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  جملة المفعول به عند سيبويه  
     في ضوء المستويين الثابت والمتحرك           

                   
KK 

אLאא 
אא                    

    الملخـص
يعنى هذا البحث بتتبع جملة المفعول به في كتاب سيبويه تأكيداً على الـدور  

الوظيفي للمفعول به في الجملة عن طريق استعراض آراء العلماء في ذلك  بين من 

لكالم ودوره الداللي في الجملـة بهـدف   عده تكملة ومن الحظ أهميته الكبرى في ا

وقد استعرضـت الباحثـة   . التعبير عن المقاصد التخاطبية واكمال المعنى المقصود

االدوار الوظيفية التي اضطلع بها المفعول به في الكالم لدى سيبويه في موازنة بين 

لمفعول به بعد تمام الكالم من حيث االسناد والبناء وموقعية ا مفهومي تمام الكالم وما

وقد تناول البحث جملة المفعول به في ضوء المسـتويين  . بين سائر مكمالت الجملة 

الثابت والمتحرك مستعرضاً صورها الثابتة لدى سيبويه مسبوقة بنظرة الى المعنـى  

وعرض البحث فـي  . النحوي الداللي عنده من حيث االستقامة واالحالة في الكالم 

فقية المتمثلة في التقديم والتأخير ، والحركـة الرأسـية   المستوى المتحرك الحركة اال

وقـد خـتم البحـث    . المتمثلة في العطف ، والحركة الموضعية المتمثلة في الحذف

باستعراض للمنهج التكاملي لدى سيبويه ال في دراسته لجملة المفعول به فحسب بـل  

ــمة        ــته س ــى دراس ــفى عل ــا أض ــه مم ــب كتاب ــل جوان ــي مجم ف

ية،والسياقية،واالجتماعية،والتحويلية،والخطابية التداولية مسـتخدماً   الوصفية،والمعيار

كالً في موضعه المالئم دون أن يغلب جانباً على آخر أو يهمل جانباً  على حسـاب  
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Abstract 
 
     The current paper deals with the sentence pattern that 
contains object in Sibawayh's Book. It focuses on the 
functional role of  object presenting scholar's different views 
concerning its role in the sentence. Some of them consider 
object as a complement. Others emphasize its importance 
in speech and its semantic role in the sentence in 
expressing the pragmatic intentions completing intended 
meaning. 
 
   The present paper presents the functional roles of object 
in Sibawayh's by comparing the notions of complete speech 
and complement as far as subject, predicate, structure and 
position of object among complements are concerned. 
Moreover, it analyses the sentence pattern that contains 
object in the light of the moving and stable levels. It also 
presents the grammatical and semantic meaning as far as 
social correctness and impossibility are concerned. As far 
as the moving level I is concerned, the horizontal 
movement, viz. moving forward and backward, the vertical 
movement, viz. joining and positional movement, viz. ellipsis 
are dealt with. 
 
    Sibawayh's comprehensive approach appears when 
dealing with object and all the other subjects in his book. 
Thus, his book can be described as being descriptive, 
prescriptive, contextual, social, transformational and 
pragmatic. He uses each one of these factors in its 
appropriate position without focusing on one factor at the 
expense of the others. 
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 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  :تقديم
اختلفت آراء علماء العربية قديماً  وحديثاً  في حقيقة الدور الوظيفي للمفعول 

به في الجملة بين من عده تكملة ال ترقى من حيث االهمية لمستوى الوحدة االسنادية 

في الجملة ، وبين من الحظ اهميته الكبرى في الكالم ودوره الداللي في الجملة الذي 

  .المعنى والتعبير عن المقاصد التخاطبية  ال غنى عنه في اكتمال

وقد سعى هذا البحث الى تتبع جملة المفعول به في كتاب سيبويه وما عرضه   

ً  آلراء سيبويه في  من ادوار وظيفية اضطلع بها المفعول به في الكالم عارضا

 موازنة بين مفهومي تمام الكالم وما بعد تمام الكالم لديه من حيث االسناد والبناء

  .وموقعية المفعول به بين سائر مكمالت الجملة 

وقد تناولت الدراسة جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت   

والمتحرك والذي اشتمل على استعراض لصور جملة المفعول به الثابتة لديه مسبوقاً  

  .ي الكالم بنظرة إلى المعنى النحوي الداللي عنده من حيث االستقامة واالحالة ف

ية المتمثلة في التقديم وعرض البحث في المستوى المتحرك للحركة االفق  

، والحركة الرأسية المتمثلة في العطف ، والحركة الموضعية المتمثلة في والتأخير

  .الحذف

ـُتم البحث باستعراض المنهج التكاملي لدى سيبويه ال في دراسته    وقد خ

، والذي سعى فيه الى أن يضفي ل جوانب كتابهل في مجملجملة المفعول به فحسب ب

وية الساليب العربية سمة الوصفية، والمعيارية، والسياقية، على دراسته اللغ

كالً  في موضعه المالئم دون واالجتماعية، والتحويلية، والخطابية التداولية مستخدماً 

ـّب جانباً  على آخر أو يهمل جانباً  على حساب آخر    .أن يغل
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 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

  بين مفهومي تمام الكالم وما بعد تمام الكالم عند سيبويه
  بين اإلسناد والبناء

هذا باب المسند " : ة كتابه إلى مفهوم اإلسناد بقولهأشار سيبويه في بداي

، داً ، وال يجد المتكلم منه با ال يستغني واحد منهما عن اآلخر، وهما موالمسند إليه

ـُكَ والم فمن ذلك االسم المبتدأ . عبدُ  اهللا أخوك، وهذا أخوك: بنيُ  عليه ، وهو قول

، فال بد للفعل من االسم كما لم يكن لالسم األول بد يذهبُ  زيدُ : ومثل ذلك قولك 

  . ) ١( " من اآلخر في االبتداء 

د أن يتألف من ركنين ويظهر من كالمه أن األساس الذي بني عليه الكالم الب

يشمُل  " ند إليه، أي المبتدأ والخبر، والفعُل  والفاعل ، فاإلسناد المسند والمس: هما

، إذن، المبتدأ والفاعل مسند إليهما، والخبر والفعل مسندان. الجملة االسمية والفعلية 

  . ) ٢( " ، والفعلُ  البد له من أسم الخبر البد أن يبنى على مبتدأ ألن

ي مكمالت الجملة ، وعن ويطرح هنا تساؤل عن موقف سيبويه من باق

  يتم الكالم دونها غالباً  ؟ " فضلةً  " دورها في الجملة ، وهل يصحُ  أن نعدها 

على فكرة  –يعتمد في الغالب . يرى أحد الباحثين أن الكالم لدى سيبويه 

ُ  مستوى النحوي، وهي الفكرة المركزية في الكتاب على الالبناء ، والبناء عملية

فهي عملية بناء .. تُشير إلى العالقات النحوية بين أجزاء الكالم ، ولكنها ، شكليةُ

كلمة على أخرى على وفق قوانين النحو التي تحكم ترتيب الكلم وعالقاتها بعضها 

  . ) ٣(  ببعض

 ساس فيما بعد مفهوم البناء لدى سيبويه كان األ" ويشير هذا الباحث إلى أن

لدى ) المبني والمبني عليه(ربما يشير مصطلحا و.  )٤(" لمفهوم التعلق عند الجرجاني

  . ) ٥(ه لهذا المفهومسيبويه إلى نظرت

ُ  خاطئٌ  يخلو من  وال يعني هذا بطبيعة الحال أن مفهوم اإلسناد مفهوم

، وقد تنبه سيبويه لهذا  )٦(إذ أن قانون اإلسناد موجود في مختلف اللغات ،الفائدة

  . نباً  إلى جنب مع مفهوم البناء القانون وأشار إليه واعتمد عليه ج



 

٩٢ 
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أي إن اإلسناد " فهوم اإلسناد ، إن مفهوم البناء في كتاب سيبويه أوسعُ  من م

بين المبتدأ والخبر أو بين  ، فعمليةُ  اإلسناد تنحصر  ) ٧(" لديه جزء من عملية البناء

بعض الحروف عملية البناء فتتجاوزُ  هذين النموذجين لتشمل " الفعل والفاعل ، أما 

  . ) ٨( "والكلم التي تردُ  بعد استغناء الكالم 

ويمكن أن نُشير إلى بعض األسباب التي دفعت سيبويه إلى أن يبتدئ كتابه 

  :بمفهوم اإلسناد كما يأتي 

١ - فال بد في كُّل لغة من توافر " مفهوم اإلسناد عام في مختلف اللغات  إن

ولكي تتحقق الفائدة التواصلية  )٩( "ً اسيين حتى يكون الكالمُ  كالماركنين أس

 . )١٠(فاإلسناد مقولة عامة كونية تستجيب لترتيب المعاني في الفكر

ِ  البد للمحلل اللغوي  - ٢ ٍ  للتحليل في منهجه ٍ  قابلة أن يحدد أصغَر وحدة

، ويمثُّل ركنا التي ينطلق منها في تحليله) النواة( ، أي أن يحددتهودراس

. النواة التي يمكن أن تُعبر عن معنى تام في سياقاتٍ  عديدة  اإلسناد في تلك

، وهذا يعني  ) ١١( " على معنى  زأ سيبويه أصغر وحدة لغوية تدّل فقد اجت" 

: ، يقول سيبويه ا يمكن أن يعبر عن معنى تامأن ركني اإلسناد يمثالن أقل م

 .  )١٢(" الفعل البد له من االسم وإال لم يكن كالماً  " 

ً  في الدراسات اللغوية الحديثة ، إذ إننا نالحظ أن كُّل  وليس هذا األمر غريبا

 د أصغر وحدة للدراسة فيهامن أ –عند تأسيسها  –نظريةٍ  البدفالوصفيةُ   ن تُحد ،

 "، ثم الجملة  ية وتعتبرها أصغر وحدةٍ  لغويةٍ ، ثم الكلمةتبدأ بالوحدة الصوت" مثالً  

)١٣( .  

المورفيم(المستوى الصرفي   ويحدد " (Morphem   " بوصفه "  أصغر وحدة

  . )١٤("ذات معنى

ٍ  لغويةأما التحويلية ف"  من ، ثم تتجهُ  بها إلى المعاني تعتبر الجملة أهم وحدة

  .  )١٥(" جهة وإلى األصوات من جهة أخرى

 )١٦(" سياق دال الجملة المنطوقة في"الملفوظة، أي : للسانياتُ  التداولية وتعتمد ا

واإلسناد عند سيبويه يمثل أحد أسس اكتمال .  )١٧(يتألف منها الخطاب أصغر وحدة
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العملية التواصلية في بعدها التداولي ، إذ نرى أن سيبويه يستحضر دور المتكلم في 

ً  للعال ، ويعيد قات التركيبية في اللسان العربيعملية اإلسناد التي تمثـــل نظاما

و يرى أن القصد وتمام وه. سناد في أكثر من موضع احتياج المتكلم لإل تأكيده على

الفائدة يتحقق بوساطة اإلسناد فضالً  عن أن المخاطب محتاج في وضعه االنتظاري 

إلى أن يعلمه المتكلم عن طريق العملية اإلسنادية بما تتوقف عليه الفائدة ويتحقق به 

  . )١٨(القصد من الكالم

  .الطبيعي أن يعنى سيبويه بهذا المفهوم ، ويبتدئ به كتابه ولهذا ، كان من 

" حور، ولهذا فقد جمع أساليبَ  العربية في م )١٩(كان لسيبويه هدفُ  تعليمي - ٣

ً " اإلسناد ً  ، ومع االمع االسم المظهر التام تارة سم غير المظهر التام تارة

اد الذي يعتمد ، واإلسنأخرى، ثم قسم األول إلى إسناد الفعل على ما قبله

 .  ) ٢٠( ان بمنزلتهويجري مجرى الفعل ، أو ما ك األداة

وإشارةُ  سيبويه إلى مفهوم .. ، العاملبنى سيبويه تحليله اللغوي على نظرية  - ٤

، أما وهو يرتبط هنا بركني اإلسناد) أثرُ  إعرابي(اإلسناد ترتبط بما يكون له 

 . )٢١(.لجملة فقد ال يكون لها ذلك األثرباقي أجزاء ا

ُ  إلى التركيب  - ٥  بعد أن أشار) المركبات( إن في الحديث عن اإلسناد إشارة

٢٢() االسم والفعل والحرف( إلى المجردات  َقبله( . 

ثنائية  وظيفةٍ  لغويةٍ  على أنها تتحقق بوصفها وحدةً ِّ ينظُر سيبويه إلى كل"  - ٦

سه أو عنصر معين في وهو المتكلم نف( ،"العامل . " ً تحتوي عنصراً  فاعالً 

، المعمول فيه من قبل العنصر الفاعل في الوحدة وعنصراً  سالباً ) ما يلفظه

 . )٢٣(" الثنائية 

وربما يعود ذلك إلى التأثّر بمبدأ الثنائية بوصفهِ مبدأ للمعرفة بمعناها الواسع 

  .ليه ، والمسند والمسند إ )٢٤(في تفسير عالقات اللَفظ والمعنى والظاهر والمضمر

ألّف الكالمُ  بدونها فيكون إن ما سوى اإلسناد من مكمالت الجملة يمكن أن يت - ٧

ً  تام ً  لوظيفة االتصالا فمن  –كما يسميها النحاة  –) العمدة ( ، أما مؤديا

 . )٢٥(غير الممكن أن يتألف كالمُ  بدونها ظاهرةً  أو مقدرة 
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، ولهذا ، فمن  ) ٢٦(وداً  إن اإلسناد من أشهر القرائن المعنويةِ  وأكثرها ور - ٨

 . الطبيعي أن يعنى سيبويه بهذا المفهوم 

َ  مضم - ٩ ً  للتحليل اتخذ العلماء الجملة عالقاتٍ  قائم وهي عندهم نظام " ارا

على أحكام تركيبيةٍ  ، وأهم عالقة في بنائها هي عالقة اإلسناد بعنصريها 

الجملة ال تقوم إال تها ، فبؤرة الجملة ونوا لمسند والمسند إليه ، التي تُعدا

، أما الفضالت فعالقتها بالنواة اإلسنادية بهذه العالقة، إن لم تكن لفظاَّ  فتقديراً

 . ) ٢٧( "عالقة متغير بثابت 

خرى ، وال يعد هذا لقد نظر العلماء إلى المعنى تارةً  وإلى اللفظ تارةً  أ" 

م كانوا يعطون لكلّ  موقعٍ  ، بل يدلّ  على أنهفي الوصف أو التفسير اَّتناقض

  . ) ٢٨( " ما يناسبه ويتوافق مع ضوابطه 

ة هو العالقة الضمني" ، واإلسناد  )٢٩(إن العملية اإلسنادية هي محور الجملة  – ١٠

، وفي  )٣١(والرابط بينهما هو اإلسناد الضمني ) ٣٠(" التي تربط المسند بالمسند إليه

   - :  ) ٣٢( ة المعنى بهذه العالقة كثير من األحيان تكون الجملة تام

  اإلسناد الضمني        اإلسناد الضمني    

                         

  

  الطفلُ   نـامَ                  كوكـبٌ        ـرُ القم    

  

 ، )٣٣(ان معنى التالزمكلمة الواحدة، وهما يحققعن أن الفعل والفاعل كالفضالً 

  ه ، وما يضاف إلى الجملة من كلمات يرتبطُفالفاعل يرتبط بالفعل ويصبح جزءاً  من"

  . ) ٣٤( "بهما ارتباط الدوائر المحيطة بالنواة بها 

) مفهوم اإلسناد(يعي أن ينصب تركيز سيبويه على، فمن الطبوبعد كُّل  ذلك

ال بوصفه المفهوم الوحيد في اللغة ، بل بوصفه النواة األساس التي تتعلق بها باقي 

   .مكمالت الجملة 
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والبد هنا أن يطرح سؤال ضروريّ  يتعلق بموقع المفعول به في الجملة ، 

 ؟،وهل يعد عنصراً أساساً  في الجملة بوصفه طرفاً  ثالثاً  في عملية اإلسناد الضمني

   ؟أم إنه يساوي باقي مكمالت الجملةِ  األخرى من حيثُ  األهمية والموقعية

  ) : بين المفعول به وباقي مكمالت الجملة  موازنةُ ( مكمالت المعنى في الجملة     

أن لكُّل ، ذلك عارض بين مفهومي اإلسناد والبناءاتضح مما سبق أن ال ت

، ودوره المالئم والضروري في منهجية سيبويه في مفهوم موضعه الذي يستحق

  .دراسة أساليب العربية 

د فحسب ، وقد سنا، فقد تتألف من ركني اإلن الجمل العربية تتنوع أشكالهاإ

ملة ، وقد يكون للجملة هيأة ، وآخر مكمٌل لمعنى الجنادي، جانب إستتألف من جانبين

  . )٣٥( ، كما هو الحال في أسلوب النداءخاصة

ً  بسيبويه ) لغواُّ( عن مكمالت الجملة وهي لديه تسمى لقد تحدث النحاة بدءا

لحظُ  قيمتها الداللية التي ال ، ولكنه في الوقت نفسه يأي إنها ليست بذات أثر إعرابي

فالجملة لدى سيبويه تمثل نظاماً  من العالقات التي تربط .  )٣٦(تستغني عنها الجملة 

  .) ٣٧(دى المتلقي أجزائها لتعبر عن معنى تام ل بين

 ، وقد أكّد أحد الباحثين دور )الفضلة ( ومن النحاة من أطلق عليها مصطلح

وليس المقصود بالفضلة : " المعنى المقصود، يقول لة في التعبير عنمكمالت الجم

ود بها عند النحاة أنها يجوز االستغناء عنها من حيث المعنى ، كما إنه ليس المقص

لكالم، وذلك نحو ، فإن الفضلة قد يتوقف عليها معنى اأنها يجوز حذفها متى شئنا

نه ال فإ  ١٦نبياء األ –وما خلقنا السماء واالرض وما بينهما العبين :ى قوله تعال

 –وال تمش في االرض مرحا  : وكقوله تعالى) العبين( :يمكن االستغناء عن قوله

  . )٣٨() " مرحا:(فإنه ال يستغنى عن قوله  ٣٧اإلسراء 

أي أن األمر يتعلق بجوانب اختص بها التركيب اإلسنادي جعلته في موقع 

  .تاله من النحاة متميز في الدراسات النحوية بدءاً  بسيبويه ومن 

ل في وجود ويظهر أن الفارق بين ركني اإلسناد وباقي المكمالت يتمث

، وتكون العالقة  )٣٩(في التركيب تتمثل بالمسند والمسند إليه) رئيسية(عناصر أساسية
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) التفرغ(أو عالقة ) الخبر( )٤٠(بين المبتدأ والمبني عليه) التطابق(بينهما هي عالقة 

  .  )٤١(الفعل والفاعل ، أو الفعل ونائب الفاعل  بين) اإلشغال ( أو

ً  ألغراض المتكلم  . وهناك عناصر أخرى يستَند إليها في تغيير البناء تبعا

فبتوفر عنصري اإلسناد قد يتم االستغناء ، أما العناصر التكميلية المغيرة فتستغني بما 

  . )٤٢(بعدها ال بأنفسها 

  ،ت المستوى األول الضرورية وعددها اثنانوقد ميز أحد الباحثين بين مكونا

، وتقوم العالقة الرابطة بينهما على اإلسناد ووجودهما الزم وهما المسند والمسند إليه

وهي مكونات تتجدد " وبين مكونات المستوى األول غير الضرورية . )٤٣(لقيام الجملة

ما بعالقتها المباشرة وظيفتها ال بعالقتها بالمسند أو بالمسند إليه كل على حده ، إن

فإنها ال تكون كالماً   وما لم تتصل هذه المكونات بنواةٍ  إسنادية... بالنواة اإلسنادية 

  . )٤٤(" ، أي جملة مستقالً 

وهي تشتمل على المفعول به األول والثاني والثالث والمفعول معه والمفعول 

العناصر  لما كان اتصال هذهو((، )٤٥(المطلق والمفعول فيه والحال والتمييز والتوكيد 

عليها أسم متممات اإلسناد أو جاز أن نطلق  بالنواة اإلسنادية شرطاً الزماً

  . )٤٦())توسعاته

، ويمكن أن يدرس مقارنةَّ  مع )المفعول به : ( ومن أهم مكمالت الجملة

  :ي مكمالت الجملة باق

 .من حيث األهمية  - ١

 .من حيث الوظيفة النحوية  - ٢

 .ة من حيث اإلفاد - ٣

 .من حيث العالقة بين العامل والمعمول  - ٤

  

 :من حيث األهمية  ـ١

  هل يساوي المفعول به باقي مكمالت الجملة في األهمية ؟ 

  -: من الباحثين المحدثين من فرق في األهمية بينهما ، يقول أحد الباحثين 
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 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

غير أساسي في الجملة وأنه ) المفعول به(مفعولوقد يظن البعض أن ال" 

يطلق عليه هؤالء أسم  ، وقدأن يختّل المعنى أو يفسد التركيباالستغناء دون  يمكن

منهم أن معناه غير أساسي للجملة بخالف المسند إليه الذي ال يمكن أن يتم فضله ظناً 

معنى الجملة األساسي إال به ، والذي يسمى عمدة ، فنقول أن المفعول من أركان 

  . )٤٧("ستغناء عنه الجملة وال يصح حذفه وال يمكن اال

وتشير الدكتورة سناء البياتي إلى أن التحدث عن االهمية الداللية للمفعول به 

المفعول في كل جملة فعلها متعد  الن ذلك يرتبط  في الجملة ال يعني ضرورة وجود

، وقد يستغنى عن المفعول إن كان الغرض هو اثبات معنى الفعل بالغرض من الجملة

، أي أن دون العناية بتعلقه بما وقع عليهى االطالق أو نفيه عنه نفسه للفاعل عل

د بذكر ما يقع عليه فعل الفكرة الذهنية للمتكلم هي التي تحدد الحاجة لتخصيص االسنا

  . ) ٤٨(أو عدم الحاجة لذلك الفاعل ،

نبثقان كالهما من اإلسناد ويرى أحد الباحثين أن بابي الالزم والمتعدي ي

سبب عد العلماء المفعول به من الفضالت أن العربية خصت المسند  ، ويعللالضمني

، ة، ولكن لوجود حاالت نحوية أخرىإليه بالضمة كما أنها خصت المفعول بالفتح

ولتعذر تشكيلها وتمييزها بحركات غير الفتحة تحلت هذه الحاالت بالفتح ، وأدى هذا 

، )مكمالت الجملة(ما يسمى بـ في جعبة الفضالت أو األمر إلى إدخال المفعول به 

  . )٤٩(ويرى أن المفعولية حالة أصلية لها ما للمسند إليه من حقوق

 )٥٠("يكادُ  يداني اهتمامها بالفاعل العرب اهتمت بالمفعول به اهتماماً " كما أن

، أحياناً  *، وتقارضهما كر والحذف وحقُّ  الجوار بينهمامن حيث الرتبة والذ" وذلك

  .  )٥١(" حدهما على اآلخر أحياناً  أخرىأ وتغليب

وإن عدنا إلى كتاب سيبويه ، فإننا نالحظ إنه قد ميز بين ما يحتاج من 

) ةالالزم(ال يحتاجُ  منها إلى مفعول به  ، وما) المتعدية(فعال إلى المفعول به األ

  : يقول 

  . )٥٢(" مرو ضرب عبد اهللا لم يستبن أن المفعوَل زيدُ  أو ع: وإذا قُلتَ " 

 يريد أن ضرب عبد اهللا في تعديه إلى زيد ليس بمنزلة ذَهب: " يقول األعلم 

ذهب : ذهبَ  عبدُ  اهللا ، فقولك : عبدُ  اهللا في تعديه إلى الذهاب، وذلك إنكَ  إذا قلت
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: واألحداث دون سائرها وهو الذهاب، وإذا قلت يدُل على ضرب من المصادرِ

، فمفعولُ  الضرب ، أمكن أن يكون الضرب واقعاّ  من جميع األسماءضرب عبد اهللا

  . )٥٣( "لم تدل عليه صيغة فعله كما دلّ على المصدر

، فهو بعد الكالموقد ميز سيبويهِ  بوضوحٍ بين ما يتم به الكالم ، وما يأتي 

أجرى وما  هر والمضمر مما يكون من المصادرِ ما ينتصب بالفعل المظ" يشير إلى 

  : )  ٥٤(" مجراها بعد تمام الكالم 

  

  ما بعد تمام الكالم من المصادر        تمام الكالم

  ـــــــــــــــ            ـــــــــ

  

  التوكيد / الحال / المفعول له     المفعول+ الفاعل + الفعل 

  حذار الشر) لم ؟ (         فعلتُ ذاك

  صبراً )  كيف ؟ (           قتلتُه 

 ٢٣/النساء  –كتاب اهللا  ) هل هذا مثبت ؟( عليكم امهاتكم  حرمت: ى قال تعال

 ،٢٤  )٥٥ ( .  

يتضح مما سبق أن سيبويه قد فرقَ من حيث األهمية بين المفعوِل به الذي 

  .يتم به الكالم وبين ما يأتي بعد تمام الكالم في الجملة من المكمالت األخرى 

ستختلف في وجوب وجود  تينأي أن عالقة اإلسناد الضمني في الحال

قي مكمالت الجملة من عملية اإلسناد الضمني ، وورود باالمفعول به بوصفه جزءاً 

 ، مع التأكيد على أنها جميعاً  ضروريةَّ )٥٦(غير ضروريٍ  للتركيبعنصراً بوصفها 

  -: في اتمام المعنى المطلوب كاآلتي 

  اإلسناد الضمني         اإلسناد الضمني 
  

  

  المسند   المسند اليه  المفعول به     التكملة                 بهالمسند إليه  المفعول  المسند 
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 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

  الفعل    الفاعل         الفعل   الفاعل   

  صبراً     ـهُ    قتلـ        تُ              عمراً   ضرب   زيٌد

 ليست ضرورية للتركيب ) التكملة(إن الخطوط المتقطعة تدلُّ على أن

المفعول منصوب لوقوع اإلسناد " ذلك أن .  )٥٧(لمسند إليه والمفعول به كضرورة ا

  . ) ٥٨(" سناد الضمني مباشرةً عليه ، وهو يستمد قوته من اإل

مفعول  مع االفعال التي تتعدى إلىيه المفعول به مكمالً  إجبارياً لقد عد سيبو

  . ) ٥٩(لفعلية في العربية من انماط الجملة اوهذه الجمل تعد نمطاً  أسياسياً ، واحد

وقد ميز سيبويه أيضاً  بين ما يتم به الكالم بوساطة مفعولٍ  واحد وما يتم به 

  -:الكالم بوساطة مفعولين أو ثالثة وال يجوز االقتصار على أحدها ، يقول سيبويه 

تصر على ، وليسَ  لكَ  أن تقل الذي يتعداه فعله إلى مفعولينهذا باب الفاع" 

  . ) ٦٠("الخ ... حسب عبدُ  اهللا زيداً  بكراً  :المفعولين دون اآلخر، وذلك قولك أحد 

ـُهُ  إلى ثالثة مفعولين ، وال يجوز : " ويقول هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعل

أرى اُهللا بشراً  زيدا : وذلك قولك ... أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثالثة 

  . )٦١(" الخ ... ً أباك 

ـُه إلى مفعولين ، وليس لك أن : " ويقول  هذا بابُ  المفعول الذي يتعداه فعل

ً  أبا فالن  :واحد  منهما دون اآلخر، وذلك قولك تقتصر على ـُبئت زيدا ... ن

  .   )٦٢("الخ

 إلى الحاالت التي يجوز  ً فيها االقتصار على المفعول  وقد أشار أيضا

   - : إلى الثاني يقول ويجوز فيها أن يتعدى   ،األول

ـُه إلى مفعولينهذا باب الفاعل ا"  شئت اقتصرت على ، فإن لذي يتعداه فعل

  . )٦٣( "ى إلى الثاني كما تعدى إلى األول، وإن شئت تعدالمفعول األول

َ  إشارات سيبويه السابقة تؤكد حقيقة أنّه الحظ األهمية الخاصة للمفعول  إن

، وهو قد فرق في ذلك بين حقيق القصد وتمام الفائدةجملة وتبه في إتمام معنى ال

  :نوعين من الجمل 

الجمل التي ال تستغني عن المفعول به الثاني والثالث في إتمام معناها ،  - ١

إذ  )٦٤(وذلك حين يكون المفعول الثاني بمنزلة الخبر عن المفعول األول
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خاذ مفعولين، فعال القادرة على اتأثر البنية الداللية لأل" يؤكد سيبويه 

ى علحدوث فجوة داللية فيها باالقتصار، وواستيعاب داللتهما

 . )٦٥("أحدهما

، مفعول به الثاني، وتكتفي باألولالجمل التي يمكن أن تستغني عن ال - ٢

 .ويظّل معنى الجملة صحيحاً  

، إذ أن تفوق المفعول به األول من حيثُ  األهمية في الجملة كما إنه الحظ

  .ي محتاج دائماً  إلى المفعول به ظاهراً  أو مقدراً  الفعل المتعد

الفرق بين " إلى أن من الباحثين المحدثين من يرى أن شارةُ وتجدر اإل

المفعول به األول والثاني والثالث ال يقوم على الموقع والترتيب ، إنما يقوم على 

ة ، أي أنه فرقٌ لاختالف في العالقات بين كّل واحد منها وبين سائر عناصر الجم

ُ  تلك العالقات هي هي ال يؤثر فيها الترتيب وال الحذف من حيث الوظيفة ، وتظّل

  . )٦٦("وال نوع المركب الذي ترد فيه 

 أوٌل وثانٍ(لحات القائمة على مجرد الترتيبويرى أن يعوض عن المصط

  . )٦٧(بأخرى تراعي جانب االختالف في الوظيفة) وثالث

ـُّل هذا التركيز على أهمية الدور الذي يؤديه المفعول به في  ورغم ك

أو ) متممات الجملة(أو ) التكملة(ن التأكيد على أن استخدام مصطلحفالبد م ،الجملة

، ية أو ما كان ذا قيمةً  ثانويةً ال يعني بالضرورة ما ليس له قيمةٌ  معنو) " التوسعة (

، كما قيمة تفوق قيمة النواة االسناديةة إذ قد يكون للتوسعة من حيث الكمية اإلخباري

" فوات األوان  حضر الطبيبُ  بعد: " أو في قولنا " ذبح الجزارُ  ابنه : " في قولنا 

 ٤/ الماعون –فويل للمصلين  الذين هم عن صالتهم ساهون  :أو في قوله تعالى

  . )٦٨(  ٥ـ 

ّلُ  أهميةً  عن رقباقي مكمالت الجملة ال ي كني اإلسناد والمفعول به أي أن

في التعبير عن المعنى المقصود بأدق صورةٍ  وأتم معنى ، وقد سبقت اإلشارة إلى 

المعنى المقصود إلى  في إيصاِل) مرحاً (و ) العبين(ور المحوري الذي أدته كلمتاالد

  .المتلقي 
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 ونوقد تك" ، ) ٦٩(إضافيةً قارئ أو المخاطب إلى معرفة أمورٍ فقد يحتاج ال

ٍ  من المعلومات، إذا تركت ضاع شيءٌ  من تلك الحاجةُ  قائمةً  عل ى طلب مزيد

مكمالت  ، ذلك أن )٧٠("المخاطب أو القارئ  خلواً  مما يتطلبه  ، وأصبح الخبرالفائدة

  . )٧١(الجملةِ  تكشفُ  شيئاً  من اإلبهام الذي يكتنف بعض جوانب الجملة 

  

  ية من حيث الوظيفة النحوـ ٢

هي واحدةٌ  من معاني األبواب النحوية الخاصة ، أو معاني )لمفعولية ا(إن وظيفة

  . )٧٢(األبواب المفردة كالفاعلية واإلضافة 

ةٍ  من العالقات حتى تكون صالحةّ عند تركيبها وترتبط المعاني الخاصة بمجموع

، وهذه العالقات يةسناد والتخصيص والنسبة والتبعاإللبيان المراد منها، وذلك كعالقةِ 

  .)٧٣(هي في الحقيقة قرائن معنوية على معاني األبواب الخاصة كالفاعلية والمفعولية

لصيغة ، كما أن ا)٧٤(إن الوظيفة هي المعنى الذي تؤديه الكلمة في التركيب

ختلفُ  سطحها من جملةٍ  لما ال يحصى من الجمل التي يالنحوية الواحدة قد تتحدُ 

  :أخذنا مثاالً  لذلك الصيغة النحوية اآلتية  ، فإذاإلى أخرى

  مفعول به +  فاعل  +  فعل  

  

ً  نالحظ أن الكلمة تتفاعُل ُ  . مع وظيفتها تفاعالً  يكسبها معنى خاصا وقدرة

ً  الوظيفة النحوي ً  مهما ة على التفاعل مع كُّل كلمةٍ  قدرةٌ  هائلة ألن هناك عنصرا

  . )٧٥(والسياق  يتفاعلٌ  معها هو عنصر الموقف

لقد أشار سيبويه في كتابه إلى دور المعنى الوظيفي في صياغة الحركة 

ـّلُ  " ان ، وقد ك )٧٦(وتعيينها ً  ، فقد كان يحل يعتمدُ  طريقة التركيب والتحليل معا

ٍ الت ُ  تلكَ  ركيب لبيان وظيفة كُـّل مفردة فيه ، وتقرير أن اإلعراب إنما هو وليد

  .  )٧٧(" الوظيفة 

حوي وقد سمى الدكتور البكاء هذا الجانب الواسع من عمل سيبويهِ  بالتقويم الن

المفردة ، وتحليله وتعيين وظيفة من حيث تحديد نوع األسلوب اللغوي، وذلك الوظيفي

  . )٧٨(، ذلك أن التقويم الوظيفي يعنى بالمعاني النحوية الوظيفية وأحكامهافيه
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للمفعول به في نيابته  ويه فيما يتعلّق بالجانب الوظيفيومن اإلشارات الدقيقة لسيب

، )٧٩("عول الذي لم يتعد إليه فعل فاعلالمف" ، هو تسميته لنائب الفاعل بـ عن الفاعل

، )نائب الفاعل+ الفعل (لنواة اإلسنادية التي تتألف من وهو هنا يالحظ خصوصية ا

  ً عن المفعول به ، ذلك  –الحقيقة  في –فنائب الفاعل يرد في سياقات كثيرة معبرا

 ٨٠(" أكثر األسماء نيابةً  عن الفاعل ، وهو األصل فيها  المفعول به" أن( .  

فإذا اعتبرنا أن عالمة الرفع ووظيفة المسند إليه ليستا مقصورتين على الفاعل " 

قائم لها في اللغة وجوٌد حقيقي ويمثل كياناً  ... وأن الجمل التي تتضمن نائب الفاعل 

الذات ال نمطاً  متفرعاً  عن أصل أعم ، جازَ  لنا أن نسندَ  إلى هذه النواة اإلسنادية 

ً  من همية ما نسنده إلى سائر النوياتمن االستقالل واأل ، وأن نرى فيها نموذجا

الجمل نلتجئ إليه للتعبير عن تجارب معينة بإسناد الفعل إلى المفعول ، وعدم 

ـُله التصريح بالفاعل ، وقد    .  )٨١(" يكون ذلك لجهله أو لتجاه

 ً ً  من النواة وبناء على هذا المفهوم ، يكون المفعول به في هذه الحالة جزءا

ً  عن الفاعلاإلسنادي ً  أطلق عليه أحد ة ، ال بصفَته نائبا ، ولكن بوصفه مفعوال

ً  بسيبويه  ً  مما أطلقه عليه النحاة األوائل بدءا ً  مقتبسا وهو مفعول " الباحثين أسما

النموذج المجهول ، ونعوض نموذج النواة اإلسنادية القائم على الفعل ونائب الفاعل ب

  .  )٨٢(" ول المجهول مفع+ فعل : التالي 

وا المفعول خلفاً  إن هذا التقارب بين الفاعل والمفعول حمل العرب على أن يجعل

  .  )٨٣(د عدمه للفاعِل عن

ؤكد حقيقة المكانة المتميزة للمفعول به من حيثُ  ، يوهذا األمر من جهة أخرى

  ً األهمية والوظيفة ، والتي تتجاوزُ  أهمية باقي مكمالت الجملة ، مع التأكيد دائما

  .على إنها جميعاً  ضروريةً  في تأديةِ  المعنى المقصود 

  

  :من حيث اإلفادة  ـ٣

نحوها وقد أشار الدكتور يحتاج المسند والمسند إليه إلى المتعلقات من المفاعيل و

تمام حسان إلى أن المنصوبات قد  اشتركت بمعنىً  واحد هو التخصيص وهو معنى 

ذهني ونحوي ، إ يتولد من عملية ذهنية ينجزها المتكلم تتعلق باالسناد في تضييق 



 

١٠٣  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

، وهي قرينةٌ  معنويةٌ  كبرى تتفرعُ  عنها قرائن معنويةٌ  أخص )٨٤(اطالقه وتحديده 

، والغائية تدّل على المفعول ألجلهوهي قرينة التعدية وتدّل على المفعول به ، منها 

والَمعية على المفعول معه ، والظرفية على المفعول فيه ، والتحديد والتوكيد على 

، والتفسير على التمييز، واإلخراج على ول المطلق، والمالبسة على الحالالمفع

  . )٨٥(االستثناء والمخالفة على االختصاص 

عن جهةٍ  خاصةً  في فهم كالً  من هذه المكمالت يعبرُ  ويرى الدكتور تمام أن

  .معنى الحدث الذي يشير إليه الفعل أو الصفة 

ً (به في جملة إن المفعول  هو تعبيٌر عن الجهة ، كما أن ) ضربَ  زيدٌ  عمرا

  . )٨٦(إليه  التعدية تخصيصُ  لعالقة اإلسناد التي بين الضرب وبين من أسند

ومن المكمالت األخرى ما يعبر عن أنواع أخرى من القرائن كقرينة النسبة التي 

تشتملُ  على الجر باإلضافةِ  أو بحروف الجر ، وقرينةِ  التبعيةِ  ، وتشتملُ  على 

  .  )٨٧(النعت  والعطف والتوكيد  واإلبدال: التوابع األربعة 

مختلف مواضع كتابه على نظرية العامل التي تقوم ولما كان سيبويه معتمداً  في 

على العالقةِ  بين العامل والمعمول ، فقد حاول تحديد المعنى الذي تدّل عليه مكمالت 

الجملة في ضوء مفهوم العالقة بين العامل ومعموله ، وهذا الجانب هو ما اشتملت 

  .عليه األسطر اآلتية 

  

  واَلَمعمول  من حيثُ العالقة بين اَلَعامل ـ٤

إن فكرة العمل النحوي تقومُ  على العالقة بين العامل والمعمول ، وليست 

ولقد تنبه سيبويه إلى الفارق بين العالقة والعامل ، .  )٨٨(العالقة هي العامل النحوي 

  :فأشارَ  إلى مجموعةً  من العالقات 

ي المكمالت ، فهو يرى أن المفعول به يدخُل في عالقة التعدية ، أما باق  

  -: فتتوزعُ  على جملةٍ  من العالقات 

  المفعول به ، المفعول المطلق ، الزمان ، المكان     عالقة التعدي   

  بين الصفة والموصوف ، بين البدل والمبدل منه     عالقة التطابق 



 

١٠٤ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  التمييز،الحال،المفعول له ، التوكيد                  ) عشرون درهماً (عالقة الخالف 

   )٨٩(عالقة اإلضافة             الجار والمجرور ، المضاف والمضاف إليه 

يتضح لنا مما سبق أن سيبويه يرى أن المفعول به ال يعبر إال عن عالقة 

عن عالقة التعدي والخالف والتطابق ، في حين تُعبر باقي المكمالت  التعدي

  .بين أنواع هذه العالقات بشكل دقيق واإلضافة ، ويظهر جلياً  أن سيبويه ميز 

، فقد أشار إليه سيبويه في أبواب إضمار الفعل المتروك أما المفعول معه

   - : ، يقول سيبويه  )٩٠(" صورة خاصة من المفعول به" ى إنه إظهاره ، وهو ير

مفعوُل معه ومفعوُل هذا باب ما يظهر فيه الفعُل وينتصبُ  فيه االسم ألنه " 

  .  )٩١(... " ما صنعتَ  وأباك : ك قولك ذلو... به 

ً  ونفسه" رى سيبويه في وي األول منصوب بالفعل  االسم" أن  "دع إمرءا

ال يجوز إظهاره ، وهو  المظهر نفسه، وأما اآلخر فإنه منصوبٌ  بفعٍل  مضمرٍ

  . )٩٢(" المظهر يالبس الفعلَ 

  

  الجملةُ  بين مستويي الحركة والثبوت ومعيار الحجم 
ـُدرس الجملةُ  من زوايا متعددة ، وذلك ت ابعٌ  إلى الزاوية التي يمكنُ  أن ت

الجملة ، وبتعدد  زوايا النظر ، تتعدد المناهج ، فقد ينظر إلى الجملة ينظر منها إلى 

   -: على وفق مستويات ومعايير مختلفة منها 

  مستوى الحركة والثبوت / أوالً  

نا ال يعنيان ما جاء به دي سوسير في التفرقة بين إن الحركة والثبوت ه

الديناميكي أو  منهجين في الدراسة اللغوية ، هما المنهج التاريخي الذي يسمى أيضاً 

  ، والمنهج الوصفي ويسمى أيضاًالحركي أو الرأسي، ويقوم بدراسة التغيرات اللغوية

  . )٩٣(غة الثبوتي أو السكوني أو األفقي ، ومهمته اإلساس وصف الل

وإنما المقصود هنا مالحظة الفارق بين الجملة األساس في اللغة العربية من 

ـُر من جهة أخرى  جهة ، والجملة التي تتعرض للتغي.  



 

١٠٥  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

  :فالمقصود بالمستوى الثابت 

أن تُدرس الجملة األساس في اللغة العربية والتي تطابق صورتها الخارجية 

  ) .. العميقة (  صورة بنيتها الداخلية) السطحية (

ٍ  أخرى ، من خالله البنية األساس للجملةهو المستوى الذي تُدرسُ :وبعبارة

  .قبل أن يطرأ عليها أي شكلٍ  من أشكال التغيير األفقي ، والرأسي ، والموضعي 

  :أما المستوى المتحرك ، فيعني 

ـِع كة من حرٌ أن تُدرس الجملة التي تتعرض للتغيير ، والتغيير هنا ناب

  : الجملة 

 ـُلحَ   )٩٤(، كما هو الحالُ  في التقديم والتأخير بصورةٍ  أفقية ، أو ما اصط

  ) .الرتبة(عليه بموضوع 

رأسية أو بصورةفي عمق رْحووذلك في عملية جذبٍ لمفردات التركيب تتم ،  

  .   )٩٥(، كما هو الحال في العطفرأسي

ةُ  أو الكلمةُ  في موضعها حركةً  ، حيث تتحرك الصيغبصورةٍ موضعيةٍ أو 

  . )٩٦(داخليةً  ، كما هو الحال في الحذف

  

  معيار حجم الجملة / ثانياً  

  أي عدد العناصر المفردة التي تكونها ، والتي يشغَُل كُلُّ منها موقعاً  نحوياٌ" 

  .  )٩٧("معيناً  

  : ، تُقسم الجملةُ  العربية على قسمين وبناء على هذا األساس

ـِع نحويةٍ  متعددة ،  جملةٌ  - ١  )الوافية(ذات مواق

  )٩٨() لكافيةا(جملةُ  ذاتُ  موقع نحوي واحد ، - ٢

وسيكون االعتماد في هذا القسم من البحث على المستويين الثابت والمتحرك 

  .بشكل أساس ، مع اإلشارة الضمنية إلى مستوى حجم الجملة أحياناً  

  

  

  



 

١٠٦ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  المستوى الثابت  –أوالً  

 .جملة المفعول به الثابتة عند سيبويه من حيث االستقامة واإلحالة  - أ

  ) :عنى النحويّ  الداللي عند سيبويهنظرةٌ  على الم(

ً  بين الكالم  ً  على ناحية المعنى ومميزا ربط سيبويه النحو بالداللة مركزا

  . )٩٩(المستقيم والمحال ، وهو هنا تمييز بين الخطأ والصواب 

سيبويه عن الكالم المستقيم والمحال إشارات دقيقة ربط بها بين  إن في حديث

أخرى قوانين المعنى النحوي األولي وتمثله أو بعبارة " ين النحو والداللة قوان

الوظائف النحوية المختلفة مع قوانين داللة المفردات األولية وتمثلها الداللة المعجمية 

  . )١٠٠() " لمعنى النحوي الدالليا: (يسمى  للكلمة ، وتمتزج فيما يمكن أن

ٍ  من الكالم ، والكالم وقد ميز سيبويه بين خمس هنا يساوي ة أنواع

  : )١٠١(الجملة

  

  :المستقيم الحسن  – ١

  أتيتك أمس

  . )١٠٢(سآتيك غداً  

 ب أو صائب اجتماعياًوالمستقيم يقابل الصحيح ضمن معنى مالئم أو مناس
أن ، أي  )١٠٤(االجتماعي في التواصل والتخاطبوره ، إذ يؤدي به المتكلم د)١٠٣(

   ،الذي يتماشى مع قواعد تركيب الجملة العربية صوتياً" المستقيم الحسن من الكالم هو

  . )١٠٥(" وتركيبياً ، وداللياً 

  

  :المستقيم القبيح  – ٢

  قد زيداً  رأيت 

   )١٠٦(كي زيدٌ  يأتيك 

للخلل النحوي ) قبيح(الداللة، والكالم  إلى استقامةإن االستقامة هنا تعود 

  . )١٠٧(الذي طرأ على بناء الجملة 

  



 

١٠٧  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

  :المستقيم الكذب  – ٣

  حملتُ  الجبل 

   )١٠٨(شربتُ  ماءَ  البحر 

  ً ً  ، كما أن الكذب هنا ليس كذبا ٌ  نحويا إن بنية هاتين الجملتين صحيحة

حملت " عالقة  ذب الداللي في، وقد تمثل هذا الك )١٠٩(أخالقياً  وإنما هو كذب داللي 

ً  بـ بوصفها صي] الفعل والفاعل" [ من حيث هو ) الجبل(غةً  نحوية ومدلوالً  معا

  . )١١٠(مفعول به ، أي صيغة نحوية ومدلول معاً  

ان المقصود بها هو ويمكن أن تكون حملت الجبل من المستقيم الحسن إن ك

  . )١١١(ـى المجازي المعن

  

  الالمح –٤

  داً  أتيتك غ 

  سآتيك أمس

  . )١١٢(وهو أن تنقض أول كالمك بآخره 

، فهو يشير إلى ألفاظ  )١١٣(إن الكالم المحال ال يعني شيئاً  بالنسبة للمخاطب 

، كما إن الكالم المحال يحتوي على إساءةٍ  إلى بنية  )١١٤(ال يمكن أن تصلح للتواصل

  . )١١٥(اللغة وعرفها االجتماعي

  

  ال الكذب المح –٥

  . )١١٦(سوف أشرب ماء البحر أمس 

يالحظ أن جميع األمثلة التي أوردها سيبويه هنا تتجاوز ركني اإلسناد لتُعبر عن 

معانٍ  أوسع بوساطة مكمالت الجملة التي تتألف من المفعول به بوصفه العنصر 

ن االسم الظاهر المعرف ، وقد تنوع هنا بيث الذي يتألف منه اإلسناد الضمنيالثال

فضالً  عن باقي مكمالت . )الكاف: (، والضمير)ماء البحر(، واإلضافة )الجبل:(ألب

  ) .غداً (و ) أمس(رت في األمثلة وهي ظرفا الزمان الجملة ، التي ظه



 

١٠٨ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

تقامة واإلحالة قد والشيء الالفت للنظر هنا أن تحديد نوع الكالم من حيثُ االس

 ،وصفهما مكملين لمعنى الجملةمان بمركزيةٍ  على وجود ظرفي الزاعتمد بصورةٍ 

أخرى على حقيقة أنّ  سيبويه قد مازج في دراسته وهذا األمر يقودنا إلى التأكيد مرةً 

، مة المعنوية لباقي مكمالت الجملة، والحظ القيغوية بين مفهومي اإلسناد والبناءالل

ِ  العالقات التي ت ربط بين ذلك أن تفسير المعنى الداللي للجمل يرتبطُ  بمجموعة

  .أجزاء الجمل وتؤلف بينها 

الً  من المستوى النحوي ويالحظ هنا أن سيبويه قد راعى في تقسيمه الكالم ك

القائم على االرتباطات النحوية االسنادية بين كلمات الجملة ، والمستوى ) الشكلي(

  . )١١٧(االبالغي القائم على ارتباط معنى الكالم بسياق الحال الذي تقال فيه الجملة 

  

  صوُر جملة المفعول به الثابتة عند سيبويه  –ب 

  جملة المفعول به الفعلية عند سيبويه / أوالً 

اختلفَ  العلماء في تحديد البنية الداخلية العميقة للجملة الفعلية في العربية ، وقد 

  : عد معظم الباحثين البنية الداخلية األصلية لها هي 

  

  )مفعول به + فاعل + فعل ( 

  

  -:وقليلٌ  منهم عد جملة 

  

  )مفعول به + فعل + فاعل ( 

    )١١٨(هي األصل 

  

فالخالف إذاً  يرتبطُ  بموقع كُّل من الفعل والفاعل في الجملة ، أما موقع المفعول 

  .به ، فال خالفَ  في أنه في البنية الداخلية دائم التأخير عن الفعل والفاعل 

  



 

١٠٩  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

ناً  قبل الفعل ، فإن ذلك ال يمثُل الترتيب في البنية ورغم أن المفعول به يقعُ  أحيا

  .  )١١٩(الداخلية 

ً  به إلى ) حد الكالم(ه أن سيبويه  قد استخدم مصطلح ومما يلفت االنتبا مشيرا

 :الجملة األصلية الثابتة قبل أن تطرأ عليها تغيرات حركية ، يقول في حديثه عن كان

ب نكرة ومعرفة ، فالذي تشغل به كان ، المعرفة ألنه واعلم أنه إذا وقع في هذا البا" 

  . )١٢٠(.. " حدُ  الكالم 

  

  حد الكالم         كان عبد اهللا أخاك : أ  " 

   )١٢١(" التقديم والتأخير                اهللاكان أخاك عبد : ب                  

  حدُ  الكالم          كان زيدٌ  حليماً  " 

  يجوز             كان حليماً   

   )١٢٢(" ال يستقيم            كان حليمٌ          

أحجام مختلفة وهي من نوع وقد وردت جملة المفعول به الفعلية في الكتاب ب

   - : ، وهذه الصور هي ) الوافية(الجمل ذات المواقع 

  

  مفعول به + فاعل + فعل  – ١

: إلى مفعول ، وذلك قولكـُه هذا بابُ  الفاعل الذي يتعداه فعل: " يقول سيبويه 

   )١٢٣(" ضربَ  عبد اهللا زيداً  

   -: ومن أمثلتها 

  ضربتُ  زيداً  

   )١٢٤(ضرب زيدٌ  عمراً  

  . )١٢٥(ضرب عبدُ  اهللا زيداً  

  



 

١١٠ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

وقد أشار سيبويه إلى أسلوبٍ  قبيحٍ  ولم يْعرف عند العرب ، وهو أن يكون 

: لك أن تقوَل للمخاطَب ال يجوز: " ويه ، يقول سيبُشخصاً واحداً  الفاعلُ  والمفعول

ـُلك ـَب فاعالً  وجعلتَ  مفعوله: ، وال أضربك وال أقت ـَكَ ، لما كان المخاط   ضربت

ـُل نفسك نفسه ـّاك ، عن الكُ قبح ذلك، ألنهم استغنوا بقولهـم أقت ... اف وعن إي

ـُوكذلك المتكلم ال يجوز له أن يقول أهلَ ـُني وال أهلك ُ   ني ، ألنهكت جعل نفسه

ُ  فقبح ذلك ُ  نفسي عن ، وذلك ألنهم استمفعوله ـَع وعن    ) ني(غنوا بقولهم أنف

  . )١٢٦(" )إياي(

لم يتعد أن ذلك األُ سلوب قبيحٌ  ولم يعرف عند " ويالحظ هنا أن تعليل سيبويه 

ـُلك  ـَفسكَ  ، بدالً  من أقت ـُل ن   . )١٢٧(" العرب ويقولون أقت

ٌ  باالستعما" هو و ٌ  مرتبط ٌ  مباشر ٍ تعليل    أو الت اللغوية ال أثر فيه لمنطق

   )١٢٨(" فلسفةً 

والفرع ، ففي قولهم إشارات إلى الفارقِ  بين األصلِ  كما أن لدى سيبويه أحياناً 

ً  يقولٌ  ذلك ، تعدىنُبئتُ  زي ً ، واألصلُ  تعديه  دا ٍ  مباشرة الفعلُ  هنا إلى زيد

 أشار، فنُالحظ هنا أن هناك أصالً عميقاً  للجملةِ  )١٢٩( بئت عن زيدنُ: الجر بحرف 

  .إليه سيبويه 

  

، )١٣٠(غويفي صورة التركيب اللَ) المفعول به(و) الفاعل(ينالعالقة بومن حيثُ 

، الناقصة ، وجمُل األفعال التامة ميز سيبويه بين نوعين من الجمل ، جمُل األفعال

تعدى اسم الفاعل إلى اسم هذا باب الفعل الذي ي: " ل كان وأخواتها يقول في عم

ٍ  واحد، واسم الفاعل والمفعول فيه لشالمفعول ، وال يجوز فيه االقتصار على يء

  . )١٣١(... " كان ويكونُ  ، وصارَ  وما دام وليس : وذلك قولك ... الفاعل 

ـَع وتنصب  أفعالٌ  تعملُ " يبدو إن كان وأخواتها عند سيبويه  عملَ  الفعل فترف

ـَع الفعلُ  وينصب ، ويسمى اسمها فاعالً  وخبرها مفعوالً     . )١٣٢(" كما يرف

  :إال فرقين هما ) ضرب ( إن سيبويه ال يرى بين األفعال الناقصة وبين الفعل 

  



 

١١١  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

ـُنا كان زيدٌ  مجت) كان ( إن الفاعل والمفعول لِـ "  -أ  هداً  لم شيءٌ  واحد ، فقول

 زيدٌ  عمراً ، فزيد برهو زيدٌ  نفسه ، أما قولنا ض تتحدث فيه إالّ عن زيد والمجتهد

  . )١٣٣(" عمرو شيءشيء و
 

ضرب : عول ، فلك أن تقول إن كان ال تقتصر على فاعلها وإنما تحتاج إلى مف - ب 

، وأنت تريد ، إذا فهم حصول ضرب من زيد ، ولكن ليس لك أن تقول كان زيد زيٌد

ـْهم إال بذكمجتهداً  ، أل   . )١٣٤(ره ن ذلك ال يف
 
  )  ٢( مفعول به ) +  ١( مفعول به + فاعل + فعل  – ٢

  :ومثاله   

  أعطى عبد اهللا زيداً  درهماً  

   )١٣٥(كسوتُ  بشراً  الثياب الجيادَ  

  حسب عبدُ  اهللا زيداً  بكراً  

   )١٣٦(ظن عمرو خالداً  أباك 

  بدُ  اهللا زيداً  أخاك خالَ  ع

   )١٣٧(زعم عبدُ  اهللا زيداً  أخاك 

  

 : في بعض الجمل ، ففي قولهم ) اإلتساع(وأشار سيبويه أيضاً  إلى ظاهرة 

  : يقوُل االعلم ) سرقَ  عبدُ  اهللا الثوبَ  الليلة(

  ٍلإلى مفعوولِ قد يجوزُ  إذا كان متعدياً فإنما قصدَ  أن يبينَ  أن فعلَ  المفع" 

 ل الظرف معه مفعوالً  ثانياً  على السعة  واحد١٣٨("أن تجع( .  

  

  



 

١١٢ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

وكان " إلى الجمل التي يتعدى الفعُل فيها إلى مفعولين  وقد أشار سيبويه

ومثال  )١٣٩(" الجر ولكنهُ  حذف وأعمل الفعلُ مباشرةً بحرف الثاني منهما مجروراً 

  :ذلك 

  اخترتُ  الرجالَ  عبد اهللا 

  يداً  أبا عبد اهللا كنيتُ  ز

ـُه زيداً     سميت

ـُه زيدا ً      )١٤٠(دعوت

 ً والمفعول به  ويبدو أن سيبويه يساوي بين المفعول به المتعدي مباشرة

أي إنه يرى أن  )١٤١(كما يسميه سيبويه ) حرف اإلضافة(المتعدي بحرف الجر أو 

  :األفعال تتعدى بنفسها أو بحرف الجر ومثال ذلك 

  ناً  من الرجال اخترتُ  فال

  سميتهُ  بفالن 

ـُه بهذه العالمة    . )١٤٢(عرفت

  

)  ٣( مفعول به ) +  ٢( مفعول به ) +  ١( مفعول به + فاعل + فعل  – ٣

  :ومثالُ  ذلك 

  أرى اهللا بشراً  زيداً  أباك 

  نبأت زيداً  عمراً  أبا فالن 

  . )١٤٣(اعلم اهللا زيداً  عمراً  خيراً  منك 

) : الظرف(إلى ظاهرة االتساع في بعض الجمل، إذ جعَل يضاً وأشار هنا أ

  :في قولهم  )١٤٤(الليلة ، مفعوالً  على السعة 

  . )١٤٥(سرقتُ عبد اِهللا الثوب الليلة َ  



 

١١٣  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

  

   جملة المفعول به غير الفعلية/ ثانياً  

  :اعماُل اسم الفاعل 

  

 زيداً : كقوله ١٤٦(هذا الضارب(   

   )١٤٧(هذا ضارٌب زيداً   

   )١٤٨(هذا الضارب الرجَل  

  

  :إعمال الصفة المشبهة 

   )١٤٩(هذا الحسن وجهاً   

  

  : إعمال المصدر 

ـُك زيداً  أميراً   ـّ   متى ظن

   )١٥٠(متى ضربكَ  عمراَ 

  

  إعمال صيغ المبالغة 

  إنه لمنحارٌ  بوائكها 

   )١٥١(ضروٌب سوق اإلبل

  

  إعمال اسم الفعل 

   )١٥٢(رويد زيداً    

   )١٥٣( حيهل الصالة  

ر وعمله اتضح مما تقدم وجودُ  نوعين من العوامل في إسناد الفعل المظه

وعليه فإن صورة تركيبه اللغوي ) ما يعمل عمله(نفسه ، و) الفعل(في األسماء وهما

  :هي 

   .)١٥٤( ٣ – ١) المفعول به (المنصوب )+ الفاعل ( المرفوع  +ما يعمل عمله / الفعل



 

١١٤ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  ات لموازنأسلوب ا

االنتباه في منهجية سيبويه في كتابه هو كثرةُ  اعتماده على أسلوب مما يلفتُ 

ختلف موضوعات الموازنات في تحليله لألساليب اللغوية ، ويرتبط هذا األسلوب بم

  ) : على سبيل التمثيل ال الحصر(الكتاب ، ومن ذلك 

  

 ) اتهم ( التي تنصب مفعوالً  و ) ظنَ ( بين  -١

   )١٥٥(اتهمتُ  زيداً = زيداً    ظننتُ  

  بين اسم الفاعل والفعل  -٢

   )١٥٦(هذا يضربُ  زيداً  غداً  = هذا ضاربٌ  زيداً  غداً     

   )١٥٧( هذا الذي ضرب زيداً = هذا الضاربُ  زيداً               

  بين المصدر والفعل في الدعاء  -٣

   )١٥٨(رحمهُ  اهللا = رحمةُ  اهللا عليه   

  )١٥٩(ل الذي تعدى بحرف الجر والفعل الذي تعدى مباشرةً  بين الفع -٤

   )١٦٠(لقيتُ  عبدَ  اهللا =  مررتُ  بعبدِ  اهللا   

  بين المفعول معه والمفعول به  -٥

  

  . )١٦١(ما زلتُ  بزيدٍ  حتى فعل = ما زلتُ  وزيداً  حتى فَعل 

يبويه ويرى الدكتور مصطفى النحاس أن هذه الموازنات التي كان يجريها س

تؤكد أنّه يذهب إلى أن كثيراً  من المنصوبات هي في حقيقتها بدائل لمجرورات من 

  :مثل 

  مجرور + الباء = المفعول به 

  مجرور + من = المفعول منه 

  مجرور + الالم = المفعول له 

  مجرور + مع = المفعول معه 

   )١٦٢( مجرور+ في = المفعول فيه 

  



 

١١٥  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

  المستوى المتحرك  –ثانياً  

  ة الحركة األفقي –أ 

إن الجملة العربية ال تتميز بحتميةٍ  في ترتيب أجزائها ، فهناك بعض الرتب 

ً  المحفوظة ً ما من االتي يمثل الخروج عليها نوعا النتهاك لما هو مألوف ، وكثيرا

ً  بالصلة بين الكلماتالميكونُ  ، وأهمية المعنى تأتي من أهمية موقع عنى محكوما

ـَةً  في الكلمة ،  وتحريك الكلمة أفقياً  إلى األمام ، وإلى الخلف يساعدُ  مساعدة باِلغ

  . )١٦٣(الخروج باللغة إلى طابعها اإلبداعي 

  

  التقديم والتأخير 

 " أن ـَةٍ  ، غير ـِمةً  في سلسلةٍ  معينةٍ  مألوف تكون مفرداتُ  التركيب منسج

   )١٦٤(" ترتيب هناك ما يوجب أو يجيزُ  العدول عن هذا ال

وتحدد " ، ) الثابتة ( يأتي المفعول به بعدَ  فعله وفاعله في الجملة األساس ، 

القواعد حاالت تقديم الفاعل على المفعول ، وتقديم المفعول على الفاعل ، وتقديم 

  . )١٦٥(" المفعول على الفعل والفاعل 

: سبب التقديم ، يقول  لقد درسَ سيبويه الجملة على وفق هذه الحركة ذاكراً 

ً  يهمانهم "  إنما يقدمون الذي بيانهُ  أهم لهم ، وهم ببيانه أعنى ، وإن كانا جميعا

   )١٦٦( "ويعنيانهم 

 فيه ، كما أن الريادة بصاح دعسيبويه بحديثه عن التقديم والتأخير ي إن

  . )١٦٧(كالمه فيه يعد العمدة في هذا المجال 

شكُّل نظامَ  التركيب أصالً  من األصول التي تُ) رتبة ال( لباحثين ويعد أحد ا

، وهي لديه ضربان الزمةٌ  وغير )الموضع(في الكتاب، ويسمي سيبويه الرتبة بـ 

ً  " وتتمثل الرتبة غير الالزمة .  )١٦٨(الزمة  بتغيير مواقع الكلم في التركيب تقديما

ـُّل منه وتأخيراً  ، وهو يرى أن ظاهرة التقديم والتأخير )١٦٩("ادون اإلخالل بوظيفة ك

 ٌ ً  ظاهرة ـّل خروجا عن القاعدة التي أسلوبية تتطلبها مقاصد المتكلم، وهي تمث

  . )١٧٠(يقررها النظام النحوي على بناء التركيب 



 

١١٦ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

أن يتقدم الفاعلُ  على المفعول " وتجدر اإلشارة إلى أن النظام اللغوي يلزم 

، وذلك إذا خفيت العالمة اإلعرابية ، ولم تكن س أحدهما باآلخربابه إذا خيفَ الت

هناك قرينةٌ  لفظيةٌ  أخرى أو معنوية تبين أحدهما من اآلخر ، ويمثلون لذلك بقولهم 

  . )١٧١(" ضرب موسى عيسى " 

 تيحأحياناً  بالتمييز بين الوظائف النحوية مما ي الداللي يقوم ـُنصر ولكن الع

تبة ، ففي حال عدم ظهور العالمة مع وجود القرينة اللفظية أو المعنوية لها حرية الر

  . )١٧٢(في الجملة ، فإن الرتبة بينهما تصبح حرة 

وقد أورد سيبويه كثيراً  من األساليب التي تعرضت للحركة األفقية سواء ما 

خب، أو ما والتعلق منها بتغيير المواضع بين العناصر الرئيسة في التركيب كالمبتدأ 

بين العناصر الرئيسة والتكميلية في الجملة كالفاعل  عالمواض أرتبط بتغيير

  .  )١٧٣(والمفعول

  

  :ومما أورده سيبويه في تقديم المفعول به على الفاعل 

   )١٧٤(ضرب زيداً  عبد اهللا 

   )١٧٥(ضرب عمراً  زيٌد 

  

  :وقد يتقدم المفعول به على نائب الفاعل  

الثوب ـُسي   زيٌد  ك

   )١٧٦(أُ عطي الماَل عبدُ  اهللا 

  

  :ومن أمثلة سيبويه في تقديم المفعول به على الفعل 

   )١٧٧(زيداً  ضربتُ  

الجمعة أضرب أ عبدَ  اهللا يوم  

زيداً  إذا أتاني أضرب  

 ١٧٨(أ زيداً  إن رأيتَ  تضرب(   



 

١١٧  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

ا في باب ويتحقق ذلك فيما تعدى إلى مفعولين فيقَـدم السابقُ منهما كم

  .) ١٧٩(ظن

في ... ، فإن جاءت مستعملَةً  فهي بمنزلة رأيت وضربتُ : " قول سيبويه ي

: اإلعمال والبناء على األول في الخبر واالستفهام وفي كُـّل شيء ، وذلك قولك 

   )١٨٠(" وزيداً  أظنُ  أخاك وعمراً  زعمتُ  أباك .. أظنُ  زيداً  منطلقاً  

  : يكونُ  للمفعول به األول أي أن التقديم هنا 

  المستوى الثابت  أخـاك ـــــــــــــــ أظنُ  زيداً       

  المستوى المتحرك أفقياً  اً  أظنُ أخـاك ـــــــــــــــزيد      

  المستوى الثابت  ــعمراً  أباك ـــــــــــــــ زعمتُ       

  المتحرك أفقياً   ـــ المستوىـعمراً  زعمتُ  أباك ـــــــــــ     

   - : وفي تقديم معمول اسم الفاعل ، أورد سيبويه 

   )١٨١(أما زيداً  فأنا ضارٌب 

  : ويتقدم معمولُ  صيغة المبالغة أيضاً  

  . )١٨٢(أما العسلَ  فأنا شراٌب 

التقديم والتأخير من عناصر التركيب مما يتبعُ  عنايةَ  " من هنا يتضحُ  أن 

نصر اللغوي يؤدي وظيفةً ، فإذا كان العأو ذاك كما يرى سيبويه ذا العنصرالمتكلّم به

ً على مستوى التركيب النحوي ً  خاصة ، فإنه على مستوى الخطاب يؤدي وظيفة

  . )١٨٣(" أخرى تكمنُ  في إيصال المعنى المقصود بوجهٍ  آخر تقعُ  فيه الفائدة 

ن ميز بين التركيب إن هذا األمر يؤكد الحس اللغوي الذي يمتلكه سيبويه حي

ذي العناصر المتوالية بصورة مألوفةٍ  ، والتركيب الذي يتغير فيه توالي عناصره 

إلرادة المتكلم وللتعبير عن أغراضه ، ولعل هذا األمر يرتبط بالمفهوم الحديث 

لوظيفة التركيب حين ينظر إلى ترتيب عناصر الجملة في ضوء السياق الفعلي الذي 

  . )١٨٤(ويه بالعناية واالهتمام لدى المتكلم عبر عنه سيب

  

  



 

١١٨ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

   أسلوب الموازنات
ً  كالموازنة بين يظهر أسلوب الموازنات في المستوى ا لمتحرك أفقيا

   -) : ضربتُ (و) أعطيتُ ((

   )١٨٥(زيداً  أعطيتُ  بمنزلة زيداً  ضربتُ  

  : في قولهم ) عبد اهللا(و ) الضرب(ة بين وكذلك في الموازن

  ضربَ  فضارب أما ال

  . )١٨٦(فالضرب مفعوٌل به كقولنا أما عبد اهللا فأنا ضارِب 

  

  ة الحركة الرأسي –ب 

وتتمثُل هذه الحركة في عملية جذبٍ  لمفردات التركيب تتمحور في عمق " 

رأسي يساعد بدوره على إفراد داللةٍ  فريدة ال تقّلُ  أهميتها في الداللة الناتجة عن 

   )١٨٧("الحركة األفقية 

  .ومن مظاهر هذه الحركة ما يرتبط بموضوع العطف 

  

  العطف 
،  على الجمع بين عناصر تشترك في نفس الوظيفةعالقةٌ  نحويةٌ  تقومُ "وهو 

  .) ١٨٨("ّل واحد منها وبين بقية مكونات المركب نفس العالقة أي أن بين كُ

كونُ  األداة فيه وتقومُ  أداةُ  العطف بجذب عناصر الجملة في عمق رأسي ت

  . ) ١٨٩(هي البؤرةُ  منتجةً  داللةً  جديدةً  في الجملة 

إن هذا الموضوع يقودنا إلى التمييز بين ما يسمى بالجملة البسيطة التي 

ـُتلةٍ  واحدة ، ولجملةٍ  عصبيةٍ  واحدة وما يسمى بالجملة المركبة التي  تخضع لك

  . )١٩٠(ر بعضها ببعض تتألف من ترابط جملتين متتاليتين أو أكث

ً  في ً  مهما عطف الجمل أو المقاطع الجملية على  إن ألدوات العطف دورا

وتقوم حروف العطف حتى في مجال عطف الجمل بوظيفةٍ  " ،  )١٩١(ا البعضبعضه



 

١١٩  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

ٍ  هامة ، فيجمع بعضها مقطعي الجملة المتعاطفتين تحت ح الواو، (كمٍ واحد داللية

  . )١٩٢(" )الفاء ، ثم

  : األمثلة التي أوردها سيبويه للعطف بالواو ما ذكره في باب التنازع  ومن

  ضربتُ  وضربني زيد 

   )١٩٣(ضربني وضربتُ  زيداً  

  

  : ويالحظ هنا أن البناء األصلي للجملة األولى هو 

  ضربتُ  زيداً  ، ضربني زيد 

مفعول  أما البناء الرأسي فيتمثل هنا بالجمع بين الجملتين مع االستغناء عن

، وكذلك ) القرينة اللفظية ( ضربت ، لوجود ما يعوض عنه في الجملة الثانية 

  ) .القرينة الحالية ( استناداً  إلى المقام الذي قيلت فيه الجملــــــة 

   -: ويالحظ هنا أن هذه الجملة قد جمعت بين حركتين هما 

ن المفعول داخلٌ  في الحركة الرأسية ، والحركة الموضعية ، إذ أن االستغناء ع

  : الحركة الموضعية 

  

  ضربتُ  وضربني زيدٌ : البناء الرأسي هو 

  

  

  

  

  ضربني زيدٌ و        ُ ضربت 

  : أما الجملة الثانية ، فيتمثل بناؤها األول باآلتي 

  ضربني زيدٌ     ، ضربتُ  زيداً  

  

  

  



 

١٢٠ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  ضربني وضربتُ  زيداً : أما البناء الرأسي فهو 

  

  

  

  

  ضربتُ  زيداً     و        يضربن   

فاعلٌ  ومفعولٌ  في وقت " في الجملتين السابقتين) زيد:(ويالحظ هنا أن كلمة 

، والفعل ال األصل المقدر للجملتين كـلتيهماٍ واحد ، يدلنا على ذلك التقدير ، أو 

، وفيما بقي  النصب والرفع ، لذلك فالجملة يعتريها بعض الحذففي اسم واحدٍ يعمل 

  . ) ١٩٤(" ، وهنا من قواعد الحذف عند النحاة لٌ  على المحذوفدلي

   -:وينطبقُ  األمر نفسه على المثال 

  ـُه    )١٩٥(ضربتُ  زيداً  وعمراً  كلمت

  

  -: فالبناء األول للجملة هو 

ـُه   ضربتُ  زيداً     ، عمراً  كلمت

ـُُه : أما البناء الرأسي فهو    ضربتُ  زيداً  وعمراً  كلّمت

  

  

  

  

  

ـُُه     و          ضربتُ  زيداً                      عمراً  كلمت

  

ً  كلمتُ(ويالحظ هنا أن جملة  ٍ أخرى هي ) ه عمرا تدخُُل في نطاق حركة

  ) .االشتغال(الحركةُ  الموضعية التي تتمثل هنا باالستغناء عن الفعل في حالة 



 

١٢١  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

المقطعين أو يفرده  وهناك نوعُ  آخر من حروف العطف يخص بالحكم أحد

  . )١٩٦() لكن ، ال ، بل ، أم ، أو : ( على سبيل التعيين أو على سبيل االبهام مثل 

  : ومن األمثلة التي أوردها سيبويه لهذا النوع 

   )١٩٧(أيهم تضرب أو تقتل 

  :إن البناء األول يتمثل باآلتي 

  أيهم تضرب ، أيهم تقتل 

  

  ب أو تقتل أيهم تضر: أما البناء الرأسي فهو 

  

  

  

  

  تقتل           أو       أيهم تضرب                   

  

  :ومثال ذلك أيضاً  

   )١٩٨(جالس عمراً  أو خالداً  أو بشراً  

  : فبناؤها األول هو 

  جال عمراً  ، جالس خالد ، جالس بشراً  
 

  :وبناؤها الرأسي هو 

  

  

  

  

  بشراً  و         أ        خالداً     أو  جالس عمراً        



 

١٢٢ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

عظيمةً  في اختصار األساليب ، فهو يعوض من هنا يتضح أن للعطف فائدةً 

فيصير المعطوف والمعطوف عليه " عن التكرار في الجمل ، فحرف العطف كالتثنية 

قام الزيدان بمنزلة قام زيدٌ  وزيد ، وقام زيد وعمرو بمنزلة قام (( و )١٩٩(" كالمثنى 

لم يمكن تثنية زيد وعمرو بلفظ واحد ففصل بينهما بالواو وصارت  الزيدان غير أنه

  . )٢٠٠(... )) الواو كالتثنية في ما اتفق لفظه 

     

  الحركة الموضعية  -جـ 
اخليةً  لكي تفرز تحرك الصيغة أو الكلمة في موضعها حركةً  د" ونعني بها 

 شبع بطبيعة السياق قوامها من المعنى األصلي ولكنها تتدالالت متعددة تستمد

  . )٢٠١( "،  وتعتمد على قرائن األحوالوالمقام

  : وتتمثل هذه الحركة في ظاهرة الحذف 

  الحذف 
كتاب سيبويه بشكل خاص ، والحذف في اللغة العربية عموماً إن موضوع

وهو من الظواهر النحوية التي يقوم فيها الجانب الداللي بدور . موضوع واسع

تدفعُ  داللة السياق المتكلم في كثير من األحيان إلى االختصار والحذف إذ . )٢٠٢(بارز

  . )٢٠٣(لبعض عناصر الجملة 

إن الحذف جائزٌ  في كُّل ما يدّل الدليُل عليه ، وفي كل تركيب ترشد القرينة 

العناصر الضرورية في الجملة أي ى اللفظ المحذوف ومعناه ومكانهُ ، وقد تحذفُ إل

  . )٢٠٤(ند إليه والمفعول ، كما قد تُحذف مكمالتُ  الجملة األخرى المسند والمس

  اال يتأثر به التركيبعلى حساب ال"والحذف ال يكون ٢٠٥(" معنى ويجب( .  

  : ولقد عني سيبويه في كتابه بهذه الظاهرة ، يقول 

إن كان أصلُه في الكالم غير ذلك، ويحذفون ، واعلم أنهم إنما يحذفون الكلم"

ه في كالمهم أن يستعمل حتى ستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصلُ، ويوضونويع

  . )٢٠٦(... " يصير ساقطاً  



 

١٢٣  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

ظاهرها في إن الحذف ظاهرةٌ  لغويةٌ  تشترك فيها اللغات اإلنسانيةُ  وتبدو م

أن ثبات هذه الظاهرة في العربية ووضوحها " ، كما  )٢٠٧(بعض اللغات أكثر وضوحاً

ـَت عليه العربية في خصائصيفوق غيرها م ها األصلية من ميلٍ  ن اللغات لما جبل

  . )٢٠٨(" إلى اإليجاز

: لحات وقد تناول القدماء هذه الظاهرة بالدراسة وأطلق عليها سيبويه مصط

  . )٢٠٩() الحذف(و ) االختزال(و) اإلضمار(

ل مصطلحي الحذف واإلضمار وقد انتقد بعض العلماء هذا الخلط في استعما

  . )٢١٠(واحد عند النحاة ابتداءً  بسيبويهوالواقع إنهما قد استعمال بمعنٌى ، بمعنىً واحدٍ 

ٍ على ضرورة الحذف " ألسباب نراها لقد نص سيبويه في مواضع كثيرة

ن العرب ، مثل التخفيف واإليجاز والسعة ، ويبين لنا سيبويه أتدخل في فن البالغة

  . )٢١١("قد جرت عادتها على الحذف

التراكيب  منةٍ والمتتبع لسيبويه في الكتاب يلحظ أنه يتحدث عن أنماط كثير "

ـّل االسم المنصوب فيها عنصرها األساسي ، وهذا العنصر المنصوب يتّخذ  يشك

  . )٢١٢(" يالً  على فعلٍ  مضمرٍ أو مقدردل

من نوع الجمل  –كما ورد في البحث  –إن هذا النوع من الجمل هي 

من خالله إلى الجملة ذي ينظرُ ما يسمى بجمل الموقع النحوي الواحد الأو ) الكافية(

  . )٢١٣(على أساس حجمها ، أي عدد العناصر المفردة التي تكونها 

وقد توزعت هذه الظاهرة على مستوى الجملة في موضوعاتٍ  عدة ، منها 

  :ولل إظهاره في األمر والنهي ، يقما أورده سيبويه في إضمار الفعل المستعم

هذا باب ما جرى من األمر والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره ، " 

 َل مستغنٍ  عن الفعل بالفعل، وذلك قولك إذا علمت أنوذلك إنك .. زيداً : الرج

ـُل فاكتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفظ له  رأيت رجالً  يضرب أو يشتم أو يقت

  . )٢١٤(" يد بعمله فقلت زيداً  أي أوقع عملك بز

فقد يحذفُ  الفعُل ويستدل على معناه من الحال فيكونُ  ما هو ظاهر مفعوالً  

  . )٢١٥(به لفعلٍ  يستدّل على معناه من الحال نفسه
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 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  - : )٢١٦(ومن األمثلة التي أوردها سيبويه ما يأتي 

  الموقف االجتماعي
) الكافية(جملة الموقع الواحد 

  اءفي األمر أو النهي أو الدع

  جملة المواقع

  )الممتدة أو الوافية ( 

  "زيداً  "   رجل يضرب
أضرب زيداً  أو أوقع عملك 

  بزيد

ـَك "   رجل يحدثك بحديث فقطعه   واصل حديثكَ   "حديث

  إحذر الجدار  " الجدارَ  الجدار "   جدار سيقع

  ال تطأ الصبي  "الصبي الصبي "   رجٌل يكاد يطأ الصبي

  اشتم عمراً    "عمراً  "   رجٌل يشتم

  ال تقرب األسد   "األسد األسد "  تحذير من االقتراب من األسد

  "الطريق الطريق "   أمر باالبتعاد عن الطريق 
خّل الطريق أو تنّح عن 

  الطريق

مثٌل يراد به الدعاء على غنم 

  رجل
  "اللهم ضبعاً  وذئباً  " 

اللُهم اجمع فيهم ضبعاً  وذئباً  

هم ضبعاً  ، أو اللُهم اجعل في

  وذئباً  

  لُم الصبيان   الصبيان   توقع لوم المخاطب للمتكلم

  

ً  تتعلق بإضمار الفعل المستعمل إظهاره في غير  وقد أورد سيبويه أمثلة

وذلك قولك إذا رأيت رجالً  متوجهاً  وجهة الحاج ، قاصداً  في هيئة " األمر والنهي 

ـُلت مكةَ  ورب الكعبة ، أو رأيت ر : جالً  يسدد سهماً  قبل القرطاس فقلت الحاج فق

، ومن األمثلة التي أوردها سيبويه ما  )٢١٧(" القرطاس واهللا ، أي يصيب القرطاس 

   )٢١٨(: يأتي 

  

  

  



 

١٢٥  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

  

  الموقف االجتماعي

جملة الموقع الواحد في 

غير األمر والنهي 

  )الكافية(

  جملة المواقع

  )الممتدة أو الوافية(

ى الحج تقول في رجُل متوجه إل

  )الحاضر(
  يريُد مكة  مكـــــــة

  أرادَ  مكة  مكــــــة  )الماضي(رجل توجه إلى مكة 

رجٌل يسدُد سهماً  إلى قرطاس 

  )الحاضر(
  يصيب القرطاس  القرطاس

وإذا سمعت وقع السهم في

القرطاس تعبر بالفعل الماضي 
)٢١٩ (  

  أصاب القرطاس  القرطاس

  أبصروا الهالل  هــــــاللال  تكبير ناسٍ  بعد نظرهم الهالل

  رأيت خيراً  لنا وشراً  لعدونا  خيراً  لنا وشراً  لعدونا  رجلٌ  رأى رؤيا

ويمكن إجمال أبرز المبادئ والوسائل التي اعتمد عليها سيبويه في تحليل هذا 

  :النوع من الجمل بما يأتي 

 التفرقة بين التمثيل والتكلم  -١

مألوف مخالفٌ  لل) الجمل الكافية ( الجمل لقد الحظ سيبويه أن هذا النوع من 

ـُلُ  بالمقابل المؤلّف من جملة وافية " ، ولهذا فإنه كان في التراكيب العربية يمث

فيها قوة الجملة المتعددة  –رغم توحد عنصرها  –إلفهام القارئ أن هذه الجملة 

  . )٢٢٠(" العناصر أو المواقع 

كان يسارعُ  إلى " ختزلة من الوافية ، فإنه ولكي ال يظن القارئ أن هذه الجملة م

" أو أن هذا " أن هذا التمثيل ال يستعمل " أو " بأن هذا تمثيل وال يتكلم به " القول 

  . )٢٢١(" " متروكُ  إظهاره 
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 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

 :البنية العميقة والبنية السطحية  - ٢

ما وهو (به  الحظ سيبويه وجود مستويين للجملة الكافية ، أحدهما غير منطوقٍ 

والثاني منطوق به وهو ما يسمى بالبنية "  Deep Structure) " العميقة(يسمى بالبنية

  "  Surface Structure "السطحية 

ذلك أن بناء الجملة ذات الحركة الموضعية يقود إلى العناية بالتركيب الكلي لها 

  . )٢٢٢(وبالرجوع إلى األصل والفرع 

نها تعيين العنصر المحذوف ووضعه في ويعد التقدير وسيلة معيارية الغرض م

  . )٢٢٣(موقعه المناسب في التركيب 

 مراعاة الموقف االجتماعي وسياق الحال  -٣

ً  على أن يبين الموقف االجتماعي الذ"  ي تُستعمل فيه لقد كان سيبويه حريصا

، ألنه لحظ ما في هذه الجملة من االكتفاء بالعنصر الواحد ، فكان جملة الموقع الواحد

تؤديه جملة يلجأ إلى المناسبات االجتماعية التي ساعدت هذا العنصر على أداء ما 

  . )٢٢٤(" دالليةٍ  في هذا النوع من الجمل ٌوافيةٌ  مما يكشفُ عن قوةٍ  

فإن الحال في  وإذا كان النصب يرجعُ  إلى عمل لغوي مضمر في التقدير اللفظي

غوي المضمر ، ولهذا فقد استغني عن ، وهي تعادل العنصر اللالحقيقة هي العامل

  . )٢٢٥(العنصر اللغوي بالعنصر الحالي الذي يكاد يكون عرفياً  لكثرته في الكالم 

ويستدّلُ  على الحذف أما من سياق الكالم أو سياق الحال ، ويغني سياق الحال 

  . )٢٢٦(عن ذكر المحذوف كما يغني سبق الذكر عن ذلك 

ق المتكلم في كثيرٍ  من األحيان الى االختصار والحذف فقد تدفع داللة السيا" 

  . )٢٢٧(" لبعض عناصر الجملة اكتفاء ببعضها اآلخر 

كما أن االستدالل على المحذوف بنوعيه المقالي والحالي يؤدي إلى أمن اللبس 

ـَعد لدى المخاطب والذي مرده كثرة استعمال هذه الظ  اهرة ، ومن هنا يمكن أن ن

  . )٢٢٨(قرينةً  كبرى على المحذوف والمعنى المراد معاً  ) تعمالكثرة االس(
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 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

  مراعاة غرض التركيب  -٤

ـُستعمل فيه الجملة ، كأن "  كان سيبويه يلزم نفسه ببيان األسلوب الذي ت

كما كان يبين إذا يكون أسلوب أمرٍ  أو نهيٍ  أو دعاءٍ  على المخاطب أو دعاءٍ  له ، 

  . )٢٢٩(" إلخبار أو في الشرط وهكذا ستعمل في اكانت الجملة تُ

ـُراعي الفعل الكالمي للملفوظة  وهذا االتجاه يوحي لنا بجوانب تداولية ت

المستعملة في سياقٍ  تخاطُبي معين ، إذ أن هذه األغراض هي في حقيقتها أفعال 

 ). مخاطب(وسامعٍ وظات من زمانٍ ومكانٍ ومتكلمٍ كالمية تتحدد بالنظر إلى عالم الملف

  .أخرى رتباط هذا األمر بعناصر سياقيةٍ عن افضالً 

 الحركة اإلعرابية للكلمة  -٥

ٍ  ، ذلك أن إن الحركة اإلعرابية في الجمل الكافية لها أهم ية ذات خطورة

 ِ فُ بها وظيفة الكلمة في عرإحدى العالمات التركيبية التي تُ اإلعرابحركة

ـُشيرُ  إلى أن حركة العنصر في ا. التركيب لجملة الكافية ، كانت إما فتحة أو ون

  . )٢٣٠(ضمة 

أن الحركة اإلعرابية لدى سيبويه وفي ضوء " وتجدر اإلشارة هنا إلى 

  . )٢٣١(" السياق الحالي ظاهرةُ  لغويةُ  اجتماعية يحددها السياق ومراد المتكلم 

 صيغة الكلمة   - ٦

فقد   " لة الكافية تحدث سيبويه عن النوع الكالمي للعنصر المستعمل في الجم

لعنصر اسماً  مفرداً  أو مضافاً ، معرفةً  أو نكرة، أو مصدراً  أو يكونُ  هذا ا

  . )٢٣٢(" ، أو صفةً  وهكذا اسماً  بدل مصدر

، ومن هنا يمكننا القول إن للجمل الكافية وفي ذلك ربط بين النموذج والصيغة

  .  )٢٣٣(مواقفها وأغراضها االجتماعية وصيغها 

  رتا االتساع واالستغناء عن المحذوف ظاه

  

  



 

١٢٨ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

 اع االتس -١

واإليجاز  )٢٣٤(من التصرف في تأليف الكالم بالحذف واالختصارإن االتساع نوعٌ 

  . )٢٣٥(لعلم المخاطب بالمعنى 

   واسأل القرية التي كنا فيها : ومما أورده سيبويه في هذا المجال قوله تعالى 

  " ل القرية أه: " والمراد   ٨٢/ يوسف ... 

  فاختصر الكالم وعمل الفعل في القرية كما كان عامالً  في األهل لو كان ها 

  . )٢٣٦(" هنا 

إيقاع العالقات النحوية التي كان يجب أن تقع بين الكلمات " فاالتساع هو

  . )٢٣٧("المذكورة والكلمات المحذوفة على الكلمات التي وقعت عليها 

 ، تويان أحدهما غيرُ  منطوقٍ  به واآلخر منطوقٍ  بهففي المثال السابق يوجد مس

  : وغيرُ  المنطوق به  يتحكم في توجيه المنطوقِ  وتفسيره 

  " غيرُ  منطوق به " واسأل أهل القرية :  المستوى األول

  .  )٢٣٨(" منطوقٌ  به " واسأل القرية :  المستوى الثاني

المستوى الثاني ص على صحة المسإن ً ، ويظلُ  المستوى توى األولحح بناء

، وهو الذي يقودنا إلى ما يسمى ليل على الصحة النحوية والدالليةاألول هو الد

  . )٢٣٩(بالمجاز 

  االستغناء عن المحذوف - ٢

اب أمثلةُ  كثيرة صرح سيبويه في غير موضعٍ  منها بأنها مما وردت في الكت

  :ومثال ذلك قوله .  )٢٤٠(يتركُ  لالستغناء

والحافظين فروجهم  : و هذا لعلم المخاطب قوله عز وجلقوي ترك نحومما ي" 

ً والذاكرات  خر فيما فلم يعمل اآل  ٣٥/ األحزاب  والحافظات والذاكرين اهللا كثيرا

  . )٢٤١(" عنه عمل فيه األول استغناءً 

 من هذا النوع ، فاألصل في ضربتُ ) باب التنازع(ويمكن عد جميع أمثلة " 

ـُغني عن زيد فلم جملتان هما ضربتُ  وضربني زيدٌ  زيداً  وضربني زيد ، ثم است

  )٢٤٢(")باب االشتغال(، ومن االستغناء ما ينتصبُ في يعمل األول فيما عمل فيه اآلخر



 

١٢٩  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

ضربتُ  زيداً  : زيداً  ضربته ، فاالستغناء هنا عن الفعل ، والتقدير : كقول سيبويه 

  .  )٢٤٣(ضربته 

ل أن سيبويه حاول تفسير المظاهر الطارئة على بنية ومن هنا يمكننا القو

التراكيب النحوية في اللغة معلالً  لها عن طريق مالحظة ما لجهاز التحاور من 

عّل أكثر ما يلفت االنتباه في العمل ، ولَ )٢٤٤(سيطرة على قوانين الحدث التخاطبي 

ة التصريح في الكالم هو استنباطه لقانون التناسب العكسي بين طاق"بويه الرائد لسي

وعلم السامع بمضمون الرسالة الداللية ، وبموجبه تكون الطاقة االختزالية ممكنةً  

  .  )٢٤٥(" بقدر ما يكون السامع مستطلعاً  على مضمونها الخبري 

  جملة المفعول به في الكتاب في ضوء منهج سيبويه التكاملي 

جال الدراسة اللغويه ، فتعددت تنوعت نظرات الباحثين لما أسهم به سيبويه في م

  ..وجهات نظرهم بتعدد قراءاتهم 

اعتمده سيبويه في دراسته وقد اختلفت آراء الباحثين في طبيعة ذلك المنهج الذي 

، ومنهم من أشار إلى )٢٤٦(، فمنهم من ربط منهج سيبويه في كتابه بالوصفية اللغوية

  .) ٢٤٧(عيارية أن الكتاب يجمع بين دفّتيه بين الوصفية والم

ـُحيُل إلى مناهج  وهناك باحثون آخرون أشاروا إلى جوانب أخرى في الكتاب ت

  .، وغيرها )٢٤٨(، والنظرية التحويلية ية سياق الحال والجانب االجتماعيأخرى كنظر

ـُّل جوانبه   –وفي البداية يمكننا القول إنّنا ال نستطيع أن ننسب منهجاً  معيناً  بك

عنه إنه وصفي أو معياري أو تحويلي أو اجتماعي أو بنيوي أو  لسيبويه فنقول

 الخ ...وظيفي  

ـُن .. الجليل  ذلك أن مثل هذه النسبة ستكون ظالمةً  لجهود ذلك العالم فهو لم يك

  ، ولم يكن يوماً  متفرعاًلحديثةمن أتباع أو أنصار مدرسة من المدارس اللغوية ايوماً 

ً  لنظريات بل إنه األصل والمبدأ الذي انطلقت منه أفواج العلماء .. ها عنها ومتّبعا

  .لقرونٍ  وقرون 

ولكننا هنا في محاولة لتلمس جوانب تعكس لنا شذراتٍ  من فكر سيبويه في 

، ثم اآلليات التي كان يستخدمها وهو يحلل أساليب ، ورؤيته الخاصة للغةكتابه

  . ن خفاياها العربيةِ  سابراً  كنهها وكاشفاً  اللثام ع



 

١٣٠ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  :ومن هذه اآلليات 

 :ل نظرية العام  - ١

ِ  في مختلف جوانب الكتاب  أشار البحث إلى الدور المحوري لهذه النظرية

، وذات ية من خصائص تتمثل بكونها عامةً بوصفها نظريةً  لها ما للنظريات العلم

  .، ووضح البحث الفارق بين العالقة والعامل منهجٍ  للتفسير والبحثمبدأ و

من عالقات  وفيما يتعلق بجملة المفعول به بصورة خاصة ، ما أشار إليه سيبويه 

ٍ  خاصة ، ترتبين العامل والمعمول أو ما ،)عالقة التعدي(بطُ  بالمفعول به بصورة

، أو ما ارتبط )تطابق والتفرع أو اإلشغالال(تبط منها بمفهوم اإلسناد كعالقتيار

من مكمالتٍ  للجملة كعالقة التطابق والخالف  بمفهوم البناء األوسع مع ما تشتمله

  . )٢٤٩(واإلضافة 

ي القديم ، ويبدو إنها لقد كان لنظرية العامل مكانةً  مرموقةً  في الدرس اللغو

 ً لتحليل التراكيب اللغوية باالعتماد على مبدأ ستظل كذلك، بوصفها وسيلةً ناجحة

.  )٢٥٠(والعنصر السالب المعمول فيه) العامل(ية في العالقة بين العنصر الفاعلالثنائ

  .أو بين السبب والمسبب 

أخرى تغني عن القول ويرى الدكتور عبد الصبور شاهين عدم وجود وسيلة 

لقد كان من الممكن أن نستغني عن القول بالعامل : " ، يقول بوجود عاملٍ في الجملة

، كاإلنجليزية جنبيةجزاء الجملة عندنا لم تكن متغيرة، شأن اللغات األلو أن أ

  .والفرنسية 

وربط التغيير بالوظيفة كما يقترح بعضهم ليس حالً  نهائياً  ، ألن الشكل الواحد 

قد ينتج عن وظائف كثيرة ، يغني عنها جداً  القول بالعامل ، أي أن فكرة العامل ، 

ً لو لم تكن حقيق ً ، تختصر كثيرا ً  فهي ضرورة تصنيفية ً  لغوية من األضرب ة

  .  )٢٥١(" األنواع التي ربما أسفر عنها اعتبار الوظيفة في تفسير التغيرات الشكلية و

وهو يرى أن نظرية الدكتور تمام حسان في القرائن النحوية وإطراح العامل 

تصلح من الناحية النظرية في تفسير التغيرات اإلعرابية ، ولكنه من الناحية التعليمية 

  . )٢٥٢(صعب التناول 



 

١٣١  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

 ي ب الوصفالجان -٢

هدف سيبويه " أشار كثير من الباحثين إلى جوانب وصفية في الكتاب ، فقد كان 

  .  )٢٥٣("أن يقدم وصفاً  كامالً  للعربية 

وقد كان سيبويه يعتمد على طريقة التحليل اللغوي الشبيهة بطريقة تحليل 

 َ ٍ  المكونات المباشرة ، ذلك أنه كان ـُّل لفظة وحدات إلى يتبع أسلوب تحليل ك

  .  )٢٥٤(ثنائية

مجال الصحة المفترضة أو المتصورة التي وضعها "لقد فرق سيبويه بين مجالين 

عند العرب بغض النظر عن المعايير ل الواقع اللغوي المستعمل فعالً النحاة ، ومجا

، فإن سيبويه يحكم على األول بأنه النحاة، وعندما يتعارض المجاالنالتي وضعها 

رب، وهذا هو أساس ثاني بالحسن ، ألنك أجريته على ما أجرته العقبيح ، وعلى ال

 ، ال كما يجب أن يكون حسب المنهج الوصفي، وصفُ كالم العرب كما هو

  .  )٢٥٥("معاييرهم 

ٌ لم  ،أضربك أو أقتلك: سيبويه لقولهم  وقد ورد في البحث وصفُ بأنه قبيح

ً  ما أورده سيبو. يعرف عند العرب يه في باب إضمار المفعولين ومثال ذلك أيضا

وأعطانيك معروفٌ  تكلمت   اللذين تعدى إليهما فعل الفاعل ، من أن قولك أعطانيه

  . )٢٥٦(به العرب 

: أعطاكني أو بدأ بالغائب قبل نفسه ، فقال : فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال " 

  .  )٢٥٧("  قد أعطاهوني ، فهو قبيح ال تكلم به العرب ، ولكن النحويين قاسوه

ولعّل أبرز تجسيد للوصفية في منهج سيبويه أنه كان يعتمد على دراسة 

ً  لها ومحلالً  ألجزائها ، فقد كان سيبويه يدرس أساليب الكالم )٢٥٨(األمثلة ، واصفا

  . )٢٥٩(في اتجاهٍ  تركيبي ، دارساً  أنواع الكلم الوظيفية 

ذي اعتمده سيبويه في كثير من وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المبدأ الوصفي ال

، جمع فيه بين جانبي الشكل والمعنى، لكنه منهجٌ  جوانب كتابه ليس شكلياً  قاصراً 

  .كما ورد في البحث  –رابطاً  المعنى النحوي بالمعنى الداللي 



 

١٣٢ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

لقة ببناء الكالم الذي وهذا األمر يذكّرنا بمنطلقات النحو الوظيفي ومفاهيمه المتع

، وهي رصيدُ  ) األساس(بثالثة أطوار كبرى هي الخزينة  و الوظيفيالنحيمر حسبَ 

، والطور الثاني هو لى الذوات أو الصفات أو العالقاتاللغة من األلفاظ الدالة ع

  . )٢٦٠(التعبير بين بعض العناصر في ذلك الرصيد، والطور الثالث هو طورُ التأليف 

 ُ أسلوب الموازنات بين األساليب أن سيبويه قد اعتمد على ومما يالحظُ أيضا

، بهدف اإلفهام) السلبية(ة ، أو القيم الخالفية المختلفة عن طريق المقابالت اإليجابي

ـُفهمَ  بمقابلتها بعضها ببعض    . )٢٦١(ذلك أن األساليب يمكن أن ت

وفيما يتعلق بجملة المفعول به بصورةٍ  خاصة ، يظهر الجانب الوصفي البنيوي 

د سيبويه في إكثاره من ذكر األمثلة لهذا النوع من الجمل بنوعيها الوافية الوظيفي عن

  .، ورابطاً  هذا األمر بالجانب الوظيفي والداللي كافية دارساً  ومحلالً  تراكيبهاوال

 اري الجانب المعي - ٣

اعتمده سيبويه في تصنيف هر هذا الجانب في الكتاب بوصفه منهجاً  تعليمياً  يظَ

  . )٢٦٢(به ات كتاموضوع

مطابقته لعصور وقد اعتمد سيبويه أسلوب التقويم النحوي ألي تركيب في 

 ، )٢٦٣(، إذ يدرس سيبويه موقع ذلك األسلوب من شجرة األساليبالفصاحة واالحتجاج

، ) الجودة(ومستوى ) الصواب والخطأ(في ذلك على مستويين هما مستوى  معتمداً 

  . )٢٦٤() أحسن/ حسن(

  ي اعالجانب االجتم -٤

ية لتجسيد ، فنقل التعابير السلوك )٢٦٥(آمن سيبويه بأن اللغة سلوكٌ  اجتماعي 

  .  )٢٦٦(حياً اللغة كائناً 

وقد الحظ سيبويه أن الكالم يتألف من عناصر لغوية خالصة ويقوم أيضاً  على 

  . )٢٦٧(عناصر أخرى من العالم الخارجي

كلم وموقفه الخاص ، والمخاطبالمتك(ه إلى أثر المتغيرات الخارجية وقد تنب (

  .  )٢٦٨(على طبيعة التركيب اللغوي



 

١٣٣  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

وقد ظهر هذا الجانب في كثير من موضوعات الكتاب ، وال سيما ما يتعلق 

يةٍ  سياقيةٍ ، وعرفيةٍ ، بالجملة الكافية التي يتطلّب فهمها االعتماد على جوانب خارج

  .، فضالً  عن السياق اللغوي الداخلي واجتماعيةٍ 

 الجانب التحويلي  - ٥

لعّل أبرز موضوع ظهر فيه هذا الجانب هو ما يرتبطُ  بالجملة الكافية التي ي رقد

، فضالً  عن الءم مع سياقها الداخلي والخارجيممتدة ، بما يتلها سيبويه جملةً  وافيةً 

  .اعتماد أسلوب التقدير في مختلف جوانب الكتاب 

والفرع الذي اعتمده سيبويه في التمييز بين إلى مبدأ األصل وفي البحث إشاراتٌ 

  .) ٢٦٩(ما هو منطوقٌ  به ، وما هو غيرُ  منطوقٍ  به في الكالم 

 الجانب الخطابي  - ٦

ٌ  أو محتملة الوقوع من قبل " و  الخطاب تراكيب لغوية تامة ، وهي كائنة

  .)٢٧٠("ن بالكالمعلماءُ  اللغة المحدثو سماها أمثلة التراكيب أحداثٌ  واقعيةً ف، المتكلم

  . )٢٧١(وعناصر الخطاب هي المتكلم ، والمخاطب ، والسياق 

  :ووظيفة الخطاب لدى سيبويه تتمثل في جانبين 

ُ  بإفادة المخاطب ما يحتاجُ  إلى معرفته ، أي نقل األفكا ر جانب عام يتمثل

 ُ هذا األمر على شكل الخطاب الذي وتوصيلها بين المتكلم والمخاطب، ويتوقف

ـُه المتكلم يس وجانبٌ  خاص ويقصد به معنى التركيب والسياق ، وقد عني به . تعمل

وقد أشار كارتر أن سيبويه أوردَ  أكثر من سبعين صنفاً  وظيفياً  في .  )٢٧٢(سيبويه 

  .  )٢٧٣(كتابه 

اإلخبارُ ، واإلعالمُ  ، واالستفهامُ ، : ن وظائف الخطاب الخاصة في الكتابوم

 ،، والمبالغةُ ، والتعظيمُ ، والتخصيصوالدعاء ، والتنبيهُ ، والتحذير، نهيواألمر، وال

مرتبطٌ  باللسانيات  –، وهذا الجانب كما يبدو وغيرها )٢٧٤(والعرض، والتحضيضُ 

  .التداولية التي تركزُ  على عناصر الخطاب بوصفها عالماً  للملفوظة 
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 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

كإشاراته ألغراض الجمل الكافية  ولعّل إشارات سيبويه إلى أغراض التراكيب ،

ـّل جانباً  خطابياً  تداولياً  ) الخ ... األمر والنهي وغير األمر والنهي والدعاء (  يمث

  .له ضرورته في تحليل األساليب اللغوية 

  ...وبعد 

 ً ً  حاول فيه أن يضفي على دراسته اللغوية يبدو أن لسيبويه منهجا متكامال

صفية والمعيارية والسياقية واالجتماعية والتحويلية ألساليب العرب سمة الو

ـّلبَ  جانباً  على آخر ... والخطابية التداولية  ـُالً  في موضعه المالئم دون أن يغ ك

سيبويه قد اعتمد على منهج ولهذا يمكننا القول أن . أو يهمل جانباً  على حساب آخر 

ولعّل . ل في مجمل جوانب كتابه ، ال في دراسته لجملة المفعول به فحسب ، بتكاملي

ً  في هذا المو ً  سريعة ـُصدرَ  أحكاما ضوع المتشعب من غير الموضوعية أن ن

  . ع األبعاد الفروع ، الواس

ويبدو أن من الضروري أن يعاود الباحثون النظر في الكتاب في قراءات جديدةٍ  

اعتماد وتبني أحكام مسبقة بل  متعددةٍ  ، ال يكون المنطلقُ  فيها معيارياً  مبنياً  على

ً  قد اعتمد على  ً  لغويا ً  للبحث ، وبوصف صاحبه عالما بوصف الكتاب منطلقا

ً  تابعةً  لمنهج معين من المناهج الحديثة ، ذلك أنها  نظريةٍ  تكامليةٍ  لم تكن يوما

  .األصل وال يمكن لألصلِ  يوماً  أن يكون فرعاً  عن أحدٍ  أو عن اتجاه 

ِ  بالمنهج التكاملي ، وليس االنتقائي ، ذلك أن االنتقاء مع ا لتأكيد على تسميته

يوحي ويعبر عن سابقٍ  ننتقي منه ما شئنا ، أي أنه يعبر عن فْرع يعوُل على أصلٍ  

ً  لها ، وسيبويه  لم يعتمد على  –في منهجه  –ويعتمدُ  عليه ويتبنى نظرياته مطبقا

كان هو المؤسس  –ومن قبله أستاذه الخليل  –اللغوية ، بل إنه سابقٍ  له من المناهج 

  .واألصل في كتابه 

إن السعي لتأسيس منهج تكاملي يتجاوزُ  موضوع جملةِ  المفعول به في الكتاب 

ليعبر عن ضرورةٍ  واقعيةٍ  ، بعد أن ثبت وجود نقاط ضعفٍ  في مختلف المناهج 

  ، أو تحويليةٍ ، أو سياقيةيةٍ ، أو وصفية  وظيفيةٍ ، من وصفيةٍ  بنيويةٍ  سلوك الحديثة

  .اجتماعية ، أو تداوليةٍ  
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 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

ـُّل منهجٍ  من تلك المناهج على ومن الالفت للنظر، ما يالحظُ  من احتواء ك

ٍ  يحتاجها الدرسُ  اللغويجوانب ضر ُ  خطأ رفض تلك ورية ، األمر الذي يؤكّد

ٍ  وخطأ تبن ـُلية ٍ  ك  –على عالته ونقاط ضعفه  –ي منهجٍ  منها المناهج بصورة

ـُلية    .بصورةٍ  ك

ولَعّل استخدام سيبويه آلليات متنوعة في التحليل اللغوي ينبئ بضرورةِ  تأسيس 

منهجٍ  متكاملٍ  ال يعتمدُ  على مبدأ االنتقاء العشوائي ، بل يتخذُ  له أساساً  صلباً  

ماً  لمختلفِ  مستوياتِ  التحليل اللغوي الداخليةِ  قوياً  نابعاً  من حاجةِ  اللغةِ  ومالئ

  .والخارجيةِ  

وهذا المنهج االفتراضي سيتميزُ  بخصوصيةٍ  ال توجدُ  في غيره من المناهج ، 

ـُثري أبعاده التكاملية ،  وهو قابليتهُ  الدائمة على استيعاب جوانبَ  أخرى جديدة ت

ً  يكون األقرب إلى الكمال االفتراضي وتطورُ  من آلياتهِ  في التحليل ، عله ي وما

  .ومنه التوفيق " سبحانه وتعالى " بمنظورنا القاصر فالكمال هللا وحده 
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 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  :الخاتمة 
  : يمكن إجمال أبرز ما اشتمله البحث من نتائج بما يأتي   

 إن مفهوم البناء عند سيبويه أوسع من مفهوم االسناد ، فاالسناد ينحصر بين – ١

طرفي المبتدأ والخبر ، أو الفعل والفاعل ، أما البناء فيتجاوز ذلك ليشتمل على ما 

يلي طرفي االسناد مما تتم به داللة الكالم ، وقد عرض البحث ألبرز االسباب التي 

دفعت سيبويه الى أن يبتدئ كتابه بمفهوم االسناد بوصفه النواة االساس التي تتعلق 

مع التأكيد على أن سيبويه لم يهمل مفهوم البناء بمعناه  بها باقي مكمالت الجملة ،

  .الواسع بل وظفه في تحليله ألجزاء الكالم في كتابه 

أكد سيبويه على القيمة الداللية لمكمالت الجملة والتي ال يمكن االستغناء عنها  – ٢

في التعبير عن المعنى المقصود ، وقد اشتمل البحث على مقارنة بين المفعول به 

وباقي مكمالت الجملة من حيث االهمية والوظيفة النحوية واالفادة والعالقة بين 

ً  على أن المفعول به من اركان الجملة وال يصح حذفه أو  العامل والمعمول تأكيدا

االستغناء عنه دون أن يختل المعنى ، بل قد تفوق قيمة التكملة في الجملة قيمة النواة 

ول به في على المعنى الذي يقدمه المفعلقصد االخباري االسنادية وذلك حين يرتكز ا

  . الجملة 

وقد فرق سيبويه من حيث االهمية بين المفعول به الذي يتم به الكالم وبين   

ً  على . م في الجملة من المكمالت االخرىما يأتي بعد تمام الكال وقد أكد ايضا

سنادية مشيراً  الى السمات الجانب الوظيفي للمفعول به بوصفه جزءاً  من النواة اال

  .الداللية التي يتميز بها المفعول به عن سائر مكمالت الجملة االخرى 

تناول البحث بالدراسة جملة المفعول به عند سيبويه بين مستويي الحركة  - ٣

والثبوت ومعيار الحجم عارضاً  لصور جملة المفعول به الثابتة الفعلية وغير الفعلية 

صورة بينتها الداخلية العميقة عن طريق ) السطحية(ها الخارجيةطابق صورتوالتي ت

تتبع موقف سيبويه منها مع التأكيد على اعتماده فيها على اسلوب الموازنات في 

، وظهر من ذلك التتبع اهتمام سيبويه بالمفعول به وتأكيده ليله لالساليب اللغويةتح

  .الدائم على دوره الداللي في الجملة 
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 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

يه ، وقد اورد في حث للحركة االفقية لجملة المفعول به لدى سيبوعرض الب – ٤

من االساليب التي تعرضت للحركة االفقية في جملة المفعول به كالتقديم الكتاب كثيراً 

  .والتأخير 

عرض سيبويه في الحركة الرأسية امثلة تتعلق بالعطف في جملة وقد   

 ه الحركة والتي تشتمل على فائدة ذمن مظاهر هفعول به ، إذ يمثل العطف مظهراً الم

  .كبيرةٍ  في اختصار االساليب بوساطة تعويضيه عن التكرار في الجمل 

تناول البحث الحركة الموضعية لجملة المفعول به في الكتاب ، والتي تتمثل  – ٥

، إذ ان الحذف من الظواهر النحوية التي حذف التي عني بها سيبويه كثيراً بظاهرة ال

، وقد تحدث سيبويه في كتابه عن انماط ها اهمية الجانب الداللي بوضوحفيتظهر 

تركيبية كثيرة يشكلُ  فيها االسم المنصوب العنصر االساس في الجملة بوصفه دليالً  

  .على فعلٍ  مضمرٍ  أو مقدر 

من المبادئ والوسائل في تحليل الجمل الكافية كالتفرقة اعتمد سيبويه على جملةٍ  – ٦

مثيل والتكلم ، والتمييز بين البنية العميقة والبنية السطحية ، ومراعاة الموقف بين الت

، والحركة االعرابية ، وصيغة ياق الحال، ومراعاة غرض التركيباالجتماعي وس

  .الكلمة 

سعى سيبويه الى تفسير المظاهر الطارئة على بنية التراكيب النحوية في اللغة  – ٧

ة ما لجهاز التحاور من سيطرة على قوانين الحدث معلالً  لها عن طريق مالحظ

  .التخاطبي 

وقد كان سيبويه في الكتاب صاحب منهج تكاملي ، اذ اننا ال نستطيع أن   

ً  بكل جوانبهننس ، ولكننا في الوقت نفسه نلحظ في منهجه جوانب ب إليه منهجا

  .ولية وصفية ، ومعيارية ، وسياقية ، واجتماعية ، وتحويلية ، وخطابية تدا

وقد اعتمد سيبويه على هذا المنهج المتكامل في دراسته النحوية لجملة   

المفعول به ولمختلف الموضوعات النحوية التي طرحها في كتابه ، وقد نجح في 

توظيف هذا المنهج لغرض التأكيد على الدور المحوري للمفعول به في الجملة 

  . العربية 
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 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  : ش الهوام
 .  ٢٤،  ٢٣/  ١،  الكتاب ، سيبويه)  ١ (

 .  ٣٢عبده الراجحي ، . دروس في المذاهب النحوية ، د ) ٢( 

 . ٦٠احثه في كتاب سيبويه، عبد الجبار عبد األمير هاني،، مفاهيمه ومبمصطلح الكالم: ينظر) ٣(

 . ٦٠مصطلح الكالم ، )   ٤( 

 .  ٦١المصدر نفسه ، : ينظر )  ٥( 

 .  ٣٢ية ، دروس في المذاهب النحو: ينظر )  ٦( 

 .  ٦١مصطلح الكالم ، )  ٧( 

 .  ٦١المصدر نفسه ، )  ٨( 

 . ٣٢دروس في المذاهب النحوية ، )  ٩( 

 .  ٣٥٣األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه ، إدريس مقبول ، :ينظر) ١٠(

 .  ٢٥علي ناصر غالب ، . الجملة الطويلة في القرآن الكريم ، د)  ١١( 

 .  ٢١/  ١الكتاب ، )  ١٢ (

 .  ٤٦علي زوين ، . منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ، د)  ١٣( 

 .  ٣٤علم الداللة ، أحمد مختار عمر ، )  ١٤( 

 .  ٤٦منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ، )  ١٥( 

 .  ١٢٧ة عربية ، عثمان بن طالب ، البراغمتية وعلم التراكيب باإلسناد إلى أمثل)  ١٦( 

 . ٦٨خطب عصر صدر اإلسالم ، دراسة لغوية ، الباحثة ، : ينظر )  ١٧( 

 .   ٣٥٢،  ٣٥١األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه ، : ينظر )  ١٨( 

 .  ٧محمد كاظم البكاء ، . منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، د)  ١٩( 

 .  ١٠منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، : ينظر )  ٢٠( 

 .  ٦٥مصطلح الكالم ، : ينظر )  ٢١( 

 .  ٢٣منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، : ينظر )  ٢٢( 

، مايكل جي )دراسة عن منهج سيبويه في النحو ) ( للميالد ( نحوي عربي من القرن الثامن ) ٢٣(

 .  ٢٩كارتر ، 

من جاء بعده من النحاة ، هاينس ) كتب ( خواطر هيكلية في كتاب سيبويه و.نظر  ي)  ٢٤( 

 ٢٦٦،  ٢٦٥غروتسفلد ، 

 .  ١٥/  ١معاني النحو ، فاضل صالح السامرائي ، : ينظر )  ٢٥( 

 .وما بعدها   ١٩١تمام حسان ، . ينظر اللغة العربية معناها ومبناها ، د)  ٢٦( 

 .  ٤٤عبد الحميد مصطفى السيد ، . حو العربي ودراسة التركيب ، دنظرية العامل في الن)  ٢٧( 
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 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

المنهج الوصفي في كتاب سيبويه ، نوزاد حسن أحمد ، : وينظر :  ٤٤المصدر نفسه ، )  ٢٨( 

٢٣٤  . 

 .  ٥٨الخاتمة ، ريمون طحان ،  –األسلوب  –الجملة  –األلسنية العربية ، النحو : ينظر )  ٢٩( 

 .  ٥٤لعربية ، األلسنية ا)  ٣٠( 

 . ٥٤المصدر نفسه ، : ينظر )  ٣١( 

 . ٥٦المصدر نفسه : ينظر )  ٣٢( 

 .  ٩٨خليل أحمد عمايرة ، . ، د) منهٌج وتطبيق ( في نحو اللغة وتراكيبها : ينظر )  ٣٣( 

 . ٩٨المصدر نفسه ، )  ٣٤(

، عبد الحميد مصطفى بنية الجملة العربية في ضوء المنهجين الوصفي والتحويلي : ينظر )  ٣٥( 

، ويرى الدكتور عبد الرحمن أيوب أن الجملة تقسم على إسنادية وغير إسنادية ، وهو  ٣٦السيد ، 

 .رأي أورده عبد الحميد السيد في بحثه السابق  

 .  ٦٦،  ٦٥مصطلح الكالم ، : ينظر  )  ٣٦( 

 . ٢٣٦المنهج الوصفي في كتاب سيبويه ، : ينظر )  ٣٧( 

الجملة العربية تأليفها وأقسامها ، فاضل صالح : ، وينظر  ١٤/  ١ني النحو ، معا)  ٣٨( 

 . ١٤السامرائي ، 

 .  ٦٦مصطلح الكالم ، : ينظر )  ٣٩( 

 . ٢٥٥منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، : ينظر )  ٤٠( 

 . ٢٥١،  ٢٥٠ينظر المصدر نفسه ، )  ٤١( 

 . ٦٦ينظر مصطلح الكالم ، )  ٤٢( 

 . ٢٤٧مالحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة العربية ، محمد الشاوش ، : ينظر )  ٤٣( 

 .  ٢٥١،  ٢٥٠مالحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة العربية ، )  ٤٤( 

 . ٢٥١المصدر نفسه ، : ينظر )  ٤٥( 

 . ٢٥١المصدر نفسه ، )  ٤٦( 

 .  ٥٩األلسنية العربية ، )  ٤٧( 

 . ١٨٥ – ١٨١سناء حميد البياتي ، . اعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ، دقو)  ٤٨( 

 .  ٦٠،  ٥٩ينظر األلسنية العربية ، )  ٤٩( 

، وينظر الخصائص ،  ٢٣٨/ ١فاطمة عبد الرحمن ، . ظاهرة التآخي في اللغة العربية ، د ) ٥٠( 

  . ٢١٨/ ٢ابن جني ، 

المفعول في الحكم أن يرفع المفعول وينصب الفاعل ، نحو المقصود بالمقارضة بين الفاعل و( * ) 

  ٢٤٣/  ١كسر الزجاج الحجر وخرقَ  الثوب المسمار ، ظاهرة التآخي في اللغة العربية ، : قولهم 
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 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

 .  ٢٣٨/  ١ظاهرة التآخي في اللغة العربية ،  ) ٥١(

 .  ١٥/  ١الكتاب ، )  ٥٢( 

ـَت في تفسير كتاب سي)  ٥٣(  ـُك  . ١٦٦،  ١٦٥/  ١بويه ، األعلم الشنتمري ، الن

،  ٦٨منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، : ، وينظر  ٣٧٠ – ٣٦٧/  ١الكتاب ، )  ٥٤( 

٣٥٤  . 

 .  ٣٨٤ – ٣٨٢/  ١الكتاب ، : منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، وينظر : ينظر )  ٥٥( 

 . ٦٥األلسنية العربية ، )  ٥٦( 

 . ٦٤األلسنية العربية ، : ينظر )  ٥٧( 

 . ٦٢المصدر نفسه ، )  ٥٨( 

؛ التحويل في  ١٢٤، ١٢٣مدخل الى دراسة الجملة العربية ، محمود احمد نحله ، : ينظر )  ٥٩( 

 . ١٦صوره ، رابح ابو معزه ،  –انواعه  –النحو العربي مفهومه 

 .  ٢٥،  ٢٤/  ١، سليمان ياقوت شرح جمل سيبويه، محمود: ، وينظر ٣٩/  ١الكتاب، )  ٦٠( 

 . ٤١/  ١الكتاب ، )  ٦١( 

 .  ٤٣/  ١الكتاب ، )  ٦٢( 

 .  ٣٧/  ١المصدر نفسه ، )  ٦٣( 

 .  ٣٦٦،  ٣٦٥األسس االبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه ، : ينظر )  ٦٤( 

 . ٢٠٧زه يي ، البحث الداللي في كتاب سيبويه ، دلخوش جار اهللا حسين د )  ٦٥( 

 .  ٢٥٢مالحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة العربية ، )  ٦٦( 

 .  ٢٥٣ينظر مالحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة العربية ، )  ٦٧( 

 .  ٢٥٢المصدر نفسه ، )  ٦٨( 

 .  ٧١األلسنية العربية ، :  ينظر)  ٦٩( 

 .  ٧٢،  ٧١المصدر نفسه ، )  ٧٠( 

 .  ٧٢ينظر المصدر نفسه ، )  ٧١( 

 .  ١٧٨اللغة العربية معناها ومبناها ، : ينظر )  ٧٢( 

 .  ١٧٨المصدر نفسه ، : ينظر )  ٧٣( 

 .  ٧٢مصطلح الكالم ، : ينظر )  ٧٤( 

  ،محمد حماسة عبد اللطيف. ، دخل لدراسة المعنى النحوي الدالليينظر النحو والداللة ، مد)  ٧٥(

١٨٠  . 

 .  ٧٢مصطلح الكالم ، : ر ينظ)  ٧٦( 

 . ١١منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، )  ٧٧( 



 

١٤١  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

 . ١١ينظر منهج كتاب سيبوية في التقويم النحوي  ، )  ٧٨( 

 .  ١٤/  ١الكتاب ، )  ٧٩( 

 .  ٢٣٩/  ١ظاهرة التآخي في اللغة العربية ،  ) ٨٠( 

 .  ٢٥٠لعربية ، مالحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة ا )  ٨١( 

 .  ٢٥٠المصدر نفسه ، )  ٨٢( 

 .  ٢٤٢/  ١ينظر ظاهرة التآخي في اللغة العربية ، )  ٨٣( 

 . ١٧٩قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ، : ينظر )  ٨٤( 

،  ٢٣٧، المنهج الوصفي في كتاب سيبويه ،  ١٩٤ينظر اللغة العربية معناها ومبناها ، )  ٨٥( 

 .  ٢٠٨الداللي في كتاب سيبويه ،  ، البحث ٢٣٨

 .  ١٩٥اللغة العربية معناها ومبناها ، : ينظر )  ٨٦( 

 . ٢٠٤ – ٢٠١المصدر نفسه ، : ينظر )  ٨٧( 

 . ٢٦٧ينظر منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، )  ٨٨( 

 . ٢٦٠ – ٢٥١ينظر المصدر نفسه ، )  ٨٩( 

 .٦٦نحوي  ، منهج كتاب سيبويه في التقويم ال)  ٩٠( 

 .  ٢٩٧/  ١الكتاب ، )  ٩١( 

 . ٣٠٠/  ١المصدر نفسه ، )  ٩٢( 

 .٣٧ينظر منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ، علي زوين ، )  ٩٣( 

ينظر بناء الجملة في كتاب األصول البن السراج في ضوء علم اللغة الحديث ، أمل حامد )  ٩٤( 

 .  ١٢٧بدر ، 

 .  ١٣٧نظر المصدر نفسه ، ي)  ٩٥( 

 .  ١٥٦ينظر المصدر نفسه ، )  ٩٦( 

 .  ٢١جملة الموقع النحوي الواحد عند سيبويه ، محمود شرف الدين ،  )  ٩٧( 

 .  ٢١المصدر نفسه ، : ينظر )  ٩٨( 

 .  ٣١، ) للميالد ( ينظر نحويٌ  عربي من القرن الثامن )  ٩٩( 

 . ٦١،  النحو والداللة: ينظر )  ١٠٠( 

 .  ٦٢المصدر نفسه ، : ينظر )  ١٠١( 

 . ٢٥/  ١ينظر الكتاب ، )  ١٠٢( 

 .  ٣١، ) للميالد ( ينظر نحويُ  عربي من القرن الثامن  )  ١٠٣( 

 . ٣٢، ) للميالد ( ينظر نحوي عربي من القرن الثامن )  ١٠٤( 

 .  ١٩/  ١شرح جمل سيبويه ،  ) ١٠٥( 



 

١٤٢ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

 .  ٢٦،  ٢٥/  ١،  الكتاب: ينظر )  ١٠٦( 

 . ٦٦النحو والداللة ، : ينظر  )  ١٠٧( 

 .  ٢٦/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٠٨( 

 .  ٦٨النحو والداللة ، : ينظر )  ١٠٩( 

 .  ٦٩،  ٦٨المصدر نفسه ، : ينظر )  ١١٠( 

 .  ٧٧المصدر نفسه ، : ينظر )  ١١١( 

 .  ٢٦/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١١٢( 

 .  ٣٢، ) للميالد ( نحوي عربي من القرن الثامن : ينظر )  ١١٣( 

 .  ٣١المصدر نفسه ، : ينظر )  ١١٤( 

 .  ٣٣المصدر نفسه ، : ينظر )  ١١٥( 

 .  ٢٦/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١١٦( 

 . ١٣الجملة في القرآن الكريم صورها وتوجهها البياني ، رابح بو معزة ، : ينظر )  ١١٧( 

 .  ٣٨،  ٣٧الداخلية للجملة الفعلية في العربية ، داود عبده ،  ينظر البنية)  ١١٨( 

 . ٣٩ينظر المصدر نفسه ، )  ١١٩( 

 . ٤٥/  ١الكتاب ، )  ١٢٠( 

 .  ٢٩٦منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ،  )  ١٢١( 

  .  ٢٩٦المصدر نفسه ، )  ١٢٢( 

 . ٣٤/  ١الكتاب ، )  ١٢٣( 

 . ٥١/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٨٠/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٢٤( 

 . ٢١/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٣٤/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٢٥( 

ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن : ، وينظر  ٣٨٥/  ١الكتاب ، )  ١٢٦( 

 .  ٦٩أحمد سلمان ياقوت ، . الكريم ، د

 .  ٦٩ظاهرة اإلعراب في النحو العربي ، )  ١٢٧( 

 .  ٦٩المصدر نفسه ، )  ١٢٨( 

 .  ٢٤/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٣٨/  ١ينظر الكتاب ، )  ١٢٩( 

 .  ٣٩منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، : ينظر )  ١٣٠( 

 .  ٤٥/  ١الكتاب ، )  ١٣١( 

 .  ٢٦النواسخ في كتاب سيبويه ، حسام سعيد النعيمي ، )  ١٣٢( 

 .  ٣٩، وينظر ، منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ،  ٢٦المصدر نفسه ، )  ١٣٣( 

 .  ٢٦النواسخ في كتاب سيبويه ، )  ١٣٤( 



 

١٤٣  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

 .  ٢٣/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٣٧/  ١٦الكتاب ، : ينظر )  ١٣٥( 

 .  ٢٣/  ١شرح جمل سيبويه ، )  ١٣٦( 

 .  ٢٣/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٣٧/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٣٧( 

ـَت في تفسير كتاب سيبويه  ) ١٣٨(  ـُك  .  ٢٠/  ١الكتاب ، : ، وينظر  ١٧٨/  ١الن

 .  ٢٣/  ١شرح جمل سيبويه ، )  ١٣٩( 

 .  ٢٣/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٣٧/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٤٠( 

 .  ٢٣/  ١شرح جمل سيبويه ، : ينظر )  ١٤١( 

 .  ٢٣/  ١، ، شرح جمل سيبويه  ٣٨/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٤٢( 

 .  ٢٦/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٤١/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٤٣( 

 .  ٢٧/  ١شرح جمل سيبويه ،  )  ١٤٤( 

 . ٢٧/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٤١/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٤٥( 

 . ١١٩/  ١، شرح جمل سيبويه ، ١٨١/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٤٦( 

 . ١٢١/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ١٨٩/  ١الكتاب : ينظر )  ١٤٧( 

 . ١١٩/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ١٨٢/  ١الكتاب : ينظر )  ١٤٨( 

 .  ١٢٣/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٢٠٠/  ١الكتاب : ينظر )  ١٤٩( 

 . ٨٢/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ١٢٥/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٥٠( 

 .٧٦/  ١ل سيبويه ، ، شرح جم ١١٠/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٥١( 

 .  ١٥٨/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٢٤١/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٥٢( 

 .١٥٩/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٢٤١/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٥٣( 

  .  ٣٩منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، )  ١٥٤( 

 .  ٨٣/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ١٢٦/  ١/ ينظر الكتاب )  ١٥٥( 

 . ١١٢/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ١٦٤/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٥٦( 

 . ١١٩/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ١٨١/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٥٧( 

 . ٢٠٩/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٣١٤/  ١الكتاب ، : ينظر  )  ١٥٨( 

 .  ٦٢/  ١شرح جمل سيبويه ، : ينظر )  ١٥٩( 

 .  ٦١/  ١: المصدر نفسه : ينظر )  ١٦٠( 

 .   ٢٩٨/  ١الكتاب ، : ، وينظر  ٢٩٨ينظر من قضايا اللغة ، مصطفى النحاس ،  )  ١٦١( 

 .  ٢٩٩،  ٢٩٨من قضايا اللغة ، : ينظر )  ١٦٢( 

 .  ١٢٧بناء الجملة في كتاب األصول ، : ينظر )  ١٦٣( 

 .  ٧٨األلسنية العربية ، )  ١٦٤( 



 

١٤٤ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

 .  ٧٨المصدر نفسه ، )  ١٦٥( 

 .  ٣٤/  ١الكتاب ،  ) ١٦٦( 

 .  ٨٩عبد القادر حسين ، . ينظر أثر النحاة في البحث البالغي ، د)  ١٦٧( 

 .  ٧٦،  ٧٥مصطلح الكالم ، : ينظر )  ١٦٨( 

 .  ٧٨المصدر نفسه ، )  ١٦٩( 

 .  ٧٨المصدر نفسه ، : ينظر  )  ١٧٠( 

 .  ١٤١النحو والداللة ، )  ١٧١( 

 .  ١٤١،  ١٤٠، المصدر نفسه : ينظر )  ١٧٢( 

 . ٨٣مقاربات لسانية في كتاب سيبويه ، لطيف حاتم ،   ٧٨ينظر مصطلح الكالم ، )  ١٧٣( 

 .  ٢١/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٣٤/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٧٤( 

 .  ٥١/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٨١/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٧٥( 

 . ٢٨/  ١ل سيبويه ، ، شرح جم ٤٢/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٧٦( 

 .  ٢٨/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٤٢/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٧٧( 

 .   ٥١/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٨١/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٧٨( 

 .  ٧٩مصطلح الكالم ، )  ١٧٩( 

 .  ١١٩الكتاب ، )  ١٨٠( 

 .  ٤٦/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٧١/  ١الكتاب ، : ينظر  )  ١٨١( 

 . ٧٦/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ١١٠/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٨٢ (

 .  ٧٩مصطلح الكالم ، )  ١٨٣( 

 .  ٨٠،  ٧٩المصدر نفسه ،  )  ١٨٤( 

 . ٥٢/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٨٣/  ١الكتاب ، : ينظر  )  ١٨٥( 

 . ٢٥٤/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٣٣٤/  ١الكتاب ، : ينظر  )  ١٨٦( 

  .  ١٣٧الجملة في كتاب األصول البن السراج ،  بناء)  ١٨٧( 

 . ٢٥٤مالحظات بشأن دراسة تركيب الجملة ،  )  ١٨٨( 

 .  ١٥٦بناء الجملة في كتاب األصول البن السراج ، : ينظر )  ١٨٩( 

 . ٩٩األلسنية العربية ، : ينظر  ) ١٩٠( 

 . ١٠٠المصدر نفسه ، : ينظر )  ١٩١( 

 .  ١٠٠المصدر نفسه ،  )  ١٩٢( 

 .  ٤٧/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٧٣/  ١الكتاب ، : ينظر  ) ١٩٣( 

 .  ٤٨/  ١شرح جمل سيبويه ،  )  ١٩٤( 



 

١٤٥  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

 .  ٧٩/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ١١٩/  ١الكتاب ، : ينظر )  ١٩٥( 

 .  ١٠٠األلسنية العربية ، : ينظر )  ١٩٦( 

 . ٤٤٤سيبويه في التقويم النحوي ،  منهج كتاب: ، وينظر  ٤٨٥/  ١الكتاب ، : ينظر  )  ١٩٧( 

 .  ٤٤٤منهج كتاب سيبويه ، : ، وينظر  ٤٨٩/  ١الكتاب ، : ينظر  )  ١٩٨( 

 . ١٩٣/  ١النكت في تفسير كتاب سيبويه ، )  ١٩٩( 

  .  ١٩٣/  ١المصدر نفسه ، )  ٢٠٠( 

  . ١٥٦بناء الجملة في كتاب االصول البن السراج ، ) ٢٠١(

  . ١٣٢داللة ، ينظر النحو وال) ٢٠٢(

  . ١٧٥ – ١٧٢، ينظر المصدر نفسه، العلل النحوية في كتاب سيبويه، اسعد خلف العوادي) ٢٠٣(

  . ٨٠ينظر االلسنية العربية ، ) ٢٠٤(

  . ٨١المصدر نفسه ، ) ٢٠٥(

  . ٨٣،  ٨٢مفاربات لسانية في كتاب سيبويه ، : ؛ وينظر  ٢٥،  ٢٤/  ١الكتاب ، ) ٢٠٦(

  . ٩طاهر سليمان حموده ، . الحذف في الدرس اللغوي ، دظاهرة : ينظر ) ٢٠٧(

  . ٩المصدر نفسه ، ) ٢٠٨(

  . ٢٣٠منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، : ينظر ) ٢٠٩(

  . ١٨ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، : ينظر ) ٢١٠(

  . ٧٩اثر النحاة في البحث البالغي ، ) ٢١١(

  . ٢٩٥من قضايا اللغة ، ) ٢١٢(

  . ٢١جملة الموقع النحوي الواحد عند سيبويه ، : نظر ي) ٢١٣(

  . ٢٥٣/  ١الكتاب ، ) ٢١٤(

  . ١٦٨/  ١شرح جمل سيبويه ، : ينظر ) ٢١٥(

، جملة  ١٦٩،  ١٦٨/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٢٥٥ – ٢٥٣/  ١: الكتاب : ينظر ) ٢١٦(

  . ٢٤،  ٢٣الموقع النحوي الواحد عند سيبويه ، 

  . ٧٣،  ٧٢مصطلح الكالم ، : ، وينظر  ٢٥٧/  ١الكتاب ، ) ٢١٧(

،  ٢٤وما بعدها ، جملة الموقع النحوي الواحد عند سيبويه ،  ٢٥٧/  ١الكتاب ، : ينظر ) ٢١٨(

  .وما بعدها  ١٧٠/  ١، شرح جمل سيبويه ،  ٢٥

 . ٢٥٧/  ١الكتاب ، " . كأنك اخبرت بهذه الصفة عن أنه كان فيها امس : " قال سيبويه ) ٢١٩(

 . ٢٢جملة الموقع النحوي الواحد عند سيبويه ،  )٢٢٠(

 .  ٢٢المصدر نفسه ، ) ٢٢١(

 .  ٢٩٥من قضايا اللغة ، : ينظر ) ٢٢٢(



 

١٤٦ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

 . ٨٤مصطلح الكالم ، : ينظر )  ٢٢٣(

، مقاربات لسانية في كتاب سيبويه:، وينظر٢٢الموقع النحوي الواحد عند سيبويه، جملة ) ٢٢٤(

٦٠  . 

 .   ٧٢الم ، ينظر مصطلح الك) ٢٢٥(

 . ٦١،  ٦٠، مقاربات لسانية في كتاب سيبويه ،  ٨٤،  ٨٣المصدر نفسه ، : ينظر ) ٢٢٦(

 .   ٢٩٥من قضايا اللغة ، ) ٢٢٧(

 .  ٨٤مصطلح الكالم ، ) ٢٢٨(

 . ٢٢جملة الموقع النحوي الواحد عند سيبويه ، ) ٢٢٩(

 .  ٢٢جملة الموقع النحوي الواحد عند سيبويه ، : ينظر )  ٢٣٠(

 . ٧٤مصطلح الكالم ، ) ٢٣١(

 .  ٢٢جملة الموقع النحوي الواحد عند سيبويه ، ) ٢٣٢(

 .  ٢٢المصدر نفسه ، : ينظر ) ٢٣٣(

 . ٢٣١منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، : ينظر )  ٢٣٤(

 . ١٣٣النحو والداللة ، : ينظر ) ٢٣٥(

 .  ٢١٢/  ١الكتاب ، ) ٢٣٦(

 .  ١٣٤، النحو والداللة ) ٢٣٧(

 .  ١٣٤المصدر نفسه ، ) ٢٣٨(

 .  ١٣٤المصدر نفسه ، ) ٢٣٩(

 . ٢٣٣منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، ) ٢٤٠(

 . ٧٥،  ٧٤/  ١الكتاب ، ) ٢٤١(

 .  ٢٣٤منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، ) ٢٤٢(

 .  ٢٣٤،  ، منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ٨١/  ١الكتاب ، : ينظر ) ٢٤٣(

 .  ٣٣٢عبد السالم المسدي ، . ينظر التفكيرُ  اللساني في الحضارة العربية ، د) ٢٤٤(

 . ٣٣٢المصدر نفسه ، ) ٢٤٥(

 .أمل بديع يعقوب ، وغيره من الكتب  . فقه اللغة العربية وخصائصها ، د: ينظر كتاب ) ٢٤٦(

كتاب سيبويه : سلمان ياقوت ، وبحث  أحمد. الكتاب بين المعيارية والوصفية ، د: ينظر ) ٢٤٧(

بين التقعيد والوصف ، عبد القادر المهيري ، حوليات الجامعة التونسية ، كلية اآلداب والعلوم 

 .  ١٩٧٤،  ١١: اإلنسانية ، العدد 

نهاد الموسى . نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث ، د: ينظر ) ٢٤٨(

  .وغيرهما  .. كالم مصطلح ال: وأطروحة 



 

١٤٧  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

 .  ٢٦٠ – ٢٥٠منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، : ينظر ) ٢٤٩(

 .  ٢٩، ) للميالد ( نحوي عربي من القرن الثامن : ينظر ) ٢٥٠(

مقاربات لسانية : ، وينظر  ٨١عبد الصبور شاهين ، . المنهج اللغوي في كتاب سيبويه ، د) ٢٥١(

 . ٤٠ - ١٧في كتاب سيبويه ، 

 .  ٨١ينظر المصدر نفسه ، ) ٢٥٢(

 .  ٣٠نحوي عربي من القرن الثامن للميالد ، ) ٢٥٣(

 .  ٢٩المصدر نفسه ، : ينظر ) ٢٥٤(

 .  ٤٤،  ٤٣الكتاب بين المعيارية والوصفية ، ) ٢٥٥(

 .  ٤٦ينظر الكتاب بين المعيارية والوصفية ، ) ٢٥٦(

 .  ٤٦ن المعيارية والوصفية ، الكتاب بي: ، وينظر  ٣٨٣/  ١الكتاب ، ) ٢٥٧(

 .  ٨ينظر منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، ) ٢٥٨(

 .  ٧ينظر ، المصدر نفسه ، ) ٢٥٩(

 . ٤٢٨ينظر دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي ، أحمد المتوكل ، ) ٢٦٠(

 .  ٩،  ٨ينظر منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، ) ٢٦١(

 . ٧در نفسه ، ينظر المص) ٢٦٢(

 . ١١ينظر المصدر نفسه ، ) ٢٦٣(

 . ٨ينظر المصدر نفسه ، ) ٢٦٤(

 . ٢٩، ) للميالد ( ينظر نحوي عربي من القرن الثامن ) ٢٦٥(

 . ٣٦ينظر المصدر نفسه ، ) ٢٦٦(

 . ٩٠ينظر نظرية النحو العربي ، ) ٢٦٧(

 .  ٦٠ – ٥٧ه ، ، مقاربات لسانية في كتاب سيبوي ٩٣المصدر نفسه ، : ينظر ) ٢٦٨(

 . ٨٣ – ٧١مقاربات لسانية في كتاب سيبويه ، : ينظر ) ٢٦٩(

 . ١٠٩مصطلح الكالم ، )  ٢٧٠(

 . ١١٢ينظر المصدر نفسه ، ) ٢٧١(

 . ١١٠ينظر المصدر نفسه ، ) ٢٧٢(

 . ٢٩، ) للميالد ( ينظر نحوي عربي من القرن الثامن ) ٢٧٣(

 . ١١١مصطلح الكالم ، :  ينظر ) ٢٧٤(

  

  

  



 

١٤٨ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  المصادر والمراجع 
، دار قطري بن الفجاءة للنشر والتوزيع ، عبد القادر حسين. حث البالغي ، دـ أثرُ  النحاة في الب١

  ) .ت . د( الدوحة ، قطر ، الطبعة الثانية ، 
إدريس مقبول ، جدارا للكتاب . ـ األسس االبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه ، د٢

  م  ٢٠٠٧األردن ، الطبعة األولى ،  –األردن ، عالم الكتب الحديث ، إربد  –ان العالمي ، عم
خاتمة ، ريمون طحان ، سلسة األلسنية  –األسلوب  –الجملة  –ـ األلسنية العربية ، النحو ٣

  . ١٩٨١المكتبة الجامعية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، الطبعة الثانية ،  – ٢ –األلسنية 
 –دلخوش جار اهللا حسين دزه يي ، دار دجلة ، عمان . لداللي في كتاب سيبويه ، دـ البحث ا٤

  م ٢٠٠٧األردن ، الطبعة األولى ، 
ٍ  عربية ، عثمان بن طالب ، أشغال الملتقى ٥ ـ البراغمتية وعلم التراكيب باإلستناد إلى أمثلة

  . ١٩٨٦ – ٦ –الدولي الثالث في اللسانيات ، سلسة اللسانيات ، عدد 
ـ بناء الجملة في كتاب اُألصول البن السراج في ضوء علم اللغة الحديث ، أمل حامد بدر فيصل ٦

  .م  ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣، كلية اآلداب ، جامعة البصرة ، ) رسالة ماجستير ( العنزي ، 
ـ بنية الجملة العربية في ضوء المنهجين الوصفي والتحويلي،عبد الحميد مصطفى السيد ، المجلة ٧

 .م  ٢٠٠١ربية للعلوم اإلنسانية ، الكويت ، العدد الخامس والسبعون ، السنة التاسعة عشرة ، الع
صوره ، رابح بو معزه ، دار ومؤسسة  –انواعه  –ـ التحويل في النحو العربي ، مفهومه ٨

  .م  ٢٠٠٨سوريا ،  –رسالن ، دمشق 
، مجلة أبحاث ، يصدرها مركز  ـ البنية الداخلية للجملة الفعلية في العربية  ، داود عبده٩

الدراسات العربية ، ودراسات الشرق األوسط ، كلية اآلداب والعلوم ، الجامعة األمريكية ، 
   ١٩٨٣،  ٣١بيروت ، لبنان ، السنة 

عبد السالم المسدي ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا . ـ التفكيرُ  اللساني في الحضارة العربية ، د١٠
  . ١٩٨١تونس ،  –
دراسات نجفية ، مركز : علي ناصر غالب ، مجلة . ـ الجملة الطويلة في القرآن الكريم ، د١١

 .م  ٢٠٠٤هـ ،  ١٤٢٤دراسات الكوفة ، جامعة الكوفة ، السنة األولى ، العدد الثاني ، 
 االردن ، –فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر ، عمان . ـ الجملة العربية تأليفها وأقسامها ، د١٢

 .م  ٢٠٠٩الطبعة الثالثة ، 
ـ الجملة في القرآن الكريم صورها وتوجهها البياني ، رابح بو معزه ، دار ومؤسسة رسالن ، ١٣

  .م  ٢٠٠٨سوريا ،  –دمشق 
ب ـ جملة الموقع النحوي الواحد عند سيبويه ، محمود شرف الدين ، مجلة اللسان العربي ، مكت١٤

  . ١٩٧٨،  - ١ –، الجزء  - ١٦ –، المجلد لمملكة المغربيةتنسيق التقريب في الوطن العربي، ا
محمد علي النجار ، الهيأة المصرية العامة : ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق ـ الخصائص١٥

  . ١٩٩٠للكتاب ، دار الشؤون الثقافية العامة ، الطبعة الرابعة ،



 

١٤٩  
 

 جملة المفعول به عند سيبويه في ضوء المستويين الثابت والمتحرك

، كلية اآلداب،)رسالة ماجستير ( أنفال ناصر ، ـ خُطب عصر صدر اإلسالم ، دراسة لغوية ،١٦
  .م  ٢٠٠١هـ ،  ١٤٢٢جامعة البصرة ، 

النحاة ، هاينس غروتسفلد ، من جاء من بعده من ) كتب ( ـ خواطر هيكلية في كتاب سيبويه و١٧
  ،عبد الجبار بن غريبة ، حوليات الجامعة التونسية ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية تونس: تعريب

  . ١٩٨٠،  العدد الثامن عشر
األزهر الزناد ، حوليات / أحمد المتوكل ، تقديم . ـ دراسات في نحو اللغة الوظيفي ، د١٨

  . ١٩٨٨،  ٢٩٠الجامعة التونسية ، كلية اآلداب ، جامعة تونس ، العدد 
عبده الراجحي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، . ـ دروس في المذاهب النحوية ، د١٩

   ١٩٨٠بيروت ، 
  . ١٩٩٢، اإلسكندرية ، محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية. ـ شرح جمل سيبويه، د٢٠
، أحمد سليمان ياقوت . ـ ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم ، د٢١

  . ١٩٨١، الطبعة األولى ، شركة الطباعة العربية السعودية، الرياض، المملكة العربية السعودية
ة الرسائل فاطمة عبد الرحمن رمضان بن حسين ، سلسل. ـ ظاهرة التآخي في العربية ، د٢٢

، معهد البحوث العلمية ، مكة م القرى، جامعة أالعلمية الموصى بطبعها، وزارة التعليم العالي
  .م ١٩٩٩، ١٤٢٠المكرمة ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة األولى ، 

طاهر سليمان حموده ، الدار الجامعية للطباعة ، . درس اللغوي ، دـ ظاهرة الحذف في ال٢٣
 . ت . والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ، د

 –ـ العلل النحوية في كتاب سيبويه ، اسعد خلف العوادي ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ٢٤
  .م  ٢٠٠٩االردن ، الطبعة االولى ، 

مر ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ، الكويت ، الطبعة أحمد مختار ع. ـ علم الداللة ، د٢٥
  . ١٩٨٢األولى ، 

خليل أحمد عمايرة ، عالم المعرفة ، جدة ، . ، د) منهج وتطبيق ( ـ في نحو اللغة وتراكيبها ٢٦
 .م ١٩٨٤هـ ،١٤٠٤المملكة العربية السعودية ، الطبعة األولى، 

سناء حميد البياتي ، دار وائل للنشر . لنظم ، دـ قواعد النحو العربي في ضوء نظرية ا٢٧
  .م  ٢٠٠٣االردن ، الطبعة االولى ،  –والتوزيع ، عمان 

هـ ، تحقيق  ١٣١٦، سيبويه ، طبعة بوالق ، ) سيبويه ( ، أبو بشر عمرو بن عثمان الكتابـ ٢٨
  .م  ١٩٧٥،  ١٣٩٥عبد السالم هارون ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، 

  ،، اإلسكندريةان ياقوت ، دار المعرفة الجامعيةأحمد سلم. ، داب بين المعيارية والوصفيةالكتـ ٢٩
  . ١٩٨٩الطبعة األولى ، 

تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، . ـ اللغة العربية معناها ومبناها ، د٣٠
 .م  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥

 –حمود احمد نحلة ، دار النهضة العربية ، بيروت م. ـ مدخل الى دراسة الجملة العربية ، د٣١
  .م  ١٩٨٨لبنان ، 



 

١٥٠ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                                   رةـالبصدراسـاتة ــمجل

، مفاهيمه ومباحثه في كتاب سيبويه ،عبد الجبار عبد األمير هاني ،             مصطلح الكالمـ ٣٢
  . ١٩٩٦، كلية اآلداب ، جامعة البصرة ، ) أطروحة دكتواره ( 
ارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة فاضل صالح السامرائي ، وز. ـ معاني النحو ، د٣٣

 . ١٩٨٧بغداد ، بيت الحكمة ، بغداد ، 
، الرائي للدراسات والترجمة والنشرلطيف حاتم ، دار . ، دمقاربات لسانية في كتاب سيبويهـ ٣٤

  .م  ٢٠١٠سوريا ، الطبعة االولى ،  –دمشق 
من أعمال ملتقى ( ، محمد الشاوش ،  ـ مالحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة العربية٣٥

، الجامعة التونسية ، مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية ) اللسانيات في خدمة اللغة العربية 
  – ٥ –واالجتماعية ، تونس ، سلسة اللسانيات ، عدد 

مصطفى النحاس ، مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت ، الطبعة . د . ـ من قضايا اللغة ، أ ٣٦
  .م  ١٩٩٥هـ ،  ١٤١٥ولى ، األ
علي زوين ، بغداد ، . ، د" دراسات " ـ منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ، ٣٧

   ١٩٨٦الطبعة األولى ، 
محمد كاظم البكاء ، دار الشؤون الثقافية العامة ، . ـ منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، د٣٨

   ١٩٨٩بغداد ، 
عبد الصبور شاهين ، مجلة كلية اآلداب والتربية ، . غوي في كتاب سيبويه ، دـ المنهج الل٣٩

  . ١٩٧٣،  ٤،  ٣جامعة الكويت ، العدد 
األردن ، دار  –نوزاد حسن أحمد ، دار دجلة ، عمان . ـ المنهج الوصفي في كتاب سيبويه ، د٤٠

  .م  ٢٠٠٦األردن ، الطبعة األولى، –المعتز،عمان 
محمد حماسة عبد اللطيف ، . ، مدخٌَل لدراسة المعنى النحوي الداللي ، د ـ النحو ولداللة٤١

  ١٩٨٣الطبعة األولى ، 
، مايكل ) دراسة عن منهج سيبويه في النحو ) ( للميالد ( ـ نحوي عربي من القرن الثامن ٤٢

 –داد عبد المنعم آل ناصر ، مجلة المورد تصدرها دار الثقافة العامة ، بغ. جي كارتر ، ترجمة د
  . ١٩٩٢العراق ، المجلد العشرون ، العدد األول ، 

عبد الحميد مصطفى السيد ، مجلة . ـ نظرية العامل في النحو العربي ودراسة التركيب ، د٤٣
  .م ٢٠٠٢،) ٤،  ٣( ، العدد ١٨جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية ، المجلد 

نهاد الموسى ، المؤسسة . ي الحديث ، دـ نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغو٤٤
  .م  ١٩٨٠هـ ،  ١٤٠٠العربية للدراسات والنشر ، الطبعة األولى ، 

، ) األعلم الشنتمري ( ـ النكت في تفسير كتاب سيبويه ، أبو الحجاج بن يوسف بن عيسى ٤٥
بية زهير عبد المحسن سلطان ، منشورات معهد المخطوطات العربية ، المنظمة العر: تحقيق 

  م  ١٩٨٧م ،  ١٤٠٧للتربية والثقافة والعلوم ، الكويت ، الطبعة األولى ، 
  . ١٩٧٧ـالنواسخ في كتاب سيبويه ، حسام سعيد النعيمي ، بغداد ، ٤٦


