
 98 

 

 

 

 يف شعر أيب القاسم الشايبأسلوب الرشط يف ضوء التحليل اهلرمي للرتاكيب: دراسة تطبيقية 

 حممد مصطفى القطاوي

 أستاذ النحو والرصف املشارك، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة األقىص، غزة

 هـ(89/6/0118 هـ، وقبل للنرش يف5/01/0110 )قدم للنرش يف

  

 .أبو القاسم الشايب، التحليل اهلرمي، أسلوب الرشط، الرتاكيب الكلامت املفتاحية:

أسلوب الرشط يف ضوء التحليل اهلرمي للرتاكيب دراسة تطبيقية يف "هيدف هذا البحث املعنون بـ  :البحث ملخص

، للكشف عن البنية النحوية هلذا األسلوب، أو النظام الرتكيبي اهلرمي للجمل الواردة فيه، "شعر أيب القاسم الشايب

ة عند القدماء والنحاة الغربيني وخاصًة وحتليله الداليل. وقد حرص الباحث يف اجلانب النظري عىل وصف اجلمل

أصحاب البناء اهلرمي للرتكيب أمثال نعوم تشومسكي، وأما يف اجلانب التطبيقي فقد حرص الباحث عىل وصف 

لة، واكتفينا يف هذا املجال وفق التحليل الشجري بأنموذجني لكل من: )إذا، وإْن، وَمن(، ونموذٍج واحٍد  اجلمل املحوَّ

، وكلام(، وذلك لكل أداة ُدِرَست يف هذا البحث، وذلك بغية االختصار، ومن ثمَّ الوقوف عىل قواعد لكل من: )لوال

 .التحليل اهلرمي الذي ُطبَِّق عىل اجلملة العميقة
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Abstract. The research entitled “Conditional Style in Light of hierarchical structure analysis aims at studying the 

conditional style in the poetry of Abu AL-Qasim AL-Shabi. The study is designed to reveal the grammatical 

structure of this style or the syntactic system of transformational sentences and its semantic analysis. 
Theoretically, the researcher is concerned with the description of sentences on the part of the old and western 

syntacticians such as Noam Chomsky. Practically, the researcher is concerned with the description of transformed 

sentences. In this connection, it is sufficient to mention two examples for each of “ʔidhaa”, “ʔin”, and “man”, 
according to tree analysis and one model for each of “kullama” and “lawla”. In this research, the particles are 

examined so as to perceive transformational rules applied to deep sentences. 
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 مقدمة

 

 أهداف البحث:

هيدف هذا البحث إىل الكشف عن األنامط الرتكيبية .0

 ألسلوب الرشط يف ديوان أيب القاسم الشايب.

 ،دراسة النصوص العربية الشعرية فتح آفاق جديدة يف.8

 .التحليل اهلرمي للرتكيبدراسة وصفية حتليلية يف ضوء 

 اتنظريالالوقوف عىل نظامها النحوي يف ضوء .3

هبدف الوصول إىل نظام اجلمل ومعرفة ما  ،ديثةاحللغوية ال

 طرأ إليها من قواعد حتويلية.

 

 أمهية البحث:

 تكمن أمهية هذا البحث أنَّه:

لغوي شعري معارص،  تطبيقية عىل نص   جاء دراسة.0

تناول بنية تراكيب الرشط يف ديوان الشاعر التونيس أيب 

 .التحليل اهلرمي للرتكيبالقاسم الشايب يف ضوء 

فهو دراسة حتليلية لنظام مجل الرشط املحولة وفًقا .8

 للمنهج الوصفي التحوييل.

إلقاء الضوء عىل النظام الرتكيبي للجمل املحولة .3

ألساليب الرشط يف شعر أيب القاسم الشايب،  "يةالسطح"

وحتديد بنيتها النحوية ومقابلتها مع قواعد النحو العريب يف 

 تراثنا.

 

 سبب اختيار البحث:

لعل من األسباب الرئيسة التي دعتني لدراسة أسلوب 

 الرشط عند أيب القاسم الشايب:

عزوف الباحثني واستبعادهم وهترهبم من خوض .0

ات اللغوية احلديثة خاصة يف جامعات يف جتارب الدراس

 قطاع غزة، واجتاههم نحو الدراسات التقليدية.

مل حيَظ أبو القاسم الشايب بدراسٍة نحوّيٍة خاصة وفق .8

 طرائق التحليل اللغوي املعارص.

علاًم بأنَّ هذه الدراسة وأمثاهلا ستكون نواًة صاحلًة ألعامٍل 

 اهج اللغوية احلديثة.  إضافيٍة تتناول شعراء آخرين وفق املن

 

 

 منهج البحث:

يتبع الباحث يف منهجه هلذا البحث الوصفي التحلييل، 

، ملتزًما التحليل اهلرمي للرتكيبوذلك يف ضوء قواعد 

بالوصف والتحليل ألساليب الرشط املحولة يف ديوان أيب 

 ، وهو ما يتناسب مع طبيعة هذه الدراسة.القاسم الشايب

 

 الدراسات السابقة

لقد قام الباحث باالطالع عىل الدراسات التالية التي 

 أفادت منها دراستي هذه.

 (:0888دراسة البهنساوي ).0

، "القواعد التحويلية يف ديوان حاتم الطائي"بعنوان: 

جامعة عني شمس، كلية البنات، وهي رسالة منشورة، نرشهتا 

يف مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة، وتعد هذه الدراسة األوىل 

الوطن العريب التي تناولت القواعد التوليدية التحويلية 

 بالدراسة واالستقصاء، وهذا مما يسجل للباحث.

 (:8110دراسة أبو عايص ).8

وهي ، "القواعد التحويلية يف ديوان احلطيئة": بعنوان

الرسالة األوىل يف قطاع غزة عىل حدِّ علم الباحث يف هذا 

 .املضامر

 (:8118)دراسة العجارمة .3

التحويالت األسلوبية بني اخلرب واإلنشاء يف "بعنوان: 

، قدمها الباحث جلامعة مؤتة استكاماًل "النحو العريب

 ملتطلبات احلصول عىل درجة الدكتوراه.

 (:8118دراسة النعيمي ).1

أنامط التحويل يف اجلملة الفعلية دراسة تطبيقية "بعنوان: 

 .")سورة آل عمران أنموذًجا(

 (:8102يساوي )دراسة ع.5

اجلملة املحولة وداللتها يف اخلطاب القرآين "بعنوان: 

، تقدمت الباحثة هبذه الدراسة "سورة امللك أنموذًجا

استكاماًل لنيل درجة املاجستري من جامعة حممد بوضياف 

 املسيلة باجلزائر.

 (:8102دراسة دومي ).6

قواعد النحو التحوييل بني نعوم تشومسكي ": بعنوان

 ."العريب: دراسة تطبيقية يف سورة آل عمران أنموذًجاوالنحو 
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 (:8109دراسة صيام ).2

القواعد التحويلية التوليدية يف ديوان ليىل "عنوان: ب

 ."األخيلية

ا تناولت  ولقد التقت دراستي مع تلك الدراسات يف أَّنَّ

كمنهج حديث حول دراسة  التحليل اهلرمي للرتكيب

والذي يعد من أبرز لسانيات اجلملة عند تشومسكي، 

 الشخصيات العاملية يف دراسة تاريخ اللسانيات املعارصة.

حيث قامت بمعاجلة أحد األساليب الطلبية التي استعان 

هبا الشاعر من أجل التأثري يف نفوس املتلقني، وهو أسلوب 

ايب وتقيّص أبعاده ودالالته يف الشعر العريب  الرشط عند الشَّ

 .احلديث

جراء الدراسات املستفيضة للدراسات وعىل الرغم من إ

، فإنَّ الباحث مل التحليل اهلرمي للرتكيبالنحوية من خالل 

جيد عىل حد علمه أي دراسٍة مستقلٍة ناقشت موضوع الرشط 

 احلديثة. اتمن خالل النظري

هذه الدراسة اختارت دراسة أسلوب الرشط  وعليه فإنَّ 

قة.عند أيب القاسم الشايب يف ديوانه كاماًل ب  دراسٍة معمَّ

 

 توطئة/املبحث األول

لقد شهدت الدراسات اللغوية يف العقود املاضية تطوًرا 

فلذلك كبرًيا، وخاصة بعد النصف الثاين من القرن العرشين، 

شغلت هذه اللغة الباحثني عرًبا وغري عرب، متتبعني كلَّ 

النظريات اللغوية احلديثة التي ظهرت يف منتصف القرن 

ية تشومسكي، حيث عالج العديد من الباحثني املنرصم نظر

 العرب النحو العريب من خالل هذه النظرية.

ا الدراسة األوىل يف  ودراستي هذه ال أدَّعي لنفيس بأَّنَّ

اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة، فهذه هي الدراسة الثالثة 

ولذلك اختار الباحث هذه الدراسة  ؛عىل حدِّ علم الباحث

التحليل اهلرمي  ضوء يف الرشط سلوبأ"املوسومة بــ 

 ."الشايب القاسم أيب شعر يف تطبيقية دراسةللرتكيب 

التحليل  ضوء يف الرشط أسلوب "بحثنا املوسوم بـ  وإنَّ 

،  "الشايب القاسم أيب شعر يف تطبيقية دراسةاهلرمي للرتكيب: 

ة جديدة عند وفق قراءة تعتمد عىل ابتداع نظرية نحويّ جاء 

، وهذا نابٌع من نظرته الصائبة للغة وسعًيا منه تشومسكي

نقوم هبذا  للوقوف عىل نظرية عاملية جديدة، وهلذا ارتأينا أنْ 

 البحث.

حتّدثنا  املبحث األول ثالثة مباحث:وقد جاء البحث يف 

حياة الشاعر، ومن َثّم عن مفهوم اجلملة عند  عنبتوطئٍة  فيه

ت احلديثة، وأخرًيا املتقدمني، ومفهوم اجلملة يف اللسانيا

التطور اللغوي يف الدراسات اللسانية "ختمنا هذا املبحث بـ

 ،احلديثة مع ربطها بأصوهلا يف الرتاث اللغوي العريب القديم

ا  بدأناه باحلديث عن النظرية الرتكيبية  املبحث الثاين:وأمَّ

ونشأهتا، وِمن َثمَّ أعقبنا ذلك باحلديث عن مفهوم النحو 

 عند الرتكيبية اجلملة أشكال ذكرنا د ذلكالرتكيبي، وبع

ُثمَّ ذكرنا أسس بناء اجلملة ومعايريها يف ضوء  تشومسكي،

التحليل اهلرمي للرتكيب، وِمن َثّم حتّدثنا عن مراحل النظرية 

ة الرتكيبية.       الرتكيبية، وأَّنْينا هذا املبحث بذكر مميزات النظريَّ

للتحليل اهلرمي قي يتناول اجلانب التطبي لث:املبحث الثا

وتطبيقه عىل أسلوب الرشط يف شعر أيب القاسم  للرتكيب،

الشايب وحتليل بنيته السطحية، وبيان وظيفته النحوية وصواًل 

 إىل بنيته العميقة.

ى ملعاجلة أدوات الرّشط،  حيسن بنا قبل أنْ و نتصدَّ

عند سرية  نقف قلياًل  أنْ  ودالالهتا يف شعر أيب القاسم الشايب

اعر ة امللقب بشاعر اخلرضاء، واملولود يف قرية الشابيّ  هذا الشَّ

  ، املقدمة(،8110، ايبِّ )الشَّ  يف تونس
ٍ
وما ابتيل به من داء

 
ٍ
 من استعامٍر  :وأعداء

ٍ
 يف جسمه اهلزيل النّحيل، وأعداء

ٍ
داء

فرنيس  متسلٍِّط، وَضْعٍف وخوٍر يف عزيمة شعبه الَّذي استكان 

حيث ا العدّو الغاشم يف عرشينيَّات القرن العرشين، هليمنة هذ

ايبِّ  ة كاحلمم  انربى الشَّ عريَّ يف املغرب العريبِّ يرسل قذائفه الشِّ

اكدة، فأنشد: عوب الرَّ ك الشُّ  الربكانيَّة، حيرِّ

ْعُب َيْوًما َأَراَد احلََياةَ   إَِذا الشَّ

  

 َفال ُبدَّ َأْن َيْسَتِجْيَب الَقَدرْ 

ْيِل َأْن َينَْجيلَواَل      ُبدَّ لِلَّ

  

 َواَل ُبدَّ لِْلَقْيِد َأْن َينَْكِسْ 

 (.088، ص0820)كّرو،    

فها حافظ إبراهيم يف مرص هاتًفا:  ويتلقَّ

َها ًة َلْن َيُردَّ  إَِذا اهللُ َأْحيا أمَّ

 

اٌر َواَل  ٌ  إىَِل املَْوِت قَهَّ  ُمتََجربِّ

 (.810، ص0811، 8)إبراهيم، ج   

ويرصخ هبا إبراهيم طوقان شاعر فلسطني األكرب يف 

الثَّالثينيَّات من القرن العرشين ضدَّ االستعامر اجلديد املتمثِّل 
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هيونيَّة ى هلا طوقان يرصخ بشعره  ،يف جحافل الصِّ فتصدَّ

  الوطنيِّ املؤثِّر، ونشيده الباكي املبكي:

 َمْوطِنِي !!!

 َمْوطِنِي اجلَاَلُل واجلاََمُل 

 

نَاُء والَبَهاُء يِف ُرَباْك   والسَّ

 واحلََياُة والنََّجاُة واهلَنَاُء  

 

َجــــاُء يِف َهــــَواْك   والرَّ

 (.500، ص0899)طوقان،  

، وما أملَّ به  ايبِّ ومن خالل الوقوف عىل سرية أيب القاسم الشَّ

، ندرك أنَّه صنو طوقان يف مصابه، فالثَّاين أصابه مرض 
ٍ
من داء

ئة، وأودى بحياته، وهو يف ريعان شبابه، إذ إنَّه مل  ذات الرِّ

ابعة والثَّالثني أو دوَّنا )طوقان،  ، 0883يتجاوز الرَّ

ل فقد 15ص ا األوَّ أودى به املرض نفسه، وهو مل (، أمَّ

ادسة والعرشين )كّرو،  (، ويبدو 10، ص0820يتجاوز السَّ

ة من أعامرهم، هكذا  أنَّ العباقرة يدفعون رضيبة العبقريَّ

ايبِّ  َّام، وأبو القاسم الشَّ قىض طرفة بن العبد اجلاهيّل، وأبو مت

وإبراهيم طوقان، وجربان خليل جربان، كلُّهم قضوا يف 

ة التي حتصد أعامر أهلها حصًدا.ريعان الشَّ  ا العبقريَّ  باب، إَّنَّ

س ذلك يف أدوات  إنَّنا يف هذا البحث سنحاول أنْ  نتلمَّ

ايبِّ يف التَّعبري عن  ط التي وردت أو التي وظَّفها الشَّ الرشَّ

مكنونات صدره املوهن عرب أغانيه، أغاين احلياة، وهل هي 

زيج مرٍح ورسوٍر، أم هي أغاٍن حقيقيٌَّة تعربِّ عن أفراح وأها

 تشاؤميٌَّة؟بكائيٌَّة  ترانيمُ 

 

 مفهوم اجلملة عند املتقدمني:

اث حيًِّزا كبرًيا، لكن دون  لقد أخذ مفهوم اجلملة يف الرتُّ

دقيق حتى منذ عهد سيبويه، ومع هذا  يكون لدهيم تعريٌف  أنْ 

نجد بعض اإلشارات يف كتاب سيبويه تشري إىل مفهوم 

أال ترى أنَّك لو قلت: فيها عبد اهلل "اجلملة، يقول سيبويه: 

َحُسَن السكوت، وكان كالًما مستقياًم، كام َحُسَن واستغني يف 

ا 99، ص0899، 8)سيبويه، ج "قولك: هذا عبد اهلل (، وأمَّ

ي فلقد عربَّ عن مفهوم اجلملة رصاحة فقال: الزخمرش

والكالم هو املركَّب من كلمتني ُأسندت إحدامها إىل "

ى إال يف اسمني كقولك: زيٌد أخوك األخرى، وذلك ال يتأتَّ 

وبرٌش صاحُبك، أو يف فعل واسم نحو: رضب زيد، وانطلق 

(، عىل 83، ص0883)الزخمرشي،  "بكر، وتسمى اجلملة

ا تنقسم إ ىل قسمني: اجلملة االسمية واجلملة الفعلية، أَّنَّ

)ابن هشام،  "الزخمرشي وغريه اجلملة الرشطية"وأضاف 

 وبكر إنْ "(، ولقد مثَّل الزخمرشي هلا بقوله: 188، ص0828

 "ه يشكرهتعطِ 

 (.11، ص0883)الزخمرشي، 

ولقد ربط النحاة األوائل ما بني االستفهام واجلزاء يقول 

ك إذا قلت: أين عبد اهلل آته، فكأنك أال ترى أنَّ "سيبويه: 

 (.88، ص0899، 0)سيبويه، ج "قلت: حيثام يكن آته

وكذلك فعل ابن احلاجب حيث ربط ما بني االستفهام 

ا اسم االستفهام واسم الرشط، فكل وأمَّ "والرشط فقال: 

واحٍد منهام يدل عىل معنًى يف نفسه وعىل معنًى يف غريه، نحو 

م رضبت؟  )اإلسرتاباذي،  "وأهيم ترضْب ارضْب قولك: أهيَّ

 (.10، ص0823

 

 مفهوم اجلملة يف اللسانيات احلديثة:

َعَمَد اللغويون منذ مطلع القرن التاسع عرش إىل االهتامم 

بمسألة اجلملة والتعريف هبا، فهي عند علامء اللغة املحدثني 

اجلملة هي "الوحدة الصغرى للكالم، يقول سيمون بوتر: 

ية للكالم، وقد تعرف بأَّنا احلد األدنى من الوحدة األساس

اللفظ املفيد، كام أن الكلمة تعرف بأَّنا احلد األدنى من 

(، عىل أنَّ 38، ص0898)عبد اللطيف،  "الصيغة احلرة

عبد أسلوب الرشط يتميز بناؤه بأنَّه يفيد الرتتيب، حيث عنى 

بالرتتيب توقف مجلة عىل أخرى، واحتياجها إليها، " اللطيف

اء أكان ذلك عن طريق أداة تربط بينهام، وجتعل األوىل سو

رشًطا يف حدوث الثانية، ... وتوقف الثانية عىل األوىل، يؤدي 

إىل طول اجلملة املفيدة، وتعقيد تركيبها، ويمكن تلمس طول 

الرتتيب يف عدة مواضع، منها: أسلوب الرشط، وهو يتكون 

لرشط، ومجلة من ثالثة أجزاء: أداة الرشط رابطة، ومجلة ا

 (.015-011، ص0898)عبد اللطيف،  "اجلواب

ا تعريف عاميرة للجملة فقد  ن اجلملة النواة أو "أمَّ تضمَّ

كذلك اجلملة  التوليدية: االسمية والفعلية، ويتضمن

، 0892)عاميرة؛ والعاين،  "التحويلية: االسمية والفعلية

اجلملة الرشطية هي مجلة  (، وبناًء عىل ذلك تكون015ص

وقوع اليشء لوقوع "حتويلية أصلها التوليدي يكون نتيجة لـ 

 (.15، ص0883، 8)املربد، ج "غريه
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 التطور اللغوي يف الدراسات اللسانية احلديثة:

)دي  "الناس الشغل الشاغل لكلِّ "أصبح علم اللسان 

 "بأنَّه(، ولقد عرفه دي سوسري 85، ص0892سوسري، 

 مَّ ن ثَ رب عن املعاين، ومِ عبارة عن نسق من الدالالت التي تع

اللسان  يمكن مقارنته بالكتابة وباألحرف األبجدية، إال أنَّ 

)دي  "هاهو أعظم أمهية من بني مجيع هذه األنساق كلّ 

(، وعليه يمكن تصنيف اللسان 85، ص0892سوسري، 

يتناول علامء  ى إىل أنْ ضمن الظواهر اإلنسانية مما أدَّ 

اللسانيات احلديثة موضوع التطور اللغوي، وقد اختلفت 

ات واملدارس التي اعتمدوا وجهات نظرهم باختالف النظريَّ 

عليها يف رشح هذه النظريات، حيث عّمم أصحاب هذا 

التوجه هذه الفرضيات فيام بعد عىل اللغة العربّية وقواعدها، 

م اللسانيات احلديثة ظهور عل ويذهب بعض الباحثني إىل أنَّ 

الدرس اللساين األمريكي الذي "يرجع مرّده إىل ظهور 

د من خالل اللسانيات األمريكية لتزعمه بلومفي

ى هذا (، ولقد أدَّ 826، ص8103)غلفان،  "البلومفيلدية

التطور يف جمال اللسانيات احلديثة إىل ظهور كتابني يف نقد 

 ،عبد الرمحن أيوب قام هبام كلٌّ من الدكتور ،النحو العريب

 والدكتور متام حّسان.

ا الكتاب األول فهو نقد للرتاث النحوي العريب، انطلق أمَّ 

فيه الدكتور أيوب إىل نقد النحو العريب من خالل جتربته 

التدريسية يف دار العلوم، فالنحو العريب شأنه يف ذلك شأن 

جلزئي ثقافتنا التقليدية يف عمومها، تقوم عىل نوع من التفكري ا

ُيعنى بالنظرية، ومن أجل ذلك  الذي ُيعنى باملثال، قبل أنْ 

 "َجَهَد النُّحاة يف تأويل ما ُأشكل عىل القاعدة النحوية

ا العمل الذي قام به الدكتور (، وأمّ 18، ص0828)الرمايل، 

متام حّسان فهو جهد كبري، دعا فيه إىل إقامة نظام لغوي شامل 

ىل أفكار علم اللغة احلديث، لقواعد النحو العريب، يقوم ع

اللغة العربية معناها "ومتّثل هذا اجلهد يف إصدار كتاب 

والغاية التي أسعى ". يقول الدكتور متام حسان: "ومبناها

ضوًءا جديًدا كاشًفا عىل الرتاث  ألقَي  وراءها هبذا البحث أنْ 

ه منبعًثا من املنهج الوصفي يف دراسة اللغة، اللغوي العريب كلّ 

التطبيق اجلديد للنظرة الوصفية يف هذا الكتاب يعترب  وهذا

حماولة شاملة إلعادة ترتيب األفكار اللغوية جتري بعد سيبويه 

 .(01، ص8110)حسان،  "وعبد القاهر

ونحن نجد مصداق ذلك واضًحا جليًّا يف ديباجة كتاب 

 عبد القاهر اجلرجاين دالئل اإلعجاز، حيث رّصح فيه بام ييل:

 كالٍم أنَت ناظمهُ  فام لنَْظمِ 

  

يهِ   َمْعنًى سوى ُحْكِم إعراٍب تُزجِّ

 اِسٌم يرى وْهَو أْصٌل للكالِم فام   

  

 َيتِمُّ ِمن ُدونِه قصٌد ملُِنشيهِ 

يادَة يف     وآخٌر هَو ُيعطيك الزَّ

  

 ما أنَت ُتثبُِته أو أنَت تنفيهِ 

 (00، ص8110)اجلرجاين،    

أي بمعنى أنَّ النظم ال يلتئم وال يتسق إال بإعامل القواعد 

النحوية القياسية املطردة، وقد أشار عاميرة إىل تأثر تشومسكي 

 بآراء اجلرجاين يف كتاَبيه: الدالئل، واألرسار. 

 

 أسس بناء اجلملة ومعايريها يف اللسانيات احلديثة:

لجملة اعتمدت الدراسات اللسانية احلديثة يف بنائها ل

 عىل أربعة أسس تتمثل فيام يأيت:

املنظور الوظيفي ألجزاء اجلملة يف البنية الرتكيبية .0

 للسياق، التي وردت فيه. 

 ."الكلمة"االنطالق من امللفوظ األدنى .8

وا .3 توافر رشوط االستقالل الرتكيبي، لذا نجدهم عدُّ

، 8110)حسام الدين،  شبه اجلملة مجلة غري مستقلة

 (.819ص

اإلسناد، إذ يرجع اللسانيون يف حتديدهم لعنارص .1

اجلملة وضبط العالقات القائمة بينها إىل فكرة اإلسناد، 

وفكرة النواة  "الكلمة"وقرنوا بني وجود امللفوظ األدنى 

 اإلسنادية.

ة ثالثة، وهي: املسند فاجلملة تتكون من عنارص إسناديّ 

كون من عنرصين ا تتواملسند إليه واإلسناد، ويرى بعضهم أَّنَّ 

ا تتألف من وإذا كان بعضهم يرى أَّنَّ "إذ يقول رابح بومعزة: 

ثالثة عنارص: املسند واملسند إليه واإلسناد، فإنَّ الذي ُيطمأن 

ا تتكون من عنرصين  (.68، ص8118)بومعزة،  "إليه هو أَّنَّ

 

 املبحث الثاين/ النظرية الرتكيبية: نشأهتا

قامت النظرية الرتكيبية عىل يد مؤسسها نعوم 

تشومسكي، وذلك عىل أنقاض من سبقوه يف املناهج 

بلومفيلد، وسكنر، فكانت آراء تشومسكي "السلوكية عند 

(، 59، ص0891)عاميرة،  "ثورة عنيفة عىل األفكار السابقة

فأزالت الكثري من األفكار التي ترسبت يف الدرس اللساين 
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عدُّ ما جاء به تشومسكي ــــ خاّصة كتابه احلديث، حيث يُ 

م ـــ فتًحا جديًدا يف النظر 0852األول الرتاكيب النحوية 

اللغوي املعارص، حيث استطاع وبكل ثقة إحداث ثورة عىل 

أفكار بلومفيلد، والتي كانت تريس دعائم املذهب السلوكي 

حتليل النصوص وفق املنهج التوزيعي الفونولوجي  "القائم

رفولوجي، وصواًل إىل مقدرة املتكلم عىل إنتاج اجلمل واملو

وفهمها وإدراك الصواب من اخلطأ، قياًسا عىل القوانني التي 

فيام بعد شاع (، حيث 062، ص0896حتكم اللغة )زكريا، 

مصطلح التحويل والتوليد عند تشومسكي، الذي أقام 

نظريته عىل أساس ما يتصل باجلمل النواة والتحويالت التي 

 .نتج عنهات

 
 مراحل النظرية الرتكيبية:

 مرت النظرية الرتكيبية يف ثالث مراحل أساسية، وهي:

: وخري ما 0852: مرحلة البنى الرتكيبية املرحلة األوىل

(، Syntactic Structureيمثل هذه املرحلة كتابه الشهري )

وهو بمثابة الدستور األول لنظرية تشومسكي )تشومسكي، 

 (.35، ص0892

: ويمثلها كتاب تشومسكي الثاين املوسوم املرحلة الثانية

 Aspects of the Theoryبمظاهر النظرية النحوية الرتكيبية )

of Syntax حيث مّيز 0821-0865(، ومتتد من ،

تشومسكي يف هذه املرحلة بني البنية العميقة والبنية السطحية 

 (.35ص ،0892 تشومسكي،)

النظرية النموذجية املوسعة،  وهي مرحلة املرحلة الثالثة:

، كام أَّنا متثلت يف سلسلة 0821وبدأت هذه املرحلة ما بعد 

املحارضات التي قدمها تشومسكي يف كتابه املوسوم 

املعرفة اللغوية، فقام من خالهلا برسم املالمح األخرية "بـ

(، علاًم بأننا اعتمدنا يف 61، ص0892)الوعر، "لنظريته

حلة الثانية الذي فّرق تشومسكي من دراستنا هذه عىل املر

 خالهلا بني البنيتني العميقة والسطحية.          

 
 :النظرية التشومسكية نحو مفهوم

فه حممد سلامن ياقوت بقوله: النحو  هو  الرتكيبيفقد عرَّ

نوع من النحو يستخدم جمموعة من القواعد القياسية؛ "

 "اهالتحديد اجلمل الصحيحة نحويًا يف اللغة من سو

(، ولذلك فإنَّ القواعد كام يقول 016، ص8113)ياقوت، 

نات، وهي:  تشومسكي عىل ثالث مكوِّ

ن نحوي يولد املادة اخلام للجملة، ويمرر املادة - مكوِّ

 اخلام بعدد من العمليات أو التحويالت.

د للجملة خصائصها الصوتية.- ن صويت حيدِّ  ومكوِّ

ن داليل يكسب املادة اخلام   "معناها لتصبح مجلةومكوِّ

ده "وهو الذي ، (82، ص8103)املاشطة،  يصل تركيًبا ولَّ

ن النحوي بتمثيل أو صورة داللية معينة )املاشطة،  "املكوِّ

ن الداليل هو الذي 82، ص8103 (، وعليه فإنَّ املكوِّ

ًنا " ل جمتمعة مكوِّ يتعامل مع مفردات الرتاكيب، التي تشكِّ

 (.895، ص8118عبد اجلليل، ) "داللًيا يتميز بالشمولية

ن الداليل دور كبري يف تغيري نظرة  ولقد كان للمكوِّ

تشومسكي إىل التصور اخلاص بالقواعد التوليدية، حيث 

يرجع الفضل إىل نموذج تشومسكي يف االقرتاح اخلاص "

( مما أريد Postel(، وبوستل )Katz(، وكاتز )Fodarبفودر )

مع القاعدة التوليدية يف يكون مكماًل  للعنرص الداليل أنْ 

مستوى البنية العميقة، فالرتكيب النحوي هو الذي يؤدي إىل 

(، ويكون ذلك من 836، ص0888)تشومسكي،  "املعنى

اللفظ الذي يتعلق بدراسة داللة اللفظة ضمن النص، "خالل 

وأثر الرتكيب اللغوي عىل هذه الداللة، حيث ال ُيرى قيمة 

 (.035، ص8112 )عبابنة، "للفظة دون معناها

ًزا يف اخلالف بني الداللة موقًعا مميّ  وثمة فكرٌة أخرى حتتّل 

التأويلية والداللة التوليدية، وختتص باجلانب املعجمي يف 

األساس مركَّب من  البنية العميقة، وهنا يتذكر القارئ أنّ 

د البنية العميقة التي يمكن أنْ مكونات تصنيفية ومعجميّ   ة تولِّ

ل إىل  وَّ )باملر،  "بنية سطحية، اعتامًدا عىل قواعد حتويل حمددةحُتَ

دراسة اجلانب الداليل أضفى  (، علاًم بأنَّ 866، ص0882

 فيام بعد عىل الدراسات اللغوية طابًعا مميًزا.

ن النحوي  الرتكيبي يقوم بتوليد جمموعة من "فاملكوِّ

اجلمل غري املتناهية، بواسطة املشريات الركنية، التي يتم 

، 8118)عبد اجلليل،  "طتها تفكيك الرتكيببواس

 .(891ص

 
 عند تشومسكي: الرتكيبيةأشكال اجلملة  

عىل شكلني من  الرتكيبيةأقام تشومسكي نظريته 

 التحويالت، ومها:
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وهذا الشكل من التحويالت التحويالت اإلجبارية: -0

يرتبط باملعنى الذي يسعى إليه املتكلم يف بناء مجلته، وهذه 

تربز فيها بدرجة رئيسة وصف "ة إذ تكون إجباريّ التحويالت 

احلركة اإلعرابية ذات املعنى وذات االقتضاء، طبًقا ملا يسمى 

بالقياس اللغوي، وهو القياس عىل ما جاء عن العرب؛ لتأخذ 

تكون عليه  اجلملة اسمها من الوضع األصيل الذي جيب أنْ 

تجىل ، وي(31، ص0892)عاميرة؛ والعاين،  "اسمية أو فعلية

ذلك يف أسامء الرشط وأسامء االستفهام، حيث ُتْشِغُل موضع 

ا يتعني البدء هبا وال جيوز تأخريها،  ا؛ ألَّنَّ الصدارة إجباريًّ

مثل: قولك كيف حاُلَك؟ ومتى جئت؟، وأين زيد، فهذه 

ر؛ ويف  كلها يتعني تقديمها؛ فهي إجبارّية التقديم والتَّصدُّ

 ذلك يقول ابن مالك: 

 َكَذا  إَِذا  َيْسَتْوِجُب  التَّْصِديَرا

  

 َكَأْيَن  َمْن  َعلِْمُتُه  َنِصرَيا

ْم َأَبَدا     َوَخرَبَ املَْْحُصوِر َقدِّ

  

َباُع  َأمْحََدا  َكاَم َلنَا  إاِلَّ اتِّ

 (.02، ص0880)ابن مالك،    

جيوز للمتكلم يف هذه  التحويالت االختيارية:-8

ا اجلملة االمتثال هلا وتطبيقها وعدم التحويالت التي ختضع هل

تطبيقها عند احلديث، وذلك مثل: بناء الفعل املبني 

للمجهول، وتقديم املفعول عىل الفاعل، وذكر احلال، فهي 

حتويالت اختيارية ال يشء فيها جيربنا عىل ذلك، وال ختضع "

، ويتجىل (85، ص0892)عاميرة؛ والعاين،  "لقوانني خاصة

م اجلائز، كام هو يف تقدم املفعول عىل الفاعل، ذلك يف التقدي

والبناء للمجهول لغرض بالغي، ونظري ذلك ما جاء لقوله 

:  البقرة.. ]{اأْلُُمورُ  ُتْرَجعُ  اهللَِّ َوإىَِل  اأْلَْمرُ  َوُقِضَ تعاىل: 

َب [801 ، والتقدير: قىض اهللُ األمَر، ومثله قولك: رَشِ

عىل الفاعل، ويف ذلك  احلليَب الولُد، حيث تقدم املفعول

 يقول ابن مالك:

 واألْصُل يِف اْلَفاِعل َأْن َيتَِّصال

  

 َواألَْصُل يِف املَْْفُعوِل َأْن َينَْفِصالَ 

 َوَقْد جُيَاُء بِِخاَلِف األَْصل   

  

 َوَقْد جَيِي املَْْفُعوُل َقْبَل اْلِفْعلِ 

 (83، ص0880)ابن مالك،    

ن  ا املكوِّ فإنَّه يقوم عىل أساس عملية  الفنولوجي"وأمَّ

واحد منها بنطق معني،  الفرز للمورفيامت، ثمَّ خيصُّ كّل 

بعدها تبدأ عملية ضم هذه املورفيامت إىل بعضها؛ لتكوين 

 (.893، ص8118)عبد اجلليل،  "البنية الرتكيبية للنص

ن الداليل؛ فإنَّه يتعامل مع مفردات "وفيام خيصُّ  املكوِّ

ًناالرتاكيب، التي تش ا يتميز بالشمولية دالليًّ  كل جمتمعة مكوِّ

)عبد  "إىل جانب الذاتية املطلقة املدركة بواسطة الذهن

نني الداليل، 895ص ،8118اجلليل،  (، وعىل ذلك فإن املكوِّ

دور عند توليد أبنية  يلعبا أّي " والفنولوجي ال يمكن أنْ 

التمثيل  (، وهذا يعني أنَّ 503، ص8113)هلبش،  "اجلملة

تتحول "، والتي "البنية العميقة"ألسايس هو ما ُيْدَعى بـ ا

خطوة بعد خطوة إىل الرتكيب النهائي، أو البنية السطحية يف 

، 0888)تشومسكي،  "إطار العمل يف القواعد التوليدية

 (.80ص

 

 :الرتكيبيةالنظرية بناء اجلملة ومعايريها يف أسس 

 عىل ثالثة أسس: الرتكيبيةقامت نظرية تشومسكي 

 
 األساس األول: الكفاءة واألداء:

)بول،  "ُياميز بني الكفاءة واألداء" استطاع تشومسكي أنْ 

يمثالن حجر الزاوية يف النظرية "ام (، إذ إَّنَّ 38، ص8118

 (.038، ص0883)كريستل،  "اللغوية عند تشومسكي

ا  املعرفة الضمنية للمتكلم والسامع "ويقصد بالكفاءة: أَّنَّ

قدرة املتكلم األصيل عىل فهم تراكيب لغته "لغته، وهي ب

وقواعدها، وقدرته عىل تركيب وفهم عدد غري حمدود من 

يدرك صحة الرتكيب أو خطأه )ساموس،  اجلمل، وأنْ 

 (.061، ص0881

االستعامل الفعيل للغة يف مواقف "ويعرف األداء بأنَّه 

ما، واألداء  معينة؛ أي: أنَّ الكفاءة تعني معرفة املتكلم لغة

 (.052، ص8113)هيشن،  "يعني ما يفعله

 
 األساس الثاين: البنية العميقة )النواة( والبنية السطحية:

ارتبط بالكفاءة واألداء أساس آخر يف نظرية تشومسكي 

حيث ميَّزت البحوث ، وهو البنية العميقة، والبنية السطحية

حوية، اللسانية التي ظهرت يف عهد تشومسكي بني اجلمل الن

 "حتت مصطلح أنامط اجلملة، أو نامذج اجلملة"وذلك 

ق ما بني 126، ص8113)هلبش،  (، فنجد تشومسكي يفرِّ

البنية العميقة، وهي األساس الذهني، املجرد ملعنى معني، "

حيث يوجد يف الذهن ويرتبط برتكيب مجيل أصويل، يكون 

 "النواةهذا الرتكيب رمزًا لذلك املعنى وجتسيدًا له، وهي مجلة 
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ارتباط "( ولقد أكد تشومسكي عىل 59، ص0891)عاميرة، 

 (.80، ص8112)خليل،  "البنية العميقة للجملة بالسليقة

ا:  ا البنية السطحية فوصفها عاميرة بأَّنَّ الكالم املنطوق "أمَّ

بالقواعد التحويلية يف اللغة، فيها يتم  اوثيقً  ااملرتبط ارتباطً 

انتظام الكلامت يف مجل يعربِّ هبا املتكلم عن عالقة ذهنية جمردة 

، 0891)عاميرة،  ")معنًى( بكلامت حمسوسة منطوقة

 (.58ص

، التي تعتمد الرتكيبيالنحو "ومن الظواهر اجلديدة يف 

عىل ذكاء القارئ، ظاهرة الرتادف والغموض الرتكيبيني 

(، وذلك كام جاء يف اجلمل 085، ص0883ومسكي، )تش

 التالية:

 حسم املشكلة جملس الوزراء.-0

 ُحِسَمت املشكلة من جملس الوزراء.-8

 قابلت الصديق مبتساًم.-3

حيقق ذلك من خالل  أنْ  الرتكيبيالنحو "حيث استطاع 

، 0883)تشومسكي،  "مستويني من مستويات البنية اللغوية

 (، ومها:085ص

 –: وهي البنية الوحيدة املسئولة العميقة مستوى البنية. أ

 الداليل، التأويل عن –األوىل  الرتكيبي النحو ملحاوالت طبقاً 

 يف الكامل املعنى وهو الفكر، عن" خالهلا من يعربِّ  بحيث

 (.98ص ،8100 حممد،) "املتكلم نفس

فاجلملتان املرتادفتان مستوى البنية السطحية:  .ب

البنية العميقة، فالبنية  متفقتان يف خمتلفتان يف البنية السطحية،

(، يمثلهام الرسم 8(، )0العميقة للجملتني املرتادفتني )

 :(31)حنا وآخرون، د.ت، ص الشجري اآليت

 (0شكل رقم )

 
قابلُت "اجلملة الغامضة الدالة تركيبًيا يف مثل: "ا وأمَّ 

معنًى من معانيها بنية عميقة  ، فريبط بكّل "صديَق مبتساًم ال

من  ، حااًل "مبتساًم "خمتلفة، فالبنية العميقة املرتبطة بإعراب 

)اإلبراهيمي،  "ضمري املتكلم يمثلها الرسم الشجري التايل

 (:016، ص8116

 (8شكل رقم )

 
 

هي: قابل أنا الصديق وحايل  البنية العميقة يالحظ أنَّ 

 مبتسم.

 اآلتية:وحدث فيها قواعد التحويل 

، "الضمري أنا"حذف املركَّب االسمي احلذف: .0

 "حايل"، واملسند إليه "واو احلال"واملركب الفعيل املقيد وهو 

 من مجلة احلال.

د ضمري حل املورفيم املقيّ  اإلحالل أو التعويض:.8

أو  "قابلُت "يف الفعل  "أنا"حمل املورفيم احلر  "ُت "الفاعل 

 ."وحايل مبتسم"عوًضا عنه يف البنية العميقة 

 ."مبتساًم "تقلصت مجلة احلال يف لفظ  التقلص:.3

للداللة عىل  "مبتساًم "زيادة املركَّب االسمي  الزيادة:.1

ما يضاف إىل اجلملة النواة من "احلال، إذ إنَّ الزيادة هي 

كلامت، يعربِّ عنها النحاة بالفضالت أو التتامت أو غري ذلك، 

 (.86، ص0891)عاميرة،  "ويعربِّ عنها البالغيون بالقيد

د عىل إقامة عالقة بني يؤكِّ " وعليه استطاع تشومسكي أنْ 

ن من مجلة أو عدة مجل ناجتة عن نحو  البنية العميقة، التي تتكوَّ

البنية "تركيبي، والتي نربطها من خالل بعض التحويالت بـ 

ن من اجلمل التي تالحظ يف اللغة"السطحية  "، التي تتكوَّ

( املستخدمة 118، ص8108وكولوغيل،  )أورو؛ وديشان؛

)حنا  "اللغة املنطوقة املسموعة، أو املكتوبة املقروءة"يف 

 (.31وآخرون، د.ت، ص
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ن امل  :عجمياألساس الثالث: املكوِّ

ن املعجمي فيتمثل يف  إيضاح  "وأّما بالنسبة لوظيفة املكوِّ

كام  املفردات املعجمية، ُثّم تبيان وظائفها الداللية يف الرتكيب،

أنَّ وجود القواعد املعجمية ال يتم بصورة آلية، ولربام يصادفه 

عقبات من نوٍع خاص بحيث يمكن التغلب عليها وذلك 

بوصف الوحدات املعجمية اعتامًدا عىل جمموعة خصائصها 

 (.51، ص0892)الوعر، "املعنوية والصوتية

 
ن التفسريي:  األساس الرابع: املكوِّ

ن  ا وظيفة املكوِّ الطريقة  "التفسريي فتتمثل يف حتديدوأمَّ

التي من خالهلا يمكن للمفردات املعجمية أْن تنضم بعضها 

 الوعر،)"إىل بعض، وذلك ِمن أجل تفسري الرتاكيب دالليًّا

 (.60ص ،0892

 
 :الرتكيبية مميزات النظرية

يستوجب األمر الوقوف عىل أهم مميزات النظرية 

 فيام يأيت: الرتكيبية

إىل قوانني عامة "التحويلية يف الوصول  نجحت النظرية-

 "وأحكام كلية تنطبق عىل أكرب عدد ممكن من اللغات

قد سامهت "تكون  (، التي يمكن أنْ 99، ص8116)النجار، 

إىل حد ما يف حماوالت تطبيق النظرية التحويلية عىل اللغة 

 (.01، ص0883)تشومسكي،  "العربية

، االنظم مجيعً  أهمّ النظام النحوي يف هذه النظرية "عد يُ -

ه باقي النظم الصوتية ويوّج  ،فهو السياج الذي حييط باجلملة

 (.061-063، ص0885)عمر،  "والرصفية والداللية

بعنرص املعنى يف "االهتامم  استهدف تشومسكي-

استنباط القواعد اللغوية، وهذا مناقض متاًما ملا فعله أنصار 

 "املدرسة الوصفية، التي استبعدت املعنى استبعاًدا كاماًل 

ة عندما أعاد إليه أمهيّ "(، حيث 038، ص0883)كريستل، 

بيِّنًا دوره يف حتليل مكونات ربط بني الصورة واملعنى، مُ 

 (.98، ص8116نجار، )ال "اجلملة

وبناًء عىل ذلك تكون اجلملة ذات أصول صحيحة إذا -

قواعد اللغة يف مستويات اللغة الثالثة: الصويت، "ما وافقت 

 (.10، ص8113)جبار،  "والرتكيبي، والداليل

وقد قام عاميرة بتحديد اإلطار العام الذي تقع فيه 

علية؛ فهي اجلملة التوليدية يف إطارين كبريين: االسمية والف"

إما توليدية اسمية أو توليدية فعلية، ولكن إذا ما طرأ عليها 

ا  ا تصبح مجلة حتويلية، وأمَّ عنرص من عنارص التحويل؛ فإَّنَّ

ل عن املعنى الذي كان  ا تكون ملعنًى جديد حتوَّ التحويلية فإَّنَّ

 (.92، ص0892والعاين،  ،)عاميرة "للجملة التوليدية

يف النظرية  الرتكيبيةد النحوية ويمكن إدراك هذه القواع

ة، من خالل التحليل الشجري لبنية اآلية التشومسكيّ 

 الكريمة:

َذا َيْوُم اَل َينطُِقوَن﴾ )عاميرة؛ والعاين، قوله تعاىل : ﴿َهَٰ

 [:35(؛ ]املراسالت: 012، ص0892
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 (3شكل رقم )

  ال ينطقون يف هذا اليوم. البنية العميقة:

: حتولت البنية العميقة إىل البنية السطحية، البنية السطحية

؛ أي: "هذا يوم ال ينطقون فيه"وذلك بتقديم اسم اإلشارة 

م اسم اإلشارة يف صدر ب الفعيل  قدَّ اآلية، حيث اشتمل املركَّ

ا ظهرت يف البنية العميقة،  عىل ضميمة اجلار واملجرور؛ ألَّنَّ

 فتمَّ حذفها.

والذي "ولقد علَّق عاميرة عىل حتليله هلذه اآلية بقوله: 

نراه أنَّ كلمة يوم قد ارتبطت بكلمة هذا ارتباط تفسري 

وتوضيح وإبانة، وارتباط كل منهام )ومها بمثابة الكلمة 

الواحدة( ببؤرة اجلملة الفعل )ينطقون(، قد وقعت حتت تأثري 

شارة هذا عنرص النفي )ال(، وارتبطت كلمة يوم باسم اإل

ارتباط تفسري وإبانة، ثم ارتبطتا ببؤرة اجلملة التي هي منفية 

 (.012، ص0898)عاميرة،  "ارتباط الظرفية الزمانية

 يقول حاتم الطائي: :5مثال 

 َأَأْفَضُح جاَريِت وَأُخوُن جاِري

  

 َمعاَذ اهللِ َأْفَعُل ما َحييُت 

 (.30، ص0890)الطائي،    
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 (1شكل رقم )

 
ال أفضح جاريت وال أخوُن جاري، فام عاذ  البنية العميقة:

 اهلل ال أفعل ذلك ما حييت.

وتكون ما يف قوله )ما حييت( مصدرية ظرفية مثل قوله 

َكاِة َما اَلِة َوالزَّ ]مريم:  ُدْمُت َحيًّا﴾ تعاىل: ﴿َوَأْوَصايِن بِالصَّ

30]. 

وهذه اجلملة  "أأفضح جاريت": اجلملة البنية السطحية

 "ال أفضح أنا جاريت"التحويلية أصلها يف البنية العميقة 

، ودخول "أنا"دخلت عليها قوانني التحويل بحذف الضمري 

، حيث (012)البهنساوي، د.ت، ص "االستفهام باهلمزة

وعطف مجلة  ،ة مهزة االستفهامأدخل عليها يف البنية السطحي

أخون جاري، فأصبحت اجلملة مكونة من مركب فعيل 

)أفضح(، وعطف عليه املركب الفعيل واملركب االسمي 

)وأخون جاري( وحذف مهزة االستفهام من )أأخون(، يف 

حني حذف الفاء من جواب الرشط لسعة التقدير والتوكيد؛ 

هذا أكد حتمية حصول ة وأغنى عنها بام عاذ اهلل، وفهي بدهيّ 

 ووقوع جواب الرشط.

ة أو ما نسميه بالنغمة الصوتيّ "ام يكون للداللة وربّ 

ة دوًرا هاًما يف أسلوب الكالم ... فتغيري النغمة قد الكالميّ 

، 0891)أنيس،  "يتبعه تغيري يف الداللة يف كثري من اللغات

 .(12ص

 

 الدراسة التطبيقيةلث: املبحث الثا

 يف ايّب ث حتليل أسلوب الرشط عند الّش يتضمن هذا املبح

ديوان أغاين احلياة، للوقوف عىل البنية العميقة والبنية 

السطحية ألسلوب الرشط، وداللة البنيتني يف شعره يف ضوء 

 .التحليل اهلرمي للرتكيب

 
 الرشط لغًة:

)ابن  "إلزام اليشء والتزامه ... واجلمع: رشوط"هو 

 (.388ص، د.ت، "رشط"، مادة 8منظور، ج

 
 الرشط اصطالًحا:

تعليق يشء بيشء، بحيث إذا ُوِجَد األول ُوجَد "هو 

(، وحني 085، ص0893، "رشط")اجلرجاين، مادة  "الثاين

أسلوب الرشط يف اللغة؛ ليصل بني "إذن يستخدم اللغويون 

أمرين، ويتكون من مجلتني تربط بينهام أداة رشط، واجلملتان 

أو ارتباط الغاية بالوسيلة، أو  مرتابطتا النتائج باملقدمات،

(، 22، ص0895)اخلطيب وآخرون،  "ارتباط العلة باملعلول

يميل إىل اجلانب العقيل الذي يعتمد "هذا األسلوب  إذ إنّ 

عىل أسباب تصل يف النهاية إىل نتائج متوقعة، ونجد الشعراء 
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يميلون إىل استخدام أدوات الرشط بغية اإلقناع، والوصول 

 (.890، ص8101)مكي،  "ونهإىل ما يريد

 
 أركان الرشط:

بعضها "أسلوب الرشط عند النحاة أربعة أركان، 

تركيبي، وبعضها اآلخر داليل، وال يتحقق الرشط حتى 

(، 00-8)استيتيه، د.ت، ص "يتحقق وجود هذه األركان

 وهي:

، وهو ما يطلق عليه "الرشط": ويسمى املوقوف عليه.0

الذي نقف عليه، وينبغي  ، وهو السبب"فعل الرشط"النحاة 

 يكون هذا حمدًدا حتى يكون ما ينجم عنه مما يمكن أنْ  أنْ 

 يكون نتيجًة له...

: الذي ال يتحقق إال بتحقق املوقوف عليه، املوقوف.8

، وذلك بإطالق "الرشط"سمى ، كام يُ "املرشوط له"ويسمى 

ه نتيجة استخدام أسلوب الرشط اسم الباب عليه؛ ألنّ 

 وغايته...

: وهي كل أداة تصلح للجمع بني املوقوف الرشطأداة .3

عليه واملوقوف؛ لتكوين مجلة الرشط، وهي أدواٌت كثرية...، 

وقد تغيب األداة يف بعض أساليب الرشط ملطلٍب داليل، 

 ولكن يبقى هلا وجوٌد كامل...

متضمن يف جواب الرشط،  : وهو ركن داليلّ اجلزاء.1

لمرشوط؛ لتوليد يكون املرشوط له نتيجًة ل وال يكفي أنْ 

يكون املرشوط  رشط من تعلق أحدمها باآلخر، اللهم إال إنْ 

 (.00-8له جزاء للمرشوط )استيتيه، د.ت، ص

 إذا: -أوالً 

 من أدوات الرشط غري اجلازمة، ولكنّ " "إذا"عدَّ النحاة 

، 0880، 1)طلب، ج "بعضهم أدخلها يف األدوات اجلازمة

ختتص بالدخول (، املتضمنة معنى الرشط، و088-089ص

(، ولقد 082، ص0828عىل اجلملة الفعلية )ابن هشام، 

 استشهد هلا بام أنشده الفراء:

 اْسَتْغِن َما َأْغنَاَك َربَُّك بِالِغنَى

  

 َوإَِذا ُتِصْبَك َخَصاَصٌة َفَتْحَمل

 (.059، ص0891، 3)الفراء، ج   

للرشط بعد إذا، كام  فعاًل "ُتصبَك "حيث جزم الفعل 

ل "جزم الفعل  وذلك ال  "إذا"لـ  ايف آخر البيت جوابً "حتمَّ

، 0880، 1ام هو خاص بالشعر )طلب، ججيوز يف النثر، وإنّ 

 (.088ص

إذا كان فيها معنى الرشط ال " "إذا" وزعم الفراء أنَّ 

، 0888، 1)السيوطي، ج "يكون بعدها إال املايض

)ابن هشام،  "دون ذلك، واملضارع اكثريً "(، 091ص

 (، وقد اجتمعا يف قول أيب ذؤْيب اهلذيل:082، ص0828

بَتَْها  والنَّْفُس َراِغَبٌة إَِذا َرغَّ

  

 َوإَِذا ُتَردُّ إىَِل َقلِيٍل َتْقنَعُ 

 (.3، ص0865، 0)الشعراء اهلذليني، ج   

ر قبله فعل يفسه "وقد ييل إذا  اسم بعده فعل، فيقدَّ

(، 090، ص0888، 1السيوطي، ج) "الفعل بعد االسم

ْت﴾  اَمُء انَشقَّ ومثل ذلك ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿إَِذا السَّ

مرفوعة "يف اآلية  "السامء"[، حيث جاءت 0]االنشقاق: 

ر حذف وفسه ما بعده عىل االشتغال، والرفع عىل  بفعل مقدَّ

 "هذا الوجه أعني إضامر الفعل واجب عند البرصيني

إذا فيها معنى "(؛ ألنَّ 191، ص0881)السمني احللبي، 

 "الرشط، والرشط يقتض الفعل وخيتص به دون غريه

إذا "(، والتقدير حينئٍذ 681، د.ت، ص8)األنباري، ج

، ايكون التوكيد لفظيًّ "انشقت السامء انشقت، وعىل ذلك 

(، فالسامء فاعل 088، ص8111)عاميرة،  "مجلة بجملة

ويكون الفعل الظاهر  بتقدير فعل، ايكون مرفوعً  وجب أنْ "

(، ومن الالفت 606، د.ت، ص8)األنباري، ج "له امفًس 

عند الشايب،  "إذا"يف املجمل العام حضور أسلوب الرشط بـ 

ألنَّ هذه األداة استطاع من خالهلا توظيف  ؛وربام يرجع ذلك

الرشط؛ إلعطاء داللة احلزن واالكتئاب والقنوط من احلالة 

 ل إليه حاهلم.امليؤس منها لشعبه وما آ

ولقد قام الباحث بدراسة أسلوب الرشط يف ديوان 

 دراسة متأنية، فتبني للباحث تكامل أركان أسلوب ايّب الشَّ 

الرشط، وهي: )أداة الرشط، وفعل الرشط، وجوابه(، وأنَّ 

حيذف منه مجلة الرشط أو  أسلوب الرشط عنده قلَّام أنْ 

فالشاعر املبدع  ام يكون ذلك غري موجود عنده؛اجلواب، ولربّ 

هو الذي يتأمل عنارص الكالم حماواًل التنويع بالرتاكيب، 

الركيزة "النحو هو  مبتعًدا عن خرق القواعد النحوية؛ ألنَّ 

التي تستند إليها الداللة، فبمجرد ما يتحقق االنزياح بدرجٍة 

معينة عن قواعد تركيب وتطابق الكلامت، تذوب اجلملة 

(، ولذا تبني 029كوهن، د.ت، ص) "وتتالشى قابلية الفهم

الشايب متمكنًا من لغته، أجاد صناعة البناء  للباحث أنَّ 

الرتكيبي ألساليب الرشط يف شعره، الذي كان هلا األثر 
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الواضح يف ربط أساليبه الشعرية باألساليب الطلبية، ولذا 

يقف عىل أحد  كان لزاًما عىل الباحث يف هذه الدراسة أنْ 

رتكيبي عنده واملتمثل يف أساليب الرشط أساليب البناء ال

، وذلك برشح قواعد التحويل لنامذج خمتارة ألساليب عنده

%( من 0145الرشط وعددها )ثامنية أبيات(؛ أي بنسبة )

إمجايل األبيات وعددها مخسُة ومخسون بيًتا، وذلك خشية 

ثمَّ وقف الباحث عىل القواعد التحويلية  اإلطالة يف البحث،

 عليها.التي طرأت 

ومن املالمح الرتكيبية ألسلوب الرشط قوله من قصيدته 

 من أغاين الرعاة )بحر جمزوء الرمل(:

ــَجرْ  ــا إىَِل الَغــاِب، َوَغطَّاَنــا الشَّ  َوإَِذا ِجْئنَ

 وَزْهٍر وَثَمرْ ْئِت ِمْن ُعْشٍب، َفاْقُطِفي َما ِش    

 (.001، ص8110)الشايب،    

: جئنا إىل الغاب وغطانا الشجر، وقطفنا ما البنية العميقة

 شئنا من عشب وزهر وثمر.

، حيث جاء "إذا"أدخل أداة الرشط البنية السطحية: 

، وعطفه بعًضا عىل بعض، ثمَّ "جئنا وغطانا"بالفعل املايض 

 الشاعر ثرقد آالرابطة، ومجلتا الرشط وجوابه بالفاء ْت ارتبط

أسلوب األمر، وهلذا ظهرت ياء املخاطبة متصلة بالفعل 

 ."فاقطفي"

ا الرشط يف قوله:  فهو مركَّب فعيل مسند  "وإذا جئنا"أمَّ

 "وغطَّانا الشجر"، "الناء"يشتمل عىل مركَّب اسمي وهو 

مركَّب فعيل مسند،  "غطَّانا"الواو ضميمة العطف، و

يف غطَّانا مركَّب اسمي  "الناء"اعل، ووالشجر مسند إليه ف

م عىل املسند إليه.  مفعول به تقدَّ

يف  -هنا  -فالفاء هي ضميمة الربط، دخلت  "فاقطفى"

ا مجلة طلبية، و مركَّب فعيل  "ما شئت"جواب الرشط؛ ألَّنَّ

 مسند، والتاء مركَّب اسمي وهي تاء الفاعل مسند إليه.

املركَّب االسمي ضمري  إليه املسند التحام – هنا –يالحظ 

، وكذلك احلال يف قوله: "جئنا"املتكلمني )نا( يف قوله 

، حيث التحم املسند إليه وهو ياء املتكلم بالفعل "اقطفي"

، يف حني انفصل املركَّب االسمي الرئيس املسند إليه "اقطفي"

املفعول به يف قوله:  "نا"؛ ليفسح املجال أمام "الشجر"الثاين 

يف  "جئنا"تناسق بذلك مع فعل الرشط يف قوله: ؛ لي"غطَّانا"

 "غطَّانا"يف قوله:  "نا"إعراب  صدر البيت، مع الفارق أنَّ 

، إليه امسندً  عرب فاعاًل تُ  "جئنا"مفعول به، لكنَّها يف قوله: 

وهنا توجد ثالثة مكونات داللية جاءت من صلب الطبيعة 

سيميائية احلية، وهي العشب والزهر والثمر، وذلك يف ثالثية 

يعزف الشاعر من خالهلا بالقلوب اهلاربة التي تفر إىل أحضان 

 الطبيعة وخرضهتا.

ا قواعد التحويل التي طرأت عىل البنية العميقة فهي  وأمَّ

 كاآليت:

 ؛ إلفادة معنى االستئناف."الواو"زيادة املركَّب احلريف .0

؛ إلفادة معنى الرشط الدال "إذا"زيادة مركَّب األداة .8

، وهي من التحويالت اإلجبارية الالزمة نى االستقبالعىل مع

 للصدارة حسب القاعدة القياسية.

الفاعلني تعويًضا عن املركَّب  "نا"إحالل الضمري .3

 ."نحن"االسمي الضمري 

وغطانا "يف قوله:  "الواو"زيادة املركَّب احلريف .1

 ؛ إلفادة معنى العطف."الشجر

التقدير: ، و"نحن"حذف املركَّب االسمي الضمري .5

 ."غطَّى نحن"

الواقعة يف جواب  "الفاء"املركَّب احلريف  إقحام.6

، وهي من التحويالت اإلجبارية التي جاءت لرضورة الرشط

 ربط اجلواب بالرشط.

من  "أنِت "حذف املركَّب االسمي املسند إليه الضمري .2

 ."اقطفي"اجلملة 

حذف املركَّب االسمي املسند إليه الضمري املنفصل .9

ه حذًفا إجبارًيا، وحلَّ حملَّ  "اقطفي"من مجلة اجلواب  "أنِت "

 ."الياء"املتصل  الضمري

 
 :"إنْ "الرشط بـ  -ثانًيا 

يف املعاين التي تستخدم أسلوب الرشط،  "إِنْ "تستعمل 

 ويعني – اجلزاء جواب يكون ال أنَّه واعلمْ "يقول سيبويه: 

ا بالفاء، أو بفعل إالَّ  – الرشط باجلزاء  بالفعل اجلواب فأمَّ

 ونحو َأرضْب، َترضب وإنْ  آتك، تأتني إنْ : قولك فنحو

ا ذلك،  صاحُبك، فأنا تأتني إِنْ : فقولك بالفاء اجلواب وأمَّ

)سيبويه،  "اجلواب يف هذا املوضع بالواو وال بثمَّ  يكون وال

فيام سبق فعلني،  "إنْ "(، فقد جزمت 63، ص0899، 3ج

 "يسمى جوابه وجزاؤهاألول يسمى فعل الرشط، والثاين "

(، ومن املالمح 093-098، ص0880، 1)طلب، ج
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ما جاء يف قول الشايب يف  "إنْ "الرتكيبية ألسلوب الرشط بـ 

 قصيدته نظرة يف احلياة، حيث قال )بحر املجتث(:

ْت  ْت َتَصدَّ  َفإِْن َتَولَّ

  

 
ِ
 حَياُتـــــُه لِْلـــــباِلء

 (.000، ص8110)الشايب،    

 ياته تصدت حياته للبالء.: تولت حالبنية العميقة

الرشطية فأصبحت  "إنْ "أدخلت عليها البنية السطحية: 

 مجلة سطحية.

 فإنْ "حيث إنَّ أسلوب الرشط يف قول أيب القاسم الشايب: 

مركب فعيل "تولت "رشطية و "إن"، فـ "لَّت تصدْت  تو

مسند، ويشتمل عىل ضميمة التأنيث التاء، ويوجد مسند إليه 

ر تقديره  وهو املسند إليه الرئيس يف مجلة الرشط،  "يه"مقدَّ

مركَّب فعيل مسند يشتمل عىل ضميمة  "تصدت"وقوله 

فاعل،  "مسند إليه"مركَّب اسمي  "حياته"التأنيث التاء، و

 ويشتمل عىل إسناد باإلضافة.

م صدر اجلواب  ْت "وُيالحظ تقدَّ فلم حيتج إىل  "تصدَّ

بالفاء، وفصل بني فعل رابط؛ ألنَّ الرابط جاء يف صدر البيت 

مت الفاء يف صدر  الرشط وفاعله بجملة جواب الرشط، وتقدَّ

لرابط وأغنى عنه ما بعده؛ ألنَّ  -أيًضا  -اجلملة، ومل حيتج 

واحد،  "فعل الرشط وجواب الرشط"الفاعل للفعلني 

ت"جار وجمرور متعلقان باملسند الثاين  "للبالد"و وهو  "تصدَّ

ملمٌح داليلٌّ مستمدٌّ من الصيغة ، وهنا يوجد جواب الرشط

املشددة يف قول الشاعر )تصّدت(، حيث أتاح التضعيف فوق 

الدال داللة مكررة فوق الصد، وهو يضاف إىل امللمح 

 الرشطي املُضّمن يف البيت.

لفعل الرشط،  اكام يالحظ جميء جواب الرشط مالصقً 

رسعة تقارب حدوث  فاصل، وهذا ينم عنْ  وبدون أّي 

يكون التحليل  ومالزمته للرشط، وعليه يمكن أنْ اجلواب 

 الشجري للبنية السطحية للبيت كالتايل:

 (6شكل رقم )

 
 ولقد حدث فيها قواعد التحويل اآلتية:

زيادة املركَّب احلريف مورفيم االستئناف )الفاء( .0

وهي من التحويالت  واملركب احلريف )إْن( ملعنى الرشط،

اإلجبارية؛ ألنَّ أدوات الرشط من األلفاظ التي هلا حق 

جتزم فعلني مضارعني فعل الرشط  واألصل أنْ  الصدارة،
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ل وجوابه، لكنَّ  ها دخلت عىل املايض )تولَّت(، حيث حتوَّ

 إىل ماٍض. "إنْ "الفعل املضارع املجزوم بـ 

ف املركَّب احلريف )الفاء( الرابط جلملة الرشط ذِ ُح .8

واملركب احلريف وهو من التحويالت االختيارية، وجوابه، 

فعل جواب الرشط فعل ماٍض جيب اقرتانه بالفاء إذا  قد؛ ألنَّ 

 سبق بقد.

ذف املركَّب االسمي الضمري هو من املركَّب اإلضايف  ُ.3

ون مضاًفا وحلَّ حمله ضمري الغائب )ـــه(؛ ليك ،)حياته(

 إليه.

 أيًضا – "إِنْ "ومن املالمح الرتكيبية ألسلوب الرشط بـ 

 يف القصيدة ذاهتا حيث قال )بحر املتقارب(: جاء ما –

هُر يِف َمْسَمَعيِْك   َوإْن َسَكَب الدَّ

  

َجى، وَأننَِي األَمْل   َنِحيَب الدُّ

ْهُر يِف ُمْهَجتِي    َج الدَّ  َفَقْد َأجَّ

  

 احلََزِن املُْشَتِعلُشَواًظا ِمن 

 (.801، ص8110)الشايب،    

: سكب الدهر نحيب الدجى وأنني األمل البنية العميقة

 يف مسمعيك وأجج الدهر شواًظا يف مهجتي.

البيت األول كله مجلة فعل الرشط،  البنية السطحية:

م  "إنْ "أدخلت  الرشطية، وأقحم الواو يف صدرها، وقدَّ

بني الفعل واملفعول به، وقد فصل  الشاعر اجلار واملجرور ما

يف احلالتني بني الفعل ومفعوله باجلار واملجرور وذلك للعناية 

م متعلق احلال شبه  باجلار واملجرور يف احلالتني، حيث قدَّ

ل  "يف مسمعيك اكائنً"اجلملة  عىل املركَّب االسمي املكمِّ

 ."نحيب الدجى"جلملة الرشط املفعول به 

ا  مركَّب فعيل مسند،  "سكب"طية وفهي رش "إنْ "أمَّ

مركَّب اسمي مسند إليه فاعل، يف مسمعيك جار  "الدهر"و

إسناد باإلضافة للمركب االسمي  "الكاف"وجمرور، و

مركَّب اسمي مفعول به وهو  "نحيب الدجى"املجرور، 

 إسناد باإلضافة.

ج الدهر يف مهجتي" ، الفاء رابطة للجواب، "فقد أجَّ

ج الدهر"كيد اجلزاء، وحرف حتقيق وتو "قد"و ب  "أجَّ مركَّ

يف "مركَّب اسمي مسند إليه، و "الدهر"فعيل مسند و

مركَّب اسمي جار وجمرور واجلار واملجرور  "مهجتي

، ويف ورود لفظ متعلقان باملسند وقًعا حتت تأثري حرف اجلر

ايّب نلمح  "الُشواظ" يف الشطر الثاين من البيت يف قول الشَّ

ىل البارقة واألمل الذي يرنو إليه الشاعر بعد إشارًة سيميائية إ

نحيب الدجى، الذي خيَّم عىل البيت األول فال يزال الشاعر 

 يرنو نحو النور املرجتى. 

 ولقد حدث فيها قواعد التحويل اآلتية:

 ؛ إلفادة االستئناف."الواو"زيادة املركَّب احلريف .0

؛ إلفادة معنى الرشط "إنْ "زيادة مركَّب األداة .8

، وهي من التحويالت اإلجبارية؛ ألَّّنا من ألفاظ الستقبالوا

 الصدارة.

؛ إلضافته إىل ضمري "مسمعيِك "حذف نون املثنى من .3

 املخاطب.

وحل حملُه الضمري  "إياك"حذف الضمري املنفصل .1

 ."مسمعيِك "فأصبحت  "ك"املتصل كاف املخاطبة 

َم .5 عىل املفعول به  "يف مسمعيِك "اجلار واملجرور  ُقدِّ

 ، وهو من التحويالت االختيارية."نحيب الدجى"

 ."الفاء"زيادة مورفيم الربط املركَّب احلريف .6

 ؛ إلفادة التوكيد والتحقق."قد"زيادة املركَّب احلريف .2

يف  "أنا"ف املركَّب االسمي الضمري املنفصل ذِ ُح .9

 وحلَّ حملَّه الضمري املتصل ياء املتكلم. ،"مهجتي"املركَّب 

 
 :"َمنْ "الرشط بـ  -ثالًثا 

هي اسم رشط جازم للعاقل، جتزم فعلني، األول فعل 

الرشط والثاين جوابه وجزاؤه، يقول سيبويه: فمن ذلك 

(، 28، ص0899، 3قولك: إنَّه َمْن يأتنا نأته )سيبويه، ج

ا "وجاء يف املقتضب للمربد:  فإذا قلت: َمْن يأتني آته؛ ألَّنَّ

، 0883، 8د، ج)املرب "اسم فلم يدخل معها اسم آخر

أردت هبا غري  إالَّ ملا يعقل، فإنْ "(، فال تستخدم َمْن 58ص

(، وحينئٍذ 25، ص8113، 1)السامرائي، ج "ذلك، مل يكن

وما أشبه  "َمْن ُيْكِرْمني ُأْكِرْمهُ "ال تكون إال جزاًء، كقولك: 

مبتدأ وهو رشط، َوُيْكِرْمني ُجزم بالرشط،  "َمنْ "ذلك، فـ 

، 0820)اهلروي،  "خرب َمنْ  اه، ومها مجيعً وُأْكِرْمُه جواب

 (.011ص

ما جاء  "َمنْ "ومن املالمح الرتكيبية ألسلوب الرشط بـ 

 يف قصيدته متاعب العظمة حيث قال )بحر الطويل(:

 َوَمْن َكاَن َجبَّاَر املََطاِمِع مَلْ َيَزْل 

  

اَوَة َقْشَعمِ  ْنيَا رَضَ  ُياَلقِي ِمن الدُّ

 (.092، ص8110)الشايب،    

: مل يزل جبَّار املطامع يالقي يف الدنيا رضاوة البنية العميقة

 قشعم.
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جاءت يف جواب  "يزل"من العجب أنَّ  البنية السطحية:

كان ليس  الرشط من أخوات كان؛ لتفيد االستمرارية، وإنْ 

معناها للزمن املايض من حيث الداللة، ولكنَّها أفادت 

مجلة جواب الرشط  االستمرارية، والدليل عىل ذلك أنَّ 

رة بـ  اجلازمة الداخلة عىل الفعل املضارع  "مل"جاءت مصدَّ

 حيث من رشوط إعامهلا أنْ  "مل"، والبدَّ من اتصاهلا بـ "يزل"

رة بـ  ر ومجلة "مل"تكون منفية فجاءت مصدَّ ، واسمها مقدَّ

ب فعيل يف حمل نصب خرب  "يالقي" ، واجلملة "يزل"مركَّ

بأنَّ مجلة  ل جزم جواب الرشط، علاًم يف حم "يزل يالقي"كلها 

يف  "كان جبَّار املطامع"جاءت متسقة مع فعل الرشط  "يزل"

ر تقديره هو.  صدر مجلة الرشط، واسمها مركَّب اسمي مقدَّ

مركَّب فعيل  "كان"وهي مركَّب اسمي اسم رشط مبتدأ، 

ر تقديره  يعود عىل  "هو"مساعد، يشتمل عىل مسند إليه مقدَّ

مركَّب اسمي اسم رشط مبتدأ،  "َمنْ "ه األول املسند إلي

مسند باإلضافة،  "املطامع"مركَّب اسمي مسند، و "جبَّار"و

ر يعود  "يزل"و مركَّب فعيل مسند، يشتمل عىل مسند إليه مقدَّ

ل وهو   "رضاوة"الرشطية، و "َمنْ "عىل عني املسند إليه األوَّ

ب الفع يل األخري، مركَّب اسمي مفعول به للمسند، وهو املركَّ

 ."قشعم"كام أنَّه اشتمل عىل إسناد باإلضافة لـ 

رة حمذوفة؛  "فاء"الحظ أنَّ اجلواب اشتمل عىل ويُ  مقدَّ

 يرقى – هنا –لربط اجلواب بالرشط، كام يالحظ بأنَّ الرشط 

 الضعفاء عىل السخط معاين حتمل التي احلكمة أسلوب إىل

يف فعل  "ارجبَّ " قوله إىل وانظر الكثري، اليشء شعبه من

الرشط، حيث حتمل من معاين الشموخ والعظمة ما يقابل 

كونه مشتًقا من اجلربوت وهو  ذوي النفوس الصغرية الواهنة

، ومل تتصل الفاء يف جواب الرشط رمز التحدي والصمود

الثاين لرضورة وزنية، كام يالحظ بأنَّ جواب الرشط جاء 

وبصيغة املضارع املنفي  ،بأحد األفعال املساعدةا دً مؤكّ 

يكون التحليل الشجري للبنية  املجزوم، وعليه يمكن أنْ 

 السطحية للبيت كالتايل:
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 ولقد حدث فيها قواعد التحويل اآلتية:

ركَّب زيادة املركَّب احلريف واو االستئناف، وزيادة امل.0

، وهو من التحويالت ؛ إلفادة معنى الرشط"َمنْ "االسمي 

 االجبارية؛ ألنه خاص بألفاظ الصدارة. 

عىل البنية العميقة اجلملة  "كان"زيادة الفعل الناسخ .8

 ."جبَّار املطامع"االسمية 

لنفي الفعل يزال؛ لتتحول  "مل"زيادة املركَّب احلريف .3

وَمْن كان جبَّار املطامع مل " البنية العميقة إىل البنية السطحية

 مما أدَّى إىل حتويل الفعل التام إىل فعل ناسخ. "يزل

الرشط، الرابطة جلواب  "الفاء"ف املركَّب احلريف ذِ ُح .1

مل "وحذف حرف العلة يف وهي من التحويالت االختيارية، 

 ."يزْل 

يف مجلة  "هو جبار املطامع"النسخ بكان يف مجلة .5

املنفي بلم يف جواب الرشط  "يزل"الرشط، والنسخ بالفعل 

 ."مل يزل يالقي"

مَ .6 اجلار واملجرور عىل املفعول به؛ ليفصل بني الفعل  ُقدِّ

، وهو من التحويالت االختيارية؛ ألنه جائز التقدم ومفعوله

 والتأخري.

ما جاء  "َمنْ "ومن املالمح الرتكيبية ألسلوب الرشط بـ 

 املتقارب(:يف قصيدته إرادة احلياة، حيث قال )بحر 

ْ ُيعانِْقُه َشوُق احلََياةِ   َوَمْن مَل

  

َها واْنَدَثرْ  َر يِف ّجوِّ  َتَبخَّ

 (.91، ص8110)الشايب،    

: يعانقه شوق احلياة فيتبخر ويندثر يف البينية العميقة

 جوها.

أدخل عىل البنية العميقة اسم الرشط  البنية السطحية:

رة بـ  "َمنْ " اجلازمة،  "مل"فأصبحت مجلة رشطية مصدَّ

ر الفاعل  "يعانقه"وألصق املفعول اهلاء يف  بالفعل، وأخَّ

رة "شوق احلياة" ، وأقحم يف جواب الرشط الفاء املقدَّ

رة؛ إلفادة معنى التحقيق يف قوله  الداخلة عىل قد املقدَّ

ر"  اجلملة وتتابع األحداث، كام اشتمل عىل ؛ لقرص"تبخَّ

 مركَّب اسمي فاعل.

حرف جزم،  "مل"مركَّب اسمي مبتدأ و "َمنْ "فــ 

مركَّب فعيل جمزوم مسند، واهلاء مركَّب اسمي  "يعانقه"

تبخر يف "مفعول به، واجلملة كلها مجلة الرشط، وقوله: 

ر"حيث إنَّ  "جوها واندثر ل مركَّب فعيل مسند يشتم "تبخَّ

ر تقديره  يف حمل رفع فاعل،  "هو"عىل مركَّب اسمي مقدَّ

الواو  "اندثر"يف صدر البيت، و "َمنْ "يعود عىل اسم الرشط 

مركَّب فعيل مسند، معطوف عىل  "اندثر"ضميمة العطف، و

ب الفعيل السابق له  ر"املركَّ عىل  -أيًضا  -، اشتمل "تبخَّ

ر مسند إليه يعود عىل عني املسند إليه األول  مركَّب اسمي مقدَّ

 ."َمنْ "

 "مل يعانقه"، وفعلها "َمنْ "يالحظ أنَّ أداة الرشط 

وفاعله الشوق وهو فاعل حيمل ملمًحا دالليًّا عميًقا املجزوم، 

مفاده اّن الذي ال يتوشح بالشوق إىل احلياة، فإنه يف قادم 

ر"وجواهبا األيام سيتبخر ويندثر،  املايض؛ بأنَّه رشط  "تبخَّ

متامسك بأركانه الثالثة، كام يالحظ أنَّ مجيع املسندات حمكم 

ر واندثر"وهي  كلها جاءت مرتبطة باملسند إليه  "يعانق وتبخَّ

يف صدر البيت، وهو اسم الرشط كام أنَّه  "َمنْ "األول وهو 

عبارة عن املسند إليه الرئيس الذي أسند إليه جمموعة من 

ر، اندثر"املسانيد األفعال   ."يعانق، تبخَّ

ا ما حدث فيها قواعد التحويل فهي كاآليت:  وأمَّ

، وزيادة "الواو"زيادة املركَّب احلريف واالستئناف .0

، وهو من ؛ إلفادة معنى الرشط "َمنْ "املركَّب االسمي 

؛ إلفادة "مل"وزيادة املركَّب احلريف التحويالت اإلجبارية، 

 يف الفعل "الياء"معنى اجلزم، وزيادة مورفيم املضارعة 

 فعل الرشط. "يعانق"

املنفصل من  "هو"ذف املركَّب االسمي الضمري ُح .8

ر"جواب الرشط   "الفاء"ذف املركَّب احلريف وُح ، "تبخَّ

 التحويالت من وهو، الرابطة جلملة جواب الرشط

 .االختيارية

 "هي"ذف املركَّب االسمي ضمري الغائبة املتصل ُح .3

ركَّب اإلضايف حملَّه يف امل "ــه"وإحالل الضمري املتصل 

 ."جوها"

ل  .1 الزمن احلايل )املضارع( إىل الزمن املايض بعد ُحوِّ

 ."مل"زيادة 

 

 :"لوال"الرشط بـ  -رابًعا 

امتناع لوجود، نحو قولك: لوال زيٌد "وهي حرف 

، 1)السيوطي، ج "ك، فامتنع اإلكرام لوجود زيدتُ ألكرمْ 

تدخل عىل مبتدأ حمذوف اخلرب "ا (، كام أَّنَّ 350، ص0888
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احلالة "(، ويف هذه 361، ص0828)ابن هشام،  "وجوًبا

يدلَّ عىل امتناع جواهبام  يكون ما بعدها مبتدأ، وأنْ  يلزم أنْ 

 (.363، ص0880، 1)طلب، ج  "لوجود رشطهام

بالالم قليل إذا ما كان  "لوال"واقرتان جواب رشط 

(، ومن 866، ص0828)ابن هشام،  "بام" امنفيًّ  اماضيً 

ما جاء يف قول  "لوال"املالمح الرتكيبية ألسلوب الرشط بــ 

 الشايب يف قصيدته إرادة احلياة، قوله )بحر املتقارب(:

 
ُؤوِم ملََا  َوَلواَل ُأُموَمُة َقْلبِي الرَّ

  

ِت املَيَِّت تِْلَك احلَُفْر   َضمَّ

 (.95، ص8110)الشايب،    

 ي الرؤوم تُضمُّ حفر ذلك امليت.: أمومة قلبالبنية العميقة

 : أدخلت عليها لوال الرشطية.البنية السطحية

ب اسمي مسند إليه  "أمومة"رشطية، و "لوال" مركَّ

 "قلبي"مبتدأ، وهو مسند باإلضافة إىل املركَّب االسمي 

تقديره  اا وجوبً نعت، واخلرب املسند جاء حمذوفً  "الرؤوم"و

ِت "، و"موجودةٌ " ك بالكس اللتقاء مركَّب فعيل "ضمَّ  ُحرِّ

م، و "امليت"الساكنني، و تلك  "تلك احلفر"مفعول به مقدَّ

بدل، ولقد جاءت  "احلفر"مركَّب اسمي مسند إليه فاعل، و

اجلملة الثانية مرتبطة ومرتتبة عىل اجلملة األوىل، وهي اجلملة 

، ويوجد يف هذا البيت إشارة داللية الرشطية يف صدر البيت

قلبي "لباعث الرئيس لألمل، واملتمثل يف قوله: عميقة تعترب ا

، فلوال القلب الرؤوم الذي جاء هبذه الصيغة البالغة "الرؤوم

، التي أتاحت "رؤوم عىل صيغة فعول "يف اإلحياء والداللة

البعد الداليل املتناهي يف احلنان والعطف، ملا احتوى القرُب 

 امليَت بكل ظروفه وأشجانه.   

رت بـ  ومن املالحظ أنَّ   "ما"مجلة جواب الرشط تصدَّ

النافية املقرتنة بالالم املزحلقة، وهذا قليل، وعليه يكون 

 التحليل الشجري للبنية السطحية كالتايل:
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 ولقد حدث فيها قواعد التحويل اآلتية:

 ."واو االستئناف"املركَّب احلريف املورفيم املقيد زيادة .0

؛ إلفادة "لوال"زيادة املركَّب احلريف املورفيم املقيد .8

 .معنى الرشط

ر حينئٍذ ، "لوال"ذف خرب املبتدأ بعد دخول ُح .3 ويقدَّ

، وهو من التحويالت اإلجبارية؛ "موجودة أو كائنة"بـــ 

 ألنه واجب احلذف بعد لوال، يقول ابن مالك:

َوَبْعَد َلْوالَ َغالًِبا َحْذُف 

 اخْلرََبْ 

  

 َحْتٌم َوِِف َنصِّ َيِمنٍي َذا اْسَتَقرّْ 

 (02، ص0880)ابن مالك،    

إحالل املركَّب االسمي ضمري ياء املتكلم، وهو .1

، وذلك يف البنية "أنا"مورفيم مقيَّد حمل املورفيم احلر الضمري 

؛ لتتحول إىل "الرؤومأمومة قلبي "العميقة جلملة الرشط 

 ."ولوال أمومة قلبي الرؤوم"البنية السطحية 

ب  "تاء التأنيث الساكنة"زيادة املركَّب احلريف .5 عىل املركَّ

؛ إلفادة معنى التأنيث، و زيادة حركة الكسة "ضمَّ "الفعيل 

، وهي من التحويالت القصرية للفصل بني الساكنني

 االختيارية.

يف  "أل التعريف"رفيم املقيد زيادة مركَّب األداة املو.6

أل "، و زيادة مركَّب األداة "امليت"املركَّب االسمي 

 ."احلفر"أيًضا يف املركَّب االسمي  "التعريف

تقديم املفعول به عىل الفاعل املركَّب االسمي اسم .2

ت"؛ ليفصل بني الفعل "تلك"اإلشارة  ، وهي وفاعله "ضمَّ

 من التحويالت االختيارية.

 

 :"كلام"الرشط بـ  - خامًسا

 قوله )بحر اخلفيف(:

 ُكلَّاَم َأْسَأُل احلََياَة َعِن احلَقِّ 

  

 َتُكفُّ احلََياُة َعْن ُكلِّ مَهْسِ 

   

 (081، ص8110)الشايب، 

تكفُّ احلياُة  أسأل أنا احلياة عن احلق .... البنية العميقة: 

 عن كل مهس.

كلام أسأل احلياة عن احلق .... تكفُّ  البنية السطحية:

 احلياُة عن كل مهس.

تدخل كلام عىل الفعل املايض، ودخوهلا عىل  األصل أنْ 

املضارع نادر، وكل ما ورد منها يف القرآن الكريم دخوهلا كان 

 عىل الفعل املايض.

 "ُكلَّام" األداة تصدرته – هنا –الرشط  من الواضح أنَّ 

تلقائًيا، ولذلك مل  "أسأل احلياة" السؤال بمضارع متبوعة

، فُربَِطْت اجلملتان "َتُكفُّ "يرتبط اجلواب بالفاء يف املضارع 

حيث جاء جواب الرشط يف قول الشاعر ذا معلٍم  تلقائًيا،

(، والذي جاء  داليل  موحي ومستمد  من صيغة الفعل )تكفُّ

 بصيغة املضارع املضعف، الذي يتيح إبراز امتناع احلياة عن

ا البنية العميقة يف أمَّ  جمرد اهلمس فضاًل عن الذكر الرصيح،

البيت فاشتملت عىل مجلتني فعليتني، األوىل سؤال احلياِة عن 

، والثانية هي كف احلياة عن اهلمس، وعليه فإن البنية  احلقِّ

، وكذلك الفعل "ُكلَّام"السطحية متثلت يف أداة الرشط 

 وجوًبا مسترت ضمري وهو ،"أسأل"املضارع املسند إىل املتكلم 

 فعل عليها وقع التي هي واحلياة ،"أنا" تقديره – هنا –

 .املسؤولة وهي هبا املفعول فهي الرشط،

ا اجلملة الثانية وهي مجلة جواب الرشط فقد ظهر أمَّ 

ت إىل املفعول به  فاعلها وهو احلياَة، فأسندت إليه وتعدَّ

تسب االسم الذي يفيد املجاوزة، واك "عن"بحرف اجلر 

 املضاف االسم من ختصيًصا – هنا – "كل"املجرور وهو 

 .اهلمس وهو
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 (8شكل رقم )

 وحدث فيها قواعد التحويل اآلتية:

، وهي ؛ إلفادة معنى الرشط"كلام"زيادة مركب األداة .0

 ألَّّنا خمتصة بألفاظ الصدارة.من التحويالت اإلجبارية؛ 

املسند إليه حذًفا  "أنا"ذف املركب االسمي الضمري ُح .8

 ا.إجباريًّ 

وهي  الفاء الرابطة الواقعة يف جواب الرشط، تذفُح .3

السني السابقة للفعل  توحذف من التحويالت االختيارية،

 ."تكفُّ احلياةُ "املضارع يف مجلة جواب الرشط 

بالفعل  "كفَّ "والفعل  ،"سأل"الفعل املايض  ُاْسُتبِدل.1

املضارع حمل املايض الذي  ؛ ليحّل "تكفُّ "و "أسأل"املضارع 

 ، وهذه كّلها من التحويالت االختيارية."كلام"تدخل عليه 



 ...أسلوب الرشط يف ضوء التحليل اهلرمي للرتاكيب: حممد مصطفى القطاوي

 

008 

 اخلامتة

م لنا نامذج من روائعه،   أنْ ايّب استطاع أبو القاسم الّش  يقدِّ

ل التارخيي يف مسرية العرب  وكان ذلك يف بداية التحوُّ

ملعارصة يوم بدأ الرشق يفيق من غفلته عىل رأي عيل اجلارم، ا

 حيث يقول:

ُق َوانَْجاَب الكَرى عَْن عُيُونِهِ  ْ  َصَحا الرشَّ

  

 َولَيَْس ملَِْن َراَم الَكواكَِب َمْضَجعُ 

 (.390، ص8108، 8)اجلارم، ج   

ل هذه شعراء نابغون يف الرشق  ل مرحلة التحوُّ ولقد سجَّ

العريب والغرب اإلفريقي، ويف مطالع القرن العرشين؛ 

كإبراهيم طوقان يف فلسطني، والزهاوي والرصايف يف 

العراق، وحافظ وشوقي وعيل اجلارم يف مرص، وجربان 

وخلص البحث إىل جمموعة من النتائج، وجمموعته يف املهجر، 

 ا:من أمهه

، جاء أسلوب الرشط عند أيب القاسم الشايب منسجاًم .0

ً ا أو متعانقً  عن  امع احلالة الشعورية لدى الشاعر، ومعربِّ

جتربته الفنية التي تعرض هلا يف نشيده وأغانيه، حيث تدور 

 يف دوائر السخط ايّب األساليب الرشطية عند أيب القاسم الّش 

د والنقمة، وحثِّ  ، والصالة يف واحلّب  اهلمم واحلامسة والتمرُّ

 .هيكل احلّب 

لقد جلأ الّشايّب إىل توظيف أسلوب الرشط يف أغراضه .8

الشعرّية، وذلك كون أسلوب الرشط من األساليب اإلنشائّية 

التي تستحث املتلقني وتستجذهبم وتستهوهيم؛ ألَّّنا ختاطب 

الشعور والوجدان اإلنساين بطريقة إلزامية رشطّية، فكام 

واب الرشط بالفاء يتعني تبًعا لذلك إلزام يتوجب اقرتان ج

ة عند املرتقني واجلمهور يف األغراض الشعرية،  وتقرير املَِحجَّ

 التي يطمح الشاعر يف توصيلها للطرف اآلخر.

م للدراسات اللغوية  استطاع تشومسكي أنْ .3 يقدِّ

 ة جديدة، متثِّل ركنًا رئيًسا يف التحليل النحوياحلديثة نظريّ 

املعارص، حيث عكف عليها، وتأثَّر هبا أغلب داريس  الرتكيبي

 وحمليل النصوص األدبية يف الدراسات اللسانية احلديثة.

 جاء نزًرا ايّب ويالحظ أنَّ أسلوب الرشط يف ديوان الّش .1

يسرًيا، وقد ُحِذَف منه الفاء الرابطة يف جواب الرشط يف كثري 

 يرجع ذلك لقرص ؛ وربَّامايّب من أبياته الشعرية التي نظمها الّش 

العبارات الشعرية، وتتابع األحداث، مما ال يستدعي إقحام 

 هذه الفاء الرابطة فنهضت اجلملة الرشطية بدوَّنا.

لقد ثبت لدينا من عدة اعتبارات يف الدراسة غلبت .5

الرشطية، ويعود ذلك إىل شدة  "إذا"أسلوب الرشط بـ 

يب التحام عبارة الرشط عنده مع جواهبا. وتعدد أسال

ا مع يً صياغتها، حيث ُأْتبَِعت بجمل فعلية يف البنية العميقة متّش 

ا استدعى ممّ  ،ةبجمل اسميّ  اة، وأتبعت أيًض القاعدة البرصيّ 

 تقدير فعل مناسب يقتضيه السياق.

، وربَّام "إنْ "جاء يف املرتبة الثانية أسلوب الرشط بـ .6

ام ال سيّ  "إذا"بـ  اقياًس  "إنْ "يعود هذا إىل حمدودية استعامل 

 جواهبا كان يأيت يف أغلبه يف بيٍت تاٍل. وأنَّ 

الرشطية بدرجٍة ال تبتعد عن  "َمنْ "وكذلك جاءت .2

وحظ جميئها الرشطية، لكنَّها هلا أسلوهبا اخلاصة التي لُ  "إنِ "

 يف اجلملة الرشطية.

 يف قصائده ايّب من املالحظ غياب استعامل الّش .9

وربَّام يعود ذلك؛ ألنَّه أراد ألسلوب لوال الرشطية إالَّ نادًرا، 

تكون بعيدًة عن التكلُّف بالتقديرات والتأويالت  لعبارته أنْ 

 .النحوية

 واستبعاده ايّب يالحظ كذلك انعدام استعامل الّش  .8

ألدوات الرشط األخرى يف شعره، وربَّام يعود ذلك إىل أنَّ 

، استبعادهاتلك األدوات هلا سياقها اخلاص هبا ممَّا أدَّى به إىل 

حيث إَّّنا مل تتقاطع مع الظواهر الداللّية التي رّكز عليها يف 

شعره؛ وألنَّ هلا سياقاهتا اخلاصة هبا، والتي مل ينظم عليه 

الّشايّب أحد ألفاظها يف ديوانه، ولعّله آثر األدوات التي أِرنا 

ا جاءت متمشيًة مع سياقه  إليها وكانت حمالًّ للدراسة، كام أَّنَّ

 ي الذي تطلب هذه األدوات دون غريها حتديًدا.الشعر

 
 املصادر واملراجع: قائمة

. ضبط وتصحيح الديوان (. 0811) إبراهيم، حافظ.

ورشح: أمحد أميــــــــن؛ وأمحد الزين؛ وإبراهيم األبياري، 

 ، بريوت: دار اجليل للطباعة والنرش والتوزيع.0ط

مبادئ يف  (.8116) اإلبراهيمي، خولة طالب.

 ، اجلزائر: دار القصبة للنرش.8. طاللسانيات

رشح  (. 0823) اإلسرتاباذي، ريض الدين حممد.

. تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، الريض عىل الكافية

 ، ليبيا: منشورات جامعة قاريونس. 3ط

الرشط واالستفهام يف )د.ت(.  استيتيه، سمري رشيف.

 .إربد، األردن: املكتبة اللغوية .، )د.ط(األساليب العربية
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األنباري، كامل الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد 

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني  .)د.ت( بن أيب سعيد.

. حتقيق: حممد حميي الدين عبد النحويني البرصيني والكوفيني

 احلميد، )د.ط(، القاهرة: دار اجليل.

، القاهرة: 1، طفاظداللة األل(. 0891)أنيس، إبراهيم. 

 مطبعة األنجلو املرصية.

 أورو، سيلفان؛ وديشان، جاك؛ وكولوغيل، مجال.

، بريوت: 0. ترمجة: د. بسام بركة، طفلسفة اللغة(. 8108)

 املنظمة العربية للرتمجة.

. ترمجة: مدخل إىل علم الداللة(. 0882)باملر، فرانك. 

العروبة للنرش ، الكويت: مكتبة دار 0د. خالد حممود مجعة، ط

 والتوزيع.

القواعد التحويلية (. 0888البهنساوي، حسام الدين. )

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة يف ديوان حاتم الطائي

 عني شمس، كلية البنات، مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة.

القواعد التحويلية يف ديوان البهنساوي، حسام. )د.ت(. 

 .ة: مكتبة الثقافة الدينية، القاهر0، طحاتم الطائي

. ترمجة: مرتىض النظرية النحوية (.8118)بول، جفري.

، بريوت: املنظمة 0جواد باقر، مراجعة: د. ميشال زكريا، ط

 العربية للرتمجة.

اجلملة والوحدة اإلسنادية  (.8118) بومعزة، رابح.

 ، دمشق: دار مؤسسة رسالن.0. طالوظيفية يف النحو العريب

، ترمجة يؤيل البنى النحوية(. 0892) وم.تشومسكي، نع

، بغداد، دار الشؤون الثقافية 0يوسف عزيز، جميد املاشطة، ط

 العامة. 

املعرفة اللغوية طبيعيتها (. 0883)تشومسكي، نعوم. 

، 0. ترمجة وتعليق: حممد فتيح، طوأصوهلا واستخدامها

 القاهرة: دار الفكر العريب.

. ترمجة واملسئوليةاللغة (. 0888)تشومسكي، نعوم. 

ومتهيد وتعليق: د. حسام البهنساوي، )د.ط(، القاهرة: 

 مكتبة زهراء الرشق.

. تقديم: عباس حممود الديوان (. 8108) اجلارم، عيل.

 ، القاهرة: الدار املرصية اللبنانية.1العقاد، ط

جذور النظرية  (.8113. )جبار، جابر عبد األمري

، رسالة ماجستري غري بويهالتوليدية التحويلية يف كتاب سي

 منشورة، بغداد، كلية اآلداب، جامعة بغداد.

 دالئل اإلعجاز،(.  م8110اجلرجاين، عبد القاهر. )

 الكتب دار، ط، بريوت، هنداوي احلميد عبد. د: قيقحت

 .العلمية

، التعريفات (. 0893) اجلرجاين، عيل بن عبد العزيز.

 ، لبنان، بريوت: دار الكتب العلمية.0ط

أصول تراثية يف  (. 8110) حسام الدين، كريم زكي.

 ، القاهرة: دار الرشاد.8. طاللسانيات احلديثة

معجم اللسانيات . حنا، سامي عّياد وآخرون. )د.ت(

 . )د.ط(، بريوت: مكتبة لبنان.احلديثة

، 8، طاللغة العربية (.0895) اخلطيب، أسامة وآخرون.

 حلب: منشورات جامعة حلب.

. يف اللسانيات ونحو النص(. 8112)خليل، إبراهيم. 

 ، األردن: دار املسرية.0ط

قواعد النحو التحوييل بني نعوم . (8102) ، عمردومي

تشومسكي والنحو العريب: دراسة تطبيقية يف سورة آل عمران 

جامعة حممد ، رسالة ماجستري غري منشورة أنموذًجا.

 .بوضياف املسيلة باجلزائر

األلسن التوليدية والتحويلية (.  0896ال. )زكريا، ميش

، بريوت، 8طوقواعد اللغة العربية )اجلملة البسيطة(، 

 املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع.

(. 0883)الزخمرشي، أبو القاسم حممود بن عمر. 

. تقديم وتبويب: د. عيل بوملحم، املفصل يف صنعه اإلعراب

 اهلالل.، بريوت: دار ومكتبة 0ط

، 8. طمعاين النحو(. 8113)السامرائي، فاضل صالح. 

 األردن: دار الفكر.

مدارس اللسانيات:  (.0881) ساموس، جفري.

. ترمجة: د. حممد زياد حييى كبة، )د.ط(، التسابق والتطور

 الرياض: مطابع جامعة امللك سعود.

شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن . السمني احللبي

. الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون (.0881)حممد. 

حتقيق وتعليق: الشيخ عيل حممد معوض وآخرون، تقديم: 

 ، بريوت: دار الكتب العلمية.0أمحد حممد صربة، ط
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 (.0899) سيبويه، أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب.

، 3. حتقيق ورشح: عبد السالم حممد هارون، طالكتاب

 القاهرة: مكتبة اخلانجي.

مهع اهلوامع يف رشح (. 0888)السيوطي، جالل الدين. 

. حتقيق: عبد العال سامل مكرم؛ وعبد السالم مجع اجلوامع

 ، بريوت: مؤسسة الرسالة.3حممد هارون، ط

ايّب  . تقديم ديوانه ورسائله (.8110 ) ، أبو القاسم.الشَّ

 ، بريوت: مؤسسة املعارف.0ورشح: راجي األسمر، ط

. ترتيب ديوان اهلذليني (.0865)الشعراء اهلذليني.

وتعليق: حممد حممود الشنقيطي، )د.ط(، القاهرة: الدار 

 القومية للطباعة.

القواعد التحويلية التوليدية يف . (8109) .دعاء، صيام

كلية  ،رسالة ماجستري غري منشورةديوان ليىل األخيلية. 

  ، غزة.اآلداب بجامعة األقىص

، بريوت: دار 0، طانالديو (. 0890) الطائي، حاتم.

 صادر.

. هتذيب النحو (. 0880) طلب، عبد احلميد السيد.

 ، القاهرة، مدينة نرص: الصدر خلدمات الطباعة.8ط

. األعامل الشعرية الكاملة(. 0883)طوقان، إبراهيم. 

 ، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش.8ط

. تقديم: أمحد الديوان (. 0899 ) طوقان، إبراهيم.

 ، بريوت: دار العودة.1طوقان، ط

القواعد التحويلية يف . (8110) .محدان، أبو عايص

الربنامج  ،غري منشورةدكتوراه  أطروحة. ديوان احلطيئة

املشرتك بني جامعتي األقىص بغزة مع جامعة عني شمس 

 .بمرص

رؤية "التفكري األسلويب  (. 8112) عبابنة، سامي حممد.

والبالغي يف ضوء علم األسلوب معارصة يف الرتاث النقدي 

 . )د.ط(، إربد، األردن: عامل الكتب احلديث."احلديث

علم اللسانيات (. 8118)عبد اجلليل، عبد القادر. 

 ، عاّمن، األردن: دار صفاء للنرش.0. طاحلديثة

يف بناء اجلملة  (.0898) عبد اللطيف، حممد محاسة.

 ، الكويت: دار القلم.0. طالعربية

التحويالت األسلوبية بني . (8118) خالد.، العجارمة

غري دكتوراه  أطروحة. اخلرب واإلنشاء يف النحو العريب

 ، جامعة مؤتة، اململكة العربية السعودية.منشورة

يف نحو اللغة وتراكيبها  (.0891) عاميرة، خليل أمحد.

 ، جدة: عامل املعرفة.0. طمنهج وتطبيق

آراء يف الضمري العائد  (. 0898 )عاميرة، خليل أمحد.

، األردن: دار البشري للنرش 0. طولغة آكلوين الرباغيث

 والتوزيع.

املسافة بني التنظري  (. 8111) عاميرة، خليل أمحد.

بحوث يف التفكري النحوي "النحوي والتطبيق اللغوي 

 ، األردن: دار وائل.0. ط"والتحليل اللغوي

يف  (.0892) عاميرة، خليل أمحد؛ والعاين، سلامن حسن.

 ، األردن: مكتبة املنار.0. طالتحليل اللغوي

حمارضات يف علم اللغة  (.0885) عمر، أمحد خمتار.

 ، القاهرة: عامل الكتب.0. طاحلديث

اللسانيات (. 0881عمر، سليم بابا، عمريي بناين. )

 ، اجلزائر، دار أنوار.  0، طالعامة امليسة

ة وداللتها يف اجلملة املحول. (8102)، عيساوي جوهر

رسالة ماجستري غري . اخلطاب القرآين سورة امللك أنموذًجا

 . جامعة حممد بوضياف املسيلة باجلزائر منشورة،

. معاين القرآن(. 0891)الفراء، أبو زكريا حييى بن زياد. 

، مرص: 8حتقيق: أمحد يوسف نجايت؛ وحممد عيل النجار؛ ط

 اهليئة املرصية العامة للكتاب.

. ايب حياته وشعره ّ َالش(. 0820)كّرو، أبو القاسم حممد. 

 ، بريوت: منشورات دار مكتبة احلياة.5ط

. ترمجة التعريف بعلم اللغة (.0883) كريستل، دافيد.

، اإلسكندرية: دار املعرفة 0وتعليق: د. حلمي خليل، ط

 اجلامعية.

، ترمجة: حممد بنية اللغة الشعريةكوهن، جان. )د.ت(. 

، الدار البيضاء، املغرب: دار 0الويل؛ وحممد العمري، ط

 .توبيقان للنرش

اللغة العربية  (. 8103) املاشطة، جميد عبد احلليم.

 ، األردن: مؤسسة الرضوان.0. طواللسانيات املعارصة
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ابن مالك، حممد بن عبد اهلل ابن مالك األندليس 

عىل رشوح األلفية:  ضبط النص ألفية ابن مالك، (. 0880)

 ، دار الرشيد، الرياض.   0خالد الرشيد،ط

. املقتضب (. 0883) املربد، أبو العباس حممد بن يزيد.

حتقيق: حممد عبد اخلالق عضيمه، )د.ط(، القاهرة: جلنة أحياء 

 الرتاث اإلسالمي.

. رشح ديوان املتنبي (. 0896)املتنبي، أبو الطيب.

، بريوت، لبنان: دار 0ط وضعه: عبد الرمحن الربقوين،

 الكتاب العريب.

. مقدمة يف اللسانيات (.8100) حممد، عاطف فضل.

 ، األردن: دار املسرية.0ط

لغة الشعر يف عرص بن  (.8101) مكي، بان كاظم.

 ، دمشق: دار أمل اجلديدة.0، طاألسمر

، )د.ط(، بريوت: دار لسان العرب)د.ت(. . ابن منظور

 .صادر

فصول يف الدرس (. 8116)النجار، نادية رمضان. 

. مراجعة وتقديم: د. عبده اللغوي بني القدماء واملحدثني

 .، اإلسكندرية: دار الوفاء0الراجحي، ط

أنامط التحويل يف اجلملة . (8118عبد احلميد )، النعيمي

جامعة  .الفعلية دراسة تطبيقية )سورة آل عمران أنموذًجا(

 العربية السعودية. ، اململكةآل البيت

األزهية يف  (.0820)اهلروي، عيل بن حممد النحوي.

. حتقيق: عبد املعني امللُّوحي، )د.ط(، دمشق: علم احلروف

 منشورات جممع اللغة العربية بدمشق.

مغني  (.0828) ابن هشام، مجال الدين األنصاري.

. حتقيق وتعليق: د. مازن املبارك؛ اللبيب عن كتب األعاريب

، بريوت: 5وحممد عيل محد اهلل، مراجعة: سعيد األفغاين، ط

 دار الفكر.

. تاريخ علم اللغة احلديث(. 8113)هلبش، جرهارد. 

، القاهرة: مكتبة 0ترمجة وتعليق: د. سعيد حسن بحريي، ط

 زهراء الرشق.

القضايا األساسية يف علم  (.8113)هيشن، كالوس.

، القاهرة: 8. ترمجة وتعليق: د. سعيد حسن بحريي، طاللغة

 مؤسسة املختار. 

نحو نظرية لسانية عربية حديثة (. 0892الوعر، مازن. )

، دمشق، دار 0، طلتحليل الرتاكيب األساسية للغة العربية

 أطلس للدراسات والرتمجة والنرش. 

. منهج البحث اللغوي (.8113) ياقوت، حممد سليامن.

 اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.)د.ط(، 



 

 

 


