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 امللخص:

شهد كل من القرنين الثالث والرابع الهجريين جهودا دراسية مكثفة، عرفتها مختلف العلوم وعلى 

الفكرية منذ بروز معجم العين للخليل وجه أخص الدارسات اللغوية والبالغية...فنشاطات العرب 

ه( 175ه( وصوال عند مفتق البالغة عبد القاهر الجرجاني )ت581ه( والكتاب لسيبويه ) ت 571)ت 

..كانت كلها تهدف إلى ضبط مفاهيم العربية ورسم حدودها ومجالها، وأول هذه املباحث التي شغلتهم 

اهيم ألاساسية التي ترتكز عليها هذه الدراسة تناولت الكالم واملفردة والجملة وهي نفسها املف

 التركيبية، ومن هنا نتساءل كيف بنيت الجملة الفعلية؟ وما عالقتها بالتركيب؟

Résumé: 

Les IIIe et IVe siècles de l’hégire, ont connu  des études multiples dans diverses, domaines 

de la recherche, particulièrement dans le domaine linguistique et rhétoriques….Les 

activités intellectuelles, depuis l’apparition du Mo3jam el A3yn de Khalil en (175 HG) e 

l’œuvre de Sibawayh (180HG), ainsi que  les études rhétorique du Mufti Abdul –Elkahir-

Jordjani, avaient comme objectifs, la maitrise des concepts arabes, elles visaient aussi, de 

tracer  les  frontières et l’espace de ces concepts. Les premiers champs étudiés ont touché, 

le langage, Le verbe et la phrase. 

Il s’agit pour nous dans cette contribution, de mettre le doigt sur ces concepts et donc de 

se poser les questions suivantes : comment se construit la phrase verbale ? Et quelle est 

sa relation avec l’élaboration ? 

La phrase ,structure ,composition,  , verbeLangue arabe :clés-Mots  

 

 

شهد كل من القرنين الثالث والرابع الهجريين جهودا دراسية مكثفة، عرفتها مختلف 

العلوم، وعلى وجه أخص الدارسات اللغوية والبالغية...فنشاطات العرب الفكرية منذ بروز 

ه( وصوال عند مفتق البالغة عبد 581ه( والكتاب لسيبويه ) ت 571معجم العين للخليل )ت 
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ه( ..كانت كلها تهدف إلى ضبط مفاهيم العربية ورسم حدودها 175القاهر الجرجاني )ت

ومجالها، وأول هذه املباحث التي شغلتهم ما تعلق بالكالم واملفردة والجملة وهي نفسها 

املفاهيم ألاساسية التي ترتكز عليها هذه الدراسة التركيبية،التي شغلت بال النحاة واللغويين 

استنباط نظريات جديرة بالبحث وهي تتعلق بالجملة ، فدراسة الكلمة أدت إلى 5من قبل

 وتالؤم أجزائها. ومن هنا نتساءل كيف بنيت الجملة الفعلية؟ وما عالقتها بالتركيب؟

 أوال: تحديد الجملة:

 لذاته لم يحظ بعناية كثيرة من قبل الدارسين، ول
ً
 مقصودا

ً
 متحديد الجملة تحديدا

اَل إلافراد، وقد وردفي القرآن الكريم:") عكسالجمع والجماعة تخرج املفاهيم حول 
َ
ِذيَن َوق

َّ
 ال

)
ً
 َواِحَدة

ً
ة

َ
ُقْرآُن ُجْمل

ْ
ْيِه ال

َ
َل َعل ِزِّ

ُ
 ن

َ
ْوال

َ
َفُروا ل

َ
؛ أي لو أنزله دفعة واحدة غير متفرق،كالتوراة 2ك

3وإلانجيل
وهو ما ذهب إليه الفيروز آبادي حين رآها "تدل على جمع ألاشياء عن تفرق وأنها ، 

 .1ش يء" كل جماعة

 : الجملة لغة:0

جاء في لسان العرب "واحدة الجمل والجملة جماعة الش يء وأجمُل الش يء جمعه عن تفرقه، 

، بمعنى جمعته، وجاء في تاج 1وأجمل له الحساب وغيره ويقال أجملت له الحساب والكالم "

ه إلى الجملة ثم فصله  العروس: يء جمعه عن تفرقه، وأجمل الحساب والكالم ردِّ
ِّ

"أجمل الش 

نه، وأجمل الطبيعة حسنها  بالضم جماعة كل ش يء وكأنها شقت من جملة  وأكثرها والجملةوبيِّ

من املعنى ، ومنه قيل لكل جماعة غير منحلة جملة و 6الحبل ألنها تقرى كثيرة فأجملت جملة"

{سورة الفرقان: التالية يفسر هذا ق
ً
 َواِحَدة

ً
ة

َ
ُقْرآُن ُجْمل

ْ
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َ
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زِّ
ُ
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َ
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َ
؛ أي: 32ال تعالى: }ل

 مجموًعا غير مفرق.

 :الجملة اصطالحا: 6

يشير مصطلح الجملة في أقص ى معناه إلى وجود عالقة اسنادية بين كلمتين بمعنى نسبة 

اسمين أو اسم وفعل، أي "تلك إحدى الكلمتين إلى ألاخرى أو تدل على وجود عالقة بين 

، وسوف نبسط موضوع الجملة الشرح 7العملية الذهنية التي تربط املسند باملسند إليه"

 والتفصيل في املالحق التالية.

 في الدراسات العربية: ثانيا: الجملة

أن مصطلح  إال  ،العرببالرغم من كون كتاب سيبويه من أهم املصادر اللغوية عند 

"هذا جملة  الجملة لم يرد بمفهوم ألاصلي، بل كان يدل على ملخص القول والكالم كقوله:
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 "إذا ما تتبعنا املواضع يمكننا استنباط تعريف محدد للجملة بحيث إننا ، ومنه ال8هذا كله"

ا ريفنستطيع أن نستنبط منها تع ال التي استخدم فيها سيبويه الكالم بمعنى الجملة، فإننا

يستعمله، بمعنى الحديث  ؛ بل وردت الجملة عنده مرادفة للكالم الذي كان9دقيقا للجملة"

 .51والجملة أيضا" والنثر واللغة،

يفرق بعض اللغويين القدامى بين مصطلحي  الكالم ولمفالجملة عند سيبويه هي جزء من 

ة ورد لفظة الجمل في كتاب العين حين قال صاحبه: والكالم وقدالجملة 
َ
ا كتاب ِفيِه جمل

َ
 "هذ

كتاب وجمعنا 
ْ
ا ال

َ
صب والجر والجزم َوقد ألفنا َهذ ع َوالنِّ

ْ
ف ْحو ِفي الرِّ اَن َجِميع النَّ

َ
 ك

ْ
ْعَراب ِإذ ِ

ْ
إلا

صب والجر والجزم وجمل ألالفات والالمات والهاءات والتاءات  ع َوالنِّ
ْ
ف ِفيِه جمل ُوُجوه الرِّ

م ألفات"
َّ

 .55والواوات َوَما يْجِري من الال

فلم يعط الخليل تعريفا بالجملة وإنما ربطها باإلعراب واملصطلحات إلاعرابية،ولعل أول من 

 52ه(؛ فقد ورد في كتابه معاني القرآن ثالث مرات217استخدم مصطلح الجملة الفــراء )ت 

(حين قال :"إنما الفاعل رفعا ألنه هو، 281واستعمل  مصطلح الجملة مضبوطا مع املبرد )ت 

 .53أ جملة يحسن السكوت عليها، وتجلب بها الفائدة للمخاطب"واملبتد

ونستشف من هذا القول أن الجملة تنتهي بالسكوت أو إمكانية انقطاع الكالم مع شريطة 

وجود الفائدة منها، وقد تحدث املبرد عن بعض مكونات الجملة ومحتواها ألاساس ي كالفعل 

باب الفاعل وهو رفع...وإنما كان الفاعل رفعا  "هذا والفاعل واملبتدأ والخبر وذلك حين قال:

عل فالفاعل والف ألنه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت ويجلب بها الفائدة للمخاطب،

 .51بمنزلة الابتداء والخبر"

وبحلول القرن الرابع دخل مصطلح الجملة مرحلة النضج والابتكار، وهى مرحلة تمتد من 

دس، وفيها استقر مفهوم الجملة، وكان البن السراج وابن جني القرن الرابع حتى نهاية السا

 .وعبد القاهر والزمخشرى وابن مضاء دور مهم في ذلك

ه( أن يستنبط مفهوما خاصا بالجملة في ضوء كالم سيبويه 392وقد استطاع ابن جني )ت

حكى نما يوإ "قال سيبويه: واعلم أن قلت في كالم العرب إنما وقعت على أن يحكى بها، فيقول:

قوال ففرق بين الكالم والقول كما ترى...وملا أراك فيه أن الكالم  بعد القول ما كان كالما ال

، وبما أن الجملة كانت مرادفة للكالم عند 51هو الجمل املستقلة بأنفسها الغانية عن غيرها"

ة وآلاخر ملاللغويين القدامى نستطيع التمييز بين اتجاهين أولهما يرى أن الكالم مرادف للج

يرى خالف ذلك، أما الاتجاه ألاول يمثله ابن جني بقوله: "أما الكالم فكل لفظ مستقل 
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، وقد فرق الاستراباذى بين الجملة والكالم فاعتبر 56بنفسه، وجنيت منه ثمرة معناه فهو جملة"

ال في إالكالم ما أفاد معنى تاما، بقوله: "الكالم ما تضمن كلمتين باإلسناد وذلك ال يتأتى 

 .57وال تفيد مثل جملة الصلة والشرط.." اسمين، أو فعل واسم، والجملة تفيد

وهكذا كان البحث في مفهوم الجملة واضحا عند النحاة واللغويين العرب، فمنهم من رأى 

كنهم ول وجود الاختالف بين الجملة والكالم، ومنهم من أخذ الحديث عن الكالم بصفته جملة،

ملة تركيب إسنادي يؤدي وظيفته سواًء كان داخال أو مستقال في إطار اتفقوا في كون الج

 تركيب إسنادي آخر.

ي وهو يعط ويشير املسدي هاهنا إلى أن تمام التركيب وتمام املعنى هي من مقومات الجملة،

كذلك أولوية للكل على ألاجزاء، ونجد تعريفه متقارب لتعريف بلومفيلد وذلك حين اعتبر 

عن طريق أي تركيب نحوي في شكل لغوي أكبر  ال يدخللغوي مستقل الجملة :"شكل 

 لةإن الجم" ،أما مهدي املخزومي فقد أعطى ألاولوية لإلسناد في تعريفه للجملة فقال:58منه"

،وذلك باعتبار إلاسناد "عملية ذهنية 59إنما تقوم على أساس إسناد يؤدي إلى فكرة عامة"

، وقد اهتم املخزومي بجانب املعنى وذلك حين ربطه 21إليه' "تعمل على ربط' املسند بـ 'املسند 

"الصورة اللفظية الصغرى التي تنطوي في ثناياها فكرة  ملفهوم الجملة باملعنى قائال عنه أنه:

،وناهيك عن اعتماده لفكرة 25تامة صدرت من نفس املتكلم لتصل بها إلى مخاطب منتظر"

ن دور  السياق واملقام في إبراز املعنى وتوضيحه وذلك أن  إلاسناد في تعريف الجملة، قد بيِّ

عنده تخطت "أساس التعبير ومصدر التفاهم وهي خاضعة لظروف القول وللعالقة  الجملة

 .22بين املتكلم واملخاطب"

إذن للسياق دور كبير في عملية التواصل حتى الجملة نفسها لن تكون مفيدة إن لم تؤدي 

ن السياق قد اتبع ما توصل إليه النحاة العرب حين الحظوا غرض إلافادة، وأنه حين تحدث ع

تلك العناصر الخارجية التي تساهم في بناء الجملة بالرغم من عدم استعمالهم للمصطلح 

"الكالم يتألف من عناصر لغوية خالصة وعناصر أخرى من العالم الخارجي  فاستخلصوا أن:

ء في بناء اللغة تقوم مقام العناصر اللغوية نراها أو نسمعها وتصبح هذه ألاشياء كأنها أجزا

،فهناك دور كبير للمحيط الخارجي في بناء الجملة وتحديد وظيفتها 23الخالصة من ألالفاظ"

"إنِّ ألالفاظ تثبت لها الفضيلة في مالئمة معنى  وهو ما ذهب إليه الجرجاني سابقا حين قال:

 .21اللفظة التي تليها"
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ق بين الجملة والكالم وذلك حين اعتبر "الكالم إذا أعم من ونجد عبد الرحمان أيوب يفر 

الجملة بهذا الاعتبار مما هو قريب من رأي علماء اللغة املحدثين ولكن هؤالء آلاخرين قد 

قوا بين امللة باعتبارها أمرا واقعيا وبينها باعتبارها نموذجا يصاغ على قياس منه عدد من  فرِّ

يعطي فائدة  النموذج )اسم مسند+اسم مسند إليه( ال،وهو يقصد أن 21الجمل الواقعية"

 لغوية كما تفيده "الطالُب ناجُح" فهي تطبيق لهذا النموذج.

يبدوا أن مصطلح الجملة قد غلب على مصطلح الكالم في الدراسات اللسانية الحديثة، ومن 

م هو الكال هنا نخلص إلى كون الكالم ذلك النشاط الفعلي أو الواقعي باعتبار اللغة نظام ف

تطبيق لصورة ذهنية عن طريق الصوت، أما الجملة فهي وحدة صغرى من الكالم أو هي ذلك 

الجزء والحد ألادنى من اللفظ املفيد، وهي كذلك اللفظ املفيد بفائدة يحسن السكوت عليها 

ن الجمل، لذلك ال نجد علم التركيب يهتم بالصوت وما  ولعل وظيفة هذا السكوت التمييز بيِّ

رات بل يهتم بالكلمة التي تتحد يلح ق به من ظواهر لغوية وال بالكلمة املفردة وما يعتريها من تغيِّ

مع غيرها لتشكل جملة مفيدة، ولعنا نخلص إلى اعتبار الجملة مجموعة من الوحدات 

نها والدالة على معنًى معين.  املتضامة فيما بيِّ

 الجملة في الدرس الغربي: ثالثا:

ا فمنه غربية كم هائل من التعاريف واملفاهيم ملصطلح الجملة،أنتجت الدراسات ال

املتقارب ومنها املتباعد املتضارب، وهذا ما أكده روبيرت دي بوجراند بقوله:" لقد اعتمدت 

دراسات التراكيب اللغوية جميعها على وجه التقريب منذ نشأتها في العصور السحيقة على 

ومن املقلق أن هذا التركيب ألاساس ي قد أحاط به  دون غيره،(sentence)مفهوم الجملة 

، ولعل أكثر التعاريف شيوعا في 26الغموض وتباين صور التعريف حتى في وقتنا الحاضر"

نسق من الكلمات يؤدي فكرة »م، حين اعتبرها: 5الدرس العربي تعريف ثراكس للجملة في ق

 .27 تامة"

جتماع شرطين من شروط مكونات الجملة، ( ا Dionysionsthrax) واملالحظ من تعريف تراكس

هو متداول أن انطالق الدرس اللغوي كان على يد دي سوسير  وكما وهما الشكل املضمون،

 غير أن مصطلح الجملة غاب في محاضراته.

"يمكن تعريف الجملة  يعطي مفهوما للجملة بقوله: (Vendryes)ومن جهة أخرى نجد فاندريس

الصورة والجملة ك لصورة اللفظية والتي تدرك بواسطة ألاصوات،بالصيغة التي يعبر بها عن ا

. فقد ركز فندريس على شكل الجملة وطبيعتها الصوتية 28 اللفظية عنصر الكالم ألاساس ي"
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من الذين قدموا ( BloomfieldLeonard) ولعل بلومفيلد وأعطى اهتماما ملا تؤديه من وظيفة،

جملة هي شكل لساني مستقل ال يندرج عن طريق أي "كل  تعريفا أكثر علمية للجملة بقوله:

، فبلومفيلد يعزز فكرة استقاللية الجملة تركيبيا 29 بناء نحوي ضمن شكل لغوي أكبر منه"

 غير أنه أهمل الجانب الداللي لها.

عالقة له بالسياق فنجد  ومن الدارسين الغربيين من اعتبر الجملة كيان تجريدي ال

؛ بمعنى 31 والجملة في جوهرها وحدة قواعدية" د هذه الفكرة بقوله:"( الذي يؤكpalmerباملر)

 أن تحديد الجملة يكون من خالل بنيتها الداخلية بعيدة عن السياق؛ أما ليمان فقد اعتبر

ضم في وحدة وفقا لقوالب متفق عليها من  الجملة:
ُ
"سلسلة من املفردات النحوية املختارة ت

وعليه فمكونات الجملة الداخلية تكمن في تناسق املفردات مع  ،35حيث الترتيب وتفيد معنى"

 ضرورة ترتيبها وفق نظام معين؛ فأي خروج عن هذا النظام يخل باملعنى.

 ( الذي يمثل املدرسة الوظيفية يحدد مفهوم الجملة بأنها:André Martinet) ونجد أندري مارتيني

ة مسندات معطوفة على املسند أو عد "القول الذي ترتبط جميع عناصره بمسند واحد،

؛ بمعنى أن الجملة تتشكل من مجموع عناصر مستقلة متعلقة بمسند واحد أو بعدة 32ألاول"

وهنا يظهر  مسندات عن طريق حروف العطف أو الاستثناء وغيرها من ألادوات الرابطة،

 حيث ال، بأال تتجز الاختالف بين الدراسات العربية التي تعتبر املسند واملسند إليه وحدة 

يستغني أحدهما عن آلاخر، فإن مارتيني يعتبر املسند هو النواة لتركيب الجملة واستغنى عن 

 املسند إليه، ويبدو أن إبراهيم أنيس قد تأثر بفكرة مارتيني حين استغنى عن املسند إليه.

ات قد أحدثت تغييرا جذريا في مسار اللساني (Avramnoam Chomsk) وتعتبر أعمال تشومشكي

ووجه البحث العلمي إلى اتجاه عقلي تناقض مع ما دعا إليه دي  -كما أشرنا سابقا–الوصفية 

ض الدعائم التي يقوم عليها علم اللغة الحديث" فهو سوسير ،ألنه 33"يمثل ثورة حقيقية قوِّ

نه حين فرق بين بنيتيها  تخطى الاهتمام بالجملة إلى الكشف عن بنيتها الداخلية، وهو ما بيِّ

 "كٌل تنتجه القواعد التوليدية التحويلية ذاتها" ميقة والسطحية فالجملة في نظريته هي:الع

،فمن التعريف نستنبط امللَمَح الظاهر الذي دعا له تشومسكي وزيادة على اهتمامه ببنيتي 31

الجملة أعطى لعملية إلابداع أهمية كبيرة وقدرة املتكلم على إنتاج عدد ال متناه من الجمل 

 يب معدودة.بتراك
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 رابعا: دراسة حول ديوان أسرار الغربة:

ى أسرار الغربة هو عنوان مجموعة من القصائد التي أصدرها الشاعر محمد مصطف

 ، مأواك في الغاب،: مناجاةبينهام، تحتوي على اثنين وثالثين قصيدة من 5978عام  الغماري 

القصائد التي حملت مختلف القيم وغيرها من  آتــون.. أنا مجنون يا ليلى، أسرار الغربة،

 يشغل املجتمع. الفكرية والتعبيرية التي استعملها الشاعر لنقل ما

تمثل "والتي ت أما القيمة الفكرية فهي املحور ألاساس ي الذي تدور حوله مجموعة "أسرار الغربة

امتداداته و في الدين إلاسالمي، فمثلت أشعاره الرسالة إلانسانية للعالم إلاسالمي بكل أبعاده 

ن كيفية  سواء بأمجاد ماضيه أو بمآس ي حاضره، وقد رسمت أشعاره لوحات عن مستقبله فبيِّ

مجاوزة الانحرافات التي يتعرض لها هذا الدين، ومن هنا فتعرضه لكل هذه القضايا نابع ال 

محالة من تمسكه بدينه فمفردات وعبارات قصائده أغلبها مقتبسة من القرآن الكريم، 

عنون بعض قصائده من فواتح بعض السور القرآنية كما هو الشأن في قصيدة فنجده ي

 جاء فيها: "براءة"، ومن بين ما

ُروا ِبُمْعِجَزِة الُعُصورِ 
َ
ف

َ
 ك

ْسَحاِر ِفي َهْدِب الُزُهورِ 
َ
 ألا

َ
َمة

ْ
أ
َ
ْيِر َيْزَرُع ن

َ
 ِبالط

ِت....
َ
ْرَسال

ُ
 ِبامل

اِت.....
َ
 الَعاِصف

اِشَراِت....
َ
 30الن

الاقتباس من آلايات القرآنية كذلك عناوين أخرى كقصيدة "أضغاث حلم" واملقتبسة ونجد في 

يَن من قوله تعالى:" ِم ِبَعامِلِ
َ

ْحال
َ

وِيِل ألا
ْ

أ
َ

ْحُن ِبت
َ

ٍم َوَما ن
َ

ْحال
َ

 أ
ُ

اث
َ

ْضغ
َ

 أ
ْ

وا
ُ

ال
َ

"الوعد  وقصيدة ،36"ق

َحق  الحق" واملقتبسة من قوله تعالى :"
ْ

َوْعُد ال
ْ

َرَب ال
َ

ت
ْ

د للمغازي إلاسالمية حصة في ، ونج37"َواق

 هو ينشد 'بدر ' بقوله: فها شعر الغماري 

ِل 
َ
ال

ّ
ْضَراَء الِظ

َ
 ِهَي خ

َياِلي الَوْجِد 
َ
ْحَياَهـا ناِفي ل ََ 

ْحَيا ِفي الَبِنيـــِن 
َ
 َوت

َراَهـا
َ
ِط 'َبْدٍر' أ

َ
 31ِفي خ
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 وتارة أخرى ينشد معركة القادسية واليرموك فيقول في القادسية:

اَر 
َ
ُض َسْعُد الُوُجوَه الِصغ

ُ
ُبوَل     َوَيْرف

ُ
وا الط

 
اِدِسَيِة َدق

َ
ق

ْ
 30َوِلل

 ويقول عن معركة اليرموك:

 َعِن الَيْرُموِك َعْن َبْدرٍ 
َ

ا     َحَدث
َ
ِتن

َ
ِحُم ِفي َمَساف

َ
ال

َ
ْصُحو امل

َ
 31ت

خالق كارم ألا واملرأة كذلك موجودة في شعر الغماري،فنجده يدعوها إلى التحلي بتقوى هللا وبم

 فيقول :

 
ً
اِطَمة

َ
وِني ف

ُ
ك

ُ
ة
َ
ْرأ

َ
ُتَها امل يَّ

َ
 أ

 
ً
ُجوِر َصاِئَمة

ُ
 َعِن الف

ً
ة

َ
 30َعِفيف

ومن املالحظ لهذه ألابيات أن الشاعر استعمل رموزا شعرية، وحاول إسقاط ذاته على 

لمح إلى ش يء آخر فكأن النص عالمة تنبني على مجموعة من ألالفاظ  املوضوع، فيقول شيئا ليِّ

 إلى املعنى املراد توصيله من طرف الشاعر. منها توصل القارئ ي

 قد أحصينا في السند التراكيب آلاتية: :التراكيب الفعلية في الديوان: أ/

ة مختلفة، يمكن تحليلها  نالحظ أنَّ التراكيب الفعلية قد جاءت في القصيدة على صور تركيبيَّ

 كاآلتي:

 :أ:الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم
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 النمط التركيبي التراكيب الفعلية

 فعل + فاعل مستتر يروي

 فعل+فاعل مستتر +مفعول به يختصر املَدى 

 مقدم + مضاف إليه +فاعل مؤخرفعل+مفعول به  تضم روعته الحدودُ 

 فعل +فاعل مستتر يروح..

 فعل+فاعل يسكر...الدرب

 فعل+مفعول به)الهاء(+فاعل تعشقه الورود

 فعل +فاعل تعنو الصخور 

 فعل+فاعل يحترق الحديد

 نفي+ فعل +فاعل ما اخضل الوجودُ 

 فعل+فاعلمستترتقديره)الحب( يمتد

 مفعول به + مضاف إليهفعل+فاعلمستتر+  أنملك ناره ؟

 فعل+نائب فاعل ُحطمت السدود

 فعل+جار ومجرور +فاعل انتشل في الصحراء وجه

 فعل +جار ومجرور +فاعل شرقت بنا آلاهات

جهضت الرعودُ 
ُ
 فعل+نائب فاعل أ

 فعل+فاعلمستتر أرنو

 فعل+مفعول به مقدم+فاعل تمضغني الوجوهُ 

 فعل+فاعل يرنو مسجد

 فعل+فاعلمستتر+مفعول به)ضمير(+تمييز أضمها وردا

 نفي+فعل+فاعل ال أحيُد 

 فعل+فاعلمستتر)أنا( أقول 

 فعل+فاعلمستتر يسافر

 فعل +فاعل مستتر تعود

 فعل+مفعول به مقدم)الهاء(+فاعل تخاصره املرايا

 فعل+مفعول به مقدم)الهاء(+فاعل تخامره النهودُ 

طع الوريُد 
ُ
 فعل+نائب الفاعل ق
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وجاءت هذه الجمل على النمط التالي )فعل وفاعل( على مستوى البنية الاسنادية، وقد 

مات. تنضاف إليهما  بعض املتِمِّ

 
ِّ
 +جار ومجرور مستتر فعل+فاعل لكمتلذ

ر الورودُ   فعل +فاعل تخضِّ

 فعل+فاعل )ضمير متصل( تتنافخون 

 فعل +فاعل )ضمير متصل( تحسبون 

 جار ومجرور مقدم+فعل +فاعل بهم ستنطلق الرعودُ 

 فعل+فاعل غردت الورود

 فعل+فاعل)مستتر(+مفعول به مقدم+مضاف أستاف عطرهم

 فعل+مفعول به مقدم+فاعل فتسفحني املواجُد 

 فعل+فاعل+مضاف اليه ترِّف أجنحتي

 فاعل مستتر +فعل+ ومجرور نداء+جار  ياقدس منك...سأستزيُد 

 فعل+فاعل مستتر+مفعول به أهوى الوجود

 فعل+فاعل)ضمير متصل( َسِكَرْت 

 صيرنا جيادا: تبتني

 : تغزو                

 :ترود                

)التحويل(+فاعل )مستتر(+مفعول به أول )جاء فعل 

ضميرا(+مفعول به ثاني )جيادا( تبتني،تغزوا،ترود 

 فعل+فاعل )مستتر تقديره الحب(

 فعل+فاعل )ضمير(+فاعل مؤخر يرنو مسجدا )يرتاده ألالم(

 فعل+فاعل )ضمير متصل(+فاعل تحاصرنا الوعودُ 

 فعل+فاعل اهطلي

 فعل+فاعل)ضمير(+فاعل يلجمه الوعيُد 

 فعل+جار ومجرور+فاعل مؤخر تقام لها السدودُ 

 مستتر+جار ومجرور الم النفي+فعل+فاعل ال نثال في ضمأ املدى

 مستتر)الهاء(+مفعول به)الفتكة( فعل+فاعل تغريها بحسنائي

 
ُ
 فعل +مفعول به مقدم)الهاء(+فاعل ترفضها الكنانة

ه زِّجيها لكم شرِّ مقدم )ضمير(+جار ومجرور+فاعل فعل+مفعول  يِّ

 مؤخر.
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 ب:الجملة الفعلية ذات الفعل املتعدي:

 

 12فعل+فاعل+مفعول به: تعدي الفعل الى مفعول واحد: النمط ألاول:

 وبعد القراءة املتفحصة للقصيدة ما يمكننا مالحظته أن املفعول به جاء اسما ظاهر أو

 في ألابيات التالية: الفاعل جاء ضميرا مستترا

 أنملُك نارُه؟

طوهُ 
ُ
 َيرهُق خ

 َيرفُض قاتُل ألالِم 

 ِعطرُهم
ُ

 أستاف

 13أهَوى الوُجودَ 

 الفعل+الفاعل+مفعول ضمير بارز: النمط الثاني:

إن هذه الصورة التي أقرتها العربية في تراكيبها غير موجودة في قصيدة الشاعر ،بل نجد  

 املفعول دائما متقدم على الفاعل ومتعلق بالفعل.

: تحتوي القصيدة على صورة 33الفعل+الفاعل+ املفعول اسم موصل  النمط الثالث:

 الشاعر:قول  طلبية، فيواحدة فقط وهي جملة 

َرت
َ
 أهَوى الُوجوَد فإن سك

 فلست أسأُل ما الُوجودَ 
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 في: الفعلباإلضافة الى هذا النمط نجد الشاعر قد وظف صورة أخرى واملتمثلة 

 :+الفاعل+مفعول به مقول قول، وذلك بقوله

 َيا ناُر اهطِليوأقوُل: 

 وهي جملة مقول القول في محل نصب مفعول به.

 الفعل +الفاعل+مفعول به أول +مفعول به ثاٍن : النمط الرابع:

 بقوله:أور الشاعر صورتان من هذا النمط في القصيدة، وذلك 

ادا                                               ا جيِّ
َ
 الحُب صيرن

                               

 مفعول به ثاني اسم ظاهر          ضمير  5مفعول به                            

م تـمـيُد                                        
ُ
 تحسبوَن ألارَض في يـدك

                                         

 2مفعول به                           5مفعول به                                

 الفعل املتعدي بالحرف: جـ:

قد يتعدى الفعل بأحد الحروف آلاتية:)الباء ،الالم،على،إلى،عن،في، من(،ويتعدى الفعل إلى 

يار" فإذا "قلت: مررت بزيد  ا بالدِّ
َ
أت ألنك  بد وعمر نصبتاملفعول بحرف الجر كقولنا: "مررن

عليه، ولكنك قلت ففصلت ثم بنيت عليه املفعول، وإن كان  تدئ اسما تبنيبالفعل، ولم تب

الفعل ال يصل اليها إال بحرف إلاضافة، فكأنك قلت: )مررت زيدا("،وقد ورد هذا النوع في 

 القصيدة على ألانماط آلاتية :

 إذا : وقد جاء الجار واملجرور في صورة اسم فاعل،الفعل+الفاعل+املفعول  النمط ألاول:

 "إذ يقول الشاعر: علمنا " أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله

 يا شاربيَن 
َ
 من البراءة

لنا اسم الفاعل بالفعل   البراءة."شرب من البراءة وتقديره شرب تصبح:وإذا أوِّ

 فعل+فاعل+الالم+املجرور )ضمير(: النمط الثاني:

هُ  تعنو وجاء هذا النمط في قوله:
َ
 الصخوَر ل

 :فعل+فاعل مستتر+جار ومجرور النمط الثالث:
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 يهيُم على حناياهشالُل إيمان  وجاء هذا النمط في قوله:

 : فعل+ جار ومجرور+فاعل النمط الرابع:

 آلاهاتبنا  شرقت وذلك في قوله:

 جار ومجرور +فعل+فاعل : النمط الخامس:

 انتفضت عهودُ  في جرحه وذلك في قوله:

 :بحرف الجر +فعل+فاعل ضمير متصلمجرور  النمط السادس:

 الرعوُد.ستنطلُق  بهم وتجلى ذلك في قوله:

 خاتمة الدراسة:

ة التركيبية لسند ما، لها عالقة بمستويات اللغة خاصة الصوتية والنحوية  إنِّ دراسة البنيِّ

ة ثم توظيفها املعجمي،  لي:ي ومن بين النتائج املسجلة في هذه الدراسة ما والصرفية والدالليِّ

القصيدة الجمل الفعلية، وحتى في الجمل الاسمية، وهذا يدل على تساوق مفرداتها  غلبت على

 باملوضوع املطروق.

البنية ليست منطقة اجتماع عشوائي ملجموعة من التراكيب وإنما هي نظام متزن، ويلعب 

هي و السياق دور كبير في حلحلة املعنى وإظهاره، كما ُيشترط في الكالم حصول إلافادة وتمامها، 

 الشرط الذي يمكننا التخلي عنه في الجملة، وهذا ما ملسناه في الديوان.

ل على تمسكه باإلسالم وبعروبته.  اعتماد الشاعر على معجم ومفردات من القرآن الكريم، يدِّ

، وهو واضح في أساليب التقديم والتأخير تارة،  قدرة الشاعر العاملة بقواعد النحو العربيِّ

 ارة أخرى، والتي برِّع فيها بامتياز.والحذف والالتفات ت

 هوامش البحث:

.55، ص 5982ينظر: التركيب عند املقفع املنصف عاشور، ديوان املطبوعات الجامعية  -  

 2 - سورة الفرقان، 32.

 3- ينظر: تفسير القرطبي، محمد بن جرير الطبري، دار املعارف، 261/59. وينظر: تفسير القرطبي، 29/53.

1- القاموس املحيط، الفيروز  آبادي، إشراف: محمد نعيم العرقُسوس ي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

.6/552"جمل"،  ، مادة2111والتوزيع، بيروت، لبنان،   
 1-لسان العرب ابن منظور ، تح: يوسف الخياط دار الجيل بيروت -5998ص 55.

 6- ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، ط5، منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان، ص361.

 1-النحو العربي نقد وتوجيه، املهدي املخزومي، دار الرائد العربي، 5986، ط2، ص 31.
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 8-الكتاب سيبويه ج3 ص 593.

 9-مدخل إلى دراسة الجملة العربية محمود أحمد نحلة، دار النهضة العربية، بيروت، 5988، ص 57.

 51-املرجع نفسه، ص 57.

 55-الجمل في النحو، عبد القاهر الجرجاني، تح: عبد الغني عبد هللا، دار الكتب العلمية لبنان، ط5 ص33.
: في تفسيره لقوله تعالى: "أفلم يهد لهم كم أهلكنا"، يقول: "..كم في موضع نصب اليكون غيره، ومثله ألاولى-25

 معنى رفع، ومثله أن تقول: قد تبين ليفي الكالم )أولم يبين لك من يعمل خيرا يجز به( فجملة الكالم فيها 

نُتْم َصاِمُتوَن( 
َ
ْم أ

َ
ُموُهْم أ

ُ
َدَعْوت

َ
ْم أ

ُ
ْيك

َ
أقام عبد هللا أم زيد ، في الاستفهام معنى رفع، وكذلك قوله: )َسَواء َعل

فيه ش يء يرفع )سواء عليكم( ال يظهر في الاستفهام، ولو قلت: سواء عليكم صمتكم ودعاؤكم تبين الرفع 

: في قوله: ".. وتقول: قد تبين لي أقام زيد أم عمرو، (. الثانيةالجملة. والجملة املقصودة هنا )كم أهلكناالذيفي 

فتكون الجملة مرفوعة في املعنى، كأنك قلت تبين لي ذلك"، والفراء يقصد بالجملة هنا الجملة الفعلية )أقام 

ا في يقول: "أبقينا له ثناء حسن آلاخرين(عليه في  )وتركنافي تعليقه على قوله تعالى  (. الثالثة:زيد أم عمرو 

تركنا عليه هذه الكلمة، كما تقول: قرأت من  (، أي)تركنا عليه في آلاخرين سالم على نوح ويقال:آلاخرين"، 

يَن( فيكون في الجملة معنى نصب ترفعها بالكالم". ينظر: ِ
َ
َعامل

ْ
ِه َرِبِّ ال

ِّ
َحْمُد لل

ْ
راء، فمعاني القرآن، ال القرآن )ال

 .279لتركيب النحوي، فاروق منهي، ص وينظر: 2/387، 2/333، 2/591، 5983دار عالم الكتب، 
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