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»أْن« وعالقتها بالمراقبة في العربية: افتراض 
النقل أم طاِبق ضم الكبير؟

إبراهيم لحمامي1

ملخص البحث 

الربنامج  العربية من منظور  باملراقبة يف  »أْن« وعالقتها  الورقة،  نتناول، يف هذه 
األدنوي )Minimalist Program(. وحتقيقا هلذا اهلدف، نشكك، تبعا لكريشلر 
الندو  افرتاض  يف   Habib  )2009( وحبيب   Greshler et al  )2017( وآخرون 
رضورية  مراقبة  حمموالت  إىل  املحموالت  بتقسيم  القايض   Landau  )2000(

 No-Control( مراقبة  غري  وحمموالت   )Obligatory Control Predicates(

Predicates(. وندلل عىل أن »أْن« حرف وظيفي ُيضم يف رأس املركب الوجهي 

التحاليل  بعض  تزعم  كام   )Complementizer( مصدريا  وليست   )MoodP(

)2016( أمحد   Musabahien  )2008( موصبحني   ،Soltan  )2007( )سلطان 
وأعامل   )2001  ،1999( )هورنستن  للمراقبة  النقل  حتليل  وإزاء   .  Ahmed((

هورنستن.  حتليل  تواجه  التي  والتجريبية  النظرية  املشكالت  عند  سنقف  الحقة(، 
)تشومسكي )2001(( ضم   )Agree( طابِق  افرتاضا مؤسسا عىل  نقرتح  باملقابل، 
مع مفسه مثلام حيدث يف ربط املنعكس عند هينات )Heinat )2008. االفرتاُض 
يقر بوجود نوعني من الضامئر الفارغة؛ حتتوي املراقبة الرضورية عىل ضم له تطابق 
املنفصلة  اإلحالة  عن  الرضورية  غري  املراقبة  تعرب  حني  يف  مقيمني،  غري  وإعراب 
املركبات  باقي  مثل  املقيم  والتطابق  املقيم  غري  اإلعراب  ذي  الصغري  ضم  بواسطة 

احلدية.

1-  طالب بسلك الدكتوراه، تكوين: اللسانيات وقضااي اللغة العربية، جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابلرابط. 
املغرب.
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Abstract

This paper entitled ”?an and its Relationship to Control: 

A Movement Account or PRO Agree?“, examines the rela-

tion between ?an and control in Standard Arabic within the 

framework of the Minimalist Program )Chomsky )2001 et 

seq.((. To this end, we will question, following Greshler et 

al. )2017( and Habib )2009(, Landau’s )2000( proposal that 

there is a strict distinction between obligatory control predi-

cates and no-control predicates. Unlike many authors )Soltan 

)2007(, Musabahien )2008(, Ahmed )2016( among others((, we 

demonstrate that ?an is not a complementizer element, but 

a functional particle, merged in head, MoodP. With regard to 

the Movement Theory of Control )MTC( )Hornstein )1999 et 

seq.(, we present theoretical and empirical arguments against 

Hornstein’ claim. In contrast, we propose an Agree-based 

analysis )Chomsky 2001( between PRO and its antecedent in 

a manner similar to reflexive binding as suggested in Hein-

at )2008(, this assumption states that there are two types of 

null pronouns; obligatory control contains PRO with unvalued 

case and Ф-features; whereas non-obligatory control derives 

disjoint reference through pro with valued Ф-features and un-

valued case feature like any DPs.                                                               
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تمهيد

تعد »أْن« يف العربية من بني احلروف التي تتصدر مجلة فضلة. وهي تنتمي لزمرة 
من احلروف التي تتقدم الفعل يف رتبة )ف فا مف( لتسمه بسمة النصب، مثل »كي«، 
»ِل«، »لن«، وتؤول زمنه يف املضارع الال تام. وبام أن البنية الرتكيبية لـــ »أْن« تتعالق 
بشكل مبارش مع ظاهرة املراقبة، فإن البحث يستوجب التدقيق يف طبيعة املحموالت 

وطبقاتا، كام يقتيض فحص عالئق التطابق بني اجلملة الداجمة واملدجمة. 

إن الناظر يف البحث التوليدي الذي انصب عىل املراقبة، باعتبارها عالقة إحالية 
بني فاعل فارغ جلملة فضلة وفاعل مملوء جلملة رئيسة، منذ نموذج املبادئ والوسائط 
حتى الربنامج األدنوي جيد أهنا نالت نصيبا وافرا من الدراسة عىل املستويني الرتكيبي 
والداليل )هورنستن )1999،2001(، وليامز )1985، 1987(، الندو )2000( 
كيليكوفر وجاكندوف )2001،  كيليكوفر و ويلنكز )1986(،  وأعامل الحقة((، 
والفرضية  ضم  فالضمري  كثر((.  آخرين  بني  من   )2017  ،2012( وود   ،)2003
املربهنة )تشومسكي )1981(( التي تضبط توزيعه وتأويله قدمتا دليال نظريا لصالح 
اعتبار بنيات املراقبة مجال غري مترصفة. ففي نظرية العمل والربط، صنف ضم ضمن 
خانة خاصة، فهو عائد من جهة وضمري من ناحية ثانية. وحتى يتجنب تشومسكي 

)1981( خرق مبادئ الربط، افرتض أن ضم جيب أن يكون غري معمول فيه. 

فارغ صوتيا ومولد  وقد نص تشومسكي )1981( عىل أن ضم مركب اسمي 
األدوار  إلسناد  منظور  غري  فعال،  جيعله،  وهذا  لإلعراب.  حامل  وغري  قاعديا 
 )1993( السنيك  و  تشومسكي  افرتض  املالحظة،  هذه  عىل  وبناء  املحورية. 
Chomsky & Lasnik أن ضم جيب أن حيمل إعرابا من النوع الفارغ الذي يفحصه 

فة وضم. فة غري املرصَّ بمفرده يف عالقة خمصص-رأس بني الرصُّ

 Hornstein  )2001  ،1999( هورنستن  حاول  األدنوي،  الربنامج  إطار  ويف 
أن خيتزل املراقبة الرضورية إىل نظرية النقل، حماوال التوحيد بني بنى الصعود وبنى 
املراقبة، ومعتربا أن املقولة ضم ليست سوى ادعاء نظري خمالف ملا تدف إىل حتقيقه 
نظرية العمل والربط؛ فـــــ »ضم« يسند إليه إعراب خاص من بني مقوالت فارغة 
نمط  من  واحدة  مقولة  وتسنده  االسمي،  املركب  وأثر  الصغري  ضم  مثل  أخرى، 
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النحو  تصميم  من  هورنستن  أقىص  التصور،  هذا  عىل  وبناء  املترصف.  غري  الزمن 
املقياس املحوري، فسمح للموضوع الواحد بأن حيصل عىل أكثر من دور حموري ما 
دام الربنامج األدنوي ال يقر بمستوى تثييل اسمه البنية العميقة. وبشكل عام، يرى 
هورنستن أن األدوار املحورية سامت يف األفعال، تسمح للمركب االسمي باالنتقال 
من موقع حموري أسفل ُيضم )Merged( فيه إىل موقع حموري آخر حيصل منه عىل 

دور حموري آخر. 

الربنامج  منظور  من  العربية  يف  باملراقبة  وعالقتها  »أْن«  الورقة  هذه  يف  نتناول 
 Greshler )2017( األدنوي. وحتقيقا هلذا اهلدف، نشكك، تبعا لكريشلر وآخرون
القايض   Landau  )2000( الندو  افرتاض  يف   Habib  )2009( وحبيب   et al

 Obligatory Control( رضورية  مراقبة  حمموالت  إىل  املحموالت  بتقسيم 
Predicate( وحمموالت غري مراقبة )No-Control Predicates(. وندلل عىل أن 

مصدرية  وليست   )MoodP( الوجهي  املركب  رأس  يف  ُيضم  وظيفي  حرف  »أْن« 
 ،Soltan  )2007( )سلطان  التحاليل  بعض  تزعم  كام   )Complementizer(

النقل  وإزاء حتليل   .  )hmed()2016( أمحد   ،  Musabahien)2008( موصبحني 
املشكالت  عند  سنقف  الحقة(،  وأعامل   )2001  ،1999( )هورنستن  للمراقبة 
مؤسسا  افرتاضا  نقرتح  باملقابل،  هورنستن.  حتليل  تواجه  التي  والتجريبية  النظرية 
ربط  يف  حيدث  مثلام  مفسه  مع  ضم   ))2001( )تشومسكي   )Agree( طابِق  عىل 
املنعكس عند هينات )Heinat )2008، االفرتاُض يقر بوجود نوعني من الضامئر 
الفارغة؛ حتتوي املراقبة الرضورية عىل ضم له تطابق وإعراب غري مقيمني، يف حني 
تعرب املراقبة غري الرضورية عن اإلحالة املنفصلة بواسطة ضم الصغري ذي اإلعراب 

غري املقيم والتطابق املقيم مثل باقي املركبات احلدية. 

1. المراقبة وطبقات األفعال 

يظهر من خالل املعطيات العربية أن »أْن« املقابلة لـــــ »to« يف اإلنجليزية، إىل 
جانب أدوات أخرى )حتى، ِل، كي(، حرف وظيفي ينتقي مجلة فضلة ملحمول فعيل 
الفعل  اجلملة. ويترصف  املعرب عنه داخل هذه  الفعل  إزاء  معينا  يبني موقفا  دامج، 

الذي يأيت بعدها يف املضارع املنصوب غري التام والتطابق كام يف )1(.
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)1( أراد عمرو ب أن يسافر ب

 San )141  :2004( مارتن  يرى سان  العربية،  وخالفا لإلنجليزية، وتوافقا مع 
أن اللغات البلقانية )اليونانية، البلغارية، األلبانية( تظهر تطابقا وترصيفا   Martin

يف املضارع كام يتضح من املعطيات اآلتية:

)2( I   Mariai   prospathise  PROi/*j   na  divasi  )اليونانية(

يقرأ غري تام  حرف  ضم كبري        حاولت تام      مريي     حد تعريف

’حاولت مريي أن تقرأ‘ 

)3( Ii  Kerkova   PROi/*j    te   recitoje   nje   poezi       )األلبانية(

قصيدة   تنكري  يستظهر غري تام  حرف  ضم كبري  طلبت تام  ضمري مفعول ش3+م.ف+م.ذ 

’طلبت منه أن يستظهر قصيدة‘

)4(     Ivani   uspja   PROi/*j   da    ostane    pri    nego       )البلغارية(

ضمري ش3+م.ف+م.ذ مع    يبقى غري تام   حرف   ضم كبري  استطاع  إيفن

’استطاع إيفن أن يبقى معه‘

الفهري )1993( وسلطان  الفايس  يرى  »أْن« كام  بعد  يرد  الذي  الفعل  أن  غري 
)2007( يفتقر إىل الزمن، إذ لو كان العكس، ألمكننا أن نتنبأ بامتالك البنيتني لزمن، 

كام يف )5( و)6( عىل التوايل:

)5( تنيت أْن حيرض الوزير االجتامع

)6( * تنيت أْن حرض الوزير االجتامع

كأن  التوزيعية،  اخلصائص  من  جمموعة  »أْن«  تتصدرها  التي  الفضالت  وتظهر 
تسمح ملركب حدي فاعل مرفوع بالورود بعد الفعل كام يف )7(

)7( أراد زيٌد أْن يذهب أخوه إىل املدرسة

ويقبل الفعل يف العربية أن يتطابق مع الفاعل داخل مجلته بحسب طبيعة الرتبة؛ 
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ففي حال ورود الفاعل قبل الفعل فإنه يتطابق معه بشكل تام كام يتضح من )8(، أما 
عندما يأيت الفاعل بعد الفعل، فإن التطابق يكون جزئيا كام يتبني من )9(:

)8( أراد املدير من األساتذة أْن يعملوا بجد وإخالص

)9( أراد املدير أْن يعمل األساتذُة بجد وإخالص

« املصدري كام يف )10( و)11( كام أن »أْن« ال تتوارد مع »أنَّ

)10(      أردت من األساتذة أْن يعملوا بجد وإخالص

( يعملوا بجد وإخالص )11(   * أردت من األساتذة )أنَّ

يشرتك  املنصوب  املضارع  بعد  فاعل  الرضورية  املراقبة  يف  يربز  أن  جيوز  وال 
إحاليا مع الفاعل الدامج »التالميذ« ويتطابق بشكل تام مع الفعل املدمج عىل النحو 

املوجود يف )12(.

)12( *  أراد التالميذ أن خيرجوا التالميذ إىل النزهة

ونجد، أيضا، أن هناك قيودا تفرض عىل »أْن« واملضارع املنصوب الذي يليها. 
وأول هذه القيود، أنه ال يمكن أن نفصل بينهام بظرف كام يف )13( إال إذا أدخلنا أداة 

النفي بينهام كام يف )14(.

)13( * حاول زيد أْن الليلة حيرض زفاف عروس

)14( حاول زيد أْن ال يرسب يف االمتحان

أما ثانيها، فإن »أْن« هلا القدرة عىل التحييز )Scoping( فوق حرف العطف مثلام 
نجد يف )15(، ويمكن أن تظهر قبل املضارع املنصوب األول والثاين كام يف )16(.

)15( أراد زيد أْن ينجَح يف االمتحان وحيصَل عىل نقطة ممتازة 

)16( أراد زيد أْن ينجَح يف االمتحان وأْن حيصَل عىل نقطة ممتازة

وبناء عىل املعطيات املصوغة أعاله، وخصوصا )1(، فإن الفاعل الفارغ للجملة 
املدجمة بإمكانه أن يتطابق مع الفاعل الدامج حمققا تأويل املراقبة الرضورية كام يتبني 

من )17(
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 Johni tried PROi to leave  )17(

يذهب  أن   ضم كبري  حاول    جون

’حاول جون أن يذهب‘

وختتلف العربية عن اإلنجليزية يف كون الفعل املدمج يف اإلنجليزية ال تظهر عليه 
سامت التطابق، وال يسمح بظهور مركب حدي فاعل بعده كام يف )18(:

*  John tried Mary to leave )18(

ويمكن جلملة »أْن« أن تتوزع مع أفعال الال شخص )Impersonal verbs( من 
قبيل »يتحتم، يستوجب، جيب« التي حتقق التطابق بشكل جمرد، كام يتبني من )19(

)19( يتحتم أْن حترضِّ جيدا للنجاح يف االمتحان

من  جمموعة  يف  يتشاهبان  أهنام  نجد  املعارصة،  باليونانية  للعربية  وبمقارنتنا 
 Pro-Drop( الفاعل  إسقاط  عىل  القدرة  اللساننْي  لكال  أن  منها  اخلصائص، 
Language(، بسبب امتالكهام لرصف غني. ورغم كون اليونانية املعارصة تنتمي 

إىل اللغات ذات الرتبة )فا ف مف(، فإهنا مع ذلك تسمح بتوزيع الفاعل بعد الفعل 
)كريشلر وآخرون )2017: 7((. 

يف   »na« ب  املصدرة  الفضلة  اجلملة  أن   )2017( وآخرون  كريشلر  بنّي  وقد 
اليونانية املعارصة تترصف بشكل مشابه ملقابلتها »أْن« يف العربية كام يتضح من )20(

)20(   ]  odhiji O  Kostas     matheni  [na       )اليونانية املعارصة(

يقود غري تام  حرف       يتعلم غري تام     كوستس      حد تعريف

’كوستس بصدد تعلم القيادة‘

)كريشلر وآخرون( )2017: 8(

ترد  أن  جيب  كام  احلارض،  وبالزمن  بالوجه  بعدها  يأيت  الذي  الفعَل  َتِسُم  فهي 
جماورة للفعل الذي تنتقيه، مع إمكانية دخول حرف نفي بينها وبني الفعل.
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2. المراقبة الضرورية والمراقبة غير الضرورية

الرضورية  املراقبة  بني  أخرى((  وأعامل    )2004  ،2000( الندو  ميز 
املراقبة  حمموالت  أن  مقرتحا  الرضورية،  غري  واملراقبة  املراقبة  غري  واملحموالت 
الرضورية واملحموالت غري املراقبة )No-Control Predicates( قد ترد يف اجلمل 
الرضورية،  غري  املراقبة  تتوزع  حني  يف   ،)Complement Clauses( الفضالت 
وقد   .)Subject and Adjunct Clauses( وامللحقة  الفواعل  اجلمل  يف  فقط، 
وظف الندو املقولة ضم يف حتليله لبنى املراقبة الرضورية واملراقبة غري الرضورية، 
بينام افرتض ضم الصغري يف املحموالت غري املراقبة. فـــ »ضم« يؤول عىل الرشاكة 
الصغري  ضم  يقرأ  حني  يف  املدجمة،  اجلملة  يف  رابط  مع   )Coreference( اإلحالية 
وقد   .)Disjoint Reference( املنفصلة  اإلحالة  عىل  املراقبة  غري  املحموالت  يف 
اقرتح أن التمييز بني املراقبة الرضورية واملحموالت غري املراقبة يستوجب النظر يف 

معيارين اثنني، مها: 

)Semantic Tense( 1- الزمن الداليل

)Morphological Agreement( يف الظاهر 2- التطابق الرصَّ

فالتحقق الزمني للجملة الفضلة املصدرة بــ »أْن« مرتبط أساسا بام إذا كان الزمن 
عائديا يتعلق تأويله بزمن اجلملة الرئيس. فحينام يكون زمن اجلملة الفضلة متزمنا 
دالليا )Semantically tensed( فإنه لن يتوافق مع داللة الزمن يف اجلملة الرئيسة 
يتطابق معه رضورة  كام  فإنه   )Untensed( متزمنا  يكون  وأما حينام ال  يف )21(، 

يتضح من حلن )22(:

Last night, Tom planned to help us today )21(

اليوم   نا  يساعد   أْن  اعتزم تام    توم،   الليلة املاضية

’يف الليلة املاضية، اعتزم توم أْن يساعدنا اليوم‘

Last night, Tom managed to help us today * )22(

اليوم   نا  يساعد   أْن    استطاع تام    توم،   الليلة املاضية
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’يف الليلة املاضية، استطاع توم أْن يساعدنا اليوم‘

واستنادا إىل هذا التحليل، أقام الندو )37:2000-38، 56( تييزا يتم بموجبه 
فضلة  تنتقي  التي  واملحموالت  متزمنة  غري  فضلة  تنتقي  التي  املحموالت  وضع 

متزمنة كام يتضح من )23( و)24( عىل التوايل:

      )23(    املحموالت التي تنتقي فضلة غري متزمنة ]-ز[

 ،remember=تذكر  ،Dare=جرؤ(  )Implicative( االستلزامية   -1
)manage=استطاع

)...،stop=توقف ،start=بدأ( )Aspectuals( 2- اجلهية

)... ،need to=يستوجب ،have to =جيب( )Modals( 3- املوجهات

)...،silly=سخيف ،rude=قليل األدب( )Evaluative( 4- الصفات التقييمية

)24( املحموالت التي تنتقي فضلة متزمنة ]+ز[

 ،sad=حزين ،glad=مسور( )Factives( 1- املحموالت التي تصف الواقع
)... ،like=مثل

 ،believe/think=أعتقد(  )Propositional( االقرتاح  أفعال   -2
)... ،claim=أزعم

 ،prefer=أفضل  ،want=أريد(  )Desideratives( الرغبة  أفعال   -3
)... ،hope=أتنى

)... ،wonder/ask=يستفهم/يتساءل( )Interrogatives( 4- أفعال االستفهام

فضلة  تنتقي  التي  الرغبة  حمموالت  يف  املراقبة  يرصد  أن  الندو  حتليل  يستطيع 
متزمنة، ألهنا بحسبه تصنف يف خانة املحموالت غري املراقبة. ففاعل الفعل الدامج 
»أراد« يف العربية يمكن أن يشرتك إحاليا مع الفاعل املدمج كام يف )25أ(، كام يمكنه 

أن ينفصل عنه إحاليا مثلام يتضح من )25ب(.

        )25(  أ(   أراد زيدب أْن يكتبب مقاال يف اللسانيات
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ب(    أراد زيدب أْن تنجح هندد يف االمتحان

غري أن تصنيفه للمحموالت االستلزامية يف خانة املراقبة الرضورية يتنبأ بمعطيات 
غري سليمة يف العربية. فاملحمول »جرؤ« )dare( يف العربية يمكنه أن يؤول، أيضا، 

عىل اإلحالة املنفصلة عىل النحو املوجود يف )26(

)26( لن جترؤب أْن يكون رأهياد غري مساند للمغرب

)كريشلر وآخرون )2017: 13((

وبام أن الندو صنف املوجهات يف خانة املحموالت التي تسمح، فقط، بتأويل 
املراقبة الرضورية، فإن حتليله ال يتنبأ بتأويل املراقبة غري الرضورية. فالفعل »تكن« 
)be able( يف العربية يمكن أن ينفصل فاعله إحاليا عن فاعل اجلملة الفضلة املدجمة 

كام يتضح من )27(

لدينا طفلد مستنسخ خالل  ]أْن يكون  إذا كثفنا جهودنا فسنتمكنب من   )27(
عام أو عامني[

)كريشلر وآخرون )2017: 14(( 

وبناء عىل تصنيف الندو يف )23(، تؤول املحموالت اجلهية ، فقط، عىل املراقبة 
الرضورية. غري أن املحمول »كاد« )almost( يسمح له بأن يرد يف بنية مراقبة غري 

رضورية كام يتبني من )28(:

إىل  التجربةد  هذه  تتحول  ]أْن  كادواب  حتى  اجلهاد  من  سنوات  هدموا   )28(
معول هدام[  

)كريشلر وآخرون )2017: 14((

الزمني للمحمول  بالتأويل  يتعلق  ويطرح تصنيف الندو للمحموالت مشكال 
املراقبة  بنيات  لرصد  و)+ز(  )+تط(  السمتني  الندو  وضع  فقد  واملدمج.  الدامج 
غري  املحموالت  لرتاكيب  و)-ز(  )-تط(  السمتني  املقابل  يف  ووضع  الرضورية، 
فبالرغم من سامح  التصور.  بنيات من قبيل )29ب( تدحض هذا  املراقبة. غري أن 
املدجمة  للجملة  الزمني  التأويل  فإن  املنفصلة،  باإلحالة  »جرؤ«   )dare( املحمول 
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يبقى عائديا )كريشلر وآخرون )2017: 15(( كام يتبني من )29أ(

)29(   أ(    لن جترؤ أْن يكون رأهيا غري مساند للمغرب

ب(  * ما جرأت أمس أْن يكون رأهيا غري مساند للمغرب غدا  

)كريشلر وآخرون )2017: 15((

3. »أْن« ليست مصدرية

 ،Musabahien  )40  :2008( )موصبحني  التحاليل  من  جمموعة  درجت 
سلطان )149 :2007( Soltan، أمحد )Ahmed )188 :2016 من بني آخرين( عىل 
اعتبار »أْن« مصدريا ُتضم يف الرأس املصدري وتضطلع بانتقاء مركب زمني فضلة 

هلا، آخذة التمثيل اآليت )30(. 

ف‘

ف                           م. مص

                                    مص                          م. ز

أْن 

)30(
باملقابل، نتبنى حتليال يعترب »أن« حرفا وظيفيا ينتقي فعال مرصفا يف الزمن املضارع 

املنصوب ُيضم يف الرأس وجه )Mood Head( كام يف )31( 

م.ف

ف                            م. وجه

                                    وجه                             م. ز

أْن        

)31(
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مع  يتامشى  وال  دقيق،  غري  مصدريا  حرفا  »أن«  يرى  الذي  التحليل  أن  يبدو 
بني  موقعا  أن حيتل  »أخته«  املدمج  للفاعل  يمكن  ففي )32( ال  العربية.  املعطيات 
املصدري والفعل املدمج، سيام وأن هذا املوقع خمصص للفواعل املنتقلة إىل خمصص 

الزمن الذي يسفل املصدري. 

)32( * أراد زيد أْن أخته تذهب إىل املدرسة  

الفعل  فوق  »أخته«  الفاعل  بإصعاد  لسمحت  مصدريا  حرفا  »أْن«  كانت  فلو 
« يف )33(: »تذهب«، عىل غرار ما حيدث مع املصدري »أنَّ

)33( ظن زيد أنَّ عمرا نجح يف االمتحان  

إن بنية من قبيل )33( تثل دليال واضحا لصالح اعتبار »أْن« حرفا يرأس مركبا 
تقبل  واحدة ال  تركيبية  معه وحدة  منصوبا، مشكلة  فعال مضارعا  وينتقي  وجهيا، 

الفصل)1(.

ونتفق مع حبيب )Habib )183 :2009 يف أن الضامئر املنقولة من اجلملة املدجمة 
خارج  من  هبا  مسموح  الداجمة  اجلملة  يف   )Fronting Pronouns( الصدارة  إىل 

املركب الفعيل اخلفيف )Light Verb( واملركب الزمني. فإذا أخذنا البنيات اآلتية:

)34(   أ(    حاول حسام أْن يرسل رسالًة هلا

ب(    هلا حاول حسام أْن يرسل رسالًة

)35(   أ(    حاول أْن يرسل حسام رسالًة هلا 

ب(     هلا حاول أْن يرسل حسام رسالًة 

)حبيب )2009: 183((

نجد أن تصدير الضامئر يف )34ب( و)35ب( يمكن أن يتحقق مع »أْن«، حيث 
»حسام« يتحكم مكونيا يف الضمري »هلا« قبل أن ينتقل إىل صدر اجلملة املدجمة. إذ لو 
كانت »أْن« مصدريا ملنعت، كام ترى حبيب )2009: 184( نقل الضمري إىل موقع 

« يف البنية )36( الصدارة كام حيدث مع »أنَّ

)36(   *هلا علم رامي أنَّ حسام سريسل رسالًة
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)حبيب  )2009: 184((

وجيوز، أيضا، كام ترى حبيب )2009( نقل املفعول املبارش )رسالًة( وغري املبارش 
)إىل رانا( يف )37أ( إىل موقع البؤرة كام يف )37ب،ج( 

)37(  أ(   حاول حسام أْن يرسل رسالًة إىل رانا

ب(   رسالًة حاول حسام أْن يرسل إىل رانا 

ج(    إىل رانا حاول حسام أْن يرسل رسالًة

د(  ؟*  حاول حسام رسالًة أْن يرسل إىل رانا 

)حبيب )185-184:2009((

البؤرة مبارشة  النقل إىل  فلو كانت »أْن« حرفا مصدريا ألمكننا أن نحصل عىل 
ال  »أْن«،  لــ  وخالفا  )37د(.  حلن  من  يتضح  كام  املصدري  خمصص  يف  »أْن«  قبل 

« كام يتبني من )38ب،ج(: ينسجم النقل إىل البؤرة مع املصدري »أنَّ

)38(   أ(     علمت رانا أنَّ حسام حيب الطعاَم

ب(   * الطعاَم علمت رانا أنَّ حسام حيب

ج(    * عملت رانا الطعاَم أنَّ حسام حيب

)حبيب )2009: 185((

يف  )Root Clauses(كام  اجلذور  اجلمل  »أْن«  تتصدر  أن  كذلك،  جيوز،  وال 
 :)39(

)39(   *  أْن يلعب الطفل

يف  اخلطابية  املعلومة   )Structuring( َبنَْينَة  بإمكاهنا  اجلذور  اجلمل  كانت  فإذا 
بنيتها الرتكيبية، فإن غياب املصدري يف الفضلة املصدرة بـــــ »أْن« جيعل توظيفها 

يف سياق اجلمل اجلذور غري ممكن.
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4. المراقبة المؤسسة على نظرية النقل

صاغ هورنستن )1999، 2001(، يف إطار الربنامج األدنوي، نموذجا تركيبيا 
للمراقبة بناء عىل نظرية النقل، معتربا ضم مقولة غري رضورية وجمرد ادعاء نظري. 
غري أن سبب إبعاد حتليل النقل من نظرية العمل والربط هو املقياس املحوري ومبدأ 
حذف  اقتىض  األدنوي  النحو  تصميم  من  العميقة  البنية  حذف  لكن  اإلسقاط. 
املقياس املحوري، والسامح بإسناد أكثر من دور إىل موضوع واحد، دون أن يؤدي 
النقل  املراقبة وفق حتليل  النحو. وعليه، تصبح  مبادئ  مبدأ من  ذلك إىل خرق أي 

ممكنة، كام يتضح من )40(:

 John tried to leave   )40(

يذهب غري تام أن  حاول تام  جون

’حاول زيد أن يذهب‘

   [[[[IPJohn [VPJohn tried [IPJohn to [VPJohn leave[

[ م.رص جون[ م.ف جون حاول [ م.رص جون [م.ف جون يذهب]]]]

Theta-( املحورية  األدوار  تعد   ،)1999( للمراقبة  هورنستن  حتليل  ففي 
االنتقال  من  االسمية  للمركبات  يسمح  وهذا  األفعال،  يف  رَصفية  سامت   )Roles

من موقع حموري إىل موقع حموري آخر َتفحص فيه سمًة حمورية لفعل آخر. ويرى 
بنية  املراقبة من  قالب  لنا بحذف  القبيل يسمح  أدنويا من هذا  أن حتليال  هورنستن 

النحو والتوحيد بني بنى املراقبة يف )40( وبنى الصعود كام يف )41(.

 John appeared to leave )41(
   [[[[IPJohn [VP appeared [IPJohn to [VPJohn leave[

أن  إالّ  الداجمة.  اجلملة  إىل  املدجمة  اجلملة  من  الفاعل  يصعد  البنيتني  كلتا  ففي 
ما  الفاعل،  إىل  حموريا  دورا  تسند  ال   »appear, seem« مثل  الصعود  حمموالت 

جيعله ينتقل مبارشة من خمصص الرصفة املدجمة إىل خمصص الرصفة الداجمة.  

احلّدي  املرّكب  ُيضّم  اآليت:  النحو  عىل  تشتق   )40( يف  الرضورية  املراقبة  فبنية 
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يفحص  حيث  املدجمة  للجملة  اخلفيف  الفعيل  املركب  خمصص  يف  »جون«  الفاعل 
ليفحص سمة  الرصفة  إىل خمصص  بعدها  ينتقل   ،»leave« للفعل  املحورية  السمة 
مبدأ اإلسقاط املوسع )EPP(، مرورا عرب نقل ثان إىل خمصص املركب الفعيل اخلفيف 
الدامج حيث يفحص سمة حمورية أخرى يف الفعل الرئيس، ووصوال عن طريق نقل 
ثالث إىل خمصص الرصفة الداجمة حيث يفحص إعراب الرفع، لريسل االشتقاق إىل 

الوجاهني حيث تقرأ النسخة العليا ل«جون« وحتذف النسخة السفىل.      

النقل مستندا عىل  نظرية  املؤسسة عىل  املراقبة  يبني هورنستن )1999(  وعليه، 
االفرتاضات اآلتية:

)42(    أ(  األدوار املحورية سامت يمكنها أن تسوغ النقَل

ب(  يمكن أن حيصل مركب حدي واحد عىل أكثر من دور حموري 

العنرص بموجبها  ينتقل  ذاتية غري مضيئة،  التقتري/اجلشع )Greed( منفعة  ج(  
لفحص سمة فيه أو يف اهلدف

 Haddad )2012( ويف إطار املراقبة املؤسسة عىل نظرية النقل، افرتض حداد
 )Verbs of Appropinquation( أن أفعال الرجاء والرشوع واملقاربة2 يف العربية
 Raising( صعود  أفعال  إياها  معتربا  النقل،  حتليل  مقاربة  وفق  رصدها  يمكن 
 .)Subject-to-Subject raising( فاعل  إىل-  فاعل-  صعود  نوع  من   )Verbs

الصعود؛  بنيات  من  نمطني  املحموالت  من  الطبقة  هذه  غ  ُتسوِّ حداد،  وبحسب 
ال  بنيات  تسوغ  أهنا  كام   ،)Backward( واخللفي   )Forward( األمامي  الصعود 

 .)None Raising( صعود

1- الصعود األمامي: يضم الفاعل أوال يف اجلملة املدجمة قبل أن ينتقل إىل اجلملة 
الرئيسة حيث ينطق.

2- الصعود اخللفي: يضم الفاعل يف اجلملة املدجمة، ثم ينتقل إىل اجلملة الداجمة 
يف  وليس  املدجمة  اجلملة  يف  ينطق  الفاعل  أن  غري  األمامي.  الصعود  يف  حيدث  كام 

الرئيسة.

3- ال ينتقل الفاعل خارج حيز اجلملة املدجمة التي ينطق ضمنها.
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يفرتض  ضم،   + انسخ  يف  املحددة   Nunes  )2004( نيونز  فرضية  عىل  وبناء 
حداد )2012( أن اشتقاق صعود الفاعل يتحقق عرب أربع عمليات: انسخ، ضم، 

ل السلسلة، اختزال السلسلة. فنقل الفاعل يستوجب: َشكِّ

1. نسخه خارج خمصص املركب الفعيل اخلفيف

2. ضمه يف خمصص الرصفة

3. تشكل النسختان سلسلة تركيبية

4. خُتتزل السلسلة إىل نسخة واحدة

وكام يرى حداد )2012(، فإن اختزال السلسلة يتطلبه توافق البنية للرتبة اخلطية 
املقرتحة يف كني )1994(  التوافق اخلطي  انسجاما مع مسلمة  يف الصورة الصوتية 
ما  خطيا،  السبق  يكون  أن  تفرض  التي   )Linear Correspondence Axiom(
جيعل موضوعا تركيبيا معينا ال يقبل أن يسبقه وأن يأيت بعده نفس العنرص يف الصورة 

الصوتية.

 )Backward Raising( اخللفي  الصعود  خانة  يف   )2012( حداد  وضع  وقد 
حمموالت ينتقل فيها الفاعل إىل اجلملة املدجمة، إالّ أن نطقه يتحقق يف اجلملة املدجمة، 

مربزا تطابقا جزئيا مع املحمول املدمج، كام يتضح من البنيات اآلتية:

)43( كادت تتوقف حركة السيارات   

)44( كاد يصبح أوالدنا غائبني يف غابة اإلسمنت

)45( طفق ينرصف الناس   

)حداد )2012: 70-68((

املحمول  فإن  اخللفي،  النقل  حتليل  وفق  »كاد«  املحمول  حيلل  حداد  كان  فإذا 
يتضمن   )46( يف  الرتكيب  جيعل  ما  الرضورية،  غري  باملراقبة  يسمح  نفسه  »كاد« 

فاعلني خمتلفني.

إىل  التجربةد  هذه  تتحول  ]أْن  كادواب  حتى  اجلهاد  من  سنوات  هدموا   )46(
معول هدام[  
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)كريشلر وآخرون )2017: 14((

الرجاء  حمموالت  طبقة  يف  فقط،  اخللفي،  الصعود  حرص  قد  حداد  كان  وإذا 
والرشوع واملقاربة، فإن ثمة حمموالت مراقبة، كام يرى كريشلر وآخرون )2017(، 
تسمح باملراقبة اخللفية كام يف )47(، حمققة الفاعل صوتيا )النظاُم( يف اجلملة املدجمة.

 )47( لقاء الصادق املهدي هو الورقة األخرية التي حياول ] أْن يلعبها النظاُم اآلن[ 

)كريشلر وآخرون )2017: 25(

وبالنظر إىل املراقبة األمامية واخللفية، تسمح اللغة اليونانية يف النوع األول بتأويل 
كة اإلحالية واإلحالة املنفصلة كام يف )48(، يف حني ال تسمح يف النوع الثاين إالّ  الرشِّ

باإلحالة املنفصلة كام يتبني من )49(:

O   Janisi    elpizi  proi/j   na    fai  to   tiri    )48( 

 اجلبن   حد  يأكل   أن   ضم صغري   يأمل      جون    حد تعريف   

’يأمل جون أْن يأكل اجلبن‘

 pro*i/j   elpizi  na  fai       o Janisi     to    tiri   )49( 

اجلبن    حد       جون        يأكل   أْن  يأمل  ضم صغري

’يأمل أْن يأكل جون اجلبن‘

 .Alexiadou et al )2010( ألكسيادو وآخرون(

وترجع ألكسيادو ومجاعة عدم سامح املراقبة اخللفية بتأويل الرشكة اإلحالية يف 
)49( إىل خرق املبدأ »ج« من نظرية الربط )تشومسكي )1981((. فالفاعل املدمج 

يف هذه البنية »Janis« ال يمكن أن يربط بواسطة ضم الصغري الدامج. 

وقبل أن نتناول بعض املشاكل التجريبية التي تواجه املراقبة املؤسسة عىل النقل، 
Bowers أن مثل هذه املقاربة تعاين من مشكل نظري.  نرى، تبعا لبورز )2008( 
فقد افرتض هورنستن أن السامت املحورية موجودة يف األفعال ال األسامء، ما جيعل 
عملية إسناد الدور املحوري إىل املركب احلدي تستوجب نقل الدور املحوري من 
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الفعل إىل املركب احلدي الذي يضم معه يف االشتقاق. وكالزمة هلذا، فإن مثل هذا 
 )Inclusivness Condition( التحويل للسامت املحورية الفعلية خيرق قيد التضمن

)تشومسكي )1995(( املصوغ يف )50(  

)50(   كل بنية تم تكوينها بواسطة احلوسبة من خالل انتقاء عنارصها املعجمية 
من التعداد ]التعداد= جمموعة معجمية[ تستوجب عدم إضافة موضوعات تركيبية 
جديدة يف مسار احلوسبة عدا العمليات التي تقوم بإعادة ترتيب اخلصائص املعجمية 

)ال مكان للقرائن واملستويات العارية بمفهوم نظرية س...(

 فال يمكن لسمة جديدة أن تضاف إىل هذا املركب يف مساره االشتقاقي. ولكي 
يتجنب خرق هذا املبدأ، يرى بورز )2008: 126( أن عىل هورنستن أن يفرتض 
أن السامت املحورية موجودة يف األفعال واألسامء أيضا، وأن معاجلة إسناد األدوار 
يف كام حيدث يف عملية تطابق سامت  املحورية جيب أن يعالج كنوع من التطابق الرصَّ

التطابق.

أو  رصفية  سامت  املحورية  األدوار  باعتبار  يتعلق  آخر  نظري  مشكل  وهناك 
تركيبية. فبناء عىل تشومسكي )1995( وبورز )2008(، ليست األدوار املحورية 
حيقق  فحينام  تركيبيني.  عنرصين  بني  شجرية  عالقة  بل  رَصفية،  أو  تركيبية  عنارص 
د موضوعا هلذا  فإنه حُيدَّ املعجمية،  الرؤوس  مركب حدي عالقة حمورية مع بعض 
الرأس ال غري. وإن املفاهيم التي نعرب هبا عن خمتلف العالئق املحورية مثل: املنفذ، 
الضحية/املحور ليست إالّ تييزا بني املوضوعات استنادا إىل خمتلف املواقع الشجرية 
التي يمكن للموضوعات الورود فيها. وعليه، فإن التصور املحوري للموضوعات 
هلذه  ذاتية  خاصية  وليس   )Relational( عالئقي  تصور  حقيقته  يف  هو  الرتكيبية 

املوضوعات. 

أما اعتبار األدوار املحورية سامت رصفية فإنه يعّد من وجهة نظر جتريبية افرتاضا 
السامت عىل  انعكاس رصيف هلذه  أو  اللغوية. فال وجود ألثر ظاهر  للوقائع  خمالفا 
املوضوعات التي يفرعها احلمل. فخالفا لسمتي التطابق واإلعراب، ليست هناك 
العربية، تدل عىل خمتلف األدوار املحورية، بحيث تقودنا  رَصفيات، عىل األقل يف 
فية »أ« إىل الدور »املنفذ« والرصفية »ب« إىل الدور »الضحية/املحور«، وهكذا.  الرصَّ
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وعليه، فإن األدوار املحورية ليست منظورة )Visible( يف الصورة الصوتية. 

املبادئ  خيرق  الداجمة  اجلملة  إىل  املدجمة  اجلملة  من  احلدي  املركب  نقل  إن  ثم 
 )... )اليونانية  العربية ولغات أخرى  املترصف يف  الزمن  فإذا كان  الكلية.  النحوية 

قادرا عىل إسناد الرفع إىل الفاعل املدمج كام يف )51(:

)51( أراد أن يكتب زيد مقاال 

فإنه، وفقا الفرتاض النقل، سيقيم إعرابا آخر حينام ينقل إىل جمال الزمن الرئيس، 
ما يؤدي إىل خرق املبدأ الذي يمنع أي مركب حدي من أن يفحص أكثر من إعراب. 
ووفقا، إليرياكركا )2008: 146( ال تفحص املركبات احلدية أكثر من إعراب. وهذا 
الطرح يدافع عنه كاليكو )Gallego )36 :2010 مفرتضا أن املوضوعات الرتكيبية 
التي تفحص إعراهبا ال تدخل يف عالقات حوسبية إضافية، وقد صاغ كاليكو قيدا 

اصطلح عليه ب«أثر التجميد« »Freezing Effect«، يصوغه عىل النحو اآليت:

)52(   أثر التجميد )النسخة غري األخرية(

املركبات احلدية التي ُفحص إعراهبا تعفى حوسبيا  

)كاليكو)2010: 36((

ورغم حماولة هورنستن )1999، وأعامل الحقة( اختزال املراقبة يف نقل- موضوع 
هورنستن  فإن  أخرى،  جهة  من  الصعود  تراكيب  وبني  بينها  والتوحيد  جهة  من 
)1999: 73( نفسه اعرتف بأن حتليله ليست له القدرة عىل رصد بنيات املراقبة ذات 

املراقب املتعدد كام يتبني من )53( و)54(:

)53( أراد زيد وعمرو أن يسافرا 

/John told Mary [ that PROi+j Washing themselves )54(
Would be fun [[              [ each other  

’قال جون ملريي إن غسل بعضهم بعضا سيكون ممتعا‘

)هورنستن )1999: 73((
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وتطرح مقاربة هورنستن مشكال يتعلق بإقامته تاثال بني ضم والضمري العائد. 
وتبعا جلاكندوف وكيليكوفر )2001(، نرى أن هذا التامثل حيصل يف حمموالت مثل 
 »try« »كام يف )55أ،ب(، وال يتحقق يف حمموالت مثل »حاول »expect« »توقع«

كام يف )56أ،ب(: 

[John expects [PRO to win     )55(  أ(

يفوز غري تام أن  ضم       توقع غري تام     جون

’ توقع جون أن يفوز‘

 John expects himself to win     )ب

يفوز غري تام أن    نفَسه    توقع غري تام     جون

’ توقع جون نفسه أن يفوز‘

[John tried [PRO to win )56(   أ(

يفوز   أن   ضم        حاول تام  جون

’ حاول جون أن يفوز‘

John tried himself to win * )ب

يفوز   أن   نفسه   حاول    جون

’ حاول جون نفسه أن يفوز‘

)جاكندوف وكيليكوفر )2001: 496((

 Principle of Minimal( الدنيا  املسافة  مبدأ  استثمر  هورنستن  أن  وبام 
الرضورية  املراقبة  بني  تييزه  يف   Rosenbaum  ))1967( )روزنبوم   )Distance

وغري الرضورية، والذي ينص عىل أن يكون املراقب قريبا من اجلملة غري املترصفة، 
»وعد«  نمط  من  متعدية  حمموالت  يف  املراقبة  يرصد  ال  املبدأ  هذا  مضمون  فإن 
مراِقبا   )57( يف  »عمرا«  املفعول  يكون  أن  جيب  املبدأ،  هذا  بحسب   .»promise«
املبدأ، يضطلع فاعل  للجملة غري املترصفة )Non Finite Clause(. وخالفا هلذا 
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اجلملة الداجمة بمراقبة الفاعل املدمج، خالفا ملا يتنبأ به مبدأ روزنبوم.

)57( وعد زيد عمرا بأْن يساعده يف اإلعداد لالمتحان

يف  املقرتحة   )Partial Control( اجلزئية  املراقبة  بنية  أن  كذلك،  ويبدو، 
اجلمعية  املحموالت  تراكيب  ففي  هورنستن.  لتحليل  عائقا  تثل   )2000( الندو 
)Collective Predicates( مثل »تناظر،...« ال يكون فيها الفاعل اململوء للجملة 
الداجمة هو نفسه يف اجلملة املدجمة، وإنام جزءا، فقط، من بني فواعل ضمنية يف اجلملة 

املدجمة، كام يتضح من )58(:

)58( قرر رئيس النقابةب أن يتناظرب+... الليلة يف املجلس الوزاري

املراِقب  جيعل  وهذا  مجعيا،  فاعال  »يتناظر«  اجلمعي  املحمول  يتطلب   )58( يف 
وعليه،  املدمج.  اجلمعي  الفاعل  سرياقب  من  وحده  ليس  النقابة«  »رئيس  الدامج 
يزعم  كام  املدجمة  اجلملة  خارج  انتقل  قد  الرئيس  الفاعل  أن  نفرتض  أن  يمكن  ال 

هورنستن. 

5. اشتقاق المراقبة الضرورية والمراقبة غير الضرورية 

السؤال الذي يفرض نفسه يف هذا السياق، هو كيف يمكننا اشتقاق بنية املراقبة 
الرضورية وغري الرضورية يف الرتكيب؟ هل نحن إزاء بنية تركيبية واحدة يضطلع 
فيها الوجاه الداليل )Semantic Interface( بتأويل املراقبة الرضورية عىل الرشكة 

اإلحالية وتأويل املراقبة غري الرضورية عىل اإلحالة املنفصلة؟

أن  يقتيض  هذا  فإن  املراقبتني،  تأويل  يف  دور  له  الداليل  الوجاه  أن  افرتضنا  فلو 
الرتكيب ليست له القدرة عىل رصد املراقبة بنوعيها. وسيشكل هذا، فعال، مشكال 
بالنسبة للربنامج األدنوي. ومن ناحية ثانية، فإن تييز اإلحالة املنفصلة عن الرشكة 
موضوع  أي  إدخال  يمنع  الذي  التضمن  قيد  يرفضه  الرتكيبية  بالقرائن  اإلحالية 

تركيبي جديد إىل احلوسبة الرتكيبية.

وثمة رائز آخر يدفعنا إىل افرتاض ضم يف بنية املراقبة الرضورية. ففي )59( ليس 
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استعملنا  لو  حتى  املشرتكة  اإلحالة  بتحقيق  االضطالع  عىل  القدرة  الصغري  لضم 
رَصفية  خالل  من  اإلحالية  طبيعته  تتحدد  الصغري  ضم  أن  فبام  الرتكيبية.  القرائن 
التطابق املربوطة به، فإن الفاعل يف اجلملة الداجمة غري متطابق مع الفاعل يف اجلملة 

املدجمة؛ فاألول مذكر مفرد أما الثاين فمذكر مجع

)59( أراد ضم صغريب ]أْن يكتب الطالبب قصة[

وتالفيا هلذه املشكالت، سنفرتض أن املراقبة الرضورية تعد تطابقا لـــــِ «ضم«. 
املركبات بدورها هلا  وسنقرتح أيضا، وفقا هلينات )2008( وحلاممي )2018( أن 
القدرة عىل السرب. وعليه، فإن مفس ضم يدخل يف طابِق معه ليقيم األول التطابَق 
يف الثاين. يف حني حتتوي املراقبة غري الرضورية عىل ضم صغري. وأن كال الضمريين 
موجود يف املعدودة املعجمية الفرعية )Lexical Sub-Array(. وسنفرتض، أيضا، 
املخالفة  )2004أ(  طوركو  و  )بيزيتسكي  التأويل  عن  التقييم  فصل  لفرضية  وفقا 
يف  املوجود  النحو  عىل  إحايل[،   -[ عائد  ضم  أن   ،)2004  ،2001( لتشومسكي 
)تشومسكي  والعمل  الربط  نظرية  يف  كام  وضمريا  عائدا  وليس   )2004( الندو 
)1981((، يدخل من املعجم بتطابق وإعراب غري مقيمني )Unvalued(، غري أن 
األول مؤول والثاين غري مؤول كام حيصل مع الضمري املنعكس، يف حني يدخل ضم 
الصغري بتطابق مقيم ومؤول وإعراب رفع غري مقيم وغري مؤول مثل باقي املركبات 

احلدية.

الصغري يف  الكبري وضم  نقدم جدوال نوضح من خالله وضعية ضم  يف )60( 
املعجم من حيث تقييم وتأويل سمة التطابق واإلعراب.

 )60(
اإلعرابالتطابق

غري مقيم، غري مؤولغري مقيم، مؤولضم الكبري

غري مقيم، غري مؤولمقيم، مؤولضم الصغري

وتوضيحا للوضعية الرتكيبية للضمريين، فإن »ضم« يمكن أن يأخذ قيام إعرابية 
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و  لتشومسكي  خالفا  ونقرتح،  يشغله.  الذي  املوقع  بحسب  تتحدد  خمتلفة،  بنيوية 
السنيك )1993(، أن ضم يقيِّم فيه الزمُن املترصف يف اجلملة املدجمة إعراَب الرفع. 
وهذا  املفعول،  موقع  يف  يرد  أن  يمكن   ،)1999( هلورنستن  وفقا  ضم،  أن  الحظ 
جيعله قادرا عىل محل دور حموري وتقييم إعراب بنيوي آخر، هو إعراب النصب، كام 

يتبني من البنية االنعكاسية اآلتية:

)61( اغتسل زيٌدب)ضمب/نفسه(

املترصف  الزمن  طريق  عن  الفارغ،  ال  الرفع،  إعراب  يقيم  أن  كذلك  ويمكنه 
الدامج للمراقبة الرضورية للمحمول »حاول« كام يف )62(:

)62( حاول ضمب أن يكتب زيدب مقاال 

فـــ »ضم« يف )62( يقيم إعراب الرفع بواسطة الزمن املترصف للفعل »حاول«. 
فة املدجمة يف العربية غري مترصفة ملا استطاع الفاعل املدمج »زيد« يف  فلو كانت الرصُّ

)63( أن يقيِّم إعراب الرفع. 

)63( أراد أن يأكل زيد الدجاج

يأخذ  أن  يمكن  ضم   أن   Sugurðsson  )2008  ،1991( سيغريدسن  بني  وقد 
إعرابا بنيويا متعددا، يتحدد يف املمنوح )Dative( واجلر )Genitive( كام يف )64( 

و)65( عىل التوايل:

Strȧkarnir  vonast    til   [PRO    að   lei   ðast    )64(

شعروا   رابطة     أن    ضم.ممنوح          ِل    يأمل   األوالد-رفع
skó[ Ekki    öllum       í

املدرسة     يف        كل.ممنوح   نفي

’ يأمل األوالد أن ال يكونوا شعروا كلهم بامللل يف املدرسة ‘

Strȧkarnir   vonast     til [að   PRO   verða   allra   )65(

كل-جر    رابطة     ضم     أن     ِل       يأمل          األوالد
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[Getið    í    rœðnnie

اخلطاب      يف   ذكر-تام       

‘يأمل األوالد أن يذكروا كلهم يف اخلطاب’

والشتقاق املراقبتني، نقرتح )66( للمراقبة الرضورية األمامية و)67( للمراقبة 
غري الرضورية األمامية:

)66(
          م.مص

مص                  م.ز 

                ز                  م.ف*

                       م.حد                   ف*‘

سرب    م.س                     ف*                  م.ف  

                                                      ف                  م.وجه

                                  أراد                   وجه غ.م            م.ز/م.جهة

            سرب                            أْن                   يكتب     ز                م.ف*

                                                      يكتب                    م.حد                  ف*‘

                                                    سرب          ضم                  ف*           م.ف                                                                                            

                                                                                       يكتب                  ف     مف

                                                                                  سرب                    يكتب    مقاال

يف )66( يضم، أوال، الفعل املعجمي »يكتب« مع املفعول »مقاال«. ويف مرحلة 
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اإلعراب  تقييم  هبدف  املفعوَل  ليسرب  االشتقاق  إىل  اخلفيف  الفعُل  ُيضم  ثانية، 
والتطابق فيهام معا. ويف مرحلة ثالثة، ُيضم الضمري ضم إىل البنية بإعراب وتطابق 
غري مقيمني. ويف الوقت الذي يضم فيه الرأس الزمن يسرُب ضم مقيام فيه اإلعراب. 
وألن ضم ليس له تطابق مقيم فإن التطابق فيه ويف الزمن سيبقى بدون تقييم. ويف 
»يكتب«  الزمني  والرأس  اخلفيف  الفعل  عرب  املعجمي  الفعل  ينتقل  رابعة،  مرحلة 
 Unvalued( إىل رأس مركب وجه الذي يدخل مزودا بسمة وجه قوية غري مقيمة
يف  املقرتحة  رأس-رأس  العالقة  خالل  من  تقييمها  قصد   )Strong Feature

تشومسكي )1995()3(. وبعد ضم املركب احلدي الفاعل املدمج »زيد« نفرتض 
وفقا هلينات )ص، 126( أن الذي يسرب يف هذا املركب إنام هو م. حد املوجود داخل 
بنيته. واستنادا إىل  الدائرة وليس السامت املرشف عليها بواسطته واملوجودة داخل 
املدمج  الزمني  الرأس  يسرب  الدائرة  هذه  داخل  حد  م.  أن  نفرتض  الفرضية  هذه 
 Value Sharing( ليقيم يف الزمن التطابَق. وباالستناد إىل  تطابق القيمة املتقاسمة

Agree( املقرتحة يف هينات )2008: 124((، والتي نصوغها يف )67( 

)67(      تتقاسم السمة )س أ( ملسبار )أ( والسمة )س ب( هلدف )ب( نفس 
القيمة إذا توافقا وتطابقا. فكل السامت النشيطة/غري مقيمة )س( التي تتقاسم قيمة 
أخرى مع اهلدف )ب( ضمن جمال التحكم املكوين للمسبار )أ(، تتقاسم قيمة )س 

أ( و)سب(.

يقيم ضم سامته التطابقية. ومن ثم، حيصل تقاسم للقيم بني املركب احلدي الفاعل 
الزمُن  يسرُب  االشتقاق،  مراحل  من  مرحلة  آخر  ويف  وضم.  الزمن  والرأس  »زيد« 
الدامج ليقيم تطابقه، فيجد الزمن املدمج وضم غري نشيطني، ما يؤهل السامت )م. 
الزمن عىل  الزمن. وعليه، حيصل  للرأس  متاحا  أن تكون هدفا  س( داخل م. حد 
تقييم يف ما  املقيمة يف م. حد عىل  السامت غري  التطابقية، وحتصل كل  تقييم لسامته 

خيص اإلعراب.

وبناء عىل هذا التحليل، سيصبح مفس ضم جزءا من سلسلتني تقييميتني؛ األوىل 
حتدث بني السامت الداخلية لـِ )م. حد( والزمن الدامج أما الثانية فبني م. حد والزمن 

املدمج.
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)68(

          م.مص

مص                  م.ز 

                ز                  م.ف*

                       زيد                   ف*‘ 

              سرب                  ف*                  م.ف  

                                                ف                  م.وجه

                             أراد                    وجه غ.م            م.ز/م.جهة

                                                 أْن          يكتب          ز                م.ف*

                                                يكتب                             م.حد                  ف*‘

                                                            سرب             ضم                ف*           م.ف                                                                                             

                                                                                  يكتب                ف            مف

                                                                                   سرب            يكتب        مقاال

وال ختتلف )66( عن )68( إال يف الفاعل املدمج؛ فإذا كانت املراقبة الرضورية 
يف )66( تتحقق من خالل ضم، فإن املراقبة غري الرضورية يف )68( تعرب عن اإلحالة 
املنفصلة عن طريق ضم الصغري. وبنفس الكيفية نشتق املراقبة غري الرضورية، عدا 
أن ضم الصغري يف هذه البنية يقيم التطابَق يف الزمن املدمج وحيصل عىل الرفع منه 

عرب طابِق. 
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خالصة

اللغة  يف  باملراقبة  عالقته  يف  »أْن«  الوظيفي  احلرف  ندرس  أن  العمل  يف  حاولنا 
العربية يف إطار الربنامج األدنوي املقدم يف تشومسكي )1995، 2001، 2004(. 
باملراقبة  إالّ  تسمح  ال  التي  اخلانة  يف  املحموالت  يصنف  الذي  التحليل  أن  فبينا 
الرضورية غري دقيق وال تثبته املعطيات. وقدمنا وفقا حلبيب )2009( جمموعة من 
عن  باملقابل  ودافعنا   .)Comp( مصدريا  »أْن«  اعتبار  فرضية  تدحض  التي  األدلة 
حتليل يرى »أْن« حرفا وظيفيا يضم يف رأس املركب الوجهي الذي يضطلع بجذب 
الوجه  سمة  تقييم  قصد  به  ملحق  رأس  إىل  املدمج  الفعيل  املحمول   )Attract(
للمراقبة  اشتقاقنا  وخالل   .))1995( )تشومسكي  رأس-رأس  عالقة  يف  الفعلية 
وبينا   )2001  ،1999( هورنستن  يف  عنه  املدافع  النقل  لتحليل  عرضنا  العربية  يف 
الرضورية  املراقبة  جعل  إىل  وسعيا  جتريبية.  أو  كانت  نظرية  فيه  القصور  جوانب 
وغري الرضورية قضيتني يتم بناؤمها يف الرتكيب، افرتضنا حتليال مؤسسا عىل طابِق 
)Agree( )تشومسكي )2001(( بني ضم ومفسه عىل النحو الذي حيدث يف ربط 
املنعكس عند هينات )2008(، ينص عىل وجود نمطني من الضامئر الفارغة؛ حتتوي 
املراقبة الرضورية عىل ضم مشرتك إحاليا مع مراقبه، بينام تعرب املراقبة غري الرضورية 

عن اإلحالة املنفصلة بواسطة ضم الصغري.  
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الهوامش

مص=  مصدري.  مركب  مص=  م.  عىل:  للداللة  اآلتية  الرموز  نوظف   )-(
مصدري. م. وجه= مركب وجه. م. ز= مركب زمني. ز= الرأس الزمن.  م. حد= 
م.ف*=  املعجمي.  الفعل  ف=  املعجمي.  الفعيل  الركب  م.ف=  حدي.  مركب 
املركب الفعيل اخلفيف. ف*= الفعل اخلفيف. فاي= سامت التطابق. س. م.= سمة 

مقيمة.  غ. م= غري مقيمة. ضم= ضم الصغري. ضم= ضم الكبري.

النفي »ال« بني »أْن« والفعل  بإدراج حرف  فيها  )1( هناك حالة واحدة يسمح 
كام يف:

 )1(     يريد زيد أْن ال يسامح عمرو

بينام ال يمكننا أن ندرج احلرفني مل ولن بني »أن« والفعل كام يف 

)2(  *  يريد زيد أن مل يسامح زيد

)3(  * يريد زيد أن لن يسامح زيد

 )Appropinquation( أشكر حداد عىل مساعدته يف ترمجة مصطلح )2(

)3( ختتلف حبيب )2009( عن حتليلنا، إذ تفرتض أن سمة الوجه القوية يتم 
تقييمها من خالل العالقة رأس-رأس يف جمال الرأس الزمني وليس يف جمال املركب 

الوجهي.
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