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 مصطلح مفهوم تحديد في هم،ومناهج منازعهم اختالف على العصور  أقدم منذ الباحثون  اجتهد

برز الّتعريفات من الكثرة وهذه تعريف، ثالثمائة على أربى التعريفات من ضخما عددا لنا فقّدموا ،الجملة
ُ
 ت

 مهأ دنع ةر ضاحملا هذه يف فقن نأ ل و احنس كلذلو  .لجملةل عنام عماج مو هفم تحديد في البالغة الّصعوبة

 .يبر علا وحنلا يف اهر هشأو  فير اعتلا

 : آلاخر بعضهما عن بعضهما مختلفتين بنيتين سةرابد  يبر علا وحنلا متها دقل

 .الصرف علم يدرسها الذي العلم وُسمي   ، الكلمة بنية : ألاولى

حاة اهاتخذ وقد الجملة، ِبنية : الثانية   النُّ
 
  قديما

 
  وحديثا

 
 على قائم   عالقات   نظامُ  عندهم وهي ،للتحليل مضمارا

  الجملة بناء تحليل فهم هي النحو، دراسة من الغاية ألن   ؛تركيبيةأحكام 
 
  تحليال

 
أجزائها،  عن يكشف لغويا

  معنى تؤدي بحيث بعض مع بعضها العناصر هذه تركيبها، وترابط ويوضح عناصر
 
سُتعِمل   وقد. مفيدا

ُ
 في أ

ة مصطلحان الجملة مفهوم على الداللة حوي   . والجملة الكالم هما الن 

حاة عند عليه املتعارف بمفهومها (جملة) صطلحم داللة ثبتت وقد ل  النُّ ة أو   في (ه 285 ت)املبّرِد  عند مر 

ما " :يقول  كتابه املقتضب إذ
ّ
  الفاعل كان وٕان

 
ه رفعا  ".السكوت عليها يحسن جملة والفعل هو ألن 

ها العربّي  النحو في الجملة حدُّ  ذلك بعد وثبت سِندت كلمتين من مركب"  : بأن 
ُ
 سواء   ألاخرى  إلى إحداهما أ

ه ،( إن يكرمني): كقولك يفد لم أو (قائم زيد: )كقولك أفاد   فإن 
 
 من أعم   فتكون  جواِبها مجيء بعد إال تفيد ال جملة

  الكالم
 
 .مطلقا

حاة عند والجملة الكالم: مصطلحا تردد وقد  ة الترادف بين النُّ ة والاختالف مر    :أخرى  مر 

  :املصطلحين بترادف قالوا الذين فمن (1

  ما ذكرته فإذا . زيد : قولك نحو فاالبتداء" : إليه واملسند املسند باب في يقول  : املبرد  للسامع تذكره فإن 

 الكالم إن  " : وقوله"  الكالم معنى صح أشبهه ما أو ( منطلق) قلت فإذا ، عنه به تخبره ما ليتوقع ؛

 .جملة يكونان خبره مع املبتدأ أن   إلى أخر موضع في أشار حين في". وخبر ابتداء  

 ه الكالم   جني ابن ُيعّرِف : ( ه 392 ت) جني ابن  الذي وهو .ملعناه مفيد   بنفسه مستقّل   لفظ   كلُّ  " بأن 

د قام )و ( أخوك زيد )نحو ، الجمل النحويون  يسميه  (."محم 

 الثانية حاضرةامل

 يبر علا وحنلا يف مال كلاو الجملة 
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حاة امأ (2
ُّ
  :منهم دجنف مال كلاو  ةلمجلا نيب او قر ف نيذلا الن

 هناك أن   يرى  : (ه 688 ت) إلاسترابادي الدين رض ي  
 
  املصطلحين بين فرقا

 
 إذ إلاسناد؛ نوعية إلى عائدا

 لذاتها مقصودة كانت سواء   ألاصليّ  إلاسناد تضمن ما الجملة أن   : والكالم الجملة بين والفرق " :يقول 

 ، الفاعل وأسماء املصدر، الجمل فيخرج من ذكر ما املبتدأ، وسائر خبر هي التي كالجملة ، ال أو

سندت ما مع والظرف ،املشبهة والصفة ، واملفعول 
ُ
 وكان ألاصليّ  إلاسناد تضمن ما الكالمو. إليه أ

 
 
لُّ  ؛ لذاته مقصودا

ُ
 ".ينعكس وال جملة كالم   فك

 ق  : ( ه 761 ت ) ألانصاري  هشام بنا  أن   يرى  إذ ؛ ( إلافادة قيد ) بمعيار املصطلحين بين هشام ابن فر 

ى على دل   ما باملفيد واملراد . بالقصد املفيد القول  هو : الكالم"  : الجملةو. عليه السكوُت  يحُسن معن 

 ُضِرب   )نحو أحداهما بمنزلة كان وما( قائم كزيد )وخبره  واملبتدأ(  زيد كقام)، وفاعله الفعل عن عبارة

  زيد كان )و ( الزيدان أقائم   )و ( اللُص 
 
 (. قائما ظننته)و ( قائما

 الو  ةلمج الف ،جقيقية الجامعة بين أجزاء الجملةإلاسناد هو الرابطة ال ّن أ ىلإ قبس ام لالخ نم صلخنو 

 إ مال ك
ّ
هناك تراكيب جاءت عن العرب  إال أّن . أو فعل واسم ،إال في اسمين ن و كيوهو ال  ،دانسإلا  ققحت اذإ ال

سم الفاعل أن يسبق بنفي أو إذ إن من شروط إعمال ا(  أقائم الزيدان؟)قد خالفت هذه القسمة، كقولنا 

فاعل سد مسد : مبتدأ، وهو مسند إليه، والزيدان: استفهام، ومن شروط املبتدأ والخبر أن يتطابقا، فقائم

 فكيف يصح للجملة ان يجتمع فيها املبتدأ والفاعل بكونها مسندا إليه؟ . الخير، فكذلك هو مسند إليه

يل، فجعلوا املبتدأ الوصف فعال في املعنى أي مسندا، وهذا فلما وقعوا في هذا إلاشكال لجؤوا إلى التأو 

إشكال لفظي، وذلك تصحيح معنوي، يعتمد على البنية العميقة للجملة، وقد حاول ابن يعيش حل هذه 

، فتم الكالم ألنه فعل وفاعل، وقائم (أيقوم الزيدان: )واعلم أن الزيدان إنما أفاد نظرا للمعنى: " املشكلة فقال

م من جهة اللفظ، وفعل من جهة املعنى، فلما كان الكالم تاما من جهة املعنى، أرادوا إصالح اللفظ، اس: هنا

 ."مبتدأ، والزيدان مرتفع به، وقد سد مسد الخبر من حيث إن الكالم تم به: أقائم: فقالوا

  


