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    تعدُّ الّمغة من أىمِّ الظواىر االجتماعية التي أنتجيا العقل البشري خالل مراحل تطوره، 
فيي أداة لمتواصل، تربط بين األفراد و الجماعات و األجيال المتعاقبة ، و سجل 

 .لمحضارات و الثقافات برباٍط وثيق وقوي لو طابعو المميز والخاص 
  والّمغة شبكة من العالقات التركيبيَّة عمى المستوى الصوتي في تأليف األصوات، وعمى 

المستوى الصرفي في تأليف الوحدات الصرفية، وعمى المستوى التركيبي في تأليف 
ذا  الكممات  ويمثل التحميل التركيبي بيذا الحمقة الثالثة في سمسمة التحميل المِّساني لمغة، وا 

كانت الوحدة الصوتية ىي مادة التحميل الصوتي، والوحدة الصرفية ىي مادة التحميل 
 .الصرفي فإّن التركيب أو الجممة ىي أساس التحميل التركيبي

   فالجممة ىي القاعدة األساسيَّة التي ينطمق منيا البناء الّمغوي، وىي أّول العقد التي 
يتوقف عمييا كل نسيج لغوي في إحكام العبارة، وىي المُّحمة لسدى الكالم، والِمْرَقاُة لمدارج 

 .القول
  وعميو فميس غريبا أن يبحث القدامى الجممة ويدركوا قيمتيا في المُّغة، وييتدوا إلى دراسة 

 .نواٍح ميمة فييا
   ويعدُّ البحث في الجممة عند المحدثين العرب ىو األساس في الدراسة المُّغوية الحديثة، 

التي تتَّجو إلى وصف الجممة وتحميميا؛ وذلك ألىميتيا في إظيار المعنى الذي يعدُّ 
العنصر الرئيس في دراسة بناء الجممة، وىو ما دفع العمماء إلى التوسع واالستفاضة في 

 . دراستيا
  من ىنا جاءت ىذه الدِّراسة محاولة إجراء مقارنة بين نظرة الدارسين القدامى والمحدثين  

لى مدى التطور الّذي وصمت إليو دراسة  إلى الجممة من حيث مفيوميا وتقسيماىا، وا 
 .الجممة العربية 

جيود الّدارسين المحدثين في »  من خالل ىذه اإلشكالية جاء عنوان البحث موسوًما بـ 
 .«دراسة الجممة العربية



 مقدمة
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ثالثة فصول تتصدرىا مقدمة وتنتيي :    ولموصول إلى ىذا المبتغى قسِّم البحث إلى
بخاتمة تنطوي عمى أىمِّ النتائج المتوصل إلييا، مع تذييل البحث بقائمة المصادر 

 .والمراجع
لمحديث عن الجممة في الدرس العربي التراثي والدرس :    وقد خصص الفصل األول

ل لمحديث عن الجممة في الدرس العربي  الغربي القديم والحديث، وتضمن مبحثين ُأفرد األوِّ
وسيق المبحث الثاني لمحديث عن . التراثي، من حيث مفيوميا وعالقتيا بالكالم وأقساميا

 .الجممة عن الّدارسين الغربيين قدامى ومحدثين
  أّما الفصل الثاني فتَّم التطرق فيو إلى بنية الجممة العربية عند الدَّارسين المحدثين، 
ل تمَّ الحديث فيو عن بنية الجممة العربية عند الدارسين  وتضمن كذلك مبحثين، األوَّ

 .الوصفيين، والثاني لمحديث عن بنية الجممة العربية عند الدارسين التوليديين التحويميين
  وأّما الفصل الثالث فقد تمَّ فيو تناول نظرة الدارسين المحدثين إلى الجممة العربية من 
ل  حيث المفاىيم والتقسيمات، وتضمَّن أيًضا مبحثين اثنين كسابقيو،  ففي المبحث األوَّ
تمت مناقشة نظرة الدارسين المحدثين إلى الجممة العربية من حيث المفاىيم، أّما الثاني 

 .فنوقشت فيو نظرتيم إلى الجممة من حيث التقسيمات 
  وُختم البحث بخاتمة ُأجِممت فييا أىمُّ النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذا البحث، وال 

يخفى عمى أىل التدقيق والتحقيق أّن ىذا الموضوع واسع ومتشعب ال يمكن استقصاء كل 
كلُّ ذلك كان . جوانبو في بحث واحد، لذلك كان التركيز عمى أىم جيود المحدثين ال كّميا

داعيا لمميل إلى االختصار، لذا كان البحث يطرق باًبا وييمل أبواًبا، ليكون ما تمَّ طرقو 
 .تمثيال ال استيفاءً 

واقتضت طبيعة الموضوع االعتماد عمى المنيجين التاريخي والوصفي التحميمي لمالءمتيا 
 .الدِّراسة



 مقدمة

 

 ج
 

  ولما كان موضوع الجممة من أىمِّ القضايا المطروحة قديًما وحديثا فقد تعددت اآلراء 
ومن ثمَّ تنوَّعت المصادر والمراجع المعتمدة في البحث، ومن ىذه المصادر والمراجع 

مغني )لممبرد، و (المقتضب)لسيبويو، و (الكتاب): نذكر عمى سبيل الذكر ال الحصر
لعباس ( النحو الوافي)لمزمخشري، و( األنموذج في النحو)البن ىشام األنصاري، و(المبيب

لميدي  (في النحو العربي نقد وتوجيو)إلبراىيم أنيس، و  (من أسرار المغة)حسن، و
 .لتّمام حّسان (المغة العربية معناىا ومبناىا)المخزومي، و 

ّنما نقرُّ أّنو يعتريو     وال ندعي السبق في ىذا الموضوع، وال اكتمال ناصية البحث، وا 
 .بعض النقص في بعض جوانبو، وىذا النقص يتطمب ذوي الخبرة والتخصص في الميدان
   وال يسعني في ىذا المقام إاّل أن أقدم جزيل الشكر واالمتنان ألستاذتي الفاضمة دليمة 

رشادي، فما كان ىذا البحث ليستوي بيذه  مزوز التي سعت بكل إخالص عمى توجييي وا 
الصورة لوال توجيياتيا ونصائحيا القيِّمة عمى الّرغم من انشغاالتيا المتعددة، فجزاىا اهلل 

 .عّني خير الجزاء، وأسأل اهلل أن يضع ذلك في ميزان حسناتيا
سدد اهلل خطانا جميعا عمى طريق العمم والمعرفة وخدمة لغة القرآن الكريم لنحظى برضاه 

 . تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمين 



 

 

 

 

 
 

ل ــالفص : ل األوَّ
 في الدرسين العربي التراثي والغربي الجملة 

 . القديم والحديث

ل  : المبحث األوَّ

. في الدرس العربي التراثي الجملة  

 :  المبحث الثاني                

  .في الدرس الغربي القديم والحديثالجملة  
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شاعت في كتب النحك مصطمحات عديدة عٌبرت عف معنى كاحد،كقد اختمطت ىذه       
ىك مصطمح عمى اإلطالؽ  غير أفَّ أشيرىا كأكثرىا استعماال ،المصطمحات كتداخمت

؛ كىي "المؤلؼ"، ك" الكالـ"فقد طغى ىذا المصطمح عمى المصطمحات األخرل ،"الجممة "
.  كؿ كاحد منيا يختص بداللة معينة  أفمصطمحات متقاربة في المعنى غير

كالمتتبع لمٌدراسات النحكية القديمة في مختمؼ أطكارىا ال يجد أبكابا ك فصكال تتناكؿ    
بكصفيا كيانا مستقال لو مف األىمٌية في الٌدراسات النحكية ما يفكؽ  الجممة بالدراسة،

المكضكعات النحكية األخرل التي سخر ليا النحاة جيدىـ بعيدا عف اإلطار الذم كاف 
كالكحدة  ينبغي أف تدرس مف خاللو، أال كىي الجممة التي تمثؿ قاعدة الكالـ األساسية،

الدنيا لمفيـ كاإلفياـ في عممية التبميغ، كىذا ما جعميا محؿ اىتماـ في أم دراسة لغكية ، 
. كمنطمقا أساس في كؿ دراسة تيدؼ إلى فيـ أسرار المغة كدقائقيا فيما صحيحا 

ىي فيـ تحميؿ بناء الجممة تحميال لغكيا يكشؼ عف     كالغاية مف دراسة النحك العربي؛
بعض اآلخر، بحيث بأجزائيا كيكضح عناصر تركيبيا، كترابط ىذه العناصر بعضيا 

كالعالمة الٌمغكية   مفيدا، كيبيف عالئؽ ىذا البناء، ككسائؿ الٌربط بينيا،لتؤدّْم معف
 .الخاصة بكؿ كسيمة مف ىذه الكسائؿ 

ٌنما كاف مجاؿ بحث  ميداف بحث النحكييف فقط،ك تقسيماتيا    كلـ يكف مفيـك الجممة  كا 
كؿ حسب خصكصية مكضكعو كغايتو، كلكف في المحصمة يشار إلى  عمـك عدة ،

ىذه الكظيفة التي ال  .كظيفتيا؛ كىي إيصاؿ المعنى إلى المتمقي بشكؿ يحقؽ الغاية
تختمؼ عند البالغييف عنيا عند األصكلييف أك المناطقة، كىذا ما دعا إلى اإلشارة إلى 

.  ك تخصصاتيـ اختالؼ مياديف عمكميـ مفرغـعمى اؿمفيكميا عند ىؤالء 
 الدراسات الحديثة تتخذ مف الجممة محكرا ليا قبؿ أم شيء، فالنظرية  بالمقابؿ فإف  ك

كؿ جممة منيا تحتكم  األلسنٌية الحديثة تحمؿ المغة مف زاكية أٌنيا مجمكعة مف الجمؿ،
عمى شكؿ صكتي كعمى تفسير داللي ذاتي يقترف بالشكؿ الصكتي، كقكاعد الجممة ىي 

.  التي تفصؿ التكافؽ بيف الصكت كالداللة 
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 في الّدرس العربي التراثيالجممة : المبحث األّول 
إفَّ المتصفح في التراث المُّغكم العربي بصفة عامة، كالنحكم بصفة خاصة، يالحظ أٌف    

الٌدارسيف القدامى لـ يكف لدييـ استخداـ مكحد لمصطمح الجممة، فمنيـ مف استعمؿ 
، كمنيـ مف استعمميما معا دكف التفريؽ بينيما، (الجممة)كقصد بو  (الكالـ)مصطمح 

كمنيـ مف فرؽ بينيما كرأل أف كؿ كاحد مف ىذيف المصطمحيف يختص بداللة معينة، 
لكف لـ يكف ىذا التفريؽ كاضحا، كذلؾ راجع لعدة اعتبارات كلعٌؿ مف أبرز تمؾ 

االعتبارات؛ عدـ استقرار المصطمحات في البداية، كاختالؼ كجيات كآراء العمماء 
 .كمناىجيـ 

 :لغة واصطالحا: الجممة 
الجممة كاحدة الجمؿ، كأجمؿ »:قكلو (ىػ393ت) "لمجكىرم" "الصّْحاح" جاء في : لغة ـ1  

.  1«الحساب رده إلى الجممة 
الجممة كاحدة الجمؿ، »: (ىػ711ت)"البف منظكر" "لساف العرب"   كجاء معناىا في 

جماعة كؿ : كالجممة. كالجممة جماعة الشيء، جمعو عف تفرقة، كأجمؿ لو الحساب كذلؾ
﴿ لىٍكالى :قاؿ تعالى: أجممت لو الحساب كالكالـ : شيء  بكمالو مف الحساب كغيره  يقاؿ

ٍممىةن كىاًحدىةن﴾ مىٍيًو اٍلقيٍرآفي جي  .2« كقد أجممت الحساب إذا رٌددتو إلى الجممة.نيزّْؿى عى
كأجمؿ  الجممة كاحدة الجمؿ،»:جاء قكلو (ىػ760ت) "لمرازم" "مختار الصّْحاح"   كفي 

  .3«الحساب رده إلى الجممة
 

                                                           
، 3،1984أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليٌن ،ط:، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، حتقيق(إمساعيل بن محاد)اجلوىري  1

 .426  ص 
 عبد اهلل الكبًن وزلمد امحد حسب اهلل وىاشم زلمد:، لسان العرب، حتقيق وضبط  (أبو الفضل مجال الدين زلمد بن مكرم)ابن منظور 2

 .685،686،ص1،مج(ت.د)،(مجل )،مادة (ط.د)     الشاذيل ،دار ادلعارف ، 
 ،عٌن مليلة ، 4مصطفى البغا،دار اذلدى للطباعة ،ط:، سلتار الّصحاح ،ضبط وتعليق  (زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر)الرازي  3

 .80،ص1، ج1990،(مجل )    مادة 
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أخذ الشيء جممة، :الجممة، جماعة كؿ شيء كيقاؿ»: فجاء"المعجـ الكجيز"   أٌما في  
. 1«متجمعا ال متفرقا: كباعو جممة 
جماعة  :جمع جمالت كجيمؿ: [مفرد]كجممة  »:"معجـ المغة العربية المعاصرة"   ككرد في 
 نيزّْؿى  ٍكالى  ى " تاجر جممة ػ كاف مف جممة أصحابيا ػ جممة األجرة المستحقة ػ/سعر"كؿ شيء 

مىٍيوً  ٍممىةن  اٍلقيٍرآفي  عى : أخذ الشيء جممة ،"، متجمعا دفعة كاحدة ال منجما متفرقا"كىاًحدىةن  جي
. مف يبيع البضائع متجمعة ال متفرقة عكسو بائع بالقطاعيّْ : متجمعا ال متفرقا ػ بائع جممة

يجاز : جممة القكؿ/إجماال بصكرة مكجزة جممة األمر: عمى الجممة/بالجممة  بخالصة كا 
مف . بصكرة شاممة كمفصمة : جماعة األكلياء جممة كتفصيال:شديد ػ جممة الصالحيف

 .2«مف مجمكعيا، مف بينيا: جممتيا
كالذم يمعف النظر في المعنى الٌمغكم لمجممة في كؿ ما كرد، يدرؾ أٌنو ال يخرج عف 
ككنيا تدؿُّ عمى جمع األشياء عف تفرقيا، باإلضافة إلى أٌنيا تطمؽ عمى جماعة كؿ 

  .شيء
:   اصطالحا  ـ2

لـ يكف االتفاؽ كاضحا بيف الٌدارسيف عمى تعريؼ كاحد لمجممة يشمؿ جميع جكانبيا سكاء 
 حديثا، كحتى الغربيكف أنفسيـ لـ يتفقكا عمى تعريؼ كاحد إلى  درجة أٌف أحدىـ ـقديما أ

 .3«يكجد حكالي مائتي تعريؼ مختمؼ لمجممة  »: ذىب إلى القكؿ بأٌنو
تتكارد عمى الدرس النحكم طائفة مف اإلشكاالت المنيجية كاالصطالحية، يبرز ىذا    

 .مع  مصطمح الكالـمقابمتو مف بينيا اإلشكاؿ الخاص بمفيـك مصطمح الجممة، ك

                                                           
ادلعجم الوسيط ،مكتبة الشروق :وينظر.118،ص(مجل)،مادة 1994،مصر ،(ط.د)رلمع اللغة العربية ،ادلعجم الوجيز ،وزارة الرتبية والتعليم ، 1

 .136،ص(مجل)، مادة 4،2004اليومية، ط
 .399،ص1،مج(اجلمل )، مادة 2008 ،1امحد سلتار عمر، معجم اللغة العربية ادلعاصرة ،عامل الكتب ،ط 2
3

 ، تونس، (ط.د)صاحل قرمادي، منشورات اجلديد، : الطيب بكوش، تقدمي: عربو وذيلو مبعجم عريب فرنسيجورج مونان ،مفاتيح األلسنية ،:ينظر  
.  101 م، ص1981  
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   كقد عٌبر بعض النحاة األكائؿ عف مصطمح الجممة بمصطمح الكالـ، كالبعض اآلخر 
فٌرؽ بينيما، كجعؿ بينيما عمـك كخصكص، كبذلؾ فقد انقسـ الٌمغكيكف كالنحاة القدامى في 

 :نظرتيـ إلى الجممة كالكالـ إلى اتجاىيف أساسيف 
كيضـ طائفة مف الٌمغكييف كالنحاة الذيف ذىبكا إلى القكؿ بالترادؼ بيف : ـ االتجــاه األول1

كلكف بمعناه  (ىػ175ت) "الخميؿ"فمقد استخدـ مصطمح الجممة عند . الجممة كالكالـ
 »: ، فمقد استخدـ الخميؿ مصطمح الجممة في قكلوالٌمغكم، كليس بمعناه االصطالحي

جماعة كؿ شيء بكاممو مف الحساب كغيره ، كأجممت لو الحساب كالكالـ مف :  كالجممة
. 1«... الجممة 
كاستعمؿ لفظة  في سبعة مكاضع،( الجممة)فقد استعمؿ لفظة  (ىػ180ت) "سيبكيو"   أٌما 

. 2بصيغة الجمع في مكضع كاحد فيككف المجمكع ثمانية مكاضع  (الجمؿ)
بصيغة المفرد كبالمعنى  (الجممة) لفظة "سيبكيو" كالمكاضع السبعة التي استعمؿ فييا 

: الٌمغكم لمجممة ال المعنى االصطالحي، ىي
المحٌرـ كصفر كجمادل، كسائر :كمٌما أجرم مجرل األبد كالٌدىر كالميؿ كالنيار» : ػ قاؿ1

، كأٌنيـ قالكا أسماء الشيكر إلى ذم الحجة؛ سيرى : ألٌنيـ جعمكىفَّ جممة كاحدة لعدة أياـو
. 3«عميو ثالثكف يكما

جممة ىذا الباب أٌف »:(ىذا باب، ما يضاؼ إلى األفعاؿ مف األسماء) ػ ك قكلو في2
لى االبتداء كالخبر؛ ألٌنو في معنى إٍذ،  الزماف إذا كاف ماضيا أضيؼ إلى الفعؿ، كا 

 .4«فأيضيؼ إلى ما يضاؼ إليو إذٍ 

                                                           
دي ادلخزومي وإبراىيم السامرائي،دائرة الشؤون الثقافية العامة ،دار احلرية للطباعة ، هم: العٌن ،حتقيق ، (اخلليل بن أمحد )الفراىيدي  1

. 143،ص6ج ،بغداد ،(ط.د)   
 .26م،ص2007/ىـ1428،بًنوت ،لبنان ،1بويو ،دار الكتب العلمية ،طيمفهوم اجلملة عند س،  حسٌن عبد الغين جواد األسدي 2
  ،القاىرة ،3عبد السالم زلمد ىارون ،مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والتوزيع،ط:الكتاب حتقيق  ،(أيب البشًن عمرو بن عثمان بن قنرب)بويو يس3

 .217،ص3،ج1988   
 .119 ، ص3 ادلصدر نفسو، ج4



 الجممة في الدرسين العربي التراثي والغربي القديم والحديث  :              الفصل األول
 

9 
 

لو زيادة، كلو مثاؿ في األسماء » : ػ كفي قكلو3 فكؿ اسـ يسمَّى مف الفعؿ ليست في أكَّ
انصرؼ؛ فإف سمٍّيتو باسـ في أكلو زيادة كأشبو األفعاؿ لـ ينصرؼ، فيذه جممة ىذا 

 .1«كمو
يئست يأسا كيآسة، :كمما جاءت مصادره عمى مثاؿو لتقارب المعاني قكلؾ » : ػ كقكلو 4

. 2«كسئمت سأمنا كسآمة، كزًىدتي زىدنا ك زىادة ،فإنما جممة ىذا لترؾ الشيء
. كقد جاء عمى فىًعؿى يىٍفعىؿي كىذا فىًعؿه أشياء تقاربت معانييا؛ألٌف جممتيا ىىٍي ه » : ػ قكلو5

ٌنما أراد تحرُّؾ الريح كسطكعيا:كذلؾ قكليـ ا كىك أىرجه؛ كا  ًمسى يحمسي .أىرىجى يىأرجي أرجن كحى
مىسنا، كذلؾ حيف ييي  كيغضب . 3«حى

. 4«فجممة ىذا أٌف كؿ ما كانت لو الكسرة ألـز كاف أقكل في اإلمالة  »: ػ قكلو 6
: فجممة ىذا الباب في التحرؾ أف يككف الساكف األكؿ مكسكرنا، كذلؾ قكلؾ » : ػ قكلو 7

 .5«اضًرب ابنؾ، كأكـر الرجؿ، كأنٍذىًب أىٍذىىبٍ 
بصيغة الجمع، فقد كرد في  (الجمؿ) لفظة "سيبكيو"   أٌما بالنسبة لممكضع الذم ذكر فيو 

كليس شيء يضطركف إليو إاٌل » :كذلؾ في قكلو. (ىذا باب ما يحتمؿ مف الشعر)آخر 
كما يجكز في الشعكر أكثر مف أف أذكره لؾ ىينا؛ ألٌف ىذا . كىـ يحاكلكف بو كجينا

 .6«مكضع جيمؿ، كسنبٌيف ذلؾ فيما نستقبؿ إف شاء ا 
 تعني الشيء الجامع ألفراده الضاـ ليـ، ككذلؾ "سيبكيو"    فالجممة في االستعماؿ عند 

استعماليا في معنى اإلجماؿ المقابؿ لمتفصيؿ فكأٌنو؛ ضـ الفركع أك التفصيالت في 
 .7أصكؿ جامعة ليا

                                                           
. 119،ص3 ،جسيبويو، الكتاب1
. 208،ص3 ادلصدر نفسو ،ج2
. 16،ص4 ادلصدر نفسو ،ج3
. 20،ص4 ادلصدر نفسو ،ج4
 .152ص،4ادلصدر نفسو ،ج5
 .32،ص1ادلصدر نفسو ،ج :  ينظر6
. 28بويو ،صيمفهوم اجلملة عند س، حسٌن عبد الغين جواد األسدي : ينظر 7
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جممة )، ككذلؾ "سيبكيو"في كتاب  (جممة)  كقد يبدك األمر غريبا أاٌل يكجد أثر لكممة 
 .1 "عبد الرحمف الحاج صالح"عمى حسب ما يذىب إليو الٌمساني  (مفيدة

،الذم يعٌد تمثيالن ناضجا (الكتاب) مصطمح الجممة في كتابو "سيبكيو"   كلئف لـ يذكر 
لمجيكد النحكية العربية، كلـ يشر إلييا بتعريؼ مستقؿ فإٌف ذلؾ ال يعني غياب مفيكميا 

تردد في كتابو بمعاف " الكالـ"عمى الٌرغـ مف أٌف ذكر " كالما"عف ذىنو، فيك يسمييا عادة 
مختمفة؛ فيك يستخدمو بمعنى االسـ كبمعنى الحرؼ كبمعنى النثر كبمعنى المغة كبمعنى 

. 2الجممة أيضا
:  الكالم بمعنى الجممة -
ا عند     ، إالَّ أٌف ذلؾ ال يعني انعداـ "سيبكيو"إنَّو كمع اإلقرار بانعداـ الجممة مصطمحن

. مفيكمو؛ عمى أفَّ في مصطمح الكالـ ما يقـك مقاـ الجممة بالمعنى االصطالحي 
في كتابو بجمؿو  (ىػ180ت ) "سيبكيو"  كمفيـك الجممة اصطالحا نستقيو مما استشيد بو 

نحكية تامة في مكاطف عدة، مراعيا فييا المعنى، كمعبرا عنيا بمفظ الكالـ دكف استخداـ 
. 3مصطمح الجممة، كذلؾ عند حديثو عف الجممة التامة

؛ يجد (االستقامة مف الكالـ كاإلحالة ) في باب "سيبكيو"   كالذم ينعـ الفكر في حديث 
أنَّو كاف حاذقنا في التمييد لكتابو بمباحث تعدُّ األساس في البحث النحكم، لينفذ منيا إلى 

ما ىك أكثر تفصيالن، كذلؾ باالنتقاؿ مف مكضكعات التركيب إلى بياف مكاقع أجزاء 
.  الجممة العربية كعالقاتيا بعضيا ببعض

   فقد استعمؿ مصطمحي االستقامة كاإلحالة، في معرض تبيانو الجمؿ العربية 
فمنو مستقيـ حسف، كمحاؿ، . ىذا باب االستقامة مف الكالـ كاإلحالة»: يقكؿ،4كتصنيفيا

                                                           
      ،ية تصدر عن ادلدرسة العليا لآلداب والعلوم اإلنسانيةميبويو ،ادلربر رللة دورية أكادياجلملة يف كتاب س صاحل ،احلاج ن حم عبد الر1

 .8،ص1993ديسمرب،  ،جويلية،2اجلزائر،ع    
 .17م،ص1977/ىـ1408،بًنوت ،(ط.د) ،دار النهضة للطباعة والنشر  اجلملة العربية،ة دراسإىلمدخل  زلمود أمحد حنلة ،: ينظر 2
 .9،ص1،ج2008،(ط.د)ة ،بنية اجلملة الطلبية وداللتها يف السور ادلدنية ،منشورات سلرب األحباث يف اللغة واألدب اجلزائري،دفبلقاسم :  ينظر 3

 .12م،ص1992/ىـ1412 ،لبنان ،1للدراسات والنشر والتوزيع ،ط حبوث ألسنية عربية ،ادلؤسسة العربية اجلامعية ،  ميشال زكريا4
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أتيتؾ : كأٌما المستقيـ الحسف فقكلؾ. كمستقيـ كذب، كمستقيـ قبيح، كما ىك محاؿ كذب
أتيتؾ غدنا كسآتيؾ : كأما المحاؿ فأف تنقض أكَّؿ كالمؾ بآخره فتقكؿ. أمس كسآتيؾ غدا

كأٌما المستقيـ . حممتي الجبؿ، كشربت ماء البحر، كنحكه: كأما المستقيـ الكذب فقكلؾ.أمس
قد زيدا رأيت، ككي زيده يأتيؾ، : القبيح فأف تضع المفظ في غير مكضعو، نحك قكلؾ

. 1«سكؼ أشرب ماء البحر أمس: كأما المحاؿ الكذب فأف تقكؿ. كأشباه ىذا 
  فالذم يالحظ ىنا أٌف الكالـ قائـ عمى أساس مف تأليؼ التركيب، كبناء األسمكب، 

. (أم انطباقو عمى الكاقع )كصدؽ المعنى 
 لممستقيـ يدٌؿ عمى دقة النحاة في تقصى معاني كؿ لفظة كمعانييا "سيبكيو"  كما مٌثؿ بو 

جممة فييا فعؿ  (آتيؾ)في الجممة، كعالقتيا مع غيرىا كانسجاميا معيا كترابطيا بيا، ألٌف 
ماضو مسند إلى فاعؿ، كأكمؿ المعنى بظرؼو يدُّؿ عمى الماضي أيضا، كليس في ىذا 

. النس  كالتأليؼ أم تنافر أك ضعؼ، فالجممة تامة مفيدة يحسف السككت عمييا 
    كما كضح حسف االستقامة كفسادىا، فاالستقامة أف يككف التركيب خاضعا لما أجرتو 
العرب في كالميا المألكؼ المستعمؿ، كال ينفر منيا الذكؽ، أمَّا غير المستقيمة كالمحاؿ 
أف تنقض أكؿ كالمؾ بآخره، كبذلؾ فال يككف لمثؿ ىذا الكالـ معنى ألٌف المفظ في غير 

أف يككف غير منسجـ مف الناحية »: عمى ذلؾ قائال"الحاج صالح"مكضعو، كقد عمؽ 
. 2«المعنكية، كالقبيح يختص بالمستكل الضركرم لمكالـ كال يمس معناه

 بما مثمو بالمحاؿ عمى أفَّ األلفاظ ال يتجانس بعضيا مع البعض، إالَّ "سيبكيو"   كدٌلؿ 
 الذم معنى لؿإذا كانت في مكضعيا الصحيح مف التأليؼ، ككانت مؤدية لممعنى المكمّْؿ 

. ما قبميا 
المستكل النحكم :أٌنو قد راعى مستكييف" الجممة" "لمكالـ"    فالذم يالحظ مف تقسيمو

، الذم يعتمد عمى االرتباطات النحكية بيف الكممات؛ كإسناد الخبر إلى  (الشكمي)الساكف 
                                                           

 .26_25،ص1 ،جسيبويو، الكتاب 1
  ،بن عكنون ،اجلزائر ،(د،ط)الرتاكيب النحوية وسياقاهتا ادلختلفة عند اإلمام عبد القاىر اجلرجاين ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،:  صاحل بلعيد2
. 71ص ،1994  
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المبتدأ الفعؿ إلى الفاعؿ، كالمستكل اإلبالغي المتغير؛ القائـ عمى ارتباط الكالـ بالحاؿ 
. 1الذم تقاؿ فيو، أك السياؽ الكالمي الفعمي الذم تدخؿ فيو الجممة

 مف تأكيد عمى ضركرة تالـز البنية النحكية مع كظيفتيا "سيبكيو"   كما ذىب إليو 
االبالغية ييعىدُّ داللة كاضحة عمى إدراكو العميؽ أفَّ الجممة العربية تشمؿ جانبا نحكيا 

سكاء النحكم الساكف أك اإلخبارم المتغير يتضافراف : كجانبا إبالغيا إخباريا، فالمستكياف
معنا لبناء الجممة التي تؤدم كظيفة إبالغية كاحدة، كال يمكف االكتفاء بالتعكيؿ عمى 

. 2أحدىما دكف اآلخر
، "المسند كالمسند إليو"ىك ما ذكره في باب  "سيبكيو"الجممة عند   كلعؿَّ أظير مبادئ بناء 

فقد كاف معيار اإلسناد ىك األساس الذم أقاـ النحاة القدامى عميو حدَّ الجممة، ككانكا 
ينظركف إلى المسند كالمسند إليو بأنَّيما عماد الجممة العربية، كيطمقكف عمييما مصطمح 

؛ألفَّ تكافرىما شرط كاؼو لقياـ الجممة التي بنى النحاة عمييا تحميميـ بكصفيا بنية "العمدة"
أساسية أك نكاة ضمف بنية تتشكؿ كتتككف بسبب ما يطرأ عمى البنية األساسية؛ المتمثمة 

المسند كالمسند باب ىذا »:"سيبكيو"في المسند كالمسند إليو تككف الكالـ، كفي ىذا يقكؿ 
فمف ذلؾ االسـ . إليو كىما ماال يىٍغنىى كاحد منيما عمى اآلخر، كال يجد المتكمـ منو بدِّا

يذىب عبد :  كمثؿ ذلؾ ،عبد ا أخكؾ، كىذا أخكؾ: المبتدأ أك المبني عميو، كىك قكلؾ
كمٌما  ا، فال بدَّ لمفعؿ مف االسـ كما لـ يكف االسـ األكؿ بدّّ مف اآلخر في االبتداء،

كاف عبد ا منطمقا، كليت زيدنا منطمؽه؛ ألٌف ىذا يحتاج إلى : يككف بمنزلة االبتداء قكلؾ 
. 3«ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده

                                                           
  دمشق،سوريا ، (ط.د)طباعة والنشر والتوزيع ،لمؤسسة رسالن لو رابح بومعزة ،اجلملة والوحدة اإلسناديّة الوظيفّية يف النحو العريب ،دار 1

. 13،ص2008   
 .14 نفسو ،صادلرجع 2
. 23،ص1 الكتاب ،ج سيبويو،: ينظر 3
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  فاإلسناد عنده يستمـز تركيبا، كالعناصر المركّْبة اثناف، يطمبي كؿه منيما لآلخر، كال 
مناص حينئذ لممتكمـ مف الكفاء في نتاًجو المغكم بيما حتى يتحقؽ ما يىتىغىيَّاهي ىذا التركيب 

. مف فكائد 
: كاالسمٌية ما بدئت باسـ نحك : اسمٌية كفعمٌية:   كيبدك مف كالمو أٌف الجممة عنده قسماف

. ذىب عبد ا : عبد ا أخكؾ، ك الفعمٌية ما بدئت بفعؿ نحك
المسند كالمسند إليو، ففيو :أٌما قكلو»:"السيرافي"كفي معرض شرحو لكالـ سيبكيو يقكؿ   

، "المسند إليو"، ك"الخبر"ك" الحديث"معناه " المسند"أف يككف : أربعة أكجو أجيكديىا كأرضاىا
ك"، "قاـ زيد: "كقكلؾ: فاعؿ كفعؿ: المحدث عنو، كذلؾ عمى كجييف ، كاسـ "ينطمؽ عمري

، فالفعؿ حديث عف الفاعؿ، كالخبر حديث "إفَّ عمران منطمؽه "ك"زيد قائـ : "كخبر، كقكلؾ
االسـ، كالمسند ىك الفعؿ، كىك خبر االسـ، ك المسند إليو ىك الفاعؿ، كىك االسـ المخبر 

نَّما كاف المسند الحديث، كالمسند إليو، المحدث عنو، كقكلنا في الحديث الذم . عنو كا 
يحدَّثي بو عف الٌنبي صمي ا عميو كسمـ ىذا الحديث مسند إلى رسكؿ ا صمى ا عميو 

. 1«كسمـ، فالحديث ىك المسند، كرسكؿ ا ىك المسند إليو
فالمبتدأ األٌكؿ كالمبني ما بعده عميو، فيك » : إلى القكؿ"سيبكيو"  كفي مكضع آخر يذىب 

 .2«مسند كمسند إليو
 يبيَّف في مكضكع آخر أٌف المبتدأ ىك المسند، كأفَّ الخبر ىك المسند إليو؛ "سيبكيو"   لكف 

. 3«فالمبتدأ مسند كالمبني عميو مسند إليو » :حيث يقكؿ
  كىذا خالؼ ما ذىب إليو النحاة مف بعده مف أٌف المبتدأ ىك المسند إليو، كالخبر ىك 

. كأمَّا في الجممة الفعمٌية فالفعؿ مسند كالفاعؿ مسند إليو. المسند

                                                           
 .   173 ، ص 1 ج شرح كتاب سيبويو ،،يفا السًن1
. 126،ص1الكتاب ،جسيبويو،  2
. 78،ص1ج، ادلصدر نفسو 3
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    كقد ذىب البعض إلى القكؿ بأٌف النحاة القدامى ػ كمنيـ سيبكيو ػ قد بىنك تحديدىـ 
لمجممة عمى أساس شكمي، فعندىـ الجممة ىي ما تألفت مف مسند كمسند إليو ، كلـ 

. يجعمكا الفائدة شرطا لذلؾ 
 لـ يبنكا تحديدىـ لمجممة عمى "سيبكيو"   كالحؽ أٌف النحاة العرب القدامى كعمى رأسيـ 

 ما يٌدؿ عمى اشتراطو في "سيبكيو"أساسو شكمي؛ بؿ كانت الفائدة شرطا أساسا، كفي كالـ 
الجممة حصكؿ الفائدة، ككجكد اإلسناد، فالذم عميو أكثر النحاة القدامى، ككؿ الٌمغكييف 
المحدثيف ىك اشتراط المعنى الكامؿ المستقؿ الذم تحصؿ منو الفائدة كيحسف السككت 

الكالـ المستغني عميو السُّككت كما ال يستغني ، أال ترل أٌف »: "سيبكيو" يقكؿ ،1عميو
ضرب عبد ا : كاف عبد ا لـ يكف كالما، كلك قمت: تعمؿ عمؿ ضرب كلك قمت" كاف"

. اإلفادة فإف لـ يكف مفيدا فميس بكالـ (الجممة)فيك ىنا يشترط في الكالـ . 2«كاف كالما
" الكالـ" أراد تدقيؽ مفيـك الجممة فيك يريد مف "سيبكيو"ىذا النص أٌف  يفيـ مف     كما

، ذلؾ أٌف الكالـ المستغني ىك الذم يحسف السككت عند "الجممة المفيدة"المستغني 
. انتيائو، ألٌنو استقؿ لفظا كمعننى، كبذلؾ يشكؿ كحدة تبميغية تتـ بيا الفائدة لممخاطب 

  "سيبكيو"عند " الكالـ"   كمف أىْـّ النقاط التي تتصؿ ببحثنا في ىذه الجزئية مف مفيـك 
، فحديثو عند الحد كاستخدامو لو جاء "حدّْ الكالـ"كعالقتو بالجممة ىك حديثو عف مسألة 

: " بمعنى البناء النحكم لمجممة، حيث جاء ىذا في" الحد" مف عدّْة كجكه أىميا استخدامو 
 "ػ في بعض المكاضع لمغة الحجازػ ثـ يصير إلى أصمو" ليس" باب ما أجرم مجرل 

ما زيد ذاىبنا كال محسفه زيده، الرفعي أجكدي، : كتقكؿ» :، فيقكؿ(ما الحجازية)كيعني بذلؾ 
ف كنت تريد األكؿ ألنَّؾ لك قمت ما زيده منطمقنا زيد لـ يكف حدَّ الكالـ ككاف ىينا : كا 

نَّما ينبغي : ضعيفا، كلـ يكف كقكلؾ كما زيده منطمقا ىك، ألٌنؾ قد استغنيت عف إظياره، كا 
ما زيد : ما زيده منطمقا أبك زيدو لـ يكف كقكلؾ : أال ترل أنَّؾ لك قمت. لؾ أف تضمره

                                                           
 .202،ص1987،القاىرة ،(ط.د)كور ،علم اللغة بٌن الرتاث وادلعاصرة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،د عاطف م1
2

 .90 ، ص2سيبويو، الكتاب ، ج 
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فمما كاف ىذا كذلؾ أيٍجًرم مجرل األجنبيّْ . منطمقا أبكه؛ ألنَّؾ قد استغنيت عف اإلظيار
 . 1«حيث كاف ىذا ضعيفا فيو كاستؤنؼ عمى حالو،
لكي يككف مفيكما، كال مكتمال  أنَّو يريد أف يككف الكالـ "سيبكيو"   فكاضح مف كالـ 

ذا تىَـّ ذلؾ فإٌنو يككف  يمكف أف يككف مفيكما إال بالكقكؼ عند حدّْه الذم يفيمو السامع، كا 
. جممة مفيكمة كتاٌمة 

، فقد كصؼ "الجممتيف"بالتثنية لمداللة عمى" الكالميف"   كما يالحظ استعمالو مصطمح 
ك كممتو، بقكلو: بيا الجممتيف فإذا جاز أف يككف في الميٍبتدىًإ بيذه المنزلة » :لقيت زيدنا كعمره

. أم جاز أف يككف بيف الجممتيف.2«جاز أف يككف بيف الكالميف
كذلؾ في " الجممة المفيدة"ىك " الكالـ"    كقد صرح في مكضع آخر بما يٌدؿ عمى أٌف 

سيف السككت ككاف كالما مستقيما، كما حسيف : أال ترل أنَّؾ لك قمت»: قكلو فييا عبد ا حى
عبد ا أخكؾ، إالَّ :ىذا عبد ا ، كتقكؿ عبد ا فييا، فيصير كقكلؾ: كاستيغني في قكلؾ

. 3«أفَّ عبد ا يرتفع مقدَّما كاف أك مؤخرنا باالبتداء
    فيك يبٌيف أٌف الكالـ المستغنى يحسيف أف يسكت المتكمـ عند نيايتو، ألٌنو مستقؿ مبننى 
كمكتؼو معننى؛ فاإلفادة مقترنة باستقاللية الجممة، كعدـ احتياجيا إلى ما يتمـ معناىا، كقد 

كافينا لمداللة  (الكالـ )عبر عنيا بالمعنى الذم يحسف السككت عميو ، كبيذا يككف لفظ 
. عمى مفيـك الجممة المفيدة عنده
  "سيبكيو"، أف تتبيف مفيـك الجممة عند "أكلركو مكزيؿ"   كانطالقا مٌما سبؽ، حاكلت 

قطعة مف الكالـ مستغنية بنفسيا يمكف السككت، أك » :فانتيت إلى أٌف الجممة في تصكره
.  4«انقطاع الكالـ بعدىا

                                                           
. 62،ص1الكتاب ، جسيبويو، :  ينظر 1
. 90،ص1 ،جادلصدر نفسو 2
. 88،ص2 ،جادلصدر نفسو 3

4
U. Mosel , Die Syntaktische  terminologie bei  siebawaih (Diss. Munchen 1975) 

Bd.1.S.18.
 

 

 .18، ص(ط.د)زلمود أمحد حنلة، مدخل على دراسة اجلملة العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، : نقال عن



 الجممة في الدرسين العربي التراثي والغربي القديم والحديث  :              الفصل األول
 

16 
 

جممتاف تامتاف ال نحتاج فييما إلى " ىذا عبد ا" ك"فييا عبد ا "    كىذا يعني أفَّ 
. شيء نضيفو كيمكف أف ينقطع الكالـ بعدىما

ال تكفياف لتعريؼ الجممة "السككت"ك" االستغناء:" ترل أٌف ىاتيف السمتيف"مكزيؿ"   كلكف 
: عنده كذلؾ لسببيف رئيسييف 

أفَّ : كالما كيقكؿ مع ذلؾ" الجممة الشرطٌية "في " جممة الشرط  "منَّو يسْـّ أ: أولهما
فييا " الجكاب ال غننى لمشرط عنو، كالكالـ ىنا ليس جممة مستغنية بنفسيا كما كاف في 

" . ىذا عبد ا"ك" عبد ا
كألفَّ الكالـ  "  أٌييا " ال يجكز أف ينقطع الكالـ عند " أيُّيا الرجؿ "نَّو قاؿ في أ : ثانيهما 

 فال بدَّ أف نفرض أنَّو ليست الجممة كحدىا  "مكزيؿ"ال جممة في رأم " عبارة"في ىذا المثاؿ
نَّما األجزاء الصغيرة أيضا  .   1ىي التي تنتيي بالسككت، كا 

 في مكاضع أخرل مف كتابو بما يدؿ عمى أٌف الكالـ ال يطمؽ "سيبكيو"    كما صرّْح 
حقيقة إاٌل عمى الجمؿ المفيدة، كقمة ما نالحظو في ىذا الترادؼ بيف الكالـ كالجمؿ 

ٌنما : كاعمـ أفَّ قمت» :المفيدة ىك قكلو إنَّما كقعت في كالـ العرب عمى أف ييحكى بيا ، كا 
. 2«قمت زيد منطمؽ: تحكي بعد القكؿ ما كاف كالما ال قكؿ، نحك

أف يستنبط تعريفا محددا لمكالـ بمعنى الجممة عند  (ىػ392ت) "ابف جني"كما استطاع 
أخرج »:كالقكؿ، قائال عنو (الجممة) بيف الكالـ "سيبكيو"، كاستٌدؿ بو عمى تفريؽ "سيبكيو"

: ثـ قاؿ في التمثيؿ. الكالـ ىنا ميخرجى ما استقر في النفكس كزالت عنو عكارض الشككؾ
، فتمثيمو بيذا لـ يعمـ "زيد منطمؽ:  قمت زيده منطمؽ، أال ترل أنَّو يحسف أف تقكؿ :نحك

منو أفَّ الكالـ عنده ما كاف مف األلفاظ  قائما برأسو، مستقال بمعناه، كأفَّ القكؿ عنده 
ا أراؾ فيو . بخالؼ ذلؾ، إٍذ لك كاف حاؿ القكؿ عنده حاؿ الكالـ ما قدـ الفصؿ بينيما كلىمى

                                                           

 .18اجلملة العربية،صدراسة  مدخل إىل ،زلمود أمحد حنلة1 
. 122 ،ص1 الكتاب ،جسيبويو،2
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أفَّ الكالـ ىك الجمؿ المستقمة بأنفسيا، الغانية عف غيرىا، كأفَّ القكؿ ال يستحؽ ىذه 
.  1«الصفة

في اعتبار أٌف المقصكد بالكالـ عف  ( ىػ471ت)"عبد القاىر الجرجاني"كينحك منحاتو 
نَّما : كمما األمر فيو بيٍّف قكلو في باب ظننت» :ىك الجممة المفيدة، فيقكؿ" سيبكيو" كا 

إذا كنت تنحك "قمت" ما كاف كالما ال قكال، كذلؾ معمـك أنؾ تحكي بعد " قمت" تحًكي بعد 
. 2«نىٍحكى المعنى ما كاف جممة مفيدة

زيد ": يعني بالكالـ الجمؿ، كقكلؾ» :عمى ذلؾ لقكلو( ىػ711ت ) "ابف منظكر"يعمؽ     
: ، كيعني بالقكؿ األلفاظ المفردة التي يبنى الكالـ منيا، كزيدو مف قكلؾ"كقاـ زيد"، "منطمؽ

ك"ك مف قكلؾ " عمرو "، ك"زيده منطمؽ" . 3«"قاـ عمره
زيد : ما تركّْب مف اسميف نحك (الجممة)أفَّ الكالـ المفيد " سيبكيو "   كيظير في قكؿ

إفَّ زيدان صديقيؾ كمف : قاـ زيد، كمف حرؼ كاسميف نحك: أخكؾ، كمف فعؿ كاسـ نحك
، كمف فعؿ كاسميف: حرؼ كاسـ نحك  كاف زيد أخاؾ كما أشبو ىذا : نحك: ليت زيدا يقـك

: ما تركب مف غير ما ذكرنا نحك (القكؿ)مف التركيبات المفيدة، كأفَّ الكالـ غير المفيد 
ذلؾ /فاعرؼ)ذىب، خرج، كانطمؽ، كىؿ، كما أشبو ىذا مف التركيبات التي ال تفيد شيء 

 . 4(إف شاء ا
ىك أكَّؿ مف استخدـ مصطمح الجممة عرضا  (ىػ207ت )"الفراء"  كميما يكف فقد قيؿ إٌف 

ظي ذلؾ في مساؽ كالمو عف قكلو تعالى"معاني القرآف"في كتابو  ـٍ  ﴿:، كييمحى مىٍيكي سىكىاء عى

                                                           
 .19،ص1،ج(ت.د)،(ط.د)زلمد علي النجار ،دار الكتاب ادلصرية ،:  اخلصائص ،حتقيق ،(أيب الفتح عثمان )بن جين ا 1
. 345م،ص2007/ه1428،دمشق ،1 ،وفايز الداية ،دار الفكر ،ط الداية زلمد رضوان: عبد القادر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ،حتقيق2
. 3777،ص5 لسان العرب ،مج3
، 1فتحي أمحد مصطفى علي الدين ، دار الفكر ،ط: ، التبصرة والتذكرة ، حتقيق ( إسحاقأيب زلمد عبد اهلل بن علي بن )الصمًني :  ينظر 4

. 75،ص1،ج1982
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﴾ اًمتيكفى ـٍ أىنتيـٍ صى ـٍ أى أىدىعىٍكتيميكىي
،ال يظير مع فيو شيء يىرفعي ﴿سكاءه عميكـ﴾» :فقد قاؿ. 1

ـٍ كدعاؤيكـ تبيف الرَّفع الذم في الجممة: االستفياـ، كلك قمت .  2«سكاء عميكـ صمتيكي
قد تبيَّف لي أقاـ زيد أـ عمرك ، فتككف الجممة مرفكعة في المعنى؛ : كتقكؿ » :  كفي قكلو
 .3«تبيَّف لي ذلؾ: كأنَّؾ قمت

 :فقد قاؿ (ىػ285ت ) "المبرد النحكم"  كلعؿ أكَّؿ مف استخدـ الجممة مصطمحا ىك 
، كنممح مف ىذا القكؿ أنَّيا ترادؼ الكالـ إذا قارناه بقكؿ 4«تيحكى الجممة بعد القكؿ»
نَّما تحكي بعد القكؿ ما كاف كالما ال قكؿ، نحك» : "سيبكيو"  . 5«زيد منطمؽ: قمت: كا 

، كتحكي ما كاف جممة عند "سيبكيو"  ذلؾ أنَّؾ تحكي بعد القكؿ ما كاف كالما عند 
ف لـ يكف مف "المبرد" ، كمف ىنا كاف الترادؼ بيف الجممة كالكالـ عند أكائؿ النحاة، كا 

 6.أقكاليـ الصريحة فيك مما يستشؼ مف حديثيـ
لإلشارة إلى الفعؿ كفاعمو، كالمبتدأ  (الجمؿ)ك (الجممة) مصطمح "المبرد"   كما استخدـ 

نَّما تككف الجمؿ صفات لمنكرة، » :كخبره كمف ذلؾ قكلو كاألفعاؿ مع فاعمييا جمؿ، كا 
: فيك نكرة مثمو، أال ترل أنَّؾ تقكؿ (فاعؿ)إنَّما ىك مضارع  (يىفعىؿ)كحاالت لممعرفة؛ ألفَّ 

.  7«مررت برجؿو ضارب زيدنا: مررت برجؿو يضربي زيدنا ، كما تقكؿ
مررت برجؿو أبكه منطمؽ، كلك كضعت في مكضع : كمثؿ ىذا مف الجيمؿ قكلؾ» :   كقكلو

 . 8«فعمى ىذا تجرم الجيمؿ. رجؿ معرفة لكانت الجممة حاؿ

                                                           
 .193: ،اآلية سورة األعراف 1
 .195ص،2م،ج1983/ىـ1403،بًنوت، 2،معاين القرآن ، عامل الكتب ، ط(أيب زكريا حيي بن زياد)  الفراء2
. 333ص/2،جالفراء، معاين القرآن 3
،القاىرة ،  (ط.د) ،زلمد عبد اخلالق عضيمة ، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية: ، ادلقتضب ،حتقيق(أيب العباس زلمد بن يزيد ) ادلربد 4

. 365، ص 2م،ج1994/ىـ1415   
 .122، ص2الكتاب ،جسيبويو،  5
، عٌن مليلة ،  1سانية تطبيقية للجملة يف سورة البقرة ، دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،طيلغة القرآن الكرمي ، دراسة ل زلمد خان ،:  ينظر 6
 .19،ص2004  
. 123، ص4ادلقتضب ، جادلربد،  7
. 125ص، 4ج،ادلصدر نفسو 8
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إفَّ الجمؿ بعد النكرات :    فيك يستعمؿ المَّفظيف في مجاؿ تقرير الحقيقة النحكٌية القائمة
صفات، كبعد المعارؼ أحكاؿ، دكف أف يتجاكز نطاؽ ىذا النمط مف التناكؿ الجزئي 

. 1لمجممة في رحاب التصكر الشامؿ لمفيكميا
نَّما » :  تعريفا كاضحا لمجممة في باب الفاعؿ حيث يقكؿ"أبك العباس المبرد"   كما قٌدـ  كا 

كاف فاعؿ رفعا ألنَّو ىك كالفعؿ جممة يحسف عمييا السككت، كتجب بيا الفائدة لممخاطب، 
ـي زيده : قاـ زيده فيك بمنزلة قكلؾ: ، كالخبر، إذا قمت االبتداءفالفاعؿ كالفعؿ بمنزلة  . 2«القائ

. 2«زيده 
   كيبدك مف خالؿ التعريؼ أٌنو اشترط في الجممة، أف يحسف السُّككت عمييا، كتجب بيا 

كىذا ما ركز عميو مف . الفائدة، فالجممة عنده ما تككنت مف فعؿ كفاعؿ أك مبتدأ كخبر 
كالجمؿ المفيدة » :، الذم استخدـ مصطمح الجممة المفيدة، فيقكؿ"ابف السراج"بعده  تمميذه 
ما مبتدأ كخبر: عمى ضربيف . 3«إمِّا فعؿ كفاعؿ، كا 

 إلى اعتبار أٌف الجممة االسمٌية ىي األصؿ؛ ألفَّ األخرل ػ أم الجممة "المبرد"يذىب     ك
رأيت زيدا : "فإنَّؾ تستطيع أف تقكؿ" زيد منطمؽ: "الفعمٌية ػ بمنزلتيا ألنَّؾ إذا قمت مثال

". منطمقا
 "المبرد"    أمَّا أقساميا عنده، فإنَّو كعمى الرُّغـ مف كركد مصطمح الجممة صراحة عند 

، إاٌل أنَّو لـ يذكر تقسيما صريحا "سيبكيو"في مقتضبو عمى العكس مٌما ىك الحاؿ عند 
نَّما كاف الفاعؿ » :لمجممة، غير أفَّ الٌدارسيف حاكلكا استنتاج تقسيما ليا انطالقا مف قكلو كا 

فالفاعؿ . رفعا ألنَّو ىك الفعؿ جممة يحسف عمييا السككت كتجب بيا الفائدة لممخاطب
. 4«القائـ زيد: قاـ زيد فيك بمنزلة قكلؾ: كالفعؿ بمنزلة االبتداء، كالخبر إذا قمت

                                                           
  ،بًنوت ، لبنان ،1وية ، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،طنحور الشيخ، اجلملة العربية ، دراسة يف مفهومها وتقسيماهتا الص حسٌن من: ينظر1

 .30، ص 2009   
. 146، ص1ادلقتضب، جادلربد،  2
 ،  ، بًنوت 3عبد احلسٌن الفتلي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، ط: األصول يف النحو،حتقيق ،(أيب بكر بن زلمد) ابن السراج 3

 .64،ص1م،ج1996/ ىـ 1417    
. 146، ص1ادلقتضب ، جادلربد،  4
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:     فمف خالؿ ىذا التمثيؿ نستشؼ أٌف الجممة عنده قسميف
.  ، كىي التي صدرىا فعؿ"قاـ زيد : " مثؿ قكلو:  فعمّيةػ 1
. 1، كىي التي صدرىا اسـ"القائـ زيد:"مثؿ قكلو  : اسمّية ػ 2

ىذا باب المسند كالمسند إليو، كىما ماال »: (الكالـ)معنى  (الجممة)   كيذكر في تضميف 
: قاـ زيد، كاالبتداء كخبره، كما دخؿ عميو نحك: فمف ذلؾ. يستغني كؿ كاحد عف صاحبو

فَّ كأفعاؿ الشؾ كالعمـ كالمجازاة فإذا ذكرتو فإنَّما تذكره . زيد: فاالبتداء نحك قكلؾ. كاف كا 
كما أشبيىو صحَّ معنى الكالـ، ككانت  (منطمؽ)لسامع؛ ليتكقَّع ما تخبره لو عنو فإذا قمت 

الفائدة لمسامع في الخبر؛ألنَّو قد كاف يعرؼ زيدنا كما تعرفو، كلكال ذلؾ لـ تقؿ لو زيد، 
رجؿ يقاؿ لو زيد فممَّا كاف يعرؼ زيدنا، كيجيؿ ما تيخبره بو عنو، أفدتو : كلكنت قائال لو

بىرى فصح الكالـ فردد لفظ الكالـ ليشير بو إلى الجممة التي يشترط فييا اإلسناد، . 2«الخى
ذا قرنتيا »: ثـ يضيؼ قائال. كاإلفادة ألفَّ المفظة الكاحدة مف االسـ كالفعؿ ال تفيد شيئا، كا 

.  3«بما يصميح حدث معنى، كاستغنى الكالـ
لمفيـك الجممة، يجمع فيو بيف ك شامال  يقدـ لنا تصكرا دقيقا الكالـبيذا " المبرد"    ك

.    المعنى باقتراف المفظ بما يصمح معو تركيب تاـ  يربط ، ثـ"الفائدة"ك "االستغناء"
   كيستمر ىذا الفيـ لمجممة كيزداد نضجا في تحديد داللة المصطمح عند عمماء القرف 

الذم يذىب إلى الٌربط بيف مفيـك الجممة  (ىػ316ت) "ابف السراج"الرابع ىجرم بدءنا مف 
ٌما مبتدأ كخبر، : كالجممة المفيدة عمى ضربيف» :كمعيار اإلفادة فيقكؿ إٌما فعؿ كفاعؿ كا 

زيد ضربتو، كعمرك لقيت أخاه، : أمَّا الجممة التي ىي مرٌكبة مف فعؿ كفاعؿ فنحك قكلؾ
. 4«زيد أبكه منطمؽ: كبكر قاـ أبكه، كأٌما الجممة التي ىي مرٌكبة مف ابتداء كخبر فقكلؾ

                                                           
 .95، ص2006، مارس5ع  عبد اجمليد عيساين، اجلملة يف النظام اللغوي عند العرب ، رللة األثر ، جامعة ورقلة ، اجلزائر ، 1
 ،126، ص4ادلقتضب ، جادلربد،  2
. 126، ص4 ادلصدر نفسو ، ج3
4

. 64، ص1األصول يف النحو ، جابن السراج،  
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فاالسـ الذم يرتفع بأٌنو فاعؿ ىك كالفعؿ جممةن يستغني عمييا »: كقاؿ في مكضع آخر
فأٌما الفعؿ فالبد لو مف فاعؿ، »: ثـ يضيؼ قائال. 1«السككت كتمت بيا الفائدة لممخاطب

قاـ زيده فيك بمنزلة : كما يقـك مقاـ الفاعؿ بمنزلة االبتداء كالخبر، أال ترل أنَّؾ إذا قمت
 . 2«القائـ زيده : قكلؾ

 مكلعا بالبحث عف أسرار التركيب دقيقا في تعييف دالالت "ابف السراج"   كقد كاف 
كالذم يأتمؼ »: قاؿ عف نظـ الكالـ. المفردات في الجمؿ كعالقة الجمؿ بعضيا ببعض

ا " :منو الكالـ ثالثة، االسـ كالفعؿ كالحرؼ، فاالسـ قد يأتمؼ مع االسـ نحك قكلؾ
قاـ عمرك، كال يأتمؼ الفعؿ مع الفعؿ، كالحرؼ ال : ، كيأتمؼ االسـ كالفعؿ نحك"إلينا

. 3«يأتمؼ مع الحرؼ، فقد باف فركؽ ما بينيما
 لـ يفتو االلتفات "ابف السراج"  كالبٌد ىنا مف التأكيد عمى مسألة غاية في األىمية كىي أٌف 

. (الجممة)إلى شرط اإلفادة في الكالـ 
فقد استعمؿ مصطمح الكالـ كالجممة لمداللة عمى مفيكمو  (ىػ337ت ) "الزجاجي"أٌما 

ٍْ قاؿ المحت  منيـ »:لمجممة يقكؿ فقد دؿَّ عمى " زيد "ىذا غير الـز ألنا إذا قمنا : فإٍف
ذا قمنا  لـ يدؿ عمى شيء ، كلـ يكف " أف كلكف"مسمى تحتو داللة غير مقركنة بزماف، كا 

االسـ يدؿ عمى مسماه كما ذكرت، كال تحصؿ منو : كالمنا حتى ييقرفى بجممة، قيؿ لو 
الَّ كاف ذكرؾ لو لغكنا كىٍذرنا غير  فائدة مفردنا حتى تقرنو بًاسـو مثمو، أك فعؿو أك جممة، كا 

ككذلؾ الحرؼ إذا ذكرتو دؿَّ عمى المعنى المكضكع لو، ثـ لـ تكتمؿ الفائدة بذكرؾ ، مفيد
. 4«إيَّاه حتى تقرنو بما تكتمؿ بو فائدتو، فيك كاالسـ في ىذا سكاء ال فرؽ بينيما

                                                           
. 75  _74، ص1األصول يف النحو ، جابن السراج،  1
 .75، ص1،جادلصدر نفسو  2
. 41،ص1،جادلصدر نفسو  3
4

 ، بًنوت ،3مازن ادلبارك ،دار النفائس، ط: حتقيق.، اإليضاح يف علل النحو (أيب القاسم عبد الرمحان بن إسحاق)الزجاجي   
 . 48،49م،  ص1979/ ىـ1399   
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 حقيقة الجممة بكامميا في ككنيا مادة المتكمـ التي يحتاج إلييا "الزجاجي"   كقد ذكر 
كذلؾ ألٌف المبتدأ ال بٌد لو مف خبر كالبد لمخبر مف مبتدأ » :لمتعبير كيظير ذلؾ في قكلو

.  1«ييسندي إليو، ككذلؾ الفعؿ كالفاعؿ ال يستغني أحدىما عف صاحبو
   كالجممة كما ىك معركؼ تتألؼ مف ركنيف أساسييف ىما المسند كالمسند إليو كىما 

عمدتا الكالـ، كال يمكف لمجممة أف تتألؼ مف غير مسند كمسند إليو، كىما المبتدأ كالخبر  
. كما أصمو مبتدأ كخبر، كالفعؿ كالفاعؿ كنائبو، كيمحؽ بالفعؿ اسـ الفعؿ

الجممة نكعا خاصا مف االىتماـ تجمى في (ىػ337ت) "أبك عمي الفارسي"    كقد أكلى 
، إذ كردت فييا مباحث قيّْمة عف الجممة (المسائؿ العسكرية)ك (اإليضاح العضدم)كتابيو 

» :إلى القكؿ "باب ما إذا إيتمؼ مف ىذه الكمـ الثالث كاف كالمنا مستقال: "فقد ذىب في
ك أخكؾ: فاالسـ يأتمؼ مع االسـ  فيككف كالما مفيدا كقكلنا كبشر صاحبيؾ، كيأتمؼ . عمره

زيده في : كمف ذلؾ . كتىبى عبد ا، كسيرَّ بكره : الفعؿ مع االسـ  فيككف كذلؾ، كقكلنا 
.  2«الدار

كيدخيؿي الحرؼ عمى كؿ كاحدة مف » :   ثـ قاؿ ذاكرنا أفَّ الكالـ المفيد مرادؼ لمجممة 
تيف سبؽ كأٍف مثؿ بيما لمكالـ المفيد)الجممتيف  ٌْ ، فيككف (يقصد االسمٌية كالفعمٌية ، كالٌؿ

، كلعؿ : كالمنا كقكلنا ، كىؿ كتب عبد ا، كما سيرَّ بكره إف عمرنا أخكؾ، كما بىشىره صاًحبيؾى
زيدنا في الدار، كما عدىا ما ذيكر مما يمكفي إيتالفو مف ىذه الكمـ فىمطىرَّحه إال الحرؼ مع 

يا زيد، كيا عبد اً، فإٌف الحرؼ كاالسـ قد إيتمؼ منيما كالـ  : االسـ في النداء، نحك
. 3«مفيد في النداء

إلى " أبك عمي الفارسي" في اإلسناد ذىب "سيبكيو"    كفي معرض تكضيحو لقكؿ 
فأٌما االسـ كالفعؿ إذا ائتمؼ، ككذلؾ االسـ كاالسـ فمـ أعمميما غير مستقميف، كال » :القكؿ

                                                           
1

 .36الزجاجي ، اإليضاح يف علل النحو ، ص 

2
 ،  1حسن شاذيل  فرىود، كلية اآلداب،ط: ، اإليضاح العضدي، حتقيق وتقدمي (أيب علي احلسٌن بن أمحد بن عبد الغفار النحوي)الفارسي  

 .9،ص1م،ج1969/ىـ1389    الرياض، 
3

 .، ادلوضع نفسو1الفارسي ، اإليضاح العضدي ،ج 
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أال ترل أٌف الفعؿ كالفاعؿ في . مفترقيف إلى غيرىما إاٌل في مكضعيف، كىما الجزاء كالقسـ
َـّ الجممة التي ىي الخبر إليو، كليذا المعنى  الشرط ال يستغني بيما، ال يخمك مف أف تيضى

ككذلؾ القسـ ال يككف . حسف أف تعمؿ جممة الشرط مع الحرؼ الداخؿ عميو في الجزاء
كالما مستقال دكف أف تضـ إليو المقسـ عميو كالقسـ؛ ألٌنو ضرب مف الخبر يذكر، ليؤكد 
بو خبر آخر جاء عمى جية ما تككف عميو األخبار، فكما أٌف الجمؿ التي ىي أخبار تككف 

مف الفعؿ كالفاعؿ كالمبتدأ كالخبر، ككذلؾ كانت الجممة التي ىي قسـ عمى ىذيف 
 . 1«الكجييف

 مف ىذه األلفاظ الثالثة كاف كالما ائتمؼباب ىذا "   كقد أكضح ىذيف النكعيف في 
اعمـ أٌف االسـ يأتمؼ مع االسـ »:  بقكلو"مستقال كىك الذم يسميو أىؿ العربية الجمؿ

قاـ زيد ، : زيد أخكؾ، عمرك ذاىب، كالفعؿ مع االسـ: فيككف منيما كالـ، كذلؾ نحك
ذىب عمرك ، كيدخؿ الحرؼ عمى كؿ كاحد مف ىاتيف الجممتيف فيككف كالما ذلؾ نحك 
ف زيدا أخكؾ، كما عمرك منطمقا،  كذلؾ يدخؿ الحرؼ عمى الفعؿ  ىؿ زيد أخكؾ، كا 

قد قاـ زيد، كما يذىب : كاالسـ كما دخؿ عمى الجممة المركبة مف االسمٌية كذلؾ نحك
.  2«عمرك، كلـ يضرب زيد

 إلى نكع ثالث مف الجمؿ كىك الجممة الظرفٌية كيستشؼ ذلؾ مف "الفارسي "   كما أشار 
فأٌما قكليـ زيد في الدار، كالقتاؿ في اليـك فيك كالـ مؤتمؼ مف اسـ كحرؼ كليس » :قكلو

إٌف زيدان منطمؽ، كلكنو مف حيًّْز الفعؿ كاالسـ، أك االسـ كاالسـ، أال : ىك عمى حد قكلؾ
ذا لـ يككنا إياىما كاف الكالـ " في الدار :" ترل أٌف قكلؾ  ليس يزيد، كال القتاؿ باليـك كا 

كلف يخمك ما يعمقو، كلف . عمى غير ىذا الظاىر، كيحتاج إلى ما يربطو بما قبمو كيعمقو

                                                           
1

 م ، 1982/ىـ1403،القاىرة ،1زلمد الشاطر أمحد زلمد أمحد، مطبعة ادلدين ، ط: الفارسي، ادلسائل العسكرية ، حتقيق ودراسة  
 .122،123    ص

 .104ادلصدر نفسو  ،ص  2
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ذا كاف . يخمك ما يعمقو بو مف أف يككف اسما أك فعال، ككالىما جائز غير ممتنع تقديره كا 
 .1«كذلؾ داخال  في جممة ما ذكرناه

فقد : فإٍف قاؿ قائؿ » :  كيذىب إلى أٌف الجمؿ الكبرل دالة عمى أكثر مف معنى كاحد قاؿ
كاف عمرك :يقع حيز كاف كأخكاتيا ما يدؿ عمى أكثر مف معنى كاحد كىك الجمؿ كنحك

أبكه منطمؽ،  ككاف بكر قائـ أبكه، كأبكه منطمؽ، كقاـ أبكه، كؿ كاحد منيما يدؿ عمى أكثر 
 .2«مف معنى

» :الجمؿ تقسيما آخر بالنظر إلى المعاني التي تدؿُّ عمييا قاؿ" الفارسي"   كقد قٌسـ 
جممة مف فعؿ كفاعؿ : خبر كغير خبر، الخبر منيما عمى ضربيف: كالجمؿ عمى ضربيف

كالفعؿ كالفاعؿ أشد اتصاال مف المبتدأ بخبره، أال ترل أٌف كؿ كاحد مف المبتدأ كخبره قد 
يحذؼ كيدؿ عمى عميو اآلخر، كال يفعؿ ىذا بالفعؿ الفاعؿ، ال يخمى الفعؿ مف الفاعؿ 
ا مف أف تككف مف مبتدأ  بكجو، فيذه الجممة مف األخر التي ليست خبرنا، ال تخمك أيضن

. 3«كخبر، كفعؿ كفاعؿ كذلؾ نحك األمر كالنيي كاالستخبار كالتمني كالنداء
 بالمكازنة بيف الجمؿ فاستنت  أٌف بعضيا يقـك مقاـ بعض "أبك عمي الفارسي"كقد قاـ   

ـٍ  ﴿:كاعمـ أٌف بعض الجمؿ قد تقـك مقاـ بعض، فمف ذلؾ قكلو عز كجؿ»:قاؿ مىٍيكي سىكىاء عى
﴾ اًمتيكفى ـٍ أىنتيـٍ صى ـٍ أى أىدىعىٍكتيميكىي

مف ىي  ، فيذه التي مف االبتداء كالخبر مكقعة مكقع التي 4
ىىؿ لَّنىا ًمف : كذلؾ، ككذلؾ قكلو تعالىىك الفعؿ كالفاعؿ، أال ترل أٌنيا معادلة لما  ﴿ ى

دُّ﴾ شيفىعىاء فىيىٍشفىعيكٍا لىنىا أىٍك نيرى
دُّ )، فقكلو 5 معادلة التي مف االبتداء كالخبر كما كانت  (أك نيرى

التي مف االبتداء كالخبر معادلة لمفعؿ كالفاعؿ في اآلية األخرل، يدلؾ عمى ذلؾ دخكليا 
: في حيز االستفياـ بعطفيا عميو كعمى ىذا يتجو ما أنشده أبك زيد 

                                                           
1

 .105الفارسي، ادلسائل العسكرية ، ص 

2
 ، 1983، بغداد ، (ط.د)صالح الدين عبد اهلل السنكاوي، مطبعة  العاين،: الفارسي ، ادلسائل ادلشكلة ادلعروفة بالبغداديات ، دراسة وحتقيق 

 .113     ص
3

 .520، 519ادلصدر نفسو ، ص 

4
 .193: األعراف ، اآلية سورة 
5

 .53: األعراف اآليةسورة  
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ـٍ      أىقيسى بفى مسعيكد بف قيس بف خالدو      أىميكؼو بأدراع بًف طيبىةى أك تيذى
أٌنيا معادلة لما قبمو مف الجممة التي ىي ابتداء كخبر، كقد يحتمؿ "أك تذـي  "ق   فظاىر قكؿ

أف تضمر مبنيا يككف الفعؿ في مكضع خبره، كمما كقع مف بعض ىذه الجمؿ مكقع 
، فالمفظ كما ترل لفظ الخبر كالمعنى "اتقى ا امرؤه فىعؿى خيرنا ييثٍب عميو: بعض قكليـ

معنى األمر، يدلؾ عمى ذلؾ جزمؾ الفعؿ بعده، كىذا الجـز جكاب لو كىك في الحقيقة 
؛ ألٌنو جكاب لشرط محذكؼ  .1«عندنا ينجـز

، إلى القكؿ بالترادؼ بيف (ىػ384ت) "أبك الحسف عمي بف عيسى الرماني"  ىذا كيذىب 
زيد قائـ كيذىب : الذم تصح بو فائدة الكالـ ىك الجممة، نحك» :الجممة كالكالـ، يقكؿ

عمرك، ألٌنو الذم يدؿ عمى القطع بأحد الجائزيف، كما عدا الجممة ال تصح بو الفائدة فإنو 
فالرماني ىنا جعؿ ىنا حصكؿ الفائدة شرطا في . 2«ال يدؿ عمى القطع بأحد الجائزيف

. الكالـ كالجممة 
الجممة ىي المبنية مف مكضكع محمكؿ » : أفٌ "رسالتو الحدكد النحكية"   كما يقرر في 

كىك بيذا اإليجاز البالغ يقرر أٌف الجممة تقتضي بالضركرة تركيبا، كأٌف تركيبيا . 3«لفائدة
كالمحمكؿ، أم . المكضكع، أم المحكـك عميو، كالمتحدث عنو: يستمـز عنصريف ىما

كأٌف ىذا التركيب ػ بعنصريو ػ البٌد أف يحقؽ غاية الفائدة .  عنوقالمحكـك بو كالمتحدث ب
.    بوالمرجكةمنو 

كىك مف النحاة البغدادييف، يذىب إلى التسكية بيف  (ىػ392ت) "ابف جني"  كما نجد 
كأٌما الكالـ  فكؿ لفظ مستقؿ بنفسو مفيد لمعناه، » :حيث قاؿ: كالجممة" الكالـ"مصطمحي

زيد أخكؾ، كقاـ محمد، كضرب سعيد، كفي الدار : كىك الذم يسميو النحكيكف الجمؿ نحك

                                                           
1

 .12ـ126،7 ، 125ادلسائل العسكرية ، صأبو علي الفارسي،  
2

،  (ط.د)إبراىيم السمرائي ، دار الفكر للنشر والتوزيع ،: ، رسالتان يف اللغة ، حققهما وعلق عليهما  (أبو احلسٌن علي بن عيسى )الرماين 
 .  78،ص1984عّمان،  

3
،  2006،القاىرة،1علي أيب ادلكارم، مقومات اجلملة العربية،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ط: نقال عن. 39الرماين،كتاب احلدود، ص 

 .20   ص
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، كأكه، فكؿ  ، كأؼو ، كلبّْ أبكؾ، كصو، كمو ، كركيد، كجاء، كعاء، في األصكات كحسّْ
. 1«لفظ استقؿ بنفسو، كجنيت منو ثمرة معناه فيك الكالـ

 ىذا غاية في الدقة ، فيك يسكم بيف مصطمحي الكالـ كالجممة ، "ابف جني"  كتعريؼ 
كقد اكتفى في تحديد معناىا بما ساؽ مف أمثمة ، كىي جميعا تمتقي في عدـ حاجتيا 

: ركز عمى خصيصتي كقد تركيبيا إلى بقية، كعدـ حاجتيا مف حيث المعنى إلى إضافة، 
.  الفائدة كاالستقالؿ

إٍف : قاـ زيد، كالما، فإف قمت شارطا: فعمى ىذا يككف قكلنا» :  ك قاؿ في مكضع آخر
رجع بالزيادة إلى النقصاف فصار قكال " إف" "فزدت عميو" إف قاـ زيد" فزدت عميو"قاـ زيد 

. 2«ال كالما ، أال تراه ناقصا كمنتظرا لمتماـ بجكاب الشرط 
ينبغي أف تعمـ أٌف العرب قد » : بقكلو"كتاب التعاقب" عمى ذلؾ في "ابف جني"   ثـ يعقب 

أجرت كؿ كاحدة مف جممتي الشرط كجكابو، مجرل المفرد، ألٌف مف شرط الجممة أف تككف 
مستقمة بنفسيا قائمة برأسيا، كىتاف الجممتاف ال تستغني الجممة إحداىما عف أختيا، بؿ 
كؿ كاحدة منيما مفتقرة إلى التي تجاكرىا فجرتا لذلؾ مجرل المفرديف المذيف ىما ركنا 

. 3«الجممة كقكاميا، فمذلؾ فارقت جممة الشرط كجكابو مجارم أحكاـ الجمؿ
فقد ثبت بما شرحناه » : في قكلو"ابف جني"   كما يظير الترادؼ بيف الكالـ كالجممة عند 

ك أكضحناه أٌف الكالـ إٌنما ىك لغة العرب عبارة عف األلفاظ القائمة برؤكسيا المستغنية 
كيضيؼ . 4«عف غيرىا، كىي التي يسمييا أىؿ الصناعة الجمؿ عمى اختالؼ تركيبيا

. 5«ال محالة أٌف الكالـ مختص بالجمؿ : كذلؾ أف نقكؿ » :قائال

                                                           
1

 .17، ص1اخلصائص، جابن جين،  

2
 .19ادلصدر نفسو ، ص 

3
 الدكتور عبد العال  سامل مكرم ، مؤسسة الرسالة  للطباعة والنشر : ، األشباه والنطائر يف النحو ، حتقيق (جالل الدين)السيوطي  

 . 8،ص4م،ج1985/ ىـ1406، بًنوت ، 1    والتوزيع،ط
4

 .32،ص1ابن جين،اخلصائص ، ج 
5

 26، ص1ادلصدر نفسو ، ج 
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  ككاضح مف ىذيف التعريفيف أٌف الجممة عند ابف جني ىي الكالـ، كأٌنيا تتميز باالستقالؿ 
التركيبي، كالداللي كمعنى ذلؾ أٌنيا ال تككف مندرجة في بناء نحكم أكبر منيا كال تحتاج 

. في تكضيح داللتيا إلى غيرىا 
قد يككف جممة كاحدة مثمما قد يككف عدد كبير " الكالـ" إلى أٌف "ابف جني"كما يذىب    

مفردىا كمثناىا : فالكالـ إذنا إٌنما ىك جنس لمجمؿ التكاـ» :مف الجمؿ كيظير ذلؾ في قكلو
 . 1«كمجمكعيا

 يذىب إلى تسمية ماال يؤدم معنى مستقال بنفسو، قكال كالقكؿ "ابف جني"  كبالمقابؿ فإٌف 
عنده أعـ مف الكالـ، فالكممات المفردة كالمركبة ىي التي لـ تتضمف معنى مستقال بنفسو 

ا، بؿ تسمى قكال، كفي ذلؾ يقكؿ كأٌما القكؿ فأصمو أٌنو كؿ لفظو مذؿو بو » :كتسمى كالمن
: المساف، تامنا كاف أك ناقصا، فالتاـ ىك المفيد؛ أعني الجممة، كما كاف معناىا، مف نحك

يوو، الزمانية  ال الحديثة، فكؿ كالـ قكؿ كليس كؿ قكؿ كالـ . 2«صوو، كا 
قدَّمت في أٌكؿ الكالـ أٌف الكالـ كاقع عمى الجمؿ دكف : فإف قمت» :  ثـ يضيؼ قائال

اآلحاد، كأعطيت ىينا أٌنو اسـ الجنس، ألٌف المصدر كذلؾ حالو، كالمصدر يتناكؿ الجنس 
مف ككف الكالـ مختصا بالجمؿ : كآحاده تناكال كاحد، فقد أراؾ انصرفت عٌما عقدتو عمى

ألٌنو فيما زعمت  : المركبة، كأٌنو ال يقع عمى اآلحاد المجردة، كأٌف ذلؾ إنما ىك القكؿ
. 3«يصمح لآلحاد، كالمفردات، كلمجمؿ المركبات 

كأٌما الجممة فيي كؿ كالـ مفيد مستقؿ بنفسو، » : حدَّ الجممة بقكلو"ابف جني"كيبٌيف   
جممة مرٌكبة مف مبتدأ ك خبر، كجممة مركبة مف فعؿ كفاعؿ البد لكؿ : كىي عمى ضربيف

: كاحدة مف ىاتيف الجممتيف، إذا كقعت خبرا عف مبتدأ مف ضمير يعكد إليو منيما تقكؿ
زيد قاـ أخكه، فزيد مرفكع باالبتداء، كالجممة بعده خبر عنو؛ كىي مركبة مف فعؿ كفاعؿ، 
فالفعؿ قاـ، كالفاعؿ أخكه، كالياء عائدة عمى زيد، لكال ىي لما صحت المسالة كمكضكع 

                                                           
1

 .27،ص1ابن جين، اخلصائص،ج 
. 17،ص1 ادلصدر نفسو ،ج2
. 26،ص 1 ادلصدر نفسو ، ج3
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زيد أخكه منطمؽ؛ فزيد مرفكع باالبتداء، كجممة بعده خبر عنو، : الجممة رفع المبتدأ، كتقكؿ
فالمبتدأ أخكه، كالخبر منطمؽ، كالياء عائدة عمى زيد : كىي مركبة مف مبتدأ كخبر

. 1«أيضا
كذلؾ أٌف » :عناصر الجممة بالحديث فقاؿ"ابف جني" فقد خص "سيبكيو"  كعمى ني  

ٌما فعؿ كاسـ، نحكؾ : إٌما اسـ كاسـ، محك: الجمؿ إٌنما تتركب مف جزأيف المبتدأ كخبره كا 
الفعؿ كالفاعؿ، كما أقيـ مف المفعكليف مقاـ فاعؿ، كال بٌد في كؿ كاحدة مف ىاتيف 

. 2«الجممتيف إذا عقدت مف اسـ يسند إليو غيره
   فقد برز مفيـك اإلسناد كمفيـك اإلفادة مف خالؿ تعريفو، كالجممة في نظره ىي ما 

: كبت مف مسند كمسند إليو، كمعنى ذلؾ أٌنيا البٌد أف تتركب مف عنصريف أساسيفرت
أحدىما يمثؿ المكضكع الذم احتاج المتكمـ أف يتكمـ في شأنو كيمثؿ اآلخر ما يقكلو 

. المتكمـ في شأف ىذا المكضكع كيتحدث عنو 
 الفرؽ بيف داللة الجممة االسمٌية ك داللة الجممة بعبقريتو الفذة "ابف جني"    كما كشؼ 

إذا : كىذا كقكلؾ » :الفعمٌية مبينا اختصاص كؿ منيما في التعبير عف معنى معيف، فقاؿ
رّْمه بي أف أحسف إليؾ، كلك جاء بالفعؿ مصارحا بو  زرتني فأنا ممف يحسف إليؾ، أم فحى

إذا زرتني أحسف إليؾ لـ يكف في لقطة ذكرت عادتو التي يستعمميا مف اإلحساف : فقاؿ
نّْيه كفتكر دكنو، فإذا ذكرت إٌف ذلؾ  إلى زائره، كجاز أيضا أف يظف بو عجز عنو، أك كي

عادتو، كمىًظنَّةن منو، كانت النفس إلى كقكعو أسكىٍف، كبو أكثؽ  فأعرؼ ىذه المعاريض في 
القكؿ، كال تىرينَّيىا تصرفنا كاتساعنا في المغة، مجردة مف األغراض المرادة فييا كالمعاني 

.  3«المحكلة عمييا

                                                           
1

 .30ص. 1988عمان، (ط.د)مسيح أبو مغلي، دار رلدالوي للنشر،: ابن جين، اللمع يف العربية ، حتقيق 

2
 .288، ص1م، ج1993/  ىـ1413، دمشق ، 2حسن ىنداوي، دار القلم ، ط:ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، دراسة وحتقيق  

3
 علي النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب ،اجمللس : جين ، احملتسب يف تبيٌن وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، حتقيقابن  

 .274،ص2م ، ج1994/ىـ1414، القاىرة ، (ط.د)   األعلى للشؤون اإلسالمية ، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،
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   فالذم يستشؼ مف كالمو ىذا أٌف الجممة االسمٌية تفيد الداللة عمى الدكاـ كالثبكت ، 
 .كأٌف المراد بالجممة الفعمية ىك داللتيا عمى التجدد كالحدكث كالتغيير

فيستفاد مف حديثو عنة الكالـ   (ىػ395ت) "أحمد بف فارس"   أٌما مفيـك الجممة عند 
ك" "قاـ زيد: " زعـ قكؿ أٌف الكالـ ما سمع كفيـ، كذلؾ قكلنا » :قاؿ . 1«"كذىب عمري

ثـ يعقب عمى . 2«الكالـ حركؼ مؤلفة دالة عمى معنى: كقاؿ قـك» :  كيضيؼ قائال
كالقكالف عندنا متقارباف ألٌف المسمكع المفيـك ال يكاد يككف إاٌل » :ىذيف التعريفيف بقكلو

 .كىك يقصد بالحركؼ في التعريؼ الثاني الكممات . 3«بحركؼ مؤلفة تدؿ عمى معنى
 أٌف "ابف فارس" انطالقا مف التعريفيف المَّذيف أكردىما "محمد حماسة عبد المطيؼ"   كيرل 

" الفيـ"ألفَّ تمثيمو يشير إلى ذلؾ صراحة، كلنا أف نفيـ أٌف  مدلكؿ الكالـ مطابؽ لمجممة،
ف كاف لـ يشترط التركيب، فقد يككف  في التعريؼ األكؿ الحاصؿ مف جممة مفيدة، كا 

المسمكع المفيـك كممة كاحدة مثال، لكنيا تؤدم مف حيث الداللة الكاممة ما يؤديو مجمكع 
الكممات، كفي محاكلة بف فارس التكفيؽ بيف التعريفيف المذيف أكردىما كاف دقيقا عندما 

، كنحف بعد ال نرل، أٌف ىذيف التعريفيف متقارباف كما (ال يكاد)قاؿ ىذه العبارات العممية 
أم كممات، كال يشترط (حركؼ)رأل أحمد بف فارس،ألٌف أكليما ال يشترط مجمكعة 

اإلسناد أك التأليؼ، كىك تعريؼ دقيؽ، أٌما التعريؼ الثاني فإٌنو يشترط أف يككف الكالـ أك 
، كىذا التعريؼ مع صحتو يدفع بالدارس أف يقدر كيتأكؿ (حركؼ)مف  (مؤلفا)الجممة 

 .4(حركفا مؤلفة)عندما يجد جممة مفيدة مف حرؼ كاحد مثال حتى يككف الكالـ 
  لـ يفرؽ بيف الكالـ كالجممة كجعميما مترادفيف كغيره مف المتقدميف "فأحمد بف فارس"  

العاـ الذم يأتي عمى »: ، عندما يقكؿ"العمـك كالخصكص"كىذا ما نمتمسو في باب 

                                                           
1

حسن  أمحد: ، الصاحيب يف فقو اللغة العربية  ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، علق عليو ووضع  حواشيو(أبو احلسٌن امحد بن زكريا )ابن فارس 
 .47م،ص1997/ىـ1418،بًنوت ، لبنان ،1بسج، دار الكتب العلمية ،ط

2
 .47ادلصدر نفسو ،ص 
3

 .ادلصدر نفسو ،ادلوضع نفسو 
4

 .20، ص (ت.د)،القاىرة ، (ط.د)عبد اللطيف زلمد محاسة ،العالمة اإلعرابية ،يف اجلملة بٌن القدمي واحلديث ، دار الفكر العريب ، 
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مىؽى كيؿَّ دىابَّةو ًمف مَّاء﴾:كذلؾ كقكلو جؿَّ ثناؤه.الجممة ال يغادر منيا شيئا  ﴿ : كقاؿ1﴿خى
مىؽى كيؿَّ شىٍيءو﴾ كىخى

كذلؾ كقكلو . كالخاص الذم يتحمؿ فيقع عمى كؿ شيء دكف أشياء. 2
﴿كىاٍمرىأىةن مٍُّؤًمنىةن ًإف كىىىبىٍت نىٍفسىيىا ًلمنًَّبيّْ﴾:جؿَّ ثناؤه

﴿ كاتَّقيكًف يىا أيٍكًلي :، ككذلؾ قكلو3
كقد يككف الكالماف » :ثـ يضيؼ نفس الكالـ قائال. 5فخاطب أىؿ العقؿ. 4األىٍلبىاًب﴾

أعط :"كذلؾ قكلؾ لمف أعطى زيد درىما. متصميف، كيككف أحدىما خاصا كاألخر عاما
إف لـ تعط عمرنا فأنت لـ تعط زيدنا أيضا، كذلؾ غير :تريد" عمرنا، فإف لـ تفعؿ فما أعطيت

. كىك ىنا يريد بالكالماف الجممتاف كىذا كاضح كبيّْف . 6«محسكب كذلؾ
 تقسيما كاضحا كصريحا لمجممة، كقد يككف مردُّ ذلؾ إلى ككف "أحمد بف فارس"  كلـ يقدـ 

ٌنما كاف جؿُّ  دراساتو المغكية لـ تكف ممنيجة، كلـ يكف يقصد دراسة المغة دراسة عمميَّة، كا 
اىتمامو منصبا عمى جمع شتاتيا، لذلؾ لـ تكف دراستو مستفيضة بالقدر المطمكب، إاٌل أٌف 

جممة اسمٌية : الذم يممؾ فكرا ثاقبا يستنت  أٌف الجممة العربية عنده تنقسـ إلى قسميف
ككذلؾ في حديثو عف الفعؿ . كجممة فعمٌية، كيظير ذلؾ في حديثو عف المبتدأ كالخبر

.  كالفاعؿ كىذه القسمة ىي نفسيا التي إٍعتدَّ  بيا المتقدمكف أمثاؿ سيبكيو كالمبرد
باب جمع شيئيف في " في حديثو عف المبتدأ كالخبر، كذلؾ في "ابف فارس"    يذىب 

: مف ذلؾ القائؿ » :إلى القكؿ" االبتداء بيما كجمع خبرييما، ثـ ييٌرد إلى كؿ مبتدىأ بو خبره
، فجمع شيئيف في االبتداء كجمع الخبريف ٍكرو يَّاؾ عمى عدؿو أك جى إنّْي عمى : كمراده. إٌني كا 

، كىذا في كالميـ  كأشعارىـ كثير ٍكرو يَّاؾ عمى جى . 7«عدؿو كا 

                                                           
. 50:  سور النور ، اآلية 1
. 66: ،وسورة الزمر، اآلية16: ، وسورة الرعد، اآلية :102:  سورة األنعام ، اآلية2
 . 50:  سورة األحزاب ، اآلية3
. 197:  سورة البقرة ، اآلية4
. 159 ابن فارس ، الصاحيب ،يف فقو اللغة ، ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، ص5
. 159 ادلصدر نفسو، ص6
 .187صادلصدر نفسو ، 7



 الجممة في الدرسين العربي التراثي والغربي القديم والحديث  :              الفصل األول
 

31 
 

باب إضافة الفعؿ إلى ما ليس بفاعؿ في : "  كما نجده تحدث عف الفعؿ كالفاعؿ في
كمف سنف العرب إضافة الفعؿ إلى ما ليس فاعال كفي الحقيقة » : ، فيقكؿ"الحقيقة
﴾ ﴿: ، كفي كتاب ا جؿَّ ثناؤه "أٌراد الحائط أف يقع : "يقكلكف كىك 1ًجدىاران ييًريدي أىٍف يىنقىضَّ

 .2«في شعر العرب كثير
بيف مصطمح الكالـ كالجممة، كرأل أٌنيما  (ىػ471)" عبد القاىر الجرجاني"  كقد سٌكل 

مترادفاف، كيقصد بكؿّْ منيما ما يقصد باآلخر دكف إشارة إلى تعميـ أك تخصيص، إذ 
اعمـ أٌف الكاحد مف االسـ كالفعؿ كالحرؼ يسمى كممة، فإذا ائتمؼ منيا اثناف »: يقكؿ

. 3«خرج زيده سمّْي كالمنا ك سمّْي جممة: فأفادا نحك
ا  لّْؼ ضربنا خاصن  كيستشؼ مف كالـ الجرجاني ىذا أٌنو يرل أٌف األلفاظ ال تفيد حتى تؤى

. 4مف التأليؼ ك ييعمدي بيا إلى كجو دكف كجو مف التركيب كالترتيب
: إلى ربط بيف مفيـك الجممة كاإلسناد بكضكح قاطع حيف قاؿ" الجرجاني" كما يذىب 

كمختصر كؿ األمر أٌنو ال يككف كالـه مف جزء كاحد، كأٌنو البدَّ مف مسندو كمسندو إليو، » 
، فيك يقطع بأٌف الكالـ أك الجممة ال 5«ككذلؾ السبيؿ في كؿ حرؼو رأيتو يدخؿ عمى جممة

 .ال بدَّ أٍف يحتكم عمى طرفي اإلسناد
يتعرض لمفيـك الجممة تحت مصطمح الكالـ كيظير ذلؾ  (ىػ516ت) "الحريرم"  كىذا 
الكالـ عبارة عمَّا يحسف السككف عميو كتتـ الفائدة بو، كال يأتمؼ مف أقؿ مف »: في قكلو

وو بمعنى أسكت كمىوو بمعنى أكفؼ ففي كؿ منيما ضمير مستتر : كممتيف، فأٌما قكلؾ صى
لممخاطب، كالضمير المستتر يجرم مجرل االسـ الظاىر، فكاف انعقاد الكالـ بمفظيف، 

قمت كما أشبو فيك بمنزلة كممتيف، ألٌف التاء التي ىي ضمير بمنزلة االسـ : ككذلؾ قكلؾ

                                                           
1

 .77: سورة الكهف، اآلية  
2

 .160ادلصدر نفسو ، ص  

3
 .40م،ص1972/ ىـ1392، دمشق، (ط.د)علي حيدر، : حققو وقدم لو: عبد القاىر اجلرجاين، اجُلمل  
4

 .20م،ص2003، القاىرة، (ط.د)زلمد محاسة عبد اللطيف، بناء اجلملة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  

5
 .55عبد القاىر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص 
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ا : فأٌما قكلؾ . الظاىر زيده، كقاـ، كىؿ، فيسمى كؿ منيا إذا انفرد كممة كال يسمى كالمن
ا"سيمي ذلؾ "إٍف قاـ زيد: "ألٌنو ال يحسف السككت عميو، فإف قمت لككنو ثالث كال " كىًممن

سيمي كالمنا أحسف "قمت " يسمى كالمنا، ألٌنو ال يحسف السككت عميو، فإف كصمتو بقكلؾ 
كال يعقد » : ، كيضيؼ قائال1«"السككت عميو، كيسمى أيضا كمما، لكٌنو مف أربعة ألفاظ

الكالـ المفيد مف فعميف، كال مف حرفيف، كال مف فعؿ كحرؼ، كال مف اسـ كحرؼ إال في 
، أك "أدعك " يا زيد، ألٌف حرؼ النداء حؿ محؿ الفعؿ الذم ىك: النداء مثؿ قكلؾ

. 2«"أنادم"
فيا بقكلو" باب المبتدأ" عف الجممة في معرض حديثو عف "الحريرم" كيستمر حديث  : فيعرّْ

المبتدأ كؿ اسـ ابتدأتو كعرَّيتو مف العكامؿ المفظية، كىك يأتمؼ مع خبره جممة تحصؿ »
فالظاىر مف التعريفات الثالثة أٌف شرط الجممة عند . 3«الفائدة بيا كيحسف السككت عمييا

. الحريرم ىك حصكؿ الفائدة ، كحسف السككت عند نيايتيا 
كالكالـ ينعقد مف اسميف كما » : إلى تقسيـ الجممة، فيقكؿ"الحريرم"  بعد ذلؾ ينتقؿ 

سعى "أك مف اسـ كفعؿ، كما مثمناه مف " الميٍبتىدىأة "، كتسمى الجممة "عمرك متبع"مثمناه ك
. 4«، كتسمى جممة فعمٌية"زيد

كالجممة االسمٌية ما . اسمٌية كفعمٌية :  أٌف الجممة عنده قسماف"الحريرم"   كيبدك مف كالـ 
. سعى زيد: عمرك متبع ، كالجممة الفعمٌية ما بدئت بفعؿ نحك : بدئت باسـ نحك

أٌف مصطمح الكالـ يشمؿ التركيب كيساكم الجممة كىذا (ىػ538ت) "الزمخشرم"  كرأل 
يعني التداخؿ بيف ىذيف المصطمحيف، كعدـ االحتياج إلى شيء آخر لتفسيرىما، كمف 

كالكالـ ىك المركَّب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى األخرل، كذلؾ ال يتأتى » :ذلؾ قكلو

                                                           
الدكتور أمحد  زلمد قاسم ،دار الكلم  : ، شرح ملحة األعراب ، تقدمي وحتقيق و تعليق(أيب  زلمد القاسم بن علي بن زلمد بن عثمان ) احلريري 1

.  39م،ص2002/ىـ1422، دمشق، بًنوت ،1  الطيب،ط
. 40 ادلصدر نفسو ،ص 2
. 143 ادلصدر نفسو ،ص3
. ادلوضع نفسو ادلصدر نفسو ،4
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ضرب : زيد أخكؾ، كبشر صاحبؾ، أك في فعؿ كاسـ نحك قكلؾ: إاٌل في اسميف كقكلؾ
. 1«زيد ، كانطمؽ بكر، كتسمى جممة

  كتظير لنا جمينا مسألة التسكية بيف المصطمحيف اعتمادا عمى الفائدة التي يتـ بيا الكالـ 
. أك الجممة، كشركطيا ىي شركطو في المبنى كالمعنى

 مف خالؿ تعريفو ىذا يحصر الجممة في صكرتيف اثنتيف "الزمخشرم" كمف الكاضح أٌف 
، كيشرح 2كيضيؽ نطاقيا فيك مف خالؿ ىذا التعريؼ قد اشترط اإلسناد في ىذه الجممة

كىذا إشارة إلى التركيب الذم ينعقد بو الكالـ ، » :ىذا القكؿ بقكلو(ىػ643 )"ابف يعيش"
" ا إلينا"، ك"زيد أخكؾ : "كيحصؿ منو الفائدة فإٌف ذلؾ ال يحصؿ إال مف اسميف، نحك 

، " قاـ زيد: "ألٌف االسـ كما يككف مخبرا عنو فقد يككف خبرا، أك مف فعؿ كاسـ نحك
، فيككف الفعؿ خبرنا،  كاالسـ المخبر عنو، ال يتأتي ذلؾ مف فعميف؛ ألٌف "كانطمؽ بكر

الفعؿ نفسو خبر ال يفيد حتى تسنده إلى المحدث عنو كال يأتي مف فعؿ أك حرؼ، كال 
حرؼ كاسـ ألٌف الحرؼ جاء لمعنى في االسـ كالفعؿ، فيك كالجزء منيما، كجزء الشيء ال 
ينعقد مع غيره كالما، كلـ يفد الحرؼ مع االسـ إال في مكطف كاحد؛ كىك النداء خاصة، 

. 3«كذلؾ لنيابة الحرؼ فيو عف الفعؿ، كلذلؾ ساغت فيو اإلمالة
 بيف الجممة ك الكالـ في مكضع آخر، كجعميما بمعنى كاحد، "الزمخشرم" كما ربط 

ٌما مف : الكالـ مؤلؼ إٌما مف اسميف، اسند أحدىما إلى اآلخر نحك» :يقكؿ زيد قائـ ، كا 
.  4«كجممة (كالمنا)ضرب زيد ، كيسمى : فعؿ كاسـ نحك

                                                           
. 6،ص(ت.د)، بًنوت ، لبنان، 2، ادلفصل يف علم العربية، دار اجليل للنشر والتوزيع والطباعة، ط(أيب القاسم زلمود بن عمر) الزسلشري 1
. 97 عبد اجمليد عيساين ، اجلملة يف النظام اللغوي عند العرب ، ص2
3

 الدكتور إميل بديع : ، شرح ادلفصل للزسلشري ، قدم لو ووضع ىوامشو وفهارسو  (موفق الدين أيب البقاء يعيش بن علي ادلوصلي )ابن يعيش  
 .73، ص1م،ج2001/ ىـ1422، بًنوت ، لبنان ، 1   يعقوب ، دار الكتب العلمية ، ط

4
 .15ص.م2001/ ىـ1460، 1سامي بن محد ادلنصور، ط: الزسلشري ،األمنوذج يف النحو ، اعتىن بو 
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انتيى إلى أٌف الكالـ كالجممة متماثالف، كييفيـ مف " األنمكذج في النحك"   فصاحب كتاب 
فيك يقطع . تمثيمو ليما أٌف إفادتيا معنى مستقؿ يحسف السككت عميو شرط في تعريفيما 

. بتطابقيما كمراعاة تحقؽ اإلسناد بينيما 
، (اسمٌية كفعمٌية) لمجممة أشار إلى أٌنيا نكعاف"الزمخشرم"  كفي التعريفيف الٌمذيف قدميما 

مفرد : كالخبر عمى نكعيف» :لكٌنو في حديثو عف جممة الخبر جعميا أربعة أنكاع قاؿ
كجممة، فالمفرد عمى ضربيف خاؿ عف الضمير كمتضمف لو ذلؾ، زيد غالمؾ، كعمرك 

كذلؾ زيد ذىب أخكه  فعمية كاسمٌية كشرطٌية كظرفٌية،: منطمؽ كالجممة أربعة أضرب
 .1«كعمرك كأخكه منطمؽ كبكر إٍف تيطعو يشكرؾ كخالده في الدار

فمثاؿ » :"ابف يعيش" يقكؿ "الزمخشرم"    كفي معرض شرحو ألنكاع الجمؿ التي ذكرىا 
في مكضعو خبره كفيو ضمير " قاـ"مرتفع باالبتداء، ك" زيد"، فػ "زيد قاـ أبكه"الجممة الفعمٌية 

كأٌما الجممة االسمٌية، فأف يككف ". زيد قاـ أبكه:" في قكلو" األب"يرتفع بأٌنو فاعؿ كارتفاع 
الجزاء األكؿ منيما اسما كما سميت الجممة األكلى فعمٌية، ألٌف الجزاء األكؿ فعؿ، كذلؾ 

" قائـ" مبتدأ ثاف، ك" أبكه"مبتدأ أكؿ، ك" زيد"فػ " محمد أخكه منطمؽ"ك" زيد أبكه قائـ: "نحك
زيد :" كأٌما الجممة الثالثة كىي الشرطٌية فنحك قكلؾ. خبر لممبتدأ الثاني ػ كىك األب ػ بمفرد

ـي أىقيـٍ معو ف كانت مف أنكاع الجمؿ الفعمٌية كاف األصؿ في الجممة "إٍف يىق ، فيذه الجممة كا 
إاٌل أٌنو لما دخؿ ىاىنا حرؼ الشرط، ربط " قاـ زيد:" الفعمٌية أف يستقؿ الفعؿ بفاعمو، نحك
. 2«كؿ جممة مف الشرط كالجزاء باألخرل

 "الزمخشرم"   كعمى الرُّغـ مف أٌف الجممة الفعمٌية ظاىرة في الجممة الشرطٌية، إاٌل أٌف 
: الظرؼ، كالظرؼ عمى ضربيف: الرابعة» :جعميا جممة قائمة بذاتيا، ثـ يضيؼ قائال

ظرؼ زماف، كظرؼ مكاف، كحقيقة الظرؼ ما كاف كعاء، سيٌمي الزماف كالمكاف ظركفا 

                                                           
1

 .24الزسلشري، ادلفصل يف علم العربية ، ص 
2

 .229،230،ص1ابن يعيش، شرح ادلفصل للزسلشري،ج 
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القتاؿ "ك" زيد خمفؾ: "لكقكع الحكادث فييما، كقد يقع الظرؼ خبرا عف المبتدأ؛ نحك قكلؾ
 .1«"اليـك

 الجممة، كرأل أٌف ىذا "الزمخشرم"رأٌيو في تقسيـ  (ىػ 643ت )"ابف يعيش"  كقد أكضح 
 كالذم بدكره قٌسـ الجممة التي تككف خبىرى المبتدأ إلى "أبي عمي الفارسي"التقسيـ ينسب إلى 

: أربعة أضرب 
.  أف تككف جممة مرٌكبة مف فعؿ كفاعؿ:  األول

.  أف تككف مرٌكبة مف ابتداء كخبر :الثاني و 
. أف تككف شرط كجزاء :والثالث
 .2 أف تككف ظرفا: والرابع
: كىي في الحقيقة ضرباف» : كانتقد ىذا التقسيـ قائال.3«كىي قسمة لفظية» :   كقاؿ

 الشرط فعؿ كفاعؿ،: فعمٌية كاسمٌية، ألٌف الشرطٌية في التحقيؽ مركبة مف جممتيف فعميتيف
. 4«كىك فعؿ كفاعؿ" استقرَّ "كالجزاء فعؿ كفاعؿ، كالظرؼ في الحقيقة لمخبر الذم ىك 

 في أٌف ىذه القسمة ىي "ابف يعيش" مع "محمد حماسة عبد المطيؼ"  كيتفؽ الدكتكر 
قسمة لفٌظية، كيرل أٌف التقسيـ ينبغي أاٌل يقـك عمى الشكؿ كحده، كما يتفؽ معو في انتقاد 

قاـ : األصؿ في الجممة الفعمٌية أك يستقؿ الفعؿ بفاعمو نحك»جممة الشرط كالجزاء، ألٌف 
. 5«زيد إال أٌنو لما دخؿ ىينا حرؼ الشرط ربط كؿ جممة مف الشرط كالجزاء باألخرل
كيذىب إلى أٌف الشرط معنى مف المعاني التي تدخؿ عمى الجممة كالٌنفي كالتأكيد 

ذا كجد ما يسمى بالجممة الشرطية قسيما لالسمٌية كالفعمٌية كاف معنى ذلؾ  كاالستفياـ ، كا 

                                                           
1

 ،130، ص1ابن يعيش، شرح ادلفصل للزسلشري ، ج 
2

.  43، ص1الفارسي ، اإليضاح العضدي ، ج 
 .229،ص1 شرح ادلفصل للزسلشري ،ج3
 .ادلوضع نفسو،1 ادلصدر نفسو ،ج4
 .ادلوضع نفسو،1 ادلصدر نفسو ،ج5
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أف تكجد جممة تأكيدية كنىٍفًييةه كاستفيامٌية في شركة مع الفعمية كاالسمٌية، كىذا ما لـ يقؿ 
 .1«بو أحد

 (ىػ567ت) "ابف الخشاب"   كما يأتي عمى رأس القائميف بالترادؼ بيف الكالـ كالجممة 
، كلكف عف طريؽ التصكر العقمي "ابف برىاف"الذم يصؿ إلى نحك ما كصؿ إليو 

إٌف الكمـ  الثالث ػ كىي االسـ كالفعؿ » :إلمكانات التركيب الٌمغكم كمككناتو، يقكؿ
اثناف منيا مفيداف إفادة : كالحرؼ ػ إذا ألؼ بعضيما مع بعض حصؿ مف ذلؾ ستة تآليؼ

مطردة ، كآخر منيما مفيدا إفادة مخصكصة بمكضع كاحد مقصكرة عميو ، كثالثة مطرحة 
". ا إلينا"، ك"زيد منطمؽ: "االسـ مع االسـ كقكلؾ:   كالقسماف األكالف،ألٌنيا ال تفيد

 كالثالث المخصكص ىك الحرؼ مع ،، انطمؽ بشر"قاـ زيد: "كالفعؿ مع االسـ، كقكلؾ
 .2«يا زيد: االسـ في النداء خاصة ، كقكلؾ 

كاحد مف »: يقكؿ (الكالـ )ك (الجممة)    كيصدؽ عمى ىذه األنكاع الثالثة عنده تعريؼ 
االسـ، كالفعؿ، كالحرؼ ػ يسمى كممة، كىي الجزء الكاحد، : ىذه األنكاع الثالثة ػ يقصد

كؿ : ، كالجممة(جممة)عند النحكييف، ك(كالما )كاالئتالؼ المفيد منيا ػ إذا ألفت ػ يسمى 
 .3«لفظ أفاد السامع فائدة يحسف السككت المتكمـ عندىا

كحدُّ الكالـ أٌنو جممة مؤلفة مف الحركؼ المسمكعة المتمايزة » :    كفي مكضع آخر يقكؿ
 .4«المفيدة  فائدة تامة يحسف السككت عميو

أٌنو قائـ عمى " المرتجؿ"في كتابو  (الجممة) لمكالـ "الخشاب"    كيظير مف تعريؼ 
أٌما الدعامة األكلى فيي اإلسناد أك التركيب أك ضـ كممة إلى أخرل، : دعامتيف أساسيتيف

 جممة الحركؼ المؤلفة المسمكعة "ابف الخشاب"مٌما يجعؿ الكالـ يرادؼ الجممة، فاستعمؿ 

                                                           
 .25 عبد اللطيف زلمد محاسة ، العالمة اإلعرابية يف اجلملة  بٌن القدمي واحلديث ، ص1
2

 .24 ادلكارم، مقومات اجلملة العربية،ص يب أيعل: نقال عن.27ادلرجتل، ص، (أبو زلمد عبد اهلل بن أمحد )ابن اخلشاب  

3
 .24 ،صادلرجع نفسو:نقال عن . 27،صنفسو ادلصدر  

4
، صفاقس،  ديسمرب  1نقال عن عبد احلميد عبد الواحد ، الكلمة يف الرتاث اللساين العريب ، مكتبة عالء الدين ،ط. 29ادلصدر نفسو ، ص 

 .33،ص2004
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المتمايزة، ىذا في ما يتعمؽ بالدعامة األكلى، كأٌما في ما يتعمؽ بالدعامة الثانية، أم 
 السامع بحاجة إلى صبحاإلفادة فيي تدٌؿ عمى معنى يحسف السككت عميو، بحيث ال م

مزيد مف اإلضافة، أك منتظرنا لشيء آخر، كيرل بعضيـ أٌف اإلفادة تستمـز بالضركرة 
. التركيب، ألٌف اإلفادة ال تحصؿ إاٌل باإلخبار كاإلسناد 

 كالمو كضكحا، في الذىاب إلى الترادؼ بيف الكالـ كالجممة "ابف الخشاب"   كيزيد 
محكية المفظ، " قمت"إٌف الجممة التامة التي قد عمؿ بعضيا في بعض تقع بعد » :فيقكؿ

: انطمؽ زيد، كقمت: زيد قائـ، كقمت": قمت: "، كقكلؾ"قمت "فيككف مكضعيا نصبنا بعد 
مستقمة بأنفسيا في " قمت" كؿ ىذه جمؿ محكية بعد . قـ يا زيده : ىؿ زيد منطمؽ؟ كقمت

كىك بيذا التعريؼ يعزز المكقؼ القائؿ بأٌف سيبكيو . 1«الفائدة، كىي التي تسمى كالما
إٌنما كقعت في كالـ العرب عمى أف " قمت "كاعمـ أٌف » :قصد بالكالـ الجممة في قكلو

ٌنما تحكي بعد القكؿ ما كاف كالما ال قكؿ، نحك  زيد منطمؽ ألٌنو : قمت: ييحكى بيا، كا 
. 2«يحسف أف تقكؿ زيد منطمؽ

 "أبك البقاء العكبرم"كيأتي أيضا عمى رأس القائميف بالترادؼ بيف الجممة كالكالـ 
 الكالـ عبارة عف الجممة المفيدة ، » ":باب القكؿ مف الكالـ "حيث يقكؿ في  (ىػ616ت)

ٍمـٍ )احدىما أٌنو مشتؽ مف : فائدة يسكغ السككت عمييا عند المحققيف لثالثة أكجو كىك  (الكى
. الجرح، كالجرح مؤثّْر في نفس المجركح، فيمـز أف يككف الكالـ مؤًثرنا في نفس السامع

تكممت كالما، كالمصدر نائب عف الفعؿ : كقكلؾ (تكٌممتي )كالثاني أٌف الكالـ يؤكَّد بو 
الثالث أف . ككما أٌف الفعؿ كالفاعؿ جممة مفيدة، كذلؾ ما ينكب عنو الكالـ . كالفاعؿ

الكالـ ينكب عف التكميـ كالتكمُّـ، ككالىما مشدَّد العيف، كالتشديد لمتكثير، كأدنى درجاتو أف 
 .3«يدؿ عمى جممة مفيدة 

                                                           
1

 طالب عبد الرمحن ، دراسات حديثة يف اللغة والنحو وأثر الرتمجة يف العربية ، مركز عبادي للدراسات : نقال عن .27ادلرجتل ، ص 
 .12م،ص2005/ ىـ 1426، صنعاء ،اليمن ،1    والنشر ، ط

2
 .122،ص1سيبويو، الكتاب ،ح 

3
  ، دمشق،سوريا،  1غازي سلتار طليمات،دار الفكر،ط: الّلباب يف علل البناء واإلعراب، حتقيق.(أبو البقاء عبد اهلل بن احلسٌن )العكربي  

 .41،42،ص1م،ج1995/ ىـ1416    
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  فالذم يظير مف قكلو أٌنو يسكم تسكية صريحة بيف الكالـ كالجممة، كىك يشترط في 
. حصكؿ الفائدة ، كحسف السككت عند انتيائيا " الجممة" "الكالـ "

الكالـ عبارة عف الجممة المفيدة فائدة تامة؛ كقكلؾ »: قاؿ" حدّْ الكالـ"  كفي حديثو عف 
ف تأتي أكرمؾ، كقـ، كصو، كما كاف نحك ذلؾ فأٌما المفظة المفردة نحك . زيد منطمؽ، كا 

. ، كنحك ذلؾ فال يسمى كالما بؿ كممة، ىذا قكؿ الجميكر"مف"كحده ك" زيد: "قكلؾ
 1«كذىبت شرذمة مف النحكييف إلى أٌف الكالـ يطمؽ عمى المفيد كغير المفيد إطالقا حقيقيا

 .
فيقكؿ كالدليؿ عمى القكؿ األكؿ ػ الكالـ »  ":الجممة المفيدة  ""الكالـ"  كيستمر حديثو عف 

يطمؽ عمى المفيد ػ أٌنو لفظ يعبر بإطالقو عف الجممة المفيدة، فكاف حقيقة فييا كالشرط 
 .2«كجكابو، كالدليؿ عمى أٌنو يعبَّر بو عنيا ال إشكاؿ فيو، إٍذ ىك مٌتفؽ عميو

، كيظير ذلؾ في معرض تعريفو (ىػ639ت) "ابف الخباز"  كمف القائميف بالترادؼ أيضا 
كىك عند النحكييف عبارة عف الجممة المفيدة فائدة يحسف السككت » :حيث قاؿ" لمكالـ"

ذىب عمرك، : زيد ذاىب، أك مف فعؿ كاسـ كقكلؾ: عمييا، كىي مؤلفة مف اسميف كقكلؾ
. فالذم يفيـ مف كالمو ىذا أٌف الكالـ مساكو لمجممة . 3«كال يحتاج في لمتأليؼ إلى ثالثة

زيد : اسمٌية كفعمٌية، أٌما االسمٌية فيي التي بدئت باسـ نحك قكلو:   كالجممة عنده قسماف
. ذىب عمرك : ذاىب، كأٌما الجممة الفعمٌية ىي التي بيدئت بفعؿ نحك 
: في قكلو (ىػ643ت ) "ابف يعيش"كىذا الترادؼ أك الخمط في المصطمح نجده أيضا عند 

: إعمـ أٌف الكالـ عند النحكييف عبارة عف كؿ لفظ مستقؿ بنفسو مفيد لمعناه، كيسمى »

                                                           
1

 .42م، ص2007/ىـ1428،القاىرة، 3الدكتور عبد الفتاح سليم، مكتبة اآلداب، ط: العكربي، مسائل خالفية يف النحو،حققو ومجع إليو 
 عبد الرمحن بن سليمان العثيمٌن ، دار الغرب اإلسالمي ، : العكربي ، التبيٌن عن مذاىب النحويٌن البصريٌن والكوفيٌن ، حتقيق ودراسة :   وينظر

 .113،114م،ص1986/ ىـ1406، بًنوت ،لبنان ،1   ط
2

 .114التبيٌن عن مذاىب النحويٌن البصريٌن والكوفيٌن ، ص: ، وينظر42مسائل خالفية يف النحو ، ص، العكربي 

3
 ، 2فايز زكي زلمد دياب ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة ، ط: ، توجيو اللمع، دراسة وحتقيق(أمحد بن احلسٌن )ابن اخلباز  

 .62م،ص2007/ ىـ1428   القاىرة ، اإلسكندرية ، مجهورية مصر العربية ، 
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، كىك ىنا يرل أٌف الجممة أك الكالـ عبارة عف 1«"قاـ بكر" ك" زيد أخكؾ: "الجممة، نحك
. كؿ لفظ مستقؿ بنفسو 

: كمما يسأؿ عنو ىنا الفرؽ بيف الكالـ، كالقكؿ كالكمـ كالجكاب» :  كيقكؿ في مكضع آخر
أٌف الكالـ عبارة عف الجمؿ المفيدة، كىك جنس ليا، فكؿ كاحدة مف الجمؿ الفعمٌية ك 

. 2«االسمٌية نكع لو، كيصدؽ إطالقو عمييما
   فالذم يفيـ مف قكاله أٌف الجممة كالكالـ ينبغي أف يككف ذا استقالؿ تركيبي كداللي، أم 

أٌف كال منيما يعدُّ تركيبا إسنادٌيا قائما بنفسو مفيد لمعناه، كيفيـ منو أٌف الكالـ المفيد 
كالجممة المفيدة في أقصر صكرىا يتألفاف مف اسميف، أك فعؿ كاسـ، ذلؾ أٌف الكالـ المفيد 

 . 3جممة معقكدة مف مبتدأ كخبر أك فعؿ كفاعؿ، أك ما كاف بمنزلة أحدىما
ينص صراحة عمى التسكية بيف الجممة كالكالـ، عمى  (ىػ646ت) "ابف الحاجب"    كنجد 

خالؼ ما يذىب إليو كثير مف الدارسيف، مف القكؿ بأٌف الجممة غير الكالـ عنده، فقكليـ 
مدخكؿ ليس بو أدنى اعتداد، كما ىك بالقكؿ الذم يصدر عف الدراية كاالجتياد، كتظير 

: تسكيتو الصريحة بيف الجممة كالكالـ في أقكالو اآلتية 
. 4«كالجممة ما كضع إلفادة نسبة كتسمى كالما » :    أٌما القكؿ األكؿ فقد جاء فيو 

الكالـ ما تضمف كممتيف باإلسناد، كال يػتأٌتى ذلؾ إاٌل في اسميف » :كجاء في الثاني قكلو
كجزاء الكالـ يككناف ممفكظيف، كزيد أك قائـ، كقاـ زيد، كمقدريف كنعـ ... أك فعؿ كاسـ 

أزيد قائـ، أك؛ أقاـ زيد، أك أحدىما مقدرا دكف اآلخر، كىك إٌما الفعؿ : في جكاب مف قاؿ

                                                           
1

 .72،ص1ابن يعيش، شرح ادلفصل للزسلشري ،ج 
2

 .75،ص1ادلصدر نفسو ،ج 

3
 .20رابح بومعزة، اجلملة ، اجلملة والوحدة االسنادية الوظيفية يف النحو العريب ،ص 
4

 ،  بًنوت،1، منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل ، دار الكتب العلمية، ط(مجال الدين أبو عمر عثمان بن عمار )ابن احلاجب  
 .17م،ص1985    لبنان،
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زيد قاـ، أك المبتدأ، أك الخبر كما في قكلو : إٍف زيد قاـ، أك الفاعؿ كما في: كما في
ًميؿه﴾ :تعالى ٍبره جى . 2 «1﴿فىصى

كالـ مرادفا لمجممة، كيسجؿ إزاءىما أٌف إفادة اؿ   نجده مف خالؿ ىذيف الٌنصيف يعد 
النسبة المنصكص عمييا التي تيدؼ إفادة السامع معنى يحسف السككت عميو ال تأتي إال 

باإلسناد بيف كممتيف ممثميف في اسـ كاسـ، أك فعؿ مع اسـ ذلؾ أٌف النسبة ىي إيقاع 
. 3التعميؽ بيف المفظيف المككنيف لمتركيب اإلسنادم األصمي المفيد

ا لككف أحدىما مسندا، كاآلخر مسندا » : كيقكؿ في مكضع آخر فاالسماف يككناف كالمن
. 4«إليو، ككذا االسـ مع الفعؿ لككف الفعؿ مسندا ك االسـ مسندا إليو 

   كقد قرر النحاة العرب القدامى أٌف الكالـ ػ بمعنى الجممة المفيدة ػ ال يتأتى إاٌل مف 
اسميف، أك مف اسـ كفعؿ، كال يتأتى مف فعميف، كال مف حرفيف، كال اسـ كحرؼ، كال فعؿ 

مسند : كحرؼ، كال كممة، ألٌف اإلفادة إٌنما تحصؿ باإلسناد، كىك ال بٌد لو مف طرفيف
. 5كمسند إليو

   كينظر النحاة إلى المسند كالمسند إليو عمى أٌنيما عماد الجممة، كلذلؾ، أطمقكا عمييما 
ألٌنيما المكاـز لمجممة كالعمدة فييا، كالتي ال تخمك منيا، كما عداىا » ".العمدة "مصطمح 

فالجممة ال تخمكا منيما لفظا أك تقديرا، فأنت حيف تقـك . 6«فضمة، كيستقؿ الكالـ دكنيا
بتحميؿ الكالـ في لغة ما، ترل أٌنو يمكف أف تقسـ إلى كتؿ يفيد كؿ منيا معنى قد يكتفي 

بيا السامع كيطمئف إليو، كتشتمؿ كؿ كتمة منيا في غالب األحياف عمى ما يسمى بالمسند 
. 7كالمسند إليو كحدىما

                                                           
1

 .18:سورة يوسف ،اآلية  

2
 .31،ص1م،ج1996،بنغازي،2يوسف حسن عمر،منشورات قار يونس،ط: ،شرح الرضي على الكافية،من عمل(رضي الدين )األسرتباذي 

3
 .20،21رابح بومعزة، اجلملة والوحدة اإلسناديّة الوظيفية يف النحو العريب،ص 
4

 .34،ص1األسرتباذي ،شرح الرضي على الكافية ، ج 

5
 .36عبد اللطيف زلمد محاسة ، بناء اجلملة العربية ،ص 
6

 .200،ص1ابن يعيش ، شرح ادلفصل الزسلشري ،ج 

7
 .34عبد اللطيف زلمد محاسة ، بناء اجلملة العربية ،ص 
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حدِّا لمجممة عند ما فرؽ بيف الخبر المفرد  (ىػ680ت) *"ابف فالح اليمني"    ككضع 
كؿ ما يقـك بو معنى مركب تاـ، أك ما يدؿ » :كخبر الجممة كرأل أٌف الجممة عبارة عف

فمعنى مركب، يقصد . 1«بعضو عمى بعض ما يدؿ عميو جميعو، كالمفرد بخالؼ ذلؾ 
. بو إسناد لفظيف أحدىما إلى اآلخر لكي يؤديا معنى مفيد كتاـ 

 (ىػ745ت) كمف الذيف جعمكا معنى الكالـ مرادفا لمعنى الجممة صاحب الطراز،العمكم
كالثاني ىك الداللة التركيبة، كىذا كداللة ...»:كذلؾ أثناء كالمو عف داللة المفظ، قاؿ

زيد قائـ، كعمر خارج، فإٌف ما ىذا حالو داؿ عمى معنى مركب، كىك إضافة ىذه : قكلنا
األحكاـ لتحصؿ مف أجميا الفائدة المركبة، كىذا ىك الكالـ في ألسنة النحاة، كيقاؿ لو 

. 2«الجممة 
   كيظير مف حديثو أٌف الكالـ ىك الجممة، كما تكافر فييا االستغناء برؤكسيا عف غيرىا 

. كما تركب مف ركنيف اثنيف 
إلى القكؿ بالترادؼ بيف الجممة كالكالـ مستدال (ىػ778ت)، *"ناظر الجيش"   كما ذىب 

الذم يقتضيو كالـ النحاة تساكم الكالـ »:عمى ذلؾ بجممة الشرط كالجكاب كالصمة، فقاؿ
كٌؿ ما صدؽ أحدىما صدؽ اآلخر فميس بينيما عمـك : كالجممة في الداللة يعني

كأٌما إطالؽ الجممة عمى ما ذكر مف الكاقع شرط أك كجكابا، أك صمة كإطالؽ . كخصكص
، ألٌف كالن منيما كاف جممة قبؿ، فأطمقت الجممة عميو باعتبار ما كاف، كإطالؽ  مجازمٍّ

. 3«اليتامى عمى البالغيف نظرا إلى أٌنيـ كانكا كذلؾ 

                                                           
*
 ىو الشيخ منصور بن فالح بن زلمد بن سليمان معمر اليمين النحوي وصفو السيوطي بأنّو حنوي فقيو أصويل  
1

 .297،ص2م،ج2000،بغداد،1عبد الرزاق السعدي، مطابع دار الشؤون الثقافية،ط: ،ادلغين يف النحو،حتقيق(اليمين النحوي)ابن فالح  
2

 ،مصر، (ط.د)، كتاب الطراز، ادلتضمن ألسرار البالغة وعلوم وحقائق اإلعجاز، دار الكتب اخلديوية،(حيي بن محزة بن إبراىيم اليمين )العلوي  
 .9،ص2م،ج1914/ىـ1222   

*
 ىو الشيخ زلب الدين زلمد بن يوسف بن أمحد بن عبد الدائم اجلليب، ادللقب ناظر اجليش قدم القاىرة ، ولزم أبا حيان ،ومهر يف العربية ، ولو  

 .ىـ778   شرح التسهيل ، قُرب إىل متامو ، واعتىن باألجوبة اجليدة عن اعرتاضات أيب حّيان ، وتويف يف ذي احلجة سنة 
3

 .8،9ص.،4السيوطي ، األشباه والنظائر يف النحو، ج 
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تَّىى ًإذىا بىمىغيكٍا النّْكىاحى : كفي قكلو ىذا إشارة كاضحة لمعنى قكلو تعالى ﴿ كىاٍبتىميكٍا اٍليىتىامىى حى
ـٍ أىٍمكىالىييـٍ  ٍنييـٍ ريٍشدان فىاٍدفىعيكٍا ًإلىٍيًي . 1﴾... فىًإٍف آنىٍستـي مّْ

 فتسكيتو بيف الجممة كالكالـ كاضحة مف خالؿ دفاعو المستميت عف النحاة الذيف قالكا 
 .بالترادؼ بيف الجممة كالكالـ 

 في شرح القكاعد أٌف الجممة *عف الكافيجي(ىػ911ت) "جالؿ الديف السيكطي"   كنقؿ 
القكؿ المركَّب كما أفصح بو شيخنا : كعمى ىذا فحدُّ الجممة» :كالكالـ مترادفاف يقكؿ

الترادؼ، قاؿ ألنىا نعمـ بالضركرة أٌف كؿَّ :  في شرح القكاعد، ثـ اختار"الكافيجي"العالمة 
. 2«مرٌكب ال يطمؽ عميو الجممة 

 إلى أٌف "السيكطي"، ذىب "األشباه كالنظائر في النحك"     كفي مكضع آخر مف كتابو 
قاؿ بالترادؼ بيف الكالـ كالجممة " البسيط في النحك" صاحب كتاب "ضياء الديف بف الًعٍم ٍ "

في  البسيط"، صاحب "ضياء الدّْيف بف العم "كممف ذىب إلى الترادؼ : قمت» :يقكؿ
 في جممة "ابف ىشاـ"، كىك كتاب كبير نفيس في عدّْة مجمدات، كأجاب عما ذكره "النحك

إٌف المبدؿ منو في نيّْة الطَّرح أم في األعْـّ األغمب : "البسيط"الشرط كنحكىا، فقاؿ في 
جاءني الذم مررت بو زيد : فال يقدح ما يعرض مف المانع في بعض الصك، نحك

كنظيره أٌف الفاعؿ يطرد جكاز تقديمو عمى المفعكؿ في األعـ : لالحتياج إلى الضمير قاؿ
، ككذلؾ كؿ جممة ركال يقدح في ذلؾ ما يعرض مف المانع في بعض الصُّك. األغمب 

مركبة تفيد، كال يقدح في ذلؾ تخمُّؼ الحكـ في جممتي الشرط كالجزاء فإٌنيا ال تفيد 
. 3«إحداىما مف غير األخرل

                                                           
1

 .4/6:سورة النساء، اآلية  
 .ىو زلمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي ، أبو عبد اهلل الكافيجي ، ولقب هبذا اللقب لكثرة انشغالو بكتاب الكافية يف النحو *
2

 الدكتور عبد العال سامل مكرم واألستاذ عبد السالم زلمد ىارون ، : ،مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع،حتقيق وشرح(جالل الدين)السيوطي  
 .37،ص1م،ج1992/ىـ1413، بًنوت ،(ط.د)   مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،

3
 .7،8،ص4السيوطي ، األشباه والنظائر يف النحو ،ج 
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 يظير جميا بأٌنو يرادؼ "السيكطي" انطالقنا مف ىذا النص الذم نقمو عف "فابف العم "  
بيف الجممة كالكالـ، كيرل أٌف عدـ انطباؽ القاعدة عمى جممة الشرط كجممة الجكاب إٌنما 

. ىك شذكذ عف القاعدة ، فمكؿ قاعدة شكاذ كالشاذ ال ييدـ القاعدة 
  كىؤالء النحاة كالمُّغكييف المذيف يذىبكف إلى التسكية بيف مدلكلي مصطمح الجممة كالكالـ 

كما  (حسف السككت عمييا)األكؿ ىك الفائدة : يشترطكف شرطيف في تحديد ىذا المصطمح
كالثاني ىك االستقالؿ ."الزمخشرم"، أك اإلسناد في تعبير "المبرد"ك" سيبكيو"أشار إلى ذلؾ 

.   "الزمخشرم" أك التركيب في تعبير "ابف جني"كعدـ االحتياج إلى شيء  آخر في تعبير 
الجممة عند عمماء ىذا االتجاه تدُّؿ عمى معنى مغاير لمعنى الكالـ، كفي : االتجاه الثاني 

. ىذه المرحمة ثـ التفريؽ الحاسـ بيف ىذيف المصطمحيف 
 الذم (ىػ672ت) "ابف مالؾ"  كيأتي في طميعة الذاىبيف إلى التفرقة بيف الجممة كالكالـ 

. 1«ما تضمف مف الكمـ إسنادا مفيدا مقصكدا لذاتو» :، أٌف الكالـ"تسييؿ الفكائد"يقرر في 
مف المقصكد " مقصكد لذاتو:"كاحترز بأٍف قيؿ » :بقكلو (مقصكدا لذاتو)    كيكضح عبارة 

دي ىك كال تضمنو  لغيره كإسناد الجممة المكصكؿ بيا المضاؼ إلييا، فإٌنيا إسناد لـ ييٍقصى
رأيت : قامكا، مف قكلؾ: بذاتو بؿ قصد لغيره، فميس كالما بؿ ىك جزء الكالـ ، كذلؾ نحك

. 2«الذيف قامكا، كقمت حيف قامكا
 يقطع بأٌف اإلسناد في الكالـ ال يككف إاٌل مقصكدا لذاتو، في حيف أٌف "فابف مالؾ"  

صمة، أك اؿاإلسناد في الجممة قد يككف مقصكدا لغيره، كذلؾ كاإلسناد الذم تضمنتو جممة 
 أخصُّ مف الجممة، ألٌف شرطو "ابف مالؾ"الجممة الكاقعة مضافا إليو، كعميو فالكالـ عند 

. اإلفادة بخالفيا

                                                           
1

 زلمد كامل بركات، دار الكتاب : ، تسهيل الفوائد وتكميل ادلقاصد،حتقيق(مجال الدين زلمد بن عبد اهلل الطائي اجلياين األندلسي)ابن مالك  
 .3م،ص1967، القاىرة ،(ط.د)   العريب،  

2
 الدكتور عبد الرمحن السيد والدكتور زلمد بدوي ادلختون ، ىجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،: ابن مالك، شرح التسهيل، حتقيق 

 .7،8م،ص1990/ىـ1،1410ط     
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في تكضيح ىذه المسألة، حيف رأل نقصا في  (ىػ688ت) "الٌرضي األسترباذم"  كيسيـ 
كالكالـ ما تضمف كممتيف باإلسناد، ال يأتي » :لمكالـ  (ىػ646ت) "ابف الحاجب"تعريؼ 

. 1«ذلؾ إاٌل في اسميف أك في فعؿ كاسـ 
 : مف عمـك حيف عرؼ الكالـ"بف الحاجب" مستدركا ما في النص "الٌرضي"   يقكؿ

باإلسناد األصمي المقصكد ما تركب بو لذاتو، ليخرج : ككاف عمى المصنّْؼ أف يقكؿ»
باألصمي إسناد المصدر كاسمي الفاعؿ كالمفعكؿ كالصفة المشبية كالظرؼ، فإٌنيا مع ما 

أقائـ الزيداف، فمككنو بمنزلة الفعؿ كبمعناىف كما في : أسندت إليو ليست بكالـ، كأٌما نحك
اإلسناد الذم في خبر المبتدأ في :المقصكد ما تركب لذاتو : أسماء األفعاؿ، كليخرج بقكلو

الحاؿ أك في األصؿ، كفي الصفة كالحاؿ، كالمضاؼ إليو، إذا كانت كميا جمال، كاإلسناد 
الذم في الصمة، كالذم في الجممة القسمية، ألٌنيا لتككيد جكاب القسـ، كالذم في الشرطٌية 

ألٌنيا قيد الجزاء، فجزاء الشرط كالجكاب القسـ كالماف، بخالؼ الجممة الشرطية 
. 2«كالقسمية

كالفرؽ بيف » :تفرقة حاسمة إٍذ يقكؿ" الكالـ"ك"الجممة" بعد ذلؾ بيف "الٌرضي"  ثـ يفرؽ 
الجممة كالكالـ، أٌف الجممة ما تضمف اإلسناد األصمي سكاء كانت مقصكدة لذاتيا أك ال، 
كالجممة التي ىي خبر المبتدأ كسائر ما ذكر مف الجمؿ، فيخرج المصدر كأسماء الفاعؿ 
كالمفعكؿ كالصفة المشبية كالظرؼ مع ما أسندت إليو، كالكالـ ما تضمف اإلسناد األصمي 

. 3«ككاف مقصكدا لذاتو؛ فكؿ كالـ جممة كال ينعكس
  فكأٌف اإلسناد األصمي ىك الجامع بينيما، ككأٌف اإلسناد الفرعي ىك الفارؽ بينيما بمعنى 
أٌف الجممة التي تؤدم كظيفة نحكية في تركيب أكبر ليست كالما، أم ال تككف كؿ جممة 
كالما، كذلؾ ألٌف الجممة عمى ىذا أعـ مف الكالـ، فكالىما يتضمف اإلسناد األصمي، ثـ 

                                                           
1

 .31،ص1األسرتباذي ،شرح الرضي على الكافية،ج 

2
 .33-32،ص1ادلصدر نفسو ،ج 

3
 .33، ص1ادلصدر نفسو، ج 
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ينضاؼي قيد إلى اإلسناد األصمي في الكالـ ػ أف يككف مقصكدنا لذاتو ػ يخصصو كال 
. 1يشترؾ الجممة في ىذا التقييد

   كقد جاء ىذا التفريؽ عمى أساس كجكد القصد أك عدمو في التركيب اإلسنادم، فالكالـ 
 ىك التركيب المتضمف إسنادا أصميا مقصكدا لذاتو، لو كياف مستقؿ "األسترباذم"عند 

. 2بنفسو مؤدو معنى مفيدا يحسف السككت عميو
مىؽى كيؿَّ دىابَّةو ًمف مَّاء﴾:   كلتكضيح ذلؾ ننظر في مثؿ ىذه اآلية  ﴿ كىالمَّوي خى

حيث أٌف . 3
ىذه اآلية فييا نكعيف مف اإلسناد أحدىما أصمي مقصكد لذاتو، كىك ذلؾ الذم بيف لفظ 

مىؽى كيؿَّ دىابَّةو ًمف (الخبر)كىك المسند إليو، كالمسند  (المبتدأ)" ا"الجاللة  ، كىك جممة ﴿خى
كاإلسناد الثاني األصمي كلكنو في تركيب غير مقصكد لذاتو كىك الذم بيف الفعؿ . مَّاء﴾

كالفعؿ كفاعمو معا خبر .(ىك)كالفاعؿ المتمثؿ في الضمير المستتر"خمؽ "الماضي 
. لممبتدأ

    فاآلية الكريمة يمكف أف يقاؿ عنيا إٌنيا كالـ، لتضمنيا إسنادا أصميا مقصكدا لذاتو ، 
كيصح أف يقاؿ عنيا إٌنيا جممة، ألٌنيا تضمنت إسنادا أصميا، كأٌما التركيب اإلسنادم 

مىؽى كيؿَّ دىابَّةو ًمف مَّاء﴾ في ىذه اآلية الكريمة فال يعد كالما ألٌنو . (جممة الخبر)  -﴿خى
.  األسترباذم، لـ يقصد لذاتو ، بؿ يسمى جممة فقط -حسب 

 إلى أٌف الجممة كالكالـ عنده يككناف مترادفيف عندما "األسترباذم"  كنخمص مف تعريؼ 
تككف الجممة مستقمة باإلفادة مقصكدة لذاتيا غير مرتبطة بغيرىا، كيككناف غير مترادفيف 

. 4حيف تككف الجممة مسمكبة ىذا االستقالؿ التركيبي كالداللي
إلى أٌف ىناؾ فرقا بيف الجممة كالكالـ، يقكؿ (ىػ698ت) "بياء الديف بف النحاس"  كأشار 

أٌف الكالـ يقاؿ باعتبار الكىحدة : الفرؽ بيف الكالـ كالجممة»: "المقرب"في تعميقو عمى 
                                                           

1
 .22زلمد خان، لغة القرآن الكرمي ، دراسة ليسانية تطبيقية للجملة يف سورة البقرة ،ص: ينظر  
2

 .22رابح بومعزة ، اجلملة والوحدة اإلسنادية الوظيفية يف النحو العريب ،ص 

3
 .45:سورة النور،اآلية  

4
 .23ادلرجع نفسو ،ص 
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الحاصمة باإلسناد بيف كممتيف، كيسمى الييئة االجتماعية كصكرة التركيب، كأٌف الجممة 
الكثرة : ألٌف لكؿ مرٌكب، اعتباريف تقاؿ باعتباره كثرة األجزاء التي يقع فييا التركيب،

كالكحدة، فالكثرة باعتبار أجزائو، كالكحدة باعتبار ىيئتو الحاصمة في تمؾ الكثرة، كاألجزاء 
دة تسمى صكرة  . 1«الكثيرة تسمى مادة، كالييئة االجتماعية الميكىحَّ

  فابف النحاس يرل أٌف الفرؽ بيف الجممة كالكالـ ال يمكف في اإلفادة كعدميا، بؿ يكمف 
عبارة عف أصغر صكرة تركيبية مفيدة حاصمة : الفرؽ في الكثرة كالقمة، كالكالـ عنده

. فيي عبارة تآلؼ تمؾ الصكر التركيبية: باإلسناد، أٌما الجممة
 كغيرىما في ىذه المسألة يعدُّ ثمرة جيكد كبيرة استمرت "ابف مالؾ كالٌرضي"إٌف ما جاء بو 

الذم يعتبر (ىػ761ت) "ابف ىشاـ"لمدة طكيمة، قدَّمكىا ناضجة لمف جاء بعدىـ، كمنيـ 
أكَّؿ مف أدرؾ فائدة تخصيص باب لمنظر في الجممة باعتبارىا قاعدة الكالـ ككحدتو 

األساسية، كبيَّف أٌف العالقة بيف الجممة كالكالـ ىي عالقة عمـك كخصكص فحكـ عمى 
 لـ يتجاكز في حديثو عف الجممة جمع "ابف ىشاـ"القائميف بالترادؼ بينيما بالتكىـ، إاٌل أٌف 

ما كافى متفرقا في أميات الكتب النحكية؛ كلئف كاف ذلؾ ال يخمك مف فائدة فإٌنو ال يضيؼ 
شيئا إلى ما حصؿ بعد كال يعتبر تالفينا لما أىممتو الدراسات القديمة مف جكانب جديرة 

. بالعناية ال يمكف التخمي عنيا في دراسة شاممة لمجممة 
 أكضح مف حسـ مسألة العالقة بيف الكالـ كالجممة، ككضع لكؿ "ابف ىشاـ"  كقد كاف 

القكؿ المفيد بالقصد، كالمراد بالمفيد ما دؿَّ عمى معنى يحسف » :منيما حدَّه، فالكالـ عنده
زيد "، كالمبتدأ كالخبر كػ "قاـ زيد" عبارة عف الفعؿ كفاعمو كػ » :كالجممة . 2«السككت عميو

ك " كاف زيد قائما "ك" أقائـ الزيداف"ك" ضرب المّْص: "، كما كاف بمنزلة أحدىما نحك"قائـ
. 3«" ظننتو قائما"

                                                           
1

 .9،ص4السيوطي ،األشباه والنظائر يف النحو،ج 

2
عبد احلميد ، ادلكتبة  زلمد زلي الدين:،مغين اللبيب عن الكتب األعاريب،حتقيق(أيب زلمد بن عبد اهلل مجال الدين بن يوسف)ابن ىشام  

 .431،ص2م،ج1991/ىـ1411،صيدا،بًنوت،(ط.د)العصرية للطباعة والنشر ،
3

 .،ادلوضع نفسو2ج،ادلصدر نفسو 
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  كبالٌرغـ مف أٌف ىذه األمثمة تفيد فائدة تامة، مٌما يجعؿ مصطمح الكالـ ينطبؽ عمييا، 
فإٌف ابف ىشاـ يسارع فيؤكد أٌف القصد مف ىذه األمثمة اإلشارة إلى اإلسناد كليس الداللة 

. 1عمى الفائدة
كبيذا يظير لؾ أٌنيما ليس مترادفيف كما يتكىمو » : المسألة بقكلو"ابف ىشاـ"   ثـ يمخص 

: كثير مف الناس، كىك ظاىر قكؿ صاحب المفصؿ، فإٌنو بعد أف فرغ مف حدّْ الكالـ قاؿ
:  اإلفادة بخالفيا كليذا تسمعيـ يقكلكف قكيسمى جممة، كالصكاب أٌنيا أعُـّ منو، إٍذ شرط

. 2«جممة الشرط، جممة الجكاب، جممة الصمة ، ككؿ ذلؾ ليس مفيدا، فميس بكالـ 
بيف الكالـ الذم احتكل معنى مستقال ال يحتاج إاٌل تركيب أك كممات تتمـ    فيك يفصؿ

في  معناه كبيف الجممة التي تـٌ تركيبيا بفضؿ تضمنيا لممسند كالمسند إليو، كلكنَّيا ال تيككّْ
دى  . تركيب ترتبط بو ارتباطا جكىرياإلى معنى مستقال، فال بدَّ أف تيرى

  كمعنى ذلؾ أٌف التركيب المتضمف إسنادا إف كاف مستقال بنفسو كأفاد فائدة يحسف 
خرجت : أٌما إذا قمت" الشمس طالعة "السككت عمييا سمّْي كالما كسمّْي جممة مثؿ

ال يعد كالما؛ ألٌنو ال يقصد لذاتو إذ ال أريد اإلخبار " الشمس طالعة: "كالشمس طالعة فػ
بطمكع الشمس، بؿ يسمى جممة فقط، أم أٌف المرٌكب اإلسنادم األصمي إذا كاف جزءا مف 

. 3تركيب أكبر سمّْي جممة كال يسٌمى كالما فكؿ كالـ جممة كليس كؿ جممة كالـ
ر  اعمـ أٌف المفظ المفيد »: ىذه المسألة في بعض كتبو األخرل، قاؿ"ابف ىشاـ"   كقد كرَّ

كالما كجممة، كنعنى بالمفيد ما يحسف السُّككتي عميو، كأٌف الجممة أعُـّ مف الكالـ : يسمَّى
إف قاـ زيد، قاـ : قاـ زيده مف قكلؾ: ، فكؿ كالـ جممة، كال ينعكس، أال ترل أٌف نحك

ك، كيسمَّى جممة، كال يسمَّى كالما؟ ألٌنو ال يحسفي السكُّكتي عميو ككذا القكؿ في . عمره
. 4«جممة الجكاب

                                                           
1

 .23م،ص2007/ىـ1428، القاىرة ،1علي أبو ادلكارم ، اجلملة الفعلية ، مؤسسة ادلختار للنشر والتوزيع،ط 
2

 .431،ص2ابن ىشام، مغىن اللبيب عن كتب األعاريب ،ج 
3

 .22،ص(ت.د)،القاىرة ،2زلمد إبراىيم عبادة، اجلملة العربية ، مكوناهتا،أنواعها ،حتليلها ،مكتبة اآلداب،ط 

4
 ،الرياض،ادلملكة العربية 1الدكتور على فودة نيل، عماد شؤون ادلكتبات، ط: ابن ىشام، اإلعراب عن قواعد اإلعراب،حتقيق وتقدمي 

 .35م،ص1981/ىـ1401   السعودية،
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   كعميو فأساس الجممة عنده ىك اإلسناد سكاء أفاد أـ لـ يفد، فيي أعُـّ مف الكالـ إٍذ كؿ 
 . كالـو مفيد كليس كؿ جممة مفيد، أٌما الكالـ فيشترط فيو اإلفادة عمى خالؼ الجممة 

   إٌف الجممة حسب ابف ىشاـ تعد أشمؿ مف الكالـ ألٌنيا تطمؽ عمى ما يفيد كما ال يفيد 
بينما الكالـ ال . مف التراكيب اإلسنادٌية، حيث يكفي أف تتكفر فييا المسند كالمسند إليو

كمعنى ذلؾ أٌف الكالـ عنده شكؿ نحكم . 1ؽ إاٌل عمى التراكيب اإلسنادٌية المفيدةبينط
. 2كداللي مفيد
انقساـ الجممة إلى » : إلى تقسيـ الجممة إلى ثالثة أقساـ، فيقكؿ"ابف ىشاـ"   ثـ ينتقؿ 

اسمٌية كفعمٌية كظرفٌية، فاالسمٌية ىي التي صدرىا اسـ، كزيد قائـ، كىييات العقيؽ، كقائـ 
 كقاـ زيد، ف، كالفعمٌية ىي التي صدرىا فعؿكالزيداف، عند مف جكزه كىك األخفش كالككفي

ا، كيقـك زيد،  كقـ، كالظرفٌية ىي المصدرة كضيربى المّْص، ككاف زيده قائما، كظننتو قائمن
ذا قدرت زيدا فاعال بالظرؼ : ، نحكربظرؼ أك مجرك أعندؾ زيد، كفي الدار زيد، كا 

 "الزمخشرم"كالجار كالمجركر، ال باالستقرار المحذكؼ، كال مبتدأ مخبرا عنو بيما، كمثؿ 
كىك مبني عمى أٌف االستقرار المقدر فعؿ ال " زيد في الدار: "لذلؾ بقي في الدار مف قكلؾ

 "الزمخشرم"اسـ، عمى أٌنو حذؼ كحده كانتقؿ الضمير إلى الظرؼ بعد أف عمؿ فيو، كزاد 
. 3«كغيره الجممة الشرطٌية، كالصكاب أٌنيا مف قبيؿ الفعمٌية

مرادنا بصدر الجممة » : كقد ركز في تقسيمو ىذا عمى المسند كالمسند إليو، حيث يقكؿ
قاـ "المسند كالمسند إليو، فال عبرة بما تقدـ عمييما مف الحركؼ؛ فالجممة مف نحك

، "أقاـ زيد" اسمٌية، كمف نحك" ما زيد قائما"، كأزيد أخكؾ، كلعؿ أباؾ منطمؽ، ك"الزيداف
. 4«فعمٌية" قمت" كىال " ، كقد قاـ زيد،"إف قاـ زيد"ك

                                                           
1

 .24رابح بومعزة ، اجلملة والوحدة اإلسنادية الوظيفية يف النحو العريب،ص 
2

 ، 1مازن الوعر، حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية ، طالس للدراسات والرتمجة والنشر، ط 
 .،التهميش26م،ص1987    دمشق،

3
 .433، ص2ابن ىشام ، مغين اللبيب ، ج 

4
 .،ادلوضع نفسو 2ادلصدر نفسو  ،ج 
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 في مسألة التقسيـ أٌنو يجب النظر إلى أصؿ الجممة قبؿ إدراجيا في "ابف ىشاـ"   كينبو 
أم إرجاع الجممة إلى أصميا . 1قسميا؛ فالمعتبر عنده أيضا ما ىك صدر في األصؿ

﴾:كيؼ جاء زيد؟ كمف نحك: " األكؿ، فالجممة مف نحك كفى كمف . 2﴿ فىأىمَّ آيىاًت المًَّو تينًكري
﴾ فىًريقان تىٍقتيميكفى نحك﴿فىفىًريقان كىذٍَّبتيـٍ كى

3 .﴾ ـٍ يىٍخريجيكفى اريىي فعمية ألف ىذه . 4ك ﴿خيشَّعان أىٍبصى
. 5األسماء في نية التأخير
:  يضع شركطا ثالثة ييرتىكز عمييا في تقسيـ الجممة ىي"ابف ىشاـ"   فالذم يالحظ أف 

 . ػ التصدير1
.  ػ ال عبرة بما تقدـ التصدير مف حركؼ كأدكات 2
.  ػ النظرة إلى أصؿ الجممة إذا ما حصؿ تقديـ كتأخير3

   كال يقؼ ابف ىشاـ في تقسيـ الجممة عند ىذا الحد بؿ يضيؼ إليو بعدا آخر يحدد 
. 6نكعو عجز الجممة، كبناء عميو فالجممة قسماف كبرل كصغرل

 عف الجممة الكبرل كالجممة الصغرل يكحي بتقسيـ الجمؿ إلى "ابف ىشاـ"   كحديث 
بسيطة كجمؿ مركبة بؿ يتعدل ذلؾ إلى اإليحاء بأٌف الجممة ىي أكبر كحدة تتحمؿ 

التحميؿ النحكم، أك الشكؿ النحكم الذم يمكف أف ييحمَّؿ إلى كحدات كال يككف ىك كحدة 
 "كتب الدرس"كاف جممة كبرل ك" محمد يكتب الدرس" :مف شكؿ لغكم أطكؿ، فإذا قمنا

كالجممة الصغرل  ،sentence كاف يعني بالجممة الكبرل "ابف ىشاـ"جممة صغرل، ككأٌف 
clause،  فالجممة الكبرل ىي االصطالحية، أٌما الجممة الصغرل فيي جممة مجازية، أم

                                                           
1

 .433،ص2ابن ىشام ، مغين اللبيب ،ج 
2

 .21:سورة غافر ،اآلية  
3

 .87:سورة البقرة ،اآلية  
4

 .7:سورة القمر،اآلية  
5

 .434،ص2مغين اللبيب ،ج 

6
 صاحل بن محد بن زلمد الفرَّاج ،بناء اجلملة يف رسائل النيب صلى اهلل عليو وسلم ، دراسة حنوية ، رسالة دكتوراه سلطوطة،جامعة أم القرى ،  

 .28ىـ،ص1433    ادلملكة العربية السعودية ،
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ف كاف تعريؼ الجممة عند  ، "ابف ىشاـ"أٌنيا كانت في سياؽ مستقؿ كانت جممة، كا 
. 1 يشمؿ النكعيف مف المركبات"ابف مالؾ" ك"الٌرضي"ك

» : بعد ما قرر انقساـ الجممة إلى الجممة الكبرل كالجممة الصغرل يقكؿ"ابف ىشاـ" لكف 
فمجمكع ىذا " زيد أبكه غالمو منطمؽ:"كقد تككف الجممة صغرل ككبرل باعتباريف، نحك

أبكه غالمو " صغرل ال غير؛ ألٌنيا خبر، ك" الكالـ جممة كبرل ال غير، كغالمو منطمؽ
. 2«كصغرل باعتبار جممة الكالـ" غالمو منطمؽ"كبرل باعتبار" منطمؽ 
لى ذات كجييف"ابف ىشاـ"كقد قٌسـ  :  الجممة الكبرل إلى ذات كجو كا 

، كذا قالكا "زيد يقـك أبكه:" ىي اسميَّة الصدر فعمية العجز، نحك:  ـ ذات الوجهين1
". ظننت زيدنا أبكه قائـ: "كينبغي أف يراد عكس ذلؾ نحك

. 3"ظننت زيدنا يقـك أبكه:" كمثمو عمى ما قدمنا نحك" زيد أبكه قائـ"نحك: وذات الوجو ػ 2
 عبارة عف تركيب إسنادم يؤدم كظيفتو مستقال "ابف ىشاـ"  كنمخص إلى أٌف الجممة عند 

أك داخال في تركيب إسنادم آخر، كما يمكف أف نصؿ إلى مالحظة فحكاىا أٌف الجممة 
كالكالـ يككناف مترادفيف عنده عندما تككف الجممة بسيطة أك مركبة مستقمة باإلفادة، 

. 4كيككناف غير مترادفيف عندما تككف الجممة مرتبطة ببناء نحكم أكبر منيا
 فيك يرل أف الجممة كالكالـ "ابف ىشاـ"يؤيد  (ىػ816ت) "الشريؼ الجرجاني"   كما نجد 

غير مترادفيف، كأٌف الجممة أعـٌ منو، كجعؿ الضابط فييا مجرد اإلسناد دكف اشتراط 
عبارة عف مركب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى األخرل سكاء : الجممة» :الفائدة، يقكؿ
فإٌنو جممة ال تفيد إاٌل بعد مجيء " إف يكرمني: "أك لـ يفيد كقكلؾ" زيد قائـ: "أفاد كقكلؾ

. 5«جكابو فتككف الجممة أعُـّ مف الكالـ مطمقا

                                                           
1

 .32،ص(ت.د)،اإلسكندرية،(ط.د)زلمد إبراىيم عبادة ، اجلملة العربية ، دراسة لغوية حنوية ، منشأة ادلعارف ،  

2
 .438،ص2ابن ىشام،مغين اللبيب،ج 
3

 .440،ص2ادلصدر نفسو ،ج 
4

 .25 ـ 24رابح بومعزة ، اجلملة والوحدة اإلسنادية الوظيفية يف النحو العريب،ص 
5

 زلمد صديق ادلنشاوي ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، : ،معجم التعريفات،حتقيق ودراسة(الشريف علي بن زلمد السيد)اجلرجاين  
 .70،ص(ت.د)،القاىرة ،(ط.د)    
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   كيفيـ مف تعريفو أٌف الكالـ شرطو اإلفادة دائما، بينما الجممة ال يشترط إتماـ المعنى 
كجممة الشرط، كجممة جكاب القسـ، كجممة صمة المكصكؿ، كىي في كاقعيا غير : فييا

. تامة المعنى؛ ألٌنيا أجزاء جمؿ، فال يتضح معناىا إاٌل مف خالؿ الجممة التامة
قد تطرؽ إلى الفرؽ بيف الجممة كالكالـ كذلؾ في  (ىػ911ت)   كما ييمحظ أٌف السيكطي 

ف » :يقكؿ"تقسيـ األلفاظ : باب ، كا  ما خرج مف الفـ إف لـ يشمؿ عمى حرؼ فصكته
ف كاف مفردا فكممة أك  ف أفاد معنى فقكؿ، كا  اشتمؿ عمى حرؼ كلـ يفد معنى فمفظ، كا 
مركَّبا مف اثنيف، كلـ يفد نسبة مقصكدة لذاتيا فجممة أك أفاد ذلؾ فكىالـه، أك مف ثالثة 

ًمـه  . 1«فكى
 في اعتبار الجممة أعُـّ كأشمؿ مف الكالـ، فنجده "ابف ىشاـ"   كقد تأثر السيكطي بمني  

فإف صدرت باسـ  كالجممة قيؿ ترادؼ الكالـ، كاألصح أعـٌ، لعدـ شرط اإلفادة،» :يقكؿ
. 2«فاسمية، أك فعؿ ففعمية، أك ظرؼ أك مجركر فظرفيَّة

ٌما أف      بيد أٌنو يخالفو في عدـ اشتراط الفائدة في الكالـ؛ ألٌنو إٌما أف يككف ميمال كا 
يككف مستعمال، أم أٌف الكالـ منو مفيد كمنو غير المفيد، بخالؼ الجممة، فينص عمى أٌف 

ذىبت طائفة إلى أٌف الجممة  »: يقكؿ .3شرطيا أف تككف مستقمة بنفسيا قائمة برأسيا
فإٌنو بعد أف فرغ مف حد  (المفصؿ) في "الزمخشرم"كالكالـ مترادفاف، كىك ظاىر قكؿ 

. 4«كيسمى الجممة، كالصكاب أٌنيا أعُـّ منو إذ شرطو اإلفادة بخالفيا: الكالـ قاؿ
كتنقسـ الجممة إلى » : ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ إلى تقسيـ الجممة فيجعميا ثالثة أقساـ يقكؿ 

التي صدرىا اسـ، كزيد قائـ، كىنييات العقيؽ، : اسمية كفعمية، كظرفية، فاالسمية
ا، : كالفعمية التي صدرىا فعؿ، كقاـ زيد، كضيًربى المص، ككاف زيدنا قائمنا كظننتو قائمن

                                                           
1

 .5،ص3السيوطي ،األشباه والنظائر يف النحو،ج 

2
 .36،ص1السيوطي ،مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع،ج 

3
 زلمد كراكيب، بنية اجلملة وداللتها البالغية يف األدب الكبًن البن ادلقفع، دراسة تركيبية تطبيقية ،عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ، : ينظر  

 .14م،ص2008،إربد،األردن،1    ط
4

 .37،ص1مهع اذلوامع،ج السيوطي، 
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، كقـ المصدرة بظرؼ أك مجركر، نحك عندؾ زيد، أك في الدار زيد، إذا : كالظرفية. كيقـك
قدَّرت زيدنا فاعالن بالظرؼ أك المجركر، ال باالستقرار المحذكؼ، كال مبتدأ مخبرنا عنو 

. 1«بيما
 كغيره أضافكا قسمنا رابعا ىك الجممة الشرطية، كلـ يكافؽ "الزمخشرم"  ثـ أشار إلى أفَّ 

.  2عمى ىذه الزيادة اعتقادنا منو بأٌنيا مف قبيؿ الجممة الفعمية
قكؿ مفيد مقصكد : حدُّ الكالـ» ىذه األفكار أيضا، يقكؿ في ( ىػ972ت )"الفاكيي"كيكرر

، كالصحيح أٌنيا أعـٌ منو بؿ قيؿ إٌنو الصكاب، كعميو : لذاتو، كتيراًدفوي الجممة عند قكـو
فحدُّىا القكؿ المرٌكب مف الفعؿ كفاعمو، أك المبتدأ مع خبره، أك ما نيزّْؿ منزلة أحدىما، 

ـي الزيداف: فاألكؿ . 3 «كضيربى محمكدي كالثاني ما قائ
عف ذلؾ إاٌل مف حيث حرصو " مجيب الندا في شرح قطر الندل"   كال يختمؼ كالمو في 

عمى »الذم يفسره بأٌنو " اإلفادة"عمى شرح عناصر تعريؼ الكالـ، كمف بينيا عنصر 
معنى  يحسف السككت عميو مف المتكمّْـً عميو، بحيث ال يصير السامع منتظرنا لشيء 

التركيبة ال : آخر؛ ألٌف الفائدة كقعت قيدنا لمفظ أك القكؿ، فالمراد بيا الفائدة، التامَّةي، أم 
. 4«الناقصة التي ىي االفرادٌية، إٍذ ىي غيري معتدٍّ بيا في نظرىـ

كالصيكري التي يألؼ »:   ثـ ينتيي مف ذلؾ إلى القطع بأٌف الجممة أعُـّ مف الكالـ يقكؿ
اسماف، كفعؿ، كاسـ، كفعؿ كاسماف، كفعؿ كثالثة أسماء، كفعؿ كأربعة : منيا الكالـ ستة

اٌل  ، كا  أسماء، كجممة الشرط كجكابو، كالقسـي كجكابو كىك خبر إٍف احتمؿ الصدؽى كالكذبى
. 5«فإنشاء، األصح انحصاره فييا، كأٌف الجممة أعُـّ منو 

                                                           
1

 .37،38،ص1مهع اذلوامع ،ج السيوطي، 
2

 .38 ، ص 1ادلصدر نفسو، ج: ينظر 
3

، 2الدكتور ادلتويل رمضان أمحد الدمًني، مكتبة وىبة، ط: ، شرح كتاب احلدود يف النحو، حتقيق(عبد اهلل بن أمحد النحوي ادلّكي )الفاكهي  
 . وما بعدىا53 م ، ص1993/ ىـ 1414القاىرة، 

4
  .62 م، ص2008/ ىـ1469، عمان، األردن، 1الفاكهي ، رليب الندا يف شرح قطر الندى، الدار العثمانية للنشر، ط 

5
  .64ادلصدر نفسو، ص 
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، أم أٌنو فارؽ كظيفي كليس كمينا، "اإلفادة "   فالفارؽ إذا بيف الكالـ كالجممة فارؽ في 
فإٌف في كؿ منيما إسنادنا، كفي كؿ منيما فائدة، بيد أٌف فائدة الكالـ يجب أف تككف تامة، 

. 1في حيف أٌف الفائدة في الجممة يمكف أٍف تككف ناقصة
 "الشيخ المناكم" في اعتبار الجممة أعُـّ مف الكالـ "الشيخ الفاكيي"    كينحك منحى 

الجممة عبارة عف مركب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى األخرل، »:بقكلو ( ىػ1031ت)
إٍف تكرمني، فإٌنو جممة ال تفيد إاٌل بعد مجيء جكابو، : زيد قائـ، أكال، نحك: سكاءن أفاد نحك

. فالتفرقة كاضحة عنده بيف الكالـ كالجممة. 2«فالجممة أعُـّ مف الكالـ مطمقنا 
  كىذا التصكر لمعالقة بيف الجممة كالكالـ ىك نفسو الذم فيمو أصحاب مكسكعات 

كالمشيكر أٌنيا . الجممة عند بعض النحاة ىي الكالـ»:المصطمحات أيضا، يقكؿ التىيىاكني 
أعُـّ منو فإٌف الكالـ ما تضمف اإلسناد األصمي المقصكد لذاتو، كالجممة ما تضمف اإلسناد 

 . 3«األصمي سكاء كاف مقصكدان لذاتو أكال
:   بعد ذلؾ ينتقؿ إلى تقسيـ الجممة العربية كيرل أٌف ليا عدة تقسيمات

إٌما فعمٌية كىي ما كاف صدرىا فعالن كقاـ زيد ككاف زيد : فالجممة عنده:   أٌما التقسيـ األكؿ
ٌما  ٌما اسمٌية كىي ما كاف صدرىا اسما كزيد قائـ كىييات العقيؽ، كأقاـ الزيداف، كا  ا، كا  قائمن

ا نحك  ا ظرؼ اصطالحن ظرفية كىي ما كاف صدرىا ظرفنا أك الجار كالمجركر فإٌنو أيضن
ٌما شرطية كىي ما تشمؿ عمى أداة الشرط سكاء كانت  أعندؾ زيد، كأفي الدار زيد، كا 

، أك مٍف شرطيتيف معننى نحك إٍف كاف متى زيد : مركبة مف فعمتيف نحك إٍف تكرمني أيكًرمؾى
 .4يكتب فيك يحرّْؾ يده فمتى لـ يحرؾ يده لـ يكتب

                                                           
1

   .21ص ،دراسة ليسا نية تطبيقية  لسورة البقرة ، لغة القران الكرمي ،زلمد خان 

2
  ، بًنوت، دمشق،1زلمد رضوان الداية، دار الفكر ادلعاصر، ط: ، التوفيق على مهمات التعاريف، حتقيق(زلمد عبد الرؤوف)ادلناوي  

  .254 م، ص 1990/ ىـ1410    
3

 : الدكتور علي َدْحرَْج، تقدمي وإشراف ومراجعة: ، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، حتقيق(زلمد علي الفاروقي)التهاوين  
  .576، ص 1 م ،ج1996 بًنوت، لبنان، 1    الدكتور رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون ، ط

4
  .577، 576، ص 1ادلصدر نفسو ،ج 
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ثـ المراد بصدر الجممة المسند »: بعد ذلؾ يذىب إلى تكضيح ما أراده بصدر الجممة يقكؿ
إليو أيُّيما صدرنا في األصؿ فال عبرة بما تقدـ عمييا مف الحركؼ كيمزة االستفياـ 

. 1«كالحركؼ المشبية بالفعؿ كنحك ذلؾ 
قد تككف الجممة محتممة لالسمٌية كالفعمٌية »:  ثـ ينكه عمى مسألة غاية في الدقة يقكؿ 

اج بيني كبيف لقائو . كالظرفية كمف أمثمة ما رأيتو ميٍذ يكماف فإٌف تفسيره عند األخفش كالزجَّ
كعمييا فالجممة اسمٌية ال .  أمدي انتقاء الرؤية يكماف"أبي عمي" ك"أبي بكر"يكماف، كعند 

 كجماعتو "الكسائي"كقاؿ . محؿ ليا مف اإلعراب، كميٍذ خبر عمى األكؿ كمبتدأ عمى الثاني
المعنى ميٍذ كاف يكماف فميٍذ ظرؼ لما قبميا كما بعدىا جممة فعمية حيذؼ فعميا كىي في 

كقاؿ آخركف المعنى مف الزمف الذم ىك يكماف كميٍذ مركبة مف حرؼ . محؿ خفض
االبتداء كذيك الطائية كاقعية عمى الزمف كما بعدىا جممة اسمٌية كحذؼ مبتدأىا كال محؿ 

. 2«ليا ألٌنيا صمة
نشائٌية ألٌنو إٍف كاف ليا خارج تطابقو أكال تطابقو :   أٌما التقسيـ الثاني الجممة إٌما خبرية كا 

اٌل فإنشائٌية، كيجيء لفظ الخبر كاإلنشاء .  3فخبرية، كا 
فالجممة إٌما صغرل أك كبرل، فالكبرل ىي االسمٌية التي :  أٌما بالنسبة لمتقسيـ الثالث

كالصغرل ىي المبنية عمى المبتدأ كالجممة . زيد قاـ أبكه ك زيد أبكه قائـ: خبرىا جممة نحك
كقد تككف الجممة صغرل ككبرل باعتباريف » :كيضيؼ قائال. 4«المخبَّري بيا في المثاليف

زيد أبكه غالمو منطمؽ، فمجمكع ىذا الكالـ جممة كبرل ال غير كغالمو منطمؽ : نحك
صغرل ال غير ألٌنيا خبر كأبكه غالمو منطمؽ كبرل باعتبار غالمو منطمؽ كصغرل 

.   5«باعتبار جممة الكالـ، كىذا ىك مقتضى كالميـ

                                                           
1

  .577، ص1التهاوين، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، ج 

2
  .377، ص1ادلصدر نفسو ، ج 

3
  .378، ص1ادلصدر نفسو ، ج 

4
 .، ادلوضع نفسو 1ادلصدر نفسو ، ج 
5

 .،  ادلوضع نفسو1ادلصدر نفسو ، ج 
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كالتقسيـ الرابع كاف عمى أساس أٌف ىناؾ جمال ليا محال مف اإلعراب كجمؿ ليس ليا 
. 1محؿ مف اإلعراب

  ىذاف االتجاىاف ىما أبرز االتجاىات النحكية في تحديد مفيـك الجممة العربية كذكر 
أقساميا، كمف المؤكد أٌف بينيا نقاط اختالؼ، كما أٌنو مف الممكف أٍف نمحظ فييا نقاط 

التقاء، كالنحاة القدامى قد درسكا الجممة دراسة كافية ظيرت فييا آثار طريقتيـ، فقد اىتدكا 
إلى نكاحو ىاٌمة في الجممة كسجمكا مالحظات كتعميقات ما زالت محتفظة بقيمتيا، فيـ 

 .بذلؾ يقدمكف إلى الدارس ماٌدةن ال يمكف إغفاليا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .378، ص1التهاوين، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، ج 
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 الجممة عند الدارسين الغربيين القدامى والمحدثين: المبحث الثاني
مبدأ لمفكر كالحضارة في  يتخذ الكتاب كالمفكركف الغربيكف عادة مف الفكر اليكناني،    
 كقد يككف ذلؾ نتيجة لتأثرىـ بالفكر اليكناني كالركماني أكثر بتأثرىما بغيرىما مف .العالـ

األفكار كاآلراء، كلئف أدرؾ بعض عممائيـ أٌف الفكر اليندم مثال كاف أسبؽ مف الفكر 
اليكناني، فإٌف ىذا اإلدراؾ لـ يتجاكز فئة قميمة مف عمماء األلسنة درست فكر اليند كتراثو 

.  المساني فأخصبت بيما بعض نكاحي الفكر الغربي الحديث
 : ـ الجممة عند الدارسين الغربيين القدامى 1   
، كيدخمكف في ىذه (Rhetoric ) كاف مفكرك اليكناف يدرسكف النحك كيسمكنو بالغة  لقد

الدراسة الجممة كأنكاعيا كأصناؼ البديع مف المحسنات المفظية فيـ الذيف قالكا إٌف الجممة 
 .1الدعاء،السؤاؿ ،األخبار ك األمر: أنكاع أربعة 

حتى عصرنا الحاضر عمى اختالؼ  (ـ.ؽ347ت) أفالطكف منذ   كاجتيد الباحثكف 
منازعيـ كمشاربيـ كمناىجيـ في تحديد مفيـك الجممة بما ىي مصطمح كنجد أكؿ تعريؼ 

إٌف الجممة ىي تعبر عف أفكارنا عف طريؽ أسماء »:لمجممة عند أفالطكف إذ يقكؿ
Rhemata)) كأفعاؿ (onomata) كىذه األسماء كاألفعاؿ تحكي أك تعكس أفكارنا في ،

إنو »:  ثـ يضيؼ قائال في تعريؼ االسـ2«مجرل النفس الذم يخرج مف الفـ عند الكالـ
. logos=λooyos »3الفعؿ، أٌما الفعؿ فاسـ لمفعؿ نفسو ، مف االسـ كالفعؿ تتككف 

   ككاضح مف ىذا أٌف أقساـ الكالـ عند أفالطكف اثناف ىما االسـ كالفعؿ كىما قسما 
الكالـ في الجممة الخبرية،كلـ يكف ألفالطكف كأرسطك مف بعده اىتماـ بغير ىذا النكع مف 
الجمؿ ألف ىذا النكع مف الجمؿ ىك الذم يستحكذ اىتماـ الحكماء ك المناطقة دكف غيره 

. مف جمؿ الدعاء كالسؤاؿ كاألمر
                                                           

1
 ،جدة،ادلملكة العربية 1زلمد زلمود الغايل،أئمة النحاة يف التاريخ، دار الشروق للنشر والتوزيع،دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة ،ط 

 .76م،ص1976/ىـ1396    السعودية ،
2

 .77ادلرجع نفسو ،ص 

3
 .ادلرجع نفسو،ادلوضع نفسو 
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ىك الذم دخؿ تاريخ الدراسات المسانية عمى (ـ .ؽ322ت)(Aristolle)  كقد كاف أرسطك
 لمنحك األكركبي التقميدم، كخالؿ القركف التالية لـ يتغير فكره حكؿ يقيأٌنو المؤسس الحؽ

أقساـ الكمـ إاٌل في تفاصيؿ لـ تمس جكىره األصيؿ، كالمقارنة التقميدية لمنحك جذكرىا 
الضاربة في الطرؽ التي اعتمدىا أرسطك لرصد ظاىرة المغة، كال سيما في مجاؿ بنية 

. 1الجممة
كما تناكؿ أرسطك ما استحدثو أستاذه أفالطكف مف تعريؼ لمجممة فأكرد ليا تعريفا دقيقا  

تركيب مؤلؼ مف عناصر صكتية » :تتميز بما اتصؼ بو أرسطك مف عقؿ نافذ فيي عنده
تحمؿ معنى محدد قائما بذاتو، كلكف كال مف مككناتو يحمؿ ػ في الكقت نفسو ػ معنى 

.   2 «خاصا بو أيضا
قسـ مف الكالـ لو معنى، كلبعض أجزائيا معنى مستقؿ » :  كما عرفيا مرة أخرل بأٌنيا 

ف كاف ال يعبر عف الحكـ فالجممة في نظر أرسطك إذا عبارة عف حكـ .3«باعتباره لفظا كا 
. منطقي، كلكنيا في نظر الدراسات المغكية ليست كذلؾ

  كىذا التعريؼ يميز الجممة مف الكممة، ذلؾ أٌف جزء الكممة ال يدؿ عمى معنى كيبدك أٌف 
ىذا التناكؿ قد أثر بشكؿ كاضح عمى الدرس المغكم مف حيث تحميمو الكالـ إلى 
.  4مرفكلكجيا ك إلى نظـ، إذ أٌف الكممة قد اعتبرت ىي الكحدة األساسية في الجممة

.   كعميو فالجممة عند أرسطك ىي الجممة الخبرية، كالمحمكؿ مقدـ عمى المكضكع 
 أرسطك ىك أٌكؿ مف حاكؿ تصنيؼ أقساـ الجممة فجمع كال مف األسماء كاألفعاؿ كيعد

االسـ صكت ذك معنى اصطالحي ال يدؿ عمى الزمف، كال »: معا، فقاؿ في تعريؼ االسـ

                                                           
1

 .11،ص2،2000سعد عبد العزيز مصلوح ووفاء كامل فايد،اجمللس األعلى للثقافة،ط:ميلكا إفيتش،إجتاىات البحث اللساين ،ترمجة 

2
 .12ادلرجع نفسو،ص 
3

 .100م،ص1979،بًنوت،(ط.د)عبده الراحجي،النحو العريب والدرس احلديث حبث يف ادلنهج،دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 
4

 .ادلرجع نفسو،ادلوضع نفسو 
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يعتبر أم صكت مف األصكات الداخمية في االسـ ذا معنى بذاتو بمعزؿ عف صكت االسـ 
. 1«في مجمكعو

الفعؿ صكت ال يؤدم معنى بعينو ككفى كلكنو يدؿ عمى »:   كأٌما تعريفو لمفعؿ فيقكؿ فيو
الزمف كذلؾ، كال يعتبر أم صكت مف األصكات الداخمية في الفعؿ ذا معنى بذاتو بمعزؿ 

. 2«عف صكت الفعؿ في مجمكعو
   كبعدما قسـ أرسطك الكالـ إلى اسـ كفعؿ، قاـ بتقسيـ الصفات إلى تسعة أقساـ 

 ،الظرؼ(position)، المكاف، الزمف، المكقع(relation)الكـ، الكيؼ، الصمة:ىي
(constriction)،  المعمـك(activity) 3)، كالمجيكؿ(passivity .

 كال يمكف تقصي كؿ التعريفات التي كردت عند أفالطكف كأرسطك كغيرىما عرضا 
ديكنسيكس "كتحميال، كلكف يمكف القكؿ أٌف أبعدىا أثرا ىك التعريؼ الذم أكرده 

عالـ اإلسكندرية، كىك مؤلؼ (القرف الثاني قبؿ الميالد.)( (4Dionysios thrax"ثراكس
: يقكؿ (Grammatiké techné)" فف النحك"أقدـ نحك يكناني سمـ مف الضياع، كأسماه 

. 5«الجممة تأليؼ مف الكممات يعبر عف فكرة تامة»: ىذا التعريؼ
، ككما كانت (Aussage)كقد كاف المقصكد بالفكرة التامة االكتماؿ المنطقي لمخبر    

، فقد كانت الجممة ىي التعبير المغكم (Begrff)الكممة ىي التعبير المغكم عف المفيـك 
، (subject)التي تتركب مف مكضكع أك مسند إليو (Urteils)عف القضايا المنطقية 

، كقد تردد ذكرىما مف بعد تعريفات الجممة كظال حتى (prédicat)كمحمكؿ أك مسند 
. 6يكمنا ىذا بيف المصطمحات النحكية المستخدمة

                                                           
1

 .78زلمد زلمود غايل،أئمة النحاة يف التاريخ،ص 

2
 .ادلرجع نفسو ،ادلوضع نفسو 
3

 .83ادلرجع نفسو ،ص 

4
 .12،13م،ص1991، اإلسكندرية،(ط.د)زلمود أمحد حنلة،نظام اجلملة يف شعر ادلعلقات،دار ادلعرفة اجلامعية ، 

H.Stammerjohann(hrsg),handbuch der linguistik(Munchen1975)s.365 
5

 
6

 .13زلمود أمحد حنلة،نظام اجلملة يف شعر ادلعلقات،ص 
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( Inhalt)كالمضمكف  (form)  كقد ظؿ ىذا التعريؼ الذم يجمع بيف معيارم الشكؿ 
عبر العصكر  (traditionnelle Grammatik)سائدنا فيما يسمى النحك التقميدم 
في النحك الالتيني، كشاع في (priscian)بعد أف أدخمو  المختمفة حتى العصر الحديث،

في القرف  (schulgrammatiken)كؿ األنحاء مف بعد كبخاصة األنحاء المدرسية
 .1العشريف

  : ـ الجممة عند الدارسين الغربيين المحدثين2  
يبذؿ عمماء المغة المحدثكف جيكدا مضنية في سبيؿ الكصكؿ إلى تعريؼ يكضح   

الخصائص العامة لمفيـك الجممة؛ أم الخصائص العامة التي يمكف التعرؼ عمييا مف 
. منطكؽ كؿ المغات

لقد قدـ جكف رايز في ىذا المجاؿ » :إلى ىذه الجيكد قائال (C.C fries)   كيشير فريز
مائة كأربعيف تعريفا مختمفا ،كذكر أف الباحث الذم يعنى بدراسة بناء المغة اإلنجميزية 

ثـ أضاؼ إلييا زايدؿ . 2«سكؼ يجد أمامو أكثر مف مائتي تعريؼ مختمؼ لمجممة
(E.seidel) 3ثالثة كثمانيف تعريفا. 

مف بعد ذلؾ تعريفات الجممة فكجد أٌف عددىا يزيد عف " w.jung"كقد أحصى يكن  
. 4ثالثمائة تعريؼ لمجممة

كفي ىذه الكثرة مف التعريفات دليؿ عمى ما ينضكم عميو ىذا المتصكر الٌمساني مف 
صعكبات تحكؿ دكف دقة الحدّْ أحيانا، فيي كعمى كثرتيا غير جامعة كال مانعة كما يذىب 

حدكد الجممة تقريبا، كلكننا ال  (Intuitiv)المناطقة، ذلؾ بأننا نعرؼ معرفة حدسية 
. 5نستطيع أف نعبر عنيا تعبيرا دقيقا، أك نضع المعايير الضابطة ليذا الحدس

                                                           
1

 .13زلمود أمحد حنلة،نظام اجلملة يف شعر ادلعلقات ،ص 
c.c fries ,the structure of English, new York,1952,P,17,18.  

2
 

J,hies,was ist staz,page1931,s208. 
 

 
3

 

W.Jung.Grammatik drs deutschen sprache.leiprig1980.S.28.   4
 

5
 .12زلمود أمحد حنلة ، مدخل إىل دراسة اجلملة العربية ،ص:ينظر 
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    كيرجع سبب االختالؼ في تعريفات الجممة إلى أٌف مفيـك الجممة مف أعقد المفاىيـ 
المغكية تصكرا كنت  عمى ذلؾ صعكبة  تعريفيا، كاختالفو تبعا الختالؼ تصكر العمماء 
   ليا كحسب العمـ الذم يحاكؿ تعريفيا كالسبب في صعكبة مفيـك الجممة عندىـ راجع ػ 

عبارة عف تككيف معقد متعدد المستكيات، »:كما يرل فكتكر خراككفسكي ػ إلى أٌف الجممة
، كىناؾ سبب آخر لالختالؼ 1«كباإلمكاف دراسة مف مكاقع متباينة كمنظكرات مختمفة 

في تعريؼ الجممة أال كىك اختالؼ المنطمؽ الذم يتخذه المغكيكف أساسا ليذا التعريؼ أك 
.  2ذاؾ

 ىذا الكـ اليائؿ مف التعريفات إلى ثالثة مقاييس أساسية منفردة "جكرج مكناف"كقد أرجع 
: أك متالزمة، كىي 

.  ػ الحدث  بحصكؿ التعبير عف فكرة كاممة 1
.  ػ االنتساخ األرسطك طاليسي لمجميمة المنطقية 2
  .3 ػ الكقؼ كالسكت3

 قد جمع في تعريفو لمجممة بيف عدة خصائص "جكرج مكناف"  فالذم يالحظ ىك أٌف 
كانطالقا مف المقياس النفسي تعرؼ .4عممية ترتبط بيف عمـ النفس كالمنطؽ كعمـ التركيب

ذا نظرنا إلى . 5« الحاصؿ بأٌنيا تعبر عف فكرة كاممةاإلحساس»: الجممة عمى أٌنيا كا 
المقياس المنطقي، فإننا نجد المسند كالمسند إليو، المذيف تخرج عنيما الجممة فتسمى 

.  6تركيبا غير إسنادم

                                                           
1

جعفر دك الباب،مطابع مؤسسة الوحدة ، : العريب، ترمجة والنحو دراسات يف علم النحو العام  خراكوفسكي فكتور، 
. 1م،ص1982/ىـ1402 ، (ط.د)   

2
 .38 ،مرجع سابق،صين بن مصطفى العبيدان ، داللة تراكيب اجلمل عند األصويلىسوم 

3
 .101جورج مونان، مفاتيح األلسنية، ص 
4

  1432، إربد، األردن، 1دليلة مزوز، األحكام النحوية بٌن النحاة وعلماء الداللة، دراسة نقدية حتليلية، عامل الكتب احلديث، ط  
  . 368م،  ص2011/    ىـ

5
  .101جورج مونان، مفاتيح األلسنية، ص  

6
 .368دليلة مزوز، األحكام النحوية بٌن النحاة وعلماء الداللة، دراسة نقدية حتليلية، ص 
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:    كما نجده يقدـ خمسة أقساـ مف التعريفات المختمفة ليذا المفيـك الحدسي كىي
.  ػ الجممة ىي ممفكظ تاـ مف منظكر المعنى 1
.  ػ ىي كحدة لحنية بيف كقفيف2 
بعبارة أخرل فإٌف الجممة ىي الكحدة .  ػ ىي مقطع مف سمسمة منطكقة مستقؿ تركيبا3

.  األكبر في الكصؼ النحكم
. (prédicat) كمسندا(sujet) ػ الجممة ىي كحدة لسانية تتضمف مسندا إليو4
 .1« ػ إٌنيا ممفكظ ترتبط كؿ مككناتو بمسند أك محمكؿ كحيد أك بمسندات مترابطة5

كيذىب جكرج مكناف في نياية المطاؼ إلى القكؿ بأٌف إعطاء تعريؼ نحكم دقيؽ لمجممة 
يعد إشكاال يعترض الدارس، ألٌنو يككف أماـ كـ ىائؿ مف المقاييس التي يصعب 

. 2استغالليا في كقت كاحد
عبارة عف منطكؽ إنساني مستقؿ » :فيي (otto,jesperen )"يسبرسف"   أٌما الجممة عند 

قدرتو عمى القياـ منفردا، أم القدرة عمى أف  ػ يدؿ عمى كمالو كاستقاللو، نسبيا ككامؿ ػ
شرطيف أساسيف  (االستقالؿ)ك (اإلفادة)ككاضح مف كالمو أٌنو يجعؿ . 3«ينطؽ بو كحده

. لقياـ الجممة كىك بذلؾ يكافؽ ابف جني، كىي عنده عبارة عف لغكية تتمتع باالستقاللية
ىي كؿ بناء نحكم لو عنصراف مختمفاف دالليا بحيث إٌف ىذيف » :كيعرفيا أيضا بقكلو

العنصريف يعقداف فيما بينيما ػ سكاء شكال أـ لـ يشكال مركبا إسناديا ػ نفس العالقة التي 
: تكجد بيف فاعؿ كمسند في األمثمة التالية 

      1- la rose (Ι) est rouge (ΙΙ) 

     2- le chien (Ι) aboie (ΙΙ)        

    3- il attend l'arrivée (ΙΙ) du docteur  (ΙΙ) 
    5-Heureux (Ι) qui (Ι), comme Ulysse (….)  

                                                           
1

، بًنوت،      1الدكتور مجال احلضري ،رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  ط: جورج مونان، معجم اللسانيات ، ترمجة  
 .181ص.م2012/ ىـ1433

 
2

 .102جورج مونان، مفاتيح األلسنية ،ص 

O.Jesperson,the philosophy of language grammar,p,307. 
 

 
3
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ػ الكردة حمراء  1
ػ الكمب ينتظر كصكؿ الطبيب  2
. ػ كجدت أبا شاحبا  3
  .1«.....  ػ سعيدا ىك مثؿ عكليس4

   كيتضح مٌما سبؽ مدل تأثر االتجاه التقميدم بالفمسفة في تحديد مفيـك الجممة مٌما 
. 2أبعدىا عف التعريؼ المغكم الذم يجعؿ مف الجممة قمة الدراسات المغكية

: الجممة عند البنيويين الوصفيين: أوال 
 تعدُّ محاضرات دم سكسير في عمـ الٌمغة بداية مف انطالؽ المني  الكصفي البنيكم    

لدراسة المغة، كقد قاـ ىذا المني  عمى جممة مف المبادئ الٌمغكية التي قدميا سكيسر، 
: كتتمثؿ فيما يمي

عمى أساس أٌف المغة في حقيقتيا (parole)كالكالـ(langue)ػ التفريؽ الدقيؽ بيف المغة1 
نظاـ اجتماعي مستقؿ عف الفرد كأٌف الكالـ ىك األداء الفردم لمغة الذم يتحقؽ مف خالؿ 

. 3ىذا النظاـ
   كىذه الثنائية مف دكف شؾ ناتجة عف دراسات أخرل نفسية كانت أك اجتماعية، 

مكضكع األلسنية بتمامو ككمالو ال » :فالمسألة إذف ليست خاصة باأللسنية كحدىا ألفٌ 
إٌما أٌننا : يتجمى لنا مف جانب مف ىذه الجكانب، نحف نصطدـ أٌنى اتجينا بيذه المعضمة 
نكقؼ اىتمامنا عمى جانب كاحد مف كؿ مسألة فيككف في ذلؾ خطر أف تدرؾ 

أك أٌننا ندرس الكالـ مف زكايا متعددة في آف كاحد فيمكح لنا مكضكع األلسنية ... تالثنائيا
. 4«ركاما مبيما مف أشياء متباينة ال يمتي بعض بصمة

                                                           
1

 .184جورج مونان، معجم اللسانيات،ص 
2

 ،عٌن مليلة ،اجلزائر ، (ط.د).بلقاسم دفو، يف النحو العريب رؤية يف ادلنهج، الفهم ، التعليم، التحليل، دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع 
 .23 ،ص2003     

3
 .99م،ص1995،اإلسكندرية،(ط.د)خليل حلمي، العربية وعلم اللغة البنيوي ،دراسات يف الفكر اللغوي العريب احلديث،دار ادلعرفة اجلامعية ، 

4
 ،ليبيا ، (ط.د)صاحل قرمادي وزلمد الشاوش وزلمد عجينة ، الدار العربية للكتاب،: فرد يناند دي سوسًن، دروس يف األلنسية العامة ، تعريب 

 .29م،ص1985  تونس، 
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 ػ المغة نظاـ يتألؼ مف مجمكعة مف العالمات المغكية كالعالمة المغكية عبارة عف 2 
كالعالقة  (signifie=مدلكؿ)تتحد مع تصكر ذىني (signifieant=داؿ)صكرة صكتية 

 .1بينيما عالقة رمزية
 ػ العالقة بيف الداؿ كالمدلكؿ عالقة رمزية، كمف ثـ فإٌف عمـ المغة ىك جزء مف نظاـ 3

أكسع كأشمؿ ىك النظاـ السيمكلكجي، كىك أيضا جزء مف عمـ سيظير فيما بعد ىك عمـ 
sémiology)الرمكز 

 )2 .
، كتتمثؿ في دراسة نظاـ المغة (internal)ػ يتألؼ النظاـ المغكم مف عناصر داخمية  4

كتتمثؿ في دراسة العالقات القائمة بيف المغة كما  (External)الداخمي كعالقات خارجية
. 3يؤثر فييا

 ػ الدراسة الكصفية لمغة ىي النظر في عالمة كؿ عنصر مف العناصر المغكية الداخمية 5
بغيره مف العناصر األخرل المككنة لمنظاـ المغكم ألٌف أم عنصر منيا ال قيمة لو دكف 

. 4العناصر األخرل
     كالذم يمعف النظر في المنظكمة الفكرٌية الغربية يمفت انتباىو أٌف مؤسس عمـ المغة 

ٌنما 5الحديث دم سكسير ال يقدـ تعريفنا محددا لمجممة، مع أٌنيا النمط األفضؿ لمتراكيب ، كا 
كالتضاـ عنده  (Syntagma)يشير إلى أٌف الجممة ىي النمط الرئيس مف أنماط التضاـ 

يتألؼ دائما مف كحدتيف أك أكثر مف الكحدات  المغكية التي يتمك بعضيا بعضا كىكال 
يتحقؽ في الكممات فحسب، بؿ في مجمكعة الكممات أيضا، كفي الكحدات المركبة مف 

                                                           
1

 .99العربية وعلم اللغة البنيوي،ص خليل حلمي، 

2
 .99ادلرجع نفسو ،ص 
3

 .99،100ادلرجع نفسو ،ص 

4
 .100ادلرجع نفسو ،ص 
5

مل يذكر دي سوسًن تعريفا معينا للجملة، وإمّنا كان جل اىتمامو منصبا على الوحدات  الصغرى يف اللغة، كالصوت و ادلورفيم والكلمة؛ ذلك  
فرديناند دي : ينظر. أنّو عّد اجلملة من قبيل الكالم ال من قبيل اللغة ، وموضوع اللسانيات عنده ىو اللغة، واليت تدرس لذاهتا ومن أجل ذاهتا

 . وما بعدىا28سوسًن، دروس يف األلسنية العامة ، ص 
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، كىك عنده يمكف (الكممات المركبة ػ المشتقات ػ أجزاء الجممة ػ الجممة كميا)أم نكع كانت 
. 1(langue)أف يككف كحدة النظاـ المغكم 
يمكف تعريؼ » :بقكلو (Antoine Meillet)"أنطكاف ماييو"  كقد عٌرفيا أحد تالميذه كىك 

الجممة عمى أٌنيا مجمكعة أصكات تجمع بينيا عالقات قكاعدية كىي مكتفية ذاتيا كال 
كلـ يحصر ميي تركيب الجممة في حدٍّ أدنى أك .2«تتعمؽ بأٌية مجمكعة أخرل قكاعديا

أعمى مف الكممات، فقد تككف الجممة مككنة مف كممتيف أك أكثر مف ذلؾ بشرط أال تدخؿ 
. 3تحت تركيب آخر أكبر منيا

 منحا آخر في تعريؼ الجممة يختمؼ تماما عما ذىب إليو "فندريس. ج"    كيأخذ 
 الصيغة التي يعبَّر بيا عف الصكرة المفظية كالتي تدرؾ بكاسطة»:أستاذه، فيي عنده

" ال"ك" تعاؿ: "كبعض الجمؿ يتككف مف كممة كاحدة» :، كيضيؼ قائال4«األصكات
. 5«؛ فكؿ كاحدة مف ىذه الكممات تؤدم معنى كامال يكتفي بنفسو"!صو"، ك"أسفاه"ك

 أٌنو جعؿ اإلفادة شرطا أساسا في الجممة كلـ ييتـ كثيرا "فندريس"  كيظير مف تعريؼ 
باإلسناد، لذلؾ ارتضى بأف تتككف الجممة مف كممة كاحدة مادامت الفائدة متحققة مف دكف 

. محذكؼ اخر حاجة إال تقدير شيء 
في تعريؼ الجممة، " االستقالؿ"، فقد تمسؾ بفكرة (l.Bloomfield)"بمكمفيمد"  كأٌما 

التصاليا بالمعنى ككاف بذلؾ رائد أكؿ محاكلة حقيقية لمتحرر " التماـ"كأسقط منيا فكرة 

                                                           
1

. 13مدخل إىل دراسة اجلملة العربية ، صزلمود أمحد حنلة، : ينظر 

2
      ،م1982/ىـ1402 ،  (ط.د)الدكتور جنيب غزاوي، مطابع مؤسسة الوحدة ،: قرن العشرين ، ترمجة الجورج مونا ن ، علم اللغة يف  
 .45ـ44ص

3
. 39داللة تراكيب اجلمل عند األصوليٌن ،صموسى بن مصطفى العبيدان،  


 .ىو أحد تالمذة أنطوان ماييو  

4
 .101،ص(ت.د)،(ط.د)عبد احلميد الدواخلي وزلمد القصاص،مكتبة االجنلو ادلصرية ،: فندريس،اللغة ،تعريب  
5

 .101ادلرجع نفسو ،ص 
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الجممة شكؿ لغكم مستقؿ، ال يدخؿ عف » :في تعريؼ الجممة يقكؿ" المعنى"مف معيار 
. 1«طريؽ أم تركيب نحكم في شكؿ لغكم أكبر منو

فيي أٌف الشكؿ : أٌما األكلى:  في ىذا الصدد إلى نقطتيف ميمتيف"بمكمفيمد"  كيشير 
كقد يظير شكؿ ما في . "المغكم قد يككف مستقال في مكضع كمتضمنا في مكضع آخر

منطكؽ ما عمى أٌنو جممة عمى حيف أٌف ىذا الشكؿ نفسو في منطكؽ آخر يأتي في 
 Poor))!كفي الشكؿ التعجبي. جممة (John)!مكضع متضمف فنجد أٌف الشكؿ التعجبي 

John ٌجممة نجد أف (John) في كضع متضمف كنحف نعد الشكؿ التعجبي!((Poor 

John جممة، لكنو في المنطكؽ poor John ran away  في كضع متضمف كنحف
.  2 جممةpoor John ran awayأيضا نعد الشكؿ السابؽ 

في كضع متضمف كنحف أيضا نعد الشكؿ  poor john ran away  كلكنو في المنطكؽ
 poor john ranجممة، كلكنو في المنطكؽ   poor john ran away whenالسابؽ

away when the dog barked في كضع متضمف، أٌما النقطة الثانية فيي أٌف 
قد يتألؼ منطكؽ ما مف أكثر مف جممة كىذا :" المنطكؽ الكاحد قد يتألؼ مف عدة جمؿ

ىك الحاؿ عندما يحتكم المنطكؽ عمى أشكاؿو لغكية متعددة ليست مرتبطة ػ بأم معنى 
:  مف المعاني ككفقا لمنظاـ النحكم المعيف ػ بشكؿ أكبر نحك

How are you?Its fine day are you going to play tennis this 

afternnon? 

إٌف ما يمكف أف ينشأ مف الربط العممي بيف ىذه األشكاؿ »:   ثـ يعقب عمى ذلؾ بقكلو
الثالثة ال يتحقؽ في إطار نحكم يدخميا في شكؿ لغكم أكبر، إٌف ىذا الكالـ يتككف مف 

  . 3«ثالث جمؿ
                                                           

L.Bloomfield,language (london1979).P.170.  
1 

  .14زلمود أمحد حنلة، نظام اجلملة يف شعر ادلعلقات، ص:    نقال عن

2
 .75 م ، ص 2003، القاىرة، 1زلمد حسن عبد العزيز، الربط بٌن اجلمل يف اللغة العربية ادلعاصرة ، دار الفكر العريب، ط 

Ibid,P,170 .
 
    

3
 

. 15زلمود أمحد حنلة ، نظام اجلملة يف شعر ادلعلقات، ص : نقال عن 
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 : يكضح ىذه النقطة التالي  كالمثاؿ 
ألـ تطمعي عمى نشرتو المسكدة بمداد .ال ييمؾ إاٌل أمره كحده. ال تيصرم عمى الكذب

. 1الحقد
 ثالث جمؿ؛ ألٌنو ال يتضمف أم "بمكمفميد"يتضمف المنطكؽ السابؽ كفقا لتعريؼ   

عنصر نحكم مما نسميو في العربية الركابط ػ يربط بيف جممو الثالث، عمى الرغـ مف 
 .كجكد ارتباط معنكم بينيا 

عبارة عف شكؿ لغكم ال يؤلؼ مركبا مع »:فيي (Hokett)"ىككيت"أٌما الجممة عند      
نا  كلستconstituteأم شكؿ لغكم آخرأك ىي بعبارة أخرل ميككف  . constituent»2مككّْ

    كبناء عمى ىذا الحديث فإف الجممة الكاقعة خبرا ال يحصؿ بيا الفائدة ألٌنيا غير 
. مقصكدة إسنادىا بالذات فيي ليست خبرا بؿ جزء مف الخبر

أكبر كحدة يمكف أف تخضع لمتحميؿ » : بأٌنيا(J.loyons)"جكف ليكنز"  في حيف يعرفيا 
. 3«النحكم

 صائبة، ألٌف الجممة في نظاميا المغكم ىي "بمقاسـ دفو"  كىذه النظرة حسب الدكتكر 
كترتبط جميع عناصرىا . مجمكعة العالقات النحكية الرابطة بيف أجزاء الكالـ ربطا كظيفيا

فإف . كاإلسناد  ينعقد بيف المسند ك المسند إليو. مترابطة.بمسند كاحد أك بمسندات عديدة
ف كاف المسند فعال، أك بمنزلة  كاف كالىما اسما أك بمنزلة االسـ، فالجممة اسمية ، كا 

. 4الفعؿ فالجممة فعمية

                                                           
 .76، صزلمد حسن عبد العزيز، الربط بٌن اجلمل يف اللغة العربية ادلعاصرة 1

Hokett, A course in modern linguistics , P,199. 2 
 .94القواعد التحويلية يف ديوان حامت الطائي ،صحسام البهنساوي، : نقال عن 

J,loyons ,I introduction to theoretical linguistics  C.U.P,1986, P35. 
3

 

 ،  (ط.د)بلقاسم دفو ،اجلملة  اإلنشائية يف ديوان زلمد العيد آل خليفة ،دراسة حنوية داللية، سلرب أحباث  يف اللغة األدب اجلزائري،: نقال عن 
 42م،ص2010/ىـ1431   

4
 .ادلرجع نفسو،ادلوضع نفسو 
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ـٌ أٌف الجممة عند البنيكييف تعدُّ أكبر كحدة يمكف » مف الناحية النحكية .    كنالحظ مف ث
أف يجرم عمييا التحميؿ المغكم كىي قابمة ألف تحمؿ إلى مككنات، بيد أٌنيا ليست مككنا 

. 1«ألم شكؿ لغكم آخر 
: الجممة عند البنيوية الوظيفية : ثانيا

   تقـك الجممة عند أصحاب ىذا االتجاه عمى كجكب التمييز بيف كظيفتيف إخباريتيف ليما 
إٌف » :يقكؿ مارتنيو . 2أىمية داللية كىاتاف الكظيفتاف تتمثالف في المسند كالمسند إليو

 أصغر قكؿ البد أف يشتمؿ عمى عنصريف يشير أحدىما إلى مضمكف أك حدث كيشدُّ 
كيشير اآلخر إلى مشارؾ إيجابي أك سمبي . (Prèdicat)االنتباه إليو كنسميو المسند 

 .3«كيككف تقكيـ دكره أيضا عمى ىذا األساس (sujet)كنسميو المسند إليو 
قكؿ » :كانطالقا مف التصكر لكظيفية المغة كالجممة تعرؼ البنيكية لكظيفة الجممة بأٌنيا  

ا  .4«تتبع فيو جميع العناصر مسندنا كاحدنا أك عٌدة مسانيد معطكفة عمى بعضيا بعضن
 .5نظرا لككنو طابعنا لغكيا ضعيفنا (التنغيـ) كيالحظ عمى ىذا التعريؼ استبعاده لعنصر 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .95 ـ 94حسام البهنساوي، القواعد التحويلية يف ديوان حامت الطائي ،ص  
2

 .40ـ39موسى بن مصطفى العبيدان،داللة تراكيب اجلمل عند األصوليٌن،ص 

3
 .124 م ، ص1985، دمشق ، (ط.د)أندريو مارتنيو، مبادئ اللسانيات العامة ، ترمجة أمحد احلمو، ادلطبعة اجلديدة ،  
4

 .40موسى بن مصطفى العبيدان، داللة تراكيب اجلمل عند األصوليٌن ، ص 
5

 .ادلرجع نفسو ، ادلوضع نفسو  
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: الجممة عند التوليديين التحويميين : ثالثا 
كناية عف مجمكعة متناىية أك غير » :أٌف المغة(N.chomsky)"تشكمسكي"  يرل 
مف الجمؿ كؿ جممة منيا طكليا محدكد كمكٌكنة مف مجمكعة متناىية مف  متناىية
. 1«العناصر

فالذم ييالحظ أٌف التكليدييف ينطمقكف مف تعريفيـ لمجممة انطالقا مف تصكرىـ لمفيـك 
كىذه القكاعد . قكاعد المغة، فيي عندىـ جياز أك كسيمة لتكليد جميع الجمؿ الصحيحة

: تشمؿ
.  ػ النظاـ النحكم الذم يزكدنا بالمعمكمات عف البنية العميقة لمجممة1
.  ػ القكاعد التحكيمية التي تزكدنا بالمعمكمات عف البنية السطحية لمجممة 2
.  ػ النظاـ الصكتي الذم يزكدنا بالكيفية التي تنطمؽ بيا الجممة3
.  (2) ػ نظاـ المعاني الذم يدلنا عمى معنى الجممة4

كانطالقا مف ىذا فإٌف قكاعد المغة عند التكليدييف تعني العالقة بيف األصكات كالمعاني 
قرف يحصؿ عمى نحك خاص بيف تمثيؿ صكتي بيف » :كىنا جاء تعريفيـ لمجممة بأٌنيا

 .2«ضرب معيف مف البنى المجردة ، تسمى البنى العميقة
 

                                                           
   ولد أفرام نوعم تومسكي avram noam Chomsky م ، بوالية بنسنفانيا يف الواليات ادلتحدة من 1928 ديسمرب 7 يف   فيالديفيا 

مهاجرين يهوديٌن من شرق أوربا، درس علم اللغة والفلسفة يف جامعة بنسنفانيا ، وقد تعلم شيئا من مبادئ علم اللغة التارخيي من أبيو الذي كان 
 م، ببحث قدمو عن اللغة العربية احلديثة ، وشهادة الدكتوراه من 1951أستاذا للعربية ، حتصل على درجة ادلاجستًن  من اجلامعة ذاهتا سنة 

وقد كان تلميذا  (البنية ادلنطقية للنظرية اللغوية)  the logical structure of linguistics theory: اجلامعة نفسها ببحث عنوانو 
وقد قام بنشر كتب وحبوث كثًنة .  م 1951 منذ عام   M.I.Tلعامل اللسانيات ىاريس، وقد عٌن تشومسكي يف معهد ماستشوست التقين 

. 110النحو العريب والدرس احلديث ، ص : للمزيد من التفاصيل ينظر. وىو سياسي بارز معاد لسياسة أمريكا العنصرية العدوانية ضد الشعوب
. 52يف حنو اللغة وتراكيبها، ص : وينظر

1
، القاىرة، (ط.د)حسام البهنساوي ، أمهية الربط بٌن التفكًن اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي احلديث، مكتبة الثقافة الدينية،  
 .30 م ، ص1994/  ىـ1414 
(2)

 .41موسى بن مصطفى العبيدان، داللة تراكيب اجلمل عند األصوليٌن ، ص 

2
 .ادلرجع نفسو ، ادلوضع نفسو 
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ما تحتكم عمى سمسمة مف األدلة النظمية، يجرم تكليد كؿ » : كعرفيا تشكمسكي بأٌنيا
 . 1«كاحد منيا مف قبؿ األساس في المككف النحكم

إٌف المقصكد باصطالح جممة ىك مجمكعة سالسؿ المككنات األساسية، » :كيقكؿ أيضا  
.  2«كليس السالسؿ المتككنة مف كحدات صكتية

   كالجممة عند أتباع ىذا المني  تعد قمة الدراسات المغكية، فال يمكف أف تبتدئ  
الدراسات المغكية إاٌل بيا، فيـ ينطمقكف في التحميؿ بدءنا مف الجممة التي تشتمؿ عمى عدد 

كعمى الباحث المغكم أف  (immediat constirent)مف العناصر المككنة األساسية 
.  3يحمؿ الجممة إلى مككناتيا األساسية

  كتعدُّ قضية التكليد كالتحكيؿ مف أبرز أفكار تشكمسكي حكؿ الجممة، كقد جعؿ ليا 
فكنكلكجي، : قكاعد تتيح تكليد عدد ال متناهو مف الجمؿ، كليذه القكاعد ثالثة مككنات

.  4كداللي كتركيبي
اىتـ بالجممة كحدىا كبالطابع اإلبداعي لمغة، كىك يمتقي مع البنيكييف "فتشكمسكي " 

يطمؽ عمى نظرية . (Piaget Jean)بصكرة أك بأخرل ، كىذا ما جعؿ جاف بياجيو 
كذلؾ ألف . 5( transformation striduralisnè)تشكمسكي اسـ البنيكية التحكيمية 

الصيحة التي جمعت مدارس لغكية مختمفة مف سكسكسير إلى تشكمسكي تؤمف جميعا 
. 6بأٌف المغة عبارة عف نظاـ مف العالقات تبدأ كتنتيي إلى أصغر كحدة صكتية ىي المغة
 كىكذا كبعد استقراء التراث النحكم العربي فيما يختص بالجممة يتبيف أٌنيـ لـ يحددكا 
بالضبط مفيـك الجممة، فقد التبس عمييـ األمر، كاختمط ىذا المصطمح بمفاىيـ أخرل، 

                                                           
1

 .40 م ، ص 1983، بغداد ، (ط.د)مرتضى جواد باقر ، : نعوم تشومسكي، مظاىر النظرية النحوية ، ترمجة  
2

  .39ادلرجع نفسو، ص 

3
  .58 م ، ص1984/ىـ1404، جدة 1خليل أمحد عمايرة، يف حنو اللغة وتراكيبها ، عامل ادلعرفة، ط 

4
 ،     2ميشال زكريا، األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، اجلملة البسيطة ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط 
 .173 م، ص1986/ ىـ1406 بًنوت، لبنان،   
5

 .23ادلنهج ، الفهم، التعليم، التحليل، ص: بلقاسم دفو ، يف النحو العريب ، رؤية علمية يف 

6
 .17- 7خليل حلمي ، العربية وعلم اللغة البنيوي ، ص 
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كربما يعكد ذلؾ إلى أٌف تعريفاتيـ انطمقت مف . ككذلؾ األمر نفسو بالنسبة ألقساميا
مجمكعة فرضيات مختمفة كضعيا النحاة لتفسير مفيـك الجممة كتصنيفيا، ككذلؾ مف 

االجتيادات الشخصية التي ككنت فيما بعد ما يسمى بحمقات الدرس كبالتالي التنافس بيف 
كالحاؿ نفسو . نحاة المدارس كخاصة البصرية كالككفية كالخالفات التي نشأت بينيما

بالنسبة لمغربييف فيـ لـ يتكصمكا إلى تعريؼ شامؿ شاؼو لمفيـك الجممة بدءنا مف الدرس 
. المغكم القديـ كانتياءن بالمسانيات الحديثة

دُّ ذلؾ كمو إلى كثرة المدارس كالمناى  التي تناكلت الجممة ، فمكؿ مدرسة  كقد يككف مرى
. منطمقاتيا في دراسة الجممة

ٌنما   كالمسألة كما يبدك ليست متعمقة بمفيـك الجممة سكاء عند العرب أك عند الغربييف، كا 
. تتعمؽ بالنمكذج أك المني  المتبع في دراستيا

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : ثانيل الــالفص
 بنية الجملة العربية عند الدارسين المحدثين

ل  : المبحث األوَّ

 بنية الجملة العربية عند الدارسين الوصفيين  

 :  المبحث الثاني                

 بنية الجملة العربية عند الدارسين التوليديين 
 التحويليين
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  يتسـ العصر الحديث بتالقح األفكار، وتبادؿ الخبرات في المياديف كافة، ومنيا 
يجاد أحدث النظريات في البحث المغوي،  الدراسات المسانية التي تسعى إلى التطور وا 
لتكوف المغة مسايرة لحركة التطور السريع، ومعبّْرة عف األعراض المختمفة، وقد شيد 

الدرس المغوي محاوالت جادة لمتطور في ضوء التغير الشامؿ الذي تشيده الحياة، ونتيجة 
بتبادؿ اآلراء والخبرات، وال شؾ في أّف الدرس المغوي العربي قد أعطى لمغربييف كثيرا مف 
األسس التي بنو عمييا نظرياتيـ الحديثة لما بمغو مف التطور والنضج خالؿ قروف طويمة 

مف البحث والدراسة، كما استقى كثيرا مف المجدديف العرب آرائيـ مف المناىج الغربية 
الحديثة، لذا تغدو مناقشة اآلراء التي تطمح إلى إيجاد حموؿ لمشكالت لغوية مساىمة 

. بناءة  في عممية التطور الفكري في الدراسات المغوية 
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: بنية الجممة العربية عند الدارسين الوصفيين : المبحث األول 

   بدأت اإلرىاصات األولى لظيور الوصفية في بداية القرف العشريف بعده عرفت أفكار 
سوسير انتشارا واسعا في أوروبا، وقد تركزت عناية الوصفييف عمى نقد وتجاوز نقائص 

" شكمي"المسانيات التاريخية، وتحويؿ مسار الدراسات المغوية نحو دراسة المغة عمى أساس
ينظر إلى الصورة المفظية المختمفة التي تعرضيا لغة ما مف المغات؛ ثـ " صوري"أو 

يصنّْفيا عمى أسس معينة ثـ يصؼ العالقات الناشئة بيف الكممات في الجممة وصفا 
 .1موضوعيا

وسيرا عمى نيج الوصفييف الغربييف وجد الوصفيوف العرب في ما صح مف نقد    
 أيضا عمى التراث النحوي العربي، كما صح عند الكثيريف طبؽاألوربييف لتراثيـ النحوي يف

منيـ أّف ىذا التراث تضمف العيوب نفسيا التي تضمنيا التفكير النحوي األوربي القديـ، 
ولـ يتخذ ىذا المنطمؽ في عمؿ الوصفييف العرب التفكير شكؿ االفتراض، بؿ كاف حاضرا 

 .2لدييـ حضور البديية فكاف منطمؽ كؿ دراساتيـ
 : تّمام حّسان بنية الجممة العربية عند ػ 1

 مف الرواد الذيف خبروا التراث وحاولوا تجديده مف خالؿ قراءة النحو "تّماـ حّساف"  يعد 
مف منظور عمـ المغة الحديث لتممذتو عمى يد عمماء المغة الغربييف فتأثر بيـ وبنظرياتيـ 

.  ال سيما نظرية السياؽ عند فيرث
 إلى إعادة وصؼ المغة العربية أيضا، وقد أعطى ا مف أوائؿ الذيف دعو"تماـ حساف" و

أىمية كبرى لممعنى واإلعراب في بحوثو مستخدما ترتيبا جديدا لمموضوعات النحوية 
.  فضال عف إعادة تقسيمو لمكالـ العربي 

                                                           
1

 .207،ص (ت.د)،بريوت ، (ط.د)حممود السعران ،علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر : ينظر  

2
 .226 م،2009،بنغازي ليبيا، 1حافظ إمساعيلي علوي، اللسانيات يف الثقافة العربية ادلعاصرة ،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة ط 
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 في دراسة الجممة العربية وما يرتبط بمكوناتيا فكاف مدار "تماـ حساف"وقد تمحورت جيود 
 عمى تأسيس نظرية جديدة يقع عمى عاتقيا تخميص النحو العربي مف نظرية اسعيو قائـ

. 1العامؿ الشكمية المصطنعة مف طرؼ النحاة حسب رأيو
 إلى اعتبار أّف الجممة ىي وحدة الكالـ، ورأى أّف األصؿ فييا ىو "تماـ حساف"  يذىب 

 ،اإلفادة، فإذا لـ تتحقؽ الفائدة فال جممة، وتتحقؽ الجممة بالقرائف حيف يؤمف المبس
قد التبس عميو إذ يطمقو عمى التركيب اإلسنادي الذي ال " الجممة "ويسجؿ أّف مصطمح 

ويطمقو عمى التركيب اإلسنادي "الجممة األصمية "يقع في حيّْز تركيب أكبر منو ويسميو 
ذلؾ أف ىذه " الجممة الفرعية "غير المتمتع باالستقالؿ الذي اصطمح عؿ تسميتو بػ
 ما ىي إال وحدات إسنادية الفتقارىا 2التراكيب اإلسنادية الثمانية التي عدَّىا جممة فرعية

، ألّنيا أشكاؿ لغوية متضمنة في أشكاؿ أخرى أكبر (محط الفائدة )إلى االستقالؿ الداللي 
. 3منيا ، أي أّف اإلسناد فييا لـ يكف مقصودا لذاتو

   وقد اعتمد في نقده لممفاىيـ اإلجرائية لمنحو العربي، ومنيا نظرية اإلعراب والعوامؿ ، 
، ولعؿ ىذا ما يجعمو يرفض " فيرث"عمى النظرية السياقية لممعنى المنسوبة إلى أستاذه 

الحقيقة أّف ال عامؿ إّف وضع المغة يجعميا منظمة مف »:فكرة العامؿ رفضا قاطعا، يقوؿ 
األجيزة، وكؿ جياز منيا متكامؿ مع األجيزة األخرى ويتكوف مف عدد مف الطرؽ 

التركيبية العرفية المرتبطة بالمعاني المغوية، فكؿ طريقة تركيبية منيا تتجو إلى بياف معنى 
مف المعاني الوظيفية في المغة فإذا كاف الفاعؿ مرفوعا في النحو فألّف العرؼ ربط بيف 

فكرتي الفاعمية والرفع دوف ما سبب منطقي واضح وكاف مف الجائز جًدا أف يكوف الفاعؿ 

                                                           
1

  ، م 2008 سوريا ،،دمشق ،(ط.د)رابح بومعزة ، الوحدة اإلسنادية الوظيفية يف القرآن الكرمي ،دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع،  
 .9ص   

2
  بدورىا على مجلة اخلرب، ومجلة النعت، ومجلة احلال، ومجلة مقول القول، واجلملة ادلضافة إىل الظرف، ومجلة صلة اجلملة اجلملة الفرعية تشتمل  
 ادلعطوفة على واحدة دما ذكر، ومجلة جواب الشرط   

3
 .32رابح بومعزة اجلملة والوحدة اإلسنادية الوظيفية يف النحو العريب ،ص 
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منصوبا، والمفعوؿ مرفوعا، لو أّف المصادفة العرفية لـ تجر عمى النحو الذي جرت 
. 1«فيو
   فالعالمات اإلعرابية قيـ خالفية تتميز بيف أبواب النحو، وال يمكف ليا أف تستقؿ  

بوظيفة تعييف النوع النحوي الواحد، ألّنيا مف جية تكوف واحدة وتعبر عف معاٍف نحوية 
كثيرة مف قبيؿ مطمؽ الضمة التي تعبّْر عف الفاعؿ، والمبتدأ والخبر، ونائب الفاعؿ، 
والمضارع ، واسـ كاف، وخبر إّف، والتابع المرفوع وغيرىا مف المعاني، وكذلؾ مطمؽ 

الكسرة ومطمؽ الفتحة؛ فيذه العالمات كميا ليست وقفا عمى نوع واحد ولو استقمت بالداللة 
.  2عمى النوع النحوي الواحد ألدنى ذلؾ إلى المبس الكثير

 ومف جية ثانية، فإف العالمة اإلعرابية ال تعيف عمى تحديد إعراب األسماء المبنية ، 
ّف قصورىا عف أداء ىذا التحديد وافتقارىا إلى قرائف  والجمؿ ذوات المحؿ مف اإلعراب، وا 
أخرى لتحقيؽ كؿ ذلؾ، وقد جعؿ المغة تستغني عنيا إذا ما اتضح المعنى بدونيا أوفي 

. حالة أمف المبس
  ويشير تماـ حساف إلى موقؼ النحاة مف ىذه المسألة، ويرى أنيـ أساءوا فيميا حيف 

أخذوا  ينعتوف الشواىد واألمثمة، التي تصدر فييا العالمة اإلعرابية بأنيا شواىد شاذة، أو 
. 3أّنيا لغة قـو أو أنيا الضرورة الشعرية

 ىذا وقد جعؿ النحاة العامؿ تفسيرا لمعالقات النحوية والختالؼ العالمات اإلعرابية 
ونظاـ القرائف الذي طرحو تماـ حساف جاء بوصفو . ولفكرتي التقدير والمحؿ اإلعرابييف

بديال عف نظرية العامؿ، وتفسيرا جديدا لمعالقات النحوية في الجممة العربية، ويتكوف ىذا 
 .4النظاـ مف نوعيف أساسيف مف القرائف المفظية

                                                           
1

 .57م،ص2001/ىـ1421،القاىرة ،4دتام حسان ، اللغة بني ادلعيارية والوصفية ،عامل الكتب،ط 

2
 .185،ص(ت.د)،الدار البيضاء ،ادلغرب،(ط.د)دتام حسان، اللغة العربية ، معناىا ومبناىا ،دار الثقافة ، 

3
،القاىرة ، 1فاطمة اذلامشي بكوش ، نشأة الدرس اللساين العريب احلديث ،دراسة يف النشاط اللساين العريب ،إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع،ط 

 .142م،ص2004مصر، 
4

 .143ادلرجع نفسو،ص  
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: القرائن المعنوية : أوال 
   يتوقؼ تحديد المعنى النحوي عمى مجموعتيف مف القرائف التي ُتؤخذ مف عناصر 
المقاؿ، فوسيمة الوصوؿ إلى المعنى النحوي ػ دوف احتساب المقاـ ػ ىي التعرؼ إلى 

القرائف المتاحة في التركيب المدروس سواء ما كاف معنويا أو لفظيا، وال بّد مف اإلشارة 
وال .إلى أّف ما يتحّصؿ لمدارس مف معنى نحوي ما ىو إال نتيجة لتضافر القرائف جميعا

يعني ىذا أّف جميع القرائف التي سنذكرىا ينبغي أف ترد في كؿ تركيب إسنادي إّنما يرد 
. 1منيا ما يتوقؼ عميو المعنى ويستغني عّما ال فائدة منو

ويقصد بيا العالقة القائمة بيف المسند والمسند إليو وىما الركناف  :ـ قرينة اإلسناد1
األساسياف في تأليؼ الجممة العربية وأدرج ضمنيا قرينة إسناد الحاصمة بيف طرفي الجممة 

 .2االسمية والفعمية، وما سماه الجممة الوصفية

وقد أولى تماـ حساف ىذه القرينة اىتماما بالغا باعتبارىا قرينة معنوية تميز المسند إليو 
أّما ما أىتـ لو اىتماما كبيرا فيو التأكيد عمى عالقة اإلسناد باعتبارىا »: مف المسند يقوؿ

قرينة معنوية لتمييز المسند إليو مف المسند في الجممة في ظؿ ظاىرة كبرى تحكـ 
 .  3«استخداـ القرائف جميعيا ىي ظاىرة تضافر القرائف

   ومف أمثمة ىذه القرينة عندنا أّف النحاة فرقوا بيف نوعيف مف األفعاؿ المتعدية إلى 
وما ذاؾ إال . إذ جعموا الطائفة منيا تتعدى إلى مفعوليف أصميا مبتدأ وخبرا. مفعوليف

، "ظننُت الممعَب كبيًرا" :مثاؿ ذلؾ قولنا. لمراعاة معنى اإلسناد األصمي مع تغيُّر التركيب
فالمفعوالف ىنا كانا جممة اسمية ولذلؾ بقيت بقية مف معنى اإلسناد فييا، وىما بذلؾ 

قابالف لمرجوع إلى الحالة األولى مف التركيب أي العودة إلى نمط الجممة االسمية ، نحو 

                                                           
1

 .282م،ص2008/ىـ1429،دمشق،3أمحد حممد قدور،مبادئ اللسانيات ،دار الفكر،ط 

2
 .رأيت إماما قائما تابعوه للصالة : أقائم ادلؤمنون للصالة ؟ وتكون فرعية رمو : ذىب دتام حسان إىل أّن اجلملة الوصفّية قد تكون أصلية رمو  

3
 .193دتام حسان ، اللغة العربية معناىا ومبناىا ، ص  
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ـَ لعبةً ": أما قولنا"الممعُب كبيرٌ ": قولنا  فال نممح فيو عالقة إسناد بيف "أعطيُت اليتي
ـُ ":المفعوليف، ألّنيما ما كانا أصال جممة اسمية، وال يصح أف يكونا كذلؾ، فال يقاؿ  اليتي

. 1"اليتيـ" إلى "المعبة" ، إذ ال يجوز إسناد "لعبةٌ 
مف ىنا يظير أّف اإلسناد عمى عالقة ميمة في الجممة العربية وىو محور كؿ العالقات ، 

فالعالقة بيف طرفي اإلسناد عالقة وثيقة ال تحتاج إلى وساطة فيكفي فيو إنشاء عالقة 
. 2ذىنية بيف المسند والمسند إليو دوف التصريح بيذه العالقة كتابة أو نطقا

وىو عالقة سياقية كبرى، بيا تتحد مجموعة مف األبواب النحوية :  ـ قرنية التخصيص2
، وأمثمة ىذه القرنية 3(التخصيص)التي تقـو عمى ىذا المعنى في إطار القرينة الكبرى 

 ، ففي التعدية يالحظ أّف المفعوؿ بو قيد 4متعددة منيا التعدية والغائية والظرفية واإلخراج
 فإيقاع "ضرب محمٌد عمًيا": في اإلسناد حاؿ دوف فيـ اإلسناد عمى إطالقو، نحو قولنا

. الضرب عمى عمي تخصيص لعالقة اإلسناد
  وفي الغائية يقدـ المفعوؿ ألجمو مثال عمى التخصيص، إذ يقيّْد اإلسناد بسبب، 

إلخ، فقد أسندت اإلتياف إلى نفسؾ ...أتيت رغبًة في لقاِئؾ، أو كي ألقاَؾ أو أللقاؾ:نحو
، 5المفعوؿ ألجمو واحدا مف قيود اإلسناد مقيدا بسبب خاص وىو قيد الغائية، ولذلؾ عدّ 

أما التفسير فيو أيضا قرينة معنوية دالة عمى التمييز، وال تكوف ىذه إال عند الحاجة إلى 
زرعت أألرض ": ، أو في التعدية نحو"طاب محمد نفسا": إيضاح المبيـ في اإلسناد نحو
                                                           

1
 .194،صدتام حسان ، اللغة العربية معناىا ومبناىا : ينظر 
" اللغة العربية معناىا ومبناىا" إميان بن حشاين،جهود اللسانيني العرب يف إعادة وصف اللغة العربية وظيفيا، دتام حسان من خالل مصنفو 2

 .154 م، ص 2012\ ىـ 1433أمنوذجا،  رسالة ماجستري خمطوطة ، جامعة بسكرة ، اجلزائر ، 
 . وبرَّر اختياره ذلذه التسمية مبا الحظو من أن كّل ما تفرع عنها من القرائن قيود ال عالقة اإلسناد3
 :  وىناك قرائن أخرى ىي 4
. وىي ختصص ادلفعول معو وادلضارع بعد واو ادلعية : قرينة ادلعية ـ 
. وىي اليت ختصص ادلفعول فيو: قرينة الظرفية ـ 
. ىي اليت ختصص ادلفعول ادلطلق و: قرينة التحديد و التوكيد ـ 
.  ىي اليت ختصص احلال و:قرينة ادلالبسة ـ 
 .وىي اليت ختصص معىن االختصاص وبعض ادلعاين األخرى  : قرينة ادلخالفةـ 
 .383مبادئ اللسانيات ، ص أمحد حممد قدور،  5
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أما عالقة .1"اشتريت لتريف حميبا": ، أو في االسـ المفرد الّداؿ عمى مقدار مبيـ نحو"قمحا
فاز المتسابقوف إال ": اإلخراج فيي قرينة دالة عمى المستثنى ألّنو أخرج منو نحو قولنا

، فإسناد الفوز ىنا إلى المتسابقيف استثنى منو واحد، لمداللة عمى إخراجو منيـ، ففي "واحدا
. 2اإلخراج  تقييد لإلسناد وتخصيص لو

وىي قرينة كبرى كالتخصيص غير أف النسبة غير التخصيص ألّف :  ـ قرينة النسبة3
التخصيص تقييد عمى حيف أّف النسبة إلحاؽ، وتدخؿ تحتيا قرائف فرعية والنسبة قيد عاـ 

بقرينة النسبة " تماـ حساف"عمى عالقة اإلسناد، وما وقع في نطاقيا أيضا، وقد شمؿ 
المعاني التي تدخؿ تحت عنواف النسبة، وتتخذ قرائف في التحميؿ »:المجرورات، يقوؿ 

واإلعراب، وفي فيـ النص بصورة عامة ىي تسمية معاني حروؼ الجر ومعيا معنى 
. وقد جعؿ القرائف الداخمة تحت مفيـو النسبة ثالثيف قرينة معنوية. 3«اإلضافة

وقد استخدـ النحاة القدامى حروؼ الجر عمى أّنيا أدوات تعميؽ ومف عبارتيـ المشيورة    
، فكممة متعمؽ تفيد أّف النحاة كانوا حريصيف أشد الحرص "والجار والمجرور متعمؽ"قوليـ 

عمى شرح ما تفيده معاني الجر مف تعميؽ عمى أّنو ينبغي أف يعرؼ أّف التعمؽ بيف الجار 
جمس زيد : "والمجرور وما تعمؽ بو إّنما يكوف بمعنى الحدث ال بمعنى الزمف، فإذا قمنا

فإّف الكرسي متعمؽ بالجموس أي بالحدث بواسطة حرؼ الجر ولـ يتعمؽ " عمى الكرسي
 فوقت طموع الشمس متعمؽ "أصحو في وقت طموع الشمس:"ونحو .أي الزمفبالماضي 

. بالصحو، عمى أّف ىناؾ نسبة لمحدث إلى ظرؼ يحتويو، وىذه النسبة إلحاؽ ال تقييد
ويظير الفرؽ بيف ىذيف المعنييف أي اإللحاؽ والتقييد حيف نقارف بيف المثاؿ السابؽ 

  وىو مف أمثمة التخصيص عف طريؽ الظرفية مف جية،"صحوت إذا تطمع الشمس"
 الذي جعمناه في أمثمة النسبة مف جية "أصحو في وقت طموع الشمس "ومثالنا الالحؽ

                                                           
 .199اللغة العربية معناىا ومبناىا ، ص دتام حّسان، :  ينظر 1
 .383مبادئ اللسانيات ، صأمحد حممد قدور، : ينظر 2
 .196اللغة العربية معناىا ومبناىا،ص دتّام حّسان،  3
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ومف جية أخرى ، فالمعنى في األوؿ ىو تقييد لإلسناد زمنا فالصحو كاف وقت طموع 
ا ال غير، عمى حيف أّف المعنى في الثاني ىو نسبة الصحو إلى وقت طموع  الشمس نصِّ

 .  1الشمس، ال غيره
 والخالصة ىي أّف الصحو في المثاؿ األوؿ متوقؼ عمى زمف طموع الشمس، فيو مقيد 

لذلؾ يجوز أف يكوف . بو، أّما في المثاؿ الثاني فالصحو منسوب إليو غير متوقؼ عميو
. "أصحو في وقت الظير"المثاؿ عمى نحو آخر كقولنا 

وضمنيا نجد أربع قرائف ىي النعت وىي أيضا قرينة معنوية عامة،  : ـ قرينة التبعية4
المعطؼ والتوكيد واإلبداؿ، ىذه القرائف تتضافر معيا قرائف لفظية أخرى أشيرىا قرينة 

. 2مطابقة اؿ
ميدانيا الصيغ الصرفية والضمائر، وال مطابقة في األدوات وال في  والمطابقة    

الظروؼ،  فتكوف المطابقة في الحركات اإلعرابية والشخص والعدد والنوع والتعييف، وقد 
تزاؿ المطابقة في الحركة اإلعرابية والشخص والعدد والنوع والتعييف، وقد تزاؿ المطابقة 

 .ىفي بعض التراكيب ويبقى المعنى قائما اعتمادا عمى قرائف أخر
ىي قرينة معنوية يقصد منيا أّف جزءا مف أجزاء التركيب يخالؼ :  ـ قرينة المخالفة5

أحكاـ اإلسناد الجاري، ومف قبيؿ اعتبار المخالفة قرينة معنوية أف تماـ حساف ال يحس 
باالرتياح في تفسير النحاة لباب االختصاص إذ يجعموف االسـ المنصوب عمى االختصار 

، إال أف تماـ حساف يبتعد عف ىذا "أعني"أو " أخص"مفعوال بو لفعؿ محذوؼ تقديره 
التقدير الذي ينقؿ مبدأ وجوب االستتار مف الضمائر إلى األفعاؿ، وىو يرى أّف القيمة 

ولتوضيح ذلؾ ننظر في الجممة . 3الخالفية المراعاة في النصب ىذا االسـ المنصوب ىنا
فالعرب ىنا جزء يخالؼ مقتضى اإلسناد الذي يتطمب . "نحُف العرَب ُنكِرـ الضيؼَ ": اآلتية

                                                           
. 284أمحد حممد قدور ،مبادئ اللسانيات ،ص 1
. 196اللغة العربية معناىا ومبناىا ،صدتّام حّسان، 2
  .200، صادلرجع نفسو :  ينظر3
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خبرا، ولذلؾ ال يمكف أف تعرب كممة العرب خبرا، ألّف المراد معنى يخالؼ ما ذكر وىو 
 ال يعني شيئا "نحُف العرُب ُنكِرـ الضيؼَ ": عمى حيف أّف المتكمـ إذا قاؿ" وأعنى" أخصُّ "

مّما سبؽ مف التخصيص، إنما يريد مجرد اإلخبار، فيجري اإلسناد مطمقا دوف تقييد أو 
. مخالفة 

: القرائن المفظية: ثانيا 
:  القرائف المفظية في "تماـ حساف"يحصر 

مف اىتماـ النحاة المبالغ بيا اعتبروىا أوفر القرائف المفظية حظا  : ـ العالمة اإلعرابية 1
. ، فقد جعموا اإلعراب في نظرية كاممة سمَّوىا نظرية العامؿفي خدمة الباب النحوي

وتكمموا فيو عف الحركات ودالالتيا والحروؼ ونيابتيا عف الحركات ثـ تكمموا في اإلعراب 
الظاىر واإلعراب المقدر والمحؿ اإلعرابي، واختمفوا في ىذا اإلعراب ىؿ كاف في الكالـ 

وقد الحظ أّف العالمة اإلعرابية لـ تكف أكثر مف نوع واحد مف أنواع .العرب أـ لـ يكف
. 1القرائف المفظية
بؿ ىي قرينة يستعصي التمييز بيف األبواب بواسطتيا حيف يكوف » :  ويضيؼ قائال

اإلعراب تقديريا أو محميا أو بالحذؼ ألّف العالمة اإلعرابية في كؿ واحدة مف ىذه 
. 2«الحاالت ليست ظاىرة فيستفاد منيا معنى الباب

إّف العالمة اإلعرابية بمفردىا ال تعيف عمى تحديد »:  مف ذلؾ بقولو "تّماـ حّساف" وينتيي 
، وىذا القوؿ "تضافر القرائف"المعنى فال قيمة ليا بدوف ما أسمفت القوؿ فيو تحت اسـ 

صادؽ عمى كؿ قرينة أخرى بمفردىا سواء أكانت معنوية أـ لفظية وبيذا يتضح أف 
وكؿ ما أثير حولو مف ضجة لـ يكف أكثر مف مبالغة أدى إلييا النظر " العامؿ النحوي"

. 3«السطحي والخضوع لتقميد السمؼ واألخذ بأقواليـ عمى ِعاَلتّْيا 

                                                           
. 205اللغة العربية معناىا ومبناىا ،صدتّام حّسان،  1
 . ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو 2
 .207ادلرجع نفسو ،ص 3
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قرينة أخرى مف القرائف المفظية في تحديد الباب النحوي ولعمو ال تخموا لغة مف  : ـ الرتبة2
إّف طريقة ترتيب الكممات تمس »: المغات مف مسألة الرتبة، ويؤكد ذلؾ قوؿ فندريس 

النحو عف قرب أيضا وتختمؼ المغات اختالفا ممحوظا مف جية حريتيا في ترتيب 
المغة ذات الترتيب الحر : الكممات، مف ىذه الوجية يفرؽ غالبا بيف نوعيف مف المغات

والمغات ذات الترتيب الثابت وىو تفريؽ ال تبرره الوقائع، فالحقيقة أّنو ال توجد لغة واحدة 
تسير في ترتيب الكممات عمى حرية مطمقة كما ال توجد لغة واحدة ترتيب الكممات فييا 

.  1«جامد ال يتحرؾ
رتبة :  وصؼ لمواقع الكممات في التراكيب، والرتبة نوعاف ىما   فالرُّتبة عبارة عف

محفوظة، ورتبة غير محفوظة، والرتبة المحفوظة تخصُّ النحو ألّف أي اختالؿ يمسُّيا 
يجعؿ التركيب مختال غير مقبوؿ في حيف أّف الرتبة غير المحفوظة تخصُّ البالغة ،إذا 

اىتـ بيا عمـ المعاني الذي يبيف أغراض التقديـ والتأخير ضمف دراسة األسموب ال 
ومف أمثمة الرتب المحفوظة تقدـ الموصوؿ عمى الصمة، والموصوؼ عمى . 2التراكيب

الصفة، والمؤكَّد عمى المؤكّْد والفعؿ عمى الفاعؿ والمضاؼ عمى المضاؼ إليو، وأدوات 
الشرط والجـز والنفي و االستفياـ، وىي التي وصفت بأّف ليا الصدارة دوما، ومف أمثمة 

الرُّتب غير المحفوظة تقدُّـ المبتدأ عمى الخبر والفاعؿ عمى المفعوؿ، والفعؿ عمى 
. 3المفعوؿ، والفعؿ عمى الحاؿ

  وبعد أف عرض لمرتبة في بعض أبواب النحو وبيف االختالؼ القائـ بيف البالغييف 
: والنحاة ينتيي إلى القوؿ 

ػ إّف الرُّتبة قرينة لفظية وعالقة بيف جزأيف مرتبيف مف أجزاء السياؽ  يدؿ كموقع كؿ 1
.  منيما مف اآلخر عمى معناه

                                                           
1

  .187فندريس، اللغة ، ص  
. 207اللغة العربية معناىا ومبناىا ،ص،  دتّام حّسان:  ينظر2
 .286مبادئ اللسانيات ،صأمحد حممد قدور،  3
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ّف ورودىا مع أدوات 2 تبة أكثر ورودا مع المبنيات منيا مع المعربات، وا   ػ إّف الرُّ
. والظروؼ مف بيف المبنيات أكثر اطرادا منو مع غيرىا

 ػ إّف الرُّتبة بكونيا قرينة لفظية تخضع لمطالب أمف المبس وقد يؤدي ذلؾ إلى أّف 3
 ويكوف ذلؾ أيضا إذا كانت الرتبة وعكسيا مناط تنعكس الرتبة بيف الجزأيف المرتبيف بيا

: معيف يتوقؼ أحدىما عمى الرتبة واآلخر عمى عكسيا نحو
    ما أمر جاء بؾ                      وأمر ما جاء بؾ 

    ىذا الفارس                          والفارس ىذا 
 .1 (يحبني مثال)أخي رضى           (مطموب مثال)    رضى أخي 

تبة إذا إحدى القرائف المفظية التي تساىـ في توضيح المعنى النحوي  .  فالرُّ
ىي المبنى الصرفي لألسماء والفعاؿ والصفات، وىي قرينة لفظية  :ـ مبنى الصيغة 3

: يقدميا عمـ الصرؼ لمنحو، ومف أمثمة ىذه القرينة في بياف المعنى النحوي كثيرة 
فالفاعؿ والمفعوؿ والمبتدأ والخبر ونائب الفاعؿ ونحو ذلؾ ُيطمب فييا أف تكوف أسماء ال 

ف "(أتى)جاء: "كأف يأتي فعال ، نحو. وذلؾ ال يتوقع أف يجيء الفاعؿ غير اسـ. أفعاؿ  وا 
 أي "(تأبط شرا)جاء:"حدث مثؿ ذلؾ لجأنا إلى التأويؿ عف طريؽ إعراب الحكاية، نحو

ولمعاني الصيغ الصرفية أثر واضح في بياف المعنى كذلؾ ."تأبط شرا"جاء المسمَّى بجممة 
، ففي جممة يتصدرىا فعؿ يدؿ عمى معنى المشاركة البد مف أف يأتي فاعالف معنى 

وفي جممة "تشارَؾ عميّّ ومحمدٌ :"، نحو(أحدىما فاعؿ نحوي و اآلخر اسـ معطوؼ عميو)
، "أوصؿ زيد أخاه إلى المحطة" :فعميا متعدٍّ البدَّ مف ذكر المفعوؿ بو إكماال لممعنى، نحو

ف جاء بعد الفاعؿ ىينا اسـ "قدـ محمد ىدية إلى أمو"و ،ألّف ىذه األفعاؿ الزمة أصال، وا 
. 2"َكُرـ سعٌد نفًسا:"منصوب ُأعرب تمييزا،ألّف معنى المفعولية مفقود، نحو

                                                           
. 209اللغة العربية معناىا ومبناىا،ص، دتّام حّسان 1
. 287مبادئ اللسانيات،صأمحد حممد قدور،  2
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أساس مف أسس صحة التركيب وفيمو مف الجانب النحوي المطابقة قرينة و:  ـ المطابقة4
مسرحيا ىو الصيغ ذلؾ ألّف ليا دخال كبيرا في فيـ كثير مف األبواب النحوية والمطابقة 

: الصرفية والضمائر، وتكوف بػ
                                                                                                                                     .ػ العالمة األعرابية 1
                                                                                                                           .(تكمـ والخطاب والغيبة)ػ الشخص 2
                                                                                                     . (اإلفراد والتثنية والجمع) ػ العدد 3
 .(التذكير والتأنيث) ػ النوع 4
. 1(التعريؼ والتنكير) ػ التعييف 5 
وتنطبؽ ىذه المطابقة بأنواعيا السابقة كثيرا فيما يتصؿ باألبواب النحوية التي تدخؿ في   

نطاؽ التوابع فنحف نعمـ أّف النعت الحقيقي مثال يطابؽ منعوتو في النوع والعدد والعالمة 
كذلؾ فإّف الضمير . والتعييف وتأتي بقية التوابع مطابقة لمتبوعيا بقدر ما مف ىذه الصور

العائد يطابؽ ما عاد إليو مف ناحية العدد والنوع، ومعنى ذلؾ أّف ىناؾ كثير مف األبواب 
.  النحوية ال يأتي الربط بينيا إال عف طريؽ المطابقة 

فالمطابقة توثؽ الصمة بيف أجزاء التركيب التي تتطمبيا وبدونيا تتفكؾ الُعرى وتصبح 
. 2الكممات المتراصة منعزال بعضيا عف بعض ويصبح المعنى عسير المناؿ

   ويظير المثاؿ التالي حقيقة المطابقة وكونيا قرينة لفظية عمى المعنى المراد مف 
َـّ المطابقة صحيحيا،"الرجاؿ الصابروف يقدَّروف" :التركيب فإذا قمنا أّما  ، كاف التركيب تا

 : 3إذا أنقصنا شيئا مما يمي صار التركيب مختال
الرجاُؿ الصابروف ": أ ػ  فإذا أزلنا المطابقة في اإلعراب يغدو التركيب عمى ىذا النحو

. "يقدَّروف

                                                           
. 212اللغة العربية معناىا ومبناىا،ص، دتّام حّسان 1
 .213، صادلرجع نفسو  2
 .290مبادئ اللسانيات ، ص أمحد حممد قدور، :  ينظر3
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ذا أنزلنا المطابقة في الشخص  يغدو التركيب عمى ىذا  (التكمـ والخطاب والغيبة )ب ػ وا 
. (أي أنتـ بدال مف ىـ) "الرجاُؿ الصابروف تُقدَّروف": النحو 

ذا أزلنا المطابقة في العدد  : يغدو التركيب عمى ىذا النحو (اإلفراد والتثنية والجمع)ج ػ وا 
الصابراف، مثنى والرجاؿ جمع، ويقدر مسند إلى مفرد  ومرجع ) "الرجاُؿ الصابراف ُيقدَّر"

.  فاإلزالة ىينا شممت موضعيف مف التركيب ،(الضمير جمع 
ذا أزلنا المطابقة في النوع  : يغدو التركيب عمى ىذا النحو  (التذكير والتأنيث )د ػ وا 

. "الرجاُؿ الصابرات يقّدروف"
ذا أزلنا المطابقة في التعييف  : يغدو التركيب عمى ىذا النحو (التعريؼ والتنكير)ىػ ػ وا 

. "الرجاُؿ صابروف يقدَّروف"
ذا أزلنا المطابقة في جميع ما تقدـ يغدو التركيب عمى ىذا النحو الرجاُؿ َصاْبْرِتْيْف ":وػ وا 

 .1"أقّدر

إّف زواؿ المطابقة مف جية واحدة أو مف جيات عدة يقضي عمى :   ويمكف أف نقوؿ 
وفي المقابؿ . العالقة الموجودة بيف الكممات واألبواب، ويقضي عمى الفائدة مف التعبير

فإّف وجود ىذه المطابقة يساعد عمى إدراؾ العالقات المختمفة التي تربط بيف المتطابقيف، 
 .ومف ىنا نصؿ إلى فيـ طبيعة المطابقة وكونيا قرينة لفظية يتحدد بيا المعنى النحوي

 وىو أيضا قرينة لفظية تدؿ عمى اتصاؿ أحد المترابطيف باآلخر ولمربط دور :ـ الّربط5
ىاـ جدا في إبراز المطابقة بيف أجزاء الكالـ، وتوضيح معنى اإلسناد، ويتـ الربط بيف 
الموصوؿ وصمتو وبيف المبتدأ وخبره وبيف الحاؿ وصاحبو وبيف المنعوت ونعتو وبيف 

كما يتـ الربط بالضمير العائد الذي يشمؿ . القسـ وجوابو، وبيف الشرط وجوابو ونحو ذلؾ
 ُيوُسؼَ  ِفي َكافَ  لََّقدْ ﴿ : نحو قولو جّؿ مف قائؿ  (أنا وأنت وفروعيا)ضمائر األشخاص 

                                                           
 .288مبادئ اللسانيات ، صأمحد حممد قدور،  1
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ْخَوِتوِ  كما يكوف الربط بالحرؼ كالفاء الرابطة لجواب الشرط و الالـ ، 1 ﴾لّْمسَّاِئِميفَ  آَياتٌ  َواِ 
. واقعة في جواب القسـ، وألؼ والـ التعريؼ النائبة عف الضمير

 : ويمكف أف نوضح ذلؾ بالمخطط التالي 
  الربط  

 
العيد         أعادة المعنى       إعادة المفظ                    بالحرؼ              يعود بالضمير         

   شعاري ال إلو إال ا     زيد نعـ الرجؿ                                             مثؿ         األطفاؿ أطفاؿ   
رجاؿ رجاؿ        واؿ                                                      

 
    مباشرة                    بواسطة       الفاء في جواب   الالـ في جواب القسـ    األلؼ والالـ في محؿ الضمير 

                    الشرط              ولوال                 زوجي ألمس مس أرنب 
  

ضمير الشخص   ضمير اإلشارة   السببي                 الواقع في حيز العطؼ  
مثؿ                  مثؿ             مثؿ                                                   

زيد قاـ         ولباس التقوى       زيد قاـ أبوه  
 2                 ذلؾ خير           أو رجؿ يحبو                  

 فالربط إذا قرينة مف القرائف التي تحفظ التركيب مف الناحية النحوية وعميو فإف قرينة 
واحدة ال تكفي وحدىا بتحديد الباب النحوي ومف دالئؿ ذلؾ تداخؿ القرينة نفسيا فعود 
الضمير يجب أف يخضع لعنصر المطابقة أي يطابؽ ما يرجع إليو، فمقد رأينا أف عود 

 . 3الضمير عمى ما يقابمو دليؿ عمى أّف ما قبمو محدد الرتبة لتقدمو لفظا ورتبة
 

                                                           
1

 .7: سورة يوسف ، اآلية 

2
   .214 ، 213 اللغة العربية معناىا ومبناىا ،صدتّام حّسان، : ينظر 
3

 .215 ،صادلرجع نفسو: ينظر 
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 ويقصد بو أف يستمـز أحد العنصريف النحوييف عنصرا آخرا ويتـ التضاـ عمى :ـ التضام 6
 :وجييف 
يتـ بالطرؽ الممكنة في وصؼ جممة ما فتختمؼ طريقة منيا عف األخرى تقديما :  أولهما

 .1وتأخيرا وفصال ووصال وىو ما يسميو بالتوارد
 يتـ بأف يستمـز أحد العنصريف في التحميؿ النحوي العنصر اآلخر فيما يسمى :وثانيهما
، وبيذا يمكف تخريج استعماؿ 3، أو في تنافيو معو فال يمتقي بو فيما يسمى التنافي2التالـز

  .4عدد كبير مف األدوات والتعابير أو الجمؿ الفرعية
وقرينة التضاـ ذات أثر في انسجاـ العناصر النحوية ألّنيا تحدد وظائفيا وما تشير إليو   

 ومف أمثمة ذلؾ أّف اسـ الموصوؿ وصمتو يمثالف عنصريف ،مف معاٍف في السياؽ النحوي
 "جاء الذي أحبُّو" :ال يقوى أحدىما عمى االستغناء عف األخر أو الحموؿ محمَّو، فإذا قمنا

انصرؼ معنى الصمة إلى الذي مباشرة دونما تطرؽ احتماؿ كونيا خبرا أو صفة أو 
ألّنيا جزء متمـ لمموصوؿ، ال يغني عنو، كما أّف الموصوؿ مفتقر ليذا الجزء؛ أي ...حاالً 

 .5الصمة افتقارا واضحا
وال شؾ »:  إلى قبوؿ التقدير يقوؿ"تماـ حساف"بػ وأىـ ما نمحظو أّف ىذه القرينة قد أدت   

، بينما كاف التخمص 6«أّف التضاـ مبرر قبوؿ التقدير سواء عند االستتار أو عند الحذؼ
. مف التقدير أحد مراميو الرئيسية شأنو في ذلؾ شأف العامة مف الدارسيف المحدثيف

                                                           
  ، ومعىن ىذا أّن الكلمة األوىل تنتقي ما يالئمها ويطابقها من ل يقصد بالتوارد دخول الكلمة يف الرتكيب حمكومة بقيود معينة حيكمها االستعما1

 .   الكلمات
 . بني الصلة وادلوصول والنعت وادلنعوت، وىكذاكالعالقة يقصد بالتالزم العالقة الثابتة على نسق معني بني ادلركبات 2
 ويقصد بالتنايف أن ترفض كلمة ما التضام مع كلمة أخرى حيث يرتبط ىذا التنايف بفكرة أساسية تسمى السبك ، أي حسن توايل عناصر اجلملة 3

  ."أّن حرف اجلر ال يدخل على الفعل": رمو قولنا
 . وما بعدىا216للغة العربية معناىا ومبناىا، ص دتّام حّسان، ا:  ينظر4
 .291مبادئ اللسانيات،صأمحد حممد قدور،  5
 .224اللغة العربية معناىا ومبناىا ، صدتّام حّسان،  6
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ىذه القرينة المفظية المستخدمة في التعميؽ تعتبر مف القرائف الميمة في :ـ األداة 7
االستعماؿ المغوي العربي، واألدوات في مجموعيا مف المبنيات ال تظير عمييا العالمة 

كاف وأخواتيا وظف "اإلعرابية ويخرج مف ىذا اإلطار بعض األدوات كالنواسخ الفعمية 
وذلؾ النتفاء العالمة مف ىذه األدوات وأصبحت كميا ذات رتبة أغنتيا عف الحاجة " وكاد

 . 1لمعالمات اإلعرابية
أحدىما األدوات الداخمة عمى الجمؿ والثاني األدوات :    وىذه األدوات عمى نوعيف

الداخمة عمى المفردات، فأّما األدوات الداخمة عمى الجمؿ فترتبيا عمى وجو العمـو 
الصدارة وىي كثيرة كالنواسخ وأدوات النفي والتأكيد واالستفياـ والنيي والترجي والغرض 
والتخصيص والقسـ والشرط والتعجب والنداء، فكؿ واحدة مف ىذه األدوات تبيف المعنى 

، فيذه جممة مثبتة لعدـ وجود أي "مات زيد": المراد مف الجممة التي دخمت عمييا، فقولؾ
أمات زيد؟ وبذلؾ تتحوؿ الجممة مف : أداة، أّما إذا دخمت عمييا ىمزة االستفياـ فتكوف

 وأّما األدوات الداخمة عمى ،خبرية إلى إنشائية استفيامية، وتـ ذلؾ بواسطة األداة
المفردات فرتبتيا دائما رتبة التقدـ وىي كثيرة أيضا كحروؼ الجر والعطؼ واالستثناء 

والمعية التنفيس والتحقيؽ والتعجب والتقميؿ واالبتداء والنواصب والجواـز التي تجـز فعال 
واحدا، وىي تحمؿ في مجموعيا قيما خالفية تتضافر مع غيرىا مف القرائف المفظية 

. 2لتحقيؽ المعنى
 لمتعميؽ بقرينة األداة ما يمكف أف يستفاد مثال "تماـ حساف"   ومف األمثمة التي يسوقيا 

مف واو المعية مف التفريؽ بيف المفعوؿ بو الذي تدؿ عميو أساسا قرينة التعدية وبيف 
ويظير ىذا . المفعوؿ معو وىو يدؿ عميو أساسا قرينتاف إحداىما المعية واألخرى الواو

: الفرؽ في الجممتيف اآلتيتيف
. ػ فيمت الشرح      في مقابؿ   فيمت والشرح 

                                                           
 .224اللغة العربية معناىا ومبناىا ، صدتّام حّسان،  1
2

 .225 ،صادلرجع نفسو 
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. وكذلؾ ػ غنيُت زيًدا أغنيًة      في مقابؿ   غنيت وزيًدا أغنيًة 
فال الفتحة وحدىا أغنت فتيال في التمييز المعنييف وال ىي والرتبة معا التحادىما في 

ّنما يكوف التفريؽ بينيما بأمريف  :البابيف، وا 
 .ػ القيمة الخالفية الناتجة مف مقابمة التعدية بالمعية  أ
 .1القيمة الخالفية الناتجة مف مقابمة وجود الواو وعدمو ػ ب

دراؾ الباب النحوي وال يغيب عنا مدى ما تؤديو     وعميو فقرينة األداة تعيف عمى تحديد وا 
 .األداة مف تحديد المعاني النحوية العامة كالشرط واالستفياـ مثال 

ىي اإلطار الصوتي الذي تقاؿ بو  تعتبر مف قرائف التعميؽ المفظية، والتنغيـ: ـ النغمة 8
الجممة في السياؽ وىي تقـو بوظيفة الترقيـ في الكتابة ووظيفة أخرى ىي توضيح المعنى 

فالتنغيـ مثال عامؿ ميـ في تصنيؼ الجمؿ إلى أنماطيا المختمفة، مف إثباتيو »الداللي
إلخ، إذ تصاغ كؿ واحدة منيا وفقا لموف موسيقي معيف بالرغـ ... واستفيامية وتعجبية 

مما تحتويو الجممة مف أدوات صرفية مف شأنيا أف تساعد عمى تحديد نوعيا كأدوات 
االستفياـ، وصيغتي التعجب، وفي كثير مف األحياف يكوف التنغيـ وحده ىو الفيصؿ في 
الحكـ عمى نوع الجممة، كما يحدث ذلؾ مثال حيف تخموا الجمؿ االستفيامية مف أدوات 

االستفياـ، أو حيف تكوف الجممة مشتممة بالفعؿ عمى أداة االستفياـ، ولكنيا بحسب 
.  2«تعبيرىـ خرجت عف أصميا

: ولتوضيح ذلؾ نضرب األمثمة التالية 
: يقوؿ يحي الغزالي 

سألت في النـو أبي آدما     فقمت والقمب بو وامُؽ 
    3أنبؾ با أبو حاـز          صمى عميؾ الممؾ الخالؽ

                                                           
 .225اللغة العربية معناىا ومبناىا ، صدتّام حّسان،  1
2

  .25 ، 24 م، ص 1986، مصر، 9كمال حممد بشر، دراسات يف علم اللغة ، دار ادلعارف ، ط 
3

 م ، ص1967، 3أمحد ىيكل، األدب األندلسي ، دار ادلعارف ، ط 
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استفيامية وأداة استفياميا غير موجودة وقامت قرينة النغمة بدور  (أنبؾ با)  فجممة 
. تحديد االستفياـ
:  ويقوؿ الشاعر

تحبيا؟ قمت بيًرا         عدد الرمؿ والحصى والتراب : قالوا
: ومنو أيضا قوؿ الشاعر

أجؿ : الشيب؟ قاؿ: ضيؼ، فقمت: ألقى عصاه وأرخى مف عمامتو      وقاؿ
:  ومنو قوؿ األخطؿ 

  1كذبتؾ عينؾ أـ رأيت بواسٍط       فميس الظالـ في الرباب خياالً 
وتكوف النغمة دالة عمى كثير مف المعاني النحوية، وال سيما حيف يكوف األمر متصال  

، أو (...!ال)،أو (!ا )،أو (!يا سالـ: )المختصرة نحو (Exclamatory)بالجمؿ التأثيرية
، فالنغمة التي تنطبؽ بيا ىذه (affective language)ما يتصؿ بالمغة االنفعالية عامة 

الجمؿ وما يماثميا ىي التي تحدد إذا كاف الكالـ داال عف التعجب أو السخرية أو غير 
. 2ذلؾ، كما تبيف في مثؿ ىذه الجمؿ وغيرىا ما إذا كاف الكالـ خبرا أو إنشاءً 

   ىذا وتتحقؽ النغمة بوسائؿ صوتية متعددة، كالنبر والوقؼ والمد والوصؿ والفصؿ 
. 3ونحوىا

مة لتضافر القرائف      مف ىنا يظير أّف المعنى النحوي ما ىو في حقيقة األمر إال محصّْ
.  المعنوية والمفظية 

ذا كاف   واثؽ مف زعمو بأّف دراسة النحو العربي في إطار القرائف التي "تماـ حساف"وا 
ذكرىا يغني عف القوؿ بالعامؿ وما أدى إليو مف تكمؼ في التقدير وتعسؼ في تأويؿ، 
فمماذا لـ يقـ بإعادة صياغة لمنحو العربي عمى ىذا األساس، الذي يطرد العامؿ مف  

                                                           
الدكتور سلمان حسن العاين، مكتبة ادلنار، الزرقاء ، األردن ،  : خليل أمحد عمايرة، يف التحليل اللغوي ، منهج وصفي حتليلي، تقدمي 1

 .150 م، ص 1987/ىـ1407    
  .294مبادئ اللسانيات، ص أمحد حممد قدور، :  ينظر 2
 . ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو3
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النحو العربي حتى اآلف؟ بؿ إّننا نجده ينادي في دراساتو النظرية بإلغاء العامؿ، وعندما 
 . 1 لمتأليؼ في النحو العربي ينزع إلى مراعاة نظرية العامؿ وقوانينياريتصدّ 

:  أقسام الكالم عند تّمام حّسان 
 وجود خمؿ في تقسيـ القدامى  لمكمـ، لذلؾ ارتأى اقترح تقسيـ جديد "تماـ حساف"  الحظ 

مبني عمى استخداـ أكثر دقة العتباري المعنى والمبنى وىو تقسيـ يندرج ضمف مشروع 
. 2طموح لوصؼ ظواىر المغة العربية ومستوياتيا

  وعمى الرُّغـ مف أّنو يعترؼ لمنحاة القدامى بحسف اختيارىـ المبدأ مف حيث تقسيميـ 
الثالثي لمكمـ، إاّل أّف ما ُيؤخذ عمييـ ػ حسبو ػ ىو أّنيـ يبنوف تمييزىـ عمى أحد 

االعتباريف، المبنى أو المعنى، وكاف األجدر بيـ ػ عمى حسب تماـ حساف ػ أف يفرقوا بيف 
أقساـ الكمـ عمى أساس االعتباريف مجتمعيف، وىذا ما سعى إليو، حيث رأى أّف التفريؽ 

أو المعنى فقط ليس ىو الطريقة المثمى التي يمكف االستعانة . عمى أساس مف المبنى فقط
. 4"محمد حماسة عبد المطيؼ"، ووافقو في ذلؾ 3بيا في أمر التمييز بيف أقساـ الكمـ

في الدراسات المسانية  (المورفيـ) إلى تقسيمو الجديد مف مفيـو "تماـ حساف"  وينطمؽ 
اصطالح تركيبي بنائي، ووحدة صرفية في النظاـ مف المورفيمات » :الحديثة، ويعرفو بأّنو
ىنا يستند إلى أساس وظيفي، أي (Morphème)ومفيـو المورفيـ . 5«المتكاممة الوظيفية 

. 6وظيفتو في نظاـ المورفيمات عمى المستوى الصرفي والنحوي عمى حد سواء
 الكالـ إلى اسـ، وفعؿ وصفتو، "تماـ حساف"وعمى ىذا األساس الوظيفي كاف تقسيـ 

. 7وضمير، وخالفة، وظرؼ، وأداة
                                                           

  .191ـ 190العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث ، ص حممد محاسة عبد اللطيف، :  ينظر1
 .9رابح بومعزة ،الوحدة اإلسنادية الوظيفية يف القرآن الكرمي،ص:  ينظر2
3

 .10ادلرجع نفسو ،ص:ينظر  

4
  .69 العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث ، ص حممد محاسة عبد اللطيف، 

5
 .172م،ص1990،القاىرة ،(ط.د)دتام حسان، مناىج البحث يف اللغة ، مكتبة األذملوا  ادلصرية، 
 .146 فاطمة اذلامشي بكوش،نشأة الدرس اللساين العريب احلديث ،ص6
 . ادلرجع نفسو ، ادلوضع نفسو7
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: وىو عنده خمسة أقساـ:  ـ االسم 1
 وىو الذي يسمّْي طائفة مف المسميَّات الواقعة في نطاؽ التجربة :االسم المعيَّن:  األول

كاألعالـ واألجساـ، واألغراض المختمفة، ومنو ما أطمؽ عميو النحاة اسـ الجثة وىو 
. 1المعنى
ويصدؽ عمى المصدر، واسـ المصدر، واسـ المرَّة، واسـ الييئة، : اسم الحدث: الثاني

وىي جميعا ذات طابع واحد في داللتيا إّما عمى الحدث أو عدده أو نوعو ، فيذه األسماء 
" . اسـ المعنى"األربعة تدؿ عمى المصدرية وتدخؿ تحت عنواف 

 ويدخؿ تحتو اسـ الجنس كعرب وترؾ ونبؽ الجمعي واسـ الجمع :اسم الجنس: الثالث
. كإبؿ ونساء

 اعتمادا عمى بداية صيغيا بميـ زائدة وىي اسـ الزماف ":الميمات"ما يسميه : الرابع
. والمكاف، واآللة ، واستثنى منيا المصدر الميمي 

 ويقصد بو طائفة مف األسماء التي تدؿ عمى ُمعيَّف وتدؿ :المصدر المبهم : الخامس
عادة عمى الجيات، واألوقات، والموازييف والمكاييؿ، والمقاييس واألعداد ونحوىا، وتحتاج 

عند إرادة تعييف مقصودىا إلى وصؼ أو إضافة أو تمييز أو غير ذلؾ مف أساليب 
فوؽ، وتحت، وقبؿ، : التضاـ، فمعناىا معجمي ال وظيفي، لكف مسماىا غير معيَّف مثؿ

. 2الخ...وأماـ ، ووراء، ووقت 
الصفات، والضمائر وأسماء، األفعاؿ :  مف األسماء "تماـ حساف"   وبذلؾ نحى الدكتور 

وأسماء األصوات، واإلشارات، والموصوالت والظروؼ، وجعؿ لالسـ سمات خاصة أو 
وصيغتو وقابميتو لمدخوؿ في . قيما خالفية تميزه عف سائر األقساـ، وذلؾ مف حيث إعرابو

                                                           
 .90اللغة العربية معناىا ومبناىا ،صدتّام حسان، :  ينظر1
2

 .90،91،ادلرجع نفسو : ينظر 
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، ومف حيث (عمى مسمَّى، وعمى حدث)الجداوؿ، ومف حيث الرسـ اإلمالئي، والداللة 
. 1(اإلسناد، والتخصيص، والنسبة والتبعية)التعميؽ 

 في تقسيمو الجديد لمكالـ قسما مستقال عف االسـ "تماـ حساف" أدخؿ : ـ الصفة 2 
. 2يختمؼ عنو معنى ومبنى، فقاؿ بوجود الجممة الوصفّية عمى غرار الفعمّية و االسمّية

ّنما تدؿ عمى موصوؼ بما تحممو مف »:ألّف الصفة كما يقوؿ ال تدؿ عمى مسمى بيا وا 
وىي بيذا خارجة عف التعريؼ الذي ارتضاه النحاة  (أي معنى المصدر)معنى الحدث

صفة الفاعؿ، وصيغة : وضمنيا أدرج. 3«االسـ ما دؿَّ عمى مسمى:لالسـ حيف قالوا
المبالغة والصفة المشبية، وصفة التفضيؿ وكؿ صفة منيا تختمؼ عف غيرىا مبنى 

. 4ومعنى
 أشار في البداية إلى تعريؼ النحاة لمفعؿ بأّنو ما دؿ عمى حدث وزمف، أّما : ـ الفعل 3

: ىو فقد عرفو مف حيث الداللة بأمريف 
داللتو عمى : ثانيهما.داللتو عمى الحدث الشتراكو مع المصدر في مادة واحدة : أولهما 

الزمف داللتو صرفية مف شكؿ صيغتو، ومّيز بيف ىذه الداللة الصرفية لمزمف، والداللة 
النحوية، التي يكسبيا الفعؿ مف استعمالو في سياؽ، وأبرز مف ناحية المبنى اقتصار 

 . 5الفعؿ عمى وظيفة المسند وعرض الخصائص المفظية المعيودة لمفعؿ
ترتيبا جديدا لألزمنة، يحدد مف خاللو وجوه االختالؼ بيف زمف " حسافتماـ "  ويقترح 

، التي تفصح عنيا معاني البعد والقرب (aspect)واالختالؼ ىو ما سماه الجية . 6وآخر

                                                           
1

 .146فاطمة اذلامشي بكوش، نشأة الدرس اللساين العريب احلديث ،ص 

2
 .103دتام حسان،اللغة العربية معناىا ومبناىا ،ص: ينظر  

3
 .99ادلرجع نفسو ،ص 

4
 .ادلرجع نفسو ، ادلوضع نفسو 

5
 .104ادلرجع نفسو ،ص 

6
 .243ادلرجع نفسو ،ص: ينظر  
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و االنقطاع، و االتصاؿ، والتجدد واالنتياء، و االستمرار والمقاربة، والشروع، والعادة، 
. 1(ويقصد بيا الخمو مف الجية )والبساطة 

  وانطالقا مف اقتراحو ىذا فإّنو يقسـ الفعؿ الماضي إلى أنواع أو جيات في الماضي 
البعيد والماضي القريب المنقطع، والماضي المتجدد،والماضي المنتيي بالحاضر والماضي 
المتصؿ بالحاضر، والماضي المستمر، والماضي البسيط، والماضي المقارب، والماضي 

 .2الشروعي
الحاؿ العادي، والحاؿ التجددي، والحاؿ :   بعد ذلؾ ينتقؿ إلى تقسيـ الفعؿ المضارع إلى

. 3االستمراري، وينقسـ االستقباؿ إلى بسيط وقريب، وبعيد، واستمراري
إثبات، )    ثـ وضع ىذه األزمنة في سياقات نحوية مختمفة في إطار الجممة الخبرية 

، وبذلؾ تتضح حقيقة ميمة وىي (طمب، شرط، إفصاح)، والجممة اإلسنادية (نفي، توكيد
أّف الزمف وظيفة في السياؽ ال ترتبط بصيغة معينة دائما، بؿ إّف القرائف والضمائـ ىي 

ويميز الفعؿ بعد ذلؾ عف سائر األقساـ بجممة مف . 4التي تحدد األزمنة المختمفة
المحددات ىي الصيغ التي يأتي عمييا وقبولو الجـز لفظا ومحال، واستقاللو بقبوؿ الدخوؿ 

في جدوؿ إسنادي، وتفرده بقبوؿ إلصاؽ ضمائر الرفع المتصمة، وتضامو مع كممات 
وعناصر ال تتضاـ مع غير األفعاؿ، ثـ أخيرا اقتصاره عمى أداء وظيفة المسند في 

. 5السياؽ، وقصوره عف أداء وظيفة اإلسناد
 ال يدؿ الضمير عمى مسمى كاالسـ وال يدؿ عمى موصوؼ بالحدث : ـ الضمير4

 .6كالصفة وال عمى حدث وزمف كالفعؿ ألّف داللة الضمير تتجو إلى المعاني الصرفية

                                                           
1

 .245دتام حسان،اللغة العربية معناىا ومبناىا ،ص 

2
 .ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو 

3
 .ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو 

 .247 ادلرجع نفسو ،ص4

5
 .107ادلرجع نفسو،ص 

6
 .108ادلرجع نفسو ،ص 
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ضمائر الشخص :  ضمف ىذا القسـ ثالث أقساـ فرعية ىي"فتماـ حسا"   وقد أدرج 
  .1وضمائر اإلشارة وضمائر الموصوؿ

حقو أف "   وىذه الضمائر جميعيا دلت عمى معاٍف صرفية عامة مما يقوؿ النحاة عنو إّنو 
". ُيؤدَّى بالحرؼ

كما أشار إلى أّف داللة الضمير بأقسامو الفرعية داللة وظيفية ال معجمية عمى خالؼ   
داللة األسماء وأشار عمى مستوى التعميؽ إلى دورىا في تماسؾ أطراؼ الجممة المركبة 

. 2دوف أف يتعرض لدورىا في تأدية المسند إليو
، فال ىي مف األسماء، وال ىي "تماـ حساف" وىي مف أقساـ الكالـ عند : ـ الخوالف 5  

ّنما ىي عبارة عف كممات تستعمؿ في أساليب  مف األفعاؿ، وال ىي مف الضمائر، وا 
إفصاحية يستعمميا المتكمـ لمكشؼ عف موقؼ ما، ومف ثـ كانت الجمؿ التي تنبني عمى 

 Affective )ىذه الخوالؼ جمال إنشائية في معناىا ألّنيا في سياؽ انفعالي
language) وخالفتي الذـ (صيغتا التعجب)، ويجعميا تماـ حساف ضمف خالفة التعجب ،

أسماء )و اإلخالة، وخالفة الصوت  (أفعاؿ المدح والذـ كما يسمييا النحاة القدامى)والمدح 
. 3(األصوات

مباف تقع في نطاؽ المنسيات غير » :بأّنيا»  يعرؼ تماـ حساف الظروؼ: ـ الظرف 6
إْذ، : ويمثؿ ليا بظروؼ الزماف. 4«المتصرفة فتتصؿ بأقرب الوشائج بالضمائر واألدوات

. 5أيف، حيث،أنَّى:إَذا، إًذا، لمَّا، أّياف، متى، وظروؼ المكاف 
وتتميز الظروؼ عف غيرىا مف األقساـ في أّنيا مف المبنيات، وأّنيا غير مشتقة، إذ ال 

لى : صيغة جدولية ليا مع غيرىا، وقد تتضاـ مع بعض الحروؼ، مف قبيؿ منذ متى، وا 

                                                           
1

 .110،صدتام حسان،اللغة العربية معناىا ومبناىا  
 .110 ، 109 ، 108، ص ادلرجع نفسو:  ينظر 2
 .116-113،ص ادلرجع نفسو :  ينظر3
 .119 ادلرجع نفسو،ص 4
 .ادلرجع نفسو ، ادلوضع نفسو:  ينظر5
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أيف، وسوى ذلؾ، وىي ال تدؿ عمى مسمى، أو عمى معنى معجمي، بؿ معناىا وظيفي 
ف دلت عمى الزمف فإّنيا تدؿ عميو بالمطابقة أي أّنيا كناية عف زمف  محض، وىي وا 

اقتراف حدثيف، وىي بذلؾ تختمؼ عف الفعؿ الذي يتضمف فكرة الزمف نفسيا، وىي تفيد 
التعميؽ ألّنيا تعبيرات عف معنى الجية، فيقاؿ الظرؼ متعمؽ بالفعؿ ألّنو يفيد تعميؽ إسناد 

.   1الفعؿ لجية معينة مف جيات فيمو
مبنى تقسيمي يؤدي المعنى التعميؽ و العالقة التي تعبر عنيا » : يعرؼ بأّنيا: ـ األداة7

.   2«األداة إّنما تكوف بالضرورة بيف األجزاء المختمفة مف الجممة
:     ويقسـ األداة إلى قسميف كبيريف

 سمَّاه األداة األصمية، وىي الحروؼ ذات المعاني كحروؼ الجر و النسخ :القسم األول
. والعطؼ 

لة، وقد تكوف:القسم الثاني :   وسمَّاه األداة المحوَّ
.  الشرط كاستعماؿ أيف وأّنى في االستفياـ و:  ػ ظرفية 1
. كاستعماؿ كـ وكيؼ في استفياـ والتكثير والشرط:  ػ اسمية 2
ف وأخواتيا: كتحويؿ األفعاؿ التامة إلى أفعاؿ ناقصة نحو:  ػ فعمية 3 . كاف وأخواتيا وا 
كتحويؿ مف وما وأي إلى معاني الشرط واالستفياـ والمصدرية والظرؼ :  ػ ضميرية 4

. 3والتعجب
ولكنيا تدؿ عمى      وتشترؾ ىذه األدوات جميعا في أّنيا ال تدؿ عمى معاف معجمية،

معنى وظيفي عاـ ىو التعميؽ، ثـ تختص كؿ طائفة منيا تحت ىذا العنواف العاـ بوظيفة 
َـّ جًرا، حيث تكوف األداة ىي العنصر الرابط بيف أجزاء  خاصة كالنفي، والتأكيد، وىم

. 4الجممة كميا حتى يمكف لألداة عند حذؼ الجممة أف تؤدي المعنى كامال
                                                           

 149نشأة الدرس للساين العريب احلديث،ص فاطمة اذلامشي بكوش،  1
 .123ص .دتام حسان،اللغة العربية معناىا ومبناىا 2
 . ادلرجع نفسو ،ادلوضع نفسو 3
  .125 ادلرجع نفسو ،ص 4
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 ىذا ىو التقسيـ الجديد الذي يقترحو تماـ حساف، وىو تقسيـ يحاوؿ مف خاللو تجاوز 
ىفوات وأخطاء القدامى ػ عمى حدّْ قولو ػ وبذلؾ يطمئف إلى قسمتو السباعية التي تتجاوز 

. مواطف الضعؼ في القسمة الثالثية عند النحاة
 :بنية الجممة العربية عند عبد الرحمن أيوب :ثانيا 

واد الذيف تمقوا عمـ المغة الحديث في أوربا، ثـ " عبد الرحمف أيوب" كاف الدكتور مف الرُّ
 .أدخموا مناىجو في الّدراسات المُّغوية العربية وحاولوا تطبيقاتيا عمييا

الذي ظير سنة " دراسات نقدية في النحو العربي" في كتابو " أيوب" وقد تجمت محاولة 
ـ؛ فقد بنى نقده في ىذا الكتاب عمى االنتساب الصريح لمدرسة بعينيا مف مدارس 1957

ما يسمى بالمنيج الوصفي وىي المدرسة التوزيعّية، التي تزعميا ىاريس، فقد دعا إلى 
استبعاد التعميؿ الفمسفي والمنطقي، واعتماد الشكؿ والوظيفة أساًسا في تصنيؼ الوحدات 

 .الّمغوية واستبعاد المعنى في التحميؿ المُّغوي 
  إّف القارئ المتأّني لكتاب أيُّوب يستطيع أّف يجمع المبادئ واألصوؿ التي عمى أساسيا 

 :أقاـ نقده لنمط معيف مف التفكير النحوي عند العرب، والتي يمكف أف نوجزىا فيما يمي
 . ػ الوصفية مقابؿ استبعاد التعميؿ الفمسفي والمنطقي1 
 . ػ استبعاد المعنى، أو الداللة، في التحميؿ المُّغوي2 
 . ػ اعتماد الشكؿ والوظيفة أساًسا في تصنيؼ الوحدات المغوية3 

 وانطالقا مف ىذه المبادئ  يعرض المَؤلّْؼ لنمط التفكير النحوي الذي ينتقده مف خالؿ 
 محوريف اثنيف ىما الكممة والكالـ

التقسيـ الثالثي لمكممة ورأى أّف ىذا التقسيـ جاء نتيجة لتأثر " أّيوب"رفض :  ـ الكممة1 
 :النحاة بنظرية أفالطوف في الموجودات والتي قسميا إلى ثالثة أنواع ىي

 .وىي أمور مادية أو معنوية، كالكرسي، والحجرة أو الصبر والحكمة:  ػ الذوات1
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الضرب أو الكالـ الذي يقع في زمف : وىي أفعاؿ تقع في زمف خاص مثؿ:  ػ األحداث 2
 ".تكمـ"أو " ضرب"ما، والذي تشير إليو كممة 

 .  1تربط بينيما، ويتميز ىذا النوع الثالث بكونو مجرد اعتبار ذىني:  ػ عالقات 3
لغتو ) وتأسيًسا عمى ىذه النظرية الفمسفية في الموجودات قسـ أفالطوف األلفاظ في 

اسـ وىو : عمى أساس داللتيا عمى ىذه ا موجودات؛ فقاؿ بأّف الكممة قسماف (اإلغريقية
ما يدُؿ عمى ذات، وفعؿ وىو ما يدؿُّ عمى حدث، وىناؾ نوع ثالث يدؿُّ عمى العالقة بيف 

 .2الذات والحدث سمَّاه أفالطوف بالعالقة
أّف النحاة العرب قسموا الكممة إلى أقساـ ثالثة لنفس االعتبار الذي قاـ " أّيوب"  ويرى 

عميو تقسيـ أفالطوف وأّف تعريفاتيـ تنطبؽ عمى أجزاء الموجودات التي ذكرتيا فمسفة 
 : أفالطوف ألّنيـ قالوا

 .وىو الكممة التي تدؿُّ  عمى معنى في نفسيا دوف عالقة بالزمف:  ػ االسـ 1
 . وىو الكممة التي تدؿُّ  عمى معنى في نفسيا مع عالقتيا  بالزمف:  ػ الفعؿ2
 .3وىو الكممة التي تدؿُّ  عمى معنى في غيرىا دوف عالقة بالزمف:  ػ الحرؼ 3

  وىذه التعريفات قائمة عمى أساس الداللة المجرَّدة وليذا فيي ال تتصؼ بالكماؿ ألّنيا 
وحدىا ال تكفي لحصر جميع األفراد التي يجب أف تخؿ في نطاقيا وال لنفي جميع ما 

 .4عداىا مف الدخوؿ فيو
 ولما أحّس النحاة بقصور تقسيـ ػ كما يقوؿ ػ أكمموا تعريفيـ ألقساـ الكالـ بما سمَّوه 

ألّنيا ػ حسب رأيو ػ أكثر قيمة مف التعريفات التي اعتمدت عمى المعيار " العالمات"
 :، وينتيي مف مناقشة النحاة إلى النتائج التالية 5الداللي

                                                           
 .9،10، ص(ت.د)،الكويت، (ط.د)عبد الرمحن أيوب، دراسات  نقدية يف النحو العريب، مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع،  1
2

 .10ادلرجع نفسو، ص 
3

 .8، صادلرجع نفسو : ينظر 
4

 .20 ادلرجع نفسو، ص 

5
 .21ادلرجع نفسو ، ص: ينظر  
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 ػ التعريفات الداللية التي ذكرىا النحاة ال تصمح، وذلؾ النتقاص شروط التعريؼ العممي 1
 .فييا

 ػ إّف العالمات التي ذكرىا النحاة ىي وحدىا التي تدخؿ الفعؿ أو االسـ أو الحرؼ في 2
 .نطاؽ األسماء واألفعاؿ والحروؼ، وتخرج سواىا عف النطاؽ الخاص بو

 ػ لما كانت العالمات ىي التي تميز بيف أقساـ الكالـ، فإّنيا ىي التي يمكف أف يطمؽ 3
 .عمييا أّنيا جامعة ومانعة، وبالتالي يجب أف تكوف العالمات ىي أركاف التعريؼ

  وينتيي بعد ذلؾ إلى القوؿ بأّف ىذا األمر يفضي إلى رأي المدرسة الشكمية في 
الدراسات المغوية التي تتحكـ في تصنيؼ أقساـ الكالـ، العتبار الداللة، بؿ باعتبار 

 .1الشكؿ، كعدد الحروؼ فييا، وترتيبيا، أو غير ذلؾ مف األمور المادية
يرفض المعيار الداللي في تقسيـ الكالـ، كما رفض عمؿ البناء " أيُّوب" إّف مذىب 

واإلعراب التي تقـو عمى مبدأ القوة والضَّعؼ، واعتمد في ذلؾ عمى منيجو الشكمي، 
 .والذي بني عمى أساس وظائؼ العناصر المُّغوية

 : ـ الكالم 2
عمى أّف عمـ النحو ىو مجموع نماذج الجمؿ في لغة ما مف المُّغات أّما " أيُّوب"  يركز 

األمثمة التطبيقية ليذه النماذج فميست عمًما بؿ مجرد أحداث واقعية سّماىا عمماء المغة 
 .  2المحدثوف بالكالـ

في كيفّية تعريؼ القدامى لمجممة، ورأى أّنيـ قصدوا بيذا األحداث الواقعية ال "أيُّوب"  كما 
النماذج التركيبّية، وىو ما يوسّْع نطاؽ البحث توسيًعا يتنافى ومقتضيات وضع النظريات 

ما دّؿ عمى أكثر مف معنى »:العممّية، و بنى استنتاجو ىذا انطالقا مف تعريفيـ لمكالـ بأّنو
 .3«مفرد و أفاد فائدة تامة

                                                           
1

 .21عبد الرمحن أيوب، دراسات  نقدية يف النحو العريب ، ص 
2

 .125ادلرجع نفسو، ص 

3
 .ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو 
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  حيث يالحظ عمى ىذا التعريؼ أّنو يصمح ألْف يطمؽ عمى جممة واحدة كما يصمح أيًضا 
ومعنى ىذا عنده أّف الكالـ أعُـّ مف الجممة، . ألف ُيطمؽ عمى عدد ال حصر لو مف الجمؿ

 .1وىو بيذا االعتبار تعريؼ قريب مف تعريفات عمماء المُّغة لمكالـ
الذي " النموذج التركيبي"و" الحدث المُّغوي"   ثـ توقؼ عند داللة الجممة، ىؿ يقصد بيا 

تأتي عمى مثالو األحداث المُّغوية، ورأى أّف مف الميـ أف نفرؽ بيف ىذيف األمريف تفريًقا 
كاماًل حتى نتخبط بيف المثاؿ والواقع، إْذ أّف عمـ النحو ىو عمـ النماذج التركيبية، وجميع 
التأويالت النحوية بؿ بعمـ المعاني الذي ىو تفسير لمعاني األحداث المُّغوية مف ناحية، 

 .2والنماذج التركيبية مف ناحية أخرى
، 3   وقد عاب عمى النحاة أّنيـ نظروا إلى الجممة عمى أّنيا أمر ُكمّْي مركب مف كممات

تتألؼ مف عدد مف النماذج التركيبية " ىؿ قاؿ؟: " مع أّف الجممة الواحدة نحو قولنا
المتداخمة التي تجعؿ الجممة تفيد فائدة يحسُف السكوت عمييا، فأىمموا بذلؾ بعض 

الخصائص الميمة التي تسيـ في بياف فوارؽ معنوية بيف جمؿ متشابية مف حيث عدد 
 .4عناصرىا وعالقتيا التركيبية، ومثؿ ليذه العناصر بالتنغيـ والنبر

عند ما عاب عمى النحاة القدامى أّنيـ لـ يفرقوا " أيُّوب" "عطا محمد موسى"  ويخالؼ 
اسـ مسند، والجمؿ الواقعية المعبّْرة + اسـ مسند إليو : بيف نماذج الجمؿ التجريدية نحو

، حيث يرى أّف ذلؾ كاف يجري بشكؿ عفوي، وحجتو "محمد قائـ:"عف أحداث لغوية نحو
في ذلؾ ىو حديث سيبويو عف المسند والمسند إليو؛ ألّف ىذاف المصطمحات ػ حسب رأيو 

                                                           
1

 .125عبد الرمحن أيوب، دراسات  نقدية يف النحو العريب، 

2
 .126ادلرجع نفسو، ادلوضوع نفسو، ص: ينظر 

3
 .126ادلرجع نفسو، ص  
4

فعل ماٍض، وثانيهما للنغم + أداة استفهام : أحدىا الرتكيب الكلمات ىو: ىل قال؟ مكونة من ثالثة مناذج تركيبّية : يرى أيُّوب أّن مجلة 
(tonepattem )  وىذه، على . إخل(نرب شديد+ نرب خفيف)منوذج للنرب يتكون من : وثالثهما (نغم مرتفع ىابط+ نغم متوسط )يتكون من

 .126دراسات نقدية يف النحو العريب، ص: حد بصوره، ىي اجلملة اليت تفيد فائدة حيسن السكوت عليها، ينظر
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ػ مصطمحاف يدالف عمى نموذج تجريدي يمكف مف خاللو أف نقِس عميو عدًدا ال حصر لو 
 .1مف الجمؿ

فوا الجممة " أّيوب"  أّما عف عالقة مفيـو الجممة بالقضية المنطقية فيرى  أّف النحاة قد عرَّ
المسند والمسند : في ضوء القضية المنطقية مف حيث أّنيا تتركب مف ثالثة أركاف ىي

، ولكنو ينسب ىذا التعريؼ إلى البالغييف، أّما النحاة فمـ يقولوا (الرابطة)إليو  واإلسناد 
بأّف الرابطة جزء مف الجممة، ألّف الجممة االسمية العربية فييا رابطة لفظية، ولكّنيـ 

يقولوف بالربط في حالة كوف خبر المبتدأ ظرًفا أو جاًرا ومجروًرا ، حيث أّنيما متعمقاف 
 .2وىذا المحذوؼ نظير الرابطة" كائف"بمحذوؼ تقديره 

  فقد أخذ عمى النحاة العرب موقفيـ مف عالقة اإلسناد في الجممة العربية، فذىب إلى أف 
ىؤالء النحاة اعتدوا كال مف الفعؿ والخبر مسنًدا، وكالِّ مف الفاعؿ والمبتدأ مسنًدا إليو، 

وىو يرى أّف ىذا التقسيـ ال يستقيـ عمى نحٍو مطرد الستناده إلى التقسيـ األرسطي الذي 
ؿ عمى أف تكوف الجممة خبرية فحسب . يعوّْ

أقاـ محمد؟ فيذىب إلى أّف ىذه :   بعد ذلؾ يقدـ مثاال يراه كافًيا عمى عدـ استقامتو
 .3خبًرا (محمد)مبتدأ، وكممة  (قائـ)العبارة عمى مسند إلييا إذا ما أعربنا كممة 

ويقصد بو المسند )أّنو ليس ضروريا أف يتساوى عدد أجزاء الرمز " أيُّوب" ويالحظ 
، وعميو فميس شرًطا أف (ويقصد بو الجممة المثاؿ)، مع عدد المرموز إليو (والمسند إليو

ف الجممة مف مسنٍد ومسنٍد إليو ويرى أّف النحوييف قد ذكروا الكثير مف حاالت . 4تتكوَّ
حذؼ المبتدأ أو الخبر، ومف أجؿ ذلؾ فيو يرى ضرورة القوؿ بوجود نوع مف الجممة 

العربية اإلسنادية ذات الرُّكف الواحد، وىو يعتبر أّف األمثمة التي حذؼ فييا المبتدأ والخبر 
نماذج ليذا النوع مف الجمؿ، وبعد ذلؾ يعرض عدًدا مف األمثمة عمى حذؼ المبتدأ والخبر 

                                                           
1

  .213ص م،2002، عمان، 1مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين، دار اإلسراء للنشر والتوزيع، طعطا حممد موسى،  
2

  . 128عبد الرمحن أيوب، دراسات نقدية يف النحو العريب، ص: ينظر 
3

 .151، صادلرجع نفسو   
4

 .159ادلرجع نفسو، ص 
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لوال »: نحو قوليـ" لوال"مبيًنا  فساد تأويالت النحاة ليا، ومف أمثمة ذلؾ حذؼ الخبر بعد 
 1«محمد ليمكت

أّف ىذا التقسيـ جاء نتيجة " أيُّوب"  وفي تقسيـ الجممة العربية إلى اسمية وفعمية، يرى 
وىذاف المفظاف منقوالف عف اصطالحيف مف » :لتأثر النحاة بالمنطؽ األرسطي، يقوؿ

، وقد (subrectum)و (praedicatum)اصطالحات أرسطو المنطقية ىما بالالتينية 
استعمؿ أرسطو نفس ىذيف االصطالحيف فيما بعد، في حديثو عف المغة، وىذا أمر لو 

 .2«داللتو
ّنما عّرفيا عمى    والواقع أّف أرسطو حيف عرَّؼ الجممة لـ يستخدـ ىذيف المصطمحيف، وا 
ف كاف  أّنيا قسـ مف أقساـ الكالـ، لو معنى ولبعض أجزائيا معنى مستقؿ باعتباره لفًظا، وا 

 .3ال يعّبر عف حكـ
  يالحظ عمى ىذا التعريؼ أّنو يمّيز الجممة مف الكممة، ألّف جزء مف الكممة ال يدؿ عمى 
معناىا، عمى أّف أىـ ما في التناوؿ األرسطي لمجممة ىو أّنو لـ ييتـ إاّل بالجممة الخبرية، 

 propositions)ذلؾ ألّف المنطؽ يقـو عمى فكرة القياس، وىو يتكوف مف ثالث قضايا 

، مقدمتيف ونتيجة، كؿّّ منيما تثبت أو تنفي شيًئا، وكؿ جممة تتكوف مف موضوع (
ومحموؿ، وقد يكوف المسند إليو والمسند ترجمة لغوية متأثرة بالموضوع والمحموؿ عند 

 .4أرسطو
ىذا أّنو يعيب عمى النحاة التزاميـ بطرفيف لمجممة تأثًرا " أيُّوب"  ويظير مف توجو 

بالقضية، الداللية المنطقية، ألّف ذلؾ سيؤدي إلى تقدير الركف المحذوؼ عند وقوع الحذؼ  
 .وىو ال يقره المنيج الشكمي الذي التـز في نقده التراث النحوي العربي

                                                           
1

 .128عبد الرمحن أيوب، دراسات نقدية يف النحو العريب ، ص 

2
 .ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو  
3

 .102عبد الراجحي، النحو العريب والدرس احلديث، ص  
4

 .102،103ادلرجع نفسو، ص  
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ودعاة الوصفيَّة عموًما ال ُيسمّْـ بو " أيُّوب"  عمى أّف رفض التقدير الذي نادى بو 
الذي يخالُؼ أيُّوب في تقديره أّف النحاة ينزعوف " داود عبده" المحدثوف عامة، ومف ىؤالء 

اضرب، وىو يرى أّف التركيب : منزًعا فمسفًيا حيف يقدروف ضميًرا مستتًرا في مثؿ قولنا
اّل لكاف لممرء أف يقدر أّف  المُّغوي لمعبارة ىو الذي يستمـز وجود الفاعؿ في بعض الجمؿ وا 

انطالقا مف الفكرة الفمسفية " الضرب موجٌع : " مف قولنا " ُموِجعٌ " ىناؾ فاعاًل لكممة 
 .1القائمة بأّف لكؿ حدث محدثًا

يعود ويرفض بعض أنماط التقدير التي كانت الغاية منيا تبرير " داود عبده"  عمى أّف 
مف " رب " الحركات اإلعرابية التي شذَّت عف قواعد النحاة، كما في تعميؿ قراءة كممة 

  .3  بالرفع والنصب2اْلَعاَلِميَف ﴾ َربّْ  لّموِ  ﴿ اْلَحْمدُ : قولو تعالى 
محاولة ىامة، يمكف أْف تضاؼ إلى جيود دعاة الوصفية في " أّيوب"  ىذا وتظؿ محاولة 

. دراسة المغة مف حيث األصوؿ العامة ومستويات التحميؿ البنيوي
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1

   .27،ص1973، بريوت، (ط.د)داود عبده، أحباث يف اللغة العربية، مكتبة لبنان،  
2

 .2:سورة الفاحتة، اآلية  
3

 .26ادلرجع نفسو ، ص 
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:  بنية الجممة العربية عند الدارسين التوليديين التحويميين :  المبحث الثاني
منذ بداية الخمسينيات مف القرف العشريف وعمماء المغة عاكفوف عمى وضع نظاـ مف    

القواعد الواضحة التي تحدد العالقات التي تربط بيف مكونات الجمؿ السميمة نحويا، ومف 
 Noam)" ناعـو تشومسكي"أبرز تمؾ المحاوالت ما قاـ بو عالـ المغة األمريكي

chomsky)  التراكيب "صاحب نظرية القواعد التحويمية التي طرحيا أّوؿ مرة في كتابو
 ثـ في كتاب جوانب النظرية 1957الذي نشر عاـ  (syntactic structure)"النحوية
، وال يزاؿ 1965الذي نشر عاـ  (Aspects of the theory of syntax)النحوية 

 مستمرا في السير عمى نظريتو التي تعرؼ أحدث تجميَّاتيا بنظرية العامؿ "تشومسكي"
      .1  (Gouerment and Bing theory)والرابط 

 والقواعد التحويمية التوليدية لمغة ما قادرة عمى إنتاج جميع الجمؿ السميمة نحويا مف تمؾ 
المغة، وال تنتج جمال تنقصيا السالمة النحوية، وذلؾ باستخداـ مجموعة محدودة مف 

. 2القواعد
 ومف سمات القواعد التوليدية أّف كؿ قاعدة يمكف أف تستخدـ أكثر مف مرة لوصؼ 

مكونات الجممة الواحدة إذا لـز األمر، وبمعنى آخر ليذه القواعد سمة ىامة وىي التتالي 
(recusiuenss) : مثؿ قولنا: 

 .3رأى المعمـ األسد الذي ىاجـ الولد الذي تسمؽ السياج 

 

 

 
                                                           

 .165م،ص2000،عمان ،1شحدة فارع وجهاد محدان وموسى عمايرة وحممد العناين ، مقدمة يف اللغويات ادلعاصرة ، دار وائل للنشر ،ط 1
 .ادلرجع نفسو ،ادلوضع نفسو 2
3

 .ادلرجع نفسو ،ادلوضع نفسو 
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الجممػػػػػػػػػػػة                        

     مركب فعمػػي                           (فاعؿ)مركب اسمي 

 (مفعوؿ بو)اسـ      فعػػؿ                  مركب اسمػػػػي  

     مركب اسمي               جممة فرعية  رأى                          المعمػػـ

 مركب فعمي            اسـ         مركب اسمي   

 مركب اسمي         األسػػػد          فعؿ ىاجـ                                           

جممة فرعية                                                                                          مركب اسمي 

اسـ      مركب اسمي   مركب فعمي     

الولػد        اسـ       فعؿ      اسـ                           

 1   تسمؽ   السياج      الولد                                                                  

  يبّيف ىذا المخطط أّف القاعدة التي استخدمت إلنتاج الجممة الفرعية الذي ىاجـ الولد 
قد ُأعيد استخداميا إلنتاج الجممة الفرعية  (جممة فرعية+ مركب أسمي      مركب فعمي )

الذي تسمؽ السياج مثال، وال يوجد مف حيث المبدأ  أي قيد عمى عدد المرات التي استخدـ 
فييا قاعدة ما، كمما ازداد عدد مرات استخداـ القاعدة ازداد طوؿ الجممة، وىذا المخطط 

 2.يمثؿ البناء العميؽ لمجممة 
:   أّما القواعد التحويمية فتبرر أىميتيا في النقاط التالية 

 ػ تنظر القواعد التحويمية إلى الجممة عمى أّنيا مشتقة مف تركيب آخر عبر عممية 1
. تحويؿ خاصة

                                                           
 .166مقدمة يف اللغويات ادلعاصرة ،ص،شحدة فارع وجهاد محدان وموسى عمايرة وحممد العناين  1
 .167ادلرجع نفسو،ص 2
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 ػ بإمكاف القواعد التحويمية أف تقدـ تفسيرا مقنعا لقدرة المرء عمى أف ينتج عددا ال نيائيا 2
. مف الجمؿ الجديدة ويفيميا 

 ػ تعدُّ القواعد التحويمية قواعد ذىنية حيث إّنيا تيتـ بالحقيقة الذىنية الكامنة خمؼ األداء 3
. المغوي الفعمي

 ػ تعتمد القواعد التحويمية عمى وجية النظر القائمة بأّف النظرية المغوية يجب أف تختص 4
. بشكؿ رئيسي بمتكمـ ومستمع نموذجيف 

 ػ يتميز القواعد التحويمية باعتمادىا عمى أسس لغوية خالصة، وذلؾ باعتمادىا عمى 5
. المقدرة المغوية الكاممة في أذىاف المتكمميف 

 ػ تتميز القواعد التحويمية بقدرتيا الفائقة عمى تحميؿ جميع أنماط الجممة البسيطة 6
. والمعقدة والتي تعجز القواعد األخرى عمى تحميميا 

 ػ تتميز القواعد التحويمية بقدرتيا عمى التفريؽ بيف الجمؿ المتشابية في التركيب 7
. السطحي، المختمفة في تركيبيا العميؽ 

 ػ كما تتميز القواعد التحويمية بقدرتيا عمى التفريؽ بيف الجمؿ المختمفة في تركيبيا 8
. السطحي، في حيف نجدىا متساوية المعنى أو مترادفة في التركيب العميؽ 

 ػ تقدـ القواعد التحويمية تفسيرا واضحا لمجمؿ التي يصيبيا حذؼ بحيث يتمكف متكمـ 9
. المغة مف فيـ تمؾ الجمؿ واستيعابيا 

 ػ تتميز القواعد التحويمية بالقدرة عمى إعطاء التفسير الكامؿ لمجمؿ التي تحتمؿ أكثر 10
. مف معنى

 ػ تقدـ القواعد التحويمية تفسيرا واضحا لمجمؿ النحوية الصحيحة ، والجمؿ غير 11
 1.الصحيحة

                                                           
 .98القواعد التحويلية يف ديوان حامت الطائي ،صحسام البهنساوي، 1
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 وسيرا عمى نيج الغربييف فقد اقتفى بعض الباحثيف العرب ىذا المنيج، وتأثروا بالمنيج 
التوليدي التحويمي نظرا لما قدمو مف رؤى وفرضيات، وقد جاء ىذا التأثر متفاوتا مف 
باحث آلخر، حيث حاوؿ بعض الباحثيف العرب تطبيؽ النظرية التوليدية عمى بعض 

 : أبواب المغة العربية 
:  مازن الوعر بنية الجممة العربية عند ـ 1

  لقد حاوؿ الوعر اإلفادة مف جيود المغوييف العرب القدامى، ومف أنظار النظرية التوليدية 
وذلؾ رغبة منو  (ـ1978 ػ 1970)" ولتركوؾ"التحويمية ممثمة في فرضية العالـ األمريكي 

تفسير الظاىرة المغوية تفسيرا تركيبيا دالليا وخاصة أّنو أخذ عمى النحاة العرب إغفاليـ 
. 1لبعض وجوه الداللة 

ويرى الوعر أّنو باإلمكاف إيجاد وصؼ شامؿ لمتراكيب العربية بدمج النظرية التي   
 وتطبيؽ ذلؾ "تشومسيكي"قواعد التوليدية التحويمية التي وضعيا اؿ مع "ولتركوؾ"وضعيا 

 .2في ضوء القواعد النحوية العربية 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ،عمان ،1 يف ضوء ادلناىج ادلعاصرة ، دار وائل للنشر والتوزيع ،طحتليلية النحوية لدى القدماء ،دراسة االجتاىات حليمة أمحد حممد عمايرة،1

 .61م،ص 2000   
 .91،صحديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية مازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية 2
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:   وليذا فيو يرى أّف التراكيب األساسية في العربية يمكف أف تمثميا المعادلة التالية 
 1(إ س)أد ػ إسناد  (أداة)      (التراكيب)               ؾ

 (ؼ)ػ  (ـ إ)ػ مسند إليو  (ـ)مسند    (إ س)واإلسناد   
جممة             

فعػػؿ         
 اسـ فاعؿ     
ركف اسمي      
 صفة      

   جار ومجرور  

ظرؼ                                            

                                .... 
 

 جممة                                           
 اسـ فاعؿ                  (ـ إ)ويمكف أف يكوف المسند 

ركف اسمي                                           
                          ....  

 
 
 
 

                                                           
1

 .98 ،صحديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربيةمازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية  

 (ـ)ويمكف أف يكوف المسند 
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ة  ممػػج            
ركف إسمػػي                                            
 موصوؼ صفة                                           

جار ومجرور             (ـ إ)ويمكف أف يكوف الفضمة ؼ 
 1          ظرؼ                              

 

أّما األداة، فيي إضافة أضافيا مازف الوعر عمى البنية العميقة، وذلؾ ألّنيا تسيـ في   
 :تحويؿ التركيب األساسي إلى تراكيب مشتقة جديدة وقد تكوف

النفي                           

االستفياـ        أد                                     

 يشترط                           
 

ويرى الوعر أّف العالمات اإلعرابية تسيـ في وصؼ التركيب العميؽ لبنية الجممة    
إيمانا منو بأف الظاىرة اإلعرابية في العربية أحد العوامؿ الداللية ويقرر أّنو  العربية ،

: يستخدـ ػ في ىذا الوصؼ ػ األدوار الداللية المقترحة في المنيج الداللي التصنيفي، وىي
والزماف  (مو) والموضوع ،(مؾ)، والمكاف (مس)والمستفيد  (مج)، والمجرب(فا)الفاعؿ 

والشكالف التالياف يوضحاف التمثيؿ العالئقي النحوي والداللي المذيف تمت اإلشارة  ،2(ـز)
  :سابقاإلييا 

 
 

                                                           
1

 .99-98 ،صحديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربيةمازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية  
. 278 عطا حممد مرسي ، مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين ، ص2
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ػ    زيد ضرب خالدا 2ػ     ضرب زيد خالدا                                   1
       ؾ                                                       ؾ 

أد            إس    
Ø     أ د ـ إ      ـ     ـ إ                               ـ إ     ؼ            ـ 
            اسـ      فعؿ  ضمير   اسـ Ø    اسـ                      فعؿ     اسـ   
   

 خالد                              زيد    ضرب    ىو    خالدا         زيد     ب   ضر 
مو + فا      + فعؿ حركي + 
فعؿ      فا        مو +فا      +                         نصب+ رفع     + 

رفع   +حركي      رفع                                                                            

 وقد انطمؽ الوعر مف معطيات النحو العربي القديـ في تقسيـ تركيب الجممة إلى تركيب 
 :اسمي وتركيب فعمي وتركيب شرطي ظرفي وقد مثؿ لذلؾ بما يمي 

: ـ التركيب االسمي 1

 .1(إـ ػػ ـ)زيد شاعر : نحو  (خبر+ مبتدأ )يتكوف مف 

 كاف موضوعيا في ارتكازه عمى معطيات "الوعر" أّف "حميمة أحمد محمد عمايرة" وترى 
خير مف  تسمع بالمعيدي: "نحوالنحو العربي القديـ ويبدو ذلؾ مف خالؿ تحميمو تركيبيا 

: عمى أّنو تركيب اسمي  مكوَّف مف ، 2"أف تراه 
 تسمع بالمعيدي                  خير مف أف تراه  

                  ـ  إ          ـ
 
 

                                                           
1

. 27 ،صحديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربيةمازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية  
2

 .64االجتاىات النحوية لدى القدماء ، دراسة حتليلية يف ضوء ادلناىج ادلعاصرة ،صحليمة أمحد حممد عمايرة،  
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 (بالمعيدي )(سماُعؾَ )(َتسمُع بالمعيدي )وكأّنو بذلؾ ُيقدُر بدال مف    
. 1، الذي يرى أّف ىذا التوجو سديد"عطا محمد موسى"واألمر نفسو نجده عند   

:  ـ التركيب الفعمي 2
 .2(إ.ـ.ـ)ضارٌب ىو عمًرا : ونحو  (ـ.إ.ـ)جاء زيد : نحو  (فاعؿ + فعؿ )يتكوف مف 
:   أّف األصح أف يكوف التحميؿ بيذه الكيفية"عطا محمد موسى"  ويرى 

     ضارب ىو عمًرا  
 توسعة + ـ إ +     ـ 

 الفعؿ، وعميو    ويحتج لمذىبو ىذا بأّف الكوفييف يعتدوف اسـ الفاعؿ فعال دائما يعمؿ عمؿ
.  3فعنصر توسعة (عمرو)ىي المسند وفييا ضمير ىو المسند إليو، أّما  (ضارًبا)فإّف 
: ـ التركيب الظرفي  3

. 4 (ـ.ـ إ )زيد في الدار : نحو (مبتدأ وخبر شبو جممة ) يتكوف مف 
ويطمؽ عمى ىذا النمط مف البنى البنيات الرابطية، ألّنيا تتضمف في بنيتيا العميقة   

.  5أو ما ىو مف نوعو (كاف)الرابط 
 تحميال يفسر فكرة  تحميمووقد أعاد التركيب الظرفي إلى التركيب االسمي، بعد أف حاوؿ  

اعمـ أّف الخبر إذا »: النحاة القدامى، بتعمؽ الظرؼ أو الجار والمجرور، ويقوؿ ابف يعيش
 ليس الظرؼ بالخبر عمى "عمرو عندؾ" و"زيد في الدار" :وقع ظرفا أو جارا ومجرورا نحو

ّنما الظرؼ معموؿ لمخبر ونائب عنو،  الحقيقة ألّف الدار ليست مف زيد في شيء، وا 
فيذه ىي األخبار، في الحقيقة، بال خالؼ  (حدث أو وقع) أو"زيد استقر عندؾ"والتقدير

                                                           
 .64ص، االجتاىات النحوية لدى القدماء ، دراسة حتليلية يف ضوء ادلناىج ادلعاصرة حليمة أمحد حممد عمايرة،  1
. 279مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين ،صعطا حممد موسى،  2
 .ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو 3
. 30 ،صحديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية مازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية 4
5

 .280مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين ،صعطا حممد موسى،  
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ّنما حذفتيا فأقمت الظرؼ مكانيا  إيجازا لما في الظرؼ مف داللة  بيف البصرييف، وا 
. 1«عمييا

 يكوف في الدار    زيد:  في الدار    ىي   زيد:  وعمى ىذا فقد عّد البنية العميقة لمجممة 
     ـ   ـ إ       ـ               ـ إ                                          

زيد   كاف ىو في الدار  : أو 
م         م إ 

:   ـ التركيب الشرطي 4

إذا أنت أكرمت الكريـ  ممكتو  : وذلؾ نحو (تركيبيف اثنيف يعمالف كترتيب واحد)يتكوف مف
   2      ج        1                                           ج

 (إفْ )و (إذا)رىا دتصت  وىو ىنا يشير إلى أّف النحاة القدامى ينظروف إلى التراكيب التي 
. 2 عمى أّنيا تراكيب فعمية،أي التي يمكف أف يقدر بعدىا أفعاؿ

:  كما أّنو يرى أّف العربية تتألؼ مف تركيبيف أساسيف ىما 
، والتركيب الفعمي وفيو يتقدـ (ـ)عمى المسند (ـ إ)التركيب االسمي، وفيو يقدـ المسند إليو

وظيفتو ػ ، وىو يرى أّف التفريؽ بيف النمطيف ينطمؽ مف معايير برغماتية (ـ إ)المسند إليو
. 3دقيقة  لتحديد المعنى

 أّما التركيب االسمي فيتألؼ مف نوعيف اثنيف مف التراكيب المصوغة في المستوى 
 .المركبي التوليدي 

 4(X)ؼ+ (خبر، فعؿ)ـ  + (اسـ، مبتدأ) ـ إ - 
. (خبر)ـ  + (مبتدأ ) ـ إ  -

                                                           
 .280مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين ،صعطا حممد موسى،  1
 .32 ،صحديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية مازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية 2
 .ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو 3
. وفق ما ورد يف كتاب الوعر على الصفة واجلار واجملرور والظرف.على ( X) يدل الرمز4
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وىو يرى أّف ىذيف التركيبيف قابالف ألف يخضعا التحويالت لغوية تختمؼ عف تمؾ    
. التي تتعرض ليا التراكيب الفعمية 

زيد في " و"زيٌد طالبٌ ":بعد ذلؾ ينتقؿ الوعر إلى عرض تركيب ىو التركيب الكوني نحو  
، وأّف (X)ـ + (ـ إ)، ويرى أّف ىذا التركيب يتكوف مف اسـ، مسند إليو "زيد ىنا" و"المكتبة

الشرط الوحيد لصوغ ىذا التركيب أف يحذؼ فعمو الكوني مف البنية السطحية في الزمف 
: ، كما في الشكؿ التالي 1الحاضر، وأف ُيستبقى حيف يكوف ماضيا أو مستقبال 
                                             ؾ 

 
           أد         ـ إ 

          Øاسـ  فعؿ  ضمير  اسـ          
 

    ىو     شاعر ف          زيد      يكو
لمتركيب العربي مستخدما في  (المقدرة )ويقرر الوعر بعد ذلؾ أّنو سيصؼ البنية العميقة 
في منيجو الداللي " ولتركوؾ "ذلؾ األدوار الداللية التي اقترحيا العالـ األمريكي 

: ، والذي يعتمد فيو عمى المصطمحات التالية 2التصنيفي
 .فا= ػ فاعؿ  1
 .مج= ػ مجرب  2
 .مس= ػ مستفيد  3
 .مؾ =  ػ مكاف 4
 .3مو = ػ موضوع  5

                                                           
 .141 ،صحديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربيةمازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية : ينظر 1
 ادلنهج االداليل التصنيفي الذي وضعو عامل الدالليات األمريكي ولرتكوك ، عبارة عن نظام من األدوار الوظيفية الداللية اليت دتنح من خالل اعتبار 2

 " إجرائية"أو " كونية "الفعل حمورا للعمليات الداللية ،وميكن للمرء أن يعرف أنواع الفعل من خالل الصفات الداللية ادلميزة لو، وميكن أن تكون 
وكل فعل لو ميزة داللية واحدة من ىذه الصفات الثالث،وتتقاطع ىذه ادلميزات أفقيا مع دميزات ثالث أخرى ىي " أو حركية

 .وىي دميزات داللية جوازية(مكاين+ )و(استفادة)و(شعوري+)
 .94 ،ص حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية مازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية 3
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 باإلضافة إلى وصفو البنية العميقة لمتركيب العربي، مستخدما في ذلؾ الحركات 
: اإلعرابية الثالث 

 .ػ الرفع1
 .ػ النصب 2
 .1ػ الجر  3

عمى التراكيب األساسية في  (الداللي التصنيفي) فإذا طبؽ ىذا المنيج المساني الحديث 
المغة العربية، فإننا سنفيـ حينئذ البنية العميقة والسطحية ليذه التراكيب كما ىي مبنية في 

 :الشكميف التالييف 
 
 
  
 
                                       فػ ضرب الموسياف العيسيي1

                                                                      
  

                       2   

 

 

 

                                                           
 . 95 ،صحديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية مازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية 1
2

 .94،ص ادلرجع نفسو 

 ؾ
  إس أد                       

 

        Ø    ؼ     إ    ـ       ـ    

   عمـاسـ    عمـ    اسـفعؿ               

 العيسيف     ضرب   الموسياف            

 مو +    فا   +     فعؿ حركي  +    
 نصب    + رفع    +                       
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ػ أضارب موسى عيسى ؟  2

   ؾ                       

    أد                 إس    

استفياـ                                                                            + 
             ـ        ـ إ          ؼ         

         اسـ فاعؿ   اسـ عمـ     اسـ  عمـ                                                                                                    
         ضارب      موسى      عيسى                       

   1مو   + فا         + فعؿ حركي           + 
نصب + رفع                    + 

ؿ إلى تركيب أساس  (... فاعؿ + فعؿ  ) أّف التركيب "الوعر"  وقد رأى  يمكف أف يحوَّ
ف تحويمي في األداة، وأّف مف أنواع ىذا المكوف أدوات االستفياـ  آخر باستخداـ مكوّْ

وعمى صعيد آخر أخرج األداة مف التركيب اإلسنادي ... وأدوات النفي و أدوات الشرط 
. 2لمجممة، ورأى أّف التركيب الكمي لمجممة محكـو باألداة واإلسناد مًعا 

 أّف الحركة التحويمية  في التركيب الفعمي سواء أكانت إلى يميف "الوعر"بعد ذلؾ يبيّْف    
الفعؿ أـ يساره، تجري ضمف نطاؽ اإلسناد، وال تدخؿ األداة ضمف ىذا اإلطار، كما في 

أضرب خالد؟ والذي يسوغ ىذه الحركة احتفاظ العناصر : أضرَب زيٌد خالًدا؟ وقولنا: قولنا
 .  3المنتقمة بأدوارىا الداللية

 مثؿ غموضا في المعنى إلجراء الحركات التحويمية أاّل تسبب "تشوميسكي"  ويشترط 
، فمثؿ ىذا التراكيب ال يمكف تحريؾ عناصرىا تحريكا مطمقا "ضرب عيسى موسى": قولنا

                                                           
 .95 ،صحديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربيةمازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية 1
 .282ص،مناىج الدرس النحو يف العامل العريب يف القرن العشرينعطا حممد موسى،  2
 . 108 ،107 ،صحديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربيةمازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية : ينظر 3
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الفتقارىا إلى مميز نحوي أو داللي كالعالمة اإلعرابية و القرائف األخرى كالجنس والعدد و 
.  الصفة 

كما أشار في معرض حديثو عف قيود الحركة التحويمية إلى ما يسمى بالركف المركزي    
: في الجممة، ويذىب إلى أّف ىذا الركف يسبؽ في العادة العناصر التابعة لو، فحيف نقوؿ

ذا . ، و نقصد أّف الراكب ىو زيد، فال يجوز أف نقدّْـ راكبا عمى زيد"مررت بزيٍد راكًبا" وا 
وتكوف . مررت راكبا بزيد: كاف المقصد أّف الراكب ىو المتكمـ، فإّنو يجوز أف نقوؿ

 . 1تابعة لمضمير في مررت (راكب)كممة
 إلى "الوعر"فقد أشار .    وفي معرض حديثة عف تأثير التحويالت في المركب الفعمي

كرة التالـز بيف ؼفكرة جوىرية أخرى غاية في الدقة، تتصؿ بفكرتو المركزية األصؿ، وىي 
أجزاء المركز الواحد، فذىب إلى أّف العنصر التحويمي يجب أف يؤثر في التركيب كمو، و 
إاّل فإّف الجممة ستكوف جممة غير أصولية، وقد ذكر أّف مف المركبات التي تتسـ أجزاؤىا 

الجار والمجرور، والتابع والمتبوع، المضاؼ و المضاؼ إليو، والصمة : بالتالـز ىي
 . 2والموصوؿ ، والفعؿ والفاعؿ

، "شاعٌر زيدٌ ":   أّما بالنسبة لمتراكيب الكونية فالذي يتحرؾ فييا ىو الخبر، نحو قولنا
 (ىو)(يكوف): شاعٌر زيٌد ىي: ، والبنية العميقة لمتركيب الكوني"زيٌد شاعرٌ ": المحموؿ عف
. شاعر زيد

.   ويعالج ضمف ىذا التصور أيضا التراكيب االستفيامية بقسمييا التصديقي والتصوري
وأّف أىـ  (ىؿ)و (اليمزة)ويتناوؿ بادئ األمر، االستفياـ التصديقي، فيذكر أّنو يتـ بواسطة 

ىو أّنيما تحدثاف في ثالثة أنماط مف  (ىؿ)و (اليمزة)ما يميز أداتي االستفياـ التصديقي 
 .3التراكيب ىي، التركيب الفعمي، والتركيب االسمي، وفي التركيب الكوني

                                                           
 283ص،مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرينعطا حممد موسى،  1
 123 ،صحديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية مازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية 2
 .167ادلرجع نفسو، ص  3
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  .إسناد+ أد = ػ أقاـ زيد ؟   1
 .ـ إ+ ـ+استفياـ       = + 

 .إسناد+ أد = ػ ىؿ زيد قاـ ؟ 2
 .إسناد+ اسـ عمـ + استفياـ                  = +
  .ـ إ+ـ+زيد + استفياـ                  = +

 .إسناد+أد= ػ ىؿ زيد شاعر؟ 3
 .ـ+ ـ إ + أد                   = 

 .إسناد+ اسـ عمـ + استفياـ                   = + 
. X 1+ىو+ سيكوف + رفع +استفياـ                   = + 

 بعد ذلؾ إلى أّف ىناؾ سمة نحوية أخرى تشترؾ فييا ىاتاف األداتاف "الوعر"كما يشير 
ثـ قالوا  ":وىي أّنيما يمكف أف تحذفا مف التراكيب ويبقى مع ذلؾ التركيب استفياميا نحو

". تحبيا؟
 2فالتركيب الحقيقي ينبغي أف يكوف أتحبيا ؟

:   مف ىنا يظير أّف أدوات االستفياـ تقـو بعمميتيف دالليتيف
 تحويؿ المعنى العاـ في التركيب األساسي المثبت إلى المعنى االستفيامي في :األولى

. التركيب المشتؽ
 فيي التحديد الداللي المغوي الذي يستفيـ عنو، سواء كاف فعال أـ :أما العممية الثانية 

اسما، وعميو فإّف أدوات االستفياـ في المغة العربية تعتبر أدوات تحويؿ وليا وظيفة داللية 
. 3بحتة 

                                                           
 .284مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين،صعطا حممد موسى،  1
 .168 ،صحديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية مازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية 2
 .164 ،صادلرجع نفسو 3
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وبعد ذلؾ ينتقؿ الوعر إلى االستفياـ التصويري الذي يحدث بأدوات االستفياـ األخرى    
ويقترح وضعيف مختمفيف يتولَّد منيما االستفياـ . 1(إلخ...متى، أيف، كيؼ، ماذا )

:  التصويري في المغة العربييف وىما 
مف جاء؟ والكوني : نحو  وضع ػ ـ إ ػ ويحدث في التركيب االسمي؛:الوضع األول هو

وبيذا ال  (ـ إ)مف في حمص؟ والركف االستفيامي ػ ىنا ػ يقع تحت المستوى : مف نحو
. 2تكوف حركة تحويمية لصياغة التركيب االستفيامي

 وضع ػ ؼ ػ ويقع في مراضع مختمفة تحت حكـ المستوى المّْساني  :والوضع الثاني هو
البنى : وتتضح ىذه العممية مف خالؿ (استفياـ+ )، ثـ ينتقؿ إلى المستوى المّْساني (إ س)

. 3"أيف أمي ؟" " مف ضرب زيٌد ؟": السطحية والبنى العميقة نحو قولنا 
 بعد ذلؾ حركة االستفياـ التصوري التحويمية في التراكيب األساسية "الوعر" ويرصد 
. والضوابط النحوية والداللية مف أنظار النحاة القدامى . 4الثالثة 

 بعد ذلؾ أّف الركف المغوي الذي يمي األداة االستفيامية ىو المخوؿ بتوليد "الوعر"ويذكر   
المعنى المحدد، في حيف تتوالى األركاف المغوية األخرى توليد المعنى التحويمي العاـ 

 .5لمتركيب بتأثير مف األداة 
 تكاد تكوف مطابقة ألنظار النحاة القدامى وذلؾ "مازف الوعر" فالذي يالحظ أّف أنظار 

تفؽ مع توجيو باستثمار معطيات الدرس النحوي العربي القديـ في بناء النظرية النحوية ي
 .العربية الحديثة 

 
 

                                                           
. 180،181،182 ،ص حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية مازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية 1
 182 ادلرجع نفسو ،ص2
 181،182،ص ادلرجع نفسو 3
.  وادلركب الفعلي ،وادلركب الكوين االمسي ادلركب 4
 .180 ،ص حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية مازن الوعر،رمو نظرية لسانية عربية 5
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:  ميشال زكريابنية الجممة العربية عند ـ 2

 مف الدارسيف العرب المحدثيف الذيف ألقوا عمى عاتقيـ ميمة إعادة "ميشاؿ زكريا" يعد   
وصؼ النحو العربي بأنظار غربية وقد انطمؽ في عممو ىذا مف منيجية األلسنة 

 .1التحويمية
، تناوؿ فييا ىذا المنيج عمى 2 قد أصدر عددا مف المؤلَّفات"زكريا"وحري بالبياف أّف  

وتتميز ىذه المؤلَّفات في مجمميا بعرضو المفصؿ لمقواعد . المستوييف النظري والتطبيقي
التوليدية والتحويمية، والتمثيؿ ليا مف معطيات المغة العربية، ومف أبرز ما قدمو فيما 

يتعمؽ بدراسة الجممة فقد أشار إلى األىمية التي تتخذىا إعادة كتابتيا ػ الجممة ػ بالقواعد 
التوليدية التحويمية مف حيث إّف الجممة بنية عميقة تشتغؿ عمييا قواعد توليدية وتحويمية 
الشتقاؽ بنيتيا السطحية، وعميو فالجممة مف ىذه الزاوية ىي الوحدة األساسية التي تقـو 

 .3عمييا ىذه القواعد
 كما أّنو أشار إلى مفيـو الجممة عند المغوييف العرب وقد لخص نظرتيـ إلييا في 

. 4«الجممة ىي المفظ المفيد فائدة يحسف السكوت عمييا»: التعريؼ اآلتي
وبعد أف تعرض لمفيـو الجممة عند النحاة العرب انتقؿ إلى أقساميا مبيًنا العالقة الوثيقة 
بيف الجممة االسمية والجممة الفعمية، منتييا بعد ذلؾ إلى القوؿ بأّنيما في حقيقة األمر 

. 5قسما واحًدا وىو الجممة الفعمية
                                                           

 ،2األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ،اجلملة البسيطة ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط: زكريا ميشال 1
 .7 م ،ص1986 /ـه1406    

:  من أىم تلك ادلؤلفات2
. (اجلملة البسيطة)    ـ األلسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية 
. (النظرية األلسنية)    ـ األلسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية 

.     ـ حبوث ألسنية عربية 
. مبادئها وأعالمها (علم اللغة احلديث )    ـ األلسنية 

 .23 ص، اجلملة البسيطة ،األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربيةزكريا ميشال ، :   ينظر3
.  ادلرجع نفسو،ادلوضع نفسو4
 .25 ادلرجع نفسو ، ص 5
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  وكاف مف بيف المسائؿ التي عرج في الحديث عنيا ومعالجتيا ما يسمى بقضية الرتبة 
ترتيب العناصر المغوية في البنية "في الجممة العربية، حيث تعرض ليا بعنواف كبير 

، وفي ىذا اإلطار عرض لمقولة مفادىا أّف ترتيب عناصر الجممة في المغة "العميقة
ىو  (مفعوؿ)مؼ  + (فاعؿ)فا + (فعؿ)ؼ : العربية ليس ترتيبا حرِّا، وىو يرى أّف النمط

. 1الترتيب األساسي في النسبة العميقة، وقد برىف عمى صحة ىذا النمط بأدلة كثيرة
ركف اإلسناد وركف التكممة ، ويظير ذلؾ في :  أّما مؤلّْفات الجممة عنده فتقـو عمى ركنيف

: المخطط التالي 
                                     جممة   

   ركف تكممة                  ركف إسنادي                          
 
 

 ركف فعمي      ركف اسمي   ركف اسمي        ركف حرفي
 

. 2فعؿ              فاعؿ      مفعوؿ بو       جار ومجرور 

الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو والجار والمجرور المرتبطيف بصورة : فركف اإلسناد يتألؼ مف 
. وثيقة بالفعؿ

إلى  (الركف الحرفي) كما يمكف إجراء تحويؿ وذلؾ بنقؿ االسـ المجرور لحرؼ الجر 
. مْوِقع االبتداء تاركا وراءه ضميًرا يعود عميو 

ّنما تعود إلى    أّما ركف التكممة فإّنو يتألؼ مف عناصر ال ترتبط بصورة مباشرة بالفعؿ، وا 
الجممة ككؿ وفي ىذا الركف ال يمكف تحويؿ جزء منو إلى موقع االبتداء تاركا وراءه 

، "صاـ الطفؿ في رمضاف": ضميره، بؿ يجب تحويمو كامال إلى ذلؾ الموقع، نحو قولنا 
                                                           

 .44 -23ر، لذلك سنكتفي باإلحالة عليها يف ادلرجع ادلذكور أعاله نفسو  صو ال ميكن ذكر مجيع األدلة اليت استدل هبا على الرتتيب ادلذك1
 .44األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ، اجلملة البسيطة، صزكريا ميشال،:  ينظر 2
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في رمضاف صاـ ": يجري تحويؿ الركف الحرفي، في رمضاف كامال لتصبح العبارة
.  1"الطفؿ

أّف تحويؿ ركف التكممة وتحويؿ الركف االسمي إلى موقع :  في النياية"زكريا"  ويستنتج 
الركف االسمي أو )االبتداء، يعداف بمثابة الرائد الذي يساعدنا عمى إلحاؽ الركف الكالمي 

. 2بموضعو المناسب (الركف الحرفي
 البنية العميقة لمجممة العربية معتمدا في ذلؾ عمى سمات الركف الفعمي "زكريا"  ويصؼ 
زمنو وتعديتو ولزومو، وما ينتج عنو مف ثبات أو حركة أو أّية تسمية أخرى : التي تبيف
. 3مناسبة

 وبعض الدارسيف اآلخريف ممف تبنو وجية "زكريا" عمى "عطا محمد موسى"  ويأخذ 
النظر التحويمية التوليدية في شرحيـ لسمات الفعؿ، واإلصرار عمى أّف ىذه السمات تعدُّ 

مف األمور التي يمكف مف خالليا الحكـ عمى صحة العبارة مف عدميا، وىو يرى أّنو كاف 
ينبغي التركيز في مجاؿ سمات الفعؿ عمى السمات ذات العالقة الوثيقة بالتركيب ال 

 .  4السمات التي ُتدَرؾ بالحس
ورأى أّنو يعمؿ عمؿ الفعؿ في " النعت" حديثو عف الجممة بتناوؿ موضوع "زكريا" ويختـ 
: وقد وضح ذلؾ بالجمؿ التالية. 5الجممة

.  ػ الرجؿ كريـ1
.  ػ الرجؿ جالس 2
.  ػ الرجؿ مضروب 3
 . 6 ػ الرجؿ قتاؿ4

                                                           
 .44 ص،األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ، اجلملة البسيطةزكريا ميشال،:  ينظر1
 .64 ، صادلرجع نفسو:  ينظر2
 .77 - 65 ادلرجع نفسو ، ص 3
 .253عطا حممد موسى، مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين، ص :  ينظر4
 .97األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ، اجلملة البسيطة ، صزكريا ميشال، 5
  .ادلوضع نفسو ادلرجع نفسو ، 6
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" قتاؿ"و" جالس"و" مضروب"و" كريـ" أّف المورفيمات "زكريا"  تبيّْف ىذه الجمؿ التي قدميا 
وىي عبارة عف صفات، يشبو عمميا عمؿ الفعؿ، ودليمو عمى ذلؾ أّنو يمكف استبداؿ 

في الجمؿ السابقة والحصوؿ عمى جممة أصولية كما يظير في الجمؿ  (الصفة)النعت
: التالية

.  ػ الرجُؿ َكُرـَ 1
.  ػ الرجؿ جمس 2
.  ػ الرجؿ ُضرب 3
 . 1 ػ الرجؿ ُقتؿ4

 في ىذا الباب ػ حسب الدكتور عطا محمد موسى ػ أّف جميع "زكريا"  ومّما يؤخذ عمى 
األحكاـ التي ساقيا في مجاؿ الموازنة بيف الفعؿ والنعت، جاءت محكومة بفرضية خاطئة 

مفادىا أّف النعت ىو الوصؼ، وىو في الحقيقة غير ذلؾ فالنعت ال يكوف نعتا إاّل إذا 
َنَعَت اسًما قبمو، في حيف أّف الوصؼ ال يطمؽ عند النحاة إاّل عمى المشتقات المعروفة 

كاسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ بو والصفة المشتبية، ومف ىنا جاءت أحكامو مجانبة 
. 2لمصواب

:  في برىنتو عمى أّف النعت يعمؿ عمؿ الفعؿ إلى عبارات كثيرة نحو"زكريا"  وقد استند 
.  ػػ جاء الرجؿ القاِتُؿ زيًدا1
.  ػػ جاء الرجؿ الذي ىو قاتُؿ زيًدا 2
 
 
 
 

                                                           
 .98، 97األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ، اجلملة البسيطة ، ص زكريا ميشال، 1
  .255 ، 254مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين ، صعطا حممد موسى، :  ينظر2
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: ويمثؿ المشجر التالي نسبة ىذه الجممة 
                                   ركف اسمي 

  ركف اسمي                            ركف اسمي             
 1                                         الذي              جممة  

مما سبؽ أّف زكريا أراد مف خالؿ المثاؿ السابؽ وغيره مف األمثمة أف يبّيف أّف يفيـ  
أّنو ال يمكف في موضع آخر يرى اشتقاؽ النعت مف الفعؿ في ىذه األمثمة ممكف لكنو 

:  اشتقاؽ  النعت مف الفعؿ نحو قولنا
 . ػ الرجؿ أسد1
 . 2 ػ الرجؿ لبناني2

 فمف خالؿ ىذيف المثاليف ال يمكف اشتقاؽ النعت مف الفعؿ، فالنعت في ىذيف المثاليف 
 غير 

، وىو ذلؾ يميد لكي يقترح أف يجري اشتقاؽ 3مشتؽ مف فعؿ إذ ال يقابمو فعؿ معروؼ
الفعؿ مف النعت لكي يسيؿ عمى حدّْ تصوره تفسير المعطيات المغوية ، كما يقترح 

االستناد في ذلؾ إلى الفرضية المعجمية، ألّنيا تممؾ المعطيات المغوية، الالزمة لتفسير 
، كما أّنو 4ذلؾ، وىو بيذا التصور يدعوا إلى توسيع المكوف األساسي ليشمؿ النعت

. يرفض الفرضية التحويمية في اشتقاقو، أي في اشتقاؽ النعت 
 "زكريا" إذ يرى أّف ىذا التوجو الذي قدمو "زكريا"لػ  "عطا محمد موسى"   ويستمر نقد 
: يضعفو أمراف

                                                           
  .105مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين ، ص عطا حممد موسى،  1
  . 112األلسنية التوليدية التحولية وقواعد اللغة العربية ، اجلملة البسيطة ، ص زكريا ميشال،  2
 .113 ادلرجع نفسو، ص 3
  .121 ادلرجع نفسو ، ص 4
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 أّف النعت مف المستوى الثاني لمتركيب في الجممة العربية، وال مسوغ إلدخالو :أولهما
. ضمف المكوف األساسي 

فيو أّنو ال يوجد مف النحاة القدامى مف أشار إلى أّف النعت ىو أصؿ  : أّما األمر الثاني
، وىو يرى أّف ما 1االشتقاؽ، إذ إّف أصؿ المشتقات ىو الفعؿ والمصدر، وليس النعت

قدمو زكريا أضاؼ لمنحو العربي صعوبات جّمة، مف خالؿ تناولو لموضوع الجممة 
البسيطة والتطبيؽ عمى باب النعت إذ أّنو أطاؿ الحديث في ىذا الباب، في حيف أّف 

 . 2تناولو في كتب النحو اتسـ باليسر واإليجاز
 قد انطمؽ في كثير مف أحكامو مف شواىد مصطنعة، وأّنو "زكريا"   كما يرى الباحث أّف 
. أىمؿ المعنى في تحميمو 

   كما أّف تناولو عنصرا واحًدا  مف عناصر التحويؿ اقتصر فيو عمى نقؿ العنصر مف 
موقع إلى آخر، وأىمؿ عناصر التحويؿ الذي اقتصر فيو عمى نقؿ العنصر مف موقع إلى 

. 3آخر، وأىمؿ عناصر تحويؿ كثيرة كالزيادة والحذؼ والتنعيـ
 أّنو استفاد مف معطيات النظرية التوليدية في "ميشاؿ زكريا"  صفوة القوؿ فيما تناولو 

تحميؿ معطيات المغة العربية وخاصة الجممة، ويبرز ذلؾ بشكؿ جمي في تركيزه عمى 
 .عناصر التحويؿ 

ولعّؿ الذي يدقؽ النظر فيما سبؽ يالحظ أّف ىناؾ تشابيا بيف األنظار الحديثة وما 
تضمّنو النحو العربي مف أحكاـ وضوابط، لكف يالحظ وجود اختالؼ واضح في األصوؿ 
التي اعتمد عمييا الّدارسوف في التفسير والتحميؿ، فالوصفّيوف العرب، مثال قّدموا تقويما 
لتراث النحوي قائًما عمى معايير حديثة، واستطاعوا أف يقدموا قراءات مستوعبة لمنحو 

العربي، قد تساىـ في دفع عجمة النحو العربي إلى آفاؽ أرحب،كما أسيـ التوليديوف في 
.  دفع عجمة البحث النحوي العربي نحو التحديث

 
 

                                                           
1

 .256مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين، ص عطا حممد موسى،: ينظر 
2

 .ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو 

3
 .257 ، ص ادلرجع نفسو 



 

 

 

 

 
 

 : ثالثل الــالفص
نظرة الدارسين المحدثين إلى الجملة العربية من 

 حيث المفاهيم والتقسيمات

ل  : المبحث األوَّ

نظرة الدارسين المحدثين إلى الجملة العربية   
 من حيث المفاهيم 

 :  المبحث الثاني                

نظرة الدارسين المحدثين إلى الجملة العربية من 
 حيث التقسيمات
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 لقد أصبح مف المتعارؼ عميو في الدراسات المسانية الحديثة، أّف دراسة المغة لكي   
تكوف مجدية ونافعة، البّد أف تقـو عمى الحدّْ األدنى مف التعبير المفيد، الذي تنطمؽ منو 
المغة في عممية التواصؿ والتبميغ وعف طريقو يستطيع المرسؿ أف يتواصؿ مع اآلخريف، 

، وبذلؾ فقد صارت الجممة مف أميات "الجممة"وذلؾ التعبير ىو ما اصطمح عمى تسمية 
قضايا عمـ المغة الحديث، إذ ال تخمو نظرية حديثة منيا، وصار مف المبادئ الممتـز بيا 
في الدراسات المسانية، أف تُتخذ الجممة أساس كؿ دراسة لغوية، وأف تكوف بداية  كؿ 

، وبيذا فقد اختمؼ الدارسوف المحدثوف في تحديد مفيوميا 1وصؼ لغوي ونيايتو
 .وأقساميا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .31 ، ص1993، بًنوت، لبنان، 1عبد القادر ادلهًني، نظرات يف الرتاث اللغوي العريب، دار الغرب اإلسالمي، ط: ينظر 
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 نظرة الدارسين المحدثين إلى الجممة العربية من حيث المفاهيم:   المبحث األول
  يختمؼ مفيـو الجممة عند الدارسيف المحدثيف مف باحث آلخر، بسبب اختالؼ 

مرجعياتيـ الفكرية وانتماءاتيـ إلى المدارس والمذاىب المغوية المختمفة عف طريؽ األخذ 
مف العرب القدامى، أو نتيجة لمتأثر بالنظريات الغربية الحديثة ، وتبعا لذلؾ فالقواعد 

واألحكاـ المغوية القديمة لـ تبؽ كما ىي؛ بؿ تغيرت مع تطور الدراسات المغوية الحديثة، 
 .1فتعددت بذلؾ مفاىيـ  الجممة لتعدد وجيات النظر المختمفة

والكالـ معا فيناؾ مف استخدميا " الجممة"  كما استخدـ الدارسوف المحدثوف مصطمحي 
معا دوف التفريؽ بينيما وىناؾ مف حاوؿ التفريؽ بينيما، شأنيـ في ذلؾ شأف القدامى 

وىناؾ مف توجو إلى دراسة الجممة كوصؼ بنائيا وتحديد أركانيا، دوف التوقؼ عند مفيـو 
" الكالـ"أحدىما أو التفريؽ بينيما مما يدؿ عمى غمبة ىذا المصطمح  عمى مصطمح 

 .وعمى االىتماـ الذي أواله الدارسوف المحدثوف لدراسة الجممة
 :القائمون بالترادف: أوال

في " الجممة"و"  الكالـ"إلى القوؿ بتطابؽ مصطمحي " عباس حسف"   يذىب األستاذ 
الكالـ أو الجممة ىو ما »:  المفيد، يقوؿ2داللة كؿ واحٍد منيما عمى المركب اإلسنادي

أقبؿ الضيؼ، فاز طالب نبيو، : تركب مف كممتيف أو أكثر، لو معنى مفيد مستقؿ، مثؿ
التركيب واإلفادة المستقمة، : لف ييمؿ عاقؿ واجًبا، فال بدَّ في الكالـ مف أمريف معا؛ ىما

أقبؿ : فقط، لـ يكف كالًما، ألّنو غير مركب، ولو قمنا" فاز"أو . فقط" أقبؿ: "فمو قمنا 

                                                           
1

 . 16ادلنهج ، الفهم، التعليم، التحليل، ص: دفو بلقاسم ، يف النحو العريب رؤية علمية يف: ينظر 

2
إّن الرتكيب اإلسنادي أو ادلركب اإلسنادي إّّنا يؤسس معىًن أوليا أساسًيا يف الكالم، وقد يكون مفيدا فال حيتاج إىل متمات اإلسناد، وقد يكون  

مفتقرا من حيث متام ادلعىن وحتقيق عنصر اإلفادة فيحتاج يف تكملة ادلعىن أو امتداده أو توسيعو إىل عناصر ادلستوى الثاين غًن األساس، مع التأكيد 
على أنّو من حيث ىذا القيد، أي قيد اإلفادة ـ تصبح كل العناصر ضرورية يف اخلطاب، وقد يكون ذلا أحيانا قيمة داللية تفوق القيمة الداللية للبنية 

﴿ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى﴾ سورة : اإلسنادية نفسها، ال سيما إذا كانت ىناك نيابة حنوية للجملة اليت  زلل ادلفرد  من حنو قولو تعاىل
ىادي هنر، دراسات يف اللسانيات، مثار التجربة، عامل :  فمن غًن مجلة احلال ال يكون ىناك معىن مقبول، دلزيد من التفصيل ينظر43النساء، اآلية 

 .  وما بعدىا140 م، ص 2011 ىـ، 1423، إربد، األردن، 1الكتب احلديث، ط
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، لـ يكف ىذا كالًما أيضا؛ ...لف ييمؿ واجبو: أو... فاز في يـو الخميس : أو... صباحا
 .1«ألّنو عمى الّرغـ مف تركيبو غير مفيد فائدة يكتفي بيا المتكمـ والسامع

: الذي يعرؼ الجممة أو الكالـ بقولو" إميؿ بديع يعقوب"   واألمر نفسو نجده عند 
: الجممة أو الكالـ، ىي ما تركَّب مف كممتيف أو أكثر، ولو معنى مفيد مستقؿ، نحو»
التركيب واإلفادة : والبّد في الجممة مف أمريف معا ىما" يفوز المجتيد"، و"الصدؽ منجاة"

 . 2«المستقمة
ىو المفظ المفيد فائدة يحسف »: الجممة أو الكالـ بقولو" أميف عمي السيد"   كما عّرؼ 

السكوت عمييا مف المتكمـ بحيث ال ينتظر السامع شيئا آخر منو لكوف المفظ الصادر عف 
المتكمـ قد أفاد حكًما وىذه الفائدة ال تتـ إاّل بالتركيب اإلسنادي، فالبّد مف توفر عنصريف 

 .3«التركيب واإلفادة: ليتحقؽ الكالـ ىما
    فالكالـ أو الجممة بيذا المعنى يشترط فيو اإلفادة لتأدية المعنى كاماًل، والتركيب 

اإلسنادي، فإذا كاف ىذا المركب اإلسنادي يتكوف مف فعؿ وفاعؿ أو مبتدأ وخبر يمثؿ 
 .4عنصًرا لغوي أطوؿ ال يسمى جممة

الذي (Blomfield )"بمومفيمد"   وىذه التعريفات تمتقي مع تعريؼ رائد البنيوية التوزيعية 
شكؿ لغوي مستقؿ ليس متضمنا في شكؿ لغوي أكبر، وفقا »:يعرؼ الجممة بأّنيا

 . 5«لمقتضيات التركيب النحوي
 :ىذا التعريؼ الذي قدمو بمومفيمد لمجممة يقوؿ" محمد حسف عبد العزيز"  ويرتضي 

                                                           
1

 .16، 15، ص1، ج(ت.د) ، مصر، 3عباس حسن، النحو الوايف، دار ادلعارف ، ط 
 .106، ص5 م،ج2006/ ىـ1427، بًنوت، لبنان، 1إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللغة العربية، دار الكتب العلمية، ط 2
3

 .21،22، 1م،ج1994، القاىرة، 7أمٌن علي السيد، يف علم النحو، دار ادلعارف،ط 
4

  . 30زلمد إبراىيم عبادة، اجلملة العربية، مكوناهتا،أنواعها، حتليلها، ص: ينظر 
   Bloomfield, language,p,170.   5  

.   75زلمد حسن عبد العزيز، الربط بٌن اجلمل يف اللغة العربية ادلعاصرة،ص: نقال عن 
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انتيينا في الصفحات السابقة إلى اختيار تعريؼ بمومفيمد لمجممة لكي يكوف معتمدنا في »
شكؿ لغوي مستقؿ ليس متضمنا في شكؿ لغوي أكبر وفقا : ىذه الدراسة وىو الجممة

 .1«لمقتضيات التركيب النحوي 
 :الذي قاؿ" عبد السالـ المسدي"  وىذا الفيـ أيضا لمجممة تجده عند الباحث التونسي 

فالجممة المستقمة إذف ىي اكبر وحدة نحوية في الكالـ وتتمّيز بشيئيف أوليما أّف » 
أجزاءىا تترابط عضويا بحيث إّف أًيا منيا ال يؤدي وظيفتو إاّل بنوعية عالقاتو باألجزاء 

األخرى، وثانييما أّنيا ال تندرج في بناء نحويٍّ أوسع منيا، وىكذا ال تكوف الجممة مستقمَّة 
بذاتيا إاّل إذا استقمت بنيويا ووظائفيا عف غيرىا، واستقّؿ غيرىا في بنيتو ووظيفتو عنيا، 
وىذا االستقالؿ المزدوج مقياسو أننا إذا عزلنا الجممة عف سياقيا استقامت عضوّيا ولـ 

، فيي عنده تتميز باالستقاللية والترابط 2«يختؿ في نفس الوقت بناء ما قبميا وما بعدىا
 .بيف أجزائيا

مصطمح " الجممة"أو" الكالـ"   وبالرغـ مف أّف عباس حسف لـ يستخدـ في تعريفو 
وليس »:، فإّف ذلؾ ال يعني غياب مفيومو عنده ألّنو محور التركيب فييما يقوؿ "اإلسناد"

مف الالـز في التركيب المفيد أف تكوف الكممتاف ظاىرتيف في النطؽ، بؿ يكفي أف تكوف 
 .3«"أنت"واألخرى مستترة وىي " تفضؿ"إحداىما ظاىرة وىي 

الجممة كممتاف أساسيتاف البّد منيما لمحصوؿ عمى »:    كما يحدُّ الجممة مرة أخرى بقولو
 .4«معنى مفيد؛ كالفعؿ مع فاعمو، أو مع نائبو، والمبتدأ مع خبره
الذي " إبراىيـ إبراىيـ بركات"  ويكاد يكوف ىذا التعريؼ ىو نفسو الذي استخمصو الدكتور

الجممة العربية عند النحاة العرب ىي القوُؿ المركُب مف كممتيف أسندت إحداىما »:يقوؿ
محمد رسوٌؿ، أو في فعؿ : إلى األخرى ليفيد معنى، وذلؾ ال يتأتى إاّل في اسميف نحو

                                                           
1

 .80 ، صزلمد حسن عبد العزيز، الربط بٌن اجلمل يف اللغة العربية ادلعاصرة 
2

  .153م،ص1986،تونس،اجلزائر، (ط.د)عبد السالم ادلسدي ، اللسانيات وأسسها ادلعرفية، الدار التونسية، للنشر ادلؤسسة  الوطنية للكتاب،  
3

 .16، ص1عباس حسن ، النحو الوايف، ج 

4
 .466 ، ص1ادلرجع نفسو، ج 



 والتقسيمات المفاهيم حيث من العربية الجممة إلى المحدثين الدارسين نظرة :الثالث الفصل

 

129 
 

حاتـ أخمص في عممو، : انطمؽ شريٌؼ، وُكوفئ رفيٌؽ، أو في اسـ وفعؿ نحو: واسـ نحو
البد لكؿ جممة مف ركنيف، أوليما »:ويضيؼ قائال. 1«وغادة التزمت بكؿ ما ىو واجبٌ 

يكوف محطَّ إخبار، يتحوؿ عند السكوت عميو إلى مثير تساؤؿ، وتكوف اإلجابة عميو 
 .2«متمثمة في الركف الثاني

  وقد نظر النحاة العرب القدامى إلى أّف الكالـ ػ بمعنى الجممة ػ ال يتأتى إاّل مف اسميف، 
أو مف اسـ وفعؿ، وال يتأتى مف فعميف وال مف حرفيف، وال اسـ وحرؼ، وال فعؿ وحرؼ، 

مسند ومسنٌد : وال كممة، ذلؾ أّف اإلفادة إّنما تحصؿ باإلسناد، وىو ال بد لو مف طرفيف
 .3إليو وىما عماد الجممة العربية
الذي اشترط في الجممة حصوؿ الفائدة " عبده الراجحي"  واألمر يكاد يكوف نفسو عند 

والجممة في تعريؼ النحاة ىي الكالـ الذي »:واالستقالؿ وعدـ االحتياج إلى غيرىا، يقوؿ 
 .4«يتركب مف كممتيف أو أكثر ولو معنى مفيد مستقؿ

  وىذه التعريفات تمتقي كميا في اعتبار أّف الكالـ لفظ مفيد فائدة يحسف السكوت عميو، 
وقد فسر النحاة الفائدة بّأّنيا النسبة بيف شيئيف إيجابا أو سمبا ولو كانت معمومة، لدى 

المخاطب، وأّف المراد بالسكوت ىو سكوت المتكمـ عف األصح، وأّف المراد مف الحسف عدُّ 
السامع إيَّاه حسنا، بحيث ال يحتاج في المعنى مف المفظ إلى شيء آخر لكوف المفظ 

 . 5المحكـو عميو والمحكـو لو فحسب: الصادر عف المتكمـ مشتمال عف شيئيف ىما
الجممة في أقصر صورىا »: فإّنو يطالعنا بتعريؼ لمجممة مفاده أفّ " إبراىيـ أنيس"   أّما 

ىي أقؿ قدٍر مف الكالـ، يفيد السامع معنى مستقال بنفسو، سواء ترّكب ىذا القدر مف 

                                                           
 .13، ص1م، ج2007/ىـ1428، القاىرة، 1إبراىيم إبراىيم بركات، النحو العريب، دار النشر للجامعات، ط 1

2
 .، ادلوضع نفسو1ادلرجع نفسو، ج 
 .36زلمد محاسة عبد اللطيف، بناء اجلملة العربية، ص: ينظر 3
4

 .83 م، ص2000/ىـ 1420، اإلسكندرية ، 2عبده الراجحي، التطبيق النحوي، دار ادلعرفة اجلامعية ، ط 
 .41،42م ، ص2009، ادلملكة األردنية اذلامشية، عمان ، 1شكر زلمود عبد ا، داللة اجلملة االمسية يف القرآن الكرمي ، دار دجلة ، ط 5
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مف كاف معؾ وقت ارتكاب : كممة واحدة أو أكثر؛ فإذا سأؿ القاضي أحد المتيميف قائال
 .1«فقد نطؽ ىذا المتيـ بكالـ مفيد في أقصر صوره" زيد"الجريمة؟ فأجاب 

أّنو يجمع بيف معياري الشكؿ والمضموف، " أنيس"  يالحُظ عمى ىذا التعريؼ الذي أورده 
فيو يجيز أف تكوف الجممة مف كممة واحدة أي أّنو ال يشترط فكرة اإلسناد بوصفيا شرًطا 
ّنما جعؿ حصوؿ المعنى الكامؿ المستقؿ بالفيـ شرطا  أساسا في بناء الجممة العربية وا 

 .أساسا ليا، كما أّنو يسوي بيف الجممة والكالـ
لمحديث عف مدى صحة استقاللية الجممة بالفائدة عّما قبميا كما " أنيس"   بعد ذلؾ ينتقؿ 

أليس الحوار بيف المتكمـ والسامع مرتبط األجزاء يفسر »:يشترطو معظـ المغويوف، يقوؿ
بعضو بعًضا، ويعيف بعضو عمى فيـ البعض اآلخر؟ ألسنا نستمد الفيـ مف تجاربنا 
السابقة حيًنا، ومف سياؽ الكالـ حيًنا آخر؟ فأيف ىذا الكالـ المستقؿ بالفيـ الذي ال 

نستعيف فيو بكالـ سبقو وال تجارب ماضية، وال بإشارات األيدي و تعابير الوجوه في كثير 
 .2«مف األحياف؟

  بعدىا يعود لمحديث عف الكالـ وما يرتكب منو في كؿ لغة وعف الجممة في أقصر 
فحيف نحمؿ الكالـ في كؿ لغة نرى أّنو يمكف أف » :صورىا و ما تطوؿ بو وتنعقد، يقوؿ

ينقسـ إلى كتؿ يفيد كٌؿ منيا معنى قد يكتفي بو السامع ويطمئف إليو، وتشتمؿ كؿ كتمة 
منيا في غالب األحياف عمى ما يسمى بالمسند والمسند إليو وحدىما، وتمؾ ىي الجممة 

ولكف الجممة تتضمف في األعـ أمورا أخرى ... القصيرة التي اكتفى فييا بركنييا األساسييف
 .   3«تطوؿ بيا وتنعقد

  فالشرط الرئيس عنده في الكالـ حتى ال يكوف لغوا ىو حصوؿ الفائدة وتماميا، ويتحقؽ 
ىذا الشرط في كثير مف العبارات التي يعدىا المغويوف جمال، والميـ عنده ىو التماس 

                                                           
 .277،278م، ص1987، القاىرة، 6إبراىيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة األجنلو ادلصرية ، ط 1
 .277ادلرجع نفسو ، ص 2
3

 .ادلرجع نفسو ، ادلوضع نفسو 
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معالـ الجممة مف استعماالت الناس ومما تواضعوا عمى استقاللو بالمعنى في كؿ كالـ، 
كما أّف الميـ عنده في تحديد أركاف الجممة ىو عادات المتكمميف بكؿ لغة فقد تحقؽ 
الفائدة التي ىي الشرط في الكالـ حتى ال يكوف لغوا في عبارات ال يعيدىا المغويوف 

 .جمال
كما يرى أّف الجممة عبارة عف اصطالح لغوي ينبغي في نظرتنا إليو عف المنطؽ العقمي 
العاـ، ألّف العادات المغوية في كؿ بيئة ىي ما يحدد شكؿ الجمؿ في لغة ىذه البيئة، 

وكاف يقصد بذلؾ موقؼ الفصائؿ المغوية في تحديدىا ألركاف الجممة، فالفصيمة السامية، 
مثال تكتفي فييا الجممة بالمسند والمسند إليو، في حيف أّف الفصيمة اليندية األوربية تشترط 

 . 1في الجممة كي تكوف تامة مفيدة أف تشتمؿ عمى مسنٍد ومسنٍد إليو
عدد مف الباحثيف، فمـ يمتفتوا إلى فكرة اإلسناد، ولـ " إبراىيـ أنيس"  وقد سار في ركاب 

يجدوا حرًجا في إقامة الجممة العربية عمى ركف واحد، فحسبيا أف تفيد معنى يحسف 
السكوت عميو وتجب بو الفائدة لممخاطب، ومف ىؤالء الباحثيف الذيف لـ يشترطوا اإلسناد 

إنَّنا ال ننكر اإلسناد؛ فيو »:يقوؿ" محمد حماسة عبد المطيؼ"مقوما مف مقومات الجممة 
قرينة معنوية مف قرائف الجممة، ولكف ىذا ال يعني أّف كؿ جممة مفيدة مشتممة عمى 

اإلسناد، إذ إّننا ينبغي أف نعترؼ بوجود جممة غير إسنادية، كما ينبغي أف نعترؼ، بناًء 
عمى الواقع المغوي، بوجود جممة ذات طرؼ واحد مؤدية لمعناىا اعتمادا عمى قرائف 
 .2«األحواؿ، أو بوجود الموقؼ المغوي الذي يكوف فيو الكالـ أو السياؽ وىو كبرى القرائف

كؿ كالـ تَـّ بو معنى يحسف السكوت عميو ىو جممة »:وبناًء عميو فإّنو يعرؼ الجممة بأّنيا
 .  3«ولو كاف مف كممة واحدة

                                                           
1

 ..276إبراىيم أنيس، من أسرار اللغة ، ص 

2
 . 33زلمد محاسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية يف اجلملة بٌن القدمي واحلديث، ص 

3
 .57ادلرجع نفسو، ص 
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 وىو يتكئ عمى ىذا المفيـو ويدعوا أف نعتد الجممة الموجزة سواء أكانت تمثؿ مسنًدا أو 
مسنًدا إليو جممة تامة إذا أفادت معًنى معيًنا، وىو بذلؾ يوافؽ ابف جني في تعريفو لمجممة 

، وأٍؼ، جمال تامة لعدـ حاجتيا تركيبا : إْذ يعتد ألفاظ مف نحو صو، و مو، وحس، ولبّْ
 .إلى بقية، وعدـ حاجتيا مف حيث المعنى عمى إضافة

، فميس شرطا أف تتكوف الجممة "نعمة رحيـ العزاوي"   وتابعيما في ذلؾ الباحث العراقي 
العربية عنده مف ركنيف اثنيف؛ بؿ شرطيا أف تفيد معنى كامال مستقال بالفيـ، ومف ثـّ فيو 

" متى تسافر؟"في جواب مف يسألؾ " صباحا"و " سبحاف اهلل:"يعدُّ ويجعؿ عبارات نحو
جمال تامة، لـ نتبيف في أي منيما موضوعا " مف سافر؟"في جواب مف يسألؾ " زيد"و

 .1ومحموال، أو مسندا ومسند إليو
، واإلفادة عنده مقترنة باستقالؿ الجممة "العزاوي"فحصوؿ الفائدة وتماميا ىو ما سعى إليو 

وعدـ احتياجيا إلى ما يتـ معناىا وال عبرة بعد ذلؾ في أف تتكوف الجممة العربية مف ركف 
 .واحد أو ركنيف
مف الباحثيف الذيف ذىبوا إلى القوؿ بالترادؼ بيف الجممة والكالـ، " العزاوي"    كما يعدُّ 

ونحف نعتقد أّف ىذا الفيـ لمكالـ والجممة ىو فيـ سميـ، يوافؽ رأي »:ويفيـ ذلؾ مف قولو
 . 2«المغوييف المحدثيف، ذلؾ ألّف ابف جني ومف شايعو جعموا اإلفادة شرط الكالـ والجممة

الذي يذىب إلى جعؿ حصوؿ المعنى المستقؿ " شعباف صالح"  واألمر نفسو نجده عند 
ىي ما استقؿَّ مف التعبيرات المغوية بتماـ اإلفادة، »: بالفيـ شرطا أساًسا لمجممة، يقوؿ

بصرؼ النظر عف عدد المؤلّْفات ليا، فقد تكوف الجممة محتوية عمى ركني اإلسناد، وقد 
  .3«تحتوي عمى ركف واحد، وقد ال تحتوي عمى أيِّ منيما

                                                           
1

 ، 4ـ 3نعمة رحيم العزاوي، اجلملة العربية يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة، دار احلرية للطباعة، بغداد، رللة ادلورد، ع 
 .111 م، ص1981/ىـ10،1402مج

2
 .110ادلرجع نفسو، ص 

3
 .26م، ص2004، القاىرة، (ط.د)شعبان صالح ، اجلملة الوصفية يف النحو العريب، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  
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فقد قدَّـ لنا عّدة تعريفات نظرية لمجممة حاوؿ مف خالليا أف " ميدي المخزومي"   أّما 
يؤكد المفيـو العممي الصحيح لدراسة النحو وفقا ألسس الدرس المغوي الحديث، ولذا جاء 

في النحو العربي نقد "اىتمامو بيا مقدّْما إّياىا عمى بقية المباحث التي أستأثر بيا كتابو 
واضعا ذلؾ كمو منيجا يقـو أساسا عمى دراسة الظروؼ القولية ليا، مف نفي " وتوجيو

إلخ، وما يطرأ عمى بعض أجزائيا مف تقديـ وتأخير ومف حذؼ وذكر ...وتوكيد واستفياـ
 .وغير ذلؾ

  فالنحو انطالقا مف ىذا كمو عند المخزومي يقـو عمى دراسة الجممة العربية دراسة 
 .أسموبية محضة لفيـ الصمة بيف أجزائيا المترابطة

الجممة ىي الصورة المفظية الصغرى »: الجممة العربية بقولو" المخزومي"   وقد عّرؼ 
لمكالـ المفيد في أّية لغة مف المغات، وىي المركب الذي يبيف المتكمـ بو أّف صورة ذىنية 
كانت قد تألفت أجزاؤىا في ذىنو، ثـ ىي الوسيمة التي تنقؿ ما جاء في ذىف المتكمـ إلى 

 . 1«ذىف السامع
  وتأسيًسا عمى ىذا التعريؼ فالجممة بالنسبة إليو ىي الصورة المفظية الصغرى لمكالـ 
المفيد، الموضوع لغاية الفيـ واإلفياـ، وىذه الصورة تعكس بطبيعة الحاؿ صورة ذىنية؛ 

كانت أجزاؤىا قد تألفت في ذىف المتكمـ، وعف طريقيا تـ نقؿ ما دار في ذىف المتكمـ إلى 
السامع وفؽ شروط وقواعد محددة وال يكوف الكالـ تاما، وال جممة مفيدة إاّل إذا تحققت 

 .شروط محددة، تعود إلى المنطؽ ومتطمبات المغة
    كما يبدو أّنو يفرؽ بيف مفيـو الجممة ومفيـو الجممة التامة ألّنو يحدد الجممة التامة 

، 2«الجممة التي تعبر عف أبسط الصور الذىنية التامة التي يصح السكوت عمييا»: بأّنيا
 : ويرى أّنيا تتألؼ مف ثالثة عناصر رئيسية ىي 

 . ػ المسند إليو ، أو المتحدث عنو، أو المبني عميو1  
                                                           

1
 .31م،ص1986/ىـ1406، بًنوت، لبنان، 2مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب نقد وتوجيو، دار الرائد العريب، ط 

2
 .ادلرجع نفسو ، ادلوضع نفسو 



 والتقسيمات المفاهيم حيث من العربية الجممة إلى المحدثين الدارسين نظرة :الثالث الفصل

 

134 
 

 . ػ المسند الذي يبني عميو المسند إليو، ويتحدث بو عنو2  
 . ػ اإلسناد أو ارتباط المسند بالمسند إليو3  

  فالذي يالحظ أّنو قد أضاؼ عمى عنصري اإلسناد المأثوريف في التراث النحوي عنصرا 
 .ثالثا وىو تمؾ العالقة الذىنية التي تربط بينيما

: جممة تامة تعبّْر عّما في الذىف مف صورة تامة قواميا: مثال" ىبَّ النسيـُ : "  فقولنا
، ثـ إسناد اليبوب إلى النسيـ، واإلسناد "ىبَّ "، والمسند ىو " النسيـ"المسند إليو وىو 

عممية ذىنية تعمؿ عمى ربط المسند بالمسند إليو، كما عممت ىنا عمى ربط اليبوب 
 .1بالنسيـ

عمي "  وليس في العربية غالبا لفظ يدؿ عمى اإلسناد، كما في غيرىا مف المغات، يعمؽ 
وجميّّ أّف ىذا العنصر الثالث ػ اإلسناد ػ الذي أضافو »: عمى ذلؾ قائال" أبو المكاـر

ف التمس لو  الدكتور المخزومي ال وجود لو مف الناحية الواقعية في بناء الجممة العربية، وا 
 .2«بعض الجذور التاريخية، األمر الذي يقؼ بنا عمميِّا في إطار المأثورات التراثية

ىو الرابطة بيف الجممة المسند  (is)   ففي المغة اإلنجميزية مثال يكوف فعؿ الكينونة 
في اإلنجميزية  (is)والمسند إليو أو ىو المفظ الداؿ عمى اإلسناد أو النسبة، مثؿ 

األرض تكوف )بعبارة earth is round) )في الفرنسية،وعمى ىذا فترجمة عبارة  (est)نجد
ترجمة خطأ القتنائيا عمى طرؽ التركيب العرفية بالمغة العربية الفصحى، »:ىي  (كروية

 .3«وىي لغة تفيـ عالقة اإلسناد دوف حاجة إلى مساعد
يقولوف بوجود الرابطة في حالة واحدة، ىي حالة كوف خبر »:  غير أّف النحاة العرب

 .4«"كائف"المبتدأ ظرفا أو جاًرا ومجروًرا، حيث يروف أّنو متعمؽ بمحذوؼ تقديره 

                                                           
1

 .31مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب نقد وتوجيو،ص: ينظر  

2
 .37علي أبو ادلكارم، مقومات اجلملة العربية، ص 

3
 .193متام حسان، اللغة العربية معناىا ومبناىا، ص 

4
 .32عبد الرمحن أيوب، دراسات نقدية يف النحو العريب، ص 
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الجممة العربية فيما يبدو كانت تتضمف في استعماالتيا القديمة »:أفّ " المخزومي"  ويرى 
شيئا مف ىذا، معبًرا عنو بفعؿ الكينونة، ولكنو انقرض في االستعماؿ الشائع، وبقي لو 

 :كقوؿ الشاعرة (كاف)آثار احتفظت بيا بعض الشواىد التي يستشيد بيا النحاة عمى زيادة 
ِِ بميؿ       أنت تكوف ماجد نبيؿ           إذا تيب شمَأِؿ

عند النحاة زائدة ىنا، ألّنيا لـ تجِر جرياف كاف في االستعماؿ مف رفع  (تكوف)  فالكممة 
 :االسـ ونصب الخبر، وىي فيما أزعـ فعؿ الكينونة الذي يدؿ عمى اإلسناد كقوؿ الشاعر

    وما كؿ مف ُيبدي لؾ البشاشة كائًنا      أخاؾ إذا لـ تْمِقو لؾ منجدا 
ىنا فيما أزعـ استعممت لتؤدي الغرض الذي أشرت إليو، وليس لوجودىا فائدة  (كائنا)   فػ 

ف جرت مجرى  وما كؿ مف يبدي : ولو قيؿ (أخاؾ)في نصبيا الخبر  (كاف)أخرى، وا 
 .1«بشاشة أخوؾ أو أٌخ لؾ لما فقد الكالـ شيئا مف معناه أو داللتو

إلى أّف العربية حيف استغنت في طوٍر مف أطوار تاريخيا " المخزومي"   بعد ذلؾ يشير 
الذي يسميو " ىو"عمى الربط بيف طرفي الجممة استعاضت منو باستعماؿ الضمير

، وذلؾ في الجمؿ االسمية غالًبا، وفي الجمؿ "عمادا"ويسميو الكوفيوف" فصالً "البصريوف 
محمٌد الشاعُر، وخالٌد الفقيو، : االسمية التي يكوف المسند إليو، والمسند فييا معرفة كقوليـ

وىاتاف الجممتاف تامتاف مستوفيتاف كؿ المتطمبات التي يقتضييا اإلسناد، ولكف األمر 
نعتاف ال مسنداف، فإذا جيء بيذا " الفقيو"و" الشاعر"فييما قد يكتفيو الُمْبُس فيظُف أّف 

 .2الضمير زاؿ الُمبُس، وكاف الكالـ نًصا في اإلسناد
   لكنو ال يطمئف إلى ىذه التعريفات جميعا فيضع تعريفا جديدا لمجممة يكاد يكوف 

الجممة في أقصر صورىا ىي أقؿ »:مف قبؿ وىو أّف " إبراىيـ أنيس"استنساخا لما ارتضاه 
قدر مف الكالـ يفيد السامع معنى مستقال بنفسو، وليس الزما أف تحتوي العناصر 

                                                           
1

 .32مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب نقد وتوجيو ص 

2
  .ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو  :ينظر 
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المطموبة كمُّيا، فقد تخمو الجممة مف المسند إليو لفًظا، أو مف المسند لوضوحو وسيولة 
 .1«تقديره

ىي وحدة الكالـ الصغرى، والمركب الذي يجمؿ في ثناياه »:   كما يعرفيا أيضا بقولو
فكرة تامة والذي يعبّْر بو المتكمـ عّما ينشأ في نفسو مف أفكار، و بو تنقؿ ىذه األفكار 

 .2«إلى السامع والمخاطب
تعريؼ ينطوي عمى قصور في " وحدة الكالـ"أّف تعريؼ الجممة بأّنيا " بمقاسـ دفو" ويرى 

الدراسة النحوية لمتركيب العربي، وحجتو في ذلؾ أّف الجممة عبارة عف وحدات كالمية 
 .3منسقة ومرتبة، ومتعمقة بقوانيف وأحكاـ لغوية

الجممة إّنيا تقـو عمى أساس مف إسناد يؤدي عمى إحداث »:  ويعرفيا تعريفا آخر بقولو 
. 4«فكرة تامة

لمجممة أّنو يشترط اإلسناد مقوًما مف مقوماتيا، " المخزومي"  فقد تبيف مف تعريفات 
فالتركيب الذي ال إسناد فيو كالنداء ليس جممة إسنادية، وال جممة غير إسنادية، وال يشبيو 

ّنما ىو  . 5يؤدّْي وظيفتو بمركب لفظي (أسموب خاص)الجممة، وا 
ولست أدري ىؿ يسمي كؿ » :عف ذلؾ قائال " محمد حماسة عبد المطيؼ"  ويتساءؿ 

تركيب غير إسنادي مفيد مركًبا لفظًيا؟ وىؿ أسماء األصوات عنده مركَّب لفظي كما يفيـ 
، فيؿ "أسموب خاص"مف تشبيو أسموب النداء بيا؟ لقد وصؼ أسموب القسـ بأّنو أيًضا 

. 6«؟" مرّكب لفظي"يفيـ مف ىذا أّنو ىو اآلخر 

                                                           
1

 .33مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب نقد وتوجيو ،ص 

2
 .37ادلرجع نفسو ، ص 

3
 .15، ص1بلقاسم دفو، بنية اجلملة الطلبية وداللتها يف السور ادلدنية ، ج 
4

  .53مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب نقد وتوجيو، ص 

5
 .31ادلرجع نفسو، : ينظر 

6
 .54زلمد محاسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية يف اجلملة بٌن القدمي واحلديث ، ص 
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اإلسناد في الجممة، فقد خذلو ذلؾ في إحداث فكرة تامَّة في " المخزومي"لكف رغـ اشتراط 
ناف جممة واحدة ال  أسموب الشرط، فيو يرى أّف أسموب الشرط يتكوف مف عبارتيف، تكوّْ
ف اشتمؿ كؿّّ منيما عمى مسنٍد إليو ومسنٍد، وذلؾ ألّف العبارتيف ترتبطاف  جممتيف، وا 

بواسطة أداة الشرط ارتباًطا وثيًقا، ال يتصور معو استقالؿ إحدى العبارتيف عف األخرى، 
الشرط ػ » :ويمكف ربط ىذه الرؤية برأي عبد القاىر الجرجاني الذي عبَّر عف ذلؾ بقولو 

كما ال يخفى ػ في مجموع الجممتيف، ال في كؿ واحٍد منيما عمى انفراد، وال في واحدٍة دوف 
.  1«األخرى 

 وعميو ىذا فيو يرى أّف تقسيـ جممة الشرط إلى جممتيف تقسيـ قائـ عمى النظر العقمي 
، وقد سمي كؿ واحدٍة مف جممتي 2والتحميؿ المنطقي الذي كاف طاغًيا في أذىاف النحاة

؛ أي عبارة الشرط وعبارة الجواب، ومف االثنيف تتكوف الجممة (عبارة)الشرط والجواب 
.  3الشرطية
مسألة غاية في األىمية، وىي أّننا لسنا بحاجة إلى " كريـ حسيف ناصح الخالدي"ويثير 

القوؿ بوجود الجممة الشرطية، ليتَّحد معنى الكالـ والجممة، ذلؾ أف جزئي الشرط في حاؿ 
ارتباطيما بأداة الشرط ال يكوف ألي منيما معًنى مفيد، ولكف إذا نظرنا إلييما كجممتيف 

، وابف 4ومردُّ الوىـو فييا ذىب إليو الزمخشري» :مستقميف فإّنيا تفيداف معًنى مستقال، يقوؿ
وابف ىشاـ أّنيما يعداف جممة الشرط أو جممة الجواب أو جممة الصمة جمال غير مفيدة، 

إف يأِت زيٌد : "وفي ذلؾ نظر؛ ألّف ىذه الجمؿ ليست كما يقوالف؛ بؿ ىي مفيدة، فقولنا
تفيد معًنى تاًما بشرطو وجوابو ولو فصمت جممة الشرط ألفادت معنى تاًما " فسوؼ أكرمو

، فيعود (إفْ )كذلؾ ومثميا جممة الجواب، أّما النقص الذي يبدو ػ في الظاىر ػ وجود األداة 
                                                           

1
 .239عبد القاىر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص 

2
 .57مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب نقد وتوجيو،ص : ينظر 
 .290، 284،289ادلرجع نفسو، ص 3
4

يذىب الدكتور اخلالدي إىل وضع الزسلشري مع إبن ىشام وبعض النحاة القائلٌن بتبعية اجلملة الشرطية للجملة الفعلية، واحلقيقة أّن ابن يعيش  
 .شارح ادلفصل ىو من يؤيد ابن ىشام ومن سار يف زمرتو يف اعتبار اجلملة الشرطية تابعة للجملة الفعلية وليس الزسلشري
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إلى داللة األداة نفسيا، ذلؾ أّنيا تفيد معنى تحقؽ الشيء لتحقؽ غيره، أي تعمؽ تحقؽ 
الجواب بتحقؽ الشرط، وىذه الداللة عمى الترابط بيف الشرط والجواب، واقتضاء الشرط 

األداة )الجواب، ىي التي توحي بالنقص في المعنى لكوف جممة الشرط بأركانيا الثالثة 
تختمؼ عف أنواع الجمؿ األخرى، فيي جممة قائمة برأسيا،  (وجممة الشرط وجممة الجزاء

 1«ليا نظـ خاص، وأحواؿ، ودالالت ال تجدىا في أي نوع مف أنواع الجمؿ األخرى
 :    مف ىذه التعريفات نخرج في الحقيقة بعدة صور لمجممة عند المخزومي ىي 

 .  ػ الجممة1
 . ػ الجممة التامة 2
 .  ػ الجممة في أقصر صورىا3

 :وىي أيضا
 .  ػ الصورة الصغرى لمكالـ1
 .2 ػ الوحدة الكالمية الصغرى2

، ال يجده أقاـ تعريفاتو لمجممة عمى أساس بيّْف "المخزومي"  والذي يدقؽ النظر فيما قدمو 
وال عمى معايير ثابتة ودقيقة، فقد اختمطت ىذه المعايير وتداخمت؛ فبعضيا يتصؿ بطوؿ 
الجممة وقصرىا وبعضيا يتصؿ بداللة الجممة عمى المعنى التاـ الذي يحسف السكوت 
عميو أو الصورة الذىنية، وأحيانا أخرى تتصؿ بالتركيب وعناصره ووحداتو مثؿ المسند 

والمسند إليو واإلسناد، وال تكاد تمتقي ىذه المعايير إاّل في كونيا أّنيا ليست معايير 
 .3لغوية

ومع أّف »:   ىذا ويشكو الباحث مف قمة اىتماـ النحاة القدامى بدراسة الجممة العربية يقوؿ
الجممة ىي الوحدة الكالمية الصغرى، وأّف ليا أىمية كبيرة في التعبير واإلفصاح والتفاىـ، 

                                                           
1

 .17م، ص2005/ ىـ1426، عمان، األردن، 1 كرمي حسٌن ناصح اخلالدي، نظرات يف اجلملة العربية، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط 
2

 .75ـ74خليل حلمي ، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة يف الفكر العريب احلديث، ص 

3
 .75ادلرجع نفسو، ص: ينظر 
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كاف حظيا مف عناية النحاة قميال جّدا، بؿ لـ يعرضوا ليا إاّل حيف يريدوف أف يبحثوا في 
 .1«...موضوع آخر؛ ولـ يعنوا بالبحث فييا إاّل في ثنايا الفصوؿ واألبواب

   كما يشكو مف قمة تعرض الدارسيف القدامى لألساليب الجمميَّة المختمفة ودعاىـ إلى 
ذا قصر النحاة اىتماميـ عمى الكممات بوصفيا »:توسيع مجاؿ بحثيـ فييا، يقوؿ وا 

معموالت، وعمى آثار العوامؿ فييا، كانوا يتخبطوف في تناوؿ ىذه الدراسة بالبحث، فمـ 
يعرفوا موضوع دراستيـ معرفة تدفعيـ إلى توسيع دائرة البحث، بحيث تضـ إلييا دراسة 

الجممة وأحواليا المختمفة، ودراسة األساليب التي ال غنى عنيا في دراسة أّية لغة، 
كأسموب االستفياـ وأسموب النفي، وأسموب التوكيد، وغيرىا مما يتوقؼ معرفتو عمى معرفة 

 .2«الجممة
، الذي عرَّؼ "ريموف طحاف"   ومف الباحثيف المحدثيف الذيف عنوا بدراسة الجممة العربية 

الكالـ ىو ما ترّكب مف مجموعة متنافسة مف المفردات ليا معنى »: الكالـ والجممة بقولو
مفيد، والجممة ىي الصورة المفظية الصغرى أو الوحدة الكتابية الدنيا لمقوؿ أو الكالـ 

الموضوع لمفيـ واإلفياـ وىي تبيف صورة ذىنية كانت قد تألفت أجزاؤىا في ذىف المتكمـ 
 .3«الذي سعى إلى نقميا حسب قواعد معينة وأساليب شائعة إلى ذىف السامع

  فالجممة حيف تكوف أصغر بنية نحوية تعدُّ كالًما تاما ومفيًدا يمكف السكوت عميو 
الشتمالو عمى المسند والمسند إليو في أبسط صورة ليما، مجرديف عف جميع ما يتعمؽ 

  . 4بيما مف كممات، وبيما وحدىما يقع الفيـ واإلفياـ

                                                           
1

 .33، 32مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب نقد وتوجيو، ص 

2
 .34ادلرجع نفسو ، ص 

3
 .44، ص2م ، ج1981، بًنوت، لبنان، 2رميون طحان، األلسنية العربية، دار الكتاب اللبناين، ط 
4

 .26رابح بومعزة، اجلملة والوحدة اإلسنادية الوظيفية يف النحو العريب، ص: ينظر 
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إّف الجممة مف ناحية الداللة ىي أقؿُّ كمية مف »: موضحا لمجممة قائال" طحاف"  ويضيؼ 
، ويرى أّنيا مف ناحية البنية عبارة عف تركيب يتألؼ مف ثالثة عناصر رئيسية 1«الكالـ
:  ىي
 .وىو الذي ُيبنى عمى المسند إليو ويتحدث بو عنو:  ػ المسند 1  
 .أو المتحدث عنو، أو المبني عميو:  ػ المسند إليو 2  
 .ىو العالقة الضمنية التي تربط المسند بالمسند إليو:  ػ اإلسناد 3  

، وذلؾ حيف ال تكتفي العممية 2   وقد تنضاؼ إلى ىذه العناصر الثالثة عناصر أخرى
اإلسنادية بذاتيا؛ ومعنى ىذا أّف الجممة قد ال تكوف مستوفاة التركيب والمعنى التاـ المفيد 
بركنييا المتمثميف في المسند والمسند إليو الّمذيف تربطيما عالقة اإلسناد، فتحتاج حينئٍذ 

 .3ىذه الجممة إلى عناصر أخرى تتـ معناىا، وبخاصة المفعوؿ بو
ريموف "و" ميدي المخزومي"   كما تمسؾ بفكرة اإلسناد في تعريؼ الجممة فضال عف 

، الذي "عبد اليادي الفضمي"عدد مف الباحثيف المحدثيف، منيـ عمى سبيؿ المثاؿ " طحاف
 .4«الجممة قوؿ مرّكب تركيًبا إسناديِّا مف كممتيف فأكثر»:قاؿ

إلى القوؿ بأّف الفضمي لـ يشترط اإلسناد " حسيف منصور الشيخ"   وقد ذىب الباحث 
، وىذا رأي يدحضو التعريؼ السابؽ، وقد أقاـ ىذا 5مقوًما مف مقومات الجممة العربية

أّما نظرية اإلسناد فيي األخرى استعار »: الباحث حجتو في ذلؾ انطالقا مف قوؿ الفضمي
النحاة فكرتيا مف المنطؽ اليوناني، ففي المنطؽ المذكور تقسـ الجممة ػ التي يصطمح 

إلى أّنو  (أعني المناطقة)ػ إلى جممة حممية وشرطية، وذىبوا  (القضية)عمييا منطقيِّا ب
 (ويقابمو المسند إليو في النحو)البّد لمقضية ػ إف كانت حممية ػ مف أف تتألؼ مف موضوع 

                                                           
1

 .54، ص2رميون طحان، األلسنية العربية، ج 

2
 .ىي ما يسمى بعملية التعدية وىي تلك اليت حتصل يف حالة عدم اكتفاء اجلملة بعملية اإلسناد وحاجتها لعنصر ادلفعول 

3
 .54، ص2رميون طحان، األلسنية العربية، ج: ينظر 

4
 17م،ص1980/ىـ1400، جدة، ادلملكة العربية السعودية، 9عبد اذلادي الفضلي، سلتصر النحو، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، ط 

5
 .44حسٌن منصور الشيخ، اجلملة العربية دراسة يف مفهومها وتقسيماهتا النحوية ، ص 
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وعمى ضوئو قاؿ . (ويقابمو الجزاء في النحو)وتاٍؿ  (ويقابمو المسند في النحو)ومحموؿ 
ال بّد في الجممة غير الشرطية مف  : (فكرة وقسمة الجممة المنطقية)النحاة ػ تأثًرا ػ بيذا 

 .1«مسنٍد ومسنٍد إليو، وفي الجممة الشرطية مف شرٍط وجزاء
يجيز أف تتألؼ الجممة العربية مف كممة واحدة، وذلؾ " الفضمي"  ويرى نفس الباحث أّف 

الكممة ذات المعنى »: ، وحجتو في ذلؾ قوؿ الفضمي2بشرط إفادتيا معنًى مستقالً 
االسمي، تعبر عف معنى إذا استعممت منفردة، لكنو ال يرقى إلى مستوى معنى الجممة، 

محمد، وأريد بو : ألّف المعنى في الجممة ينبع مف طبيعة الجممة بما ىي جممة، فقد أقوؿ
محمد وأريد بو المنادى، فيو الجممة، ذلؾ أّف طريقة : االسـ الخاص، فيو كممة، وقد أقوؿ

ا، إلى جممة ُتعطي  لت كممة محمد مف كممة مفردة تعطي معنى خاصِّ أداء النداء، حوَّ
 .3«معنى أفيد مف الجممة باعتباره جممة نداء

ال يجيز أف تتألؼ الجممة مف كممة واحدة، ألّف الجممة عنده " الفضمي"  والحقيقة أّف  
 : تتألؼ مف ثالثة عناصر رئيسية ىي

 .ويراد بو الكممة المنسوب إلييا أو المحكـو عمييا:  ػ المسند إليو 1
. ويقصد بو الكممة المنسوبة أو المحكـو بيا:  ػ المسند 2
 .4وىو النسبة أو الحكـ:  ػ اإلسناد3

، ثـ " باردٌ "والمسند وىو " الجو"المسند إليو وىو : جممة تامة قواميا" الجُو باردٌ : "  فقولنا
. إسناد البرودة إلى الجو

 

                                                           
1

 .134م، ص1984/ىـ1405، جدة، 1عبد اذلادي الفضلي، دراسات يف اإلعراب، هتامة للنشر، ط 

2
 . 46حسٌن منصور الشيخ، اجلملة العربية ، دراسة يف مفهومها وتقسيماهتا النحوية، ص 
3

 . 148،149م،ص2006/ىـ1428، بًنوت، 2عبد اذلادي الفضلي، دروس يف أصول فقو اإلمامية، مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، ط 
 .18عبد اذلادي الفضلي ، سلتصر النحو ، ص : ينظر 4
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أّف العنصر الثالث مف عناصر تأليؼ الجممة وىو اإلسناد، قد " الفضمي"   بعد ذلؾ يبيّْف 
ىنا رابطة وتدؿ عمى " ىو"، فكممة (الكتاب ىو مفيد)يذكر في الجممة ما يدُؿ عميو مثؿ 

 .1اإلسناد ولكف األكثر استعماال في الكالـ العربي ىو عدـ ذكر ما يدؿ عميو
   كما يرى أّف المادة التي تؤلؼ المسند إليو في الجممة ىي االسـ وما كاف في معناه، 

أّما  
المادة التي تؤلؼ المسند إليو فيي الفعؿ وما كاف في معناه، والتي تؤلؼ اإلسناد ىي 

 .2الحرؼ وما كاف في معناه
إلى القوؿ " سعد عبد العزيز مصموح"و" عبد المطيؼ محمد الخطيب"  كما يذىب الباحثاف 

الكالـ »:بالترادؼ بيف الجممة والكالـ وينصاف عمى العقدة اإلسنادّية في تعريفيما يقوالف 
اهلل قادٌر، أو اسـ : ىو المفظ المفيد فائدة يحسف السكوت عمييا، ويتكوف مف اسميف نحو

 .3«صَدؽ اهلل، ومثمو، اقرأ، فإف الفاعؿ ضمير مستتر: وفعؿ نحو
والجممة عند أكثر النحوييف مرادفة لمكالـ أي؛ أّنيا لفظ ذو معنى »:   ويضيفاف قائميف

نسبة " صدؽ اهلل: "نسبة حكـ القدرة إلى ذات اهلل سبحانو، وفي قولنا" اهلل قادرٌ : "ففي قولنا
حكـ الصدؽ إلى ذاتو سبحانو، وتسمى ىذه النسبة إسنادا، والحكـ المنسوب مسنًدا والذات 

 .4«المنسوب إلييا مسند إليو
حيث يؤكد عمى ضرورة التمسؾ بفكرة " إبراىيـ السامرائي"  واألمر نفسو نجده عند 

ولف نخرج في بحثنا في مسألة الجممة عف اإلسناد، »: اإلسناد في تعريفو لمجممة يقوؿ
فالجممة كيفما كانت اسمية أو فعمية قضية إسنادية فاإلسناد المغوي عالقة وارتباط مف 

طرفيف، موضوع ومحموؿ، أو مسنٍد أو مسند إليو، وال بأس أف أستعير ىذه المصطمحات 
الفمسفية وىي المصطمحات التي أخذىا العرب متأثريف بالقضية المنطقية عند اإلغريؽ 

                                                           
 .18عبد اذلادي الفضلي ، سلتصر النحو،ص 1
2

 .19، صادلرجع نفسو 

3
  .15 ، ص1 م، ج2000/ ىـ1421، الكويت، 1 حنو العربية، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، ط 
  .13، ص2عبد اللطيف زلمد اخلطيب وسعد عبد العزيز مصلوح ، حنو العربية ، ج 4
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والفعؿ والفاعؿ في الجممة العربية، والمبتدأ أو الخبر في الجممة االسمية ال يخرج عف 
 .1«طرفي اإلسناد

: الذي يشترط  أيًضا حصوؿ اإلسناد في الجممة قاؿ" أحمد محمد قدور"  وتابعو في ىذا 
الجممة عند النحاة مصطمح يدؿُّ عمى وجود عالقة إسنادية بيف اسميف أو اسـ وفعؿ ، »

واإلسناد ىو نسبة إحدى الكممتيف إلى األخرى، وفسرت النسبة بأّنيا إيقاع التعّمؽ بيف 
 .2«الشيئيف

  فالجممة عنده عبارة عف تركيب إسنادي سواًء أتمت بو الفائدة أـ لـ تتـ، ولـ يشترط فييا 
 .أف تدؿَّ عمى معنى يحسف السكوت عميو

ذىب إلى القوؿ بأّف المنطؽ والنحو يمتقياف في تعريؼ " غازي مختار طميمات"   أّما 
: الجممة لكف يختمفاف في استعماؿ المصطمحات ، ويعرض لتعريؼ المناطقة لمجممة يقوؿ

كؿ مفرديف تجري بينيا نسبة موجبة أو سالبة فأحدىما موضوع واآلخر محموؿ، »
ومجموعيما مع النسبة بينيما قضية، والموضوع في الجمؿ العربية يأتي مبتدأ أو نحوه إذا 

وأّما .كانت الجممة جممة اسمية، ويأتي فاعال أو نحو إذا كانت الجممة جممة فعمية
المحموؿ فيو الركف الثاني مف ركني اإلسناد، وىو الخبر أو ما يقـو مقامو في الجممة 

وأّما بالنسبة بيف الموضوع . االسمية ، أو الفعؿ أو ما يقـو مقامو في الجممة الفعمية
 . 3«والمحموؿ فتدؿ عمييا حركات اإلعراب، وىيئة تركيب الجممة

وخالصة القوؿ في »:   بعد ذلؾ ينتيي إلى اختيار تعريؼ لمجممة ليراه مناسبا بقوؿ 
تركيب الجممة أّنيا مسند ومسنٍد إليو، فإف أحببت أف تزيد عمييا ألفاظا تكمؿ المعاني 
كالمفاعيؿ والظروؼ كاف لؾ ذلؾ، غير أّف ىذه الفضالت ميما تكثر ال تصنع جممة 
أخرى وال تجعؿ الجممة الواحدة جممتيف، وعمى ىذا األساس اإلسنادي قد تجد في كالـ 

                                                           
 .201م، ص1966، بغداد ، (ط.د)إبراىيم السامرائي، الفعل زمانو وأبنيتو ، مطبعة العاين ، 1
2

 .282ـ281أمحد زلمد قدور، مبادئ اللسانيات ، ص 
 .20م،ص1993، دمشق، (ط.د) عبد الرمحن حسن حنكبة ، ضوابط ادلعرفة ، دار القلم،  3
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ِؼ فيذه الفاء بقية الفعؿ : العرب جممة مف حرؼ واحد كقولؾ لمف تطمب منو الوفاء
 .1«أي المسند، وأنت الفاعؿ المستتر ىو المسند إليو (وفى)

   فقد أقاـ تعريفو لمجممة عمى أساس التركيب اإلسنادي، فالجممة عنده ما تركبت مف 
مسند ومسنٍد إليو، فقد كاف معيار اإلسناد ىو األساس الذي عميو النحاة القدامى حّد 

ألّنيا المواـز لمجممة، والعمدة فييا، وال تخموا »الجممة، ألّف توافرىا شرط كاٍؼ لقياـ الجممة، 
 .2«منيا وما عداىا فضمة يستقؿ الكالـ دونيا

الذي يرى أّف الجممة " خميؿ إبراىيـ العطية"  وىذا الفيـ أيضا لمجممة العربية نجده عند 
الجممة العربية جممة إسنادية، يتألؼ نظاميا مف »: العربية عبارة عف جممة إسنادية يقوؿ

مسند ومسند إليو، ال يغنى أٌي منيما عف صاحبو، ألّنيما ركناف أساسياف فييا، ولذلؾ 
وجب أف ُتدرس الجممة مف حيث نوعيا، وما يطرأ ألركانيا مف تقديـ وتأخير، أو حذؼ، 

ظيار، ومف حيث ما يطرأ عمييا مف استفياـ أو نفي أو توكيد  .3«أو إضمار وا 
: حيف قاؿ" المسند والمسند إليو"  وكأنّْي بو ىاىنا يكرر ما نّص عميو سيبويو في باب

 .4«وىما ما ال َيْغنى واحٌد منيما عمى اآلخر، وال يجد المتكمـ منو ُبدِّا»
فاإلسناد عنده يستمـز تركيبا، والعناصر المركبة اثناف يطمب كؿ واحٍد منيما اآلخر، وال 

مناص حينئذ لممتكمـ مف الوفاء في نتاجو المغوي بيما حتى يتحقؽ ما يطمبو ىذا التركيب 
 .مف فوائد

الجممة ما تركب مف »: بفكرة اإلسناد في نظرتو لمجممة قاؿ" لويس معموؼ"  كما تمسؾ 
 . 5«مسند ومسنٍد إليو

                                                           
1

 .187، 186م، ص2000، دمشق، 2غازي سلتار طليمات، يف علم اللغة، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر، ط 

2
 .200، ص1ابن يعيش، شرح ادلفصل للزسلشري، ج: ينظر 
3

 .96م، ص1999، سوسة ، تونس، 2خليل إبراىيم عطّية ، الرتكيب اللغوي لشعر السّياب، دار ادلعارف للطباعة والنشر، ط 

4
 23، ص1سيبويو، الكتاب، ج 

5
 .102، ص(ت.د)، بًنوت، 19لويس معلوف، ادلنجد يف اللغة، ادلطبعة الكاثوليكية، ط 
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د تماـ حساف بيف الجممة والكالـ يقوؿ والجممة كالـ والكالـ ىو المفظ المرّكب »:  كما وحَّ
 .1«المفيد بالوضع؛ أي المفيد بحكـ أصؿ وضعو ألّف األصؿ في الكالـ أف يكوف لفائدة

بأّف النمط التركيبي يقصد بو بناء الجممة مف ركنييا، وما »:   و يعرؼ الجممة أيضا بقولو
نة مف ركنيف ىما  عسى أف يكوف ضروريا لعنصر اإلفادة فييا، والجممة العربية مكوَّ

اسماف واسـ وفعؿ، وقد يدخؿ في تكوينيا الحرؼ ليربط بيف أحد الركنيف وما قد يربط بو 
مف تكممة، وأوؿ ما نمحظو عمى ىذا القوؿ أّف ثمة جمال عربية ال يتضح تركيبيا مف 

، وبعض صور "يا زيد"والنداء نحو" واهلل : "ركنيف إاّل بعد تأويالت بعيدة كجممة القسـ نحو
صٍو و أوَّه : ومثميا كؿ مصدر وبعض أسماء األفعاؿ واألصوات نحو" غفرانؾ"الدعاء نحو

ف استتر أحدىما أو حذؼ  أّما ما عدا ذلؾ مف أنماط الجمؿ فتقـو بنيتو عمى الركنيف وا 
بدليؿ، والجممة بعد ذلؾ ال يتضح مف تركيبيا النحوي إاّل أّنيا اسمية أو فعمية، أّما ما وراء 
ذلؾ فيو معمؽ بقرائف مختمفة تتراوح ما بيف األداة واإلعراب والربط  والرتبة والتضاـ ثـ 

 .2«السياؽ
  فيو يرى أّف أصؿ وضع الجممة العربية ىو نمطيا المكّوف مف ركنييا األساسياف المسند 
إليو والمسند، فأّما الجممة االسمية فالمبتدأ مسند إليو والخبر مسند، وأّما في الجممة الفعمية 

فالفاعؿ أو نائبو مسند إليو، والفعؿ مسند وكؿ ركٍف مف ىذيف الركنيف عمدة ال تقـو 
الجممة إاّل بو، و ما عدا ىذيف الركنيف مما تشتمؿ عميو الجممة فيو فضمة ، يمكف أف 

 : يستغني عنو في تركيب الجممة ، ويضاؼ عمى ذلؾ ما يمي 
 . ػ األصؿ الذكر، إذا عدؿ عنو إلى الحذؼ وجب تقدير المحذوؼ مف ركني الجممة1
 . ػ األصؿ اإلظيار، فإذا اضمر أحد الركنيف وجب تفسيره2
 . ػ األصؿ الوصؿ، وقد يعدؿ عنو إلى الفصؿ 3

                                                           
1

 .130م، ص2000/ ىـ1420، القاىرة ، (ط.د)متام حسان، األصول، دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، عامل الكتب،  

2
، 56م، ص1993/ىـ1413، القاىرة، 1متا م حسان ، البيان يف روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين، عامل الكتب، احلديث، ط 

وما بعدىا حيث وردت أّناط عديدة للجملة العربية من حيث قبوذلا لألداة من جهة وما تقوم بو قرينة اإلعراب والرتبة والتضام والسياق من جهة 
 . أخرى
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 . ػ األصؿ الرتبة بيف عناصر الجممة وقد يعدؿ عنيا عمى التقديـ والتأخير4
 ػ األصؿ اإلفادة ، فإذا لـ تتحقؽ اإلفادة فال جممة، وتحقؽ اإلفادة بالقرائف حيف يؤمف 5

 . 1المبس
فإذا، لـ تتحقؽ الفائدة فال جممة، . يرى أّف األصؿ في الجممة ىو اإلفادة" فتماـ حساف "

 .وتحقؽ اإلفادة بدورىا بالقرائف المختمفة حيف يؤمف المبس
أقصر صورة مف الكالـ تدؿُّ عمى معًنى مستقؿ بنفسو »:   وعند بعض الدارسيف ىي 

قوؿ مركب مفيٌد؛ أي داؿ عمى »:، وىي أيضا عبارة عف2«وتشتمؿ عمى مسند ومسنٍد إليو
 .3«معنى يحسف السكوت عميو

أّف ىذا التعريؼ يمتقي في بعض الجوانب مع بعض التعريفات التي " بمقاسـ دفو"  ويرى 
قدميا القدامى لمجممة، فقد عرفوا الجممة تعريفا روعيت فيو جوانب أساسية كمفيـو اإلسناد 

ومفيـو اإلفادة، فالجممة في نظرىـ ما تركب مف مسنٍد ومسنٍد إليو، أّما مفيـو اإلفادة 
 .4عندىـ فمقترف باستقالؿ الجممة وعدـ احتياجيا إلى ما يتـ معناىا

نظاـ مف العناصر المُّغوية المؤلَّفة لتؤدي » : عبارة عف" عمي أبي المكاـر"   والجممة عند 
 .5«معنى مفيد في الموقؼ أو السياؽ

،واستعمؿ 6   فقد ربط أبو المكاـر مفيـو الجممة  بحصوؿ اإلسناد وحصوؿ الفائدة التامة 
ليجعميا تشمؿ المركبات، والتراكيب اإلسنادّية ، ووصؼ ىذه العناصر  (العناصر)كممة 

ليبيف طبيعة  (المؤّلفة)، ليبعد الظواىر غير المُّغوَية، األخرى ، ووصفيا بػ (المُّغوّية)بػ
العالقة التي تربط العناصر في حاؿ تركيبيا في الجممة العربية، كما أشار إلى المعنى 

                                                           
1

 .121متام حسان، األصول، دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، ص 

2
 .399، ص1أمحد سلتار عمر و آخرون، معجم اللغة العربية ادلعاصرة، مج 
، الكويت،  4أمحد سلتار عمر ، مصطفى النحاس زىران، زلمد محاسة عبد اللطيف، النحو األساسي، منشورات ذات السالسل، ط 3
 . 11م، ص1994/ىـ1414  
 .17، 16ادلنهج، الفهم، التعليم، التحليل، ص: دفو بلقاسم، يف النحو العريب، رؤية علمية يف 4
 .105علي أبو ادلكارم ،مقومات اجلملة العربية ،ص 5
 .151ادلرجع نفسو، ص 6
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الناتج عف استعماؿ ىذا التكويف في المقاـ بمعنى أّف ىذه المعاني تتجاوز معاني كمماتو 
  .1إلى معاني أخرى مستفادة مف الظروؼ المؤثّْرة في الموقؼ والسياؽ

ؿ في تحديده لمجممة أف تؤدي معنى دالليا واحدا، وال يشترط " مصطفى حميدة"   أّما  فيعوّْ
أف يكوف ىذا المعنى مستقال؛ بو ألّف االستقالؿ في نظره تحكمو عالقات االرتباط والربط 

الجممة وحدة تركيّبة تؤدّْي معنى داللًيا واحًدا، واستقالليا فكرة نسبية »: والسياؽ، يقوؿ
 .2«تحكميا عالقات االرتباط والربط واالنفصاؿ في السياؽ 

  فيو يرى أّف السياؽ ىو الذي يحكـ استقالؿ الجممة، وذلؾ عف طريؽ وسيمة مف وسائمو 
 :الثالث 

 : ويقصد بو نشوء عالقة مف دوف استعماؿ أداة ، وذلؾ نحو الجمؿ التالية :ـ االرتباط1
 .أ ػ ال أحبُّ شرَب القيوة التركية 
 .ب ػ ال أحبُّ شرَب القيوة باردة 

 .ج ػ ال أحبُّ شرَب القيوة حبِّا شديدا 

 .3د ػ ال أحبُّ شرَب القيوة قبيؿ النـو
 وىو عبارة عف عالقة تصنعيا المغة بيف المعنييف داخؿ الجممة الواحدة أو بيف : ـ الرَّبط2

الجممتيف؛ فالمغة تمجأ إلى الربط حيف ترى أّف ثمَّة عالقة موجودة بيف طرفيف، لكف ىذه 
فالجممة ىنا يمكف  (ال أحبُّ شرَب القيوة التي ُيعدُّىا زيد):العالقة غير وثيقة، وذلؾ نحو

أف َنعدُّىا مستقمة؛ ألّنيا تمثؿ وحدة تاّمة نحويِّا وداللًيا، عمى الّرغـ مف أّنيا تشتمؿ عمى 
 :وىاتاف الجممتاف ىما  (ىا)والضمير (التي)جممتيف بسيطتيف مربوطتيف باالسـ الموصوؿ 

 .أ ػ ال أحبُّ شرَب القيوة 
 .4ب ػ ُيعدُّ زيد القيوة 

                                                           
1

 .109 -106علي أبو ادلكارم ،مقومات اجلملة العربية ،ص  
 .148م،ص1997، القاىرة ،1مصطفى محيدة ، نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية ، الشركة ادلصرية العادلية  للنشر ، ط 2
 .148مصطفى محيدة ، نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية،ص: ينظر  3
 .146،147ادلرجع نفسو ، ص:ينظر  4
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ويقصد بو انعداـ العالقة بيف المعنييف، ويستوي في ذلؾ انعداميا بيف :  ـ االنفصال 3
نات، فالجممة  ف وما يجاورىا مف مكوَّ الجممة وما يجاورىا مف جمؿ، وانعداميا بيف المكوَّ

 (ىؿ أطمُب لؾ فنجاف مف القيوة ؟)التي ىي جواب لمسؤاؿ  (ال أحبُّ شرَب القيوة ): نحو
ىي جممة مستقمَّة تمثؿ وحدة تاّمة نحويِّا ودالليِّا، وتؤدي معًنى دالليِّا واحًدا ىو اإلخبار 

 .1عف عدـ حبّْو المتكمـ لشرب القيوة عمى كؿ حاؿ 

فقد اتَّيـ النحاة القدامى بقصور دراستيـ حوؿ الجممة " أحمد عبد الستار الجواري"   أّما 
بؿ » :وأّنيـ أغرقوا في دراسة المفردات، ولـ يمتفتوا كثيرا إلى دراسة الجممة العربية يقوؿ

قمَّما يبحثوف في الجممة إاّل مف حيث موقعيا مف اإلعراب، أّما طبيعة الجمؿ وأداؤىا 
 .2«لممعاني وتعبيرىا عف األفكار فكأّنو عندىـ ليس مف وظيفة النحو وال مف اختصاصو

والجممة ػ كما نعرؼ ػ ألفاظ مركَّبة تعبّْر عف »:  بعد ذلؾ يبسط تعريفا محددا لمجممة يقوؿ 
وصؼ و موصوؼ، أو مسند : فكرة وتفصح عف معنى، وكؿ معنى ال بدَّ فيو مف طرفيف 

ومسند إليو، أو موضوع و محموؿ ، كما ُيعبّْر أىؿ المنطؽ، وباختالؼ الوصؼ أو 
 .3«المسند أو الموضوع تختمؼ طبيعة الجممة

إّف الجممة ال بّد أف تفيد معنى »:يعرؼ الجممة بقولو" فاضؿ صالح  السامّرائي"  ونجد 
اّل كانت عبثا، فمو ُرتّبت كممات ليس بينيا ترابط يؤدي إلى إفادة معنى ما، لـ يكف  ما، وا 

 (ما خالد منطمقا أبوؾ)أو  (سمع ناـ لـ)أو  (سوؼ محمد حضر): ذلؾ كالما، فمو قمت
 .4«لـ يفد ذلؾ شيئا (السماء يحضر محمد)أو 

" الكالـ"أو " الجممة"  ويظير مف قولو أّنو يسوى بيف الجممة و الكالـ، وىو يشترط في 
 .حصوؿ الفائدة

                                                           
 .147مصطفى محيدة ، نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية: ينظر  1
 .123.122م،ص1984/ىـ1404،(ط.د)أمحد عبد الستار اجلواري ،حنو التسيًن،دراسة ونقد منهجي ، مطبوعات اجملمع العراقي ، 2
 .123ادلرجع نفسو ،ص 3
 .7م،ص2000ىـم1461،بًنوت ،لبنان،1فاضل صاحل السامراّئي ، اجلملة العربية وادلعىن،دار ابن احلزم للطباعة والنشر والتوزيع،ط 4
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صالح الديف " في اشتراط حصوؿ الفائدة عدد مف الباحثيف منيـ " السامرائي"  وقد تابع 
 .1«إّف المعنى التقميدي لمجممة ىو أّنيا تعبّْر عف معنى تاـ»: الذي يقوؿ" صالح حسنيف

  فمفيـو اإلفادة عندىـ مقترف إذف باستقالؿ الجممة وعدـ احتياجيا إلى ما يتـ معناىا، 
وذلؾ ما كاف منو تاًما غير ناقٍص و مفيوًما غير ... »: وفي ذلؾ يقوؿ ابف جني

مستبيـ، وىو صورة الجمؿ، وىو ما كاف مف األلفاظ قائما برأسو، غير محتاج إلى متمـ 
 .2«لو، فميذا سّموا ما كاف مف األلفاظ تاما مفيدا كالما

  وىناؾ مف الّدارسيف مف اشترط في الجممة حصوؿ الفائدة، وحسف السكوت عند 
تعدُّ الجممة الوحدة األساسية المعبّْرة عف » ":كريـ حسيف ناصح الخالدي"انتيائيا، يقوؿ 

. 3«معنى يحسف السكوت عميو
يحسف عمييا » :ما:    وىو بذلؾ يمتقي في تعريفو لمجممة بتعريفات بعض القدامى بأّنيا

 .5«كؿُّ لفظ مستقؿ بنفسو مفيد لمعناه»: ، أو أّنيا4«السكوت، وتجب بيا الفائدة لممخاطب
استقالؿ المفظ بنفسو، أو حسف السكوت :    وتعريؼ النحوييف لمجممة ييتـ بأمريف ىما

فادتو لممعنى، أو ما يسمى وجوب الفائدة لممخاطب. عميو و وجوب الفائدة لممعنى . وا 
 .مقرونة بحسف السكوت عند نياية المفظ 

 .  6«نواة لغويَّة تدُّؿ عمى معنى وتفيد فائدة» :الجممة" عبد الرحمف الحاج صالح"  وقد عدَّ 
 .  6«فائدة

أساس نحوي يتمثؿ في مطابقة الجممة لقواعد :    فالجممة عنده البّد ليا مف أساسيف
واألساس الداللي ونقصد بو المعنى الموجود في ذىف المتكمـ، ذلؾ أّف الجممة يجب . المغة

                                                           
 .54،ص(د،ت)،1صالح الدين حسنٌن ، الداللة والنحو ، توزيع مكتبة اآلداب ،ط 1
 .21،ص1ابن جين،اخلصائص،ج 2
 .107م،ص2005/ىـ1425،عمان،1كرمي حسٌن ناصح اخلالدي ، نظرات يف اجلملة العربية ، دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط 3
 .146،ص1ادلربد،ادلقتضب،ج 4
 .17،ص1ابن جين ،اخلصائص،ج 5
6

عبد الرمحن احلاج صاحل، مدخل إىل علم الّلسان احلديث، رللة يف علم اللسان البشري، معهد العلوم اللسانية والصوتية، جامعة اجلزائر،  
 .16ادلنهج، الفهم، التعليم، التحليل، ص : دفو بلقاسم، يف النحو العريب، رؤية علمية يف : نقال عن. 65م، ص 1971
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أف تتصؼ وظيفًيا باإلسناد التاـ ال اإلسناد الناقص، إضافة إلى اإلفادة الكاممة بحيث 
 .نفيـ الجممة بكؿ عناصرىا المتمّْمة لفائدتيا

تركيب إسنادي يفيد فائدة تاّمة يحسف » :عبارة عف " محمد خاف"    والجممة عند 
، أي 1«السُّكوت عمييا، والغاية منيا االتّْصاؿ و التفاىـ بيف أعضاء الجماعة المُّغويَّة

شرطيا التأليؼ الذي يحمؿ داللة لممتمقي، ولذلؾ فيي مجموعة ذات عناصر لغوية 
 .إسنادية و قد أنشئت قصد التفاىـ في بيئة لغوية

الجممة ىي التركيب المتضمف إسنادا أصميا مستقال »: بقولو" رابح بومعزة "  كما عرفيا 
بنفسو، حامال في ثناياه معنى تاما يسوغ سكوت المتكمـ عند انتيائو عمى نحٍو لو سكت 
فيو المتكمـ لـ يكف ألىؿ العربية مجاؿ لتخطئتو ونسبتو إلى القصور في باب اإلفادة 

تنتيي حدودىا في أقصر صورىا عمى طرفيف يقابميما المسند و المسند إليو، تعبر عف 
مراد المتكمـ و تنتيي حيث تنتيي فكرتو ألّنو استقّؿ لفًظا ومعًنى، و بذلؾ تشكؿ وحدة 

 .2«تبميغية تتـ بيا الفائدة لممخاطب
تعريفا ليا مضيفا " ابف ىشاـ"و " الّرضي األستربادي"  وىو بذلؾ يكوف قد رضي بتعريفي 

إلييما شرط االستقالؿ، باإلضافة إلى تعريؼ ابف جني لمكالـ تعريفا لمجممة نظرا لما اتسـ 
 .3بو مف سداد

تعدُّ الجممة أكبر وحدة لغويَّة مؤلَّفة وفؽ قوانيف »: فيعرّْؼ الجممة بقولو" بمقاسـ دفو" أّما 
 . 4«وأحكاـ نحويَّة تخضع لمدراسة والتحميؿ

ذلؾ أّف الجممة في نظاميا المُّغوي عبارة عف مجموعة مف العالقات النحوية التي تربط 
. بيف أجزاء الكالـ ربطا وظيفيِّا

 
                                                           

 .35زلمد خان، لغة القرآن الكرمي، دراسة ليسانية تطبيقية للجملة يف صورة البقرة، ص 1
2

 .31رابح بومعزة ،اجلملة والوحدة اإلسنادية الوظيفية يف النحو العريب،ص 
 .ادلرجع نفسو،ادلوضع نفسو 3
 42بلقاسم دفو، اجلملة اإلنشائية يف ديوان زلمد العيد آل خليفة، ص  4
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الجممة و يقترح ليا تعريفا يقترب مف تعريؼ معجـ المعيد " محمد الشاوش"  و يقارب 
جاء مستقال عّما قبمو، و عّما بعده استقالال (تركيب)ممفوظ أو »:، فيي 1األمريكي لمجممة

صناعيا تركيبيا، فالجممة ممفوظ باعتبارىا كالما منجًزا، و ىي تركيب باعتبار الجانب 
و أّما عبارة ما قبمو و ما بعده فإشارة إلى خطيَّة . الشكمي الذي يخضع إليو بناؤىا

و أّما شرط االستقالؿ الصناعي فيو يقتضي عالوة عمى عدـ انضواء العبارة . الممفوظ
في تركيب أوسع منيا استيفاءىا لجميع عناصرىا كونيا ليست في حاجة إلى ما 

 .2«يتمميا
  و ىذا يعني أّنيا ال تحتاج إلى ما يتمـ معناىا، و بذلؾ ال تكوف جزءا مف تركيب أوسع؛ 

 أي أّنيا ال يجب أف تشتمؿ عمى عنصري االستقالؿ و اإلفادة
  ويبدو أّف ىذا التعريؼ الذي أورده الشاوش لمجممة نابع مف تصور عاـ مؤداه أّف البحث 
المغوي يستمـز منَّا النظر إلى الجممة عمى أّنيا شكؿ لغوي مستقؿ، كما يظير مف خالؿ 

 :ىذا التعريؼ لمجممة أمراف 
في أّف العالئؽ بيف أجزائيا تدؿُّ عمى ترابط عضوي يحكـ وظائؼ :    يتمثَّؿ األمر األوؿ

 .ىذه األجزاء
 .3فيو أّنيا ال تشكؿ وحدة نحويَّة متكاممة إاّل إذا تحقؽ ليا االستقالؿ:   أّما األمر الثاني

معمـو أّف مف يستعمؿ المغة »:يقوؿ " عبد القادر الفاسي الفيري"   ونجد الباحث المغربي 
ُيؤلّْؼ بيف وحدات لغوية صغرى بيدؼ بناء مكونات أكبر فمركبات فجمؿ، إلى غير ذلؾ، 

وعممية التأليؼ ىذه تنتظميا ُرَتْب تختمؼ في المغة الواحدة ، وتختمؼ مف لغة إلى لغة 
إاّل أّف تغيرات الرُّتبة في المغة الواحدة، أو في المُّغات المختمفة، ليست . أخرى أحيانا

                                                           
زلمد الشاوش، : ينظر " .تركيب لغوي مل يكن جزءا من أي تركيب أوسع منو: " يعرف معجم ادلعهد األمريكي اجلملة بأهّنا عبارة عن  1

عطا زلمد : نقال عن. 77،ص136 ـ 135مالحظات بشأن تركيب اجلملة ،احتاد لكتاب العرب ،دمشق ،رللة ادلوقف األديب ،العددان 
 .219موسى،مناىج الدرس النحوي يف العامل  العريب يف القرن العشرين،ص

 .75زلمد الشاوش ،مالحظات بشأن تركيب اجلملة ،ص2
 .220عطا زلمد موسى،مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين ،ص: ينظر 3
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اعتباطية،أ و غير محددة، بؿ ىناؾ ما يدؿ عمى وجود قيود عمى رتب المكونات الكبرى 
أو رتب مكونات أصغر داخؿ المركبات  (...مف فعؿ وفاعؿ ومفعوؿ)داخؿ الجمؿ 

 .1«االسمية أو الحرفية أو الفعمية 
 (الكممات)   فالجممة عنده بيذا المعنى عبارة عف تأليؼ بيف الوحدات المُّغوية الصغرى 

وتخضع ىذه العممية إلى قضية الرُّتبة، كأْف نجد مثال في المغة العربية رتبة الفعؿ تسبؽ 
 .رتبة الفاعؿ ورتبة المفعوؿ ، وىذا في الجممة الفعمية 

يمثؿ في النحو الوظيفي » :، فيعرؼ الجممة بتعريؼ المناطقة يقوؿ"أحمد المتوكؿ"  أّما 
في شكؿ  (سواء أكاف عالـ الواقع أو عالما مف العوالـ الممكنة)لمعالـ موضوع الحديث 

يتألَّؼ مف جمؿ وعدد معيف مف الحدود، ويمكف توضيح البنية العامة لمجمؿ  (حمؿ)
 :«بواسطة الرسـ التالي 

 الحؽ ف....... 1موضوع ف             الحؽ ...... 1   محمػوؿ            موضوع
حمػػػػؿ  
 

 :التي تؤوؿ حمميا إلى البنية (2)ولتمثؿ ذلؾ بالجممة 
  في  البارحة     أىدى                     خالدا      ىنػدا         وردة

 2 الحديقة
 الحقػػػاف موضوعػػات     محمػوؿ

 حمػػػؿ 
 :   ويتـ إنشاء الجممة في النحو الوظيفي مف خالؿ بنى ثالث ىي

 (.prédicative structure) ػ البنية الحممّية 1
  (.functional structure) ػ البنية الوظيفّية 2

                                                           
 .103م،ص1986،الدار البيضاء ،ادلغرب ،(د،ط)عبد القادر الفاسي الفهدي ،اللسانيات واللغة العربية ، دار توبقال للنشر، 1
2

 .32 ، 31م،ص1993أمحد ادلتوكل ،الوظيفة والبنية،مقاربات وظيفية لبعض قضايا الرتكيب يف اللغة العربية ،منشورات عكاظ، 
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 .1 (constituent structure)البنية المكونّية  ػ 3
 :   كما يتـ بناء ىذه البنيات عف طريؽ ثالث مجموعات مف القواعد ىي 

 (.fund) ػ األساس 1
 (.functions assignement rules) ػ قواعد إسناد الوظائؼ 2
. 2(Expression rules) قواعد التعبير 3

 :القائمون بعدم الترادف : ثانيا 
  ويضـ ىذا االتجاه لفيؼ مف الّدارسيف المحدثيف الذيف رأوا أّف الكالـ غير الجممة، وقد 

 :انقسموا بدورىـ إلى فريقيف 
ويأتي في " الكالـ"أعُـّ مف " الجممة "ذىب ىذا الفريؽ إلى القوؿ بأّف  : الفريق األول

وسأقوؿ في الكالـ » :الذي يقوؿ" عبد السالـ محمد ىاروف"طميعتيـ عميد المحققيف 
والجممة، إْذ يقاؿ أحيانا ىذا الكالـ إنشائي، وىذه جممة إنشائية،  والحؽ أّف الكالـ أخصُّ 

 .3«مف الجممة ، والجممة أعـ منو
وبيذا يظير لؾ أّنيما ليس مترادفيف كما ... »:  وىو بذلؾ يوافؽ ابف ىشاـ حيف قاؿ 

يتوىمو كثير مف الناس، وىو ظاىر قوؿ لصاحب المفصؿ، فإّنو بعد أف فرغ مف حدّْ 
ويسمى جممة، والصواب أّنيا أعُـّ منو، إذ شرطو اإلفادة بخالفيا، وليذا : الكالـ قاؿ 

جممة الشرط ، جممة جواب، جممة الصمة، وكّؿ ذلؾ ليس مفيدا فميس : تسمعيـ يقولوف 
 .4«بكالـ

األخصُّ ما زاد »:   وقد اعتمد ىاروف في تفريقو بيف الجممة والكالـ عمى قوؿ المناطقة 
الكالـ أخصُّ مف الجممة، ألّنو مزيد »:، ويقرر بعد ذلؾ أّف 5«قيدا، واألعُـّ ما ازداد فردا 

                                                           
 .11ص.م1985/ىـ1405،الدار البيضاء، ادلغرب ،1أمحد ادلتوكل ، الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط 1
 .11،12ادلرجع نفسو،ص 2
3

 .25م،ص2001/ىـ1421،القاىرة ،5عبد السالم زلمد ىارون ، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب ،مكتبة اخلاجني،ط 
 .431،ص1ابن ىشام،مغين لبيب،ج 4
 .ادلرجع نفسو،ادلوضع نفسو5
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عبارة »:، وىذا ما نصَّ عميو الشريؼ الجرجاني حيث عرَّؼ الجممة بأّنيا 1«فيو قيد اإلفادة
أو لـ " زيد قائـ :" عف مركَّب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى األخرى سواء أفاد كقولؾ 

فإّنو جممة ال تفيد إاّل بعد مجيء جوابو فتكوف الجممة أعُـّ مف " إف ُيكرمني:" يفد كقولؾ 
 .3«فما تضمف كممتيف باإلسناد» : وأّما الكالـ عنده  . 2«الكالـ مطمقا 

الجممة ىو القوؿ المركب »:   وبعد ذلؾ يبسط تعريفا واضحا ومحددا لمجممة مفاده أّف 
 .«أفاد أـ لـ يفد قصد لذاتو أـ لـ يقصد، و سواءا أكانت مركبة مف فعؿ وفاعؿ 

أّما مف مبتدأ وخبر، أـ ممَّا نزؿ منزلتيما، كالفعؿ ونائب الفاعؿ، والوصؼ وفاعمو 
 .4«الظاىر

 :يكوف في طوقو االىتداء إلى أمريف " ىاروف "    والناظر النص 
فعؿ وفاعؿ وىذا تركيز : مبتدأ وخبر، وفعمية : اعتماد النَّص عمى مقوالت اسمية : األوؿ 

عمى المقولة النحوية أساسا، فتعريفو لمجممة يبدوا ذا طابع نحوي محض يغيب عنو 
خبر ، + المستوى الداللي، فيو يتميز بالخاصية النحوية مف خالؿ تحديد مقوالتيا، مبتدأ 

 .فاعؿ، مف حيث الوظيفة النحوية، وكذلؾ مف حيث العالقات النحوية + فعؿ 
عدـ اشتراط حصوؿ الفائدة في الجممة كما ىو الحاؿ في الكالـ ، فالكالـ يشترط :ثانيا 

فيو تماـ المعنى و االستقالؿ، فقد يكوف جممة واحدة، فقد يكوف جممة واحدة أو أكثر، وىو 
 .5جنس والجممة نوع

الكالـ ىو الجممة المفيدة »:الذي يقوؿ" مصطفى الغالييني"   وىذا الفيـ نجده أيضا عند 
" مف صدؽ نجا"،"فار المتفوؽ " ،"رأس الحكمة مخافة اهلل :"معًنى تاًما مكتفيا بنفسو، مثؿ 

، "إف تجتيد في عممؾ:" فإف لـ تفد الجممة معنى تاما مكتفيا بنفسو فال تسمى كالما، مثؿ 

                                                           
 .25عبد السالم زلمد ىارون ، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب ،ص 1
2

 .70الشريف اجلرجاين ،معجم التعريفات ،ص 
 .155ادلصدر نفسو،ص 3
 .25عبد السالم زلمد ىارون ، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب،ص 4
 .139ىادي هنر،دراسات يف اللسانيات ،مثار التجربة ،ص:ينظر 5
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، فال تسمى  فيذه الجممة ناقصة اإلفادة، ألّف جواب الشرط فييا غير مذكور، وغير معمـو
 .1«صار كالًما " " إف تجتيد في عممؾ تنجح :" كالما، فإف ذكرت الجواب  فقمت 

" اإلفادة "و" اإلسناد"فقد اعتمد في تعريفو لمجممة عمى مسألتي " محمد إبراىيـ عبادة"  أّما 
إّف التركيب المتضمف إسنادا إف كاف »:الّمذيف ىما الرُّكناف األساسياف ليا، إذ يقوؿ 

 .2«مستقال بنفسو، وأفاد فائدة يحسف السكوف عمييا سمي كالما وجممة 
   وعميو فإّف الجممة أعُـّ مف الكالـ لشرط اإلفادة في الكالـ، أّما الجممة فال تشترط فييا 
اإلفادة، والمركَّب اإلسنادي األصمي إذا كاف جزءا مف تركيب أكبر سمي جممة، وال يسمى 

 .3 كالما؛ فكؿ كالـ جممة، وليس كؿ جممة كالما
وأّما » :، إذ يقوؿ "مازف المبارؾ "   ونجد ىذا الفرؽ أيضا بيف الجممة والكالـ عند 

الجممة عند جميور النحاة فتعبير صناعي، أو مصطمح نحوي لعالقة إسنادية بيف اسميف، 
أو اسـ وفعؿ، سواء أتمَّت الفائدة ليا أـ لـ تتـ، ولذلؾ فيي أعُـّ مف الكالـ، والكالـ أخصُّ 

 .4«منيا
    فالجممة في الضوء ىذا القوؿ قد تكوف مفيدة قسمي كالما، وقد تكوف غير مفيدة 

فتكوف حينئذ مجرد عالقة إسنادية بيف كممتيف، وكؿ كممتيف أسندت إحداىما إلى األخرى، 
ف لـ تفيدا كانتا جممة فقط   .فإذا أفادتا معنى يحسف السكوت عميو كانتا جممًة وكالًما، وا 

، فقد أسندت البرودة إلى الجو وىذا اإلسناد يجعؿ "الجو بارد: "  فأنت إذا قمت مثال
 .كممتيف جممة؟، وىما في الوقت نفسو كالـ ألّنيما مفيدتاف فائدة يحسف السكوت عمييا

ذا قمت ، فاإلسناد جعؿ مف "الجو" إلى " يبرد" ، فقد أسندت "إف يبرد الجو: "     وا 
. الكممتيف جممة، لكف الفائدة لـ تتحقؽ بيما، فيما بذلؾ ليس بكالـ

                                                           
 ، 28الدكتور عبد ادلنعم خفاجة ، منشورات ادلكتبة العصرية للطباعة والنشر ، ط: مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية ، راجعو ونقحو  1

 .14،ص1م،ج1993/ ىـ1414صيدا ، بًنوت ،
 .32زلمد ابراىيم عبادة ،اجلملة العربية ،مكوناهتا ،أنواعها ،حتليلها ،ص 2
 .ادلرجع نفسو،ادلوضع نفسو:ينظر 3
 .50م،ص1987،دمشق،(ط.د)الدكتور مازن مبارك،دار ابن األثًن ،:ابن ىشام ،ادلباحث ادلرضية ادلتعلقة مبن الشرطية ،حتقيق 4
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محمد سميماف عبد اهلل "  ومف الباحثيف الذيف ذىبوا إلى جعؿ الجممة أعُـّ مف الكالـ 
الجممة عبارة عف الفعؿ وفاعمو ومتعمقاتو، أو المبتدأ »:، ويتضح ذلؾ مف قولو"األشقر

والخبر، وىي أوسع داللة مف الكالـ، ألّف الكالـ البدَّ فيو مف أف يكوف مفيدا بالقصد، 
جممة الشرط ، : وتكوف فائدة يحسف السكوت عمييا، وال يشترط ذلؾ في الجممة ولذلؾ قالوا

 .1«جممة جواب الشرط
الكالـ ىو »:الذي يقوؿ" ابف ىشاـ"   وىذا التعريؼ ىو نفسو تعريؼ الكالـ والجممة عند 

القوؿ المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما ّدؿ عمى معنى يحسف السكوت عميو، والجممة 
، وما كاف بمنزلة أحدىما "زيد قائـ " والمبتدأ وخبره كػ " قاـ زيد"عبارة عف فعؿ وفاعمو كػ 

 .2"وظننتو قائما " وكاف زيٌد قائًما " ،" أقائـ الزيداف"و" ُضرب المّْص: " نحو 
سواء أفاد أـ لـ يفد، فيي أعُـّ مف " اإلسناد"    وعميو فأساس الجممة عند األشقر ىو

الكالـ، إذ كؿ كالـ مفيد، وليس كؿُّ جممة مفيدة، أمَّا الكالـ فيشترط فيو اإلفادة عمى 
 :خالؼ الجممة، ويظير لنا ذلؾ بشكؿ أوضح في الشكؿ التالي 

 
 الكالـ=     إفادة  

 جممة = التركيب اإلسنادي 
 كالـ‡ ال إفادة  

الذي يذىب إلى التفريؽ بيف الجممة " محمد سمير نجيب المُّبدي"  وال  يختمؼ األمر عند 
الجممة ىي لبنة الكالـ المرسؿ وغير المرسؿ وعنصر َفَقاُره الرئيس، وقد »:والكالـ يقوؿ

اخُتمؼ فيما إذا كانت مرادفة لمكالـ أو غير مرادفة، فقد اعتبرىا الزمخشري في مفصمو 
أّنيا الكالـ بعينو وأّنيا كذلؾ ما دلَّت عمى قوؿ مفيد فائدة تامة ، فيما اعتبر ابف ىشاـ 

                                                           
 .169م،ص1995/ىـ1415،بًنوت،1زلمد سليمان عبد ا األشقر،معجم علوم اللغة العربية ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،ط 1
 .431،ص2ابن ىشام ،مغين اللبيب ،ج 2
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مثؿ ىذا القوؿ وىًما وغير صواب، وأّف الجممة أعُـّ مف الكالـ إذ تشترط لو اإلفادة التي ال 
 .1«تجب في الجممة

وال يسمَّى الكالـ جممة إالَّ إذا توافر لو » :  بعد ذلؾ يقرر أّف الجممة غير الكالـ يقوؿ 
الفعؿ والفاعؿ أو المبتدأ والخبر، وال يعني وجود الركنيف بالضرورة : ركناف رئيسياف ىما

توافر اإلفادة التامة في انضماميما بؿ يحتاجاف مع وجودىما إلى  مكمالت  وفضالت 
وىي في واقعيا أجزاء ىامة في التعبير ال تنسمخ عف أركانو في كثير مف التركيبات فقد 

احتـر عمي وعمي : قاـ عمي وعمي قائـ، ولكنو ناقص اإلفادة في قولنا: يتـ الكالـ بقولنا
احتـر عمي أستاذه، و :محتـر إذ ال يتـ الكالـ إذا  ذكرنا معموال لمحدث و قمنا في  المثاليف

. 2«عمي ُمحتِرـ أستاذه
  فالجممة عنده أعُـّ مف الكالـ وىو يرى أّف الفائدة وتماميا قد تحصؿ بعناصر غير 

أساسية في تركيب الجممة، عمى الرغـ مف وجود ركنييا األساسييف المتمثميف في المسند 
اَلةَ  َتْقَرُبواْ    الَ : والمسند إليو، نحو قولو تعالى ، فالفائدة ىنا حصمت 3ُسَكاَرى﴾ َوَأنُتـْ  الصَّ

وىي جممة حاؿ، وىذه الجممة ىنا تعدُّ فضمة في مصطمح النحاة، كذلؾ  (وأنتـ سكارى)ب
. 4َمَرحًا﴾ اأَلْرضِ  ِفي َتْمشِ  في قولو جّؿ مف قائؿ   َوالَ  (مَرًحا)الفائدة ب

التي تعدُّ ىنا فضالت في اصطالح النحاة، ىي الغاية  (وأنتـ سكارى ومرحا)  فالعبارات
والقصب في الحدث المُّغوي، ألّف الكالـ ال يمكف أف يستغني عنيا، فمعناه ال يكتمؿ إاّل 

إّف أكثر »: بذكرىا، وبذلؾ يفقد أىـ شروطو وىو حصوؿ الفائدة وتماميا وقد قاؿ بعضيـ
 . 5«الفوائد إّنما تجتبى مف اإللحاؽ والفضالت

                                                           
/ ىـ1405، بًنوت ، 1زلمد مسًن جنيب  اللبُّدي ، معجم ادلصطلحات النحوية والصرفية ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، ط 1

 .52م،ص1985
 .ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو 2
  .43: سورة النساء، اآلية  3
  .37: سورة اإلسراء، اآلية  4
. 150، ص 1ابن جين، اتسب، ج 5
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ليكتمؿ معناه، بينما الجممة " اإلفادة"فإّنو يشترط في الكالـ تحقؽ " أحمد الياشمي"  أّما 
الكالـ عند النحوييف ىو المفظ المركَّب المفيد »: يقوؿ" اإلسناد"فال يشترط فييا سوى تحقؽ 

الجممة ىي مركَّب »: ، ويضيؼ قائال1«بالوضع العربي فائدة يحسف السكوت عمييا
، وجممة الصمة، "إف قاـ: "إسنادي أفاد فائدة و إف لـ تكف مقصودة كفعؿ الشرط، نحو

 .2«" الذي قاـ أبوه: "نحو
 :الفريق الثاني

، و ىذا "الجممة"أعُـّ مف " الكالـ"و يضـ ىذا الفريؽ مجموعة مف الدارسيف الذيف رأوا أّف 
الرأي مخالؼ لما ذىب إليو الرضّي و ابف ىشاـ ومف تبعيما مف الدارسيف المحدثيف، و 
قد اختار ىذا المذىب المستشرؽ األلماني برجشتراسر الذي حاوؿ أف يتطرؽ إلى الفرؽ 

فإف . بيف الكالـ والجممة، فرأى أّف أكثر الكالـ جمؿ، والجممة مركبة مف مسند ومسند إليو
ف كاف المسند فعال، أو بمنزلة الفعؿ،  كاف كالىما اسـ أو بمنزلة االسـ، فالجممة اسمية، وا 

، أي أف الجممة تشترط التركيب الذي يجعميا إّما فعمية أو اسمية، وىو 3فالجممة فعمية
. بذلؾ متفؽ مع نحاتنا القدامى

ومف الكالـ ما ليس بجممة ، بؿ ىو تركيبات وصفية ،أو إضافية أو »: ويقوؿ بعد ذلؾ 
ليس بجممة ،وال قسـ مف جممة   (يا حسف )النداء ،فإف : عطفية غير إسنادية ؛ مثاؿ ذلؾ 

 . ، فعنده كؿ جممة كالـ وليس كؿ كالـ جممة 4«كؿ كالـ جممة
والنداء وأمثالو نسمييا »:   لكنو يطمؽ بعد ذلؾ عمى النداء مصطمح شبو الجممة فيقوؿ 

، ذلؾ أّف ىذا الكالـ يشبو الجمؿ في أّنو يستقؿُّ بنفسو وال يحتاج إلى غيره 5«أشباه جمؿ

                                                           
 .9، ص(د،ت) (د،ط)أمحد اذلامشي، القواعد األساسية للغة العربية، دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع،  1
 .11ادلرجع نفسو، ص 2
، القاىرة ، 2الدكتور رمضان عبد التواب ،مكتبة اخلاجني، ط:برجشرتاسر ،التطور النحوي للغة العربية ،أخرجو وصححو وعلق عليو 3

 .125م،ص1994/ىـ1414
 .ادلرجع نفسو،ادلوضع نفسو 4
 .ادلرجع نفسو،ادلوضع نفسو5
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، فأسموب النداء مستقؿ بنفسو، ويؤدي معًنى كامال، وىو كالـ مفيد، 1مظيرا كاف أو مقدارا
مصطمح لنوع معيف مف التراكيب »:ومع ذلؾ ليس جممة، وعميو فالجممة عنده عبارة عف 

 .2«يتحقؽ فيو اإلسناد بطرفيو، وأّما التراكيب المفيدة غير اإلسنادية فال تسمى عنده جممة
ال يقصد بشبو الجممة ىنا ما نعرفو في »:عمى ذلؾ بقولو "رمضاف عبد التواب "  و يعمّْؽ 

نَّما يقصد إلى ما يسميو األلماف   SATZالنحو العربي مف الظرؼ والجار والمجرور ، وا 

âquivalent وىو النائب عف الجممة أو ما يسد مسدَّ الجممة ، ويمكف أف يسمى كذلؾ 
 .3 «بالجممة ذات الطرؼ الواحد

  ويوضح برجشتراسر أّف شبو الجممة اسـ في أكثر الحاالت، ويمكف بأي حاؿ مف 
األحواؿ أف يكوف فعال؛ ألّف الفعؿ يساوي الجممة الكاممة، فأكثر أشكالو مركَّبة مف ضمير 

 .4ىو المسند إليو، ومف مادة الفعؿ وىي المسند

   نستشؼ ممَّا سبؽ أّف برجشتراسر يجعؿ التركيب شرطا الزما في الجممة، وأفَّ أكثر 
الكالـ عنده جمؿ، أي أّف مف الكالـ ما ليس جممة، وىو الذي سماه شبو الجمؿ مثؿ 

النداء، وأّف الجممة عنده عبارة عف كالـ مستقؿ بنفسو ال يحتاج إلى غيره ظاىرا كاف أـ 
. مقدرا 

  ونجد ىذا التفريؽ أيضا بيف الجممة والكالـ القائـ عمى جعؿ الكالـ أعُـّ مف الجممة عند  
غير أّف الجممة تختمؼ عف الكالـ »:ويظير ذلؾ في قولو" محمد عبد الصمد زعيمة "

؛ألّنيا وحدة الكالـ، لذا كانت كؿ جممة كالما، وليس كؿ كالـ جممة، والتمييز بيف 
مصطمحي الكالـ والجممة سيؿ ميسور، فالكالـ يصدؽ عمى سمسمة مف الجمؿ كما 

 .5«يصدؽ عمى سمسمة مف الكممات المترابطة ألداء معنى تاـ

                                                           
 .125برجشرتاسر ،التطور النحوي للغة العربية، ص 1
. 48 زلمد محاسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية يف اجلملة بٌن القدمي واحلديث، ص  2
 .التهميش.ادلرجع نفسو،ادلوضع نفسو 3
 .126ادلرجع نفسو،ص 4
 .195،ص1981،القاىرة ،(د،ط)زلمد عبد الصمد زعيمة ،دراسات يف علم اللغة ادلقارن،دار الثقافة ، 5
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فقد فرؽ بيف الكالـ والجممة فيو بذلؾ يحالؼ " خميؿ أحمد عمايرة "   وقد سمؾ ىذا النيج 
الزمخشري وابف يعيش  ومف تبعيما، كما يخالؼ ابف ىشاـ ومف سار عمى منيجو في أّف 

فيا بقولو نرى أّف الجممة ما كاف مف » :الكالـ أخصُّ مف الجممة وىي أعُـّ منو، وقد عرَّ
جممة ، " زيد مجتيد"، "فقاـ زيد"األلفاظ قائما برأسو مفيدا لمعنى يحسف السكوت عميو، 

إف تدرس "، جممة و"أخاؾ أخاؾ"، جممة، و"النار"، جممة، و "أؼ" ، جممة، و"صو"و
جممة ، ذلؾ ألّف كؿ مجموعة مما سبؽ تؤدي " واهلل إّف محمًدا لرسوؿٌ "، جممة، و"تنجح

 .1«بمبناتيا كميا معنى يحسف السكوت عميو، ولو نقصت لبنة واحدة الختؿ المعنى 

تآلؼ عدد مف الجمؿ لموصوؿ إلى معنى أعـ ممَّا في » :   في حيف أّف الكالـ عنده 
، 2«الجممة وأشمؿ، وعمى ذلؾ، فقد كاف القرآف كالـ اهلل، والشعر والنثر كالـ العرب

بمعنى أّف الكالـ عبارة عف جمؿ، وىذه الجمؿ تتحقؽ نتيجة االتصاؿ بيف األفراد 
 .والجماعات المُّغوية، وىو بذلؾ أعُـّ مف الجممة

الجممة ىي الحد » :   كما حدَّ عمايرة الجممة في ضوء االتجاه التحويمي التوليدي بقولو
التي تحمؿ معنى يحسف السكوت عميو، وىي  (منطوقة أو مكتوبة )األدنى مف الكممات 

إّما أف تكوف قد وضعت لمبعد الداللي األوؿ، وىو اإلخبار المحايد ونسميو البنية السطحية 
، فال يقصد المتكمـ بالجممة غير ىذا البعد الداللي وتسمى مف حيث المعنى الجممة 

التوليدية ذات البنية سطحية، أّما مف حيث المبنى فتأخذ اسميا مف الجممة االسمية أو 
 .3«... (العبرة بصدر األصؿ )الفعمية طبقا لػ 

   ذلؾ أّف الحد األدنى مف الكممات تشكؿ تركيبا لو معنى مفيد، يتميز بأّنو يتحقؽ 
بتركيب الكممات وتالزميا ال بانفرادىا وأساس ذلؾ أفَّ المعاني التامة كي تتحقؽ ال بد أف 

                                                           
1

م ،  1984/ىـ1404،جدة ، ادلملكة العربية السعودية، 1خليل أمحد عمايرة ،يف حنو اللغة وتراكيبها ،عامل ادلعرفة للنشر والتوزيع،ط 
 .77،78    ص

 .78ادلرجع نفسو،ص 2
 .138م،ص2003، عمان ، األردن ،1خليل أمحد عمايرة ،ادلسافة بٌن التنظًن النحوي والتطبيق اللغوي ، دار وائل للنشر والتوزيع ،ط 3
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تجري في تركيب مف األلفاظ متضمنة مسندا ومسندا إليو ، وىو التركيب الذي تكوف عميو 
 .1الجممة في أقصر صورىا، وبخاصة التوليديتيف منيما 

مف خالؿ تعريفات النحاة لمكالـ أّنو يصمح ألّف يطمؽ " لعبد الرحمف أيوب"  كما تبدى 
عمى جممة واحدة، كما يصمح ألف يطمؽ كذلؾ عمى عدد ال حصر لو مف الجمؿ وىو 

 .2يرى ػ تبعا ليذا التصور ػ أّف الكالـ عف أعُـّ مف الجممة 

   ويبدو مف نظرتو ىذه أّنو يؤمف بما ذىب إليو األصولييف حيف جعموا الكالـ أعُـّ مف 
الجممة ،إذ يذىب ىؤالء إلى أّف الكالـ ىو ما يتكمـ بو، سواء أكاف كممة مفردة ، أـ جممة 

 .3كممات مفردة أو مرّكبة، وىـ ال يشترطوف حصوؿ الفائدة ال في الكالـ وال في الجممة 
 :نظرة الدارسين المحدثين إلى الجممة العربية من حيث التقسيمات: المبحث الثاني

  لقد تعددت تقسيمات الجممة العربية عند الدارسيف، واختمفت تقسيماتيـ باختالؼ 
وجياتيـ في البحث وغايتيـ منو، فقد قسميا القدامى إلى اسمية وفعمية، وزاد بعضيـ 

الظرفّية، والبعض اآلخر زاد الشرطية، ووضعيا البالغيوف في إطاريف إنشائية وخبرية، 
أّما عمماء المغة المعاصروف فقد تعددت تقسيماتيـ لمجممة العربية، فمنيـ مف يميؿ إلى 

التقسيـ الذي سار عميو  جميور النحاة، وىو تقسيـ الجممة إلى اسمية وفعمية ورأى أّف ىذا 
التقسيـ ينسجـ وطبيعة المغة، والبعض اآلخر أضاؼ الظرفية والبعض اآلخر أضاؼ 

الشرطية، والبعض اآلخر حاوؿ التَفُمْت مف إسار ىذا التقسيـ، لكّنو ظّؿ رغـ ذلؾ مشدوًدا 
إلى نطاقو، عمى الرغـ مما ابتدعو مف إضافات إلى ىذه التصنيفات ومف أبرز ىذه 

: التقسيمات نذكر
 
 

                                                           
 .30رابح بومعزة ،اجلملة والوحدة اإلسنادية الوظيفّية يف النحو العريب ، ص: ينظر 1
 .125عبد الرمحن أيوب ، دراسات نقدية يف النحو العريب ،ص:ينظر 2
 .243ىـ، ص1405،قم ،إيران ،2مصطفى مجال الدين ، البحث النحوي عند األصوليٌن ، دار اذلجرة ، ط 3
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 : ـ أقسام الجممة العربية عند عباس حسن1
  قسـ عباس حسف الجممة إلى ثالثة أقساـ جاعال فكرة اإلسناد متضمنة في كؿ قسـ، 

 :إّف الجممة ثالثة أنواع »: وربط ىذه األقساـ بنوع المسند فييا، قاؿ
أو . وىي التي تقتصر عمى ركني اإلسناد؛ أي عمى المبتدأ مع خبره: أ ـ الجممة األصمية 

 .ما يقـو مقاـ الخبر أو تقتصر عمى الفعؿ مع فاعمو، أو ما ينوب عف الفعؿ
الزىر : نحو:  وىي ما تترّكب مف مبتدأ خبره جممة اسمية أو فعمية:ب ـ الجممة الكبرى

 .رائحتو طيبة، أو الزىر طابت رائحتو 
 . 1« وىي الجممة االسمية أو الفعمية إذا وقعت إحداىما خبًرا لمبتدأ:ج ـ الجممة الصغرى

ىذا التقسيـ عف ابف ىشاـ، ولكّنو لـ يشر إليو صراحة، ويفيـ ذلؾ " عباس حسف"وقد نقؿ 
، وذكر األنواع الثالثة، فقد صّنؼ 2«يقوؿ النُّحاة إّف الجممة ثالثة أنواع »: في قولو

َدارة، نحو وجممة صغرى، " زيد أبوه غالمو منطمؽ: "الجممة إلى اسمية وفعمية بحسب الصَّ
  .3"زيد"، وصغرى بالنسبة إلى "أبوه غالمو منطمؽ:"نحو

  ويذىب أحد الباحثيف المعاصريف إلى القوؿ بأّف الجممة الكبرى والصغرى ال تصمحاف 
أف تكوَنا قسًما مف أقساـ الجممة، ألّنو ال فرؽ بينيا وبيف غيرىا إاّل أّف في أحد أجزائيا 

 .4مركب إسنادي
في موضع آخر مف كتابو يقدـ تقسيًما آخر لمجممة ويجعميا قسمات " عباس حسف" لكف 

الجممة كممتاف أساسّياف البّد منيما لمحصوؿ عمى معنى مفيد؛ »:اسمية وفعمية، يقوؿ
فرح الفائُز، وُأْكِرـَ النابغ، وتسمى ىذه : كالفعؿ مع فاعمو، أو مع نائب فاعمو؛ في مثؿ

؛ ألّنيا مبدوءة أصالة بفعؿ، وكالمبتدأ مع خبره، أو ما يغني عف الخبر " فعمية: "الجممة

                                                           
1

 .16، ص1عباس حسن، النحو الوايف ، ج  
2

 .ادلرجع نفسو،ادلوضع نفسو 
3

 .36، 35ابن ىشام، اإلعراب عن قواعد اإلعراب، ص 
4

 .61زلمد محاسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية يف اجلملة بٌن القدمي واحلديث، ص: ينظر 
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ألّنيا مبدوءة أصالة " اسمية "الماؿ فاتف، وىؿ الفاتُف ماٌؿ؟، وتسمى ىذه الجممة : في مثؿ
 . 2«فالجممة إّما اسمية أو فعمية» : بعد ذلؾ ينتيي إلى القوؿ.  1«باسـ

في تصنيفو الجممة التـز التقسيـ الشكمي؛ أي بحسب ما " عباس حسف " معنى ىذا أّف 
تبدأ بو، وليذا فيو يتفؽ مع النحاة القدامى الذيف يقسموف الجممة بحسب الصدارة، إاّل أّف 

، ليتجاوز النقص الذي وقع فيو (الجممة األصمية)الجديد الذي قّدمو أّنو أضاؼ مصطمح 
الجممة )و (الجممة الكبرى)، ومصطمح (الجممة الصغرى )ابف ىشاـ الذي أطمؽ مصطمح 

، عمى الجمؿ التي يتعدد فييا اإلسناد، ومف ثـ ينبغي أف (ذات الوجييف)و (ذات الوجو
وىذا المصطمح  (الجممة البسيطة)يدرؾ حاجة ىذا النوع إلى مصطمح يميزه وىو مصطمح 
التي يتعدد فييا  (الجممة المركبة)قادر عمى تمييز ىذا النوع مف الجمؿ في مقابؿ تعبير 

 . 3اإلسناد
يطمؽ عمى التركيب غير المستقمة التي تقع خبًرا عف " عباس حسف"والجدير بالذكر أّف 

مبتدأ جممة صغرى، متابًعا في ذلؾ ابف ىشاـ، ولكف نجده في موضع آخر يضطرب فال 
. 4يسمييا جممة وال كالًما؛ وذلؾ ألّف ليس ليا كياف معنوي مستقؿ

 :أقسام الجممة عند إبراهيم أنيس
 صّنؼ أنيس الجممة العربية عمى أساس فكرة اإلسناد، وقد أقاـ تصنيفو ىذا بالنظر إلى 

 .5المسند وأّف كؿ نمط جممي يمتاز عف غيره بداللتو، وعميو فقد قسـ الجممة إلى نوعيف
 الّموُ  َخَتـَ   :، نحو قولو تعالى"المسند"يقـو فييا بعمؿ " فعؿ" تؿ التي تشمؿ عمى : أولهما
﴾ َعَمى ُقُموِبيـْ

 .7َجْوِفِو﴾ ِفي َقْمَبْيفِ  مّْف ِلَرُجؿٍ  المَّوُ  َجَعؿَ  مَّا  : :، وقولو تعالى6
                                                           

1
 .466، ص1عباس حسن، النحو الوايف ، ج 
2

 .ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو 
3

 .124على أبو ادلكارم، مقومات اجلملة العربية، ص: ينظر 
4

 .( ـ أ2التهميش ، )،15، ص1عباس حسن، النحو الوايف ،ج 

5
 . 318، 306إبراىيم أنيس، من أسرار اللغة ، ص 

6
 .7: سورة البقرة، اآلية 
 .4: سورة األحزاب، اآلية 7
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عمى تمؾ الصيغة التي يسمييا النحاة بالماضي، أو " الفعؿ" ففي مثؿ ىذه الجمؿ قد يكوف 
 قد يكوف عمى تمؾ الصيغة التي يسمونيا بالمضارع، ثـ قد تكوف الجممة في كؿ مف

 . 1الحالتيف السابقتيف جممة مثبتة أو منفية
َحِكيـٌ﴾ َعِميـٌ   َوالمَّوُ :  وىي ما يكوف فييا المسند وصًفا مشتًقا، نحو قولو تعالى:ثانيهما

2. 
وىي ما اصطمح عمييا النحاة والبالغييف بالجمؿ االسمية، ويقسميا أنيس ػ أي الجممة 

 :االسمية ػ إلى ثالثة أنواع رئيسية ىي 
 :أ ػ جمؿ يكوف فييا المسند إليو معرفة والمسند نكرة، وىي قسماف أيضا

  َوالمَّوُ :  ػ تمؾ التي يكوف فييا المسند وصًفا منكًرا، أو اسما منكًرا، نحو قولو تعالى 1
 .3العمـ نور: َحِكيـٌ﴾، ونحو قولنا  َعِميـٌ 

 ػ تمؾ التي فييا المسند ما سمي بشبو الجممة؛ أي الجار والمجرور والظروؼ، نحو قولو 2
 .5َواْلَمْغِرُب ﴾ اْلَمْشِرؽُ    لّّْموِ : ، وقولو جؿَّ مف قائؿ4﴾ اأْلُنَثى َوَلوُ  الذََّكرُ   َأَلُكـُ :تعالى

  ويذىب أنيس إلى أّف تقدـ المسند أو تأخره، ال يحدث فرًقا في المعنى، وأّف ذلؾ يحدث 
 .6ػ عمى الجممة ػ في إطار الرغبة في تنويع األسموب ليس إالّ 

  إاّل أّف المتعارؼ عميو أّف التقديـ والتأخير يجرياف في ظؿ العناية بفكرة معنية والقصد 
 .7إلى تأكيدىا نفًيا أو إثباًتا

 : ب ػ جمؿ اسمية فييا يكوف كؿ مف المسند والمسند إليو منكًرا، و ليا حالتيف

                                                           
1

 .307، 306إبراىيم أنيس، من أسرار اللغة ، ص 

2
 .7:سورة احلجرات، اآلية  
3

 .318إبراىيم أنيس، من أسرار اللغة ، ص 

4
 .21:  سورة النجم، اآلية  

5
 .142: سورة البقرة، اآلية   
6

 .322إبراىيم أنيس، من أسرار اللغة ، ص 
7

 .223ادلرجع نفسو، ص  
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أسيٌؼ : ػ حيف يوصؼ المسند إليو بوصؼ يخصصو أو يقمؿ مف عموميتو نحو قولنا1
وىنا تمتـز الجممة صورة واحدة فييا يتقدـ المسند إليو . مغموؿ خير مف سيؼ مصقوؿ؟ 

 .عمى المسند 
 َوَنْخؿٌ  َفاِكَيةٌ   ِفيِيَما:  ػ عندما يكوف المسند جاًرا ومجروًرا أو ظرًفا، نحو قولو تعالى2

. 2وىنا ترى الجممة المثبتة تمتـز صورة واحدة فييا يتقدـ المسند. 1َوُرمَّاٌف﴾
زيد المنطمؽ، : ج ػ جمؿ اسمية يكوف فييا كؿ مف المسند والمسند إليو معرفة؛ نحو قولنا

 .3المنطمؽ زيد
إفَّ مف يدقؽ النظر في التقسيـ الذي أورده أنيس يالحظ أّنو قد صنؼ الجمؿ مسنًدا إلى 

 .طبيعة المسند، غير آِبٍو بأثر موقع المسند مف الجممة
 :أقسام الجممة عند مهدي المخزومي 

تأثر المخزومي بإبراىيـ أنيس في تقسيـ الجممة عمى أساس معيار اإلسناد، ولكّنو كاف  
أدؽ منو في تحديد أصناؼ الجممة وفؽ ىذا المعيار، ومف جديد تقسيمو لمجممة العربية 

ينبغي أف ُيبنى تقسيـ الجممة عمى »: انتقاده طريقة القدامى في التقسيـ، ويوضح ذلؾ قائال
أساس آخر ينسجـ مع طبيعة المغة ويستند إلى مالحظة الجمؿ، ومراقبة أجزائيا في أثناء 

االستعماؿ، وينبغي أف يستند تقسيـ الجممة إلى المسند ال المسند إليو كما فعموا، ألّف 
أىمية الخبر أو الحديث إّنما تقـو عمى ما يؤديو المسند مف وظيفة وعمى ما لممسند مف 

 :، وعميو فإّف قولو ىذا يستند إلى4«داللة
 . ػ اعتماد التقسيـ بناًء عمى الوظيفة1
 . ػ اعتماد المسند ال المسند إليو أساًسا لذلؾ التقسيـ2

                                                           
1

 .68: سورة الرمحن، اآلية 
2

 .164عطا زلمد موسى، مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين، ص 
 .223ادلرجع نفسو، ص 3
4

ليث أسعد عبد : ، نقال عن 68م، ص1966، مصر،1مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب نقد وتطبيق، شركة ومطبعة البابلي احلليب، ط 
 .22م، ص2006/ىـ1427، عمان، األردن، 1احلميد، اجلملة الوصفية يف النحو العريب، دار الضياء للنشر والتوزيع، ط
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   وقد دأب أكثر النحاة عمى تقسيـ الجممة إلى اسمية وفعمية، وىو تقسيـ يقره الواقع 
، فالجممة االسمية عندىـ ىي التي تبدأ باالسـ، والجممة 1المُّغوي عمى رأي المخزومي

االسمية ىي التي صدرىا اسـ كزيد »:الفعمية ىي التي تبدأ بالفعؿ، أو كما قاؿ ابف ىشاـ 
قائـ، وىييات العقيؽ، وقائـ الزيداف، عند مف جوزه وىو األخفش والكوفيوف، والفعمية ىي 

 .2«التي صدرىا فعؿ كقاـ، وُضِرَب المّْص، وكاف زيٌد قائًما، وظننتو قائًما، ويقـو زيٌد وُقـْ 
أّف ىذا التحديد لمجممة االسمية والجممة الفعمية تحديد ساذج ألّنو يقـو " المخزومي"  ويرى 

عمى أساٍس مف التفريؽ المفظي المحض، وكاف عمى النحاة أْف يبحثوا عمى أساس آخر 
 .3لمتفريؽ بيف النوعيف

أّف ىذا التحديد قد جرَّ الدارسيف القدامى إلى مشكالت جّمة لجأوا " المخزومي"  ويرى 
فييا إلى التأويؿ والتقدير، وتحميؿ األسموب العربي ما ال يحتمؿ، األمر الذي دفع بو إلى 
. وضع تحديد لمجممتيف يقـو عمى إدراؾ المعنى الذي تحممو العبارة الفعمية والعبارة االسمية
فالفعمية ىي التي يُدؿُّ فييا المسند عمى التجدد، واالسمية ىي التي يدؿ فييا المسند عمى 

 .4الدواـ والثبوت
، في تحديده المذكور لمجممة االسمية والفعمية مما ذىب إليو "المخزومي"  ولقد أفاد 

إّف موضوع االسـ عمى أف يثبت بو المعنى لمشيء مف غير أف » :في قولو" الجرجاني"
ّما الفعؿ فموضوعو أف يقتضي تجدد المعنى المثبت بو  يقتضي تجدده شيًئا بعد شيء، وا 

زيد منطمؽ، فقد أثبت االنطالؽ فعاًل مف غير أْف تجعمو : فإذا قمت. شيًئا بعد شيء 
زيد طويؿ : يتجدد، ويحدث منو شيًئا فشيًئاف بؿ يكوف المعنى فيو كالمعنى في قولؾ

وعمرو قصير، فكما ال يقصد ىاىنا إلى أْف تجعؿ الطوؿ أو القصر يتجدد ويحدثف بؿ 
ييما وتثبتيما فقط وتقضي بوجودىما عمى اإلطالؽ، كذلؾ ال تتعرض في قولؾ زيد : توجّْ

                                                           
1

 .39مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب ، نقد وتوجيو، ص: ينظر 
 .433، ص2 ابن ىشام، مغين اللبيب، ج 2
3

 .39مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب ، نقد وتوجيو، ص 
4

 .42، 41ادلرجع نفسو، ص 
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زيد، ىا ىو : منطمؽ ألكثر مف إثباتو لزيد، وأّما الفعؿ فإّنو يقصد فيو إلى ذلؾ، فإذا قمت
ف شئت أف  يو ، وا  ذا ينطمؽ فقد زعمت إّف االنطالؽ يقع مف جزًء، وجعمتو يزاولو وُيَزجّْ

 :ُتحسَّ الفرؽ بينيما مف حيث يمطؼ فتأمؿ ىذا البيت
  ال يأَلُؼ الدرىـ المضروب صرتنا         لكف يمرُّ عمييا وىو منطمؽ

 ىذا ىو الحسف الالئؽ بالمعنى، ولو قمتو بالفعؿ، لكاف يمرُّ عميو، وىو ينطمؽ،لـ 
 .1«يحُسف

 وليس القصد مف ذلؾ أّف الجرجاني وضع تحديًدا مميًزا لمجممتيف الفعمية واالسمية، ولكّنو 
حدد موضوع كؿ مف الفعؿ واالسـ، األمر الذي حدا مف جاء بعده، ممف أفاد رأّيو 

 .المذكور بأف يضع ىذا التحديد
اسمية وفعمية وظرفية، : تقسيمو الجممة إلى " ابف ىشاـ"عمى " المخزومي" وقد أخذ 

وتقديمو االسمية عمى الفعمية باعتبارىا األصؿ، ورأى أّف ىذا األمر ينافي في الحقيقة 
ىييات العقيؽ وقائـ )الّمغوية القائمة بأّف الفعؿ أصؿ االسـ ، كما أخذ عميو اعتباره جممتي 

فعؿ في نظر الكوفييف وفي نظره، ( ىييات) جممتيف اسميتيف، في حيف أفّ  (الزيداف
 .والزيداف في الجممة الثانية فاعؿ ال مبتدأ 

اسمية وفعمية ال غير، منكرا استقالؿ الجممة " المخزومي" واستنتاًجا مما تقدـ فالجممة عند 
ولنا فيما قالو رأي آخر، ال يقره فيما ذىب إليو، ألّف »: الظرفية ػ عند ابف ىشاـ ػ بقولو

الجممة الظرفية التي عّدىا قسًما ثالثا إف كاف الظرؼ معتمًدا فجدير بيا أْف تكوف مف قبيؿ 
ف لـ يكف معتمًدا فيي مف الجممة االسمية، فال حاجة لنا إلى تكثير  الجممة الفعمية، وا 

 .2«األقساـ

                                                           
1

 .146عبد القاىر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص 

2
 .52، 51مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب ، نقد وتوجيو، ص 
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وىي الجممة التي يدؿُّ فييا المسند عمى التجدد، أو التي يتصؼ : الجممة الفعمية: أوال 
فييا المسند إليو بالمسند اتصافا متجدًدا، وبعبارة أوضح، ىي التي يكوف فييا المسند 

 . 1فعالً 
أّف التجدد في الجممة الفعمية ال يكوف إاّل في األفعاؿ التي تفيد " إبراىيـ السامرائي " ويرى 

، فميس (سافر وذىب ومات)التجدد فعاًل، وأّما األفعاؿ التي تدؿُّ عمى أحداث منقطقة ؾ
فييا مف التجدد شيء، وليس لنا أف نربط التجدد بالفعؿ، ألّنو ليس مف منيجنا، وألّف 

الشواىد ال تؤيد ىذا التجدد المزعـو ػ عمى حدّْ تعبيره ػ ألّف ىذا التجدد ال يصُمح أْف يكوف 
 . 2إاّل مادة لمنقد البالغي

الذي يرى أّف التجدد إف كاف صالًحا " نعمة رحيـ العزاوي "   وعمى ىذا النحو كاف موقؼ 
 . 3لمجممة الفعمّية المضارعّية، فإّنو ال يصمح لمجممة الفعمية الماضوية

جممة فعمية  (طمع البدر)وجية النظر التقميدية التي تعّد جممة " المخزومي" ويتجاوز 
حممة اسمية ، فيقوؿ بأّف كمتا الجممتيف فعمّية تتألؼ مف فعؿ وفاعؿ،  (البدر طمع)وجممة 

ألّف ذلؾ سيجنبنا الوقوع في كثير مف المشكالت التي أوقع النحاة القدماء أنفسيـ فييا أو 
أوقعيـ فييا منيجيـ الفمسفي، وىو يذلؾ يرى أّف المعنى أدؿُّ عمى نوع الجممة مف 

 .  4مكوناتيا، الشكمية
ىو ما ألزموا بو »جممة اسمية " البدر طمع"  والذي دعا النحاة القدامى إلى اعتبار جممة 

 وكاف منيجيـ 5«أنفسيـ، وألزموا بو دراستيـ مف منيج ليس مف طبيعة المغة في شيء
ابف "ىذا  يقتضي منع تقدير الفاعؿ عمى الفعؿ، وذلؾ لعمؿ شتى فقد عمؿ 

                                                           
1

 .41مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب ، نقد وتوجيو ، ص 
2

 .204إبراىيم السامرائي، الفعل زمانو وأبنيتو ، ص: ينظر  

3
 .112نعمة رحيم العزاوي، اجلملة العربية يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة، ص 
 .42مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب ، نقد وتوجيو، ص: ينظر 4
5

 .43ادلرجع نفسو، ص 
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لى . 1«الفاعؿ ينزؿ منزلة الجزء مف الكممة وىي الفعؿ»:ذلؾ بأّف  ( ىػ577ت)"األنباري وا 
إّنما »: مثؿ مقالتو ىذه يذىب ابف يعيش الذي عمؿ وجوب تأخير الفاعؿ عف الفعؿ بقولو

ـُ خبر الفاعؿ ألمٍر وراء كونو خبًرا، وىو كونو عاماًل فيو؛ ورتبة العامؿ أف  وجَب تقدي
 .2«يكوف قبؿ المعموؿ؛ وكونو عاماًل فيو سبب أوجب تقديمو

وتظير سيطرة المنيج العقمي عمى ىذيف التعميميف، وىو ال يصمح لتفسير الظواىر 
 . 3المُّغوية، ويؤدي إلى إبعاد الدرس النحوي عف جو البحث المغوي

ّنما   ولـ ينفرد الدارسوف المحدثوف بيذا الرأي ػ أي جواز تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ ػ وا 
 : سبقيـ في ذلؾ نحاة الكوفة، الذيف احتجوا لمذىبيـ ىذا القوؿ الزباء

 . 4  ما لمجماؿ مشُيُيا وئيًدا        أجنداًل يحممف أـ حديًدا
 :الجممة االسمية: ثانيا

 وىي التي يدّؿ المسند عمى الّدواـ والثبوت، أو ىي التي يتصؼ فييا المسند إليو بالمسند 
 .  5ىي التي يكوف فييا المسند اسًما: اتصاًفا ثابًتا غير متجدد، أو بعبارة أوضح

 وما يمكف مالحظتو ىنا أّف المخزومي قد أقحـ المعنى في تقسيمو الجممة إلى فعمية 
واسمية، باعتماده عمى داللة المسند عمى التجداد والدواـ والثبوت، في حيف أّف المسند في 

 .واقع األمر عبارة عف مفيـو تركيبي
 :أقسام الجممة عند محمد حماسة عبد المطيف

 : الجممة باالعتماد عمى اإلسناد إلى ثالثة أقساـ" محمد حماسة عبد المطيؼ"  قسـ 
وىي الجممة المستقمَّة التي يتالـز فيو المسند والمسند إليو، :  ػ الجمؿ الَتامَّة اإلسنادية1

وىي الجممة اإلسنادية التي يكوف اإلسناد فييا مقصوًدا بالذات، ويمـز فييا »:ويعرفيا بقولو
                                                           

 .(ت.د)، دمشق، (ط.د)زلمد هبجة البيطار، مطبوعات اجملمع العلمي العريب،: ،أسرار اللغة العربية، عىن بتحقيقو(أيب الربكات) ابن األنباري  1
2

 .201، ص1ابن يعيش، شرح ادلفصل، ادلفصل للزسلشري، ج 

3
 .113نعمة رحيم العزاوي، اجلملة العربية يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة، ص 
4

 .44مهدي ادلخزومي، يف النحو العريب ، نقد وتوجيو، ص: ينظر 
 .42ادلرجع نفسو، ص 5
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، 1«تضاـ عنصري اإلسناد، وال يحذؼ أحدىما إاّل إذا دّلت عميو قرينة حالية أو مقالية
 .ويوجد تحت ىذا القسـ الجممة االسمية والجممة الفعمية والجممة الوصفية

 (المسند إليو)  ويرى أّف الجممة االسمية ىي التي تتأّلؼ مف مسنٍد ومسنٍد إليو، وال يكوف 
فيكوف وصًفا أو ما ينقؿ إليو مف االسـ أو الجممة أو  (المسند)إاّل اسًما أو ضميًرا، وأّما 

محمٌد ليس في " و" محمد أخوؾ" و" محمد مجتيد: " الجاّر والمجرور أو الظرؼ، نحو
جممة " كاف"كما يرى أّف الجممة المقدرة ب" محمد حضرَ " ، و" ومحمٌد عندؾ" ، و"البيت

وال تكوف  (نائب فاعؿ+ فعؿ )أو  (فاعؿ+ فعؿ )اسمية وليست فعمّية، فيي مؤلفة مف 
اسمية وليست فعمية؛ ألّف القوؿ " محمد قاـ:" الرتبة فييا إاّل محفوظة، فالجممة مف نحو

بفعميتيا يمكف أف يؤدي عمى المُّبس بيف الجممتيف االسمّية والفعمية، وأّما الجممة الوصفّية، 
فيرى أّنيا جممة ليا خصائصيا التي يمّيزىا عف غيرىا، لذا يجب أف تفرد بقسـ خاص بيا 

اسـ مرفوع أو + وصؼ : ال أف تكوف ضمف غيرىا، وتتألؼ ىذه الجممة بدورىا مف 
ما "و" ما حاضٌر أنتـ"و". أناجح أخوؾ؟: " ضمير شخصي منفصؿ لمرفع، نحو قولنا 

 .2إلخ"... محبوب الخائنوف
، وتكوف الّرتبة (ليس)  ومف خصائص الجممة الوصفّية عدـ دخوؿ النواسخ عمييا عدا 

يجب تقدُّـ الوصؼ وتأخر المرفوع، ومف مميزاتيا أيضا أاّل يوجد : فييا محفوظة؛ أي
تطابؽ ػ مف حيث العدد ػ بيف الوصؼ واالسـ المرفوع بعده، فالوصؼ ال يكوف إاّل مفردا، 

 .3أّما االسـ المرفوع، فيكوف مثنى أو مجموعا، وكذلؾ ال يجوز حذؼ أحد ركنيو
وىي الجمؿ التي ال تتأّلؼ إاّل مف طرؼ واحد إذ يذكر فييا عنصر :  ـ الجمل الموجزة2

واحد مف عناصر اإلسناد ويحذؼ العنصر الثاني، حذًفا واجًبا أو غالًبا، وقسَّـ الجمؿ 
 :الموجزة إلى ثالثة أقساـ

                                                           
1

 .78زلمد محاسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية يف اجلملة بٌن القدمي واحلديث، ص: ينظر 

2
 .86-  79ادلرجع نفسو ، ص 
 .85،87 ادلرجع نفسو، ص3
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 وىي الجمؿ التي يستتر فييا الفاعؿ وجوًبا، وال يكوف ذلؾ إاّل :أ ـ الجمل الفعمّية الموجزة
أتكمَّـ، نتكمَّـ، تتكمَّـ، استقـ فصورة : في حالتي التكمُّـ مطمقا، وأمر المخاطب المفرد، نحو

، يقاؿ إّنو فعؿ (أتكمَّـ)الفعؿ ىنا تغني عف وجود الطرؼ اآلخر، وعند إعراب الفعؿ 
 .1مضارع لممتكمّْـ

كؿ اسـ أفاد معنى مستقال يحسف السُّكوت عميو » :  ىي:ب ـ الجممة االسمّية الموجزة
إّف االسـ المرفوع المعطوؼ عميو اسـ آخر بواو : ، فمف ذلؾ مثال قولنا2«عند ذكره

، فيرى أّف ىذه الجممة مفيدة، وال داعي لتقدير خبر "كؿ رجؿ وضعيتو: "المعية، نحو
 .3" مقترناف"محذوؼ وجوبا تقديره 

كّؿ ما كاف إجابة لسؤاؿ وكاف مكتفيا بنفسو، » : ويعني بيا:ج ـ الجممة الجوابّية الموجزة
، كأدوات الجواب؛ ذلؾ أّنيا ال تقاؿ معزولة 4«مغنيا في موقفو عمَّا سواه، مفيما لممراد
 .5عف سياؽ معيف يكشؼ المعنى المراد

الجممة التي يمكف أف تعدَّ جمال إفصاحّية أي »:  وتعني عنده: ـ الجمل غير اإلسنادّية3
ؿ أمرىا تعبيرا انفعاليا يعبّْر عف التعجب أو المدح أو الذـ أو غير ذلؾ  أّنيا كانت في أوَّ
مف المعاني التي أخذ التعبير عنيا صورة محفوظة ثـ جمد بعض عناصرىا عمى صيغتو 

 .6«التي ورد بيا فجرى مجرى األمثاؿ
 :   ومف الجمؿ التي وضعيا في ىذا القسـ مف أقساـ الجممة ما يمي

                                                           
 .90،91 ، صزلمد محاسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية يف اجلملة بٌن القدمي واحلديث 1
 .91 ادلرجع نفسو، ص2
 .92،93 ادلرجع نفسو، ص3
 .95 ادلرجع نفسو ، ص4
. 96 ادلرجع نفسو، ص5

 .97ينظر ادلرجع نفسو، ص 6
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الخوالؼ كممات تستعمؿ في »: الخوالؼ بقولو" تّماـ حّساف" عرَّؼ :أ ـ جممة الخالفة
أساليب إفصاحّية؛ أي في األساليب التي تستعمؿ لمكشؼ عف موقؼ انفعالي ما 

 .1«واإلفصاح عنو
 ".ما أجمؿ السماءُ "، و"ما أعظـ اهللَ : "نحو : 2ب ـ الجممة التعجبية

، ليست "ال حبَّذا"، و "حبَّذا"و " بئس"و " نعـ"أّف " حماسة"يرى : ج ـ جممة المدح والذم
 .3"نعـ رجاًل زيداً "، و"نعـ الرجُؿ زيدٌ : "أفعاؿ، نحو

 وىي ما ُوضع لخطاب ما ال يعقؿ أو ما ىو في حكـ ما ال :د ـ جممة خالفة الصوت
 .4يعقؿ مف صغار اآلدمييف، مف أجؿ الزجر أو الدعاء أو لحكاية األصوات

 .5"يا زيدٌ : "نحو: هـ ـ الجممة الندائّية
واهلل وباهلل : " وىي نوع مف أنواع الجمؿ غير اإلسنادّية، نحو قولنا:و ـ الجممة القسمّية

 ".وتاهلل
 وىي مف الجمؿ التي تؤدَّى بأساليب لغوّية خاصة :ن ـ الجممة التحذيرّية واإلغرائّية

، أّما "الضيغـَ الضيغـْ "و " رأسؾ والسيؼ" و" إيَّاؾ والشرَّ : "ولمتحذير ثالث صو، نحو
 .6"أخاؾ واإلحساَف إليو"و " أخاؾ أخاؾ: "اإلغراء فمو صورتاف، نحو

حماسة عبد "عمى أنواع، أخذ منيا  (غير االسنادّية)  وقد مرَّ بنا أّف جممة الخالفة 
خالفة اإلخالة، وخالفة التعجب، وخالفة : ىي" تّماـ حّساف"أربعة مف الدكتور " المطيؼ

 .7المدح والذـ، وخالفة الصوت

                                                           
 .113متام حّسان، اللغة العربية معناىا ومبناىا، ص: ينظر 1
 ".الصيغ اجلاىزة"تسمى عند بعض الدارسٌن بـ  2
 .206-202 زلمد محاسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية يف اجلملة بٌن القدمي واحلديث، ص 3
 .106ادلرجع نفسو ، ص 4
 .107مرجع نفسو، ص 5
 .108ص.ادلرجع نفسو 6
 .115 ـ 113 متّام حّسان ، اللغة العربية معناىا ومبناىا،  7



 والتقسيمات المفاهيم حيث من العربية الجممة إلى المحدثين الدارسين نظرة :الثالث الفصل

 

173 
 

راعى في تقسيمو لمجممة المعنى اإلسنادي " حماسة عبد الّمطيؼ"  مّما سبؽ يظير أّف 
ال تصمح أف تكوف أساًسا في ىذا التقسيـ، فيي تقـو بوظيفة الرَّبط، ولذلؾ  ورأى أّف األداة

ال توجد جممة منسوبة إلييا، وبناًء عمى ذلؾ رفض القوؿ بوجود الجممة الشرطّية قسما مف 
. 1أقساـ الجممة

 في اإلسناد تامَّة قد حصر الجممة اؿ"حماسة عبد الّمطيؼ" أفّ  إلى اإلشارةجدر تو   
 الجمؿ في العربية بناًء عمى فكرة أنواع َصنَّفتوقد » : ذالؾ في قولو  ويظيرنوعيف 
 يف ىذإلى األخرىسيولة ردُّ كؿُّ النماذج ب وأمكف ،فعمّية، واسمّية: نوعيفإلى اإلسناد
 الجممة إلى فيمكف ردُّىا ... الظرفّية ، وأّما الفعمّيةإلى فالشرطّية أمكف ردُّىا ،النوعيف
. 2«االسمّية

 الجممة الشرطّية  والجممة  الظرفّية ترجعاف في األصؿ أفّ  ىذا التعريؼ ىيالحظ عؿ  
 لكنَّو يناقض نفسو عندما جعؿ ،الفعمّيةالجممة الجممة االسمّية و، فيف الرئيسيفصف اؿإلى
ال ،  والوصفّية،الفعمّيةو ،االسمّية:  ىيأنواع ثالثة ػنفا  آكما مرَّ بناػ لجممة التامَّة اإلسناد ا

. نوعيف
 االقتصار عمي التقسيـ الّشكمي لمجممة االسمّية والفعمّية   ويرى أحد الّدارسيف المحدثيف أفّ 

 ألّنو يستعبد الجانب الداللي في دراسة ؛يضيؽ البحث في الجممة» :رفّيةظوالشرطّية واؿ
قسيمات الجممة وتشمؿ أنواع أخرى لـ تدرس في ت االتساع في إلىالجممة وىذا ما يدعو 

ة وىي جممة ليا يّ حدود والدالالت كالجممة القسـاؿتوضع ليا و معنوّية،الماضي دراسة 
 وطرائؽ نظميا، ولجوابيا شروط ومواصفات وليا اشتراؾ مع الجممة الشرطّية، أركانيا

ومثميا الجممة االستفيامّية التي تعدُّ نمطا خاًصا مف الكالـ لو حروفو وأسماؤه وأساليب 
التعبير في الحاالت المختمفة، وكذا الحاؿ في جممة النفي، وجممة التمني، وجممة الترجي، 

                                                           
 .63 زلمد محاسة عبد الّلطيف،العالمة اإلعرابية يف اجلملة بٌن القدمي واحلديث، ص 1
 .48،49زلمد محاسة عبد الّلطيف، يف بناء اجلملة العربية، ص 2
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فيو يرى أّف كؿ جممة مف ىذه .1«وجممة المدح والّذـ، وجممة التعجب وغيرىا مف الجمؿ
الجمؿ لو كياف قائـ بنفسو، وعميو ينبغي أف تدرس ىذه الجمؿ بصورة مستقّمة، مع األخذ 

 .بالحسباف خصوصية كؿ جممة ومعانييا وأبنيتيا وطرائؽ نظميا
 :أقسام الجممة عند تّمام حّسان

 :الجممة تقسميف رئيسيف" تّماـ حّساف" قّسـ 
 : مف حيث المبنى قسَّميا إلى:أوال
 .2 وتتكوَّف مف مبتدأ وخبر: ـ جممة اسمّية1
 .3 وتتكوَّف مف فعؿ وفاعؿ أو مف فعؿ ونائب عف الفاعؿ: ـ جممة فعمّية 2
 :وتتكوَّف مف ركنيف اثنيف:  ـ جممة وصفّية3

 اسـ الفاعؿ، أو اسـ المفعوؿ، أو صيغة المبالغة، أو الصفة المشبية، :أّما الّركن األول
 .أو أفعاؿ التفضيؿ
 .4 فيو معموؿ ىذه الصفات:أّما الركن الثاني 

ف بدورىا مف الشرط والجواب، وتنقسـ إلى: ـ جممة شرطّية4 مكانّية، :  وتتكوَّ امتناعّية وا 
 .5قصد باالمتناعّية ما يكوف مدلوؿ الشرط ممتنع التحقُّؽ وباإلمكانّية ما كاف تحققو ممكنا

الجممة : قد اتَّفؽ مع النحاة القدامى في ثالثة أقساـ ىي" تّماـ حّساف"   يفيـ مف ىذا أّف 
 .االسمّية، والفعمّية، والشرطّية، وأضاؼ قسما جديدا خاصا بو ىو الجممة الوصفّية

إلى القوؿ أّف الوصؼ يمكف أف يكوف نواة لجممة أصمّية باعتباره " تّماـ حّساف"   ويذىب 
زيد "، مثمما يمكف أف يكوف نواة لجممة فرعيَّة، نحو "أقائـ زيد؟: "شبيو بالفعؿ نحو قولنا

                                                           
 .23كرمي حسٌن ناصح اخلالدي، نظرات يف اجلملة العربية، ص 1

2
 .105 م، ص2004/  ىـ 1425، القاىرة، 2متام حسان، اخلالصة النحوية، عامل الكتب، ط 

 .123ادلرجع نفسو، ص 3
 .127ادلرجع نفسو، ص 4
 .133ادلرجع نفسو، ص 5
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ومعنى ذلؾ أّف الجممة الوصفّية عنده . ، واألمر نفسو بالنسبة لألوصاؼ األخرى"قائـ أبوه
 .1فرعّية وىى ما لـ تتمتع باالستقاللّية: أصمّية وتكوف مستقمَّة، وأخرى: تنقسـ إلى قسميف

 .2جممة خبرّية وجممة إنشائّية:  مف حيث المعنى قّسميا إلى:ثانيا
 .مثبتة ومنفية ومؤكَّدة:  وقد جعميا ثالثة أنواع ىي : ـ الجممة الخبرّية1
 : وجعميا نوعيف ىما: ـ الجممة اإلنشائّية2

األمر، والنيي، واالستفياـ، والعرض، والتخصيص، :  وتشمؿ صيغ:أ ـ إنشائّية طمبّية
 .والتمني، والدعاء، والنداء

، 3القسـ، وااللتزاـ، والتعجب، والمدح والذـ، واالخالة:  وتضُـّ :ب ـ إنشائّية إفصاحّية
 .4والتعاقد، والحكاية

عندما قسَّـ الجممة بحسب معناىا في خالصتو " تّماـ حّساف"  والغريب في األمر أّف 
نشائّية إفصاحّية، غير أّنو في :  نوعيفةالنحوّية جعؿ الجممة اإلنشائيّ  إنشائّية طمبّية وا 

 ثالث أنواع ال نوعيف، فقد ةجعؿ الجممة اإلنشائيّ  (المغة العربية معناىا ومبناىا)كتابو 
أضاؼ الجممة الشرطّية إلى الطمبّية االفصاحّية، كما يظير ذلؾ في المخطط الذي 

في حيف جعؿ الجممة الشرطّية قسيما لمجمؿ االسمّية . 5وضعو لتوضيح أنواع الجمؿ
 .6والفعمّية بحسب المبنى في خالصتو النحوّية

لمجممة مف حيث المبنى إلى اسمّية " تّماـ حّساف"  نخمص مّما سبؽ إلى القوؿ أّف تقسيـ 
وفعمّية وشرطّية ىو تقسيـ سبقو إليو القدامى، إاّل أّف الجديد الذي قّدمو ىو القوؿ بالجممة 

كما أّف تقسيمو ليا بحسب المعنى ال يختمؼ كثيرا عف تقسيـ القدامى، غير أّنو . الوصفّية
 .يختمؼ معيـ في استخداـ بعض المصطمحات

                                                           
 .127 ، ص متام حسان، اخلالصة النحوية:ينظر  1
 .160، ص2007، القاىرة، 1 متام حسان، اجتهادات لغوية، عامل الكتب، ط2

 .اجلملة ادلشتملة على ما يسميو النحويون أمساء األفعال: يقصد جبملة اإلخالة 3
 .اجلمل ادلشتملة على ألفاظ أصوات ما ال يعقل:  ويقصد باحلكاية4
 .244   متام حسان، اللغة العربية معناىا ومبناىا، ص5

 .136- 105متام حسان ،اخلالصة النحوية،  6
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 :أقسام الجممة عند محمد إبراهيم عبَّادة
فقد عرض " إبراىيـ عّبادة"  مف المحاوالت البارزة في تقسيـ الجممة العربية محاولة 

 .لتصنيفات  النحاة لمجممة، ودرس محاورىا ومركباتيا
متى تنتيي الجممة : "  ىذا ويطرح عّبادة مجموعة مف التساؤالت ثـ يقدـ اإلجابة عنيا

؟ أتنتيي عند اكتماؿ المعنى الذي يريده المتكمـ؟ أـ تنتيي عندما يجوز ةاالصطالحي
وفي تقييـ . 1"الوقؼ الذي ال يخؿ بالمعنى؟ أـ تنتيي عندما يستوفي الرُّكناف متعمقاتيما؟

ىذه االحتماالت الثالثة ينفي عّبادة اعتماد المعنى معياًرا ألّف المعنى قد يمتد إلى طوؿ 
وىذا الموقؼ مقبوؿ ألّنو ليس لممعنى معيار مف حيث نقطة البدء ونقطة . غير محدد
أّما بالنسبة لموقؼ فإّنو أمر نسبي يتداخؿ مع المعنى في كونو موضع خالؼ .  االنتياء

ويخمص عّبادة إلى تبني االحتماؿ الثالث وىو استيفاء الّركنيف ػ مسند . في معياره ومدتو
 الرُّكنيف أساس الجممة اوالمسند إليو ػ متعمقاتيما وال ينكر أّف  نحاة العربية قد اعتبرو

 .2العربية
  ويطرح عّبادة تقسيما ألنواع مف حيث التركيب وبحسب ىذا التقسيـ تكوف جممة واحدة 

 :مما يأتي 
وىي المكّونة مف مرّكب إسنادي واحد ويؤدّْي فكرة مستقمة سواء :  ـ الجممة البسيطة1

، "حضر محمدٌ "، "الشمُس طالعةٌ : "أُبدئ المركَّب باسـ أو بفعؿ أو بوصؼ وذالؾ  نحو
 .3"أقائـ أخواؾ؟"
 وىي التي تحتوي عمى إسناد واحد وامتدادات غير إسنادّية ألحد : ـ الجممة الممتّدة2

 .4"حضر محمد  صباًحا: "عنصري اإلسناد أو لكمييما، نحو
 :  ووسائؿ امتداد الجممة وتطويميا متنوعة أجمميا عّبادة فيما يمي

                                                           
 .40زلمد إبراىيم عبادة، اجلملة العربية، دراسة لغوية حنوية، ص 1
 .31ادلرجع نفسو ،ص: ينظر  2
 .136زلمد إبراىيم عبادة، اجلملة العربية، مكوناهتا، أنواعها، حتليلها، ص 3
 .ينظر ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو 4
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أ ػ ذكر ما يتعمؽ بالفعؿ مف مفعوؿ بو أو ما يّدؿ عمى زمانو أو مكانو أو درجتو أو نوعو 
 :أو عمتو أو آلتو، وذلؾ نحو

 .ػ أكـر محمد الضيؼ 
 .ػ أعطى محمد فاطمة كتابا

 .ػ وقؼ العصفور فوؽ الغصف
 .ػ سجد المصمى سجوًدا 

 .ػ سجد المصمى سجود الخاشعيف
 .ػ سجد المصمى سجدتيف

 . ػ وقفت إجالالً 
 .ػ يكتب محمد بالقمـ

يقرأ محمٌد : "ويشير إلى أّف ىذه المتعمقات أو بعضيا قد تجتمع في جممة ممتدة نحو
 ". القرآَف صباًحا قراءًة صحيحًة خاشًعا طاعة هلل

ب ػ ذكر ما يتعمؽ باسـ سواًء أكاف االسـ طرفا في اإلسناد أـ ال، ويكوف ذلؾ بذكر نعت 
 ، "حضر الوزير نفسو"، " حضر الوزير: "وذلؾ نحو. أو توكيد أو بدؿ أو معطوب أو حاؿ

 ".حضر الوزير مبتيًجا"،  "حضر الوزير ونائبو"، "حضر الوزيُر عمرُ "
حضر الوزير الجديد : "  كما أّف ىذه المتعمقات أو بعضيا قد تجتمع في جممة ممتدة نحو

 .1"عمر نفسو ونائبو
، "أفاىـ محمد الدرس؟: "ج ػ ذكر ما يتعمؽ بالوصؼ، وىو نفسو ما يتعمؽ بالفعؿ نحو

". أجالس الخطيب فوؽ المنبر؟"، "أمسافر أخوؾ غدا؟"
أمنطمقة الطيور : "   فقد تجتمع ىذه المتعمقات كمُّيا أو بعضيا في جممة ممتدة واحدة نحو

 ".صباحا رغبة في الحصوؿ عمى رزقيا؟
 ويمثؿ كؿُّ مركَّب إسنادي ليذه الجممة وحدة مستقمَّة ليست مترتّْبة عمى غيرىا، فكأف  

                                                           
 .137، 136اجلملة العربية، مكوناهتا، أنواعها، حتليلها، ص:  زلمد إبراىيم عبادة1
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 .1إّف ىذه الجممة عبارة عف سمسمة مف الجمؿ البسيطة أو كمييما: عّبادة يقوؿ
 : ـ الجممة المزدوجة أو المتعدِّدة3

  وىي التي تشتمؿ عمى أكثر مف مركَّب إسنادي واحد، وكؿُّ مركَّب قائـ بنفسو، وال يعتمد 
عمى األخر، وال يربطيما إاّل العطؼ، وقد يشتمؿ أحد المركَّبات عمي ضمير عمي مذكور 

األوؿ "، و"الصالة نور، والصديؽ برىاف، والصبر ضياء: "في مركَّب سابؽ عميو، نحو
 .2"مالو والثاني أىمو والثالث عممو

 وىي الجممة التي تشتمؿ عمى مرّكبيف إسنادييف رئيسييف مع : ـ الجممة المركَّبة4
متعمقاتيما وال يستقؿ أيّّ منيما بنفسو؛ بؿ يكوف كؿ واحٍد منيما مترتًبا عمى غيره ومتوقفا 

إف تجمس "و " واهلل ألجتيدف: "جممة القسـ وجممة الشرط، وذالؾ نحو قولنا : عميو مثؿ
 .3"أجمس

نة مف مرّكبيف إسنادييف أو أكثر، وكؿ واحد منيما : ـ الجممة المتداخمة5  وىي المتكوّْ
 .4"اإلنصاؼ قولؾ الحؽ"و " محمد أخوه فائز: "يشكؿ عنصر مرّكب إسنادي آخر، نحو

نة مف مرّكبات إسنادّية أو مرّكبات مشتممة عمى : ـ الجممة المتشابكة6  وىي الجممة المكوَّ
مف يتصدؽ : "إسناد، وقد تمتقي فييا المرّكبة بالجممة المتداخمة بالجممة المزدوجة، نحو

 .5"يبتغي وجو اهلل يقبؿ اهلل صدقتو، ويجزؿ لو الثواب

أّنيا تنطوي عمى كثير مف الغموض " عّبادة"   يالحظ عمى ىذه التقسيمات التي أوردىا 
بسيطة ومرّكبة لكاف ذلؾ أقرب : والتعقيد، فمو اكتفى الباحث بجعؿ الجمؿ المذكورة نوعيف

 .إلى الصواب

                                                           
 .137اجلملة العربية، مكوناهتا، أنواعها، حتليلها ، ص: زلمد إبراىيم عبادة: ينظر  1
. ادلرجع نفسو، ادلوضع نفسو 2
 .139ادلرجع نفسو ص 3
 .145ادلرجع نفسو، ص 4
 .148 ادلرجع نفسو، ص  5
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يجعمنا " عّبادة"أّف تدقيؽ النظر في ىذه األنواع التي قدَّميا " عطا محمد موسى"   ويرى 
ندرؾ بسيولة أّف ىذه األنواع ىي ما أشار إليو النحاة، وعميو فإّف الجديد الذي قّدمو 

محمد "اقتصر عمى اإلتياف بتسميات جديدة ال أكثر، وخير دليؿ عمى ذلؾ جممة " عّبادة"
، فجاء (الجمؿ الكبرى)، فقد أطمؽ النحاة عمى ىذا النوع مف الجمؿ اسـ "فائز أخوه

ومف ذلؾ الجمؿ المعطوفة . (الجمؿ المتداخمة)واستبدؿ ىذا االسـ باسـ جديد وىو " عّبادة"
:  نحو
، فياتيف الجممتيف جمعيما حرؼ عطؼ، ال جممة "توقؼ المطر" ، و"طمعت الشمس"

واحدة، ومف المتعارؼ عميو ػ حسب عطا محمد موسى ػ أنَّنا نستطيع أف نعطؼ عددا 
، ولكنّْنا ال نستطيع النظر إلييا عمى أّنيا جممة واحدة،  ـْ كبيرا مف الجمؿ عمى جممة ُأ

 .1ال يعدُّ دقيقا وال مسوغ لو" الجممة المزدوجة أو المتعددة"وعميو يرى أّف مصطمح 
 :أقسام جممة خميل أحمد عمايرة

مف ألمع الّدارسيف العرب في العصر الحديث، ومف أبرز " خميؿ أحمد العمايرة"   يعدُّ 
 .أعالـ االتجاه التوليدي في الثقافة العربية

أف يبمور رؤية جديدة في التحميؿ المُّغوي تخدـ المغة العربية " عمايرة"  وقد استطاع 
فيستطيع المحمؿ الّمغوي أف يحمّْؿ التراكيب الّمغوية ليصؿ إلى كنو المعنى فييا، وأف 
يتعامؿ مع الكممات في التراكيب عمى أّنيا المباني التي تندفؽ فيدرؾ المتكمـ حينئٍذ 
غرضو مف تركيبو، ويعرؼ السامع حدود مقصود المتكمـ ومراده، وقد كانت ِالتفاتة 

الترتيب والزيادة، والحذؼ، والتنغيـ، والحركة : إلى ما يسمّْيو عناصر التحويؿ" عمايرة"
اإلعرابية، تحويال لمنظرية التوليدية التحويمّية إلى مسار جديد يختمؼ عمَّا كانت عميو، 

 .2وتنطبؽ عمى المغة العربية في البحث عف المعنى مف غير إىماؿ لمحركة اإلعرابية

                                                           
1

 .162عطا زلمد موسى، مناىج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين، ص : ينظر  
 م، 2012، بًنوت، لبنان، 1 حسن منديل حسن العكيلي، زلاوالت التسيًن النحوي احلديثة، دراسة وتصنيف وتطبيق، دار الكتب العلمية، ط2

 .96،97   ص 
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مف خالؿ اإلفصاح عف آرائو في الجممة " عمايرة"  ويتناوؿ ىذا الجزء مف البحث منيج 
 .التوليدية والجممة التحويمية، وعناصر التحويؿ 

الحد األدنى مف الكممات التي »: مف تعريؼ يرتضيو لمجممة، فيرى بأّنيا" عمايرة"  ينطمؽ 
، وتقع (النواة)وىذه تعدُّ بالنسبة إليو الجممة التوليدّية . 1«معنى يحسف السُّكوت عميو

توليدّية اسمّية أو توليدّية فعمّية، ولكف إذا طرأ : الجممة التوليدية في إطاريف كبيريف ىما
فإّنيا تصبح جممة توليدّية اسمّية أو جممة توليدّية . عمييا عنصر مف عناصر التحويؿ

 .فعمّية
 :مف تصنيفو لمجممة، وجعؿ لكؿ ضرب مف ضروبيا أطر محددة ىي"عمايرة" وقد انطمؽ 

 :ـ الجممة التوليدّية االسمّية 1
 .محمد ذكي: اسـ نكرة، نحو+ أ ػ اسـ معرفة 
 .مف الطارؽ؟: اسـ معرفة، نحو+ ب ػ استفياـ 

 .في الجامعة عميد: اسـ نكرة، نحو+  ج ػ شبو جممة 
 : ـ الجممة التوليدّية الفعمّية2 

 .قؼ: ، نحو(أو ما يسد مسده)اسـ مرفوع + أ ػ فعؿ 
دخؿ الطالب إلى : ، نحو(3)اسـ  + (2)اسـ  + (1)اسـ + اسـ مرفوع + ب ػ فعؿ 
 .2المدرج

قواعد النحو التوليدي، ذلؾ أّنيا تعمؿ عمى ضبط " عمايرة" وىذه الفروع الخمسة يسمييا 
، ولذلؾ فإّنو يرى أّف أيَّة قاعدة تقع ضمف ىذه األطر شعبة مف 3الجممة التوليدّية وترتيبيا
 :وقد قامت رؤيتو ىذه عمى ركيزتيف أساسيتيف ىما. قواعد النحو التوليدي

                                                           
 .281م، ص 2003، عمان، 1 خليل أمحد عمايرة، ادلسافة بٌن التنظًن النحوي والتطبيق اللغوي، دار وائل للنشر والتوزيع، ط1
2

 .88، 87خليل أمحد عمايرة، يف التحليل اللغوي، منهج وصفي حتليلي، ص: ينظر 
 .423خليل أمحد عمايرة ،ادلسافة بٌن التنظًن النحوي والتطبيق اللغوي، ص :  ينظر3
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 ػ أّف ىناؾ جمال نواة تتحوؿ إلى صور الكالـ المعروؼ، ويتـ وصفيا وصفا ظاىرا، 1 
إلى بنية أخرى سطحية يريدىا المتكّمـ ويعرفيا  (تحتية)يتتبع انتقاؿ الجممة مف بنى عميقة 

 .السامع معنى خاص
 : ػ  أّف لمعربية كيانا تركيبًيا مميزا يتشقؽ إلى مساريف2 

 مسار يتفؽ وعمـ المغة العاـ، وىو ما ينسجـ مع القواعد الّمغوية العالميَّة :أحدهما
(Universel rules.) 

 .1 مسار خاص يقتضيو منطؽ العربية الذي ال يجاريو منطؽ آخر في غيرىا:وثانيهما
  أّما الجممة التحويمّية عنده، فيي الجممة التي جرى فييا شيء مف التغيير في إطارىا 

عنصر أو أكثر مف عناصر + جممة توليدّية = التوليدي األصؿ، أي أّف الجممة التحويمية 
 .2التحويؿ

أّنو تقسيـ معنوي داللي يقـو عمى اعتماد " عمايرة"  ويفيـ مف ىذا التَّقسيـ الذي قدَّمو 
لة عف الجمؿ األصمّية  صنفيف أساسييف مف الجمؿ، جمؿ أصمّية منتجة، وجمؿ محوَّ

، وقد (توكيد المعنى)النواة، يعتمد في التفريؽ بينيما عمى درجة اإلفصاح أو التوكيد 
تحمؿ كمتاىما صفة االسمّية أو الفعمّية، والمالحظ عمى ىذا التَّقسيـ أّنو جعؿ مف الجمؿ 
الّظرفّية جمال توليدّية اسمّية، وكذلؾ الجمؿ الشرطّية يعتبرىا جمال تحويمّية فعمّية عمى 
أساس أّف الجمؿ الشرطّية ىي في األصؿ جمؿ توليدّية فعمّية، دخؿ عمييا عنصر مف 

 .3عناصر التحويؿ وىو الزيادة
ىذا عرض ألىـ اآلراء واالىتمامات لمجموعة مف الّدارسيف المحدثيف الميتميف     

بالدراسة الجمميَّة، حاولنا مف خاللو تقديـ وجية نظرىـ في دراسة الجممة مف حيث أىميتيا 
وتقسيميا، مبرزيف أىـ ما أضافوه في دراستيا مقارنة بالدراسات القديمة، وأىمية ما قدَّموه 

                                                           
 .424 خليل أمحد عمايرة ،ادلسافة بٌن التنظًن النحوي والتطبيق اللغوي ، ص 1
 . ادلرجع نفسو،ادلوضع نفسو2
 بوبكر زكموط، االجتاه التوليدي يف النحو العريب احلديث، دراسة يف فكر خليل أمحد عمايرة من خالل كتاب، يف حنو اللغة وتراكيبها، رسالة 3

 .106،107، ص 2012ماجستًن سلطوطة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 
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ف تعّددت انتماءات ىؤالء الّدارسيف، واختمفت  مف وجية الدَّراسات المّْسانية الحديثة، وا 
وجيات نظرىـ، فإّنيـ ينشدوف ىدفا واحدا، وىو فيـ نظاـ العربية مف خالؿ دراستيـ 

لمجممة العربية، فقد تـ تغميب مفيـو الجممة في العصر الحاضر، والنظر إلييا عمى أّنيا 
وحدة الكالـ الصغرى، أو الحد األدنى مف المفظ المفيد، وتعددت تقسيماتيا مف باحث 

 . آلخر

 

 

 

 
 
 



 
 

 خامتــة
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   بعد ىذه الجولة في رحاب الجممة العربية، وتمحيص آراء الّدارسين الرصينة والموازنة 
بين وجيات نظرىم القّيمة، تمخض البحث عن جممة نتائج، والذي يتراءى لنا أّن الضرورة 
ال تمح عمى ذكر نتائج المباحث والفقرات جميعيا ارتكانا إلى اإليجاز، وتجنًبا لإلسياب 

 :الذي ال موجب لو، ومن ثّم نجمل فيما يمي أبرز ما توّصل إليو البحث من نتائج
:  ـ أّن الدارسين القدامى أقاموا تعريفاتيم لمجممة والكالم عمى أساس عنصرين ىما1

 .اإلفادة واالستقالل
 ـ تزامن ظيور مصطمح الجممة مع مصطمح الكالم، واستخداميا مترادفين لمداللة عمى 2

شيء واحد، ويظير ذلك من حديث ابن جني وابن يعيش وغيرىما، في حين يستنتج ذلك 
 .من كالم سيبويو

 ـ تغميب مصطمح الكالم عمى مصطمح الجممة بوصفو أخّص منيا، وذلك لتضمنو 3
 .اإلسناد المقصود لذاتو، بينما الجممة، ال يشترط فييا سوى اإلسناد األصمي

 ـ اختمف القدامى في تقسيميم لمجممة فمنيم من جعميا اسمية وفعمية ومنيم من زاد 4
 .الشرطية

الغربيون في تعريفيم لمجممة سواء في القواعد التقميدية، أو المناىج .  ـ اختمف الدارسون5
المسانية المعاصرة ، وربما يرجع ىذا التباين في مفيوم وتعدد  في التعريفات إلى اختالف 

 .المدارس والمناىج التي تناولت دراسة الجممة 
 ـ وقوف دارسين محدثين أمام الجممة مواقف تختمف عن مواقف القدامى سواء من حيث 6

اإلضافة أو من حيث التناول والمعالجة وقدموا آراءىم فييا واعتمدوا في رسم حدود الجممة 
 :عمى عدة معايير أىميا 

 ـ معيار اإلسناد 
 ـ معيار اإلفادة

 ـ المزاوجة بين أكثر من معيار 
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 ـ تغميب مصطمح الجممة في العصر الحاضر عمى الكالم وذلك ألىميتيا في الدرس 7
 .المغوي الحديث 

  ـ استقر البحث عمى أن الجممة في أصغر صورىا أىم وحدة لغوية تعبر عن معنى تام 8
 ـ أسفر البحث عمى أن المحدثين لم يكن ليم آراء متفردة تختمف عن آراء القدامى، 9

نما كانوا متابعين فيما يرجحون من اآلراء  .وا 
 



 

 

 

فهرس املصادر 

 واملراجع
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