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ل الجملتين : االسمية وترى أّنها تقاب في المقدمة عن الجملة الوصفية ،الباحثة تحدثت 
ذا أوالفعلية.  عبارة  والمفهوم ف مفهوم الجملة ،فعليه أن يعرّ راد الباحث أن يدرس هذا الموضوع وا 

بخالف المصطلح الذي شرطه  . وال يشترط فيه االتفاق، نسان عن المعنى الذي يدركه اإل
 .الباحثيناالتفاق بين مجموعة من 

يهم دوال يوجد ل دوا مفهوم الجملة ،ولم يحدّ  ،الجملة مفهوم القدماء لم يعتنوا ب نّ إ: تقول الباحثة 
وتصنيف لها  ماءفهناك تعريفات للجملة عند القد غير صحيح ، الرأيهذا ولكن تصنيف للجملة. 
 .ا سيأتي ذكرها الحق  

الذي التعريف المنطقي ستعين الدارسون في توضيح المفاهيم بالتعريفات وهي أنواع منها يو 
ما : االسم " يكون بذكر الصفات الذاتية للمحدود مثل حدّ  الحدّ و  والرسم ، يقسم على قسمين الحدّ 

يدل "و ، وهو اللفظ الدال على المعنى العام" "لى الجنس" تشير إما" فكلمة ."على مسمى يدلّ 
وال زائلة ي غير عارضة الموجودة فيه ، أي الداللة على المسمى من ذاتيات االسم " أعلى مسمى

و"الداللة على المسمى" صفة ذاتية في ذات االسم بمعنى أنها لو زالت لزال االسم معها ، ، عنه 
 هو التعريف بالذاتيات . فالحدّ .  ويصبح لفظ ا مهمال  ال يدّل على شيء

"االسم  تعريف مثال   ، للشيء المراد تعريفهت العارضة ما الرسم فهو عبارة عن تعريف بالصفاأ
 هاألنّ ؛ بالطبع ال  ؟ فهل هي ثابتة .بالصفة فعرّ قد ف "ل()أ بالمحلى "االسم هو أو  "هو المعرب

ا . وال يزول بزوال يبقى اسم  لو زالت من االسم فهو الصفة العارضة أّن هذه معنى هذا و  زائلة ،
 اسم ا. بقىفإنه ي، تلك الصفة. فلو حذفت"أل" من اسم محلًّى بها 

ما يخالف قولها"فال نجد لديهم تحديد ا لمفهومها  للجملةلقدماء تعريفات االباحثة تذكر بعد ذلك 
هو " كان الفاعل رفع ا ؛ ألنه ولالمبرد الذي يق منهم فوا الجملةفالقدماء عرّ .  وحدودها وتصنيفها"



ثم علقت الباحثة على هذا  ،  ، وتجب بها الفائدة للمخاَطب" والفعل جملة يحسن عليها السكوت
وقعت بالتناقض عندما نقلت ، ف سابق ا والباحثة نفت ذلكللجملة عند المبرد  نه حدّ بأ التعريف

ا ؛ نما كان الفاعل رفع  ا  و قوله ))المقتضب في باب الفاعل ب ا للجملة عند المبرد في كتابهتعريف  
 .((عليها وتجب فيها الفائدة للمخاطبجملة يحسن السكوت نه هو والفعل أل

ابن جني عن الجملة))كل  وقال . وحّدوها الجملة واذكر وغيرهما وكذلك ابن السراج وابن يعيش 
 اهذه التعريفات مفهوم   دّ وتع ، د عند القدماءا مفهوم الجملة محدّ ذ  كالم مفيد مستقل بنفسه(( إ

فكل عالم له تعريف خاص به. ولكن سيبويه لم  عليها ،، لعدم اتفاق العلماء  اللجملة ال مصطلح  
 ز بين مفهوم الجملة والكالم ،خذت الباحثة تميّ ثم أ مفهوم ،فهي عنده  ا ،مصطلح  لجملة يذكر ل

"الجملة الوصفية" واألفضل يقتصر كالمها  وهذا ال ينطبق على العنوان الذي جاءت به في بحثها
 . على مفهوم الجملة

 أسئلة في الموضوع
 ؟الجملة  ل النحويونكيف يحلّ  : األول ؤالسال

، والنعت ونائب الفاعلالفاعل و  ، المبتدأجملة على أساس األبواب النحوية وهي : يحللون الهم 
من وكل عنصر  لى عناصرها ،تجزئ الجملة إفدراستهم للجملة دراسة تحليلية  ،وغيرها والتمييز 

مية تقع في بابين المبتدأ والخبر.  الجملة االسمثال  ف ،نحوي في باب تدرس مسائله عناصرها 
فتدرس في باب الفعل  عليةأما الجملة الف ."المبتدأ والخبر" باب واحد يجمعهما فيم هوبعض

التوابع والفضالت ، وابن هشام قد فّصل القول في الجملة وأقسامها "في ا من موالفاعل وغيره
 كتابه مغني اللبيب.  في مبحث خاص بها

األولى  ،هملجملة على مراحل عندفبدأ تقسيم ا ، ماءقسام الجملة عند القدأوالمطلوب ـ هناـ 
( في كتابه 538هذا التقسيم الى الزمخشري )ت واستمر  فعلية واسمية ، لى قسمين ،قسمت إ
 هو الجملة الشرطية .ا ا جديد  ضاف قسم  أفل( )المفصّ 

، ويقصد بها كل  ، وهو الجملة الظرفية اا جديد  نصاري ذكر قسم  هشام األ جاء ابن وعندما
الظرف هو  نّ بل إ بفعل ، ن االسم بعدها ال يقدرو جار ومجرور على شرط أجملة تبدأ بظرف أ

 .دون تقدير "زيد"هو العامل في  "في الدار" نّ ( فإ )في الدار زيد  جملة ك العامل ،
وهي الجملة  قسام ،ابن هشام قسم الجملة على ستة أ إنّ  : قالتإذ  الباحثة خلط واضح عند وثمة

 . ؟ قسام متقابلةفهل هذه األ االسمية، والفعلية، والظرفية ، والشرطية والكبرى والصغرى ،
حسب تقسيم ابن بوهي قسمتها  ،نواع الستة تحتهاالقسمة ليست واحدة حتى تندرج األ إن
والثانية  لى صغرى وكبرى ،على أساس الحجم إولى اللغوي قسمتان ، األوهي في الواقع  ،هشام

ذا ابتدأت بأداة شرط إية وشرط ذا ابتدأت بشبه جملة ،فتكون ظرفية إ بحسب ما تبدأ به الجملة ،
  .م ال ؟: أهذه القسمة صحيحة أثم نقول  قسام ،وهكذا في بقية األ



 ن الجملة الوصفية ؟و هل ذكر النحاة المتقدم : الثاني ؤالسال 
فقسموا  ساس واحد ،تقسيم أغلب القدماء على أو  .الجملة الوصفية ر النحاة القدماءكلم يذ
وبعضهم أضاف  ، "اسم وفعلالتي تقع عنصر ا عمدة في الجملة "نوع الكلمة أساس على الجملة 

األول ة الظرفية ال وجود لها مع التقسيم فالجملالجملة الظرفية التي تبدأ بظرف أو جار ومجرور. 
ر والمجرور ليسا من أقسام الكلمة التي األّن الظرف والج؛  وكذلك الجار والمجرور ،المشهور 

 كانت األساس في التقسيم األول.
 قسام الكلمة ؟قل من أهل الظرف بنوعيه قسم مست:  الثالث ؤالسال

 دال على مسّمى اسم والزمان والمكان مسميان بالظرف فهولمة تدل على زمان ومكان الظرف ك
ما الجار والمجرور فليس أ ألّن الظرف من أقسام االسم. اسمية . تكونتبدأ بظرف  الجملة التيو 

و أ ،، فتكون الجملة فعلية "استقر"ا بفعل محذوف تقديره ما متعلق  فيكون أ بنفسه ، مستقال  قسم ا 
 .فتكون اسمية "مستقر" ب يقّدراسم ب

 مفهوم الجملة الوصفية
 راسته في بريطانيا وتأثره بالنظريةولعل د تمام حسان ،الدكتور طلق تسمية الجملة الوصفية أ

السياقية عند فيرث كان السبب في تكوين رؤية عامة للنظام النحوي عنده موظف ا السياق في فهم 
 قسام :النظرية النحوية . وقد قسم الكلمة إلى سبعة أ

 االداة -7الظرف -6الضمير -5الفة الخ-4الصفة -3الفعل  -2االسم -1
في كتاب ]اللغة العربية معناها نجد االستقراء لم ولكن  ويقول إنه تقسيم قائم على االستقراء ،

من  يستخرج النظام النحوي منهفكيف  كالم العرب الفصيح" وكتابه يخلو من استقراء "ومبناها[
نما و  .غير أْن يطلع على كالم العرب ؟ فعلى  ،النحوية القواعد درس و  لى كتب النحو ،رجع إا 

ثم يستخرج الجملة  .والحديث المنقول بالتواترالقرآن الكريم  و كالم العرب ، الباحث أن ينظر في
إنه اتبع  : وهو يقول ، الدكتور تّمام حّسان وهذا لم يحصل عندمنه ويقسمها على أساس واحد 

استه نهج الوصفي في در وال حّقق شروط الم الوصف المطلوب لوصفي ولم يقم بذلكالمنهج ا
أسس فهمه للنظام النحوي ّن الكلمة وتداخلت أقسام الجملة ؛ أل أقسامالنحوية التي تداخلت فيها 

 . وتصنيفاته على أساسين هما المبنى والمعنى الذين يفرضان ذلك التداخل
 التقسيمات التي ذكرها صحيحة ؟ هل:  الرابع ؤالسال

نما هناك ا  ة في النحو القديم و ما الصفة فلم تكن مذكور أ ا ،مليهفف االسم والفعل ال خال
والثاني بمعنى  ،في علم النحو النعت الوصف بمعنى ول هو األ :فيه معنيان و الوصف  فهومم

حيانا أسماء وأأنها والقدماء يرون  بعضها من بعض ،لفاظ التي تشتق ويعنون به األالمشتق 
قسام الكالم لكن هذا التعبير والتسمية الجديدة ال يعني أنها قسم آخر من أ يعبرون عنها بالصفة ،

ا حيان  "التسميات" ال يغّير من نوع الكلمة . فالمبتدأ يعبر عنه أ ن اختالف التعبيرات أوفإ ،



  ،ا مستقال  قسم   الدكتور تمام حسان جعل "المشتق"و  ، حقيقتهر ذلك من وال يغيّ إليه  بالمسند
وهي مستقلة برأيه  فعول ،الماسم الفاعل و اسم نواع المشتقات كما في صيغة ق بين أوكذلك فرّ 

والصورة  حيث المعنى والمبنى ، حسب زعمه منبخر فكل نوع يختلف عن اآل ليست أسماء ، يأ
لصاق وعدمه والتضام والداللة على الحدث والزمن والتعليق ويقول اإلعرابية ،والجدول، واإل

ة منها صيغ ئ))وتختلف كل صفة منها عن االخريات مبنى ومعنى ،فأما من حيث المبنى فلكل ف
 دركنا أنها ال تدل على مسمى بها ،رأت التعريفات القديمة للمشتقات أقول عندما قوهو ي ((خاصة

نما تدل على موصوف ، ي المصدر( وهي خارجة عن تعريف أمن معنى الحدث ) لما تحمله وا 
 .االسم )وهو ما دل على مسمى(

 ن دلت. فإالفاظ أما تدل على معنى في ذاتها أو لواأل ، إّن الفصل هو من يميز بين هذه األنواع 
ْن لم تدل على معنى  حدث فهي فعل ،و  زمنن دلت على وا   على مسمى في ذاتها فهي اسم ، وا 

 فتخرج ،المشتقات في الداللة على المسمى تمام حسان يفرق بينالدكتور  و في ذاتها فهي حرف.
  بذاته.ا مستقال  صبح قسم  وأ من تعريف االسم ،

 و الصفة خالية من الداللة على المسمى ؟أهل الصفات ف
األعالم األسماء  ي صفة من صفاته ، ولذلك أنألنظر عن المسمى هو الذات بغض اإّن 

تحليل عند و  سماء ،تدل على الذات وهي بذلك أا سماء الموصولة وغيرهوالضمائر واأل
 "كريمأخي : "فنقول  نجد أن الذات موجودة ولكن ينظر الى صفة من صفاتها ،الصفة)المشتق( 

ذا كانت الذات وهو رجل معين وصف بصفة الكرم ، فإذات  فهي دالة علىعلى سبيل المثال 
 غير صحيح ،سماء ، ولذلك تقسيم تمام حسان األقسم  فيتدخل في الصفة. فالصفة موجودة 

و أو المبالغة أو المفعول أمرة تكون على نحو الفاعل ف. بعضها عن بعضالصفات تختلف و 
والموصوف هو المسّمى فهي دالة على مسّمى  .وجميعها دالة على موصوفالصفة الثابتة 
 .ليهاع نطبقيفتكون من األسماء ؛ ألّن تعريف االسم ي .عينةماتصف بصفة 

 النتيجة 
فهي ولما دلت على ذات مع النظر الى صفتها  تدل على ذات مع صفة ، اتنجد الصف

ا إلى الجملة يض  مفهوم الجملة الوصفية يعود أ كان كذلك فإنّ  ذاوا   داخلة تحت قسم االسم ،
 فيبقى تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية مستقرًّا ودقيق ا. .و "الصفة"وه نها تبدأ باسماالسمية ؛ أل
 خرى حول البحث مالحظات أ

تمام الدكتور والذي وضع الجملة الوصفية  عنوان البحث الجملة الوصفية دراسة نحوية ،-1
 "الجملة الوصفية عند الدكتور تمام حسان". ب هفدقة العنوان تتطلب تحديد .حسان



للنحو العربي لمحمد فهناك كتاب الجملة الوصفية  هناك دراسات سابقة لم تشر اليها الباحثة ،-2
الفكر النحوي عند " في دراسة، ويمكن الرجوع الى مفهوم الجملة الوصفية  2004شعبان عام 

 . "ركات دراسة وصفية تحليليةتمام حسان لمحمود ب
 بفكرة جديدة . خرين ولم تأت  ابعت الباحثة آراء اآلت -3
سناد القدماء ركزوا على قضية اإل تقول إنّ ثم و  نفت الباحثة عناية القدماء لمفهوم الجملة ، -4

 أليس اإلسناد أبرز مقومات الجملة العربية ؟والمعنى . 
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