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املقال ملخّص  
فمنذ   موضع اهتمام النحاة، يوميكننا أن نعتربها ضمن املسائل النحوية اليت ه إنّ دراسة اجلملة هلا تاريخ قدمي،

 .خيتص مبسائل اجلملة كتبهم، جند النحاة خيصصون فصالً منفرداً يف حو ودُوِّنت املصادر واملراجع فيه،وجد الن

 ،أمّا ما جيب مالحظته فهو تضاربُ آراء النحاة حول حتديد املكانة الدقيقة للجملة الشرطية يف اللغة العربية

أشكال خمتلفة إالّ أنّنا ال نعثر على مكانة مبينة ودقيقة مون اجلملة العربية بصور وفعند دراسة آراء النحاة جندهم يقسّ

 ،للجملة الشرطية يف تقسيماهتم هذه، فمنهم من جيعلها ضمن اجلمل الفعلية ومنهم من جيعلها ضمن اجلمل االمسية

 .ومنهم من جيعلها يف تقسيم آخر للجملة العربية ضمن اجلمل اإلنشائية أو اخلربية

 -يد مكانة دقيقة للجملة الشرطية يف اللغة العربية معتمداً على املنهج الوصفيحتد إىل ىفالبحث هذا يسع

وذلك ألنّ يف طبيعة صيغتها ويف  ؛واحلقّ أنّه ميكننا أن نعدّ اجلملة الشرطية قسماً قائماً بذاته بني اجلمل. التحليلي

 . لفعليةنشاء وعن اجلملتني االمسية واأداء معناها ما مييّزها عن مجليت اخلرب واإل

 

ةكلمات الرئيسال  

 .اللغة العربية، أنواع اجلمل، اجلملة الشرطية
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 متهيد

إنّ اجلملة الشرطية
4
 هي مجلة تتركب من جزأين أو من مجلتني، ،يف أبسط تعريف هلا 

إنْ تعملْ خرياً يرضَ اهلل  :حنو تتصدرمها أداة شرط، ،مجلة الشرط ومجلة جواب الشرط

هي مجلة جوابه ( يرضَ اهللُ عنك) هي مجلة الشرط ومجلة ( إنْ تعملْ خرياً)عنك، فجملة  

 .أداة الشرط هي (إنْ)و

وذلك بتركيبها الذي قد اختص  ،واجلملة الشرطية ذاتُ بناءٍ متميزٍ بني اجلمل العربية

حيث ال  ،املراد يف أداء املعىن ىاألخر ىفهي مركّبة من مجلتني تتعلّقُ كلُّ مجلة منهما عل ،هبا

عنها  كشفُخيتلفُ عن املعاين اليت تَ يضاً تَكشف عن معىنأوهي . ىجلملة دون األخر معىن

 .اجلمل اخلربية واإلنشائية

فهي موضوع حتديد املكانة احلقيقية للجملة  ،أما املسألة اليت قد توخّاها هذا البحث

تشتيتٌ حول حتديد املكانة  والبالغيني فقد يُالحظ يف آراء النحاة .الشرطية يف اللغة العربية

علية ومنهم من جيعلها ضمن فمنهم من جيعلها ضمن اجلمل الف ،الدقيقة للجملة الشرطية

ومنهم من جيعلها يف تقسيم آخر للجملة العربية ضمن اجلمل اخلربية أو  ،اجلمل السمية

 .اإلنشائية

حتديد مكانة دقيقة وحقيقية للجملة  إىل ىان هذا دافعاً للقيام هبذا البحث الذي يسعكف

سنا من خالله بعضَ أهمّ التحليلي الذي در -املنهج الوصفي ىوقد اعتمدنا فيه عل .الشرطية

. وفيما له صلة مبوضوع هذا البحث ،املصادر واملراجع والكتب اليت دُوِّنتْ يف جمال النحو

وهو  ،نتيجة صحيحة ودقيقة ملا قصدنا تبيينَه وحاولنا بدراسة هذه املؤلفات أنْ نصلَ إىل

خُطوةً يف  ،ولتنا هذهاملكانة الدقيقة للجملة الشرطية يف اللغة العربية ونرجو أن تكونَ حما

 .فقدّموا آراءاهم متباينةً ومتضاربةً ،تبيني هذه املسألة النحوية اليت طاملا اختلف النحاة فيها

                                                        

أمّـا األول  . اجلملـة الشـرطية، ومجلـة الشـرط    : مهـا  ،جيب أن منيّز ابتداءً بني مصطلحني متقـاربني  -4

ــاً شــرطياً، أي    ــة املركبــة تركيب ــاً ك  : فــاملراد بــه اجلمل انــت، ومــن مجلــيت الشــرط   املكوّنــة مــن أداة شــرط، أيّ

فجملـة الشـرط جـزء    . فاملقصود بـه اجلملـة الفعليـة واالمسيـة الـيت تلـي أداة الشـرط       : وأمّا الثاين. واجلواب

 .من أجزاء اجلملة الشرطية
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 خلفية البحث

وذلك  ،وقد عىن النحاة هبا عناية فائقة ،إنّ نصيبَ اجلملة الشرطية من الدراسة وافرٌ

م ال ختلو من فصل يتناول حبثاً مفصالً وتكاد كتبه ألمهيتها الكبرية يف تركيب الكالم العريب،

لكن قلّما جندُ حبثاً مستقالً يتناول  موضوعَ  يف اجلملة الشرطية وتركيبها الداليل واملعنوي،

حتديد املكانة للجملة الشرطية يف اللغة العربية حتديداً دقيقاً، فرغم هذا قد شاهدنا كتباً 

وجدنا فيها فوائدَ قيمةً ملوضوعنا، فمن هذه  قيمةً تناولت املسائل النحوية بصورة عامة وقد

من حنو »ألمحد عبد الستار اجلواري وكتاب  «حنو املعاين»و« حنو التيسري» كتاباً: الكتب

 .للدكتور حممد طاهر احلمصي« ىل حنو املعاينإاملباين 

 املقدمة

 زعهمعلى اختالف منا ،حىت عصرنا احلاضر( م.ق 412ت )فالطون أاجتهد الباحثون منذ  

 ومناهجهم يف حتديد مفهوم اجلملة مبا هي مصطلح، فقد موا لنا عدداً ضخماً من التعريفات

هذه الكثرة الكاثرة من التعريفات تربز الصعوبة البالغة يف  ثالمثائة تعريف، ىعل أرىب

كثرهتا غريُ جامعة وال مانعة كما يقول املناطقة، ذلك بأنّنا نَعرف  ىحتديد اجلملة، فهي عل

حدودَ اجلملة تقريباً ولكننا ال نستطيع أنْ نعبّر عنها تعبرياً  (intuitive)عرفة حدسية م

. دقيقاً أو نضعَ املعايريَ الضابطةَ هلذا احلدس  (46-44ص ،4111حنلة، )

 يف اللغة العربية« الكالم»و« اجلملة»

م هو الكفال واحد، يءالم واجلملة مها مصطلحان لشكأنّ ال ذهب قسم من النحاة إىل

ب كالم هو املركال» :«املفصل يف صنعة اإلعراب»يقول صاحب  .المكواجلملة هي ال اجلملة،

 ،"كزيد أخو" :كقولك ،إلّا يف امسني ىيتأت ال كوذل ىاألخر أسندت إحدامها إىل ،لمتنيكمن 

«اجلملةَ ىويُسمّ" ركانطلق ب"و" ضرب زيد" :كأو يف فعل واسم حنو قول "كصاحب شرٌبِ"و

.

 

 (64ص ،4114 خمشري،الز)

إلّا أنّ الذي عليه مجهور النحاة أنّ الكالم واجلملة خمتلفان
4
 ،فإنّ شرط الكالم اإلفادة ،

                                                        

 ،(1و 1ص ،4ج ،4116الرضــي، )« الكافيــة يف النحــو» ىشــرح الرضــي علــ: ســبيل املثــال راجــع ىعلــ -4

 ،4ج ،4162ابن عقيل، ) «شرح ابن عقيل»و ،(121ص ،6ج ،6221هشام، ابن )البن هشام  «مغين اللبيب»و

 «الفوائد الصمدية»و ،(44ص تا،العكربي، دون )أليب البقاء العكربي  «مسائل خالفية يف النحو»و ،(41ص

 (.24ص ،4414البهائي، ) للشيخ البهائي
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فهي  .سواء أفاد أم مل يُف د ،وإنّما يشترط فيها اإلسناد يشترط يف اجلملة أن تكون مفيدة، وال

.أعمّ من الكالم إذ كلّ كالم مفيدٌ وليس كلّ مجلة مفيدة  (241و 241ص ،4146 لشريازي،املدين ا) 

أنّ اجلملة ما  ،المكوالفرق بني اجلملة وال» :«افيةكال» ىيقول الرضي يف شرحه عل

تضمن اإلسنادَ األصلي
4
انت مقصودة لذاهتاكسواء  

6
الم ما تضمن اإلسناد كوال ...أو ال  

 .(1ص ،4ج ،4116األسترآبادي، ) «سكينع الم مجلة والكلّ كف ،ان مقصوداً لذاتهكاألصلي و

فقط، « أقبلَ»: التركيب واإلفادة املستقلة، فلو قلنا: من أمرين معاً، مها« الكالم»فالبدّ يف 

ألنّه  ؛مل يكن هذا كالماً أيضاً« ...أقبل صباحاً»: قلنا ولو ،ألنّه غري مركَّب ؛مل يكن هذا كالماً

.رغم تركيبه غريُ مفيد فائدة يكتفي هبا املتكلم أو السامع  على  (42ص، 4ج ،6222 سن،ح) 

فإن مل تُف د  ،«فاز املتّقون» :مثل ،تامّاً مكتفياً بنفسه هو اجلملة املفيدة معىن« الكالم»فـ

فهذه اجلملة « ...إن جتتهدْ يف عملك» :كالماً، مثل ىال تُسَم  ،تامّاً مكتفياً بنفسه اجلملة  معىن

فإنْ . كالماً ىفال تُسمّ ،معلوم ألنّ جواب الشرط فيها غري مذكور، وغريُ ؛ناقصة اإلفادة

 . صار كالماً« إن جتتهدْ يف عملك تنجحْ»: ذَكرتَ اجلوابَ فقلتَ

فهو  ،إنّ كلَّ مبتدأ وخرب أو فعل وفاعل: ن القول ممّا سَبَقَ حول الكالم واجلملةكومي

 الكالم تامّاً مفيداً وهو أنْ يكونَ معىن ،ولكن يف تأليف الكالم يلزم شرطو آخرُ ،مجلة

كجملة الشرط واجلواب ومجلة الصلة واحلال والصفة،  ،بالقصد الذا  ال بالقصد التبعي

هذا يكون الكالم أخص  من اجلملة، فكلُّ كالم يكون مجلة  ىحبيث  يصح  السكوت عليه، فعل

 . وليست كلُّ مجلة كالماً

 تقسيمات النحاة للجملة العربية

 تقسيمها حبسب :األول :ية ثالثة أنواع من التقسيمقد جرى النحاة على تقسيم اجلملة العرب

تقسيمها حبسب اكتنافها لغريها أو اكتناف غريها هلا،  :والثاين .امسية وفعلية بنيتها اللفظية،

                                                        

املبتـدأ  ل وإسـناد اخلـرب إىل  الفاعـ  مـا تـألّف منـه الكـالم أي إسـناد الفعـل إىل       هـو  :اإلسناد األصـلي  -4

.

 

 (61ص ،6222 السامرائي،)

 :فـاألوىل  واجلمـل املقصـودة لغريهـا،    اجلمـل املقصـودة لـذاهتا،    :قسمني ىالنحاة يقسمون اجلمل عل -6

وذلـك كاجلمـل الواقعـة     ،فهـي اجلمـل غـري املسـتقلة     :ىوأمّـا األخـر   «حضـر حممـد  » :هي اجلمل املستقلة حنو

.ذلك حنو أو صلة أو خرباً أو نعتاً أو حاالً  (46ص ،6222 السامرائي،) 
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تقسيمها حبسب حملّها اإلعرايب، مجالً هلا حمل من اإلعراب  :والثالث. ىوصغر ىربك

 . ومجالً ال حملّ هلا

ليّة حمضة ال تبني عن وظيفة كمعايريَ ش ىيماهتم هذه علوقد استند النحاة يف تقس

تفوا مبا تبدأ به كففي تعريف اجلمل االمسية والفعلية ا .تتصل بداللتها العامّة اجلملة وال

.ان فعالً فهي فعليةكان صدرها امساً فهي امسية وإن كفإن  ،اجلملة
4
 

وفق اعتبار داللته العامّة فقسّموه  الم،كهذا ومل يعرض أهل  املعاين إلّا لتقسيم ال

ونوا يفرّقون كولعلّهم حني ابتدعوا هذا التقسيم مل ي .الماً إنشائياًكالماً خربيّاً وك :قسمني

. الم واجلملةكبني ال  (1ص ،6224 احلمصي،)

أثارات الريحُ : "أنّه ما كان لنسبته خارج ق صدت حكايتُه، كقولك فأرادوا باخلربي

 لغبار أو عدمها شيءٌ موجود يف اخلارج سواء تلفظتَ بذلك الكالم أو، فإثارة الريح ل"الغبارَ

ال، فإذا أخربت به فال تريد إنشاءا مدلوله يف اخلارج، بل تقصد منه حكاية ذلك الواقع، 

. يف نفس األمر ىوإفادةَ املخاطب ما جر  (21ص ،4411 فاضلي،)

ك ونوا أحراراً يف "تُه، حنو فهو ما مل يكن لنسبته خارج ق ص دَتْ حكاي ،وأمّا اإلنشائي

األمر، بل ، فإنّك ال تريد هبذا الكالم حكاية ما وقع يف اخلارج وما حدث يف نفس "دنياكم

.هو طلب التعامل والتعايش باحلريةاملراد إحداث مدلوله و  (21ص ،4411فاضلي، ) 

 مفهوم الشرط يف اجلملة الشرطية
مضمون  حصول  ،أوالمها فرضاًما يطلب مجلتني يلزم من وجود مضمون : الشرط»

حنو  .(421ص ،6ج ،4116 ي،داألسترابا) «فاملضمون األول مفروض ملزوم والثاين الزمه الثانية،

ننا هنا أن نعترب حصول مضمون مجلة كفيم« تنجح يف االمتحان كإن تطالع درس»: كقول

ن مجلة الشرط بعد أن افترضنا أنّ مضمو كحمقّقاً وذل ،اجلواب وهو النجاح يف االمتحان

 .وهو مطالعة الدرس، قد حَصل

.اجلزاء أنّه مسب بٌ عنه ومعىن الشرط أنّه سببٌ، ومعىن ففي  (412ص ،4121 اجلرجاين،) 

 ىقد اشترطتَ عل كإذ إنّ ؛املثال السابق وقعت مجلة الشرط موقع السبب يف حتقق اجلزاء

                                                        

.راجع تعريف ابن هشام مثالً -4  (122ص ،6ج ،6221) 
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 .يف االمتحان أن يطالعَ درسَه كجناح خماطب

ائ  ت  نْي  :تعاىلقوله  كومثل ذل ْنُكْم ع ْشُرون  صاب ُرون  ي  ْغل ُبوا م  فوجود  .(21: األنفال) ﴿إْن ي ُكْن م 

 .العشرينَ سببٌ لقهر املائتني، وانتفاء السبب يقتضي انتفاء ما ترتّب عليه

وذلك إذا . واملشهور عند النحاة أنّ الشرط تعليق أمر على آخر وجوداً أو عدماً يف املستقبل

ل سبباً للثاين أو كالسبب أو كان الثاين الزماً لألول أو مترتباً عليهمر األوّكان األ

.

 احلمصي،) 

 (411ص ،6224

عند حديثه عن األداة « شرح اجلمل يف النحو» ونتبيّن ذلك من قول اجلرجاين يف كتابه

مرين باآلخر لتعليق أحد األ[ «إن»أي ] مثّ العبارة اجلامعة احملققة أن يقال إنّها» :إذ يقول« إن»

أن تكون لتعليق وجود : أحدها :مثّ يكون ذلك على وجوه ،[يف املستقبل] يف وجوده أو انتفائه

أن تكون لتعليق وجود الثاين بانتفاء : والثاين .«إن تأتين أ كرمك» :كقولك الثاين بوجود األول،

 ين بوجود األول،أن تكون لتعليق انتفاء الثا :الثالث .«إن مل خترج خرجتُ» :كقولك األول،

إن » :كقولك أن تكون لتعليق انتفاء الثاين بانتفاء األول، :الرابع .«إن خرجتَ مل أخرج» :كقولك

 .(412ص ،4121اجلرجاين، ) «مل خترج مل أخرج

 بناء اجلملة الشرطية

تتصدّرمها أداة  مجلة الشرط ومجلة جواب الشرط،: تتكون اجلملة الشرطية من مجلتني

      (مجلة جواب الشرط+  مجلة الشرط+  أداة الشرط =اجلملة الشرطية ) .ان نوعهاالشرط أيّاً ك

شرط، والذي يطلبها هو جواب الشرط ملا  ليتْ أداةَهي كلُّ مجلة وف: أمّا مجلة الشرط

 :وهي نوعان ،بينهما من تالزم وترتّب

﴿و إ ْن َي ْس ْسك  : اىلووظيفتها تكوين العالقة الشرطية مثل قوله تع: التالية ألداة أصلية. أ
ف  ل ُه إ ال  ُهو هي أهنا  ،وظيفة واحدة( يَمْسَسْكَ)فحملت مجلة   .(422: يونس)  الل ُه ب ُضرٍّ ف ال كاش 

 .مجلة الشرط، لوقوعها بعد أداة شرطية أصلية

األوىل تلك اليت كانت هلا قبل تضمني األداة معىن  :وهلا وظيفتان :التالية ألداة منقولة .ب

ر ة  ن ز ْد ل ُه يف  : حنو قوله تعاىل .الشرط، والثانية تكوين العالقة الشرطية ﴿م ْن كان  يُر يُد ح ْرث  اْْلخ 
ر ة  فقد محلت مجلة  .(62: الشوري) ح ْرث ه  أوالمها أهنا صلة : وظيفتني ﴿كان  يُر يُد ح ْرث  اْْلخ 

 .والثانية أهنا مجلة الشرط( مَنْ) ل



  17 اللغة العربية ومكانتها من سائر الجمل يالجملة الشرطية ف

 

ألهنما معاً تدخالن يف إطار تركيب  ؛فهي مطلوبة جلملة الشرط: شرطأمّا مجلة جواب ال

واحد وهو التركيب الشرطي، فالوظيفة األساسية هلذه اجلملة هي تكوين العالقة الشرطية أو 

هي اإلخبار عن اسم الشرط املوصويل  ىالتركيب الشرطي، غري أهنا قد حتمل وظيفة أخر

 :وذلك حنو قول زهري. الواقع مبتدأ

 مطمئن البّر ال يتجمجم إىل  مَنْ نوف  ال يُذْمَمْ ومن يُفض قلبهو

(22ص، 6221، ديوان زهري)  

( مَنْ)كوهنا جواباً للشرط وكوهنا خرباً السم الشرط : هلا وظيفتان( يُذْمَمْ ال)فجملة 

الواقع مبتدأ
4

.  (111ص ،6224 احلمصي،) 

 :اجلازم جلواب الشرط

جعل النحاةَ يذهبون ، قد ني أجزاء اجلملة الشرطيةاملوجود ب كإنّ الترابط والتماس

فم ن النحويني من جيعل » ديد العامل الذي جيزم جواب الشرطمذاهبَ خمتلفةً يف حت

« إنْ»ألنّه قد استقرّ عمل ها يف الشرط والشرط مفتقرٌ للجواب، فلمّا كانت  ؛«إنْ»العامل فيه 

« إنْ»ني من جيعل العامل يف اجلواب عاقدة للجملتني وجب أن تعملَ فيهما، ومن النحوي

وليس أحدمها مبنفك من  ،ال بتقدميهما مجيعاًإوالشرط معاً، إذ كان اجلواب ال يصحّ معناه 

 (.614، ص6222الوراق، ) «اآلخر، فصار حكمها كالنار واحلطب يف باب تأثري املاء هبما

امل يف جواب هو الع« إن»[ حرف] إنّ» :«اإلنصاف يف مسائل اخلالف»يقول صاحب 

فحرف الشرط يعمل يف جواب . عنه كينف ألنّه ال؛ بواسطة فعل الشرط[ وذلك] الشرط

 كما أنّ النّار تُسخِّنُ املاءا بواسطة الق در واحلطب، ،ال به الشرط عند وجود فعل الشرط،

فكذلك  ألنّ التسخني إمنا حصل بالنار وحدها،؛ ال هبما ،فالتسخني إمنا حصل عند وجودمها

األنباري، ) «ال أنّه عامل معه ،هو العامل يف جواب الشرط عند وجود فعل الشرط« إن»هنا ها

 .(112-111، ص6226

الترابط املوجود بني أجزاء اجلملة الشرطية ترابطاً جيعل من  ىمد وهذا ممّا يشري إىل

                                                        

ألنّ يف إغفال مجلة الشرط  ؛واحلقّ أنّ اخلربَ هو اجلملة الشرطية كلُّها ال مجلة اجلواب فقط -4

املراد إلّا عند االعتناء  إذ ال يتمّ املعىن ؛واالكتفاء جبملة اجلواب إمهاالً للتركيب الشرطي وإضعافاً له

 .وسنوضّح هذا بعد قليل .جبميع أجزاء اجلملة الشرطية
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 .ن فصلها وجتزئتهاكة ال ميكهذه األجزاء وحدةً عضويةً متماس

 اليل للجملة الشرطيةالتكامل البنيوي والدّ

طاقة إخبارية واحدة متنحها  كبأنّها متتل ــ يبها اخلاصكبتر ــمتتاز اجلملة الشرطية 

مجلة هلا  ،ممّا يقضي بأن تُعد  اجلملة الشرطية ضرباً من االستقالل النسيب يف التعبري،

رة كرُ عن فيباً يعبّكفليست اجلملة الشرطية بطرفيها األساسيني إلّا تر .بنيتها اخلاصة

ويقصر عن نقل ما جيول يف الذهن أحد طرفيها خيلّ باإلفصاح، ىألنّ االقتصار عل؛ واحدة

.

 

 (161ص، 6224احلمصي، )

بل إنّه يؤدّي بطرفيه معاً  يب يؤدّي وظيفته املعنوية بطرفيه معاً،كواحلقّ أنّ هذا التر

إنّ » :كما يف قولك .نفردينن أن ينهض هبا الشرط أو اجلواب مكوظيفته النحوية اليت ال مي

يب الشرطي يف هذه اجلملة واقع موقع كفالتر« عند اهلل أجر عظيم كإن عملتَ به فَلالقرآنَ 

 .ن االدّعاء أنّ مجلة الشرط وحدها هي اخلربكوال مي اخلرب النحوي،

ْل ﴿قُ  :قال تعاىل. وقد سبق أنّ معىن الشرط تعليقُ فعل على آخرَ، لو وقع األول وقع الثاين
ف ُروا إْن ي  ْنت  ُهوا يُ ْغف ْر هل ُْم ما ق ْد س ل ف  فإنّ فعل الغفران، وهو جواب الشرط،  (41: لاألنفا) ل ل ذ ين  ك 

معلّق على انتهائهم من فعل الكفر وما يلحقه من أفعال، ومعىن هذا يف وضوح ويُسرٍ، أنّ كالًّ 

من الفعلني ليسا يف موضع اخلرب
4
يَقعْ، فهو إذن منقوص الداللة بسبب  ألنّ كالًّ منهما مل ؛

يستحق أيل منهما مرتبة اإلعراب اليت يستحقها  ومن أجل ذلك ال تعلق وقوعه بوقوع غريه،

فصارا جمزومَني ،فسقطت منهما بنقص داللتهما وافتقار كلٍّ منهما إىل اآلخر .الفعل املعرب

.

 

رط  يُستحسَنُ رفعُه إذا كان فعل  وممّا يؤكّد ذلك، أنّ جواب الش (441ص ،6222 اجلواري ب،)

الشرط فعالً ماضياً
6
ألنّ الفعل املاضي كأنه حمقق  ؛«إنْ اجتهد عليّ ينجحُ يف االمتحان» حنو 

الوقوع، فما يعلَّق به يشترط له كأنه واقع، فيستحق أنْ يعرب إعراب الفعل، وهو إعراب املسند 

. ذا استكمل داللته وهو الرفعإ  :وحنو قول زهري (441ص ،6224احلمصي، )

                                                        

أي ال يدلّ فعل  الشرط وفعل جوابه منفردَين  ونقصد من اخلرب هنا ما حيتمل الصدق والكذب، -4

 .ميكن أن نطلق عليه أنّه ص دق أو كذب معىن ىعل

. راجع شرح ابن عقيل -6  (424ص ،6ج ،4162)



  11 اللغة العربية ومكانتها من سائر الجمل يالجملة الشرطية ف

 

 حرم غائب مايل وال ال يقول   وإنْ أتاه خليلو يومَ مسغبة

(22ص، 6221، ديوان زهري)  

 انة اجلملة الشرطية يف تقسيمات النحاة للجملة العربيةكم

امسية وفعلية قد قسّم مجهور النحاة اجلملةَ العربية إىل
4
ــ حبسب بُنيتها اللفظية  كوذل 

إذ إنّهم ؛  جند معظمهم يُدخل اجلملة الشرطية ضمن اجلمل الفعليةمثّــ  سابقاً أشرناما ك

انت اجلملة كوملّا . قد اتّخذوا ما تُبدأ به اجلمل من فعل واسم، معياراً لتمييزها وبيان نوعها

 . بفعل الشرط اعتربوها مجلة فعليةيف األغلب الشرطية مبدوءة 

أنّ اجلملة الشرطية  ى، وير«رفيةامسية وفعلية وظ» وقد قسّم ابن هشام اجلملة إىل

إذ هو يعين بصدر اجلملة ما  ؛«اليت صدرها فعل»تدخل ضمن اجلمل الفعلية اليت يعرّفها بـ

ٌد م ن  ألنّ صدرها فعل ويف  ؛فعلية« إن جتتهدْ تنجحْ» ففي ،هو صدر يف األصل ﴿و إ ْن أ ح 
ْره  ألنّ صدرها يف األصل فعل  ؛عتقادهالية بيضاً فعأ (2: التوبة) اْلُمْشر ك ني  اْست جار ك  ف أ ج 

 .(122ص، 6،ج6221 ابن هشام،)« ...وإن استجارك أحدٌ»والتقدير 

اجلملة »وهو  ،أمّا الزخمشري فقد زاد قسماً رابعاً إىل التقسيم الذي وضعه ابن هشام

كما زعم ابن هشام ،حيث تفرد هبا وأخرجها من أنواع اجلمل الفعلية ؛«الشرطية

.

 ي،الزخمشر) 

 (11ص ،4114

وخيالف رأي الزخمشري  ،وأمّا ابن يعيش فهو يؤيد رأي ابن هشام يف اجلملة الشرطية

 ،وشرطية ،وامسية أربعة أقسام فعلية، قسم اجلملة إىل[ يْ الزخمشريأ]علم أنّه أو» :ويقول

ألنّ  ؛يف احلقيقة ضربان فعلية وامسية[ أي اجلملة] وهي قسمة لفظية وهي ...وظرفية

واجلزاء فعل وفاعل ،ية يف التحقيق مركبة من مجلتني فعليتني، الشرط فعل وفاعلالشرط
6
 »

 .(11ص ،4ج تا، دون ابن يعيش،)

                                                        

 .كما ستراه عند تقسيم ابن هشام والزخمشري ،قسماً أو قسمني ،هذا التقسيم ضاف بعضهم إىلوقد أ -4

وتَنقصُـــها الدقـــة وجيانبـــها  ،ضــعيفةو  ،إنّ حجــة ابـــن يعـــيش جلعـــل اجلملــة الشـــرطية مجلـــةً فعليـــةً    -6

شـرط  الـدوام، بـل قـد تكـون مجلـة جـواب ال       ىالصواب، حيث  إنّ مجليت الشرط واجلـواب ليسـتا فعليـتني علـ    

ــو ،مجلـــة امسيـــة ــائم »: حنـ ــا قـ ــمْ فأنـ ــه تعـــاىل . «إنْ تَق ـ ــو قولـ   ون  مُ ال  الظ     مُ ُه    ك  ئ    أول  ي  تُ   ْب، ف   م    ْن مل ْ ﴿ف  : وحنـ
 ( 44: احلجرات)
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ذا كان صدُرها إوهناك آخرون من النحاة مَن هو جيعل اجلملة الشرطية، مجلةً امسيةً، 

 :قول زهريففي مثل   (62ص ،4111 قباوة،) ،حرفَ شرط ومبتدأ أو اسم شرط غري معمول لفعله

 يضرّسْ بأنيابٍ ويوطأ بِمَنْسَمِ  ومَن ال يُصانع، يف أمورٍ كثرية

  (22ص ،6221 ديوان زهري،)

 .لكوهنا مبدوءة باسم هو مبتدأ ،جيعلون اجلملة الشرطية مجلة امسية

 معيار النحاة لتقسيم اجلمل ىنقدٌ عل

حقّاً بإعادة النظر والتجديد  جلديرٌ ،إنّ املعيار الذي اعتمد عليه النحاة للتمييز بني اجلمل

فهو يقوم على أمرٍ شكليّ ولفظي يف التمييز بني اجلمل، وهو ما تبتدأ به اجلملة، فإذا كان  فيه،

وقلّما جند فيه اهتماماً باجلانب  .املتقدم فيها امساً فهي امسية وإن كان فعالً فهي مجلة فعلية

 .اللفظي والبنائي للجمل فيُكتفى فيه باجلانب املعنوي والدّاليل للجملة،

بأنّها  ،أنّ النحاة مل يتّفقوا يف حتديد نوع اجلملة الشرطية ،د ضعفَ هذا املعياركوممّا يؤ

هذا املعيار الذي ال يُنظر فيه  ىأنّهم اعتمدوا عل كويبدو أنّ السبب يف ذل ،امسية أو فعلية

 .اجلانب املعنوي للجملة إىل

عند اختالفهم يف  ة يف حتديد نوع اجلملة الشرطية،وقد يتفاقم هذا اخلالف بني النحا

أهي معلّقة جبملة  «إخل ...و وأينما، وأيّان، إذا،»ـكتعليق ما تقدّمَ فيها من أداة شرط ظرفية 

 (441: البقرة) ﴿ف أ يْ ن ما تُ و لُّوا ف  ث م  و ْجُه الل ه  :فمثالً يف قوله تعاىل ،الشرط أم جبملة جوابه

 ما هي اجلملة األوىل: الختالفهم يف كاجلملة الشرطية ويف فعليّتها وذل اختلفوا يف امسية

جيعلها مضافة  فمنهم من يعلقها بالفعل بعدها، وال« أينما»ختالفهم يف تعليق فيها؟ تبعاً ال

« وجه اهلل»ومنهم من يعلقها باخلرب احملذوف لـ. فعلية مجلته، فتكون اجلملة األوىل إىل

 .«وجه اهلل كائن أينما توَلُّوا»والتقدير  ،امسية فتكون اجلملة األوىل

ليس معياراً سليماً قابالً لالعتماد  ،أساس ما تُبدأ به ىد أنّ تقسيم اجلمل علكوهذا يؤ

 :وربّما ميكننا أنْ نعترب اجلملة يف مثل قول زهري .والتطبيق

 يُضر سْ بأنياب ويوطأ مبنسم  وَمَنْ ال يُصانع، يف أمور كثرية

( 22ص ،6221 ان،الديو)  
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ألنّ  ؛مع أنّ صدر اجلملة اسم شرط يف حمل رفع مبتدأ ،بأنّها مجلة شرطية ال امسية

التركيب الشرطي فيها يغلب التركيب اإلسنادي وكذلك يف اليت صدرها اسم شرط يف حمل 

 :حنو قول زهري أيضاً ،املفعولية ىنصب عل

 ن ختطئْ يُعَم رْ فيهرمتُم تْه وم  رأيت املنايا خبطَ عشواء مَنْ تُص بْ

( 22ص ،6221 الديوان،)  

. ففي هذه اجلملة التركيب الشرطي هو الغالب على التركيب اإلسنادي  (66-64ص ،4111 قباوة،)

 ىفقط ليس هو الطريقة املثل فقط أو املعىن أساس من املبىن ىأنّ التفريق عل»واحلقّ 

فأمثل الطرق أن يتمّ [ واجلمل]ل م كم الن االستعانة هبا يف أمر التمييز بني أقساكاليت مي

ومعها طائفة  ،طائفة من املباين ىعل فيُبىن ،أساس من االعتبارَين جمتمعني ىالتفريق عل

 .(12ص ،4111 حسّان،) «عنها كمن املعاين فال تنف ىأخر

 اجلملة الشرطية ليست امسية وال فعلية

حيث   ؛طرفَيها فعل الشرط وجوابهمعنيٍ مستعينةً ب إنّ اجلملة الشرطية تفصحُ عن معىن

وتسكت ال يفهم املخاطبُ « إنْ جتتهدْ»إنْ قلتَ  ىهلا يف جزءٍ منها دون اآلخر، ألَا تر ال معىن

 ىما يَكمن يف ضمريك والذي تريدُه، وذلك أنّ الداللة عل يَهتدي إىل من مجلتكَ شيئاً وال

إن جتتهدْ تنجحْ يف »: فإنْ قلتَيف اجلملة الشرطية، تَظهر عند اكتمال طرفيها،  املعىن

، وأصبحتْ اجلملة الشرطية مجلةً كاملةً يَهتدي عَرف املخاطبُ ما تريده من املعىن« حيات ك

 .امل راد املعىن املخاطب بداللتها إىل

وقد نقبل رأي النحاة واملعيارَ الذي ميّيزون به اجلمل، لكن قبولنا هذا سيكون يف مجل تفيد 

ألنّهما  ؛مجلة فعلية« فاز علي»أهنا مجلة امسية ويف  «علي جمتهد»ل مثالً يف فنقو ،كامالً معىن

أهنا امسية ويف مثل « مَنْ ذهب»مجلتان تُفيدان معىن يُستفاد منه، لكن كيف نرضى يف مثل 

أهنا فعلية لكوهنما مبدوءتني باسم شرط مبتدأ يف األول وبفعل يف الثانية مع أنّهما « إنْ تذهبْ»

فإهنم حكموا على مجلةٍ بأهنا امسية أو فعلية وهي مل تكتمل بعدُ ! معني عن معىن ال تفصحان

فقد سبق يف تعريف اجلملة الشرطية أهنا تتكون من مجلة الشرط  .ومل تتشكل أجزاؤها متاماً

فعند اكتماهلا جيب االهتمام بتحديد نوعها، كما . ومجلة جواب الشرط تتصدرمها أداة شرط

حيث ال  ؛إليه اجلملة االمسية والفعلية بعد اكتمال جزأيها املسند واملسند أنّهم حكَموا على
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واملالحظ عندهم أهنم عند حتديد نوع اجلملة . فائدة يف حتديد مجلة ناقصة ال معىن هلا

بأنّها « علي جمتهد»االمسية والفعلية يراعون أصل املعىن فيهما، فهم مل حيكموا على مجلة 

علي »ولو كانت اجلملة دون خرب كما لو كانت  ،ل جزأيها املبتدأ واخلربإلّا بعد اكتما ،امسية

دون ذكر اخلرب لفظاً وال تقديراً، ما حكموا بامسيتها بل ما كان بإمكاهنم أنْ حيكموا « ...

 .لّا بعد اكتمال جزأيهاإبامسيتها 

لة الشرط أهنم اعتربوا مج ،وربّما قد اشتبه عليهم األمر يف حتديد نوع اجلملة الشرطية

لّ جزء من اجلملة ك ىطبّقوا عل أو جوابه، مجلة مستقلة كاجلملة االمسية والفعلية مثّ

االمسية والفعلية، فجعلوا كالًّ من مجلة الشرط ومجلة جوابه  ىالشرطية ما طبّقوه عل

 ،وبفعليتها إن كان املتقدم فعالً ،مث حكموا بامسيتها إنْ كان املتقدم امساً ،مجلتني مستقلتَني

املراد  مع أنّه ال جيوز فصل  كلٍّ من مجليت الشرط وجوابه لتالزمها وترابطهما يف أداء املعىن

 .«اجلملة الشرطية» :لّا عند مجعهما يف مجلة واحدة هيإ املعىن يتمّ فال

 نشائيةاجلملة الشرطية واجلمل اخلربية واال
فيها إنّها ال تدخل يف واحد  إنّ اجلملة الشرطية يف الواقع أسلوب مستقل، ميكن أن يقال

ألنّها ليس هلا يف  ؛اخلرب واإلنشاء، فهي ليست خبرب: من قسمَي الكالم عند علماء املعاين

وهي . اخلارج نسبة تصدقها أو ال تصدقها وليس هلا يف اخلارج حقيقة تطابقها أو ال تطابقها

هي بعبارة أخرى ليست ألهنا ليست معىن ينشئه املتكلم من نفسه، و ؛أيضاً ليست بإنشاءٍ

وليست أسلوباً ذاتياً ( اخلرب)أسلوباً موضوعياً يقبل البحث يف حقيقتها صدقاً أو كذباً 

يعبّر به املتكلم عن أمر أو رغبة يف نفسه ال توجد يف اخلارج قبل أن ينشئها املتكلم ( اإلنشاء)

البدّ أن يكون أحدمها طرفني،  وخيرج هبا يف كالمه، ولكن اجلملة الشرطية أسلوب معلَّق ذو

. فعالً، إذا وقع هذا الفعل صح  وجودُ الطرف الثاين  (14ص ،6222 ،أاجلواري )

يقول الدكتور حممد طاهر احلمصي الذي يُضيف إىل تقسيم اجلملة إىل خربية وإنشائية 

وقد »: قسماً آخر هو مجلة التركيب الشرطي وخيرجها من كوهنا مجلة إنشائية أو خربية

ألنّ هذه اجلملة متتاز بأهنا قائمة على  ؛لة التركيب الشرطي قسماً قائماً برأسهجعلتُ مج

تالزم مجلتني قد ختتلفان خرباً وإنشاءً، فهي ذات طبيعة داللية خاصة، وكان القدماء يذهبون 

إىل أنّ مجلة جواب الشرط هي املعربة يف أصل اإلفادة، وأنّ مجلة الشرط مبءلة الفضالت، 
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فالتركيب الشرطي خرب وإذا كان إنشاءً فالتركيب كلُّه إنشاءٌ  ،واب الشرط خرباًفإذا كان ج

لّا إذهبوا إليه، إضعاف ملعىن الشرط وحتويل له عن بابه، إذْ ال يتحقق معىن الشرط  وما

بوجود التالزم بني مجلة الشرط ومجلة اجلواب، فلو كانت مجلة الشرط مبءلة الفضالت 

 .(2و 1ص ،6224 احلمصي،)« األساس الذي يقوم عليه التركيب الشرطيلضعف التالزم واهند  

واحلق  أنّ يف جعل اجلملة الشرطية، مجلة إنشائية أو خربية إمهاالً لطبيعتها يف أداء 

المٍ مفيد ذي كلمات واجلمل إنشاءا كان القصد من رصف الكفإذا  .الذي تقوم به املعىن

المه هلا دورها كلمة أو مجلة من كعند نزع  املعىن كليتمّ له ذ وال لم،كقصده املتيَ معىن

لّ من أجزائها دوراً كيف اجلملة الشرطية جند أنّ ل كذلكف ،الم املفيدكوين الكاخلاص يف ت

فال  .لمكمونة يف خاطر املتكالم املفيد الذي حيمل يف طيّاته املعاين املكوين الكأساسيّاً يف ت

لتقليل من شأن مجلة الشرط ورفعُ مجلة  جوابه درجةً ينبغي ا ن فصل هذه األجزاء والكمي

هي أداة  ،بة من أجزاءكفاجلملة الشرطية مر .كانت مجلة اجلواب تستحق ذلكوإن  ،وأمهيّةً

وهذا ال حيصل إلّا باالعتراف بأمهية  .الم مفيدكوالقصد من بنائها خلق  ،شرط ومجلتني

الم كلة اجلواب ال تقوم وحدَها بإنشاء الإذ إنّ مج؛ ال بأمهية جزء منها ،أجزائها مجيعاً

املفيد املقصود
4
 .يب الشرطيكإلّا بعد وقوعها يف التر 

فاحلكم على إنشائية اجلملة الشرطية أو خربيّتها اعتباراً مبا وقع يف جواهبا من اجلمل 

إذ إنّه ال يوجد فيه اهتمام جبميع أجزاء اجلملة  ؛ليس حبكم دقيق ،اخلربية اإلنشائية أو

 .ال على مجلة اجلواب فقط ،معتمدةً على مجيع أجزاءها ،لشرطية اليت تقوم بإنشاء كالم مفيدا

املفيد املستحصل من ] المكإنّ ال» :«افية يف النحوكال» ىيقول الرضي يف شرحه عل

ألنّ الصدق  ؛ال اجلزاء وحدَه ،ب من الشرط واجلزاءكهو اجملموع املر[ يب الشرطيكالتر

 كذل كيَظهر ل. ال بالنسبة اليت بني طرفَي اجلزاء ،قا بالنسبة اليت بينهماذب إنّما تعلّكوال

ونَ كضربُ املخاطب أصالً لي كيوجد من فإنّه قد ال ،«كإن ضربتين ضربتُ» :كبالتأمل يف قول

 .(1ص ،4ج ،4116الرضي، ) «[اذباًكأو ] الم صادقاًكهذا ال

                                                        

مفيـداً خـارج    ألّن اجلملة الـيت تقـع جـزاًء يف التركيـب الشـرطي قـد تفيـد معـىن         ؛«املقصود»قيّدناه بـ -4

ولكـن   ،بعـد أن وقعـت يف التركيـب الشـرطي أو قـد يُقصـد       لـك املعـىن  ولكن قد ال يُقصد ذ التركيب الشرطي،

 ،مفيـد خـارج اجلملـة الشـرطية     ذات معـىن « أنـا أكرمـك  » فجملة« كإن تزُرنا فأنا أكرمُ» حنو مقي داً بشرط،

 .«إن تزرنا» ولكنّ وقوعَها يف التركيب الشرطي قي دَ معناها بشرط هو
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يب كذب يف هذا التركة حتتمل الصدق والفجملة اجلواب يف هذا املثال مل تَعُد مجلة خربيّ

ألنّ مجلة اجلواب فيها هي  ؛اجلملة الشرطية أنّها مجلة خربية ىمَ علكحن الشرطي، حىت

 .مجلة خربية

 واجلملة الشرطية« المكأصل ال»

« اإلجياب» وذهبوا إىل أنّ مثّ يتسع فيه على صور خمتلفة، ،ذهب النحاة إىل أنّ للكالم أصالً

مث  ،«كتب حممد واجبه» :فتقول مثالً .صور الكالم كالنهي والنفي واالستفهام أصل لغريه من

 ال»:ويف النهي« أكتبَ حممد واجبه؟» :ويف االستفهام« ما كتب حممد واجبه» :تقول يف النفي

وغريه حيتاج إىل داللة يف  فترى اإلجياب يتركب من مسند ومسند إليه، ،«اكتب»واألمر  ،«تكتب

كما  ،وكلّما كان فرعاً احتاج إىل ما يدلّ به عليه ك الغري كأداة النفي وغريها،التركيب على ذل

.ألنّه فرع التنكري ؛وحنوها« ال»احتاج التعريف إىل عالمة من   (614ص تا،دون  السامرائي،) 

الم ممّا يدخل كإذا جرّدت ال كأنّ إلّا أنّ النحاة أرادوا باإلجياب أمراً افتراضيّاً مبعىن

الم اخلربُ أو كصار إجياباً ومل يقصدوا أنّ أصل ال ،المكال األدوات اليت تغري معىنعليه من 

من غري  الم إثباتاً،كذفنا أدوات النفي مثالً صار الحأنّنا إذا  مبعىن .احلقيقة ىاإلجياب عل

.صحيحاً أو غري صحيح بقاء املعىن نظر إىل  (616ص ،السامرائي، دون تا) 

المُ بعد حذفها كال ىإذ قد ال يبق ؛يصحّ حذف هذه األدوات ثري من األحيان الكففي 

ليس الفيل »: ويف قولك (12: فصلت) ﴿و ما ر بُّك  ب ظ ال ٍم ل ْلع ب يد  :ففي قوله تعاىل ،صحيحَ املعىن

 .يصحّ حذف حرف النفي ال «طائراً

أداة شرط إذ ال جيوز لك أن حتذف  ؛وإذا اتّجهنا إىل اجلملة الشرطية وجدنا األمر كذلك

ألنّك لن حتصل بعد ذلك على املعىن الذي  من مجلة شرطية قاصداً الرجوع إىل أصل الكالم،

 أو أو امسية، فهي تُنشئ لك معىن ال جتده يف سائر اجلمل من فعلية، تُحدثه اجلملة  الشرطية،

 ال ،شرطيإذا وقع يف التركيب ال ،ويؤكد هذا أنّ كالًّ من اجلمل السابقة .إنشائية أو خربية،

 .يبقى على معناه الذي وُضع من أجله

تفقد وظيفتَها  ــ وهي اليت قد تكون امسية أو فعليةــ  «اجلملة اخلربية»يُبيّن لك ذلك، أنّ 

إن اجتهد »ففي مجلة  الداللية واملعنوية اليت كانت تؤدّيها قبل وقوعها يف التركيب الشرطي،

 ،معناها األساسي ــ  هي يف األصل مجلة خربيةاليت ــ فقدَت مجلة  الشرط« أخوك فبارك به
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فيعبّرُ هذا اجلزء عن . وأصبحت جزءاً جديداً من مجلة جديدة وهو اإلخبار عن اجتهاد األخ،

فكان يُقصد من هذه اجلملة « اجتهد أخوك» معىن جديد ال يتناسب وما كانت تُعبّرُ عنه مجلة

كان اجتهاده واقعاً يف زمن سابق كما دلّ على أنّ األخ قد اجتهد و :على أساس األصل يف وضعها

ولكن  .فهي هبذا دلّت على معىن مستقل مفيد حيتمل الصدق والكذب ذلك، الفعل  املاضي،

إذ ال تدلّ بعد  عندما وقعت هذه اجلملة يف التركيب الشرطي أصبحت ناقصة الداللة واملعىن،

رت إلكمال املعىن املراد إىل مجلة فافتق« !؟...إن اجتهد أخوك» ذلك على معىن مستقل مفيد

 .أخرى هي مجلة اجلواب

أنّ مجلة الشرط دون مجلة اجلواب ال  ،ممّا جيب مالحظته» :ويف هذا يقول عباس حسن

أمّا بعد  ،حسب أصلها السابق قبل دخول األداة الشرطية عليها ىيصحّ تسميتها مجلة إلّا عل

م مستقل بالسلب كون فيها حكي إذ ال؛ [مفيدة] مجلة ىفال تُسمّ ،أداة الشرط يءجم

بل ال  ،مجلة ىتُسمّ فهي هلذا ال يان مستقل،كويقتصر عليها، فليس هلا  تنفرد به، واإلجياب،

 .(441ص ،1ج ،6222حسن، ) «الماً حبسب وضعها اجلديدك ىتُسمّ

نها يف التركيب الشرطي نَزَعَ م (اجتهد أخوك) إضافة إىل هذا إنّ وقوع هذه اجلملة اخلربية

فخلع عليها طابعاً من الداللة على املستقبل ،ماكانت تدلّ عليه من حدث واقع يف زمن ماض
4
. 

 ،واجلمل اإلنشائية واخلربية ،أنّ اجلمل االمسية والفعلية كتبيّن ل ،كفلمّا عرفت ذل

 ،يب الشرطيكن عندما تقع هذه اجلمل يف التركول ،طائفة من املعاين ىوُضعت لتدلّ عل

 كفال جيوز ل. جديد ما تبتين عليه اجلملة  الشرطية من إنشاء معىن انيها إىلتتبدّل مع

ال  كإذ إنّ ؛يب الشرطيكبإخراجها من التر كوذل ،اجلمل كأصل املعاين لتل الرجوع إىل

اجلمل حبسب وضعها السابق قبل وقوعها  كانت تدلّ عليه تلكما  ىإلّا عل كحتصل بعد ذل

 . ا قد ال تقصدهوهذا ممّ ،يب الشرطيكيف التر

 

                                                        

 أن ال يكــون ماضــيَ املعــىن  ،ضــي الــذي يقــع يف مجلــة الشــرط الفعــل املا ىوهلــذا اشــترط النحــاة علــ  -4

. االسـتقبال  ألنّ التركيب الشرطي حيوّل املعاين إىل ؛«إن هَطَلَ املطرُ أمسِ يشرب النبات» فال يصحّ .حقيقة

 (441ص ،1ج ،6222، للمزيد راجع حسن،)
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 اخلامتة

يباً كتبيّن من خالل هذا البحث أنّ اجلملة الشرطية ختتلف عن سائر اجلمل العربية تر

 ومجلة الشرط، هي أداة الشرط، ،يب من ثالثة أجزاء أساسيةكفقد متيّزت بأنّها تر ،وبناءً

 .ومجلة جواب الشرط

انت تدلّ عليه اجلمل كتلف عمّا جديد خي معىن ىيب املتميّز أصبحت تدلُّ علكوهبذا التر

فبهذا متّ للجملة الشرطية االختالفُ والتميّز  ،الفعلية واالمسية أو اجلمل اخلربية واإلنشائية

 .واجلانب الدّاليل واملعنوي ،اجلانب البنائي واللفظي: عن سائر اجلمل من جانبَني

أغفلوا  دأ به اجلملة،أساس ما تُب ىان معيار النحاة يف متييز اجلمل يقوم علكوملّا 

فظهر ضعفُ هذا املعيار عندما اختلفوا يف حتديد اجلملة  ،اجلانب الدّاليل واملعنوي للجمل

 الشرطية أهي امسية أم فعلية؟

 ىفقط ليس هو الطريقة املثل فقط أو املعىن أساس من املبىن ىواحلقّ أنّ التفريق عل

فأمثل الطرق أن يتمّ التفريق  ،سام اجلملن االستعانة هبا يف أمر التمييز بني أقكاليت مي

 .أساس من االعتبارَين جمتمعني ىعل

ن كمي ومعىن فلمّا تبيّن أنّ اجلملة الشرطية قد اختلفت عن أنواع اجلمل العربية مبىن

ويف أداء  ألنّ يف طبيعة صيغتها، ؛م بأنّها تستحق أن تُعَد  قسماً قائماً بذاته بني اجلملكاحل

 .وعن اجلملتني االمسية والفعلية ،يّزها عن مجليت اخلرب واإلنشاءمعناها، ما مي

 
   



  77 اللغة العربية ومكانتها من سائر الجمل يالجملة الشرطية ف

 

 املراجع

 القرآن الكرمي

 .الكتب العلمية دار: بريوت، 4 ط .شرح الكافية يف النحو (.4116) رضي الدين ي،دباآاألستر .4

ــك      (.ق 4162) هبــاء الــدين عبــداهلل   ابــن عقيــل،  .6 ــة ابــن مال ــل علــى ألفي  ،1 ط. شــرح ابــن عقي

 .منشورات ناصر خسرو: طهران

 .دار السالم: القاهرة .مغين اللبيب عن كتب األعاريب (.6221) مجال الدين األنصاري ابن هشام، .4

 .إدارة الطباعة املنريية .شرح املفصل يف صنعة اإلعراب (.دون تا) ابن يعيش، موفق الدين يعيش .1

جــودة مبــارك،  حتقيــق ،4 ط .فاإلنصــاف يف مســائل اخلــال (.6226) أبــو الربكــات األنبــاري، .1

  .مكتبة اخلاجني: القاهرة

 .منشورات هناوندي: قم، 1 ط. الفوائد الصمدية(. ش 4414) حممد البهائي، .2

 خدجيــة حممــد حســني، حتقيــق. شــرح اجلمــل يف النحــو (.ق 4121) عبــد القــاهر اجلرجــاين، .2

 .جامعة أمّ القرى: مكة املكرمة

املؤسســة العربيــة للدراســات  : بــريوت .حنــو التيســري .(أ 6222) محــد عبــد الســتار أ اجلــواري، .1

 .والنشر

 .املؤسسة العربية للدراسات والنشر .حنو املعاين(. ب 6222)ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 .دار الثقافة: املغرب .اللغة العربية معناها ومبناها (.4111) حسّان، متام .42

 .مكتبة احملمدي: بريوت .النحو الوايف (.6222) عباس حسن، .44

 .دار سعد الدين: دمشق .من حنو املباين إىل حنو املعاين (.6224) حممد طاهر احلمصي، .46

علـي بـو    حتقيـق  ،4 ط. املفصـل يف صـنعة اإلعـراب   (. 4114) أبـو القاسـم حممـود    الزخمشري، .44

 .داراهلالل: بريوت ملحم،

 .دار املعرفة: بريوت .وانالدي (.6221) يب سُلمىأبن  زهري، .41

 .دار الفكر: األردن ،6 ط. اجلملة العربية تأليفها وأقسامها (.6222) فاضل السامرائي، .41

 .اجلملة العربية واملعىن(. دون تا)ـــ  .42

 .منشورات دار املأمون للتراث: دمشق .مسائل خالفية يف النحو (.دون تا) البقاء بوأ العُكربي، .42

 .مست: طهران .اسة ونقد يف مسائل بالغية هامةدر (.ش 4411) حممد فاضلي، .41

 .دار القلم العريب: حلب، 1 ط .إعراب اجلمل وأشباه اجلمل (.4111) فخر الدين قباوة، .41
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 ط .احلــدائق النديــة يف شــرح الفوائــد الصــمدية  (.ق 4146) ســيد عليخــان املــدين الشــريازي، .62

 .منشورات ذوي القرىب: قمأبوالفضل سجادي،  حتقيق ،6

 .دار النهضة العربية: بريوت .دراسة اجلملة العربيةإىل مدخل (. 4111) محدأحممود  حنلة، .64

 .دار الفكر: دمشق .العلل يف النحو  (.6222) بو احلسن حممدأ الوراق، .66




