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Abstract
This article discusses about the difference between traditional and
modern nahwu schools in studying of the Jumla (sentence). Jumla is a
compound words because it is a combination of two or more words. Traditional
nahwu schools agree that the jumla is any structure that fully benefits. The
modern nahwu schools hold that the jumla is all statements consisting of two
principal things, the first is the earlier one and the second is the last part which
has the function of statement or question and the other. The traditional nahwu
schools divide the jumla into two parts, the first is the ismiya and the second is
fi'liya. The jumla ismiya consists of mubtada and khobar while the jumla fi'liya
is composed of fi'il and fa'il. The division of jumla according to modern nahwu
schools is the jumla basitho and the jumla murokkaba. The jumla basitho
consists of one composition only, while the jumla murokkaba consists of
musnad and musnad ilaih. The jumla ismiya can be defined as a musnad in
which the form of words, phrases or compositions. Whereas if the musnad is a
fi'il structure then it is called the composition of fi'liyah, either consisting of
words, phrases or compositions.
Keywords: Sentence, Traditional Nahwu Schools, Modern Nahwu Schools
Abstrak
Artikel ini membahas tentang perbedaan antara aliran nahwu
tradisional dan modern dalam kajiannya tentang Jumlah (kalimat). Jumlah
adalah sandaran kata karena merupakan gabungan dua kata atau lebih.
Aliran tradisional sepakat bahwa jumlah adalah setiap struktur yang
sepenuhnya memiliki faedah. Adapun aliran modern berpendapat bahwa
jumlah adalah semua pernyataan yang terdiri dari dua hal pokok, pertama
adalah bagian awal yang berada sebelumnya dan yang kedua adalah bagian
akhir yang memiliki fungsi pernyataan atau pertanyaan dan lainnya. Aliran
tradisional membagi jumlah menjadi dua bagian, yang pertama adalah
ismiyah dan yang kedua adalah fi’liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada’
dan khobar sedangkan jumlah fi’liyah adalah terdiri dari fi’il dan fa’il.
Pembagian jumlah menurut aliran modern menjadi jumlah basithoh dan
jumlah murokkabah. Jumlah basithoh terdiri dari satu susunan saja, adapun
jumlah murokkabah terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Jumlah Ismiyah
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dapat didefinisikan sebagai musnad yang di dalamnya berupa bentuk kata,
frase atau komposisi. Adapun jika musnad merupakan struktur fi’il maka
disebut sebagai susunan fi’liyah, baik terdiri dari kata, frase atau komposisi.
Kata Kunci: Kalimat, Aliran Nahwu Tradisional, Aliran Nahwu Modern

املقدمة
إن االنسان واللغة توأمان وجدا منذ األزل ،ال يستغين أحدمها عن اآلخر يف سلم
التطور التارخيي ،وهبما يتحقق وجود األنشطة اإلنسانية املختلفة ،فإن اللغة تعد عنصرا
أساسا يف احلياة اإلنسانية ،وهي اجلسر الذي يوصل بني احلياة والفكر ،تسبق وجود
االشياء أحياان ،وتلحقها أحياان أخرى .وهلذا كانت الكلمة رمز اخللق واالجياد (.املبارك،
.)41 :4691
لقد هبت يف أورواب ريح جديد على دراسة اللغة بعد الكشف عن اللغة
السنسكريتية اهلونود القدماء .هذه احلركة التجديدية اللغوية فتحت أفاق جديدة واسعة
للدراسة اللغوية من وجهة النظر التارخيية يف املبدأ ،مث من وجه الوصفية يف املؤخر .من
حيث الوجهة الوصفية ،درست اللغة دراسة وصفية ليوصف هبا ما هو كائن يف اللغة حبد
ذاهتا .وبدأ تستقل هذه الدراسة اللغوية وشق طريقها ابعتبارها علما خاصا مستقال بعد
أن كانت جزأ ال يتجزأ عن الدراسة املنطيقية الفلسفية .فاستنتج يف القرن التاسع عشر
علم اللغة التارخيية ويف القرن العشرين علم اللغة الوصفية .ويعد بلومفليد )(Bloom Field
ودي سوسر ) (De Sausureمنجيب علم اللغة احلديث( .حسان.)۳٧-۳۳ :۱6٧6 ،
إن اللغة فكر منتظم يف صلب مادة صوتية ،غايتها التعبري والتواصل" ،هي نتاج
يتقبله ويسجله املتكلم دون أن يقوم أبي نشاط له فيها البتة ،بل ليس لتفكريه فيها من
نشاط سوى نشاط الرتكيب" (دي سوسري .)41 :4691 ،ليشكل تركيبا من وحدتني
متتاليتني فأكثر ،جتمعهما عالقات سياقية حضورية متبادلة ،حيددها النظام النحوي
اخلاص هلذه اللغة.
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يقول دي سوسري "اجلملة أحسن منوذج ميثل الرتكيب ،إال أهنا من مشموالت
الكالم ال اللغة ،أفال ينجر عن ذلك أن يكون الرتكيب أيضا من مشموالت
اللفظ/الكالم" (دي سوسري ،)499 :4691 ،ليقوم الدرس النحو كله عليها من حيث
أتليفها ونظامها ومن حيث طبيعتها ومن حيث أجزائها ومن حيث ما يطرأ على أجزائها
يف أثناء أتليفها من تقدمي وأتخري ،ومن إظهار وإضمار ،وما يعرتضها من معاين عامة
تؤديها أدوات التعبري اليت تستخدم هلذا الغرض.
وبدأ تسري احلركة التجديدية اللغوية إىل حقل دراسة اللغة العربية .فتأثر منها
علماء اللغة العربية يف هذا القرن بعد أن كان يتأثر أساتذهتم الفلسفيون من الدراسة
السلفية املنطيقية اليواننية (األرسطوطالية) خالل اإلحتكاك الذي جرى بني العرب
والعقلية اليواننية .ومن أساتذة النحو السلفيني هم سيبويه واألخفش والكسائي والفراء
وغريهم (ضيف.)۱69۲ :
فمن املنطلق ،أرادت هذه املقالة البحث عن الفوارق بني املدرسة التقليدية
واملدرسة احلديثة يف دراستهما اللغوية خاصة يف اجلملة .ويتناول هذه املقالة البحث يف
( )۱مفهوم اجلملة عند املدرستني التقليدية واحلديثة )۲( ،مفهوم اجلملة اإلمسية والفعلية
عند املدرستني ( )۳معيار املدرستني يف تقسيم اجلملة إىل اإلمسية والفعلية.
منهج البحث
هذا البحث يعد من البحوث النوعية ،والبحث النوعي كما قال مايكل قووين بتوون
ومايكوول كوووكران هووو البحووث الووذي يهووتم جابووة األسووالة الوويت ال تكوون إجابتهووا ابلبيوواانت
الكمي ووة .ويه ووتم البح ووث م وون ه ووذا الن ووو حاول ووة إجاب ووة األس ووالة م وون أمث ووال “م وواذا ”،
“كيووف ”“ ،ملوواذا ” .ولكوون هووذا البحووث ،لوويس البحووث النوووعي العووادي الووذي يعتموود كث وريا
علووى احل ووار بووني الباحووث والنوواس الووذين أخووذت موونهم البيوواانت ،وإمنووا يوودخل هووذا البحووث موون
ضوومن البحووث الووذي يعتموود علووى الكتووب واملقوواالت أي البحووث املعتموود علووى الكتوواابت ،مسوواه
اجملتموع الغور  .literature based researchوقوال الوبعإ إن هوذا النوو مون البحوث يسومى
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مراجعوة النصووص ( .)literature reviewولكون هنواك بعوإ الفوروق ،حيوث أن األول أي
البحث املعتمد على الكتاابت له خطة علمية أكثر من الثاين.
واملوض ووو هل ووذا البح ووث ه ووو الفو ووارق ب ووني املدرس ووة التقليدي ووة واملدرس ووة احلديث ووة يف
دراسووتهما اللغويووة خاصووة يف اجلملووة .ويتنوواول هووذه املقالووة البحووث يف مفهوووم اجلملووة عنوود
املدرس ووتني التقليدي ووة واحلديث ووة ،ومفه وووم اجلمل ووة اإلمسي ووة والفعلي ووة عن وود املدرس ووتني ،ومعي ووار
املدرسووتني يف تقسوويم اجلملووة إىل اإلمسيووة والفعليووة .وذلووك ضووافة عوودة أفكووار املتخصصووني
يف هذا اجملال.
واملدخل الذي يسري عليوه الباحوث هوو املودخل االسوتقرائي )(inductive approach
والبح ووث االس ووتقرائي ه ووو البح ووث ال ووذي حي وواول الكش ووف ال وونم أو النظ ووام م وون خ ووالل
املالحظ ووة ،وتط وووير البي وواانت والنظ ورهلت هل ووذا امل وونهج م وون خ ووالل سلس وولة م وون التحلي وول.
واالسووتقراء هووو ضوود االسووتدالل .البحووث االسووتدالي يبوودأ ابلنظورهلت مث مالحظووة تطبيووق
ه ووذه النظ و ورهلت يف املي وودان ال و وواقعي .ذو ووالا ذل ووك ،فالبح ووث االس ووتقرائي يب وودأ أوال
ابملالحظات ،مث التأمل والتفكري للوصول فيما بعود إىل الونم والنظورهلت (عاقول يووراني:
 .)8009هووذا املوودخل مووا يقووال ابإلجنليزيووة ” .“bottom-up approachرغووم أن النتووائج
اليت أتيت من مثل هذا البحث قد يكون غري معني إىل درجة ما.
تكووون مصووادر بياانهتووا األوليووة كتوواابت تتعلووق وضووو البحووث .وهنوواك مصووادر أو
مراجع أساسية وهناك أيضا مراجع اثنوية .قام الباحوث ابسوتقراء تلوك الكتواابت ،وقراءهتوا
ق وراءة جديووة .وبعوود أن يتشووكل الفهووم الصووحيح والصووورة الذهنيووة الواضووحة عوون موضووو
البحث ،سيقوم الباحث بتحليول هوذه املعلوموات وققيقهوا ،وإضوافة عناصور مهموة تسوهل
الفهم والتصور للقارئ.
بعوود أن قووام الباحووث بق وراءة املراجووع األساسووية والثانويووة ،أخووذ الباحووث املعلومووات
اهلامة اليت تتعلق ابملوضو  ،مث يقوم بتحليلها وبياهنا ابستخدام النظرهلت اليت مت مجعها يف
اإلطار النظري.
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مفهوم اجلملة وبنائها
إن اجلملة مصطلح هلا تعريفات متعددة عند النحاة ،منهم من قال أهنا مرادفة
للكالم ابعتماد شرط اإلفادة كإبن جين واجلرجاين والزخمشري ،أن "الكالم كل لفظ
مستقل بنفسه مفيد عناه ،وهو الذي يسميه النحويون اجلمل" (ابن جيين .)48 :
ومنهم من حاول التفريق بينهما لتعريف اجلملة ،الذي جعل اجلملة ما تضمن اإلسناد
األصلي ،سواء كانت مقصودة لذاهتا أم غري مقصودة .كاجلملة اليت هي خرب املبتدأ
وسائر ما ذكر من اجلمل ،فيخرج املصدر وامسا الفاعل واملفعول والصفة املشبهة والظرا
مع ما أسند إليه والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي وكان مقصودا لذاته وكل كالم مجلة،
وال ينعكس (املالكي.)9 :4661 ،
وذات التعريفات انعكست يف الدرس اللغوي املعاصر مع مراعاة ظروا التطور،
إذ اعتربت اجلملة يف أقصر صورها ،هي أقل قدر من الكالم يفيد السامع معىن مستقال
بنفسه سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر ،فليس للجملة طول حمدد ،بل
ترتاوح بني القصرية والطويلة ،ألن املهم فيها خاصية اإلسناد ،أو ققق طريف اإلسناد
الذي تنعقد به اجلملة وليس هلا حد أقصى تلتزم به ،حيث إهنا "مركب لغوي دال مكون
يف اللسان العر من عنصرين رئيسني مها املسند واملسند إليه اللذان يظهران يف مناذج
الكالم املشخص بصورة متعددة متنوعة ابلغة الغىن تتضمنها بىن تركيبية أساسية كل منها
يشبه النواة" (أمحد حاطوم. )489 :
ومع ملسات اجلدة واحلداثة يف الدرس النحوي خاصة واللساين عامة ،منحت
اجلملة تعاريف عديدة ومتنوعة ،يقول روبرت أالن دي بوغراند "من املتعلق أن هذا
الرتكيب األساسي قد أحاط به الغموض والتباين حىت يف وقتنا احلاضر .وما زالت هناك
معايري خمتلفة جلملية اجلملة دون االعرتاا صراحة أبهنا تعريفات هنائية كوهنا أساسا
لتوحيد تناول موضوعها" (دي بوغراند .)99 : 4699،
ويف معجم اللسانيات جاء تعريف اجلملة على أهنا "جمموعة من املكوانت اللغوية
مرتبة ترتيبا حنوهل حبيث تكون وحدة كاملة يف ذاهتا ،وتعرب عن معىن مستقل" (سامي
عياد حنا .)486 : 466٧ ،وجيمع إبراهيم أنيس بني التعريفني ،فيعترب اجلملة "يف أقصر
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صورها أقل قدر من الكالم يفيد السامع معىن مستقال بنفسه سواء تركب هذا القدر من
كلمة أو أكثر (إبراهيم أنيس .)890 : 46٧6 ،أي ضرورة أن تكون اجلملة ذات
تركيب معني وترتيب معني ،وإفادة مستقلة يكتفي هبا كل من املتكلم واملستمع.
ويف حماولة أتسيسية لنحو ما فوق اجلملة ،حنو النص ،عدت اجلملة بنية صغرى
تتحرك متجهة حنو مثيالهتا لبناء "البنية الكربى" اليت هي النص الشامل
(الغذامي .)69 : 4691،إهنا وحدة صغرى يف وحدة أكرب ،ترتب فيها العناصر
أبدوات ترجع إىل الفعل أو االسم ،والتوسع فيها ال يغري كثريا من أصول اجلملة ،بفعل
أدوات أمهها على اإلطالق الضمائر ،واليت اعتربت لوظيفتها يف النحو العر من
املبهمات ،لوقوعها على كل شيئ وعدم داللتها على شيئ معني مفصل مستقل إال أبمر
خارج لفظها (حسن .)449 : 46٧1 ،واليت ال تدل على ذات بعينها ،بل تدل على
مطلق الغياب ،وقتاج يف إرادة تعيني املقصود منها وإحداث الداللة إىل إضافة أو وصف
أو تييز وغري ذلك من طرق التضام املعروفة .والتضام أن يستلزم أحد العنصرين النحويني
العنصر األخر على هياة التالزم ،وافتقار كل عنصر للعنصر اآلخر.
واجلملة وفق املنظور الوظيفي تتألف من عنصرين مها املسند إليه واملسند ،وعليه
فاملسند إليه أييت يف املرتبة األوىل ،ألن الفرد يبدأ كالمه ابملعلومات املعروفة لدى املتكلم
أي املوضو  ،مث أييت املسند يف الرتبة الثانية ،إذ حيمل بعد تهيد املسند إليه خالصة
الكالم املقصودة.
والرتكيب اإلسنادي هو الرتكيب الذي ال ميكن اختصاره ،إذ ال ميكن ألحد
أطرافه أن يؤدي خطااب لغوهل لوحده .قال مارتنيه "إن أصغر قول البد أن يشتمل على
عنصرين يشري أحدمها إىل مضمون أو حدث ويشد االنتباه إليه ونسميه املسند ويشري
اآلخر إىل مشارك إجيا أو سليب ونسميه املسند إليه ،ويكون تقومي دوره أيضا على هذا
األساس" (مارتينه ،)481 : 4691 ،ويعد الرتكيب اإلسنادي النواة اليت تقوم عليها
العبارة وترتب هبا سائر الوحدات بصفة مباشرة أو غري مباشرة.
هناك ثالثة عناصر ميكن للجملة أن قلل من خالهلا عند مارتنيه )4( :العنصر املركزي:
هو احملمول أو فحوى الكالم ،أي املسند )8( .أداة التحصيل  :أي املسند إليه ،وهو
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العنصر املشارك فاعال أو مفعوال لكي يكون للمسند احلضور الذي يستحق كفحوى
خطاب .وغالبا ما يكون الفاعل يف اللغات األوروبية هو األداة اليت تعمل على
التحصيل :وكالمها املسند واملسند إليه عنصران إلزاميان ال ميكن حذفهما يف اجلملة)4( .
أمناط اإلحلاق  :وهي التكملة ملا هلا من دالالت مستقلة عن مضمون اجلملة األساسي،
وهي تشبه يف مفهومها ما يسمى "الفضلة" يف حنوها العر  ،واإلحلاق نوعان  :إحلاق
ابلعطف يف مثل قولنا "احلق سيف وسلطان" ،و إحلاق ابلتعلق ويشمل وظائف حنوية
خمتلفة كالنعت واملضاا إليه ،واجلار واجملرور ،مثل "اشرتيت كتااب انفعا".
واإلشارة يف أخر األمر إىل أن مارتنيه ال يضع املسند واملسند إليه يف مرتبة واحدة
كما هو معروا يف الدرس النحو التقليدي ،الذي يسوي بينهما انطالقا من حكم
العالقة املنطقية اليت بينهما حممول وموضو  ،بل هو يعترب املسند دون املسند إليه وحدة
مركزية ليس يف الرتكيب اإلسنادي فحسب بل يف تركيب اجلملة كله.
وخالصة القول أن اجلملة مصطلح يدل على وجود عالقة إسنادية بني امسني ،أو
اسم وفعل ،واإلسناد هو نسبة إحدى الكلمتني إىل اآلخر ،وفسرت نسبة أبهنا إيقا
التعلق بني الشياني (حممد قدور .)84٧ : 4666 ،فكانت اجلملة بذلك نوعان  :مجلة
امسية ومجلة فعلية ،وهي أوىل الثنائيات التحليلية النحوية للجملة ،واليت دأب عليها
النحاة ،حىت إىل عصران احلاضر إىل جانب البعإ اآلخر الذي انبثق من الثنائية
الرئيسية ،مجل هلا حمل من اإلعراب أو ال حمل هلا من اإلعراب ،مجل بسيطة أو مجل
مركبة.
إن أول ثنائية قليلية للجملة وقف عندها الدرس اللغوي النحوي ،وانتقل بسبل
تطويرية إىل الدرس اللغوي احلديث عموما وهي اجلملة االمسية واجلملة الفعلية .وهذا
تقسيم اعتربه مهدي املخزومي تقسيما صحيحا أقره الواقع اللغوي ،ألن اجلملة اإلمسية
موضوعة لإلخبار بثبوت املسند واملسند إليه ،بال داللة على جتديد أو استمرار ،وإذا كان
خربها امسا فقد يقصد به الدوام واالستمرار الثبويت عونة القرائن ،وإذا كان خربها
مضارعا أي مجلة فعلية فعلها مضار  ،فقد يفيد استمرارا جتددهل إذا مل يوجد دا إىل
الدوام ،فليس كل مجلة امسية مفيدة للدوام ،ا"إن زيدا قائم" يفيد جتدد القيام ال دوامه
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قد اعتربها ابن هشام والبصريون أساس للجمل العربية ألن االسم أصل والفعل فر "
(مهدي املخزومي ،)14 :4699 ،واملسند إليه يتصف فيها ابملسند اتصافا اثبتا غري
متجدد ألن هذا األخري يدل على الدوام والثبوت.
أما اجلملة الفعلية فموضوعة لبيان عالقة اإلسناد مع داللة زمنية على حدث يف
املاضي أو احلاضر أو املستقبل ،ويشري إىل جتدد سابق أو حاضر ،كما يشري إىل استمرار
دون جتدد وعليه فنظام اجلملة يف اللغة العربية سلك أحد اخلطني أحدمها جيري على هذا
النحو  :مبتدأ (مسند إليه)  +خربا (مسندا)  +متعلقا ظرفيا ابجلملة االمسية = مجلة
امسية .على حني أن الثاين جيري على النحو التاي  :فعل (مسند) +فاعال أو ما ينوب
عنه (مسندا إليه)  +مفعوال به مباشرا  +مفعوال ظرفيا = مجلة فلية( .حممد قدور،
.)849 : 4666
إن اجلملة الفعلية هي اجلملة اليت يدل فيها املسند على التجديد أو اليت يتصف
فيها املسند إليه ابملسند اتصافا متجددا ،وبعبارة أوضح هي اليت يكون فيها املسند فعال
ألن الداللة على التجدد إمنا تستمد من األفعال وحدها وقد جاء يف التلخيص عند ذكر
أحوال املسند ،وأما كونه املسند فعال فالتقيد أبحد األزمنة الثالثة على أحضر وجه من
إفادة اجلديد"(مهدي املخزومي.)14 :4699 ،
وقال اجلرجاين أن موضو االسم على أن يثبت به املعىن للشيئ من غري أن
يقتضي جتدده شياا بعد شيئ ،وإما الفعل فموضوعه على أن يقتضي جتدده املعىن املثبت
به شياا بعد شيئ ،فإذا قلت "زيد منطلق" فقد أثبت االنطالق فعال له من غري أن جتعله
يتجدد وحيدث منه شياا فشياا ،بل يكون املعىن فيه كاملعىن يف قولك "زيد طويل ،وعمر
قصري" فكما ال يقصد هنا إىل أن جيعل الطول أو القصر يتجدد وحيدث ،بل توجبهما
وتثبتهما فق  ،وتقضي بوجودمها على االطالق .كذلك ال تتعرض يف قولك "زيد منطلق
ألكثر من إثبات لزيد .وأما الفعل فإنه يقصد فيه إىل ذلك ،فإذا قلت "زيد ها هو ذا
ينطلق" فقد زعمت أن االنطالق يقع منه جزء فجزءا ،وجعلته يزاوله ويزجيه وإن شات
أن قس الفرق بينهما من حيث يلطف" ( اجلرجاين.)800 : 8008 ،
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اجلملة عند املدرسة التقليدية و احلديثة
قبل الكالم يف مفهوم اجلملة عند املدرسة التقليدية واحلديثة ينبغي قديد
القراء يف الفهم .إن
القراء املعىن السوي للمصطلحني حىت ال يسوء ّ
املصطلحني إفادة ّ
مصطلح املدرسة التقليدية يقصد هبا يف هذا املقال منهج مجهور النحاة وهم البصريون يف
املقام األول والكوفيون واملتتبع ملنهجهم الذي عاجلوا به النحو متأثرين ابلتفكري اليوانين
وعلم املنطق ابلذات (تدري .)۱۲:۱101 :أما املدرسة احلديثة فمنهج اللغويني
األروبيني من بلومفليد ودي سوسر واملتتبع ملنهجهما الذين يدرسون اللغة دراسة وصفية
على ما هو كائن يف اللغة حبد ذاهتا.
مفهوم اجلملة عند املدرسة التقليدية
هناك تعريفات كثرية عن اجلملة .ولقد اتفقت النحاة التقليديون (وفيما أييت
أمسيهم ابلنحاة فق ) على أن اجلملة هي كل تركيب يفيد فائدة اتمة .كما ظهر ذلك يف
التعريفات اآلتية .اجلملة ما تركب من كلمتني أو أكثر وأفاد معىن اتما (نعمة.)۱6 :،
عرا حسن أن اجلملة (الكالم) ما ترّكب من كلمتني أو أكثر وله معىن مفيد
كما ّ
مستقل (حسن  .)۱6٧1 :۱1لو ال خيتلف التعريفان عن تعريف جارم وأمني (بدون
سنة )۱:حيث يكتبان أن الرتكيب الذي يفيد فائدة اتمة يسمى مجلة مفيدة ويسمى
أيضا كالما .املثال .)۱( :األستاذ يف الفصل .)۲( .اذكروا هللا كثريا.
فالتعريفات السابقة أن اجلملة تسمى كالما أيضا .وال بد يف اجلملة يف شياني
معا ،مها الرتكيب واإلفادة املستقلة .فلو قيل "بكى" فق  ،فهذا ليس مجلة ألنه غري
مركب .وكذلك لو قيل "إذا جاء نصر هللا" فال يقال مجلة ألهنا غري مفيدة .واملفروض أن
جيتمعا هذان الشياان وهو الرتكيب واإلفادة كما اجتمعا يف املثالني رقم ( )۱و (.)۲
ورغم من اشرتاط وجود الرتكيب ،ليس من الالزم يف اجلملة أن تكون الكلمتان
ظاهرتني يف النطق وإمنا يكفي ظهور الفعل والفاعل مسترتة .كما وجد يف النحو الوايف
لعباس حسن حيث يقول "ليس من الالزم يف الرتكيب املفيد أن تكون الكلمتان ظاهرتني
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يف النطق بل يكفي أن تكون إحدامها ظاهرة واألخرى مسترتة (حسن.)۱6٧1:۱9،
مثال ذلك  )4( :تذهب )8( ،جنلس )4( ،أكتب
يقال أن يف هذه األمثلة الثالثة شياا مسترتا ومها "أنت" يف رقم ( )۱و"حنن" يف
رقم ( ،)8و "أان" يف رقم (.)4
مفهوم اجلملة عند املدرسة احلديثة
قبل تقدمي تعريف النحاة احلديثة (اللغوية) للجملة فاجلدير عرض شيء من
دراستهم اللغوية .فقد درس اللغويون اللغة دراسة وصفية يعين دراسة ملا هو موجود يف
يتبني هلم أن كل لغة تشتمل عناصرها األربعة ومها األصوات
اللغة من العناصرّ .
واألشكال والرتاكيب والدالالت .ويتفر علم اللغة احلديثة انجتا عن العناصر األربعة
املسبق ذكرها إىل علم األصوات وعلم األشكال (الصرا) وعلم الرتكيب (النحو) وعلم
الداللة.
وجديرا أبن يقدم إىل القراء معىن علم الرتكيب الذي يتضمن موضو هذا
البحث .علم الرتكيب هو ما يدرس العالقات بني كلمة وأخرى يف السياق ،مثل العالقة
بني الكلمات يف السياق اآليت" :جاء حممد أمس".
نظرا إىل عالقات الكلمات يف السياق املذكور يالحظ أن هناك عالقة إسنادية
وعالقة غري إسنادية .العالقة اإلسنادية تكون إذا كانت الكلمة خترب هبا أو تبني عن كلمة
أخرى .مثل العالقة بني الكلمتني يف "جاء حممد" ا "جاء" تبني بذاهتا عن "حممد".
فاألوىل خمرب هبا والثانية خمرب عنها ويقال أيضا أن "جاء" هو املسند و "حممد" هو املسند
إليه وال يستغين كل منهما عن اآلخر.
نفهم مما سبق بيانه أن الرتكيب يتضمن املسند واملسند إليه .واملسند يف الرتكيب
قد يكون فعال و قد يكون غري فعل .الرتكيب الذي يكون املسند فيه فعال يطلق عليه
تركيب فعلي .مثال " :علي يصلي" مسند فعلي.
والرتكيب الذي يكون املسند فيه غري فعل يطلق عليه تركيب غري فعلي مثال
ذلك )4( :علي تلميذ (مسند امسي) )8( .علي جمتهد (مسند وصفي).
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بعد شرح األشكال اللغوية ينطلق منه إىل عرض مفهوم اجلملة عند املدرسة
احلديثة حيث يقال أهنا كل نطق وقع بني سكتتني أوهلما بداية كالم أو هناية كالم سابق
والثاين منهما انتهت بتنغيم حيسن السكوت عليه كتنغيم التقرير واإلستفهام وغريمها
(بدري .)1 :وأضاا بدري أن هذا النطق قد يكون يف شكل عبارة أو كلمة أو
تركيب.
ذلك يناسب تاما ا عرفه بلومفليد يف كتاب  )۱696( Languageبقوله :اجلملة
شكل لغوي مستقل ليس مضمنا حنوهل داخل بناء لغوي واسع ،معىن ذلك قد تكون
اجلملة يف شكل كلمة أو عبارة أو تركيب واحد أو أكثر .مثال ذلك )4( :املاء)8( ،
يف الكوب )4( ،املاء يف الكوب.
يالحظ يف املثال رقم ( )۱مجلة على شكل الكلمة الواحدة وهي "املاء" .هذا
جيوز إذا جاءت يف موقف معني مثل أن جتيء بعد سؤال أو طلب .أما مثال رقم ()۲
فمن اجلمل وهي يف شكل العبارة وهي جار وجمرور "يف الكوب" .ويشرتط ذلك أيضا
جمياها إجابة لسؤال .واملثال رقم ( )۳هو اجلملة على شكل الرتكيب وهي اليت جيتمع
فيهما املسند واملسند إليه .يف هذه احلالة ال يشرتط اعتماد النطق على سؤال أو كالم
سابق.
هذه األمثلة الثالثة تعد مجلة رغم من اختالا طول تركيبها (الرتكيب عند النحو
التقليدي) لكوهنا غري مضمنا يف شكل لغوي أوسع .ولكن إذا كان النطق مضمنا يف
شكل لغوي أوسع ال يعد مجلة ألهنا حيناذ ال تصلح السكوت عليه .مثال ذلك كلمة
"املاء" يف املثال رقم ( )۳والعبارة "يف الكوب" يف نفس الرقم ،إذ أن "املاء" فيها ال تقع
بني سكتتني .وحىت الرتكيب "املاء يف الكوب" يف املثال اآليت ال يعد مجلة ألن السكوت
ال يصلح عليه.
"املاء يف الكوب حار".
ها هو مفهوم اجلملة عند املدرسة احلديثة وقسم اللغويون اجلملة إىل اجلملة
البسيطة واجلملة املركبة فاجلملة الرتكيبية .اجلملة البسيطة هي ما تكونت من تركيب
واحد ،مثال " :املطر غزير"
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واجلملة املركبة تتكون من تركيبني مستقلني أو أكثر .مثال " :البيت مجيل والسور
فاسد"

أما اجلملة الرتكيبية فهو ما تتألف من تركيبني أو أكثر أحدها غري مستقل ،يعين
الرتكيب الذي سبقه أداة شرط ( )۱أو الرتكيب الذي وقع نعتا أو ضميمة لشكل لغوي
أوسع ( )4( : )۲إذا ذهبت ذهبت معك )8( ،جاء تلميذ حقيبته جديد.
بعد هذا العرض يتبني لنا الفوارق بني الوجهتني يف اجلملة .وهذه الفوارق هي:

( )4يشرتط يف اجلملة عند النحاة الرتكيب واإلفادة معا بينما ال يشرتط فيها عند
اللغويني إال اإلفادة )8( .يشرتط يف اجلملة عند اللغويني وقو النطق بني سكتتني)4( .
يشرتط يف اجلملة عند اللغويني استقالل النطق )1( .ميكن أن أتيت اجلملة عند اللغويني
يف شكل كلمة أو عبارة إذا سبقهما سؤال أو تقع يف موقف مناسب.
وإذا قارّان بني املفهومني واألداء اللغوي أن مفهوم اجلملة عند اللغويني أنسب له.

جيري بني الناس كالمهم املفيد يف شكل كلمة واحدة أو عبارة .مثل أن يقوم أحدهم
"زهرة" وحنن نفهم أنه ينادي بنته "زهرة" .ويرى حريق يف بيت فصرح أحد "النار ،النار!"
نفهم ذلك أنه يطلب العون وهكذا .لذلك ليس من اجلرح أن يفضل املفهوم احلديث
على املفهوم القدمي.
اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية عند املدرسة التقليدية
لقد قسم النحاة اجلملة إىل قسمني ،األول اجلملة اإلمسية والثاين اجلملة الفعلية.
واجلملة اإلمسية هي اليت تتألف من املبتدأ واخلرب .املبتدأ هو اإلسم املرفو يف أول اجلملة
اإلمسية .أما اخلرب فهو الكلمة املرفوعة املتممة للمبتدأ (ضيف.)۱۳6-۱۳٧ :۱69۲ :
شرح الغاليني املبتدأ أبنه هو املخرب عنه أو املسند إليه ،واخلرب هو املخرب به أو املسند.
القراء املثال التاي" :احلافلة مزدمحة".
(الغاليني .)۲1٧ :۱69۳ ،وإىل ّ
كلمة "احلافلة" يف املثال السابق خمرب عنه ،وكلمة "مزدمحة" خمرب به ،يعين خيرب
املتكلّم عن السيارة زدحام .وابعتبار آخر يقال أن اإلزدحام أسند إىل السيارة .فالسيارة
املسند إليه ومزدمحة املسند.
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تعرا وق ّدد املدرسة التقليدية املبتدأ أنه هو
يف ضوء رأي ضيف آنف الذكر ّ
اإلسم املرفو يف ّأول اجلملة اإلمسية .لذلك ميكن تعريف اجلملة اإلمسية أبهنا ما بدأ سم
ويتمها مجلة اخلرب .كما كتب نعمة يف كتابة " ملخص قواعد اللغة العربية" أبن اجلملة
ّ
هي ما بدأ سم أو ضمري.
أما اجلملة الفعلية فهي كل ما تركب من فعل وفاعل (جارم وأمني .)۳6 :فما هو
الفاعل وما هو الفعل الفعل كما كتبه النحاة كل لفظ يدل على حصول عمل يف زمن
خاص سواء كان يف املاضي مثل "جلس" أو يف احلال ،مثل"جيلس" أو يف املستقبل،
مثل"اجلس" .والفاعل هو املسند إليه بعد فعل اتم معلوم أو شبهه (الغاليني:۱69۳ ،
يتكون من فعل مث يليه فاعل (يتقدم الفعل على
 .)۱۳9إذن اجلملة الفعلية هي ما ّ
الفاعل).
شرح الغاليني عن رتبة الفاعل حيث يقول أن الفاعل ال بد أن يقع بعد املسند.
فإن تق ّدم ما هو فاعل يف املعىن ،يقول النحاة أن فاعل الفعل كان ضمريا مسترتا يعود
إليه .مثل" :املسافر ذهب".
كلمة "مسافر" رغم من كوهنا فاعال يف املعىن ،ال تع ّد وال تعترب فاعال ألهنا
تقدمت على الفعل ،فأصبحت مبتدأ .إذن ،ما الفاعل يف هذه اجلملة إال ضمري مسترت
عائد إىل "املسافر".
"املسافرون ذهبوا".
كلمة "املسافرون" يف املثال السابق مبتدأ وليس فاعال لتقدميها على الفعل .و"-
وا" يف "ذهبوا" ضمري فاعل .معىن ذلك أن اجلملتني السابقتني ليستا فعلية وإمنا إمسية
وخربمها مجلة فعلية.
واختصارا للقول ،يقال أن اجلملة اإلمسية عند النحاة أو املدرسة التقليدية هي ما
بدئ ابسم واجلملة الفعلية ما بدئ بفعل( .نعمة ،بدون سنة.)۱6 :
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اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية عند املدرسة احلديثة
لقد ذكر يف الصحفات السابقة تقسيم اللغويني اجلملة إىل البسيطة واملركبة
فالرتكيبية .اجلملة البسيطة هي اليت تتألف من تركيب واحد فق  .فالرتكيب ال بد من أن
يتضمن املسند واملسند إليه .املسند هو ما يسمى يف النحو العر الفعل واخلرب .وأما
ّ
املسند إليه فهو يسمى ابلفاعل وانئب الفاعل واملبتدأ.
ذوعلى أساس شكل املسند الوارد يف الرتكيب ،قد قسم اللغويون الرتكيب إىل
قسمني ( )۱الرتكيب الفعلي و ( )۲الرتكيب غري الفعلي .ولكن يوجد أي نص صريح
يدل على تقسيم اجلملة إىل الفعلية وغري الفعلية .رغم ذلك يف ضوء تعريف اجلملة
البسيطة وتقسيم الرتكيب الفعلي وغري الفعلي ،وميكن أن تقسم اجلملة إىل قسمني وهو
اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية.
كتب بدري يف "التقسيم اهلرمي للوحدات البنائية للغة العربية" الرتكيب غري
الفعلي هو ما كان مسنده وحدة غري فعلية سواء أكان يف شكل كلمة غري فعلية أم عبارة
غري فعلية أم تركيب غري فعلي .وأييت مثال ذلك  )4( :هذا كتاب (كلمة إمسية))8( .
هذا كتاب جديد (عبارة إمسية) )4( .هذا الكتاب غالفه مجيل (تركيب غري فعلي).
على هذا البيان ميكن تعريف اجلملة اإلمسية ا كان املسند فيه غري فعلي يف
شكل كلمة أو عبارة أو تركيب سواء .أما إذا كان املسند من وحدة فعلية فهو ما يسمى
ابلرتكيب الفعلي .وقد أييت املسند يف هذا النو يف واحد من ثالثة مستوهلت وهي كلمة
فعلية أو عبارة فعلية أو تركيب فعلي .يضرب لكل منها مثاله اآليت )4( :يكتب التلميذ
أو التلميذ يكتب )8( .يكتب التلميذ القصيدة أو التلميذ يكتب القصيدة )4( .التلميذ
صاحبه يكتب مدرسة القصيدة.
يالحظ يف رقم ( )۱املسند فيه أييت يف شكل كلمة فعلية وهي "يكتب" ويف رقم
( )۲أييت يف شكل عبارة فعلية وهي "يكتب القصيدة" .أما يف رقم ( )۳فيأيت يف شكل
تركيب فعلي وهو "صاحبه يكتب مدرسة القصيدة" ،يف ذلك ميكن أن يقال أن اجلملة
الفعلية هي ما كان املسند فيه وحدة فعلية إما يف شكل كلمة فعلية أو عبارة فعلية أو
تركيب فعلي.
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اخلالصة
فلنطالع يف ّأول قثنا أن هلذين املدرستني هلما معيارا أو أساسا لتقسيم اجلملة
املسبق ذكرها .فقد قسم اللغويون اجلملة إىل الفعلية واإلمسية على أساس شكل املسند،
فإن كان املسند فعال (وحدة فعلية) تسمى اجلملة بفعلية ،وإن كان املسند غري فعلي
(وحدة غري فعلية) تسمى اجلملة بفعلية ،وإن كان املسند غري فعلي (وحدة غري فعلية)
فتسمى بغري فعلية (إمسية) .ذالا املدرسة التقليدية حيث قسمت اجلملة على أساس
الرتبة .فإذا بدأها فعل فهي فعلية وإذا بدأها إسم فهي إمسية.
فأي املعيارين أقوى من اآلخر فنعرض على سبيل املثال فيما يلي )4( :يكتب
التلميذ )8( .التلميذ يكتب.
رأت املدرسة التقليدية أبن اجلملة ( )۱فعلية ألهنا مبدوءة ابلفعل .واجلملة ()۲
إمسية ألهنا مبدوءة ابإلسم .فاجلملتان فعليتان (وفق املدرسة احلديثة) ألسباب آتية:
املكمالت من املفاعيل واحلال كما هو واضح
ّأوالً :ميكن إطالة اجلملتني بنفس ّ
فيما يلي:
()۲

()۱

الدرس (مفعول به)
الدرس (مفعول به) أ -التلميذ يكتب
أ -يكتب التلميذ
َ
َ
ب -يكتب التلميذ كتابةً (مفعول مطلق) ب -التلميذ يكتب كتابةً (مفعول مطلق)
صباحا (مفعول فيه)
صباحا (مفعول فيه) ج -التلميذ يكتب ً
ج -يكتب التلميذ ً
د-

ذ-

يكتب التلميذ جالساً (حال)

التلميذ يكتب جالساً (حال)

املكمالت من املفاعيل واحلال
اجلدول  : 4إطالة اجلملتني بنفس ّ
اثنياً :ميكن إطالة اجلملتني بنفس األدوات املختصة ابلفعل:
()۱

()۲

أ -هل يكتب التلميذ

أ-هل التلميذ يكتب

ب -ال يكتب التلميذ .

ب -التلميذ ال يكتب .

ج -قد يكتب التلميذ.

ج -التلميذ قد يكتب.

اجلدول  : 8اجلملتني بنفس األدوات املختصة ابلفعل
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وذلك ألن املسند يف اجلملتني من نفس القسم من أقسام الكلم .أما اجلملة غري
فعلية اليت مسندها من وحدة غري فعلية مثل" :حممد تلميذ".
فال ميكن إطالته ابملكمالت الفعلية ولكن ميكن إطالته ابملكمالت اإلمسية ،مثل:
( )4حممد تلميذ جمتهد (نعت) )8( .حممد تلميذ ورسام (عطف) )4( .حممد تلميذان
(إضافة).
وإن كانت طريقة اإلطالة يف املسند الفعلي واملسند غري الفعلي خمتلفة فال ميكن
أن يقال أن اجلملتني رقم ( )۱و ( )۲امسيتان جملرد بدء كل منهما سم وإمنا ال بد من
أن تسمى اجلملة رقم ( )۱فعلية لكوهنا مسنده فعال .وإذا اختذ النحاة الرتبة معيارا
لتقسيم اجلملة إىل اإلمسية والفعلية لبدء كل واحد منهما بفعل وإسم فلماذا ال يسمون
اجلملة املبدوءة حبرا مثل يف )4( :يف البيت ضيف )8( .أمام البيت ميدان.
أدق وأقوى من معيار الرتبة.
بعد هذا النقاش البسي يتبني أن معيار الشكل ّ

القراء أن يقوم دور التقابل بني املعيارين ألجل سهولة فهم
وهبذه املقالة البسيطة يستطيع ّ
اللغة العربية جانب اللغة األخرى من اإلجنليزية واإلندونيسية.
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