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  ٢٤/٤/٢٠٠٥تاریخ قبول النشر :   ؛   ٨/٣/٢٠٠٥تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
المعلومــة هــو مســندوال لیــهإ والمســندالمســندهمــاینهمــمركنــینمــنالعربیــةالجملــة لفأتتــ

)مـؤدب) فـ (مؤدبٌ زیدٌ (:كقولناالجملة في المركزیةبالبؤرةیضاً أ ویسمىللسامعبالنسبةالجدیدة

علیهـا واللغـوي النحـويالتحلیـلیقـعوعلیـهالجملـة فـي المركزیـةالبـؤرة وهـي للسـامعجدیدةمعلومة

 ولـم المسـندالسـامع علم اذ الجدیدة ةالمعلوم هو لیهإ المسندیكون وقد المرادالمعنىإلى  للوصول

.لیهإ المسندیعلم

الجملـة وهـي واحـدةبؤرةفیهاجملة:نوعانمركزیةبؤرة على هاؤ احتواحیثمنوالجملة

المعقــدةالجملــة وهــي بــؤرةمــناكثــر علــى تحتــويوجملــةساســیینألا الــركنینمــنالمؤلفــةالبســیطة

للسـامعهمیـةأ كثـرألا البـؤرة وهـي ساسـیةأ بـؤرةهمیـةألا حیـثمـننوعـانوالبـؤرة.)البسـیطةغیر(

 وهــي كبــرىبــؤرة:التركیــبحیــثمــننوعــانوالبــؤرة. لــه بالنســبةهمیــةأ قــلأ وهــي ثانویــةوبــؤرة

.واحدةكلمةمنالمؤلفة وهي صغرىوبؤرةجملةمنالمؤلفة

The Core of Arabic Sentence
New Information & Old Information

Dr. Maa’n Abdul-Kadir Bashir
College of Al-Hadba’ University

Abstract:
The Arabic sentence is composed to two important parts : the

subject and the pridicate , The predicate of the sentence represents the

new information to the heaver , it is Also called the "core ' of the sentence

for example" Zeid is polite" "مؤدبٌ زیدٌ " the word "polite" "مؤدب" is the new

information to the heaver and it is the core of the sentence which recives

the gramatical and linguistic analysis to achieve the intended meaning .
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The subject might be the new information if the hearer knew the predical

and did`nt know the subject .

The sentence is divided into two types according to it`s core : the

simple sentence which contains one core and it is composed of two

important parts, the complex sentence which contains more than one core.

The core of the sentence is of two types depending on it`s

importance : the basic core which is the most important one , and

secondary core which has less importance .

Depending on the structure, the core has two types: the big core

which is composed of one sentence, and the small core which is

composed of one word.

:المقدمة

الالحقـــین ثـــم بـــالنحویینمـــروراً ) هــــ١٨٠تســـیبویه (مـــنالجملـــةدراســـةالنحویـــونتنـــاول

رســـالته فـــي عـــرابإلا حیـــثمـــنالجملـــة) هــــ ٧٤٩ ت( المـــراديتنـــاولقـــد و  والمحـــدثینالمتـــأخرین

) وتنـاول ابـن هشـام  عـرابإلا مـن لهـا محل ال والتي عرابإلا منمحل لها التيالجمل(الموسومة

 نعـ للبیـبغنـي ام(كتابـه فـي افردالجملة في كتابه (االعراب عن قواعد االعراب) و  )هـ ٧٦١(ت 

الجملــةشــرح،حكامهــاأو  قســامهاأ وذكــر ،الجملــةتفســیر فــي( ســماهللجملــةبابــاً )عاریــبألا كتــب

كبـرىنهـاأ وبـینوتركیبهـاهیئتها لىإ فیهتطرق ذ)... إلها فمراد ال منهاخصأ الكالم نأ وبیان

شــباهألا( كتابــه فــي هشــامبــنا ذكــره مــا) هـــ٩١١ت( الســیوطي وكــرر.  ذلــك ونحــو...وصــغرى

.والنظائر (

كتابـه فـي السـامرائيصـالحفاضـلالدكتورالمحدثینمنالجملةدراسةتناولواالذینومن

.قسامهاأو  هالیفأتالعربیةالجملة(الموسوم (

إلـى  بـالتطرق وذلك المعنى على الداللة حیثمنندرسها نأ هذا بحثنا في یناأارتونحن

إلـــى  للتوصـــلالتحلیـــل لغـــرض القدیمـــةمـــة والمعلو الجدیـــدةة المعلومـــلتحدیـــدفیهـــاالمركزیـــةالبـــؤرة

.حویاً ونوصرفیاً لغویاً وتحلیلهاالمركزیةالبؤرة على بالتركیز وذلك المرادالمعنى

إلــى  البحــث هــذا وقســمنانواعهــاأ وبینــاالمركزیــةالبــؤرةماهیــةالبحــث هــذا فــي حــددنا وقــد

مفهـومفیـهتناولنـا الـذي الثـانيللمبحـثتمهیـداً ،  ةلـالجممفهـوم امـمنهولألا فـي تناولنا، ینثمبح

.العربیةالجملة في المركزیةالبؤرة
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الجملةمفھوم:ولألاالمبحث

البـؤرةمفهوماستنتاج منلنتمكنالنحاةعندالعربیةالجملةمفهومندرس نأ نملنابد ال

:نقولوعلیهفیهاالمركزیة

 كــالم كــل هــي هشــامابــنو  )هـــ ٦٨٦(ت  )١(الرضــي االســتراباذي الّ إ النحــاةعنــدالجملــة

المـتكلم نإ أي  )٢("علیهـاالسـكوتیحسـنفائـدةالمفیـد اللفظ"  عن عبارةالنحاةعند مالوالك مفید

فلیســتالمــتكلممــرادالســامعیفهــم لــم نإفــ المــتكلمیقولــهمــاالســامعیفهــمبحیــثنهایتهــاعنــدیقــف

  ).كالم( جملةب

 نبـــاالرضــي االســتراباذي و الّ عنــد النحـــویین إمترادفــان والكـــالم الجملــةمصــطلح نأي إ

والمــرادبالقصـدالمفیــدالقـول هــو:  الكـالمقــال ابـن هشــام : "متـرادفینلیســاانهمـاا إلــى فـذهبهشـام

)زیــدٌ  قــام( كــ ، وفاعلــه الفعــل عـن عبــارةوالجملــةعلیـهالســكوتیحســنمعنـى علــى دلمــابالمفیـد

 و) الزیــدانأقــائم( و )اللــصُّ ُضــِرب(نحــوحــدهماأ بمنزلــة كــان ومــا،)قــائمٌ زیــدٌ ( كـــ وخبــره دأتــوالمب

)٣()."قائماً ظننته( و )قائماً زید كان(

مــنكثیــریتوهمــهكمــامتــرادفینلیســاانهمــا لــك یظهــروبهــذا: "  قولــه هشــامبــنا ویكمــل

جملـةویسـمى:قـال الكـالم حدّ من فرغ نأ بعدنهفإ ،)٤(المفصل بحصاقول ظاهر وهو الناس

،الشـــرطجملـــةیقولـــونتســـمعهم ولهـــذا ،بخالفهـــا، االفـــادة شـــرطه اذ ،منـــه اعـــم نهـــاإ والصـــواب

.)٥("بكالمفلیسمفیداً لیس ذلك وكل،الصلةجملة،الجوابجملة

 وقـد تفیـد قـد الجملـة نأ حین في یفیدنهأل ،الجملةمنده أخص عن الكالم ان یعني وهذا

مـن حیـث الداللـة علــى المعنـى ألنهـا تفیـد أو ال تفیـد وأمــا  الكـالم مــن اعـم عنـدهفالجملـة.تفیـد ال

 فهـــي الكــالم مــنخـــصأ التركیــبحیــثمــن دهعنـــال غیـــر فــي حــین أن الجملــة الكــالم فإنــه یفیــد

 و )هاشــمٌ  ذهــبنحــو : (معنــى علــى تــدلالحالــة هــذه فــي فهــي فقــط لیــهإ ومســندمســندمــنتتركــب

 هــذا ویســمى)هاشــمٌ  ذهــب ذا: (إنحــومعنــى علــى تــدل فــال شــرط داةأبــســبقت وان) مســافرٌ خالــدٌ (

حیــثمــنعنــده الكــالم مــاأ ،الموصــوللالســمصــلة وقعــت ذاإ وكــذلك )٦(بــالكلمعندئــذالتركیــب

زیــدٌ أو ( )زیــدٌ  قــام: ( كقولنــالیــهإ ومســندمســندمــن لفأیتــ قــد فهــو الجملــةمــن عــمأ فهــو التركیــب

 كـــالم فهـــذا) تعلـــم الطالـــب درس ذا: (إ نحـــو فـــادةإلا لغـــرض زیـــادةمـــعهمـــانم لفأیتـــ) . أو ذاهـــبٌ 

.هشامابنعندجملةیعد وال المعنىفادتهإل

 ةلـوالجم الكـالم تساوي: "  العلج بنالدینء ضیاقالترادفهماإلى  ناآلخرو النحاة وذهب

 طـالقإ مـاأو  ،وخصـوصعمـومبینهمـافلـیس،اآلخـرصـدقأحـد صدقماكلیعني الداللة في

 كــان منهمــاكــالً  ألن مجــازي فــإطالق صــلةأو  جوابــاً أو  شــرطاً  الواقعــة مــن ذكــر مــا علــى الجملــة

)٧("كان ماباعتبارعلیهالجملة طلقتأف ،قبلجملة
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والمسـندالمسـند"همـاساسـیینأ ركنـینمـن لفأتتـ كافـة النحـاة يأر  فـي العربیةالجملة نإ

وهمـــا......لیــهإ ومســندمســـندغیــرمــنالجملـــة لفأتتــ نأ یمكــن وال ، الكـــالم عمــدتاوهمــالیــهإ

)٨("الفعلاسمبالفعلویلحقونائبهوالفاعلوالفعل،والخبرالمبتدأصلهأ وما،والخبرالمبتدأ

.لیـهإ والمسـندالمسـندالعنصرینهذینمن لفأتتتكوینهاابسط في العربیةالجملة نإ أي

الجملـة فـي خیرأالتـحكمـهلیـهإ والمسـند.الفعلیةوالجملةاالسمیةالجملةیؤلفانالعنصران وهذان

نحو : التقدیمه صلأف االسمیةالجملة فيأَما و ) عامرٌ  ركض: ( نحوعلیهیتقدمالمسند أي الفعلیة

).رجلٌ الدارِ  في: ( نحومعینةالعتباراتیجبأو  خیرهأتویجوز)ذاهبٌ عامرٌ (

 علـى ویأتیـاناسـمین الإ یكونـان ال والفاعـلالمبتـدأ نإ أي اسـماً الّ إ یكـون ال لیهإ والمسند

واســـم،وضـــمیر،الفعـــلو  المصـــدرالحـــرفمـــنمـــؤولومصـــدر، ظـــاهر اســـم:عدیـــدةحـــوالأ

عنــد البصــریین وجــوز جملتــینأو  فعلــینأو  حــرفینیكونــا نأ یجــوز وال.  شــارةإ واســم،موصــول

الكوفیون ان یكون الفاعل جملة واستدلوا بقوله تعالى (ثم بدا لهم مـن بعـد مـا رأوا االیـات لیسـجننه 

یعجبنــي وقولــه : (لیســجننه) فاعــل للفعــل (بــدا) وجــاز عنــد جماعــة مــنهم ان یقــال () ٩()حتــى حــین

ورفض البصریون هذا المذهب .)١٠(یقوُم)

)١١("اســـملیـــهإ المســـند نأ علـــى دالوصـــفســـنادإلا) : " هــــ٦٤٣ ت( یعـــیشابـــنوقـــال

فعــالً  الإ یكـون ال الفعلیـةالجملـة فـي ندسـالم نأ حـین فـي.  )١٢(وحـدهباالسـملیـهإ المسـندواخـتص

شــبهأو  )واالســمیةالفعلیــة(بنوعیهــا لــةجمأو  مفــرداســم:نــواعأ علــى یكــوناالســمیةالجملــة وفــي

.ومجرورجارأو  ظرف( بنوعیهاجملة (

 هـو المسـند أي ندسـبالمیسـمى الـذي معـینبحكـمعلیـهالمحكوماالسم هو لیهإ المسند نإ

(قلنا ذاإف الحكم هو سناداإل إنماخرىأ وبعبارةبهالمحكوم .باالحترامعلیه انحكم)محترمٌ زیدٌ :

تقـدیرهوجـبحدهماأ غاب نإف النحاةعندالعربیةالجملةتا عمدلیهإ والمسندالمسندویعد

إلــى  یعــود) هــو( وتقــدیرهموجــودغیــر)یــدرس(جملــة فــي لیــهإ فالمســند)یــدرُس زیــداً یــتأر : ( نحــو

)جلهألو  ومعهوفیهوالمطلقبهالمفعول(الخمسةالمفعوالتوهي  فضلةیعدّ علیهما زاد وما)زید(

حذفت مأ ذكرتء سوا الكالم ائتالف في تؤثر ال النحاةد عنوالفضلة.والمستثنىلتمییزوا والحال

الجرجـانيقـول ذلـك ویؤیدصحیحاً  الكالم یعدتوافرافمتىلیهإ والمسندالمسندعندهمصلاأل نأل

 كـان ،زیـداً تُ بضر :  قلت ذاإ نكأ ترىالّ إ ، الكالم ائتالف في یؤثر ال المفعول) : " هـ٤٧١ ت(

)١٣("بهیأتلف ال الكالم نأ في واحداً وثبوتهالمفعولسقوط

واجبــةحیـانألا بعـض فــي تكـون فقـد الجملــةمعنـى فـي تــؤثر ال الفضـلة نأ یعنـي ال وهـذا

)العبـــین(فكلمــة)١٤(العبــین}بینهمــاومــا رضواألء الســماخلقنـــاومــا:{تعــالى قولــه نحــو الــذكر

  . الكالم صحلماحذفت لو ذإ المقام هذا في حذفهایجوز وال حالنهاأل فضلة،
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نفـرالّ إ ذلـك على النحاةاجمع وقد )١٥(واسمیةفعلیةجملتانالنحاةعند الكالم صولأ نإ

 نإلــى أ والثــانيولألا ذهــب فقــد.  هشــاموابــنوالزمخشــري) هـــ٣٧٧ ت(الفارســي  علــي بــوأ وهــم

"الزمخشـريقـال.)١٦(وظرفیـةوشـرطیةواسـمیةفعلیـةة : ربعـأ الجمـلنواعأ ربعـةأ علـى والجملـة:

 نإ كــربو  منطلـقبـوهأ وعمـرو،خـوهأ ذهـب زیـدٌ  وذلـك ،وظرفیـةوشـرطیة،واسـمیةفعلیـةاضـرب

) ١٧("الدار في وخالدٌ ك یشكر تعطه

.وظرفیــة،وفعلیــة،اســمیة:قســامأ ثالثــةإلــى  العربیــةالجملــةقســم فقــد هشــامابــنمــاأ

:بقولـهفیتحـددیـةفالظر  مفهـوممـا، أالنحـاةعنـدنفسـهالمفهـوم هـو دهعنوالفعلیةاالسمیةومفهوم

(نحومجرورو أ بظرفالمصدرة هي:  والظرفیة" زیـداً  رتدّ قـ إذا) زیـدٌ  الدار في( و) زیدٌ أعندك:

.)١٨("بهماعنهمخبراً مبتدأ وال  ،باالستقرار ال ،والمجروروالجاربالظرففاعالً 

 فهــو ذلــك علــى زاد ومــا الكــالم صــالأ والفاعــلوالفعــلوالخبــرأ المبتــد نأ یعــدونالنحــاة نإ

 هــذا ویؤكـد.علیهـافرعــاً تعـدالمؤكـدةوالجمــلوالتعجبیـةالمنفیـةوالجمــلاالسـتفهامیةفالجمـل فـرع

والنهـيالنفـيمـنلغیـرهاصـلیجـابإلا: "  فیـهقـال.والنظـائرشـباهألا كتابـه فـي السیوطيالقول

(النفي في تقولثم،)زیدٌ  قام: ( مثالً قولت هاوغیر واالستفهام  أقـام( االسـتفهام وفـي ،)زیدٌ  قام ما:

(مراأل وفي ،)تقم ال: ( النهي وفي ،؟)  زیدٌ  ،إلیـه ومسـندمسـندمـن یتركبیجابإلا فترى)ُقمْ :

علیه هبیدلماإلى  احتاجفرعاً  كان وكلما،الغیر ذلك على التركیب في داللةإلى  یحتاجوغیره

.)١٩("كیرنالت فرع نهأل ،ونحوها)ال(منعالمةإلى  التعریفاحتاجكما

الصـدقالجملـةاحتملـت نإف نشائیةإ وجملةخبریةجملةالمعنىحیثمننوعانوالجملة

 والكـذب الصـدقحتملت لم وان) . الكتابهاشمٌ  قرأ) أو (یدرُس خالدٌ (:نحوالخبریة فهي والكذب

ء والنـــداوالقســـموالترجـــيوالتمنـــيوالنهـــيمـــرألوا االســـتفهام:نـــواعأ علـــىء نشـــاإلواء، نشـــاإلا فهــو

.)٢١(نشائیةإلوا والطلبیةالخبریة:نواعأ ثالثةالجملة نإلى أ هشامابن ذهب. و )٢٠(والتعجب

.شــاعرٌ زیــدٌ (نحــوالمرفــوعباالســمأ تبـــدالتــيالجملــة هــي االســمیةالجملــة نإ والجملـــة)

(نحوبالفعلأ تبدتيال هي الفعلیة  في المنصوبباالسم تأبد نإ اسمیةتعد وال) . الطالبُ ء جا:

(قولنا (قلنا ن) . وإ خالداً هاشمٌ  أكرم( صلألا ألن فعلیةتعدبل)هاشمٌ  اكرم خالداً : كرمـهأ خالدٌ :

.المرفوعباالسم تأبدنهاأل فاسمیة)هاشمٌ 

 وال فعلیةإلى  تتحولفعلعلیهادخل فان فوالحرو فعالاأل علیهاتدخلاالسمیةوالجمل

:نحو، خواتهاأو  وظن) خواتهاأو  وكاد ،خواتهاأو  كان( الناقصةفعالألا الّ إ علیهاتدخل
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اسمیةجملةمنطلقٌ زیدٌ 

فعلیةجملةمنطلقاً زیدٌ  كان:  نقول

فعلیةجملةمنطلقاً زیداً خالدٌ  ظن

حـرفألوا واالستفهامالنفيحرفأ إالّ علیهایدخل وال اسمیةفتبقىحرفعلیهادخل ذاإ و 

:نحوبالفعلالمشبهة

اسمیةمنطلقٌ أزیدٌ 

اسمیةمنطلقاً زیدٌ ما

اسمیةمنطلقٌ زیداً  إن

:نحوحرفعلیهادخلإذا  فعلیةتبقىالفعلیةوالجملة

فعلیةخالدٌ یدرس

فعلیةخالدٌ یدرْس  لم

.فعلعلیهاخلید ال الفعلیةوالجملة

:نوعانالتركیبحیثمن-هشامابنعند–العربیةوالجملة

والجملــة)قــائمٌ هاشــمٌ (نحــومفــرداســمخبرهــاالتــياالســمیةالجملــة وهــي: الصــغرى جملــةال.١

.زیدٌ  قام: ( نحوالفعلیة (

 ام ةاســمیجملــةالخبــر هــذاء ســواجملــةخبرهــاالتــياالســمیةالجملــة وهــي: الكبــرىالجملــة.٢

)٢٢().قائمبوهأ زیدٌ ( و ،)بوهأ قام زیدٌ (نحوفعلیة

وفعلیــةاســمیةنوعــانفالصــغرىالكبــرىالجملــةمــن اعــم الصــغرىالجملــة ان یعنــي وهــذا

:اآلتيالمخطط وفقعلى  و فقط فاسمیةالكبرىماأو 

(نحوة صف فهي نكراتال بعد وقعت نإ وعلیهنكرةالّ إ تكون ال الجملة ان   رجلٌ ء جا:

تطابقالصفة الن.  )یبتسمُ الرجلُ ء جا(:نحوحال  فهي المعارفبعد وقعت وان )یبتسمُ 

.)٢٣(معرفةوصاحبهنكرةفالحالصاحبهیخالفوالحالالتنكیر في الموصوف

 لــىإ محتــاجلیــهإ المســند نإ نقــول نأ فــي الموضــوعصــلب فــي الــدخولمــنالبــدخیــراً أو 

 علـى والحكمالمعرفةعلى  الإ یفید ال الحكم الن  )٢٥(مجهوالً یكون نأ ینبغيوالمسند)٢٤(لتعریفا

 فـي نكـرةویكـونمعرفـة الإ یكـون ال االسـمیةالجملـة فـي لیـهإ والمسـندالسامعبهیهتم ال المجهول

 عـن خرأیتـنـهأل نكرةأو  معرفةیكون قد الفعلیةالجملة في نهأ حین في، وبشروطمعینةمواضع

.)٢٦(نكرةأو  معرفة كانء سواالمتكلممنلیهإ المسندینتظرالسامع نوأل المسند
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فارســـي ال علـــي بـــيأ وعنـــدالنحـــاة غلـــبأ عنـــدوفعلیـــةاســـمیةنوعـــانالجملـــة نأ ونســـتنتج

مسـندمـنتكوینهـاابسـط يفـ الجملـةوتتركـبنـواعأ ثالثـةهشامابنوعندنواعأ ربعةأ والزمخشري

حـین فـي یسـتغنى الأو  عنهـایستغنى قد والفضلةفضلةیعد زاد ومابالعمدةیسمیانو  لیهإ ومسند

 ال لیـهإ والمسـندتقـدیرهوجـبحـدهماأ حـذف نإ و  إطالقـاً عنهمـایسـتغنى ال لیـهإ والمسندالمسندأن 

وجملـةاسـمنـواعأ علـى وهـو لتنكیـراإلـى  محتـاجوالمسندالتعریفإلى  محتاج وهو اسماً الّ إ یكون

 ذاإ فعلیـةإلـى  تتحـولاالسـمیةوالجملة.الفعلیة في فقط فعل وهو االسمیةالجملة في جملةوشبه

حــرفالّ إ علیهــایــدخل ال الفعلیــةوالجملــةحــرفعلیهــادخــل نإ اســمیةوتبقــىفعــلعلیهــادخــل

.وكبرىصغرىنوعانالتركیبحیثمنوالجملة.فعلیةعندئذوتبقى

Ι ѧѧΣΑϣϟϲϧΎѧѧΛϟ:ϡϭѧѧϬϔϣΓέ΅ѧѧΑϟΔѧѧϳί ϛέϣϟ)ΔѧѧϣϭϠόϣϟΓΩѧѧϳΩΟϟΔѧѧϣϭϠόϣϟϭ
)القدیمة

بحثنـا هـدف هـو الذي البؤرةمفهومإلى  ندخل نأ یمكنالجملةمفهوم في تقدمماكلبعد

:نقول هذا

 اللـذان لیـهإ والمسـندالمسندهمامهمین ركنینمن لفأتتالعربیةالجملة نإ سبقفیماقلنا

 هـو النـهالعربیـةالجملـة في المركزیةالبؤرة هو فالمسندالفضلة هو علیها زاد امو  بالعمدةیسمیان

سـبقفیمـاالسـامععلمهـاالتـيالقدیمـةالمعلومـة هو لیهإ والمسندللسامعبالنسبةالجدیدةالمعلومة

.فیهازیادةیةأ منخالیةصغرىالجملةكانت اذا هذا. 

أو  فعلیــةجملــةمــاإ هــي، فالصــغرى، وكبــرىصــغرىنوعــانجملــةال نإ ســبقفیمــاقلنــا

البـــؤرة هـــو فیهـــافالمســـندلیـــهإ والمســـندالمســـند فقـــط كلمتـــینمـــنتتركـــبمفـــرداســـمخبرهـــااســـمیة

:قلنا ذاإف المركزیة

محمدٌ  ذهب

الجملة

كبرىصغرى

اسمیةفعلیة

خبرها اسم مفرد

خبرها جملة 

فعلیة

خبرها جملة 

اسمیة
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 وهـــي المخاطـــبإلـــى  یصـــالهاإ المـــتكلمیریـــدالتـــيالجدیـــدةالمعلومـــة هـــي) ذهـــب( فكلمـــة

المســندهمیـةأ بقــدرالتهمـه فهــي لبـق مــنالمخاطـبیعلمهــاكلمـة فهــي) محمـدٌ (كلمــةمـاأو  المسـند

:كقولناخرىأ بكلماتبدالهاإ یمكنالسبب ولهذا.  الجملة هذه في

أخوك ذهب

امسمعهتكلمت الذي ذهب أو

 هابینفیما الداللة اختلفت نإ و .  )محمدٌ ( وهو السابقةالجملة في نفسهالفاعلبهردناأ ذاإ

.مختلفةمقامات في تقالالثالثفالجمل

مسافرٌ زیدٌ :قلنا لو وكذلك

المــتكلمیریــدالتــي القــارئ وأ الســامعأو  للمخاطــبالجدیــدةالمعلومــة هــي )مســافر(فكلمــة

القدیمــةالمعلومــة هــي أي لیــهإ المســند فهــي الجملــة فــي) زیــدٌ (كلمــةمــاأو ، المســند وهــي یصــالهاإ

نحــو.…قاربــهأ حــدأو أ خــاهأو أ المخاطــبصــدیقیكــون قــد) زیــدٌ ( فـــ طــبالمخایجهلهــا  ال التــي

  . ذلك

المعلومــةو فهــ اســمیة مأ فعلیــةالجملــةكانــتء ســواو  خرأتــأم  تقــدمء ســواوصــفكــلًا ذإ

.الیـهالمسـند وهـو القدیمـةالمعلومـة فهـو الوصـف هـذا علیـهیقـعاسـموكل،المسند وهو الجدیدة

ناجحٌ زیدٌ  و     أدیبٌ وزیدٌ مسافرٌ زیدٌ  و            قائمٌ زیدٌ :نحو

زیدٌ  قام    : وكذلك     ذلك ونحو....راكٌض وزیدٌ 

زیدٌ رسمو     زیدٌ كتبو   زیدٌ ء جاو 

 لـذا لزیـدوصـف)ورسـموكتـبء وجـا وقـام وراكـض ونـاجحدیـبأو  ومسـافرٌ قـائمٌ (فالكلمات

 هـذه علیـهتقع الذي االسم هو) زید( و السامعیتلقاهاالتيالجدیدةالمعلومة وهي المسند هي تعد

.القدیمةالمعلومة وهو لیهإ المسند فهو ویتقبلهاالصفات

انهــم–ســلفناأ كمــا–نــرىلیــهإ والمســندالمســندكیفیــة فــي النحــاةء آراإلــى  رجعنــامــا ذاإ و 

معلومــةمعرفـةوال مجهولــةوالنكـرة.معرفــةیكـونبـانلیــهإ والمسـندنكــرةیكـون نأبــالمسـندیقیـدون

معلومـةالمعرفـةدامـتومـا لـه بالنسبةجدیدةتكون أي یحتاجهافالسامعمجهولةالنكرةدامتفما

  . له بالنسبةقدیمةنهاألیجهلها  ال فالسامع

یمكن وال.  لیهإ والمسندالمسندهماساسیینأ ركنینمن لفأتتقلناكماالعربیةالجملة نإ

.الجملةتمامإ لغرض قّدرحدهماأ حذف وان الجملة في انعمدتنهماأل عنهماء االستغنا

 والأ المبتـدأو  الخبـریحـذف قـد أي االسـمیةالجملـة فـي لیـهإ المسـندأو  المسـندف یحذ فقد

الفعل وهو المسندالّ إ فیهایحذف فال الفعلیةالجملةما. أ االسمیةالجملةمنكلیهماحذفیجوز

.یضمربل)لالفاع( لیهإ المسندحذفیجوز وال

ذاهبٌ :نقول
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 أي المثـــالســبیل علـــى )هــو( تقـــدیرهمحــذوفلیـــهإ والمســندالمســـندتمثــل) ذاهـــب( فكلمــة

:صلهاأ في الجملة

ذاهبٌ  هو

:نحواالسمیةالجملة في لیهإ المسندویبقىالمسندیحذف وقد

ألكرمتكزیدٌ  لوال

 في الجدیدةالمعلومة ان نالحظ.جودمو وتقدیرهالمسندحذف وقد لیهإ مسندهنا)زیدٌ ( فـ

المسـندء بقـامعخرىإلى أ جملةمنیتغیرانهبدلیللیهإ المسند وهو) زیدٌ (كلمة هي الجملة هذه

:نقول)موجود( وهو نفسه

ألكرمتكهاشمٌ  لوال

ألكرمتكخالدٌ  لوال و

 هـو یصیرالواحدةالجملة في التغییرلیهإ المسندواحتملمعلوماً  وكان المسندحذففإذا 

.للسامعالجدیدةالمعلومة

قـولنحـوء سـماأ دواتهـاأ التـياالسـتفهامیةالجمل عن الجوابالضابط هذا ضمنویدخل

: من جاءك؟السائل

:المجیبیقولالسؤال هذا عن فالجواب

زیدٌ 

 وال قـعو  قـدء المجـي نأ یعلـمالسـائل نإ أي) زیـدٌ نيءجـا(والتقـدیرلیـهإ مسندهنا)زیدٌ ( فـ

نــهأل ، لــه بالنســبةالجدیــدةالمعلومــة هــي) زیــد(كلمــة ذ: إ بــذلكالســامعفیخبــرهبــه قــام مــنیعلــم

(یقال قد یتغیر .زید(بدل)مٌ تا) أو (حخالدٌ ) أو (هاشمٌ : (

یحــذف فــال لیــهإ المســندمــاأو  المســند وهــو الفعــل هــو یحــذف فالــذي الفعلیــةالجملــة فــي مــاأ

.مضمر فهو اً موجودیكن لم وان البتة

  : هي صیغثالث في والجائزواجباً أو  جائزاً یكوناالستتار أي ضمارإلوا

:نحوالغائبالمفردإلى  المسندالماضيالفعل.١

درَس زیدٌ 

یظهــر نأ یمكــننـهأل جــوازاً نقـول.زیــدإلـى  یعــود) هــو( تقـدیرهجــوازاً مسـتترهنــافالفاعـل

:فیقالالفاعل

خوهأ درَس زیدٌ أو     زیدٌ درَس 

:نحوالغائبالمفردإلى  المسندالمضارعالفعل.٢

یدرُس زیدٌ 

.سلفناأ كمایظهر قد نهأل جوازاً ویقالیضاً ) أهو( تقدیرهمستترهنافالفاعل



معن عبد القادر بشیر

٩٠

:نحوالغائبةالمفردةإلى  المسندالمضارعالفعل.٣

تدرُس هندٌ 

:یقالیضاً أ ریظه قد نهأل جوازاً ویقالي) ه( تقدیرهیضاً أ مستترهنافالفاعل

  هاختُ أ تدرُس هندٌ  أو      هندٌ تدرُس 

 وفـقعلـى  وذلـك لیـهإ المسـندأو  المسـند فـي تكـون قد الجمل هذه في الجدیدةالمعلومة نإ

المعلومــة هــو لیــهإ فالمســندبهــا قــام الــذي مــنیعلــم ولــم بالدراســةالســامع علــم فــان.  المقــالمقــام

 الكـالم فـي متقـدّ الجدیـدةالمعلومـة نإ أي لیـهإ المسـند كلمالمـت قـدم السـبب ولهذا له بالنسبةالجدیدة

.للسامعبالنسبةهمیتهاأل

بالنسـبةمهمـاً لكونـهلیـهإ المسند قدم المتكلمإن  و السامع لدى معلوماً المسندیكن لم نإ و 

.لیهإ المسندهمیةة ألالجدیدالمعلومةخرتأُ و  له الجدیدةالمعلومة هو فالمسندللسامع

  : هي صیغربعأ في بوالواج

:نحوالمخاطبالمفردإلى  المسندمراأل فعلصیغة.١

)نتأ( تقدیرهوجوباً مستترهناوالفاعلدرْس ا

:نحوالمضارعة)نفعل(صیغة.٢

)نحن(تقدیرهوالفاعلندرُس 

:نحوالمتكلمإلى  المسندةالمضارعة)أفعلُ (صیغة.٣

)أنا(هناوالفاعلأكتبُ 

:نحوالمخاطبالمفردإلى  المسندة رعةالمضا)تفعلُ (صیغة.٤

)نت(أ هناوالفاعل  ؟ تدرُس ماذا

لكونـهلیـهإ المسـندء لخفاغیر ال المسندي ه ربعةاأل مثلةألا هذه في الجدیدةالمعلومةًا ذإ

.السامع لدى معلوماً 

.باً وجو أو  جوازاً یكون قد والحذفالفعل وهوبه  للعلم یحذف قد الفعلیةالجملة في والمسند

:نحواالستفهامیةالجمل عن جابةإلا في فالجواز

  ؟ ذهبَ َمنْ 

هاشمٌ :یقال

(یقال نأ ویجوزبه للعلم جوازاً محذوفهنافالفعل هنـاالجدیدةفالمعلومة)هاشمٌ ذهبَ :

.به قام منعلمه وعدم بالذهابالسائل لعلم المسند ال لیهإ المسند

معطوفــاً  وال مكــرراً  ال أي مفــرداً االســم كــان ذاإ تحــذیروالء غــراإلا بــابي فــي حذفــهویجــوز

الصالةَ :نحوعلیه

والغَش 
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الســامع لعلــم) حــذر(ا الثــاني وفــي) الــزم( ولألا فــي تقــدیرهمحــذوفانهنــاوالفاعــلفالفعــل

للسـامعبةبالنسـالجدیـدةالمعلومـةهمـا أي) الغـش( و) الصالة(كلمةذاً إ هناالمركزیةفالبؤرةبهما

.

:نحومكرراً االسم كان ذاإ والتحذیرء غراإلا بابي في حذفهویجب

الزكاةَ الزكاةَ 

سدَ األ سدَ األ و

:نحوعلیهمعطوفاً االسم كان ذاإ و 

حسانَ إلوا أخاكَ 

)٢٧(والغدرَ إیاكَ  و

ء راغـإلا بـابي فـي بـهالمفعـول هـي الجمـل هـذه فـي) الجدیـدةالمعلومـة(المركزیـةالبؤرةًا ذإ

.وجبأو  حذفهماجازالسبب ولهذا والفاعلبالفعلالسامع لعلم والتحذیر

 وقـد كبـرىوجملـةصـغرىجملـةهشـامابـنعنـدنوعـانالعربیـةالجملة نإ سبقفیماوقلنا

.الكبـرىالجملـة فـي عنهـانتحـدث نواآل.  الصـغرىالجملـة فـي المركزیـةالبؤرة عن الحدیثتقدم

  : ولىألا مثالفعلیةجملةة أو اسمیجملةماإ خبرهاتيلا االسمیةالجملة هي فالكبرى

طبیبٌ أبوهزیدٌ 

:الفعلیةومثال

الكلیةیغادرزیدٌ 

)زیـدٌ ( فــ متجـاورانفهمااسمیةجملةالخبر كان نإف اثنانلیهإ مسندال الكبرىالجملة ففي

)المركزیـةالبـؤرة(الجدیدةالمعلومة ووه) طبیبُ بوه(أ هو والمسندالقدیمةالمعلومة وهو لیهإ مسند

)بــوه(أ لكلمـةبالنســبةالجدیـدةالمعلومــة وهـو) طبیــبُ (اآلخـروالمســند)بـوه(أ اآلخــرلیـهإ والمسـند.

 هـذه في أي) طبیبُ (كلمة هي) طبیببوه(أ الصغرىالجملة في المركزیةالبؤرة نإ خرىأ وبعبارة

.طبیـبُ (والثانیـة)طبیـب وهبـ(أ األولـى مركزیتـانبؤرتـانالكبرىالجملة كلمـة علـى یقـعفالتحلیـل)

.المرادالمعنىإلى  للتوصل)طبیبُ (

یعـدعندئـذالخبـر نأل صـغرىالجملـةتصـیرالجملـة هـذه فـي لیهمـاإ المسـندانافترق وان

:نحوحقیقیاً  ال اً یسبب

أبوهطبیبٌ زیدٌ 

)طبیـبُ (لكلمـةفاعـلبـوهأ لمـةوك )زیـدٌ ( لــ خبـر وهو )طبیبُ (كلمة وهو واحدهنافالمسند

مفـرداسـمبـلجملـةلـیسألنـه)زیـد(لكلمـةمسـنداً )بـوهأ طبیـب(قولنایعد وال لیهإ مسند)بوه(أ أي

.كبــرىهنــاالجملــةوتبقــىمــؤخرأ مبتــد)بــوه(أ وكلمــةمقــدمخبــر)طبیــب(كلمــة نأ عــددنا ذا إالّ إ
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إلـى  للتوصـلعلیهـایقـعفالتحلیـلالجملـة هـذه فـي المركزیـةالبـؤرة هـي) طبیـبٌ (كلمـةتكونوعلیه

.المرادالمعنى

فمثــال.اً یســببأو  حقیقیــاً مــاإ الخبــرفیكــونفعلیــةجملــةخبرهــاالتــيالكبــرىالجملــةمــاأ

:جملة وهي سابقاً مثلناكماحقیقيال

الكلیةیغادرزیدٌ 

) . هـو( تقـدیرهسـتترمفاعـل)یغـادر( ففي) الكلیةیغادر(والمسندلیهإ المسند هو) زیدٌ ( فـ

.فیهاوالقدیمةالجدیدةالمعلومةوحددناالجملمننوعال هذا عن سبقفیماتكلمنا وقد

:نحوالفاعل ظهر ذاإ وذلك السببيومثال

الكلیةأخوهیغادرزیدٌ 

 ال سـببیاً هنـاالخبـرفیعـد)خـوه(أ والفاعـل)زیـدأ (المبتـداثنـانلیهإ مسندال الجملة هذه ففي

یغـادر(الكبـرىللجملـةبالنسبةفالمسند.خوهأ یغادرهابلزیداً لیسالكلیةیغادر الذي الن اً حقیقی

بؤرتـانفیهـا أي) یغادر(الصغرىللجملةبالنسبةوالمسند.الجدیدةالمعلومة هو أي) الكلیةخوهأ

.المرادالمعنىإلى  للتوصل)یغادر(كلمة على یقعوالتحلیلیضاً أ مركزیتان

المؤلفـةو  تكوینهاابسط في العربیةالجملة في )الجدیدةالمعلومة(المركزیةالبؤرة فكرة هذه

.كبرى مأ صغرىالجملةكانتء سوالیهإ والمسندالمسندمن

النحـــاةعنـــدبالفضـــلةتســـمىالزیـــادة وهـــذه كثـــرأو أ كلمـــةالـــركنینهـــذین علـــى یـــزاد وقـــد

ء االستغنایمكن الإلیه والمسندالمسند نأ حین في الكالم في عنهایستغنى قد ألنهبذلكوسموها

  . الكالم تركیب في علیهمایعتمد أي بالعمدةسموهما ولهذا عنهما

 وقـد البدلیـةء أو االسـتثنا على منصوباً یكون قد المستثنى نأ الّ إ منصوبةالفضالت وهذه

.وجراً ونصباً رفعاً لمنعوتا یتبع وهو النعتالفضالتومنالبدلیة على مجروراً أو  مرفوعاً یكون

:قلنا ذاإف حذفهایمكنفالفضلة

    قرأا

 قولــه نحــوبــه للعلــم یحــذف وقــدء) شــيكــل قــرأ(ا أيلإلعمــام محــذوفهنــابــهفــالمفعول

یحتـاجمتعـدٍ )یخشى(فالفعل)٢٨()یخشىلمنتذكرة الإ لتشقى القرآن علیكنزلناأ ما طه(:  تعالى

.اهللاَ یخشىلمنوالتقدیربه للعلم حذف وقد بهمفعولإلى 

:وكقولنا

زیدٌ أكلَ 

بمـاالفضـالتبقیـة وهكـذاَء) المـازیـدٌ شـرب: ( أي) زیـدٌ شـربَ (و) الطعـامَ زیـدٌ أكل: ( أي

.النعتفیها

:قلنا ذاإف
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المحترمُ زیدٌ ء جا

(تقــول نأ تســتطیع الــركنینلوجــودوصــحیحةتامــةالجملــةوتكــوننعــتبــال)زیــدٌ ء جــا:

 و ،)كـل(أ و) قـرأ(ا كلمـة هي الجمل هذه في الجدیدةالمعلومةتكونوعلیه.لیهإ والمسندالمسند

الجمــل فـي محــذوفاً لكونـهالجدیـدةالمعلومــة هـو بــهالمفعـولیكـون نأ یمكــن والء) جـا( و) شـرب(

یكـــونمنـــهالمعرفـــةســـیما وال النعـــت الن جدیـــدةمعلومـــة)المحتـــرم(النعـــت عـــد یمكـــن وال الـــثالث

.المعرفةلتوضیحالمتكلماستعملهلمامعلوماً یكن لم ولو السامع لدى وماً معل

مــن العكــس علــى بــلالعربیــةالجملــة فــي مركزیــةبــؤرةتكــون ال الفضــلة نأ یعنــي ال وهــذا

، ففي جملة  : كذلك تكون فقد ذلك

مسرعاً زیدٌ ء جا

 وال المخاطــب) إلــى اً مســرع(كلمــة وهــي للســامعجدیــدةمعلومــةیوصــل نإذا أراد المــتكلم أ

:یقول نأ عندئذعلیهف لیهء) إجا(كلمةیوصل ان یرید

زیدٌ ء جامسرعاً 

.السامع لدى همیتهاأل الجدیدةالمعلومةفیقدمبالكیفیةوالیعلم ءبالمجيیعلمالسامع نأل

:قولنا وكذلك

محترمٌ رجلٌ  هذا

ــی)محتــرمٌ (كلمــة هــي الجملــة هــذه فــي الجدیــدةفالمعلومــة عــّدها علــى) رجــل(كلمــة سول

والـدلیلبـذلكالمتكلمفیعلمهمحترمنهأ یعلم ال و رجلٌ لیهإ المشار نأ یعلمالمخاطب ألن مسندًا،

كـاآلتينجـدهاالتحویلیـةالتولیدیـةالنظریـة وفـقعلـى  و الجملةصلإلى أ رجعنا ذاإ نناأ ذلك على

:

محترمٌ  هذا

المـتكلم نأ الّ إالجدیـدة المعلومـة هـي أي) تـرمٌ مح(كلمةصلألا في المسند نأ یعني وهذا

الخبـرمـن)٢٩(ثبوتـاً كثـرأ النعـت ذإ الموصـوف فـي الوصـفثبـاتإل علیـه هـو ماإلى  الكالم حّول

 هــذا: ( قولــه فــي مــا، أمتغیــروالخبــرخبــرنهــاأل الثبــوت علــى تــدل فــال) محتــرمٌ  هــذا: ( قــال ذاإفــ

.داً كیأتكثرأو  اثبتهنافالوصف)محترمٌ رجلٌ 

(قولنــا فــي) مســرعاً (كلمــة نأ خــرىأ وبعبــارة  فــي المركزیــةالبــؤرة هــي) زیــدٌ ء جــامســرعاً :

 هـذا: ( قولنـا فـي وكـذلك.  الكـالم مـنالمـرادالمعنـىإلـى  للوصـولالتحلیـلعلیهـایقعالتيالجملة

.الجملة في المركزیةالبؤرة هي) محترمٌ (فكلمة)محترمٌ رجلٌ 

 هــي لیــهإ والمســندالمســند فقــط ركنــینمــن المركبــةالبســیطةالجمــل فــي المركزیــةالبــؤرة نإ

الجملـــة وفـــي المركزیـــةالبـــؤرة هـــو الفعـــلالفعلیـــة ففـــي والفعلیـــةاالســـمیةالجملتـــین كـــال فـــي المســـند
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حــذف ذاإ المركزیــةالبــؤرة هــو لیــهإ المســندیكــون وقــد.  فیهــاالمركزیــةالبــؤرة هــو الخبــراالســمیة

.معلوماً  انوك الجملةمنالمسند

األساســیینالــركنین علــى زیــادةفیهــاالتــي وهــي البســیطةغیــر أو المعقــدةالجمــل فــي مــاأ

:جملة في مثلناكمایختلفمرألفا

مسرعاً زیدٌ ء جا

محترمٌ رجلٌ  هذا و

:تعالى قوله یضاً أ ومنه

)٣٠()حكیماً علیماً  كان اهللا نإ اهللا منفریضةً (

.)حكیماً علیماً ( قوله فیهاالمركزیةالبؤرةتكون)حكیماً ماً علی كان اهللا ن: (إقوله ففي

)حكیمٌ علیمٌ  اهللا: ( وهي الجملةصلإلى أ بالرجوع ذلك على نستدل نأ ویمكن

هـــاتین علـــى یقـــعفالتحلیـــلفیهـــاانٍ ثـــمســـند)حكـــیم( و الجملـــة فـــي ولأ مســـند)علـــیمٌ ( فــــ

.الجدیدتانالمعلومتاننهماأل الكلمتین،

:قولنا وكذلك

زیداً الّ إ الطالبَ أكرمت

كلمـــةوالثانیـــة)كرمـــت(أ ولـــىألا مركزیتـــانبؤرتـــانفیهـــابســـیطةغیـــرمعقـــدةجملـــة فهـــذه

  )؟ زید على كرامإلا یقع لم لماذا: ( وهو علیهایقعالسؤال نأل ،)زیداً (

(تعالى قوله ومنه )٣١()بلیسإ الّ إ فسجدوا:

الفعـلوهمـالیـهإ ومسـندمسـندمـن لفأتتـ أي یطةبسـكانـت أي معقـدةالجملةتكن لم فان

لكــن مــا دامــت الجملــة معقــدة فــاألمر  و) ســجد(كلمــةفــي  تتمثــلة فــالبؤر ) الــواو( والضــمیر)ســجد(

بلـیسإ یسـجد لـم لمـاذا: ( وهـو علیهـایقـعالسـؤال ن) ألبلـیسیختلف فـالبؤرة هنـا كلمـة (َسـَجَد) و (إ

  ) ؟ اهللا مرأ ویطع

 ذاإ مــاأو  الجملــة فــي المركزیــةالبــؤرة هــو البســیطةالجملــة فــي دالمســن نفــإ حــالكــل وعلــى

یكـون وقـد البسـیطةإلـى  رجعناهاأ ذاإ واحدةبؤرةفیهایكون فقد) بسیطةغیر(معقدةالجملةكانت

الســامعاجتهــاد علــى متوقفــةوالثانیــةالمســند هــي ولــىاأل فــالبؤرةزیــادةفیهــا كــان ذاإ بؤرتــانفیهــا

.تحدیدها في والقارئ

النظریــة وفــقوعلــى  منهــاالزوائــدحــذفبعــدالبســیطةإلــى  المعقــدةالجملــةرجــاعإ ویمكــن

  . هافیالبؤرةلمعرفةالتولیدیة

  : وهي جوابإلى  تحتاجالتيالجمل وهي تعقیداً كثرأ جملوهناك

:قولنانحوشرطیةال الجمل.١

یتثقفْ یقرأْ من
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(قولنا في تتمثلالمركزیةفالبؤرة الجدیـدةالمعلومةنهاألو  ،الشرطجوابنهأل ،)یتثقف:

.للسامعبالنسبة

ألسافرنّ  واهللا:  نحو، القسمجمل.٢

.الجملة هذه في المركزیةالبؤرة هي) ألسافرنّ (قولناف

:نحو، الطلبیةالجمل.٣

أجراً تكسبْ تصدقْ 

  . الكالم هذا في مركزیةبؤرةتعد)أجراً تكسبْ ( فـ

:نحوء الندا في وكذلك

ساعدنيزیدُ یا

مركزیةبؤرة)ساعدني( فـ

:-تعالى– قوله نحو الكالم في مركزیةبؤرةتعدقبلهالماتعلیالً تقعالتيالجمل وكذلك.٤

.)٣٢()عصیاً للرحمن كان الشیطان إن الشیطانتعبد ال أبتا ی(

 إن: ( تعـالى لـهقو  فیهاالمركزیةالبؤرةأن  نجدشاملةنظرةالكریمةاآلیة هذهإلى  النظربف

) ألنها نتیجة وعلة لما قبلها .عصیاً للرحمن كان الشیطان

عدیدةمركزیةبؤرمنأنها تتألف نجداآلیة هذه جزأناوٕاذا 

).الشیطانتعبد ال( جملة في) تعبد ال(.١

.معقدة)الشیطانتعبد ال( جملةبعدّ )الشیطان(.٢

(صـلألاإلـى  رجاعهـاإب كوذلـ) . عصـیاً للـرحمن كـان: ( تعـالى قولـه فـي) عصیا(.٣ الشـیطانُ :

)عصيٌّ 

بــؤرةیعــدّ أو وصــف لمــا قبلــه أو بعــده قبلــهلمــاة علــأو  نتیجــة هــو مــاكــلخــرىأ وبعبــارة

:اآلتيالنحو وعلى.  للكالم مركزیة

نتیجة+سبب.١

)مركزیةبؤرة(النتیجة

وصف+اسم.٢

)مركزیةبؤرة(الوصف

اسم+وصف.٣

)مركزیةبؤرة(الوصف

:همیةألا حیثمننوعانالمركزیةبؤرةوال

همیـةأ قـلألا البـؤرة وهـي ثانویـةمركزیـةوبـؤرة،همیـةأ كثرألا البؤرة وهي ساسیةأ مركزیةبؤرة.١

:قولنا في) كل(أ الفعل كان ذاإف السامع لدى
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واقفاً زیدكلأ

ثانویةركزیةمبؤرة)واقفاً ( و ساسیةألا المركزیةالبؤرة فهو للسامعبالنسبةهمیةأ كثرأ

:فیقال الكالم في) واقفاً (كلمةتقدمالحالةفبهذه العكس حصل ذاإ و 

زیدكلأ واقفاً 

.ثانویةمركزیةبؤرة)كل(أ و ساسیةأ مركزیةبؤرة)واقفاً (كلمة نأل

مـنالمؤلفـةالبـؤرة وهـي الكبـرىالبـؤرة ولـىألا العربیـةالجملـة فـي البـؤرمـننوعـانوهناك

:نحووتكون في الجمل الكبرى ، فعلیةأو  اسمیةجملة

الكتابَ یقرأُ زیدٌ  و    ناجحٌ خوهأ زیدٌ 

 وهــي الصــغرىالبــؤرةوالثانیــة.)زیــد( لـــ كبریــانبؤرتــان)الكتــابَ یقــرأُ ( و )نــاجحأخــوه( فـــ

:نحوالصغرىالجملة في وتكونواحدةكلمةمنالمؤلفةالبؤرة

زیدٌ  قدم و      قادمٌ زیدٌ 

.زید( لـ صغریانبؤرتان )دمق( و) قادمٌ ( فـ (

(تعالى قوله وفي )٣٣()الفاسقین القوم یهدي ال اهللاَ إنَّ :

:وصغرىكبرىبؤرتانفیها

)الفاسقین القوم یهدي ال: (الكبرىالبؤرة.١

(الصغرىالبؤرة.٢ ، ویمكن أن تحل محل كلمة (القوم) فیقال في  للقوم نعتاً بوصفها)الفاسقین:

یم  (ال یهدي الفاسقین) .غیر القران الكر 

)٣٤()الخاسرون هم الشیطانحزبإنَّ : ( قوله وكذلك

)الخاسرون هم(الكبرىالبؤرة.١

(الصغرىالبؤرة.٢ ) .هم( للضمیرخبراً بوصفها)الخاسرون:

بالنســـبةالجدیـــدةالمعلومـــة وهـــي العربیـــةالجملـــة فـــي المركزیـــةالبـــؤرةمفهـــوم هـــو هـــذا ذاً إ

الســـامعیجهلهـــاالتـــيالجملـــة فـــي ساســـیةألا الكلمـــةإلـــى  الوصـــول هـــو ذلـــك مـــن والغـــرض للســـامع

.المتكلمیریده الذي المعنىإلى  للوصولتحلیلهال

(تعــالى قولــه ففــي )الفاســقین(كلمــة علــى یقــعفالتحلیــل)الفاســقین القــوم یهــدي ال اهللاَ إنَّ :

المعــاجم فــي) فســق(مــادةإلــى  بــالرجوعلغویــاً الكلمــة هــذه فتــدرسفیهــاساســیةأ مركزیــةبــؤرةبعــدها

بقیــةوبــینبینــه الفــرق ومــا؟  الفاعــلاســمیــدلفعــالمَ ،فاعــلاســم هابعــدّ صــرفیاً ودراســتهااللغویــة

وبــینبینــه الفــرق ومــا؟  النعــتیــدلفعــالمَ ،) القــوم( لكلمــةنعتــاً  هابعــدّ نحویــاً ودراســتهاالمشــتقات

سـنقف عنـد مـرألا هـذا ولتوضـیح.  المالكـ معنـىإلـى  للوصـول ذلـك ونحـو……..والحـالالخبر

.وضوحاً كثرأ مرألا لیكون،الكریم القرآن منتطبیقیینإنموذجین 
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(شعیب قوم عن یخبرنا–تعالى - اهللا قال.١ كذبواالذینفیهایغنوا لم كأن شعیباً كذبواالذین:

)٣٥()الخاسرین هم كانواشعیباً 

)شــعیباً كــذبواالــذین(نفســهالثــاني هــو ولاأل بــلمتشــابهانمبتــدآنالكریمــةیــةآلا هــذه فــي

اسـتعمل وقـد) شـعیباً كـذبوا( هـي وصـلتهصـلةإلـى  یحتـاج الـذي الموصـولسماال هنالیهإ فالمسند

(علیــه الســالم) عیباً ُشــقَ دَّ َصــل، األو قســمینإلــى  مــدینهــلأ تقســیم لغــرض هنــاالموصــولاســم

الجملـــةخـــذأن كـــذلك مـــرألا دام فمـــاالثـــانيخبـــرال عـــن یختلـــفولألا الخبـــر نأ الّ إ بـــهكذّ والثـــاني

المعلومـة وهـو هنـاالمسـند نأ نالحـظ)فیهـایغنـوا لم كأن( وهي فیهاالمركزیةالبؤرةلتحدید ولىألا

)كـأّنهم(تقـدیرهي منـو واسمهاالمخففة) كأن( بـمنسوخةاسمیةجملةمنمكونلنابالنسبةالجدیدة

)فیهایغنوا لم: ( هي ساسیةألا المركزیةفالبؤرةومعقدةكبرىجملة هذهًا ذ) إفیهایغنوا لم( وخبرها

ثبـوت علـى یـدلالـذي  الماضـيزمنالـ لـىإ تقلبـهالتـي) لـم( بـمجزوممضارعفعلمنمؤلفة وهي

فعل)یغنوا(والفعل.الماضيالزمن في لوقوعه ذهابهثبت أي) زیدٌ  ذهب: ( كقولناالحدث وقوع

طـویالً فیـهوالمكوثمامكان في قامةاإل على یدل الذي) غنى(الثالثيالفعلمنمشتقمضارع

–اسمهجلّ  – فاهللا )٣٦(هلهأ فیه الذي المكان هو نىغوالمء بالشيالنفعء ناغوال یضاً أ فیهوالعیش

مـنینتفعوا ولم فیهایعیشوا ولم طویالً قریتهم في یقیموا لم كأن المكذبینء هؤال نأ یخبرنا نأ یرید

.شعیب لهمرسو 

) واو( اسـمهنـاقصفعـلمـنمركبـةجملـة وهـذه) الخاسـرین هم كانوا( قوله اآلخروالمسند

تكــونالجملــةصــلإلــى أ وبــالرجوع)الخاســرین( هــو) كــان( وخبــرهــم) ( التوكیــدوضــمیرالجماعــة

 إلــى للوصــولعلیهــایقــعالتحلیــلًا ذ) إالخاســرون هــم( صــلألا ذ) إالخاســرین( هــي المركزیــةالبــؤرة

.المرادالمعنى

 كــان ولــو )هــم( للضــمیرخبــراً ولیســت)الناقصــة كــان( لـــ خبــر هــي) الخاســرین(كلمــة نإ

.توكیدضمیرم) ه( كلمةًا ذإ مرفوعاً یكونأ المبتدخبر نأل مرفوعةلكانت كذلك

 أي )٣٧(الـنقص علـى یـدل الـذي) خسـر(الثالثـيالفعـلمنمشتقفاعلاسم)الخاسرین(و

ویــدلطــولأ حیــاتهملكانــتآمنــوا ولــو علــیهمنــزل الــذي العــذاب بســببناقصــةكانــتحیــاتهم نإ

ضــمیر ذلــك وداللــة الصــفةبهــذهختصاصــهمال وذلـك واآلخــرةالــدنیاحیــاةا خســرو أنهــم  علــى یضـاً أ

بالمســندالمســنداختصــاص علــى یــدالن اللــذان ،بالكلمــةالمتصــلةالتعریــف)ال(و) هــم( التوكیــد

 علـى بالموصـوفالصـفةثبـوت علـى للداللـة الفاعـلاسـمصیغة على صفالو ء جا وقد.  )٣٨(لیهإ

.)٣٩(والتجددالتغیر على یدل الذي لعالف عكس

)٤٠()ینكثون هم ذاإ بالغوه هم اجلإلى  جزر ال عنهمكشفنافلما(:-تعالى – قوله.١

 هـو وابالجـ نإ مضـىفیمـاوقلنـاوجوابـه وفعلـه الشـرط اةأد معقـدةجملـةمـنمؤلفـةاآلیـة هذه

الجـواب نأ ونالحـظ)ینكثـون هـم ذا(إ قولـه هنـا وهـي شـرطیةالجملـةكانـتا ذإ المركزیةالبؤرة



معن عبد القادر بشیر

٩٨

لیـهإ والمسـند)ینكثـون(المضـارعالفعلفیهافالمسند)ینكثون هم( هي اسمیةجملةمنمؤلف

لیهـاع یقـعفالتحلیـلفیهـاالمركزیـةالبـؤرة وهـي) ینكثون(كلمة هي الجدیدةالمعلومة ذن) إهم(

.ساسیةألا البؤرةلكونها

یــدل الــذي مضــارعفعــل هــي التــي)ینكثــون(كلمــة وهــي لنــابالنســبةالجدیــدةالمعلومــة نإ

بـ (لم) أو داللته على سبق ذاإ الماضيالزمن في انه على دلیلیدل لم ماالحالزمن في وقوعه

.  ذلــك ونحــو….  )لــن( و )ســوف( و )الســین(مثــل ذلــك علــى یــدلبمــاالــزمن المســتقبل إذا ســبق 

بمعنــى وهــو) نكــث(الثالثــيالفعــلمــنمشــتق وهــو.  والتجــددالتغیــر علــى یــدلالمضــارعوالفعــل

.)٤١(النقض

نحـــو العـــذاب مـــنسلســـلةعلـــیهم اهللا انـــزلالـــذین فرعـــون قـــوم عـــن تتحـــدثاآلیـــة هـــذه نإ

  . والدم والضفادعوالقّملوالجراد الطوفان رسالهإ

  فهـــم -علیـــه الســـالم-موســـىمـــع عهـــدهم ینقضـــون القـــومء هـــؤال نأ یخبرنـــا نأ یریـــد فـــاهللا

)لمــا(بداللــة العــذاب كشــفحــینیقــعنقضــهم وان عــنهم العــذاب زال ذاإ بــهیؤمنــوابــانیعاهدونــه 

ولألا الحـدث وقـوع حـالالجـواب وهـو الثـانيالحدث وقوع على تدل وهي) الحین( على تدلالتي

ـــك ویؤكـــد.)٤٢(الشـــرطفعـــل وهـــو ــــالجـــوابتصـــدر ذل ـــة) ذا(إ ب ـــدلالتـــيالفجائی  ال الحـــال علـــى ت

.)٤٣(االستقبال

البــــؤرةتحدیــــدهمیـــةأ مــــدىالكـــریمتیناآلیتــــین علــــى جرینـــاهأ الــــذي التطبیـــقمــــننالحـــظ

.المتكلمیریده الذي المعنىإلى  للتوصلالجملة في المركزیة

الهوامش 

  .٣٣/ ١شرح الكافیة للرضي :  .١

. ١/١٤شرح ابن عقیل : .٢

. ٢/٤٩٠مغنى اللبیب عن كتب االعاریب : .٣

)هـ ٥٣٨ت (وهو الزمخشري .٤

.  ٢/٤٩٠م . ن : .٥

. ١/١٤ینظر شرح ابن عقیل : .٦

. ٢/١٦١األشباه والنظائر : .٧

. ٥الجملة العربیة تالیفها واقسامها / .٨

، سورة االنعام . ٥٥االیة .٩

  . ٩٩ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة / .١٠

.  ١/٢٤صل : شرح المف.١١

. ١/٢٤م . ن : .١٢
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٩٩

. ١/٩٦المقتصد في شرح االیضاح : .١٣

، سورة االنبیاء .  ١٦اآلیة .١٤

. ٢/٢٧٦األصول في النحو : .١٥

. ٤٣اإلیضاح العضدي :   / .١٦

. ٢٤المفصل / .١٧

    . ٤٩٢/ ٢مغني اللبیب : .١٨

. ١/٩٠م . ن : .١٩

. ٣٢الكناش في النحو والصرف / .٢٠

. ٣٢شرح شذور الذهب / .٢١

  . ٢/٤٩٧ب : مغني اللبی.٢٢

. ١٢٥ – ١٢٣/  ٤المقتضب : .٢٣

. ٤١٧شرح عمدة الحافظ /.٢٤

. ١/٢٨٤شرح الرضي على الكافیة : .٢٥

. ١/٢١٦هامش المحقق : (ینظر شرح ابن عقیل .٢٦

. ٣٠٠١- ٢/٢٠٠ینظر شرح ابن عقیل : .٢٧

، سورة طه . ٣اآلیة .٢٨

. ٢/٣١١ینظر شرح المقدمة المحسبة : .٢٩

، سورة النساء . ١١اآلیة .٣٠

، سورة البقرة .  ٢٤اآلیة .٣١

، سورة مریم . ٤٤اآلیة .٣٢

، سورة الحشر . ٢٠اآلیة .٣٣

، سورة المجادلة . ١٩اآلیة .٣٤

، سورة االعراف . ٩٢االیة .٣٥

. ٢/١٠٢٥لسان العرب : .٣٦

١٨٢/ ٢مقاییس اللغة : .٣٧

، وینظر القوم والدیار في القرآن الكریم ، تحلیل داللي  ١٨٨ – ١٨٧دالئل اإلعجاز / .٣٨

  . ٦للمفهوم / 

.  ١٤ – ١٣/  ٩ظر تفسیر التحریر والتنویر : ین.٣٩

، سورة األعراف . ١٣٥اآلیة .٤٠

. ٥/٤٧٥مقاییس اللغة : .٤١

. ١/٣٦٩مغنى اللبیب : .٤٢

، القوم والدیار في القرآن  ٧٤–٩/٧٣، وینظر تفسیر التحریر والتنویر:  ١/١٢٠م . ن : .٤٣

  . ٧الكریم /



معن عبد القادر بشیر

١٠٠

:والمراجعالمصادر

، الشرجي ، عبداللطیف بن ابي بكر  ةالكوفة والبصر ائتالف النصرة في اختالف نحاة .١

، تح : د. طارق الجنابي ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربیة  )هـ ٨٠٢الزبیدي (ت 

  م . ١٩٨٧هـ =  ١٤٠٧،  ١، ط )(بیروت

 طه تح:، )هـ ٩١١ ت( بكرابيبنالرحمنعبد،السیوطي،النحو في والنظائرشباهاأل.٢

، ١ط ،)القاهرة( المتحدةالفنیةالطباعةشركةاالزهریة،الكلیاتمكتبة،سعد الرؤوف عبد

. م١٩٧٥=١٣٩٥

الفتليالحسینعبد. د: تح )هـ ٣١٦ ت( سهلبنمحمد،السراجابن،النحو في االصول.٣

  . م ١٩٨٧=  هـ١٤٠٧ ، ٢ط ،)بیروت(الرسالةمؤسسة،

هـ) تح : ٧٦١عبداهللا بن یوسف ، (ت االعراب عن قواعد االعراب ، ابن هشام االنصاري ،.٤

م.١٩٨١هـ = ١٤٠١،  ١، ط)جدة(د. علي فودة نیل ، دار االصفهاني للطباعة 

شاذليحسن:تح، )هـ ٣٧٧ ت( احمدبنالحسن،الفارسي  علي ابو،العضدياالیضاح.٥

  . م ١٩٦٩=  هـ ١٣٨٩ ، ١ط ،)مصر(التالیف دار مطبعة، فرهود

نویر ابن عاشور ، الشیخ محمد الطاهر ، الدار التونسیة للنشر، والدار تفسیر التحریر والت.٦

(د. ت)  ١الجماهیریة للنشر ، ط 

للطباعةالكتب دار مدیریة،السامرائيصالحفاضل. د ،واقسامهاتالیفهاالعربیةالجملة.٧

. ١٩٩٨=  هـ ١٤١٩ ، ١ط ،)بغداد(والنشر

رضوانمحمد:تح )هـ ٤٧١ ت( الرحمنعبدبن رالقاه عبد،الجرجاني،االعجازدالئل.٨

. م ١٩٨٧=  هـ ١٤٠٧ ، ٢ط ،)دمشق(الدین عدسمكتبة،الدایةفائز. د و ،الدایة

:تح )هـ ٧٦٩ ت( عقیلبن اهللا عبد،عقیلابن،مالكابنألفیة  على قیلع ابنشرح.٩

السعادةمطبعةسخةن عن مصورة،)بغداد(منیرمطبعة،الحمیدعبدالدیني محیمحمد

.م ١٩٦٤=  هـ١٣٨٤ ،١٤ ط )مصر(

تح:) هـ ٦٨٦ ت( الحسنبنمحمد،االستراباذيالدینرضي،الكافیة على الرضيشرح.١٠

. م١٩٧٨=  هـ ١٣٩٨ ، ١ط ،)بیروت(الشروقمطابع،عمرحسنیوسف

:تحسف،یو بن اهللا عبد،االنصاريهشامابن، العرب كالم معرفة في الذهب شذورشرح.١١

).ت.  د( ، ١ط ،)مط.  د( ،الحمیدعبدالدین يیمحمحمد

عدنانتح: )هـ ٦٧٢ ت( اهللا عبدبنمحمد،مالكن اب، الالفظ وعدة الحافظعمدةشرح.١٢

.م ١٩٧٧=  هـ ١٣٩٧ ، ١ط ،)بغداد(العانيمطبعة، الدوري الرحمنعبد

، ١ط ،)بیروت(الكتب عالم ، )هـ ٦٤٣ ت( ، علي بنیعیش،یعیشابن،المفصلشرح.١٣

. )ت. د(
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١٠١

الكریمعبدخالد:تح،) هـ ٤٦٩ ت( احمدبن طاهر ، اذشبابابن،المحسبةالمقدمةشرح.١٤

. م ١٩٧٧:  الثاني :ءالجز ، ١ط ،

یونس :ءاباقدمتهاماجستیررسالة،)للمفهوم داللي تحلیل(الكریم القرآن في والدیار القوم.١٥

. م ١٩٩٨=  هـ ١٤١٩ ،الموصلجامعة، اآلداب كلیة،رشید

 علي تح:، )هـ ٧٣٢ ت( علي بناسماعیل،ء  الفدا ابو،والصرفالنحو في الكناش.١٦

 ١٤١٣ ، ١ط ،)الدوحة(االنسانیةوالدراساتالوثائقمركز،ابراهیمصبري. ود ،الكبیسي

. م ١٩٩٣=  هـ

:وتصنیف عدادإ ، )هـ ٧١١ ت( ،مكرمبنمحمد،منظورابن،المحیط العرب لسان.١٧

.)ت.  د( ، ١ط ،)بیروت( العرب لسان دار ،خیاطیوسف

 اهللا حمد علي ومحمد،المباركمازن. د: تح،هشامابن،االعاریبكتب عن اللبیبمغني.١٨

.)ت. د( ، ٦ط ،)بیروت( الفكر دار ،

الجیل دار ،) هـ ٥٣٨ ت( عمربنمحمود،الزمخشري، االعراب صنعة في المفصل.١٩

. )ت. د( ، ٢ط ،)بیروت(

، هارون محمدالسالمعبد:تح: )هـ ٣٩٥ ت( فارس بناحمد، فارس ابن، اللغة مقاییس.٢٠

.م ١٩٧٩=  هـ ١٣٩٩ ،)بیروت( الفكر دار

الوطنیةالمطبعة،المرجانبحر كاظم. د: تح،الجرجاني،االیضاحشرح في المقتصد.٢١

  . م ١٩٨٢ ، ١ط ،)عمان(

تح : محمد عبدالخالق عضیمة ، عالم  )هـ ٢٨٥متقتضب ، المبرد ، محمد بن یزید (ت ال.٢٢

، (د.ت) .  ١الكتب (بیروت) ط 

د.  تح:، )هـ ٤٧٦ ت( سلیمانبنیوسف ريمالشنت االعلم ،سیبویهكتاب تفسیر في النكت.٢٣

، ١ط ،)الكویت( والعلوم والثقافةللتربیةالعربیةالمنظمة،سلطانالمحسنعبدزهیر

.م ١٩٨٧=  هـ ١٤٠٧


