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 :ملخص

 تصعب يف هم اإلعراب دراسة ويف متعّلقاته، عن احلديث دون الفعل عن احلديث مثال ميكن فال اإلعراب، إىل

 أنُّ إالُّ واإلعراب الّصرف بني القدامى الّنحاة فصل فلئن حدة، على منهما كالُّ اإلعرابّية واملقوالت الّصرفّية املقوالت دراسةُ 

 اجلملة مكّونات حتليل ميكن ال إذ الّصرف، إىل حاجة الّصرف دراسة يف يعودون إذ منهجّي، فصل إالُّ هو ما الفصل هذا

 .واالشتقاقّية الّصرفّية بالّظواهر االستعانة دون

 جعلنا وهذا اجلملة، بنية حتديد يف دور من الفعل لوزن ملا للجملة اإلعرايب بالّتوزيع وعالقته الفعل بوزن املقال هذا يف سنهتمُّ

 :الّتايل الّسؤال من ننطلق

 بنيتها؟ خصائص عند والوقوف للجملة حتليلنا يف الفعل وزن يساعدنا مدى أيُّ إىل

 .متعدُّ الزم، وزن، فعل، :المفتاحية الكلمات

 

Verb forms and syntax analysis 

Dr. Rafika Najjar, secondary school teacher, member of 

laboratory: discourse analysis, university of Manouba, Tunisia 
 

Abstract : 

The separation between morphology and syntax  is only methodological, as 

it is difficult to study morphological and syntactic  categories separately. 

While old grammarians separate between morphology and syntax, however, in the 

study of morphology, they refer to syntax, so it is not possible, for example, to talk 

about a verb without talking about its complements. In the study of syntax, they are 

in need of morphology, as it is not possible to analyse the components of the 

sentence without making use of morphological and derivation patterns. 

In this paper, we will pay attention to the verb forms in relation with the syntactic 

distribution of the sentence according to the role of verb form in determining the 

structure of the sentence, and this made us start from the following question: 
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To what extent does verb forms help us in analysing a sentence and determining 

the properties of its structure?. 

Keywords: verb, form, intransitive, transitive. 

 

 إذا أنّك ترى أال املتنقّلة، أحواله ملعرفة هو إّّنا والنّحو الثّابتة، الكلم أنفس ملعرفة هو إّّنا فالتّصريف "

 الختالف اإلعراب حروف حركات بني خالفتُ  إّّنا فإنّك ببكٍر، ومررتُ  بكرًا ورأيتُ  بكرُ  قام قلت

 مبعرفة يبدأ أن النحو معرفة أراد من على الواجب من كان فقد كذلك ذلك كان فإذا ...العامل

 املنصف، جّّن، ابن  "املتنقّلة حاله ملعرفة أصال يكون أن ينبغي الثّابتة الّشيء ذات معرفة ألنُّ التّصريف،

 .4و 3 ص ،1 ج

 

 مقدمة

 الّصرفّية املقوالت دراسةُ  تصعب إذ منهجّي، فصل إالُّ هو ما واإلعراب الّصرف بني الفصل إنُّ

 يف أّّنم إالُّ واإلعراب الّصرف بني القدامى الّنحاة فصل فلئن حدة، على منهما كالُّ اإلعرابّية واملقوالت
 ويف متعّلقاته، عن احلديث دون الفعل عن احلديث مثال ميكن فال اإلعراب، إىل يعودون الّصرف دراسة

 بالّظواهر االستعانة دون اجلملة مكّونات حتليل ميكن ال إذ الّصرف، إىل حاجة يف هم اإلعراب دراسة

 الفعل عن احلديث أطال واملفعول الفاعل عن حديثه عند الكتاب يف سيبويه أنُّ حّتُ واالشتقاقيّة، الّصرفّية

 اإلعراب ) للّنحو املخّصص الكافية شرح كتابه يف األسرتاباذي وكذلك ،1اجلملة مكّونات حتديد يف ودوره

 مثال ذلك فمن وحتليلها، اجلمل تكوين يف اإلعرابّية للمقوالت مكّملة ألّّنا الّصرفية املقوالت يهمل مل (

 بنية مرّة كلُّ يف مربزا "املضارع الفعل"و "املاضي الفعل" وصيغه الفعل عن للحديث أبوابا خّصص أنّه

 اإلعرايبُّ الّصريفُّ فالّتحليل ،2(مكّونات من يليه ما يف عامل الفعل) اجلملة مكّونات ببقّية وعالقته الفعل

 .بذلك الّنحاة يصرّح أن دون الرّتاث كتب يف أثرا له جند

 حتديد يف دور من الفعل لوزن ملا للجملة اإلعرايب بالّتوزيع وعالقته الفعل بوزن 3هذا  مقالنا يف سنهتمُّ

 مجيع إليه حيتاج الّتصريف أعّن العلم من القبيل وهذا" :"املنصف" كتابه يف جّّنُ ابن قال فقد اجلملة، بنية

 لتحليل الفعل إىل احلاجة عن ويقول 4"...العربيّة ميزان ألنّه فاقة أشدُّ إليه وهبم حاجة أتُّ العربّية أهل

 أال املتنّقلة، أحواله ملعرفة هو إّّنا والّنحو الثّابتة، الكِلم أنْ ف س ملعرفة هو إّّنا فالّتصريف" :اجلملة مكّونات

 اإلعراب حروف حركات بني خالفتُ  إّّنا فإّنك ببكٍر، ومررتُ  بكًرا ورأيتُ  بكرُ  قام قلت إذا أّنك ترى
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 يبدأ أن النحو معرفة أراد من على الواجب من كان فقد كذلك ذلك كان فإذا ...العامل الختالف

 5."املتنّقلة حاله ملعرفة أصال يكون أن ينبغي الثّابتة الّشيء ذات معرفة ألنُّ الّتصريف، مبعرفة

 بنيتها؟ خصائص عند والوقوف للجملة حتليلنا يف الفعل وزن يساعدنا مدى أيُّ فإىل

 الفعل أوزان .1

 أو جمرّدة وتكون رباعّية، وأخرى ثالثّية أفعال إىل األصليّة احلروف عدد حيث من األفعال تنقسم

 مبعناه، وثيقة عالقة الفعل لوزن أنُّ وبيّنوا األنواع هذه من نوع كلُّ أوزان القدامى الّنحاة ضبط وقد مزيدة،

 على كالمهم يقتصر مل لذلك بينها، مشرتكا معىن حتمل واحد وزن يف تشرتك اليت األفعال أنُّ فذكروا

 داخل مكّونات من املعاين هذه تقتضيه وما معان من األوزان حتمله ما أيضا عيّنوا بل األفعال أوزان حتديد

 .اجلملة

 المجّردة األوزان .1 .1

 الوزن وأّما وف  ع ل ، وف ِعلُ  ف  ع لُ  :فهي الّثالثّية األوزان أّما رباعّي، واحد ووزن ثالثية أوزان ثالثة وهي

 على كان فما..." :الّزخمشري قال فقد ملعان، حاملة الّنحاة نظر يف األوزان وهذه ف  ْعل ل ، :فهو الرّباعي

 أضدادها واألحزان العلل من األعراض فيه تكثر وفِعلُ  ...وس ع ةًُ كثرة ت ضب طُ  ال معان على فهو ف  ع لُ 

ِقمُ   يف تكون اليت للخصال وفع لُ  وس وِد ، وش ِهبُ  كأِدمُ  واأللوان وأ ِشر ، وجِذلُ  وفرِح وحزِن وم ِرضُ  ك س 
 6.".وكربُ  وصغ ر وقب ح ك ح س نُ  األشياء

 المزيدة األوزان ـ 2 .1

 تفاعل، فاعل ، تفعلل، اِفتعل، اِنفعل، فّعل ، أْفعل ، :الّتايل الّنحو على الكتاب يف سيبويه ذكرها

 .افعّول افعلّل، افعنلل، افعاّل، افعّل، افعوعل، تفّعل، استفعل،

 افعوعل، تفّعل، استفعل، تفاعل، فاعل ، اِفتعل، اِنفعل، فّعل ، أْفعل ، :املزيدة الّثالثّية منها األوزان وهذه

  .7افعللُّ افعنلل، تفعلل، :املزيدة الرّباعية ومنها افعّول، افعاّل، افعّل،

 أوزان توجد أنّه رأى من ومنهم األفعال، لتحديد األوزان هبذه اكتفى من منهم سيبويه بعد والّنحاة

 ويذكر ف  ْيعلُ  :وهي ملحقة أخرى أوزان توجد أنّه يرى الذي اإلشبييلي عصفور ابن منهم ونذكر أخرى،

، الفعل ، الفعل ويذكر وف  ْعن لُ  حْوق ل ، الفعل ويذكر وف  ْوع لُ  بْيط ر   هو يبنّيُ اليت األوزان من وغريها ق  ْلن س 

 الّنحاة وأغلب سيبويه ضبطها اليت باألوزان هذا عملنا يف سنكتفي لذلك ،8قليل استعماهلا أنُّ نفسه

 .بعده
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 معىن بني مثال فمّيز يتغرّي، معناه جتعل اجملرّد الوزن على دخوهلا عند الزيادة حروف أنُّ سيبويه بنّيُ لقد

 الزّيادة حروف جتعلها اليت املزيدة األوزان من وغريها فاع ل ، ومعىن فع لُ  معىن بني وكذلك أفع ل، ومعىن فع لُ 

 وجعل املعجميُّ املعىن تغيري إىل تؤّدي إذن الزّيادة فحروف اجملرّدة، األوزان معاين عن خمتلفة معاين حتمل

 غريه أنُّ أخربت فإذا وجلس وخرج دخل تقول" :سيبويه يقول اجلملة، ملكّونات بالّضرورة حمّددة األوزان

 ...أفعلتُ  فيشرك فّعلتُ  على الّشيء جييء وقد ...وأجلسه وأدخله أخرجه :قلت هذا من شيء إىل صرّيه

 أرادوا ...وأحز نْ ت ه الرّجل أفْتنت العرب بعض وقال ...أفرحت هُ  قلت شئتُ  وإن وفرّْحت هُ  فرِحُ  قولك وذلك

 9."وفاتنا حزينا جعلت ه

 اليت املعاين غري معاين يؤّدي جيعله الفعل وزن على بدخوله منهما كالُّ والّتضعيف اهلمزة أنُّ ذلك معىن

 مثال فّعل فالوزن خمتلفة، معاين أخرى سياقات ويف اجلعلية، معىن م ا سياقٍُ يف فنجد اجملرّد، الوزن حيّققها

 سيبويه ذكر وقد الّتكثري، مثال منها نذكر اجلعلّية، غري معاين حيقق أخرى استعماالت ويف اجلعليّة يفيد

 10."وقّطعته كّسرته قلت العمل كثرة أردت فإذا وقطعتها، كسرهتا تقول" :قال إذ ذلك

 جلس فالفعل اجلملة، يف تليه اليت املكّونات أو املكّون وحتديد الفعل معىن ضبط يف دور إذن للوزن

 :مثال الفاعل، هو واحدا متعّلقا يتطّلب مثال

 عمرو جلس

 :مثال به، واملفعول الفاعل مها متعّلقنْيُ يتطّلب أجلس الفعل بينما

 .ضيفه عمرو أجلس

 اجملرّدة والرّباعّية، الّثالثّية األفعال ألوزان القدامى الّنحاة ضبطها اليت املعاين يلّخص 11الّتايل واجلدول

 وشرح يعيش البن املفّصل وشرح للّزخمشري واملفّصل لسيبويه الكتاب يف جاء ما خالل من وذلك واملزيدة،

 .لألسرتاباذي الّشافية

 ومعانيها األفعال أوزان : 1 رقم جدول

 األمثلة معانيها األوزان 

، قت ل ، دخل ، خر ج، األعمال ف  ع لُ    نطق 

 ...ش ك رُ 

 ...مِرض سِقم، - والعلل األمراض -  

 ...فرِح حزِن، - احلالة - ف ِعلُ  
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 األوزان

 المجّردة

 كان إذا) أِدم سود، شهب، - األلوان - 

 ...(وبياضا سوادا مشربا لونه

 ...صغ ر قب ح، حس ن، اخلصال فّعل 

 ...زلزل دحرج، األعمال فعلل 

 ...أخرجته أطردته، أفرحته، - اجلعلّية -  

 ...أب  ْعت هُ  - التعريض -  

 ...(اهلل سقاه قلت) أسقيته - الّدعاء -  

 ...الزرع أحصد الصريورة / التحّول - أفعلُ  

 أمحدته ،(خبيال وجدته) أخبلته صفة على الشيء وجود -  

 (حممودا وجدته)

 أو الزمان يف الدخول -  

 املكان

 ...أجبل أحبر، أصبح، أسحر،

 ...نزّلته فرّحته، - اجلعلّية -  

 األوزان

 المزيدة

 ،(اهلل سقاه قلت) سّقيته - الّدعاء - 
 (اهلل رعاه قلت) رّعيته

 ...غّلقت كّسرت، -  الّتكثري - فّعل 

 عنها أزلت) عينه قّذيت - الّسلب -  

 ...(القذى

 ...قاتل ضارب، - املشاركة -  

 ...ناول سافر، - األعمال - فاعل 

 ...ناعمت ضاعفت، - الّتكثري -  

 اّّتذوا) القوم اشتوى - االّّتاذ -  

 ...(شواء

 شويته ،فاغتمُّ غممته - املطاوعة - افتعل 
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 ...فاشتوى

 ...اختصم - املشاركة -  

 انكسر املطاوعة - انفعلُ  

 / أمر إىل االنتساب -  

 التكّلف

 ...تشّجع جتّلد، تعّرب، -

 ...حتّسى جترّع، - مهلة يف الشيء معاجلة - تفّعلُ  

 ...الرّتاب توّسد - االّّتاذ -  

 ...تكّسر - املطاوعة -  

 فتناول ناولته - املطاوعة - تف اع لُ  

 يف أنّه الفاعل تظاهر -  
 فيها ليس حالة

 ...تعامى تغافل، جتاهل، -

 ...امحرُّ ابيّض، - األلوان - افعلُّ 

 ...احولُّ - العيوب -  

 على املفعول اعتبار -  

 صفة

 ،(كرميا وجدته) استكرمته -
 ...(عظيما وجدته) استعظمته

 ،(العطيّة طلبت) استعطيت - الطّلب - استفعل 
 ...(العجلة طلبت) استعجلت

 إىل حال من الّتحّول -  

 حال

 استنوق الطني، استحجر -

 ...اجلمل

 ...امحارُّ - األلوان افعالُّ 

 يف املبالغة :(خشن) اخشوشن والّتوكيد املبالغة افعوعل 
 اخلشونة

 (أسرع) اجلّوذ ،(عال) اعلّوط الّتحّرك افعّول 

 فتدحرج دحرجته املطاوعة تفعلل 
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 (والّتجّمع االزدحام) احرجنم املطاوعة افعنلل 

 اقشعرُّ اطمأّن، احلالة افعللُ  

 الّتوزيع يف كبري دور وهلا داللة، وذات اشتقاقّية، صرفّية خصائص ذات صرفيّة وحدة إذن فالفعل

 الّصريف املستوى بني قويّة عالقة جند إذن عنها الّناجتة واملعاين الزّيادة يف اجلملة، ملكّونات اإلعرايبُّ

 .اإلعرايبُّ واملستوى االشتقاقي

 والّتعدية اللزوم حيث من األوزان أنواع .2

 اجلملة، معىن يّتضح كي الفاعل على زيادة به مفعول إىل الفعل حاجة عدم هو باللزوم املقصود إنُّ

 يف ذلك املربّد وّضح وقد املعىن، يؤّدي كي به مفعول إىل أكيدة حاجة يف الفعل أنُّ بالّتعدية واملقصود
 " قولك وذلك واحلال، واملصدر املكان واسم الّزمان اسم إىل متعدُّ فهو يتعدُّ مل أو تعّدى فعل وكل" :قوله

 قام فقولك األشياء، هذه على دليال فيه أنُّ وذلك "حسنا قياما عندك اجلمعة يوم ضاحكا اهلل عبد قام

 على كان وأنّه مكانا للحدث وأنُّ الّدهر، من مضى فيما ذلك أنُّ وتعل مُ  قياما، أحدثُ  :قولك مبنزلة زيدُ 

 .12"هيئة

 قد أنّه غري ي دخل، ال أو املتّممات من متّمما املتكّلم عليه ي دخل أن يقبل فعل كلُّ أنُّ ذلك معىن

 بالّلزوم الّنحاة اهتم لذلك عنه، االستغناء أخرى أفعال وتفرض به مفعوال بالّضرورة األفعال بعض تقتضي

 ما" : "املتعّدي"ويسّمي "يتّعدى ال ما" : الالّزم يسمي فسبويه بطريقته يسّميها منهم وكل والتعدية

 وهذان "املتعدي"و "الالزم" واالسرتاباذي ،"املتعدي"و "املتعدي غري" يسميهما واملربّد يتعدى،

  .املدرسي النحو يف اليوم جندمها اللذان مها املصطلحان

 ما ومنها متعديا، أبدا يكون وال فقط الزما يستعمل ما منها األوزان أن القدامى النحاة بني لقد

 تستعمل اليت واألوزان الزمة إالُّ تستعمل ال اليت األوزان 13اجلدول هبذا ونبنّيُ متعديا، أو الزما يستعمل

 .متعدية أو الزمة

 المتعّدية واألوزان الالزمة األوزان : 2 رقم جدول

 املتعّدية الاّلزمة األوزان 

 

 اجملرّدة األوزان
 ض ر بْ ت هُ  ج ل سُ  ف  ع لُ 

 ( منه خ ش ْيتُ ) خ ش ْيت هُ  م ِرضُ  ف ِعلُ 
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     ك ر مُ  ف  ع لُ 

 د ْحر ْجت هُ  (خ ض عُ ) د رْب خُ  ف  ْعل لُ 

 

 

 

 املزيدة األوزان

 أحز نْ ت هُ  أخرْجت ه ، الزَّرْعُ  أْحص دُ  أ فْ ع لُ 

 فرّْحت ه (قيح ذا صار) اجلرحُ  ق  يَّح فّعلُ 

 ع ْمرًا زيدُ  ضار بُ  ناولت ه ، سافرُ  فاع لُ 

 (شواء اّّتذت ه) اللحمُ  اشت وْيتُ  اغت مُّ اختصم ، افتعلُ 

    انكسر انفعل

، تف ّعلُ   جترّْعت هُ  تشّجعُ  تكّسر 

 احلديثُ  وعمروُ  زيدُ  تنازع تضاربُ  تباعد ، جتاهل ، تفاعلُ 

    امحرَُّ افعلَّ

 استخرجت هُ  الّطنيُ  استحج رُ  استقّر، استفعلُ 

     امحارَُّ افعالَُّ

 ركبه) الف ر سُ  الرَّج لُ  اْعر ْور ى األرضُ  اعشوشبت افْ ع ْوع لُ 

 (ع رْيا

 (ع ال) اعل وَّطُ  (أسر عُ ) اجل ّوذُ  افع وَّلُ 

    ت د ْحر جُ  ت  ف ْعل لُ 

    احرجن مُ  افعنلل

    اطمأنَُّ اقشع رَّ، افع ل لَّ

 ثالثة إىل أو مفعولني إىل أو به مفعول إىل متعديا يكون متعّديا كان ما أنُّ القدامى النحاة بنّيُ وقد

 ّنتم ألننا مفعولني إىل واملتعدي به مفعول إىل املتعدي على املتعدي عن حديثنا يف وسنقتصر مفاعيل،

 إىل املتعدي ألنُّ متعّد، أم الزم هو هل الفعل نوع حتديد يف ودورها األوزان من انطالقا والتعدية باللزوم

 خبصوص الزخمشري يقول مفعولني، إىل متعدية األصل يف هي األفعال من قليال عددا يهمُّ مفاعيل ثالثة

 إىل املتعدي عن باهلمزة منقول ضرب : أضرب ثالثة على ثالثة إىل املتعدية واألفعال" :األفعال هذه

 ملوافقته أعلمتُ  جمرى أ ْجِري وقد واحد مفعول إىل متعد وضرب ...وأريت أعلمت : فعالن وهو مفعولني
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تُ  وأخربتُ  ون  بِّئتُ  أنبأتُ  : أفعال مخسة وهو تعديته ف  ع دِّيُ  معناه يف له  متعدُّ وضْربُ  ...وحّدثتُ  وخ ربِّ

 االّتساع أىب من النحويني ومن "اليوم ثوبا اهلل عبد أعطيتُ  : كقولك فيه املتسع الظرف وإىل مفعولني إىل

 .14"املفعولني ذات األفعال يف الظرف يف

  الزمة إال تستعمل ال أوزان .1 .2

، افعلَّ، انفعل ، ف  ع ل ، : وهي سبعة األوزان هذه  إّنا" : سيبويه عنها قال افعل لَّ، افْ ع ن ْل ل ، تفعل ل، افعالَّ

 فيها اليت األبنية هذه فكذلك به مفعول إىل يتعّدى ال ف  ع ْلتُ  أنُّ كما الفاعل، تتعّدى ال بنيت أبنية هي

 جاء ما مع يّتفق وهذا ،15"...وانكمشتُ  انطلقتُ  حنو انفعلت هُ  الكالم يف ليس انفعلتُ  ذلك فمن الّزوائد،

 للهيئة كالمهم يف جاء إّنا ألنه متعدُّ غري إالُّ أبدا يكون ال وفع ل..." : فع ل الوزن عن جّّنُ ابن قول يف

 عن يعيش ابن وقال ،16"...وظ ر فُ  ش ر فُ  : حنو لغريه، قصدا يفعله لشيء ال الفاعل عليها يكون اليت

 يكون ما فأكثر أفعالَُّ أما ...البتّة متعّديا يكون ال مطاوع بناء فهو انفعل فأما" : الالزمة املزيدة األوزان

 فقوهلم ...افعلُّ إىل فريجع لطوله افعالُّ يقصر وقد ...متعديا يكون وال وابياضُّ اشهابُّ : حنو األلوان يف

 ." : املزيدة األوزان عن االسرتاباذي قال كما ،17"...واصفارُّ وامحارُّ ابياضُّ من أكثر واصفرُّ وامحرُّ ابيضُّ

 هو واحد بناء اجملرد وللرباعي ...وافعالُّ وافعلُّ انفعل إال والزما متعّديا جييء املذكورة األبواب ومجيع

 .18"الزمة وهي واقشعرُّ واحرجنم تدحرج ثالثة فيه وللمزيد ...دحرجت هُ 

 كون يف تعليلهم ويتلّخص اللزوم، وعّللوا الاّلزمة األوزان ضبطوا القدامى النحاة أنُّ نتبنّيُ وبذلك

 أو اهليئة على الّدالّة واألوزان غريه، يف للّتأثري يفعلها وال ّتّصه اليت الفاعل حركة على تدلُّ اليت األوزان

 يزيد ما إىل حتتاج ال ألّّنا متّممات إىل تتعّداه وال الفاعل تلزم أوزان فهي عاّمة بصفة الّصفة أو اللون

 .وضوحا الّداليل املعىن

  متعّدية أو الزمة تستعمل أوزان .2 .2

 بنّيُ .افعّولُ  افعوعل ، تفّعل ، استفعل ، تفاع ل ، فاعل ، افتعل ، ف  ّعل ، أفْ ع ل ، ف  ْعل ل ، ف ِعل ، ف  ع ل ، : وهي

 حصرها التعدية وأسباب متعّدية، أخرى سياقات ويف الزمة سياقات يف تستعمل األوزان هذه أن النحاة

 اجلّر، وحرف احلشو وتثقيل اهلمزة : وهي ثالثة أسباب وللتعدية" : قال فقد أسباب، ثالثة يف الّزخمشري

 : قولك حنو مفعولني ذا فتصرّيه واحد مفعول إىل وباملتعّدي متعّديا، فتصرّيه املتعّدي بغري ثالثتها تّتصل

 ثالثة إىل فتنقله اثنني إىل باملتعّدي اهلمزة وتّتصل ...القرآن وعّلمت ه بئرا وأحفرْت هُ  به وخرجتُ  وفرّحت ه أذهبت ه

 بذلك واملقصود احلشو وتثقيل اهلمزة مثل صريف هو ما منها إذن التعدية أسباب 19"...أعلمت : حنو
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 حرف بواسطة أو مباشرة بصفة متعّديا يكون فالفعل اجلرُّ حرف وهو إعرايب هو ما ومنها الزّيادة، حروف

 فيها تشرتك جرُّ حرف بواسطة التعدية ألن مباشرة بصفة املتعّدي الفعل على عملنا يف وسنقتصر جّر،

 .املتعّدية واألفعال الالزمة األفعال

 الوزن نفس ضمن جند لذلك متعّديا أو الزما الفعل جيعل الذي هو املعجميُّ املعىن أن النحاة بنّيُ لقد

، ولزِم قتل : حنو وف  ع ل ، وف ِعلُ  ف  ع لُ ..." : سيبويه قال متعّدية وأخرى الزمة أفعاال  مشرتك فاألوالن ومك ث 

 يف والزما متعّديا الثالثي جييء وقد ..." اإلسرتاباذي ويقول .20"يتعّدى ال ملا واآلخر وغريه املتعّدي فيهما
ُ  : حنو واحد، معىن  2 رقم اجلدول ويف) 21"...الفتنةُ  فيه أدخلتُ  أي وفتنت هُ  م ْفت تًِنا صار أي الرّجلُ  ف  ت 

 مع ذلك يف يّتفق وهو االسرتاباذي، بيّنها كما والّتعدية الّلزوم حاليت يف األوزان بقّية استعمال عن أمثلة

 .(الّنحاة من سبقه من

 مفعولني إىل يتعّدى ما ومنها فقط واحد به مفعول إىل متعّديا يكون ما األوزان من أنه بالذكر واجلدير

 شئت فإن مفعولني، إىل فعله يتعّداه الذي الفاعل باب هذا" :ذلك يف سيبويه قال وقد املعىن، يتضح كي

 عبد أعطى" قولك وذلك األّول، إىل تعّدى كما الثاين إىل تعّدى شئت وإن األّول املفعول على اقتصرت

 ميكن أنّه سيبويه يرى األفعال من النوع هذا يف 22"...اجلِيادُ  الثّيابُ  ِبْشًرا كسوتُ "و "درمها زيدا اهلل

 "بشرا كسوت" : املتكّلم قول ففي اجلملة إلثراء ثان به مفعول إضافة وميكن واحد به مبفعول االكتفاء

 كسوت" يف "اجلياد الثياب" ثان به مفعول إضافة عند لكن بالثياب، إال يكون ال فالكساء واضح املعىن

 كرمه، على التأكيد أو الثّياب، نوع كإبراز إضافيّا معىن حيّقق أن إىل املتكّلم يرمي "اجلياد الثياب بشرا

 يقتضي ما األفعال من لكن مفعولني، إىل أو واحد به مفعول إىل التعدية فيه جيوز فعل إذن فكسوت

 ألنُّ وذلك والّتحويل، واليقني الشكُّ أفعال وهي واحد به مبفعول االكتفاء ميكن وال مفعولني بالضرورة

 باب هذا": واليقني الشكُّ أفعال عن سيبويه قال وقد وخرب، مبتدأ أصله ما على تدخل األفعال هذه

 قولك وذلك اآلخر دون املفعولني أحد على تقتصر أن لك وليس مفعولني إىل فعله يتعّداه الذي الفاعل

 ههنا املفعولني أحد على تقتصر أن منعك وإّّنا ..."أباك خالدا عمر و ظنُّ"و "بكرا زيدا اهلل عبد حسب":

 كالم يف  23"...شّكا أو كان يقينا األّول املفعول حال من عندك استقرُّ ما تبنّيُ أن أردت إّّنا أّنك

 الّتحويل أفعال على أيضا ينسحب وهذا الّنحويّة، ومكّوناهتا اجلملة مبعىن الفعل عالقة على تأكيد سيبويه

 : مثال ذلك من مفعولني وجوبا تقتضي فهي

 .متثاالُّ حلجرُ ا النّحاتُ  صريُّ
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 تاّمة اجلملة لتكون وذلك ،"متثاال"و "احلجر" :مفعولني بالضرورة استوجب "صريُّ" الّتحويل فعل

 .املعىن

 اإلعرابي بالّتوزيع الفعل وزن عالقة .3

 القادر عبد يقول معان، من األفعال أوزان حتمله ملا نظرا اجلملة بنية حتديد يف كبري دور هلا الفعل بنية

 ...اجلملة أو املرّكب بنية األحيان من كثري يف تعكس الكلمة بنية" : الّسياق هذا يف الفهري الفاسي

 أو اجلملة عليها تقوم اليت املكّونات بطبيعة األمر أتعّلق سواء اجلملة خصائص من كثريا يعكس الفعل

 .اجلملة وملعىن به يتعّلق ما لبنية احملّدد هو الفعل فوزن .24"املكّونات هذه برتاتب

 به المتعّلق لبنية الفعل وزن تحديد .1 .3

 يقتضي مثال تفاعل فالوزن اجلملة، ملكّونات حمّددة بذلك وهي ملعان حاملة ذكرنا كما األفعال أوزان

  : مثال اجلمع، أو املثىنُّ صيغة يف مفردة أو بالعطف مرّكبا فاعال بالفعل املتعّلق يكون أن

 بالعطف مرّكب الفاعل  وعمرو زيد تقاتل •

 املثىنُّ صيغة يف الفاعل   الرّجالن تقاتل •

 اجلمع صيغة يف الفاعل   الرّجال تقاتل •

 الّسياق هذا ويف شخص، من أكثر على الفاعل حييل أن يفرض الفعل هذا وزن يف املشاركة فمعىن

 أو مفرد غري فاعال تتطّلب املشاركة على الّصرفية بصيغتها تدلُّ اليت األفعال ...": حّسان متّام يقول

 ليس مفردا الفاعل جاء فلو الفاعل، نوع على دالّة قرينة الّصيغة تكون هنا ومن بالواو، متعاطفني مفردين

 .25"يتحّقق مل القرينة عليه دّلت ما ألنُّ املعطوف هلذا ترقّبا نفسه يف الّسامع ألحسُّ بالواو معطوف بعده

 .املفرد صيغة يف مفردة الفاعل يكون أن معه جيوز ال تفاعل الوزن أنُّ على تأكيد حّسان متّام كالم يف

 + فعل) : اجلملة بنية تكون أن تفرض اليت أيضا هي بل بالفعل املتعّلق بنية فقط حتدد ال األوزان إن

 : حّسان متّام يقوم الفعل، متعّلقات عدد حتّدد إذن األوزان ،(به مفعول + فاعل + فعل) أو (فاعل

 إىل يصل ال الالّزم الفعل أنُّ نعلم فنحن السياقّية، بالعالقات الصلة وثيقة تكون الّصرفية الّصيغ معاين"

 الّسجايا وأفعال ...كاملطاوع وذلك اللزوم معناها الّصيغ بعض أنُّ أيضا ونعلم واسطة، بغري به املفعول

 أيضا نعلم وحنن الّسياقية عالقاهتا عن ينبئ الّصرفية الّصيغة فمعىن ذلك، وغري العني بضمُّ يفع ل فع ل مثل

 يهمز الذي الالّزم الّثالثي أنُّ أيضا نعلم وحنن واسطة، بال به املفعول إىل وصل ما األفعال من املتعّدي أنُّ

 عالقاهتا يف يتمّثل حنويُّ أثر ذوايت وداللتها الّصيغة تصري هنا ومن متعّديا، يصري يضّعف أو
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 (اخلصال أي) الّسجايا على الّدالة واألوزان املطاوعة على الدالّة األوزان أن كالمه معىن 26"...الّسياقية

 :مثال (فاعل + فعل): اجلملة بنية وتكون الفاعل هو فقط واحدا متعّلقا تتطّلب

 الكأسُ  انكسرت •

 الرّجلُ  كر م ُ •

 به، واملفعول الفاعل مها متعّلقني تتطّلب عموما الّتعدية ملعىن واحلاملة هبمزة واملبدوءة املضّعفة واألوزان

 فاعل + فعل) : اجلملة بنية وتكون الثاين، به واملفعول األول به واملفعول الفاعل : هي متعّلقات ثالثة أو

  : مثال (ثان به مفعول + أّول به مفعول + فاعل + فعل) أو (به مفعول +

 ضيفه الرّجل أكرم •

 الكأس عمرو كّسر •

 كتابا زيدا عمرو أهدى •

 .ومعناه الفعل وزن من انطالقا يتحّدد للجملة اإلعرايبُّ الّتوزيع وإمجاال

 لجملة الفعل وزن اختزال .2 .3

 عديدة أمثلة ذلك يف وقّدموا كاملة مجلة خيتصر الفعل وزن أنُّ املعاصرون وكذلك القدامى الّنحاة أبرز

 وزن اختزال عن واضحة فكرة لنا تقّدم ألّنا واملشاركة واملطاوعة باجلعليّة يتعّلق ممّا بعضها بذكر سنكتفي

 .كاملة جلملة الفعل

  الجعليّة .أ

  : التاليني املثالني من انطالقا

 زيد جلس .1

 زيدا عمرو أجلس .2

 حدث على فيدلُّ الثاين املثال يف أما اجللوس، حدث على يدلُّ "جلس" الفعل األّول املثال يف

 : هي مجلة الوزن هذا خيتزل وبذلك اجلعلّية، معىن وهو أفعلُ " الوزن بواسطة حتّقق آخر معىن وعلى اجللوس

 فاعل مُْ ...": اجلعليّة عن األسرتاباذي يقول ،"أجلس" الفعل اختزهلا اجلملة هذه ،"جيلس زيدا عمرو جعل"

 اجلعل ملعىن مفعوال لالّزم فاعال كان ما جيعل أن وهي ثالثّيا، كان ما تعدية "أفعلُ " يف الغالب املعىن أنُّ

 اجلعل ملعىن مفعول فزيد ذاهبا، زيدا جعلت "زيدا أذهبت" فمعىن كان، ما على احلدث ألصل فاعال

 صار متعدُّ غري الثالثي الفعل كان فإن زيد، ذهب يف كان كما للّذهاب فاعل اهلمزة، من استفيد الذي
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 إىل كتعّديا كان وإن ...كأذهبته والّتصيري اجلعل أي اهلمزة ملعىن مفعول هو واحد إىل متعّديا باهلمزة

 : النهر زيدا أحفرت : حنو الفعل، ألصل والثّاين اجلعل مفعول أّوهلما اثنني إىل متعّديا باهلمزة صار واحد

 الفعل أصل مفعول مرتبة على مقّدمة اجملعول ومرتبة حمفور، والثاين جمعول، فاألّول له، حافرا جعلته أي

 .27"...الفاعليّة معىن فيه ألنُّ

 عن حديثة يف ذكر فقد Tesniere تينيار مع احلديثة الّلسانيات يف كذلك التحليل هذا وجند 

Diathéseُ » (السببُّ) اجلعليُّ البناء causative » ُّنظام تغيري ضروب من ضرب اجلعليّة أن 

 املثالني ذلك يف ويقّدم املتعّلق حملُّ حيلُّ جديد متعّلق إضافة إىل تؤّدي فهي اجلملة، يف املتعّلقات

  :28التاليني

1. Alfred meurt     (زيد مات)  

2. Bernard fait mourir Alfred   (ميوت زيدا عمرو جعل) 

 ومعنويّا حنويّا الفاعل األوىل اجلملة يف "زيدا عمرو أجلس"و "زيد جلس" على أيضا ينسحب وهذا

 جعله الذي هو فعمرو اجلعلّية، معىن دخول بسبب به مفعوال أصبح فزيد الثانية اجلملة يف أما زيد هو

 .به مفعوال أصبح حنويّا أنه إالُّ النهاية يف سيجلس الذي هو زيدا أن ورغم جيلس،

 "أفعل" مثل اجلعلّية على الّدالة األوزان يف الزّيادة حروف أنُّ الفهري الفاسي القادر عبد بنّيُ كما

 يف الّلواصق هذه أنُّ فبنّيُ "ترك"و "جعل" : مثل اجلعليّة أفعال عن احملورية بنيتها يف ّتتلف ال "فّعل"و
 مثل اجلعليّة األفعال عن احملوريّة بنيتها يف ّتتلف ال الّلواصق هذه" : قال فقد األفعال هذه ّتتصر األوزان

 .29"..."ترك"و "جعل"

 المطاوعة ـ ب 

 من قصده الفاعل بلوغ على دالّة تفاعل، افتعل، انفعل، تفّعل ، :مثل املطاوعة على الّدالّة األوزان

 إىل تتعّدى ال أفعال املطاوعة وأفعال" :ذلك يف املربّد ويقول فانكسر، كسرت ه ذلك ومثال باحلدث القيام

 كسره أردت :املعىن فإنُّ فانكسر، كسرته :قولك وذلك ...فاعلها من تريده عّما إخبار ألّّنا مفعول

 ّتتزل املربّد بنّيُ كما املطاوعة أفعال أنُّ ذلك معىن 30"...فانقطع قطعت ه وكذلك إراديت، منه فبلغت

  :منها نذكر عديدة أمثلة الّنحاة قّدم وقد باحلدث، القيام من إراديت بلغت :القول
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 .فانكسر كسرت هُ   

 .فتكّسر كسرته  

 .فاشتوى شويت هُ   

 .فتناول ناولت ه  

 المشاركة ـ ج

 تفيد كاملة مجلة خيتزل الوزنني هذين من كالُّ أنُّ النحاة وأبرز وتفاعل، فاعل الوزنني يف هذا جند

 بني املعىن حيث من فرق ال أنّه اعلمُْ" :ذلك يف األسرتاباذي يقول ما، حدث إجناز يف طرفني بني املشاركة

 :الّتاليني املثالني وقّدم ،31"...فصاعدا اثنني بني الّشيء كون إفادة يف وتفاعل فاعل

 .ع ْمًرا زيدُ  ضاربُ    1

 .وعمروُ  زيدُ  تضارب   2

 .الّضرب يف وعمرو زيدُ  تشاركُ  :هي املثاالن هذان خيتزهلا اليت واجلملة

 كلُّ ضمنّيا لكن به، مفعول وعمرا فاعل، زيدا أنُّ هو 1 املثال يف به املصرّح أنُّ األسرتاباذي بنّيُ كما

 حنويّا فكالمها 2 املثال يف املعىن هذا ويّتضح واملفعولّية، الفاعليّة يف يشرتكان املعنويّة الناحية من منهما

 ضاربُ " ومعىن" :األسرتاباذي قال لذلك واملفعولية، الفاعلية يف يشرتكان ومعنويّا الفاعل، حملُّ يشغالن

 ثابت، البابني كال يف واملشاركة الّتعّلق فمعىن جييء، كما واحد، شيء "وعمر و زيدُ  تضاربُ "و "ع ْمًرا زيدُ 

 زيدُ  تضارب" يف للّتضارب فكذا ،"ع ْمًرا زيدُ  ضارب" :قولك يف صرحيا بعمٍرو تعّلقا للمضاربة أنُّ فكما

 فكذا الّضرب، يف "زوع ْمرُ  زيدُ  تضاربُ " يف صرحيا متشاركان وع ْمرًا زْيًدا أنُّ وكا به، صريح تعّلق "وعمر و

 .32"...ع ْمرًا زيدُ  ضاربُ " يف صرحيا فيه متشاركان مها

 خاتمة

 وزن يساعدنا مدى أيُّ إىل :املقّدمة يف طرحناه الذي الّسؤال عن اإلجابة العمل هذا يف حاولنا لئن

 إجابة عنه أجبنا أنّنا نّدعي أن ميكن ال أنّنا إالُّ بنيتها؟ خصائص عند والوقوف للجملة حتليلنا يف الفعل

 فوزن عنها، تتفرّع أخرى ومباحث مسائل وتفتح فيها، البحث فروع متشّعبة املسألة فهذه الغليل، تشفي

 يف ذكرنا كما أيضا بل فقط واإلعراب الوزن يف ال ننظر أن علينا يفرض األفعال من بفعل ملئه عند الفعل
 .ومعجمية حنوية معان من اجلملة على الفعل يسبغه ما
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 واحملدثون منهم القدامى النحاة أقرُّ لذلك اجلملة، بنية حتليل على يساعد ومعناه بوزنه إذن الفعل

 لذلك اجلملة، بنية تكّون يف والّداللية واإلعرابّية والّصوتية واالشتقاقية الّصرفية املستويات وتكامل برتابط

 .املستويات هذه من بغريه االستعانة دون مستوى دراسة تصعب

 فكّلها اجلملة، يف اإلعرابّية واحملاّلت املعجمي واملعىن الوزن بني الرّتابط نستخلص العمل هذا ّناية ويف

 .خماطبه مع به يتواصل خطاب إجناز من املتكّلم لتمكني تتظافر

 

 الهوامش
 .53   33 : ص ص ،1 ج الكتاب، سيبويه، 1
 ."املضارع الفعل"و "املاضي الفعل"و "الفعل" :األبواب ،14   3 :ص ص ،4 ج الكافية، شرح األسرتاباذي، 2
 الّصريف التّنحليل" عنواّنا اهليشري الشاديل األستاذ بإشراف حبث ندوة إطار يف املسألة هذه يف التفكري بداية كانت 3

  .تونس مبنوبة، واإلنسانّيات والفنون اآلداب كلية يف "اإلعرايب
 .3 ص ،1 ج املنصف، جّّن، ابن 4
 .4و 3 ص ،1 ج املنصف، جّّن، ابن 5
 .360 : ص العربّية، علم يف املفّصل الّزخمشري، 6
 .78   55 :ص ص ،4 ج الكتاب، سيبويه، 7
 .119   115 :ص ص الّتصريف، يف الكبري املمتع اإلشبيلي، عصفور ابن 8
 .57   55 :ص ص ،4 ج الكتاب، سيبويه، 9

 .64 : ص ،4 ج الكتاب، سيبويه، 10
 :التالية باملصادر باالستعانة اجلدول هذا اجناز تُّ 11
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 .األسرتاباذي عن نقلها تُّ اجلدول

 .333و 332 ص ص "العربّية علم يف املفّصل" الزخمشري 14 
 .76 : ص 4 ج "الكتاب" سيبويه 15
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 .332 : ص "املفّصل" الزخمشري 19
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 .38و 35 : ص ص "املوازي البناء" الفهري الفاسي القادر عبد  24
 .211 : ص "ومبناها معناها العربية اللغة" حّسان متّام 25
 .211 : ص "ومبناها معناها العربية اللغة" حّسان متّام 26
 .86 : ص ،1 ج الشافيةُّ شرح" األسرتاباذي 27
 .261و 260 : ص صُ« Tesniéreُُ« élémentsُdeُsyntaxeُstructurale تينيار 28
 .189 : ص "املوازي البناء" الفهري الفاسي القادر عبد 29
 .104 ص ،2 ج املقتضب، املربّد، 30
 .101 ص ،1 ج الّشافية، شرح األسرتاباذي، 31
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