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  دـــــتمھي

  : توطئة  -

الكريم  نمع العناية بضبط القرآدخلت مصر ميدان الدرس النحوي منذ فترة مبّكرة       

كانوا يعلّمون ،  وقراءاته مّما دفع إلى نشوء طبقة من المؤّدبين على غرار ما حدث با"ندلس 

يم ومن الشباب في الفسطاط و ا2سكندرية مبادئ اللّغة العربية حتى يحسنوا ت.وة الذكر الحك

ھـ 117أقدمھم عبد الرحمان بن ھرمز تلميذ أبي ا"سود الدؤلي المتوفى با2سكندرية  سنة 
غير أّننا = نجد تأليفا في الّنحو بمعناه الحقيقي إ=ّ في القرن الثالث مع أّول نحوّي حمل  ) 1( 

جعفر بن  حمد  أ وقد عاصره  لتميمي  ا بن محمد  د   =ّ و قيق  لد ا ه  بمعنا لنحو  ا ية  را  بمصر 

وفي القرن الّرابع ظھرت ) 2( )  ھـ 298ت ( ومحمد بن وّ=د ،  )  ھـ  289ت ( الّدينوري  

ت ( أبو العباس أحمد بن و=ّد و     ) ھـ 320ت ( طائفة من الّنحاة النابھين منھم كراع النمل 

الذي )  ھـ 338ت ( إضافة إلى الّنحوي المصري الكبير أبي جعفر النحاس ،  ) 3( ) ھـ 332

ي اتجاه المدرسة البغدادية في ا"خذ عن البصرة والكوفة معا وقد سار اتجه بالمنھج المصر

 .على نفس النھج نحاة مصر الخالفون 

، ويزدھر الّدرس الّنحوّي في مصر في عصر المماليك  بل تزدھر وتثمر ثمارا رائعة     

وGGمGGن عGGلماءGG اGG"GGقGGطارGG اGG2GGس.مGGية اGGلGGواGGفGGديGGن إGGلGGيھا بGGھاءGG اGGلGGديGGن بGGن اGGلGGّنّحاسGG اGGلGGحلبي  

الذي مكث فيھا حتى صار إمام علمائھا في العربية وقد تتلمذ له أبو حّيان ) ھـ698ت(صلا"

لكبير ابن الحاجب ،  عند نزوله مصر  لّنحوّي ا فية )  ھـ 646تـ (  ثم يظھر ا لكا صاحب ا

الذي شھدت دراسة النحو معه )  ھـ  761تـ( والشافية في النحو والصرف ثم يأتي ابن ھشام 

ثر واضعي  و=،   ) 4( نشاطا واضحا تكا ھّم نحوي مصرّي خاّصة مع  أ نـّه  إ قلنا  ا  ذ إ نبعد 

لك  لحواشي في عصره وبخاّصة على مصّنفاته ومصّنفات ابن ما ف. تزال ، الشروح وا

مؤلّفات ابن ھشام ا"نصارّي الّنحوّي من أوفى الكتب النحوّية مادة  ومنھجا ؛ "ّن الرجل قد 

كما  –وقّدمھا "بناء اللّغة العربّية بعدما انفرد  ، واختصرھا ،  جمع مذاھب النحاة ونّقاھا 

بالفرائد العربّية والمباحث الدقيقة  وا=ستدراكات العجيبة  والتحقيق  -يقول مترجمو حياته

البالغ  و ا=ّط.ع المفرط    وا=قتدار على التصّرف في الك.م  والملكة التي كان يتمّكن بھا 

                                                 
 .327: ص، ) ت.د(8ط، دار المعارف القاھرة، شوقي ضيف ، المدارس النحوية :  ينظر )1(
، 1988، 2ط، بيروت، دار النھضة  العربية للطباعة والنشر، عبده الّراجحي  ، دروس في المذاھب النحوية:  ينظر  )2(

 .249: ص
 . 329: لنحوية ، ص المدارس ا:  ينظر    )3(
             .250: ص، المرجع نفسه :  ينظر )4(
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  دـــــتمھي

مسھبا وموجزا  مع التواضع الّبر  والشفقة  ودماثة الخلق من التعبير عن مقصوده لما يريد 

في "  المغني" وكتابه  ) 1( ورّقة القلب بحيث يصّح أن نطلق عليه لقب الباحث النحوّي الحرّ 

وھو ،  الواقع موسوعة كبرى لعرض آراء النحاة الّسابقين  له في مختلف ا"صقاع العربية 

لفاسد ليس عرضا فقط بل  مناقشة واسعة لتلك اPر مع كثرة ، اء وتبيين الصحيح منھا وا

ھذا الّنحوّي الكبير وكتابه  فعلى  ) 2(   المسبوقة ا=ستنباطات و اشتقاق اPراء المبتكرة وغير

لمتمّيز و  ا ليا يستوقف حديثنا في ھذا الفصل علّنا نعّرف به و بمنھجه  لذي بلغ صيته عا ا

في بحثنا ھذا في  مّدونةً خذناه الذي اتّ في جزئه الثاني "  بيب مغني اللّ " با"خّص في كتابه 

  ...زة وأفكاره البارزة دراسة التراكيب انط.قا من آرائه المتميّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :تعريف المؤّلف  - 

ابن ھشام ھو أبو محمد جمال الدين عبد R بن يوسف بن أحمد بن عبد R بن ھشام      

  .ا"نصاري 

                                                 
دار ،  مكتبة المدرسة ،  الشركة العالمية للكتاب ،  عصام نور الدين ،  ابن ھشام ا"نصاري حياته ومنھجه النحوي   ) 1( 

 . 5ص، ) 1989، 1ط(، لبنان ،الكتاب العالمي  
 .208المدارس النحوية ، شوقي ضيف ، ص : ينظر )2(
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وبھا توفي سنة   ) 1( ھجرية ةدة سنة ثمان وسبعمائولد بالقاھرة يوم السبت خامس ذي القع

  :وقد رثاه ابن نباتة بقوله .ھـ 761

   امِ مَ غَ  لَ يْ ذَ  اهُ وَ ثْ ى مَ َل عَ  رY ـجُ يَ         ةٍ مَ حْ رَ  ى نوءُ رَ ي الثV فِ  شامٍ ھِ  بنَ ى اِ قَ سَ         

  امِ شَ ھِ  نَ بْ اِ  ةَ يرَ ي سِ وِ رْ أَ  تُ لْ ازِ مَ ا       فَ دَ نَ سْ مُ  حِ دْ المَ  ةِ سيرَ يِ فِ  ـهُ ي َل وِ رْ ـأَ◌َ سَ        

لكّنه ، ) 2( كولد ابن ھشام ونشأ وتوفي بالقاھرة مھد الحضارة وقبلة الفكر والثقافة يوم ذا   

  :سافر إلى مكة مرتين 

كنت في عام تسعة وأربعين قد و  «   : ھـ ويقول ابن ھشام في ذلك  749عام :  أو=ھما 

منّورا من أرجاء قواعده كّل حالك ا في ذلك كتاب –زادھا R شرفا  –أنشأت بمّكة  ةوسبعمائ

  . )3(» ي إلى مصرَ فِ ثم إّنني أصبت به وبغيره في منصرَ ، 

 ةة وخمسين وسبعمائفي عام ستّ  تعالى عليV  ّن Rُ مَ ولّما   « :  ھـ في قوله 756عام :  وثانيھما 

بمُ  لمُ عَ ھـ  في خير ب.د R جَ اودة حرم R وا ا=ج،  اورة  نيا شمّرت عن ساعد  ثا د  ، تھا

 صيفإحكام وترعلى أحسن  اِنًيا  ووضعت ھذا التصنيفتو. و= مُ سِ واستأنفت العمل = كَ 

لكن البيئة المصرية ھي التي كان لھا التأثير ،  الطبيعّية مصر ومّكة المكّرمة  هفبيئت  ) 4( » 

ليك لمما ا م  ّيا أ فيه فمصر كانت  لمباشر  لعربية ،  ا ا لبقية ا"قطار  لنسبة  ا –با لّرجاء موئل 

وكانت منابع المؤّلفين  وسادت ،  ، لقد شھدت حركة عظيمة في التأليف  ومركز الحضارة

ئه ا"جيال وما جـاء من  لعربي من تراث ضخم تعاقبت على بنا الشرق ا كتبھم ما خلّفه 

لنتاج و صّبته في قالب جديد وحظيتا ةوقد صھرت بيئ،  المغرب وا"ندلس  مصر ھذا  ا

ولعّل الّنحو والّصرف في مقّدمة فنون العربية ،  نزلة ا"ولى في التأليف لدراسات الدينية بالم

وعرف بھما رجال ،  فقد وضعت فيھما أسفار قّيمة ،  التي حظيت من العناية بنصيب أوفر

والم.حظة الدقيقة و ، أفذاذ يّتسم الواحد منھم بالشخصية القوّية والعقلّية المبدعة الخ.ّقة 

والمھّم في .   ) 1( نوح إلى التجديد و ا=جتھاد كابن مالك وابن ھشام ا=ستيعاب الشامل والج

                                                 
  .2/308،ھـ  1343،)ط.د(،الھند ، ابن حجر العسق.ني ، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة : ينظر  )1(

محمد أبو الفضل إبراھيم مصر بطبيعة عيسى البابي الحلبي : أو بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة السيوطي تح    
 2/68، 1965،  1وشركاه ط

 11، 10: ص ، عصام نورالدين ،  ابن ھشام ا"نصاري )2(
، 2003،ط .المكتبة العصرية بيروت لبنان د، محمد محي الدين عبد الحميد: تح ، مغني اللبيب عن كتب ا"عاريب  )3(

1/13 
 14،  1/13، المصدر نفسه  )4(
 .41:ص، 1987، 1ط،دار ط.س للدراسات والترجمة والنشر ، سامي عوض ، ابن ھشام النحوي : ينظر )1(
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الطبيعّية كما للسياسّية والدينّية والثقافّية دور كبير في صقل شخصّية  ةھذا كلّه أّنه كان للبيئ

  .ابن ھشام وتكوّنه العلميّ 

لكريم في سّن مبّكرة ثّم اختلف إلى مد   لقرآن ا لعلمّية بحفظ ا ا ارس مصر فقد بدأ حياته 

  . ومساجدھا  فأخذ عن مّدرسيھا و شيوخھا 

  )ه740(   ومجد الدين الزنكلوني، )ه756(فقد درس الفقه الشافعي على يد تقي الدين السبكي  

عن ابن الّسراج و أخذ الّنحو عن عبد  تكما أخذ القراءا،  ثّم تحّول إلى المذھب الحنبلي 

، ) ه731( وتاج الدين الفاكھاني ، ) ه746(   وتاج الدين التبريزي) ه744( اللطيف بن المرحل 

  .ولم ي.زمه ) زھير بن أبي سلمى (ديوان  )ه745( كما سمع من أبي حّيان ا"ندلسي

الحاوي ( رة كما أقرأ كتاب تصّدر لتدريس الفقه  وعلوم التفسير بالقّبة المنصورية بالقاھ  

حّول إلى المذھب الحنبلي تقلّد ولّما ت،  في الفروع لنجم الدين عبد الغفار القزويني   ) الصغير

فقد  ) 2( لتدريسه بالمدرسة الحنبلية بالقاھرة ؛ كما حّدث بالشاطبّية في القراءات =بن جماعة

فثقافته ثقافة موسوعية لكن ،  كان أستاذ علوم العربية في مصر وفي مكة حين جاور بھا 

 »نحوّي ھذا الوقت « الذي غلب عليه ھو علم النحو حتى أطلق عليه معاصره السبكي لقب 

إّن ذكره صار في  « : وقال ابن المفلح المقدسي » شيخ النحو  « ولقّبه الّص.ح الّصفدي بـ

ما  « : وقال عنه ابن خلدون  ) 3(   » وانتھت إليه مشيخة النحو في الديار المصرية،  اPفاق 

ى من أنح)  ابن ھشام( نسمع أنه ظھر بمصر عالم بالعربية يقال له  –ونحن بالمغرب  -زلنا 

  )4(»سيبويه 

ذو باٍل بالشعر و ا"دب رغم أّنه َشَرح  كما ُنشير أيًضا إلى أّن ابن ھشام لم يكن له حظ[    

بعض القصائد كالبردة لكعب بن ُزھير والبردة للبوصيري، ھذا و لم ُيْرَو =بن ھشام شعٌر 

يِه شكثير نستطيع من خ.له أْن َنْحُكَم على شاعرّيته وما ورد ِمْن ِشْعره  عر ـُيْمِكُن أْن ُنسم_

  : ومّما أًثَ◌َ◌ً◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ِ◌ر من شعره العلماء 

  وَمْن َيْخُطِب اْلَحْسَناَء َيْصِبْر َعلَى اْلَبْذلِ   ♣   َوَمْن َيْصَطِبْر ِلْلِعْلِم َيْظَفْر ِبَنْيِلهِ    

َل اْلَنْفَس ِفي َطَلِب اْلُع.َ     )1(ـًرا َطِوي.ً أََخا ُذل_ َيِسيًرا َيِعْش َدھْ    ♣ َوَمْن =َ ُيذ_

                                                 
، 2003،القاھرة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، ص.ح رّواي ، النحو العربي نشأته تطّوره مدارسة رجاله  )2(
 . 627:ص،)ط،د(
 . 19:عصام نور الدين ص، ابن ھشام ا"نصاري )3(
 .252: ص، دروس في المذاھب النحوية عبد ه الراجحي  )4(
 .2/309ني  ابن حجر العسق.، الدرر الكامنة   )1(
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  :ومنه أيضا 

  )2( ىتَ أَ  دْ قَ   اةِ يَ حَ ي الْ فِ  ءٍ يْ شَ  ل_ كُ ى          بِ تَ الفَ  ذَ خُ أْ يَ  نْ أَ  سابِ الحِ  وءُ سُ        

أّما أخ.قه فقد اشتھر بالتواضع والّبر ودماثة الخلق والشفقة الشديدة ورقة القلب ، كما كان   

وعفة يده ولسانه  ووفاءه ، صيت وعرف له الجميع أدبه الجم ّراغبا عن الشھرة وذيوع ال

كان معروفا بالتواضع و الّبر والشفقة « : قال عنه ابن حجر العسق.ني ،  وثقافته في العلم 

  )3( »رقة القلب ،ودماثة الخلق ،

خلّف ابن ھشام عددا وفيرا من المؤّلفات و المصّنفات القّيمة في النحو والصرف واللغة 

، التذكرة في النحو ،  ا2عراب عن قواعد ا2عراب :  القرآن وغيرھا نذكر منھا وعلوم 

القواعد ،  قطر الندى وبل الصدى وشرحه ، وشرحه ،  شذور الذھب في معرفة ك.م العرب 

شرح التسھيل ،  القواعد الكبرى ،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، الصغرى في النحو 

شرح الجمل الكبرى ،  الجامع الكبير في النحو، م الصرف نزھة الطرف في عل،  =بن مالك 

فإنتاجه ، إلخ ...  مغني اللبيب عن كتب ا"عاريب ،  شرح أبيات ابن الناظم ،  للزجاجي 

الغزير الذي كان يربو عن ا"ربعين مؤّلفا لدليل قاطع على أنه قد صبر و أذّل نفسه للعلم 

باحث الدقيقة وا=ستدراكات العجيبة  والتحقيق حّتى ظفر بنبله فانفرد بالفوائد الغريبة  والم

والملكة التي مّكنته من ،  البالغ  وا=ّط.ع المفرط  وا=قتدار على الّتصّرف في الك.م 

  )4( التعبير عن مقصوده بما يريد مسھبا وموجزا

  

   :منھجــه في الكتاب  -

لنحوية      ا لكتب  ابن ھشام ا"نصاري من أوفى ا ، مادة ومنھجا  = تزال مؤّلفات 

انفرد بالمباحث  لنحاة وقّدمھا "بناء منطقته العربية  بعدما  ا فالرجل قد جمع مذاھب 

الدقيقة والتحقيق العالي و ا=ّط.ع الواسع وا=قتدار على التّصرف  في الك.م  لكن عند 

ة الحديث عن ابن ھشام ومنھجّيته فإّننا نتحّدث عن المدرسة المصرية في النحو؛ المدرس

فھي تمّثل الّنحو العربّي في أنحاء الوطن . وھو أحد رّوادھا وأع.مھا، التي  ينتمي إليھا 

ومنھج ھذه المدرسة يقوم على ا=ختيار وا=نتقاء من المدارس النحوّية السابقة .  العربي 

                                                 
 .2/69السيوطي ،  ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة  )2(
 .2/309ابن حجر العسق.ني ، ، الدرر الكامنة )3(
  . 2/303،المصدر نفسه  : ينظر )4(
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وأھّم ما يّميز ھذه المدرسة أّنھا استطاعت أن تِخضع ما اختارته من مذاھب وآراء 

ن دقيق ومحكم حتى ليخّيُل إلينا أّننا أمام مدرسة مّوحدة ا=تجاه  متحّدة لتنسيق موزو

دوا اPراء وا"ھداف با2ضافة إلى ظھور بعض العلماء المصريين النابھين الذين وطّ 

فابن ھشام كما ،  ) 1( بناء النحو ودّعموا أركانه و رّسخوا قواعده وطّعموه بأفكار جديدة

الذي يأخذ النحويين على اخت.ف مدارسھم وميولھم ، ة ذكرنا أبرز علماء ھذه المدرس

ومذاھبھم فيقبل بعضھا ويرّد ا"خر بعد نقد وبحث وتمّعن  وتمحيص مع انفراده ببعض 

أھم كتبه وأشھرھا  » مغني اللبيب عن كتب ا"عاريب « ويعّد كتابه . اPراء والتوجيھات 

نال عنا وقد  ا2ط.ق  على  قدرا  ما وأعظمھا  مقا رفعھا  خت.ف وأ ا على  ء  لقدما ا ية 

العلمية والفكرية ووضع بعض النحويين الشروح والحواشي عليه لشعورھم  ماتجاھاتھ

لمغني .  ) 2( بصعوبة أسلوبه ودّقة مسائله وغزارة شواھده وكثرة غوامضه ولكتاب ا

وكذا طبعة ،  محمد علي حمد R ،  طبعة بتحقيق مازن المبارك :  طبعات نذكر منھا 

وھي ،  إضافة إلى طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ،  فغاني تحقيق سعيد ا"

ولم يضع عليھا الشيخ محي الدين ،  عبارة عن نشرة لمتن الكتاب مضبوطا ضبطا سليما 

تعليقات  وھي التي كان اختيارنا لھا في تناول مادة الكتاب وتحليل ما ورد فيه من 

  . تراكيب بمفاھيم متعلّقة بالتراكيب 

فذكر ابن ھشام في مقدمة الكتاب سبب تأليفه له  ومنھجه في ترتيب المواد ومنھـجه   

  في معالجتھا

بقين عليه  لسا ا لمؤلفين  ا لتصنيفَ  تُ وضعْ َو « : ثم ذكر أخطاء  ا ا  كامٍ حْ إِ  نِ سَ أحْ  على ھذ

ھا لُ كِ تشْ سْ يَ  .تٍ عضِ ومُ ،  ھا تُ حْ تَ ا2عراب فافتَ  مسائلِ  .تِ قفَ فيه مُ  عتُ وتتبّ  يفٍ ِص◌ِ ْر◌ْ وَت◌َ 

لمُ مِ  ةِ ماعَ جَ لِ  ا وقعتْ و أغ.طً ،  ھا فأوضحتھا ونقّحتُ  .ّبُ الطُ   تُ فنّبھْ  مْ ھِ رِ يْ بين وغَ رِ عْ ن ا

   .)1(»ھا  تُ لحْ صْ ھا وأَ يْ َل عَ 

في معناه المقدمة  ه أّنني لّما أنشأتُ عِ ّثني على وضْ ا حَ مّ مِ و « : ويشرح سبب وضعه فيقول

 ارَ ھا عند أُولي ا"لباب وسَ ن وقعُ سُ حَ "  ابِ رَ عْ د ا2ِ واعِ اب عن قرَ عْ ا2ِ " اة بـمَ سV ى المَ رَ غْ الصُ 

 ةٍ رَ ذْ شَ ھا كَ ه عنْ تُ رْ خَ ة إلى ما ادV بَ سْ يھا بالنِ ته فِ عْ دَ أّن الذي أوْ  .ّب  معَ ھا في جماعة الطُ عُ نفْ 

                                                 
 .61: سامي عوض ،ص، ابن ھشام النحوي  )1(
 . 2003،) ط.د(ة دار المعرفة الجامعي، محمود سليمان ياقوت ، مصادر التراث النحوي  )2(
 14،  1/13، مغني اللبيب )1(



 

 14

  دـــــتمھي

ه تُ رْ رV ا قَ مَ لَ  يدٌ فمُ ،  ه تُ رْ رَ سْ بما أَ  حٌ ائِ ا بَ وھا أنَ  رٍ حْ بَ  اتِ رَ طَ قَ  ْن◌ْ مِ  ةٍ رَ طْ قَ كَ  لْ بَ ،  ر حْ د نَ قْ عِ  نْ مِ 

◌ّ  امِ ھَ cفْ لِ  هُدَ وائِ فَ  بٌ ر_ قَ ه مُ تُ رْ رV وحَ  Yلينالھا الط.ّب بأدنى ،    مامِ واضع فرائده على طرف الث

 هِ ى بِ غَ طَ   ءٍ يْ ى شَ َل عَ  رَ ثَ إذا عَ ، ه يمُ دِ أَ  دِ سَ الحَ  اءِ دَ  نْ مِ  مَ ِل ه وسَ يمُ خِ  َن◌ِ سُ من حَ  سائلٌ ، إلمام 

البعيد ورددت عليه من  نْ مِ  هِ ليْ إِ  تُ بْ رV ا قَ مَ  بِ نْ يغتفر ذلك في جَ  نْ أَ  مُ دَ القَ  هِ بِ  ّلتْ زَ  وْ أَ   لمُ القَ 

ه أّن بَ قلْ  رَ ضِ حْ يُ  نْ وأَ ، بٍ ثَ كَ  نْ مِ  يهِ ادِ نَ يُ  يَ القاصِ  تُ رْ يV وَص◌َ  بِ عَ ن التّ ه مِ تُ حْ رَ وأَ   يدِ رِ الشّ 

 اِن◌ِ النسيَ  حلY مَ  سانَ نْ ا2ِ  نV وأَ ،   وبُ خْ تَ  دْ ار َق◌َ وأّن النV ،  وبُ نْ يَ  دْ قَ  ارمَ وأّن الصV ، يكبو  قدْ   الجوادَ 

 V2(»اتِ ئَ ي_ السَ  نَ بْ ھِ ذْ يُ  ناتِ سَ الحَ  وأن(.  

كادت صناعة النحو أن تؤذن بالذھاب  « : وقد أثنى ابن خلدون على الكتاب ومؤلفه بقوله 

ووصل إلينا بالمغرب ،  لما رأينا من النقص في سائر العلوم والصنائع بتناقص العمران  

من علمائھا استوفى ، يوان من مصر  منسوب إلى جمال الدين بن ھشاملھذه العصور د

فيه أحكام ا2عراب مجملة ومفّصلة وتّكلم على الحروف  والمفردات والجمل وحذف ما 

وأشار إلى نكت ، في الصناعة من التكرار في أكثر أبوابھا وسّماه بالمغني في ا2عراب  

فوقفنا ، وفصول وقواعد انتظمت سائرھا  وضبطھا بأبواب،  إعراب القرآن الكريم كلّھا

يشھّد بعلّو قدره في ھذه الصناعة و وفور صناعته منھا وكأّنه ينحو  ،  منه على علم جمّ 

، في طريقته منحى نحاة أھل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جّني و اتّبعوا مصطلح تعليمه 

  فأتى بذلك شيء عجيب داّل على قّوة ملكته 

ومّما تمّيز به ھذا   كتابه المغني مّثل منھجا متمّيزا في الّدرس الّنحويّ و  ، ) 1( » و اّط.عه 

 Yكبيرا من الكتب النحوية فأفاد عددا آخر ما ألّف ابن ھشام وكان قد ألّف  الكتاب  الذي ُيعد

 .) 2( من تجاربه السابقة في تقديم مادة وافرة عن النحاة السابقين فض. عن التقسيم الجديد

لمنھج القديم في تقسيم الّنحو إلى أبواب كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل ھو لم يّتبع اف

حسب الحالة ا2عرابية كما  هُ ولم يقّسمْ ،  وغير ذلك كما ھو واضح في ا"لفية وشروحھا

لكّنه ،  فعل في شذور الذھب حين تحّدث عن المرفوعات و المنصوبات والمجرورات 

دات يفرد حديثا خاّصا لكل كلمة متتّبعا استعما=تھا قّسمه قسمين كبيرين جعل ا"ّول للمفر

المختلفة من حيث المعني و التركيب والوظائف النحوّية والب.غّية وغيرھا ومثال ذلك 

                                                 
 1/14، المصدر نفسه )2(
 .702:ص، ابن خلدون ،المقدمة  )1(
 .252:عبده الراجحي ، ص،دروس في المذاھب النحوية  )2(
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حرف الھمزة فقد عالجھا من نواحيھا المختلفة باعتبارھا حرفا و باعتبارھا فع. ، و في 

ت ا=ستفھام ا"خرى  ثّم د=لتھا على د=لتھا على ا=ستفھام ومقارنتھا بغيرھا من كلما

أغراض ب.غّية غير ا=ستفھام ، وجعل القسم الثاني للجمل و أشباه الجمل وما يّتصل بھا 

من أحكام ويتمّثل لنا ذلك في تفسيره للجملة وذكره أقسامھا المختلفة وذكر أحكام شبه 

  . ة الجملة من ظرف وجار ومجرور وما يتعلّقان به في الجمل المختلف
لمنطق     با ة  لّنحا ا ّتصال  ا ّكد  تأ لمنطق حيث  با يته   أيضا عنا كر ھنا  لّذ با ومّما ھو جدير 

وبعد القرن الّرابع  « : ا"رسطي وبمنھجه في التعريف ، يقول الدكتور عبده الراجحي 

ونمّثل لذلك بمثال من الزمخشري في القرن ،  سيطر التعريف ا"رسطي على كتب النحاة 

ومع استفادة  ) 3( » ... المفّصل ومن شرح ابن يعيش عليه في القرن السابع  السادس في كتاب

، ابن ھشام من المنطق فقد ظّل يقف به عند القواعد النحوية والظواھر اللغوية محترما لھا 

ثم شرح بواعثھا من جھة  و"ھدافھا من ، مكتفيا في ع.قته بالمنطق بتبريرھا و إساغتھا 

مكن أن يّعد ابن ھشام من زمرة اللّغويين العرب المحتفظين فمن ھنا ي،  ) 4( ناحية أخرى

المتمّسكين بثقافتھم الّنحوية واللغوية التي امتّدت جذورھا إلى ينابيع عربية أصيلة   بأصالتھم

وأصول الفقه مع ا=ستفادة من المنطق  ا"رسطي ،  والسنة النبوية، متمثلة في القرآن الكريم 

يّدعم ھذا حنبليه ابن ھشام ويمكن أن يوعز من بين ما أفرده والذي ،  في المناقشة والحوار

من آراء بالمناقشة والرّد على ما يذكره الزمخشري للخ.ف في ا=عتقاد بينھما ؛ فذلك سّني  

  .واPخر معتزلي

ففي كتابه المغني ذكر العديد من الظواھر الصوتية والصرفية والنحوية ومن القضايا التي 

ومن حيث انقسامھا إلى ،  بباب بّين ھو الك.م عن الجملة ومفھومھا رّكز عليھا وخّصھا

لى صغرى وكبرى  ) 1( اسمية وفعلية وظرفية نقسامھا إ لجملة من حيث ا ا كما تحّدث عن 

ثّم تحّدث عن الجملة من ،  وذكر أّن الجملة الكبرى تنقسم إلى ذات وجه وإلى ذات وجھين ، 

ابن ھشام كغيره من النحوّيين ظاھرة ا2سناد  ، لقد جعل) 2( حيث الموقع ا2عرابي وعدمه 

                                                 
، )ط..د(،لبنان ،بيروت ، دار النھضة العربية للطباعة والنشر ، عبده الراجحي ،النحو العربي و الدرس الحديث  )3(

 .76: ص،1986
 .111:سامي عوض ، ص، ابن ھشام النحوي : ينظر )4(
 2/433.مغني اللبيب  :ينظر  )1(
 2/440.المصدر نفسه : ينظر  )2(
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عاّمة و كلّية وشمولّية حيث أخضع لھا كّل ما خالفھا  وفي سبيل ذلك كان يلجأ إلى التقدير 

  ...مستعينا على ذلك بالتأويل والحذف 

  :ص منھج ابن ھشام في المغني فيما يأتي وبعد ھذا يمكن أن يتلخّ 

ين من خ.ل ما يورده من آرائھم و اخت.فاتھم تصويره بوضوح لجھود النحاة السابق )1

  .في بعض القضايا الّنحوّية وما يشغلھم من التراكيب اللغوية

 ةمقدرة ابن ھشام على عرض اPراء المتعّددة والمتباينة الميول و ا=تجاه فالموازن )2

ا كم،  الدقيقة فيما بينھا و الخلوص إلى الرأي الذي يطمئّن إليه بعد مناقشته وتحليله

وفي تعليل بعض اPراء والحكم ،  أّنه يستعين بالمنطق في عرض القضّية ومناقشتھا 

 . عليھا 

كما أّنه لم يھمل بعض ، جمع في كتابه بين قضايا مختلفة نحوّية وصرفّية وصوتّية  )3

 .الجوانب الب.غّية والدينّية 

معنى حيث يسعى إلى تطويع النحو وقواعده حسب ال،  نظرته إلى المعنى وصّحته  )4

المقصود الذي يريده صاحب النص فھو = يقنع بالحديث عن وجوه الك.م التركيبي 

 .وھي الجملة مفردة  بل =بّد أن يصل بينھا وبين ما قبلھا وما بعدھا 

لخبر  ا قفين عند حدود  لفصل وا لوصل وا ا ثوا عن  قد تحّد لب.غة  ا ففي حين كان علماء 

ليفھشام ُفإّن ابن ،  أو المعنى ونقيضه. وا2نشاء القول في ھذه الع.قة = من ناحية صلة  ص_

  .. الجملة بالجملة بل من حيث  إرادة المتكلم ومقصده من التركيب

فGGالGGمسألGGة اGGلGGواGGحGGدةGG تGGستدعGGي مGGسائGGل أGGخGGرى ،  ظGGاھGGرةGG اGG=GGستطراGGدGG  شائGGعة  فGGي كGGتابGGه  )5

وصنيعه ھذا يعتبر صورة مصّغرة للدرس ،  والموضوع قد يتّشعب إلى موضوعات عديدة

نحوي عند القدماء  غير أّن ھذا ا=ستطراد = ينأى بالقارئ كثيرا عن الموضوع ا"صلي ال

ذكره ،  لمعرفي  حين  ا لتوّسع  ا لعلمّية بشيء من  ا ئد  لفرا ا له بعض  م  يقّد لبه  غا في  ّنما  إ و

  .الخ.فات والمناقشات وا"فكار المتعارضة واPراء المتعددة  في القضية الواحدة 

كمGا أّنGه كGان مقتفيGا خطGى ابGن  ،الشGعرّية و والقرآنيGةھد وا"مثلGة خاّصGة إكثاره من الشوا) 6

إضGGافة إلGGى احتجاجGGGه بكGG.م العGGرب واصGGGطناعه الكثيGGر مGGGن ، مالGGك با=ستشGGھاد بالحGGGديث 

 .التراكيب 
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  دـــــتمھي

تمّكنه من تمّثل صورة الموضوع الذي يتناوله بالتحليل والمعالجة انط.قا من النظر في )  7

نظر في الجملة أو التركيب اللّغوي تمّث. في قضايا المسند  والمسند إليه اللفظ المفرد ثم ال

غير أّنه قبل ولوجه في تفصيل أجزاء ا2سناد وما يتعلّق بعرض مشاكل ھذا التركيب اللغوي 

كموضوع الصلة بين اللفظ والمعنى في ،  في أجزاء مكّونة ككّل أو كّل مكّون من أجزاء 

  .لى اللفظ في التركيب من حذف أو تعويض وما يطرأ ع،عناصر الجملة 

 



  

  

  :الفصل ا�ّول   

مفھوم التركيب النحوي  -

  –والمحدثيـنالقدماء  عند
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   ةمفھوم الّد لة الّتركيبيّ : المبحث ا�ول      

  :الّتركيب الّنحوي لغة واصط#حا  -أّو ً 

ض�ّم  فأّم�ا التركي�ب فھ�و،)النح�وي(و)التركي�ب(النح�وي مك�ّون م�ن كلمت�ي التركي�ب  :لغة -أ

  )1(فالمّركب أعم من المؤلّف والمرّتب مطلقا ،مرتبة الوضع أّو�،ا"شياء مؤتلفة كانت أّو�

ورّك��ب ، جعل��ه يركبھ��ا : فيق��ال ركّب��ه الف��رس ) رّك��ب(الّتركي��ب مص��در للفع��ل المزي��د و 

مخّصص�ا بھ�ا ) النح�و(فھو نسبة إلى ) النحوي (أّما  )2(وضع بعضه على بعض: الشيء 

  . التركيب 

 ةُ َھ�جِ ال،  ان�بُ الجَ = اء حَ أنْ  هُ عُ مْ جَ  وُ حْ والن=  هُ قصدَ = و الشيء حُ نْ ا يَ حَ ل نَ عْ من الفِ :والّنحو لغة 

ت مْ اء َس��َح�تِ انْ  وَ ُھ�� وُ ْح�والن=  )3( امً ْس��ا واِ ًف�رْ ظَ  ويك��ونُ ،  دُ ْص�القَ ، ارُ دَ ْق��المِ ،  ث�لُ ،  المَ ي�قُ رِ الطَ ،

  .)4(هرِ يْ غَ وَ  ابٍ رَ عْ إِ  نْ ه مِ فِ رًّ صَ ي تَ فِ  بِ رَ م العَ Cَ كَ 

 ةٍ َق������Cَ عَ لِ  رَ َث������كْ أَ  وْ أَ  نِ مت������يْ ِل كَ  اعُ تم������جْ اِ  << : يّعرف������ه س������يبويه بأّن������ه:اص&&&&&&ط#حا-ب

والتراكيب تبحث في مستوى العCقات القائمة بين المورفيمات داخل الجمل )5(>>ّيةٍ وِ نَ عْ مَ 

<<  :ويق�ول ت�امر س��لوم ، لتك�وين كتل�ة لغوّي�ة منس��جمة ذات د�ل�ة ت�ؤّدي غرض�ا معّين��ا 

وإّن المعن��ى � يظف��ر باس��تقCل واض��ح م��ا ل��م ي��رتبط بفك��رة التنظيم��ات الداخلي��ة لKلف��اظ 

ل��م تك��ن  تواللغ��ة بإمكانھ��ا أن تخل��ق مع��اني و ارتباط��ا،ـله وتكوين��ه المس��تعملة ف��ي تشّك��

ل�ذا أخ�ذت ، وذلك بواسطة التراكيب التي تتفاع�ل فيھ�ا عناص�ر مختلف�ة ، مألوفة من قبل 

وا"ص�ل ف�ي ، )6(>>ة في جماليات النشاط التص�ويري ة خياليّ مسألة تنظيم الكلمات أھميّ 

وانض��مام ، ھ��ا وانض��مامھا لح��روف أخ��رىالتركي��ب اعتب��ار الح��روف بأص��واتھا وحركات

فيك�ّو ن ، والكلمات في أنساق ت�ؤدي موقع�ا ف�ي الد�ل�ة المعنوي�ة ، الحروف في الكلمات 

                                                 
، بيروت، مؤسسة الرسالة ،  أبي البقاء أيوب بن موسى الحسين الكفوي ،  معجم في المصطلحات والفروق اللغوية   ) 1( 

 . 288:ص 1993. 2ط، لبنان
 . 276:ص، )ت.د(،  29ط،  بيروت لبنان ، دار المشرق ،المنجد في اللغة وا"عCم  )2(
 . 795:ص، المصدر نفسه  )3(
  1/35.34،  1952،القاھرة ، دار الكتاب ، محمد علي النجار : تح ، ابن جني ، الخصائص:  ينظر )4(
 . 1/134،  1973.1977، ) ط،د(، مصر ، عبد السCم ھارون : تح ، هسيبوي، الكتاب  )5(
ديوان المطبوعات الجامعية  ،صالح بلعيد، التراكيب النحوية وسياقاتھا المختلفة عند اRمام عبد القاھر الجرجاني: ينظر )6(

 100: ص،  1995، ) ط.د( الجزائر ، 
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إذن نسيجا في العCقات القائمة بين الحروف والكلمات وھذا ما بحثه الع�رب فيم�ا يس�مى 

  )1(باRسناد

يعني رب�ط معن�وّي : واصطCحا، ه مصدر أسند الشيء إلى شيء جعله متّكأ ل: واRسناد لغةً   

، اللّي�ل مقم�ر:بين طرفي الجملة يقتضي أن يقع على أحدھما معنى ا"خ�ر أو ينف�ي عن�ه  نح�و 

، التفري��غ ، ، البن��اء الحك��م،ة النس��بة ا"ساس��يّ ،كالنس��بة: ول��ه تس��ميات أخ��رى، ل��م يع��د المس��افر

 )3(لمنس�وب إلي�ه مس�ند إلي�ه؛ فالمنس�وب مس�ند واوھو نسبة تامة بين جزئي الجمل�ة  ،)2(الّشغل

وھ�و عملّي��ة ذھنّي��ة ينجزھ��ا ذھ��ن الم��تكلم عن��دما ي��درك عCق��ة معين��ة ب��ين ش��يئين يري��د التعبي��ر 

الت�ي ت�تّم قب�ل أن ينط�ق الم�تكلّم بالمس�ند ) اRسناد (عنھما فيتم في الذھن الربط بينھما بومضة 

وق��د ورد اRس��ناد عن��د )4(واRس��ناد ھ��و ا"ص��ل وھ��و ا"س��اس ف��ي بن��اء الجمل��ة، والمس��ند إلي��ه 

 منھم�ا ع�ن اVخ�رِ  واح�دٌ  ىنَ غْ يَ  ا �َ ا مَ مَ وھُ ،إليه  دِ نَ سْ والمُ  سندِ المُ  ا بابُ ھذَ <<:حيث قال  هسيبوي

عب�د X أخ�وك   كَ لُ�وْ وھ�و قَ  هِ ْي�َل عَ  ن�يW بْ و المَ  بت�دأُ المُ ا�س�ُم  ل�كَ ذَ  نْ ا فِم�دًّ ُب� هُ منْ  مُ تّكِل المُ  دُ جِ و� يَ ، 

 دY ُب� ا"ّولِ  مِ لCْس� نْ يُك� ا ل�مْ َم�كَ بُد Xِ  َفCُب�د= ِلْلِفْع�ِل ِم�ن ا�ْس�ِم يذھب ع: لك ومثل ذ،وھذا أخوك 

  .)5(>> اءِ تدَ بْ ي ا�ِ فِ  رِ اVخَ  نْ مِ 

النج�اة ف�ي " الفائ�دة تاّم�ة مث�ل كان�تأفالتركيب قول مؤلّف م�ن كلمت�ين أو أكث�ر لفائ�دة س�واء   

والمرك�ب س�تة ،»إن ت�تقن عمل�ك . نية الفاضلة نور الشمس اRنسا« :أم ناقصة مثل " الصدق 

  .إسنادي و إضافي وبياني و عطفي و مزجي و عددي  : أنواع 

  ) يفلح المجتھد. الحلم زين (:نحو مسند إليهن مسند وم فتألّ وھو ما : التركيب اRسنادي -

 ).كتاب التلميذ(وھو ما رّكب من مضاف ومضاف إليه  :التركيب اRضافي -

وھ��و ثCث��ة . وھ��و ك��ّل كلمت��ين كان��ت ثانيتھم��ا موّض��حة معن��ى ا"ول��ى : لبي��اني التركي��ب ا -

  . مرّكب وصفي ، مرّكب توكيدي ، مرّكب بدلي : أنواع 

  ) نجح عمر وعلي :(ومعطوف عليه نحو معطوف ما تألّف من :  العطفيتركيب ال -   
                                                 

  102:المرجع نفسه ، ص )1(
، مكتبة لبنان، وھاني جورج تامري ، جورج متري عبد المسيح، معجم مصطلحات النحو العربي ،الخليل :  ينظر )2(

 .76:ص،1,1990، 1ساحة رياض الصلح  بيروت ط
 .38:ص، 1993، 1ط، بيروت لبنان، دار طعمة، جورج غريب ،اللغة العربية معجم صناعة الكلمة في قواعد  )3(
 2003،  1ط، عمان ا"ردن،دار وائل للنشر والتوزيع ، سناء حميد البّياتي ، قواعد النحو العربي في نظرية النظم  )4(
 .31:ص،
 .1/23، سيبويه ،الكتاب  )5(
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 ).، سيبويه بعلبكّ (:كّل كلمتين رّكبتا وصارتا كلمة واحدة نحو : المزجي تركيب ال -   

 )1( إحدى عشر : نحو... كّل عددين كان بينھما حرف عطف مقّدر:العددي تركيب ال -   

النحو ھو انتحاء سمت كCم العرب ف�ي تص�ّرفه م�ن  :الع#قة بين علمي النحو والد ّلة -ثانياً 

ي��ر وغ،والتركي��ب،والنس��ب،واRض��افة،والتكس��ير والتحقي��ر غي��ره كالتثني��ة والجم��عإع��راب و

بمعنى أنه يبح�ث ،وھو ذلـك العلم الذي يتعلّق بمعرفة أحكام الكلمة العربية عند تركيبھا )2(ذلك

في بناء الجملة فيقوم برصد التغيير الذي يطرأ على أواخر الكلمات وھن�اك عCق�ة ت�ربط ب�ين 

لم�ات ف�ي لو لم ي�ؤّد تغيي�ر مك�ان الكنحوّية لكّل كلمة داخل الجملة والمعنى الد�لي والوظيفة ال

  : الجملة إلى تغيير المعنى لّما كان ھناك فرق بين قولك في الد�لة بين الجمل اVتية

  الثعلب السريع البني كاد يقتنص ا"رنب  •

  الثعلب البني الذي كاد يقتنص ا"رنب كان سريعا •

  .ا يًّ نِ الذي كاد يقتنص ا"رنب كان بُ  ريع الثعلب الس •

والثانية ترتكز على سرعة الثعلب ، قتناص الثعلب لKرنب فد�لة الجملة ا"ولى ترتكز على ا

وال��ذي كش��ف ع��ن ھ��ذه ال��ّد��ت ، ود�ل��ة الجمل��ة الثالث��ة ترتك��ز عل��ى ل��ون الثعل��ب البن��ي ،

راد م�ا عرفن�ا الُم� ع�رابولو� اR، المرتكزة ھو الجانب النحوي ولذا فالد�لة فرع عن النحو 

َ ﴿  :من قوله تعالى  =X َما َيْخَشى   :وقوله تعالى )3(﴾  ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماءُ إِن=

 ﴿  Wَن اْلُمْش�ِرِكيَن ﴿ : وقول�ه تعـال�ـى )4(ُه بكلم�ات ف�أتّمھن ﴾وإَذا ابتلى إبراھيَم رب� أَن= Xَّ َب�ِريٌء م[

  .)6(إّن كل ھذا يؤكد الصلة القوّية بـين النحو والد�لة )5(﴾ َوَرُسولُهُ 

ن�ا ف�ي ا"ص�ل ل�ن عند تحدي�د معن�ى الكلم�ة وھ�ي مف�ردة فإنّ : النحوية مفھوم الد لة : ثالثا-  

نحصل إ�ّ على معنى جزئي مفرد � يؤّدي في أغلب ا"حيان  إلى وظيفة التواصل في اللغ�ة 

البياني��ة ف��ي اللغ��ة م��ن خ��Cل المعن��ى المرّك��ب ، وللحص��ول  عل��ى المعن��ى  ةوتتجلّ��ى الوظيف��

                                                 
 13/  1،  2005،  01:ني ، المكتبة العصرية صيدا بيروت لبنان  طجامع الدروس العربية ، مصطفى الغCيي : ينظر  )1(

 ،14  ،15  . 
 1/35،ابن جني ،الخصائص  )2(
 28: فاطر  )3(
 128: البقرة  )4(
 3: التوبة  )5(
، 2001، 1ط،مكتبة اVداب القاھرة مصر ،رجب عبد الجواد إبراھيم ، الدراسات في الد�لة والمعجم  : ينظر )6(

 . 18.17:ص
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تماع  المعاني الجزئية بعضھا إل�ى بع�ض بس�بب اجتم�اع اج<< : المرّكب فإّن السبيل إليه ھو

  ا"لفاظ المفردة التي لكّل منھا معنى جزئي ومن المعنى المرّكب تحدث تلك الفائدة 

وق�د تّنب�ه العلم�اء  )1(>>التي يستطيع المتكلّم أن يسكت بعدھا ويستـطيع السـامع أن يكتف�ي بھ�ا

وھو الذي يمّثل وحده لغوّي�ة كب�رى فق�د ، بالتركيب � تنشأ إ� ةإلى أّن المعاني النحوي لا"وائ

ى َل�عَ  ل= ا دَ َم� ي�دِ فِ المُ بِ  ادُ رَ الُم�وَ  دِ صْ القَ بِ  يدُ فِ المُ  لُ وْ القَ  ھوَ  :مCَ لكَ ا<<:ف ابن ھشام الكCم بقولهعرّ 

  .)2(>> هِ يْ َل عَ  وتُ كُ السّ  نُ سُ حْ ى يَ نَ عْ مَ 

ھ�ؤ�ء عب�د الق�اھر الجرج�اني ال�ذي كما تفّطنوا إلى دور السياق  ف�ي تحدي�د المعن�ى  وم�ن    

 نْ ِ"َ  ا ولك�نْ ھَ ِس�فُ نْ ي أَ ا ِف�يَھ�انِ عَ مَ  فَ رَ ْع�تُ لِ  عْ وَض�تُ  ل�مْ  ةِ َغ�اللّ  اعُ ضَ وْ التي ھي أَ  اظَ فَ ا"لْ  ن= إِ <<:وليقـ

  .)3(>>يمٌ ظـعَ  لٌ أصْ وَ  ريفٌ شَ  وھذا علمٌ  ف فيما بينھا من فوائدَ رَ عْ يُ فَ  ٍض عْ ا إلى بَ ھَ ضُ عْ ّم بَ ضَ يُ 

بعض المحدثين منھم فيرث ال�ذي ي�رى أن المعن�ى � ينكش�ف إ� م�ن خ�Cل تس�ييق كما أّن    

م الوح��دات الد�لي��ة تق��ع مج��اورة ظـ��عھا ف��ي س��ياقات مختلف��ة "ّن مع��ـضالوح��دة اللّغوي��ة أي و

وأّن معاني ھذه الوحدات � يمكن وصفھا أو تحدي�دھا إ�ّ بمCحظ�ة الوح�دات ، وحدات أخرى

   )4(لھا ةورَ ا"خرى التي تقع مجاِ 

ـ�ار اب�ن جّن�ي إل�ى شوق�د أ،فمن ھنا ندرك أّن الد�لة المستفادة من التركي�ب جوانبھ�ا كثي�رة    

ارة شكم��ا نج��د ذل��ك ف��ي إ)5(وس��أقوم أم��س،قم��ت غ��دا:مس��ألة المح��ال الظ��اھر م��ن الت��أليف مث��ل

ة م�ن ضولكنھا مرفو،سيبويه إلى الجمل ا�فتراضية التي تكون صحيحة من الناحية القواعدية

ن ت��دل عل��ى ئلوج��ود ق��راض ي��ث الد�ل��ة لم��ا ب��ين المف��ردات الت��ي تش��كل الت��أليف م��ن تناق��ـح

دال�ة ) س�أقومُ (و،ة عل�ى زم�ن المس�تقبلدالّ�) اغ�دً (ة ظولفـ،على الماضي تدلW ) قام(فصيغة ،ذلك

فطبيع�ة التراكي�ب ف�ي العربي�ة � تكتف�ي بص�ّحة ،ـ�ىضدالة على ما م�ـ) أمسٍ (و،على المستقبل

ب�ين ض رورة التوافق وع�دم التع�ارضإّنما تراعي الجوانب الد�لية للكلم  وو،التركيب فحسب

فالمس�تقيم الحس�ن م�ن  ، )1(معانيھا الذي يخرج الكCم من المستقيم الحس�ن إل�ى المح�ال الك�ذب

ـع مفرداته القواعد الت�ي ين�تظم بھ�ا الكل�م ف�ي العربي�ة م�ن غي�ر وج�ود ضالكCم ھو ما وافق و

                                                 
 1/14.13) ت.د(،  7ط، عباس حسن ، دار المعارف القاھرة ، النحو الوافي  )1(
 .2/231،مغني اللبيب عن كتب ا"عاريب  )2(
 .415: ص، عبد القاھر الجرجاني  ، ل اRعجاز ئد� )3(
 68:ص،  1988، 2ط،عالم الكتب ، أحمد مختار عمر ، علم الد�لة )4(
    3/333 الخصائص ، ابن جّني ،: ينظر  )5(
 1/25الكتاب ، سيبويه ،  : ينظر )1(
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ة إل�ى العب�ارات المرفوض�ة  ف�ي ـ�ارة جلّي�شأما غيره من الكCم ففي�ه إ ،بين مدلو�تھا  ضتناق

  . وإّما الجمع بينھا ، أو مخالفتھا القواعد النحوية ، في المعاني ض إّما �حتوائھا التناقـ، اللغة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ة بين الدراسات اللغوية القديمة والحديثةالتراكيب ا,سناديّ  :المبحث الثاني 

  :التركيب ا,سنادي عند القدامى  - ً أوّ 

وعرض��وا لعناص��ره ، لق��د تمّك��ن النحوّي��ون الع��رب كغي��رھم م��ن دراس��ة الك��Cم وتحليل��ه     

فتحّدثوا ع�ن الكلم�ة وع�ّدوھا الوح�دة الص�غرى ذات الد�ل�ة الت�ي يتك�ون منھ�ا الك�Cم وقّس�موا 
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أو  )1(فيه أمران اللف�ظ واRف�ادة  عوعّرفوا الكCم بأّنه ما اجتم، الكلمة إلى اسم وفعل و حرف 

وذكروا أّنه أقّل ما يكون علي�ه الك�Cم )2(ما تضّمن كلمتين أو أكثر بإسناد أصلّي مقصود لذاته 

وھ�ذا م�ا ي�دّل د�ل�ة ص�ريحة عل�ى عن�ايتھم بم�ا يجع�ل  )3(من مؤلّفات ھو اسمان أو فعل واسم

أّتى إ�ّ بواس�طة عCق�ة اRس�ناد الت�ي ھ�ي من ھذه المؤلّفات تركيبا ذا إف�ادة ؛ اRف�ادة الت�ي � ت�

مح��ور الك��Cم والت��ي تفي��د معن��ى يحس���ن الس��كوت علي��ه بتعليقھ��ا  لعناص��ر التركي��ب ؛ أّم���ا 

المرّكبات التي تتكّون من فعلين أو من حرفين أو م�ن فع�ل وح�رف أو م�ن ح�رف واس�م فھ�ي 

  . يھا تعّد خارجة عن دائرة التركيب اRسنادي لعدم تحقّق عCقة اRسناد ف

من ھنا قص�روا عن�د تحل�يلھم الك�Cم عل�ى الجمل�ة ا�س�مية كان�ت أو الفعلي�ة؛  فتح�ّدثوا ع�ن    

فق�الوا بمج�يء الجمل�ة ، والتي � محّل لھ�ا م�ن اRع�راب ، الجمل التي لھا محّل من اRعراب 

  .)4(أو حا� أو صلة موصول أو مقو� للقول إلى غير ذلك،أو صفة ، خبرا

  ملة لغة واصطCحا ؟ وما مفھومھا عند متقدمي النحاة ؟لكن ما تعني الج

  : فالجملة لغة

 نْ َع�� هُ َع��مَ جَ  ءَ يْ الَش�� لَ َم��جْ وأَ  ، الش��يءِ  ماع��ةُ جَ  ل��ةُ مْ والجُ ،لَم��ة الجُ دَ اِح��وَ  <<:عن��د اب��ن منظ��ور 

  .)5(>>...اب وغيره سَ الحِ  نْ ه مِ ِل امِ كَ بِ  ءٍ يْ شَ  لّ كُ  ةُ اعَ مَ جَ  ةُ َل مْ الجُ وَ ،كَ ِل ذَ كَ  ابَ سَ الحِ  لَ مَ جْ أَ ،قهرW فَ تَ 

   )6(>>ةِ َل مْ إلى الجُ  هُ د= اب رَ والحسَ  هِ ق[ رW فَ تَ  نْ عَ  هُ عَ مَ والشيء جَ <<:أبادي فعّرفھا بقولهالفيروزأّما

ا � ًع����م[ جَ تَ مً  ةً َل����مْ جُ  هُ وباَع����  ةً َل����مْ جُ  ءَ يْ الَش���� ذَ َخ����أَ  الُ َق����ويُ  ءٍ يْ َش���� لّ ُك����  ةُ اَع����مَ جَ << والجمل���ة 

فس�ه وق�د تنس�ب بعض�ھا إل�ى بعض�ھا الدال�ة عل�ى معن�ى مس�تقل بنوھي الكلمات .)1(>>اقً ر[ فَ تَ مُ 

V2(.خر ا(   

  .وجمعھا بعد تفرقتھا  ءھذا التعريف اللغوي والذي يتلّخص ويشترك في جمل ا"شيا 

  :أّما اصط#حا 
                                                 

 .1/18،ھـ  1312، مطبعة أفندي مصطفى، خالد ا"زھري ، التصريح على التوضيح :  ينظر )1(
عن الطبعة العثمانية سنة ، بيروت لبنان،دار الكتب العلمية ،الرضي اRستراباذي ، شرح الرضي على الكافية : ينظر  )2(

 . 1/8,7ھـ 1310
بركات يوسف ھّبود ، دار الفكر للطباعة  تحقيقشرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن ھشام ا"نصاري ،   :نظر ي )3(

 .59: ، ص 2007، 2:والنشر والتوزيع بيروت لبنان ، ط 
 .1/85عباس حسن ، ، النحو الوافي : ينظر )4(

  .3/203، 1412، 2ط، دار بيروت، ابن منظور ، لسان العرب )5(
 .980:ص، 1998،  6ط ،مؤسسة الرسالة ،الفيروزأبادي ، المحيط  القاموس )6(
  1989، 2دار الدعوة مصر ط، مجّمع اللغة العربية ... إبراھيم مصطفى أحمد حسن الزيات ،المعجم الوسيط  )1(
،1/136 
 38:جورج غريب ، ص، معجم صناعة الكلمة في قواعد اللغة العربية : ينظر  )2(
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النحوي��ة الت��ي عاص��رت كت��اب  عل��ى ش��ھرته م��ع الدراس��ات) الجمل��ة ( ل��م يظھ��ر مص��طلح 

ّنم�ا وإالوجه ال�ذي تناول�ه م�ن ج�اء بع�ده ھذا المصطلح على  فسيبويه نفسه لم يستخدم،سيبويه

في�رى أّن ،إلى عناصرھا المسند والمسند إلي�هومن خCل إشارته ،كان حديثه عنھا بلفظ الكCم

ف�ي ك�Cم الع�رب  تَ لْ قُ  واعلم أنّ << :حيث يقول  )3(الكCم � يطلق حقيقة على الجمل المفيدة 

وك��ذلك ف��ي حديث��ه ع��ن الجم��ل  )4(>> �ً وْ ا � َق��Cًم��ا ك��ان كَ ى بھ��ا م��َك��حْ أن يُ إّنم��ا وقع��ت عل��ى 

 تقيمٌ ْس�ومُ   ، الٌ َح�ومُ  ، نٌ حَس� تقيمٌ ْس�مُ  هُ ْن�مِ فَ  حال�ةُ واC  ِRمِ الَك� نْ ِم� قامةِ تِ ْس�ا�ِ  ا ب�ابُ ذَ َھ�<<التامة 

  .)5(>> ، وَما ھو ُمَحاٌل َكِذبٌ  بيحٌ قَ  تقيمٌ سْ ومُ  ، بٌ ذِ كَ 

 الفاع�لُ  ا ك�انَ َم�وإن[ << :رض�ا ف�ي ب�اب الفاع�ل حي�ث يق�ول أّما المبّرد فقد عّرف الجمل�ة ع   

� نُ ُس�حْ يَ  ل�ةٌ مْ ھ�و والفع�ل جُ  ا "ّن�هُ ًع�فْ رَ  Wفالفاع�لُ ،  بِ اَط�خَ للمُ  ا الفائ�دةُ َھ�بِ  بُ ِج�وتَ ، وتُ كُ عليھ�ا الس 

ة فالجمل� )6(>> الق�ائم زي�دٌ : ق�ام زي�د ؛ بمنزل�ة قول�ك : ت ْل�قُ  إذْ ، المبتدأ والخبر ةِ َل زِ نْ مَ بِ  والفعلُ 

  .والجملة والكCم مترادفان ، عنده ما تكّونت من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر 

 هِ ِس�فْ نَ بِ  لٍ قِ تَ ْس�مُ  ظٍ ْف�لَ  لW ُك� Cمُ ّم�ا الَك�أَ << :وابن جّني بدوره ّسوى بين الجمل�ة والك�Cم فيق�ول    

  )7(>>...  ام محمدٌ ق، أخوك  زيدٌ : نحو ،  لَ مَ الجُ  حاةُ النُ  يهِ م[ سَ وھو الذي يُ ، اه نَ عْ مَ لِ  يدٍ فِ مُ 

و أّنھما ما يؤّديان معنى مفيدا مس�تقCّ بنفس�ه أّم�ا ، فھو إذن يرى أّن الكCم والجملة مترادفان 

  :إًذً◌ا القول لديه أعّم من الكCم إذ يقول ، اه قو�ما � يؤّدي معنى مستقC فسمّ 

ة إل�ى الزمخش�ري ال�ذي ل�م يف�ّرق إض�اف)1(>>ا ًم�Cَ كَ  لٍ وْ َق� لW ُك� سَ يْ وَل  لٌ وْ قَ  مٍ Cَ كَ  كُلُ◌◌ّ فَ <<  

إح�داھما إل�ى ا"خ�رى   تْ دَ نِ ْس�لمتين أُ كَ  نْ مِ  رّكبُ ھو المُ  والكCمُ << : الكلمة عن الجملة بقوله 

أو ف�ي فع�ل واس�م نح�و ) بش�ر ص�احبك(و) أخ�وك  زي�دٌ (وذاك � يتأّتى إ�ّ في اسمين كقول�ك 

ف�يفھم م�ن تمثي�ل الزمخش�ري أّن  )2(>>ى الجمل�ة س�م= وتُ ) انطلق بك�ر(و) ُضرب زيد: (قولك 

  . إفادة معنى يحسن السكوت عليه شرط أساس في تعريف الكCم 

                                                 
 75:ص، 1984،  1ط، عالم المعرفة للنشر والتوزيع،خليل أحمد عمايرة ، وتراكيبھا  نحو اللغة: ينظر  )3(
 1/122سيبويه ، الكتاب  )4(
 1/25، المصدر نفسه  )5(
 4/126، 1386،القاھرة،اRسCمية   نطبعة المجلس ا"على للشؤو، محمد عبد الخالق عظيمة : تح،المبّرد ، المقتضب  )6(
 . 1/17، ابن جني : الخصائص  )7(
  . 1/17،   الخصائص ، ابن جني )1(
 . 06:ص ، ھـ 1323،) ط.د(،مطبعة التقدم بمصر ، الزمخشري ،المفّصل  )2(
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وھذا التعريف الّضمني للجملة يتّف�ق م�ع تعريفھ�ا ف�ي النح�و التقلي�دي ل�دى ا"وربي�ين إذ ھ�ي  

  .)3(التعبير عن فكرة كاملة بما يتضّمن مسندا ومسندا إليه

اني لم ينأ ع�ن ھ�ذا التّص�ور حي�ث ورد تعريف�ه للجمل�ة ف�ي كما أّن اRمام عبد القاھر الجرج  

 انِ َن�ثْ ا اِ َھ�نْ مِ  فَ َل�تَ ئْ ف�إذا اِ ،  ةً َم�ِل ى كَ س�م= يُ  فِ رْ والَح� لِ ْع�والفَ  مِ ْس�ا�ِ  نْ ِم� الواح�دَ  ن= أَ  اعلمْ << :قوله 

   )4(>> لةً مْ جُ  يَ م[ ا وسُ مً Cَ كَ  يَ م[ سُ ،  دٌ يْ زَ  جَ رَ خَ :  وِ حْ نَ ، اادَ فأفَ 

عريف���ات و آراء تجّس���د لن���ا ا�تج���اه ا"ول ال���ذي يّس���وي في���ه أص���حابه ب���ين وم���ا ورد م���ن ت 

فق�د ق�ّدم أب�و البق�اء العبك�ري ، مصطلحي الجملة والكCم وھذا في المرحلة التي تل�ت س�يبويه 

 نْ َع� ةٌ ارَ َب�عِ  الك�Cمُ << : يق�ول  أّدلة متعّددة للبرھان عل�ى ھ�ذا ا�تج�اه ف�ي تعريف�ه للجمل�ة  إذْ 

وأّن ھ��ذا ق��ول ، وأّن��ه لف��ظ يعّب��ر بإطCق��ه ع��ن الجمل��ة المفي��دة >> ةً اّم��تَ  فائ��دةً  ي��دةِ فِ المُ  ل��ةِ مْ الجُ 

  ..)5(جمھور النحاة

أّم�ا ا�تج��اه الث�اني فق��ـد ف��ّرق ب�ـين الك��Cم والجمل�ة  وجع��ل بينھم��ا عموم�ا وخصوص��ا؛ ھ��ذا   

لجمـلة قد يكـون  وذلك "ّن  اRسناد الذي يوجد في  ا، التفّريق يجعل الجـملة أعـّم من الكـCم 

  ، قصود لذاته أو أصلّيا في تركيب غير مقصود لذاته في تركيب  م أصلّيـا

  )1(.وأّما اRسناد في الكCم فC بّد أن يكون أصلّيا في تركيب مقصود لذاته فحسب

العCّمة الرضي وابن ھشام ؛ فالرضي قد فّرق بين الجمل�ة : وأبرز من ظھر في ھذا ا�تجاه 

ا َم� ل�ةَ مْ الجُ  ن= أَ  مِ Cَ الَك�وَ  ةِ َل�مْ الجُ  نَ يْ َب� قُ رْ والَف�<< :يقا حاسما وذلك ظ�اھر ف�ي قول�ه والكCم تفر

، الت�ي ھ�ي خب�ر المبت�دأ  ل�ةِ مْ كالجُ ،  �َ  اتھا أوْ ذَ لِ  ودةً مقصُ  أكانتْ  سواءً  ا"صلي=  نادَ سْ اRِ  نَ تّضمَ 

لمفع�ول والص�فة المش�ّبھة و واس�ما الفاع�ل  وا فيخ�رج المص�درُ  م�لِ الجُ  نْ ر ِم�ِك�ر م�ا ذُ ائِ أو سَ 

 فك�لW ،  ذات�هِ ا ِل وك�ان مقص�ودٌ  ا"ص�لي=  اRس�نادَ  نٌ تضم[ والكCم مُ ، الظرف مع ما أََ◌سندت إليه 

  .)2(>> سُ كِ عَ نْ و� يَ ،  لةٌ مْ جُ  كCمٍ 

                                                 
،  2ط،الق���اھرة ،مكتب���ة اVداب ، محم���د إب���راھيم عب���ادة ، الجمل���ة العربي���ة  مكوناتھ���ا  أنواعھ���ا  تحليلھ���ا :ينظ���ر ف���ي  )3(

 dictionary of language and linguistics .hartman and stork .p206 :نقC عن،  20:ص،2001،
 . 40:ص‘  1972،) ط،د(،دمشق ، علي حيدر :تح ، عبد القاھر الجرجاني ، الجمل  )4(
دار ، عبد الرحم�ان ب�ن س�ليمان العثيم�ين : تح ، أبو البقاء العبكري ، التبيين عن مذاھب النحويين البصريين والكوفيين  )5(

 31: ص،  1986،  1ط،  الغروب اRسCمي بيروت
 2003، )د ط(، مصر، القاھرة ، دار غريب للنشر والتوزيع ، محمد حماسة عبد اللطيف ، بناء الجملة العربية :  ينظر )1(

 24:ص، 
 1/8، الرضي، رح الكافية ش )2(
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الك��Cم  «:  "المغن��ي  "ويتف��ق اب��ن ھش��ام م��ع الرض��ي ف��ي ذل��ك حي��ث ورد قول��ه واض��حا ف��ي 

وم�ا ك�ان بمنزل�ة أح�دھما ، كزي�د ق�ائم  الخب�روالمبت�دأ و ، زي�د عبارة عن فعل وفاعل�ه  كق�ام 

  .وكان زيد قائما، وظننته قائما ، أقائم الزيدان ؟  و،ُضرب اللُّص : نحو 

الن�اس و ھ�و ظ�اھر ق�ول   نْ مت�رادفين كم�ا توّھم�ه كثي�ر ِم�بمن ھنا يظھر لك أّنھم�ا ليس�ا      

أّنھا أع�ّم من�ه  والصوابُ ،ويسّمى  جملة: ل قا، صاحب المفّصل  فإّنه بعد أن فرغ من الكCم 

، جمل�ة الص�لة، جمل�ة الج�واب ،ولھذا تسمعھم يقولون جمل�ة الش�رط،إذ شرطه اRفادة بخCفھا

، وھ�ذا يعن�ى عن�ده أن الك�Cم تركي�ب يتض�من إس�نادا )3(>>وكل ذلك ليس مفي�دا فل�يس بك�Cم

فھ�ي أع�ّم م�ن الك�Cم كونھ�ا  أّم�ا الجمل�ة،وھو مس�تقل بنفس�ه وذو فائ�دة يحس�ن الس�كوت عليھ�ا

  :فقولك، � تركيبا يتضّمن إسنادا مقصودا  لذاته أو

يس�مى جمل�ة و� يس�مى كCم�ا "ن�ه � يحس�ن ) ق�ام زي�د قم�ت نْ إِ : ( م�ن قول�ك) قام زي�د نْ إِ ( 

 .السكوت عليه

وأف�اد فائ�دة يحس�ن  هك�ان مس�تقCّ بنفس� �وھذا يدّل على أّن التركيب الذي يتضّمن إس�نادا إن

( :كـول�ـعن�د قلك�ن ،)الّرياح عاص�فة(:وُسِمِ◌ّي أيضا جملة مثل،  كCما لسكوت عليھا ُسِمّي ا

� ُيعّد ھنا كCما "ّن�ه ل�يس مقص�ودا ) الّرياح عاصفة( فإّن التركيب ) سرت والّرياح عاصفة

فھذا التركيب يسّمى جمل�ة فق�ط ول�يس ،يس مقصودا اRخبار عن عصف الرياحلذاته أي أّنه ل

  .وليس مستقC بنفسه ، باعتبار أّن ھذا التركيب اRسنادي جزء من تركيب أكبر كCما 

وم��دى  مطابقتھ��ا للك��Cم وتفرقتھ��ا عن��ه ، وم��ع تب��اين ا�تج��اھين ف��ي تحدي��د مفھ��وم الجمل��ة    

وطرفي�ه المس�ند  ملة على فك�رة اRس�ناد لم يختلفوا في قيام الجـ  –أي النحاة العرب  –فإّنھم 

طرف�ي اRس�ناد  -و لزوميتھا في التركيب الجملي  إذ يّتضح المقصود منھم�ا  ، والمسـند إليه 

  :في قول سيبويه  –

 مُ تّكِل الُم� دُ جِ و� يَ ،  منھما عن اVخرِ  واحدٌ  ىنَ غْ يَ  ا �َ ا مَ مَ وھُ ،إليه  دِ نَ سْ والمُ  سندِ المُ  ا بابُ ھذَ << 

ومث�ل ،عب�د X أخ�وك وھ�ذا أخ�وك   كَ لُ�وْ وھو قَ  هِ يْ َل عَ  نيW بْ و المَ  بتدأُ المُ ا�سُم  لكَ ذَ  نْ ا فمِ دًّ بُ  هُ منْ 

                                                 
 2/431، مغني اللبيب عن كتب ا"عاريب )3(
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 اءِ تدَ بْ ي ا�ِ فِ  رِ اVخَ  نْ مِ  دY بُ  ا"ّولِ  مِ لCسْ  نْ يكُ  ا لمْ مَ كَ بُد Xِ  َفCُبد= ِلْلِفْعِل ِمن ا�ْسِم يذھب ع: ذلك 

  .)3(وغيرھما من النحاة )2(وكذا عند المبّرد )1(>> 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ب ا,سنادي عند المحدثين التركي -ثانياً 

قبل الحديث عن مفھوم الجمل�ة عن�د الدراس�يين المح�دثين م�ن الع�رب والغ�ربيين  ن�رى أن    

ننطل��ق أّو� م��ن المؤاخ��ذات الت��ي س��ّجلھا بع��ض المح��دثين عل��ى نحاتن��ا الق��دامى م��ن ع��دم 

ث النح�وي أن يكون  و انحرافھم عن وجھ�ة البح�  ياھتمامھم بالجملة ا�ھتمام الذي كان ينبغ

  . الصحيحة إلى البعد الفلسفي والمنطق ا"رسطي 

ح��ين قص��روا الّنح��و عل��ى أواخ��ر <<  -النح��اة الع��رب –ف��إبراھيم مص��طفى ي��رى أّنھ��م    

إلى  ةً وسلكوا به طريقا منحرف، الكلمات وعلى تعّرف أحكامھا قد ضّيقوا من حدوده الواسعة 

  .)1(>>وأسرار تأليف العبارة  م قوا كثيرا من أحكام نظم الكCوضيّ ، غاية قاصرة 

                                                 
 1/23،سيبويه  ، الكتاب )1(
    4/126المبرد ، المقتضب  )2(
 2/5، )ت.د)(ط.د(،مكتبة الكليات ا"زھرية، عبد الرؤوف سعد :تح ، السيوطي ، ا"شباه والنظائر النحوية :  ينظر  )3(
 . 3،2: ص ، 2003، ) ط.د(، القاھرة ، إبراھيم مصطفى ، إحياء النحو  )1(
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أّما عبد الّرحمان أيوب  فقد ذھب إلى أنھم ك�انوا مت�أثرين ب�المنطق ا"رس�طي مقتف�ين أث�ره   

ب�دورھم : فق�الوا << : وعCق�ة بينھم�ا ، في أجزاء القضية المنطقي�ة م�ن موض�وع ومحم�ول 

أّم�ا ، "ح�داث أو ال�ذوات بأّن الجملة تتكّون من كلمات كما تتكّون القض�ية م�ن د��ت عل�ى ا

وھي نفس أجزاء القض�ية المنطقي�ة م�ع ، والمسند  والرابطة ، أجزاء الجملة فھي المسند إليه 

  .)2(>>اختCف في التسمية  

كم��ا ي��رى أّن التقلي��د لفCس��فة اRغري��ق  ل��م يك��ن مقص��ورا عل��ى النح��اة الع��رب  وإّنم��ا عل��ى   

وھ�و نظي�ر   subjectدھم أّن الجملة تتكّون من وعن، الطريق نفسه سار النحاة من الغربيين 

ويق�ول إّن ھ�ذين اللفظ�ين منق�و�ن ، وھو نظير المسند  Prédicatالمسند إليه عند العرب  و 

 و subjectum،   ةم��ن اص��طCحات أرس��طو  المنطقي��ة ھم��ا بالCّتينّي�� نع��ن اص��طCحي

Predicatum ، حين فيم�ا بع�دCف�ي حديث�ه ع�ن اللّغ�ة وإّن أرسطو قد اس�تعمل ھ�ذين ا�ص�ط

  )3(وھذا أمر له د�لته 

في حين أّن مھدي المخزومي ق�د غ�الى ف�ي رم�ي النح�اة الق�دامى بالخط�أ عن�دما قّص�روا ف�ي 

بالجملة  وكان تعّرضھم لھا محصورا فقط  ضمن بحثھم في ثنايا الفصول وا"ب�واب  معنايتھ

يع دائرة البحث بحيث تض�ّم لم يعرفوا موضوع دراستھم معرفة تدفعھم إلى توس<< :فيقول، 

ونعي�د ، �ب�ّد لن�ا م�ن أن نص�ّحح نھ�ج الق�دماء <<:، ويواص�ل قول�ه )1(>>ة الجملةإليھا دراس

، ة وتمحلّھم وجھلھ�م موض�وع دراس�تھمإلى ھذه الدراسة اعتبارھا الذي جار عليه تعّنت النحا

  . )2(>>وانتھاجھم منھجا غريبا بعيدا كّل البعد عن منھج ھذه الدراسة  

  : ھذه بعض مؤاخذات الدارسين المحدثين على النحاة القدماء والتي تمحورت حول ركيزتين 

  تقليد ومحاكاة  ما جرى عليه فCسفة اليونان وأھل المنطق في تحديد أجزاء الكCم   -

إھمالھم العناية الكافية بالجملة دراسة وتحليC ضمن إطار مستقل وتفصيل بّين ،م�ع ت�داخل  -

 .لتحليل اللساني الصوتية  والصرفية والنحوية والد�لية مستويات ا

                                                 
 .127: ص ،  1957،) ط.د(القاھرة ، ة مكتبة ا"نجلو مصري، عبد الرحمان أيوب ، دراسات نقدية في النحو العربي  )2(
 cay's foundation of language: نقC عن : 127ص،المصدر نفسه  )3(

 
 .35،34: ص،  1986،  2ط، لبنان  ، دار الرائد العربي بيروت ، النحو العربي نقد وتوجيه ، مھدي المخزومي  )1(
 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا  )2(
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لكن مع ھذه النقود بما تضّمنت من إنصاف وموضوعّية أو إجحاف ومغا�ة  ف�ا"ھّم ف�ي ھ�ذا 

  ما ھي البدائل من اVراء والمفاھيم التي قّدموھا ؟ 

يـھا أھّم خصائص ترجع تصّورات الّدارسين المحدثين للجملة إلى أّنھا الوحدة التي تتجلّى ف  

<< : اللّغة فح�اولوا أن يق�ّدموا تحدي�دا لس�انيا محض�ا لھ�ا ؛ ف�إبراھيم مص�طفى يعّرفھ�ا بقول�ه 

، وللكلم�ات مرّكب�ة معن�ى ، وذلك أّن لكّل كلمة وھي منفردة معنى خ�اص تتكّف�ل الّلغ�ة ببيان�ه 

ليف الكلم�ات ف�ي وتأ، ولما نقصد أن نعّبر عنه ونؤّديه إلى الناس ، ھو صورة لما في أنفسنا 

يراد حّت�ى �� تكون العبارات ُمفِھمة و� مصّورة لما ، كل لغة يجري على نظام خاص بھا 

  .تخرج عليه  و� تزيغ عنه 

وعنھا يصدر الكCم ،والقوانين التي تمّثل النظام وتحّدده تستّقّر في نفوس المتكلّمين وملكاتھم 

تعرفھ�ا  و عرضت عليك جمل�ة م�ن لغ�ة �فإذا كشفت ووضعت ودّونت فھي علم النحو  ول، 

وإحاطت��ك ، وبّين��ت ل��ك مفرداتھ��ا كلم��ة كلم��ة م��ا ك��ان ذل��ك كافي��ا ف��ي فھم��ك معن��ى الجمل��ة ، 

وذل�ك ھ�و نحوھ�ا ، وبن�اء جملھ�ا ، حّتى تعرف نظام ھذه اللغة ف�ي ت�أليف كلماتھ�ا ، بمدلولھا 

<<)3(...  

حسبه ھي وحدة كCمية تتمّث�ل فيھ�ا  وما ذھب إليه إبراھيم أنيس ليس بعيدا عن ھذا ، فالجملة

، وھ�ي  )1(مس�تقلّة  ب�المعنى ف�ي الك�Cم ، الخصائص اللغوية بعيدة عن المنط�ق العقل�ي الع�ام 

س�واء ، في أقصر صورھا ھي أق�ّل ق�درا م�ن الك�Cم يفي�د الس�امع معن�ى مس�تقC بنفس�ه << :

اRس�ناد ك�ركن أس�اس  وھ�و بھ�ذا � يش�ترط )2(>>ترّكب ھذا القدر من كلمة واح�دة أو أكث�ر 

وم�ا نلحظ�ه ھن��ا أيض�ا أّن�ه ق��د جم�ع ب�ين معي��اري ، خ�Cف النح�اة الق��دامى ، ف�ي بن�اء الجمل��ة 

و " الجمل��ة"الش��كل والمض��مون م��ع تج��ويزه تركي��ب الجمل��ة م��ن كلم��ة واح��دة وتس��ويته ب��ين 

  ".الكCم "

و الوح��دة ھ��ي الّص��ورة اللّفظي��ة الص��غرى أ<< : ويع��ّرف ريم��ون طح��ـّان الجمل��ة بقول��ه     

وھي تب�ّين أن الص�ورة ذھني�ة كان�ت ، الكتابية الدنيا للقول أو للكCم الموضوع للفھم واRفھام 

                                                 
 2:ص ، ھيم مصطفى إبرا، إحياء النحو  )3(
 260:ص 1966،   3إبراھيم أنيس مكتبة ا"نجلو مصرية، ط ، أسرار اللغة  : ينظر )1(
 277،276: المصدر نفسه ،  ص )2(
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قد تألّفت أجزاؤھا في ذھن المتكلّم الذي يسعى في نقلھا حس�ب قواع�د معيّن�ة وأس�اليب ش�ائعة 

  . )3(>>إلى ذھن السامع 

المس�ند ، والمس�ند إلي�ه، : صر ھ�يكما يضيف أّن الجملة عملية إسنادية تتألف من ثCث عنا 

وھ�و بھ�ذا يخ�الف إب�راھيم أن�يس ف�ي اعتم�اده  )4(واRسناد ويشّكل الفعل أھّم مقّوم في الجملة 

الّص�ورة اللّفظّي�ة ( اRسناد كركيزة أساسية لبناء الجملة م�ع أّن�ه يش�اطره ف�ي مراع�اة الش�كل 

ومن جھ�ة ثاني�ة ، ھذا من جھة ) صورة ذھنّية (والمضمون ..) الّصغرى أو الوحدة الكتابّية 

في ا�عتداد  بالفع�ل كن�واة  •خاّصة تلك التي اعتمدھا تنيير نينطبق تصّوره ونظرة الوظيفّيي

أّم��ا عب��د الرحم�ان أّي��وب في��رى بع�دم لزومّي��ة أن تتس��اوى ع�دد أج��زاء الرم��ز، أي ، أساس�ية 

وب�ذلك فإّن�ه ل�يس لزام�ا أن   )الجملة المثال(مع عدد المرموز إليه أي)  المسند، والمسند إليه(

كم��ا ي��رى أّن الّنح��اة ل��م يقص��دوا ب��الكCم النم��اذج  )5(تتك��ّون الجمل��ة م��ن مس��ند ومس��ند إلي��ه

، فھي وحدھا التي تّدل على مع�ان تفي�د فائ�دة تام�ة ، للجمل بل ا"مثلة الواقعية لھا  ةالتركيبي

� يفيد فائدة لغوي�ة كم�ا تفي�د   >>اسم مسند + اسم مسند إليه  <<فمن المسلّم به أّن النموذج 

ويخل��ص إل��ى أّن النح��اة ق��د قص��دوا ، الت��ي ھ��ي تطبي��ق لھ��ذا النم��وذج" محم��د ق��ائم" عب��ـارة 

  . )1(>> الحدث اللغوي <<بالجملة ما يقصد به علماء اللغة بعبارة 

وف�ي ھ�ذا ينح�و منح�ى  )2(لح�ا�ت ح�ذف المبت�دأ والخب�ر كما أّنه يرفض تفس�يرات النح�ويين  

Cفيربط الوصفية بالتحليل الشكلي � ال�وظيفي؛ فيق�ول ب�ذلك ب�أّن المدرس�ة الش�كلية  نّيين؛الشك

ب�ل م�ن جھ�ة أش�كالھا، وھ�ي ب�ذلك تكتف�ي ، ترى أن ت�درس اللغ�ة  � م�ن جھ�ة د�ل�ة ا"لف�اظ 

كم�ا أّن�ه ي�رى بل�زوم ا�عتم�اد عل�ى الش�كل دون الد�ل�ة عن�د دراس�ة  )3(بتقرير الواقع � غي�ر

  .)4(اعھاالكلمات وأنو

                                                 
   44: ص ،  1981، 2بيروت،  ط،  يدار الكتاب اللبنان، ريمون طحـّان ، ا"لسنية العربية :  ينظر )3(
 159:المصدر نفسه ص )4(
  شرح أوفى حول ھذا ا�تجاه  سيرد في البحث •
 159عبد الرحمان أيوب ، ص، دراسات نقدية في النحو العربي : ينظر  )5(
 126,125:المصدر نفسه ،  ص: ينظر  )1(
 159:دراسات نقدية في النحو العربي ، عبد الرحمان أيوب ، ص: ينظر  )2(
 21:المرجع نفسه ص :  ينظر )3(
 33:المرجع نفسه ص: ينظر  )4(
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أّما تمام حّسان فق�د ك�ان منطلق�ا ف�ي تناول�ه للغ�ة باعتبارھ�ا موض�وعا للوص�ف والمCحظ�ة    

فرك��ّز ف��ي تحدي��ده للجمل��ة عل��ى العCق��ات الس��ياقية، وعل��ى ، )5(معتم��دا عل��ى الش��كل والوظيف��ة

مفھوم التعليق الذي أف�اده م�ن نظري�ة ال�نظم عن�د عب�د الق�اھر الجرج�اني  وإن ك�ان ق�د أعط�ى 

حيث أّن أساس السياق عند عبد الق�اھر ھ�و  )6(يفا جديدا لمفھوم التعليق مغايرا لھذا ا"خيرتعر

  . )7(تجاور الكلمات وتعالقھا في حين أّن السياق عند تّمام حسان ھو ترتيب ا"بواب

والكلم��ة ھ��ي مح��ور الس��ياق عن��د عب��د الق��اھر، بينم��ا ينطل��ق تّم��ام حس��ان م��ن الوظيف��ة أي   

فالعCق��ات ب��ين ا"ب��واب ھ��ي أس��اس دراس��ة النح��و ول��يس العCق��ات ب��ين  ،)مفھ��وم الب��اب (

   .)8(الكلمات

وعلى ھ�ذا فعCق�ة اRس�ناد ھ�ي أس�اس بن�اء الجمل�ة كعCق�ة المبت�دأ ب�الخبر، و الفع�ل بفاعل�ه ، 

  )9(وغير ذلك 

الص�ورة اللفظي�ة الص�غرى للك�Cم المفي�د «أّما مھدي المخزومي فنجده يعرف الجملة بأّنھ�ا   

وھ�ي المرك�ب ، ھي الصورة اللّفظية الص�غرى للك�Cم المفي�د « أو » أّية لغة من اللغات  في

الذي يبّين المتكلم به صورة ذھنية كانت ق�د تألّف�ت أجزاؤھ�ا ف�ي ذھن�ه، ث�ّم ھ�ي الوس�يلة الت�ي 

  فھو يعتبر اRس�ناد أساس�ا ف�ي بن�اء الجمل�ة )1(»تنقل ما جاء في ذھن المتكلم إلى ذھن السامع 

ناقش استنادا إلى ذلك ابن ھشام في بعض ما عرض له من جمل كأسلوب النداء الذي � وقد 

  .)2(يدرجه ضمن الجمل كما يعّده القدماء

لكن اشتراطه اRسناد كعم�ود ُتبن�ى علي�ه الجمل�ة ق�د خذل�ه ف�ي إح�داث فك�رة تاّم�ة ف�ي أس�لوب 

با"خرى و � إفادتھما فائ�دة الشرط لترّكبه من جملتين متCزمتين � يكتمل معنى إحداھا إ�ّ  

فتراج�ع بع�ض التراج�ع وس�ّمى ، يحسن السكوت عليھا رغم تحقق شرط اRس�ناد ف�ي كليھم�ا 

فھ�و ق�د وق�ع ف�ي التن�اقض ح�ين أف�رط . )3(»عبارة «كل واحدة من جملتي الشرط و الجواب 

                                                 
 29:ص 1995،  )ط. د(مكتبة ا"نجلو مصرية ،، مناھج البحث في اللغة، تمام حسان : ينظر  )5(
 189: اللغة العربية معناھا ومبناھا ،  تمام حّسان ، ص : ينظر  )6(
 203:مناھج البحث في اللغة ،  تمام حّسان ، ص :  ينظر )7(
 192: ص ، المرجع نفسه :  ينظر )8(
مارس ، العدد الخامس ، الجزائر  ،كلية اVداب و العلوم اRنسانية جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، مجلة ا"ثر : ينظر  )9(

 . 33:ص يد عبد المجيد عيسان،  الجملة في النظام اللغوي عند العرب ،  2006
 31: النحو العربي نقد و توجيه، مھدي المخزومي ،   ص:   ينظر )1(
 .54،53:ه مھدي المخزومي، صالنحو العربي نقد و توجي: ينظر  )2(
 279: المرجع نفسه ،  ص:  ينظر )3(
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في اعتب�ار  الذي عابه عليھم، و اللجوء إلى النظر العقلي ، في رمي النحاة القدماء بالقصور 

  .)5(نجده يلجأ إليه في تقسيمه للجمل فعلية و ظرفية و اسمية  )4( >>جملة<<ركني الشرط 

وال��ذي نرتض��يه ھ��و م��ا يرتض��يه الزمخش��ري واب��ن « :الجمل��ة بقول��ه  ةعم��ايرويع��ّرف خلي��ل 

ونخالفه كما نخالف من تبعه في أن الكCم أخّص م�ن الجمل�ة  ، يعيش حّدا للكCم  حّدا للجملة 

فنرى أن الجملة ما كان من ا"لفاظ قائما برأسه مفيدا لمعنى يحس�ن الس�كوت ، ھي أعّم منه و

فھ��و ، )6(»...... وص��ه جمل��ة  وأّف جمل��ة و، و زي��د مجتھ��د جمل��ة ، فق��ام زي��د جمل��ة ، علي��ه 

، عكس ما ذھب إلي�ه الزمخش�ري و اب�ن يع�يش و غيرھم�ا ، بذلك يفّرق بين الكCم و الجملة 

  .ھشام ومن سار على نھجه في أّن الكCم أخّص من الجملة ، و ھي أعّم منه كما يخالف ابن

ما ترّكب م�ن كلمت�ين أو أكث�ر و ل�ه « :أّما عّباس حسن فھو يعّرف الكCم أو الجملة بقوله    

فCب�د ف�ي ...أقبل ضيف ، فاز طالب نبيه ، لن يھمل عاق�ل واجب�ا : مثل » معنى مفيد مستقل 

( فق�ط أو) أقب�ل: (فل�و قلن�ا » اRف�ادة المس�تقلة«و » الترّكي�ب « :ھم�ا   الكCم من أمرين مع�ا

أو ف�از ف�ي ي�وم ...أقب�ل ص�باحا : ول�و قلن�ا . فقط لم يكن ھذا كCم�ا  "ّن�ه غي�ر مرك�ب )  فاز

  لم يكن ھذا كCما أيضا ، "ّنه على ...أو لن يھمل واجبه ...الخميس 

  )1(كلم أو الّسامعرغم تركيبه غير مفيد فائدة يكتفي بھا المت

فھو بذلك ينحو منحى الّنحاة القدامى من أص�حاب ا�تج�اه ا"ول ف�ي اعتب�ار الك�Cم و الجمل�ة 

  .التركيب و اRفادة المستقلة التي يحسن السكوت عليھا :مترادفين ، و حّد الجملة شرطان 

أو ح�ا�   إذا وقعت الجملة الخبرية صلة الموص�ول  أو نعت�ا << :حيث وّضح ذلك في قوله  

� جوابه  فإّنھا � تسّمى جملة خبري�ة ، "ّنھ�ا تس�مى  –كجملة الشرط  –أو تابعة لشيء آخر 

خبرية بحسب أصلھا ا"ول الذي كانت مس�تقلة في�ه ، ف�إذا ص�ارت ص�لة أو تابع�ة لغيرھ�ا ل�م 

؛ إذ � يك�ون فيھ�ا حك�م مس�تقل بالس�لب أو اRيج�اب تنف�رد ب�ه و >>خبرية<<يسعھا تسميتھا 

فع�دم تس�ميتھا >> جمل�ة<<و � >>كCم�ا<<تصر عليھا وحدھا ، بل ھ�ي ل�ذلك � تس�مى يق

  )2(>>...جملة خبرية من باب أولى 

                                                 
 57:نفسه ، ص رجعالم: ينظر  )4(
 86: المرجع نفسه ، ص : ينظر )5(
 77:في نحو اللغة و تراكيبھا ، خليل أحمد عمايرة ص )6(

 .1/16،15، 1975،  5ط، دار المعارف بمصر، عباس حسن ، النحو الوافي  )1(
  1/15:ص، الوافي ، عباس حسن  النحو: ينظر  )2(
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الجھود التي بذلت في تحديد مفھوم الجملة العربية عند النح�اة الق�دامى إض�افة إل�ى  ھذه أھمّ   

انيا محضا م�ن زاوي�ة المحدثين العرب الذين كانت دراستھم للجملة تحاول تحديدھا تحديدا لس

 ةوق�د ج�اروا ب�ذلك المن�اھج الغربّي�ة الحديث�ة الوص�فيّ ، أو تحويلّي�ة ، أو موقعّية، نظر وظيفّية 

ويمكن أن نلّّخص أھّم معالم مفھ�وم ،  منھا أو التوليدّية والتي سيرد الحديث عنھا فيما ھو آتٍ 

  : الجملة فيما يأتي 

وإّنما كان كما رأينا يس�تخدم بدل�ه ،بويه عدم استخدام مصطلح الجملة مباشرة  عند سي -

  .الكCم وقد أشار إلى ذلك ابن جّني في ما سبق ذكره من قبل 

وھ�و ،استخدام مصطلح الجملة ومصطلح الك�Cم مت�رادفين للد�ل�ة عل�ى مفھ�وم واح�د  -

ويبرز في ھذا الزمخشري واب�ن يع�يش كم�ا ، اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليھا 

 .ونسب ذلك أيضا إلى سيبويه ،جّني مترادفين  استخدمھما ابن

استخدام مصطلح الجمل�ة بوص�فھا أع�ّم م�ن الك�Cم أي خصوص�ية الك�Cم ع�ن الجمل�ة  -

أّم�ا الك�Cم فيخ�ّتص ، على اعتبار تحديد الجملة باRسناد ا"صلي مقص�ودا لذات�ه أم � 

بھ�ذا المفھ�وم  باRسناد ا"صلي المقصود لذاته فق�ط وأب�رز م�ن نح�ا ھ�ذا ا�تج�اه وأخ�ذ

 والسيوطي ،ھشام،الرضي وابن

استخدام لفظ الجملة عند غالبية المحدثين واعتبارھا وحدة الكCم الصغرى أو ھي الح�ّد  -

عن�دما تب�رز ،والنظر إليھا بوص�فھا الخلي�ة ا"ساس�ية لجس�م اللغ�ة، ا"دنى في اللفظ المفيد 

فالجمل��ة ، جمل��ة بم��ا ھ��ي نم��ط وال، والجمل��ة حس��بھم الجمل��ة الواقع��ة .ز الوج��ود إل��ى حّي��

يمك�ن  type وبوص�فھا نم�ط ،  parole باعتبارھا أمرا واقعي�ا تنتم�ي إل�ى الك�Cم الف�ردي

فالجمل��ة الواقعي��ة ھ��ي الح��دث ، اس��تخدامه ب��نفس التركي��ب مھم��ا اختل��ف الم��تكلم والس��ياق 

غ�وي والجملة النمط والنموذج ھي جزء من النظام الل، الكCمي الممكن مCحظته مباشرة 

فاس�تعمالھم ، )1(مج�ّرد يص�اغ عل�ى قي�اس من�ه ع�دد عدي�د م�ن الجم�ل الواقعي�ة، موضوع 

.                                                  مصطلح الجملة للنموذج التركيبي  المجّرد ، والكCم للمثال التطبيقي المCحظ له

جمل�ة عن�د النح�اة الع�رب  وعن�د وم�ع تع�ّدد اVراء وتب�اين ا�تجاھ�ات ف�ي تحدي�د مفھ�وم ال

غيرھم من المحدثين مّمن اقتفى أثرھم أو خالف فھمھم فإّنه � خCف في أّن الجمل�ة تق�وم 

                                                 
( مدخل  إلى دراسة الجملة العربية ، محمود أحمد نحلة ، دار النھضة العربية للطباعة والنشر  بيروت ، :  ينظر )1(
 16:، ص 1988) ط.د
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وھ�و عم�ود بن�اء الجمل�ة والرابط�ة ، على اRسناد ا"صلي و طرفاه المس�ند والمس�ند إلي�ه 

  .بين طرفيھا 

ي�ر النح�اة الع�رب انطCق�ا إّن ما عرضناه من رؤى و مفاھيم ھ�ي الت�ي تمثل�ت ف�ي تفك    

بعد ھذا ما ھي تصورات اللس�انيين الغ�ربيين ، من القدماء انتھاًء عند الدارسين المحدثين 

م�ن ، لھذا المص�طلح خاص�ة و أّن ال�درس اللس�اني ش�مل بدراس�ة الظ�واھر اللّغوّي�ة كاّف�ة 

ھ���ا والد�ل���ة فالتحلي���ل اللس���اني يب���دأ با"ص���وات "ن، و النح���و،و الص���رف ، ا"ص���وات 

ث�م ينظ�ر ق�ي بن�اء الكلم�ة م�ن ، العناصر ا"ول�ى الت�ي تش�كل الكلم�ات أو الوح�دات الدال�ة 

إيضاحا للقوانين  ةثم يتوّجه إلى تركيب الكلمات في جمل إسنادي، حيث الشكل و الوظيفة 

و عCقاتھا السياقية ويصل إلى المعنى النھائي كحصيلة لجميع المس�تويات   ،التي تحكمھا 

  .اللغوية 

و المناقش�ة ھ�و المس�توى ، كن ما انّصب عليه تركيزنا في ھذا المقام بالتحليل و الش�رح ل

فكم��ا م��ّر بن��ا عن��د الّنح��اة أن ، التركيب��ي عن��دھم ذل��ك ال��ذي يعن��ى أساس��ا بتركي��ب الجمل��ة 

ويختلف ھذا التركي�ب عم�ا ، عنصرين أساسيين بينھما عCقة إسنادية الجملة تركيب يضمّ 

والتوكيدي والب�دلي و ، و الوصفي ، كالتركيب اRضافي كيب اللغويةسواه من أنواع الترا

  .)1(و العددي المزجي و، العطفي 

  -وھ��ي مص��طلحھم الخ��اص -) العب��ارة (لق��د ذھ��ب المناطق��ة من��ذ الق��ديم إل��ى أن ف��ي   

  :وھما ، عنصرين �بّد من  وجودھما 

  >> و الموصوف و المسند إليه، المخبر عنه<<: الموضوع  -1

 >>و الصفة والمسند ، المخبر به <<: ل المحمو -2

و الموض���وع ھ���و ) طالع���ة ( يتض���من المحم���ول وھ���و>> الش���مس طالع���ة <<: فقولن���ا 

  . )2(فالعبارة ھي مجال اقتران الموضوع بالمحمول  )الشمس(

عالم اRسكندرية في القرن ا"ول قبل "  ديونسيوس ثراكس"ومن تعريفھم للجملة تعريف 

المقص�ود ب�الفكرة التام�ة ا�كتم�ال ) م�ن الكلم�ات ي�ؤّدي فك�رة تاّم�ة الجمل�ة نس�ق (الميCد 

فق�د كان�ت الجمل�ة ، و كما كانت الكلم�ة ھ�ي التعبي�ر اللغ�وي ع�ن المفھ�وم ،المنطقي للخبر

                                                 
 . 15، 14، 1/13،  مصطفى الغCييني ، جامع الدروس العربية :  ينظر  )1(
 . 240: ص،  1999،   2ط ، سوريا ، دمشق ، دار الفكر ،  أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات  )2(
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وق�د ظ�ّل ، )3(ھي التعبير اللغوي ع�ن القض�ايا المنطقي�ة المركب�ة م�ن موض�وع و محم�ول

المض��مون س��ائدا فيم��ا يس��مى ب��النحو ھ��ذا التعري��ف ال��ذي يجم��ع ب��ين معي��اري الش��كل و

  .)4(حتى العصر الحديث، التقليدي عبر العصور المختلفة 

أو ، ول��م يك��ن م��ا توص��ل إلي��ه ال��درس  النح��وي والمنطق��ي م��ن تعي��ين عنص��ري الجمل��ة 

، الك�Cم >>طبيع�ة<<وتحدي�د ، العبارة كافيا لبيان العCقة التي تربط ب�ين طرف�ي اRس�ناد 

  ليC علميا يعتمد  الوقائع اللغوية في المقام ا"ول لذلك سعت ووصف مسائل تحليله تح

  

  

�� Wفھ�ا ف��ي الوس��ائل َي�نْ ق ف�ي تحلي��ل بُ الم�دارس اللس��انية الحديث�ة إل��ى التعمCة الجمل��ة م��ع اخت

   أّنـُه َحســبم اللّسانيات جَ عْ لة في مُ مْ د تعريف الجُ رَ وَ  دْ قَ ـف ، )1( ومجا�ت التوظيف

ل��ة وح��دة المعن��ى المرافق��ة ف��ي الش��فاھي تك��ون ع��ن طري��ق خ��ط و التقلي��دي الجمْح��النّ  

التي ھ�ي ف�ي ) المكتوبة(عروضي بين وقفين وفي الكتابي عن طريق العCمات الطباعّية 

جمل�ة مركب�ة ( الجمل�ة يمك�ن أن تحت�وي عب�ارات كثي�رة .والنقط�ة) الماجسكيل( الفرنسية 

يف الجمل�ة و� نس�تطيع أن ھذا التعريف تعترضه صعوبات كبيرة من أجل تعر) ومعقدة 

يس�تطيع أن يح�ّدد أو يص�يغ لن�ا جمل�ة ) المحت�وى(نقّدم وحدة المعنى "ّنه نفس المض�مون 
)2( .  

                                                 
 . 12: محمود أحمد نحلة ،  ص ، مدخل إلى دراسة الجملة العربية :  ينظر )3(
 12:المرجع نفسه ص )4(
  240:مبادئ اللسانيات ، أحمد محمد قدور ، ص )1(

 ,dictionnaire de linguistique la rousse , Jean Duboi et autres, imprimé in Italy      :ينظ�ر )2(

2001, P:365  

 << Phrase : selon la grammaire traditionnelle , la phrase est une unité de sens 

accompagnée , a' l'orale  , par une ligne prosodique entre deux pauses et limitée . A' l' écrit 

, par le signes typographiques que sont , en français , la majuscule et le point . la phrase 

peut Contenir plusieurs propositions (phrase composée et complexe).Cette définition s'est 

heurtée ci de grandes difficultés pour définir la phrase , on ne peut avancer l'unité de sens , 

puisque le même contenu  pourra s'exprimer en une phrase >>.     
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 ًCثة رئيسّية اھتمت بھذا الموضوع وعنته دراس�ة وتحل�يCرادھ�ا  ويمكن تمييز اتجاھات ث

  : لسـانّيون محدثون بارزون وھي 

  . ا�تجاه التوزيعيّ  -

  . يفيّ ا�تجاه الوظ -

  .  ا�تجاه التوليدي التحويليّ  -

  

  

  

  

Ι-  ّص�����احب ھ�����ذا ا�تج�����اه ھ�����و ا"مريك�����ي ليون�����ارد بلومفيل�����د : ا تج&&&&&اه الت&&&&&وزيعي

)L.ploomfield)(1949 ( فق��د أخ��ذ ھ��ذا ا�تج��اه طابع��ه الخ��اص ح��ين أص��در بلومفيل��د

أمريك�ا  وھو الكتاب الذي ھّيـأ الدراسة اللسانية ف�ي،  1933عام ) langage(كتابه اللغة 

وك��رّد           )1(ة ت��ارة أخ��رى منھجي��ا لك��ي تنع��ت بالبنيوي��ة و الوص��فية ت��ارة والتوزيعّي��

وق�د انطل�ق في�ه م�ن معطي�ات الّتجرب�ة الفعلّي�ة ) ال�ذھني(فعل ضّد القائلين بالّنحو الّنظري 

تس�اق وإّنم�ا با�، التي تبّين أّن أجزاء الك�Cم � تن�تظم ف�ي اللغ�ة بالص�دفة و� با�عتب�اط  

م��ع ا"ج��زاء ا"خ��رى الت��ي تن��درج فيھ��ا وف��ي أوض��اع بعينھ��ا دون أوض��اع أخ��رى وھ��ي 

ال�ذي ي�رى أّن  )2(مCحظة قديمة جدا لكنھا لم تؤسس كم�نھج ق�ائم بذات�ه إ�ّ  من�ذ بلومفيل�د 

الفونيمات تنتظم في سلسلة الك�Cم وي�تم التميي�ز بينھ�ا ع�ن طري�ق المقابل�ة ب�ين عناص�رھا 

متماثلة في المورفيمات  التي تنتظم فيھا  مكّونة ب�ذلك العنص�ر الرئيس�ّي المتماثلة وغير ال

بد�ل�ة لغوّي�ة معين�ة  –فيم�ا ي�رى  –في تمييز المعاني الد�لّي�ة الت�ي ي�رتبط فيھ�ا الص�وت 

وقد قاده ھذا التفكير إل�ى ، جديد  يينتقل منھا إلى معنى د�لي آخر في تركيب مورفولوج

فالمكّونات ، رة أو ا"ولّية والمكونات النھائية للتركيب الجملي ما يسمى بالمكّونات المباش

المباشرة ھي في حقيق�ة ا"م�ر المب�اني الص�رفية الت�ي تتك�ون منھ�ا الجمل�ة ويب�دو أن ھ�ذه 

                                                 
  
) د ، ط(الجزائر ،المدارس اللسانية في التراث العربي و في الدراسات الحديثة ، محمد الصغير بناني ، دار الحكمة  )1(
 74: ، ص2001،
 74:ص،المرجع السابق :  ينظر  )2(
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ف�ي نظريت�ه التوزيعّي�ة  سالفكرة في نظرية بلومفيلد قد وجدت قبو� كبيرا فاعتمدھا ھ�اري

النص�وص المس�ّماة بإع�ادة الكتاب�ة أو تحلي�ل  في إح�دى طرق�ه ف�ي تحلي�ل يو تشو مسك، 

مع اRشارة إلى أّن بلومفيلد قد تمّسك بفكرة ا�س�تقCل ف�ي تعري�ف الجمل�ة  و ، )3(الشجرة

أسقط فكرة التمام �ّتصالھا بالمعنى  لذلك نجده يعّرف الجملة بأّنھا شكل لغ�وّي مس�تقل � 

  )4(.منه يدخل عن طريق أّي تركيب نحوّي في شكل لغوّي أكبر 

ة التركيبي��ة ل��دى الت��وزيعين ينع��ت بالتحلي��ل إل��ى َي��نْ د ف��ي تحلي��ل البُ ق=��عَ ف��المنھج ا"ساس��ي المُ     

وھو الذي عند طريقة تفّكك بنية الجملة ليس على أساس أّنھا مؤلّفة م�ن )  مكّونات(مؤلفات 

ت بعضھا بجانب بعض بل على أس�اس أنھ�ا مؤلّف�ة م�ن طبق�ات م�ن مكّون�ا طبقات مرصوفة

الجمل��ة بعض��ھا أكب��ر م��ن بعض��ھا اVخ��ر إل��ى أن ي��تّم تحليلھ��ا إل��ى عناص��رھا ا"ولّي��ة م��ن 

  )1(المورفيمات 

  : ن يْ مَ سْ وتنقسم مؤلفات الكCم إلى قِ 

وھ�ي مؤلف�ات :  Les constituants immédiats) الكب�رى (المؤلّفات المباش�رة : أحدھما 

  .الجملة القابلة للتحليل على مكونات أصغر 

Vالص��غرى(المؤلّف��ات النھائي��ة : خ��ر و ا : (Les constituants terminaux   وھ��ي

  .)2(المؤلفات غير القابلة للتحليل إلى مكّونات أصغر

ف�ّر << أْي >>  Poor John ran a way <<ويوّضح المث�ال اVت�ي م�ا عرض�ه بلومفيل�د  

 Constituants (>>ركنيين<<فالجملة ھنا تنقسم إلى مكّونين مباشرين >> جون المسكين

immédiats:(  

1- Poon John   

2- ran a way 

 :والث�اني إل�ى  Johnو   Poon: ثم يقّسم كّل منھا إلى مك�ّونين مباش�رين ف�ا"ّول ينقس�م إل�ى 

ran   وa way  .  

                                                 
 .47: ، ص  في النحو اللغة و تراكيبھا ، خليل أحمد عمايرة )3(
 language , ploomfield , p:، نقC عن  13مدخل إلى دراسة الجملة العربية ، محمود أحمد نحلة ،  ص : ينظر   )4(

  ذ170 :
  72: معيار العلم الغزالي ، ص  : ، نقC عن 106: مباحث في اللسانيات ، أحمد حساني ، ص  )1(

 249:ص   مبادئ  اللسانيات ، أحمد محمد قدور ،: ينظر  )2(
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فھ����ي الوح����دات الص����رفية )   Constituants terminaux(أّم����ا المكّون����ات النھائي����ة 

  مورفيم مستقل =   Ran:     و ھي في التحليل ا"خير>> المورفيمات <<

                                   A way  =a+way  = مورفيم + مورفيم  

  : ويمكن أن نذكر مثا� آخر وفق مثال بلومفيلد 

  .الطCّب يدرسون المسألة 

  يدرسون المسألة                -2الطCّب       -1:  ھذه الجملة تتكّون من مكّونين مباشرين 

  :نات مباشرة أخرى كاVتي ما بدورھما قابCن للتحليل إلى مكوّ وھ

  الطCب = الطCب   -1

وھ��ذه )  مؤل��ف مباش��ر (المس��ألة ) + مؤل��ف مباش��ر(يدرس��ون = يدرس��ون المس��ألة  -2

 :المكّونات المباشرة يمكن تحليلھا إلى مكونات نھائية كاVتي 

  طCب + ال = الطCب  -1

  ون+ يدرس = يدرسون  -2

  مسألة  + ال = لة المسأ -3

ن�ات ومن خCل ھذا التحليل يمك�ن تع�ويض المف�ردات ال�واردة ف�ي المث�ال دون إخ�Cل بالمكوّ 

) يتفّحص�ون(ب�ـ ) يدرسون(ض وتعوّ ) الدارسون(بـ )  الطCّب (المّشكلة للعبارة كأن تعّوض 

  ) .المشكلة(وتعّوض المسألة بـ، 

م ف��ي عق��ل المتح��دث ليخت��ار منھ��ا المناس��ب فالكلم�ات الت��ي يمك��ن أن تّتخ��ذ الموق��ع نفس��ه تن�تظ

وك��ّل نظ��ام يح��ّدد أدوارا ، ويّتخ��ذ الرم��ز اللغ��وّي مكان��ه ف��ي النظ��ام اللغ��ة م��ن حي��ث موقع��ه 

فس�واء جعلن�ا ال�وزير ، ل�ذلك بلعب�ة الش�طرنج >> دي سوس�ير<< واضحة لعناص�ره ويمّث�ل 

  .)1(عبةدة في إطار قواعد اللمن العاج أو الخشب أو الحجر فله حركته المحدّ 

م�نھم ، ولم يقف ھذا ا�تجاه على بلومفليد  بل واصل طريقه مع تCميذ ه أو من خCل كتبه   

، ) E.NIDA(و أوج��ين ني��دا ، )ch.Hokette(وش��ارل ھوكي��ت ) B.Block(برن��ار بل��وك 

وعدد من التوزّيعين تطوير طريق�ة التحلي�ل  سريفكان مع ھا، ) Z.Harris(وزيليغ ھاريس 

  :عتمادا على أمرين ا"ولي وھذا ا

                                                 
) ط،د(،المؤسس��ة الجزائري��ة للطباع��ة ، يوس��ف غ��ازي : ت��ر، دي سوس��ير، محاض��رات ف��ي اللس��انيات العام��ة : ينظ��ر  )1(

 .125:ص،1986
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ا�نط�Cق م�ن سلس�لة المكّون�ات إل�ى البني�ة المج�ّردة للك�Cم ع�ن طري�ق تحدي�د المخّط��ط  – 1

  :وا�عتماد عليه في التحليل وھو ، الذي تجري عليه الجمل في اللغات ا"وربية الحديثة 

  .ركن فعلي + ركن اسمي   >> العبارة << ع   

، التق�ويس : وأش�ھرھا ث�Cث ط�رق ، توزيعّي تمثيC دقيق�ا ابتكار طرق لتمثيل التحليل ال – 2

   )1(.التمثيل بالشجرة  ،علبة ھوكيت 

: وض��ع أق��واس لتميي��ز المق��اطع المكون�ة للتركي��ب ويوض��حھا المث��ال ا"ت��ي  : التق&ويس ) أ( 

  :تحلل كا"تي >> الطالب يدرس المسألة << لدينا الجملة  

   18)17)16)15)مسألة(14 13)الـ(12(11  10)يدرس(9(8       7)6)طالب(5   4)الـ(3(2(1

  )يدرس المسألة(ركن فعلي =  17-8الجملة                                      =  18 -1

  )يدرس (عنصر فعلي =  10 – 9)                        الطالب(ركن اسمي =  7 – 2

  )المسألة(عنصر اسمي =  16-11)                          الـ(أداة تعريف =  4 – 3

  )الـ(أداة تعريف =  13-12)                        طالب(عنصر اسمي =  5-6

  )مسألة(عنصر اسمي =  14-15                                                                       

ترتي��ب  ويمك��ن، نس��بة إل��ى ش��ارل ھوكي��ت : ) Boite de Hokette(علب&&ة ھوكي&&ت ) ب(

  : ويتّضح ذلك بالمثال اVتي  )2(ا ا أو تنازليّ الجملة تصاعديّ 

          . الفّنان رسم لوحةً  -

  لوحـة       ال          رسـم       فّنـان        ال        

  جذر اسمي     أداة تعريف    جذر فعلي     جذر اسمي     أداة تعريف   

  مركـّب اسمـي             جذر فعلي     مرّكــب اسمــي        

  مكــــّون فعلـــي             مكـــّون اسمــي       

  الـجـمـــلــــــــــة                                   

  

  أداة تعريف =  الـ    -

 جذر اسمي= فّنان  -

                                                 
 252،251: ص، مبادئ  اللسانيات ، أحمد محمد قدور )1(
 252: مبادئ اللسانيات ، أحمد محمد قدور ، ص: ينظر  )2(
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 جذر فعلي= رسم  -

 أداة تعريف=  ال  -

 جذر اسمي =  لوحة -

  مرّكب اسم= الفّنان  -

  مرّكب اسمي= وحة اللّ  -      

  مكّون اسمي  =الفّنان  -

 مكّون فعلي = رسم لوحة  -

 الجملة = الفّنان رسم اللّوحة  -

ن ج م�ن المك�وّ وھي الطريقة الثالثة ا"كثر شيوعا ومن خCلھا تتدرّ  :التمثيل بالشجرة ) جـ( 

ن��ات ا"خ��رى عب��ر تفريع��ات تش��به أغص��ان الش��جرة الرئيس��ي ا"عل��ى أي الجمل��ة إل��ى المكوّ 

  ) كتبت البنت رسالة: (مكن توضيح ذلك بتحليل الجملة اVتية وي

  )جملة(                                

  
  
  
  

  ركن فعلي                                ركن اسمي          
  
  
  
  

  مركب فعلي                مركب اسمي            جذر اسمي       
    

  
  

  أداة تعريف    جذر اسمي    جذر اسمي    جذر فعلي      أداة تأنيث  
  
  
  

   كتب              ت            ال               بنت         رسالة
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  ΙΙ-إّن الّلسانيات الوظيفّية منحى لساني يقف�و أث�ر دي سوس�ير ف�ي إب�راز  : تجاه الوظيفّي ا

 ةف�ي أحض�ان النزع�ة الفونولوجي� وقد نشأ ھ�ذا ا�تج�اه مبّك�را، أھمية الوظيفة اRبCغّية للّغة 

وتجلّ�ت )   Cercle de l'inguistique de prague(في رحاب نشاط حلقة ب�راغ اللس�انية 

وك�ان ھ�ذا التح�ّول طبيعّي�ا ، مبادئ ھ�ذا ا�تج�اه اللس�اني بوض�وح  ف�ي الدراس�ة الفونولوجي�ة 

ي��ه ف��رز العناص��ر لك��ون ا"ص��وات ف��ي تأليفھ��ا قائم��ة عل��ى ا�ختي��ار و المقابل��ة مّم��ا يس��ّھل عل

الجانب الوظيفي ل�يس ،  )1(من حيث الّسمات ا"ساسّية للنظام الصوتي، المتشابھة و المتباينة 

فت��داخل ا"دوار و المش��اركين ف��ي النظ��ام النح��وّي  ، اللغ��وي نفس��ه  مش��يئا منفص��C ع��ن النظ��ا

ي حس��ب نم��ط مع��ين ف��ي ك��ل لغ��ة م��رتبط ارتباط��ا مباش��را بالوظيف��ة الت��ي تؤديھ��ا الجم��ل ف��

ويب��رز ف��ي ھ��ذا ا�تج��اه ع��دد م��ن اللس��انيين الغ��ربيين عل��ى رأس��ھم ، )2(الس��ياقات المختلف��ة

وق�د ش�ارك ف�ي ، الذي يعد م�ن أع�Cم الفنولوجي�ا ) A .Martinet(>>  أندري مارتيني <<

منص��ب م��دير الدراس��ات :منھ��ا ، كم��ا ش��غل مناص��ب ع��دة ، أعم��ال مدرس��ة ب��راغ اللس��انية 

وقد اعتم�د ف�ي دراس�ة ا"ص�وات الوظيفي�ة عل�ى ، العليا بباريس  اللسانية في معھد الدراسات

كم�ا ، مبادئ مدرسة براغ ؛ فتطورت اللسانيات عل�ى ي�ده ف�ي أوروب�ا عام�ة وفرنس�ا خاص�ة 

اس��تطاع أن يط��ور التحلي��ل التركيب��ي للجمل��ة انطCق��ا م��ن نت��ائج الدراس��ة الفنولوجّي��ة فوض��ع 

، العب��ارة م��ن خ��Cل ارتب��اط العنص��رين مع��ا  الخط��وط ا"ولي��ة لھ��ذا التحلي��ل ال��ذي يق��وم عل��ى

  .)3(ويجوز تغيير موقعھما

و تنيي��ر ) j Farbas(وج��ان فرب��اس ) Mothesius(إض��افة إل��ى آخ��رين أمث��ال ماثس��يوس 

)Tennir...(  

لقد بلغت الدراسة التركيبية مرحلة متميزة من مراحل تطورھا لدى مارتيني الذي عمل ج�ادا 

وق�د ، ھ�ا ف�ي ض�وء المعطي�ات العلمي�ة لعل�م ا"ص�وات ال�وظيفي لدفع التحّول المنھجي لمناول

  :أشار إلى أھمية الدراسة التركيبية في قوله 

                                                 
 110: اني ، ص مباحث في اللسانيات ، أحمد حس )1(
 242،241:مبادئ اللسانيات ، أحمد محمد قدور ،  ص )2(
، 2006،عنابة ، منشورات جامعة باجي مختار ،نعمان بوقرة ، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة : ينظر  )3(
 .107،103:ص،)ط.د(



 

  
  

43

  .القدماء والمحدثيـن مفھوم التركيب النحوي عند :الفصل ا�ول 

و ب�العكس م�ا ، إّن مبادئ التحليل الفونولوجي قد وضعت في متناول الناس منذ زم�ن طوي�ل 

  )1(... و جديد جدا بالنسبة لھذا المؤلّف ، قيل عن التركيب فھو جديد 

اس��تطاع تط��وير التحلي��ل التركيب��ي للجمل��ة بوض��عه الخط��وط ا"ولّي��ة لھ��ذا وم��ن خ��Cل ھ��ذا 

التحليل الذي ينبني على وظيف�ة العناص�ر اللغوي�ة ف�ي التركي�ب  و الط�رق الت�ي ترّت�ب وفقھ�ا 

  العناصر في الجملة 

لم��ا ق��د يحدث��ه م��ن ) كلم��ة(ع��ن مص��طلح -بص��فة عام��ة –ولiش��ارة فق��د تخلّ��ى ھ��ذا التحلي��ل 

، عل�ى ، م�ن : دنيا بأتّم معنى الكلمة مثل  و "نه يطلق على وحدات، يم اضطراب في المفاھ

و يطلق أيضا على وحدات ليست دنيا وتتكون من عناصر لكل واحد منھا وظيفت�ه .......ھل 

اخ�رْج تتض�من زي�ادة عل�ى ، فكCھما يتضّمن الحروف الدال�ة ع�ن الخ�روج ، اخرْج ، خرج 

لھ�ذا كان�ت ض�رورة ت�وّخي  ذلك الصيغة الّدالة عن ا"مر الموجه للمخاطب المفرد و الم�ّذكر

  )2()المونيم(مصطلح أكثر دّقة لھذا المفھوم فكان مصطلح 

تتجلّ�ى ف�ي ح�ا�ت  يكما يرى مارتيني أن العCقات الرابطة بين المونيمات في أّي نظام لسان

  .)3(مضبوطة بضوابط سياقّية تكاد تكون عاّمة في جميع اللغات المعروفة

 :من المثال الفرنسي الذي ذكره مارتيني وھو ويتّضح تحليل التركيب اRسنادي 

<<Hier il ya avait fête an village >> )4( ، ال�ذي يعن�ي)ة ك�ان عي�دا ف�ي ـالبارح�

  ) القرية 

)hier:(كلمة لھا د�لة مستقلة ،)an village  : ( جار ومجرور مستقل عن مض�مون الجمل�ة

  .ا"ساسي

  

                                                 
 Eléments de linguistique génerale , André Martinet ,libairie A collin , 1967 p : 03 : ينظر  )1(

<< Les principes de l'analyse phonologique sont , depuis longtements , tombés dans le 

domaine public. Au contraire ce qui est dit au chapitre 4 de la syntaxe est  neuf trop neuf pour 

un manuel Comme celui -  ci,....>>  
 113: ص، أحمد حساني ، حث في اللسانيات مبا:  ينظر )2(
، عنابة ، منشورات جامعة باجي مختار ، بوقرة نعمان ، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة:  ينظر )3(

 . 118/119: ص،  2006،)ط.د(الجزائر
 . 113: ص  تمباحث في اللسانيا:  ينظر  )4(
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 il ya: (و الت�ي ھ�ي ، ل�ة الجمل�ة ا"ساس�ية ل�ذلك يمك�ن ا�س�تغناء عنھم�ا دون المس�اس بد�

avait fête  ( ، � سنادي ھو ال�ذي � يمك�ن اختزال�ه بع�د ح�ذف العناص�ر الت�يRفالتركيب ا

ويقودن�ا ذل�ك إل�ى << : فيقول م�ارتيني ف�ي ھ�ذا المض�مار ، يّخل حذفھا في تحقيق التواصل 

مض�مون أو ح�دث و يش�ّد أّن أصغر قول �ب�د أن يش�تمل عل�ى عنص�رين يش�ير أح�دھما إل�ى 

ونس�ميه المس�ند ، و يشير اVخر إل�ى مش�ارك إيج�ابي أو س�لبي ، ا�نتباه إليه و نسميه المسند 

  )1(>> و يكون تقويم دوره أيضا على ھذا ا"ساس ، عليه 

    : وعليه فالجملة عنده يمكن تحليلھا إلى ركنين 

  المركزي الذي يشّد ا�نتباه و ھو العنصر) : المسند (المحمول                      

  

  ركن إسناد                      -1

              

                       

  ...) ، مبتدأ ، فاعل (وھو مشارك إيجابي أو سلبي : المسند إليه                        

  .الذي � يستقيم المعنى بدونه "  العمدة " و الذي يقابل في النحو العربي 

ال���ذي يمك���ن ، إل���خ ... ،كالنع���ت  و العط���ف و اRض���افة ) : اRلح���اق (رك���ن التكمل���ة أو  -2

  " .الفضلة " ا�ستغناء عنه و يقابل في النحو العربي بما يسّمى بـ 

  :ونوّضح ھذا أكثر في المثال اVتي 

  :فبعد ا�ختزال تتحدد عناصر الجملة ا"ساسية في ، التدخين مضّر بالصحة 

 مضرّ : المسند  -                 التدخين مضرّ  -

  التدخين :  المسند إليه  -                                  

  فھو يمّثل ركن التكملة) بالصحة (أّما العنصر المختزل                                   

  .أو اRلحاق                                     

من تحلي�ل " ماثسيوس "ل التركيب اRسنادي ما ضمته مقا�ت ومن ا�تجاه الوظيفي في تحلي

  : فالجملة بحسب ھذا المنظور تتألف من شقين ھما،الوظيفي للجملة ردعي بالمنظو

                                                 
 123: ص ، يني أندري مارت، مبادئ اللسانيات العامة : ينظر  )1(
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ويختلف مفھوم المسند والمسند إليه ع�ن س�ابق م�ا ) rhème(والمسند إليه ) thème(المسند  

  ذكر 

معروفة أو سبقت اRشارة ) للّسامع و القارئجديدة تقّدم (عنصر يحمل معلومات :فالمسند   -

          . إليھا من خCل السياق  و يأتي أو�

  . ويأتي ثانيا ، ما يحمل معلومات جديدة تقّدم للّسامع والقارئ : المسند إليه  - 

، ا�بت��داءو ،و المفعولي��ة ،وطرف��ا اRس��ناد � عCق��ة لھم��ا ب��أي اعتب��ارات نحوي��ة كالفاعلي��ة 

، ل يق��وم ھ��ذا المنظ��ور عل��ى أس��اس المعلوم��ات الت��ي يق��ّدمھا المرس��ل للمتلق��ي ب�� )1(واRخب��ار

  :ومثال ذلك قوله تعالى 

  )2(>>ا يَ نْ الدُ  ياةِ زينُة الحَ                                           الماُل والبنونَ <<       

  د إليهمسند                                                 مسن            

  

  :ومثاله ، فإذا أراد المتكلم جلب ا�نتباه إلى عنصر معّين فيقدم المسند إليه على المسند 

  ليلة أمس  دوصل إلى البC/ الرياضي الصيني  دالوف     

  مسند إليه                    مسند          

الجديد ھ�و تع�ّين و، فالوصول معلوم>> أّي وفد وصل إلى البCد أمس ؟ << :جوابا للسؤال 

  )3(.الوفد الواصل 

ال�ذي ) J.Firbas) (جان فرب�اس(إضافة إلى من سبق ذكره من أصحاب ھذا ا�ّتجاه نذكر   

معتمدا على ما يقّدم�ه الج�زء م�ن التركي�ب م�ن " ماثسيوس "حاول التقّدم خطوة على منظور 

تركي��ب الجمل��ة ف��ي  حي��ث تتف��اوت العناص��ر الّداخل��ة ف��ي، الديناميكّي��ة ف��ي عملّي��ة التواص��ل 

  .)4(تحريك الحدث الكCمي

  :فقّسم التركيب إلى المكّونات اVتية

  .يحمل أعلى درجة من الديناميكية : المسند  -

 .وإثارة ا�نتباه ، يحمل أقل درجة من الديناميكية : المسند إليه  -
                                                 

ا�تج�اه ال�وظيفي ودوره ف�ي تحلي�ل اللّغ�ة ، يح�ي : نق�C ع�ن   242: مبادئ اللسانيات ، أحمد محمد ق�دور، ص : ينظر  )1(
    20/76أحمد 

 46:الكھف  )2(
 77:ص، المرجع نفسه :  ينظر )3(
 79،7:ص، المرجع نفسه :  ينظر )4(
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، الظ���روف ، ا"دوات ، كالح���ال ، وھ���ي مكّون���ات رك���ن التكمل���ة : وح���دة انتقائّي���ة  -

 :ح ذلك بالمثال ا"تي ونوضّ 

فتتح�ّدد . ل�م أفھ�م كCم�ك ھ�ذا الي�وم : الجمل�ة .ھل فھمت كCمي ھذا الي�وم ؟ : السياق  -

  : عناصر  التركيب كاVتي 

  يحمل أدنى درجة من الديناميكية  وقد ورد في السياق    كCمي  المسند

رة يحم��ل أعل��ى درج��ة م��ن الديناميكي��ة بقدرت��ه عل��ى إث���ا  لم أفھم  المسند إليه

  ا�نتباه 

  عناصر إضافية � ترتكز عليھا عملية ا�ّتصال   ھذا اليوم  وحدة انتقائية

وال��ذي تمّي��ز ع��ن س��ابقيه  م��ن زمCئ��ه ) Tennir"(تنيي��ر "وننھ��ي زم��رة اللس��انيين ب��ـ 

بتخلّيه عن طرقھم ف�ي تحلي�ل التركي�ب ، وھ�ذا يب�دو م�ن خ�Cل كتاب�ه الرئيس�ي  نالوظيفيي

فق�د رّك�ز بص�فة خاص�ة عل�ى مفھ�وم .  1959الذي نشر سنة ) يعناصر التركيب البنيو(

وعلى ھ�ذا نمّي�ز ، الوظيفة في التركيب  فيعتبر المفھوم بمثابة عامل إغناء لمفھوم الشكل 

والن�وع ا"ول م�ن ) الوظ�ائف (وب�ين التركي�ب المتح�رك ) المقو�ت(بين التركيب الثابت 

وھنا يظھ�ر اختCف�ه ع�ن م�ارتيني ، المتحرك الوجھة النظرية يبقى تابعا للنوع الثاني أْي 

فمج��ال تحلي��ل التركي��ب الثاب��ت ھ��و التركي��ب ا"فق��ي المتت��الي عل��ى ،ف��ي مفھ��وم الوظيف��ة 

أّم�ا مج�ال التركي�ب المتح�رك ف�يكمن ف�ي الترتي�ب البني�وي حي�ث تتح�ّدد ، مستوى السطح 

جموع��ة م��ن قيم��ة الوظ��ائف ؛ ف��ا"ّول يھ��دف إل��ى اRحاط��ة باRنج��از التعبي��رّي بخل��ق م

والث��اني يھ��دف إل��ى الفھ��م بحص��ر مجموع��ة ھ��ذه ، ال��روابط أو اRس��نادات ب��ين الكلم��ات 

اRس���نادات الرابط���ة للكلم���ات ببعض���ھا  وتتمّث���ل ھ���ذه اRس���نادات البنيوي���ة ف���ي التركي���ب 

  .)1(أي نوع من التحليل الشجري stemmaالمتّحرك في نموذجه المعروف بعبارة 

إذ تخلّ�ى ع�ن المس�ند والمس�ند إلي�ه ،خالفا بالمّرة لباقي الوظيفيين إذ يقّدم لنا تنيير تحليC م

واتجه إلى جعل الفع�ل ف�ي مرك�ز العب�ارة أو ف�ي محورھ�ا فع�ّده الّن�واة المركزّي�ة  للجمل�ة 

ن ف�ي والفاعل كليھما يقع�ا،على حين أن المفعول أو المعمول)Déterminé(وھو المحّدد 

والمث��ال ، ) Déterminat(المح��ّدد الم��تّمم أو ويعتب��ران،مس��توى واح��د ف��ي بن��اء العب��ارة
                                                 

 1ط،ال��دار البيض��اء المغ��رب ، دار الرش��اد الحديث��ة ، محم��د الحن��اش ، ول��ى الحلق��ة ا"، البنيوي��ة ف��ي اللس��انيات :  ينظ��ر )1(

  311،310،309: ص،  1980،
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  >>  la jeune fille lit un beau livre<< :الجمل�ة)1(اVت�ي يوّض�ح تحلي�ل الجمل�ة

 >> Cالفتاة تقرأ كتابا جمي<<  

 litتقرأ                                   
  
 

 filleبنت                        livreكتابا                 
 

      Cجميbeau     أداة تنكيرun       شابةjeune         أداة تعريفla   
  ) .lit(الفعل : نواة من الّدرجة ا"ولى  -

 )livre(والمفعول ،)fille(الفاعل: نواة من الّدرجة الثانية  -

تابع�ة )  un(وا"داة ) fille) . (beau(تابع�ة لCس�م ) la(وا"داة ) jeune: (الصفات -

 .)livre()2(لCسم 

ولن�ا أن نCح�ظ أّن وج�ود الجمل�ة ، م�ا ل�يس بفع�ل / إلى فع�ل : وكأّنه قّسم أنواع الكلم  -

ا�سمية في اللغة العربية يجعل م�ن المتع�ّذر علين�ا أن نأخ�ذ ھ�ذا  التحلي�ل ال�ذي يقدّم�ه 

ومن اللّغات ا"خ�رى الت�ي ، تنيير على عCّته دونما تعديCت مناسبة لخصائص لغتنا 

<< : ومثال ذلك قول بدر شاكر السّياب ، تتوّفر على تركيب اسمي محض يمكن أن 

أّم��ا ،ف��C مك��ان لتحلي��ل تنيي��ر عل��ى ھ��ذه الجمل��ة >> عين��اك غابت��ا نخي��ل س��اعة الس��حر

 :التركيب فيظھر التحليل فيه جلّيا من خCل المثال اVتي 

  )نثر الخريف على الثرى أوراقه (   

 

 نواة من الدرجة ا"ولى                          نثـــر                     

  الخريف        أوراقه                        نواة من الدرجة الثانية         

  

  على             الثرى                  

ΙΙΙ-ا تجاه التوليدي التحويلي  :  

                                                 
 Dictionnaire De linguistique ,Jean Duboi et                     451: ص ، معجم اللسانيات :   ينظر )1(

autres , p¨ 451                                                                                                                                
                                                                                                                                                    

  .فحة نفسھا المرجع نفسه ، الص:   ينظر )2(
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تّج�رأ عل�ى إنتق�اد ال�ذي ) .Naom Chomsky(نشأ ھ�ذا ا�تج�اه بفض�ل نع�وم تشومس�كي    

  النموذج 

التوزيعي و البنيوي في مقوماتھما الوضعية المباش�رة باعتب�ار أّن ھ�ذا التص�ّور � يص�ف إ�ّ 

على الجمل المنج�زة بالفع�ل ، فوض�ع نظرّيت�ه ھ�ذه الق�ادرة عل�ى تفس�ير ظ�اھرة اRب�داع ل�دى 

 )1( ج�ه الجدي�دالمتكلم و قدرته على إنش�اء جم�ل ل�م يس�بق أن وج�دت أو فھم�ت عل�ى ذل�ك الو
إذ قاد تشومسكي ثورة علمّية نجم عنھا نموذج جديد للتفكير في اللغ�ة  أف�رز مجموع�ة م�ن )1(

اRش���كا�ت يج���ب أن يعتن���ي بھ���ا اللغ���وي ، و ض���مّنھا ا�ھتم���ام بالجھ���از ال���داخلي ال���ذھني 

و ق�د تط�ّورت ھ�ذه النظري�ة تط�ورا س�ريعا و ،)2(عوض ا�ھتمام بس�لوكھم العقل�ي،للمتكلمين 

ت محّل التوزيعية حتى بلغت مرحلة النضج ، و� يمكن أن نعرض إل�ى جوان�ب المدرس�ة حلّ 

التوليدية التحويلية أو إلى تطوراتھا ، و إّنما نكتفي بالوقوف على إنتاج الجمل�ة و تمثيلھ�ا ف�ي 

>> البن�ى التركيبي�ة <<لكتاب�ه  يھذه المدرسة من خCل مراحل عبورھا منذ تأليف تشومسك

)syntactic stuctures ( حتى وصولھا إلى مرحلة نض�وج نظريت�ه الجدي�دة ا"كث�ر تماس�كا

و ش��مولية ، فتتض��ّمن النظرّي��ة التوليدّي��ة التحويلّي��ة نظام��ا م��ن القواع��د ل��ه الق��درة عل��ى تق��ديم 

و قد أوجد ع�ددا م�ن الط�رق ، )3(التفسير الكافي لكل البنى التركيبية التي تكّون اللّغة الطبيعّية

مستخدما الرموز الرياض�ّية لتوض�يح الب�ديھّيات الت�ي يحتاجھ�ا الّس�امع ، يعتم�د  لتحليل الجمل

ھ�ذه الط�رق ث�Cث و ھ�ي . في وضع ھ�ذه الط�رق عل�ى اRط�ار الرئيس�ي الكل�ي ف�ي نظريت�ه 

  :)4(كاVتي

ھ�ي القواع�د الق�ادرة عل�ى  :) Finit State Grammar(القواع&د المح&دودة الح&ا ت  -1

الجمل بواسطة عدد  محدود من القواعد المتكررة الت�ي تعم�ل م�ن توليد عدد غير محدود من 

  : خCل عدد محدود من القواعد النحوية المحدودة ، فالجمل تتمثل في مستويين 

  و ھو عبارة عن تعاقب مجموعة من الكلمات : المستوى التركيبي  –أ    

   )1(يماتو ھو عبارة عن تعاقب مجموعة من الفون: المستوى الفونولوجي  –ب   

                                                 
 .76: المدارس اللسانية في التراث العربي في الدراسات الحديثة ، محمد الصغير بناني ، ص :  ينظر  )1(
 65: ، ص 1986،  1اللسانيات و اللغة العربية ، عبد القادر الفاسي الفھري ، منشورات عويدات ، بيروت ، ط  )2(
 .127: ص مباحث في اللسانيات ، أحمد حساني ، : ينظر  )3(
 .60: في نحو اللغة وتراكيبھا ، خليل أحمد عمايرة ، ص :  ينظر )4(
، ) د، ط(حلم��ي خلي��ل ، دار المعرف��ة الجامعي��ة با�س��كندرية ، : نظري��ة تشومس��كي اللغوي��ة ، ج��ون لي��ونز ، ت��ر: ينظ��ر  )1(

 .99،  98: ، ص  1985
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إّن كل سلسلة مكّونة من مجموعة م�ن الكلم�ات : و على ھذا ا"ساس بني التعريف اVتي 

المتعاقبة ھي عبارة عن جمل�ة مختلف�ة ع�ن أّي سلس�لة أخ�رى ش�ريطة أن تك�ون ص�حيحة 

، و المث�ال اVت�ي يوض�ح ذل�ك فف�ي )2(البناء ، و يقوم بناء الجمل�ة ھن�ا عل�ى مب�دأ ا�ختي�ار

  .>>إّن الطالبْين يدرسان <<:اVتية الجملة العربية 

يك�ون ف�ي ) الط�البين(، و ) الط�البْين(المورفيم أّول يقتضي مورفيما آخر يليه و ھو ) إنّ (

حالة إعرابّية معّينة طبقا لقواعد الكفاية اللغوية كم�ا يقتض�ي مورفيم�ا آخ�ر ، في�ّتم التعبي�ر 

ھ��ذا ف��ي حال��ة إعرابّي��ة معّين��ة و يج��ب أن يك��ون ، ع��ن الص��ورة الذھنّي��ة ف��ي ذھ��ن الم��تكلّم

 Cتحقيقا لقواعد الكفاية ، تتّم الجملة و تخرج على ما ھي عليه فنقول مث:  

  

  

  جملة=                                                                 

                                                            

                                         
"ّنھ�ا " البن�ى التركيبي�ة "لكن تشومسكي سرعان ما تحّدث عن قصور القواعد المح�دودة ف�ي 

وغي�ر ، ولكّنھا تولّد ف�ي الوق�ت نفس�ه جم�C غي�ر نحوي�ة ، تّولد عددا غير محدود  من الجمل 

في�ة عل�ى إض�افة إل�ى ذل�ك أّنھ�ا ليس�ت لھ�ا الق�درة الكا، مقبولة � تتماشى وح�دس أبن�اء اللغ�ة 

   )3(تحليل كل التراكيب اللغوّية الموجودة في اRنجليزية واللغات اRنسانية ا"خرى

ھ�ذه ھ�ي الت�ي اقترحھ�ا ) :  Phrase Structure Grammars(القواع&د المركّب&ة  – 2

تشومسكي وھي من حيث الجوھر أشّد قّوًةً◌ م�ن الّنم�وذج الس�ابق "ّن�ه يس�تطيع القي�ام بم�ا � 

فھي نموذج يسعى إلى الوقوف على المكّونات المج�ّردة الت�ي تّتف�ق  )1(ذج ا"ول يقوم به النمو

، )2(وھ��و ق��ائم أساس��ا عل��ى نت��ائج تحلي��ل بلومفيل��د و الت��وزيعّيين عاّم��ة،  فيھ��ا اللّغ��ات المختلف��ة

  : )3(ففي مثل الجملة، وتتجلّى في سّت قواعد 

  .>>  the man hit the ball>>  <<الرجُل ضرَب الكرَة <<  
                                                 

 .99،98:ص ،المرجع نفسه :  ينظر )2(
 220:ص،أحمد مومن ، نشأة والتطور اللسانيات ال:  ينظر )3(
، 1ط"دمشق ، مازن الوعر ، دار طCس، نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب ا"ساسية في اللغة العربية  )1(

 .27:ص،1987
 .360:ص، أحمد محمد قدور ،مبادئ اللسانيات : ينظر  )2(
 . 121:ص،جون ليونز ،نظرية تشومسكي اللغوية : ينظر  )3(

 يدرس ان      نالطالبيْ  إنّ 

 نالصادقيْ 

 نالمجتھديْ 
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  مّركب فعلي + الجملـة                        مّركب اسمي  -1

  )ضرب الكرة(      )   الرجل(        )                          ج(    

  اسم + أداة تعريف  المّركب ا�سمي                      -2

  )رجل(     )      ال(   )                            الرجل(       

  المّركب ا�سمي+ المّركب الفعلي                       الفعل  -3

  )الكرة(     )    ضرب)                          (ضرب الكرة(

  أداة تعريف                          ال -4

  ا�سم                        رجل ، كرة  -5

  ...،أخذ ، الفعل                        ضرب  -6

  :)4(ومثل ھذا التحليل طريقة المشّجر على الّنحو اVتي

  

  

  

  

  

  

  

 Sentenceجملة                                                             

  
  

      NP               VP مّركب فعلي                                 مّركب اسمي
  
  
  

  N      Verbe       NP                      T     أداة        اسم     فعل     مّركب اسمي
  تعريف

  اسم  أداة                                 
   T             N         تعريف                             

                                                 
 . 126: ص ، المرجع نفسه  : ينظر )4(
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      the     man    hit     the             ballال    رجل    ضرب     ال        كرة   

تب�دو أكث�ر إقناع�ا م�ن الطريق�ة ا"ول�ى، إ�ّ )  P. S(غم من أّن طريق�ة تشومس�كي  وعلى الرّ 

أّنھ��ا � تق��ّدم تحل��يC دقيق��ا لع��دد كبي��ر م��ن الجم��ل الت��ي  يك��ون اللّ��بس فيھ��ا نتيج��ة للّت��داخل ب��ين 

  :جملتين كتلك التي يردّدھا الطCّب في قاعة الّدرس  جمCً تحمل معنيين 

فھ�ل قاب�ل المتح�ّدث ع�ددا مجموع�ه عش�رون أم ھ�و واح�د ) . لب�ةقابلت عش�رين طالب�ا و طا(

لذا انتقل إلى الطريقة ، فC يقّدم حCّ لمثل ھذه الجمل وغيرھا من الجمل الملتبسة، وعشرون 

  .)1(التي استّقّر عليھا ، و بھا سّميت نظريته التوليدّية التحويلّية، الثالثة 

ھ�ي القواع�د الق�ادرة عل�ى  ) : Transformation Grammar(القواع&د التحويلّي&ة  -3

القواع�د (وصف اللغة وتفسير معطياتھا ؛ فتعتمد ف�ي المق�ام ا"ول عل�ى النم�وذج الركن�ي أي 

  .ثم تجري عليھا تحويCت إجبارّية أو اختيارّية ، ) المرّكبة

العميق�ة إل�ى  تبّين الكيفية التي يتّم ا�نتقال بھا من المستوى المجّرد للبني�ة لإّن قواعد التحوي  

وھ��ذا م��ا يفّس��ر تن��ّوع البن��ى ، مس��توى آخ��ر ھ��و الّش��كل الّنھ��ائي للجمل��ة ف��ي البني��ة الس��طحّية 

و أب�رز خص�ائص ھ�ذه الطريق�ة )2(السطحّية وتعدّدھا قياسا إلى العدد المح�دود للبن�ى العميق�ة 

 ير جمل�أّنھا تحاول معالجة التداخل بين الجمل و كيفية ارتباط ھذه الجم�ل  ببعض�ھا ف�ي إط�ا

ا�ختص��ار ، التوس��يع ، التع��ويض ، ھ��ذه التح��ويCت ع��ن طري��ق الح��ذف )1(تح��ويلي واح��د 

  :)2(التقديم، إعادة الترتيب ، الزيادة 

  :مثاله :  الحـذف -1

  الزجاَج               ُكِسر الزجاُج  ��إنسان �كسر             

                  C + B + A              C + Ø + A   

  .واحدة من الجملتين قبل حدوث الّتحويل  بالحذف و بعده  ةلبنية العميقا 
 
و ھو أن يحّل محّل عنصر في الجملة عنص�ر آخ�ر و يع�ّوض عن�ه  :ا,حـ#ل  -2

  :      و مثاله 
  نلتھا  �الجائزة                     �الجائزة �نلت                           

                                                 
 64،  63: خليل أحمد عمايرة ،  ص ، نحو اللغة وتراكيبھا  :ينظر  )1(
 .  262:أحمد محمد قدور ،ص، مبادئ في اللسانيات  )2(

 65،64:ص خليل أحمد عمايرة ، ،في نحو اللغة وتراكيبھا  )1(
 141، 140: عربي و الدرس الحديث  ، عبده الراجحي ص، في النحو ال 67،  66:المصدر نفسه ، ص:  ينظر )2(
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                            C+B+A                      D+B+A+C  

  
                                                   A+B                    A                    :  م�ثC  :الّزي&ـادة  – 3

  القصيدة �قرأت                           �والقّصة  �القصيدة �قرأت                

  : و المقصود بھا التقديم والتأخير ومثالھا :  رتيبإعادة الّتـ )4
  

A+B                               B+A  
   

        الّسCمة في الّتأّني                            في الّتأّني الّسCمة                 
                                                                                                                                                    

  : التوّسـع ) 5
A                               B+C                                                                   

   
  البرّ                        مع الناس �والصدق �اRحسان                                 

   

و ق��د ب��ّين تشومس��كي العناص��ر الت��ي تق��وم عليھ��ا الجم��ل ب��ـعد أن ط��ّور ھ��ـذه الطريق��ة بض��ّم 

العنص�ر <<للق�ـواعد  أس�ماه ) ص�ندوقا(المعنى الّد�لي إلى خطوات الّتحلـيل ؛ حّتى أض�اف 

 >> الد�لي

Semantic   Component ه للتحلي��ل ال��دقيق رأى أّن معن��ى الجمل��ة يج��ب إخض��اع �إذ ،

>> معن�ى << من القواعد ي�ربط >> نظام <<  عنده إّنما ھو >> الّنحو<< ثّم فإّن �ومن 

   )1(.بالتمثيل الفيزيقي لھا با"صوات >> يولّدھا<< كّل جملة 

 :يأتي في نھاية ھـذا الفصل يمكن أن نخلص إلى ما   

كم��ا ربط�ت بع��ض ، ا في�ه لق�د تن�اول النح��اة الق�دماء موض��وع الجمل�ة كمص�طلح وخاض��و -

المع��اجم ب��ين الجمل��ة والك��Cم  ولك��ن ذل��ك عل��ى ط��ريقتھم ف��ي ع��دم اRش��ارة إل��ى المعن��ى 

فكانت  الجمل�ة جماع�ة ك�ل ش�يء بكمال�ه ، ا�صطCحي الـذي انتقل إلى الكلمة وتضمّنته 

فھ��ي م��ن ذل��ك تجم��ع وتجم��ل ، وھ��ي الجم��ع والجم��ل ب��ين ا"ش��ياء ، ف��ي الحس��اب وغي��ره 

  .كما أّنـھا تربـط بين الشكل والمعنى ، كّوناتھا أركانھا و م

                                                 
 .140،139:عبده الراجحي ، ص،النحو العربي والدرس الحديث :  ينظر  )1(
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مصطلح الجملة لم يشر إليه سيبويه مباشرة  وإّن ما ورد في ذلك ھو من قبيل ربط د�لة  -

كم�ا أّن أّول م�ن ذك�ر المص�طلح ھ�و ، و قد توارد ذكره في كتاب�ه كثي�را ، الكCم بالجملة 

  .شر المصطلح وشاع وقـد كان ذكره في باب الفاعل بعدما انت، المبّرد 

 :أّما بالنسبة للكCم والجملة فقد ذھب النحوّيون مذھبين     

  ) .ابن يعيش، الزمخشري ، ابن جّني (تسوية صريحة بين المصطلحين  –أ   

  ) .السيوطي، ابن ھشام ،الرضي (عدم التسوّية بينھما  –ب     

والجمل��ة تركي��ب ،  ف��الكCم ھ��و ق��ول مفي��د يحس��ن الس��كوت علي��ه ول��ه معن��ى مقص��ود   

  .أفادت  و إ�ّ فC  �إسنادّي ذات معنى مفيد وھي الكCم  إن

والقدماء وإن اختلفوا في التمييز ب�ين الك�Cم والجمل�ة  ف�إّن  تع�ريفھم للجمل�ة � يختل�ف    

و ھو عماد الجمل�ة ، من حيث أّنھا تقوم على اRسناد ا"صلي وطرفاه المسند والمسند إليه

  ّي في بنائھا والمحور ا"ساس

اخ��تCف مفھ��وم الجمل��ة عن��د علم��اء اللغ��ة العربي��ة المح��دثين تبع��ا �خ��تCف انتم��اءاتھم  -

  :فانقسموا في تناول الجملة مذھبين ، وتوّجھاتھم للمدارس اللغوية 

ا�ّتجاه ا"ّول جارى القدماء وتمّسك بآرائھم ومنھجھم وم�نھم عب�اس حس�ن ال�ذي س�ّوى ب�ين *

الكCم أو الجملة ھو ما ترّكب من كلمتين أو أكثر ولـه معن�ى << أّن   الكCم والجملة  ورأى

 )1( >>مفيد مستقّل 

أّما ا�ّتجاه الثاني ومنھم تمام حّسان ومھدي المخزومي ، ھذا ا�ّتجاه ھ�و ال�ذي اختل�ف في�ه *

أصحابه مع القدماء في منھج الدرس اللّغوي بكامله وعّدوا دراستھم أقرب إلى الفلس�فة منھ�ا 

  والّتـأويCت و التقديرات، إلى النحو خاّصة حين أطنبوا في التفسيرات العقلّية 

والبحث عن العامل  مع إھمالھم المعنى الوظيفي الذي يكف�ي ك�ي يك�ون مح�ورا ف�ي الجمل�ة  

  .)2(العربّية

ون��ذكر ھن��ا  أيض��ا م��ن الدارس��ين الع��رب ال��ذين تن��اولوا  الجمل��ة تن��او� � يبتع��د ع��ن الم��نھج 

بتطبيقه حرفيا كما فعل ريمون طحان باعتماده على فك�رة أص�ولية الجمل�ة والقواع�د  الغربي

وھ��ي أفك��ار ص��احب النظري��ة ،وتولي��د الع��دد غي��ر المتن��اھي م��ن الجم��ل ،الكلّي��ة أو العام��ة 

                                                 
 . 1/16النحو الوافي ، عباس حسن ،  )1(
  195: مناھج البحث في اللغة ، تمام حّسان ، ص  : ينظر  )2(
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م��ع إدراكن��ا  أّن تطبي��ق المن��اھج الغربّي��ة عل��ى الجمل��ة  ، >>ن��وام تشومس��كي << التحويلّي��ة 

لك���ن وج���ب ، ب���ل يج���ب ا�نتف���اع بم���ا وص���لت إلي���ه ھ���ذه المن���اھج ،  العربّي���ة � يع���ّد عيب���ا

ا�ستحض����ار دائم����ا أّن للعربّي����ة طبيعتھ����ا  وخصائص����ھا المختلف����ة ع����ن طبيع����ة اللّغ����ات 

 .الھندوأوروبّية 

فتفّرع�ت ، أّما البحث ف�ي الجمل�ة ف�ي ال�درس اللّغ�وّي الغرب�ّي الح�ديث ق�د بل�غ ش�أوا مھّم�ا -

  .ھج و مبادئ مدارسھا اللّسانّية اّتجاھات دراستھا وفق تباين منا

وإّنم�ا يش�ير إل�ى أّن ، فدي سوسير مؤّسس علم اللغة الحديث � يق�ّدم تعريف�ا مح�ّددا للجمل�ة  

والتّض�ام عن�ده يت�ألف دائم�ا م�ن ،  Syntagmeالجملة ھي الّنمط الرئيس من أنماط التّض�ام 

  .وحدتين أو أكثر من الوحدات اللغوية التي يتلو بعضھا بعضا 

وأس���قط فك���رة ،ف���ي تعري���ف الجمل���ة >> ا�س���تقCل<<أّم���ا بلومفيل���د فق���د تمّس���ك بفك���رة     

وك���ان رائ���د أول محاول���ة حقيقي���ة للتح���ّرر م���ن معي���ار ، �تص���الھا ب���المعنى >> التم���ام<<

  .  )1(في تعريف الجملة >> المعنى<<

م�ن التحلي�ل  فإّن�ه تن�اول الجمل�ة انطCق�ا>> م�ارتيني<<أّما عن�د ال�وظيفّيين وم�ن أب�رزھم   

وھ��ذا م��ا يمّث��ل عن��د ، التركيب��ي لھ��ا حي��ث يؤّك��د إلزامّي��ة المس��ند والمس��ند إلي��ه وع��دم ح��ذفھما 

  ) . فضلة(وما يضاف لھا يسمى ،)العمدة(الّنحاة العرب بـ 

فقد عّرفت الجملة بأّنھا  مجموعة م�ن العب�ارات تخلق�ـھا ميكانيكّي�ة ،أّما في الّنحو التحويلي   

ث���ّم فّس���رت  ف���ي المرحل���ة الثاني���ة نحوّي���ا و د�لّي���ا وذاك  ، ذج التولي���دّي القواع���د ف���ي النم���و

وق�د �ق�ت أفك�ار ھ�ذا ا�ّتج�اه ، بالرجوع بالتحلي�ل اللّغ�وي إل�ى معي�اري الش�كل والمض�مون 

وأص�بحت مي�دان تطبي�ق ف�ي كثي�ر م�ن الدراس�ات اللغوّي�ة ف�ي ، رواجا كبيرا عند الدارس�ين 

  .جميع اللغات 

الح�ديث أن يض�ع ي�ده عل�ى حقيق�ة الجمل�ة حي�ث أّن ا�خ�تCف � ي�زال لم يستطع ال�درس  -

لكن مع ھ�ذا ا�خ�تCف خاّص�ة ، قائما بين الدارسين بالّرغم من تطّور المناھج وا"بحاث 

يبقى المنحى في تحديد الجملة متوافقا مع ما قاله القدماء من كون الجمل�ة ، في التعريفات 

وال�ركن ، فالتركي�ب واRف�ادة ش�رطا الجمل�ة: م�ة أو أكث�را يمك�ن أن تك�ون كلمرّكبا إسناديّ 

  . المحورّي في التعليق ھو اRسناد
                                                 

 .14،13: أحمد نحلة ،  ص محمود، مدخل إلى دراسة الجملة العربية  :ينظر  )1(
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 :يأتي  في نھاية ھـذا الفصل يمكن أن نخلص إلى ما  

كم�ا رب�ط بع�ض ، لقد تناول النحاة الق�دماء موض�وع الجمل�ة كمص�طلح وخاض�وا في�ه  -

دم اRش��ارة إل��ى المعن��ى ولك��ن ذل��ك عل��ى ط��ريقتھم ف��ي ع��، المع��اجم ب��ين الجمل��ة والك��Cم 

الجمل�ة جماع�ة ك�ل ش�يء بكمال�ه <<فكانت ، ا�صطCحي الـذي انتقل إلى الكلمة وتضمّنته 

فھ�ي م�ن ذل�ك تجم�ع وتجم�ل ، فھ�ي الجم�ع والجم�ل ب�ين ا"ش�ياء >> ، في الحساب وغي�ره 

  .كما أنھا تربط بين الشكل والمعنى ، أركانھا و مكوناتھا 

وإّن م�ا ورد ف�ي ذل�ك م�ن قبي�ل رب�ط ، يبويه مباش�رة مصطلح الجمل�ة ل�م يش�ر إلي�ه س� -

كم��ا أن أول م��ن ذك��ر ، وال��ـذي ق��د ت��وارد ذك��ره ف��ي كتاب��ه كثي��را ، د�ل��ة الك��Cم بالجمل��ة 

  .وقد ذكره في باب الفاعل بعدما انتشر المصطلح وشاع ، المصطلح ھو المبّرد 

 :أما بالنسبة للكCم والجملة فقد ذھب النحويون مذھبين 

  ) .ابن يعيش، الزمخشري ، ابن الجني (تسوية صريحة بين المصطلحين  –أ      

  ) .السيوطي، ابن ھشام ،الرضي (عدم التسوية بينھما  –ب      

والجمل�ة تركي�ب إس�نادي ، فالكCم ھو ق�ول مفي�د يحس�ن الس�كوت علي�ه ول�ه معن�ى مقص�ود  

  .إن أفادت  و إ�ّ فC ، ذات معنى مفيد وھي الكCم 

ف�إنھم ك�ان تع�ريفھم للجمل�ة � يختل�ف ، ء وإن اختلفوا في التميز بين الكCم والجملة والقدما 

و ھ�و عم�ود الجمل�ة ،من حيث أنھا تقوم على اRس�ناد ا"ص�لي وطرف�اه المس�ند والمس�ند إلي�ه

  والمحور ا"ساسي في بنائھا 

اءاتھم اخ���تCف مفھ���وم الجمل���ة عن���د علم���اء اللغ���ة العربي���ة المح���دثين تبع���ا �خ���تCف انتم��� -

  :فانقسموا في تنازل الجملة مذھبين ، وتوّجھاتھم للمدارس اللغوية 

ب�ين  ا�تجاه ا"ول جارى القدماء وتمّسك بآرائھم وم�نھجھم وم�نھم عب�اس حس�ن ال�ذي س�وّ  •

الك�Cم أو الجمل�ة ھ�و م�ا ترك�ب م�ن كلمت�ين أو أكث�ر ول�ه معن�ى «ورأى أّن ،الكCم والجمل�ة 

»مفيد مستقل
 )1(   

وھ�ذا ا�تج�اه ھ�و ال�ذي اختل�ف ،ومھدي المخزوم�ي ، اه الثاني ومنھم تمام حسان أّما ا�تج •

فيه أصحابه مع القدماء في منھج الدرس اللغوي بكامله وع�ّدوا دراس�تھم أق�رب إل�ى الفلس�فة 

، والتق��ديرات ،والت��أويCت ، منھ��ا إل��ى النح��و خاص��ة ح��ين أطنب��وا ف��ي التفس��يرات العقلي��ة 
                                                 

 1/16، عباس حسن ،النحو الوافي  )1(
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مالھم المعنى الوظيفي الـذي يكفي كي يك�ون مح�ورا ف�ي الجمل�ة مع إھ، والبحث عن العامل 

  )2(العربية 

ون��ذكر أيض��ا م��ن الدارس��ين الع��رب ال��ذين تن��اولوا ع��ن الجمل��ة تن��او� � يبتع��د ع��ن الم��نھج 

الغربي بتطبيقه حرفيا كما فعل ريمون طحان باعتماده على فك�رة أص�ولية الجمل�ة والقواع�د 

وھ��ي أفك��ار ص��احب النظري��ة ،دد غي��ر المتن��اھي م��ن الجم��ل وتولي��د الع��،الكلي��ة أو العام��ة 

م��ع إش��ارتنا أن تطبي��ق المن��اھج العربي��ة عل��ى الجمل��ة  ،)1(>>ن��وام تشومس��كي<< التحولي��ة 

لكن وجب ا�ستحضار ، بل يجب ا�نتفاع بما وصلت إليه ھذه المناھج ،العربية � يعد عيبا 

 .ن طبيعة اللغات الھندوأروبية وخصائصھا المختلفة ع، دائما أن للعربية طبيعتھا 

فتفرع��ت ،أم��ا البح��ث ف��ي الجمل��ة ف��ي ال��درس اللغ��وي الغرب��ي الح��ديث ق��د بل��غ ش��أوا مھم��ا -

  .اتجاھات دراستھا وفق تباين مناھج و مبادئ مدارسھا اللسانية 

وإّنم�ا يش�ير إل�ى أن ، فدي سوسير مؤسس علم اللغة الحديث � يق�دم تعريف�ا مح�ددا للجمل�ة  

والتّض�ام عن�ده يت�ألف دائم�ا م�ن ، Syntagmeلنمط الرئيس م�ن أنم�اط التّض�ام الجملة ھي ا

  .وحدتين أو أكثر من الوحدات اللغوية التي يتلو بعضه بعضا 

واس���قط فك���رة ،ف���ي تعري���ف الجمل���ة >> ا�س���تقCل<<ا بلومفلي���د فق���د تمس���ك بفك���رة أّم���  

لتح���رر م���ن معي���ار وك���ان رائ���د أول محاول���ة حقيقي���ة ل، �تص���الھا ب���المعنى >> التم���ام<<

ال�ذي >> م�ارتيني<<أما عند الوظيفيين ومن أب�رزھم . ،)2(في تعريف الجملة>> المعنى<<

حيث يؤكد إلزامية المسند والمسند إليه وعدم ،تناول الجملة انطCقا من التحليل التركيبي لھا 

  . )فضلة(وما يضاف لھا يسمى ،)العمدة(ب بـ وھذا ما يمثل عند النحاة العر، حذفھما 

فق��د عرف��ت الجمل��ة بم��ا ھ��ي مجموع��ة م��ن العب��ارات تخلقھ��ا ،أّم��ا ف��ي النح��و التح��ويلي    

ثم فسرت الجملة في المرحلة الثانية نحويا و د�ليا ، ميكانيكية القواعد في النموذج التوليدي 

وق�د �ق�ت أفك�ار ھ�ذا ا�تج�اه ، وھي الرجوع بالتحليل اللغوي بمعي�اري الش�كل والمض�مون 

وأص�بحت مي�دان تطبي�ق ف�ي كثي�ر م�ن الدراس�ات اللغوي�ة ف�ي ، را عند الدارس�ين رواجا كبي

  .جميع اللغات 
                                                 

 195:ص، تمام حسان ،مناھج البحث في اللغة  :ينظر )2(
  ،  1993،  1: عبد القادر المھيري ، دار الغرب اRسCمي ، بيروت لبنان ، ط نظرات في التراث العربي ،  )1(

  68:ص
 

  .14،13: محمود أحمد نحلة ، ص،  مدخل إلى دراسة الجملة العربية  :ينظر  )2(



 

  
  

57

  .القدماء والمحدثيـن مفھوم التركيب النحوي عند :الفصل ا�ول 

ب�ل أّن ا�خ�تCف � ي�زال ، لم يس�تطع ال�درس الح�ديث أن يض�ع ي�ده عل�ى حقيق�ة الجمل�ة   -

لكن مع ھذا ا�ختCف خاص�ة ف�ي ، قائما بين الدارسين بالرغم من تطور المناھج وا"بحاث 

المنحى في تحديد الجملة متوافقا مع ما قاله القدماء من كون الجملة مرّكب�ا  يبقى، التعريفات 

وال���ركن ، فالتركي���ب واRف���ادة ش���رطا الجمل���ة : ويمك���ن أن تك���ون كلم���ة أو أكث���ر  ايّ إس���ناد

  . المحوري في التعليق ھو اRسناد

 :يأتي  في نھاية ھـذا الفصل يمكن أن نخلص إلى ما  

كم�ا رب�ط بع�ض ، وض�وع الجمل�ة كمص�طلح وخاض�وا في�ه لقد تناول النحاة الق�دماء م -

ولك��ن ذل��ك عل��ى ط��ريقتھم ف��ي ع��دم اRش��ارة إل��ى المعن��ى ، المع��اجم ب��ين الجمل��ة والك��Cم 

الجمل�ة جماع�ة ك�ل ش�يء بكمال�ه <<فكانت ، ا�صطCحي الـذي انتقل إلى الكلمة وتضمّنته 

ن ذل�ك تجم�ع وتجم�ل فھ�ي م�، فھ�ي الجم�ع والجم�ل ب�ين ا"ش�ياء >> ، في الحساب وغي�ره 

  .كما أنھا تربط بين الشكل والمعنى ، أركانھا و مكوناتھا 

وإّن م�ا ورد ف�ي ذل�ك م�ن قبي�ل رب�ط ، مصطلح الجمل�ة ل�م يش�ر إلي�ه س�يبويه مباش�رة  -

كم��ا أن أول م��ن ذك��ر ، وال��ـذي ق��د ت��وارد ذك��ره ف��ي كتاب��ه كثي��را ، د�ل��ة الك��Cم بالجمل��ة 

  .باب الفاعل بعدما انتشر المصطلح وشاع وقد ذكره في ، المصطلح ھو المبّرد 

 :أما بالنسبة للكCم والجملة فقد ذھب النحويون مذھبين 

  ) .ابن يعيش، الزمخشري ، ابن الجني (تسوية صريحة بين المصطلحين  –أ      

  ) .السيوطي، ابن ھشام ،الرضي (عدم التسوية بينھما  –ب      

والجمل�ة تركي�ب إس�نادي ، ه ول�ه معن�ى مقص�ود فالكCم ھو ق�ول مفي�د يحس�ن الس�كوت علي� 

  .إن أفادت  و إ�ّ فC ، ذات معنى مفيد وھي الكCم 

ف�إنھم ك�ان تع�ريفھم للجمل�ة � يختل�ف ، والقدماء وإن اختلفوا في التميز بين الكCم والجملة  

 و ھ�و عم�ود الجمل�ة،من حيث أنھا تقوم على اRس�ناد ا"ص�لي وطرف�اه المس�ند والمس�ند إلي�ه

  والمحور ا"ساسي في بنائھا 

اخ�تCف مفھ�وم الجمل��ة عن�د علم��اء اللغ�ة العربي��ة المح�دثين تبع��ا �خ�تCف انتم��اءاتھم  -

  :فانقسموا في تنازل الجملة مذھبين ، وتوّجھاتھم للمدارس اللغوية 
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  .القدماء والمحدثيـن مفھوم التركيب النحوي عند :الفصل ا�ول 

ب�ين  ا�تجاه ا"ول جارى القدماء وتمّسك بآرائھم وم�نھجھم وم�نھم عب�اس حس�ن ال�ذي س�وّ  •

الك�Cم أو الجمل�ة ھ�و م�ا ترك�ب م�ن كلمت�ين أو أكث�ر ول�ه معن�ى «ورأى أّن ،جمل�ة الكCم وال

»مفيد مستقل
 )1(   

وھ�ذا ا�تج�اه ھ�و ال�ذي اختل�ف ،ومھدي المخزوم�ي ، أّما ا�تجاه الثاني ومنھم تمام حسان  •

فيه أصحابه مع القدماء في منھج الدرس اللغوي بكامله وع�ّدوا دراس�تھم أق�رب إل�ى الفلس�فة 

، والتق��ديرات ،والت��أويCت ، إل��ى النح��و خاص��ة ح��ين أطنب��وا ف��ي التفس��يرات العقلي��ة منھ��ا 

مع إھمالھم المعنى الوظيفي الـذي يكفي كي يك�ون مح�ورا ف�ي الجمل�ة ، والبحث عن العامل 

  )2(العربية 

ون��ذكر أيض��ا م��ن الدارس��ين الع��رب ال��ذين تن��اولوا ع��ن الجمل��ة تن��او� � يبتع��د ع��ن الم��نھج 

يقه حرفيا كما فعل ريمون طحان باعتماده على فك�رة أص�ولية الجمل�ة والقواع�د الغربي بتطب

وھ��ي أفك��ار ص��احب النظري��ة ،وتولي��د الع��دد غي��ر المتن��اھي م��ن الجم��ل ،الكلي��ة أو العام��ة 

م��ع إش��ارتنا أن تطبي��ق المن��اھج العربي��ة عل��ى الجمل��ة  ،)3(>>ن��وام تشومس��كي<< التحولي��ة 

لكن وجب ا�ستحضار ، نتفاع بما وصلت إليه ھذه المناھج بل يجب ا�،العربية � يعد عيبا 

 .وخصائصھا المختلفة عن طبيعة اللغات الھندوأروبية ، دائما أن للعربية طبيعتھا 

فتفرع��ت ،أم��ا البح��ث ف��ي الجمل��ة ف��ي ال��درس اللغ��وي الغرب��ي الح��ديث ق��د بل��غ ش��أوا مھم��ا -

  .ية اتجاھات دراستھا وفق تباين مناھج و مبادئ مدارسھا اللسان

وإّنم�ا يش�ير إل�ى أن ، فدي سوسير مؤسس علم اللغة الحديث � يق�دم تعريف�ا مح�ددا للجمل�ة  

والتّض�ام عن�ده يت�ألف دائم�ا م�ن ، Syntagmeالجملة ھي النمط الرئيس م�ن أنم�اط التّض�ام 

  .وحدتين أو أكثر من الوحدات اللغوية التي يتلو بعضه بعضا 

واس���قط فك���رة ،ف���ي تعري���ف الجمل���ة >> �س���تقCلا<<ا بلومفلي���د فق���د تمس���ك بفك���رة أّم���  

وك���ان رائ���د أول محاول���ة حقيقي���ة للتح���رر م���ن معي���ار ، �تص���الھا ب���المعنى >> التم���ام<<

ال�ذي >> م�ارتيني<<أما عند ال�وظيفيين وم�ن أب�رزھم . )1(في تعريف الجملة>> المعنى<<

                                                 
 1/16، عباس حسن ،النحو الوافي  )1(
 195:ص، تمام حسان ،مناھج البحث في اللغة  :ينظر )2(
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  .القدماء والمحدثيـن مفھوم التركيب النحوي عند :الفصل ا�ول 

سند والمسند إليه وعدم حيث يؤكد إلزامية الم،تناول الجملة انطCقا من التحليل التركيبي لھا 

  ) .فضلة(وما يضاف لھا يسمى ،)العمدة(وھذا ما يمثل عند النحاة العرب بـ ، حذفھما 

فق��د عرف��ت الجمل��ة بم��ا ھ��ي مجموع��ة م��ن العب��ارات تخلقھ��ا ،أّم��ا ف��ي النح��و التح��ويلي    

و د�ليا ثم فسرت الجملة في المرحلة الثانية نحويا ، ميكانيكية القواعد في النموذج التوليدي 

وق�د �ق�ت أفك�ار ھ�ذا ا�تج�اه ، وھي الرجوع بالتحليل اللغوي بمعي�اري الش�كل والمض�مون 

وأص�بحت مي�دان تطبي�ق ف�ي كثي�ر م�ن الدراس�ات اللغوي�ة ف�ي ، رواجا كبيرا عند الدارس�ين 

  .جميع اللغات 

ب�ل أّن ا�خ�تCف � ي�زال ، لم يس�تطع ال�درس الح�ديث أن يض�ع ي�ده عل�ى حقيق�ة الجمل�ة   -

لكن مع ھذا ا�ختCف خاص�ة ف�ي ، قائما بين الدارسين بالرغم من تطور المناھج وا"بحاث 

يبقى المنحى في تحديد الجملة متوافقا مع ما قاله القدماء من كون الجملة مرّكب�ا ، التعريفات 

وال���ركن ، فالتركي���ب واRف���ادة ش���رطا الجمل���ة : ويمك���ن أن تك���ون كلم���ة أو أكث���ر  ايّ إس���ناد

 . التعليق ھو اRسناد المحوري في



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثاني                               

  

  

مفھوم التركيب النحوي عند  -

ابن ھشام وع�قاته السياقّية 

-  
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  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

 : توطئة  - 

إّن أوّل ما يسترعي انتباه الناظر أشھر مصّنفات  النحو ككتاب سيبويه وشرح المفص�ل �ب�ن 

يع��يش أّنن��ا � نج��د فيھ��ا أبواب��ا أو فص��و� خاّص��ة بدراس��ة الجمل��ة م��ن حي��ث أنواعھ��ا وأن��واع 

ناه وإّنما مع، عناصرھا ومختلف وظائفھا  و� يعني ھذا أّنھا خالية من كل إشارة إلى الجملة 

أّن دراسة الجمل�ة كان�ت رھين�ة دراس�ة المف�ردات � يكت�رث لھ�ا إ�ّ إذا أمك�ن لھ�ا أن تع�ّوض 

ول��ذا تج��د ح��ديثا عنھ��ا ف��ي بع��ض ا5ب��واب كدراس��ة الح��ال والنع��ت والخب��ر وغيرھ��ا ، المف��رد 

و:ن وج��دنا م9حظ��ات وفوائ��د كثي��رة ف��ي ھ��ذه الدراس��ات  فإّنن��ا � نج��د نظ��رة ش��املة تل��ّم ،

وما دراستھا لذاتھا بل ما يفھم أّنھ�ا ل�م ت�درس ، لة على أساس الوحدة التي بينھا بعناصر الجم

ويمكن أن نعتب�ر أّن اب�ن ھش�ام ، ولقد ّظـلت العناية بالجملة محدودة طيلة قرون ، إ�ّ عرضا 

ھو أّوّ◌ل من أدرك فائدة تخصيص ب�اب للنظ�ر ف�ي الجمل�ة باعتبارھ�ا قاع�دة الك�9م ووحدت�ه 

ومن طريف م�ا ي9ح�ظ عن�ده أّن�ه اس�تھّل ،  بفرد لھا بابا في كتابة مغني اللبيوقد أ،ا5ساسية 

جزءه الثاني بدراسة الجملة  ولعّل في ذلك ما يّدل على شعوره بأھمّيتھا وإدراكه أّن الدراسة 

اللغوّية ينبغي أن تنطلق منھا إذا أريد من تلك الدراسة احترام الواقع وا�حتفاظ بطابع�ه ؛ فق�د 

لجملة وشبھھا اھتماما خاّصا لما جمعه فيھا ولشمولية ما طرحه ف�ي ذل�ك م�ن تفس�يرھا اھتم با

وبيان عماد بنائھا مقسّما لھ�ا عدي�د التقس�يمات م�ن جھ�ات ع�ّدة ونظ�رات ش�ّتى  ُمض�مّنا إّياھ�ا 

إش�ارات وعب��ارات بتل�ك ال��روابط اللفظّي�ة منھ��ا والمعنوّي�ة الت��ي تحف�ظ تماس��كھا وتق�يم ھيكلھ��ا 

ھ��ا انط9ق��ا م��ن المف��ردات المكّون��ة لھ��ا إل��ى التراكي��ب الحالّ��ة محلھ��ا ذات الّد�ل��ة وتوّج��ه معنا

العامة الش�مولية المؤّدي�ة وظيفتھ�ا التواص�لية ف�ي ص�ورتھا الملفوظ�ة بع�د نظمھ�ا وس�بكھا ف�ي 

  .بنيتھا العميقة ابتداء من عمليات ذھنية محدّدة  وصو� إلى أداءات لفظية عاكسة لھا

  

  

  

  

  

  

  عند ابن ھشام  تفسير الجملة: ول المبحث ا$   
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  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

و� وردت في كتابه مصطلحا » الجملة«لم يعّرف ) ھـ180(كما سبق وأن ذكرنا أّن سيبويه 

« وق�د ت�رّدد ف�ي كتاب�ه ذك�ر مص�طلح ، وإّنما وردت في عدة مواضع منه بمعناھ�ا اللغ�وّي ، 

وبمعن�ى ، بمعن�ى النث�ر فھو بمعنى الح�ديث  وبمعن�ى اللغ�ة  و، كثيرا بمعان مختلفة » الك9م 

  :لكن الخالفون  من بعده نحوا اتجاھين في التمييز بين الك9م والجملة  )1(الجملة أيضا 

ال�ذي  إض�افة إل�ى اب�ن ھش�ام أحدھما يرى أّن الك9م غير الجمل�ة وھ�ذا يمثل�ه الرض�ي -

  .تابع الرضي فيما ذھب إليه 

 المبرد و ابن جني  ويمثلّه، ا أّما الثاني فيرى أّن الك9م ھو الجملة و� فرق بينھم -

  .الزمخشري وابن يعيش  و 

وم�ع ھ�ذه المف�اھيم والتط�ّورات المتباين�ة لمفھ�وم الجمل�ة عن�د  :التمييز بين الك�م والجملة*  

وبالتحديد على ما تص�ّوره ، القدامى كما عند المحدثين فإّن دراستنا ترّكز على ا�تجاه ا5ول 

 ي��دُ فِ المُ  لُ وْ الَق�� وَ ُھ�� مُ 9َ الَك�� «:فق��د ورد ف��ي كتاب��ه  م��ا نّص��ه .  اب��ن ھش��ام وم��ا فّس��ر ب��ه الجمل��ة

�� نُ ُس�حْ ى يَ َن��عْ ى مَ َل��عَ  لS ا دَ َم�� ي��دِ فِ المُ بِ  رادُ الُم��وَ ، دِ ْص�القَ بِ  Tلٍ ْع��فِ  نْ ارة َع��َب��ة عِ َل��مْ الجُ وَ .هِ ْي��َل عَ  وتُ كُ الس 

  . »امً ائِ ه قَ تُ نْ نَ ظَ « و »قائمٌ  دٌ زيْ «ر كـ بَ أ والخَ دَ تَ بْ المُ وَ  »دٌ يْ زَ  قامَ «كـ  هُ لُ اعِ فَ وَ 

� نْ مِ  يرٌ ثِ كَ  هُ مُ وھS تَ ا يَ مَ كَ  نِ يْ فَ ادِ رَ تَ ا مُ سَ ا ليْ مَ ھُ أنS  كَ لَ  رُ ھَ ظْ ا يَ ذَ ھَ بِ وَ  Sبِ احِ ل َص�وْ َق� رُ اھِ ھ�و َظ�وَ  اِس◌ِ الن 

 ذْ إِ ،  هُ ْن�مِ  مT َع�ا أَ َھ�أنS  ابُ وَ الّص�وَ ،  ةً َل�مْ ى جُ مS سَ تُ وَ :  الَ قَ  مِ 9َ الكَ  دY حَ  نْ مِ  غَ رَ فَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  هُ إنS فَ ، لِ صS فَ المُ 

��َل��مْ جُ :  ونَ ولُ��قُ يَ  مْ ھُ عُ مَ ْس��ا تَ ـذَ َھ��ِل وَ ، ا َھ��فِ 9َ خِ بِ   ةُ ادَ َف��ا:ِ  هُ طُ رْ َش�� Sة َل��مْ جُ ،  ابِ وَ ة الَج��َل��مْ جُ ،  طِ رْ ة الش

 Yكُ وَ ،  ةِ َل الص T2(» مٍ 9َ كَ بِ  سَ يْ َل ا فَ يدً فِ مُ  سَ يْ لَ  لكُ ذَ  ـل(.  

9م ال�ذي احت�وى معن�ى مس�تق9  � يحت�اج إل�ى ن9ح�ظ ف�ي ك�9م اب�ن ھش�ام الفص�ل ب�ين الك�  

تركيب أو كلمات تّتم معن�اه  وب�ين الجمل�ة الت�ي ت�ّم تركيبھ�ا بفض�ل تضمّن�ـھا للمس�ند والمس�ند 

 –ثم إّن اب�ن ھش�ام ، إليه سواء أفادت معنى مستق9ّ أو لم تفد  إذ شرط الك9م ا:فادة بخ9فھا 

فق�د ع�ّرف الجمل�ة تعريف�ا ، لى ھذه الناحية الّھامة با:ضافة إلى اھتدائه إ –وغيره من النحاة 

ومفھ�وم ا:ف�ادة فالجمل�ة ، فراعى في تحدي�دھا مفھ�وم ا:س�ناد ،  روعيت فيه جوانب أساسية 

ومعن��ى ذل��ك أّن��ـھا � ب��ّد أن تترّك��ب م��ن ، ف��ي نظ��ره ھ��ي م��ا ترّك��ب م��ن مس��ند ومس��ند إلي��ه 

ع الذي احتاج المتّكلم أن يتكلّم ف�ي عنصرين أساسين أحدھما يمّثل محور الحديث أو الموضو

ما يقوله المتكلّم في شأن ھذا المحور ويتحّدث به عنه كما أّن�ه يمّي�ز زي�ادة ل ا]خر شأنه ويمثّ 

                                                 
  3/119 سيبويه ،الكتاب  )1(
  2/431،   مغني اللبيب )2(
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  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

عل��ى ذل��ك ب��ين العناص��ر ا5ص��لّية الت��ي تتك��ّون م��ن المس��ند والمس��ند إلي��ه الت��ي � ي��تّم تركي��ب 

وبين بقي�ة العناص�ر  )1(»والمبتدأ وخبره ، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله  «ـھاالجملة بدون

  .التي ليست ضرورية �كتمال التركيب بدونھا 

فھ�ي حس�ب ، جانب قاّر من جوانب تعريف الجملة أّما مفھوم ا:فادة فھي  :مفھوم ا+فادة * 

ا:ف��ادة ؛ ف )3(» هِ ِب�� اءُ َف��تِ كْ ا�ِ  حT ِص��ا يَ َم�� ي��دِ فِ ن��ي بالمُ نعْ وَ  «وك��ذا  )2(»اللف��ظ المفي��د «اب��ن ھش��ام 

  .ا باستق9ل الجملة وعدم احتياجھا إلى ما يتّمم معناھامقترنة إذً 

ولھ��ذا تس��معھم يقول��ون جمل��ة «ف��ابن ھش��ام ي��رى أّن ا:ف��ادة ش��رط ف��ي الك��9م دون الجمل��ة   

وھ��و بھ��ذا ي��رّد عل��ى  )4(»وك��ّل ذل��ك ل��يس مفي��دا فل��يس بك��9م  ، وجمل��ة الص��لة ، الج��واب 

وھو ظاھر قول ص�احب  «:ف الك9م والجملة حيث قال الزمخشري وقد ذھب رأيه في تراد

ويس��ّمى جمل�ة و الص��واب أّنھ��ا أع��ّم من��ه إذ : المفّص�ل فإّن��ه بع��د أن ف��رغ م�ن ح��ّد الك��9م ق��ال 

و ا:فادة عند ابن ھش�ام  )6( »ھو القول المفيد بالقصد «والك9م ، )5(»شرطه ا:فادة بخ9فھا 

الجمل��ة عب��ارة ع��ن الفع��ل بو، الّس��كوت علي��ه  دل ّعل��ى معن��ى يحس��ن في��د م��اموالم��راد بال «

: منزل��ة أح��دھما نح��و وم��ا ك��ان ب) زي��د ق��ائم ( ك��ـ  الخب��روالمبت��دأ و)  ق��ام زي��د ( وفاعل��ه ك��ـ 

فأضاف المبن�ي للمجھ�ول  )7( »و ظننته قائما  وكان زيٌد  قائما، أقائم الزيدان ُضرب اللّص و

  . المنسوخو ، وا�ستفھام ، 

فالتراكي�ب ذات ا:س�ناد ، وجود رابطة ا:س�ناد س�واء أف�اد أم ل�م يف�ْد  فأساس الجملة عنده ھو

ّم��ا الك��9م الن��اقص للمعن��ى كجمل��ة الش��رط والج��واب والص��لة تس��ّمى جم��9 و� تس��ّمى ك9م��ا أ

  .فيشترط فيه ا:فادة 

  

                                                 
  2/431، مغني اللبيب : ينظر   )1(
 1989،  1:فخر الدين قباوة ، دار ط9س دمشق ، ط : محي الدين الكافيجي ، تح  ،بن ھشام � شرح قواعد ا:عراب  )2(

1/16.  
 .59:صوبل الصدى ،  ابن ھشام ،  شرح قطر الندى  )3(
 2/431، مغني اللبيب  )4(
 2/431، نفسه   صدرالم  )5(
  .، الصفحة نفسھا المصدر نفسه )6(
 .الصفحة نفسھا ، نفسه  صدرالم  )7(
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� –أي الك�9م –إ�ّ أّن�ه )1(وھذا نفس ما ذھب إلي�ه الس�يوطي ف�ي أّن الك�9م ھ�و الق�ول المفي�د 

وم��ا  )2(الجمل��ة وھ��و رأي اب��ن ھش��ام لكّن��ه يخالف��ه ف��ي ك��ون ا:ف��ادة تحص��ل با:س��ناد ادف ي��ر

5ّن «ه ابن ھشام بجملة الشرط والج�واب والص�لة فھ�ذا عن�د الس�يوطي إط�9ق مج�ازي ييّسم

كّل منھما كان جملة قبل فأطلقت الجملة عليه باعتبار ما ك�ان ك�إط9ق اليت�امى عل�ى الب�الغين 

  . )3(»كانوا  كذلك  نظرا إلى أّنھم 

أن  ى للنح�ويّ يتس�نّ إّن تحديد وضبط ح�دود الجمل�ة أم�ٌر � من�اص من�ه فب�ه  : أبعاد الجملة * 

أس�اس ك�ّل تحلي�ل وھ�ذا ھ�و الس�بب ال�ذي دف�ع النح�اة إل�ى  ا:س�ناد و ا:ف�ادة يقوم بعمله إذ أن

  . ة سة مفصلّ في دراسة مختلف عناصرھا درا امة مؤلّفاتھم قبل أن يشرعوتعريفھا في مقدّ 

تحديد بداية الجملة ونھايتھا ليتّضح ا�خت9ف الكبير كما ظھر ف�ي تمييزھ�ا ع�ن الك�9م فب     

ولنقف مع ا]ية الكريمة الت�ي تناولھ�ا ،ويتمّثل ذلك عند حصر الجمل في نص من النصوص 

َقوْا َلَفَتْحَنا َعلَْيِھم َولَْو أَنS أَھْ  �َفأََخْذَناُھم َبْغَتًة َوُھْم �َ َيْشُعُروَن  �: ابن ھشام Sَل اْلقَُرى آَمُنوْا َوات

ُبوْا َفأََخْذَناُھم ِبَم�ا َك�اُنوْا َيْكِس�ُبونَ  Sَماِء َوا5َْرِض َوَلـِكن َكذ Sَن الس Yأََف�أَِمَن أَْھ�ُل اْلقُ�َرى  � َبَرَكاٍت م

َوُھ�ْم  «لنحوّيون في عدد الجمل م�ن أّول فقد اختلف ا،  )4(� ُسَنا َبَياتاً َوُھْم َنآِئُمونأَن َيأِْتَيُھْم َبأْ 

  :على النحو ا]تي  »أَفأِمَن أَْھُل اَْلقَُرى  «: إلى  »�َ َيْشُعُروَن 

إذ زعم أّن أفأمن ،  إّن الزمخشري حكم بجواز ا�عتراض بسبع جمل: قال ابن مالك  - أ

ني وعّق�ب علي�ه اب�ن ھش�ام بأّن�ه ك�ان م�ن حق�ه أن يع�ّدھا ثم�ا، أخ�ذناھم معطوف على 

 :جمل وھي 

 .وھم � يشعرون   -1

 . ولو ثبت أّن أھل القرى : فالتقدير  ؛ولو أّن أھل القرى   -2

  .آمنوا   -3

 .اّتقوا  -4

 .لفتحنا عليھم بركات من السماء وا5رض   -5

 .ولكن كّذبوا   -6

                                                 
) ط.د(تصحيح محمد بدر الدين النعساني ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ، ، السيوطي ، وامع ھمع الھ:  ينظر  )1(
 .1/29،) ت.د(،
 .2/33، المرجع نفسه : ينظر   )2(
 .2/38السيوطي ، ،وامع ھمع الھ  )3(
 . 97، 96، 95:ا5عراف   )4(
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 .فأخذناھم   -7

 .بما كانوا يكسبون   -8

  :عّدھا أربع جمل وھي من يرى أّن الجملة لھا كيان مستقلّ قائم بذاته   -ب 

  .وھم � يشعرون   -1

  .ولو أّن أھل القرى آمنوا واّتقوا لفتحنا عليھم بركات من الّسماء وا5رض   -2

  .ولكن كّذبوا   -3

  .فأخذناھم بما كانوا يكسبون   -4

ينبغ�ي أن يك�ون ث�9ث جم�ل : عل�ى التقس�يم  الث�اني وق�الوا  ناستدرك بعض النحويي -جـ 

ل��ة  وھ��م � يش��عرون ليس��ت قائم��ة بنفس��ھا و� مس��تقلة إذ ھ��ي ح��ال م��ن 5ّن جم، فق��ط 

ويعلّ�ق اب�ن ھش�ام عل�ى ا�س�تدراك ، المفعول به في الجملة الس�ابقة عليھ�ا ف�9 تع�ّد جمل�ة 

◌ّ *َ  ة لَ	مْ الجُ  يرِ ِس	فْ ي تَ فِ	  اهُ نَ مْ دَّ ا قَ	َم	 كَ لِ	ي ذَ افِ نَ	يُ  �َ وَ ،  ي	قُ قِ حْ التّ  وَ ا ھُ	ذَ ھَ وَ  «: ا5خير بقوله   نَّ

 ونُ ُك	تَ  �َ  كَ ْل	تِ وَ ، اض رَ تِ اعْ  ةَ لَ مْ ا جُ ھَ نُ وْ كَ  دٍ يْ قَ ة بِ لَ مْ في الجُ  لْ ة بَ لَ مْ الجُ  هِ قِ لَ طْ ي مُ فِ  سَ يْ ا لَ نَ ھُ  مَ .َ الكَ 

والف�رق الج�وھري ب�ين ا�تج�اھين الّس�ابقين ف�ي تحدي�د أبع�اد الجمل�ة  ،  )1(»ا امًّ ا تَ مً .َ كَ  إ�َّ 

 ةبط�وا ف�ي تحدي�د أبع�اد الجمل�ة ب�ين البني�ة التركيبي�يتمّثل في أّن أصحاب ا�تج�اه ا5ول ر

ف��إذا ل��م ي��تم ، والمعن��ى إذ جعل��وا إتم��ام المعن��ى ھ��و معي��ار الجمل��ة يح��ّدد ب��دؤھا ونھايتھ��ا 

ولك��ن ھ��ذا المعن��ى يتحق��ق بص��فة تام��ة وفق��ا ، المعن��ى � تس��ّمى البني��ة التركيبي��ة جمل��ة 

درج��ة ا�نتب��اه عن��د المس��تقبل و، والمس��توى الثق��افي ، والظ��رف ، والس��ياق ، )2(للظ��روف

ولذلك فقد ّتعد البنية التركيبية جملة في سياق و� تعّد ھي نفسھا جملة ف�ي س�ياق ، للجملة 

وي��ل : وينظ��ر إل��ى ق��ول قائ��ل ف��ي س��ياق التھدي��د والوعي��د وال��بطش بالمس��لمين ، آخ��ر 

  المعنى المراد  نجد ك9ًّ من القولين يعّد جملة  5ّنھا أّدت، � تقربوا الص9ة ، للمصلين 

  

  

                                                 
 2/433،مغني اللبيب  )1(
  .115:ص،محمد الحناش ، الحلقة ا5ولى ، البنيوية في اللسانيات :  ينظر  )2(
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ة 5ّن  ـالمستقل الذي يحسن السكوت عليه أّما ف�ي الس�ياق القرآن�ي ف�9 يع�ّد أّي منھم�ا جمل�

 َفَوْي��ٌل لYْلُمَص��لYينَ  �:ّد أن ي��ذكر كم��ا ف��ي قول��ه تع��الىـ�ب��ھ��ذا المعن��ى ل��يس م��رادا إ�ّ بقي��د 

   )1(�الSِذيَن ُھْم َعن َص9َِتِھْم َساُھوَن ۞

9ََة َوأَنُتْم ُسَكاَرىَتْقَرُبو�َ  �و S2(� ْا الص(.  

أّما إذا لم يح�ّدد الس�ياق ول�م ت�درك الم9بس�ات  ف�ا]راء تختل�ف ف�ي تحدي�د أبع�اد الجمل�ة   

: ومث�ال ذل�ك قول�ه تع�الى ، ى المستقل الذي يحسن السكوت علي�هنظرا لغياب تحديد المعن

ِقي � SْلُمتYإذ فيھا ا�حتما�ت ا]تية، )3(� نَ َذِلَك اْلِكَتاُب �َ َرْيَب ِفيِه ُھًدى ل :  

  .ة جملة اسميّ :  ذلك الكتابُ  - أ

  .ة جملة اسميّ : � ريَب فيه  -

 . ھو ھدى : التقديرلة اسمية حذف منھا المبتدأ و جم: ھدى للمتقين  -

  ) . فيھا � ريبَ (جملة اسمية كبرى فيھا جملة صغرى : ذلك الكتاب � ريب فيه  –ب 

  .مية حذف منھا المبتدأجملة اس: ھدى للمتقين  -

  .)4(حا� وليست خبرا حذف مبتدأه) ھدى(حاة جّوزوا إعراب مع ا:شارة إلى أّن النّ   

ف�ي تحدي�د أبع�اد  اوفي الوق�ت نفس�ه نج�د أص�حاب ا�تج�اه الث�اني وم�نھم اب�ن ھش�ام اكتف�و

ف��ي وحص��روھا  ةالجمل��ة بالع9ق��ة النحوّي��ة الس��ياقّية القائم��ة ب��ين عناص��ر البني��ة التركيبي��

ولك�ن ل�يس �زم�ا أن ، م�ن مض�مون ةو� يعن�ي ھ�ذا خل�ّو البني�ة التركيبي�، ع9قة ا:س�ناد 

يكون المض�مون ھن�ا المض�مون الكلّ�ي ال�ذي قص�ده الم�تكلم ب�ل يكف�ي ف�ي ھ�ذا المض�مون  

لھ�ذا ك�ان مفھ�وم ا:س�ناد ا5ص�لي ، الجزئي الّصالح 5ن يكون له معنى مستقل قائم بذاته 

حقيق��ة أو حكم��ا إل��ى ا5خ��رى بحي��ث تفي��د المخاط��ب فائ��دة يحس��ن نس��بة إح��دى الكلمت��ين 

أي ل��و س��كت الم��تكلم ل��م يك��ن 5ھ��ل الع��رف مج��ال تخطئت��ه ونس��بته إل��ى ، الس��كوت عليھ��ا

وإن ك��ان محتاج��ا إل��ى ش��يء ك��المفعول ب��ه والزم��ان والمك��ان ، القص��ور ف��ي ب��اب ا:ف��ادة 

ف��إّن تل��ك الجم��ل ، و نحوھ��اق��د ح��ّل ف��ي إس��ناد الجمل��ة الواقع��ة خب��را أو ص��فة أ، ونحويھم��ا

                                                 
  05:الماعون  )1(
 43: النساء )2(
 02البقرة  )3(
  1/232,225،   1978، ) ط. د( دار الفكر بيروت ، ، ابن جرير الطبري ، تفسير الطبري :  ينظر  )4(
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بسبب وقوعھا موقع المفرد وإن كانت غير مفيدة فائدة تامة لكن م�ن ش�أنھا أن يقص�د بھ�ا 

  .)1(ا:فادة إذا لم تكن واقعة في موقع المفرد

وما اّتجه إليه ابن ھش�ام ف�ي تحدي�د الجمل�ة وغي�ره م�ن أص�حاب ھ�ذا ا�تج�اه � يمك�ن أن 

أو الحك��م علي��ه بتنحي��ة المعن��ى أو إبع��اده ع��ن ، ن يص��ّنف أو ي��درج ض��من وجھ��ة البني��ويي

ويمك�ن أن نخل�ص إل�ى أّن اب�ن ھش�ام ح�ين ش�رح الجمل�ة ب�ّين أّن الك�9م .التحليل اللّغ�وي 

، جاء نص�ُر _ : أخّص منھا � مرادف لھا ؛ ذلك أّن المرّكب ا:سنادي يكون مفيدا نحو 

وإّن المفي�د يس�ّمى ، يس�ّمى جمل�ة فق�ط وإّن غير المفيد ، إْن ينصركم _ : وغير مفيد نحو

والمفيد ما يحسن الس�كوت ، ك9ما لوجود الفائدة  ويسّمى جملة لوجود التركيب ا:سنادي 

  .من المتكلم عليه بحيث � يصير الّسامع منتظرا لشيء آخر 

فك�ّل ك�9م جمل�ة لوج�ود ، فالجملة أّعم من الك�9م ، إذن فبين الجملة والك9م عموم مطلق 

أي ليس��ت ك��ّل جمل��ة ك9م��ا إذ � ب��ّد في��ه م��ن ا:ف��ادة ، و� ي��نعكس ، ركي��ب ا:س��نادي الت

 إِنْ  �:م���ن قول���ه تع���الى ) ينص���ركم _  إنْ :(أ� ت���رى أّن جمل���ة الش���رط نح���و ، بخ9فھ���ا 

و� ، تس�ّمى جمل�ة �ش�تمالھا عل�ى المس�ند والمس�ند إلي�ه  )2(� َينُص�ْرُكُم ّ_ُ َف�9َ َغاِل�َب لَُك�مْ 

الش��رطية أخرجت��ه ع��ن ) إنْ (ك9م��ا 5ّنھ��ا � تفي��د معن��ى يحس�ن الس��كوت علي��ه 5ّن  تس�ّمى

وكذلك القول في جملة الجواب وھي جمل�ة ، 5ّن الّسامع ينتظر الجواب ، ص9حيته لذلك 

  .فتسّمى جملة و� تسّمى ك9ما لما قلناه ) لكم  ف9 غالبَ (

أح�دھما ثب�وتي وھ�و التس�مّية : ن والحاصل أّن في كّل من جملت�ي الش�رط وجواب�ه أم�ري  

وفي ھذا دليل على ما يراه ابن ھش�ام ، وا]خر سلبّي وھو عدم التسمية بالك9م ، بالجملة 

  .من عدم ترادف الجملة والك9م 

  

  

  

  

  أقسام الجملة :  الثاني  المبحث

                                                 
د لطفي عبد البديع  ود عبد النعيم محمد :تح ، محمد علي الفاروقي التاھنوي ، كشاف ا�صط9حات العلوم والفنون  )1(

  .3/148، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، حسين 
    160:آل عمران  )2(
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ة ب�ين للكلمات نظام محّدد تحدّده اللّغة في تأليف الجملة وھذا النظ�ام يق�يم ع9ق�ات مخصوص�

ولبي�ان ا5نم�اط  ، ويعطي لكّل منھا ع9قات خاّصة بھ�ا ، ويجعلھا على ھيئة معّينة ، الكلمات 

ا5ساسّية والفرعّية للتراكيب ا:سنادّية وأھم ع9قاتھا الس�ياقّية  ف�ي لغتن�ا العربّي�ة عن�د النح�اة 

: يين وكم��ا ھ��و مع��روف أّن للجمل��ة ركن��ين أساس��، وعن��د اب��ن ھش��ام بص��فة خاّص��ة ، عام��ة 

و� تقوم الجملة بدون أحدھما و� يستغني أحدھما عن ا]خر مّما جع�ل ، المسند والمسند إليه 

وأش�اروا إل�ى أّنھ�ا كلم�ات غي�ر ، النحاة العرب � يھتّم�ون بدراس�ة التراكي�ب غي�ر ا:س�نادية 

واس�توجب م�نھم ذل�ك ا�نط�9ق  م�ن ، مؤتلفة نظرا لمنھجھم الذي رّكز على وظيف�ة ا:ب�9غ 

ارتأين��ا أّو� اس��تعراض مختل��ف اتجاھ��ات  )1(الوح��دة الت��ي � تفص��ل ب��ين الوح��دة والمض��مون

ومن َثّم الولوج إلى وجھة اب�ن ھش�ام انط9ق�ا م�ن أفك�اره وآرائ�ه ، تقسيم الجملة قديما وحديثا 

  .عرضا وتحلي9 والتركيز على دراسة مانحا إليه

  :ى أقسام الجملة العربية عند النحاة القدام :أّو3ً 

ا�س�مية والفعلي�ة اس�تنادا : جّل النحويين العرب على أّن الجمل�ة العربي�ة قس�مان ھم�ا اتـفّق   

المسند والمسند إلي�ه رغ�م ذل�ك أض�اف بع�ض النح�وّيين :إلى ركنيھا اللّذين تقوم عليھما وھما 

  :أقساما أخرى للجملة العربّية  نذكر منھم 

ي للجمل��ة حي��ث أض��اف إل��ى ا�س��مية والفعلي��ة ال��ذي ق��ال بالّتقس��يم الرب��اع:  الزمخش55ري -1

والجمل�ة عل�ى أربع�ة أض�رب فعلي�ة و « :الجملة  الشرطّية والجمل�ة الظرفّي�ة وذل�ك ف�ي قول�ه

بك�ر إن (و ) عم�رو أب�وه منطل�ق (و ) زيد ذھب أخ�وه :(اسمية وشرطية وظرفية وذلك نحو 

كم�ا ) ھ�ـ 277ت (س�ي عل�ي الفار أب�ي وھ�و تقس�يم )2(» ) خال�د ف�ي ال�ّدار(و ) تعطه يشكرك

  . )3(أوضح ابن يعيش في شرحه

5ّن الش��رطية ف��ي «اس��مية وفعلي��ة : ذك��ر اب��ن يع��يش أّن الجمل��ة ض��ربان  :اب55ن يع55يش   -2

والظ�رف ) فعل وفاعل(والجزاء ، )الشرط وفعل وفاعل (التحقيق مرّكبة من جملتين فعليتين 

وھ�ذا يفھ�م من�ه نف�ي اب�ن يع�يش  )1(») فع�ل وفاع�ل(في الحقيقة للخب�ر ال�ذي ھ�و اس�تّقّر وھ�و 

  .وعدم إقراره بالجملة الشرطية والظرفية 

                                                 
 . 110ص،التراكيب النحوية وسياقاتھا المختلفة عند ا:مام عبد القاھر الجرجاني : ينظر  )1(

  . 1/88،   1991، ) ط .د( الزمخشري ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ،  ،الكشاف  )2(
   88/ 1 ، )ت.د( ، )  ط.د(مكتبة المتنبي القاھرة ،  ،فصل ، ابن يعيش الم :ينظر  )3(
  . 1/88،  ابن يعيش  ،شرح المفصل  )1(
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فا�س�مية وفعلي�ة وظرفي�ة ، اس�مية : الجملة عنده ث9ث�ة أقس�ام : ابن ھشام ا$نصاري  -3

ھي التي صدرھا اسم كزيد قائم  والفعلية التي صدرھا فعل كقام زيد والظرفية ھ�ي الت�ي 

  .)2(أعندك زيد : صدرھا ظرف أو جار ومجرور نحو 

 :يمثل المحدثون أربعة اتجاھات  :ملة العربّية عند النحاة المحدثينأقسام الج: ثانياً 

عب��ده : رزھم وأب��، وھ��و اتج��اه يج��اري الق��دماء ف��ي تقس��يم الجمل��ة : ا�تج��اه ا5ّول  -أ 

، الجمل��ة العربي��ة نوع��ان � ثال��ث لھم��ا«ف��الراجحي ي��رى أّن  ، الراجح��ي وعّب��اس حس��ن 

كلمت�ان أساس�يتان �ب�ّد منھم�ا «أّما عباس حسن فھي عن�ده   )3(»مية وجملة فعلية جملة اس

ف�رح الف�ائز : مث�ل ، أو م�ع نائ�ب فاعل�ه ، كالفاعل مع فاعل�ه ، للحصول على معنى مفيد 

وكالمبت�دأ م�ع خب�ره  ، وتسّمى ھذه الجملة فعلية 5ّنھا مب�دوءة أص�الة بفع�ل ، وأُكرم النابغ 

وتسّمى ھ�ذه الجمل�ة اس�مية 5ّنھ�ا مب�دوءة .... المال فاتن : ر في مثل أو ما يغني عن الخب

  .)4(»فالجملة إّما اسمية أو فعلية ، أصالة باسم 

وھ��و يخ��الف الق��دماء ف��ي مس��ائل ع��ّدة ويمث��ـّله خاّص��ة تم��ام حّس��ان  :ا�تج��اه الث��اني  -ب

إذ يق�ّرون   ووجه ا�خت9ف � يم�ّس التقس�يم ف�ي ح�ّد ذات�ه، ومھدي المخزومي وغيرھما 

ب�ل ف�ي ، ولكن يختلف�ون ع�ن الق�دماء ف�ي أس�س التقس�يم ، بوجود الجملة ا�سمية والفعلية 

، وع��ّدوا دراس��تھم أق��رب إل��ى الفلس��فة  منھ��ا إل��ى النح��و ، م��نھج ال��درس اللّغ��وي بكام��ـله 

فالجملة ا�سمية عند تم�ام ، ونذكر منھا الخ9ف بين المحدثين في الجملة ا�سمية والفعلية

� تشتمل على معنى الزمن فھي جملة تصف المسند إليه بالمس�ند و� تش�ير « ان التيحسّ 

الت�ي ي�دّل فيھ�ا المس�ند عل�ى « :أّم�ا عن�د مھ�دي المخزوم�ي )5(»إلى حدث و � إلى زم�ن 

أو بعب�ارة ، فيھا المسند إليه بالمسند اّتص�افا ثابت�ا غي�ر متج�ّدد  يتّصفُ  بوت أوْ وام و الثT الدّ 

و ق�د بن�ى المخزوم�ي تقس�يمه للجمل�ة وف�ق  )1(»ي يك�ون فيھ�ا المس�ند اس�ماأوضح ھ�ي الت�

  :فجعلھا ث9ثة ، طبيعة المسند 

                                                 
  . 2/433، بمغني اللبي: ينظر  )2(
 77،  ص 1983، ) ط.د(دار النھضة العربية بيروت ، ، عبده الراجحي ، التطبيق النحوي  )3(
  .1/466عباس حسن ، ، النحو الوافي  )4(
  .193تمام حسان ، ص، اللغة العربية معناھا ومبناھا  )5(
  .42نقد وتوجيه ، مھدي المخزومي ،ص، في النحو العربي  )1(
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أّما تمام حّسان فقّس�مھا إل�ى أربع�ة  )2(و الجملة الظرفية ،و الجملة ا�سمية،الجملة الفعلية 

  .)3(و الجملة الخالفية، والجملة الوصفية، والجملة الفعلية،الجملة ا�سمية : أقسام

ونذكر ھنا أيضا أّن أسلوب النداء قد تباينت ا]راء حوله؛ فالقدامى يعدوّنه جمل�ة فعلي�ة    

و المحدثون منھم عب�د الرحم�ان أّي�وب ، )أدعو(نصب المنادى فيه بفعل محذوف مقّدر بـ 

   )4(يعّده من الجمل غير إسنادية

ريمون طّحان ال�ذي ي�رى أّن للجمل�ة  و ھو اّتجاه يخالف الّسابقين و يمثلّه : ا�تجاه الثالث-جـ

المسند والمس�ند إلي�ه وا:س�ناد والفع�ل عن�ده ھ�و أس�اس التعبي�ر وھ�و م�ن : ث9ثة أركان وھي 

و يتص��ّدر الفع��ل الجمل��ة ، أّھ��م مقّوم��ات الجمل��ة وم��ن ا5رك��ان الرئيس��ّية ف��ي ت��أليف الك��9م 

و م�ن ، )5(»دما أو مت�أخرا الضّمية و ھو من الق�وة بحي�ث يعم�ل متق� بعمليتي المسند وا:سناد

ھ��ذه ا5س��س ي��رى ع��دم فائ��دة تقس��يم الجمل��ة إل��ى فعلي��ة أو اس��مية باعتب��ار أّن الجمل��ة عملي��ة 

وذلك 5ّن اللّغة العربية كما يقول ريمون طّحان � ترى ف�ي تق�ديم المس�ند إلي�ه عل�ى ، إسنادّية

 )6(بت�ه م9بس�ات الك�9م المسند محذورا و خاّصة إذا حقّق تقديمه عوضا اقتضاه الق�ول و تطلّ 

فالجملة عنده سواء ابتدأت باسم أو فعل و سواء تقّدم المسند على المسند إليه أو ظھر المس�ند 

)7(صريحا أو اختفى أو قام مقامه ا�سم المفرد أو الجار و المجرور أو الظرف
و تتجّس�د ف�ي  

  : المخّطط ا]تي 

  
  

  جلس     جلس   الولد   الولد                                    
  
  
  
  
  
  

    
  مأكول   التمر     التمر   مأكول                                

                                                 
  . 310:مي ، صمھدي المخزو، النحو العربي نقد وتوجيه   :ينظر  )2(
 87الع9مة ا:عرابية في الجملة بين القديم والحديث ، محمد حماسة عبد اللطيف ،  ص: ينظر  )3(
  . 53:ص،النحو العربي نقد وتوجيه : ينظر  )4(
  54ص،ريمون طّحان ، ا5لسنية العربية  )5(
  . 55،  54: ص، المصدر نفسه  )6(
  . 68:ص: المصدر نفسه  )7(
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و ، وھو اتجاه � يعتمد على أجزاء الجملة ذاتھا لكّنه يعتم�د عل�ى الص�وت :  ا�تجاه الرابع-د

تعجبي�ة و حّت�ى و يمّس ھذا التقسيم الجمل ا�س�تفھامية و ال، ھو تقسيم يخّص الجمل المنطوقة

و ألحق��وا ا�س��تفھامية بھ��ا عل��ى ، ذل��ك أّن الق��دامى فّرق��وا ب��ين الجم��ل المثبت��ة فق��ط ، الخبري��ة 

أساس عدم تأثير ا5داة في حين أّن أھم أساس للتفريق ھو التنغيم أو التك�وين الموس�يقي ال�ذي 

   )1(يعّد جزءا � يتجّزأ من النطق نفسه و ھذا ما ذھب إليه كمال بشر

ي أھّم آراء المحدثين في أقسام الجملة و منه فإن وجھاتھم اّتسمت بالتباين و ا�خ�ت9ف ھذه ھ

إضافة إلى أّنھا محاو�ت للتجديد و إْن كانت في بعضھا متأّثرة بالنحو الغربي و ف�ي بعض�ھا 

   .إلى جذور النحو العربي ا]خر تمتّد 

 ً   :أقسام الجملة عند ابن ھشام  -ثالثا

بالدراس�ة ف�ي ) الجمل�ة(كرنا أّن ابن ھشام كان الفضل يرجع له ف�ي إف�راد  كما سبق و أن ذ  

باب مستقّل بذاته مقارنة بنحاة الع�رب م�ن الق�دامى م�نھم و المت�أّخرين و يمك�ن أن يق�رأ ذل�ك 

« :  و فّس�ر ذل�ك ق�ائ9"انقس�ام الجمل�ة إل�ى اس�مية و فعلي�ة و ظرفي�ة "في قول�ه تح�ت عن�وان 

 هُ زَ وS َج� نْ َم� دَ نْ عَ ، انِ دَ يْ الزَ  مٌ ائِ قَ  وَ ، يقُ قِ العَ  اتَ ھَ يْ ھَ وَ ،  د قائمٌ يْ زْ كَ : مٌ سْ ا اِ ھَ رُ دْ ي صَ التِ  يَ ھِ  ةُ يّ مِ سْ ا�ِ فَ 

��  يَ ِھ�� ةُ لّي��عْ الفِ  وَ  ونَ ّي��وفِ الكُ  وَ  ف��شُ خْ و ا5َ ُھ� وَ  Yاللّ��صُ  بَ ُض��رِ  وَ ،  دٌ ْي��زَ  كق��امَ  لٌ ْع��ا فِ ھَ رُ دْ ي َص�الت ،

 وْ أَ  فٍ رْ َظ�بِ  ةُ رَ دS َص�المُ   يَ ِھ� ةُ ّي�فِ رْ والظS . ْم ُق◌ً وَ ،  دٌ ْي�زَ  ومُ قُ�يَ وَ ، اًم�ئِ اقَ  هُ ُت�نْ نَ ظَ وَ ، ا ًم�ائِ قَ  دٌ زيْ  انَ وكَ 

 وَ  ارِ الَج�� وْ أَ   فِ رْ الظS ِب�� 9ً اعِ ا َف��دً ْي��زَ  تَ رْ دS ا َق��ذَ إِ  دٌ ْي��زَ  ارِ ي ال��دS ِف�� أَ  وَ ،  دٌ ْي��زَ  كَ دَ ْن��عِ أَ  وَ ْح��نَ  ورٍ رُ ْج��مَ 

�وَ ، امَ ھِ بِ  هُ نْ ا عَ رً بَ خْ أ مُ دَ تَ بْ مُ  �َ  وَ ، وفِ ذُ حْ المَ  ارِ رَ تقْ سْ ا�ِ بِ  �َ  ورِ رُ جْ المَ  Sمث Sي ِف�بِ  لكَ ذَ ش�ري ل�خْ مَ ل الز

 Sفِ  دٌ يْ زَ :(  لكَ وْ قَ  نْ مِ  ارِ الد Sَل عَ  يّ نِ بْ ھو مَ وَ ) ارِ ي الد َ◌ Sَق�المُ  ارَ رَ قْ تِ سْ ا�ِ  ى أن Sل�ى عَ وَ ، مٌ ْس�اِ  �َ  لٌ ْع�فِ  رَ د

 Sو زادَ ، في�هِ  لَ َعم� أنْ  دَ ْع�بَ  فِ رْ ى الَظ�َل�إِ  يرُ الض�مِ  تقلَ نْ و اِ  هُ حدَ وَ  فَ ذِ حُ  هُ أن  Tه و غي�رُ  الزمخش�ري

  :ي تِ أْ يَ ا سَ مَ لِ  ليةَ عْ الفِ  يلِ بِ قَ  نْ ھا مِ أنS  ابُ وَ والصS   ةَ طيّ رْ الشS  ملةَ الجُ 

                                                 
مصر ، دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع ، القاھرة  ، كمال بشر، ا5صوات العام علم  :ينظر  )1(
  555،  554،  553: ص ،2000،)ط.د(،
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، وف رُ ح�ال نْ ا ِم�َم�ھِ عليْ  ق�ّدمَ ا تَ َم�بِ  ةَ رَ بْ عِ  9َ فَ ،  هِ ليْ إِ  ندُ سْ المُ  وْ أَ  دُ نَ سْ المُ  ةِ َل مْ الجُ  رِ دْ صَ ا بِ نَ ادُ رَ مُ :تنبيه

 ةٌ اس�ميّ »ا ًم�ائِ قَ  دٌ ْي�ا زَ َم�وَ  قٌ ِل�طَ نْ اك مُ أَب� لS َع�َل وَ ،  وكَ ُخ�أَ  دٌ أزيْ وَ ،  انِ دَ يْ الزS  مٌ قائِ أَ « وِ حْ نَ  نْ مِ  لةُ مْ الجُ فَ 

  .)1(» ةٌ يS ِل عْ فِ » تَ مْ قُ  S9 ھَ وَ ،  دٌ يْ زَ  امَ قَ  دْ قَ وَ ،  دٌ يْ زَ  امَ قَ  نْ إِ وَ ،  دٌ يْ زَ  امَ قَ أَ «: وِ حْ نَ  نْ ومِ 

ما يختّص بأقس�ام الجمل�ة يمك�ن أن ن�درك ثّم�ة " المغني "فرد به ابن ھشام في كتابه بتتّبع ما أ

ول�يس ح�ديثنا محص�ورا ف�ي ، معايير وض�وابط تّص�نف الجم�ل عل�ى أس�اس منھ�ا ف�ي أنم�اط 

الخ��وض ف��ي ھ��ذه المع��ايير والتعّم��ق فيھ��ا بق��در م��ا ھ��و مس��تھدف تحدي��د واس��تيفاء التراكي��ب 

فن�رى أّن اب�ن ھش�ام ، تسليط الض�وء عليھ�ا م�ن منظ�ور ح�ديث ا:سنادية وأنماطھا المختلفة ب

  :قّسم الجمل ث9ثة تقسيمات 

  .ظرفية ، فعلية ، اسمية :  الموقعيّ التصنيف  )1

 .صغرى ، كبرى : التصنيف التركيبي  )2

 .جمل لھا محّل من ا:عراب ، جمل � محّل لھا من ا:عراب : التصنيف الوظيفي  )3

I – لقد اعتمد فيه ابن ھشام على ما تبدأ به الجملة من مف�ردات  : للجملة الموقعيّ  التصنيف

وإن ب��دئت بظ��رف أو ج��ار ، وإن ب��دئت بفع�ل س��مّيت فعلي��ة، ف�إن ب��دئت باس��م س��ّميت اس��مّية، 

  :ومجرور سّميت ظرفية 

حيث أّن أس�اس ، ھي التي صدرھا اسم كزيد قائم وھيھات العقيق وقائم الزيدان  : فا�سمّية*

  :وذلك في حا�ت ث9ثة ، ة صدارتھا تحديدھا با�سميّ 

أو وص��فا رافع��ا لمكت��ف ب��ه عن��د ا5خف��ش ، م��ا ك��ان ص��درھا اس��ما ص��ريحا أو م��ؤّو�  - 

أو ، بينم��ا البص��ريون يش��ترطون لعم��ل الوص��ف اعتم��اده عل��ى نف��ي واس��تفھام ، ين والك��وفيّ 

  .أو مبتدأ أو اسم فعل ، حرف نداء أو صفة 

ُك��ْم أَْعَل��ُم ِبُك��مْ رS  �:ع��الى فم��ن ا�س��م الص��ريح قول��ه ت Tَوأَنْ  � وم��ن الم��ؤّول قول��ه أيض��ا ، )2(�ب 

  :مبتدأ بمنزلة ا�سم الصريح ، ومن اسم الفعل ) أن تصوموا(فـ  )3( �َتُصوُموْا َخْيٌر لSُكْم 

  .ھيھات ھيھات العقيق 

 ھيھ�ات(و، مبن�ى عل�ى الف�تح ف�ي مح�ّل رف�ع مبت�دأ ) َبُعدَ (اسم فعل ماض بمعنى ) ھيھات (فـ 

  .فاعل �سم الفعل سّد مسّد الخبر ) العقيق ( و، الثانية للتوكيد )

                                                 
  .2/433: مغنى اللبيب  )1(
  54:ا:سراء  )2(
  184:البقرة  )3(



Hgtwg hgH         ::::الت  

 

  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

ف��ـ )1(�أراغ�ُبُ◌ أن�ت ع��ن آلھت�ي ي�ا إب�راھيُم �:وم�ن الوص�ف الراّف�ع لمكت�ف ب��ه قول�ه تع�الى 

5ن�ه وص�ف اعتم�د ) أن�ت(ولكن له فاعل يغني عن الخبر وھو ، مبتدأ ليس له خبر ) راغب(

  .على استفھام 

ث�ّم أعرب�وا ا�س�م ، لنحاة ومنھم ابن ھشام ؛ فھم قد أعربوا الوصف مبتدأ وھنا تظھر دّقة ا   

المرفوع به فاع9 أغـنى عن الخبر ولم يعربوه خبرا 5ّن ھ�ذا المبت�دأ ف�ي حق�ـيقة ا5م�ر ل�يس 

وھذا الفاع�ل المرف�وع مس�ند إلي�ه ، وإّنما ھو مسند ، أو المؤّول ، مسندا إليه كا�سم الصريح 

فك��ذلك م��ا ك��ان ف��ي ، والفع��ل � يص��ّح ا:خب��ار عن��ه ، تأوي��ل الفع��ل وإن ك��ان الوص��ف ف��ي

  .موضعه 

، وك�ان زي�د قائم�ا  •وُض�رب اللّ�ص، كق�ام زي�د ، الت�ي ص�درھا فع�ل « :والجملة الفعلية ھي 

التي كان صدرھا فع�9 س�واء ك�ان ماض�يا أو مض�ارعا  )2(»وقم ، ويقوم زيد ، وظننته قائما 

َب�اٍت َش�تSىوَ   �:أو أمرا نحو قوله تعالى  Sن ن� Yَماِء َماًء َفأَْخَرْجَنا ِب�ِه أَْزَواج�اً م Sُكلُ�وا  أَنَزَل ِمَن الس

َوَوَھْبَنا ِلَداُووَد ُسلَْيَماَن ِنْع�َم  �: نحو ، سواء كان مبنيا متصرفا أو جامدا  )3(� َواْرَعْوا أَْنَعاَمُكمْ 

ابٌ  Sُه أَو Sوس�واء ، )5(�فسجدوا إ�ّ إبل�يس ك�ان م�ن الج�ّن �سواء كان تاما أو ناقصا )4( �اْلَعْبُد إِن

  .)6(� ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن آِنَيةٍ  ۞َتْصلَى َناراً َحاِمَيةً  �:كان مبنيا للفاعل أو مبنيا للمفعول  نحو 

وأف�ي ال�دار ، أعن�دك زي�د : أّما الجملة الظرفية المصدرة بظرف أو بجار أو مج�رور نح�و   

 و�أو الج��ار والمج��رور � با�س��تقرار المح��ذوف ، الظرفف��اع9 ب��) زي��د(ا ق��ّدرت إذ، زي��د 

ولعّل آخر من استخدم ھذا المص�طلح م�ن مت�أّخري النح�اة ك�ان اب�ن  )1(مبتدأ مخبرا عنه بھما 

  .)2(ھشام في حين كان الزمخشري أّول مستخدم له 

                                                 
  46:مريم  )1(
  . وھو الّسارق، وألصاص بفتح فسكون ، جمعه لصوص بالّضم ، بتثليث ال9ّم) اللّص( •
  . 2/433، مغنى اللبيب  )2(
  54،  53:طه  )3(
       30: ص  )4(
  50:الكھف  )5(
  5،  4: الغاشية  )6(
 .2/433، مغني اللبيب  )1(
) 2007،  1ط(مصر ، القاھرة ، مؤسسة المختار للنشر و التوزيع ، علي أبو المكارم ، التراكيب ا:سنادية : ينظر   )2(
 .15:ص ،



Hgtwg hgH         ::::الت  

 

  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

ھ�و  و) خال�د ف�ي ال�دار:(م�ن قول�ك ) ف�ي ال�ّدار:(وذكر ابن ھشام أّن الزمخشري مث�ل بقول�ه  

و انتق�ل الض�مير بع�د ، وعل�ى أّن�ه ح�ذف وح�ده، مبني على أّن ا�ستقرار المقّدر فعل � اس�م 

:                           و ھنا يظھر ا�خت9ف في مفھوم الجملة الظرفية بينھما ّويتمّثل في  )3(أّن عمل فيه

مل�ة الظرفي�ة عن�د ة ، فالجاخت9ف ابن ھشام مع الزمخشري ف�ي ص�ورة الجمل�ة الظرفّي�– 1 

.                                                    أعندك زيد  أفي الدار زيد : ابن ھشام  المصّدرة بظرف أو مجرور نحو 

فھ���و يش���ترط ف���ي جملت���ه ھ���ذه التص���دير كش���رطه  ف���ي ا�س���مية و الفعلي���ة بينم���ا � يش���ترط 

  ) .خالد في الدار(ومثاله ھو ، الزمخشري ذلك 

ملة الظرفّية عن�د اب�ن ھش�ام و الزمخش�ري ا�ص�ط9ح نفس�ه لكّنھ�ا تختل�ف ف�ي المفھ�وم فالج 

  .والتّصور وبينھما بون شاسع 

إن "اس�مية ) أف�ي ال�ّدار زي�د؟ (فجمل�ة ، يجيز ابن ھشام في الجملة الظرفية وجوھا أخرى  -2

فالجمل�ة اس�مية ،  مبتدأ أو مرفوعا بمبتدأ محذوف تقديره كائن أو مستقرّ ) زيد(قدرنا المرفوع 

وإن ق�ّدرناه باس�تقّر ففعلي�ة أو ،ذات خبر ف�ي ا5ول�ى وذات فاع�ل مغ�ن ع�ن الخب�ر ف�ي الثاني�ة 

والخ�9ف كلّ�ه ، وخصائص�ه اللغوي�ة واح�دة ، ف�النموذج اللغ�وي واح�د  )4(" بالظرف فظرفي�ة 

  .يرتّذ إلى اعتبارات التوجيه فحسب 

الجمل��ة الش��رطية الت��ي رآھ��ا م��ن قبي��ل  رّد اب��ن ھش��ام عل��ى رأي الزمخش��ري فيم��ا يخ��صّ  -3

وزاد الزمخشري وغيره الجمل الش�رطية والص�واب أّنھ�ا « : وذلك حين قال، الجملة الفعلية 

ص�در الجمل�ة و� اعتب�ار  –كم�ا ذكرن�ا  –5ّن ا5صل عند اب�ن ھش�ام ،  )5(»من قبيل الفعلية 

  .با5داة إذا سبقت الفعل 

�َن اْلُمْش�ِرِكيَن اْس�َتَجاَرَك َف�أَِجْرهُ  �:وله تعالىّدر الفعل المحذوف في قكما أّنه ق  Yَوإِْن أََح�ٌد م � 
5ّن الش��رط عن��ده � ي��دخل عل��ى ) وإن اس��تجارك أح��د م��ن المش��ركين اس��تجارك (تق��ديره )1(

  . الجملة ا�سمية ومعظم ا]راء ترّجح فعلية الجملة الشرطية وإلى ھذا الرأي نميل 

نا جلّيا واضحا ھ�و اعتب�ار ص�در الجمل�ة وا�عتم�اد علي�ه وق�د فأساس ھذا التقسيم كما يبدو ل

ا َم�بِ  ةَ رَ ْب�عِ  9َ َف�، ه ْي�د إَل نَ سْ المُ  وْ د أَ نَ سْ ة المُ َل مْ الجُ  رِ دْ صَ ا بِ نَ ادُ رَ مُ « : بيّنه ابن ھشام ونّبه إليه قائ9 

  .)2(»  وفِ رُ ن الحُ ا مِ ھمَ يْ َل عَ  مَ دS قَ تَ 
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Hgtwg hgH         ::::الت  

 

  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

، ب الّنظر إلى أصل الجملة قب�ل إدراجھ�ا ف�ي قس�مھا كما نّبه أيضا في مسألة التقسيم أّنه يج

  . )3(فالمعتبر عنده ما ھو صدر في ا5صل

َف�أَيS  �: ومن نح�و كي�ف ج�اء زي�د؟:فالجمل�ة م�ن نح�و،إرجاع الجملة إلى أص�لھا ا5ول أي ب

ِ ُتنِك�ُرونَ  S_ ْبُتْم َوَفِريق�اً َتْقُتلُ�ونَ  � : وم�ن نح�و  )4( �آَي�اِت Sعاً أَْبَص�اُرُھْم  �و  )5(� َفَفِريق�اً َك�ذ� Sُخش

  . )7(فعلّية 5ّنھا في نّية التأخير   )6(� َيْخُرُجونَ 

ويمكن أن نخلص من خ9ل ما ذكرناه أّن ابن ھشام ق�د ارتك�ز ف�ي تقس�يمه وراع�ى مع�ايير  

  : محّدّدة يمكن أن تتبّدى في الم9مح ا]تية 

النش�اط  التركيبّية التوزيعّي�ة ميزتھ�ا م�ن كما أخذت الدراسة : )الصدارة( الملمح التوزيعيّ  -1

اللّساني ا5وروبي باعتمادھما مبدأ التوزيع و المقصود به موقع العنص�ر اللّس�اني بالنس�بة إل�ى 

كم��ا أخ��ذ بع��ض النح��اة  -العناص��ر المحيط��ة ب��ه ف��ي الس��ياق الك9م��ي ل��ذلك أخ��ذ التوزيعّي��ون  

بما يمك�ن أن  يوج�د حول�ه م�ن عناص�ر  يحّددون كّل جزء من أجزاء الك9م -العرب ا5قدمين 

وق�د ك�ان س�بيلھم ف�ي ذل�ك الوق�وف عل�ى ا5ش�كال اللغوي�ة وص�فا   )8(في السياق الذي ي�رد في�ه

: لسانّيا مراعاة الجانب الشكلي وإغفال المعنى  فإّننا نجد ابن ھشام في تقسيمه الث9ثي للجمل�ة 

عتمد على ن�وع العنص�ر ال�ذي ب�دئ ب�ه  قد راعى في التمييز بينھا و ا،  اسمية وفعلية وظرفية 

وانتمائه إلى صنف من أصناف الك9م المحّدد  إضافة إل�ى موقع�ه ف�ي الجمل�ة ال�ذي يتقّي�د ب�أن 

 ). التصدير(يكون في صدارتھا وھو ما يمكن أن نصطلح عليه بـ

  : )الوظيفة ا+ب�غّية( الملمح الوظيفيّ  -2

ا:س��ناد بركني��ه المس��ند والمس��ند إلي��ه اللّ��ذين  تنبي��ه اب��ن ھش��ام وتفس��يره لص��دارة الجمل��ة ب -

      يمث9ّن النواة الت�ي تق�وم عل�ى أساس�ھا الجمل�ة وھ�و مح�ور بن�اء الجمل�ة ف�ي مختل�ف أنماطھ�ا 

م��ا يطـ���ـلق علي���ه  كم��ا أّن بواس���طته يك��ون ا�رتب���ـاط بي��ـن التركيب���ـين ا:س��ناديين  ليش���ّك9

  . نند الوظيفّييع  Le syntagme prédicatifادي بالمرّكب ا:سن

                                                                                                                                                         
  2/433مغني اللبيب  )2(
  المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا )3(
  81: غافر  )4(
  87:البقرة )5(
  07:القمر )6(
  .2/434،مغني اللبيب  :  ينظر )7(
  .104، 103: أحمد حساني ص، مباحث في اللسانيات : ينظر  )8(
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  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

كم�ا أش��ار إل�ى ع��دم ا�عتب��ار بس�وابق التص��دير م�ن ح��روف وأدوات ب��ل دع�ا إل��ى ض��رورة 

وُيؤّخر في الجملة الفعلية والظرفّي�ة ، التركيز على المسند إليه الذي ُيقّدم في الجملة ا�سمية 

ع ا5خ�ذ  ف�ي الجمل�ة ا�س�مية م�) الخب�ر( مع إمكانية إحداث تحويل ف�ي الرتب�ة بتق�ديم المس�ند 

ف�ي الجمل�ة الفعلي�ة والجمل�ة ) الفاع�ل (وامـتناع التقديم للمس�ند إلي�ه ، بالضوابط المقّيدة لذلك 

وخبرھ�ا جمل�ة فعلي�ة ) زي�د (جملة اس�مية مبت�دأھا ) زيد جاء( الظرفية حيث تعـّد الجملة نحو

ب�ارا أخبرت عن مجيئ�ه إخ) جاء زيد (ومن جھة ثانية بم9حظة جملة ، ھذا من جھة ) جاء(

ك�ان ) زيد جاء(وإذا قلت ، فتقديم الفعل ھو العبارة المألوفة ، محضا و� يخالطه شيء آخر 

فتق�ديم الفاع�ل ) زيد جاء � غيره (كأّني قلت ، المراد أن تنبيه الّسامع إلى أّن الذي جاء زيد 

عل�ى ھ�ذا وم�ا يّنب�ه ب�ه الّس�امع ، عبارة عن ا5ھّم كون زيد ھو الفاعل � كونه فع�ل الفاع�ل  

تغّي��ر الترتي��ب الع��ادي فك��ّل ش��يء يخ��الف الع��ادة ھ��و أكث��ر : ا5ول : المعن��ى الخ��اص ش��يئان 

أّن أوّل كلم���ة ف���ي الجمل���ة ھ���ي عل���ى العم���وم : والث���اني ، ت���أثيرا ف���ي الفھ���م م���ن الم���ألوف 

ك�ان ، المضغوطة في اللغ�ة العربي�ة  إذا ص�رفنا نظرن�ا عّم�ا تبت�دئ ب�ه الجمل�ة م�ن ا5دوات 

  .)1(لى غير ذلكوأخواتھا إ

فم��ن ھن��ا يب��دو أن ھ��ذا التقس��يم ينطل��ق م��ن خصوص��يات موض��وعّية للجمل��ة العربي��ة الت��ي    

ف�ذلك ، جملت�ان مختلفت�ان ) زيد ج�اء (و) جاء زيد(ترتكز على محور ا:ب9غ ؛ فجملتان مثل 

على أساس محور ا:ب9غ الذي تقوم عليه الجملتان وحين التركي�ز عل�ى ص�دارة الجمل�ة إّنم�ا 

  .ومنه جاء ھذا التقسيم ، بسبب الوظيفة ا:ب9غّية التي يقصدھا المتكلم 

ف�ي تقس�يم اب�ن  ووظيفي�ةبعد ذكر بعض ما ورد من جوان�ب توزيعّي�ة  : الملمح التحويليّ  -3

ھشام الث9ثي للجملة نرى بضرورة الوقوف عل�ى عام�ل مّھ�م نّب�ه إلي�ه  ب�ل رك�ّز علي�ه وھ�و 

لة قبل إدراجھ�ا ف�ي قس�مھا ؛ ف�المعتبر عن�ده م�ا ھ�و ص�ـدر ف�ي إلزامّية النظر إلى أصل الجم

أي إرجاع الجملة إلى أصلھا ا5ول  إًذا إلى بنيتھا العميقة قبل ظھورھا ف�ي ش�كلھا ، ا5صل 

فم�ن ھن�ا كان�ت قض�ّية ا5ص�لّية والفرعّي�ة قض�ّية ، الملفوظ أو المكت�وب أي بنيتھ�ا الس�طحية 

العميق��ة  وتحّولھ��ا ب��إجراءات التحوي��ل إل��ى بنيتھ��ا  أساس��ّية عن��د اب��ن ھش��ام ف��ي فھ��م البني��ة

كي�ف (فالجمل�ة نح�و ، والمعتبر ما ھو صدر في ا5صل « :ويّتضح ذلك في قوله ، السطحّية

                                                 
 133:ص. برجشتراسر ، التطور النحوي  :ينظر  )1(
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  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

ْبُتْم َوَفِريق�اً َتْقُتلُ�ونَ  �: ومن نح�و) جاء زيد Sعاً أَْبَص�اُرُھْم َيْخُرُج�ونَ  �و)1(� َفَفِريق�اً َك�ذ� S2(� ُخش( 

  ) .يا عبد _ّ : (وكذا الجملة من نحو ، سمـاء في نّية التأخير فعلية 5ّن ھذه ا5

َن اْلُمْش�ِرِكيَن اْس�َتَجاَرَك َف�أَِجْرهُ � :و نحو Yْي�ِل  �)4( � َوا5َْنَع�اَم َخَلَقَھ�ا �و )3(� َوإِْن أََحٌد مSَوالل

وإن  ،أدع���و زي���دا : والتق���دير،فعلي���ة 5ّن ص���دورھا ف���ي ا5ص���ل أفع���ال   )5( �إَِذا َيْغَش���ى

    )6(وأقسم و اللّيل، وخلق ا5نعام،استجارك أحد 

و يمكن بعد النظر في ك9م ابن ھشام و تحليله الوصول إلى أھم الم9مح التحويلّية و ھي 

  : كا]تي

ويعّد م�ن أب�رز عناص�ر التحوي�ل و أكثرھ�ا وض�وحا :وھو التقديم و التأخير  :الترتيب  -أ

أو إل��ى م��ا ،الت��أخير فيم��ا ج��اء ع��ن الع��رب فيقّدم��ه  5ن ّالم��تكلم يعم��د إل��ى م��ورفيم حّق��ه،

و نظھ�ر ذل�ك باس�تقراء  )7(حّقّ◌ه التقديم فيؤخره طلبا :ظھار ترتي�ب المع�اني ف�ي ال�نفس

  :بعض ا5مثلة الواردة في ك9م ابن ھشام و تحليلھا و ھي 

  كيف جاء زيد ؟  -أ 

  

ِ ُتنِكُرونَ  �  -ب S_ آَياِت S1( � َفأَي(  

ْبُتْم َوَفِريقاً َتْقُتلُونَ َفَفرِ  � -جـ S2(� يقاً َكذ(   

  )3(� ُخشSعاً أَْبَصاُرُھْم َيْخُرُجونَ  �  -د

تق�ديما : فھاته ا5مثلة كلّھا جمل فعلية رغم أّنھ�ا ابت�دئت ف�ي ظاھرھ�ا بأس�ماء ونلح�ظ ھن�ا 

اس�م اس�تفھام ف�ي مح�ل نص�ب ح��ال ) كي��ف(ف�ـ ) خش�عا، فريق�ا ، أّي ،كي�ف (ف�ي ا5س�ماء 

مفع��ول ب��ه مق��دم منص��وب ) فريق��ا(و، ف��ي مح��ل نص��ب مفع��ول ب��ه مق��دم ) أيّ (و ،مق��دم 

  .حال مقدم منصوب ) خّشعا(و

                                                 
 87: البقرة  )1(
  07: القمر  )2(
  06.التوبة  )3(
  05:النحل  )4(
 01:الليل  )5(
 2/434: المغني  )6(
  88:خليل أحمد عمايرة ، ص، في نحو اللغة وتراكيبھا  )7(
  81: غافر  )1(
  87: البقرة )2(
  07: القمر  )3(



Hgtwg hgH         ::::الت  

 

  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

المس�ند (وھ�ي جميع�ا ) يخرج�ون ، تقتلون ، تنكرون ،جاء (كما نلحظ تأخيرا في ا5فعال 

لك�ن ا5ص�ل فيھ�ا كم�ا ذھ�ب اب�ن ھش�ام أّنھ�ا ص�دور ف�ي ، ولم تكن في ص�دارة الجمل�ة ) 

فيق�ّدم ماحّق�ه ، في البنية بإعادة الترتيب يقتضي تبعا لذلك أثرا في المعنى  ا5صل والتغّير

  . ويؤّخر ماحّقه التقديم ، التأخير 

ت�ّم بنق�ل م�ورفيم م�ن موق�ع أص�ل ل�ه إل�ى )  د(، )ج�ـ(، )ب(، )أ: (فالترتيب ال�ذي ف�ي ا5مثل�ة 

ة ف�ي بنيتھ�ا العميق�ة إل�ى موقع جديد من شأنه تبًعا لذلك أن حّول الجملة من جملة فعلّي�ة توليدّي�

عل�ى العنص�ر المق�دم ) د(، )أ: (والعناية في كّل م�ن ، جملة فعلية تحويلّية في بنيتھا السطحية 

  .الذي يرتبط بصاحبه بع9قة الم9بسة قبل وبعد تقديمه ) الحال (وھو 

تبط ب�الركن وا�ھتمام به وال�ذي ي�ر) المفعول به(فالعناية بالعنصر المقّدم )  جـ(، )ب(أّما في 

  .ا:سنادي بع9قة التخصيص عامة وبالتعدّية خاّصة قبل وبعد التقديم 

  :ويمكن تلخيص ذلك في الجدول ا]تي 

  

  

  

  

  

  
، م�ن كلم�ات يعّب�ر عنھ�ا بالفض�9ت أو الّتتم�ات  الجمل�ة ا5ص�ل ما يضاف إل�ى :الزيادة  -ب

وكل زيادة في المبن�ى يترّت�ب عليھ�ا زي�ادة ف�ي المعن�ى توكي�دا أو تقوي�ة أو ربط�ا أو تبيين�ا أو 

  نوعه  إجراء التحويل  ة يّ الجملة التحويلية ا�سم  ةفعليّ ال ةالجملة التوليدي

  
  جاء زيد كيف ؟  -
  
يخرج������������ون خش������������عا  -

  أبصارھم
  تنكرون أّي آيات _؟ -
  
  كّذبتم فريقا -

  
  كيف جاء زيد؟

  
خش����������عا أبص����������ارھم  

  يخرجون
  أّي آيات _ تنكرون؟

  
فريق������ا ك������ّذبتم وفريق������ا 

  تقتلون

  
تق����ديم اس����م ا�س����تفھام 

  )كيف(
  )خشعا(تقديم الحال 

  
تق����ديم اس����م ا�س����تفھام 

  )أيّ (
تق������������ديم المفع������������ول 

  )فريقا(به

  
  وجوبي

  
  اختياري

  
  وجوبي

  
  اختياري

  
  



Hgtwg hgH         ::::الت  

 

  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

غي��ر ذل��ك ؛ ف��ابن ھش��ام ف��ي عرض��ه للمس��ائل المختل��ف فيھ��ا وغي��ر مفص��ول الحك��م عليھ��ا  

ف��ي عش��رة أمثل��ة حي��ث ا�خ��ت9ف في��ه راج��ع إل��ى ق��د جمعھ��ا  )1(�حتمالھ��ا ا�س��مية والفعلي��ة 

  :ونذكر منھا ،  )2(أو اخت9ف النحويين كما ذكر، اخت9ف التقدير 

  )3(� أََبَشٌر َيْھُدوَنَنا � -أ

  .إذا قام زيد فأكرمه  -ب

وھ�ي ، وھ�ي أداة ش�رط غي�ر جازم�ة ) إذا(بداي�ة نج�د زي�ادة ) ب(فعند وقوفنا على المثال    

فھ�ي تقّي�د الش�رط ،� تقتضي  حركة بعينھا في الفعل في أّي زمان كان  عنصر التحويل التي

و ل��يس لھ��ا أث��ر مبن��ى الجمل��ة زي��ادة عل��ى م��ا تق��وم ب��ه عناص��ر الزي��ادة ا5خ��رى م��ن تحوي��ل 

  الجملـة انط9قا من بنيتـھا 

د إجراء حيث ظلّت الجملة التوليدّية فعلّية بع،العميقة الفعلية إلى بنيتھا السطحّية الفعلية أيضا 

الت�ي نّب�ه إليھ�ا " ةا5ص�ليّ "و ھذا ما يرتبط أساسا بما سّماه ابن ھشام ب�ـ ). إذا(التحويل بزيادة 

  .و رّكز عليھا 

أّما الجمل�ة ، فھو جملة تحويلّية اسمّية في بنيتھا السطحّية  )1(�َبَشٌر َيْھُدوَنَناأَ � ):أ(أّما المثال   

  :ا5صلية الّنواة فھي على وجھين 

فاع9 ليھدي مح�ذوفا و ھ�و م�ا رّجح�ه اب�ن ) بشر (فعلّية الجملة على تقدير : جه ا5ول الو-1

  )يھدي بشر يھدوننا (فيكون ا5صل ، ھشام 

بش��ر (فيك��ون ا5ص��ل ، مبت��دأ مرف��وع ) بش��ر(اس��مية الجمل��ة عل��ى تق��دير : الوج��ه الث��اني -2

  :ففي الوجه الثاني نجد ) يھدوننا 

) بش�ر (ثّم دخلت عليھا الھمزة لتفيد ا�س�تفھام ا:نك�اري فبقي�ت  )بشر يھدوننا (الجملة النواة 

مسندا وھو جملة الخبر إذن فھي جمل�ة تحويلّي�ة اس�مّية حس�ب التق�دير ) يھدوننا(مسندا إليه و 

  :الثاني ويكون تحليلھا كا]تي 

  )عنصر التحويل (لdنكار ) : أ(الھمزة 

  مسند إليه : بشر 

                                                 
 . 2/434، مغني اللبيب : ينظر  )1(
 .435، 2/434،المصدر نفسه   )2(
  .06:التغابن   )3(
  .06:التغابن    )1(
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  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

لجماع�ة المتكلم�ين ) ن�ا(مل�ة فعلي�ة ف�ي مح�ل رف�ع خب�ر و ض�مير مس�ند باعتب�ار الج: يھ�دوننا 

  .للتخصيص و ع9قته بفعله التعدّية 

  :و يمكن تلخيص ذلك في الجدول ا]تي 

  نوعــــه  إجراء التحــويل  الجملة التحويليــة   )النواة(الجلة التوليدية

 :فعلية  -

  

يھ�����دي : فعلي�����ة -

 بشر يھدوننا 

بش��������ر :اس��������مية -

  يھدوننا 

  قام زيد فأكرمه إذا 

  

  

  أبشر يھدوننا   -

الش���رطية ) إذا(زي���ادة

  الظرفية

+ زي������ادة الھم������زة  

  حذف الفعل 

  زيادة الھمزة فقط

  اختياري 

  

  وجوبي + اختياري 

  

  اختياري 

  

كما أّن الزيادة في الجمل�ة الن�واة تحوي�ل للجمل�ة م�ن بنيتھ�ا العميق�ة ا5ص�لية إل�ى  :الحذف -ج

ه أث�ر ف�ي المعن�ى م�ع حف�اظ الجمل�ة عل�ى فعليتھ�ا و إن كان�ت فعلي�ة بنيتھا السطحية المحّولة ل

فإّن الحذف كذلك ھو نقص في الجملة النواة اسمية كانت أو ، وعلى اسمّيتھا إْن كانت اسمية 

فعلية له فائدة وأثر ف�ي المعن�ى خاّص�ة إذا ك�ان القص�د من�ه ھ�و ا:يج�از وھ�و م�ا تس�عى إلي�ه 

فإّن�ك ت�رى ب�ه ت�رك  «:كلم كم�ا يق�ول عب�د الق�اھر الجرج�اني و يزيد في ب9غة الم�ت، العربية 

  )1( » الذكر أفصح من الذكر

  :  )2(فھذا ا:جراء التحويلي يتّضح أثره في أكثر من مثال في ما عرضه ابن ھشام نذكر منھا

َن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفأَِجْرهُ  � -أ Y3( � َوإِْن أََحٌد م(  

  )4(� َقَھاَوا5َْنَعاَم َخَل  � -ب

  )5(� َواللSْيِل إَِذا َيْغَشى �  -ج

  أعندك زيد ؟، أفي الدار زيد ؟  -د

                                                 
   112: عبد القاھر الجرجاني ، ص، د�ئل ا:عجاز   )1(
  .2/434، مغني اللبيب   )2(
 .06: التوبة   )3(
  05:النحل   )4(
  01:الليل   )5(



Hgtwg hgH         ::::الت  

 

  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

وإْن اس�تجارك ( نجد أّن ابن ھشام قّدر في الجملة فع9 محذوفا تقديره ) أ(فحين نتأّمل المثال 

و أدواته م�ن ، 5ّن الشرط عنده � يدخل على الجملة ا�سمية ) أحد من المشركين استجارك 

  .)6( نوات الصدارة و ھي مختصة بالّدخول على ا5فعال دون ا5سماء حسب البصرييأد

فابن ھشام حين أورد ھذا المثال كان ذلك في سياق حديثه عن الجمل باعتبار ما ھ�و ص�در   

حي�ث ظھ�رت ، في ا5صل أي ما عليه الجملة في بنيتھا العميقة قبل عملية التحوي�ل بالح�ذف 

  طحية اسمية بعد أن كانت  في ا5صل فعلية في بنيتھا العميقة الجملة في بنيتھا الس

    :  ويمكن توضيح ھذه الجملة قبل وبعد إجراء التحويل كا]تي

  جملة توليدّية فعلّية  =    إن     استجارك    أحدٌ           1ج:قبل إجراء التحويل  -

                                 

  ف      م إ +م  أداة                                          

  جمل����ة تحويلّي����ة اس����مّية = أح����د            Ø       إنْ          2ج:بع����د إج����راء التحوي����ل   -

                                

  م   إ     Øأداة                                           

الفاعل جزءا من الفعل ويقع عل�ى يس�اره  إذن فاعتبار جمھور النحاة العرب ومنھم ابن ھشام

لي�دّل د�ل��ة ص��ريحة عل��ى ثب��ات ترتي��ب الجمل�ة الفعلي��ة ف��ي بنيتھ��ا العميق��ة أي أّن رتب��ة الفع��ل 

محفوظة قبل الفاعل مھما أجري�ت عليھ�ا م�ن تح�وي9ت ف9ب�ّد م�ن المحافظ�ة عل�ى ھ�ذا البن�اء 

  وذلك با�ستناد للتأويل والتقدير و التفسير

جمل��ة فعلي��ة فعلھ��ا ال��ذي عم��ل ف��ي  )1(� َوا5َْنَع��اَم َخَلَقَھ��ا� : ل��ه تع��الىقو:  )ب(المث��ال -  

ويفّس��ر الفاع��ل ،مح��ذوف م��ع فاعل��ه يفّس��ر الفع��ل المح��ذوف الفع��ل الم��ذكور ) ا5نع��ام(كلم��ة

وھ�ذا م�ا ،رغم أّنھا ظھرت اس�مية ف�ي بنيتھ�ا الس�طحية ) خلقھا _ّ (المحذوف الفاعل المذكور

  :    في تفسيرهيتّضح عند البيضاوي 

أو ب�العطف عل�ى ) خلقھ�ا لك�م(وانتصابھا بمض�مر يفّس�ره ، ا:بل والبقر والغنم ) وا5نعام(« 

وقد ذكره ذلك اب�ن ھش�ام  )2(» وخلقھا لكم بيان ما خلقت 5جله وما بعده تفضيل له، ا:نسان 

  :)3(في باب ا�شتغال حين ذكر في مثل ھذا التركيب وجھين من ا:عراب

                                                 
  52/620نباري، المكتبة العصرية صيدا  بيروت للطباعة والنشر ابن ا،ا:نصاف في مسائل الخ9ف : ينظر   )6(
  05:النحل  )1(
 26:شرح قطر الندى وبل الّصدى ، ابن ھشام ا5نصاري ، ص : ينظر  )2(
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  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

  .الّرفع على ا�بتداء و خبره الجملة بعده  :ا5ّول 

مفعول به منصوب لفعل محذوف يفّسره م�ا بع�ده وھ�ذا م�ا أجم�ع علي�ه الّنح�اة وھ�و : والثاني 

ْطَف�ٍة  �: ا5رجح للتناسب في عطف جملة فعلية على فعلية في قوله تعالى  Tَخلََق ا:ِنَساَن ِمن ن

ِبيٌن  T4( � َعاَم َخَلَقَھاَوا5َنْ  ۞ َفإَِذا ُھَو َخِصيٌم م(  

) الفع��ل(فبواس��طة القاع��دة التحويلي��ة الح��ذف ال��ذي ھ��و مش��روط ومقّي��د ھن��ا باش��تغال العام��ل 

المفّسر بالضمير ھو ما يوّضح العملية النحوية لمب�دأ ا�ش�تغال ف�ي البني�ة العميق�ة الت�ي تك�ون 

  .مية الجملة فيھا توليدية اسمية فتتحّول في بنيتھا السطحية إلى تحويلية اس

ة تمام�ا كم�ا مس�ألة ش�كلّية بحت�ة 5ّن المعن�ى يبق�ى عل�ى المفعولّي�) ا5نع�ام (أّما اعتبار رف�ع   

أو ينص�ب الخب�ر ف�ي ب�اب ك�ان ، يرفع المفعول به لنيابته عن الفاعل لكّنه � يزال مفعو� به 

فالجمل�ة ، ھ�ي إلخ فالشكل قد يتغّير لكن النسبة بين العناصر تبقى كم�ا ....لكّنه � يزال خبرا 

ويمك�ن أن تك�ون ل�دينا الجمل�ة ف�ي ، ا�سمية ھنا اس�مية ف�ي الظ�اھر لكّنھ�ا فعلي�ة ف�ي حقيقتھ�ا 

  :        صورتين قبل وبعد التحويل 

  ) :وا5نعام خلقھا(  

  جملة توليدية فعلية قبل التحويل بالحذف=  خلق       _        ا5نعام        1ج      

  

  ) مفعول به(ف)    فاعل(م إ)    فعل(م                     

  جملة تحويلية اسمية بعد التحويل بالحذف= خلقــھا      ا5نعام     xو       2ج      

    

  )مفعول به(م إ  ف+م    )مفعول به  (ف)  إ م+ م (           

ل���ة اس���مية ف���ي بنيتھ���ا العميق���ة جم) ا5نع���ام خلقھ���ا(أّم���ا الوج���ه الث���اني المرج���وح باعتب���ار   

ف��9 وج��ود للتحوي��ل بالح��ذف ) خلقھ��ا(مبت��دأ خب��ره الجمل��ة الفعلي�ة ) ا5نع��ام(والس�طحية بحم��ل 

  .فيھا

نج��د اب�ن ھش��ام ق��د ق�ّدر الح��ذف فيھ��ا  )1( � َواللSْي��ِل إَِذا َيْغَش��ى� : قول�ه تع��الى ) ج��ـ(المث�ال - 

  . علية حيث أّن ا5صل فيھا جملة ف) وأقسم والليل(باعتبار 

                                                                                                                                                         
  ) ت.د( ، ) ط.د( ، مؤسسة شعبان للنشر و التوزيع بيروت لبنان ،  يأنوار التأويل و أسرار التنزيل ، البيضاو )3(
   5، 4:النحل   )4(
  01:الليل  )1(
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  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

  والواو ، مجرورة وقد سبقھا حرف الواو ) الليل( فكلمة ، وإن كان ظاھرھا جملة اسمية 

  .  )2(ليست من حروف الجر 5ّنھا من حروف العطف

فمن ھنا نمكن الخلوص انط9قا مّم�ا س�بق ذك�ره إل�ى أّن الجمل�ة التوليدي�ة الفعلي�ة تظ�ّل ك�ذلك 

فھاته الجمل�ة يمك�ن تحليلھ�ا ، ت صورھا الشكلية من حيث العمق مھما تنوعت أنماطھا وتباين

  :كا]تي 

  

  

  

  

  الجملة     = إذا    يغشى  و    الليل        أقسم          1ج :قبل إجراء التحويل        

  م إ   توليدية    +م إ  أداة   فضلة    أداة     م+م

                                                    فعلية                                          

  )البنية العميقة(                                                                         

  الجملة                   = إذا   يغشى     اللّيل         xو          2ج: بعد إجراء التحويل      

  تحويلية اسمية                                                                            

  )البنية السطحية(                                                                         

  م إ + فضلة    أداة      م)     م إ+ م (أداة                         

  :فنجده يتّشكل من نمطين ) د(ل أّما المثا

  أعندك زيد ؟  –أفي الّدار زيد ؟   ب  -أ

وإض�افته ، فابن ھشام  من خ9ل ھاتين الص�ورتين ق�د أض�اف م�ا يس�ّمى بالجمل�ة الظرفي�ة   

ھات��ه ك��ان منطلق��ه فيھ��ا باعتب��ار ص��دارة الجمل��ة أي م��ا تص��ّدرھا ظ��رف أو ج��ار أو مج��رور 

يحمل على التوجيه ا5ول للجملة حين تكون ظرفّية ف�ي  وكانا عاملي رفع المسند إليه وھذا

   )1(.أو تكون فعلية ، حين أّنه ذكر توجيھين آخرين تكون فيھما الجملة اسمية 

                                                 
 .84: خليل أحمد عمايرة ،  ص، في نحو اللغة وتراكيبھا : ينظر   )2(
 . 2/433، مغني اللبيب : ينظر   )1(



Hgtwg hgH         ::::الت  

 

  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

فاع��ل با�س��تقرار المح��ذوف س��ّد مس��ّد الخب��ر حس��ب ) زي��د(فأّم��ا كونھ��ا اس��مية ذاك بتق��دير 

لجملة المتعلّ�ق بمح�ذوف خب�ر مّق�دم على ا�بتداء المؤّخر وشبه ا)  زيد(أو برفع ، البصرّيين 

  ).كائن(تقديره 

حس��ب الك��وفّيين فف��ي ھ��اذين ) اس��تقّر (فاع��ل لفع��ل مح��ذوف تق��ديره )  زي��د(وفعلي��ة بتق��دير 

أو بالفع�ل ) مس�تقرّ (الوجھين تك�ون ش�به الجمل�ة الظ�رف أو الج�ار والمج�رور متعلّق�ة با�س�م 

  ). استقرّ (

وذل�ك فيم�ا ، بوقين بح�رف اس�تفھام وھ�و الھم�زة وردا مس�) ب(و) أ(فكّل من النمطين أع�9ه 

ذھب إليه اب�ن ھش�ام م�ن ض�رورة ا�عتم�اد عل�ى النف�ي أو ا�س�تفھام ك�ي ت�ؤّدي ش�به الجمل�ة 

، فالجملتان في بنيتھما السطحية  تظھ�ران م�ن خ�9ل ھ�ذه التق�ديرات المختلف�ة  )2(عمل الفعل 

  : ضيح ذلك كا]تي ويمكن تو، فيكون تبعا لذلك تباين في بنيتھما العميقة 

  }قبل التحويل{جملة توليدية فعلية =   زيد     استقر    في الّدار :     الوجه ا5ول   -أ

  جار ومجرور  م        م إ                          

  

  جملة تحويلية فعلية بحذف الفعل     =    زيد ؟   Ø في الّدار    أ                        

  }بعد التحويل {وزيادة الھمزة                                                          

  م إ  )  م(أداة    جار ومجرور                    

  }قبل التحويل{جملة توليدية اسمية =   زيد    مستقر   في الّدار :      الوجه الثاني  -ب

  إ   جار ومجرور     م        م                     

  جملة تحويلية اسمية بحذف             =   زيد  ؟   Ø    في الّدار  أ                           

  }بعد التحويل {ا�سم وزيادة الھمزة                                                       

  م إ)   م(أداة    جار ومجرور                         

  :قبل وبعد التحويل ) ب(يه المثال ونفس ما يؤول إل

  }قبل التحويل{جملة توليدية فعلية =   زيد       استقر    عندك :       الوجه ا5ول 

  ظرف       م        م إ                        

  بعد التحويل بحذف    {جملة تحويلية فعلية=  زيد       Ø    عندك  أ                     

                                                 
  .2/510، المصدر نفسه )2(



Hgtwg hgH         ::::الت  

 

  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

  }بعد التحويل {الفعل وزيادة الھمزة                                                  

  م إ)    م(أداة    ظرف                        

  }قبل التحويل{جملة توليدية اسمية =   زيد       مستّقر    عندك :         الوجه الثاني 

  م إ    ظرف          م                              

  بعد التحويل        { جملة تحويلية اسمية =   زيد       Ø    عندك  أ                          

  }  بحذف ا�سم  وزيادة الھمزة                                                            

  م إ    ) م( ظرف         أداة                        

بار الثالث الذي أضافه ابن ھشام وھ�و الجمل�ة الظرفي�ة م�ع اش�تراطه ا�عتم�اد عل�ى أّما ا�عت

ويتّض�ح ك�ا]تي ، ففيه فقط إجراء تحويـل بالزي�ادة دون الح�ذف  )1(النفي أو ا�ستفھام وغيره 

:  

  }قبل التحويل بالزيادة {جملة توليدية ظرفية =   زيد        في الّدار            

  م            م إ                  

  

  }  بعد التحويل بالزيادة { {جملة تحويلية ظرفية =   زيد ؟       في الّدار  أ           

  

  م إ      أداة          م            

  }قبل التحويل بالزيادة{جملة توليدية ظرفية =   زيد    عندك         

  م        م إ             

  }بعد التحويل بزيادة الھمزة  {جملة تحويلية ظرفية=  زيد      عندك  أ          

                        

  م إ  أداة           م          

الت��ي س��ّماھا اب��ن ھش��ام ظرفي��ة يتّض��ح أّن لھ��ا أربع��ة أوج��ه م��ن ) أعن��دك زي��د؟ ( فالجمل��ة 

  :ا:عراب 

مبت�دأ م�ؤّخر : ي�دوز، ظرف مكان منصوب متعل�ق بمح�ذوف خب�ر مق�دم:عندك: ا5ّول -

  والتقدير 

                                                 
 . 2/510، مغني اللبيب :  ينظر  )1(



Hgtwg hgH         ::::الت  

 

  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

  .والجملة على ھذا ا:عراب اسمّية) أكائن عندك زيد؟(

  .والجملة ھنا ظرفية،فاعل مرفوع بالظرف: زيد، ظرف مكان منصوب :عندك: الثاني-

فاع�ل :وزي�د، ظرف مك�ان منص�وب متعلّ�ق بفع�ل مح�ذوف تق�ديره اس�تقر :عندك: الثالث-

  .جملة ھنا فعلية وال، المحذوف ) استقرّ (مرفوع بالفعل 

  

  

فاع�ل :و زي�د،ظرف مكان منصوب متعلّ�ق بمبت�دأ مح�ذوف تق�ديره مس�تقرّ :عندك: الرابع-

  .سّد مسّد الخبر) مستقرّ (مرفوع �سم الفاعل

يعّد تعّدد ا5وجه ا:عرابّي�ة إ�ّ تباين�ا ف�ي التق�ديرات والت�أوي9ت الت�ي تباين�ت تبع�ا وما  

  : ورة واحدة لھا البنية العميقة مع ظھورھا في ص

  1وجه  -                      

  البنية (الجملة المنطوقة أو المكتوبة                   2وجه   -ى العميقة  نَ البُ        

  للجملة الظرفية       ) السطحية                       3وجه  -                     

   4وجه -                      

وأبعد عن التكلّف و التمّح�ل  الوج�ه ا5ول  حي�ث ، وأقرب إلى القبول ، أرجح والذي نحسبه 

وشبه الجملة متعلّق بمحذوف خبر مّقّدم وھ�ذا ل�دواع ش�ّتى أھّمھ�ا ، مبتدأ مؤخر ) زيد(يعرب 

:  

جواز تقديم الخبر وتأخير المبتدأ عند النحاة البصريين منھم والك�وفيين حي�ث ا5ص�ل ھ�و  -1

وق�د أجمع�وا ، ن تجويزھم تقديمه عن�د أم�ن اللّ�بس وع�دم وج�ود موان�ع ذل�ك لك، تأخير الخبر 

  .على ذلك 

لكن مثل ھ�ذا التق�ديم والت�أخير ھ�و م�ن ، ا5صل في مثل ھذه الجمل المحافظة على الرتبة -2

قبيل العناية وا�ھتمام ؛ فما قدمته كنت به أعنى ، كم�ا أّن م�واطن العناي�ة و ا�ھتم�ام تختل�ف 

ويمك�ن أن نل�ّم ك�ّل : تـقّدم في مواطن ما تؤّخره ف�ي م�وطن آخ�ر ولذلك قد ،  بحسب المقام

  :ما جرى من تحوي9ت بالحذف في ما سبق تحليله من ا5مثلة في الجدول ا]تـي 

  

  



Hgtwg hgH         ::::الت  

 

  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

  

  

  

 

  الجملة التوليدية
  )البنية العميقة (

  الجملة التحويلّية
  نوعه  إجراء التحويل  )البنية السطحية (

وإن أح�������������د م�������������ن  -
ش������ركين اس������تجارك الم

  .فأجره
  .وا5نعام خلقھا  -
  
  .والليل إذا يغشى  -
  
  أفي الدار زيد ؟ -
  
  
  
  
  
  
  أعندك زيد؟ -

إن استجارك أحد م�ن  -
المش�����ركين اس�����تجارك 

  .فأجره
خلق _ ا5نعام خلقھا  -
.  
أقسم والليل إذا يغشى  -
.  
  أفي الدار استّقر زيد -
  أفي الدار مستقر زيد-
  
  زيدأفي الدار كائن -
  
  أفي الدار زيد -
  عندك استّقر زيد -
  
  عندك مستقر زيد-
  عندك كائن زيد-
  
  عندك زيد-
  

ح������������ذف الفع������������ل  -
  )استجار(
  
) خل��ق(ح��ذف الفع��ل  -

  وفاعله
  )أقسم(حذف الفعل  -
  
  )استّقر(حذف الفعل  -
  )مستّقر(حذف المبتدأ -
ح���ذف الخب���ر المق���دم -
  )كائن(
  � وجود للحذف-
  )استّقر(حذف الفعل  -
  )مستقر(ذف المبتدأح-
ح���ذف الخب���ر المق���دم -
  )كائن(
  � وجود للحذف-
  

  وجوبي
  
  

  وجوبي
  

  وجوبي
   

  اختياري 
  

  اختياري
  

  وجوبي
  
  

  اختياري
  

  اختياري
  وجوبي

  

 ح�ين ع��رض اب�ن ھش��ام للجمل�ة ف�ي تقس��يمھا الث9ث�ي أورد العدي��د م�ن ا5مثل��ة:  التع�ويض -د

ذاك الذي يظھر في بناء الجمل�ة م�ن إحال�ة ،  )التعويض(والمسائل التي تتضّمن ما يسّمى  بـ 

ويظھ��ر ذل��ك م��ن ، أو رك��ن إس��نادي مح��ّل رك��ن إس��نادي آخ��ر ، عنص��ر مك��ان عنص��ر آخ��ر 

  :خ9ل ا5مثلة ا]تية 

المكتف�ي ب�ه �ب�ّد ) ق�ائم(فالوصف الراف�ع ) قائم الزيدان: (في تعريفه للجملة ا�سمية قوله  -1

ولك�ن ل�ه فاع�ل مرف�وع يغن�ي ع�ن ، مبتدأ ليس له خب�ر  فقائم، أن يعتمد على نفي أو استفھام 

  .وقد سّد مسّد الخبر وعوّض عنه ) زيد(ويحّل محلّه وھو، الخبر 



Hgtwg hgH         ::::الت  

 

  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

ق��ائم العلي��ان ، فالجمل��ة : ويجي��زون نح��و، أّم��ا الكوفي��ون وا5خف��ش ف��9 يش��ترطون ا�عتم��اد   

  :يمكن تحليلھا وتفسيرھا كا]تي ) قائم زيد (

  قبل التحويل) خبر+مبتدأ(جملة توليدية اسمية =  ئـمقا    زيـد            

  م    م إ                    

  .بعد التحويل ) فاعل مّعوض للخبر+ مبتدأ(جملة تحويلية اسمية = قائم زيد              

ومنھ�ا المث�ال ال�ذي س�بق ، في عرضه للمسائل التي يخّتل فيھا التقدير �خت9ف النحوّيين  -2

 )1() أعن�دك زي�د؟(و) أف�ي ال�ّدار زي�د؟(اء الح�ديث ع�ن الجمل�ة الظرفي�ة وھ�و جملت�ا ذكـره أثن

فھاتان الجملتان كما ذكرنا مختلفتا ا5وجه ا:عرابّية �عتبارات التقدير بين ا�س�مية والفعلي�ة 

ق�د س�ّد مس�ّد ) مس�تقّر (المح�ذوف المق�در  ب�ـ  رف�اع9 با�س�تقرا) زيد ( فإعراب ، والظرفية 

حيث حّل الفاعل ال�ذي ، حّل محلّه ليعتبر مظھرا ومثا� من أمثلة التحويل بالتعويض الخبر و

  .  ھو في ا5صل مسند إليه محّل الخبر وقام مقامه الذي ھو في ا5صل مسند

ومجمل القول بعد عرض ما ذكره ابن ھشام ف�ي تص�نيفه للجمل�ة وتقس�يمه الث9ث�ي لھ�ا يمك�ن 

  :أن نصل إلى ما يأتي 

يم ابن ھشام للجمل�ة تقس�يما ث9ثي�ا اس�ميه وفعلي�ة وظرفي�ة ك�ان قائم�ا كم�ا يب�دو عل�ى إّن تقس -

  :ث9ثة مرتكزات 

  .تصدير الجملة من مسند أو مسند إليه  -1

  � عبرة بما تقّدم التصدير من حروف وأدوات -2

  .النظر إلى أصل  الجملة إذا ما حصل  فيھا أّي تحّول في بنيتھا العميقة  -3

جان��ب ش��كلي لفظ��ي تراع��ى في��ه بني��ة : رتك��زات ن��رى أّنھ��ا تعتم��د با5س��اس ج��انبين فھ��ذه الم 

 ةومن ناحية أخرى � ينأى عن الجان�ب العقل�ي ال�ذھني وذل�ك بمراع�ا، الجملة ھذا من ناحية 

  .ا5صل   والجنوح إلى التقدير والتأويل 

وتقديمھا عن الجملة ،  لعّل استھ9ل ابن ھشام بالجملة ا�سمية في حديثه عن أقسام الجملة  -

وفرعّي�ة الفع�ل علي�ه؛ فك�ان تق�ديم ، الفعلية يمكن تفسيره باعتبار أص�لّية ا�س�م ومن�ه المص�در

   )2(ا5صل أولى من تقديم الفرع

                                                 
 .2/435، مغني اللبيب :   ينظر  )1(
،  1998،)ط.د(بيروت للطباعة والنشر ، المكتبة العصرية صيدا ،اري ا:نصاف في مسائل الخ9ف ابن ا5نب:  ينظر )2(

1/235 



Hgtwg hgH         ::::الت  

 

  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

إّن ما ذھب إليه ابن ھشام بإدراجه بعض ا5مثلة ضمن الجمل ا�س�مية أو الفعلي�ة باعتب�ار  - 

ث � يك�ون ھن�اك خل�ط ب�ين م�ا ندعم�ه ونمي�ل إلي�ه حي� المقّدر ضمن السياق المناسب فيھا ھو

: م�ن ج�اء ؟ فتجي�ب : ومثل ذلك الكلمة الواحدة الت�ي � تفھ�م إ� بمح�ذوف كقول�ك ، الجملتين

و� نق�ول أّن الجمل�ة فعلي�ة 5ّن المق�ّدر ، فمحم�د مبت�دأ  وخب�ره مح�ذوف تق�ديره ج�اء . محمد 

وليس الفعل الم�ذكور  فتتوّج�ه ھ�ذه ، ھو ا�سم  ولكّنھا اسمية 5ّن محور ا:ب9غ ھاھنا، فعل 

  . وھذا � يتأّتى إ�ّ وحتمّية مراعاة السياقات المختلفة ، الوجھة و تنحو إلى ذلك المنحى 

فعلية مراعاة للص�دارة فق�ط ن�راه إدراج�ا مجت�زءا ) كان زيد قائما(اعتبار ابن ھشام للجملة  -

  :ة للّدواعي ا]تية ونرّجح أن تكون من قبيل ا�سمي، أو ناقصا 

إذا ك��ان معي��ار ا5ص��ل عن��د اب��ن ھش��ام ف��ي الحك��م عل��ى الجمل��ة با�س��مية أو الفعلي��ة أو  -1

فلم�اذا أغفل�ه ف�ي ھ�ذا ، الظرفية أمرا �بّد من مراعاته خاّصة عند حدوث أّي إجراء تحويلي 

مل�ة ا�س�مية وھي محّولة عن�د الج، ھي جملة تحويلية اسمية ) كان زيد قائما(فجملة  المثال ؟

إ�ّ بع�د ) ك�ان ( وم�ا وج�ود الفع�ل ،  ا:س�نادطرف�ي ) خبر+ مبتدأ(التي تتشّكل من) زيد قائم(

  .التحّول بالزيادة 

جمل��ة فعلي��ة بن��اء عل��ى ص��دارتھا ) ك��ان زي��د قائم��ا(م��ن ناحي��ة ثاني��ة إذا أخ��ذنا فرض��ا ب��أّن  -2

وأين ركن�اه المس�ند والمس�ند إلي�ه ، فأين معيار ا:سناد الذي تقوم عليه الجملة ، ) كان(بالفعل 

  ھو المسند ؟ ) قائم(ھو المسند إليه و) زيد(؟ أليس 

فھو من فئة النواسخ التي تسلك س�لوك ا5دوات ف�ي البني�ة الس�طحية للجمل�ة )  كان(أّما الفعل 

وتس��بق ع��ادة ، أو المورفيم��ات الت��ي تلح��ق ب��الركن ا:س��نادي ا�س��مي، العربّي��ـة ا5ص��ولّية 

تح�ّو� ف�ي الممّي�زات الوظيفّي�ة م�ن ض�ّم ) المس�ند(عل�ى الخب�ر لتضفي) لمسند إليها(المبتدأ 

+ المبت��دأ (إل��ى ف��تح دون أن ت��ؤّثر عل��ى الع9ق��ة ا:س��نادية القائم��ة ب��ين ال��ركنين ا:س��ناديين 

  . والزمن من مقّوماتھا ، غير أّنھا � تضيف معنى الزمن إليھا) الخبر

ي  ف��ي زيادت��ه للجمل��ة الش��رطية وع��ّدھا فعلي��ة ب��دل رّد اب��ن ھش��ام  عل��ى رأي الزمخش��ر -

شرطية ھو ما انحاز إليه م�ع رأي جمھ�ور النح�اة وھ�و ال�ّراجح  5ّن الجم�ل الش�رطية تك�ون 

، واس�م الش�رط ق�د يك�ون عم�دة  وق�د يك�ون فض�لة ، إّما مصّدرة بحرف شرط أو اس�م ش�رط 

اس��ما الش��رط )  أس��افر مع��كمت��ى تس��افر (و) أّي كت��ـاب تق��رأ تن��ـل من��ه معرف��ة : (فف��ي قول��ك 

ق�ّدما  وك9ھم�ا م�ن الفض�9ت وق�د ، ظ�رف زم�ان ) مت�ى(مفعول به مق�دم منص�وب و) أيّ (
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كما أّنه � عب�رة بالفض�9ت المتقدم�ة ھن�ا  ) غدا أسافر(و) علّيا شكرت: (من تأخير مثل قولنا 

ي على ش�اكلة وأّن العبرة في صدر الجملة  فكذلك ا5مر في الشرط فھذه كلّھا جمل فعلية وھ

  .واحدة 

م��ا (و) وأّي ض��يف يق�دم ين��ل الترحي�ب(و) م�ن يط��ع رب�ه يظف��ر برض�اه  :(وف�ي مث�ل قول��ك  

، مبت�دآت ) م�ا(و) أيّ (و) م�ن(ذل�ك أّن ، كلّھا جم�ل اس�مية) تنفقه من مال في الخير تثب عليه

  .فالجمل على شاكلة واحدة كما ھو الحال مع الجمل الفعلية 

ثالثا  للجملة سّماه الجملة الظرفية والتي كم�ا نعل�م تق�وم عل�ى أس�اس إضافة ابن ھشام قسما  -

يعتم�دا  وأن، أن يكون الظ�رف أو الج�ار والمج�رور مس�ندا  وأن يتق�ّدما عل�ى المس�ند إلي�ه 

فھاته ا:ضافة ن�رى أّنھ�ا تج�افي الموض�وعّية  وتحي�د ، على شيء كا�ستفھام والنفي وغيرھا

  :ب ولعّل أھّمھاعن ا:قناع بناء على عّدة جوان

حسب ابن ھشام العبرة في تسمية الجمل�ة بص�درھا المس�ند أو المس�ند إلي�ه ھ�ذا م�ن ناحي�ة  -1

ونحس�ب أّن ھات�ه الجمل�ة الت�ي س�ّماھا ، كما أّن المرجعّية دائما ھي ا5صل أي بنيتھا العميق�ة 

ت علي�ه ف�ي ظرفية وفق ھذا المعيار ا5ج�در وا5ول�ى أن تع�ّد اس�مية 5ّن�ه � عب�رة بم�ا ظھ�ر

صورتھا الملفوظة أو المكتوبة وإّنما ينبغي التركيز عل�ى م�ا كان�ت علي�ه ف�ي بنيتھ�ا العميق�ة ، 

أص�لھا ) ؟ر زي�دٌ اأفي ال�دّ ( فجملة مثل، في حين كان ظھورھا بعد أن خضعت لعّدة تحوي9ت 

ير المبت�دأ وتأخ) المسند(ا5ولى منھما تقديم الخبر : لكن وفق قاعدتي التحويل) في الّدار زيدٌ (

والثانّية منھما زيادة الھمزة ھمزة ا�ستفھام فتحّول�ت حّت�ى ظھ�رت ف�ي بنيتھ�ا ، ) المسند إليه(

تھا  فكان م�ن ومع ھذا فلن تحيد ھذه الجملة عن اسميّ ، السطحية في الصورة التي ھي عليھا 

  .باب أولى وأقرب إلى الصواب أن تعتبر اسمية � كما سّماھا ابن ھشام ظرفية 

) أعن�دك زي�د؟: (إذا كان ا�س�م المرف�وع  ف�اع9 ب�الظرف أو بالج�ار والمج�رور ف�ي نح�و -2

مبتدأ � فاع9 ھو الصواب بدليل صّحة دخول النواسخ على ھ�ذه الجمل�ة ) زيد(أليس إعراب 

   !!وإذا كان فاع9 فأين اسم كان ؟، فزيد اسم كان � فاعل ) أكان عندك زيد؟(فنقول

عرض للجملة الظرفية كجملة واحدة مستقلة بل تناولھ�ا كمجموع�ة جم�ل إّن ابن ھشام لم ي -3

تارة اسمية وتارة فعلية وت�ارة ظرفي�ة ، مجتمعة في آن واحد وفي جملة واحدة سّماھا ظرفية 

وھ�ذا م�ا� نلمس�ه ف�ي القس�مين ا5ول والث�اني للجمل�ة ، وتق�ديرات متباع�دة ، بتأوي9ت مختلفة

ترتق���ي م���ن الناحّي���ة الموض���وعّية 5ن تك���ون قس���يما بذات���ه إذن فھ���ي � .م���ن اس���مية وفعلي���ة 
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�فتقارھ�ا ع�املي الثب��ات والتمّي�ز انط9ق�ا م��ن كونھ�ا  جمل��ة توليدّي�ة تنبث�ق عنھ��ا ص�ور ش��ّتى 

  .تغدو عنھا ثّم لتعود إليھا في كل ّتحّول من التحّو�ت 

 –الظرفي�ة  -احدة  و التأوي9ت العديدة للجملة الو، إّن عرض ابن ھشام لfوجه المختلفة  -4

يفتق��ر في��ه إل��ى ت��رجيح أّي م��ن ھ��ذه التفس��يرات وأّيھ��ا أق��رب إل��ى القب��ول وأن��أى ع��ن التعقي��د 

  .والتشكيك 

، وف�ي أكب�ر الغن�ى ع�ن تكثي�ر ا5قس�ام ،إّن النحو العربي في أمّس الحاجة لتقلي�ل التش�تيت -5

غ�وي ا5عل�ى لتتف�ّرع عن�ه فالجملة ھي بمثابة النموذج اللّ ، وتشعيب المفاھيم وتفريع ا5صول 

أنم��اط تظھ��ر ف��ي ص��ور متع��دّدة أدن��ى حس��ب م��ا يط��رأ عليھ��ا م��ن تغّي��ر وتحوي��ل وكلّم��ا ك��ان 

  .التجميع أكثر والتفريع أقل كان النحو إلى العلمّية أقرب و للتعلمّية أيسر

ІІ-  التصنيف التركيبي للجملة:  

اس�مية و فعلي�ة و ظرفي�ة ، ب�ل راح : لم يكتف ابن ھشام في تقسيمه للجملة بالتقسيم الث9ثي   

الجمل�ة الص�غرى و الجمل�ة الكب�رى : إلى نطاق أوسع ، فقّسم الجملة مع التقس�يم الّس�ابق إل�ى 

و "  مٌ ائِ َق� وهُ ُب�أَ  دٌ ْي�زَ ، وَ وهُ ُب�أَ  امَ َق� دٌ يْ زَ : "  وَ حْ نَ  لةٌ مْ ا جُ ھَ رُ بَ التي خَ  ةُ ميّ سْ ا�ِ  يَ ى ھِ رَ بْ الكُ << :فقال 

�� Tبْ المَ  ى ھ��يَ رَ غْ الص�� Sةُ َل��مْ الجُ  ونُ ُك��تَ  دْ َق�� ن ، وَ اليْ ا ف��ي المَث��َھ��ر بِ َب��خْ المُ  ةِ َل��مْ الجُ كَ  أ دَ َت��بْ ى المُ َل��عَ  ةُ ني 

ة َل��مْ م جُ 9َ ا الَك��ذَ َھ�� وعُ ُم��جْ مَ فَ "  ل��قٌ طَ نْ مُ  هُ ُم��9َ غُ  وهُ ُب��أَ  دٌ ْي��زَ :"  وَ ْح��ن نَ يْ ارَ تَب��ى باعْ رَ ْب��كُ  ى وَ رَ غْ َص��

 قٌ ِل��طَ نْ مُ  هُ ُم��9َ غُ  وهُ ُب��أَ "  ، وَ  رٌ َب��ا خَ َھ��نS 5َ ر ِْي��غَ  ى �َ رَ غْ ُص��"  قٌ ِل��طَ نْ مُ  هُ ُم��9َ غُ "  ر وَ ْي��غَ  ى �َ رَ ْب��كُ 

ُ َرب�Yيه ﴿ لُ مثْ  وَ . م 9َ ة الكَ َل مْ ار جُ بَ تِ ى باعْ رَ غْ صُ  وَ " لقٌ طَ نْ ه مُ مُ 9َ غُ " ار بَ تِ ى باعْ رَ بْ كُ " S_ ا ُھَو SِكنSل 

ا ميرً َض�" ھ�و"  ّدر َق�يُ  مْ ا َل�آت إذَ دَ َت�بْ ث مُ 9َ ا َث�ًض�يْ أَ ا يھَ فِ فَ ) يبY رَ  لكْن أنا ھو _ُ ( لُ صْ إْذ ا5َ  )1(﴾ 

 رَ دS َق� لْ اج�ب ، َب�الحَ  ه اب�نُ ِب� مَ زَ ا َج�َم�ه كَ لْي�ان عَ َي�بَ  فُ ْط�عَ  وْ أَ  هُ منْ  لٌ دَ 9لة بَ ظ الجَ فْ لَ  وَ  هُ انَ حَ بْ سُ  هُ َل 

َ ا ِب�يًّ اسِ يَ ا قِ فً ذْ حَ  يلَ قِ  ا ، وَ يًّ اطبَ تِ عْ ا اِ فً ذْ ا حَ ة أنَ زَ مْ ھَ  تْ حذفَ  مS ، ثُ  اھرُ و الظS ھُ ن وَ أْ الشS  ميرَ ضَ   تْ َل�قِ نُ  نْ أ

  )2(>> ا نَ ون أَ ي نُ فِ  نْ كِ ون َل نُ  تْ مَ غِ دْ أُ  مS ، ثُ  تْ فَ ذِ حُ  مS ا ثُ ھَ تُ كَ رَ حَ 

فتقس��يم الجمل��ة إل��ى ص��غرى و كب��رى بداي��ة م��ن ھ��ذا الّتعبي��ر و م��ا ل��وحظ علي��ه م��ن مخالف��ة   

و ا:ض�افة وج�ب ل�ه ) ال�ـ ( ك�ون مج�ّردا م�ن للقواعد النحوّية ذل�ك أّن اس�م الّتفض�يل حينم�ا ي

ا:فراد و التذكير دائما و ا:تي�ان بم�ن الج�اّرة بع�ده للمفض�ول غالب�ا و ق�د ب�ّرر اب�ن : حكمان 

                                                 
 .38:الكھف   )1(
 438، 2/437 ،مغني اللبيب   )2(
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ھشام لھذه المخالفة النحوّية باعتبار أّن النحوّيين يريدون ثبوت الوصف لمحلّه من غير نظ�ر 

  )1(رة و ھنا تجب المطابقة إلى تفضيل ، فيريدون بصغرى و كبرى صغيرة و كبي

ف�الكبرى ا�س�مية الت�ي : أَما من حيث المفھوم فابن ھشام ق�د ح�ّدد ك�9ّ م�ن ھ�اذين الن�وعين   

و الصغرى الجملة التي بني�ت عل�ى ) محمد أبوه قائم ( و ) محمد قام أبوه( خبرھا جملة نحو 

  ).أبوه قائم( و ) ه قام أبو: ( المبتدأ  و مثالھا جملتا الخبر في المثالين السابقين 

ف��الكبرى و الص��غرى عن��د اب��ن ھش��ام يمك��ن أن نق��ول أّنھم��ا تق��اب9ن المرّكب��ة و البس��يطة عن��د 

و ھ�ذا ، و إن كان في ھذا المفھوم من تقييد و ضبط و عدم توسيع لمختلف الجمل ،المحدثين 

  :يّتضح من خ9ل شرطين ھي مقيدة بھما 

  اسمية                       

  الكبرى                        الجملة 

  خبرھا جملة                       

فالشرط ا5ول في اسمّيتھا بمراعاة ما ك�ان ص�درھا اس�ما ف�ي ا5ص�ل و ق�د س�بق تحدي�د ھ�ذا 

  )2(فيما سبق تحليله

أّما الشرط الثاني الكامن في تحديد نوع خبرھا بالجملة سواء أكان�ت اس�مية أو فعلي�ة ف�ي ھ�ذا 

  .خبر المفرد من تركيبھاإخراج لل

  :أّما الجملة الصغرى فما توفّر فيھا ث9ثة شروط 

  عدم ا�ستق9ل بنفسھا                         

  الجملة الصغرى         البناء على المبتدأ فيخبر بھا عنھا

  تأتي اسمية أو فعلية                         

  تكون ) زيد قام أبوه( ا تكون كبرى مصّدرة باسم ك كما نبSه ابن ھشام إلى أّن الجملة كم  

م�ع أّنن�ا نس�ّجل ھن�ا أّن بھ�ذا الّتنبي�ه ق�د  )1()ظننت زيدا يقوم أبوه : ( أيضا مصَدرة بفعل نحو 

نجعل الجملة المبدوءة بفعل من أفعال القلوب جملة كبرى ، و الكب�رى � ب�ّد أن تك�ون اس�مية 

م��ن أّنھ��ا جمل��ة فعلي��ة ، و لت��داخل التراكي��ب و تع��دد ، و ھ��ذا ق��د ين��اقض م��ا ذھ��ب إلي��ه آنف��ا 

                                                 
 .2/439,438:المصدر السابق  : ينظر  )1(
   75،  74: البحث، ص: ينظر  )2(
 .2/483مغني اللبيب  ، :  ينظر  )1(
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ا5سانيد ذكر ابن ھشام أّن ھناك من الجمل م�ا تك�ون كب�رى عل�ى اعتب�ار  ، و ص�غرى عل�ى 

  :اعتبار آخر و نوّضح ذلك بالمثال ا]تي 

  .جملة كبرى � غير: زيد أبوه غ9مه مسافر  -

 .جملة صغرى � غير: غ9مه مسافر  -

 .جملة كبرى و صغرى في آن واحد: أبوه غ9مه مسافر  -

و ھ�ي ف�ي مح�ّل رف�ع ) أب�وه( صغرى فق�ط 5ّنھ�ا مبنّي�ة عل�ى المبت�دأ ) غ9مه مسافر( فجملة 

( كبرى فقط ذل�ك أّنھ�ا اس�مية و خبرھ�ا جمل�ة ) رـزيد أبوه غ9مه مساف(خبر، كما أّن الجملة 

و صغرى ف�ي آن واح�د  فھي كبرى) أبوه غ9مه مسافر( أّما ھذه الجملة ) أبوه غ9مه مسافر

( ؛ كب��رى باعتبارھ��ا اس��مّية  خبرھ��ا جمل��ة ، و ص��غرى باعتبارھ��ا مبنّي��ة عل��ى المبت��دأ ا5ّول 

  .و ھي غير مستّقلة بنفسھا) زيد

  :إضافة إلى ذلك فقد ذكر ابن ھشام احتمال الك9م الكبرى و غيرھا و لھذا أمثلة منھا   

  )2(﴾ أََنا آِتيَك ِبهِ ﴿ :قوله تعالى   

فع�ل مض�ارع و الك�اف ) آتي�ك ( و، )آتيك ب�ه( مبتدأ خبره الجملة الفعلية ) أنا: ( ى تقدير فعل

  .مفعول به ، فھي جملة كبرى

،و الك�اف مض�اف إلي�ه ) أن�ا(اس�م فاع�ل خب�ر ع�ن ) آتي�ك ( مبت�دأ ،و ) أن�ا: (أّما على تقدير  

وھ�ذا الحم�ل ق�ائم . لفق�د الش�روط ال9ّزم�ة ل�ذلك )3(فھي جملة أصلّية ، � صغرى و � كب�رى

على أس�اس المعن�ى والّد�ل�ة و ھ�و م�ا نج�ده مش�ارا إلي�ه ف�ي م�ا ذك�ره ا5س�تاذ فاض�ل ص�الح 

  .)4(السامّرائي بالجمل ذات الّد�لة القطعّية و ا�حتمالّية

  :فتحمل على اعتبارين ) : في الّدار  محمدٌ : ( و الثاني 

  )استقّر في الّدار دٌ محم( جملة كبرى بتقدير                         

   محمد في الّدار

  )مستقّر في الّدار محمدٌ ( جملة � صغرى و � كبرى  بتقدير                         

                                                 
 .39: النمل  )2(
، 1:ر الكتب العلمية بيروت لبنان ، طدا، الشيخ محمد عرفه الدسوقي ،ي على مغني اللبيب حاشية الدسوق: ينظر   )3(

  .394:م، ص  2000ه ، 1421
الجملة العربية والمعنى،فاضل صالح السامرائي، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت  : ينظر )4(
 .12: م، ص2000لبنان،،
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 )1(ذات وج�ه و ذات ال�وجھين: و لم ينه ابن ھشام حديثه عن الجملة الكبرى حتى قّسمھا إل�ى 

  :محّددا ك9ّ منھما 

محم�د أب�وه : ( ا كان�ت اس�مّية الص�در و العج�ز نح�و و ھي م�: الكبرى ذات الوجه الواحد  -أ

  ) .ظننت محمدا يقوم أبوه  (: أو  فعلّية الصدر و العجز نحو) قائم 

محّم�د يق�وم : ( و ھي ما كانت اسمّية الص�در فعلّي�ة العج�ز نح�و : الكبرى ذات الوجھين  -ب

أو كان�ت فعلي�ة الص�در ) يق�وم أب�وه(فعلية العج�ز) محّمد(فھي اسمية الصدر مبدوءة بـ)  أبوه 

و ) ظنن��ت محّم��دا ( فص��درھا جمل��ة فعلي��ة ) ظنن��ت محّم��دا أب��وه ق��ائم : ( اس��مية العج��ز نح��و 

  ) .أبوه قائم ( عجزھا جملة اسمية 

  :إّن ما يمكن أن نخلص إليه من ھذا التصنيف ما يأتي    

لجمل��ة ،و تقس��يم اب��ن ھش��ام الجمل��ة إل��ى كب��رى و ص��غرى تقس��يم يھ��تم بالّتركي��ب ال��داخلي ل -

؛ فالجمل�ة )2(يرتكز على ع9قة ا:سناد كممّي�ز ب�ين الن�وعين زي�ادة عل�ى الخص�ائص ا5خ�رى

التي قامت على أكثر من إسناد تس�مى كب�رى و ھ�ي ا�س�مية الت�ي خبرھ�ا جمل�ة ، أو الجمل�ة 

وھ�ي الت�ي تس�ّمى الجمل�ة الجملّي�ة  )3(المصّدرة بفعل ناسخ و الخبر فيھا جملة بحس�ب ا5ص�ل

  .  )4(مود أحمد نحلةعند مح

  فالجملة الكبرى إذن يمكن حصرھا و تحديدھا في نوعين من التراكيب ا5ساسّية و تتمّثل 

  ) فعل(مسند                              :                                        في 

           مسند     +مسند إليه)زيد قام أبوه(نحو:التركيب ا�سمي ذو الخبر الفعلي •

  )فاعل(مسند إليه                                                                         

  :و يمكن تحليله كا]تي 

  

  تر إ ف                                    

  )خبر( مسند  )                       مبتدأ( مسند إليه            

                             

  زيد                               قام أبوه                 
                                                 

  .2/440المغني ، : ينظر  )1(
 .96،  95:البحث ص : ينظر  )2(
 2/39:ص :حاشية الدسوقي : ينظر  )3(
  .137:مدخل إلى دراسة الجملة العربية ، محمود أحمد نحلة ، ص : ينظر  )4(
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  )فاعل(مسند إليه )              فعل(مسند                                      

                                                             

  قام                           أبوه                                       

 )مبتدأ(مسند إليه                                                                      

  مسند   + مسند إليه )زيد أبوه قائم( نحو: التركيب ا�سمي ذو الخبر ا�سمي•

  )خبر(مسند                                                                          

  :ويمكن تحليله كا]تي 

                                 

  تر إ إ                                      

                            

  )خبر( مسند  )                     مبتدأ( مسند إليه              

                             

  زيد                                 أبوه قائم                  

                                                                                                          

  )خبر(ند مس)            مبتدأ(مسند إليه                                  

                                                    

  أبوه                    قائم                                         

و ) ظ�نّ ( أّما الجم�ل الت�ي أدرجھ�ا اب�ن ھش�ام ض�من الجمل�ة الكب�رى تل�ك الت�ي تبت�دئ بالفع�ل 

ل خبرھ�ا جمل�ة قب�ل أن تص�ير جمل�ة سائر أفعال القل�وب فھ�ي جمل�ة كب�رى اس�مية ف�ي ا5ص�

مث�ل ) ا5فعال الناقصة(فعلية في بنيتھا السطحية و أّما بالنسبة للجمل التي تتصدرھا النواسخ 

و بعض أفعال المقاربة فھي جملة كبرى لكن � تخرج عن اسميتھا؛ ذلك أّنھ�ا تركي�ب ) كان(

ك�ان  بحس�ب ا5ص�ل و إن اسمي فيه المس�ند إلي�ه ھ�و المبت�دأ ، و المس�ند ھ�و الخب�ر و ھ�ذا

صدارتھا فعل ناسخ و ما وجوده إ�ّ عرض�ا بع�د ح�دوث تح�ّول بالّزي�ادة ف�ي بنيتھ�ا العميق�ة ، 

فھ��ده الفئ��ة م��ن ا5فع��ال ف��ي البني��ة الس��طحية للجمل��ة العربي��ة ا5ص��ولّية تس��لك س��لوك ا5دوات 

ات الوظيفّي�ة للخب�ر لتحدث تحّو� في الممّيز) المبتدأ(وھي من السوابق عادة للعنصر ا5ولّي 
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والمس��ند إلي��ه ) الخب��ر( م��ن ض��ّم إل��ى ف��تح دون أّي أث��ر ف��ي الع9ق��ة ا:س��نادّية ب��ين المس��ند 

وما تضفيه على المعنى من زيادة فھ�و م�ن قبي�ل الّد�ل�ة ا:ض�افية س�واء لت�ّدل عل�ى ) المبتدأ(

الجم�ل فعلّي�ة  ھنا كان اعتب�ار ھ�ذه زمن أو مقاربة أو غير ذلك من المعاني المختلفة ، فمن

ما نراه قائما إ�ّ على أساس شكلّي محض تراعى فيه صدارة الك9م فحسب ھذا الذي يناقض 

بل يلغي الرجوع إلى أصل الك9م قبل الخ�وض ف�ي الحك�م عل�ى اللف�ظ المنط�وق أو المكت�وب 

  .في بنيته السطحية

واء كان�ت اس�مّية أو أّما الجملة التي كانت ضمن الجملة الكب�رى و ش�ّكلت إس�نادا واح�دا س�   

  .فعلّية فھي تسّمى صغرى

ھناك من الجمل � ھي كبرى و � صغرى ، و ذلك لعدم استيفائھا المعايير ال9زمة لھ�ذين  -

و يق�ول << :النوعين أو انتفائھا عنھا وھي الجمل ا5ص�لية كم�ا وص�فھا عّب�اس حس�ن بقول�ه 

ة وھي التي تقتص�ر عل�ى ركن�ي ا:س�ناد الجملة ا5صليّ : إّن الجملة على ث9ثة أنواع : النحاة 

المبتدأ مع خبره ، أو ما يقوم مقام الخبر ، أو يقتصر على الفعل مع فاعله أو ما ين�وب  أي

  . )1(عن الفعل

إيراد ابن ھشام لص�نف م�ن الجم�ل متع�ّددة ا5وج�ه مختلف�ة ال�ّد��ت ، فعل�ى اعتب�ار تعتب�ر  -

 ص��غرى و ذل��ك بحس��ب التأوي��ل و التق��دير كب��رى ،و عل��ى اعتب��ار آخ��ر � تك��ون كب��رى و �

و ھ�ذا مراع��اة لبني�ة الجمل�ة و م��ا فيھ�ا م��ن رواب�ط لفظّي��ة أو ... ال�ذي ينظ�ر إليھ��ا م�ن خ9ل��ه 

معنوّية بين مكّوناتھا إضافة إلى ما فيھا من تقدير و تأخير و حذف و ذك�ر و إض�مار و غي�ر 

  .ذلك من التحّو�ت الجارية على بينتھا الداخلية

ّتف�ق فيھ�ا ي زيادة اب�ن ھش�ام قس�مي الجمل�ة الكب�رى إل�ى ذات وج�ه واح�د ، تل�ك الت�ي يإّن ف -

صــدرھا و عجزھا في التركيب الداخلي بحيث يكون كّل منھا مصّدرا باس�م أو بفع�ل ف�ي آن 

واح��د ،و ذات ال��وجھين تل��ك الت��ي اختل��ف ص��درھا و عجزھ��ا  ف��ي ا�س��مية و الفعلي��ة  فھ��ذا 

فم��ن ھن��ا تع��ّددت ، التقس��يم م��ن منظ��ور يراع��ي بني��ة الجمل��ة الظ��اھرة ، وتوزي��ع عناص��رھا 

تأتي عليھا الجملة الكبرى انط9قا من تع�ّدد العملي�ة ا:س�نادية فيھ�ا فض�9 عل�ى  التي لا5شكا

  .ما تّتسم به من ممّيزات محّددة لمفھومھا

ІІІ-  التصنيف الوظيفي للجملة:  

                                                 
  1/16 عباس حسن ،  النحو الوافي ،: ينظر  )1(
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يعّد ابن ھشام النحوّي ا5ّول الذي أف�رد لمس�ألة إع�راب الجمل�ة فص�9 ك�ام9 م�ن ال�ّدرس ،   

لجملة الكبرى و الصغرى كما سبق و أن تناولنا ، فحين طرق وقد تطّرق قبل ا:عراب إلى ا

ق��ّدم >> ا:ع��راب ع��ن قواع��د ا:ع��راب << :المؤلّ��ف موض��وع إع��راب الجم��ل ف��ي كتاب��ه 

و عل��ى  )1(الح��ديث ع��ن الجم��ل الت��ي لھ��ا مح��ّل م��ن ا:ع��راب و ل��م ي��ذكر تعل��ي9 لھ��ذا التق��ديم

تي � محّل لھ�ا م�ن ا:ع�راب معل9�ّ إذ قّدم الجمل ال>> المغني<< العكس من ذلك في كتابه 

وھ�و بھ�ذا  )2(ف�ي الجم�ل –الش�ائع  أي –ذلك بأّنھا لم تحّل محّل المفرد و ذلك ھ�و ا5ص�ل 

  .يعطي ا5ھمّية للجمل التي � محّل لھا من ا:عراب و يبدأ بھا

اح�دا ف�ي و لعلّه العالم الوحيد الذي اتّب�ع ط�ريقتين ف�ي تتّب�ع ھ�ذه الجم�ل ، و ل�م يتتّب�ع م�ذھبا و

  : )3(الموضوع على خ9ف باقي العلماء الذين انقسموا فريقين

 ت(أب�و حي�ان النح�وي: فريق رأوا بضرورة أسبقّية الجمل المعربة بالّدراسة و ا�ھتمام م�نھم

وفريق ثان رأوا عك�س ذل�ك . ، وسراج الدين الدمنھوري)ھـ 749 ت(، و المرادي ) ھـ745

ت ( لمعرب�ة بالّدراس�ة و ا�عتن�اء م�نھم المج�رادي المغرب�ي ،أي بأھمّية أسبقّية الجم�ل غي�ر ا

  ).ھـ778

  فما ھي إذن الجمل المعربة و غير المعربة عند ابن ھشام ؟  

  :سبع جمل و بھا بدأ وھي : الجمل التي � محّل لھا من ا:عراب : أّو�

الجمل��ة -4ّية الجمل��ة التفس��ير -3الجمل��ة المعترض��ة  -2الجمل��ة ا�بتدائّي��ة أو المس��تأنفة  -1

الجمل�ة الواقع�ة ص�لة  -6غي�ر ج�ازم  الجمل�ة الواقع�ة جواب�ا لش�رط -5س�م المجاب بھ�ا الق

  .الجملة التابعة لما � محّل لھا من ا:عراب-�7سم أو حرف 

أو  التي تق�ع ف�ي أول الك�9م،« و بھا بدأ ابن ھشام وھي :  ةالجملة ا�بتدائّية أو ا�ستئنافيّ  -1

  .)1(»ف معنى جديدا و � محّل لھا من ا:عراب في أثنائه  وتستأن

ا�بتدائية و المستأنفة أو ا�ستئنافّية ، و تسمّيتھا الثانية عند ابن ھش�ام أوض�ح : تان ولھا تسميّ 

5ّن ا�بتدائّي��ة يص��ّح أن تطل��ق أيض��ا عل��ى الجمل��ة المص��ّدرة بمبت��دأ ول��و ك��ان لھ��ا مح��ل م��ن 

                                                 
) ط. د(  ،معة الرياضعلي فوده ، عمادة شؤون المكتبات جا: تح ا:عراب عن قواعد ا:عراب ، ابن ھشام،:  ينظر )1(
 .14ص ) ت. د(
 .2/440، اللبيب  مغني: ينظر  )2(
 .150: ص  مختار بوعناني ،  نحو الجمل،: ينظر  )3(
 1985:1لشامل في اللغة العربية ومصطلحاته ، محمد سعيد إسبر، و ب9ل الجندي ، دار العودة ،بيروت ط االمعجم  )1(
  .84:ص ،
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يصّح تسمّيتھا جمل�ة ابتدائّي�ة ) فضله عظيم ( ملة فج) الصبر فضله عظيم: (مثل  )2(ا:عراب

بخ�9ف الجمل�ة ) الص�بر(رغم أّن لھا محّل من ا:ع�راب ، فھ�ي ف�ي مح�ّل رف�ع خب�ر للمبت�دأ 

  :)3(المستأنفة التي ھي على نوعين

و الث��اني الجمل��ة ) ص��دق الم��ؤمن(و) العل��م ن��افع(أح��دھما الجمل��ة المفت��تح بھ��ا الك��9م كقول��ك 

، وف�ي )رحم�ه _(فجملة) علٌي مثابر أظن(و) مات ف9ن رحمه _: (لھا نحوالمنقطعة عّما قب

جمل��ة العام��ل الملغ��ى لت��أّخره اس��تئنافيتان، فك��ّل منھم��ا منقطع��ة عّم��ا قبلھ��ا ، ) أظ��نّ (ا5ول��ى 

ھو أ�S تكون الجملة تابعة لما قبلھ�ا ع�ن طري�ق النع�ت و � ع�ن طري�ق  عوالمقصود با�نقطا

ونرى أَن الفص�ل ، ف و � البدل ، وأ�َّ تكون حا� مَما قبلھا و� خبرا عنه الّتوكيد و � العط

ة ھي المفتتح بھا النطق ، ة ھو ا5فضل ؛ فا�بتدائيّ و التمّييز بين الجمل ا�بتدائية و ا�ستئنافيّ 

ش�باه إعراب الجم�ل و أ" ث جاء في كتاب  و ا�ستئنافّية ھي ما ذكرناه في النوع الثاني ، حي

و الحّق أن يفصل بين الجملتين 5ّن ا�ستئنافّية ھ�ي الجمل�ة الت�ي ت�أتي ف�ي أثن�اء << ":ملالج

الك9م منقطعة عّما قبلھا ص�ناعّيا �س�تئناف ك�9م جدي�د فھ�ي �ب�ّد أن يك�ون قبلھ�ا ك�9م ت�اّم ، 

المنقطع�ة و ب�ل  وقد تدخل عليھا أحرف استئناف كالواو و الف�اء وث�ّم وحت�ى ا�بتدائّي�ة و أم

وق�د ض�بط   )4(>>مجّردة من الواو العاطفة ، و قد تكون جوابا للنداء أو ا�ستفھام ،و لكن

ا�ستئناف عند أھل البيان محّددا إّياه بما كان جوابا عن سؤال مقدر، و مّثل ل�ه بأمثل�ة نكتف�ي 

إِْذ َدَخلُ�وا َعلَْي�ِه  ۞ َھْل أََتاَك َحِديُث َض�ْيِف إِْب�َراِھيَم اْلُمْك�َرِمينَ ﴿ :بواحد منھا وھو قوله تعالى 

نَكُرونَ  T5(﴾ َفَقالُوا َس9َماً َقاَل َس9ٌَم َقْوٌم م(   

ا�س��تئنافية ، ف��9 مح��ّل لھ��ا 5ّنھ��ا ج��واب ع��ن س��ؤال ) ق��ال س��9م(و الش��اھد ف��ي ا]ي��ة جمل��ة 

  .قال س9م : ؟ فأجاب  ماذا قال لھم :تقديره

ثم عقد ابن    )1(كان جوابا عن سؤال مقّدر أّما عند الّنحاة فا�ستئناف عام ، و � يختّص بما

  :ھشام تنبيھات ث9ثة 

  .إشارته إلى الوجه الخفّي من ا�ستئناف بعد عرضه للوجه الصريح له: أّولھا 

  .احتمالّية اللّفظ ل9ستئناف و غير ا�ستئناف: ثانيھا 

                                                 
 .2/441، مغني اللبيب  : ينظر )2(
 .المصدر نفسه ،الصفحة نفسھا: ينظر  )3(
 .34:،ص1972:1دار ا5صمعي بحلب ،ط إعراب الجمل وأشباه الجمل ،فخر الدين قباوة،نشر )4(
 . 24: اريات الذ )5(
 .2/54 حاشية الدسوقي،  )1(
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  .الخ9ف في بعض الجمل باعتبارھا مستأنفة أم غير مستأنفة: ثالثھا

  :ّول فقد مّثل له بخمس آيات نذكر منھا واحدة فأّما ا5

  تحديد ا�ستئناف الخفي  ا]يــــة

���ا َنْعَل���ُم َم���ا ﴿  - Sَف���9َ َيْحُزن���َك َق���ْولُُھْم إِن

وَن َوَما ُيْعلُِنونَ  T2(﴾ُيِسر(   

استئنافّية فھ�ي ليس�ت متعلّق�ة بم�ا ...)إّنا نعلم ( جملة 

ھ�و م�ن ق�ول من قولھم ،و إّنما ) إّنا نعلم(قبله و ليس

ت��اّم ف��ي ) ق��ولھم(_ ع��ّز وج��ّل، ف��الوقف عل��ى كلم��ة 

  )3(الّت9وة 

 :أّما الّتنبيه الّثاني فھو حول اللّفظ الذي يحتمل ا�ستئناف و غيره وھو نوعان  -

المحم���ول عل���ى ا�س���تئناف المحت���اج إل���ى 

  تقدير

المحم��ول عل��ى ا�س��تئناف غي��ر المحت��اج إل��ى 

  تقدير

ف���ـزيد لف���ظ     ) نع���م الرج���ل زي���د : ( مث���ل -

وم�ا قبل�ه ، إلـى تق�دير بجعل�ه مبت�دأ  يحتاج

خبرا كان غير مس�تأنف وإن جعلت�ه خب�را 

  ) ھو زيد(لمحذوف أي

: منه الجملة المنفّية وما بعدھا في قول�ه تع�الى -

�ن ُدوِنُك�مْ  ﴿ Yِخُذوْا ِبَطاَن�ًة م Sِذيَن آَمُنوْا �َ َتتSَھا ال Tَيا أَي 

مْ ) ا�ً  َي���أْلُوَنُكْم َخَب����َ ( Tوْا َم���ا َعِن���ت Tَق���ْد َب���َدِت  (َود

  ِفيــَوَما ُتخْ ) اْلَبْغَضاء ِمْن أَْفَواِھِھمْ 

  )2( ﴾ ُصُدوُرُھْم أَْكَبرُ   )1(كان مستأنفا 

ق����د ب�����دت ( و) � ي����ألونكم خب����ا�:(فجملت����ا 

استئنافيتان وھو ا5فض�ل ، ويج�وز ) البغضاء

أن تكون������ا ص������فتين وھ������ذا م������ا ق������ال ب������ه 

  )3(الزمخشري

  : والثالث  ا�خت9ف في استئناف بعض الجمل و نذكر منھا مثالين  -

                                                 
  76: يسين  )2(
) ط.د( دار المصحف ،دمشق يم ا5شموني ،منار الھدى في بيان الوقف وا�بتداء، أحمد بن محمد بن عبد الكر :ينظر   )3(

  .232:ص   ، 1983، 
المجيب مدني الحبيب ممن يوالي مغني اللبيب ، محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى ا5ثيوبي  فتح القريب: ينظر  )1(

 .2/8،   1:الولوي ،مؤسسة الكتب الثقافية ومكتبة مصعب بن عمير للطباعة و النشر والتوزيع ، ط 
  .118:آل عمران  )2(
  .2/444مغني اللبيب ، : ينظر  )3(



Hgtwg hgH         ::::الت  

 

  حوي عند ابن ھشام وع�قاته السياقّيةمفھوم التركيب الن:  الثاني الفصل

  

                                                                                                                             :  الجملة ا:عتراضّية -2

فّية التي تكون في أول الك9م لفظا وھي المعترضة، وقد ذكرھا ابن ھشام ثانية بعد ا�ستئنا

أو معنى ، فثّنى با�عتراضية لمجيئھا في الوسط ، وقد جاء في تعريفھا أّنھا الجملة التي 

وتكمن فائدتھا في تقوية :)1(تعترض بين جزأين مت9زمين في الك9م،:فادته تحسينا وتقوية

ا ابن ھشام نحّددھا فيما ولھا سبعة عشر موضعا ذكرھ )2(الك9م وتسديده وتحسين معناه

  :يأتي

  الشاھــد  موضع ا�عتراض

ب�����������ين الفع�����������ل و -

  همرفوع

  

  )3(ربع الظاعنينا        ولم تعبأ بعذل العاذلينا -أظنّ -شجاك

  )ربع(و فاعله) شجاك(لفعل اعتراضية بين ا) أظنّ (جملة

  :قول أبي النجم الفضل بن قدامه -

                                                 
  .2/445المغنى ،:  ينظر )4(
  2/444المصدر نفسه،  :ينظر  )5(
  66،67/،3الكتاب سيبويه  : ينظر )6(
  372، 2/371 1999، 01:حسن حمد، دار الكتب العلمية ،بيروت ط :  المقتضب، المبرد ، تح  : ينظر )7(
   36: ص   محمد سعيد إسبر وب9ل الجندي، العربية ومصطلحاتھا  في اللّغة المعجم الشامل )1(
 2/446مغني اللبيب ، : ينظر  )2(
  610: برقم 2/806، )ت.د)(ط.د(دار مكتبة الحياة بيروت،، السيوطي ، شرح شواھد المعنى )3(

  الخ9ف في استئنافھا وعدمه  الجملة

م���ا رأيت���ه م���ذ يوم���ان أو من���ذ 

  .يومان 

  

  .إن قام زيد أقوم -

  :ھما )4()منذ يومان(و)مذ يومان(جملتا 

  جملتان حاليتان عند السيرافي  -

  بما قبلھااستئنافيتان عند الجمھور لعدم ارتباطھا  -

  :)5(وشاھده جملة أقوم) أقوم(برفع -

جملة استئنافية على رأي سيبويه 5ّنھا مؤّخرة بع�د أن كان�ت 

  )6(قام زيد إن أقوم: مقّدمة والّتقدير

ليس��ت اس��تئنافّية عل��ى رأي المب��رد 5ّنھ��ا ف��ي مح��ّل ج��زم  -

واقع����ة ف����ي ج����واب ش����رط بتق����دير وج����ود الف����اء الرابط����ة 

  . )7()ام زيد فأنا أقومإن ق:(لجواب،فتقديرھا
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  بين الفعل ومفعوله-

  

  

  

  بين المبتدأ و خبره-

  

  

بين ما أص�له المبت�دأ -
  و الخبر

  
  
  
  

  بين الشرط و جوابه-

  

  )4(ھيفا دبورا بالّصبا والّشمأل         -والشھر ذو تبّدل-لتوبدّ 

اعتراض��ّية ب��ين الفع��ل المبن��ي لم��ا ل��م ) وال��ّدھر ذو تب��ّدل(فجمل��ة 

  ) .ھيفا(يسّمى فاعله ومفعوله الثاني

�  -معاش�ر ا5نبي�اء-نح�ن<< :قول النب�ّي ص�لّى _ علي�ه وس�لّم  -

اعتراض�ّية ب�ين ) معاشر ا5نبياء(فجملة ا�ختصاص  )5(>>نورث

  ).� نورث( وخبره) نحن(المبتدأ

  :المقصود به اسم و خبر النواسخ، مثاله قول الشاعر-

ت نواھ�اإنو –لعلّيَ * وإّني لرام نظرة قبل التي  S6(أزورھ�ا-شط(
 

ت نواھ��ا وإن(فجمل��ة Sّل الض��مير اعترض��ت ب��ين اس��م لَع��) ش��ط

  ).أزورھا(وخبرھا جملة ) الياء(المّتصل 

لُ ﴿ : قوله تعالى - Yَكاَن آَيٍة َوّ_ُ أَْعَلُم ِبَما ُيَنز Sْلَنا آَيًة م Sَوإَِذا َبد  

 
  

  

  

ب��������ين القس��������م و  -

  جوابه

  

  

ب����ين الموص����وف  -

  .وصفته

ب��ين الموص��ول و  -

َم�ا أَ  Sاعتراض��ّية ) و_ أعل��م بم�ا ين�ّزل(، فجمل�ة )1(﴾ ن��َت ُمْفَت�رٍ َق�الُوْا إِن

  ).قالوا(و جوابه )بّدلنا(بين الشرط

  :قول الشاعر -

)2(ارعُ قَ ّ◌ا5َ  يS َل عَ  9ً طْ بُ  تْ قَ طَ ن لقدْ  * نٍ يY ھَ بِ  يS َل ي عَ رِ مْ ا عَ مَ ي وَ رِ مْ عَ َل 
  

) لعم��ري(اعترض��ت ب��ين القس��م)و م��ا عم��ري عل��يS بھ��ّين(جمل��ة  

  ).لقد نطقت(وجوابه 

ُه َلَقَسٌم لSْو َتْعلَُموَن َعِظيٌم ﴿ : قوله تعالى- Sوا�عتراض م�ن ھن�ا )3(﴾َوإِن

  ).عظيم(و صفته )قسم(بين الموصوف ) لو تعلمون(بجملة 

  :قول الشاعر -

◌ِ اط�لات البَ َھ�رS تُ  عُ فَ دْ َي� الح�قُ وَ  *ا الكٌ مَ  فُ رِ عْ يَ  -يكَ أبِ وَ –الذي  اكَ ذَ 
 )4( 

                                                 
  613: برقم  2/808: المرجع نفسه )4(
،  1999،  2:شعيب ا5رناؤوط و عادل المرشد،مؤسسة الرسالة ط :تح، مسند ا:مام أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل  )5(

1/306. 
 . 610:برقم ،  2/806، شرح شواھد المغني  )6(
  .101:النحل )1(
  .73:،ص) ت.د(،)ط.د.(علي  أبو ملحم ، دار ومكتبة الھ9ل بيروت :ديوان النابغة الذبياني ، تح  )2(
 .76:الواقعة  )3(
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  صلته

  

  

  بين أجزاء الصلة -

  
  
  
  
  

  
  

  

  

يعرف (وصلته) الذي(بين اسم الموصول ) يكوأب(فاعترضت جملة 

  ).مالكا

َئٍة ِبِمْثلَِھ�ا َوَت�ْرَھقُُھْم ﴿ :قوله تعالى - Yَئاِت َج�َزاء َس�ي Yي� Sِذيَن َكَس�ُبوْا السSَوال

�َن اللSْي�ِل  Yَما أُْغِشَيْت ُوُجوُھُھْم ِقَطعاً م Sَن ّ_ِ ِمْن َعاِصٍم َكأَن Yا لَُھم م Sٌة مSِذل

�اِر ُھ�ْم ِفيَھ�ا َخاِل�ُدونَ ُمْظلِماً أُ  Sففيھ�ا ا�عت�راض )5(﴾ ْوَلـِئَك أَْص�َحاُب الن

و جمل��ة ) كس��بوا الس��يئات(ب��ين جمل��ة) ج��زاء س��ّيئة بمثلھ��ا(بجم��ل 

المعطوف����ة عليھ����ا، ف����ا�عتراض ب����ين الجملت����ين ) ت����رھقھم ذلّ����ة(

  .المتعاطفتين و ھما أجزاء الصلة و ھذا بناء على قول ابن عصفور

  

  
  
  
  
  
  

  متضايقينبين ال -

  

ب������������ين الج������������ار و  -

  المجرور

بين الحرف الناس�خ و  -

  .ما دخل عليه

  

  

  بين الحرف و توكيده-

  
  
  
  
  

اعتراضّية بين ) و_(،فجملة » ھذا غ9م و_ زيد« :مثل قولھم  -

  ).زيد(و المضاف إليه ) غ9م(المضاف و 

  )و_(فجملة )1(>> ھمٍ رْ دِ  فِ لْ أَ  -ىرَ أَ  -ه بـ تُ يْ اشترَ << مثل -
  

  ).درھم(اعتراضية لوقوعھا بين الباء و مجرورھا 

  :قول الشاعر-

   )2(ولُ ات مثُ امَ ا حمَ يھَ افِ ثَ أَ ***    يلٌ مِ كَ  لٌ وْ ى حَ تَ أَ  وقدْ  أنS كَ 

) ك�أنّ (معترضة بين الحرف الناسخ ) و قد أتى حول كميل(فجملة  

  ) .فيھا حماماتأثا( و اسمھا و خبرھا و ھما 

لي���ت ش���بابا ب���وع * تُ ا لْي���ئً يْ َش��� عُ َف◌َ يْن��� لْ وَھ��� تَ لْي���:ةرؤب���ق���ول -

اعترض�ت ب�ين ) ھل ينف�ع ش�يئا لي�ت( فجملة ا�ستفھام  )3(فاشتريت

ف�ي ص�در البي�ت وتوكي�دھا اللفظ�ي ف�ي بداي�ة عج�ز ) لي�ت(الحرف 

                                                                                                                                                         
 .340:ص)ت.د).(ط.د.(بيروت  ديوان جرير ،دار صادر )4(
  .27:يونس  )5(
  .2/452 ، المغني )1(
 .624:الرقم  2/818السيوطي ، شرح شواھد المغني ،: ينظر  )2(
  626:برقم  2/819المصدر نفسه ، )3(
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ب��ين ح��رف التنف��يس و -
  الفعل

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  ).ليت(البيت 

  :قول زھير بن أبي سلمى-

         )4(؟اءُ سَ نَ  مْ أَ  نٍ صْ حِ  آلُ  ٌم◌ٌ وْ قَ أَ *** ي ردْ أَ  خالُ إِ  فَ وْ ي وسَ رِ و ما أَد◌ْ 

  :في البيت اعتراضان متداخ9ن

  )أقوم(و ) وما أدري(المعترضة بين ) وسوف إخال أدري(جملة*

والفع��ل ) س��وف(المعترض��ة ب��ين ح��رف التنف��يس )  إخ��ال(جمل��ة *

  ).أدري(المضارع 

  
  

    
  

  

  

                                                 
 412:برقم  1/130المصدر نفسه ، )4(
  929برقم  2/820المصدر نفسه ، )1(

  بين قد و الفعل -

  
  
  
ب����ين ح����رف النف����ي و -

  منفّيه

  
  
  بين جملتين مستقلتين -

  :قول الشاعر  -

◌َ عَ ا يُ ينَ فِ  روفَ عْ المَ  ائلُ ما قَ وَ     وةً شْ ت عَ أْ طَ وْ أَ  _ِ وَ  دْ قَ  الدُ خَ أَ  S1(فان(                 

  ) .أوطأ(و الفعل ) قد(بين ) و_(ا�عتراض بجملة القسم 

  :قول الشاعر -

   )2(اھَ ؤُ كُ نْ تَ  ة وَ بَ كْ لي نَ  دثُ حْ تَ ***    ةً مَ اِل ظَ  الُ زَ ا تَ اھَ رَ أَ  �َ وَ 

  ).أراھا(بجملة) تزال(و) �(حيث ا�عتراض بين 

اِبيَن  ﴿ : قوله تعالى - Sو� Sالت Tُيِح�ب َ_ّ Sِم�ْن َحْي�ُث أََم�َرُكُم ّ_ُ إِن Sَف�أُْتوُھن

�ِرينَ  Yاْلُمَتَطھ Tُك�م ۞ َوُيِحبSإّن _ يح�ّب (فجملت�ا  )3(﴾ِنَس�آُؤُكْم َح�ْرٌث ل

المتعاطفت��ان اعترض��تا ب��ين الجمل��ة )يح��ّب المتطّھ��رين(و) ّت��ّوابينال

و الجمل��ة المس��تقلة ) ف��أتوھن م��ن حي��ث أم��ركم _(المس��تقلة ا5ول��ى 

  ).نساؤكم حرث لكم( الثانية 
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 الت�ي تب�ّين حقيق��ة م�ا قبلھ��ا و )4(وھ��ي الفض�لة الكاش�فة لحقيق��ة م�ا تلي��ه: الجمل�ة التفس�يرية  -3

  )5(ا من ا:عرابتوّضحه ،و � محّل لھ

ھي ما � يتوّقف عليھا المعنى،فإذا توّق�ف عليھ�ا المعن�ى كالجمل�ة المخب�ر بھ�ا ع�ن : فالفضلة 

ضمير الشأن ف9 تكون مفّسرة و يكون لھا محّل من ا:عراب باتف�اق؛ ذل�ك أّنھ�ا خبر،والخب�ر 

  .عمدة في الك9م كالمبتدأ،  و العمدة � يصّح ا�ستغناء عنه

ل�م تكش�ف حقيقت�ه  ھا توّضح حقيقة ما تجيء بعده من مفرد أو مرّكب ، فإنكون: و الكاشفة

  )7(:وقد قّسمھا ابن ھشام إلى قسمين )6(وإّنما كشفت حاله كصلة الموصول ف9 تكون مفّسرة

��ْن ﴿ :نح��و قول��ه تع��الى : مج��ّردة م��ن ح��روف الّتفس��ير : أّو� Yُك��ْم َعَل��ى ِتَج��اَرٍة ُتنِج��يُكم مTَھ��ْل أَُدل

ِ َوَرُسوِلهِ  ۞أَلِيمٍ  َعَذابٍ  Siتفسير للتجارة) تؤمنون(فجملة  )1(﴾ُتْؤِمُنوَن ِبا.  

أو ) ود بالم�ال الكثي�رتج� أن�ت بح�ر أي: (نح�و) أي(مقرونة بأحد حرفي الّتفسير بـ : ثانيا

أي تج�ود ( ، فجملت�ا)2(﴾ َفأَْوَحْيَنا إِلَْيِه أَِن اْص�َنِع اْلفُْل�َك ِبأَْعُيِنَن�ا َوَوْحِيَن�ا﴿ :قوله تعالى :نحو) أن(

  .على الترتيب) أن(و ) أي(تفسيريتان مقرونتان بـ) أن اصنع الفلك(و) بالمال

اب�ن  وق�د عرض�ھا)3(وھي التي تكون بعد القسم ظاھرا أو مقّدرا: الجملة المجاب بھا القسم -4

  :ھشام من خ9ل ث9ثة جوانب

�َك   ۞َواْلقُ�ْرآِن اْلَحِك�يِم ﴿ :الىقول�ه تع�:عرضه لھا بتقديم أمثل�ة ص�ريحة عليھ�ا ن�ذكر منھ�ا- Sإِن

  ) .والقرآن الحكيم(جواب للقسم ) إّنك لمن المرسلين(فجملة  )4(﴾لَِمَن اْلُمْرَسلِيَن 

َوإِْذ أََخ��ْذَنا ِميَث��اَقُكْم �َ َتْس��ِفُكوَن  ﴿:تنبيھ��ه 5مثل��ة يخف��ى فيھ��ا ج��واب القس��م نح��و قول��ه تع��الى  -

: ق��ال اب��ن ھش��ام) ميث��اق(ج��واب القس��م المس��تفاد م��ن لف��ظ ) � تس��فكون(فجمل��ة  )5(﴾ِدَم��اءُكمْ 

  )6(>>وذلك 5ّن أخذ الميثاق بمعنى ا�ستح9ف<<

  :ذكره لما يحتمل الجواب وغيره ومنه قول الفرزدق -
                                                                                                                                                         

  274برقم  1/488المصدر نفسه ، )2(
  223،  222: ة البقر )3(
 2/459مغني اللبيب ، )4(
 .329،ص ، محمد سعيد إسبر وب9ل الجندي، المعجم الشامل في اللّغة العربية ومصطلحاتھا  )5(
 .49:ص، 1989:  1الجمل النحوية، كمال بسيوني، مكتبة النھضة المصرية،ط:  ينظر )6(
 .463-2/460مغني اللبيب ، :  ينظر )7(
 .11، 10: الصف  )1(
  .27: المؤمنون  )2(
 416معجم الشامل ، ص: ينظر  )3(
 2،3: يسن  )4(
  84:البقرة  )5(
 2/465: مغني اللبيب  )6(
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  )7(انِ بَ حِ طَ صْ يَ  – ا ذئبُ يَ  -نْ مَ  لَ ثْ مِ  نْ كُ ني           نَ وُن◌ِ خُ تَ  ني �َ تَ دْ اھَ عَ  إنْ فَ  شS عَ تَ 

� (،ويحتم�ل أن تك�ون جمل�ة )عاھ�د(ج�واب للقس�م ال�ذي يفي�ده لف�ظ ) � تخونني( فجملة النفي

  )8(أو من المفعول به الياء) عاھدتني(حا� من الفاعل في التاء في) تخونني

: بالف5اء الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا،أو جازم غير مقترن بإذا الفجائية أو-5

ي من طرفي أسلوب الش�رط،وھو الج�زاء أو الجواب،ولھ�ا من الجملة التي تمّثل الطرف الثان

  : حالتان

  

أن تكون جوابا لشرط غير جازم مطلق سواء اقترن بالفاء، أو بإذا الفجائية،أم ل�م : ا$ولى •

�ى إَِذا َج�آُؤوَك ُيَجاِدلُوَن�َك َيقُ�وُل ال�Sِذيَن ﴿ :يقترن بھما وقد مّثل لھا ابن ھشام بقوله تعالى  Sَحت

� مح�ّل ) إذا(جواب لشرط غير ج�ازم ، وأدات�ه ) يقول الذين كفروا(فجملة  )1(﴾... َكَفُرواْ 

  .لھا من ا:عراب

أن تكون جوابا لشرط جازم غير مقترن بالفاء،و� بإذا الفجائي�ة نح�و قول�ه تع�الى : الثانية •

للش�رط  � محّل لھا م�ن ا:ع�راب لوقوعھ�ا جواب�ا) يذھبكم(،فجملة  )2(﴾ إِن َيَشأْ ُيْذِھْبُكمْ  ﴿:

  .جازم غير مقترن بالفاء و� بإذا الفجائية

معناه  ھي الجملة التي تذكر بعد الموصول :تمام : )3(الجملة الواقعة صلة �سم أو حرف -6

  :وتوضيح مدلوله، وقّسم ابن ھشام الموصول إلى قسمين

موصول اسمي وھو ما كان فيه الموصول اسما، وموص�ول حرف�ي وھ�و م�ا ك�ان الموص�ول 

َنا﴿ :فتأتي الجملة صلة �سم موصول نحو قوله تعالى حرفا S9َذْيِن أََض��Sَنا أَِرَنا ال Sفجمل�ة  )4(﴾ َرب

  .� محّل لھا من ا:عراب ) الذين(صلة �سم الموصول ) أظ9ّنا(

ھذا باعتبار م�ا ) ما قمت(أو ) أعجبني أن قمت: (كما تأتي الجملة صلة لموصول حرفي نحو

ا يك�ون الموص�ول م�ع ص�لته ل�ه مح�ّل إعراب�ّي 5ّن الموص�ول ح�رف وھن، المصدرية حرفا 

  . )5(ف9 إعراب له � لفظا و� مح9ّ 

                                                 
 2/465 السيوطي ،   شرح شواھد مغني اللبيب  ، )7(
  2/465مغني اللبيب  ، :  ينظر )8(
 25: ا5نعام )1(
 133: النساء  )2(
 2/471مغني اللبيب ،  )3(
 29: فصلت  )4(
 2/471مغني اللبيب  ، : ينظر  )5(
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مح�ّل  ھي الجمل�ة الت�ي تك�ون تابع�ة لجمل�ة �: الجملة الّتابعة لما � محّل لھا من ا:عراب -7

م ،أو ع�ن طري�ق التوكي�د أو البدل،وق�د تكلّ�بلھا من ا:عراب ع�ن طري�ق العط�ف وھ�و الغال�

أّنه من حق الت�ابع أن  ى5ّنھا تابعة ، و� يخف )6(عليھا ابن ھشام في المرتبة السابعة وا5خيرة

ل�م يق�م (، فجمل�ة ) ق�ام زي�د ول�م يق�م عم�رو:(يتأّخر، فالجملة التابع�ة ع�ن طري�ق العط�ف نح�و

دير واو � محّل لھ�ا ؛ ذل�ك 5ّنھ�ا معطوف�ة عليھ�ا بتق�) قام زيد(تابعة للجملة ا�بتدائّية ) عمرو

  .عاطفة � حالية

ُكم ِبَم�ا َتْعلَُم�ونَ ﴿ :أّما الجملة التابعة عن طريق البدل نحو قول�ه تع�الى Sِذي أََم�د�Sقُ�وا ال Sُكم  َوات Sأََم�د

تابع��ة � مح��ّل لھ��ا 5ّنھ��ا ب��دل م��ن ص��لة الموص��ول ) أم��ّدكم بأنع��ام(فجمل��ة  )1(﴾ ِبأَْنَع��اٍم َوَبِن��ينَ 

َك��S9 ﴿ :الجمل��ة التابع��ة ع��ن طري��ق التوكي��د نح��و قول��ه تع��الى وآخرھ��ا )2()أم��ّدكم بم��ا تعلم��ون(

تابع�ة � مح�ّل لھ�ا ) ث�ّم ك�9ّ س�وف تعلم�ون (فجملة  )3(﴾  ُثمS َكS9 َسْوَف َتْعلَُمونَ  َسْوَف َتْعلَُمونَ 

  )4() ك9ّ سوف تعلمون( ة5ّنھا توكيد للجملة ا�بتدائيّ 

ІІ-  ّخر ابن ھشام عرضھا كم�ا س�بق أن قلن�ا 5ّنھ�ا وقد أ :من ا+عراب لھا محلّ الجمل التي

تحّل محّل المفرد،وقّدم الجمل التي � محّل لھا،5ّنھ�ا � تح�ّل مح�ّل المف�رد وذل�ك ھ�و ا5ص�ل 

  :في الجمل،وقد حّددھا في سبع جمل كا]تي

) الخب�ر( وبدأ بھا لتعلّقھا بأحد ركني الجملة ا5ساسّين، وھو  المسند: الجملة الواقعة خبرا -1

  :ولھا مواضع

ُ َيَت��َوفSى ا5َْنفُ��َس ِح��يَن ﴿ :ف��ي ب��ابي المبت��دأ ، وإّن ، نح��و قول��ه تع��الى: ف��ي مح��ل رف��ع  - S_

 .في محّل رفع خبر) يتوفّى ا5نفس(، فالجملة الفعلية )5(﴾ َمْوِتَھا

،فالجمل�ة ا�س�مّية )أص�بح محم�د مال�ه غزي�ر( في محّل نصب في بابي كان و كاد نحو  -

  .في محّل نصب خبر أصبح) يرماله غز(

واختل�ف ف�ي << :وقد أشار ابن ھشام إلى الخ�9ف ف�ي وق�وع جمل�ة الخب�ر إنش�ائية بقول�ه

حيث عرض الوجھين ورَجح الرأي القائل  )6(>>زيد اضربه، وعمرو ھل جاءك ؟:نحو 
                                                 

 2/472، المصدر السابق : ينظر )6(
 133,132: الشعراء )1(
محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ابن ھشام ا5نصاري ، تأليف  :ينظر  )2(

  133،  ص  1956،   4: السعادة مصر ، ط 
  4,3:التكاثر  )3(
محمد إبراھيم سليم : عراب ث9ثين سورة من القرآن الكريم ، أبو عبد _ المعروف بابن خالويه النحوي ، تح إ:  ينظر  )4(

 185:،   ص)ت.د ( ، ) ط. د(، دار الھدى عين مليلة ، 
 42:الزمر   )5(
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قي�ل مح�ّل الجمل�ة الت�ي بع�د المبت�دأ << : بجواز أن يقع الخبر جملة إنشائية وھذا في قوله

  )7(>>فع على الخبرية وھو صحيحر

ول�م  و محلّھا النصب ،)1(وھي التي يصّح تأويلھا بمفرد يعرب حا�: الجملة الواقعة حا�  -2

يتعّرض ابن ھشام إلى نوعيھا ا�سمية و الفعلية صراحة،وإّنما أشار إلى ذلك بالتمثيل  ومَم�ا 

الفعلي�ة ف�ي مح�ّل نص�ب ) تس�تكثرُ (على أّن جملة  )2(﴾ َوَ� َتْمُنن َتْسَتْكِثرُ ﴿ :مّثل به قوله تعالى 

و� تم��نن ف��ي ح��ال كون��ك مس��تكثرا لم��ا : ،والتق��دير) تم��نن(ح��ال م��ن الض��مير المس��تتر ف��ي 

  : ، و كذلك قوله تعالى  )3(تعطيه

9ََة َوأَنُتْم ُسَكاَرى﴿  Sف�ي مح�ّل نص�ب ح�ال ) وأنتم سكارى(فالجملة ا�سمية  )4(﴾ �َ َتْقَرُبوْا الص

  .ضمير الفاعل الواو صاحبھا

  :ھي كا]تي )5(ومحلّھا النصب و تقع في ث9ثة أبواب: الجملة الواقعة مفعو� به -3

  الشاھد  الباب

ف�������ي الحكاي�������ة -

  بالقول أو مرادفه

  

ِ ﴿ : قول تعالى - S_ ي َعْبُدYإن�ي عب�د (، فالجمل�ة ا�س�مية )6(﴾ َقاَل إِن

  .في محّل نصب مفعول به مقول القول) _

  :وھو نوعان

أن (جمل��ة) كتب��ت إلي��ك أن افع��ل:(م��ا مع��ه ح��رف تفس��ير كقول��ك  -

الم�رادف ) كت�ب(اعتبرھا ابن ھش�ام جمل�ة مفع�ول ب�ه للفع�ل ) افعل

للق��ول بينم��ا ھ��ي تفس��يرية للفع��ل � مح��ل لھ��ا م��ن ا:ع��راب،و ھن��ا 

نلحظ اس�تطراد اب�ن ھش�ام ف�ي عرض�ه للمس�ائل فم�ن ب�اب أول�ى و 

م��ل التفس��يرية 5ّن��ه يخّص��ھا و � ألي��ق أن ت��درس ض��من ب��اب الج

  .يدخل في سياق الجمل المعربة

                                                                                                                                                         
 .2/472مغني اللبيب ، )6(
 .المصدر نفسه،الصفحة نفسھا )7(
 .423:ب9ل الجندي صمحمد سعيد إسبر و معجم الشامل ،ال )1(
 .06المدثر ، )2(
 .2/87حاشية الدسوقي، :ينظر  )3(
 .43النساء، )4(
 .2/473مغني اللبيب ، )5(
   30:مريم )6(
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  باب ظّن و أعلم -

  

  

  

  

  *باب التعليق -

  

َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه َوَك�اَن كقوله تعالى ﴿ : ما ليس معه حرف تفسير -

َعَنا Sاْرَكب م Sي�ا بن�ّي ارك�ب معن�ا(جملة النداء )1(﴾ِفي َمْعِزٍل َيا ُبَني (

المق��ّدر ) ن��ادى(نص��ب مفع��ول ب��ه مق��ول م��رادف الق��ول  ف��ي مح��لّ 

  ).قال(بـ

الجمل��ة في��ه مفع��ول ث��ان لظ��ّن، وثال��ث 5عل��م ،حي��ث أّن أص��لھما  -

  :خبرا كقول أبي ذؤيب 

ك دَ ْع�بَ  مَ ْل�الحِ  تُ رْي◌ْ ي شَ فإنY *** مْ يكُ فِ  جھلَ أَ  تُ نْ كُ ميني زُع◌ِ تَ إنفَ 

ب��ه ث��ان ف��ي مح��ّل نص��ب مفع��ول ) كن��ت أجھ��ل(فجمل��ة  )2(لِ ْھ��الجَ بِ 

  .وھو من أخوات ظنّ )تزعم(لـ

  :له ث9ثة أقسام -

أََوَل��ْم ﴿ :ف��ي موض��ع مفع��ول مقّي��د بالج��ار ،و مثال��ه قول��ه تع��الى -

ةٍ  Sن ِجن Yُروْا َما ِبَصاِحِبِھم م S3(﴾ َيَتَفك(  

بح�رف الج�ر، و ق�د ح�ذف ) يتفّك�ر(حيث ا5صل ھو تعدي�ة الفع�ل 

،و ك�ان المعن�ى ھذا الج�ار وجوب�ا لع�دم ج�واز دخول�ه عل�ى الجم�ل

ف��ي مح��ّل نص��ب ) م��ا بص��احبھم م��ن جّن��ة( عل��ى تق��ديره؛ فجمل��ة 

  )4(مفعول به 

ف���ي موض���ع المفع���ول المَس���رح أي غي���ر المقّي���د بالج���ار نح���و  -

في محّل نص�ب مفع�ول ب�ه ) من أبوك(فجملة ) عرفت من أبوك:(

  ).عرف(للفعل 

  

                                                 
  42:ھود  )1(
    .2/654السيوطي  شرح  شواھد المغني ، )2(
  .184:ا5عراف )3(
 .عمل لفظا دون معنى لمانعا�صط9ح إبطال العمل لفظا � معنى ، وھو بعبارة أوضح ترك ال:  التعليق*
 .199:الجملة العربية ،تأليفھا و أقسامھا ، فاضل صالح السامرائي ،ص: ينظر  )4(
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  :كقوله تعالى: في موضع المفعولين -  

 ﴿ Tأَي Sَع�َذاباً َوأَْبَق�ىَولََتْعلَُمن Tفجمل�ة )1(﴾ َن�ا أََش�د ،

ف�ي مح�ّل نص�ب بفع�ل العل�م ) أّينا أشّد ع�ذابا(

  .وھي ساّدة مسّد المفعولين

  

  

ومحلSھا الجَر، و يضاف إليھا ثمانية أشياء وق�د حص�رھا اب�ن : الجملة الواقعة مضافا إليه  -4

  )2(:ھشام فيما يأتي 

  : أو أسماء أسماء الزمان و المكان ظروف كانت ) 1

�9َُم َعَل��يS َي�ْوَم ُوِل�دتT ﴿ :مثالھ�ا قول�ه تع��الى      Sوقع�ت ف��ي )ول��دت(ل��ة الفعلي�ة ، فالجم )3(﴾َوالس

  ).يوم(جر مضاف إليه بعد الظرف محّل 

) إذا(باّتف�اق، و) إذ: (كما نّبه ابن ھش�ام إل�ى ث9ث�ة أس�ماء زم�ان إض�افتھا إل�ى الجمل�ة واجب�ة 

  .)4(د من قال باسمّيتھاعن)لَّما(عند الجمھور، و

  :حيث) 2

اعتبرھا ابن ھش�ام مختّص�ة ع�ن ب�اقي أس�ماء المك�ان بإض�افتھا للجم�ل إض�افة �زم�ة ،       

فالجملة ) يجلس العلماء(اجلس حيث : فھي ملحقة بالظروف الواجب إضافتھا للجمل، ومثالھا

  .في محّل جر مضاف إليه) يجلس العلماء ( الفعلية 

  :آيـة  )3

وذك�ر أّنھ�ا � تض�اف إ�ّ ، وھي بمعنى ع9م�ة ، من ا5سماء التي تضاف إلى الجمل         

  :إلى الجمل الفعلية التي فعلھا متصّرف مثبتا كان أو منفّيا نحو قول الشاعر 

   )5(ـاامَ دَ ا مُ ـھَ ابكِ نَ ى سَ علَ  ـا      كأنS عثً شُ  الخيـلَ  قدمـونَ يُ  ـةِ آيَ بِ      

    ).آيـة(في محّل جر مضاف إليه بعد ) الخيل  يقدمون( فالجملة الفعلية 

                                                 
   .71:طه )1(
 .2/481: مغني اللبيب  )2(
 33:مريم  )3(
 .482، 2/481مغني اللبيب  ،:  ينظر  )4(
 .2/811 السيوطي ،شرح شواھد المغني  )5(
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  : ذو) 4

اذھ��ب ب��ذي :(وق��ـد وردت إض��افتھا إل��ى الجمل��ة ف��ي الق��ول الم��أثور ع��ن الع��رب وھ��و        

في محّل جر مض�اف إلي�ه ) تسلم(فالجملة الفعلّية ، )1(في وقت الس9مة  اذھب أي) تسلم

  ) . ذو(بعد 

  :لدن ) 5

    : ية وتكون للزمان والمكان نحو قول الشاعر وھي اسم لمبدأ الغا        

   )2( وحُ نُ جُ  فِ 9َ خِ للْ  مْ كُ منْ  كُ يَ  9َ فَ         مْ كُ اقَ َف◌َ ا وِ ونَ مُ تُ مْ اَل سَ  نْ دُ ا َل منَ زِ َل 

  ).سالمتمونا(إلى الجملة الفعلية ذات الفعل المتصّرف المثبت ) لدن ( فأضاف 

  :ريث ) 6

  :ل الشاعر نحو قو )3(مصدر راث إذا أبطأ          

  )4(ا ودَ ھُ عُ  اتِ رَ كَ ذْ المُ  رصاتِ العَ ْن مِ        ةً انَ بَ ي لُ ضْ قْ أَ  ثَ يْ ا رَ قً رفْ ◌ِ  يS يَل◌َ ِل خَ      

  ) .أقضي لبانة(إلى الجملة الفعلّية ذات الفعل المتصّرف المثبت ) ريث ( فأضاف 

  :قول ) 7

  :نحو قول الشاعر          

  )5(اانَ بS الشُ  وَ  و�َ ھُ الكُ  عينَ رِ سْ ا       مُ نS مِ  ضُ ھَ نْ ي الِ لرجَ ا ِل يَ  لُ وْ قَ      

  )يا للرجال ينھض مّنا ( إلى جملة النداء الفعلية ) قول(فھنا إضافة 

  :قائل ) 8

  : نحو قول شاعر آخر       

  )6(ي ادِ وS ي عُ نِ لS مَ  وَ  تُ لْ َل ى مَ تَ ؟       حَ  حٍ اِل صَ بِ  تَ نْ أَ  فَ يْ كَ  لَ ائِ قَ  تُ بْ جْ أَ وَ    

  .الواقعة مضافا إليه ) كيف أنت ؟( إلى الجملة ا�ستفھامية ) لقائ(فأضاف 

  

  : )1(وھي ما توفّر فيھا شرطان :إذا جوابا لشرط جازم الجملة الواقعة بعد الفاء أو -5

                                                 
 .3/158سيبويه ، الكتاب : ينظر  )1(
 .660برقم ،  2/836،شرح شواھد المغني  )2(
 .289:ص،المنجد في اللغة و ا5ع9م : ينظر  )3(
 .661برقم ،  2/836، شرح شواھد المغني  )4(
 .663برقم ، 2/837،المصدر نفسه  )5(
 .664برقم ، 2/837، المصدر نفسه  )6(
 .2/485مغني اللبيب  : ينظر  )1(
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  ).تقم أقم إن(عدم تصّدرھا بمفرد قابل للجزم لفظ مثل )  1

  ) .كجئتني أكرمت إن(عدم تصّدرھا بمفرد قابل للجزم مح9ّ مثل ) 2

  :ويمكن توضيحھا من خ9ل ا5مثلة ا]تية 

  إضافات و ملحوظات  الشاھد  المثال

َم��ن ُيْض��لِِل ّ_ُ  ﴿:قول��ه تع��الى*

َف���9َ َھ���اِدَي َل���ُه َوَي���َذُرُھْم ِف���ي 

  )2( ﴾ ُطْغَياِنِھْم َيْعَمُھونَ 
  

  

َئٌة بِ ﴿ * Yَمْت َوإِن ُتِصْبُھْم َسي Sَما َقد

  )4(﴾ ونَ ْم َيْقَنطُ ـھُ إَِذا أَْيِديِھمْ 

 _ُ  اتِ نَ َس������الحَ  ع�����لِ فْ يَ  نْ َم�����* 

)6(.......ا ُرھَ كُ شْ يَ 
  

في محّل ) ف9 ھادي له(جملة *

ج��زم ج��واب الش��رط �قترانھ��ا 

  .بالفاء

  

  

ف����ي ) إذاھ����م يقنط����ون(جمل����ة*

مح����ّل ج����زم ج����واب الش����رط 

  .�قترانھا بإذا الفجائية 

ف�ي مح�ّل ) _ يشكُرھا(جملة *

  . جزم جواب الشرط 

في قراءة ) ھميذرُ (مجيء * 

عط����ف ) ي����ذْرھم(ب����الجزم 

عل���ى مح���ّل جمل���ة الج���واب 

  )3(كما عللّھا ابن ھشام

تخ����������تّص إذا الفجائي����������ة *

  . )5( بالجمل ا�سمية فقط

  

الجمل����ة ھن����ا ف����ي مح����ّل *  

ج��زم كونھ��ا ج��اءت مقترن��ة 

: ( بالفاء المقّدرة إذ التق�ّدير 

  )فاi يشكُرھا

  

و� ، محّل إعرابي مع أّنھا ل�م تح�ّل مح�ّل المف�رد  ما يمكن م9حظته في ھذه الجملة أّنھا ذات

ول��ذلك رّد الش��يخ ال��ّدماميني عل��ى م��ن جعلھ��ا ف��ي مح��ّل ج��زم ، يس��تطاع وض��عھا موض��عه 

وذلك أّن كّل جملة � تقع موق�ع المف�رد ، التحقيق أّن جملة الشرط � محّل لھا مطلقا « :بقوله

  .)1(»ف9 يكون لھا محّل ، 

                                                 
 .186:ا5عراف  )2(

  2/485،مغني اللبيب :  ظرين (3)
  36:الروم )4(

  1/102:مغني اللبيب   :ينظر  (5)
  485: المصدر السابق ، ص : ينظر  (6)

  
 
  
 100/ 2،حاشية الدسوقي  :ينظر  )1(
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� ) إن أقب�ل الض�يف فأحس�ن إلي�ه (ب�ار جمل�ة ج�واب الش�رط ف�ي مث�ل فما المانع إذن م�ن اعت

  . !محّل لھا من ا:عراب مع علمنا أّن الجواب � يأتي إ�ّ جملة ؟

فق�د  ،وتتّنوع ھذه الجم�ل بحس�ب ذل�ك المف�رد ال�ذي ھ�ي تابع�ة ل�ه : الجملة التابعة لمفرد  - 6

  .)2(تّتبعه رفعا ونصبا وجّرا كما أّنھا ، أو بد� منه ، تكون نعتا أو معطوفا عليه 

  الشاھد  الجملة التابعة لمفرد

  

الجمل��ة النعتّي��ة و محلّھ��ا الرف��ع أو النص��ب *

  أو الجرّ 

  

  

  ف الجملة المعطوفة بالحر* 

  

  

  

  الجملة المبدلة *

  

ن َقْبِل أَن َيأِْتَي َيْوٌم �S َبْي�ٌع ِفي�ِه ﴿ :قوله تعالى*  Yم

 ﴾)3(  

ا�سمية في محّل رف�ع نع�ت ) � بيع فيه(فجملة 

  ).يوم(لمفرد قبلھا ھو 

أب���وه (جمل���ة ، ) زي���د منطل���ق وأب���وه ذاھ���ب*(

) منطل��ق(معطوف��ة عل��ى الخب��ر المف��رد ) ذاھ��ب

ق��دير ال��واو عاطف��ة فھ��ي ف��ي مح��ّل رف��ع عل��ى ت

  .وعطفھا على مفرد � على جملة 

ُس�ِل  ﴿:قوله تعالى*  Tَما َقْد ِقيَل ِللر S�َِما ُيَقاُل َلَك إ

َك َل�ُذو َمْغِف�َرٍة َوُذو ِعَق�اٍب أَِل�يٍم  Sَرب Sِمن َقْبِلَك إِن ﴾
في مح�ّل رف�ع ) إّن رّبك لذو مغفرة (فجملة  )4(

فاع��ل وص��لتھا الت��ي ھ��ي نائ��ب ) م��ا(ب��دل م��ن 

  ).يقال(للفعل 

  

ذكرھ�ا ف�ي  وقد ختم بھا الك9م على الجمل المعرب�ة حي�ث: الجملة التابعة لجملة لھا محّل  -7

فيّص�ح تبعّيتھ�ا لك�ّل م�ا س�بق م�ن جم�ل معرب�ة ، لتأّخر التابع عن المتبوع  )1(المرتبة السابعة 

  :النسق والبدل وھي كا]تي : وھي محصورة في بابين فقط ھما 

                                                 
 .2/487،مغني اللبيب  : ينظر  )2(
 .254:البقرة  )3(
 .43: فصلت  )4(
 .2/489، مغني  اللبيب : ينظر  )1(
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جملت�ين  أضاف اب�ن ھش�ام إل�ى الجم�ل المعرب�ة: ما أضافه ابن ھشام إلى الجملة المعربة  -8

ھذا الذي ذكرت�ه م�ن انحص�ار الجم�ل الت�ي لھ�ا « : أخريْين على خ9ف ما قرّره النحاة قائ9 

ما قّرروا والحّق أّنھا تسع والذي أھملوه الجملة المستثناة  والجمل�ة جار على ، محّل في سبع 

  .)3(»المسند إليھا

 إS�ِ َم�ن َت�َولSى َوَكَف�رَ  ۞لSْس�َت َعَل�ْيِھم ِبُمَص�ْيِطرٍ ﴿ :وش�اھده قول�ه تع�الى  :الجملة المستثناة  -1

ُ اْلَعَذاَب ا5َْْكَبَر فيُ ۞ S_ ُبُه Yاس�مّية ف�ي موض�ع ) وكف�ر فيعذّب�ه _  م�ن ت�ولّى( فجملة ، )1(﴾ َعذ

  .نصب على ا�ستثناء المنقطع 

                                                 
 .134,133,132: الشعراء )2(
 .2/491 :المغني  )3(
 24،  23,22:الغاشية  )1(

التابع55ة لجمل55ة لھ55ا الجمل55ة 

  من ا+عرابمحل 
  الشاھد

  الجملة المعطوفة *

  
  
  
  
  
  الجملة المبدلة * 

  

معطوف��ة ) قع��د أخ��وه(فجمل��ة ، )زي��د ق��ام أب��وه وقع��د أخ��وه * ( 

الت�ي ھ�ي ف�ي مح�ّل رف�ع خب�ر لزي�د ؛ ) قام أبوه ( على جملة   

إض�افة إل�ى أّن العط�ف ، وھذا باعتبار الواو للعطف � للحالية 

  )زيد قام أبوه(لجملة الصغرى � الكبرى على ا

ش���رطھا أن تك���ون أوض���ح وأب���ين م���ن الجمل���ة المب���دل منھ���ا * 

ُكم ِبَم���ا َتْعلَُم���ونَ  ﴿:ومثالھ���ا قول���ه تع���الى  Sِذي أََم���د���Sقُ���وا ال Sَوات ۞  

ُكم ِبأَْنَع���اٍم َوَبِن���ينَ  Sفالش���اھد جمل���ة  ،)2( ﴾ َوَجّن���اٍت َوُعُي���ونٍ ۞أََم���د

( جمل��ة فعلي��ة ب��دل م��ن ) ّن��ات وعي��ون أم�ّدكم بأنع��ام وبن��ين وج(

مع أّن الجملة المب�دل منھ�ا ص�لة الموص�ول ) أمّدكم بما تعلمون

� محّل لھ�ا م�ن ا:ع�راب وبالّت�الي فالجمل�ة المبدل�ة ) الذي(من 

ولعّل ابن ھشام إّنما استدّل بذلك عن قص�د تبييًن�ا أّن ، تابعة لھا 

ل��ى ف��ي بي���ان الجمل��ـة الثاني��ة أوض���ح و أْب��ين م��ن الجمل���ة ا5و

  . المـعنى والتركيز عليه بغّض الّنظر عن المحلّية أو عدمھا 
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جمل�ة ) أأن�ذرتھم(؛فجمل�ة)2(﴾َسَواٌء َعلَْيِھْم أَأَن�َذْرَتُھْم ﴿ :مثل قوله تعالى :الجملة المسند إليھا -2

كما مّث�ل اب�ن ھش�ام للفاع�ل ونائ�ب فاع�ل   )3(ُمقّدما) سواءٌ (فعلية في محّل رفع مبتدأ خبرھا 

   )4(ذين يكونان جملةاللّ 

ونخلص مّما سبق لن�ا أّن اب�ن ھش�ام ح�ين قّس�م الجمل�ة باعتب�ار وظيفتھ�ا إل�ى جم�ل معرب�ة   

فما أمكن تعويض�ھا ، وھذا اعتمادا على الوظيفة ا:عرابّية التي تؤّديھا ، وجمل غير معربة 

�بتدائي�ة ا: والعكس بالعكس ؛ فكان�ت غي�ر المعرب�ة عن�ده س�بع جم�ل ، بمفرد كان لھا محّل 

الواقعة جوابا لشرط غير ج�ازم ، المجاب بھا القسم ،  ةالتفسيري، المعترضة ، أو المستأنفة 

الجملة الواقعة ص�لة �س�م أو ح�رف ، أو جازم غير مقترن بالفاء  و� بإذا الفجائية ، مطلقا 

جملت�ين  الجملة التابعة لما � محّل لھا من ا:عراب  أّما المعربة فس�بع جم�ل وأض�اف لھ�ا، 

جمل��ة ج��واب الش��رط الج��ازم ، المض��اف إلي��ه ، المفعولي��ة ، الحالي��ة ، جمل��ة الخب��ر : وھ��ي 

وأض��اف . التابع��ة لجمل��ة لھ��ا مح��ّل إعراب��ي ، التابع��ة لمف��رد ، مقت��رن بالف��اء أو إذا الفجائي��ة 

  .الجملة المسند إليھا والجملة المستثناة 

وا�ھتم�ام بع�د أن كان�ت موض�وعا  ولعّل جم�ع ھ�ذه الجم�ل وحص�رھا وخّص�ھا بالدراس�ة   

مبثوثا في أبواب الكتب النحوّية موّزعا في طّيات أقوال وآراء الّنح�اة الق�دامى يع�ود الفض�ل 

مح�او� ف�ي ذل��ك ترتيبھ�ا بإحك�ام  معل9��ّ ب�دّقّ◌ّ◌ة فيھ�ا  مس��مّيا ك�ّل جمل��ة ، في�ه �ب�ن ھش��ام 

ا  غي�ر أّنن�ا نلف�ت النظ�ر إل�ى منّبھا في الوق�ت نفس�ه عل�ى م�ا تحمل�ه ف�ي مظاّنھ�، وممّث9 لھا 

  :بعض ما �حظناه زيادة على ما سّجله بعض المحدثين في ھذه الجمل ما يأتي 

عند تطّرقه إلى الجمل المعربة وغير المعربة قّدم حديثه عن الجمل غي�ر المعرب�ة وھ�ذا ھ�و -

فته وع��ّد الجم��ل المعرب��ة تس��عة بإض��ا، ا5ص��ل ف��ي الجم��ل باعتبارھ��ا � تح��ّل مح��ّل المف��رد 

لك�ن م�ا أوخ�ذ علي�ه ف�ي ذل�ك إنك�اره أن يس�ند إل�ى الجمل�ة  ، المس�تثناة  الجملة المسند إليھا ، و

ث�ّم ، و� يكون فاع9 وذلك عن�ده ھ�و الص�واب ، ف9 تكون مبتدأ إ�ّ مع حرف مصدري مقّدر

   !بعد ھذا كلّه يعّدھا من بين الجمل المعربة ؟

لك��ن ف�ي الوق��ت نفس�ه نج��ده تناولھ��ا ، عرب�ة م��ن الجم�ل غي��ر الم ةع�ّد الجمل��ة الّتفس�يريّ  -

بالّتمثيل ضمن الجمل المعربة وعلى وجه الّتحديد ف�ي الحكاي�ة ب�القول أو مرادف�ه عن�د 

                                                 
 06:البقرة   )2(
 .2/491:مغني اللبيب  : ينظر  )3(
 2/492,491،المصدر نفسه  :ينظر   )4(
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) باب الحكاية بالقـول أو مرادفه( حديثه عن الجملة الواقعة مفعو� به في بابھا ا5ول 

مفھ�وم إل�ى الّدق�ة فكان من باب أْولى أن يطرق ھذا ضمن الجمل المعربة كي يك�ون ال

 .وللعلمّية أْحيز وأْحرز ، أقرب 

وأيضا في جملة البدل التي أنكرھا في البداية ثّم أثبتھا ف�ي الجم�ل التابع�ة لجمل�ة � مح�ّل  -

وھ�ذا م�ا ،مع استشھاده في ذلك بجملة مبدل�ة م�ن جمل�ة ص�لة موص�ول ،لھا من ا:عراب

تماس�نا ل�ه الع�ذر ف�ي ذل�ك م�ن يعّد عليه تناقض ب�ل تض�ارب ب�ين الش�اھد والحك�م رغ�م ال

كبير عنايته بالمعنى ا5ْبين والد�لة ا5ْوضح بين جملتي الب�دل والمب�دل من�ه م�ع إس�قاطه 

إ�ّ أّنه كان جديرا به أن  ُيوفYر اّتساقا واض�حا وانس�جاما ُمحَكم�ا ب�ين ، للمعيار ا:عرابي 

ل عليه دون انزياح Sل به مع ُيستد Sأو إبھام وغموض،ما يُِ◌ستد . 

إّن المعيار الذي أخذ به ابن ھشام ودافع عليه في بداية تفريقه بين الجم�ل ذات المح�ّل  -

ا:عرابي من الجم�ل الت�ي � مح�ّل لھ�ا م�ن ا:ع�راب وفًق�ا لموقعھ�ا موق�ع المف�رد م�ن 

عدم��ه نج��ده ل��م يتمّس��ك ب��ه  ب��ل أغفل��ه ف��ي ح��ين َض��مS الجمل��ة الواقع��ة بع��د الف��اء أو إذا 

فھ9ّ وجد ، ى الجمل المعربة رغم استحالة وقوعھا موقع المفرد جواًبا لشرط جازم إل

ًرا مقنعا  Yأم ما المانع من أن تكون منتمي�ة إل�ى زم�رة الجم�ل الت�ي ،ابن ھشام لذلك مبر

و التزاًما بالمفھوم الُمميYز ب�ين ك�9 الن�وعين ، � محّل لھا من ا:عراب عم9ً بالقاعدة 

  .!؟.من الجمل 
  

  

  

  

  

  :ع�قات ا3رتباط في تركيب الجمل النحوية : ثالث المبحث ال -

ج بحي�ث � ُيفَھ��م  :مفھ5وم التعلي5ق  Yاللّغ�ة نظ�ام م�ن الع9ق�ات فھ�ي بن�اء داخل�ي مت�داخل مت�در

وھ��و تنظ��يم لھ��ذه العناص��ر م��ن خ��9ل بح��ث ، ج��زٌء دون معرف��ة ع9قت��ه ب��ا5جزاء ا5خ��رى 

، عناص�ر ا5خ�رى م�ن جھ�ة أخ�رى ع9قة كّل عنص�ر بغي�ره م�ن جھ�ة  وب�المجموع الكلّ�ي لل

5نS الغاية من دراس�ته ھ�ي فھ�م ، فالّنحو يقوم على دراسة الع9قات الُمطَردة بين شّتى أبوابه 
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ناتھا  وما بين عناصرھا من ت�رابط  Yويّب�ين ع9ئ�ق ، تحليل بناء الجملة تحلي9ً يكشف عن مكو

ياقّية ف�ي ت�اريخ الت�راث العرب�ي إل�ى ولع�ّل أْذك�ى محاول�ة لتفس�ير الع9ق�ات الس�، )1(ھذا البناء

معل�وم أْن ل�يس « :إْذ يقول في ذل�ك» التعليق«ا]ن ما ذھب إليه الجرجاني صاحب مصطلح 

والكل�م ث�9ث اس�م ، وجعل بعضھا بسبب من بع�ض ، الّنظم سوى تعليق الكلم بعضھا ببعض 

تعلّق اسم باس�م : ام وھو � يعدو ث9ثة أقس -وللتعلّق فيما بينھا طرق معلومة ، وفعل وحرف 

  .    )2(»...تعلّق حرف بھما ، تعلّق اسم بفعل ، 

5ّنھ�ا ع9ق�ات وثيق�ة  )3(فالع9قات الس�ياقّية ق�رائن معنوّي�ة ُتفي�د ف�ي تحدي�د المعن�ى الّنح�ويّ    

س�واء داخ�ل الجمل�ة الواح�دة أو ب�ْين الجملت�ين  )4(شبيھة بع9قة الشيء بنفسه بين كّل ط�رفين 

وإْن ُكّنا قد سبق وأْن عرضنا لبعض م�ا ، بصدد إيضاحه وتحديد أھمY معالمه  وھذا الذي نحن

يرتبط بھا ويتكامل معھا ح�ين أْس�دلنا الس�تار عل�ى الّرابط�ة الوثيق�ة والتماس�ك المت�ين برابط�ة 

�ت الجارية على الجملة انط9قا مّم�ا كان�ت علي�ه إل�ى  Tن  من خ9ل التحوYا:سناد ودورھا البي

أْي  –ف��إذا ك�ان الّنح�اة وم�ن َث��ّم الب�احثون ق�د تناولوھ��ا ،  )5(ي�ه و فاعليتھ��ا ف�ي ذل�ك م�ا آل�ت إل

موّجھين في ذلك كبير العناية وُجّل ا�ھتم�ام للكش�ف عنھ�ا  وم�ا لھ�ا م�ن  –الع9قات السياقّية 

ن��ة لھ��ا، دور ف��ي تماس��ك لبن��ات الجمل��ة الواح��دة  Yفإنّن��ا نس��لّط ، وب��ين عناص��رھا المف��ردة المكو

ونّوجه ا�ھتمام لھا محاولين إبرازھا والتنقيب عليھا من خ9ل وجودھ�ا الفّع�ال ف�ي ، وء الضّ 

أو م��ن الناحي��ة ، ال��ّربط ب��ين الجم��ل س��واًء أك��ان م��ن الناحي��ة التركيبّي��ة الكب��رى والص��غرى 

 -  .اب��ن ھش��ام الجمل��ة وأقس��امھاالمعرب��ة اس��تنادا إل��ى م��ا فّس��ربه  الوظيفّي��ة المعرب��ة وغي��ر

محورّي�ة  التي تتمّثل ف�ي أرب�ع ع9ق�ات الروابط وھي  :سياقّية في تركيب الجمل الع�قات ال

  .ع9قة التبعّية ، ع9قة ا:ضافة ، ع9قة الّتخصيص ، ع9قة ا:سناد : وھي 

فالمنسوب مسند والمنسوب إلي�ه مس�ند ، ھو نسبة تاّمة بين جزئي الجملة  : ا+سناد -أّو3ً 

وھ�و ا5ص�ل  )2(ت�ْين إل�ى ا5خ�رى عل�ى وج�ه ا:ف�ادة التاّم�ة وھ�و ض�مT إح�دى الكلم )1(إليه

                                                 
 16: ص، محمد حماسة عبد اللطيف ، بناء الجملة العربية   )1(
 .10,09:ص،1991، ائر م للنشر الجزموف، المقدمة ، القاھر الجرجاني  عبد، د�ئل ا:عجاز   )2(
 .191:ص، اللغة العربية معناھا ومبناھا    )3(
لونجمان  –الشركة المصرية العالمية للنشر ،مصطفى حميدة ،نظام الربط وا�رتباط في تركيب الجملة العربية   )4(
 138:ص -مصر،
 . 93 -80: ص، البحث : ينظر   )5(
 .38: ص،  1993,01ط ، دار طعمة بيروت لبنان ، جورج غريب ،ةلكلمة  في قواعد اللغة العربيمعجم صناعة ا )1(
 .17:ص، الجرجاني ، التعريفات  )2(
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 )3(كم�ا أّن�ه عملي�ة ذھني�ة تعم�ل عل�ى رب�ط المس�ند بالمس�ند إلي�ه ، والعماد في بناء الجملة 

ن بؤرة الجملة ونواتھا ا5ساسّية ذل�ك أّنھ�ا تش�ّكل ع9ق�ة ارتب�اط محورّي�ة ف�ي إنش�اء  Yوتكو

و� تكون الجملة مفيدة إ�ّ إذا كان ا:سناد محورھ�ا ، الوحدة ا5ساسّية ذات المعنى المفيد 

 .                                الذي تقوم عليه 

فا:س�ناد إذن  )4(ولقد ارتبط النحو بفكرة ا:سناد منذ نشأته كما ُي9حظ في كت�اب س�يبويه  

رى لقدرت�ه ھو الع9قة ا5ساس�ّية ف�ي الجمل�ة العربّي�ة ونواتھ�ا ومح�ور ك�ل الع9ق�ات ا5خ�

  :على تكوين جملة تاّمة ذات معنى د�لي متكامل وله ث9ثة أركان أساسّية 

  .ا:سناد ) 3المسند        )  2المسند إليه    ) 1

، فأين تبدو ھذه الرابطة ف�ي ك�9م اب�ن ھش�ام ح�ين فّس�ر الجمل�ة وص�ّنفھا تص�نيفات ع�ّدة  

ا وتص��نيًفا تب��دو رابط��ة ا:س��ناد فب��النظر إل��ى ك9م��ه ف��ي م��ا ذھ��ب إلي��ه ف��ي الجمل��ة تعريًف��

  :متجلّية في مواطن ث9ثة 

  .في تعريفه للجملة  -1

 .الجملة الكبرى والجملة الصغرى  -2

 .الجمل المعربة وع9قتھا بالمفرد أو بالجمل ا5خرى  -3

والمبتدأ والخب�ر ) قام زيدٌ (الجملة عبارة عن فعل وفاعله كـ «:بداية وبالّنظر إلى تعريفه لھا   

  . )5(»وما كان بمنزلة أحدھما) ئمُ زيد قا(كـ 

نھا من مسنٍد ومسنٍد إليه    Tتركيُبھا بفضل تكو Tننا من ،  )6(فالجملة حسُبه يتم Yولعّل ما ُيمك  

إبداء ما لھذه الع9قة من دور في ربط الجمل في بنيتھا وتركيبھا أن نعّرج على نوعي الجملة 

 Yفھ��ي ص��غرى وكب��رى وق��د ، ذل��ك ھ��و ا:س��ناد  م��ن حي��ث البس��اطة والتعقي��د والُمعتَم��د ف��ي ُك��ل

  :ضرب لذلك ابن ھشام أمثلًة عديدًة نقف على مثالين منھا تفسيًرا وتحلي9ً 

والخب�ر فيھ�ا جمل�ة ، جمل�ة اس�مية كب�رى �حتوائھ�ا عل�ى أكث�ر م�ن إس�ناد : زيد ق�ام أب�وه ) 1

  في النطقالجملة :                               فعلية ويمكن تحليلھا كا]تي 

           زيد         قام              أبوه                   

  مسند          مسند إليه                           

                                                 
 .31:مھدي المخزومي ، ص، في النحو العربي نقد وتوجيه  )3(
 . 1/23سيبويه ، ، الكتاب : ينظر  )4(
 . 2/431، مغنى اللبيب  )5(
 65:ص:البحث  :ينظر  )6(
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  مسند إليه                                     

   الجملة في الذھن)       مسند)( 2(إسناد                     )2(الرابطة المعنوية 

  
  

    
  
  )1(إسناد)           1(الرابطة المعنوية  

  
والخب�ُر فيھ�ا جمل�ة ، جمل�ة اس�مية ُكب�رى �حتوائھ�ا عل�ى أكث�ر م�ن إس�ناد : زيد أبوه قائٌم ) 2

  :اسمّية ويمكن تحليلھا كا]تي 

  الجملة في النطق                                                                   

           أبوه             قائٌم           زيٌد   

  مسند      مسند إليه                              

    

  مسند إليه                                         

   الجملة في الذھن)             مسند)(2(إسناد                     )2(الرابطة المعنوية 

  
  

    
  

  )1(إسناد)           1(معنوية الرابطة ال         
  

ن��ان ت��أْليف الجمل��ة الكب��رى منطوق��ًة أو مكتوب��ًة بع��د أن ت��ّم إنجازھ��ا ف��ي  Yفھ��ذان المخّطط��ان ُيبي

ناتھا والتعليق بْين جملتْيھا اللّت�ْين تتك�ّون منھم�ا وق�د ارتبطت�ا بواس�طة ع9ق�ة  Yالذھن ونظم مكو

  :برى ا:سناد ؛ فالصغرى ُتمِثل مسنًدا في الجملة الك

  الجملة ا�سمية الكبرى                               الجملة ا�سمية الكبرى           

  )2(مخّطط                         )             1(مخّطط       

  

  

  مسند إليه        جملة صغرى فعلية             مسند إليه        جملة صغرى اسمية     

  )مسنــد)                                          (مسنــد(                           
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  إليه          مسند  مسند   مسند إليه                     مسند                                    

  

  

  )2(خبر      )    2(مبتدأ)        1(مبتدأ                 فعل            فاعل         مبتدأ     

  )قائم()           أبوه)             (زيد(   )      أبوه)             (قام(  )              زيد(    

    

  :أّما في الموضع الثالث في الجمل المعربة وتحديًدا تتSِضُح ِمْن ِخ9ل ما يأتي 

وبالمس�ند إلي�ه اس�م  ،ع9قة الجملة الواقع�ة خب�ًرا بالُمس�ند إلي�ه المبت�دأ ف�ي ب�اب الرف�ع  -

ك�اد ا:عص�اُر ( و) ك�ان محم�ٌد مالُ�ه غزي�رٌ ( كقول�ك ) ك�اد(و) ك�ان(النواسخ في ب�ابْي 

  ).يدمYّ◌ُر المباني 

ومثالُھ�ا قول�ه تع�الى ، ع9قة الجملة المسند إليھا الواقعة مبتدأ أو ف�اع9 أو نائب�ه بالمس�ند -

  :تمثيلھا في شكل ُمَخّطط كا]تي ويمكُن  )1(﴾  َسَواٌء َعلَْيِھْم أَأَنَذْرَتُھمْ  ﴿:

  

  

  

  الجملة في النطق                                                                   

 سواٌء عليھم             أأنــذرتــھم

  مسند                                                                                 

   الجملة في الذھن)                إليه مسند)(2(إسناد                    )2(المعنوية  الرابطة

  
  

    
  )1(إسناد   )               1(الرابطة المعنوية 

          
بالمبت����دأ ) س���واء(إذ و م���ن خ���9ل المث���ال ومخّطط����ه نلم���س جلّي���ا ارتب���اط الخب����ر المق���ّدم 

  :سناد ا5ولىبواسطة ع9قة ا:) أأنذرتھم(المؤخر

                                                 
 06:البقرة   )1(

 )1(إسناد  
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  ھمـــسواء                   أأنــذرتـ                 

       
  مسند     مسند إليه                                                  

                      

  )2(إسناد                                                    

  )مبتدأ مؤخر(مسند إليه )                ر مقّدمخب(مسند                   

معن��ى نح��وّي ُيول��د م��ن عملّي��ة ذھنّي��ة ُينجُزھ��ا ذھ��ُن الم��تكلYم كم��ا أنج��ز  :التخص55يص  -ثاني55اً 

  . )1(وھو يتعلّق با:سناد وتضييق إط9قه وتخصيصه ، ا:سناد من قبل 

لة ب�ركن ا:س�ناد المح�ورّي ؛ من ھنا كان لھذا المعنى النحوّي دوُره في  تعليق ركن التكم  

وتتفّرع عنھا ع9قات فرعّية ، فھو ع9قة سياقّية معنوّية تنضاف إلى ا:سناد وتتظافر معھا 

  :منھا 

  ...ع9قة ا:خراج ، ع9قة الُم9بسة ، ع9قة التعدّية 

ي والمفع�ول ب�ه وا5ص�ل ال�د�: ع9قة التعدّية -1 Yلي تنشأ ع9ق�ة ا�رتب�اط ب�ين الفع�ل المتع�د

وھ��ذا ا�س��م ھ��و  )2(لھ��ذه الع9ق��ة أّن الفع��ل المتع��ّدي يفتِق��ر ف��ي د�لت��ه إل��ى اْس��ٍم يق��ُع علي��ه 

قول��ه : ومّم��ا ذك��ره اب��ن ھش��ام نق��ف عل��ى المث��ال ا]ت��ي ، المفع��ول ب��ه وي��رد مف��رًدا أْو جمل��ًة 

ِ◌ً ﴿ : تعالى  S_ ي َعْبُدY1( ﴾ َقاَل إِن(  

  ــي                عبد             _إنّ         Øقال         :     ج 

  رابطة ا:ضافة        مسند  مسند إليه    أداة توكيد مسند إليه      مسند      مضاف إليه         
  ا:ضافة           ) مضاف(                                             

  )          2(رابطة ا:سناد )                             2(اد ا:سن                                          
  التخصيص                                                                          

  رابطة التعدية )                                              التعدية (            
      

  ) 1(رابطة ا:سناد                                                         )    1(ا:سناد        
   

ع�ن ) الض�مير المس�تتر(لفاعل�ه  هبع�د اس�تيفائ -) ق�ال ( فالُمخّطط أع�9ه يب�ّين حاج�ة الفع�ل   

إلى مفعول به وھو فضلة وليس عمدة طبق�ا   -طريق ع9قة ا:سناد ليشّكل معه ركن ا:سناد 

حوي في الّنظرية اللسانية العربّية مع عدم القصد من ذلك  إمكاني�ة ا�س�تغناء عن�ه للمفھوم النّ 

                                                 
 01ا5ردن ط،عّمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ، سناء حميد البياتي ، ظرية النظم لنحو العربي في ضوء نقواعد ا )1(
 179:ص،  2003،
 .166:صمصطفى أحمد حميدة ،  ،نظام ا�رتباط والربط في تركيب الجملة العربية   )2(
 .30:مريم  )1(
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للتوكي�د  حّت�ى ) إنّ (ب�ه  جمل�ة اس�مّية منس�وخة ب�أداة  وق�د ورد المفع�ول، مطلقاً في التراكيب 

ع�ة ع�نْ  Yيظھر لنا ارتباط الفعل بالمفعول ب�ه بافتق�اره ل�ه لوقوع�ه علي�ه برابط�ة التعدّي�ة المتفر 

  .ة التخصيص ع.ق

كلT ما جـاء من أجزاء ال�نظم لي�ؤّدي معن�ى الّتخص�يص باّت�ـجاه ت�ـحديد :  ع9قة الُم9بسة ) 2

دْت أو ُوّضحْت ھيئته فھ�و ص�احب الح�ال ،) الحال (الـھيئـة يسّمى بـ  Yوص�احب ،)2(أّما ما ُحد

م��ات التركي��ب ا:س��نادي  Yوتنش��أ ع9ق��ة ،الح��ال ق��د يك��ون المس��ند أو المس��ند إلي��ه أو أح��د متم

ا�رتباط بين الح�ال وص�احبھا وس�بيل بي�ان ھ�ذه الع9ق�ة أّن الح�ال ُتب�ّيُن ھيئ�ة ص�احبھا وق�ت 

ر في فھم معنى الجمل�ة  Yالح�ال فض�لة لك�ْن تج�دُر ،وقوع الفعل وھذا مّما ُيَيس Sوِم�ن المعل�وم أن

�ا وغي�ر ممك�ن  التخل�Yي عن�ه  وإ�ّ ا:شارة إلى أّنه قد ورد في مواضَع عديدٍة ذك�ره أم�ًرا حتمّيً

ونذكر من ذلك المثال الذي أورده ابن ھشام في س�ياق ، كان الخلل في المعنى العام للتركيب 

��9ََة َوأَن��ُتْم ُس��َكاَرى﴿ : الجمل��ة الواقع��ة ح��ا�ً  قول��ه تع��الى  Sوُيْمِك��ن إيض��اح  )3(﴾  �َ َتْقَرُب��وْا الص

    : ع9قة الحال الجملة  بصاحبه كما يأتي 

  

  �       تقربُـــــــوا           الّص.ة       و      أنتم                  ُسكارى :           ج        

  أداة ربط   مسند إليه      مسند  مفعول به   أداة نھي     مسند    مسند إليه                         
  )2(إسناد●        لفظية                                                                              

  التخصيص      ●                                                            

  ةواو الحالي                                                                               

  المعاني النحوية

    الم.بسة   ●                                       
                                          

                                                                                                                                             
  ربط الم.بسة المعنوية                                    )      1(إسناد ●                                   

  

  النھي  ●    المعنى العام       

  للجملة     

     

                                                 
 .215:صالبياتي ، سناء حميد  ،قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم  )2(
  43:النساء  )3(
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م�ع أنSھ�ا فض�لة م�ن ) وأن�تم س�كارى(َيظھُر من ا]ية الكريمة والُمخّطط أع9ه أنS جملة الحال 

إ�ّ أّنھ��ا م��ن ) لمس��ند والمس��ند إلي��ها(الناحّي��ة الُبنيوّي��ة أْي زائ��دة ع��ن ُركن��ْي الجمل��ة ا5ساس��ّيْين 

الّناحية الّد�لّية � يمك�ن ا�س�تغناء عنھ�ا  لِم�ا تلعب�ه ع9ق�ة الم9بس�ة الّت�ي ربط�ت ب�ين الح�ال 

من َدْوٍر في فھم المعن�ى ) واو الجماعة(بصاحبھا المسند إليه ) وأنتم سكارى(الجملة ا�سمية 

  .تضّمُنه ا]ية � يتمT بدونھا الصحيح لjية ؛ ذلك أّن الحكم الّشرعّي الذي ت

فالُمس��تثنى َيخ��رج م��ن  »ب��اب الُمس��تثنى  «قرين��ة معنوّي��ة عل��ى إرادة  :ع9ق��ة ا:خ��راج  )4

إخراًج�ا ل9س�م ع�ن الحك�م  )1(ع9قة ا:سناد ح�ين نفھ�م ھ�ذه القرين�ة المعنوّي�ة م�ن الس�ياق 

ھ�ذه الع9ق�ة وبالّتحدي�د ف�ي ونذكر ھنا ونحُن نتح�ّدث ع�ن ،)2(المقّرر لما قبله إثباًتا أو نفًيا 

َفَش�ِرُبوْا ِمْن�ُه  ﴿: ارتباط  جملة المستثنى بما قبلھا  ما استشھد به ابن ھشام في قوله تعالى 

ْنُھمْ  إS�ِ َقلِيلٌ  Y3(﴾ م(.  

  :وُيْمِكُن تحليلھا وفق المخّطط ا]تي    

  

  

  Ø ــــــھم         منــــ             قليلٌ      ـــــــــه         إ�ّ  من      ـــوا    شربـــ  :  ج

  خبر(مسند إليه        جار     مجرور    مسند   مسند       مسند إليه    جار    مجرور  أداة إخراج   
             )                   محذوف                                           لفظيّة                                                       

                             ●                                                  ●  
  

  
  

      
    ●                                       ●                 ●  

  )2(إسناد                حرف استثناء                              )   1(إسناد  

  2ج                                                          1ج                          
  
  

  رابطة اaخراج المعنويّة                                                                                 
  

                                                 
  .199:صتمام حسان ،،اللغة العربية معناھا ومبناھا  )1(
 . 171:صمحمد حماسة عبد اللطيف ،  ،العربيةبناء الجملة   )2(
 .249:البقرة   )3(
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ف�ي موض�ع نص�ب ) ل�م يش�ربوا (والمق�ّدر ب�ـ المحذوفة الخب�ر ) قليٌل ِمْنھم ( فالجملة ا�سمية 

على ا�ستثناء المنقطع لتعلّ�ق وارتب�اط ھ�ذه الجمل�ة بالجمل�ة الّت�ي قبلھ�ا بإخراجھ�ا ع�ن الحك�م 

عة عن ع9ق�ة الّتخص�يص المعنوّي�ة ، الذي أخذته  Yإض�افة ، فالع9قة ع9قة إخراج وھي متفر

الّتعلي��ق اللّفظي��ة ف��ي تحدي��د معن��ى  بوص��فھا م��ن ق��رائن) إ�ّ (إل��ى ال��دور ال��ذي تلعب��ه ا5داة 

  .ا�ستثناء و الّد�لة عليه 

 ً �ر ع�ن فك�رة تاّم�ة  : ا+ضافة  -ثالثا Yوإّنم�ا ُيض�اُف ،نسبة وارتباط بين ش�يئين عل�ى نح�و� ُتعب

فيكتس�ب ا5ّول م�ن الث�اني م�ا َل�ه م�ن  )1(شيٌء إلى ش�يٍء ليرتبط�ا ويكون�ا بمنزل�ة ش�يء واح�د

  :و ا:ضافة قسمان   )2(الّتخصيص وغيرھما صفات وخصائَص كالّتعريف و

وإض��افة غي�ر مباش��رة ، مباش�رة وھ�ي ب��دون واس�طة أدوات ا:ض�افة أي ب��دون ح�روف الج�رّ 

  . )3(وھي ما كانت  بواسطة ا5دوات 

  والجملة تقع مضاًفا إليه وھي الّتي يضاف إليھا اسم ومحلّھا الجّر وقد صّنفھا ابن ھشام  

ي الت��ي تح��لT مح��لS المف��رد ف��ي بنيتھ��ا العميق��ة وت��رتبط بالمض��اف وھ�� )1(الجم��ل المعرب��ة م��ن 

وم�ن أمثلتھ�ا ، بواس�طة ھ�ذه الع9ق�ة أي ا:ض�افة  )2(المحّدد بثماني�ة أش�ياء حس�ب اب�ن ھش�ام 

  : نذكر ما استشھد به في ھذا الباب قوله تعالى 

  :ويمكن توضيحھا ضمن المخّطط ا]تي  )3( ﴿ والّس9ُم عليS يوم ُوِلْدُت ﴾

  علــــــــــّي             يوم          ُولـــــــــدتُ          Øالّس.ُم         :      ج         

    مسند إليه مسند              مفعول فيه      جار      مجرور     مسند إليه     مسند                   

  )2(إسناد ●      )          مضاف(                       )خبر محذوف(                      

                                  )مضاف إليه(                                                                                                  

  إضافة مباشرة          رابطة                       ●      المعاني                                                                   
  )مباشرة(اaضافة                                                                                                            

       غير (رابطة اaضافة             إضافة غير مباشرة                ●النحوية                                  
  )رةمباش                                                                                                             

                     

                                                 
 2/596,587 ، مغني اللبيب : ينظر  )1(
،  3:طمھدي المخزومي ، دارالرائد العربي بيروت،،في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنھج العلمي الحديث  )2(

 . 172:ص، 1985
 .227:ص سناء حميد البياتي  ،قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم : ينظر  )3(
 .2/481، مغني اللبيب   )1(
 .256:ص، قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم  )2(
 33: مريم   )3(
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  )                                              1(إسناد   ●                   

    

مضافا إليه بع�د ) ُولدت(لمس من الجملة الموّضحة على المخّطط أع9ه وقوع الجملة الفعلية ن

وق��د ارتبط��ا بالع9ق��ة الس��ياقّية المعنوّي��ة وھ��ي ا:ض��افة المباش��رة لع��دم ) ي��وم ( ظ��رف الزم��ان

  .وجود واسطة حرفية بينھما

ع�اني النحوّي�ة الّس�ابقة وھ�ي وھي المعنى الّنحوي الّرابع الذي يش�ترك م�ع الم :التبعّية  -رابعاً 

  .ا:سناد والّتخصيص وا:ضافة حيث تتظافر جميعا في نظم الجملة وتأليفھا

وللتبعّي��ة ع9ق��ات تتف��ّرع عنھ��ا ف��ي المعن��ى؛ فق��د تأخ��ذ باتج��اه الوص��ف فيك��ون الّت��ابع نعًت��ا   

�دا للمتب�وع ، وق�د تأخ�ُذ ب Yاّتج�اه الّتوض�يح للمتبوع، وق�د يأخ�ذ باّتج�اه التوكي�د فيك�ون الت�ابع ُمؤك

ّ◌ن فيك��ون الّت��ابع بياًن��ا للمتب��وع  Sأو ب��د�ً من��ه، ونوّض��ح ع9ق��ة )4(والكش��ف ع��ن إبھ��ام مع��ي ،

  : الوصفّية وع9قة ا:بدال كما يأتي

ا5صل في النعت أن يكون با�سم المفرد المشتق ): بين النعت والمنعوت(ع9قة الوصفّية  -1

لھا بالمفرد وتأتي ھذه الجملة نعًتا بعد النكرات أو ما ُيَؤّوّ◌ل به ، وقد يأتي النعُت  Tبالجملة لتأو

المحض��ة عل��ى س��بيل التقري���ب كم��ا يق��ول المعرب��ون مطلق���ا وبع��د النك��رات غي��ر المحض���ة 

كما أّنھا تكون فعلّية أو اسمّية ، وقد حشد ابُن ھشام أمثلة عديدة في ذلك نأخ�ذ منھ�ا .)1(احتما�

قُوْا َيْوماً  ﴿:قوله تعالى Sو ) يوم�ا ترجع�ون في�ه:(والّش�اھُد فيھ�ا ھ�و )2(﴾ ُتْرَجُع�وَن ِفي�ِه إَِل�ى _ِّ  َوات

  :  يمكن توضيح ھذه الع9قة من خ9ل المخّطط ا]تي

  ــــــهـــاتّقّـــــــــوا        يوًما            تُرجعــــــــون      فيـــــــــ   : ج     

  فعول به         مسند        مسند إليه  جار     مجرورمسند     مسند إليه   م              

  إضافة غير مباشرة ●                                                                                       

                                                                    

      المعاني                       

  )2(إسناد ●                       النحوية                             

  ) الوصفية(التبعية                                  رابطة التبعيّة  ●                                                   
                                                 

 256:سناء حميد البياتي  ص، وء نظرية النظم قواعد النحو العربي في ض )4(
  . 2/492،مغني اللبيب:  ينظر )1(
  .281:البقرة   )2(
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  التّخصيص ●                                         

  

                                      

  )1(إسناد ●                 

نعًتا �س�م قبلھ�ا ) ترجعون فيه(وقد وردت في المثال أع9ه من خ9ل المخّطط الجملُة الفعلّيُة 

المنصوب، فكانت تابعًة له بالع9قة الّس�ياقّية المعنوّي�ة ع9ق�ة الوص�فّية المتفّرع�ة ع�ن ) يوًما(

) يوًم�ا(ھاومنعوت) ترجعون فيه(ا في ذلك من ارتباط وثيق بين الجملة النعتّيةع9قة التبعّية، لِم

بإزالة ما فيه من إبھام، وم�ا ُتْض�ِفيه علي�ه م�ن إيض�اح وبي�ان ح�ال ثابت�ة في�ه ، وم�ا تفي�ده م�ن 

ـا شام9ً  ًدا بعد أْن كان عاّمً Sًدا ُمَقي Sتقييد بأْن يصير موصوًفا ُمَحد.  

 ھ�ذه الع9ق�ة ت�ّتُم ب�ين الب�دل والمب�دل من�ه حي�ث) : البدل والمبدل من�هبين ( ع9قة ا:بدال  -2

الب�دل المط�ابق ، وب�دل بع�ض : وقد قّسمه النحاةُ إل�ى أربع�ة أقس�ام ، يكون ا5ّوُل تابًعا للثاني 

  . وبدل ا�شتمال والبدل الُمباِين، من كلّ 

بينھم�ا وھ�ي ع9ق�ة معنوّي�ة فا�رتباط بين البدل والمب�دل من�ه ينش�أ بطري�ق ع9ق�ة ا:ب�دال    

وثيقة خاّصة في البدل المطابق  والبدل الُمباين حيث لم يحتْج ك9ھما إل�ى واس�طة لفظّي�ة م�ن 

وي�رتبط ، والبدل كما يأتي مفرًدا يأتي كذلك جملة إذا وقع موقع المف�رد ، أداة أو ضمير بارز

د ذكرھ��ا اب��ن ھش��ام ض��من وق��، الب��دل الجمل��ة بالمب��دل من��ه كم��ا ي��رتبط الب��دل المف��رد بمتبوع��ه

الجمل التابعة للمفرد أو التابعة للجمل المعربة  وقد اش�ترط فيھ�ا أن تك�ون أْوض�ح وأْب�ين م�ن 

  .)1(الجملة المبدل منھا

ُكم ِبَم��ا ﴿ : وف��ي ھ��ذا الع��رض عدي��ٌد م��ن ا5مثل��ة نق��ف عل��ى قول��ه تع��الى     Sِذي أََم��د��Sقُ��وا ال Sَوات

ُكم ِبأَْنَعا۞ َتْعلَُمونَ  Sوُيْمِكُن إيضاح وبسط ھذا المث�ال وف�ق ، )2(﴾ َوَجّناٍت َوُعُيونٍ ۞ٍم َوَبِنينَ أََمد

  :المخّطط ا]تي 

        بأنعـــام Ø  بمـا تــعلمــون     أمـــّدكـم    Øأمـــّدكــم :  ج         

  ول به          جار   مجرور مسند   مسند إليه    مسند   مفع    جار         مفعول به  مسند                    

  مسند إليه                         مجرور     مسند إليه                                 

  اaضافة        ● )ضمير مستتر)                    (2(إسناد ●)             ضمير مستتر(                             

                                                                                                                         

                                                 
 117: ص، البحث  : ينظر )1(
 .134,133,132:الشعراء  )2(
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  التعدية ●التعدية                                                         ●                         
  اaضافة ●                                              

                                                      
  
  

                   
  
  
  

  ●اaبــــــــــــــــــــــــدال                                    ●                  
  )3(إسناد                                      )1(إسناد                

  )بدل(                                                 )      مبدل منه(             
               )ا:بدال(رابطة التبعية                                              

  

وفي المخّطط أع9ه تحليل لjية الكريمة وبسط لع9قة ا:بدال المتفّرعة ع�ن رابط�ة الّتبعّي�ة   

َلٍة ِمْن إجماٍل ھو في ...) كم بأنعام وبنين وأمدّ (،وقد وردت الجملة الفعلية  Sدالّة على ِنَعٍم ُمَفص

، وھنا تظھر ع9قة ا:بدال وتتبّدى بين الجمل�ة البدلّي�ة )أمّدكم بما تعلمون(الجملة المبدل منھا 

وبين الجملة الّسابقة لَِما أضافته لھا م�ن بي�اٍن وتوض�يٍح ،وزي�ادٍة ف�ي الّد�ل�ة، وكش�ٍف  ةال9ّحق

قيقة، ورفٍع ا�حتمال عْنھا 5ّن الحكم ُينَسُب أّو�ً للمتبوع فيكون ذكر المتبوع تمھي�دا للت�ابع لح

  .الذي سيجيء بعده ، وتھيئًة للّنفس لتلقّيه ِبَشْوٍق ولَھفةٍ 

إّن م��ا يمك��ن أن نخل��ص إلي��ه ف��ي جمل��ة م��ا ذكرن��اه ح��ول ع9ق��ات ا�رتب��اط المعنوّي��ة ب��ين   

  :مكّونات الجملة ما يأتي

إّن ما ھو متفّق عليه أّن الجملة مكّونة من وحدات صغرى ھي الكلمات، كم�ا ق�د ت�أتي ھ�ذه  -

الكلم��ات ف��ي ص��ور مركّب��ات أساس��ّية ف��ي الجمل��ة أو غي��ر أساس��ّية ، وليس��ت الجمل��ة مج��ّرد 

سلس�ـلٍة م��ْن طبق��ات تراكمّي��ة ، و� زم��رة متتابع��ات م��ن ھ��ذه المف��ردات أو الھيئ��ات التركيبّي��ة 

بين عناصرھا، وإّنما � يكون لھا كياٌن إ�ّ وھي قائمٌة عليھ�ا و�  ابطّية َتْسِريدون ع9ئق تر

يمكن دراسة أو بيان المعاني النحوّية بمعزل عنھا؛ ذلك أّن اللّغة نظاٌم للع9قات وبناء داخل�ّي 

متداخل � ُيفَھم جزٌء دون معرفة ع9قته با5جزاء ا5خ�رى نظ�ام تتش�ابك ب�ه الع9ق�ات داخ�ل 

جملة، ودورھا الذي � يمكن تجاوزه أو تجاھله في الفھم وا:فھ�ام لھ�ذا النظ�ام، وھ�ذا ال�ذي ال

أوضحناه حيث س�لّطنا الّض�وء عل�ى بع�ض ا5مثل�ة الت�ي استش�ھد بھ�ا اب�ن ھش�ام بع�د ا�نتق�اء 
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وا�ختي��ار انط9ق��ـًا م��ن الجم��ل المعرب��ة وع9ئقھ��ا الّس��ياقّية الوثيق��ة ب��المفردات أو بالجم��ل 

  .           معھا في التراكيب الواردة

ب��ل ھ��ي وح��دھا كفيل��ة ، إّن ع9ق��ة ا�رتب��اط بطري��ق ا:س��ناد ُتَع��دT ب��ؤرة الجمل��ة أو نواتھ��ا  -

فالجمل�ة � تتك�ّوُن بركنْيھ�ا ا5ساس�ّيْين المس�ند ، بتكوين الجملة ف�ي ص�ورتھا البس�يطة التاّم�ة 

وق��د أظھرن��ا ذل��ك بج��9ء ح��ين ، ينھم��ا والمس��ند إلي��ه إ�ّ بھ��ا 5ّنھ��ا المح��ور ال��رئيس ال��ّرابط ب

عل��ى ھ��ذه القرين��ة  –كواح��ٍد م��ن النح��اة الع��رب  –ذكرن��ا بتفص��يل م��دى تركي��ز اب��ن ھش��ام 

أو ،أو ح�ين ص�ّنفھا التص�نيفات الث9ث�ة، المعنوّية سواًء في تحديده لمفھوم الجمل�ة وتفس�يرھا 

    وم��دى ، المعرب��ة ح��ين إف��راده الجمل��ة المس��ند إليھ��ا وإض��افتھا وع��ّدھا واح��دة م��ن الجم��ل 

  .ارتباطھا بالمسند وغيرھا من المتّممات ا5خرى 

وك�ل زي�ادة ف�ي ،تتّم توسعة الجملة بإنشاء ع9ق�ات ارتب�اط أخ�رى زي�ادة عل�ى ا:س�ناد -

وھ��ي امت��داد لفائ��دة ا:س��ناد كم��ا ُيْس��ِھُم ، ھ��ذه الع9ق��ات ين��تج عنھ��ا زي��ادة ف��ي الفائ��دة 

جملة وھذه الع9قات النحوية تك�ون م�ع مكّم�9ت تظافرھا في تأدّية معنى د�لي عام لل

وق�د عرض�ناھا ب�ذكر ال�روابط معنوّي�ة ،الجمل�ة ومتّمماتھ�ا الت�ي ُيْطَل�ق عليھ�ا بالفض�لة 

ن�ة تل��ك الت��ي علّق�ت الجم��ل الّت��ي حلّ�ت مح��ّل المف��رد بمف�رد  أو ربط��ت جملت��ين أو  Sمعي

 :ثة وقد تمّثلت في ع9قات ث9، أكثر وردتا مًعا في جملة مركّبة 

  :ع9قة الّتخصيص وما يندرج ضمنھا من روابط ھي  •

  .تعدية بين جملة المفعول به والفعل أو ما يقوم مقامه * 

  .م9بسة بين الجملة الحالية وصاحب الحال * 

  . والحكم السابق لھا   إخراج بين الجملة المستثنى* 

ير مباشرة ب�ين الج�اّر وغ، ع9قة ا:ضافة المباشرة بين المضاف وجملة المضاف إليه  •

  .والمجرور وإضافتھا للركن ا:سنادي 

  :ع9قة التبعّية وما تتضّمنه من ع9قات فرعّية وھي  •

  .الوصفّية بين الجملة النعتية و منعوتھا * 

  . ا:بدال بين الجملة المبدلة والمبدل منه مفردا كان أو جملة * 
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  - ثحْ ص البَ خ� َل مُ  -
ھج الحديثة ھذا البحث المناو سان العربيّ اللّ جستير تخّصص علوم ل شھادة المايْ نَ ة ِل زَ جَ نْ في إطار سلسلة البحوث المُ 

» "2ج"ب ا3عاريبتُ اللّبيب عن كُ  الع2قات السياقّية في المستوى التركيبّي عند ابن ھشام في ُمغِني«ب  الَمْوُسوم
 نَ يْ الع2قات القائمة بَ و د==تھاأنماطھا وھا وَ يتُ نْ بُ  نادّيةُ ا;سْ  تجلّى التراكيبُ تَ  يمَ فِ : ئيسٍ رَ  ؤالٍ حول سُ الذي َتَمْحَوَر 

 التحويلّية البارزة فيھا ؟فكان البحثُ 2مح التوزيعّية و الوظيفّية وأھّم المَ عناصرھا حسب ما يراه ابن ھشام؟وما 
 ؛ الفصلُ  ن بتمھيدٍ يْ وقَ بُ سْ ن مَ ليْ صْ نة فَ مI ضَ تَ المُ  هِ ّطتِ خُ بِ وَ  ، =لتدْ ا=سْ  ارنة وَ قَ المُ و ليلِ التحْ وَ  فِ صْ الوَ  نَ يْ ع بَ امِ ه الجَ جِ ھَ نْ مَ بِ 

ع2قاته عند ابن ھشام و مفھوم التركيب النحويّ :الثاني لُ الفصْ ين،ِث دَ حْ المُ وعند القدماء  مفھوم التركيب النحويّ : ا3ّول
صاً إّياه و  ضوعَ وْ المَ ل2Iً حَ السياقّية مُ  Iوأھّم ما وصل إليه البحثُمَمح :  

ا ھو ع2قة ا;سناد ؛ الع2قة المحورّية في تكوين نيفً ا وتصْ ام دراسته للجملة تفسيرً شَ ھِ  ه ابنُ يْ َل ى عَ نَ الذي بَ  ورَ حْ ّن المِ أ -
ن عناصر يْ ط بَ بْ ھا في الرّ روْ دَ ، و و تبعّيةٍ  و إضافةٍ  إلى الع2قات السياقّية ا3خرى من تخصيٍص  إضافًة◌ً ، جملة تاّمة 

      .تراكيَب  أوْ  فرداٍت كانتْ الجملة مُ 
Le resumé de la recherche 

Dans le cadre du serie des  recherches reàlisées pour obtenir le diplôme du magistère 
spécialité science du langage arabe et les procédés modernes , cette recherche intitulée 
"les relations contextuelles dans la moyenne , constitutive , chez Ibn Hichem " Mogni 
labib sur livres aarib v 2" qui a axé autour d´une interrogation principale : De que 
présentent les constituants référentiels leurs formes,leurs genres, leur significatifs et les 
relations trouvés entre ses éléments Selon Ibn Hichem ? Quelles sont les plus marques 
distributionnelle, et fonctionnelles et transformationnelle, le plus présentées ? la recherche 
était à sou procédé qui rassemble entre la description,l´analyse et la comparaison et le 
raisonnement,et à sa planification qui contient deux séquences précédés par introduction. 
Le séquence ( projet ) n = 01 : ( le première séquence ( projet )) la définition de la 
construction grammaticale chez les anciens et les modernisateurs, le deuxième séquence : 
La définition de la construction grammaticale  chez Ibn Hichem et ses relations , 
contextuelles analisant le thème et aussi vérificateur et nous aboutissons les résultats le 
plus importants sont : 
 le projet que Ibn Hichem y construit son étude de phrase, explicativement et 
classificativement et relation de référence ; la relation axiale pour former une phrase 
complète:de plus aux autres relations contextuelles:( spécification,addition,suivisme…)    
et leur rôle de lier( la liaison) entre le éléments de la phrase : s´ils étaient termes ou 
constitutions ( compositions).                  

 The Research Summary  
Ammongst the researches serials wich have been done to get the master certificate in the 
specialty of the science of Arabian linguistic  and modern methods this research under the 
title " Sense Relations on the level of composition in Ibn Hichem´s book "Moghni Alabib 
about a aarib books part 2" wich written about a basic question :In which ways of 
compositions of reference , structure, types, and meanings are clarified ? and the common 
relations between its elements according to what Ibn Hichem sees ? and what are the most 
distributional , functional and transformal aspects with in its  global method in description 
 analyses , comparisons, and evidences and  its plan which includes two paterns preceeded 
by an introduction . Patern one, Definition of grammatical composition according to 

 composition  lnts theorists and inavators , Part two: Definition of grammaticaeAnci
according to Ibn Hichem and its sense relations ships analysing the subject and clarifying 
it and we have reached results these are the most important :   
- The axis that Ibn Hichem has built    his studies on to the phrase : illustrating and 
classification is the rerfering  relation ,the axual relatis in forming a complete sentence, in 
 additis  to the other sense relation like  ,   specialisis additis  dependency and its role in 
connectis between the elements  of the phrase ; vocabulary was or composition  . 
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  :الخاتمة 

لقد وصل بنا المسير في نھاية ھذا البحث  إلى ختامة بعد أن كّنا قد قضينا على م�تن قاطرت�ه 

مّدة زمنّية غير قصيرة مع ابن ھشام الذي أخ�ذ عل�ى عاتق�ـه موض�وعا م�ن مواض�يع ال�درس 

النحوّي ذا ا4ھمية البالغ�ة وھ�و موض�وع الجمل�ة بع�د أن لمل�م ش�تاته وجّم�ع أبواب�ه ف�ي كتاب�ه 

، وحقت له ھات�ه التس�مّية ، كي�ف 7 وق�د أت�ى في�ه عل�ى ج�ّل م�ا » مغني اللبيب« :الذي سّماه 

في النحو م�ن ص�غيرة أو كبي�رة بالبح�ث وا7ستقص�اء ، وع�الج الجمل�ة المعالج�ة المستفيض�ة 

التي 7 يمكن للق�ارئ أو الباح�ث إ7ّ أن يس�تزيد بم�ا احت�واه ھ�ذا المص�در النح�وي وم�ا حوت�ه 

راء وتحلي@ت 7 نجدھا عند غي�ره م�ن النح�اة ا4وائ�ل ال�ذين ل�م يف�ردوا ل�ه فص�@ أبوابه من آ

وح�ّدد ، دور تحليل�ي ح�ين ع�ّرف الجمل�ة وفّس�رھا : و7 بابا خاّصا ، وھ�و بھ�ذا ق�ام ب�دورين 

أجزاءھا ومكّوناتھا وآخر تركيبي في عرضه للجملة وھي بمثابة الوحدة اCس�نادّية الص�غرى 

، ومالھا من دور في خدمة التفاھم والتواص�ل ونق�ل المع�اني وا4فك�ار  في المستوى التركيبي

ي؛ فقد جعل م�ن رابط�ة اCس�ناد ف�ي ا4ھمّي�ة بمك�ان أن ُت� Gال�دور ال�ذي ي َؤد Gذل�ك الس�لك   ي�هؤد

فمن ھنا ، الشفاف الذي ترتبط به ومن خ@له سلسلة حلقات العقد في نسق عال ونسيج ُمحكم 

وأظھرنا ما فيھ�ا م�ن ، يته ؛ فدرسنا الجملة تفسيرا وتحلي@ وتصنيفا تراءى لنا البحث في أھمّ 

ومن خ@ل ذل�ك كلّ�ه حاولن�ا الكش�ف ، وتحوي@ت تركيبّية، و وظائف نحوّية ،  ةسمات موقعيّ 

وق�د تّوص�لنا بع�د ذل�ك ، عن النظام الع@ئقي الكامن بين مكّوناتھ�ا مف�ردات كان�ت أو تراكي�ب 

  :كلّه إلى النتائج اMتية 

  :ما يأتي » مغني اللّبيب  « :إّن من أبرز ما يمّيز منھج ابن ھشام في كتابه   -1

تصويره بوضوح لجھود النحاة الس�ابقين و إي�راد أرائھ�م المتع�ّددة والمتباين�ة وإثرائھ�ا  -

بالمناقش�ة والتحلي��ل واللّج�وء إل��ى القي��اس والتعلي�ل مس��تعينا بالحج�اج و المنط��ق م��ائ@ 

  .اشيا مع قواعدھم في أغلب ا4حيان إلى ا7تجاه البصري، متم

مراعات��ه للمعن��ى وص��حته ؛ حي��ث  يس��عى إل��ى تطوي��ع النح��و وقواع��ده حس��ب المعن��ى  -

 .المقصود لفھم إرادة المتّكلم وغايته من التركيب

كما طغى ا7س�تطراد ف�ي تناول�ه ، إكثاره من الشواھد 7 سيما القرآنية منھا والشعرية  -

 .رة للدرس النحوي عند القدماءلشّتى المسائل وھذا صورة مصغّ 
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حديث��ه ع��ن التركي��ب اCس��نادي بش��قّْيْ◌ه ا7س��مي  والفعل��ي ، إق��رارا من��ه أّن اللّغ��ة 7  -

تكّونھا المعاني المفردة مفّرقة ، وإّنما الجمل والتراكيب ھ�ي الّت�ي تكّونھ�ا وتمّك�ن م�ن 

 .إنجاح العملّية التواصلّية 

لي والوظيف��ة النحوّي��ة لك��ّل كلم��ة داخ��ل ھن��اك ع@ق��ة وثيق��ة ت��ربط ب��ين المعن��ى ال��ّد7 -2

، وكّل تغيير داخل الجملة  وتحّول في عناصرھا يؤّدي إلى تغّي�ر ف�ي المعن�ى ،الجملة

ف�ـِمن ھن�ا تتع�ـّدد ال�د77ت للجمل�ة الواح��دة الت�ي تط�رأ عليھ�ا تل�ك التغّي�رات ، وال��ذي 

  .يكشف عن ھذه الّد77ت ھو الجانب النحوي 

ماء الجمل�ة ؛ فعّرفوھ�ا مّتجھ�ين ف�ي ذل�ك إل�ى التميي�ز بينھ�ا وي�بن لقد تناول النحاة القد -3

 :الك@م فانقسموا مذھبين 

  .وابن يعيش ، ابن جني ، و الزمخشري ، فريق يرى بالتسوية بين المصطلحين  -

فري��ق ث��ان ي��رى بع��دم التس��وية بينھم��ا ، وجع��ل بينھم��ا عموم��ا وخصوص��ا وم��نھم اب��ن  -

كما لم يشترط فيھ�ا اCف�ادة فالمفي�د يس�ّمى ، الك@م  ھشام الذي يرى أّن الجملة أعّم من

 .ويسّمى جملة لوجود التركيب اCسنادي ، ك@ما لوجود الفائدة 

في تقسيم ابن ھشام للجملة التقسيم الث@ث�ي اس�مية وفعلي�ة وظرفي�ة اعتم�د عل�ى ث@ث�ة  -4

  :دعائم 

  .تصدير الجملة من مسند أو مسند إليه  -1

 .من حروف وأدوات  7 عبرة بما تقّدم التصدير  -2

 .مراعاة أصل الجملة  -3

، ش�كلي لفظ�ي راع�ى في�ه بني�ة الجمل�ة : وبھذه الرّكائز يبدو أّن ابن ھشام قد أخ�ذ بمعي�ارين  

  .ومعيار عقلي فيه الجنوح إلى التقدير والتأويل ومراعاة ا4صل 

التركيب��ي إّن ركي��زة اCس��ناد ھ��ي الع@ق��ة المحورّي��ة الت��ي بن��ى عليھ��ا اب��ن ھش��ام تص��نيفه  -5

فالجمل�ة الت�ي قام�ت عل�ى أكث�ر م�ن إس�ناد تس�ّمى كب�رى وھ�ي ، للجملة إلى كب�رى وص�غرى 

أّم��ا الجم��ل . وتركي��ب اس��مي ذو الخب��ر ا7س��مي ، تركي��ب اس��مي ذو الخب��ر الفعل��ي :ض��ربان 

التي تضّمنت إسنادا واحدا وكانت خبرا في الجملة الكبرى مبنية على المبتدأ اس�مية كان�ت أو 

  .صغرى فعلية فھي 
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إّن التقسيم الثنائي للجمل معربة ، وغي�ر معرب�ة ك�ان با4س�اس يق�وم عل�ى قاع�دة الوظيف�ة  -6

فما أمكن تعويض�ھا بمف�رد ك�ان لھ�ا مح�ّل والعك�س ب�العكس ، ، اCعرابّية التي تؤّديھا الجملة 

وف�ي ھ�ذا عم�ل ج�اّد وجھ�د ، وقد حّددھا ابن ھشام في س�بع جم�ل غي�ر معرب�ة وتس�ع معرب�ة 

ُيَجّل عليه ابن ھش�ام وُيُ◌حَس�ب ل�ه بحص�ره للجم�ل وتحدي�دھا بع�د أن كان�ت ش�تاتا ف�ي كبير 

إ7ّ أّنـنا نسّجل في ھـذا التص�نيف  ع�دم التزام�ه ا4خ�ذ والعم�ل ، صفحات كتب الّنحو الكثيرة 

بما وضعه كقاعدة في تعريفه وھي موقع الجملة المعرب�ة موق�ع المف�رد ، وخ�@ف ذل�ك لغي�ر 

أو إذا جواب�ا لش�رط ج�ازم إل�ى الجم�ل المعرب�ة ، ّم الجملة الواقعة بع�د الف�اء المعربة ؛ فقد ض

أل�يس م�ن قبي�ل العم�ل بالقاع�دة الت�زام  !فما مبّرر ذلك ؟، رغم استحالة وقوعھا موقع المفرد 

  .وھذا يحّتم علينا وضعھا ضمن الجمل غير المعربة بدل العكس، أسس التصنيف 

  :ن ھشام قضايا عّدة من بينھا ما يأتي إّن من بعض ما يؤاخذ عليه اب -7

فعلية مراعاة للص�دارة فق�ط نحس�به إدراج�ا ) اقائمً  كان زيدٌ (اعتباره للجمل المنسوخة ومنھا *

مراع�اة 4ص�ل الجمل�ة قب�ل دخ�ول الفع�ل ك�ان عليھ�ا 4ّن�ه رّجح اسمّيتھا ونُ ، مجتزأ أو ناقصا 

المحص��ور ف��ي ا4ث��ر  إل��ى دوره افةيس��لك س��لوك ا4دوات الّداخل��ة عل��ى الجمل��ة ا7س��مّية إض��

دون ت�أثير ف�ي  ) قائًم�ا ( إل�ى ف�تح  م�ن ض�مّ ) ق�ائم ٌ ( لخب�رعل�ى الحرك�ة اCعرابّي�ة ل الوظيفيّ 

  .جوھر الع@قة اCسنادّية 

وإّنما اعتبرھا في قسم الفعلّية وھو عين الصواب وكان م�ن حّق�ه ، لم يعّد الجملة الشرطية  ●

ة بدل اعتبارھا قسما مستق@ بذاته 4ّّن ا4صل فيھا ا7س�مية قب�ل أيضا أْن يعتبر الظرفّية اسميّ 

ح�دوث تح�ّولين ف��ي بنيتھ�ا  تح�ّول بتق��ديم الخب�ر وت��أخير المبت�دأ ، وتح�ّول ث��ان بزي�ادة  ھم��زة 

  .ا7ستفھام أو غيرھا مّما تعتمده كالنفي وما ينضاف إليه 

م�ح لس�انّية عدي�دة يمك�ن تحدي�دھا إّنه لمن خ@ل تصنيفات ابن ھشام للجمل�ة تتب�ّدى لن�ا م@ -8

  :وتلخيصھا فيما يأتي 

وھن�ا يظھ�ر مب�دأ التوزي�ع ال�ذي يعن�ى بموق�ع العنص�ر اللّس�اني بالنس�بة :  مح الت�وزيعيّ المل -أ

للعناصر المجاورة له ؛ فابن ھشام حين ص�ّنف الجمل�ة إل�ى اس�مية وفعلي�ة وظرفي�ة يمك�ن أن 

اللساني ، وانتمائه إلى صنف من أصناف الك�@م  نقول أّنه قد اعتمد ذلك على طبيعة العنصر

  .زيادة على الموقع الذي يحتلّه في الجملة والذي يقتضي الصدارة 
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إّن الوظيفة اCب@غّية  تعتبر الوظيفة الرئيسّية بين المتكلم والمس�تمع :   الملمح الوظيفيّ  –ب 

مس�ند إلي�ه الوح�دة التركيبّي�ة وتع�ّد الجمل�ة بركنيھ�ا ا4ساس�يين المس�ند وال، ضمن حلقة الك�@م 

القادرة على آداء الفھم واCفھام بين طرفي الك@م ھذا من ناحية ، كما أّن التمييز ب�ين الجمل�ة 

ا7سمية والجملة الفعلية يقوم على صدارة ا4ولى با7سم ، والثاني�ة بالفع�ل ، ومح�ور اCب�@غ 

محّل ا7ھتمام ومحّط العناية أكث�ر م�ن فيھما ا7سم والفعل على الترتيب والعنصر المتقّدم ھو 

  .غيره 

م��ن أبرزھ��ا وض��وحا ف��ي م��ا ورد عن��د اب��ن ھش��ام خاّص��ة ف��ي تعريف��ه :  الملم��ح التح��ويليّ  -ج

للجملة و تصنيفھا قضّية ا4صلّية والفرعّية ، وھي قضّية ذات أھمّي�ة كب�رى خاّص�ة ف�ي فھ�م 

 :جراءات التحويل العديدة ونذكر منھا البنّية العميقة للجملة التوليدّية وما تؤول إليه بعد إ

وھ��و التق�ديم والت��أخير ف�ي الجمل��ة العربي�ة ، ويع��ّد م�ن أھ��ّم التح�وي@ت ؛ تق��ديم  :الترتي�ب ) 1

م��ورفيم ح��ّقّ◌ه الت��أخير أو العك��س ابتغ��اء تحقي��ق المع��اني المقص��ودة عن��د الم��تكلم وتبليغھ��ا 

  .أخضع له قواعد النحو للسامع ، وابن ھشام قد عنى بالمعنى العناية الفائقة حيث

ويتمّث��ل لن��ا مفھوم��ه ف��ي م��ا ينض��اف إل��ى الجمل��ة ا4ص��ل م��ن متّمم��ات س��وابق : الزي��ادة ) 2

، ونجد اب�ن ھش�ام ق�د ض�ّمن  إضافّيةً  يَ على المعنى المحورّي معان فيَ ضْ كانـــت أو لواحق لتُ 

ف التق�دير وم�ا ك@مه ذلك اCجراء ف�ي المس�ائل المختل�ف ف�ي اس�مّيتھا و فعلّيتھ�ا تبع�ا 7خ�ت@

  .يزيد لھا من مورفيمات لتظھر في بنيتھا السطحّية بعد حدوث ھذا اCجراء

  تحويل يحدث إثر نقص في الجملة التوليدّية اسمّية كانت أو فعلّية ، ويمكن : الحذف ) 3

  :بسطه في مواضع عديدة عند ابن ھشام نذكر منھا 

  ى ا4فعال وھي من أدوات الصدارة حذف الفعل بعد أدوات الشرط المختّصة بالدخول عل*

  .حذف الفعل وفاعله لوجود ما يفّسره في باب ا7شتغال *

  . )1(ى ﴾شَ غْ ا يَ إذَ  ﴿ واللّيلِ :  حذف فعل القسم وفاعله في مثل قوله تعالى *

وقد ظھر في التقسيم الث@ثي للجملة مع بناء الجملة ح�ين إحال�ة عنص�ر مك�ان  :التعويض ) 4

  :إسنادي محّل ركن إسنادي آخر ومن مواضع ذلك  أو ركن، عنصر آخر

في الوصف الرافع المعتمد على نفي أو استفھام مبتدأ معموله ف�اع@ س�ّد مس�ّد الخب�ر وح�ّل * 

  .                                               محلّـه 

                                                 
   1:الليل   )1(
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ح�ّل مح�ّل الخب�ر ) مس�تقّر (في الجملة الظرفّية  الفاعل فيھا با7ستقرار المح�ذوف المق�ّدر ب�ـ*

  .وعّوضه

إّن مّم��ا 7 اخ��ت@ف في��ه ھ��و م��ا ف��ي الجمل��ة م��ن مكّون��ات ، تل��ك المكّون��ات الّت��ي تمّث��ل   -9 

كم��ا ق��د ت��أتي ھ��ذه الكلم��ات ف��ي ص��ور ، وھ��ذه الوح��دات ھ��ي الكلم��ات ، وحــ��ـدات ص��غرى 

متتابع�ات مركّبات أساسّية أو غير أساسّية في الجملة ؛ فالجملة في حقيقة ا4مر ليست سلسلة 

من ھذه المف�ردات أو ال�ـھيئات التركيبّي�ة فحس�ب بق�در م�ا يك�ون لھ�ا كي�ان ، وينش�أ لھ�ا بني�ان 

و7 يمك�ن دراس�ة ، بواسطة الع@ئق الترابطّية التي تجري بين عناص�رھا وتس�ري ف�ي كيانھ�ا

ل وبيان المعاني النحوّية بمعزل عنھا؛ فاللّغ�ة نظ�ام م�ن الع@ق�ات تنس�ج لن�ا الجمل�ة وف�ق ھيك�

  .نسقي ينسجم فيه مبناھا ومعناھا 7 يفھم جزء دون معرفة ع@قته با4جزاء ا4خرى 

فالع@قات السياقّية تسھم متضافرة في تأدّية الجملة دورھا في العملّية التواصلّية وھذا ما      

ذكرناه خاّصـة مع ارتب�ـاط الجم�ل المعرب�ة وع@ق�ـتھا الوثيق�ة ب�المفردات أو بالجم�ل ال�واردة 

  . معھا في نفس التركيب

إّن ابن ھشام حين راح يفّسر الجملة ويصّنفھا قد جعل محور حديثه ومرتكز تحليل�ه لھ�ا  -10

با4ساس يقوم ويجول ويصول من قريب أو بعيد في فلك ع@ق�ة ا7رتب�اط المحورّي�ة بطري�ق 

تھ�ا ؛ ب�ل ھ�ي وح�دھا ھاتــه الع@قة السياقّية ع@قة اCس�ناد تع�ّد ب�ؤرة الجمل�ة أو نوا، اCسناد 

كفيـلة بتكوين جمـلة في صورتھا البسيطة التاّمة ؛ ف@ وجود لجملة و7 تكّون لھا إ7ّ بركنيھ�ا 

ا4ساسين المسند والمس�ند إلي�ه، وا7س�تلزام منطق�ي والع@ق�ة حتمّي�ة ب�ين طرف�ي القض�ّية ؛ إذ 

رة انتف��اء لوج��ود وج��ود الجمل��ة يقتض��ي وج��ود رابط��ة اCس��ناد  وانتف��اء اCس��ناد ھ��و بالض��رو

ف@ يكاد مبحث م�ن مباح�ث الجمل�ة ف�ي كتاب�ه يخل�و م�ن  اCحال�ة إل�ى ھات�ه الّرابط�ة ، الجملة 

المعنوّية ؛ فحين عّرف الجمـلة وجدناه قد ربطھا بوجود التركـيب اCسنادي س�واء أف�اد أو ل�م 

لي�ه إح�دى وحين صّنفھا التصنيف الم�وقعّي كان�ت ص�دارة الجم�ـلة م�ن مس�ند أو مس�ند إ، يفد 

وحين صّنفھا التصنيف التركيب�ي عم�د إل�ى ك�ّم اCس�ناد ؛ فوج�ود ، المعايير المعتمدة في ذلك 

وأّما ما ق�ام عل�ى إس�ناد واح�د فع�ـّده ، أكثر من إسناد يعّد  واحدا من محّددات الجملة الكبرى 

  .جملة صغرى تمّثل خبرا لمبتدأ الجملة الكبرى 
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وعلى وجه التحديد يبرز دورھ�ا ف�ي رب�ط بع�ض الجم�ل  زيادة على ھذا في تصنيفه الوظيفيّ 

فض�@ ع��ن إف�راده الجمل�ة المس��ند إليھ�ا وع��ّدھا ، المعرب�ة الواقع�ة موق��ع المس�ند بالمس�ند إلي��ه 

  .وارتباطھا بالمسند وبغيره من المتّممات ا4خرى ، كواحدة من الجمل المعربة 

وتظھ�ر ، زي�ـادة عل�ى رابط�ة اCس�ناد تمتّد الجملة أفقي�ا بإنش�اء ع@ق�ـات س�ياقّية أخ�رى  -11

وربطھا للجم�ل ، لة ضْ ھاتـه الع@قات في ما يلحق الجملة  الّنواة من متّممات يطلق عليھا بالفَ 

الحالّة محّل المف�رد بمف�رد ، أو بجمل�ة وردا مع�ا ف�ي تركي�ب واح�د ، وق�د ح�ّددناھا ف�ي ث�@ث 

  :ع@قات 

  .ّية كالتعدّية، والم@بسة، واCخراج ع@قة التخصيص  وما تضّمنته من ع@قات فرع -

  .ع@قة اCضافة المباشرة ، وغير مباشرة  -

  .ع@قة التبعّية وما تفّرع عنھا من ع@قة الوصفّية وع@قة اCبدال  -

وما يمكن أن أنھي به ك@مي إ7ّ أن أعّب�ر ع�ن ، ھذا ھو أھّم ما وصل إليه البحث من نتائج   

دي ھ�ذا ناف�ذة م�ن النواف�ذ المطلّ�ة عل�ى عّين�ة م�ن عّين�ات تراثن�ا أملي الكبير في أن يك�ون جھ�

وإسھاما فّعا7 ول�و متواض�عا ف�ي ، والمّنقبة في أغواره عّما تحويه من كنوز فريدة ، النحوي 

تسليـ��ـط الض��وء وتركي��ز الدراس��ة عل��ى موض��وع الجمل��ة وم��ا يق��يم بناءھ��ا ويش��ّد ھيكلھ��ا م��ن 

من�اھج الحديث�ة وإس�قاطھا عل�ى تراثن�ا اللّغ�وي الزاخ�ر منظور لساني حديـث س�ـعيا لتطبي�ق ال

بالحق��ائق العلمّي��ة وا4عم��ـال العظ��ـيمة ربط��ـا للماض��ي بالحاض��ر، وتفني��دا ل��دعاوى الق��ائلين 

بجمود النحو العربي و تأّخره عن الركــب الحضاري وحسبنا في ذلك كل�ه  التّوك�ل عل�ى _ 

فم�ا ك�ان في�ه م�ن ، والص�بر عل�ى خ�وض عقبات�ه  أّو7 ، ثّم ا7جتھاد ف�ي البح�ث  والعزيم�ة ،

ص�لى _  –وما سقط فيه من زلل فذاك من طبيعة البشر، وقـ�ـد رف�ع النب�ّي ، توفيق فمن _ 

و_ نسأل أن يبارك لنا ولك�ّل م�ن م�ّد لن�ا ي�د الع�ون  ، عن أّمته الخطأ والنسيان  –عليه وسلّم 

 .  -اللھّم آمين  –وعمله  قلي@ أو كثيرا جھده، قريبا  كان أو بعيدا 

–الفھارس العامة  -  

 

 

  

  فھرس  ا�يات القرآنـــــــــــــّية  -
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 فھرس ا�حاديث النبوّيــــــــــــة  -

  

 فھرس الشواھد الشعرّيــــــــــــة  -

  

 فھرس أقوال العرب و أمثالھـــــــــم  -

  

 قائمة المصادر و المراجـــــــــــع  -

  

          ـــــاتفھرس الموضوعـــــــــ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  -فھرس ا�يات القرآنية -                         

 

رة
سو

ال
  

  رقمھا  نص ا�ية

حة
صف

ال
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رة
بق

ال
  

  ﴾ َذِلَك اْلِكَتاُب 7َ َرْيَب ِفيِه ُھًدى لGْلُم̀تِقينَ  ﴿-

  ﴾َسَواٌء َعَلْيِھْم أَأَنَذْرَتُھْم  ﴿-

  ﴾ َتْسِفُكوَن ِدَماءُكمْ  َوإِْذ أََخْذَنا ِميَثاَقُكْم 7َ ﴿-

  ﴾ َفَفِريقاً َك̀ذْبُتْم َوَفِريقاً َتْقُتلُونَ  ﴿-

  ﴾وإذا ابتَلَ◌ى إبراھيَم ربbه بكلماٍت فأّتمُھّن    ﴿-

  ﴾ َوأَن َتُصوُموْا َخْيٌر لُ̀كمْ  ﴿-

بb َفأُْتوُھ̀ن ِمْن َحْيُث أََمَرُكُم ّ_ُ إِ̀ن ّ_َ ُيِحبb ال̀ت̀واِبيَن َوُيحِ ﴿ -

  ﴾ِنَسآُؤُكْم َحْرٌث لُ̀كْم◌ْ  ۞ اْلُمَتَطھGِرينَ 

ْنُھمْ  َشِرُبوْا ِمْنُه إ7ِ̀ َقلِيلٌ فَ  ﴿- Gم ﴾  

ن َقْبِل أَن َيأِْتَي َيْوٌم 7̀ َبْيٌع ِفيِه  ﴿- Gم﴾  

  ﴾ َوا̀تقُوْا َيْوماً ُتْرَجُعوَن ِفيِه إِلَى _ِّ ﴿-

02  

06  

84  

87  

128  

184  

223.22

2    

  

249  

254  

281  

68  

118.123  

108  

79.77  

21  

74  

107  

  

  

126  

116  

129  

ل 
آ

ان
مر

ع
  

ن ُدوِنُكْم 7َ َيأْلُوَنُكْم ﴿ - Gَھا الِ̀ذيَن آَمُنوْا 7َ َت̀تِخُذوْا ِبَطاَنًة م bَيا أَي

ْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاء ِمْن أَْفَواِھِھْم َوَما  bوْا َما َعِنت bَخَبا7ً َود

  ﴾ رُ ُتْخِفي ُصُدوُرُھْم أَْكبَ 

  ﴾ َينُصْرُكُم ّ_ُ َف@َ َغاِلَب لَُكمْ  إِنْ ﴿ -

118  

  

  

160  

103  

  

  

69  
اء

س
الن

  
  ﴾ 7َ َتْقَرُبوْا ال̀ص@ََة َوأَنُتْم ُسَكاَرى﴿ -

  

  ﴾ إِن َيَشأْ ُيْذِھْبُكمْ ﴿ -

43  

  

133  

68.111.1

25  

109  

ام
نع

�ا
  

  109  25  ﴾ َفُرواْ َح̀تى إَِذا َجآُؤوَك ُيَجاِدلُوَنَك َيقُوُل الِ̀ذيَن كَ ﴿  -
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ف
را

�ع
ا

  

َولَْو أَ̀ن أَْھَل اْلقُ�َرى  ۞َفأََخْذَناُھم َبْغَتًة َوُھْم 7َ َيْشُعُروَن ﴿  -

��َن ال̀س��َماِء َوا4َْرِض  Gآَمُن��وْا َوا̀تَق��وْا َلَفَتْحَن��ا َعَل��ْيِھم َبَرَك��اٍت م

أَِمَن أَْھ��ُل أََف�� ۞َوَل��ـِكن َك��̀ذُبوْا َفأََخ��ْذَناُھم ِبَم��ا َك��اُنوْا َيْكِس��ُبوَن 

  ﴾ اْلقَُرى أَن َيأِْتَيُھْم َبأُْسَنا َبَياتاً َوُھْم َنآِئُمونَ 

ن ِج̀نةٍ  ﴿- Gأََوَلْم َيَتَف̀كُروْا َما ِبَصاِحِبِھم م ﴾  

َم���ن ُيْض���لِِل ّ_ُ َف���@َ َھ���اِدَي َل���ُه َوَي���َذُرُھْم ِف���ي ُطْغَي���اِنِھْم ﴿ -

                                                                            ﴾َيْعَمُھونَ 

96.95  

97  

  

  

184  

186  

66  

  

  

  

112  

115  

بة
تو

ال
  

َن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفأَِجْرهُ  ﴿- Gَوإِْن أََحٌد م ﴾  

َن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُهُ  ﴿- Gأَ̀ن ّ_َ َبِريٌء م ﴾  

06  

03  

83.79.77   

21  

س
ون

ي
  

َئٍة ِبِمْثلَِھا َوَتْرَھقُُھْم ِذلٌ̀ة َوالِ̀ذيَن َكَسُبو ﴿- Gَئاِت َجَزاء َسي Gْا ال̀سي

َن  Gَن ّ_ِ ِمْن َعاِصٍم َكأَ̀نَما أُْغِشَيْت ُوُجوُھُھْم ِقَطعاً م G̀ما لَُھم م

  ﴾ اللْ̀يِل ُمْظلِماً أُْوَلـِئَك أَْصَحاُب ال̀ناِر ُھْم ِفيَھا َخاِلُدونَ 

27  105  

ود
ھ

  

  112  42  ﴾وٌح اْبَنُه َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َيا ُبَن̀ي اْرَكب ̀مَعَناَوَناَدى نُ  ﴿-

حل
الن

  

ِب���ينٌ ﴿ - bْطَف���ٍة َف���إَِذا ُھ���َو َخِص���يٌم م bِنَس���اَن ِم���ن نCَخَل���َق ا ۞ 

  ﴾ َوا4َْنَعاَم َخَلَقَھا

  ﴾ َوا4َْنَعاَم َخَلَقَھا ﴿-

ُل َق��الُوْا إِ̀نَم��ا َوإَِذا َب��̀دْلَنا آَي��ًة ̀مَك��اَن آَي��ٍة َوّ_ُ أَْعَل�� ﴿- Gُم ِبَم��ا ُيَن��ز

  ﴾أَنَت ُمْفَتٍر 

5.4  

  

5  

101  

84  

  

79.83.84  

105  

اء
سر

ا3
  

ُكْم أَْعَلُم ِبُكمْ  ﴿- b74  54  ﴾ ̀رب  

ف
كھ

ال
  

  ﴾ لِ̀ك̀نا ُھَو ̀_ُ َربGي ﴿-

  ﴾الَماُل َوالَبُنوَن ِزينُة الحَياِة الّدّ◌ْنيا ﴿-

  ﴾ِمن الِجِنِ◌ِ◌ّ◌ َفَسَجُدوا إ7ِّ إِْبليَس َكاَن  ﴿-

38  

46  

50  

94  

46  

75  
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يم
مر

  

-﴿  bَوال̀سَ@ُم َعلَ̀ي َيْوَم ُوِلدت﴾  

  ﴾ َقاَل إِنGي َعْبُد ̀_ِ◌ً  ﴿- 

  ﴾أََراِغُب أَْنَت َعْن آلَھِتي َيا إِْبراھيُم ﴿ -

30  

33  

46  

111  

113.128  

75  

  طه

ن ̀نَباٍت  ﴿- Gَوأَنَزَل ِمَن ال̀سَماِء َماًء َفأَْخَرْجَنا ِبِه أَْزَواجاً م

  ﴾ ُكلُوا َواْرَعْوا أَْنَعاَمُكمْ  َش̀تى

َنا أََشدb َعَذاباً َوأَْبَقى﴿ - bَولََتْعَلُم̀ن أَي ﴾  

53 - 54  

71  

75  

  

113  

ن
نو

ؤم
لم

ا
  

  108  27  ﴾ ُيِنَنا َوَوْحِيَناَفأَْوَحْيَنا إِلَْيِه أَِن اْصَنِع اْلفُْلَك ِبأَعْ  ﴿-

اء
عر

ش
ال

  

 أََم̀دُكم ِبأَْنَعاٍم َوَبِنينَ   ۞ َوا̀تقُوا الِ̀ذي أََم̀دُكم ِبَما َتْعَلُمونَ  ﴿-

﴾  

  

أََم̀دُكم ِبأَْنَعاٍم   ۞ َوا̀تقُوا الِ̀ذي أََم̀دُكم ِبَما َتْعَلُمونَ ﴿ -

  ﴾َوَجّناٍت َوُعُيونٍ    ۞َوَبِنينَ 

132.133  

132.13

3  

134  

110  

  

117.130  

مل
الن

  

  96  39  ﴾ أََنا آِتيَك ِبهِ  ﴿-

وم
لّر

ا
  

َئٌة ِبَما َق̀دَمْت أَْيِديِھْم إَِذا ُھْم َيْقَنُطونَ ﴿ - G115  36  ﴾ َوإِن ُتِصْبُھْم َسي  
طر

فا
  

  21  28  ﴾ إِ̀نَما َيْخَشى ̀_َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماء﴿ -

ن
سي

ي
  

  ﴾إِ̀نَك لَِمَن اْلُمْرَسلِيَن   ۞َواْلقُْرآِن اْلَحِكيِم ﴿ -

وَن َوَما ُيْعلُِنونَ  ﴿- bَفَ@ َيْحُزنَك َقْولُُھْم إِ̀نا َنْعَلُم َما ُيِسر ﴾  

3.2  

76  

108  

102  

  ص

  75  30  ﴾ َوَوَھْبَنا ِلَداُووَد ُسَلْيَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد إِ̀نُه أَ̀وابٌ ﴿ -

مر
لز

ا
  

  110  42  ﴾ َمْوِتَھا ̀_ُ َيَتَو̀فى ا4َْنفَُس ِحينَ ﴿ -
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  رـغاف

  77.80  81  ﴾ َفأَ̀ي آَياِت ̀_ِ ُتنِكُرونَ ﴿ -

ت
صل

ف
  

  ﴾ َر̀بَنا أَِرَنا الَ̀ذْيِن أََض̀@َنا﴿ -

﴿ َما ُيَقاُل َلَك إ7ِ̀ َما َقْد ِقيَل ِللرُسِل ِمْن َقْبِل�َك إِ̀ن َر̀ب�َك َل�ُذو -

  َمْغِفَرٍة َوُذو ِعقاٍب َعِظيٍم ﴾

29  

  

43  

109  

  

116  

ت
ريا

ذا
ال

  

إِْذ َدَخلُوا  ۞ َھْل أََتاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِھيَم اْلُمْكَرِمينَ ﴿ -

نَكُرونَ  bَعلَْيِه َفَقالُوا َسَ@ماً َقاَل َسَ@ٌم َقْوٌم م ﴾  

24 -25  101  

مر
لق

ا
  

  77.79.80  07  ﴾ ُخ̀شعاً أَْبَصاُرُھْم َيْخُرُجونَ ﴿ -

عة
واق

ال
  

  105  76  ﴾لْ̀و َتْعلَُموَن َعِظيٌم َوإِ̀نُه َلَقَسٌم  ﴿-

ف
ص

ال
  

ْن َعَذاٍب أَلِيمٍ ﴿ - Gُكْم َعلَى ِتَجاَرٍة ُتنِجيُكم مbَھْل أَُدل۞ 

  ﴾ ُتْؤِمُنوَن ِباdِ̀ َوَرُسوِلهِ 

11.10  108  

ن
غاب

الت
  

  82.81  06  ﴾ أََبَشٌر َيْھُدوَنَنا﴿ -

ثر
مد

ال
  

  111  06  ﴾ َو7َ َتْمُنن َتْسَتْكِثرُ ﴿ -
ية

ش
غا

ال
  

  ﴾ تُْسقَى ِمْن َعْيٍن آنِيَةٍ  ۞َتْصلَى َناراً َحاِمَيًة ﴿ -

ُبُه  إ7ِ̀ َمن َتَول̀ى َوَكَفرَ  ۞لْ̀سَت َعلَْيِھم ِبُمَصْيِطٍر ﴿ - Gَفُيَعذ

  ﴾̀_ُ اْلَعَذاَب ا4َْْكَبَر 

5.4  

23.22 .

24  

75  

118  

يل
الّل

  

.79.83.85  01  ﴾ َواللْ̀يِل إَِذا َيْغَشى ﴿-

138  
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الت
ثر

كا
  

  110  4.3  ﴾ ُث̀م َك̀@ َسْوَف َتْعلَُمونَ   ۞َك̀@ َسْوَف َتْعلَُمونَ ﴿ -

ن
عو

ما
ال

  

  68  05.04  ﴾الِ̀ذيَن ُھْم َعن َصَ@ِتِھْم َساُھوَن  ۞َفَوْيٌل لGْلُمَصلGينَ  ﴿-
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  –فھرس ا�حاديث النبوية  -                           

  

  صفحةال  نص الحديث

  104  »7َ ُنوَرُث -َنْحُن َمَعاِشَر ا4ََْنِبَياِء  «
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  - ةفھرس الشواھد الشعريّ  -                             

    

  الصفحة  الشاھد الشعري  القافية

  أََقْوٌم آَُل ِحْصٍن أَْم ِنَساُء؟  ♣ َوَما أَْدِري َوَسْوَف إَِخاُل أَْدِري  الھمزة

  ُتْحِدُث لِي َنْكَبًةَ َوَتْنَكُؤَھا  ♣ 7َ أََراَھا َتـَزاُل اْل̀دْھَر َظالَِمـةٌ وَ 

106  

106  

  106  لَْيَت َشَباًبا ُبوَع َفاْشَتَرْيتُ  ♣ لَْيَت َوَھْل َيْنَفُع َشْيٌئا لَْيُت   التاء

  114  ْلِخ@َِف ُجُنوحُ َف@َ َيُك ِمْنُكْم ِل  ♣َفاَقُكْم ْمَنا َلُدْن َسالَْمُتُموَنا وَ َلزِ   الحاء

  َح̀تى َمِلْلُت َوملِ̀ني ُع̀واِدي ♣َكْيَف أَْنَت ِبَصاِلح :َوأََ◌َجْبُت َقاِئَل   الّدال

  ا ِمَن اَْلَعَرَصاِت الُمْذَكَراِت ُعُھودَ  ♣َخلِيَلَ◌̀ي ِرْفًقا َرْيَث أَْقِضي لَُبانًة  

114  

114  

  104  أَُزوُرَھا –َوإِْن َش̀طْت َنَواَھا  –لََعلGي  ♣ي َوإِنGي َلَراٍم َنْظَرًة ِقَ◌َبَل التG   الراء

  105  َلَقْد َنَطَقْت ُبْط@ً َعلَ̀ي ا4َََقاِرعُ  ♣َوَما َعْمِري َعَل̀ي ِبَھيGٍن  –لََعْمِري   العين

ِ أَْوَطأَْت َعْشَوًة   الفاء    104  اِفيَنا ُيَع̀نفَ  َوَما َقاِئُل اْلَمْعُروفَ  ♣أََخاِلُد َقْد َوْ_َ

َلْت   ال@ّم Gلِ  -َوُبد bَھْيًفا َدُبوًرا ِبال̀صَبا َو ال̀شْمأَلِ  ♣ -َواْل̀دْھُر ُذو َتَبد  

  َيْصَطِحَبانِ  –َياِذْئبُ  –َنُكْن ِمْثَل َمْن  ♣َتَع̀ش َفإِْن َعاَھْدَتِني 7َ َتُخوُنِني  

  اْلَحْسَناَء َيْصِبْر َعلَى اْلَبْذلِ  وَمْن َيْخُطبِ  ♣َوَمْن َيْصَطِبْر ِلْلِعْلِم َيْظَفْر ِبَنْيِلهِ 

َل اْلَنْفَس ِفي َطَلِب اْلُع@َ   Gَوَمْن 7َ ُيذ♣  Gَيِسيًرا َيِعْش َدْھًرا َطِوي@ً أََخا ُذل  

ي    Gَيْدَفُع ُت̀رَھاِت اَْلَباِطِل  ♣َيْعِرُف َمالًِكا  –َوأَِبيَك  –َذاَك الذ bَواْلَحق  

  ُت اَْلِحْلَم َبْعَدِك ِباْلَجْھِل َفإِنGي َشَريْ  ♣ِفيُكْم  ُت أَْجَھلُ ْن َتْزُعِميِني ُكنْ َفإِ  

َجاِل ُيْنِھُض ِم̀نا *   Gَباناََ◌  ♣َقْوُل َيا ِللر bُمْسِرِعيَن اَْلُكُھو7َ َواْلّش  

  أََثاِفَيَھا َحَماَماٌت ُمُثوُل  ♣َكأَ̀ن َوَقْد أََتى َحْوٌل َكَ◌ِميٌل    

  َوَلْم َتْعَبأْ ِبَعْذِل اْلَعاِذلِينَ  ♣ْبُع اْل̀ظاِعِنيَن رَ -أَُظنb  –َشَجاَك  

108  

12  

12  

12  

105  

112  

114  

106  

104  

  

  َكأَ̀ن َعلَى َسَناِبِكَھا ُمَداَما ♣ِبآََيِة ُيْقِدُموَن اَْلَخْيَل ُشْعًثا     الميم

  َذْيَل َغَماِم َيُجرb َعَلى َمْثَواهُ  ♣ْحَمٍة ى ِاْبَن ِھَشاٍم ِفي اْلّثَرى َنْوء رَسقَ 

  َفَما ِزْلُت أَْرِوي ِسيَرَة ِاْبِن ِھَشامِ  ♣َسأَْرِوي َلُه ِسيَرَة اَْلَمْدِح ُمْسَنَدا  

113  

10  

10  

                     

  - فھرس أقوال العرب وأمثالھم  -
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  الصفحة  نص القول أو المثل

  »م َل سْ بذي تَ  اذھبْ « 

  »  درھٍم◌ٍ  ألفِ  - أرى -اشتريته بـ«

  114   

106  

                                                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  –قائمة المصادر و المراجع  -
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  .عاصم ن الكريم برواية حفص عن لقرآا -

الش��ركة العالمي��ة ، نن��ور ال��ديم عص��ا، اب��ن ھش��ام ا4نص��اري حيات��ه ومنھج��ه النح��وي  - 01

  . 1989، 1:ط، الكتاب العالمي لبنان، مكتبة المدرسة، للكتاب 

، 1:ط، دار ط��@س للّدراس��ات والترجم��ة والنش��ر، س��امي ع��وض ، اب��ن ھش��ام النح��وي -02

1987.  

  . 2003،) ط،د (، القاھرة ، إبراھيم مصطفى ، إحياء النحو  -03

مكتب���ة الكلي���ات ، عب���د ال���رؤوف س���عد :ت���ح ، الس���يوطي ، ا4ش���باه والنظ���ائر النحوي���ة  -04

  ).ت، د(،)ط،د(، ا4زھرية 

أبو عبد _ المع�روف ب�ابن خالوي�ة النح�وي ، إعراب ث@ثون سورة  من القرآن الكريم  -05

  ).ت، د(، )ط،د(،عين مليلة ، دار الھدى ، محمد إبراھيم سليم ، تح ، 

،  1:ط، نش�ر دار ا4ص�معي بحل�ب ، ن قب�اوة فخ�ر ال�دي، إعراب الجمل وأشباه الجمل  -06

1972.  

عم�ارة ش�ؤون المكتب�ات ، عل�ي ف�ودة : ت�ح ،اCعراب عن قواعد اCعراب 7ب�ن ھش�ام  -07

  ) .ت.د(، ) ط.د(،جامعة الرياض 

   1981، 2:ط، بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، ريمون طحان ، ا4لسنية العربية  -08

المكتب��ة ، بي��روت للطباع��ة والنش��ر ،  ياب��ن ا4نب��ار، اCنص��اف ف��ي مس��ائل الخ��@ف  -09

  .1989،) ط،د(، العصرية صيدا 

مؤسس�ة ش�عبان للنش�ر والتوزي�ع بي�روت ، البيض�اوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأوي�ل  -10

  ) .ت،د(، ) ط،د(، لبنان 

ن ت�أليف محم�د مح�ّي ال�دي، اب�ن ھش�ام ا4نص�اري ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مال�ك  -11

  .1956، 4:ط، مصر ، مطيعة السعادة ، عبد الحميد 

، محم��د أب��و الفض��ل إب��راھيم : ت��ح،الس��يوطي،بغي��ة الوع��اة ف��ي طبق��ات اللغ��ويين والنح��اة -12

  .1965، 1:ط، مصر ، مطبعة عيسى اللبناني الحلبي وشركاه 

، ھرة دار غريب للنش�ر والتوزي�ع الق�ا،محمد حماسة عبد اللطيف ،بناء الجملة العربية  -13

  .2003،)ط،د(مصر 
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ال��ّدار ،دار الرش��اد الحديث��ة ، محم��د الحّن��اش ، الحلق��ة ا4ول��ى ، البنيوي��ة ف��ي اللس��انيات -14

  .1980، 1:ط، المغرب ، البيضاء 

عب�د ، ت�ح ، أب�و لبق�اء  العكب�ري ،التبي�ين ع�ن م�ذاھب النح�ويين البص�ريين و الك�وفيين  -15

   1986، 1،ط،بيروت ،ب اCس@مي دار الغرو، الرحمان بن سليمان العثيمين 

مص�ر ،مؤسسة المختار للنشر و التوزيع القاھرة ،علي أبو المكارم ،التراكيب اCسنادية -16

  . 2007،  01،ط،

دي���وان ،التراكي���ب النحوي���ة وس���ياقاتھا المختلف���ة عن���د اCم���ام عب���د الق���اھر الجرج���اني -17

  .1995، ) ط،د(،  الجزائر، المطبوعات الجامعية 

  .1932، )ط،د(،مطبعة أفندي مصطفى ،خالد ا4زھري ، تصريح على التوضيح ال -18

س�����������احة ري�����������اض ،مكتب�����������ة لبن�����������ان،الش�����������ريف الجرج�����������اني،التعريف�����������ات -19

  .1978،)ط،د(،بيروت،الصلح

  1983،) ط،د(،بيروت ، دار النھضة العربية ،التطبيق النحوي عبده الراجحي  -20

، رمض��ان عب��د الّت��واب : اج وتص��حيح إخ��ر، إخ��راج ، برجشتراس��ر، التط��ور النح��وي -21

  .1994، 2:ط، مكتبة الخانجي بالقاھرة 

  .1978،) ط،د(،بيروت ،دار الفكر، ابن جرير الطبري ، تفسير الطبري  -22

  . 1،2005:ط، صيدا،المطبعة العصرية ،الغ@يينيمصطفى ،جامع الدروس العربية -23

  .1972،) ط،د(،مشق د، علي حيدر :تح ، عبد القاھر الجرجاني، الجمل-24

دار الفك�ر للطباع�ة والنش�ر ،فاضل ص�الح الس�امرائي ، الجملة العربية تأليفھا وأقسامھا -25

  .2002، 1:ط،والتوزيع 

، 2:ط،مكتب��ة الق��اھرة،محم��د إب��راھيم عب��ادة،الجمل��ة العربي��ة مكّوناتھ��ا أنواعھ��ا تحليلھ��ا -26

2001.  

  .1989، 1:ط،المصرية  مكتبة النھضة،كمال بسيوني ، الجمل النحوية  -27

دار اب��ن ح��زم للطباع��ة والنش��ر ، فاض��ل ص��الح الس��امرائي، الجمل��ة العربي��ة والمعن��ى  -28

  .2000، 1:ط، بيروت لبنان ،والتوزيع 

، دار الكت�ب العلمي�ة ، الشيخ محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على مغني اللبيب  -29

  .2000،ھـ 1421، 1: ط، بيروت 
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ج�ورج مت�ري عب�د المس�يح وھ�اني ج�ورج ، م المصطلحات النح�و العرب�ي الخليل معج -30

  .  1990، 1:ط، مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح بيروت ، ثامري 

  .1952،) ط.د(،القاھرة ، دار الكتاب ،محمد على النّجار: تح، ابن جّني الخصائص ،  -31

ب��ة اMداب الق��اھرة مكت،الج��واد إب��راھيم  رج��ب عب��د، دراس��ات ف��ي الد7ل��ة والمعج��م  -32

  .2001، 1:ط، مصر،

، مكتب��ة ا4نجلومص���رية ، الرحم��ان أّي��وب  عب��د،دراس��ات نقدي��ة ف��ي النح��و العرب��ي  -33

  .1957،) ط،د(، القاھرة

  ھـ  1349، )ط.د(،ابن حجر العسق@ني ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  -34

العربي�ة للطباع�ة والنش�ر ،دار النھض�ة ، عبده الّراجح�ي ،دروس في المذاھب النحوية  -35

  . 1988، 2:ط،بيروت 

، )ط.د(،الجزائ��ر ، م��وفم للنش��ر ، المقدم��ة ،الق��اھر الجرج��اني  عب��د،د7ئ��ل اCعج��از  -36

1991.  

  ).ت.د(،) ط.د(، بيروت ، دار صادر ، ديوان جرير  -37

  )ت،د(،)ط،د(يروت دار ومكتبة الھ@ل ب، علي أبو ملحم : تح، ديوان النابغة الذبياني  -38

بي�روت لبن�ان ، دار الكتب العلمي�ة ، الرضي ا7ستراباذي ، شرح الرضي على الكافية  -39

  .ھـ 1310،عن الطبعة العثمانية 

  ).ت،د(،)ط،د(،دار مكتبة الحياة بيروت ، السيوطي ، شرح شواھد المغني  -40

والنش��ر والتوزي��ع دار الفك��ر للطباع��ة ، اب��ن ھش��ام ، ش��رح قط��ر الن��دى وب��ل الص��دى  -41

  .2007،)ط،د(،لبنان ، بيروت

دار ، فخ�ر ال�دين قب�اوة : تح، محي الدين الكافيجي ، شرح قواعد اCعراب 7بن ھشام  -42

  .1989،  1:ط،دمشق ،ط@س 

، الق���اھرة ، مكتب���ة المتنب���ي ، موف���ق ال���دين ب���ن يع���يش ، ش���رح المفص���ل للزمخش���ري  -43

  ).ت،د(،)ط،د(

دار ،محم�د حماس��ة عب�د اللطي��ف ، ي الجمل�ة ب��ين الق�ديم والح��ديث الع@م�ة اCعرابي�ة ف�� -44

  ).ت،د(،)ط،د(،الفكر العربي 



 151

، غريب للطباع�ة و النش�ر والتوزي�ع ، الق�اھرة   دار ،كمال بشر، علم ا4صوات العام  -45

  2000،)ط.د(،مصر 

  .1988، 2:ط،عالم الكتب ، أحمد مختار عمر ، علم الد7لة  -46

محم�د اب�ن ،مجيب في شرح كتاب مدني الحبيب ممن ي�والي مغن�ي اللبي�بفتح القريب ال -47

الشيخ علي بن آدم بن موسى ا4ثيوبي الولوي ، مؤسسة الكتب الثقافية ومكتب�ة مص�عب اب�ن 

  .1:ط،عمير للطباعة والنشر والتوزيع 

دار ،مھ�دي المخزوم�ي ، في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنھج العلمي الحديث  -48

  .1985، 3:ط،رائد العربي بيروت ال

، 1:ط، ع�الم المعرف�ة للنش�ر والتوزي�ع ،خليل أحم�د عم�ايرة ، في نحو اللغة وتراكيبھا  -49

1984.  

دار وائ��ل للنش��ر ، س��ناء حمي��د البي��اتي ،قواع��د النح��و العرب��ي ف��ي ض��وء نظري��ة ال��نظم  -50

  .2003،  1:ط،والتوزيع عمان ا4ردن 

  .1973/1977، ) ط،د(،مصر،عبد الس@م ھارون : تح ، سيبويه ،الكتاب  -51
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