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  )م١٩٩٨(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

هذا البحث دراسة تاريخية وتحليلية لبعض المباحث المتعلقة بالجملة 
والكالم فى النحو العربى، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطور 

نحوية فى هذه المباحث، خالل مراحل التاريخ النحوى، منذ نشأته الدراسة ال
  .حتى هذا العصر
  منهج الدراسة

دراسة ثالثة مواضيع تتعلق بالجملة والكالم، من خالل تناولها فى 
التراث النحوى والدراسات الحديثة، دراسة أريد لها أن تكون تاريخية 

رصد أهم الدراسات واآلراء أما الجانب التاريخى منها، فيظهر فى . تحليلية
المتعلقة بالجملة خالل مراحل التاريخ النحوى، دون اإلدعاء باإلحاطة بها، 

 –فذلك غير مستطاع فى بحث واحد، وقد غلب على هذا الرصد التاريخى 
 الدراسة المنفردة آلراء كل شخصية أو –خاصة فى الفصول األربعة األولى 

اء تحت عنوان يمثل قضية شاملة أو باحث على حدة، دون إدراج تلك اآلر
وما ذلك إلى رغبة من البحث فى إعطاء كل ذى . إطار يضم اآلراء المتقاربة
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رأى حقه من الدراسة التحليلية الستكشاف مدى استقالله او اشتراكه مع 
 قد - أعنى ضم اآلراء فى إطار واحد–إذ إن الطريقة األخرى . اآلخرين

إلى حد ما فى إطار قد يند عنه أو يختلف عنه تقحم من اآلراء ما هو مختلف 
وهذا الجانب الذى أخذه البحث يعبر عن . فى بعض الجوانب أو معظمها

  .الجانب التحليلى منه، والذى ساير الجانب التاريخى
  استنتاجات الدراسة

لم يقتصر االهتمام بالمصطلح النحوى وشروطه على المحدثين، بل  -١
وى التنظير من حيث تعيين أهم نجد ذلك عند القدماء على مست

  .شروط المصطلح، وعلى مستوى التطبيق بحصره وتحديد مفهومه
تعددت دالالت الكالم عند سيبويه كثيرا، ولكن دون أن يفقد داللته  -٢

 .االصطالحية على الجملة

وظهر . مصطلحا عند سيبويه فى القول الراجح) الجملة(لم تظهر  -٣
نده أيضا وقد استمر هذا الترادف ع) الكالم(عند المبرد، وهو يرادف 

عند ابن جنى يدل على ) الجملة(أما مصطلح . عند بعض المحدثين
الجملة التامة تارة، وهو هنا مرادف للكالم وتارة يدل على ما ينوب 

 .عن الجملة من الفاظ وتراكيب فى بعض المواقف اللغوية

ا، ال يدل أحيان) الكالم(و) الجملة(اختالف بعض النحاة فى تعريفهم ل -٤
بالقطع على اختالفهم فى مفهومهما، لتأثر هذه التعريفات أحيانا 

 .بالسياق الذى وردت فيه

كل من القول بالترادف أو التمييز بين المصطلحين يخضع لتواضع  -٥
أو وجهة نظر مختلفة عن األخرى، لذلك فإن القول بصحة أحدهما 

 .ى اختالفهماوتخطئة اآلخر يعنى الخلط بين وجهتى النظر هاتين عل


