمل عليه الجملة فهو فضلة ،)11( )) ...وعلى هذه الفكرة قيل (( :إن سيطرة فكرة أصل
الوضع  -عند النحاة العرب – تمثل الركيزة التي يعتمد عليها المنهج التوليدي التحويلي))
(...)12
 -5التحويل وادراك العرب له  :وجدت عبارات صريحة الدراك ظاهرة التحويل في
العربية ،قال سيبويه(( :وإذا قلت يفعل من بعت قلت يبيع ،ألزموه يفعل حيث كان محوالً
( )7تأثير الخليل بن أحمد الفراهيدي والجرجاني في نظرية تشومسكي.80 :
( )8معيار العلم في فن المنطق .75 :
( )9ينظر. :
()10التعريفات .220 :
( )11القواعد التحولية في ديوان حاتم الطائي.222 -221 :
( )12القواعد التحولية .222 :
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من فعلت ،ليجري مجرى ما حول إلى فعلت ،وصار يفعل لهذا الزماً ،إذ كان في كالمهم
فعل يفعل في غير المعتل )) ( ،)13والتمييز المحول هو خير دليل على ذلك وهذا ما تمثل
لنا بالدراسة التطبيقية ،فأقوال علماء العربية عن التمييز المحول كلها دالئل واضحه على
وجود فكرة التحويل عند العرب وهذا ما سنبيه...

القسم الثاني :التطبيق
التمييز المحول في القران الكريم
وقد ورد في ( )159مئة وتسعة وخمسين موضعا ،وزعتها على أربعة أقسام:
القسم األول :المحول عن المبتدأ والخبر  :فقد وورد بـ (  )62موضعا ،وهذا ما ال يتطرق له
أحد من الباحثين ،وغالبا ما أجده بعد أفعل التفضيل وجاء القياس على أقوال النحاة ،إذ جعله ابن
عن غَيره َما ( أي
هشام القسم الثالث من اقسام التمييز المحول ،فقال (( :الثَّا ِلث أَن يكون محوال َ
غير المحول عن الفاعل والمحول عن المفعول) َكقَ ْو ِله تَ َعالَى ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ
{ الكهف } 34 :أصله مالي أكثر فحذف المضاف وهو المال وأقيم المضاف اليه وهو ضمير
المتكلم مقامه فارتفع وانفصل وصار أنا أكثر منك ثم جيء بالمحذوف تمييزا ومثله زيد أحسن
وجها وعمرو أنقى عرضا وشبه ذلك التقدير وجه زيد أحسن وعرض عمرو أنقى  ،)14( ))..ومن
علَى
المفسرين قال السمين الحلبي (( ( أَ َ
علَى َّ
الرحْ َم ِن ِعتِيًّا) ( سورة مريم  . )69و { َ
شدُّ َ
الرحمن} م ٌ
التقدير:
تعلق ب( أشدُّ ) ،و( ِعتِيَّا ً ) منصوبٌ على التمييز ،وهو ُم َح َّو ٌل عن المبتدأ ،إذ
ُ
)
16
(
)
15
(
َ
َ
ش َهادَة}
ش ْيء أ ْكبَر َ
عتوه أشدُّ))  ،وتابعه ابن عادل  .وفي تفسير الجاللين (( {أي َ
أيُّهم هو ُّ
()17
ْ
ي شيء شهادته أكبر) ،وقال البقاعي{ (( :ألنتم} أيها
ت َْم ِييز ُم َح َّول َ
ع ْن ال ُم ْبتَدَأ ))  ،والتقدير ( أ ُّ

()13الكتاب لسيبويه .341 /4:
( )14شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو محمد،
جمال الدين ،ابن هشام (المتوفى761 :هـ) ،تحقيق :عبد الغني الدقر( ،د .ط .ت) ،الناشر :الشركة المتحدة للتوزيع
 سوريا.335 -333 :( )15الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .624 /7:
( )16ينظر :اللباب في علوم الكتاب . ،115 /13:
( )17تفسير الجاللين . 165 :
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المؤمنون {أشد رهبة} (الحشر  ،)59أي من جهة الرهبة وهو تمييز محول عن المبتدأ أي
لرهبتكم الكائنة فيهم أشد وأعظم)) ( ،)18سأكتفي بتناول نموذج واحد للتطبيق :
ﭧﭨﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ { الكهف} ٣٤ :
إن البحث عن البنية العميقة لـلتمييز ( ماال ) والتمييز المعطوف عليه ( نفرا) الماثل في
البنية السطحية ( أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا) يعيدنا إلى األصل الوضعي للبنية العميقة
وهو هنا محول عن المبتدأ واألصل ( مالي أكثر من مالك ،ونفري أعز منك) والنفر هنا
المراد بهم القوم.
وللتحقق من هذا األصل ال بد من الرجوع إلى آراء علماء التفسير المهتمين بالجانب
النحوي واللغوي ،والنفر هم سادة قريش عندما أخذوا يتطاولون على الرسول بأن قالوا نحن
أعز عشيرة و َر ْهطا ،ونحن سادات العرب ،وأرباب األموال( ،)19وقد بين ابن هشام األصل
الوضعي لجملة التمييز ،فقالَ (( :كقَ ْو ِله تَ َعالَى {أَنا أَكثر ِم ْنك َماال} أَصله َما ِلي أَكثر فَحذف
ار أَنا
ضاف َوه َُو ال َمال وأقيم ْال ُم َ
ْال ُم َ
ضاف اليه َوه َُو ضمير ْال ُمتَكَلم مقَامه فارتفع وانفصل َو َ
ص َ
ع ْمرو أنقى عرضا َوشبه ذَ ِلك
أَكثر ِم ْنك ث َّم ِجي َء بالمحذوف تمييزا َومثله زيد أحسن َوجها َو َ
()20
تارة من
الت َّ ْقدِير َوجه زيد أحسن َوعرض َ
ع ْمرو أنقى ))  ،وتابعه السيوطي  ،فقالَ (( :و َ
()21
ْال ُم ْبتَدَأ نَحْو {أَنا أَكثر ِم ْنك َماال} ْ
صل َما ِلي أَكثر من َمالك))  ،واكتفى
[ال َك ْهفَ ]34 :و ْاأل َ ْ
اآللوسي بأن التمييز محول عن المبتدأ بقوله (( :ونصب ً
ماال ونَفَرا ً على التمييز وهو على ما
قيل محول عن المبتدأ.)22()) ..
فأصل الوضع للبنية العميقة للتمييز هو (مالي أكثر من مالك ،ونفري أعز منك) فعند
بيان بنية المكون للجملة األولى (مالي أكثر من مالك) يتضح لنا :
الجملة
مكون اسمي

مكون اسمي
اسم

ضمير

اسم

حرف اسم ضمير

مبتدأ

مضاف إليه

خبر

جر مجرور مضاف اليه

مال

الياء

أكثر

( )18نظم الدرر في تناسب اآليات والسور .449 /19:
( )19جامع البيان ت شاكر .22 /18:
( )20شرح شذور الذهب.334 :
( )21همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .340 /2 :
( )22روح المعاني .261 /8:
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أما بنية المكون للبنية العميقة للجملة الثانية ( ونفري أعز منك)
الجملة
مكون اسمي

مكون اسمي
حرف اسم

ضمير

اسم

عطف مبتدأ

مضاف إليه

خبر

جر

الياء

أعز

من

الواو

نفر

حرف ضمير
مجرور
الكاف

فالجملتان سليمتان في صوغهما ولم نجد احتماالت اعرابية أخرى للنصب في ( ماال
ونفرا)  ،سوى التمييز وهذا ما سبق إليه الزجاج ،فقالً (( :
ماال ،ونفراً ،منصوبان على
التمييز))( ،)23وتابعه من جاء بعده(.)24
أما عملية التحويل من المبتدأ إلى التمييز ،فقد ترتب عليه تحويل البنية العميقة الى
السطحية مع دخول بعض عناصر التحويل على البنية السطحية فاألصل قلنا (مالي أكثر من
مالك ،ونفري أعز منك) وبعد دخول عناصر التحويل على الجملة أصبحت ( أنا أكثر منك
ماال ،وأعز نفرا)  ،ومن عناصر التحويل الداخلة:
اوال  :اعادة الترتيب :إذ تأخر المبتدأ األصلي (مالي) ليكون تمييزا محوال  ،وكذا الحال في
تأخير ( نفرا).
ثانيا :االحالل :استبدل الضمير ( أنا) ليكون مبتدأ على ( مالي) وكذا الحال مع ( نفري).
ثالثا :الحذف :حذف المبتدأ األصلي (مالي ونفري) من البنية العميقة ووضع الضمير
محلهما ،وحذف حرف الجر ( من) من الجملة الثانية (أعز نفرا) ،وحذف ( الكاف) من (
مالك) .لذا جاءت بنية المكون للبنية السطحية ككل مع العطف (أنا أكثر منك ماال وأعز نفراً)
بعد دخول عناصر التحويل كما يأتي:
الجملة
الجملة
مكون اسمي

مكون اسمي

ضمير منفصل اسم

حرف ضمير اسم تنوين

مكون اسمي

مكون اسمي

حرف حذف اسم اسم

تنوين

( )23معاني القرآن وإعرابه.285 /3:
( )24ينظر :شرح شذور الذهب ،334 :و همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ،340 /2 :روح المعاني /8:
..261
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مبتدأ
أنا

خبر

جر

أكثر من

متصل
الكاف

تمييز نصب عطف مبتدأ خبر تمييز نصب
مال ا ً

و

حذف أعز نفر

اً

القسم الثاني :التمييز المحول عن المفعول به
وورد بـ ( )26ستة وعشرين موضعا ،وهذا النـوع مـن التحويـل صـرح العلمـاء بـه إذ
جعله ابن هشام القسم الثـاني مـن أقسـام التمييـز المحـول ،فقـالَّ (( :
عـن
الثـا ِني أَن يكـون محـوال َ
عيُون األ َ ْرض َو َكذَا
ْال َم ْفعُول َكقَ ْو ِله تَ َعالَى ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ { القمر } 12 :قيل الت َّ ْقدِير {وفجرنا} ُ
قيل فِي غرست األ َ ْرض شَجرا َونَحْ و ذَ ِلك)) ( ،)25وعلى هذه الشاكلة قست المسائل ،مثـل قولـه ﭽ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ( آل عمـــران )85 :إذ تحـــول
دين االسالم) وعلـى هـذه الشـاكلة قسـت
التمييز (دينا) عن المفعول واألصل ( من يبتغ دينا غير ِ
المسائل األخرى ،وسـأكتفي بتنـاول آيـة واحـدة فـي معـرض التطبيـق للتماشـي مـع حجـم طبيعـة
البحث:
ﭧ ﭨ ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ آل عمران٨٥ :
 ٨٦صرح غير واحد من العلماء كأبي حيان والعكبري وابن عادل بأن ( دينا) هنا تمييز(،)26
وهناك أوجه أخرى تعد مناويل بنظر تشومسكي سنأتي لها ففي بداية األمر ال بد من البحث
عن البنية العميقة التي تمثل األصل الوضعي لجملة التمييز فـ ( دينا) تمييز محول عن
دين اإلسالم فلن يقب َل هللاُ منه) ،
المفعول به ( غير) وأصل الجملة ( من يبتغ دينا غير ِ
وللتحقق من ذلك يقتضي بنا العودة إلى كتب التفسير لمعرفة المعنى المتولد من هذا النص في
غير دين اإلسالم
أذهان المفسرين ،قال الطبري (( :يعني بذلك جل ثناؤه :ومن يطلب دينا َ
ليدين به ،فلن يقبل هللا منه ،)27()).فقد أدرك الطبري قانون التوزيع فاستبدل ( يبتغ) بـ (
غير دين اإلسالم ليدين به،
يطلب) ،وأضاف ايضا (ليدين به) فولد لنا جملة (ومن يطلب دينا َ
فلن يقبل هللا منه ،).كما استبدل البيضاوي ( االسالم) بالتوحيد واالنقياد ،واستبدل ( دينا) بـ (
ْالم دِينا ً أي غير التوحيد واالنقياد لحكم هللا .فَلَ ْن يُ ْق َب َل
((و َم ْن َي ْبت َِغ َ
اإلس ِ
غي َْر ْ ِ
حكم هللا) ،فقال َ :
اإلسالم
ِم ْنهُ َوه َُو فِي ْاآل ِخ َر ِة ِمنَ ْالخا ِس ِرينَ الواقعين في الخسران ،والمعنى أن المعرض عن ِ
والطالب لغيره فاقد للنفع واقع في الخسران بإبطال الفطرة السليمة التي فَ َ
علَ ْي َها،
ط َر هللا الناس َ
اإلسالم إذ لو كان غيره لم يقبل .والجواب إنه ينفي قبول كل
اإليمان هُو ِ
واستدل به على أن ِ
( )25شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو محمد،
جمال الدين ،ابن هشام (المتوفى761 :هـ) ،تحقيق :عبد الغني الدقر( ،د .ط .ت) ،الناشر :الشركة المتحدة للتوزيع
 سوريا.335 -333 :( )26ينظر :والبحر المحيط في التفسير ،250 /3 :والتبيان في إعراب القرآن ،278 /1 :اللباب في علوم الكتاب:
.371 /5
( )27جامع البيان ت شاكر .570 /6 :
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دين يغايره ال قبول كل ما يغايره ،ولعل الدين أيضا لألعمال ،)28()) .فالدين هو حكم هللا
واالسالم هو التوحيد واالنقياد ومن يعرض عنه فهو فاقدُ الحياة الدنيا واآلخرة ،وقال أبو
حيان(( :المراد باإلسالم شريعة محمد صلى هللا عليه وسلم ،بين تعالى أن من تحرى بعد
مبعثه شريعةً غير شريعته فغير مقبول منه ،وهو الدين الذي وافق في معتقداته دين من ذكر
من األنبياء.)29()).
وبهذا قد اتضحت لنا أصل الوضع للبنية العميقة للتمييز فعند بيان بنية المكون للجملة
(يبتغ دينا غير دين االسالم) يتضح لنا :
الجملة
مكون اسمي

مكون فعلي
فعل فاعل محذوف مفعول به النصب
يبتغ

هو

دينا

تنوين

اسم مضاف اليه تعريف مضاف اليه
غير
َ

ِ
دين

ال

اسال ِم

فالجملة سليمة في صوغها  ،فضال عن ذلك فقد كشفت لنا البنية العميقة بأن هناك
احتماالت اعرابية أخرى لـ ( دينا) ،وهذا ما بينه العلماء  ،قال العكبري(( :قوله تعالى( :ومن
يف ; ِألن
ظهار
اإلدغام ،وهو ض ِع ٌ
الغينين ور ِوي عن أبِي ٍّ
يبتغ غير)  :الجمهور على إِ ِ
عمرو ِ
ِ
ِ
ٌ
ً
يبتغ.
ل
مفعو
يكون
أن
ويجوز
،
يز
ي
تم
:
ا)
ن
ِي
د
(
و
.
ة
المحذوف
الياء
على
تدل
األولى
الغين
كسرة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صفةٌ قدمت علي ِه فصارت ً
حاال ،)30()) .وقال أبو حيان(( :وانتصب :دِينًا على
و (غير) ِ :
ٌ
ٌ
ً
ضا .وهذا
ِين ،كما أن ِمثال مبهمة فتفسر أي ً
التمييز :لغيرِ ،ألن :غير ،مبهمة ،ففسرت بِد ٍّ
كقو ِل ِهم :لنا غيرها إِبِ ًال وشاء ،ومفعول:
يبتغ هو :غير ،وقِيل :دِينًا ،مفعولٌ ،و :غير ،منصوبٌ
ِ
على الحا ِل ِألنه لو تأخر كان نعتًا .وقِيل :دِينًا ،بد ٌل ِمن :غير)) ( ،)31في حين بين السمين
يبتغ ،و {غير
الحلبي ثالثة أوجه ،فقال (( :قوله{ :دِيناً} فيه ثالثة أوجه ،أحدهما :أنه مفعول ِ
نصبت حاالً .الثاني :أن يكون
اإلسالم} حا ٌل ألنها في األصل صفةٌ له ،فلما قدمت عليه ِ
تمييزا ً لغير ِإلبهامها ،فميزت كما ميزت (مثل) و (شبه) وأخواتهما ،وسمع من العرب( :إن
لنا غيرها إبالً وشاء) ( . )32والثالث :أن يكون بدالً ِمن (غير)  ،وعلى هذين الوجهين فغير

( )28أنوار التنزيل وأسرار التأويل .26 /2 :
( )29البحر المحيط في التفسير.250 /3 :
( )30التبيان في إعراب القرآن.278 /1 :
( )31البحر المحيط في التفسير.250 /3 :
( )32ينظر :اللباب في علوم الكتاب ،371 /5 :واألصول في النحو.248 /1 :
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ليبتغ ،)33()) .وتابعهم من جاء بعدهم ( ،)34فالذي يتبين لنا من خالل
سالم هو المفعول به
اإل ِ
ِ
ِ
()35
البحث في الوجوه اإلعرابية أنه تمييز وهذا ما أخذ في الكتب الحديثة إلعراب القرآن ...
ويمكن استخالص المناويل القواعدية حسب االعراب الموجه بما يأتي:
األول ( :دينا) تمييز و ( غير) مفعول به ،وضبط بقاعدة ( :فعل وفاعل ومفعول مضاف اليه
تمييز) ( ،يبتغ غير االسالم دينا)
الثاني ( :دينا) مفعول به ،و(غير) صفة ،وضبط بقاعدة ( :فعل وفاعل وصفة ومفعول به )
الثالث( :دينا) مفعول به و( غير) حاال ،وضبط بقاعدة ( :فعل وفاعل وحال ومفعول به )
الرابع ( :دينا) بدل من (غير) ،وضبط بقاعدة ( :فعل وفاعل ومفعول به وبدل )
أما عملية التحويل من المفعول به إلى التمييز ،فقد ترتب عليه تحويل البنية العميقة الى
السطحية مع دخول بعض عناصر التحويل على البنية السطحية فاألصل قلنا ( يبتغ دينا غير
االسالم دينا) ومن عناصر
غير
ِ
دين اال ِ
سالم) وجاءت البنية السطحية مكونة من ( يبتغ ِ
التحويل الداخلة:
اوال  :اعادة الترتيب :إذ تقدم ( غير االسالم) على ( دينا)
ثانيا :االحالل :حل ( غير) محل المفعول به ( دينا).
دين) وحذفت ايضا الياء
ثالثا :الحذف :حذف المضاف إليه من البنية العميقة من ( ُ
غير ِ
من ( يبتغي) للجزم .
فالجملة ( يبتغي دينا غير دين االسالم) بعد الحذف حولت إلى ( من يبتغ غير االسالم
دينا فلن يقبل منه) لذا جاءت بنية المكون بعد دخول عناصر التحويل من جملة بسيطة تمثل
أصل وضعها إلى جملة شرطية مكونة من:

الجملة الشرطية
مكون فعل الشرط

مكون فعلي

مكون جواب الشرط

مكون اسمي

( )33الدر المصون في علوم الكتاب المكنون.300 /3 :
( )34ينظر :اللباب في علوم الكتاب ،371 /5 :و إعراب القرآن وبيانه ،محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش
(المتوفى 1403 :هـ)557 /1 :
( )35ينظر على سبيل المثال :إعراب القرآن الكريم ،قاسم حميدان دعاس.147 /1 :
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اداة شرط فعل فاعل محذوف اسم تعريف مضاف اليه اسم
من

يبتغ

هو

غير
َ

ال إسال ِم

ِ
دينا

أداة ربط أداة نصب فعل مبني للمجهول جار ومجرور

القسم الثالث
المحول عن الفاعل:
وورد بـ (  )52اثنين وخمسـين موضـعا ،واعتمـدت فيـه بالقيـاس علـى أقـوال العلمـاء إذ
جعله ابن هشام القسم األول من التمييز المحول ،فقال(( :أَحد َها أَن يكون محوال عَن ا ْلفَا ِعل َكقَ ْول
الرأْس َوقَوله ت ََعـالَى ﭽ
هللا عز َوجل ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ { مريم }4 :أَصله واشتعل شيب َّ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ { النســـاء }4 :أَصـــله َفـــإِن طابـــت
َّ
ش ْيء ِم ْنهُ)) ( ،)36وأقوال المفسرين والعلمـاء كثيـرة ...وقسـت عليهـا الكثيـر مـن
عن َ
أَ ْن
فسهن لكم َ
االيات التي لم يبين فيها أحيانا نوع التمييز المحول عن الفاعل ،مثـال ذلـك فـي قولـهِ ( :ل َيـ ْزدادُوا
عذابٌ ُم ِه ٌ
ين ) ( آل عمران  ، )178أراها محولة عن الفاعل واألصل (ليزداد اث ُمهـم)،
إِثْما ً َولَ ُه ْم َ
شـ ْيءٍّ ِع ْلمـاً) (سـورة األنعـام آيـة
ألن المقصود باالزدياد هو اإلثم ،ومثلها قوله ( َو ِس َع َربِي ُكـ َّل َ
 ، )80أراهــا محولــة عــن الفاعــل واألصــل (وســع عل ـ ُم ربنــا كــل شــيء) ...وهكــذا قســت بــاقي
المواضع ،وساكتفي بتناول واحدة منها:
ﭧ ﭨ ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ األعراف٨٩ :
إن البنية العميقة للتمييز ( علماً) هو أن (علما ) تمييز محول عن الفاعـل ( ربنـا) وأصـل
الكالم (وسع عل ُم ربنا كل شيء).
وللتحقق من البنية العميقة ألصل الجملة  ،بين الطبري أن علم هللا يحيط بكل علـم وبكـل
شيء ،فقال (( :فإن علم ربنا وسع كل شيء فأحاط به ،فال يخفى عليه شـيء كـان ،وال شـيء
هو كائن .فإن يكن سبق لنا في علمه أنا نعود في ملتكم ،وال يخفى عليه شـيء كـان وال شـيء
هو كائن ،فال بد من أن يكون ما قد سبق في علمه ،وإال فإنـا غيـر عائـدين فـي ملـتكم،)37( )).
( )36شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف ،أبو محمد،
جمال الدين ،ابن هشام (المتوفى761 :هـ) ،تحقيق :عبد الغني الدقر( ،د .ط .ت) ،الناشر :الشركة المتحدة للتوزيع
 سوريا.335 -333 :( )37جامع البيان ت شاكر ،562 /12 :وينظر :تفسير البغوي  -إحياء التراث.215 /2 :
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فالطبري بين المعنى المؤول للفاعل وإن كان قد وضع ( علم) اسما لــ ( إن) فـإن المعنـى قـد
كشف لنا األصل الوضعي وهو أن المقصود بفاعل (وسع) هو ( العلـم ) فـالمعنى الـذي أولـه
الطبري يعيدنا إلى البنية العميقة ( وسع عل ُم ربِنا ك َّل شيء)  ،تابعه الزمخشري( ،)38وصـرح
ابنُ عطية باألصل الوضعي الذي يمثل البنية العميقة للتميز في ( وسع كل شيء علما) ،فقـال
(( :معناه وسع علم ربنا كل شيء كما تقول تصبب زيد عرقا أي تصبب عرق زيد و " وسع
" بمعنى أحاط )) ( ،)39وتابعه الرازي ( ،)40فأصل المعنى مـن اإلحاطـة إن علـم رب العبـاد
أحاط بكل شيء ...فهذا المعنى العميق الذي يدخل في البنيـة العميقـة التـي تقـوم بتحويـل هـذا
المعنى إلى اللغة وضوابطها...
وعليه فالبنية المكونة للبنية العميقة قبل أن تدخل عليهـا عناصـر التحويـل جـاءت متمثلـة
ربنا ك َّل شيءٍّ ) :
ببنية المكون الشجري لـ (وسع عل ُم ِ
الجملة
ركن فعلي
فعل اسم اسم

ركن اسمي
ضمير متصل

ماض فاعل مضاف إليه مضاف إليه
علم
وسع ُ

ربِـ

نا

اسم

اسم

مفعول به

مضاف إليه

كل
َّ

شيء

فالبنية العميقة سليمة في صوغها فضال عن ذلك فإنني لم أجد احتماالت أخرى لـ ( علما)
غير أنه تمييز ،قال الزجاجِ ((( :ع ْل ًما) منصوب علـى التمييـز ،)41( )) .وتابعـه القرطبـي(،)42
شـ ْيءٍّ ِع ْلمـاً} نصـب ( ِع ْلمـاً)
{و ِس َع َربُّنَا ُكـ َّل َ
وبين ابن عادل نقل هذا التمييز ،فقال (( :قولهَ :
ربنـا كـ َّل شـيء كقولـه تعـال ::ﭽ
على التمييز وهو منقول مـن الفاعليـة ،تقـديرهَ :و ِسـ َع علـ ُم ِ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ { مريم ،} 4 :والمعنى :أحاط علمه بكل شيء.)43()) .

( )38ينظر :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل.123 /2 :
( )39المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.495 /2 :
( )40ينظر :مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ،318 /14 :وينظر :البحر المحيط في التفسير ،114 /5 :وأنوار
التنزيل وأسرار التأويل.24 /3 :
( )41معاني القرآن وإعرابه.357 /2 :
( )42ينظر :الجامع ألحكام القرآن ،251 /7 :وينظر :إعراب القرآن الكريم ـ دعاس.379 /1 :
( )43اللباب في علوم الكتاب.225 /9 :
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وفي البنية السطحية دخلت عوامل التأثير لقواعد التحويل ،الفاعل عن مكانه وجعلتـه تمييـزا
فاألصل ( وسع عل ُم ربِنا ك َّل شيءٍّ ) وبعد دخول عناصر التحويل أصبحت ( وس َع ربنا كـ َّل شـيء
علماً)
عناصر التحويل الداخلة:
ً
اوال  :اعادة الترتيب :تقدم ( ك َّل شيءٍّ ) على ( علما)  ،نقل ( علم) من الفاعلية إلى ( التمييز)
ثانيا :االحالل :حل المضاف إليه (ربِنا) محل (عل ُم).
ثالثا :الحذف :حذف الفاعل األصلي ( علم) .
وعليه جاءت بنية المكون للبنية السطحية ( وسع ربنا ك َّل شيء علما) بالشكل اآلتي:
الجملة
ركن فعلي
فعل اسم

ركن اسمي
اسم

ضمير متصل

ماض فاعل مضاف إليه
وسع

رُّبـ

مفعول به
كل
َّ

نا

اسم
مضاف إليه
شيء

اسم
تمييز
علما

القسم الرابع :المحول عن المجرور
وهذا ما لم يتطرق له العلماء فقد وجدته في (  )9تسعة مواضع تم الحكم عليها بعد االستنارة
بآراء العلماء بكل دقة ،وتوزعت على قسمين :األول المجرور بحرف الجر ،وتضمن ( )7سبعة
مواضع ،ومنها ( َولَ ُم ِلئْتَ ِم ْن ُه ْم ُرعْبا ً (الكهف اآلية  )8إذ جاء محوال عن الضمير المجرور
(ولَ ُم ِلئْتَ ِم ْن ُه ْم ُر ْعبًا) يقول:
بحرف الجر واألصل ( لملئت نف ُ
سك من رعبِهم ) ،قال الطبريَ (( :
َ
سك من اطالعك عليهم فزَ عا ،لما كان هللا ألبسهم من الهيبة ،كي ال يصل إليهم واصل،
ولملئت نف ُ
()44
ْ
ً
َ
ُ
ُ
تلمسهم يد المس حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله))  ،ومثلها قوله ( ما ل ْم ت ِحط بِ ِه خبْرا )
وال ِ
بأخبار الغيب) وهي في قصة
(سورة الكهف  )68وجدته محول عن المجرور واألصل ( لم تحط
ِ
َ
َ
ْ
ً
ُ
ْ
س ِرينَ أعْماال )( سورة
سيدنا موسى مع الخضر عليهما السالم ،ومثله قوله ( قُ ْل ه َْل نُنَبِئُك ْم بِاألخ َ
الكهف  )103إذ جاء محوال عن المجرور بحرف الجر واألصل ( هل ننبئكم بأعمال االخسرين )
يقصد بهم الرهبان والقسيسين  ...والقسم الثاني :المحول عن المجرور باإلضافة ،وتضمن
َّللا َو َّ
موضعين ،ومثال ذلك قولهَ ( :و َألُد ِْخلَنَّ ُه ْم َجنَّا ٍّ
َّللاُ
ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها ْاأل َ ْن ُ
هار ثَوابا ً ِم ْن ِع ْن ِد َّ ِ
( )44جامع البيان.626 /17 :
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ب) [آل عمران ،]195 :قال الدعاسَ (( :ج َّناتٍّ :اسم منصوب بنزع الخافض
ِع ْندَهُ ُح ْسنُ الثَّوا ِ
َّللا)
وجملة (تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها ْاأل َ ْن ُ
هار) صفة ( ثَوابا ً) مفعول مطلق أو حال أو تمييز ( ِم ْن ِع ْن ِد َّ ِ
متعلقان بمحذوف صفة لثوابا ولفظ الجاللة مضاف إليه ( َو َّ
ب) َّللا لفظ الجاللة
َّللاُ ِع ْندَهُ ُح ْسنُ الثَّوا ِ
()45
مبتدأ عنده ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ حسن والجملة االسمية خبر َّللا))  ،نجد
أن التمييز هنا محول عن المضاف اليه لمضاف محذوف والتقدير ( جزاء ثواب) فسر ذلك
المتأخر في اآلية من قوله ( َو َّ
ب) ،وللتساير مع طبيعة حجم البحث اكتفيت
َّللاُ ِع ْندَهُ ُح ْسنُ الثَّوا ِ
بأخذ نموذج :
ﭧ ﭨ ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﭼ ( الكهف)١٨ :
(رعْباً)( ،)46هـي أنـه محـول مـن المجـرور بحـرف الجـر،
نجد أن البنية العميقة لـلتمييز ُ
ْ
سك من الرعب ).
واألصل هو (
المتألت نف ُ
وللتحقق من ذلك نجد أن الرعب بأقوال المفسرين قد يأتي بمعنى الفزع وتقديره بالمعنى
نفسـك مـن اطالعـك علـيهم
(ولَ ُم ِلئْتَ ِم ْن ُه ْم ُرع ًْبـا) يقـول :ولملئـت ُ
يأتي مؤخرا  ،قال الطبريَ (( :
تلمسـهم يـد المـس حتـى يبلـغ
فَ َزعا ،لما كان هللا ألبسهم من الهيبة ،كي ال يصل إليهم واصل ،وال ِ
الكتاب فيهم أجله)) ( ،)47فالطبري أدرك األصل مـن ضـمير الفاعـل ( التـاء) فـي ( لملئـت) وهـو
سك) ثم استبدل الضمير في ( منهم) باطالعك ثم أخر التمييز واسـتبدله بــ ( فزعـا)،
المراد به (نف ُ
وهذا يدل التمييز محول من المجـرور (الضـمير) أو (اطالعـك) كمـا هـو واضـح عنـد الطبـري،
ورعْبا ً منصوب على التمييز ،تقول :امتألت ماء وامـتألت فَ َرقـاً،
ور ُ
عباًُ ،
وقال الزجاج (( و َرعْبا ً ُ
()48
ق ومن الماء ، )).فالزجاج شبه االمتالء بالرعب بـاالمتالء الحقيقـي وهـو
أي امتألت ِمنَ الف ََر ِ
الماء ،ثم بين األصل الوضعي ( المتألت ماء) ،ثم اسـتبدل ( رعبـا) بــ (فرقـا) ( وامـتألت فرقـا)
والفرق باللغة هو شديد الفزع من الخوف( ،)49ثم بين الزجاج األصل لـ ( امتألت ماء) و(امـتألت
ق ومن الماء ).فضـال عـن أنـه اسـتبدل الفعـل المبنـي للمجهـول
فَ َرقاً) ،واألصل (امتألت ِمنَ الف ََر ِ
( ُم ْ
لئت) بالفعل األصلي المبني للمعلوم (امتألت) فهذا خير دليل على التحقـق مـن أن التمييـز هنـا
محول عن المجرور بحرف الجر.
وعليه فالجملة ( المتألت نفسك من الرعب) سليمة في صوغها ،جاء على منوال ( االداة
والفعل المبني للمعلـوم واالداة والفاعـل والمضـاف إليـه وحـرف الجـر واالسـم المجـرور) وبنيـة
المكون للبنية العميقة ( المتألت نفسك من الرعب) جاءت مكونة من المشجر اآلتي:

()45إعراب القرآن للدعاس .181 /1:
( )46ينظر :معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، 275 /3:و إعراب القرآن للدعاس .212 /2
( )47جامع البيان ت شاكر . 626 /17:
( )48معاني القرآن وإعرابه للزجاج.275 /3:
( )49ينظر :العين  ،148 /5:جمهرة اللغة . 785 /2:
127

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

الجملة
ركن فعلي

أداة

ركن اسمي

فعل

أداة

اسم

ضمير متصل

واقعة بجواب الشرط

ماضي

تأنيث

فاعل

مضاف إليه

الالم

امتأل

ْت

نفس
ُ

الكاف

حرف جر
ِمن

أداة تعريف

ال

اسم

ر ِ
عب

سك
ثم طرأ على هذا األصل تغيير في البنية السطحية ،لتمثل جملة األصل (المتألت نف ُ
ب) بعد دخول عناصر التحويل عليها ،لتصبح ( لملئتَ منهم رعباً) على منوال ( االداة
من الرع ِ
والفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل الضمير وحرف الجر والضمير المجرور وميم الجمع
والتمييز) وكون ( رعبا) تمييز وجدنا له احتمال اعرابي آخر وهو المفعولية  ،فقد قال الزجاج:
ورعْبا ً منصوب على التمييز ،تقول :امتألت ماء
ور ُ
عباًُ ،
ورعْبا ً ُ
(ولَ ُم ِلئْتَ ِم ْن ُه ْم ُر ْعبًا)َ .
(( َ
)
50
(
ً
ً
ً
َ
ورعْبا منصوبان
ق ومن الماء ، )).قال النحاس (( :فِرارا ُ
وامتألت ف َرقا ،أي امتألت ِمنَ الف ََر ِ
على التمييز )) ( ،)51وذهب القرطبي الى بيان احتمال آخر وهو المفعول به ،فقال(( :و" فِرارا"ً
نصب على الحال و" ُرعْباً" مفعول ثان أو تمييز ،)52( )).وذهب أبو حيان إلى وجه معارض لما
علَى أَنَّهُ
ب ُرعْبا ً َ
ص َ
بينه الزجاج والطبري فقد أنكر كونه منقوال عن المفعول ،فقالَ (( :وا ْنتَ َ
َب إِلَى أَنَّهُ ت َْميِ ٌ
عيُونا ً )
ض ُ
انَ ،وأَ ْبعَدَ َم ْن ذَه َ
(وفَج َّْرنَا ْاأل َ ْر َ
َم ْفعُو ٌل ثَ ٍّ
يز َم ْنقُو ٌل ِمنَ ْال َم ْفعُو ِل َكقَ ْو ِل ِه َ
سلَّ ْ
علَ ْي ِه ْال ِف ْع َل َما تَعَدَّى إِلَ ْي ِه تَعَدِي
علَى َم ْذ َه ِ
طتَ َ
َ
يز ِمنَ ْال َم ْفعُو ِلِ ،أل َنَّكَ لَ ْو َ
ب َم ْن أَ َجازَ نَ ْق َل الت َّ ْميِ ِ
()53
َ
ْ
ً
ْ
َ
عيُونا ))  ،من غير أن يفسر كيف أنه مفعول ثان؟ وكيف
ض ُ
ْال َمفعُو ِل بِ ِه بِ ِخال ِ
فَ ،وفَج َّْرنَا األ ْر َ
()50
()51
()52
()53

معاني القرآن وإعرابه للزجاج . 275 /3:
إعراب القرآن .291 /2:
تفسير القرطبي . 374 /10:
البحر المحيط في التفسير . 154 /7 :
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يفسر النقل عن المفعول ؟ ،وهذا ال يفسد ما ذهبنا إليه ورجح ابن عادل الوجهين ،فقال (( :و
ٌ
تمييز ،)54( )).وبذلك جاء النصب بمنوالين التمييز والمفعول الثاني.
ثان :وقيل:
ُ
«رعباً» مفعول ٍّ
وعليه فاألصل الوضعي هو ما بيناه ثم طرأ التغيير على البنية السطحية بعد دخـول عوامـل
ب) بعـد دخـول عناصـر
التأثير لقواعد التحويل إذ تحولت جملة األصل (المتألت نف ُ
سك من الرعـ ِ
التحويل عليها إلى ( ل ُملِئتَ منهم رعباً) على منوال ( االداة والفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل
الضمير وحرف الجر والضمير المجرور وميم الجمع والتمييز)
عناصر التحويل الداخلة:
اوال  :االحالل :حل المبني للمجهول محل المبني للمعلوم في ( ُم ِلئ) ثم حل الضمير(تَ ) نائبا عن
الفاعل محل الفاعل المضاف ( نفسك)  ،استبدال المجرور ( من الرعب) بالتمييز (رعبا).
ثانيا :الحذف :حذف الفاعل (نفسك) وتعويضه بنائب الفاعل الضمير (التاء) .
وعليه جاءت بنية المكون للبنية السطحية بعد دخول عناصر التحويل ( ل ُملِئتَ منهم رعبا ً )
بالشكل اآلتي:
الجملة
ركن فعلي

أداة

ركن اسمي

فعل

ضمير متصل حرف ضمير متصل اداة جمع

واقعة بجواب الشرط

ماضي

نائب فاعل

ميم الجمع

الالم

لئ
ُم ْ

َت

جر
ِمن

مجرور
الهاء

الميم

مصدر

تنوين

ر ِ
التنوين
عب
قلنا ركن اسمي ووضعنا تحته المصدر ألن بنية المكون عند تشومسكي تتكون من ركنين مكون
او ركن اسمي وركن فعلي .
الخاتمة
عن الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين وعلى اله وأصحابه
اجمعين الى يوم الدين  ،ثم أما بعد:
فأهم ما نود بيانه يمكن ايجازه بما يأتي:
( )54اللباب في علوم الكتاب .447 /12:
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 -1التمييز المحول يشكل دليال كبيرا على اهتمام العرب بظاهرة التحويل .
 -2للنظرية التوليدية التحويلية جذور عند علمـاء العربيـة وأن تعلـم تشومسـكي للعربيـة
كفيل بهذا التأثر.
 -3قد ال تنطبق كل قواعد النظريـة علـى اللغـات كلهـا؛ ألن بعـض اللغـات ال يوجـد بهـا
جملة فعلية كاالنكليزية؛ ألنها ال تبدأ بفعل ،فهنا تكون مقتصرة على الجملة االسـمية،
بينما تنطبق تماما على العربية.

القرآن الكريم
ثبت المصادر والمراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

األصول في النحو ،أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بـابن السـراج (
ت 316هـ) ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي ( ،د .ط .ت) ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،لبنـان –
بيروت.
إعراب القرآن الكريم ،قاسم حميدان دعاس ( ،د .ط) ،الناشر :دار المنير ـ دار الفارابى-
دمشق1425 ،هـ.
إعراب القرآن وبيانه ،محيي الدين بن أحمد مصطفى درويـش (المتـوفى 1403 :هــ )،
ط ،4الناشر  :دار اإلرشاد للشئون الجامعية  -حمص  -سورية ( ،دار اليمامة  -دمشق -
بيروت)  ( ،دار ابن كثير  -دمشق  -بيروت)  1415 ،هـ.
أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل ،ناصــر الــدين أبــو ســعيد عبــد هللا بــن عمــر بــن محمــد
الشيرازي البيضاوي (المتوفى685 :هـ) ،تحقيق :محمد عبـد الـرحمن المرعشـلي ،ط،1
الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت  1418 -هـ.
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبـد هللا ابـن يوسـف،
أبو محمد ،جمال الـدين ،ابـن هشـام (المتـوفى761 :هــ) ،تحقيـق :يوسـف الشـيم محمـد
البقاعي ( ،د .ط .ت)  ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
البحر المحيط في التفسير ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسـف بـن حيـان أثيـر
الدين األندلسي (المتوفى745 :هـ) ،تحقيـق :صـدقي محمـد جميـل( ،د .ط) ،الناشـر :دار
الفكر – بيروت 1420 ،هـ.
التبيان في إعراب القرآن ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبـري (المتـوفى :
616هـــ) ،تحقيــق  :علــي محمــد البجــاوي( ،د .ط .ت) ،الناشــر  :عيســى البــابي الحلبــي
وشركاه.
تهذيب اللغة ،محمد بن أحمد بن األزهـري الهـروي ،أبـو منصـور (المتـوفى370 :هــ)،
تحقيــق :محمــد عــوض مرعــب ،ط ،1الناشــر :دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت،
2001م.
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 .9جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بـن كثيـر بـن غالـب اآلملـي ،أبـو
جعفر الطبري (المتوفى310 :هــ) ،تحقيـق :أحمـد محمـد شـاكر ،ط ،1الناشـر :مؤسسـة
الرسالة 1420 ،هـ  2000 -م.
الجــامع ألحكــام القــرآن ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح
.10
األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتـوفى 671 :هــ) ،تحقيـق :هشـام سـمير
البخاري( ،د .ط) ،الناشر :دار عالم الكتب ،الرياض ،المملكة العربية السـعودية1423 ،
هـ 2003 /م.
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول هللا (صـلى هللا عليـه وسـلم )
.11
وسننه وأيامـه صـحيح البخـاري ،المؤلـف :محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـدهللا البخـاري
الجعفــي ،المحقــق :محمــد زهي ـر بــن ناصــر الناصــر ،ط ،1الناشــر :دار طــوق النجــاة،
1422هـ.
الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون ،أبـو العبـاس ،شـهاب الـدين ،أحمـد بـن
.12
يوسف بن عبد الدائم المعـروف بالسـمين الحلبـي (المتـوفى756 :هــ) ،تحقيـق :الـدكتور
أحمد محمد الخراط( ،د .ط .ت) ،الناشر :دار القلم ،دمشق.
دسـتور العلمــاء ( جــامع العلــوم فــي اصـطالحات الفنــون) ،عبــد النبــي بــن عبــد
.13
الرسول األحمد نكري (المتوفى :ق 12هـ) ،عرب عباراته الفارسية :حسن هاني فحص،
( ط ،)1الناشــر :دار الكتــب العلميــة  -لبنــان /بيــروت ،الطبعــة :األولــى1421 ،هـــ -
2000م.
علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي ،منقور عبدالجليل( ،د .ط) ،اتحاد
.14
الكتاب العرب – دمشق2001 ،م.
علم اللغة مقدمـة للقـارئ العربـي  ،محمـود السـعران ،ط ،2الناشـر :دار الفكـر
.15
العربي -القاهرة1997 ،م.
علم نفس النمو ،حسن مصطفى عبد المعطي ،هدى محمد قنـاوي ( ،د .ط .ت) ،
.16
الناشر :دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.
العُمد ( كتاب في التصريف)  ،ألبي بكر عبدالقاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ،
.17
تحقيق :د .البدراوي زهران ،ط ،3دار المعارف1995 ،م.
العين ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمـيم الفراهيـدي البصـري
.18
(المتــوفى170 :هـــ) ،تحقيــق :د مهــدي المخزومــي ،د إبــراهيم الســامرائي (،د .ط .ت)،
الناشر :دار ومكتبة الهالل.
قضايا ألسنية وتطبيقية (دراسات لغوية اجتماعية نفسية مـع مقارنـة تراثيـة ) ،د.
.19
ميشال زكريا ،ط ،1دار العلم للماليين ،بيروت -لبنان1993 ،م.
القواعد التحولية في ديوان حاتم الطائي ،حسام البهنسـاوي ( ،د .ط .ت) ،مكتـب
.20
الثقافة الدينية.
قواعد تحويلية للغة العربية ،د .محمد علي الخـولي ( ،د .ط) ،دار الفـالح للنشـر
.21
والتوزيع -األردن1999 ،م.
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،أبو القاسم محمود
.22
بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت 538هـ ) ،تحقيـق :عبـد الـرزاق المهـدي( ،د .ط)،
دار النشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) ،أيوب بـن موسـى الحسـيني
.23
القريمي الكفوي ،أبو البقاء الحنفي (المتوفى1094 :هـ) ،تحقيق :عدنان درويش  -محمـد
المصري ( د .ط .ت)  ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت.
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اللباب في علوم الكتاب ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عـادل الحنبلـي
.24
الدمشقي النعماني (المتوفى775 :هـ) ،تحقيق :الشيم عادل أحمـد عبـد الموجـود والشـيم
علـي محمـد معــوض ،ط ،1الناشـر :دار الكتــب العلميـة  -بيــروت  /لبنـان 1419 ،هـــ -
1998م.
لطائف اإلشـارات تفسـير القشـيري ،عبـد الكـريم بـن هـوازن بـن عبـد الملـك
.25
القشيري (المتوفى465 :هـ) ،تحقيق :إبراهيم البسـيوني ،ط ،3الناشـر :الهيئـة المصـرية
العامة للكتاب – مصر.
اللمع في العربية البـن جنـي ،أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي الموصـلي (المتـوفى:
.26
392هـ) ،تحقيق :فائز فارس( ،د .ط .ت) ،الناشر :دار الكتب الثقافية – الكويت.
المحكم والمحيط األعظم ،أبو الحسن علي بن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي [ت:
.27
458هــ] ،المحقــق :عبــد الحميـد هنــداوي ،ط ،1الناشــر :دار الكتـب العلميــة – بيــروت،
 1421هـ  2000 -م.
المــدخل إلــى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي ،رمضــان عبــد التــواب ،ط،3
.28
الناشر :مكتبة الخانجي بالقاهرة1417 ،هـ 1997 -م .
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز ،أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن
.29
عطية األندلسـي ،تحقيـق :عبـد السـالم عبـد الشـافي محمـد ،ط ،1دار النشـر :دار الكتـب
العلمية  -لبنان 1413 -هـ ـ 1993م.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،المؤلف :أبو عبد هللا أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن
.30
هالل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :هــ) ،المحقـق :شـعيب األرنـؤوط  -عـادل مرشـد،
وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسـن التركـي ،ط ،1الناشـر :مؤسسـة الرسـالة،
 1421هـ 2001 -م.
المصــطلحات والمفــاتيح فــي اللســانيات ،مــاري نــوال غــاري بريــور ،ترجمــة:
.31
عبدالقادر فهيم الشيباني ،ط ،1سيدي بلعباس – الجزائر2007 ،م .
معالم التنزيل في تفسير القرآن  ،أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود بـن محمـد بـن
.32
الفراء البغوي الشافعي (المتوفى  510 :هـ) ،تحقيق  :عبد الرزاق المهدي ،ط ،1الناشـر
 :دار إحياء التراث العربي -بيروت 1420 ،هـ.
معاني القرآن ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبـد هللا بـن منظـور الـديلمي الفـراء
.33
(المتوفى207 :هـ) ،تحقيـق :أحمـد يوسـف النجـاتي  /محمـد علـي النجـار  /عبـد الفتـاح
إسماعيل الشلبي ،ط ،1الناشر :دار المصرية للتأليف والترجمة – مصر.
معانى القرآن لألخفـش [معتزلـى] ،أبـو الحسـن المجاشـعي بـالوالء ،البلخـي ثـم
.34
البصــري ،المعــروف بــاألخفش األوســط (المتــوفى215 :هـــ) ،تحقيــق :الــدكتورة هــدى
محمود قراعة ،ط ،1الناشر :مكتبة الخانجي  -القاهرة 1411 ،هـ  1990 -م.
معــاني القــرآن وإعرابــه ،إبــراهيم بــن الســري بــن ســهل ،أبــو إســحاق الزجــاج
.35
(المتوفى311 :هـ) ،ط ،1الناشر :عالم الكتب – بيروت 1408 ،هـ  1988 -م.
معجـم اللغـة العربيــة المعاصـرة  ،د أحمــد مختـار عبـد الحميــد عمـر (المتــوفى:
.36
1424هـ) بمساعدة فريق عمل( ،ط  ، )1الناشر :عالم الكتب 1429 ،هـ  2008 -م.
معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية ،د محمود عبد الرحمن عبد المنعم ( مـدرس
.37
أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون  -جامعة األزهر ) ( ،د .ط .ت ) ،دار الفضيلة.
مفاتيح الغيب التفسير الكبير ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين
.38
التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي خطيــب الــري (المتــوفى606 :هـــ) ،ط،3
الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت  1420 ،هـ .
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المقتضب ،محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي ،أبو العباس ،المعروف
.39
بالمبرد ( ت 285هـ) ،تحقيـق :محمـد عبـد الخـالق عضـيمة( ،د .ط .ت) ،الناشـر :عـالم
الكتب – .بيروت.
النحو العربي والدرس الحديث (بحـث فـي المـنهج) ،د .عبـده الراجحـي( ،د .ط)
.40
دار النهضة العربية للطباعة والنشر -بيروت1406 ،هـ 1986 -م.
البحوث والمجالت والمقاالت
التطــورات النظريــة والمنهجيــة للنظريــة التوليديــة فــي نصــف قــرن ،د .حمــدان
.41
رضوان أبو عاصي ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية ،مجلـد ( ، )4عـدد
( 1428 ،)3هـ 2007 -م.
نظرية المعنـى فـي الداللـة التأويليـة ،أ .عبـدالقادر البـار ،األثـر – مجلـة اآلداب
.42
واللغات  -جامعة قاصدي مرباح – ورقلة – الجزائر -العدد السابع  ،ماي 2008م.
مجلة البيان ،العدد (  ،)58تصدر عن المنتدى اإلسالمي.
.43
مقاالت وبحوث الدكتور عبد الكريم بكار ،أعدها  :علي بـن نـايف الشـحود ( ،د.
.44
ط .ت).

133

