
  

  
  
  

  اجلملة بني اإلسناد واالستقالل الداليل
  )∗(عبداحلليم حممد عبداهللا. د
أتقـوم عـىل اإلسـناد فقـط? أم : ينطلق هذا البحث إىل توضيح ماهية اجلملـة

هـل كـل عالقـة إسـنادية : تقوم عىل اإلسناد واالسـتقالل الـداليل? وبتعبـري آخـر
 مجلة? أم اجلملة هي اجلملة املفيدة فقط?

 )هـ١٨٠( عند سيبويه  .١
 عنه بغري مصطلحه الـذي نضـج فـيام َعَرَف سيبويه مفهوم اجلملة, لكنه عربَّ 

بعــد, فالقــارئ يف كتــاب ســيبويه ال يقــف فيــه عــىل حــديث تأصــييل مبــارش عــن 
ا ا لغويـ, وال يقـف عـىل حـدود هـذا املصـطلح, بـل ال يلمـح لـه وجـودً )اجلملة(

 )١(ملعروف لـدى الدارسـنيا يف حدوده االصطالحية تلك, وقد بات من املموًس 

باملعنى االصطالحي, بل استعملها ) اجلملة(أن سيبويه مل يستعمل يف كتابه كلمة 
مواضـع مـن  )٢(باملعنى اللغوي الـذي يـوحي باإلمجـال واإلجيـاز, وذلـك يف سـتة

                                                           
 .باحث يف اللغة والرتاث من سورية) ∗(
م, ١٩٨٧الكويـت : ١ط ,ا, عبـدالفتاح الـدجنياجلملة النحويـة نشـأة وإعراًبـ : ُينظر) ١(

بــريوت : ١ومــدخل إىل دراســة اجلملــة العربيــة, حممــود أمحــد نحلــة, ط ٢٠− ١٩ص 
ــة, حممــد محاســة عبــد اللطيــف, ط, و١٧م, ص١٩٨٨ ــاء اجلملــة العربي القــاهرة  ١بن
دار : ١, ومعــامل التفكــري يف اجلملــة عنــد ســيبويه, حممــد فلفــل ط١٨ص  م,١٩٩٦

  .١٠ص ٢٠٠٩العصامء دمشق 
ومعــامل التفكــري يف  ١٢٧و  ١٦: ٤و  ٢٠٨و ١١٩: ٣و ٢١٧و ٣٢: ١: الكتــاب: ُينظــر) ٢(

 .١٠ص اجلملة,
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فجملـة هـذا أنَّ كـل مـا كانـت لـه «: ومن هذا القبيل قوله يف بـاب اإلمالـة. كتابه
 .)٣(»وى يف اإلمالةالكرسة ألزم كان أق

الكـالم (من املصـطلحات مـا قصـد بـه مفهـوم اجلملـة, وهـو  استعمللكنه 
ــ وربــام كــان  )٤( ...)ا, واملســند إليــه واملســند, واجلــواب, والصــلة, والفعــلأحياًن

ــة  ــة عــىل ذلــك املفهــوم, حتــى صــارت دالل مصــطلح الكــالم أبرزهــا يف الدالل
, وسـارت هـذه الداللـة يف كتـب )٥(االصطالحية موازية لداللة اجلملة) الكالم(

هـذا « :يقـول. النحاة كام سنرى, ومن ذلك حديث سيبويه عن الكالم واإلحالـة
 ,ومستقيم كذب, واإلحالة فمنه مستقيم حسٌن وحمالباب االستقامة من الكالم 

فأمـا املسـتقيم احلسـن فقولـك أتيُتـك أْمـِس  ,وما هو حمال كذب ,ومستقيم قبيح
َل كالمـك بـآِخره فتقـوَل املا وأمَّ  ,وسآتيك غًدا أتيتـك غـًدا, : حال فأن َتـنقض أوَّ
حيث اقترص سيبويه فيام ذكره حتت هذا العنوان عـىل ذكـر مـا , )٦(»وسآتيك أمس

                                                           
دار : ١عبدالسـالم هـارون, ط: الكتاب, سيبويه أبو برش عمرو بـن عـثامن بـن قنـرب, تـح) ٣(

  .١٢٧: ٤اجليل بريوت
: ودلت عىل معامل تفكريه باجلملة كـ ل أخرى عرب هبا سيبويه عن مفهوم اجلملةداأبوثمة ) ٤(

اجلملـة, والفعـل = اخلـرب, والكـالم = سـند إليـه, واملبتـدأ واملبنـي عـىل املبتـدأ املسند, وامل
ث عنــه ث بــه, واملحــدَّ  معــامل التفكــري يف اجلملــة عنــد ســيبويه: ُينظــر .والفاعــل, واملحــدَّ

 .٤٢−١١ص
وقــد ســار النحــاة عــىل خطــا ســيبويه واحتــذوا حــذوه يف  ٢٨اجلملــة العربيــة ص: ُينظــر) ٥(

م للداللـة عـىل املعنـى االصـطالحي للجملـة املفيـدة, وهـذا مـا مصـطلح الكـال استعامل
 سـتعاملالعلامء الالحقـني لسـيبويه ممـن سـيتناوهلم البحـث, وهـذا اال استعاملسنجده يف 

 .ييش بمفهوم اجلملة املساوي للكالم املستغني لدهيم
 .٢٥: ١  الكتاب) ٦(
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 .)٧(يساوي اجلملة يف االصطالح النحوي
: يف قولـه كالًمـاويتضح ذلك يف تسمية سـيبويه ملـا يسـاوي مصـطلح اجلملـة 

اء « ـ: قرأبلغنا َأنَّ بعض القرَّ ُه َفـال َهـاِدَي َلـُه َوَيـَذُرُهْم ِيف ُطْغَيـاِهنِْم ـَمـْن ُيْضـلِِل اللَّ
, وذلـك ألنـه محـل الفعـل عـىل موضـع الكـالم, ألن هـذا الكـالم يف )٨( َيْعَمُهون

موضع يكون جواًبا, ألن أصل اجلزاء الفعل, وفيه تعمل حروف اجلـزاء, ولكـنهم 
ـ َجـْزَم الفعـل ف,  )٩(»قد يضعون يف موضع اجلزاء غريه هنـا ) يـذرهم(سـيبويه يفرسِّ

بكونه معطوًفا عىل حمل الكالم, أي عىل حمـل اجلملـة الواقعـة جواًبـا لرشـط جـازم 
 وملا كانت اجلملـة التـي عـربَّ   .)١٠(كالًمامقرتنة بالفاء, والالفت تسميته هذه اجلملة 

 :عنها بمصطلح الكالم مجلة جواب رشط, فهذا يعني أحد أمرين مها
 عن مفهوم اجلملة  بمصطلح الكالم مـن دون أن يكون سيبويه قد عربَّ إما 

 .)١١(أن ملصـطلح الكـالم دالالٍت متعـددة يف كتـاب سـيبويه قيد أو رشط, علًام 
وإما أن يكـون قـد أضـفى عـىل مفهـوم اجلملـة صـفة الكـالم الـذي يشـرتط لـه 

 .اإلسناد واالستقالل
عنــدما حتــدث عــن أدوات وفــّرق ســيبويه بــني مجلــة اجلــزاء ومجلــة اجلــواب 

                                                           
 .٣٢ص  معامل التفكري يف اجلملة عند سيبويه: ُينظر) ٧(
ـياء واجلزم ُتنَْسَب إىل ابن مُ بال) يذْرهم(, وقراءة ١٨٦: ٨: األعراف) ٨( ف, واألعمـش, رصِّ

: ١عادل أمحد عبد املوجود وآخرون, ط: البحر املحيط أليب حيان, تح: ُينظر. وأيب عمرو
 .٤٣٣: ٤م ١٩٩٣بريوت –دار الكتب العلمية 

 .٩٠: ٣ الكتاب) ٩(
 .٣٣ص عند سيبويهمعامل التفكري يف اجلملة : ُينظر) ١٠(
: ُينظـر) الكـالم عنـد سـيبويه(أحىص هذه الدالالت الدكتور حممد فلفل حتـت عنـوان ) ١١(

 .٤٢− ٣٢معامل التفكري يف اجلملة عند سيبويه ص
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. الرشط اجلازمة, فهي جتزم اجلملة التي تيل اجلزاء, ومجلة اجلواب جتزم بـام قبلهـا
 )١٢(»واعلم أن حروف اجلزاء جتـزم األفعـال, وينجـزم اجلـواب بـام قبلـه«: يقول

وهنا يرى صاحب اجلملة الرشطية أن سيبويه مل ينظر إىل اجلملة الرشطية عىل أهنا 
أنـه ينظـر إىل اجلملـة الرشـطية عـىل أهنـا كـالم تـام, أو  معسيبويه إن «: قال. مجلة

ا, وال مجلـة ا واحـدً فإنه ال يعترب هذا الكالم تركيًبـ  )١٣( )كالم عمل بعضه ببعض(
ا ـ  عّد  الرتكيب الرشطي مجلـة, ولكنه ـ إجرائي   )١٥(من حيث األصل   )١٤(»واحدة

ن يْأتِك ترضْبه, فليس تكون اهلـاُء َأزيٌد إ: وإذا قلت«: إذ قال. وقعت موقع اخلرب
إالّ لزيد, ويكوُن الفعُل اآلِخُر جواًبا لألّول, ويدّلك عىل أّهنا ال تكـون إالّ لزيـد, 

أزيٌد إن َتْأتَك َأَمُة اهللا ترضْهبا, مل جيـز; ألّنـك ابتـدْأت زيـًدا, والبـدَّ : أنك لو قلت
فقـد جعـل   .)١٦(»مريهُ من خٍرب, وال يكون ما بعده خًربا لـه, حّتـى يكـون فيـه ضـ

سيبويه مجلة الرشط خًربا للمبتدأ واشـرتط جلملـة اخلـرب الضـمَري الـذي يعـود إىل 
الرتكيب اإلسنادي اجلميل يقوم عند سيبويه عىل اإلسناد واالسـتقالل «املبتدأ, فـ 

ــالكالم  ــراه يصــف مــا يســاوي اجلملــة ب الــداليل والتكامــل العضــوي, لــذلك ن
 .لدى سيبويه تقوم عىل اإلسناد واالستقالل الداليل لذا فاجلملة )١٧(»املستغني

                                                           
 .٦٢: ٣ الكتاب) ١٢(
 .٨٢: ٣ الكتاب) ١٣(
م, ١٩٨١هــ  ١٤٠١مرصـ ١:اجلملة الرشطية عند النحاة العرب, إبراهيم شمسان, ط) ١٤(

 .٥٨ص
سـيبويه ينظـر إىل اجلملـة الرشـطية عـىل أهنـا مجلتـان ال مجلـة «: يقول إبـراهيم شمسـان) ١٥(

 .٥٧املرجع السابق, ص »واحدة
 .١٣٥: ١ الكتاب) ١٦(
 .٥٠ص معامل التفكري يف اجلملة عند سيبويه: ُينظر) ١٧(
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 )هـ٢٠٧( عند الفّراء  .٢
عَرف الفّراء مفهوم اجلملة, وعـرف أجزاءهـا, وسـّامها بمصـطلحها, وربـام 

َأَفَلـْم َهيْـِد : وقولـه«: , قـال)١٨(مـن النحـاة املصـطلح هلـا اسـتعملكان أول مـن 
يف موضـع نصـب ال يكـون ) كـم(و) نَـاَكـْم َأْهَلكْ (يبـّني هلـم إذا نظـروا ,  )١٩(َهلُمْ 
َز بِه, فجملة الكـالم فيهـأو مل يبّني لك َمن يعمل خري: ومثله يف الكالم. غريه ا ا ُجيْ

قد تبّني يل أقام عبداهللا أم زيد?, يف االسـتفهام معنـى : ومثله أن تقول. معنى رفع
ــْيُكْم َأَدَعْوُمتـْـوُهْم َأْم َأنــُتم: وكــذلك قولــه. رفــع  فــعِ رَ بِ   )٢٠(َصــاِمُتون َســَواٌء َعَل
َســَواٌء علــيكم  ســواء علــيكم : ولــو قلــت. ال يظهــر مــع االســتفهامفيــه يشء

فاجلملــة التــي قصــدها  .)٢٢(الــذي يف اجلملــة )٢١(صــمتكم ودعــاؤكم تبــّني الّرفــع
الفّراء وتبني له فيها الرفع هي اجلملة االصطالحية التي اتفـق  عليهـا النحـاة فـيام 

 .ة التي تعني مجاعة اليشءبعد ال اجلملة اللغوي
                                                           

. مصـطلح اجلملـة اسـتعملأول مـن ) هــ٢٨٥ت (يذهب بعض الباحثني إىل أن املـربد) ١٨(
سـبقه ) هـ٢٠٧ت (والذي ثبت أن الفراء ١٩إىل دراسة اجلملة العربية, ص مدخل: ينظر

 .٣٨٨و ٣٣٣و ١٩٥: ٢و ١٦و ١٣: ١معاين القرآن للفراء  :ينظر. يف ذلك
ـَن اْلُقـُروِن َيْمُشـوَن ِيف َمَسـاِكنِِهْم إِنَّ ِيف َذلِـَك  اآلية ) ١٩( َأَفَلْم َهيِْد َهلُـْم َكـْم َأْهَلْكنَـا َقـْبَلُهْم مِّ

 .١٢٨طه اآلية  اٍت ألُْوِيل النَُّهى آليَ 
 .١٩٣األعراف اآلية ) ٢٠(
إمـا أن : الذي ذكره الفـراء يف هـذا املوضـع بأحـد فهمـني) الرفع(لنا أن نفهم مصطلح ) ٢١(

ألنه خرب مقدم أو مبتدأ واملقصود باجلملة املبتدأ واخلرب, وإما ) سواءٌ (يكون الرفع للمفرد 
) سـواء(ألهنا مبتدأ خـربه مقـدم هـو ) أدعومتوهم(الفعلية  أن يكون الرفع هو حمل اجلملة

عىل قول مـن قـال بوقـوع اجلملـة مبتـدأ, ويكـون املقصـود باجلملـة اجلملـة الفعليـة التـي 
 .وقعت مبتدأ

 .١٩٥: ٢معاين القرآن للفراء ) ٢٢(
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َأَوَملْ َهيْـِد َهلُـْم َكـْم : وقولـه«: يقـول. وقال الفّراء بمحليـة اجلملـة وبـني حملهـا
. أَومل هتدهم القـرون اهلالكـة: كأنَك قلت) َهيْدِ (يف موضع رفع بـ ) َكمْ (  )٢٣(َأْهَلْكنَا

يف ) َكـم(وقد يكـون ,  )٢٤(َأَوَملْ َهيِد هلم َمْن أهلكنا :ويف قراءة عبداهللا يف سورة طه
سـواٌء َعـيل أزيـًدا : موضع نصب بـ َأهلكنا وفيه تأويـل الرفـع فيكـون بمنزلـة قولـك

قـد تبـّني يل أقـام زيـد أم عمـرو, : وتقـول. بالتأويل) سواء(رضبت أم عمًرا, فرتفع 
أقـام (فاجلملة ,  )٢٦(»تبنيَّ يل ذاك«: ; كأنك قلت)٢٥(فتكون اجلملة مرفوعة يف املعنى

 .هي مرفوعة يف املعنى; ألهنا وقعت موقع الفاعل )أم عمروزيد 
. ومما ّرصح به بمحلية اجلملِة اجلملـُة الواقعـة موقـع النصـب بعـد الفعـل قـرأت

فيكـون يف اجلملـة يف ,   )٢٧(اْحلَْمـُد هللاِ َربِّ اْلَعـاملَِنيَ قرأت من القرآن : تقول«: يقول
مجلـة وقعـت يف  ْمـُد هللاِ َربِّ اْلَعـاملَِنيَ اْحلَ فجملـة   . )٢٨(»معنى نصٍب ترفعها بالكالم

 .مرفوعة يف اللفظ) احلمدُ (موقع النصب عىل املفعولية لـ قرأت, وإن كانت 
                                                           

ِلِهْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن َأَوَملْ َهيِْد َهلُْم َكْم َأْهَلْكنَا ِمْن َقبْ ومتامها  ٢٦سورة السجدة اآلية ) ٢٣(
  .ِيف َمَساِكنِِهْم إِنَّ ِيف َذلَِك َآلََياٍت َأَفَال َيْسَمُعونَ 

َأَفَلْم َهيِْد َهلُْم َكْم َأْهَلْكنَا َقْبَلُهْم ِمَن اْلُقُروِن وهي يف رواية حفص  ١٢٨سورة طه اآلية ) ٢٤(
  .َياٍت ِألُوِيل النَُّهىَيْمُشوَن ِيف َمَساِكنِِهْم إِنَّ ِيف َذلَِك َآل 

إذا كان النص السابق للفراء يقبل التأويل بأحد تأويلني, فهـذا الـنص واضـح ال يقبـل ) ٢٥(
. التأويل, ألنه ينص رصاحة عىل أن حمل اجلملة رفع ألن حملها فاعل, والتمثيل يبني ذلك

: ى, كأنـك قلـتقد تبّني يل أقام زيد أم عمـرو, فتكـون اجلملـة مرفوعـة يف املعنـ: وتقول(
التي وقعت اجلملة موقعها هي فاعل, واجلملة كـذلك, وهـذا عـىل ) ذاك(فـ ) تبنيَّ يل ذاك

 ., ألن مجلتي املبتدأ والفاعل موضع خالف بني النحاةالً رأي من قال بوقوع اجلملة فاع
اء ) ٢٦(  .٣٣٣: ٢معاين القرآن للفرَّ
 .٢الفاحتة اآلية ) ٢٧(
اء ) ٢٨(  .٣٨٨ :٢معاين القرآن للفرَّ
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, وهــذه الكلمــة تــدل كالًمــاوحــذا الفــّراء حــذو ســيبويه يف تســميته اجلملــة 
الداللــة الواضــحة عــىل اإلســناد واالســتقالل الــداليل, ولنــا أن نســتأنس بــبعض 

فــإذا أدخلــت عليــه ,  )٢٩(َواهللاُ َغُفــوٌر َرِحــيمٌ ومثلــه «: يقــول الفــّراء. نصوصــه
فاملقصـود ,  )٣٠(»ارتفع هبا, واخلرب منتظـر يـتم بـه الكـالم, فنصـبته خللوتـه) كان(

) كان(, كام لو أدخلت عليه َواهللاُ َغُفوٌر َرِحيمٌ بالكالم الذي يتم باخلرب املرفوع 
 . املنصوبفال يكتمل الكالم ويتم إال باخلرب

. موضع, يعـّرب فيـه عـن اجلملـة غريومصطلح الكالم حارض لدى الفّراء يف 
ُرفعـن وأسـامؤهن يف أّول  ,)٣١(ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم الَ َيْرِجُعـونَ : قوله«: يقول

ُصـمٌّ ُبْكـٌم وانقضت به آيـة, ثـّم اسـتؤنفت  ,)٣٢(الكالم منصوبة; ألن الكالم تمّ 
فاجلملة يف اآلية السابقة متـت,    )٣٣(»فكان أقوى لالستئناف يف آية أخرى, ُعْمٌي 

 .فرفعت األسامء يف اجلملة اجلديدة عىل استئنافها
ا ألهنـا لذا فاجلملة عند الفّراء قائمة عـىل اإلسـناد واالسـتقالل الـداليل نظـرً 

 .مساوية للكالم املستغني
 )هـ٢١٥( عند األخفش  .٣

ملة, وعّرب به يف غري موضع عنها, عّبأ األخفُش مصطلح الكالم بمفهوم اجل
                                                           

 .٢١٨سورة البقرة اآلية ) ٢٩(
اء ) ٣٠(  .١٣: ١معاين القرآن للفرَّ
 .١٨سورة البقرة اآلية ) ٣١(
ونَ الكالم السابق الذي تم وانقضت به آية ) ٣٢( سورة البقرة  َوَتَرَكُهْم ِيف ُظُلَامٍت الَّ ُيْبِرصُ

الكـالم اسـتأنف فاملوضع موضع نصب عىل املفعولية للفعل تركهم, لكنه ملا تّم  ١٧اآلية 
 .جديد فرفع بكالم

اء ) ٣٣(  .١٦: ١معاين القرآن للفرَّ
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َوإِن : وقـال«: يقـول األخفـش. فالكالم املستأنف لديه هـو اجلملـة االسـتئنافية
) يغفـر(فتجزم   )٣٤(ُتْبُدوْا َما ِيف َأنُفِسُكْم َأْو ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكم بِِه اهللاُ َفَيْغِفْر  ملَِن َيَشاء

ــًام ونو) أن(إذا أردت العطــف وتنصــب إذا أضــمرت  ــت أن يكــون األول اس , ي
ْهبُُم الّلـ: وقال. وترفع عىل االبتداء,  وكل ذلك من كالم العرب ُه ـَقاتُِلوُهْم ُيَعـذِّ

ــْيِهمْ  ــُكْم َعَل ــِزِهْم َوَينُرصْ ــِديُكْم َوُخيْ ــال,  )٣٥(بَِأْي ــم ق ــ: ث ــوُب الّل ــن ـَوَيُت ــَىل َم ُه َع
املعنــى األول, وال  ; ألنــه كــالم مســتأنف لــيس عــىل)ويتــوب(فرفــع    )٣٦(َيَشــاء
يتـوب (فجملة   .)٣٧(»قاتلوهم يتب اهللا عليهم, ولو كان هذا جلاز فيه اجلزم: يريد
ا بـاألمر يف اجلملـة ألن املعنـى لـيس مرتبًطـ) يعـذهبم(ال تكون معطوفة عىل ) اهللا

 .ألن الكالم األول قد تّم وانتهى األوىل; لكنه استئناف,
ــد ــة عن ــأن اجلمل ــالكالم الســابق يــوحي ب األخفــش قامــت عــىل اإلســناد  ف

واالستقالل الداليل, وذلك ملساواهتا للكالم املستغني, لكن هذا اإلحياء يتناقص 
: يقـول األخفـش. عند حديثه  عن مجلة جواب الرشط التي ال تستغني عّام قبلهـا

ا, ألنه فهذا ال يكون إال رفعً   )٣٨(ومن عاد فينتقُم اهللا منه: وقال تبارك وتعاىل«
ا ستغنى عنه, والفاء إذا كانت جواب املجازاة كان ما بعدها أبدً الذي ال يُ  اجلواب

ستغنى عنها يف اجلـزاء; ولـذلك يبـدو أن اجلملـة فجملة اجلواب ال يُ  .»)٣٩(مبتدأ 
                                                           

 .٢٨٤سورة البقرة اآلية ) ٣٤(
 .١٤سورة التوبة اآلية ) ٣٥(
 .١٥سورة التوبة اآلية ) ٣٦(
الكويـت : ٢فـائز فـارس, ط: معاين القرآن, األخفش األوسط, سعيد بن مسعدة, تـح) ٣٧(

 .٦٠م, ص ١٩٨١
  .٩٥سورة املائدة اآلية ) ٣٨(
يبــدو أن األخفــش قصــد أن الفــاء الرابطــة جلــواب  .٦١معــاين القــرآن لألخفــش, ص  )٣٩(
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 . لدى األخفش قائمة عىل اإلسناد فقط
 )هـ٢٨٥( عند املربد  .٤

عليـة واالسـمية, ا عن اجلملة, وفّرق بـني نوعيهـا الفا ناضجً قّدم املربد حديثً 
ألن «: قــال. اوّرصح بــأن املبتــدأ واخلــرب مجلــة, وأن الفعــل والفاعــل مجلــة أيًضــ

  .)٤٠(»االبتداء واخلرب كالفعل والفاعل ألهنام مجلتان
واجلملة التي ذكر املربد أهنا مكونة من مبتدأ وخرب, أو من فعل وفاعل, مّثل 

هـذا بـاب املسـند «: قـال. هاهلا يف باب املسند واملسـند إليـه دون الترصـيح بـذكر
قـام زيـد, : واملسند إليه, ومها ما ال يستغني كـل واحـد مـن صـاحبه, فمـن ذلـك

, وأفعــال الشــك, والعلــم, : واالبتــداء وخــربه, ومــا دخــل عليــه نحــو كــان, وإنَّ
بل بمسند ومسند إليه, حتى ,  )٤٢(فال تكون اجلملة بكلمة واحدة , )٤١(»واملجازاة

ألن اللفظة الواحدة من االسم والفعل ال تفيد «الكالم;  يستقيم املعنى ويستغني
  .)٤٣(»شيًئا, وإذا قرنتها بام يصلح حدث معنى, واستغنى الكالم

                                                                                                                                        
الرشط ال تدخل عىل الفعل املضارع املمكن جزمه, وألهنا دخلت ههنا عىل الفعل ينتقم, 
والقيــاس فيــه أن جيــزم بــدون اقرتانــه بالفــاء, فجعلهــا تــدخل عــىل االبتــداء املحــذوف, 

 .فهو ينتقم: والتقدير
 .١٧٧: ٣عامل الكتب, بريوت: حممد عبد اخلالق عظيمة, ط: قتضب, املربد تحامل) ٤٠(
 .١٢٦: ٤ املقتضب) ٤١(
; إذا قامت مقام الكـالم كــ نعـم و كالًمازعم ابن طلحة أن الكلمة الواحدة قد تكون «) ٤٢(

وزعـم أبـو عـيل الفـاريس أن  ورد بـأن الكـالم هـو اجلملـة املقـدرة بعـدها, ال يف اجلواب,
سـدت مسـد ) يـا(وأجيـب بـأن  يـا زيـد,: يف النـداء نحـو كالًمـاع احلرف يكـون االسم م

مـا : يف نحو كالًماوزعم بعضهم أن الفعل مع احلرف يكون  الفعل, وهو أدعو أو أنادي,
 .٥٢: ١مهع اهلوامع  »قام, بناء عىل أن الضمري املسترت ال يعد كلمة

 .١٢٦: ٤  املقتضب) ٤٣(
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وإنَّـام «:  قـال. واجلملة لدى املربد قرينة الفائدة, وما أمكن السكوت عليهـا
ئـدُة ا ألَنَّه هو والفعل مجلٌة حيسن عليها السـكوت وجتـب هبـا الفاكان الفاعل رفعً 

زيد فهـو بمنزلـة قام : للمخاطب فالفاعل والفعل بمنزلة االبتداء واخلرب إذا قلت
فالفعــل والفاعــل, كاملبتــدأ واخلــرب كالمهــا مجلــة حيســن   )٤٤(القــائم زيــد: قولــك

 .السكوت عليها, وجتب الفائدة هبا للمخاطب
ــن  ــنام حتــدث ع ــتغني حي ــة هــي الكــالم املس ــأن اجلمل ــّربد  ب ــد ّرصح امل وق

وجيـوز يف الثقيلـة واخلفيفـة أن تسـتدرك «: قال املّربد. دراك بـ لكْن أو لكنّ االست
لكـنَّ عمـًرا مل : فـأقول. جـاء زيـد: هبام بعد اإلجياب ما كان مستغنًيا, نحـو قولـك

ا عـىل ـًيأت, وتكّلم عمٌرو لكْن خالٌد سكت, فأما اخلفيفة إذا كانت عاطفـة اسمـ
جـاءين عمـٌرو لكـْن : فـي, ال جيـوز أن تقـولاسم مل جيز أن تستدرك هبا إال بعد الن

مـا جـاءين عمـٌرو لكـْن زيـٌد, فـإن عطفـت هبـا مجلـة, وهـي الكـالم :  زيٌد, ولكنْ 
قد جاءين زيـد, : املستغني جاز أن يكون ذلك بعد اإلجياب كام ذكرت لك, تقول

 .)٤٥(»لكْن عمٌرو مل يأتني
أي [وال تكــون صــلته «: قــال. وكــذلك حيــنام حتــدث عــن صــلة املوصــول

ــذي ــاإال ] ال ــتغنيً  كالًم ــل: ا, نحــومس ــل والفاع ــداء واخلــرب, أو الفع , )٤٦(»االبت
فإطالق املربد عىل مجلة الصلة أهنـا كـالم مسـتغٍن إطـالٌق مربـك, خيلـط فيـه بـني 

يف عرف النحاة املتأخرين;  كالًمامفهومي اجلملة والكالم, فجملة الصلة ليست 
 .اإلسناد ألهنا غري مقصودة لذاهتا, وإن قامت عىل

                                                           
 .٨: ١ املقتضبابن الرساج, ) ٤٤(
 .١٠٨: ٤ املقتضبابن الرساج, ) ٤٥(
 .١٥٧: ١ املقتضب) ٤٦(
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شمسان إىل أن املّربد نظر إىل أن اجلملة الرشطية كالم عمل بعضه . وذهب د
تثبت  عىل أن نصوص املّربد ,)٤٧(ةيف بعض, لكنه مل ينظر إليها عىل أهنا مجلة واحد

وقـد «: إذ قـال. له القول باجلملة الرشطية, ومـن ذلـك حديثـه عـن مجلـة الصـلة
اعل وباالبتـداء واخلـرب والظـرف وال بـد يوصل بالفعل والف) الذي( أعلمتك أن

رأيت الذي قام, فاسمه يف قـام, : يف صلة الذي من راجع إليه يوضحه, فإذا قلت
رأيـت : رأيت الذي يف الدار, فإن كان االسـتقرار والقيـام لغـريه, قلـت: وكذلك

رأيـت : الذي يف الدار أبوه, ورأيت الذي قام صاحبه, عـىل ذلـك جيـري, كـذلك
ي آته; ألن املجازاة مجلة, وفيهـا مـا يرجـع إليـه وإذا وصـلت  الـذي  الذي إن يأتن

,  )٤٨(»ابالذي فال بد للثاين من صلة وخرب حتى يكون يف صلة األول ابتداء وخربً 
قد تكون مجلة رشطيـة ـ كـام اسـتقر ) الذي(فاملربد أشار إىل صلة االسم املوصول 

 .املصطلح فيام بعد ـ وأردف أن املجازاة مجلة
ة املربد قرينـة الكـالم املسـتغني الـذي يقـوم عـىل االسـتقالل الـداليل, فجمل

 .الرشطية صلة, وترصحيه بأنَّ املجازاة مجلة اجلملةويدل عىل ذلك وقوع 
 )هـ٣١٦( عند ابن الرساج  .٥

  ,)٤٩(حتدث ابن الرساج عن حملية بعض اجلمـل وعـدم حمليـة بعضـها اآلخـر
ل تلك التي هلا حمل باملفرد وحت واجلمل «: قال ابن الرساج. عن موضعهادث وأوَّ
                                                           

ينظر املربد إىل اجلملة الرشطية عىل أهنا كـالم ال يسـتغني بعضـه عـن «: شمسان. قال د) ٤٧(
بعض, وهذه هي النظرة النحوية منذ سيبويه مل تتخلف, لكن هذا ال يعنـي أنـه نظـر إليهـا 

 .٦٦ية عند النحاة العرب, صاجلملة الرشط »عىل اعتبار أهنا مجلة واحدة
 .١٣٠: ٣املقتضب ) ٤٨(
األصـول يف ) رضب ال موضع له, ورضب له موضـع: اعلم أن اجلمل عىل رضبني: (قال) ٤٩(

 .٦٢: ٢, ١٩٨٨مؤسسة الرسالة, بريوت : ٣عبد احلسني الفتيل ط: النحو, ابن الرساج تح
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إما فعل وفاعل, وإما مبتدأ وخرب, أما اجلملة التي هي مركبة : املفيدة عىل رضبني
زيد رضبته, وعمرو لقيت أخاه, وبكـر قـام أبـوه, : من فعل وفاعل, فنحو قولك

زيـد أبـوه منطلـق, وكـل : هي مركبة من ابتـداء وخـرب, فقولـك التيوأما اجلملة 
 بعد املبتدأ فحكمها يف إعراهبا كحكمها إذا مل يكن قبلهـا مبتـدأ أال تـرى مجلة تأيت

قبلــه ) زيــد(كإعرابــه لــو مل يكــن ) زيــد(بعــد قولــك ) أبــوه منطلــق ( أن إعــراب 
مبتـدأ ) أبـوه(مبتـدأ أول, و) زيـد(خربه, فــ ) ومنطلق ( مرتفع باالبتداء ) أبوه(فـ

أبـوه ( , وموضـع قولـك )زيـد(خـرب ) األب منطلق (ثاٍن, ومنطلق خرب األب, و
املوضع, أي لو وقع موقع اجلملـة اسـم مفـرد لكـان : رفع, ومعنى قولنا) منطلق 
مجـل : ث عـن نـوعني مـن اجلمـلُيالحظ هنا أن ابن الرساج حتـدَّ , و  )٥٠(»امرفوعً 

ن الســكوت عليهــا, ومجــل أخــرى ال مفيــدة,  وهــي اجلمــل املســتغنية التــي حيُســ
موقع املفرد, فتعرب إعرابه, وتكون جزًءا من الكـالم, تستقل بنفسها; ألهنا تقع 

 .ا للمبتدأكتلك اجلملة التي وقعت خربً 
وألح ابن الرساج يف أصوله عىل إطالق مصطلح الكالم عىل اجلمـل املفيـدة 

قال يف حديثه عـن . إال بخربه كالًماالتي حيسن السكوت عليها, فاملبتدأ ال يكون 
خرب املبتدأ هو الـذي يسـتفيده السـامع, ويصـري بـه االسم الذي هو «: خرب املبتدأ

عبـد اهللا : والتكذيب, أال تـرى أنـك إذا قلـت التصديق, وباخلرب يقع كالًمااملبتدأ 
جالس, فإنام الصدق والكذب وقع يف جلوس عبد اهللا ال يف عبد اهللا; ألن الفائدة 

فـإذا كـان خـرب  ا, هي يف جلوس عبد اهللا, وإنام ذكرت عبد اهللا لتسند إليـه  جالًسـ
ا فهـو مرفـوع, ا مفـردً ـًفإن كان خرب املبتدأ اسمـ, )٥١(»ا فهو رفعا مفردً ـًاملبتدأ اسم

                                                           
 .٦٥: ١ األصول يف النحوابن الرساج, ) ٥٠(
 .٦٢: ١ صول يف النحواألابن الرساج, ) ٥١(
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فـإذا طـال احلـديث عـن املبتـدأ كـل «: قـال. وإن كان اخلرب مجلة كان حملها الرفـع
عبـد اهللا قـام رجـل كـان : (الطول, وكان فيه ما يرجع ذكره إليه جاز نحـو قولـك

من أجـل هـذه اهلـاء ) عبد اهللا(ا عن صار مجيع هذا خربً ) يتحدث مع زيد يف داره
وموضع هذه اجلملة كلها رفع من أجل أنـك ) يف داره( التي رجعت إليه بقولك 

ا, فقد بان من مجيـع مـا وما أشبهه ما كان إال رفعً ) ا منطلقً ( لو وضعت موضعها 
عـل أو الظـرف أو االسـم أو الف :ذكرنا أنه قد يقع يف خرب املبتدأ أحد أربعة أشـياء

فاجلملة وقعت موقع خرب املبتدأ, وهي مثله حملها رفع, وهـي مجلـة ,  )٥٢(»اجلملة
 .ا لذاتها, ومل يكن اإلسناد فيها مقصودً أهنا مل تستقّل داللي  مع

ومْثل هذا غري قليل لدى ابن الرساج, فقد رصح غري مرة أن اجلملة حال أو 
مـة عنـد قارئـه, والسـيام أنـه وصـف صلة أو خرب, لكن ماهية اجلملـة ظلـت غائ
) اللــذاِن اختصــام كالمهــا أخــواكَ ( «اجلملــة باملفيــدة, وممــا مّثــل بــه جلملــة اخلــرب

خـربه, ) أخـواك(ابتـداء ثـاٍن, و) كالمهـا( صلة هلـام و) اختصام(فاللذان ابتداء, و
مجلـة وقعـت موقـع اخلـرب, ) كالمهـا أخـواك(فــ,  )٥٣(»وهذه اجلملة خـرب اللـذين

 . ا, ومل تكن مفيدة بنفسهاا مل تستقل داللي ا أهنـًعلم
وإذا أردنا تفسري ماهية الكالم بضوء نصوص ابـن الرسـاج فّرسـناه باجلملـة 

حتـى  كالًمـاإن تـأتني, مل يكـن : إذا قلـت« املفيدة ملعنى حيسن السكوت عليه, فــ
ا, تامـ كالًمـالكنها ليست ) تأتني(في هذا الرتكيب مجلة فعلية , ف)٥٤(»آتك: تقول

 كالًمـافأسلوب الرشط ال يكتمل إال بـاجلواب, فـإن ُذكـر اجلـواب, كـان القـول 

                                                           
 .٦٥: ١ األصول يف النحو) ٥٢(
 .٣٥٧: ٢األصول يف النحو) ٥٣(
 .١٥٨: ٢األصول يف النحو) ٥٤(
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 .ا ملعنى حيسن السكوت عليهمفيدً 
فإذا مل يكن ابن الرسـاج قـد ّرصح يف الـنص السـابق أن الكـالم هـو اجلملـة 
املفيدة ملعنى حيسن السكوت عليه, أو أن اجلملة املفيـدة هـي الكـالم, فقـد ّرصح 

ن الفعـل والفاعـل مجلـة تفيـد معنـى, وحيسـن السـكوت عليهـا, يف موضع آخر أ
فاالسـم الـذي يرتفـع «: قال. ويتم هبا الكالم دون احلاجة إىل املفعول ألنه فضلة

ــدة  ــا الفائ ــا الســكوت, ومتــت هب ــتغني عليه ــة يس ــل مجل ــو والفع ــه فاعــل, ه بأن
للمخاطــب, ويــتم الكــالم بــه دون مفعــول, واملفعــول فضــلة يف الكــالم كالــذي 

قدم, فأما الفعل فال بد لـه مـن فاعـل, ومـا يقـوم مقـام الفاعـل بمنزلـة االبتـداء ت
  .)٥٥(»واخلرب, أال ترى أنك إذا قلت قام زيد فهو بمنزلة قولك القائم زيد

 .وخالصة القول إن اجلملة لدى ابن الرساج قامت عىل اإلفادة واالستغناء
 )هـ٣٧٧( عند الفاريس  .٦

ا عـن اجلملــة, فــذكر مكوناهتــا, وقســمها جــد ا ا ناضــجً قـّدم الفــاريس حــديثً 
قسمة خمتلفة عام سـاد لـدى سـابقيه مـن النحـاة, فنسـب إليـه ابـن يعـيش أرضب 

 . )٥٦(الفعلية واالسمية والظرفية والرشطية: اجلملة األربعة
ومـن ذلـك . وقد قرن الفاريس اجلملة بالكالم املستقل, وجعلها مساوية لـه

, وهو الذي الً مستق كالًمااأللفاظ الثالثة, كان  باب ما ائتلف من هذه«: قوله يف
اعلم أن االسم يأتلف مع االسم يكـون مـنهام كـالم, :  يسميه أهل العربية اجلمل

قـام زيـٌد, : والفعـل مـع االسـم, نحـو. زيٌد أخوك, وعمـٌرو ذاهـب: وذلك نحو

                                                           
 .١٥٨: ٢و ٧٥: ١األصول يف النحو) ٥٥(
: ُينظر ,)وهذه قسمة أيب عيل: (نسب ابن يعيش أنواع اجلمل األربعة إىل الفاريس وقال) ٥٦(

 .٨٨: ١رشح املفصل 
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وذهب عمـٌرو, ويـدخل احلـرف عـىل كـل واحـدة مـن هـاتني اجلملتـني, فيكـون 
. هــل زيــد أخــوك? وإنَّ زيــًدا أخــوك, ومــا عمــٌرو منطلًقــا: ذلــك نحــو, وكالًمــا

وكذلك يدخل احلـرف عـىل الفعـل واالسـم, كـام دخـل عـىل اجلملـة املركبـة مـن 
: قام زيٌد, ويذهب عمـٌرو, ومل يرضـب زيـد, فأمـا قـوهلم: االسمني,  وذلك نحو

س عـىل زيد يف الدار, والقتال يف اليوم, فهو كالم مؤتلف من اسـم وحـرف, ولـي
ا منطلـــق, ولكنـــه مـــن خـــربه الفعـــل واالســـم أو االســـم حـــّد قولـــك إن زيـــدً 

فالكالم ـ مـثلام يوضـحه الـنص السـابق ـ إسـناد اسـم إىل اسـم, أو . )٥٧(»واالسم
مصـطلحي  اسـتعملفعل إىل اسم, أو حرف دخل عىل هذين اإلسنادين, ولعلـه 

 كالًمـاسـم, فيكـون فاالسم يأتلف مع اال«: الكالم واجلملة يف اإليضاح, إذ قال
عمرو أخوك, وبٌرش صاحبك, ويأتلف الفعل مـع االسـم فيكـون : مفيًدا, كقولنا
ويـدخل احلـرف عـىل كـل واحـد مـن اجلملتـني ... كتب عبـداهللا: كذلك, كقولنا

فاجلملة والكالم   .)٥٨(»إن عمًرا أخوك, وما بٌرش صاحبك: , كقولناكالًمافيكون 
ينـِف الفـاريس أن تتكـون اجلملـة مـن احلـرف  قرينا الرتكيب واإلفادة, ولذلك مل

وما عدا مـا ذكـر ممـا يمكـن ايتالفـه مـن «: واالسم, وذلك يف النداء فقط, إذ قال
فإن . يا زيُد, ويا عبداهللاِ: هذه الكلم فمّطرح إال احلرف مع االسم يف النداء, نحو

يف مجلـة ورأي الفاريس  .)٥٩(»احلرف واالسم قد ايتلف منهام كالم مفيد يف النداء
النداء يدلنا عىل أنه متسك بالفائدة, إذ جعل النداء مجلة مكونة مـن حـرف واسـم 

                                                           
ــحاملســائل العســكري) ٥٧( ــاريس ت ــة, عــامن, : عــيل جــابر املنصــوري ط: ات, الف دار الثقاف

 .٦٣م, ص٢٠٠٢
دار التــأليف, مرصــ : ١حســن شــاذيل فرهــاد, ط: اإليضــاح العضــدي, الفــاريس, تــح) ٥٨(

 .٩م, ص ١٩٦٩
 .٩اإليضاح العضدي, ص ) ٥٩(
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 .دون أن يتحقق هلا اإلسناد, بيد أهنا حققت الفائدة
وأمـا اجلملـة «: وانتهى الفاريس يف تقسيمه جلملة اخلرب إىل أربعة أرضب, إذ قال

ن مجلـة مركبـة مـن فعـل أن تكـو: التي تكـون خـرب املبتـدأ فعـىل أربعـة أرضب, األول
ا وجـزاء, أن تكـون رشًطـ: أن تكون مركبة من ابتداء وخرب, والثالث: وفاعل, والثاين

واحلقيقـة أن اجتـاه الفـاريس يف جعـل اجلملـة الرشـطية   .)٦٠(»اأن تكون ظرًفـ: والرابع
ا دليٌل دامغ عىل أن اجلملة لديه تقوم عىل االستقالل الداليل ال اإلسناد فحسـب, خربً 
إن تكرمه يكرمك, مجلة : فزيٌد ابتداء وقولك...)  زيٌد إن تكرمه يكرمك(«: قوله ففي

يف موضع خربه, وقد عـاد الـذكر منهـا إىل املبتـدأ, واجلملـة يف موضـع رفـع لوقوعهـا 
فالفاريس جعل اجلملة الرشطية مـن الرشـط واجلـزاء مجلـة خربيـة; . )٦١(»موقع اخلرب

ستغنى هبام, وال الفعل والفاعل يف الرشط ال يُ « فـ . ألّن املعنى ال يتم من دون اجلواب
فجملـة اخلـرب لـدى الفـاريس أربعـة , )٦٢(»خيلو من أن تضم اجلملة التي هي اخلرب إليه

 .اسمية وفعلية ورشطية وظرفية: أرضب
عام لديه تتعدى األقسام األربعة السابقة, إذ يضيف إليها  بوجهٍ لكن اجلملة 
دون أن  الً مسـتق كالًمـاوكـذلك القسـم, ال يكـون « :إذ قـال  )٦٣(اجلملة القسمية

.  )٦٤(»تضم إليه املقسم عليه واملقسم; ألنه رضب من اخلرب, يذكر ليؤكد بـه غـريه
                                                           

 .٤٣اإليضاح العضدي, ص ) ٦٠(
 .٤٧اإليضاح العضدي, ص ) ٦١(
 .٧١−٧٠املسائل العسكريات, ص ) ٦٢(
عيل جابر املنصوري يف دراسته التي قّدم هبا للعسكريات إىل أن اجلملة . أشار املحقق د) ٦٣(

عـام فهـي سـتة أرضب, اسـمية  بوجـهاخلربية لـدى الفـاريس أربعـة أرضب, أمـا اجلملـة 
 .٥٠املسائل العسكريات, ص : ُينظر. وفعلية ورشطية وظرفية ومجلة القسم ومجلة النداء

 .٧١كريات, ص املسائل العس) ٦٤(
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ا للجملـة; إذ جتـاوز هـذا الرشـط يف ا رشًطـوربام مل يعتّد الفاريس باإلسـناد أحياًنـ
إلسناد, فقـد تكونـت أهنا ال تقوم عىل ا معمجلة النداء, فجملة النداء ـ لديه ـ مجلة 

  .)٦٥(من ائتالف احلرف واالسم
فاجلمل لدى الفاريس فعلية واسمية ورشطية وظرفيـة ومجلـة القسـم ومجلـة 

 .النداء ومن تكون اجلملة لديه كذلك, فمؤكٌد أهنا قامت عىل االستغناء
 )هـ ٣٩٢( عند ابن جني  .٧

وهـو كـذلك ـ رصح ابن جني بأن الكالم هو اجلمل التامـة, املسـتقلة بنفسـها ـ 
: قــال. الـذي يقـع بعـده كـالم, والكـالم مجـل تامـة)  قـال(عنـد حديثـه عـن الفعـل 

فالكالم هو اجلمل التامة  )٦٦(»الكالم هو اجلمل املستقلة بأنفسها الغانية عن غريها«
املستقلة بنفسها, املفيدة ملعنى حيسن السكوت عليه, وقد أشـار ابـن جنـي إىل ذلـك, 

ضع آخر حينام عّرف الكالم, فوصـفه بأنـه كـل لفـظ مسـتقل وأّكد هذا املعنى يف مو
أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه, وهو الذي «: قال. بنفسه مفيد بمعناه

                                                           
علًام أن مجلة النـداء عنـد النحـاة مجلـة فعليـة, وركناهـا  ٩اإليضاح العضدي ص: ينظر) ٦٥(

فــ «:قال. عن الفعل, وقد وضح القول فيها الريض يف رشح الكافية) يا(مقدران أو نابت 
جـزءا اجلملـة, أي الفعـل  يا زيد, مجلة, وليس املنادى أحد جـزأي اجلملـة, فعنـد سـيبويه

حـرف النـداء سـد مسـد أحـد جـزأي اجلملـة أي الفعـل, : ل مقدران, وعند املـربدوالفاع
والفاعل مقدر, وال منع من دعوى سده مسدمها, واملفعول به هاهنا عىل املذهبني واجب 

لكـن الفـاريس مل  ٣٤٦: ١رشح الـريض. »ا, إذ ال نداء بـدون املنـادىا أو تقديرً الذكر لفظً 
وزعم أبو عيل الفاريس «: قال السيوطي. ة إىل الرد عليهيرش إىل ذلك, مما دفع بعض النحا

سـدت مسـد ) يـا(وأجيـب بـأن  يا زيـد,: يف النداء نحو كالًماأن االسم مع احلرف يكون 
 .٥٢: ١مهع اهلوامع  »الفعل, وهو أدعو أو أنادي

 .١٩: ١ بريوت − عامل الكتب: حممد عيل النجار, ط: اخلصائص, ابن جني, تح) ٦٦(
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فابن جني يف هذا النص ساوى بـني الكـالم واجلمـل , )٦٧(»يسميه النحويون اجلمل
اح يمثـل ور) وهـو الـذي يسـميه النحويـون اجلمـل: (دون قيد أو ختصـيص, فقـال

زيـد : نحـو«بجمل فعلية واسمية وأسامء أفعال وأصـوات لـريبط الكـالم باإلفـادة  
َب سعيٌد, ويف الـدار أبـوك, وصـه, ومـه, ورويـد, وحـاٍء,  أخوك, وقام حممٌد, وُرضِ
وعاٍء, يف األصوات, وحس ولب وأف وأوه, فكل لفظ استقل بنفسه, وجنيت منـه 

ذ الكالم أخص من اجلملة, وما ينطبق عىل وهو كذلك, إ  )٦٨(»ثمرة معناه فهو كالم
الكالم ينطبق عىل اجلمل املفيدة, لكن ابن جني حيـنام حتـدث عـن اجلملـة ذكـر أهنـا 

وأما اجلملـة فهـي كـل كـالم مفيـد مسـتقل بنفسـه, وهـي عـىل «: قال. الكالم املفيد
ابن جنـي , و)٦٩(»مجلة مركبة من مبتدأ وخرب, ومجلة مركبة من فعل وفاعل: رضبني

ن مل خيتلف يف تعريفه السابق للكالم مع النحـاة املتـأخرين, فإنـه اختلـف معهـم يف إ
تعريفه للجملة, إذ عّرفها بأهنا كل كالم مفيد مستقل بنفسه, ولعل  هذا النص البن 

 . جني يؤكد أن اجلملة قائمة عنده عىل الفائدة
 لقد سـاوى ابـن جنـي بـني اجلملـة والكـالم, وكـل ذلـك رشطـه اإلفـادة يف

 .املعنى, فكأن اجلملة لديه تقوم عىل اإلسناد واالستقالل
 )هـ٤٧٤أو  ٤٧١(عند عبد القاهر اجلرجاين  .٨

تتكون اجلملة لدى اجلرجاين من مسند ومسند إليه من فعل وفاعل أو مبتدأ 
األمِر أنَّه ال يكون كالٌم من جزٍء واحٍد وأنه ال بد مـن مسـنٍد  وخمتُرص كلِّ «وخرب 

                                                           
 .١٧: ١ اخلصائص) ٦٧(
  .١٧: ١اخلصائص ) ٦٨(
 الكويــت − دار الكتــب الثقافيــة: فــائز فــارس, ط: اللمــع يف العربيــة, ابــن جنــي, تــح) ٦٩(

 .٢٧ص ,م١٩٧٢



  عبد احلليم حممد عبد اهللا. د −   اجلملة بني اإلسناد واالستقالل الداليل 
  

أما اجلملة الرشطية فتتكون من مجلتني مجلة الرشط ومجلة اجلـزاء , )٧٠(وُمسنٍد إليه
ــة يقــول .   )٧١(وال تســتغني إحــدامها عــن األخــرى, وال تســتقل, وكالمهــا فعلي

اجلملة من الفعل والفاعل, واجلملة مـن املبتـدأ واخلـرب, ألن الرشـط «: اجلرجاين
خالف الظـاهر  واجلزاء يكون من فعل وفاعل نحو إن ترضب أرضب, غري أنه ملا

حيث جرى اجلملـة فيـه جمـرى اجلـزء مـن امتناعهـا مـن أن تسـتقل بنفسـها حتـى 
إن ترضـب, مـن دون : ا وذلك أنك ال تقـولا مفردً تنضم إليها الثانية عدت رضبً 

أرضب, وال أرضب من دون أن ترضـب, ألن املعنـى الـذي وضـع عليـه اقتىضـ 
ء, ومعلـوم أن الرشـط مـن مجلتني ترتبط إحدامها بصاحبتها وهو أنه رشط وجـزا

  .)٧٢(»دون اجلزاء واجلزاء من دون الرشط ال يفيد
: وتابع اجلرجاينُّ أبـا عـيل الفـاريس يف اجلملـة, فكانـت عنـده أربعـة أرضب

اعلم أن اجلمل عـىل أربعـة أرضب كـام «: إذ قال. فعلية واسمية وظرفية ورشطية
مـن املبتـدأ واخلـرب,  نحو زيد منطلق, وأخوه خـارج, وهـو اجلملـة: كر, فاألولذُ 

والثاين نحـو خـرج أبـوه, وقـام غالمـه, وهـذا هـو اجلملـة مـن الفعـل والفاعـل, 
يف : إن ترضبه يرضبك, وهو اجلملة من الرشط واجلـزاء, والرابـع نحـو: والثالث

الدار وخلفك ويوم اجلمعة, وهو اجلملة من الظرف, وكـون هـذا الرضـب مجلـة 
    .)٧٣(»يقع فيه كالم من بني اجلميع

                                                           
 –دار الكتـاب العـريب : ١حممـد التنجـي, ط: دالئل اإلعجاز, عبدالقاهر اجلرجاين تـح) ٧٠(

 .١٦صم, ١٩٩٥بريوت 
 . أهنا قد ترد اسمية كام هو معروفاألصل يف مجلة اجلواب أن تكون فعلية, غري) ٧١(
 .٢٧٨املقتصد, ص) ٧٢(
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ر إعراهبـا بتقـدير ذلـك املفـرد . أما إعراهبا فإذا وقعت اجلملة موقع املفرد قدِّ
كل مجلة وقعت موقع املفرد قدر يف موضعها ما يستحق املفـرد «: يقول اجلرجاين

أن اجلرجـاين قـال بوقـوع اجلملـة موقـع  , ومع)٧٤(»يف ذلك املوضع من اإلعراب
ا, وأهنا غري مقصودة لذاهتا ـ فقد سـاوى املفرد ـ وهذا يعني أهنا غري مستقلة داللي 

اعلم أن الواحد من االسم والفعـل واحلـرف يسـمى «: قال. بني اجلملة والكالم
, وســمي كالًمــاخــرج زيــٌد,  ســمي : كلمــة, فــإذا ائتلــف منهــا اثنــان فأفــادا نحــو

يف الـنص السـابق, فاجلملـة إذا ) فأفادا: (عىل أنه جيب االنتباه إىل قوله,  )٧٥(»مجلة
, وألن اجلملة عنـده عـىل أربعـة أنـواع, منهـا الرشـطية, كالًماانت مفيدة كانت ك

فاجلملة عنده تقوم عىل اإلسناد واالستقالل الـداليل مًعـا, فاإلسـناد عنـده رشط 
الزم غري كاف وحده لتسمية املركب اللغوي مجلة, لذلك عد الرتكيب الرشـطي 

 .مجلة مع اشتامله عىل أكثر من عملية إسنادية
 )هـ ٥٣٨(ند الزخمرشي ع .٩

أوضح من سابقيه, فالكالم لديه هو مـا ترّكـب  رسًام رسم الزخمرشي نظرته 
والكالم هو املركب من كلمتني «: قال. من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى

زيـد أخـوك, : أسندت إحدامها إىل األخرى, وذاك ال يتأتى إال يف اسمني كقولك
رضب زيد, وانطلق بكر, وتسمى : حو قولكوبرش صاحبك, أو يف فعل واسم ن

وهذا الكالم املسند بعضه إىل بعضه اآلخـر, ال يكـون إال بـني اسـم  ,)٧٦(»اجلملة

                                                           
 .٢٩٢املقتصد, ص) ٧٤(
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ا إىل أن اجلملـة  تقـوم عـىل مـا واسم, أو بني فعل واسم, ولعـل هـذا يلمـح إملاًحـ
 ).اإلفادة(اإلسناُد واالستقالل الداليل : يقوم عليه الكالم

ا مـن التجـّوز املبـالغ اج املتعّجل ال يعدو أن يكـون رضًبـعىل أّن هذا االستنت
فيه, والسيام أن الكالم أخص من اجلملة, فكل كالٍم مجلـٌة عـىل اخـتالف اآلراء, 
ُك الزخمرشـي بقسـمة  لكن الذي يرجح االستنتاج السابق, ويؤيده خري تأييد متسُّ

هـي الفعليـة, : عالفاريس ألنواع اجلملـة, إذ قـال, كـام قـال الفـاريس بأربعـة أنـوا
واخلـرب «: كام يف حديثه عن أنواع اخلرب, إذ قـال. واالسمية, والظرفية, والرشطية

فعليـة واسـمية ورشطيـة : واجلملة عىل أربعـة أرضب... مفرد ومجلة: عىل نوعني
زيد ذهب أخوه, وعمرو أبوه منطلق, وبكر إن تعطِـه يشـكْرك, : وذلك. وظرفية

بكـٌر إن تعطِـه يشـكْرك, : لذي تتم به اجلملة يف قولهفاخلرب ا  .)٧٧(»وخالد يف الدار
ا أن اجلملـة الرشـطية يف رأي نحـاة ـًعلمـ) إن تعطه يشـكرك(هو اجلملة الرشطية 

آخرين ليسـت مجلـة واحـدة, بـل مجلتـان, لكـن الـذي دفعـه إىل قولـه هبـا متسـكه 
 .باملعنى املفيد الذي جيب أن تكتمل به مجلة اخلرب

اإلسـناُد : لزخمرشي تقوم عىل ما يقـوم عليـه الكـالمولذلك فاجلملة لدى ا  
 ).اإلفادة(واالستقالل الداليل 

 )هـ٦٤٣( عند ابن يعيش  .١٠
حّد اجلملة لدى ابن يعيش أن تقوم عىل فائدة, فإذا دخـل االسـتفهام عليهـا 

إن مجلة االستفهام قبل دخول االسـتفهام  «: قال. دخل مستفِهًام عن تلك الفائدة
فالفائدة املنشودة , )٧٨(»عن تلك الفائدة الً فدخل االستفهام سؤاتدل عىل فائدة, 
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ا منـه عـىل هي الوجه اآلخر للجملة, ولـذلك فـإن املتتبـع لرشـحه سـيجد إرصارً 
ا, وقد ّرصح هبذا الفهم للجملـة التمّسك بالفائدة واالستقالل املشار إليهام سابقً 

ويف , )٧٩(»قـائٍم بنفسـه اجلملة عبارة عـن كـل كـالم تـامٍّ « :إذ قال. يف غري موضع
هذا التعريف للجملة يظهـر مـذهب ابـن يعـيش يف تعاملـه مـع اجلملـة, فاجلملـة 

سـتقالل باملعنى السابق الذي ساقه متاثِـُل الكـالم وتسـاويه, إذ رشطهـام لديـه اال
يف أن نجــده يعكــس املعادلــة  يف موضــع آخــر فيعــرف  نواإلفــادة, وال غرابــة إذ
اعلم أن الكـالم عنـد النحـويني عبـارة عـن كـل «: لقا. الكالم ويرشحه باجلملة

  .)٨٠(»زيٌد أخوك, وقام بكرٌ : نحو. لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه ويسمى اجلملة
ورأى ابن يعيش عند حديثه عن خرب اسم الرشط أن مجلتي الرشط واجلـزاء 

ـتقول أهيُّ «: قال. مها اخلرب ا أيـهم حيسـن إيل أحسـن إليـه, ترفـع ـم يـأتني آتـه, وأيُّ
ألن مجلة الرشط وحـدها غـري , )٨١(»باالبتداء وما بعدها من الرشط واجلزاء خرب

ا, إذ اخلرب ما أفـاد معنـى, وال تـتم مفيدة, وال حيسن السكوت عليها; لتكون خربً 
ــ ــا إال بالرشــط واجلــواب مًع ــدة هاهن ــوم عــىل اإلســناد . االفائ ــه تق ــة لدي فاجلمل

 .واالستقالل الداليل
يفيــد أن اجلمــل خمتلفــة عــن  الً قــال يف موضــع آخــر قــوغــري أن ابــن يعــيش 

إن الكالم عبارة عن اجلمل املفيدة, وهو جنس هلـا, فكـل واحـدة «: قال. الكالم
والالفت يف هـذا  .)٨٢(»من اجلمل الفعلية واالسمية نوع له, يصدق إطالقه عليها
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ل أوهلام أنه جعـل الكـالم هـو اجلمـل املفيـدة, وهـذا إطـالق معقـو: النص شيئان
ومقبول, واآلخر تصنيفه الكالم عىل أنه جنس, وأن اجلمل نوع, وكأنـه يريـد أنَّ 

مــن أرضب الكــالم, ألن النــوع مــن أفــراد  ةاجلملــة بنوعيهــا املفيــدة وغــري املفيــد
 .اجلنس, ويف هذا إشارة إىل أهنام ليسا متطابقني

 )هـ٦٨٦(عند الريض األسرتاباذي  .١١
الذين فّرقوا بني الكالم واجلملة يف هـذا ربام كان الريض من النحاة القليلني 

الوقـت,  إذ قامـت اجلملــة عنـده عـىل اإلســناد األصـيل فقـط, وقــام الكـالم عــىل 
اإلسناد األصيل املقصود لذاته, وهبذا الفهم للجملة والكالم تكون اجلملـة أعـم 

والفــرق بــني اجلملــة «: قــال الــريض.  مــن الكــالم, ألن الكــالم مســتقلٌّ دالليــا
م أّن اجلملة ما تضمن اإلسناد األصيل, سواء كانت مقصودة لذاهتا أو ال, والكال

كاجلملة التي هي خرب املبتدأ وسائر ما ذكر مـن اجلمـل فيخـرج املصـدر, وأسـامء 
والكــالم مــا . الفاعــل واملفعــول والصــفة املشــبهة والظــرف مــع مــا أســندت إليــه

 . )٨٣(»م مجلة وال ينعكستضمن اإلسناد األصّيل, وكان مقصوًدا لذاته, فكّل كال
ــده هــو الرتكيــب املتضــمن إســنادً  ــه ا مقصــودً ا أصــلي فــالكالم عن ــه, ل ا لذات

ا حيسـن السـكوت عليـه, والكـالم أخـص مـن استقالل بنفسه, مؤٍد معنـى مفيـدً 
 .كان مجلة أو أكثر, أما العكس فال يصدق كالًمامي اجلملة, فكل ما ُس 

 )هـ٧٦١( عند ابن هشام األنصاري  .١٢
بيب مذهب الريض ففّرق بني الكالم واجلملـة, بن هشام يف مغني اللّ ذهب ا

: يقول. ا بالقصد, واجلملة ما قام عىل اإلسناد األصيلوجعل الكالم ما كان مفيدً 
                                                           

ــر, ط) ٨٣( ــن عم ــق يوســف حس ــة, تصــحيح وتعلي ــىل الكافي ــريض ع جامعــة : ٢رشح ال
 .٣٣: ١ ,م١٩٩٦قاريونس, بنغازي 
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الكالم هو القول املفيد بالقصد واملراد باملفيد ما دل عىل معنى حيسن السـكوت «
زيـد, واملبتـدأ وخـربه كــ زيـد واجلملة عبارة عن الفعل وفاعلـه كــ قـام  ,)٨٤(عليه

ُرضب اللـص, وأقـائم الزيـدان? وكـان زيـد : قائم, وما كان بمنزلة أحدمها نحو
ا, وهبـذا يظهـر لـك أهنـام ليسـا مرتادفـني كـام يتومهـه كثـري مـن ـًا وظننته قائمـًقائم

: الكـالم قـال الناس, وهو ظاهر قول صاحب املفصل فإنه بعد أن فـرغ مـن حـدِّ 
صواب أهنا أعم منه إذ رشطه اإلفادة بخالفها, وهلـذا تسـمعهم ويسمى مجلة, وال

ا فلـيس يقولون مجلـة الرشـط مجلـة اجلـواب مجلـة الصـلة وكـل ذلـك لـيس مفيـدً 
فــالكالم أخــص مــن اجلملــة إذ رشطــه اإلفــادة واإلســناد األصــيل, , )٨٥(»بكــالم

ة واجلملة أعم إذ رشطها اإلسناد األصيل فقط; ولذلك مل تكن مجلة الرشط ومجلـ
ولذلك فهـو يـرى أن خـرب . ألهنا غري مقصودة لذاهتا كالًمااجلواب ومجلة الصلة 

 .)٨٦(أسامء الرشط التي تقع مبتدأ مجلة الرشط ال مجلة اجلواب
ويبدو أن هذا التمييز ملاهية اجلملة, أتقوم عـىل اإلسـناد األصـيل فحسـب أم 

                                                           
 ٥٦ص. الكالم لفظ مفيد: وعّرف ابن هشام الكالم من قبُل يف رشح قطر الندى بقوله) ٨٤(

: النحـويني عبـارة عـّام اجتمـع فيـه أمـران الكالم يف اصطالح: ويف أوضح املسالك بقوله
: بقولـه. ولكن ابن هشام يف الشذور اشـرتط مـع اإلفـادة القصـد ١١: ١. اللفظ واإلفادة

وهــذا يبــني تطــور آراء ابــن هشــام  ٢٧شــذور الــذهب, ص. الكـالم قــول ٌ مفيــٌد مقصــود
تطور اآلراء النحوية عنـد ابـن هشـام : ينظر. مغني اللبيبالنحوية بني رشح قطر الندى و

 .١٦−١٥م, ص١٩٩٤عامن دار البشري : ١األنصاري, حسن موسى الشاعر, ط
 .٤٩٠مغني اللبيب ص) ٨٥(
غـري خـاف أن جعلـه اجلملـة بمعنـى الكـالم, وكـون الكـالم «: اًبـاملبارك معقِّ . يقول د) ٨٦(

ا مهـا خـرب اسـم جعل فعل الرشط وجوابه معً عندهم هو املفيد, هو الذي دفعه وغريه إىل 
مـازن : رسالة املباحث املرضـية, ابـن هشـام, تـح »الرشط; ألن املعنى ال يتم إال باجلواب

 .٤٩م, ص١٩٨٧دار ابن كثري, دمشق : املبارك, ط
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تأخرين مـن النحـاة تقوم عىل اإلسناد واالستقالل الداليل? كان له صداه لدى امل
واللغــويني, وإن كــان أنصــار الفريــق الثــاين أخــذوا باالزديــاد, وصــارت داللــة 

ُتعتمد  يف كتب )  القائمة عىل اإلسناد األصيل فقط(اجلملة االصطالحية اجلديدة 
الذي عـرف ) هـ٨١٦( ا كتعريفات الرشيف اجلرجاين املصطلحات املتأخرة نسبي 

رة عن مركب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخـرى عبا«اجلملة يف كتابه بأهنا 
إن يكرمني, فإنـه مجلـة ال تفيـد إال : سواء أفاد كقولك زيد قائم أو مل يفد كقولك

  .)٨٧(»ابعد جميء جوابه فتكون اجلملة أعم من الكالم مطلقً 
  :عند املحدثني .١٣

 : الءا لدى الباحثني املحدثني, ومن هؤا كبريً عرفت اجلملة العربية اهتاممً 
: قال. ا نقله عن النحاة القدامىعبده الراجحي الذي عّرف اجلملة  تعريفً .د

هي الكالم الذي تركب من كلمتني أو أكثر وله معنى : اجلملة يف تعريف النحاة«
 .)٨٨(»مفيد مستقل

الكــالم أو «: قــال فيــه. عبــاس حســن.ومثــل هــذا التعريــف كــان تعريــف د
وكـال , )٨٩(»كثـر ولـه معنـى مفيـد مسـتقلهو ما تركـب مـن كلمتـني أو أ: اجلملة

التعريفني السابقني مل خيرج عن تعريف النحاة القدامى للجملـة يف رأي مـن قـال 
 .بوجوب اإلسناد واالستقالل الداليل للجملة, وبمساواة اجلملة للكالم

ومن الباحثني املحدثني الـذين عنـوا باجلملـة العربيـة ريمـون طحـان الـذي 
                                                           

 −دار الكتـــاب العـــريب  :١إبـــراهيم األبيـــاري, ط: التعريفـــات, عـــيل اجلرجـــاين تـــح ) ٨٧(
 .١٠٦ص ,هـ١٤٠٥بريوت

دار املعرفـة اجلامعيـة, اإلسـكندرية : يف التطبيق النحوي والرصيف, عبده الراجحي, ط) ٨٨(
 .٧٧ص م,١٩٩٢

 .١٥: ١ .دار املعارف, القاهرة: النحو الوايف, عباس حسن ط) ٨٩(
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املسـند واملسـند إليـه : ب يتألف من ثالثـة عنـارص أساسـيةتركي«رأى بأن اجلملة 
  .)٩٠(»واإلسناد
الصـورة اللفظيـة الصـغرى «مهدي املخزومي فقد عّرف اجلملة بأهنـا .أما د

  .)٩١(»للكالم املفيد يف أية لغة من اللغات
أقل قدر ممكن من الكالم يفيد السامع معنـى «إبراهيم أنيس بأهنا .وعّرفها د

  .)٩٢(»سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر بنفسه, الً مستق
أهنـا احلـد األدنـى مـن الكلـامت التـي حتمـل معنـى «خليل عاميرة .وعّرفها د

 .)٩٣(»حيسن السكوت عليه
متام حسان أن اجلملـة هـي وحـدة الكـالم, وأن األصـل يف اجلملـة .ورأى د

بـالقرائن حـني يـؤمن اإلفادة, فإذا مل تتحقق اإلفـادة فـال مجلـة, وتتحقـق اإلفـادة 
 . )٩٤(اللبس

أطلق سيبويه عىل اجلملة لفظ الكالم فأّثر يف النحاة الالحقني حتـى خلـط بيـنهام 
ا, ونــاب فيهــا أحــد أغلــبهم, وورد تعريفــا الكــالِم واجلملــة يف كتــبهم متامثلــني أحياًنــ

 ا, إىل أناملصطلحني عن اآلخر إىل زمن غري قصري, وهو القرن السابع اهلجـري تقريًبـ
 . فّرق ريض الدين األسرتاباذي بينهام, وتابعه ابن هشام, ومجاعة من املتأخرين

                                                           
 .٥٤: ٢ ,م١٩٨١دار الكتاب, بريوت: ط ,األلسنية العربية, ريمون طحان) ٩٠(
كتبــة العرصــية, بــريوت امل: ١املخزومــي, ط يف النحــو العــريب, نقــد وتوجيــه, مهــدي) ٩١(

 .٣١ص م,١٩٦٤
 .١٣١ص .مطبعة البيان العربية, القاهرة: من أرسار العربية, إبراهيم أنيس, ط) ٩٢(
 .١٧٠يف نحو اللغة وتراكيبها, خليل عاميرة ص) ٩٣(
م, ١٩٥٥مطبعــة الرســالة, القــاهرة : منــاهج البحــث يف اللغــة, متــام حســان, ط: ُينظــر) ٩٤(

 .١٩٥ص
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 :وصار النحاة يف هذه املسألة عىل فرق
ـــالرتادف بـــني الكـــالم واجلملـــة, فمفهـــوم : الفريـــق األّول هـــو القائـــل ب

املصطلحني واحد ال خيتلف, وقد وقفنا عىل هذا الرأي لدى الفّراء واملـّربد وابـن 
ريس وعبد القاهر اجلرجاين والزخمرشي وابن يعـيش, ونـاظر اجلـيش, جني والفا
 .ومن املحدثني عبده الراجحي ,)٩٥(والكافيجي

هو القائل بكون اجلملة أعّم من الكالم, وقد اختـار هـذا الـرأي : الفريق الثاين
ــــّبيب والرشـــيف اجلرجـــاين,  ـــي الل ـــن هشـــام يف مغن ـــرّيض األســـرتاباذي, واب ال

املحدثني ريمون طحان, واجلملة لدى هذا الفريق قامت عـىل ومن   ,)٩٦(والسيوطي
إسناد أصيل سواء أكانت مقصودة لذاهتا أم ال, أمـا الكـالم فهـو مـا قـام عـىل إسـناد 

 .بنفسه حيسن السكوت عليه الً أفاد معنى مستق: ا لذاته, أيأصيل, وكان مقصودً 
ده الفائـدة, القائـل بجملـة غـري إسـنادية ومعيـار اجلملـة عنـ: الفريق الثالث

أبـو عـيل الفـاريس يف مجلـة : حتى لو حتققت الفائدة بكلمة واحـدة, ومـن هـؤالء
 .متام حسان, وإبراهيم أنيس, وخليل عاميرةو )٩٧(النداء, وابن أيب طلحة

                                                           
 .٥٦: ١مهع اهلوامع  :ُينظر) ٩٥(
 .٥٦: ١مهع اهلوامع : ُينظر) ٩٦(
 .٥٢: ١مهع اهلوامع  :ُينظر) ٩٧(
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 املصادر واملراجع
بـريوت :  ١عبداحلسـني الفـتيل, ط: , أبـو بكـر ابـن الرسـاج, تـحاألصول يف النحـو .١
 .م١٩٨٥
 .م١٩٨١دار الكتاب, بريوت: , ريمون طحان, طيةاأللسنية العرب .٢
 −دار اجليــل : ٥, ابــن هشــام األنصــاري, طأوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك .٣

 .م ١٩٧٩بريوت 
حسـن : , أبو عيل احلسن بـن أمحـد بـن عبـدالغفار الفـاريس, تـحالعضدي اإليضاح .٤

 . م١٩٦٩دار التأليف, مرص: ١شاذيل, ط
دار الكتـب : ١عادل أمحد عبد املوجـود وآخـرون, ط: , تحاملحيط أليب حيان البحر .٥

 .م ١٩٩٣بريوت –العلمية 
 .م١٩٩٦القاهرة  ١, حممد محاسة عبد اللطيف , طاجلملة العربية بناء .٦
عامن : ١, حسن موسى الشاعر, طتطور اآلراء النحوية عند ابن هشام األنصاري .٧

 .م١٩٩٤دار البشري 
 −دار الكتـاب العـريب :  ١بيـاري, طإبـراهيم األ: , عـيل اجلرجـاين تـح التعريفات .٨
 .هـ١٤٠٥بريوت
 .م١٩٧٢دمشق : عيل حيدر, ط: , عبدالقاهر اجلرجاين, تحاجلمل يف النحو .٩
هـــ  ١٤٠١مرصــ ١:, إبــراهيم شمســان, طاجلملــة الرشــطية عنــد النحــاة العــرب .١٠
 .م١٩٨١
  .م ١٩٨٧الكويت : ١, عبدالفتاح الدجني طااجلملة النحوية نشأة وإعرابً  .١١
 .بريوت   −عامل الكتب  : حممد عيل النجار, ط: ابن جني, تح ,اخلصائص .١٢
دار الكتاب العريب : ١حممد التنجي, ط: , عبدالقاهر اجلرجاين تحدالئل اإلعجـاز .١٣

 .م١٩٩٥بريوت  –
دار ابـن كثـري, دمشـق : مازن املبـارك, ط: , ابن هشام, تحرسالة املباحث املرضية .١٤
 .م١٩٨٧
: يوسـف حسـن عمـر, ط: سـرتاباذي, تـح, الـريض األرشح الريض عـىل الكافيـة .١٥
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 .م١٩٩٦جامعة قاريونس, بنغازي
املكتبـة : ١١حممـد حميـي الـدين عبداحلميـد, ط: , تحرشح قطر الندى البن هشام .١٦

 .م١٩٦٣التجارية, القاهرة 
 .م١٩٩٣دمشق  ٢فخر الدين قباوة, ط. د. , تحرشح قواعد اإلعراب للكافيجي .١٧
 .اعة املنريية مرصإدارة الطب: , ابن يعيش, طرشح املفصل .١٨
ـــق النحـــوي والرصـــيف .١٩ ـــده الراجحـــي, طيف التطبي ـــة, : , عب ـــة اجلامعي دار املعرف

 .م١٩٩٢اإلسكندرية 
كتبـة العرصـية, بـريوت امل: ١نقد وتوجيه, مهدي املخزومي, ط: يف النحو العريب .٢٠
 .م١٩٦٤
, سيبويه أبو برش عمـرو بـن عـثامن بـن قنـرب, حتقيـق  عبدالسـالم هـارون, الكتاب .٢١

 .   ر اجليل بريوتدا: ١ط
الكويـت   −دار الكتـب الثقافيـة : فائز فارس, ط: , ابن جني,  تحاللمع يف العربية .٢٢
 .م١٩٧٢
 .م١٩٨٨بريوت : ١, حممود أمحد نحلة, طمدخل إىل دراسة اجلملة العربية .٢٣
عـامن,  −دار الثقافـة: عيل جابر املنصـوري, ط: , الفاريس تحاملسائل العسكريات .٢٤
 .م٢٠٠٢
–عــامل الكتــب : ١عــيل جــابر املنصــوري, ط: , الفــاريس تــحدياتاملســائل العضــ .٢٥
 .م١٩٨٦بريوت 
 −دار العصـامء: ١حممـد عبـدو فلفـل, ط. , دمعامل التفكري يف اجلملـة عنـد سـيبويه .٢٦
 .م٢٠٠٩دمشق

 .م١٩٨٣بريوت عامل الكتب: ٣, الفراء أبو زكريا حييى بن زياد, طمعاين القرآن .٢٧
: ٢فــائز فــارس, ط: ن مســعدة, تــح, األخفــش األوســط, ســعيد بــمعــاين القــرآن .٢٨
 .م١٩٨١الكويت 
, مجال الدين ابن هشام األنصاري, حتقيق مـازن مغني اللبيب عن كتب األعاريب .٢٩

 . دار الفكر: ٢املبارك وزميله ط



 )٣(اجلزء ) ٨٧(املجلد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 −مكتبـة اهلـالل : ١عيل بـو ملحـم ط: , الزخمرشي, تحاملفصل يف صنعة اإلعراب .٣٠
 .م ١٩٩٣بريوت
: ط −كـاظم بحـر مرجـان: هر اجلرجـاين,  تـح, عبدالقااملقتصد يف رشح اإليضاح .٣١

 .م١٩٨٢العراق  −دار الرشيد
 .عامل الكتب, بريوت: حممد عبد اخلالق عظيمة, ط: تح ,, املربداملقتضب .٣٢
 .مطبعة البيان العربية, القاهرة: , إبراهيم أنيس, طمن أرسار العربية .٣٣
 .م١٩٥٥ مطبعة الرسالة, القاهرة: متام حسان, ط. , دمناهج البحث يف اللغة .٣٤
 .م١٩٦٦دار املعارف  ٣:, عباس حسن, طالنحو الوايف .٣٥
دار الكتـب : ١مهع اهلوامع, جالل الدين السيوطي, حتقيق أمحد شمس الدين, ط .٣٦

 . م١٩٩٨العلمية بريوت 


