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من  ترتاوح بني جانبني؛ جانٌب حنويٌّ يتمثَّل فيما يطلبه العامل" بنية اجلملة الفعليَّة "ظلت دراسُة      

مبعىن    تالف طبيعته، وجانب بالغيٌّ يرجع إىل سياق املوقف وغرض املتكلم؛واليت ختتلف باخ معموالت

زاويَّة واحدٍة فال هي باب من األبواب النَّحويَّة وال هي مبحث من   أنَّ دراستها مل تكن من جانب أو

انطالقا وهذا ما أدى باللغويني إىل االختالف فيما بينهم حول َقبول بنية ورفض أخرى   املباحث البالغيَّة؛

ة دراسة بنية لذا حاولت يف هذه املقال). البالغيَّ | النَّحويّ (من االعتماد على املزاوجة بني اجلانبني 

دراسة تركيبيًَّة ملا يف هذه الدِّراسة من مواكبة إلجنازات علم اللغة  .تعديَّة إىل مفعول واحدة املاجلملة الفعليَّ 

  .اجلانب الرتَّكييبِّ النَّحويِّ  ىمبعىن أنَّ دراسيت هذه ستقتصر عل. احلديث

؛ ألنَّه يناسب موضوع الدِّراسة مستعينا يف ]الرتَّكييبِّ [وذلك باالعتماد على املنهِج الوصفيِّ التَّحليليِّ  

تلك البنية اجلملة الفعليَّة وعرض اجلديد قصد بيان موقفهم من .ذلك بآراء اللغويني القدماء واحملدثني

 .سة الوصفيَّة الرتَّكيبيَّةالذي تقدِّمه الدِّرا

 .فعول بهم، فعل، فاعل، فعليَّةٌ  مجلةٌ  :الكلمات المفتاح

Abstract :  
       The study of “Verbal phrase structure” fluctuated between two sides, a 
grammatical one in which the actor requires a set of acts that differ 
accordingly. And a rhetorical side that takes in consideration the context of 
the action and the objective of the speaker. Meaning, the study of said 
structures were not conducted from a single angle, it is neither a grammatical 
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chapter, nor it is rhetorical. The reason why linguists differed on whether or 
not to accept one structure and reject another based on depending on the 
compatibility of the two sides (grammatical/ rhetorical).  
Therefore, I attempted in this article to study the structure of the verbal 
sentence transitive to a single object. 
It is equally a syntaxial reading because of the study’s nature to keep up with 
the modern linguistic achievements. Meaning this study will mainly focus on 
the grammatical syntaxial side.  

Keywords: 
verbal phrase, verb, subject, object. 

  
  :مقدمة-

بـَُىن لغويَّة متعدِّدة، ولقبول بعضها ورفض بعضها  اللغويني إىل أنَّ للجملة الفعليَّةبعض ذهب   

أحكام الرتَّكيب  <<تتوخىو  اآلخر ُوجدت ضوابٌط لغويٌَّة وتركيبيٌَّة حتدُّ من حرية ترتيب عناصرها،

الرتبة، وهو ما خيلق  ألنَّ غياب تلك األحكام يؤدي إىل حرية.1>> فيما بني عناصر اجلملة

على -يزعم من الباحثنيإذ إنَّ هناك من  .فوضى يف بنية اجلملة، ومن َمثَّ فوضى يف نظام اللغة

ترتيٌب حرٌّ  ،فعل وفاعل ومفعول به: عربيَّة منأنَّ ترتيب عناصر اجلملة ال -لسان ميشال زكريا

آخر الكلمات ُمتيِّز بني الكلمات من حيث  ون ذلك إىل أنَّ احلركاِت اإلعرابيََّة اليت تظهر يفويـَُردُّ 

  : موقُعها اإلعرايبُّ، فإذا افرتضنا صحَّة هذا الزَّعم نفرتض يف الوقت نفسه توافر البُـَىن اآلتيَّة

  مفعول به+ فاعل + فعل = أ:   1

  فاعل+ مفعول به  + فعل = ب     

  مفعول به+ فعل + فاعل = أ:   2

  فعل+ مفعول به + فاعل = ب     

  فاعل+ فعل +  مفعول به = أ:   3

  2فعل+ فاعل + مفعول به = ب     

هي االحتماالت التَّبديليَّة لبنية ) مفعول به -فاعل -فعل(أي أنَّ تقاليَب العناصر اللغويَّة   

اجلملة الفعليَّة؛ فهي تتكوَّن من ثالثة عناصر ميكنها أن ُتشكِّل ست صور أو مسدوسة بتعبري 
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كوَّنة من ) س(فلو كان لدينا ا�موعة  على ما هو رياضيٌّ؛ مبنيَّةٍ  وفق دراسةٍ  وذلك؛  3اخلليل
ُ
امل

  :فهذا يعين أنَّ هلا ستَة أشكال اعتمادا على مضرو�ا؛ وهو) ف ع ل:  (ثالثة عناصر هي

 2  ×3  ×1  =64  

مكننا حصر أمَّا إذا أخذنا بتعميم بنية اجلملة الفعليَّة على معظم لغات البشر يف العامل أ  

  :ة وهيتراكيبها األصل يف ثالثة نظم رئيسيَّ 

  ، )فعل+ مفعول به+ فاعل(

  ، )مفعول به+ فعل+ فاعل(

  ، )مفعول به+ فاعل+ فعل(

ويف . 5ورأى أصحاب هذا التَّعميم أنَّه حماولة لصبغ بعض القواعد والقوانني بالصبغة العامليَّة  

ة ، وحتليل عناصرها ملعرفة مدى موافقتها لقواعد لغويَّ مقالتنا هذه حاولنا دراسَة أحد البنيات ال

  . تعديا إىل مفعول واحدم يكون فعُلهاوهي البنية اليت . اللغة العربيَّة وتراكيبها

   :تعديَّة إلى مفعول واحدة المالفعليَّ  رأي القدماء في بنية الجملة -1

 .مفعول به+ فعل + فاعل  :نة مناملتكوِّ  اللغويَّةِ  ف بني اللغويني يف أصل البنيةطال اخلال     

يرى أنَّ هذه البنياِت " املربد"فهذا . فهناك من عدَّها مجلًة امسيًَّة وهناك من عدَّها مجلًة فعليَّةً 

رفع ) فعبد اهللا(عبُد اهللا قام : فإذا قلت<< : اللغويََّة تأخذ شكل اجلملة االمسيَّة حيث يقول

ويف ذلك يقول ابن يعيش إنَّ  .6>>ه الذي يف قام فاعليف موضع خرب، وضمري ) قام(باالبتداء و
الفاعل يف عرف أهل هذه الصنعة أمر لفظيٌّ، يدلُّ على ذلك تسميتهم إيَّاه فاعال يف الصُّور << 

ما عليه، وذلك حنو قام زيد، وسيقوم زيد، : املختلفة، من النَّفي واإلجياب واالستفهام ما دام مقدِّ

سواء  ،يف هذه الصور فاعل من حيث إنَّ الفعل مسند إليه، ومقدَّم عليه) زيد(وهل يقوم زيد، فــــــ 

زيد : فـََعَل أو مل يفعل، ويؤيد إعراضهم عن املعىن عندك وضوحا أنَّك لو قدَّمت الفاعل فقلت

ا يكون مبتدأ وخربا معرضا للعوامل اللفظيَّة، فوجب تقدمي خرب  قام، مل يبق عندك فاعال، وإمنَّ

  :مجلةوعليه ختضع  .7>>مر وراء كونه عامال فيه، ورتبة العامل أن يكون قبل املعمولالفاعل أل

  :حسب املربد وابن يعيش إىل التَّحليل اآليتِّ  املاشيَُّة رعـِت العشَب؛ 

  رعـِت  العشبَ   املاشيَّةُ    

  مبتدأ         خرب    
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  جـمـلة امسيَّة      

  :د إىل عدَّة اعتباراتيعو  ابقةة السَّ وقوهلم بامسيَّة اجلمل

اعتمادهم يف تصنيفهم للجملة العربيَّة على نوع الكلمة اليت ابتدئت �ا، فإْن كانت امسا ُعدَّت  -

، فكان حتليلهم قائما على معيار شكليٍّ حمدٍَّد ، وإْن كانت فعال ُعدَّت اجلملة فعليَّةً اجلملة امسيَّةً 

  .8>>العربة بصدر األصل<< يتمثَّل يف

نَّ ضافة إىل اعتمادهم على اجلمع بني العناصر املتالزمة كاجلمع بني الفعل والفاعل؛ ألباإل -
وهو ما  9>>الفعل والفاعل مبنزلة شيء واحٍد، إذ كان ال يستغين كلُّ واحٍد منهما عن صاحبه<<

وإذا كان الفاعل كاجلزء من الفعل وجب أن يرتتب بعده،  <<: يذهب إليه ابن يعيش حيث يقول

ا املعىن ال جيوز أن يتقدَّم عليه كما ال جيوز تقدمي حرف من حروف الكلمة على أوهلا، وهلذ

ووجب تأخري املفعول من حيث كان فضلة ال يتوقف انعقاد الكالم على وجوده، فإذاً رتبة الفعل 

  .  10>>جيب أن يكون أوَّالً، ورتبة الفاعل أن يكون بعده، ورتبة املفعول أن يكون آخرا 

فليس يف الدنيا << يرجع إىل سيطرة نظريَّة العامل على تفكريهم -حسب رأي -عتبار آخر ا -

فأمَّا خرب املبتدأ فلم يتقدَّم عندنا على رافعه؛ ألنَّ رافَعه ليس املبتدأ . مرفوع جيوز تقدميه على رافعه

ا الرَّافع له املبتدأ واالبتداء مجيعا فلم يتقدَّم اخلرب عليهما معا ا تقدَّم على أحدمها وحده، وإمنَّ ، وإمنَّ

�ذا يظهر الفرق على .  عامله يصبح معموال لغريه وكلُّ معمول تقدَّم على 11>>وهو املبتدأ

   :املستوى الرتَّكييبِّ الوظيفيِّ بني اجلملتني

  العشب     [.....]   رعت  املاشية[.....]          - العشب       املاشية  رعت  

عامل حمذوف معمول  عامل معمول حمذوف                                                      عامل معمول           

  : تعديَّة إلى مفعول واحدة المالفعليَّ  بنية الجملةفي  المخزوميمهدي  رأي -2

ورأى  ،على مفهوم التَّجدُّد أو الدَّوام ابقةيف حتليله للجمل السَّ  "مهدي املخزومي" اعتمد 

مفيٌد يف التَّفرقة بني بنيَّة اجلملتني االمسيَّة والفعليَّة، وبه يتمُّ ختليص الدَّرس النَّحويِّ من املنهج ه بأنَّ 

الشَّكليِّ البصريِّ، الذي اعتمد فيه أصحابه على نظريَّة العامل الشَّكليَّة اليت أبعدته عن وصف 

اكيب اللغويَّة، وحتليل عناصرها وبيان وظيفتها دون  اجلملُة الفعليَُّة هـي  <<:فهو يقول. تقديرالرتَّ

اجلملة اليت يدلُّ فـيها املسنُد على التَّجدُِّد، أو اليت يتصُف فيها املسند إليه باملسند اتصافاً 

ا ُتستمدُّ  متجدِّداً، وبعبارة أوضح، هي اليت يكون فيها املسند فعال؛ ألنَّ الدَّاللة على التَّجدُّد إمنَّ
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، أمَّا االمسيَُّة فهي اليت يدلُّ فيها املسنُد على الدَّوام الثُّبوِت، أو اليت يتَّصف ...امن األفعال وحده

ٍد، أو بعبارة أوضح، هي اليت يكون فيها املسنُد  فيها املسند إليه باملسند اتِّصافًا ثابتا غَري متجدِّ

  12>>امسا

   الشَّاُب َحينُّ إىل بيته :فاجلملة 

  ):ابالشَّ (إىل ) احلنني للبيت(فعليَّة؛ ألنَّنا أسندنا 

  حين إىل بيته       اب الشَّ 

  مسنـــد إليه       مسنـــد 

  )حيَِنُّ الشَّاُب إىل بيته( -فمن النَّاحيَّة اإلسناديَّة ال فرق بني اجلملة
  ).الشَّاُب حيَِنُّ إىل بيته( -واجلملة                                          

يف ) ابالشَّ (ان على مستوى تسلسل الوحدات فقط؛ حيث تأخرت لفظة والفرق الوحيد ك

. 13>>لغرض اقتضاه القول وتطلبته ُملبسات الكالم<< اجلملة األوىل، وتقدَّمت يف الثَّانيَّة وذلك 

) ابالشَّ (أمَّا على مستوى العالقة اليت تربط الوحدات اللغويَّة فتبقى نفُسها سواء تقدََّمت لفظة 

وهذه املســاواة اليت . ُمتماثلتان إسنادي�ا حيث مل يطرْأ عليهما أيُّ تغيري وظيفيٍّ  فهما. أو تأخرت

تأخِّر عنه َمْبِنيٌِّة على أساس ينطلق من طبيعــة 
ُ
تقدِّم على فعله وبني امل

ُ
َأْحَدثـَْناها بني رتبة الفاعل امل

فال . 15>>أو أخرته فهو فاعل فسواء قدَّمت االسم<< 14الرتَّكيب اللغويِّ الذي قال به الكوفيون

أو الحقا ) مبتدأ حسب تعبري بعض املدارس النَّحويَّة(فرق بني أن يكون الفاعل سابقا للفعل

حسب رأيهم ُجيِنُبنا الوقوع يف كثري من املشكالت اليت  -أو، هذه التَّسويَّة -وهذا التَّحليل، 16له

  . 17هجهم الفلسفيُّ أوقع النُّحاة القدماء أنفسهم فيها، وأوقعهم فيها من

" بابالشَّ "وهذا االختالف احلاصل بني املدرستني حول حتديد وظيفة العنصر اللغويِّ 

ففي ). املسند واملسند إليه(ال سبيل إىل فضه سوى تبين مصطلح طريف اإلسناد ) فاعل| مبتدأ(

صليَّة، أو يف حالة وظيفة املسند إليه، يف حالته األ) بابالشَّ (حقيقة األمر يشغل العنصر اللغويُّ 

  : تقدُّمه على الفعل

  حينُّ إىل بيته    الشَّاب إىل بيته              الشَّابحينُّ     

 مسنـــد إليه       -مسنـــد إليه                  



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1010 - 997: ص 

 

1002 

  University of Tamanghasset Algeria                                        اجلزائر  -تامنغست جامعة

ومـن هذا املنطلق ميكن استخدام مصطلحي املسند واملسند إليه فحسب يف أيِّ مجلة  

لالسم الذي نطلقه على الفاعل أمهيٌَّة يف حد ذاته، فسواء أمسيناه ليس <<وعليه فـــــ. 18كانت

ما، فإنَّ املهم هو -البصريون رىكما ي  –أم مبتدأ -الكوفيون رىكما ي-فاعال هل : أم فاعال متقدِّ

إذا ظهر يف اجلملة : نقدر يف هذه احلالة فاعال آخر بعد الفعل أم ال ؟ وموقفي من هذه هو التايل

ومن غري . 19>>ان امسا صرحيا أم ضمريا قبل الفعل، فال مربر لتقدير فاعل آخرفاعل، سواء أك

أن نضيف إىل الواقع الشَّكليِّ مؤلفا جديدا هو يف << : املفيد كما جاء عند عبد احلميد دباش

غىن عنه؛ فكلُّ تقدير لعناصر جديدة يُغريِّ من شكل امللفوظ معطي�ا ملفوظا جديدا خمالفا لألوَّل 

  :  >>ألقل على املستوى الرتَّكييبِّ على ا

   إىل بيته[...] َحينُّ  الشَّابُ                                 َحينُّ إىل بيته الشَّابُ   

  فاعل                                               مبتدأ   الفاعل حمذوف   

  اجلملة امسيَّة     اجلملة فعليَّة                                          

  : وعليه تتفق اجلملتان

  حيَِنُّ الشَّاُب  إىل بيته      

  الشَّاُب حيَِنُّ إىل بيته       

حيث قدِّم )تسلسل الوحدات(يف اجلانب الرتَّكييبِّ الوظيفيِّ، وختتلفان يف اجلانب املركيبِّ 

حيَِنُّ (فالتعبري األول .النتباه إليهولفت ا ،ل يف االهتمام بهلغرض أسلويبِّ يتمثَّ ) ابالشَّ ( االسم

الشَّاُب حيَِنُّ إىل (عبري والتَّ  ،اهن فأخربته إخبارا ابتدائي� تقوله واملخاطب خايل الذِّ ) إىل بيتهالشَّاُب 

مثال ال الرجل ه نَّ أ ه يظنُّ ولكنَّ  ،حين إىل بيتهشخصا ما  يقال إذا كان املخاطب يعلم أنَّ ) بيته

    . 20د إليه لتزيل هذا الوهم أو تقوله بقصد احلصر أو لغري ذلك من األغراضم املسنفتقدَّ الفىت 

   : تعديَّة إلى مفعول واحدة المالفعليَّ  بنية الجملة للعناصر فيالوظيفة الترَّكيبيَّة تحديد  -3

 حو العريبُّ النَّ ة ال نعتمد على بعض املبادئ اليت اعتمد عليها لبنية اللغويَّ اذه هلة كيبيَّ يف قراءتنا الرتَّ    

   : ومن هذه املبادئ

ااحلذف واالستتار والتَّقدير ال ميكن االعتماد على ةمن وجهة تركيبيَّ  - ليست أمورا لغويَّة  <<؛ أل�َّ

ا هي أموٌر دالليَّة حيث إنَّ املؤلفات الرتَّكيبيَّة . ال تدخل يف اجلانب الرتَّكييبِّ . 21>>لفظيَّة وإمنَّ

أي املستوى امللفوظ بالفعـــــل ال امللحوظ يف  شَّكليِّ الظَّاهريِّ للجملة؛تنتمي إىل املستوى ال
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هن، فيكون تواجدها تواجدا صرحيا ظاهرا غري مضمر؛ وعليه يكون للمؤلف وظيفة تركيبيَّة إذا  الذِّ 

ما  أمَّا العناصر الغائبة املسترتة فال وظيفة تشغلها؛ أيْ . كان ظاهرا؛ أي له وجود ماديٌّ يف امللفوظ

ا ليس له وجود فرتكيبي�ا يتمُّ رفض كلِّ ما ليس ظاهرا وم. انعدم شكال وغاب لفظا انعدم وظيفة

حيث إنَّ حتديد وظيفة العنصر اللغويِّ يكون بناء على ما هو موجود من  .ماديٌّ يف امللفوظ

   .ائبة اليت يتمُّ تقديرهاخالل عالقته بالعناصر املوجودة بالفعل ال بالعناصر الغ

ينعكس كما يرى  22على املستوى الرتَّكييبِّ إنَّ أي حتوير أو تعديل حيدث لبنيَّة اجلملة املركبيَّة -

  .23عبد احلميد دباش على البنية الرتَّكيبيَّة األمر الذي يؤدي يف النِّهاية إىل تغيري يف معىن اجلملة

فما هي الوظيفة احلقيقة اليت يشغلها  ابقتنيالوجهتني السَّ  -ةكيبيَّ احية الرتَّ من النَّ - رفض  إذا متَّ 

  بالفاعل مرة وباملبتدأ مرة أخرى؟؟؟ حو العريبُّ  عنها النَّ االسم الذي عربَّ 

 structure(بالبنية العاديَّة تسمى األوىل  ،لجملةل مركبتني بنيتنيز بني منيِّ أن  ال ال بدَّ أوَّ 

normale(تيب فيتقدَّم وقد تتغريَّ هذه . احيث يكون ترتيب العناصر عادي البنية بتغري هذا الرتَّ

ْقُلوبَةُ  آخرويتأخَّر أحد العناصر اللغوية 
َ
 فنحصل على بنية جديدة يطلق عليها البنية امل

)structure modifiée.(وذلك مثل:  

   عشبَ ال ة رعتِ املاشيَّ  - شبَ الع ةُ املاشيَّ  رعتِ    

  بنية مقلوبة     بنية عادية               

 phrase(مجلة خروجيَّةفهي إذا  ذات ترتيب عادي؛)يثالغ ةُ املاشيَّ  رعتِ (لةإذا كانت مج

exocentrique(24  َّعويض ؛ أي ال تقبل التَّ 25لفيها املباشرينؤَ مُ بأحد  عويضَ ال تقبل الت

 26ركَّب االمسيُّ ومن مثَّ متثِّل عالقة إسناديَّة املسند إليه فيها هو امل)ةاملاشيَّ (وال بــ )العشبَ  رعتِ (بـــ

  ):رعِت العشبَ (27واملسند إليه هو املركب الفعليُّ ) ةاملاشيَّ (

  )مجلة إسناديَّة(      العشبَ      ةُ املاشيَّ    رعتِ   

  ُمركَّب امسيٌّ          

  مسند إليه         

  ُمركَّب فعليٌّ         

  مسند             
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 ُمعدَّل وهي بذلك مجلة دخوليَّة فذات ترتيب معكوس أو )العشبَ  ة رعتِ املاشيُّ ( أمَّا مجلة

)phrase endocentrique(28.  َّؤلفيها املباشرين؛مُ بأحد  أو االستبدال عويضتقبل الت 

  ):العشبَ  رعتِ ( وهو

  العشبَ  ة رعتِ املاشيَّ 

  العشبَ  رعــــــــــــــــــــــــتِ  

مقابلة  ،ة بالنسبة للجملةصيَّة الدخوليَّ حيث إنَّ التَّعديل أو التَّحويل هو الذي يشري إىل خا  

تيب العاديِّ الذي يشري إىل خاصيَّة اخلروجيَّة أي أنَّ تغيري ترتيب الوحدات اللغويَّة أثَّر على (بالرتَّ

تيب العادي ففي )طابع بنيَّة اجلملة تيب .هبوساطة املسند واملسند إلي حتلَّل اجلملة الرتَّ عكس الرتَّ

عدَّل الذي حت
ُ
 يلةومجُ  Extraposition(29( فتطرِّ وساطة مُ ب فيه اجلملة لَّلامل

)propositionnel(  َّالفعليُّ ب وُميثِّلها املرك )ذا منيز بني منطني للجملة ).رعت املاشية�:  

  .اجلملة اخلُروجيَّة هي مجلة إسناديٌَّة حتتوي على مسند ومسند إليه 

  .شرين ُمتطرِّف اجلملة الدُُّخوليَّة هي مجلة غري إسناديٍَّة أحد مؤلفيها املبا

وهو )العشبَ  ة رعتِ املاشيَّ ( :يف مجلة) ةُ املاشيَّ (ة اليت يشغلها املؤلف املباشر كيبيَّ أي أنَّ الوظيفة الرتَّ 

وظيفة وتعرف  هي وظيفة املتطرِّف؛.أخرىمرة  وباملبتدأبالفاعل مرة  حو العريبُّ  عنه النَّ ما عربَّ 

اف املتطرِّ      30)ج(دخوليَّة وتوسعة للجملة)ج(مؤلف مباشر لــجملةوظيفة تركيبيَّة يشغلها  بأ�َّ

 

  

  

  

  

  

  

  

  ج

 

                         ج                              

 

وظيفة املتطرف                                                         

   مؤلف مباشر    
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حنن ال نتكلم عن مسند ومسند <<من اجلمل حيث يقول عبد احلميد دباش يف حتليل هذا النَّمط

َشكََّل من مؤلفني مقلوبني ال  إليه مقلوبني،
ُ
ولكن عن ملفوظ ذي متطرف هذا يعين أنَّ امللفوظ امل

     31>>ا ولكنَّه ميثل بناء دخولي�اميثِّل بناء خروجي� 

   )مجلة خروجيَّة( العشبَ  ةُ املاشيَّ  رعتِ 

  مسند إليه    

 مسند      

  

  ) مجلة دخوليَّة(  عشبَ ال رعتِ    ةُ املاشيَّ 

  مركب فعليٌّ   متطرف

إىل تغري فأيُّ تغيري يف البنيَّة املركبيَّة للجملة هو عالمة تغري العالقات بني العناصر وهذا ما يؤدي 

الوظيفة الرتَّكيبيَّة لبعض العناصر حيث يـَْفِقُد عنصر وظيفته ليشغل وظيفة أخرى نتيجة تغيري يف 

عالقة إسناديَّة بل عالقة أخرى ) املاشيَّة رعِت العشبَ (ومن مثَّ ال متثِّل اجلملة .بنية اجلملة املركبيَّة

شَ  )املاشيَّة(قدِّم هي عالقة االسم املت
ُ
فبنيَّة ). رعِت العشبَ (الفعليِّ كََّلِة من املركَّب باجلميلة امل

َتِطرِّفاجلملة الدُّ 
ُ
كلَّ مجلة دخوليَّة ال بدَّ أن حتوي بني    مبعىن أنَّ .خوليَّة هي اليت حتدِّد وظيفة امل

وهو املؤلف املباشر .حبيث ختضع  لالستبدال بأحد مؤلفيها املباشرين.فاتطرِّ املباشرين مُ مؤلفيها 

  :والذي ميثِّل حتما ُمجيلة اينُّ الثَّ 

  . مجلة دخوليَّة = مجيلة + متطرف 

َتِطرِّف واملؤلف املباشر اآلخروُميثَّ 
ُ
خبط ال يتجه السَّهم أليٍّ )اجلميلة(ل للعالقة اليت تربط بني امل

  :منهما

َتِطرِّفُ 
ُ
  املؤلف املباشر                   امل

تطرِّف وامل
ُ
هم إليهما ؤلف املباشر الذي ينضمُّ إليه لنقول باجتاه السَّ فال عالقة إسناد تربط بني امل

فإذا احتوت اجلملة . هم ألحدمها دون اآلخروال عالقة حتديد تربط بينهما لنقول باجتاه السَّ . معا

  .ف فإنَّ عالقيت اإلسناد والتَّحديد تغيبانتطرِّ على مُ 

  : دور التَّنغيم في تحديد وظيفة العناصر اللغويَّة -4
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ــابق كـذلك التَّنغــيم والــذي يعــرف بأنـَّهممـَّ [...] تغــري يف ارتفــاع النغمــة <<: ا يؤكــد حتليلنــا السَّ

قـيم علـى املعـىن الـوظيفيِّ للجملـة <<ويكـون .32>>وغالبـا مـا خيـصُّ اجلملـة . 33>>أوضـح مـن الرتَّ

ر تأثريهـا يف القابعة حتـت السـطح املنطـوق ويظهـ ]الرتَّكيبيَّة[ خيتار بعض العالقات النَّحويَّة<<حيث

ـــطحيَّة هـــي الـــيت تُقـــرِّر مـــن خـــالل التَّنغـــيم . 34>>التَّفســـري الفعلـــي ويـــرى تشومســـكي أنَّ البنيَّـــة السَّ

ة الـيت حتتويهـا اجلملـة وكـذلك مـا تتضـمَّنه مـن مفرتضـات الصَّويتِّ ماهيَّة املعلومـات اجلديـدة أو اهلامَّـ

ــ مســبقة ويــدعو هــذه املعلومــةَ  مــن هنــا يــرى بعــض . 35ز فيهــا تنغــيم اجلملــةاجلديــدة بــالبؤرة الــيت يرتكَّ

فالكلمـات يف ) املاشـيَُّة رعـِت العشـبَ (و) رعِت املاشـيَُّة العشـبَ (الباحثني أنَّه يوجد فرق بني مجلة 

 :وهذا ما يوضحه الشَّكل اآليتُّ . 36األوىل تتعاقب دون نغمة خاصَّة، أو وقفة أو مقاطعة

  رعِت املاشيَُّة العشَب    

رعــِت (واجلميلــة )املاشــيَّةُ (ملــة الثَّانيَّــة تنغيمــا وانقطاعــا أو توقفــا تنغيمي�ــا بــني االســمللج ولكــنَّ 

  :هذا ما يوضحه الشَّكل اآليتُّ )العشبَ 

  رعِت العشَب             املاشيَّةُ 

ة ال جنــده يف اجلملــ) املاشــيَُّة رعــِت العشــبَ :( وهــذا االنقطــاع أو التَّوقــف التَّنغيمــيُّ يف اجلملــة

وهــو مــا يُبــني أنَّ بعــض العناصــر اللغويَّــة فقــدت وظيفتهــا الرتَّكيبيَّــة نتيجــة ). رعــِت املاشــيَُّة العشــبَ (

  ). املاشيَُّة (وهذا العنصر اللغويُّ الذي فقد وظيفته هو. تغري بنيَّة اجلملة املركبيَّة

املاشــيَُّة : (يف امللفــوظ) شــيَُّة املا(كمــا يُبــني االنقطــاع أو التَّوقــف التَّنغيمــيُّ أنَّ العنصــر اللغــويَّ 

تمثِّـــل يف ) رعـــِت العشـــَب 
ُ
َعـــٌد عـــن املركـــز؛ أْي مبعـــد عـــن املؤلـــف املباشـــر الـــذي جـــاء بعـــده، وامل ُمبـْ

 ).  رعِت العشَب (اُجلميلة 

     

      

          

  املركز        مبعد عن املركز        

ز كــان بفعــل تغيــري يف البنيَّــة املركبيَّــة للجملــة، عــن املركــ )املاشــيَُّة (وابتعــاد  املؤلــف املباشــر   

وهذا التَّغيري هو عالمة تغري العالقات بني العناصر، وهو ما يؤدي إىل تغري الوظيفة الرتَّكيبيَّة لبعض 

  .تغيري يف بنية اجلملة املركبيَّةالعناصر؛ حيث يـَْفِقُد عنصر وظيفته ليشغل وظيفة أخرى، نتيجة 

ةُ املاشيَّ    

 د

    عشبال رعتِ    
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ال يؤثر يف الوظيفة  فإنَّ عمليَّة تقدمي األركان اللغويَّة وتأخريها اإلخباريِّ أمَّا على املستوى 

عدََّلة تنقالن املعلومات اإلخباريَّة نفسها فهما؛. اإلخباريَّة
ُ
  .37أي البنيَّة العاديَّة والبنيَّة امل

  ) دخوليَّة مجلة(  رعِت العشبَ    املاشيَّةُ )        مجلة خروجيَّة( العشبَ  املاشيَّةُ  رعتِ 

  مسند إليه                               متطرف  مركب فعليٌّ     

  خمرب عنه                               خمرب عنه       خرب    

  مسند    

  خرب     

  :خاتمة

 لنَّمط الثَّاين؛ ترد يف األوَّل ذات ترتيب عادي، وتأخذ يف انيخذ البنية املركبيَّة للجملة منطتأ -

ا مجلةٌ ترتيبا ُمعدَّال حتتوي على  إسناديَّةٌ  ؛ فإذا أخذت النَّمط األوَّل فإنَّنا حنكم على اجلملة بأ�َّ

أما إذا أخذت النَّمط الثَّاين فإن اجلملة دخوليَّة وما دامت دخوليَّة فهي مجلة .مسند ومسند إليه

  . غري إسناديَّة مبعىن غياب طريف إسنادها املسند واملسند إليه

ة وذلك يف الوظائف كيبيَّ أن يصاحبه تغيري يف البنية الرتَّ  ة للجملة ال بدَّ تغيري يف البنية املركبيَّ  كلُّ   -

  .اليت تشغلها  مؤلفات اجلملة

عربَّ عنهيأخذ املؤلف املباشر  -
ُ
ة احيَّ املبتدأ مرة أخرى من النَّ بالفاعل مرة و ب حو العريبِّ النَّ يف  امل

  .  دخوليَّة) ج(ويشغل هذه الوظيفة أحد املؤلفني املباشرين جلملة ،املتطرف ة وظيفة كيبيَّ الرتَّ 

  

 :هوامش

                                                           
يف علم املعاين، شرح ياسني األيويب  دالئل اإلعجاز ،)أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين(اجلرجاين -  1

ار النَّموذ ،   . 40ص ،2002جيَّة ، بريوت، لبنان،الدَّ
، املؤسسة اجلامعية ) اجلملة البسيطة(، األلسنيَّة التَّوليديَّة التَّحويليَّة وقواعد اللغة العربيَّة ميشال زكرياء - 2

  . 26ص  ،1986، 2للدِّراسات والنَّشر، بريوت ،ط
، ص 2007، 1ر الشروق، عمان، األردن، ط، رؤى لسانّية يف نظريّة النَّحو العريبِّ، دامخيس امللخ حسن - 3

20. 
  16، ص رجع نفسهامل -  4
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، 1،1990من األمناط التَّحويليَّة يف النَّحو العريبِّ، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، ط، محاسة عبد اللطيف -  5

  . 78ص 
 ،1994رة ، مصر ، ، املقتضب، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة،القاه)أبو العباس حممد بن يزيد(  املربد -  6

  . 128، ص  4ج
  .74، ص 1ج ،، شرح املفصل،عامل الكتب، بريوت، لبنان)موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي(ابن يعيش -  7
، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، حتقيق أمحد مشس ) جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر(السيوطي - 8

 . 49، ص1ج ،1988لبنان ، الدين، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 
  .50، ص 4املربد، املقتضب، ج - - 9

  76 -75، ص 1ابن يعيش، شرح املفصل، ج -  10
  . 385، ص 2، جةحممد علي النجار، دار الكتب املصريَّ : ، اخلصائص، حتقيق)أبو الفتح عثمان( ابن جين -  11
-41ص ،3،1986عريبِّ، بريوت، لبنان، ط، يف النَّحو العريبِّ نقد وتوجيه، دار الرائد المهدي املخزومي -  12

42.  
  .55ص ،1972، 1دار الكتاب اللبناينِّ، بريوت، لبنان، ط رميون طحان، األلسنيَّة العربيَّة، -  13
، أوضح املسالك إىل ألفيَّة ابن مالك، ، )أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشام األنصاري(ابن هشام - 14

  . 80، ص2ج ،2007،  1لفكر ، بريوت ، لبنان، طبركات يوسف هبود، دار ا: حتقيق
إبراهيم حممد البنا، : ، الرَّدُّ على النُّحاة، حتقيق)أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن حممد( ابن مضاء القرطيبُّ  -  15

  .  30، ص1976، 1دار االعتصام، القاهرة، مصر، ط
، 9-8عريبِّ للعلوم اإلنسانيَّة، الفكر العريبُّ، العددان داود عبده، التَّقدير وظاهر اللفظ، جملة اإلمناء ال - - 16

  .15، ص 1979السنة األوىل، 
  . 42مهدي املخزومي، يف النَّحو العريبِّ نقٌد وتوجيٌه، ص -  17
، جملة جامعة العلوم -رأيٌّ يف املصطلح والتَّحديد –الشَّريف ميهويب، املسند إليه واملسند يف العربيَّة :ينظر -  18

  .62،ص  2002نيَّة واالجتماعيَّة، جامعة باتنة، اجلزائر، ديسمرب، اإلنسا
اخليَّة للجملة الفعليَّة يف العربيَّة، البحث عن الصفحة ، ص -  19   .37داود عبده، البنية الدَّ
، 2014، 1حممد فاضل السامرائي، النَّحو العريبُّ أحكام ومعان،دار ابن كثري، بريوت، لبنان، ط: ينظر - 20

  .380، ص 1ج
  .52ص ، دراسات نقديَّة يف النَّحو العريبِّ، مؤسسة الصباحعبد الرمحن أيوب،  -  21
وهي البنية اليت تتواىل فيها العناصر أفقيا فتخضع إىل  )structure syntagmatique(البنية املركبيَّة -  22

ا مرتبطة بعضها ببعض، الطبيعة اخلطيَّة لل<< الربط اخلطيِّ بني عناصرها حيث إنَّ الكلمات تعتمد على  غة ؛ أل�َّ

  >>وهذه احلقيقة َحتُول دون النُّطق بعنصرين يف آن واحد ؛ألنَّ هذه العناصر مرتبة بصورة متعاقبة يف سلسلة الكالم
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  . 59رميون طحان ، األلسنيَّة العربيَّة ، ص
مجة من خالل القرآن الكرمي، جم :ينظر - 23 اث، مركز عبد احلميد دباش، بنية اجلملة والرتَّ لة آفاق الثَّقافة والرتُّ

اث، ديب، اإلمارات، عدد    . 25، ص2006،  25مجعة املاجد للثَّقافة والرتُّ
  .>>  كلُّ بناء ليس له التَّوزيع نفسه أليٍّ من مؤلفاته املباشرة<< هو -  24

Abdelhamid Debbache , Constituants Immédiats de la phrase ,   

   ,p16,2002 b  اجلزائر ، ورقلة ، ورقلة جامعة ، 1 عددداب واللغات  جملة اآل ,جملة األثر

ؤلُِّف املباشرُ  - 25
ُ
أحد املؤلفني أو املؤلفات اليت تشكل مباشرة << هو):  (Constituant Immédiat امل

  .  >> بناء

GLEASON (H.A.), 1969, Introduction à la linguistique, Traduction de 

Françoise DUBOIS-CHARLIER, Librairie Larousse, Paris, France, 

p109.  

  أو هو كلُّ وحدة لغويَّة ميكن أن تأخذ مكانا هلا يف بناء أكرب

  .امسا] رأسه[ هو ما كان نواته)syntagme nominal( املركَّب االِمسيُّ  -  26

دار توبقال، الدار البيضاء، ترمجة محزة بن قبالن املزيين،  ،ي، اللغة ومشكالت املعرفةنعوم تشومسك: ينظر 

  . 103ص ،1990املغرب، 

حدِّد>>النَّواة << أو هو مركَّب يتكوَّن من عنصرين لغويني ميثِّل أحدمها
ُ
وحدة <<:أو هو.وتكون امسا، واآلخر امل

لغويَّة مكوِّنة من عناصر لغويَّة تنتظم مع بعضها وتلتحم حول عنصر أساسيٍّ هو االسم 
<<.  

، دار العلم للماليني ،  -دراسات لغويَّة اجتماعيَّة نفسيَّة مقارنة تراثيَّة –ايا ألسنيَّة تطبيقيَّة ميشال زكريا ، قض

  .116، ص1993، 1بريوت، لبنان، ط
  .فعل] رأسه[وهو كلُّ مركَّب نواته):syntagme verbal(املركَُّب الفعِليُّ  -  27

 . 69صنعوم تشومسكي ، اللغة ومشكالت املعرفة ، : ينظر       

وذلك عندما ينضمُّ املفعول به إىل الفعل، أو . أو هو جمموعة من العناصر اللغويَّة اليت ترتبط بالفعل ارتباطا ضروري�ا

  .اختياري�ا ينُتُج عنه ضمِّ الفضلة إىل الفعل

  . 51، صريَّةاجلملة العربيَّة دراسة لغويَّة حنويَّة، منشأة املعارف ، اإلسكندحممد إبراهيم عبادة، : : ينظر 
  >> ألحد مؤلفاته املباشرة  الذي يكون يكون له التَّوزيع نفسه <<هو كلُّ بناء  -  28
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Frédéric François, L’enseignement et la diversité des grammaire, 

Hachette ,Paris , France, 1974  p32 . 
  ب مطارفة ) Extraposition(يرتجم عبد السالم املسدي  -  29

ار العربيَّ ، قاموس اللِّ السالم املسدي عبد       . 222ص  ،1984ة للكتاب، سانيات، الدَّ

  30 - TOURATIER (Christian), 1989, Esquisse d’analyse syntaxique, 

in "l’Information Grammaticale", n°43, Paris, France, p 08 . 

31 - DEBBACHE (Abdelhamid), 1992, Le prédicat syntaxique en arabe, 

Thèse de doctorat, Université de Provence, Aix-en-Provence, France, 

p259 . 
  . 37وتيات والفنولوجيا، دار اآلفاق، اجلزائر العاصمة، اجلزائر، صمصطفى حركات، الصَّ  -  32

  .227ص، 1979، 2اهليئة املصريَّة العامة للكتاب، ط ة معناها ومبناها،حسان، اللغة العربيَّ متام  - 33

، 1،  دار الشُّروق، ط-الدَّاليلِّ  -مدخل لدراسة املعىن النَّحويِّ -النَّحو والدَّاللة  ،محاسة عبد اللطيف -  34

  .119ص  ،2000
، طرابلس، اجلماهرييَّة العربيَّة الليبيَّة 9-8، العددانتشومسكي والثَّورة اللغويَّة، الفكر العريبُّ  جون سريل، -  35

  . 141، ص 1989شرتاكيَّة، الشَّعبيَّة اال
، مدخل إىل دراسة اجلملة العربيَّة، دار النَّهضة العربيَّة،  اسة اجلملة العربيَّة،حنلة، مدخل إىل در حممود أمحد  -  36

  .141 - 140ص ،1988بريوت، لبنان، 
اكيب األساسيَّة يف اللغة الع مازن الوعر، -  37 ، 1ربيَّة، دار طالس، بريوت، طحنو نظريَّة عربيَّة حديثة لتَّحليل الرتَّ

  .46، ص1987


