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 والصغرى يف مغين اللبيب البن هشامبنية اجلملة الكربي 

 مجدي إبراهيم محمد 

 األزهر جامعة –كلية البنات األزهرية بطيبة باألقصر 

 aboseead.80@azhar.edu.eg : البريد اإللكتروين

 الملخص:

هتدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء والكشف عن جو انب التفكير عن       

لصغرى وإزالة الغموض الذى يعرتيها. ابن هشام ىف عناصر الجملة الكربى وا

 وقد نتج عن هذه الدراسة ما يأتى : 

لكل جملة منطوقة بنيتان : بنية عميقة تحمل المعني العام ، وبنية      

سطحية أكثر التصاقا بالواقع اللغوي المستعمل فعال ، ويكون معناها أكثر عمقا 

ثم حاولنا معالجة هذه من سابقتها علي نحو ما ورد يف أمثلة ابن هشام ومن 

األمثلة وما يندرج تحتها يف ضوء تطورات الدرس النحوي الحديث يف إطار 

المنهج التحويلي ، من خالل الربط بين التفكير العربي و التفكير الغربي ، أعني 

بذلك أن البنية العميقة موجودة يف جميع اللغات ، وهي انعكاس ألشكال 

قاعدة الرتكيب ، قادرة علي تفسير داللة الجملة الفكرة ، و هي بنية مولودة يف 

 واألفكار التي وراءها.

أن العالقة بين أجزاء الجملة الكربى أو الصغرى أعمق من تلك     

العالقات الظاهرة السطحية، فالجملة تتألف من أصوات، حروف، كلمات، 

ما هى ىف ومن َثمَّ يمكننا توليد جملة أو أكثر من الجملة السطحية المستعملة ك

 عملية التواصل.
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تتسم الجملة الكربى والصغرى عند ابن هشام بالسالمة والدقة، وفق     

فمتى وضحت داللة « اإلعراب فرع المعنى، والمعنى فرع اإلعراب»مقولة 

السياق بوضوح داللة الكلمات فيه ووظائفها به ظهر وجُه إعرابه جلًيا بعيًدا عن 

 الغموض واللبس.

الدراسة بعدم االكتفاء بالنظر إلى البنية السطحية، بل علينا وتوصي هذه    

 التعرف على البنية العميقة لما تحمله من دالالت وإشارات.
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Abstract: 

This study aims to shed light and find out the ways 

of thinking about Ibn Hisham in the elements of the 

small and big sentence and remove the ambiguity in it. 

The result of this study was the following: 

   Each sentence has two structures: a deep structure 

that carries the general meaning and a superficial 

structure that is more closely related to the linguistic 

reality which is actually used and its meaning is more 

profound than the previous one as mentioned in ibn 

Hisham s examples. For this reason we tried to address 

these examples and what falls under it in the light of the 

developments of the modern grammar lesson within the 

framework of the  

Transformative approach by linking Arab and 

western thinking i mean that the deep structure exists in 

all languages and it is considered as reflection of the 

forms of the idea.it is a structure which born at the base 

of the structure and capable of explaining the indication 

of the sentence and the ideas behind it. 

The relationship between parts of the small or big 

sentence is deeper than those appearing superficial 

relations, the sentence consists of sounds, letters, words, 

and then we can generate a sentence or more of the 

surface sentence used as it is in the process of 

communication. 

The small and big sentence for Ibn Hisham is 

characterized by safety and accuracy, according to the 
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saying, “Syntax is the branch of meaning, and meaning 

is the branch of syntax.” So when the significance of the 

context clearly shows the significance of the words in it 

and its functions, the syntax of became clear from 

ambiguity and confusion 

This study recommends not only looking at the 

surface structure, but rather we should learn about the 

deep structure of the signs and signals that  carries. 
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 املقدمــــــــة

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل، وعىل آله وصحبه، ومن 

 اهتدى هبديه، وسار عىل هنجه إىل يوم الدين.

 أما بعد...

فإن موضوع هذا البحث هو دراسة بنية اجلملة الكربى والصغرى ىف مغنى 

حتى اآلن، فأردت اللبيب البن هشام. وسبب اختيارى له أنه مل يسبق بالدراسة 

أن أتناوله ىف ضوء املنهج التحويىل الذى وضعه تشومسكى، والذى يعد من أهم 

النظريات اللغوية بعامة والنحوية بخاصة؛ ذلك أن القواعد التحويلية تستطيع 

أن تفرس قدرة اإلنسان عىل أن حيكم عىل مجلتني أو أكثر مرتادفة ىف معناها رغم 

نة. وسوف أركز عىل الربط بني النامذج التى وردت ىف أن تراكيبها الظاهرة متباي

مغنى اللبيب وبني هذا املنهج التحويىل من خالل تغيري تركيب لغوى إىل آخر 

حتويل مجلة إىل أخرى، أو تركيب إىل »بتطبيق قانون حتويىل واحد أو أكثر، بمعنى 

 Deebميقة البنية الع« آخر، واجلملة املحولة عنها هى ما يعرف باجلملة األصل

Structure  برتتيب عنارص اجلملة ىف هذه البنية العميقة، بحذف بعض عنارص

البنية العميقة، أو نقلها من مكان إىل آخر، أو حتويلها إىل عنارص أخرى، أو 

إضافة عنارص جديدة بتحويل الرتكيب الباطنى االفرتاىض الذى حيتوى معنى 

التى متثل  Surface Structureوسة اجلملة األساسى إىل البنية السطحية امللم

اجلملة كام هى مستعملة ىف عملية التواصل، مرتبطة برمتها ارتباًطا مبارًشا 

 باإلشارة الفيزيقية إىل البنية العميقة. 

لذلك أردت أن ُأَأصل هلذا املوضوع ملا يتفرع منه، ويندرج حتته باالستقراء 

التعريف، وإجادة تطبيق  الكامل والشمول املحيط، وحسن التقسيم، وجودة

العلم النظرى عىل الواقع العمىل ىف ضوء املنهج التحويىل؛ وهذا مما يلفت النظر 
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ويغرى الباحث بدراسة هذا املوضوع دراسة موضوعية تستثمر مأثورات 

 الدرس النحوى القديم ىف مغنى اللبيب باإلضافة إىل معطيات الدرس احلديث.

وع ثالث صفحات فحسب ىف اجلزء الثانى ولقد أفرد ابن هشام هلا املوض

فأردت أن «. انقسام اجلملة إىل صغرى وكربى»أدرجه حتت عنوان  (1)من كتابه

 أدرسه دراسة موضوعية متأنية ىف ضوء املنهجني اآلتييني:

الذى يصف اجلملة الكربى  Descriptive Methodاملنهج الوصفى  -

بنيتها الرصفية وتراكيبها النحوية والصغرى وصًفا دقيًقا ألصواهتا ومقاطعها وأ

التى تعرب عن جمموعة من املعانى املختلفة، وداللة ألفاظها ىف ضوء العالقات 

 السياقية داخل النص.

 Transformational generativeاملنهج التحويىل التوليدى  -

Methat  الذى هيتم بالتحويلTransformation  تغري تركيب لغوى إىل آخر

 ن حتويىل واحد أو أكثر، ىف بنية اجلملة سواء أكانت صغرى أم كربى.بتطبيق قانو

 وقد اقتضت خطة الدراسة بعد املقدمة أن تقوم عىل اآلتى:

 .أقسام بنية اجلملة الكربى والصغرى عند ابن هشام 

 .اعتبارات اجلملة الصغرى والكربى 

 .األصلية والفرعية ىف بنية اجلملة الكربى والصغرى 

 اجلملة الكربى. احلذف ىف بنية 

  .إجراء اسمى الفاعل واملفعول جمرى الفعل املضارع معنى وعماًل 

 .حتويل الداللة ىف بنية اجلملة الكربى والصغرى 

 وعىل اهلل قصد السبيل

******** 

                                                 

، حتقيب  .  15إىل    12مبن    2عبن تتب  ااعار:ب :   ابن هشام، مغنى اللبيب  (1)

 م 1997هب =  1417، ط  2الفاخورى، دار اجليل، بريوت، لبنان، طب 
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 أقسام بنية اجلملة عند ابن هشام فى ضوء املنهج التحويلى
ون وحدات هلا  معنى وداللة. تتمثل بنية اجلملة ىف مجع الكلامت لتكَّ

واجلملة من أمجلت الشىء إذا مجعته. واختلف: هل هى مرادفة للكالم أم 

أعم منه. فاجلمهور عىل الثانى، بل قال ابن هشام: إنه الصواب؛ ألن رشوط 

اإلفادة دوهنا. قال: وهلذا فهم يقولون: مجلة الرشط، مجلة اجلزاء، مجلة الصلة، 

يت مجلة لضم وكل ذلك ليس مفيًدا، فليس كالًما، و قال  شارح اهلادى: إنام ُسمِّ

فاكتفى  (2)ژ  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئژ وىف التنزيل:  (1)بعضها إىل بعض

 .(3)ىف تسمية اجلملة بضم بعضها إىل بعض، فدل عىل أنه ال تشرتط اإلفادة

سواء أفاد فائدة حيسن  (4)إن اجلملة تطلق عىل ما تألف من مسند ومسند إليه

 كقوله تعاىل:  السكوت عليها،

                                                 

رشح السيوطى عىل ألفيته املسامة بالفر:بدة   النوبو وال ب  »السيوطى، املطلع السعيدة  (1)

ااسبنندر:ة، د   ، حتقي  ورشح د  طاهر سليامن محودة، البدار اجلامعيبة،63  «: واخلط

 ت  

  32سورة الفرقان، من اآل:ة /  (2)

  63السيوطى، املطالع السعيدة:    (3)

، وهو املبتبدأ  (4) ث به بتعبري سيبو:ه، وال :نون إال اساما ث عنه، أو املتَودِّ املسند إليه: هو املتَودَّ

 الذى له خرب يف اجلملة االسمية  

ث عنه أو امل - ، وهبو الفاعبل أو ها،ببه ، واملسند: هو املتَودِّ ًا واسباما ودث به، و:نون فعب

فالفعل هو مسند عىل وجه الدوام، وما أصله ذلك، واملبتدأ الذى له مرفو. أغنى عن اخلرب، 

هوو: أقا،م الرجًن؟ فقا،م مسند، والرجًن مسند إليه، وأسبام  اافعبا ، :ن بر   عببد 

حممبد حممبود كباتر، دار املعرفبة،  ، حتقيب 83القاهر اجلرجباهى، دال،بل اجعزباص:   

  «: تأليفها وأقسامها»م، ود  فاضل صالح السامرا،ى، اجلملة العربية 1982بريوت، ط 

 م بت   :سري 2008، ط 1، دار الفنر، ااردن، ط24
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أم مل يفد كجملة الصلة، ومجلة الرشط، ومجلة اجلواب ىف  (1) ژ  ٻٱ  ٻ  ٻژ 

  (2) ژڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ژ نحو قوله تعاىل: 

ومجلة اجلواب « ينتهوا»ومجلة الرشط « قد سلف»و« كفروا»فكل من مجلة الصلة 

 مع ذلك يسمى مجلة.ال يفيد فائدة حيسن السكوت عليها، و« يغفر»

وال يمكن أن تتألف اجلملة من غري مسند ومسند إليه كام يرى النحاة، ومها 

املبتدأ وما أصله مبتدأ، أو خرب والفعل والفاعل أونائبه، ويلحق بالفعل اسم 

 .(3)الفعل

ويتبني لنا مما تقدم أن اجلملة ليست مرادفة للكالم، بل هى أعم منه، إذ 

 ها.يشرتط اإلفادة بخالف

                                                 

   29سورة الفتح، اآل:ة  (1)

   38سورة ااهفا ، من اآل:ة  (2)

   24ة:   د  فاضل صالح السامرا،ى، اجلملة العربي (3)
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 أقسام اجلملة:

اجلملة الكربى هى »تنقسم اجلملة إىل كربى وصغرى، يقول ابن هشام 

 .(1)االسمية التى خربها مجلة، نحو: زيد قام أبوه. وزيد أبوه قائم

 وهاتان اجلملتان حتتويان عىل إسنادين يتم هبام مجيًعا التعبري عن الفكرة.

 «زيد           قام            أبوه»                 :                           اجلملة األوىل 

 

 مركب اسمى  +   مركب فعىل                     

 

 «خرب مجلة فعلية»مبتدأ   + فعل   +   مركب    +   اسم  

 

 مسند   إليه        مسند                                                    

 

 زيد        أبوه    قائم                                                        

 

 مركب اسمى + مركب اسمى                                                 

 

 مسند     إليه          مسند

وبإمعان النظر ىف هذين املثالني نلحظ أن كاًل مننهام مجلنة مركبنة، فيهنا تركينب 

وقع املفرد، فيها ضمري رابط يربط املركب اإلسنادى الواقع موقع إسنادى واقع م

قام أبنوه مجلنة فعلينة حلنت « زيد قام أبوه»املفرد بام تعلق به. ففى اجلملة األوىل 

ودوره هنا « أبوه»وهو اهلاء ىف « زيد»حمل املفرد، فيها ضمري رابط عائد عىل املبتدأ 

                                                 

  12   2ابن هشام، مغنى اللبي :   (1)
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أعنى اجلملنة  –البد ىف هذا النحو »بارى: الربط بني املبتدأ واخلرب. يقول ابن األن

فيكون العائد إىل املبتندأ « زيد أبوه منطلق»من ضمري يعود عىل املبتدأ، فنقول:  –

 .(1)ىف أبوه« اهلاء»

فيننه ضننمري اهلنناء املبتنندأ الثننانى « زينند أبننوه قننائم»وىف املثننال الثننانى: 

لنربط، ينربط ووظيفتنه ا« زيند»ضنمري رابنط راجنع عنىل املبتندأ األول « أبوه»

أبننوه »املركننب اإلسنننادى الواقننع موقننع املفننرد بننام تعلننق بننه، وهننذه اجلملننة 

احتنوت عنىل عملينات إسننادية « زيند»مجلة اسنمية، خنرب املبتندأ األول « قائم

 أو مجل فرعية يتوسع مدلوهلا.

« كل امرئ فله رزق سيبلغه»وخرب اجلملة االسمية ىف »يقول برجشرتارس: 

والبد أن يوجد ىف اجلملة اخلربينة « له رزق»ة مجلة كاملة هى فاخلرب ىف هذه اجلمل

 .(2)«ضمري راجع إىل املبتدأ، هو ىف مثالنا: الضمري املتصل ىف: له

وهذا الرتكيب نسميه باجلملة االسمية املركبة كثنري االسنتعامل ىف العربينة، 

سنامى  بعضه بالفاء بني املبتدأ أو اجلملنة اخلربينة، وأكثنره بغريهنا، وهنو قنديم

 .(3)«أى هذا البيت هدمه bayta dma satrehاألصل مثاله ىف اآلرامية 

ذات وجهنني، وهنى اسنمية « زيند قنام أبنوه»وبناًء عىل ما سبق فإن مجلنة 

 .(4)«فذات وجه« زيد أبوه قائم»الصدر، فعلية العجز، أما نحو: 

                                                 

، حتقي  د  فخر صبالح قبدار ، دار اجليبل، ببريوت، 83ابن ااهبارى، أرسار العربية:    (1)

 م 1995هب =  1415، ط 1ط

، أخرجببه وصببووه وعلبب  عليببه د  رمضببان 138برجشببرسارس، التطببور النوببوى:    (2)

 م  1994هب =  1414، ط 2هرة = طعبدالتواب، النارش منتبة اخلاهزى بالقا

 املصدر الساب : الصفة هفسها  (3)

   64السيوطى، املطالع السعيدة:    (4)
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وواضح من هذين املثاليني الذين أوردمهنا ابنن هشنام أهننام يقومنان عنىل 

التحليل الشجرى ملكونات الرتكيب مع حتديد الكلامت التى تتكون منها اجلملنة 

فهذا الرتكينب مكنون منن مركنب « The mam hite the boll»مثال ذلك 

(. the boll( + مركنب اسنمى  hiteمركب فعنىل  « + The mam»اسمى 

كينب هذا الرت« الولد يأكل التفاحة»وهو نفس ما حيدث ىف العربية عندما نقول: 

مركنب اسنمى « + يأكنل»مركب فعىل وهو « + الولد»مكون من مركب اسمى 

 .(1) التفاحة(

أن بعننض »وإذا تأملنننا الرتكيننب ىف مثنناىل ابننن هشننام السننابقيني نجنند 

العنننارص اللغويننة شننكلت وحنندات لغويننة تكننون بمنزلننة االسننم الواحنند، 

ليننه وتقننع موقننع االسننم ىف الوظننائف النحويننة املختلفننة، وهننو مننا يطلننق ع

 .(2)«الركن غري املركب االسمى

إذ حيتمل أن يقندر أبنوه « زيد قائم أبوه»وهذا ما اتضح ىف مثال ابن هشام:  

منن »حيث جاء اسم الفاعل عاماًل منع معمولنه  (3)مبتدأ، وأن يقدر فاعاًل بقائم

الذى يعمل عمل الفعل يقوم، « قائم»خالل إظهار البنية العميقة ىف اسم الفاعل 

ن مع معموله مركًبا اسمًيا، ويشغل وظائف نحوية خمتلفة، واسنم الفاعنل وُيَكوِّ 

وغريه من املشتقات ملحق بفعلنه ىف العمنل؛ ألن األصنل ىف العمنل أن يكنون 

                                                 

، ترمجة د  حلمى خليل، ااسنندر:ة، ط 103جون ليوهز، ه ر:ة تشومسنى اللغو:ة:    (1)

، دار املعرفبة 139م، ود  عبد  الراجوى، النوو العرببى والبدرا ايبد:ص:   1985

م، ود  صربى إبراهيم السيد، تشومسنى، فنر  اللغوى 1988ية، االسنندر:ة، ط اجلامع

 م 1989، دار املعرفة اجلامعية، اجسنندر:ة، ط 109وآرا  النقاد فيه:   

، دار العلبم 151واه بر تبذلك    115د  ميشا  صتر:ا، قضبا:ا ألسبنية تطبيقيبة:    (2)

 م بت   :سري 1993، ط 1للمً:ني، ط

 وما بعدها  387هشام، رشح كذور الذه :   ابن  (3)



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

للفعل؛ ألنه ىف معناه، ومن لفظه، فجنرى جمنراه ىف العمنل كنام جنرى جمنراه ىف 

تق من فعل ملن قام هو ما اش»اإلعراب، وأنه؛ أى اسم الفاعل كام قال ابن هشام: 

خمرج للفعل بأنواعه؛ فإنه اشتق لتعيني زمن احلدث، ال « ملن قام به»وقوله « ... به

 .(1)«للداللة عىل من قام به

هننذا بنناب صننار الفاعننل فيننه بمنزلننة »ويقننول إمننام العربيننة سننيبويه: 

« هننذا الضننارب زيننًدا»الفعننل ىف املعنننى، ومننا يعمننل فيننه، وذلننك قولننك: 

هننذا الننذى يب زيننًدا، وعمننل عملننه؛ ألن األلننف والننالم  فصننار ىف املعنننى

 .(2)منعتا اإلضافة وصارتا بمنزلة التنوين

هننذا الضننارب زيننًدا »وإذا أمعنننا النظننر ىف كننالم سننيبويه وجنندنا مجلننة 

 «.هذا الذى يب زيًدا« »تتعادل تركيبًيا مع مجلة

 وجنندناها« زينند قننام أبننوه»وكننذلك احلننال ىف كننالم ابننن هشننام ىف مجلننة 

والبنينة العميقنة للمركنب الفعنىل « زيند أبنوه قنائم»تتعادل تركيبًينا منع مجلنة 

وتننم حتويلننه مننن املقصننود إىل املنطننوق بقننانون « أبننوه قننائم»هننى « قننام أبننوه»

حيننث اسننتبدل بالفعننل  قننام(  Replacementاإلحننالل أو االسننتبدال 

 « قائم»اسم الفاعل 

 أبوه قائم . قام أبوه 

َحنَدَة اللغوينَة األساسنيَة، وهنو منا يقنوم لقد اعترب ابن هشنام  اجلَملنَة الوح

بننه النحننو العربننى بدراسننته، وكننذلك حننرا عننىل البنيننة العميقننة وربطهننا 

بالبنية السنطحية ىف أحينان كثنرية دون أن يرصنح بنذلك، كتحوينل الرتاكينب 

األساسنننية أو الباطنينننة  العميقنننة( إىل تراكينننب ظاهرينننة  السنننطحية( 

قواعنند التحويننل تسننمى قننوانني حتويليننة. ويمكننننا  والقننوانني التننى تنننظم

 عىل الوجه اآلتى:« زيد قام أبوه»توضيح ذلك ىف مجلة ابن هشام 

                                                 

  14   2ابن هشام، مغنى اللبي :   (1)

 وما بعدها  181   1سيبو:ه النتاب:    (2)
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 بالتقد:م والتأخري« ص:د أبو  قا،م»بتطبي  مبدأ التوو:ل 
 

 البنية السطحية   البنية العميقة 

 

 زيد أبوه قائم                                             زيد قام أبوه                             

 

 أ + أ+ ب    أ + ب                                 

 مبتدأ أول + مبتدأ ثاٍن + خرب   مبتدأ + خرب مجلة فعلية   

زيد: مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثاٍن، « زيد أبوه قائم: »قا  ابن ااهبارى

 .(1)«الثانى وخربه خرب عن  املبتدأ األول ومنطلق، خرب عن املبتدأ الثانى، واملبتدأ

إن تشومسكى ينظر إىل األصلية عىل أهنا الرتكيب الباطنى، أما الفرعية فهى 

 الرتكيب السطحى.

إذ حيتمل أن يقدر أبوه مبتدأ، وأن يقدر « زيد قائم أبوه: »:قو  ابن هشام

 .(2)فاعاًل بقائم

 بالتقديم والتأخري  ionpermutatومن ثم جاء إعادة الرتتيب ىف اجلملة 

 وذلك بوجود « زيد قام أبوه»فاألصل « زيد أبوه قائم»ىف قول ابن هشام 

ومن ثم أضحت البنية « زيد»ىف أبوه، العائد عىل املبتدأ « هو»الضمري الرابط 

وذلك « زيد قام أبوه»أما البنية العميقة فهى « زيد أبوه قائم»السطحية للكالم 

 بقانون إعادة الرتتيب.

                                                 

  83ابن ااهبارى، أرسار العربية:    (1)

  14   2ابن هشام، مغنى اللبي :   (2)



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

لقد اعتمد ابن هشام عىل احلدس واالفرتاض واالحتامل، وهو ما يتفق مع 

 :املنهج التحويىل، فجاء التقدم والتأخري، إعادة ترتيب اجلملة عىل هذا النحو

 زيد أبوه قائم   زيد قائم أبوه

 

 

 «.زيد قائم أبوه، والبنية السطحية زيد أبوه قائم»فالبنية العميقة 

 :(1)وأما قول الشاعر

 َأالَ ُعْمبببَر َوىلَّ مسبببتطا. ُرُجوُعبببهُ 

 

ببَأْت َ:ببُد الغفببًت   أَب مببا َأتَّ  َفببرَيْ

تقدير رجوعه: مبتدأ، « مستطاع رجوعه»قال ابن هشام يتعني ىف قوله  

ومستطاع: خربه، واجلملة ىف حمل نصب عىل أهنا صفة، ال ىف حمل رفع عىل أهنا 

التى « ال»وعه فاعاًل، ألن خرب... ولذلك يمتنع تقدير مستطاع خرًبا، ورج

كان ذلك « أال ماء»للتمنى ال خرب هلا عند سيبويه ال لفًظا وال تقديًرا، فإذا قيل 

 . (2)كالًما مؤلًفا من حرف واسم، وإنام تم الكالم بذلك محاًل عىل معناه

                                                 

   2نى اللبيب :  البيت من بور الطو:ل، وهو جمهو  القا،ل، وقد ورد   ابن هشام، مغ (1)

، وااكبموهى، رشح ااكبموهى 245   1، وااصهرى، الت :ح عىل التوضيح:  14

، والبغدادى، رشح أبيات املغنى: 23   2، ورشح ابن عقيل:  25   2عىل االفية:  

، حتقي  عبد العز:ز ر:اح وأمحد :وسف دقاق، دار املأمون للرساث، ببريوت، ط 92   2 

مد حسبن رشاب، رشح الشبواهد الشبعر:ة   إمهبات النتب  هب، وحم 1414هب 1393

 2007هبب = 1427، ط1، مؤسسبة الرسبالة، ببريوت، لبنبان، ط212   1النوو:ة:  

ووىل: أدبر ومىض واهقىض، َ:ْرأُب: :صلح وجيرب، أتأت: أفسدت وصدعت  واملعنى: أمتنى 

ا وىل واهقىض :عود، فتصلح فيه ما أفسدته وأضاعته الغفًُت   وهسيان املوت ُعْمرا

  14   2ابن هشام، مغنى اللبي :   (2)
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« مستطاع»صفة عىل املحل، أو تقدير « مستطاع»ويمتنع أيًضا تقدير 

جمرى ليت ىف « أال»أهنا صفة عىل املحل إجراء لن رجوعه ىف موضع رفع عىل 

 .(1)امتناع مراعاة حمل اسمها

فال خرب هلا، وبمنزلة « أمتنى»هذه بمنزلة « أال»فعند اخلليل وسيبويه أن 

فال جيوز مراعاة حملها مع اسمها. وال إلغاؤها إذا تكررت. وخالفهام « ليت»

يتعني كون مستطاع خرًبا أو صفة، املازنى واملربد، وال حجة هلام ىف البيت؛ إذ 

 .(2)ورجوُعُه نائب فاعل السم املفعول مستطاع 

مبتدأ مؤخًرا، واجلملة « ورجوعه»خرًبا مقدًما، « مستطاع»بل جيوز كون 

 .(3)صفة ثانية، وال خرب هناك

ا عىل أن  خرب مقدم، « مستطاع»والذى بدا ىل أن ابن هشام واألشمونى َنصَّ

أال عمر وىل »، واجلملة صفة ثانية، ولو كان البيت مبتدأ مؤخر« ورجوعه»

 «.مستطاع»نائب فاعل السم الفاعل « رجوعه»لتعني أن يكون « مستطاًعا

خرب أو صفة، ورجوعه فاعاًل، بل جيوز كون « مستطاع»وال يتعني قول 

مبتدأ مؤخر، واجلملة صفة ثانية، وال خرب « ورجوعه»خرب مقدم، « مستطاع»

  هذا البيت إسقاط اخلرب؛ إذ املراد مع سقوطه ظهر.هناك. وقد شاع ىف

إذا ُقصد بأال التمنى، فمذهب »وخالصة كل ما سبق كام يقول ابن عقيل: 

املازنى أهنا تبقى عىل مجيع ما كان هلا من األحكام.. ومذهب سيبويه أهنا يبقى هلا 

                                                 

 وما بعدها  14   2ابن هشام، مغنى اللبي :   (1)

 ، بت   :سري  26   2 «: املسمى منهج السالك»رشح ااكموهى عىل االفية  (2)

 املصدر الساب ، الصفوة هفسها  (3)



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

ة عملها ىف االسم وال جيوز إلغاؤها، وال الوصف أو العطف بالرفع مراعا

 وهو هبذا يكون متفًقا مع ابن هشام فيام سبق. (1)«لالبتداء

خرًبا مقدًما « مستطاع»إعادة الرتتيب، تكون »ووفًقا لقانون التحويل 

 مبتدأ مؤخرا جوًزا.« رجوعه»و

َر َوىلَّ    مستطاع رجوعه     أال ُعمح

 

 خرب مقدم           مبتدأ مؤخر

رجوعه »البنية العميقة فتكون وأما « مستطاع رجوعه»البنية السطحية 

« املبتدأ»وتأخري « مستطاع»وذلك بإعادة الرتتيب، بتقدم اخلرب « مستطاع

 رجوعه.

أما اجلملة الصغرى فهى املبنية عىل املبتدأ، كاجلملة املخرب هبا ىف مثاىل ابن 

 «.زيد أبوه قائم« »زيد قام أبوه»هشام 

عليها العربى ىف صوغ كالمه إن اجلملة سواء أكانت اسمية أم فعلية يعتمد 

وعباراته، وإن كثري من الناس يفضلون بناء مجلهم وحديثهم باجلملة الفعلية 

لسهولتها وداللتها عىل احلدث واملوقف، إال أن هذا ال يمنع أن اجلملة االسمية 

يفضلها بعضهم، ألهنا تدل عىل الثبوت وتوكيد احلدث ويبان الداللة من أقرص 

 طريق.

 زيد       أبوه قائم                          زيد                       قام أبوه           

 

 املسند خرب مجلة اسمية  -املسند خرب مجلة فعلية          املسند إليه مبتدأ  -املسند إليه مبتدأ 
 

                                                 

  23   2رشح ابن عقيل:   (1)
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ومها ركنان « زيد»واملسند إليه هو املبتدأ « قام أبوه»املسند هو اخلرب 

 يان يرتبط كل منهام باآلخر بحيث يؤديان مًعا معنى حيسن السكوت عليه.أساس

وهو البنية العميقة وبعد إجراء قانون إعادة « زيد قام أبوه»أصل الكالم 

وهو البنية السطحية هلا، « زيد أبوه قائم»تصبح اجلملة  permutationالرتتيب 

 ية املوجودة ىف اجلملة.حيث حتول الكالم من البنية العميقة إىل البنية السطح

إن املبادئ التى ينادى هبا التحويليون ال ختتلف إمجاالً عام جاء به ابن هشام، 

ذلك أن النحو العربى يلتقى مع النظرية التوليدية والتحويلية ىف عدة جوانب، »

أوهلا صدور كل منهام عىل أساس عقىل، وتشومسكى يؤكد أن اللغة ملكة فطرية، 

ت العقل، وهو يتخذ من منهج ديكارت العقالنى أساًسا له وهى وحدة من وحد

 .(1)«ىف فهم وحتليل الظاهرة اللغوية

إن تشومسكى يقصد بالنبية العميقة األساس البنائى الذهنى املجرد الذى 

حيدده املحتوى املعنوى للجملة، وهو ىف ذهن املتكلم املستمع حني ُترسل اجلملة 

ية السطحية فهى الصورة الظاهرة التى تتمثل هبا أو ُتستقبل. أما املقصود بالبن

بور »اجلملة، ويعتمد تشومسكى لتوضيح ما يريد باملثل املعروف ىف قواعد 

فهذه اجلملة « خلق اهللُ الذى ال ُيرى العامل املرئى»وهو: « Pori robalروبال 

ذات البنية السطحية الواضحة، إنام تعود ىف رأى تشومسكى إىل معان ذهنية 

 ردة، يمكن متثيلها بثالث مجل: نواة وذلك عىل الوجه اآلتى: جم

 اهلل ال يرى              .1

                                                 

  جملبة جامعبة 328التوو:لية وتطبيقاهتا   النوو العرببى:   أسمهان الصالح، الن ر:ة  (1)

 م 2013( كباط 2العدد التاسع والعرشون ) –القدا املفتوحة لألبواث والدراسات 



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

 اهلل خلق العامل    .2

 العامل مرئ.  .3

وهذه املتبينات املجردة حولت إىل البنية السطحية عىل شكل اجلملة السالفة 

 .(1)الذكر، وذلك بإجراء عمليات حتويلية معينة

                                                 

 مرتىض جواد بباقر، مفهبوم البنيبة العميقبة ببني جومسبنى والبدرا النوبوى العرببى:  (1)

 –املغرب  –( 34فة والعلوم، العدد )وما بعدها، جملة املن مة العربية للرسبية والثقا 13  

 م 1990هب =  1411
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 كربىاعتبارات اجلملة الصغرى وال
لقد بحث تشومسكى عن الكليات النحوية التى تعنى بإجياد قاسم مشرتك 

 universalبني معظم اللغات من خالل إمكانية التواصل لقواعد نحو كىل 

grammer  ،تقبله اللغات كافة وقادر عىل استيعاب كل القواعد املشرتكة بينها

 عدًدا منتهًيا من الرموز( وتبدأ القواعد التوليدية أوالً باعتبار أبجدية مناسبة 

ومنها يتم توليد عدد هنائى من اجلمل، وفق سلسلة من االختيارات، بحيث إن 

كل اختيار يفرض قيوًدا رياضية معينة عىل االختيار الذى يليه، كأن نختار ىف 

فالذى يعقبه حتاًم ينبغى أن يكون اساًم مفرًدا ال « هذا»بداية اجلملة اسم اإلشارة 

الً عند إنتاج اجلملة نبدأ بحالة أولية غري هنائية تسمى اجلملة؛ لتتفرع مجًعا، فمث

ثم يتفرع من املكون الفعىل الفعل واألداة « فعىل»ومكون « مكون اسمى»منها 

واالسم األول.. ثم يتفرع من املكون االسمى األداة واالسم الثانى... إىل أن 

ردة بخطوة مفردة، وهكذا حتى تنتهى هذه الشجرة باالستبدال املتتاىل، خطوة مف

تنتهى بإنتاج اجلملة كحالة هنائية، والتى يمكن أن تولد بشكل صحيح مجيع 

 الرتكيبات املمكنة من الكلامت لتشكيل مجيع اجلمل النحوية السليمة ىف اللغة.

هذه القواعد الرياضية تشمل قواعد حتويلية متكننا من حتويل اجلملة إىل مجل 

. وذلك عن طريق مجلة من التحويالت كاحلذف (1)ىف املعنىأخرى تتشابه معها 

والنقل واإلضامر والتقديم والتأخري، وقواعد صوتية رصفية هتتم أساًسا بتحويل 

                                                 

، منتبببة اآلداب للطباعببة والنرشبب 149هعببامن بببوقرة، املببدارا اللسبباهية املعببا ة:    (1)

 والتوص:ع، القاهرة، د  ت   



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

قواعد تكوين الكلامت من مقاطع حرفية إىل سلسلة من الفونيامت، « املورفيامت»

. وبناء (1)ام تنطقسلسلة من املقاطع الصوتية املقبولة، أى إعادة كتابة العنارص ك

 –مورفيامت  –مقاطع  –عىل ما سبق فإن البنية الرتكيبية تتكون:  فونيامت 

 تراكيب(

وقد تكون اجلملة صغرى وكربى باعتبارين، نحو: زيد أبوه غالمه منطق، 

صغرى ال غري؛ ألهنا « وغالمه منطلق»فمجموع هذا الكالم مجلة كربى ال غري. 

وصغرى باعتبار مجلة « غالمه منطلق»ربى باعتبار ك« أبوه غالُمه منطلق»خرب، و

 .(2)الكالم

                                                 

 :نقسم املورفيم   اللغة العربية إىل أقسام تًتة:   (1)

ة مستقلة، أو تراتي  هوو: الضام،ر املتوصلة ااو : املورفيم اير: وهو عبارة عن وحدة  في

 )أها، أهَت، أهِت، هون، أهتام، أهتم، أهتن، هو ، هى، مها، هم، هن( 

الثاهى: املورفيم املقيد: وهو تل وحدة  فية متصلة بالنلمة، أو هبو مبا ارتببط مبع املبورفيم 

ة، النون، اليا ، التا ( اير، أ  التعر:ف، ألف االتنني، واو اجلامعة، أحر  املضارعة )اهلمز

 هوو تملة )املسلمون(: أ  التعر:ف: مورفيم مقيد مسلم، مورفيم حر، ون: مورفيم مقيد 

الثالص: املورفيم الصفرى: وهو املورفيم الذى ال وجود له   الرسم النتابى، وإهام   الصبورة 

د  عببد القباهر عببد  املوضوعة   الذهن، و:تمثل هذ  املورفيم   الضام،ر املسترسة  اه ر،

، اململنبة ااردهيبة اهلاكبمية، دار أصمنبة للنرشب 38اجلليل، علم ال ب  الصبوتى:   

م، وعبد العز:ز الصيغ، املصطلح الصوتى   الدراسات العربية: 1998، ط 1والتوص:ع، ط

 م 2000، ط1، دار الفنر، دمش ، ط15  

ها :منن التفر:  ببني املعباهى، واسبتخدمه أما الفوهيم فو أصغر وحدة صوتية عن طر:ق           

ا باير  العربى )فوهيم( و)الفو:نم( لنبن  أتثر ااصواتيني العرب بلف ه ااجنبى مرسوما

بعضهم :رسمجه بالوحدة الصوتية، :ن ر   د  حممد عىل اخلوىل، معزم علم اللغة الن برى: 

ااترب من ااصبوات    وقد :نون الفوهيم أحد معاهيه اير ، حني :قسم العدد209  

  126إىل العدد ااقل من ايرو   د  متام حسان، مناهج البوص   اللغة:   

  12   2ابن هشام، مغنى اللبي :   (2)



 

 

 2020صدار إ –والثالثون  لغة العربية بالمنوفية العدد الخامسلحولية كلية ا

 
 

 

 

زيد أبوه غالمه »وبإمعان النظر ىف كالم ابن هشام نلحظ أن اجلملة الكربى 

ومنطلق خرب املبتدأ « غالمه -أبوه  –زيد »مركبة من ثالث مبتدأت هى: « منطلق

، «أبوه»تدأ الثانى الثالث، واجلملة من املبتدأ الثالث وخربه ىف حمل رفع خرب املب

 «.زيد»ومجلة املبتدأ الثانى ىف حمل رفع خرب املبتدأ األول 

هذا عىل أساس وجود الضمري الرابط ىف اجلملة اخلربية وهو اهلاء ىف كل من 

« زيد»الذى يعود عىل املبتدأ األول « غالمه»واملبتدأ الثالث « أبوه»املبتدأ الثانى 

 ويطابقه.

ة من اجلملة األسمية املركبة، مركبة هى نفسها من وقد تكون اجلملة اخلربي

مجلتني أو أكثر، فيقع الضمري الراجع إىل املبتدأ ىف مجلة معمول فيها، ال ىف اجلملة 

إن حرب األوس واخلزرج ملا هدأت، تذكرت اخلزرج »العاملة، مثال ذلك: 

هنا مركب من مجلة عاملة « حرب األوس واخلزرج»فخرب: « قيس ابن احلطيم

وضمري: «. ملا هدأت»ومجلة معمول فيها، هى: « تذكرت اخلزرج»وهى: 

 .(1)«حرب األوس واخلزرج»هو الراجع إىل املبتدأ، الذى هو: « هدأت»

تعدد »حتت قانون « زيد أبوه غالمه منطلق»ويمكننا إدراج مثال ابن هشام 

 ، وذلك عىل النحو التاىل:«الُبنَي السطحية ىف الرتكيب الواحد

                                                 
  139برجشرسارس، التطور النووى:    (1)



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

 
 منطلق      د                                           أبوه                                  غالمهزي  

 

 مبتدأ أول                           مبتدأ ثان                        مبتدأ ثالث                  خرباملبتدأ الثالث

 

 + ب                               (   3أ                  (       + 2أ                             (      + 1أ         

وعند حتويل هذه الُبنَى السطحية إىل البنى العميقة األصلية نلحظ وجود 

« زيد أبوه غالمه منطلق»أصول مشرتكة جتمعها، حيث اشرتكت اجلمل الثالث 

 «.أبوه زيد منطلق غالم»ىف بنية واحدة عميقة أال وهى: 

أنه قد تأتى مجل عدة ذلت ُبنى سطحية "ويعضد كالمنا هذا ويقويه : 

زيد عريض »متنوعة، وتعود ىف بنيتها العميقة إىل أصل مشرتك كأن تقول: 

فهذه اجلمل ذات البنى «. زيد جبينه عريض«. »جبني زيد عريض«. »اجلبني

 .(1)لبنية العميقةالسطحية املختلفة إنام جتمعها أصول مشرتكة ىف ا

                                                 
مقبا  منشبور   جملبة الفنبر العرببى  130جون سري ، تشومسنى والثورة اللغو:ة:    (1)

م، ومرتىض جواد بباقر، مفهبوم 1979لبنان، املزلد ااو ، مارا « ربىمعهد اجهام  الع»

   31البنية العميقة بني جومسنى والدرا النووى:   
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 فائدة اجلملة املركبة:
من البدهيى أنه ال فائدة إال إذا كان الكالم تاًما. أما الكلم املفرد فال تتعلق 

يقول الزجاجى: « لفظى»به الفائدة، وإن تعلقت به الداللة عىل معنى مفرد 

أو االسم يدل عىل مسامه.. وال حيصل منه فائدة مفرًدا حتى نقرنه باسم مثله، »

فعل أو مجلة، وإال كان ذكرك له لغًوا وهذًرا غري مفيد، وكذلك احلرف إذا ذكرته 

َدلَّ عىل املعنى املوضوع له، ثم مل تكتمل الفائدة بذكرك إياه حتى تقرنه بام تكمل 

 .(1)«به فائدته، فهو واالسم ىف هذا سواء، ال فرق بينهام

بة، تقارب فائدة العبارة وفائدة اجلملة االسمية املرك»ويقول برجشرتارس: 

، فتمكن الناطق من أن يقدم الكلمة التى يريد أن Cest quiالفرنسية املذكورة 

ينبه السامعني إليها، أو الكلمة التى تربط اجلملة اجلديدة بام قبلها ىف أول اجلملة 

بغري تغيري لرتكيب الكلامت العادى. والعربية متيل إىل التحفظ بالرتتيب املألوف، 

ىف مجلة « كل امرئ»أن نقدم « كل امرئ فله رزق سيبلغه»ا لو أردنا ىف مثالنا فإن

وكان مثل هذا الرتتيب غري «. ولكل امرئ رزق سيبلغه»اسمية بسيطة لكانت: 

 .(2)مقبول ىف الزمان القديم، وإن وجد كثرًيا ىف الزمان احلاي وىف اللغة العربية

السطحية للجملة تبني أن هلا ُبنى  إن املعانى املتعددة التى تشملها البنية

« زيد أبوه غالمه منطلق». ففى قول ابن هشام: (3)عميقة خمتلفة، وجيب تفسريها

وغالمه فيه ضمري رابط يرجع « زيد»أبوه، فيه ضمري رابط يرجع إىل املبتدأ األول 

إىل املبتدأ الثانى أبوه ويطابقه. وهذا يؤدى إىل اشرتاك مجلتني ىف بنية نحوية 

                                                 
، حتقي  د  ماصن املبارك، دار النفا،س، بريوت، 49الزجاجى، اج:ضاح   علل النوو:    (1)

 م 1996هب =  1416، ط 6لبنان، ط

 وما بعدها   138برجشرسارس، التطور النووى:    (2)

، ومرتىض جبواد بباقر، مفهبوم البنيبة 126جون سري ، تشومسنى والثورة اللغو:ة:    (3)

  11العميقة عند جومسنى والدرا النووى:   



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

احدة من حيث املستوى السطحى، لكنهام متغايرتان جًدا من حيث العالقات و

 اللغوية ىف البنية العميقة. 

إن معنى اجلمل جيب أن خيضع لنفس اخلطوات التحليلية التى خيضع هلا 

التحليل النحوى، وأن الداللة ينبغى أن تدخل ىف هذا التحليل كعنرص يتكامل 

« اشتعلت النار ىف املنزل»انية.. فاجلملة مع التحليل النحوى للغات اإلنس

غري صحيحة نحوًيا. ويرجع « اشتعل الثلج ىف املاء»صحيحة نحوًيا، واجلملة: 

انحراف اجلملة الثانية عن الصحة أن املكون الدالىل للفعل  اشتعل( ال يرتتب ىف 

 .(1)املكون الدالىل للفاعل  الثلج(

د أو ُفرسِّ ومن ثم يأتى التمييز بني اللفظ واملعنى ، ذلك أن اللفظ إذا ُحدِّ

باللجوء إىل اعتبارات ختص املعنى، فالتحليل هو حتليل معنوى، أما إذا حصل 

التحديد والتفسري عىل اللفظ دون أى اعتبار للمعنى فهو حتليل نحوى، واخللط 

بينهام يعترب خطأ وتقصرًيا، وقد َبنَى عىل ذلك النحاة أن اللفظ هو األول؛ ألنه هو 

املتبادر إىل الذهن أوالً، ثم يفهم منه املعنى، ويرتتب عىل ذلك أن االنطالق ىف 

 التحليل جيب أن يكون من اللفظ ىف أبسط أحواله، وهو انفراد.

إن املعنى يمثل حموًرا مهاًم وركيزة أساسية ىف النظرية التحويلية العربية 

ًما بأن الداللة هى ذلك إن هناك شعوًرا عا»والغربية وذلك كام يقول جون ليونز: 

اجلانب العميق أو اهلام من اللغة، وأن دراسة هذا اجلانب الدالىل بام له صلة ىف 

فهم الداللة العميقة للغة وإدراكها هو الذى يضفى عىل الدراسة اللغوية هذا 

 .(2)«الطابع املنري واملميز هلا

                                                 

 وما بعدها بت   :سري  160جون ليوهز، ه ر:ة تشومسنى اللغو:ة:    (1)

  10جون لو:نز، ه ر:ة تشومسنى اللغو:ة:    (2)
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، كام حتدد كل إن القواعد التحويلية ينجم عند اتباعها مجل أصولية ال غري

 .(1)اجلمل املحتملة ىف اللغة

وبناء عىل هذا فإن القواعد قادرة عىل خلق اجلمل الصحيحة، فليست هى 

قواعد تقليدية؛ ألن القواعد التقليدية معيارية بمعنى أهنا تفرتض الصواب 

واخلطأ بالنسبة للكالم الفعىل الذى يستعمله الناس، وليست وصفية، ألهنا 

 .(2)كالم الفعىل كام هو ىف املدرسة الوصفيةليست وصًفا لل

                                                 

، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرشب 9:ا، االسنية التوليد:ة والتوو:لية:   ميشا  صتر (1)

 م  1986والتوص:ع، بريوت، ط 

، بوبص مرجعبى مقبدم 8السيد أمحد صقر، اجتاهات معا ة لدراسة النوو العربى:    (2)

 م 1999للزنة الدا،مة للغة العربية، القاهرة، ط 



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

 األصل والفرع فى بنية اجلملة الكربى والصغرى عند ابن هشام
إن قضية األصل والفرع شغل هبا النحاة منذ املرحلة األوىل للدرس 

النحوى، وافدة عليهم من أصول الفقه، وكان النحاة يقفون عىل جهودهم ىف 

املعروف أن اخلليل بن أمحد كان معارًصا الدرس الفقهى، ويأخذون عنهم، ف

ألبى حنيفة، وكان يقتبس منه نصوًصا فقهية تؤيد ما يذهب إليه من مسائل 

 .(1)النحو

وأما الفرع واألصل فهام ىف هذه الصناعة غريمها ىف »يقول العكربى: 

صناعة األقيسة الفقهية، فاألصل ها هنا يراد به احلروف املوضوعة عىل املعنى 

أولًيا. والفرع لفظ توجد فيه تلك احلروف مع نوع تغيري ينظم إليه معنى وضًعا 

مثاًل فإنه اسم موضوع عىل احلركة « الرضب»زائد عىل األصل، واملثال ىف ذلك 

املعلومة املسامة يًبا، واليدل لفظ الرضب عىل أكثر من ذلك، فأما يب 

راء والباء، ويرضب وضارب ومرضوب، ففيها حروف األصل، وهى الضاد وال

 .(2)وزيادات لفظية لزم من جمموعها الداللة عىل معنى الرضب ومعنى آخر

إن الفرع البد أن يكون فيه األصل، وقد يستعمل الفرع وإن مل يستعمل 

 .(3)األصل، ثم ال خيرج األصل بذلك عن كونه أصالً وال الفرع عن كونه فرًعا

                                                 

، جملة جممع اللغة العربية، القاهرة، 170ومشنًته:    د  أمحد علم اجلندى،   اجعراب (1)

 م  1978( لسنة 42العدد )

، حتقيب  د  عببد 144العنربى، التبيني عن مذاه  النوو:ني الب ب:ني والنبوفيني:    (2)

 م  1986، ط 1الرمحن العثيمني، دار الغرب اجسًمى، ط

( حتقيب  حممبد 28)املسألة رقم  620   1ابن ااهبارى، اجهصا    مسا،ل اخلً :   (3)

 حميى الد:ن عبد ايميد، دار الطً،ع للنرش والتوص:ع والتصد:ر، القاهرة، د  ت 
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 األصلية والفرعية فى املبتدأ واخلرب:

إذ األصل لكن أنا  (1) ژچ  چ   ڇ  ڇ  ژ ن هشام ىف قوله تعاىل: يقول اب

 .(2)هو اهلل ربى

 "أنا"فرع، و "لكنَّا" "لكن أنا"أصلها  "لكنَّا"ونفهم من كالم ابن هشام أن 

 . "لكنَّا"هو األصل، فالفرع توجد فيه حروف 

وهو ما يعرف بالرتكيب الباطنى، والفرع  "لكن أنا هو اهلل"فاألصل هنا 

وهو ما يعرف بالرتكيب السطحى. ويمكننا تفسري ذلك ىف  "لكنَّا هو اهلل»هنا 

البنية « أن األصل هو الرتكيب الباطنى»ضوء املنهج التحويىل عىل أساس: 

العميقة. أما الفرع فهو الرتكيب السطحى، وهذان املصطلحان من أقوى الركائز 

 .(3)لدى التحويليني

 عل والفعل:األصلية والفرعية فى اسم الفا

لقد نص ابن األنبارى عىل أن تقدير اسم الفاعل أوىل من تقدير الفعل؛ ألن 

اسم الفاعل جيوز أن يتعلق به حرف اجلر، واالسم هو األصل، والفعل فرع، فلام 

 .(4)وجب تقدير أحدمها كان تقدير األصل أوىل من تقدير الفرع

نجده حيتمل أن يكون  (5) ژگ  گ    گ    ژ وبإمعان النظر ىف مثال ابن هشام 

ی  جئ  حئ  مئ  ژ اخلرب مفردا أو مجلة فعلية ، وأما قوله تعاىل: 

  (6)ژىئ

                                                 

   38سورة النهف، من اآل:ة  (1)

   12   2ابن هشام، مغنى اللبي :   (2)

 ، 12د  صببالح سببليم عبببد القببادر، ت بب:ف اافعببا  واملشببتقات واملصببادر:    (3)

 م 1996طبعة 

 ( 29وما بعدها املسألة ) 213   1ابن ااهبارى، اجهصا    مسا،ل اخلً :   (4)

   76سورة هود، من اآل:ة  (5)

   95سورة مر:م من اآل:ة  (6)



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

ڑ  ک  ژ فاخلرب هنا مفرد وال حيتمل الوجهني ، وكذلك قوله تعاىل: 

 اخلرب مفرد وال يتحمل الوجهني. (1) ژک  

ل، أسامء فاعلني هو األص« آيتهم -آتيه  –آتيك »يتبني لنا أن استعامل:  

واستعامهلم أفعال مضارعة هو الفرع. يقول ابن األنبارى: والصحيح عندى هو 

األول؛ وذلك ألن اسم الفاعل فرع عىل العمل ىف الفعل، وإن كان هو األصل ىف 

 –غري العمل، فلام وجب ها هنا تقدير عامل كان تقدير ما هو األصل ىف العمل 

 .(2)وهو اسم الفاعلأوىل من تقدير ما هو الفرع فيه  –وهو الفعل 

أمجعنا عىل أن اسم الفاعل فرع عىل الفعل ىف ».. وىف موضع آخر، يقول: 

َمر فيام  حتمل الضمري؛ إذ كانت األسامء ال أصل هلا ىف حتمل الضمري، وإنام ُيضح

َه منها الفعل كاسم الفاعل نحو:  فإذا ثبت أن اسم الفاعل « قاتل»و« ضارب»َشابح

املشبه بالشىء يكون أضعف منه ىف ذلك الشىء، فلو  فرع عىل الفعل فالشك أن

إذا جرى عىل من هو له، وإذا جرى عىل  –قلنا إنه يتحمل الضمري ىف كل حالة 

غري َمنح هو له؛ ألدى ذلك إىل التسوية بني األصل والفرع، وذلك ال جيوز؛ ألن 

ب الفروع تنحط من درجة األصول، فقلنا: إنه إذا جرى عىل غري من هو له جي

 .(3)إبراز الضمري؛ ليقع الفرق بني األصل والفرع

ونفهم مما سبق أن اسم الفاعل جيرى عىل غري من هو له فيتحمل الضمري 

ی  جئ  ژ وىف قوله تعاىل: « أنا آيتك به»عىل نحو ما ورد ىف أمثلة ابن هشام 

                                                 

   12   2ابن هشام، مغنى اللبي :   (1)

  214   1ابن االهبارى، اجهصا    مسا،ل اخلً :   (2)

 ( 18املسألة ) 67   1خلً :  ابن ااهبارى، اجهصا    مسا،ل ا (3)
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فالضمري املقدر ىف   ژڑ  ک  ک  ژ ىف قوله:    ژحئ  مئ  ىئ     

تقديره أنا، والضمري املقدر ىف « آتيه»والضمري املقدر ىف « ناأ»تقديره « آتيك»

 وذلك بحسب املعنى والداللة.« هم»تقديره « آتيهم»

ومن ثم يكون اسم الفاعل فرع عىل العمل ىف الفعل، رغم أنه أصل ىف غري 

 العمل، ولذلك كان الفعل أوىل من تقدير ما هو الفرع فيه وهو اسم الفاعل.



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

 اجلملة الكربى فى ضوء املنهج التحويلىاحلذف فى بنية 
احلذف من الظواهر اللغوية املشهورة ىف الدرس النحوى، ويقصد به عند 

حذف العامل مع بقاء أثره اإلعرابى، أو إسقاط صيغ داخل الرتكيب ىف »النحاة 

بعض املواقف اللغوية، وهذه الصيغ التى يرى النحاة أهنا تلعب دوًرا ىف 

الذكر واإلسقاط، وهذه الصيغ يفرتض وجودها نحوًيا  الرتاكيب ىف حالتى

لسالمة الرتاكيب وتطبيًقا للقواعد، ثم هى موجودة، ويمكن أن تكون موجودة 

فإذا علم املخاطب باملحذوف كان احلذف أوجز  (1)ىف مواقف لغوية خمتلفة

 وأبلغ.

وبناء عليه فإن احلذف يدور حول إسقاط حذف عنرص من عنارص الكالم 

قرينة، وقد أشار إىل هذا إمام العربية سيبويه ىف مواضع متفرقة من  لوجود

اعلم أهنم حيذفون الكلم، وإن كان أصله ىف الكالم غري ذلك، »الكتاب، يقول: 

 .(2)«وحيذفون ويعوضون

باب دقيق املسلك، »عىل حد قول عبد القاهر اجلرجانى:  –فاحلذف إًذا 

، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر

الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق، 

 .(3)«وأتم ما تكون بياًنا إذا مل َتبِنح 

                                                 

، رسالة ماجستري، تلية دار 196د  عىل أبو املنارم، ايذ  والتقد:ر   النوو العربى:    (1)

 م 1989العلوم، جامعة القاهرة، 

 وما بعدها   257   1سيبو:ه، النتاب :   (2)

   121   1عبد القاهر اجلرجاهى ، دال،ل اجعزاص:   (3)
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 واآلن ماذا عند ابن هشام من نامذج للحذف؟

چ  چ   ڇ  ژ احلقيقة أننى مل أجد إال مثاالً واحًدا، وهو قوله تعاىل: 

 (2)قول ابن هشام: إذ األصل لكن أنا هو اهلل ربى، ففيها ثالثة مبتدأتي (1)ژڇ

ر  ضمري له سبحانه، ولفظ اجلاللة بدل منه، أو عطف بيان عليه « هو»إذا مل ُيَقدَّ

ر ضمري الشأن وهو الظاهر ثم حذفت مهزة أنا  (3)كام جزم به ابن احلاجب، بل ُقدِّ

ن ُنقلت حركتها، ثم حذفت، ثم أدغمت حذًفا اعتباطًيا، وقيل: حذًفا قياسًيا بأ

 .(4)نون لكن ىف نون أنا

ثم حولت بعد « لكن أنا هو اهلل ربى»فأصل الكالم؛ أى البنية العميقة 

وهو البنية السطحية للجملة، وهذا احلذف قيايًس « لكنا»تطبيق قانون احلذف إىل 

                                                 

 من اآل:ة  سورة النهف،  (1)

لننَّا: مؤلفة من )لنن( و)أها(  لنن: حر  استدراك  أها: ضمري مبنى عىل السنون   حمل  (2)

واجلملة استئنافية  هو: ضمري مبنى عىل الفتح   حمل رفع مبتدأ تان  اهلل:  –رفع مبتدأ أو  

رببى )خبرب  لفظ اجلًلة مبتدأ تالص  ربى: خرب املبتدأ الثالص، وهو مضا ؛ ومجلة هبو اهلل

 املبتدأ أها( 

ضمري الشأن: هو مبتدأ تنون اجلملة بعد  هى هفسه   املعنبى فبً حتتبا  إىل راببط، أو أن  (3)

الرابط هو تون اجلملة هفس املبتدأ   املعنى، حتتا  لرابط صا،د عن ذات اجلملة، وال :نبون 

ا بزملة بعد  خرب:ب ة م بح بزز،يهبا، ضمري الشأن يارض، وإهام :نون ضمري غيبة مفرسا

ى ضمري كأن تام   قوله تعاىل:  سورة   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ فإن تان بلفظ التذتري ُسمِّ

ى ضمري قصة، وقد :سبمى امبام، تبام   1اجخً ، اآل:ة /    وإن تان بلفظ التأهيص ُسمِّ

، 197سورة ااهبيا ، مبن اآل:بة  ژک  گ   گ  گ   گ     ڳ        ژ قوله تعاىل: 

 162   1مري الشأن   الشيخ خالد ااصهرى، رشح الت :ح عىل التوضبيح:  :ن ر ض

م ، والسيوطى، 2000هب =  1421، ط1ومابعدها، دار النت  العلمية، بريوت، لبنان، ط

  139املطالع السعيدة:   

  12   2ابن هشام، مغنى اللبي :   (4)



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

حذفت، ثم  إىل ما قبلها، ثم« أنا»ويكون واجًبا، بأن نقلت حركة اهلمزة ىف 

وذلك ىف ضوء املنهج التحويىل، وبعد هذا احلذف « أنا»أدغمت نون لكن ىف نون 

 «.لكنح أنا»بدالً  من « لكنَّا»حتولت اجلملة إىل « أنا»اإلجبارى للهمزة ىف 

ومن جهة أخرى نص ابن هشام عىل أن هذا احلذف ىف املثال الذى أورده، 

يقول ىف هذه  (2)ذف حذًفا اعتباطًياُح  (1) ژچ  چ   ڇ  ڇ  ژ وهو قوله تعاىل: 

ر ضمري الشأن، وهو الظاهر، ثم حذفت مهزة  حذًفا « أنا»اآلية الكريمة: ُقدِّ

 .(3)اعتباطًيا

يعطى املعنى األساسى للجملة، وهذا  –العميق  –إن الرتكيب الباطنى 

الرتكيب هو تركيب جمرد وافرتاىض، يتوقف عليه معنى اجلملة وتركيبها بعد أن 

صبح تركيًبا ظاهرًيا، وبذلك يكون الرتكيب الظاهرى حقيقة فيزيائية ملموسة، أ

 .(4)ونستعمله إذا تكلمنا أو كتبنا

والبد أن يراعى املتكلم و املخاطب والنحوى البنية العميقة ومعناها عند 

التعامل مع البنية السطحية املنطوقة أو املكتوبة. وهذا يؤكد وجود املنهج 

نحو العربى كام وجد مؤخًرا لدى التحويليني الغربيني وأتباعهم، التحويىل ىف ال

 وإن مل يكن صورة أكرب وأوضح من دون تسمية.

إن احلذف ظاهرة مشرتكة ىف اللغات السامية حيث يميل املتكلم إىل حذف 

الوارد  (5) ژچ  چ   ڇ  ڇ  ژ العنارص املكررة، كام هو واضح ىف قوله تعاىل: 

                                                 
  38سورة النهف ، من اآل:ة  (1)

 تان لغري علة وال ترب:ر، أى مل :ستند عىل علة، أو أساا  ايذ  االعتباطى: ما (2)

  12   2ابن هشام، مغنى اللبي :   (3)

 م 1981، دار املر:خ، الر:اض، ط22د  حممد عىل اخلوىل، قواعد حتو:لية للغة العربية:   (4)

   38سورة النهف، من اآل:ة  (5)
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التى يمكن فهمها من السياق، يقول الدكتور عبده  ىف مغنى اللبيب، أو

الغربى ىف تفسري ظاهرة  –والطريقة التى يقدمها النحو التحويىل »الراجحى: 

) Richard is asاحلذف هى التى يقدمها النحو التحويىل، فمثال 

stubbornss our father)   يقول التحويليون إنFather is our )

( وذلك بقاعدة our father is stubbornss مأخوذة من بنية عميقة هى 

 .Stubborn)(1)حتويلية حتذف الصفة املكررة التى هى  

وهذا يعنى أن البنية العميقة ىف ذهن املتكلم عند نطقه أو كتابته للبنية 

أحد املطالب االستعاملية، فقد «السطحية، وتأتى أمهية القول باحلذف ىف أنه: 

منها أحد العنارص املكونة هلذا البناء؛ وذلك ال يتم يعرض لبناء اجلملة أن حيذف 

إال كان الباقى ىف بناء اجلملة بعد حذفها مغنًيا ىف الداللة كافًيا ىف أداء املعنى، وقد 

 .(2)حيذف أحد العنارص؛ ألن هناك قرائن معنوية ومقالية تشري إليه

                                                 

  146 د  عبد  الراجوى، النوو العربى والدرا ايد:ص:   (1)

 ، منتبببة دار العلببوم، 113د  حممببد محاسببة عبببد اللطيببف، العببورة الشببعر:ة:    (2)

 م 1979القاهرة، ط 



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

إجراء امسى الفاعل واملفعول جمرى الفعل املضارع معىن وعمالً 
 فى ضوء املنهج التحويلى عند ابن هشام

إن الفعل املضارع يدل عىل وقوع حدث ىف احلال أو االستقبال، قال 

هو حقيقة ىف املستقبل، جماز ىف احلال؛ خلفاء احلال، وقيل: هو حقيقة ىف »الرىض: 

احلال، جماز ىف املستقبل؛ ألنه إذا خال من القرآن مل حيمل إال عىل احلال، وال 

  (1)االستقبال إال بقرينة يرصف إىل

 واآلن، هل جيرى اسام الفاعل واملفعول جمرى الفعل املضارع؟!

وقد حيتمل الكالم اجلملة الكربى »نعم، هذا صحيح، يقول ابن هشام: 

أن يكون « آتيك»إذا حيتمل « أنا آتيك به»وغريها، وهلذا النوع أمثلة: أحدها: نحو: 

ڑ  ژ عل ومضاًفا إليه، مثل قوله تعاىل: مضارًعا ومفعوالً، وأن يكون اسم فا

ويؤيده أن أصل اخلرب  (3)ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ     ژ    (2)ژک  ک  

 .(4)«اإلفراد

 (6)واملربد (5)إن ابن هشام قد تابع كال من إمام العربية سيبويه

                                                 
، حتقي  أمحد السبيد أمحبد، املنتببة التوفيقيبة، د  12   4الرىض، رشح تافية ابن اياج :   (1)

 ت  

   76سورة هود، من اآل:ة  (2)

  95سورة مر:م، من اآل:ة  (3)

  14   2، مغنى اللبي  :  ابن هشام (4)

   181، واه ر تذلك:   164   1سيبو:ه، النتاب:   (5)

وما بعدها، حتقيب  حممبد عببد اخلبال  عضبيمة، املزلبس  117   2املربد، املقتض :   (6)

 م 1994هب =  1415ااعىل للشئون اجسًمية، القاهر ط 
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يقول إمام العربية  (4)واألزهرى (3)وابن يعيش (2)وابن األنبارى (1)والزجاجى 

باب من اسم الفاعل الذى جرى جمرى الفعل املضارع ىف املفعول  هذا»سيبويه: 

ِعل كان نكرة منوًنا، وذلك إذا أردت فيه من املعنى ما أردت ىف املعنى، ف ىف َيفح

فمعناه وعمله هذا يرضب زيًدا غًدا، فإذا حدثت « هذا ضارب زيد غًدا»قولك: 

ارب زيًدا عن فعل ىف حني وقوعه غري منقطع كان كذلك، وتقول: هذا ض

الساعة، فمعناه وعمله مثل هذا يرضب زيًدا الساعة. وكان زيد ضارًبا أباك، فإنام 

حتدث أيًضا عن اتصال فعل ىف حال وقوعه، وكان موافًقا زيًدا، فمعناه وعمله 

ب أباك ويوافق زيًدا، فهذا جيرى جمرى الفعل املضارع ىف املعنى  ِ كقولك كان َيرضح

 .(5)والعمل

بمنزلة الفعل  –قلت حروفه أو كثرت  –فاسم الفاعل : »ويقول املربد

ِعُل(  ِعل( واسم املفعول جاٍر عىل الفعل املضارع الذى معناه  ُيفح املضارع معناه  َيفح

ب عمًرا»كام تقول: « زيد ضارٌب عمًرا»تقول:  وزيد مرضوب «. »زيد َيرضح

ُب سوًطا»كام تقول: « سوًطا َ  .(6)«زيد ُيرضح

                                                 

  135الزجاجى، اج:ضاح   علل النوو:    (1)

  101   2هبارى، اجهصا    مسا،ل اخلً  بني النوو:ني: الب :ني والنوفيني:  ابن اا (2)

 ، عامل النت ، بريوت، د  ت  68   6ابن :عيش، رشح للمفصل:   (3)

، دار إحيا  النت  العربية، القباهرة، 65   2ااصهرى، رشح الت :ح عىل التوضيح:   (4)

 د  ت  

  164   1سيبو:ه، النتاب:   (5)

 وما بعدها   117   2املربد، املقتض :   (6)



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

ضارب تعمل عمل يرضب، أعرب؛ ألنه ضارعه، »ويقول الزجاجى: 

فكذلك ضارٌب يعمل عمله ملضارعته إياه، فحمل كل واحد منهام عىل 

 .(1)«صاحبه

إن الفعل املضارع جيرى عىل اسم الفاعل ىف حركته »وقال ابن األنبارى: 

 .(2)ىف حركته وسكونه« ضارب»عىل وزن « يرضب»وسكونه؛ أال ترى أن قولك 

واسم الفاعل َحلَّ حمل الفعل، والفعل يعمل ىف مجيع »وقال األزهرى: 

 .(3)«احلاالت. فكذا ماحل حمله

فإذا »يقول إمام العربية سيبويه مبينًا علة جريان اسم الفاعل جمرى الفعل: 

أخرب أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغري تنوين ألبتة؛ ألنه إنام أجرى جمرى الفعل 

ك املعنى جرى جمرى األسامء التى من غري ذلك املضارع له.. فلام أرادوا سوى ذل

الفعل... وذلك كقولك: هذا ضارب عبد اهلل وأخيه... وجه الكالم وحده 

اجلر... ولو قلت: هذا ضارب عبد اهلل وزيًدا جاٍر عىل إضامر فعل؛ أى: ويب 

هذا ضارب »زيًدا... وإنام جاٍر هذا اإلضامر؛ ألن معنى احلديث ىف قولك: 

 .(4)«ن كان ال يعمل عمله، فحمل عىل املعنىزيًدا... وإ

                                                 

   135الزجاجى، اج:ضاح   علل النوو:    (1)

   101   2ابن ااهبارى، اجهصا    مسا،ل اخلً :   (2)

  62   2ااصهرى، رشح الت :ح عىل التوضيح:   (3)

 ومببا بعببدها، وابببن الرسببا ، ااصببو    النوببو:  171   1سببيبو:ه، النتبباب:   (4)

 ،  3، حتقيبب  د  عبببد ايسببني الفعببىل، مؤسسببة الرسببالة، بببريوت، ط123   1 

 م  1988هب =  1408ط
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ونخلص مما سبق أن ابن هشام اتفق مع النحاة مجيعهم عىل أن اسم الفاعل 

 جيرى جمرى الفعل، وإنح مل يرصح بأنه جيرى جمراه ىف املعنى والعمل.

 (1)ژڑ  ک  ک  ژ وقوله تعاىل: « أنا آتيك به»فحني نتأمل قوله: 

 –آيتهم  –يتبني لنا أن  آتيك  (2)ژىئ      ی  جئ  حئ  مئ ژوقوله تعاىل: 

آيته( حيتمل أن يكون فعاًل مضارًعا، وهم: ضمري متصل مبنى عىل السكون ىف 

 حمل نصب مفعول به مقدم، وعذاب: فاعل مؤخر. 

 مرفوًعا وعالمة « أهنم»وحيتمل أن يكون اسم فاعل فيكون خرًبا، لن 

ء: مضاف إليه، وعذاب: فاعل السم رفعه الضمة املقدرة عىل الياء للثقل، واهلا

مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ويدعمه ويؤكده أن أصل « آيتهم»الفاعل 

 اخلرب اإلفراد. 

ومعنى هذا أن اسم الفاعل بمنزلة الفعل املضارع ىف املعنى والعمل ىف قوله 

فآتيهم اسم فاعل يعمل عمل فعله هنا ألنه  (3)ژڑ  ک  کژتعاىل:  

 وأنه مضاف.« إن واسمها»سبق بمتدأ 

والذى بدا ىل أن الذى يقوى املشاهبة بني اسم الفاعل والفعل املضارع مما 

إن »أدى إىل إجرائه جمراه معنى وعماًل أن اسم الفاعل هذا اعتمد عىل مبتدأ 

وذلك من قبل أن هذه األماكن لألفعال »وذلك بجانب الفعلية فيه. « واسمها

فعال، أال ترى أن اخلرب ىف احلقيقة إنام يكون بالفعل؛ واألسامء فيها ىف تقدير األ

                                                 

   76سورة هود، من اآل:ة  (1)

  95سورة مر:م ، من اآل:ة  (2)

   76سورة هود، من اآل:ة  (3)



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

ألنه هو الذى جيهله املخاطب... وقد أجاز أبو احلسن أن يعمل اسم الفاعل من 

 .(1)«غري اعتامد... وذلك لقوة شبه اسم الفاعل بالفعل

هذا من ناحية اللفظ. أما من ناحية املعنى فإن الصيغة قد تتغري من اإلفراد 

ة إىل اجلمع، وإىل صيغة مبالغة، وصفة مشبهة، واسم مفعول، ورغم إىل التثني

ىف اسم الفاعل  –مثالً  –ذلك يبقى عامالً لبقاء املشاهبة بينهام معنى، فنقول 

الطالب فاهم الدرس، الطالبان فامها الدرس، الطالب فامهو الدرس، ونقول »

ام الدرس »ىف صيغة املبالغة:   -الدرس مفهوم »وىف اسم املفعول:  –الطالب َفهَّ

حممد َفِهم »املحايات مفهومات، وىف الصفة املشبهة:  –الدرسان مفهومان 

أنا آتيك « »الدرس... إىل آخره... وبتطبيق املنهج التحويىل عىل قول ابن هشام

 . من البنية العميقة إىل البنية السطحية، يكون هكذا« به

                                                 

  70   6ابن :عيش، رشح املفصل:   (1)
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 Syntecis component  كيىبالبنية السطحية املكونة الرت

 أها آتيك به

 أننننننا                                                            آتينننننك   به                   

 

 «خرب مجلة فعلية»مبتنننندأ                  فعل مضارع وفاعل ومفعول              

 

 ا                                +                         س                              

 

 البنيــــة العميقــــة هلــــذا الرتكيــــب 
 أها آتيك به

 أننننننا                                  آتينننننك   به                                  

 

 اسننم فاعل عامل ألنه اعتمد عىل مبتدأ                            مبتنننندأ                                 

 

 س                         +                                    ا                            

ىف لفظ آتيك من اسم فاعل إىل  transformationالتحويل »تم اإلحالل 

ية سطحية، وهذا يمثل أساس النظرية فعل؛ أى حولت البنية العميقة إىل بن

 التحويلية.

يعنى أن « فعل + فاعل + مفعول»إن اعتبار البنية الداخلية للجملة الفعلية 

الفعل واملفعول به ليس مكوًنا مُجَلًيا واحًدا، فإذا تبني أن هناك ما يدعو إىل 

عل+ ف»هى: « العميقة»اعتبارمها كذلك، فإنَّ االفرتاض أن البنية الداخلية 

 «.فاعل+ مفعول ينهار من أساسه



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

 اسم فاعل بتطبيق املنهج التحويىل « آتيهم»فلو افرتضنا أن الفعل 

 رغم بقاء اللفظ كام هو ىف معناه وداللته؛ وذلك ألن اسم « فعل مضارع»تضحى 

الفعل املضارع ىف احلركات والسكنات واحلروف وصالحيته »الفاعل يشابه 

 يدعو  دعا »               آٍت  يأتى  تى أ»للحال واالستقبال، نحو: 

 «.الداعى داٍع 

 إجراء اسم املفعول جمرى الفعل املضارع املبين للمجهول :

اسم املفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعل، وجيرى جمرى املضارع املبني 

أنا آتيك »للمجهول عماًل ومعنى ىف األمثلة الثالثة التى أوردها ابن هشام وهى: 

ی  جئ  حئ  ژ وقوله تعاىل:  (1)ژڑ  ک  ک  ژ وقوله تعاىل: « به

حيث مُحِل عىل اسم الفاعل ىف هذا اإلجراء وعمل بنفس  (2)ژمئ  ىئ     

رشوطه، برشط أن يكون الفعل املضارع مبنًيا للمجهول، يقول ابن الرساج: 

ُعل( فت» َعُل( جيرى جمرى  َيفح قول: زيد واملفعول جيرى جمرى الفاعل كام كان  َيفح

 .(3)«مرضوب أبوه سوًطا، وملبس ثوًبا

فرتفع العبد بمرضوب عىل أنه « جاء املرضوب عُبُده»ويقول ابن هشام: 

وال خيتص إعامل ذلك « جاء الذى ُيب َعبحُدهُ »قائم َمَقام عامله، كام تقول: 

فتعمله « زيٌد مرضوٌب عبُدهُ »بزمان بعينه؛ العتامده عىل األلف والالم، وتقول: 

وأنت « مرضوب َعبحُدهُ »فيه إن أردت به احلال أو االستقبال، وال جيوز أن تقول: 

 .(4)تريد املاىض

                                                 

   76سورة هود، من اآل:ة  (1)

   95سورة مر:م، من اآل:ة  (2)

   123   1ابن الرسا ، ااصو    النوو:   (3)

 ومابعدها  388ابن هشام، رشح قطر الندى:    (4)
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واسم املفعول جاٍر عىل املضارع »ومن قبلهام َنبَّه عىل هذا املربد، يقول: 

ُب »تقول: « ُيفَعُل »الذى معناه  َ زيد مرضوب سوًطا، كام تقول: زيد ُيرضح

 .(1)«سوًطا

هذا باب ما جرى من »إمام العربية سيبويه بقوله: ويدعم كل هؤالء 

االستفهام من أسامء الفاعلني واملفعولني جمرى الفعل كام جيرى ىف غريه جمرى 

الفعل، وذلك كقولك: أزيًدا ضارب وأنت مكرم... وكذلك مجيع هذا، فمفعول 

َعل ُعل، وفاعل مثل َيفح  .(2)«مثل َيفح

يبويه قائاًل: مَححل األسامء عىل إذا وقد رشح السرياىف قول إمام العربية س

كانت بينهام مشاكلة... فاملضارعة التى محلنا هبا األفعال عىل األسامء وأعربناها، 

محلنا أيًضا األسامء عىل األفعال فأعملناها؛ ألن العمل ىف األصل لألفعال، فإذا 

كان االسم ىف معنى فعل ماٍض مل تعمله... ألن الذى يعمل عمل الفعل من 

أسامء الفاعلني ما كان ىف معنى الفعل املضارع.. ومفعول مثل  حمبوس( وما 

أشبهه جيرى جمرى  حيبس( واألفعال التى مل تسم فاعلوها.. ثم أجروا اسم 

الفاعل الذى فيه معنى املبالغة جمرى الفعل الذى فيه معنى املبالغة ىف العمل، وإن 

 .(3)مل يكن جارًيا عليه ىف اللفظ

حيتمل أن يكون  –مثاًل « آتيك»نظر ىف أمثلة ابن هشام نجد أن وبإمعان ال

ح به؛ وذلك عىل أساس  مضارًعا، وحيتمل أن يكون مفعوالً عىل نحو ما رَصَّ

تيك به»حتول بنية الفعل املضارع إىل مفعول، ببنائه للمجهول  بضم األول «. ُأوح

 «.َمأحتيك به»وكرس الثالث، فيكون اسم املفعول منه 

 ا الفرق بني اسم الفاعل واسم املفعول؟!لكن، م 

                                                 

 ، وما بعدها  117   2املربد، املقتض :   (1)

 ومابعدها  108   1سيبو:ه، النتاب:   (2)

، بت ب ، حتقيب  د  رمضبان 225إىل    203   3السريا ، رشح تتاب سبيبو:ه:   (3)

 م 1990واب، اهليئة امل :ة العامة للنتاب، ط عبد الت



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

أن اسم الفاعل الدال عىل احلدث  –ىف صناعة اإلعراب  –الفرق بينهام 

« حممد ضارب أبيه زيًدا»جيوز أن يضاف إىل مرفوعه، فال جيوز أن تقول:  ال

إىل « ضارب»وذلك ألن الذات التى يدل عليها ضارب هى األب، فلو أضفت 

إىل نفسه. وقد تقرر أنه ال جتوز إضافة الشئ إىل  األب كنت قد أضفت الشئ

بتنوين ضارب « حممد ضارب أبوه زيًدا»نفسه، فيجب  ىف هذا املثال أن تقول: 

عىل أنه فاعل. أما اسم املفعول فيجوز أن تضيفه إىل مرفوعه، « أبوه»ورفع 

بإضافة حممود إىل املقاصد، وأصله زيد حممود « زيد حممود املقاصد»فتقول: 

 «.برفع مقاصد عىل أنه نائب فاعل»قاصده م

وشئ آخر يفرق بينهام: وهو أن اسم الفاعل يؤخذ من مصدر الفعل 

املتعدى نحو: ضارب ومكرم، ومن مصدر الفعل الالزم، الفعل املتعدى نحو: 

 .(1)مرضوب ومأسور؛ إال أن يكون مع الظرف أو اجلر أو املجرور

لٌِم أُبوُه َعمح »وإذا قلنا:  فزيد: مبتدأ، ومعلم: خربه، وأبوه: « ًرا قائاًم زيد ُمعح

 رفع بالنيابة وهو املفعول األول، وعمًرا: املفعول الثانى، وقائاًم: املفعول الثالث. 

كمحمود املقاِصِد »وقد يضاف ذا، أى: اسم املفعول إىل اسم مرتفع به، 

بة، فمقاصده رفع بمحمود عىل النيا« الورع حممود مقاصده»أصله: « الورعح 

حممود »بالنصب عىل ما ذكر، ثم حول إىل « الورع حممود املقاصد»فحول إىل 

 .(2)باجلر« املقاصد

وحيتمل أن يكون اسم فاعل عىل نحو ما أوضحناه من قبل عماًل ومعنى 

 مراًدا به« وقد يأتى فاعل»بمعنى اسم املفعول، ومما يؤيد هذا قول احلمالوى: 

                                                 

  389ابن هشام، رشح قطر الندى، هامش    (1)

 ، حتقيبب  582   2 «: املسببمى مببنهج السببالك»رشح ااكببموهى الفيببة ابببن مالببك  (2)

د  عبدايميد السيد حممد عبدايميد، املنتبة ااصهر:ة للرساث، اجلز:رة للنرشب والتوص:بع، 

 القاهرة، د  ث 
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أى  (1)ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ژ ىل: اسم املفعول قلياًل، كقوله تعا

 .(2)مرضية

 :(3)وكقول الشاعر احلطيئة هيجو الزبرقان بن بدر

 د. املنارم ال ترحل لبغيتها

 

واقعد فإهك أهت الطاعم  

 الناسى

 

الطاعم الكاسى: أى املطعوم املكسى، فاسم الفاعل بمعنى اسم املفعول. 

وىف قوله تعاىل:  (4) ژڑ  ک  ک  ژ ولذلك قال ابن هشام ىف قوله تعاىل: 

حيتمل أن يكون « أنا آتيك به»وىف قوله  (5)ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ژ 

وجاء آتيه « مأتيهم»اسم مفعول، فجاء آتيهم وهو اسم فاعل بمعنى مفعول 

 «.مأتيك» ، وجاء آتيك بمعنى «مأتيه»بمعنى 

                                                 

  21سورة اياقة، اآل:ة  (1)

 ، املنتبة الثقافية، بريوت، لبنان، د  ث 75أمحد ايمًوى، كذا العر    فن ال  :    (2)

«: باب العني والقا  والبدا »البيت من بور البسيط، وقد ورد   اخلليل بن أمحد، العني:   (3)

دار ومنتبة اهلبً ، د   ، حتقي  د  مهدى املخزومى، ود  إبراهيم السامرا،ى،143   1 

، حتقيب  عبدالسبًم 411   3م(   –.  –ت، وابن فبارا، مقبا:يس اللغبة، مبادة )ط 

م، وابن من ور، اللسبان، بباب العبني والقبا  1979هب = 1399هارون، دار الفنر، ط 

م، وابببن ااهبببارى، 1994هببب = 1414، دار صببادر بببريوت، 108   10والببدا :  

، حتقي  حممد أبو الفضبل إببراهيم، املنتببة الع ب:ة، 126ة:   ااضداد   اللغة العربي

م  واملعنى ال ترحبل املنبارم التبى المتلنهبا، ففاقبد 1987هب =  1407بريوت، لبنان، ط

الشئ ال :عطيه، فنون هرحل لطل  كئ غري حاصل بني أ:د:نا، فلو تاهت عند  املنارم ملبا 

 لزم الرحيل إليها 

   67سورة هود، من اآل:ة  (4)

   95سورة مر:م، من اال:ة  (5)



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

أى  (1) ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ژ وقد ورد مثل هذا ىف قوله تعاىل: 

ۆ  ۆ   ژ أى مدفوق، وكام ىف قوله:  (2) ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ژ وله: مرضية، وىف ق

 أى ال معصوم. (3) ژۈ  

ويمكننا التعرف عىل هذا من خالل حتويل الفعل املبنى للمعلوم إىل املبنى 

 «.ُعِصم -ُدفق  –ُرِِض  –ُأوتى »للمجهول، فيكون هكذا 

  الوجه اآلتى:و:منننا تطبي  املنهج التوو:ىل عىل أمثلة ابن هشام عىل

 البنيــــــة السطحيــــــة

 أها آتيك به

 أننننننا                                 آتينننننك                                       

 

مبتنننندأ                     مجلنننة فعلينننة خنننرب                                         

 املبتننندأ

 

 س          +                          ا                                        

                                                 

   2سورة اياقة، اآل:ة  (1)

   6سورة الطارق، اآل:ة  (2)

  43سورة هود، من اآل:ة  (3)



 

 

 2020صدار إ –والثالثون  لغة العربية بالمنوفية العدد الخامسلحولية كلية ا

 
 

 

 

 

 البنيــــــة العميقــــــة                                                        

 

 «أننننا َماتينننك بنننه»                                             

 أننننننا                               مآتينننننك   به                                  

 

مبتنننندأ                         اسننم مفعول عامل ألنه اعتمد عىل مبتدأ، واجلار                              

 واملجرور نائب فاعل 

 

واحندة منن حينث لقد رأى املنهج التحويىل أنه قد تشرتكان مجلتان ىف بنية 

املستوى السطحى، ولكنهام متغايرتان جًدا من حيث العالقات النحوية ىف البنية 

َق املاُل من زيند«. »ُدفَِع املاُل من زيد»العميقة، كام ىف قولنا:  . إذا تشنكل (1)«ورُسِ

 –نائنب فاعنل  –كل مجلة من هاتني اجلملتني تتابًعا لنن: فعنل مبننى للمجهنول 

ر. وعىل الرغم من هذا االشنرتاك السنطحى فنإن هناتني اسم جمرو –حرف جر 

« زيند»اجلملتني متغايرتان جًدا من الوجهة النحوية. ففى اجلملنة األوىل ينؤدى 

 «. دفع زيٌد املاَل »إذ تعنى اجلملة «.... دفع»وظيفته فاعاًل للفعل 

ينؤدى وظيفتنه مفعنوالً بنه للفعنل « زينننننًدا»أما ىف اجلملنة الثانينة فنإن 

 .(2)«رسق أحدهم زيًدا ماله»إذ تعنى اجلملة: « نرقسننن»

                                                 

  126جون ليوهز، ه ر:ة تشومسنى اللغو:ة:    (1)

  126جون ليوهز، ه ر:ة تشومسنى اللغو:ة:    (2)
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 حتويــل الداللــة عـن ابـن هشــام
ظل االهتامم بعلم املعانى كفرع من فروع علم اللغة احلديث بعد نرش كتاب 

 «.Aspect of The theory syntax»م. 1965تشومسكى املشهور عام 

 نحنو إجيناد دور أكنرب  الذى حدد فيه معامل النظرية املعيارينة التنى اجتهنت

 إن الكننالم عننن »يقننول تشومسننكى:  (1)لعلننم املعنننى ىف النظريننة اللغويننة

 التحلينل اللغنوى دون إشنارة إىل املعننى كمننن يصنف طريقنة صنناعة السننفن 

 .(2)«دون إشارة إىل البحر

إن الكلمة ال يتحد مدلوهلا إال من خالل السياق الذى ترد فيه، وال يمكنن 

فة مدلول أى كلمة بدون أن يراها ىف السياق، وهنذا السنياق ألحد أن يزعم معر

الذى ترد فيه الكلمة يدخل ىف إطاره كل مكوننات العننارص اللغوينة، ويمكنننا 

 توضيح ذلك وفق الرسم اآلتى:

                                                 
إىل    85ة   اللغة العربيبة: مبن   د  كاهر حسن، علم الداللة السيامهتينة والربامجاتي (1)

 م   2001، بت  ، دار الفنر، عامن، ااردن، ط 90

  19املصدر الساب :    (2)
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 مكونـــــات العناصـــــر اللغويـــــة
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أما املكون الدالىل فيفرس معنى اجلملة، وأما املكون الفنولوجى فيعطيها 

الصوتية أو النطقية؛ لذا نجد أن الشكل ينتهى إىل جانبني مها الصوت  الصورة

. ومعنى هذا أنه البد من ربط (1)واملعنى، أو كام يقول علامء العربية املبنى واملعنى

اإلعراب باملعنى من خالل نطق اجلملة ىف السياق الذى ترد فيه؛ إلن اإلعراب فرع 

رع عىل اإلعراب وتابع له، والناظر ىف هاتني عىل املعنى وتابع له، كام أن املعنى ف

املقولتني يرى ألول وهلة التعارض بينهام متاًما، وكذلك فقد كثر اجلدل حول صحة 

هاتني املقولتني، فمن يقل باألوىل ينكر للثانية، ومن يقل بالثانية ينكر لألوىل. وحجة 

بوًعا، ويكون الفريق األول أن املعنى سابق عىل اإلعراب، فالبد أن يكون مت

                                                 

  159د حلمى خليل، ه ر:ة تشومسنى اللغو:ة، هامش    (1)
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اإلعراب منطًقا وعقاًل تابًعا، وحجة الفريق اآلخر أنه ملا كان املعنى ال يتبني إال إذا 

 أعرب الكالم، فاإلعراب يكون متبوًعا واملعنى تابًعا له.

وحني نمعن النظر ىف هاتني املقولتني نلحظ أن كلتيهام صواب، رغم 

فأنت إذا أردت إنشاء حديث،  اختالف كل منهام عن األخرى ىف التطبيق العمىل،

فاإلعراب يكون حينئٍذ فرًعا عىل املعنى؛ ألن املعنى مستقر ىف الذهن، وعليك أن 

حتكم ضبط الكالم وتركيبه ونظمه، وتوظيف قواعد النحو واإلعراب عىل 

الكالم ليستقيم لك املعنى الذى أردت، فهذا خاا باملتكلم، أما أن يأتيك نص 

هو الفرع عىل اإلعراب، وذلك ألن حتديدك اإلعراب ىف  معرب، فاملعنى حينئذٍ 

هذا النص بام فيه من حركات وتركيب ونظم دواٍل معنوية كالتأنيث والتذكري، 

والعدد والزمن، يرتتب عليه فهم الذى أراده املتكلم، وعىل أية حال فإن 

 اإلعراب إشارات ورموز بني املتكلم واملخاطب لفهم املعنى.

ن اإلعراب من أهم خصائص الكالم العربى، بل هو وال ينكر أحد أ

اخلاصة األساسية التى متيز لغتنا من غريها من اللغات املعروفة لنا اليوم؛ ألن 

اإلعراب يمثل جانًبا من جوانب النحو باملعنى العلمى الدقيق، ولكنه جانب ذو 

ح عن املعانى باإلضافة إىل وظيفته األساسية املتمثلة ىف اإلفصا –أمهية بالغة فهو 

النحوية دليل صحة الكالم ىف مجلته، وأمارة صحة جوانب النحو األخرى من 

 .(1)موقعية، وربط وعالقات داخلية بني مكونات الرتكيب

                                                 
 مقببا    جملببة املزمببع : »د  تببام  برشبب، اللغببة بببني التطببور وفنببرة الصببواب واخلطببأ  (1)

 وما بعدها  160   2 
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فاملعنى هو الذى جعل العرب حتمل عىل ألفاظها ملعانيها حتى يكون 

ولكن  إن كل مجلة صحيحة نحوًيا تعد مجلة مستقيمة، (1)اإلعراب لصحة املعنى

احلكم عىل هذه االستقامة باحلسن والكذب يتعلق باملعنى الذى تفيده عنارص 

 .(2)اجلملة عندما ترتابط نحوًيا

يقول ابن قتيبة عند حديثه عن اإلعراب الذى جعله بشكله املعروف ىف 

يًا لكالمها »الفصحى من خصائص العربية:  وهلا اإلعراب الذى جعله اهلل َوشح

فارًقا ىف بعض األحوال بني الكالمني املتكافئني واملعنيني وحلِية لنظامها، و

املختلفني كالفاعل واملفعول، ال يفرق بينهام إذا تساوت حاالمها ىف إمكان الفعل 

أن يكون لكل واحد منهام إال باإلعراب، ولو أن قائاًل قال: هذا قاتٌل أخى 

عىل أنه مل يقتله، ودل  بالتنوين، وقال آخر: هذا قاتُل أخى باإلضافة لدل التنوين

 .(3)«حذف التنوين عىل أنه قتله...

ونالحظ هنا أن ابن قتيبة يفرق بني التنوين الذى يليه مفعول به السم 

الفاعل، والذى يدل عىل عدم حدوث الفعل، وعدم التنوين الذى يليه مضاف 

 إليه والذى يدل عىل حدوث الفعل.

ردمها ىف كتابه مغنى اللبيب ومها ولو رجعنا إىل مثاىل ابن هشام الذين أو

ی  جئ  حئ  مئ  ژ وقوله:  (4) ژڑ  ک  ک  ژ قوله تعاىل: 

                                                 
، حتقيب  عبىل 211   2:ن ر   ابن جنى، املوتس    تبني   وجو  كواذ القبرا ات:   (1)

 هب 1386النزدى هاصف وآخر:ن، املزلس ااعىل للشئون اجسًمية، القاهرة، ط

 م 1983القاهرة، ط  63د  حممد محاسة عبد اللطيف، النوو والداللة:    (2)

 ، د  ت 3، حتقي  السيد أمحد صقر، القاهرة، ط51ابن قتيبة، تأو:ل مشنل القرآن:    (3)

   16سورة هود، اآل:ة  (4)
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عىل احتامل أهنام اسمى فاعل لوجدنامها غري منونني؛ ألهنام مضافان،  (1) ژىئ

 فدل عدم التنوين عىل أن العذاب آتيهم ال حمالة ىف ذلك.

وبني البنية  ولذلك ربط النحاة بني الرتاكيب وما يعن هلا من حتويل

السطحية وتغرياهتا، ربطوا بني هذا واملعنى ربًطا حمكاًم دقيًقا يوضح داللة اللفظ، 

إنى ألجد »من ذلك ما رواه ابن األنبارى عن الكندى املتفلسف أنه قال للمربد: 

ىف كالم العرب حشًوا، فقال له املربد: ىف أى موضع وجدت ذلك، فقال 

بد اهلل قائم، ثم يقولون: إن عبد اهلل قائم، ثم ع»الكندى: أجد العرب يقولون: 

فاأللفاظ متكررة واملعنى واحد، فقال املربد: بل « يقولون: إن عبد اهلل لقائم

املعانى خمتلفة الختالف األلفاظ، فقوهلم: عبد اهلل قائم؛ إخبار عن قيامه، 

قائم؛ وقوهلم: إن عبد اهلل قائم؛ جواب عن سؤال سائل، وقوهلم: إن عبد اهلل ل

 .(2)جواب عن إنكار منكر قيامه، فقد تكررت األلفاظ لتكرار املعانى

********* 

                                                 

  95سورة مر:م، من اآل:ة  (1)

، حتقيب  د  أمحبد ايبو ، 35   2ابن ااتري، املثل السا،ر   أدب الناتب  والشباعر:   (2)

 بدوى بطاهة، النارش هنضة م ، القاهرة، د  ت 
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 اخلامتــــــــــــــــة

كان اهلدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء والكشف عن جوانب التفكري عن 

ابن هشام ىف عنارص اجلملة الكربى والصغرى وإزالة الغموض الذى يعرتهيا. 

 دراسة ما يأتى:وقد نتج عن هذه ال

( أن العالقة بني أجزاء اجلملة الكربى أو الصغرى أعمق من تلك العالقات 1  

الظاهرة السطحية، فاجلملة تتألف من أصوات، حروف، كلامت، ومن َثمَّ 

يمكننا توليد مجلة أو أكثر من اجلملة السطحية املستعملة كام هى ىف عملية 

 التواصل.

غرى عند ابن هشام بالسالمة والدقة، وفق مقولة ( تتسم اجلملة الكربى والص2 

فمتى وضحت داللة السياق « اإلعراب فرع املعنى، واملعنى فرع اإلعراب»

بوضوح داللة الكلامت فيه ووظائفها به ظهر وجُه إعرابه جلًيا بعيًدا عن 

 الغموض واللبس.

امع، وأنه ال ( األصل ىف الكالم أن املتكلم يعنى به معنى واحًدا حيمله إىل الس3 

يرسله فوىض، وال يريد به أكثر من معنى إال ىف تورية أو كناية أو نحومها مما 

خيفيه عن غريه وخيتص هو به، وهبذا يتعني أن يكون لكالمه وجه إعرابى 

واحد. بيد أن اجلملة الكربى والصغرى جيرى فيها اسام الفاعل واملفعول 

إلعراب لتغري اللفظ واملعنى جمرى الفعل املضارع معنى وعماًل فيتغري ا

من البنية العميقة إىل البنية السطحية،  –بحسب النظرية التحويلية التوليدية 

ومن َثمَّ اعتمد ابن هشام عىل احلدس ىف بناء اجلملة الكربى والصغرى من 

أن يكون مضارًعا أو اسم فاعل، أو اسم « آتيك»خالل قوله حيتمل ىف 

 مفعول.
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ر إىل البنية السطحية، بل علينا التعرف عىل البنية العميقة ملا ( ال ُيكتفى بالنظ4 

حتمله من دالالت وفروق، حيث إن البنية السطحية مبنية عىل الشكل أكثر 

من املعنى، فاملبتدأ واخلرب فيها يلتقيان عىل الرفع، وهو مظهر شكىل، عىل 

واملسند  حني خيتلفان ىف الداللة والوظيفة، فاألول حمور اجلملة وعمدهتا

إليه فيها، واملتحدث عنه هبا، أما الثانى فمتمم لفائدة األول ودائر حوله؛ 

دون أن يكون له مسند « املبتدأ»ولذلك ال يمكن أن نذكر املسند إليه 

وهذا يعنى أن الرتكيب قائم عىل وظيفة دقيقة لتحديد املعنى «. خرب»

لينتج لنا « املبتدأ»د إليه باملسن« اخلرب»من خالل الربط بني املسند « الداللة»

 حاصاًل لغوًيا هو الكالم.

( أن املحذوف املفرتض جيب إضامره؛ ألن حدس العربى يرفضه، وهنا يعنى 5 

أن النظرية التحويلية ليست بالغريبة عىل النحو العربى، بل هلا جذور 

متصلة معها بدليل وجود أصل افرتاىض عند النحاة . وأن ما حذف لداللة 

 ليه كان يف حكم امللفوظ به.احلال ع
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 املصــــادر واملراجــــع
 أوالً املصادر:
 «هب 637ه  اهلل بن حممد بن حممد بن عبد النر:م ت »* ابن ااتري 

املثل السائر ىف أدب الكاتب والشاعر، حتقيق د. أمحد احلوىف، ود. بدوى  – 1

 بطانة، النارش دار هنضة مرص، القاهرة، د. ت

 «هب 905ت « »:ن الد:ن خالد بن عبد اهللص»* ااصهرى 

 ، 1الترصيح عىل التوضيح، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط – 2

 م وطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د. ت.2000هن =  1421ط 

 «هب 929أبو ايسن هور الد:ن عىل بن حممد ت »* ااكموهى 

سمى منهج السالك إىل ألفية ابن رشح األشمونى أللفية ابن مالك، امل – 3

مالك، حتقيق د. عبد احلميد السيد حممد عبد احلميد، املكتبة األزهرية 

 للرتاث، اجلزيرة للنرش والتوزيع، القاهرة د. ت.

 « هن 328أبو بكر بن حممد بن القاسم ت »* ابن األنبارى 

ملكتبة العرصية، األضداد ىف اللغة العربية، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ا – 4

 م. 1987هن =  1407بريوت، لبنان، ط

 « هب 557أبو الربتات عبد الرمحن بن ااهبارى ت »* ابن ااهبارى 

 أرسار العربية، حتقيق د. فخر صالح قدارة، دار اجليل، بريوت،  – 5

 م.1995هن =  1415، ط 1ط

 ، حتقيق اإلنصاف ىف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني – 6

حممد حميى الدين عبد احلميد، دار الطالئع للنرش والتوزيع والتصدير، 

 القاهرة، د. ت.

 « هب 1093عبد القادر بن عمرت»* البغدادى 



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

رشح أبيات املغنى، حتقيق عبد العزيز رياح، وأمحد يوسف دقاق، دار  – 7

 هن.1414هن = 1393املأمون للرتاث، بريوت، ط

 «هب 471عبد القاهر بن حممد ت أبو بنر »* اجلرجاهى 

دالئل اإلعجاز ىف علم املعانى، حتقيق حممد حممود شاكر، دار املعرفة،  – 8

 م.1982بريوت، ط 

 «هب 392أبو الفتح عثامن بن جنى ت »* ابن جنى 

املحتسب ىف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، حتقيق عىل  – 9

 للشئون اإلسالمية، القاهرة، ط النجدى ناصف وآخرين، املجلس األعىل

 هن.1386

 « هب 170أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدى ت »* اخلليل بن أمحد 

العني، حتقيق د. مهدى املخزومى، ود. إبراهيم السامرائى، دار ومكتبة  – 10

 اهلالل، د. ت.

 «هب 406حممد بن ايسن اجسرسباذى ت »* الرىض 

 م1968وت، طبعة رشح شافية ابن احلاجب، بري – 11

 رشح كافية ابن احلاجب، حتقيق أمحد السيد أمحد، املكتبة التوفيقية، د. ت. – 12

 «هب 337أبو القاسم عبد الرمحن بن إسواق ت »* الزجاجى 

اإليضاح ىف علل النحو، حتقيق د. مازن املبارك، دار النفائس، بريوت،  – 13

 م.1996هن =  1406، ط 6لبنان، ط

 «هب 316أبو بنر حممد بن سهل ت »* ابن الرسا  

األصول ىف النحو، حتقيق د. عبد احلسني الفتىل، مؤسسة الرسالة، بريوت،  – 14

 م.1988هن =  1408، ط 3ط

 «هب 180أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب ت »* سيبو:ه 
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الكتاب، رشح وحتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلانجى للطبع والنرش  – 15

 م.1982هن = 1402، ط 3لقاهرة، طوالتوزيع، ا

 «هب 368أبو ايسن سعيد بن عبد اهلل ت »* السريا  

رشح كتاب سيبويه ، حتقيق د. رمضان عبد التواب، اهليئة املرصية العامة  – 16

 م.1990للكتاب، ط 

 «هب 911جً  الد:ن بن عبد الرمحن ت »* السيوطى 

ته املسامة بالفريدة ىف النحو رشح السيوطى عىل ألفي»املطالع السعيدة  – 17

حتقيق ورشح د. طاهر سليامن محودة، الدار اجلامعية، « والرصف واخلط

 األسكندرية، د. ت.

 « هب 1367عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل ت »* ابن عقيل 

رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، ومعه كتاب منحة اجلليل بتحقيق  – 18

حممد حميى الدين عبد احلميد، مكتبة دار الرتاث، رشح ابن عقيل، حتقيق 

 م.1998هن =  1419القاهرة، ط 

 «هب 616أبو البقا  العنربى ت »* العنربى 

التبيني عن مذاهب النحويني البرصيني والكوفيني، حتقيق د. عبد الرمحن  – 19

 م. 1986، ط 1العثيمني، دار الغرب اإلسالمى، ط

 «هب 505ت أمحد بن ايسني »* ابن فارا 

هن =  1399مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، دار الفكر، ط – 20

 م.1979

 «هب 276أبو حممد بن عبد اهلل بن مسلم ت »* ابن قتيبة 

 ، د. ت.3تأويل مشكل القرآن، حتقيق السيد أمحد صقر، القاهرة، ط  – 21

 «به 672أبو عبد اهلل مجا  الد:ن حممد بن مالك ت »* ابن مالك 
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رشح التسهيل، حتقيق د. عبد الرمحن السيد، ود. حممد املختون، القاهرة،  – 22

 م. 1990الرياض، طبعة 

 «هب 285أبو العباا حممد بن :ز:د ت »* املربد 

املقتضب، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة، املجلس األعىل للشئون  – 23

 م.1994هن =  1415اإلسالمية، القاهرة، ط

 «هب 711ت « »مد بن منرم ااهصارىحم»* ابن من ور 

 م.1994 -هن  1414لسان العرب، دار صادر بريوت، ط  – 24

 «هب 761مجا  الد:ن عبد اهلل بن :وسف ت »* ابن هشام 

رشح شذور الذهب ىف معرفة كالم العرب، ومعه كتاب منتهى اإلرب  – 25

 حتقيق حممد حميى الدين عبد احلميد، د. ت.

وبل الصدى، ومعه كتاب سبيل اهلدى، بتحقيق ورشح  رشح قطر الندى – 26

قطر الندى، حتقيق حممد حميى الدين عبد احلميد، دار الفكر للطباعة والنرش 

 والتوزيع د. ت.

مغنى اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيق ح. الفاخورى، دار اجليل،  – 27

 م.1997هن =  1417، ط2بريوت، ط

 «هب 643يش ت موف  الد:ن عىل بن :ع»* ابن :عيش 

 رشح املفصل، عامل الكتب، بريوت، د. ت. – 26

******** 
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 ثانيــا املراجــــــــع:
 * أمحد ايمًوى 

 شذا العرف ىف فن الرصف، املكتبة الثقافية، بريوت، لبنان، د. ت. – 1

 «مسترشق»* برجشرسارس 

التطور النحوى، أخرجه وصححه وعلق عليه د. رمضان عبد التواب،  – 2

 م.1994هن =  1414، ط 2كتبة اخلانجى بالقاهرة، ط م

 * متام حسان  دكتور(

 م. 1990مناهج البحث ىف اللغة، مكتبة األنجلو املرصية، ط  – 3

 «مسترشق»* جون ليوهز 

 م.1985نظرية تشومسكى اللغوية، ترمجة د. حلمى خليل، األسكندرية، ط – 4

 «دتتور»* كاهر حسن 

تكية والربامجاتية ىف اللغة العربية، دار الفكر، عامن، علم الداللة السيامن – 5

 م. 2001األردن، ط

 «دتتور»* صالح سليم عبد القادر 

 م.1996ترصيف األفعال واملشتقات واملصادر، طبعة  – 6

 «دتتور»* صربى إبراهيم السيد 

دار املعرفة اجلامعية، « فكره اللغوى وآراء النقاد فيه»تشومسكى  – 7

 م.1989ط  اإلسكندرية،

 «دتتور»* عبد  الراجوى 

 م.1988النحو العربى والدرس احلديث، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، ط  – 8

 * عبد القادر عبد اجلليل  دكتور(

، 1علم الرصف الصوتى، اململكة األردنية اهلاشمية، دار أزمنة للنرش والتوزيع، ط – 9

 م. 1998ط 

 * عبد العزيز الصيغ  دكتور(



  
 ) بنية الجملة الكبري والصغرى في مغني اللبيب البن هشام(-/ مجدي إبراهيم محمد د

 
 

 

 

 م.2000، ط 1املصطلح الصوتى ىف الدراسات العربية، دار الفكر، دمشق، ط – 10

 «دتتور»* عىل أبو املنارم 

احلذف والتقدير ىف النحو العربى، رسالة ماجستري، كلية دار العلوم،  – 11

 م.1989جامعة القاهرة، ط 

 «دتتور»* فاضل صالح السامرا،ى 

 م.2008، ط 1دار عامر، اآلردن، ط« اتآليفها وأقسامه»اجلملة العربية  – 12

 * حممد حسن رشاب

رشح الشواهد الشعرية ىف أمهات الكتب النحوية، مؤسسة الرسالة،  – 13

 م.2007هن =  1427، ط 1بريوت، لبنان، ط

 «دتتور»* حممد محاسة عبد اللطيف 

 م.1979الرضورة الشعرية، مكتبة دار العلوم، القاهرة ط – 14

 م.1983لة، القاهرة، ط النحو والدال – 15

 « دتتور»* حممد عىل اخلوىل 

 م.1981قواعد حتويلية للغة العربية، دار املريخ، الرياض، ط  – 16

 م.1991، ط 2معجم علم اللغة النظرى، مكتبة لبنان نارشون، ط – 17

 «دتتور»* ميشا  صتر:ا 

والنرش األلسنية التوليدية والتحويلية، املؤسسة اجلامعية للدراسات  – 18

 م.1986والتوزيع، بريوت، ط 

 م.1993، ط 1قضايا ألسنية تطبيقية، دار العلم للماليني، ط – 19

 * هعامن بوقرة

املدارس اللسانية املعارصة، مكتبة اآلداب للطباعة والنرش والتوزيع،  – 20

 القاهرة، د. ت.

****** 
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ا اجملالت العلمية: 
ً
 ثالث

 «دتتور»* أمحد علم اجلندى 

 ( 42 اإلعراب ومشكالته، جملة جممع اللغة العربية، القاهرة، العدد  ىف – 1

 م.1978لسنة 

 «دتتور»* أسمهان الصالح 

النظرية التحويلية وتطبيقاهتا ىف النحو العربى، جملة جامعة القدس املفتوحة  – 2

 م.2013( شباط 2العدد التاسع والعرشون   –لألبحاث والدراسات 

 «مسترشق»* جون سري  

تشومسكى والثورة اللغوية، جملة الفكر العربى، معهد اإلنامء العربى، لبنان،  – 3

 م.1979املجلد األول، مارس 

 * السيد أمحد صقر

اجتاهات معارصة لدراسة النحو العربى. بحث مرجعى مقدم للجنة الدائمة  – 4

 م.1999للغة العربية، القاهرة، ط

 «دتتور»* تام  برش 

ور وفكرة الصواب واخلطأ، مقال ىف جملة جممع اللغة العربية، اللغة بني التط – 5

 القاهرة.

 * مرتىض جواد باقر

مفهوم البنية العميقة بني جومسكى والدرس النحوى العربى، جملة املنظمة  – 6

هن =  1411 –( 34العدد   –املغرب  –العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 م.1990

 

 



 

 




