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 :الممخص
األبواب النحوية المختمفة تمك التي يحصل فييا عدم موافقة المفظ ألحكام الباب الذي وضعت        

ل إلى باب آخر تنطبق عميو األحكام والمسائل والخصائص  التي وضعت لو ، ويكون فيو ، فيحوَّ
لت منومخالفً  ذلك لرغبة المتكمم في التوّسع في معاني األلفاظ داخل السياق و ؛ ا ألحكام الباب الذي حوِّ

التحويل بالمخالفة في  التركيبي بشرط أْن تمتمك األلفاظ مرونة التحويل إلى معنى جديد ، ويحصل ىذا
ل المفظ عمى مستوى األسماء من وي المفرد)األسماء، واألفعال ، والحروف( ذات المعنى النح . فيحوَّ

معنى العمد وتوابعيا إلى معنى الفضالت ، أو من معنى الفضالت إلى معنى العمد وتوابعيا ، أو من 
معنى الفضالت إلى معنى المجرورات وىكذا . ويحصل التحويل من معنى األسماء إلى معنى 

  . ااألفعال وىمم جرِّ الحروف ، أو من معنى الحروف إلى معنى 
 .)، المعنى النحوي المفرد ، األبواب النحوية المختمفةالتحويل(:  الكممات المفتاحية

Converting the singular grammatical meaning into different chapters 
  Awatef Ahmed Rasen              Dr. Jassim Sadiq Ghalib 

Basra University - College of Arts      Basra University - College of 
Arts 

Abstract: 

The various grammatical chapters are those in which the word does not agree 

with the provisions of the chapter in which it was placed, so it is transferred 

to another chapter to which the provisions, issues and characteristics that 

were placed for it apply, and it is in violation of the provisions of the chapter 

from which it was transferred; This is due to the speaker's desire to expand 

the meanings of the words within the syntactic context, provided that the 

words have the flexibility of converting to a new meaning, and this 

conversion occurs in violation of (nouns, verbs, and letters) with a singular 

grammatical meaning. So the word is transferred at the level of nouns from 

the meaning of intentions and their attachments to the meaning of waste, or 

from the meaning of waste to the meaning of intentions and their 

dependencies, or from the meaning of waste to the meaning of waste, and so 
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on. The conversion occurs from the meaning of nouns to the meaning of 

letters, or from the meaning of letters to the meaning of verbs and so on. 

Keywords: (conversion, singular grammatical meaning, different 

grammatical chapters). 

 : حدود مفاهيم البحثتمهيد ال
 تعريف المعنىـ 1

وضع بإزائيا األلفاظ ، والّصور الحاصمـــــــة أنَّو " الّصور الذىنية من حيث إنَّو بُعرِّف 
. فالجرجاني في تعريفو يرى (ٔ)في العقــــــل ، فمن حيث إنَّيا تقصد بالمفظ ُسّميت معنى "

أىمية التالزم بين )المفـــــــــظ ، والمعنى (، فالمعنى ال وجود لو دون المفظ ، وال وجود 
نده . فمفظ ) الكتاب( مثاًل لو معنى أخذه لمفظ دون المعنى ، فكالىما مكمل لآلخر ع

العقل من صورة ىذا الشيء ) الكتاب ( التي جاءت إلى النفس اإلنسانية عن طريق 
العين حتى صار في الذىن ) كتاب ( لو أكثر من مصداق خارجي يصدق عميو ، فيو 

 نتج عن :
 جي .ـ مصاديق حقيقية خارجية تصدق عميو ، فيو يصدق عمى أيِّ كتاب خار  ٔ
 ـ صورة حسية بواسطة العين التي جاءت إلى النفس ، واستقرت في الذىن . ٕ
 ـ مفيوم كّمي ) الصورة الذىنية ( . ٖ
 ـ لفظ ، وىو ) الكتاب ( ، المقابل الحسي المنطوق ، لجانب المعنى الخفّي . ٗ

في فالمعنى إًذا ىو شيء خفي ال ندركو إال بواسطة العقل ، وصورتو متكّونة        
، أو ىو ما يقصده المتكمم   الذىن إزاء األلفاظ ، واألشياء الحّسّية الموجودة في الخارج

من كالمو المعّبر عنو بوساطة األلفاظ في االستعمال الفعمي ليا ، والتعريف 
االصطالحي الذي ُذكر لمفظة ) المعنى ( يقترب من المعنى المغوي ليذه المفظة من 

، فيما يشتركان في معنى ) القصد ، والمراد ( الذي يظير خالل تعريف العمماء ليا 
من مكنون ما تضّمنو المفظ . فضاًل عن الصورة الذىنية لمفظ الموجــــــــــود حقيقـــــــــــة في 
الخــــــــارج ، وىـــــــــو مـــا ُيعــــــــــــرف بـ ) المصداق ( ، أي أنَّ الصورة الذىنية لمفظ ) زيد ( 

 ذي ىو مفيوم جزئي ، ليا مصداق خارجي حقيقي ، وىو شخص زيد المعروف .ال
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 تعريف التحويلـ 2
ُعّرف التحويل بأنَّو " الذىاب بأصل الشيء إلى جية غيره ، والتحويل ىو التغيير      

. أو " ىو تحويل جممة إلى أخرى ، أو تركيب إلى آخر ، والجممة المحوَّل عنيا  (ٕ)"
 . (ٖ)ىي ما يعرف بالجممة األصل "

من أىم التعاريف  وأجد تعريف التحويل الذي ذكره الدكتور عبد الجبار توامي      
التي تصدق عمى التحويل في ىذه الدراسة ، فعرفو بأنَّو " نقل المفظ من ىيأة أصمية 
إلى ىيأة أخرى ، بقصد تعديل المعنى ، أو تغييره ، وىو قد يكون في صيغة الكممة ، 

ل المفظ م.  (ٗ)أو في وظيفتيا ، أو في رتبتيا ، أو في حركتيا اإلعرابية " ن فالمتكمم يحوِّ
لة عنيا ، بوساطة التغيير من صيغة إلى أخرى ،  جممة أساسية بسيطة إلى جممة محوَّ
كتحويل صيغة الفعل المبني لممعموم إلى صيغة الفعل المبني لممجيول ، أو تحويل في 
وظيفة الكممة عندما تنتقل من الفاعل إلى المفعول بو ، أو تحويل في الرتبة المتمثمة 

لى تحويل المعنى ، أو تغيير الحركة اإلعرابية ، كتحويل المرفوع بتقديم األلفاظ تؤدي إ
إلى منصوب المتمثل بتحويل المبتدأ المرفوع إلى اسم إنَّ المنصــوب ، أو المجرور إلى 

 منصوب ، وىذا يتمثل بالمنصوب عمى نزع الخافض .
المجردة عندما فالتحويل إًذا ىو التغيير الذي يطرأ عمى الجممة األساسية البسيطة       

يمارس المتكمم سمطتو عمييا بوساطة العمميات التحويمية المختمفة التي تتمثل بالتقديم 
والتأخير ، أو الحذف ، أو الزيادة عمى التركيب ، أو استبدال كممة بأخرى ينتج عنو 
لة عنيا ليا أحكام  تغّير في الحركة ، أو في وظيفة الكممات ، فتصبح جممة محوَّ

رادتو . ومما تقدم  مختمفة عن الجممة األولى ، وكلُّ ذلك يخضع لقصد المتكمم ، وا 
نصل إلى أنَّ المعاني المغوية ىي من المعاني الميمة التي يقترب بعضيا جًدا من 

 المعنى االصطالحي لمفظة التحويل فيما يخص ىذه الدراسة . 
 ـ تعريف الباب النحوي3

ا تركَّب من األلفاظ التي تشكل ذلك الباب ، كان النحاة يطمقون لفظ الباب عمى كّل م
أو ما يسّمى بـ )الوظائف النحوية( ، كباب المبتدأ الخبر ، وباب الفعل ، والفاعل ، 

فيتضح من  .(٘)والمفعول ... إلخ . حيث يصرح بذلك في قولو : ) ىذا باب الفاعل (
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والموضوعات التي يرغب في ىذا أنَّ األبواب ىي التي يمج منيا المصنِّف إلى المسائل 
تناوليا. فأبواب من قبيل ) المبتدأ ، والخبر ، والفعل ،  والفاعل ( ىي التي ُتدخمنا إلى 
قضايا المبتدأ ، والخبر ، والفعل ، والفاعل ، ومسائل كّل منيما عمى نحو ما نجده في 

الموضوعات المتون النحوية ، ككتاب سيبويو وغيره من المتون التي تناولت المسائل و 
النحوية عمى ىيأة أبواب يولج من خالليا إلى تمك المسائل ؛ ألنَّ النحو قبل مرحمة 
سيبويو لم يكن لو صورة العمم ذي األبواب ، أو الفصول ، أو القواعد العامة كما 
نَّما كانت قضايا النحو ومسائمو متفرقة ال تجمعيا قاعدة ، وال  اتضحت فيما بعد ، وا 

 .(ٙ)ليا يضميا باب جامع
 
 ، وفيو :  األول : تحويل معنى األسماء قسمال

 أوًلا : تحويل معنى األسماء المرفوعة إلى معنى األسماء المنصوبة
مكونة من المسندين ، وىــــذه ل عندما نمحظ جممة نحصل عمى ىذا التحوي      
بة وتكون النس ،لة؛ لبساطتياحوَّ المـــــــــــل ) نواة ( ألغمبية الجمل اس وأصــــــــــأس الجممـــــــة

ل في يدخل عمييا ما يحوِّ  يعمد المتكمم إلى أنْ  ثمَّ  ،بين ىذين المسندين نسبة مطمقة
التي  أفعال القموب والتحويل ... إلخ المعاني النحوية لعناصرىا عمى سبيل المثال 

 ،خاصة  عانٍ بما في أفعاليا من منسبتيا المطمقة إلى نسبة مقّيدة ل تعمل عمى تحوي
ما  أال ترى أنَّ " ل عمى مستوى األبواب المختمفة . فموحظ في نحو : ويجيء ىذا التحوي

: ك إذا قمت وذلك أنَّ ... كان مبتدأ قد تدخل عميو ىذه األشياء حتى يكون غير مبتدأ 
 . إنَّ (ٚ)"رأيُت عبَد اهلل منطمًقا : شئت أدخمت رأيُت عميو فقمت  ، إنْ  عبُد اهلل منطمقٌ 

الجممة األصمية ) عبد اهلل منطمق ( تدلُّ عمى أنَّ النسبة بين المسندين ىي نسبة مطمقة 
، فعبد اهلل مبتدأُ يدلُّ عمى ذات خارجية معمومة عند المتكمم والمخاَطب ، وىذه الذات 
اتصفت باالنطالق ؛ لقيامو بو في الواقع الفعمي ، فعبد اهلل ىو المنطمق ، والمنطمق ىو 

. فيي صفة متحدة مع وجود عبد اهلل في الخارج . ولّما أراد المتكمم أْن يعمم  عبد اهلل
بتمك النسبة بين المسندين بأنَّيا حاصمة فعاًل قال : رأيُت عبد اهلل منطمًقا ، فقد أعمم بأنَّ 

. وبيذا سعى المتكمم إلى تحويل الجممة األصمية إلى النطالق حاصل من عبد اهلل يقيًناا
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، الذي عمل عمى تحويل المبتدأ والخبر إلى بإدخال الفعل ) رأى( عمييا ة ثانيةجمم
مفعولين ، فخرجا من بابيما األصمي وفقدا األحكام والخصائص النحوية ليذين البابين 
، واكتسبا األحكام والخصائص النحوية لمباب الجديد . فبعد أْن كان المبتدأ مرفوًعا في 

  صدارة الجممة أصبح مفعواًل أواًل 
منصـــوًبا ، وكذلك الخبر تّم تحويمو إلى المفعول الثاني المنصوب بعد أْن كان مرفوًعا 

 بعد المبتدأ .
فيو زيٌد ذاىب ، فترفع  اليومُ : وتقول …  فيو زيٌد ذاىبٌ  اليومَ  إنَّ " :  ونحو قولك      

فيو  اليومَ  إنَّ ( ، وجممة ) متين ىو )اليوُم فيو زيٌد ذاىبٌ ، فاألصل في الجم (ٛ)" باالبتداء
لة منيا ؛ ألنَّ األصل في الكالم أْن يرد غير مؤكَّد ، ولّما جاءت  زيٌد ذاىبٌ  ( محوَّ

لة ال أصمية . فذىاب زيد اليوم قد يقع فيو  الجممة الثانية مؤكدة بـ ) إنَّ ( ُعّدت محوَّ
د ، ولّما كان ىذا التحديوجو الّشك واإلنكار عند المتمقي ، فقد ال يذىب اليوم عمى 

الّشك واقًعا في ذىابو اليوم ، أراد المتكمم ما يؤكد ىذا الحدث وينفي عنو الّشك واإلنكار 
، فجاء بما يؤكد ذلك فقـــــــال : إنَّ اليوم فيو زيٌد ذاىٌب . فأّكدت ذىاب زيد اليوم ، ونفت 

 عنو الّشك واإلنكار ، أي : أنَّ ذىاب زيد اليوم أصبح مؤكًدا .
]   ٤٣َأَنا َأْكَثُر ِمْنَك َماالً  : نحو قولو تعالى وجاء تحويل المعنى النحوي في      

مالي أكثر من  ، واألصل :ل عن مبتدأ تمييز نسبة محوَّ ىنا " مااًل " فـ ، [  الكيف
. تكون الجممة األصمية : مالي أكثر من مالك ، عمى أصل أنَّ المال يكون  (ٜ)مالك

مبتدأ في االستعمال المغوي ، وىذا المال يكون مقيًدا بنسبة محّددة ، أي أنَّ : مالي 
المحّدد بنسبة أكثر من مالك المحدد بنسبة أيًضا ، وقد يقتصر عمى نوع معين من 

ىا . فمّما أراد المتكمم أْن يغّير في المعنى ويجعمو الدراىم أو الذىب أو الفضة أو غير 
، فنقل لفظ المال إلى نياية الكالم ر وأشمل حوَّل في مواضع المفرداتأبمغ في التعبي

؛ ليصبح تمييًزا في الصدارة في االستعمال المغوي في االستعمال القرآني بعد أْن كان
آخر ذا معنى مغاير  ا أصبح استعمااًل محوَّاًل أعطى الكالم طابًعا مميًزا وبميًغا حينم

، لو عندما أصبح تمييًزا محوَّاًل  . فمفظ المال المبتدأ مقيد بنسبة خالًفالممعنى األول
، طالق عندما جاء لبيان تمك النسبةفصار أبمغ في المعنى من المبتدأ حيث اتسم باإل
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المبالغة بيذا المال مول و فيو إشارة إلى أنَّ المال مطمق يفصح عن معنى جديد يفيد الش
ي جممة األصل ، . وبيذا التحويل انتفت العالقة اإلسنادية القائمة بين االسمين فالكثير

( معمواًل بعد أن كان عاماًل ُأسند إليو الخبر ، وأصبح من العناصر وصار لفظ  المال
كان  ، ومن ثمَّ لزمو التنكير بعد أنبعد أن كان عنصًرا أساسًيا فييا المتممة لمجممة

 معرًفا باإلضافة . 
 ،اخبرً  (حيث يكون لفظ )منطمق ، ىذا الرجُل منطمقٌ :  القولفي  التحويل ظيرو      
. (ٓٔ)حااًل  (يكون لفظ ) منطمق ىذا الرجُل منطمًقا : وقولك  ،منطمقٌ  ىذا: ك قمت كأنَّ 

ُيذّكر المخاَطب برجٍل قد عرفو قبل ذلك ؛ ألنَّ جممة  ففي حالة النصب أراد المتكمم أنْ 
 ) ىذا الرجل منطمًقا ( فييا معنى التنبيو والتعريف . وىو في حالة الرفع ال يريد أنْ 

نَّما أشار فقط ، فقال : ىذا منطمقٌ يذكره بأحد ل المعنى النحوي لمفظ . وعميو  (ٔٔ)، وا  ُحوِّ
 . يةالحال( من معنى اإلخبار إلى معنى ) منطمق 

نحو : " ضربني وضربُت في ما ُسمع عن العرب تحويل المعنى النحوي  ومن     
جاء لفظ  في الجممة األولى . (ٕٔ)ول : ضربوني وضربُت قوَمك "ـــــــتق قوُمك ، والوجو أنْ 

قوم فاعاًل لمفعل ضربني ، فيو الذي عمل فيو الرفع فصار فاعاًل لو ، بمعنى أنَّ ىؤالء 
الذين قاموا بفعل الضرب الذي وقع عمى المفعول بو المعّبر عنو بـ ) ياء القوم ىم 

المتكمم ( ، ثمَّ ىذا المفظ نفسو توّسع في معناه النحوي في االستعمال المغوي بتحويمو 
إلى معنى جديد مغاير لمعنى الفاعمية ، فقيل : ضربوني وضربُت قوَمك ، فصار 

ي عمل فيو النصب . وفي ىذه الحال أصبح مفعواًل بو لمفعل ) ضرب ( الثاني الذ
المعنى مغايًرا لممعنى األول ، أي : أنَّ فعل الضرب الذي قام بو المتكمم المعّبر عنو بـ 
) تاء الفاعل ( قد وقع عمى ىؤالء القوم بعد أْن قاموا بو بأنفسيم في الجممة األولى ، 

مة إلى معنى المفعولية فالتحويل واضح من معنى الفاعمية وىو معنى أساس في الجم
ح بو ابن السراج في قولو " ل بما صرّ ونستدل عمى ىذا التحوي وىو معنى متمم لمجممة .

أاّل ترى أنَّك تقول : حُسَن زيٌد ، فإذا أخبرت أنَّ فاعاًل فعل ذلك بو ، قمَت : حِسَن اهلُل 
  . (ٖٔ)زيًدا ، فصار الفاعل مفعواًل "
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 ثانياا : تحويل معنى األسماء المنصوبة إلى معنى األسماء المرفوعة 
.  (ٗٔ)اضربو زيدٌ و  ،زيًدا اضربو : نحو ل في االستعمال المغوي في برز ىذا التحوي     

 و فعل الفاعل وىو الضرب ، ثمَّ حوِّلفزيد في الجممة األولى يكون مفعواًل بو وقع عمي
يكون واقًعا ،  و ، واألصل في الخبر أنْ ـفي الجممة الثانية إلى المبتدأ خبره جممة اضرب

 وال تحكم عميو بشيء لم يقع بعد ، فإذا حكمت عمى شيء تحكم عميو بشيء واقع ،
حيث حكمت عمى زيد بأنَّو قائم ، والقيام ثابت  اضربو ىل ىو مثل : زيٌد قائٌم ؟ ،وزيٌد 

حكمت عميو بشيء ف ،و قائم ثابت موجود القيام . وأّما زيٌد اضربو ، فوصفت زيد بأنَّ 
( من باب فواضح من ىذا حصول تحويل في لفظ ) زيد .  (٘ٔ)سيقع في المستقبل

المفعول بو الذي جاء في صدر الجممة منصوًبا بفعل الضرب المحذوف يفسره الفعل 
إلى باب المبتدأ الذي جاء في صدر  ، والتقدير : ضربُت زيًدا ضربتو ،المذكور بعده 

 . الجممة
. ففي ىاتين الجممتين الفعمية  (ٙٔ)ومثمو نحو : " ضربُت زيًدا ، وزيٌد ضربُتُو "     

 واالسمية تحويل من معنى 
المفعولية إلى معنى االبتداء يتجمى في لفظ ) زيد ( الذي جاء في الجممة الفعمية مفعواًل 

والتي أفادت حدوث فعل الضرب في الزمن الماضي ، أي بو وقع عميو فعل الضرب ، 
ل لفظ ) زيد ( إلى صدارة الجممة ؛  أنَّ : ضرب زيد حصل في الماضي ، ثمَّ حوِّ
لتصبح جممة اسمية ابتدأت باسم وىو زيد المبتدأ خبره الجممة الفعمية ، وىذا ما جعميا 

تجّدد غير منقطع ، تدلُّ عمى التجّدد دون انقطاع ، بمعنى أنَّ حدوث الضرب م
 فخرجت عن داللتيا عمى الثبوت واالستقرار ؛ ألنَّ الخبر جاء جممة فعمية .

وتحّقق التحويل في قول سيبويو : " أال ترى أنَّك تقول : ضربُت زيًدا ... وتقول :       
فالجممة األولى ىي األصل ؛ ألنَّ األصل في التركيب أْن يأتي بال  . (ٚٔ)"ُضرَب زيٌد 

نمحظ أنَّ لفظ ) في عناصره ، وىذا الحذف تجمى في الجممة الثانية الفرعية . فحذف 
من المفعولية إلى نائب الفاعل ، فزيد في : ضربُت  ي( قد اختمف في المعنى النحو زيد 

رب ، ــــــو الضـــ( وىاعل المعّبر عنو بـ ) تاء الفاعلزيًدا مفعول بو وقع عميو فعل الف
جاء في الجممة الثانية محوَّاًل إلى و وىذا الضرب حدث في الزمن الماضي وانتيى . 
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نائب الفاعل بعد أْن عمد المتكمم إلى تغيير صيغة الفعل من ) َفعل ( إلى ) ُفعل ( 
فبناه لممجيول ، وأسند الفعل إلى نائب الفاعل بعد حذف الفاعل لغاية يعمميا ، أي : 

ل لفظ ) زيأنَّو معموم عنده م د( من باب الفضالت ) جيول عند المتمقي ، ثمَّ حوَّ
( . ي الجممة وىو ) النائب عن الفاعل( إلى باب العمد الذي يحتاج إليو فالمفعول بو

وذلك في قولو : ُضرب زيٌد ، فالذي ضرب زيد غير معموم في الجممة إال أنَّو معموم 
 . عند المتكمم

أّما زيًدا " :  اًل من المفعول المطمق في نحو قولناوجيء بمعنى االبتداء محوَّ       
ا الكافُر فمعنُة أّما زيٌد فسالٌم عميو ، وأمّ : وتقول  ، ... فجدًعا لو ، وأّما عمًرا فسقًيا لو

. نرى في ىذه االستعماالت تحويل في المعاني  (ٛٔ)" ىذا ارتفع باالبتداء اهلل عميو ؛ ألنَّ 
( مفعواًل مطمًقا ، انتصب بإضمار فعل ، أي : جدعو فعّدت ) جدًعا ، وسقًيا النحوية ،

اهلل جدًعا ، وسقاه اهلل سقًيا . ولذا جاء لمعنى المفعولية المطمقة من لفظ الفعــــل 
المحــــذوف ، وىو لمدعاء . ولّما كان الدعاء بغير فعل ، وال تقدير فعل لم ينتصب 

نَّما يجب رفعو عمى ذلك جاء لفظا ؛ لعدم وجود ما يفسر الفعل . وبناء  المصدر ، وا 
( مرفوعين ؛ لكونيما ال يفتقران إلى إضمار فعل ، وال تقدير فعل )سالم ، ولعنة

محذوف ، وىذا ما يفتقر إليو المفعول المطمق في الجممة األولى ، فيذا تحويل في 
 المعاني النحوية من المفعولية المطمقة إلى االبتداء .

َمْعِذَرًة  َقاُلوا :  لّ ــــــّز وجـــــع في قولوسيبويو  المعنى فيما ورد عنل تحوي وتجمى    
ولو قال رجٌل لرجٍل أي ) معذرٌة ( بالرفع ،  ،[  األعراف ]  ٤٦٣ِإَلى َربُِّكْم َوَلَعمَُّيْم َيتَُّقونَ 

ليك من كذا وكذا ، يريد اعتذاًرا لنصب:  ، عمى أنَّو مفعول ألجمو،  (ٜٔ) معذرًة إلى اهلِل وا 
، أنَّيا مصدر لفعل من لفظ المصدر أي : وعظناىم ألجل المعذرة ، أو منصوبة عمى

أي : نعتذر معذرًة . وقراءة الرفع ) معذرٌة ( عمى أنَّيا خبر لمبتدأ محذوف تقديره : 
ذروا موعظتنا معذرٌة , واختار سيبويو ىذا الوجو وقال فيو : أنَّيم " لم يريدوا أْن يعت

اعتذاًرا مستأنًفا من أمر ليموا عميو ؛ ولكنَّيم قيل ليم ِلَم تعظون قوًما ؟ ، قالوا : 
ل المعنى من المفعول المطمق أو المفعول ألجمو  (ٕٓ)موعظتنا معذرٌة إلى رّبكم " . فحوِّ

 إلى معنى اإلخبار .
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بيم جميًعا مررُت " : ك قول ولمسياق دور كبير في تحويل المعنى ، تجّمى ذلك في    
نَّما فرقنا بين ىذا الباب  ، [تكون حااًل ] ك قمت مررت بيم قياًما وعاّمًة وجماعًة ، كأنَّ  وا 
] تكون كيف عامُتكم ؟ : الجميع وعامة اسمان متصرفان ، تقول  والباب األول ؛ ألنَّ 

حصل . لّما كانت ىذه األلفاظ متصرفة  (ٕٔ)" ] تكون صفة [ ، وىؤالء قوٌم جميعٌ مبتدأ [ 
تحويل في معناىا النحوي بحسب السياق الذي ترد فيو ، فجاءت في السياق األول حااًل 
مبينة لييأة ما قبميا ، أي : كيف مررت بيم ؟ . يكون الجواب : جميًعا وعامًة وجماعًة 
. فيذه الييأة التي كان عمييا ىؤالء الذين مرَّ بيم . ولّما َعرف المتكمم ىيأتيم أراد أن 

ل المفظ إلى معنى االبتداء عندما سأل عن العامة فقال : كيف يعرف عا متيم حوَّ
، وىناك عن  العامةسؤال عن عامُتكم ؟ فأصبح المفظ مبتدأ . والفرق بين الجممتين ىنا 

،  ثم صرف المتكمم المفظ عن ىذه المعاني ، فقال واصًفا القوم : ىؤالء قـــوٌم  ىيأتيم
لالسم المتقدم عميو ) قوم ( ، فقد خصصت وحّددت أنَّ جميــــٌع . فـ ) جميع ( صفة 

ىؤالء القوم ) جميع ( ، بعد أْن كان حااًل منصوًبا انتقل إلى باب المبتدأ؛ ليكتسب 
            الحكم النحوي ليذا الباب وىو الرفع ، ومثمو في باب النعت ، كونو تابًعا لما قبمو .

ا من ــــــحسب موقعيعمى تخرج عن الظرفية فتعرب  "متصرفة الظروف وال      
خبر  (يوم  )و. مبتدأ  (ىذا  )فـ  ( ىذا يوم مبارك : ) ول ـــــــتق" وم ــــــي" و ـــة نحـــــــالجمم
ظرف ( اليوم  )فعل وفاعل و  ( جئت )فـ  . جئت اليوم : ونقول . نعت (مبارك  )، و

جاء لفظ ) يوم ( محوَّاًل  . (ٕٕ)"يكون ظرًفا ويكون غير ظرف " يوم "  زمان ، فنجد أنَّ 
عن معنى الظرفية الزمانية إلى معنى اإلخبار ، أي : أنَّك أخبرت عن اسم اإلشــارة 
باليــــــوم ، وكون أسماء اإلشارة من المبيمات جاء توضيًحا وتبييًنا لو ، فصار يوم خبًرا 

) في ( خرج المفظ عن أصمو ، فال يجوز أْن نقول : ىذا  ليذا ، ولّما لم يصـــح تقديــــــر
نَّما يكون المعنى : ىذا اليوم ىو يوم مبارك ، فأخبرت عن ىذا  في يوم مبارك ، وا 
باليوم ووصفتو بأنَّو مبارك . وعميو تّم تحويل المفظ إلى باب الخبر بعد أْن كان في باب 

 الظرفية الزمانية . 
ل        صام الناس  :أصمو  ،يم رمضان صِ : " نحو في  عن أصمو ظرف الزمانوحوِّ
جمس فالن " وكان أصل الجممة … س أمامك مِ جُ : وظرف المكان نحو ...  رمضان
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لم يكن في الكالم  فإنْ األصل في اإلنابة عن الفاعل ىو المفعول بو ،  . (ٖٕ)" أمامك
المتصرف مقام الفاعل . مقامو ، وفي ىذا السياق أقيم الظرف مفعول بو أقيم غيره ال

ولّما كان األصل في الكالم أْن ال يرد فيو الحذف عّدت جممتا ) صام الناس رمضان ، 
وجمس فالن أمامك ( جماًل أصمية ، وعمى ىذا األساس يكون ) رمضان ، وأمام ( 
ظرفين . وعندما كان الفاعل معروًفا عند المخاَطب ، حوَّل معنى الظرفية الزمانية 

ة إلى معنى جديد ، فبنى الجممة إلى المجيول بتغيير صيغة الفعل من ) صام والمكاني
( إلى ) صيم ( ، ومن ) َجمس ( إلى ) ُجمس ( مع حذف الفاعل من كال الجممتين ، 

، بيماالمخاَطب  فة( ؛ لمعر الفاعل المحذوف )الناس ، وفالن ثم أقام الظرف مقام
 .بتحويميما إلى معنى نائب الفاعل ك (فأصبحت الجممة ) ِصيم رمضان ، وُجمس أمامُ 

   ثالثاا :  تحويل معنى األسماء المنصوبة إلى معنى األسماء المجرورة
بعد المرفوعات وقبل المجرورات عندما  بني ىذا القسم عمى أساس أنَّ المنصوبات     

لت معاني المنصوبات في االستعمال المغوي  ُقّسمت األبواب النحوية ، ومن ثمَّ قد حوِّ
 إلى معاني المجرورات . 

ُعمم سابًقا أنَّ المتكممين عمى اختالفيم قد توّسعوا في معاني الظرفية في       
سماء ، وىذا ما أخرجيا عن أصوليا ، االستعماالت المغوية ، وجعموىا متصرفة كاأل

فُأعربت لذلك إعراب األسماء رفًعا ونصًبا وجًرا بحسب سياقاتيا الواردة فييا عمى نحو 
جعموا ما ال يجري في الكالم إاّل ظرًفا بمنزلة غيره من ما ذكره سيبويو من أنَّيم " 

 : وذلك قول الّمرار بن سالمة العجمي األسماء ،
 من كان منيم    إذا جمسوا مّنا وال من سوائنا اءوال ينطُق الفحش

وضع سواء موضع غير وأدخل ) من ( عمييا ؛ ألنَّيا ال تستعمل في الكالم إال       
 ،. حيث خرجت ) سواء ( عن الظرفية وجاءت في ىذا االستعمال مجرورة  (ٕٗ)ظرًفا "

واألرجح عدم إدخال ) ِمْن ( عمييا ؛ ألنَّيا ال تستعمل إال ظرًفا ، ولّما جعميا بمنزلة ) 
غير ( أي بمعنى : غيرنا ، أدخل عمييا حرف الجر ) ِمْن ( فأخرجيا عن الظرفية . 

قبل ،  ( نحو : ِمْن  )ما ال يخرج من الظرفية إال بدخول حرف الجر ولذلك قيل : " 
فيما في األصل .  (ٕ٘)" جئت من قبل ومن بعد: نحو  ...وبعد ، وعند ، ولدن 
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ظرفان مبنيان عمى الضم ، حيث تأتي في سياقات متصرفة تستعمل استعمال 
غيرىا من األسماء النكرات ، وىي مبيمة ال تتضح إال بإضافتيا . وفي ىذا 

نَّما قصد أنَّ  زمن المجيء حدث سابًقا  السياق لم يقصد بيا معنى اإلضافة ، وا 
والحًقا قبل النطق بالفعل ، أي أنَّو أراد ىذا المفظ ، وليس في ىذا المفظ ، ومن ثمَّ 

ونستدلُّ  ( الذي أخرجيما عن الظرفية .ِمْن جاء المفظان اسمين مجرورين بـ ) 
عمى ىذا بقول ابن السراج من أنَّ "حروف الجر إنَّما تدخل عمى األسماء ال عمى 

لت ىذه األلفاظ عن  (ٕٙ)ظروف ، فكلُّ منجر بجار عامل فيو فيو اسم "ال . وعميو حوِّ
 معنى الظرفية المنصوبة إلى االسم المجرور .  

وَب ، ـــــِة زيًدا الثـــــــارَق الميمـــــــيا س" : في نحو قولك وتجمى تحويل الظرف      
نَّ ى ) ـــــــف ) سارًقا ( إلــــــــــــفتضي ما تكون اإلضافة إلى األسماء ال إلى الميمة ( ، وا 

. نعمم أنَّ لفظ الميمة تستعمل في باب الظروف ، لكن في ىذا االستعمال  (ٕٚ)الظروف "
جاءت متوسًعا فييا عمى أنَّيا مضاف إليو. فُأضيف إلييا السارق ، ولّما جاءت في 

قاعدة النحوية تقول : سياق اإلضافة أصبحت متصرفة كسائر األسماء ؛ ألنَّ ال
لة عن أصميا  اإلضافة إلى األسماء ال إلى الظروف ، ولّما جاءت في ىذا السياق محوَّ
الظرفية الزمانية إلى معنى المضاف إليو ؛ لعدم ثبات معنى ) في ( في الكالم جاز 
 التوّسع في معناىا ، حيث أراد ىذا الوقت ، أي : ىذه الميمة ، وليس في ىذه الميمة . 

 رابعاا : تحويل معنى األسماء المنصوبة إلى معنى األسماء المبنية
جاء ىذا القسم عمى أساس أنَّ المعربات أولى في أصل الوضع ، والمبنيات فرع      

لة إلى المبنيات ف ي منيا . فموحظت المعربات ومنيا باب المنصوبات عمى التحديد محوَّ
لة إلى اسم الفعل الذي ىو كممة حوَّ ، فجاءت المفعولية المطمقة م االستعمال المغوي
ترفع فاعاًل وتنصب مفعواًل  ، وتعمل عمل الفعل بأنْ نى الفعلعمى مع تكون مبنية تدلُّ 

 ل في ". ولوحظ مثل ىذا التحويمات الفعل؛ لكنَّيا ال تقبل عالإْن دّلت عمى فعل متعّد 
بمو زيٍد ، جعمو مصدًرا مضاًفا : ومن قال  ،بمنزلة دْع زيًدا  ما ىوَبْمَو زيًدا ، إنَّ : قوليم 

 .(ٜٕ). ورويَد زيدٍ التحويل في قوليم : رويَد زيًدا. ومثل ذلك نمحظ (ٕٛ)" إلى المفعول بو
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، وىذا راجع إلى سياق يكونا مصدرين د ( أنْ ــــــو ، ورويفي استعمال ) بمِ  األصلُ 
قاعدة لمحكم عمى  وضع النحاةف .مع غيرىما من الكممات ، وتجانسيما فيو استعماليما

رور ـــــــم مجـــــــجاء بعد بمو ورويد اس ) إنْ وىي  مصدريتيما وتحويميما إلى اسم الفعل ،
نْ المطمقة المفعولية ) ا ــــــــم بمصدريتيمـــــــــحك حكم  جاء بعدىما اسم منصوب ( ، وا 

أي :  قول : بمو زيٍد ، أي : ترك زيد ، ورويَد زيٍد ،، لذلك عندما يعمييما باسم الفعل
 ،مفعواًل مطمًقا لفعل محذوف  ون ) بمو ورويد ( حينئذٍ ـــكانا مضافين ، وتك إرواد زيد ،

و ــــبمكون )ـــــ، فتبمو زيًدا ، ورويد زيًدا وحين يقول :  ، وما بعدىا يكون مضاًفا إليو
فيذه . يًدا ، وأميمو، أي : اترك ز نى )اترك وأميل(ل أمر مبني بمعاسم فع ( حينئذٍ ورويد

لة عن أصميا حوَّ ، جاءت في االستعمال المغوي مفي األصل األلفاظ لّما كانت مصادر
 . إلى معنى اسم الفعل

وىناك ألفاظ في أصل وضعيا تستعمل ظروًفا ، وقد يأتي بيا المتكمم في سياق      
لة عن ىذا المعنى إلى معنى جديد في نحو  نعمم أنَّ  . (ٖٓ)" : دونك الكتابآخر محوَّ

أصل ) دون ( ىو ظرف مكان لو من  المعاني المختمفة ، بحسب السياق التركيبي 
لة عن أصل الظرفية المكانية ، أي : ) الذي يأتي فيو . فجممة ) دونك الك تاب ( محوَّ

الكتاب دونك ( . فوظفت دون لمظرفية المكانية بمعنى أمام ، أي : الكتاب أمامـــــك . 
لة عن معنى الظرفية المكانية إلى اسم  أمَّا في القول : دونك الكتاب . فدون ىنا محوَّ

 مة : خذ الكتاَب . فعــــــل األمــــــر بمعنى ) خذ ( ، ومعنى الجم
 خامساا : تحويل معنى األسماء المجرورة إلى معنى األسماء المرفوعة 

يحدث التحويل في ىذا القسم عمى أساس األبواب المجرورة القسم الثالث من أقسام      
إعراب األسماء بعد المرفوعات والمنصوبات ، وفيو يتّم تحويل األلفاظ من باب 
المجرورات إلى باب المرفوعات عمى أساس أنَّ المرفوعات ىي القسم األول من أقسام 

 . اإلعراب ، وىي العمد وتوابعيا 
ْن َتْعِدْل ُكلَّ  : انو ـــــول اهلل سبحـــــــو قــــنحوتحّقق تحويل المعنى النحوي في      َواِ 

( ل القرآني نمحظ تحويل لفظ )منياففي ىذا االستعما [ األنعام]   ٠٧َعْدٍل اَل ُيْؤَخْذ ِمْنَيا
التحويل من الجار ث ىذا ، فحد (ٖٔ)من باب المجرورات إلـــى بـــــاب المرفوعــــــات
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؛ لعدم وجود المفعول بو في سياق اآلية مع وجود الجار والمجرور الذي ناب والمجرور
ل إلى ىذا المعنى الجديد من خالل بناء الفعل المضارع لممجيول من  عنو ، فحوِّ

أراد " ال   اَل ُيْؤَخْذ ِمْنَيا صيغة ) َيفعل ( إلى صيغة ) ُيفعل = ُيؤخذ ( . فمما قال " 
يؤخذ منيـــــــا ما تعـــــــــدُل بو ، فقولـــــــــو : ) منيا ( ىو نائب الفاعل ليؤخذ ، وليس في ) 
يؤخذ ( ضمير العدل ؛ ألنَّ العدل ىنا بمعنى المصدر ، فال ُيسند إليو األخذ . فقد نزَّل 

ذ منيا أخذ ، والمعنى : فعل األخذ منزلة الالزم ، ولم يقدر لو مفعول كأنَّو قيل : ال يؤخ
. فيتضح من ىذا السياق تحويل ) منيا ( من معنى الجار (ٕٖ)ال يؤخذ منيا شيء "

 والمجرور إلى معنى نائب الفاعل . 
 سادساا : تحويل معنى األسماء المجرورة إلى معنى األسماء المنصوبة 

تم تحويميا إلى ُبنيَّ ىذا القسم عمى أساس أنَّ األلفاظ في األبواب المجرورة ي    
األبواب المنصوبة ، وىذه المنصوبات ىي القسم الثاني من أقسام األسماء المعربة بعد 

 المرفوعات . 
صفة إذا وقعت بعد نكرة ،  ( أيّ  ) تكون " نحو قوليم فيوردت ىذه التحويالت      
هلل درُّ  :، كقولك وتكون حااًل إذا وقعت بعد معرفة ،!رجل  مررُت برجٍل أيِّ : كقولك 
لة من معنى إلى آخرتعّد ) أي ( من األ .(ٖٖ)" !رجل  زيٍد أيَّ  ، بحسب لفاظ المحوَّ

مررُت برجٍل السياق التركيبي ليا بمعية الكممات األخرى ، فجاءت في السيــــاق األول : 
الرجل قد بمغ  ، أي أنَّ ىذاتعجب والمبالغة في مدح ىذا الرجل، كمالية لم!  رجلٍ  أيِّ 

( الذي يدلُّ فة لمموصوف بيا النكرة لفظ ) رجل، وتعّد ) أّي ( صالكمال في الرجولة
عمى العموم ، أي : كّل رجل ؛ لذلك صارت ) أي ( صفة " مجرورة مثل ] الموصوف 
نَّما صارا كاالسم الواحد من قبل أنَّك ... أردت الواحد من  [ ؛ ألنَّيما كاالسم الواحد ، وا 

نَّما كان نكرة ؛ ألنَّو من أّمة كّميا لو الرج ال الذين كّل واحد منيم رجل . فيو نكرة ، وا 
مثل اسمو ؛ وذلك أنَّ الرجال كّل واحد منيم رجل ... فاسمو يخمطو بأّمتو حتى ال 

لة إلى الحال ، نحو :  (ٖٗ)يعرَف منيا " هلل درُّ ، وىذه الصفة جاءت في سياق آخر محوَّ
. فـ ) أّي ( ىنا جاءت بعد اسم معرفة حالية ُمبّينة حال زيد من الرجال  !رجل  زيٍد أيَّ 

، وىذه الجممة تختمف عن سابقتيا ؛ ألنَّ فييا معنى التخصيص الُمكتسب من االسم 
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المعرفة ) زيد ( ، وىذا االسم بعض من كّل ) الرجال ( ، فيو تعجب من حال زيد من 
ويل في المعنى النحوي لـ ) أّي ( من الوصفية بين كّل الرجال . وعميو تجّمى ىذا التح

 إلى معنى الحالية .
و) مع ( " اسم بدليل التنوين في قولك : ) مًعا ( ، ودخول الجار في حكاية        

...  ] األنبياء [  ٤٣َىَذا ِذْكُر َمْن َمِعيَ  سيبويو : ذىبُت من معو ، وقراءة بعضيم : 
 ، ونحو:  ] محمد [   ٤٣َوالمَُّو َمَعُكمْ  وتستعمل مضافة ، فتكون ظرًفا ، نحو : 

 (ٖ٘)" أفيقوا بني حرٍب وأىواُؤىا مًعا         وأرماُحنا موصولٌة لم تََقضَّبِ 
اختمف النحاة في ) مع ( ، فبعضيم عّدىا حرف جر ، وذىب سيبويو إلى القول      

، ولذلك ألزميا البناء كسائر ذىبُت من معو بدخول حرف الجر عمييا في نحو : 
  َىَذا ِذْكُر َمْن َمِعيَ  أخواتيا الحروف ، فضاًل عن قراءة بعضيم لقولو تعالى : 

معية المتابعة ، أي : من معي من   َمْن َمِعيَ  وىذه " المعية في قولو : ، بالجر 
المسممين ، فيذا ذكر األّمة التي ىي معي ، أي : الذكر المنّزل ألجمكم . فاإلضافة من 

، إال أنَّيا ُأعربت في بعض  (ٖٙ)إضافة المصدر إلى مفعولو ، وىم المذكَّرون "
ّدىا ) ظرًفا مضاًفا ( بال خالف غير متصرف االستعماالت منصوبة . وىناك من ع

، أخبر بيا عن   َوالمَُّو َمَعُكمْ  معرًبا الزم النصب ، وذلك في االستعمال القرآني : 
الذات المقدَّسة ، أي أنَّ عناية اهلل سبحانو تعالى ثابتة فييم ، فيو حافظيم وراعييم ، 

. وىذه التحويالت في المفظ ناتجة من مرونتو وقدرتو عمى التحويل من وحاضر معيم 
لة  معنى إلى آخر ، فضاًل عن القدرة العقمية لممتكمم في تطويعو إلى تمك المعاني المحوَّ

 دون االكتفاء بالمعنى األصل ، وىذا ما يكسب المفظ معاني إضافية . 
 األسماء المبنية سابعاا : تحويل معنى األسماء المجرورة إلى معنى

ّما تأتي       ّما باإلضافة ، وا  المجرورات ىي األلفاظ التي تجّر إمَّا بحرف جر ، وا 
تابعة لممجرورات ، ولذا طّوعيا المتكمم ؛ لتكتسب معنى جديًدا مغايًرا ليذا المعنى 
األصمي ، فأخرجيا من بابيا ، وأدخميا في باب آخر اكتسبت أحكامو وخصائصو ، 

ام الباب األصمي وخصائصو . فبعد أن كانت معربة ألزميا حركة البناء في وفقدت أحك
 التحويل . 
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. لو رجعنا إلى أصل الوضع  (ٖٚ)"عميك زيًدا " : فموحظ ىذا التحويل في نحو      
لؤللفاظ نجــــد أنَّ تركيــــــب ) عميك ( مكون من ) عمى + كاف الخطاب ( ، وعمى ىذا 
األصل تعّد ) عمى ( حرف جّر وما بعدىا يجر بيا ، لذا كان تركيب ) عميك ( جار 

نَّ َعَمْيَك َلْعَنِتي ِإلَ وَ  ومجرور في أصل الوضع ، بدليل قولو تعالى :   ٠٧َيْوِم الدِّينِ  ىاِ 
 فجاءت ) عمى ( بمعنى ) الالم ( ، أي : لك لعنتي إلى يوم الدين ، فصار [  ] ص .

الجار والمجرور في ىذا االستعمال القرآني في محل رفع اسم ) إنَّ ( . ولّما كانت 
الكممات تحت تصرف مستعممييا يتصرفون بيا ، عدل المتكمم ىنا عن أصل الجار 
لو إلى معنى اسم الفعل ، فمما قال : عميك زيًدا ، جعل ) عميك ( اسم  والمجرور. فحوَّ

الزم زيًدا . وبناء عمى ذلك حصل التحويل في معنى  فعل أمر بمعنى ) الزم ( ، أي :
 المفظ ، وانتقل من باب المجرورات إلى باب المبنيات . 

 الثاني : تحويل معنى األسماء إلى معنى الحروف  قسمال
يمجأ المتكمم في تعاممو مع األلفاظ في الجمل إلى أْن يفقد المفظ معناه األصمي ،       

ع فيو ، ويدخمو في باب جديد يأخذ معنى ذلك الباب ، ويخرجو من بابو الذي وض
 وخصائصو ، ومسائمو . 

يعّد التحويل في ىذا القسم من التحويالت النادرة التي قد تحصل لؤللفاظ في      
تكون  واحدة منيما تصمح أنْ  مذ ومنُذ كلّ االستعمال المغوي ، فالذي تمَّ رصده ىو أنَّ " 

بيني وبينو كذا وكذا ، : فإذا كان معنى الكالم ... ا جاًرافً تكون حر  اسًما رافًعا ، وأنْ 
معنى  ما رأيتو مذ يومان ، وما زارنا منُذ ليمتان ، فترفع ؛ ألنَّ : فارفع بيما ، تقول 

أنت عندنا منذ : وتقول . الكالم بيني وبينو الرؤية يومان ، وبيني وبينو الزيارة ليمتان 
العرب  ألنَّ … معناه في اليوم والميمة  الميمة ، فتجر ؛ ألنَّ اليوم ، وما فارقتنا مذ 

، وىذا المعنى جاء في إنَّ األصل في )منذ ، ومذ( اسمان . (ٖٛ)"ا عمى ذلك ماستعممتي
، فالجممتان كّل واحدة منيما مكونة من  ما رأيتو مذ يومان ، وما زارنا منُذ ليمتان: 

اسّمية  جممتين : جممة فعمية تمثمت في الجزء األول ) ما رأيتو ، وما زارنا ( ، وجممة
( ، وعميـــــو تكــــون الرؤيــــــة والزيــــارة تمثمت في الجزء الثاني )مذ يومان ، ومنذ ليمتان

وقت الذي حصمت فيو الرؤية والزيارة . أّما عندما متضمنة ) مــــــذ ، ومنـــــــذ ( ، وىو ال



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 
1293 

، ىذا خالف لمجممتين األوليتين ،  ةـــــذ الميمــــأنت عندنا منذ اليوم ، وما فارقتنا م: قيل 
فياتان الجممتان مكونتان من جممة واحدة ؛ ألنَّ ) مذ ، ومنذ (  عمال الجّر بما بعدىما 

مك الميمة ىما المذان حصل فييما االستقرار في ذلك ، فتعمقا بما قبميما ، فذلك اليوم وت
المكان الذي تواجد فيو الشخص . ومن ىذا يتضح تحويل ) منذ ، ومذ ( من معنى 

 االسمية إلى معنى الحرفية .
ظرف لما " ) إذ ما ( مركبة من ) إذ ( التي ىي ومثل ذلك التحويل في نحو :       

لى أنْ  التركيب فييا أنْ ( ، وأحدث مضى من الّزمان ، و ) ما   نقميا إلى الحرفية ، وا 
 (ٜٖ)عميو " صارت تعطي الّزمان المستقبل ، وذىبت داللتيا عمى الّزمان الذي كانت تدلُّ 

ِذ اْعَتَزْلُتُموُىْم َوَما  فمفظ ) إذ ( ظرف زمان في أصل وضعو بدليل قولو تعالى :  . َواِ 
. فإذ في ىذه اآلية ظرف لما مضى  ] الكيف [  ٤٦اْلَكْيفِ  َيْعُبُدوَن ِإالَّ المََّو َفْأُووا ِإَلى

من الزمان ، وىذا أصميا أْن ترد في باب الظروف ، ولّما زاد المتكمم عمييا ) ما ( 
لت إلى حرف شرط جازم لفعمين ) فعل الشرط وجوابو ( عمى نحو قولك : إذ ما  ُحوِّ

رت تدرس تنجح ، وىذا ما أدخميا في باب الحروف التي تجزم فعمين ، ومن ثمَّ تغيّ 
لت من معنى االسمية إلى معنى الحرفية .  داللتيا من المضي إلى المستقبل ، وُحوِّ

 : تحويل معنى الحروف إلى معنى األسماء  لثالثا قسمال
لت فيو األلفاظ من معنى الحرفية إلى  يتخذ ىذا القسم حالة معاكسة لمقسم السابق ، فحوِّ

 معنـــى االسميـــــة ، 
ألسماء ، وخصائصيا ، ويفقد حينئٍذ مسائل الحروف ، فيكتسب المفظ مسائل ا

لة في ىذا القسم في نحو قوليم : "  وصالياٍت وخصائصيا . وتجمت المعاني المحوَّ
. إنَّ األصل فيما ىو  (ٓٗ)ككما يؤثفين ، فعموا ذلك ؛ ألنَّ معنى الكاف معنى مثل "

متعارف عميو عند النحويين أنَّ ) الكاف ( وضعت لمحرفية لمداللة عمى التشبيو ، وقد 
تخرج عن ىذا المعنى إلى معنى جديد ، وذلك عندما ُجعمـــــت بمعنـــــى االســـــــم في 

جر بما ( ففي ىذا التركيب أنَّ الكاف األولى ىي حرف عامل ال ككمااالستعمـــــال ) 
بعده بدليل أنَّ حرف الجّر ال يدخل عمى حرف الجّر . في حين جعل الكاف الثانية 
اسم بمعنى ) مثل ( ، أي مثمما يؤثفين ، فصارت اسًما مجروًرا بالكاف األولى ، وىذا 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 
1294 

التغاير أخرجيا من باب الحرفية ، فأفقدىا خاصية البناء ؛ ألنَّ الحروف من المبنيات ، 
ب األسماء المجرورة ، وجعميا معربة مجرورة . لذا خرجت عن معنى وأدخميا في با

 الحرفية إلى معنى االسمية .
( من باب الحرفية إلى باب االسمية ، وذلك في وج الحرف ) عمى ومثل ذلك خر       

حرف جر ال يدخل عمى حرف جر  فيي اسم ؛ ألنَّ ( ِمْن  )دخل عمييا  فإنْ " قوليم : 
إنَّ أصل ) عمى ( من الحروف الجارة لّما  . (ٔٗ)"عمى يمينك  ِمنْ جئت : ، فتقول 

. فجاء [ ] طو   ٣َمُن َعَمى اْلَعْرِش اْسَتَوىالرَّحْ  بعدىا ، وذلك نحو قولو تعالــــــــى : 
العرش مجروًرا بحرف الجر عمى الدال عمى االستعالء. وعندما جاء ) عمى ( في 

، أي : جئُت من ناحية جئت من عمى يمينك االستعمال مسبوًقا بحرف آخر ، نحو : 
ألنَّ دخول حرف الجّر عمى آخر في االستعمال يفقده ؛  الحرفيةحوِّل عن يمينك ، ف

لمحرف الالحق ال بدَّ أْن يعمل الجر فيو ، فصار ) عمى الحرفية ؛ ألنَّ الحرف السابق 
 ( اسًما مجرور بمن . فتّم تحويمو من معنى الحرفية إلى معنى االسمية .

واألمر نفسو مع  حرف الجر ) عن ( فيو محوَّل عن أصمو الحرفّي إلى معنى      
وذلك في قوليم  جديد اكتسبو من السياق التركيبي الذي نظمو المتكمم ، وىو االسمية ،

عمييا حرف  ( ، فتكون اسًما ، كما تكون حرًفا ، فإذا كانت اسًما دخل: " فأّما ) عن 
 :قال ذو الرُّّمة ( ، وما بعدىا مجرور باإلضافة ، الجر ، فكانت بمعنى ) الناحية 

 (ٕٗ)ِمن عن شمالكِ  وميوى النَّسرِ فقمُت : اجعمي ضوء الفراقد ُكّميا      يميًنا 
 :  آخروقال 

 (ٖٗ)" جّرت عمييا كلُّ ريح سييوج       من عن يمين الخط أو سماىيج
 يأتي الحرف ) عن ( عمى أصمو في أغمب االستعماالت ، نحو قولو تعالى :      

ة النفس جاءت مجرورة . فمفظ] البقرة [   ٣٧َواتَُّقوا َيْوًما الَّ َتْجِزي َنْفٌس َعن نَّْفٍس َشْيًئا
، أي : ال تجزي نفس بدل نفس ، وىذا ىو الدال عمى معنى البدلبالحرف )عن( 

ك، أي : من ناحية شمالك من عن شمــــالما ورد في االستعماالت السابقة )األصل . و 
، ىي تحويالت عن المعنى األصمي (، و)من عن يمينك ، أي من ناحية يمينك(
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آخر سابق لو ، ولّما سبقو  الحرفية إلى معنى االسمية ؛ ألنَّ ىذا المفظ ُرّكب مع حرف
 حرف جر جاء مجروًرا بو ؛ فأخرجو حينئٍذ عن باب الحرفية . 

ويتحّقق التحويل في لفظ ) حاشا ( الذي نجده في باب االستثناء عمى أنَّو حرف     
يجّر المستثنى بعده ، في نحو : الطالباُت ناجحاٌت حاشا الميممِة ، فالميممة ىنا 

 تكون تنزييية ، نحو : جرور بالحرف حاشــا ، وحاشــــا : " مستثنى من الطالبات م
... والصحيح أنَّيا اسم مرادف لمبراءة من كذا ، بدليل قراءة  ] يوسف [  ٤٤َحاَش ِلمَّوِ 
وتكون لالستثناء بالتنوين ، كما يقال : ) براءٌة هلل من كذا ( ،  ِلمَِّو  اَحاشً  بعضيم : 

لكنَّيا تجر  ،وأكثر البصريين إلى أنَّيا حرف دائًما بمنزلة ) إاّل ( ، فذىب سيبويو 
حاشا عن أصميا الحرفية إلى المفعولية  وعمى ىذا الرأي خرجت . (ٗٗ)المستثنى "

مفعول مطمق داّل عمى التنزيو الخالص ، أي  َحاَش ِلمَِّو   المطمقة ؛ ألنَّ حاشا في :
لــــت عــــــــــن بابيـــــــــا ، وىـــــــــــو  أنَّو تنزيو هلل سبحانو وتعالى من أيِّ عيب . فحاشا ىنا حوِّ

 ) باب الحروف ( إلى باب األسماء المنصوبة ) المفعول المطمق ( .
 فعال القسم الرابع : تحويل معنى الحروف إلى معنى األ

ىذه حالة أخرى من أقسام التحويالت التي تخرج الحروف عن أصوليا ومعانييا      
اًل عن أصمو في قوليم : " قد تكون حاشا " فعاًل حوَّ جاء المفظ مالتي وضعت ليا ، ف

صّمى اهلل استثنيُتُو ، ومنو حديث الرسول )نى ًيا متصرًفا ، تقول : حاشيُتُو ، بمعمتعدّ 
. ُأشير سابًقا أنَّ (٘ٗ)" (إليَّ ما حاشــــــى فاطمــــــةحــــــبُّ الناَس أسامُة أم( : )مّ عميو وآلو وس

أصل ) حاشا ( حرف جاّر لممستثنى ، وىذا ما ذىب إليو سيبويو ، وأغمب 
، وليذا نجدىا مصنفة تحت باب حروف الجّر . ولوحظت في سياقات  (ٙٗ)البصريين

لة عن ىذا األصل ، فجاءت فعاًل بمعنى ) استثنيتو ، أو أستثني ( وذلك في قول  محوَّ
، فما ىنا نافية وليست  ما حاشى فاطمة (: ) ...  (مى اهلل عميو وآلو وسمّ صمّ )الرسول 

لم  الرسول ) صّمى اهلل عميو وآلو وسّمم ( موصولة كما توىم بعضيم ، والمعنى : أنَّ 
رًفا ، وال غيرىا في ىذا السياق . فُعّدت حاشا فعاًل متصيستثِن فاطمة )عمييا السالم(

، رافًعا لمفاعل المستتر )ىو( الذي يعود عمى الرسول )صّمى اهلل عميو وآلو وسّمم(
 حرفية .وناصًبا لممفعول بو فاطمة . وعميو خرجت ) حاشا ( عن معنى ال
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 الخاتمة
المعنى ىو تصورات يكّونيا الذىن عن األشياء التي يعرفيا اإلنسان، ويجعل ليا     
 المختمفة منطوقة ومن أقسام المعاني المعنى النحوي الذي يمثل األبواب النحوية األفاظً 

التي ىي مجال ىذه الدراسة حين ُتجرى تحويالت عمى ىذا المعنى، فينتقل من باب 
، وىذا ع بحركة مرنة ُيثمر عنيا التحويلألنَّ األلفاظ في الجمل والتراكيب تتمت ؛إلى آخر

التحويل يحصل بفعل المتكمم ىدفو الوصول إلى معنى نحوي جديد مغاير لممعنى األول 
" ربَّما أنَّ المعنى األصل ال يسعف المتكمم ، فيعمد حينئٍذ إلى التحويل " ؛ وذلك بتفعيل 

فاظ المكّونة لمجمل والتراكيب ، شرط أْن تكون ذات قدرة عمى سمطتو عمى تمك األل
التحويل من معنى إلى آخر . بمعني أنَّ ألفاظ الجمل والتراكيب قابمة لمتطور والنمو من 

وتبّين أّن التحويل في المعنى النحوي المفرد . نى نحوي أصيل إلى معنى نحوي جديدمع
 إلى معنى أسماء أخرى. ويشمل : ى األسماءتحويل معنالقسم األول :  ا : أقسامً  يأخذ

وتحويل معنى األسماء ، تحويل معنى األسماء المرفوعة إلى معنى األسماء المنصوبة
تحويل معنى األسماء المنصوبة إلى معنى و، المنصوبة إلى معنى األسماء المرفوعة

والقسم  المبنية،تحويل معنى األسماء المنصوبة إلى معنى األسماء و ، األسماء المجرورة
تحويل معنى . والقسم القسم الثالث : تحويل معنى األسماء إلى معنى الحروفالثاني : 

، تحويل معنى الحروف إلى معنى األفعال:  ، والقسم الرابع الحروف إلى معنى األسماء
وأكثر التحويالت في القسم األول، وتقّل في األقسام الباقية. ألّن األسماء يقوم بعضيا 

   فيما بينيا في المعاني النحوية داخل النظام النحوي العربي.مقام اآلخر، وتنتقل 
 هوامشال

                                                           
 . ٘ٛٔـ  ٗٛٔالتعريفات ، الجرجاني : معجم  (ٔ)
والشيء يشمل المعنى  . ٔٚمعجم المصطمحات النحوية والصرفية ، د. محمد سمير نجيب :  (ٕ)

مفهىم الشيء وأثره في بناء الجملت العربيت النحوي، و))سيبويو عّد مكونات المغة نفسيا أشياء((. 

 .424معرفًيا عند سيبىيو . د. علي جاسب : 
 . ٖٔ:  ، د. محمد حماسة من األنماط التحويمية في النحو العربي (ٖ)
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( :  ٕٔٓٓ/  ٕٗـ  ٖٕأعمال ندوة تيسير النحو ) تجديد النحو العربي وفق منيج عربي جديد ،  (ٗ)

وأشار الدكتور عدنان عبد الكريم جمعة إلى أىمية السياق في التحويل ونقل المعنى وىو يمثل  . ٖ٘ٓ
إجراء أسموبي يجدد المعاني. ينظر : جوانب من داللة السياق في النص القرآني عند د. تمام حسان. 

 .ٖٔبحث منشور :
 . ٖٖ/ٔ:  ، سيبويو ينظر : الكتاب (٘)
 . ٛٙالبحث البالغي ، د. عبد القادر حسين : ينظر : أثر النحاة في  (ٙ)
 . ٕٗ/ٔالكتاب :  (ٚ)
 . ٖٖٔ/ٕ:  المصدر نفسو (ٛ)
 . ٘٘ٔ: ، يوسف منصور الصالحي عراب ينظر : منحة الوىاب في شرح ممحة اإل (ٜ)
 . ٚٛــ  ٙٛ/ٕينظر : الكتاب :  (ٓٔ)
 . ٚٛ/ٕ:  المصدر نفسوينظر :  (ٔٔ)
 . ٜٚ/ٔ:  المصدر نفسو (ٕٔ)
 . ٜٜ/ٔاألصول في النحو :  (ٖٔ)
 . ٖٛٔ/ٔاب : تـينظر : الك (ٗٔ)
 . ٚ/ٓ٘ألفية ابن مالك ، الحازمي : شرح ينظر :  (٘ٔ)
 . ٚٓٔ:  ، عبد القاىر الجرجاني دالئل اإلعجاز (ٙٔ)
 . ٕٗ/ٔكتاب : ال (ٚٔ)
 . ٕٗٔ/ٔ:  المصدر نفسو (ٛٔ)
 . ٕٖٓ/ٔ:  المصدر نفسوينظر :  (ٜٔ)
 .  ٕٖٓ/ٔ :المصدر نفسو  (ٕٓ)
 . ٖٙٚ/ٔ:  المصدر نفسو (ٕٔ)
تتنّوع المعاني النحوية التي يتحّول إلييا استعمال الظروف  . ٙٙٔمنحة الوىاب في شرح ممحة اإلعراب :  (ٕٕ)

كالخبر والنعت والحال والمضاف إليو وغيرىا. ينظر : أثر الظرف في تكوين الجممة . د. محمد عبد اهلل المالكي. مجمة 
 .ٜٕ:  ٕٕٕٓـ السنة ٔٓٔآداب البصرة ، العدد 

 . ٕٕٔ : المصدر نفسو (ٖٕ)

 .ٜٖٛالمرزباني في معجم الشعراء : ز أدرك الجاىمية واإلسالم ، ذكره وىو شاعر مخضرم  ، وراج  

لة فيي إّما منصوبة عمى نزع الخافض حوَّ فمفظة فحشاء جاءت م اًل ،ينمحظ في ىذا االستعمال تحو   

ّما عمى أنَّيا م، أي : ينط  ،ليو ، أي : ال ينطق نطق الفحشاء لة من المضاف إحوَّ ق بالفحشاء ، وا 
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تكون مفعواًل بو لمفعل ينطق ؛ ألنَّ النطق  أقام المضاف إليو مقامو . ويمكن أنْ و فحذف المضاف 
 .ٕٗٗ/ٕ:  ، محمد بن عمي الصبان ينظر : حاشية الصبان بالفحشاء فحشاء .

 . ٖٔ/ٔالكتاب :  (ٕٗ)
 . ٙٙٔمنحة الوىاب في شرح ممحة اإلعراب :  (ٕ٘)
 . ٛٛٔ/ٔاألصول في النحو :  (ٕٙ)
 .المصدر والصفحة أنفسيما  (ٕٚ)
 . ٘ٙٔ: ، أبو عمي الفارسي  اإليضاح العضدي (ٕٛ)
 . ٖٗٓ/ٖ:  ، بياء الدين ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل ينظر : (ٜٕ)
 . ٖٖٓ/ٖ:  المصدر نفسو (ٖٓ)
 . ٕٕٔمنحة الوىاب في شرح ممحة اإلعراب : ينظر :  (ٖٔ)
 . ٜ٘ٔ/ٙ:  ، ابن عاشور تفسير التحرير والتنوير (ٕٖ)
 . ٕٙٔشرح كافية ابن الحاجب ، ابن جماعة :  (ٖٖ)
 . ٕٕٗـ  ٕٔٗ/ٔاب : تالك (ٖٗ)
وينظر : معجم  . ٖٕ٘ـ  ٖٕٗ،  ٕٖٕ/ٗ:  ابن ىشام ،مغني المبيب عن كتب األعاريب (ٖ٘)

. ونسب البيت لجندل بن عمرو في الجنى الداني في حروف المعاني ،  ٕٔــ  ٔٔ/ٙالقراءات : 
 . ٕٖٔفي شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي :  ة. وبال نسب ٖٚٓالمرادي : ىامش/

 . ٖ٘/ٚٔتفسير التحرير والتنوير :  (ٖٙ)
 . ٖٖٓ/ٖشرح ابن عقيل :  (ٖٚ)
 . ٕٚ٘:  ، ابن جني الممعالبيان في شرح كتاب  (ٖٛ)
 . ٖٕٔ/ٔ: في النحو ، السيوطي األشباه والنظائر  (ٜٖ)
 . ٕٖ/ٔالكتاب :  (ٓٗ)
 . ٜٕٗكتاب البيان في شرح الممع :  (ٔٗ)
 . ٖٜٔديوان ذي الرُّمة :  (ٕٗ)
والبيت نسب لرجل من بني سعد ، ينظر : أمالي ابن الشجري  . ٜٓٔ:  ، األنباري أسرار العربية (ٖٗ)

 .ٗٛ٘/ٕ، ىبة اهلل العموي : 
 . ٕٙ٘،  ٖٕ٘ـ  ٕٕ٘/ٕمغني المبيب عن كتب األعاريب :  (ٗٗ)
 . ٜٕٗ/ٕ:  المصدر نفسو (٘ٗ)
 . ٜٖٓ/ٕ. وينظر : الكتاب :  ٖٙ٘/ٕينظر : المصدر نفسو :  (ٙٗ)
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 لمصادر والمراجعا
 القرآن الكريم 

أثر النحاة في البحث البالغي ، د. عبد القادر حسين ، دار غريب لمطباعة والنشر ـ  ٔ
 م ( .ٜٜٛٔ، القاىرة ــ مصر )  ٔ، ط
بن أبي سعيد األنباري  البركات عبد الرحمن محمد وأسرار العربية ، كمال الدين أبـ  ٕ

، دار األرقم لمطباعة والنشر  ( ، تحقيق وتعميق بركات يوسف َىبُّوده ٚٚ٘)ت 
 م ( .ٜٜٜٔه ــ ٕٓٗٔ، بيروت ــ لبنان )  ٔوالتوزيع ، ط

( ، تحقيق عبد ه ٜٔٔ)ت  األشباه والنظائر في النحو ، جالل الدين السيوطيـ  ٖ
 العالم سالم مكرم ، 

 .(مٜ٘ٛٔه ــ ٙٓٗٔروت ــ لبنان ) ، بئلة لمطباعة والنشر والتوزيع ، طمؤسسة الرسا
( ،  تحقيق هٖٙٔو بكر محمد بن سييل ابن السراج )ت األصول في النحو ، أبـ  ٗ

ه ــ ٚٔٗٔبيروت ــ لبنان ) ،  ٖد. عبد الحسين الفتمي ، مؤسسة الرسالة ، ط
 .(مٜٜٙٔ

بن حمزة الحسني العموي ) ت أمالي ابن الشجري ، ىبة اهلل بن عمي بن محمد ـ  ٘
، القاىرة  ٔمد الطناحي ، مكتبة الخانجي ، ط( ، تحقيق ودراسة د. محمود محه ٕٗ٘

 م ( .ٕٜٜٔه ــ ٖٔٗٔــ مصر ) 
( ، حققو وقدم لو د. حسن ه ٖٚٚضدي ، أبو عمي الفارسي )ت اإليضاح العـ  ٙ

 م ( .ٜٜٙٔه ــ ٜٖٛٔ، الرياض ــ السعودية )  ٔشاذلـــــــــي فرىــــــــــود ، ط
تفسير ابن عاشور " ، أ. الشيخ محـــــمد  تفسير التحرير والتنوير المعروف بـ "ـ  ٚ

، بيروت ــ  ٔ( ، مؤسسة التاريخ العربي ، طهٖٜٖٔـر ابن عاشـــــــــور )ت الطاىـــــــــ
 م ( .ٕٓٓٓه ــ ٕٓٗٔلبنان ) 
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الجنى الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق د. فخر ـ  ٛ
، بيروت ــ لبنان )  ٔل ، دار الكتب العممية ، طالدين قباوة ، و أ. محمد نديم فاض

 م ( .ٕٜٜٔه ــ ٖٔٗٔ
حاشية الصبان عمى شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك ، محمد بن عمي الّصّبان ـ  ٜ

ومعو شـــــــــرح الشواىد لمعيني ، تحقيق د. عبد الحميد ىنداوي ،  ( ، ھٕٙٓٔ) ت
 م ( .ٜٕٓٓه ــ ٖٓٗٔبيـــــــــــــروت ــ لبنـــــــان ) ،  ٔالمكتبة العصرية ، ط

دالئل االعجاز ، أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ) ت ـ  ٓٔ
، القاىرة ــ  ٖه ( ، قرأه وعمق عميو محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ، طٔٚٗ

 م ( .ٕٜٜٔه ــ  ٖٔٗٔمصر ) 
اعتنى بو وشرح غريبو عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ديوان ذي الرُّّمة ، ـ  ٔٔ
 م ( . ٕٙٓٓه ــ ٕٚٗٔروت ــ لبنان ) ـــ، بي ٔ، ط
ه ( ، تحقيق ٜٙٚشرح ابن عقيل ، بياء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيمي ) ت ـ  ٕٔ

ه ــ ٓٓٗٔ، القاىرة ــ مصر )  ٕٓمحمد محيي الدين عب الحميد ، دار التراث ، ط
 . م (ٜٓٛٔ
روس صوتية قام بتفريغيا موقع شرح ألفية ابن مالك ، أحمد بن عمر الحازمي ، دـ  ٖٔ

 .  http://alhazme.netالشيخ الحازمي
شرح ديوان الحماسة ، أبو عمي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، تحقيق ـ  ٗٔ

 أحمد أمين ، و عبد السالم 
 م ( .ٜٜٔٔه ــ ٔٔٗٔ، بيروت ــ لبنان ) ٔىارون ، دار الجيل ، طمحمد 

http://alhazme.net/
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ه ( ، تحقيــــــــق ٖٖٚشرح كافية ابن الحاجب ، بدر الدين بن جماعـــــــة ) ت ـ  ٘ٔ
، القاىرة ــ مصر )  ٔوتعميــــــــق د. محمـد محمـــد داود ، دار المنار لمنشر والتوزيع ، ط

 م ( .ٕٓٓٓ
( ، تحقيــــق وشرح عبد هٓٛٔعمرو بن عثمان بن قنبر ) ت  أبو بشرالكتاب ، ـ  ٙٔ

ه ــ ٛٓٗٔ، القاىرة ــ مصر )  ٖالسالم محمـــد ىــــــــــارون ، مكتبة الخانجي ، ط
 م ( .ٜٛٛٔ
عمر بن إبراىيم الكوفي  كتاب البيان في شرح الممع ، ابن جني ، إمالء الشريفـ  ٚٔ

عالء الدين حموية ، دار عّمار لمنشر والتوزيع ، ( ، دراسة وتحقيق د. هٜٖ٘) ت 
 م ( .ٕٕٓٓه ــ ٖٕٗٔ، عمان )  ٔط
( ، تحقيق هٙٔٛالسيد الشريف الجرجاني)ت  معجم التعريفات ، عمي بن محمدـ  ٛٔ

ودراسة محمد صدِّيق المنشاوي ، دار الفضيمة لمنشر والتوزيع والتصدير ، ) د ـ ط ( ، 
 م ( .ٕٗٓٓه ــ ٖٚ٘ٔالقاىرة ــ مصر )

مران بن موسى المرزباني ) ت معجم الشعراء ، أبو عبيد اهلل محمد بن عـ  ٜٔ
ه ــ ٕ٘ٗٔ، بيروت ــ لبنان )  ٔ( ، تحقيق د. فاروق سميم ، دار صادر ، طهٜٕٚ
 م ( .ٕ٘ٓٓ
معجم المصطمحات النحوية والصرفية ، د. محمد سمير نجيب المبدي ، مؤسسة ـ  ٕٓ

 م ( .ٜ٘ٛٔه ــ ٘ٓٗٔبيـــــروت ــ لبنان ) ،  ٔالرسالة ، ط
مغني المبيب عن كتب األعاريب ، ابن ىشام األنصاري ، تحقيق وشرح د. عبد ـ  ٕٔ

 م ( .ٕٓٓٓه ــ ٕٔٗٔ، الكويت ) ٔالمطيف محمــد الخطيـــــب ، التراث العربي ، ط
يف ، مكتبة من األنماط التحويمية في النحو العربي ، د. محمد حماسة عبد المطـ  ٕٕ

 م ( .ٜٜٓٔ، القاىـــرة ــ مصر )  ٔالخانجي ، ط
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حي ، مكتبة الجيل منحة الوىاب في شرح ممحة اإلعراب ، يوسف منصور الصالـ  ٖٕ
 م ( .ٜٕٓٓه ــ ٖٓٗٔصنعاء ــ اليمن )  ، ٔالجديد ، ط

 البحوث

أعمــــــال عبد الجبار توامى ، ـ تجديد النحو العربي وفق منيــــــــج عربـــــي جديــــــد ، د.  ٔ
( ، منشورات المكتبــــة المجمس األعمى لمغة العربيــــــة  ٕٗــ  ٖٕندوة تيسيــــــــــر النحــــــــــو ) 

 م ( .ٖٕٓٓر ) ، المكتبــــــــة الوطنيـــــــــة ، الحامـــــة ــ الجزائـــــ

في د د. تمام حسان. بحث منشور ـ جوانب من داللة السياق في النص القرآني عنٕ
األلكتروني  رابط. الٕٙٔٓالسنة  -ٙمجمة حولية المنتدى ـ العراق. العدد
https://www.iasj.net/iasj/article/ 

أثر الظرف في تكوين الجممة . د. محمد عبد اهلل المالكي. مجمة آداب البصرة ، ـ ٖ
. الرابط األلكتروني ٕٕٕٓـ السنة ٔٓٔالعدد 
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