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 باسم هللا الرحمن الرحيم، وبه استعين

 
 المنبر المبارك في هذا المحفل العلمي الراقي أحيي أهلنا في غزةمن هذا 

 أحيي فيهم إصرارهم على االخذ بأسباب الرقي العلمي رغم الظروف الصعبة 
 التواصل بالجامعة اإلسالمية بغزة التي أتاحت لنا هذاكلية تكنولوجيا المعلومات  كما أحيي

 هذا الميدان الحيويتمام بهواال

 العلوم والتكنولوجياعميد كلية  يالدكتور ربح د

 

كما أحيي كل السادة الحضور من زمالء أعضاء هيئة التدريس وأبنائي الطلبة سواء من الجامعة اإلسالمية او من جامعة 

 األقصى.

 ي أن هذه المشاركة ليست األولى لأذكر إخواني و

 في غزة أو الجامعة اإلسالمية

 سبق لي وان شاركت في عدة نشاطاتفقد 

 مناقشة لرسالة ماجستير -

 مؤتمر علميفي  ةشاركالم -

 

 مبالدعاء والعلفي دعم أهلنا بغزة  افال ندّخر جهدبعدت المسافات وحالت بيننا الحدود والسدود،  إنوالجزائر  فنحن في

 طيبة المباركة. هذه اللغة على هذه األرض اللخدمة طريقه لغزة ( اللسانيات الحاسوبية)نى أن يشق هذا العلم تمأل إنيو
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 نمذجة ترتيب الكلمات في اللّغة العربية الفصحى 

Modeling the order of words in standard Arabic 
 شريفي محمد د. الهادي 

 جامعة أبي بكر تلمسان/الجزائر
 

 الخطابية وضع الوحدة للجملة يصبح هنا من . الخطاب يتشكل الجمل ومن مجموع الجمل، بواسطة اإلبالغ لماذا الجملة؟ يتم

 . الخطاب تحليل منها يبدأ التي األساسية

 

التلخيص و الترجمة اآلليةمحاوالت حوسبتها وتطبيقاتها االلية ال سيما أمام  إشكالياتتطرح اللغة العربية عدة 

من بينها ترتيب الكلمات داخل التي و، وخصوصاً المشاكل النحوية االلي والتنقيب االلي عن المعلومات ...

 اإلشكاالت:الجملة، ومن بين 

، ونقصد به التغيير في التركيب للجملة )الفعل، ثم الفاعل  (Topicalization)تموضعمشكلة ال -

والمفعول( إلى )الفاعل ثم الفعل والمفعول(، فمثالً عندما يتقدم الفعل الفاعل، فإنه يتفق معه فقط في 

العدد أن يتطابقا في الجنس والجنس )التذكير والتأنيث(، ولكن عندما يسبق الفاعل الفعل فإنه يجب 

 .)مفرد، مثنى، جمع( مثالً )الرجالن قاما( ولكن في الحالة األولى يمكن القول )قام الرجال(

 
إذا كان النحاة التقليديون  ": المريض فحصه الطبيب" ،"إبراهيم نجح أخوه: "Dislocation أو الفصل التفكيك -

ن فيه ، فإن اللغويين المحدثين يرومبتدأ لكونه مرفوعا ومتقدما المثاليني هذين ون المركب االسمي المتقدم فيعتبر

التركيز عليه ولفت االنتباه إليه ومن ثم االهتمام به  وقدّم من أجلناصر الجملة قدم لغرض أسلوبي ، عنصرا من ع

 و ؛ وقد يسمى فصال، ومن بعده ج.بيرعند تينير، كما جاء( Projection) ". وقد يعبر عن هذا التقديم بـ "القذف

 . Dislocation) او تفكيكا 

يشير الى تلك العملية الدياكرونية )في الزمان( التي  Grammaticalizationاإلنحاء او االنتحاء او النحونة  -
 .تحّول الكلمة المعجمية البحتة إلى مورفيم أو أي بنية نحوية

- Rection ابن االنباري( وضع معالمهاالتي واالسناد : العامل )نظرية العامل 

 
 

ذلك حسب و نقّدم في هذه المحاضرة نمذجة لترتيب  عناصر الجملة في اللغة العربية على افتراض وجود الفعل في بدايتها
 النموذج القياسي.

 
ت مجالقبل الولوج في صلب الموضوع، يجب أن أشير إلى قضية مهمة جدا تخص النشر العلمي في المنابر الدولية )

 اجستير والدكتوراه.، وهذه المالحظة موّجهة بالخصوص ألبنائنا طلبة الم(دولية محكمة أو مؤتمرات بلجان القراءة العلمية
اللغة العربية، عندها يجب كتابة نّود نشره على النطاق العالمي، ويكون موضوعه فعندما يتعلّق األمر ببحث علمي 

ن يالشواهد التي نوظفها عن اللغة العربية، يجب ان تكتب بما يقابلها من الرموز الدولية. وفي هذا الصدد يوجد مقياس
 معتمدين:

 IPA  (International Phonetic Alphabet) األلفبائية الدولية الترميز الصوتي باستعمال نظام -

 SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet)الكتابة الصوتية باستعمال النظام  -

 
 هو الذي أستعمله شخصيا ترميز الكتابة العربية. وفي الصفحة الموالية الجدول الخاص بهذا النظام. األخيروهذا النظام 
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SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) 

 /’d/ ض  /?/ ء

 /’t/ ط  /b/ ب

 /’D/ ظ  /t/ ت

 /n?/ ,/‘?/ ع  /T/ ث

 /ʒ/, /ʤ/, /ɡ/ ج
 

 /G/,/ɣ/ غ

 /f/ ف  /x/ ح

 /q/ ق  /X/ خ

 /d/ د
 

 /k/ ك

 /l/ ل   /D/, / ð/ ذ

 /r/ ر
 

 /m/ م

 /n/ ن  /z/ ز

 /h/ هـ  /s/ س

 /S/, /ʃ/ ش
 

 /w/ و

 /j/ ي  /’s/ ص
 

 

Fatha       فتحة /a/    

Voyelle longue : Alif 

 ألف ممدودة
/a:/ /aa/ 

 tanwine fatha 

 تنوين فتحة
/an/ 

Kasra        كسرة    
/i/ 

 tanwine damma 

 تنوين ضمة
/un/ 

Voyelle longue : Ya 

 ياء ممدودة
/i:/ /ii/ 

 Tanwine kasra 

 تنوين كسرة
/in/ 

Damma    ضّمة /u/    

Voyelle longue : Waw 

 واو ممدودة
/u:/ /uu/ 
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ية باللغة التقريرلجملة الكلمات في ا طرائق ترتيب التحليل اللساني لمختلفبدراسة سنقوم في الجزء األول من المحاضرة 

يختلف  فيه الفعلموقع  إشكالية ألنيطرح  ، ألّن هذا الترتيبSVOالترتيب  للجملة ذاتالعربية، وسنتعّرض بالخصوص 

فعل الكينونة )شكل من أشكال فارغ  auxiliary. نفترض وجود فعل مساعد VSOأي الترتيب  القياسي النموذجعن 

 .SVO ( على رأس البنية"يكون"

 

لمقاربة ا التحليلي لترتيب الجملة، وتكون هذه الحوسبة وفق ثم نتطرق في الجزء الثاني والثالث الى حوسبة هذا النموذج
من جرة ش في البداية   أن البنية النحوية للجملة هي تَعتبر هذه المقاربةالنموذج الطوبولوجي، حيث و الربط العامليالمسماة 

 .هامكونات ترتيب الكلمات وتجميعووصف  بتحديد، ثّم يأتي النموذج الطوبولوجي ليقوم غير مرتبة االرتباطات
 

 : توصيفترتيب عناصر الجملة في العربيةالمبحث االول: 
 

 
 : VSOالترتيب القياسي لعناصر الجملة في اللغة العربية الفصحى هو الترتيب 

 

 والُد التفاح  األ أكل  أ( 1)  
 

al#tuffaah+a al# ?awlaad+u ?akala 
DEF#(N,masc)SG+ACC DEF#(N,masc)PL+NOM (V)PAST.3.MASC 

   V   S    O 
 

والمفعول به  nominativeمرفوعا   يكون الفاعل. مع الفاعل للفعل تصريف زمني ويرتبط بالجنس والعدد  والنوع
 (.VOSأو  VSO )كما في الترتيب فيما بينهماالحرية في التقّدم والتأخر  لفاعل والمفعولل، كما accusative منصوبا
(. OVSب( )في نموذج الترتيب 2كما في )dislocated  أ( أو مفككا2) topicalized عاُمموضَ  إماالمفعول به  قد يكون 

 topicalization يتم التموضع بينما ،clitic متصل ضمير بواسطة االسناد إليهثم يتّم المفعول به المفكك يأتي مرفوعا 
 :بداية الجملةفي  منصوبا بنقل المفعول به

 

 al# ?awlaad+u ?akala al#tuffaah+a والدُ األ التفاَح أكلَ  أ(2)  

 al# ?awlaad+u ?akala#hu al#tuffaah+u والدُ األ هُ التفاُح أكلَ  ب(2)  
  

DEF#(N,masc)PL+NOM 

(V)PAST.3.MASC#(PRO,3) 
MASC.SG.ACC 

 
DEF#(N,masc)SG+NOM 

 
 

 يجب .متصلضمير ب تستبدل الحالة االعرابية للفعل(. في هذه الحالة، SVOيمكن للفاعل أن يتقّدم على الفعل ) الترتيب 

 .متقدمفاعل ن اليتصل ضمير واو الجماعة ليدل على اأن 

 

 والُد أكلوا التفاح  األ( 3)  

 

al#tuffaah+a ?akal#uu al# ?awlaad+u 
DEF#(N,masc)SG+ACC (V)PAST#(PRO,3)MASC.PL.NOM DEF#(N,masc)PL+NOM 

  S    V    O 
 
 

فإّن هذا الترتيب هو أكثر إنتاجية من غيره عالوة على ذلك، ثم ، أوال يمثّل حالة تفكك الفاعل( إشكالية، ألنه 3يطرح المثال )
، كان"" يتطلب المرور عبر صيغ من الفعل ،اخاص تحليال من الصيغ النحوية األخرى للجملة. سوف نقترح لهذه الحالة

 والتي هي كذلك على نفس الدرجة من القدرة االنتاجية.
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 التفاح   يأكلونوالُد ( كان األ4)  
 

al#tuffaah+a ja?kull#uuna al# ?awlaad+u kaana 
DEF#(N,masc)SG+ACC (V)PRESENT#(PRO,3)MASC.PL.NOM DEF#(N,masc)PL+NOM (AUX)PAST.3.MASC 

 Kaana  S    V    O 
 

 تشكيلة(. فال3) لهم نفس الشكل كما في Oو  S ،V" بحيث نجد ل kaana SVOإن الجملة السابقة هي جملة بصيغة " 
شريك  مضمر فله فاعل ja?kul#uuna (V)  اوتتبعه، أمّ  kaanaهي فاعل   al ?awlaadu (S)الصرفية االسمية 

 .S الفاعل المصّرح به مع coreferentإيحالي 
 

 قضية أولى:لقضيتين،  Juxtapositionسنعتبر أن هناك  تجاور  لذلك
P1   = kaana N 

 
. هذا الضمير يفّضل Nمع  coreferent شريك إيحالي )مستتر( ضميرمع  Vالفعل  التي تحتوي على P2 قضية ثانيةو

 ، ولكن ليس بالضرورة.اعتباره فاعال
 

البنية كل و Strong grammaticalization هي شديدة االنتحاء juxtapositionمفهوم التجاور هذه النمذجة بتوظيف ف
 P1نتمي للقضية األولى الذي ي  kaanaبين  copredication عبارة واحدة مع وجود حمل )إسناد( متبادل  تسلك سلوك

 :بالشكل التالي Vو kaanaفي الواقع، هذه البنية هي نتيجة لتطبيق "نحويمات الزمن" على  .P2من  V والفعل
 

 لنفترض الصيغة التالية:

 
 

يعبّر عن الوضع الزمني  هما إحدى النحويمات  الزمانية )الماضي، المضارع والمستقبل(، فالنحويم  و أين 

عن الزمن النسبي مقارنة بـ   بالنسبة للظرف "اآلن" )الزمن المطلق: 'الماضي'، 'المضارع'، 'االستقبال'(، في حين يعبّر 

 مة وصفية تمظهرية بالتالي له قيوAspectual Value ' (في طريقه للحدوث'، "مستقباَل"تّم إنجازه' ،'.) 
 

 فمثال الصيغة:

 
 بالعربية العبارة التالية )بصيغة االستقبال(:تمثّل 

 سيكون األوالُد قد أكلوا التفاحَ 
(Children will have eaten) 

 
 في حين تمثّل العبارة:

 
 (:Past conditionalصيغة الماضي المشروط )

 كان األوالُد سيأكلون
(The children should have eaten) 

 
 يهيكون فالذي  و في البناءأسواء في البناء السابق ستخدم أبدا )في المضارع ال ت kaana  ومّما يعقّد هذه الوضعية  أنّ 

kaana لــأن إذن  نفترض نحن (. فعل الربطkaana في المضارع )أي وكأنه يرد ضمنيا في حالة وجود فعل  شكل فارغ
 من: حالة خاصة، S تفكيك(( هو، عندما ال يتم 3)كما في ) SVOنفترض كذلك أن الترتيب و مضارع(،

 

Kaanapresent SVO. 
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أكل يعبّر عن الماضي المحض ) S astpVن تماما: فالبناء ليستا مترادفتي S astpVو  tpasV S أن البنيتينونحن نعتقد 
، كما يجب (واأكل األوالدُ ) ( عن عمل مضارع تّم إنجازهpast S Vpresent kaana)= tpasV S تعبّر ( في حيناألوالدُ 

 يأكلون(. فعل يجري في الماضي )كان األوالدُ ر عن ي تعبّ التّ و kaanapast S Vpresent تمييزهما كذلك عن البناء:

 
ثم ، غة العربيةلّ البناء الجملة في في  االسنادي الربط العاملي النحوية التي تعتمد على مقاربةالسنقترح في المبحث الموالي 
 .لوجيالطوبوضمن األنموذج لترتيب الكلمات توصيفا  –على ضوء هذه المقاربة  –نعرض في المبحث الذي يليه 

 

 

 بناء الجملة في اللغة العربية: 2المبحث 
 

حيث تكون العقد  :(unordered)غير مرتّب    للجملة  بمشجر التعلقات  syntactic structureسنمثل البنية التركيبية 
ركيبية بين التالعالقات النحوية بفروع ال( وبالمركبّات المورفولوجية للكلماتأو بعبارة أكثر دقة: كلمات الجملة )موسومة ب
 (:4للجملة )البنية التركيبية  1الشكل  يمثل جذر شجرة. يأتي الفعل الرئيسي في. الكلمات

 

 
 

 (? mubtada)ابتداء  بعالقة المفكك مع الفعل يرتبط العنصر(، حيث أ2للجملة )البنية التركيبية  2الشكل يمثل 
 Proleptic relation : 
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 يعني:(، 3الموضحة في ) SVOإن البنية 

 والُد أكلوا التفاح  األ( 3)  

 

al#tuffaah+a ?akal#uu al# ?awlaad+u 
DEF#(N,masc)SG+ACC (V)PAST#(PRO,3)MASC.PL.NOM DEF#(N,masc)PL+NOM 

  S    V    O 

على مع وجود  ،ا تواصليامحايدترتيبا  هناكاعتبار أن  يقتضيفل أما التحليل األوّ . وذلك حسب النبر يلين مختلفينلها تحل
التحليل الثاني أما (. أ3" )الشكل SVOsenteprkaana، "في المضارع kaanaرأس مشجرته النحوية الفعل المساعد 

 (.ب3)الشكل   pronominal وجود تفكيك للفاعل مع استدراك ذلك بضمير مضمر  افتراضفيقتضي 

 

 

 نحو نموذج طوبولوجي لترتيب الكلمات : 3المبحث 
 

تيب الكلمات ف ترصتتكفل بوالتي و "الطوبوغرافية"البنية  أخرى تسمى وجود بنيةنعتبر ة، النحويالبنية  إلى جانب 
 لبع الحقول التي ستستقبل من قائمة ذاتباعتبارها علب نات مكوّ الى هذه ال. وينظر )عناصر( عهم في مكّوناتيوتجم

من نواع أ للجملة يضم عدة الطوبولوجية بين البنية النحوية والبنية تالتقابال صفإّن النحو الطوبولوجي الذي يأخرى. 
 القواعد:

 C1 النحوية فئةذات الكلمة ب مرتبطة C2 نحوية فئةمن  يمكن وضع كلمة Fحقل في أي صف قانون مطابقة ي -

للوصول  المنتمية لها أن تجتازها كلمةال التي على العلبة أيضا حدود هذا القانوند حدّ كما ي .r ةالنحوي بالعالقة 

 .Governor word العاملة كلمةالتحتوي  إلى أي علبةينتمي .  يمكن لهذا الحقل أن F الحقل إلى

-out-ofالخاص بـ  إعادة الكتابة يشبه قانون) B للعلبة (F1 … Fn) الحقول قانون وصف العلبة يعطي قائمة -
context grammar). 

 

 .Fيشير الى عدد العلب التي يمكن أن يشغلها حقل قانون وصف الحقل الذي  -

 

ويشير كذلك   Fحقل الفي  Cالتي يمكن إنشاؤها عندما توضع كلمة ذات الفئة  Bقانون إنشاء العلب، يحدد العلبة  -
 الذي ُوضعت فيه الكلمة. B من العلبة ’Fإلى الحقل 
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ى أولعلبة  نِشئالذي يُ والفعل هو  انحويرأسا العربية في لجملة التقريرية إذن أن لعتبر ن، وفقا لنتائج المبحث األّول
 :(chI chR chF)من ثالثة حقول وتتألف  domP (main domainالميدان الرئيسي ) سمىت

 

او   dislocated عدد من المكّونات: يتعلّق االمر بالعناصر المفّككةأن يستوعب أي  chIيمكن للحقل االبتدائي  -
 .topicalized الُمموضعة

 

 العناصر المفككة على اليمين.  chFيستوعب الحقل النهائي  -

 
 (Verbal domain) نفسه يستوعب الفعل، الذي يفتح ميدان الفعل field Rection (chR)حقل العامل  -

domV يدانم. يضم هذا ال ( ثالثة حقولchV chM chP.) 

 

o الحقل في الوسط   يستوعبchM العناصر المكّملة غير االسنادية للفعل non-predicative 

complements (بما فيها الفاعل.) 

 

o اإلسنادي الحقل  يستوعبchP  اختياريا تكملة اسناديةPredicate complement  ،)فضلة حملية(
سي هو الفعل الرئييكون الفعل، كما هو الحال عندما ب تعلّق األمرإذا  ميدانا فعليا والتي ستفتح من جديد

kaana، المسند وcopredicate الحقل  الى ذهبيchP. 

 
o  يستوعب الحقل الفعلchV  الفعل، والذي يفتح النواة الفعليةnoyV والتي تتضمن ست حقول فرعية 

    (chQ chN chS chL chC1 chC2) . الحقول الثالثة األولى باستقبال عدد من المحّددات تختص 
(، chN، عالمة النفي )The enunciation marker (chQ)العالمة التلفظية )العالمات( الظرفية:   
الذي يستوعب الفعل، ثم الحقول الخاصة  chL(، ثم الحقل الداللي chSوعالمة االستقبال "سوف" )  
األول سيستوعب الضمائر الخاصة بالفاعل والثاني الضمائر الخاصة  chC1 chC2بالضمائر المتصلة   
يجب أن يحتوي على عنصر، أما الحقول األخرى يمكن أن تبقى  هو الوحيد الذي chL الحقلبالمفعول.   
 فارغة.  

 
( )والتي أوردنا 4)( البنية الطوبولوجية للجملة 4هذه القوانين تسمح بوصف البنيات الطوبولوجية للجملة. يعرض الشكل )

 ب(.2( البنية الطوبولوجية للجملة )5( ويعرض الشكل )1 بنيتيها النحوية في الشكل
 
 
 

 

 والُد يأكلون التفاح  كان األ
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 والدُ األ هُ التفاُح أكل  
  

 

لى هياكلها إنعرض فيما يلي قوانين المطابقة التي تبيّن كيفية توزيع عناصر الجملة والمرور من البنى النحوية للجمل 
الطوبولوجية. إن أكبر ميزة لمقاربتنا هذه أن هذه القوانين بسيطة جدا ويمكنها تغطية عدد كبير من الصيغ التعبيرية للجمل 

 العربية.
 

الذي فتحته الكلمة العاملة  domV للميدانchM إلى الحقل  (… ,subj, dobj)  تذهب العناصر المكّملة غير االسنادية للفعل
. يذهب الضمير الخاص بالفاعل domVلهم اجتياز حدود هذا الميدان وبالتالي ال يمكن ، (الخاص بهم )العامل عليهم

 التي أنشأتها الكلمة العاملة عليهما noyV اللذان ينتميان للنواة chC2و chC1إلى الحقلين  والضمير الخاص بالمفعول
( إما إلى الحقل Prolepsisالعناصر التي خضعت للتقديم أو التأخير )وتذهب (. noyV هما عبور حدود)وبالتالي ال يمكن

chI   أو الحقلchF تكملة اسنادية تذهب أي . ذلك بالبنية التواصلية للجملة، ويتعلقPredicate complement  فضلة(
رة لهذا ل المتوفالحقو الى التي يتم وضعها قبل الفعل تذهبالمات ، والعالخاص بالكلمة العاملة فيها chPحملية( إلى الحقل 

 الغرض. 

 

 التنفيذ الحاسوبي 
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الشديدة:  سيةتنافيتميزان بالخيارين  غة البرمجة. في الواقع، كنا أماماختيار لنا اشكالية تقبل بداية برمجة النظام، واجه

جيد، فبعد إدخال الجملة دعم الحروف العربية بشكل ا تألنه 3.5في نسخته  نا استخدام البايثونررجافا وبايثون. وأخيرا، ق
ميزة استخدام هذا المعيار هي إن . Unicode التكويد عشري( بسبب معيارالست نظام في البت ) 16 طور في تتم قراءتها

البرنامج  فيذتنالعربي دون الحاجة إلى إعداد الجهاز باللغة العربية؛ وهذا يضمن قابلية  المباشر مع الحرف امكانية التعامل
 ضمن أي منّصة حاسوبية.

 
 

 الخاتمة
 

فرضية  لكما أّن توظيفنا  لقد أوضحنا في هذا البحث الدور الهام والمحوري للفعل "كان" في النحو العربي.
ضمني للفعل كان في المضارع )تحقّق فارغ(، مّكنتنا من تقديم تفسير معقول الختالف الصيغة  وجود

، ومّكنتنا كذلك من اقتراح نموذج طوبولوجي SVOوالبنية الترتيبية  VSOالفعلية بين البنية الترتيبية 
 بسيط للجملة العربية.

 

 والمراجع: التي جاءت في البحث بعض المفاهيمملحق: مناقشة 
 

: بعض الوحدات اللغوية العربية تظهر تارة في سياق  Grammaticalisation أو النحونة أو اإلنحاء االنتحاء -

ما بمعنى معجمي تام وتارة أخرى في وحدة ذات وظيفة نحوية تكاد تكون مفرغة من معناها المعجمي. وفي هذه 

 ثل:الحالة نقول أنها "أُنحيت" إلى هذه الوظيفة النحوية بعد أن كانت وحدة معجمية محضة م

 كان األمر 

 كان زيد عالما 

ففي الجملة األولى الفعل "كان" وحدة معجمية معناها مثبت تفيد الوقوع )كان االمر أي حدث ووقع(، أما في 

 وظيفة نحوية إذ تدّل على الكينونة في الزمان الماضي.الجملة الثانية فهي تؤدّي 

 

  رسالةكان في األصل فعل الناقص نموذجا " ثريا عامر " ظاهرة اإلنحاء في اللغة العربية الكتاب:   

 (2009تونس  -األزهر الزناد )كلية اآلداب منوبة  .د/شراف أإبدكتوراه  

 

Hopper , Paul J., and Elisabeth C. Traugott. 1993. Grammaticalization. (Cambrige Textbooks 

in Linguistics.) Cambrige, UK: Cambrige University Press. 

 

 هو مورفيم نحوي ليس له قيمة داللية، وهذا عكس الليكسيم. grammemeالنحويم  -
- Proleptique : en grammaire, relatif au fait de placer un mot dans la proposition  

précédant celle où il devrait se trouver. 

كيب للجملة )الفعل، ثم الفاعل ونقصد به التغيير في التر: Topicalization أو الموضعة التموضع -

والمفعول( إلى )الفاعل ثم الفعل والمفعول(، فمثالً عندما يتقدم الفعل الفاعل، فإنه يتفق معه فقط في 

الجنس )التذكير والتأنيث(، ولكن عندما يسبق الفاعل الفعل فإنه يجب أن يتطابقا في الجنس والعدد 

 .لكن في الحالة األولى يمكن القول )قام الرجال()مفرد، مثنى، جمع( مثالً )الرجالن قاما( و

 

إذا كان النحاة التقليديون  ": المريض فحصه الطبيب" ،"إبراهيم نجح أخوه: "Dislocation أو الفصل التفكيك -

ن فيه ، فإن اللغويين المحدثين يرومبتدأ لكونه مرفوعا ومتقدما ي هذين المثالينون المركب االسمي المتقدم فيعتبر

التركيز عليه ولفت االنتباه إليه ومن ثم االهتمام به  وقدّم من أجلناصر الجملة قدم لغرض أسلوبي ، عنصرا من ع

 ، ومن بعده ج.بيرو ؛ وقد يسمى فصالعند تينير، كما جاء( Projection) ". وقد يعبر عن هذا التقديم بـ "القذف

 . Dislocation) او تفكيكا 

 ( جامعة ورقلة ، الجزائر، د. عبد الحميد دباش ، ين البنية التركيبية والبنية اإلخباريةمن الجملة إلى الخطاب : ب)

Predicationاالسناد : 

Rection ابن االنباري( دعنواالسناد : العامل )نظرية العامل 

 

 


