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 2022 /2021السنة اجلامعّية: 

 



 :درس اللساين العريبحنو اجلملة يف الاحملاضرة األوىل: 

رمي من أغىن الل غات وأرقاها، آزرها القرآن الك على أهنا غة العربيةالل   ينظر إىل
 ، وصانتها عناية  1﴾الذِّْكرح وِإَّنا لحُه َلححاِفُظونح ِإَّنا حنحُْن ن حّزْلنحا حافظ عليها، لقوله تعاىل: ﴿و 

اهتا ومجع ت  افرة يف وقت دامهها فيه اخلطر، فاهتموا بلم  ش  ضالس لف جبهود مت
ت رصيدا ضخما من األلفاظ وطرق الت عبري شواردها، ونظ روا وقع دوا، حبيث ضم  

إنتاجات املبدعني وأساليبه، مم ا ساعدها على الت شكل والن ضج، وسج لت أروع 
وأرقاها من شعر ونثر، ووصلت إىل اخللف من أبنائها ترااث نفيسا يزخر بفيض من 

منها حنوية و  الد راسات الل غوية العربية املتعل قة ابلل سان العريب يف جماالت عد ة، صرفية
 .2وبالغية وداللية

النحاة تمام هاب -قدميا وحديثا –يف النحو العريب  3اجلملة حظيتلقد و         
نة األساسية اليت ب  ، فهي البناء والل  تشكل حمورا مهما يف اللغة العربيةألهنا  ؛الدارسنيو 

                                                 
 .09سورة اَلجر/ -1

ينظر ظاهرة اَلذف يف الدراسات اللسانية اَلديثة، حممد ملياين، أطروحة دكتوراه خمطوط، كلية اآلداب  -2
 . 40ص  م2006/2007واللغات والفنون، جامعة وهران، 

كان سيبويه يستعمل تسمية و مل يستخدم سيبويه مصطلح اجلملة على الوجه الذي تناوله به من جاء بعده،-3
 كتاب املقتضب للمربد، وقد آثر الدكتور عبد الرمحن اَلاج صاحل أن املازين ) شيخ املربد( "الكالم"،  ووردت يف

استعملها أيضا، كما رجح أبن يكون األخفش األوسط ) تلميذ سيبويه وأستاذ املازين ( هو الّذي استعمل عبارة " 
ن الكالم؛ ينظر اجلملة يف كتاب املستفاد م اجلملة املفيدة " بدليل أنّه أول من استعمل كلمة " فائدة " مبعىن العلم

 م،2،1993سيبويه، د: عبد الرمحن اَلاج صاحل جملة املربز، املدرسة العليا لآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد 
 . 08ص

على الوجه الذي تناوله به "اجلملة "أما سيبويه فلم يستخدم مصطلح وأكد هذه الفكرة حممد محاسةإذ يقول:" 
يف كتابه إال مرة "اجلملة "ومل أعثر على كلمة :"بعده كما يصرح بذلك األستاذ حممد محاسة إذ يقولمن جاء 

العربية: بناء اجلملة .واحدة، جاءت فيها بصيغة اجلمع ومل ترد بوصفها مصطلحا حنواي، بل وردت مبعناها اللغوي
.يذكر محاسة " تبني يل أن  21م ص2003، محاسة عبد اللطيف، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، د.ط حممد

حتت مسائل النحو والصرف عنواَّن جانبيا  5/297األستاذ عبد السالم هارون قد وضع يف فهارس الكتاب :



إىل العصر ه (180)ت  من عصر سيبويه تطورا مفهومها  عرفهبا يستقيم الكالم، وقد 
وتطور العلوم اللغوية، وظهور نظرايت لسانية جديدة،  احلديث بفضل الرتاكم املعريف

وي، ن  الب  أسهمت يف تغيري كثري من املفاهيم والتصورات، فظهر النحو الوصفي 
سهم يف وضع نظرية حنوية للغة لي والنحو التوليدي والتحويلي، والنحو الوظيفي

 .ية العربيةالعربية عن طريق التطبيقات واملمارسات الرتكيبية على اجلملة النحو 

، بوصفها تركيبا لفظيا جيري به الن طق العربية لقد اشتغل الن حاة على اجلملةو 
يف سلسلة كالمية، تتتابع ألفاظها لتفضي إىل معىن حيسن السكوت عليه، انطالقا 

يه، وكان سيبويه من تصو رهم للعملية اإلسنادية القائمة أساسا على املسند واملسند إل
قد أشار إليها بقوله:" ومها ما ال ي  ْغىن  واحد منهما عن اآلخر، وال جيد (  ه180)ت 

املبتدأ واملبين عليه. وهو قولك عبد اّلل  أخوك،  املتكل م منه بد ا. فمن ذلك االسم
، فالبد  للفعل من االسم كما مل يكن  وهذا أخوك. ومثل ذلك يذهب عبد اّلل 

 4".داءلالسم األو ل ب دٌّ من اآلخر  يف االبت

سيبويه يف هذا القول أن  املسند ال يغىن عن املسند إليه، وال جيد املتكل م  بني  ي
غىن أبحدمها عن اآلخر لفظا أو تقديرا، وهي يف الوقت نفسه إشارة ضمنية إىل 
العالقة اليت  تربط كلمتني على األقل يف الرتاكيب الل غوية، وهذا ما ذهب إليه أيضا 

أحد اجلزئني إىل اآلخر، ويف  يف تعريفه اإلسناد أبن ه نسبة ه (816)تالشريف اجلرجاين

                                                                                                                                            
ويستند يف ذلك إىل قول سيبويه:" وليس شيء  ".")اجلمل( وهذا ابعتبار ما يؤدي إليه معىن كالم سيبويه ال لفظه

ن به وجها، وما جيوز يف الشعر أكثر من أن أذكره لك هاهنا، ألن هذا موضع مجل." يضطرون إليه إاّل وهم حياولو 
 .1/32، ج1الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه، حتقيق: عبد السالم هارون، ط

 .4/126: املربد، ج، وينظر املقتضب1/23الكتاب: سيبويه - 4



اصطالح الن حاة عبارة عن ضم إحدى الكلمتني إىل األخرى على وجه اإلفادة 
 5التامة، أي على وجه حيسن السكوت عليه.

مكوانهتا قد غصت به اجلملة العربية من حيث ضوابطها و وإن  احلديث عن 
تعريف اجلملة  اإلفراط يف كثريانا  لذلك اليهم  ، ارسني من الد  األحباث، وتناوله كثري

ذا اجملال علماء اللغة كفاان مؤونة البحث يف ه  دإعراهبا، فقو  ،اوال تقسيماهت
اجلملة هو دراسة  لبحثا اإمنا الذي ينعقد عليه االهتمام يف هذو  ،السابقون

 الالت.يف حتديد الد  والوظائف النحوية اليت تؤديها 
 م اجلملة ومسارات التطور:مفهو 

اليت تبني انقسام  6وعلى الرغم من ذلك سنعرض بعضا من تعريفات اجلملة
يف ه(392)النحاة يف حتديد مفهومها، فمنهم من جعلها مرادفة للكالم أمثال ابن جين

الكالم فكل  لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه، وهو الذي  تعريفه للكالم قال:"أما
ويقول يف موضع آخر:" وأما  7يسميه النحويون اجلمل حنو: زيد أخوك وقام حممد."

الذي  (384)توعر فها علي بن عيسى الرماين8اجلملة فهي كالم مفيد مستقل بنفسه".

                                                 
 .22ص: الشريف اجلرجاين، ينظر كتاب الّتعريفات- 5

مفهوم اجلملة؛ اجتهد الباحثون منذ أقدم العصور على اختالف منازعهم ومناهجهم، يف حتديد مفهوم  -6
فقّدموا لنا عددا ضخما من التعريفات أرىب على ثالمثائة تعريف، وهذه الكثرة من الّتعريفات ُتربز  اجلملة،مصطلح 

غري جامعة وال مانعة كما يقول املناطقة، ذلك أبننا نعرف  اجلملة، فهي على كثرهتامفهوم الّصعوبة البالغة يف حتديد 
اَلدس. معرفة حدسية حدود اجلملة تقريبا، ولكننا ال نستطيع أن نعرّب تعبريا دقيقا أو نضع املعايري الّضابطة هلذا 

 .12م. ص1991.ط،داالسكندرية، املعرفة اجلامعية،  راملعلقات: حممودحنلة، دانظام اجلملة يف شعر  ةمراجع

 .  1/18اخلصائص: أبو الفتح عثمان بن جين، حتقيق: حممد علي النجار، املكتبة العلمية، ج -7
، سنة 8أبو مغلي، دار ماجدالوي للنشر، ط. حد. مسياللمع يف العربية: أبو الفتح عثمان بن جين، حتقيق:  -8

 .30صعمان، ه، 1198



ضوع وحممول استقى تعريفه من املناطقة يف قوله:" اجلملة هي املبنية من مو 
 9للفائدة."

نفهم من هذا التعريف أن الرماين يريد به مفهوم الكالم، لكن اشرتط توافر 
. هعنصري اإلسناد، ومتام الفائدة، فاملوضوع هو املسند واحملمول هو املسند إلي

"الكالم هو املركب من كلمتني أسندت إحدامها  بقوله: 10ه(538ت )وعرفها الزخمشري 
ال يتأتى إال  يف امسني كقولك زيد أخوك، وبشر صاحبك، أو  إىل األخرى، وذلك

وعرفها أبو البقاء  11يف فعل واسم حنو: ضرب زيد، وانطلق بكر ويسمى اجلملة."
املفيدة فائدة يسوغ السكوت بقوله:" الكالم عبارة عن اجلملة ه(616ت )العكربي 

ه(يف قوله:" الكالم عند النحويني 643ويعضد هذا الطرح ابن يعيش) 12عليها."
 13مفيد ملعناه ويسمى اجلملة".عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه 

ومنهم من جعل اجلملة خمتلفة عن الكالم وليست مرادفة له، وأن بينهما عموم   
يف قوله:" الكالم ما  ه(672)توخصوص، وأييت يف مقدمتهم بن مالك األندلسي 

وما يفهم من القول هو إخراج ما 14مقصودا لذاته". تضم ن من الكلم إسنادا مفيدا
إذا مل تقصد لذاهتا،  هو مقصود لغريه كجملة الصلة واجلملة اخلربية واحلاليةوالصفة

                                                 
 .47يف النحو: علي بن عيسى الرماين، حتقيق: بتول قاسم نصر، جامعة بغداد، ص اَلدود-9

 21-1/20ت، عامل الكتب، بريوت، ج.ط، د.ديعيش، ينظر شرح املفصل: ابن  - 10
 .23، القاهرة، ص 2009، سنة 2املفصل: حممود بن عمر الزخمشري، مكتبة اآلداب، ط -11

اللباب يف علل البناء واإلعراب: عبد هللا بن اَلسني العكربي، حتقيق: غازي خمطارطليمات، دار الفكر  -12
 .1/41م ج1995، سنة 1طاملعاصر، بريوت، 

شرح املفصل: موفق الدين بن علي بن يعيش، قّدم له ووضع حواشيه: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب  - 13
 .1/72م، ج2001سنة، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط

الرمحن السيد ود. حممد  دشرح التسهيل: مجال الدينمحمد بن عبد اللهنب مالك األندلسي، حتقيق: د. عب -14
 .1/5ج، بدوي املختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيعواإلعالن



ا  بل لغريها، )حنو قام أبوه( من قولنا: )جاء الذي قام أبوه( وإخراج مجلة الصلة؛ ألهن 
 غري مقصودة لذاهتا، وتعترب مجلة وليست كالما.

يف قوله:" والفرق بني  ه(686)تيف طرحه هذا رضي الدين األسرتابذي  وتبعه 
اجلملة والكالم: أن اجلملة ما تضم ن اإلسناد األصلي، سواًء كانت مقصودة لذاهتا 

وسائر ما ذكر من اجلمل والكالم وما تضم ن  أو ال، كاجلملة اليت هي خرب املبتدإ
وبقليل من 15اإلسناد األصلي وكان مقصودا لذاته، فكل كالم مجلة وال ينعكس."

التأمل يف هذا القول ندرك بلطف أن صاحبه فصم بني الكالم واجلملة من تركيزه 
ا على اجلمل املقصودة لذاهتا ابعتبارها مجال مستقلة، واجلمل غري املقصودة لذاهت

 16فهي مجل غري مستقلة كجملة الصلة واجلملة الواقعة حاال أو صفة.
الذي فصل يف مفهومي اجلملة  ه(761)وكان الفضل البن هشام األنصاري     

والكالم، إذ عقد يف كاتبه مغين الل بيب اباب مستقال  للجملة، إذ يقول:" وهبذا يظهر 
ه كثري من  ما ليسا مبرتادفني كما يتومه  الناس، وهو ظاهر قول صاحب لك أهن 

ا أعم   املفص ل، فإن ه بعد أن فرغ من حد  الكالم، قال: ويسم ى مجلة، والص واب أهن 
منه؛ إذ شرطه اإلفادة خبالفها وهلذا أمسعهم يقولون: مجلة الش رط، مجلة جواب 

-ومم ن تبن وا هذا الر أي 17الش رط، مجلة الصلة، وكل  ذلك ليس مفيدا فليس بكالم."
إذ عر ف اجلملة بقوله:" إن  اجلملة عبارة عن  ه(816)تالشريف اجلرجاين -ضاأي

مرك ب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى سواء أفاد كقولك )زيد قائم( أم مل 
يفد كقولك )إن يكرمين( فإن مجلة الشرط ال تفيد إال  بعد جميء جوابه فتكون 

                                                 
معة الدين األسرتابذي، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، منشورات جا يشرح الرضي على الكافية: رض -15

 .1/9م، ج1996، سنة 2طقار يونس، بن غازي، ليبيا، 

، 2007، سنة 2األردن، ط-اجلملةالعربية أتليفها وأقسامها: د. فاضل صاحل السامرائي، دار الفكر، عمان -16
 .12ص

: مجال الدين بن هشام األنصاري: حتقيق: حممد حمي الدين عبد اَلميد، مغين الّلبيب عن كتب األعاريب -17
 .2/37جم، القاهرة، 2005دار الطالئع للنشروالتوزيعوالتصدير، د.ط، سنة



وطي بقوله:" اجلملة قيل : ترادف .وتبعهما السي18اجلملة أعم من الكالم مطلقا"
ا أعم لعدم شرط اإلفادة".  19الكالم واألصح أهن 

واملتأمل يف هذه التعريفات يدرك بيسر أن  النحاة العرب يف تناوهلم ملفهومي   
الكالم واجلملة انقسموا إىل فريقني اثنني، فريق يرى أن  الكالم واجلملة مرتادفان، 

وابن جين، والزخمشري، وابن يعيش، وأبو البقاء ومن هؤالء: أبو علي الفارسي، 
العكربي، وفريق آخر يرى أن الكالم واجلملة خمتلفان، ولكل مصطلح مفهومه 
اخلاص به، ومن هؤالء: ابن مالك األندلسي، وابن هشام األنصاري، ورضي الدين 

 األسرتابذي، والشريف اجلرجاين، والسيوطي. 

  

                                                 
 .91، ص1985لبنان، سنة  -التعريفات: علي بن حممد الشريف اجلرجاين، مكتبة لبنان، بريوت-18

يف شرح مجع اجلوامع: جالل الدين عبد الرمحن أيب بكر السيوطي، حتقيق: أمحد مشس الدين،  مهع اهلوامع -19
 .1/49لبنان، ج -م، بريوت1998، سنة 1دار الكتب العلمية، ط



 احملدثني:العرب النحاة  لدى اجلملةاحملاضرة الثانية: مفهوم 

وج ه الد ارسون احملدثون عنايتهم إىل اجلملة بوصفها الوحدة اليت تتجلى فيها 
أهم خصائص الل سان بوصفه نظاما تواصليا، والقوانني اليت ينهض عليها هذا النظام 
وحتدده مسقر ة يف النفوس وموجودة ابلقوة يف أذهان املتكلمني/املستمعني، إذ إن  

ل املوجود ابلقوة إىل املوجود ابلفعل، أي املمارسة عملية إنشاء الكالم تتم عرب حتوي
الفعلية لل سان يف الواقع، وأي خروج عن هذا النسق بوصفه الوسم املائز ل ل س اٍن 
معني، يؤدي ابلضرورة إىل اخلروج عن قوانني بناء اجلمل والرتاكيب، األمر الذي 

 م التواصل والتفاهم.إىل أتليف عبارات غري مفهومة، وابلتايل ينعد -حتما  -يؤدي 

، بتعريفات متعددة ومتنوعة للجملةاحملدثني اليت تغص  دراساتواملتأمل يف             
م مل يتفقوا على مفهوم حمدد هلا، وهذا انتج الختالف منطلقاهتم  يدرك بيسر أهن 

 :هؤالء، ومن نظر إليها من زاويته، وعرفها بطريقتهواحد  فكلوتوجهاهتم، 
: " أقل  قدر من الكالم يفيد السامع معىن مستقال  بقوله عر فها الذي إبراهيم أنيس

إبراهيم أنيس جييز  ناوه20بنفسه، سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر"؛
 مجلة صحيحة. بكيلرت  شرطااإلسناد ليس و أن ترتكب اجلملة من كلمة واحدة، 

مهدي املخزومي بقوله:  هارفعواجلملة بوصفها موضوعا للدرس النحوي 
فظية الصغرى للكالم املفيد، وهي املركب الذي يبني املتكلم به هي الصورة الل  "

صورة ذهنية كانت قد أتلفت أجزاؤها يف ذهنه مث هي الوسيلة اليت تنقل ما جاء يف 
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 ينهض علىاملخزومي  مفهوم اجلملة لدىأن  نفهم ،21"ذهن املتكلم إىل ذهن السامع
 األساسية. اإلسناد كمقوم من مقوماهتا

أما الذي يتكون من عملية اإلسناد فيسمى "بقوله: متام حسان  عرفهاوي
ابخلرب، والفعل بفاعله والفعل  إاجلملة وهي ذات عالقات إسنادية مثل عالقة املبتد

متام حسان يشرتط يف  .22"وانئب فاعله والوصف واملعتمد بفاعله وانئب فاعله
سناد، ويعضد رأيه حبديثه عن تلك العالقات اإلسنادية كعالقة املبتدإ اجلملة اإل

 ابخلرب، والفعل بفاعله، والفعل بنائب فاعله، والوصف املعتمد بفاعله وانئب فاعله.

حسن السكوت عند حدي  اجلملة يشرتط يف تعريفأما ميشال زكراي فو       
حدة كالمية مستقلة ميكن حلظها و " تعريف اجلملة يف إطار األلسنية كبقوله: اجلملة

ف اجلملة هذا التعريف استنبطه من هاريس حني عر  .23"عرب السكوت الذي حيدها
حيث قبله  الكالم هو مقطع من التكلم الذي يقوم به شخص واحد؛بقوله:" 

، ويقصد السكوت الذي حتصل به الفائدة وال يقصد 24"وبعده يوجد سكوت
 السكوت الذي يتم يف ظروف عادية.
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فاجلملة املستقلة هي أكرب وحدة حنوية " ي بقوله:ويعرفها عبد السالم املسد  
مها ترتابط عضواي واثنيها أهنا ال تندرج يف ءيف الكالم وتتميز بشيئني أوهلما أن أجزا

 .25"أوسع منها بناء حنوي  

ليست اجلملة جمرد سلسلة من طبقات "حممد إبراهيم عبادة: عند  نلفيهاو 
متتابعات من املفردات أو اهليئات الرتكيبية دون عالئق ترابطية ترى تراكمية وال من 

 26".يف عناصرها بل هلا عالقة اإلسناد وعالقة التقييد وعالقة اإليضاح

الكالم أو اجلملة هو ما تركب من كلمتني أو "يقول: فأما عباس حسن 
 كيبالرت  معا مها، أكثر، وله معىن مفيد مستقل، فال بد يف الكالم من أمرين

يقف صاحب هذا التعريف عند رأي بعض القدماء الذين ، 27املستقلة" واإلفادة
 يرادفون بني اجلملة والكالم.

كالما آخر إلمتام املعىن، يطلق عليه   عنصرا اإلسنادغري أن ه قد يستدعي 
الفضلة ابعتبارها متم مات اجلملة على غاية من األمهية يف بناء املعىن، ورمبا قد 
حيتاج كل  ذلك إىل أدوات تسمى "أدوات الربط"، ومن هذا املنطلق فالكالم هو 

ىن القول املفيد ابلقصد، أي ما دل  على معىن حيسن السكوت عليه، فإذا مل يفد مع
 28اتم ا فال يسم ى كالما.
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أو  عرفها أمحد عفيفي أبهنا "سلسلة من املفردات النحوية املختارة،تضم يف وحدةو  
واملالحظ أن مفهومها  "29وحدة حنوية بني األجزاء املكو نة ألية حدود وتوابع توزيعية

بناء "ومن جهة أخرى تعرف أبهنا ح صر يف اجلانب الشكلي النحوي دون الداليل. 
وي يكتفي بذاته،وترتابط عناصره املكونة ترابطا مباشرا أو غري مباشر ابلنسبة لغ

، ويعرفها مصطفى محيدة بقوله:"اجلملة وحدة تركيبية "30.ملسند إليه واحد أو متعدد
تؤدي معىن دالليا واحدا، واستقالهلا فكرة نسبية حتكمها عالقات االرتباط والربط 

هذا القول أن اجلملة بوصفها وحدة حنوية ويفهم من 31واالنفصال يف السياق."
 وداللية تنهض على عالقات االرتباط والربط واالنفصال يف السياق.

كونه لل غة يف الدرس اللساين احلديث،  ايتفق الباحثون حول مفهوم ويكاد 
هذا النظام، اجلملة احلد األدىن من ومتثل ، املتكلمني/املستمعني أذهاننظاما قارا يف 

الفهم واإلفهام، فإن اجلملة هي منوذج وهتدف إىل حتقيق وسيلة تواصل وتبليغ، وهي 
، وملا كان الكالم بوصفه ممارسة الذي يتحقق من خالله الكالمنظام اللغة مصغر ل

 ،فعلية للسان يف الواقع، فإنه حيتاج إىل دراسة وافية لسرب أغوار العملية الرتكيبية
كيب ملعرفة جوهر وكنه النظام الذي حيكمها القائم والتفكيكية وكيفيات البناء والرت 

أساسا على العالئق والوشائج اليت ترتب وتربط األجزاء اليت تسهم يف صناعة 
 الكالم.

وتنوعت دارسات الباحثني احملدثني العرب؛ ألهنا مل خترج عن اهلندسة اليت 
يف دراسته  ساهم يف تشكيلها النحو العريب، والدرس اللساين احلديث، واجتهدوا
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اللسانية العربية احلديثة؛ الصوتية  تبغية اإلفادة منه يف إغناء مستوايت الدراسا
والصرفية والرتكيبية واألسلوبية، ولتحقيق هذه الغاية عكفوا على دراسة اجلملة اليت  
كانت حمل اهتمام كثري منهم، واختلفت الدراسة ابختالف املنهج، فمنهم من 

املوروث عن القدماء، ومنهم من اختار وجهة املناهج  استأنس ابلتوجه النحوي
اللسانية احلديثة، ومنهم من زاوج بني االجتاه النحوي والبالغي يف ضوء ما توافر من 

 نتائج الدرس اللساين احلديث.  

بني اختالفا يف الدراسات، فتنوعت العربية،  عرفت دراسة اجلملةوهكذا 
رافض غفلوا عنه، و ومستدرك عنهم ما قد هلم وانالنحاة القدماء، مسك مبا خلفه مت

لدى أن دراسة اجلملة جيدر بنا أن نشري ، و التقصري والغموض، حبجة منه لبعض
 علماء البالغة انلت حظا أوفر من الدراسة مقارنة بدراسة النحاة.

تصنيفها،  مل خيرجوا عن" الدارسني يف تناوهلم للجملة جلفإن  واخلالصة
وإيضاح العالقات بني عناصر هذا البناء، وحتديد الوظيفة اليت  وشرح طريقة بنائها،

يشغلها كل عنصر من عناصرها والعالقات اللغوية اخلاصة بكل وظيفة منها، مث 
 32."تعيني النموذج الرتكييب الذي ينتمي إليه كل نوع من أنواع اجلمل

التعريفات وبعد عرض أراء احملدثني حول مفهوم اجلملة، تبني لنا أن  معظم 
 ،والعامل املشرتك بني النحاة القدامى ،واإلفادة ،تصب يف شرطي االستقاللية

والدارسني احملدثني هي عبارات حمورية تتمثل يف: "كل كالم مستقل بنفسه" 
 .و"يؤدي معىن كامال"
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 ،أن ننظر إىل اجلملة على أهنا أصغر وحدة تواصلية ا، ميكننلتصورانطالقا من هذا او  
 ةفيال ميكننا أن نتصور الوظ ذتحمل فكرة إىل املتلقي، إ،لداللية فةوظيتؤدي 

 .الرتكيب اللغويمبنأى عن الداللة املستفادة من  ،النحوية اليت تتضمنها اجلملة

حاة العرب يف يعد  املعىن من الروافد الرئيسة اليت عو ل عليها الن  ومن هنا ف
تصورهم للجملة وحتليلها، بوصفها أكرب وحدة حنوية تقبل التحليل الل غوي، وهذا ما 

ىل إللجملة وتوجيه عنايتهم  يبكيالرت  شك ل لديهم دافعا قواي لتجاوز الشكل 
 وجعلوها أصال.33اإلفادة

تبني  أن  طبيعة الكالم العريب قائمة يف ذهن صاحبها وماثلة يف لفظه سواء  و 
يف كون العملية  همقا مم ا اتفق عليه الن حاة مجيعن ذلك حتقيقا أو تقديرا، انطالكا

سواء   -ها، إذ يستحيل تصو ر مجلةاجلملة العربية وأساس   اإلسنادية تشك ل مرتكز  
من املسند  تعني  فيها كلٌّ إال  إذا  ىءمفيدة بقصدية املنش -كانت امسية أو فعلية

 ل يف تكوين مجل الل غة، ألن  الفهم ال يتم  بدوهنا وهناك واملسند إليه، اليت  هي األص
أحد العناصر األساسية  يقدم ويؤخرقصدا، كأن  بدعحاالت أخرى يقصدها امل

املكونة للجملة العربية، وخيالف الكالم املعهود إال  أن  الكالم يف هذه احلالة ال خيلو 
 .           ةذلك فسرها النحامن قرينة لفظية أو معنوية تدل  على 

إذا كان الكالم يتصف بتمام املعىن واإليفاء ابلقصد يف ذهن املنشئ و 
واملتلقي على الس واء، فإن ه البد  من معرفة العالقات اليت  تربط بني العناصر املكو نة 

البحث عن العالقات هو إن  للجملة للوصول إىل معرفة املعىن املقصود، ويف احلقيقة 

                                                 
اإلفادة مبعىن العلم املستفاد من الكالم، والكالم ال يكون كالما إاّل هبا، ألّّنا حتّقق معىن حيسن السكوت  - 33

 .2/374نفسه رجعاملر عليه، ينظ



( وما يتصل هبما من متممات اإلسناد، )مسند ومسندإليه ر  اصالبحث عن هذه العن
 لتشكل جمتمعة ملفوظا لسانيا حيمل زمخا دالليا، يتحقق يف سلسلة كالمية.

الل غة العربية عن كثري من الل غات األخرى، من حيث الوفرة الل غوية  متي زتو 
وقوة األساليب البيانية، ووضوح الد اللة وتنوع طرق الت عبري، فكان منها الوصل 

ي جاز واإلطناب والتقدي م والت أخري واإلضم ار واإلظه ار واحلذف والذ كر إلوالفصل وا
كال متكامال ومنسجما، تفرض نفسها على جعل منها  مم اوالتلم يح والتكرار...

 حني قال على لسان الل غة العربية:34الناطق ني هبا/املبدعني؛ وصدق الش اعر

 35؟يت  فا  د  ن ص  ع   اص  و  ا الغ  لو  أ  س   لْ ه  ن     ف   ام  ك    ر  الد   ه  ائ  ش  حْ  أ  يف   ر  حْ الب   ان  أ  

يتض     من إس     نادا بوص     فها تركيب     ا 36ع     ين النح     و الع     ريب عناي     ة كامل     ة ابجلمل     ةو
، بغي   ة حتدي   د كيفي   ة تع   الق عناص   رها، وبي   ان قواع   د ه   ذا التع   الق، ومقص   ودا37مس   تقال

وأحك    ام م    ا يط    رأ عل    ى ه    ذه العناص    ر م    ن تغ    ريات للوص    ول إىل تفس    ري لغ    ة امل    تكلم 
ح     و يف ج     وهره وص     ف للعالق     ات ال     يت ت     ربط الن   الفعلي     ة، ومعرفت     ه هب     ذه اللغ     ة؛ ألن  

 مم   اميي  ز ب  ني العناص  ر املكون  ة للجمل  ة، ه  ي أس  اس الت   عناصر اجلملة، وهذه العالقات
ينظ    ر إلي    ه عل    ى أن    ه حتص    يل اخل    ربات املتنوع    ة ه    (471)تجع    ل عب    د الق    اهر اجلرج    اين 

 38.أبساليب العربية، وتراكيبها
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 املحاضرة الثالثة: 

األبحاث، غصت به  ومكوناتها قدإّن الحديث عن الجملة العربية من حيث ضوابطها 

 كثيرا تعريف الجملة وال تقسيمات الجمل، ال يهمنا كالدارسين، لذلمن  وتناوله كثير

 وإنما الذي السابقون،فقد كفانا مؤونة البحث في هذا املجال علماء اللغة  وإعرابها،

 الجملة فيفي هذه املقالة هو دراسة الوظائف النحوية التي تؤديها  االهتمامينعقد عليه 

 الوظائف في تحديد الدالالت. وأثر هذهالسياق 

يمكننا أن ننظر إلى الجملة على أنها أصغر وحدة تواصلية  انطالقا من هذا التصور،

وية التي ال يمكننا أن نتصور الوظائف النح ذاملتلقي، إتؤدي شحنه داللية تحمل فكرة إلى 

 تتضمنها الجملة بمنأى عن الوظائف الداللية املستفادة من النص برمته.

 وتجعله صنعة قائمة بذاتها، و إَن أي محاولة للفصل بين النحو والداللة تفقد النحو معناه،

ولعل شيئا من هذا القبيل استولى على أذهان بعض النحاة في فترات متأخرة من مسيرة 

يتبارون في اختالق بعض التخريجات اإلعرابية التي قادتهم إلى  الدرس النحوي فراحوا

غير أن األهم في األمر كله هو أن ننطلق في  اإلغراق في التأويالت والتقديرات اللفظية،

تأويالتنا وتقديراتنا من البني الداللية القائمة في ذهن )املتكلم /املخاطب(وليس من 

 للتبليغ والتواصل، الناطقين بها، االفتراضات البعيدة عن اللغة وعن عرف
َ
 ألن اللغة أصال

 إذا اشترك أبناء املجتمع اللغوي في مرجعية لغوية واسعة تفرض عليهم 
َ
ولن يتم ذلك إال

ضوابطها وتتيح لهم حرية اإلبداع الذي به يتفاوتون في الهجوم على املعاني من أقصر الطرق 

الوحدات الكالمية األولى وقد حصرها عبد  واألصل في ذلك كله مرده إلى وبأوجز األلفاظ،

 39حرف بهما  بفعل، وتعلقوتعلق اسم  اسم باسم، قأقسام: تعلالقاهر الجرجاني في ثالثة 

من شروط تحقيق التواصل الناجح انسجام الوظائف النحوية لعناصر التركيب مع 

ما ابتعدت...ولغةالوظائف الداللية املقبولة عقال 
ّ
عنها  وما يترتباالحتماالت اإلعرابية  وكل

وألطف من وظائف نحوية عن االحتماالت الداللية التي تتبادر إلى ذهن املتلقي بأيسر جهد 

 ابتعد اإلعراب عن الداللة وأصبح الّنحو صنعة ال طائل من ورائها. تأمل
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ساني بدءا بأبي األسود الدؤلي في 
ّ
عمله البسيط إّن املنطلقات األولى للفكر العربي الل

 ، و مرورا بصاحب الكتاب سيبويه،40املتمثل في وضع نقط اإلعراب على املصحف الشريف

غوي برمته
ّ
وكانت نقطة البدء هي الجملة باعتبارها أصغر ، إنما كانت منصّبة على النص الل

وهذا ما وضعه في الحساب أبو  وحدة تواصلية ببنائها الصوتي و الداللي والنحوي )التركيبي(،

ريف،
ّ
أي أنه كان  األسود الدؤلي وهو يضع نقط اإلعراب على أواخر الكلمات في املصحف الش

 بالوظائف الّنحوية حالة ارتباطها بالداللة من جهة وبما يسبقها أو يلحقها في الّسياق 
ّ
مهتما

 مؤشرات إلى تلك 
ّ
الكالمي من جهة ثانية، وما أمارات اإلعراب من نصب ورفع وجّر وجزم إال

وكذلك فعل سيبويه حين تناول الكالم العربي باالستقراء  الالت املقصودة من الكالم،الد

ساني،
ّ
تلك  والتحليل، إنما كان ينطلق في تعليالته وتخريجاته من أصول الفكر العربي الل

مات ينتهجها الناطقون ويحذون حذوها من غير قسر أو إلزام يحد 
ّ
األصول التي غدت كاملسل

غة، ؛بيريةمن حرياتهم التع
ّ
لذلك نجد  ألنها تمثل دائرة أوسع من الطاقات التعبيرية لل

،و  42، واعلم أن بعض العرب يقول 41سيبويه يكثر من مثل هذه العبارات :وأكثر العرب يقول 

 وهكذا يمض ي في مثل هذه العبارات...44،و سألته عن43سألت الخليل

ساني كان مّتجها إلى النّ 
ّ
غوية مرتبطا إّن اعتناء الفكر العربي الل

ّ
ص أي إلى التراكيب الل

وآخذا بعضها بتالبيب بعض؛ ألن الّتواصل إنما يحقق وظائفه ويبلغ غاياته  بعضها ببعض،

د عبد  انطالقا من الّسالسل الكالمية وليس من الكلم مفصوال بعضه عن بعض،
ّ
وقد أك

وما اهتمامهم  ،45القاهر الجرجاني هذه القضية في مواضع شّتى من كتابه دالئل اإلعجاز 

 باعتبارها اللبنات التي يشاد بها صرح الّنص. 
ّ
 بالجملة إال
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تتموقع الجمل في الّنص بحسب أهميتها الداللية والوظيفية وتتشابك في عالقات معقدة 

مرتبطة أساسا بالبنى الداللية الذهنية التي تترجم طرق التفكير ووسائله وإستراتيجياته لدى 

غوي وهذا 
ّ
ما يجعل تحليل العملية الكالمية في غاية التعّقيد أحيانا .إذ من املجتمع الل

الصعب أن تتوّصل البحوث العلمّية إلى معرفة كيفيات التفكير عند اإلنسان على وجه 

غوية عامة إنما هي ترجمة لفكر املبدع، الدقة،
ّ
وغالبا ما تكون هذه الترجمة  فالنصوص الل

ة الحتمالها أوجها عّدة من الت
ّ
غوي ألي مجتمع من املجتمعات  أويالت،مضلل

ّ
ألن الفكر الل

لذلك بات من الصعب علينا اآلن الوقوف على  ينطلق من أصول تتصف بالتراكمية،

ساني إذ إّن استعمالنا اللغة العربّية اآلن مفارق من 
ّ
خصائص ومميزات الفكر العربي الل

غوية في الفترات الّسابقة من
ّ
مسيرة الحضارة العربّية اإلسالّمية،  أوجه كثيرة االستعماالت الل

ر ابن خلدون هذه القّضية وهو 
ّ
وذلك لعوامل شّتى ليس هاهنا مجال ذكرها، ولقد أق

غة في عصره،
ّ
سان غير صناعة العربّية  يتحدث عن الل

ّ
يقول :فصل في أن ملكة هذا الل

 .46ومستغنية عنها في التعليم

 بحتا 
َ
م ومن هنا رأى الّنحاة صّيروا علما

ّ
وبعدوا به عن الهدف منه باعتباره قوانين لتعل

سان العرّبي إنما هو بكثرة الحفظ من كالم العرب حّتى يرتسم في 
ّ
امللكة، وحصول ملكة الل

خياله املنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو عليه و يتنّزل بذلك منزلة من نشأ 

احبه لم يقتصر على قوانين اإلعراب ألن ص ؛... ، لذلك  فهو يشّيد بكتاب سيبويه.47معهم

فقط بل مأل كتابه من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم فكان فيه جزء صالح من 

 تعليم هذه امللكة .

من الّسهل أن نطلق أحكاما عاّمة ونحن نقّوم نّصا لغويا )إبداعا ما(و لكن تلك األحكام و 

ل وجهات نظر مؤّسسة على تصّورنا نحن، وليس
ّ
ألن  على تصّور صاحب الّنص)املبدع(، تظ

غة لباس الفكر
ّ
غة،، الل

ّ
ق ومبدع  وال سبيل لنا لدراسة الفكر، ونحن ندرس الل

ّ
ألن الفكر خال

ومتطّور ولكن في دائرة معامله الكبرى )قيمه ومبادئه واتجاهاته( فإذا وقع لفكر مجتمع ما 

اب أدّى ذلك إلى اختالل في لغة نحراف أو اختراق في دائرته الكبرى هذه لسبب من األسبا

لذلك يحرص املفكّرون واملصلحون االجتماعيون في سائر املجتمعات  املجتمع و ستالب لها،
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راثية خوفا من الذوبان واالندثار،
ّ
وأّول  على الحفاظ قيم مجتمعاتهم وأصولها الحضارية والث

غة.على أن التطّور 
ّ
واالرتقاء ينبغي أن يستمّدا  ما يجب املحافظة عليه في هذا الّصدد هو الل

غة.
ّ
غة ويطوّرها باالعتماد عليها، من أصالة املجتمع نفسها ومنها الل

ّ
ي يغني الل

ّ
 فالفكر هو الذ

 ألنها تّحد من حرياته التعبيرية من جهة، وقد يشعر بضيق ضوابطها ووطأة صرامتها عليه،

ه يغنيها ويثريها ويمّدها بالطاقات التعبيرية الجدي
ّ
دة التي تجعلها قادرة على االستجابة كما أن

يا إذا ما  لألفكار والتصّورات املستجّدة،
ّ
لقينا نظرة فاحصة على ما أوهذا ما يبدو لنا جل

وصلنا من آثار أدبية منذ العصر الجاهلي إلى غاية القرن الثاني الهجري باملوازاة مع ما أنتج 

نا واج
ّ
دون سيال عارما من األلفاظ والتراكيب بعد تلك الفترة إلى يوم الناس هذا، الشك أن

غوية لم تكن معروفة أصال في الفترة األولى،
ّ
هذا ما يدل على ذلك الّتطور  واالستعماالت الل

ور الحضاري ...وفي املقابل 
ّ
غة العرّبية بسبب مؤثرات ودواع فرضها التط

ّ
الهائل الذي حدث لل

وعلى أساسها بني ذلك  األولى، فإن الضوابط الّنحوية التي استنبطت من نصوص الفترة

الّصرح الشامخ املتماسك املتمثل في النحو هي نفسها التي مازالت صالحة لقياس الكالم 

سان  العربي وإجرائه على سنن العرب وطرق مخاطباتها،
ّ
لذلك فإن الّدعوة إلى تحرير الل

التعبير كما يرى العربي من الّنحو باعتباره قيدا يّحد من حرية املتكلم ويحجب عنه أفاق 

فإننا نجد في املقابل  البعض دعوة باطلة  وإذا نظرنا إلى الفكرة )أية فكرة نريد التعبير عنها(،

أي أن البنية العميقة  عددا غير متناه نظريا من التشكيالت الّصوتية تصلح للتعبير عنها،

سان العربي عدة بنى سطحية قادرة على إبرازها 
ّ
وتوصيلها إلى املتلقي )الفكرة(يقابلها في الل

غوي  للجملة العربية كالتقديم والتأخير والحذف واإلضمار 
ّ
وذلك راجع إلى طبيعة الثراء الل

وعملية التأويل كما  وما إلى ذلك كالقدرة على قلب الجملة من فعلية إلى اسمّية أو العكس،

       في حال استبدال املصدر بجملة والعكس...                             

وال أدل على ذلك من أّن النصوص التي أنشئت على مّر العصور وحققت الّتواصل 

واإلبداع في شّتى مجاالت العلم واملعرفة قد روعيت في إنشائها القواعد النحوية الّتي 

اإلبداع. مّما يدل على أّن النحو العربي ليس بعائق أمام عملية  استنبطت منذ مدة طويلة،

ين يريدون إحالل اللهجات الّعامية املنتشرة هنا  املبدع، أّمارات من قد وال يّحد
ّ
وهناك الذ

غة
ّ
ما...واملبدعين والكّتابالّرسمية للناطقين  وجعلها الل

ّ
يريدون فصل أمة شامخة  هم إن

 .وحضارتها ودينهاضاربة بجذورها في أعماق الّتاريخ عن أصولها 



 املستشرقين إبان عصور الّنهضة األوروبية، يبدو لي أن أصول هذه الّدعوة ترجع إلى آراء

اصة الّتي 
ّ
غوي والفكري والحضاري وفق مناهجهم الخ

ّ
جهوا إلى دراسة  ثراتنا الل

ّ
عندما ات

صوا إلى أراء  ونظريات اتخذوها منطلقات أساسية لنهضتهم  درسوا بها تراثهم،
ّ
وخل

غا الحضارية، من ذلك الثورة على القديم،
ّ
ت والقّيم الحضارية، ولقد واإليمان بتطور الل

غة  حاولوا أن يدرسوا تراثنا وحضارتنا انطالقا من تصوراتهم هم،
ّ
لذلك فهم ينظرون إلى الل

تين ماتتا أو كادتا، فاملفكر جاك بارك يرى 
ّ
تينية الل

ّ
غتين اليونانية والال

ّ
العربّية نظرتهم إلى الل

غ
ّ
غة العربّية تعمل عكس التطّور الذي أصاب الل

ّ
ات املتفرعة عن العالم الّروماني ألّنها أّن الل

زل من عل"كما يرى وأن رجال الّنهضة في البالد العربّية قد وقع اختيارهم على الّرمز أكثر 
ّ
تتن

ىء"هكذا يرى جاك بارك
ّ

واقتفى أثر املستشرقين كثير من املفكرّين  ،48مّما وقع على "الش 

غويين العرب،
ّ
أ مناهج القدماء  الّنحو العرّبي، فمنهم من دعا إلى تطوير وتيسير والل

ّ
ومنهم خط

ي 
ّ
ال الدكتور زكي نجيب محمود الذ

ّ
غوية والّنحوية، ومنهم على سبيل املث

ّ
في دراساتهم الل

أن نحو جاك بارك،
ّ
غة عندنا  بل ويتعّمق أكثر منه في هذا االتجاه، ينحو في هذا الش

ّ
يقول "الل

نهائي في املطلق "نغم يطير بنا عن ارض الواقع ويصعد بنا إلى ال
ّ
فظ 49ال

ّ
، ويرى االعتناء بالل

بت فيه دوائر تنظر إليه وتنعم الّنظر،
ّ
ي رك تلك هي وقفة املثقف العربي  مجّرد زخرف هندس ّ

غة التي ال تتغّير أواخر كلماتها في اإلعراب 50من بناءات الكالم
ّ
،وفي موضع ثالث يرى أّن الل

فظ،تعتمد كّل االعتماد في تنظيم الفكرة على ت
ّ
وأّما  فهي تمتاز بالّدقة العلّمية، رتيب الل

غة العربّية فهي مجّرد ليونة شاعر
ّ
ولكن يمكننا  ، ليس املجال هنا للرد،51األخرى أي الل

 الوقوف قليال ملناقشة بعض هذه اآلراء فنقول:

إن مستويات التخاطب )التواصل(متفاوتة الدرجات حسب مستويات املخاطبين -1

 العلمّية

ها تخضع للضوابط نفسها  تخصّصاتهم، وهذه املستوياتم الثقافية ومجاالت وأحواله
ّ
كل

غة سواء كانت تلك الضوابط نحّوية أو صرفية أو 
ّ
املتعارف عليها لدى املجتمع صاحب الل

 داللية ...
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غة استخداما أدبّيا فنّيا فإن الكّتاب والشعراء و املبدعين يطلقون        
ّ
أّما عندما نستخدم الل

عنان ألخيلتهم ليحقّقوا شيئين اثنين في آن واحد، التعبير عن األفكار واملشاعر من جهة ال

غات،
ّ
غة من جهة ثانية :وهذا أمر شائع في جميع الل

ّ
ومن يتأّمل الرائع األدبية  واالستخدام الفّني لل

اثلة عند الكبار أمثال المارتين وفيكتور  هوجو وشيكسبير وغيرهم...يقف على هذه الحقيقة م

ة 
ّ
غة في الغالب وارفة ظاللها على الّنص األدبي فتصوره في حل

ّ
رأي العيان إذ تغدو ألفاظ  الل

زاهية تطفح بالجمال والرونق بحيث تتعانق فيها أنواع املجاز والتشابه
ّ
 ،قشيبة من األلوان ال

ة مليئة واالستعارات والكنايات والتقديم والتأخير ...وهكذا يغدو النص األدبي صورة معّبر 

وكذلك الحال في النصوص األدبية في العربّية فهذا البحتري مثال يقف  لتلميحات،ا باإليحاءات و

على إيوان كسرى فيشد انتباهه بقايا صورة على الجدار ملعركة أنطاكية الّتي انتصر فيها الفرس 

 :52على الّروم أّيام كسرى أنو شروان فينش ئ قصيدته  الّسينية  الّتي يقول فيها

 وفــرسفإذا ما رأيت صورة انطا      *   كية ارتعت بين ّروم    

 يزجي الصفوف تحت الّدرفس  * وانمواثل وأنوشر          واملنايا               

  وإغماض جـرسخفوت منهم  * في    وعراك الّرجال بين يديه                  

 من مشيح يهوى يعامل رمح   *   ومليح من الّسنــــان بترس                

 تصف العين أنهم جّد أحياء     *   لهم بينهم إشارات خــــرس     

 يغتلي فيهم ارتيابي حّتــى    *   تتقّراهم يداي بلـــــمس       

د صورة،
ّ
إنطاكية في الحجر  صورة فيتّولد فّنان خالدان في لوحتين رائعتين، هذه صورة تخل

ون،
ّ
وال يقوى على الثانية في عالم  ويمحو الّزمن األولى من ّدنيا الواقع، وصورتها في الّسينية، والل

 "53الفّن وأبدية الحرف 

 املحاضرة الرابعة:

غة العربية تحّديا كبيرا أمام حضارتين كبيرتين -2
ّ
الحضارة الفارسية  آنذاك: همالقد واجهت الل

تقالها من البداوة إلى الحضارة واستطاعت أن تثبت أمام والحضارة الّرومانية في مرحلة ان
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عنها أّدق تعبير  تاملّعقدة، وغّير سائر املستجّدات والقضايا  تالهوجاء، فاستوعبالعواصف 

يء((. وأرقى وال وقف
ّ

 أصحابها عند حدود "الّرمز"بل تجاوزه إلى ))الش 

غات        
ّ
وال  الغربية علمّيا وتكنلوجيا،وال عاقل يّدعي للعربية املكانة العلمّية الّتي تضاهي بها الل

 واملواثيق والعقود تحزز اليوم الّنصوص  والعجز، ونحن نرى عاقل يصف العربية بالقصور 

والّسياسة واإلعالم االقتصاد  اإلعالم، وفي مجاالتوسائل  واإلدارات وعبربالعربية في املؤسّسات 

 أّن ذلك غير كاف لاللتحاق بالّركب الاآللي، وغيرها
ّ
 حضاري....إال

لف أصحابها عليها إنما هو  
ّ
غة ووصفها بالجهود وإلقاء تبعات تخ

ّ
إّن الثورة على الل

ه،
ّ
ق هو  رواإلبداع، فالفكواألولى أن نعاتب عقولنا املقّصرة عن الخلق  عتاب في غير محل

ّ
الخال

غات 
ّ
ي يصنع في الل

ّ
وبرامجه مناهجه  ويبني بهاأفكاره  اإلشارات والّرموز واملصطلحات يودعهاالذ

 ...ويسّجل تجاربه

بنة األساس لحمل 
ّ
لها بعض علمائنا القدماء  لالفكرة، واستعملنعد إلى الجملة باعتبارها الل

 مصطلح )الكالم(أيضا

ب املفيد الذي يحمل معنى الكالم والجملة-1
ّ
:يطلق مصطلح الكالم على اللفظ املرك

أو املبتدأ أو  ن الفعل والفاعل،، أّما الجملة فهي عبارة ع54يحسن الّسكوت عنده

صدد،:"الكالم هو القول املفيد، الخبر،
ّ
واملراد باملفيد ما  يقول ابن هشام في هذا ال

 ّدل على معنى يحّسن الّسكوت عليه والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد،

 وبهذا يظهر لك أنهما ليسا وما كان بمنزلة أحدهما، واملبتدأ وخبره  كزيد قام،

 55بمترادفين كما تّوهمه كثير من الّناس"

ين طابقوا بين الكالم والجملة كابن جّني 
ّ
إذا  56يبدو أّن ابن هشام يرد على الذ

حاولنا إمعان الّنظر في هذه القّضية)الكالم أو الجملة(وجدنا أنهما يشتركان في 

سند و املسند خاّصة)حصول اإلفادة(أي تأدية وظيفة التواصل من خالل علمية اإلسناد )امل
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امة بين كلمتين كنسبة الخبر إلى املبتدأ و نسبة الفعل 
ّ
إليه(الّتي تعني عند الّنحاة إيقاع نسبة ت

 57إلى فاعله و هكذا...يقول سيبويه في املسند و املسند إليه "وهما ال يغني..."

(، عل واسمو ذلك أن أدنى ما تحصل به اإلفادة ويتم التّواصل بين املتخاطبين هما كلمتان )ف

 )اسم واسم(كما سبق ذلك عند عبد القادر الجرجاني .وأ

)قام  و(، أكقولنا:)زيد قام واملسند إليهيستفاد مّما سبق أن اإلفادة قد تحصل بذكر املسند 

في  اوليس غيره، أمتعيين القائم بأنه زيد  وفي الثانيةفي األولى اإلخبار عن زيد بالقيام  دزيد( تري

ركيب  د، فق»فرحا البيت  أهله، فامتألقولنا "عاد املسافر إلى 
ّ
 معنيان: األول اجتمع في هذا الت

تّم  قدو األول، الثاني مسبب عن  وهذا املعنى الثاني هو امتالء البيت فرحا" املسافرهو عودة 

 ادة:كالم من حيث تمام اإلف وفعليتين، فهذلك في عمليتين إسناديتين أي في جملتين 

 )م+م إ( أو )م إ+ م( ــ يؤدي فائدة فهو جملة وكالم -ا

 )م+م إ( أو )م إ+م( +متعلقات اإلسنادــ يؤدي فائدة فهو كالم في أكثر من جملة...-ب

وفي املقابل نجد أنواعا من الجمل ال تستقل بذاتها أصال فهي تحتاج إلى ما يسبقها أو يليها 

وجملة الشرط وجملة جواب الشرط، وجملة  لتأدية وظيفة التواصل، كجملة الصلة،

القسم وجملة جواب القسم، وكذا الجمل التي تؤدي وظائف تتم ما يسبقها أو يلحقها في 

 النص كالجملة املفسرة والجملة املبنية، والجملة املؤكدة وغيرها...
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