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Résumé 

 L'analyse de la phrase constitue objet d'étude de l'une des branche les plus importantes 

de la linguistique, les grammairiens arabes se sont penchés, depuis la genèse de cette science, 

à analyse de la phrase et de la détermination de ses éléments et de ses principales fonction 

notamment celle  du '' sujet'' et cette du '' prédicat''.  Toutefois, quant à leur détermination, les 

acceptions des linguistes n'ont jamais fait l'objet d'unanimité que ce soit dans les anciennes 

que  dans les époques les plus récentes. 

 Ce dit, j'ai opté pour un sujet qui traite de l'un d'eux avec démystification et 

peaufinage, qui j'ai utitulé '' la fonction du sujet dans la phrase arabe '' se s'agit  d'une étude 

syntaxique à la fois théorique et pratique de la  fonction du sujet; et ce en fonction de la 

théorie syntaxique du savant français '' Christian Touratier '', nos  motivations de chois sont :  

- La rareté des études de linguistique appliquée sur le long arabe. 

- La nécessité de se mettre au courant des résultats de recherches des différentes théories et de 

les investir sur la langue arabe. 

Ainsi, l'objectif de ce travail de recherche consiste à définir la théorie syntaxique de 

Touratier, ainsi que son application sur la phrase arabe afin de délimiter les unités 

linguistiques qui s'assignent la fonction du sujet, notamment quand la majorité des travaux des 

linguistes  arabes modernes se sont intéressés de la théorie générative et transformationnelle, 

tout en négligent les autres écoles linguistiques. 

 La problématique de ce travail de recherche se gravitent autour des questions 

suivantes:  

- Quelle est la définition syntaxique attribuée par  Touratier au '' Sujet'' ? et quels sont les 

moyens procéduraux aux quels il a en recours pour le définir ? 

-  Quelles sont les unités linguistiques ayant la fonction du  "sujet" dans la langue arabe dons 

les différents types de phrase verbales et nominales ? 

- Quels sont les point convergents ou divergents de cette analyse avec la théorie de la 

grammaire arabe traditionnelle ? 

- Jusqu'à quel point cette conception syntaxique est applicable sur la phrase arabe ? 

 

 Pour répondre à ces questions, j’ai présenté le travail en une introduction, trois parties 

et une conclusion. J’ai consacré l’introduction à la présentation des conceptions anciennes et 

modernes de la phrase arabe tout en démontrant leurs types et sons classes. 

 J’ai intitulé la première partie « la notion du sujet », laquelle partie comprend deux 

chapitres ; dont le premier chapitre traite de la conception des grammairiens arabe du « sujet » 

à travers ses différentes formes dans l’énoncé (făεil năib elfăεil mobtadaε) quant au second 
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chapitre, il contient l’exposé de la théorie syntaxique de Touratier, qui se fonde sur la 

méthode d’analyse en constituants immédiats, qui est définie en terme de fonction syntaxique 

et de ses acceptions structurales et relationnelles et il  est clôturé or la définition du sujet en 

tant que l’un des constituants immédiats de la phrase exocentrique et qui renvoie sur le plan 

sémantique au « Rhème ». 

 

 Dans la deuxième partie, j’ai procédé à l’application de cette acception sur la phrase 

verbale qui se divise en trois structures principales : 

- La structure de la phrase verbale exocentrique. 

- La structure de la phrase sous catégorisée en un syntagme verbal. 

- La structure de la phrase verbale endosentrique.  

 

 Dans la troisième partie, j’ai appliqué cette acception sur la phrase nominale arabe, qui 

se divise en trois structures principales :  

- La structure de la phrase nominale exocentrique à ordre  normal. 

-  La structure de la phrase nominale à ordre inversée. 

- La structure de la phrase nominale endocentrique. 

 

 J’ai adopté une approche descriptive  et analytique dans l’exposé des acceptions 

théoriques et l’analyse de la structure de la phrase, et je me suis référée à l’approche 

fonctionnaliste dans son application sur la phrase arabe. Elle s’osce sur la détermination des 

rapports établis entre les unités linguistiques dans la phrase. 

  A partir de cette analyse, j’ai obtenu les résultats suivants : 

1- La fonction du sujet n’est pas une fonction spécifique à une catégorie syntaxique 

particulière, mais il peut avoir cette fonction : le syntagme nominal, le nom, le syntagme 

propositionnel et le syntagme prépositionnel.  

2- La fonction du sujet n’est pas la fonction d’un seul morphème mais elle peut être effectuée 

par un morphème, une construction endocentrique ou une construction exocentrique. 

3- Le Rhème dans la phrase arabe n’est pas toujours « sujet », mais doit être à la fois Rhème 

et un constituant immédiat d’une phrase exocentrique et si la phrase est endocentrique, il anra 

la fonction d’extraposition. 

4- La structure (syntagme verbale + syntagme nominal) prend la forme d’une structure 

informative (thème + Rhème) et la structure syntaxique (prédicat + sujet), elle est donc une 

phrase exocentrique, par contre la phrase verbale à structure (syntagme nominal + syntagme 
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verbal), elle prend la structure syntaxique (extraposition + phrase), donc elle est une phrase 

endocentrique. 

5- La formule du verbe dans la langue arabe renvoie à l’agent. Dans ce cas le pronom lié au 

verbe ne constitue pas un sujet. Ainsi la phrase sous catégorisée à un syntagme verbe ne prend 

pas ni un sujet ni un prédicat. 

6- Il n’existe pas de différente syntaxique entre (făεil) et ce que les grammairiens arabes l’ont 

appelé (năib elfăεil). Les deux sont des sujets.  

7- La phrase nominale à ordre normal prend la forme d’une structure informative (Rhème + 

thème) et la structure syntaxique (sujet + prédicat), alors la phrase nominale à ordre inversée  

prend la forme de la structure informative (thème + Rhème) et la structure syntaxique (extra 

position +proposition) donc c’est une phrase endocentrique. 

8- Les préposition qui précédent la phrase nominale telles que : la préposition de la négation, 

d’interrogation,  possèdent la fonction de l’extraposition. 

9- Le pronom disjoint dans la phrase arabe la fonction du sujet, il rejoint le constituant suivant 

qui prend la fonction d’un prédicat, alors que l’unité linguistique précédente aura la fonction 

de l’extraposition.                   
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  :بسم اهللا الرمحن الرحيم و الصالة و السالم على أشرف املرسلني و بعد
   ـا قـدمياً و  تعّد دراسة اجلملة من أهم فروع علـم اللغـة، ممّـا جعـل كثـرياً مـن البـاحثني يعنـون

حليــــل، و مــــن أهــــّم  يف الت ذت ســــبالً شــــىت حـــديثاً، فكثــــرت مدارســــها و تعــــّددت مناهجهــــا، و اّختــــ
دعامة أساسـية لقيـام اجلملـة،  دّ سناد الذي يعظريات الرتكيبية تثريها قضّية اإلا تفتأ النالقضايا اليت م

فـــاخرتت   إليــهحتديــد ركنيـــة املســند و املســـند  الشــيء الــذي أّدى إىل اخـــتالف آراء البــاحثني حـــول
 و رس كمحاولـــة إســـهام يف علـــم الرتاكيـــب العـــريب،حـــد هـــذين الـــركنني بالـــد موضــوع  حبـــث يتنـــاول أ

، و قمــت فيــه بوضــع املســند إليــه يف إطــار »وظيفــة المســند إليــه فــي  الجملــة العربيــة« تــه بـــ ومس
 Christian(نظــري و تطبيقــي مــن خــالل نظريــة وظيفيــة لعــامل اللغــة الفرنســي كريســتيان تــوراتيي 

Touratier ( وذلــك لتحليــل اجلملــة العربيــة حتلــيالً لســانياً حــديثاً، ويف هــذا املوضــوع أنطلــق مــن ،
حــــو العــــريب، إىل نظريــــة  وظيفيــــة مل تــــر النــــور بعــــد يف اللســــانيات دة و املتداولــــة يف الن ظــــرة الســــائلنا

  .العربية
مهية املسند يف الدراسة اللغوية، و أ ة علم الرتاكيبمن أمهيّ  أهميتهو يكتسب هذا املوضوع   

منه إىل بلورة مفهـوم  هدفأث، و ق يف هذا البحربية، وجّدة املنهج الوظيفي املطب إليه يف اجلملة الع
ي هـذه الوظيفـة يف  رف، و ذلك بالبحث يف العناصـر اللغويـة الـيت تـؤد املسند إليه كمفهوم تركييب صِ 

 فـــات اجلملـــة العربيـــة، و التعريـــف بإحـــدى النظريـــات اللســـانية احلديثـــة الـــيت مل تلـــق اهتمامـــاً يف مؤل
العربيـة،  سب، بل ملعرفة مـدى تطبيقهـا علـى اجلملـةاللغويني العرب، و ذلك ليس ّرد التعريف فح

ة و أّن معظــم األعمــال خاصــ منهــا يف تعميــق علــم الرتاكيــب العــريب  و بيــان مــا إذا أمكــن االســتفادة
يف حــني غّضـت الطــرف عــن     ا النظريــة التوليديــة التحويليـةشـد لعربيـة يف اللســانيات احلديثـة قــد ا

  .رىنتائج البحث يف املدارس األخ
ـــى هـــذا املوضـــوع بـــدوافع موضـــوعية و أعلـــ اختيـــاريو قـــد وقـــع    ا الـــدوافع خـــرى ذاتيـــة، فأم

  :مجلها يفاملوضوعية فكثرية أُ 
ضــرورة تعــّرف الباحــث الّلغــوي علــى نتــائج البحــث يف خمتلــف النظريــات و االســتفادة منهــا يف  -1

  .دراسة الّلغة العربية
  .اسة اجلملة العربية مجلة ال تفصيالً تركيز اللغويني العرب احملدثني على در  -2
  .قّلة الدراسات اللسانية التطبيقية على الّلغة العربية -3
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مـع   حـو العـريب اً و مفـاهيم حديثـة يف تـدريس الن الرتبوية اجلديدة يف اجلزائر طرقـ اعتماد املناهج -4
 ة التأليف النظري و ندرة  التأليف التطبيقيقل.  

صها رغبيت يف البحـث يف علـم اللسـانيات عاّمـة و علـم الرتاكيـب تية فتلخ ّما الدوافع الذاو أ  
 ةخاص.  

وظيفـة حنويـة حــول عـدد مــن هــذه الدراسـة و الــيت تتنـاول املسـند إليــه ك إشـكاليةو متحـورت   
  :مههااألسئلة أ

لــيت األدوات اإلجرائيــة ا مــا هــو املفهــوم الرتكيــيب الــذي قّدمــه تــوارتيي للمســند إليــه؟  و مــا هــي -1
  اعتمد عليها يف ذلك ؟

2-  مناط اجلمـل ليه يف اجلملة العربية يف خمتلف أي وظيفة املسند إما هي الوحدات الّلغوية اليت تؤد
  الفعلية و االمسية ؟ 

3-  و يتقارب مع نظرية النحو العريب التقليدي ؟حليل أما هي اجلوانب اليت خيتلف فيها هذا الت  
و       كثـر دقّـةهل كان مفهومـاً أ؟ و  ةوم الرتكييب على اجلملة العربيما مدى تطبيق هذا املفه -4

  أسهل تناوالً من غريه من املفاهيم ؟
       مقّدمــــة :تعــــرض املوضــــوع يفخطــــة بحــــث رت وفــــق و لإلجابــــة عــــن هــــذه التســــاؤالت ِســــ  

ـــ «قـــّدمت فيـــه  اً و متهيـــد و ثالثـــة فصـــول و خامتـــة، فكـــان صـــدره متهيـــد » ةمفهـــوم الجملـــة العربي
ـــ ســـناد كعالقـــة أساســـية يف اجلملـــة ى مفهـــوم اإلزة علـــباعتبارهـــا موضـــوع الدراســـة و جماهلـــا العـــام مرك

  .العربية
« ا الفصــل األّول فعنونتــه بـــفأمــ و فصــلني تطبيقيــني، اً نظريــ و كــان صــلب  املوضــوع فصــالً   

حـو العـريب ّدمـه الن مته إىل مبحثـني؛ عرضـت يف األّول املفهـوم الـذي ق، و قس »مفهوم المسند إليه 
للمســند إليــه، و ذلــك بــالتعريف مبختلــف أشــكاله يف اجلملتــني الفعليــة و االمسيــة، و حتليــل التصــّور 
العـام لـه، و قصـدت مـن هــذا االنطـالق مـن األرضـية األسـاس، و األخــذ مـن املنبـع األصـل للبحــث 

فـت أّول األمـر طريقتـه وارتيي، فعر الّلغوي العريب، و عرضت يف الثاين النظرية الرتكيبيـة الـيت اقرتحهـا تـ
راك املفـاهيم و إد  للقـارئحتليل الرتاكيب، و شرحت مفهومه للوظيفة الرتكيبيـة، و ذلـك ليتسـىن  يف 

  .لوظيفة املسند إليه ة، و ختمت املبحث بتعريفهاملصطلحات املعتمد
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هـذا اجلـزء مـن  يف و» وظيفة المسند إليه في الجملة الفعلية« و عنونت الفصل الثاين بـ   
يــت ملــة الفعليــة العربيــة، و قــد ارتأإىل تطبيــق نظريــة تــوارتيي الوظيفيــة علــى اجل البحــث كنــت أصــبو

مبحــث جمموعــة مــن األمنــاط املتشــاة للجملــة الفعليــة و الــيت  كــل   يضــم  ،دراســتها يف ثالثــة مباحــث
ــمنهــا حتليــل جمموعــة مــن اجل ل بنيــة لغويّــة واحــدة، تناولــت يف كــل متثــ زة علــى حتديــد العناصــر مــل مرك

 ي وظيفة املسند إليه ، و قد اخرتت هذا التقسيم مبا يناسب حبثـي و خيـدم غرضـي، الّلغوية اليت تؤد
  : و تتمّثل البىن اليت حّددا للجملة الفعلية يف

ا عناصــره لني مجلــة كــلّ مشــك  أخــرىوحــدة لغويــة  بنيــة اجلملــة الفعليــة املكّونــة مــن مركــب فعلــي و -
 ةضروري.  

  .بنية اجلملة الفعلية املكّونة من مركب فعلي فقط -
  .بنية اجلملة الفعلية املكّونة من وحدة لغوية ومجلة أخرى فرعية -

فيـه  قـتطب  و » وظيفة المسـند إليـه فـي الجملـة االسـمية« و عنونت الفصل الثالث بــ  
ىن منــاط يف ثــالث بـُــمكنــين حصــر هـــذه األ، و أمنـــاط خمتلفــة مــن اجلملـــة االمسيــةهــذه النظريــة علــى أ

 اجلملـــة االمسيـــة للبحـــث عـــن الوحـــدات لـــت مـــن خالهلـــا أساســـية كانـــت عنـــاوين ثالثـــة مباحـــث حل
  : و هي على التوايل ،ي وظيفة املسند إليه فيهاغوية اليت تؤد لل ا

  .دبنية اجلملة االمسية املكّونة من وحدتني لغويتني ضروريتني ذات الرتتيب املعتا -
  .بنية اجلملة االمسية ذات الرتتيب املقلوب -
  .بنية اجلملة االمسية املكّونة من مجلة فرعية ووحدة لغوية أخرى موّسعة هلا -

   و ختمت عملي هذا خبامتة ضم لت إليها يف هذه الدراسةنتها جممل النتائج اليت توص.  
ا بعض بسطة يف اللغة العربية، أم نين قمت بتحليل الرتاكيب األساسية و املو أشري هنا إىل أ  

ة النظريـة د طبيـق عليهـا، و يعـود سـبب ذلـك إىل ِجـمتكـن مـن الت لرتاكيب و األساليب املعقدة فلـم أا
جياد تفاسري لعدد من األمنـاط الّلغويـة، غة العربية، الشيء الذي حال دون إو ندرة تطبيقاا على الل

 مثّ إن  ســـع لتحليـــل مجيـــعاملقـــام ال يت  الرت عـــة، و منـــه حاولـــت جهـــدي اكيـــب الّلغويـــة الكثـــرية و املتنو
ّــا كفيلــة بتوضــيح النظريــة و إعطــاء صــورة مكنــين مــن األمنــاط، و الــيت  رأيــت ألبســط و حتليــل مــا أ

  .شاملة عنها
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   ا يف حقـل اللسـانيات فـإنين ونظراً لقلة الدراسات حول هـذه النظريـة باللغـة العربيـة، و جـد
 ،التو مـا وضـعه مـن مقـابِ  رية على ما كتبـه عبـد احلميـد دبّـاشظالن  اترمجة مصطلحا اعتمدت يف

  يلو تسـىن        ذلك أنّه أحد الذين عملوا يف حبوثهم على تطبيق هذه النظرية على اللغـة العربيـة 
ل أو  يف قابلـة األصـل يف اللغـة الفرنسـيةمصـطلح مب مـة كـل فأخذت ـا مدع  ،الع على أعماهلمط اإل

خـر البحـث لالسـتعانة بـه علـى حتديـد آذكر له، كما وضـعت معجمـاً خاصـاً ـذه املصـطلحات يف 
املقـــابالت األجنبيـــة، و اعتمـــدت مجلـــة مـــن الرمـــوز الّدالـــة علـــى مفـــاهيم حمـــّددة بينـــت داللتهـــا عنـــد 

  .ّول مرّةأاستعماهلا 
كمـا اقتضـت    نهج الوصـفيالمـإّن عرض هذه املفـاهيم النظريـة املختلفـة و شـرحها اقتضـيا   

ــــة و حتليــــل بنيتهــــا أيضــــاً هــــذا املــــنهج، فكــــان الوصــــف ــــل أ دراســــة الرتاكيــــب اجلملي داتــــني و التحلي
ا مــــنهج الدراســــة الــــيت اعتمدتــــه مــــيف اجلــــانبني النظــــري و التطبيقــــي، أا مــــإجــــرائيتني اســــتفدت منه

الـذي يقـوم علـى  الـوظيفي المـنهج فكـان ،واستندت إليـه يف التطبيـق علـى اجلملـة العربيـة ودراسـتها
 حتديد العالقات اليت تربط عناصر اجلملة بعضها ببعض، و الد ور الذي يؤد عنصر يف تركيـب  يه كل

وظيفــة مــن الوظــائف الرتكيبيــة، و البحــث عــن العناصــر الــيت  حتديــدين يف إطــار وذلــك ألنــ ،اجلملــة
 يهاتؤد.  

فــات النظريــة و نــدرة ة املؤل ة منهــا قلــعــدّ  صــعوباتو قــد واجهتــين عنــد إعــداد هــذا البحــث   
 املؤل قة، و صعوبة الرتمجة من اللغة الفرنسية إىل اللغـة فات التطبيقية حول هذه النظرية الوظيفية املطب

 ة ترمجة املصطلحاتالعربية خاص.  
فنهلــت مــن مصــادر  ،متنوعــةبمصــادر و مراجــع و مــن أجــل إعــداد هــذا البحــث اســتعنت   

 و أاحلديثـــة  القـــدمي و مراجعـــهحـــو العـــريبالن ، بـــن يعـــيش، و املقتصـــد يف شـــرح هـــا شـــرح املفّصـــل المه
اإليضــاح لعبــد القــاهر اجلرجــاين، و اعتمــدت يف عــرض النظريــة الرتكيبيــة و حتديــد مصــطلحاا علــى 

 هـا عـدد مـن مقـاالت صـاحبها و أمه»Comment définir les fonctions syntaxiques «     
 Le«            غة العربية استعنت برسالة دكتوراه لعبد احلميد دبّاش بعنوانا على الل تطبيقاو يف 

prédicat syntaxique en Arabe «،  فــات و املقــاالت األخــرى باإلضــافة إىل عــدد مــن املؤل
  .رصدا يف قائمة خاصة يف آخر البحث
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لنهائيــة، و كــان  صــورته امتامــه ووضــعه يفهم يف هــذا العمــل كثــريون أعــانوين علــى إســألقــد  
 دعمهم يل علميا  ولئـك أسـاتذة قسـم ، و أّول أالشـكر و العرفـان يعـاً حـقّ فلهم علـّي مج ،و معنويا

 ـــا جبامعـــة ورقلـــة أصـــحاب الفضـــل الـــدو علـــى رأســـهم ائم و املســـاندة الكبـــريةاللغـــة العربيـــة و آدا ،
و              مـه بنصـائحهجناز و قو محد موساوي الذي صاحب هذا اإلأستاذ املشرف الدكتور األ

 ه  يـلإة، كما أشكر الدكتور عبد احلميد دبّاش الذي كان دعامة علمية للبحث أرجـع متوجيهاته القي
 و صـديقايت          ك، و ال يفوتين تقـدمي الشـكر أيضـاً للعائلـة الكرميـة ذلىلإما دعت الضرورة كل

.و عّمال املكتبة على تعاوم الكبري،على دعمهم النفسي طوال إعداد هذا البحث  
ن يكون ، و أأساتذيت يب كون عند حسن ظن ي أمل ورجاء أن أختم هذه املقّدمة و كل أو   

جـّل  و     ، داعيـة اهللا عـزّ سـهام قطـرة يف حبـر النحـو العـريبخـراً وزاداً للغـيت و أّمـيت و إهذا العمل ذ
تـه و احلمـد هللا رّب خطائـه وزال و يعينـين علـى إصـالح أز عين سيئة، ل مّين صاحله، و يتجاو ن يتقب أ

  .العاملني
                                                                                   

  سعاد بضياف                                                                             

هــــــ                                                                                                           1425مجــــادى الثانيــــة 25 :ورقلــــة يف                                                                

 م2005أوت 01املوافق لـ            ا                                                                             
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  :تعريف الجملة -1

العرب يف بداية التأليف اللغوي ببيان أقسام الكلمة، و العالقات اليت النحاة  لقد شغل  
، و تأثري بعضها يف بعض، فال جند هلم اهتماماً بتحديد مفهوم اجلملة إعرااتربط بينها، و أحوال 

ستـُْغَين عنها يف الدرس او  ،1و أنواعها؛ إذ مل يستعملها اخلليل و ال سبويه كاصطالح حنويّ 
الذي نال حظًا أوفر يف التحديد و البيان، و أّول ظهور ملصطلح '' الكالم'' صطلح النحوي مب

عّلة رفع  د يف كتابه املقتضب إذ قال يف إطار حديثه عنكان مع املرب   حو العريب اجلملة يف النّ 
ن السكوت عليها وجتب ا الفائدة هو والفعل مجلة حيس إّمنا كان الفاعل رفعًا ألنّه«: الفاعل
   2.»طبللمخا

  ''الكالم'' و '' اجلملة'' األوائل تداخل مفهومي النحاة  و من هنا بدا عند كثري من  
و الذي استعمل األول  ّما االجتاهفأ 3،سويةهذه التّ  آخر سوية بينها، و نفىفذهب فريق إىل التّ 

ب من  الكالم هو املرك « : شري إذ يعّرف الكالم قائالً مصطلح اجلملة مبعىن الكالم فيمثله الزخم
'' زيد أخوك'': امسني كقولك و ذلك ال يتأّتى إّال يف ،مها إىل األخرىاحدإ أسندتكلمتني 

و ُتسمى '' انطلق بكر'' ، و '' ضرب زيد '':،أو يف فعل و اسم حنو قولك''بشر صاحبك''و
سميتان ملعىن واحد، و تبعه يف ذلك شارح تالم فهما فال فرق عنده بني اجلملة و الك ،4» .اجلملة

  .5مفّصله ابن يعش
ضي الذي له الرّ مّث◌ّ ف ،اين و الذي فّرق بني مصطلحي اجلملة و الكالمالثّ  أّما االجتاه  

سواء   األصلي    سنادن اجلملة اإليف حني تتضمّ  ،املقصود لذاته *األصلي سنادخّص الكالم باإل

                                                 
  . 17،18:، صنظام اجلملة يف شعر املعلقات ؛امحد حممود حنلة: يراجع 1

 . 55:،ص1جشرح اللمع يف النحو،  ؛القاسم 2

  .193: ،صاجلملة و الكالم حبث يف الرتاث ؛حمّمد خان، و  20: ود أمحد حنلة؛ نظام اجلملة ،صحمم: يراجع 3
 33:ص املفصل يف صنعة اإلعراب، ؛الزخمشري 4
  . 75:،ص1ج،شرح املفّصل للزخمشري ؛ابن يعيش: يراجع 5
إلســناد   غــري أمــا ا) مــا كــان مبنزلــة أحــدمهاأو ( هــو إســناد   الفعــل إىل الفاعــل أو إســناد   اخلــرب إىل املبتــدإ  األصــلي اإلســناد *

 17:،ص1ج،كافية ابن احلاجب؛شرح  الرضى: يراجع. املضاف إليه إىل املضاف أو التابع إىل املتبوعاألصلي فهو إسناد 
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     1مجلة كالماً كّل   لذاته، و منه فكّل كالم عنده مجلة و ليست غري مقصودأو  داً لذاتهكان مقصو 

شرطاً    سناداإلجعل شرطاً للكالم، و فادة هذا املعىن ذهب ابن هشام أيضاً فجعل متام اإل و إىل
القول املفيد بالقصد و املراد باملفيد « غري مفيد؛ فالكالم عنده هو أو  كان مفيداً   للجملة، سواءً 

و      ،''قام زيد'' على معىن حيسن السكوت عليه، و اجلملة عبارة عن الفعل و فاعله كـ  دلّ  ما
ّا أعّم منه إذ شرطه أو الصواب [...]  و ما كان مبنزلة أحدمها  ،'' زيد قائم'' املبتدأ و خربه كـ 

   :اىلــتع ولهــل قـاملفيد و غري املفيد أيضاً، ففي مث فإا تضمّ  ،2»خبالفها فادة اإل
مجلة كوا '' م حسنةإن تصبك'' : ، متثل العبارة)120آل عمران ( ﴿                       ﴾ 

مت إليها السكوت عليها، فإذا ضُ  مشكلة من فعل و فاعله، و هي غري تامة الفائدة و ال حيسن
املوصول فهي أيضاً متت فائدا و صارت كالماً، و من ذلك صلة '' ا  يفرحوا''  : مجلة اجلواب

  .مجلة غري تامة الفائدة و حتتاج إىل غريها لتتم فائدا
لنا هذه العرب قدميًا و حديثاَ، و إذا تأمّ النحاة  دت تعاريف اجلملة عندتعدّ و قد     

  :تعاريف وجدناها تقوم على أساسنيال
فهي وحدة داللية  ،يهكالم أفاد معىن تاماً حيسن السكوت علكّل    فاجلملة هي :اإلفادةأساس  -أ

 3ذات معىن مستقل.  
ما تأّلف من « أي  ؛ةيّ إسنادلفظ قام على عالقة كّل   فاجلملة هي :   سناداإلأساس   -ب

   5.مل ْحيُسنأو  سواءٌ حُسن السكوت عليه 4»مسند و مسند إليه
  سناداإلر طرفا توفّ فكّلما  ،القدامى أكثر اعتماداً من األّولالنحاة  و األساس األخري عند         

اجلملة عبارة عن الفعل و فاعله  « : ركيب مجلة، فيقول ابن هشامّـ وا التد و املسند إليه، مسّ ـاملسن: 
و ،'' ُضرب اللصّ ''  :دمها حنوـو ما كان مبنزلة أح ،''زيد قائم''و املبتدأ و خربه كـ  ،''قام زيد'' كـ 

                                                 
   .19:،ص1جالرضي؛شرح كافية ابن احلاجب ، : يراجع 1
  .05:،ص2ج،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ؛ابن هشام  2
 .10: صابن جّين، كتاب اللمع يف النحو،، 33: لزخمشري؛ املفصل، صا: يراجع  3
 .13 :،ص1جمصطفى غالييين، جامع الدروس العربية،  4
 .25:،ص2ج،ابن هشام؛ مغين اللبيب ، 20-19:،ص1ج، الرضي؛ شرح كافية ابن احلاجب: يراجع 5
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، و ال بّد للجملة من هذين  1»'' ظننته قائماً '' و  ،''كان زيٌد قائماً ''و  ،''أقائم الزيدان '' 
دّل على ا يو ممّ         حو التقليدي بالعمدتنيما، و هلذا ُمسيا يف النّ و رفني فال تقوم بدالطّ 

ل ـعراب و اجلممن اإل شرطًا للجملة، و ضعهم للجمل اليت هلا حملّ    سناداإلاعتمادهم عالقة 
جندهم ينعتون '' موجود  يسعدين أّنك'' : ـا مثال قولنانأخذفلو  ،عرابهلا من اإل اليت ال حملّ 

صل مسندًا إليه، و الضمري املتّ ''  ك'' املبتدإ من مؤّلفه ذلك أنّ  ،بأنّه مجلة'' ك موجود أنّ '' البناء
  : نا قولناأخذمسنداً، رغم أنّه ليس وحدة داللية مستقلة، و لو '' موجود''اخلرب 

      من الفعل مؤّلفه بأنّه مجلة أيضاً، ألنّ '' أعطى الولد '' لنعتنا البناء'' لماً أعطى الولد أخاه ق'' 
      '' أخاه'' ما دون املفعولني قوم سندًا إليه، و اجلملة تم'' الولد'' مسنداً، و الفاعل '' أعطى'' 
  .)أ و اخلرباملبتدأو  فعل و الفاعلال (ا يكون بني العمد منّ إ   سناداإل نّ ، أل''قلماً ''و 

       يدهم للجملة عن هذين األساسني هم أيضًا ال خيرجون يف حتد ثون داحملالنحاة  و  
 ملة؛ فهي ذات معىن تاٍم و مستقلٍ ، فمنهم من مجع بينهما يف تعريف اجل)سناداإلو فادة اإل( 

 ، و هو ما ذهب إليه  ،العالقة الرابطة بينهما -املسند إليه -املسند:  ةالثالث سناداإلبعناصر  قائمٍ 
و اجلملة التامة هي اليت تعّرب عن أبسط الصور الذهنية التامة اليت « : مهدي املخزومي الذي يقول

  : هي رئيسةف من ثالثة عناصر كوت عليها تتألّ السّ  يصحّ 
  .عليه املبينّ أو  املتحّدث عنهأو  املسند إليه -1
  .به عنه ثاملسند الذي يبين على املسند إليه و يتحدّ  -2
  2».ارتباط املسند باملسند إليهأو    سناداإل -3

السياق  أنّ  اعن أحدمها، فإمّ  ، فإذا استغينشرط لتمام فائدة اجلملة ةالثالث سنادفعناصر اإل  
مدون على البنية تعني الذين يياجلملة غري صحيحة داللياً، و هو منهج التحويل أنّ أما  عليه، و دالّ 
كل فهي فإن مل تكن ظاهرة يف الشّ  ،العناصر ر هذه و اليت ال تكتمل إّال بتوفّ اللية للجملة، الدّ 

                                                 
 .05:،ص2جابن هشام؛ مغين اللبيب ، 1
  .31: ص  نقد و توجيه،مهدي املخزومي، يف النحو العريب 2
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  سناداة تتكون على األقّل من عنصري اإلأّن اجلملة النو «  و قد رأى حمّمد خان .مقّدرة يف املعىن
«1  

 2،فقطفادة تعريفه للجملة على أساس اإل يف احملدثني من اقتصر العربالنحاة  و من  
رط الوحيد لقيام اجلملة، و ال اعتبار لركين كوت عليها هي الشّ السّ  امة اليت يصحّ التّ  اللةفالدّ 
و       3»هي اللفظ املفيد فائدة حيسن السكوت عليها « : ، و يعرّفها ميشال زكريا بقولهسناداإل

بت استغناء يث أّن الواقع اللغويّ  إذْ  ذا املعىن؛ لّ يف اجلملة ال خيُ    سنادحذف ركن من أركان اإل
، و من مث استبعد حممد املسند إليه يف كثري من األحيانأو  على املسند –شكًال  –اجلملة العربية 

و  ،4ية يف تعريفه للجملة ، و مل يعتربها مقومًا من مقومات اجلملة العربيةسنادمحاسة العالقة اإل
ال يعين  ملة، و لكّن هذاـقرائن اجلمن  ةفهو قرينة معنويّ  سنادنا ال ننكر اإلإنّ « : ر ذلك بقولهيفسّ 

ن نعرتف بوجود مجلة غري نا ينبغي أ، إذ أنّ   سناداإلمجلة مفيدة ال بّد مشتملة على كّل   ن أ
بوجود مجلة ذات طرف واحد مؤدية على الواقع اللغوي  نعرتف بناءً  أنية، كما ينبغي إسناد

السياق و هو  أو  الذي يكون فيه الكالم املوقف اللغويّ أو  اعتماًدا على قرائن األحوال ،عناهامل
ي معىن تامًا حيسن السكوت عليه، فهناك عدد من اجلمل يف اللغة العربية تؤد  ،5»كربى القرائن 
داء  أسلوب الن : و من ذلك       ةالثالث سناداإلإىل عناصر  -من الناحية الشكلية - رغم افتقارها

، '' لـأقب'' : و األمر كقولك  ''أخاك أخاك'' : كقولك  و أسلوب اإلغراء ،''يا حمّمد '' : كقولك
و غريها، و من جهة ... '' الدار؟      من يف'' : ملن سأل'' زيد'' : و جواب االستفهام كقولك 

قد ال يكفي لتحقيق مفهوم اجلملة، اليت  [...]األساسي    سنادباإلما يسمى «  أخرى فإنّ 
و صلة  جواا،أو  و من ذلك مجلة الشرط 6،»وت عليها سكائدة و حسن الـيشرتط هلا متام الف

                                                 
 .104: ص حممد خان، اجلملة النحوية بنيتها و اقسامها، 1
 .165:، صامحد عبد العظيم، املصطلح النحوي ، و 44: ص رميون طّحان، األلسنية العربية،: يراجع 2
 .23:، ص) اجلملة البسيطة( ميشال زكريا، األلسنية التوليدية التحويلية و قواعد الّلغة العربية  3
 .57: ، صحممد محاسة عبد اللطيف، النحو و الداللة : يراجع 4
 .33: نفسه، ص 5
 .165: أمحد عبد العظيم،ص 6
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أّا إّال    سناداإلرها على عناصر فرغم توفّ   ...لمجلة جواب القسم، و املصدر املؤو و املوصول، 
  .ال تستقل بأداء معىن تام الفائدة

 خاضعًا إىل أحد عندها نا إىل هذه االجتاهات مجيعاً، جند تعريف اجلملةرجعو إذا ما   
كالم تام الفائدة كّل    القدامى جندهم اعتربواالنحاة  عدنا إىلإذا اجتاه، فكّل   املبادئ اليت يقوم عليها

فال يتم   منهما حيتاج إىل صاحبهكّل   و 1ا مسند و مسند إليه،مال بّد له من عمدتني يقوم عليه
فهو يف اللفظ  أحدمها يظهر فإن مل 2باخلرب، معىن الفعل إّال بالفاعل و ال يتم معىن املبتدأ إالّ 

اللية يف اجلملة، فالعتماده على البنية الدّ    سناداإلو فادة اإلمن اشرتط أما  3.يف املعىن مقدر
، فالعتماده على البنية الشكلية الظاهرة   سناداإلفقط و مل يعترب فادة اإلمن اشرتط أما  للجملة،

  .للجملة، و ابتعاده عن التأويل و التقدير

  :أنواع الجملة -2

امسية و فعلية، و قد اعتمدوا يف تصنيفهم هذا : العرب القدامى نوعانالنحاة  اجلملة عند  
فعالً  تدئت ا اجلملة، فإن كانت امسًا عّدوا اجلملة امسية، و إن كانبتُ اعلى نوع الكلمة اليت 
''     حدمها امسية كـ أني الكالم ال خيلو من  مجلت «: اجلرجاينعبد القاهر عدوها فعلية، فيقول 

و           ''خرج زيد'' : املبتدأ و اخلرب، و الثانية فعليه كقولك  ، و تسمى مجلة من''زيد أخوك
 مساً، و بالفعلية أن يكونااألول  تسمى مجلة من فعل و فاعل، و املقصود باالمسية أن يكون اجلزء

 عتبار ملاا كون عمدة، فالة املصدرة للجملة أن تهذه الكلميف النحاة  ، و اشرتط4»فعال األول 
  .أصلها التأخري يف أنواع اجلملة؛ ألن  - إذا تقدمت -مسوه الفضالت

خّصها بباب ة، إذ ن هشام للجملة أكثر الدراسات التقليدية وضوحاً و دق و تعّد دراسة اب  
المسية هي اليت او فعلية و ظرفية فامسية  «: مها إىل أنواع ثالثة ، و قد قسّ مستقل يف كتابه املغين

                                                 
 .ش: ، املدخل،صدالئل اإلعجاز يف علم املعاين  ؛اجلرجاين :يراجع 1
 .53: ص، ، و الزخمشري؛املفصل23:،ص1؛ الكتاب،جسبويه: يراجع 2
 .177:،ص1جب ،الرضي؛ شرح كافية ابن احلاج: يراجع 3
 .93:،ص1ج، املقتصد يف شرح اإليضاح ؛اجلرجاين 4
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عند من جّوزه و هو  - ''قائم الزيدان'' ، و ''قـهيهات العقي'' ، و ''مـزيد قائ'' صدرها اسم كـ 
، ''رب اللصّ ضُ '' و              ''قام زيد'' و الفعلية اليت صدرها فعل كـ  -األخفش و الكوفيون

هي املصّدرة  و الظرفية          ''قم ''و '' يقوم زيد''، و  ''ظننته قائماً ' '، و ''كان زيد قائماً '' و 
 ارإذا قدرت زيداً فاعال بالظرف و اجل، ''  أيف الدار زيدٌ '' و ،''أعندك زيد'' :جمرور حنوأو  بظرف

هج منهج سابقيه يف ت، و هو يف هذا ين1»و ال مبتدأ خمرب عنه ما  ،و ارور ال باستقراء احملذوف
أّا ه جعل للجملة الظرفية قسمًا خاصًا يف حني لة بالنظر إىل صدرها، و نالحظ أنّ تقسيم اجلم

ملة املصّدرة جبار تندرج ضمن اجلملة االمسية عند غريه، و قد ضّمنها اجلملة املصّدرة بظرف و اجل
د ه يبتعما يدالن على املكان أي الظرف، فكأنّ محل اجلار و ارور على الظرف ألّ  و جمرور، و

  .من نوع الكلمة إىل معناها
      ل يف دور هذه الكلمة يفو يضيف ابن هشام إىل هذا األساس شرطًا آخر يتمثّ   

      مسند إليه، وما عدا هذين العمدتني صدارته غري معتربةأو  ، من حيث هي مسند2 سناداإل
 ر عليهـرب تأخّ املبتدأ املسند إليه خو أ يه وجوباً،م علد ـو إّمنا املعترب هو الفعل املسند إىل فاعل و املتق

احلروف بعني  أخذّدرين يف املعىن، و ذا فهو ال يـمقأو  سواُء كانا ظاهرين يف اللفظ م،تقد أو 
ا تلحق اجلملة بعد قيام إذ أّ 3،، و ال تأثري هلا فيه  سناداإلا ال تكون طرفاً من طريف ّ االعتبار؛ أل

نية األصلية للجملة؛ أي برتتيب عناصرها ببال أخذو املسند إليه، كما ي بني املسند   سناداإلعالقة 
فال   د إليه،ـاملسن أو  و مرادنا بصدر اجلملة املسند« :  عنه قائالً الرتتيب األصلي، و هذا ما عّرب 

أزيد أخوك '' و  ،'' أقائم الزيدان ؟''       :روف، فاجلملة يف حنوـعليهما من احل  معربة مبا تقدّ 
إن '' و  ،''زيد؟  أقام'' : و من حنو      امسية'' زيد قائم ما'' ، و '' أباك منطلق لعلّ '' ، و '' ؟

فعليه،و املعترب أيضًا ما هو صدر اجلملة يف األصل، '' هّال قمت'' ، و''قد قام زيد'' و  ،''زيدٌ  قام

، )81غافر (  ﴾                    ﴿       :، و من حنو'' كيف جاء زيد ؟''  :فاجلملة من حنو

                                                 
 .07:،ص2جابن هشام؛ معىن اللبيب ، 1
  .30: محاسة؛ العالمة اإلعرابية ،ص: يراجع 2
  .94 :،ص1جاجلرجاين؛ املقتصد،: يراجع 3
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                ﴿و                    )87البقرة (   ﴾                       ﴿ : و من حنو 

ياعبد اهللا و '' : ة التأخري، و كذا اجلملة يف حنوهذه األمساء يف نيّ  نّ فعليه؛ أل ،)7القمر (   ﴾

              ﴿ و )5النحل (     ﴾              ﴿ و ،)6 التوبة( ﴾                             ﴿ :حنو

إن  ''، و'' عبد اهللاأدعو ''      :و التقدير ،صدورها يف األصل أفعال فعليه؛ ألنّ  ،)1الليل (   ﴾
  1.»'' أقسم و الليل'' و '' ق األنعامخل'' ، و '' ستجارك أحد ا

العرب النحاة  ع اجلملة عندتنو  ج أن حليل الذي جاء عند ابن هشام نستنتو من هذا التّ   
ضح من خالل كلي فيتّ ا املعيار الشّ ؛ فأمّ ، و معيار منطقيّ معيار شكليّ : القدامى خضع ملعيارين

  تيقوم على أساس شكلي حب اعتمادهم على نوع الكلمة املصّدرة للجملة، و هذا تفريق لفظيّ 
البدر '' فعلية، و مجلة  مجلة'' طلع البدر'' : مجلة « و هو كما يقول مهدي املخزومي جيعل من 

ي ا مجيعًا تؤد رغم أّ  2»مجلة امسية'' طالع البدر'' : مجلة أو  ،'' البدر طالع'' : مجلة أو  ،''طلع
خالل االبتعاد املعيار املنطقي فيظهر من أما  و. داللياً واحداً، و اسند فيها الطلوع إىل البدر معىنً 

ية الظاهرة، و البحث عن البنية األصلية الكاملة العناصر، و املرتبة حسب عن الصيغة الّلغو 
  .ةمواقعها األصليّ 

طبيعة اللغة العربية تسمح  نّ عن البنية األصلية؛ أل ال تقلّ  الشكلّية الظّاهرة  البنية إنّ 
النحاة  أنّ  املواقع يف بعض احلاالت، غري ، كما تسمح بتغيريعلى مستوى البنية الشكلّية باإلضمار

هم على ما كان ينبغي أن تكون عليه هذه البنية؛ أي لليرأوا النقص يف هذه البنية، و اعتمدوا يف حت
حه تفسريهم ألسلوب النداء و أسلوب امل، و ذلك ما يوض ـل الوجه الكمث ـالبنية املنطقية اليت ت

  ...م، و تقدمي الفاعلـالقس
           امسية و فعلية: القدمي جعل اجلملة نوعني حو العريب و من هنا خنلص إىل أّن النّ   

  هم يف طور تصنيفها و اعتمدوا يف التفريق بينهما على شكل البنية األصلية املنطقية للجملة اليت

                                                 
 .8،7:،ص2جابن هشام؛ مغين اللبيب ،  1
 .39 :مهدي املخزومي؛ يف الّنحو العريب نقد و توجيه ،ص 2
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دئت دئت بفعل، و تكون امسية إذا ابتُ ؛ فتكون فعلية إذا ابتُ لـها رةظر إىل الكلمة املصد و ذلك بالنّ 
ما أضافه ابن هشام أما  .ياً   إسنادل طرفاً ا ال متث بعني االعتبار احلروف أل  ذخباسم، مع عدم األ

 ال تعدو أن تكون مجلة امسية ؛ ألنّ  –ذه من معايري بناًء على ما اختّ  –عن اجلملة الظرفية فهي 
رف و ح     اسم و فعل: التقليديني ليس قسمًا من أقسام الكالم، فالكلمةالنحاة  ف عندالظر 

« : فه يف شرحه لشذور الذهب إذ قالو الظروف قسم  من األمساء، و قد عر  ،1حاةعند مجيع النّ 
فهو حينئٍذ   مكانأو  انـمذكورًا ألجل أمر وقع فيه و هو  زم] يقصد االسم[ و قد يكون 

و منه   2»الح ظرفاً طوع خاصة هو املسمى يف االص، و هذا الن '' يف '' منصوب على معىن 
رة باسم، فال ختتلف عن اجلملة االمسية، و كذا اجلملة ا هي مصد ملة املصدرة بظرف إمن فاجل

'' : فقولنا  خرب املبتدإ ميّثل متعلقني باسم حمذوف -حاةأكثر الن  -املصّدرة جبار و جمرور فيجعلهما
ور يف تقدير اسم جاٍر مع  ار كّل   حيث أنّ «  '' موجود يف الدار'' هي يف تقدير '' يف الدار زيد

و الرافعني     ة ، و هذا املعىن استبعده ابن هشام يف اجلار و ارور الّدالني على الظرفي3»مفعول
فإن كان احلرف   ان من  حرف و اسممؤلّفا اللفظية الظاهرة فمبنيتهبنامها أخذلفاعل بعدها، فإذا 

سم ارور، و منه تصبح يف يصبح صدر اجلملة اال –كما ذهب إىل ذلك من قبل   –غري معترب 
  .هذه احلال أيضاً مجلة امسية ال غري

«     :كما قّسم ابن هشام اجلملة أيضاً إىل مجلة كربى و مجلة صغرى و مّيز بينهما بقوله  
، و الصغرى هي ''زيد أبوه قائم'' ، و '' زيد قام أبوه'' : الكربى هي االمسية اليت خربها مجلة حنو

 مبتدأة من مؤلّف، فتكون اجلملة كربى إذا كانت 4»أ كاجلملة املخرب ا يف املثالني املبنية على املبتد
، و منه نستنتج أن اجلملة االمسية هي  مبتدأ عنه جبملة، و تكون صغرى إذا وقعت خرباً عن أخِرب 

( ا  تكون إّال خرباً، فهو ال يقصد فقط اليت تكون مجلة كربى، و أّن اجلملة الصغرى ال
                                                 

: ، و ابن هشام؛ شـرح شذور الذهب، ص 68:،ص1ج، و اجلرجاين ؛ املقتصد، 33: الزخمشري؛املفصل،ص: يراجع مثال 1
18.  

 .87: الزخمشري؛املفصل،ص: ، و يراجع251: ابن هشام؛ شرح شذور الذهب،ص 2
 .96 :،ص1جاجلرجاين؛ املقتصد، 3
 .13 :،ص2جابن هشام؛ مغىن اللبيب، 4
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 أو         نعتاً أو  كاجلملة الواقعة مفعوالً   ،من مجلة أكرب اجلمل اليت تكون جزءً كّل   )رىالصغ
األخرى    سناداإلياً، و هلذا خّص ا اخلرب؛ ألن أطراف إسناد، بل اليت تكون طرفاً ...مضافاً إليه

بتدأ الفاعل و املا أم  فالفعل واضح أنّه ال يكون مجلة، ،1ال تكون مجالً ) املبتدأ -الفاعل -الفعل( 
و يف هذا التقسيم التقليدي . ، و هذا األخري ليس مجلة عند النحاةالً ؤوّ مصدراً مأو  فيكونان امساً 

  .النظر فيه و يف معايريه احملدثون النقص، فحاولوا إعادةالنحاة  رأى
و       موضوعية ة واحملدثون إعادة تقسيم اجلملة العربية بطريقة تكون أكثر دق النحاة  أراد  

 تقسيم راج بينهم يعتمد على طبيعة املسند، و نوعه يف اجلملة أهم.  
    امسية و هي اليت يكون املسند فيها امسًا و فعلية : مصطفى إىل قسمني إبراهيممها فقسّ   

 هي اجلملة اجلملة الفعلية« : خزومي بقولها مهدي املم، و عرّفهو هي اليت يكون املسند فيها فعال
و  داً،صف فيها املسند إليه باملسند اتصافًا متجدّ اليت يتّ أو  فيها املسند على التجّدد، اليت يدلّ 

فيها  اجلملة االمسية فهي اليت يدلّ أما  ،[...] بعبارة أوضح هي  اليت يكون املسند فيها فعًال 
أو  د،صف فيها املسند إليه باملسند اتصافًا ثابتًا غري متجدّ اليت يتّ أو  الثبوت، الدوام و املسند على

ن، ـاحملدثيالنحاة  ه كثري من، و هذا األساس اعتمد2»بعبارة أوضح هي اليت يكون فيها املسند امساً 
مجلة '' زيد قام'' : لةـو خيتلف عن التقسيم التقليدي يف جتويزهم لتقدمي الفاعل على الفعل؛ فجم

تدأ م الفاعل على فعله ال جيعل منه مب، و تقد ''زيد'' إىل الفاعل '' قام'' ا الفعل سند فيهفعلية أ
الصنفي  و هذا التمييز  3،رتأخ أو  م عن الفعلفاعال سواٌء تقد  لّ وال من اجلملة امسية، بل يظ

مسية و ختتلف بني اجلملتني اال   سناداإلاملبين على نوع الكلمة، صاحبه متييز داليل ، فطبيعة 
اخلرب إىل    أما إسناد د،د ـة و التجعلى احلركي  ل إىل  الفاعل يدلّ ـالفع   إسنادالفعلية؛ حيث أّن 

اجلملة   «: اليل قول أمحد حممد قدورفيدّل على الدوام و الثبوت، و يدعم هذا التمييز الدّ  املبتدإ

                                                 
  .185: ، و ابن هشام؛ شرح شذور الذهب،ص1/219،218شرح كافية ابن احلاجب ،  الرضي؛: يراجع 1
 .42: مهدي املخزومي؛ يف الّنحو العريب نقد و توجيه ، ص 2
: ، و مهدي املخزومي؛ يف الّنحو العريب نقد و توجيه ، ص 94: أمحد خليل عمايرة؛ يف حنو اللغة و تراكيبها، ص: يراجع 3

42.  
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،  [...]اللة على التجّدد و االستمرار د السند إليه و بللم بثبوت املسند  خبارية موضوعة لإلاالمس
 احلاضرأو  ملاضيمع داللة زمنية على احلدث يف ا   سناداإل و اجلملة الفعلية موضوعة لبيان عالقة

حاضر يف املاضي و احلال، كما يشري إىل استمرار دون أو  شري إىل جتّدد سابقاملستقبل، و يأو 
  1 .»جتّدد 

  : على طبيعة املسند أيضاً إىل ٍأربعة أقسام و قّسمها حممود أمحد حنلة بناءً   
  .و هي اليت يكون املسند فيها امساً : ّيةامس -1
2-  و هي اليت يكون املسند فيها فعالً : ةفعلي.  
3-  صفة مشبهةأو  مفعولأو  اسم فاعل( و هي اليت يكون املسند فيها وصفًا :  ةوصفي        

  ).أفعال التفضيلأو  صيغة مبالغةأو 
4-  2.''عبد اهللا قام أبوه'' : و هي اليت يكون املسند فيها مجلة مثل: ةمجلي  

       و جند يف الن حو العريب  سنادر اإلاحلديث تقسيمًا آخر عند حممد محاسة اعتمد فيه على توف   
  :و ركنيه يف اجلملة، فجعلها ثالثة أقسام

و يلزم  ،فيها مقصودًا بالذات   سناديكون اإل ية اليتسنادو هي اجلملة اإل«:  امةاجلملة التّ  -1
      3»مقاليةأو  ت عليه قرينة حاليةو ال  حيذف أحدمها إّال إذا دلّ  ،  سناداإل افيها تضام عنصر 

  4.امسية و فعلية ووصفية: ثالثة أنواع و هذا القسم
ذف الثاين و حي سناداإلو هي اليت يذكر فيها عنصر واحد من عناصر « : اجلملة املوجزة -2

  .''قم'' كاألمر يف قولنا   5»اً غالبأو  حذفاً واجباً 
  

                                                 
 .218: ؛مبادئ يف اللسانيات، صأمحد حممد قدور 1
 .90،91: حممود أمحد حنلة؛نظام اجلملة، ص: يراجع 2
 .78: حممد محاسة؛ العالمة اإلعرابية ،ص 3
 .79: نفسه،ص: يراجع 4
 .79-78: نفسه،ص ص: يراجع 5
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ية، و ال حاجة يف فهمها إىل إسنادو هي  اليت  ال تقوم على عالقة : يةسناداجلملة غري اإل -3
 الذي    سناداإلف تكل » و هي تعابري انفعالية ذات 1»يت به قد خيرجها من الوجه الذي أد ،

مجلتا املدح و الذم، و مجلتا اإلغراء و  مجلة اسم الفعل، و مجلة التعّجب، و :صورة حمفوظة و منها
  2.ير، و مجلة النداء و مجلة القسمالتحذ

   اجلملة العربية تنقسم إىل « : نشائية فيقوليه و إإخبار م متام حّسان اجلملة إىل نوعني و قس
منفية،   مثبتة: اخلربية ثالثة أنواع ضم و ت،3»اإلنشائيةقسمني رئيسيني مها اجلملة اخلربية و اجلملة 

 4.فصاحيةإطلبية، شرطية، : نشائية ثالثة أنواعاإل مؤكدة، و تضم  
    ت ظهر فريق من احملدثني ال جيد يف تقسيم اجلملة و جتنبًا هلذا االختالف و هذا التشتّ   

و «: ل ذلك قائالو يعل له رميون طّحان و حتديد أنواعها ضرورة علمية، و ال يرى فيه حاجة، و مثّ 
، فيكفي يف 5»ية فال فائدة من تقسيم اجلملة إىل فعلية و امسية إسناداجلملة هي عملية  ن مبا أ

  .اجلملة حتديد املسند و املسند إليه، و مها يف كال النوعني خرب و خمرب عنه و ال خيتلفان
 فإن  طقية، يف تقسيم اجلملة،القدامى قد اعتمدوا على معايري شكلية منالنحاة  و إذا كان  

( عناصره؛ فطبيعة املسند و  سناداإلاحملدثني اعتمدوا على معايري داللية ذات عالقة وطيدة بطبيعة 
و          صاف به، و عالقته باملسند إليه من حيث نوع  االت )مجلةأو  وصفاً،أو  مساً،اأو  فعًال،

 ها جوانب داللية حبتةو اإلنشاء، كلّ   رخبافهما، و اإلذحأو    سناداإلر عنصري توف.  
و  -اليت هي موضوع النحو -القدمية و احلديثة حول اجلملة النحاة  و ذا التبسيط آلراء  

و         حد احملاور األساسية اليت تقوم عليها اجلملةأك سناداإلبالنحاة  اهتمام نواعها، نالحظأ
  .كييبدرس الرت سند و املسند إليه يف الأمهية طرفية امل

  
                                                 

 .61: نفسه،ص 1
 .110-97: نفسه،ص ص: يراجع 2
 .243: متام حسان؛اللغة العربية ،ص 3
 .244 :نفسه،ص: يراجع 4
 .54: األلسنية العربية ،ص رميون طّحان؛ 5
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  : العالقة االسنادية في الجملة -3

ما ارتفع من األرض من قبل «  :منظورغة من السند و هو كما قال ابن اللّ  اإلسناد يف  
     1»و متساندين أي متعاونني [...]  يف سريهاالراحلة  اإلسناد إسنادو [...] الواديأو  اجلبل

  2. »شيء إىل شيء  ضمأو  إضافة الشيء إىل شيء« : و هو أيضاً 
حو و البالغة فهو مصطلح استعمل للداللة على العالقة اليت تربط طريف أّما عند أهل النّ   

       هذا باب املسند و املسند إليه« : بويهساجلملة، فقد جاء يف الباب الثالث من الكتاب قول 
     فمن ذلك االسم املبتدأ  ستغين واحد منهما عن اآلخر و ال جيد املتكّلم منه بداً،يو مها ماال 

يذهب عبد '' : و مثل ذلك  ،''هذا أخوك'' و  ،''عبد اهللا أخوك'' : و املبين عليه و هو قولك
ا يكون من اآلخر يف االبتداء، و مم بد  األول االسم كما مل يكن لالسمللفعل من  ، فال بدّ '' اهللا

هذا حيتاج إىل ما بعده   ألنّ  ؛''منطلق اً زيد ليت''و  ،''كان عبد اهللا منطلقاً '': مبنزلة االبتداء قولك
 أن  إال    سناداإلال جند يف هذا الباب ذكرًا للفظ  نا ن أو رغم  ،3»إىل ما بعده كاحتياج املبتدإ

منهما لتمام الفائدة، كّل   سبويه يشري إىل  االرتباط الوثيق بني طرفيه املسند و املسند إليه، وضرورة
  4.يف اجلملة  سناداإلبعده عالقة النحاة  به أغلب رما فسّ  هو و

   و           و احلكم خباراإل: ويني العرب بألفاظ عّدة منهاعند اللغ سناد عن اإلو قد ُعرب
احلديث و الشغل و النسبة و البناء، و هو موضوع بالغي يندرج ضمن علم املعاين؛ حيث ُعين 

و          إضمارو  إظهارحذف و تقدمي و تأخري و  وال ركنيه و ما يعرتيهما من ذكر وحبأ
     عني به لتحديد بعض املصطلحاتحوي فقد استُ يف اال الن أما  و غري ذلك، زحقيقة و جما

حو العريب القدمي، و هذا املصطلح و تعليل بعض الظواهر، و مل يكن موضوعًا من مواضيع النّ 
 ن أ   سنادو تركيب اإل «: و قد عرّفه ابن يعيش بقوله رفني،على عالقة معنوية بني ط الّلغوي يدل

                                                 
 272-271: ص) د س ن (ابن منظور؛لسان العرب،مادة  1
 .43:عبد اجلبار توامة؛ القرائن املعنوية، ص 2
 .23: سبويه؛الكتاب،ص 3
 ).ر(: ، اجلرجاين؛ دالئل اإلعجاز، املدخل ص48: ، الزجاجي؛ اجلمل،ص404:،ص2جاملّربد، املقتضب : يراجع مثال 4



 مفھوم الجملة العربية : تمھيد 
 

 26

إحدامها إىل األخرى، مل  أسندتب كلمة مع كلمة تنسب إحدامها إىل األخرى فعرّفك بقوله تركّ 
حدامها تعّلق باألخرى على السبيل  الرتكيب بل تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان إل يرد مطلقاً 

أن خيرب    سنادباإلو املراد « : و عرّفه الرضي بقوله ،1»ام الفائدة حيسن موقع اخلرب و مت به الذي
لنا هذين التعريفني حماولني شرحهما و حتليلهما و إذا تأم ،2»أكثر عن األخرىأو  يف األصل بكلمة

و هذا  ،ا الفائدة عالقة بني كلمتني تتم    سنادص يف أن اإلجندمها يصّبان يف معىن أساسي يتلخّ 
  : يف املوجز يشري إىل ما يليالتعر 
  .عالقة   سناداإل -1
  .طرفان   سنادلإل -2
  .اإلفادة   سنادوظيفة اإل -3

  :و سنحاول اإلحاطة جبوانب هذا املصطلح من خالل هذه العناصر الثالث  
مفهوم داليل فهي كما ذهب إىل ذلك عبد القاهر اجلرجاين  سنادعالقة اإل :  سنادعالقة اإل -أ

السامع من خالل اجلملة، فهي عالقة أو  و هي عالقة يدركها املتكلم ،3عىن ال باللفظتتعلق بامل
 ة العربية  يكفي فيه ـيف الّلغ   سنادفاإل« تفهم معىن وال تظهر شكًال،  ،لفظي معنوية ليس هلا دال

و قد   4»ابة كتأو   التصريح بالعالقة بينهما نطقاً  إنشاء عالقة ذهنية بني املسند و املسند إليه دون
هو احلكم بشيء على شيء كاحلكم على زهري باالجتهاد يف « : بقولهييينالغعرّفه مصطفى 

فهو   5»إليه سمى مسندٌ ، و احملكوم عليه يُ سمى مسندٌ و احملكوم به يُ  ،''زهري جمتهد '' : قولك
القة مدركة ذهنياً، و بع األول الثاين إىل لفعل و عن املبتدأ باخلرب، و نسبةعن الفاعل با  خباراإل

على املنطق الصوري   سنادالقدامى محلوا مفهومهم لإلالنحاة  قد ذهب بعض الدارسني إىل أنّ 
 حمموالً و حمموًال عليه و عالقة  قضية الذي جيعل لكل  رابطة بينهما، فاعتربوا اجلملة قضي د ة تتجس

                                                 
 .72:،ص1جابن يعيش؛شرح املفصل، 1
 .17:،ص1جشرح كافية ابن احلاجب ، الرضي؛ 2
  .204:،ص1جاجلرجاين؛ املقتصد، : يراجع  3
  102:صاحل بلعيد، الرتاكيب النحوية،ص  4
 .13:،ص1جمصطفى غالييين؛ جامع الدروس العربية، 5
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و املسند و    سناده يف مصطلحام باإليف عالقة تربط بني حممول و حممول عليه، و هو ما ترمجو 
  .املسند إليه

منهما  ، و ال بد   سناداإل متثالن طريفبني كلمتني   سنادتكون عالقة اإل :  سنادطرفا اإل -ب
بّد من مسند و مسند إليه إنّه الال يكون كالم من جزء واحد و « ه ن إحىت يستقيم معىن اجلملة، ف

الكالم يعتمد عليها،  ؛ ألنّ ''العمد'' ا اسم مام اجلملة، فأطلقوا عليهو مها ركنان أساسيان لقي 1»
و مسنداً   هخمرباً بأو  سمى حمكوماً بهمسنداً و يُ : مجلة ركنني لكل  ن أاعلم « : يقول أمحد اهلامشي

  .2»اً إسنادالنسبة بينهما فتدعى أما  خمرباً عنه، وأو  سمى حمكوماً عليهإليه و يُ 
و  ،عراما و بنائهماإأحوال النحاة  اللة، و درسلبالغيون أحواهلا املتعلقة بالد و قد درس ا  

 ما، كما ربطوا بينهما و بني أقسام الكالم، و خلصوا بعد استقرائهم للمادة الّلغوية العلل املتعل قة
 ج اجلملة االمسية ، وأن يكونا امسني معًا فيكونان مبتدأ و خرباً، و هذا منوذ أما  العربية إىل أما

أن يكون املسند فعًال، و املسند إليه امساً، و هو منوذج اجلملة الفعلية، و هذا ما أوضحه أما 
و االسم       و ذلك ال يكون إالّ بني االسمفادة اإلأعلم أّن معىن االئتالف  « : اجلرجاين إذ قال

سم  بني الفعل و االأو  اسم، حٍد منهماواكّل   تدأ و أخوك خرب وبفزيٌد م'' زيد أخوك'' : كقولك
 ،3»ما بعدها خمرب عنه و فهذه أفعال '' انطلق عبد اهللا'' و '' بكر ر سُ '' و '' خرج زيد'' : كقولك
 اً؛ و معىن ذلك أّن املعىن ال يستقيم يف اللغة إسنادتركيب عدا هذين ال ميكن أن يكون   و أي

و باقي الثنائيات      ) اسم+ فعل ( أو  )اسم+ اسم ( العربية إذا خرج عن  هذين النموذجني 
) حرف+ حرف (        )حرف+ اسم ( ، )حرف+ فعل ( ، )فعل+ فعل: ( كلّها و املتمثلة يف 

 ال ف مجلة ذات داللة مفهومة لغوياً وال ميكن أن  تؤل  ياً، و   إسنادا ليست تركيبًا تركيبياً؛ أي أ
 ،اسم و فعلأو  ،مسنيى إّال من اّن الكالم ال يتأتّ صل أو احلا« : ما خلصه السيوطي بقوله هذا

                                                 
 ).ش:( اجلرجاين؛ دالئل االعجاز، املدخل،ص 1
 .48: مشي،صأمحد اهلا  2
 .93:،ص1جاجلرجاين؛ املقتصد، 3
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 و ال كلمة واحدة  ،و حرف    و ال فعل ،و ال اسم و حرف ،رفنيـو ال ح ،ى من فعلنيفال يتأت
«1 .  

ًال به، و املسند يكون مؤو أو  املسند إليه يكون دائماً امساً  إىل أن النحاة  و من هنا خلص  
ن يكون مسندًا و مسندًا إليه، و الفعل يصلح يصلح أل« السم افعالً، و منه فأو  )اً خرب ( امسًا 

  .2»و احلرف ال يصلح ألحدمها لكونه مسنداً ال مسنداً إليه
النحاة  فعل، وإىل ضّم اسم أو  اسم مع اسم هو تركيب   سنادإّن اإل : اإلفادةو  سناداإل -ج

  عنه اً حديثأو  عن اآلخر اً الذي جيعل من أحدمها خرب بل الرتكيب  تركيبّ كّل   ال يقصدون به
ل ألوّ لامسني فنضمهما إىل بعضهما جبعل الثاين نعتًا  نا قد نعمد إىل ، ألن اً حبيث يفيدان معىن تام

 اين إىلإضافة الث أو  ،'' عمر و على' 'مثل  األول عطف الثاين علىأو  ،'' الكرميالرجل '' مثل 
ا لدى م الفائدة ال تتم  بنا امسني و ربطنامها إّال أن ؛ فرغم أنّنا رك '' ب الدارصاح'' مثل  األول

  3.املستمع
شرب '' : نا قد نعمد إىل فعل و ننسبه إىل اسم فنجعل االسم مفعوًال للفعل مثل ن أكما   

 ، فإذا مل نضمّ '' ...ذهب بغية'' : جله مثل، و  مفعوال أل''جاء راكباً '' : حاًال منه مثلأو  ،'' لبناً 
 أو  ظاهر كيب إىل فاعلهذا الرت مقد فليس   فهم منه معىن تام، و ال يفيد خرباً للسامعه ال يُ ر فإن

 تركيب املقصود إذًا أي،  و  4.و حيسن السكوت عليه كيب الذي جيعل الكالم تام الفائدةبل الرت
 ر علىتأيت منه الفائدة للمستمع إّال إذا توف  داللته، و ال تم على أّن القول ال تالنحاة  معجيُ 
ما يقوم أو  ،مبتدأ و خربأو  رب عنه، و ذلك بوجود فعل وفاعل؛ أي كان خربًا عن خم  سناداإل

  .مقام هذه العناصر

                                                 
 93:،ص1جالسيوطي؛ مهع اهلوامع ،  1
 .20-19:،ص1احلاجب،جشرح كافية ابن  الرضي؛ 2
 .19:،ص1جنفسه ، : يراجع  3
 72،73:،ص1ج،و ابن جين ؛ اخلصائص ،  72:،ص1جابن يعيش؛شرح املفصل، : يراجع 4
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و   ا مطلقاً رية لتشكيل الكالم و ال يكون بدوهذه العناصر ضرو  أنّ  النحاة  عليه رأىو   
العمدة عبارة عّما ال يسوغ حذفه من أجزاء الكالم إّال بدليل يقوم « و  دطلقوا عليها اسم العمأ

و      االستتارأو  على احلذفأما  املعىنفإذا  مل تظهر يف اللفظ قّدرت يف  ،1»مقام اللفظ به 
  .ذلك لتحقيق الفائدة من الكالم

ما جعل ركنيه من كالم، و هذا كّل    يقوم عليهااألساسية اليت  هو العالقة سنادإذن فاإل  
 أحدمها مباحوي، و سنتعرض من خالل هذا البحث إىل رس الن اليت يدور حوهلا الد  أهم احملاور

  .ستطعنا من التحديد و التحليلا
   

  

                                                 
 .93 :،ص1جالسيوطي؛ مهع اهلوامع ،  1
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  .العربالنحاة  المسند إليه عند: المبحث األول

داخل بــني خمتلــف فــروع شــأا بالتّــنعرفــت  الدراســات الّلغويــة عنــد العــرب القــدامى يف أّول   
  سـنادعلم الّلغة مـن أصـوات، و صـرف، و حنـو، و داللـة، و بالغـة، و قـد ارتبطـت مصـطلحات اإل

غـة، و لعـل ذلـك يرجـع إىل ارتبـاط هـذه املفـاهيم بعلـم البال –عنـدهم  –، و املسند، و املسند إليه 
 ـال الـدـال النحـو اليل أباو عللــه،        حوالـه ي، الــذي كـان يركـز علـى اإلعـراب و أكثـر منـه با

ــالنحــاة  فلــم يســتعملها ــعلــى أزة، و ا مصــطلحات حنويــة هلــا مفاهيمهــا احملــّددة و خصائصــها املمي
  .العرب قدامى و حمدثنيالنحاة  يف باملسند إليه عندسنحاول يف  هذا املبحث التعر 

  : تعريف المسند إليه -

أو  احملّدث عنهأو  املخرب عنه ميّثل ، و عمدة من عمد اجلملة،سنادهو  ركن من ركين اإل  
إذاً   احلديث الذي قيل حول املسند إليهأو  يف اجلملة إىل مسند هو اخلرب ، و ينضم 1احملكوم عليه

ّيد حبكم ما ، و هو مصطلح بالغي قُـ أو  الحق له،أو  لفظ أخرب عنه حبديث سابق  كلّ   فهو
الفاعل، و نائبه، املبتدأ، ما أصله مبتدأ، و لعل اختالف هذه املصطلحات راجع : يوافق حنوياً 

  .سة البالغية عن  الدراسة النحويةراالد  أساساً إىل اختالف
و جوهر  موضوعها املعىن الم ملقتضى احلال، فإن مبطابقة الك كانت البالغة تم   فإذا 

و    عريف ق بتأثريه يف معىن اجلملة كالت املسند إليه من جوانب تتعل   فنظرت إىل ،اهتمامها الداللة
 از و غريها ـنكري،التحو يبحث يف حتديد عناصر علم النّ  نّ فإ ،و الذكر و احلذف، و احلقيقة و ا

 - إو املبتد    زون بني الفاعل فيميّ رة فيها، والعوامل املؤثّ ، ا، و أحوال إعراااجلملة و بيان وظائفه
ه إىل اسم و حق  ه التأخري، و الثاين ينضم إىل فعل وحق  ينضم  األول ألن  –و كالمها مسند إليه 

 و  و بني املبتدإ      و اآلخر منصوباً  وعاً ـو اسم إّن  بأّن أحدمها مرف زون بني املبتدإقدمي، و مييّ الت
  ...ّجمرد من العوامل و الثاين منسوخ مبا قبله األول اسم كان بأنّ 

                                                 
  .121: ،ص أمحد مطلوب؛: يراجع  1
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زون مييّ و علتهم حيّددون هذه العناصر يف جمعايري للتصن ونلنحويّ او هكذا فقد اعتمد  
بينهما من حيث الوظيفة، و احلركة و املوقع، و العامل احملدث للحركة، و من هنا أصبح للمسند 

ب و أحوال إعراب من رفع و و تغري ترتي ،الت حالليه عّدة أشكال حبسب ما يعرتيه من تبد إ
و       الفاعل م املسند إليه يع«   حو على أن فقت جممل كتب الن ، و قد ات خفضنصب و 

  .1»النائب عنه و املبتدأ و املنسوخ باالبتداء 
        '' خرج زيد '' : من قولك'' زيد'' لتام مثل فاعل الفعل ا: فأّما الفاعل فهو على  ضربني -

من '' وجه'' و ذلك مثل  -و هو ما يعمل عمل الفعل من مشتقات -و فاعل الشبيه بالفعل
  .'' جهحممد منٌري و '' : قولك

'' العبدُ '' مبين لغري الفاعل مثل أو  نائب الفاعل فهو املخرب عنه بفعل مبين للمجهول، أما و -
  .''ُضرب العبد''  : من قولك

السماء ''  :من قولك'' السماء'' و  ،''زيد أخوك'' : من قولك'' زيد '' ل فمث: املبتدأأما  و -
  .''حممد أمام الباب'' : من قولك'' حممد'' ، ومثل '' صافية

ا كان حبثنا يتناول املسند إليه كوظيفة حنوية يف اجلملة العربية، و كانت تلك هي املصطلحات
ّ
 و مل

روري التعريف ذه للتعبري عن أشكال املسند إليه يف اجلملة، كان من الض النحاة  اليت استعملها
و عليه سنعرف         العربالنحاة  لندرك ماهية هذا املصطلح عند  حدةعلى كّل   املصطلحات

  .املبتدأ - نائب الفاعل -الفاعل: بأشكاله الثالثة يف اجلملة
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I- اعلالفـ:  

و  أسندتاسم ذكرته بعد فعل و كّل   علم أّن الفاعل عند أهل العربيةا« يقول ابن جّين    
إليه        الفعل  إسنادو هو مرفوع بفعله و حقيقة رفعه ب ،نسبت ذلك الفعل إىل ذلك االسم

 ينه فاعل هو الذي بنيته  على الفعل الذي بُ االسم الذي يرتفع بأن «  : و يقول ابن السراج ،1»
ابن أما  ،2»مل يكن أو  مًا قبله، كان فاعال يف احلقيقةو جيعل الفعل حديثًا عنه مقد ،للفاعل

أو         ل به اسند إليه فعلمؤو أو  الفاعل عبارة عن اسم صريح علم أن ا« : فه بقولهر هشام فيع
 و امل ،3»قائماً به أو  مقدم عليه باألصالة واقعاً منه ل بهمؤو ل هلتأم حاة  عاريف جيد أنّ ذه التقد الن

  : هي بأربع  خصائص  عرّفوا الفاعل
القسم الرتكييب أو  صنفه لأو  نوعهما يقوم مقام االسم، و ذلك بالنظر إىل أو  الفاعل اسم -1

  .الذي ينتمي إليه
  .آخرهرة على املقد أو  الفاعل يكون مرفوعاً، و هذا بالنظر إىل احلالة اإلعرابية الظاهرة  -2
3-  ر عن الفعل؛ إذ الالفاعل مؤخ و ذلك بالنظر إىل موقعه من  ،بعد الفعل ريقدّ أو  أن يذكر بد

  .اجلملة
        ما يعمل عمل الفعل، و ذلك باالعتماد على داللة الفاعلأو  الفاعل مسند إليه فعل، -4

  .و عالقته بالعناصر األخرى يف اجلملة
نتعّرض بشيء من  التفصيل إىل املعايري اليت اعتمدوها يف النحاة  ندو للتعّرف على ماهية الفاعل ع

  .تعريفه و حتديد مفهومه
  
  
  

                                                 
 .13: ابن جّين، اللمع، ص 1
 .72:،ص1ج ابن السراج؛ األصول، 2
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  :المعيار الصنفي -1

     ق اسم باسمو تقوم اجلملة بتعل  ،1و فعل و حرفاسم : القدامىالنحاة  الكلمة عند   
أحد النحاة  و االسم عندجنس االسم،  ، و الفاعل يف العربية من2حرف ماأو  اسم بفعل،أو 

        3»ما دّل على معىن يف نفسه غري مقرتن بأحد األزمة الثالثة « األقسام الثالثة للكلمة و هو 
لها ابن خصائص  متيزه عن غريه، مجالنحاة  هحرف، و قد حّدد لأو  ما ليس بفعلكّل   و هو

  : ملك يف قوله
  و مسند لالسم متييز حصل باجلر و التنوين و الندا وال             

اخلصائص املميزة له عن باقي األقسام، فال يصح أن يسند  إىل االسم من أهم    سنادفاإل  
ا هو عن يف احلقيقة إمن   خباراإل« : ، و كما يقول ابن هشام4ل و ال إىل احلرفـإىل الفع

مله املتنوعة، توجد فيه بعض غري أّن الواقع الّلغوي جب ، و كذلك كان الفاعل دومًا امساً، 5»االسم
 ر حد و مل أصد « : مالك نالرتاكيب اليت اسند إليها فعل، فقامت مقام الفاعل و من هنا قال اب

 بلغين أ'': لفاعل قد يكون غري االسم حنوا الفاعل باالسم ألن بلغ'' عل فالف    6»'' ك ذاهبن ''
      .و هو ليس باسم عنده'' أّنك ذاهب ''يف هذه اجلملة أسند إىل البناء 

ل هذا البناء يؤو  حّدهم للفاعل أنّه اسم بأن  هذا، و عّللوا -طبعاً  -يغفل النحاةو مل 
ر ابن الناظم ذلك و فس  ،ي إىل  قسمهـض امساً، و منه فهو ال خيتلف عنه و ينتمعو ـباسم، أي ي

حيث   7»'' ّنك ذاهب بلغين أ'' : و املؤول حنو''قام زيد'' : الصريح حنو فالسم يشمل « :قائالً 
بقوله    ل لذلك ابن هشام وهو اسم، و مث '' ذهابك'' باملصدر '' أنك ذاهب '' ل البناء يؤوّ 

                                                 
 33:ص،الزخمشري؛ املفصل: يراجع 1
 .ق: عبد القاهر اجلرجاين؛ دالئل االعجاز، املدخل،ص: يراجع 2
  .21:،ص1ج ح كافية ابن احلاجب، ابن احلاجب؛ شر   3
 .19:،ص1ج شرح كافية ابن احلاجب ، ؛ الرضي:يراجع 4
 .24: ابن هشام؛ شرح شذور الذهب،ص 5
 .257 :ص 1ج ابن مالك؛ شرح الكافية الشافية ، 6
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ليس امساً '' أن ختشع قلوم'' : ه، فقول)16احلديد ( ﴾                                 ﴿  :تعاىل
 1''خلشوعا'' ل باسم هو صرحياً و هو مجلة مصدرية تؤو.  

          حاة يُقيمون اجلمل املصدرية مقام األمساءفالن،  ا مواقعها و حماهلا و هو ما درسوه و يعطو
 ر عمن اإل يف باب اجلمل اليت هلا حمل هلا، و قد جاء يف تعريف ابن   اب و اجلمل  اليت ال حمل

فأّما االسم فقد  ،[...]إليه فعل  سندما يف تقديره أأو  اسمكّل   الفاعل« : قولهعصفور للفاعل 
 ا  ، وم حّدةتقدأم ما هو يف تقديره فهو أّن و أن و ما وكي  املصدري ُات و مس ا يت مصدريّات أل

أّن و أو  مساً ال تكون فاعلة، فالفاعل ال يكون إالّ ا  ''كي'' إالّ أن  ،مع ما بعدها يف تأويل املصدر
ل معها تركيبًا يساوي ه يشك إىل مجلة فإن  رف املصدري إذا انضم فاحل،2»هنّ أن و ما مع ما بعد

  .حكمه اإلعرايب أخذه و يحمل  فهو يف تقدير اسم حيل  ،مصدراً 
  :اىلــوله تعــو ذلك مثل ق ،أيضاً تركيٌب آخر واقع موقع الفاعلالنحاة  وواجه  

يف اآلية  مسند '' بدا '' ، فالفعل )35 وسفي(  ﴾                                 ﴿           
قنا املالحظة ل، و لو دق و هذا الفاعل ليس باسم ظاهر و ال ضمري و ال مصدر مؤو  ،إىل فاعل

م ال يذهبوا هذا املذهب؛ أل النحاة  غري أن '' ليسجنه'' سند إىل البناء أ '' بدا'' لوجدنا الفعل 
فإن   الً مصدرًا مؤو أو  كون الفاعل إّال امسا  البناء مجلة و ال يصح و هذا  ،منعوا كون الفاعل مجلة

 مل يظهر يف اللفظ فهو مسترت مقد ال يكون مجلة  « : د ذلك قول ابن هشامر يف املعىن، و يؤك
﴿                 : ائز و استدلوا بقوله تعاىلج ذلكهذا هو املذهب الصحيح، و زعم قوم أّن  ]يقصد الفاعل[

البقرة ( ﴾                       ﴿ و،)45إبراهيم ( ﴾                         ﴿و) 35 يوسف(﴾ 

'' تبني'' فاعًال لـ '' كيف فعلنا م''، و مجلة ''بدا''      فاعًال لـ '' ليسجننه'' فجعلوا مجلة ،) 11
  .3 »ذلك و ال حجة هلم يف '' قيل''فاعل قائمة مقام '' ا يف األرضال تفسدو '' ، و مجلة 
 اجلمل بأن  أمثال هذهالنحاة  و فّسر              

                                                 
 . 240:ابن هشام؛ شرح قطر الندى،ص: يراجع 1
  .93 :،ص1ج مجل الزجاجي، ابن عصفور؛ شرح 2
 .185: ابن هشام؛ شرح شذور الذهب،ص 3
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                         ﴿ :قوله تعاىل«  ، فـو يدل عليه    مضمر يفسره احلال أو  الفاعل فيها اسم مسترت
تقدير [...] ) 45 براهيمإ(  ﴾                           ﴿:و قوله تعاىل   ) 35يوسف ( ﴾ 

هو '' بدا'' ففاعل الفعل  ،1» ''و تبني لكم العلمُ ''، و تقدير الثاين ''بدا هلم البداءُ  مث '': األّول
و هو '' العلمُ '' و هو حمذوف دّل عليه احلال، و فاعل الفعل تبّني هو  الفاعل ''البداءُ '' الفاعل 

  .أيضاً حمذوف يفسره احلال
حد العوامل املساعدة على حتديد الوظائف اعتماد املعيار الصنفي هو أ ن و املالحظ أ         

 حاة  حوية، غري أّن مفهومالنكان مفهوماً   القدامى ألقسام الكالم  و األصناف الرتكيبيةالن
وين، و قبول اجلر، إليه و قبول التن سنادو اإل'' الـ'' السم عندهم مميزات ثابتة  كقبول سطحياً؛ فل

 هذا و   حرفاً أو  ليس فعالً  االسم ما و رت صفة من هذه الصفات يف الكلمة فهي اسم،فإذا توف
االسم، و الصفة و الضمري، و اسم الفعل، و : التحديد جعل االسم يضّم كثريًا من األنواع منها

هم هذا للكلمة إىل كثري ، و قد تعّرض تقسيم...رفملوصولة و أمساء االستفهام، و الظاألمساء ا
 كان  هذا املفهوم الفضفاض ، ولعّل 2احملدثني و على رأسهم متام حسانالنحاة  من  النقد على يد

  .حويةالوظائف الن  بعض سبباً يف ابتعادهم عن الدقة يف حتديد
  :المعيار اإلعرابي -2

علم أّن ا« : رح اللمعأن يكون مرفوعًا فيقول شا على أّن الفاعل ال بد النحاة  جيمع   
قام '' :األلف يف املثىن حنو :فع ظاهرًا على آخر االسم بعالماتهو يكون الر  ،3»الفاعل  رفع أبداً 

و يف األمساء الستة املضافة  ،''جاء املسلمون'' :حنوو الواو يف مجع املذكر السامل  ،''املسلمان 
ظهر يف ، فإن مل ت''جاء زيدٌ ''و '' ء املسلمُ جا'': يف غريها حنو ، و الضمة''أبو حممد جاء'': حنو
أو        '' جاء مصطفى'': حنو للتعذرأو  ،'' لقاضي اجاء '':حنورة للثقل ر االسم فهي مقد ـآخ

 ا  ،''جاء صديقي'':حنوباحلركة املناسبة لياء املتكلم  ألشغال احمللقام ذلك '' االسم املبين حنو أم

                                                 
  .268 :،ص1ج ابن مالك؛ شرح الكافية الشافية ، 1
   90- 86:متام حسان؛اللغة العربية،ص ص: يراجع 2
  .35: القاسم؛ شرح اللمع،ص 3
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فهما يف حمل رفع، و قد يكون الفاعل جمروراً '' حيزنين أن تغادر''  :ل حنوو املصدر املؤو '' الولد 
  .''يغادر من أحدٍ  ام''  :وع حمالً حنوحبرف جر زائد فهو جمرور لفظاً مرف

   : قال ابن يعيش ،إىل أّن الفاعل جاء مرفوعًا متييزًا له عن املفعول بهالنحاة  و ذهب            
»  و   واحد منهما فاعالً كّل   ن يكونالفاعل و املفعول، اللذين جيوز أ لفرق بنيا هو لفالرفع إمن

و            فيجوز أن يكون زيٌد هو الضارب'' ضرب زيٌد عمراً '' : و ذلك مثل قولنا  ،1»مفعوالً 
هو املضروب، و جيوز عكس ذلك، فجعل العرب الفاعل مرفوعًا و املفعول به منصوباً '' عمرو '' 

و خّص ألنّه قليل    –و هو أثقل  –ّص بالرفع صود الكالم، و يرون أّن الفاعل قد خُ ليفهم مق
 ا  ،2النصب خفه، فكانت اخلفة لألكثر املفعول به بالنصب ؛ ألنالعامل يف رفع الفاعل ففيه أم

  3.ما يقوم مقامهأو  و عند اجلمهور املسند؛ أي الفعلآراء ، و ه
   الفاعل مرفوع أبداً «  :معياراً أساسياً يف تعريف الفاعل فيقولجاجي الرفع و قد اعتمد الز، 

و          ، و ال يضيف سوى أّن الفعل4»فهو منصوب أبدًا  و املفعول به إذا ذكر الفاعل 
مهدي املخزومي جيعل هذا املعيار  ، و جند من احملدثني5حدمها عن اآلخرالفاعل ال يستغين أ

ة علم م الض« : نائب فاعل؛ فيقول أو  مبتدأأو  يه فاعًال كانوحده أساسًا لتحديد املسند إل
يه تابع للمسند إليه، و هي يف العربية تؤدي ما يؤد أو  الكلمة مسند إليه ة على أن ـ دال سناداإل

ق ـحتقيأو  ،النسبة بني املسند إليه و املسند  على حتقيق الفعل املساعد يف غري العربية، و تدلّ 
، و يرى رميون  6»ة م غري   الض   سناد العربية من علم لإل هذين الركنني و ليس يفاالرتباط بني

قرائن صوتية و «   ز له فاحلركات عندهو أّا ممي  ،على املسند إليه ان كذلك أّن الضمة  تدل طحّ 
و   عليه و املضاف إليه و غري ذلك لى وظائف حنوية كالفاعل و املتعدىع ل مميزات شكلية تد

                                                 
 .198:،ص1ج ، ابن يعيش، شرح املفصل 1
  .326:،ص1ج اجلرجاين؛ املقتصد ،: يراجع 2
 .159:،ص1ج السيوطي؛ مهع اهلوامع ،: عيراج  3
 .23: الزجاجي؛اجلمل،ص 4
  48:نفسه،ص: يراجع 5
  .70: مهدي املخزومي؛ يف الّنحو العريب نقد و توجيه ،ص 6
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 تظهر وظيفة الضم تواضح؛ ف و ة و الكسرة بشكل جلي و يصدق  ،األوىل على املسند إليه دل
            . 1» فاعل و نائب الفاعل و بعض املبتدإذلك على ال

     على الواقع الّلغوي اعتماد الرفع معيارًا لتحديد الفاعل و لكن هل ميكن فعًال و بناءً   
               املسند إليه ؟أو 

   ب بالضرورة شرطنيإّن اعتماد الرفع مميزاً للفاعل و معياراً يف حتديده يتطل :  
  .التابع لهأو  أنّه ال وجود ملرفوع غري املسند إليه -1
  .الة على الرفع على آخرهمسنداً إليه يكون قابالً للرفع حبيث تظهر احلركة الد  عنصركّل   أنّ  -2

   ل ا الشرطفأماألو  إذ قد يظهر الرفع على غري املسند إليه، و على غري الفاعل  رفغري متوف
ة قد تظهر  على ، كما أّن الضم '' يقوُم  زيدٌ ''  :يف اجلملة الفعلية مثل الفعل املضارع يف قولنا

 األمساء املبني و دعاة هذا الرأي يعرتفون  ،يف شىت الوظائف اليت تشغلها يف اجلملة ة على الضم
ال نبحث يف  « : و هلذا يقول رميون طّحان،ى غري املسند إليه يف اجلملتني عل بظهور الضمّ 

 ا األمساء اليت حتمل حركة  الضمـخرباً لأو  حني تكون امساً لكان و أخوا '' ا إنأو       ''و أخوا
 توابع تتسم  سنادحالة اإلأو  بل مميزات حالة الفاعلية ،م فيهاحبركة من يتحك    )Sujet (      أو

 )Nominatif ( أو   يف غري العربية، و املسند إليه هو تعبري حنوي املقصود منه الفاعل احلقيقي
و عندما جاء املخزومي إىل  ،2»املبتدأ الذي يقوم بدور الفاعل أو  الفاعل يف االصطالح النحوي،

  : نوعنيعلى دراسة الرفع يف العربية جعل املرفوع 
  ).أي املسند إليه( ه الفاعل و املبتدأ نضم و :مرفوعا أصاله -
  .3، و النعت، و عطف البيانو خرب إن  اخلرب،و جعل منه : تبعاً  اً مرفوع -
  .رغري متوف  األول فالشرط ،مرفوع يف اللغة العربية مسنداً إليهكّل   ليس ن و من هنا جند أ 

   فهو أيضاً ا الشرط الثاين أم  ةلة التاليمثر، و لنالحظ األغري متوف :  

                                                 
 .23: رميون طحان؛األلسنية العربية،ص 1
  .23: نفسه ،ص 2
 .75-70: مهدي املخزومي؛ يف الّنحو العريب نقد و توجيه ،ص ص: يراجع 3
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I-  2- حكم القاضي بني املتخاصمني.     II-     2-  ًوصل الذي سيسافر غدا.  

  .أجنز البحث ثالثة عشر طالباً  -3                                 .حضر والدي -3  
  

  )79النساء (  ﴿               ﴾ -1               .نظم تأبط شراً قصيدة رائعة  -1        

  .ما زارين من أحدٍ  -2                           . بلغين أنك ذاهب -2  
  

  .نصلي كّل يوم  -1                            .خاكرأيُت أ - 1       
V -  2- مسعنا صوت القنابل.           VI     -    2-  ًلقد خرج باكرا.  

  .قم إىل الصالة -3                       .لقد ذهنب إىل املسجد - 3       
هلذه األمثلة من حيث حالة الفاعل  اإلعرابية سنجدها  النحاة  إذا عدنا  إىل تفاسري    
      ''  والدِ '' ، ''لقاضيا'' ، ''موسى'' : اموعة األوىل  فالفاعل فيها على  التوايلأما  :كالتايل

تعّذر النطق ا على  األول ؛رة على آخرها، و مل تظهر لعوارض خمتلفةة مقد الضم  و هذه األمساء
و اليت ال ميكن و الثالث وجود كسرة مناسبة لياء املتكلم صوتيًا ، األلف، و الثاين ثقلها على الياء

 ثالثة ''  ''الذي'' ، '' هؤالء'' ان الفاعل على التوايل ، و يف اموعة الثانية كلفها مع الضم تآ
ال ميكنها قبول  حركة آخرها و و هذه األمساء يف اللغة العربية تلزم شكًال واحدًا فال تتغري  ،'' عشر
يف حمل النحاة  ة على حركة آخرها، تلزم بنية واحدة، فجعلهاأمساء مبني  النحاة  ، و هي عندالضمّ 

رة مقد  لةعن احلركة الظاهرة شكًال إىل حركة متخي النحاة  و يف هاتني  اموعتني عدل .رفع فاعل
ة إىل القاعدة العامة القائلة برفع النماذج الشاذ  هذه  إلخضاعذلك  كان  و ،واقعي هلا ال أساس

  .االسم الواقع فاعالً 
ًا من عدد من مؤلّفل تركيبا جاء الفاع الثالثة إذ و كذلك هو الشأن يف اموعة          

، و يف اجلملة الثانية هو ''تأبط شراً '' االسم املنقول عن مجلة  اجلملة األوىل الكلمات، و هو يف

III- IV -  
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 ل املصدر املؤو '' ر ، و ال ميكن وقوع الرفع على  هذا الرتكيب، و كونه وقع هو اآلخَ '' ك ذاهبأن
أما  فأصبح هذان الرتكيبان يف حمل رفع فاعل، ،)الرفع(  عرايبـه اإلحمل  أخذأن ي بد موقع الفاعل فال

'' و االسم         يف اجلملة األوىل'' اهللا'' اموعة الثالثة فكان الفاعل فيها هو لفظ اجلاللة 
متّثل يف ظهور  هصويت على آخر  أّدى إىل أثرٍ  و كالمها ُسبق حبرف جر ، يف اجلملة الثانية'' أحدٍ 

  .الكسرة
ن يكون ،كما أنّه ال ميكن أ )جار و جمرور(  ال يكون شبه مجلةالنحاة  و الفاعل عند          

 جمرورًا ألن  ه الرفع، فقُ حق ب ، و نعتوا جرّه باألداة ر هذا األخري معىند و   ه لغوي شكلي فقطـأن
 ول ابن اللغة فيق، و هي حالة جائزة يف ر يف معىن اجلملةاعتربوا األداة حرف جر زائد غري مؤث

  : مالك
                       بباءٍ و رمب من ـبأو  ا ُجر         1تبع ينبْ ر الرفع و أن يُ فقد   

  . و منه فقد فصلوا بني البنية الشكلية الظاهرة و البنية الداللية
لته الضمائر فمث ا اموعة اخلامسة خريتني جاء الفاعل ضمريًا فأم و يف  اموعتني األ           

ة على الشخص ليست ذات ـتاء املتكلم و نون اجلماعة و نون النسوة، و هي أصوات دال : املتصلة
رفع  يف حمل ة على حركة آخرها و هي مبني  ،صلة بالفعلأي ال تظهر إّال مت  ؛طبيعة استقاللية

على الشخص، و مل يكن للفاعل  صل الفعل بصوت دال يف اموعة السادسة فلم يت أما  فاعل، و
 أي  يف ا وجود شكليكان عمدة    ا كانلبنية الظاهرة للجملة، و ملـ معىن  ال بّد من وجوده ليتم

ألنّه حاضر داللة و غائب شكالً؛ فهو يف اجلملة األوىل  و نعتوه باالستتارالنحاة  رهفقد  ،اجلملة
و هو '' أنتَ ''     ، و يف الثالثة تقديره'' هو'' انية تقديره و يف الث ،''حنن'' ضمريًا مسترتًا تقديره 

 ذا جعلوا للجملة بنية منطقية داللية تامة و حق الفاعل  ،حمّل الفاعل أيضاً رفع ألنّه حل الرفع و
  .ر على مستوى  املعىن، فإذا مل تظهر هذه العناصر على مستوى الشكل فإا تقد العناصر

                                                 
  .257:،ص1ج مالك؛ شرح الكافية الشافية،  ابن  1
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            مال إن دة من اللغة العربية و حتديدنا للفاعل فيها يوّضح جلياً حظتنا هلذه النماذج املتعد
 ة  -شكًال  -رهاعدم توفعلى أي  ـعالمة دال فعة على الر،  و تقديراً فع تأويًال و إّمنا حكم عليها بالر

 ة على رفع الفاعل دائماً لتخضع إىل القاعدة  العامة املبني.  
 من يف كثري أخذتفاعًال الكلمة الواقعة  ن زًا للفاعل؛ ألفع ممي ن جنعل الر  ميكن أال و عليه   

مناذج  كّل   الواو، فهذه األخرية ال تنسحب علىأو  األلفأو  ة مّ األحيان حركات أخرى غري الض
التقدير الذي ال نا نلجأ بالضرورة إىل كثري من التأويل و و إذا اعتمدنا هذا املعيار فإن اللغة العربية، 

حنن «      :دبّاش ذلك قائالً  و قد أّكد عبد احلميد ،الواقع الّلغوي للعربية ميّثل و ال ،أصل له
ن احلركة الواحدة ميكن ّن احلركات اإلعرابية ال تصلح دائمًا لتحديد الوظائف الرتكيبية؛ ألنعتقد أ

كيبية الواحدة ميكن أن تشري إليها أكثر أن تشري إىل أكثر من وظيفة تركيبية، كما أّن الوظيفة الرت 
  . 1»من عالمة 

  تساعد على حتديد الفاعل و ترفع اللبس يف املعىنالنحاة  إّن العالمة اإلعرابية يف نظر  
                ﴿              ﴾ :لهو ، و ق)28فاطر ( ﴾                     ﴿  :تعاىل ففي قوله

و يف  ،''العلماء'' اجلملة األوىل هو  ّن الفاعل يف أمة اإلعرابية  على لعالتدّل ا، )124البقرة ( 
ا أرشدنا إىل حتديده العالمة اإلعرابية،  فهي ذات صلة وثيقة باال  ، وإمن '' رب '' اجلملة  الثانية 

 ؛اليلالد  كانت غايتها هلذا،  و راك الدالالت املقصودة، و إد ةـرها ميكن متييز املعاين املتقاربإذ بتوف
 ،[...]ة معىن ال لفظ ـّن اإلعراب يف احلقيقإ «  :و هو ما أشار إليه عبد القاهر اجلرجاين بقوله

ة و أخرى فتحة و ثالثة كسرة ليدل هذا االختالف على ـفإّن اختالف احلركة و كوا مرّة ضمّ 
ال يتوافق مع طبيعة اللغة  لكذ هذا ال يعين حصر الفاعل يف املرفوع، ألن  ، و 2»معاٍن خمتلفة 
  .خمتلفة حتول دون ظهور عالمة الرفع عليه فيها الفاعل أشكاالً  أخذالعربية اليت ي

3-  بيالمعيار المرك:   

                                                 
  .104:ص،عبد احلميد دبّاش؛ دور الرتكيبية يف فهم و إفهام القرآن  1
 . 98:،ص1ج ،عبد القاهر اجلرجاين، املقتصد 2
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    يت م الفاعل فق مجهور حناة البصرة على أّن رتبة الفاعل تكون أبدًا بعد الفعل، و ال يتقد
من له ّن الفعل البّد اعلم أ«  : يقول ابن جين وال، و يف ذلكعلى فعله بأّي حاٍل من األح

، و قد 1»الفاعل، وال جيوز تقدمي الفاعل على الفعل فإن مل يكن مظهرًا بعده فهو مضمر فيه 
 حاة  ذاختالن جّرهم إىل   مناط اجلملة الفعلية، و هو مامنٍط من أ من هذا قاعدة ال حييد عنها أي

 ا ما ذكر الفاعل قبل الفعل أصبح مبتدأأويل و التقدير فإذكثري من الت،  صل و الفاعل ضمري مت
فإذا مل يظهر الفعل  ،و إذا مل يظهر يف الكالم فاعٌل فهو مقّدر بعد الفعل ،مسترت بعدهأو  بالفعل

 أن ختضع مجيع اجلمل العربية إىل هذه القاعدة و اليت استنبطها  بدّ ر قبل الفاعل، و الفهو مقد
  : بنيحناة البصرة لسب

منطقيًا تقدمي املعمول فيه  ال جيوزم، و م جعلوا العامل يف رفع الفاعل هو الفعل املتقد أ: أولهما
  2.على العامل

الواحدة و ال جيوز تقدمي الفاعل  أّم اعتربوا الفاعل كاجلزء من الفعل ، فهما كالكلمة : ثانيهما
 األخري  الكلمة  على الفعل كما ال جيوز تقدمي شق ها األّول، و يف هذا املعىن يقول ابن على شق

و إذا وقع     الفعل و الفاعل كجزأي كلمة فال جيوز تقدمي عجز الكلمة على صدرها« :مالك 
ضمري مسترت بعده  و فاعل الفعل ،االسم قبل الفعل فهو مبتدأ معّرض لتسليط النواسخ عليه

'' و         '' انطلقوا  جالالر '' و  ،''اك قاماابن''، و ''زيد يغتذي'' : مطابق لالسم السابق حنو
و       إليه معىن الفعل يفتقر «، و قد جعلوا الفاعل كاجلزء من الفعل ألن 3»'' اهلندات ذهنب 

ن فهما متالزما فعالً، ال يكون فاعٌل إّال إذا نسبنا إليه  لفاعل وفال يقوم الفعل إّال با 4»استعماالً 
  .ن اآلخرحدمها دو ال وجود  أل

                                                 
 .13: ابن جين، الّلمع،ص  1
  .61: و ابن األنباري؛أسرار العربية،ص 199: ابن هشام؛شرح شذور الذهب،ص: يراجع 2
 259-258 :،ص1ج ك؛ شرح الكافية الشافية ، ابن مال 3
 .219: ابن الناظم؛ شرح ألفية ابن مالك ، ص 4
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   من شرط الفاعل « بأّن عدم جواز تقّدم الفاعل على فعله  حناة البصرة على و قد استدل
على الفعل مبنزلة  '' زيد''، فلو كان تقدمي '' قام زيد'' : يقوم غريه مقامه مع وجوده حنو قولك أالّ 

ا جاز ذلك دل ، و '' عمرو انطلق غالمه'' ، و '' زيد قام أخوه'' : تأخريه الستحال قولك 
ّ
على  مل

 ه مل  يرتفع بالفعل بل باالبتداء، و الوجه الثاين أنّه لو كان جيوز تقدمي الفاعل على فعله لوجب أن
 الزيدون قام'' و  ''الزيدان قام'' : ن يقالخيتلف حال الفعل فكان ينبغي أ أال''، ا مل يقل إالفلم ''

مجلة فعلية  فكلّ  ،1» يرتفع باالبتداء دون الفعلأنه  على دل '' الزيدون قاموا'' و '' الزيدان قاما
ا مجلة امسية  أل) فعل+ فاعل ( و متتنع البنية ) فاعل+ فعل ( بية البنية  املرك  أخذينبغي أن ت

 مع فاعله املسترت الفعلُ  اخلربَ  ميّثل و) خرب+ مبتدأ ( نة من مكو.  
ليست هي الرتبة يف األصل من ) الفعل مث الفاعل(  هذه املرتبة تفت ابن يعيش إىل أن لو ا  

فالفاعل حمدث للفعل و هلذا   ،الفعل يف الواقع ال يوجد قبل الفاعل إذ أن  ؛حيث الواقع املادي
 فعل، و من ال –يف الواقع املادي  - ل أسبق للوجودـبعبارة أوضح كان  الفاعأو  ،الً كان وجوده أو

 ألصل أن لم أّن القياس يف الفعل من حيث هو حركة الفاعل يف اعا«   :عليه قوله هذا ما يدل
ن كان عامًال يف الفاعل و قبل وجود فعله، لكنه عرض للفعل أ جودهيكون بعد الفاعل؛ ألّن و 

 م الفعل عليها ا، و كانت مرتبة العامل قبل املعمول، فقدّ قهما به و اقتضائه إيّامهاملفعول لتعل
ثانيًا فأغىن أمر  دو م للفاعل على فعله من حيث هو موجقاق التقد باستح و كان العلم ،لذلك

 ل منزلة اجلزء منهاللبس فيه عن  وضع اللفظ عليه، فلذلك قّدم الفعل و كان الفاعل الزماً له يتنز، 
ّن ابن يعيش ، و يف هذا جند أ2»ن الفاعل تغين عنه و ال جيوز إخالء الفعل مبدليل أنّه ال يس

اقع املادي املنطقي، و منطق اللغة الذي فرض وجود الفعل يف اجلملة قبل وجود يفصل بني الو 
  ؟م الفعل وجوباً على الفاعللتقد و لكن هل كون الفعل عامًال يف الفاعل سبب مقبول . الفاعل

و ) من رفع و نصب و خفٍض و جزم( العامل كما هو معروف حبث يف أسباب احلركة   
و        أسباب الرفعرسون االدّ ه، و أعاد اء و غريه فساد هذا التوج بت ابن مضثتعليلها، و قد أ

                                                 
 .61: ابن األنباري؛ أسرار العربية،ص 1
  202:،ص1ج ابن يعيش؛ شرح املفصل، 2
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عدم   ،أماالفاعل جاء مرفوعًا لنطق العرب به كذلكفالنصب و اجلر و اجلزم إىل املتكلم، و منه 
 فالفعل     م عن الفعل فألّن صيغة الفعل تدّل على الفاعلاحتفاظ الفاعل بوظيفة الفاعلية إذا تقد

  .و إمنا دّل على ذلك صيغة الفعل ذاا ،فاعله الضمري هي مثالً '' ذهبتْ '' 
      م املفاعيل و احلال كتقد   ،م عناصر أخرى من اجلملة على الفاعلتقد النحاة  و أجاز  
م الفاعل و مواالته للفعل مباشرة دون فاصل بينهما فيقول ابن و إن كان األصل تقد  ،و غريها

  :مالك
   1ن يتلوه دون فصلفاألصل أ          جزء الفعل  يشبه الفاعل و           

نية التأخري، يقول فهو يف ) فاعل+ مفعول به + فعل ( ول مثًال ـو إذا تقدم عليه غريه كاملفع
م عليه غريه كان يف النية د فإذا قُ  ،زء منهـه كاجلن يلي الفعل ألن أو األصل فيه « : الزخمشري 

  2»ُه زيداً ضرب غالمُ '' و امتنع '' ه زيٌد ضرب غالمَ ''     جازمؤخراً، و من مثّ 
       تعريف الفاعل اعتماد هذا املعيار أساسًا يف و قد ذهب صاحل بلعيد من احملدثني إىل  

إّن مصطلح الفاعل يف العربية ال  «: و حّدده بالنظر إىل موقعه يف اجلملة و هو  ما يوضحه بقوله
خمرب عنه بالفعل بل أو  يفة املنطقية لالسم يف اجلملة؛ أي أنّه مسند إليه الفعلالوظأو  حيّدده املعين

 ّن هذا الرأي، و من الواضح أ3»حيّدده  ترتيب موقع االسم يف اجلملة من أنّه يأيت تاليًا لفعله 
ركة اليًا للفعل مث الفاعل، فإذا مل نستند إىل املعىن الذي تفسره احل، فقد يأيت املفعول به تضعيف

  .اإلعرابية ال ميكننا حتديد الفاعل
، و ذهبوا إىل أّن 4أّما الكوفيون فقد أجازوا تقّدم الفاعل على فعله على أن يبقى فاعالً   

ففي كلتا اجلملتني أسند  ،''زيٌد قام''  ها الرتكيبة عن مجلةنيتال ختتلف يف ب'' قام زيد'' : ة مثلـمجل
كان   أن يكون أمرًا داللياً؛ إذ، و تقدمي الفاعل ال يعدو ''زيدٌ '' إىل الفاعل '' قام'' الفعل التام 

                                                 
 .260 :،ص1ج ابن مالك؛ شرح الكافية الشافية، 1
 .47: الزخمشري؛ املفصل،ص  2
 .29: ،صصاحل بلعيد؛ الرتاكيب النحوية  3
 . 96:،ص1ج ابن عصفور؛ شرح مجل الزجاجي،: يراجع 4
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ة من مؤلّفّا مجلة فعلية أ ، أي حويةجلملة حمافظة على بنيتها النّ او تبقى  ،تقدميه لالهتمام به
 م و فعفاعل مقد م لل مؤخم لتقدمي الفاعل على  فعله كنظرر، و منه  كانت نظر م املفعول تقد
فعل و الفاعل معاً؛ فكما أّن املفعول به  حيتفظ بوظيفة املفعولية إذا تغّريت رتبته يف مثل به على ال

فاعلية إذا تقّدم فإّن الفاعل أيضًا حيتفظ بوظيفة ال'' صوتًا مسعُت '' و '' مسعت صوتًا '' : قولنا
  . على فعله
و           1دي املخزومياحملدثني أمثال مهالنحاة  و قد وجد هذا الرأي قبوًال كبرياً لدى  

إنّنا نرى  أّن الفاعل هو   «: يقول، وخليل عمايرة الذي 3و أمحد حممود حنلة،2طّحان   رميون
أو  مملا جاء عند أهل الكوفة، هو الفاعل تقد  الذي وقع على املفعول به ارتضاءً احملدث للحدث 

 و ليس يف مبناها الشكلي الظاهري  ،ملةر، و ما التغيري إّال لغرض يريده املتكلّم يف معىن اجلتأخ
«4.  

من الطرفني لوجدنامها يصالن إىل النتيجة نفسها؛ فنحاة كّل   و لو حاولنا حتليل وجهة نظر  
  :كالتايل'' زيد قام'' البصرة حيللون مجلة 

  )فاعل+ فعل + ( مبتدأ = خرب + مبتدأ = زيد قام                    
  )مسند إليه+ مسند + ( مسند إليه =                                             

  مسند+ مسند إليه =                                             
ا غري مقصود لذاته، و إمن    إسناده القائم بني الفعل و فاعله ألن    سنادو ال يعتربون اإل  

  .''قام'' و '' زيد'' و خربه أي بني  بتدإبه اجلملة فهو القائم بني املق الذي تتحق    سناداإل
  :  أّما حناة الكوفة فينظرون إىل هذه اجلملة كالتايل  
  فعل+ فاعل = زيد قام                                    

                                                 
  .73: يراجع؛ مهدي املخزومي؛ يف النحو العريب نقد و توجيه،ص 1
 .26: يراجع؛ رميون طحان؛ األلسنة العربية،ص 2
  .31: يراجع؛ أمحد حممود حنلة؛ نظام اجلملة ،ص 3
 .97: خليل أمحد عمايرة؛ يف حنو اللغة و تراكيبها،ص 4
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   مسند+ مسند إليه  =                                            
'' زيد''لفان إّال يف كون مسندًا و ال خيت'' قام  ''مسندًا إليه و '' زيد '' إذن كالمها جيعل   

  .و فاعل مضمر فعل  مجلة مكونة منأو  فعل'' قام'' و كون أو فاعل، مبتدأ
املكونة من  ''قام زيد''و ) مسند+ مسند إليه  (املكونة من  ''زيد قام'': فجمليت  و ذا   

ما تقومان على التحليالت، فإ ، و إن اختلفت األنواع و التسميات و )مسند إليه+ مسند ( 
أو       م فاعالً أمبتدأ '' زيد'' أكان  ، سواءً ''قام'' و املسند '' زيد ''ية بني املسند إليه إسنادعالقة 
ند إليه و الثانية بدأت ال خيتلفان إال يف الرتبة فاألوىل بدأت باملس مجلة، وأو  ، فعال''قام''كان 
'' زيٌد قام '' جلمليت النحاة  ، و عليه فتحليل  سناديف اإلري أحد طر تأخأو  ند؛ أي يف تقدميباملس

  .''زيد'' إىل '' قام '' جيعل هلما بنية حنوية واحدة أسند فيها '' قام زيدٌ '' و 
ية بالبنية املرك  أخذوىل تفاأل'' قام زيد'' ختتلف عن مجلة '' زيد قام '' : من الواضح أّن مجلة   

على مستوى (يب و هذا االختالف املرك ) اسم+ عل ف( ة يبالبنية املرك  أخذانية تو الث) فعل+ اسم (
 ، مث يؤدي إىل اختالف على  مستوى الداللة؛ ألنّ )حنوي( ينتج عنه اختالف تركييب  )الرتتيب

تتسلسل فيها  «     ة التغّري الداليل ال ميكن أن يدرك إّال من خالل الشكل، فالبنية املركبيّ 
وحدة مبا يسبقها و ما يلحقها كّل   د فيهًا أي أفقيًا وفق ترتيب معّني تتحىل خطياصر و تتو العنا

ي يف النهاية األمر  الذي يؤد  ،ة ينعكس على البنية الرتكيبيةحبيث إّن أّي حتويل حيدث للبنية املركبيّ 
، و 2 اه مبعاين النحوو هذا ما قال به عبد القاهر اجلرجاين فيما مس ،1»إىل تغيري يف معىن اجلملة 

لكن ينبغي أن نراعي مسألة أخرى، هي كون اجلملة اليت تفيد خربًا واحداً، ال بّد أن تقوم من 
ية واحدة؛ أي ال بّد أن حتوي خمرباً عنه و خرباً، و منه فجملة   إسنادالناحية الداللية على عالقة 

 إذ أن  –هب إىل ذلك حناة البصرة كما ذ  -  إسناد ال ميكن أن تقوم على عالقيت'' زيد قام'' 
  .ي واحدٍ  إخبار   إسنادهذه اجلملة مل تفد غري قيام زيد، فال تقوم إالّ على 

  : المعيـار الداللـي -4

                                                 
 .98: عبد احلميد دبّاش؛ دور الرتكيبة يف فهم و إفهام القرآن الكرمي،ص 1
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   يعد  حاة  املعايري اليت استند إليها املعيار الداليل أهميف تعريف الفاعل، فهذا املصطلح الن
نة هي مع تركيب اجلملة و بقيام عالقة حنوية  سياقية معي  ال وظيفة حنوية ال تنشأ إ «يدّل على  

- حنويًا على من قام بالفعل  اعل ال يدل ـم عليه فالفبني الفاعل و الفعل املتقد 1»  سنادعالقة اإل
ما يعمل عمله، و ال يشرتط فيه أو  بل يدّل على ما أسند إليه فعل، -تسميته كما ُتوحي بذلك

الفاعل يف ُعرف  أهل الصنعة أمر   « :وضحه ابن يعيش بقولهو هذا ما أ 2دث شيئاً،أن حيُْ 
 على ذلك تسميتهم إيّاه فاعًال يف صوره املختلفة من نفي و إجياب و املستقبل  لفظي، يدل       

 هل يقوم '' و  ،''سيقوم زيد''، و ''قام زيدٌ '' : ، و ذلك حنوماً عليهو االستفهام ما دام الفعل مقد
 و مقّدم عليه سواءٌ  ، يف مجيع هذه الصور فاعل من حيث أّن الفعل مسند إليه'' زيدٌ ''  ، فـ''د زي

ما ''و '' مل يقم زيٌد '' ضح هذا األمر يف أسلوب النفي خاصة إذ نقول و يت  ،3» مل يفعلأو  فعل
ل له رغم أنه مل الفع   إسنادعلى سبيل  فاعال'' زيد'' فننفي عن زيد القيام و جنعل '' قائم زيدٌ 

و سنوّضح        حيدث القيام، و الفاعل قد يسند إىل الفعل و قد يسند ملشتق عامٍل عمل الفعل
  .عالقة الفاعل بكل منهما

قسم من الكلمة يدّل على حدث مقرتن بزمن، و ينضم يف النحاة  إّن الفعل عند  
فالبّد   سكوت عليهاماً حيسن اله كالماً تف معليؤل ) ما يقوم مقامهأو  (الرتكيب الّلغوي إىل  اسم 

معىن اجلملة، و هذه العالقة هي عالقة  و بني االسم ليتمّ  ن تكون هنالك عالقة داللية بينهأ
و . عن االسم بالفعل، أي جعل الفعل حديثًا عن االسم  خبارعلى اإل ؛ و اليت تدل سناداإل

و بني الفعل  ية الرابطة بينهسنادعة العالقة اإلطبيالنحاة  ليشغل هذا االسم وظيفة الفاعل حّدد
أو          صريح علم أّن الفاعل عبارة عن اسما «: به عنه، و قد حّددها بن هشام بقوله احملدث

 أو  سند إليه فعُلُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌◌ٌ ل به أمؤو لمؤو  قائمًا به مثالأو  األصالة واقعًا منهم عليه ببه مقد  

                                                 
 .119: مصطفى محيدة؛ نظام االرتباط و الربط،ص 1
 .241: ابن هشام؛ شرح قطر الندى،ص: يراجع 2
 . 201:،ص1ج ابن يعيش؛ شرح املفصل، 3
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   سند إليه فعل واقع منهل اسم  أفاألو '' علم زيدٌ '' ، و '' رب زيٌد عمراً ض'' : من قولك'' زيدٌ ''ذلك 
 1»رب واقع من زيد، و الثاين اسند إليه فعل قائم به فإن العلم قائم بزيِد◌ٍ الض فإن.  

و قد ذهب  ابن هشام إىل هذا التحليل الداليل للعالقة بني الفعل و الفاعل متييزًا له            
      :فيقول فاعل الذي يسند هو اآلخر إىل فعل مقدم عليه غري أّن الفعل واقع عليه،عن نائب ال

فإن الفعل املسند إليه  ُضرب زيٌد◌ُ : من قولك'' زيد'' حنو '' اخل –واقعًا منه '' و خرج بقويل  «
''  ات عمروم'' و '' قام زيدٌ '' ا مثلت للفاعل بـمن و ال قائمًا به، و إواقع عليه و ليس واقعًا منه 

بل كونه مسندًا إليه على الوجه  ،حدث شيئاً اه أه ليس معىن كون االسم فاعًال أّن مسم نّ ليعلم أ
 ن ، و لكن  أال ترى أ2»عمرًا مل حيدث املوت و مع ذلك يسمى فاعًال  أال ترى أن  ،املذكور

  .املوت أيضاً واقع على عمرو ؟
         مسند إليه فعل العالقة القائمة بينهما  –الناحية الداللية  من –الفاعل يف هذه اجلملة  إن

 ،بأفعال املطاوعة النحاة  أّن الفعل وقع على الفاعل، و قد يقع الفعل على الفاعل أيضاً فيما مسّاه
، انربى ''تكسر الزجاجُ '' ، '' رت العيونُ تفج '' : فهذه األفعال تفيد وقوع الفعل على الفاعل مثل 

فالعيوُن وقع عليها التفّجر، و الزجاج وقع ... '' اشتوى اللحم'' ، '' اندفعت العجلة''  ،'' القلم
 و اللحم وقع عليه      ها االندفاعر، و القلم وقع عليه الربي و العجلة وقع عليعليه التكس

 إىلالنحاة  و مع ذلك يسمى االسم يف هذه اجلمل فاعًال، و من هنا ذهب فريق من... شتواءاال
الفعل إىل الفاعل  إسناد حيث شرح الرضي  ،التمييز بني الفاعل و نائبه عن طريق صيغة  الفعل

الفعل إىل فُِعل و يُفعل و  و يعين بتلك اجلهة أال تغّري صيغة  «: على جهة قيامه به بقوله
عدم  ه بالفاعل حقيقة حنو َضُرَف زيدٌ الفعل القائم مصدر  إسنادو ذلك أّن طريقة  ،شباههماأ

و إن مل يكن النحاة  فاعل عند   سنادالتغيري، فكل ما اسند فعل إليه على هذا النمط من اإل
و منه فالفاعل هو االسم املخرب عنه بفعٍل تاٍم باٍق على الصوغ  ،3»الفعل قائمًا به على احلقيقة

                                                 
  .240-239: طر الندى،صبن هشام؛ شرح ق 1
 .241: نفسه ،ص 2
 .180:،ص1ج الرضي؛ شرح كافية ابن احلاجب، 3
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 ؛1ٍم عليهاألصلي مقد  اا اشرتاط التمام فتميٌز له عن اسم كان و أفأما  و ،خوااشرتاط الصوغ أم
  .له عن نائب الفاعل األصلي فتمييزٌ 

د مثل املفعول به، الفاعل يف اجلملة ال يكون إّال واحداً فال يتعد  أن النحاة  و ممّا أشار إليه  
 ال يكون له  غري متعدّ أو  فعل متعّد كانكّل   «: بن يعيشاول ـيقفعل فاعٌل و احٌد فقط،  فلكل

ند ذلك ث عنه يسّن الفعل حديث و خرب فال بّد له  من حمد ، و العّلة يف ذلك أإّال فاعل واحدٌ 
 سندت ذلك االسم إليه فإذا ذكرت بعده امسًا و أ ،عدمت فائدته احلديث و ينسب إليه، و إال

صب انتصاب تو إن  جئت بعده باسم آخر وقع فضله فين ،اشتغل به و صار حديثًا عنه
من ناحية  أّن الفاعل واحٌد ال يعين أنّه واحدٌ ، و املقصود بقوهلم 2»به و هو املفعول  ،الفضالت

 العدد و إال  و لكن املقصود به أّن الفاعل ال بّد ''قام املسلمون'' و '' جاء القوم'' : قولنا ما صح ،
 عطوف مثلمبو جيوز أن يتبع  ،يف اجلملة فالفاعلية وظيفة لعنصر واحِد◌ٍ  ،ن يكون امسًا واحداً أ

يكون أو       ''تكلم اخلطيب الفصيح'' : نعت مثل قولناأو  ،'' جاء حممد و علي'' : قولنا
و غريها و ال يقبل الفاعل التعّدد الذي '' دخل صاحُب الدار'' : مضافا إىل اسم بعده مثل قولنا

غري أنّه ثالثًا  يقبله املفعول إذ أّن هناك من األفعال ما يطلُب مفعوًال أول و مفعوًال ثاٍن و مفعوالً 
  .ال غري مجلة فعلية فاعُلُ◌ُ◌ُ  واحٌد◌ُ كّل   يف

      من العمدات ال تستغين اجلملة عنهما –القدامى النحاة  عند –إّن الفعل و الفاعل   
 يامها، و مها  متالزمان ال ينفصل ألق امن وجودمه و ال بد حاٍل من  حدمها عن اآلخر بأي

إذا  إال  ند فعًال إىل اسمحدث دون وجود من قام به، و ال نس ع  وجوداألحوال؛ إذ ال نتوقّ 
، و هذا من الناحية الداللية منطقي و صحيح، غري أّن الناحية 3صف ذلك االسم بذلك الفعلاتّ 

سواء كان  –هذا احملذوف النحاة  رحدمها دون اآلخر، و يف هذه احلال يقد الرتكيبية تقبل وجود اّ 
و      ) املعىن( وجوباً، و هذا للمساواة بني البنية الداللية أو  ترتًا جوازاً مس - الفاعلأو  الفعل

                                                 
 .257 :،ص1ج  ابن مالك؛ شرح الكافية،: يراجع 1
 .199:،ص1ج ابن يعيش؛ شرح املفصل، 2
 .73:،ص1ج نفسه،: يراجع  3
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ما هو مسند إليه يف  –كما يقول بن الناظم   –فإن ظهر  بعد الفعل  «، )الشكل( البنية الرتكيبية 
الزيدان ''          : ضمرياً بارزاً حنوأو  ،'' قام زيدٌ '' : ان امساً ظاهراً حنوك  ،سواءٌ املعىن فهو الفاعل

ألّن الفعل ال   وجب كونه ضمرياً مسترتاً يف الفعل'' قام زيدٌ '' : إن مل يظهر كما يف حنو ، و ''قاما
  .1»ر عنه خيلو من الفاعل و ال يتأخّ 

          ففي اجلمل  عل املضمر من الناحية الداللية،الفا فرٍق بني الفاعل املظهر و و ال يوجد أي
إىل  على التوايل'' قام'' اسند الفعل '' قام زيدٌ '' ، و ''الزيدان قاما'' و  ،''يدٌ قام ز '' : السابقة
مجلة كّل   يدو تف'' هو'' إىل الضمري املسترت  صل ألف االثنني مثّ إىل الضمري املتّ  مثّ '' زيدٌ '' الفاعل 

لك ابن وضح ذية، و أسنادوجود اختالف يف طبيعة العالقة اإلاحلكم على الفاعل بالقيام دون 
ه إىل الضمري من   إسناداهر و بني الفعل إىل الفاعل الظّ    إسنادال فرق بني  «: يعيش قائالً 

سندته اهر، إّال أّنك إذا أالفائدة، و اشتغال الفعل  بالفاعل املضمر كاشتغاله بالظّ  جهة حصول
عراب فيه، ألنه سندته إىل مضمر مل يظهر اإلفوعًا و ظهر اإلعراب فيه، و إذا أإىل ظاهر كان مر 

  .2»مبين، و إمنّا حيكم على حمله بالرفع 
   حاة  هذه املساواة اليت عقدها إنبل املنطق العقلي بني داللة اجلملة و تركيبها هي من قِ الن

 م إىل قاعدة حنوية تقول بعدم وجود أي فعل دون فاعل  ال املنطق الّلغوي، و هو ما وصل
ر معىن و قد نتج عن هذه القاعدة بابًا يف النحو فاعل لفظاً فهو مقدّ واحد، و إذا مل يظهر هذا ال

 واحٍد من العاملنيكّل   و ،ر عنهما معمول واحدم عامالن و يتأخ ن يتقد أ «و هو   ،ُمسي بالتنازع
م فعالن و فقد يتقد  3»ما جرى جمراه أو  ، و املراد بالعامل هنا الفعل[...]يطلبه من جهة املعىن 

 ا كا''قام وقعد عليٌ '' : ليه مثل قولنار عنهما اسم ظاهر مسند إيتأخ
ّ
لكّل  واجباً أن يكون ن، و مل

روا لآلخر فاعًال مسترتاً حد الفعلني، و قد هذا االسم الظاهر فاعًال ألالنحاة  جعل  فعل فاعلٌ 
  . يعمل فيه

                                                 
 .220: ابن الناظم؛ شرح ألفية ابن مالك، ص 1
 .204:،ص1ج ابن يعيش؛ شرح املفصل، 2
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 األول روا للفعل، و قدّ 1سم الظاهرفأما حناة البصرة فذهبوا إىل إعمال الفعل الثاين يف اال         
  : ايلإليه، و منه كان حتليلهم للجملة كالتّ  اً ضمرياً مسترتاً مسند

  فاعل+ فعل + حرف عطف + فاعل مضمر+ فعل = قام و قعد علي
  ).مسند إليه+ مسند + ( حرف عطف)+ مسند إليه+ مسند = (                

   و هذا يدل  ملة مجلتني الثانية معطوفة على األوىل؛ حيث أسند م جعلوا هذه اجلعلى أ
إىل الفاعل    '' دقع'' مجلة تابعة هلا مجلة أسند فيها الفعل  شكالمإىل ضمري مسترت '' قام'' الفعل 

  2 .، و قد أعملوا الفعل الثاين لقربه'' علي'' 
، و كان حتليلهم 3قهسبيف االسم الظاهر ل األول الفعل أّما حناة الكوفة فذهبوا إىل إعمال  

  :هلذه اجلملة كالتايل
  فاعل + فاعل مضمر + فعل + حرف عطف + فعل = قام و قعد علي   

  مسند إليه)+ مسند إليه+ مسند + ( حرف عطف + مسند =                          
قد  ، و''علي'' املسند إليه  و'' قام'' ية بني املسند إسنادا عالقة نظروا إليها على أّ ف   

  .إىل ضمري مسترت ''قعد ''سند فيها الفعلأركناها جبملة أخرى معطوفة عليها  ُفِصلَ 
، األوىلعلى  ةثانيالإّن هذين التحليلني جيعالن من هذه اجلملة مكونة من  مجلتني معطوفة   
ة  ل، لكان أقرب إىل طبيعاين على األو م جعلوا العطف بني الفعلني فعطفوا الفعل الث  و لو أ

 ي، فالفاعل الواحد يستطيع ، و هذا موافق للواقع املادّ لفعلني معاً االفاعل واحد وقام ب اللغة؛ ألن
'' سند فيها الرتكيب أو منه فهذه اجلملة من حيث داللتها  ،...ن خيرج مث يدخل و يكتب و يقرأأ

سند فعل إالّ مسنداً أو ليس ال« : و هو ما يدعمه قول املخزومي ،''علي'' إىل االسم '' قام و قعد
تسمية الصيغة الزمنية فعًال كان مما  إىل املسند إليه و الذي اصطلح على تسميته بالفعل، و لعلّ 

إّال كغريه مما سند إليه الفعل فاعًال، و إذا مل يكن الفعل وا املسند إليه الذي أدفعهم إىل أن يسمّ 

                                                 
  .83:،ص1ج ابن األنباري؛ اإلنصاف،: يراجع 1
 .74:،ص1ج سبويه؛الكتاب،: ، و يراجع92:،ص1ج نفسه،: يراجع 2
 .86:،ص1ج نفسه،: يراجع 3
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عّدد و قد يت[...]د اخلرب  و هو مسند أيضًا ري من تعّدده ما داموا أجازوا تعدّ يسند إليه، فأّي ض
و بكر و عمر و     خالد '' و '' خالد و بكر قائمان''  :؛ كأْن يُقالاملسند إليه و املسند واحدٌ 

أو  واحدة فعالنن جيمع يف مجلة عّدد و املسند واحد، فليس بدعاً أ، و املسند إليه هنا مت''قائمون
قد يكتفي الفاعل بإحداث فعل واحٍد، و قد جيمع بني احد، فندان إىل فاعل و أكثر من فعلني يس

، و من هنا كان التنازع أحد املوضوعات اليت مل تلق قبوًال لدى كثري من 1»أكثر أو  فعلني
  .الباحثني احملدثني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II- نـائب الفاعـل :  

 عامله إىل طريقة فُِعلَ  رَ يـ مقامه، و غُ  هو ف فاعله و أقيمذِ هو ما حُ « :يقول ابن هشام   
يقصد املفعول  -دَ قِ و إذا فُ ،)44هود ( ﴾  ﴿          : مفعول، و هو املفعول به  حنوأو  يُفَعلأو 
البقرة (  ﴾ ﴿                       ،)13احلاقة (   ﴾     ﴿                      :فاملصدر حنو-به 

            ﴿       :ارور حنوأو  ، ''أمامكلس ّ جُ '' و   ،''صيم رمضان'' : و الظروف حنو  )178
                                                 

  .161،162: مهدي املخزومي؛ يف النحو العريب نقد و توجيه ،ص 1
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كثرياً «  : و يعرّفه ابن الناظم فيقول 1» )70 األنعام ( ﴾              ﴿ :و منه )7 الفاحتة(  ﴾
حقرياً و غري ذلك، فينوب عنه فيما له أو  عظيماً،أو  جمهوالً،أو  اعل لكونه معلوماً،ما حيذف الف
فعل مبين على هيئة تنبئ  أما  للزوم ووجوب التأخري عن رافعه املفعول به، مسندًا إليهمن الرفع و ا

  .2»اسم يف معىن ذلك الفعل أما  فاعله، و يسم  ى فعل ما مل ه إىل املفعول و يسم إسنادعن 
 أو  -ّن نائب الفاعلمن هذين التعريفني أ و نستشف ما مل يسم  ح يهفاعله كما يسماة الن

     اعل من مفعول بهى إليه فعل فبعبارة أدق هو ما تعدّ أو  هو يف األصل مفعول به -القدامى
 و       حكامهمجيع أ أخذف الفاعل أقيم مقامه و جار و جمرور، فإذا ُحذأو  ظرفأو  مصدرأو 

ال بّد إىل وظيفة نائب الفاعل إليه ، و لينتقل من وظيفة املتعّدى أصبح مسندًا إليه ذلك الفعل 
  : ر جمموعة من الشروطمن توفّ 

   :شروط بناء الجملة لغير الفاعل -1

  :وجود المتعّدى إليه -أ

 ة لغري الفاعل ال بّد أن يكون فعلها متعد ل إىل مجلة مبني ن تتحو إّن اجلملة اليت ميكن أ    
«  ز بناؤه لغري الفاعل فَ ما جا إىل غريه، فال يكون الفعل فيها الزما و إال  متعد أو  إىل مفعول به

 ال ''جلس'' و '' قام'' ه ذلك حمال حنو  بىن منها فعل للمفعول ألنى ال يُ األفعال اليت ال تتعد ،
فإذا كان الفعل ال  إّمنا تبين الفعل للمفعول، تنإذ ك'' وال ُجلس عمرو ''قيم زيد '' ن تقول جيوز أ

'' : مفعول واحٍد حنو إن كان الفعل يتعدى إىل يتعّدى إىل مفعول،فمن أين لك مفعول تنّبه له ،ف
فإذا كان الفعل الزما ال ميكن بناؤه لغري  3»''  ُضرب زيدٌ '' : زلت الفاعل و قلت أ'' ضربُت زيداً 

ف و مل يقم مقامه مفعوُلُ◌ُ◌ُ◌ُ   صار الفعل حديثًا دون حمّدٍث الفاعل، ألن الفاعل إذا ُحذِ 
  .فال يكون كالماً مفيداً  ،4عنه

                                                 
 .178: ابن هشام؛ شرح شذور الذهب،ص 1
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، و النص كتابةَكَتَب الرجُل '': مثل) مصدر( ى الفعُل الفاعَل إىل مفعول مطلق يتعد  قدو   
جلس '' : اه إىل ظرف مثلو قد يتعدّ '' جاء القوم باملتاع'' : اه إىل جار و جمرور مثلقد يتعدّ 
      ف 1نواعه جيوز بناء الفعل إىل مجيع هذه األإىل أن النحاة  ، و قد ذهب ''الباب أمامالطفل 

بعة أشياء املفعول به و الظرف و املصدر و اجلار و ارور فتقول عند ر ينوب عن الفاعل أحد أٍ « 
      ُجِلس أمام الباب'' و '' جيئ باملتاع'' و '' ُكتب كتابٌ '' ، و '' ُضرب عمرو' 'بناء الفعل إليها 

   مل يكن يف اجلملة مفعول به ور إّال إذااجلار و ار أو  الظروفأو  ىن الفعل إىل  املصدربو ال يُ 
ضربُت زيدًا يوم اجلمعة '' :  فإن كان هناك مفعول به صحيح مل يقم مقام الفاعل غريه، تقول

 غري     ترفع زيداً ال يوم اجلمعة ضرباً شديداً  ُضرب زيدٌ '' : الفاعل قلت ضرباً شديداً فإن مل تسم 
«2.  

  : حذف الفاعل -ب
الفعل إىل نائب    إسنادة لغري الفاعل حىت ميكن نيّ بالفاعل يف اجلملة امل ال بّد من حذف  

الفاعل ألنّه إذا ذكر الفاعل يسند الفعل إليه مباشرة و يبقى املفعول به منصوباً، و يف هذا املعىن 
ا زال الفاعل منّ عل ما كان املفعول إّال نصبًا و إلو ذكرت الفا« : قال ابن السرّاج

ّ
و      ا ارتفع مل

ة يف ، و حيذف الفاعل يف اجلملة و يصبح الفعل مسندًا إىل املفعول ألغراض دالليّ 3»قام مقامه 
ة ة غري اليت حتملها اجلملة املبنيّ ، و قيمة دالليّ اً ة لغري الفاعل حتمل معىن خمتلفاجلملة، فاجلملة املبنيّ 

«    ـف        فاعل لة إىل نائب البىن  اجلماألغراض اليت ألجلها تُ النحاة  للمفعول، و قد حّدد
للعلم  )216البقرة (  ﴾                   ﴿ : معنوي كالعلم به حنوأو  يرتك الفاعل لغرض لفظي

 عن أن يقرتن باسمتعظيم فيصان امسه أو  ،''ُسرق املتاع''كـ   للجهل بهأو  فاعل ذلك اهللا، بأنّ 
'' : اسم املفعول عن مقارنته كقولك، أو حتقريه ''تمن بُلي منكم ذه القاذورا'' :املفعول كقوله 

صد قُ أو  خوف عليه فُيسرت ذكره،أو  خوف منهأو  ر  من أذاه،قّ حُ أو  إذا ُعظم'' أوذي فالن
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قيل لكم  إذا'' ، و ''إذا حييتم'' ، و ''فإن احصرمت'' : ق مراد املتكلم بتعيينه حنوامه بأن ال يتعل إ
  .1»الشعر إقامة وزن أو  ،''حواتفسّ 
  : تهيئة الفعل -ج

للفعل بنية  ، فتصبح)صرفية( عليه تغريات صيغية  تطرأسند الفعل إىل غري الفاعل إذا أ   
مسند لنائب الفاعل  الفعل  ن أعلى  لّ ة،  و هذه البنية اجلديدة تدة العاديّ يأخرى ختتلف عن البن

ذلك بأّن النحاة  رديد معىن اجلملة و فسّ غي ممّيز داليل يسمح بتح، فهذا التغيري الصي2ال للفاعل
       علم هل هو الفاعل يف احلقيقة الفعل مل يُ غريّ مل يُ  ولملفعول يّصح أن يكون هو الفاعل فا« 
       ه إذا لغري الفاعل و جممله أنّ  يف ذكر أحوال الفعل املبينّ النحاة  ، و قد فّصل3»قائم مقامه أو 
'' ُوِصل '' : ''رجحْ دَ '' و '' َوصل '' : كسر ما قبل آخره كقولك يف له و يُ أو  ضم كان ماضياً يُ  « 
'' و     ''يضرب'' فتح ما قبل آخره كقولك يف له و يُ و ضم أو إن  كان مضارعًا يُ . '' جُدحِر '' و 

  4»'' ىحنتَ يُ '' و '' ُيضرب'' : ''ينتحي
  :نائب الفاعل أحكام الفاعل أخذ -د

أو  مصدرأو  فاعل يف اجلملة يقوم مقامه ما يتعّدى إليه الفعل من مفعولف الذعندما حيُ    
  ى إليه مسندًا إليهلغري الفاعل مسنداً، و املتعد  جار و جمرور، و يصبح الفعل املبينّ أو  ظرف

ى نائب سم أحكامه و يعمل فيه الفعل كما يعمل يف الفاعل، و يُ كّل   فينوب عن الفاعل يف
 و عمدة يصري مرفوعًا بعد أن كان منصوباً « مجيع أحكامه، و  أخذوم مقامه و يه يقالفاعل ألن  

و منه فلنائب ، 5»بعد أن كان فضلة وواجب التأخري عن الفعل بعد أن كان جائز التقدمي عليه 
 و      ة للفاعلبنيّ يب و الداليل الذي يكون للفاعل يف اجلملة املالفاعل نفس الوضع اإلعرايب و املرك

  :ايلزات نائب الفاعل و هي كالتّ نستنتج خصائص و مميّ  نِ ن هنا ميكن أم

                                                 
 .161:،ص1ج السيوطي؛ مهع اهلوامع، 1
 .89: يراجع املكودي؛ شرح املكودي على األلفية،ص 2
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  .جار و جمرورأو  ظرفأو  )مصدر مؤول( ما يقوم مقام االسم أو  لفاعل اسمنائب ا -1
        رفع، و عامل الرفع فيه هو فعل على وزن فُعل يف حملّ أو  يكون نائب الفاعل مرفوعاً  -2

  .ل بهمؤو أو  يُفعلأو 
     م صار مرفوعًا باالبتداءر نائب الفاعل عن فعله و ال يتقّدمه أبداً، فإذا تقد ن يتأخ جيب أ -3

  .و نائب الفاعل مسترت بعد الفعل
فه  عنه ال ميكن حذَرب نائب الفاعل مسند إليه يف اجلملة، و هو ذا عمدة الزم للفعل خمُ  -4
إىل فاعله، و هو كاجلزء منه، فإذا مل يكن ظاهراً فهو  ة، حيتاج إليه فعله كما حيتاج فعل الفاعلالبتّ 

  .ه مضمر بعد
  :ة لغير الفاعلفي الجملة المبنيّ  سناداإل -2

هو نوع من أنواع املسند إليه يف اجلملة النحاة  رأينا فيما سبق أّن نائب الفاعل عند   
 ظرفأو  مصدرأو  مفعول  ص تعريفه يف أنّه ما يقوم مقام الفاعل احملذوف من و يتلخ  ،الفعلية

أو      )يُفعل - فُعل(  ة إىل صيغة أخرىمعدول عن الصيغة العاديّ  جار و جمرور مسند إليه فعلٌ أو 
، و إذا حبثنا يف العالقة الرابطة بني هذا الفعل و نائب الفاعل لوجدنا ما يقوم مقام هذا الفعل

له من فاعل لئال يبقى الفعل   فعل ال بد ال «: الفعل حديثًا عن نائب الفاعل، يقول ابن األنباري
ف الفاعل ههنا وجب أن يقام اسم آخر مقامه لكي يكون ذِ حديثًا عن غري حمّدث عنه، فلّما حُ 

 مبين لغري الفاعل مضموم فعلٌ ما إ ، و يسند لنائب الفاعل1»الفعل حديثًا عنه و هو املفعول 
 أو      مفتوح ما قبل اآلخر يف املضارع األول وممكسور ما قبل اآلخر يف  املاضي، و مضم األول

من فعل ملا وقع عليه كمضروٍب و  ما اشتق « و هو : ما يقوم مقام هذا الفعل و هو اسم املفعول
زيد '' : و يعمل عمل الفعل تقول[...]  من فعله '' يـُْفعل'' اجلارى على « و هو  2»مٍ ُمْكرَ 

و '' مضروب''      نائب فاعل السم املفعول'' غالمُ '' و  3»' 'هم جارُ ُمكرَ '' و '' همضروب غالمُ 
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عمال اسم م املفعول كشروط إعمال اسوشروط إ، '' ُمْكَرم'' نائب فاعل السم املفعول '' جارُ '' 
   1.الفاعل

ا كان نائب الفاعل خمربًا عنه و مسندًا إليه، و الفعل خربًا و مسندًا فال فرق بينه  
ّ
       و مل

هذا باب الفاعل « : لى ذلك إذ قالث عالقته بفعله، و قد دّل سبويه عفاعل من حيو بني ال
الذي مل يتعّده فعله إىل مفعول، و املفعول الذي مل يتعد إليه فعل فاعل و مل يتعّده فعله إىل 
مفعول آخر، و الفاعل و املفعول يف هذا سواء يرتفع املفعول كما يرتفع الفاعل؛ ألنك مل تشغل 

'' : ه فعله فقولكيتعدّ  ا الفاعل الذي ملم أف. غته له كما فعلت ذلك بالفاعلل بغريه، و فر الفع
: ، و املفعول الذي مل يتعّده فعله و مل يتعّد إليه فعل فاعل فقولك'' جلس عمرو'' و '' ذهب زيدٌ 

ى ما مضى و ما عل ، فاألمساء حمّدث عنها، و األمثلة دليلة''ُيْضرب عمرو'' ، و ''ُدُ◌ ُضرب زي'' 
 فال ختتلف عالقة الفعل ،2»ث به عن األمساء و هو الذهاب و اجللوس و الضربمل ميض من احملد

 بالفاعل يف اجلملة املبني ة لغري الفاعلة للفاعل عن عالقة الفعل بنائب الفاعل يف اجلملة املبني، 
  .بني الطرفني إسناديث تقوم كال اجلملتني على عالقة ح

فيقول   الفعل إليه إسنادّن ارتفاع نائب الفاعل إّمنا هو دليل على إىل ألنحاة ا و ذهب  
كّل   ألّن الفعل قبل ؛املفعول يف هذا الباب يرتفع من حيث يرتفع الفاعل أنّ اعلم « : ابن جينّ 

القاهر اجلرجاين فرقاً بني الفاعل و  و من هنا مل ير عبد ،3»واحد منهما حديث عنه و مسند إليه 
و       فاعالً  ز من تسمية نائب الفاعلو مل يتحرّ  ،كليهما مسند إليه  أنّ ائب الفاعل من حيث ن
سند الفعل إىل االسم مقّدماً ن يُ أّن الشريطة إذا كانت ما ذكرنا من اعلم أ« : ل ذلك يف قوله ص فَ 

منهما  فاعًال، و إذا واحد كّل   سميهتيف جواز '' َضَرَب زيدٌ '' و '' ُضِرَب زيٌد ''عليه فال فصل بني
لفعل، و مفعول يف املعىن من حيث أّن نّه عار من افاعًال، مع أ'' مات زيدٌ '' : حنو ن ُيسمىأجاز 

ن كان قد وقع فاعًال و إ'' ُضرب زيد'' :  قولكيف'' زيد'' ى ماته، جاز أيضًا أن ُيسمّ اهللا تعاىل أ
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عتبار بأن يكون الفعل مسندًا إليه مقّدمًا عليه يف املعىن ، و ذاك ملا ذكرنا من أّن اال عليه الفعل
«1.  

و     احملدثني ذا الرأي فلم جيدوا فرقاً بني الفاعل و نائب الفاعلالنحاة  بعض أخذو قد   
ى بنائبه سواء، ا يسمّ ّن الفاعل و مإ «: طّحان الذي يقول فيهما شيئًا واحدًا و منهم رميون ارأو 

ُحم '' و           '' ُجن الرجل '' :  ص حالَيت فعل، و عندما نتفحّ  امو يسند إليه فهما مرفوعان
ل، و أّن هذا البناء من حيث عالقته باالسم املرفوع ال ما مبنيان على فُعٍ يتبّني لنا أّ '' املريض 

، و إّمنا علاليت مل يفعل فاعلها الف) متّزق سقط، مات، انكسر،: ( خيتلف يف شيء عن  أفعال
، واحدة وجود الضّمة أّن الفاعل و نائبه يف منزلة سم بالّضمة، و يؤّكّ◌ِ◌ددث إليه و اتّ ب احلُنس
واته بني الفاعل اعلى مس دل و هو يست،2» .ة واحدة ال غريا موضوع واحد له داللة حنويّ مّ و أ

  :ةونائب الفاعل استناداً إىل حجج ثالث
سند إليه فاعل و ليس نائب فاعل و ما أُ '' لفُعِ '' ّن هناك من األفعال ما يكون على وزن أ :الأوّ  

 ل لذلك بفعلي ُجّن و ُحمّ و مث.  
مثلما يقع الفعل على نائب ... انكسر سقط،ّن الفاعل قد يقع عليه الفعل مثل مات، أ : ثانياً 

  .و منه يصبح نائب الفاعل كأحد احلاالت اليت يقع فيها الفعل على الفاعل ،الفاعل
، و مبا حوية إىل الوظيفة الن ريشهما مرفوع، و احلركة عنده تُ و نائب الفاعل كلي أّن الفاعل :ثالثا

اوى املخزومي هو اآلخر س و مهدي ،ةهلما نفس الوظيفة النحوي ن ما يشرتكان يف احلركة فإ أ
نا ن يكو ميزوا بني موضوعني من حقهما أالنحاة  و« : فيقول النحاة  تقداً ما ذهب إليهبينهما من

 زون بني نوعني من الفاعل موضوعًا واحداً، ميي [...] و          سوية بني الفاعل فذهابنا إىل  الت
 و ذهب حممود عبد السالم إىل 3»على أساس من فهم لطبيعة الرتكيب النائب عن الفاعل مبين ،

                                                 
 .346:،ص1ج عبد القاهر اجلرجاين؛ املقتصد، 1
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املفعول الذي له الفعل إىل    إسنادالفعل إىل نائب الفاعل إّمنا هو شكل من أشكال  إسنادأّن 
  :ل لذلك يف قولهعدد حروفه و مث أو  و ذلك بتغيري صيغة الفعل ،عّدة طرق يف اللغة العربية

   تكّسر احلديدُ  ← كسر الصانع احلديدَ « 
  مُ ـانربى القل ← لمَ ـرى الطالب القب  
   لُ ـامتـّد احلب ← لَ ـمّد الالعبون احلب  
إىل    سناداإلذا يرينا كوىل أصبح مرفوعًا يف القائمة الثانية، و هفاملفعول املنصوب يف القائمة األ 

 املفعول يف اللغة العربي أو  اليت تكون على مستوى صيغته 1» من التغريات يف الفعلة أمناطًا شىت
 زة يستحق ة متمي ذاتية تركيبيّ  « ذالفعل إىل املفعول ا إسنادباحث إىل أّن و خلص ال ،عدد حروفه

  2»إىل الفاعل    سنادباإلا أن يوازي 
ّن الفعل املبين لغري د أة لغري الفاعل تؤك حوية للجملة املبنيّ إّن جممل هذه التحليالت النّ   
لرابطة بينهما ال ية اسنادد إىل نائب الفاعل، و العالقة اإلمسن –النحاة  يهكما يسم   -الفاعل

'' ُضِرب عمرو'' ، و ''َضرب زيٌد عمراً '' : فاعله، ففي قولنا ختتلف عن العالقة الرابطة بني الفعل و
 الفعل إىل  الفاعل،   إسنادجهة أما  ،)مسند إليه+ مسند ( ة النحوية من اجلملتني البني أخذ كّل ت

ال يدخل ضمن التحليل الرتكييب للجملة، الفعل إىل نائب الفاعل فأمر داليل حبت    أو إسناد
ثل متييز املسند و ها الوحدات يف اجلملة، مأخذة حتديد الوظائف اليت تيف الدراسة الرتكيبي  فاملهمّ 

وقوعه من املخرب عنه فذلك من أو  ن خترب بوقوع الفعل عن املخرب عنه،أأما  املسند إليه،
نائب الفاعل ختتلف من فعل أو   الفعل و فاعلهة بنيّن العالقة الرابطاختصاص علم الداللة؛ أل

داللياً عالقة الفعل بالفاعل  ذ أن ، إيف تفسريام و حتليالمالنحاة  و هذا ما أشار إليه ،إىل آخر
 تتغري قام ''    :ل ية على وقوع الفعل من الفاعل مثسنادالعالقة اإل   من فعل إىل آخر، فقد تدل
محّر ا''  :صاف الفاعل بالفعل مثلات أو  ،''جلمات الرّ '' : الفعل على الفاعل مثل وقوعأو  ،'' زيدٌ 

لغري  ، و كذلك العالقة الرابطة بني الفعل املبين ''َعِلم الرجل'' : قيام الفعل بالفاعل مثلأو  ،''الوجه
                                                 

 .141: حممود عبد السالم؛ اإلعراب و الرتكيب بني الشكل و النسبة،ص. د 1
 .142: نفسه،ص 2
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 على نائب  على وقوع الفعل  الفاعل و نائب الفاعل ختتلف دالليًا من فعل إىل آخر، فقد تدل
مكان وقوع الفعل أو      ''هرش ِصيم'': زمان وقوع الفعل مثلأو  ،'' ُضرب الولدُ '' : الفاعل مثل

  .''ادِعَي ادعاءٌ '' : د  الفعل مثلتأكيأو  ،''مامكُجِلس أ'' : مثل
     بني الفعلالفعل و فاعله، و  قد حّددوا العالقة الرابطة بنيالنحاة  و من هنا نالحظ أنّ   

ص يف أّن الفاعل و نائبه ية تتلخ إسنادن تقومان على عالقة ما بنيتاّ و نائب الفاعل من حيث أ
نائب يزوا بينهما من حيث أّن الفعل املسند إىل و الفعل السابق هلما مسند، و ما مسند إليه
لذي صيغة ختتلف عن صيغة الفعل املسند إىل الفاعل، و هذا  التغّري الصيغي هو ا الفاعل ذو

 واحٍد منهما وظيفة مستقلة جعلهم يعطون لكل.  
   صيغة الفعلغري حذف الفاعل و ت''  ُضرب عمرو'' : مجلة مثل قولناو حنن ال نرى يف   

'' عمرو'' سند إىل أ'' بَضرَ ''يف هذه البنية بصيغته هذه املختلفة عن '' بُضرِ '' ّن الفعل بل إ
''        :يف قولنا '' زيد'' إىل '' َضَرب'' الفعل    إسنادفيده لى معىن غري املعىن الذي  ياللة  عللدّ 

ان بنية أخذمتشاتان تركيبياً ت'' عمراً  َضَرب زيدٌ '' و ''  وُضرب عمرٌ '' ؛ فالبنيتان ''عمراً  َضَرب زيدٌ 
''  ـف        يخبار اليل اإلو خمتلفتان على املستوى الدّ  ،)مسند إليه+ مسند ( تركيبية واحدة 

'' سند إىل الفعل م أية يريدها املتكل ه و لغالكن  ؛أصبح نائب فاعل مل يكن مفعوًال به مثّ '' روعم
'' بُضرِ '' ت على أّن املسند إليه بعدها واقع عليه احلدث، و منه فالفعل ؛ فهذه الصيغة دل ''بُضرِ 

حني يسند ال يسند إىل من قام حبدث الضرب بل ُيسند إىل من وقع عليه حدث الصرب، يف 
 ي إىل  تغري تغري على مستوى بنية الفعل يؤد  فكل . إىل من قام حبدث الضرب'' َضَرب '' الفعل 

مثلة  ذلك  و أ   يـُْعطي بنية جديدة خمتلفةتغري كّل   على مستوى عالقاته الرتكيبية و الداللية، و
  :منها على سبيل التمثيل أخذكثرية يف اللغة العربية، و ن

  انفتح البابُ  ←لُد الباَب فتح الو 
فمسـند إىل  مـا '' انفـتح'' الفعل أما  ،''الولُد '' حدث الفعل و هو د إىل من أمسن'' فتح'' فالفعل 

، و تغيــري صــيغة ''الولــدُ '' غــري أننــا ال نــتكلم عــن حــذف الفاعــل '' البــابُ '' وقــع عليــه الفــتح و هــو 
حكام الفاعل؛ أي نقـل وظيفتـه مـن مفعـول إىل فاعـل؛ املفعول به أ أخذو  فتح إىل انفتح،الفعل من 
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 و هـذه احلـال ال . ''فـتح'' خيتلـف يف داللتـه و يف خواصـه الرتكيبيـة عـن الفعـل '' انفـتح'' الفعل  ألن
  ُضِرب عمرو ←عمراً  َضَرَب زيدٌ            : ختتلف عن قلنا

و   ''َضـَرب'' خيتلـف يف داللتـه وخواصـه الرتكيبيـة عـن الفعـل '' بُضـرِ  ''فكذلك هنا الفعل   
و هي كذلك ال ختتلف عن احلـاالت املعاكسـة  ،ف و قام مقامه املفعول بهذِ ّن الفاعل حُ ال نقول أ
  خرج عبد اهللا زيداً أ ← خرج زيدٌ               : مثل قولنا

نـا ال نقـول و هـو بعـد تغيـري صـيغة الفعـل أصـبح مفعـوال، لكن  ،وىل كان فاعالً يف اجلملة األ'' زيدٌ '' ـف
ختتلــف عــن '' خـرج'' بنيــة الفعــل   صــيغة الفعــل، لكـن ّن وظيفتـه تغــّريت مـن فاعــل إىل مفعــول بتغـري أ

   .داللية و تركيبية خمتلفة ، و منه فهو ذو خواصّ ''أخرج'' بنية الفعل 
فاعل ليس مفعوًال قام مقام فاعـل حمـذوف النائب النحاة  اهّن ما مس أو من هنا خنلص إىل          

بتحديـــد وظيفتـــه يف اجلملـــة دون  بـــل هـــو مســـند إليـــه يف اجلملـــة، و نكتفـــي علـــى املســـتوى الرتكيـــيب 
 ــ. يف مجلــة أخــرىأو  يهــا يف هــذه اجلملــةحتليــل و تفســري املعــاين الــيت يؤدة تُعــىن بدراســة بنيــة فالرتكيبي

 ،الوظائف الرتكيبية بإبراز العالقات الرابطة بني خمتلف الوحدات املكّونة للجملة تحديدبأي  اجلملة
قد تفيد وقـوع الفعـل علـى   كعالقة التعّدي اليت  –ما تفيده هذه العالقات من معاين يف اجلملة أما 

   ســنادالقــة اإلعأو          غــري ذلــكأو  زمـان الفعــلأو  ،مكــان الفعــلأو  ،تأكيــد الفعــلأو  ،االسـم
أو  وقــوع الفعــل علــى الفاعــلأو  صــاف الفاعــل بالفعــلات أو  ، قــد تفيــد وقــوع الفعــل مــن الفاعــلالــيت

و هـــو مـــن اختصـــاص علـــم  ،مســـتوى البنيـــة علـــى فيكـــون علـــى مســـتوى اخلطـــاب ال  -غـــري ذلـــك 
ات يف فيقتصر البحث الرتكييب على حتديد وظائف الوحد  ،الداللة ال من اختصاص علم الرتاكيب

  .سالةفسريات الداللية اليت تفيدها الوحدات يف الر اجلملة دون االستغراق يف التّ 
  

III- المبتــدأ :  

  اســـم ابتـــدئ ليبـــىن عليـــه كـــالم، و املبتـــدأ  و املبـــين عليـــه رفـــعكـــّل   املبتـــدأ« : يقـــول ســـبويه   
       ليــــه، فهــــو مســــند و مســــندو املبــــين مــــا بعــــده ع األول فالبتــــداء ال يكــــون إالّ مببــــين عليــــه، فاملبتــــدأ
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        اســــم ابتدأتــــه و عرّيتــــه مــــن العوامــــل اللفظيــــةكــــّل   املبتــــدأ أنّ أعلــــم « : ، و يقــــول ابــــن جــــين1»إليــــه 
و مسنداً إليـه، و هـو مرفـوع باالبتـداء  األول و عّرضته هلا و جعلته أوًال لثاٍن، يكون الثاين خرباً عن

اللفظيـة غـري الزائـدة بـه جمـّرد عـن العوامـل  لمـؤو أو  بتـدأ هـو اسـمامل« : ي بقولهودّ و يعرّفه املكّ ،  2»
ذو خــرب : ّن املبتــدأ علــى قســمنيو قــد فهــم مــن هــذا احلــد أملكتفــي بــه، رافعــا وصــفاً أو  خمــرباً عنــه

املبتــدأ هــو االســم اــّرد عــن  « :، كمــا عرّفــه ابــن النــاظم بقولــه3»ووصــف رافــع ملــا يُغــين عــن اخلــرب 
 هـــم التعـــاريف تضــّم أ ، و هــذه»وصـــفاً رافعــاً ملكتفــي بـــه أو  ة غـــري املزيــدة خمـــرباً عنــهاللفظيــالعوامــل 

  : تلك اخلصائص هم يعرف ا من غريه من الوظائف، و أخصائصه اليت أو  مميزات املبتدإ
  .ما يقوم مقام االسم، و هذا من حيث الصنف الرتكييب الذي ينتمي إليهأو  املبتدأ اسم -1
  .-حمله اإلعرايب أو  –رفوع و هذا من حيث حالته اإلعرابية املبتدأ م -2
  .يف بعض احلاالت اخلاصة يكون املبتدأ معرفة و قد يكون نكرة -3
4-  ر للجملة و هذا بالنظر إىل موقعه فيهااملبتدأ يبتدأُ به الكالم، فهو مصد.  
ية غري الزائدة و هذا مـن حيـث املبتدأ خمرب عنه و مسند إليه يف اجلملة معّرى من العوامل اللفظ -5

تلــك بشــيء مــن التفصــيل يف املعــايري  حاول حتديــد مزايــا و خصــائص املبتــدإداللتــه يف اجلملــة و ســن
  :التالية

  
  
  :المعيار الصنفي -1

 إىل القســــم الرتكيــــيب الــــذي يّضــــم   -كمــــا يظهــــر يف التعــــاريف الســــابقة   -ينتمــــي املبتــــدأ     
االســم « : ابــن النــاظم فيقــول4.ا و قــد ســبق تعريــف االســم لــديهماألمســاء مبفهــوم النحــو القــدمي هلــ

                                                 
 .126:،ص2ج سبويه؛ الكتاب، 1
 .10: ابن جين؛ اللمع،ص 2
 .43: املكودي؛ شرح املكودي على األلفية،ص 3
 .من هذا البحث  34: أنظر  الصفحة 4
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(      ﴾   ﴿                 : ؤول حنـو املأو  ،''زيد قائم'' : الصريح من حنو  م جنس للمبتدإ يع

  :فاالسم الواقع مبتدأ على نوعني  1» )184البقرة 
و يضـم هـذا النـوع أمسـاء العلـم و و قصد به االسم املفرد الذي مل يدخل يف بناء مجيلة  :صـريح -

  .الضمائر و أمساء اإلشارة و األمساء املوصولة و
مضــمر و مجيلــة ، و هــذا أو  مــن حــرف مصــدري ظــاهر مؤلّــفتركيــب كــّل   و يقصــد بــه :مــؤّول -

 ي الوظيفةالرتكيب يف تأويل مصدر يؤد  يه املصدر؛ و هلذا فهو نوع نفسها و املعىن نفسه الذي يؤد
  .''صومكم خري لكم'' : يف تأويل) و أن تصوموا خري لكم( فقوله تعاىل  من األمساء

ســم كثــر متييــزاً ألنــواع االســم الواقــع مبتــدأ، فأضــاف نوعــاً ثالثــاً مســاه االو كــان ابــن هشــام أ  
و ال يكـون املبتـدأ املسـتغين عـن اخلـرب « : املسـتغين عـن اخلـرب فقـال الوصف، و جعله خاصاً باملبتدإ

و   ''      قائم الزيدان'' : و هو صفة حنواسم، بل يكون امساً كّل   ة، بل و الم البت يف تأويل االس
زون و هلذا ال جندهم مييـ ،حد أنواع االسمأالنحاة  ، و الصفة أيضا عند2»'' ما مضروب العمران'' 

اء منهـا اسـم  مـن األمسـنواعـاً شـىت ، و تضـّم الصـفة أنّه عندهم مـن قبيـل االسـم الصـريحهذا النوع أل
 هة و صيغة املبالغةالفاعل و اسم املفعول و الصفة املشب.  

ال يكــون إالّ عـــن  خبــارجــنس االســـم ألنّــه خمــرب عنــه، و اإل املبتــدأ مــنالنحــاة  و قــد جعــل  
ّن الفعــل ال أمــن  يعــين بــه مــا تقــدم ذكــره و االبتــداء خيــتص بــه االســم« : األمســاء، فيقــول اجلرجــاين

، و املبتــدأ مــن شــأنه أن يكــون خمــرباً أنـّـه خــربل جــا مل جيــز فيــه أن يكــون مبتــدأ ألّمنــيكــون مبتــدأ، و إ
  :السم الواقع مبتدأ أشكال ثالثةو ل 3»عنه 

أنــت خــري '' : مــن قولــك'' نــتأ'' ، و ''زيــد أخــوك: مــن قولــك'' زيــد'' : مثــل : الصــريح االســم -
      :ِمــــن قولــــك'' َمــــن '' و  ،)11 لواقعــــةا( ﴾               ﴿ :مــــن قولــــه تعــــاىل'' أولئــــك'' ، و ''منــــه
  .''من حيرتم غريه حمتـَرم'' 

                                                 
 .105: الناظم؛ شرح ألفية ابن مالك،صابن  1
 .196،197: ابن هشام، شرح شذور الذهب ص 2
 .223:،ص1ج اجلرجاين؛ املقتصد، 3
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''          :من قولـك'' مسموع'' و '' أنائم صغريك ؟'' : من قولك '' نائم'' : مثل  : الوصف -
  .''أسريع جوادك ؟'' : من قولك'' سريع '' ، و''مامسموع صوتك

ذه خلــــق حيبــــ أخــــاكتســــاعد  أن'' : قولــــك مــــن'' أخــــاكأن تســــاعد '' : مثــــل : المــــؤّول باســــم -
  .''اإلسالمذه مساعدتك أخاك خلق حيب '' : ، و تقديره'' اإلسالم
   علــــى أنّــــه اســــم ال ينطبــــق علــــى مجــــل  مثــــل حتديــــدهم للمبتــــدإ أنّ ضــــي  إىل و ذهــــب  الر :       

          ﴾                               ﴿: ، و قولــــــه تعـــــــاىل '' تــــــراه أنتســــــمع باملعيــــــدي خــــــري مـــــــن '' 
       ''مل تنـــــذرهم أمأأنـــــذرم '' ، و ''تســـــمع باملعيـــــدي''  : لـــــه اجلملتـــــان إذ أّن املبتـــــدأ متث 1 )6 البقــــرة( 

 حــاة  إىل اجلملــة يف عــرف و مهــا مجلتــان فعليتــان غــري مســبوقتني حبــرف مصــدري، الــذي إذا انضــمالن
ل، و يــذهبون إىل أّن ملتــني تعامــل املصــدر املــؤو يتعــاملون مــع هــذين اجلالنحــاة  و أصــبحت مصــدراً 

خـري مــن أن   مساعـك باملعيـدي'' : يف تأويـل و تقـدير'' تسـمع باملعيـدّي خـري مـن أن تـراه '' : قولنـا
ســـواء '' : يف تأويـــل و تقــدير) 6البقــرة ( ﴾                              ﴿ :، و قولــه تعـــاىل 2''تــراه

  .3'' نذارك و عدمه إ  عليهم
و االســم عنــده ال ،4»ضــمرياً أو  املبتــدأ ال بــّد أن يكــون امســاً « : ّن و يــرى حمّمــد محاســة أ  

ل الوصـــف مـــع فاعلـــه مجلـــة ّن الوصـــف قســـم خـــاص مـــن أقســـام الكـــالم، و يشـــك الوصـــف أل مّ يضـــ
 االمسيــة، و هــي ختتلــف يف بنيتهــا عــن اجلملــة 5اهــا اجلملــة الوصــفيةمس  و خــرب نــة مــن مبتــدإو املكو  
 أخذو ال ي'' الزيدان'' فاعلهو '' قائم'' مجلة وصفية تتكّون من الوصف '' أقائم الزيدان ؟'' : قولناف

  .مسيةأٌي منهما وظيفة املبتدإ ألّا ليست مجلة ا
  :المعيار اإلعرابي -2
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ـــز إعـــرايب لـــه فيقـــول الزّجـــ أخـــذيـــرى حنـــاة العربيـــة أّن املبتـــدأ ي    ّن علـــم أا« : اجيالرفـــع كممّي
همـا خمـرب عنـه، بشـبهة بالفاعـل، مـن حيـث أّن كلي رفـع املبتـدإالنحاة  ل، و علّ »املبتدأ مرفوع االسم 

املبتـــدأ حبســـب نوعـــه إحـــدى  أخـــذو ي ،1إليـــه، شـــاه أيضـــاً يف اإلعـــراب    ســـنادفلّمـــا شـــاه يف اإل
  :حاالت الرفع التالية

           '' جمتهــــــد حممـــــدٌ '' : ة يف قولــــــكالضـــــمّ : أن يكـــــون مرفوعـــــاً بعالمــــــة ظـــــاهرة علـــــى آخــــــره مثـــــل -1
  .''الطفالن يلعبان '' :و األلف يف قولك'' أبو عمرو مقرئ'' : و الواو يف قولك

''           :غال احملـّل مثـل قولـكتاشأو  التعّذرأو  رة للثقلدّ يكون مرفوعاً و عالمة رفعه مق أن-2
  .''أخي مريض'' : ، و قولك''مصطفى كرمي

  : لـــالً مثمصدراً مؤوّ أو  ''هذا وزيرٌ '' : اً مثلوذلك إذا كان مبنيّ يكون يف حمل رفع  أن-3
  )184البقرة (  ﴾   ﴿                  

مـا مـن أحـٍد '' : حالة إعـراب أخـرى يـرد عليهـا املبتـدأ و ذلـك حنـو قولـكالنحاة  و خّصص  
قد ُسبق هذا االسم حبـرف جـّر  و'' أحِد◌ٍ ''  يف هذه اجلملة هوالنحاة  إذ أّن املبتدأ عند'' يف الدار

ا كان ال بّد للمبتدإجعله مكسور 
ّ
زائـداً، حرف اجلـّر هنـا النحاة  أن يكون مرفوعاً اعترب اآلخر، و مل

الرفع، وجاءت باخلفض لفظاً ال معًىن، '' أحدِ '' ، و منه فأصل ''يف الدار ما أحدٌ '' و أصل اجلملة 
 ربّ أو  مـن الزائـدتنيأو  و قـد جيـر بالبـاء« : الغالييين ل، فيقو 2و حرف اجلر شبه معدوم يف اجلملة

ــــــــــيت هــــــــــي حــــــــــرف شــــــــــبيه بالزّ  ـــــــــــ، و الثــــــــــاين ن'' حبســــــــــبك اهللا'' : ل حنــــــــــووّ ائــــــــــدة فــــــــــاألال ﴿                       : حوـ
'' : مـن كـّل   و تعـرب 3»'' ّب كاسية يف الدنيا عارية يوم القيامـةيارُ '' : و الثالث حنو)03فاطر (  ﴾

  .مبتدأ جمرور لفظاً مرفوع حمالً '' كاسيةٍ ''، ''قٍ ، خال''حسبِ 

                                                 
،  و 198:،ص1ج ، و ابن يعيش؛شرح املفصل،80:،و ابن األنباري؛ أسـرار العربية،ص48: الزجاجي؛اجلـمل،ص: يراجع 1

  .257:،ص1ج اجلرجاين؛ املقتصد،
 .217:،ص1ج الرضّي؛ شرح الرضي على كافية ابن احلاجب ،: يراجع 2
 .254: ؛ جامع الدروس العربية ،صمصطفى غالييين  3
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اهتماماً كبرياً مقارنة ببسطهم يف مسـألة  مل يولوا مسألة رفع املبتدإالنحاة  و من املالحظ أنّ   
 ه ينضــم ؛ إذ أنــاالمسيـةزاً لــه يف اجلملــة مل يكــن مميّـ عـّل ذلــك يعــود إىل أّن رفـع املبتــدإرفـع الفاعــل، و ل

الفاعــل أمــا  عــن خــربه، بتــدإلتمييــز امل أخــرىمهــا مرفــوع، فجعلــوا يبحثــون يف معــايري الإىل اخلــرب و ك
وهــذا مــا جعلهــم  ،صــبفــع و الثــاين نُ األّول رُ فــ  ،عــن املفعــول بــه هــو احلركــة اإلعرابيــة هز مــا مييــ فــأهمّ 
 ال مت'' الرجـُل   جماهـدٌ '' ، ''الرجل جماهـٌد '' : ففي قولنا ون حبالته اإلعرابيةيهتمل العالمـة اإلعرابيـة ثـ
النحــاة  أعطاهــاجنــد كثـرياً مــن التعــاريف الــيت  ن اخلــرب؛ و هلــذا مــ ميكــن اللجــوء إليــه ملعرفــة املبتـدإ مميـزاً 

، و ابــــن 2و تعريــــف ابـــن مالـــك ،1متامـــاً مــــن حتديـــده بـــالرفع كتعريــــف ابـــن احلاجـــب  للمبتـــدإ ختلـــو
  ...5و ابن الناظم 4ودي ، و املكّ 3هشام

يف بــاب الفاعــل أّن املعيــار اإلعــرايب ال ميكــن االعتمــاد عليـــه يف  أوضــحناأن  و قــد ســبق و  
و       وظائف حنوية على عّدة ّن العالمة اإلعرابية الواحدة تدلّ ؛ ذلك أ6حتديد الوظائف النحوية 

 مــن عالمــة إعرابيــة واحــدة، و هــذا مــا دفــع أكثــرمــن جهــة أخــرى الوظيفــة النحويــة الواحــدة تقبــل 
ة ذلـك لتحليـل و تفسـري الظـواهر اللغويّـكّل   ٍظ ا، وىل اللجوء إىل تقدير حركات غري متلفّ إالنحاة 

وىل دراسة الظواهر الّلغوية كما هي يف الواقـع غري املتوافقة مع قواعدهم اليت انطلقوا منها، و كان األ
  .إىل تأويالت بعيدة ال عالقة هلا مبنهج البحث الّلغوي االنصرافاللغوي دون 

  :معيار التحديد -3

نكــرة، و قــد ورد االســم الواقــع مبتــدأ يف كــالم العــرب أو  نعــين بتحديــد االســم كونــه معرفــة   
 نكــرة  و       معرفــة و هــو القيــاس: املبتــدأ علــى نــوعني « : معرفــة كمــا ورد نكــره، يقــول الزخمشــري

غـري موصـوفة كـاليت أمـا  و ،)221البقـرة ( ﴿              ﴾: موصوفة كاليت يف قوله عّز و جل أما 
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النحـاة  و يقصـد      1»... '' مـا أحـد  خـري منـك'' ، و '' مـرأة ؟اأرجل يف الـّدار أم '' : يف قوهلم
عـالم األمسـاء الـيت هـي أ: مخسـة أشـياء « : صـة و هـي كمـا يقـول سـبويهنواعـاً خمصو باالسم املعرفـة أ

الـــالم، و األمســـاء  و       و األلـــف –لتنـــوين د معـــىن ارِ إذا مل تُـــ –خاصـــة، و املضـــاف إىل املعرفـــة 
، و و املضـاف إىل معرفـة  ''الــ'' و املعـّرف بــ  -اسـم العلـم: ، فاملعارف هـي2»ضمار املبهمة، و اإل

و يضـــاف إليهـــا نـــوع      و الضـــمائر -األمســـاء املهمـــة يه ســـبويه و هـــي مـــا يســـم  –أمســـاء اإلشـــارة 
هــي مــا خــرج عــن هــذه األنــواع مــن األمســاء، و يعرّفــه ابــن و النكــرة  .3ســادس هــو األمســاء املوصــولة

  . 4»ما يقبل ربّ « هشام بأنّه 
و تعّمــق ابــن يعــيش يف مفهــوم املعرفــة و النكــرة، و جعــل مقيــاس ذلــك املخاطــب، فاالســم 

و النكـرة مـاال يعرفـه املخاطـب « : م، فقد قـالال بالنسبة للمتكلّ  نكرة بالنسبة إليه أو  يكون معرفة
 فيكــون منكــوراً و إن كــان املــتكلم '' عنــدي رجــلٌ '' : قــولم يعرفــه،أال تــرى أنّــك تاملــتكلّ  و إن كــان

إىل أّن األصـــل يف املبتـــدإ أن النحـــاة  و ذهـــب ،5»يعرفـــه، فاملعرفـــة و النكـــرة بالنســـبة إىل املخاطـــب 
حتـّدث خماطبـاً ن ميكنـك أ املعرفـة؛ إذ ال إّمنا يكون عـن  خباريكون معرفة، ذلك أنّه خمرب عنه، و اإل

عنـه ال يفهـم احلـديث الـذي أخـرب  ه، فـإذا مل يعـرف املخاطـب احملـّدثشيء ال يعرفـأو  عن شخص
باســم معرفــة ألنّــك إذا أخــربت عــن معرفــة ذهبــت الــنفس إىل معرفــة  ال يبتــدأ إالّ « ،و منــه 6عنــه بــه
ــ8»عــن النكــرة ال فائــدة فيــه  خبــاراإل«  ، كمــا ذهبــوا إىل أن 7»خــربه  النكــرة ـدوا املبتــدأ ، ولــذلك قّي

نكـرة فيهـا ختصـيص أو  رفـةمع جيـب كـون املبتـدإ« ه جتعله يف حكم املعرفـة، فـأمجعوا علـى أنـبشروط 

                                                 
 .53: الزخمشري؛ املفصل،ص 1
 .05:،ص2ج سبويه؛ الكتاب، 2
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، و تلـك الشــروط 1»و احلكــم علـى الشـيء  ال يكــون إالّ بعـد معرفتــه  ،ألنّـه حمكــوم عليـه [...]مـا 
 2ها غات جتيز االبتداء  بالنكرة و هي كثرية أمهّ مسو:  

  )263البقرة (  ﴾                                ﴿ :ون املبتدأ نكرة موصوفة مثليك أن -
  .''هنا ما أحدٌ ''، ''أخوكأقادم '' : استفهام مثلأو  أن يسبق بنفي -
  .''يف الدار رجلٌ ''و ،''عندي دينارٌ '': م عليه مثلمتقد  جار و جمرورأو  خيرب عنه بظرف أن -
  . ''مخس صلوات كتبهّن اهللا'' : ة مثل إىل نكر  ون مضافاً يك أن  -

ال ختصـــص الّنكـــرة، وقـــد يبتـــدأ النحـــاة  غات الـــيت عـــّدهاأّن بعـــض هـــذه املســـو  ضـــيّ ويـــرى الرّ       
    3 )22القيامــة (  ﴾               ﴿ :ل لــذلك بقولــه تعــاىلو مثــ ،طشــر أو  مســوغ أي  بــالّنكرة دون

نكــرة لتحصــل الفائــدة، بــل املعتــرب عــدم معرفــة املخاطــب أو  ةكــون املخــرب عنــه معرفــ  و لــيس املعتــرب
ذلـك  أوضـحاحلكـم إىل احملكـوم عليـه، و قـد    سنادإللنسبة اخلرب إىل املخرب عنه ؛ أي عدم معرفته 

نكـرتني خمصصـتني أو  و عن الفاعل سواء كانا معرفتني عن املبتدإ  خبارفضابط جتويز اإل « : قائالً 
صصـــتني شـــيء واحـــد، و هـــو عـــدم علـــم املخاطـــب حبصـــول ذلـــك احلكـــم نكـــرتني غـــري خمأو  بوجـــه

  .4»للمحكوم عليه
و خــربه مــن حيــث التعريــف و التنكــري وحــّددوا لــذلك  دإحــوال املبتــيف أالنحــاة  و قــد حبــث  

فـــال خيلـــو أن يكونـــا  امســـان  إذا اجتمـــع يف هـــذا البـــاب «: ثـــالث حـــاالت، فيقـــول ابـــن عصـــفور 
  : ، و هي على التفصيل5»خر نكرة ا معرفة و اآلأحدمه أو  نكرتنيأو  معرفتني

ــدأ -   '' عمــرو صــديقي'' و '' أخــيزيــد '' : و ذلــك مثــل قولــك الخبــر معــرفتينأو  إذا كــان المبت
 فل معر فـاألون ،  ذهــب فريـق إىل أنّــه جــائز يف كليهمــا أباإلضــافة فــة كونــه اسـم علــم، و الثــاين معـر

مـا فإن كـان مجيعـاً معـرفتني كنـت فيه «: فكما قال ابن جينخر خرباً عنه، يكون اآلو يكون مبتدأ 
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« عصـفور إىل أنّـك جتعـل و ذهـب ابـن  ،1»خـر خـرباً جعلـت اآل وا شـئت جعلتـه املبتـدأ مهاً أي خمريّ 
و ذهـب         2»له خـرباً جيه  و الذي تقّدر أّن املخاطب  أّن املخاطب يعلمه مبتدالذي تقدر أ

، 3»مت فهـو املبتـدأ همـا قـد أي «  ـوز يف هذه احلال تقدمي اخلـرب علـى املبتـدأ فـالزخمشري إىل أنّه ال جي
 ا ما ذهب إليه خليل عمايرة إذ رأىو منه ،و تعّددت آراء احملدثني يف هذا النوع من اجلمل كذلك

 أو  مبتدأ سواء تقّدم'' الرسول حمّمد '' : يف قولنا'' حممد''  أن مبتدأ  '' الرسول'' ر، و ال تكون تأخ
 4حاٍل من األحوال بأي.  

حـــق « يف هـــذه احلـــال علـــى أّن النحـــاة  يكـــاد جيمـــع نكـــرة اآلخـــرحـــدهما معرفـــة و إذا كـــان أ -
و        النكرة  ال جيوز جعل املبتدإ« ، و 5»تكون هي املبتدأ، و أن تكون النكرة اخلرب  أناملعرفة 

؛ ألّن اخلــرب جيــب أن يكــون جمهــوالً و مــا   خبــاراإلاألصــل  يف « ، و ذلــك هــو 6»و اخلــرب املعرفــة 
األحـوال، كّل   عن اخلرب يف يف متييز املبتدإون ذا أخذيالنحاة  و لكنّنا ال جند ،7»خيرب عنه معروفاً 

خرب و ''  زيد'' مبتدأ و هو نكرة، و '' قائم'' '' أقائم زيد'' األحوال، إذ يعتربون يف مجل مثل قولنا 
 نفـــي صـــار يف حكـــم املعرفـــة  أو  إذا اســـتند إىل اســـتفهام ّن النكـــرة لـــون ذلـــك بـــأهـــو معرفـــة ، و يعل

 معرفــة دون االســتناد إىل شــيء،  و مــن هنــا رّجــح كثــري مــن'' زيــد'' يف هــذه اجلملــة  أن متجــاهلني 
  .مبتدأ مؤخراً '' زيد'' ، و اً مقّدم اً ال خرب احملدثني كون الوصف يف هذا املثالنحاة 

النكـرة    إسـناد ن إىل أّن ذلـك غـري  جـائز، ألالنحـاة  يـذهب نكـرتينو الخبـر إذا كان المبتـدأ  -
غات جيعـل النكـرة يف حكـم مـن املسـو  ٍغ مسـو أو  ، و ال يصح إالّ بتوفر شـرط8إىل النكرة غري مفيد

''     : نكـرتني كقولـك او الضـرب الثالـث هـو أن يكونـ « : اجلرجاين ذلـك بقولـه أوضحاملعرفة، و 
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   إســــنادبــــالنكرة عــــن النكــــرة غــــري مســــتقيم يف األصــــل؛ إذ   خبــــاراإلو '' ة كــــذا عــــاملرجــــل مــــن قبيلــــ
ا تــأيت النكرتــان إذا ُوجــد ّختصــيص كمــا فعلــت يف ختصيصــك ، فإّمنــاإلفــادةنصــيب لــه يف  اهــول ال

احــد و كــّل   نّ ؛ ألمل جيــز'' اهــبٌ ذ رجــلٌ '' و لــو قُلــت [...]  ''  ذا مــن قبيلــة كــ'' : بقولــك  ''رجــالً ''
  1.»لم أّن الدنيا  ال ختلو من ذاهب ما يع
  : المعيار المركبي -4

ـــاخلـــرب متالزمـــان يك وإّن املبتـــدأ     منهمـــا اآلخـــر و يقتضـــيه يف املعـــىن، و األصـــل يف كـــّل   لم
       ّن املبتــدأ اســم خمــرب عنــه و موصــوفيســبق املبتــدأ اخلــرب؛ و ذلــك أل أنالنحــاة  عنــد االمسيــةاجلملــة 

ث املنطـق العقلـي صـحيح؛ ، و هذا  من حي2يذكر املوصوف أّوال مث يليه الوصف و اخلرب وصفه، ف
ينبأ خبرب قبـل علـم احملكـوم عليـه و معرفـة املخـرب عنـه، غـري أو  ر أن يطلق حكموّ صحيح؛ إذ ال نتص

يف  جليـا  حـني، و يبـدو ذلـككـّل   أّن طبيعة  الّلغة ختتلف عن املنطق العقلي، و ليست صورة لـه يف
ظ بــاحلكم قبــل احملكــوم عليــه، و تكــون ليــة حيــث يســبق اخلــرب املخــرب عنــه، و جتــدنا نــتلف اجلملــة الفع

 م الفعل على الفاعل بأنّـه عامـلٌ تقد   عّلة جعلوا ف ذلكالنحاة  اجلملة ذات معىن مفيد، و قد أدرك
التقدمي  دإا كان أصل املبتمنّ إ« : اً ذلكحفقال الرضي موض ،يسبق املعمول أنفيه، و ال بّد للعامل 

ذكـره قبـل ذكـر  يكـون أنفـظ أيضـاً فقصـد يف اللّ  ،ألنّه حمكوم عليه و ال بـّد مـن وجـوده قبـل اُحلكـم
تقـدمي احلكـم يف اجلملـة الفعليـة فلكونـه عـامًال يف احملكـوم عليـه و مرتبـة العامـل أمـا  و. احلكم عليـه 
صــلية  معياريــة جيــب أن ختضــع هلــا بنيــة أ) مبتــدأ مث خــرب( البنيــة  و مــن هنــا اعتــربوا 3»قبــل املعمــول

أو  االبتـداء هـو جعـل االسـم أّول الكـالم لفظـاً «  : فيقـول ابـن عصـفور مجيع أمناط اجلملـة االمسيـة،
أقـائم '' : لـه أوالً تقـديراً ، و مثـال جع'' قـائم زيـدٌ '' الم لفظـاً فمثال جعله يف أّول الكـ [...] تقديراً 

و املبتـدأ هـو االسـم           خراً يف اللفظ فهو مقـّدم يف التقـديرو إن كان مؤ ''  زيدٌ '' ـ ، ف'' ؟ زيدٌ 
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يقــرتب مــن معــىن النحــاة  ، و هــذا املعــىن للبنيــة األصــلية عنــد1»نيــة أو  ل الكــالم لفظــاً اعــول يف أوّ 
  .2مجلة  حتويلية كّل   التحويليني اليت هي أصلالنحاة  اجلملة التوليدية  عند

اجلمـل، كـّل   تكـون عليهـا أنأصلية جيـب ) خرب+ مبتدأ ( هذه البنية  و حنن نرى أّن اعتبار  
و ال ختالفهــا إالّ لفظــاً، ال يتفــق و مــنهج الدراســة الّلغويــة الــذي يقتضــي وصــف اللغــة كمــا هــي يف 

ــا نعتقــدظ ــا املتكلمــون دون إخضــاعها إىل املنطــق العقلــي املعيــاري، يــتلفّ   كمــاأو   الواقــع،   -و إنّن
( البنيــة  أخــذأّن اجلملــة االمسيــة األكثــر تــداوالً يف  الّلغــة العربيــة ت -الواقــع اللغــوييثبــت ذلــك  كمــا 

(  أو       )مســند إليــه+ مســند ( ، و تســتعمل البنيــة )خــرب+ مبتــدأ ( أو  ،)مســند+ مســند إليــه 
  .ّن األوىل أصل و الثانية فرع عليهابنسبة أقل، لكن هذا ال يعين أ )مبتدأ+ خرب 

فقــون فيهــا علــى أّن يتّ  ،ة للجملــة االمسيــةّيــقــدامى مــذاهب خمتلفــة يف البنيــة املركبحــاة الو للنّ   
: أخرى، و هي عندهم على ثالثـة أمنـاط اياو خيتلفون فيها على قض)  خرب+ مبتدأ ( أصلها البنية 

وز فيهـا ، و بنيـة جيـم اخلـرب علـى املبتـدإعلـى اخلـرب، و بنيـة الزم فيهـا تقـدّ  م املبتـدإبنية  الزم فيهـا تقـدّ 
  :الوجهان

  : منها 3على اخلرب  م املبتدإحاالت عّدة جيب فيها تقدّ النحاة  حيّدد): خرب+ مبتدأ ( البنية  -أ
  .خرب''أخوك''و مبتدأ '' من''ـف ''من أخوك ؟ '' :أن يكون املبتدأ اسم استفهام مثل -
  .خرب '' أكرم''ومبتدأ  ''حممد'' فـ'' الناس أكرمحملّمد '' :مثلأن يكون مسبوقاً بالم االبتدائية  -
  .''الذي يأتيين فله درهم'' : ن يكون اخلرب مسبوقاً بالفاء مثلأ -
  :مثل'' إالّ '' : ن يكون اخلرب مسبوقاً بـأ -
  .''اهللا ربنا'' اخلرب معرفتني معاً و مثل أو  املبتدأ ن يكونأ -

و مـنهم مـن جعلهـا ) خـرب +مبتـدأ ( و فيه خالف فمنهم جعل الرتبة الزمة يف هذه احلـال   
  1 .م اخلرب على املبتدأتقدّ  حرّة فجّوز
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ر لـزم تقـّدم املبتـدإ  ألنـه إذا تـأخّ ف'' زيـد قـام'' : مثـل  خلرب فعًال مسند إىل ضمري املبتدإيكون ا أن -
''  زيــد قــام'' يف قولنــا '' زيــد'' الكوفيــون فيعتــربون أمــا  عــن اخلــرب أصــبح فــاعالً و هــذا رأي البصــريني،

  .امسيةو اجلملة هنا فعلية و ليست  اً ممتقدّ  عالً فا
     م اخلــــرب علــــى جيــــب فيهــــا تقــــدّ  أيضــــاً احلــــاالت الــــيت النحــــاة  حــــّدد):  مبتــــدأ+ خــــرب ( البنيــــة  -ب

  : و هي 2 املبتدإ
  .'' عندي ضيفٌ '' اخلرب شبه مجلة مثل أن يكون املبتدأ نكرة و  -
فــال '' يف الــدار صــاحبها'' : علــى اخلــرب مثــل قولــكأن يكــون املبتــدأ مشــتمًال علــى ضــمري يعــود  -

  .المتناع تقّدم العائد'' صاحبها يف الدار'' جيوز
'' حالــك'' فكيــف خــرب  مقــّدم و '' كيــف حالــك ؟'' أن يكــون اخلــرب اســم اســتفهام مثــل قولنــا  -

  .ألّن الصدارة تكون ألحرف االستفهام رٌ مؤخّ  مبتدأ
  .'' ما يف الدار إالّ زيدٌ ''  ل قولكأن يكون املبتدأ حمصوراً مث -
   دين بــني مؤيــ يف جــواز تقــّدم اخلــرب علــى املبتــدإالنحــاة  اختلــف: البنيــة الــيت جيــوز فيهــا الوجهــان -ج

'' قــائم زيـــدٌ '' حيــث وصــف ســبويه مجلــة حنــاة البصــرة بتجـــويز ذلــك  أكثــرو معارضــني حيــث قــال 
 رجــلٌ '' و '' مشــنوء مــن يشــنؤك '' و '' ا متيمــي أنــ'' : و هــذا عــريب جيــد و ذلــك قولــك« : بقولــه

أعلــم أنّــه جيــوز تقدميــه  «: اجي م اخلــرب  إذا كــان فعــًال فقــد قــال الزّجــ، و اســتثنوا تقــدّ 3»''  عبــد اهللا
و   ''يف الدار حمّمد '' و '' حممد يف الدار '' ، و ''قائم زيدٌ '' و '' زيد قائم'' : كعليه، و ذلك قول

فعـالً  ذلـك جـائز عنـدنا فـإن كـان خـرب املبتـدإكـّل   ''أخوه منطلق زيـُد◌ُ ''  و'' منطلق  أخوهزيُدُ◌ '' 
يف مثــل  و قــد اســتقبح اخلليــل تقــدمي اخلــرب علــى املبتــدإ 4»مث قّدمتــه عليــه ارتفــع وزال معــىن االبتــداء 

قائم '' فـ زيد قائم '' : فلو عكست و قلت « : ، و منعه ابن يعيش غذ قال5'' قائم  زيد'' : قولنا
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'' زيــد'' يكــون  أنكـور ال يعرفــه املخاطـب مل جتعلــه خـرباً مقــّدماُ يسـتفيده املخاطــب و ال يّصـح من''
أنّـه غـري جـائز و أنّـه إذا تقـّدم عليـه « و ذهب حناة الكوفة إىل .  1»اخلرب ؛ ألّن األمساء ال ُتستفاد 

 باالبتـداء، بـل '' زيدٌ '' رتفع مل ي'' قائم زيُد◌ُ ' ': ، ففي  قولنا 2»اخلرب يرتفع به ارتفاع الفاعل بفعله 
و الصـفة املشـبهة        عمل فيه اسم الفاعل فرفعه على الفاعلية، و كذلك األمر يف اسم املفعول 

كمـا ذهبـوا إىل أنّـه ال    فكلها تعمل فيما يليها عمل الفعل  يف الفاعـل و اجلار و ارور و الظروف
ول اجلملـة، و جعلـوه أمسترت يعود على االسـم الواقـع يف ُخيَرب عن املبتدإ جبمله فعليه فاعلها ضمري  

يف  اجلملــة فاعــل مقـــّدم، '' حمّمــد'' ف '' حمّمــد تعلّــم النحــو '' : فــاعالً مقــّدما و مثــال ذلــك قولنــا
  .بينما هو عند البصريني مبتدأ و اجلملة بعده خرب

  : المعيار الداللي المنطقي -5

     يلهم لظـــواهر اإلعـــراب يف اجلملـــة مـــن فكـــرة العامـــلالعـــرب القـــدامى يف حتلـــالنحـــاة  انطلـــق   
لفـــظ أعمـــل فيـــه الرفـــع، فنعتـــوه بكونـــه  أمامـــهو املبتـــدأ يكـــون يف صـــدر الكـــالم،  و هلـــذا مل  جيـــدوا  

، و التجّرد من العوامل هو  معىن االبتدائية و هو عامـل رفـع 3»ّرد عن العوامل اللفظية ا« االسم 
و        املبتـدأ عـن غـريه مـن الوظـائف زمـا مييّـ أهـممـن العوامـل غـري  الزائـدة ، و تعّد التعريـة 4إاملبتد

و          5»يتـه مـن العوامـل اللفظيـة لفظـاً و تقـديراً اسـم عر كـّل   «يعّرف ابن األنبـاري املبتـدأ بأنّـه 
أو             امـل ملفـوٍظ ـبق بعواْسـالـيت تُ ... هذا متييز له عن الفاعل و اسـم كـان و اسـم إّن و 

إذ  )6 التوبــة(  ﴾                                  ﴿: فعلــه مثــل قولــه تعــاىلالفاعــل الــذي حــذف 
        و الـــذي  يفســـره مـــا بعـــده'' اســـتجارك'' هنـــا بعامـــل مقـــدر هـــو الفعـــل احملـــذوف '' أحـــُد◌ُ '' رفـــع  

  )1 االنشقاق( ﴾  ﴿             : وله تعاىلو كذا يف ق
  : تسبق املبتدأ أنبني نوعني من العوامل اليت ميكن ة النحا و مييز  

                                                 
 . 225:،ص1ج ابن يعيش؛ شرح املفصل، 1
 .57: ابن األنباري؛ أسرار العربية،ص 2
 .217:،ص1ج الرضي؛ شرح الرضي على كافية ابن احلاجب، 3
 .29: القاسم؛ شرح اللمع يف النحو،ص: يراجع 4
 .55: ابن األنباري؛ أسرار العربية،ص 5
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إىل وظيفـة  و معـىن فتحّولـه مـن وظيفـة املبتـدإ لفظـاً  و هـي الـيت تعمـل يف املبتـدإ: زائـدةعوامل غري * 
  ...واا و إّن و أخواا، و أفعال الشك و اليقنيخخرى ، و منها كان و أأ

ر علـى حركتـه اإلعرابيـة بينمـا تبقـى لـه لفظـاً فقـط، فتـؤث  و هي  اليت تعمـل يف املبتـدأ :عوامل زائدة* 
 :، و قولـه تعلـى '' حبسـِبك زيـد'' : النحوية نفسـها، و مثاهلـا حـروف اجلـر يف األمثلـة التاليـة وظيفته

ففـــي هـــذه اجلمـــل عملـــت '' رّب رجـــٍل جـــواد'' : ، و قولـــك )62آل عمـــران (  ﴾                ﴿
،غري أّن هذا فجعلتها جمرورة ) رجل –اله   -حسب( يف املبتدآت ) ربّ –ِمْن  –بـِ ( حروف اجلّر 

  1.معىن فهو مرفوع على االبتداءأما  اجلر لفظاً فقط،
'' : يف  التقـدير كقولـكأو  أحدمها ذو  خرب يف اللفظ« : على ضربنيالنحاة  ملبتدأ عندو ا  
خرب له يف اللفظ و ال يف التقدير، بل له  ، و الثاين مبتدأ ال'' لو ال عمر و لقعْدت''، و ''زيد قائم

''        : اخلــرب، و ذلــك كقولــك ائــدة  مثــل مــا حيصــل بــذكر اخلــرب لــذيفاعــل حيصــل ذكــره مــن الف
، و مـن هنـا رأى اآلخـرضرب من الضـربني نوعـاً خاصـاً خمتلفـاً عـن كّل   ميّثل و 2»'' أقائم الزيدان ؟

مبـــّني  واحـــد ألن احلـــد فـــال  ميكـــن مجعهمـــا يف حـــد  املبتـــدأ اســـم مشـــرتك بـــني مـــاهيتني« الرضـــي أّن 
ضـرب كـّل   خيصون – يف تعاريفهم للمبتدإ  -النحاة  و هذا كما جعل  3»للماهية جبميع إجرائها 

 ل فأّمــا الضــرب 4بتحديــد خــاصحــاة  فــال خــالف بــني األول بــه مــؤوّ أو  يف أنّــه يتكــّون مــن اســمالن
زيـد ''          :كمثـل قولـشبه مجلة، و ذلك  أو  مجلةأو  وصفاً أو  امساً أما  مسند إليه خرب يكون

﴿                    و               ''الولـــد يف املدرســـة'' ، و ''و حمّمـــد رأيـــت أبـــاه '' ، '' العلـــم نـــافع'' ، و ''أخـــوك
، )مسند+  مسند إليه(      أي) خرب + مبتدأ ( مجيع هذه اجلملة البنية  أخذفت ،)184 البقرة(  ﴾

  5.كالماً تاماً مفيداً  اخلرب إىل املبتدإ   إسنادبح بعد و تص

                                                 
 .105: ابن الناظم؛ شرح ألفية ابن مالك،ص: يراجع 1
 .142: ابن مالك؛ شرح الكافية الشافية،ص 2
 .117:،ص1ج الرضي؛ شرح كافية ابن احلاجب، 3
 .43: ، املكودي؛ شرح األلفية،ص196: ابن هشام؛ شرح شذور الذهب،ص: يراجع مثال 4
 .108: شرح ألفية ابن مالك ،ص اظم؛ابن الن: يراجع 5
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        :اســــتفهام و اســــم مثــــلأو  هــــو مـــا تكــــّون مــــن وصــــٍف مســـبوق ينفــــيّمـــا الضــــرب الثــــاين فأ  
 جلمــل علــى املســتوى النحــوي مــن مبتــدإن هــذه او تتكــو '' أخــوك ؟ ، و أمــريضٌ '' مــا قــائم حمّمــد'' 

          '' حمّمـــــد'' و هـــــو  و فاعـــــل ســـــّد مســـــّد خـــــرب هـــــذا املبتـــــدإ ،''مـــــريض'' و '' قـــــائم'' ه الوصـــــف ميثّلـــــ
  اســتفهامأو  وشــرطه نفــي[...]  ملكتفــي بــه  ًا◌ً عــوصــفاً راف« و يعرّفــه ابــن هشــام بقولــه ''أخــوك' ' و

قـد النحـاة  الحـظ أنّ و مـن هـذا التعريـف ن 1»'' مـا مضـروب العمـران'' ، و '' أقـائم الزيـدان ؟: حنو
  :رفع فاعالً سادا مسند خربه شرطنيالذي ي جعلوا للمبتدإ

ال قـعلـى ذلـك فالنحـاة  دالن مجلـة تـتّم ـا الفائـدة، و قـد أّكـيشـك و يكون مكتفيـاً خبـربه  أن -أوال
ذلك ألنّه وصف  ال يدخل يف'' ؟  أقائم أبواه زيدٌ '' : لى أّن حنوو نّبهت باالستغناء ع« ابن مالك

'' : و مـــن حنـــو[...] ، مبتـــدأ مـــؤّخر'' زيـــدٌ '' و  ّمـــا بعـــده، فهـــو إذاً خـــرب مقـــّدميســـتغن بفاعلـــه ع مل
  .2» فاعل مسترت ذو وصف'' قائمان'' ر و م و مبتدأ مؤخّ ا خرب مقدّ فإّ '' أقائمان الزيدان ؟

  3» النفي أو  به من الفعل و هو االستفهامر أن يعتمد على ما يق«   -ثانيـا
     اســـــتفهام فهـــــو عنـــــد حنـــــاة البصـــــرة خـــــرب مقـــــّدمأو  يكـــــن الوصـــــف مســـــبوقاً بنفـــــي إذا  ملفـــــ  

'' زيــد'' فاعــل ســند مســند اخلــرب بــل '' زيــد'' ا لــيس  مبتــدأ و هنــ'' قــائم'' ، '' قــائم زيــد '' : كفقولــ
اسـتفهام صـار شـبيهاً بالفعـل  و عمـل أو  خرب مقّدم، فإذا اعتمد على نفي ''قائم'' ر و مبتدأ مؤخّ 

 :        مجلـــة مثـــل أخـــذمـــن هنـــا ت و  ،اخلـــرب دّ مبتـــدأ و فاعـــل ســـّد مســـ'' قـــائم زيـــد أ'' : فقولـــك عملـــه،
  :البنية التالية'' خوك ؟أمريض أ'' 

  .فاعل سد مسد اخلرب + مبتدأ = أمريض أخوك           
  مسند إليه سند مسد مسند+ مسند إليه =                           

و فاعــل و كالمهــا  جعلــوا هــذه اجلملــة مكّونــة مــن مبتــدإالنحــاة  نــا أنّ و هــذا التحليــل يبــّني ل  
  :املسند فوقعوا يف خمالفتني دّ مس دّ و جعلوا الثاين س ،1مسند إليه

                                                 
 .225: مصطفى غالييين،ص: ، و يراجع أيضاً 196: ابن هشام؛ شرح شذور الذهب،ص  1
 .142: ابن مالك؛ شرح الكافية،ص 2
 .105: ابن الناظم؛ شرح ألفية ابن مالك،ص 3
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1-  م جعلوا هذه اجلملة مكونة من مسند إليـه انضـمّإىل مسـند إليـه، فهـي مـن الناحيـة الدالليـة أ 
  .املفهوم مل تفد خرباً فهي ليست مجلة و ذا  حديث مسندأو  ال تشتمل على حكم

لكلمـة إليـه و اخلـرب مسـند، فجعلـوا ل ّم قالوا أّن الفاعل هنا سّد مسّد اخلرب، و الفاعل مسندأ -2
التبــاين إذا مل نقــل متعاكســتان، و غــري جــائز دالليــاً أن يكــون اخلــرب كــّل   ظيفتــني متبــاينتنيو واحــدة 
  .خمرباً عنه

و    لـه منهم يعلّ  كّل   دركوا عدم سالمة هذا التحليل و غداهذا ، و أ إىلالنحاة  و قد انتبه
ا فــو تكلّ النحــاة  و«  : ّن هــذا تكلفــاً فقــال فــرأى، الرضــي أ بطريقــة جتعلــه أقــرب إىل الصــحة ره يفّســ

لـيس و       األّول، فقـالوا إّن خـربه حمـذوف لسـّد فاعلـه مسـّد اخلـرب إدخال هذا أيضاً يف حّد املبتـدإ
ّد غــريه مســّده، ولــو  تكلّفــت لــه ، بــل مل يكــن هلــذا املبتــدإ أصــًال مــن خــرب حــىت حيــذف و ســبشــيء

، إذ هو يف  املعىن كالفعل، و الفعل ال خـرب لـه، فمـن مث متّـض بفاعلـه كالمـاً مـن ىتقدير خرب مل يتأتّ 
ــا  ،2»بــني مجيــع اســم الفاعــل، و املفعــول و الصــفة املشــبهة  تــدأ مســنداً ابــن هشــام فلــم  جيعــل املبأم

   سـنادم اّرد عـن العوامـل اللفظيـة لإلاالس« إليه، و هذا ليعّم تعريفه كال الضربني، فاملبتدأ عنده هو 
داً إليـه مـا إذا كـان املبتـدأ مسـن  سـنادو دخـل حتـت قولنـا لإل« : قـائالً ''   سنادلإل'' وشرح قوله   3»

'' أقـائم الزيـدان ؟'' : أ مسـنداً إىل مـا بعـده ، حنـو ، و مـا إذا كـان املبتـد''قـائم زيـدٌ '' : ما بعده، حنو 
سّد '' الزيدان'' إليه، و تارة أخرى مسنداً و حىت و إْن كان  اً ، فهو ذا جيعل  املبتدأ تارة مسند 4»

         .                                                                    إالّ أنّه يعتربه مسنداً إليه مسّد اخلرب
و ذلـك عنــدما  ّمـا الـذي حـاول تفســري  و حتليـل هـذا التــداخل، فهـو عبـد القــاهر اجلرجـاين،أ

    لفظــي و معنــوي: جــانبني'' أقــائم الزيــدان ؟'' : مجلــةاه اللفــظ و املعــىن، فجعــل يف فصــل بــني مــا مسّــ
و   د النحوية للغـة العربيـةعلى القواع خرب ، و هذا  بناءً '' الزيدان'' مبتدأ ، و '' قائم'' فاللفظي فيه 

                                                                                                                                                    
  .84: حممد محاسة؛ العالمة اإلعرابية،ص: يراجع 1
 .219:،ص1ج الرضي؛ شرح كافية ابن احلاجب،  2
 .154: ابن هشام؛ شرح قطر الندى،ص 3
 .155: نفسه،ص 4
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 خبـارخمـرب عنـه، و هـذا بنـاًء علـى داللـة اجلملـة و معناهـا اإل'' الزيدان'' خرب  و '' قائم'' املعنوي فيه 
ـــا كـــان مبنزلـــة ' 'أقـــائم الزيـــدان؟'' : و حقيقـــة ذلـــك أّن قائمـــاً يف قولـــك« : و حلّـــل ذلـــك بقولـــه ي،

ّ
مل

''         :ال يكــون خمـــرباً عنــه، فكمــا أنّــك إذا قلـــت  ّن خيــرب عنـــه بشــيء، إْذ اخلــربالفعــل مل يكــن أ
الكـائن مبعنـاه '' ئمقـا'' خرب الستحالة ذلك، كذلك ال يكون لــ '' يقوم'' مل يكن لـ '' أيقوم الزيدان ؟

ا رُ إالّ أن◌ّ  خرب،
ّ
[...] ه خرب من جهة الظاهر ال املعىن فع لكونه امساً يف اللفظ صار الفاعل كأن ه مل

'' مـن جهـة  اللفـظ؛ ألن  اللفظ، فهذا سّد مسّد خرب املبتـدإق باملعىن ال باحلقيقي يتعل   ارخب، و اإل
  .1»و الزيدان خرب يف اللفظ و خمرب عنه يف املعىن [...] ليس مبخرب عنه على احلقيقة، '' قائم

خــرب '' ائمقــ'' ، و اً مبتــدأ مــؤخر '' زيــدٌ '' يف هــذه اجلملــة النحــاة  عــلو قــد نتســاءل ملــاذا مل جي    
نــة الــيت اعتربوهــا مكو '' قــائم زيــد '' ّــا ال ختتلــف يف بنيتهــا بشــكل كبــري عــن مجلــة ة و أخاّصــ مقــّدم،

أيضـاُ اسـم ، فـال '' زيـدٌ '' نتمـي إىل قسـم األمسـاء، و يالنحـاة  عنـد'' قائم'' ّن إ ؟)مبتدأ+ خرب ( من 
و مــن جهــة و خــرب ، هــذا مــن جهــة،  دإف مــن مبتــتتــألّ  نّ أّن هــذه اجلملــة امسيــة، فــال بــّد أ يف شــكّ 

و يبــدو  ،2نّــه يعمــل عمــل الفعــلعلــى أالنحــاة  فــق جممــلاســم فاعــل، و يتّ أو  وصــف'' قــائم'' أخــرى 
ا كان كذلك فإحّىت  ذلك واضحاً 

ّ
و         ه يطلب ما يطلبه فعله نّ  يف أمناط أخرى من اجلمل، و مل

فكـــان لزامـــاً أْن تظهـــر يف هـــذه اجلملـــة ''  قـــائم'' ـ فـــاعتربوه فـــاعالً لـــ'' زيـــد'' يعمـــل فيـــه، و قـــد تـــاله 
  .فاعل -خرب -مبتدأ: وظائف التاليةال

  و اخلــرب أصــالً مل ميكــن ذلــك ينــا عــن املبتــدإفــاعًال الســم الفاعــل و ختلّ '' زيــد'' فــإذا اعتربنــا  
 ليســت لــيس بفعــل، و اجلملــة هنــاهــو ، و ''قـائم'' ها أخــذن ينـا لــن جنــد يف النحــو وظيفــة ميكــن أنّ أل

ــا  ة،فعلّيــ لــيس عــامًال، و ذلــك أيضــاً غــري '' قــائم'' ن جنعــل نــا جيــب أنّ تــدأ فإمب'' زيــد'' إذا  اعتربنــا أم
و       مبتدأ '' زيد'' إذا جعلنا   ،و''قائم أبوه زيدٌ '' : ما بعده مثل اسم الفاعل يعمل في نّ ممكن أل

التجـــّرد مــــن  ّن شـــرط املبتــــدإضــــاً أليف نفـــس الوقــــت و كالمهـــا مســــند إليـــه، مل ميكــــن ذلـــك أي فـــاعالً 
  .ه معمول و هذا غري جائزفاعالً إقرار بأنّ  العوامل، و جعله

                                                 
 .147،148:،ص1ج اجلرجاين؛ املقتصد،  1
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        الوصــــف يعمــــل عمــــل الفعــــل: علــــى قاعــــدتني أساســــيتني مهــــاالنحــــاة  جــــل أن حيــــافظو أل     
فهـو   االبتـداء شـروطكـّل   ر فيـهمبتدأ و تتـوفّ '' قائم'' النحاة  داً من العوامل، جعلو املبتدأ يكون جمرّ 

لالبتـداء بـالنكرة، و هـو ال خيتلـف يف بنيتـه هنـا  غو العوامل، يعتمد على استفهام كمس اسم جمّرد من
ــا  ع'' قــائم''  فاعــل ألنّ '' زيــد''، و ''أرجــل يف الــدار ؟'' : يف قولنــا '' رجــل'' عــن 

ّ
مــل فيــه الرفــع، و مل

  .للخرب رب من باب حاجة املبتدإه سّد اخلخرب، قالوا أنّ  كان البّد أن يكون لكّل مبتدإ
إىل الطبيعــــة الّلغويــــة النحــــاة  ا يعــــود الســــبب احلقيقــــي هلــــذا التنــــاقض الــــذي وقــــع فيــــهو رّمبــــ  

  للوصـف، الـذي جيمـع بـني بعــض خصـائص الفعـل و بعـض خصـائص االســم، فـال هـو فعـل صــرف
االســم، كمــا  زاً خيتلــف عــن وضــعمتميّــ ضــعاً و  أخــذصــرف، فلّمــا دخــل يف الرتكيــب و ال هــو اســم 

ام متـّـ: احملــدثني أمثــال النحــاة  بعــض إضــافةخيتلــف عــن ســلوك الفعــل، و كــان هــذا ســبباً رئيســياً يف 
محاســـة لنـــوع ثالـــث مـــن اجلمـــل يســـتوعب هـــذا الـــنمط اللغـــوي، أال و هـــو اجلملـــة  حّســـان و حمّمـــد

  .الوصفية
وا باجلوانـب مل يهتّمـ إحنـاة العربيـة يف دراسـتهم للمبتـد نّ ضـح لنـا أمن خالل هـذا التحليـل يتّ   

زوا على التعريـة مـن العوامـل ركّ نطقي إذ اجلانب امل ظيفة، بل غلب على حتديدهم لهالداللية هلذه الو 
  .و التعريف و التنكري و غري ذلك

ا يف كثــري ّــاعتمــدوها يف حتديــد ماهيــة املبتــدإ نالحــظ أ عرضــنا ملختلــف املعــايري الــيت و بعــد  
ا دافـع مـن دوافـع البحـث هـذ منـاط و البُـىن يف الّلغـة العربيـة ، و لعـلّ ع األحيان ال تستويف مجيمن األ

  .ة و مشوليةكثر دق عن مفهوم أ
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  .وظيفة المسند إليه عند توراتيي: الثانيالمبحث 

و           اهات عديدة يف علم الرتاكيبلقد  تعّددت مناهج حتليل اجلملة، و ظهرت اجتّ   
لـــك املنـــاهج علـــى اجلملـــة العربيـــة، و ذلـــك بـــالرتكيز علـــى ذا البحـــث تطبيـــق أحـــد  تأحاول يف هـــســـ

    بحــثالنظريــات املختلفــة تتناوهلــا بال تالوظــائف الــيت مانفّكــ تعــّد مــن أهــمّ وظيفــة املســند إليــه الــيت 
بـادئ و مصـطلحات نظريـة تركيبيـة جـاء ـا لغـوي فرنسـي مبو الدراسة، و يف هذا املبحث سـأعرف 

اسـتفاد مــن نتـائج البحــث اللسـاين  يف مــدارس ) Christian Touratier(يان تــوراتييريسـتيـدعى ك
مــن  املدرســة البنيويــة  أخــذيف علــم الرتاكيــب، ف صــول إىل نظريــة عامــةخمتلفــة حمــاوًال اجلمــع بينهــا للو 

يف حتليلـه و قـد اعتمـد . و غـريهم روزو ، و مالتحويلية التوليدية، و آراء تينيرياألمريكية، و النظرية ا
ات املباشــرة إعطـاء مفـاهيم عامـة  مـل الوظـائف الرتكيبيــة ؤلّفـللرتاكيـب علـى طريقـة التحليـل إىل امل

يف اجلملة، و منها املسند إليـه، و حـىت يتضـح جبـالء مفهـوم هـذه الوظيفـة سـأعّرف بطريقـة التحليـل 
 ،لــك جيــدر بنــا تعريــف الرتكيبيــة وراتيي، و قبــل ذاشــرة، و الوظيفــة الرتكيبيــة  عنــد تــات املبؤلّفــإىل امل

  .العلم الذي يتناول حبث هذه اجلوانب الّلغوية
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  :ةيتعريف التركيبـ -

خــــذ مــــن اجلملــــة هــــو أحــــد فــــروع اللســــانيات يتّ ) Syntaxe( علــــم الرتاكيــــب أو  ةيــــالرتكيب   
 ميثّــل ا شـكل لغـويبالغيـة  يف آن واحـٍد ؛ أي أّن اجلملــة هلـإوحــدة تركيبيـة « موضـوعاً لـه و اجلملـة 

الرسـالة  ميّثل يإخبار امللفوظ الذي  يتأّلف من جمموع العناصر املرتابطة داخلها، و هلا حمتوى داليل 
، و معىن هذا أّن للجملـة 1»ي املتلقّ أو  بل إىل املخاطَ املرسِ  أو  ماخلرب املنتقل من املتكل  نظمّ يت تال

فق بعض و ترتابط و إىل  بعضها  الّلغوية اليت ينضّم  يف جمموع الوحداتبنية شكلية تتمّثل  ؛بنيتني 
اليل أي احملتـوى الـدّ     ية  تتمثّـل يف املعـىن الـذي تفيـده هـذه اجلملـةإخبار نظام معّني، و بنية داللية 

البنيــة الثانيـــة أمــا  ، و) L'énoncé( ا البنيـــة األوىل فهــي امللفــوظ الــذي  حيملــه شــكل اجلملــة؛ فأّمــ
لي للرســـالة، و منـــه فاجلملـــة إذاً ك، و يعتـــرب امللفـــوظ اجلانـــب الّشـــ) Le méssage(فهـــي الرســـالة 

                                                 
 .97: دور الرتكيبة يف فهم و إفهام القرآن،ص: عبد احلميد دبّاش 1
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امللفـوظ «       يـة متثـل الرسـالة حبيـث يكـونإخبار ة متثـل  امللفـوظ، و بنيـة تداخل بنيتـني بنيـة شـكليّ 
  1»هو القالب الذي تصاغ فيه الرسالة 

و     ف منهاديد الوحدات اليت يتألّ رس امللفوظ و ذلك عن طريق حتة تتناول بالدّ يكيبو الرتّ   
ـــتم ببنيـــة «  -دبّـــاشعبـــد احلميـــد  وهـــي كمـــا يراهـــا-يت تـــرتبط وفقهـــا هـــذه الوحـــدات العالقـــات الـــ

لة هلـا، و حتديـد العالقـات  الـيت تـربط هـذه الوحـدات داللـة املشـكّ اجلملة  فتقوم بتعيني الوحدات املِ 
و رغــم أّن اجلملــة هــي احتــاد  2.»ي بــدوا ببعضــها الــبعض، عالقــات ال يكــون للجملــة كيــان لغــو 

          كلي كيبــــــة تــــــدرس  اجلانــــــب الّشــــــالبنيتــــــني و ال ميكــــــن الفصــــــل بينهمــــــا واقعيــــــاً و فعليــــــاً، إال أّن الرتّ 
  ألّن الرســـالة هـــي موضـــوع علـــم الداللـــة ؛، و ال تتنـــاول مـــا حيملـــه مـــن دالالت و معـــان)امللفـــوظ( 

ن و ينبغـــي  أ  ه موضـــوع علـــم الداللـــةو هـــي يف الوقـــت نفســـموضـــوع علـــم الرتاكيـــب، إذا فاجلملـــة 
قـة بالبنيـة كيبيـة للجملـة، و اجلوانـب املتعلّ قـة بالبنيـة الرتّ يكون هناك فصل منهجي بـني اجلوانـب املتعلّ 

مييـز بـني قـة التّ يكون مـن الدّ « : مبيناً ذلكبقوله دبّاش عبد احلميد  هو ما يوّضحه ، و اللية هلاالدّ 
ان متــداخلتان تركيبيــة و للجملــة بنيتــ -و كمــا جــاء جــون بــريو -يــل املختلفــة؛ ألنّــهمســتويات التحل

  .3»ةمن هذين احلدثني يف بنيته اخلاصّ كّل   داللية، ال ينبغي اخللط بينهما بل معاملةأو  يةإخبار 
الليــة هلــا تتــداخالن و تنضــمان و البنيــة الدّ  كيبيــة للجملــةو مــن هنــا خنلــص إىل أّن البنيــة الرتّ   

اكيـب و ال كالً متكامًال غري أّما ال تتطابقان، و هذا هو جـوهر الفـرق بـني الرتّ  بعضهما لتشكّ إىل
  ةاللعلم الدّ 

I-  ّات المباشرةمؤّلفحليل إلى الالت :  

  :ات المباشرةمؤّلفحليل إلى الطريقة التّ  -1

 L'analyse en constituants( ات املباشــــرة ؤلّفــــحليــــل إىل املظهــــرت طريقــــة التّ   

immédiats  ( ّمفيلــد  مريكــي بلو ســاين األســانيات احلديثــة مــع اللّ يف الل )Bloomfield ( يف كتابــة

                                                 
 .98،97:نفسه، ص 1
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(                         ، و هوكت)Wells( يلز و   ، مث طّورها تالميذه أمثال)Langage( غة اللّ 
Hockette (  و هــــــاريس )Harris(1ــــــد أ ــــــث رأى  بلومفيل ــــــة ليســــــت جمموعــــــة مــــــن ، حي ّن اجلمل

طبقة  كّل   طبقات ن منبناء متّدرج يتكوّ « حدات املتتالية على مستوى البنية األفقية، و إّمنا هي الو 
بقـــة الصـــغرى الـــيت ال ميكـــن كـــرب منهـــا يف تقســـيمات ثنائيـــة حـــىت تصـــل إىل الطّ منهـــا حتـــت طبقـــة أ

            .2»تقسيمها 
لة  من جمموعـة  مـن و هكذا انتقل بلومفيلد باملفهوم القدمي الذي يعترب اجلملة وحدة مشكّ 

ّن عــد اآلخــر ، إىل  مفهــوم جديــد يــرى أبمنهــا املتتاليــة الواحــد )  Les morphémes( *ياغم الّصــ
طبقـــات، و لقـــد كـــان هـــذا املفهـــوم مـــن أهـــّم  ج يف مســـتويات حتليـــل متعاقبـــة يف شـــكلاجلملـــة تتـــدرّ 

بـاحثني املعاصـرين ثـري مـن الوجد قبوالً لـدى ك سانيات احلديثة، إذوزيعية يف اللّ إسهامات املدرسة التّ 
ّن اعتبــار اجلملــة  ن أمريكيــون أيــو أثبــت لســانيون  بنيو   «: يقــول تــوراتييأمثــال تشومســكي و غــريه، 

ذ أّن هذا التحليل جعلنا نـرى  بطريقـة إجيابيـة كيـف جاً يعّد نظرة عقلية جّيدة، إماً و متدرّ كال منظّ 
بينهـا يف مجلـة مـا، مثّ كيـف تتشـارك الضـموم فيمـا ) كلمـات و صـياغم( تتشاكل العناصر البسـيطة 

ل هـذه األخـرية وحـدة أكـرب منهـا، فها هذه العناصر البسيطة يف تشكيل وحده أكـرب، لتشـك اليت تؤلّ 
 3»ل الوحدة الكربى اليت هي اجلملة إىل أن تشك.    
فــان مــن يؤلّ  ''طفـل'' و '' الـــ'' يغتني لوجـدنا أّن الّصــ''  فــلنــام الطّ '' : نا مــثالً مجلـةأخــذفلـو 

'' نـــام'' هـــذه الوحـــدة بـــدورها إىل فعـــل  مّ ضـــ، و تن''فـــلالطّ '' كلية وحـــدة واحـــدة هـــي احيـــة الّشـــالنّ 
ك تفكـ ات املباشـرة علـى مبـدإؤلّفـحليـل إىل امل، و بـذلك يقـوم التّ ''نام الطفـل'' لتشكل معه اجلملة 

علــــى '' لولــــد يشــــاهد التلفــــازا'' : اجلملــــة إىل أجزائهــــا الصــــغرى عــــرب  مســــتويات متعــــّددة، فاجلملــــة

                                                 
، و أمحد حممد قّدور؛ مبادئ اللسانيات،ص 26،27: أمحد حممود حنلة؛ نظام اجلملة يف شعر املعلقات،ص ص: يراجع 1

 .150،151: ص
 .27: أمحد حممود حنلة؛ نظام اجلملة يف شعر املعلقات،ص 2
ظيفة صرفية يف لغة من أصغر وحدة لغوية هلا معىن أو و  « :و هو ) Le  morphème( مجع الَصْيغم  الصياغم  *

  .89: سامي عياد حنّا و آخرون؛معجم اللسانيات احلديث ص.»اللغات
3  C.Touratier .Comment définir les fonctions syntaxiques, p:32.  
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'' هي وحـدة كـربى، ميكـن تقسـيمها علـى املسـتوى الثـاين إىل وحـدتني أقـّل منهـا مهـا  األول املستوى
مــــن هــــاتني الوحــــدتني علــــى املســــتوى الثالــــث إىل كــــّل    تتجــــزّأمثّ ، ''التلفــــاز '' يشــــاهد'' ، و ''دالولــــ

، يف حني ميكـن '' الولد'' و '' الـ'' يغتني صّ ميكن تقسيمها إىل ال'' الولد'' وحدات أْصغر؛ فالوحدة 
ابـع ، و علـى املسـتوى  الرّ ''لفـازالتّ '' ، و''يشـاهد'' إىل الوحـدتني '' لفـازيشـاهد التّ '' تقسيم الوحـدة 
ج ، و هكـذا فتحليـل هـذه اجلملـة يتـدرّ ''لفـازالتّ '' ، و '' الــ'' يغتني إىل الّصـ'' لفازالتّ '' تتجزّأ الوحدة 

( نيا إىل الوحـدات  الـدّ  و وصـوال) ملـةاجل(  الكـربى كيبيـةمـن الوحـدة الرتّ  تويات بـدءً مسـ  ةعرب أربع
  : ، و ميكن توضيح ذلك كالتايل)ياغمالصّ 

  ازـلفتّ ــال    اهد ـيشد     ـــولال                 
  ــــــــــــــــــ/    1ستوى امل 

  ـــــــــــ  ـــ   ــ/     2املستوى 
  ــــ   ــــــ    ــ   ــ /    3املستوى 
  ــ   ـــ              /                    4املستوى 

 
مــن فكـرة أّن اجلملــة ليسـت جمــّرد « ات املباشــرة تنطلـق ؤلّفـحليــل إىل املو مـن هنــا فنظريـة التّ   

ا قليـــدي، و إّمنـــحـــو التّ متواليـــات مـــن الكلمـــة املتسلســـلة أفقيـــاً وفـــق ترتيـــب مقبـــول كمـــا  يتصـــّوره النّ 
وحــدة كــّل   املتدرجــة  علــى مســتويات خمتلفــة حبيــث أنّ  *ْداللــةل مــن طبقــات مــن الوحــدات املِ تتشــكّ 

تنتمـــي إىل الطبقـــة الـــيت تعلوهـــا، فالدراســـة الرتكيبيـــة مـــن هـــذا املنظـــور تتمثـــل يف البحـــث عـــن هـــذه 
  .1»لوحدات املتدرجة بتحديدها و التعّرف على خمتلف العالقات اليت ترتابط وفقها  

  :ات المباشرةمؤّلفمصطلحات األساسية لطريقة التحليل إلى الال -2

                                                 
كّل '' لة الوحدة املدال'' نعين بـ  «: دبّاش  و يقول عبد احلميد)  Unité significative( ترمجة ملصطلح  الوحدة املِْداللة  *

جتنباً ألي )   Unité signifiqnte( '' الوحدة الدالة'' و مل نستعمل هنا مصطلح  )  Unité significative( وحدة هلا مدلول 
قد تعود بنا إىل الدال يف حني أّن '' الوحدة الدالة '' خلط حمتمل بني الوحدة اخلاصة باملدلول و الوحدة اخلاصة بالدال، إذ ان 

  .78: عبد احلميد دبّـاش؛ اجلملة العربية،ص.»داللة ال ميكن ان تعود بنا إالّ إىل املدلولـةالوحدة امل
  .40:دبّـاش ؛ اجلملة العربية و التحليل إىل املؤلّفات املباشرة،صعبد احلميد   1
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  : تعتمد هذه الطريقة على مجلة من املفاهيم و املصطلحات األساسية هي  
أو  جمموعـــة مـــن الصـــياغمأو  مـــن الوحـــدات هـــو ضـــمLa construction :(  ُ◌( البنـــاء  -أ

، فبنــاء 1وحــدة تركيبيــة ُتشــكل علــى مســتوى مــن مســتويات التحليــل) لــةوحــدات مْدال( الكلمــات 
ــــا ضــــٌم مــــن  '' الولــــد' 'وحــــدة تركيبــــة ميكــــن جتزئتهــــا إىل وحــــدات أصــــغر منهــــا، فالوحــــدة  ّبنــــاٌء أل

لة مــــن  وحــــدتني ا مشــــكّ بنــــاء ألّــــ'' التلفــــاز يشــــاهد'' : ، و الوحــــدة'' ولــــد'' و '' الـــــ'' الصــــيغمني 
ل ا تتشـكّ ألّـ أيضاً بناء؛'' د يشاهد التلفازلولا'' ، و اجلملة ''التلفاز'' و '' يشاهد'' : تركيبيتني مها

ا صــيغم فهــي وحــدة دنيــا ال ميكــن ، ألّــبنــاءً '' تلفــاز''  تكــون  الوحــدة مــن وحــدتني، يف  حــني  ال
اللــة، و قــد حــّدد عبــد دوحــدات املاً مــن الجتزئتهــا إىل وحــدات أصــغر، و بالتــايل فهــي ليســت ضــمّ 

  :ناء و هي كالتايلز ا البدبّاش اخلصائص اليت يتميّ  احلميد
  .هو جمموعة من العناصر من حيث أنّه حيتوي بالضرورة على أكثر من صيغم -أ«

ضّم عناصره إىل بعضـها الـبعض مرتبطـة وفـق عالقـات مالئمـة و ل وحدة تركيبية حبيث تنيشكّ  -ب
  مقبولة

     أي مســـــــتوى واحـــــــد مـــــــن مســـــــتويات التجزئـــــــة ال إىل مســـــــتويات  ينتمـــــــي إىل مســـــــتوى معـــــــّني  -ج
  .2»دة متعدّ 
كــّل   ب أيمرّكــأو  )كلمــةأو   (صــيغم كــّل   اً مؤلّفــنســمّي  «): Le constituent( مؤّلــفال -ب

كـرب منهـا وحدة تركيبيـة تنتمـي إىل وحـدة أكّل   هو ؤّلف،، فامل3»عبارة تدخل يف تشكيل بناء أكرب 
م إليهـا البنـاء هـي ات، و الوحدات اليت ينقسـمؤلّفأ إىل بناء يتجزّ لو تدخل يف تشكيلها،  و عليه فا

، وكــل مــا يــدخالن يف تشــكيلهّ ؛ أل''الولــد'' ان للبنــاء مؤلّفــ'' ولــد'' و '' الـــ'' ات؛ فالصــيغمان مؤلّفـ
 كـّل   ، و''يشـاهد التلفـاز''   ات للبنـاء مؤلّفـهـي '' تلفـاز'' و '' الــ'' و '' التلفاز'' و '' يشاهد'' من 

اً؛ مؤلّفــات باســتثناء اجلملــة الــيت ليســت مؤلّفــختلفــة الصــياغم و البنــاءات يف مســتويات التحليــل امل
 ّالقصوىأو       ا ال تدخل يف تشكيل وحدة أكرب منها إذ هي الوحدة الرتكيبية الكربىأل.  

                                                 
1 Voir: J.Dubois, Dictionnaire de linguistique, p :191. 

  .43:التحليل إىل املؤلّفات املباشرة،ص  عبد احلميد دبّاش؛ اجلملة العربية و 2
3 J.Dubois, Dictionnaire de linguistique,  p : 118. 



  مفھوم المسند إليه: الفصل ا�ول 
 

 85

       نيؤلّفحـد املـاملباشـر هـو أ ؤلّـفامل «): Le constituent Immédiat( المباشـر  مؤلّـفال -ج
ات الـيت  تقـع ؤلّفـات املباشـرة للبنـاء مـا هـي إالّ املؤلّفـة بنـاًء، فاملمباشـر  نالشكّ الّلذين ي) كثرأ أو  (

ان املباشـران  للبنـاء ؤلّففامل؛ و منه 1»يف املستوى املوايل مباشرة للمستوى الذي يقع فيه ذلك البناء 
'' بناءين من ال كّل   و  الن مباشرة هذا البناءما يشكّ ، ألّ ''ولد'' و '' الـ'' مها الصيغمان '' الولد'' 

ــــد الها ان إىل بعضــــهما ليشــــكّ مــــا ينضــــمّ مباشــــر للجملــــة، ألّ  مؤلّــــف'' يشــــاهد التلفــــاز''، و ''الول
غــري '' يشــاهد التلفــاز'' للبنــاء  مؤلّــف'' تلفــاز'' ، و '' الـــ'' ، و جنــد أّن كــال مــن الصــغيمني مباشــرة

 ّو '' يشـاهد''          :باشـرة هـيات هـذا البنـاء املمؤلّفذلك البناء، و لني مباشرين مؤلّفما ليسا أ
يف املستوى التـايل للمسـتوى الـذي يقـع فيـه،   نمباشرة هذا البناء و يقعا نالما يشكّ ألّ '' التلفاز'' 
ني مـــؤلّفل مـــن البنـــاء يتشـــكّ  املباشـــر ينتمـــي البنـــاء الـــذي يعلـــوه مباشـــرة فـــإنّ  ؤلّـــفإذا كـــان  امل «و 

  2»على املستوى املوايل مباشرة  مباشرين
ـه علــــــى اتــــــمؤلّفو حاولنــــــا حتليلــــــه إىل '' فــــــازالولــــــد يشــــــاهد التل'' :  و إذا عــــــدنا إىل املثــــــال  

  : املستويات املتتالية يكون كالتايل
  الولــــد     يشاهد       التلفـــاز                               
  )يشاهد     التلفــاز(     )الولـــد(                                
  )التلفــاز(   )يشاهد(       )ولد(  )الـ(                               

  )تلفاز(  )الـ(                                                               
  أبنيــة'' التلفــاز'' و '' يشــاهد التلفــاز '' و '' الولــد'' و '' الولــد يشــاهد التلفــاز'' ّن كــال مــن فنجــد أ 

يشاهد التلفاز '' و '' الولد'' أ إىل وحدات أصغر يف  املستوى املوايل، و جند أّن كال منها يتجزّ ألّن  
ان مباشـــران للبنـــاء مؤلّفـــ'' ولـــد'' و '' الــــ'' ، و ''الولـــد يشـــاهد التلفـــاز'' ان مباشـــران للبنـــاء مؤلّفـــ'' 
مـــا ليســـا غـــري أ'' يشـــاهد التلفـــاز'' للبنـــاء  ان مباشـــرانمؤلّفـــ'' التلفـــاز'' و '' يشـــاهد'' و  ،''الولـــد''

ان غـــري مباشـــرين  مؤلّفـــ ''تلفـــاز''و '' الــــ'' و كـــذا  ،''الولـــد يشـــاهد التلفـــاز'' ني مباشـــرين للبنـــاء مـــؤلّف

                                                 
1  S.Amrani, la fonction du sujet , P: 185. 

  .43: عبد احلميد دبّاش؛ اجلملة العربية و التحليل إىل املؤلّفات املباشرة،ص 2
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هد الولــد يشـــا'' ، و جنـــد أيضــاً أّن الوحـــدة الرتكيبيــة القصـــوى  هــي البنـــاء ''يشـــاهد التلفــاز'' للبنــاء 
'' ولـد'' و     '' الــ'' هـي ) الصياغم( الوحدات  الّدنيا اً، و فمؤلّ  و هو الوحيد الذي ليس'' التلفاز

  .و ليست مجيعها أبنية'' تلفاز'' '' الـ'' '' يشاهد'' 
  :ات المباشرةمؤّلفتحديد ال -3

  : هاات املباشرة ألّي بناء باالعتماد على مجلة من املبادئ أمهّ ؤلّفحتديد امل يتمّ    
ك الشـديد التمّسـ« ل لّـات فعلـى احملؤلّفعدد ممكن من امل ل  أقبناء إىلأو  مجلةكّل   سيمجيب تق -أ

منهـا ذات كـّل   مكن يف خطواتٍ بافرتاض أّن التقسيم يكون  ما  أ بالتقسيم الثنائي؛ مبعىن التمسك
إىل أقــلّ  عــدد مــن  جتــزّأ'' حتــت الشــجرة الولــد الصــغري أكــل التفاحــة  '' :، فجملــة مثــل1»شــعبتني 

، '' الولـد الصـغري'' ، و '' أكل التفاحة حتت الشـجرة '' : ان مهامؤلّف،  فيكون هلا ات املباشرةؤلّفامل
أكــل  ''     ني فقــط للجملــة، و البنــاءمـؤلّفهـذا  التقســيم هــو الــذي جيعـل مــن املمكــن  حتديــد  ألنّ 

'' و       ''احـةتفّ '' و   ''أكـل'' ات هـي مؤلّفـ ةمه إىل ثالثـن نقّسـميكـن أ'' تّفاحـة  حتـت الشـجرة 
  : ني مهامؤلّفمه إىل يه من املمكن أيضاً تقسغري أنّ '' حتت الشجرة

عـدد  ، و يف هـذه احلـال خنتـار التقسـيم الـذي  يعطينـا  أقـلّ '' حتت الشجرة '' ، و '' احةأكل تفّ '' 
نا مــثالً أخــذ،فلو ني مباشــرينمــؤلّفأ إىل  بنــاء ال بــّد أن يتجــزّ كــّل   ات، و هــذا  ال يعــين أنّ ؤلّفــمــن امل

  ني مباشـرينمـؤلّفال ميكن تقسـيمه إىل '' أعطى أّمه هديّة''،فإّن البناء ''حمّمد أعطى أّمه هديّة''ة مجل
ل هـذا هذه التجزئة غري مقبولـة فـال بـّد  أن يتشـكّ  ، ألنّ ''ةهديّ '' و '' ّمهأعطى أ''  : فقط كما يلي
ى يف ن نتحـرّ و مـن هنـا جيـب أ ،''ةهديّـ'' '' هأّمـ '' ''أعطـى'' : ات مباشـرة هـيمؤلّفـة البناء من ثالث

  . اتؤلّفات املباشرة أقل عدد ممكن من املؤلّفحتديد امل
   البنـــاء تقســـيماً عشـــوائياً ة قـــدر اإلمكـــان؛ إذ ال نقّســـم ات مســـتقلّ ؤلّفـــن تكـــون هـــذه املجيـــب أ -ب

الولــد احــة حتــت الشــجرة أكــل تفّ '' متناســقاً داخليــاً، فاجلملــة  بنــاءً  املباشــر  ؤلّــفامل ميثّــل نفيجــب أ
هـذا  األخـري  ألنّ  ؛''تّفاحة حتت الّشجرة الولـد الصـغري'' و'' أكل'' نيؤلّفال تتجزّأ إىل امل؛ '' الصغري

                                                 
  .27: ت،صأمحد حممود حنلة؛ نظام اجلملة يف شعر املعلقا  1
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كمــا  ال ميكــن تقســيم هــذه   لة لــه،، فــال رابــط بــني الوحــدات املشــكّ  متناســقاً مســتقال◌ً  لــيس بنــاءً 
 بنـاءً  األول و رغـم أّن البنـاء'' صـغريال''  و ''احة حتت الشـجرة الولـد أكل تفّ '' : نيؤلّفىل املاجلملة إ
و '' الولد''        الوحدتني  نّ ّن هذه التجزئة غري مقبولة ؛ ألالّ أإ –ة إذ هو مجلة  تامّ  –متناسقاً 

ها بنـاء واحـد، و ال ميكــن الفصـل بينهمـا يف بنــاءين  و حـدتان مرتابطتـان جيــب أن يضـمّ '' الصـغري'' 
  . مؤّلففيه الرتكيب الداخلي لل ن يراعىت املباشرة جيب أاؤلّفه فتحديد املخمتلفني، و من

هــو املعيــار األساســي يف حتديــد )  La Commutation (إّن االســتبدال : اعتمــاد االســتبدال -ج
حــدة  و كــّل   عــن طريقــه تعــويض و يــتمّ  ،ات املباشــرة لألبنيــة، و هــو معيــار ظهــر عنــد التــوزيعني ؤلّفــامل

و يســتخدم هــذا   واحــد  بنــاء عــدا اجلملــة بصــيغمكــّل   ن اســتبدالة بوحــدة أخــرى؛ حبيــث ميكــيّــتركيب
لنا عليهــــا نقــــوم  باســــتبدال األجــــزاء الــــيت حتّصــــ]  حبيــــث [ مــــن ســــالمة التقطيــــع  لتأّكــــدل« املعيــــار 

ت هــذه العمليــة بنجــاح حبيــث حنصــل علــى األقــل  مســاوية هلــا ، فــإذا متـّـأو  بوحــدات أبســط منهــا،
د كان التقطيع مقبوًال؛ أي أّن سالمة التقطيع تتأّكـ  ،بنية البناء األّولعلى بناء جديد له بنية مماثلة ل

ــباحلصــول علــى بنيتــني متكــافئتني تركيب ات املباشــرة الــيت ؤلّفــاً حبيــث يكــون هلمــا نفــس العــدد مــن املّي
حنـدد   ''فل الصـغري كّسـر قلـم أخيـه البارحـةالطّ ' ':  نا مجلة مثلأخذ، فلو 1»ترتابط بنفس الكيفية 

ن ، إذ ميكـن  أ''كّسـر قلـم أخيـه البارحـة  ''، و''فـل الصـغريالطّ '' : ني مباشـرين مهـا مـؤلّفذه اجلملة هل
 :وحدة من هاتني الوحدتني كالتايلكّل   نستبدل

  فل الصغري                   كّسر قلم أخيه البارحةالطّ         
  رحةكّسر قلم أخيه البا                       ابنك              
  كّسر قلم أخيه البارحة                       الطفل             

  كّسر قلم أخيه البارحة                         زيدٌ               
  : ة أخرىيّ و األمر نفسه بالنسبة للبناء الثاين إذ ميكن تعويضه بوحدة تركيب  
  ه البارحة الطفل الصغري                      كّسر قلم أخي       
  ر القلم                      كسّ الطفل الصغري       

                                                 
 .47:عبد احلميد دبّاش؛ اجلملة العربية و التحليل على املؤّلفات املباشرة،ص 1
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  الطفل الصغري                      رسم زهرة       
  الطفل الصغري                     نــام        

    ين بصــيغم واحــد ؛ حيــث أمكــن اســتبدال البنــاءمــن هــذين البنــاءكــّل   مكــن اســتبدالأفلّمــا   
'' بالصـيغم '' كّسر قلم أخيه البارحـة''، و أمكن استبدال البناء ''زيد'' بالصيغم '' الطفل الصغري'' 
لــو لني بصــيغم واحــد، فين املشــكّ يف حــني لــو اعتربنــا تقســيماً آخــر ال ميكننــا اســتبدال البنــاء ،''منــا

اد وحـدة سـتحال إجيـال'' خيه البارحـةقلم أ'' ، و ''الطفل الصغري كّسر'' ني ؤلّفجعلنا هلذه اجلملة امل
ميكــن أن يعّوضــه و بنضــّم إىل البنــاء الثــاين '' الطفــل الصــغري كّســر'' صــيغم مكــافئ للبنــاء أو  ةتركيبيّــ

  .لتشكيل مجلة
  الطفل الصغري كّسر                    قلم أخيه البارحـة  

  قلم أخيه البارحة                               زيـدٌ             
  قلم أخيه البارحة                        ضــاع              

ا تعـّذر اسـتبدال هـذا البنـاء بصـيغم واحـد  
ّ
اً مؤلّفـم بـات مـن املسـتحيل اعتبـار هـذا الّضـ ،و مل

شــف عــن مباشــراً للجملــة، و كــذلك و يف مجيــع مســتويات التحليــل املواليــة نســتعمل االســتبدال للك
  .ألبنيةات املباشرة لؤلّفامل

''          '' ابنـك'' هلا نفـس توزيـع الوحـدات '' الطفل الصغري'' الرتكيبية نقول إّن الوحدة   
، ذلـــك أّـــا تظهـــر يف نفـــس املوقـــع الـــذي يظهـــر فيـــه هـــذا البنـــاء، حيـــث ميكـــن ...''زيـــد'' ، ''الولـــد

 (                  *ى باجلدول ل هذه الوحدات ما يسمّ استبداهلا بإحدى هذه الوحدات، و تشكّ 
Paradigme(،  ـا تنتمـي إىل نفـس أهذه الوحدات  و مجيع الوحـدات الـيت ميكـنن تظهـر يف مكا

 وضـــع ل جـــدوالً اســـتبدالياً هلـــا نفـــس الإّن جممـــوع هـــذه الوحـــدات الـــيت تشـــكّ  1.اجلـــدول االســـتبدايل
الرتكيـــيب أي أّـــا تتـــآلف مــــع غريهـــا مـــن الوحــــدات بـــنفس الطريقـــة، و منــــه فالوحـــدات الـــيت ميكــــن 

و     كل  متشـــاة يف الّشـــيف املعـــىن وال حـــّىت أو  كلمتطابقـــة يف الّشـــ« ليســـت  اســـتبداهلا ببعضـــها
                                                 

هو جمموع الوحدات اليت يكون بينها عالقة استبدال افرتاضية، فتتعاوض، و بذلك   «) Paradigme( جلدول االستبدايل ا  *
  .81احلميد دبّاش؛ اجلملة العربية،ص عبد . »... يكون هلا نفس التوزيع، مثل جدول األفعال، جدول األمساء

1  Voir : J-Dubois, Dictionnaire de linguistique, p: 354. 
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ن نشــري أيضــاً إىل أّن تقســيم و ينبغــي أ 1»روط املعــىن و لكنهــا  تــدخل فقــط يف األبنيــة بــنفس الّشــ
 داملباشـر الواحـ ؤلّـفن حيـث أّن املدرج مـمبدأ التّـ«  اا املباشرة يشرتط فيه اعتماد مؤلّفاألبنية إىل 

اتـه مؤلّفإىل مسـتوى واحـد؛ هـذا   يعـين أّن تقطيـع البنـاء إىل  ةو من مثّـ ،إىل بناء واحد ال ينتمي إالّ 
  .2»ب مهارة و مالحظة دقيقة املباشرة يتطلّ 

  : جيعلنا منّيز نوعني من البناء مها إّن االعتماد على معيار االستبدال  
دخولياً  إذا كان  ى البناءيسمّ «  ):La construction endocentrique (البناء الدخولي  -أ

ن يسـتبدل بأحـد ّن البناء الدخويل هـو الـذي ميكـن أ؛ أي أ3 »اته املباشرة مؤلّفحد له نفس توزيع أ
ل مــن يتشــكّ '' مــؤمن قــويّ '' ّن البنــاء أجنــد '' هــذا مــؤمن قــويّ '' : اتــه املباشــرة، ففــي مجلــة مثــلمؤلّف
: إذ نقـول'' مـؤمن''  ؤّلفبنـاء ميكـن تعويضـه بـامللهذا ا ، و''قويّ ''،و ''مؤمن'' ني مباشرين مها مؤلّف
و منــه        ''ؤمنمــ'' لــه نفــس توزيــع الصــيغم '' مــؤمن قـوي'' ايل فــإن البنــاء ،و بالتّــ'' هـذا مــؤمن'' 

اآلخر  ؤّلفي املنسمّ ''  مؤمن'' اته املباشرة و هو مؤلّفه ميكن استبداله بأحد نّ فهذا البناء دخويل أل
كـّل   التوسـعة«  :          بقولـه) Martinet( و يعرّفهـا مـارتيين ) Exponsion(  توسـعة ''قويّ '' 

بعبارة أخرى هي جممـوع العناصـر الـيت تضـاف إىل ملفـوظ مـا و أو  غري  ضروري،أو  ما هو ثانوي 
حـد أأي أّن التوسـعة هـي      4»ظيفـة العناصـر املوجـودة مـن قبـل  و ال تغري الـروابط املتبادلـة، و ال 

خـــر ، و منـــه فالتوســـعة اآل  ؤلّـــفني املباشـــرين للبنـــاء الـــدخويل الـــذي يكـــون لـــه نفـــس توزيـــع املؤلّفاملـــ
  .داللة جديدة إىل البناء تضيف

خروجيــا إذا   ى البنــاء يســمّ : ) La construction exocentrique( البنــاء الخروجــي  -ب
، »6اتـه املباشـرةمؤلّفحـد نفـس توزيـع أالـذي لـيس لـه  «، فهـو5ضـرورية  املباشـرة اتـهكّل مؤلّف  كانت

حيـــب ''     ّن البنـــاء أجنـــد '' الطالـــب حيـــب  القـــراءة'' فـــال ميكـــن أن يســـتبدل بأحـــدها؛ ففـــي مجلـــة 

                                                 
  (Gleason , Introduction à la linguistique , p: 112)عن  47: عبد احلميد دبّاش؛ اجلملة العربية،ص  1
  .46: نفسه،ص 2

3 Voir : J-Dubois, Dictionnaire de linguistique , p: 191. 
4  A.Martinet, Éléments de linguistique générales, P: 128. 
5 Voir: A.Debbache ,Le prédicat syntaxique en Arabe , P: 229. 
6 A.Dabbache , Constituants immédiats de la phrase , P: 16. 
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ميكــن و ال ''القــراءة''و    ''حيــب'' ني ؤلّفه خيتلــف عــن توزيــع املــبنــاء خروجــي ألّن توزيعــ'' القــراءة 
''          و ال البنـــاء  ''الطالـــب حيـــبّ '' البنـــاء  ثّــلمي عويضــه بأحـــدمها و االســـتغناء عـــن اآلخـــر؛فالت

يـه  املباشـرين، فهـو إذاً مؤلّفحـد هلـذا البنـاء نفـس توزيـع أ ة، و بالتايل لـيسمجلة تامّ '' الطالب القراءة
(            ضـــميماً '' القـــراءة'' ، و '' حيـــب'' ني الضـــروريني ؤلّفي كـــال مـــن املـــبنـــاء خروجـــي، نســـمّ 

Adjonction( ،ال بنــــاًء خــــر ليشــــكّ آ مؤلّــــفضــــرورة إىل   ينضــــمّ  كــــّل مؤلّــــف  و الضــــميم هــــو
ضـروري للبنـاء  مؤلّـفاً غـري ضـروري للبنـاء الـدخويل، فـإّن الضـميم مؤلّفـخروجياً، فـإن كـان التوسـعه 

  .اخلروجي
 بنـاءً أمـا  دخولياً و بناءً أما  ن نالحظ هنا أّن أّي بناِءٍ◌ مهما كان جيب أن يكونأو ميكن   

ناء خروجي و ند يف التمييز بينهما إىل معيار االستبدال، فإذا أمكن التعويض فهو بتجياً، و نسخرو 
اتـــه مؤلّفًال بتحديـــد و لتحديـــد منـــط  البنـــاء نقـــوم أوّ «   :دبّـــاش بقولـــه عبـــد احلميـــدصـــه هـــذا مـــا يلخّ 

بعـد ذلـك تعـويض  حنـاول ي بالضرورة إىل نتيجـة خاطئـة، مثّ يف التعيني يؤدّ  خطإٍ  املباشرة، إذ أّن أيّ 
األمـر الـذي   املباشـر ؤلّـفاته املباشرة ، فإن ّمت ذلك كان للبناء نفس توزيـع هـذا املمؤلّفالبناء بأحد 

ملباشـرة و هـذا اتـه امؤلّفر االسـتبدال مل يكـن للبنـاء توزيـع أّي مـن دخوليـاً، و إن تعـذّ  جيعل منـه بنـاءً 
  .1»خروجياً  ما جيعل منه بناءً 

دوات التحليــــل أداة مـــن أات املباشـــرة هــــي ؤلّفــــطريقــــة التحليـــل إىل امل نّ و خالصـــة القـــول إ  
ا ّــدات الّلغويــة املتتاليــة، بــل علــى أالرتكيــيب الــيت ال تتعامــل مــع اجلملــة علــى أّــا جمموعــة مــن الوحــ

أ تـــدرجيياً انطالقـــاً مـــن  اجلملـــة ووصـــوًال إىل الصـــياغم، فيقـــول طبقـــات مـــن الوحـــدات الّلغويـــة تتجـــزّ 
  ات اجلملـــةمؤلّفـــج وفقـــه ات املباشـــرة هـــو حتليـــل تـــركييب تتـــدرّ ؤلّفـــالتحليـــل إىل امل« : راينســـليمان عمـــ

األخـرى  ن الكلمـات املرتابطـة الواحـدة تلـومن هـذا التحليـل لـيس اجلمـل باعتبارهـا سلسـلة مـ فاملهمّ 
مــات كل(ة مــن ضــموم ؤلّفــاملجــة تدرّ امل األبنيــةتركيــب  مــن  اجلملــة باعتبارهــابــل  ،يف ترتيــب مقبــول

                                                 
  . 49: عبد احلميد دبّاش؛ اجلملة العربية،ص 1
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ـــة )متالصـــقة ـــة تســـمّ  ،و كلمـــات معزول ى ات، تســـمّ مؤلّفـــى هـــذه الضـــموم و هـــذه الكلمـــات املعزول
  1.»ات املباشرة ؤلّفات األساسية للجملة باملؤلّفامل
  : ات المباشرةمؤّلفتمثيل التحليل إلى ال -4

    تتطـــابق اآلخــر، ال  تتتـــابع فيهــا الصـــياغم واحــداً تلـــو ة ،إّن اجلملــة باعتبارهــا متواليـــة خطيّــ   
ات مباشـــرة علـــى مســـتويات مؤلّفـــل مـــن جاً يتشـــكّ متـــدرّ  ة التحليليـــة الـــيت جتعـــل منهـــا بنـــاًء◌ً و النظـــر 

ي للجملــة  و مــا يفــرزه مــن صــعوبات عمليــة أثنــاء التحليــل ال يســاعدنا كل اخلطّــالّشــ«  خمتلفــة، فـــ
جــوء إىل التمثيــل للّ مــر الــذي يســتدعي ااملعلومــات الرتكيبيــة  الــيت حتملهــا اجلملــة األكــّل   علــى كشــف

أي ميكننــا مــن ؛ 2»لة هلــا ط جتريــدي يــربز خمتلــف العناصــر املشــكّ البيــاين هلــا بتقــدميها يف صــورة خمطّــ
  .ات املباشرة للجملة يف مستوياا املختلفةؤلّفخالله حتديد مجيع امل

و   و من هنا عمل اللسانيون البنيويون على إجياد متثيل بياين يناسب طريقة التحليل هذه  
ج يف مسـتويات خمتلفـة هّم الطرق اليت توصلوا إليهـا و الـيت سـاعدت علـى تنـاول اجلملـة كبنـاء متـدرّ أ

(             و تعتــــرب طريقــــة  املشــــّجر 3طريقــــة األقــــواس، و طريقــــة األحــــواض، و طريقــــة العلــــب،
L'arbre( ـــــيت وصـــــلت إليهـــــا األحبـــــاث اللســـــتلـــــك الطـــــ حســـــن و أهـــــمّ أ ـــــيت شـــــاعترق ال            انية و ال

       ) Chonsky(ط اللســـــاين نـــــوام تشومســـــكي و انتشـــــرت بـــــني الدارســـــني، و قـــــد اقـــــرتح هـــــذا املخطّـــــ
كل ّشـالعلـى مسـتوى  .اـا املباشـرةمؤلّفجلملـة إىل ة يف متثيل حتليل االطرق السابقة دقّ  كثر أو كان 

وحدة الرتكيبية الكـربى املشّجر شكًال بيانياً شبيهاً بشجرة مقلوبة ، حيث يطابق أصلها ال أخذي«  
ـــا  ل العقـــد النهائيـــة الصـــياغم،طة بنـــاءات يف حـــني متثّـــ، و العقـــد  املتوّســـ) اجلملـــة(  الفـــروع الـــيت  أم

، و 4» لعقــدةا      ات املباشـرة للبنــاء الــذي تــّدل عليــه هــذه ؤلّفــعلــى امل فتــدلّ  ةتنقسـم إليهــا العقــد
  : ايلط املشّجر كالتّ ذا يكون خمطّ 

                                                 
1 S.Amrani, La fonction du sujet, P: 186. 

  .51: عبد احلميد دبّاش؛ اجلملة العربية،ص 2
، و عبد احلميد دبّاش ؛ اجلملة العربية،              ص 253-251: أمحد حمّمد قدور؛ مبادئ اللسانيات،ص ص: يراجع 3

 .56-51: ص 
4 S.Amrani, La fonction du sujet, P: 194 
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اـــا  املباشـــرة ، و ذلـــك مؤلّفل اجلملـــة إىل نّـــه ميكننـــا أن حنلّـــط  أحظ مـــن خـــالل هـــذا املخطّـــفـــنال
(        ، وصـوًال إىل  الوحـدات الرتكيبيـة الـدنيا )اجلملـة( مـن الوحـدة الرتكيبيـة  الكـربى  باالنطالق
إذ البنـاء هــو م بنـاء؛ مــانـا أنّ العقـد تنقسـم إىل فــروع تـّدل علـى أ عقــدة مـنكـّل   ، حيـث أنّ )الصـياغم

مـن  مؤلّـففلى لكـّل فـرع علـى النهايـة الّسـ دلّ ن يتجزّأ إىل وحدات  أصغر، يف حني تـالذي ميكن أ
ات املباشـــرة لتلـــك العقـــدة، و متثّـــل العقـــد النهائيـــة الصـــياغم، يف حـــني متثّـــل العقـــدة يف أصـــل ؤلّفـــامل

  .املشّجر اجلملة
تقســـيم اجلملـــة،  و تـــدّرجها يف و هـــذا التخطـــيط ُيســـاعد علـــى الفهـــم الســـريع و الكامـــل ل  

إذا ارتضـينا هـذا النـوع « : اـا املباشـرة و هـذا مـا أشـار إليـه تـوراتيي بقولـهمؤلّفمستويات متتالية إىل 
شـريطة   ات املباشـرة داخـل اجلملـةؤلّفـإلمكـان، بـل مـن السـهل حتديـد موقـع املامن التحليل يكون ب

ن الســـهل بعـــدما اعرتفنـــا علـــى غـــرار نـــوام ضـــمن هـــذه البنيـــة، بـــل أصـــبح مـــ كـــّل مؤلّـــف  وســـم طـــابع
هــي ات ؤلّفــيف هــذه املصــن، و تتامؤلّفــحســن وســيلة لتمثيــل حتليــل اجلملــة إىل أشومســكي بــأّن ت

  1.»وضع مشّجر 
و قــــد كــــان هلــــذه الطريقــــة  يف علــــم الرتاكيــــب احلــــديث مســــامهة فّعالــــة، ألن املشــــّجر كــــان   

تباعـــه معلومـــات مســـكي و أا أضـــاف إليـــه تشو ة عنـــدمتلخيصـــاً لعـــدد مـــن املفـــاهيم الرتكيبيـــة، خاّصـــ
نتمـاء هـذه ااا و مؤلّفح توزيع اجلملة إىل إذ رأى تشومسكي أّن الطريقة املثلى اليت توضّ « جديدة 

                                                 
1 C.Touratier,  Comment définir les fonction syntaxique, P: 32. 

  األصل  
  الفروع  

  العقدة املتوسطة  
  العقدة النهائية  

  يشاهد   ولـد   الـ  

  تلفاز   الـ  
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و بالتـايل رمـز لّكـل عقـدة برمـز يـدل علـى طبيعـة   1»ات إىل أصناف  هـي اللجـوء إىل مشـّجر ؤلّفامل
لـك الوحـدة، ن حيث نوع القسم الرتكييب الذي تنتمـي إليـه تاً ممصيغأو  الوحدة الّلغوية بناًء كانت

 أخـذ'' : ني مباشـرين مهـا البنـاءمـؤلّفميكـن حتليلهـا إىل '' الكتـاب األسـتاذ أخـذ'' : فجملة مثـل قولنـا
 Syntagme(                           الفعلـي  *ب، و ينتمي إىل  قسم تركييب هو املرّكـ''الكتاب

verbal ( ة مسّيــــــهــــــذا البنــــــاء إىل قســــــم املركبــــــات اال و ينتمــــــي'' األســــــتاذ'' ، البنــــــاء              )
Syntagme nominale ( ّإىل                  ب الفعلــي أ املرّكـو علـى املســتوى الثالـث يتجــزّ  ، مث

ــا  إىل قســم األفعــال ؤلّــف األولفينتمــي امل'' الكتــاب'' و '' أخــذ'' : ني مباشــرين مهــامــؤلّف ؤّلــفاملأم 
ني مباشــرين مــؤلّفإىل '' األســتاذ''  مســيّ ب االأ املرّكــة، و يتجــزّ بــات االمسّيــكّ الثــاين فينتمــي إىل قســم املر 

'' الكتاب''      مسي أ املركب  االيتجزّ  ثالثاملستوى الو على '' أستاذ'' و االسم '' الـ'' مها احملّدد 
ا متثيـــل التحليـــل الرتكيـــيب هلـــذه اجلملـــة ، و منـــه ميكننـــ''كتـــاب'' و اســـم '' الــــ'' هـــو اآلخـــر إىل حمـــّدد 

  : ايلط التّ باملخطّ 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 S.Amrani, La fonction du sujet, P: 193 

جمموعة من الوحدات اللغوية تشكل وحدة يف تنظيم متّدرج و مصطلح  «مصطلح لساين يدّل على ) Syntagme( املركب  *
كب دائماً من وحدات يتشكل املر ...) [...] مركب امسي، مركب فعلي، مركب وصفي( املركب يتبع بوصف صنفاً تركيبياً 

 J-Dubois, Dictionnaire de »أخرى و هو بدوره مؤّلف من وحدة من النسق الرئيسي فهو وحدة لغوية من النسق املتوسط 

linguistique , p:479         

 ج

 مس مف

 ف مس س مح

 س مح

 أستاذ الـ كتاب الـ أخذ
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الصــيغم و قــد رمزنــا لكــل قســم أو  عقــدة إىل نــوع القســم الرتكيــيب الــذي ينتمــي إليــه البنــاءكــّل   فرتمــز
  :ايلعليه و هذه الرموز هي كالتّ  تركييب برمز دالّ 

  ج                  مجلة 
  ي ب فعلمف               مركّ 
  ب امسي مس              مركّ 

  ف                فعل
  مح               حمّدد
  س               اسم

ة حيمل جّل املعلومات الرتكيبية اخلاصّ « خرى إذ أصبح ة أب املشّجر أمهيّ سكتو ذا إ  
و        و أبنية ات مباشرة،مؤلّفة الوحدات احملّصل عليها يف التجزئة، من باجلملة؛ فهو يعطي كافّ 

  1.»صياغم، كما يشري إىل األقسام اليت تنتمي إليها هذه الوحدات 
و املشّجر يساعد أيضًا على حتديد منط البناء دخولياً كان أم خروجياً، و ذلك باالستعانة   

طريف ات يف التمثيل البياين، فإذا تكّرر ذات الرمز على مؤلّفالة على األقسام الرتكيبية للبالرموز الدّ 
الفرع العلوي و السفلي كان ذلك دليًال على أّن هذا البناء الذي تشري إليه العقدة يف الطرف 

و اليت متثل ( الة على األقسام يف األطراف السفلية إذا كانت الرموز الدّ أما  العلوي بناًء دخولياً،
ان ذلك ك  ،يف الطرف العلوي لرتكييب للبناءختتلف عن الرمز املشري إىل القسم ا) ات املباشرةؤلّفامل

إىل  '' هذا مؤمن قويّ ''      : ملةهذا البناء بناُءُ◌ُ  خروجي، و لنالحظ حتليل اجل دليًال على أنّ 
  : املباشرة  اامؤلّف

  
  
  
  

                                                 
 .59: عبد احلميد دبّاش ؛ اجلملة العربية،ص 1

 ج

 س ةاشار 

 ص س

 قـوى مؤمن هـذا
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        :ه ميكننا استبداله بأمساء مثلينتمي إىل قسم األمساء ذلك أنّ '' مؤمن قويّ '' إّن البناء   
ر ينتمي هو اآلخر إىل قسم  األمساء، فلما تكرّ '' مؤمن'' ، و كذلك الصيغم ...''يدز '' ، ''رجل'' 

و ّدل         دخويل''  مؤمن قويّ ''  أّن هذا البناء   على على طريف الفرع دّل ذلك) س( الرمز 
هذا ''      توسعه هلذا البناء، كما يشري  هذا التمثيل إىل أّن البناء'' قويّ '' أيضاً على أن الوصف 

املباشرين،  و  هيمؤّلفبناء خروجي، ألنّه ينتمي إىل قسم تركييب خمتلف عن  ِقْسَمْي ''  مؤمن قويّ 
  .رحه املشجّ هذا أيضاً مفهوم تركييب يوضّ 

ات املباشرة  إحدى  الطرق احلديثة يف اللسانيات ؤّلفو عليه كانت طريقة التحليل إىل امل  
جة، و قد أصبحت رّ ل يف مستويات عديدة متدبناء حيلّ ن تنظر إىل اجلملة كأاليت استطاعت 

ة، و رغم هذا اإلنتاج م كثرياً من املفاهيم الرتكيبيّ قد يُ ر شكًال سهل التداول، و بفضل تطور املشجّ 
كلي للجملة؛ إذ نظروا يب على البنيويني األمريكيني اهتمامهم البليغ بالتحليل الشّ املتمّيز فإنّه عِ 

نتباه إىل الوظائف الرتكيبية اليت ال، دون ااته املباشرةمؤلّفكل جمّرد ميكن حتليله إىل إليها على أّا ش
ات املباشرة للجملة عندهم ليست سوى وحدات ؤلّفات، و هكذا كانت املؤلّفيها هذه املتؤدّ 

مناطها و أتركيبية ميكن جتزئتها إىل وحدات أقل، فكان هدفهم من هذه التجزئة حتديد األبنية و  
  .باشرة و الصياغمات املؤلّفملا

د رّ ه ال جينّ ي و رغم ما يشوبه من نقائص إّال أكلّن هذا التحليل الشّ أي و قد رأى توراتي 
الرتكيبية، و ذهب إىل أّن الدراسة الرتكيبية جيب  اات املباشرة من دالالؤلّفطريقة التحليل إىل امل

قصد حتديد الوظائف الرتكيبية من الناحية البنيوية  ات املباشرةؤلّفترّكز على التحليل إىل امل«  أن 
ف عند احلّد الذي وصل إليه البنيويون من اعتبار فائدة التحليل ، و منه فتورايت يرفض أن يتوقّ 1»

ها تلك اليت تؤديّ  اجلملة بل إن فائدته هي البحث عن الوظائف اتمؤّلفالرتكييب هي حتديد 
و عليه  الرتكيبية الكربى اليت هي اجلملة       ل الوحدة ا لتشكّ ات، و كيف ترتابط فيما بينهؤلّفامل

                                                 
1 C.Touratier: Comment définir les fonction syntaxique P: 36. 
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كلي اً فقط، و إّمنا اعتماد الوصف الشّ ة عند تورايت ليس وصف اجلملة وصفاً شكليّ يفهدف الرتكيب
  .اا املباشرةمؤلّفيها للجملة يف حتديد الوظائف اليت تؤدّ 

ة يف اجلملة حتديد الوظائف الرتكيبيّ  يتمّ ة عند تورايت ؟ و كيف يفما مفهوم الوظيفة الرتكيب  
  .؟
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

 

II-  ّةالوظيفة التركيبي :  

  :التركيبّيةتعريف الوظيفة  -1

          ى بامللفوظمّ سما ي على فن نتعرّ أف  على وظيفة  عنصر ما جيب قبل أن نتعرّ   
فامللفوظ   عّده مجلأو  ظ به من مجلةما يُتلفّ كّل   مصطلح لساين يعين) L'énoncé( و امللفوظ 

ملفوظ يف اللغة باعتباره كّل   و يرى مارتيين أنّ  1أكثر،أو  هو الرتكيب الذي يتكّون من مجلة
(              اثنني  نيوفق مستويأو  ط وفق عالقات معّينةالة حيتوي على وحدات ترتبًال رسحام

Double articulation (تركيب كّل   ا فامللفوظ هو، و من هن2املزدوج و هو ما يرتجم بالتقطيع

                                                 
1 Voir : J-Dubois, Dictionnaire de linguistique , p: 192. 
2Voir:  A.Martinet, Éléments de linguistique générales, P: 13 
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ه حيمل رسالة ألنّ   ملفوظاً '' قم'' ي فعل األمر اً، فنسمّ لغويّ  ي معىنً به التواصل حيث يؤدّ  لغوي يتمّ 
  .ملفوظاً '' دخل الولد و خرج أبوه'' ي العبارة ي، كما نسمّ بفهمها املتلقّ 

و        بكل لغة ة مرتابطة فيما بينها وفق نظام خاصل من وحدات لغويّ و امللفوظ يتشكّ   
ة بل فهمه يتطّلب عن طريق حتديد وحداته اللغويّ  عبد احلميد دبّاش أّن فهم امللفوظ ال يتمّ   يرى

لفهم «  : أن نعرف كيف ترابطت و تشاكلت هذه الوحدات فيما بينها يف هذا امللفوظ، فيقول
كّل   لعالقة املوجودة بنيلة له، بل جيب أيضًا معرفة اامللفوظ ال يكفينا معرفة  الوحدات املشكّ 

  .1»امللفوظ      موعة؛ أي معرفة وظيفة هذا العنصر يف اعنصر، و باقي عناصر امللفوظ يف 
ا العالقة اليت بأLa fonction syntaxique  ( ّ( ة وراتيي الوظيفة الرتكيبيّ تو قد عّرف   

مستوى حتليل امللفوظ إىل ، و على 2تربط عنصرًا من عناصر امللفوظ بباقي عناصر هذا امللفوظ
جة قد ات املتدرّ ؤلّفات، و كيف أّن هذه املؤّلفه يـُْبحث يف وظائف هذه املاته املباشرة فإنّ مؤلّف

تعين العالقة اليت تربط هذا  مؤّلفعترب شخصيًا أّن وظيفة أ« ضافرت يف بناء اجلملة،  فيقول ت
ن تكون عالقة بني عناصر أة ال تعدو يّ و من هنا فالوظيفة الرتكيب 3»يف منظومة اجلملة ؤّلفامل

يف  نشاكالتما يّ أني مباشرين، و كيف كّل مؤلّف  اجلملة، و ذلك بالبحث يف الطريقة اليت تربط
 بدورمها بناءً ال آخر ليشكّ  مؤّلفمع  ؤّلفتأليف البناء الذي  ينتميان إليه، و كيف يرتابط هذا امل

  .آخر
ة عن ت املختلفة و سنحاول متييز العالقات الرتكيبيّ إن اجلملة شبكة متداخلة من العالقا  

  .غريها من العالقات يف اجلملة
  :ة ة و العالقات التركيبيّ العالقات المركبيّ  -2

(                   ةجاء سوسري مبفاهيم عديدة يف اللسانيات منها مفهوم العالقات املركبيّ 
Les rapports syntagmatiques(القات اجلدولية، و الذي يقابل الع )Les rapports 

paradigmatiques ( ّعنصر لغوي كّل   ة  يف اجلملة تعين العالقة اليت تربط، و العالقات املركبي
                                                 

1 A.Debbache , le prédicat syntaxique en Arabe, p:130.  
2  Voir:  C.Touratier  , comment définir les fonctions syntaxiques, P: 31. 

 31:نفسه، ص 3
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و هذا املصطلح كما عّرف يف  بالعناصر السابقة و العناصر املوالية له يف السلسلة األفقية للجملة
   ة و الكلمات ة القائمة بني الوحدات اللغويّ العالقات املتتابع« معجم  اللسانيات احلديثة يعين 

و عليه ففي مجلة  1»ة األخرى نتيجة  وجودها معاً يف تعاقب معّني و العبارات و الوحدات اللغويّ 
ب االمسي باملركّ '' سّجل'' ة يف عالقة الفعل يّ تبحث العالقات املركب'' سّجل الالعب هدفاً '' : مثل

اجلّو مجيل يف ''، و يف مجلة ''هدفاً  '' ب االمسي املوايل لهاملركّ  قةمث عال'' الالعب'' املوايل له 
ة املتوالية كالعالقة بني ة هي العالقات  اليت تربط بني العناصر اللغويّ جند العالقات املركبيّ  ''الصحراء

، كما تبحث يف التقدمي و التأخري يف اجلملة و ما يصحبه من ''الصحراء'' و بني '' اجلو مجيل'' 
و عالقات           '' الزّوار غادروا'' : و قولنا  ''غادر الزّوار'' : صيغة مثل قولناال يف  اتتغريّ 

فراد و و عالقات اإل ،''ت املرأة الصاحلةجاء''،''جاء الرجل الصاحل'' : التذكري  و التأنيث مثل 
'' و      ''لشجاعاناستشهد املقاتالن ا'' و   استشهد املقاتل الشجاع: التثنية و اجلمع مثل 

  .''استشهد املقاتلون الشجعان
ة ليس البحث يف هذا النوع من العالقات و يرى  توراتيي أّن هدف الدراسة الرتكيبيّ  

ني جنبًا إىل جنب ؤّلفًا بالنسبة للتحليل الرتكييب ليس وضع املو الشيء  الذي يّعد مهمّ « : قوليف
ان املتجاوران ضمن السلسلة مرتبطني بفضل عالقة ؤلّفضمن السلسلة، و إمنا معرفة ما إذا كان امل

ز جيدًا بني الرتتيب الن وحدة بنيوية للجملة،  و ينبغي يف هذه الظروف أن منيّ ة، و يشكّ تركيبيّ 
 Tesniere( يه تنيري ما يسمّ أو  ''ةللقواعد التوليديّ '' ة الذي ينطبق على  البنية السطحيّ ( ي اخلطّ 

م و الذي  ينظّ        على أساسه وضع العالقات بني الرتتيب الذي يتم و ' 'الرتكيب البنيوي'' ) 
  .2»للجملة     ةحسب رأينا البنية الرتكيبيّ  ميّثل ات اجلملة، و الذيمؤلّفب خمتلف و يرتّ 

العالقات الرتكيبية هي  ة، و لكنة عالقات تركيبيّ و ذا فتوراتيي ال يعترب العالقات املركبيّ  
و نستظهر ذلك يف  معّني  يت يؤديها عنصر من العناصر اللغوية لتشكيل بناء لغويّ الوظائف ال

ملة اجل

                                                 
 .38: سامي عّياد حنا و آخرون؛ معجم اللسانيات احلديثة،ص  1

2  C.Touratier , Comment définir les fonctions syntaxiques, P: 34. 

 ج

 س

 ص س

 جمتهدة طالبة

 مس

 س مس

 هـاجر

 س مح

 صديقتـ ي
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  :اا املباشرة على النحو التايلمؤلّفإىل عند حتليلها '' صديقيت هاجر طالبة جمتهدة '' :التالية
  
  
  
  
  
  

باشرة يف هذا التمثيل حنّدد وظيفة عنصر لغوي بالنظر إىل البناء الذي يشرتك يف تشكيله م
مباشر  مؤّلفمثًال هي أنّه '' هاجر'' فوظيفة االسم 1إليه، املباشر اآلخر الذي ينضمّ  ؤّلفو امل
مباشر السم و  مؤّلف: فهي'' جمتهد'' وظيفة الوصف أما  ب امسي،إىل  مركّ  ب امسي و ينضمّ ملركّ 

و ) ج(مباشر  لـ  مؤّلف: على النحو'' طالبة جمتهدة '' إىل اسم، و تكون وظيفة البناء  ينضمّ 
 و ينضمّ ) مس( ًا مباشرًا لـ مؤلّفنا وظيفة العنصر الذي يكون أخذ، يف حني لو )مس( ضميم لـ 

موال مباشرة لالسم '' طالبة''    ، و هكذا فرغم أّن االسم ''ي'' لوجدناها وظيفة احملّدد ) س( لـ
'' بالوصف األول ة تربطعالقة الرتكيبيّ ة بينهما إذ أّن اله ال وجود لعالقة تركيبيّ إّال أنّ '' هاجر'' 

 صديقيت'' و البناء '' صديقيت'' ب االمسي، و تربط الثاين باملركّ ''طالبة جمتهدة'' و البناء  ''جمتهدة
هنا نالحظ أّن العالقات  ة، و منة و ليس بينهما عالقة تركيبيّ ، فبني االمسني عالقة مركبيّ ''هاجر
ّن  حبث الوظائف على أو يرى تورايت         ةالعالقات املركبيّ عن  ة ختتلف دون شكّ يّ الرتكيب

   2.ناه هو موضوع التحليل الرتكييبحالنحو الذي وضّ 
  :ة و الداللةالوظيفة التركيبيّ  -3

                                                 
  .71:عبد احلميد دبّاش؛ اجلملة العربية، ص: يراجع 1

2  Voir : C .Touratier , Comment définir les fonctions syntaxiques, P: 35. 
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     1 ة تتداخالن و ال تتطابقانة و دالليّ لة بنيتني تركيبيّ مجلة هي حمصّ  لّ كرأينا سابقًا أّن    
ا كانت اجلملة موضو 

ّ
و الدرس الداليل يف نفس الوقت فإّن بني الوحدات  ع الدرس النحويّ و مل

ل الوظائف ختتلف عن ة اليت متثّ ة، و العالقات الرتكيبيّ ة و عالقات دالليّ لة هلا عالقات تركيبيّ املشكّ 
يكتسبها من خالل السياق الّلغوي الذي يظهر فيه،  صيغم داللةأو  األخرى، حيث أّن لكّل بناءٍ 

أما   ملةل داللة تلك اجلفتتظافر املعاين اليت حتملها تلك الصياغم لتشكّ  ،يب اجلملةأي بعد ترك
 ؤّلفات املباشرة للجملة؛ أي  بناء على نوع املؤلّفنطالقًا من حتديد املاّدد العالقات النحوية فتتح

سافر ''        : نا مثًال اجلملأخذإليه الوحدات، و البناء الذي تشارك يف بنائه، فلو  الذي تنضمّ 
يف مجيع  ''عبد اهللا''االسم  أخذة،  فيجند أّن هلا نفس البنية الرتكيبيّ '' قام عبد  اهللا''،  ''عبد اهللا 

ة اليت إىل فعل غري أّن العالقات الدالليّ  مباشر جلملة و ينضمّ  مؤّلفهذه اجلمل وظيفة واحدة فهو 
'' ، ''على املقعد جلس'' : نا األبنيةذأخو كذلك لو  ،تربطه بالفعل ختتلف من مجلة إىل أخرى

 أخذت'' يف الكأس'' ، بالقلم، ''على املقعد'' جند أّن األبنية '' شرب يف الكأس'' ، ''كتب بالقلم
  .ة لكّل منهاة واحدة و إن اختلفت القيم الدالليّ مجيعها وظيفة تركيبيّ 

ة، حتديد وظائفها الرتكيبيّ لداللة الوحدات دور يف ة جند أّن و من خالل الدراسة الرتكيبيّ   
مناط األبنية إذ أّن داللة أات و يبدو ذلك جليًا يف حتديد ؤلّفأي عالقاا مع غريها من امل

و اليت تكون توسعة  االختياريةالوحدات تساعدنا على متييز الوحدات الضرورية من الوحدات 
  : حه حتليلنا للبناءاتلألبنية الدخولية، و ذلك ما يوضّ 

  قرأ   كتاباً   زيدٌ              
  قرأ   متكئاً   زيدٌ              

  قرأ   قليالً   زيُد◌ُ              
  هو  الذي جيعلنا منّيز منط'' قليالً ''، ، ''متكئاً ''، ''كتاباً '' نادنا إىل داللة الوحدات إّن است  

و           ة يف تشكيلهضروريّ '' كتاباً '' بأنّه بناء خروجي، و منه فالوحدة '' قرأ كتاباً '' بناء، كّل 
 ''قليالً ''       ا توسعة و كذ ''متكئاً '' بأنّه بناء دخويل و منه فالوحدة '' قرأ متكئاً '' نصف البناء 

                                                 
  .97: عبد احلميد دبّاش؛ دور الرتكيبة يف فهم و إفهام القرآن،ص: يراجع 1
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ة و جانب  الداليل دور كبري يف حتديد الوظائف الرتكيبيّ لل، و من هنا ف''قرأ قليالً '' توسعة يف البناء 
قها من  اجلانب الداليل قّ بعض الوظائف النحوية حت ة حيث تستمدّ بعض الظواهر النحوي« تفسري 

«.1  
ة للجملة حتّدد داللتها فال ميكن تفسري حمتوى الرسالة و من جهة أخرى فإّن البنية الرتكيبيّ   

د عليه عبد القاهر اجلرجاين يف نظرية و هو ما أكّ  2ة للملفوظ،إّال باالعتماد على البنية الرتكيبيّ 
لة املباشرة ييفرتض أّن الرتكيب النحوي هو الوس« عليه و كما يقول مصطفى محيدة  ، و3ظمالنّ 

  .«4ا اللغة لنشوء املعىن الداليل للجملة اليت أعدّ 
  منها يف األخرىكّل   ة للجملة و تأثرية و الدالليّ تداخل البنيتني الرتكيبيّ  زو هذا يرب   

ة يف ة، و مراعاة البنية الرتكيبيّ د الوظائف الرتكيبيّ ة يف حتديمن بعض املفاهيم الدالليّ  كاالستفادة
        هناك تفاعل بني العناصر النحوية « : التفسري الداليل، و يشري إىل هذا حمّمد محاسة بقوله

ة، فكما ميّد العنصر النحوي العنصر الداليل باملعىن األساسي يف اجلملة الذي و العناصر الدالليّ 
ميّد العنصر الداليل العنصر النحوي كذلك ببعض اجلوانب اليت  ،ديدهيساعد على متييزه و حت

  5.»و عطاء و تبادل تأثريي مستمر  أخذفبني اجلانبني  ،حتديده و متييزهتساعد على 
ة من حيث أّن الوظائف تكون للوحدات ة عن الوحدات الدالليّ و ختتلف الوظائف الرتكيبيّ   

ة خفية، ففي رت ة فتكون ظاهرة و مستالوحدات  الدالليّ أما  ة الظاهرة شكًال يف امللفوظ،اللغويّ 
'' الدرس'' االمسي ب و املرك '' كتبأ'' لرتكيبة بإعطاء وظيفة للفعل  ا عىنت'' أكتب الدرس'' : قولنا

ة قوم على الوحدات الظاهرة و املسترت ة فتالبنية الدالليّ أما  بالعناصر غري الظاهرة ، فقط، و ال تعىن
اعترب أّن  حيث و هذا ما ذهب إليه توراتيي ، الدال على شخص املخاطب يف هذا املثالكالضمري

ظة أي العناصر غري البنائية بل املتلفّ  غري الّلغوية رتاكيب ال يبحث يف وظائف الوحداتعلم ال
                                                 

 .57: مصطفى محيدة؛ نظام اإلرتباط والربط ،ص 1
 .56: نفسه،ص: يراجع 2
  .316-314:عبد القاهر اجلرجاين؛ دالئل اإلعجاز،ص ص: يراجع 3
 .131: مصطفى محيدة؛ نظام اإلرتباط و الربط ،ص 4
  .113: نحو و الداللة،صحممد محاسة؛ ال 5
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 دبّاش يفعبد احلميد د هذا و يؤكّ    1ة تكون للعناصر الظاهرة يف بنية اجلملةالوظائف الرتكيبيّ 
ًال ال تقديراً، هذا يعين أن التقدير كة تكون لوحدات بارزة موجودة شو الوظيفة الرتكيبيّ « : قوله

لة بكافة العناصر املشاركة  هذه البنية املتمثّ   ة للجملةيهدف إىل إجياد العناصر اخلفية للبنية الدالليّ 
كلي الظاهري مي إىل املستوى الشّ تتنة ات الرتكيبيّ ؤلّفيف حني أّن امل ةيف املعىن بارزة كانت أم مسترت 

ة ار و التقدير مسالك دالليّ تاحلذف و االستمن هنا يصبح  ؛دًا صرحياً جتواجد تواللجملة حيث ي
جبميع  ّية ال تعىن، و منه فإن الرتكيب2»ة  للجملة تستعمل للوصول إىل عناصر البنية الدالليّ 

كتفي تليون، بل يالتحو النحاة  العرب، وحاة الن  لة للرسالة  كما ذهب إىل ذلكالعناصر املشكّ 
ة و يّ بإبراز العالقات املوجودة بني الوحدات الظاهرة يف امللفوظ، و هو جوهر  الفرق بني الرتكيب

  .الداللة
ة بنية واقعية، حيث تكتسب اجلملة ة بنية جمّردة فإّن البنية الدالليّ و إذا كانت البنية الرتكيبيّ   

قها يف وضعية خطاب معّينة، فيكون احملتوى الداليل للجملة لة عند حتقّ ن رساداللتها و تكوّ 
و هذا ما        سياق احلال من جهة أخرىأو  ة للجملة من جهة، و باملقاممرتبطًا بالبنية الرتكيبيّ 

حممد  ولقيّردة الواحدة عّدة معاِن خمتلفة حبسب وضعية اخلطاب ، فجيعل للبنية الرتكيبية ا
ة الواحدة مبفرداا نفسها إذا ّن داللة السياق جتعل اجلملة ذات اهليئة الرتكيبيّ و ال ينكر أ« : محاسة

ها يف مواقف خمتلفة ختتلف باختالف السياق الذي ترد فيه مهما كانت بساطة هذه قيلت بنصّ 
  3»اجلملة و سذاجتها 

ة هلا ليّ ملة  و بالبنية الدالة للجة ذات ارتباط بالبنية املركبيّ و من هنا تكون البنية الرتكيبيّ   
و      يةة اخلطّ ة متوسطة بني بنيتها املركبيّ البنية الرتكيبيّ « : دبّاشعبد احلميد وهو ما يّدل عليه قول 

و هذا      4»ة رت مستأو  لة بكافة العناصر املشاركة يف معىن اجلملة بارزة كانتة  املمثّ بنيتها الدالليّ 
ّن ترتيب العناصر الّلغوية رة باألخرى، حيث أللجملة جيعل كال منها متأثّ االرتباط بني البىن الثالثة 

                                                 
1  Voir C,Touratier , les fonctions syntaxique, P: 51. 

  .202: عبد احلميد دبّاش؛ بني قدرة الفعل و تعديته،ص  2
 .113: حممد محاسة؛ النحو و الداللة،ص 3
 .98: عبد احلميد دبّاش؛ دور الرتكيبة يف فهم و إفهام القرآن،ص 4
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نة ي إىل إعطاء داللة معيّ نة، الشيء الذي يؤدّ ة معيّ د للجملة بنية تركيبيّ ة حيدّ ية املركبيّ يف البنية اخلطّ 
تغيري على  يّ ة، و يرى  أصحاب هذه النظرية أّن أة و الرتكيبيّ هلذه اجلملة تتوافق و البنيتني املركبيّ 

ستوى الداليل على امل ةو من مثّ       ي بالضرورة إىل تغيري على املستوى الرتكييبيب يؤدّ املستوى املركّ 
ة ة ينعكس على البنية الرتكيبيّ نية املركبيّ دث للبحتوير حي إّن أيّ « : دبّاشعبد احلميد للجملة فيقول 

  1.»ملةي يف النهاية إىل تغيري يف معىن اجليؤدّ الذي  األمر
  : ةالتركيبي و الوظيفة التركيبيّ  الصنفبين  -4

ه جمموع              بأنّ )La catégorie syntaxique( ن نعّرف الصنف الرتكييب ميكن أ   
ة فالوحدات اللغويّ  2»الوحدات املتشاة اليت يكون هلا نفس السلوك الرتكييب  داخل اجلمل «  

لكل قسم  منها خصائص متّيزه عن غريه من  ،يف أقسام فختتلف من حيث طبيعتها، و هي تتصنّ 
، ...صنف األفعال، صنف األمساء، صنف األوصاف، صنف الظروف'' :األقسام؛ فهناك مثالً 

األوصاف ضمن قسم األوصاف و كّل   األفعال  ضمن صنف األفعال، وكّل   حيث تندرج
ة حيث نفس امليزات الرتكيبيّ  صنف تركييب يّضم جمموعة من الوحدات الّلغوية هلا هكذا، فكلّ 

نة من ن حتّل يف نفس املكان أي أنّه يكون هلا نفس إمكانية الظهور يف نقطة معيّ أ« ميكن هلا 
  :ة واحدة ، و نرمز لكّل صنف من األصناف برمز خاص، فهي ذات طبيعة تركيبيّ 3»امللفوظ 

  ف        قسم األفعال 
  س        قسم األمساء

  وصاف ص       قسم األ
  ظ        قسم الظروف

  بات االمسية مس      قسم املركّ 
  بات الفعليةمف       قسم املركّ 

                                                 
 .98: نفسه،ص 1
 .70:د دبّاش؛ اجلملة العربية،ص عبد احلمي  2
  .70: نفسه،ص 3
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  داتمح        قسم احملدّ 
  د         قسم األدوات

  بات األداتيةم د       قسم املركّ 
   ات املباشرة هذا املفهوم لألصنافؤّلفو قد أضاف التحويليون إىل طريقة التحليل إىل امل  

و       ات املباشرة فقط، بل يوّضح كذلك طبيعة هذه الوحداتؤلّفإذ أصبح املشّجر ال يوضح امل
ل نوعًا من التحليل إذ ميكننا أن  حنّدد نتقبّ « : تيي ار رتكييب الذي تنتمي إليه، يقول تو الصنف ال

ن تمًا هي اجلملة شريطة أرة  اليت حات املباشؤلّفاملعطى يف بنية امل ؤّلفه املبدقة املكان الذي  حيتلّ 
ات هذه البنية، و يكون هذا سهالً مؤلّفمن  كّل مؤّلف  مرّة بعالمة تّدل على وصفكّل   نشري
ات و مؤلّفل تقسيم اجلملة إىل ،  أّن الطريقة املثلى اليت متثّ يتشومسكة إذا علمنا، تبعًا لنوام خاصّ 

  .1» ات إىل أصناف هي اللجوء إىل املشّجرؤلّفانتماء هذه امل
   و هكذا أصبحت العقدة قي املشّجر تشري إىل الصنف الرتكييب الذي ينتمي إليه البناء 

ة يكون حتديد الوظيفة الرتكيبيّ  ة، أنّ كما أنّنا الحظنا من خالل التعريف السابق للوظيفة الرتكيبيّ 
ل هذا اليت متثّ من خالل العقدة  ا تتحّدديف املشّجر؛ إذ أّ  ؤّلفمن خالل املكان الذي خيتلف امل

ة كثريًا من املفاهيم الرتكيبيّ « مهية أخرى؛ إذ أصبح حيمل العنصر، و هكذا اكتسب املشّجر أ
ل اجلملة من جمموعات خمتلفة اا ووظائفها أي كيف تتشكّ مؤلّفحيث يبّني لنا طبيعة اجلملة و 

ة اليت تنتمي الرتكيبيّ  ات اجلملة املباشرة، وما هي األصنافمؤلّفجة اليت هي من الوحدات املتدرّ 
  .2»شكل ترتابط فيما بينها  ات املباشرة و على أيّ ؤلّفإليها هذه  امل

ا كانت العقدة تشري من جهة إىل القسم الرتكييب الذي ينتمي إليه امل 
ّ
و تشري من  ؤّلفو مل

 لذينكان هنالك خلط بني الصنف و الوظيفة ا،  ؤّلفخرى إىل الوظيفة اليت يشغلها هذا املجهة  أ
: عبد احلميد دبّاش التمييز الدقيق بينهما فقد قال من  هما موقع واحد يف املشّجر فكان ال بدّ ميثّل
إخل، و ... ل يف املشّجر ببطاقات، مثل مسة اليت متثّ دًا بني األصناف الرتكيبيّ جيب أن منّيز جيّ « 

و إمنّا   ل يف املشّجر ببطاقاتثّ إخل، و اليت ال مت... املسند إليه، املسند:  ة مثلالوظائف الرتكيبيّ 
                                                 

1 C.Touratier, les fonctions syntaxiques , P: 32. 
2  A.Debbach , le predicat syntaxique , P: 125. 
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عرف من خالل نوع تُ  - كما سبق  الذكر  –، فوظيفة عنصر 1»تُعرف انطالقًا من األصناف 
  .إليه ينضمّ أو  الصنف الرتكييب الذي ينتمي إليه هذا العنصر، و نوع العنصر الذي يتشارك معه

حدة قد تشغلها عّدة إّن الوظيفة و الصنف مفهومان خمتلفان، حيث أّن الوظيفة الوا  
 ذلك من ن نبني أأصناف متباينة، و الصنف الواحد قد يشغل عّدة وظائف خمتلفة، و ميكن 

  : خالل حتليلنا للجمل التالية
  الرجل من الصحراء-3   ل صحراوي              الرج -2  خوك             أالرجل  -1

  : لة على النحو التايلمثّ و امل

  
    

  
  
  
  
  

) ج(مباشر لـ مؤّلف'' : طات الثالث أّن الوظيفةن نالحظ من خالل هذه املخطّ ميكن أ         
على التوايل، و '' من الصحراء'' '' صحراوي'' ، ''أخوك'' : لتها العناصرمثّ '' )مس( و ضميم لـ 

                                                 
  .125:نفسه،ص 1

 مس مس

 الـ

 ج

 مح س س مح

 ـي أخـ رجل

 ص مس

 الـ

 ج

 س مح

صحراوي  رجل

  مس

 ج

 م د

  مس  د  س  مح
  س  مح

  رجل   الـ
 

  س
 

  الـ
 

  صحراء
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 فوصف والثاين أما  مسي ، وب افمركّ  األول اة خمتلفة؛ فأمّ هذه العناصر تنتمي إىل أصناف تركيبيّ 
ة، و منه فالوظيفة الواحدة ب أدايت، و قد شغلت مجيعها نفس الوظيفة الرتكيبيّ الثالث فمركّ أما 

، ''الرجل'' '' أخي''    بات االمسية ليست حكراً على صنف تركييب واحد، و كذلك لنالحظ املركّ 
) م د( و ضميم لـ) ج( مؤلف مباشر لـ  :فوظيفته هي'' أخي'' ب االمسي ا املركّ مّ أ، ف''الصحراء'' 

، '')مس( و ضميم لـ ) ج( ـمباشر ل مؤّلف''  :الوظيفة '' الصحراء'' يف حني يأخذ املركب االمسي 
و ) م د( مباشر لـ  مؤّلف:  فوظيفته هي  - يف املثال الثاين –'' الرجل'' ب االمسي املركّ أما  و

بني مما يدل على وجود فرق  بها املركّ ع الوظائف اليت  شغل، و هذا يبّني لنا تنوّ )د( ضميم لـ 
يي أنّه ال ميكننا جعل يرى تورات و يف هذا الصدد  وظيفة عنصر و الصنف الرتكييب الذي ينتمي إليه

مفهوم الصنف هو نفسه مفهوم الوظيفة، أو  هو نفسه مفهوم الصنف الرتكييب، مفهوم الوظيفة« 
ف ، يف حني تتوقّ ) Paradigmatique(   األصناف ينظر إليها  من حيث احملور اجلدويل ألنّ 

  .Syntagmatique  («1(             يبالوظائف على احملور املركّ 
ا كانت الوظيفة عالقة تربط  

ّ
ل يف ا ال متثّ عنصرًا لغويًا بعناصر أخرى يف امللفوظ فإّ   و مل

ذ هي حتّدد من جهة العقدة ذات دور مزدوج إفة، و ال نرمز هلا برمز معّني املشّجر بعقدة خاصّ 
، و لو حاولنا  2الصنف الرتكييب للوحدة الّلغوية و تّدل من جهة أخرى على وظيفة هذه الوحدة

  رينن جنعل للعقدة الواحدة  مؤشّ ة يف املشّجر بأعلى الوظائف الرتكيبيّ  لّ رات تداستظهار مؤشّ 
  : التايل على الوظيفة على النحو على الصنف، و آخر داال◌ً  داال◌ً  اً ر مؤشّ 

  
  
  
  
  

                                                 
1 C.Touratier, les fonctions syntaxiques, P: 52. 

  .53:نفسه، ص 2

  مسند

 ج

 مسند إليه 

  ف
  مف

  مس
  مس

  متمم فعلي
  س  مج

  عمرو  ركب  فرس  الـ
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  1: أو على النحو
  
  
  
  

هلذا التمثيل  نا  جند فإنّ         
  : ، كما رأى عبد احلميد دبّاش، مهاسلبيتني

حيث إّن وضع ائف؛ قية للوظالِعالعلى الطبيعة  لّ ة ال  يدإّن هذا التمثيل للوظائف الرتكيبيّ  -1
ا معل منهجي لط بني املفهومني ولى الصنف خير الدال عر الدال على الوظيفة مع املؤشّ املؤشّ 

  2.مفهوماً واحداً 
و      ة للمسند، و املسند إليهزائدة ألّن املفاهيم الوظيفيّ  راتيستعمل مؤشّ « إّن هذا التمثيل  -2

ة فهذا إطناب ال فائد« ،و منه3»مف، مس، مس : راتالتعبري عنها باملؤشّ  م الفعلي قد متّ املتمّ 
  .4»منه

ة و هو ما بيّ يعلى الوظيفة الرتك رات تدلّ ن نضع رموزاً و مؤشّ أنستطيع  نا الو من هنا فإنّ   
وظيفة كّل   على الوظائف ألنّ  لّ ا نظريًا استظهار الرموز اليت تدال ميكنن« : أشار إليه توراتيي بقوله

ى عالقة بني هذه األصناف، إذ ال جيب استعمال عالمات مثل و س -بالنسبة لنا -ة ما هيتركيبيّ 

                                                 
  .73:عربية،صعبد احلميد دبّاش؛ اجلملة ال: يراجع 1
  .74: نفسه،ص: يراجع 2

3 Touratier , Les fonction syntaxiques P: 51 
  . 73:عبد احلميد دبّاش؛ اجلملة العربّية، ص       ِ◌◌ِ 4

  مسند = مف 

 ج

 مسند إليه= مسند 

  متمم فعلي= مس   ف

  ركـب

  س  مج

  عمرو  فرس  الـ
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م الفعلي بل املتمّ أو  ات هلا  وظيفة الظروفؤلّفللداللة على أّن هذه امل) م فمتمّ ( ، ''ظ'' : 
  1.») م د) ( مس( :   جيب أن نستعمل رموزاً مثل 

  :النقصفــة -5

             مصطلح تركييب جاء به التحويليون) La sous-catégorisation( النقصفة   
وحدة من الوحدات موضعها لوحدة أخرى، حبيث يكون أو  اتؤلّفمن امل مؤّلفو يعين حالة ترك 

« : عبد احلميد دبّاش بقوله رّفها ، و يعألوىلالذي كان ل -الوظيفة -ضع الرتكييبللثانية نفس الو 
النقصفة هي أن يرتك  صنف مكانه لصنف آخر، فيدخل يف جدوله بأن ينتمي إىل نفس القسم، 

الصنف ( و ذلك بأن حيّل حمل صنف ما  2،»لرتكييب  وضعه ا أخذيقوم مقامه بأن ي ةو من مثّ 
ل ة اليت يتشكّ حد األصناف التحتيّ و هو أ، )املنقَصُف إليه( ع عنه صنف آخر يتفرّ ) فُ املنقصَ 

ني مباشرين مؤلّفل من تتشكّ '' أكل اخلبز الولدُ '' : ّن مجلة مثلأ، فنجد 3منها الصنف املنقَصفُ 
  :و ميكن حتليلها على النحو التايل'' الولد'' ب  االمسي و املركّ '' كل اخلبزَ أ'' ب الفعلي مها املركّ 

  
  
  
  
  
  

ب له نفس الوضع الرتكييب الذي كان للمركّ '' زيد '' ّن أجند '' كل اخلبز زيدٌ أ'' و يف مجلة   
  .حيث ميكننا استبداله به'' الولد'' االمسي 

  الولد   أكل اخلبز              

                                                 
1  ِ◌◌ِ Touratier , Les fonction syntaxiques P: 52. 

  .75: عبد احلميد دبّاش؛ اجلملة العربية،ص 2
  .75: نفسه،ص: يراجع 3
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  الطفل    أكل اخلبز             
  زيدأكل اخلبز                  

نفس الوضع الرتكييب  أخذبًا امسياً، و إّمنا و زيد ينتمي إىل قسم األمساء، فهو ليس مركّ   
إىل ) ب االمسياملركّ ( بات االمسية، فنحن هنا أمام نقل وظيفة  الصنف الرتكييب ه املركّ أخذالذي ت

ر املركب ل العقدة مبؤشّ وى التمثيل هل منثّ صنف آخر هو صنف األمساء ، و لكن على مست
  .ر االسم ؟االمسي أم مبؤشّ 

، حبيث جنعل 1توراتيي متثيل هذا املفهوم بنقطتني فوقيتني تفصالن الصنفني  ب هذا رأىلتجنّ 
ر الصنف الذي على اليمني، و مؤشّ ) املنقَصف(  هذه الوظيفة  أخذمؤّشر  الصنف الذي  ي

       :ل العقدة  على النحو التايل ،، فتمثّ 2على اليسار) ف إليهاملنقصَ  ( قلت إليه هذه الوظيفةنُ 
أكل '' حتليل مجلة  ، و من هنا يتمّ ''ف إىل اسمب امسي منقصَ مركّ '' : و تعين ''  س  :مس'' 

  : اا املباشرة، و متثيل هذا التحليل كالتايلمؤلّفإىل '' اخلبز زيد
  
  
  
  
  
  

الوضع  أخذينتمي إىل قسم األفعال غري أنّه '' نام'' أيضًا أّن  جند'' نام زيد'' و يف مجلة   
ب الفعلي إىل فعل، و بالتايل فقد تنقصف املركّ '' كل اخلبزأ'' ب  الفعلي ه املركّ أخذيب الذي الرتكي

'' ل  حتليل اجلملة بات الفعلية و منثّ هنا منقصف إليه حيث شغل وظيفة املركّ '' نام'' أي أّن الفعل 
  : على النحو التايل'' نام زيدٌ 

                                                 
1  Voir. Touratier , Les fonction syntaxique, P: 51. 

  .75دبّاش؛ اجلملة العربية،ص : يراجع 2
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  زنا هذا املفهوم عن املفاهيم القريبة منهة و ميّ فنا على مفهوم الوظيفة الرتكيبيّ بعدما تعرّ          
هة، إليه من ج الذي ينضمّ  ؤّلفاً مباشراً ما باملمؤلّفة هي عالقة تربط خنلص إىل أّن الوظيفة الرتكيبيّ 

«  و       ن جهة أخرى، و منه فهي مفهوم عالقي بنائي م و البناء الذي يدخل يف تشكيله
بغريه لتحديد وظيفته،  وجود عالقة يرتبط وفقها عنصر) relationnel( ''   عالقي'' نقصد بـ 

( بنائي أما  [...]ّن الوظيفة ال تكون لعنصر مبفرده و لكن يف عالقته مع غريه، هذا يعين أ
constructionnel ( ة تعّرف اعتماداً على منط البناء به أّن الوظائف الرتكيبيّ  عينبناء فننسبة إىل

  1.»الذي ينتمي إليه العنصر صاحب الوظيفة 
قة ة من مفاهيم متعلّ الرتاكيب يف حتليل اجلمل و حتديد الوظائف الرتكيبيّ  و يستفيد علم  

 ) La sémantique(الداللة لم الصرف، و ع) La morphologie(ة كالصيغيّ  بعلوم أخرى
عتمد أيضًا على نوع تلك و العالقات الرابطة بني الوحدات ي ةحتديد الوظائف الرتكيبيّ  نّ حبيث أ

إذا مل يكن  النحويّ   نّ ياً، ألإخبار و املعىن الذي تفيده  ة،و انتمائها إىل أقسام تركيبيّ الوحدات  
حتته و ال حتديد  قادرًا على فهم داللة الوحدات ال يستطيع متييز القسم الرتكييب الذي تندرج

ة اليت اته و إبراز الوظائف الرتكيبيّ مؤلّفتوزيعها و منه يتعّذر عليه بالضرورة حتليل اجلملة و تعيني 
ة و السمات الصرفية ذات أثر يف وسم السمات الدالليّ « ات، و من هنا  فإّن ؤلّفيها تلك املتؤدّ 

أو      ة مفهومًا داللياوظيفة الرتكيبيّ لهذا  ال جيعل ا ، غري أنّ 2»الكلمة املفردة بسمات حنوية 
 «     دبّاشعبد احلميد ة كما يرى ليل البنية الرتكيبيّ ا هي مفهوم تركييب يعتمد على حتو إمنّ صرفيًا 

                                                 
 .209: عبد احلميد دبّاش؛ بني قدرة الفعل و تعديته،ص 1
 .49: حممد محاسة، النحو و الداللة،ص: ، يراجع أيضاً 120: مصطفى محيدة؛ نظام اإلرتباط و الربط،ص  2

  ف : مف 

 ج

 س: مس 

  زيـُد◌ُ   نـام 
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خنلط بني مستويات التحليل  لم الداللة و عن علم الّصيغ أي أالّ عن عز علم الرتاكيب ن منيّ جيب أ
  .1»حتقيقه        تقليدي و ال اللسانيات العربية يفالشيء الذي مل ينجح ال النحو ال

 
 
 
 
 
 
 

III- تعريف وظيفة المسند إليه:   

ونالحظ أّن هذا التعريف  عنه يف اجلملة، هو املخَرب النحاة  ّن املسند إليه عندلقد رأينا أ   
و             ةهذا كان السبب الرئيس الذي أّدى إىل عدم اعتباره وظيفة حنويّ  ، و لعلّ داليل حبت

و       تتوافق، عرّفوها وفق معايري أخرى ...مبصطلحات أخرى كالفاعل و املبتدإ االستعاضة عنه
ة املختلفة، و كان هذا التعّدد لوا ا الرتاكيب اللغويّ نشؤوها، و حلّ ة  اليت أالنظرية النحويّ 

جامع ألشكال املسند  االصطالحي سببًا هو اآلخر يف حبث كثري من الدارسني عن  مفهوم حنويّ 
مامه ركامًا من أجيد   -كما يقول الشريف ميهويب  –ة فالدارس للعربيّ  «ة،إليه يف الرتاكيب العربيّ 

ل  يف فاملتأمّ     عنصر بوظيفته و داللتهكّل   املصطلحات للعنصر الواحد حيث جيتهد يف ربط
دت تسمياته ليه فيها واحد و إن تعدّ املسند إ نّ يالحظ أ ة بنوعيها االمسية و الفعليةاجلملة العربيّ 

، فكان البحث عن مفهوم تركييب شاِمل 2»املواقع اليت يأيت فيها  بعد العامل أو  وفقاً لفكرة العامل
مفاهيم و مصطلحات  همّ عرضنا أل هدف اللسانيني العرب احملدثني، وبعد ملصطلح املسند إليه

ف على املفهوم الرتكييب الذي اقرتحه رتكييب ، سنتعرّ ة اليت نعتمدها يف التحليل الالنظرية  الوظيفيّ 
  .لوظيفة املسند إليه توراتيي

                                                 
1 A. Debbache, Le prédicat syntaxique en Arabe, P: 127. 

  .60:الشريف ميهويب؛ املسند إليه و املسند يف العربية،ص 2
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) Le prédicat(يف مقابل وظيفة املسند ) Le suijet(وظيفة املسند إليه  يعّرف توارتيي      
    من وظيفيت املسند إليه كّل   ه من  املمكن تعريفقد اجتمع لدينا يف لغات خمتلفة أنّ ل«  : بقوله

كّل   شيء على مستوى البنية بأن يكونكّل   ًال و قبلو املسند مبعيارين من مستويني خمتلفني أوّ 
مث على ) ج(مز هذا البناء مجلة، و نرمز له بالر  ميّثل ني املباشرين لبناء خروجيؤلّفحد املمنهما أ

املباشر اآلخر،  ؤّلفني املباشرين الذي أخرب به عن املؤلّفحد املاملستوى الداليل بأن يكون املسند أ
، و يف هذا التعريف 1»املباشر  اآلخر  ؤّلفخرب عنه باملني أؤلّفو بالنسبة للمسند إليه فهو أحد امل

ّن توراتيي قد اعتمد يف تعريفه لوظيفة  املسند إليه على معيارين؛ معيار تركييب، و معيار نالحظ أ
  .داليل

ني املباشرين جلملة خروجية ؤلّفهي وظيفة أحد امل وظيفة املسند إليه :على المستوى التركيبي -1
يشارك  ًا لبناء آخر ؛ و اجلملة اليتمؤلّفًا مباشرًا جلملة ال مؤلّفأن يكون   ، فاملسند إليه ال بدّ 

اته مؤلّفحد وجيًا أي بناء ليس له نفس توزيع أبناًء خر « ن تكون أبّد املسند إليه يف بنائها ال
ا ال تكون منقصفة ّ اا املباشرة مجلة أخرى، كما أمؤلّفحد كون أة ال يفهذه  اجلمل 2»املباشرة 

  .ال مجلة خروجيةشكّ يآخر ل مؤّلفضرورة إىل  مّ ف آخر ، و ذا فاملسند إليه ينضإىل أي صن
ا كان  :ي خبارعلى المستوى اإل -2

ّ
ملة مباشر جل مؤّلفاملسند إليه كالمها  املسند و مل

ّن املسند إليه على املستوى أمييز بينهما، إذ رأى على معيار آخر للتّ  خروجية، اعتمد توراتيي
احلديث الذي قيل عن املسند أو  ل اخلرباملسند فيمثّ  أما  ث عنه،احملدّ أو  املخرب عنه ميّثل الداليل

  ث عنه، فاحملّدث عنه يوافق علىل من حديث و حمدّ ة تتشكّ إليه، فاجلملة من حيث بنيتها الدالليّ 
  .احلديث فيوافق املسندأما  ستوى الرتكييب املسند إليهامل

متها اليت قدّ  عن املفاهيممفهومًا دالليا ال خيتلف  أخذي ّن املسند إليهأو هذا ال يعين   
  : الدراسات السابقة، و ذلك لسببني

                                                 
1 C.Touratier, Définition  typologique du sujet , P: 63. 
2 C.Touratier, Les fonctions syntaxiques, P: 38. 
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 هعلى وضع يعتمد املسند إليه مل يعّرف مبعيار داليل فقط بل إن له تعريفًا تركيبيا◌ً  نّ أل: الأوّ 
  .لهيإليه و نوع البناء الذي يدخل يف تشك الذي ينضمّ  ؤّلفأي على نوع امل الرتكييب؛

     : ح ذلك من خالل املثال التايلألّن املخرب عنه يف اجلملة ليس بالضرورة مسندًا و نوضّ : ثانيا
و           '' الولد''  ني مباشرين مها البناءمؤلّفل من ، إّن هذه اجلملة تتشكّ '' الولد سافر أبوه'' 

'' : ذ قولنا، إه مجيلةالثاين فإنّ أما  ة،بات االمسيّ إىل قسم املركّ  األول حيث ينتمي'' سافر أبوه'' البناء
  : هذا التحليل على النحو التايل ميّثل ينتمي إىل قسم اجلمل و منهتام مستقل ملفوُظُ◌ '' قام أبوه

  
  
  
  
  
  
  
  

حد أّن هلا نفس توزيع مجلة دخولية أل'' الولد سافر أبوه'' مجلة ة من الناحية الرتكيبيّ 
ال ميكن أن '' الولد سافر أبوه'' ، و منه فهذه اجلملة '' سافر أبوه'' اا املباشرة، و هو مؤلّف

ان مباشران جلملة خروجية يف حني مؤلّفاملسند و املسند إليه  نّ ل من مسند و مسند إليه، ألتتشكّ 
ب حمّدث عنه هو املركّ أو  ف من خمرب عنهعلى املستوى الداليل فتتألّ أما  ولية،هذه اجلملة دخ

نّه خمرب عنه غري أ'' الولد'' البناء ، ف''سافر أبوه'' حديث هو اجلميلةأو  ، و خرب'' الولد'' االمسي 
ست ، و هذه لي*يلةإىل مج ينضممباشر جلملة دخولية و  مؤّلفوظيفة املسند إليه، فهو  أخذال ي

                                                 
فرده ملفوظاً، و مبا أّن اجلملة و اجلميلة هلما مّؤلف من مؤلفات اجلملة له بنية اجلملة و من مث ميكن أّن يشكل مب«  :اجلميلة *

عبد احلميد دبّاش؛ . »إشارة إىل تشاهما البنيوي و من مث إنتمائهما إىل قسم واحد) ج(نفس البنية أعطينامها نفس الرمز 
 .80:اجلملة العربية و التحليل إىل املؤلفات املباشرة،ص
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اً ضرورياً من مؤلّفيف اجلملة، بل  ةاملسند إليه ال يكون توسع و فة املسند إليه فهذا البناء توسعةوظي
ا هو ّن املسند إليه يف اجلملة ليس هو املخرب عنه داللياً، و إمنّ أات اجلملة، و من هنا نستنتج مؤلّف

  .على املستوى الداليل احملّدث عنهني املباشرين جلملة خروجية يوافق ؤلّفة ألحد  املوظيفة تركيبيّ 
  يشغل وظيفة املسند إليه'' أبوه'' ب االمسي نالحظ يف هذا املثال أّن املركّ  نّ أو ميكن   
و      '' سافر'' ني مباشرين مها  الفعل مؤلّفف من مجلة خروجية يتألّ '' سافر أبوه'' البناء  ذلك أنّ 

احلديث على املستوى الداليل، و يوافق الثاين احملّدث  األول حيث يوافق'' أبوه'' ب االمسي املركّ 
ا كان البناء 

ّ
ي احملّدث  خباراملستوى اإل على ميّثل خروجية) ج( مباشراً لـ  امؤلّف'' أبوه'' عنه، و مل

  .ي وظيفة املسند إليه يف اجلملةه يؤدّ نّ عنه فإ
 من حيث هي بناء دخويل و منه فتحديد وظيفة املسند إليه يعتمد على طبيعة بناء اجلملة   

أو  ث عنهمن حيث هو حمدّ  ؤّلفي الذي يقوم به امل خبارخروجي، كما يعتمد على الدور اإلأو 
ه ال خيلط بني أنّ  ة إالّ ة  متييزيّ اعتمد فيه على مفاهيم دالليّ  و هذا التعريف تعريف تركييب،حديث 

  1.مستويات التحليل املختلفة
  
  
  
  

  
  
  

  

                                                 
1  Voir: Debbache, Le prédicat syntaxique en Arabe , P: 127. 
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ة سنحاول خالل هذا هّم املبادئ اليت تقوم  عليها هذه النظرية الرتكيبيّ حنا أن وضّ أ بعد
اجلزء التطبيقي اعتماد هذه الطريقة و األخذ باملفهوم الرتكييب للمسند إليه يف دراسة النماذج 

هذه الدراسة  لن نتناول يفأنّنا   ، و نشري إىلو االمسية  ة بنوعيها الفعلية األساسية للجملة العربيّ 
دة  اليت يتعّذر البحث فيها لعدم توفر املراجع من جهة، و عدم مناط و األساليب املعقّ بعض األ

  .خرىأمناسبة الظرف و املقام من جهة 
أو      تكون نواة املسند فيها فعالً ة الكربى اليتالوحدة الرتكيبيّ  ابأّ نعّرف اجلملة الفعلية 

و       نيدثأغلب الباحثني احملاً فعلياً، تبعاً ملا ذهب إليه مرّكباملباشرة اا مؤلفحد هي اليت يكون أ
  : البنيات اليت تكون للجملة الفعلية يف ثالثة أشكال همّ ميكن أن حنصر أ

   .الفعلية املكونة من مركب فعلي ووحدة لغوية أخرى اجلملة -1
  .الفعلية املكونة من مركب فعلي فقطاجلملة  -2
  .املكونة من وحدة لغوبة و مجلة صغرى فعلية الاجلملة  -3

شيء من التفصيل حماولني البحث عن بشكل من هذه األشكال كّل   و سنقف على  
  .ةي وظيفة املسند إليه يف اجلملة الفعلية العربيّ العناصر اللغوية اليت تؤدّ 
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   أخرى ة من مركب فعلي ووحدة لغويةالمكونالجملة الفعلية : لالمبحث األوّ  
و عنــدما ...)  مــس+ مــس + ف( ة يّــرّكبة علــى البنيــة املتقــوم اجلملــة الفعليــة يف اللغــة العربيّــ  

  :حه األمثلة التاليةو هو ما توضّ ) مس+ ف( تأخذ البنية  يكون الفعل الزماً 
  .جاء الولد -1
  ).1 ملؤمنونا( ﴾                ﴿ -2

ناداً إىل معيـار تإسـ أمكـن  ني مباشـرين؛ إذ مؤلفمن  )2(و  )1(من اجلملتني   كّل   تشكلت  
'' يغم الّصــ ، حيــث ينتمــي''الولــد'' ، و ''جــاء'' ني ؤلفإىل املــ'' جــاء الولــد'' االســتبدال حتليــل مجلــة 

ات االمسية، و هذه اجلملة خروجية رّكبإىل قسم امل'' الولد'' إىل قسم األفعال، و ينتمي البناء '' جاء
 ، هــــذا علــــى املســــتوى الرتكيــــيب، أّمــــا علــــى املســــتوىيهــــا ملفوظــــاً مســــتقال◌ً مؤلف  أيُ◌ مــــنميثّــــل  ال
و خــرب،      ف مــن خمــرب عنــهية، و هــي بالضــرورة تتــألّ إســناد فاجلملــة اخلروجيــة هــي مجلــة خبــارياإل

 االمسـي يف رّكـب، و اخلرب هو الفعـل جـاء، و منـه جنـد أّن امل''الولد'' االمسي  رّكبفاملخرب عنه هو امل
و منـه فهـو        املخـرب عنـهالـّداليل مباشر جلملة خروجيـة يوافـق علـى املسـتوى مؤلفهذه اجلملة  

اً مؤلفــوظيفــة املســند باعتبــاره '' جــاء'' يشــغل وظيفــة املســند إليــه يف اجلملــة، يف حــني يشــغل الفعــل 
  .''اخلرب''  الّداليل خروجية يوافق على املستوى) ج(مباشراً لـ 
: ني ضـرورينيمـؤلفل مـن حيـث تتشـكّ  )1(ة للجملة نفس البنية الرتكيبيّ  )2(ملة خذ اجلو تأ  
'' املؤمنون'' ي االمس رّكبة، و املخبارياإل على مستوى البنية  احلديثميّثل  و الذي '' أفلح'' الفعل 

د إليــه اــا مســند و الثــاين مســنمؤلف، و منــه فهــذه اجلملــة خروجيــة أّول عنــه  دثاحملــميّثــل  و الــذي
وظيفــة املســند إليــه إىل يــّؤدي االمســي الــذي   رّكــبعلــى املســتوى الثــاين مــن التحليــل ميكــن جتزئــة امل

  :ني مباشرين كالتايلمؤلف
  ؤمنونــامل                                 الولـــد

  الـ   مؤمنون                                 ولـد  الـ
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◌ُ  صيغمٌ '' الـ''  ة ا الوحدة اللغويّ ، أمّ *ة هي احملّددالتحديد يأخذ وظيفة تركيبيّ على  دال
على مستوى  هبناء ميكن حتليلأو  فهل هذه الوحدة صيغم'' مؤمنون' 'و '' َوَلدُ '' خرى فهي األ

  موايل إىل وحدات أقل ؟
على  ة، و بناءً ة اليت تلحق االسم صيغمًا ذا قيمة دالليّ يعترب النحاة العرب العالمة اإلعرابيّ 

دة ِمداللة؛ ة من أكثر من وحفمؤل ا ّ صياغم؛ أل'' مؤمنون'' و '' ولدُ ' 'حتليلهم ال تعترب الوحدات 
 و       ة دالّة على الوظيفة النحويّ '' ُ◌  '' داُلُ◌ُ◌ُ◌ُ  على االسم ، و الضمة  '' ولد'' فالصيغم 

و ) ع املذكرمج( لة على العدد للدال'' ون''  داّل على االسم و الواو و النون'' مؤمن'' يغم الصّ 
  .ةة على الوظيفة النحويّ لالللدّ '' و'' ''الواو 

ة ة معياراً لتحديد الوظائف الرتكيبيّ لقد أشرنا سابقًا إىل عدم إمكانية اعتبار العالمة اإلعرابيّ 
  : وذلك لسببني

       ب الفاعل الفاعل و نائكثر من وظيفة فهي تشري إىلالعالمة الواحدة قد تشري إىل أ نّ إ -1
و كلها أشكال للمسند إليه و نشري إىل اخلرب و خرب إّن و مها شكالن للمسند، و منه  و املبتدإ

  .فهي حتمل أكثر من داللة واحدة
كثر من عالمة، فوظيفة املسند مثًال تشري إليها ة الواحدة قد تشري إليها أإّن الوظيفة الرتكيبيّ -2

  . هلا الفتحة يف خرب كانالضمة يف اخلرب و خرب إّن و تشري
د دائماً الوظائف ة ال حتد ّن العالمة اإلعرابيّ إ«  : دبّاش بقولهعبد احلميد  وضح هذاو قد أ  

  .1»الرتكيبية و ال متّيز بينها 
إّن التعريف  الرتكييب الذي أعطيناه ميكن بواسطته حتديد الوحدة اليت  من جهة أخرى  

 ي وظيفة املسند إليه دون التؤد فة ال يشرتط فيها مشري ّن الوظي، ذلك أجوء إىل العالمة  اإلعرابيةل
 ؤلفبل تتحّدد من خالل املوقع الذي حتتله الوحدة  يف املشّجر، و عالقة امل ،عليها لفظي دالٌ 

                                                 
  »بأا مؤلف مباشر ملركب امسي وضميم السم   وظيفة احملددتعرف «  :يقول تواريت *

                                                                           )C.Touratier , le fonctions syntaxiques, P.48( 
  .77: عبد احلميد دبّاش؛ اجلملة العربية،ص 1
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قي قائم دون يف تشكيله، و هذا املفهوم الِعال إليه، ، و البناء الذي يدخل ينضمّ  الذي ؤلفبامل
 اإلإىل العالمة جوء الل ّن الفروع ص هلا فرع يف املشجر، ألعرابية كمعيار تركييب، و منه ال خيص

خرى، و بالتايل لوحدات مداللة ووظيفية ات األؤلفياغم اليت ترتابط مع املالصّ  ات ومؤلفتكون لل
ا ال أي أ   ؛داليل فإّا غري وظيفية زن كانت العالمة اإلعرابية ممي الوقت، و حىت وإ يف نفس

 ي وظيفة تركيبية يف اجلملة، فال ميكن ختصيص فرعتؤد  ّو  ،''دُ ول'' يغم الصّ  ا جزء منهلا، بل إ
يعين عدم  وعدم ختصيص فرع للعالمة اإلعرابية«  :دبّاش بقوله عبد احلميدهذا ما  أشار إليه 

إليها على أّا جزء صيغي من  ا ننظرمنّ ىل وظيفة الوحدة اليت يلحقها، و إاعتبارها صيغمًا يشري إ
  1.»صورة االسم، فهي جزء من صيغم االسم 

ة على الوظائف ة غري دالّ ة صرفيّ الة على العدد فهي أيضًا ذات قيمة دالليّ ريات الدّ أّما املش  
ة، و نعاملها معاملة  العالمة ي وظيفة تركيبيّ ة ال تؤدّ ة، و هي أيضًا وحدات ال وظيفيّ الرتكيبيّ 
ّن ضح لنا أة إذ نعتربها جزء صيغي من صورة االسم، و إذا اعتمدنا معيار االستبدال يتّ اإلعرابيّ 

  .خذها الوحدة أر على الوظيفة اليت تال تؤثّ  ة  جزاء صيغيّ أهذه املثريات 
  جــاء الولد                           أفلح املؤمنون 

  جــاء الولدان                        أفلح املؤمـن 
  ــاء األوالد                         أفلح الرجالُ ج

  جــاء القاضي                        أفلح القضاة
         الوحدات مجيعها تأخذ نفس الوظيفة حىت و إن اختلفت من حيث العدد  فهذه  

طني شرة وفق املخطّ اا املبامؤلفو من هنا ميكن متثيل حتليل هاتني اجلملتني إىل .ةو العالمة اإلعرابيّ 
  :التاليني

  
  

                                                 
 .77: نفسه،ص 1
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وا جزًء من دراسة اجلملة الفعلية إىل نوع خمصوص هو صّن النحاة قد خصّ رأينا سابقًا أ  
ة لغري الفاعل، فهل خيتلف حتليل هذه النوع من اجلمل عن سابقه ؟ لنالحظ األمثلة اجلملة املبنيّ 

  :التالية
  .تب الدرسُ كُ   -3
  )44 وده(  ﴿            ﴾ -4

ة القدامى أّن هذا النوع من اجلمل خيتلف عن سابقه من حيث صيغة ذهب حناة العربيّ   
ة اليت تربطه باالسم بعده و كان هذا سببًا يف إعطائهم االسم يّ الّدالل الفعل، و من حيث العالقة

نان من تتكوّ '' قضي األمر'' و مجلة '' كتب الدرسُ '' ، فجملة اً خاص اً نوع مصطلحكّل   املسند يف
  .فتتكّون من فعل و فاعل'' جاء الولد'' : فعل مبين لغري الفاعل، و نائب فاعل أّما مجلة مثل

ني مباشرين مها مؤلف )4(و  )3(امللفوظني  من د لكلاعتمادًا على معيار االستبدال حندّ   
''       و الوحدة' 'قضي'' ، و الوحدة ''الدرسُ '' و الوحدة '' تبكُ '' ة الوحدة اللغويّ : على التوايل

  : التايل على النحو )3(، فيكون االستبدال يف امللفوظ ''األمرُ 
  الدرس     الدرس                       ُكتب     تبكُ 

  اإلعالن     ُكتب  الدرس                            أُلقي
  العنوان     الدرس                        ُكتب     كُمل

  كالم       ُكتب                        الدرس   انقطع 
  خُرب◌ُ     الدرس                        ُكتب    انتهى 

 مس ف: مف

 ج

 س مح

 جاء ولـد الـ

 ج

 مس ف: مف

 س مح

 أفلح مؤمنون الـ
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            ''ُكتب'' ني مباشرين مها مؤلفميكن جتزئتها إىل '' كتب الدرس '' فاجلملة  و منه  
      ا قسم اجلمل، فأمّ فال ينتمي  أيُ◌  منهما إىل ظًا مستقال ملفو ميّثل  ، و كالمها ال''الدرس'' و 
ا ات االمسيّة، و هذا مرّكبفينتمي إىل قسم امل'' الدرس'' ّما فينتمي إىل قسم األفعال أ'' كتب' '

ها، و اجلمل اخلروجية مؤلفذ خيتلف توزيعها عن توزيع أي من يعطي للجملة  الطابع اخلروجي؛ إ
 ؤلفأّن امل        ة هلذه اجلملة جند يّ الّدالل لبنيةذا حبثنا يف  اإف دالليًا من خرب و خمرب عنه، فتتألّ 

  .عنه، حيث أخربنا عن الدرس بالكتابة حمدثالثاين  ؤلفحديث، و املاألّول 
         ملثل هذه  اجلمل بطبيعة العالقة الرابطة بني املسندنحاة يف دراستهم ال و قد اهتمّ   

قه ال يعنينا نائب الفاعل، و يف هذا  املنهج الذي نطبّ  و املسند إليه، و اليت تفيد وقوع الفعل على
 بني الطرفني،  فعلى املستوى الرتكييب نكتفي بتحديد اخلرب و املخرب عنه، و ال الّداليل نوع االرتباط
ة، و مبا يّ الّدالل هذا  من قبيل الدراسة  منها يف اجلملة؛ ألنّ  كّل   ت اليت يفيدهاالّدالال نبحث  يف

 ى املستوىمباشر جلملة خروجية يوافق عل مؤلفيف هذه اجلملة '' الدرس'' االمسي  رّكبأن امل
  .وظيفة املسند إليهيّؤدي ه نّ  املخرب عنه، فإالّداليل

يه املباشرين لتشكيل ملفوظ مؤلفمن  خروجي ال يكفي أي كذلك بناء   )4(و امللفوظ   
'' األمر''  االمسي رّكباحلديث و امل'' قضي'' الفعل ميّثل  خبارياإل مستقل، و على املستوى

اه النحاة ن نالحظ هنا أّن ما مسّ خري وظيفة املسند إليه ،و ميكن أخذ هذا األعنه، ومنه يأ دثاحمل
و دليل ذلك  ة للفاعلال ختتلف يف سلوكها الرتكييب عن األفعال املبنيّ  ة لغري الفاعل األفعال املبنيّ 
ينتمي إىل نفس اجلدول االستبدايل '' ُكِتبَ '' ستبداليًا واحداً، فافعل ل جدوًال ان تشكّ أّا ميكن أ

ي نفس الدور  فتؤدّ  ضو ، ألّا تتعا...''حتّدد'' ،'' انقطع'' ، '' كُمل '' : الذي تنتمي إليه األفعال
  :فيمكن استبداله بأفعال مثل'' قضي'' الرتكييب ، و كذلك هو الشأن  يف الفعل 

  قضي األمـر
  مـرل األسهُ 

  اتضح األمـر 
  انكشف األمـر
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 ة، أّما اختالف قيمهااالمسي بنفس العالقة الرتكيبيّ  رّكبو مجيع هذه األفعال ترتابط مع امل  
و ميكن .  للجملةالّداليل ة و املعاين اليت تفيدها يف اجلملة، فهذا يكون دراسة على املستوىيّ الّدالل

   : كالتايل  )4(و  )3(لفوظني بناًء على هذا متثيل التحليل الرتكييب للم
  
  
  
  
  
  
  

ة عن باقي ة للمجهول ال ختتلف  يف بنيتها الرتكيبيّ و هكذا خنلص إىل أّن اجلملة املبنيّ   
خذ أاجلمل الفعلية، و تأخذ نفس التحليل الرتكييب الذي  تأخذه تلك اجلمل، و الوحدات اليت ت

إّال كوا خمربًا عنه، أّما طبيعة اخلرب الذي أخرب وظيفة املسند إليه يف اجلملة ال يشرتط فيها دالليًا 
  .به عنها فال دور هلا يف حتديد هذه الوظيفة

  : االمسي يف اجلملة الفعلية إىل أكثر من فعل و ذلك مثل قولنا رّكبامل ينضمّ  و ميكن أن  
  :دخل ثم خرج األستاذ -5

 مرّكب+ فعل+ رابط عطف +فعل : ( لفوظ من ف هذا املة يتألّ يّ رّكبمن حيث بنيتها امل  
ة اليت ة خمتلفة عن البنية الرتكيبيّ ، و قد رأى النحاة القدامى أّن هذا امللفوظ ذو بنية تركيبيّ )امسي

  ).امسي مرّكبفعل، ( ل من تكون للملفوظ املشكّ 
جياد تفسري يتوافق و املبادئ اليت تقوم عليها دراستهم، جعلوا يدرسون هذا النوع حماولني إف  
 يكن ظاهرا فهو مضمر بعده، عامل معمول يعمل فيه، فإن مل نطلق النحويون من أّن لكل فلقد ا

ا تقدّ 
ّ
حد ّد من تقدير معمول آخر يعمل فيه أر عنهما معمول واحد كان ال بخّ أم عامالن و تو مل

 مس ف: مف

 ج

 س مح

 ُكتب   درس   الـ

 مس ف: مف

 س مح

 قفي  أمـر الـ

 ج
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ذا حد الفعلني فاعًال مضمراً، و تناولوا هروا ألفعندما اجتمع فعالن و فاعل واحد قدّ  ،1العاملني
  : 2و قد جاء يف حتليلهم ملثل هذه اجلمل منوذجان حتت باب التنازع،

+ حرف عطف + ضمري مسترت+ فعل ( :خذ البنيةب البصريون إىل أّن هذه اجلملة تأذه -1
  : ،فكان حتليلهم هلا على النحو التايل )فاعل+ فعل 

   األستاذمث  خـرج    ...دخـل 
  
ضمري + فعل + حرف عطف+ فعل  : (ة تأخذ البنيةاجلمل أّن هذهذهب الكوفيون إىل  -2

  : فكان حتليلهم هلا على النحو التايل )فاعل+ رتمست
   األستاذ....   دخـل  مث   خــرج

  
ًال من مجلتني معطوفة إحدامها على كّ م اعتربوا هذا امللفوظ مشّ على أيدّل  و هذا   

أّن هذا امللفوظ مجلة واحدة وقع  ،3كما ذهب إىل ذلك عديد من الباحثني   -خرى، و نرىاأل
  : فيها العطف بني الفعلني فحسب، ونعطيها التحليل التايل

   األستاذ      رجخل  مث   دخ
    

ينتمي إىل القسم الرتكييب الذي '' دخل مث خرج'' فاعتماد معيار االستبدال جند أّن البناء 
  :األفعال ذلك أنّه ميكن أن ُيستبدل بفعل مثل يضمّ 

  األستاذ   خرج دخل مث
  األستاذ        وقف    
  األستاذ         م ر كُ    

                                                 
  .162: املخزومي يف النحو  العريب نقد و توجيه،ص: يراجع 1
  من هذا البحث:51ص:ينظر 2
  .161،162: وتوجيه،ص ص مهدي املخزومي؛ يف النحو و العريب نقد: يراجع 3
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 نيؤلفحد املكييب الذي يكون لألفعال،  و هو أو منه فلهذا البناء نفس الوضع الرت   
حيث أّن ال  ،''األستاذ'' االمسي  رّكبضروريًا إىل امل انضماماً  ينضمّ  الذي )5(املباشرين للجملة 
ف على تتألّ  )5(اجلملة، و هذا ما يعطينا الطبيعة اخلروجية و منه فاجلملة يف  أحد منهما توسعة

''             و البناء'' دخل مث خرج'' ني مباشرين ضروريني مها البناء، مؤلفاملستوى الرتكييب من 
، ''تاذاألس''االمسي  رّكبله املعنه و ميثّ  حمدثيتأّلف امللفوظ من  خبارياإل ىعلى املستو '' األستاذ
تنا خروجه و إمنّا حدّ أو  ليس بدخول األستاذ خرب عنه بالدخول و اخلروج معاً، فاحلديث و قد أ

 رّكبدالليًا احلديث، و منه يكون املميّثل  ''خرج دخل مثّ '' عنه بالدخول مث اخلروج و منه فالبناء 
عنه، و  دثاحمل خباريإلا خروجية يوافق على املستوى ) ج(مباشر لـ  مؤلف'' األستاذ'' االمسي 

  .احلديث، فهما مسند إليه و مسندميّثل  الذي'' دخل مث خرج'' هو ضميم للبناء 
االمسي إىل  حمّدد و اسم، أّما  رّكبأ املعلى املستوى الثاين من مستويات التحليل يتجزّ   
بناء دخويل يكون  و هو'' مث خرج'' و البناء '' دخل'' أ إىل الفعل فيتجزّ '' دخل مث خرج'' الفعل 

  : و منه يكون التحليل الرتكييب هلذه اجلملة كما يلي ،توسعة'' مثّ '' فيه حرف العطف 
  
  
  
  
  
  

كاألمثلة السابقة، ) مس+ ف ( ة  يّ رّكبة قد تأخذ البنية املإّن اجلملة الفعلية يف اللغة العربيّ   
+ مس + ف( ة يّ رّكبلبنية املامسي واحد فتأخذ  اجلملة ا مرّكبإىل الفعل أكثر من  ينضمّ  و قد
  خذ وظيفة املسند إليه يف اجلملة ؟أاالمسي الذي ي رّكب، فكيف حنّدد امل+ ...)مس

اه ة ختتلف من فعل إىل  آخر، من تلك اخلواص ما مسّ إّن لألفعال خواص داللية و تركيبيّ   
        القدرةز هذين املصطلحني من مصطلح آخر هو مصطلح النحاة بالتعدية و اللزوم و سنميّ 

 ف: مف

 ف

 ع

 دخـل

 ج

 ف

 ف

 مس

 مح س

 ـاذأست  الـ خرج مث
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 )La valence(أكثر أو  احتياج الفعل دالليًا إىل عنصر« على  يدّل  مصطلح  داليل و هو
فإنه حيتاج إىل '' قام'' خذنا مثًال الفعل ، فإذا أ1»ل داللته و يسمح له بتشكيل ملفوظ يكمّ 

ه فإنّ '' محل'' الفعل ما ة، أمجلة تامّ '' قام الطفل'' : ل معه ملفوظًا فقولناامسي واحد ليشكّ  مرّكب
''      : ا قولنامّ ملفوظًا أميّثل  ال'' محل الرجل'' ني امسيني لتشكيل ملفوظ ، قولنا مرّكبحيتاج إىل 

[...] العناصر اليت يقتضيها الفعل الستكمال داللته « ي نسمّ  ؛فملفوظ'' محل الرجل الدلو 
فعل : ىل مفاعل واحد لتمام معناهي الفعل الذي حيتاج إ، و نسمّ )Des actants(  2»مفاعالت 

أحادي القدرة، و الفعل الذي حيتاج إىل مفاعلني لتمام معناه فعل ثنائي القدرة، و الفعل الذي 
 –أفلح  -جاء: فاألفعال مثل 3حيتاج إىل ثالثة مفاعالت لتمام معناه فعل ثالثي القدرة و هكذا 

و              ثنائية القدرة ... محل -ضرب -مسع: أحادية القدرة و األفعال مثل... ُكِتبَ   - قام
 خيتلف عن الّداليل ثالثية القدرة و هذا املفهوم... طنّ  -صريّ  - وهب -أعطى: األفعال مثل

  .ةيّ مفهوم التعدية اليت تدخل ضمن نطاق الرتكيب
أكثر إىل  هذا أو  مؤلفانضمام  «قصد به مصطلح تركييب يُ  )La transitivité( فالتعدية 

ة مؤلفـلغويـة  الفعلـي هـو وحـدة رّكـب، و امل4»دىن و بالتايل خروجيـاً اً فعلياً أمرّكبمعه  ل مشكال الفع
الفعلـي مـا هـو  مرّكبلة لل، من هذه الوحدات املشكّ 5من جمموعة من الوحدات الّلغوية نواا الفعل

اً فعليـاً مرّكبف معه لّ إىل الفعل فيؤ  ينضمّ  الفعلي، أي منها ما مرّكبضروري و منها ما هو توسعة لل
إىل الفعـل  تنضـمّ  تنتمـي الوحـدات الّلغويـة الـيت ،اً فعليـاً دخوليـاً مرّكبـف معـه  خروجياً، و منها ما يؤلّ 

فعلــي  رّكــبمل ا الوحــدات الــيت تكــون توســعةاً فعليــاً خروجيــاً إىل تعديــة الفعــل، أّمــمرّكبــل معــه لتشــكّ 
ل الوحدة فتمثّ '' الولد يشاهد التلفاز''          :اإىل تعدية الفعل، و من ذلك قولن خروجي فتنتمي

'' االمسـي  رّكـبو امل'' يشـاهد'' ني مباشـرين مهـا الفعـل مـؤلفاً من فمؤل  اً فعلياً مرّكب'' يشاهد التلفاز'' 

                                                 
 .201: عبد احلميد دبّاش؛ بني قدرة الفعل و تعديته،ص 1
  .201: نفسه،ص 2

3  Voire :A. Debbache, Le prédicat syntaxique ,P: 145. 
  .201عبد احلميد دبّاش؛ بني قدرة الفعل و تعديته،ص  4

5 Voirs : J, Dubois, Dictionnaire de linguistique, P : 479. 
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منهمــا، و بالتــايل ال  هــذا البنــاء إذ لــيس لــه توزيــع أي  منهمــا ضــروري يف تشــكيل  كــل   ، و'' التلفــاز
 ملفوظـاً  ''الولد التلفـاز'' ميّثل  كما ال  ،ملفوظاً '' الولد يشاهد'' ميّثل  فال ؛بداله  بأحدمهااست  ميكن
مـــــن '' قـــــام مـــــن املقعـــــد '' الفعلـــــي   رّكـــــبامليتـــــأّلف ف'' قـــــام مـــــن املقعـــــد الطفـــــل'' : قولنـــــا يف ، أمـــــاّ 
الفعلـي  مرّكـبلل  حيـث  يكـون هـذا األخـري توسـعة'' من املقعـد '' األدائي  رّكبو امل  ،''قام''الفعل

االمسـي  رّكـبل مـع امل، و يشـكّ ''قـام '' املباشـر ؤلفبـامل'' قـام مـن املقعـد '' إذ ميكننا اسـتبدال البنـاء 
  .''قام الطفل'' بعده ملفوظاً هو 

كما ختتلـف القـدرة و التعديـة مـن حيـث أّن التعديـة تكـون للعناصـر اللغويـة الظـاهرة شـكالً   
غــري الظــاهرة، ألن املفــاعالت قــد تظهــر علــى مســتوى البنيــة أو  الظــاهرةأّمــا القــدرة فتكــون للعناصــر 
  : يلي لذلك مبال الشكلية و قد ال تظهر و منثّ 

  .أعطى الرجل الفقري ديناراً  -
  .دقاتالصّ  قد أفلح الذي أعطى -
  .)5 الليل( ﴾              ﴿ :قال تعاىل -

ه حيتـــاج إىل ثالثـــة مفـــاعالت لتمـــام نّـــالقـــدرة؛ إذ أ فعـــل ثالثـــي ''عطـــىأ''ّن الفعـــل أنالحـــظ   
ســـتوى البنيـــة معنـــاه كمـــا هـــو احلـــال يف املثـــال األّول، و إذا الحظنـــا املثـــال الثـــاين جنـــد أنّـــه و علـــى م

و لكـّن قـدرة  ؛فقط، و يف املثال الثالث مل يظهر أيُ◌ مـن املفـاعالت  الشكلية ظهر مفاعٌل واحدٌ 
ثالثـي القـدرة و ال  فاعالت فيبقى الفعل يف املثـال الثالـث حىت و إن مل تظهر املهذا الفعل ال تتغّري 

الفعـــل و تعديـــة  ةقـــدر « ،  و منـــه خنلـــص إىل أّن نيريح للمفـــاعلالّصـــ بالتعديـــة لعـــدم الظهـــور نصـــفه
صـــل  للفعـــل و بالتـــايل يتّ الـــّداليل ّص املســـتوىمفهـــوم داليل خيـــ ىلاألو الفعـــل ختتلفـــان مـــن حيـــث أّن 

و بالتــايل  ،حــني أّن الثانيــة مفهــوم تــركييب خيــص املســتوى الرتكيــيب للفعــل يف ،يــة للجملــةالّدالل بالبنيــة
يه يف اجلملة الفعليـة ن خنلص من هذا إىل أّن املسند إل، و ميكن أ1»للجملة   صل بالبنية الرتكيبيةيتّ 

عــل ال بــّد لــه مــن مفاعــل هــو ف مــن مفــاعالت الفعــل فهــو ينتمــي إىل قــدرة الفعــل، وكــلّ   هــو مفاعــلٌ 

                                                 
  .201عبد احلميد دبّاش؛ بني قدرة الفعل و تعديته،ص  1
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ن تكـون مـن تعديـة الفعـل؛ عن  املفاعالت األخرى اليت ميكـن أعنه  دثو خيتلف احمل، عنه ثد احمل
  : ةو نالحظ ذلك من خالل األمثلة التالي ،الفعلي مرّكبات للمؤلفهذه األخرية  ألنّ 
  .كتب التلميُذ الدرسَ   -6
  ).124: البقرة ( ﴾  ﴿                   -7
  .عجب ليلى مسعاكأ -8

 فمؤلـ )6(و يرى النحـاة أّن امللفـوظ  ،)مس+ مس+ ف(  ّيةرّكبهذه اجلمل البنية امل تأخذ  
هــذه اجلملــة علــى الفعــل و الثــاين الفاعــل و الثالــث املفعــول بــه، و تقــوم األّول  ؛مــن ثالثــة عناصــر

فتأخـــذ  ،و عالقـــة تعديـــة تـــربط الفعـــل بـــاملفعول بـــه ،تـــربط الفعـــل بالفاعـــل إســـناد عالقـــة : عالقتـــني
  : لة عندهم التحليل التايلاجلم

  كتب التلميذ  الدرس
  

يف حني  ،باعتباره مسنداً  ''كتب''يف عالقة مع الفعل '' التلميذ'' حيث يكون املسند إليه    
، و إىل هذا ذهب أيضًا قسم من 1''الدرس''و '' التلميذ'' ني االمسيني رّكبال عالقة تربط بني امل

، و ميكن متثيلها 3اتمؤلفالتحويليون فذهبوا إىل أّن هلذه اجلملة ثالثة أّما النحاة  2.َدثنيالنحاة احمل
  :بالشكل التايل

  
  

و   ''بكت'' بالفعل '' التلميذ'' المسي ا رّكبعلى وجود عالقة تربط امليدّل  و هذا التمثيل  
قات ن حنّلل هذه اجلملة و حنّدد العال، فكيف ميكن أ''الدرس'' االمسي  رّكبعالقة تربطه بامل

  ة فيها اليت حتّدد لنا وظيفة املسند إليه ؟ الرتكيبيّ 

                                                 
1 Voir : C, Touratier; Structure de la phrase simple, P: 355. 

  .145: خليل أمحد عمايرة؛ يف حنو اللغة و تراكيبها،ص: يراجع 2
  .46: ليدية،ص، ميشال زكريا؛األلسنية التحويلية التو  106: ،ص...مازن الوعر؛ حنو نظرية لسانية: يراجع 3

 ف 

 ج

 مس

 الـدرس  

 مس 

 كتب التلميُذ 
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و قد  ،ثنائي القدرة يقتضي مفاعلني لتشكيل ملفوظ ''كتب''ية الفعل الّدالل من الناحية  
على املستوى  ل هذه اجلملةتتشكّ و الن املفاعلني، ثّ ني امسيني ميمرّكبيف هذه اجلملة إىل  انضمّ 

ا احلديث مّ ، أ''التلميذ'' االمسي  رّكبعنه فهو امل دثفأّما احمل ؛حديثو  عنه حمدثمن  اإلخباري
فالفعل  ،بكتابة الدرس، ال بالكتابة وحدها'' التلميذ'' نا أخربنا عن ذلك ألنّ  ،له باقي امللفوظفيمثّ 
كامًال حديث قيل حول '' كتب الدرس '' الفعلي  رّكببل امل ،ليس وحده احلديث'' كتب'' 
ضرب زيٌد عمراً ''        هذا يف حتليله جلملةاجلرجاين إىل  ، و قد ألفت''التلميذ''  االمسي رّكبامل

و '' ضرب'' ق ليس بني الفعل حيث خلص إىل أّن التعلّ  ؛''ديبًا له يوم اجلمعة ضربًا شديدًا تأ
: ا قالقه بباقي عناصر امللفوظ ومم و الفعل ضرب بعد تعلّ '' زيد'' بل بني الفاعل  ،''زيد'' الفاعل 

ثباتك زيدًا فاعالً و هو إ        م معىن واحد ال عّدة معانٍ ّن املفهوم من جمموع  الكلِ ثبت أ  «
ية الّدالل على أّن العالقةيدّل  و هذا ،1»ضرباً لعمرو يف وقت كذا و على صفة كذا و لغرض كذا 

  .يع عناصر امللفوظ الباقيةمج و احلديث الذي يضمّ '' التلميذ'' عنه  دثا هي قائمة بني احملمنّ إ
''        االمسي رّكبني مباشرين مها املمؤلفل هذه اجلملة من ة تتشكّ من الناحية  الرتكيبيّ و   
و       احلديث ميّثل  و الذي'' كتب الدرس'' و البناء  ،عنه داللياً  دثاحملميّثل  و الذي'' التلميذ

         هذا سيجعل من ألّن  ''الدرس'' و '' كتب التلميذ' 'ني ؤلفاجلملة إىل امل أجنزّ  ميكننا أن ال
             و بالتايل ال يكون توسعة يف اجلملة ،مي إىل قدرة الفعلتتوسعة، و هو  ين'' الدرس'' 

       ني املباشرينؤلفح أّن هذه اجلملة تقبل التحليل إىل املو اعتمادنا على معيار االستبدال يوضّ 
   :''التلميذ'' و ''  كتب الدرس'' 

  التلميذ  التلميذ                           كتب الدرس    كتب الدرس
  التلميذ   مسع صوتاً   الطالب                           كتب الدرس 
  التلميذ     تغّيب     عبد اهللا                            كتب الدرس 
  التلميذ       جنح                حمّمد                  كتب الدرس  

                                                 
 .316،317: اجلرجاين؛ دالئل االعجاز،ص 1
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حيث ينتمي  ؛اا املباشرةمؤلفذ أّن توزيعها خيتلف عن توزيع و هذه اجلملة  خروجية إ  
    مكن استبداله بفعل، و ينتمي البناء ات الفعلية، فقد أرّكبإىل قسم امل'' كتب الدرس '' البناء 

تركيبًا مجلة ميّثل  مباشر مللفوظ مؤلف'' التلميذ''  ة، إن ات االمسيّ رّكبإىل قسم امل'' التلميذ'' 
      عنه، فهو  إذًا يشغل وظيفة املسند إليه على احملّدثيدّل  خبارياإل و على املستوى ،خروجية

قد '' التلميذ''و نالحظ هنا أّن  ،''الدرس ...كتب '' الفعلي  رّكبآخر هو امل مؤلفإىل  ينضمّ  و
له و ميثّ        ة  يّ رّكبعاً على مستوى البنية املالفعلي متقطّ  رّكبحيث كان امل الفعلي، رّكبط املتوسّ 

  1 :توراتيي على النحو التايل 
  كتب          التلميذ         الدرس   

  مف      مس      سمف         م                               
    

 رّكبامل ينضمّ  قد) مس+ مس+ ف( ة يّ رّكباليت تأخذ  البنية امل ةففي اجلملة الفعلية العربيّ  ومن هنا 
ل و منثّ  ،الفعلي و الذي يأخذ وظيفة املسند رّكبع هو املمباشر متقطّ  مؤلفاالمسي املسند إليه إىل 

  *: التايلخّطط حتليل هذه اجلملة وفق امل
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Voir : Touratier, Structure de la phrase simple, P: 355 , A Debbache, Le prédicat syntaxique, P: 187. 

 C.Torqtierm(» مؤلف مباشر ملركب فعلي خروجي و ضميم لفعل« و هو  املتمم الفعلييأخد املركب االمسي هنا وظيفة  *

Esquisse P12 ( و تشمل هذه الوظيفة كل املفاعالت اليت تدخل ضمن تعدية الفعل ) يراجع عبد احلميد دبّاش؛ بني قدرة
  .209: الفعل و تعديته،ص

 مف

 ج

 مس

 تلميذ 

 س مح

 الـ 

 *مس ف

 درس   

 س مح

كتب   الـ 
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يف اجلملـــة ذات البنيـــة  ســـند إليـــهدومـــاً وظيفـــة امل ّولهـــل يكـــون للمرّكـــب االمســـي األ و لكـــن  
  ؟) مس + مس + ف( ة يّ رّكبامل

فإنّنـا جنـد ) 124 البقرة(   ﴿                  ﴾: يف قوله تعاىل  )7(عدنا إىل امللفوظ إذا  
نالحـظ أّن هـذه ، و  يقتضي هو اآلخـر مفـاعلني ،ثنائي القدرة ''ابتلى'' الفعل الّداليل على املستوى

ل تتشـكّ  ومنـه فإّـا ،أي منهـا توسـعةميّثل  لة هلا ضرورية الّن مجيع العناصر املشكّ اجلملة خروجية أل
ة كممّيــز داليل ســتعني بالعالمــة اإلعرابّيــة نعنــه، و يف اجلملــة العربّيــ حمــدثبالضــرورة مــن حــديث و 

 رّكــبأّن املو الــيت تشــري إىل   ،ةمّ ل يف الّضــيغي املمثّــالّصـ عنــه و الــذي يَلحقــه اجلــزء دثلتحديـد احملــ
الً معــه إىل الفعــل مشــكّ األّول االمســي  رّكــبامل ينضــمّ هــو املخــرب عنــه  دالليــاً، ف'' هربــ'' االمســي الثــاين 

'' الفعلــي  رّكـبلــة  يف املات املباشـرة هلــذه اجلملـة و املتمثّ ؤلفـاحلـديث، و مــن هنـا تتحــّدد املأو  اخلـرب
و منـه يـرتبط  ،عنـه دثاحملـ اإخباريـهذا األخـري ميّثل  حيث ؛''ربه'' االمسي  رّكبو امل'' إبراهيمَ ابتلى 

  .يهالفعلي ليشغل وظيفة املسند إل رّكببامل
  

    
  
  
  

و يأخــــذ امللفــــوظ    
عنــه  حمــدثاً مــن إخباريــ '' أعجــب ليلــى مســعاك'' ف اجلملــة ة حيــث تتــألّ نفــس البنيــة الرتكيبّيــ )8(
، و '' ليلـى أعجـب''      بـاقي امللفـوظ أي البنـاءلـه و حـديث مثّ  ،''مسـعاك'' االمسـي  رّكـبله املمثّ 

ث'' ليلـــى'' ال يكـــون االســـم  هـــذين االمســـني مـــن العالمـــة  ا عنـــه، يف هـــذا امللفـــوظ، و رغـــم خلـــوّ حمـــد

 مف

 ج

 مس

 ـه 

 مح س س:مس ف

 ابراهيم   ربـ  ابتلى  
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عنـه  دثنتنا من متييز املفاعـل احملـية للفعل مكّ الّدالل يغية والصّ  أّن اخلواص زة هلما إالّ ة  املميّ اإلعرابيّ 
 رّكـــبأي يتشـــارك معـــه  يف تشـــكيل امل ،خـــر، و الـــذي يـــدخل ضـــمن تعديـــة الفعـــلن  املفاعـــل اآلمـــ

الفعلي ،  و قد أشار الرضي إىل أنّه جيـوز تقـدمي املفعـول بـه علـى الفاعـل إذا دلّـت علـى ذلـك قرينـة 
و إن كانـت احلركــة  حـىتّ   علــى الفاعـل و املفعـول معنويــاً يـدّل  سـياق الكــالم قـدمعنويـة، فأو  ةلفظيّـ

من كون اآلكل هو ،فالقرينة املعنوية هنا  1'' ثرى موسىأكل الكمّ '' : ل لذلك بقولكمثّ  و ،مقّدرة
  .مّيزت املخرب عنه من غريه'' ثرىمّ ك''و املأكول هو '' موسى'' 

 ني املباشــــــرينؤلفة للملفـــــوظ حتديــــــد املــــــخباريــــــاإل ميكــــــن و اســـــتناداً إىل البنيــــــةو مـــــن هنــــــا  
و الــذي يوافــق '' أعجــب ليلــى'' الفعلــي رّكــبيف امل الناملتمــثّ ذات الطــابع اخلروجــي، و  )8(للجملــة

 الــذي'' مســعاك'' االمســي  رّكــبوظيفــة املســند، و امليــّؤدي احلــديث و منــه  خبــارياإل علــى املســتوى
عنــه و بالتــايل نعطيهــا  دثاحملــ خبــارياإل الفعلــي ضــرورياً و يوافــق  علــى املســتوى رّكــبإىل امل ينضــمّ 

فتقبـل  )7(ة ذاا الـيت تأخـذها اجلملـة خذ هذه اجلملة البنية الرتكيبيّ أمن هنا ت وظيفة املسند إليه، و
  : التحليل التايل

  
  
  
  
  

نتج مــــــــن و نســــــــت  
 خبارياإل قصفة تتألف على املستوىجلملة الفعلية اخلروجية غري املنّن اخالل  حتليل هذه النماذج أ

 –الفعليــة  تــاترّكبالـذي ينتمــي إىل قسـم امل املباشــر ؤلـفاملميثّــل  حيـث ،عنــه حمـدثمـن  حــديث و 
و  ،اً عنـهحمـدثل املسـند إليـه ألنّـه يكـون  االمسـي فيمثّـ رّكـبّمـا املاملسند ألنّه يكـون حـديثاً، أ -دائماً 

                                                 
 .184: ،ص 1الرضي؛ شرح كافية ابن احلاجب،ج :يراجع 1

 مف

 ج

 مس

 ك  

 مح س س:مس ف

 أعجب    ليلى   سعا  
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( و ضــميم لــــ ) ج(         مباشــر لــــ مؤلــف  املســـند إليــه هـــو« : ن عمــراين مــن هنــا يقـــول ســليما
  1»لي يف اجلمل ذات املسند الفع) مف
  .ظهر الحقُ  -9

  .نام زيدٌ  -10
  ً.اط شرّ قُتل تأبّ  -11
  .ما جاء من رجلٍ  -12
  .ن يراجع التلميُذ دروسهينبغي أ -13
  .قي اهللاقام من يتّ  -14
    ).35 يوسف(  ﴾                                      ﴿ -15

 خــذ علــى التــوايلأآخــر، و ت مؤلــفإىل  ينضــمّ  حــادي القــدرةتتــأّلف هــذه اجلمــل مــن فعــل أ
         )س+ حــــــرف جــــــر+ فعــــــل + داة نفــــــيأ( ، )ج+ف(، )س+ف( ، )مــــــس+ ف( ة يّــــــرّكبالبــــــىن امل

، و سنحاول البحث يف العنصر الرتكييب الذي )ج+ مف( ،)ج +ضو+ ف( ،)ج+حرف + ف (
  .يأخذ وظيفة املسند إليه يف هذه البىن

        ني مباشــــرين مهــــا الفعــــلمــــؤلفمــــن '' ظهــــر احلــــق'' امللفــــوظ  يتشــــّكل):  مــــس+ ف ( البنيــــة  -1
 قسـم جـدويل خمتلـف عـن قسـم اجلمـل منهمـا إىل كـّل   ، فينتمـي''احلق'' االمسي  رّكبو امل'' ظهر'' 

 فيهـا علـى املسـتوىميثّـل  يتشـاركان يف تـأليف مجلـة خروجيـة، منهما ملفوظاً، و  ل أيّ ال يشكّ ومنه 
'' و من هنـا فالبنـاء  ،ل احلديثّما الفعل فيمثّ خرب عنه، أملاأو  عنه دثاالمسي احمل رّكبامل خبارياإل

ة الـــيت ات االمسيّـــمرّكبـــيأخـــذ وظيفـــة املســـند إليـــه، و ينتمـــي هـــذا البنـــاء إىل القســـم اجلـــدويل لل'' احلـــق
ينتمـي إىل قسـم األمسـاء،  صيغم حنوي يأخذ وظيفة احملـّدد و صـيغم معجمـي:  ف من صيغمنيتتألّ 

  :حتليله املشّجرميّثل  ، و2ي خروجيامس مرّكبو من هنا فهو  
  

                                                 
1 S.Amrani , La fonction du sujet, P: 201. 
2 Voir: C.Touratier, Les fonctions syntaxiques , P: 48. 

 مس ف: مف

 ج

 س مح

 ظهر    حق   الـ
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    ف مــن وحــدتني لغــويتني مهــا الفعــلبنــاء خروجــي يتــألّ '' نــام زيــد'' مجلــة ): س +ف ( البنيــة  -2
تنتمـي  و و الـيت متثـل إخباريـاً احملـدث عنـه،'' زيـدٌ ''و الوحـدة  احلديث، اإخباريميّثل  و الذي'' نام'' 

ة إذ ميكــن اســتبداهلا ات االمسيّــمرّكبــخــذ نفــس الوضــع الرتكيــيب للأاء، و تألمســنف الرتكيــيب لالّصــإىل 
ة، و منه فقد تنقصف ات االمسيّ رّكبامل ، فهي حّلت حمل ...نام الطفل، نام الرجل :امسي مثل رّكبمب
و  ،إىل اســم، و أمســاء األعــالم تــأيت يف شــكل صــيغم واحــد ينتمــي إىل قســم األمســاءاالمســي  رّكــبامل

''  :تلـف عـن االسـم النكـرة مثـلذاً ال خية، فهـو إات االمسيّـمرّكبـالرتكيـيب لل وضـعال  ذ نفسه يأخلكنّ 
قصف إىل اسم، و من هنا فوظيفة املسـند نامسي م مرّكبهو أيضاً ، ف''نام ولدٌ '' : من قولك''  ولدٌ 

  :طاملخطّ ل هذه اجلملة وفق حنلّ  ذا جيعلناه ، و''زيد'' يغم الصّ  إليه يف هذا امللفوظ هي وظيفة
  
  
  

    
) مــــــــــــــــــــــــــــس+ف+ف ( ة يّــرّكبالبنيــة امل )11(يأخــذ امللفــوظ 

و منـه  ،حيث يتشارك الفعل الثاين و االسم بعده يف تشكيل ملفوظ يأخـذ الوضـع الرتكيـيب للجملـة
أحــادي القــدرة، فهــو ''  قُِتــل''   الفعــلالــّداليل ، علــى املســتوى+ف(  البنيــة )11(يكــون للملفــوظ 

اً عنــه، و إذا حمــدثحيــث يكــون الفعــل حــديثاً، و املفاعــل   تشــكيل ملفــوظيقتضــي مفــاعالً واحــداً ل

 س : مس ف: مف

 ج

 زيـُد◌ُ     نـام 
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إىل الفعــل ميكــن اســتبداهلا بصــيغم واحــد   تنضــمّ  اعتمــدنا معيــار االســتبدال ســنالحظ أّن اجلملــة الــيت
  : كالتايل

  اً ط شرّ قُتل تأبّ 
  زيدٌ     قُتل
  علي    قُتل

  محزة  قُتل 
و هو ما حيّدد القسم الرتكييب الذي تنتمـي  ،مساءو تنتمي مجيع هذه الوحدات إىل قسم األ  

ا ال ختتلـف مـن هذه الوحـدة تأخـذ بنيـة امللفـوظ إالّ أّـ رغم أنّ ف ،'' اً ط شرّ تأبّ '' ة إليه الوحدة اللغويّ 
، و نطلــق علــى هــذا النــوع مــن الوحــدات ...زيــد، علــي، محــزة: الرتكيــيب عــن األمســاء حيــث ســلوكها
أكثــر يعطــي أو            مــن وحــدتني دالتــني ضــم كــّل   «و هــو  )Le synthéme( اســم الروكــب 
جمموعـة كّل   ي  روكباً نسمّ أنّنا   أي ؛1»ة للملفوظ يّ رّكباراً وحيداً يف البنية املاختيمتّثل  وحدة جديدة

داللـــة مــن  امللفـــوظ تأخـــذ وضـــعاً يغم، إذ هــي وحـــدة مِ الّصـــ ل جمتمعــة مـــا يشـــبهياغم تشـــكّ الّصـــ مــن
 مـــن جمموعـــة مـــن يتشـــّكل جـــزء مـــن امللفـــوظ « فهـــو  ، إذاً ، و بالتـــايل وظيفـــة واحـــدةواحـــداً  اً تركيبّيـــ
ميثّـل  األّول ّن هـو أ رّكـبو امل        و الفرق بـني الروكـب ،2» ة صغرى وحدة تركيبيّ ّثل مت ياغمالصّ 

كثر ل أين فيمثّ ّما الثاأ ،ات مباشرةمؤلفل يف املستوى املوايل إىل اختياراً وحيداً، فهو كالصيغم ال حيلّ 
دة، ففــي خــذ وظــائف متعــدّ تأ ات مباشــرة  يف املســتوى املــوايلمؤلفــأ إىل ه بنــاء يتجــزّ مــن اختيــار؛ ألنّــ

نّـــه يســــلك نفــــس أل ؛روكبــــاً '' حضـــرموت''              الوحــــدةمتثّــــل  ''دخلــــت حضـــرموت'' مجلـــة 
اسـتبدالياً فـيمكن تعويضـه  مـع األمسـاء جـدوالً ل يشـكّ و غرى، الّصـ السلوك الرتكييب للوحدات املداللـة

  .ة واحدةاختياراً وحيداً و يأخذ وظيفة تركيبيّ  ميّثل و منه... ورقلة، مكة، مصر: باسم مثل
ال ختتلف مـن حيـث  دورهـا الرتكيـيب '' اً ط شرّ تأبّ '' ةالوحدة الرتكيبيّ  و خنلص من هذا إىل أنّ   
امســي منقصــف إىل اســم،  مرّكــبذا ، فتأخــذ نفــس وضــعها الرتكيــيب ، و هــي ــةاالمسيّــات رّكبــعــن امل

                                                 
1 C.Touratier, Les fonctions syntaxiques , P: 49  
2 J. Dubois, Dictionnaire de linguistique, P:840.    
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 ، و يكــون هلــذا الروكـــب)س+ ف( اً مــن فــمؤل اً فعليــاً مرّكبـــل  أّمــا مــن حيــث بنيتهــا الداخليــة فتمثّــ
خرب عنه إذ أ، وجية يوافق داللياً املخربخر ) ج(مباشر لـ  مؤلفنّه الوضع الرتكييب مسند إليه، ذلك أ

  : باملشّجر) 11(ل حتليلنا للجملة عنه بالقتل و منثّ 
  
  
  
  
  

  .الرتكيبية اليت كانت للملفوظ السابق و منه فلهذه اجلملة نفس البنية   
  ): د م+ ف( البنية  -3

  .ما جاء من رجلٍ  -12  
جعــــل فيهــــا ) اســــم + + جــــر أداة+ فعــــل + فــــي أداة ن: ( ة يّــــمرّكبهــــذه اجلملــــة ذات بنيــــة   

ال   1و اعتـربوا حـرف اجلـر السـابق لـه زائـداً مسند إليه يأخذ وظيفة الفاعل، '' رجل'' النحاة االسم 
  .دور وظيفي له، فهو يعمل لفظاً أّما داللة و حنواً فهو زائد، و هذا الوصف جيعله غري ضروري

إىل  ينضـمّ  أحـادي القـدرة، فهـو'' جـاء'' إذا حاولنا حتليـل هـذه اجلملـة دالليـاً وجـدنا الفعـل   
مل خنـرب أنّنـا   إذ'' مـن رجـل'' ملـة حـول البنـاء اً يف اجلالفعـل حـديثميثّـل  ول ملفوظـاً،شـكّ خمرب عنـه لي

      نــا أخربنـا عــن البنــاءو لكنّ  ،''مـا جــاء رجـلٌ '' و إالّ كــان امللفــوظ  ،''رجـل'' بعـدم ايــئ عـن االســم 
 ة ميكنعناصرها ضروريّ  كلّ لرتكييب اجلملة هنا مجلة خروجية  على املستوى ا و  ،كامالً '' من رجل'' 

، على املسـتوى الثـاين مـن ''من رجل'' ، و البناء '' ما جاء'' فني مباشرين مها الفعل لّ مؤ  جتزئتها إىل
مثـــل  –       و إذا اعتربنـــا '' رجـــل'' و '' مـــن''  :نيؤلفإىل املـــ'' مـــن رجـــل''أ البنـــاء التحليـــل يتجـــزّ 

نعلـــم أّن نّنـــا  إ ،توســـعة'' مـــن'' نـــا جنعـــل هـــذا البنـــاء دخوليـــاً يكـــون فيـــه زائـــدة فكأنّ '' نمـــ'' -النحـــاة

                                                 
  .257:،ص1ابن مالك،شرح الكافية الشافية،ج:يراجع 1

 ف: مف

 ج

 س :مس

تأبط شراً    قُتل    
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أنّنـا   غـري ...متييـزهأو  حتديـدهأو  إليه إّما بوصـفه تنضمّ  الذي  مؤلفالتوسعة تضيف معىن جديداً لل
فالعالقة الرابطة بينهما ختتلف عن  ،''رجل''  لالسممعىن جديد  يف أيّ تض'' من'' ال جند هنا أّن 

و منـه  ،دالليـة مـن هـذا النـوع بينهمـاالقـة عزه و ال تصفه، و ليس هناك عالقة التوسعة، فهي ال متيّ 
و  أداةن ل مــبنــاء خروجــي، و هــو مشــكّ '' مــن رجــل'' ال ميكننــا اعتبارهــا توســعة، و مــن هنــا فالبنــاء

، و يف ) Le syntagme prépositionnel(* األدايت رّكــباســم، و هــذا البنــاء ينتمــي إىل قســم امل
املخـرب عنــه دالليـاً ممــا ميثّــل  مباشــر جلملـة خروجيـة فمؤلـ'' مـن رجــل''  دايتاأل  رّكــبهـذا امللفـوظ امل

  : ل حتليلنا له بالتخطيط البياين املوايلجيعله مسنداً إليه، و منثّ 
  
  
  
  
  
  
  ):م ج+ف: ( البنية   -4

أن يراجـــع '' يـــرى النحـــاة أّن البنـــاء '' ينبغـــي أن يراجـــع التلميـــذ دروســـه''  )13(يف امللفـــوظ   
''       و اجلملـة'' أن'' مـن احلـرف املصـدري  مؤلفو هو عندهم  ،الً ؤوّ مصدراً م'' التلميذ دروسه 

و    ''ينبغـي ُمراجعـة التلميـذ دروسـه'' : فنقـول 1حيث ميكن تأويلـه مبصـدر ،''يراجع التلميذ دروسه
ل مــن غــري بعيــد عــن هــذا، فهــذه اجلملــة دالليــاً تتشــكّ هــذه الوحــدة تركيبيــاً  التحليــل  الــذي تأخــذه 

، و هــذا يعطــي ''أن يراجــع التلميـذ دروســه'' عنــه هـو البنــاء  حمــدث، و ''ينبغـي'' فعــلحـديث هــو ال

                                                 
أو ... ''على '' '' من'' حرفاً أم ظرفاً مثل  املرّكب الذي يبدأ بأداة أي حرف جر سواُءُ◌ُ  كان اجلار« : هو  املرّكب األدايت  *

: عبـد احلميـد دبّـاش بـني قـدرة الفعـل و تعديتـه،        ص(» ... ما يعرف يف النحو التقليـدي بـالظروف مثـل أمـام، فـوق بـني
209.( 

  .257: ،ص1ابن مالك ؛شرح الكافية الشافية،ج: يراجع 1

 م د ف: مف

 ج

 س: م س د

 رجلٍ  من

 ف  نفي

 جاء   ما
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 املخـرب الـّداليل خروجيـة يوافـق علـى املسـتوى) ج(مباشـر لــ  مؤلـفللبناء وظيفـة املسـند إليـه، إذ هـو 
 ء، فــإنّ ه ينتمــي إىل قســم األمســانــواع املصــدر أي أنّــى النحــاة أّن هــذا البنــاء نــوع مــن أعنــه، و إذا رأ

  .أصحاب هذه النظرية جيعلونه يف قسم تركييب خمتلف
ه لــيس جبملــة ، كمــا أنّــاً اً امسيــاً و ال امســمرّكبــلــيس '' أن يُراجــع  التلميــذ دروســه '' إّن البنــاء    

 ً◌خــرب، و إذا حاولنــا  ال يفيــد أيّ '' التلميــذ دروســه أن يراجــع'' : فقولنــا ألنّــه لــيس ملفوظــاً مســتقال
يراجــع التلميـــذ '' و اجلميلـــة'' أن'' يغم الّصــ اً مـــنمؤلفــاتــه املباشـــرة  جنــده مؤلفنـــاء إىل حتليــل هــذا الب

 (                   اجلملــي رّكــبى املنواتــه مجلــة و منــه ينتمــي إىل قســم يســمّ  مرّكــب، فهــو ''دروســه
Le syntagme propositionnel(  ّفاجلملـي مــن  رّكــبف املو يتـأللــقني مباشــرين مهـا معمـؤل     )

Subordonnant( و مجيلـــــة   )Proposition(، بنـــــاء كـــــّل   اجلملـــــي رّكـــــبامل« : نّ و يـــــرى تـــــورايت أ
ات مرّكبـة اخلروجية للاته املباشرة مجيلة، و إّن من املهّم الرتكيز على اخلاصيّ مؤلفخروجي يكون أحد 

وقع اجلملـي بـامل مرّكـبلل و يتحـّدد السـلوك الرتكيـيب ،1»التعليـق اجلملية، ، فهي الـيت تسـمح بتمييـز 
نواتـه مجيلـة و منهــا  ات األخــرى سـوى يف أنّ رّكبـذاً ال خيتلـف عـن املر، فهــو  إالـذي حيتلـه يف املشـجّ 

. رّكـبو إّمنـا وضـع امل    اجلملي، وضـع  اجلملـة و ال بنيتهـا  مرّكبجاءت  تسمية، لذلك فليس لل
 أخذي و'' أن يراجع التلميذ دروسه'' جلملي ا رّكباملسند إليه يف هذه اجلملة وظيفة املبكون و منه 

  : ة التاليةالبنية الرتكيبيّ  هذا امللفوظ
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 C.Touratier, Esquisse d'analyse syntaxique, P: 10. 
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  .قي اهللاجاء من يتّ  -14
و         )امسـي مرّكـب+ فعـل + اسـم موصـول+ فعـل ( ة يّـرّكبالبنيـة امل )14(يأخذ امللفوظ   

ميثّــل  الــذي ،''مــن'' ســم املوصــول ال اىلإ مســند'' جــاء''اجلملــة علــى اعتبــار أّن الفعــل  حلّــل النحــاة
اهــــا النحــــاة صــــلة مجلــــة مسّ '' قــــي اهللايتّ '' االمســــي  رّكــــبل الفعــــل الثــــاين و املاً الفاعــــل، و يشــــكّ حنويّــــ

 أّمــا علــى املســتوى النحــوي هــذا علــى املســتوى ،و هــي عنــدهم ال حمــّل هلــا مــن اإلعــراب ،موصــول
 مل تلحـقأّي داللـة إالّ إذا يـّؤدي معـىن و ال ي يـّؤدفذهبوا إىل أّن االسـم املوصـول وحـده ال  الّداليل

مـه فيضـّم إليـه مـا يتمّ  ،اً يف أصلهيكون تامّ  لة أّن االسم الالصّ  و معىن« :فيقول اجلرجاين ،به صلته
فـــإذا [...] وحـــده مل يفـــد شـــيئاً '' جـــاءين الـــذي '' : نّـــك لـــو قلـــتأال تـــرى أ[...] و يزيـــل نقصـــه 

نزلــة مــن املوصــول مب لزّ فالصــلة تتنــ[...] '' ءين الــذي عرفتــهجــا'' : االســم كقولــك وصــلته باجلملــة متّ 
  :ايل الت  على النحو، و يكون ذا حتليلهم هلذه اجلملة 1» اجلزء من االسم

  ن      يتقى اهللا ـجـاء      م 
''          ة مع الفعليرتبط بعالقة الفاعليّ '' من'' و هذا التحليل جيعل من االسم املوصول   

  مسنداً إليه ؟   هفهل ميكننا اعتبار '' قي اهللايتّ '' لة باجلملة الصّ  ، و عالقة''جاء
    ل ملفوظـاً ة فانضـمامه إىل خمـرب عنـه يشـكّ ،أحـادي القـدر'' جاء''ية الفعل الّدالل من الناحية

 مأمـا، فلسـنا هنـا ''قـي اهللامـن يتّ '' عنـه هـو البنـاء  حمـدثإىل  ينضـمّ  و هذا الفعل حديث يف اجلملـة
ــدكا  ''قــي اهللامــن يتّ ''نــا خنــرب عــن الوحــدة  و لكنّ  ،''مــن '' احلــديث عــن  ذلــك مــا ذهــب  ملــة، و يؤك

ل ملفوظــاً فهــو إذاً ال يشــكّ '' جــاء مــن '' إليــه اجلرجــاين مــن أّن انضــمام االســم املوصــول إىل الفعــل 
  : ذه اجلملة  كالتايلرباً عنه، و يكون ذا حتليلنا هلليس خم

  ن يتقي اهللاجـاء       م 
  

                                                 
  .315: ،ص 1عبد القاهر اجلرجاين؛ املقتصد،ج 1
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'' الفعل   ؛منهما ان ضروريان ال ميكن االستغناء عن أيّ مؤلفة، للجملة من الناحية الرتكيبيّ 
و هنا ينتمي إىل قسم األمساء،'' من '' و يذهب النحاة إىل أّن  ،''قي اهللامن يتّ '' و الوحدة '' جاء 

 Un( ، فهــي ضــمري وصــل  ''ضــمائر الوصــل'' أّــا تنتمــي إىل قســم   يــرى أصــحاب هــذه النظريــة

pronom relative (ال ليشـكّ '' قـي اهللايتّ '' إىل اجلميلـة  تنضـمّ  و هو خمتلـف عـن  قسـم األمسـاء، و
لــيس '' قــي اهللامــن يتّ '' نواتــه هــي اجلميلــة، فالرتكيــب ات اجلمليــة، ألنّ رّكبــاً ينتمــي  إىل قســم املمرّكبــ
 فتنضـــمّ  1.و هـــو  مـــا ذهـــب إليـــه اجلرجـــاين أيضـــاً  ،ل ملفوظـــاً نّـــه ال يشـــكّ أل ؛اً امسيـــاً و ال مجلـــةمرّكبـــ

ليشـــكال مرّكبـــاً مجليـــاً، و هـــذا مـــا يعطـــي لضـــمري ''مـــن '' إىل ضـــمري الوصـــل '' قـــي اهللا يتّ '' اجلميلـــة 
ه حيمل قيمة نّ بل  إ ،على التعليق فحسب ليست صيغماً داال◌ً  ''من''الوصل هنا وظيفة املعلق، و 

  .ة للضمرييّ لالّدال ة أخرى تشبه القيمةدالليّ 
و يف   تعليـــق مـــن جهـــة أداة ّن ضـــمري الوصـــل مـــزيج مـــن صـــيغمني فهـــو يعتقـــد تـــورايت أ و 

ـــ داة قـــة بعـــده، فهـــو إذاً لـــيس جمـــّرد أعلّ ة يف اجلملـــة املنفـــس الوقـــت حيمـــل معـــىن يعطيـــه وظيفـــة تركيبّي
ي أّــا هــو أن تــدّل وحــدة لغويــة واحــدة علــى مــدلولني اثنــنب؛ أ )L'amalgame(  و املــزيج. تعليــق

،و منــــه فإّــــا تــــؤدي 2مــــن حيــــث صــــورا الشــــكلية واحــــدة و مــــن حيــــث معناهــــا متثــــل صــــيغمني
ى ي وظيفتـني يف امللفـوظ تسـمّ و بالتـايل تـؤدّ  ة  دنيا حتمل قيمتني دالليتنيوحدة لغويّ  فكلّ .وظيفتني

  . مزجيا
مباشــر مــن  ؤلــفملقــد أخــذ الوضــع الرتكيــيب '' قــي اهللامــن يتّ '' اجلملــي  رّكــبو ــذا يكــون امل

عنــه دالليــاً، و هــذا مــا جيعلــه مســنداً إليــه يف اجلملــة، و يكــون  دثاحملــميثّــل  ات مجلــة خروجيــةمؤلفــ
  :ط التايلباملخطّ  )14(التمثيل  البياين للجملة 

  
  

  
                                                 

 .315: ،ص1عبد القاهر اجلرجاين؛ املقتصد،ج 1
2 J.Dubois؛ Dictionnaire de linguistique,2002, P:149 

 م ج ف

  ج

 ج مع

 مف: ج وض

  جـاء  مـــــــن

 مس ف

  اهللا  يتقي
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  : يف قوله تعاىل )15(ة هلذا امللفوظ ال ختتلف كثرياً عن بنية امللفوظ و البنية الرتكيبيّ 
  )35ف سو ي(  ﴾                                             ﴿  -15

ذا ة هلـــيّـــالّدالل ، و إذا عـــدنا إىل البنيـــة''البـــداء'' تقـــديره  اً و الـــيت اعتـــرب النحـــاة فاعلهـــا حمـــذوف  
و ال  ،''اآليـــات مـــن بعـــد مـــا رأوابـــدا هلـــم ''الفعلـــي  رّكـــبلـــه املاً مـــن حـــديث  ميثّ فـــمؤل امللفـــوظ جنـــده 

املخــرب عنــه يف اجلملــة، و هــذا   ، فهــوالفعــل نّــه لــيس مــن تعديــةضــمنه؛ أل'' ليســجّننه'' نــاء يــدخل الب
''    ق قـة بـامللفوظ بواسـطة املعلّـو املعلّ '' يسـجننه'' مجلي ذلك أّن نواتـه اجلمليـة  مرّكبالبناء بدوره 

و باقي    عنه  حمدثفهو  ،املسند إليه  وظيفة'' ليسجننه'' اجلملي  رّكبو من  هنا يشغل امل،'' لـ 
و ، ان مباشران للملفوظ الذي أخذ الوضـع الرتكيـيب جلملـة خروجيـةمؤلفو مها ، ''ديثح'' امللفوظ 

و اجلملـة  ''لــ''    ني مباشـرين مهـا املعلّـق مـؤلفإىل اجلملـي  رّكبأ املالداخلية يتجزّ  مستوى بنيته على
مزجيـاً، '' لــ''          يغمالّصـ  هذا امللفوظ كـان، و كذلك يف''يسجنه'' فعلي  مرّكباملنقصفة  إىل 

 فهو دال  هة أخرىعلى التوكيد من ج على التعليق و دال.  
املســند إليـــه ليســت وظيفـــة  إّن حتليلنــا هلـــذه النمــاذج املختلفـــة مــن اجلمـــل يثبــت أّن وظيفـــة 

امســاً، و إّمنــا هــي أو  يــاً اً امسمرّكبــال بــّد أن يكــون مســند إليــه كــّل   ،  فلــيس1االمســي رّكــبة باملخاّصــ
و مـــن هنـــا شـــغلها  ،عنــه دثاً احملـــإخباريـــميثّــل  مباشـــر ضـــروري جلملـــة، مؤلــفوظيفــة  تكـــون لكـــّل 

  .اجلملي يف األمثلة اليت أعطيناها رّكب و املدايتاأل رّكباالمسي و االسم و امل رّكبامل
و   ياغمالّصـ ظائف للكلمـات وة للجملة بإسناد الو لقد تناول النحاة القدامى البنية النحويّ   

ة للجملــة، و منــه كــان حتلــيلهم يبــىن يّــرّكبي للصــياغم أي البنيــة املذلــك باعتمــادهم علــى التــوايل اخلطّــ
                                                 

1 Voire : C.Touratier, Le prédicat comme fonction syntaxique, P: 49. 
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ة ال علــى أّن الوظــائف الرتكيبيّــيــدّل  ج للجملــة رّ كلمــة، غــري أّن التحليــل املتــد  علــى اإلعــراب كلمــة
بــل تتحــّدد الوظــائف  ؛حبســب بنيــة هــذه  الوحــدةو أبنــاء أو  بطبيعــة الوحــدة كوــا صــيغماً  دتتحــدّ 

 ؤلـفو امل     أي حسب عالقة الوحدة بالبناء الذي تشارك يف تشـكيلة ،رحبسب املواقع يف املشجّ 
  : ةحه باألمثلة التاليالذي تتشارك معه و هو ما سنوضّ 

  .قام محّمد و علي -16
  .قبض على اللص رجل شجاع -17
  .نجحت الطالبة المجتهدة -18
  ).97 األعراف ( ﴿                            ﴾ -19
  .حضر الطّالب جميعهم  -20
  .نظم الشاعر أبو بكر قصيدة -21
  )79النساء (  ﴾            ﴿ -22

: للكلمـــات) املســـند إليـــه( النحـــاة وظيفـــة الفاعـــل  أعطـــى )20(إىل  )16( يف اجلمـــل مـــن   
     فتهو مـا بعـدها توابــع للفاعـل وَصــ ،لشــاعر علـى التــوايلا ،، الطالبــة ، أهـل، الطـّالب ، رجـٌل◌ُ حممـدٌ 

و ســنحاول حتديــد الوحــدة الّلغويــة الــيت تأخــذ وظيفــة املســند إليــه يف  ،معنــاه أوضــحتأو  أكدتــهأو 
  .هذه اجلمل

  .قام محّمد و علي -16
          ''قـــــام'' فعـــــل الف حنويـــــاً مـــــن تتـــــألّ '' قـــــام حمّمـــــد و علـــــي'' أّن اجلملـــــة  ذهـــــب  النحـــــاة إىل  

ف مـن ا تتـألّ ّـأ، أي ''علـي'' ، و معطـوف علـى الفاعـل '' و''، و حرف عطـف ''حمّمد''فاعل الو 
  : مسند إليه و تابع له و ميكننا متثيل هذا التحليل كالتايل

  قـام     حمّمد     و علي 
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و       لغري أّم جعلوا الفاعل وظيفة لألوّ 1و قالوا بأّن املعطوف له حكم املعطوف عليه،  
لثاين وظيفة املعطوف، و قد ذهب مهدي املخزومي إىل أّن املعطـوف لـيس تابعـاً مـن توابـع املسـند ل

+ مســند إليــه+ مســند: ( البنيــة الرتكيبيــة هلــذه اجلملــة هــي  أن و منــه رأى  2إليــه بــل هــو املســند إليــه،
  : منثل حتليله هلذه اجلملة على النحو التايل أنو ميكن ) مسند إليه

  و علي م   حمّمـد      قـا
التوســعة  عــن طريــق العطــف  و تــتمّ « : مارتينيــه إذ قــال و هــو مــا ذهــب إليــه أيضــاً أنــدري  

و ــــذا فهــــو يعطــــي  ،3»عنــــدما تكــــون وظيفــــة العنصــــر املضــــاف مماثلــــة لعنصــــر موجــــود مــــن قبــــل 
يــه، و حنــن ة نفســها فكالمهــا يف هــذه اجلملــة مســند إلللمعطــوف و املعطــوف عليــه الوظيفــة الرتكيبّيــ

 أنّنـا   ليس تابعاً بل هـو أيضـاً خمـرب عنـه، غـري'' علي'' نوافق مهدي املخزومي فيما ذهب إليه من أّن 
  .خنتلف معه يف حتديد املسند إليه

'' يلــحمّمــد و ع'' املســند إليــه يف اجلملــة يكــون واحــداً ال أكثــر  و هــو هنــا وظيفــة للوحــدة  
، ''علي''له الوحدة املخرب عنه كما ال متثّ ''  حمّمد'' الوحدة ل ثّ مت ال خبارياإل كاملة، فعلى املستوى

 مل يكن حديثاً عن ''قام''الفعل  ألن   و  ،االثنـني معـاً بل كان احلديث  بقيامها ، منهما منفرداً  كل
وظيفـة املسـند إليـه، و '' حممـد''  يال يؤدّ  و عليه '' حمّمد و علي'' اجلملة هو  عنه يف دثاحملفمنه 
ان مباشران للبناء الـذي يأخـذ وظيفـة املسـند مؤلفا ّ ، بل إيضاً يأخذ وظيفة املسند إليهأ ''علي''ال 

حممـد و '' ة بـني البنـاء يف هـذه اجلملـة قائمـ اإلسـناد، فعالقـة ''حممـد و علـي'' إليه و هـو  الوحـدة  
  أخــرىمــن  جهــة '' علــي''و  ''قــام''مــن جهــة و بــني '' حممــد''و '' قــام''، ال بــني''قــام''والفعــل'' علــي

  :هلذه اجلملة يكون على النحو التايل نالفتحلي ،هـكما يرى مارتيني
  قــام     ّحممد و علي

                                                 
 . 470:،ص1ابن هشام؛أوضح املسالك،ج: يراجع  1
  .74: مهدي املخزومي، يف النحو العريب نقد و توجيه،ص: يراجع 2

3 A.Martinet , Elément de linguistique : P128. 
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و         تبدال هذه الوحدة بعنصر أبسط يأخذ نفس الوضع الرتكييبه ميكن اسو ذلك ألنّ   
  :نفس الوظيفة

  حمّمد و علي       قام                 
  الرجالن        قام                 
  الرجل          قام                 
   زيدٌ             قام                
علـــى خروجيـــة يـــدّل  حـــادي القـــدرة، و هـــذا مـــااأل'' قـــام'' و هـــذه الوحـــدة  ضـــميم للفعـــل   
اّص عنـــه، و تنتمـــي إىل القســـم الرتكيـــيب اخلـــ دثدالليـــاً احملـــمتثّـــل  ، و''قـــام حمّمـــد و علـــي'' اجلملـــة 

 مرّكـبفهـي إذاً  -ر إليـه االسـتبدالو هذا مـا أشـا -مسي ا رّكبخذ الوضع الرتكييب  ملأباألمساء، و ت
و ''     و البنـــاء'' حممـــد'' يغم الّصـــ ف علـــى املســـتوى املـــوايل مـــنتتـــألّ  ، وامســـي منقصـــف إىل اســـم

و      ''يعلــ''  و االســم'' و''ل يف املســتوى التــايل إىل صــيغم داِل علــى العطــف الــذي يتحلّــ ''يعلــ
  :هو ما يدل عليه التحليل املوايل

  
  

     
  
  

  .قبض على اللص رجل شجاع -17
و يـرتبط فيهـا ،''قـبض'' إىل الفعـل '' رجـل'' سـند فيهـا الفاعـل إّن هذه اجلملة عنـد النحـاة أ  
  ل و تــابع لــهعلــى أّن الثــاين نعــت لــألوّ '' شــجاع'' مــن جهــة أخــرى مــع الوصــف '' رجــل'' االســم 

  :التحليل تأخذعندهم  فهي
  شجاع  رجل   على اللص  قبض  

    

 س :مس  ف: مف

 ج

 س  س

  قـام

  س  ع

  علي  و  حمّمد



 في الجملة الفعلية المسند إليه: الفصل الثاني 
 
 

 145

قبلـه و يأخـذ حكـه  بنية اجلملة السـابقة مـن حيـث أّن النعـت و العطـف كليهمـا تـابع ملـا وهي تشبه
ه عنصـــر ضـــروري ، فمـــا هـــو نّـــإذ أ ،1ّن النعـــت توســـعة يف اجلملـــةرميـــون طّحـــان أ اإلعـــرايب، و يـــرى 
  وفق هذه النظرية ؟هذه البنية ميّثل  التحليل الرتكيب

مجلــة دخوليــة  أّول مــا نالحظــه أّن هــذه اجلملــة هــي مجلــة خروجيــة، و ال ميكننــا  اعتبارهــا   
  : على اعتبار أّن شجاع توسعة األسباب هي

فإنّـه ال ميكننـا اسـتبدال '' شـجاع'' ، و ''قـبض علـى اللـص رجـل'' ني ؤلفللجملة املـ إذا اعتربنا :الأوّ 
  .وحدات أقلأو  ،ؤلفتنتمي إىل نفس القسم الذي ينتمي إليه هذا امل تبوحدااألّول  ؤلفامل

فهـو لـيس يف عالقـة  ،''رجل'' أّن الوصف شجاع هنا ليس توسعة للجملة بل توسعة لالسم  :ثانياً 
«      :و هــو مــا ذهــب إليــه ابــن هشــام يف قولــه ،فقــط'' رجــل'' ه بــل مــع الوحــدة مــع امللفــوظ كلــ

ال » ذمــه أو  حــهمدأو  هتوضــيحأو  مــؤّول بــه يفيــد ختصــيص متبوعــه أو  قالنعــت و هــو تــابع مشــت
  .ختصيص امللفوظ كّله

حــديث '' قــبض علــى اللــص'' الفعلــي  رّكــبعلــى أّن املتــدّل  ة هلــذه اجلملــةخباريــاإل إّن البنيــة :ثالثــا
اعتبـار  خـرب و خمـرب عنـه و ال ميكننـا خبـارياإل تواهاسـفاجلملـة علـى  م ،''رجل شجاع'' على البناء 

خمــرب  كاملــة''رجــل شــجاع''بــل إّن الوحــدة  ،وحــده خمــرب عنــه'' رجــل'' جــزء مــن اخلــرب و '' شــجاع'' 
  .''رجل شجاع''البناء  عن فقط بل'' رجل''مل يكن حديثاً عن ، فخرب القبض على اللصعنه

 رّكـــبني مباشـــرين املمـــؤلفة مـــن هنـــا فهـــذه اجلملـــة تتشـــّكل مـــن حيـــث بنيتهـــا الرتكيبّيـــ و مـــن  
رجــل '' ه يوافــق احلــديث، و البنــاء وظيفــة املســند ألنّــيــّؤدي و الــذي  ،''قــبض علــى اللــص'' الفعلــي 
 رّكــبوظيفــة املســند إليــه ألنّــه يوافــق املخــرب عنــه، و يأخــذ هــذا البنــاء توزيــع امليــّؤدي الــذي '' شــجاع

  : إىل اسم، حيث ميكن استبداله بوحدات تدخل ضمن هذا اجلدول كالتايل االمسي املنقصف
  رجل شجاع   قبض على اللص   
  شرطي      قبض على اللص  

                                                 
  .77رميون طّحان؛ األلسنة العربية، ص : يراجع 1
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  زيد       قبض على اللص  
''       األّول ه مؤلفـو من حيث طبيعته هذا البناء بناء دخويل ال خيتلف توزيعه عن توزيع   

''       :توسـعة، فنقـول'' شـجاع'' و مـن هنـا يكـون الوصـف  ،إذ ينتميان إىل قسم األمسـاء''  رجل
، و يأخــذ الوصــف شــجاع هنــا ''رجــل'' ؤلف، بتعــويض هــذا البنــاء بــامل'' علــى اللــص رجــل قــبض 

تّعــرف وظيفــة النعــت بأّنّ◌هــا وظيفــة « : و الــيت عرّفهــا تــواتيي بقولــه )L'épithete( وظيفــة النعــت 
و منثـــل هــــذا التحليــــل  ،1»املباشــــر الســــم و الـــذي يكــــون يف الوقــــت نفســـه توســــعة الســــم  ؤلـــفامل

  : التايلخّطط بامل
  
  
  
  
  
  
  

  

   .نجحت الطالبة المجتهدة -18
إىل  ينضـــمّ  اً احلـــديث، وإخباريـــمجلـــة خروجيـــة فعلهـــا أحـــادي القـــدرة يوافـــق  )18(امللفـــوظ   
         املســــند عنــــه، و مــــن هنــــا يكــــون للفعــــل وظيفــــة  دثالــــذي يوافــــق احملــــ'' الطالبــــة اتهــــدة'' البنــــاء 

فمـا هـي الطبيعـة ) ص+ مـح+س + مـح( هـذا البنـاء مـن تشـّكل يو للبناء بعده وظيفة املسند إليه، 
  .اته املباشرة ؟مؤلفة اليت يأخذها هذا البناء ؟ و ما هي الرتكيبيّ 

                                                 
1 C.Touratier, Esquisse d'analyse syntaxique, P:9. 

 س :مس

 ج
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  مس  د

  حمّمد
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  س  مح

  ص  س

  شجاع  رجل  لص  الـ  على
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نعت  ''الناجحة ''،و ''الطالبة'' ذهب النحاة إىل أّن املسند إليه يف هذه اجلملة هو الفاعل   
     الطالبــــة '' : نقــــولأنّنــــا   كــــري؛ حيــــثريــــف و التنو مــــن خــــواص النعــــت أن يتبــــع منعوتــــه يف التع لــــه

   :و هذا التحليل يكون ممثالً كالتايل، ''طالبة جمتهدة '' ، و ''اتهدة 
  الطالبة        اتهدة      جنحت  

إىل  اته املباشرة، سيتبادر إلينا تقسيمهمؤلفإىل  ''الطالبة اتهدة''فإذا أردنا حتليل هذا البناء   
توســـعة، و هـــذه ''  اتهـــد'' و جعلـــه بنـــاًء دخوليـــاً علـــى اعتبـــار '' اتهـــدة''، و ''الطالبـــة ''ني مـــؤلف

و    ات االمسيـةرّكبالتجزئة  غري صحيحة وفقاً للمعايري اليت نعتمدها؛ فهذا البناء ينتمي إىل قسم امل
  :  ذلك كالتايله يندرج ضمن القسم اجلدوّيل هلا، و نبّني ذلك ألنّ 
  ة اتهدة جنحت الطالب  
  املرتشحة   جنحت   
  فاطمة     جنحت   
 ينضـمّ  السـم ، فهـو ال إالّ  ينضمّ  ف دوماً من حمّدد واسم، و احملّدد الاالمسي يتألّ  رّكبو امل  

 ه مـع االمسـي يقتضـي حلقه التحديد  هنـا للمطابقـة، فوجـود منا إالوصف ال حيّدد، و  للوصف؛ ألن
ه لالسـم يقتضـي بالضـرورة عـدم انضـمامه للوصـف، و مــن وجـوده  مـع  الوصـف ، و عـدم انضـمام

ن، مثّ إّن الوصـــف هنـــا توســـعة صـــيغم واحـــد ال صـــيغما'' ة'اتهـــد' 'و '' الطالبـــة'' هنـــا فاحملـــّدد يف 
ضـــممنا صـــيغم فـــإذا '' جنحـــت طالبـــة جمتهـــدة'' : و دليـــل ذلـــك  أنّـــه يصـــُح قولنـــا'' طالبـــة'' لالســـم 

 ، و هذا''جنحت  الطالبة اتهدة '' : الوصف أيضاً فنقولالتحديد لالسم يستوجب ذلك إحلاقه ب
، و البناء ''الـ.. الـ ''              من احملّدد  فمؤل '' الطالبة اتهدة'' االمسي  رّكبعلى أّن امليدّل 

توســـعة '' جمتهـــدة'' الـــذي ينتمـــي إىل قســـم األمســـاء ممـــا جيعـــل الوصـــف '' جمتهـــدةالبـــة ط''  الـــدخويل
  .''طالبة''لالسم 

  جنحت        الـطالبـة     الـمجتهدة                            
    

  :اا املباشرة باملشجر التايلمؤلفو منه ميكننا متثيل حتليل هذه اجلملة إىل 

 مس 

 ج

ف : مف
  س  مح
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و        ''الــ...الــ'' دالـه هـو  يـل أّن احملـّدد هنـا صـيغم واحـدٌ نالحظ مـن هـذا التمث أنميكن   
لة الدمفهو وحدة    ،) Morphème à signifiant discontinu( ذو دال متقطع  صيغم:يسمى

خنلــص إىل أّن وظيفــة املســند إليــه يف هــذه اجلملــة هــي ، و أخــرىلفظــي مفصــوالً بوحــدة  ا اجــاء داهلــ
  .االمسي الذي يكون النعت فيه توسعة لالسم رّكبوظيفة امل

  )97 األعراف(  ﴾                             ﴿ -19
، و احلديث الذي '' أهل القرى'' عنه  دثة من احملخبارياإل ل البنيةالكرمية تتشكّ  يف اآلية 

 و علـــى مســـتوى ''أن يـــأتيهم بأســـنا... أمـــن '' الفعلـــي  رّكـــبلــه بـــاقي عناصـــر امللفـــوظ ، أي  املمتث ،
أي منهـا مجيلـة،  ميثّـل  العناصـرها ضـرورية و كّل   البنية الرتكيبية تعّد هذه اجلملة بنية خروجية، ألنّ 

 الـذي  يأخـذ وظيفـة '' أهل القرى'' الفعلي الذي يأخذ وظيفة املسند ، و البناء  رّكبف من املفتتأل
ات االمسيــة؛ إذ ميكننــا رّكبــاملســند إليــه،، و هــذا البنــاء ينتمــي إىل اجلــدول االســتبدايل الــذي يضــّم امل

  : استبداله على  النحو التايل
  
  أن يأتيهم بأسنا    القرى أهل     أمن  
  أن يأتيهم بأسنا       القرويون    أمن  
  أن يأتيهم بأسنا          القوم    أمن   
  ن يأتيهم بأسنا أناٌس         أ     أمن  
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ف مــن حمــّدد و اســم كمــا هــو حــال يتــأل  ال االمســي منقصــف إىل اســم؛ ألنّــه رّكــبو هــذا امل  
''          ضافة االسم املوايلمعّرف بإ''  أهل'' إىل أّن االسم حاة ات االمسية، و قد ذهب النرّكبامل

غـري أّن أصـحاب  ،''أهـل'' داً لالسـم حمـد '' القـرى'' االمسـي  رّكـبإليه، و مـن هنـا اعتـربوا امل'' القرى
هـذه النظريــة يشــرتطون يف  احملــّدد أن يكــون صــيغماً حنويـاً ال معجمــاً كمــا ذهــب إىل ذلــك كثــري مــن 

و ـذا يكـون       فيـه  االسـم إىل حمـّدد حنـوي ينضـمّ  االمسـي ال بـّد أن رّكـبيني البنويني، فاملاللسان
 ،''القــرى'' االمسـي  رّكــبو امل '' أهـل '' مـن االســم  يتشــّكلبنــاًء دخوليـاً '' أهــل القـرى'' املسـند إليـه

توسـعة الســم، و  و     مباشـر الســم  ؤلــفاالمسـي  هنــا وظيفـة النعــت فهـو امل رّكــبحيـث يأخـذ امل
  : تقبله هذه اجلملة  على النحو التايلمثيل الذي يكون التّ 

  

  

   .حضر الطّالب جميعهم -20
      الفعـــل : ذهـــب النحـــاة القـــدامى إىل أّن هـــذه اجلملـــة تتـــأّلف حنويـــاً مـــن  ثالثـــة عناصـــر هـــي  

ية تـــربط اإلســـنادة ؛ حيـــث أّن العالقـــ'' مجـــيعهم'' ، و التوكيـــد ''الطـــالب'' ، و الفاعـــل '' حضـــر'' 
  : فتحليلهم هلذا امللفوظ كان كالتايل ،وكيد بالفاعلالفعل بفاعله، يف حني تربط عالقة التبعية التّ 

  مح 

 مج 

 س : مس

  ج     عم

  مس  ف: مف

  نـا

  س

 مف 

 ف

  أن  يأتيهم  بأس

 مس س

 س مح

  أمـن  أهـل  الـ  قرى   

 ج
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  حـضـر   الطـالب   مجيعهم                               
التوكيـد تـابع يعتضـد «  :و يعرّفه ابـن مالـك بقولـه ،1حد توابع االسم املعّرفوكيد هو أو التّ   

يرتفــع احتمــال   ''قتــل األمــري نفســه كــافراً '' : ه كــون متبــوع علــى ظــاهرة، فــإن ذكــر الــنفس يف قولــكبــ
و هــذا التعريــف  ،2»كــون القتــل بــاألمر ال باملباشــرة، و إذا ارتفــع احتمــال التأويــل اعتّضــد الظهــور 

بـل  ؛ا قبلهـامل يتناول هذه الوظيفة من حيث العالقات اليت تربطهـا مبـ ، حبتللوظيفة النحوية داليلّ 
و لكننـــا و بـــالنظر إىل العالقـــات الرتكيبيـــة يف  تفيـــد التأكيـــد، تناوهلـــا مـــن حيـــث هـــي وحـــدة  دالليـــة

'' حضــر'' مــن الفعــل  فو تتــأل  ،اــا ضــروريةمؤلفكــّل   مجلــة خروجيــة )20(أّن امللفــوظ اجلملــة جنــد 
إليـــه، حيـــث تكـــون  عالقـــة  املســـندميثّـــل  الـــذي'' الطـــالب مجـــيعهم '' املســـند، و البنـــاءميثّـــل  الـــذي

  . نيؤلفرابطة بني هذين امل اإلسناد
  ات  االمسيـــةرّكبـــإىل قســـم امل ''الطـــالب مجـــيعهم'' البنــاء نتمـــييو مــن حيـــث بنيتـــه الداخليـــة 

و       من حمّدد و اسم، فأما احملّدد فهو صيغم ذو داٍل متقطـع  فمؤل ألّن له نفس توزيعها، فهو 
 ا االسم في، و أمّ ''م ه... الـ'' ل يف يتمث فل بناًء دخولياً يكـون فيـه املمثفـ'' مجيـع''  ؤلـاً مباشـراً مؤل

  : التحليل التايل تقبل هذه اجلملةه و منه يأخذ وظيفة النعت، و علي ،سمالسم  و توسعه ال
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .457: ابن هشام؛ شرح شذور الذهب، ص: يراجع 1
  .523: ،ص1ك؛ شرح الكافية الشافية ،جابن مال  2

ف : مف مس 
  س  مح

  س  س

 هم مجيع طالب ـ ال حضر 

 ج
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 لـــذي يأخـــذ فيـــها'' الطـــالب مجـــيعهم'' تكـــون للبنـــاء  فـــة املســـند إليـــه يف هـــذه اجلملـــة إذاً فوظي     
يغم ال الّصــ ضــح أّن هــذاوظيفــة النعــت؛ و إذا اســتندنا إىل  معيــار االســتبدال يت '' مجيــع''    يغمالّصــ

  .دالالا تخيتلف يف وضعه الرتكييب عن الوحدات الواقعة نعت و إن اختلف
  مجيعهم    حضر الطالب   
  كلهم     حضر الطالب   
  نفسهم أ     حضر الطالب   
  املمتازون      حضر الطالب  
  النجباء     حضر الطالب   
أو إليـــه،  اً مضـــافأو  اً نعتـــالـــيت اعتربهـــا النحـــاة  أّن الوحـــدات الّنحويّـــة خنلـــص إىلو مـــن هنـــا   

ات مؤلفـات للمسـند إليـه تأخـذ وظيفـة النعـت إذ هـي مؤلفـو هـي  ،ع الرتكيـيباً هلا نفـس الوضـتوكيد
  .مباشرة السم و توسعة السم

  .ةاعر أبو بكر قصيدنظم الش -21
و هي  من حيـث تنـاول النحـاة هلـا ) س +س+ مس+ ف( ية رّكبهذا امللفوظ البنية امل يأخذ       

و         '' أبو بكر'' ، و بدل ''الشاعر'' فاعل مسند إليه، و ''نظم'' اً من فعل مسند يف حنو تتألّ 
و   1»ملقصــود بــاحلكم بــال واســطة التــابع ا« يعــين  و البــدل مصــطلح حنــوي  ،''قصــيدة'' مفعــول بــه 

ذات الوظيفــة النحويــة، فــإذا كــان يــّؤدي ّن لــه نفــس  حكــم املبــدل منــه، و بالتــايل علــى أ يــدّل  هــذا
أبــو '' و '' الشــاعر'' مــن  إليــه، و مــن هنــا فكــل  ســنداً إليــه فكــذلك البــدل مســندٌ املبــدل منــه هنــا م

  : لهم هلذا النمط كالتايلمع الفعل، و يكون حتلي إسناد يرتبطان بعالقة'' بكر
  نظم الشـاعر أبو بـكر قصيدة  

                                                 
  .467: ابن هشام؛ شرح شذور الذهب، ص 1
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و تشـكيل  ،البـدلأو  ناء اجلملة عـن املبـدل منـهيف حتليلهم هذا إىل إمكانية استغ و استندوا  
  : مجلة بأحدمها فقط فنقول

  نظم الشاعر قصيدة  
  نظم أبو بكر قصيدة  

   .و من هنا يكون للوحدتني نفس الوظيفة
مفــــاعلني مـــن فعـــل ثنـــائي القـــدرة، يقتضـــي  يتـــأّلف هـــذا امللفــــوظ خبـــارياإل علـــى املســـتوى  

و           ف مـن خـرب و خمـرب عنـه واحـدمفاعالت، و اجلملة اخلروجية تتـأل  ةال ثالث لتشكيل مجلة
    ''الشـــــاعر أبـــــو بكـــــر'' و البنـــــاء '' قصـــــيدة ... نظـــــم'' الفعلـــــي  رّكـــــبيوافقـــــان يف هـــــذه اجلملـــــة امل

بـــل هـــو عنهمـــا كـــل علـــى حـــدة؛ '' أبـــو بكـــر'' و '' الشـــاعر'' الوحـــدتني   نفاحلـــديث هنـــا لـــيس عـــ
بكر كوحدة على  منهما، فقد أخربنا بنظم القصيدة عن الشاعر أيب ؤلفني أي عن البناء املتجمتمع

'' و     ''الشــاعر'' : ني امسيــني مهــامــرّكبف  هــذا البنــاء مــن مســتوى مــن مســتويات التحليــل، و يتــألّ 
  : ميكننا حتليله كالتايلو  ،'' أبو بكر

  
  
  

النعـت يكـون ألّن  اا نعتـاً،مؤلفحد كان أ  و اليت  ذا البناء عن األبنية الّسابقةه و خيتلف 
 مؤلـف'' أبـو بكـر'' الوحـدة  ، ألنّ امسـي رّكـبمـام توسـعة ملا يف هذه البناء فـنحن أأمّ   ،توسعة السم

توراتيي هذه  امسي، و قد مسى رّكبفهو إذاً توسعة مل ،امسي مرّكبإىل  ينضمّ  و امسي  رّكبمباشر مل
دخـويل، ) مـس(  مباشـر لــ  مؤلـفالبـدل هـو « :و يعرّفه بقوله،  )L'apposition(  الوظيفة البدل 

  .1 »)مس(و يف  الوقت نفسه توسعة لـ  )مس(مباشر لـ  مؤلففهو  إذاً 

                                                 
1C.Touratier, Esquisse d'analyse syntaxique,P:9. 
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     كــامالً '' الشــاعر أبــو بكــر '' بنــاء ال و مــن هنــا فوظيفــة املســند إليــه يف هــذه اجلملــة ختــصّ  
  : إليه، و يكون التخطيط البياين لتحليلنا هذا كالتايل منهما مسنداً واحد كّل   عترب نو ال

  
  
  
  
  
  
  وكيـــدالتّ  ،عـــتالنّ  ،صـــلة املوصـــول(  :اه النحـــاة توابـــع الفاعـــلخنلـــص إىل أّن مـــا مسّـــ عليـــهو 

فهـــي   ،إىل الفاعـــل تنضـــمّ  و ،واقـــع مســـنداً إليـــهات للبنـــاء المؤلفـــهـــي ) املضـــاف إىل فاعـــل ،البـــدل
  .توسعة السم و ليست توسعة للجملةأو  امسي رّكبتوسعة مل

    نــا ســابقاً أّن األفعــال ختتلــف مــن حيــث قــدرا و اقتضــائها لعناصــر تكّمــل معناهــالقــد رأي
     ســـند إليـــه امل ا الـــنمط مــن األفعـــال حمـــاولني حتديــدو ســنتناول هـــذ ،و قــد عـــّد النحــاة بعضـــها ناقصـــاً 

  : التالية مثلةخذ األأنف ،العالقة الرابطة بينه و بني املسند إبراز و
  .كان الرجل مريضاً   -23
  )35النور (  ﴿               ﴾ -24
  .خذ البرد يشتدّ أ -25
  .البخيل السعادة في جمع المال يظنّ  -26

         عليهــــا األفعــــال لقــــد ذهــــب النحــــاة إىل أّن هــــذه اجلمــــل يف األصــــل مجــــل امسيــــة، دخلــــت  
و عليـــه يكـــون امللفـــوظ   ،فنســـختها و غـــريت حكمهـــا اإلعـــرايب'' يظـــن  –أخـــذ -يكـــاد -كـــان'' 
)23 ( حيـث  ،''مريضـاً '' ، و خربهـا '' الرجـل'' و امسهـا '' كـان'' اً عندهم من الفعل النـاقص فمؤل

 س :مس

 مس
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ان هـــذا البـــاب إمنـــا معنـــاه إعـــالم « فيقـــول املـــربّد  ،1بـــني اســـم كـــان و خربهـــا  اإلســـنادتقـــوم عالقـــة 
اإلبتــداء و اخلــرب و إمنــا دخلــت كــان لتخــرب أن ذلــك وقــع فيمــا مضــى و لــيس بفعــل وصــل منــك إىل 

  : يقبل حتليلهم التمثيل التايل  ، و منه2»غريك 
  كان الرجل  مريضاً   

خواــا عناصــر كــان و أ   إذ اعتــربوا دثنيو إىل مثــل هــذا التحليــل ذهــب كثــري مــن النحــاة احملــ  
فهــي ليســت عنصــراً مــن  ،4»ربــط املســند بــزمن معــّني « و ال تتعــّدى وظيفتهــا  ،3دالــة علــى الــزمن

فيقـول   اإلسـنادعلى زمـن هـذا  لّ اخلرب  إىل املبتدإ لتد إسناد ، بل حلقت اجلملة بعداإلسنادعناصر 
ث أـا تفيـد إالّ مـن حيـ اإلسـنادال عالقـة هلـا ب إضافيةاألفعال الناقصة عناصر « : حممود أمحد حنلة

يف اجلملـــة االمسيـــة،  اإلســـنادال تكـــون ركنـــاً يف « و يقـــول يف موضـــع آخـــر  ،5»اقـــرتان اجلملـــة بـــزمن 
، و جعــل  رميــون طّحــان ملثــل هــذه 6»إضــايف  و مــن مث فهــي عنصــر ،ةإســنادي فاجلملــة قبــل دخوهلــا

مّثــل للفــرع الــرابط  بــني و ''  مريضــاً '' ، و ''الطالــب'' و  ،'' كــان'' ات مباشــرة مؤلفــ ةاجلمــل ثالثــ
   7 :التايلخّطط املو أعطاها   ،ياً إسناد اجلملة و كان خبط متقّطع للداللة على أّا ليست  طرفاً 

  
  
  
  

                                                 
  .82:،ص1، ابن السراج؛ األصول،ج15: ، ابن جين؛ اللمع،ص93السيوطي؛ مهع اهلوامع،ص : يراجع 1
 .82:،ص2املربّد؛ املقتضب،ج 2
، حممد 101: ، خليل أمحد عمايرة، يف حنو اللغة و تراكيبها،ص123للغة العربية معناها و مبناها،صمتام حّسان؛ ا: يراجع 3

  .167: ، عائشة غيزة؛ التبويب النحوي ،ص62: محاسة؛ العالمة اإلعرابية،ص
 .132: الشريف ميهويب؛ أفعال الكينونة،ص 4
 .117: حممود أمحد حنلة؛ نظام اجلملة يف شعر املعلقات،ص 5
  .119: فسه،صن 6
  .69:رميون طّحان؛ األلسنة العربية،ص : يراجع 7

 ج

 مريضاً  الرجل  كان
 )دمسن)       ( مسند إليه( 
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باعتباره مسنداً إليه،  بني  اسم كان  تتم  اإلسنادك يف أّن عالقة ها تشرت و هذه التحاليل كلّ   
و      علـــى الـــزمن ال غـــري عنصـــٌر دالٌ  ''كـــان '' و  ،اعتبـــاره مســـنداً مشـــكلني مجلـــة تامـــةب و خربهـــا

  : التايلخّطط ل هذا املذهب  باملن منث أميكن 
  
  
  
  
  

'' كـــان '' دخـــويل يكـــون فيـــه الوحـــدة  بنـــاُء ُ ) 23(بـــدّل علـــى أّن اجلملـــة خطّـــط إّن هــذا امل  
  .توسعة و ذلك بتحديدها لزمن اجلملة

علـى الـزمن،  –باالتفـاق  –الدالـة '' كـان'' ـ ية تتبدى هـذه اجلملـة بـالّدالل من حيث بنيتها  
هــذا بــاب الفعــل الــذي « : أخواــافيقــول املــربّد يف بــاب كــان و  ،فعــل و هــي عنــد النحــاة القــدامى

إّمنـا ّصـرفن األفعـال لقـون،  و[...] واحد  و اسم الفاعل و املفعول فيه لشيء يتعدى إىل مفعول،
الفعــل   ة، و بالتــايل فــيهن مجيــع أمثلــ'' فاعــل'' و هــو '' ســيفعل'' و '' يفعــل'' ك تقــول فــيهن نــو إ
و هـــذا الفعـــل ثنـــائي القـــدرة  يقضـــي مفـــاعلني لتشـــكيل ملفـــوٍظ ، و هـــو مـــا يفســـره قـــول عبـــد  ،1»

إّن داللـة   2»ال يتم من كان مع جزٍء واحٍد كـالم، و جيـب  اإلتيـان جبـزء آخـر « : القاهر اجلرجاين
ــأ علــىيــدّل  ملفــاعلني هــذه الوحــدة علــى الــزمن و اقتضــائها  ا تنتمــي إىل قســم األفعــال أضــف إىل

 ،متعٍد إىل متمم واحدٍ  هو فعلفعل كغريه من األفعال، و '' كان''  فـ ةذلك تصرّفها يف األزمنة الثالث
كـــان '' ، و قـــد أخـــرب عنـــه بأنـــه ''الرجـــل'' عنـــه  دثة هلـــذه اجلملـــة تتمثـــل يف احملـــخباريـــاإل و البنيـــة
و هو ما قال به النحاة يف حتليلهم، و من   خيرب عنه باملرض بل باملرض فيما مضى، ، فلم ''مريضاً 

  .كامالً '' كان  مريضاً '' بل البناء '' مريضاً '' هنا فاحلديث ليس الوحدة 
                                                 

 .82:،ص2املربد؛ املقتضب،ج  1
  .399:،ص1اجلرجاين؛ املقتصد،ج 2
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إىل أّن هـذه اجلملـة ال ختتلـف يف بنيتهـا الرتكيبيـة عـن 1على املستوى الرتكييب يذهب توراتيي   
االمســي، و ذلــك أّن هــذه  رّكــبلها الفعــل ثنــائي القــدرة  مــع املو الــيت يشــك اجلملــة ذات املفعــول بــه 

كـان الرجـل '' : اـا مجيلـة، فـال قولنـامؤلفعناصرها ضرورية، و لـيس  أُيُ◌ مـن كّل   اجلملة خروجية
ملفوظــــاً أيضــــاً، و منــــه فهــــي مجلــــة خروجيــــة تتجــــزأ إىل '' الرجــــل مريضــــاً '' : ملفوظــــاً، و ال قولننــــا'' 
و '' مريضـاً ... كـان'' وظيفـة املسـند إليـه، و يـّؤدي امسـي  مرّكـبو هـو '' الرجـل'' ني املباشرين فؤل امل

ات ؤلفـــة  تبحـــث يف عالقـــة املبيـــوظيفـــة املســـند، و نشـــري هنـــا إىل أّن الرتكييـــّؤدي فعلـــي  مرّكـــبهـــو 
باملسـند إليـه  و أّمـا املعـاين الـيت تكـون هلـذه الوحـدات ككـون املشـار إليـه  ،ببعضها كعالقات تركيبيـة

فهــذا أمــر داليل حبــث لــيس   - 2النحــاةكمــا ذهــب إىل ذلــك    –املشــار إليــه بــاملتمم الفعلــي واحــد 
بالنســبة إلينــا يكفــي أّن كــان و  «دبّــاش بقولــه  عبــد احلميــدذلــك  أوضــحقــات الرتكيبيــة، و مــن العال

اً إليـه، و الثـاين مسـند) رفوعامل( األّول ة فيكون الّدالل أفعال تقتضي مفاعلني اثنني من جهة أخواا
نفــس الوضــع الرتكيــيب '' كــان'' مــا فعليــاً مــن الناحيــة الرتكيبيــة، و بــذلك يكــون لـــ متم) املنصــوب( 

  : و من هنا فهذه اجلملة تقبل التحليل التايل ،3»صف به باقي األفعال املتعدية الذي تتّ 
  
  
  

  
  
  

بــالرفع، و نظــراً العتبــار كــان ناســخاً مغــرياً حلكــم اخلــرب '' مــريضٌ  كــان الرجــلُ '' : و يف قولنــا
كـان '' لـة حمـذوف و التقـدير اجلم يف هذه ) اسم كان( بالنصب، ذهب النحاة إىل أّن املسند إليه 

                                                 
1  Voir : C.Touratier, Structure de la phrase simple en Arabe, P 356. 

  .82:،ص2، املربد؛ املقتضب،ج398:،ص1يراجع اجلرجاين؛ املقتصد،ج 2
  .210: يد دبّاش؛ بني قدرة الفعل و تعديته،صعبد احلم 3
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مجلـة '' الرجـل مـريض '' و اعتـربوا البنـاء  ،''كان الشأن  الرجـل مـريضٌ '' أو  ،'' األمُر الرجل مريضٌ 
و «    :وضـحه ابـن عصـفور يف قولـهو هـو مـا أ ،1رب كـان و منـه فإنّـه مسـندامسية يف حمـل نصـب خـ

و      ن تــدخل علــى املبتــدإ و اخلـــرب فيبقيــا علــى إعرامـــا أ الناقصــة تنقســم إىل قســمني فأحـــدمها 
و تكون اجلملـة يف موضـع اخلـرب وذلـك حنـو  ،يكون يف كان إذ ذاك ضمري األمر و الشأن أو القصة

و      2»يف موضــع اخلــرب'' زيــٌد قــائمٌ '' و  ،مــر و الشــأنفاســم كــان ضــمري األ'' كــان زيــٌد قــائمٌ '' : 
خــذ نفــس البنيــة أو إن اختلفــت احلركــة اإلعرابيــة ت'' كــان الرجــل  مــريُض◌ُ '' نــرى أّن هــذه اجلملــة 

عنـه  حمـدثخروجيـة و )  ج(مباشـر لــ  مؤلـف'' الرجـل'' االمسـي  رّكـبالرتكيبية  للجملة السـابقة فامل
   .مسند'' كان مريض'' ي الفعل رّكبأخذ وظيفة املسند إليه، و املفي

  )35النور ( ﴿               ﴾  -24
  .خذ البرد يشتدّ أ -25

 ـا، فهـذه حيلل النحاة هاتني اجلملتني بشـكل قريـب جـداً ممـا تناولوهـا يف بـاب كـان و أخوا
و        مرفوعاً على أنّه امسهاألّول افيصبح  األفعال هي األخرى ناقصة تدخل على اجلملة االمسية

و ينظم الفعالن إىل أفعال املقاربة و الشروع و الـيت يصـفها ابـن هشـام  ،الثاين يف حمل نصب خربها
إال أّن خربهــا ال  ،فرتفــع املبتــدأ و تنصــب اخلــرب'' كــان'' فهــذه الثالثــة عشــر تعمــل عمــل «  :بقولــه

ختصــاص خربهــا و لــو ال ا [...]ان بــأن و مــا يتجــرد عنهــمنــه مــا يقــرت  مثّ  ،فعــالً مضــارعاً  يكــون إالّ 
يف اجلملــة  اإلســناد، و تقــوم عالقــة 3» بأحكــام ليســت لكــان و أخواــا مل تنفــرد ببــاب علــى حــدة

و اليت اعتربوهـا مجلـة فعليـة فاعلهـا مسـترت '' يضيء'' و الوحدة '' زيتها''  االمسي  رّكببني امل )24(
   :لفتقبل هذه اجلملة عندهم التحلي

  يكـاد زيتــها يضـيء 

                                                 
 . 401:،ص1ابن عصفور؛ شرح امجل الزجاجي،ج:يراجع 1
  401:،ص1ابن عصفور؛ شرح مجل الزجاجي،ج 2
  .207: ابن هشام؛ شرح شذور الذهب،ص 3
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و         ''الـربد'' إليـه  بـني املسـندفيهـا  اإلسـنادم عالقة و الربد يشتّد تق خذأمجلة و كذلك 
  و تقبل التحليل '' يشتدّ '' ''ند املس

  أخذ البـرد يشتـّد 
 ون رميـ أفعال املقاربـة و الشـروع ليسـت طرفـاً إسـنادياً و عليـه ضـمها و هذا التحليل يعين أن

 األفعـال (     خيضـع بعضـها للجـدول التصـريفي« النواسخ  طّحان إىل احلروف و األدوات فرأى أن
و يـدخل يف     و لكن جيري بعمله جمـرى احلـروف و األدوات ) الناقصة و أفعال املقاربة و الشروع

لـزوم بوجـود املسـند يف حالـة ال سـنادية تـتم اجلملـة اإل و مبـا أن  ،احلقيقة على اجلملة التامـة و الكاملـة
 ،و املســند إليــه فــال يفيــد إســناد الفعــل النــاقص إىل مرفوعــه الفائــدة األساســية املطلوبــة مــن الرتكيــب

 فاخلرب هو الذي يتم 1»ق الفائدة األصلية للجملةم املعىن األساسي و حيق.  
ملسـند ية  بـني اإسناد و يذهب خليل أمحد عمايرة إىل أّن مثل هذه اجلمل تقوم على عالقة

علـى الـزمن،  عنصـر دالٌ '' أخـذ''يف حـني  ،''يشـتد'' و املسـند الفعـل '' الربد'' ّدم لالهتمام تقإليه امل
و يعطيهـا '' يشـتد'' )النواة( اجلملة بالفعل يف  داٌل على الزمن و هو على عالقة '' يكاد''و كذلك 

  2: التحليل التايل
  أخذ البـرد  يشتـد            يكـاد زيتـها يضيء                  

  
و ليســت عناصــر  ،اه النحــاة أفعــال املقاربــة و الشــروع أفعــال ثنائيــة القــدرةمــا مسّــ إنّ   

ات البنـاء مؤلفـمـن  مؤلـفبدايتـه فقـط، و هـي أو  ة على قرب وقوع الفعل الـذي بعـدهادالّ  ضافية إ
و         كلني مجلـة خروجيـةاالمسـي املسـند إليـه مشـ رّكـبإىل امل ينضمّ  الذي يأخذ وظيفة املسند و

لــه بـــاقي و احلــديث الــذي متث  ''زيتهـــا'' دالليــاً مــن املخــرب عنــه  ''يكــاد زيتهــا يضـــيء'' ف مجلــة تتــألّ 
مل خنــرب هنــا عــن إضــاءة الزيــت بــل عــن أنّنــا  حيــث ؛''يضــيء ... يكــاد'' عناصــر امللفــوظ أي البنــاء 

ني ؤلفئ هـــذه اجلملـــة  اخلروجيـــة إىل املـــز جنـــ'' خـــذ الـــربد يشـــتدّ أ'' : قـــرب ضـــيائه، و كـــذلك يف قولنـــا
                                                 

  .66:رميون الطّحان؛ األلسنية العربية،ص 1
 .120 - 116: خليل عمايرة؛ يف حنو اللغة و تراكيبها،ص ص: يراجع 2
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  الثــاين املخــرب عنــهميثّــل  دالليــاً اخلــرب، واألّول ميثّــل  حيــث'' الــربد'' ، و ''يشــتدّ ... خــذأ'' : املباشـرين
 رّكـبو مل تفـد خـرب اشـتداد الـربد، و منـه يأخـذ امل ،فلقد أفادت هذه اجلملة خرب بداية اشتداد الربد

 مؤلــفوظيفــة املســند إليــه، فهــو '' الــربد'' االمســي  رّكــبوظيفــة املســند، و امل ''أخــذ يشــتد'' الفعلــي 
  .عنه دثاحمل خبارياإل  مباشر لـ ج خروجية يوافق على املستوى

  .ن البخيل السعادة في جمع المالظي -26
دخـــل علـــى اجلملـــة  فعـــالً ناســـخاً '' يظـــن'' ذهـــب النحـــاة يف مثـــل هـــذه اجلمـــل إىل اعتبـــار   
حـد أفعـال و هـو أ،1املبتـدأ و اخلـرب و أصـبحا مفعـولني لـه فنصـب'' السعادة يف مجع املال ' 'االمسية 
األفعـال الداخلـة بعـد اسـتيفاء فاعلهـا علـى املبتـدإ و اخلـرب  «و هـي كمـا يصـفها ابـن هشـام ،القلوب

فهــي ال تــدخل  ،هــي ختتلــف عــن األفعــال الناقصــة يف كوــا تطلــب فــاعالً ، و 2»مفعــولني فتنصــبهما
ل حمــدث عنــه و يــرى النحــاة أّن املفعــول الثــاين حــديث و املفعــول األوّ  ،اجلملــة االمسيــة منفــردة علــى

ـ« :يقول ابن يعـيش، فهما مسند و مسند إليه
ّ
كانـت هـذه األفعـال داخلـة علـى املبتـدإ و اخلـرب   او مل

 ما مجيعاً ال بأحدمهاو معناها متعل فلإليـذان  باملبتـدإ موضع الفائـدة و ما تعلقها باخلرب فألنه ، أق
الفعـل إذا اشـتغل بفاعـل  نّ أل ،ن تنصـبهما مجيعـاً نـة وجـب أو املتيقّ شـكوك فيهـا أبصاحب القصة امل

ســـنادين يف ، و هـــذه التحاليـــل تـــوحي بوجـــود إ3» رفعـــه فجميـــع مـــا يتعلـــق بـــه غـــريه يكـــون منصـــوباً 
و هـذه العالقـات تعطـي  ،سـوخنياملن و الثاين بـني املبتـدإ و خـربه ،ل بني الفعل و فاعلهاألو  ؛اجلملة

 ل بالشكل املوايلالتحليل املمث:    
  

  يـظــّن البخيـل السعـادة يف مجـع املال 
  

                                                 
  .494: ،ص 1، و اجلرجاين؛ املقتصد، ج333: يراجع الزخمشري؛ املفّصل،ص 1
 207:،ص1ابن هشام؛ أوضح املسالك،ج 2
 319:،ص4ابن يعيش؛ شرح املفصل،ج 3
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هـي املوضـوع و منـه يعطيهـا  ''السـعادة''و يرى مـازن الـوعر أّن يف مثـل هـذه اجلملـة تكـون    
 و ،يأخـذ وظيفـة املفعـول بـه  بنـاءً نيمشـكل'' يف مجـع املـال'' إىل املسند  تنضمّ  و ،وظيفة املسند إليه

: و منـه فهـو يعطيهـا التحليـل التـايل ،''البخيـل'' و املسند إليـه '' يظن'' إىل املسند  هذا البناء ينضمّ 
1  
  
  
  
  
  
  
  

يف مجــع ''و '' الســعادة'' و هــذا التحليــل جيعــل مــن املفعــول بــه مجلــة امسيــة فهــو ال يــرى يف   
  .الً بهبل مجلة امسية واقعة مفعو  ،مفعولني ''املال

حيــث '' البخيــل'' االمســي  رّكــبعنــه، و هــو امل دث ميكننــا حتديــد احملــالــّداليل علــى املســتوى  
، فليســت فائــدة ''عادة يف مجــع املــاليظــن الســ'' أي  البنــاء  ،فــوظ األخــرىأخربنــا عنــه بعناصــر املل

ــا   ، أي''يف مجــع املــال''و '' الســعادة'' اخلــرب هنــا بــني  العنصــرين  عــن الســعادة  اإلخبــار ال نريــدأنّن
 نعتـرب الفعـل وحـده حـديثاً، و مـن ف  بأا تكون يف مجع املال، و ال أّن خنرب عن البخيل بالظن فقط

، و مــن جهــة أخـــرى هــذا يف هــذا امللفــوظ أخربنــا عـــن البخيــل  بظنــه يف أّن الســعادة يف مجـــع املــال
ية تساعدنا يف حتديد البنيـة الّدالل ةمفاعالت، و هذه البني ةالقدرة حيتاج إىل ثالث فالفعل ظّن ثالثي
 فلـــة يف انقســـام هـــذا امللفـــوظ اخلروجـــي إىل الرتكيبيـــة و املتمثاالمســـي رّكـــبامل:  ني مباشـــرين مهـــامـــؤل ''

                                                 
 .116: مازن الوعر؛ حنو نظرية لسانية، ص: يراجع 1

 اسناد 

 مفعول به   مسند إليه  مسند 

 اسناد  فعل  اسم 

 مسند إليه  مسند 

 اسم 

يف محع املال 

 اسم 

البخيل  السعـادة   يظن
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وظيفة املسند إليـه األّول حيث يأخذ '' السعادة يف مجع املال... يظن'' الفعلي  رّكب، و امل''البخيل
 و يأخذ الثاين وظيفة املسند  ،نهه يوافق داللياً املخرب عألن.  

ات مؤلفـــالفعلـــي إىل ثالثـــة  رّكـــبأ املالتحليـــل يتجـــز  مســـتويات و علـــى املســـتوى التـــايل مـــن 
يف مجــع '' و املــتمم الفعلــي الثــاين ،''الســعادة''  األّولو املــتمم  الفعلــي    '' يظــن'' الفعــل : مباشــرة

و قــد ذهــب ســبويه إىل مثــل  إىل متممــني فعليــني، ه ثالثــي  القــدرة فهــو يتعــدىنّــأل ، و ذلــك''املــال
ه فعــل علــى أنــ ''ظــن''خــرب بــل عامــل الفعــل  و   يشــر إىل أّن املفعــولني هنــا أصــلهما مبتــدأهــذا إذ مل

دبّـاش  عبـد احلميـد اذهـح وضـو قـد ي ،1يتعدى إىل مفعولني كغريه من األفعال املتعديـة إىل مفعـولني
يقبـل  )26(و مـن هنـا فـامللفوظ  ،2»عال اليت تتعدى إىل متممـني عامل ظّن معاملة األفن« :  بقوله

 ايلالتمثيل الت :  
  
  
  
  
  
  
  
  

تكــون توابــع ،  و منــه مــن الوحــدات اللغويــة عــّدها النحــاة توابــع لالســم أخــرى أنــواعهنــاك   
  : للمسند إليه و هو ما سنتناوله يف األمثلة التالية

   .راكباً  جاء زيدٌ  -27
  )15: الرعد (  ﴾                                     ﴿  -28

                                                 
  40:،ص1سبويه؛ الكتاب ، ج: يراجع 1
 .210: و تعديته،صعبد احلميد دبّاش؛ بني قدرة الفعل   2
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و هـي فعـل '' جـاء'' األوىل : ف حنوياً من ثـالث وحـداتيتأل  )27( رأى النحاة أّن امللفوظ  
احلــال وصــف فضــله يــذكر « و هــي فاعــل مســند إليــه، و الثالثــة حــال، و '' زيــد'' مســند، و الثانيــة 

علــــى أّن احلــــال يكــــون ذا عالقــــة يــــدّل  ، و هــــذا1»لبيــــان هيئــــة االســــم الــــذي يكــــون الوصــــف لــــه 
علـى أّن  إسـناد و من هنا تربُط بني الفعـل و الفاعـل عالقـة ،بصاحبه؛ أي  االسم الذي يبني هيئته

الفعـــل مســـند و الفاعـــل مســـند إليـــه، و تـــربط بـــني الفاعـــل و احلـــال عالقـــة تبعيـــة و هـــو مـــا يلخصـــه 
ووفقاً هلذا تقبل اجلملة  ،2»عنه  بع له و عبارةحلقيقة ، وراكب تاالفعل لزيد يف ا« : اجلرجاين بقوله

  : عندهم التحليل التايل )27(
  زيـد   راكبــا  جـاء                                          

  
 و أيّد هذا الرأي مصطفى محيدة إذ أّكد أّن العالقة يف هذه اجلملة تكـون رابطـة بـني احلـال 

و لـيس    و عالقة االرتباط تنشأ بني احلـال و صـاحبها«  :يقولو الفاعل، ال بني احلال و الفعل ف
  احلال ؟ ينضمّ  )الفعل و الفاعل( من العنصرين  فأي 3.»بني احلال و الفعل 

 أنإّما : ةإّن هذه اجلملة و على مستواها الرتكييب ميكن أن تقبل إحدى طرق  التجزئة التالي  
نعتربهـا  أن، و إّمـا ''راكبـاً '' و التوسـعة '' جـاء زيـد'' يلـة ة مـن اجلمفمؤل نعتربها مجلة دخولية فتكون 

'' ني املباشــرين ؤلفجنزئهــا إىل املــأو  ،''زيــد راكبــاً '' ، و ''جــاء'' : نيؤلفخروجيــة فنجزئهــا إىل املــمجلــة 
  .ية للجملةالّدالل نستند إىل البنية ار التقسيم األصح وإلختي'' زيد'' ، و ''راكباً ... ءجا

و مل تفد جميء زيد  ،أفادت هذه اجلملة جميء زيد يف حالة ركوب خبارياإل ملستوىعلى  ا  
هنــا '' زيــد'' االســم ميثّــل  عنــه، و حمــدثف مــن حــديث و ومنــه فهــي مجلــة خروجيــة، و تتــأل ،فقــط 

احلـال خـرب يف « : احلـديث، و هـو مـا يؤيـّده قـول اجلرجـاين'' راكبـاً ... جـاء'' عنـه، و البنـاء  دثاحمل
، و بالفعـل للفاعـل، أال احلال كما تثبته باخلرب للمبتدإ ك تثبت ا املعىن  لذينّ من حيث إ قيقةاحل

                                                 
 .78:،ص1مصطفى غالييين، ج 1
 .692:،ص2اجلرجاين؛ املقتّصد،ج 2
 .172:مصطفى محيدة؛ نظام االرتباط و الربط،ص  3
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أّنك جئت به لتزيـد  هو لزيد، إالّ أّن الفرق'' جاءين زيد راكباً '' :  تراك قد أثبّت الركوب يف قولك
مـن اخلـرب و  هـو ـذا جـزء ف ،1»جتعلـه ـذه اهليئـة يف جميئـه  أنمعىن يف إخبارك عنه بايء، و هو 

و لكننـا بينّـا هيئـة جميئـه، و      ليس جزًء من املخرب عنه، فلم نصف يف هذه اجلملة  زيداً بالركوب
ــ مــن اخلــرب  و الظــرف جــزءٌ       2بــالظرف د ذلــك أيضــاً تشــبيه النحــاة لــه يف كثــري مــن املواضــعيؤك 

فـإّن احلـال يبـّني طريقـة وقـوع   وقـوع الفعـلمكـان أو  إىل الفعـل، فـإذا كـان الظـرف يبـّني زمـان ينضمّ 
عـد مضـّي احلال باملفعول به من حيث أّا فضلة مثلـه جـاءت ب تهب شُ « : الفعل، فيقول الزخمشري

ــ اجلملــة، و هلـــا بـــالظرف شــبه خـــاصٌ  أو  ا مفعـــول فيهـــا، و جميئهــا لبيـــان هيئـــة الفاعـــلمـــن حيـــث إ
  .3»املفعول 

 رّكـــبات املمؤلفـــمـــن  مؤلـــفو كالمهـــا  و املفعـــول بـــه أنّـــه شـــبهها بـــالظرف و نالحـــظ هنـــا 
بـل    السـمدائمـة ل احلال ليست صـفة ن و مل يشبهوا احلال بالنعت أل ،من اخلربالفعلي، فهما جزٌء 

 متثّـل بـل   يف هذا املثال ليست وصفاً دائماً لزيـدٍ  ''راكباً '' وجودها مرتبط بوجود الفعل، فنالحظ أن
  .زيٍد، فهي إذاً متعلقة بالفعلحالة و طريقة جميء 

'' ني املباشـرين ؤلفو على املستوى الرتكييب جند أّن هذه اجلملة خروجيـة ميكـن جتزئتهـا إىل املـ  
 دثســند إليــه إذ يوافــق احملــاملو هــو '' زيــد'' و هــو املســند إذ يوافــق احلــديث، و '' راكبــاً ... جــاء 

  :اجلملعلى ذلك، فهذه اجلملة تأخذ نفس بنية  يدلّ  ني لالستبدالؤلفهذين امل عنه، و إخضاع
  باكراً     زيُدُ◌    جاء         
  طويالً   الطفل   لعب  
  صباحاً    حمّمد     قام  

                                                 
 .164: اجلرجاين؛ دالئل اإلعجاز،ص  1
و اجلرجاين؛  ،160:،ص1، و ابن جّين ، اخلصائص،ج275:،ص1الرضي؛ شرح كافية ابن احلاجب،ج: يراجع مثال 2

 .675 -671:،ص2د،ص جاملقتصّ 
  .95: الزخمشري؛ املفّصل،ص 3
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إىل بــاقي  ينضــمّ  االمســي الــذي مرّكــبو يف هــذه اجلمــل مجيعــاً تكــون وظيفــة املســند إليــه لل  
  .مجلة خروجية اامللفوظ مشكالً معه

﴿                                    ﴾  :أكثــر جــالًء يف قولــه تعــاىلالتحليــل و يبــدو هــذا   

ضـح يف هـذا املثـال وظيفـة احلـال، و يتّ '' كرهـاً '' و املعطـوف '' طوعـاً '' أين يأخذ االسـم املنصـوب (
من يف السموات و من يف األرض طوعاً '' أّن احلال ليس مميزاً لالسم قبله إذ ال ميكننا اعتبار البناء 

'' و مـن يف األرضمـن يف السـموات ''البنـاء  ة تركيبيـة بـني و ال توجد عالقة ارتباطي ،دة لغويةحو '' 
 ذو بنيـة منسـجمة مقبولـة، و بنـاءٌ '' يسـجد طوعـاً هللا '' يف حني جند أّن الوحـدة . ''طوعاً '' و احلال 

و ''  و كرهـاً      طوعـاً  ...يسـجد'' شكيل البنـاء لت'' يسجد '' الفعلي  رّكباحلال هنا إىل امل ينضمّ 
) ج( مباشــر لــــ   مؤلـــفك أنّــه لـــذ ،تركيبيـــاً وظيفــة املســـند إليــهيــّؤدي دالليــاً احلـــديث و ميثّـــل  الــذي

  .عنه دثاحمل خبارياإل خروجية يوافق على املستوى

  كـــّل   إذ يقتضـــي،حاديـــا القـــدرة أُ '' يســـجد'' ، و الفعـــل ''جـــاء'' ّن الفعـــل أنالحـــظ هنـــا  و   
    ''طوعــاً ''، ''راكبـاً ''عنــه، و مـن هنـا فالوحــدات  دثواحــداً لتشـكيل ملفـوظ، هــو احملـ منهمـا مفـاعالً 

فعـــــل بطريقـــــة الأو  الفعلـــــي رّكــــبإىل امل تنضـــــمّ  ال تـــــدخل  ضـــــمن تعديــــة الفعـــــل، فهـــــي ''كرهــــاً ''و 
    طوعـــاً ... يســـجد'' راكبـــاً، و ... جـــاء''  بنـــاءينو هـــذا  مـــا يعطـــي اخلاصـــية الدخوليـــة لل ،اريـــةاختي

مـن البنـاءين، فهمـا إذاً كـّل   سـعة يفتو '' طوعـاً و كرهـاً '' و  ''راكبـاً ''ان ؤلفـحيث يكـون امل ،''و كرهاً 
  ليسا متممني  فعليني،

( وظيفة تركيبية تسمى الظورف  ''طوعاً و كرهاً ''  -كما الوحدة-'' راكباً '' أخذ الوحدة وت   

Circonstant( و الذي يعرفه تواريت بأ فه نفعلي، فهـو  مرّكبإىل  ينضمّ  فعلي و رّكبباشر ملم مؤل
  1.فعلي دخويل رّكبذا توسعة مل

  : التحليل الرتكييب املبّني باملشجر'' راكباً  جاء زيدٌ '' هذا يأخذ امللفوظ  و بناًء على
  
  

                                                 
1  Voir : C.Touratier, Esquisse d'analyse syntaxique, P13.  ظ 

 س:مس  

 راكباً  زيُد◌ُ  جاء

  ف : مف

 ج

 مف
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 ــفاالمســي، بــل  رّكــباحلــال يف اللغــة  العربيــة لــيس تابعــاً مــن توابــع املو نســتنتج أنمــن  مؤل
و    ه مميّـز يبـّني هيئـة ات املسـند إليـه، ألنـمؤلفـاً من مؤلفالفعلي، فهو إذاً ال يكون  رّكبات املؤلفم

غـري  ضـروري يف  مؤلـفعلى هيئة الفاعل و ال صـفة مالزمـة لـه، و هـو يدّل  طريقة وقوع الفعل وال
  .وظيفة  الظورف ، و يعطىالفعلي مما جيعله توسعة رّكبتشكيل امل

  .طاب زيُدُ◌ نفساً  -29
  ً.ف محّمد نسباشرُ  -30

و قــد أعطــى النحــاة للفعــل وظيفــة ) اســم+ اســم + فعــل( يــة رّكبتأخــذ هــذه اجلمــل البنيــة  امل
يــدّل  وظيفــة التمييــز، و الــذي ، و لالســم الثــاين وظيفــة الفاعــل املســند إليــهاألّول املســند، و االســم 

  2يشــبه احلــال ، و التمييــز 1»مجــال نســبة إأو  ســما إــاماســم نكــرة منصــوب يرفــع « عنــدهم علــى 
منهمـا يف اجلملـة، و كـذلك كـّل   و خيتلفـان مـن حيـث دالليـة،3بل إّن سبويه يطلق عليـه اسـم احلـال

إىل الفعـل مشـكالً  ينضـمّ  وظيفـة الظـورف فهـو إذاً '' متييـزاً '' يف هذه النظرية يأخذ ما يسـميه النحـاة 
  .لتمييز توسعةاً فعلياً دخولياً يكون فيه امرّكبمعه 

 رّكــبامل: ني مباشــرين مهــامــؤلفإىل  )29(علــى معيــار االســتبدال ميكــن جتزئــة امللفــوظ  اســتناداً 
   :''زيد'' و االسم '' طاب نفساً '' الفعلي 

  نفساً زيُدُ◌ ... نفساً زيُدُ◌                  طاب ... طاب
  نفساً الرجل...دراجة زيُدُ◌               طاب ...ركب 

                                                 
 272: ابن هشام؛ شرح شذور الذهب،ص 1
  .691:،ص 2اجلرجاين؛ املقتّصد،ج: يراجع 2
  .118:،ص2سبويه؛ الكتاب،ج: يراجع 3
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  نفساً املسلمون...مسافراً  زيُدُ◌                طاب ... كان
  نفساً  عبد اهللا...باكراً زيُدُ◌               طاب ... استيقظ

ث'' زيـد'' يكــون االســم  خبـارياإل و علـى املســتوى فقــد أخــرب عنـه بطيــب الــنفسعنـه اً حمــد ،  
حيــث '' نفــس'' و '' زيــد'' ني الطيــب فقــط، و حــىت و إن كانــت هنــاك عالقــة دالليــة بــني االمســال ب

العالقـة الرتكيبيـة هنـا  ألنّ  ؛ه ال عالقة تركيبية تربطهما ببعضـهمانّ أ إال  ،''زيُد◌ُ '' من  أّن النفس جزء
 مؤلــف'' زيــد''  ـ، فــاإلســنادو هــي عالقــة  ''نفســاً ... طــاب'' الفعلــي  رّكــببامل'' زيــد'' تــربط االســم 

و منـه يأخـذ وظيفـة املسـند إليـه و  ،عنـه دث احملـالـّداليل ىمباشر جلملـة خروجيـة يوافـق علـى املسـتو 
  .الفعلي وظيفة املسند رّكبامل يأخذ

اــا ضـــرورية مؤلفكـــّل   نفـــس التحليــل الرتكيــيب، فهـــو مجلــة خروجيــة )30(و يكــون للملفــوظ
 فإىل املاألّول أ على املستوى تتجزيكـون   ، حيـث''حممـد'' ،و '' نسـباً ... شـرف''  ني املباشرينؤل ''
... شــرف '' الفعلــي الــدخويل  رّكــبا املخمــرب عنــه دالليــاً و منــه يأخــذ وظيفــة املســند إليــه، أمــ'' حممــد
'' الفعلـي املنقصـف إىل فعـل  رّكـبأ على  املسـتوى الثـاين إىل املو يتجز  ،فيأخذ وظيفة املسند'' اً نسب

قـاً مـن هـذا يأخـذ امللفوظـان البنيتـني و الذي له وظيفة الظورف، و انطال'' نسباً '' و االسم '' شرف
  : الرتكيبيتني

  
  
  
  
  
  
  

       يــــة رّكبو خنلــــص مــــن خــــالل حتليلنــــا هلــــذه األمنــــاط املختلفــــة مــــن اجلمــــل الفعليــــة ذات البنيــــة امل      
عنــه يكــون  دثاحملــ خبــارياإل االمســي و الــذي يوافــق علــى املســتوى رّكــبإىل أّن امل) مــس+ مــف( 

 س    

 س:مس  

 نفساً  زيُد◌ُ  طاب

  ف : مف

 ج

 مف

 س    

 س:مس  

 نسباً  حمّمد شرف

  ف : مف

 ج

 مف
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إىل باقي عناصر امللفوظ اليت  ينضمّ  جلملة خروجية و منه يأخذ وظيفة  املسند إليه، واً مباشراً مؤلف
 الفعلي هنـا وظيفـة املسـند، و قـد تولنـا مـن خـالل النمـاذج  رّكبل بناًء نواته الفعل، و يأخذ املتشك

اجلمليـة و  اتمرّكبـات االمسية، فقد تكـون للرّكباملختلفة إىل أّن وظيفة املسند إليه ليست خاصة بامل
و بـــدل و  و توكيـــد     ات األدائيـــة، كمـــا تبـــني أّن مـــا مســـاه النحـــاة توابعـــاً للفاعـــل مـــن نعـــترّكبـــامل

إىل  الفاعــل لتشــكل  تنضــمّ  لبنــاء الواقــع مســنداً إليــه إذان لمؤلفــمضــاف إليــه و صــلة موصــول هــي 
الفعلـي و  مرّكـبات للمؤلفـ للجملة يوافق املخرب عنـه، يف حـني يكـون احلـال و التمييـز اً مباشرامؤلف

  .الذي يأخذ وظيفة املسند

  

  الجملة الفعلية المكونة من مركب فعلي فقط: المبحث الثاني 
اللغة العربية نوع من امللفوظات يكون فيه احملّدث عنه غري ظاهر على املستوى الشـكلي  يف

الرتكيـيب الـذي ميكـن فمـا هـو التحليـل . حبيث تتـأّلف هـذه امللفوظـات شـكالً مـن مركـب فعلـي فقـط
  أن تأخذه هذه امللفوظات ؟ و هل يكون أحد عناصرها مسنداً إليه ؟

   .كـن صادقاً   -31
  .م ـق -32

ا أّمــ  ''صـادقاً '' و الوصـف '' كــن'' مـن الفعـل ) 31(علـى املسـتوى املركـب يتــألف امللفـوظ 
ستوى اإلخباري حـديثاً حيث ميثل كل منهما على امل فقط'' قم'' فيتألف من الفعل ) 32(امللفوظ 

عـــن املخاطـــب، و قـــد ذهـــب النحـــاة القـــداما إىل أن احملـــدث عنـــه يف مثـــل هـــذه اجلمـــل ميثـــل حنويـــاً 
مـــن الثابـــت يف  « :د كتـــب عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين فقـــ ضـــمرياً مســـترتاً، الفاعـــل و منـــه قـــدروا للفعـــل

و مــن أجــل [...] عنــه  و خمــرب العقــول و القــائم يف النفــوس أنــه ال يكــون خــرب حــىت يكــون خمــرب بــه 
 ســــناده إىل شــــيء مظهــــر أو مقــــدر   إن يكــــون لــــك قصــــد إىل فعــــل مــــن غــــري أن تريــــد أذلــــك امتنــــع 



 في الجملة الفعلية المسند إليه: الفصل الثاني 
 
 

 168

، و مــن هنــا قامــت التحلــيالت النحويــة العربيــة علــى املســاواة بــني البنيــة الدالليــة و البنيــة 1» مضــمر
  2.و هو ما ذهب إليه أيضا  النحاة  التحوليون ،النحوية للجملة
فـاً مـن مركبـا فعليـاً مؤل ) 31(لى التعريف الذي طرحناه يف هذه النظريـة يعتـرب امللفـوظ بناًء ع

و مفاعلــه الثــاين الوصــف صــادقاً، فعلــى املســتوى الشــكلي للملفــوظ ال '' كــن'' فعــل ثنــائي القــدرة 
ة األحـــادي القـــدر '' قـــم'' الفعـــل  و ميثـــل ،ل و الـــذي ميثـــل إخباريـــاً احملـــدث عنـــه يظهـــر املفاعـــل األوّ 

ملفوظــــًاً◌ ال يظهــــر فيــــه هــــو اآلخــــر احملــــدث عنــــه، و علــــى املســــتوى الرتكيــــيب ال جنــــد يف امللفــــوظني          
ل علــى املســتوى الشــكلي منهمــا يتشــكّ  عنصــراً لغويــاً يــؤدي وظيفــة املســند إليــه فكــلّ ) 32) ( 31( 

  . 3حديث دون حمدث عنهمن 
سـنداً؛ ألّن وظيفـة املسـند مفهـوم عالقـي و ال ميكن أن نعترب املرّكب الفعلي أو الفعـل هنـا م

أن تنضّم إىل وحدة أخرى تكون هلا وظيفة املسـند  ، فالوحدة اللغوية اليت تأخذ هذه الوظيفة ال بدّ 
إليه، و منه ففي هذا النوع من امللفوظات ال  يكـون هنـاك ال مسـند إليـه و ال مسـند، إذا ال ميكننـا 

التشكيلية للملفوظ عناصر لغوية غـري ظـاهرة، فتـورايت ُخيـرج يف إطار علم الرتاكيب أن نضيف للبنية 
و ذا ال نسـتطيع حتديـد وظيفـة عنصـر غـري ظـاهر  . 4من موضوع علم الرتاكيب البنية املاورائية للغة

عنـــدما  نكـــون بصـــدد هـــذا النـــوع مـــن « : علـــى املســـتوى الّســـطحي، كمـــا يقـــول ســـليمان عمـــراين 
الشــكلية، و : افئ بــني البنيتــنيو منــه فالرتكيبــة ال حتــاول أن تكــ 5».الّصــياغم بــالقوة لعلــم الرتكيــب 

  .املنطقية الّداللية، و ال حتّول امللفوظ حىت يتوافق و البنية الّداللية
هـذا النـوع مـن اجلمـل مجـالً مـوجزة و  محاسـة إذ اعتـرب الرأي حممـد مثل هذاو قد ذهب إىل   

صـورة الفعـل الـيت يوجـد عليهـا مغنيـة عـن وجـود «  ألن  ؛ر على مسند و مسند إليـها ال تتوف فإ منه 
  :و عليه منثل حتليل امللفوظني باملشجرين املواليني 6.»طرف آخر

                                                 
 .405:عبد القاهر اجلرجاين؛ دالئل اإلعجاز،ص 1
  .176ص :مازن الوّعر: ينظر 2

3 Voir : S.Amrani , La fonction du sujet, P : 240.. 
4 Voir :Touratier , les fonctions syntaxiques, P . 31. 
5 S.Amrani , La fonction du sujet, P: 240. 

  .90:حممد محاسة ؛ العالمة اإلعرابية،ص 6
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  :هنا عن أفعال أخرى و هو ما نراه يف اجلملتني و ال خيتلف فعل األمر  
  .أسافر غداً  -33
  ).26آل عمران ( ﴿                    ﴾  -34

غـري  ميثل إخباريـاً حـديثاً عـن املـتكلم'' أسافر'' الفعل  أن ) 33(فوظ يف املل نالحظ  
نيــة عـــن ، فهــي مغت عليــهصــيغة الفعــل دلــ ث عنــه، ألن علــى احملــد  ه ال يوجــد مشــري لفظــي دال أنــ

 ''   نسـافر'' : أيضـاً علـى أفعـال مثـلو ينطبـق ذلـك  ،ن دالليـاً يف الفعـلو منه فهـو متضـم  ،التلفظ به
ن ملعــىن الضــمري   و الثــاين متضــم  ،''حنــن'' ن ملعــىن الضــمري متضــم  لفــاألو ... '' يســافر'' ، ''افرتســ'' 
  .''هو'' ن ملعىن الضمري و الثالث متضم  ،''أنت''

و  احلـديث حـدمهاأل فني مباشـرين ميثـإىل مـؤل ) 33(ميكننا جتزئـة امللفـوظ ال و عليه   
 ميث ث عنه، الشيءل اآلخر احملد  د خلوه تركيبيـاً مـن مسـند و مسـند إليـه، و علـى املسـتوى الذي يؤك

ــالبنــائي فإنــ و هــذا جيعــل مــن امللفــوظ مجلــة منقصــفة إىل مركــب  ،ب نواتــه فعــل أحــادي القــدرةه مرك
و هــو مـا يلخصـه التمثيـل البيــاين  ،وظيفـة الظـورف'' غـدا'' ، حيـث يأخـذ الظــرف إىل فعـل مث  يفعلـ

  : املوايل
  
  
  
  

 و ص  

 كن

 م ف: ح

 ف

 صادقاً 

 ف : م ف: ج 

 قم  

  ظ

 أسافر

 ف:مف: ح  

 ف

 غداً 
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أيضا جنده ينتمي إىل قسم املركبات الفعلية، و هو مشّكل من فعـل  )34(لفوظ املوايل و امل
 و هـو فعـل ثالثـي  ،''تـؤيت''و أغنت عـن ظهـوره صـيغة الفعـل   ،''أنت'' ن معىن احملدث عنه متضم
ة وظيفـ '' مـن تشـاء'' و املركـب اجلملـي ' 'امللـك'' مـن املركـب االمسـي  و منه يشغل فيه كـل  ،القدرة
 ـم الفعلــي، أاملـتميســت وظيفـة ألّي مــن عناصــر امللفـوظا وظيفــة املســند إليـه فلم ث ، و إن كــان احملــد
  : الً بيانياً باملشجرمفهوم على مستوى البنية الداللية، و هذا التحليل يكون ممث  عنه

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  .كتبُت الَدرس  -35
  .جئتُ  -36
  )285 : البقرة ( ﴿                    ﴾ -37
  )90: البقرة ( ﴾ ﴿                         -38

ون املسـند إليـه يف هـذا النـوع مـن اجلمـل الضـمري املّتصـل حمدثاعترب النحاة العرب قدامى و  
ه إىل املضـمر مـن جهـة إسـناد الفعل إىل الفاعـل الظـاهر و بـني إسناد ال فرق بني« : قال ابن يعيش
أسـندته إىل ظـاهر كـان  اإالّ أّنك إذ  ،بالظاهر كاشتغاله ملضمر، و اشتغال الفعل باحصول الفائدة

ـــ ،ه مبـــينو إذا  أســـندته إىل مضـــمر مل يظهـــر اإلعـــراب فيـــه ألنـــ ،مرفوعـــاً و ظهـــر اإلعـــراب فيـــه ا و إمن

  م ج

 مف: ح

  تؤيت

  مس ف

 ج مع س مح

 ف:مف:ج ضو

  تشاء  مــــن  ملك  ملك  الـ
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ــرفــ فــإذا قلــت ضـربُت كانــت التــاء يف حمـل  ،حيكـم علــى حملــه بـالرفع و منــه فهــذه 1»ا الفاعلـة ع أل ،
و    ''اءُ بـ جْئــ،مسْع،كتب،'' فأّمـا املسـند فهـو الفعـل . إليـه ة من مسـند و مسـندفؤل ماجلمل عندهم 

فهل يكون هذا الضمري وفـق حتليلنـا  ،''وا''،''نا''،''تُ ''،'' تُ '' أّما املسند إليه فهو الضمري املتصل 
  الوظيفي مسنداً إليه ؟
 ضـمري الشـخص  من املعلـوم أن )Le pronom personnel( – صـيغم  –ري املتصـل الضـم

ل ايل فهــو مّتصــمقّيــد، فهــو لــيس صــيغماً حــراً؛ أي ال ميكــن أن يظهــر يف االســتعمال مفــرداً، و بالتــ
اً مباشــراً للفعــل ال للجملــة، و هــو مــا أشــار إليــه مؤلفــبالفعــل اتصــاالً دائمــاً، و هــذا االّتصــال جيعلــه 

 رّكـــبس مـــا حيـــدث يف امليســـتحيل فصـــل ضـــمري الّشـــخص عـــن الفعـــل ببـــدل عكـــ« : تـــواريت بقولـــه
 فنا نعتقد أّن ضمري الشخص االمسي املسند إليه، فإنفو ليس ) ف( مباشر لفعل  مؤلمباشـراً  اً مؤل

ة مـــن فـــمؤل جنـــدها '' كتبـــُت الـــّدرس '' : ، فلـــو جئنـــا إىل حتليـــل مجلـــة مثـــل قولـــك2») ج(للجملـــة 
االمسـي املـتّمم الفعلـي، و  رّكـبلفعـل و امل؛ أي مـن ا'' الـدرس'' و '' كتبـتُ '' : ني مباشرين مهـامؤلف

صـيغم الفعـل : من صيغمني فمؤل ه أّما عنصر الفعل فإن . فعلي مرّكبذا فهي مجلة منقصفة  إىل 
  : هذه اجلملة على الّنحو التايلمتّثل  و صّيغم ضمري الشخص، و

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .327: صد،صاجلرجاين؛ املقت: ، و ينظر76: ابن يعيش،ص 1

2 Touratier. Les fonctions syntaxiques, P: 38. 
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وظيفــة املســند ّؤدي يــمباشــر لفعــل، فــال ميكــن أن  مؤلــف'' تُ '' و عليــه فضــمري الشــخص 
 بامل إليــه؛ ألن فــهــذه الوظيفــة ختــتصــؤلضــمري الشــخص  ا كــان ات املباشــرة للجملــة ال لغريهــا، و مل

لة كمـا ال ميكننـا اعتبـار هـذا امللفـوظ مجلـة مشـك   إليـه، فـال يكـون  مسـنداً ) ج(ا مباشـراً لــ مؤلفليس 
ألّن ضـمري     '' تُ '' ،  و الضـمري ''الـدرس... كتـْب '' الفعلـي  رّكـبامل: ني مباشرين مهـامؤلفمن 

فهــو  لــيس   الفعلــي املشــّكل مــن الفعــل و املــتمم الفعلــي رّكــبالّشــخص ال يكــون يف عالقــة مــع امل
 ةو اجلملــ   . إليــه ينضــمّ  ات اجلملــة املباشــرة، بــل يكــون يف  عالقـة مــع الفعــل الــذيمؤلفــاً مــن مؤلفـ

ياً، إذ ال ميكـن أن يأخـذ إسـناد ''كتبـُت الـّدرس '' بنـاء لتـايل فالفعلي، و با مرّكبهنا منقصفة إىل  
  .إليه و ال مسنداً  مسنداً 

ات مباشــرة مؤلفــنفــس الوضــع الرتكيــيب بــأن تكــون  و تأخــذ مجيــع الضــمائر املتصــلة   
إذ أّن هـذا البنـاء مجلـة منقصـفة   ﴾                        ﴿: لفعل، و ذلك ما جنـده يف  اجلملـة 

بغضــب '' ، و املــتمم الفعلــي ''بــاءوا '' الفعــل : ني مباشــرين مهــامــؤلفل مــن فعلــي، تتشــك  مرّكــب إىل
و ال مســنداً إليــه، ففــي هــذا  اً تأخــذ ال مســند؛ حيــث أّن هــذه اجلملــة ال ميكــن أن '' علــى غضــب

 اً باشرة مسنداا املمؤلفية، و بالتايل ال يكون أّي من إسناد النوع من امللفوظات حنن أمام مجل غري
  .إليه

ني مباشـرين مهـا الفعـل و ضـمري الشـّخص كمـا مـؤلفمـن  يتشّكلو إذا كان امللفوظ   
إليه فعلى مستوى البنية الشكلية  اً فإنه ال ميكننا اعتبار ضمري الّشخص مسند'' جئت'' : يف اجلملة

ييب للجملة ينتمي إىل قسـم و هذا امللفوظ الذي يأخذ الوضع الرتكللفعل ،اً مباشراً مؤلفيبقى دائماً 
و منثـل حتليـل  ،ف من فعلـني معطـوفنياملؤل ) 37(ل به أيضاً امللفوظ ن حنل ، و هو ما ميكن أاألفعال

  :  اجلملتني بالشكلني
  

  
  
  

 ش

  جئت

 ف

  تُ 

  ف: مف: ج
 ف

  مسعنا

 ف

  ف:مف: ج 

 ف ع

  أطعنا  و



 في الجملة الفعلية المسند إليه: الفصل الثاني 
 
 

 173

  

  الــذي يعمــل عمــل اجلملــة، و الــذي قــّدر لــه النحــاة ضــمرياً مســترتاً '' كتــب'' أّمــا امللفــوظ   
علـى الشـخص  دال  ح معنـاه ألّن الفتحـة هنـا صـيغمجة إىل ضـمري يوضـتواريت أنّه ليس يف حا فريى

لإلخبــار أنّــه كتــب، و تتضــمن '' هــو'' إىل  الضــمري املســترت '' كتــبَ '' و ال حيتــاج الفعــل « : فيقــول
، و الثـاين هـو صـيغم '' كتـب'' ّيغم املعجمـي الّصـ يفاألّول ل يتمث : يغة يف الواقع صيغمنيالصّ  هذه

  : ، كما توضحه األزواج الّلغوية التايل''هو'' و مدلوله (َ ) دال يكون الشخص 
  
  

  )َ◌   (     كتبْ 
  ) َت (    كتبْ 
   )نـا (    كتبْ 

الالحـق إىل وجـود أو  حيتـاج يف سـياق الكـالم السـابق ''كتـب'' إال أّن األمر األكيد هـو أنّ 
هنـــا مـــن  يتشـــّكلفالفعـــل ، و ـــذا 1»امســـي يعـــود عليـــه  ضـــمنياً لكـــي يكـــون للجملـــة معـــىن  مرّكـــب

و كتبـَت، كتبنـا، كتبـت      : و ذلـك مثـلصّيغم الفعـل و ضـمري الشـخص، : ني مباشرين مهامؤلف
يغة الّصـ يـة ملعناهـا ـذهح داللتهـا، فهـي مؤد يوضـ مرّكـبأو  يغ يف حاجـة إىل ضـمري ظـاهرالصّ  هذه

 ضـمري م و املخاطـب يعـود عليـهلدى املـتكلّ  امسي معروف مرّكبفهي يف حاجة إىل '' كتبَ '' أّما .
  .الشخص

 مرّكـبإىل  ينضـم الفعلـي إذا مل رّكـبامل و من هنا خنلص إىل أن امسـي، فإنـ ل ملفوظـاً ه يشـك
تكون اجلملة منقصفة إىل مركب فعلي و عليه اجلملة و منه ففي هذا امللفوظ  وظيفةي يّؤد مستقًال 

  .فإّا ال تشتمل على مسند و مسند إليه
  
  

                                                 
1 Touratier . Structure de la simple, P: 350. 
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  .الجملة الفعلية المكونة من وحدة لغوية و جملة صغرى: المبحث الثالث
و قد رأينا أن املركب االمسي الـذي  لتأخذ معضم اجلمل باللغة العربية بنية مركبية تبتدأ بفع  

 ،يشغل وظيفة املسند إليه يأخذ يف كثري من األحيان وضعاً مركبياً يتخلل فيه املركب الفعلي املتقطع
ر آخــر و تــأخّ       م عنصــرذا الرتتيــب غــري ملــزم يف مجيــع أمنــاط اجلمــل العربيــة فقــد يتغــري بتقــدّ و هــ

 La( فأّمـا البنيـة املركبيـة األوىل فنسـميها البنيـة العاديـة          ،فتنـتج مجـل ذات بنيـة مركبيـة خمتلفـة

structure normal (   تيـب العـادي فنسـميها البنيـة ،أمـا البنيـة املركبيـة الثانيـة و الـيت يتغـري فيهـا الرت
  .)   La structure modifier( احملورة 

و ال نقصــد بالبنيــة  العاديــة أّــا البنيــة األصــل و احملــّورة فــرع عليهــا، كمــا أننــا ال نقصــد ــا 
ة، ألن املــتكلم يســتعمل بالضــبط مــا يقصــده التحوليــون باجلملــة التوليديــة يف مقابــل اجلملــة التحويليــ

ا يســـتعمل تلـــك حبســـب مـــا تقتضـــيه وضـــعية اخلطـــاب، أي  حبســـب الرســـالة الـــيت حيملهـــا كمـــهاتـــه  
امللفوظ، غري أّن البنية العادية هي األكثر استعماالً و تداوًال، أّما البنية احملّورة  فهي األقل استعماالً 

العاديــة الرتتيــب نعــين  بالبنيــة املركبيــة  « : و تــداوًال، و هــو مــا يوضــحه تعريــف عبــد احلميــد  دبّــاش
العام الذي يلتزمه عدد كبري من اجلمل يف اللغة، التغيري الذي  قد يطرأ على هـذا الرتتيـب، و الـذي 

يكــون لعــدد أقــل مــن اجلمــل، نــراه ترتيبــاً جديــداً نــتج عــن األّول، و مــن مثَ◌َ◌ نعتــربه ترتيبــاً حمــّوراً أو  
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، و 1»لــة ذات  بنيــة تركيبيــة معّدلــة أو  حمــّورة مج جلملــة الــيت تلزمــه مجلــة معّدلــة أومعــدًال، و تكــون ا
ب فيهـا مؤلفاـا ترتيبـاً عاديـاً، و قـد تأخـذ بنيـة مركبيـه ذا قد تأخـذ اجلملـة بنيـة مركبيـة عاديـة، ترتتّـ
نعين بالرتتيب  العادي للجملة الرتتيب الـذي تلزمـه « حمّورة ترتتب فيها مؤلفاا، ترتيباً  حموراً، ومنه 

اجلمــل يف اللغــة، و مـا خالفــه هــو الــذي يلزمـه عــدد أقــل مــن اجلمـل فنصــفه بالرتتيــب احملــّور أو  أكثـر 
  .2»املعّدل 

 تعترب هذه البنة بنية عادية يف مقابل البـىن''  صباح يزور االبن والده كلّ ''  : ففي مثل قولنا
'' و           '' البــن والــدهصــباح يــزور ا كــلّ '' ، و ''صــباح االبــن يــزور والــده كــلّ '' : احملــورة التاليــة

  .'' والَده يزور االبن كل صباح
 فما هو التحليل الرتكييب الذي يقرتحه أصحاب هذه النظرية للبنية احملورة يف اجلملة الفعلية 

  و هل يكون للمحدث عنه وظيفة املسند إليه فيها ؟ ؟
  .قام زيدُ  -39
  .الزيدان  قام  -40
  .قام  الزيدان ّ  -41

الفعلـي وظيفـة  رّكبفيها امليّؤدي ا يف حتليل هذا الّنوع من اجلمل أّا مجل خروجية لقد رأين  
االمســي وظيفــة املســند إليــه، و يــرى عبــد احلميــد دبّــاش أن الفتحــة يف هــذه  رّكــبامليــّؤدي املســند، و 

ــــل هــــي جمّــــرد جــــزء صــــيغي ) ليســــت ضــــمري شــــخص( اجلمــــل ليســــت صــــيغماً   Segment( ب

morphologique(3. ذات  االمســـي يف هـــذه اجلمـــل فإنـــه ينـــتج لنـــا مجـــل رّكـــبذا غّرينـــا رتبـــة املو إ
  : ر هيترتيب حموّ 

  .زيُد قام -42
  .الزيدان قاما -43

                                                 
 .104عبد احلميد دبّاش؛ دور الرتكيبة يف فهم و إفهام القرآن الكرمي،ص  1
 .80: عبد احلميد دبّاش؛ اجلملة العربية و التحليل  إىل املؤلفات املباشرة،ص  2

3 Voir : A. Debbache, Le prédicat syntaxique, P:166. 
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  .الزيدون قاموا -44
االمسـي  رّكـبامل: ني مباشرين مهـامؤلفمن  يتشّكلو يف هذا النط من اجلمل جند أّن امللفوظ   

ملفوظـاً  يتشـّكلالفعلـي يف هـذه اجلمـل ميكـن أن  رّكـبّن املالفعلي، و ميكن أن نالحظ أ  رّكبو امل
، )39(: لمـــالفعلـــي يف هـــذه احلـــال خيتلـــف عـــن احلالـــة األوىل؛ ففـــي اجل رّكـــبمســـتقًال، ذلـــك أّن امل

  :إذ حتلل وفق املخططات التالية الفعل من صّيغم واحد يتشّكل )41(، )40(
  
  
  
  
  
  
صـل مبصـوغات دالـة علـى االسـم املتقـدم، و إذا  ه يتّ فإنّ ) 44( ،)43) (42( ما الفعل يف اجلمل أ  

 و            ''  الزيـدان قامـا'' فإنه جلي يف اجلملتني '' زيد قام'' كان ذلك غري واضح يف اجلملة 
و لتحديـــد وظيفـــة املســـند إليـــه يف مثـــل هـــذه احلـــال ينبغـــي أوًال البحـــث يف أمنـــاط '' الزيـــدون قـــاموا'' 

  .األبنية
      ''زيـــد'' : ث عنـــه متثلـــه األمســـاءخبـــاري تتـــألف هـــذه امللفوظـــات مـــن حمـــدّ علـــى املســـتوى اإل  

و على املستوى '' قام'' ، '' قاما '' ، ''قام''  :و حديث متثله الوحدات ، '' الزيدون'' ، ''الزيدان'' 
ل ملفوظاً مسـتقالً ألن ا ميكن أن تشكّ ّ أالبنائي تنتمي هذه الوحدات إىل قسم اجلميالت و ذلك 

املصـوغات الدالـة علـى احملـدث عنـه أصـبح ذا طبيعـة تركيبيـة خمتلفـة عـن الفعـل بصاله تلفعل و بعد اا
مجــال دخوليــة فهــي ) 44) ( 43) ( 42(و مــن هنــا تصــبح امللفوظــات  ،اــرد مــن هــذه املصــوغات

ه مســنداً إليــه ألنّــ ، و ــذا ال ميكننــا أن نعتــرب املرّكــب االمســي هنــامشــكلة مــن اســم و مجيلــة أخــرى
، فهــو هنــا توســعة يف اجلملــة و لــيس مؤلفــاً )ج(مؤلــف مباشــر لـــ ج دخوليــة و لــيس مؤلفــاً مباشــراً لـــ 

نــرى أّن هــذا النــوع «        دبّــاش عبــد احلميــدو ُميكــن أن نصــل ــذا التحليــل إىل مــا قالــه .ضــرورياً 

 س :مس

  قام

 ف:مف  

  زيدُ 

  ج 

 س :مس

  قام

 ف:مف  

  الزيدان

  ج 

  س :مس

  قام

 ف:مف  

  الزيدون

  ج 
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الـدليل علـى ذلـك . اجلملـةمن امللفوظات  ميثّـل بنـاءات دخوليـة  تعمـل فيهـا املرّكبـات الفعليـة عمـل 
الضــمري العائــد التــابع للفعــل، و الــذي حيمــل احملتــوى الــّداليل للمرّكــب االمســي، فهــو الــذي يعطيهــا 

و قـد ذهـب إىل هـذا  1»طابعها الدخويل، ألنه يسمح للّصيغة الفعلية بأن ُتشكل مبفردها  ملفوظاً 
لـيس هنـاك تغـري للمراتـب  فحسـب، إذ الرأي من قبل حناة البصرة الذين الحظوا أّن يف هذا الـنمط 

بل أّن  هذا التغري مشروط باتباع الفعل ضمرياً عائداً على '' الزيدون قام'' ، ''الزيدان قام'' ال نقول 
و يف هـذا  ،2و هذا جعلهـم يعتـربون هـذه اجلمـل مؤلفـة مـن مبتـدأ و مجلـة واقعـة خـرب،االسم املقّدم 

مرفوع باالبتداء دون الفعل و '' زيد قام''  :تم أّن قول القائلفإن قيل مل زعم «: يقول ابن األنباري
قيل لوجهني أحـدمها ان مـن شـرط الفاعـل أن ال '' ضرب زيد'' و '' زيد ضرب'' ال فصل بني قولنا 

 و الوجه الثاين أنـه لـو كـان األمـر علـى مـا زعمـتم لوجـب         [...]يقوم غريه مقامه مع وجوده 
و قــد  3» '' الزيــدون قــام'' و '' الزيــدان قــام'' :ن يقــال أ      فكــان ينبغــي أالّ خيتلــف حــال الفعــل

، و قد 4اعتمد النحاة التحوليون على املعيار الّداليل فجعلوا للمرّكب االمسي وظيفة مجلة واقعة خرب
ذ اعتمد النحاة التحوليون على املعيار الداليل فجعلوا للمرّكب االمسي وظيفـة املسـند إليـه بينمـا يأخـ

إليــه  اً ال نوافــق النحــاة يف كــون االســم هنــا مســند، غــري أنّنــا 5الفعــل او املركــب الفعلــي وظيفــة املســند
  .و شروط املسند إليه أن يكون ضرورياً       ألنه ليس ضرورياً يف اجلملة

ال       و رغم أّن املركب االمسي هنـا يوافـق علـى املسـتوى اإلخبـاري احملـّدث عنـه، إالّ أنّنـا   
أن نعتربه مسندأ إليه ألن املعيار األساسي يف حتديد الوظائف الرتكيبيـة هـو املعيـار الرتكيـيب، و  ميكن

بــل مؤلــف مباشــر جلملــة دخوليــة ممــا يعطيــه صــفة  ،خروجيــة) ج(هــذا املؤلّــف لــيس مؤلفــاً مباشــراً لـــ 
املرّكـب االمسـي و يسـمي تـواريت وظيفـة  التوسعة أّما املسند إليه فهو مؤلف ضرورياً يف مجلـة خروجيـة

                                                 
1A. Debbache, Le prédicat syntaxique, P:257  

  .259ص :ينظر ابن مالك 2
  .63: ابن األنباري؛ أسرار العربية،ص 3
  .104:،ص1و ابن عصفور؛ شرح مجل الزجاجي،ج.259ص :ابن مالك:  يراجع 4
  .29-28: مازن الوّعر،ص: يراجع 5
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دخولية و توسـعة ) ج(، و هي وظيفة املؤلف املباشر لـ )Extraposition( يف هذه احلال املتطّرف 
  1).ج(لـ 

هــي مجلــة خروجيــة ) م س+ م ف  ( العاديــة و منــه  فــإذا كانــت اجلملــة ذات البنيــة املركبيــة  
ي وظيفــة املســند، فــإن اجلملــة ي فيهــا املركــب االمســي وظيفــة املســند إليــه، و يأخــذ املركــب الفعلــدّ يــؤ 

مجلة دخولية يشغل فيها املركـب االمسـي وظيفـة املتطّـرف، ) م ف+ م س(  احملورة ذات البنية املركبية
  2:و املركب الفعلي اجلميلة اليت متّثل كالتايل

  ة خروجية لمج                       مركب امسي+   مركب فعلي    
  حديث               حمّدث عنه 

   إليه مسند مسند                
  دخوليةمجلة                         مركب فعلي  +    مركب امسي 

  حمّدث عنه           حديث
   مجيلةمتطرف              

  :باملخططات البيانية التالية )44)(43)(42(و منثل حتليل اجلمل   
  
  

     
  
  
  

و ذلـــك  أخـــرى تركيبيـــة  ل علـــى أصـــنافو هـــذا ال ينطبـــق علـــى املرّكـــب االمســـي فحســـب بـــ  
  : مثل

                                                 
1 Voir: C.Touratier, Esquisse d'analyse syntaxique,P. 08. 
2A. Debbache, Le prédicat syntaxique, P:169. 
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  الزيدان 
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  .الذي يعمل صالحاً يحمدُ  -)45(
رة عــن البنيــة و هــذه البنيــة حمــوّ  ،)فعــل+ مجلــي مركــب (مركبيــاً مــن ) 45(امللفــوظ  ل يتشــكّ   
    )حـديث+ ث عنه حمدّ ( و تأخذ هذه اجلملة البنية اإلخبارية  ،''حيمد الذي يعمل صاحل'' العادية 
''         متثـل الوحـدة حيث) مجيلة+ متطرف ( وى الرتكييب فإا تأخذ البنية ا عن املستمّ أ  

  : و ميثل هذا التحليل تركيبياً باملخطط التايل ،مجلة منقصفة إىل فعل'' حيمد
  
  
  
  
  
  

هـو بنــاء ) مـف+ م س : ( و خنلـص مـن حتليـل هـذه اجلمـل إىل أن، الــنمط ذا البنيـة املركبيـة
و يكـون الفعـل يف هـذا ) ج(فهام فيـه وظيفـة املتطـرف؛ إذ هـو توسـعة لــ دخويل يأخذ ضمري  االست

صــيغم الفعــل و ضــمري الشــخص، و هــو ضــمري عائــد علــى املركــب :  املركــب مشــكالً مــن صــيغمني
ـــا كانـــت هـــذه اجلملـــة مجلـــة دخوليــة فإنـــه ال ميكـــن أن . االمســي

ّ
أّي مـــن مؤلفاـــا املباشـــرة يـــّؤدي و مل

  .د، فهي إذن مجلة غري إسناديةو املسنأوظيفة املسند إليه 
، و هـذا الـنّمط يتميـز فعلـه باتصـاله )م س+ ف (هناك منط آخر من اجلمل ذو بنيـة مركبيـة  

  : بضمري شخص عائد على املركب االمسي املتأخر، و ذلك يف مثل قولك
  .قاما الزيدان -46
  .قاموا الزيدون  -47

  : ث جعلوا هلذه اجلمل نفس حتليل اجلملو هذا فيما نعته النحاة بلغة أكلوين الرباغيث حي  
  .الزيدان قاما -42
  .الزيدون قاموا -43

  مع ج

  م ج        ف :مف: ج 

 مف:ج

  الـــذي

  ض

حيمد 

  س:مس  ف

صاحلاً عمل ي

  ج
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    '' قامــا'' إذ أّن  ؛اتصــال الفعــل بضــمري الشــخص يعطــي الفعــل اســتقاللية يف االســتعمال إنّ   
يف هــذه احلــال يكــون ملفوظــاً يعمــل عمــل اجلملــة، إذ اســتغىن بضــمري الشــخص املتصــل '' قــاموا'' و 

أحــد  نّ تــوى الــداليل للمركــب االمســي، و هكــذا تكــون هــذه اجلمــل مجــالً دخوليــة ألالــذي حيمــل احمل
 (: يشكل ملفوظاً و يعمل عمل اجلملة، و منه تكون كّل مـن اجلمـل  –الفعل  –مؤلفاا املباشرة 

، مجــًال دخوليــة، و عليــه يكــون املركــب االمســي يف هــذه احلــال متطرفــاً،  و تكــون بنيــة )47 (، )46
ن كــًال مــن هــذين النمطــني حيتــوي علــى ، ؛ أل)43(، )42(ل ال ختتلــف عــن بنيــة اجلمــل هــذه اجلمــ

مهــا بنيتــان « : فعــل مســتقل يف االســتعمال، أي هلمــا نفــس البنيــة الرتكيبيــة كمــا يــرى دبّــاش إذ يقــول
يف الثانيــة، و ال فــرق بينهمــا ) م س+ مجيلــة ( ، و األّول يف ) مجيلــة+ م س ( تركيبيتــان متشــاتان 

منهمـا بنـاء دخـويل تكـون فيـه  وى إّن املركب االمسـي متقـدم يف األوىل  و متـأخر يف الثانيـة، فكـل س
يأيت بعـد  أون يسبق  أاجلملة مشكلة من فعل وضمري الشخص، و املركب االمسي  املتطرف ميكن 

 خوليـة ود) ج(ل ملفوظاً مستقالً يكون مؤلفاً مباشـراً  لــ ، و منه فكل مركب فعلي يشكّ 1»اجلملة 
  : و منثل هذا التحليل باملشجرين إىل مؤلف متطرف، ينضمّ 

  
  
  
  
  
  
   :و ذلك ما جنده يف قوله تعاىل 

  )62: طـه( ﴿                     ﴾ -48
املركـب الفعلـي  ألنّ : هي مجلـة دخوليـة) جم + مف : ( اجلملة ذات البنية املركبيةعن هذه   

الفعل بضمري شـخص حيمـل احملتـوى  اتصال، و ذلك بفضل ل ملفوظاً مستقالً يشك   أنفيها ميكن 
                                                 

1:A. Debbache, Le prédicat syntaxique , P: 170,171. 
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 ج

  س: مس

  نو الزيد 
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إىل  تنضـمّ  ،فعلـيمجلـة منقصـفة إىل مركـب '' أسـروا النجـوى'' الداليل للمركب االمسـي، و بالتـايل فــ 
بـذلك وظيفـة املتطـرف، يـّؤدي الذي  يكـون توسـعة يف اجلملـة، و '' الذين ظلموا '' املركب اجلملي 

دخوليـة،  ) ج(ميكن أن يكون مسنداً  إليه ألنه لـيس مؤلفـاً مباشـراً لــ  و هلذا فهذا املركب اجلملي ال
إىل مجيلــة؛ ألن الفعــل يف هــذا املركــب لــيس صــيغماً  ينضــمّ  إىل مركــب  فعلــي بــل ينضــمّ  كمــا أنــه ال

و هكـذا '' وا'' و ضـمري الشـخص    '' أسـر'' صـيغم الفعـل : واحداً، بل هـو مشـكل مـن صـيغمني
  : التايلخّطط و ميكن متثيله بامل        املركب اجلملي بناًء دخولياً  فاملركب الفعلي يشكل مع

  
  
  
  
  
  
  

     + ف مـــــ( اجلمـــــل ذوات البنيـــــة املركبيـــــة  و للتمييـــــز بـــــني البنـــــاءين الـــــدخويل و اخلروجـــــي يف  
مــن  يتشــّكلبنيــة الفعــل، فــإذا كـان الفعــل جيــب أن نعتمــد علـى أنّنــا   يــرى عبــد احلميــد دبّـاش) سمـ

فـإن امللفـوظ '' قـاموا الزيـدون'' و '' قامـا الزيـدان''  :و ضـمري الشـخص كمـا قـي قولـك صيغم الفعل
هنا بناء دخويل، و يكون للمركب االمسي وظيفة املتطـرف، أّمـا إذا  كـان الفعـل صـيغماً واحـداً كمـا 

مســي فيــه املركـب االيـّؤدي ، فــإن امللفـوظ بنــاء خروجـي ''قـام الزيـدون'' و '' قـام الزيــدان'' : يف قولـك
+ م س : ( ففـي احلالـة « وظيفة املسند إليه يف حني يكون للمركب الفعلي وظيفة املسـند، و منـه  

و تنطبـــق حركـــات          [...]يكـــون لـــدينا تطـــابق بـــني املركـــب الفعلـــي و املركـــب االمســـي ) م ف
ون يف و ال تكـــ     اإلعـــراب يف امللفـــوظ علـــى الضـــمري العائـــد الـــذي حيمـــل حمتـــوى امللفـــوظ الســـابق

، و من ناحية التنغيم تكـون [...]إماّ يف املفرد أو اجلمع  يكون املعىن الذيع إالّ لتعيني صيغة اجلم

 ج

  اسر 

  م ف : ج 

 ج

  م ف: ج

  ضو ف: م ف: ج
  ش  ف

  ف
  ض  ف  س

  ظلمـ 

  مع
  مح

  م س

  وا  ـنالذيـــ  جنوى   الـ   وا
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ن هنــاك وقفــة تفصــل املركــب االمســي عّمــا يــأيت بعــده، و بــذلك فــإن الّصــيغة الفعليــة جيــب أن تتضــمّ 
  1.»ب االمسي السابق كّ اً عائداً يتطابق مع حمتوى املر ضمري 

  : و يف قولك
   .كتَب هو  -49
   .كتبَت أنت  -50
   .كتبنا نحن  -51

، و يرى تورايت أّن هذا النوع من اجلمل )ض+ف: ( جند أّن هذه اجلمل تأخذ البنية املركبية  
ل علـــى يـــدّ  الفعـــل يف هـــذه اجلمـــل  إذ أنّ  ،ر ضـــمري الشـــخص يف الفعـــلهـــو بنـــاء دخـــويل طاملـــا تـــوفّ 

  .صيغم الفعل و ضمري الشخص
  )َ◌  + (ب كتب            كت

  ت+ كتبت           كتب 
  نا + كتبنا           كتب   

     وظيفــة اجلميلــةيــّؤدي ل ملفوظــاً، فهــو إذن شــكّ يو بــذلك فالفعــل يف هــذه احلــال ميكــن أن   
        : ري فهـــي توســـعة يف هـــذه اجلمـــل فيقـــولغـــري ضـــرو '' هـــو ، أنـــت، حنـــن'' مائر و منـــه تكـــون الضـــ

حيتاجــان علــى اإلطــالق إىل وجــود ضــمري، فــإن كــان ذلــك يكــون مــن ال '' كتبــت'' و '' كتــب'' «
    متطرفـــاً [...] ميـــثالن بنـــاء دخوليـــاً '' أنـــتو كتبـــت '' و '' ، '' كتـــب هـــو'' الواضـــح أن امللفـــوظني 

خيتلـف وصـفنا مـن العـادة اللغويـة الـيت  هـذا املنظـورو مـن '' كتـب زيـدُ '' إليه كمـا يف  اً و ليس مسند
ومنـــه  ،2»متطرفـــاً مري املســـترت هـــو مســـند إليـــه يف حـــني يكـــون يف رأينـــا مؤلفـــاً مـــن أجلهـــا يكـــون الضـــ

  : فتحليل هذه اجلمل يكون على النحو التايل
  
  

                                                 
1S.Amrani, La fonction du sujet, P: 230-231. 
2 Touratier . Structure de la phrase simple, P: 350. 
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+ م س ( ، أو )م س+ م ف(و خنلص مـن هـذا التحليـل إىل أن  اجلمـل ذات البنيـة املركبيـة  
ملفوظــاً، و ذلــك عنــدما يكــون فعلــه  و الــيت ميتــاز املركــب الفعلــي فيهــا باســتقاللية جتعــل منــه) م ف 

ه يكـون هنـاك تطـابق صيغم  الفعل و ضمري الشخص؛ أي أنّـ: فهو دال علىمشكًال من صيغمني 
و الالحــق يف  التثنيــة و اجلمــع، هــي مجــل دخوليــة يأخــذ أبــني الفعــل و املركــب االمســي الســابق لــه 

هلــــذه ادية بــــاملفهوم الرتكيــــيب  فهــــي إذا مجــــل غــــري إســــن ،)املتطــــرف و اجلميلــــة( مؤلفاهــــا و وظيفــــيت 
مركـب + فعـل: ( و تتّميز البنية املركبيـة« ، و منه فإا ال تتضمن ال مسنداً إليه و ال مسنداً النظرية
بقيمـة دالليـة ختتلـف عـن البيئـة األخـرى الـيت ) مسـند إليـه+ مسند : ( اخلاصة بالبنية الرتكيبية) امسي

إذن ). مجلـة+ متطـرف : ( افـق مـن الناحيـة الرتكيبيـة مـعالـيت تتو ) فعـل+ مرّكب امسي ( تتشكل من 
  .و مسند إليه 1»ن مسنداً تتضم  أنفاجلملة اخلروجية هي الوحيدة اليت  ميكن 

نــه توســعة و يــرى تــورايت اّن ضــمري االســتفهام يف العربيــة  يأخــذ أيضــاً وظيفــة املتطــرف يف اجلملــة أل
  :و منثل بقوله تعاىل جلملة أخرى

  ).59: األنبياء(  ﴾             ﴿        -9
فعــل هــذا  '' ، و املركــب الفعلــي ''مــن'' أداة االســتفهام : فلهــذه اجلملــة مؤلفــان مباشــران مهــا  
و تكون ـذا اجلملـة بنـاء  ،ل هذا األخري ملفوظاً مستقًال فيعمل عمل اجلملة، حيث يشكّ ''بآهلتنا 

م علــى مســتوى  اجلمــل الــذي جيــب أن يــتّ  ذلــك ينطبــق بالضــبط علــى التحليــل« : دخوليــاً، فيقــول
                                                 

1:A. Debbache, Le prédicat syntaxique , P. 170. 

  كتب 

  ج

  ف: م ف: ج

  ض  ف

  ص

  كتب   هو   /

  ج

  ف: م ف: ج

  ش  ف

  ص

  كتب   أنت   تَ 

  ج

  ف: م ف: ج

  ش  ف

  ص

  حنن  نا
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و املركـب االمسـي نطـق  العـريب، حبيـث يعـّد الضـمري أاالستفهامية اليت تسمى مجالً جزئية  حسـب امل
ال يقتضــي وجــود ضــمري [...]  االســتفهامي مؤلفــاً متطرفــاً، حــىت و عــن كــان االســتفهام املتطــرف 

ضمري االستفهام هنـا ينضـّم إىل مجلـة و لـيس ، و منه ف1»عائد فيما خيص املؤلف املباشر للملفوظ 
إىل مركب فعلي، مما جيعل من هذه اجلملة بنـاء دخوليـاً يأخـذ فيهـا الّضـمري وظيفـة املتطـرف، و منـه 

إذ أن اجلملـــة '' مـــن تكلـــم ؟'' يكـــون حتليلنـــا نفســـه بالنســـبة للملفوظـــات االســـتفهامية مـــن النـــوع «
ا تتضّمن من  بني مؤلفاّو علـى هـذا النحـو فـإن [...]ا  املباشـرة مجلـة أخـرى تكون دخولية أل ،

إىل اجلميلــة املواليــة ال  إىل املركــب الفعلــي، ممــا جيعــل منهــا متطرفــاً و  تنضــمّ '' مــن '' اداة االســتفهام 
و علــى هــذا ميكــن ان منثــل حتليــل هــذا الــنمط مــن  اجلمــل االســتفهامية علــى . 2»لــيس مســنداً إليــه 

  : النحو التايل
  
  
  
  
  
  

    
منــاط اجلملــة أكمــا يــرى تــواريت أّن وجــود املتطــرف ال يعــين بالضــرورة  عــدم وجــود مســند إليــه  فمــن 

  : فنالحظ املثالني 3العربية ما  يتضمن الوظيفتني معاً 
  .زيد قام أبوه  -53
  ).71: التوبة(  ﴿                  ﴾-54

                                                 
1 Touratier : Structure de la phase simple, P: 375. 
2:A. Debbache, Le prédicat syntaxique , P: 173. 
3 Voir . Touratier . Structure de la phrase simple, P: 338. 
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و هـي مـن حيـث بنيتهـا ) م س+  ف+ م س ( البنيـة املركبيـة  ''قـام أبـوه زيدٌ ''اجلملة  تأخذ  
ف و نالحــظ أّن املؤلّــ'' زيــُد و قــام أبــوه'' الرتكيبيــة مجلــة دخوليــة ألــا تتشــكل مــن مــؤلفني مباشــرين 

و يتميـز باسـتقاللية يف  االسـتعمال، فهـو إذن يعمـل عمـل اجلميلـة، و . الثاين الذي لـه بنيـة ملفـوظ
'' قـام'' فعـل و مركـب امسـي، فأمـا الفعـل  :هذه اجلميلة بنـاء خروجـي  مشـكل مـن مـؤلفني مباشـرين

'' فيأخذ وظيفة املسند ألنـه يوافـق علـى املسـتوى الـداليل احلـديث يف حـني يكـون  للمركـب االمسـي 
زيـد '' و ذا فاجلملـة      . وظيفة املسند إليه حيث يوافق على املستوى الداليل احملدث عنه'' أبوه
'' قـام أبـوه'' وظيفة املتطرف بينما اجلميلـة '' زيد'' كب االمسي مجلة دخولية يأخذ فيها املر '' أبوهقام 

فيها وظيفـة املسـند إليـه، و حنلـل هـذه اجلملـة وفـق '' أبوه'' هي بناء خروجي يكون للمركب االمسي 
  : التايلخّطط امل
  
  
  
  
  
  

يف مثــل هـذه اجلمــل يأخــذ وظيفــة املضــاف إليــه '' زيــد'' إىل أن وقـد ذهــب شــريف ميهــويب    
و منــه فإنــه حيــافظ علــى وظيفتــه يف '' قــام أبــو زيــد '' : هــي) 53(البنيــة التوليديــة للملفــوظ أن ذلــك 

و   '' زيـد''  مـن و حلل النحاة هـذا الـنمط فجعلـوا كـالّ 1 )53(امللفوظ  يلية اليت ميثلهااجلملة التحو 
و         ه وظيفـة الفاعـلا الثـاين فـأعطو أّمـ ل فـأعطوه وظيفـة املبتـدإ،ا األوّ ؛ فأّمـمسنداً إليـه  ''أبوه'' 

غـــري أن  كليهمـــا حمـــدث عنـــه  د أنّ يعـــود ســـبب ذلـــك إىل اعتمـــاده علـــى املعيـــار الـــداليل الـــذي يؤّكـــ
مـا أفـاً جلملـة دخوليـة ل مؤلّ ل األوّ إىل أنه على املستوى البنائي ميثّـ اعتمادها عن املعيار الرتكييب يشري

                                                 
  .70:شريف ميهويب، املسند إليه و املسند،ص: يراجع 1

  ه

  ج

  س: م س

  م س   ف: م ف

  ج
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 في الجملة الفعلية المسند إليه: الفصل الثاني 
 
 

 186

حيــث حيمــل الضــمري  وســعة ميكــن االســتغناء عنــهل تاألوّ  مث إنّ  ،الثــاين فيمثــل مؤلفــاً جلملــة خروجيــة
  .ه ضروري ال ميكن االستغناء عنها الثاين فإنّ قيمته الداللية، أمّ 

  ''أولئــــك ســــريمحهم اهللا'' و مــــن حيــــث بنيتهــــا الرتكيبيــــة ال ختتلــــف هــــذه اجلملــــة عــــن مجلــــة   
وليـــة، و يكـــون ل معهـــا مجلـــة دخليشـــكّ ''  ســـريمحهم اهللا'' إىل اجلميلـــة ينضـــمّ  فضـــمري اإلشـــارة هنـــا

      علـــى املســـتوى الـــداليل مـــن حـــديث  يتشـــّكلبنـــاًء خروجيـــاً '' ســـريمحهم اهللا'' مؤلّفهـــا املباشـــر الثـــاين 
، و يوافــق ''ســريمحهم'' وظيفــة املســند الــيت يؤديهــا املركــب الفعلــي األّول و حمــدث عنــه، إذن يوافــق 

و هكذا يكون حتليل هذه اجلملة '' اهللا'' ة الثاين وظيفة املسند إليه اليت يؤديها املركب االمسي اجلالل
  : على النحو التايل

  
  
  
  
  
  

مجــل دخوليـــة ) ج+ ف مباشــر مؤلّــ( اجلمــل ذات البنيــة  أمنــاط و يف األخــري خنلــص إىل أنّ   
كــال مــن البنــاء   تتشــكل علــى مســتوى البنيــة الرتكيبيــة مــن متطــرف و مجيلــة، و علــى الــرغم مــن أّن◌ّ 

ملســـتوى وظيفـــة املتطـــرف، يوافقـــان علـــى ايـــّؤدي ليـــه، و البنـــاء الـــذي  وظيفـــة املســـند إيـــّؤدي الـــذي 
يف الواقــع إّن  « : مــا خيتلفــان مــن حيــث البنيــة الرتكيبيــة، كمــا يقــول تــواريتّ الــداليل املخــرب عنــه إالّ أ

و       ملؤلـف مجلـي أوأي مؤلفـات مباشـرة جلملـة، ) ج( كال من هـذين البنـاءين مؤلـف مباشـر لــ 
كل مؤلـف للملفـوظ لـه بنيـة ملفـوظ، لكـن البنـاءين الـذين ينتميـان ) مجيلة( اجلملي نقصد باملؤلف 

دخوليــة يف حــني ) ج(  إليهمــا لــيس هلمــا نفــس  الطبيعــة الرتكيبيــة؛ فــاملتطرف يكــون مؤلفــاً مباشــراً لـــ
اجلملـة الدخوليـة هـي الـيت يكـون احـد مؤلفاــا  –خروجيـة ) ج( يكـون املسـند إليـه مؤلفـاً مباشـراً لــ 

، و ليس احلال نفسه بالنسبة للجملة اخلروجية  اليت تكـون كـل مؤلفاـا املباشـرة أخرى) ج(املباشر 

  اهللا

  ج

  إشارة

  س:م س   ف: م ف

  ج

  ح  س

  أولئك  سريحم  هم
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) م ف( و ضـميم لــ ) ج(فاملسـند إليـه إذاً مـن الناحيـة الرتكيبيـة  مؤلـف مباشـر لــ -)ج(ختتلف عـن 
  1.») ج(و توسعة لـ ) ج(املتطرف فهو مؤلف مباشر لـ  أّما

  :يبينه امللفوظانهذا النوع من اجلمل و هذا ما  و يدخل أسلوب الشرط ضمن  
  )197البقرة ( ﴾                             ﴿ -)55(

  )78 النساء( ﴾                ﴿          -) 56( 
للدارســـني مـــذاهب خمتلفــــة يف حتليـــل أســــلوب الشـــرط و قــــد درســـه النحــــاة يف بـــاب الفعــــل   

 تعمــل اجلــزم يف الفعلــني و يتشــكل أســلوب الشــرط عنــدهماملضــارع اــزوم ذلــك أن ادوات الشــرط 
فهــو يقــوم علــى عالقــيت  أداة الشــرط، مجلــة الشــرط، مجلــة جــواب الشــرط، و منــه: مــن ثالثــة أجــزاء

، و إىل مثل هذا الرأي ذهب مازن الـوعر نية يف مجلة اجلواب إسناد إحدامها يف مجلة الشرط  و الثا
ثالثـة مؤلفـات يّضـم  ظرية التوليديـة التحويليـة، حيـث جعـل هلـايف حتليه للجملة الشرطية يف ضوء الن

  .2الشرط و يّضم الثالث مجلة اجلواب األّول األداة و يّضم الثاين مجلة 
ليسـت مجلـة الشـرط « : مهدي املخزومـي أن تكـون اجلملـة الشـرطية مجلتـني فقـال وقد نفى

الشـرط و اجلـزاء مجلـة واحـدة  غـوي فعبارتـامجلتني إال للنظر العقلي و التحليل املنطقي، أمـا النظـر الل
  3»و تعبري ال يقبل اإلنشطار، ألن اجلزئني املعقولني فيها إمنا يعربان معاً عن فكرة واحدة 

 اثنــنيال مــن مــؤلفني ىل مؤلفــات مباشــرة فإننــا جنــده مشــكّ إ) 55(و إذا أردنــا حتليــل امللفــوظ   
تفعــل '' ،'' مــا'': ميكننــا حتليلــه إىل ثالثــة مؤلفــات و ال'' يعلمــه اهللا'' و '' مــا تفعــل مــن خــري'' : مهــا

ليســـت يف عالقـــة مـــع اجلملتـــني بـــل يف عالقـــة مـــع اجلملـــة  ''مـــا '' ألن '' يعلمـــه اهللا'' و '' مـــن خـــري
  .''ما تفعل من خري''ضمن البنية الداخلية للمؤلف األوىل فقط فهي تدخل 

ًال البحـــث عــن األصــناف الرتكيبيـــة و لتحديــد وظيفــة املســند إليـــه يف هــذا امللفــوظ ينبغــي أوّ   
    '' مــا'' ل مــن ه مشــكّ فــنالحظ أنّــ'' مــا تفعــل مــن خــري '' ل ا املؤلــف األوّ فأّمــ ،للوحــدات املؤلفــة لــه

                                                 
1C.Touratier, Esquisse d'analyse syntaxique, P: 08. 

 .59: ص مازن الوعر؛ مجلة الشرط،  2
 .286: مهدي املخزومي؛ يف النحو العريب، نتقد و توجيه،ص 3
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و هـذا  ،يف االستعمال ممـا يعطيـه وضـع اجلملـةو يتميز هذا األخري باستقاللية '' تفعل من خري'' و 
''  تشغل فيه ،نتمي إىل القسم اجلدويل للمركبات اجلمليةي'' ما تفعل من خري'' يشري إىل أن  البناء 

فهــو ينتمــي للقســم  ،ه ملفــوظ مســتقلفواضــح أنّــ ''يعلمــه اهللا''ا املؤلــف الثــاين ّمــأ وظيفــة املعلــق'' مــا
حـد مؤلفاتـه مجيلـة و منثـل هـذا أ بنـاء دخوليـاً ألنّ  )55(و من هنـا يكـون امللفـوظ  ،اجلدويل للجملة

  : التحليل باملخطط التايل
  
  
  
  
  
  
  
  

 تتجــــزأ هــــذه اجلملــــة إىل مــــؤلفني مباشــــرين ﴿                        ﴾ :و يف قولــــه تعــــاىل  
رسـالتني بـل   املستوى اإلخباري ليس املقصـود مـن القـول و على '' يدركم اهللا'' و '' أينما تكونوا ''

أمـا علـى '' كونوا يـدركمأينما ت'' و حديث يلخصه '' املوت'' رسالة واحدة تتكّون من احملّدث عنه 
فوظ يتجـزأ إىل مـؤلفني مباشـرين حيـث يكـون األول قيـداً للثـاين و منـه فهـو املستوى الرتكييب فإن املل

و اجلملــة        ''أينمــا''توســعة لــه، إذ ينتمــي األول إىل قســم املركبــات اجلمليــة و يتجــزأ إىل املعلــق 
ىل قســم اجلمــل ألنــه ملفــوظ مســتقل يتشــكل مــن و ينتمــي الثــاين إ '' تكونــوا ''املنقصــفة إىل الفعــل 

و الـذي ميثـل إخباريـاً احلـديث و يأخـذ وظيفـة املسـند،  ''يـدركم'' املركب الفعلـي : املؤلفني املباشرين
و الذي ميثل إخبارياً احملدث عنه و يأخـذ وظيفـة املسـند إليـه، و هـو مـا  ''املوت'' و املركب االمسي 

   :يلخصه التمثيل البياين املوايل
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  -وفــق هــذه النظريـــة  –خنلــص إىل أّن أســلوب الشــرط يف اجلملـــة العربيــة مشــكل  و هكــذا  
من مركب مجلي يضـم األداة و مجلـة الشـرط، و يـؤدي تركيبيـاً وظيفـة املتطـرف، و مجلـة صـغرى هـي 

أحــد  تكــون و ميثــل املســند إليــه يف هــذه اجلملــة العناصــر الّلغويــة الظــاهرة الــيت مجلــة جــواب الشــرط،
خروجية و توافق إخبارياً احملّدث عنه و تنضم للضرورة إىل مؤلف آخر ميثل  املؤلفني املباشرين جلملة

  .احلديث
نسـتنتج أن هلـا ثالثـة أشـكال  و بعد التطبيق على هذه النمـاذج املختلفـة مـن اجلملـة الفعليـة  
  :رئيسية

ث عنـه و كالمهـا مؤلـف ضـروري يف اجلملة املؤلفة على املستوى االخباري من حـديث و حمـدّ  :أوالً 
  .يتشكل تركيبياً من مسند و مسند إليه تشكيلها فال ميكن االستغناء عنه و هذا النوع

يتضـــمن فيـــه الفعـــل دالليـــاً فاجلملـــة الـــيت ال يظهـــر فيهـــا احملـــّدث عنـــه علـــى املســـتوى الشـــكلي : ثانيـــاً 
علـى عـدم احتـواء  راً للجملة ممـا يـدلاحملدث عنه و يشري إليه و من هنا ال ميكن اعتباره مؤلفاً مباش

  .هذا النوع على مسند و ال على مسند إليه
، و هــو مــا يــدل علــى أّن املؤلــف اآلخــر توســعة اجلملــة الــيت يكــون أحــد مؤلفاــا مجلــة أخــرى :ثالثــاً 

، و هـــذه اجلملـــة ال ميثـــل أّي مـــن متطـــرف و مجيلـــة االســـتغناء عنـــه، و تتشـــّكل تركيبيـــاً مـــن  ميكـــن
حمــّدثاً عنــه، و قــد تتضــمن اجلملــة الصــغرى يف كــان إخباريــاً   ملباشــرة مســنداً إليــه حــىت و إنا امؤلفاــ

  .هذا النوع مسنداً و مسنداً إليه
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الكربى اليت ال يكون املسند فيها فعًال فهي مجلة ال  الرتكيبّية اجلملة االمسية هي الوحدة  
كّل   فعلياً؛ وقد تكون اجلملة االمسية خروجية فتكونًا مركباا املباشرة أحد مؤلف فعلية، وال يكون

 لةيإىل مجينضّم   اته توسعة فهو إذاً أحد مؤلف اا املباشرة ضرورية، وقد تكون دخوليةمؤلف
  .هوم الوظيفي للمسند إليه على أشكال وأمناط اجلملة االمسيةالفصل تطبيق املف وسنحاول يف هذا

  ذات البنية العاديّة الجملة االسمية :المبحث األول

والذي يكون  اا املباشرة،مؤلفالفعلي ضمن رّكب ز بوجود املإذا كانت اجلملة الفعلية تتميّ   
ثا ثاين الؤّلف ي حديثًا الشيء الذي جيعل من املخبار املستوى اإلدائمًا على  عنه، ومنه مسنداً حمد

إىل عدم القدرة على إخضاعها إىل قانون يؤدي  اممّ اا املباشرة، مؤلفع اجلملة االمسية تتنوّ  ه، فإنّ إلي
  :ةالتالي فيها وهو ما نالحظه يف األمثلة الرتكيبّية الوظائفحيّدد  عام 

  .زيد أخوك -1

  .الكتاب فوق الطاولة -2

  )9 القارعة( ﴿                ﴾ -3

  .البر أن تحسن إلى والديك -4

م +س(   د على التوايل بالشكل  بنيات خمتلفة حتدّ ركيبهذه اجلمل على املستوى امل أخذت  
ني مباشرين فمؤل ف من فيتألّ األول  امللفوظفأّما  ،)مج+ م س(، )ص+م س(، )م د+م س(، )س

زه باخلاصية اخلروجية حيث ال ينتمي ، ومن الواضح متيّ ''أخوك''االمسي رّكب وامل ''زيد''مها االسم 
يل هذه اجلملة كضروريني يف تش سم الرتكييب للجمل مما جيعل منهماني إىل القؤلفمن امل أيّ 

عنه، حمدث من حديث و ي خبار ف بالضرورة على املستوى اإلمجلة خروجية تتألّ  اخلروجية، وكلّ 
مباشر مؤّلف فزيد  نه أخ للمخاطبفقد أخربنا عنه بكوّ عنه، دث هنا احمل ''زيد''وميثل االسم 

الذي  ''أخوك''االمسي رّكب إىل املينضّم   املخرب عنه، و الداليل جلملة خروجية يوافق على املستوى
  :التايل الشكل مللفوظ علىعلى هذا حتليل هذا ا بناءً وظيفة املسند، وميكننا و  أخذي
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حيث يكون ) خرب+ خمرب عنه (ية الدالل ''الكتاب فوق الطاولة''مللفوظ الثاين ذ ايأخ
حديثاً، فقد أفادت أو   حمموالً  ''فوق الطاولة'' األدايترّكب عنه واملحمدثا االمسي موضوعًا رّكب امل

 ني مباشرينمؤلفد هلذه اجلملة ، وميكن أن حند السامع بكون الكتاب فوق الطاولة إخباراجلملة 
ده اعتمادنا على معيار وهذا ما يؤي  ''فوق الطاولة''والثاين هو البناء ،''الكتاب''هو البناء األول 

   :االستبدال
  فوق الطاولة       الكتاب                فوق الطاولة     الكتاب

  فوق الطاولة        اللعبة                       أمامك     الكتاب 
  فوق الطاولة        كتابٌ                           هنا       الكتاب

  فوق الطاولة     مسطرة                   عند اخلزانة     الكتاب 
وعليه   اآلخر ملفوظاً ؤّلف ني ضروري يف تشكيل اجلملة، إذ ليس املؤلفمن هذين امل وكلّ   
ياً إخبار  ميثل املباشر الضروري الذيؤّلف ه املألن  ''الكتاب''ملسند إليه تكون للبناء وظيفة اتكون 

  .عنهدث احمل
ا هاوية؛ ومنه أخربنا امسي ووصف، فقد وصفنا األم بأّ مرّكب من ) 3(امللفوظ  شكلتي  
ان ؤلفاملينضّم   قي الوظيفي، وعلى املستوى الِعال''هاوية''وصف بال ''أمه''االمسي رّكب عن امل

باشر ممؤّلف وظيفة املسند إليه فهو  أخذي ''أمه''البناء  على أنّ  يدلّ  مشكلني مجلة خروجية، وهذا
الذي تقبله التحليل   عنه، وميكن متثيلدث ي احملخبار جلملة خروجية يوافق على املستوى اإل

  :ريناجلملتني باملشجّ 
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ني ؤلفذا امللفوظ إىل امله، وميكننا حتليل )م ج+مس(املركبية   امللفوظ الرابع البنية أخذوي
الثاين أّما  ملفوظاً، ميثل امسي والمرّكب فاألول فأّما  ،''إىل والديك أن حتسن''و ''الرب''املباشرين 

 باستقاللية يف يتمّيز ه الفبناء يشبه اجلملة غري أنه ال ينتمي إىل القسم اجلدويل للجمل ذلك أنّ 
ليس كالماً مفيداً  ''أن حتسن إىل والديك'': االستعمال، فهو ليس مبلفوظ، ومنه ليس مجيلة فقولنا

 فعلي مرّكب نقصفة إىل امل  ''حتسن إىل والديك''هي اجلميلة  رّكبنواة هذا امل خلرب ما، ونالحظ أن
ات اجلملة أحد مؤلف الفعليرّكب ملا نا جندلياً، ورغم أن ًا مجمركبني مشكل ''أن''ق إىل املعل  مّ ، وتنض

اً مباشراً هلا، ونالحظ مؤلفالفعلي رّكب اجلملة الفعلية يكون امل ألن  ؛ليست مجلة فعلية هنا ،إالّ أّا
بناء آخر، وعلى املستوى لمؤّلف فهو  ،اً مباشراً للجملةمؤلفالفعلي ليس رّكب امل يف هذه اجلملة أنّ 

أن حتسن ''اجلملي رّكب امل ميثل حيث) حديث+ حمّدث عنه (وظ البنية هذا امللف أخذي يخبار اإل
وظيفة املسند إليه هي وظيفة  أنّ  لص إىل،ومن هنا خن''الرب''حديثا عن املرّكب االمسي  ''والديك إىل
  :التايل ل حتليلها هلذه اجلملة باملشجرثّ ومن ''الرب''االمسي رّكب يها امليؤدّ 
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 ـك والديـ إىل حتسن أن بر الـ
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ق بقسم من ية يف اجلملة االمسية ال تتعلّ سناداخلاصية اإلمن هذه األمثلة أن نستنتج  و
وميكن أن نالحظ من  ،الداليل أساسًا إىل املعيار حتديد طرفيها ا نستند يفوإمنّ  ،الرتكيبّية األقسام

  خروجي، فهل هذه خاصية فيه ؟بناء البناء الواقع مسنداً إليه  خالل هذه األمثلة أنّ 
  :ةالتالي األمثلةلنالحظ   

  )46الكهف (  ﴾                           ﴿ -5

  مسلم شعب الجزائر -6

  )221 البقرة (﴿                        ﴾ -7

  .زيد عنديصاحب ل -8

  .علمه هنا رأستاذ غزي -9

  .إلى اهللا من المؤمن الضعيف أحبّ  المؤمن القويّ  -10

  .هم حاضرونالطالب كلّ  -11

  .فة عمر أعدل الحكامالخلي -12

فهو إذاً  ،مبتدأ ''املال''االمسي رّكب امل إىل أنّ ) 5(يف حتليلهم للملفوظ النحاة  يذهب  
مسند إليه ومن  أيضاً حكمه فهو  أخذفي ،تابع له بالعطف ''البنون''االمسي رّكب وامل ،مسند إليه

أن يكون املخرب عنه واحد إذا   بدّ كن ال هنا فوظيفة املسند إليه هي وظيفة لعنصرين يف اجلملة، ل
ني ؤلفإىل املالتحليل   كان امللفوظ مجلة واحدة خروجية، وعلى املستوى البنائي تقبل هذه اجلملة

ثا األول ؤّلف ي يكون املخبار ، وعلى املستوى اإل''زينة احلياة الدنيا''و ''املال والبنون'' عنه حمد
ليس حديثاً عن  ''زينة احلياة الدنيا'' فـ كبناء واحد  ''والبنون املال''حيث أخربنا عن والثاين حديث 

منهما، ؤّلف ، بل هو حديث عنهما معًا أي عن البناء املةعلى حدكّل   ''البنون''عن  وال ''املال''
، على ''زينة احلياة الدنيا''للبناء  اً ميمضًا للجملة و مؤلفقي يكون البناء وعلى املستوى الِعال

  .''البنون''و ''املال''ني االمسيني ركبإىل امل ''املال والبنون''البناء يتجزأ  التحليل  ثاين مناملستوى ال
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 يه املباشرين، ومن هذا ميكن أن خنلص إىل أنّ مؤلفدخويل له نفس توزيع ''ومنه فهو بناء  
الذي ينتمي إىل قسم  ''املال والبنون''وظيفة املسند إليه يف هذه اجلملة هي وظيفة البناء الدخويل 

ويف نفس ) املال والبنون زينة احلياة الدنيا(مباشر للجملة اخلروجية مؤّلف ات االمسية، وهو ركبامل
 هذا منثل وظيفة املسند، وانطالقًا من هذا أخذالذي ي ''زينة احلياة الدنيا''الوقت ضميم للبناء 

  :التايل بالتمثيلالتحليل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  وظيفة حنوية واحدة أخذي بناءً واملعطوف عليه ن دوماً املعطوف هذا النحو يكو لى وع  
  

  .شعب الجزائر مسلم -6

املسماة النعت، فعلى  الرتكيبّية الوظيفة أخذمضافًا إليه يالنحاة  يهما يسمّ  رأينا سابقًا أنّ   
 احلديث و ''شعب اجلزائر''عنه وهو البناء  دثي هلذا امللفوظ ميكننا حتديد احملخبار املستوى اإل

ملة وال ميكنه يها خيتلف عن اجلمؤلفمن  كال   ألن  مجلة خروجية)6(فاجلملة  ''مسلم''وهو الوصف 
ي هذا البناء إىل موظيفة املسند إليه، وينت ''شعب اجلزار''البناء  أخذيوعليه تشكيل ملفوظ، 

  واسم حمدديمه إىل سية حيث ال ميكن تقات االمسركبقسم املإىل ألمساء، وليس ل القسم الرتكييب
هذا البناء على املستوى يتجزأ  ، و...عبد اهللا مسلم ''زيد مسلم'': التّايلوميكن استبداله باسم ك

تنتمي إىل قسم األمساء والثانية تنتمي  ىلو األ ، ونالحظ أن ''اجلزائر''و ''شعب''الثاين إىل الوحدتني 
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 الـ الـ   دنيا ةحيا بنون  زينة الـ و مال   الـ
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وظيفة النعت،  ''اجلزائر''االمسي رّكب فيه امل أخذة، ومنه فهو بناء دخويل يات االمسيركبإىل قسم امل
  :الّتايلاجلملة كهذه مباشر السم وتوسعه السم، وحنلل مؤّلف إذ هو 

  

  

  

  

  

  

  )221 البقرة (﴿                        ﴾ -7

ن مشرك بكونه خري م ''عبد مؤمن''عن  خباري أفادت اجلملة اإلخبار على مستواها اإل  
وقد  ،''خري من مشرك''واحلديث  ''عبد مؤمن''عنه دث ة يف احملمن بنية داللية متمثلّ  مؤلفةفهي 

 متثل مجلة دخولية ) 7(امللفوظ  أن  ية ترشدنا إىلالدالل ، وهذه البنية''لَـ ''اخلرب باألداة  د هذاك أُ 
 وهذه اجلملة بدورها ،''مؤمن خري من مشركعبد ''م إىل اجلملة توسعة حيث تنض ''لـ''فيها األداة 

 ، حيث ينتمي''خري من مشرك''ا موثانيه ''عبد مؤمن''ني مباشرين أوهلما البناء مؤلفإىل تتجزأ 
دخويل بناء  فهو إذًا '' مؤمن'' و الوصف '' عبد '' األمساء و يتألف من االسم  إىل قسماألول 

وظيفة '' عبد مؤمن'' أخذ وظيفة النعت، و يأخذ البناء و منه ي السملتوسعة  يكون فيه الوصف 
خروجية يوافق ) ج( لـ مباشرمؤّلف ؛ ألنّه  ''عبد مؤمن خري من مشرك''إليه يف اجلملة املسند 

نالحظ  وظيفة  املسند، و  أخذالذي ي ''خري من مشرك''إىل البناء ينضّم  عنه، و دث يًا احملإخبار 
، )Syntagme adjectival(وصفي مرّكب ومنه فهو  ''ريخ'' صفالو هي  البناء هذا أن نواة

حتمل و على معىن الوصف تدل  ''خري''الوحدة ف دال على الفعل بناء نواته وصفكّل نقصد به  و 
ف ص وَ مزيج من فعل ومُ و منه فهي   الفعلأو    احلدثىنعمة على الدالل من جهة أخرى

)L'adjectivant (اً فعلي امتممما جيعل منه هو و من  قدرة الفعل  يتاألدارّكب ، ويكون امل ،
  :التايل التحليل  )7(يقبل امللفوظ  ،ووسيأيت تفصيل هذا النوع ال حقاً 
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  .صاحب لزيد عندي -8

   فمن  إن هذا امللفوظ مجلة خروجية ليس أيا توسعة وال مجمؤلبل التجزئة إىل قتو لة، يا
  يمكننا استبدالهفإىل قسم األمساء األول  وينتمي ''عندي''و ''لزيد بصاح''ني املباشرين ؤلفامل
  عندي    صاحب لزيد                           :الّتايلك

  عندي       الصاحب                                    
  عندي         الرجل                                     

  عندي         حممد                                      
ويتجزأ   إىل اسمامسي منقصف مرّكب ومنه فهو  ،مسيةات االركبامل حملّ  ه حيلّ نالحظ أنّ و   

ومن هنا  ا أدامرّكب اسم والثاين األول و  ''لزيد''و ''صاحب''ني املباشرين ؤلفهذا البناء إىل امل
  .مباشر السم و توسعة السممؤّلف نعت فهو وظيفة ال  ''لزيد'' يتاألدارّكب يشغل امل
عنه املتكلم بكونه عنده فهو  خرب عنه وقد أخرباملداللياً ميثل ''  صاحب لزيد'' إن االسم  

ؤّلف معه ملفوظًا وهذا ما يعطيه وظيفة املسند إليه، فهو امل مشكال  ''عندي''م إىل احلديث ينض
  :الّتايلبيانياً كالتحليل   ل هذاعنه، ومنثّ دث احملصاحب لزيد عندي ''املباشر للجملة اخلروجية 
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  .أستاذ غزير علمه هنا -9

أستاذًا علمه غزير هنا، ومنه فقد أخربنا عن البناء  لقد أفاد هذا امللفوظ اإلبالغ بأنّ   
عن مل خنرب عنه والظرف حديث، و حمدث هذا البناء  أي أنّ ؛ '' هنا''بالظرف  ''أستاذ غزير علمه''
  : ه بـمنثل ه خمرب عنه وهو ما، فالبناء كلّ ''أستاذ غزير علمه'' وكفى بل'' أستاذ''
  
  

ني ؤلفل امللفوظ على املستوى الرتكييب إىل امل جيعلنا حنلّ الداليل التحليل  وهذا  
 سالة وال يفيدل ر ه ال حيمألن  ؛ليس ملفوظاً األول ؤّلف ، وامل''هنا''و ''أستاذ غزير علمه''املباشرين
ية، فهو ذا الدالل باستقاللية اجلملة وال ببنيتها ''أستاذ غزير علمه'': قولنا يتمّيز ، فالمعىن تاماً 

مجلة أيضاً، وهذا يشري إىل الطابع اخلروجي للملفوظ، ومن هنا  ''هنا''ليس مجلة، وال الظرف 
ظيفة املسند إليه، وعلى مستوى بنيته يشغل و '' أستاذ غزير علمه'' البناء  ميكن أن خنلص إىل أنّ 

  :الّتايلعلى ذلك استبدالنا له ك يدلّ  الداخلية ينتمي هذا البناء إىل قسم األمساء
  هنا      أستاذ غزير علمه 

  هنا            معلم       
  هنا            أمحد       

أستاذ غزير ''ع البناء الذي له نفس توزي ''أستاذ''ه املباشر مؤلفونواة هذا البناء هي   
ويكون ملفوظاً، ومن هنا فهو بناء دخويل  '' هنا ذأستا''  :ه فنقولحملّ  ، وميكن أن حيلّ ''علمه

ات ركبوظيفة النعت، وينتمي هذا األخري إىل قسم امل أخذتوسعه وي ''غزير علمه''يكون فيه البناء 
واعتمادنا على معيار  ''علمه''االمسي ب ركّ إىل املينضّم   الذي ''غزير''نواته الوصف  و ،الوصفية

 هنا أستاذ غزير علمه

 ج

 م د س: مس

 س م د
 د س: م س

 عند زيد لـ صاحب

 ص: مس د

 ي
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 أستاذ مهمّ '': الوصفي بوصف فنقولرّكب امل ذااالستبدال يشري إىل ذلك، فيمكننا استبدال ه
  ...''أستاذ خجول هنا''، ''هنا أستاذ متمكن ''، ''هنا

لقسم ا ديدعلى حت أيضاً  واعتمادنا على هذا املعيار االستبدال يف املستوى املوايل يساعدنا  
  :ةالّتاليضه الوحدات تعوّ حيث  ''غزير'' صيغمالرتكييب لل

  أستاذ غزير علمه               أستاذ غزير علمه
  علمه رَ زُ أستاذ غَ                أستاذ كثري علمه

  علمه رَ ثُـ أستاذ كَ                علمه واسعأستاذ 
  علمه عُ فَ نْـ أستاذ يَـ                أستاذ نافع علمه

استبدل يف اموعة األوىل  ''غزير'' مالعملية االستبدالية أن الصيغ حظ من هذهونال  
بوصف فهو إذًا ينتمي إىل القسم اجلدويل لألوصاف، واستبدل يف اموعة الثانية بفعل مما جيعله 

على الوصف  صيغم دالّ  :ه مزيج من صيغمنيعلى أنّ  يدلّ  أيضًا ينتمي إىل قسم األفعال، وهذا
 ف، وصيغم دال على الفعل، وهو ما ذهب إليه حناة العربية من قبل، إذ قالوا أنّ وص نسميه م

 ية للفعل كما حتمل القيمةالدالل ا حتمل القيمةهة تعمل عمل الفعل، ألدراكهم أّ بّ شفة املصال
  1.ية للوصفالدالل

خروجي يكون وهو بناء  ،تيالي إىل قسم اجلممملفوظ، فهو ينت ''علمه رَ زُ غَ ''وقولنا   
ثا  ''علمه''االمسي رّكب الفعل فيه حديثاً، وامل هذا ورغم أنّ . عنه، ومنه فهما مسند ومسند إليهحمد 

األمور فالتحليل  تلف عنه يف بعضه خينّ أ اة، إالّ يقرتب من حتليل النح) 9(للملفوظ التحليل  
إليه، وهو بناء دخويل يكون فيه  كامًال مسنداً   ''أستاذ غزير علمه''الذي نرتضيه جيعل من البناء 

ف من موصّ مؤّلف ا وصفي وليس مجلة وال وصفاً، وإمنّ مرّكب كامًال نعتاً، وهو   ''غزير علمه''البناء 
  :التّايلفتحليلنا هو ك ،ف والفعلي املوصّ ممن صيغ جمزي ''غزير''ومجلة وفيه الوحدة 

  
  

                                                 
 .164-160:،ص1جاجلرجاين؛ املقتصد، : يراجع 1

  غزير     علمه
 هنا ستاذأ
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   حاة  اأملالسم أستاذ وحده، ووظيفة النعت للوصف  وظيفة املسند إليه فأعطواالقدامى الن
فاعل الصفة املشبهة فهو إذًا مسند إليه، ومسوا هذا النوع من  ''علمه'وحده، وجعلوا  ''غزير''

الذي يكون يف احلقيقة وصفًا ملا بعده وإن كان نعتًا ملا قبله ومنه فقد أعطوا  بيبالنعت النعت الس
  :التايل التحليل  هذا امللفوظ

  
  

فيه الوحدات  أخذدرجًا تتمن اعتبار اجلملة بناًء م أت والتحليل الرتكييب هلذه اجلملة مت  
التقليدي الذي التحليل   وظائفها على مستويات خمتلفة، وهو خمتلف عن )بنية وصياغمأ ( اللغوية

حتليلنا  ثلمن وذا ،على البنية اخلطية للملفوظالتحليل   تكون فيه الوظائف للصياغم، ويعتمد يف
  :البياين خطط بامل) 9(للملفوظ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .المؤمن القوي أحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف -10

 أستــاذ    غزير    علمه   هنا

 ج

 ظ س: مس

 مص س

 ج مّوصف

 مس ف: مف

 مح س

 ـه علم غــزيــر أستاذ هنا
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، وعلى املستوى )ص+مس+د+مس+د+ص+ص+مس: (يةركبهذا امللفوظ البنية امل أخذي  
و ينضم إىل     ''املؤمن القوي'' األّول و الوصف مشكلني بناءاً هو  االمسيرّكب املينضّم   البنائي

ني للملفوظ ؤلفمن البناءين امل امللفوظ األخرى لتأليف مجلة خروجية، فليس أي  باقي عناصر
ثا األول ؤّلف يكون امل يخبار اإلمجيلة، وعلى املستوى  ه أحب إىل اهللا عنه حيث أخربنا عنه بأنّ حمد

وينتمي هذا البناء إىل قسم  ،الً كام  ''ملؤمن القويا ''ؤمن الضعيف فهذا حديث عن البناء من امل
 ل اجلزءتصّ إع هنا صيغم ذو دال متقط  ددواسم، واحمل حمددمن مؤّلف ات االمسية فهو ذا ركبامل

الطبيعة اللغوية العربية تقتضي  ألن  ،''قوي''، واجلزء الثاين بالوصف ''مؤمن''منه باالسم األول 
الذي ينتمي إىل القسم  ''قوي... مؤمن''إىل البناء ينضّم  معًا ومنه فهما صيغم واحد، و  وجودها

املؤمن ''قي البناء توسعة وعلى املستوى الِعال ''قوي'' الرتكييب األمساء، وهو اسم دخويل يكون فيه
 ''أحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف''وضميم للبناء ) 10(مباشر للجملة اخلروجية مؤّلف  ''القوي
مباشر السم مؤّلف ه ألن  فنعت ''قوي''الصيغم أّما  نه، فهو ذا مسند إليهحديثًا ع ميثل الذي

ل من ه مشكّ ألن  وصفيمرّكب مباشرين، فهو ني مؤلفوتوسعه السم، وحيلل البناء الواقع مسنداً إىل 
  :التايل الرتكييبالتحليل   ن معىن الفعل وتقبل اجلملةاملتضم  ''أحب''الوصف 

  

  .هم حاضرونكلّ الطالب   -11

 ج

 مص مس

 مف موصف مح س

 الـ ـبّ أحــ قوي مؤمن الـ

 م د س ص

 س د م س د

 إىل

 م د ف

 املؤمن الضعيف  من اهللا
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ي خبار على املستوى اإلأّما  ،)ص+مس+مس( من ركيبف هذه اجلملة على املستوى املتتألّ 
وعلى   ''حاضرون''وحديث هو الوصف  ''الطالب كلهم''عنه هو البناء حمدث ف من فتتألّ 

وظيفة  عنه وظيفة املسند إليه، واحلديثدث فيها احمل أخذاملستوى الرتكييب هي مجلة خروجية ي
من ف مؤل امسي مرّكب الذي يكون مسنداً إليه بناء خروجي فهو  ''الطالب كلهم''املسند، والبناء 

وظيفة النعت، ومنثل حتليل هذه  ''كلّ '' فيه االسم  أخذواسم، واالسم فيه بناء دخويل ي حمدد
  :التايل اجلملة باملشجر

  
  
  
  

  
  
  
  
  

 ''كل''  ''قوي''، ''غزير علمه''، ''لزيد''، ''مؤمن''، ''اجلزائر'': الوحدات ونالحظ هنا أنّ   
 ،هلا نفس السلوك الرتكييب مجيعاً وظيفة واحدة، فرغم انتمائها إىل أقسام تركيبية خمتلفة إال أنّ  أخذت

 ّا ومعانيها على املستوى  لف مع غريها بنفس الطريقة، وحىت وإنّ ا تتآأي أاختلفت دالال
قي، فالنعت ا متماثلة على املستوى الِعالفإّ ي، خبار لة على املستوى اإلي، فإا متماثخبار اإل

  . فهي ال تعين ما يوصف به االسمالداليل وظيفة تركيبية مستقلة عن املعىن
  .الخليفة عمر أعدل الحكام -12

ه والذي وصف بأنّ  ''اخلليفة عمر''يًا منن املخرب عنه إخبار مجلة امسية تتألف ) 12(امللفوظ   
يف اجلملة، وعلى املستوى الرتكييب هذه مجلة خروجية، وال  اً فكان ذلك حديث، ''دل احلكام عأ'' 

 ج

 ص مس

 مح س

 س س

 ـهم حاضرون كلّـ  طالب الـ
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 ألن  مجيلة ''عمر أعدل احلكام''توسعة والبناء  ''اخلليفة''األول  االمسيرّكب نستطيع فيها اعتبار امل
ومها خمتلفان،   دهوح ''عمر''ال عن  ''اخلليفة عمر''عن البناء  خبارهذه اجلملة أفادت اإل

 اخلليفة و ال عن عمر بل عنهما معًا و من هنا فالوحدة الّلغوية فاحلديث يف اجلملة ليس عن
و هذه  جلملة خروجية وخمرب عنه داللياً، وهي شروط املسند إليه، مباشرمؤّلف  ''اخلليفة عمر''

مي إىل قسمها الرتكييب و جدوال استبداليا و منه فهي تنت ات االمسيةركبمع امل الوحدة تشكل
وذا فإن هلا نفس  ''عمر''و ''اخلليفة''بدوره إىل البناءين يتجزأ  ''اخلليفة عمر '' املركب االمسي

مباشر مؤّلف ه ألن  وظيفة البدل ''عمر''دخوليًا يشغل فيه الصيغم  بناءً يه مما جيعله مؤلفتوزيع 
 البياين خطط حتليل هذه اجلملة بامل منثل امسي وعليهّكب ر فهو توسعة مل الّتايلامسي دخويل وبرّكب مل

  :التايل

  
االمسي الواقع مسندًا إليه يف اجلملة رّكب امل وهذه اموعة اليت عرضناها ترشدنا إىل أنّ   

صفًا على اسم، وما ًء خروجياً، كما ميكن أن يكون منقاالمسية قد يكون دخوليًا وقد يكون بنا
وظيفة املسند إليه، ومنه فاملسند إليه  أخذكيل بناء يشإىل التابع له لتينضّم   مبتدأة النحا اهمسّ 

  .يغم الواحد فقط بل قد تكون وظيفة بناء كاملصليس بالضرورة وظيفة ال
نالحظ لاالمسي؟ رّكب الوظيفة املسند إليه يف اجلملة االمسية دائمًا وظيفة امل هلولكن   

  :اموعة املوالية

 مص س

 ج موصف مس س: مس

 عمر أعـــــدل اخلليفة الـ

 مس ف: مف س مح

 س مج

 ـحكام الـ

 ج
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  )1الفاحتة ( ﴾                                ﴿ -13

  .الرسول محمد -14

  .الراعي حقوق غيره محبوب -15

  ) 98األنعام ( ﴿                              ﴾  -16

  )11الواقعة ( ﴿                ﴾ -17

  .في الدارأحد  ما من -18

  )184ةبقر ال ( ﴾                      ﴿ -19

  

مؤّلف ه وظيفة املسند إليه حيث أنّ  ''احلمد''االمسي مرّكب لليكون ) 13(لفوظ يف امل  
الذي  ''هللا رب العاملني'' األدايترّكب إىل املينضّم  و  ،اً املخرب عنهمباشر جلملة خروجية ويوافق داللي

ة على فإننا جند اجلمل) 14(يف امللفوظ أّما  يوافق دالليًا احلديث ومنه تكون له وظيفة املسند،
 ''حممد''و   ''الرسول''اه مؤلفوهي مجلة خروجية خيتلف ) مس+مس(البنية  أخذ تركيباملستوى امل

باألحرى شخص أو   1ن على شيء واحد،يدال نيؤلفهذين امل أنّ النحاة  عن اجلميلة، ويرى
 واحد، وكالمها اسم معرفة فكان البحث يف أي هما خرب؟هما خمرب عنه؟ وأي  

األول من اخلرب، ف يد املبتدإمثل هذه احلال نعتمد على الرتبة لتحديف  الزخمشري أنّ يرى  
، أّما ابن جّين فنتيجة )حديث+عنهحمدث (ية الدالل ومنه فللجملة البنية ،2هو املبتدأ والثاين خرب

 وجند أنّ  3عنه، حمدثاشاء جعله حديثاً وجعل اآلخر  هلذا التماثل يذهب إىل أن الدارس خمّري أيّهما
 ّا خليل أمحد عمايرة عندما يعرض هلذه اجلملة يذهب إىل أ ِ◌ ومنه ) مبتدأ+ خرب (ة من فمؤل

هي  ''حممد''فإن  ''الرسول حممد'': يف قولنا« : فيقول) عنه حمّدث+حديث(ية الدالل البنية أخذت

                                                 
 .127:،ص2ج؛ الكتاب، سبوية: يراجع 1
 .56: الزخمشري؛ املفضل، ص: يراجع 2
 .10: ابن جي؛ اللمع، ص: يراجع 3
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إىل البنية العادية واألكثر دنا وإذا ع 1،»مبتدأ ''الرسول''م وال تكون كلمة تقدّ أو  راملبتدأ تأخّ 
ففي هذه  ،عنه يف اجلملة االمسية عادة يسبق احلديثدث احمل استعماًال يف اللغة العربية جند أنّ 

احملمول هو االسم  ، و''الرسول''االمسي رّكب فاملوضوع هو امل ،ده حممّ ثنا عن الرسول بأنّ اجلملة حدّ 
ية تكون الدالل هذه البنية ألن  بأنه الرسول ''دحممّ '' ن، فنحن مل خنرب يف هذه اجلملة ع''حممد''

الرسول '': ال غريه، فقولنا ''دحممّ ''بأنه  ''الرسول''لكننا أخربنا عن و  ''د الرسولحممّ ''للملفوظ 
داللية  و منه فهو ذو بنية'' الرسولحممد  ''مركبية و تركيبية خمتلفة عن بنية امللفوظ  ذو بنية ''دحممّ 

 بالضرورة إىل تغريّ  يؤدي املركبية  على مستوى البنيةالتغّري  ة، وهو ما يذهب إليه تورايت من أنّ خمتلف
عنه دث احمل أنّ  –النحاة  تبعًا ملا ذهب إليه -على هذا نرى  بناءً ومن مث إىل تغري داليل و  ،تركييب

ون تركيبيًا مسندًا إليه، يف حني ومنه فهو البناء الذي يك ''الرسول''االمسي رّكب يف اجلملة هو امل
فيه  أخذاليت ي ''حممد الرسول''مسنداً، وختتلف هذه البنية عن بنية اجلملة  ''حممد''يكون االسم 

ويكون التمثيل الذي   االمسي بعده وظيفة املسندرّكب وظيفة املسند إليه، وامل ''حممد''االسم 
  :ه هذه اجلملة على النحوأخذت

  
  

  

  

  

  

  

  .ي حقوق غيره محبوبالراع -15

                                                 
 .95: خليل أمحد عمايرة؛ يف حنو اللغة وتراكيبها، ص 1

 مس

 حممد ـرسول الـ

 س مح

 س: مس

 ج
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اا توسعة، وال مجيلة، فهي ذا مؤلفمن  هذا امللفوظ مجلة امسية خروجية ليس أي  إنّ   
احلديث فهو الوصف حمبوب، وقد أّما  عنه،حمدث ي من حديث و خبار ل على املستوى اإلتتشكّ 
غل وظيفة املسند إليه يف تش ومنه فالوحدة اللغوية اليت ،''هالراعي حقوق غري ''نا به عن البناء حدثّ 

 ألنّ  ، وهذا البناء خروجي''الراعي حقوق غريه''رّكب اجلملة على املستوى الرتكييب هي املهذه 
جنده ينتمي إىل القسم الرتكييب الذي يضم  مجيع مؤلّفات ضرورية و اعتماداً على معيار االستبدال

  :الّتايلات االمسية، فيمكن تعويضه كركبامل
  حمبوب  الراعي حقوق غريه                                 

  حمبوب       الراعي إىل اخلري                                
  حمبوب             الرجل                                    
  حمبوب               طارق                                   

ل يف واالسم املتمث  ''الـ'' ددإىل احمليتجزأ  التحليل توياتمس فهو على املستوى الثاين من  
ؤّلف امل ات املباشرة للبناء األخري سنجد أنّ ؤلف، وإذا جئنا إىل حتديد امل''راعي حقوق غريه''البناء 

ه ميكن تعويضه بفعل ذلك أنّ  ،ن معىن االسم من جهة ومعىن الفعل من جهة أخرىيتضمّ  ''راعي''
وفعل، والفعل )  Nominalisant(ؤسم ،ومنه فهو مزيج من م''يرعى حقوق غريه'': يف قولنا

بل يدخل هذا   ''حقوق غريه''حديثًا عن البناء ال ميثل دالليًا  القدرة، و فعل ثنائيّ  ''رعىي''
 ''راعي'' م الفعلي، ونالحظ هنا أنّ يرشدنا إىل إعطائه وظيفة املتمّ ا ممّ  ،األخري ضمن تعدية الفعل

معها  يشكلض معها و و ه يتعانّ أذلك يس وصفًا يف هذا امللفوظ بل ينتمي إىل قسم األمساء ل
  .جدوالً استبدالياً 

نفس  يكون هلا دات اليتجمموع الوح تضمّ  الرتكيبّية أن األصنافإىل وخنلص من هذا  
األمساء إىل صنف قد ينتمي  ''راعي''غية هلا، فالصيغم يالسلوك الرتكييب دون االهتمام بالبنية الص

وذلك حسب وضعه الرتكييب يف امللفوظ أي حسب عالقاته  ،وقد ينتمي إىل صنف األوصاف
إىل ينضّم   على امسيته هنا خاصية التحديد فهو يدلّ  ومما. ات األخرى يف اجلملةؤلفوارتباطاته بامل

 ص مس

 س

 ج
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وفقاً  حتليلنا هلذه اجلملة  يكون مشكًال معه بناًء خروجيًا وذلك ال يكون إال لألمساء، وعليه حمدد
  :الّتايلاملشّجر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 98األنعام(  ﴿                              ﴾ -16

، ''من نفس واحدة الذي أنشأكم ''و ''هو'': ف هذا امللفوظ من وحدتني لغويتني مهايتألّ   
يكفي أحدمها لتشكيل ني ال ؤلفهذين امل ؛ألن  وال تقبل غري هذا التقسيم، وهو مجلة خروجية

الذي أنشأكم من ''وقد كان البناء  ،عنهحمدث ه ال يفيد خرباً،فهي ذا حديث و أي أنّ  ،ملفوظ
 هذا امللفوظ يف، وعليه فالضمري ''هو''عنه هو الضمري دث حديثًا يف اجلملة، واحمل ''نفس واحدة

عنه، ومنه فهو املسند إليه ث د ي احملخبار مباشر جلملة خروجية يوافق على املستوى اإلمؤّلف 
فليست وظيفة املسند  كامالً   ''الذي أنشأكم من نفس واحدة''اجلملي رّكب إىل املينضّم  تركيبياً، و 

حتليل هذه اجلملة  منثل ومنه –النحاة  كما ذهب إىل ذلك  -  هي وظيفة ضمري الوصل وحدة
  :البياين خطط بامل
  
  
  

 ج

  م ج  ض

 مف

  ج

  مف:ج  ضو

 م د

 ض  ف س:مس د

  مع
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  )11الواقعة ( ﴾﴿                 -17

ينضّم    من ضمري إشاري و اسم معّرف ، وركيبتتشّكل  هذه اجلملة على املستوى امل  
الثاين حديثًا عن ؤّلف ي يكون املخبار ن مشكلني مجلة خروجية، و على املستوى اإلاؤلفن املاهذ
و عليه فضمري اإلشارة م املقربون، بأّ '' أولئك'' ل، فقد أخربنا عمن يشري إليه اسم اإلشارة األوّ 
قي الوظيفي خرب عنه، فهو على املستوى الِعالمباشر جلملة خروجية يوافق دالليا املمؤّلف هنا 

  : بيانياً باملشّجرالتحليل   هذا لميث  و ،مسند'' املقربون'' االمسي رّكب الثاين املؤّلف مسند إليه، و امل
  
  
  
  
  
  
  
  

   .في الدارأحد  ما من -18

 سم إشارة

 س مح

 ـمقربون الـ أولئك

 ج
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و على ) امسيمرّكب + داة أ+ اسم+ أداة + داة نفي أ: ( يًا منمركبهذه اجلملة ف تتألّ   
يف ) املبتدأ(إىل أّن املسند إليه النحاة  يف الدار، و ذهبأحد  ي هي نفي لوجودخبار املستوى اإل

، و هو ما أحلق به خرب عنه، و حرف اجلّر قبله زائدٌ فهو امل'' حدأ'' هذه اجلملة هو االسم 
◌ّ ممالتحليل   و يكون هذا ،1ةر الكس طالً باملثخط:  

                     
       

اسم مفعول حمذوف  أو ،''يف الدار'' اجلار و ارورا م إ و جعلوا املسند يف هذه اجلملة
  .2''موجود''تقديره 

عنه  و قد أخرب ،''أحد  من''  دايتاألرّكب و نرى أّن املخرب عنه يف هذه اجلملة هو امل  
 و         الرتكيبّية واملركبية   ، و هذه اجلملة ختتلف من مجيع النواحي''يف الدار'' األدايترّكب املب

ون بني تك) 18(ية يف اجلملة سناد، فالعالقة اإل''موجود يف الدار أحد ما''ية عن مجلة الدالل
عنه  ّدثاحمل'' من أحد'' األول  قان مباشران جلملة خروجية يوافمؤلف، فهما داتينيني األركبامل

  : الّتايلهنا ك سناد احلديث، و حنّدد عالقة اإل'' يف الدار'' يوافق الثاين  وداللياً،
           

  
  :الّتايلاا املباشرة كمؤلفحتليل هذه اجلملة إىل  منثل و
  
  
  
  
  

                                                 
  .105: يراجع ابن الناظم؛ شرح ألفية ابن مالك،ص 1
  .275:،ص1جاجلرجاين؛ املقتصد،: يراجع 2

 يف الدار  ما من أحدٍ 

 يف الدار ما من أحد

 م د م د

 مس د نفي م د

 أحدٍ  يف ما من

 مح س: مس د

 ـدار

 س

 الـ

 ج
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  )184البقرة ( ﴿                      ﴾ -19

، و يرى بعض النحاة احملدثني أّن املبتدأ ال يكون مجلة يف حتليلهم إىل أنّ اة النح لقد ذهب  
﴿                       :ىلاـوله تعـل قـو حني واجههم األصح يف مث« : خانحممد  فيقول ،غة ما يُبطل ذلكيف اللّ 

صيامكم أو  ومكمو تقديره ص     مصدرًا مؤوًال هو املبتدأ'' أن و ما بعدها '' قاموا بتأويل  ﴾
، و هي مجلة ''خري لكم''،و ''ن تصوموا أ'' ة من البناءينفمؤل لنا هذه اجلملة جندها ، و إذا حلّ 1»

ه ال ألن  ؛ليس مجلة'' تصومواأن '' : فقولنا   يها خيتلف عن اجلميلةمؤلفمن  كال   ألن  خروجية
ليس '' خري لكم'':كذلك قولناو نها،بي ملفوظًا مستقًال و ال حيمل رسالة ميكن للمخاطب ت يشكل

عنه هو حمدث ي من خبار املستوى اإل ملفوظًا مستقًال، و هذه اجلملة بناء خروجّي يتألف على
  .''خري لكم''        و حديث هو البناء'' أن تصوموا'' البناء 

فهو '' تصومواأن '' و من هنا نرى أّن وظيفة املسند إليه يف هذه اجلملة هي وظيفة البناء  
 ل مباشر هلذه اجلملة اخلروجية وف مؤلدالليًا املخرب عنه، و على مستوى بنيته الداخلية هذا  ميث

التأويل ليس  ن له مبصدر حىت و إن كانا دالليًا هلما نفس املعىن، ألؤو ليس مجلة و ال ن البناء
     لغويتني الوحدتني المن  فمؤل  ، و هذا البناءليس له أساس واقعي علمي مسلكًا تركيبياً، إذ 

اً مجلياً هو الذي يشغل وظيفة مركب نيشكالق و الثانية مجيلة،و وىل معل ، فاأل''تصوموا'' و '' أن'' 
، ''خري لكم''، و ''أن تصوموا''  نيؤلفرابطة بني اجلملة و امل سناداملسند إليه، فتكون عالقة اإل

  : الّتايلك  )18( منه حنلل هذا امللفوظ و 

  
  
  
  

                                                 
 .101خان؛ اجلملة النحوية،ص حممد  1

 مص م ج

 مف موصف مع

 تصوموا خيــــر أن

 ف:مف:ج  

 ف

 لكم

 م د

 ج
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مثلـــة هـــذه اموعـــة أّن وظيفـــة املســـند إليـــه ال تكـــون دومـــاً أو نســـتنتج مـــن خـــالل جممـــوع   
أو        اً امسيـاً مركبـ أو ات االمسيـة، و لكنهـا ميكـن أن تكـون امسـاً ركبـللوحدة اليت تنتمي إىل قسم امل

كانـت هـذه األقسـام خمتلفـة   مجليـاً، فحـىت و إن اً مركبـ ، أويـاً اً أداتمركبـ ، أوضمري إشارة أو   ،اً ضمري 
ـــ ا يف أمثـــال هـــذه اجلمـــل متماثلـــة تركيبيـــاً، فهـــي تـــرتابط مـــع غريهـــا بالطريقـــة مـــن حيـــث نوعهـــا، فإ

  .نفسها، و تسلك نفس السلوك الرتكييب
بيـــة   إّن حتليلنـــا لنمـــاذج خمتلفـــة مـــن اجلمـــل االمسيـــة ذات البنيـــة   ة العاديـــة يف اللغـــة العربيـــاملرك

 يوض ثاً عنـه و حـديثاً يف   الوحـدتان الواقعتـان وظيفة املسند إليـه عالقـة تركيبيـة تـرتابط فيهـا ح أن حمـد
 يـؤدي مجلة خروجية، ، و هذا املفهوم العالقي هو األساس الوحيد يف حتديـد العنصـر اللغـوي الـذي

يـاً إخبار اشراً جلملة خروجية يوافـق اً مبمؤلفو ذلك بأن يكون  ،وظيفة املسند إليه يف اجلملة  االمسية
نـوع القسـم الرتكيـيب الـذي ينتمـي أو   ها هـذا العنصـر،أخـذالعالمـة اإلعرابيـة الـيت يأّمـا  عنه، دثاحمل

 ال ميكــن اعتبارهــا معــايري و مــن مث  ،ه فــال تــأثري هلــا يف هــذه العالقــةيشــكلمنــط البنــاء الــذي  أو إليــه،
  .متييزية لوظيفة املسند إليه

  
  
  

  

  

  

  

  



 في الجملة ا�سمية المسند إليه: الفصل الثالث 
 

 214

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجملة االسمية ذات البنية المقلوبة: المبحث الثاني 

    فن اجلملة االمسية العربية يف أكثر أشـكاهلا مـن تتكوني مباشـرين يكـون األمـؤل ل خمـرباً عنـه و
ف ؤلـامل  هذا الرتتيـب بتقـّدممسنداً، و قد يتغري  الّتايلمسنداً إليه، و يكون  الثاين خرباً و ب الّتايلو ب

يها بنيـــة ســم ن حمــّدث عنـــهمث  حـــديثفـــة مــن صـــل علــى بنيـــة جديــدة مؤل ر الثــاين، فنحو تــأخ األول 
(            وىل و الـيت نسـميها بنيـة عاديـة ، يف مقابـل البنيـة األ) structure inversée( ة قلوبـم

Structure normale(، رفي اجلملـة و البنية املقلوبة نوع مـن أنـواع البنيـة احملـوم فيهـا أحـد مـؤلة يتقـد
فهـي '' قـائم زيـد''   :ذلـك مثـل قولنـاو يتأخر اآلخر مع حمافظة كـل منهمـا علـى بنيتـه الّداخليّـة، و 

) 37 يـس(           ﴿             ﴾: ، و قوله تعاىل''زيد قائم''  :ة بنيتها العادية قولناقلوببنية م
  . ''الليل آية هلم'' ة بنيتها العادية قلوببنية م

نفــس الوحـدة الّلغويــة وظيفـة املســند  أخـذفهـل يكـون للبنيتــني حتليـل تــركييب واحـد ؟ و هــل ت  
  إليه يف البنيتني ؟

و       )وصـف+ اسـم ( املركبيـة   البنيـة أخـذ، و رأينـا أّـا ت''زيد قـائم'' لنا سابقاً مجلة حلّ   
ــة نيــة، و الب)حــديث+ حمــّدت عنــه ( يــة خبار البنيــة اإل ، و كــذلك يف )مســند+ مســند إليــه(  الرتكيبّي

و   '' الزيــدان'' االمســي رّكــب امل: ني مباشــرينمــؤلفامللفــوظ مــن  يتشــكل'' الزيــدان قائمــان '' : قولنــا
حمـدثا ي خبـار علـى املسـتوى اإلاألول ؤلّـف ، و هـو مجلـة خروجيـة يكـون فيهـا امل''قائمـان'' الوصف 
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و        لثـــاين وظيفـــة املســـندوظيفـــة املســـند إليـــه، و لألول لـــثاً، و منـــه فعنـــه، و يكـــون الثـــاين  حـــدي
وظيفـة املسـند '' الزيـدون'' الوحـدة   أخـذحيـث ت'' الزيـدون قـائمون'' األمر نفسـه بالنسـبة للملفـوظ 

 أخـذذات البنيـة العاديـة ت ةوظيفـة املسـند، و عليـه فـإّن هـذه اجلمـل الثالثـ'' قائمون'' إليه و الوحدة 
 ايل الرتكييبحليل  التالت:  

    
  
  
  

           ''قـــــائم زيــــــد'': ة عـــــن هـــــذه البنيـــــات، و هـــــيقلوبـــــم و تســـــتعمل يف اللغـــــة العربيـــــة بنيـــــات  
 أخــذل هــذه البــىن لتحديــد و العنصــر الــذي يو ســنحل '' قــائمون الزيــدون'' و '' قائمــان الزيــدان''و 

  .وظيفة املسند إليه فيها 

  .قائمان الزيدان - 20

  .قائمون الزيدون -21

   20(لنا امللفوظ إذا حل ( فالً من جنده مشكاالمسـي رّكـب ني مباشرين مها املمؤل            ''
. املباشـر األّولؤلّـف عنه هو املدث ي احملخبار إلاملستوى ا و على  ،''قائمان'' و الوصف '' الزيدان

و هــو خــرب مقــّدم '' انقائمــ'' ة مــن الوصــف فــمؤل هــذه اجلملــة  القــدامى إىل أن النحــاة  و قــد ذهــب
ابــن ، و هــو مــا يوضــحه رمبتــدأ مــؤخ '' الزيــدان''، و االســم ''قــائم'' فاعــل الســم الفاعــل اســترت فيــه 

ر ، و قائمان وصف ما خرب مقّدم و مبتدأ مؤخ  إف'' أقائمان الزيدان'' و من حنو « :  بقوله مالك
  : البنية النحويةم ه اجلملة عندههذ أخذ، و عليه ت1»ذو فاعل مسترت 

  مسند إليه+ مسند  ←مبتدأ + خرب 
  مسند إليه + مسند إليه + مسند  ←مبتدأ+ فاعل + وصف

  : الّتايلو ميكننا بناء على هذا حتليلها ك  
                                                 

 .142: ص،1جافية،شابن مالك؛ شرح الكافية ال 1
 الزيدان قـائمــان
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لــة تامــة ة مــن مســند و مســند إليــه فإّــا مجيفــمؤل ت ا كانــو ملــ'' قائمــان'' لوحــدة اللغويــة إّن ا  
، و هـو مـا نـذهب ''قائمـان'' ي  هلـذه الرسـالة هـو امللفـوظ الشـكل و القالب ،أي أّا رسالة ؛داللياً 

 تـدلّ   ،ن معـىن الفعـلو الـذي يتضـم ، ''قائمـان'' إليه يف هذه النظرية، فإّن يف اللغة العربية الوصف 
       علـــى  الوصـــف و معـــىن الفعـــل تـــدلّ  فهـــذه الوحـــدة ذات طبيعـــة صـــيغية يـــه،صـــيغته علـــى املســـند إل

نية، و رأينا سابقاً أّن هـذه ية للمسند إليه، و املشار إليها هنا بعالمة التثالدالل و حتمل أيضاً القيمة
 نعتربهــا و ال ها بفــرع يف املشــّجر،ّصــا جيعلنــا ال خنال ميكنهــا الظهــور مســتقلة ممــ ريات غــري احلــرّةاملشــ
  .بنيةات مباشرة لألمؤلف

قائمـان '' تكـون اجلملـة  سـتوى البنـائيعلـى امل: ميكن تلخيصه تركيبيـاً مبـا يلـيالتحليل   هذا  
'' ل مـن اجلميلـة اـا املباشـرة، فهـي تتشـك أحد مؤلف ذلك أّن هلا نفس توزيع ؛مجلة دخولية'' الزيدان
جنــد أّن التحليــل   مســتويات ، و علــى املســتوى الثــاين مــن'' الزيــدان'' االمســي رّكــب ، و امل''قائمــان

ـــو هـــو مـــزيج يتفـــر  ،وصـــفيمرّكـــب منقصـــفة إىل '' قائمـــان'' اجلميلـــة  فعلـــي مرّكـــب ف و ع إىل موص
( مباشـر لــ مؤلّـف '' الزيـدان'' االمسـي رّكـب القـي  جنـد أّن املمنقصف إىل فعل، و علـى املسـتوى العِ 

 أي  أخـذال ي) 20(، و هـذا يعـين أّن  امللفـوظ تطـرفوظيفـة امل أخـذذاً يفهـو إ) ج(و توسعة لــ ) ج
  : التايل خطط املو هذا ظيفة املسند، و يتوافق حتليلنا من عناصره وظيفة املسند إليه و ال و 
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و        ''قـائمون'' يـاً مـن احلـديث إخبار ف ؤل ، و امل)21(و بالطريقة نفسها حنّلل امللفوظ   
و         '' قــائمون'' ل مــن اجلميلــة تركيبيــاً فهــو مجلــة دخوليــة تتشــك أّمــا  ،'' الزيــدان'' عنــه دث احملــ
مباشــر جلملــة مؤلّــف فهــو  ،تطــرفاالمســي وظيفــة املمرّكــب ، و يكــون لل''الزيــدان'' االمســي رّكــب امل

 مـــن هـــي مـــزيج وصـــفي، ومرّكـــب منقصـــفة إىل '' قـــائمون'' دخوليـــة و توســـعة جلميلـــة، و اجلميلـــة 
  : التحليل )21(امللفوظ قبلاحملدث عنه، و ذا يموّصف و فعل، و تتضمن داللياً 

  
  
  
  
  
  
  
  

مجيلــة، ملــاذا ال نعتــرب امللفــوظ ذو البنيــة '' '' ، و قــائمون''قائمــان'' و نتســاءل هنــا إذا كــان   
االمسـي فيهـا وظيفـة مرّكـب لمجلة دخولية يكون ل'' الزيدون قائمون'' ، ''الزيدان قائمان''  –العادية 

  ؟ تطرفامل
 ل املطابقـة، وال جيـوز غـريبَـإّن امللفوظ ذا البنية العادية تكون فيـه تثنيـة الوصـف ومجعـه مـن قِ   

 رتتيـب العـادي ليس ملفوظاً يف اللغـة العربيـة، ففـي ال'' الزيدان قائم'' :قولناذلك يف اللغة العربية ألن
هــذه  ة فــإن قلوبــيف البنيــة املأّمــا  االمســي الســابق لــه،مرّكــب وصــف للتلــزم مطابقــة ال للجملــة االمسيــة
ملفــــوظ يف اللغــــة '' قــــائم الزيــــدون''و '' قــــائم الزيــــدان''  :قولنــــا دليــــل ذلــــك أن  زمــــةالاملطابقــــة غــــري 

صـف املتقـدم و االسـم بعـده بنيـة و ال و من هنا فإننـا ال نعتـرب هـذه البنيـة الـيت ال يتطـابق فيهـاالعربية،
  . قلوبةم
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اجلملـــة ذات الوصـــف املتّقـــدم عـــن االســـم  ـــذه القضـــية و ذهبـــوا إىل أنّ النحـــاة  قـــد اهـــتمو 
املطابق له يف العدد ختتلف عن اجلملة ذات الوصف املتقّدم عن االسم و غـري املطـابق لـه، و الـذي 

صــاً خيتلــف عــن منــط مــن هــذين النمطــني حتلــيالً حنويــاً خا لكــل  ايكــون دائمــاً مفــرداً مــذكراً، و أعطــو 
  .اآلخر، و سنحلل النمط الثاين لتحديد بنيته الرتكيبية

  
  
  

  .قائم الزيدان -22

  .قائم الزيدون -23

و زيد رفع بفعله و يسد مسـّد  فرتفع قائماً باالبتداء'' قائم زيد'' : تقول« : يقول الزجاجي  
ـــ''يـــدونقـــائم الز '' ، و يف اجلمـــع ''قـــائم الزيـــدان'' فتقـــول يف التثنيـــة  ،اخلـــرب ـــ ده، فتوحه قـــد جـــرى  ألن

جممــوع و مل يطابقــه أو   الوصــف مــىت كــان ملثــّىن «  ، و يقــول ابــن النــاظم 1»جمــرى الفعــل  املقــّدم 
  .2» ل الضمري ه مل يتحم ألن  وجب كونه مبتدأ

فاعــل ســـّد + مبتـــدأ (  اً حنويـــاً مــن فــمؤل ) 22(النحـــوي جيعــل امللفـــوظ التحليــل   إّن هــذا  
، و املبتـــدأ و الفاعــل كالمهــا مســـند إليــه، و ال بـــّد يف اجلملــة مــن مســـند و مســند إليـــه )ربمســد اخلــ

ن الوحـدة اللغويـة تضم  رّمباو  ،3قد تناولنا سابقاً رأي  الرضى و اجلرجاين يف هذا التحليل احد، وو 
لــذي االتحليــل   ملعــىن الوصــف مــن جهــة، و معــىن الفعــل مــن جهــة أخــرى كــان ســبب هــذا'' قــائم'' 

ا مــــعليه يــــدلّ أو   نهمااملــــزج بــــني حتليلــــني يتوافقــــان مــــع املعنيــــني اللــــذين يتضــــم النحــــاة  حــــاول فيــــه
مبتـدأ مـؤخراً إىل '' الزيـدان''خرباً مقـّدماً و '' قائم'' الوصف، و يعيد ابن الناظم سبب عدم  اعتبار 

ال خـرباً  مثـل هـذا املثـمل جيعـل  الوصـف يف مَ فلِـ: فـإن قلـت« : عدم وجـود مطابقـة يف العـدد فيقـول

                                                 
  .50: الزجاجي؛ اجلمل،ص  1
 .107: ابن الناظم؛ شرح ألفية ابن مالك،ص 2
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ل لعدم املطابقة، فـإن الوصـف يف هـذا لـو كـان خـرباً مقـّدماً لتحمـ  :مقّدماً و ما بعده مبتدأ ؟ قلت
سـند بـل أ  ل ضـمريهلـم أنّـه مل يتحمـبعده، و طابقة يف التثنية و اجلمـع، فّلمـا مل يطابقـه عُ  ما ضمري
الوصــف املتقــّدم النحــاة  نــت هنــاك مطابقــة جعــلذا كاإو منــه فــ  ،1»الفعــل إىل الفاعــل  إســنادإليــه 

  .خرباً مقدماً، وإذا مل تكن هناك مطابقة جعلوه مبتدأ
احملــدثني بإعــادة النظــر يف أنــواع النحــاة  وحماولــة إلعطــاء حتليــل أكثــر دقــة مــن هــذا قــام بعــض  

طبيعـة تركيبيـة خمتلفـة عـن ذا  ،اجلملة، فأضافوا قسماً ثالثاً ال هو باجلملـة الفعليـة وال باجلملـة االمسيـة
كــل مجلــة بــدأت «ونه اجلملــة الوصــفية وهــيويســم  ،االثنــني يفســرون مــن خاللــه أمثــال هــذه اجلمــل

اســــم أو   صــــيغة مبالغــــةأو   صــــفة مشــــبهةأو   اســــم فاعــــل،(وصــــف «: ف مــــنوتتــــأل  2،»مبشــــتق
ف مــن ألّ فــإذا كانــت اجلملــة الفعليــة تتــ 3،»ضــمري شخصــي منفصــل للرفــعأو   اســم مرفــوع)+مفعــول

 ف من مبتدإفعل وفاعل، واجلملة االمسية تتأل  وخرب، فإن  ف من وصف وفاعل، اجلملة الوصفية تتأل
 ــد  فيقــول ،م الوصــفويشــرتط يف هــذا النــوع عنــدهم تقــد الرتبــة يف هــذه اجلملــة ملتزمــة « :محاســةحمم

وصـــفية وصـــارت مجلـــة مل تعـــد مجلـــة  م مرفوعـــه علـــى الوصـــف وإال فـــال يتقـــد  ،بـــني الوصـــف وفاعلـــه
: وهــو مــا يــراه متــام حســان حيــث يقــول ،ونــواة هــذه اجلملــة هــي الوصــف فهــو مثــل الفعــل 4،»امسيــة

ومنــه  5،»''أقــائم الزيـدان؟''الوصـف يشـبه الفعــل يف صـالحيته أن يكــون نـواة جلملـة أصــلية كمـا يف«
  :فاعله مسند إليه وتقبل عند هذه اجلملة التحليلو فالوصف مسند، 

وحنلل هذا امللفوظ   ،مسند إليه ''الزيدان''مسند و ''قائم''ما ذهبوا إليه من أن  وحنن نرتضي
االمســي رّكــب حــديث عــن امل ''قــائم''ي يف هــذه اجلملــة الوصــف خبــار علــى املســتوى اإل؛ كمــا يلــي

وعلــى املســتوى  6،)عنــهحمــدث +حــديث(يــة الدالل هــذه اجلملــة البنيــة أخــذومنــه ت ،''الزيــدان''بعــده 
 ''قـائم''ـفـمجيلـة،  ميثـل يهـا ضـروري، والمؤلفمـن  كـال   ألن  خروجيـة  البنائي تعترب هـذه اجلملـةالرتكييب

                                                 
 .107:ابن الناظم؛ شرح ألفية ابن مالك،ص    1
 .107: خان؛ اجلملة النحوية، صحممد  2
 .84: محاسة؛ العالمة اإلعرابية، صحممد  3
 .86: نفسه، ص 4
 .127: متتم حسان؛ اخلالصة النحوية، ص 5
 .247:ص ،1جاجلرجاين؛ املقتصد،: يراجع 6
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حيث  ''الزيدان''و ''قائم''ني ؤلفأ إىل اململفوظ مستقل، وتتجز  ''الزيدان''وال ليس ملفوظاً مستقًال، 
الوصـفي رّكـب ات االمسيـة، واملركبـم املات الوصفية وينتمـي الثـاين إىل قسـركبإىل قسم املاألول  ينتمي
ــممــن  مــزيج ــ ؛ف وفعــلوصألن القــاهر اجلرجــاين قــول عبــد عليــه ه ميكــن اســتبداله بفعــل وهــو مــا دل :

'' أقـائم أخـواك؟'': قولـك أال تـرى أن       اسم الفاعل إذا رفع به االسم الظـاهر كـان مبنزلـه الفعـل«
  1.»''أيقوم أخواك؟'':مبنزلة أن تقول

ي خبــــار جلملــــة خروجيــــة يوافــــق علــــى املســــتوى اإل مباشــــرمؤلّــــف  ''الزيــــدان''  أن بــــني وهــــذا ي
وال ميكـن اعتبـار  ،وظيفـة املسـند أخـذفي''قـائم''أّمـا  وظيفة املسند إليه، أخذه يعنه، ومنه فإن دث احمل
ال عنــد تطرقــه مــا ذهــب إليــه ابــن مالــك مــن قبــل حيــث قــ اً ال لفظــاً وال تقــديراً وهــوخــرب  ''الزيــدان''

له فاعل حيصل بذكره من  ، بلمبتدأ ال خرب له يف اللفظ وال يف التقدير«: كتفي مبرفوعهللوصف امل
مبتـدأ ال خـرب  ''قائم''فـ  ''أقائم الزيدان'': الفائدة مثل ما حيصل بذكر اخلرب لذي اخلرب وذلك قولك

فاستغىن مبا ارتفع به عن شيء آخـر كمـا  ''أيقوم زيد؟'': صد به ما يقصد بالفعل إذا قيله قُ ألن  ؛له
  2.»استغىن الفعل

ني ضـــروريني مـــؤلفل مـــن أيضـــاً بـــنفس الطريقـــة فهـــو مشـــك ) 23(ويكـــون حتليلنـــا للملفـــوظ 
ه يوافــق ل صــفة املســند ألنــحيــث يكــون لــألو  ،''الزيــدون''االمســي رّكــب وامل ''قــائم''الوصــفي رّكــب امل

عبـد عنـه، وهـذا مـا يـراه  فـة املسـند إليـه ألنـه يوافـق دالليـاً احملـّدثو يكون للثّـاين وظي داللياً احلديث
ـــ احلميـــد دبـــاش ص ذلـــك قـــائالً يف حتليـــل هـــذا النـــوع مـــن اجلمـــل ويلخ: »  هـــذا النـــوع مـــن  نعتقـــد أن

هـو الوصـف املفـرد الـذي األول  هـا املباشـرمؤلففهـو إذاً مجلـة صـغرى  ،خروجيـاً  بنـاءً  ميثـل امللفوظات
االمســي الــذي رّكــب املباشــر الثــاين هــو املؤلّــف وظيفــة املســند، وامل أخــذحلــديث يف امللفــوظ وييوافــق ا

  3.»وظيفة املسند إليه أخذعنه ويدث يوافق احمل

                                                 
 .269:ص 1جاجلرجاين؛  املقتصد، 1
  .142: ابن مالك؛ شرح الكافية الشافية، ص 2

3 A. Debbache, Le prédicat syntaxique, p: 280. 



 في الجملة ا�سمية المسند إليه: الفصل الثالث 
 

 221

 23) (22(مللفوظني ال حتليل ومنث ( رين املوالينيباملشج:  
قـــــائم  ''و''يـــــدان قائمـــــان الز  ''و''الزيـــــدان قائمـــــان'' اجلمـــــل يشـــــري إىل أن  لإن هـــــذا التحليـــــ  
 ومنه الرتكيبّية هانيتى إىل اختالف بوهو الشيء الذي أد  ،املركبية  ختتلف من حيث بنيتها'' الزيدان

هـذه النظريـة، فتـوراتيي يـرى أن  عليهـااألسـس الـيت قامـت أحـد  ذاية، وهالدالل همانيتاختالف ب إىل
هــذه  أخــذ علــى املســتوى الرتكيــيب ومنــه تإىل تغــري  بالضــرورة يــؤدي ،ركيباملــ أي تغيــري علــى املســتوى

  :ةالتالي الرتكيبّيةو املركبية   اجلمل البىن
  قائم الزيدان  قائمان الزيدان    الزيدان قائمان    
  مس+ مص   مس    + مص : ج  ص      + مس     
  مسند إليه+ مسند   متطرف+ مجيلة   مسند+ مسند إليه   
 ''الزيـدان قائمـان''يف امللفـوظني  ''الزيـدان''االمسي رّكب هي وظيفة امل فوظيفة املسند إليه إذاً   

مــن العناصــر وظيفــة املســند إليــه  أي  يــؤدي فــال ''قائمــان الزيــدان''يف امللفــوظ أّمــا  ،''قــائم الزيــدان''و
  .تطرفوظيفة امل ''الزيدان''االمسي رّكب فيها امل أخذفهو مجلة دخولية وي

   دية للجملة االمسيـة ذات الوصـف املفـرد املـذكر واالسـم املفـرد املـذكر تقبـل بنيـة البنية العا إن
 م فيها الوصف عن االسم وذلك مثل قولناأخرى يتقد:  

  .قائم زيد -24
  .أقائم زيد -25

 مص مس

 ف:مف

 قـــــائم

 س

 الـ

 مح موصف

 ـزيدون

 مص مس

 ف:مف

 ــــائمقـ

 س

 الـ

 مح موصف

 ـزيدان

 ج ج
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ويف اجلمـــع '' قائمـــان الزيـــدان'': قلـــت يف التثنيـــة'' قـــائم زيـــد'': إذا قلـــت«: يقـــول الزجـــاجي  
م، ال جييز سبويه غري ذلك، وقد أجـاز آخـرون ه خرب مقد ألن  يت قائماً ومجعتهثن ''قائمون الزيدون''

ويســد مســد اخلــرب،  فرتفــع قائمــاً باالبتــداء، وزيــد رفــع بفعلــه ''قــائم زيــد'': وجهــاً آخــر وهــو أن تقــول
ـــ ''قـــائم الزيــدون''ويف اجلمـــع  ''قـــائم الزيــدان''ة فتقــول يف التثنيـــ ـــ دهفتوحفعـــل ه قــد جـــرى جمـــرى الألن

  1.»املقدم
ومنــه فهـو مجلــة  ''قــائم الزيـدان''الرتكيــيب للملفـوظ التحليـل   أخــذقـد ي ''قـائم زيــد''فـامللفوظ   

 فل مــن املــخروجيــة تتشــكمؤلّــف حيــث تكــون وظيفــة املســند إليــه لل ''زيــد''و ''قــائم''ني املباشــرين ؤل
فهـــو ـــذا مجلـــة دخوليـــة  ''ن الزيـــدانقائمـــا''الرتكيـــيب للملفـــوظ التحليـــل   أخـــذ، وقـــد ي''زيـــد''الثـــاين 
 زيــد''املباشــر ؤلّــف وصــفي واملمرّكــب وهــو مجلــة منقصــفة إىل  ''قــائم''املباشــر ؤلّــف لة مــن املمشــك'' 

ه، وقــد نــاقش هــذه املســألة  عبــد احلميــد ومنــه فهــي خاليــة مــن املســند إليــ ،تطــرفوظيفــة امل أخــذوي
ا جيعــل بنــاء خروجــي ممــ «هــذا امللفــوظ فــرأى أن ول األ الرتكيــيبالتحليــل   وخلــص إىل اختيــار دبــاش

 وذلــــك أن إخضــــاع مثــــل هــــذا امللفــــوظ  2،»االمســــي مســــنداً إليــــهرّكــــب م مســــنداً واملالوصــــف املتقــــد
حيول دون اعتبار  ، الشيء الذي لالستبدال يشري إىل عدم داللة صيغة املفرد على املسند إليه دوماً 

 خطط ل بـاملالرتكيـيب املمـّثّ◌◌َ التحليـل   ''قـائم زيـد''للجملـة  وعليـه يكـون ،الوصف وحده ملفوظـاً 
  :التايل

  
  
  
  
  
  
  

  .مسنداً  ''قائم''ؤّلف مسنداً إليه وامل ''زيد''املباشر ؤّلف حيث يكون امل  

                                                 
  .49،50: الزجاجي؛ اجلمل، ص 1

2 A. Debbache, Le prédicat syntaxique, p: 289. 

 ج

 مص س:مس

 ف:مف

 قائـــــم

 موصف

 زيـُد◌ُ 
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ه ال اخـــتالف بيـــنهم يف حتليـــل فإنـــ) 24(قـــد اختلفـــوا يف حتليـــل امللفـــوظ النحـــاة  وإذا كـــان  
و اخلـرب هـ مسـد  ، وفاعـل سـد ''قـائم'' ه مـن املبتـدإفـمؤل عنـدهم  ''أقائم زيـد''، فجملة )25(امللفوظ 
 ''زيــد''مرفــوع باالبتــداء و ''أقــائم''ولــه ق، ف''أقــائم زيــد'': فــإن قلــت « :فيقــول القاســم ''زيــد''االســم 

 حاة  ومل جيعل 1.»إخرب املبتد مسدّ  ''زيد'' فاعل، وقد سدرغم مطابقتها  هنا خرباً مقدماً  ''قائم''الن
الوصـــف هنـــا  ا يســـوغ االبتـــداء بـــالنكرة، فـــرغم أن اجلملـــة مســـبوقة باســـتفهام ممـــ ألن  لالســـم بعـــدها؛

 حديث عن االسم، وشبيه بالفعل إال  إليـه،  اً مسـند هوجود أداة االسـتفهام أجـاز كونـه مبتـدأ ومنـ أن
 ي، وأداة قـــــالى املســـــتوى العِ هـــــذه اجلملـــــة ال ختتلـــــف عـــــن ســـــابقتها علـــــ ونـــــرى يف هـــــذه النظريـــــة أن
 ''زيـد''االسم  أخذلجملة، وعليه يفوظ معىن جديداً ومنه فهي توسعة لاالستفهام هنا أضافت للمل

  :بيانياً  باملخّطط التايلالتحليل   ل هذاوظيفة املسند، ومنث  ''قائم''وظيفة املسند إليه، والوصف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :رتكييب و منهاالتحليل  ال ويكون للجمل من هذا النوع نفس  
  أقاطن قوم سلمى -26
  ن ذمة ناكثما راع الخالّ  -27

                                                 
  .30: القاسم؛ شرح اللمح يف النحو، ص 1

 ج

 استفهام ج

 ف:مف

 قائــــــم

 س:مس

 موصف

 مص

 أ زيد
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قـوم ''عنـه فيـه هـو البنـاء دث استفهام عـن خـرب، احملـ) 27(ي امللفوظ خبار على املستوى اإل  
  فاجلملــة أفــادت دالليــاً االســتفهام عــن قطــون قــوم ســلمى ''قــاطن''واحلــديث هــو الصــيغم  ''ســلمى

''      فني املباشـرينل ؤ لة من املـا مشك دخولية ذلك أ  هذا امللفوظ مجلة ميثل بنائيوعلى املستوى ال
باخلاصــية االســتقاللية  يتميّــز وهــو بنــاء ''قــاطن قــوم ســلمى''ال علــى االســتفهام، والصــغيم الــد  '' أ

 ''قــوم ســلمىقــاطن ''ه ينتمــي إىل القســم الرتكيــيب للجمــل، واجلميلــة للجمــل، فهــو ملفــوظ، ومنــه فإنــ
أّمــا  منهمــا ملفوظــاً، أي  ميثــل ، وال''قــوم ســلمى''والبنــاء  ''قــاطن''إىل الصــغيم جــزأ تي بنــاء خروجــي

 فمهزة االستفهام تشغل وظيفة امل على املستوى العالقي فإنفهي  تطر مباشـر جلملـة وتوسـعة ف مؤل
ينتمـــي إىل قســـم  ''قـــوم ســـلمى''بنـــاء ي اجلملـــة اخلروجيـــة، فالمـــؤلف ســـناد جلملـــة، وتـــربط عالقـــة اإل

 وسـند إليـه،وظيفـة املركيبيـاً عنـه، و يشـغل تدث يـاً احملـإخبار املباشر الـذي يوافـق ؤّلف األمساء وهو امل
يتجــزأ  وصــفي يوافــق دالليــاً احلـديث فهــو إذاً مســند، وعلــى املســتوى املــوايلمرّكــب  ''قــاطن''الصـيغم 

علـى  يـدلّ  اممـ ،''سلمى''االمسي املنقصف إىل اسم رّكب ، وامل''مقو ''إىل االسم  ''قوم سلمى''البناء 
  :الّتايله بيانياً كمنثل التحليل  دخولية هذا البناء، وهذا

  
  
  
  
  
  
  
  

ال على غم الد يلة من الصمجلة دخولية مشك  ''ما راع اخلالن ذمة ناكث''وقول الشاعر   
ني ؤلفل من امل، واجلميلة األخرية بناء خروجي مشك ''ثراع اخلالن ذمة ناك''واجلميلة  ''ما''النفي 

ياً، إخبار عنه دث احمل ''اخلالن''حيث يوافق البناء  ،''ثذمة ناك... راع''و ''اخلالن'': رينشاملبا
ومنه فوظيفة املسند  ،''ذمة ناكب... راع''صر امللفوظ حديث عنه؛ أي البناء املتقطع اوباقي عن

ذمة ... راع''الوصفي رّكب وظيفة املسند هي وظيفة امل و ،''الناخل''االمسي ب ركّ املهي وظيفة إليه 
  :التايل باملخطط البياينحتليل هذا امللفوظ  منثل وعليه ''ناكث

 ج

 استفهام ج

 ف:مف

 قـــاطـــن

 س:مس

 موصف

 مص

 أ قوم

 س:مس س

 سلمى
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مجيعها ذات بنية ) 27) (26) (25) (24) (23) (22: (وخنلص هنا إىل أن اجلمل  
رّكب ل مجيعها مجًال خروجية أسند فيها املة، ومتث قلوبية مكبمر عادية، فهي ليست مجًال ذات بنية 

 م إىل االسم بعده، ويشغل هذا االسم وظيفة املسند إليه، وذلك إذا كان الوصف الوصفي املتقد
 أو   إذا كان الوصف داًال على املثىنأّما  راً،مفردًا مذك وعليه      ةقلوبل اجلملة بنية ماجلمع فتمث
م وظيفة املسند إليه وال وظيفة املسند، وقد يتقد  من عناصرها أي  أخذدخولية ال ي فهي مجلة
  :بتحليل حنوي ومنه قولناالنحاة  هيف منط آخر خص  على االسمالوصف 

  .أقائم أبواه زيد) 28(
  .كريم خلقه محمد) 29(

  :م على االسم نوعنييف الوصف املتقد النحاة  ميز  
  1))27(إىل ) 22(من (عه، ومنه األمثلة السابقة وصف مكتف مبرفو  -1
  .)29(و) 28(وصف غري مكتف مبرفوعه، ومنه املثالني األخريين  -2

أو              مبتدأ واشرتطوا سبقه بنفياألول  اعتربوا الوصف يف النوعالنحاة  وإذا كان  
 استفهام، فإ ماً، واالم اعتربوه يف النوع الثاين خربًا مقد فيقول ابن مالك ،ر مبتدأسم املتأخ :

                                                 
  .94:،ص1جالسيوطي؛ مهع اهلوامع، :  يراجع  1

 ج

 نفي ج

 مف

 ر  ا   ع

 مس

 موصف

 مص

 ما الـ

 س مح

 خّالن

 س:مس ف

 س:مس س

 ناكث ذّمة



 في الجملة ا�سمية المسند إليه: الفصل الثالث 
 

 226

» ونب ؛ال يدخل يف ذلك ''أقائم أبواه زيد'':حنو هت باالستغناء على أن  ه وصف مل يستغن ألن
 فهو إذاً  ،ا بعدهبفاعله عم  حاة  فهذا النمط من اجلمل عند 1،»مبتدأ ''زيد''م وخرب مقدأخذيالن 

  :الّتايلكالتحليل    ، وميكن متثيل هذا)رمبتدأ مؤخ +صففاعل للو +مخرب مقد : (البنية النحوية
  

  قــائم أبــواه   زيــد
  

   28(امللفوظ  نالحظ أن (بية   البنية أخذياملرك)وهذا الرتتيب ) اسم+امسيمرّكب +وصف
فالبنية العادية هلذه اجلملة هي  ،)امسيمرّكب +وصف+اسم(، ترتيبه العادي هو قلوبم ترتيب

احلديث الذي أخرب به عن  ''قائم أبواه''البناء  ميثل يخبار ، وعلى املستوى اإل''م أبواهزيد قائ''
ني املباشرين، ولتحديد منط البناء ؤلف، وميكن حتليل هذه اجلملة إىل هذين امل''زيد''عنه دث احمل

 الذي ينتمي إليه هذا امللفوظ حند ف د القسم الرتكييب لكلمؤل.  
باستقاللية اجلملة، فهو  يتمّيز ''قائم أبواه''البناء   معيار االستبدال جند أن ىلإاستنادًا   

   :ملفوظ ميكن استعماله للداللة على معىن تام فنقول
   أبواه    قائم               أبواه  قائم       
  أبواه   كرمي           الرجالن  قائم       
  أبواه  ميت               امللك قائم        
  أبواه  سعيد                زيد قائم        

   يهذا البناء ينتمي إىل القسم الرتكييب الذي  وهذا يعين أن اجلمل، فهو إذاً مجيلة، ومنه  ضم
 أحد  مجلة دخولية) 28(امللفوظ  فإن زيد''ملفاته املباشرة مجلة أخرى، وهذا ما جيعل االسم ألن'' 

ه ، ورغم أن )ج(وتوسعة لـ) ج(مباشر لـ مؤّلف فهو . تطرفومنه يشغل وظيفة املتوسعة يف اجلملة، 
غري مؤّلف ه ن أيضًا على أ ه ال ميكن اعتباره مسندًا إليه، ويدل أن  عنه إال دث يوافق دالليًا احمل

، ''أبواه''م يف صل باالسواملت      ية هلذا االسمالدالل ضروري يف اجلملة، وجود ضمري حيمل القيمة
ني مؤلفل من تتشك  ''قائم أبواه''اجلميلة  جند أن التحليل   وعلى املستوى املوايل من مستويات

االمسي رّكب فيها امل ميثل وهي مجيلة خروجية ،''أبواه''االمسي رّكب وامل ''قائم''مباشرين مها الوصف 
                                                 

.142: ابن مالك؛ شرح الكافية والشافية، ص  1  

 ج
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ثا  ة عن قيام األبوينعنه، والوصف حديثاً، فقد أخربنا يف اجلملحمد   وهذا يبني الوحدة اللغوية   أن
خروجية يوافق ) ج(مباشر لـ مؤّلف فهو  ''أبواه''االمسي رّكب وظيفة املسند إليه هي امل تؤدي اليت

بل مسند إليه يف ) 28(ليس مسنداً إليه يف امللفوظ  ''أبواه'' عنه، ونشري هنا إىل أن دث دالليًا احمل
  :الّتايلل ذلك ك، ومنث ''ئم أبواهقا''اجلميلة 

  
  
  
  
  
  
  

 ''كرمي خلقه حممد'': ، فقولنا)29(ال قلوبة يف املثعلى البنية امل ينطبق أيضاً التحليل   وهذا  
أ اجلميلة أيضًا إىل الوصف ، وتتجز ''دحمم ''واالسم ''كرمي خلقه''ة من اجلميلة فمؤل مجلة دخولية 

شر جلملة خروجية مبامؤّلف ه ألن  فيكون هذا األخري مسنداً إليه، ''خلقه''االمسي رّكب وامل ''كرمي''
االمسي املوايل له، رّكب ث به عن املد الوصف فهو املسند، والذي حُ أّما  املخرب عنه، ويوافق داللياً 

  : هلذا امللفوظ بالتمثيل البياين  حتليلنا منثل وهكذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ج

 ج س:مس

 مح

 مص مس  

 موصف   ف:مف س

 حمّمـد ـه خلقـ كــريــــم  
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جيـــوز تقــدمي خـــرب « : ن يعــيش، فيقــول ابـــتقـــّدم اخلــرب علـــى املبتــدإقــدمياً النحـــاة و قــد جــّوز   
ا قــد تناولنــا ، و إذا كنــم اخلــرب جبميــع أنواعــه علــى املبتــدإ، فقــد يتقــد 1»مجلــة أو   مفــرداً كــان املبتــدإ

 م فمــا هــو التحليــل الرتكيــيب الــذي يقرتحــه صــاحب ســابقاً حتليــل البنيــة املقلوبــة ذات الوصــف املتقــد
  لبىن االمسية املقلوبة األخرى ؟النظرية ل
   2:بأمثلة منها  كتابه لتقّدم اخلرب على املبتدإل سبويه يفمث   

  .عبد اهللا رجلٌ  - )30(
)31 (-  ُتك خزُصف.  

ن بنيتـني مقلـوبتني ميثال ، و)امسيمرّكب + اسم( املركبية   ان البنيةأخذإّن هذين امللفوظني ي  
 :البنيـة النحويـةالنحـاة علـى التـوايل، و يعطيهمـا ''  تك خـز ف صُ '' و ''  عبد اهللا رجلٌ '' : للملفوظني

، و يـرى أصـحاب هـذه النظريـة أّـا )مسـند إليـه+ مسـند( و بالتـايل  ،)مبتدأ مـؤخر+ خرب مقّدم ( 
  .نوّضح ما ذهبوا إليهسهذه البنية، و  أخذال ت

         ''عبـــد اهللا'' عنـــه هـــو االســـم  حمـــدثمـــن ) 30(ي يتـــأّلف امللفـــوظ خبـــار علـــى املســـتوى اإل  
       ''  ز خـــ'' مـــن احلـــديث ) 31( ف امللفـــوظ و يتـــأل  ،''رجـــل'' ث أخـــرب بـــه عنـــه هـــو االســـم و حـــدي

  فهل يوافقان املسند و املسند إليه ؟'' تكصف '' عنه دث و احمل
يكـون فتشـكيله، عنـه يف دث يعتمد حتديدنا للمسـند إليـه علـى نـوع البنـاء الـذي يـدخل احملـ  

      يـــه مجلـــةمؤلفمـــن  يـــه مجيلـــة، و يكـــون خروجيـــاً إذا مل يكـــن أي أحـــد مؤلف امللفـــوظ دخوليـــا إذا كـــان
 ة يكـون علـى املسـتوى البنـائي بنـاءً و يذهب توارييت إىل أّن هـذا النـوع مـن اجلمـل ذات البنيـة املقلوبـ

 ل دخولياث ل احملـفيـه احلـديث املتقـّدم مجيلـة، ممّـا جيعـ ميثـد فـر عنـه املتـأخفـاً، و منـه فلـيس متطراه مؤل
عـن مسـند  حنن ال نـتكلم« : يقول عبد احلميد دبّاش يف حتليل هذا النمط، و مسنداً و مسنداً إليه

مـــن ] املشـــّكل[ هـــذا يعـــين أّن امللفـــوظ. متطـــرفإليـــه و مســـند مقلـــوبني، و لكـــن عـــن ملفـــوظ ذي 
وظيفـة األول املباشـر ؤلّـف امل فيـه يـؤديه بنـاء دخـوّيل و لكنـ ،بنـاًء خروجيـاً  ثلني مقلوبني ال  ميمؤلف

  .3» تطرفاملباشر الثاين وظيفة املؤّلف امليؤدي  و[...]مجلة منقصفة إىل اسم 

                                                 
  235: ص،1جابن يعيش؛ شرح املفّصل، 1
  .127 :ص،2ج سبويه؛ الكتاب، 2

3  A.Debbache, le prédicat syntaxique en Arabe, P:259 
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  ملفوظني مستقّلني مكتفيني دالليا ؟'' ز خ'' ، و ''رجل'' الوحدتان  متثل و لكن هل 
     تلقــي  العــريب إذا مســع إحــدى هــاتني الوحــدتني منفــردة ال يفهــم أّي معــىنمــن الواضــح أّن امل

رســـالة تفيـــد معـــىن تامـــاً '' خـــز '' صـــيغم ، و ال ال''رجـــلٌ '' اخلطـــاب ال يعتـــرب الصـــيغم فعلـــى مســـتوى 
أســـروا '' الفعلـــي رّكـــب ، و امل''قـــم'' الفعـــل : حتصـــل بـــه الفائـــدة، و مـــا رأينـــاه يف البـــىن الســـابقة مثـــل

ـــــة الدالل ه حيمـــــل القيمـــــة، و اعتربنـــــاه ملفوظـــــاً مســـــتقًال؛ فألنـــــ''قائمـــــان'' ، و الوصـــــف ''النجـــــوى ّي
''  ز خـ'' و '' رجـلٌ '' ن الصـيغماأّمـا  عنه، فهو متضّمن له معىن، ممّا ُجييز االسـتغناء عنـه؛محدث لل

  .لتنيد أّما ليسا رساعنه، الشيء الذي يؤك دث فال  نرى فيهما ما يشري إىل احمل
وقــد جنــد هلــذا الــرأي الــذي ذهــب إليــه أصــحاب هــذه النظريّــة ســنداً ضــعيفاً عنــد الكســائي 

النحـاة ل الضـمري، و هـذا الـرأي مل جيـد دعمـاً لـدى الذي قال بـأّن االسـم اجلامـد الواقـع خـرباً يتحمـ
'' زيد أسد'' : وحنفاجلامد ال يتحّمل ضمرياً « : و هو ما أشار إليه السيوطي بقوله،قدمياً و حديثاً 

و زعــم الكســائي أنّــه يتحّملــه، و نســبه صــاحب البســيط و غــريه إىل الكــوفيني و  ال مبعــىن شــجاع،
، و الثابـت يف كتـب النحـو أّن اخلـرب اجلامـد غـري 1»الرّماين، قال ابن مالك و هو دعوى ال دليل هلا

منهما أن  ، ممّا يشري إىل أنّه ميكن لكل 2الن الضمري على خالفهو غري اجلملة، فإّما يتحم  املشتقّ 
  .هو فال ميكن له ذلكأّما  ملفوظاً، يشكل

 تغيـري علـى مسـتوى البنيـةكـّل   م اعتـربواأل  و ذهب أصحاب هذه النظرية إىل هذا التحليل
يبيّــة، و بالضــرورة إىل تغيــري علــى  مســتوى البنيــة الرتكيــؤدي  )حتــوير يف بنيــة اجلملــةكــّل   أي( املركبيــة 

عنــه يف مثــل هــذه دث ّيــة، فلّمــا تقــّدم احلــديث و تــأّخر احملــالدالل منــه إىل تغيــري علــى مســتوى البنيــة
ى إىل د ، الشـيء الـذي أ3اجلمل كان ال بّد من إعطائها حتلـيال تركيبيـا غـري الـذي كـان للبنيـة العاديّـة

مسـنداً إليـه، و ذهبـوا ) 31(يف امللفـوظ ' 'تك صـف '' و ) 30( يف امللفـوظ '' عبـد اهللا'' عدم اعتبار 
   : أخذإىل أّن البنية املقلوبة يف مثل هذه اجلمل ت

  .)عنهحمدث + حّديث ( ي البنية خبار على املستوى اإل -
  .)متطرف+ مجيلة (  البنية املستوى الرتكييب على -

  :أخذو منه فهي ختتلف عن البنية العادية اليت ت  
                                                 

  95: ص،1جالسيوطي؛ مهع اهلوامع،  1
  251 :ص،1جالرضي؛ شرح كافية ابن احلاجب،: يراجع 2

3 Voir: A.Debbache, le prédicat syntaxique en Arabe, P: 258 
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  .)حديث+ عنه حمدث ( ي البنية ار خبعلى املستوى اإل -
  .)مسند+ مسند إليه ( على املستوى الرتكييب البنية و  -

   م حيلّطوفق امل) 31(و ) 30( لون امللفوظني و من هنا فإني املوالينيخط:  
  
  
  
  
  

مجلتــني '' خــزّ '' و '' رجــل'' ان،و متطرفــ'' تكصــفّ '' ، و '' عبــد اهللا'' و هــو مــا يوضــّح أّن   
  .صفتني إىل امسني، و ال تشتمل هذه البنية ال على مسند و ال على مسند إليهمنق

ظرفــاً أو   اً أداتيــاً مركبــو تقبــل اجلملــة االمسيّــة ذات البنيــة العاديّــة و الــيت يكــون املســند فيهــا    
  :ةالتالي هلا بامللفوظات منثل بنية مقلوبة، حيللها أصحاب هذه النظرية بالطريقة نفسها،

  )6التحرمي (  ﴾                     ﴿ -)32(
  )4ق (  ﴾                 ﴿  -)33(
  .هنالك الخير كّله -)34(
  .عيد العلمغداً  -)35(

  :اآلتية يةاملركب البىن على التوايل هذه امللفوظات أخذت  
  .)امسيمرّكب + أدايتمرّكب (  -
  .)امسيمرّكب + دايتأمرّكب (  -
  .)امسيب مركّ + ظرف (  -
  .)مرّكب امسي+ ظرف ( -

  : بىن مقلوبة للبىن العادية املوالية متثل و  
  .مالئكة غالظ شداد عليها -
  .كتاب حفيظ عندنا  -
  .اخلري كّله هنالك -

 ج

  س:مس  س:مس:ج

  رجل  عبد اهللا

 ج

  مس    س:مس:ج

  خز

  مح  س  

  ك  صفتـ
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  .عيد العلم غداً  -
و          )عنـهحمدث + حديث ( ملفوظ من البنية كّل   ي يتأّلفخبار و على املستوى اإل  

أدايت يف امللفـوظني مرّكـب نظرية حتليًال تركيبياً جيعـل مـن احلـديث مجيلـة منقصـفة إىل يف هذه ال أخذت
'' : عنـهدث ، و جيعـل مـن احملـ)35(و  )34( ني، و منقصفة إىل ظـرف يف امللفـوظ)33(و ) 32( 

، ا موسـعاً للجميلـةمتطرفـ'' عيـد العلـم''و'' اخلـري كلّـه'' كتـاب حفـيظ و '' و '' مالئكة غالظ شداد
دّل علـى عـدم اشـتماهلا علـى مسـند ظات مجيعها مجًال دخولّية، ممّا يم يعتربون هذه امللفو  و منه فإ

  .إليه مسند و
    )30(قــد أمجعــوا علــى عــدم حتّمــل االســم اجلامــد للضــمري يف امللفــوظني النحــاة و إذا كــان   

  .ارور و الظرف اجلار و ضم ذي يهلم رأيا آخر يف شبه اجلملة و ال فإن ) 31(و 
 مـا يشـبههأو   البـّد مـن تعلقهمـا بالفعـل«يقول ابن هشام يف ذكر أحكـام مـا يشـبه اجلملـة   

جاٍر و أو   رففكّل ظ 1»ّدر ن مل يكن شيء من هذه األربعة موجوداً قُ إما يشري إىل معناه، فأو  
ـــق بفعـــل حمـــذوف '' زيـــد يف الـــدار''  أو ''زيـــد عنـــدك'' : فـــإذا قلـــت«  ،اســـم فاعـــلأو   جمـــروٍر متعّل

، و مـن  هنـا جيمـع 2»'' اسـتقّر عنـدكأو   زيـد كـان'' و '' مسـتقّر عنـدكأو   زيد كـائن'' : فالتقدير
على أّن شبه اجلملة الواقع خرباً يتحّمل ضمرياً عائـداً علـى املبتـدإ، فمـنهم مـن ذهـب إىل أنّـه النحاة 

، و مــنهم مــن ذهــب إىل أنـّــه 3»علــقفقـــد حــذف مــع املت« مســترت يف مــا تعلّــق بــه مــن فعــل وصــفة 
ُحــذف اســم الفاعــل ختفيفــاً و للعلــم بــه و أقــيم الظــرف مقامــه انتقــل الضــمري «مســترت فيهمــا، فلّمــا 

الذي كان يف اسم الفاعل إىل الظرف، و ارتفع ذلك الضمري بالظرف كما كان يرتفع باسم الفاعل 
«4.  

لمبتــدإ املتـــأّخر عــن شــبه اجلملـــة إذا وقــد كــان للنحـــاة ثالثــة مــذاهب يف التحليـــل النحــوي ل  
أحــدها أّن « : صــها ابــن هشــام يف قولــهصــفة، و خل أو   اســم موصــولأو   اســتفهامأو   ُســبق بنفــي

اــرور و جيــوز كونــه فــاعًال، و الثــاين أّن األرجــح كونــه أو   األرجــح كونــه مبتــدأ خمــرباً عنــه بــالظرف

                                                 
 99:،ص2جابن هشام؛ مغين اللبيب،  1
 47:املكودي؛ شرح املكودي على ألفية ابن مالك،ص 2
  240:،ص1جى كافية ابن احلاجب،الرضي؛ شرح الرضي عل 3
 11:ابن جين؛ اللمع،ص 4
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ّفر فيه هذا الشرط و كان شبه اجلملة و إذا مل يتأّما  ،1»و الثالث أنّه جيب كونه فاعًال [...] فاعًال 
  .2»الوجهني    فاجلمهور يوجبون االبتداء، و األخفش و الكوفيون جييزون « متقدماً عليه 

ا ذهـب إليــه أصـحاب النظريّــة مــن أّن مــلعـلّ  هــذه التحاليـل النحويّــة للخـرب شــبه مجلــة تؤيّـد   
و هـو مـا قالـه ابـن احلاجـب يف  ،ناو منـه فهمـا مجيلتـ ،لفـوظنين ميشـكالاألدايت و الظـرف رّكب امل

( ، و عليـه حّللـوا اجلمـل 3»جـارا و جمـروراً فـاألكثر أنّـه مقـّدر جبملـة  أو مـا وقـع ظرفـاً « : باب اخلرب
32 ) (33 ) (34( )35(  ايلبيانياً كالت :  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تغّري تـركييب و يؤدي  ركيب املأّن التغري   كّنا نتفق مع أصحاب هذه النظريّة على  و حىت و إن  
 يل فإ دالمنه إىل تغري بإذا مل يكن  -نا ال نرى يف احلديث املتقّدمنملفوظاً ؛ –مجلة أو   اً وصفياً مرك 

علــى مســتوى اخلطــاب  رســالة ميكــن للمتلقــي فهمهــا، و نعتقــد أّن احلــديث ميكــن أن  ميثــل ه الألنــ
أّمـا  الضـمري،أو   كاملصوّغعنه سواٌء دّل عليه مشري لفظي  دث ا تضّمن داللياً احململفوظاً إذ يشكل

                                                 
 112:،ص2جابن هشام؛ مغين اللبيب، 1
 113:،ص2جنفسه، 2
 237:،ص2جالرضي؛ شرح كافية ابن احلاجب، 3

 ج

  مس  ظ:ج

  د  س  مح  س

  ـه  كلّ   خري  الـ

  مس  مس

  هنالك

 ج

  س:مس  م د:ج

  د  ض  ص  ص  س

  شداد  غالظ  مالئكةـ  ـهاـ  عليـ

 ج

  س:مس  م د:ج

  د  ض  ص  س

  حفيظ  كتاب  نا  عند

 ج

  مس:مس  ظ:ج

  س  مح

  علم  الـ

  س  مس

  عيد  غداً 
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ظنـا احلـال يف األمثلـة األخـرية ، فلـو تلفّ   كمـا هـو  ،عليـه شـيء فيمنـع كـون احلـديث ملفوظـاً  يدلّ  أالّ 
ال ميكـن أن  منفـردة'' هنالـك''         لظـرف اأو   ،''عليهـا'' األدايت رّكب املأو   ''رجلٌ '' باالسم 

  .يةالدالل ل قيمتهعنه و ال ميكن أن تتحم دث ي باحملتوح
   يب املــو مــن هنــا نــرى أنّــه ميكــن أن منّيــز بــني نــوعني مــن التغــري؛رك  ي  تغــرييــؤد علــى إىل تغــري 

إىل دي يـؤ  و تغـري  ،، و مثاله تقدمي الفاعـل علـى الفعـلمعاً  الداليل املستوى الرتكييب و على املستوى
 اليل  على املستوىتغريو مثاله تقّدم املفعول  ،الرتكيبّية  فقط مع  حمافظة الوحدات على وظائفهاالد

يف ''     األدايترّكـــب إعتربنـــا امل﴿                      ﴾: بـــه علـــى الفاعـــل، ففـــي مثـــل قولـــه تعـــاىل
'' : مســنداً إليـــه، و لـــو قلنـــا'' موســـى'' م مــاً فعليـــا و االســـمتم '' خيفـــة '' ظورفـــاً، و االســـم '' نفســه

كبنيـة عاديّـة للبنيـة احملـّورة  السـابقة لظلّـت الوحـدات حمافظـة علـى '' فأوجس موسـى خيفـة يف نفسـه
دث ن فيهـا احلـديث احملـإذا مل يتضـمّ  -وظائفها الرتكيبيـة، و نعتقـد أّن البنيـة املقلوبـة للجملـة االمسيـة

ـ ؛ركيب املالتغري  يعنو  إىل النوع الثاين من تنضمّ  -عنه حيث أ ا تـؤد داليل يف  اجلملـة ال ي إىل تغـري 
 تركييب إىل تغري .  
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  .ووحدة لغوية أخرى صغرى لةالجملة االسمية المكّونة من جم: المبحث الثالث 
ني مباشرين ضروريني، لفمؤ لة من من اجلمل االمسية املشك  نا يف املبحثني السابقني أمناطاً رأي  

و اليت      و منه فهي مجل خروجية، و يف هذا املبحث سنتناول أمناط اجلملة االمسية املوّسعة
 الرتكيبّية اا املباشرين توسعة، و منه فهي مجلة دخولية، حماولني حتديد الوظائفأحد مؤلف يكون

استعماالً  أمناطهاة املسند إليه فيها، و من أكثر وظيف أخذو حتديد العناصر الّلغوية اليت ت اا،ؤلفمل
  : مثال أخذن

  زيد أبوه منطلق -36
   )36آل عمران (  ﴾    ﴿                    -37

أبُوه '' و احلديث '' زيد'' عنه دث ي من  احملخبار على املستوى اإل) 36(امللفوظ  يتشكل  
'' ها هذا امللفوظ، و يف الوقت نفسه حيمل احلديثن، و هذا حمتوى الرسالة  اليت يتضم ''منطلق 

عنه هو  ل من حمدثبقيام زيد، فهو إًذا رسالة تتشك  خباراإلل يف قيمة داللية تتمث '' أبوه منطلق
البنية  أخذي) 36(و منه فامللفوظ  ،''منطلق'' هو الوصف و حديث'' أبوه'' مسياالرّكب امل
  :يةخبار اإل

  حديث + عنه حمدث 
  )حديث+ عنه حمدث + ( عنه دث حم

  :الرتكيبّية ية و البنيةالدالل فهل تتوافق هذه البنية
  مسند+ مسند إليه 
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  ؟)مسند+ مسند إليه+ ( مسند إليه 
 حتليالً  ئهية ملثل هذا امللفوظ إىل إعطاالدالل حناة العربية قدميًا و بناًء على القيمة لقد ذهب  

لة من مبتدٍإ، و مجلة امسية واقعة ية للجملة، فاعتربوا هذه اجلملة مشك اللالد  يتوافق و البنية اً حنوي
منها امساً األول  اجلملة االمسية فما كان اجلزءفأّما  «: خرباً، و هو ما يوضحه ابن األنباري بقوله 

خرب عن '' منطلق'' ، ومبتدأ ثانٍ '' أبوه'' ل، و مبتدأ أو '' زيد''  ـف'' زيد أبوه منطلق'' : و ذلك حنو
  1»األول  تدإالثاين و خربه خرب عن املب ملبتدأو ا ،املبتدإ الثاين

  :البنية النحوية أخذإًذا ي) 36(فامللفوظ   
  )خرب+مبتدأ+( مبتدأ  
  خرب+ مبتدأ  
و باقي '' زيد'' ، إحدامها بني إسناد يقوم عندهم على عالقيت  امللفوظأّن ذا يعين و ه  

  .''منطلق'' و '' أبوه'' انية بني و الث عناصر امللفوظ،
زيد '' :يف حنو قولك'' منطلق'' محاسة أيضاً، فقد اعترب حممد  و إىل مثل هذا الرأي ذهب  

 هاإسنادال حيصل به مع مبتدئه فائدة، إذ اجلملة الواقعة خربًا غري مقصود «  ''أبوه منطلق
و '' يسناداإلرّكب امل'' يطلق عليها اسم ، و ال يرى إّن اجلملة اخلربية مجلة مستقلة، و 2»بالذات

  .3هو جزء من مجلة أخرى
ليون فنظروا إىل هذا النوع من اجلمل على أنّه مجلة حتويلية مجلتها يالتحو النحاة  أّما  

هذه يف حيافظ على وظيفته  هو، و '' زيد''املضاف إليه م فيهاتقد '' أبو زيد قائم'' التوليدية هي 
 ، و مسند إليه''زيد''ه ميثل مضاف إليه و: تركيبيًا من  مشّكالً ) 36(امللفوظ ا جيعلالبنية احملّورة ممّ 

'' ية واحدة بني إسنادعليه تقوم هذه اجلملة على عالقة ، و ''منطلق''ه ميثل ، و مسند''أبوه'' ه ميثل
  .''منطلق'' و '' أبوه

ني مباشرين مؤلفنا جند هلا ال حمالة ية فإن إذا أردنا حتليل هذه اجلملة تركيبيًا وفقًا هلذه النظر   
نا جنده ، و إذا حبثنا  عن الصنف الرتكييب هلذا البناء فإن ''أبوه منطلق'' ، و البناء ''زيد'' مها االسم 

                                                 
 58:ابن األنباري؛ أسرار العربية،ص 1
 .60محاسة؛ العالمة اإلعرابية،ص حممد  2
  .60نفسه،ص : يراجع 3
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إضافة إىل    ع باستقاللية يف االستعمالنّه ملفوظ يتمت  القسم اجلدويل للجمل، إذ أىلإينتمي 
 ث ة من  لذلك فهو رسالة مشكحمد د ذلك اعتمادنا على معيار االستبدالعنه و حديث، ويؤك :  

  منطلق    أبوه منطلق                       أبوه   
  مريض   أبوه  منطلق                      األب   
  خيأ   أبوه  منطلق                       أمحد  

دخوليــاً، و هــو مــا مينــع   بنــاءً  ميثــل يلــة فإنّــهمــن اســم و مج يتشــكل) 36(ّن امللفــوظ و مبــا أ  
  تطــرفوظيفــة امل أخــذي إال أنــهعنــه، دث احملــ يــاإخبار هنــا مســنداً إليــه، و رغــم أنّــه يوافــق  ''زيــد''كــون

كـان   حـىت و إن تطـرففالتعريف الرتكييب الذي اقرتحه توراتيي لوظيفة املسند إليه جيعلنا منيّـزه عـن امل
 ــثكالمهــا حمــدأو   شــيء بنويّــةكــّل   إّن هــذه التعــاريف الــيت هــي قبــل«: حه بقولــهاً عنــه، و هــو مــا يوض

، تطــرفبنائيــة تســمح بــالتمييز جيــداً بــني وظيفــة املســند إليــه، و الوظيفــة الــيت ميكــن أن نســميها امل
 أخــذيؤلّــف صــغرى، فهــو إذاً ضــميم مل] مجلــة[مباشــر  جلملــة خروجيــة، و منــه مؤلّــف فاملســند إليــه 

صغرى، ]  مجلة[ية، و منه ليست دخولات املباشرة جلملة ؤلفاملأحد  هو تطرفوظيفة املسند، و امل
 ع فلــيس جبملـة صــغرى،بنــاء موسـ) 36(، و نالحـظ هنــا  أّن امللفـوظ 1» فهـو توســعة جلملـة أخــرى

'' ني املباشـرين فؤل مـن املـ ليتشـك ل مجلة صغرى، و هـو بنـاء خروجـي فيمث '' أبوه منطلق'' البناء أّما 
عنـه، و يوافـق الثـاين دث يـاً احملـاألول إخبار  و كالمها ضروري يف تشكيله، يوافـق'' منطلق'' و '' أبوه

 أخـذي'' منطلـق'' و الوصـف      وظيفـة املسـند إليـه أخـذي''أبوه '' على أّن البناء  يدلّ  ااحلديث، مم 
علـى املسـتوى املـوايل يتجـزأ  و    ات االمسية ركبف املإىل صن'' أبوه'' وظيفة املسند، و ينتمي البناء 

  : التايل بينياً باملشّجرالتحليل   هذا لميث  و'' ه''  ددو احمل'' أبو'' االسم : ني املباشرينؤلفإىل امل
  
  
  
  
  
  

                                                 
1  C.Touratier, Sujet et extraposition en Berbère, p:392.  
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بنــاء  ﴾   ﴿                     :ل املثــال املــوايل أيضــاً؛ فقولــه تعــاىلو بالطريقــة نفســها حنلــ  
إىل األول  ، حيــث ينتمــي''جــزاؤهم مغفــرة'' ، و '' أولئــك'' ني املباشــرين ؤلفدخــويل مشــّكل مــن املــ

 و ينتمـي الثــاين إىل القســم اجلـدويل للجمــل، و علــى  اإلشــارةالـة علــى القسـم اجلــدويل للصــياغم الد ،
ثا األول  ميثــل يخبـار اإلاملسـتوى  ل عنــه، وحمـدأخــذعلـى املســتوى الرتكيـيب فيأّمــا  ديثاً،الثــاين حـ  ميثـ 

يتجــزأ  التحليــل  و علــى املســتوى الثــاين مــن مســتويات .تطــرفوظيفــة امل'' أولئــك'' ضــمري اإلشــارة 
 أخـــذو الـــذي ي'' جـــزاؤهم '' االمســـي رّكـــب امل: ني مباشـــرين مهـــامـــؤلفإىل '' جـــزاؤهم مغفـــرة'' امللفـــوظ

 وظيفـة املسـند حيـث أخـذو ي'' مغفـرة'' عنه، و االسـم دث اً احملداللي ميثل وظيفة املسند إليه حيث
  .داللياً احلديث ميثل

     ية واحـــدةإســـنادل هـــذه امللفوظـــات تقـــوم علـــى عالقـــة خنلـــص إىل أّن مثـــالتحليـــل   مـــن هـــذا  
 أّمـــا  اجلملـــة اخلربيـــة،النحـــاة  يهامـــا يســـم أو   ،)اجلملـــة الصـــغرى(ي اجلميلـــةمـــؤلفو هـــي الرابطـــة بـــني 

ؤلّـف ، رغـم كـون هـذا امليةإسـنادم، فليست عالقة اآلخر املتقد ؤّلف العالقة الرابطة بني اجلميلة و امل
العناصـــر أّمـــا  تـــربط بـــني العناصـــر الضـــرورية، يةســـنادالعالقـــة اإل ألن  و اجلميلـــة حـــديثاً؛ عنـــهحمـــدثا 
 ل و. ياً إسنادعة للجملة فال تكون طرفاً املوسحليل ميثط بامل) 37(الرتكييب للملفوظ   التالبياين خط 
  : التايل

  
  
  
  
  
  
  

    
يف اجلملــة الواقعــة خــرباً احتواءهــا علــى ضــمري يعــود علــى هــذا املبتــدإ، فيقــول النحــاة  اشــرتط

لكّل واحدة مـن هـاتني اجلملتـني إذا وقعـت خـرباً عـن املبتـدإ مـن ضـمري يعـود إليـه  ال بد « :ابن جين

 ج

  اشارة ج

 مح

 مس س:مس  

 س  

 أولئك هم مغفرة جزاؤ
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، ففــي امللفــوظ 2مساعــاً و قياســاً  حذفــهجلــواز  اً مقــّدر أو   ون هــذا الضــمري ظــاهراً ، و قــد يكــ1»منهــا 
جنـد الضـمري ) 37(، و يف امللفـوظ ''زيـد''  عائـداً علـى املبتـدإ'' أخوه'' يف  ''ه'' جند الضمري) 36(

  .''أولئك'' عائداً على '' جزاؤهم'' يف '' هم'' 
: ل الرضــي ضــرورة وجــوده بــالقولو يعلــتــدإ، علــى ربــط اجلملــة اخلربيــة باملبو يعمــل الضــمري   

ــ« ا احتاجــت إىل الضــمريإمن  اجلملــة يف األصــل كــالم مســتقل فــإذا قصــدت جعلهــا جــزء الكــالم  ألن
 ة، و يضـيف ابـن هشـام تسـع3»فال بّد من رابطة تربطها باجلزء اآلخر، و تلـك الرابطـة هـي الضـمري

  : فيه ضمرياً حمذوفاً قوله تعاىلالنحاة  ا قّدرمم و  4.روابط أخرى بني اجلملة اخلربية و املبتدإ
  )27يونس (  ﴾                        ﴿           -38

'' جــزاء ســيئة مبثلهــا'' إّن هــذا امللفــوظ غــري مشــتمل يف ظــاهره علــى ضــمري عائــد مــن اخلــرب   
بتـــدإ و خـــربه ضـــمري  املالـــرابط بـــني هنـــا أنّ النحـــاة  ، و يـــرى''الـــذين كســـبوا الســـيئات'' علـــى املبتـــدإ 

  5»''فلهم جزاء السيئة مبثلها'' :ك قلتكأن '' هلم''  إضمار«   راء بـحمذوف قّدره الف
◌ُ دراسة الرتكيبية، ال يوجد داية الظاهرية، و اليت هي موضوع الالشكل على مستوى البنية   ل 

''     ات البنــاءمؤلفــمـن مؤلّــف و هـو '' الــذين كسـبوا الســيئات'' يــة للبنـاءالدالل لفظـي حيمــل القيمـة
إذ تكتفـي الرتكيبـة بتحديـد وظـائف العناصـر  ؛، و تقـديره مسـلك داليل ال تـركييب''جزاء سيئة مبثلهـا

ثا  يــااألول إخبار  ميثــل ني مباشــرينمــؤلفالظــاهرة، و عليــه فإنّنــا جنــد للملفــوظ  و الثــاين        عنــهحمــد
  : ن خرب املبتدإ قائالع ما، فقد نظم ابن مالك يف ألفيتهبينه ناك ارتباط داليل حديثاً، وه
  6ت لهحاوية معىن الذي سيق             و مفرًدا يأيت و يأيت مجلة          
دوال لفظيـة رابطــة بـني اجلــزأين، بــل النحــاة  و هـو هنــا ال يـذكر الضــمري و ال  غـريه ممــا عـّده  

نشأ هذا االرتباط عن طريق عناصر لغويـة كالضـمري و أّكد على أّن االرتباط بينهما معنوي، و قد ي

                                                 
  .10ابن جين؛ اللمع،ص  1
 232:،ص1جيراجع الرضي؛ شرح كافية ابن احلاجب، 2
 232:،ص1جنفسه، 3
 .190-188:ص، 2ج ابن هشام مغين اللبيب، 4
 461:،ص1جن،؛ معاين القرآءالفرا 5
 .46:مالك،صابن املكودي؛ شرح املكودي على ألفية  6
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و هـو مـا جنـده يف  ،ل بعناصـر لغويـة لفظيـةالتكرار و غريها، و قد يكون ارتباطاً ذهنياً جمرداً غـري ممثـ
  .أمامنااملثال الذي 

   و             ''الـذين كسـبوا السـيئات'' اجلملـي رّكـب ل مـن املفامللفوظ مجلة دخوليـة تتشـك
، ''جزاء سيئة'' االمسيرّكب إىل املتتجزأ  ة خروجيةيل، و هذه األخرية مج''جزاء سيئة مبثلها''ة اجلميل
 الرتكيبيّـة البنيـة ، و منـه)حديث+ عنهحمدث (  يةخبار اإلالبنية  أخذت، و ''مبثلها'' األدايت رّكب و امل
  :التايل الرتكييبالتحليل   ، و تقبل)مسند+ مسند إليه( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .نحن العرَب كرماء -39
  .نحن العرُب كرماء  -40

 احتــــت بــــاب يف النحــــو يســــمى االختصــــاص ففســــرو ) 39(القــــدامى امللفــــوظ النحــــاة  درس  
 ّن هـذا النحـوأأعلـم « : بفعل حمذوف و جوباً، يوضح ذلـك ابـن بعـيش إذ يقـول'' العرب'' نصب 

 1»مر غـــري مســـتعمل إظهـــاره مـــن االختصـــاص جيـــري علـــى مـــذهب النـــداء مـــن النصـــب بفعـــل مضـــ
حنن العرَب  '' منه فامللفوظ و  2» '' أختص'' أو   ''أعين'' أو   ''أريد ''«وتقدير هذا الفعل احملذوف

  :هذا امللفوظ عندهم البنية النحوية أخذو ي'' كرماُءُ    -أعىن العربَ  -حنن'' يف تقدير '' كرماُءُ  
                                                 

 .371:،ص1جملفصل،ابن يعيش؛ شرح ا 1
 373:،ص1جنفسه، 2

 ج
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  خرب+ ) مفعول به+ فاعل حمذوف+فعل حمذوف+ ( مبتدأ 
  خرب)+ مجلة اعرتاضية ال حمل هلا من اإلعراب+( مبتدأ 

  : الّتايلية يف هذه اجلملة كسنادو تكون العالقات اإل
  كرمـاء  – العـربَ  –حنـن 

  
و       قائمة بني الفعل  -على لفظ الرضى -ية غري مقصودة لذااإسنادمع وجود عالقة   

  .فاعله احملذوفني
مـن النصـب إىل الرفـع حنصـل علـى '' العـرب'' االمسـي مرّكـب عرابيـة للو إذا تغّريت احلركة اإل  
'' فاجلملـة  حنـن العـرُب كرمـاُءُ◌ ُ  ،)39(و هو ذو بنية حنوية ختتلـف عـن بنيـة امللفـوظ ) 40(امللفوظ

و خـــرب هـــو ،'' العـــرب'' االمســـي رّكـــب و بـــدل منـــه هـــو امل'' حنـــن'' تتـــألف مـــن مبتـــدٍإ هـــو الضـــمري 
  : الّتايلون العالقات يف هذا امللفوظ كو تك'' كرماء'' الوصف

  كرمـاء   حنـن   العـربُ 
  

 قــد غــّريت حتليــل اجلملــة بــل و معناهــا أيضــاً، فمــا هــو اإلعرابيــةهنــا أّن العالمــة  و نالحــظ  
  لملفوظني يف ضوء هذه النظرية ؟ لالذي ميكن أن نعطيه  التحليل الرتكييب

 الرتكيبّية العالمة اإلعرابية معياراً تركيبياً ميكنه تغيري البنيةالنظرية ال تعترب  رأينا سابًقا أّن هذه  
ية للملفوظني، فعلـى الدالل امللفوظان حتليالً تركيبياً واحداً و إن اختلفت القيم أخذللجملة، و منه ي

ثا '' العــرب'' االمســي رّكــب يعتــرب امل يخبــار اإلاملســتوى  حــديث '' كرمــاء''        عنــه و الوصــفحمــد
اجلملة، فعلـى املسـتوى   توسعة يف ميثل الذي'' حنن'' إىل الضمري  تنضمّ فان مجلة خروجية ما يؤلّ فه

ني مباشـرين مؤلف) 40(و         )39(اعتماداً على معيار االستبدال حنّدد للملفوظني  ، وةالرتكيبي
  '' العرب كرماء'' و البناء '' حنن'' مها ضمري الشخص 

  كرماء   حنن          العرب  
  أنتم           العرب كرماء        
  أولئك        العرب كرماء        
ملفـــوظ فهـــو ينتمـــي إىل القســـم اجلـــدويل للجمـــل ممـــا '' العـــرب كرمـــاء'' ونالحـــظ أن البنـــاء   

ـــاً '' حنـــن'' يعطـــي امللفـــوظني اخلاصـــية الدخوليـــة و يكـــون  اً و علـــى املســـتوى املـــوايل مـــن متطرفـــتركيب
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'' و الوصـــف '' العـــرب'' االمســـي رّكـــب إىل امل'' العـــرب كرمـــاء'' اجلميلـــة تتجـــزأ  تحليـــل ال مســـتويات
اته استقالالً مجلياً، و هـذا امللفـوظ رسـالة أخـرب مؤلفمن  أي  ، و هو بناء خروجي ال يستقل ''اءكرم

ـــاً مـــن املســـند إليـــه فيهـــا عـــن كـــرم العـــرب و منـــه فهـــي تتشـــكّ  ''         ندو املســـ'' العـــرب'' ل تركيبي
و           االمســيرّكــب ية واحــدة تــربط بــني املإســنادمللفوظني يقومــان إذاً علــى عالقــة ، فــا''كرمــاء

بيانيـــاً  التحليـــل   هـــذا منثـــل ياً يف اجلملـــة، وإســـنادضـــمري الشـــخص فـــال يكـــون طرفـــاً أّمـــا  الوصـــف،
  :الّتايلك
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 أخـذفما هي الوحدة الّلغويـة الـيت ت ،متعّددةو قد  تبتدئ اجلملة االمسية حبروف و أدوات  

  وظيفة املسند إليه فيها؟ 
  : منها على سبيل املثال أخذن

  )61النمل (  ﴾           ﴿-41

  )56 األعراف( ﴾                                 ﴿ -42
  )8 يوسف(  ﴾     ﴿                        -43

  )17الشورى(  ﴿                ﴾-44

  الجمال بأثواب تزيننا ليس -45
  )31يوسف(  ﴿             ﴾-46

  )197البقرة (  ﴾                                   ﴿ -47

 ج

  ض ج
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بنيــة متشــاة مــن حيــث أّــا مجــل امسيــة مســبوقة  أخــذنالحــظ أّن هــذه امللفوظــات مجيعهــا ت  
العالقـة  أنّ  اهر اجلرجـاين إىل ذات معـاٍن خمتلفـة، و قـد ذهـب عبـد القـ)حـروف و أدوات( بصياغم 

منهـا العالقـة الرابطـة بـني احلـرف و  أنـواعالرابطة بني مثل هذه احلروف و عناصر اجلملـة علـى ثالثـة 
تعّلــق مبجمــوع اجلملــة كتعّلــق حــرف النفــي و االســتفهام مبــا يــدخل « : اجلملــة كّلهــا ووصــفها بقولــه

ســند إىل الشــيء يتناولــه بالتقييــد، و بعــد أن عليــه، وذلــك أّن مــن شــأن هــذه املعــاين أن تتنــاول مــا ت
مل يكــن النفــي الواقــع ــا متنــاوالً '' مــا زيــد خــارج'' و '' مــا خــرج زيــد'' : معــىن، ذلــك أنّــك إذا قلــت

  1»، بل اخلروج واقعاً من زيٍد و مسندا إليه اإلطالقاخلروج على 
إىل  تنضـمّ  إليـه، و الاملسـند أو   على أّن هذه احلروف ليسـت جـزًء مـن املسـند يدلّ  و هذا  

 فــياً و ال إســنادإىل  اجلملــة جبميــع عناصــرها، و عليــه فهــي ليســت طرفــاً  ينضــمّ  ا، بــلمــمنه أياً مؤل
املـتكّلم،  لتضيف هلـا معـىن جديـداً يريـده سناد اته، بل إّا تلحق اجلملة بعد متام عالقة اإلمؤلفمن 

  .هذه النظرية أيضاً  أصحابذهب إليه و هو ما ي
+ أداة + اســم+ حــرف اســتفهام( املركبيــة   بنيــةالجنــد لــه ) 41(ذا جئنــا إىل حتليــل امللفــوظ إ  

إلـه مـع اهللا، و ميكـن جتزئـة هـذه امللفـوظ إىل  ، و تفيد هذه اجلملة داللياً االستفهام عن وجـود)اسم
ــة هــذه األ ميثــل ، و''إلــه مــع اهللا'' ني مباشــرين مهــا مهــزة االســتفهام، و البنــاء مــؤلف خــري مجلــة خروجّي

إىل تتجـزأ  ، فهـي إذاً ''مـع اهللا'' و احلـديث '' إلـه'' عنـه دث ي مـن احملـخبـار تتكون على املسـتوى اإل
  .ن تركيبياً مسنداً إليه و مسنداً ميثال أدايت، ومرّكب ني مباشرين اسم و مؤلف

 الرتكيبيّـة العالقـات ألن  ''مـع اهللا'' و '' أ إلـه''  : نيؤلفو ال ميكننا جتزئة هـذا امللفـوظ إىل املـ  
حيث ال تفيد اجلملة االسـتفهام عـن '' إله'' يف اجلملة ليست قائمة بني حرف االستفهام و االسم 

، و مبـــا أّن حـــرف ''إلـــه مـــع اهللا'' االســـم وحـــده، بـــل قائمـــة بـــني حـــرف االســـتفهام و اجلميلـــة  اهـــذ
وظيفة  أخذفإنّه ي ''إله مع اهللا'' ملةاجلإىل ّم  ينض و، ﴿           ﴾لجملة لمؤّلف االستفهام هنا 

 منثـل و'' إلـه'' االمسي املنقصف إىل االسم رّكب املسند إليه فهو وظيفة امل أّما،2ه توسعةألن  تطرفامل
  : الّتايلبيانياً كالتحليل  هذا 

  

                                                 
 )ر: (اجلرجاين؛ دالئل االعجاز، املدخل،ص 1

2 Voir: C Touratier ,la phrase simple en Arabe, p357. 
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على املبتدإ و  فعال اليت تدخل يف باب احلروف املشبهة باأل) 44) ( 42( درس النحاة امللفوظني 
إّن و لكــّن و مهــا يغــريان اللفــظ دون املعــىن و  «  و هــي 1»  تنصــب االســم و ترفــع اخلــرب« اخلــرب فـــ 

عملت  عملهـا « و شبهها النحاة بأفعال ألا   2»كأن و ليت و لعل و هي تغري اللفظ و املعىن 
املســند   و يـرى النحـاة  أن  3»ى فاعلـه فنصـبت و رفعـت فشـبهت مـن األفعـال مبـا قُـّدم مفعولـه علـ

'' جند أن ) 42(، ففي امللفوظ ''اسم إّن و اخواا'' إليه يف هذا النمط من اجلمل هو ما يسمى بـ 
التحليــل   هــو املســند إليــه، و هــو مــا نــذهب إليــه أيضــاً يف هــذه النظريــة، غــري أّن منــاهج'' رمحــة اهللا

  .ابطة بني عناصر هذا امللفوظختتلف يف نظرا إىل العالقات الر 

                                                 
 521:،ص1جابن يعيش؛ شرح املفّصل،  1
  .47:القاسم؛ شرح اللمع،ص 2
 .65:الزجاجي؛ اجلمل،ص 3
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ليست جزًء من املسند و ال جزء من املسند '' إنّ '' القدامى إىل أّن النحاة  ذهب أكثر لقد  
، و هــو مــا تــبعهم فيــه كثــري مــن 1»املــراد منهــا توكيــد النســبة أي توكيــد نســبة اخلــرب للمبتــدأ«إليــه، فـــ 

  : التايل الشكل أخذت'' إّن زيداً قائم'' : مجلة مثليف احملدثني، و هذا يشري إىل أّن العالقات 
  إّن          زيــداً          قــائم 

    :إّن و اّن و معنامهـــا التوكيـــد، نقـــول« : يف حـــني ذهـــب ابـــن هشـــام إىل غـــري ذلـــك إذ قـــال   
هـو يـذهب ، و منـه ف2»'' إّن زيـداً قـائم '' : يـره فنقـولر مث تدخل إّن لتأكيد اخلـرب و تق'' زيد قائم'' 

  : التايل التحليل  إىل أّن التأكيد يكون للخرب ال للمبتدإ، و هذا يعطي اجلملة
  إّن          زيــداً          قــائم 

  
 خطط محــــد خليـــل عمــــايرة بطريقــــة أخـــرى فحــــّدد العالقــــات الرابطـــة هلــــا بــــاملأو قـــد حّللهــــا   

   3:التايل
  

  ّن          زيــداً         قــائم إ                                  
ـــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــاىل                                         : و نـــــــــــــــــــــــــــذهب يف هـــــــــــــــــــــــــــذه النظريـــــــــــــــــــــــــــة إىل الـــــــــــــــــــــــــــرأي األّول، فقول

ــ مجلــة دخوليــة ﴿                                ﴾  ا أل ريــب مــن رمحــة اهللا ق'' ة مــن اجلميلــة فــمؤل
ـــــو قــــد وُ '' احملســــنني ـــــ'' إنّ '' ، ف ''نإ''  ؤكــــدعت باملسل يف أضــــافت للجملـــــة  معــــىن جديــــداً يتمث
ـإلسناد احلديث إىل احملـدث عنـه تأكيدها فا  هنـا تشـغل وظيفـة امل، و منـه فإو يف املسـتوى  ،تطـر

قريــب مــن ''، و ''رمحــة اهللا''  :ني املباشــرينؤلفاجلميلــة إىل املــتتجــزأ  التحليــل  املــوايل مــن مســتويات
عنــه، و يكــون للثــاين دث احملــ يـاإخبار ه يوافــق ألنــ ل وظيفـة املســند إليــهحيــث  يكــون لــألو '' سـننياحمل

  .وظيفة املسند
ــالرتكيــيب ، فــالم االبتــداء هنــا مُ  التحليــل مللفــوظ املــوايل أيضــاً نفــسا أخــذو ي   د هــو اآلخــر ؤك

 أخــاهإّن يوســف و ''  :فنقــول'' نّ إ'' علــى ذلــك إمكانيــة تعويضــه بـــ  يــدلّ  ملضــمون اجلملــة كّلهــا، و

                                                 
 74: عبد اجلبّار توامة؛ القرائن املعنوية،ص 1
 194:ابن هشام؛ شرح قطر الندى،ص 2
   103:امحد خليل عمايرة؛ يف حنو الّلغة و تراكيبها،ص: يراجع 3
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تقتضـي نصـب االسـم الـذي يليهـا إالّ أّـا تشـغل '' إنّ '' و إن كانت  ، و حىت'' أحب إىل أبينا منا
يوسـف و '' موّسـع للجملـة  متطـرف) 43( يف  امللفـوظ '' لَــ'' نفس الوظيفـة الرتكيبيـة، ف '' لـ'' و 

عنـه حمـدث (ي خبار اإلء خروجي يوافق على املستوى ، و هذه األخرية بنا''أحب إىل أبينا مّنا أخوه
'' أحب إىل أبينا مّنا''          الثاين البناء ميثل ، و''يوسف و أخوه'' البناء األول  ميثل )حديث+ 
  ).مسند+ مسند إليه (   الرتكيبّية البنية أخذفإنه ي الّتايلو ب

و   هلـا نفـس الوضـع الرتكيـيب ألن  احـد وذلـكيف باب حنـوي و  أخوااإّن و النحاة  لقد مجع  
''            إىل اجلميلـة تنضمّ  ، وتطرفوظيفة امل أخذتتوسعة ) 44( يف امللفوظ '' لعل'' منه فإن 

  .''قريب'' و املسند '' الساعة'' ة من املسند إليه فؤل و امل'' الساعة قريب
  : ةالتالي اتخططيل باملحتليل هذه امللفوظات األخرية على التوا منثل و  
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  ليس الجمال بأثواب تزيننا -45
  )31يوسف(  ﴿             ﴾ -46

  )197البقرة (  ﴿                                   ﴾ -47

حــاة الن  مثلــة األخــرية تشــرتك مجيعهــا يف معــىن واحــد و هــو معــىن النفــي، غــري أنّ ن هــذه األإ  
إذا   « :درســـوا هـــذه البـــىن و هـــذه األدوات يف أبـــواب خمتلفـــة، و عّللـــت عائشـــة عبيـــزة ذلـــك بقوهلـــا

ـــكل نظرنـــا إىل هـــذه األدوات فنجـــدها فرقـــت عـــن بعضـــها بســـبب النظـــرة به مـــن ســـتوجتّية، و مـــا الش
ـ إىل األفعال الناقصـةالنحاة  فضّمها'' ليس'' ّما أ؛ ف1»من نصب ورفع  إعرابية عالمات ا تعمـل أل

مـا يرفعـان املبتـدأ و أل  املشـبهتني ـا؛'' مـا'' و '' ال '' عملها و تتصل ا الضمائر، و أحلقت ـا 
ـــا  ينصـــبان اخلـــرب، ــــالنحـــاة  النافيـــة للجـــنس فأحلقهـــا'' ال'' أّم ـــ ''أخواـــاو  إنّ '' ب ا تعمـــل عملهـــا أل

  .ا ال تعمل فيما بعدهاأل  فصالً خاصاً '' ةما احلجازيّ '' ين شروطاً لذلك، و خيصصون لـ حمدد

                                                 
  168: عائشة عبيزة؛ التبويب النحوي،ص 1
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ال  « : و قــد جعــل عبــد القــاهر اجلرجــاين املنفــي و املنفــي عنــه مســنداً و مســنداً إليــه فقــال  
ه ينقسم إىل إثبات و نفـي، و اإلثبـات يقتضـي مثبتـاً ألن  يكون خرب حىت يكون خمرب به و خمرب عنه؛
ـــاً و م ـــه، و النفـــي يقتضـــي منفي ـــاً عنـــه و مثبتـــاً ل ـــد، و 1»نفي ـــاً  أك علـــى أّن أســـلوب النفـــي لـــيس نفي

أي أنــه نفــي ملضــمون  اجلملــة الــيت تكــون  ،2عنــهدث احلــديث إىل احملــ ســناد للحــديث بــل نفــي إل
 نــا حنصــل لنــا هــذه النمــاذج املختلفــة ألســلوب النفــي فإنّ ، و إذا حلّ ســناد اإلنة معــىن بعــده و املتضــم

  .و أسلوب التأكيد،3ستفهامعلى حتاليل مشاة ألسلوب اال
  ليس الجمال بأثواب تزيننا -45

هـا يف احلـال وذلـك فيعلم أّن ليس فعـل يـدخل علـى مجلـة ابتدائيـة فينا«  : يقول ابن بعيش  
فقـــد '' لــيس زيــد قائمــاً '' ففيـــه اجيــاب قيامــه يف احلــال، و إذا قلـــت '' زيــد قــائم'' :  أنّلــك إذا قلــت

 ، و عليــه فهـــيإاخلـــرب إىل املبتــد إســناد تنفــي  ''لـــيس'' علــى أنّ  يــدلّ  ، و هـــذا4»نفيــت هــذا املعــىن 
و قد عّدها النحاة من األفعال الناقصة رغم عدم داللتها على  إىل اجلملة االمسية لتفيد نفيها تنضمّ 

الـدليل علـى أـا فعـل اتصـايل الضـمري « : احلدث و ال على الزمان، و يعلـل ذلـك ابـن يعـيش قـائالً 
'' : يف األفعــال ــا علــى حــّد اتصــاله باألفعــال و هــو الضــمري املرفــوع حنــو قولــك الــذي ال يكــون إال

  .5»'' لستَ '' و '' لسنا'' و '' لسُت 
         صـــــل بضـــــمائر الفاعـــــلفعـــــًال حـــــىت و إن كانـــــت تتّ  ''لـــــيس'' التحليـــــل   ال نعتـــــرب يف هـــــذاو   

و    ف عن باقي احلـروف و األدواتا ال ختتلبرأي احملدثني الذين ذهبوا إىل حرفيتها، و أّ  أخذنو 
    ني مباشــرين مهــا أداة النفــيمــؤلفل مــن مشــكّ ) 45( منـه فهــي توســعة للجميلــة الــيت تليهــا، فـامللفوظ 

'' لـيس''      و منه فامللفوظ بناء دخويل تشغل فيه ،''اجلمال بأثواب تزيننا'' ، و اجلميلة '' ليس'' 
رّكـب و امل     ''اجلمـال'' االمسـي رّكـب إىل امليتجـزأ  اء خروجـياجلميلـة فهـي بنـأّمـا  ،تطرفوظيفة امل

و منـه تكـون لـه وظيفـة  ،عنـهدث ي احملـخبـار علـى املسـتوى اإلاألول  ، يوافق''بأثواب تزيننا'' األدايت

                                                 
 405:اجلرجاين؛ دالئل اإلعجاز،ص 1
  405:نفسه،ص: يراجع 2

3 Voire: C.Touratier , la phrase simple en Arabe ,P:357 
 4/366:،صابن يعيش؛ شرح املفصل 4
 366:نفسه؛ص 5
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الرتكيــيب يلخصــه التحليــل   املســند إليــه، و يوافــق الثــاين احلــديث و تكــون لــه وظيفــة املســند، و هــذا
  : املوايل املشّجر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )31يوسف(  ﴿             ﴾ -46

حجازيّـة عاملـة و متيميّـة غـري عاملـة، و ال يـذكر أّن هنـاك ) مـا( بـني نـوعني مـن النحاة  مييز  
و يف اخلرب النصب، و يكون هلذا يف املبتدإ الرفع '' ما'' فرقاً آخر بينهما، و يف هذا امللفوظ عملت 

كما ال '' ليس'' ال ختتلف تركيبياً عن '' ما'' الرتكييب الذي كان سابقة، ف حليل  الت  امللفوظ نفس
هذا '' ؛ إذ أّا توسعة للبناء  تطرفوظيفة امل'' ما'' تشغل ختتلف أيضاً عن أختها التميمية، و عليه

 يخبــار اإلوى و هــو ضــمري إشــاري يوافــق علــى املســت'' هــذا'' ني املباشــرينؤلفل مــن املــاملشــكّ '' بشــراً 
و هو وصف أخـرب بـه عـن ضـمري اإلشـارة '' بشراً '' وظيفة املسند إليه، و يؤدي  عنه، و منهدث احمل

  .و منه فهو مسند يف اجلملة
     العاملــة عمــل لــيس و املســماة نافيــة للوحــدة: ''ال'' بــني نــوعني مــن النحــاة  و كــذلك ميّــز  

علـى وجـود فـرق داليل بينهمـا، كمـا أّن النحاة  د، و يؤك و املسماة نافية للجنس و العاملة عمل إنّ 
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و  سـناد هناك فرقاً تركيبياً بينهما أيضاً، و قد خلَصت سناء البيايت هـذا الفـرق يف أّن األوىل نفـي لإل
و ممّـا  « :أي المسها، و هـذا مـا يلخصـه قوهلـا الثانية فهي نفي ملا بعدها أّما  ،''ما'' هي ذا مثل 

ط علــى مســلّ ] تقصــد ال النافيــة للوحــدة[ الــذكر أّن النفــي يف هــذا النــوع مــن ال النافيــة هــو جــدير ب
النافيـة '' ال''و يف هذا ختتلـف [...] النسبة بني املسند و املسند إليه ال على املفرد الذي اتصلت به

مـا  و هـذا» النافية للمفرد حيث يتسلط النفي يف الثانية علـى الكلمـة الـيت تليهـا'' ال'' عن سناد لإل
مـثالً حتليلـني حنـويني خمتلفـني، حبيـث '' ، و ال رجـًل يف الـدار''ال رجُلُ◌ُ  يف الدار'' جيعل للجملتني 

  : التحليل أخذو منه ت     رجُلُ◌ُ  يف الدار'' باجلملة '' ال'' ة تربط العالقة النحوياألول  تكون يف
  يف الـدار    ال   رجُلُ      

  
و امسهــــا، و عليــــه تقبــــل اجلملــــة '' ال '' انيــــة فتكــــون العالقــــة رابطــــة بــــني أّمــــا يف اجلملــــة الث  
  : التحليل

  يف الــدار        ال     رجــلَ 
  

أن حتليال تركيبيا واحداً،  أخذي -او إن اختلفت دالال -رية إىل أّاو نذهب يف هذه النظ  
نـــه و احلـــديث، و منـــه فهـــي كســـابقاا عدث ية بـــني احملـــســـنادنافيـــة للعالقـــة اإل'' ال'' ون فيـــه و تكـــ

و الفسـوق       فإّننـا جنـده قـد أفـاد دالليـا نفـي الرفـث) 47(توسعة للجملة، فإذا جئنا إىل امللفوظ 
عنـه دث و اجلدال يف احلج، و مل تفد نفيها مطلقاً بل نفيها يف احلـج و مسـندة إليـه، و جنـد أّن احملـ

 ،''يف احلـج'' األدايترّكب ، و احلديث هو امل''ث و فسوق و جدالرف'' ه البناء ميثل يف  هذه اجلملة
'' ال'' املعــىن ُدل عليــه يف اجلملــة بـــ  ة علــى النفــي، و هــذاالداللــ النفــي فهــو توســعة زادت اجلملــةأّمــا 

لصــيغم واحــٍد  ىن ال غــري، ممــا يشــري إىل أــا دوال مكــّررة ثــالث مــرّات، و كّلهــا تشــرتك يف هــذا املعــ
 فمتطر.  

        ''رفــــث و فســــوق و جــــدال''أمــــا البنــــاء الــــذي يشــــغل وظيفــــة املســــند إليــــه يف اجلملــــة فهــــو   
(         الرتكيـيب للملفـوظنيالتحليـل   منثـل األدايت لتشكيل مجيلة خروجيـة، ورّكب إىل املينضّم   و

  :باملشجرين املواليني) 47) (46
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اً مؤلفــياً، و ال إســنادابقة للجمــل ال تكــون طرفــاً ات الســّن احلــروف و األدو إو مجلــة القــول   
، و يضـيف للجملـة معـىن تطـرفتركيبيـاً وظيفـة امل أخـذمباشر للملفـوظ يمؤّلف اته، بل إّا مؤلفمن 

و حـديثاً، و       ، و هـذا مـا جـاء بـه الـدرس اللغـوي العـريب قـدمياً سـناد اإلأو   جديداً يقيد النسبة
  .1»الكالم         ليس للحروف تأثري يف أصل ائتالف« : ر اجلرجاين بقولهالقاه  خلصه عبد

  )118 املائدة( ﴿                    ﴾ -48
  فال الحمد مكسوباً و ال المال باقياً  ا الجود بم يُرزق خالصاً من األذى            إذ -49

                                                 
  94:،ص1جاجلرجاين؛ املقتصد، 1
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و ال خيتلـف عنـه يف اجلملـة سبق و أن تناولنا حتليل أسـلوب الشـرط يف اجلملـة الفعليـة، و هـ  
جــزاء الشــرط إّمنــا هــو مقصــود فائــدة أو   اســم مجلـة اجلــزاءالنحــاة  االمسيـة، و رأينــا أّن مــا أطلــق عليــه

و يـدعم هـذا مـا قالـه الرضـي مـن أّن  1مجلة الشرط مع األداة فتوسعة هلـا،النحاة  ما مساهأّما  القول،
أّمــا  ،ّ«2ــا قيــد يف اجلــزاءأ «تــه، و علــل ذلــك بـــ الــذي يف مجلــة الشــرط غــري مقصــود لذا ســناد اإل
اتــه ،ومنــه فهــو عنــده كــالم حيســن الســكوت ذمقصــود ل إســناد الــذي يف مجلــة اجلــزاء فهــو  ســناد اإل

 3»جــــزاء الشــــرط و جــــواب القســــم كالمــــان خبــــالف اجلملــــة الشــــرطية و القســــمية « :عليــــه فيقــــول
 و ال حيسن السكوت عليهااً منهما كالم فليست أي ،.  

و نشري هنا، و بناًء على أّن مجلة اجلزاء هي مقصود فائدة القول و ما مجلة الشرط إالّ قيـد   
مسيــة  إا حنــّدد نــوع اجلملــة الشــرطية بــالنظر إىل نــوع مجلــة اجلــزاء، فــإذا كانــت مجلــة اجلــزاء هلــا، إىل أنّنــ

  .الشرطية فعلّية كانت اجلملة الشرطية امسية، و إن كانت مجلة اجلزاء فعلية كانت كذلك اجلملة
لــيس  '' إن تعــذم'' فإننــا ســنجد البنــاء  ﴿                    ﴾:فــإذا نظرنــا يف قولــه تعــاىل  

ــز فملفــوظ ذو داللــة تامــة، و'' م عبــادكإّــ'' البنــاء أّمــا  كالمــا مســتقًال و ال تــتم بــه الفائــدة،  يتمّي
يه املباشرين مجلـة أحد مؤلف ة حيث إنّ اخلاصية الدخولي) 48( ا يعطي امللفوظباستقاللية اجلملة، ممّ 

ات ركبــ، و ينتمــي إىل قســم امل''إن تعـذم'' الً مــن البنــاء أخـرى، فعلــى املســتوى البنــائي جنـده مشــكّ 
ثا '' هـم'' الضـمري  ميثـل يخبـار ، و علـى املسـتوى اإل''إّم عبادك'' اجلملية، و اجلميلة  عنـه، و حمـد

يـة، و خبار اجلملي فتوسعة أفـادت تقييـد هـذه البنيـة اإلرّكب املأّما  يثاً،حد'' عبادك'' االمسي رّكب امل
ـــق  رّكـــب امل أخـــذو اجلميلـــة تعـــذم، و علـــى املســـتوى العالقـــي ي'' إن'' يتكـــون هـــذا القيـــد مـــن املعّل

االمسي رّكب و امل         ضمري الشخص وظيفة املسند إليه أخذ، يف حني يتطرفاجلملي وظيفة امل
 ، و عليــه ميكننـا متثيــل هــذا''هـم عبــادك'' موســع للجميلــة  متطـرففهــي  ''هإنــ'' أّمـا  ســند،وظيفـة امل
  : الّتايلبيانياً كالتحليل  

  
  

                                                 
 .من هذا البحث 190  ينظر الصفحة 1
  19:،ص1جالرضي؛ شرح كافية ابن احلاجب، 2
 19:،ص1جنفسه، 3
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 ألن  مهها الفعل املضارع ازوم، و ذلـكأأسلوب الشرط يف أبواب خمتلفة النحاة  لقد تناول  
لـو، : يليهـا، و جنـد أدوات أخـرى يف أبـواب أخـرى مثـل  الشرط تعمل اجلزم يف الفعـل الـذي اتدو أ

ال نـــرى فرقـــاً تركيبيـــاً بـــني وظـــائف هـــذه األدوات فهـــي مجيعهـــا التحليـــل   و لـــوال، و إذا، و يف هـــذا
  رّفاً و هو ما نالحظه يفطاً مجليا متمركبإىل مجلة الشرط مشكلة معها  تنضمّ  معلقات

  :قول الشاعر
  فال احلمد مكسوباً و ال املال باقياً           الصاً من األذى إذا اجلود مل يرزق خ  

       عناصــــر الصــــدر األول  ني مباشــــرين يضــــمّ مــــؤلفأ إىل زّ دخــــويل  يتجــــ إن هــــذا امللفــــوظ بنــــاءٌ 
و            ات اجلمليـةمركبإىل القسم اجلدويل للاألول  و يضم الثاين عناصر العجز، حيث ينتمي

و هي بناء دخويل يشغل '' اجلود مل يرزق خالصاً من األذى'' و اجلميلة '' إذا'' علق من امل يتشكل
ـــبفيـــه امل فوظيفـــة امل'' اجلـــود''  مســـياال ركو ينتمـــي الثـــاين إىل قســـم '' مل'' داة النفـــيأو كـــذا  تطـــر ،

و        لتفيـــد نفــي اجلميلـــة بعـــدها'' ال'' داة اجلمــل، و هـــو  بــدوره مجلـــة دخوليــة تطرّفـــت فيهــا األ

 ج
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البنيــة  أخــذخروجــي ي يــة علــى األوىل، و كالمهــا بنــاءٌ ف هــذه األخــرية مــن مجلتــني معطوفــة الثانتتــألّ 
االمسـي مرّكـب و منه تكون وظيفة املسند إليه يف هذا امللفـوظ لل) حديث+ عنه حمدث (  يةخبار اإل
عنـــد تشـــكيله '' املـــال ''االمســـي مرّكـــب ، و لل''احلمـــد مكســـوبا'' عنـــد تشـــكيله للجميلـــة '' احلمـــد'' 

  :و نلخص هذه املعلومات يف التمثيل البياين املوايل'' املال باقياً '' للجميلة
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و             خرى مجلـة ضـمري الفصـلأمناط اجلمل اليت تكون موسعة بوحدة لغوية أو من 
  : ةالتالي األمثلة أخذلتحليلها ن

  هو الرسولمحمد  -50
  )5البقرة (  ﴾       ﴿                 -51
  )7 ينةالب(  ﴾                                          ﴿-52

لضــــمري الفصــــل، فأعطيــــت لــــه وظــــائف  التحليــــل النحــــويّ  قــــدمياً يفالنحــــاة  ت آراءاختلفــــ
إنّـه : ه ال حمـل لـه مث قـال أكثـرهمزعم البصريون أنّ « : عديدة، و مجل ابن هشام تلك اآلراء يف قوله

حملـة : ،مثّ قـال الكسـائي لـه حمـل : و قـال الكوفيـون] [...اسـم : فال إشكال، و قال اخلليـل حرف،
'' و اخلــرب رفــع و بــني معمــويل  إحبســب مــا بعــده، و قــال الفــرّاء حبســب مــا قبلــه، فمحّلــه بــني املبتــد

''     رفع عند الفرّاء و نصب عند الكسائي، و بني معمويل '' كان'' نصب، و بني معمويل '' ظنّ 
عطوه وظائف كثرية منها املبتـدأ، و التوكيـد، و البـدل، و ضـمري فصـل ال أو منه  ،1»بالعكس '' إن

بدالً فإشـارة إىل وجـود عالقـة تربطـه مبـا قبلـه و هـذا مـا أو   اعتباره توكيداً فأّما  ،حمّل له من اإلعراب
  : النحوذلك على  لميث  وحممد  مثالً تابعاً لالسم) 50(جيعله يف امللفوظ 

  هو     الرســول         حممد       
  

 إبعده على أما مبتدأ و خرب، و اجلملة املكّونـة منهمـا خـرب للمبتـد مبا ثاٍن فريبطهأّما اعتباره مبتدأ 
  : ذلك على النحو ميثل واألول 

  حمّمـد         هو الرســول
  
و هـو مـا جيعـل العالقـات يف  من الطرفني يربطه بأي اعتباره فصالً ال حمّل له من اإلعراب فال أّما  و

  :اجلملة على النحو
  حمّمـد  هو      الرسول 

                                                 
  199:،ص2ج، ابن هشام؛ مغين اللبيب 1
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وظيفــة املســند إليــه يف هـذا الــنمط مــن اجلمــل، و حتديــد  تـؤدي لتحديـد الوحــدة الّلغويــة الــيت  
بنـاًء دخوليـاً ) 50(وظ امللفـ ميثـل ينبغي أّوًال حتديـد نـوع األبنيـة يف امللفـوظ، فهـل  الرتكيبّية العالقات

  .أم بناًء خروجيا ؟
تقســــيمان؛ تقســــيم يعطينــــا  أمامنــــاني مباشــــرين يكــــون مــــؤلفإذا حاولنــــا جتزئــــة امللفــــوظ إىل   

ـــد  '': نيؤلفاملـــ ف، و تقســـيم يعطينـــا املــــ''الرســــول'' ، و '' هـــوحممـــد  '': نيؤل هـــو الرســــول'' و حمم''       
ات أن خنتــار التقســيم الثــاين فهــو ؤلفــمــن هــذه املمؤلّــف كــل للداخليــة و ميكننــا بنــاًء علــى الطبيعــة ا

'' هـــو الرســـول '' ؤلّـــف امل ألن  بنـــاًء دخوليـــاً ) 50(أقـــرب لطبيعـــة الّلغـــة، و ذلـــك جيعـــل مـــن امللفـــوظ 
يقــول عبــد احلميــد  ،باســتقاللية دالليــة و تركيبيــة، و هــو مــذهب هــذه النظريّــة يتميّــز ملفــوظ مســتقل

االمســي املوجـــود يف البدايــة ميكـــن حذفــه الشـــيء الـــذي رّكـــب امل «: ليلـــه ملثــل هـــذه البــىندبّــاش يف حت
، و هــذا يعــين تطــرفيثبــت اخلاصــّية الدخوليّــة للجملــة، و هــذا يعطيــه وضــع التوســعة و منــه وضــع امل

ن تشــكل وحــدها أاالمســي املــوايل ميكــن رّكــب ة مــن الضــمري و املؤلفــمــن جهــة أخــرى أّن اجلميلــة امل
'' ني املباشـرين ؤلفبنـاء خروجـي يتـأّلف مـن املـ'' هـو الرسـول'' و اجلميلـة  1»فوظاً تاما و مسـتقال مل

منهمــا توســعة، و علــى املســتوى  أي  ميثــل ، و مهــا ضــروريان يف تشــكيلها إذ ال''الرســول'' ،و '' هــو
 ممّـا يعطـي     حـديثاً '' ولالرس'' االمسي رّكب عنه، يف حني يكون املحمدثا ي يكون الضمري خبار اإل

'' حمّمــد''        األول  االمســيرّكــب املأّمــا  وظيفــة املســند إليــه و يعطــي الثــاين وظيفــة املســند،األول 
يـة الدالل بـل توسـعة وضـحت مـدلول املسـند إليـه، و حيمـل الضـمري نفـس القيمـة ياإسنادفليس طرفاً 

  : التايل البياينلتحليل  ا اجلملة أخذو منه ت ،اليت حيملها هذا االسم
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 A. Debbache: Le prédicat syntaxique, P: 249 

 ج

  س:مس ج

 ض مس

  هو  حمّمد

 س مح

  رسول  الـ
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اتـه املباشـرة جنــد مؤلفيكـون لــه نفـس التحليـل الرتكيــيب فـإذا حبثنـا عــن ) 51( و كـذا امللفـوظ   
        ''هــــــم املفلحــــــون'' و اجلميلــــــة '' ولئــــــكأ'' إىل ضــــــمري اإلشــــــارة األول علــــــى املســــــتوى يتجــــــزأ  أنّــــــه

الثـــاين ؤلّـــف املأّمـــا  ،)ج( إىل ينضـــّم   و) ج( مباشـــر لــــؤلّـــف مه نّـــاً ألمتطرفـــتوســـعة األول فيكـــون 
و         يا حمّدثاً عنه و تركيبياً مسنداً إليهإخبار  ميثل و'' هم'' لة من الضمري فجملة خروجية مشكّ 

و منـــه يقبـــل هـــذا امللفـــوظ . يـــاً احلـــديث و تركيبيـــاً مســـنداً إخبار  ميثـــل و'' املفلحـــون'' االمســـي رّكـــب امل
  :ا بيانياً شبيهاً بالسابقطط خم
  
  
  
  
  
  

ة و هــو مــا جنــده يف تطرفــكثــر مــن مــرّة، فتتــابع فيهــا الوحــدات الّلغويــة املأوقــد توّســع اجلملــة   
ف مـن فهـذا امللفـوظ مجلـة دخوليّـة تتـألّ  ﴾                                         ﴿  : قوله تعـاىل

و    '' ولئـكأ'' الً بضمري اإلشـارة أوّ  ؛و قد وّسعت ثالث مرّات ''هم خري الربيّة'' اجلميلة اخلروجية
اولئـــك هـــم خـــري '' ، مث وّســـعت اجلميلـــة ''هـــم'' يـــة الـــيت حيملهـــا الضـــمري الدالل حيمـــل نفـــس القيمـــة

يــة الدالل ، و حيمــل هــو اآلخــر القيمــة''الــذين آمنــوا و عملــوا الصــاحلات'' اجلملــي رّكــب بامل'' الربيّــة
أّي  ميثـل ان اجلملـة توضـيحاً و توكيـداً و الؤلف، و قد زاد هذان امل''هم'' ة و الضمري لضمري االشار 
و هــي أيضــاً '' إنّ '' يــا ضــروريا يف تشــكيل اجلملــة، كمــا أّكــدت اجلملــة بــاألداة إســناد منهمــا طرفــاً 

  :تايل، و عليه يشتمل هذا امللفوظ على ثالث مجل دخولية و مجلة خروجية و هي كالمتطرف
  مجلة دخولية ←إّن الذين آمنوا و عملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية  

  مجلة دخولية ←و عملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية االذين آمنو      
  مجلة دخولية  ←أولئك هم خري الربية                                       

  مجلة خروجية ←هم خري الربية                                              

 ج

  إشارة ج

 ض مس

  هم  أولئك

 س مح

  مفلحون  الـ
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ا كان املسند إليه   
ّ
هم خري '' ات اجلملة اخلروجية فال جنده  إالّ يف اجلميلة مؤلفاً من مؤلفومل

سـند إليـه ، و قـد أ''هـم'' عنـه، و هـو الضـمري دث يـاً احملـإخبار  الـذي  يوافـق و ميثله املؤلـف ،''الربيّة
  أّما  ات ضرورية يف اجلملةمؤلف، و مها فقط من بني باقي الوحدات ''خري الربية'' احلديث 

  : املوايل خطط هذا التحليل بامل منثل و. ان مؤكدة و موّضحة هلمامتطرفما سبقهما فهي 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضــمري عمــاد يشــغل وظيفــة املســند أو  ضــمري فصــلالنحــاة ص إىل أّن مــا مســاه و هكــذا خنلــ
  .متطرفالسابق له فهو توسعة ؤّلف املأّما  إليه، و يكون يف عالقة تركيبية مع الوحدة املوالية له،

زيـــد أبـــوه '' ) 36(و امللفـــوظ '' أقـــائم أبـــواه زيـــد'' ) 28(لقـــد تناولنـــا ســـابقاً حتليـــل امللفـــوظ   
  :، و سنحاول حتديد املسند إليه يف بنية شبيهة اتني''منطلق 

  .زيد منطلق أبوه  -53
   .عبد اهللا ُمَكرم والُده -54

  : البنية النحويّة أخذحنويا إىل أنّه ي) 53(عند حتليل للملفوظ النحاة ذهب   
  فاعل+ خرب + مبتدأ   
   :املخطط التايلحبيث تكون العالقات يف هذا التحليل وفق   

  

 ج

 ج

 م ج ج

  مف:ج  مع

  مف  ف:مف

  مف  ع

  مس  ف

  س  مح

 ج اشارة

 س:مس ض

 مس س

 س مح

  بريّة  الـ  خري  هم  أولئك  صاحلات  الـ  عملوا  و  آمنوا  الذين   إنّ 

  توكيد
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  زيــد           منطلق          أبــوه  
  

    مــن جهــة، و مســنداً إىل '' زيــد'' مســنداً إىل '' منطلــق'' و هــذا التحليــل جيعــل مــن الوصــف   
''     :، و خيتلـف قولنـا''أبـوه'' إليه، و كـذا  اً مسند'' زيد'' من جهة أخرى، و عليه يكون '' أبوه'' 

''          ألن  ؛''زيـد أبـوه منطلـق'' : جلملـة اخلربّيـة يف مثـل قولنـايف هـذه اجلملـة عـن ا'' منطلق أبـوه
ورها مســندة إىل ليســت مجلــة مشــكّلة مــن مســند و مســند إليــه و هــي بــدالنحــاة عنــد '' منطلــق أبــوه

فتـابع للمسـند و لـيس '' أبـوه'' أّمـا  وحده املسند إىل املبتـدإ،'' منطلق'' بل الوصف  ؛''زيد'' املبتدإ 
فـإن قـال قائـل قـد عملنـا أّن « : ه، و قـد حـاول املـربّد تفسـري هـذه العالقـات يف حتليلـه فقـالجزًء من

'' إّمنا هو  صفة لــ '' قائم أبوه'' : قولك ألن  القيام لألب فكيف جيوز أن جيري على رجل ؟ قيل له
سـنداً إليـه، بـل هنـا لـيس م'' زيد'' ّن أو من هنا ذهب فريق من احملدثني إىل .1»يف احلقيقة '' الرجل

املســند يف هــذه احلــال تــابع ملــا « : فيقــول الشــريف ميهــويب'' أبــوه'' االمســي رّكــب ه املميثلــ املســند إليــه
  .2»بعده وال عالقة له باملسند إليه املتقّدم 

   ن معىن الفعـل، و يطلـب مـا يطلبـه لقد أثبتت الدراسات الّلغوية املختلفة أّن الوصف متضم
''      النحـــاة نتفـــق علـــى أّن االنطـــالق واقـــع مـــن األب و منـــه جعـــل ) 53(فـــوظ الفعـــل، و يف املل

فهــذا يرجــع  إىل اعتمــادهم علــى  ،''زيــد''مســنداً إىل '' منطلــق'' اعتبــارهم أّمــا  فــاعالً مســنداً،'' أبــوه
  .ية للجملةالدالل البنية

      ه الضـــم ميثلــ ، و حـــديث''زيــد'' ه االســم عنــه ميثلـــحمـــدث يــا مــن إخبار يتــأّلف هــذا امللفـــوظ   
اً مؤلفن يكون املسند إليه ينبغي أ ألن  إليه،  مسندٌ '' زيد'' هذا ال يعين أّن  ، غري أنّ ''منطلق أبوه'' 

 فاملأحد  أي ؛ضرورياضروري ؟ مؤّلف '' زيد'' ني املباشرين جلملة خروجية، فهل ؤل  
و      مجلة خروجّية ميثل ملفوظ مستقل  و رأينا أنه' 'قائم زيد'' ) 24(املثال  حللنا سابقاً   

ي خبـار ة علـى املسـتوى اإلمؤلفأيضاً ملفوظ مستقل، و هو مجلة خروجية  ''منطلق أبوه''منه فالبناء 
و مســند     و مهــا علــى املســتوى الرتكيــيب مســند  ،''أبــوه'' عنــهدث و احملــ'' منطلــق'' مــن احلــديث 

ــا كــان
ّ
''  مجلــة مســتقلة، فإنــه بنــاء دخــويل، و هــذا يعــين أن ) 53(ات امللفــوظ د مؤلفــأحــ إليــه، و مل

                                                 
 427:،ص2جاملربّد؛ املقتضب، 1
 62: ويب؛ املسند إليه و املسند، صالشريف ميه 2
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و منـه           تطـرفإىل مجلـة، و هـذه وظيفـة املينضـّم   مباشر جلملـة وف مؤل  ، فهوتوسعة'' زيد
   .االمسي أبوهرّكب وظيفة املسند إليه، بل املسند إليه يف هذا امللفوظ وظيفة امل أخذفال ي

قــد جعلــوا للوصــف النحــاة  خيتلــف حتليــل هــذا امللفــوظ عــن امللفــوظ املــوايل و إن كــان وال   
) 54( نائــب فاعــل، و نــرى أّن هــذا امللفــوظ '' مكــرم'' فــاعًال، و للوصــف الثــاين '' منطلــق'' األول 

ان أخـذ، و ي''مكـرم والـده'' و البنـاء '' عبـد اهللا'' االسـم : ني مباشـرينمـؤلفبناء دخويل مشـّكل مـن 
اجلميلـــة إىل تتجـــزأ  ، و)مجيلـــة+ متطـــرف( و تركيبيـــا البنيـــة ) حـــديث+ عنـــهحمـــدث ( يـــا البنيـــة إخبار 

    عنــهدث الثــاين احملــ ميثــل دالليــاً احلــديث، واألول  ميثــل و'' والــده'' ، و ''مكــرم'' ني املباشــرين ؤلفاملــ
وظيفــة املســند حيــّدد  اخلاصــية اخلروجيّــة، و هــو مــا و كالمهــا ضــروري يف تشــكيل اجلملــة ممـّـا يعطيهــا 

حتليلنـــا للملفـــوظني األخـــريين  لعليـــه ميثـــ ،و'' والـــده'' االمســـي رّكـــب إليـــه يف اجلملـــة بأّـــا وظيفـــة امل
  :بالتمثيلني املواليني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  منـــطــلــــق  ه  أبو  زيدج

 ج

  س:مس ج

 مص مس

  زيدج

 مح  س

  ه  أبو

  ف:مف  موصف

  طــلــــقمنـــ

 ج

  س:مس ج

 مص مس

  عبد اهللا

 مح  س

  ه  والد

  ف:مف  موصف

  مـــكــــــرم
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ل يّـة قـد تتشـك و بعد حتليلنا هلذه النماذج املختلفة يف هـذا املبحـث نالحـظ أّن اجلملـة االمس
ؤّلف و قد يكون هذا امل تطرفغري ضروري يشغل وظيفة املمؤّلف إىل  تنضمّ  من مجيلة امسية أخرى

وظيفـــة يــؤدي  ، و...ادوات التأكيــد و النفــي و االســتفهام: حمــّدثاً عنــه، قــد ال يكــون كــذلك مثــل
  .يا◌ً إخبار عنه محدث وافق لليالذي  و للجميلة ني الضرورينيؤلفاملأحد  املسند إليه يف هذه احلال

و خالصة القول إّن اجلملة االمسية تـأيت علـى بـىن و أشـكال كثـرية فمنهـا  مـا هـو خروجـي    
اتــه أحــد مؤلف د إليــه و منهــا مــا هــو دخــويل  مجيــع عناصــره ضــروريّة، و منــه فهــو يشــتمل علــى مســن

جميلة، كما أّن اجلملة االمسيـة قـد  تكـون اً مباشراً للمؤلفتوسعة، و يف هذا النوع يكون املسند إليه 
 ممّــا  ند إليــه، وقــد تكــون ذات ترتيــب مقلــوبعناصــرها وظيفــة املســأحــد  يذات ترتيــب عــادي فيــؤد

  .، و منه فإّا ال تشتمل على مسند إليهتطرفعنه وظيفة املدث يعطي احمل
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ــ ايــة املطــاف ، و مــا بقــي مــن هــذا العمــل إالّ أســطر معــدودة، نلخ ص فيهــا مــا وصــلنا إىل
، و جنمــل فيهــا مــا تفــّرق بــني صــفحاته، و نعــرض مــن خالهلــا مــا رأينــا أنّــه رةذكّ املــ قيــل يف ثنايــا هــذه

  . زبدة هذه الدراسة، و جوهر ما توصلنا إليه من نتائج
، و لــه يف ال مصــطلح حنــويّ  للغــة العــرب مصــطلح بالغــيّ رأينــا أّن املســند إليــه عنــد علمــاء ا  

        ل مصــــطلحات حنويّــــة خيتلــــف الواحــــد منهــــا عــــن اآلخــــر، و هــــي الفاعــــل ة أشــــكال متثّــــاجلملــــة عــــدّ 
 منهــا علــى معــايري كثــرية  و نائــب الفاعــل و املبتــدأ  و املنســوخ باالبتــداء، و اعتمــدوا يف تعريــف كــل

اذ املسـند نيني العرب إىل ضرورة إختّ ساالتقليدي، و قد دعا كثري من اللّ  تتوافق و نظرية النحو العريبّ 
ت ذهــــن ص مــــن هــــذا التعــــّدد االصــــطالحي الــــذي يشــــتّ ، و الــــتخلّ )تركيبيــــاً ( إليــــه مصــــطلحاً حنويــــاً 

ســـاين الفرنســـي  كريســـتيان خـــرتت يف هـــذا البحـــث تعريفـــاً للّ الـــدارس، و أعطـــوه عـــّدة تعـــاريف، و إِ 
  .اللغة العربيةتوارتيي للتطبيق على 

ريقـــة التحليـــل إىل  املؤلفـــات املباشـــرة  ة لتـــوارتيي نظريـــة وظيفيـــة تعتمـــد طالنظريـــة الرتكيبيـــ تعـــدّ   
ج يف مسـتويات ة، و منـه فهـي تنظـر إىل اجلملـة علـى أّـا بنـاء متـدرّ كوسيلة لتحليل الرتاكيب الّلغويّـ

، )الصـياغم(       الـدنياإىل الوحـدات  ووصـوالً ) اجلملـة( ة الكـربى بدًء من الوحدة الرتكيبيّ  ،متتالية
فات للجملة، و تقوم هذه النظرية علـى ضـرورة ّن مجيع الوحدات يف املستويات املختلفة مؤل حيث أ

ــممّــ ؛الفصــل بــني مســتويات التحليــل املختلفــة ة  موضــوعها املســتقل وجماهلــا اخلــاص، ا  جيعــل للرتكيبّي
جـــة ، وال  ـــتّم فـــات امللفـــوظ يف املســـتويات املتدرّ ؤلّ ز علـــى حبـــث العالقـــات الرابطـــة بـــني مفهـــي ترّكـــ

  .غري الظاهرة على املستوى الشكليأو  بالبحث عن العناصر الّلغوية املسترتة
 حبيـث إّن وظيفـة عنصـر لغـويّ  ،مفهوم عالقـي بنـائي   ة بأّا مفهومتعّرف الوظيفة الرتكيبيّ و   

لعنصــر يف شــكلية، و نــوع العنصــر الــذي تتحــّدد حبســب نــوع البنــاء الــذي يــدخل هــذا ا) مؤلّــف( 
جيـة و الـذي فني املباشـرين جلملـة خرو حـد املـؤل ه أف توارتيي وظيفة املسند إليه بأنّـإليه، و يعرّ  ينضمّ 

املفهـوم علـى اجلملـة العربيـة خلصـنا  خباري احملـّدث عنـه، و بعـد تطبيقنـا هلـذايوافق على املستوى اإل
  :إىل النتائج التالية

ة، و قـد تأخـذها ة بأّي صـنف مـن األصـناف الرتكيبيّـاملسند إليه ليست وظيفة خاصّ إن وظيفة  -1
ب مــن املرّكــ كــال   ّدثا عنــه، و منــه فــإن حمــجلملــة خروجيــة و  اً فــاً مباشــر ة مــا دامــت مؤل ة وحــدة لغويّــأيــ

كـن شـارة مياجلملي، و ضمري الشـخص، و ضـمري اإلب ب الدايت، و املركّ االمسي، و االسم، و املركّ 
  .ةهذه الوظيفة الرتكيبيّ يؤّدي   أن
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كلمة واحدة، و منه ما عّده النحاة توابـع د إليه ليست وظيفة صيغم واحد أو  إّن وظيفة املسن  -2
ا للمسند إليه مثل النعت و البدل و التوكيد و املضاف إليه و املعطوف، وصلة املوصول و غريها إمنّ 

 فنيملســند إليــه، يف حــني ال يكــون احلــال و التمييــز مــؤلّ وظيفــة ايــؤّدي   فــات للبنــاء الــذي هــي مؤلّ 
ع بــني ي وظيفــة املســند إليــه تتنــوّ ان إىل املســند، و منــه فالوحــدات الــيت تــؤدّ للمســند إليــه بــل ينضــمّ 

  .الصياغم و األبنية الدخولية و األبنية اخلروجية
ثاً عنـه علـى حمـدّ  اللغـوي   احملّدث عنه يف اجلملة ليس دائماً مسنداً إليـه، فقـد يكـون العنصـر إنّ  -3

 ف غري ضروري فهو توسـعة يف مجلـة دخوليـة، يف حـني يكـون املسـند املستوى اإلخباري غري أنّه مؤل
  .فاً ضرورياً يف مجلة خروجّيةإليه مؤلّ 

(       خباريــةالبنيــة اإل) ب امســيمرّكــ+ ب فعلــيمرّكــ( ة تأخــذ اجلملــة الفعليــة ذات البنيــة املركبيّــ -4
، و إذا كان هناك تطابق بني الفعل و )مسند إليه+ مسند( ة و البنية الرتكيبيّ ) عنه ثحمدّ + حديث

داللــــة الفعـــل علــــى  وظيفــــة املســـند إليـــه؛ ألنّ يـــؤّدي   ب االمســـي هنــــا الب االمســـي، فــــإن املرّكـــاملرّكـــ
ب الفعلــي ملفوظــاً ب االمســي جعــل املرّكــة للمرّكــالشــخص، و اتصــاله بضــمري حيمــل القيمــة الدالليّــ

ميتاز باستقاللية يف االستعمال، و بالتايل يعمل عمل اجلملة، و يف  هـذه احلـال تكـون اجلملـة علـى 
  ).متطّرف+ مجيلة (      ة خذ البنية الرتكيبيّ أوىل مجلة دخولية و منه تخالف األ

  حمـــّدث  (خباريـــة البنيـــة اإل) ب فعلـــيمرّكـــ+ ب امســـي مرّكـــ( ة تأخـــذ اجلملـــة ذات البنيـــة املركبّيـــ  -5
صـال الفعـل بضـمري عائـد علـى اتّ  هنـا مسـنداً إليـه، ألنّ  االمسـي  بعترب املركّ ، و ال ن)حديث+ عنه 
و هـذا مـا يعطـي اجلملـة   ،ب فعلـيملفوظـاً، و منـه فهـو مجلـة منقصـفة إىل مرّكـ جعلـه مسـيب االاملركّ 

  .ب االمسي وظيفة املتطّرفاخلاصية الدخولية و يعطي للمركّ 
نــا ال نعتــرب الضــمائر املتصــلة بالفعــل عليــه، و منــه فإنّ  ن الفاعــل و تــدلّ ضــمّ إّن صــيغة الفعــل تت -6

ن للفعل، و كذلك ما جعله النحاة ضمائر مسـترتة هذه الضمائر جزء صيغي مكو  مسنداً إليه؛ ألنّ 
  .ة للملفوظا ال تظهر على مستوى البنية الشكليّ ألّ  ،ال ميكن اعتبارها مسنداً إليه

اه النحــاة فــاعالً و نائــب الفاعــل، فالعالقــة الرابطــة بــني الفعــل ال يوجــد فــرق تــركييب بــني مــا مسّــ -7
املبــين للمعلــوم و فاعلــه هــي نفســها الرابطــة بــني الفعــل املبــين للمجهــول و نائــب الفاعــل، و رغــم أّن 

بــني  اً تركيبيــ نــاك متــاثالً بــني الرســالتني إالّ أّن ه اً دالليــ اً و اختالفــ بــني الفعلــني، اً صــيغي اً هنــاك اختالفــ
  .ب فعلي مسندإىل مركّ  امللفوظني، فالفاعل و نائب الفاعل كالمها مسند إليه و ينضمّ 
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عتـرب املفعـول األّول مسـنداً إليـه، بـل املسـند إليـه  اجلملة اليت تدخل عليها ظـّن و أخواـا ال ييف -8
ملفعــولني معــاً مجلــة خروجيــة،وهو ّن و ال بانضــمامه إىل ظــف الضــروري الــذي يشــكّ هــي وظيفــة املؤلــ
  .فاعل الفعل ظنّ 

ف الذي يأخذ وظيفة املسـند إليـه يف فاعليها ال يكون املؤل ل من كان و مُ يف اجلملة اليت تتشكّ  -9
ل ،  و ميثّــ)خربهــا+ كــان( عالقــة مــع املفاعــل الثــاين بــل يكــون يف عالقــة مــع بــاقي عناصــر امللفــوظ 

  .داللياً احلديث و يأخذ وظيفة املسند باً فعلياً يوافقهذا األخري مركّ 
ثاً عنــه علــى املســتوى م علــى الفعــل حمــدّ ف املتقــد يف البنيــة احملــّورة للجملــة الفعليــة يكــون املؤلــ -10
و        جـاراً أو  خباري، وال يأخذ وظيفة املسند إليه بـل وظيفـة املتطـّرف سـواء أكـان مفعـوالً بـهاإل

  .الفاعل على داال أو  ظرفاً أو  جمروراً 
      )حــــديث+ عنــــه حمــــّدث    (خباريــــة ة ذات الرتتيــــب العــــادي البنيــــة اإلخــــذ اجلملــــة االمسيّــــأت -11

 و يأخذ املؤل ف الثاين وظيفة املسندف األّول فيها وظيفة املسند إليه و املؤل.  
ارتيي أّن عنــه، و يــرى تــو  م فيهــا احلــديث عــن احملــّدثة بنيــة مقلوبــة يتقــدّ و تقبــل اجلملــة االمسّيــ-12

  .ل احلديث مجيلة و منه يأخذ احملّدث عنه وظيفة املتطّرفاجلملة، و ميثّ احملّدث عنه هنا توسعة يف 
) حـديث+ عنـهحمـّدث    (خباريـة احملـّورة و الـيت تأخـذ البنيـة اإل ة ذات البنيـةيف اجلملة االمسيّ  -13

ل تطـّرف، و يكـون توسـعة جلميلـة متثّـم وظيفـة املسـند إليـه بـل يأخـذ وظيفـة املال يأخذ املؤّلف املتقـدّ 
يها النحاة اجلملة اخلربيّة، و هي مجيلـة خروجيـة مؤلّفـة تركيبيـاً مـن مسـند إليـه و احلديث و اليت يسمّ 

  .مسند
ة مثــــل إّن و أخواــــا و أدوات النفــــي و االســــتفهام دوات الــــيت تســــبق اجلملــــة االمسيّــــل األمتثّــــ -14
 فـات ال للمسـند و ال للمسـند ف، فهـي ليسـت مؤلّ فة املتطـرّ عة للجملة، و تشغل وظيفات موسّ مؤل
  .إليه
ل ة بعـــده و الـــيت متثّــــإىل الوحـــدة اللغويّـــ يأخـــذ ضـــمري الفصـــل وظيفـــة املســـند إليــــه، و ينضـــمّ  -15

خـــذ الوحـــدة الّلغويـــة الســـابقة لـــه و الـــيت حتمـــل نفـــس ألني مجلـــة خروجّيـــة، يف حـــني تاحلـــديث مشـــكّ 
  .و منه فجملة ضمري الفصل مجلة دخولّية ،فوظيفة املتطرّ ة لضمري الفصل القيمة الدالليّ 

مـا يطلبـه الفعـل مـن مفـاعالت وينضـّم إىل ن الوصف الداللة علـى الفعـل و يطلـب قد يتضمّ  -16
    ب فعلــــيب الوصــــفي إىل موّصــــف و مرّكــــأ املرّكــــبــــاً و صــــفياً، و يتجــــزّ  معهــــا مركّ مشــــكّالً  املتّممــــات

  .اً من املوّصف و الفعلحيث يكون الوصف يف هذه احلال مزجي
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17-  ة خـذ اجلملـة البنيـة املركبيّـم فتأب وصـفي متقـدّ ة إىل مرّكـاالمسيّـ املسند إليه يف اجلملة قد ينضم
ا دلّــت صــيغة فــإذ) عنــهحمــّدث    +حــديث( خباريــة البنيــة اإلو ) ب امســيمرّكــ+ ب وصــفي مرّكــ( 

ف و هــو توســعة للجملــة وظيفـة املتطــرّ ب االمســي شــغل املرّكــ ب االمســي و تطابقـاالوصـف علــى املرّكــ
ب  االمســي وظيفــة املســند إليــه و خــذ املرّكــب وصــفي و إذا كــان الوصــف مفــرداً أاملنقصــفة إىل مرّكــ

  .ب الوصفي وظيفة املسنداملركّ 
بـــاً لني مركّ الشـــرط مجلـــة دخوليـــة تنّضـــم فيهـــا أداة الشـــرط إىل مجلـــة الشـــرط مشـــكّ  إّن أســـلوب -18

د نـــوع هـــذه اجلملـــة دّ ، و منـــه  فإنّـــه يأخـــذ وظيفـــة املتطـــّرف، و يتحـــلـــة اجلـــزاءمجليـــا ليفيـــد تقييـــد مج
  .حبسب نوع مجلة اجلزاء

، و تعّرب عن  وجهـة ه معّني توجّ خاصاً ب ل تصوراً تركيبياً نا إليها متثّ إّن هذه النتائج اليت خلص  
مـا هـو إجيـايبُ◌  -و حـديثاً  املنـاهج املختلفـة قـدمياً  مثل كلّ  -ة قابلة للنقد و التقومي، فيهاسانيّ نظر ل

يف فهــم الرتكيــب الّلغـوي، و فيهــا طبعــاً مــا  و يــنّم عــن تصـّور عميــق ،صـاحل ينبثــق مــن الواقـع الّلغــوي
الـذي يسـعى ريب، و لكـن ينبغـي علـى الـدارس هو سليب قد يبدو غري متوافق مـع طبيعـة الرتكيـب العـ

ر منـه ينتقي منه مـا يـراه نافعـاً، و يـذ مث   ف على ما  توّصل إليه اآلخر كما هو،خلدمة لغته أن يتعرّ 
 .ما يراه دون ذلك، و اهللا املوّفق ملا فيه خري و صالح للبالد و العباد



 12

  قائمة الرموز المستعملة

  مجلة   ج

  مجلة منقصفة إىل مركب أدايت   م د : ج

  مجلة منقصفة إىل مركب امسي  مس:ج

  مجلة منقصفة إىل مركب وصفي  مص:ج

  مجلة منقصفة إىل مركب فعلي  مف:ج

  أداة  د 

  اسم   س 

  وصف  ص 

  ضمري   ض

  ضمري وصل  ضو

  ظرف   ظ

  عطف  ع

  فعل  ف

  مركب مجلي  م ج

  حمدد  مح

  مركب أدايت   م د

  مركب امسي  مس

  مركب امسي منقصف إىل اسم  س : مس

  مركب امسي منقصف إىل ضمري  ض:مس

  مركب وصفي  مص

  يمركب وصفي منقصف إىل مركب فعل  مف:مص

  معلق  مع

  مركب فعلي  مف

  مركب فعلي منقصف إىل فعل  ف:مف

 



 273

  :باللغة العربية المصادر و المراجع -
  المصحف الشريف برواية حفص

                       ، حتقيــــق حمّمــــد حســــني مشــــس أســــرار العربيــــة ، عبــــد الــــرمحن بــــن حمّمــــد بــــن عبــــد اهللا،ابــــن األنبــــاري -1

  .م 1998/ هـ 1418، 1لدين، دار الكتب العلمية بريوت،طا

ــين صــناإلد بــن عبــد اهللا، الــرمحن بــن حممــ ، عبــدابــن األنبــاري -2  النحــوييناف فــي مســائل الخــالف ب

  .، شرح و حتقيق حمّمد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر، دط، دتالبصريين و الكوفيين

، حتقيــــق عبـــــد احلميــــد هنــــداوي، دار الكتــــب العلميـــــة الخصــــائص، أبــــو الفـــــتح عثمــــان، ابــــن جنــــي -3

  .م 2001/ هـ 1،1421بريوت،ط

  .م1976، دط، UPPSALلفتح عثمان، كتاب اللمع يف النحو، حتقيق اهلادي كشريدة، ابن جّين، أبو ا-4

، مؤسســـــة الرســـــالة األصـــــول فـــــي النحـــــو، أبـــــو بكـــــر حمّمـــــد بـــــن الســـــري بـــــن ســـــهل، ابـــــن الســـــّراج -5

  .م1985/ هـ1،1405بريوت،ط

هنـداوي، ، حتقيـق عبـد احلميـد األطـول شـرح تلخـيص مفتـاح العلـوم، ابراهيم بن حمّمد، شاةابن عرب -6

  .م2001/هـ 1422، 1دار الكتب العلمية بريوت، ط

، حتقيـق فـّواز الشـّعار، دار جمـل الزجـاجي شـرح احلسـن علـي بـن مـؤمن بـن حممـد، ، أبـوابن عصفور -7

  .م1998/هـ1419، 1الكتب العلمية بريوت،ط

د معّوض و عادل ، حتقيق علي حممّ شرح الكافية الشافية ، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا،ابن مالك -8

  .م 2000/هـ1406، 1امحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية بريوت، ط

دار صــادر ،بــريوت، د ط ،  ،لســان العــربأبــو الفضــل مجــال الــدين حممــد بــن مكــرم،  ،ابــن منظــور -9

  .م1992

يق عبد ، حتقشرح ألفية ابن مالك، أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن حممد بن عبد اهللا، ابن الناظم -10

  .م 1998/هـ 1419ايد السّيد، دار اجليل بريوت دط، 

أوضـح المسـالك إلـى ألفيـة ابـن ، أبو حممـد عبـد اهللا مجـال الـدين بـن هشـام األنصـاري، ابن هشام -11

، 1قدم له ووضع هوامشه و فهارسه إميل بديع يعقوب، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت، ط، مالك 

  .م1998/هـ 1418
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شـرح شـذور الـذهب فـي معرفـة  نصـاري، األ ، أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بـن هشـاممابن هشا -12 

  .م 1988/هـ1408، 1، حتقيق حنا الفاخوري، دار اجليل بريوت، طكالم العرب 

، شـرح قطـر النـدى و بـل الصـدى ، أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشام النصـاري،ابن هشام -13

  .م 2001/هـ1421البقاعي، دار الفكر بريوت، دط،  ضبط و تصحيح يوسف الشيخ حممد

، قـّدم لـه ووضـح حواشـيه و مغنـي اللبيـب عـن كتـب األعاريـب، أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشـام النصـاري، ابن هشام -14

  .م1998/ هـ1418، 1فهارسه حسن محد، و أشرف عليه إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية بريوت، ط
، قـدم لـه ووضـع حواشـيه و فهارسـه إميـل بـديع شـرح المفّصـل للزمخشـري ، موفق الدين أبو البقاء يعيش بـن علـي،يشابن يع -15

  .م2001/هـ1422، 1يعقوب، دار الكتب العلمية بريوت،ط

، دار الثقافـــة للنشـــر و التوزيـــع، المصـــطلح النحـــوي دراســـة نقديـــة تحليليـــة، احمـــد عبـــد العظـــيم -16

  .م1990دط،

، دار املعرفــــــة اجلامعيــــــة مصــــــر، ود نحلــــــة، نظــــــام الجملــــــة فــــــي شــــــعر المعلقــــــاتاحمــــــد محمــــــ -17

  .م1991دط،

  .م1996/هـ1،1406، دار الفكر دمشق طاحمد محّمد قّدور، مبادئ اللسانيات -18

 2ط، مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون بـــريوت،احمـــد مطلـــوب، معجـــم المصـــطلحات البالغيـــة و التطوريـــة -19

  .م1984/ هـ 1404،

  .، دار الثقافة الدار البيضاء املغرب،دط،دت، اللغة العربية معناها و مبناهاتّمام حّسان-20

ــل اإلعجــاز فــي علــم المعــاني ، عبــد القــاهر،الجرجــاني  -21 صــّحح أصــله حممــد عبــده، و علــق  دالئ

  .حواشيه حممد رشيد رضا، دار الكتب العلمية بريوت،دط،دت

اح، حتقيـــق كـــاظم حبـــر اجلرجـــاين، منشـــورات وزارة اجلرجـــاين، عبـــد القـــاهر، املقتصـــد يف شـــرح اإليضـــ  -22

  .م 1982الثقافة و اإلعالم اجلمهورية العراقية، دط، 

، 1، عــــامل املعرفــــة للنشــــر و التوزيــــع جــــّدة،طخليــــل احمــــد عمــــايرة، فــــي نحــــو اللغــــة و تراكيبهــــا -23

  .م1984/هـ1404

، حتقيق عبد العال سامل مكرم عامل كافية ابن الحاجب  شرح الرضّي على ، رضي الدين حممد بن احلسيين االسرتاباذي،الرضى -24

  .م2000/هت1،1421الكتب القاهرة، ط

  .م1981، دار الكتاب اللبناين بريوت دط،ريمون طّحان، األلسنية العربية -25
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، حتقيق ابن أيب شـنب، الجمل في النحو ، أبو القاسم عبد الرمحن بن اسحاق النهاوندي،الزجاجي-26

  .م1957/هـ1376ك باريس،ط   ، مطبعة كلينيكسي
، قـدم لـه ووضـع حواشـيه إميـل بـديع يعقـوب، المفصـل فـي صـنعة اإلعـراب ، أبو القاسم حممود بن عمر بـن حممـد،الزمخشري -27

  .م1999/هت1420، 1دار الكتب العلمية بريوت،ط

  .م1997، مكتبة لبنان ناشرون، دط،خرون، معجم اللسانيات الحديثآسامي عّياد حّنا و  -28

، حتقيــق عبــد الســالم حمّمــد هــارون، مكتبــة  الكتــاب، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنــرب، ســبويه -29

  .م1988/هـ1408، 3اخلاجني القاهرة، ط

، دار وائــل للنشــر و التوزيـــع ســناء حميــد البيــاتي، قواعــد النحــو العربــي فـــي ضــوء نظريــة الــنظم -30

  .م2003، 1طعّمان، 

همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع فــي علــم  د الــرمحن بــن أيب بكــر،، جــالل الــدين عبــالســيوطي -31

، حتقيــق الســيد حممــد بــدر الــدين الغســاين، علــى نفقــة حممــد أمــني اخلــاجني الكتــيب و شــركاه العربيــة

  .هـ1327، 1مبصر و األستانة، ط

ــد القــاهر الجرجــان  -32 ــد اإلمــام عب ــة  و ســياقاتها المختلفــة عن ــد، التراكيــب النحوي ، يصــالح بلعي

  .م1994ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، دط، 

حاشـية الصـّبان علـى شـرح األشـموني علـى ألفيـة ابـن ،  الشيخ حممد بـن علـي الشـافعي، الصّبان -33

  .م1998، 1ار الكتب العلمية بريوت،ط، ضبط و تصحيح ابراهيم مشس الدين، دمالك

، دار النهضـــة العربيـــة، فـــي المـــنهجعبـــده الراجحـــي، النحـــو العربـــي و الـــدرس الحـــديث بحـــث  -34

  .م 1986/ هـ 1406بريوت، دط ، 

 1983   /هــ 1403، 3، عـامل الكتـب بـريوت، طمعـاني القـرآن ، أبو زكريا حيـي بـن زيـاد،الفّراء -35

  .م
، 1، حتقيق رجب عثمان حمّمـد، مكتبـة اخلـاجني القـاهرة،طشرح اللمع في النحو بن حممد بن مباشر الواسطي الضرير، القاسم -36

  .م2000/هـ 1420

مــازن الــوعر، جملــة الشــرط عنــد النحــاة و األصــوليون العــرب فــي ضــوء نظريــة النحــو العــالمي  -37

  .م1999، مكتبة لبنان ناشرون، دط، لتشومسكي

دار  سـية فـي الّلغـة العربيـة،مازن الوعر، نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيـب األسا -38

  .م1987، 1طالس للدراسات و الرتمجة و النشر،ط
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، حتقيق حسن محد، مراجعـة اميـل بـديع يعقـوب، دار المقتضب ، أبو العّباس حممد بن يزيد،المبّرد -39

  .م1999/ هـ 1420، 1الكتب العلمية بريوت، ط

ــة العربيــة مكوناتهــا -40 ــادة، الجمل ــراهيم عب ، مكتبــة اآلداب القــاهرة، تحليلهــا -هــاانواع -محمــد اب

  .م2002دط، 

، دار الفكـر محمد حماسة عبد اللطيف، العالمـة اإلعرابيـة فـي الجملـة بـين القـديم و الحـديث -41

  .العريب، دط،دت

، دار محمــد حماســة عبــد اللطيــف، النحــو و الداللــة مــدخل لدراســة المعنــى النحــوي الــداللي -42

  .م2000، 1الشروق القاهرة، ط

، دار مرجـان محمود عبد السـالم، اإلعـراب و التراكيـب بـين الشـكل و النسـبة دراسـة تفسـيرية -43

  .م1984/هـ1404، 1للطباعة مصر، ط

، الشركة املصرية العاملية للنشر مصطفى حميدة، نظام االرتباط و الربط في تركيب الجملة العربية -44

  .م1998القاهرة، دط، 

  .م 1991    /هـ1411، 23، املكتبة العصرية بريوت،طدروس العربيةمصطفى غالييني، جامع ال -45

، ضــبطه و خــرّج آياتــه و المكــودي، شــرح المكــودي علــى األلفيــة فــي علمــي الصــرف و النحــو -46

  .م 1996/ـه 1،1417شواهده الشعرية ابراهيم مشس الدين،دار الكتب العلمية بريوت، ط

  .م 1986/ هـ 1406، 2، دار الرائد العريب بريوت، طتوجيه مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد و-47

املؤسسـة  )الجملـة البسـيطة( ميشال زكريا، األلسـنية التوليديـة التحويليـة و قواعـد الّلغـة العربيـة  -48

  .م 1986/ هـ 1406، 2اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع بريوت، ط

  

  

  

  :الرسائل الجامعية -

، رســالة دكتـوراه يف النحــو العـريب غــري منشــورة، القــرائن المعنويــة فــي النحـو العربــي عبـد اجلبــار توامـة، -1

  .م 1994/1995جامعة اجلزائر معهد اآلداب و اللغة العربية، السنة اجلامعية 
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  :المجالت و الدوريات -

وم ، جملــــة العلــــأفعــــال الكينونــــة فــــي العربيــــة الداللــــة واالســــتخدام دراســــة لغويــــة، الشـــريف ميهــــويب -1

  .م 2003، جوان 8االجتماعية و االنسانية جامعة باتنة، العدد 

، جملـة العلـوم المسند إليـه و المسـند فـي العربيـة رأي فـي المصـطلح و التحديـدالشريف ميهـويب،   -2

  .م 2002، ديسمرب 7االجتماعية و االنسانية جامعة باتنة، العدد 

جملـة االداب و اللغـات جامعـة ، لشكلي و الوظيفيالتبويب النحوي بين المنهجيين اعائشة عبيـزة،  -3

  .م 2003، ديسمرب 1األغواط، العدد

، جملـة العلــوم االنسـانية جامعـة حممـد خيضـر بســكرة، بـين قــدرة الفعـل و تعديتـهعبـد احلميـد دبّـاش،   -4

  .م 2004العدد، جوان 

جملــة األثــر، جامعــة ورقلــة  ،، الجملــة العربيــة و التحليــل إلــى المؤلفــات المباشــرةدبّــاشعبــد احلميــد  -5

  .م2003، ماي 02العدد 

، جملة اآلداب و العلوم اإلنسـانية دور  التركيبية في فهم و إفهام القرآن الكريم،  عبد احلميد دبّاش -6

  .م 2003، نوفمرب 03جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية قسنطينة، العدد 
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