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 دراسة الكيفية اليت اعتمد عليها ابن هشام األنصاري يف حتليله للجملة البحث إىل يهدف هذا

، العربية من خالل حتديد خصائص املبىن واملعىن، كما يتتبع اخلطوات اإلجرائية يف حتديد اجلملة وحتليلها

اليت تطرق فيها ابن هشام لتحليل اجلملة، وهو مغين اللبيب  الكتب أهم ولتحقيق ذلك مت الرجوع إىل أحد

كما أنه ،  "تفسري اجلملة وذكر أقسامها وأحكامها" عن كتب األعاريب، حيث أنه أفرد للجملة بابا خاصا يف 

ذكر اجلهات اليت يدخل االعرتاض على املعرب من :" عرج على أمهية املعىن يف حتليلها من خالل باب

، وكذلك االستعانة باملراجع والكتب اليت تربطها عالقة بالبحث ألجل التقصي الدقيق للموضوع، وقد "هاجهت

مت تقسيم البحث إىل مقدمة وثالثة حماور، األول يف مفهوم اجلملة عند ابن هشام، والثاين يف دراسة نظام 

وتكمن أمهية هذا البحث يف  اجلملة عنده، واختص الثالث بتحليل اجلملة من خالل كتاب مغين اللبيب،

 .وي واجلانب الوظيفي وكيفية استثمارمها لتحليل اجلملة العربية على حنو إجرائييتلك املقابلة بني اجلانب البن

  .حتليل، مجلة، مبىن، معىن: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
This research aims to study the way Ibn Hisham Al-Ansari relied on in his 
analysis of the Arabic sentence by identifying the characteristics of the structure 
and its meaning, and it also traces the procedural steps in defining the sentence 
and analyzing it. To achieve this, we used one of the most important books that 
Ibn Hisham dealt with to analyze the sentence, which is Mughni al-Labib from 
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books of Oribes. He devoted a special chapter to the sentence in "the 
interpretation of the sentence and mention its sections and rules." He also 
mentioned the importance of the meaning in its analysis through the chapter: 
“Mention of the parts that the objection is directed to the expresser on their 
part,” as well as the use of references and books that have a relationship with 
research for the sake of careful investigation of the topic. The research was 
divided into an introduction and three axes, the first was the concept of the 
sentence according to Ibn Hisham, the second was the study of his sentence 
system, and the third devoted to analyzing the sentence through the book of 
Mughni al-Labib. The importance of this research lies in that meeting between 
the structural side and the functional aspect and how they are used to analyze 
the Arabic sentence in a procedural way. 
Keywords: analysis, Sentence, syntax ,meaning.  

  
  :مقدمة

راسة لنظام اجلملةالعربية حمور الدراسة النحوية، فهي أهم عنصر تناوله العلماء و  تعد اجلملة

والتحليل منذ عهد سيبويه إىل اليوم، باعتبارها الوحدة األساسية أو النواة اليت يتكون منها الكالم 

حوي وتتشكل منها النصوص، فدرسوا أمناطها وتقسيما�ا وطرق بنائها، وقدموا رصيد أغىن الدرس الن

  .يف التأصيل اللساين هلا

درسها دراسة  إذوكان من بني من أولوا عناية واهتماما باجلملة النحوي ابن هشام األنصاري، 

خاصة ميزته عن غريه من النحاة، وقد فصل ابن هشام يف دراسة اجلملة وتقسيما�ا وأحكامها وانتهج 

يف نظامها وتقسيما�ا إىل مجل امسية  منهجا مميزا جعله حيدد خصائص بنية اجلملة من خالل النظر

وفعلية، كربى وصغرى، هلا حمل من اإلعراب وال حمل هلل من اإلعراب،واستوىف يف ذلك خصائص 

املبىن للجملة العربية، مت تطرق إىل إعرا�ا وحتليلها حتليال حنويا يعتمد يف معظمه على حتديد املعاين 

لنحوية واملعىن معا،وكذلك استوىف ابن هشام يف حتليله حيث راعى الصحة ا، وربطها بالصحة النحوية

واإلشكالية اليت ميكن طرحها يف هذا املقام متثلت يف كيفية رؤية ابن .للجملة العربية خصائص املعىن

  .هشام لنظام  اجلملة وكيفية حتليله هلا

  :مفهوم الجملة: أوال

  لغة -1
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مجعه عن تفرقة، : الشيء وأجمل " يف تعريفه للجملةلسان العرب البن منظور  جاء يف

أمجلت له : وأمجل له احلساب كذلك، واجلملة مجاعة كل شيء بكماله من احلساب وغريه،يقال

ِحَدًة  :"قال تعالىاحلساب والكالم،،  " َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكَفُروْا َلْوَال نـُزَِّل َعَلْيِه ٱْلُقْرَءاُن ُجْمَلًة وَٰ

عة كل شيء بكماله من احلساب وغريه، يقال أمجلت له احلساب ، واجلملة مجا1)"32الفرقان رقم(

  2.والكالم ،فاجلملة هنا مبعىن اجلمع

.  3"واجلملة واحدة اجلمل، وأمجل له احلساب رده إىل اجلملة"  صحاح الجوهريوجاء يف 

ن اجلملة بالضم مجاعة الشيء، وكأ�ا اشتقت من مجاعة احلبل أل" :قال الزبيدي في تاج العروسأما 

يتبني من التعريفات السابقة للجملة أن معناها اللغوي يتمحور  .4"قوة كبرية مجعت فأمجعت اجلملة

  .حول اجلمع والضم وهو ضد التفرقة

  :اصطالحا-2

فالنحاة القدامى كسيبويه ، إن اجلملة يف مفهومها العام مل تتبلور هلا تعريف يفصل يف تعريفها

ة، بل درسوها وفصلوا فيها يف سياق دراسا�م النحوية األخرى، مثال مل يضعوا تعريفا خاص باجلمل

ولعل أول استعمال للجملة  كان مع املربد يف كتابه املقتضب، وقد ورد ذلك  أثناء حديثه عن الفاعل 

وإمنا كان الفاعل رفعا ألنه هو والفعل مجلة حيسن السكوت عليها وجتب �ا الفائدة :"يف قوله

،  والواضح هاهنا أن اجلملة  عنده هي ما يرتكب 5"فعل مبنزلة االبتداء واخلربللمخاطب، فالفاعل وال

  .من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخرب

وبعد ذلك شاع مصطلح اجلملة يف كتابات النحاة، فكانت مرادفة للكالم عند البعض أل�م 

ابن جين يف  اشرتطوا اإلفادة يف كل منهما، واعتمدوا عليها كأساس  يف تعريف اجلملة، يقول

  .6"أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه وهو الذي يسميه النحويون اجلمل:"ذلك

النحاة، فرأى  اجلملة على اختالفه عن بقيةو  أما رضي الدين االسرتباذي فقد فرق بني الكالم

سناد وأن اجلملة  ما تضمنت اإل، أن الكالم ما تضمن من اإلسناد األصلي وكان مقصودا لذاته

  .7األصلي حىت وإن مل يكن مقصودا لذاته

وعلى الرغم من شيوع استعمال مصطلح ا�ملة عند النحاة بعد املقتضب إال أ�م مل 

يدرسوها لذا�ا، ومل يولوها العناية اليت تستحقها على اعتبار أ�ا أساس الدرس النحوي، فلم يفردوها 

وابا خاصة يف مصنفا�م وانشغلوا عنها بدراسة مبؤلفات خاصة �ا مستقلة ،ومل خيصصوا هلا أب
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وقد أشار عبد القادر املهريي ، اإلعراب، فلم يهتموا باجلملة إال يف حدود تعويضها باملفرد يف اإلعراب

وهذا ، 8"أن اجلملة كانت رهينة دراسة املفردات ال يكرتث هلا إال إذا أمكن هلا أن تعوض املفرد"إىل 

  .ده إىل مجل معربة ومجل ال حمل هلا من اإلعرابيفسر لنا تقسيم اجلمل عن

  السمات البنوية للجملة العربية عند ابن هشام: ثانيا

اختلفت نظرت ابن هشام األنصاري  للجملة العربية وتقسيما�ا عن غريه من النحاة فقد كان  

أول من خصص للجملة بابا مستقال، أدرك فائد�ا، وعدها قاعدة الكالم ووحدته "

واستطاع يف هذا الباب أن جيمع ما تفرق من حبوث النحاة السابقني  يف موضوع ...سية،األسا

وقد خصص هلا باب مستقل يف كتاب مغين اللبيب عن كتب األعاريب ملناقشة مسائلها  9"اجلملة

  ).باب تفسري اجلملة وذكر أقسامها وأحكامها: ( وبيان أنواعها وشرح األحكام املتعلقة �ا مساه

  :بن هشام عن الجملة والكالم يقول ا -1

: واجلملة. الكالم هو القول املفيد بالقصد، واملراد باملفيد ما دل على معىن حيسن السكوت عليه"

ضرب : (، وما كان مبنزلة احدمها حنو)زيد قائم(واملبتدأ وخربه ك )قام زيد(عبارة عن الفعل وفاعله،ك

و�ذا يظهر لك أ�ما ليسا "  .10)"ظننته قائما(و، )كان زيد قائما(و ، )أقائم الزيدان(، و)اللص

مرتادفني كما يتومهه كثري من الناس، وهو ظاهر قول صاحب املفصل، فإنه بعد أن فرغ من حد 

ويسمى مجلة، والصواب أ�ا أعم منه، إذ شرطه اإلفادة، خبالفها، وهلذا تسمعهم : الكالم قال

  .11"وكل ذلك ليس مفيدا، فليس بكالم مجلة الشرط، مجلة اجلواب، مجلة الصلة،: يقولون

يتبني لنا من خالل حديث األنصاري يف مغنيه أنه ربط مفهوم اجلملة بالكالم فاشرتط اإلفادة 

و�ذا فان االسرتباذي  وابن هشام وصل إىل . يف الكالم ومل يشرتطها يف ا�ملة لتكون بذلك أعم منه

الما ألن اإلفادة ليست شرطا الزما يف اجلملة نفس النتيجة وهي كل كالم مجلة وليست كل مجلة ك

  .أفاد أو مل يفد ءويشرتط فيها اإلسناد فقط سوا

وتعد دراسة ابن هشام للجملة أكثر وضوحا ودقة من سابقا�ا، وقد قام حبصر األمناط 

ف وذلك ببيانه للصور املختلفة لتألي) شرح قطر الندى وبل الصدى(األساسية للجملة العربية يف كتابه 

الكالم يف العربية، وكأنه أدرك أن اجلملة منوذج تركييب يقاس عليه لتشكيل صور متعددة من 

  .12"امللفوظات

  ):خصائص المبنى( تقسيمات الجملة عند ابن هشام: ثالثا
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  :البنية األساسية للجملة العربية .1

وتركيبها، تدخل على بنية  اجلملة العربية جمموعة من التغريات اليت متس نظامها وبنائها 

فاجلملة عبارة عن تركيب إسنادي يشتمل على ركنني أساسيني مها املسند واملسند إليه،وال ميكن 

هذا باب املسند واملسند إليه :"االستغناء عن أحد الركنني ال لفظا وال تقديرا، يقول يف ذلك سيبويه

لجملة بهذا تتكون من ثالثة وا .13"ومها ما ال يغين واحد منهما عن األخر، وال جيد املتكلم منه بدا

  :عناصر أساسية هي

وهو املخرب عنه، أو احملكوم عليه، ويكون مبتدأ أو فاعال أو نائبا عن : المسند إليه .1

 .الفاعل

 .وهو الذي يتم به اإلخبار، ويكون فعال أو خربا:المسند .2

  .وهو العالقة النحوية اليت تربط بني املسند واملسند إليه: اإلسناد .3

ملة يف أبسط صورة هلا هي ما تكونت من املبتدأ واخلرب أو الفعل والفاعل، وهناك من رأى و�ذا فاجل

  :14 من النحاة أن اجلملة ترتكب من

وهو املسند واملسند إليه، فال نقول عن مجلة إال إذا توفرا فيها أل�ما نواة  :المكون اإلجباري- أ

  .اجلملة

فهي ما تتعلق باملسند إذا  ": املتعلقات"ة مسمى وهو ما يطلق عليه النحا: المكون االختياري- ب

واجلملة ال تقوم إال على اإلسناد، حبيث يسند أحد عناصر اجلملة إىل .  كان فعال أو يف حكم الفعل

  . اآلخر إلفادة السامع باملعىن املراد

فهناك من  قسمها إىل امسية وفعلية وشبه مجلة ظرفية، ، اختلف النحاة يف تقسيمات اجلملة

وقد اعتمد العلماء يف حتديد تقسيمات اجلملة على معايري ، بعضهم قسمها إىل مجل صغرى وكربىو 

حمددة جتعل الدارس مييز بني قسم وأخر، حيث قسمت اجلملة باعتبار مكونا�ا، وباعتبار إعرا�ا، 

  .هاوما يهمنا هاهنا هو نظرة ابن هشام األنصاري إىل اجلملة وكيف قسم. وباعتبار تركب خربها

  :تقسيم الجملة العربية باعتبار مكونتها .2

االمسية والفعلية، يعين أ�ا إما أن ترتكب من : يرى اغلب النحاة العرب أن اجلملة نوعني مها

اعلم أن أصول :"فعل وفاعل فتكون فعلية، أو ترتكب من خرب ومبتدأ فتكون امسية، يقول ابن السراج
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وأما اجلملة فهي كالم مفيد :"  ، أما ابن جين فيقول15"ومبتدأ وخرب، فعل وفاعل:الكالم مجلتان

  .16"مستقل بنفسه، وهي على ضربني مجلة مركبة من مبتدأ وخرب ومجلة مركبة من فعل وفاعل

مجلة فعلية، : لقد قسم ابن هشام األنصاري اجلملة وفقا هلذا االعتبار إىل ثالثة أقسام هي

هي اليت صدرها اسم،كزيد قائم، :فاالسمية:"ذلكيقول ابن هشام يف  .ومجلة امسية، ومجلة ظرفية

هي اليت صدرها : والفعلية .وهيهات العتيق، وقام الزيدان، عند من جوزه وهو االخفش والكوفيون

هي : والظرفية. كقام زيد، وضرب اللص، وكان زيد قائما، وظننته قائما، ويقوم زيد، وقم: فعل

فاعال بالظرف واجلار " زيد"إذا قدرت " أيف الدار زيد"و ،"أعندك زيد:"املصدرة بظرف أو جمرور، حنو

يف " يف الدار" وا�رور، ال باالستقرار احملذوف، وال مبتدأ خمربا عنه �ما، ومثل الزخمشري لذلك ب

وهو مبين على أن االستقرار املقدر فعل ال اسم، وعلى أنه حذف وحده " زيد يف الدار: "قولك

  .أن عمل فيه وانتقل الضمري إىل الظرف بعد

  .17..."وزاد الزخمشري وغريه اجلملة الشرطية، والصواب أ�ا من قبيل الفعلية

" لقد نبه ابن هشام يف مغنيه عن املراد بصدر اجلملة يف تقسيمها إىل امسية وفعلية، حيث يراد

أقائم " : بصدر اجلملة املسند واملسند إليه، فال عربة مبا تقدم عليهما من احلروف، فاجلملة من حنو

أقام زيد، وإن قام زيد، وقد : امسية، ومن حنو" الزيدان، وأزيد أخوك، ولعل أباك منطلق، وما زيد قائما

  .18"فعلية" قام زيد، وهال قمت

والفعلية على ما هو صدرها يف األصل  ديد اجلملة العربية بني االمسيةويعتمد ابن هشام يف حت

ة حبسب موقعها يف اجلملة وكذا اختالف التقدير واختالف ألن أصل الصدر قد حيتمل االمسية والفعلي

  :19وقد ذكر ابن هشام عدة احتماالت يف ذلك خنتصرها فيما يلي. النحاة يف ذلك

، هذه اجلملة مبنية على خالف يف عامل إذا، فإذا "إذا قام زيد فأنا أكرمه:"صدر الكالم من حنو-1

مقدمة من تأخري وما بعدها متمم هلا، وعكس ذلك قلنا جوابه فصدر الكالم مجلة امسية، ألن إذا 

 :قول الشاعر

، )104بيت شعري لرجل من قيس عيالن وينسب لنصيب وهو يف ديوانه (......................اانَ تَ أَ  هٌ بٌ رقَـ نَ  نٌ ا حنَ ينَ بَ فَـ 

  .إذا قدرنا ألف بينا زائدة وبني مضافة للجملة االمسية، فصدر الكالم هنا مجلة فعلية

إذا كان تقدير املرفوع مبتدأ أو مرفوع مببتدأ حمذوف تقديره كائن أو " أيف الدار زيد" مجلة يف -2

 .مستقر كانت اجلملة امسية، أما إذا قدرنا املرفوع فاعال استقر كانت اجلملة فعلية
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مد فتقديره عن االخفش والزجاج بيين وبني لقائه يومان، أما أيب علي فقد أ" ما رأيته مذ يومان"يف -1

 .انتفاء الرؤية يومان، واجلملة هنا امسية ال حمل هلا من اإلعراب

ما الذي صنعت، فاجلملة هنا امسية خربها : وتقديرها حيتمل معنيني، األول" ماذا صنعت"يف مجلة -2

 .أي شيء صنعت، مجلة فعلية تقدم مفعوهلا: مقدم عند االخفش ومبتدأ مقدم عند سيبويه، والثاين

الراجح تقدير بشر فاعال ليهدي حمذوفا واجلملة فعلية، وجيوز تقديره مبتدأ، " هدونناأبشر ي:" حنو-3

 ".أبشر يهدوننا" أرجح منه يف" أأنتم ختلقونه"وتقدير االمسية يف 

قامت "فاأللف إذا قدرت حرف للتثنية فاجلملة فعلية كما تاء التأنيث يف " قاما أخواك: "يف مجلة-4

 .بعده مبتدأ فاجلملة امسية تقدم خربها ، وإذا قدرت امسا وما"هند

، إذا قدرنا نعم الرجل عن زيد كانت اجلملة امسية، وإن قدرنا زيد خرب "نعم الرجل زيد"يف مجلة -5

 .ملبتدأ حمذوف فاجلملتان فعلية وامسية

م اهللا ابتدائي باسم اهللا اجلملة امسية، وإن كان التقدير أبد باس: يف مجلة البسملة، إن كان التقدير-6

 .فاجلملة فعلية

فإنه يروى برفع حاجتك فاجلملة فعلية، وبنصبها فاجلملة فعلية، " ما جاءت حاجتك؟:" قوهلم-7

مبتدأ " ما"امسها، وعلى الثاين " حاجتاك"خربها و" ما"وذلك ألن جاء مبعىن صار، فعلى األول 

 .وامسها ضمري ما

رجح هنا الفعلية للتناسب، وذلك الزم عند من فامل" قعد عمر وزيد قائم:" اجلملة املعطوفة حنو-8

  .يوجب توافق اجلملتني املتعاطفتني

على معيار الصدارة، فاجلملة "  فعلية وامسية"لقد اعتمد النحاة يف التقسيم السابق للجملة 

االمسية هي اليت تبتدئ باسم، والفعلية تبتدئ بفعل، لذا فقد حددوا نوع اجلمل على حسب طبيعة 

  .ل فيهااحلد األو 

ومل خيرج عن هذا التقسيم الثنائي إال قلة من النحاة كالزخمشري  صاحب املفصل الذي " 

قسم اجلملة إىل امسية وفعلية وظرفية وشرطية، وميكن رد هذا التقسيم الرباعي إىل التقسيم الثنائي، 

، أما الشرطية )كائن( وتكون امسية إذا كان املقدر امسا) استقر(فالظرفية تكون فعلية إذا قدرنا الفعل 

  .20"فهي فعلية إذا كانت أداة الشرط حرفا، وامسية إذا كانت أداة الشرط امسا
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إن نظرة ابن هشام األنصاري إىل اجلملة يف مفهومها اختلفت عن نظرة غريه من النحاة، 

ظرفية ومثلما كان االختالف يف املفهوم ترتب عليه اختالف يف حتديد األنواع، واعتباره  اجلملة ال

بالظرف كما يرفع بالفعل،ويف هذا شيء من التحليل املنطقي يتمثل يف ) زيد(قسما ثالثا مشروط برفع

عقدة املشا�ة بني الظرف والفعل،ويرفض الكثري هذه املشا�ة حيث ال يعدون اجلملة الظرفية قسما 

ي،حىت أ�م يرجحون أن مستقال، وأن مجيع أمناط الرتاكيب يف العربية تدخل يف إطار التقسيم الثنائ

 .21اجلملة اليت اعتربها ابن هشام ظرفية هي مجلة امسية تأخر فيها املبتدأ

وتقسيم اجلملة العربية إىل االمسية والفعلية وفقا ملا سبق، تقسيم سار عليه منهج النحو العريب 

يم، وكان الرتكيز منذ نشأته، فقد اعتمد النحاة يف ذلك احلني على جمموعة من املبادئ للتحديد التقس

" واضح جلي، حيث استهدفت دراسا�م جانب املبىن أكثر من غريه، )  املبىن(على املبدأ الشكلي 

ولعل السبب األول يف انصراف النحاة املتأخرين إىل االهتمام باملبىن دون املعىن يرجع إىل ارتباط 

على القرآن  –للمد اإلسالمي خالل العهد األول  –الدرس النحوي يف منشئه خبشية السلف الصاحل 

ويف هذا ما يشري إىل ارتباط الدرس النحو، منذ مراحل تكوينه بالغرض : الكرمي من انتشار اللحن

التعليمي مما جعل النحاة يوجهون عنايتهم لتقومي املبىن وتقعيده على ما يوافق انتحاء مست كالم 

خالصة، اشرتك فيها منهج الدراسات النحوية  ، واالهتمام باجلانب املبنوي هاهنا مسة بنيوية22"العرب

العربية مع املنهج البنيوي القائم على الصورية والوصف، وهذا دليل على أن اإلرهاصات البنيوية 

وجدت يف تراثنا العريب قبل أن تتبلور يف العلوم الغربية، إال أ�ا مل جتد املنظر واملصر �ا كمصطلح 

  .مستقل خاص بعلم مستقل

  :لة  العربية إلى كبرى وصغرى باعتبار تركب خبرها وعدمهتقسيم جم .3

إىل كربى وصغرى، وميز : لقد قسم ابن هشام اجلملة باعتبار تركب خربها وعدمه إىل قسمني

والصغرى هي . زيد قام أبوه، وزيد أبوه قائم: الكربى هي االمسية اليت خربها مجلة، حنو" :بينهما بقوله

  .ة املخرب �ا يف املثالنياملبنية على املبتدأ كاجلمل

فمجموع هذا " زيد أبوه غالمه منطلق: "وقد تكون اجلملة صغرى وكربى باعتبارين، حنو

كربى " منطلق" أبوه غالمه" و صغرى ال غري، أل�ا خرب،" غالمه منطلق"الكالم مجلة كربى ال غري، و

  .23"وصغرى باعتبار مجلة الكالم" غالمه منطلق"باعتبار 
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ن كربى إذا تشكلت من مبتدأ وخرب عنه مجلة، وهي بذلك تتضمن عمليتني فاجلملة تكو 

إسناديتني، وتكون الصغرى إذا وقعت خربا عن مبتدأ، فهي تتضمن عملية إسنادية واحدة، والكربى 

  .24ال تكون إال امسية أما الصغرى فيمكن أن تكون امسية أو فعلية

إال يف اجلملة االمسية، وهذا مقتضى   ويفهم من تعريف هذين النوعني أن الكربى ال تكون

ما فسرت به اجلملة :" كالم النحاة، لكن ابن هشام أجاز أن تقع يف اجلملة الفعلية أيضا فقال

كما تكون مصدرة باملبتدأ تكون مصدرة بالفعل، حنو : الكربى وهو مقتضى كالمهم، قد يقال

  .25"ظننت زيدا يقوم أبوه:"

هي مجلة امسية الصدر :ذات الوجهين:"وجه وذات وجهين و تنقسم الجملة الكبرى إلى ذات

ظننت زيد أبوه :" كذا قالوا، وينبغي أن يزداد عكس ذلك يف حنو"زيد يقوم أبوه: "فعلية العجز، مثل

ظننت : " ومثل على ما قدمنا حنو" زيد أبوه قائم: " حنو :وذات الوجه .بناء على ما قدمنا" قائم

  .26"زيدا أبوه قائم

ن هشام للجملة إىل كربى وصغرى وذات الوجه وذات الوجهني، ليس تصنيفا وتقسيم اب

عبارة عن : واجلملة:"للجملة، بل هو تفريع هلا وهذا دال على إدراكه الواضح للجملة النواة، فقوله

 "ضرب اللص: "، وما كان مبنزلة احدمها حنو"زيد قائم"واملبتدأ وخربه ك "  قام زيد"الفعل وفاعله،ك

ففي اجلملة : ،بيان ألدىن قدر تنعقد به اجلملة27""ظننته قائما"و "كان زيد قائما"و "الزيدانأقائم "و

الفعلية يكتفي بالفعل والفاعل، ويف االمسية يكتفي باملبتدأ واخلرب، وما يضاف إىل اجلملة بعد ذلك 

  .من عناصر ووظائف حيوهلا إىل مجلة كربى أو مركبة

 اليمني«، لعربية غاليا ما تستطيل من ناحية اليسار دون اليمنيواجلدير باملالحظة أن اجلملة ا 

ومن هذه التقسيمات اليت مست شكل اجلملة ميكننا أن ، "النواةواليسار يتحددان بالنسبة للجملة 

حندد مجلة من العناصر اليت تقاطع فيها تقسيم ابن هشام الشكلي للجملة مع تقسيم الدراسات 

 التقسيم، تتمثل هذه العناصر يف الدراسة الصورية للجملة مع إمهال املعىنالبنيوية احلديثة للجملة،و 

االهتمام باللغة عموما واجلملة على وجه اخلصوص على اعتبارها بنية لفظية ال باعتبارها خطاب له و 

أغراضه ومقاصده، كما اشرتكوا يف مراعاة النماذج واالهتمام باألشكال الثابتة، كالرتكيز على التبويب 

    .لنحويا

  :تقسيم جملة العربية باعتبار إعرابها .4
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تقسمت اجلملة العربية بالنظر إىل إعرا�ا إىل مجل هلا حمل من اإلعراب ومجل ال حمل هلا من 

  .اإلعراب، وذلك حسب إمكانية تعويضها باملفرد

  :الجمل التي ال محل لها من اإلعراب  . أ

دأ �ا ابن هشام يف كتابه أل�ا ال حتل وقد حصرها  ابن هشام األنصاري يف سبعة أنواع وقد ب

االبتدائية، واملعرتضة ،والتفسريية، وا�اب �ا :حمل املفرد وذلك األصل يف اجلمل على حد قوله وهي

الفجائية ،و " إذا"وال ب" الفاء"القسم ،والواقعة جوابا لشرط غري جازم مطلقا، أو جازم ومل تقرتن ب

  :وهذه اجلمل هي.بعة ملا ال حمل لهالواقعة صلة السم أو حلرف، والتا

 :28وتسمى أيضا املستأنفة وهي نوعان:الجملة االبتدائية-1

  .زيد قائم: اجلملة املفتتح �ا النطق، مثل

  مات فالن رمحه اهللا:اجلملة املنقطعة عما قبلها، مثل 

اضع ، وهي تقع يف مو الجملة المعترضة بين شيئين إلفادة الكالم تقوية وتسديدا وتحسينا-2

شىت، بني الفعل ومرفوعه، وبني الفعل ومفعوله،وبني املبتدأ وخربه، وبني ما أصله املبتدأ واخلرب، وبني 

وبني املوصول وصلته،وبني أجزاء الصلة، ، الشرط وجوابه، وبني القسم وجوابه، وبني املوصوف وصفته

ليه ،وبني احلرف وتوكيده ،وبني وبني املتضايفني، وبني اجلار وا�رور، وبني احلرف الناسخ وما دخل ع

 .29حرف التنفيس والفعل ،وبني قد والفعل،وبني حرف النفي ومنفيه،  وبني مجلتني مستقلتني

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن "قوله تعاىل:وهي الفضلة الكاشفة حلقيقة ما تليه، ومثال ذلك:الجملة التفسيرية-3

،فجملة تؤمنون باهللا )11-10الصف ( "يُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجارٍَة تـُْنجِ 

 .30هل تتجرون باإلميان واجلهاد يغفر لكم:تفسري التجارة وكأن اهللا قال هلم 

َوتَاللَِّه " وقوله ،)2يس ( "َواْلُقْرآِن اْلَحِكيمِ " حنو قوله تعاىل:الجملة الواقعة جوابا للقسم-4

، ويقدر لذلك )4اهلمزة ("َكالَّ لَيُنَبَذنَّ ِفي اْلُحَطَمةِ  " وكذلك ،)57األنبياء (" َألِكيَدنَّ َأْصَناَمُكمْ 

  .31وملا أشبهه القسم

" إذا"وال ب" الفاء"الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا،أو جازم  ولم تقترن ب-5

إن تقم : " حنو، والثانية تكون يف"كيف"و" ملا"و" لوال"و" لو"وتكون األوىل يف جواب :الفجائية

  .32"أقم
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أعجبين : " ومثاله الثاين" جاء الذي قام أبوه"ومثال األول :الجملة الواقعة صلة السم أو حرف-6

  .33"أن قمت أو ما قمت

قام زيد ومل يقم :" كالتابعة للمستأنفة مثل: الجملة التابعة لجملة ال محل لها من اإلعراب-7

  .34"عمر

  :الجمل التي لها محل من اإلعراب  . ب

أما اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب فقد حصرها ابن هشام يف سبع مجل مثلها مثل سابقتها ونذكرها 

مجلة هلا حمل من اإلعراب، وهي الواقعة خربا، والواقعة حاال، والواقعة مفعوال به، ومجلة :35بالرتتيب

ملفرد، والتابعة جلملة هلا حما  املضاف إليه، وجواب الشرط اجلازم املقرتن بالفاء أو إذا الفجائية، والتابعة

  .من اإلعراب

   وموضعها الرفع يف بايب املبتدأ وإن، ونصب يف بايب كان وكاد، واختلف يف :"الجملة الواقعة خبرا-1

حمل اجلملة اليت بعد املبتدأ رفع على اخلربية، وهو : ، فقيل"زيد اضربه، وعمرو هل جاءك:" حنو

رب، بنا على أن اجلملة اإلنشائية ال تكون خربا وقد مر نصب بقول مضمر هو اخل: صحيح، وقيل

 ".إبطاله

 "َال تـَْقَربُوا الصََّالَة َوأَنُتْم ُسَكاَرىٰ "وحملها النصب، كما يف قوله تعاىل:الجملة الواقعة حاال-2

 ).43ءالنسا(

 باب وحملها النصب إن مل تنب عن الفاعل، وهذه النيابة خمتصة يف:الجملة الواقعة مفعوال به-3

َذا ثُمَّ يـَُقالُ  :"القول، كما يف قوله تعاىل  ).17راالنفطا"(الَِّذي ُكنُتم بِِه ُتَكذِّبُونَ  هَٰ

 :وحملها اجلر، وال يضاف إليها إال مثانية: الجملة الواقعة مضاف إليها-4

 ).33مرمي "( َوالسََّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلدتُّ "يف قوله تعاىل : أسماء الزمان -

 .تص بذلك عن سائر أمساء املكان، وإضافتها إىل اجلملة الزمة مطلقةوخت: حيث-

 .مبعىن العالمة، فإ�ا تضاف جوازا إىل اجلملة الفعلية املتصرف فعلها مثبتا أو منفيا :أية-

، والباء هاهنا ظرفية، وذي صفة لزمن حمذوف، وذهب "اذهب بذي تسلم" يف قوهلم) :ذو(-

اذهب يف وقت صاحب سالمة، وقيل : فاملوصوف نكرة، والتقدير" بصاح"األكثرون على أ�ا مبعىن

فاملوصوف معرفة، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب والتقدير اذهب يف الوقت الذي تسلم " الذي"مبعىن 

 .فيه
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 .وهي اسم ملبدأ الغاية، ويضاف جوازا إىل اجلملة الفعلية اليت فعلها متصرف) :لدن(-

ُيْضِلِل اللَُّه َفَال َهاِدَي  َمن"كما يف قوله تعاىل:ء أو إذا جوابا لشرط جازمالجملة الواقعة بعد الفا .1

ُهْم َسيَِّئٌة ِبَما َقدََّمْت أَْيِديِهْم "قوله تعاىل) إذا(، ومثال املقرونة ب)186األعراف اآلية "( َلهُ  َوِإن ُتِصبـْ

 )36الروم اآلية "(  ِإَذا ُهْم يـَْقَنُطونَ 

 :وهي ثالثة أنواع :الجملة التابعة لمفرد .2

البقرة "(ِفيهِ  الَّ بـَْيعٌ  قـَْبِل َأن يَْأِتَي يـَْومٌ  مِّن :"فهي يف موضع رفع مثل قوله تعاىل:المنعوت بها-

،وموضع )281البقرة اآلية "( َواتـَُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيهِ :" ، وموضع نصب مثل قوله تعاىل)254االية

 ).9آل عمران اآلية "( َك َجاِمُع النَّاِس لِيَـْوٍم الَّ رَْيَب ِفيهِ رَبـََّنا ِإنَّ :" جر مثل قوله تعاىل

 .زيد منطلق وأبوه ذاهب إن قدرت الواو عاطفة على اخلرب: حنو قوهلم :المعطوفة بالحرف-

 ).43فصلت اآلية "(  قـَْبِلكَ  ِمنْ  َما يـَُقاُل َلَك ِإال َما َقْد ِقيَل لِلرُُّسلِ  :"كقوله تعاىل:المبدلة-

 .ويقع ذلك يف بايب النسق والبدل خاصة:الجملة التابعة لجملة لها محل من اإلعراب-3

 االعتماد على معيارين يف نستنتج من حتليالت السابقة للجملة وتقسيما�ا وحتديد أنواعها أنه متو 

حدمها شكلي واألخر منطقي، فالشكل يتجلى يف االعتماد على نوع الكلمة اليت تبتدئ �ا أذلك 

  .أما املنطقي فيتجلى يف االبتعاد عن الصيغة اللغوية الظاهرة والبحث عن  البنية العميقة، اجلملة

 "ىاإلعراب فرع المعن"وعلى الرغم من أن العلماء كثريا ما صرحوا يف كتبهم مبقولتهم الشهرية 

من حتديد للجمل اليت هلا حمل من اإلعراب، واجلمل ليت ليس هلا حمل من على اعتبار أن اإلعراب 

فإن  ال يكون إال بعد إدراك عالقات االرتباط املعنوي القائم بني وحدات اجلملة"اإلعراب، أنه 

يتخذون  اإلعراب من حيث إ�م لعكس من ذلك، إىل أن املعىن فرعالنحوية تشري، على ا مواقفهم

  .36"اإلعراب أصال يُتوسل به للكشف عن املعىن

  السمات الوظيفية للجملة العربية عند ابن هشام :رابعا

إن حتليل اجلملة العربية يف دراساتنا احلديثة يقابل اإلعراب عن النحاة القدامى، فقد كانوا 

لكلمات الختالف العوامل وال نريد باإلعراب هنا تغيري أواخر ا". حيللون اجلملة من خالل إعرا�ا 

به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون،  ءيجالداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وال ما 

وإمنا نريد باإلعراب ذلك املعىن املشهور بني املشتغلني بالعلوم العربية من حتليل للجملة بتحديد 

  . 37"وظيفة الكلمة يف اجلملة وبيان العالمة الدالة على...الكلمات ووظيفتها يف اجلملة 
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والعناية باملعىن من املرتكزات الرئيسية اليت يعتمد عيها كل من يريد حتليل اجلملة حتليا 

. صحيحا، ألن انتظام املباين الصوتية والصرفية وفقا لقواعد حنوية هو ما حيقق صحة معىن اجلملة

بني عناصر اجلملة للوصول إىل املعىن الكلي  والغاية من حتليل اجلملة وإعرا�ا هنا هو إدراك العالقات

ورغم أن معظم النحاة تناولوا الظواهر اللغوية على أساس شكلي وأجادوا يف ذلك إجادة  .أو العام

وهذا باد يف تعريفا�م للجملة بأ�ا  ، تامة إال أ�م مل يقفوا عند حدود الشكل، بل عولوا على املعىن

ن املعىن هو املنطلق إلعراب اجلملة وحتليلها يقول ابن هشام يف كل كالم مفيد مستقل، ومن هنا كا

ويقصد باملعىن يف   .38"وأول واجب على املعرب أن يفهم معىن ما يعربه مفردا أو مركبا:"هذا الصدد

  :الدرس اللغوي احلديث ثالثة فروع للمعاين هي 

 املعىن املعجمي-1

 )معىن املقام(املعىن االجتماعي -2

 )وظيفة اجلزء التحليلي يف النظام أو السياق(ظيفي املعىن الو -3

فبمعرفة املعىن املعجمي للكلمة ومعناها االجتماعي أو معناها يف املقام الواردة فيه يتمكن 

احمللل من حتديد املعىن الوظيفي،فابن هشام بعدما صرح بضرورة أن نفهم معىن ما نعربه، مل جيز إعراب 

ذا ال جيوز إعراب فواتح السور على القول بأ�ا املتشابه الذي استأثر وهل:" فواتح السور وقال يف ذلك

  .39"اهللا تعاىل بعلمه

أنا وها :" أما معىن االجتماعي أو معىن املقام فيظهر اهتمام ابن هشام األنصاري به يف قوله

أحدها قوله ف...فيها ظاهر اللفظ ومل ينظر يف موجب املعىن حصل الفساد امورد بعون اهللا أمثلة مىت بن

ُرَك َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا :"تعاىل ) 87هود اآلية "(َنَشاءُ  َما َأْو َأن نـَّْفَعَل ِفي َأْمَوالَِنا َأَصَالُتَك تَْأُمُرَك َأن نـَّتـْ

وذلك باطل ألنه مل يأمرهم أن يفعلوا يف ) أن نرتك(على ) أن نفعل(فإنه يتبادر إىل الذهن عطف 

  .40"فهو معمول للرتك، واملعىن أن نرتك أن نفعل) ما(ف على أمواهلم ما يشاءون وإمنا عط

فابن هشام هنا ال يريد املعىن املعجمي، بل يريد معىن املقام ألنه ال ميكن إمهاله واالعتماد 

، وباالهتمام باملعنيني معا نصل إىل املعىن الوظيفي العام املراد من التحليل فتحدد فقط  على املبىن 

يف احلديث عن و  .عناصر اجلملة وتسلم من االبتعاد عن املعىن الصحيح بذلك العالقات بني

خصائص املعىن عند ابن هشام، وكيف راعى املعاين يف حتليله للجملة، جنده قد وضع بابا كامال  
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يف هذا املوضع الفصل الذي  ض على املعرب من جهتها، وما يهميذكر فيه اجلهات اليت يدخل االعرتا

  .ملعىن يف حتليل اجلملةوضعه يف مراعاة ا

أن يراعي ما يقتضيه ظاهر "يربز اهتمام ابن هشام يف املعىن يف التحليل من خالل فصل 

حكي يل :" وأورد مثال يشرح فيه ذلك فقال 41"الصناعة وال يراعي املعىن وكثريا ما تزل األقدام بذلك

 "يُوَرُث َكَاللَةً  َوِإْن َكاَن رَُجلٌ  " من قوله تعاىل) كاللة(أن حنويا من كبار طلبة اجلزويل سئل عن إعراب

الورثة إذا مل يكن فيهم أب فما عال وال ابن فما : اخربوين ما الكاللة؟ فقالوا له:فقال )12النساء ( 

ل يرثه كاللة، مث حذف الفاعل وان كان رج: فقال إذن هي متييز، وتوجيه قوله أن يكون األصل: سفل

بكاللة متييزا، وقد أصاب النحوي يف سؤاله  يءمري واسترت، مث جفعول فارتفع الضالفعل للم اوبن

وأخطأ يف جوابه،فإن التمييز بالفاعل بعد حذفه نقض للغرض الذي حذف ألجله، وتراجع عما بنيت 

وهو ) ذا كاللة(بتقدير مضاف أي ) كاللة(والصواب أن ... اجلملة عليه من طي ذكر الفاعل فيها

ان ناقصة، ويورث خرب، أو تامة فيورث صفة، وإما خرب فيورث فك) يورث(إما حال من ضمري 

على التمييز وجعله من باب النقيض مث بني هلا أكثر ) كاللة (لقد خطأ ابن هشام إعراب  .42"صفة

من وجه إعرايب تبعا لتعدد معانيها ألن الكلمة املفردة ال يفهم املعىن املراد منها وهي منعزلة عن 

  .ال هو من يكشف وظيفتها يف الرتكيباالستعمال، بل االستعم

ومن األمثلة اليت أوردها ابن هشام حىت يثبت أن سالمة التحليل أو اإلعراب ال يكون إال 

يف ) نعم(يف إعراب كلمة مبراعاة الصناعة النحوية واملعىن جمتمعني، يف الوهم الذي وقع فيه الكثريون 

  :    )عدبيت للمرقش األكبر وهو عمرو بن س(،)لصبيت املف(

  نعم:ال يبعد اهللا التلبب وال              غارات إذ قال اخلميس             

حرف جواب، وهذا اإلعراب ال يوافق معىن ) نعم(يشري ابن هشام إىل أن بعضهم قد أعرب "

البيت، إذ ال معىن إلعرا�ا حبرف جواب،لعدم السؤال،وقد أعر�ا ابن هشام ملعرفته بلهجة كنانة، 

  .43"حرف اجلواب بكسر العني،وإمنا هي هنا مبعىن واحد األنعام، وتعرب خربا حملذوف بنطق

وذكر الكثري من األمثلة اليت تشبه املثال السابق ليثبت من خالهلا أن مراعاة ظاهرة الصناعة 

النحوية وحدها ال تكفي يف حتليل اجلملة بل بتوجب على املعرب أن جيمع بني الصناعة النحوية 

حىت يتسىن له الفهم اجليد والتحليل الدقيق، ألن اجلملة مىت ما بين فيها على ظاهر اللفظ ومل  اومعناه
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ينظر إىل موجب املعىن حصل الفساد، ووقع املعرب يف وهم يف إعرا�ا، ونذكر من بني هذه األمثلة ما 

 :يلي

 :)5ية مرمي اآل"( َورَاِئي ِمن ِخْفُت اْلَمَواِليَ  َوِإنِّي:" يف قوله تعاىل-1

وهو فاسد يف املعىن، والصواب تعلقه ) خفت(تعلق من ب" املتبادر إىل الذهن يف الوهلة األوىل      

واليتهم من بعدي وسوء خالفتهم، أو مبحذوف هو حال ) خفت(باملوايل ملا فيه من معىن اآلية، أي 

) خفت(، وأما من قرأ )ائيفعل املوايل من ور (، أو )كائنني من ورائي(من املوايل أو مضاف إليهم، أي

  .44"متعلقة بالفعل املذكور) من(بفتح اخلاء وتشديد الفاء وكسر التاء ف

َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل  اللَّهُ  :"يف قوله تعاىل" حيث"ومما اشرتط ابن هشام يف إعرابه صحة املعىن -2

 .)124نعام األ(" ِرسالََتهُ 

لى الظرفية املكانية،ألن إعرا�ا ظرف هي عند ابن هشام مفعول به، ومينع إعرا�ا ع

أن املراد أنه تعاىل يعلم :"مكان يؤدي باملعىن إىل االنتقاص، لذلك رد على من أعر�ا مفعوال فيه قائال

ال مفعول فيه، وحينئذ ال ينتصب ، املكان املستحق للرسالة، ألن علمه يف املكان، فهو مفعول به

  .45)"أعلم(حمذوفا دل عليه) يعلم(مل، والصواب انتصابه ببأعلم إال قول بعضهم بشرط تأويله بعا

فاعال ) من(استقبح على املعربني جعل ، )7آل عمران ( "اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيًال  َمنِ :"يف قوله تعاىل-3

ويرده أن املعىن حينئذ وهللا :"للمصدر، ذلك ألن اإلعراب على هذا الوجه يفسد املعىن ويضعفه،يقول

حيج املستطيع، فيلزم تأثيم مجيع الناس إذا ختلف مستطيع عن احلج، وفيه مع فساد على الناس أن 

  .46"املعىن ضعف من جهة الصناعة، ألن اإلتيان بالفاعل بعد إضافة املصدر إىل املفعول شاذ

 ):5األعلى(  "َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى َفَجَعَلُه ُغثَاء َأْحَوى  :"يف قوله تعاىل-4

  :والوظيفة النحوية، إعراب أحوى ففي إعرا�ا وجهان توافق املعىن إعرابه،ن هشام يف صحة اشرتط اب" 

  .تعرف صفة، على أن يكون املراد باألحوى األسود من شدة اليبس واجلفاف-

، فال )64الرمحن ( "ُمْدَهامََّتانِ :" أما إن فسرت األحوى بالسواد من شدة اخلضرة كما يف قوله تعاىل-

الذي : رب صفة، حيث يوجب ابن هشام إعرا�ا حاال من املرعى، فيكون التقدير هناميكن أن تع

اخرج املرعى حال كونه غضا شديد اخلضرة فجعله غثاء، واحلال هنا مؤخر عن صاحبه وان مل يكن 

  .47"نكرة
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و�ذا يكون ابن هشام قد حدد لنا منهجا مهما يف حتليل اجلملة العربية، وبني لنا معىن 

ومعناها، فركز على ضرورة معرف املعرب معىن ما يعربه، ولو فهم كل من أراد أن حيلل  مكونا�ا

ا ما أتى به ابن هشام لسهل عليه فهم املقصود منها وهذا غاية دارس حاجلملة العربية حتليال صحي

  .العربية

من أجل  ويتضح من حتليل ابن هشام لألمثلة السابقة، واهتمامه مبا مل يهتم به غريه من النحاة

تقصي الصحة والدقة يف التحليل، يتضح تقاطع واشرتاك جلي مع الدراسات النحوية الوظيفية احلديثة 

ومن بني أهم املبادئ واملعاصرة، وذلك يف االهتمام بنفس املعايري واالنطالق منها يف حتليل اجلملة، 

وظيفية، اهتمامهم الكبري باملعىن املشرتكة بني حتليل ابن هشام وحتليل اجلملة يف الدراسات النحوية ال

لتحديد التحليل، فالتحليل يف نظرهم ال يتم بالصحة املطلوبة إن مل ينطلق من فهم املعىن، مث االهتمام  

كذلك باألغراض واملقاصد واملقامات، وذلك باالنطالق من دراسة اجلانب الوظيفي املعنوي للرتاكيب 

  .أو اجلمل

  معنًى ومبًنى تحليل الجملة العربية : خامسا

إن حتليل اجلملة العربية ال يتم إال من خالل مراعاة جمموعة من القضايا اهلامة اليت يتطلب على 

الدارس أو الباحث فهمها وإدراك كيفية تناسقها معا حىت متكنه من بناء مجلة عربية صحيحة 

  :هيم املواليةومن أهم ما جيب على الدارس إدراكه املفا.ومتكاملة من حيث املعىن واملبىن

 ):الحركات(العالمة اإلعرابية   . أ

حلالة اإلعرابية لكل  إن احلركة اليت تصاحب الكلمات وخصوصا يف أواخرها هي اليت حتدد لنا ا

غريها، وكانت احلركة من بني املواضيع اليت تطرق إليها متام حسان بالدراسة والتحليل، كلمة عن 

ومبناها يدرس احلركات من منظورها الصويت ويفصل فيها، مث حيث جنده يف كتابه اللغة العربية معناها 

يبني لنا كيف تأثر هذه التغريات الصوتية على حتديد املعىن الوظيفي للكلمة، مث درسها كذلك من 

مام ومن مبالغة االهت). نظرية القرائن( منظور أخر، باعتبارها قرينة تتضافر مع قرائن أخر لتبني املعاين 

فر القرائن حظا يف خدمة الباب النحوي، فقد جعلوا لإلعراب يف نظرية  أو ابية كانت من بالعالمة اإلعر 

وتكلموا فيه عن احلركات ودالال�ا واحلروف ونيابتها عن احلركات، مث تكلموا " 48كاملة مسوها العامل

كالم العرب   يف اإلعراب الظاهر واإلعراب املقدر واحملل اإلعرايب، واختلفوا يف هذا اإلعراب هل كان يف
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أو مل يكن، وقد الحظوا أن العالمة اإلعرابية مل تكن أكثر من نوع واحد من أنواع القرائن 

  .49"اللفظية

بل هي قرينة يستعصى التمييز بني األبواب بواسطتها حني يكون اإلعراب " ويضيف قائال 

االت ليست ظاهرة تقديريا أو حمليا أو باحلذف ألن العالمة اإلعرابية يف كل واحدة من هذه احل

  .50"فيستفاد منها معىن الباب

وينتهي متام حسان من ذلك بقوله أن العالمة اإلعرابية ال ميكنها أن تعني مبفردها على حتديد 

  .51املعىن بدقة، فال قيمة هلا ما مل تتضافر مع غريها من القرائن

 :الرتبة  . ب

ي، ولعله ال ختلو أي لغة من وهي قرينة أخرى من القرائن اللفظية  اليت حتدد الباب النحو 

إن طريقة ترتيب الكلمات متس :"للغات من قضية الرتبة حيث يؤكد ذلك فندريس يف كتابه اللغة

النحو عن قرب أيضا وختتلف  اللغات اختالفا ملحوظا من جهة حريتها يف ترتيب الكلمات، من 

حلر واللغات ذات الرتتيب اللغات ذات الرتتيب ا: هذه اجلهة يفرق غالبا بني نوعني من اللغات

الثابت، وهو تفريق ال تربره الوقائع فاحلقيقة أنه ال توجد لغة واحدة تسري يف ترتيب الكلمات على 

  .52"حرية مطلقة كما ال توجد لغة واحدة ترتيب الكلمات فيها جامد ال يتحرك

وظة ختص رتبة حمف: ، والرتبة نوعانن وصف ملواقع الكلمات يف الرتكيبفالرتبة عبارة ع

النحو  وأي اختالل ميسها جيعل الرتكيب خمتال غري مقبول، ورتبة غري حمفوظة اهتم �ا علم املعاين 

  .53الذي يبني أغراض التقدمي والتأخري ضمن دراسة األسلوب ال الرتاكيب

ومن الرتب احملفوظة تقدم املوصول على صلته واملوصوف على الصفة والفعل على الفاعل وأدوات 

واجلزم واالستفهام لصدار�ا وغريها، ومن الرتب غري احملفوظة تقدم املبتدأ على اخلرب والفاعل الشرط 

وقد تكون الرتبة غري احملفوظة هي القرينة الوحيدة اليت تكشف ... على املفعول والفعل على املفعول

إذ أن ) موسىضرب عيسى : (عالقة اإلسناد السيما يف املبنيات اليت ال تظهر عليها احلركات حنو

  .54موسى هنا فاعل وعيسى مفعول به

  :نستخلص مما سبق أن

الرتبة قرينة لفظية وعالقة بني جزأين مرتبني من أجزاء السياق يدل كموقع كل منهما من األخر على   . أ

  .معناه
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  الرتبة األكثر ورودا مع املبنيات منها مع املعربات  . ب

يؤدي ذلك إىل أن تنعكس الرتبة بني اجلزأين بكو�ا قرينة لفظية ختضع ملطالب أمن اللبس، وقد    . ت

  .55أمر ما جاء بك، هذا الفارس، والفارس هذاو  ما أمر جاء بك،: املرتبني �ا حنو

 :المعنى المعجمي للمفردات  . ت

املعىن املعجمي للمفردة هو معىن الكلمة وهي مستقلة عن كل ما حييط �ا من عناصر غري لغوية اليت 

  .56متتدخل يف حتديد معىن الكال

ال يعد املعجم نظاما من أنظمة اللغة ألنه ال حيتوي على شبكة من العالقات " وجند متام حسان 

،ومن هنا جنده  57"والقيم اخلالفية، إال أنه يعده جزءا من اللغة والكلمات صامتة ومتعددة الداللة

( غة يف حالة إفرادها يفرق بني املعىن املعجمي واملعىن الداليل، فاملعىن املعجمي خيتص مبفردات الل

  .58، أما املعىن الداليل فيعىن بألفاظ الكالم يف سياقا�ا املختلفة)املعىن املعجمي للمفردة

لقد أشار العديد من املعاصرين إىل ضرورة أن ال يقتصر املعجم على إيراد املعاين لأللفاظ فقط، وإمنا " 

 .59"ل بذلك أنيسجيب أن يراعي أمورا أخرى كمسائل النحو والصرف وممن قا

لقد  أشار متام حسان إىل املبادئ العامة اليت ينبغي أن تتوفر يف املعجم، ووافقه فيها الكثري من 

  :60الدارسني، وميكن أن جنملها يف

  اهلجاء للمفردات اليت حيتويها املعجم  . ث

  نطق الكلمات إذ جيب أن تكون بالكتابة الصوتية بدال من عملية الضبط باحلركات  . ج

  ظيفة النحوية للكلمة وذلك بذكر إن كانت امسا أو فعال أو غري ذلكحتديد الو   . ح

  :ويشتمل على: الشرح  . خ

  )التعرض هلا من الناحية الوظيفية والتارخيية وغريها(األشكال املختلفة للكلمة   . د

  .تقسيم املادة حبسب تعدد املداخل الفرعية هلا  . ذ

 )المعاني النحوية العامة:( المعنى العام للجملة  . ث

تربطها عالقات تركيبية جتمع بني ) صويت وصريف وحنوي(ام يتكون من أنظمة صغرى اللغة نظ   

الكلمة والكلمة، وبني اجلملة واجلملة، حيث تتألف من معاين جزئية مرتابطة تسعى إلنتاج معىن كلي 

  .عام يفهمه املخاطب
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سون لعلم ويف احلديث عن املعاين النحوية تظهر لنا صلة النحو بالبالغة، فالبالغيون يؤس

املعاين بتوخي معاين النحو، أي صلة علم النحو بعلم املعاين، وهو ما أشار إليه عبد القاهر اجلرجاين 

مث إن ملعاين النحو معان خاصة تعرب �ا  .يف معرض حديثه عن النظم الذي يعرفه بتوخي معاين النحو

  ...كالتعجب والنهي    األلفاظ ومعان عامة أو كلية يقصدها املتكلم وهي معاين األساليب،

و ذكر متام حسان يف حديثه عن النظام النحوي أنه يتكون من مخس مكونات، وأول مكون 

، واملتتبع ملا عرضه متام يف هذا 61)"معاين اجلمل واألساليب(طائفة من املعاين النحوية العامة "هو 

، فاألساليب هي األساليب ال خيتلف عن النحو العريب إال يف التسميات وأسلوب العرض"النظام أنه 

املعروفة يف النحو من نداء وتعجب وغريه، كما أنه بابا من األبواب النحوية كالفاعل واملفعول 

  .62."واإلضافة يرد بعنوان املعاين النحوية اخلاصة

وقد أشار حممد صالح شريف أن ما جاء به متام حسان يف النظام النحوي هو أقرب إىل  

، وهو يعزو ذلك إىل االهتمام باملعاين الوظيفية على األلسينحو منه إىل املفهوم املفهوم التقليدي للن

حساب الشكل، وأنه قد أراد أن متزج معطيات علم النحو مبعطيات علم املعاين ليحدث يف النحو ما 

ولة مل خيطر لسابقيه من النحاة والبالغيني كعبد القاهر، فاحنصر جتديده يف هذا اجلانب املتمثل يف حما

ويبدو أن متام حسان اهتم باملعىن أكثر من الشكل يف حتليله . 63التأليف بني الرتاث النحوي والبالغي

  .النحوي هلذا أراد اجلمع بني الرتاث النحوي والبالغي يف شرحه للنظام النحوي

وللوصول إىل املعىن العام للجملة يف صورته الشمولية كان البد أن نستخدم الطرق التحليلية 

ليت قدمتها لنا فروع الدراسات اللغوية املختلفة كالصوتيات والصرف والنحو، وهي نفسها الفروع ا

  .64اخلاصة بتحليل املعىن الوظيفي، مث نضيف إىل ذلك املعجم وهو اخلاص باملعىن املعجمي

صحة إن حتليل اجلملة العربية معىن مبىن يربز لنا الكثري من اجلوانب التكاملية اليت تقوم عليها 

التحليل، فال ينبغ الفصل بني املبىن واملعىن، كما ال ينبغي إطغاء أحدمها على اآلخر، فوجود الكثري 

واضحة لكن هذا ال ينبغي أيضا إلغاء اجلوانب الوظيفية ) بنيوية(األمثلة ذات جوانب شكلية "من 

ب كثرية ذات أمهية يف دراسة ، فالتحليل الوظيفي يضيء لنا جوان...الكثرية اليت جندها يف لغتنا العربية

ويعاجل كثريا من القضايا على النحو مل يتبعه األقدمون ويربز لنا كثريا من اجلوانب ... اجلمل العربية

  65"الداللية واملعاين الدقيقة اليت تتضمنها اجلملة
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عليها ابن ونشري إىل أهم النتائج اليت تضمنها وصرح �ا التحليل الوظيفي للجملة العربية، بينما نبه 

  :66هشام يف طيات مغنيه، وهي

التحليل الوظيفي منهج حديث يف التحليل النحوي يربز الكثري من املسائل املتعلقة بتحليل اجلملة  -

اعتمادا على املعىن الدقيق، وأشار ابن هشام إىل ذلك يف حديثه عن إدراك عالقات االرتباط املعنوي 

 .القائم بني وحدات اجلملة

، كما أن الرتبة بالنظر ة يف اللغة العربية فيما خيص احلديث عن الوظائف النحوية فقطتعد الرتبة حر  -

 .إليها من الزاوية التداولية هي رتبة حمكومة تداوليا

  .ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بقاعدة داللة تقسيمات اجلملة -

  خاتمة

  :وميكن أن جنمل خالصة القول يف ما يلي

ة العربية دراسة كافية وافية سجل فيها نواحي ومالحظات،  هامة إن ابن هشام قد درس اجلمل  . أ

وتعليقات مازالت حمتفظة بقيمتها، وليس إنصافا أن يقال بعد ذلك انه مل يتجاوز يف حديثه عن 

  .اجلملة مجع ما كان متفرقا يف أمهات الكتب النحوية

وم على تصنيف اجلملة يعد ابن هشام أول من قارن بني اجلملة والكالم، وهو صاحب نظرية تق  . ب

  .تصنيفا ثالثيا امسية وفعلية وظرفية وقد عد اجلملة الشرطية من قبيل اجلملة الفعلية

  .ابن هشام من األوائل الذين حبثوا يف املعين وربطوا صحة اإلعراب وباملعىن  . ت

له يتفرد تناول ابن هشام اجلملة بالتحليل والتفصيل الدقيق، فدرس معناها ومبناها دراسة متكاملة جتع  . ث

  .بتحليل خاص متميز للجملة العربية

ومن خالل تتبع بعض جهود األنصاري يف حتليل اجلملة تبني لنا انه اتبع منهجا متطورا يف معاجلتها، 

  .فكان له بذلك أسلوب مستقل عن غريه من النحاة

  

 :هوامش
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