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  :ن وبعدم على سيدنا حممد ومن تبعه بإحسان إىل يوم الديالالسَّالة ووالصَّ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
يهتمـون هبـا    اللغـويني والبالغـيني   وهذا ما جعل ،فروع علم اللغة أهمدراسة اجلملة من  عدُُّت

ظريـة  النَّ"النظريـات ومن تلـك  ،فظهرت نظريات عديدة تبحث فيهـا ،وحديثاً وبدراستها قدمياً
مـن خـالل    ذلكو،ةاليت تشغلها عناصر اجلمل"ةركيبيَّالتَّ الوظائف"ةقضيَّ يفت حبثَ واليت"ةركيبيَّالتَّ

وقـد  ."اليت تربطُ بني األصناِف بعضها ببعض داخل اجلملة"؛أي العالقاتاببعضه العناصرعالقات 
يف اجلملة  م الفعليِّوظيفة املتمِّ"بـ الوظائف وومستهتلك يتناول وظيفة من  حبٍث موضوَع ُتاختْر
للعامل اللغوي  ٍةوظيفيَّ خالل نظريٍةهذه الوظيفة يف إطارٍ نظريٍّ وتطبيقيٍّ من  بوضع وقمُت،"ةالعربيَّ

وهي نظرية التَّحليـل إىل املؤلِّفـات   ،)Christian Touratier(الفرنسي كريستيان توراتيي
  .املباشرة

إحـدى  عريف بيف التَّ مُنتكْ وأمهيته،ةراكيب ويف الدراسات اللغويَّيف علم التَّ أمهيةٌ وهلذا املوضوع
ـ ة املنهج الـوظيفي املُ من يف جدَّكما تكْ،"م الفعليوظيفة املتم"ةركيبيَّالتَّ الوظائف ق يف هـذا  طبَّ
األصـناف   بالبحث يفوذلك ،م الفعليللمتمِّ من خالله إىل وضع مفهوم تركييبٍّ وأهدُف،البحث

وذلك لـيس  ،ةة واالمسيَّة بنوعيها الفعليَّتشغل هذه الوظيفة يف اجلملة العربيَّ أنْة اليت ميكن ركيبيَّالتَّ
 تطبيقها على اجلملة العربيـة  إمكانية رفة مدىعمل ماوإنَّ،ركيبيةيف فقط هلذه الوظيفة التَّلوضع تعر

  .راكيب العريبِّمنها يف تعميق علم التَّ اإلفادةن مدى اوبي،االمسية والفعلية
لته من اليت تناو ةطبيقيَّالتَّو العربية النَّظرية ةويَّالدراسات اللغ ندرةعلى هذا املوضوع ل اختياريووقع 

ة انطالقـا مـن   اكتشاف خصائص جديدة للجملة العربيَّبذلك   ُتفأرْد،منظوره البنيوي البنائي
  . ةركيبيَّتعريف الوظيفة التَّ

  :أمهها األسئلةحول عدد من ،م الفعليواليت تتناول وظيفة املتمِّ،هذه الدراسة إشكاليةومتحورت 
  م الفعلي؟يي للمتمِّمه توراتعريف التَّركييب الذي قدَّما هو التَّ-1
  التَّقليدي؟  العريب حوهل وظيفة املتمم الفعلي هي نفسها وظيفة املفعول به اليت جندها يف النَّ-2
اليت تشغل وظيفة املتمم الفعلي يف اجلملة العربيـة بنوعيهـا الفعليـة     ةُاللغويَّ ما هي الوحداُت-3

  واالمسية؟
  

 مقدمـــة



7 
  

م هبا التَّمييز بني الوحدات اللغوية اليت تشغل وظيفـة املـتمِّ   اليت يتمُّ اإلجرائيةُ ما هي األدواُت-4
  الفعلي؟
   :تعرض املوضوع يف خطة حبثرت وفق تلك التساؤالت ِسعن  ولإلجابة

 قـدمياً  "العربيـة  عريف باجلملـة التَّ"إىل يف التمهيد ُتتعرْض،وخامتٍة فصولٍ وثالثِة ومتهيٍد مٍةمقدِّ
ـ ،املناسب لدراستنا هألنَّ ركييبَّتَّعريف التَّال ُتْدواعتم،وحديثاً اجلملـة   أقسـام إىل  ُتكما تعرْض
ى على َنْبالذي ُي َمقسيالتَّ واخترُت،يف القدمي واحلديث اللغوينيض ظر عند بعالنَّ أوجَه ُتوبيْن،العربية

  .ةاإلسناديَّالعالقة 
 لاألوَّ عنونـت الفصـل  ،وفصـل تطبيقي  نايفصالن نظر،فصولٍ صلب املوضوع فكان ثالثةَ أما
تبحث نظرية عريف هبذه الطريقة باعتبارها عرضت فيه التَّ"فات املباشرةاملؤلِّحليل إىل طريقة التَّ"بـ

ة اليت تعتمد عليهـا هـذه   بيان أهم املصطلحات األساسيَّتطرقت إىل  مَّثّ،ايف حتليل اجلملة تركيبي
البناء ،الصيغم،املؤلف املباشر،املؤلف،اءالبن:ومن تلك املصطلحات،عامل معهاعلينا التَّ الطريقة ليسهلَ

مثيل املناسب التَّ وكان،مثيل البياين للجملةكما تعرضت إىل التَّ،االستبدال،البناء اخلروجي،الدخويل
ة اليت ختص ركيبيَّاملعلومات التَّ وذلك لعدة أسباب أمهها أنَّه حيمل كلَّ،رعن طريق املشجَّ تَّمثيلهو ال
وبينت الفـرق  ،ةركيبيَّوالوظائف التَّ ةبيَّركيالتَّ األصنافمن  صل بتعريف كلٍّهذا الف وأهنيت.اجلملة
     .بينهما
يف ه البنية النظرية للمركب الفعلـي فعرضـت   في ُتتناول،"ب الفعلياملركَّ"هوالثاين  الفصلُ كانو
إىل ذكر عناصـره   ُتعرْج مَّثُ،"الدخويل واخلروجي"منطيه و،هنت أنواَعب مث بيَّاملركَّ تعريَف يةبداال

ـ وبيَّ"التَّعدية"و"القدرة "مصطلحي لتا استعممييز بينهلتَّلو،ةة وغري الضروريَّالضروريَّ  أوجـهَ  ُتْن
 هذا الفصلَ ُتختْممث ،ا يف حتديد املتمم الفعليمكما بيَّنُت مدى أمهيته،بينهما واالختالِف شابِهالتَّ

  .م الفعليِّبتعريف وظيفة املتمِّ
 م الفعلي تشغلهاة املتمِّوظيف رباعتبا،العام وصوال إىل اخلاصاالنطالق من  لفصلامن هذا  ُتوقصْد

 واملصـطلحاتِ  يتسىن للقارئ إدراك املفـاهيمِ  وهكذا،ب الفعليِّتنتمي إىل املركَّ مباشرةٌ ؤلفاٌتم
   .ويتمكن من ربطها ببعضها،املعتمدة

 مقدمـــة
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ـ ف،"ةم الفعلي يف اجلملة العربيَّوظيفة املتمِّ"عنوانب اتطبيقي فصالًفقد جاء  الثالثُ الفصلُا أمَّ  ُتطبقْ
 املركب الفعلي أمناط حبصرِ ُتوقم،ةاالمسيَّاجلملة ة ولة الفعليَّممن اجل خمتلفٍة أمناٍطعلى  ظريةَهذه النَّ
   :هي،الثةث ها هذه الوظيفة فكانفي ُداليت ترِ

  .يتضمَّن فعال متعديا فعليمركب -1
  . الزما يتضمَّن فعال فعليمركب -2
  . املركب الفعليتقدُّم عنصر من عناصر -3
اجلملـة االمسيـة ذات البنيـة    :وهي واحدٍٍ شكلٍٍ يف ْتيف اجلملة االمسية فورَد ُداليت ترِ األمناطُ اأمَّ

مركبا  ُدرِفتتكوَّن من عنصرين العنصر األول َي،حيث يكون ترتيب العناصر فيها ترتيبا عاديا،ةالعاديَّ
  .يا أو مركبا امسياوصفإما مركبا  ُدرَِيصر الثاين فَا العنأم،امسيا

  .بالتَّمثيل البياين هرفقتوأ،من كالم العرب أومن القرآن الكرمي  إما مثاالً منٍط كلِّواخترت ل
ين مل هنا إىل أنَّ وأشُري.يف هذه الدراسِة إليها ُتها جممل النتائج اليت توصلُْتْنضَم وختمت حبثي خبامتٍة

 مَّثُ،وندرة تطبيقها على اللغة العربية ظريِةالنَّ ِةويعود ذلك إىل جدَّ راكيبِبعض التَّ اسِةمن در أمتكْن
  . ِةاللغويَّ راكيبِالتَّ مجيعِ لتحليلِ سُعال يتَّ إنَّ املقاَم

ـ  فكان الوصف والتَّ،حليلينهج الوصفي التَّامل اختياروقد اقتضت معطيات البحث  ني حليـل أدات
الذي اعتمدته الوظيفي املنهج باإلضافة إىل ،طبيقيظري والتَّالنَّ نيمنهما يف اجلانب إجرائيتني استفدُت

والوظيفة ،يقوم على حتديد العالقات اليت تربط عناصر اجلملة بعضها ببعض وهو طبيقي يف اجلزء التَّ
  .يف تركيب اجلملة عنصرٍ اليت يشغلها كلُّ

ظرية وندرة املؤلفـات  قلة املراجع النَّك،ة الطالباليت تواجه أغلبي؛باِتالصعو  وقد واجهتين بعُض
  .إىل اللغة العربية جنبيةرمجة من اللغة األباإلضافة إىل صعوبة التَّ،طبيقيةالتَّ

 حو العـريبِّ النَّ أعمال بعَض فاعتمدت،املراجع  من مبجموعٍة ُتهذه العمل استعْن جل إعداِدومن أ
مغين اللبيب عن "و"شرح قطر الندى وبل الصدى":ثلم وأمهها مؤلفات ابن هشام األنصاري،القدمي

يف -يل يف هذا البحـث  سنٍد أهموكان ،البن يعيش"شرح املفّصل"إىل باإلضافة،"عاريبكتب األ
إىل بعض املقـاالت   باإلضافة،ورسالته يف الدكتوراه،مقاالت لعبد احلميد دباش-طبيقياجلانب التَّ
ويف األخـري ال  .)(Christian Touratier صاحب النظرية كريستيان تـوراتيي لـ األجنبية

 مقدمـــة
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متمنني لـه  ،على هذا البحث شرَفل لألستاذ عبد احلميد دباش الذي أم شكرنا اجلزينقدِّ ننسى أنْ
    .كر للجنة املناقشةم خالص الشُّنقدِّ اكم،دوام الصحة والعافية

  وهللا الـحمد                                                                            
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  :قائمة الرموز املستعملة                  
   يلةَمُج،مجلة               ج
  أداة                د
  أدايت مركب               دم

  امسي مركب              مس
  يوصف مركب             مص
  فعلي مركب             مف
  ميلي          مركب ُج             مج 
  منقصف إىل اسممركب امسي  س        :مس
  منقصف إىل فعل  مركب فعلي         ف:مف
  منقصف إىل صفة مركب صفوي       ص :مص
    ظ          مركب ظريف منقصف إىل ظرف:مظ

  د             حمدِّ            مح  
  اسم                    س 
  فعل              ف
  قعلُِّم              مع

  ةصف            ص 
  ضمري            ض 

   ض ش         ضمري الشَّخص
  ضو            ضمري وصل

  عطف            ع 
           ظرف            ظ 
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  :تـــــمهيد    
  هوم اجلمـلة العربيةمف

  تعريف اجلملة-
  اجلملة العربية أقسام-
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  :تعريف اجلملة

األساسـية يف   فهي اخلليةُوية عند اللغويني العرب القدماء،حالدراسة النَّ هو ميدانُ اجلملِة تأليَف إنَّ
 ل اجلملةَحلُِّن ينا أنْما يف هذا امليدان عل نعرَف أنْ فعندما نريُد،ناء وتركيب نسيج اللسان البشريِّب

 ذََختَُّت من املبادئ امللتزمة يف علم لغة احلديث أنْ إذْوحداهتا، طُوالعالقات اليت تربِاهتا،وَنكَُم فنعرَف
ال علـى   اجلملةُ لَلََّحُت نْوأا،بداية تلك الدراسة وهنايته تكونَ وأنْدراسة حنوية، أساس كلِّ اجلملةُ

وبالرغم مـن أمهيـة   .بار ما بني هذا األلفاظ من عالقةباعت ماوإنَّ،ليت تتألف منهاأساس املفردات ا
من حيـث  أخـذت اجلانـب األكـرب مـن االخـتالف،     هـا  ة إال إنَّاجلملة يف الدراسة اللغويَّ

وهذا ما نلحظه عند كفيلة باالهتمام هي وضع املصطلح،وأول ناحية .قسيموالتَّ،عريفوالتَّ،املصطلح
وهو ما ال ،هذا باب املسند واملسند إليه":حيث يقول"سند واملسند إليهامل"يف حديثه يف باب"سيبويه"

وهو عليـه،  يُّواملبنِ أُذلك االسم املبتدفمن ا،داملتكلم منه ُب ُدجِخر وال َيعن اآليستغين واحد منهما 
ا كممن االسـم،  للفعل دَّفال ُب"اهللا  عبُد يذهُب''ومثل ذلك ''هذا أخوك''و''عبد اهللا أخوك'' قولك 
اهللا  عبـدُ  كـانَ ''ا يكون مبرتلة االبتداء قولـك  وممَِّخر يف االبتداء،من اآل دُُّب لِلالسم األوَّ مل يكْن
 "اجلملة"فيطابق بني )مفصله(يف"الزخمشري"أما.)23،ص1جسيبويه،(..."'' ا منطلٌقزيًد ليَت"و''امنطلقً
 دْتسـنِ من كلمـتني أُ  ُباملركَّ هو الكالُم"وهذا بصريح العبارة وال يرى فرقا بينهما،" الكالم"و

 من استخدم اجلملةَ لَوَّأَ ولعلَّ.)33،ص 1999الزخمشـري، ("وتسمى اجلملة... مها إىل األخرىإحدا
ه هو والفعل مجلة ألنَّ،ما كان الفاعل رفعاًوإنَِّ"يف حديثه عن الفاعلِ" املربد"باملفهوم االصطالحي هو 

إذا يف مرتلة االبتـداء واخلـرب،   والفعلُ والفاعلُخاطبني،يها وجتب هبا الفائدة للمحيسن السكوت عل
هذا .)128ص،2001،ميهويبنقال عن 146،ص1ج،املربد("" ...القائم زيٌد"فهو مبرتلة " زيٌد قاَم"قلت 
النحـو  القـارئ يف أشـهر مصـنفات     ما يسترعي انتبـاه  لَفإنَّ أوَّ،عريفصطلح أما التَّعن امل
أو الفصول اخلاصة بدراسـة  األبواب  انعداُم هو)البن يعيش"(شرح املفصل"و)سيبويه("كتاب"كـ

 من كلِّ ها خاليةٌوال يعين هذا أنَّوخمتلف وظائف هذه العناصر،صرها،وعنامن حيث أنواعها،اجلملة،
أمكن  هلا إال إذاَ ثُكتَرال ُيملة كانت رهينة دراسة املفردات،دراسة اجل نَّما معناه أَوإنَّإليها، إشارٍة

 مفهوم اجلملة العربية:متهيد
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ـ   األبواب مثلعنها يف بعض  حديثاً ُدجِولذا َت،مبفرٍد  ولََؤأن ُت  وال....ال اليت ختتص بدراسـة احل
م األبـواب  هبا إال إلمتا َنَتإال عرضا، ومل ُيْع ها مل تدرْسلذاهتا ،بل نفهم أنَّ ُسَرْدُت اجلملةَ نشعر بأنَّ

ـ َب أفـردَ  ل مْنأوَّهو " ابن هشام"نعترب وميكن أنْ.)36،ص1966ي،هريامل(املخصصة للمفردات ا اًب
علـى معـىن حيسـن     لَّما َد باملفيد بالقصِد واملراُد،بالقصد املفيُد هو القولُ الكالُم"اصا للجملةَخ

" قـائمٌ  زيٌد"كـ،واخلربِ ، واملبتدإِ"زيٌد قاَم"كـه وفاعِل فعبارة عن الفعلِ ا اجلملةُأمَّالسكوت عليه،
ـ  "و،"اقائًم زيٌد كانَ"و،"الزيدان قائٌم"و،"صُّالِل َبرُِض":وما كان مبرتلة أحدمها حنو " اظننتـه قائًم

وهذا ما جنده كذلك يف ،والكالمِ ابن هشام بني اجلملِة قد فرَقل.)431، ص2006ابن هشام، ("....
 املفيِد غَري ،وأنَّ"زيٌد قاَم إنْ":حنو مفيٍد وغَري،"زيٌد قائٌم" كـاملركب اإلسنادي يكون مفيدا :"قوله

 ركيب اإلسناديِّويسمى مجلة لوجود التَّا لوجود الفائدة،يسمى كالًم املفيَد وأنَّط،يسمى مجلة فق
حبيث م السكوت عليه،حاة باملفيد حيث أطلقناه يف حبث الكالم ما حيسن من املتكلالنُّ ونعين معشَر

ـ َهلصدِق من الكالمِ مُّأَع اجلملةَ إنَّ...خرآلشيء  نتظراًال يصري السامع ُم  صـدقهِ  مِه وعـدَ ا بدونِ
مجلـة   ليس كلُّ أْيركيب اإلسنادي،وال ينعكس عكسا لغويا؛مجلة لوجود التَّ كالمٍ فكلُّها،بدونِ
شـرطه   من اجلملـة إذْ  أعّم ابن هشام جيعل الكالَمفـ)49-46،ص1373ابن هشام، ("...اًكالم

عريف اجلملة ت من خالل ما سبق نالحظ أنَّ.ركيب اإلسناديملة اليت شرطها التَّاإلفادة عكس اجل
ويسـمى  (ب اإلسنادي ركَّفقد راعوا يف حتديدها عنصر اإلسناد امليت فيه جوانب أساسية،وِعقد ُر

مـن   َبتتركَّ ال بدَّ أنْ فاجلملةُ؛)13،ص1الغالييين،ج( ...إليه ومسنٍد ما تألف من مسنٍد)مجلة أيضا
ل وميثِّنـتكلم يف شـأنه،   اج أنْل أحدمها حمور احلديث أو املوضوع الذي احتميثِّإليه، ومسنٍد مسنٍد
فال ،اجلملـة  فاملسند واملسند إليه مها عمدتا،به عنه ثُخر ما يقوله املتكلم يف شأن احملور ويتحدَّاآل

دال ا وال تستقلُّتكتمل اجلملة تركيبياحملدثني من اقتصر  ولكن هناك من اللغويني العرب.ا حبذفهمالي
 دَّال ُب مفيدٍة مجلٍة كلَّ هذا ال يعين أنَّ ولكنَّ... :"يث يقولح"محاسة عبد اللطيف"كـعلى اإلفادة 

العالقـة اإلسـنادية يف    ريمستبعدا هذا األخ،)57،ص2000محاسـة، ( "...على اإلسناِد لَِمتشَت أنْ
 ميكـن أنْ  لغويٍة اجلملة أكرب وحدٍة":هو،ه املناسب لدراستنا هذهعريف الذي نرتضيه ألنَّوالتَّ.اجلملة

ليـات مـن الكلمـات    جمـرد متوا  ليسْت"هيف،)22،ص2003دفة، "(حليللدراسة والتَّل ضَعْخَت
 (Robins "مقبولٍ ترتيبٍ َقفْمع بعضها البعض وِ طُ،ترتبِالواحدة منها بعد األخرى]أفقيا[املتسلسلة

 تعريـف اجلملة العربية:متهيد
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ـ َتما َتقليدي،وإنَّكما يتصوره النحو التَّ)40ص،2003،نقال عن دباش 202،ص1973، مـن   لُكََّش
 نَّإحبيـث   خمتلفٍة يف مستويات حتليل متعاقبة يف شكل طبقاٍت تتدرُج ِةلَالْدالوحدات اِملمن  طبقاٍت
 ِةالتوزيعيَّ املدرسِة هاماِتْسإِ لقد كان هذا املفهوم من أهمِّ.تنتمي إىل الطبقة اليت تعلوها وحدةٍٍ كلَّ

 دَُّعُي و متدرجاً ماًظََّناجلملة كال ُم َراعتبا نَّيون بنيويون أمريكيون أَنلسا َتَبثْأَ:احلديثِة يف اللسانياِت
ـ َتَتكيـف   ابيـةٍ اَجي جعلنا نرى بطريقـةٍ  حليلَا التَّهذَ نَّإ إذْ،جيدةً عقليةً نظرةً  العناصـرُ  لُاكََش

لفها هـذه العناصـر يف   َؤاليت ُت وُمُمكيف تتشارك الُض مَّثُ،ما فيما بينها يف مجلٍة)كلمات(البسيطة
ل الوحدة الكربى اليت هـي  كِّشَُِت أكرب منها إىل أنْ ل هذه األخرية وحدةًكيل وحدة أكرب لتشكِّْشَت

  :وميكن توضيح ذلك كاآليت،)32ص،Touratier،1985(اجلملة
    األولاملستوى                   القــرآنَ يقرأُ الولُد
  املستوى الثاين                  القــرآنَ يقرأُ الولُد
  املستوى الثالث                  القـرآنَ يقرأُ ولد ال

                                                   ملستوى الرابعا                  قرآنَ ال              
  :فجملة

  ،)قرأ القرآنَي الولُد(
ثـاين  وعلى املسـتوى ال ،)قرأ القرآنَي الولُد(كربى هي اجلملة ل من وحدٍةعلى مستوى أوَّ لُكََّشَتَت
وعلى املستوى الثالث تتـألف هاتـان   ،)قرأ القرآنَي(و)الولُد(:من وحدتني أصغر منها مها لُفأََتَت

بالنسبة ) القرآنَ(و)قرأي(مَّثُوحدة األوىل،بالنسبة لل)ولُد(و)ال:(أصغر منها هي الوحدتان من وحداٍت
 .)قرآن(و)ال(:ن وحدتني مهام)القرآنَ(ل الوحدةللوحدة الثانية،وأخريا وعلى املستوى الرابع تتشكَّ

               يف مسـتوى   وجـدَ ُت ال ميكـن أنْ )أي يف طبقة معينـة (الوحدات اليت توجد يف مستوى معنيو
يف املستوى الثاين وال توجد يف غـريه مـن مسـتويات     توجُد)قرأ القرآنَي(فالوحدة اللغوية،خرآ
ــالتَّ ــة إذاً.لحلي ــا   فاجلمل ــلة أفقي ــدات املتسلس ــوع الوح ــن جمم ــط م ــكَّلُ فق ال َتَتَش

جـة علـى   درِّمن مجيـع الوحـدات املت   لُكََّشَتما َتوإنَّ،)قرآنَ)+(ال)+(قرأي)+(ولُد)+(ال(:وهي
قـرأ  ي(،)ولـد (،)ال)/(قـرأ القـرآن  ي(،)الولـد )/(قرأ القـرآن يالولد :(املستويات املختلفة وهي

  ).قرآن(،)لا()/القرآن

 تعريـف اجلملة العربية:متهيد
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  : اجلملة قسامأ
 إىل امسيـةٍ  تنقسم اجلملةُ'':ن هشامبامسية وفعلية فيقول ا؛حاة العرب القدامى نوعاناجلملة عند النُّ

 لكـم؛أيْ  تصوموا خـريٌ  وأنْ:حنو أو مؤولٍ" قائٌم زيٌد'' كـ صريحٍ باسمٍ ْتئَِدُب امسية إنْ؛وفعليٍة
هيهـات  "أو اسـم فعـل حنـو   ،"الزيدان ٌمئاأق":ملكتف به حنو رافعٍ لكم أو بوصٍف م خٌريكُصوُم
وسـواء كـان   ،اا أو أمًرا أو مضارًعسواء كان ماضًي بفعلٍ ْتئَِدُب تسمى فعلية إنْ واجلملةُ،"العقيُق
ـ وسواء كان تاًم،اا أو جامًدمتصرفً الفعلُ قـد  ف،)52- 50ص ،1373،ابـن هشـام  " (اا أم ناقًص
 ،صريحٍ ت باسمٍئَِدُتْبا إنْ تكون امسيةً،ا امسية وفعليةقسيم الثنائي فجعلههنا على التَّ"ابن هشام"اقتصر

 مهما كان  ابتدئت بفعلٍ إنْ وتكون فعليةً،أو باسم فعل،همبرفوعاكتفى  أو بوصٍف،مؤولٍ أو مصدرٍ
ـ ،)تاما أو ناقصا،متصرفا أو جامدا،مضارعا أو أمرا ماضيا أو(نوعهزمنه أو  يف  ه مل يقتصـرْ ولكنَّ

ـ هي اليت صدرها اسـم   االمسيةُ":ما جعلها ثالثة أنواعقسيم وإنَّعلى هذا التَّ" املغين" ـ ز''كـ  دي
ـ "و،"قام زيٌد"كـهي اليت صدرها فعل  والفعليةُ،"...قائم الزيدان"و"هيهات العقيُق"و''قائٌم  َبرُِض
 والظرفية هي املصـدرة بظـرفٍ   ،"ْمقُ"و،"يقوم زيٌد"و،"ظننته قائما"و،"اقائًم كان زيٌد"و،"اللصُّ
ال ،واجملـرورِ  رِواجلـا  بـالظرفِ  ا فاعالًرَت زيًدإذا قَدَّ" يف الدار زيٌد"و،"أعندك زيٌد":حنو وجمرورٍ
يف تصنيف اجلملة علـى   "ابن هشام"لقد اعتمد).433ص،2006،ابن هشام"(...احملذوِف باستقرارِ

اجلملـة   كانت فعال ُعـدَّت  وإنْ،كانت امسا ُعدَّت اجلملة امسية فإنْ،نوع الكلمة اليت ابتدئت هبا
  :فهو جيعل من مجلة،كلير الشَّفكان حتليله خاضعا للمعيا،فعلية

  ؛)قام زيٌد(
  :كما جيعل من مجلة،)زيد(والفاعل،)قام(نت من الفعلتكوَّوقد ،ابتدئت بفعل نَّها؛ألفعليةً مجلةً

  )قام زيٌد(
ومل .الواقعة خـربا )قام(يةملة الفعلواجل،)زيد(نت من املبتدإِوقد تكوَّ،ابتدئت باسمٍ ها؛ألنَّامسيةً مجلةً
 واجلملـةِ ،الكربى كاجلملِة،األخرى األنواعِ إليها بعَض ا أضاَفوإمنَّ،قسيمِابن هشام هبذا التَّ يكتِف

ـ ،)قرأ القرآنَ زيٌد(:اليت خربها مجلة مثل الصغرى؛الكربى وهي االمسيةُ  واجلملـةُ ،مبتدأ)زيـدٌ (فـ
. )قرأ القرآنَ(:كجملة ى فهي اليت تقع خربا للمبتدإِأما الصغر،يف حمل رفع خرب)قرأ القرآنَ(:الفعليةُ

على ابن هشام هو اخللط يف األمثلة اليت جـاء هبـا كنمـاذج للجملـتني االمسيـة       ؤخذُا ُيممَّو

 اجلملة العربيةتعريـف :متهيد
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ال يقبل أيَّـة  "هيهات"غري ذلك؛ألنَّوهي يف احلقيقة ، مجلة امسيَّةٌ هعند"هيهات العقيق"فـ؛والفعلية
امسية "قائم الزيدان"كما عدَّ مجلة ،وتنوينٍ ونداٍء وتعريٍف وإسناٍد عالمة من عالمات االسم؛من جرٍّ
 مسـدَّ  إنَّه فاعل سـدَّ :وقوهلم يف إعرابه.فاعل ال مبتدأ"الزيدان"ولكنَّها ليست امسية؛ألنَّ املسند إليه

 ولكـنَّ .)25ص،2003،انظر دفةو 44ص،2005،املخزومي(ويثبت له الفعلية،اخلرب ينفي عنه االمسية
 املسـندِ  معتمدين فيه علـى طبيعـةِ  ،ةة وموضوعيَّقَّأكثر ِد بطريقٍة قسموا اجلملةَ املعاصريَن حاةَالنُّ

ىل قسمني؛مجلة فعلية ومجلة مها إحيث قسَّ"مهدي املخزومي"وهذا ما جنده عند ،ه يف اجلملِةِتَيونوِع
فيها املسند إليـه   أو اليت يتصُف،جدِدعلى التَّ فيها املسنُد اليت يدلُّ اجلملة هي الفعليةُ اجلملةُ":امسية

ألنَّ الداللة على التَّجـدد  ،هي اليت يكون فيها املسند فعال،أو بعبارة أوضح،متجدداً صافاًتباملسند ا
أو اليت ،بوِتالثُّ الدَّوام على فيها املسنُد فهي اليت يدلُّ أما االمسيةُ،...إنَّما ُتستمد من األفعال وحدها

 هي اليت يكون فيهـا املسـندُ  ،أو بعبارة أوضح،متجددٍٍ غَري اتصافاًباملسند  إليه يتصف فيها املسند
  :؛فجملة)46-45ص،2005،املخزومي("اامس
  )زيٌد قاَم(

  :ومجلة،جدِدعلى التَّ يدلُّ)قام(فيها املسنَد ألنَّ،فعلية
  ،)قام زيٌد(

قدم وبالرغم من هذا التَّ،ى الفعلم الفاعل علوقد تقدَّ)زيد(إىل َدسنِاُ)قام(الفعل فيها ألنَّ،كذلك فعلية
م علـى الفعـل أو   فاعال سواء تقدَّ)زيد(بل يظلُّ،وال من اجلملة امسية،مبتدأ)زيد(فهو ال جيعل من

قليدي الذي قسيم التَّوخيتلف عن التَّ،حاة احملدثنيمن النُّ وهذا هو األساس الذي اعتمده بعٌض.تأخر
حاة الـذين  ومن النُّ.يف حمل رفع خرب)قام(واجلملة الفعلية،مرفوعاً م مبتدأًدِّجيعل من هذا االسم املتق

 التامـةُ  اجلملـةُ "أقسام؛ إىل ثالثِة اجلملةَ ُمقسِّذي ُيال" حممد محاسة عبد اللطيف"وا هذا األساس تبُن
ويلزم فيهـا تضـام عنصـري    ،ا بالـذات فيها مقصوًد ة اليت يكون اإلسناُدوهي اجلملة اإلسناديَّ

 االمسيةُ:أنواع ثالثةُ وهذا القسُم،أو مقاميةٌ حاليةٌ عليه قرينةٌ ْتحدمها إال إذا دلَّوال حيذف أ،اإلسناد
مـن عناصـر    واحـدٌ  فيهـا عنصـرٌ   ُركَذْاليت ُي وهي اجلملةُ املوجزةُ اجلملةُ،والوصفيةُ والفعليةُ
ـ ْجاِ":يف قولنا رِكاألْم أو غالباً،واجباً حيذف الثاين حذفاًو،اإلسناد  ).90ص،2002 ،محاسـة (""ْسِل

   علينا تعريف ُبوجُِي فاملقاُم،عناصر اجلملة الفعلية فيه هو أحُد البحثَ دَُّوومادام موضوعنا الذي َن

 تعريـف اجلملة العربية:متهيد
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اليت تكون )1()الوحدة املداللة الكربى(ربىة الكركيبيَّوهي الوحدة التَّ-تعريفا تركيبيا-اجلملة الفعلية
حتديد اجلملة الفعليـة حسـب طبيعـة     فيتمُّ،فعال أو هي اجلملة اليت يكون فيها املسند،نواهتا فعال

  :فجملة،كليفال نأخذ باملعيار الشَّ،سنادهاإ
  )قرأ الولد القرآن(

  :)الولد(إىل)قراءة القرآن(نا أسندنافعلية؛ألنَّ
    الولـــُد   القرآنَ.... قرأ

  املسند إليـه  املسنـــد   
  :كما أنَّ مجلة

  )قرأ القرآنَ الولُد(
  :)الولد(إىل)القرآِن قراءةَ(أسندنا فيها كذلك  نافعلية؛ألّن

   قرأ القرآنَ  الولـــُد
  د املسند إلـيه  املسنــ

والفرق بني اجلملتني األوىل والثانية كان على مستوى تسلسـل الوحـدات فقط؛حيـث تـأخر     
الوحـدات  ط بني أما على مستوى العالقة اليت ترب،م يف الثانيةوتقدَّ،يف اجلملة األوىل)الولد(العنصر
ركيبيـة  فهي الوحـدة التَّ  االمسيةُ أما اجلملةُ.أو تأخَر)الولد(العنصُر سواء تقدَمة فتبقى نفسها اللغويَّ

ـ   )ة الكربىلَالَْدالوحدة اِمل( اجلملـة الـيت يكـون فيهـا املسـند      أوهي ،اًاليت تكون نواهتـا امس
  :)الولد(إىل)تهاداالج(دنا فيهانا أسنمجلة امسية؛ألّن)جمتهٌد التلميذُ:(فجملة،اامس

  جمتهٌد    التلميـذُ
  مسند إليه  املسند 
منه  طبيقّيسيما التَّلدرس النَّحويِّ الليص لفيه ختة العربية للجمل اإلسناديِّحليل لتَّإنَّ االعتماد على ا

 فأبعدته عن وظيفته،كليةم على نظرية العامل الشَّالقائ البصريُّ كليُّمن مشكالت افتعلها املنهج الشَّ
   ).32ص،2003،دفة(وحتديد وظيفة تلك العناصر،عناصره ليلوحت،ركيبالتَّ وصف وهي،ةاألساسيَّ
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  :لالفصل األوَّ

ــةُ ــل إىل التَّ طريق حلي
  فـــات املباشرةاملؤلِّ
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  :ةركيبيَّتعريف التَّ
ظريـة  ظريـات النَّ ومن تلك النَّ،وظهرت نظريات عديدة تبحث فيها،اجلملة تعددت مناهج حتليل

حماوال تطبيقها على ،وضوعاختياري هلا يف هذا امل مَّواليت َت)Christian Touratier(ـة لركيبيَّالتَّ
وحدات اليت وال،الوظيفة اليت سأحبث فيها هذه شغلُمييز بني الوحدات اليت َتوذلك للتَّ،اجلملة العربية
هبا حتليل اجلملة  ا الطريقة اليت يتمُّهنَّأل،حليل إىل املؤلفات املباشرةطريقة التَّ معتمدا على،ال تشغلها
إىل أبنيٍة ُمشكَّلٍة  ُمنتمية،ة من خالل تواجدها داخل اجلملةركيبيَّالتَّ صرإىل العنا ربالنظوذلك ،اتركيبي

 هي أحـدُ )Syntaxe(راكيبة أو علم التَّركيبيَّوالتَّ.وفق بِنيات حتدِّد وضع كُلِّ عنصر داخل البناء
ا وذلك عن طريق حتديد الوحـدات  َهِتَيْنبِ،فهي هتتم بِمن اجلملة موضوعا هلا ذُِختََّت،فروع اللسانيات

هتتم :"ده عبد احلميد دباش وهذا ما أكَّ،وفقها هذه الوحدات طُبِرَتوالعالقات اليت َتها،من لُفأََتاليت َت
هـذه   طُُبْراليت َت العالقاِت وحتديِدهلا، ِةلَكَِّشداللة املُاِمل ة ببنية اجلملة فتقوم بتعيني الوحداِتركيبيَّالتَّ

 .)94ص ،2003،شدبـا "(بـدوهنا  يٌّلغوِ عالقات ال يكون للجملة كيانٌالوحدات بعضها ببعض،
الرسـالةَ   وال تتناول ما حيمله من دالالٍت ومعـاٍن؛َألنَّ )امللفوظ(ة تدرُس اجلانَب الشَّكليكيبيَّرفالتَّ

وهي يف الوقت نفسـه موضـوع علـم    ،راكيبضوع علم التَّمو فاجلملة إذاً.موضوُع علمِ الداللِة
بـني اجلوانـب    فصل منهجيٌّ يكون هناك وأنْ،موضوع كلِّبني  فريقالتَّومن هنا وجب ،الداللة

مييز بـني  قة التَّيكون من الدِّف"،ة هلاالليَّاملتعلقة بالبنية الدَّواجلوانب ،املتعلقة بالبنية التَّركيبيَّة للجملة
ـ  -وكما جاء عند جون بريو-حليل املختلفة؛ألنَّهمستويات التَّ ة للجملة بنيتان متـداخلتان تركيبيَّ
ال ينبغــي اخللــط بينــهما بــل معاملــة هــذين احلــدثني يف بنيتــه ،ةة أو دالليَّــوإخباريَّــ
  ).202ص،2004،دباش"(اخلاصَّة
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  :فات املباشرة حليل إىل املؤلِّطريقة التَّ
ـــظ ـــهرت طريقـــ ــل إىل املؤلِّحلة التَّـــــ ــرة يــ ــات املباشــ                فــ

En Constituants Immédiats de la phrase) L'analyse(  يف اللسانيات احلديثة، وقد
مها يف يف األربعينيات وقدَّ)Bloomfield (وضع هذه النظرية اللغوي األمريكي ليونارد بلومفيلد

 بعد أنْوها وأعطوها صيغتها النهائية،ه فعمقُذُتجاء بعده تالِم ثُمَّ،م1933سنة ،)Language(كتابه
  : تطور هذه النظرية يف ثالث مراحل "اليونس.ج" َصخَّلَ وقْد.وها على العديد من اللغاِتطبقُ
             اقتصر بلومفيلد على إدخال املفاهيم وتوضيحها بأمثلة،وقـد كـان يعتقـد    : " املرحلة األوىل-1
ـ اِتفَلَّؤاجلملـة إىل مُ  حتليلَ أنَّ ـ  ا هـو يف الواقـع حتليـلٌ   َه  "( بعـني االعتبـار املعـىن    ذُيأُخ

.Lyons197039ص،2003،نقال عن دباش 163،ص.(  
بالصياغة " هاريس"و" ويلس"ومنهم على اخلصوص ه،قام أتباُع يف هذه املرحلِة:"املرحلة الثانية -2

للمعىن، اليت جاء هبـا   الغامضةَ وا الصياغةَاستبدلُ حيثُ املباشرِة فاِتإىل املؤلّ حليلِالتَّ الدقيقة لطريقِة
  .واضحة بلومفيلد، مبعايري توزيعية

نظريـة  للتحليـل   تشومسكي ولغويون آخرون هذه ال َعَضْخأَ"يف هذه املرحلة : املرحلة الثالثة-3
 .وأعطوها صياغتها النهائية )ص ن،م ن"(الرياضي وقعدوها

 :فات املباشرةاملؤلِّإىل حليل سية لطريقة التَّاملصطلحات األسا
األمر عرض ألمهها،بنا التَّ حيسُن،األساسيِة واملفاهيمِ من املصطلحاِت تعتمد هذه الطريقة جمموعةً   

  :نذكرعامل معها ومن هذه املصطلحات التَّ علينا لُسهِالذي ُي
  :)Morphème( الصيغم-1

الوحـدات  ،إىل ثالثة أقسام؛الوحدات املداللة الكربى وهي اجلملة لَالَْدتنقسم الوحدات اللغوية اِمل
هـو  "فالصيغم إذاً،والوحدات املداللة الصغرى وهي الصياغم،املداللة الوسطى وهي ما دون اجلملة

الوحدة  هو"الذي)Phonème(" الصومت" الوحدة اللغوية الصغرى اليت هلا مدلول،وهذا مقابلة مع
 أنْ تكون معجمية،أو ا أنْمَّوالصياغم إ،)78ص،2003،دباش("ا مدلولهلاللغوية الصغرى اليت ليس 

ا ال منتهية هأنَّ أْيتنتمي إىل جمال مفتوح، مَّومن ثَمكاهنا باملعجم، ُدجِفاألوىل هي اليت َتتكون حنوية،
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 غـريَ  تنتمي إىل جرٍد الصياغمهذه  كلُّف....األمساء واألفعال والصفات:لمث العدد فنجدها بكثرٍة
ها منتهية العدد  فهي أنَّ أْي،إىل جمال مغلقٍ مَّثَ حو،ومْنمكاهنا بالنَّ ُدجِوأما الثانية فهي اليت َتود،حمد

واحلروف ،واملنفصـلة ،صلةوالضمائر املتَّ،عالمات الشخص:من الصياغم مثل حمدٍد مع عدٍد تتناوُب
  :فجملة.بكلِّ أنواعها

  ؛)يف املسجِد القرآنَ قرأ الولُد(
ــألُف ــن تت ــياغم؛أربعة معجمية  م ــة ص ــة حنوية؛،مثاني ــة  وأربع ــياغم املعجمي الص

ما أ،يف اللغة وال ميكـن حصـرها   كثريةٌ واألمساَء األفعالَ ألنَّ؛)مسجد(و)قرآن(و)ولد(و)قرأ(:هي
 يف اللغـةِ  قليلـةٌ  اجلرِّ وحروَف التعريِف أدواِت ألنَّ؛)ال(و)يف(و)ال(و)ال(:فهي ويةحنَّال الصياغم 
  :هاحصُر وميكُن

  مسـجِدـالـ   يف  قـرآنَــالـ   ُدـولـالـ   رأـقـ 
  8صيغم      7صيغم  6صيغم 5صيغم         4صيغم    3صيغم    2صيغم     1صيغم   

  ):Construction()2(البناء -2
ـ  مـن العناصـرِ   هو جمموعةٌ"  ـ  سـتوى ما، علـى م  ،كِّلُُتَش ، Touratier( "ةوحـدة تركيبيَّ

  :ناء مبا يليوعليه يتميز الب،)02،ص1977
 أنْ على أكثر من صيغم؛فالبناء ال بـدَّ  ه حيتوي بالضرورِةنَّإهو جمموعة من العناصر من حيث -1

  . يكون أكثر من عنصر
عناصره إىل بعضها البعض مرتبطة وفق عالقـات مالئمـة    حبيث تنضمُّ ةًتركيبيَّ وحدةً لُكَِّشُي-2

  . ومقبولة
مسـتويات متعـددة    جزئة ال إىلمن مستويات التَّحد،مستوى وا أْيينتمي إىل مستوى معني،-3
   :ففي مجلة،)41،ص2003دباش،(
  ،)يقرأ القرآنَ الولُد(

ولد (و)الولد يقرأ( جزاُءا األأمَّ.)القرآن(و)يقرأ القرآن(و)الولد(و)الولد يقرأ القرآن:(أبنية هي أربعةُ
ـ ْنها ال َتعناصـرَ  ألنَّ؛ةًتركيبيَّ ةًل وحدا ال تشكِّهنَّّحيث إ؛ل أبنيةًفال متثِّ)يقرأ قرآن(و)يقرأ  إىل مَُّض

هما ال ال تشكالن معا بناء ألنَّ)القرآن(و)الولد(وكذا الوحدتان،بعضها البعض وفق عالقات مالئمة

 إىل املؤلفات املباشرةطريقة التحليل :الفصل األول
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ا ألهنَّ،ال متثل أبنيةًف)قرآن(و)ولد(و)يقرأ(أما الوحداُت،من مستويات التَّحليل يقعان يف مستوى واحد
  .صياغم

  ):Constituant ( فاملؤلِّ-3
ــو ــ  وحــدةٌ"ه ــذه الوحــدة ص ــت ه ــاء أكــرب منها،ســواء كان ــدخل يف بن أم  يغماًت
وهو يف الوقت ذاتـه  ،)القرآن(ه ينتمي إىل البناءمؤلف ألنَّ)ال(فالصيغم.)42،ص2003،دباش"(بناًء

ع وهو كذلك مؤلف من مؤلفات البناء األوسه ينتمي إليه،ألنَّ)يقرأ القرآنَ(مؤلف من مؤلفات البناء 
اجلملة مبا أبنية  يف كلِّ مؤلٌف)ال(الصيغَم أنَّ ؛أْيه ينتمي إليهنَّإ حيث)يقرأ القرآنَ الولُد( وهو اجلملة

كرب منه،مهما كان املستوى الذي يظهـر  رط املؤلف هو االنتماء إىل بناء أفش.يف ذلك البناء األعلى
ها ألنَّ؛ي مؤلفات باستثناء اجلملةهاجلملة سواء كانت صياغم أم أبنية،الوحدات يف  وعليه فكلُّفيه،

بعني االعتبار كونه ينتمـي   يأخذَ أنْ البدَّ املؤلِف تعريَف من حيث إنَّال تنتمي إىل بناء أكرب منها؛
  .إىل بناء وبالتايل وجوده يف عالقة مع العناصر األخرى املسامهة يف إجياد هذا البناء

  ): (Constituant Immédiat املباشُر ُفاملؤلِّ-4
نقـال عـن   109،صGleason،1969( "مباشرة بنـاء   كِّلُاملؤلفني أو املؤلفات اليت ُتَش أحُد"هو
ال  ولكـنْ .)القـرآن (بناءمباشرة ال لُكَِّشه ُيألنَّ؛مؤلف مباشر) قرآن(فالصيغم،)43ص،2003،دباش
نتمـي إليهمـا   ال ي حيث إنَّـه ؛)يقرأ القرآنَ الولُد(و)يقرأ القرآنَ(مؤلفا مباشرا للبناءين)قرآن(نعترب

والذي ،الذي يعلـوه مباشـرةً   وهو البناُء،فقط واحٍد إىل بناٍء انتماؤهباشر املؤلف املفشرط .مباشرة
اجلملة مبا يف ذلك البنـاء   أبنيِة مباشرة،عكس املؤلف الذي يدخل يف كلِّيوجد يف املستوى السابق 

    :مؤلٌف هو بالضرورِة مباشرٍ مؤلٍف كلَّ أنَّ أْي؛خمتلفٍة األكرب،وبالتايل يوجد يف مستوياٍت
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  يقــــرأ القــــرآنَ  الولــــــــُد         

  اجلـــــــــملة أو البناء                   
  يقــرأ القــــــرآنَ          الولــــــُد              
  بنــــــاء                   بنــــاء              
  2مؤلف مباشر                   1مباشر مؤلف              

    القــــرآنَ    يقــرأ       ولــــــُد   ال               
  بنـــاء   1مؤلف مباشر  2مؤلف مباشر 1مؤلف مباشر         

  2مؤلف مباشر                                                       
   قــرآن           ال                                                 

  2مؤلف مباشر   1مؤلف مباشر                                          
  ).القرآن(و)يقرأ القرآن(و)الولد( و)الولد يقرأ القرآن(أربعة أبنيةفتجزئة اجلملة السابقة تعطينا 

  ).قرآن(و)ال)/(القرآن(و)أ يقر)/(ولد(و)ال)/(يقرأ القرآن(و)الولد(ة مؤلفات مباشرة ومثاني
مؤلفان مباشـران  )ولد(و)ال(و،)الولد يقرأ القرآن(مباشران للبناء مؤلفان)يقرأ القرآن(و)الولد(فـ
مؤلفان مباشـران  )قرآن(و)ال(و،)يقرأ القرآن(مؤلفان مباشران للبناء)القرآن(و)يقرأ(و،)الولد(للبناء
ثالثـة صـياغم    ،مخسـة صـياغم  )أ القـرآن يقـر الولد (كما تعطينا جتزئة اجلملة.)القرآن(للبناء

  ).لا(و)ال(نان حنوياصيغمو)قرآن(و)يقرأ(و)ولد(معجمية
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ـ   ني املؤلفات املباشرة أليِّيتع مُِّتَي:املباشرِة فاِتتعيني املؤلِّ ادئ بناء باالعتماد على مجلة مـن املب
 : هاأمه
الـيت   ئـه أجزابتقطيع هذا البناء إىل  قوُمإىل مؤلفاته املباشرة ن بناٍء لتجزئة أيِّ":جــزئةالتَّ-1
ع هذه األخرية إىل أجزاء أصـغر  مثَّ ُنقَطِّ،مؤلفاته املباشرة الكربى نُكوِّواليت ُت،منها لُكََّشَته َيأنَّ ُدِقَتْعَن

ـ من حي؛وتقطيع البناء إىل أجزائه الكربى يعين أقلها عدداً،جزئةإىل هناية التَّ نصلَ إىل أنْ،منها ه ث إنَّ
قة فيكون من الدِّ،مؤلفني مباشرين أو ثالثة أجزاء إىل جزأين؛أْي قطيَعا التَّيقبل ظاهري كان البناُء إذا

  :فجملة،)46ص،2003،دباش(" إىل ثالثةتقطيعه إىل مؤلفني مباشرين ال
  ،)يف املسجِد القرآنَ قرأ الولُد(
القـرآن يف  ...قرأ(و)الولد(:شران مهافيكون هلا مؤلفان مبا،إىل أقل عدد من املؤلفات املباشرة أَُزَجُت

مؤلفـات مباشـرة   إىل ثالثـة   السابقةُ اجلملةُ أََزَجُت أنْ من األحوالِ حالٍ وال ميكن بأيِّ،)املسجد
القـرآن يف  ...قـرأ ( تدخل يف الوحدِة)يف املسجد(الوحدةَ ؛ألنَّ)يف املسجد(و)قرأ القرآن(و)الولد(

 نَّوهلذا فـإ ،متكاملةً وحدةً لُثَِّمُت)القرآن يف املسجد...قرأ(فـ؛ستقلةًُم تظهَر ال ميكن أنْو)املسجد
تعتمد "إنَّ التجزئة ال بدَّ أنْ وهلذا ف.األسفل يأيت على املستوى املوايل ؛أْي)يف املسجد(املباشَر املؤلَف
ال ينتمي إال إىل بنـاء  "يف املسجد"من حيث إنَّ املؤلف املباشر)46ص،2003،دبـاش "(درجمبدأ التَّ
مهـارة  "بناء إىل مؤلفاته املباشرة يتطلـب  تقطيع أّي وعليه فإنَّ.ومن ثَم إىل مستوى واحدواحد 

ألنَّ أيَّ خطـإ يف  ؛)46ص،2003،نقال عن دبـاش 109ص،GLESON،1969("ومالحظة دقيقة
 وتتواصل عمليـةُ .افات املباشرة يؤدي إىل خطإ يف وصف اجلملة بنيويا وحتليلها تركيبيحتديد املؤلِّ

إىل ) يف املسـجدِ  القرآنَ...قرأ(و)الولُد(:املؤلفني املباشرين الكبريين احملصل عليهما فنقطُِّع،ئِةجزالتَّ
بالنسـبة  )يف املسـجدِ (و)قرأ القرآنَ(و،"لولدا"لـبالنسبة )ولد(و)ال(كون لدينافي،مؤلفاهتم املباشرة

فيكون ،إىل مؤلفيه املباشـرين )القرآنَ(البناَء ُئزَِجوعلى املستوى املوايل ُن،"قرأ القرآن يف املسجد"ـل
 إىل مؤلفيــه املباشــرين فنحصــلُ)يف املســجِد(البنــاَء ُئزَِجــكمــا ُن.)قــرآن(و)ال(لــدينا
 إىل مؤلفيـه املباشـرين فنحصـلُ   )املسجد(وعلى املستوى األخري نقطع البناء،)املسجد(و)يف(على
  :)مسجد(و)ال(على

 طريقة التحليل إىل املؤلفات املباشرة:الفصل األول



25 
  

  الولـد قرأ القـرآن يف املسجـد
  آن يف املسجـدقرأ القر  الـولد 

  يف املسجـد قرأ القرآن   ولد  ال
   املسجـد  يف  قرآن ال              

  مسجد ال                             
  :وللتجزئة طريقتان 
 مَّثُ،ونقوم يف هذه الطريقة بتقطيع البناء األكرب إىل مؤلفاته املباشـرة )لويلس(ةُحليليَّالتَّ الطريقةُ-أ

قطيع عملية التَّوتتواصل ،هي األخرى ات املباشرة احملصل عليها إىل مؤلفاهتا املباشرةع هذه املؤلفنقطِّ
حليلية على تَّريقة العند تطبيقنا للطَّو،نصل إىل الوحدات الدنيا وهي الصياغم نْأبنفس الكيفية إىل 

  :مجلة
  ،)هذا الولُد(

ن امها بناءو،)الولد(و)هذا(لفاته املباشرةفنجزئه إىل مؤ،)هذا الولُد(نبدأ بالبناء األكرب الذي هو اجلملة
  :)ولد(و)ال(إىل مؤلفيه املباشرين)الولد(البناءعلى املستوى الثالث نقوم بتجزئة و،املرحلة الثانية يف

  املستوى األول          هذا الـولد
  املستوى الثاين          الـولد هذا

  املستوى الثالث          ولد ال     
ريقة بتجميع املؤلفات املباشرة يف أبنية فنبـدأ  ونقوم يف هذه الطَّ:)هلاريس(ةُأليفيَّالتَّ الطريقةُ-ب

نقوم بتجميع هذه املؤلفات املباشرة يف أبنيـة   مَّثُ،وهي الصياغم وجنمعها يف أبنية،بالوحدات الدنيا
ملة ليفية على اجلوعند تطبيقنا للطريقة التأ،الذي هو اجلملة،نصل إىل البناء األكرب أكرب منها إىل أنْ

يف بنـاء علـى   )ولـد (و)ال(نيغمفنجمع الصي،معاكسٍ ولكن يف اجتاٍه،السابقة نقوم بالعمل نفسه
  :فنحصل على ،ستوى األخرييف بناء على امل)الولد(و)هذا(مث جنمع املؤلفني املباشرين،علىاأل املستوى

  
  

 طريقة التحليل إىل املؤلفات املباشرة:الفصل األول



26 
  

  املستوى األول           ولـد ال
  ى الثايناملستو           الولد هذا

   املستوى الثالث          هذا الولد
أما يف ،حيث نقوم يف األوىل بتقطيع األبنيـة ،يف االجتاه يةأليفحليلية عن الطريقة التَّختتلف الطريقة التَّ

نفس  ؛بأنْ حندَِّدإىل نفس النتيجة يف تطبيقنا هلما نصل إال أنَّ،بتجميع املؤلفات املباشرة نقومالثانية ف
نقـوم يف األوىل   إذْ،ةأليفيَّريقة التَّالطَّ عن حليلية مزاياريقة التَّللطَّولكْن ،أبنية وصياغم من،الوحدات
وهذا ،وهي احلصول على الصياغم،جزئةنصل إىل هناية التَّ البناء األكرب إىل أنْبقطيع فنبدأ بعملية التَّ

 حليلَالتَّ ا سبق خنلص إىل أنَّممََِّ.ملةفات املباشرة للجاملؤلِّ جزئة ومعرفة كلّما يسهل علينا عملية التَّ
ــ ــ ركييبَّالتَّ ــاًيتمثَّ ــات    ل أساس ــن املؤلف ــة م ــات املتوالي ــن الطبق ــث ع يف البح
اش ر عنه عبد احلميد دبَّبَّوهو ما َع)44ص،2003،ن دباشنقال ع109ص،Gleason،1969(املباشرة
جنزئها إىل  أْي،ل منهاحدات اليت تتشكَّن خمتلف الويِّنَع حتليل مجلة ما يعين وصفها بنيويا بأنْ:"بقوله

 املؤلفات املباشرة للمستوى نَّإمن حيث ،متعددٍة على مستوياٍت وهذه التجزئة تتمُّ،مؤلفاهتا املباشرة
على ،هابـدورِ  تتجـزأُ  وهذه األخـريةُ ،على مستوى أدىن،صغرأإىل مؤلفات مباشرة  األول تتجزأُ
 املباشـرةِ  إىل املؤلفـاتِ  نصلَ وهكذا إىل أنْ،غر منهاأخرى أص مباشرٍة  مؤلفاٍتإىل،مستوى ثالث

  . )01ص،Debbache،2002("نيا اليت ال تتجزأُالدُّ
  :)commutation( االستبدال-2

كان  إذاَ سهلةً وتكون هذه العمليةُ،جزئِةالتَّ بناء نقوم بعمليِة تعيني املؤلفات املباشرة لكلِّل هرأينا أّن
جزئة للتَّ من املشاكل مثل البناء الذي يكون قابالً العديَد فرُزك أبنية معقدة ُتهنا غري أنَّ،بسيطاً البناُء

ــرين  ــؤلفني مباشـ ــن مـ ــر مـ ــُب األمُر،إىل أكثـ ــذي يتطلـ ــتعمال  الـ اسـ
ــار ــتبدال"معي ــ)commutation("االس ــٌق"هألنَّ ــمُن دقي ــة التَّ  يض ــا دق ــة جلن زئ

من خالله تعيني املؤلفات  يتمُّ يٌّشكِل إجراٌء هوفاالستبدالُ إذاً .)46ص،2003،دباش"(وموضوعيتها
ـ عيار م هوأو ،أخرى بوحدٍة متكاملٍة تركيبيٍة وحدٍة لِّاملباشرة وذلك عن طريق تعويض كُ  يٌّأساِس

ـ ،بنـاءٍ  املؤلفات املباشرة الكربى لكـلِّ به  ُددِّحن يعينيوزالتظهر عند  ـ  ُدواليت نعتِق ـ َته َيأنَّ  لُكََّش
ط منها أو نقوم باستبدال األجزاء اليت حتصلنا عليها بوحدات أبس قطيعللتأكد من سالمة التَّف"،منها
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لبنية البناء )بنية مماثلة(له جديٍد العملية بنجاح حبيث حنصل على بناٍء ْتمَّفإذا َت،على األقل مساوية هلا
علـى بنيـتني متكـافئني    تتأكـد باحلصـول    قطيعِالتَّ سالمةَ أنَّ أْي؛مقبوالً ل كان التقطيُعاألوَّ
 هذا يعـين أنَّ ،من املؤلفات املباشرة اليت تترابط بنفس الكيفية العدِد حبيث يكون هلما نفُس،اييبترك

ها تـدخل يف  ولكنَّ،كل واملعىنى مشاهبة يف الشَّوال حتَّ،كل واملعىنمتطابقة يف الشَّاملؤلفات املباشرة 
 عليه فإنَّو،)109ص،3003،نقال عن دباش109،ص GLEASON،1969("بنية بنفس الشروطاأل

  :تقطيعنا للجملة السابقة
  ؛)يف املسجِد القرآنَ الولُد قرأَ(

 بوحـدةٍ "يف املسجِد القرآنَ......قرأ "تعويض املؤلف املباشر كَنْمأَ إذْ،لعملية االستبدال كان نتيجةً
أخـرى   بسـيطةٍ  بوحـدةٍ "الولـدُ "تعويض املؤلـف املباشـر   كَنْمكما أَ"ىصلَّ":أبسط منه مثل

قـرأ  (ة للجملةة واإلخباريَّركيبيَّله نفس البنية التَّ"يٌِّلى َعصلَّ"هو جديٍد على بناٍء لنحصلَ"يٌِّلَع":مثل
  :)يف املسجِد القرآنَ الولُد
   الولُد     يف املسجِد القرآنَ........ قرأ

   عليٌّ صـــــــــلّى       
 نيمـؤلف  مـن  مجلـة  كـلُّ نـت  حيث تكوَّففي اجلملتني نفس العدد من املؤلفـات املباشـرة؛  

يف "الولـد "و"القرآن يف املسجد...قرأ"يرتبط املؤلفان املباشران إذْة؛يرتبطان بنفس الكيفيَّ،نيمباشر
كما ،ال ميكن االستغناء عن أحـدمها  ضروريا أو تالزميا ارتباطاً)املسجدقرأ الولد القرآن يف (مجلة

ن وال ميكن ضروريا ؛فهمااتالزميا ارتباطً)ليٌّصلّى ع(يف البناء"عليٌّ"و"ىصلَّ"يرتبط املؤلفان املباشران
ــهما ــة.االســتغناء عن ــة التَّركيبيَّ وعــدم "فشــرط االســتبدال هــو احملافظــة علــى البني

 البنـاءَ  فنجـد أنَّ ،ويتواصل العمل نفسه علـى املسـتوى املوايل  .)04ص،2007،دبـاش "(هارتأث
 أنْ مكـنُ ُي إذْ،"يف املسـجدِ "و"لقـرآنَ قرأ ا"إىل مؤلفني مباشرين يتجزأُ)يف املسجِد القرآنَ...قرأ(

 نياملـــؤلفَ ســـتبدلََن كمـــا ميكـــن أنْ."هنـــا"و"ســـافر"ـنعوضـــهما بـــ
ـ   ."هذا"و"هذه"ـب"القرآن"و"املسجد"يناملباشَر أن نسـتبدل املؤلـف    اباإلضـافة إىل أنـه ميكنن
قـرأ  (ال يكون له هنا أمهية كـربى لكـون األبنيـة    االستبدالَ غري أنَّ".هناك"بـ"املسجد"املباشر
؛ألنَّ أمهية االستبدال تتضح خباصة إذا كـان مـع   بسيطة)املسجد(و)القرآن(و)يف املسجد(و)القرآن
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ــربى  ــزاء الكـ ــة أو األجـ ــاش(األبنيـ ــبة إىل .)48ص،2003،دبـ ــا بالنسـ أمـ
ومن ،ا صياغٌمال تستبدل ألهنَّ فهي )مسجد(و)ال(و)يف(و)ال(و)قرآن(و)ال(و)ولد(و)ال(الوحدات
  :ستبدلفال ُت ؛أْي الصياغموما سوى ذلك،اليت تستبدل فقط هي األبنيةَ ثَمَّ فإنَّ

  
  يف  ال مسجد   الولدال قرآن ... قرأ       

  هــناك                            
    هــذه               

                                                         هنــــاسافــــر         
            علي صـــــــلى                 
نقال عن  106ص،Gleason،1969("موازٍ ميكن احلصول على ملفوٍظ مرحلٍة يف كلِّ"ه هذا يعين أنَّ

ويف .الولـد "يـوازي "علي"و"القرآن يف املسجد...قرأ"يوازي"صلَّى"؛حيث إنَّ)48ص،2003،دباش
ـ   اجل حتليلَ إىل أنَّ شَرين أنْ دَّاألخري ال ُب ني يملة ال ينتهي عند حتديد مؤلفاهتا املباشـرة وذلـك بتع

  ).48،ص2003دباش،(يعة هذه املؤلفات وكيفية ترابطهايتناول طب حدودها ولكْن
   :ماط األبنيةــــــأن

بني منطني منيز  املباشرة جيعلنافات إِنَّ االعتماد على معيار االستبدال باإلضافة إىل كيفية ترابط املؤلِّ
  :األبنية مهااثنني من 
  ): construction endocentrique(  يُّوِلُخالدُّ البناُء

ملؤلف وبالتايل ميكن استبداله هبذا انفس توزيع أحد مؤلفاته املباشرة،إذا كان له "ادخولي يكون البناُء
  :فجملة ،)49،ص2003دباش،"(املباشر
  ؛يف املسجِد القرآنَ يقرأُ الولُد

هلا نفس توزيع أحد  ألنَّ؛دخويلٌّ هي بناٌء،"يقرأ القرآن يف املسجد"و"لولدا"اليت هلا مؤلفان مباشران
  :وهي كما يلي ،)يف املسجِد القرآنَ يقرأُ(ْيأَبه، لَبَدسَتُت مؤلفيها املباشرين الذي ميكن أنْ
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  .يقرأ القرآن يف املسجد/ الولد
  .يقرأ القرآن يف املسجد       

 اسـتقالليةً  مسـتقالً  ملفوظاً ُيشكِّلَ ستبدلت به اجلملة ميكن أنْشر الذي اُف املباهذا يعين أَنََّ املؤلِّ
الذي ينتمي إليه  ينتمي إىل نفس القسم"يف املسجد يقرأ القرآنَ الولُد"البناَء ؛كما أنَّةًوتركيبيَّ دالليةً

 نفس القسم الذي هو البناء الذي ينتمي إىل"الدخويلُّ ؛فالبناُء"يف املسجد يقرأ القرآنَ"املؤلف املباشر
يف  يقرأ القرآنَ"البناَء إىل أنَّ باإلضافة.)38ص،Touratier،1776("ينتمي إليه أحد مؤلفاته املباشرة

له نفس توزيـع   ألنَّ؛دخويلٌّ ،هو بناٌء"يف املسجِد"و"القرآنَ يقرأُ"الذي له مؤلفان مباشران"سجدامل
  :وهذا كما يلي،)القرآنَ يقرأُ( أْي؛به لَستبَدُي أحد مؤلفيه املباشرين الذي ميكن أنْ

  .يقرأ القرآن يف املسجد
  .يقرأ القرآن

 مجلةً لُوالذي يشكِّ،"يقرأ القرآن"لفيه املباشرين وهوبأحد مؤ لَستبِداُ"يقرأ القرآن يف املسجد"فالبناء
ليت وا)عللفلالياء السابقة (بالفعل صلٍمتَّ استقاللية هذه اجلملة من احتوائها على ضمريٍتأيت و،مستقلةً

ينتمي إىل نفس القسم الذي "يقرأ القرآن يف املسجد"البناَء ؛كما أنَّ"الولد"تعود على االسم السابق
 الولد يقـرأ القـرآن يف  "يف البناء املوجود "الولُد"إِنَّ العنصر."يقرأ القرآن"باشرينتمي إليه املؤلف امل

ميكن االستغناء عنه حبيث حنصل دائما  إذْ"يقرأ القرآن يف املسجد"ليس ضروريا لوجود البناء"املسجد
ميكـن   إذْ"رآنيقرأ الق"خر لوجود البناءيس ضروريا هو اآلل"يف املسجد" العنصَر كما أنَّ،على مجلة

من حيث  ٍةحتديديَّ يكون املؤلفان املباشران يف عالقٍة ففي البناء الدخويلُّ"االستغناء عنه هو كذلك 
     "خـر ر اآلـحبيث يقتضي فيها أحد العنصرين فقط العنص،ن تابعا لهخر ويكواآل ُددَِّحأحدمها ُي نَّإ

 Hjelmslev)،1971،د املؤلـفَ حيدِّ"الولُد"املباشُر فاملؤلُف،")79ص،2003،نقال عن دباش38ص 
للمؤلـف   )توسعةً(و تابعا"الولد"باشراألمر الذي جيعل من املؤلف امل،"قرأ القرآن يف املسجد"املباشَر
ا إىل عنصر اختياري ينضمُّ ر غري ضروريعنصكلُّ "التوسعةونقصد ب"قرآن يف املسجديقرأ ال"املباشر

قـرأ  "اشـر جيعل مـن املؤلـف املب  كما .)81ص،2005،دباش"(االستغناء عنه ميكن كآخر وبذل
ـ  ينضمُّعنصر ضروري  كلُّ"النواةب عينون."الولد"للمؤلف املباشر"نواة"و متبوعاً"القرآن إىل  اإلزامي

قـرأ  "املؤلف املباشروجود  هذا يعين أنَّ،ال ميكن االستغناء عنهوبذلك ،)املرجع نفسه"(عنصر آخر
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د حيـدِّ "يف املسـجد "املؤلف املباشر كما أنَّ،"الولد"ؤلف املباشرلوجود امل شرطٌ"القرآن يف املسجد
ثاين من ال وجيعل،"توسعة"و،تابعا"يف املسجد"لاألوَّاألمر الذي جيعل من ،"قرأ القرآن"املؤلف املباشر

  :"نواة"متبوعا و"قرأ القرآن"
  ])]يف املسجد)     (قرأ القرآن)         [(الولد([

  دحمدَّد              حمدِّ        د        حمدِّ   
  تابع                متبوع             تابع   
  توسعة              نواة              توسعة   

   ) : construction exocentrique( يٌّاخلروجِ البناٌء
" مــن مؤلفاتــه املباشــرة أيٍّلــيس لــه نفــس توزيــع "هــو الــذي اخلروجــيٌّ البنــاُء

Touratier)،1977و"يقـرأ ":الـذي لـه مؤلفـان مباشـران    ،"يقرأ القـرآنَ "فالبناء،)39،ص    
 ُيعوَّض باملؤلف فهو المن ُمؤلفيه املباشرين، ليس له نفس توزيع أْي هألنَّ خروجيٌّ هو بناٌء،"القرآن"

ال ينتمي إىل نفس القسم الذي "يقرأ القرآن"البناَء نَّإحيث ؛"القرآن"باملؤلف املباشر وال"يقرأ"املباشر
باإلضافة ."القرآن"وال ينتمي إىل قسم"يقرأ"املباشرين؛فهو ال ينتمي إىل قسم ينتمي إليه أحد مؤلفيه

هما ضروريان لوجـود  نَّإمن حيث ،قة استلزام تباديلٍّيف عال"القرآن"و"يقرأ"ملؤلفني املباشرينا إىل أنَّ
  :رخمنهما يقتضي اآل كال ألنَّ،فال ميكن االستغناء عنهما"يقرأ القرآن"البناء

  القرآن يقرأ          
تكون يف عالقـة   لوجود هذا البناء ال ميكن إال أنْ ها ضروريةٌنَّإفعناصر البناء اخلروجي،من حيث "

ــتلزامٍ ــاديلٍّ اس ــاش 32ص ،François،1974(" تب ــن دب ــال ع ــا أنَّ،)49ص،2003،نق  كم
مـن مؤلفاهتـا    يٍّليس هلـا نفـس توزيـع أَ    ؛إذْخروجيةٌ"املسجِد"و"يف املسجِد"و"الولُد"األبنيةَ

بـاملؤلف   سـتبدل فهو ال ي،من مؤلفيـه املباشـرين   ليس له نفس توزيع أيٍّ"الولُد"املباشرة؛فالبناُء
سـتغناء  ضروريان وال ميكن اال"ولد"و"ال"فاملؤلفان املباشران،"ولد"اشروال باملؤلف املب"ال"املباشر
مـن   فليس له كذلك نفس توزيـع أيٍّ "يف املسجد"أما البناُء.ٍةيَّزمالت هما يف عالقٍةنَّإ حيثعنهما؛

فاملؤلفـان  ،"املسـجد "اشـر وال بـاملؤلف املب ،"يف"فهو ال يعوض باملؤلف املباشر،ينمؤلفيه املباشر
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ليس لـه  "املسجد"البناَء كما أنَّ،أحدمها ضروريان وال ميكن االستغناء عن"املسجد"و"يف"املباشران
  :"مسجد"ـوال ب"ال"ـب عوَّض يمؤلفيه املباشرين فهو ال من نفس توزيع أيٍّ

  الولد يقـرأ القـــــرآن يف املسجد                    
  بنـاء دخـــــــويل                           

  يقرأ القــــرآن يف املسجد  ولد / ال                   
  بناء خروجي       بناء دخويل                 

  املسجد/يف   القرآن / يقرأ                                 
  بناء خروجي     بناء خروجي                                 
   املسجد يف    نقرآ/اليقرأ                                  

  بناء خروجي  بناء خروجي                                    
ة معايري منها نوع العالقة مييز بينهما حسب عدَّويتم التَّ،اخروجي أوا يكون دخولي أنْ اإمَّ بناٍء فكلُّ

تالزميـة  باشرة عالقة بط بني املؤلفات املفإذا كانت العالقة اليت تر،فات املباشرةاليت تربط بني املؤلِّ
ة كان البناء أما إذا كانت العالقة اليت تربط بني املؤلفات املباشرة عالقة حتديديَّ.ايروجخكان البناء 
   .مثيل البياين للجملةخالل التَّ فه منهذا ما نعرِو،باإلضافة إىل تكرار رمز البناء،دخوليا
ية تظهر فيهـا العناصـر   خطِّ ا عبارة عن متواليةإذا كانت اجلملة شكلي:للجملة مثيل البياينُّالتَّ

فهو ال يسـاعدنا  ،حليلالتَّ عملية أثناءالعديد من الصعوبات  ُزفرِكل ُيفإنَّ ذلك الشَّ،امتسلسلة خطي
ة اليت حتملـها اجلملـة،واليت ال تظهـر حسـب تسلسـلها      ركيبيَّاملعلومات التَّ على كشف كلِّ

ـ ُي جتريديٍّ ٍطخطَّهلا بتقدميها يف صورة ُم يِّمثيل البيانِتَّلىل ااألمر الذي يستدعي اللجوء إ،اخلطي  رُزْب
 هذا يعين أنَّ؛وطبيعة هذه العناصر،ئها إىل أقسام املؤلفات املباشرةلة هلا،وانتماخمتلف العناصر املشكّ

بـني   والعالقـات الـيت توجـد    توضيح البنية اجملردة للملفوظ"ىلإ للجملة يهدُف يَّالبيانِ مثيلَالتَّ
هذه البنية وهذه العالقات ال تظهر مباشرة على مستوى اخلطاب املكتوب أو املنطـوق   نَّإعناصره،

وهلـذا  ؛)52-51ص،2003،عـن دبـاش   نقال107،صRuwet 1967 ("الذي هو خطي تعريفا
ق اليت توصلوا إليها والـيت  ائوأهم الطرحليل هذه،عديدة تناسب طريقة التَّ بيانية اسُتعملت أشكالٌ

 ،)ويلـس ( "العـوارض "و،)ويلـس "(األقـواس "طريقة متدرجٍ دت على تناول اجلملة كبناٍءساع
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-251ص،1996،انظـر قـدور  (،)هوكيـت "(العلبـة "وطريقـة  ،)قليسون"(األحواض"وطريقة
مزايا مطبعية من حيث  هذه الطرائق حتملُ إىل أنَّ شَريُن أنْ دَّه البإال أنَّ)51ص،2003،ودباش،252

فيهـا حتديـد املؤلفـات     يتعـذرُ  مشاكل عديدة إذْ ا ُتفرُزكم يف عملهم،كوهنا تناسب املطبعيني
تلك وأهم ر أحسن ولذا تعترب طريقة املشجَّ،طويالً وتصعب قراءهتا خاصة إذا كان امللفوظُ،املباشرة
 قبـوالً القت  فقد،واليت شاعت وانتشرت بني الدارسنييت وصلت إليها األحباث اللسانية،الطرق ال

مـن   وأقـوى داللـةً   ة يف التعبري،فهو أكثـر إحيـاءً  تاز به من دقَّميحويليني،ملا تَّوخاصة لدى ال
  :كل اآليتعلى الشَّ جتريديٍة ر يف صورٍةويظهر لنا املشجَّ،)57ص،2003،دباش(غريه

  )االبتدائية(العقدة الرئيسية               ج                                               
  
  

       
  عقد متوسطة                                                                 

               
  العقد النهائية                                                                 

 أْي،متواصـلةٍ  خبطوٍط مُترس،جذعها باألعلى وفروعها باألسفل مقلوبٍة عن شجرٍة عبارةٌ"رشجَّاملف
يبـدأ  ....الفـروع عقـدا   سمىت؛عضها ببعض من جهة أطرافها العلياتلتقي الفروع ب.غري متقطعة

ة هي العقد وينتهي بفروع هذه األطراف حرَّ،هي العقدة االبتدائية،رئيسيٍة ر من األعلى بعقدٍةجَّاملش
ت مباشرة للوحدة العليـا  ل الفروع مؤلفامتثِّ.سوى ذلك من العقد فهي عقد متوسطةوما ؛النهائية

ؤلفات املباشرة الـدنيا  ملال العقد النهائية مثُِّت.فات املباشرةلة بالعقدة اليت تفرعت عنها هذه املؤلِّثََّماملُ
 "    ...هي بنـاء اجلملـة  ،العقدة الرئيسـية :أي،أعالها،ل باقي العقد أبنيةمثِّوُت،الصياغم:أي،للجملة

كافة  لنا بُنيفهو ُي؛ة اخلاصة باجلملةركيبيَّاملعلومات التَّ لَُّج حيملُ رجَّاملشو.)58ص،2003،دباش(
مـا   فكلُّ،وصياغمٍ،مباشرٍة ومؤلفاٍت،من أبنيٍة،جزئةلنا عليها من خالل عملية التَّالعناصر اليت حتص

ـ ،رعليه من خالل املشجَّ نتعرَف حتليل اجلملة إىل مؤلفاهتا املباشرة نستطيع أنْ يهمُّ  هباإلضافة إىل أنَّ
 ُيحـدَّدُ  فاألولُ؛يِّوالبناء اخلروجِ يِّالدخوِل مييز بني البناِءكالتَّ،ةركيبيَّا من املفاهيم التَّلنا عدًد ُصلِخُي
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ـ ا الثاين فُيأمَّ،فنجد نفس الرمز على طريف الفرع العلوي والسفلي،ر بتكرار رمزهيف املشجَّ يف  ُددََّح
  :فجملة،على طريف الفرع العلوي والسفليفال جند نفس الرمز ،ر بعدم تكرار رمزهاملشجَّ

  ؛)مريٌض ٌدولأخوك (
  :اآليت مثيل البياينَّتقبل التَّ

  ج                                            
  

  س                    مس                                
  

  ص                       س                                             
  

  مريض                  ولد           أخوك                              
  :مجلة ر فإنَّمن خالل املشجَّ

  ،ولد مريض أخوك
 ولـدٌ "والبناء،يـة مسقسم املركبـات اال وينتمي إىل "أخوك":مها حليل إىل مؤلفني مباشرينالتَّ تقبلُ
 كـلٌّ  ينضمُّ،"...ولٌد"،"زيٌد"،"رجلٌ":مثل سماه ميكننا استبداله بلك أنَّذ،مساءوينتمي إىل األ"مريٌض

من  ال مجلة خروجية؛ليس هلا نفس توزيع أيٍّمن املؤلفني املباشرين إىل بعضهما بصفة إلزامية ليشكِّ
كذلك على الطـابع   لُّا يُدمَّوِم،"مريٌض ٌدول"بـوال "أخوك"بـض فهي ال تعوَّ،مؤلفيها املباشرين

مـز  ر؛فال جند على طريف الفرع العلوي أو السفلي رجملة عدم تكرار رمزها يف املشجَّاخلروجي لل
وينتمي إىل "ولٌد":مها إىل مؤلفني مباشرينخر هو اآلجزئة فيقبل التَّ،"مريٌض ولٌد"بناءأما ال.)ج(اجلملة

 ميكننـا اسـتبداله بصـفةٍ    أنَّـه  ذلك،تينتمـي إىل قسـم الصـفا   و"مـريضٌ "و،قسم األمساء
صـفة اختياريـة   من املؤلفني املباشرين إىل بعضهما ب كلٌّ ينضمُّ،".... جائٌع"،"نائٌم"،"تهٌدجم":مثل
ا وممِّ،"ولٌد"به؛أْي لَستبَدُي والذي ميكن أنْ،له نفس توزيع أحد مؤلفيه املباشرين،ايدخوِل ال بناًءليشكِّ
فنجد على طـريف  ،راملشجَّ هو تكرار رمزه يف"مريٌض ولٌد"للبناء كذلك على الطابع الدخويلِّ يدلُّ

ــز البناء   ــفلي رم ــوي والس ــرع العل ــرتني   ،الف ــم م ــز االس ــرر رم ــد تك .                فق
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ركييب هي حتديد املؤلفات املباشرة من حليل التَّنتوقف عند هذا احلد من اعتبار فائدة التَّ نْأ ال جبُبو
يهـا تلـك   ؤدِّالـيت تُ  عن الوظائِف البحثُ وه ركييبِّحليل التَّمن التَّ الفائدةَ نَّبل إِ،وصياغم،أبنية

ـ  فالتَّ.جلملةكربى هي ا تركيبيةً ل وحدةًكَِّشوكيف تترابط فيما بينها لُت،املؤلفات  ركييبُّحليـل التَّ
ـ   ما اعتماُدوإنَّ،اشكلي ليس وصف اجلملة وصفاً"توراتيي"عند كلي يف حتديـد  ذلك الوصـف الشَّ

حتديـدها يف   وكيف يتمُّ؟ةركيبيَّي الوظيفة التَّفما ه،لها املؤلفات املباشرة للجملةتشغالوظائف اليت 
      ؟ركييبِّة هي نفسها الصنف التَّركيبيَّتَّاجلملة؟وهل الوظيفة ال

  ) :catégories syntaxiques(  ةركيبيَّاألصناف التَّ
  :جلملةاعند متثيل 
  ؛ولٌد مريٌض أخوك
ـ راف الفروع أو ما مسيناه بالعقد،ر،نرى أنَّ أطجَّا عن طريق املشيبيانِ ة،وأنَّ هـذه  وحدات تركيبيَّ

 وأنَّ هـذه الرمـوَز ال تـدُّلُ علـى وحـداتٍٍ     ،ُيَشاُر إليها ببطاقاٍت حتِملُ ُرُموًزا معينةً الوحداِت
ا نفـس  وبالضبط إىل قسمٍ من الوحدات املتشاهبة اليت هل،وإنَّما ُتِشري إىل نوعٍ من الوحداِتها،بعينِ

 هذا يعين؛)70ص ،2003،دباش( أو ما ُيَعَبُر عنه باألصناف التركيبية،ركييب داخل اجلملةالسلوك التَّ
جمموعة والذي يتوزع إىل أقسام؛قسم األمساء وَيُضمُّ ،ركييبِّإىل الصنف التَّ ر ُتشُريأنَّ العقدةَ يف املشجَّ

جمموعـة مـن   َيُضـمُّ  وقسـم الصـفات و  ،األفعالجمموعة من وقسم األفعال وَيُضمُّ ،األمساءمن 
حيث ميكن ،متيزه عن غريه،أو خصائص مشتركة،خاصية من هذه األقسام قسمٍ ولكلِّ،...الصِّفاِت

مـن   معينـةٍ  ؛أْي أنَّه يكون هلا نفـس إمكانيـة الظهـور يف نقطـةٍ    يف نفس املكان أنْ حتلَّ"هلا 
يظهر مكانه  ميكن أنْ"ف"ـه بفقسم األفعال والذي يشار إلي.)88ص،Dubois،1973("امللفوظ
تربط بـني   مشتركةٌ ه ال يوجد خصائٌص؛ألنَّظرف أويظهر مكانه اسم  أنال ميكن  ولكْن،فعلٍ أيُّ

 :ِة نذكرركيبيَّومن األصناِف التَّ،الصنفني
  ف                صنف  األفعال
  س                صنف  األمساء
  ظ                صنف الظروف

  صنف األدوات       د          
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  ص               صنف الصِّفات
  : ففي مجلة ،ركييب خاصة مالزمة للرمزالتَّ نُفالصف

  ،نا طبيٌبجاُر
 )الرجل الطويـل (،)أيب(،)أبوك(:ميكن أنْ َيُحلَّ َمَحلَّها وحدات أخرى مثل"ارناج"جنَُِد أنَّ الوحدةَ

أخرى فإنَّ ذلك ال  بوحدٍة فإذا استبدلنا وحدةً،ملةداخل اجل ركييبِّيكون هلا نفس السلوك التَّو،....
ا هو قسـم أو  قسما أو صنفا تركيبي"ارناج"تلك الوحدات معل تشكِّبنية امللفوظ، ريُيَؤِدي إىل تغي
ميكن أنْ َتظهَر مكاهنا "طبيب" كما أنَّ الوحدةَ.)مس(ـب والذي ُيَشاُر إليه،ركبات االمسيةصنف امل

قسًما أو صنفًا "بيطب"هذه الوحدات مع ُتَشكِّلُ،)...عبال(،)جندي(،)جنار(:وحدات أخرى مثل
ا عـن طريـق   وعند متثيل اجلملة بياني.)س(ـوالذي ُيَشاُر إليه با هو قسم أو صنف األمساء،واحًد

ــجَّ ــركييبٍّ املُش ــنٍف ت ــلِّ ص ــُز لك ــا نرم ــالرمز امل ر فإنَّن ــهب ــدة ،ناســب ل فنرمز للوح
  :مجلة وعليه فإنَّ،)س(بالرمز"بيطب"نرمز للوحدة اللغويةكما ،)مس(بالرمز"جارنا"اللغوية

  ؛)جارنا طبيب(
  :اآليت مثيل البياينَّتأخذ التَّ
  ج                                       
                                              

  
  س                  مس                             

                                                
  بيطب              جارنا                            

  
  :) fonction syntaxique( :ةركيبيَّالوظائف التَّ
"               العالقةُ اليت تربطُ بـني األصـناِف بعضـها بـبعض داخـل اجلملـة      "هي ْرِكيبِيَّةَإِنَّ الوظيفةَ التَّ

ةَ َتَتَحدَُّد بالعالقِة؛مبعىن وجود عالقة قائمة يرتبط ركيبيَّأْي أنَّ الوظيفةَ التَّ؛) 71،ص2003دباش،(
 بنيويا والـذي  وانطالقًا من تعريِف املؤلِف املباشرِ،وفقها مؤلٌف مباشٌر بغريه من املؤلفاِت املباشرِة

 ملؤلفات املباشرةطريقة التحليل إىل ا:الفصل األول
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ى املسامهة يف صر األخربعني االعتبار كونه ينتمي إىل بناٍء وبالتايل وجوده يف عالقة مع العنا يأُخذُ
ـ  مؤلف مباشرفال ينعدم أيُّ ،ةالُبدَّ أنْ تكون له وظيفة تركيبيَّف،إجياد هذا البناء ٍة من وظيفٍة تركيبيَّ

املسند ،املسند:ة نذكرركيبيَّومن الوظائف التَّ،ال يأخذُ أكثر من وظيفة يف اجلملة الواحدةما ك،معينٍة
  :        فجملة،...)3( النعت،إليه

  ؛جارنا طبيٌب
ضـه  نستطيُع أنْ نعوِّ ناألنَّ؛املركبات االمسية قسم ينتمي إىلو"جارنا":مها ن مؤلفني مباشرينتتألُف م

نا نستطيع ألنَّ؛اءاألمس قسمإىل "طبيب"بينما ينتمي املؤلف املباشر،...صديقي،أبوك:؛مثلركب امسيمب
  ...شاعر،اءَنَب:؛مثلضه باسمنعوِّ أنْ

  جارنا طبيٌب
ـَأبوك َب   ـاٌءن

  صديقي شاعٌر
ـ  بصـفة  بعضهما إىل "طبيب"و"جارنا"املؤلفني املباشرين من كلٌّ ينضمُّ  مجلـةً  الكِّإلزاميـة ليش
 ،"طبيب"وال بـ"جارنا"ض بـفهي ال تعوَّ،ليس هلا نفس توزيع أيٍّ من مؤلفيها املباشرين،ةًيَّخروج
بينما يشـغل  ،وظيفة املسـند إليـه  هي "ناجار"املؤلف املباشر فالوظيفة التَّركيبيَّة اليت يشغلها وعليه
     :وظيفة املسند"طبيب"املباشر املؤلف
  بيـطب    اـارنج

  دـاملسن  إليه املسند
 مَّثُ،"ارنا طبيبج"وهو،بالنظر إىل البناء الذي يتفرُع عنه"طبيب"يفة املؤلف املباشرَتمَّ حتديُد وظفقد 

ـ ولَ،"ارنا طبيـب ج"ال معه البناءمشكِّإليه  والذي ينضمُّ"جارنا"بعالقته باملؤلف املباشر ا كانـت  مَّ
ر بُِعقٍَد خاصـٍة  ها ال ُتَمثَّلُ يف املشجَّا بعناصر أخرى يف امللفوظ فإنَّالوظيفة عالقة تربط عنصرا لغوي

على  تدُّلُبينما العالقات بني الرموز ،ركييبِّالتَّ الصنِفشري إىل رمز ُيألنَّ ال؛وال ُيْرَمُز إليها بَِرْمزٍ ُمعنيٍ
  :)16ص ،Touratier،1985(وظيفِة هذه الوحدة
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  ج                                           
  

  س                   مس                              
                              

  يببط                   ارناج                           
وظيفـة  هنـا  ويشـغل  ،األمساء الذي يضـمُّ  ركييبِّينتمي إىل الصنف التَّ شٌرمبا مؤلٌف)طبيب(فـ

ويشغل ،ركبات االمسيةامل الذي يضمُّ ركييبِّفهو مؤلف مباشر ينتمي إىل الصنف التَّ)ارناج(أما،املسند
ـ ركيبيَّتدلُّ على الوظيفة التَّ ولو حاولنا أنْ َنْسَتظْهَِر مؤشراٍت،إليه وظيفة املسند وذلك ،رجَّة يف املش

ة على النحو ركيبيَّخر داال على الوظيفة التَّآو ركييبِّمؤشرا داال على الصنف التَّ؛جنعل مؤشرين بأنْ
  :اآليت
  ج                                       

  
  مسند                          إليه مسند                   

  س                             مس                      
  

  بيطب                          ارناج                     
  :أو على النحو اآليت

  ج                                    
  

  مسند =س        إليه مسند=مس                       
  

  بيطب                 ارناج                         
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  :مها،مثيل سلبيتنيهلذا التَّ ولكنَّ
وجيعل منهما ،نف خيلط بني املفهومنيعلى الصِّعلى الوظيفة مع مؤشرٍ دالٍّ  دالٍّ مؤشرٍ إِنَّ وضَع-1

ـ التَّفرَق بني األصناف أنْ ُي-خاصة املبتدئ-حيث ال يستطيع،واحداً مفهوماً  الوظـائف وة ركيبيَّ
  .  التَّركيبيَّة

ـ ة مع األصـناف التَّ ركيبيَّإِنَّ متثيل الوظائف التَّ-2          ،دبـاش "( منـه  ال فائـدةَ  إطنـابٌ "ة ركيبيَّ
ر كـاٍف ملعرفـة وظيفـة كـلِّ صـنٍف      ة يف املشجَّركيبيَّفَذِِكُْر األصناف التَّ،)73ص،2003
ومن هنا ،من ناحية وبالفعل من ناحية أخرى)ج(ـيكفي ملعرفة عالقته ب)س(؛فعندما نذكُُر تركييبٍّ

 "توراتيي"وهو ما أشار إليه ،ةركيبيَّتطيع أنْ نضَع رموًزا ومؤشراٍت تدلُّ على الوظيفة التَّفإنَّنا ال نس
ما  ٍةة ؛ألنَّ كلَّ وظيفٍة تركيبيَّركيبيَّا استظهار الرموز اليت تدلُّ على الوظائف التَّال ميكننا نظري":بقوله
مال عالمـات مثـل   إذْ ال جيـب اسـتع  ،سوى عالقة بني هـذه األصـناف  -بالنسبة لنا-هي 

للداللة على أنَّ هذه املؤلِّفات هلا وظيفة املسند بل جيـب أنْ نسـتعملَ رمـوزا مثـل     )مسند"(م"
فوضع الرموز لألصناف التَّركيبيَّة كاٍف ملعرفة )52ص،Touratier،1977(" ...)ظ(،)س(،)ف(

  .كلِّ ما يهمُّ حتليل اجلملة تركيبيا
الواحد قد يشغل عدَّةَ وظـائف   ركييبَّنَّ الصنَف التَّإِلفان حيث الصنَف مفهومان خمتإِنَّ الوظيفةَ و

ة وختتلفان يف العالقة الـيت تـربط تلـك    ركيبيَّاألصناف التَّ بعضقد تشترك مجلتان يف وة؛تركيبيَّ
  :من اجلملتني؛فاجلملتان لٍّة بعضها ببعض داخل كركيبيَّاألصناف التَّ

  ؛)قام زيٌد(
  ؛)هذا زيٌد(

وبالرغم من ذلك فإِنَّ الوظيفةَ ،ينتمي إىل صنف األمساء الذيو"زيٌد"املؤلف املباشر دتتفقان يف وجو
ختتلف عـن الوظيفـة الـيت    ،)قام زيد(املوجود يف اجلملة"زيٌد"املباشر ةَ اليت َيْشَغلُها املؤلُِّفركيبيَّالتَّ

يتفـرع املؤلـف   )قـام زيـدٌ  (؛ففي مجلة)هذا زيد(جلملةواملوجود يف ا"زيٌد"يشغلها املؤلف املباشر
ليس هلـا نفـس   ،ال معه مجلة خروجيةمشكِّ،"قام"فعلإىل ال وينضمُّ"قام زيٌد"عن البناء"زيٌد"املباشر

  : إليه وهو بذلك يشغل وظيفة املسند،توزيع أَيٍّ من مؤلفيها املباشرين
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  زيـــٌد قـاَم 
  مسند إليه  مسند

  :وهذا ما ميكن معاينته باملشجَّر اآليت
  ج                                       

  
  س:مس                  ف:فم                      

  
  

  زيٌد                       قام                         
اإلشـارة  ضمري وينَضمُّ إىل )هذا زيٌد(البناء َيَتفََرُع عن)زيٌد(فاملؤلِّف املباشر)هذا زيٌد(أَمَّا يف اجلملة

ـ التَّ فالوظيفةُ،ليس هلا نفس توزيع أيٍّ من مؤلفيها املباشرين،ال معه مجلة خروجيةشكِّم)هذا( ة ركيبيَّ
  :هي وظيفة املسند)دزي(اليت يشغلها املؤلف املباشر

  زيـٌد هــذا
  مسند إليه مسند

  :وهذا ما ميكن معاينته باملشجَّر اآليت
  ج                                     

  
  س:مس               ض:مس                        

                        
  زيٌد           هذا                                    

ذلك من خالل  نالحظَوميكن أنْ ،متباينٍة ٍةتركيبيَّ أصناٍف ةُكما أَنَّ الوظيفةَ الواحدةَ قد تشغلها عدَّ
  :حتليلنا للجملتني اآلتيتني

                                 ؛ؤمٌنهذا رجلٌ م
  ؛صام مؤمٌن
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  :لتني على النحو اآليتواملمثَّ
  ج                                    ج                                         

  
  س            ف:مف                            س                  ض:مس         
  

  ص س                                           
  

  مؤمٌن       صام                    مؤمٌن       رجلٌ            هذا                   
           -2ط املخطَّ-                                              -1ط املخطَّ-                  

رجـلٌ  "لف املباشـر وينضمُّ إىل املؤ)ج(ـل مباشٌر مؤلٌف"هذا"ل أنَّط األوَّنالحظ من خالل املخطَّ
ض فهي ال تعـوَّ ،ليس هلا نفس توزيع أيٍّ من مؤلفيها املباشـرين ،ل معه مجلة خروجيةليشكِّ"مؤمٌن

مـن   كما نالحظ).املسند(يشغل وظيفة"هذا"وعليه فاملؤلف املباشر،"رجلٌ مؤمٌن"ـوال ب"هذا"ـب
ل معـه  ليشكِّ"مؤمٌن"وينضمُّ إىل املؤلِف املباشرِ)ج(ـمؤلٌف مباشٌر ل"ماص"نَّط الثاين أَخالل املخطَّ
فاملؤلفـان  ،"املسند"فة فهو يشغل وظي،املباشرينمن مؤلفيها  ليس هلا نفس توزيع أَيٍّ،مجلة خروجية

همـا ينتميـان إىل   رغم أنَّ،)املسند(؛واملتمثلة يف وظيفةيشغالن نفس الوظيفة"ماص"و"هذا"املباشران
ضـمائر  إىل قسـم  "هـذا "بينما ينتمي،فينتمي إىل قسم األفعال"صام"افأمَّ؛نفني تركيبيني خمتلفنيص

كما أنَّ الصـنف  .واحٍد ة الواحدة ليست ِحكًْرا على صنف تركييبِّركيبيَّومنه فالوظيفة التَّ،اإلشارة
فرق بني الصنف  ناكهري إىل أنَّ يف األخ،خنلص.قد يشغل أكثر من وظيفة تركيبيَّةالتَّركييب الواحد 

ـ ركيبيَّفال ميكن أنْ جنعلَ مفهوَم الوظيفِة التَّ،ةركيبيَّوالوظيفة التَّ ركييبِّالتَّ نف ِة هو نفسه مفهوم الصِّ
إليهـا مـن    َألنَّ األصناَف ُيْنظَـرُ ؛ةركيبيَّو نفسه مفهوم الوظيفة التَّأو مفهوم الصنف ه،ركييبالتَّ

ألنَّها وحداٌت لغويةٌ َتَتَعاَوُض مع بعضها البعض لوجود ،paradigmatique"احملور اجلدويل"حيث
 يف حـني تتوقـف الوظـائف   ،وبذلك يكون هلا نفس التَّوزيع،نهاأو خصائص مشتركة بي،خاصية
تدلُّ على العالقة الـيت  -أَْي الوظائف-ألنَّها ،syntagmatique""يبركـاحملور امل"على التَّركيبيَّة

  . اجلملة اليت ينتمي إليها ؤلفاتم باقي ُيِقيُمَها املؤلُف مع 
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  :) (sous catégorisation قصفةالنَّ
يث يكون هلا تترك وحدة من الوحدات موضعها لوحدة أخرى حب يعين أنْ تركييبُّ مصطلٌحقصفة النَّ

مكانه لصنف  يترك صنف النقصفة هي أنْ:"دباش بقوله عبد احلميد هاويعرف.ركييبِّالتَّنفس الوضع 
ـ وضع ذَيأُخ ه بأنْمقاَم وُميقُ مَّومن ثَي إىل نفس القسم،ينتم بأنْيف جدوله،آخر فيدخل   ّيبركيه التَّ
  :فجملة،)75،ص2003دباش،"(فيعمل عمله
  ؛الولُد قرأ القرآنَ

ل صـنفا  مثُِّي ،وكليهما)الولد(و)قرأ القرآن( نفهي تتألف من مؤلفني مباشري،اد االستبدالمتعابو
ركييبِّخيتلف عن الصنف التَّ) قرأ القرآن(له املؤلف املباشرمثِّالذي ُي ركييبُّالتَّنف فالصِّعينا،ا ُمتركيبي 
يترك  هذين الصنفني مكانه لصنف آخر،كأنْ قد يترك أحُد ولكْن،)الولُد(له املؤلف املباشرمثِّالذي ُي
ويقوم مقامه ،األول هذا األخري حملَّ فيحلَّ)حفظ(مكانه للصنف)قرأ القرآن"(البناء"ركييبُّالتَّنف الصَّ
ويتـرك مكانـه   )الولُد("البناء"ركييب الصنف التَّ يُبِغوقد َي،ركييب فيعمل عملهيأخذ وضعه التَّ بأنْ

وذلك ،فعمل عمله)موسى("إليه للمنقصِف" ترك موضعه)الولُد("املنقصَف" أنَّ ؛أْي)موسى(للصنف 
قد تنقصفا على التوايل )الولُد(و)قرأ القرآنَ(املؤلفني املباشرين هذا يعين أنَّ،وضعه التركييب ذََخأَ بأنْ
قـرأ القـرآن   ( وقد تغيب اجلملة.)حفظ موسى(نقصفةفتكون اجلملة بعد ال،)موسى(و)حفظ(إىل
 فنقول بأنَّ،مكاهنا)قرأ(دةل الوحكما تغيب هذه األخرية وحت)قرأ القرآن(وتترك مكاهنا للوحدة)ولدال

 الوضَع كما أنَّ)قرأ القرآنَ(قد انتقل إىل الصنِف)لقرآن الولدقرأ ا(الذي كان للجملة ركييبَّالوضع التَّ
  ).قرأ (قد انتقل إىل الصنف)قرأ القرآن(الذي كان للوحدة ركييبَّالتَّ

ويف ".ها ليسـت أبنيـةً  ألنَّ،األبنية قد حيصل فيها النقصفة إال الصـياغم  كلَّوهذا ما يدلُّ على أنَّ 
هما مع فصلهما املنقصف و املنقصف إليه جبانب بعض،الصنفني نضَع إىل النقصفة بأنْ شُرير ُناملشجَّ

نف املنقصـف  والصِّ،على اليمني أْي؛نف املنقصف هو األوليكون الصِّ على أنْ،بنقطتني متراكبتني
  :ر كما يلييف املشجَّ قصفةُل النَّومتثَّ،)املرجع نفسه("إليه هو الثاين
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                             ج                                  
                                                                 

     س:مس                 ف:مف                  
                                                                  

  
                 

  موسى         حفظ                              
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  :يـنالثَّاالفصل      

 ُباملــــــــركَّ
  فعليُّـــــالــ
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  :syntagme  بِكَرَّاملُ تعريف-1
من  وهي أصغُر،من جمموعة من الصياغم تتألُف،اللةمد أْي؛ةٌتركيبيَّ وحدةٌ"بفتح  الكاف"ُبكَّاملَر"

 نَّفـإ ،اجلملة هي الوحدة املداللـة الكربى و،لصيغم هو الوحدة املداللة الصغرىوإذا كان ا.اجلملة
بالضرورة مـن أكثـر مـن     لُتتشكَّ هانَّأل،من حيث ال تكون صيغما،ةٌوسطيَّ هو وحدةٌ َباملركَّ
ا بنـاء  فهـو إذً "،)68ص،2005،باشد("ٍةتركيبيَّ وحدٍة هي أكُرب اجلملةَ ألنَّوال تكون مجلة؛،صيغم

   :فهو يتميز مبا يليكلُّ مركب بناًء وما دام ،)جع نفسهاملر("هو اآلخر متدرجٍ متدرج يوجد يف بناٍء
   .ه حيتوي بالضرورة على أكثر من صيغمنَّإمن العناصر من حيث  هو جمموعةٌ_
عناصره إىل بعضها البعض مرتبطة وفـق عالقـات مالئمـة     مُّحبيث تنَض ةًتركيبيَّ ل وحدةًيشكِّ_

  .ومقبولة
 متعـددةٍ  جزئـة ال إىل مسـتوياتٍ  ن مستويات التَّمستوى واحد م أْي،ينتمي إال مستوى معني_
  :فجملة،)42 ،41ص ، 2003،دباش(

  ؛القرآنَ يقرأ الولُد
ـ منهما  وكلّ)الولد(و)يقرأ القرآن(:جزئة على املستوى األول إىل مؤلفني مباشرينالتَّ لتقب  بمركَّ
  .مالئمة عناصرمها وفق عالقات مُّاضتت وبالتايل،ةًتركيبيَّ وحدةً نيشكِّال هماألنَّ

فيتـألف  )الولد(ب الثاينأما املركَّ،)لقرآنا(و)يقرأ(يتألف من وحدتني)القرآن...يقرأ(لب األوَّفاملركَّ
 إىل صيغمني خرآمستوى على  تتجزأُها ألنَّ؛بامركَّ)القرآن(ل الوحدةكما متثِّ،)ولد(و)ال(من صيغمني

يقـرأ  (بـات ثالثـة مركّ تـألف مـن   ت)القـرآنَ  الولـدُ  يقـرأ (اجلملـةَ  أنَّ أْي؛)قرآن(و)ال(
ـ أ.هـا صـياغم  بـات ألنَّ مركّ)يقرأ(و)قرآن(و)ولد(ل األجزاءوال متثِّ.)القرآن(و)الولد(و)القرآن ا مَّ
وبالتايل ،ةًيتركيب وحدةً نالشكِّيا ال مهألنَّ؛بامركَّ كال منهما لثِّميفال )يقرأ الولُد(و)يقرأ ولٌد(انءاجلز
 بوصـفٍ  ُعَبْتُي""بكَّاملَر"ومصطلح .فق عالقات مالئمةإىل بعض و بعضها نضمُّيا ال اصرمهعن نَّفإِ
بطبيعة  نوعه ُديتحدَّ،أنواٌع ُبكَّملَراف؛)93ص،Dubois ،2002(...."يٍّأو وصفوِ ،يٍّأو فعِل ،يٍّاِمس
إذا كانت نواته  فعليٌّ ٌبكََّرفهو ُم" املركزي وأبعنصره األساسي  أْي؛)68ص،2005،دباش(نواته
إذا كانت نواته  يٌّوهو ظرِف،إذا كانت نواته صفةً يٌّوهو صفوِ،كانت نواته امساإذا  يٌّوهو اِمس،فعال
تتصـدره  ف،الـذي ال نـواة له  ،دايتاأل ُبكَّما عدا املَر،ميلةًإذا كانت نواته ُج يٌّيٍلموهو ُج،اظرفً
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واختصارا قد ،)79ص،3200،دباش(..."على ،عن،من :ظرفا مثل وأجارة سواء كانت حرفا "أداة"
ـ ،)مـف (ب فعليبات بالرموز اآلتية مركَّه املركّإىل هذ اُرَشُي ـ ،)مـس (ب امسـي مركَّ ب مركَّ

شكل االسم  خذُفيأإىل نواته  ُبكَّاملَر لُختَزوقد ُي،)مج(لييمجب مركَّ،)مظ(ظريف بمركَّ،)مد(أدايت
  .ا مع باقي املركباتذكوه،أو شكل الفعل،فقط
  :)4(تامللفوظاكن تل

   عابس؛ دخل املدير إىل القسم ووجهه
  ؛اجد مريٌض الولُد

  أقبل زيٌد مسرعاً جدا؛
  :بات اآلتيةمن املركّ تامللفوظا هتألف هذت

  ."دخل"نواته الفعل ألنَّ،"دخل املدير")syntagme verbal (املركَّب الفعلي
لف من صـيغمني  أوقد ت"مدير" نواته اسٌم نَّأل؛"ديرامل" (syntagme nominal)يب االِمساملركَّ

  ."ديرم"و"ال"
  ."إىل"األداةق ببِه ُسألنَّ؛"إىل القسم"(syntagme prépositionnel)يداِتب األاملركَّ
  ."مريض"صفةٌالنواته  نَّأل"اجد مريٌض "(syntagme adjectival)يب الصفوِاملركَّ
ـ َماجلُنواته  نَّأل؛"ووجهه عابس"(syntagme propositionnel)يِليمب اجلُاملركَّ وجهـه  "ةٌيلَ
فهو ال خيتلف عن ،رميلي باملوقع الذي حيتله يف املشجَّالسلوك التَّركييب للمركب اجلُ ُديتحدَّو،"عابس

اجلميلي كلُّ بناء خروجـي   املركب"أنَّ  توراتييويرى ،املركبات األخرى سوى يف أنَّ نواته مجيلة
  :)10ص،Touratier،1989("لةيميكون أحد مؤلفاته املباشرة ُج

  و وجهه عابسدخل املدير إىل القسم 
  ميلياملركب اجلُ                         

 وهو ،"مسرعاً"تألَّف من الظرف احلايل،"مسرعاً جدا"(syntagme adverbial)يٌّب الظرِفاملركَّ
وهو ،اريةاختيإىل بعضهما بصفة "جدا"و"مسرعاً"من املؤلفني املباشرين كلٌّ ينضمُّ،"جدا"مث من  نواته

   .عنصراً غري ضروري؛حيث ميكن االستغناء عنه"جدا"ف املباشرما جيعل من املؤل
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  :)syntagme verbal Le(  يُّب الفعِلاملركَّ-2
 ص،Dubois)،1973"من الوحدات اللغوية نواهتا الفعل من جمموعٍة مؤلفةٌ لغويةٌ وحدةٌهو "

ؤلفني املباشرين نَّه أحد املبأ فكما يعرَّ،لالستبدال بالفعل قابلةٌ ةٌتركيبيَّ ةٌلغويَّ أو هو وحدةٌ،)479
 ،2003،دباش"(كَّب فعليٍّ ومركَّب امسيٍّ يتشكَّل بناء اجلملة الفعلية دائما من مر"جلملة فعلية إذْ

العناصر اليت تكوِّن املركب الفعلي البدَّ أنْ تترابط مع بعضها البعض وفق عالقات إنَّ .)76ص
  :فجملة،مالئمة ومقبولة

  ؛الولُد قرأ القرآنَ
 منـهما  ه بإمكاننا استبدال كـلٍّ ألنَّ،"الولد"و"قرأ القرآن ":حليل إىل مؤلفني مباشرين مهاتقبل التَّ
  :لى بنية اجلملةمع احلفاظ ع،"عيسى"و"صلَّى":مثل ةطيبس بوحدة

  الولُد   قرأ القرآنَ
           عيسى  صلَّــى 

 ل مـن عا ما جيوهذ،لزاميٍةإ عضهما بصفٍةإىل ب"الولد"و"نقرأ القرآ"من املؤلفني املباشرين كلٌّ ينضمُّ
وال "قرأ القـرآن "ـب ُضفهي ال تعوَّ،من مؤلفيها املباشرين ليس هلا نفس توزيع أيٍّ،ةخروجي اجلملِة

 (syntagme verbaux) "ةبات الفعلّياملركّ"إىل قسم"قرأ القرآن"ينتمي املؤلف املباشر."الولُد"ـب
ـ  ُفتـألَّ ي كما،)قرأ(نواته الفعل ألنَّ واملركـب  ،"قـرأ "الصـيغم :مـؤلفني مباشـرين مهـا   ن م

 بـاً مركَّ"الولُد...قرأ"اجلزء لكما ال ميثِّ،واحد ه صيغمألنَّا؛فعلي باًمركَّ"قرأ"وال نعترب."القرآن"االمسي
ا وفق عالقات مإىل بعضه اننضمَّيه ال يصرعن نَّإحيث )ةًتركيبيَّ( لغويةً ل وحدةًه ال يشكِّألنَّ،افعلي

 نواة كلٍّ منهما اسـٌم ولـيس   ؛ألنَّتباالن مركَّمثِّال ُي"القرآن"و"الولد "الوحدتني أنَّ كما،مالئمة
  : فعال
  دــــالول          ــرآنقرأ الق

   2مؤلف املباشر          1مؤلف املباشر
  مركب االمسي ـب الفعلي       مرك
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  :يتكاآل)الولُد قرأ القرآنَ(جلملةسب انر املجَّوبذلك يكون املش

  ج                                     
  

  مس                                  مف                 
  

  س            مح                              مس               ف            
  

  س             مح                      
           

  ولد                 ال         قرآن             ال        قرأ           
مبا يف ذلـك األصـناف   ،ة اليت احتوهتا اجلملـة بيَّركياألصناف التَّ ر تظهر لنا كلُّمن خالل املشجَّ

ـ  ،الفعلاألول هو  ركييبُّفالصنف التَّ؛الفعليِّ بِة اليت تنتمي إىل املركَّركيبيَّالتَّ  ركييبُّأما الصـنف التَّ
ه هذا التَّمثيل البياينُّ ختضع لو،رثلت بيانيا يف اجلهة اليمىن من املشجَّوقد ُم،ب االمسيُّالثاين فهو املركَّ

ولكْن قد يطرأ تغيري على ترتيب عناصر املركب ،كلُّ اجلمل الفعلية اليت تأيت على الترتيب األصلي
  .ٌعمتقطِّ فينتج مركَّب فعليٌّ،آخرعنصٌر ويتأخر  الفعلي وذلك بأنْ يتقدم

 :ُعاملتقطِّ الفعليُّ ُباملركَّ-3
داخل السلسـلة   خطيٍّ ة هي توايل العناصر أفقيا الواحد بعد اآلخر يف شكلٍإذا كانت البنية املركبيَّ

 سلسـل اخلطـي إذْ  هذا التَّ ُدِقفْهناك من الوحدات اليت َت نَّفإ،لُدوقرأ القرآن ال:مثل قولنا،الكالمية
حنصل وناصرها بني ع ليست من بنيتها فتفرُق،ة وحدات أخرى أجنبيةركيبيَّلتَّقحم بداخل الوحدة اُي

ـ  ،عٍمتقطِّ أْي ذات دالٍّ،)(Discontinueعٍةمتقطِّ بذلك على وحدٍة ب وهذا ما حيـدث يف املركَّ
ي ع الذقطّولتوضيح التَّ،رتيب العاديأفقيا وفق التَّ)املؤلفات املباشرة(تتواىل فيه العناصر يالذ الفعليِّ

  : نأخذ اجلملة  ب الفعليِّحيصل يف املركَّ
  ؛قرأ الولد القرآن
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ـ (متبوع مبركب امسي،)قرأ(ا من الفعلتتألف هذه اجلملة مركبي متبـوع مبركـب امسـي    ،)دالول
مؤلفني مباشرين  إىل جزئةَتقبل التَّ)قرأ الولد القرآن(:اجلملة أنَّباعتماد االستبدال جند .)القرآن(خرآ

ــا ــرأ(:مه ــرآنا...ق ــد(و)لق ــلٍّ إذ بإم،)الول ــتبدال ك ــا اس ــد  كانن ــهما بوح  ةمن
  :على مجلة بذلك لفنحص)عيسى(بـ)الولُد(ونستبدل،)صام(ـب)القرآن...قرأ(فنستبدل،ةبسيط

  :اليت هلا نفس بنية اجلملة األوىل)صام عيسى(
  الولد/ القرآن....قرأ 

  صــــام   عيسى       
ـ (ا وبـني فعلي باًباعتباره مركَّ)القرآن...قرأ(عاملتقطِّت بني اجلزء مَّعملية االستبدال َتإنَّ  مـن  )امص
ـ  الَحظُ وجوَدُنوهنا ،أخرى من جهٍة)عيسى(وبني)الولد(ب االمسيِّوبني املركَّ،جهٍة علـى   عٍتقطُّ

قطع اخلطـي للوحـدة   وهذا التَّ،ب الفعليِّأو على مستوى تسلسل عناصر املركَّ،املستوى املركيبِّ
مفصوالن )مؤلفيها املباشرين(جزأيها ا بالرغم من أنَّفعلي باًنا من اعتبارها مركَّنُعال مي)القرآن...قرأ(

ينضمُّ إليـه   َعاملتقطِّ ب الفعليَّاملركَّ هذا يعين أنَّ،ب الفعليِّأجنيب ليس من املركَّ عن بعضهما بعنصرٍ
ة بني تداخل يف البنية املركبيَّث بذلك فيحُد،اخروجي ل معه بناًءب االمسي املقحم بداخله ليشكِّاملركَّ

فالعالقـة  ،بينهماتربط يف العالقة اليت  ذلك ال ُيؤثُر إال أنَّ،االمسيِّ بِواملركَّ الفعليِّ بِعناصر املركَّ
 ِةباعتبارمها املؤلفني املباشرين للجملة اخلروجيَّ ب االمسيِّوبني املركَّ الفعليِّ بِتبقى دائما بني املركَّ

 ال يـؤثرُ  قطيُعالتَّف"،ًعامتصالً أم متقطِّ الفعليُّ ُببأيٍّ منهما سواء كان املركَّ َضنْ ُتعوَّاليت ال ميكن أ
رتيـب اخلطـي   التَّ أْي؛فقـط املسـتوى املـركيب    ه خيـصُّ على املستوى البنيوي الوظيفي ولكنَّ

  :  فجملة،)182ص ،1992،دباش"(للمؤلفات
  ؛القرآنَ قرأ الولُد

ـ  ،)الولـد ( امسيٍّ بٍمتبوع مبركَّ،)قرأ(من الفعل  ا سابقاًنَّا كما بيَّتتشكَّل مركبي  بٍومتبـوع مبركَّ
ـ و)القرآن...قرأ (ب الفعلّياملركَّ؛ا تتألف من مؤلفني مباشرينإال أنَّها تركيبيَّ،)القرآن(امسيٍّ ب املركَّ
ـ ،اآلخر منهما حبيث يتطلب كلٌّ،اأحدمها إىل اآلخر إلزامي ينضمُّ)الولد(االمسّي ـ كما ه  ،ٌحو موضَّ
  :إىل عالقة االستلزام التباديل هُمشري السَُّيحيث 

  )الولد(            )القرآن.....قرأ (

 املركب الفعلي:الثاينالفصل 
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ـ  بينما يشغل،املسند وظيفةَ)القرآن...قرأ( ُعاملتقطِّ الفعليٌّ املركَُّب يشغل،اوظيفي  االمسـيُّ  ُباملركَّ
أو ،ُمَحدٍَّث عنـه ؛لَّ مجلة حتتوي على عنصرين اثننيك ا فإنَّأما داللي.املسند إليه وظيفةَ)الولد(املُقَْحم

 ...قـرأ (ب الفعلـيُّ ا املركَّأمَّ،ل املخرب عنهمثُِّي)الولد( ب االمسيُّفاملركَّ،أو خرب،وحديث،ُمخَبرٍ عنه
  :فيمثل اخلرب)القرآنَ

   )الولد(  +         ) القرآن.....قرأ(
  2مؤلف املباشر           1مؤلف املباشر

  د             مسند إليهــــمسن
  ر               خمرب عنهــــخب

  :كاآليت)قرأ القرآن الولد(ر املناسب جلملةيكون املشجَّ حيث
  ج                                         

  
  مس                                            مف                   

  
  س  مح                    مس                          ف                   
  

  س مح                                        
  
  ولد  ال                       قرآن              ال              قرأ           
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   :نا حنصل على ما يليسلسل اخلطي فإنَّأما إذا حافظنا على التَّ
  خمرب عنه               

  مسند إليه               
  2باشرممؤلف            

  القرآن الولد     قرأ              
  1 مباشرمؤلف               

  مسند                   
  خرب                   

  :اآليتك)القرآن الولد قرأ(ر املمثِّل للجملةجَّشوهبذا يكون امل
  ج                                    
              

  
  مس                     مف                             

  
  مس س               مح                           ف                     

                                                                      
  س     مح                                                                             

  
                               قرأ                              ال              ولد  ال            قرآن            

 ب الفعليِّاملركَّ َعتقطُّ إنَّ،باختصارٍو).ُدقرأ القرآنَ الول(عطى للجملةوهو نفس التَّمثيل البياين الذي ُي
  :بني مجلة فال فرَق،إذ تبقى بنيته نفسها،ةة وال حىت الدالليَّة أو الوظيفيَّركيبيَّبنيته التَّ يف ُرال يؤثِّ

املؤلـف   إنَّ من حيـث ،إال على مستوى البنية املركبية)قرأ القرآن الولد(ومجلة)قرأ الولد القرآن(
ده عبـد  وهذا ما أكَّ.الثاين للمركب الفعلي املؤلف املباشر يبقىه ولكنَّ،اخطي تأخر"قرآنال"املباشر

يف البنيـة التَّركيبيَّـة    ُرؤِثع املركَّب الفعلي يف العربيَّة حدثٌ مركيبٌّ ال ُيتقطُّ:"احلميد دباش يف قوله
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ب الفعليِّ ككتلٍة واحدٍة من جهة للجملة؛ألنَّ العالقة التَّركيبيَّة بني املركَّب االمسيِّ من جهة واملركَّ
 املهم هنا أنْ ينضـمَّ ،هي نفسها مل تتغري سواء كان هذا املركَّب الفعليُّ متواصالً أم متقطعاً،أخرى

ال  التَّحليل التَّـركييبُّ ف،)10ص،2006،دباش"(مجلة أْي)ج(مركب امسي إىل مركب فعلي لتشكيل
 ليس وجوُد ركييبِّحليل التَّلتَّاملهم بالنسبة ل"،ل عناصرهاع عناصر الوحدة اللغوية أو تواصبتقطُّ يهتمُّ

ما إذا كان املؤلفان املتجاوران ضـمن   وإنَّما معرفةُ،لسلة الكالميةداخل السِّ إىل جنبٍ املؤلفني جنباً
نا ما يهُم أنَّ أْي،)34ص،TOURATIER،1977("ةة مرتبطني بعالقات تركيبيَّلسلة الكالميَّالسِّ
وملعرفـة  .املباشـرةُ  اليت تترابط وفقها املؤلفاُت ةُالوظيفيَّ ةُالبنيويَّ هو العالقاٌت ركييبِّالتَّحليل التَّ يف

ل منها؛أْي معرفـة  اليت يتشكَّاملركب الفعلي علينا أنْ حندِّد العناصر مؤلفات اليت تربط بني  ةالعالق
      .بنيته التَّركيبيَّة

البعض مرتبطـة  بعضها إىل  واليت تنضمُّ،هلة لاصر املشكِّونعين بذلك العن:بنية املركب الفعلي-4
هذا العنصر اللغـوي  ."الفعل"املركب الفعليوأوَّل عنصر يتشكَّل منه .وفق عالقات مالئمة ومقبولة

قسم  ال يرقى إليه أيُّ ملحوٍظ حاة واللغويني األقدمني باهتمامٍالذي حظي عند َنفَرٍ غري قليلٍ من النُّ
 نظرياً ويتجلى هذا االهتمام يف أنَّهم ما انفكوا يفردون له تكثيفاً،يف اللسان العريبِّ من أقسام الكالم

الفعـل   ا تعريـفُ أمَّ.)05ص،1993،حسان(دقيقاً ضبطاً حو العريبِّمقوالت النَّلضبط حدِّه ضمن 
املركـب   ىلنتمي إ تيتالالفعل أحد املؤلفات املباشرة :فهو-عريف املناسب لدراستناوهو التَّ-اتركيبي
يف  الفعـلَ  أنَّ" تينـيري " وأكدَّ.ا دون وجود فعلا فعليًبمركَّ جنَد فال ميكن أنْ،عترب نواتهُي إذْ،الفعلي

نقـال عـن   103ص  ،TESNIERE،1988(اجلملة الفعلية ترتبط به باقي الوظـائف األوليـة   
  :فجملة،أو نواهتا الفعلية ا مركز اجلملةفهو إذً،)129ص،دت،اهلذيلي
  ؛ولد القرآنقرأ ال

إىل )القـرآن ...قـرأ ( ينتمي املؤلف املباشر.)دالول(،)القرآن...قرأ(:مها رينتتألف من مؤلفني مباش
ـ  ُييتوال،)قرأ(الفعلية تهباعتبار نوا وذلك،ةالفعلي اتاملركب التَّركييب الذي يضمُّ نفصِّال ـ  اُرَش  اإليه
وقـد ارتـبط بالفعـل    ،ت االمسيةإىل قسم املركبـا "القرآن"باشرامل ؤلفاملبينما ينتمي ،)ف(ـب
ل اليت يتشكَّ ولتحديد باقي مؤلفات املركب الفعلي.إذ ال ميكن االستغناء عنه،ارتباطا ضروريا"قرأ"
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فهو ،ذاتـه  املركب الفعليطبيعة  إىلعرض أنْ نت ال بدَّ،نواتهترتبط بواليت ال ،اليت ترتبط بنواتهو،منها
  .خروجيإما دخويل أو 

من  مل يكن له نفس توزيع أيٍّ إذاا خروجي ب الفعليُّيكون املركَّ:جيُّواخلر يُّالفعل ُباملركَّ-أ
ال ينتمي إىل نفس القسم الذي ينتمي  وبذلكومن ثَمَّ ال ميكن استبداله بأيٍّ منهما؛،مؤلفيه املباشرين

  :ولتوضيح بنية املركب الفعلي اخلروجي نأخذ امللفوظات اآلتية.إليه أحد مؤلفيه املباشرين
                                                                                                  ؛الولُد القرآنَ قرأَ-1
  ؛صورةً الولُد َمَسَر-2
                                                                ؛إىل املدينِة القطاُر َهَجاتَّ-3
  :قرأ الولد القرآن-1

ة إىل ئَالتجزِعلى مستوى أول  ويقبلُ،)مس+مس+ف(بيةكَّالبنية املَر)القرآنَ قرأ الولُد(امللفوظ يأخذُ
إىل قسـم املركبـات   "القرآن...قرأ"ينتمي املؤلف املباشر."الولد"و"القرآن... قرأ "مؤلفني مباشرين

كمـا يقبـل املركـب    .إىل قسـم املركبـات االمسيـة    تميفين"الولد"ا املؤلف املباشرمأ،الفعلية
جزئـــة إىل مـــؤلفني التَّخـــر هـــو اآل"القـــرآنَ...قـــرأ"الفعلـــي

ال  خروجي بناٌء"القرآن...قرأ"إنَّ املركب الفعلي."القرآنَ"املركب االمسيو،"قرأ"فعلال:مها،مباشرين
 أنَّ هذا يعـين ،"القرآن"ـال بو"قرأ"ـبال فهو ال ُيستبدل ،ميكن استبداله بأيِّ من مؤلفيه املباشرين

عالقـة  يف )القرآنَ...قرأ(الن املركب الفعلي اخلروجياللذين يشكِّ"القرآن"و"قرأ"املؤلفني املباشرين
يتالزم "ن اجلانبني حبيثيكون م افيه االستلزاَم نَّأَ أْي،خرمنهما اآلكل  حبيث يتطلب،تبادلية ةتالزميَّ

املؤلفني  الَفِك)79 ،ص2003 ،نقال عن دباش38ص،Hjelmslev،1971("فيها العنصران تبادليا
ـ  نـواةُ ) قـرأ (ألنَّ؛وال ميكن االستغناء عنـه  ضروريٌّ)القرآن(و)قرأ(املباشرين ب الفعلـي  املركَّ

 ،دبـاش "(خر آإلزاميا إىل عنصر  ينضمُّ ضروريٍّ عنصرٍ هو كلُّ"للفعل؛والضميم  ضميٌم)القرآن(و
  :)71ص ، 2005

   ؛)القرآن(     )           قرأ(
وعليه ميكـن  ".مؤلف مباشر آخر+فعل":يتشكَّل من ملركب الفعلي اخلروجياأنَّ ،من هنا،نستنتج

  :ر اآليتبيانيا باملشجَّ)ولد القرآنقرأ ال(متثيل اجلملة
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  ج                                      
  

                     مسمف                                                
  

  س  م     س                        مح       ف                                   
  
  مح              س                                                                         
  

                  
                  قرآن        ال        ولد               ل      ا                 قرأ                      
أْي أنَّ ،)مـف (تكرار رمز املركب الفعلـي  ال جند"قرأ الولد القرآن"جلملة مثيل البياينالّتمن خالل 

  .وهذا دليل على خروجيتهآخر؛)مف(األول مل يتفرع منه)مف(الـ
  : صورةً رسم الولُد-2

: ويقبـل التَّجزئـة الثنائيـة   ،)س+مـس +ف(:مركبيـا مـن  )صورةً لُدرسم الو(ن امللفوظيتكوَّ
ـ  إىل قسم املركّ"صورةً...رسم"ينتمي املؤلف املباشر.)الولد(و)رةًصو...رسم( ة؛ألنَّنا بـات الفعليَّ

إىل قسـم  "الولـد "بينما ينتمي املؤلف املباشـر ،...وضع،قرأ،كتب:يع أنْ نستبدله بفعل مثلنستط
من املؤلفني املباشـرين   ينضمُّ كلٌّ.)détermination()5(وجود التَّحديداملركّبات االمسيَّة وذلك ل

من مؤلفيهـا   ليس هلا نفس توزيع أيٍّ،ال مجلة خروجيةإىل بعضهما ليشكِّ"الولد"و"صورةً...رسم"
ــرينامل ــي ك.باش ــب الفعل ــل املركَّ ــا يقب ــم"م ــورةً...رس ــؤلفني "ص ــةَ إىل م التَّجزئ

ا نسـتطيع أنْ نعوِّضـه   إىل قسم األفعال؛ألنَّن"رسم"ف املباشرينتمي املؤل."صورةً"و"رسم":مباشرين
حيث تنقصف املركب ،إىل قسم األمساء"صورةً"بينما ينتمي املؤلف املباشر،...جلس،قام:بفعلٍ مثل

ينضمُّ ،فأصبح له نفس الوضع التَّركييب الذي كان للصنف املنقصف"صورة"االمسي وحلَّ حمله االسم
  :حيث يكون االستلزام تبادليا،بصفة إلزامية"سمر"إىل الفعل"صورةً"االسم

  ؛رسم                صورةً
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إذ ال ميكن االستغناء عـن  ،ا لآلخرضميم"رسم"و"صورةً":وهذا ما جيعل كلّ من املؤلفني املباشرين
هذا ما ميكـن  و".مؤلف مباشر آخر+فعلٍ":ملركب الفعلي اخلروجي يتشكَّل منوعليه فا.أيٍّ منهما
  :ر اآليتاملشجَّتوضيحه ب

  ج                              
  

  مس           مف                            
  

  س:مس              س    مح                             ف                
  

  زهرة              ولد               ال                       رسم           
فال جند على طـريف  ،ا يدُّل على الطابع اخلروجي للمركب الفعلي عدم تكرار رمزه يف املشجَّرومم

                                                      ).مف(تكرار رمز املركب الفعليالفرع العلوي أو السفلي 
  :املدينة اجته القطار إىل-3

ــوظ ــا امللف ــاتَّ(أم ــاُر َهَج ــِة القط ــتشــكل في)إىل املدين ــة مركبي ــن العناصــر اللغوي ا م
ينتمي املؤلف ."القطاُر"و"إىل املدينِة...هَجاتَّ":مهاويتجزأ إىل مؤلفني مباشرين ،)دم+مس+ف(:اآلتية
ه بإمكاننـا اسـتبداله بفعـل    ألنَّ،الفعليِة اِتَبلمركّل اجلدويل قسمالإىل "إىل املدينِة...َهَجاتَّ"املباشر
بـات  لمركّاجلـدويل ل قسـم  الإىل "القطـارُ "املؤلف املباشر ينتمي مانبي،...حترك،توقف،سار:مثل
  :...محزة،سىمو،عليٌّ:ه باسم مثلنستبِدلَ ألّننا نستطيع أنْ،ةاالمسيَّ
  إىل املدينة القطار...اجته

     ؛ســـــار موسى
خـر إىل مـؤلفني مباشـرين    آعلـى مسـتوى   "إىل املدينـةِ ...َهَجاتَّ"كما يتجزأ املركب الفعلي

إىل "بينما ينتمي املؤلف املباشر،فعالإىل قسم األ"جهاتَّ"ينتمي املؤلف املباشر،"إىل املدينِة"و"َهَجاتَّ":مها
 ألنَّ؛syntagmes prépositionnels)(إىل قســـم املركبـــات األداتيـــة"املدينـــِة

إىل بعضهما "ِةإىل املدين"و"َهَجاتَّ"من املؤلفني املباشرين كلٌّ ينضمُّ.تصدرته"إىل")préposition(األداة
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فهو ال ،من مؤلفيـه املباشـرين   ليس له نفس توزيع أيٍّ،اا خروجيبا فعليال مركَّشكِّلُي،بصفة إلزامية
ركييب خيتلف عن القسـم  قسمه التَّفينتمي إليه أحد مؤلفيه املباشرين؛ينتمي إىل نفس القسم الذي 

إىل "م الذي ينتمي إليه املؤلف املباشـر القس عنخيتلف  كما،"اتَّجه"املؤلف املباشر الذي ينتمي إليه
ألنَّ كال مـن  ،ةيَّالزمهي العالقة التَّ"إىل املدينة"و"اتَّجه"فالعالقة اليت تربط املؤلفني املباشرين،"املدينة

 عنصـر  كـلَّ ؛أي أنَّ  روريان وال ميكن االستغناء عنهمافهما ض،خراآل يتطلُباملؤلفني املباشرين 
   :خر ويقتضيهآللعنصر ابا  ا يتعلقمهمن
  ؛إىل املدينِة                َهَجاتَّ
؛ينتمي املؤلف املباشر اآلخر إىل "مؤلفاً مباشراً آخر+فعالً"مَّن املركب الفعلي اخلروجي يتض أنَّ أْي

  :ر اآليتا باملشجَّيبيانِ)إىل املدينِة القطاُر َهَجاتَّ(وعليه ميكن متثيل اجلملة.قسم املركبات األداتية
  ج                                          

  
  مس                             مف                        

  
  مد            س         مح                                      ف                

  
  أ           مس                                                                                

  
  س         مح                                                                                      

  
  إىل     ال       مدينة      قطار       ال                                           اّتجه           

عدم تكرار رمزه على طـريف  "إىل املدينة...اتَّجه "روجي للمركب الفعليالطابع اخلومما يدل على 
  .الفرع العلوي والسفلي
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علـى  واليت تنتمي "إىل املدينِة"و"صورة"و"القرآن"الوحدات اللغوية نَّأَخالل ما سبق يظهر لنا من 
ـ ل "الضروريةعناصر ال"من)ةاملركبات األداتي(و)مساءاأل(و)املركبات االمسية( إىل قسموايلالتَّ ب لمركَّ

إىل الفعل بطريقة -مهما كان الصنف التَّركييبُّ الذي ينتمي إليه-فعندما ينضمُّ مؤلٌف مباشٌر،الفعلي
ركييب الذي ينتمي إليـه أحـد   ال ينتمي إىل القسم التَّ،اًّخروجيإلزامية فإنَّه يشكِّل معه مركباً فعلياًّ 

ال  ةًضروري اليت تنتمي إىل املركب  الفعلي اخلروجي املباشرة ؤلفاتملا كلُّفتكون ،مؤلفيه املباشرين
ولكْن قد جند بعض العناصر اللغوية اليت تنتمـي إىل  .يكون ظهورها ضرورياو،ميكن االستغناء عنها

 يف املركَّب وهذا ما جنده،وإمنا تنضمُّ إىل املركب الفعلي،إىل الفعل ها ال تنضمُّلكنَّو ب الفعليِّاملركَّ
  .الفعليِّ الدخويلِّ

مؤلفيه أحد ا إذا كان له نفس توزيع دخولي ب الفعليُّيكون املركَّ:املركب الفعلي الدخويلُّ-ب
ينتمي إىل نفس القسم الذي ينتمي إليه أحـد   فهومنهما؛ واحدومن ثَمَّ  ميكن استبداله ب،املباشرين

ـ ملباشرين مركَّب الذي يكون أحد مؤلفيه اأو هو املركَّ،مؤلفيه املباشرين ولتوضـيح بنيـة   .ابا فعلي
   :ةاآلتي نأخذ امللفوظات املركب الفعلي الدخويلِّ

  .َرتَّلَ الولُد القرآنَ َترِتيالً-1
  أقبل زيٌد مسرعاً-2
  .َناَم الولُد على السَّرِيرِ-3
  :َرتَّلَ الولُد القرآنَ َترِتيالً-1

 ،)رتَّلَ(من الفعل فيتكوَّنُ ،)ظ+مس+مس+ف:(ةركبيَّاملُ البنية)رتَّل الولُد القرآنَ ترتيالً(امللفوظ يأخذ
ـ (ظرفمتبـوع بـال  ،)القرآنَ(متبوع مبركب امسي،)الولُد(متبوع مبركب امسي  دعتمـا ابو.)يالًِتْرَت

 مـن مـؤلفني  ،علـى مسـتوى أول   لتتشكَّ)يالًترِت القرآنَ الولُد لَرتَّ(:اجلملةَ نَّجند أاالستبدال 
إىل قسم "ترتيال القرآنَ ...لرتَّ"حيث ينتمي املؤلف املباشر،"الولُد"و"تيالترالقرآنَ ...رتَّل"مباشرين
  :ةبات االمسيَّإىل قسم املركّفينتمي "الولد"أما املؤلف املباشر،ةبات الفعليَّاملركّ
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  )ُدــالول(+)القرآنَ ترتيال...رتَّل(
  املركــب الفعلي   املركب االمسي؛

ـ (على املركب الفعلي ا حنصلَُننَّجزئة فإِستويات التَّمن م املوايل ستوىاملأما على   القـرآنَ ...لرتَّ
  :نفس توزيع أحد مؤلفيه املباشرينله ،وهو بناء دخويلٌّ)ترتيالً
  ترتيال القرآن ...رتَّل
  القرآن... رتَّل

أْي ثانيهما  ينضمُّ،"ترتيال"و"القرآنَ...لرتَّ"جزئة إىل مؤلفني مباشرينالتَّيقبل  الفعليَّب املركَّ أي أنَّ
بـني املـؤلفني   الـيت تـربط   فالعالقة ،بصفة اختياريةاملركب الفعلي اخلروجي املتقدِّم الظرف إىل 
حيث ،ستلزام من جهـة واحـدة  يكون فيها اال،ةهي عالقة حتديديَّ)ترتيالً(و)ل القرآنَرتَّ(املباشرين

ـ "ي جيعل مـن األمر الذ،ا لهويكون تابًع"القرآنَ ...لرتَّ"دحدُِّي"ترتيالً"نَّإ نـواة  "القـرآنَ ...لرتَّ
ـ "مرتبطٌ بوجود املؤلـف املباشـر  "ترتيال"وجوَد املؤلف املباشر ذلك أنَّ معىن؛"ترتيال"ـل  ...لرتَّ

 أْي،اختياريـا عنصرا وهو ما جيعل من الثاين ،لأنَّ وجوَد هذا األخري شرطٌ لوجود األوَّ أْي؛"القرآنَ
ال ُيغيِّـر العالقـاِت   "اختفائه؛ألنَّهبني ظهوره أو  رٌقفال يوجد ف،ميكن االستغناء عنه حبيث،توسعة

نقـال عـن   128ص،A.MARTINET،1980("املتبادلة للعناصر املوجودة سابقا وال وظيفَتهـا 
  :)10ص،2007،دباش

  ) يالًِتْرَت(     )              ل القرآنَرتَّ(
  حدِّدُم     حدَّد                   ُم   
  تابع           متبوع                
  توسعةواة                         ن    

   "مؤلف مباشر آخر+مركب فعلي:"الدخويل يتشكَّل من خنلص من هنا إىل أنَّ املركب الفعلي
    :بيانيا كاآليت)ترتيالً القرآنَ الولُد لَتََّر(ميكن متثيل اجلملةوعليه 

  
  
  

 املركب الفعلي:الفصل الثاين



58 
  

  ج                                              
  

  مس                  مف                                 
  
  ظ                             س            مح                  مف                              
  

  مس                                                             ف                   
  

  س        مح                                                                                     
  
  ال           قرآن  ترتيال      ولُد      ال                                                ل    رتَّ  

فنجد على طـريف الفـرع   ،رر رمزه يف املشجَّل على الطابع الدخويل للمركب الفعلي تكراومما يدُّ
ـ  أنَّ والذي تكرر مرتني؛أْي)مف(ركب الفعليالعلوي والسفلي رمز امل األول تفـرع  )مـف (الـ

   .آخر)مف(منه
  اًرعسأقبل  زيٌد م-2

ن مــن يتكــوَّ)اأقبــلَ زيــٌد مســرعً  (امللفــوظ حــاة التقليــديون أنَّ رأى الّن
ن هيئة االسم الـذي يكـون   اوصف فضلة يذكر لبي"هوو"مسرعا"واحلال"زيٌد"والفاعل"أقبل"الفعل

 ويؤيد هذا الرأي مصطفى محيدة إذْ،فيكون احلال ذا عالقة بصاحبه)78،ص1الغالييين،ج("الوصف له
وعالقة االرتباط تنشـأ  :"فيقول،"احلال والفعل"ال بني  "احلال والفاعل"د أنَّ العالقة تكون بني أكَّ

  :يتشكَّل امللفوظ).172،ص1998محيدة،"(ل والفعلبني احلال وصاحبها وليس بني احلا
  أقبل زيٌد مسرعاً؛

تتجزأُ على املستوى األوَّل من ،كلُّ مؤلفاهتا ضرورية،وهو مجلة خروجية،)ظ+مس+ف:(ُمركبيا من
ينتمــي املؤلــف ."زيــٌد"و"اًمســرع...أقبــل"إىل مــؤلفني مباشــرينمســتويات التَّحليــل 

إىل قسم املركبات "زيٌد"بينما ينتمي املؤلف املباشر،ركبات الفعليةإىل قسم امل"اًرعسم...أقبل"املباشر
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كما يتجزأُ .ركييب أخذ وضعه التَّ ه وذلك بأنْفحلَّ هذا  األخري حملَّ،ه تنقصف إىل اسمولكنَّ،االمسية
وظـرف  "أقبل"فعلي منقصف إىل فعلعلى مستوى آخر إىل مركب "مسرعا...أقبل"املركَّب الفعلي

  فوراً،صباحاً،باكراً:بوحدة أخرى مثل"مسرعاً"اننا استبدال الوحدةإذ بإمك،"مسرعا"
   أقبل زيٌد مسرعاً
  أقبل زيٌد  باكرا
  أقبل زيٌد صباحا

   وظروف،ظـروف الزمـان  :فمنـها )Les adverbes(اللغويات احلديثة تتنوع الظـروف ففي 
غري أنَّ "احلال"اة التقليديون،والظروف احلالية تشبه كثرياً ما يسميه النح...والظروف احلالية،املكان

ولـيس  .معه مركبا فعليا دخوليا من حيث إنَّه ينضمُّ إليه ليشكِّل،الظرف احلايل يتعلَّق مبركب فعلي
د احملتوى الـداليل  نَّ الظرف احلايل حيدِّكما أ.ق بصاحب احلاله يتعلَّكما يقول النحو التقليدي بأنَّ
احلـال  "وهو ما يراه النحو التقليدي)من الناحية الداللية هذا(الفعل هللفعل أو احلدث الذي يعرب عن

وبالفعل ،من حيث إنَّك تثبت هبا املعىن لذي احلال كمـا تثبتـه بـاخلرب للمبتـدإ    ،خرب يف احلقيقة
ك جئت به الفرق هو أنَّ أنَّ إال،لزيد"اجاءين زيد راكب:"أال تراك قد أثبتَّ الركوب يف قولك،للفاعل

   ).164اجلرجاين،ص("جتعله هبذه اهليئة يف جميئه نْوهو أباجمليء  عنهلتزيد معىن يف إخبارك 
ليشـكَّال  ،بكيفيٍة اختياريٍة؛أْي غـري ضروريَّة "أقبل"إىل املؤلف املباشر"مسرعا"ينضمُّ املؤلف املباشر
  ":أقبل"له نفس توزيع أحد مؤلفيه املباشرين؛وهو،مركَّبا فعليا دخوليا

  زيٌد   مسرعا...أقبل
  زيٌد  أقبــــل 

االستلزاُم فيها أحاديـا؛أَْي مـن جانـبٍ    ،يف عالقة حتديدية"ارعسم"و"أقبل"إنَّ املؤلفني املباشرين
إىل  لمركـب الفعلـي املنقصـف   وحمدِّدا لتوِسَعةً "اًرعسم"هذا ما جيعل من املؤلف املباشرو،واحٍد
  : "أقبل"الفعل
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  مسرعا           أقبل
  حمدِّد    حمدَّد      

  تابع    وع     متب
  توسعةنواة          

مركب فعلي منقصـف إىل  ":منيتشكَّل املركب الفعلي اخلروجي  من خالل ما سبق يظهر لنا أنَّ
وهذا ما ميكن توضـيحه  .ينتمي املؤلف املباشر اآلخر إىل قسم الظروف."مؤلف مباشر آخر+فعل
  :اآليت رجَّباملش

  ج                                                                                                         
  

  س                       :مس           مف                                           
  

                             ظ                                           ف    :مف                        
  
  

                                                                                       
  ُمسرعا            زيٌد                              أقبل                           
طـريف  علـى   )مف(الرمز حيث تكرر،)مف(ر رمز املركب الفعليار تكراملشجَّنالحظ من خالل 

               .يتهدخولوهذا إشارة إىل .الفرع العلوي والسفلي
  :الولد على السريرنام -3

وهو ،)دم+مس+ف(:من العناصر اللغوية اآلتية البنية املَُركبِيَّة على مستوى تشكَّلُفي امللفوظهذا أما 
علـى  ...نـام "ف املباشراملؤلِّ ينتمي."الولُد"و"ريرِعلى السَّ...ناَم"فني مباشرينحليل إىل مؤلِّتَّيقبل ال
أمـا املؤلـف   ،قام:مثـل  ل بفعـلٍ اسـتبد حيث يقبـل اال ،بات الفعليـة إىل قسم املركّ"ريرِالسَّ

  :زيد:مثل ل باسمٍاستبديقبل اال حيث،ةبات االمسيَّفينتمي إىل قسم املركِّ"الولُد"املباشر
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  على السرير  الولد...نام
  قــــــام  زيد؛
ينتمي ".ريرِعلى السَّ"و"ناَم"جزئة إىل مؤلفني مباشرينالتَّ"على السرير...نام"عليكما يقبل املركب الف

هـذا األخـري    لََّحفَ"امن"إىل فعل هنا ه تنقصفولكنَّ،إىل قسم املركبات الفعلية"ناَم"املؤلف املباشر
 قسم املركبات إىل"ريرعلى السَّ"يف حني ينتمي املؤلف املباشر،ركييبه التَّوضَع ذََخأَ وذلك بأنْ،هحملَّ

ل معه مركبا ليشكِّ"نام"إىل الفعل"ريرعلى السَّ"املؤلف املباشر ينضمُّ.تصدرته"على"األداة ألنَّ؛األداتية
  :"نام"أيستبدل به؛ُي والذي ميكن أنْ،له نفس توزيع أحد مؤلفيه املباشرين،فعليا دخوليا

  على السرير  الولد...نام
  الولد نــــــام  
 توسـعة  فهو،اً لـه وحمدِّد"نام"للمؤلف املباشر اًتابع"على السرير"ملركب األدايتوهذا ما جيعل من ا

 من حيث إنَّه ال ُيؤثر يف العالقاِت،فال يوجد فرق بني ظهوره واختفائه،ميكن االستغناء عنه حيث،له
كمـا جيعـل مـن املؤلـف     ،وية املوجـودة سـابقا وال وظيفِتها  املتبادلة اليت تربط العناصر اللغ

  :"على السرير"للمركب األدايت ونواةً،اًوحمدَّد،اًمتبوع"نام"راملباش
  على السرير     نام     
  دحمدِّ  د      حمدَّ

  متبوع     تابع    
  توسعة    نواة     
  ."رمؤلف مباشر آخ+مركب فعلي" من)على السرير...نام(املركب الفعلي الدخويليتشكل 

  :اآليتر هذا ما ميكن متثيله باملشجَّ
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  ج                                    
  

  مس                              مف                
  
  مد          س                    مح                          ف      :مف  
  

  مس     أ                                                                                 
  

  س   مح                                                                                          
  
  سرير              ال      على ولد                     ال                            نام         

  . وهذا إشارة إىل دخوليته)مف(كب الفعلينالحظ من خالل املشجَّر تكرار رمز املر
مؤلفات مباشرة تنتمي على التوايل "على السَّريرِ"و"مسرعا"و"ترتيالً"أنَّ،يظهر لنا،من خالل ما سبق

 عناصرالمن ،بالنسبة لألخري"املركبات األداتية"ىل قسم وإ،بالنسبة لألول والثاين"فوالظر"إىل قسم 
بـا فعليـا   ركَّممعـه   الًإليه مشـكِّ  نضمُّي وفهركب األدايت أما امل،لمركب الفعليل غري الضرورية

هـو   فاملركب الفعلي الدخويل.به يستبدلَ أنْميكن و،حد مؤلفيه املباشرينله نفس توزيع أ،ولياخد
ميكن  باشرة توسعةًهو ما كان أحد مؤلفاته امل أو،ب الذي يوجد من بني مؤلفاته مركب فعلياملرك

غيِّر العالقاِت املتبادلة للعناصر ا ال ُتألهن"ال يؤثر يف بنية اجلملة؛ ااؤهختفو اأ اهروظهف،ااالستغناء عنه
  .)10ص،2007،نقال عن دباش128ص،A.MARTINET،1980("املوجودة سابقاً وال وظيفَتها

واملفعول ،واملفعــول ألجلــه،يســميه النحــاة العــرب التقليــديون بــاملفعول املطلق امــ نَّإِ
 من حيث،ركييبِّهلا نفس السلوك التَّ ويةفهي عناصر حن.تميز بإمكانية حذفهات...والتمييز،واحلال،فيه

ففي ،ومن ثَم فهي تنضمُّ إىل مركب فعلي مشكلة معه مركبا فعليا دخوليـا ،ميكن تعويضها بظرٍف
  :امللفوظات
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  اًـمسرع الولُد جاَء
  ا للنجاحطلًب الولُد أقبلَ
  والشاطئَ ى الولُدمَش

  )اصباًح(مثل بظرٍف)الشاطئَ(و)ا للنجاحطلًب(و)امسرًع( لَنستبد أنْ نستطيُع
  اصباًح جاء الولُد
  اصباًح أقبل الولُد
  .اصباًح مشى الولُد

وموضع الظرف هذا ،ميكن أنْ حتلَّ  حملَّ الظرف قليديحو التَّر عنها النَّتلك العناصر كما عبَّ فكُلُّ
 ُرَدكان األْجف.و املفاعيل ما سوى املفعول بهما يسميه النحو التقليدي املنصوبات أيأيت على مجيع 

قسيم الذي راعوا فيه اجلانـب  ويستغنوا عن التَّ واحٍد يف صنف تركييبٍّ ا جمتمعةًهجيعلو حاة أنْبالنُّ
  .   ركييبِّاجلانب التَّ من الداليل أكثر

أو أكثر إىل  مباشٌر مؤلٌف مَّفإذا انض؛اا أو خروجييدخولأنْ يكون ا إمَّ ب الفعليُّاملركَّأنَّ إىل ،خنلص
  :اآلتيةالتركيبية يأخذ البنية و،ااألكرب دخولي ب الفعليُّكان املركَّ ب الفعليِّاملركَّ

  ".مؤلف مباشر آخر+مركب فعلي"
ـ بطريقة إلزامية  ب الفعليِّاملركَّ نواة أو أكثر إىل مباشٌر مؤلٌف انضمَّأما إذا   ب الفعلـيُّ كان املركَّ
اآلتية التركيبية خذ البنيةويأ.اخروجي:  

  ."مؤلف مباشر آخر+فعل"
من ،حسب العالقة اليت تربط املؤلفات املباشرةاملركب الفعلي الدخويل واخلروجي يتمُّ التمييز بني و

ـ الزمتب الفعلي اخلروجي هي عالقة نَّ العالقةَ اليت تربط مؤلفات املركَّإ حيث ة الـيت يكـون   يَّ
  :االستلزام فيها من اجلانبني

  آخرمؤلف مباشر   الفعل         
ة اليت يكون االستلزام فيها ديديَّهي عالقة حتف الدخويلِّ ب الفعليِّأمَّا العالقة اليت تربط عناصر املركَّ

  :واحٍد من جانبٍ
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  ،املركب الفعلي            مؤلف مباشر آخر
مؤلفـات املركـب الفعلـي    بينما تكون ،ضروريةفتكون مؤلفات املركب الفعلي الدخويل غري 

ال بدَّ أنْ نتعـرَض إىل تعديـة    بينهما متييزا دقيقا زوالتَّميي ولتعيني تلك املؤلفات.اخلروجي ضرورية
   .الفعل وقدرته

ــدرة-5 ــل ق ــطلح   ): du verbevalence(الفع ــائيون املص ــرجم الكيمي يت
ل ة لتشـكِّ هبا هذه الـذرَّ اليت جتذ اتة يناسب عدد الذرَّتكافؤ ذرَّ"،"بالتكافؤ")valence(األجنيب

ة األكسجني ثنائية التكـافؤ  وذرَّ،واحدة ذرَّةً ها جتذبكافؤ ألنَّة الكلور أحادية التَّفمثال ذرَّ،زئياُج
ص ،2004،دبـاش "(ات ثـالث ذرَّ  ها جتذُبكافؤ ألنَّة األزوت ثالثية التَّوذرَّ،ذرتني ها جتذُبألنَّ

من الكيميـاء ليعطيـه مفهومـا    "لوسيان تينيري" اقتبس هذا املصطلح اللغوي الفرنسيقد و،)206
ل ات أخرى لتشكِّة أو ذرَّإليها ذرَّ ُبِطقَْتْسَت،ة معقوفةذرَّ ُهبِْشيف اجلملة مبا ُي الفعلَ فهو يقارنُ،الغوي
ذاك  رة إذْفتكون الـذَّ ،رة اجلاذبةل قدرة الذَّات املنجذبة ميثِّفات املوافقة لعدد الذرَّاعدد العق،يئاَزُج
ــة القدرأ ــة القدرة،ةحادي ــدرة ،ثنائي ــة الق ــيري(...ثالثي ــن  382ص ،1966،تين ــال ع نق

ل داللته ويسمح لـه بتشـكيل   أو أكثر يكمِّ،حيتاج إىل عنصر كذلك الفعلُ.)198ص2004،دباش
  :جملةل معه ملفوظا فشكِّتل ةواحد لغويٍة وحدٍةإىل  حيتاُج هنَّفإ"قام"فلو أخذنا مثال الفعل ،ملفوظ

النـاطقني   قولفي لتشكيل ملفوظ ف وحدتني لغويتني ه حيتاج إىلنَّفإ" قرأ"أما الفعل .امةت"لدقام الو"
فيحتـاج إىل  "خال"أما الفعل.فملفوظ" القرآنَ قرأ الولُد:"مأما قوهل.ل ملفوظاال ميثِّ"قرأ الولُد":باللغة
الفعـل إذاً  ف،يادالل ةغري مفيـد  اه؛ألنَّغري تامة "املريَض خال الرجلُ:"جملةف،وحدات لغوية ثالث

تسـمى  .فيدةمهي ف"معاىف املريَض خال الرجلُ"مجلة أما.ةمفيد تصبح اجلملةل خرآ حيتاج إىل عنصرٍ
وهي يف رأي "فاعلُم"مفردها ،)actants("فاعالتُم"العناصر اليت يقتضيها الفعل الستكمال داللته 

ص ،2004،دبـاش عـن  نقـال  105ص،تينيري"(األشخاص أو األشياء اليت تشارك يف احلدث"،تينيري
ن الذي يتضمَّ ر عنها الفعلُعبُِّي"دراما صغرية"يف  "املمثلني"وهي بذلك توافق ،ر عنه بالفعلبََّعاملُ)198

الـيت   اللغويَّة فاملفاعالت هي العناصر.)198ص،2004،دباشنقال عن  102ص،تينيري(زومااحلدث لُ
اليت يعمـل فيهـا    أْي،اعالت التابعة للفعلعدد املف"،فعل ليصبح امللفوظ مفيدا داللياحيتاج إليها ال
د بعـدد  الفعـل تتحـدَّ  قـدرة   أنَّ يعـين  هـذا ؛"قدرة الفعـل "لميثِّ،فاتاعدد العق واليت توافق
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 لتمام معنـاه فعـالً   واحٍد مفاعلٍ إىل ي الفعل الذي حيتاجُنَسمِّ.)198ص،2004،دبـاش (مفاعالته
والفعل الذي حيتـاج  ،ثنائي القدرة معناه فعالًوالفعل الذي حيتاج إىل مفاعلني لتمام ،أحادي القدرة

 ت لتمام معنـاه فعـالً  ربعة مفاعالالذي حيتاج إىل أوالفعل ،ثالثي القدرةفعال  إىل ثالثة مفاعالت
 فالفعل أحادي القدرة،رةصطلح عليه بتكافؤ الذَّما اُو قدرة الفعلجند تشاهبا بني هبذا ،القدرة رباعّي

كذلك الذرة ،لتشكيل ملفوظ ل داللتهكمِّمفاعل ُيتاج إىل حياألول  ألنَّ،ُيشبه الذرة أحادية التكافؤ
الفعل ثنائي  اأمَّ.شبه ذرة الكلورُي"نام الولُد":يف قولنا)نام(الفعل أنَّ أْي؛اًئية لتشكل جزذرَّإىل  تاجحت

 كـذلك الـذرة  ،الفعل حيتاج إىل مفاعلني الستكمال داللته نَّأل،كافؤة ثنائية التَّالذرَّ شبهُيف القدرة
ة ذرَّيشـبه  "قـرأَ الولـُد القـرآنَ   :"يف قولنـا )قـرأ (الفعل أنَّ أْي؛اًئيحتتاج إىل ذرتني لتشكل جز

ته ويسمح لـه  ل داللكمِّا إىل عنصر أو أكثر ُيالفعل داللي  احتياج"هي إذاً فقدرة الفعل.األكسجني
صل به عل تتَّإىل قدرة الفالعناصر اليت تنتمي  هذا يعين أنَّ)201ص،2004،دبـاش "(بتشكيل ملفوظ 
أقـواس بعـد الفعـل    ويتمُّ توضيح قدرة الفعل بوضـع مفاعالتـه داخـل    .من الناحية الداللية

  :يف امللفوظ"أكل"فالفعل.مباشرة
  أكل الولُد التفاَح

حيث ،)فاَحلتُّا)(الولُد(أكل:يكون لديناف،فهو حيتاج إىل مفاعلني اثنني الستكمال داللته،ثنائي القدرة
  :إىل املفاعل الثاين)لتفاحا(و،عل األولإىل املفا)الولد(شريُي

  اَحـفالتُّ ُدـالولأكل 
  2املفاعل 1املفاعل    

ُيسـتعَمل  ،يريده تينيري مفهوما تركيبيا،ممِثال للعالقة املوجودة بني الفعل ومفاعالته،ومفهوم القدرة"
ـ  عتبِالـيت يَ ،)sujet("مسند إليه/")prédicat("مسند"يف حتليل اجلملة بدل الثنائية ة ال رهـا منطقيَّ

كما هو احلـال  ،وحافظوا عليهامن أهل املنطق ن لتقليديوحاة ااقتبسها النُّ،رأيهحسب ،إذ ،ةتركيبيَّ
ـ  قليـديَّ حـو التَّ النَّ إنَّ.األخرىحوية بالنسبة لكثري من املفاهيم النَّ على ،يـه يف رأ،ه مؤسـسٌ كلَّ

   .)199ص،2004،نقال عن دباش103ص ،1966،تينيري"(املنطق
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  : )TRANSITIVITE(ديةـعالتَّ-6
  .يوالفعل املتعدِّ،الالزم لالفع،قسمني اثنني إىلعدية واللزوم من حيث التَّ الفعلَ حاةُالنُّ َمسَّقَ

علـه وال يتجـاوزه إىل   ما ال يتعدى إثره فا"هه علماء العربية القدامى بأنَّفُعرِّوُي:الفعل الالزم:أوال
لفاعـل وال  وهو حيتـاج إىل ا ،"سافر خالد"و"ذهب سعيد:"عله مثلبقى يف نفس فابل ي،املفعول به
ـ  ي اجلانب الدَّراِعوهذا التعريف ُي،يقع عليه مفعول بهحيتاج إىل  أمـا  .ركيّيباليل دون اجلانـب التَّ
ـ  -أو أكثر مباشٌر إليه مؤلٌف فعل مل ينضمَّ كلُّه بأنَّ الفعل الالزمف عرَُّيف،تركيبيا -ةبصـفة إلزاميَّ
مفاعل واحد السـتكمال   إىلفهو الفعل الذي حيتاج ،اا دالليمبين.خروجياا با فعليل معه مركَّكِّليش
 أما علـى املسـتوى  ،إليـه  ركييب املسنَدعلى املستوى التَّ يف حالة ظهوره افق هذا املفاعلُوي،داللته

  :فجملة،ةأحادي القدر انكما فالفعل الالزم إذاً هو ،عنه خَربفيوافق املاإلخباري 
  ؛ذهب الولد

ـ )ذهـب (عـل الذي تنقصـف إىل الف  ب الفعليُّاملركَّ:ل من مؤلفني مباشرين مهاتتشكَّ ب واملركَّ
قـد  ف،ايبـا فعل ل معه مركَّليشكِّ"ذهب"الفعل إىلمؤلف مباشر  أيُّ  ينضمَّمل،اتركيبي.)الولد(االمسيُّ
أمَّـا  .)ذهـب (وهو الفعل ،ل منهاتشكَّعناصره الفرعية اليت ي ه أحُدحملَّ وحلَّ املركب الفعليغاب 
الولد(ل يفواملتمثِّ،الستكمال داللته اًواحد مفاعالًالقتضائه ،القدرة ديُّاأح)ذهب(الفعلَ نَّفإ،اداللي( 

صُف هبذا ن.عنه املخَرب على املستوى اإلخباري ويوافق،إليه ركييب املسنَدعلى املستوى التَّ الذي يوافُق
  :الزٌم بأنَّه فعلٌ"ذهب"الفعلَ

  الـولـُدذهـب 
  مفاعــل         املستوى الداليلُّ         
  مسند إليه          املستوى التَّركييبُّ         
  املستوى اإلخباريُّ      خمرب عنه              

   :اآليتك)ذهب الولُد(وعليه يكون متثيل اجلملة
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  ج                                             
       

  مس          ف                 :مف                        
  

  س              مح                                                         
  

  ولد       ال                        ذهب                                  
  
والفعل ،ه إىل غريه من املعموالتز فاعلَحاة ما جاوي من األفعال عند النُّاملتعدِّ:يالفعل املتعدِّ:ثانيا

حـاة  وقد قسـم النُّ .)131ص،1999،الفهري"(غري الفاعل هو الذي يفتقر وجوده إىل حملٍّ"املتعدي
ــدِّ ــل املتع ــامالفع ــة أقس ــد "ي إىل ثالث ــه واح ــول ب ــدٍّ إىل مفع ــ،متع وإىل ،ننيوإىل اث

  ).311ص،1999،الزخمشري"(ثالثة
  . ..لأك،أخذ،كتب:وهو كثري يف اللغة مثل،املتعدي إىل مفعول به واحد/1
   :املتعدي إىل مفعولني على قسمني/2
 ،الراجحـي (على معىن اإلعطاء دلُّي ذيال هوفعولني ليس أصلهما مبتدأ وخرب وقسم ينصب م_   

  .كتاباً زيداً أعطيُت:كقولنا....منح ،سأل،كسا،وهب،أعطى:مثل،)37ص،2004
  . )حويلأفعال التَّ -أفعال القلوب(على قسمني وأصلهما مبتدأ وخرب وهقسم ينصب مفعولني _   
ـ ،صلة بالقلبمعانيها متَّ ألنَّ؛حاة كذلكاها النُّوقد مسَّ)القلبيات(أفعال القلوب*  و،ككاليقني والشَّ

  .تأخذ مفعولني أصلهما مبتدأ وخرب وهي )وأخواهتا ظنَّ(ـف أيضا بعَروُت اإلنكار
االعتقـاد   وهو نوع يفيد اليقني:هذا من ناحية القيمة الداللية هلذه األفعال؛وأفعال القلوب قسمان

 ونـوع يفيـد الظـنَّ   ،)ألفى،درى،تعلم،وجد،أعلم،رأى( وهي ستة،)73ص ،1ج،الغالييين (اجلازم
  .عادةَ دائمةًلبخيلُ السَّا يظنُّ:مثل)حجا،ْبَه،عدَّ،جعل،زعم،خال،حسب،ظنَّ(:وهي

مثـل قولـه   )وهب،جعل،خذاتَّ،ختذ،ترك،ردَّ،رصيَّ(بعةوهي س حويل ما تكون مبعىن صريَّأفعال التَّ*
  )19،43/قرآن("الذين هم عباد الرمحن إَِناثًاوجعلوا املالئكةَ " تعاىل
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 عمراً زيداً علم اُهللاأ:مثل قولك)ثحدَّ،رخبَّ،أخرب،أنبأ،أعلم،أرى(املتعدي إىل ثالثة مفاعيل وهي/3
  .منك خرياً

حاة و اللغـويني ال تقتصـر علـى املسـتوى     تعدية الفعل عند النُّ أنَّظهر لنا يمن خالل ما سبق 
 تشـملُ  بلْ،فقط إىل الفعل أكثر أو عنصٌر ينضمَّ أنْتعين  ال تعدية الفعل عندهمحيث إنَّ ،ركييبِّتَّال

فتعدية الفعل ،لتكتمل داللته أكثر أومفعول به فعل إىل احتياج ال من حيث،كذلك اليلاملستوى الدَّ
خلطت بني دراستهم لتعدية الفعل  أنَّ أْي،)59ص،2006،اهلذيلي"(صلة بنوع العامل قوة وضعفا"هلا

مييز بني مسـتويني  التَّ لذا وجب علينا،عديةديد مفهوم التَّيف حت مل تفلْح ومن ثَمَّ،مستويات عديدة
كانت قدرة الفعل  فإذا.)sémantique(واملستوى الداليلّ)syntaxique(ّيبركياملستوى التَّ،للفعل
 مؤلٌف ينضمَّ أنْ عينيو"،ةركيبيَّالتَّ صل بالبنيةيتَّ  تركييبُّ مصطلٌح عديةَالتَّ نَّإف،ةاحية الدالليَّصل بالنَّتتَّ

ضيح تعدية الفعل ولتو.)201ص،2004،دباش("خروجيا ابا فعليال معه مركَّأو أكثر إىل الفعل مشكِّ
  :نأخذ امللفوظات اآلتية

  .وقف الولُد-1
  .سالةَالرِّ كتب الولُد-2
  .درمهاً الفقَري أعطى الولُد-3

إىل  جـود مؤلـف مباشـر ينضـمُّ    لعدم و،جاء الزماً لِيف امللفوظ األوَّ"وقف"فعلالنالحظ أنَّ 
وذلك ،ايفقد جـاء متعـدِّ  اين الثيف امللفوظ "كتب"ا الفعلمَّأ،ليشكِّل معه مركبا فعليا"وقف"الفعل

وهو ما ينطبـق  ،اا خروجيبا فعليُمشكِّال معه مركَّ"كتب"إىل الفعل"سالةالرِّ"باشراملؤلف النضمام امل
إىل "درمهـاً "و"الفقـري "باشـران املؤلفـان امل  حيث ينضـمُّ ،يف امللفوظ الثالث"أعطى"على الفعل

  .اا خروجيبا فعليمركَّمعه لني مشكِّ"أعطى"الفعل
البنيـة   غري أنَّ،الفعلب صُّتكال منهما خي عدية يف أنَّتتفق القدرة مع التَّ:عديِةوالتَّ الفرق بني القدرِة

عديـة  والتَّ،له البنية الداللية صُّفالقدرة خت؛تعديتهختصُّ عن البنية اليت ختتلف الفعل قدرة  اليت ختصُّ
الصريح  فالظهور،للعناصر عدية بالظهور الصريحتَّكما ختتلف القدرة عن ال،له ركيبيةالبنية التَّ صُّخت

تعدية الفعل خالفا للمفاعالت اليت ال يشترط ظهورهـا الصـريح يف    يكون للمؤلفات اليت ختصُّ
 يؤثر ذلك علـى معـىن   نْدون أ، يقتضيها معىن الفعليغيب أحُد املفاعالت اليتفكثريا ما ،امللفوظ
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ل األوَّ،ا إىل مفاعلني اثـنني ألنَّه حيتاج داللي،ثنائي القدرة)قرأ(فالفعل.على متامه الداليل أْي؛امللفوظ
يف ولكـْن  ،)الشيء املقـروء (فعل القراءة والثاين الذي وقع عليه ،)القارئ(الذي يقوم بفعل القراءة

  :امللفوظ
  قرأ 
 اًفهناك إذ؛اا ودالليركيبيت سليٌم)قرأ(امللفوظَإال أنَّ الفعل يقتضيهما دالليا  أنَّ عم،يظهر املفاعالن ال

ــراحة   ــر ص ــد ال تظه ــر ق ــكلي   نَّإ،عناص ــع الش ــي للواق ــات ال تنتم ها مؤلف
 إذْ،لبنية الداللية للجملةيف اومع ذلك فهي متضمنة ،)111ص،DEBBACHE،1992(للملفوظ

البارزة ؛العناصـر  مجيـع  الذي تشارك فيـه ،تقديرها للوصول إىل معىن اجلملةوميكن استرجاعها 
وظيفة  ذات تركيبية رصعنا بوصفها د بالظهور الصريح للعناصرعدية اليت تتحدَّخالفا للتَّ،ترةواملست
 ،ص،2004،دبـاش (ال تقـديراً  شكالً موجودٍة بارزٍة ة تكون لوحداٍتركيبيَّالوظيفة التَّإنَّ .ةتركيبيَّ
  :يف امللفوظ"قرأ"لذلك نصف الفعل،)201
  قرأ؛
  :صار الزما ؛أْيتركيبيا َملزِأُبينما ،فيه املفاعلني ثنائي القدرة بالرغم من حذف هبأنَّ

  :يف امللفوظ"قرأ"فالفعل
  ؛)قرأ(

  .الزم تركيبيا.دالليا درةـثنائي الق
اليت و،)كانت مستترةأي (املفاعالت صراحة تظهْر مل نْإو حىتَّ،ثابتةٌالفعل  قدرةَ هذا نستنتج أنَّمن 

ـ إذا اف،اليت ال بدَّ هلا من الظهور الصريح عديةتَّخالفا لل،تتجاوز األربعة مفاعالت ال ميكن أنْ  ىختف
ـ  غـريه  ل معيشكِّ الفإنَّه إىل الفعل  اليت تنضمُّ) أو أكثر(املباشرةحد املؤلفات أ مركب؛ألنَّـه  اا فعلي

    .وال ميكن تقديره،غائب
  :القدرة معيار مييز بني مؤلفات املركب الفعلي

ى إليهـا  ه يساعد على حتديـد العناصـر الـيت يتعـدَّ    إال أنَّ داليلٌّ مفهوٌم القدرةَ بالرغم من أنَّ
 اليت ال تنتمـي إىل من  الفعل تنتمي إىل تعدية ب الفعلي اليتز بني مؤلفات املركَّيِّمُيوبالتايل ،الفعل
ا مَّأ،لفعل تنتمي بالضـرورة إىل تعديتـه  اليت تنتمي إىل قدرة ا ب الفعليِّمؤلفات املركَّ فكلُّ،تعديته
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تعدية الفعل على  كون مْنفال ت اليت ليست مفاعالت على املستوى الداليلِّ ب الفعليِّت املركَّمؤلفا
  :اآليت مللفوظايوضحه  اموهذا ،)202ص ،2004،دباش(ركييبِّالتَّاملستوى 
  ،يف املسجد القرآنَ قرأ الولُد
وهو ما جيعل ،"القرآنَ"و"الولُد:"مها،مفاعلني اثنني القتضائه،القدرة ثنائيُّ)قرأ(الفعل نالحظ أنَّ،اداللي 
ـ ومع أنَّ"يف املسجد"األدايتُّ ُبا املركَّأمَّ.من تعدية الفعل"رآنالق"االمسيَّ َباملركَّ ب ه حمتوى يف املركَّ
 إنَّـه ؛ال يكون من تعديـة الفعل  مَّومن ثَ،ليس مفاعالًفهو ،إىل قدرة الفعلال ينتمي  هإال أنَّ،الفعليِّ
ـ  ل معـه مركَّ ليشـكِّ "القرآن...قرأ"متقدِّم ليٍّفع بٍمركَّإىل  ضمُّني مباشٌر مؤلٌف أكـرب  ابـا فعلي 
بطريقـة   فعلـيٍّ  بٍمركَّإىل  ينضمُّ"يف املسجد"األدايتَّ َباملركَّ نَّ؛إ"القرآن يف املسجد...قرأ"ادخولي
قدرة الفعـل  إىل  نتمييه نَّمن أوبالرغم "الولد"املؤلف املباشر أما.عل منه توسعةوهذا ما جي،ةاختياريَّ

 وافق على املستوى التركييب املسـندَ ُي إنَّه؛؛ألنَّه ليس من عناصر املركب الفعليفهو ليس من تعديته
  :إليه
  يف املسجد  رآنـالق   دـالولقرأ 
  من القدرة  من القدرة   

  من التعدية              
  :التوافق بني عناصر القدرة وعناصر التعدية

القـدرة تنتمـي إىل املسـتوى     حيث إنَّ،خيتلف عـن مفهـوم التَّعديـة    القدرة كان مفهوم إذا
وافق بني عناصر القـدرة وعناصـر   حيدث ت قد فإنَّه،تنتمي إىل املستوى التَّركييبِّ عديةوالتَّ،الدَّاليلِّ

  .ظهرت مفاعالت الفعل صراحةً إذا وهذا،عديةالتَّ
  :لتكن امللفوظات

  ؛ )17/81،قرآن"(جاء احلقُّ"-1
  ؛راًمبكِّ نام الولُد-2
   ؛صلَّى موسى يف املسجد-3
  ؛فاحةَالتُّ أكل الولُد-4
  اهللا للمؤمنني؛ رغف-5
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  ؛رسِاستخرج الولُد القاعدةَ من الدَّ-6
  ؛ناجحاً زيداً أخاُه أنبأ أمحُد-7

لـى  اليل وتعديتـه ع وافق بني قدرة الفعل على املستوى الدَّنالحظ التَّ أنْيف هذه امللفوظات ميكن 
 أحادية"ىصلَّ"و"نام"و"جاء":األفعالتستعمل  والثالث والثاين األولففي امللفوظ .ركييبِّاملستوى التَّ

بالنسـبة  "احلـقُّ ":د يف كـل منـها  رووقـد  ،واحداً مفـاعالً  تطلـبُ ت نَّهامن حيث إ القدرة
 أفعـالٌ  بأنَّهـا هبذا نصفُها ،"صلَّى"بالنسبة للفعل"موسى"و،"نام"بالنسبة للفعل"الولُد"و،"جاء"للفعل
مركبـا فعليـا    ليشكِّل معه)صلَّى(،)نام(،)جاء(وذلك لعدم انضمام مؤلف مباشر إىل الفعل الزمةٌ
امللفـوظ   يفأمَّـا  .إىل قدرة الفعل وال إىل تعديته 2يف"مبكرا"بينما ال ينتمي املؤلف املباشر.ياروجخ

إىل تـاج  حت ؛ألهناائية القـدرة ثنتأيت " استخرج"و"غفر"و"أكل":لاألفعافالرابع واخلامس والسادس 
بالنسـبة للفعـل   "لمؤمننيل"و"اهللا"و،4يف"أكل"بالنسبة للفعل"فاحةَالتُّ"و"الولُد:"وقد ظهرا،مفاعلني

أما على املستوى التركييب فهي أفعـال  ،6يف"استخرج"بالنسبة للفعل"القاعدةَ"و"الولُد"و،5يف"غفر"
بالنسبة للفعـل  "فاحةَالتُّ:"ينضمُّ إىل الفعل مباشراً اًمنها مؤلف لكلٍّ نَّإحيث ،واحٍد عنصرٍ متعدية إىل

فاملؤلفـات  ،6 يف"استخرج"بالنسبة للفعل"القاعدةَ"و،5يف"رغف"بالنسبة للفعل"لمؤمننيل"و،4يف"أكل"
بصفة إلزاميـة  "استخرج"و"رضي"و"أكل"ىل األفعالإ تنضمُّ"القاعدة"و"لمؤمننيل"و"التفاحة"املباشرة

إىل قدرة الفعل وال 6يف "من الدرس"بينما ال ينتمي املؤلف املباشر.ياروجخ ة معها مركبا فعليالشكِّم
 يقتضـي  ألنَّـه القدرة  يُّرباع"أنبأ"فالفعل،امللفوظ السابع يف أما."إىل تعديته إذ ميكن االستغناء عنه

 ثالثـة  إىل متعـدٍّ بذلك وهو "ناجحاً"و"أخاه"و"زيداً"و"أمحُد":كلُّها وقد ظهرت،مفاعالٍت ةَأربع
لتشـكِّل  "أأنب"إىل الفعل ه املباشرةمؤلفات حيث تنضمُّ"ناجحاً"و"أخاه"و"زيداً:"وهيؤلفات مباشرة؛م

دها حتـدِّ  اتركيبي اها مفهومعتبارتعدية الفعل با نَّإىل أ،يف األخري،خنلص.ياروجخمعه مركَّباً فعليا 
  .اليت تنتمي إىل قدرة الفعل احلاضرة كليةالعناصر الشَّ
  :التعديةوالقدرة ق بني عناصر عدم التواف
املفـاعالت   ظهـر تفال ،عديـة وافق بني عناصر القـدرة وعناصـر التَّ  حيدث دائما ت أنْال ميكن 
   :اآلتيني امللفوظني يف ُيالَحظوهذا ما ،صراحةً

  )79/34،قرآن("جاءت الطامة"-1
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  )77/ 11،قرآن("جاءت رسلنا لوطا"-2
 "رسـلنا ":ومهـا ؛صـراحة   ظهرا قدو،مفاعلنيالقتضائه ،2يف ي القدرةثنائ"جاء"الفعل  أنَّنالحظ 

فقد ورد الفعـل  )جاءت الطامة(أما يف امللفوظ."لوطا"فكان الفعل متعدٍّ إىل مفعول واحد،"لوطا"و
ثنائي "جاء"لفعلاف.من حيث إنَّه مل ينضمَّ إليه مؤلٌف مباشٌر ليشكِّل معه مركبا فعليا خروجيا،الزما

قدرة الفعـل   أنَّا يعين ِممَّ،أحادي القدرة يف امللفوظ األولستعمل اُغري أنه ،القدرة يف امللفوظ الثاين
 ؛وهو املركـب االمسـي  2يف  عنصراًخذ أ"جاء"أما على املستوى التركييب فإنَّ الفعل.قد تناقصت
 الفعل ثابت القدرة ولكْنف.وذلك ألنَّه جاء الزماً،1يف عنصرٍ أيَّ يأخذْ ملبينما ،"لوطا"املنقصف إىل

سواء ذكرت املفاعالت ،يكون للفعل نفس القدرة على املستوى الداليلِّ هنَّأ أْي؛ت تعديتهزايدقد ت
فنكـون  .)148ص،Debbache،1992("تغري تعديتهفقد ت ركييبِّعلى املستوى التَّ أمااستترت  أم

يظهـر عـدم    هنا.فلكلٍّ منهما قدرته اخلاصة،أمام فعلني خمتلفني وإنْ تشاهبا على املستوى الشَّكلي
    .التَّوافق بني عناصر القدرة وعناصر التعدية

  :يف امللفوظ"كتب"فالفرق بني الفعل
  ،كتب الولد
  :يف امللفوظ"جاء"والفعل
  ،الولُد جاء

ج إىل مفـاعلني  ثنائي القدرة؛فهو حيتا يف االستعمال العادي"كتب"يت الفعلأي:االستعماليكمن يف 
لزم اُ غري أنَّه،ل واحدا إىل مفعويمتعدِّ يأيتوبالتايل ،"املكتوبشيء ال"مث"ةباتالك من قام بعملية:"اثنني

مـن  .الزما يأيت مَّومن ثَ،القدرة يداأح ُيستعمل عادةً فهو"جاء"الفعل أما.)كتب الولد(يف امللفوظ
 يف"جـاء "والفعل،كتب الولد:امللفوظ يف"كتب"بني الفعلة ال فرق ركيبيَّالتَّ احيةمن النَّ هنَّإا نقول هن

ـ  نَّإمن حيث ،الولد جاء:امللفوظ مؤلـف مباشـر إىل     ينضـمَّ مل إذ،ركييبهلما نفس الوضع التَّ
 نَّأل؛ة فهما خمتلفان متامـا ة الدالليَّاحيأما من النَّ.ل معه مركبا فعلياليشكِّ"جاء"ال إىل و"كتب"الفعل
نا خنالف الـرأي  من ه،"ي القدرةأحاد"اءج"و،نائي القدرةث"تبك"فـ،منهما قدرة يستلزمها لكلِّ

  :يف"ضرب:"فالفعل.)206ص،2004،باشد"(القائل حبذف املفعول به
  ،الولد ضرب
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وقد " املضروب"والذي وقع عليه احلدث،"لولدا"ثنائي القدرة يقتضي مفاعلني اثنني؛القائم باحلدث
ه نقول بأنَّ فكيف،وهو غري ظاهر،به ركييب  املفعولَستوى التَّالذي يوافق على امل،غاب املفاعل الثاين

علـى  نعتقـد أنَّـه   .فِذى نقول بأنَّه قد ُححتَّعلى املستوى الشَّكلي ظهر  ينَّ املفعول ملحذف؟إ
ن يكـو أما علـى املسـتوى التَّـركييب ف   ،ثنـائي القـدرة  "ضرب"الفعليكون املستوى الداليل 

  .ا فعلياه مركب؛وذلك لعدم وجود مؤلف مباشر ظاهر ينضمُّ إىل الفعل ليشكِّل مع)أُلزم(االزم
  :يف امللفوظني"مرَّ"فرق بني الفعلالعن  لبحثا أما
  و؛)مرَّ الرجل(
  ؛)مرَّ الرجلُ بزيٍد( 
وهـي  ،"الرجل"فهو يقتضي  مفاعال واحدا وقد ظهر؛يف امللفوظ األول أحادي القدرة"مرَّ"الفعل نَّإ

تعـدى إليـه الفعـل     لذيوا"بزيد"ا املؤلف املباشرأمَّ.يف امللفوظ الثاين"مرَّ"لفعلنفس القدرة اليت ل
علم أنَّ الفعل إذا اِ":كذلك ابن جين ويف ذلك يقول،)333ص،1ج،االسترباذي("بواسطة حرف اجلر"

فإنَّ اجلار واجملرور مجيعا يف موضع نصـب  ،وجره احلرف،أوصله حرف اجلر إىل االسم الذي بعده
تعدى "بزيٍد"األدايت وبالرغم من أنَّ املركب.)147-146ص،1954،ابن جـين "(بالفعل الذي قبلهما

 تزيـد يف ملفـوظٍ   وال ميكن أنْ،؛ألنَّ للفعل الواحد قدرة ثابتةال يدخل يف قدرتهه نَّإال أ،إليه الفعل
رة يف وثنائي القد"مرَّ الرجل"أحادي القدرة يف امللفوظ" مرَّ"نَّ الفعلهنا إ قالُفال ُي،خرآوتنقص يف 
مـرَّ  "الزما يف امللفـوظ فقد جاء ،تعدية الفعل قد تغريت نَّفإ،اأما تركيبي".مرَّ الرجل بزيٍد"امللفوظ
ت اليت حيتاج املفاعال تكون هبذا."مرَّ الرجل بزيد"يف امللفوظ"بزيد"ا إىل املؤلف املباشرمتعديو"الرجل

هذه املؤلفات و،خرالفعل فهي متغرية من ملفوظ إىل آ أما العناصر اليت يتعدى إليها،إليها الفعل ثابتة
وما هـي  فما هو تعريف هذه الوظيفـة؟ ."املتمم الفعلي"وظيفة تشغل مي إىل تعدية الفعل تنت اليت

   األصناف التركيبية اليت تشغل هذه الوظيفة؟
 :)MENT DE VERBEECOMPL( املَُتِمم الفعِليُّتعريف -7

 خـر اآلو،أحـدمها داليلّ ؛بني جـانبني اثـنني للفعل   ميَُّزوا"توراتيي" ومنهم نياللغوي رأينا أنَّلقد 
َتُخصُّ املؤلفات البارزة اليت تنضمُّ  اليت،أما الثاين فتمثَّل يف تعديته،ل يف قدرة الفعلمتثَّل األوَّ،تركيّيب

ـ ركيبتشـغل هـذه املؤلفـات ت   .ا خروجياإىل الفعل لتشكِّل معه مركَّبا فعلي املـتمم  (ا وظيفـة ي
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ملركَّبٍ )أو أحد املؤلفات املباشرة(ملؤلفني املباشرينا ة اليت يشغلها أحُدركيبيَّالوظيفة التَّ"إنَّها.)الفعلي
وبذلك تشمل هـذه  ،ب الفعلينواة املركَّ،هذا املؤلف املباشر إىل الفعل حبيث ينضمُّ،فعِليٍّ خروجِيٍّ
أم  سواء أكان اجلار واجملرور حرفاً،أو جار وجمرور،ما يتعدى إليه الفعل من مفعول بهالوظيفة كلَّ 

وتتحدَُّد وظيفة املؤلف املباشر الـذي يشـغل   .)80ص،2003،دباش......."(قفو،أمام:مثل ظرفاً
 ،ب الفعلـي أْي املركَّ،نتمي إليهوظيفة املتمم الفعلي داخل اجلملة انطالقا من عالقته بالبناء الذي ي

أو (مباشٌر  َم الفعليَّ وظيفةٌ تركيبيةٌ يشغلها مؤلٌفاملتمِّ إنَّ.الفعل أْي؛إليه واملؤلف املباشر الذي ينضمُّ
تلك املؤلفات املباشـرة إىل الفعـل    فتنضمُّ،اا خروجيبا فعليل معه مركَّإىل الفعل ليشكِّ ينضمُّ)أكثر

بـني  فالعالقة اليت تربط ،ال ميكن االستغناء عنها،عناصر ضرورية هاوهذا ما جيعل من،بصفة إلزامية
   :خراآللب كل منهما حبيث يتط،ةتبادليَّتالزميَّة لفعل واملتمم الفعلي عالقة ا

  .الفعل               املتمم الفعلي
ـ ؛إذَا كان الفعل ثنـائي القدرة ،الثاين املستوى الداليل املفاعلَ الفعلي على ُميوافق املتمِّ،اداللي ه ألنَّ

إذَا كان الفعـل ثالثـي   ،الثاين والثالث يوافق املفاعلَو،ستكمال داللتهحيتاج إىل مفاعلني اثنني ال
الثاين والثالث  يوافق املفاعلَو،حيتاج إىل ثالثة مفاعالت الستكمال داللتهيف هذه احلال ألنَّه ؛قدرةال

أما إذا .مفاعالت الستكمال داللته  أربعِةإىل حينئٍذ ألنَّه حيتاج؛إذَا كان الفعل رباعي القدرة،والرابع
حمـلَّ املركَّـب    حلّ الفعلُفي.ىل فعلإ منقصٍف فعليٍّ بٍنا حنصل على مركَّالفعلي فإنَّ املتمَم ذَفُح

 الفعليِّ مِاملتمِّ وظيفةَ ة اليت ميكن أنْ تشغلَركيبيَّاألصناف التَّولتحديد .ركييبَّه التَّوضَع يأُخذُوالفعلي 
ونبدأ بالعناصر الـيت  ،بنيةال هذه نأُخذُ جمموعةً من البنيات اللغوية وحناولُ من خالهلا التعرف على

  .عليةتشكِّل اجلملة الف
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  :الفصل الثالث             
   :م الـفعلي يف اجلملة الفعــليةوظيفـة املتمِّ:املبحث األول

  . متعديافعاليتضمَّن فعلي ركب م:األوىل ةــالبني
                                                .  الزمافعال نضمَّتي فعلي مركب:ة الثانيةالبنيــ

  .م عنصر من عناصر املركب الفعليتقدُّ :ةثالثال ةــالبني
  :يةاالمســ م الـفعلي يف اجلملةتمِّيفـة املوظ:املبحث الثاين
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  :يةاجلملة الفعلوظيفة املتمم الفعلي يف :ولاملبحث األ
ليت تقـوم  أهم املصطلحات اوشرحنا ،ةركيبيَّظرية التَّاملبادئ اليت تقوم عليها النَّ حنا أهمَّوضَّ بعد أنْ
سنحاول خالل هذا اجلـزء  ،وحللَّنا بنية املركب الفعلي اليت توجد فيها وظيفة املتمم الفعلي،عليها

يف دراسة النماذج  "للمتمم الفعلي"ة ركيبيَّمبفهوم الوظيفة التَّ واألخذ،التطبيقي اعتماد هذه الطريقة
د أهم األصناف التَّركيبيَّة اليت تشغل وذلك لتحدي،للجملة العربية بنوعيها الفعلية واالمسية األساسية

  .هذه الوظيفة
أو هـي الـيت   ،اليت تكون نواة املسند فيها فعالة الكربى ركيبيَّالوحدة التَّ بأنَّهااجلملة الفعلية  نافعرَّ

البنيات اليت تكون للمركـب الفعلـي    أهموميكن حصر .ابا فعلييكون أحد مؤلِّفاهتا املباشرة مركَّ
  :يف ثالثة أشكال،الفعليةجلملة داخل ا

  .متعديا فعال مركب فعلي يتضمَّن-1
  .زماالركب فعلي يتضمَّن فعال م-2
  .م عنصر من عناصر املركب الفعليتقدُّ -3
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  : متعدِّيافعالركب فعلي يتضمَّن م:وىلالبنية األ
تلـك  ولتوضيح ،عنصرٍ أو أكثر متعدِّيا إىل الفعل فيها كونيمن امللفوظات  يف اجلملة العربية نوٌع

 وظيفـة  ني حتديداولحم،يةنأخذ امللفوظات اآلت،حيث العناصر اللغوية تنضمُّ إىل الفعل،ةركيبيَّالتَّالبنية 
    :فيها املتمم الفعلي

 .الكتاب الولُد قرأَ-1
عـل  والفا،)قـرأ (الفعل؛ن مـن ثالثـة عناصـر   تتكـوَّ )كتابال الولُد قرأَ(اجلملةَ أنَّ حاةُيرى النُّ

األوىل أساسـية  ،على عالقتني ةًمقائ)كتابال قرأ الولُد(مجلة ونُفتكُ،)كتابال()6(واملفعول به،)الولد(
حـاة علـى تسـميته    الـذي اصـطلح النُّ  ،وهي عالقة اإلسـناد بـني الفعـل وفاعله   ،إجبارية

ذي اصـطلح  ال،عدية بني الفعل واملفعول بهة التَّوالثانية غري أساسية اختيارية وهي عالق،)العمدة(ـب
ا ه ليس مسنًد؛ألنَّ)فضلة(والكتاب،)مسند إليه(والولد،)مسند(فقرأ،)الفضلة(ـحاة على تسميته بالنُّ

  .به لتتميم معىن اجلملة َيِتوأُ،ا إليهأو مسنًد
  الكتاب الــولد  قــرأ

  مسنـد  مسند إليه  فضلة
 وهو ما جنـده .)203ص،الكابن م("والتمييز،واحلال ،كاملفعول،سنادالفضلة ما زاد عن ركين اإل"و

إنَّ املسند واملسـند  ":اجلملة النواة"أو"نواة اجلملة"حتت ما يسمى بـ،عند بعض املعاصرينكذلك 
فإهنـا  >...<أما عناصر اجلملة األخرى)"69،حركات.م(نان نواة اجلملةيكوِّ،حركات.يقول م،إليه

رومان أنَّ املسـند  .جهته يرى أ من).املرجع نفسه"(غري الزمة لتكوين اجلملة وميكن االستغناء عنها
ــ ــا واملس ــه مه ــران األساسيان"ند إلي ــروريان بنيويا،العنص ــن  ،الض ــذان ال ميك الل
ــال عــن ،86ص،ROMAN،1990"(حــذفهما ــاشنق ــهما)131ص،2008،دب ومها ،ملركزيت

ـ ،"ومن ثَمَّ ُيمثِّالن اجلزَء األساسي فيها"نواة اجلملة"اللذان يشكِّالن"العنصران النوويان"بذلك ا خالف
يلجأ إليهـا املـتكلِّم حسـب    "اليت ،)extensions(االمتدادات أْي،املُِحيطيَّة،للعناصر األخرى

 املرجـع "(ليس هلا أي ضرورة بنيوية"،األمر الذي جيعل منها مؤلفات اختيارية،)املرجع نفسه"(حاجته
نقـال عـن   ،118ص،ROMAN،1985(رومـان بـاملخطط اآليت  .وهذا ما يوضـحه أ ).نفسه
  ): 131ص،2008،دباش
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  مسند       نواة    مسند إليه                                   
                      
  امتداد امتداد                                       

                         
  امتداد       امتداد                                  

هو  فهل،عند بعض اللغويني املعاصرين اًوامتداد،يف النحو العريب التقليدي فضلةً"املفعول به"إذا كان 
  أم ال؟"قرأ الولد الكتاب"مجلة ه يفاالستغناء عنكذلك؟أْي مؤلف مباشر ميكن 

قـرأ  "إىل مـؤلفني مباشـرين   جزئـة تقبل التَّ) قرأَ الولُد الكتاَب(مجلة نَّجند أاد االستبدال متعاب
ــاَب.... ــُدالو"و،"الكتـ ــتبد "لـ ــا اسـ ــدإذْ بإمكاننـ ــيط ةاهلما بوحـ  ةبسـ

دون أنْ "نام موسى"فنحصل على مجلة،"موسى"بـ"الولد"نستبدلو،"نام"بـ"الكتاب...قرأ"فنستبدل
  :تتغري بنية اجلملة

  الكتاب   الولد...قرأ 
  نـــــام  موسى

ينتمـي إليـه    الصنف التَّركييبُّ الذي من حيث إنَّ،خروجية)كتابالقرأ الولُد (مجلةوبذلك تكون 
 املؤلفـان املباشـران  خيتلف عن الصنف التَّركييبِّ الـذي ينتمـي إليـه    "الكتابلولد قرأ ا"البناء

 مـن مـؤلفني مباشـرين   "الكتـاب ...قرأ"عب الفعلي املتقطِّف املركَّيتألَّ."الولُد"و"الكتاب...قرأ"
فكالمها ،بصـفة إلزاميـة  ينضمُّ كلٌّ منهما إىل اآلخـر  ،"الكتاب"ب االمسيواملركَّ،"قرأ"الفعل:مها

  :ضروريٌّ
  الكتاب           قرأ         

وينضـمُّ إىل  ،"الكتـاب ...قرأ"اخلروجيمؤلف مباشر للمركب الفعلي "الكتاب"مسيب االملركَّإنَّ ا
وظيفة املـتمم   ومن ثَم يشغل.ال ميكن االستغناء عنهو"قرأ"ضميٌم للمؤلف املباشرفهو ،"قرأ"الفعل 
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بـن  ا"(بـأنَّ املفعـول فضـلة جيـوز أنْ ال يـأيت بـه      :"الرأي الذي يقـول هبذا خنالف ،الفعلي
  :وهو ما وضحناه من خالل اجلملة،يلمتمم فع هنَّيف الواقع إ.)84ص،1ج،يعيش

  ،تابكالقرأ الولد 
مفـاعلني اثـنني    يتطلُب القدرة إذْ ثنائيُّ"قرأ"الفعلَ ا فإنَّأما داللي.ال ميكن االستغناء عنه فتركيبيا
الذي فهو  أما املفاعل الثاين،ال على من قام باحلدثوالدَّ"الولد"هو املفاعل األول ،كمال داللتهالست

  :"الفعلي املتمَم" ركييبِّاملستوى التَّالثاين على  يوافق املفاعلُ."الكتاب"لهوميثِّ وقع عليه فعل القراءة
  الكتاب  الولد قرأ   

  وى الداليلُّاملست                2مفاعل  1مفاعل      
   ركييبُّاملستوى التَّ              فعليتمم م                
  :حليل وفق املخطط اآليتتقبل التَّ)كتابقرأ الولد ال(وعليه فجملة

  ج                                
  مس                                مف             

  
  مس               س مح                                  ف                    
  

  مح            س                                                                        
  
  ال            كتاب      ولدال                                             قرأ           

 ةركيبيَّاألصناف التَّ أحد)syntagme nominal("يَّاالمس باملركّ"نَّأبق نالحظ سمن خالل ما 
حني ينضمَّ مركب امسي ،وبعبارة أدق."املتمم الفعلي"تشغل وظيفة و اليت تنتمي إىل املركب الفعلي

ب االمسي يكون من العناصر الضرورية للمركب الفعلـي  فإنَّ ذلك املركَّ بطريقة إلزامية إىل الفعل
   .غل وظيفة املتمم الفعليوبالتايل يش
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  .زهرةً الولُد رسَم-2
جزئة التَّ وتقبل،)س+مس+ف(:ا من الوحدات اللغوية اآلتيةمركبي)زهرةً رسم الولُد(اجلملة تشكَّلت

بإمكاننا استبدال املؤلـف  إذ ،االستبدال ؤكدهوهذا ما ي"الولُد"و"زهرةً...رسم"إىل مؤلفني مباشرين
  ):محزة(بـ"الولد"واستبدال املؤلف املباشر)كتب(بـ"زهرة...رسم"املباشر
  زهرة  الولد...رسم

  كتـــب  محزة
إىل "الولد"باشربينما ينتمي املؤلف امل،ةبات الفعليَّإىل قسم املركّ"زهرةً...رسم"ينتمي املؤلف املباشر

 ينجزئـة إىل مـؤلفني مباشـر   التَّ"زهـرةً ...رسـم "ب الفعلييقبل املركَّ.ةبات االمسيَّقسم املركّ
ـ  حملَّ والذي حلَّ"زهرةً"واالسم،"رسم"الفعل:مها ه وضـعَ  أخـذَ  وذلـك بـأنْ  ،ب االمسياملركَّ
 بـاً ال مركَّليشكِّ،إىل بعضهما بصفة إلزامية"زهرةً"و"رسم"من املؤلفني املباشرين كلٌّ ينضمُّ.ركييبالتَّ
ا خروجفعليمـن املـؤلفني    يكون كلٌّو،يةزمالت املؤلفني املباشرينبني العالقة اليت تربط  فتكون،اي

     :ضروريا)زهرةً(و)رسم(املباشرين 
  زهرةً رسم           
 وظيفـةَ  ا يشـغلُ فهو إذً،إلزاميا لفعلإىل ا ضمُّينتمي إىل املركب الفعلي وين"زهرةً"فاملؤلف املباشر

 الفعـل  ذإ ،علـى املسـتوى الـداليلِّ    ؤكَُّدما ُي وهو.ركييبِّهذا على املستوى التَّ،"املتمم الفعلي"
 باملركب الفعلي اعالمفأيت ثانيهما يو،"زهرةً"و"الولد":مفاعلني اثنني مهاحيتاج ،ثنائيُّ القدرة)رسم(

  :اخلروجي
  زهــرةً الولـُدرسم 
  املستوى الداليلُّ              2مفاعل  1مفاعل     

  ركيّيباملستوى التَّ           فعليمتمم  مسند إليه    
    :كاآليت)زهرةً الولُد رسَم(ل للجملةر املمثّشجَّوهبذا يكون امل
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  ج                                       
  

  مس                             مف                       
  

  س:مس                                             ف                      
  

  زهرة         الولد                                          رسم            
الذي ينتمـي إىل القسـم    ركييبُّف التَّالصن وظيفة املتمم الفعلي قد يشغلها نَّإىل أ ،خنلص،من هنا

سـم يكـون   فإنَّ ذلك اال"الفعل"كب الفعلي إىل نواة املرإلزاميا  اسٌم فإذا انضمَّ، اجلدويل لألمساء
  ."الفعلي املتمم"ضميما للفعل ويشغل وظيفة

  ضرب الولد تأبَّط شرا-3
حسـبما ُتبيِّنـه عمليـة    ،"الولد"و"تأبط شرا...ضرب"اجلملة إىل مؤلفني مباشرين مها تتجزأ هذه
  :االستبدال
  تأبط شرا  الولد...ضرب

  عليٌّـــافر  ســـ
بينمـا ينتمـي املؤلـف    .إىل قسم املركبـات الفعليـة  "تأبط شرا...ضرب"املباشرينتمي املؤلف 

التجزئة إىل مؤلفني "تأبط شرا...ضرب"يقبل املركب الفعلي.إىل قسم املركبات االمسية"الولد"املباشر
وإذا حبثنا عن الصنف التـركييب الـذي ينتمـي إليـه املؤلـف      ."تأبط شرا"و"ضرب"مباشرين 
 إليهالذي ينتمي  التركييبحبثنا عن الصنف  إذا ماأ،جنده ينتمي إىل قسم األفعال نافإنَّ"ضرب"املباشر
ب؛فإذا كان وهو عكس املركَّ).synthéme"(يبِكالرَّ"جنده ينتمي إىل قسم  فإننا"تأبط شرا"البناء

 على املستويات املواليـة؛من حيـث إنَّ عناصـره    تتجزأيتشكَّل من عناصر ،جاًمتدرِّ بناًء املركُب
ل من عناصـر  يتشكَّف" الركيبأما .عها أو ختتفي كليةاِضَوحبيث تستطيع تبديل َم،تقبل احلركة،ةحرَّ
يب ِكاألمر الذي جيعل من الرَّ،م بعضها ببعض بكيفية جتعل منه كتلة واحدة غري قابلة للتجزئةلتِحَي

 كـلَّ "بايِكَر"مي أننا نس ؛أْي)115ص،2008،دباش"(ع الصيغم الواحدفهو له وْض،جامتدرِّال بناء 
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ؤدي ُي يبِكفات الرَّمن مؤلِّ وعليه فغياب أيٍّ،ما يشبه الصيغم ةًَعجتِمل ُمشكِّجمموعة من الصياغم ُت
  :نقول فال ميكن أنْ،دنيا مداللةً ل وحدةًمثِّ؛من حيث إنَّه ُيبالضرورة إىل فساده
  ضرب الولد تأبط

  :نقول أنْكما ال ميكن 
  ضرب الولد شرا

الن جمـتمعني  مـثِّ ُي"شرا"+"تأبط" نَّيب ؛ألِكي الرَّعنصرمن  عنصرٍعن نستغين  أنْنستطيع ال هبذا 
املؤلـف   ينضـمُّ .على أيِّ مستوى من مسـتويات التَّحليـل   وحدة مداللة دنيا واحدة ال تتجزأ

 فالعالقـة الـيت  ،ل معه مركبا فعليا خروجياليشكِّ إلزاميةبصفة "ضرب"إىل الفعل"تأبط شرا"املباشر
تـأبط  "كيـب وهذا ما جيعل مـن الرَّ ،عالقة تالزمية"ضرب"و"تأبط شرا"تربط املؤلفني املباشرين

  :للفعل ميماًض"شرا
  تأبط شرا     ضرب        

 إنَّ إذْ،د على املستوى الداليلهذا ما يتأكَّ".املتمم الفعلي"يشغل وظيفة "تأبط شرا"عليه فالركيبو
  :ينتمي ثانيهما إىل املركب الفعلي"تأبط شرا"و"الولد":قتضائه مفاعلنيثنائي القدرة ال"ضرب"الفعل
  تأبط شرا الولد ضرب

  املستوى الداليل      2مفاعل 1مفاعل       
  .املستوى التركييب   متمم الفعلي             

املـتمم  أحد األصناف التركيبية اليت تشـغل وظيفـة    "كيبالرَّ"من  خالل ما سبق يظهر لنا بأنَّ 
   .ذلك الركيب يشغل وظيفة املتمم الفعلي نَّفإ،إىل الفعل بطريقة إلزامية "ركيب"ا انضمَّ فإذ.الفعلي

  راجع التلميذُ درسَه يف الغرفِة -4
مركب +مركب امسي+مركب امسي+فعل(ةالبنية املركبيَّ)راجع التلميذُ درَسه يف الغرفِة(يأخذ امللفوظ

ينتمـي املؤلـف   ."ذُتلميال"و"درسه يف الغرفة... راجع"لفني مباشرينمؤ جزئة إىلويقبل التَّ،)أدايت
ستبدل ه ُيكما أنَّ)راجع(ه الفعلُألنَّ نواَت؛إىل قسم املركبات الفعلية"درسه يف الغرفة...راجع"املباشر

 نا نستطيُعألنَّ؛بات االمسيةإىل قسم املركّ"ذُتلميال"ي املؤلف املباشربينما ينتم،...)نام،جاء(بالوحدات
  :...هموجِّ،ممعلِّ:باسم مثلنستبدله  أنْ
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   ذُدرسه يف الغرفة  التلمي...راجع
  ـممعلِّ    ـاءــــجــ
 املركـب الفعلـي   فيهـا  يشغل،مجلة خروجية الليشكِّإىل اآلخر  املؤلفني املباشرين من كلٌّ ينضمُّ
 بينما يشغل،ربل اخلاري فيمثِّأما على املستوى اإلخب،املسند وظيفةَ"درسه يف الغرفة...راجع "املتقطِّع
يتجـزأ  .عنـه  خرباملعلى املستوى اإلخباري ل وميثِّ،إليه املسنَد"ذُتلميال"املقحم املركب االمسي فيها

إىل مـؤلفني  مـن مسـتويات التحليـل    على مسـتوى  "درسه يف الغرفة...راجع"املركب الفعلي
املركبـات  إىل قسم "سهدر...راجع"ينتمي املؤلف املباشر،"يف الغرفة"و"درسه...راجع"مها،مباشرين

فينتمـي إىل  "يف الغرفـة "أما املؤلف املباشر،...ذهب،قام:بفعل مثلنعوضه  أنْ نا نستطيُعألنَّ،يةلالفع
املركـب  إىل "يف الغرفـة "املركـب األدايت  ينضـمُّ ."الباء"أداةب َقبُِس هألنَّ؛قسم املركبات األداتية

  :له نفس توزيع أحد مؤلفيه املباشرين،دخوليايا فعلل معه مركبا ليشكِّ"درسه...راجع"الفعلي
  درسه يف الغرفة...راجع
  درسه...راجع

فهو ،وحمـدِّدا لـه  "درسه...راجع"تابعا للمؤلف املباشر"يف الغرفة"وهذا ما جيعل من املركب األدايت
يف  من حيث إنَّه ال يؤثر،إذْ ال يوجد فرق بني ظهوره واختفائه،حيث ميكن االستغناء عنه،توسعة له

ُمشريا بذلك إىل الوظيفة التركيبيـة  ،العالقات املتبادلة اليت تربط العناصر اللغوية سابقا وال وظيفتها
بأنَّه مؤلٌف "والذي يعرفه توراتيي)circonstant"(املكمل"أو  "الظورف"اليت يشغلها وهي وظيفة 
فهــو هبــذا توســعة ملركــب فعلــي ،وينضــمُّ إىل مركــب فعلي،مباشــُر ملركــب فعلي

على مسـتوى  "درسه ...راجع"كما يتجزأ املركب الفعلي.)13ص،Touratier،1989"(خويلد
بينما ينتمي ،إىل قسم األفعال"راجع"ينتمي املؤلف املباشر".درسه"و"راجع"آخر إىل مؤلفني مباشرين

ا وهذ،لزاميا إىل الفعلإ"درسه"املؤلف املباشر ينضمُّ.إىل قسم املركبات االمسية"درسه"املؤلف املباشر
بـذلك إىل وظيفتـه    شريا ُم،للفعل ضميٌمفهو ،عنصرا ضروريا ال ميكن االستغناء عنهه ما جيعل من

 إذْ،ثنائي القدرة"راجع"الفعلَ نَّهو أ،على املستوى  الداليله ُديؤيِّا وم،"فعليال تممامل"التركيبية وهي
ويكـون ثانيهمـا   ،"سـه در"و،"ميذتلال":يقتضي مفاعلني اثنني الستكمال داللته ومها على التوايل
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ـ إال أحتوى يف املركب الفعلـي  ه ُمنَّومع أ"يف الغرفة"عن املؤلف املباشر أما.باملركب الفعلي ه ال نَّ
  :من ثَمَّ ال يكون من تعدية الفعلو،فهو ليس مفاعالً،ينتمي إىل قدرة الفعل

  يف الغرفة     درسه     التلميذراجع 
  املستوى الداليل                      2مفاعل    1مفاعل      

  املستوى التركييب          لكمِّمتمِّم الفعلي  ُم                
  :ر اآليتجَّباملشما ميكن توضيحه  وهذا

  ج                                
                   

  مس                     مف                   
  
  مد                             س  مح                                      مف          
  

   د             مس          مس                                                ف                 
                                                                 

  س           مح                                                               
              
  
  درس         ه      يف          الغرفة تلميذ                  ال                        راجع     

تكـرار رمـز املركـب    "راجع التلميذ درسه يف الغرفـة "مثيل البياين جلملةالّت خاللمن نالحظ 
والذي مل ،الثاين)مف(هَضعوِّاألول ميكن أنْ ُي)مف(حيث إنَّ،وهذا ما يشري إىل دخوليته؛)مف(الفعلي
يف راجـع التلميـذ درسـه    "فقد تشكَّلت اجلملـة .مرة أخرى وهذا ما يشري إىل خروجيتهيتكرر 
  :مركب فعلي خروجي أدىن من األولو،من مركب فعلي دخويل"الغرفة
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   ]الغرفةيف  )درسـه...راجــع([
  لي خروجيمركب فع

  ـيـمركـب فعلـي دخولـ
تنتمـي إىل املركـب    ركيبيـة الـيت  أحـد األصـناف التَّ  "مسياالب املركَّ" أنَّ،نستنتج يف األخري

ـ  ةبطريق إىل الفعل امسيمركب  نضمُّحني يف،وظيفة املتمم الفعليشغل تو،الفعلي ة يكـون  إلزامي
كمـا نسـتنتج    ."املتمم الفعلي"ركب األدايت يشغل وظيفة فإنَّ ذلك امل،بنياالستلزام فيها من اجلان

إىل أنَّ هناك مؤلفات مباشرة ُمحتواة يف املركب الفعلي إال أهنا غري ضرورية من حيث إهنا ال ،أيضا
وإمنـا  ،وال تشغل وظيفة املتمم الفعلي،وال إىل تعديته؛فهي ليست مفاعالت،تنتمي إىل قدرة الفعل

تشغلها مؤلفـات مباشـرة   "لاملكمِّ"و"م الفعلياملتمِّ"وظيفتاف".الظورف"أو " املكمل"تشغل وظيفة 
ال "ضـرورية "غري أنَّ املؤلفات املباشرة اليت تشغل وظيفة املتمم الفعلـي  ؛تنتمي إىل املركب الفعلي

غـري  "مؤلفـات مباشـرة    لتشغل وظيفة املكمِّ بينما املؤلفات املباشرة اليت.ميكن االستغناء عنها
  .كن االستغناء عنهاحيث مي"ضرورية

  .فورا املدينة إىل اّتجه القطاُر-5
مـن العناصـر اللغويـة     ةالبنية املركبيَّعلى مستوى )فوراً املدينِة إىلقطاُر اتََّجَه ال(امللفوظ تشكَّلي

ينتمـي  ".القطـارُ "و"فوراً املدينِة إىل...اتََّجه"ويتجزأ إىل مؤلفني مباشرين)ظ+مد+مس+ف(:اآلتية
ـ "فوراً املدينِة إىل...اتََّجَه"راملؤلف املباش بإمكاننـا اسـتبداله بفعـل     إذ،ِةإىل قسم املركَّباِت الفعليَّ

نا نستطيع أنْ ألنَّ،ةإىل قسم املركّبات االمسيَّ"القطاُر"املؤلف املباشر ينتمي مابين،...وقفت،سقط:مثل
  :....تلفاٌز،مذياٌع:نستبِدلَه باسم مثل

   اُرالقط  فوراً املدينة إىل ...اجته
  مذياٌع   قطـســــــ

ينتمي ،"فوراً"و"املدينِة إىل...اتََّجَه"إىل مؤلفني مباشرين"فوراً املدينِة إىل...اتََّجَه"ب الفعليُّاملركَّ يتجزأُ
إىل قسم فينتمي "فوراً"املؤلف املباشر امَّأ،يةلالفعاملركبات إىل قسم "إىل املدينة...جهاتَّ"املؤلف املباشر

أْي غـري  ،بكيفية اختيارية ينضمُّ ثانيهما إىل اآلخر.تعاوُض مع جمموعة من الظروفي ه؛ألنَّفوالظر
  ":إىل املدينة...اجته"وهو،له نفس توزيع أحد مؤلفيه املباشرين،ال مركبا فعليا دخولياضرورية ليشكِّ
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  إىل املدينة فورا...اجته
  إىل املدينة  ...اجته

أو ،حيث ينضمُّ إليه بكيفية اختيارية،للمركب الفعلي وسعةًت"فوراً"جيعل من املؤلف املباشر ماوهذا 
  ".الظورف"أو" املكمِّل"وهو هبذا يشغل وظيفة ،غري إلزامية

إىل "و"اجتـه "إىل مـؤلفني مباشـرين   جزئةَالتَّ"إىل املدينة...اجته"كما يقبلُ املركَُّب الفعلي اخلروجي
إىل قسـم  "إىل املدينة"املؤلف املباشر ينما ينتمي ب.إىل قسم األفعال"اجته"ينتمي املؤلف املباشر"املدينة

ل ليشكِّ،إىل الفعل بصفة إلزامية"إىل املدينة"دايتاأل ُباملركَّ ينضمُّ.بأداٍة ه مبدوٌءألنَّ؛املركبات األداتية
  :فيها يتعلق باآلخر ويقتضيه عنصرٍ كلُّ،معه مركبا فعليا خروجيا

  املدينِةإىل اتََّجَه          
م هو الفعل متقدِّبعنصر إلزاميا فهو يرتبط ،ا للفعلضميًم"املدينةإىل "عل من املؤلف املباشروهذا ما جي

حيتـاج   الذي،القدرة ثنائّي"اتَّجه"الفعل  ا يؤكده كونُالليود،"املتمم الفعلي"ةإىل وظيف شرياًُم"اتَّجه"
  :من املركب الفعلي"دينةاملإىل "املفاعل الثاين وأنَّ،"املدينةإىل "و"القطار"؛إىل مفاعلني اثنني

  فوراً   املدينةإىل    القطاُرجه  اتَّ
  اليلُّاملستوى الدَّ                    2مفاعل   1مفاعل       

   ركييبُّاملستوى التَّ          مكمِّل  متمم الفعلي               
  :اآليت خطط البياينِّبامل)فوراً املدينِة إىلجه القطاُر اتَّ(ل حتليلنا للجملةمثَّوهبذا ُي
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  ج                                        
  

  مس                            مف                      
  

  مظ                   س مح                                 ف                      
  

  سم             ظ                                                                            
  

  س              مح                                                                                   
  

  مدينة   ال        إىل                 قطار       ال                                     اّتَجَه         
ـ التَّ األصنافمن "املركب األدايت"أنَّإىل ،ومن هنا خنلص املـتمم  "ة الـيت تشـغل وظيفـة    ركيبيَّ

املركـب  "ركييب ذلك الصنف التَّ نَّفإ،بطريقة إلزامية الفعلإىل  أدايتمركب  فعندما ينضمُّ،"الفعلي
مـن  " الظـرف "يضـا إىل أن  كما خنلص أ.يكون ضميما للفعل وال ميكن االستغناء عنه"دايتاأل

وبتعبري أدق عندما ينضمُّ ظـرف إىل  ).الظورف(أو"املكمِّل"األصناف التركيبية اليت تشغل وظيفةَ 
  .املركب الفعلي بطريقة اختيارية فإنَّ ذلك الظرف يشغل وظيفة املكمِّل

  مديراً كان الرجلُ-6
دخلـت عليهـا   ،وخربٍ إٍنة من مبتدكوَّم،هذه اجلملة يف األصل مجلة امسية حاة إىل أنَّلقد ذهب النُّ

من الفعـل   فاًلََؤُم)كان الرجلُ مديراً(امللفوظوعليه يكون ،رت حكمها اإلعرايبفنسختها وغيَّ"كان"
بني اسم كان وخربها  تقليديا اإلسناديةوتقوم العالقة ."مديراً"وخربها"الرجلُ"مسهاوا،"كان"الناقص

اهتا عناصر لغوية دالة علـى  حاة احملدثني كان وأخوالنُّمن  وقد اعترب كثٌري.)15ص،2001،ابن جين(
وال ،فاجلملة االمسية يف اللغة العربية ال تشمل على الزمن فهي مجلة تصف املسند باملسند إليه"الزمن

ا إىل معـىن هـذه اجلملـة جئنـا     طارئً عنصراً ضيَفُن فإذا أردنا أنْ،وال إىل زمنٍ،تشري إىل حدثٍٍ
ص ،1979،متام("فأدخلناها على اجلملة االمسية،خةاألفعال؛وهي األفعال الناسباألدوات املنقولة عن 
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رميون جعل وقد ،)132ص،2003،ميهويب"( معنيٍ ربط املسند بزمنٍ"أما وظيفتها فال تتعدى.)193
ومثَّل للفرع الرابط بني اجلملة "مديرا"و"الرجل"و"كان"ملثل هذه اجلمل ثالثة مؤلِّفات مباشرة انطحَّ
  :اآليتاملخطط  وأعطاهاا سناديإ ها ليست طرفاًطٍّ متقطِّع للداللة على أنَّخب"كان"و

                                            
   

  مديرا  الرجل             كان                           
                       )مسند(    )سند إليهم)   (الناسخ(                         

نأخذ  وال،ةة العاديَّوأخواهتا معاملة األفعال املتعديَّ"كان"نعاملمن جهتنا .)69ص،1981،طحان(
نشري هنـا  و).210ص،2004،انظر دباش(كما فعل عبد احلميد دباش،)7(كوهنا ناقصة بعني االعتبار

مل يلتزموا  نْوإ،حلقيقيةمفعوال به شأهنا يف ذلك شأن األفعال ا"خرب كان"اعتربواحاة النُّ بعضإىل أنَّ 
 الثاين خربا ىسمَُّيو،األول من باب كان امسا وفاعال ىسمَُّي" يقول ابن هشامهبا يف حتليالهتم؛حيث 

" تـوراتيي "ذهب ،وحديثاً.)15ص،1976،ُينظر كذلك ابن جين.139ص،2003،ابن هشام("ومفعوال
 هـذه اجلملـةَ   وأنَّ،ة ذات املفعـول بـه  ة عن اجلملركيبيَّال ختتلف يف بنيتها التَّ"كان"مجلة إىل أنَّ
الـذي  "الرجل"املركب االمسي :تتجزأ إىل مؤلفني مباشرين مهاو،عناصرها ضرورية فكلُّ،خروجيةٌ
ة يــؤدي وظيفــالــذي "مــديرا...كــان"ب الفعلــيواملركَّ،ظيفــة املســند إليــهيــؤدي و

ــند ــوراتيي(املســ ــن ُي إذ،)356ص ،1989،تــ ــؤلفني مكــ ــويض املــ تعــ
ــرين ــان"املباش ــ...ك ــل"و"ديرام ــد"الرج ــيط اتبوح ــوِّة؛كأنْ بس ــف  َضنع املؤل

  :تتغري بنية امللفوظ دون أنْ"موسى"بـ"الرجل"املؤلف املباشر َضنعوِّو"نام"بـ"مديرا...كان"املباشر
  مديرا     الرجل....كان
  موسى       ـامـنــ

 ،من اجلـانبني  فيها زامستليكون اال،ةيَّتالزميف عالقة  "الرجل"و"مديرا...كان"املؤلفني املباشرينإنَّ 
 ليمثِّف"الرجل"أما املؤلف املباشر،احلديث على املستوى اإلخباري"مديرا ...كان"ل املؤلف املباشرميثِّ

  :عنهاحملدث 
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  الرجـــل          مديرا .....كان
  2املؤلف املباشر          1املؤلف املباشر

  املسنــــد          املسنــد إليه
  املخرب عــنه       اخلــــرب     

ينتمـي املؤلـف   ،"مـديرا "و"كان:"مها من مؤلفني مباشرين"مديرا...كان"ب الفعلييتألف املركَّ
بينما ينتمـي  ،...زار،مكلَّ:كـ األفعالمن  يتعاوض مع جمموعٍة هألنَّإىل قسم األفعال "كان"املباشر

  :...طبيباً،أستاذاً:مثل ضه باسمٍنعو نْأ نا نستطيُعنَّأل إىل قسم األمساء"مديراً"املؤلف املباشر
  مديراً...كان
  اًأستاذ...كلَّم
  اًطبيب... زار
 ،ليـا تالزمان تبادم افهم،بصفة إجبارية بعضهماإىل "مديرا"و"كان"املؤلفني املباشرين من كلُّ ينضمُّ

  :منهما اآلخر حبيث يتطلب كلٌّ
  )مديرا(         )        كان(

 هـذا يعـين أنَّ  ،اا خروجيفعلي باًل معه مركَّليشكِّ"كان"إىل الفعل ينضمُّ،"مديراً"املؤلف املباشرإنَّ 
هذا ،"املتمم الفعلي"ركيبية املتمثلة يفشري إىل وظيفته التَّيوهذا ما ،للفعل ضميٌم"مديراً"املؤلف املباشر

هو مفاعلـه  "راًمدي"و،ثنائي القدرة)كان(الفعليؤكد هذا دالليا فهو أنَّ  ماو.ركييبِّعلى املستوى التَّ
  :إليه املسنَد لاألوَّاملفاعل يوافق بيمنا ،الثاين
    مديـراً  الرجـلُكان 
 اليلُّاملستوى الدَّ                     2مفاعل   1مفاعل      
  ركييبُّاملستوى التَّمتمم فعلي                    مسند إليه     

  :مثيل اآليتوعليه تقبل اجلملة التَّ
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  ج                                
  

  مس      مف                               
  

     س:مس      سمح                                            ف      
  
  

  مديرا       رجل                ال                           كان     
ـ لركييب الذي نفس الوضع التَّ"كان"لفعلل أنَّإىل ،حليلمن هذا التَّ،خنلص ة إىل باقي األفعال املتعديَّ
من املؤلفات املباشرة للمركـب  كما جاء يف النحو العريب التقليدي "كانخرب " وأنَّ.واحٍد مفعولٍ
   ."فعليالتمم امل"يشغل وظيفةو،الفعل

  شرَع األستاذُ يشرُح-7
فالفعـل  .دا مما تناولوه يف باب كان وأخواهتـا قريب جاة التقليديون هذه اجلملة بشكلٍ حيلل النح

ويصبح الثاين يف حمـل  ،فيصبح األول مرفوعا على أنَّه امسه،ناقص يدخل على اجلملة االمسية"شرع"
إىل أفعال املقاربة والشروع اليت يصـفها ابـن هشـام    "شرع"وينظمُّ الفعل،نصب على أنَّه خُربه

إال أنَّ خربها ال يكون إال فعـالً  ،وتنصب اخلرب،بتدأفهذه العشرة تعمل عمل كان؛فترفع امل:"بقوله
ابـن  "(ولوال اختصاُص َخَبرِها بأحكام ليست لكان وأخواهتا مل َتْنفرد بباب على ِحَدٍة[...]مضارعاً
  :وتقوم العالقة اإلسنادية يف اجلملة).215ص،2005،هشام

  شرع األستاذُ يشرُح؛
  : قبل هذه اجلملة عندهم التحليل اآليتفت،"يشرح"والوحدة"األستاذ"بني املركب االمسي

  يشرُح األستاذُشرع             
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ويذهب خليل عمايرة إىل أنَّ مثل هذه اجلمل تقوم على عالقة إسنادية بني املسند إليـه املتقـدِّم   
عنصر دالٌّ على الزمن وهو على عالقة يف "شرع"يف حني،"يشرُح"واملسند الفعل،"األستاذُ"لالهتمام

  ):120-116ص،1984،عمايرة(ويعطيها التحليل اآليت"يشرُح)"النواة(ملة بالفعلاجل
  يشرُح   األستاذُشرع              

  
ألمكننـا اسـتبدال   "شـرع األسـتاذُ يشـرحُ   "لو طبقنـا عمليـة االسـتبدال علـى مجلـة     

  ":قام"بوحدٍة بسيطٍة مثل الفعل "يشرُح...شرع"اجلزء
  يشرح األستاذ…شرع
  ،األستاذُام ـــــق
  دـزيـــــام  ق

أنَّ وهـذا مـا يبـيِّن    ".شـرع األسـتاذُ يشـرحُ   "امـة للجملـة  هلا نفس البنية التركيبيـة الع 
حىت وإنْ "يشرح...شرع"يشكِّالن جمتمعني بناًء واحداً هو املركب الفعلي"يشرح"و"شرع"العنصرين

إىل مـؤلفني  "يشـرح ...عشر"يتجزأ املركب الفعلي".األستاذُ"فُِصال عن بعضهما باملركب االمسي 
واللذين ينضمان إىل بعضهما بصفة إلزامية وهذا ما جيعل مـن املركـب   "يشرح"و"شرع"مباشرين
  :مع الفعلتباديل يف عالقة استلزام "يشرح"فيكون املؤلف املباشر.خروجيا"يشرح...شرع"الفعلي

  شرع               يشرح
وينضمُّ إىل الفعل املتقدِّم "يشرح...شرع"روجيمؤلف مباشر للمركب الفعلي اخل"يشرُح"إنَّ،تركيبيا
هذا مـا  ".املتمم الفعلي"مشريا إىل وظيفته التركيبية اليت يشغلها وهي،فهو إذاً ضميم له"شرع"عليه

وقـد  ،ثنـائي القـدرة القتضـائه مفاعلني   "شـرع "إذ إنَّ الفعـل ،يتأكد على املستوى الـداليل 
بينما يكون الثاين مـن املركـب   ،ا املسند إليهممنهيوافق املفاعل األول ،"يشرح"و"األستاذ:"ظهرا

  :الفعلي األمر الذي جيعل منه متمما فعليا على املستوى التركييب
  رحـيش اذـاألستشرع 
  املستوى الداليل     2مفاعل   1مفاعل      
  مسند إليه متمم فعلي   املستوى التركييب      
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  أصبح إبراهيُم مديراً أمسِ-8
مـن  "أصبح"الفعل ويرى النحاة التقليديون أنَّ.)ظ+ص+مس+ف:(لفوظ البنية املركبيةيأخذ هذا امل

التحليل إىل )أصبح إبراهيم مديرا أمسِ(تقبل اجلملة.من حيث إنَّه حيتاج إىل اسمٍ وخربٍ"كان"أخوات
إىل "مـديرا أمـس  ...أصبح"ينتمي املؤلف املباشر".إبراهيم"و"مديراً أمس...أصبح"مؤلفني مباشرين

ه تنقصف ولكنَّ،إىل قسم املركبات االمسية"إبراهيم"بينما ينتمي املؤلف املباشر،املركبات الفعليةقسم 
ال معه مركبا فعليـا  ليشكّْ"أصبح"إىل الفعل"مديراً"ينضمُّ املؤلف املباشر،تركيبيا".إبراهيم"إىل االسم
ذا ما جيعل مـن  وه،زميةبنواة املركب الفعلي تال"مديرا"املؤلف املباشر فالعالقة اليت تربط.خروجيا

ى هذا ما يتأكد علـى املسـتو  ."املتمم الفعلي"وظيفةويشغل ،للفعل ضميما"مديراً"املؤلف املباشر
أما املؤلـف  ".مديراً"و"إبراهيم:"وقد ظهرا،يقتضي مفاعلني ثنائي القدرة"أصبح"الفعل إنَّ الداليل إذْ
اختياريا إىل املركب الفعلـي   توسعة ينضمُّ هإال أنَّ،حتوى يف املركب الفعليه ُمومع أنَّ"أمس"املباشر
هذا ما جيعلنا حنلِّل هذه اجلملة وفق و.)الظورف(أو"لاملكمِّ"وهو هبذا يشغل وظيفة،م اخلروجياملتقدِّ

  :اآليتاملخطط 
  ج                                             

  
  س:مس           مف                                            

  
                 ظ                                                                     مف                 

  
  س:مس                                                         ف            
  
  

  مديرا          أمس     إبراهيُم                                         أصبح              
ـ   "أصبح إبراهيم مديرا أمـس "ل للجملةر املمثَّمن خالل املشجَّ ز املركـب  نالحـظ تكـرار رم

وهذا دليل على دخولية ،ضهوالذي ميكن أنْ يعوِّ)مف(األول تفرع منه)مف(؛حيث إنَّ)مف(الفعلي
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ألفعـال  ييب الـذي يكـون ل  هلا نفس السـلوك التـرك   كان وأخواهتاأنَّ ،نستنج.املركب الفعلي
 دآخر حيدِّ مُّ مؤلفا مباشراُضوقد َت،ومن ثَمَّ فهي َتُضمُّ من بني مؤلفاهتا املباشرة مركبا فعليا،املتعدية
  .وخربها أو إحدى أخواهتا ن من كاناملركب الفعلي املتكوِّ هذا
      مديراً              أمس...أصبح

  مركب فعلي               ظرف
  دَّد                مـحدِّدمــح

  :الرجلُ السعادةَ دائمةً نَّظَ-9
ـ حاة إىل اعتبار أنَّ هذه اجلمللقد ذهَب مجهور النُّ ) ظـنَّ (عليهـا  تة يف األصل مجلة امسية دخل

ابـن   ويصف.بتدأ واخلرب وأصبحا مفعولني هلانصبت امل حيث،حكمها اإلعرايب تها وغَيَّرتفنسخ
ابن "(فعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على املبتدإ واخلرب فتنصبهما مفعولنياأل"بأنَّها من "ظنَّ"هشام
فهي ال تدخل ،فاعال ُبطلََّتَتعال الناقصة يف كوهنا عن األفعندهم وهي ختتلف ،)207ص،1ج،هشام

أنَّ املفعـول األول حمـدَّثٌ   و،ويذهب النُّحاة إىل أنَّ املفعول الثـاين حـديثٌ  ،على اجلملة ُمْنفرِدةً
داخلـةً علـى    ولَمَّا كانت هذه األفعالُ" ويف ذلك يقول ابن يعيش،إليه ومسنٌد ألنَّهما مسنٌد،عنه

وباملبتـدإ   ،نَّه موضع الفائدةا باخلرب فألهما تعلُُّقأ،ال بأحدمها معلَّق هبما مجيعاً املبتدإ واخلرب ومعناها
الفعل إذا اشـتغل   ألنَّ،ا مجيعامتنصبه أو املتبقية وجب أنْ،يذان بصاحب القصة املشكوك فيهافلإل
يف ،)78ص،7ج،ابـن يعـيش  ("ألنه يصري فضلةً ما يتعلق به غريه يكون منصوباً جميُعفرفعه و بفاعلٍ

لسببٍ واحٍد هو أنَّ مفعوليها يصلحان بدوهنا ،ظنَّ وأخواهتا من بني النواسخ واّدَع ةَالنحاالواقع إنَّ 
هذا وحَده ال يعترب ُمَبرًِّرا العتبار هذه األفعـال مـن بـني    ولكنَّ ،وخربٍ أنْ يكونا مجلةً من مبتدإٍ

 وَيصُدُق القولُ،ناسخةً وليست أدواٍت،ظنَّ وأخواهتا أفعالٌ تتعدى إىل مفعولني"إنَّومن ثَمَّ ،النواسخ
نعاملُ ظنَّ معاملة األفعال فنحن بدورنا ،ما نراههذا .)132ص،1972،متـام "(نفسه على أعلم وأرى

هـي  فيهـا  "السـعادةَ "كـون يمازن الواعر أنَّ مثل هذه اجلمـل  ويرى .مفعولني إىلاليت تتعدى 
يأخذ وظيفـة   مشكِّلني بناًء"دائمةً"تنضمُّ إىل املسند.ُيعطيها وظيفةَ املسند إليه األمر الذي ،املوضوع
ا هن من).116ص،1987،اعرالو("الرجل"واملسند إليه" ظنَّ" وينضمُّ هذا البناء إىل املسند،املفعول به

  :يهلذه اجلملة كما يل "الواعر"يكون متثيل 
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  دإسنا                                       
  

  مفعول به   سند إليه                       م  مسند                     
  

  ـادســــم                   إسنـل                   اـفع   
  

  مسند  مسند إليه   
  
  

  دائمــةً    السعادةَ    الرجــلُ       ظـــنَّ          
املـتمم  "ومن ،األول مسـنداً إليـه   املفعول بـه "املتمم الفعلي"ه جيعل من ألنَّوهو متثيل غري دقيق 

متجاهال بـذلك  ،فهو يعتمد هنا على البنية العميقة وهي بنية منطقية،املفعول به الثاين مسنداً"الفعلي
ـ   ظنَّ(اجلملةُ تتجزأُاالستبدال باعتماد من جهتنا نرى أنَّه .لواقعيةالبنية التركيبية ا عادةَ الرجـلُ السَّ

 إذْ بإمكاننا تعويض كل منهما بوحـدةٍ "الرجلُ"و"السعادةَ دائمةً...ظنَّ"إىل مؤلفني مباشرين)دائمةً
كما نعوِّض ،"نام"ـب"السَّعادةَ دائمةً...ظنَّ"فنعوُِّض املؤلف املباشر،اجلملةدون أنْ تتغري بنية  بسيطٍة

  :"زيٌد"ـب"الرجل"املؤلف املباشر
  الرجلُ                 السَّعادةَ دائمةً...ظنَّ

  ــام                زيـدنـــــ
وهذا ما ،إلزاميةإىل بعضهما بصفة "الرجلُ"و"عادةَ دائمةًالسَّ... ظنَّ"ضمُّ كلٌّ من املؤلفني املباشرينين

إىل "عادة دائمةًالسَّ... ظنَّ"نتمي املؤلف املباشري.ةخروجيَّ)لُ السَّعادةَ دائمةًالرج ظنَّ(جيعل من اجلملة
بـات  إىل قسـم املركّ "الرجـلُ "ينما ينتمي املؤلف املباشرب.وقد جاء متقطًِّعا،ةبات الفعليَّقسم املركّ
  :عنه ل املخَربمثِّا فُيأما داللي،ليهاملسند إ يشغل وظيفةَو،ب الفعليِّوَتمَّ إقحاُمه داخل املركَّ،االمسية
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  لُ ـــالرج   السعادةَ دائمةً ... ظنَّ
  2مؤلف مباشر    1باشرـــمؤلف م

  مركب االمسيركب الفعلي    ـــم
 ) دائمـةً  السعادةَ...ظنَّ(عب الفعلي املتقطِّاملركَّ يتجزأ حليلمن مستويات التَّ خرآ أما على مستوى

مـن   ينضمُّ كـلُّ ،"دائمةً"صفةالو،"السعادةَ"ب االمسيواملركَّ"ظنَّ"الفعل،مباشرٍة مؤلفاٍت إىل ثالثِة
وهذا ما جيعل منهما ،بصفة إلزامية"ظنَّ"ب الفعليإىل نواة املركَّ"دائمةً"و"السعادةَ"املؤلفني املباشرين

نَّهما مؤلفان مباشران ينضمَّان إىل إ؛"املتمم الفعلي"منهما يشغل وظيفة وعليه فكلُّ،لفعلضميمني ل
 ثالثـيُّ "ظـنَّ "إنَّ الفعلَإذْ  اليلِّاملستوى الدَّ ويؤكد ذلك.اا خروجيبا فعليال معه مركَّفعل ليشكِّال

يكون مفاعاله الثاين والثالث من .)ةًدائم(و)السعادةَ(و)الرجلُ:(وهي مفاعالٍت يقتضي ثالثةَ،القدرة
أما الفاعل األول فهو ،التركييباألمر الذي جيعل منهما متممني فعليني على املستوى ،املركب الفعلي

  :تركيبيا املسند إليه
  دائمةً  السَّعادةَ الرجلُ  ظنَّ

  املستوى الداليلُّ        3مفاعل 2مفاعل 1مفاعل     
  ركيّيباملستوى التَّ         2متمم  1متمم               
 :اآليت مثيل البياينَّتأخذ التَّ)الرجلُ السَّعادةَ دائمةً ظنَّ(ومنه فجملة
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  ج                                           
  

  مس              مف                                 
  

                     مس     ص          س    مح                       ف                            
  

                    
  
  
  

                          دائمةً        سَّعادةَ ال                  رجل     ال                 ظنَّ                    
يتشكَّل من ثالثة مؤلفات ،هذا يعين أنَّ املركب الفعلي اخلروجي املتضمِّن فعال متعديا إىل مفعولني

فال جند علـى  ،التَّمثيل البياين"السعادةَ دائمةً...ظنَّ"علياملركب الفإىل خروجية  يشريوممَّا .مباشرة
مـن املـؤلفني    وهـذا دليـل علـى أنَّ كـالًّ    ،"مف"رمز تكرار طريف الفرع العلوي أو السفلي

تعـدى إىل  ت وأخواهتا من األفعال اليت)ظنَّ(أنَّ،ا نستنتجنهمن .ضروري"دائمةً"و"السعادةَ"املباشرين
 كما نستنتج أنَّ،ة إىل مفعولنيلألفعال املتعديَّالذي يكون ركييب ك التَّفيكون هلا نفس السلو،مفعولني
  .مؤلف مباشرمن أكثر  لواحدِةا قد يشغلها يف اجلملِة"املتمم الفعلي"وظيفة 

  أخاه ناجحاً زيداً أنبأ الولُد-10
نُّحـاة   رى اليو).مس+مس+مس+مس+ف(البنيةَ املركبية)أخاه ناجحاً زيداً أنبأ الولُد(يأخذ امللفوظ

وهـي علـى    مفاعيـل  ى إىل ثالثـة تعـدَّ مـن األفعـال الـيت ت   "أنبـأ "لتَّقليديون أنَّ الفعلا
تقبـلُ  )أخاه ناجحـاً  زيداً أنبأ الولُد(االستبدال فإنَّ اجلملةَباعتماد ."ناجحا"و"أخاه"و"زيداً"التوايل
 منهما بوحدٍة اننا تعويض كلٍّإذْ بإمك"الولُد"و"أخاه ناجحاً زيداً...أنبأَ"جزئة إىل مؤلفني مباشرينالتَّ

ونعوِّض ،)جنح(ـب)أخاه ناجحاً زيداً...أنبأ(فنعوُِّض املؤلف املباشر،دون أنْ تتغري بنية اجلملة،بسيطٍة
  :)عليٌّ(ـب)الولد(املؤلف املباشر
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  الولُد                 ناجحاًأخاه  زيداً...أنبأ
  عليٌّ                  نـــــــجح

بينمـا  .وقد جاء متقطًِّعـا ،ةبات الفعليَّإىل قسم املركّ"زيدا أخاه ناجحا...أنبأ"املباشر ينتمي املؤلف
  :ب الفعليِّوَتمَّ إقحاُمه داخل املركَّ،ةبات االمسيَّإىل قسم املركّ"الولُد"ينتمي املؤلف املباشر

  الولــــُد     زيداً ناجحاً ...أنبأ
  2مؤلف املباشر         1مؤلف املباشر

  مركب االمسي ـلي      الفعمركب 
ـ " إىل مؤلفني مباشرين جزئةَالتَّ)زيدا أخاه ناجحا...أنبأ(الفعليُّ ُبيقبل املركَّ أخـاه   زيـداً "و"أأنب
و "أخـاه "و"زيدا"ةاملباشر اتنتمي املؤلفبينما ت،إىل قسم األفعال"أنبأ"ينتمي املؤلف املباشر."ناجحاً

فيكون ،ا إىل الفعلإلزامي املؤلفات املباشرة الثالثة لٌّ مننضمُّ كت،إىل قسم املركبات االمسية"ناجحا"
  :كلُّ منها يف عالقة استلزام مع الفعل

  زيداً                       
  أخاه  )               أنبأ( 

  ناجحا                      
 زيـداً ...أنبـأ (اخلروجيِّ يِّب الفعلللمركَّ مباشٌر مؤلٌف"ناجحاً"و"أخاه"و"زيداً"إنَّ كالَّ من،اتركيبيَّ

عليـه فاملؤلفـات   و،"أنبـأ "فعـل لل ضـميمٌ  فهـو إذاً ،"أنبـأ "إىل الفعـل  وينضمُّ،)أخاه ناجحاً
ـ .ل والثاين والثالثاألوَّ وظيفة املتمم الفعلي على التوايل شغلت"ناجحاً"و"أخاه"و"زيداً"املباشرة ا أمَّ
ــ ــلَداللي ــإنَّ الفع ــأ(ا ف ــاعيُّ)أنب ــدرة رب ــةَيتطلُب أر،الق ــتكمال  بع ــاعالت الس مف
املفاعالت تكون ما بين،إليه املسنَد منها ليوافق املفاعل األوَّ،"ناجحا"و"اهأخ"و"زيدا"و"الولد":داللته

من املركب الفعلي األمر الذي جيعل منها متممات فعليـة علـى املسـتوى     الثاين والثالث والرابع
  :التركييب

  ناجــحا   أخــاه ــداـزيـ الولـدأنبأ 
  املستوى الداليلُّ            4مفاعـل   3مفاعـل    2فاعـلم 1مفاعـل  

  ركييبُّاملستوى التَّ         3متمم الفعلي 2متمم الفعلي  1متمم الفعلي          
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  :أخذ التَّمثيل البياينَّ اآليتت"أنبأ الولُد زيداً أخاه ناجحاً"وعليه فجملة
  ج                               

  
  مس       مف                                

  
  س:س      مس         مس:مس     مح              س                   ف           

  
  س         مح                                                                    

  
  ال            ولد         زيدا   أخا         ه     ناجحا                    أنبأ          

عدم تكرار رمـز املركـب   " الولد زيداً أخاه ناجحا أنبأ"نالحظ من خالل التمثيل البياين للجملة
ــي ــف(الفعل ــري إىل خروجيته  )م ــا يش ــذا م ــدُّ،وه ــى أوي ــات نَّل عل  املؤلف
املركب الفعلي اخلروجي املتضمِّن فعال متعديا  هذا يعين أنَّ.ةضروري"ناجحا"و"أخاه"و"زيداً"ةاملباشر

وظيفة املتمم الفعلي ال  أنَّ إىل،من هنا،خنلُصو.إىل ثالثة مفاعيل يتشكَّل من أربعة مؤلفات مباشرة
  .عناصرٍ ثالثةُيشغلها قد بل ،يف اجلملة الواحدةعنصران  أو واحٌد يشغلها عنصٌر

  ٌا ناجحعلي نَّأ ٌدزي دقِاعت-11
 هلا حمـلٌّ مجل و،اإلعرابهلا من  ال حملَّإىل قسمني؛مجل  اإلعرايبحاة اجلمل من حيث احملل قسم النُّ

ابـن  "(املفـرد  هـي الـيت مل حتـلّ حمـلَّ     اإلعـراب هلا من  اجلمل اليت ال حملَّ"و،اإلعرابمن 
 ملومن تلك اجل،املفرد حملَّ فهي اليت حتلُّ اإلعرابمن  اجلمل اليت هلا حملٌّ أما)440ص،2006،هشام

مجلة يف حمل "نَّ عليا ناجٌحأ"عندهم أنَّ مجلة هذا يعين )473ص،م ن"(صبها النَّوحملُّ،الواقعة مفعوالً"
  :اجلملة باعتماد االستبدال فإنَّ.نصب مفعول به

  ؛ناجٌحنَّ عليا اعتقد زيٌد أ
ـ أ...اعتقـد :"مها،إىل مؤلفني مباشرينجزئة التَّتقبل  املؤلـف  ينتمـي  ."زيـدٌ "و"ا نـاجحٌ نَّ علي
ـ  إىل قسم املركّ"ا ناجٌحعلي نَّأ...اعتقد"املباشر  ضـه بفعـلٍ  نعوِّ أنْ نسـتطيعُ  ناألنَّ؛ةبـات الفعليَّ
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نسـتطيع   ناألنَّ؛ةبات االمسيَّم املركّسإىل ق"زيٌد"بينما ينتمي املؤلف املباشر،...سافر،خرج،متكلَّ:مثل
  :...عمر،عيسى،موسى:مثل وضه باسمٍعن أنْ

  ليا ناجٌح     زيٌدنَّ عأ...اعتقد
  موسى     تكــــــلَّم  

  عيسى ســــــافر     
ـ  نَّأ...اعتقـد "الفعليُّ ُبكما يقبل املركَّ جزئـة إىل مـؤلفني مباشـرين مهـا    التَّ"ا نـاجحٌ علي: 

 ناإنَّفهذا البناء  إليهالذي ينتمي  ركييبِّحبثنا عن الصنف التَّ وإذا."ا ناجٌحعلي...نَّأ"والبناء"اعتقد"فعلال
 كلُّ"ميلي بأنَّهب اجلُوُيعرَّف املركَّ".ا ناجٌحعلي"ميلة ألنَّ نواته اجلُ،ةيليماجلُاملركبات جنده ينتمي إىل 

املؤلف املباشر  أما،)10ص،Touratier،1989"(ميلةخروجي يكون أحد مؤلفيه املباشرين ُج بناٍء
 ةإلزاميَّبصفة )اعتقد(إىل الفعل)ا ناجٌحليع...نَّأ(البناء ينضمُّ.)(Subordonnantفهو املعلِّق اآلخر
ض فهو ال يعـوَّ ،مؤلفيه املباشـرين من  توزيع أيٍّ ليس له نفس،اوجيرا خعليف باًل معه مركَّليشكِّ
وهذا ،بالفعل ارتباطا تالزميا املركب اجلُميلي فقد ارتبط،)عليا ناجٌح...نَّأ(وال باجلميلة)اعتقد(بـ

ثنـائي  " اعتقد"الفعل نَّإإذْ ،يتأكد على املستوى الداليل ماهذا .تمم الفعليوظيفة املشغل ما جيعله ي
يوافق املفاعل األول على املسـتوى  ،"ا ناجٌحعلي... نَّأ"و"ٌدزي":وقد ظهرا،القتضائه مفاعلنيالقدرة 

 :الفعليَّ َماين املتمِّاملفاعل الث يوافق مابين،إليه ركييب املسنَدالتَّ
  ا ناجٌحعلي نَّأ    دزي دقاعت
  املستوى الدَّاليل               2مفاعل     1مفاعل     
  املستوى التَّركييب            متمم الفعلي مسند إليه     
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  :ر اآليتباملشجَّ بيانيا وهذا ما ميكن متثيله
  ج                                     

  
  س:مس              مف                            

  
                    ج             م                                 ف                                 

  
                                ج                       معلِّق                                                        
  

  ص          س     :مس                                                                      
  

  زيد     أنَّ             عليا              ناجحا                                 دقاعت          
ـ أحد األصناف التَّ املركب اجلُميلي إىل أنَّ،يف األخري،خنلص ـ  ركيبيَّ ي إىل املركـب  ة الـيت تنتم
وظيفة املتمم الفعلي ليسـت حكـرا علـى     هذا يعين أنَّ؛واليت تشغل وظيفة املتمم الفعلي،الفعلي

 نضمُّفحني ي،املركبات اجلُميلية إىل ذلك تعدىت قد ماوإنَّ،...املركبات االمسية أو الظرفية أو األداتية
  .شغل وظيفة املتمم الفعليميلي يجلُركب اامللك ذ نَّإىل الفعل بطريقة إلزامية فإ ميلياملركب اجل

  ترك ما اشتراه-12
 الفعـل  أنَّحـاة  النُّ ويرى،)فعل+لضمري وص+فعل:(من العناصر اللغوية اآلتية هذا امللفوظيتكوَّن 

وال يـؤدي  ،ال يؤدي معىنهو اسم و،"ما"االسم املوصول يف لواملتمثِّ واحٍد إىل مفعولٍ تعدِّم"ترك"
ـ "،)اشتراه(املوصول ومتثلها اجلملة الفعلية حاة صلةلحقه مساها النُّت إال جبملٍة داللٍة أيَّ لة ومعىن الصِّ
ـ أال تـرى أ [...]زيـل نقصـه  تممه وُيما ُي إليه فينضمُّ،أصلها يف االسم ال يكون تام أنَّ ك لـو  نَّ
جـاءين الـذي   :"االسم كقولـك  ا فإذا وصلته باجلملة َتمَّشيئً وحده مل يفْد"جاءين الذي":قلت
ذهـب   وقـد )315ص،1ج،اجلرجاين"(ل من املوصول مبرتلة اجلزء من االسمزَّلة تتَنفالصِّ"[...]هعرفت
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ــن النُّ  ــثري م ــاةك ــدثني[ح ــالًّ  ]احمل ــلته ك ــول وص ــم املوص ــار االس ال  إىل اعتب
  :اآليتحو على النَّ"ترك ما اشتراه"هبذا حتليلهم للجملة ويكون)160ص،1985،املسدي"(يتجزأ

  اشتراهما          ترك       
  

لة الصِّ مجلة وعالقة"ترك"ط بعالقة املفعولية مع الفعليرتب"ما"حليل جيعل من االسم املوصولوهذا التَّ
ُمبعدا اجلملة الـيت   مفعوال بهاالسم املوصول وحده  أخذنا هبذا الرأي الذي جيعل منفلو ،"ما"ـب

        .؟وحده متمما فعليا" ما"فهل جنعل من االسم املوصول ،بعده
مـؤلفني   من هذا املركب الفعلي لتشكَّوي.فعليٍّ بٍإىل مركَّ منقصفةٌ مجلةٌ"ترك ما اشتراه"البناء نَّإ

ا امسي باًفهو ليس مركَّ"اشتراه"نواته اجلميلة نَّأل" اشتراه ما"ميليب اجلُواملركَّ"ترك"الفعل:مها مباشرين
ـ  ينضـمُّ .ل ملفوظاًشكِّال يو،ألنَّ نواته ليس امساً،وال مجلة ـ اجل ُباملركَّ  إىل"اشـتراه  مـا "يميل
   :ةيَّزمالنَّهما يف عالقة تإ،اا خروجيفعلي باًلُيشكِّل معه مركَّ،ةبصفة إلزاميَّ"ترك"الفعل
  اشتراهما             ترك
ـ .ركييبِّعلى املستوى التَّ افعلي امتممعل منه جي ما هوو،للفعل ضميٌم"ما اشتراه"راملؤلف املباشإنَّ  ا أم

 غاب؛السـتكمال داللتـه   مفاعلني هاجيحتالالقدرة  ئيُّثنا)ترك(فإنَّ الفعلَ  على املستوى الدَّاليلِّ
  :األمر الذي جيعل منه متمما فعليا،نتمي إىل املركب الفعليالذي ي،بينما ظهر املفاعل الثاين،أوهلما
  ما اشتراه  ترك

  املستوى الدَّاليل          2مفاعـل      
  املستوى التَّركييب الفعلي        متمم      
  :اآليتك"ترك ما اشتراه"للجملة البياينُّ مثيليكون التَّ هبذا
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  مف:ج                                   
  

  مج                                         ف                   
  
  ج     مع                                                                      
  

  ف:مف:ج              ضو                                                                     
  

  اشتراه            مـــــــــا                                  ترك                
وإمنا يشـغلها االسـم   ،مبفرده لضمري الوصعلي ال يشغلها إىل أنَّ وظيفة املتمم الفمن هنا ،خنلص

  .وهي مجلة صلة املوصول،بعده تأيت لة اليتيماملوصول واجلُ
 ركيبية اليت تشغل وظيفة املتمم الفعلـي التَّ األصنافأنَّ  نالحظالسابقة  لبنياتل من خالل دراستنا

-الركيـب  -ب اجلميليٌّاملركَّ -دايتٌّب األاملركَّ-االمسيٌّب املركَّ:إىل املركب الفعلي ما يلي وتنتمي
  .ارتباطاً تالزميا لفكلُّ هذه األصناف التَّركيبيَّة ارتبطت بالفع،ةصفال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وظيفة املتمم الفعلي يف اجلملة العربية:الفصل الثالث



103 
  

  :الزمامركب فعلي يتضمَّن فعال :لثانيةا البنية
نيـة  تقوم اجلملة الفعلية يف اللغة العربية على العديد من البنيـات اللغويـة؛ومن تلـك البنيات؛الب   

  :وهذا ما جنده يف املثال اآليت،)يمسركب ام+مريض+علف(املركبية
  .ها الولدكلَأ

ــاة  ــب النُّح ــديون ذه ــألف حنويــ   التقلي ــة تت ــذه اجلمل ــة  إىل أنَّ ه ــن ثالث ا م
 هاكلأ(امللفوظ ويقوم،"اءاهل)"الضمري املتصل بالفعل(عول بهواملف،)دالول(والفاعل،)أكل(الفعل:عناصر
ـ وعالقـة التَّعديـة   ،)الولـد (الفاعـل ب)كلأ(الفعل طُُبرتالقة إسناد ؛عنيعالقتعلى )دالول  طُرُبت
  ): اهلاء(الضمري املتصلب)كلأ(الفعل

  دالول   اهـــكلأ            
  

الضـمري  :ثنني الستكمال داللته ومهاالقتضائه مفاعلني ا؛ثنائي القدرة" أكل"نالحظ أنَّ الفعل،دالليا
ل املؤلـف  مثِّوُي،املتلقـي للحـدث  "اهلـاء "ل املؤلـف املباشـر  مثُِّي،"ولدلا"و"اهلاء"املتَّصل بالفعل

  :القائم باحلدث"الولد"املباشر
  دالول   ــاهأكل
  البنية الداللية         2مفاعل  1مفاعل    

ري أخر هل يشغل فهل هو بالضرورة من تعديته؟أو بتعب،من قدرة الفعل"اهلاء"إذا كان الضمري املتصل
  وظيفة املتمم الفعلي؟أم ال؟"اهلاء"املؤلف املباشر

بإمكاننـا   إذْ،"الولد"و"هاكلأ"جتزأُ إىل مؤلفني مباشرين،)دالول هاكلأ(:باعتماد االستبدال فإنَّ اجلملةَ
) دالول(ُضونعوِّ)نام(ـب)هاكلأ(ُضفنعوِّ،دون أنْ تتغيَّر بنية اجلملة،ةبسيط ةمنهما بوحد يض كلٍّتعوِّ
  ).علّي(ـب
    يردامل ـاهكلَّأ

  عليٌّام ـنـ
إىل بعضـهما بصـفة إلزاميـة ليشـكِّال مجلـة      "دالول"و"هاكلأ"ضمُّ كلٌّ من املؤلفني املباشرينين

يٍّ منـهما؛أْي أنَّهـا ال   ض بأفهي ال تعوَّ،ليس هلا نفس توزيع أيٍّ من مؤلفيها املباشرين،خروجية
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ة حبيث يف عالقة تالزميَّ"دالول"و"هاكلأ"فيكون املؤلفان املباشران،"الولد"وال بـ"أكلها"تعوَّض ال بـ
وهـذا مـا جيعـل    ،كـون مـن اجلانبني  أنَّ االسـتلزام فيهـا ي   أْي؛خـر منهما اآل يتطلب كلٌّ

  :ال ميكن االستغناء عنهماحيث ،ضميمني"دالول"و"هاكلأ"من
  أكلها             الولد

ـ أ"ؤلف املباشرامل يقبلُكما   فني مباشـرين جزئـة علـى املسـتوى املـوايل إىل مـؤل     التَّ"هاكل
 فما هي العالقة اليت تربط،)اهلاء(والصيغم النَّحوي املتمثِّل يف الضمري املتَّصل بالفعل،)كلأ(الفعل:مها

البنـاء  ليشكِّل معـه  )كلأ(الفعلإىل ينضمُّ )اهلاء(حويالصيغم النَّإنَّ والضمري املتَّصل به؟،بني الفعل
  :)كلأ(يه املباشرين؛أْيبأحد مؤلف ستبدلُي يقبل أنْوالذي ،)هاكلأ(الدخويل
  أكلها
  أكل؛

التَّابع فيها هـو  ،ةيف عالقة حتديديَّ)اهلاء(حويوالصيغم النَّ)كلأ(؛الفعليكون املؤلفان املباشرانحيث 
 مـرتبطٌ )اهلاء(ومعىن ذلك أنَّ وجود املؤلف املباشر،)كلأ(والنَّواة هي الفعل،)اهلاء(حويالصيغم النَّ

عنصـًرا  )اهلاء"(صل بالفعلالضمري املتَّ"ما جيعل من املؤلف املباشر وهذا،)كلأ(بوجود املؤلف املباشر
ميكن االستغناء عنه،ااختياري:  

  اءاهل                  كلأ
  حمدَّد                 حمدِّد
  متبوع               تابع

  توسعةنواة                  
لعـدة   ال يشغل وظيفة املتمم الفعلـي "اهلاء"فعلأنَّ الضَّمري املتَّصل بال يظهر لنامن خالل ما سبق 

حبيث تكون تلك الوحدات ،وحدات تربطها بالفعل عالقة تالزميَّةإنَّ هذه الوظيفة تشغلها :مربرات
حيـث ميكـن   ،"اهلاء"وهذا ما مل يتحقق يف الضمري املتصل بالفعل ،ال ميكن االستغناء عنها،ضمائم

  :االستغناء عنه
  ها الولدأكل

  أكل الولد

 وظيفة املتمم الفعلي يف اجلملة العربية:الفصل الثالث



105 
  

يؤلُِّف ،من الفعـل "اهلاء"إنَّ الضمريحيث ،وبذلك فالفعل يف هذه احلال ال حيتاج إىل وجود الضمري
يستحيلُ فصلُ ضمري الشَّخص وهنا ،تصبح مجيعا فعال"أكلها"وعليه فإنَّ ،معه صنفاً واحداً هو الفعل

مؤلٌف مباشٌر للفعل  شَّخصِال أنَّ ضمَري"فإنَّنا نعتقُد ،فعليعن الفعل عكس ما حيُدثُ يف املركَّب ال
وبـذلك ال  ،)38ص،TOURATIER،1977("وال للمركب الفعلي وليس مؤلفًا مباشًرا للجملة

أنْ تشغل وظيفة املتمم الفعلي؛ألنَّ العنصر الذي يشغل هذه الوظيفة يكون مؤلفـا  "اهلاء"ميكن لـ
عـن الفعـل بعنصـر     باإلضافة إىل أنَّه ال ميكن فصل الضـمري .وليس للفعل،مباشرا ملركب فعلي

  : أحد مؤلفاته املباشرة متمما فعليا؛ففي مجلة حيدث يف املركب الفعلي الذي يشغل آخر؛عكس ما
  قرأ القرآن الولد

نستطيع فصـل املركـب الفعلـي    "الولد"ومركب امسي"قرأ القرآن"واليت تتشكَّل من مركب فعلي
نفصـل   أنْولكـن ال ميكـن   ،"آنقرأ الولد القر"فنحصل على مركب فعلي متقطِّع"الولد"بالعنصر

  .أكلها الولد:يف مجلة؛"ها"أكل الولد :نقول  الضمري عن الفعل؛فال ميكن أنْ
ومركـب امسـي   "مسند"من جهة أخرى ملا كانت اجلملة خروجية فإهنا تتشكَّل من مركب فعلي 

  :ر اآليتملشجَّكما ُيوضِّحه ا،"أكلها"وهو ،فإنَّ املركب الفعلي فيها قد تنقصف إىل فعل،"مسند إليه"
  ج                                

  
  س:مس ف                    :مف              

  
              شع             ف        

                     
  دالول                  ها               كلأ      

اليت تأخـذ وظيفـة    أْي،واليت تكون يف حمل نصبصل بالفعل تَّالضمائر اليت َت أنَّلص إىل هبذا خن
مباشرة للفعـل   ألّنها مؤلفاٌت،تشغل وظيفة املتمم الفعلي ال ميكن أنْ،قليديحو التَّاملفعول به يف النَّ

  .للمركب الفعليمباشرة وليست مؤلفات 
  :فجملة
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   ؛أكلها الولد
   :وهي نفس البنية اليت تأخذها مجلة،"مس+ف:مف":تأخذ البنية

   ؛ام الولدن
يته غري أنَّ تعد،ومن ثَم متعديا إىل مفعول واحد،يأيت يف االستعمال العادي ثنائي القدرة"أكل"فالفعل

ليشكَّل "أكلها"فلم ينضمَّ مؤلٌف مباشٌر إىل الفعل".أكلها الولد"يف مجلة تناقصت فجاء الزما؛أْي أُلزم
والـذي ال يأخـذ   ،"أكلها"الفعل فنكون أمام مركب فعلي منقصف إىل،خروجيا معه مركبا فعليا
حيث مل ينضـمَّ  ،من ثَم الزما،عادي أحادي القدرةفيأيت يف االستعمال ال"نام"أما الفعل.متمما فعليا

املركب الفعلـي قـد    وهذا يعين أنَّ،خروجيا ليشكِّل معه مركبا فعليا"نام"مؤلٌف مباشٌر إىل الفعل
  :ر اآليتوهذا ما يوضحه املشجَّ.لياعمتمما ف خرهو اآل فلم يأخذ"نام"تنقصف إىل الفعل

  ج                                             
  

  مس         ف                         :مف                     
  

  مح                          س                                                   
                                             

  ولد                        نام                         ال                          
مع الفعل الالزم ،شرط أنْ يأيت املفعول به على شكل ضمري متصل،يتفق الفعل املتعدي إىل مفعول 

     .فيتشكَّل كل منهما من مؤلٍف مباشرٍ واحٍد.يف البنية التركيبية
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  :فعليتقدم عنصر من عناصر املركب ال:البنية الثالثة
وتليه باقي العناصر اليت تـرتبط   اللغة العربية بنية مركبية تبدأ بالفعلاجلمل الفعلية يف  معظم تأخذ
عنـه   ُجفينُت،خُرآ تأخريو عنصٌر ُمتقدَّيفقد ،اجلملة العربية أمناطزم يف مجيع ترتيب غري ملوهذا التَّ،به
 ُتَسمَّى مابين.)structure normale("البنية العادية"األوىلة البنية املركبيَُّتَسمَّى .ية مركبية خمتلفةبن

 )structure modifiée ("رةًحمـوَّ  بنيةً"رتيب العادير فيها التَّوهي اليت يتغيَّ،الثانية البنية املركبية
غيري التَّ أمَّا،من اجلمل يف اللغة كبٌري الذي يلتزمه عدٌدالعام رتيب التَّ ذات ةة العاديَّنعين بالبنية املركبيَّو

ترتيبا جديـدا نـتج عـن    فيكون قل من اجلمل لذي يكون لعدد أعلى هذا الترتيب وا يطرأ الذي
لة أو مجلة ذات بنية عدَُّم وتكون اجلملة اليت تلزمه مجلةٌ،نعتربه ترتيبا حمورا أو جديدا مَّومن ثَ،األول

  :فبنية اجلملة،)104ص،2003،دباش(رة حوَّأو ُملة عدَّتركيبية ُم
  ؛العلَم لُتحصَّ
وظيفـة املـتمم   عنصراً من املركب الفعلي حيـث يشـغل   "لمالع"املركب االمسيفيها  أيتي،عادية
م فيتقدَّ،بنية هذه اجلملةعلى ري يتغ قد يطرأُ ولكْن،بطريقة إلزامية"حصَّل"ينضمُّ إىل الفعلألنَّه ؛الفعلي
  :"العلم"العنصر

  ؛العلَم َحصَّلُْتُه 
وظيفـة  "العلم"ه هلذه البنية احملورة؟وهل يشغل املركب االمسيقترُحركييب الذي نحليل التَّفما هو التَّ

  يف البنية العادية؟ هاكما شغل،املتمم الفعلي
ـ ا حاةُ القدامى إىل أنَّالنُّ هو وغريه من ذهبو،مجلة فعلية"العلَم حصَّلُتُه"َعدَّ ابن هشام مجلة  ب ملركَّ

فهو ،ليس للفعل الـذي يليـه  و للفعل الظاهرمطابقٍ  مستترٍ لفعلٍ به مفعولٌ)العلم( َماملتقدِّ االمسيَّ
 ين يف ذلك على املعيار اإلعرايبِّمعتمد،)لحصَّ(ره الفعل املذكور يفسِّ وجوباً حمذوٍف ينتصب بفعلٍ
وقد اكتفـى الفعـل   ،مفعولني ال ينصبل واحد وفعم نَّ الفعل املتعدي إىلمن حيث إ؛أو العاِمل

لالهتمـام   قـدِّم "إنَّ هذا العنصـر .بالضمري؛ألنَّ املفعول به ال ُبدَّ أن يكون منصوبا لفظا أو تقديرا
  :كل اآليتوبذلك تأخذ اجلملة السابقة عندهم الشَّ) 61ص،2005،املخزومي"(به
  ،العلَم حّصلته]حّصلُت[
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ومها الضمري الذي يتصـل  ،لفعل واحد ام مفعولنينكون أم)حصلت العلَم حصلته(باعتماد اجلملة
حاة يبحثون عـن  جعل النُّ األمر الذي،عترب مفعوال بهوالذي اُ"العلَم"املركب االمسيو،"ـه"بالفعل
قـدير  ولو باللجوء إىل التَّ،م على الفعلب االمسي املتقدِّل يف املركَّاملتمثِّ ينصب املفعول به خَرآ فعلٍ
ا عليه من جهة واقًعبعده  كان الفعلُ وإنْ هذا االسَم إِنَّ":بقوله يعيش ما يوضحه ابنك،اإلضمارو

ه اشتغل عنه بضمريه فاستوىف ما يقتضيه من قبل أنَّ،فيه من جهة اللفظ أنْ يعملَ ه الجيوُزفإنَّ ،املعىن
ال إىل  واحـدٍ  ما يتعـدى إىل مفعـولٍ  هذا الفعل إنَّ ألنَّ)العلَم(يتعدى إىل  فلم جيز أنْ،عديمن التَّ
 وال جيـوزُ ،ا لهوُجِعلَ هذا الظاهر تفسًري،فيه اُضِمر له فعلٌ من جنسه يعملَ ا مل جيز أنْمَّولَ،مفعولني

أحـدمها   جيمـع بينـهما؛ألنَّ   فلم جيـز أنْ ،ه قد فسره هذا الظاهرلفعل العامل؛ألنَّاظهور ذلك 
وانظـر   435ص،1ج،ياالسـترباذ و 30ص،2ج،يعـيش  نانظر اب("..فلذلك لَزَِم إضمار عامله،كاٍف
ـ  اجلانـب و وافق بني اجلانب الـداليلِّ جند عدم التَّحليل ووفق هذا التَّ.)81ص،1ج،سيبويه  ركييبِّالتَّ
مفاعلني ثانيهما هو ما اللية احية الدَّمن النَّ ُبلَيتطَ"حصَّلَ"؛أْيمن األفعالِ هذا النوَع رأينا يف.للفعل

 مَّيف حني انَض،)365ص،j.DUBOIS1973.("احلدث يتلقى"الذي املفعول يف املعىن؛أْيونه سمُُّي
 والذي ال ميكـن أنْ ،صل بالفعل واملركب االمسيالضمري املتَّ؛كلية عنصران اثناناحية الشَّإليه من النَّ
صل بالضمري املتَّ ْتلَِغوقد ُش،واحٍد لعنصرٍ وظيفةَ املفعول به تكونُ ألنَّ؛للفعل الظاهر مفعوالً يكونَ
 والذي ال ميكن أنْ،يكون من جنس الفعل الظاهر آخر فعالً جيدوا هلم إال أنْ بَقفلم ي،"ـه"بالفعل

 جـانبني  مفهـومني اثـنني ينتميـان إىل    بـني  النُّحـاةُ  ا من هذا فرَقوانطالقً.اطلقًح به ُمصرُِّن
وميثِّل ،"ـه"صل بالفعليتَّ واملفعول به يف املعىن؛ميثِّل األول الضمري الذي،ركييبالتَّخمتلفني؛املفعول به 

  :وايل لهب الفعلي املوالذي ال ينتمي إىل املركَّ"العلم"ب االمسياملركَّالثاين 
  هــــَحصَّلتـ ـلمــالعــ

  املفعول به التَّركييب    املفعول به يف املعىن
وا فلححاة مل ُيفالنُّ،بني املركب االمسي املتقدِّم على الفعل والضمري املتصل به مييزوبالرغم من هذا التَّ

عن األمر الذي جعلهم ُيبِعُدونه )العلَم(م على الفعلب االمسي املتقدِّركييب للمركَّالوضع التَّ يف حتديِد
ـ   غري موجودة  ونه جبملٍةقُلِحوُي)لتهحصَّ(اجلملة احلقيقية  نَّوعليه فـإِ ،كلييف الواقـع اللغـوي الشَّ

  :كل اآليتالشَّ-حاةعند النُّ– تأخذُ)لتهحصَّ العلَم(مجلة
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  ،هلُتحصَّ العلَم لُتحصَّ
وهي "هلُتحصَّ"و،يف الواقع اللغوي ةوجودغري ممجلة  وهي"العلَم لُتحصَّ"،فنحصل هبذا على مجلتني

لفعلي املوجـود  إىل املركب ا)العلَم(ب االمسياملركَّ وبذلك ينتمي،اجلملة املوجودة يف الواقع اللغوي
غريبة ختتلف ،جديدة اجلملة معطيني هلا بنية تركيبية ا من بنيةَنْرَيقد غَ هبذا نكونو،يف اجلملة األوىل
ا ال يوجد يف الواقـع  ا مباشًرر مؤلفًا فنقدِّبعيًد ملاذا نذهُب")48ص،2003،دباش(عن بنيتها الواقعية
ـ  مستقلٌ،شكالً امللفوظ تاٌم مع أنَّ)111ص ،Debbache،1992("الشكلي للملفوظ ه تركيبيا؟إنَّ

 يف غىن عنـه  حننا ا جديًدمؤلفً "العلم حصلته"الواقع الشَّكلي للملفوظ ضيف إىلُن  املفيد أنْريمن غ
ر مـن  غيُِّي جديدٍة لعناصرٍ تقديرٍ فكلُّ"؛للوصول إىل نوع العالقات اليت تربط بني املؤلفات املباشرة

ـ  ،ا لألولخمالفً،اا جديًدشكل امللفوظ معطيا ملفوظً املرجـع  "(ركييبعلى األقل على املسـتوى التَّ
فاحلذف واالستتار والتقدير مسالك داللية تستعمل للوصول إىل عناصـر البنيـة الدالليـة    ،)نفسه
ـ فاِت التَّنَّ املؤلِّحيث إ؛وال ميكن أنْ تدخل يف اجلانب التَّركييب للجملة،للجملة تنتمـي إىل   ةَركيبيَّ

ركـب  املف.ضـمر ظاهرا غري ُم فيكون تواجدها تواجدا صرحيا،املستوى الشَّكلي الظاهري للجملة
ا اللغويون احملدثون أمَّ.ألن الفعل قد تعدى إىل ما بعده،متمما فعلياال ميكن أن يكون "العلم"االمسي
وليس ،الذي بعده به للفعل الظاهر مفعولٌ)العلَم(م على الفعل دِّب االمسي املتقاملركَّ نَّأهم يرون فإنَّ

إليه  شاَرُي بالشري ميكن أنْ.م يوضح ردِّهذا املفعول املتِق":كما يقول النحاة التقليديون حمذوفلفعل 
ومـا تقدُُّمـه إال   ")49ص،2005،نقال عن دباش394ص،R.Blachere(بعده يلحق الفعل  بضمريٍ

القصد منه إبـراز  ")57ص،2006،نقال عن دباش230ص،H.KRAIDIE،1975("مسلك أسلويب
م على الفعل مسي املتقدِّب االفيشغل املركَّ،)57ص،2006،دباش("ُمحتوى الضمري العائد عليه الحقا

بالرأي الذي يقول بأنَّ الفعل أخذنا  إنْو،صل بالفعلة اليت يشغلها الضمري املتَّركيبيَّنفس الوظيفة التَّ
  : "ـه"والضمري الذي يلحقه،"العلم"م عليهب االمسي املقدِّنصب مفعولني؛املركَّ"حصَّل"
  )ـهحصلتــ العلــم(

  2مفعول به         1مفعول به
ال على من قـام  خصي الدَّالضمري الشَّ:حيتاج إىل ثالثة مفاعالت أمام فعل ثالثي القدرة نا نكونُنَّفإ

ال كذلك على املركب االمسي الدَّو،من تلقى احلدثال على صل بالفعل والدَّالضمري املتَّو،باحلدث
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املفاعل األول يوافـق   ألنَّنا حنصل على متممني فعليني؛أما تركيبيا فإنَّ،هذا دالليا،من تلقى احلدث
 علي األول واملـتممَ الف أما املفاعل الثاين والثالث فيوافقان املتمَم،إليه ركييب املسنَدعلى املستوى التَّ
الضمري فقط  إذْ يقتضي مفاعلني اثنني،ثنائيُّ القدرِة)حصَّل(الفعلَ نَّغري أنَّ الواقع ُيبيُِّن أ.الفعلي الثاين
ال علـى مـن تلقـى    والـدَّ  صل بالفعلاملتَّ "ـُه"الضمريو،باحلدث ال على من قامالشخصي الدَّ

ـ "حصَّل"فإنَّ الفعل أما تركيبياو،فداللة الفعل ثابتة وال ميكن أنْ تتغري.احلدث ـ  اًحيتاج متمم افعلي 
ثنـائي القـدرة    من فعلٍ ناجعلف،ة للجملةركيبيَّاللية والتَّالدَّ تنيالبني رنا منيَّنكون قد غَ هبذا.اًواحد

ولكي حنـافظ علـى   .متممني فعلينيأخذ ي فعالًاً واحد اًّفعلي اًحيتاج متمم ومن فعلٍ،ثالثي القدرة
ة ركيبيَّم على الفعل ال يشغل الوظيفة التَّب االمسي املتقدِّاملركَّ إنَّفالبنيتني الداللية والتركيبية للجملة 

ة اليت يشغلها  هذا ركيبيَّالوظيفة التَّومادام كذلك فما هي ،"ـه"صل بالفعلاليت يشغلها الضمري املتَّ
  ملركب االمسي املتقدم على الفعل؟ا
  :اجلملة نَّجند أاالستبدال  اعتمادب
  ،)العلَم حّصلُتُه(

إىل قسم املركبـات  "العلَم"ينتمي املؤلف املباشر.لتهحصَّ"و"العلَم"حليل إىل مؤلفني مباشرينتقبل التَّ
املؤلـف   ينتمـي  مـا بين....اكتشـاف ،عاطال،معرفة:ضه باسم مثلنعو أنْ نستطيُع ألنَّنا؛االمسية
وذلـك  ،)proposition()ميلةمفرد ُج(اجلميالت الذي يُضمُّ ركييبِّإىل القسم التَّ"لتهحصَّ"املباشر
ضمَّت اجلملـة بـني مؤلفيهـا     إذاً فقد.فيعمل كملفوٍظ مستقلٍ،مجلة ل مبفردهشكِّي ميكن أنْ هألنَّ

مجلـة   الإىل بعضـهما ليشـكِّ  "حصَّـلته "و"العلَم"املؤلفان املباشران ضمُّين.املباشرين جيما أخرى
وذلـك ألنَّ للجملـة   ،"حصلته" ـنعوضها ب أنْمؤلفيها املباشرين؛فيمكن  حدهلا توزيع أ،دخولية

   ":ج"حيث يأخذان نفس الرمز،واجلميلة نفس الوضع التَّركييب
  مجلة              لتـهحصَّ العلـَم
  مجيلة             تـهلحصَّ         

يكون االسـتلزام فيهـا مـن جانـبٍ     ،يف عالقة حتديدية"لتهحصَّ"و"العلَم"ن ي املباشرنياملؤلفإنَّ 
ـ "األمر الـذي جيعـل مـن    ،ا لهويكون تابًع،اآلخرد حيدِّأحدمها  نَّإحيث ،واحٍد نـواة  "لتهحصَّ

     :"لتهحصَّ"ـتوسعة ل"العلم"وجيعل من،"العلَم"ـل
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  حصلته        العلم    
ميكن االستغناء حبيث ،جيعل منه عنصرا اختياريا"حصلته"ميلةإىل اجلُ،"العلم"وانضمام املركب االمسي

ــري  ،عنه ــا يشــ ــذا مــ ــة امل  إىلوهــ ــة التركيبيــ ــة الوظيفــ عروفــ
ـ  )ج(ـمؤلف مباشر ل")L'extraposition("املتطرف"فـ."املتطرف"ـب  ؛أْي)ج(ـوتوسـعة ل

على وهو يوافق ،على املستوى التَّركييبِّ  هذا،)62ص،2005،دباش"()ج(إىل  اختياريٍة بطريقٍة ينضمُّ
ـ  م على الفعـل املتقدِّ ب االمسيَّاملركَّ نَّأي أ،املخرب عنه يف اجلملة املستوى اإلخباريِّ ل املخـرب  ميثِّ

ن هذا ما جيعل م،من عناصر اخلرب"ـه"صل بالفعلاملتَّفيكون الضمري ،اخلرب"حصلته"ل اجلميلةومتثِّ،عنه
عنصرين خمتلفني ينتميـان إىل  "ـه"والضمري املتصل بالفعل"العلم"م على الفعلاملتقدِّ ب االمسيِّاملركَّ

  :تركيبتني خمتلفتني  مَّني ومن ثَوحدتني إخباريت
  حصلتــه       العلـــم

  ركييباملستوى التَّ)                     ج(مركب امسي      مجيـلة
  .يخباراملستوى اإل                  ر    املخرب عنـه      اخلـبــ

يقتضي سوى مفـاعلني اثـنني   ال ثنائي القدرة حبيث )لحصَّ(الفعل نَّفإ،اليلأما على املستوى الدَّ
ـ  ،)أنا(ومها الضمري املستتر،الستكمال داللته حلدث؛والضـمري املتصـل   ل القـائم با والـذي ميثِّ

لـيس مـن قـدرة    )العلـم (ب االمسياملركَّ عين أنَّهذا ي ،ل املتلقي للحدثوالذي ميثِّ"ـه"بالفعل
عل ال تنتمـي إىل  تنتمي إىل قدرة الفال العناصر اليت  نَّأل؛ومادام كذلك فهو ليس من تعديته،الفعل
فيصبح "حصَّل"قدرة الفعل من زيدالعلم متمما فعليا ال بدَّ أنْ ن ولكي يكون املركب االمسي،تعديته

تزيد أو تنقص حىت وإنْ حذفنا ال ،قدرة الفعل ثابتةٌ ألنَّ؛ أنْ يتحققوهذا ما ال ميكن ،ثالثي القدرة
   :كلَّ مفاعالت الفعل

     ـه لتـحصَّ العلَم
  املستوى الداليل                         2املفاعل  /         

  ركييباملستوى التَّ                           ميلةُج   املتطرِّف
 ،نقال عن دباش203ص، S.Amrani(غيمي يوجد انقطاع أو توقف تنغيمينالتَّعلى املستوى وحىت 
  :كل اآليتهذا ما يوضحه الشَّ،"لتهحصَّ"ميلةواجلُ"العلَم"ب االمسي بني املركَّ)65ص ،2005
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  لتهحصَّ      العلَم
و مـا  وه،ال يوجد فيه انقطاع يالذ،ذي البنية املركبية العادية)العلَم لُتحصَّ(امللفوظ سعك وهو

  :                                   كل اآليتيوضحه الشَّ
  .العلَم لُتحصَّ

  :باملخطط اآليت)العلم حصلته(وعليه ميكن متثيل اجلملة
  ج                                  
  

  ف:مف:ج         مس                               
  

  ف                       ض س        مح                          
                                                                                                                      

   2شخص           1شخص                                                      
              

  ه     ت                 حصل       علم                     ال          
 املتمم ال يشغل وظيفة يف اجلملة السابقة م على الفعلب االمسي املتقدِّاملركَّ أنَّ إىل،األخرييف ،خنلص
  ."املتطرف"وظيفة  يشغل هوف،خاص وإمنا يكون له وضٌع،الفعلي
ملركب  مباشٌر مؤلٌفاملتمم الفعلي أنَّ :هو"املتطرف"و"ياملتمم الفعل"الفرق بني  أنَّ،من هذا،نستنتج

 مباشـرٌ  مؤلـفٌ املتطرف يف حني أنَّ ،بطريقة إلزامية وضرورية إليه ينضمُّفهو ؛فعلي وضميم للفعل
تعديل يف البنية  أيَّ أنكما نستنتج .لةيمبطريقة اختيارية إىل اجلُ ينضمُّ أْي؛لةيمللجملة وتوسعة للُج

  فكلُّ،ركيبيـة الداللية واإلخبارية ومن ثَـمَّ التَّ  الفعلي يؤدي إىل تعديل يف البنيتنياملركبية للمركب 
حتـوير   مبعىن أنَّ أيَّ"ركييبِّة يؤدي بالضرورة إىل تغيري على املستوى التَّتغيري يطرأ على البنية املركبيَّ

هاية إىل تغـيري يف معـىن   ي يف النِّاألمر الذي يؤدِّ،ةركيبيَّة ينعكس على البنية التَّحيدث للبنية املركبيَّ
  ).98ص،2003،دباش"(اجلملة 
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   :اجلملة االمسيةوظيفة املتمم الفعلي يف :املبحث الثاين
كـن أنْ  فهـل مي ،إذا كانت وظيفة املتمم الفعلي تشغلها مؤلفات مباشرة تنتمي إىل املركب الفعلي

ـ تشغل هذه الوظيفة  ال تنتمـي إىل اجلملـة    ؛أْيالفعلـي ب مؤلفات مباشرة ال تنتمي إىل املركّ
 قبلو.ها اجلملة االمسيةفي ض إىل بعض األمناط اليت ترُدعرهذا السؤال جيدر بنا التَّ لإلجابة عنالفعلية؟

 أو،ة الكربى اليت ال يكون املسند فيها فعـال ركيبيَّالوحدة التَّ إهنا،اجلملة االمسيةذلك ُنذكِّر بتعريف 
ولتوضيح العناصر اللغوية الـيت تشـغل   .ابا فعليمؤلفاهتا املباشرة مركَّ حداليت ال يكون أ هي اجلملة

    :  اجلمل اآلتية ُصليت تنتمي إىل اجلمل االمسية نتفحَّوظيفة املتمم الفعلي وا
  حقوَق غريِه حمبوٌب احلافظُ-1
  )18/18،قرآن"(ذراعيه طٌهم باِسوكلُب"-2
  :غريه حمبوٌب حقوَق احلافظ-1
 من مؤلفيهـا املباشـرين   أيٌّ كوني ال،مجلة امسية خروجية"حقوق غربه حمبوب افظاحل"امللفوظ إنَّ

 ةصـف أما احلديث فهـو ال ،عنه ثعلى املستوى اإلخباري من حديث وحمدَّتتشكَّل وهي ،توسعةً
ألنَّ مؤلفاتـه  ؛خروجـي هو مؤلف مباشر و،"حقوق غريه احلافظ"ثنا به عن البناءوقد حدَّ"وبحمب"

بـات  قسـم املركّ ينتمـي إىل  " احلافظ حقوق غريه"لى معيار االستبدال جنداعتمادا عو،ضرورية
  :موسى:إذ بإمكاننا استبداله باسم مثل،االمسية
  حقوق غريه حمبوب احلافظ

  مـــــوسى حمبوب
وإذا ."حقوق غـريه  حافظ"ناءل يف الباملتمثِّواالسم "ال"إىل احملدد"حقوق غريه احلافظ"البناء يتجزأُ

  فينضـمُّ ،مكن استبداله باسمه ُيألنَّ امساً "حافظ"اجلزءهذا  ناجدو"احلافظ"ت البناءمؤلفارجعنا إىل 
  :وهذا شأن االسم،ُمشكِّالً معه مركبا امسيا"ال"إىل احملدِّد
  حقوق غريه   حمبوب احلافظ

  حمبوب    يب     طب        
 ُضه يعـوَّ نَّألذلك ؛ورىأخمعىن االسم من جهة ومعىن الفعل من جهة  نيتضمَّ"افظاحل"املؤلف نَّإ

األمـــر الـــذي جيعـــل منـــه ،"غـــريه حقـــوَق حيفـــظُ":مثـــل بفعـــلٍ
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وحـدةٌ لغويـةٌ واحـدةٌ    "هو"املزيج"و؛وفعل)Nominalisant("ؤسمُم"من)amalgame(اًمزجي
 صـيغمني بينمـا تتضـمَّن   ،]شـكالً [غـري جمزئـة   واحدة وحدةٌ امدلولني اثنني؛أْي أَهنَّتضمَُّن ت

كلية تأخذ من الناحية الشَّ"غريه حمبوٌب حقوَق احلافظُ"اجلملةإنَّ .)149ص،Dubois،2002("اثنني
  :البنية

  ،)غريه حقوَق+احلافظ(
  :أما من حيث املعىن فهي تأخذ البنية

  ؛)حقوق غريه+حيفظ+يذال(
 ناًءمعه ب الًمشكٍّ"ال"دإىل احملدِّ فهو ينضمُّ؛حديدخاصية التَّ"احلافظ"على امسية املؤلف املباشر ا يدلوممَّ

ـ "نالحـظ أنَّ   من الناحية الداللية.بالضمة اإلعرابية"احلافظ"ُيلحُق كما،خروجيا ثنـائي  "افظاحل
املـتمم  "يوافق ثانيهما،"غريه حقوَق"و"احلافظ:"الستكمال داللته مها مفاعلني اثنني ياًقتِضُم،القدرة
  :وهذا من خصائص الفعل"الفعلي
                      حقوق غريه فظااحل

                     2لـاملفـاع       
  م الفعلي املتمِّ        

متثيـل   وبذلك يكون.وهو جمموع العناصر اليت جتعل من الفعل امساً،مسََّؤباملُ"حيفظ"امتزج هنا الفعل
  :يتكاآل)حقوق غريه حمبوب احلافظ(اجلملة
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  ج                                      
             
  ص           مس                                                        

          
  س   مح                    
  

  مف           مؤسم                   
                                         

  س:مس                  ف                        
  

  س س                                                      
  

  س           مح                                                    
  
  
  حمبوب     ه           غري      حقوق               حافـــظ ال       

  .ع اسم مشتقمما سبق نرى أنَّ املتمم الفعلي قد يكون عنصراً تعدى إليه فعل متمازج م
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  )18/18،قرآن"(ذراعيه هم باسطٌكلُب"-2
 قد وردو)باسطٌ(متبوع باسم،)كلبهم(مركب امسي ا منمركبي"كلبهم باسط ذراعيه"امللفوظيتشكَّل 
 حاة مفعوالًوهو عند النُّ،)ذراعيه(متبوع مبركب امسي،)324ص،2005،ابن هشام("اسم فاعل"امشتق

  :ملةاجل االستبدال فإنَّ دعتماابو.يعمل عمل فعله لفاعلاسم ا ألنَّ؛به السم الفاعل
  ؛كلبهم باسط ذراعيه

ال مجلة ليشكِِّّ خراآلمنهما إىل  كلٌّ ينضمُّ".ذراعيه باسطٌ"و"همبكل"جزئة إىل مؤلفني مباشرينقبل التَّت
ركبات إىل قسم امل"كلبهم"املؤلف املباشرينتمي .من مؤلفيها املباشرين توزيع أيٍّ يس هلال،يةجورخ

كما يقبل ؛ال معه بناء خروجيامشكِّ"هم"داحملدِّ إليه نضمَّفقد ا،حديدوذلك لقبوله خاصية التَّ؛االمسية
بات إىل قسم املركِّ"باسط ذراعيه"بينما ينتمي املؤلف املباشر،...سليمان،موسى:مثل باسمٍ االستبدال

  ...متوحٌش،مفترٌس:مثل ٍةصفاستبداله ب إذ بإمكاننا؛لصفويةا
  هم  باسطٌ ذراعيهكلب

  كلبهم  مفــترٌس
  متــوحٌش  موسى

ال البنـاء  ليشكِّ،إىل بعضهما بصفة إلزامية"باسطٌ ذراعيه"و"كلبهم"ضمُّ كلٌّ من املؤلفني املباشرينين
وال ميكـن  ،ضروريان"عيهباسطٌ ذرا"و"كلبهم"؛فاملؤلفان املباشران)اسط ذراعيهكلبهم ب(اخلروجي
  :عنهما االستغناء

  باسط ذراعيه             كلبهم     
 سـنجد أنَّ املؤلـف املباشـر   )باسط ذراعيه(لبناءاخلاصة بااملؤلفات املباشرة  نيِّعينا إىل تدُع وإذا

ذلك أنَّه ميكن تعويضه ،أخرىالفعل من جهة يتضمَُّن ُسلوك و،من جهة ةصفأخذ شكل الي)باسطٌ(
  :كلية البنيةاحية الشَّتأخذ من النَّ فاجلملة،وفعل)adjectivant(فوصِّمن م"مزيج"هوف"يبسط"بفعل

هو جممـوع  "فاملوصِّ"و"بسطي"الفعل هو :فعل و فوصِّم علىأّنها حتتوي  ؛أْي)ذراعيه +باسط(
   :البنية الصرفية والضمة اإلعرابية:العناصر اليت جعلت منه صفة
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والذي يوافق "كلبهم"وليتطلب مفاعلني اثنني ؛املفاعل األ إذْ،ثنائي القدرة)بسطي(الفعل يكون،اداللي
والذي يوافق على "ذراعيه"االمسي بهو املركو؛املفاعل الثاينو،"إليه املسنَد"على املستوى التَّركييب 

  :؛ألنَّه من املركب الفعلي اخلروجي"الفعلي َماملتمِّ"املستوى التَّركييب 
  ذراعيــه  سـطٌابكلُبهم  

  املستوى الداليل               2مفاعـل                     
  .ركييبمتمم الفعلي             املستوى التَّ                    
  :ا كاآليتتركيبي)كلبهم باسط ذراعيه(ل حتليل اجلملةمثَّوُي

  ج                                                 
  

  صم        مس                                                      
  

  مف               وصفم       مح                     س                      
  
  مس         ف                                                                              
  

                     مح   س                                                                                          
  

  ه          ذراعي ط        ـــباس           هم     كلب                                
  :يفكذلك وهذا ما جنده .مع الصفة جٍازَِمَتُم قد يتعدى إىل فعلٍ الفعلي املتمم أنَّإىل ،وخنلص

  ؛)19، 18/قرآن("بكم كم أعلُمربُّ"
  :اجلملة نَّإاد االستبدال فمتعاب.)مد+ص+مس:(البنية املركبية امللفوظ يأخذحيث 
  ؛بكم كم أعلُمربُّ
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إىل قسـم  "كـم ربُّ"ينتمي املؤلف املباشـر ".بكم أعلُم"و"كمربُّ"حليل إىل مؤلفني مباشرينتقبل التَّ
نتمي إىل قسـم املركبـات   في"كمأعلم ب"أما املؤلف املباشر،)ربٌّ(نواته اسم نَّاملركبات االمسية ؛أل

  :اآلتيةالوحدات  هاُضوِّ تعاليتو"أعلم"نواته الصفة نَّأل،يةوصفال
  علم بكمأربكم      أعلم بكم            ربكم 

  قــديٌرربكم      بكم             اللـه أعلم
مجلـة   شـكال إىل بعضهما بصفة إلزاميـة لي "أعلم بكم"و"كمربُّ"من املؤلفني املباشرين كلٌّ ينضمُّ

ـ ،"عنـه  خربامل"ل مثُِّي ايإخبار نَّهأل؛"املسند إليه"وظيفة "كمربُّ"يشغل املركب االمسي.خروجية ا أمَّ
  :ل اخلربمثُِّي اًّيإخبار نَّهأل،"املسند"فيشغل وظيفة '"بكم أعلم"ب الصفوياملركَّ
  لم بكمـأع    م ـــكربُّ
   2ؤلف مباشرامل  1ؤلف مباشرامل

  دــــملسنا ه ــاملسند إلي
  رــــاخلب رب عنه ــاملخ

يتألف من مـؤلفني  )أعلم بكم(ب الصفوياملركَّ نَّإجزئة فمن مستويات التَّ آخرأما على مستوى 
  .ف وفعلب الصفوي مزيج من موصِّاملركَّو،"بكم"دايتب األواملركَّ،"أعلم"الصفة:مباشرين

ـ ،ثنائي القدرة" علم"دالليا نالحظ أنَّ الفعل  ـ فهو يتطل اعلني اثـنني السـتكمال داللتـه    ب مف
  :املتمم الفعلي"بكم"بينما يوافق املفاعل ،املسند إليه"ربكم"يوافق املفاعل،"بكم"و"ربكم:"مها
  مـبك أعلمم ـكربُّ

  اجلانب الداليل           2املفاعل     1املفاعل
  .املتمم الفعلي         اجلانب التركييب            

  :كاآليت" ربكم أعلم بكم"سب للجملةانر املوبذلك يكون املشجَّ
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  ج                              
  

  مصمس                                             
  

  مف       ف       صَِّومح        ُم  س                      
  

  دم            ف                                                        
  

  بكم       م    ــــــرب                كم         أعل       
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  :وامشـــــه  
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ومل نستعمل هنـا مصـطلح   )unité significative(كلُّ وحدٍة هلا مدلول" بالوحدة اِملداللة"نعين "-1
والوحدة اخلاصة ،خلط حمتَمل بني الوحدة خلاصة باملدلول جتنباً أليِّ )unité signifiante("الوحدة الدالة"

ال ميكـن أنْ تعـود بنـا إىل     "الوحدة املداللة" يف حني أنَّ،قد تعود بنا إىل الدال"الوحدة الدالة"إذْ إنَّ ،بالدال
  .)78ص،2003،دباش.("املدلول

هذا األخري يعين الكيفيـة  ف،)Structure"(بِْنَيةٌ"خيتلف عن مصطلح )Cinstruction"(البناء"مصطلح"-2
أو هي النظام الذي ،أو أيَّ وحدة أخرى لتعطيها شكلها أو كياهنا اخلاص،اليت َتْنَتِظُم وفقها العناصر داخل البناء

تلف عن بنية اجلملة الفعلية؛فلكلٍّ منهما بنية خاصة ختتلف عن ر حيث إنَّ بنية اجلملة االمسية ختتبىن وفقه العناص
" بنيـة "وجنمع كلمـة  ،ء فهو جمموعة من العناصر ُتَشكِّلُ على مستوى ما وحـدةً تركيبيَّـةً  أما البنا.األخرى
  )فسهن رجعامل("".بناءات"أو " أبنية"فنجمعها على " بناء"أما كلمة ،"بِنيات"أو"ُبَنى"على

وبني ،ا تركيبيااليت نعتربها صنفا أو قسم)adjectif"(الصفة" ُنميِّز هنا بني،خالفا ملا جاء بالنحو التقليدي"-3
والصفة هبذا املفهوم تكـون نـواة   .الذي هو إحدى الوظائف التركيبية اليت تشغلها الصفة)épithète(النعت

  )فسهن رجعامل(."الذي هو عبارة عن قسم أو صنف تركييب هو اآلخر،املركب الصفوي
إذ قد ُينظر إليه على أنَّـه  ،واستعماالته هوقد تتعدَّد تعاريف،غري واضح دائما)énoncé(إنَّ مفهوم ملفوظ"-4

أرى أن امللفوظ واجلملة يتناوالن نفس العناصر الشَّكليَّة ،من جهيت.ُمراِدٌف للجملة أو على أنَّه أكرب من اجلملة
ــة ــتكلم ،يف السلســلة الكالميَّ ــة إىل ،)parole(غري أنَّ امللفــوظ ينتمــي إىل ال ــا تنتمــي اجلمل بينم

وبذلك تكون اجلملة هي البنية التَّركيبيَّة للملفوظ الـذي  .ريي املعروفحسب التَّمييز السوس،)langue(اللغة
فهما إذن غري متطـابقني  ،َيحِمل اخلصوصيات الفرديَّة للمتكلم؛معىن ذلك أنَّ امللفوظ هو حتقق اجلملة يف الواقع

  ).      142ص،2007،دباش( "من حيث إنَّهما ينتميان إىل مستويني خمتلفني
املؤلف املباشر اآلخر َيكُونُ ،هو أحد املؤلفني املباشرين ملركَّب امسيٍّ خروجيٍّ)"Détermination(احملدِّد-5
  :وهكذا يتميز احملدِّد بأنَّه،امسا
  مؤلٌف مباشٌر ملركَّب امسيٍّ؛-
  تابٌع لالسم؛-
     ).  145ص،فسهنرجع امل"(ُف مع االسم بناًء خروجياُيَؤلِّ-
 219ص،2003،ابـن هشـام  "(ما وقع عليـه فعـل الفاعـل   "هبأنَّاملفعول به  قليديونحاة التَّف النُّعرَِّي-6

قه مبـا ال  لَّعَت"إلفادة  َعِضُو ه مصطلٌحولكنَّ،الوقوع يف املفعول به ليس مبعناه اللغوي؛و) 333ص،1ج،والرضي
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 كثرياً أنَّذلك ،غوي هلذه لتبني قصورهولو حاولنا االقتصار على اجلانب اللّ.)333ص1الرضي ج ("به إالَّعقل ُي
يف  حويـة ووظيفتـه النَّ ،نة للمكّولتباين الوظيفة املنطقيَّ؛مفعوال به يف الوظيفة ا يقع عليه فعل غريه ال يكونمَِّم

  :كما هو احلال يف ثالثة أضرب من اجلمل،كثرية أحيان
  .زيٌد َبرُِض:حنومن لة سند الفعل فيها إىل مفعول به يف بعض البىن احملوَّما أُ هلاأوَّ-
  :مثل، اإلحساسعلى  أو، أمراملشاركة يف  أو،احلدث أو،فعلها على الصفة ما دلَّ انيةالثَّ-
  الوجُه امحرَّ-
  هرةُلت الزَّذُب-
  نزل املطُر-
  هاج البحُر- 
فاملفعول معىن لـيس  .والذبول رى وقع عليهما تباعا االمحرامفعوالن معًن،فاعالن وظيفةً "الزهرة"و"الوجه"ـ ف

  .حوي يف اجلملتني ليس الفاعل املنطقيوالفاعل النَّ،املفعول وظيفةً
 بل وقع،مل يقم بالفعل إذْ،ىهما مفعوالن معًنولكنَّ،فهما فاعالن وظيفةً "البحر"و"املطر"مر بالنسبة لـكذلك األ
  .هاجة على الثايناإلوقعت ل واألوَّ اإلنزال على

  .عبد اهللا زيدا درمها أعطى:مثل احدمهعلها مفعولني جيوز االقتصار على أوالثالثة ما اقتضى ف-
عن الثاين  ل خمتلٌفوَّاملفعول األ ولكنَّ،مفعوالن يف الوظيفة هماف،مفعول به ثاٍن "درمها"و لأوَّمفعول "اًزيد"ـف
مر علـى غـري ذلـك يف    األ نَّفإ،احوية واملنطقية واقًعطابق يف املفعول الثاين بني الوظيفة النَّكان التَّ فإذا،ىمعًن
يكـون   أنْ البدَّ"وقد قال ابن السراج.)105ص،2006،اهلذيلي(الثاين املفعولهو يف املعىن فاعل يف  إذْ،لاألوَّ

   . )177ص،1ج،ابن السراج("فاعال فيه يف املعىن باملفعول الثاين األولاملفعول 
وعـدم  ،املفعول بهي إىل عدم مشول تعريف وهذا ما يؤد،واملفعول به يف املعىن،فهناك إذاً املفعول به يف الوظيفة

  .وضوحه
وكـان   أشرقت الشمس فكان النور:"مثل،دون حاجة إىل منصوهبا)الفاعل(فتكتفي مبرفوعها،تامة"كان"أيتت-7

بل نعاملها ،وال نعاملها هنا معاملة األفعال املتعدية.)68ص،2003،ودفة59ص،1995،هادفانظر "(الدفء
     .فال تتعدى إىل متمم فعلي،معاملة األفعال الالزمة
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 "حليل إىل املؤلفـات املباشـرة  التَّ"تعتمد طريقة  ةفييظونظرية  "توراتيي"ـلركيبية التَّظرية النَّ تعدُّ
يف مسـتويات   متـدرجٌ  هـا بنـاءٌ  فهي تنظر إىل اجلملة على أنَّ،راكيب اللغويةكوسيلة لتحليل التَّ

 النظريـة علـى مبـدإ    تقوم هذهو.ت الدنيا وهي الصياغمإىل الوحدا وصوالوباجلملة  اًبدء،خمتلفة
ها للوحدة الـيت تسـبق   مباشٌر مؤلٌف وحدٍة نَّ كلَّحيث إ،حليل املختلفةمستويات التَّالفصل بني 

ة عـن  مستقل لتركيبيةألمر الذي جيعل اا،مؤلفات للجملةجمموع الوحدات   بذلك يكونو،مباشرة
العالقات اليت تـربط  يف وتبحث ،لجملةالشَّكلية ل نيةبالب تمهتفهي .حليل اللغوّيالتَّمستويات باقي 

 الصريح تنظر إىل العناصر التَّركيبية من خالل تواجدها كما،مؤلفات امللفوظ يف املستويات املختلفة
داخـل بنيـة    عنصرٍ لِّد وضع كُحدُِّت ُمعينة ياتْنوفق بِ لٍةأبنيٍة ُمشكَّفهي تتعامل مع ،داخل اجلملة

بل تبحـث يف الواقـع اللغـوي    ،بالبحث عن العناصـر اللغويـة املسـتترة    ال هتتمُّ هاإنَّ.اجلملة
ىل عناصـر البنيـة   داللية تستعمل للوصول إ مسالَك قديُروالتَّ واالستتاُر احلذُف فيصبح،للملفوظ

 حتديـد هـي   ركييبحليل التَّنتوقف عند هذا احلد من اعتبار فائدة التَّ نْأ جبُب الو.الداللية للجملة
 عن الوظـائفِ  البحثُ وه ركييبِّحليل التَّنَّ الفائدةَ من التَّبل إِ،وصياغم،املؤلفات املباشرة من أبنية
وإنَّما ،اشـكلي  وصف اجلملة وصفاًعتمد على ي ال ركييبَّحليل التَّالتَّ نَّ؛ألاليت ُتؤدِّيها تلك املؤلفات

 من،غلها املؤلفات املباشـرة للجملـة  تحديد الوظائف اليت تشلكلي ذلك الوصف الشَّ على ُدعتمي
والعنصـر  ،العنصر املقصود البناء الذي ينتمي إليهانطالقا من  لغويٍّ عنصرٍ وظيفة كلِّحتدد حيث 

املتمم "ومن تلك الوظائف التَّركيبية وظيفة .واالنتماء عالقيت الضمِّبد ها تتحدَّأنَّ إليه؛أْي الذي ينضمُّ
غلها أحُد املـؤلفني  ة اليت يشركيبيَّالوظيفة التَّ"هااحلميد دباش بأنَّعبد وردت على لسان اليت "الفعلي

حبيث ينضمُّ هذا املؤلـف املباشـر إىل   ،ملركَّبٍ فعِليٍّ خروجِيٍّ)أحد املؤلفات املباشرةو أ(املباشرين
أو ،وبذلك تشمل هذه الوظيفة كلَّ ما يتعدى إليه الفعل من مفعول بـه ،ب الفعلينواة املركَّ،الفعل

ــا ــاً   ،ر وجمرورجـ ــرور حرفـ ــار واجملـ ــان اجلـ ــواء أكـ ــاً سـ  أم ظرفـ
ت املفاعال كلَّ الفعلي على املستوى الدَّاليل ُميوافق املتمِّ.)80ص،2003،دباش"(....فوق،أمام:مثل

 :م على اجلملة العربية خلصنا إىل النتائج اآلتيةوهوبعد تطبيقنا هلذا املف،اليت تنتمي إىل املركب الفعلي
؛فإذا انضمَّ مؤلٌف مباشٌر إىل الفعل بطريقة خر خروجياآلمنطان أحدمها دخويل وب الفعلي للمرك

وكان املؤلف املباشر متمِّماً ،"مؤلفا مباشرا آخر+فعال"ويتضمَّن،إلزامية كان املركب الفعلي خروجيا
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كـرب  األكان املركب الفعلي ،إذا انضمَّ مؤلٌف مباشٌر إىل املركب الفعلي بطريقة اختيارية أما،افعلي
الفرق وعليه ف.وكان املؤلف املباشر مكمِّالً،"مؤلف مباشر آخر+مركب فعلي"ل منويتشكَّ،دخوليا
فهو من عناصر املركب الفعلـي  ،هو أنَّ األوَّل مؤلٌف مباشٌر ضروريٌّ"لاملكمِّ"و"املتمم الفعلي"بني

نْ ُيعـوَّض  وبذلك فهـو ال يقبـل أ  ،الذي ليس له توزيع أيٍّ من  مؤلفاتـه املباشـرة  ،اخلروجي
الـذي ميكـن   "املكمِّـل "عكس،فالعالقة اليت تربط بني املؤلفني املباشرين عالقة تالزمية،بأحدمها

فالعالقة الـيت  ،له نفس توزيع أحد مؤلفاته املباشرة،فهو مؤلٌف ملركب فعلي دخويل،االستغناء عنه
نا على يساعدومما .واحٍد يكون االستلزام فيها من جانبٍ،تربط بني املؤلفني املباشرين عالقة حتديدية

اللغويون بني إذْ فرق "التعدية"وهو خيتلف عن"القدرة"مصطلح "الفعلي ماملتمِّ"و"املكمِّل"التَّمييز بني 
أما الثـاين فتمثَّـل يف   ،متثَّل األول يف قدرة الفعل،جانبني اثنني للفعل؛أحدمها داليل واآلخر تركييب

لتشـكيل مركـب   ،إىل الفعلأو أكثر  مباشٌر مؤلٌف ينضمَّ  أنْعينوي تركييبٌّ عدية مفهوٌمفالتَّتعديته؛
ا إىل عنصر أو أكثر يكمل داللته ويسـمح لـه   داللي فهي احتياج الفعل ا القدرةأمَّ،فعلي خروجي
قدرة الفعل  نَّأ ختتلف القدرة عن التعدية يف ماك.تلك العناصر هي مفاعالت الفعل،بتشكيل ملفوظ

فقد يكون الفعل متعديا ،أما الذي يتغري فهو تعديته،تتناقص يف امللفوظأو  دتتزاي وال ميكن أن،ثابتة
خنالف الرأي ومنه فإننا .خرملفوظ آري متعديا إىل مفعولني يف إىل مفعول واحد يف ملفوظ وقد يص

فاحلـذف واالسـتتار   ،ه حمذوفالقائل حبذف املفعول به؛ألنَّ املفعول به مل يظهر فكيف نقول بأنَّ
فرق بـني وظيفـة   الإنَّ .مسالك داللية تستعمل للوصول إىل عناصر البنية الداللية للجملةوالتقدير 

ومع  ى إليه الفعلما يتعدَّ املتمم الفعلي وظيفة تركيبية تشمل كلَّ أنَّ هو،املتمم الفعلي واملفعول به
 كـلَّ  لُشَمَيقليدي فهو مصطلح ت ا املفعول بهأمَّ،ه مفهوم تركييب إال أنه قد ميس اجلانب الداليلأنَّ

ـ بين،نَّ املتمم الفعلي عنصر ضروريإ،فهو مفهوم داليل،العناصر اليت وقع عليها الفعل ه ما املفعول ب
ى وظيفة املتمم الفعلي تتعدَّ ومن خالل دراستنا هذه رأينا أنَّ،يف بعض التراكيب اللغوية،توسعة يأيت

مؤلـف  فهو "كان"قليديون مفعوال به مثل خرب تَّحاة الإىل بعض العناصر األخرى اليت ال يعدُّها النُّ
املتعدية إىل مفعول  نعامل كان معاملة األفعالبصفة إلزامية وعليه فإننا "كان"إىل الفعل مباشر ينضمُّ
وحدة  كلُّ هاشغلتبل ،واحد تركييبوظيفة املتمم الفعلي ليست وظيفة خاصة بصنف إنَّ .به واحد
ـ ركيبيَّومن األصناف التَّ،إلزاميةالفعل بصفة  إليهاى يتعدَّ لغوية املركـب  :ةة اليت تشغل هذه الوظيف
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باإلضافة إىل املركب اجلُميلـي الـذي يتضـمَّن ضـمري     ،بيِكرَّال،دايتاملركب األ،االسم،االمسي
وعليه ال ميكن فصل مجلة صلة املوصول عن االسم املوصول كما فعل النحو التقليدي؛ألنَّ ،الوصل

تكون العالقة اليت و،يشغل وظيفة املتمم الفعليومليا يال مركبا ُجليشكِّخر آل اإىل ينضمُّكالًّ منهما 
صلة الضمائر املتَّإنَّ .يكون االستلزام فيها من اجلانبني،ةيَّالزمتربط بني الوحدة اللغوية والفعل عالقة ت

 جـزءٌ  هاألنَّ؛الفعلي وظيفة املتمم يف رأينا قليدي ال تشغلحو التَّاليت تأخذ وظيفة املفعول به يف النَّ
اجلملـة ذات البنيـة    تأخـذ .يست مؤلفا مباشـرا للمركـب الفعلـي   لن للفعل ومكوَّ صيغيٌّ
 املتقدٍّم ب االمسيوال نعترب املركَّ )مجيلة+مركب امسي(:البنية التَّركيبية)مجيلة+مركب امسي(:املركبية

 جيعل الفعل يكتفي مبـتممٍ  املتقدِّم يألنَّ اتصال الفعل بضمريٍ عائٍد على املركَّب االمس،متمما فعليا
ويعطي للمركَّـب  ،ة الدخوليةواحٍد وكون املركب االمسي املتقدِّم توسعة يعطي للجملة صف فعليٍّ
 مباشٌر األوَّل مؤلٌفمن حيث إنَّ ،خيتلف عن املتمم الفعلي فاملتطرِّف.فم وظيفة املتطرِّاملتقدِّ االمسي

 مباشـرٌ  يف حني أنَّ الثاين مؤلـفٌ ،بطريقة اختيارية إىل اجلميلة ينضمُّ أْي؛لةيمللجملة وتوسعة للُج
عمل املشتق عمل الفعل قد ي.بطريقة إلزامية وضرورية إليه ينضمُّ أْي؛للمركب الفعلي وضميم للفعل

فيطلب ما يتطلبه الفعل من مفاعالت مشكلة مركبا فعليا خروجيا وتشغل فيـه وظيفـة املـتمم    
ومركبا صفويا إذا كان املشـتق  ،كان املشتق امسا إذاوابعه مركبا امسيا يؤلف الوصف مع ت.الفعلي
  .ف وفعلصََّوُم أو من ،ُمَؤسم وفعل يكون الوصف يف هذه احلال مزجيا منو،صفة

وصل إليه من نتائج يف هذا البحث الذي حياول أنْ يفتح كوَّة صـغرية يف جمـال   هذا ما أمكن التَّ
قابلة للنقـد   تعرب عن وجهة نظر لسانية وهي،ركيبية خاصةت التَّوالدراسا،الدراسات اللغوية عامة

    . وحسبنا احملاولة وباهللا التوفيق،قوميوالتَّ
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  :ملحق
  معجم املصطلحات
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  تمعجم املصطلحا                                 
 préposition                                                                       أداة          

                                                                   commutationاستبدال        
                                                                                  nomاسم         

  Construction                                                                                اُءَنبِ
    Construction endocentrique                                                ُخوِليُّبناُء د
  Construction exocentrique                                                  يُّجوُرخ بناءُُ
  Structure                                                                                     ةٌَيْنبِ

  structure normale                                                                عادية   بنية 
                                                                           structure modifiéeرةحموَّبنية 
  Informative structure                                                      ة     خباريَّإبنية 
                                                           structure Syntaxique ةركيبيَّت بنيةَ
  structure linéaire                                                                ة   خطيَّ بنية
  sémantique structure                                                      ة      دالليَّبنية 
                                                       structure syntagmatique ةركبيَّبنية م
   Syntaxe                                                                       ة           تركيبيَّ

                                 analyse  constituant Immédiatاملباشرةفات حتليل إىل املؤلِّ
                                                                                        exponsionتوسعة 

                                                                                  Transitivitéتعديَّة     
                                                                                                phrase مجلة
 proposition                                                                             ميلةُج

 phrase nominale                                                                  امسية مجلة
  phrase verbale                                                                     فعليةمجلة 
 phrase grammaticale                                                           ويةمجلة حن
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  phrase minimal                                                                    دنيا مجلة
  Morphème                                                                              صيغم
   Phenéme                                                                                صومت
  catégorie syntaxique                                                        ركييبت صنف
                                                                                  pronom ضمري

                                                                                  pronom relatif ضمري الوصل
                                                                              adjonction ضميم
                                                                                   adverbeظرف
                                                                  circonstant  )أو مكمِّل(ظورف
  rapports  syntagmatiques                                              بية  ركـم عالقات
  rapports  paradigmatiques                                  استبدالية             عالقات 

 verbe                                                                              فعل          
  valence du verbe                                                                قدرة الفعل
                                                                           linguistique لسانيات

 nominalisant                                                                       مؤسم    
  constituant                                                                              ف مؤلِّ
  constituant Immédiat                                                           مباشرف مؤلِّ

                                                                                       arbreمشجَّر
                                                                                   prédicatمسند

  sujet                                مسند إليه                                                     
                                                                           extraposition فرِتطَُّم
  complément de verbe                                                            فعِليُّم ُمَتمِّ
   syntagme                                                                                رَّكَُبم
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  syntagme   verbal                                                                فعليُّب مركَّ
               syntagme nominal  مركَّب امسيُّ

  syntagme prépositionnel                                                     أداِتيٌّمركَّب 
  syntagme adjectival                                                           وِيٌّصفمركَّب 
  syntagme propositionnel                                                      مجيِليٌّمركَّب 
  syntagme adverbal                                                              ظرِفيٌّمركَّب 

  actantsمفاعالت                                                                                  
                                                                                 amalgameيجزَِم
 subordonnant                                                                     ق       لَِّعُم
  adjectivant                                                                           ف  وصُِّم

 sous catégorisation                             نقصفة                                     
 grammaire traditionnelle arabe                                     تَّقليديُّ عريبُّ  وحن

 adjectif                               وصف                                                    

  fonction syntaxique                                                         تركيبية وظيفة
  
  
  
  
  
 

              
  
  
  



131 
  

  

  
  
  مراجعـــال ةـقائم
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  :العربية
ـ 316أبو بكر حممد بن السري بن سـهل،ت (ابن السراج-1 ،حتقيـق  1985،األصـول ،)هـ
 .،مؤسسة الرسالة،بريوت1الفتلي،ط.د
،دار الكتـب  1،حتقيق عبد احلميد هنداوي،طاخلصائص،2001،)أبو الفتح عثمان(ابن جين -2

  .العلمية،بريوت
طبعة و،حتقيق مصطفى السقا وآخرين،سر صناعة اإلعراب،1954،)أبو الفتح عثمان(جين ابن-3

  .مصطفى احلليب،القاهرة،مصر
ــين-4 ــن ج ــان(اب ــتح عثم ــو الف ــو، 1976،)أب ــع يف النح ــاب اللم ــق كت ،حتقي
  .كشريدة،أوبساال،السويد.هـ
الندى  شرح قطر،2003،)هـ761.أبو حممد عبد اهللا مجال الدين،ت(ابن هشام األنصاري-5

  .حممد حمي الدين عبد احلميد،املكتبة العصرية،بريوت حتقيق،وبل الصدى
شـرح شـذور   ،2005،)هـ761.أبو حممد عبد اهللا مجال الدين،ت(ابن هشام األنصاري-6

  .حممد حمي الدين عبد احلميد،املكتبة العصرية،صيدا،بريوت حتقيق،الذهب يف معرفة كالم العرب
مغين اللبيب عـن  ،2006،)هـ761.مد عبد اهللا مجال الدين،تأبو حم(ابن هشام األنصاري-7

  .،حتقيق حممد حميي الدين،املكتبة العصرية،بريوتكتب االعاريب
شرح مقدمـة اإلعـراب   ،)هـ761.أبو حممد عبد اهللا مجال الدين،ت(ابن هشام األنصاري-8
،طبـع وتصـحيح وتصـميم حممـد     "حاشية الشنواين على شـرح مقدمـة اإلعـراب   "بـ
  .هـ،دار الكتب الشرقية،تونس1373مشام،

أوضح م،1998/هـ1418)هـ761.أبو حممد عبد اهللا مجال الدين،ت(ابن هشام األنصاري-9
،دار الكتاب 1،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه إميل بديع يعقوب،طاملسالك إىل ألفية ابن مالك

  .العلمية،بريوت
،عـامل  شرح املفصل للزخمشري،)1245موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي،ت(ابن يعيش-10

  .الكتب،بريوت،لبنان
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،حتقيـق كـاظم حبـر    املقتصـد يف شـرح اإليضـاح   ،1982،)عبد القـاهر (اجلرجاين-11
  .اجلرجاين،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم اجلمهورية العراقية،دط

يه وعلق حواش،صحح أصله حممد عبده،دالئل اإلعجاز يف علم املعاين،)عبد القاهر(اجلرجاين-12
  .دط،دت،دار الكتاب العلمية بريوت،حممد رشيد رضا

شرح الرضـّي علـى كافيـة ابـن     ،)رضي الدين حممد بن احلسيين االستراباذي(الرضي-13
  .،عامل الكتب،القاهرة1،حتقيق عبد العال سامل مكرم، ط2000،احلاجب

ـ 538أبو القاسم حممود بـن عمـر،ت  (الزخمشري-14 املفصـل يف صـناعة   م،1999)هـ
  .،إميل بديع يعقوب،دار الكتب العلمية،بريوتاإلعراب

  .،املكتبة العصرية،صيدا،بريوت1999، 16،طجامع الدروس العربية،)مصطفى(الغالييين-15
،دار توبقـال  املعجم العريب مناذج حتليلية جديدة،2،ط1999،)عبد القادر الفاسي(الفهري-16

  .للنشر،الدار البيضاء،املغرب
  .،دار الرائد العريب،بريوت2،طالنَّحو العريب نقد وتوجيهيف ،1986،)مهدي(املخزومي-17
الشرط يف القرآن على هنـج اللسـانيات   ،)حممد اهلادي(،والطرابلسي)عبد السالم(املسدي-18

  .،الدار العربية للكتاب،ليبيا،تونس1985،الوصفية
ـ  اجلملة العربية يف نظر النحـاة العـرب  ،1966،)عبد القادر(املهريي-19 ة ،حوليـات اجلامع

  .،تونس03التونسية،عدد
،مطبعـة التفسـري   1،ط -املفاعيـل -الفضلة يف النحـو العـريب  ،2009،)حيي(اهلذيلي -20

  .الفين،صفاقس،تونس
حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب األساسية يف اللغة ،1987،)مازن(الواعر-21

  .1،دار طالس للدراسات والترمجة والنشر،طالعربية
  .،دار اآلفاق،اجلزائر العاصمة،اجلزائراللسانيات العامة،.ت.د)فىمصط(حركات-22
  .،اهليئة املصرية العامة للكتاب2،ط1979،اللغة العربية مبناها ومعناها،)متام(حسان-23
،ديوان -مقاربة لسانية-السمات التفريعية للفعل يف البنية التركيبية،1993،)أمحد(حساين-24
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           .املطبوعات اجلامعية،اجلزائر
،دار النهضـة  1،ط2004،العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث،)حممد(محاسة-25

  .العربية،بريوت،لبنان
عدد "جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية"،بـبني قدرة الفعل وتعديته،2004،)عبد احلميد(دباش -26

  .،جامعة بسكرة،بسكرة، اجلزائر6
،جملـة  التركييب للمركب االمسي املتقدِّم على الفعـل  الوضع،2005،)عبد احلميد(دباش -27

  .،جامعة قطر،الدوحة،قطر27جامعة قطر لآلداب،عدد
،آفاق الثقافـة  بنية اجلملة والترمجة من خالل القرآن الكرميب،2006،)عبد احلميد(دباش -28

  .،مركز مجعة املاجد للثقافة والتراث،ديب،اإلمارات العربية املتحدة55والتراث،عدد
اللسانيات والتحليـل  "،الندوة اللسانية حولاحملدِّدات يف العربية،2007،)عبد احلميد(دباش -29

  .،جامعة صفاقس،صفاقس،تونس"اللساين
،جملـة  "األثر"،بـاجلملة العربية والتَّحليل إىل املؤلفات املباشرةأ،2003،)عبد احلميد(دباش-30

  .،جامعة ورقلة،ورقلة،اجلزائر2اآلداب واللغات،عدد
،جملة الدراسات حول األبنية يف اجلملة حماولة يف حتديد املفهوم،2008،)عبد احلميد(دباش-31

  .،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية3،ع10اللغوية،مج
كلية ،،قسم اللغة العربية وآداهبارؤية يف املنهج،الفهم،التعليم،التحليل،2003،)بلقاسم(دفة-32

  .جامعة حممد خيضر بسكرة،بسكرة،اجلزائر اآلداب والعلوم االجتماعية
  .،دار اجليل بريوت1،طالكتاب،)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب(سيبويه-33
  .،دار الكتاب اللبناين،بريوت،دطاأللسنية العربية،1981،)رميون(طحان-34
  .،دار النهضة العربية،بريوت،لبنان1،طالتَّطبيق النَّحوي،2004،)الراجحي(عبده  -35
،عامل املعرفـة والنشـر والتوزيـع    ،يف النحو واللغة وتراكيبها1984)خليل أمحد(ايرةعم-36

  .1جدَّة،ط
  .،دار الفكر،دمشق1406،طمبادئ اللسانيات،1996،)أمحد حممد(قدور -37
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  .،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر1984،)قراءة ورش(،)الـ(قرآن-38
،جملة العربية رأي يف املصطلح والتَّحديد املسند واملسند إليه يف،2002،)الشريف(ميهويب -39

  .،جامعة باتنة،باتنة07العلوم االجتماعية واإلنسانية،عدد
،جامعة 08،جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية،عددأفعال الكينونة،2003،)الشريف(ميهويب-40

  .باتنة،باتنة
،جملة فعل الكينونةدراسة لغوية حتليلية ل"وكان اهللا عليما حكيما"،1995،)السعيد(هادف-41

  .،جامعة باتنة،باتنة3العلوم اإلنسانية واالجتماعية،عدد
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