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  جمعة العربي الفرجاني .د

  الزاوية -اآلدابكلية  -قسم اللّغة العربية
  الزاوية ة جامع

  :مقدمة
في حاة القدامى والمحدثين حوية العربية بين النّالجملة النّ يتناول هذا البحث دراسة

تقسيماتهم للجملة دراسة امى والمحدثين في تعريفهم والقدحاة النّجراء مقارنة بين محاولة إل
حـول الجملـة    همعرض أفكـار ، وي وصلت إليه الجملةور الّذطوإلى مدى التّ ،العربية
حيـث   ،فريق بين الجملة والكـالم عنـد الفـريقن   التّ، ووما يتعلق بها من أحكام ،العربية

القدامى ر منالكثي الحظت أن الجملة عنده هـي   ،المملة والكالجمفهوم ق بين ال يفر وأن
ـ  ،ل إليه المحدثون من تقسـيمات للجملـة  ما توص ذكر كّل، والكالم ذلـك   كـلّ رض وع
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وتعريف علمـاء   ،والمحدثين مفهوم الجملة عند القدامىبذكر أوالً ولذلك بدأت ، اتقسيمتّال
  .الغرب لها

  : والجملة والتّركيبِ مفهوم الكالمِ
ةالنّ رستتوارد على الدة ،حوي طائفة من اإلشكاليات المنهجييبرز  ،واالصطالحي

 ،وازدواجه مـع مصـطلحي الكـالم    ،من بينها اإلشكال الخاص بمفهوم مصطلح الجملة
   .ركيبوالتّ

هذا اإلشكال معروضاً وقد بقي ة في مدونات هذا الدرس الكثيرة وتكفي نظـرة  بقو
إ بل ،نات لمالحظة ذلكيسيرة في تلك المدواإلشكال الد ائر عند القدماء قد تجاوزهم إلى ن

وقد اجتهـد البـاحثون علـى     ،راسات المعاصرة على اختالف مواقفها من هذا التّراثالد
أن  وكان من نتائج هـذا االجتهـاد   ،ومشاربهم في تحديد مفهوم الجملة ،اختالف مناهجهم

1(ضموا أكثر من ثالثمائة تعريف للجملة مختلف بعضه عن بعقد(.  
 :ت ،لها كتـاب سـيبويه  تي مثّفي المرحلة الّ ويكمن منشأ ازدواج الكالم بالجملة 

ـ 285 :ت ،الية إلى قبيل ظهور كتاب المقتضب للمبـرد منية التّوالحقبة الز ،هـ180  ،هـ
 لجملـة مصـطلحاً  اإذ لم يستعمل سيبويه  ،فقد اقتصر االستعمال فيها على مصطلح الكالم

فقد ذكره في كثيـر   ،د في مقتضبههر هذا المصطلح الجديد هو المبروأول من أظ ،نحوياً
بـل   ،سيبويه لم يسـتعمل الجملـة   غم من أنوعلى الر ،من المواضع على ما سيأتي بيانه

فـي الجهـاز    ،جملـة : فـظ نجده قد بذر البذرة األولى لدخول اللّ استعمل مصطلح الكالم
فـي   لغويـاً  اسـتعماالً  ،وجمل ،جملة :يوذلك عندما استعمل لفظت ،حوياالصطالحي النّ
  .)2(ثمانية مواضع

ومعيار حسن السكوت أحد معـايير فهـم    ،والكالم المفيد هو أحسن مفهوم الجملة
ـ الجملة إلى جانب المحتوى الد وقـد اسـتعمل    ،كوتاللي لها الّذي يعكس وجه حسن الس

وكذلك استعملها  ،الضام لهمعلى الشّيء الجامع ألفراده  بمعنى يدّل ،الجملة :سيبويه لفظة
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 ،والتّفصيالت في أصول جامعة لهـا  ،الفروع أي ضم ،في معنى اإلجمال المقابل للتّفصيل
رِب اض :وذلك قولك ،اكن األول مكسوراًأن يكون الس حركالتّ فجملة هذا الباب في :كقوله
نَك3( اب(.  

والجملـة  "  :ه 175 :ت ،الخليـل قـال   ،وهذا االستعمال وارد في معجمات اللّغة
  .)4("له الحساب والكالم من الجملة  وأجملت ،شيء بكماله من الحساب وغيره جماعة كّل

عظـم   تجمع :أحدهما ،والالم أصالن الجيم والميم"  :ه 395 :ت ،فارسبن اوقال 
 :يء وهـذه جملـة الشّـيء وأجملتـه    أجملت الشّ :ل قولكفاألو ،حسن: و اآلخر ،الخلق

ـ  واْرفَكَ ينذالَّ قَاَلو  :وجاء االستعمال في القرآن الكريم قال تعالى ،)5( " ....حصلته  الَولَ
  .32 / 25 :الفرقان  ةًلَمج آنرقُالْ هيلَع زَلنُ

   .)6(قغير مفر ه مجموعاًكلّ :أي 
ـ وجود إشكال في فه ،عند سيبويه وال يعني انعدام الجملة مصطلحاً  ألن؛ ه لهـا  م

ما يقوم مقام  ،على أن في مصطلح الكالم ،مال المصطلح ال يعني انعدام مفهومهعدم استع
هـا  بيد أنّ ،هددة عنالالت االصطالحية للكالم متعدأن الد علماً ،الجملة بالمعنى االصطالحي

فمنها  ،دهو تتعدد دالالت لفظ الكالم عن ،وهو ما كان منه ذا فائدة ،قد تشترك بمعنى جامع
  .)7(ما يتكلم به مطلقاً على ما يدّل

  .)8(م به المخلوقون مقابل كالم الخالقعلى ما يتكلّ ومنها ما يدّل
   .)9(عرمقابل الشّ م به نثراًعلى ما يتكلّ ومنها ما يدّل
  .)10(خاطب المستعملعلى التّ ومنها ما يدّل
   .)11(طقي كما في داللة المصطلح الحديثعلى اإلنجاز و األداء النّ ومنها ما يدّل

  .)12(بع في نظم الكلممط المتّعلى النّ ما يدّل ومنها
 ولم يكن ليكون هـذا كالمـاً   " :كقوله ،على استعمال مرادف للجملة ومنها ما يدّل

   .)13("يبنى على ما قبله  حتّى يبنى عليه أو
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من  ،ألنّه غير تام؛ ولذا فهو ال يعد التّركيب الخطأ كالماً  ،ام الفائدةومنه الكالم التّ
 :ما زيد عاقالً عمرو"  :وقال في ،)14(" لم يكن كالماً " :قال سيبويه ،إن يضرب يأتنا :نحو

ام الفائدةوعالمة التّ"  ،)15(" يكن كالماً لم، أن لو قلـت  فلهذا ،كوت عليهيحسن الس: ـ ف ا يه
اِهللا عبد، واستغنى في قولك ،مستقيماً كوت وكان كالماًحسن الس: 16(" اِهللا هذَا عبد(، ة و قم

 إنّما وقعت في كالم العرب علـى أن  ،قلت :نَأواعلم "  :رادف قولهما نالحظه في هذا التّ
17( " قلت زيد منطلـق  :نحو ،ال قوالً ،ما كان كالماً :بعد القول يحكما تَوإنّ ،ى بهاحكَي(، 

  .ط الفائدة فيهاوال يشتر غيرهما أو ،ةما فعليإة وا اسميمإفالكالم هنا كله جملة 
د ويعدل مـن اسـتعمل كلمـة    المبرجل الثّاني في المدرسة البصرية  أوهو الر: 

م تعريفاً لها في باب الفاعـل مـن   إذ قد ،ناآلبالمعنى االصطالحي المعروف لدينا  الجملة
ألنّه هو والفعل جملـة يحسـن عليهـا     ،وإنّما كان الفاعل رفعاً"  :قائالً ،المقتضب :كتابه

إذا قلت قام  ،والفعل بمنزلة االبتداء و الخبر فالفاعل ،وتجب بها الفائدة للمخاطب ،سكوتال
 ،هي الّتي تتكون من فعل و فاعـل  ،الجملة عنده أن أي ،)18("القائم زيد  :زيد بمنزلة قولك

  .ن األخرى بمنزلتهاأل؛ وجملة المبتدأ والخبر أصل  ،أو مبتدأ وخبر
ففي بـاب المسـند و    ،لكالم لدى المبرد مصطلحان مترادفانوا ،الجملة يبدو أنو

ـ فإنّ ،فإذا ذكرته ،زيد: فاالبتداء نحو قولك :المسند إليه يقول ـ ما تذكره للس ع مـا  امع ليتوقّ
وكانت الفائدة للسامع في  ،أو ما أشبهه صح معنى الكالم ،منطلقٌ :قلت فإذا ،تخبره به عنه

  .)19(الخبر
تلميذه ابن  :أبرزهم ،اوجته بين الكالم والجملة فريق من تابعيهفي مز المبردوتابع 

  .)20(ـه 316 :ت ،السراج
ل من أفرد باباًهـ 377 :ت ،الفارسي ويعدفـي كتابـه    لدراسة الجملة خاصاً أو
  .)21(العسكريات

ويبدأ بعد ذلك الوعي بهذه اإلشكالية الدإذْ؛ ة اللي يكن األمر قبـل ذلـك محـالً     لم
ق بينهما يفر إذْ"  ،)22(في الخصائص ،هـ392 :ت ،ابن جنّيويظهر ذلك عند  ،حظةللمال
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ه لكن كالمه لم يفهم عند الباحثين إالّ أنّ ،والجملة مفردة لهذا الجنس ،في كون الكالم جنساً
ويبـدو التّـرادف بـين     ،ولم يكن عمل ابن جنّي هاهنا حاسـماً  ،)23("وحد بين داللتيهما 

وهو الّـذي   ،مفيد لمعناه ،بنفسه الكالم كّل لفظ مستقّل :في قوله ،ضحاً لديهالمصطلحين وا
وهو في لغة العرب عبارة عن األلفاظ القائمـة برؤوسـها   ......الجملن وحوييه النّيسم، 

  .)24(يها أهل الصناعة الجمل على اختالف تراكيبهاتي يسموهي الّ ،المستغنية عن غيرها
ـ   ،زيد أخـوك  :لجمل المختلفة نحومن اعة مجمو جنّييسوق ابن  ثم دقـام محم، 

فكـّل لفـظ   : بهذا قـائالً  قوعلّ ،أوه ،أف ،حاء ،رويد ،صه ،ار أبوكفي الد ،ضرب سعيد
  .)25(استقّل بنفسه وجنيت من ثمره معناه فهو كالم

ه بهذا ألنّ ؛ وكذلك أمثلته ،قة والفهمغاية في الد"  :هي هذا بأنّووصف قول ابن جنّ
  واعتبار كّل ،راكيب المختلفةعريف يتيح الفرصة لدراسة أنماط التّالتّ

  .)26(" تي قيلت بهاجملة في صورتها الّ ،مفيد لمعناه ،بنفسه تركيب مستقّل
 ،والجملة فـي كتابيـه المقتصـد    ،بين الكالم ،هـ471 :ت ،ى الجرجانيسو وقد

فـإذا ائتلـف    ،ى كلمةحرف يسمالواحد من االسم والفعل وال اعلم أن"  :يقول إذْ ،والجمل
  .)27(" جملةً يوسم كالماً يسم ،خرج زيد :نحو ،منها اثنان فأفادا
 فـاً معرو سوية بـين المصـطلحين قـائالً   في التّهـ 538 :ت ،مخشريالزوتبعه 

ى إال فـي  وذلـك ال يتـأتّ   ،ب من كلمتين أسندت إحداهما إلى األخرىهو المركّ"  :الكالم
 ،ضـرب زيـد   :نحو قولك ،أو في فعل واسم ،وبشر صاحبك ،أخوك زيد :كقولك ،اسمين

  .)28("ى الجملة موتس ،وانطلق بكر
ـ   643 ،ت ،ابن يعيشويضطرب   ،مخشـري ورأي الز ،يما بين رأي ابـن جنّ

 لفـظ  حويين عبارة عن كـلّ الكالم عند النّ اعلم أن"  :مخشري فيقولرأي الز فيختار أوالً
   .)29(" زيد أخوك وقام بكر :نحو ،الجملة ىعناه ويسممفيد لم ،بنفسه مستقلٍّ
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فيقول ،ي وتمثيلهيجنح صوب تعريف ابن جنّ ثم: " الكالم عبارة عـن الجمـل    إن
ة نوع له يصـدق إطالقـه   ة واالسميواحدة من الجمل الفعلي فكّل ،وهو جنس لها ،المفيدة
  .)30(" عليها

ينظر فيه إلى طبيعة البنـاء بـين    جديداً لنفسه خطاًهـ 688 :ت ،ضيالر ويخطّ
والفرق بين الجملة والكالم أن "  :قائالً ،فيفرق في ضوئها بين المصطلحين ،بالكلم المركّ

تي هي خبر فالجملة الّ ،ن اإلسناد األصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أو الالجملة ما تضم
ـ  ،والمفعـول  ،علواسما الفا ،فيخرج المصدر ،وسائر ما ذكر من الجمل ،المبتدأ فة والص
رف مع ما أسندت والظّ ،هةالمشب  

كالم جملة وال  فكّل ،لذاته وكان مقصوداً ،ن اإلسناد األصليوالكالم ما تضم ،إليه
   .)31("ينعكس 

فـي  هــ  761 :ت ،ظر في الجملة نضجه على يد ابن هشام األنصاريويبلغ النّ
ح والكالم عنده مصـطل  ،تابه لدراسة الجملةاني من كإذ يفرد الباب الثّ ،كتابه مغني اللبيب

نة مـن الفعـل   فهي الهيئة البنائية المكو ،ا الجملةأم ،كوت عليهذي يحسن السام الّلقول التّا
 يبـرأ  ويبدو تأثر ابن هشام واضـحاً  ،وال يشترط الفائدة فيها ،والمبتدأ والخبر ،والفاعل

ف الكالم بقولهإذ أنّ؛ ضي الرمفيد بالقصدالقول ال"  :ه عر، عبـارة  :هـا ف الجملة بأنّوعر
 ،وما كان بمنزلـة أحـدهما   ،زيد قائم :والمبتدأ وخبره ك ،قام زيد :ك ،عن الفعل وفاعله

ب علـى هـذين   وعقّ ،وظننته قائماً ان زيد قائماًكو ،يدان ؟وأقائم الز ،ضرب اللص :نحو
وهـو   ،اسكما يتوهمه كثير من النّ ،سا بمترادفينهما ليوبهذا يظهر لك أنّ :عريفين قائالًالتّ

الكـالم نّإف ،لظاهر قول صاحب المفص قـال  ،ه بعد أن فرغ من حد:  ى جملـة ويسـم، 
  .)32(" منها نّه أعمأوالصواب 

نها ال يشـترط  إف ،دة في الكالم بخالف الجملةافي اشتراطه اإلف هشاموانفرد ابن 
وجملـة   ،وجملـة الجـواب   ،لة الشّرطجم"  :على ذلك بقول النّحويين واستدّل ،فيها ذلك

33(" وكّل ذلك ليس مفيداً ،لةالص(.  
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جـاه جديـد   ظائر عن بعض األصوليين عبارة لطيفة فـي اتّ وورد في األشباه والنّ
: ت ،حـاس النّ ين بنبهاء الد رْأي ،911 :ت ،يوطيالساذ ينقل  ،للتّفريق بين المصطلحين

ويسـمى   ،ار الوحدة الحاصلة باإلسناد بين كلمتـين إن الكالم يقال باعتب"  :فيقول،هـ698
ن الجملة تقال باعتبار كثرة األجزاء الّتي يقع فيهـا  إوصورة التّركيب و ،الهيأة االجتماعية

   :ألن لكّل مركّب اعتبارين؛ التّركيب 
  .الكثرة.أ

  .)34("والوحدة  .ب
وهـو   ،م والجملةيفيد ما يدّل عليه الكال ،وبذا يدخل مصطلح جديد في االستعمال

مصنفاتهم مفتتحة بتعريف الكالم  ذين نجد كّلاحتفَى به المحدثون الّوقد  ،مصطلح التّركيب
فظ المفيد فائدة يحسن السـكوت  عبارة عن اللّ:الكالم وأكثر حدودهم تتفق في أن ،ال الجملة

  .تقديراً وال بد فيه من التّركيب وجوداً أو ،عليها
عبارة عن مركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلـى   :بأنّها ومنهم من عرف الجملة

فإنّه جملة ال تفيد إالّ بعد  ،إن يكرمني :مثل ،أم لم يفد ،زيد قائم :مثل ،سواء أأفاد ،األخرى
ما تضمن  :فتكون الجملة عنده أعم من الكالم مطلقاً ؛ ألن الكالم عندهم هو ،مجيئ جوابه

  .)35(كلمتين باإلسناد
أقّل قدر من الكالم يفيـد   :هي ،الجملة في أقصر صورها"  :إبراهيم أنيسويقول 

تركّ ،بنفسه امع معنًى مستقالًالس 26(" ب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثـر سواء(، أي  أن
وأجاز أن تتركّب الجملة مـن   ،عريفكل والمضمون في هذا التّأنيس جمع بين الشّإبراهيم 

 ،ولم يوجب وجود اإلسناد في تركيـب الجملـة   ،والجملة ،الكالم وسوى بين ،كلمة واحدة
غم مـن ذلـك    ،ك بفكرة اإلسناد في تركيب الجملةلكن مهدي المخزومي يتمسوعلى الـر  

أو من المسـند إليـه فـي     ،وسهولة تقديره ،لوضوحه الجملة قد تخلو من المسند ذكر أن
  .)37(اللفظ
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وكذا يتمسلن نخرج في بحثنـا فـي   "  :اإلسناد فيقول امرائي بفكرةك إبراهيم الس
  .)38(" ةة قضية إسناديفالجملة كيفما كانت اسمية أو فعلي ،مسألة الجملة عن اإلسناد

طيفمحمد حماسة عبد اللّ ورأى، كانوا موفقين في اسـتخدامهم   النّحاة القدماء أن
ظـام اللغـوي   الـواقعي للنّ  نفيذوالتّ ،شاط الحيالكالم يقصد به النّ :ألن؛ لمصطلح الكالم 

قعيـد ال يكـون إالّ   إن التّ :يقولـوا  هم أرادوا أنفكأنّ ،المخزون في ذهن الجماعة اللغوية
ي فائدة يحسن السكوتللمنطوق الفعلي الّذي يؤد  

هم كانوا يتناولون ركيب بمعنى أنّيهدف إلى فهم التّ ولقد كان تناولهم تحليلياً ،عليها
فيدرسون باب الفاعل مثالً دون أن يضعوه تحت عنوان الجملـة   ،باباً باًحوية بااألبواب النّ

ةالفعلي، وذلك ألن الفاعل ليس من الالزم أن فقـد يكـون الفاعـل     ،ةيكون في جملة فعلي
وقد يكون الفاعل وليس هنالك جملة على اإلطالق ،ةوالجملة اسمي، ـ ب  ،ب اسـمي ْل مركّ

  .)39(" مه فعل أو شبههقدما ت"  :ولذلك يقولون في تعريفه
الغرب اأم، الجملة ال تقّل شأناً فعنايتهم بحد عم فقـد   ،رس العربـي ا جاء في الـد

دت تعريفاتهم للجملةتعد، عوبة البالغـة تحديـد مفهـوم    وكثرت كثرة صار معها من الص
 :القائـل  ذي عني بتتبع تلك الحدود ومال إلى الحدالّ ،نحلة كما يقول محمود أحمد ،الجملة

 ،ديو نسيوس ثراكس :ذي ورد عندالّ وهو الحد ،ةًتام ي فكرةًيؤد من الكلمات الجملة نسقٌ
ف أقدم نحو غربيل قبل الميالد ومؤلّعالم االسكندرية في القرن األو، رآه جامعـاً  بعد أن 

  .)40(بين الشّكل والمضمون
ها أو أنّ ،ة الكالم الصغرىوحد"  :هايعنون بالجملة على أنّ ،وبدأ المعاصرون منهم

   .)41(" فظ المفيدالحد األدنى من اللّ أو ،الوحدة األساسية للكالم

  : الرؤيةُ التّركيبيةُ قديماً
  :تناول القدماء أنواع الجمل من ثالثة منطلقات
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لالمنطلق األو:   
اد وز ،خبر وإنشـاء  إلىم القدماء الكالم وعلى وفقه قس ،وهو منطلق وظيفي عام

لكن المعول عليه في أقسام الكالم  ،)42(هذه األنواع حتّى وصل بها إلى عشرة م إلىبعضه
تي زادها بعـض العلمـاء   جميع األقسام األخرى الّ واإلنشاء ؛ ألن ،حاة الخبرلدى أكثر النّ
 وقـد  ،ةوالجملة اإلنشائي ،ةالجملة الخبري"  :ولذا قالوا في تقسيمهم للجمل ،)43(ترجع إليهما

حويون اإلسناد بأنّف النّعر44("ر خباكلمة إلى أخرى على وجه اإلنشاء واإل ه ضم(.  
  :انيالمنطلق الثّ

ـ  يون على ما تبدأواعتمد فيه النّح ،وهو منطلق تركيبي  نإبه الجملة من مفردات ف
ة " يت بدأت بفعل سمإو ،"جملة فعلييت  نبدأت باسم سم "  إو ،"ة جملـة اسـميبـدأت   ن

حاصل قول أبـي   ذاوه ،)45("شرطية " شرط فهي  ةبدأت بأدا نإو ،"ة ظرفي" ف فهي بظر
  .هـ377علي الفارسي ت 

الّ ا الجملةُوأمضربأفعلى أربعة  ،خبراً تي تكون:  
لاألو: أن وفاعٍل من فعٍل بةًمركّ جملةً تكون.   
   .من ابتداء وخبر بةًمركّ تكون نأ :انيوالثّ
   .وجزاء شرطاً كونت أن :الثوالثّ
ابعوالر: أن 46(ًظرفا تكون(.  

 ،)47(عبـد القـاهر الجرجـاني    قسـيم كـّل مـن   وتابع الفارسي علـى هـذا التّ  
  .)48(والزمخشري

انقسام الجمل إلى  " :ذي قالوالجمل على وفق هذا المنطلق ثالثة عند ابن هشام الّ
ة ،ةاسمية وفعلية ،وظرفيزيد قائم وهيهـات العقيـق   :ك ،اسمهي الّتي صدرها  ،فاالسمي، 

والفعليـة هـي الّتـي     ،والكوفيون 215 :ت ،األخفشعند من جوزه وهو  ،وقائم الزيدان
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 ،يـد ز قـولُ وي ،ماًاِئقَ هتُنَنْوظَ ،ماًاِئقَ يدز وكَان ،صب اللِّرِوض ،يدز قَام :ك ،صدرها فعل
وقُم.  

ار الـد فـي  أو  ،أعندك زيد ؟: نحو ،مجروروالظّرفية المصدرة بظرف أوجار أو
وال مبتـدأ   ستقرار المحذوفالال با ،رف والجار والمجروربالظّ إذا قدرت زيدا فاعالً ،زيد

هـا مـن قبيـل    والصـواب أنّ  ،مخشري وغيره الجملة الشّرطيةوزاد الز ،مخبراً عنه بها
  .)49("الفعلية

وهذا ثابت حتّى عند مـن   ،مية وفعليةاس :والشّائع عند النّحويين أن الجملة نوعان
   :فالكالم ال يخلو من جملتين " :كقول الجرجاني ،رأى أنّها أكثر من ذلك

  .وتسمى جملة من المبتدأ والخبر ،زيد أخوك :اسمية كقولك :أحدهما
  .)50("خرج زيد وتسمى جملة من فعل وفاعل  :كقولكفعلية  :الثانية

يرى و ،كما ذكر آنفا ،تنقسم إلى أربعة أضرب الخبريةالجمل ن يرى الجرجاني أو
  .والجملة من المبتدأ والخبر ،الجملة من الفعل والفاعل :اثنان في األصلأنها 

كّل  لم يكن وافياً ،باعيأو الر ،أو الثّالثي ،قسيم الثّنائيوقد أدرك القدماء أن هذا التّ
ابق م الجملة في التّقسيم السفقس ،نظر بعضهم إلى نطاق أوسع فامتد ،حويالوفاء للدرس النّ

تـي خبرهـا   ة الّالكبرى هي االسمي :قال ابن هشام ،والجملة الكبرى ،إلى الجملة الصغرى
  .قائم أبوه وزيد ،أبوه زيد قام :نحو ،جملة

والصوقد  الجملة المخبر بها في المثالين :ك ،ة على المبتدأ والخبرغرى هي المبني
فمجمـوع هـذا    ،أبوه غالمه منطلقٌ زيد :نحو ،وصغرى باعتبارين ،تكون الجملة كبرى

 غالمـه  وأبـوه  ،ها خبرألنّ؛ ه منطلقٌ صغرى ال غير وغالم ،الكالم جملة كبرى ال غير
  .)51(وصغرى باعتبار جملة الكالم ،باعتبار غالمه منطلقٌ ،منطلقٌ كبرى

مبتـدأ   :إحداهما ،ونة من جملتين أو أكثرهي المك ،هشامعند ابن  الكبرىفالجملة 
سـواء   ،شـيء فعلـت   أي سواء علي :نحو ،أو مفعول ثانٍ لفعٍل ناسخٍ ،أو خبر ،أو فاعل

وقوله  ،الفضل خيره واسع ،ك صادقٌبدا لي أنّ ،ن لي كم صبرتمتبي ،كتاب قرأت نا أييعل
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لسـانك إن تحفظـه    ،الجريح يستغيث .222 / 2 :البقرة  ينوابِحب التَّي اَهللا نِإ  :تعالى
  .ما يزاُل العلم في طلبه خير ،الطفُل يلعب باتَ ،يحفظك

ا أمأو  ،أي مبتـدأ فيهـا   ،فهي الّتي تكون جزءاً متمماً للجملة الكبـرى  ،غرىالص
  .كرذّومنها الجمل الثّواني في الجمل الكبرى المتقدمة ال ،ثانياً أو مفعوالً ،أو خبراً ،فاعالً

فقسم الجملة الكبرى على  ،ولم يكتف ابن هشام بتقسيم الجملة إلى صغرى وكبرى
  .وجملة ذات وجهين ،جملة ذات وجه واحد :قسمين

هي ،الجملة الكبرى ذات الوجهين وذكر أن: اسميدر فعلينحـو  ،ة العجـز ة الص: 
زيد يقوم وهأب.  

أو فعليدرة الص زيداً ظننتُ :نحو ،ة العجزاسمي قائم وهأب.  
 ،أبوه قـائم  زيد :نحو ،در والعجزة الصما كانت اسمي :هي ،وذات الوجه الواحد 

أو فعليزيداً ظننتُ :نحو ،در والعجزة الص وهأب 52(يقوم(.  
قسـمين  إلى حاة الجمل م النّوعلى وفقه قس ،وهو منطلق موقعي :الـث المنطلق الثّ

ثوا عن مواضـع  تحد ثم ،وجمل ليس لها محل من اإلعراب ،جمل لها محل من اإلعراب
  .)53(كّل منها وشروطها

  : الرؤيةُ التّركيبيةُ الحديثةُ
واالسـتدراك ومـا    ،ف المحدثون تقسيمات القدماء للجملة مع شيء من الزيادةتلقّ

  :يأتي بعض تقسيمات المحدثين للجملة
د إبراهيم مصطفى عبادة  الًأونظر إ )54(محماخلي للجملة وقسإلى مهالى التّركيب الد:   

 :مثل ،من التّعليق تي تتكون من مركب إسنادي واحد خاٍلوهي الّ ،الجملة البسيطة -1
  .مس طالعةالشّ

تي تتكون من مركّب إسنادي واحـد معلّـق بعنصـريه أو    الّي وه ،الجملة الممتدة -2
  .الشّمس طالعة بين السحاب :مثل ،بأحدهما بعض المفردات
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ي تتكون من مركبين إسـناديين أو أكثـر   توهي الّ ،أو المتعددة ،جمل المزدوجةال -3
 الّإوال يربطهمـا   ،خـر علـى اآل  وليس أحدهما معتمـداً  ،وكّل منهما قائم بنفسه

  .)55(د وغاب عليمحم حضر :مثل ،العطف
 ،حدهما مرتبط بـاآلخر أين إسناديين تي تتركب من مركبوهي الّ ،بةالجملة المركّ -4

وال  ،والثّاني يّؤدي فكرة غير كاملـة  ،وأحدهما يكون فكرة مستقلّة ،ومتوقف عليه
  :ة هيخذ هذه الجمل صوراً عدوتتّ ،ب اآلخربالمركّ الّإله  مستقلة وال معنى

ُأقسم بـاهللا مركّـب    :فصدر الجملة ،ُأقسم باهللا ألجتهدن :مثل ،أكيد بالقسمعالقة التّ  .أ 
  .فعلي مركب ،وعجزها الجتهدن ،فعلي

وهو يتكّون من مركبين إسناديين أحـدهما معتمـد    ،عالقة شرطية أو ما في معناه  .ب 
وهو أيضـا مركـب    ،إن تجتهد :فصدر الجملة ،مثل إن تجتهد تنجح ،على اآلخر

   .وكالهما مرتبط باآلخر ،وهو مركب فعلي ،تنجح :وعجزها ،فعلي
هما مركّب ظرفي مكـون مـن   وتكون بين مركبين أحد ،عالقة توقيتية أو مكانية  .ج 

عنـدما   :مثـل  ،أو من ظرف ومركّب موصول حرفي ،ومركّب اسنادي ،ظرف
 .)56(ينقطع التّيار الكهربي تظلم المدينة

 ،َأو :أو ،حتّـى  :بأن يكون أحد المركّبين غاية لآلخر وتظهر بينهما :عالقة غائية  .د 
 .داً أو يعطني حقّيأللزمن محم ،ناضل الشّعب حتّى استقّل :مثل ،الغائيتين

وهو أن يكون المركّب الثّـاني اسـتدراكاً علـى     :أو االستثناء ،عالقة االستدراك  .ه 
ونحـو   ،علي غني لكن بخيل :مثل ،أو استثاء من أحوال مضمونه ،المركّب األول

 .267 / 2 :البقرة ولَستُم بِآخذيه ِإالَّ َأن تُغْمضواْ فيه   :قوله تعالى

وهو أن يكون المركّب الثّاني مصاحباً لألول فـي إتمـام    ،ة مصاحبة ومعيةعالق  .و 
ال  ،هزم الفارس مع أنّه حـذر  :مثل ،أو واو المعية ،مع :ويكون الربط ب ،معناه

وتُكافئ المذنب تُعاقب البريء.  
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أو متضـمنين لعمليتـين    ،وهي المكونة من مركّبين إسـناديين  ،الجملة المتداخلة -5
وَأن تَصومواْ خَيـر لَّكُـم     :نحو قوله تعالى ،اديتين بينهما تداخلإسن

 :البقـرة  
2/184.  

أو مركّبات مشتملة علـى   ،المتكونة من مركّبات اسنادية :وهي ،الجملة المتشابكة -6
 ،بالجملـة المزدوجـة   ،وهنا قد تلتقي فيها الجملة المركّبة بالجملة المتداخلة ،اسناد
   .)57(يقبل اهللا صدقته ويجزل الثواب ،ق يبتغي وجه اهللامن يتصد :مثل

   :إلىفيقسمها  ،و يعتمد في تقسيمه للجملة على مضمونها ،)58(فندريس  ثانياً
1- ة وتعبر عن نسبة صفة إلى شيءاسمي.  
  .ن من كلمة واحدةوتعبر عن الحدث ويمكن أن تتكوفعلية  -2
  .اسمية فعلية وتتمتع بين خصائص السابقتين -3

  :إلىم الجملة فيقس ،ويعتمد في تقسيمه للجملة على اإلسناد: )59(برجستراسر  الثاًث
1- ة إذا كان المسند والمسند إليه اسميناسمي.  
2- ة إذا كان المسند فيها فعالًفعلي.  
عطفية غيـر   أو ،ةإضافي أو ،ةهو تركيبات وصفي بْل ،نوع من الكالم ليس بجملة -3

  .داءاب أسلوب النّوأدخل في هذا الب ،إسنادية
  .نة من كلمة واحدةوتكون مكو ،كامالً وهي تراكيب تفيد معنى ،اقصةالجملة النّ -4
  :م الجملة قسمينويقس ،)60(حمن أيوبعبد الر  رابعاً

1- ةإسنادي، ةوتنحصر في الجمل االسمية والجمل الفعلي.  
2- عجبوالتّ ،ذموالّ ،والمدح ،داءوهي جمل النّ ،ةغير إسنادي.  
  .ذي اعتمد عليه في تقسيمه للجملةد األساس الّيحد لم )61(مهدي المخزومي :اًخامس
  :م الجملة ثالثة أنواعويقس ،)62(د حماسة عبد اللطيفمحم :سادساً
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  .ثالثة أقسام أيضاً إلىوهي  ،وتعتمد على ركني اإلسناد ،ةامة اإلسناديالجمل التّ -1
  ة ة الوصفيلالجم .ج   ةة الفعليلالجم .ب   ةسمياالة لالجم .أ

 ،تي يذكر فيها عنصر إسنادي واحد من عناصر اإلسـناد وهي الّ ،الجمل الموجزة -2
  :وهي ثالثة

  ة موجزةجوابي .ج   ة موجزةفعلي .ب     ة موجزةاسمي.أ
3- وهي الّ ،ةالجمل غير اإلسناديجمالً تي تعد وأنواعها سبعة ،ةإفصاحي:   

   .مذّجملة المدح وال .ب     .عجبجملة التّ .أ
   .داءجملة النّ .د   .جملة أسماء األصوات .ج
  .حذير واإلغراءجملة التّ.و    .ةالجمل القسمي .ه

وليست  ،أو من مبتدأ وخبر ،نة من فعل وفاعليصف الجملة المكو )63(اس حسنعب :سابعاً
  :وعلى هذا فالجملة لديه ثالثة أنواع ،ةها الجملة األصليللمبتدأ بأنّ خبراً

  .وتقتصر على ركني اإلسناد ،ةصليالجملة األ -1
  .ةة أو جملة فعليجملة اسميالخبر فيها  ،ب من مبتدأ وخبروتتركّ ،الجملة الكبرى -2
3- وهي ،غرىالجملة الص: ةالجملة االسمي، ة إذا وقعـت إحـداهما خبـراً   أو الفعلي 

ـ ركيبلقدماء في تقسيمهم للجملة على وفق المنطلق التّا ه تابعأنّ أي ،للمبتدأ ه ي لكنّ
  .زاد عليهم مصطلح الجملة األصلية

  :هي ،على ثمانية معايير ة معتمداًم الجملة تقسيمات عدوقس :)64(محمود أحمد نحلة :تاسعا
ركيبالبساطة والتّ :لالمعيار األو، م الجمل قسمينوعلى وفقه تقس:  

  :وهي نوعان ،البسيطة  -
- إلضافةتي يخلو ركنا اإلسناد فيها من اوهي الّ ،دةمجر.  
- تي يضاف إلى ركني اإلسناد فيهاوهي الّ ،ةموسع.  
  :وهي نوعان ،بةالمركّ -
  .بة تركيب إفراد بين جملتين اثنينمركّ -
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   .كثر من جملتينأد بين بة تركيب تعدمركّ -
  :م الجمل قسمينوعلى وفقه تقس ،قصحوي والنّمام النّالتّ :انيالمعيار الثّ

  .اإلسناد معاً تي يذكر فيها ركناوهي الّ :امةالتّ -
  .تي يحذف منها أحد ركني اإلسنادوهي الّ :اقصةالنّ -

  :م الجمل قسمينوفيه تقس ،االستقالل وعدم االستقالل :الثالمعيار الثّ
- بذاتها تي تستقّلوهي الّ :ةاألصلي.  
- تي تعتمد على غيرهاوهي الّ :ةالفرعي.  

خلي للجملةركيب الداّالتّ :ابعالمعيار الر، الجمل أربعة أقسامم وفيه تقس:  
- تي يكون المسند فيها اسماًوهي الّ :ةالجملة االسمي.  
- تي يكون المسند فيها فعالًوهي الّ :ةالجملة الفعلي.  
- عامالً تي يكون المسند فيها وصفاًوهي الّ :ةالجملة الوصفي.  
- وهي الّ :ةالجملة الجمليةتي يكون المسند فيها جملة اسمي، ةأو فعلي، ةأو وصفي.   

  :قسمين إلىم الجملة وفيه تقس ،رتيب وإعادة الترتيبالتّ :المعيار الخامس
  .رتيب المعتادالجملة ذات التّ -
  .حدث فيها تقديم وتأخير تيالجملة الّ -

ادسالمعيار الس: الدة للجملةاللة العام، قسمين إلىم الجملة وفيه تقس:   
- وتشمل ،ةالجملة الخبري:  
  .دةالجملة المؤكّ  .ةة المنفيالجمل  .الجملة المثبتة -
- وتشمل ،ةالجملة اإلنشائي:  
   تحضيض ،عرض ،استفهام ،نهي ،أمر :الجملة الطلبية -
- ةالجملة االنفعالي: تمن، ندبة واستغاثة ،ذم ،مدح ،تعجب ،قسم ،ترج.  

والمحدث ،نوع العالقة بين الحدث :ابعالمعيار الس ويشمل ،ة فقطفي الجملة الفعلي:  
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  .ذات الفعل المبني للمعلوم الجملة -
   .ذي يقوم بوظيفتهأو المطاوع الّ ،الجملة ذات الفعل المبني للمجهول -

  :األساس وما تحول عنه ويشمل :امنالمعيار الثّ
- ةالجملة األساسي، ويشترط فيها أن ة فعلها مبنـي للمعلـوم   تكون بسيطة تامة خبري

  .مثبتة
- ابقة ،ق فيها شرطالّتي ال يتحقّ :وهي ،لةالجملة المحو65(أو أكثر من الشّروط الس(.   
  .)66(فاضل صالح السامرائي :عاشراً

  :نلخّصها فيما يأتي ،فقد درس الجملة العربية دراسةً مستفضةً وافيةً
   :تألفت الجملة العربية عنده من عدة عناصر أبرزها وأهمها 
  .وشجرة  ،موقل ،سيف ،أسد :مثل ،وهي بمعنى الكلمة :الجملة المفردة -1
 ،والمبالغـة  ،والمفعـولين  ،مثل أسماء الفـاعلين  ،ويعني به الصيغة :البناء الصرفي -2

 ،وأحمـق  ،وحمـق  ،وطعان ،ومطعان ،طاعن :مثل ،،واختالف الجموع لالسم الواحد
  .وسيد ،وسائد

تدّل  فإن زيادة المباني ،أوكثيراً ،فكّل صيغة من هذه الصيغ تختلف داللتها عن أختها قليالً 
  .دليٌل على اختالف المعاني ،واختالف المباني ،على زيادة المعاني

   :التّأليف بنوعيه -3
  ......،رغب عن ،رغب في ،رغب إلى :مثل ،التّأليف الجزئي  . أ

 ،وعدم التّوكيـد  ،والتوكيد ،والحذف ،والذّكر ،والتأخير ،مثل التّقديم ،التّأليف التّام  . ب
  ......وإن زيداً قائم ،وقائم زيد ،مثل زيد قائم ،....إلخ

  

  :النّغمة الصوتية -4
فالجملة الواحدة قد يختلف معناها بـاختالف النّغمـة    ،وهي ذات داللة على معنى

وعند شدك  ،زيد عنده مال :الصوتية المكونة من اختالف الحروف واختالف التّركيب مثل
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وعندما  ،ل كثير أومتعددوتفخمه فيها فإن المعنى يكون أنّه ذو ما ،مال :للصوت على كلمة
   .)67(اليعتد به ،فيكون المعنى أنّه ذو مال قليل ترقّق الصوت وتكسره

   :التّطور التّاريخي للداللة -5
والمعاني قد تتحول من معنى إلى معنى آخر غيـر   ،فداللة التّعبير الواحد قد تتغير

وقد يـتكلّم   ،فة األصل للداللةوربما كان من الصعوبة معر ،المعنى األول أو المقارب لها
 ،أونقل من لغة إلى أخـرى  ،وإنّما تعارفوا عليه ،وال ألفاظه ،النّاس بكالم اليفهمون معناه

  .)68(واختفى المعنى الداللي واللّغوي لألصل
  :)69(اإلعراب -6

وهو من أهم العناصر في الجملة العربيـة ؛   ،وهو من أبرز الظّواهر في العربية 
فإذا أخبرت عـن   ،به للفرق بين المعاني وقد أتي ،الّذي يبين عن المعاني باآللفاظألنه هو 

  .)70(أحتيج إلى اإلعراب ليدّل على ذلك المعنى ،االسم بمعنى من المعاني المفيدة
  :تأليف الجملة العربية

المسـند   :والجملة عند فاضل صالح السامرائي تتكون من ركنين أساسـين همـا  
والمسند هو المتحدث به  ،وال يكون إالّ اسماً ،هو المتحدث عنه ،فالمسند إليه ،والمسند إليه

  .وهذان الركنان هما عمدة الكالم ،ويكون فعالً واسماً
  :صور تأليف الجملة

وبـالتّعبير   ،واسم مـع اسـم   ،فعل مع اسم :ف الجملة العربية تبعاً للمسند منتتألّ
 ،سـعيد  أقبـلَ  :ومبتدأ وخبر مثل ،نائبهأو ،وفاعل فعل :ف منتتألّ :االصطالحي النّحوي

وكّل التّعبيرات اآلخرى إنّما هي صور أخرى لهذين األصلين ،مقبٌل وسعيد.   
 ،هي أن يتقدم الفعل على المسند إليه ،والصورة األساسية للجمل الّتي مسندها فعل

  .وال يتقدم المسند إليه على الفعل إالّ لغرض يقتضيه المقام
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أن  :َأي والصورة األساسية للجمل الّتي مسندها اسم أن يتقدم المسند إليـه علـى المسـند    
  .)71(وال يتقدم الخبر إالّ لسبب يقتضيه المقام ،يتقدم المبتدأ على الخبر

   :داللة الجملة العربية
   :وهي عنده على ضربين ،الداللة القطعية واالحتمالية -1
  .يدّل على معنى واحد :أو قطعي َأي ،تعبير نصي  . أ

  .أي يحتمل أكثر من معنى ،تعبير احتمالي  . ب
فالجملـة   .واشتريت قدحاً مـاء  ،باإلظافة ،اشتريت قدح ماء :وقد مثّل لها بقوله 

وتحتمل أنّـك اشـتريت    ،األولى تعبير احتمالي ؛ ألنّها تحتمل أنّك اشتريت ماء مقدار قدح
  .القدح أي اإلناء

ة فداللتها قطعية ؛ ألنّها ال تحتمل إالّ أنّك اشـتريت مـاء مقـدار    أما الجملة الثّاني
  .)72(قدح

  :والداللة الباطنة ،الداللة الظّاهرة -2
ومثـل   ،سافر محمـد  :مثل ،والداللة الظّاهرة هو المعنى الّذي يعطيه ظاهر اللّفظ

   .275/  2 :البقرة ا الْبيع وحرم الرب وَأحلَّ اُهللا  :قوله تعالى
والمالحن  والكنايات ،أما الداللة الباطنة فهي الداللة الّتي تؤدى عن طريق المجاز

فالنـة بعيـدة مهـوى     :وقولهم ،رمتني بسهم ريشه الكحل :مثل ،وغير ذلك ،واإلشارات
  .)73(القرط

م نخلص إلى ما يأتيومن خالل ما تقد:   
1- إن مع عـدم االخـتالف فـي     ،األولى أتهحو منذ نشالنّيفارق  مصطلح الجملة لم

منهم من سوى بين الكـالم   أن إالّ ،كثرت تعريفاتهم لها وإن ،مفهوم الجملة العام
  .والجملة
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موا الجملة ودرسوها أكثـر مـن   وقس ،فصل المحدثون بين مفهوم الكالم والجملة -2
  .القدماء

3- إن أقصى حد لتقسيم الجملة عند القدماء لم تة أقسايتجاوز السالمحدثين  م بيد أنلم 
  .يقفوا عند هذا الحد حيث وصلوا بها إلى أبعد من ذلك بكثير

مـن أجـل خدمـة    اللّغوي ذلك كلّه طور وهذا التّ ،راساتمثل هذه الد نإ وأخيراً -4
  ..وحفظهما الضياع والتّحريف ،غة العربيةوخدمة اللّ ،القرآن الكريم

  : البحث شهوام
  .11 :ص ،ةة لمحمود أحمد نحلة العربيينظر مدخل إلى دراسة الجمل -1
  .4/127 ،4/20 ،4/16 ،3/208 ،3/119 ،1/217 ،1/22 :ويهبلسي الكتاب -2
   .4/152 :هصدر نفسالم -3
  .143/  6 :دللخليل بن أحم العين -4
  .481/  1 :ارساللّغة البن فم مقاييس معج -5
  .29 – 28/  13 :الجامع ألحكام القرآن للقرطبي -6
   .146/  4 :ويهلسيب ،الكتاب -7
  .284/  1 :هالمصدر نفس -8
  .411 ،26/  1 :هالمصدر نفس -9

  .39 ،38/ 1 :هالمصدر نف -10
   .102/  2 ،374/  1 :هالمصدر نفس -11
  .72/  3 :هالمصدر نفس -12
   .1/90 ،78/  2 :هالمصدر نفس -13
  .14/  1 :هالمصدر نفس -14
   .61/  1: هالمصدر نفس -15
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  .88/  2: هالمصدر نفس -16
   .122/  1: هالمصدر نفس -17
  .08/  1 :درللمب المقتضب -18
  .126/  4 :هالمصدر نفس -19
  .83و 43/  1 :األصول في النّحو البن السراج -20
  .81 :ص ،ارسيألبي علي الف المسائل العسكريات في النّحو العربي -21
  .1/17 :نّيالبن ج الخصائص -22
23- ة دراسة لغويالجملة العربي29 :ص ،ةة نحوي.  
   .1/17 :نّيالبن ج الخصائص -24
   .فسهان :الصفحة ،المصدر السابق -25
26- 21:ص ،ةالعالمة اإلعرابي.  
  .68/  1 :ردللمبب ضوالمقت ،40 :ص ،اجللزج الجمل في النّحو -27
28- مخش لالمفص11 ،10 :ريللز.  
   .44/  1 :شالبن يعي شرح المفصل -29
  .21/  1 :هالمصدر نفس -30
   .33/  1 :رضيلل هرضي على الكافيالشرح  -31
  .42/  2 :امالبن هش ني اللّبيبغم -32
   .42/  2 :هالمصدر نفس -33
   .9/  4 :األشباه والنّظائر للسيوطي -34
  .78 :ص ،ريف الجرجانيكتاب التّعريفات للشّ -35
   .261 ،260 :م أنيسإلبراهيمن أسرار اللّغة  -36
   .33:ص ،في النّحو العربي نقد وتوجيه -37
  .201 :ص ،امرائيإلبراهيم الس الفعل زمانه وأبنيته -38
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   .25 :ص ،بناء الجملة العربية -39
   .قسهان :ةالصفح ،نفسه المرجع -40
41- 12 :ص ،ةينظر مدخل إلى دراسة الجملة العربي.  
   .1/12: وطيللسي همع الهوامع -42
  .32 :ص ،امالبن هش شرح شذور الذّهب -43
 :ونيلألشـم  حاشية الصـبان  ،33/  1 :رضيللشرح الرضي على الكافية  ينظر -44

1/32.  
  .82 :ص ،المسائل العسكريات في النحو العربي -45
   .273/  1 :انيللجرج اإليضاح المقتصد في شرح -46
   .ن :الصفحة ،در نفسهالمص -47
48- مخشل المفص24 :ص ،ريللز.   
  .376/  2 :امالبن هشني اللّبيب غم -49
   .277/  1 :رجانيفي شرح االيضاح للجالمقتصد  -50
   .38/  2 :امالبن هشني اللّبيب غم -51
   .382/  2 :هالمصدر نفس -52
  .384  382/  2 :هالمصدر نفس -53
54- ةالجملة العربي 152 :ص ،ةدراسة لغوي.   
  .155  153 :ص ،هنفس عجرالم -55
56- الجملة العربي158  155 :ص ،ةة دراسة لغوي.   
   .163  158 :ص ،هالمصدر نفس -57
  .163 :ص ،دريسلفناللّغة  -58
  .81 :ص ،ة لبرجستراسرللّغة العربيالتّطور النّحوي  -59
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60- 127  126 :ص ،ة في النّحو العربيدراسات نقدي.  
   .298 ،211 ،53 ،33  31:ص ،نقد وتوجيه في النّحو العربي -61
62- 78 :ص ،ديثبين القديم والحة العالمة األعرابي.   
  .16/  1 :النّحو الوافي -63
64- 26  24 :ص ،ةمدخل إلى دراسة الجملة العربي.  
   .26  23 :ص ،مدخل إلى دراسة الجملة العربية -65
  .20 11/  1: معاني النّحو -66
  12 ،11/  1 :النّحو معاني ،65 ،64/  1 :الخصائص البن جنّي -67
 :ومعاني النّحـو  ،398 ،397/  1 :هريالد األزشرح التّصريح على التّوضيح لخ -68

1  /11.  
   .39  21/  1 :يراجع معاني النّحو -69
  .46/  1 :الخصائص البن جنّي -70
   .15/  1 :معاني النّحو -71
  .17/  1 :هالمصدر نفس -72
  .19/  1: هالمصدر نفس -73


