
  
  

 

 

 

۱۲۱ 

 ۲۰۰۷  العدد السادس الجملة الوصفية

  الوصفيةالجملة 

  دراسة نحوية

  

   نسرين عبد اهللا شنوف. د .م.ا 

  جامعة الكوفة/ مركز دراسات الكوفة  

  

   :خالصة ال

 دراسة الجملة الوصفية في اللغة العربية الت�ي تقاب�ل الجملت�ين االس�مية والفعلي�ة٬ والت�ي يك�ون        إلى     يهدف هذا البحث   

لفاع��ل أو المفع��ول أو التف�ضيل أو المبالغ��ة أو ال��صفة الم�شبهة  وم��ن فاعل��ه    الم�سند فيه��ا وص��فًا ع�امًال مكون��ًا م��ن ص�فة ا   

وأضاف تمام حسان هذا النوع من الجمل الى تراكيب اللغة العربية ف�ي ض�وء دراس�ته لل�سانيات       . ومفعوله إذا كان متعدياً   

 وذل�ك بع�د أن اس�توعب م�ا     التي أعادت وصف منهج دراسة اللغة العربية في المستوى التركيبي فحللته وأع�ادت دراس�ته      

فيه في ضوء اعتماد نظرية المعنى والمبنى وإبعاد الجانب الشكلي وما يسمى بنظرية اإلعراب وفكرة العمل والعامل التي    

 .كانت األساس في تقسيم الجملة العربية شكليًا الى اسمية وفعلية

  

  : المقدمة

يميز البحث القديم عن الحديث أن جهد القدماء دار ح�ول  للجملة  نصيب  من  البحث  قديمًا  وحديثًا  ولكن  ما      

) عل�م المع�اني  (نظرية اإلعراب وفكرة العمل والعامل مع هذا ال نغفل عناية البالغيين القدامى بمفهوم الجمل�ة ف�ي مباح�ث         

ولك�ن  . وإن�شائية ونظرتهم إليها كونها وحدة داللية انطالقًا من اهتمامهم بالمعنى فق�سموها م�ن جان�ب الدالل�ة ال�ى خبري�ة        

اللسانيات الحديثة أعادت وصفها في باب المستوى التركيبي فكان هدفها دراسة التركيب الشكلي لعناص�رها م�ع االهتم�ام           

 بصورة متزايدة ۱۹٥۷وقد اتجه اللغويون منذ سنة .  فتصف التركيب وتحلله الى أجزائهىبالجانب المعنوي وربطه بالمبن

ات في دراستهالى بحث بنائها فكشفوا الثغر   
)۱(

 وحاولوا إعادة وص�ف تركيبه�ا وكان�ت أب�رز تل�ك المح�اوالت محاول�ة تم�ام         

فأفرد الصفات )  اسم وصفه وفعل وضمير  وخالفة وظرف وأداة (حسان التي توصل فيها الى أن الكالم العربي يقسم الى    

ي�ة وأع�ددت ه�ذه الدراس�ة أو البح�ث له�ذه       في قسم خاص لها وسّماها الجمل الوصفية التي تقابل الجملتين االسمية والفعل   

التراث وف�ي الل�سانيات العربي�ة     المحاولة ودرست فيها مصطلح الجملة ومفهومها ومنهج تحليلها وأقسامها وأركانها في     

الحديثة واتخذت من نموذج تمام حسان منطلقًا للدراسة ودرست منهج تحليل�ه للجمل�ة وأركانه�ا وأق�سامها ورك�زت عل�ى            

  .صفيه كونها محور البحثالجملة الو 

  :مصطلح الجملة ومفهومها في التراث

 القدامى بمفهوم الجملة التي تعد الوحدة الداللية للمستوى التركيبي في الكالم العربي فال نجد  ويونلم يعتِن النح    

عراب�ي ف�ي أب�واب    لديهم تحديدًا لمفهومها وحدودها وتصنيفها وإنما تناولوها عرضًا عند ح�ديثهم ع�ن اإلس�ناد والمح�ل اإل     

االستئناف واالعتراض واالبتداء فوضعوا الجمل االبتدائية واالستئنافية واالعتراض�ية ض�من الجم�ل الت�ي ال مح�ل له�ا م�ن          



 

 

 

      

 

۱۲۲   

 الجملة الوصفية

فك��ان تركي��زهم عل��ى ظ��اهرة اإلع��راب وتف��سيرها وفك��رة العم��ل والعام��ل عل��ى ح��ساب إغف��ال الجان��ب ال��وظيفي      . اإلع��راب

أو المعن�ى النح�وي وأق�اموا عل�ى تل�ك الظ�اهرة نموذج�ًا        )  قرين�ة ت�دل عل�ى الوظيف�ة    وإن كان اإلع�راب عالم�ة أو  (المعنوي  

  .متكامًال سّموه العمل النحوي أو العوامل اإلعرابية

   فل�������م تع�������رف الجمل�������ة ف�������ي الت�������راث تعريف�������ًا واض�������حًا ف�������ال نج�������د له�������ا تعريف�������ًا ف�������ي كت�������اب س�������يبويه                  

 ل�ه أبواب�ا تح�دث فيه�ا ع�ن الم�سند إلي�ه والم�سند         ولم ينص على هذا المصطلح لديه ومع هذا نجد  )  هـ ۱۸۰ت  (
)۲(

: ق�ال . 

فالمبت�دأ األول  . فاالبت�داء ال يك�ون إّال بمبن�ي علي�ه    . والمبتدأ أو المبني علي�ه رف�ع  . فالمبتدأ كل اسم ُابتدئ لُيبنى عليه كالم  (

)والمبني ما بعده عليه فهو مسند ومسنٌد إليه  
)۳(

عب�ُد اهللا حَ�ُسَن ال�سكوُت وك�ان كالم�ًا      فيه�ا  : أال ترى أنَّك ل�و قل�ت  : (٬ وقال

)هذا عبد اهللا: مستقيمًا٬ كما َحُسَن واُستغنى في قولك     
)٤(

يفهم من نصي سيبويه أنه لم يذكر مصطلح الجملة ص�راحة ب�ل   . 

فاعتم�د  ). ه�ذا عب�د اهللا  (و ) فيه�ا عب�د اهللا  (ضمنًا فالجملة لديه كالم مستقيم يحسن السكوت عليه ويستغنى عنه غيره ف�ي      

ت (ولكن ذكر هذا المصلح تلميذه المبرد . سيبويه معيار المعنى ال الشكل في تحديد هذه الجملة وهو منهج وصفي بال شك

وإنما كان الفاعل رفعًا ألنه هو والفعل جملة يحسن عليه�ا ال�سكوت   : ((في كتابه المقتضب في باب الفاعل قائالً    )  هـ ۲۸٥

))وتجب بها الفائدة للمخاطب
)٥(

.  

ونج�د م�صطلح   ). تم�ام الفائ�دة  (و ) تح�سن ال�سكو  (من هذا التعريف أن المبرد حدد حدود الجمل�ة باعتم�اد معي�ار       ونلحظ  

إما فعل وفاعل : والجمل المفيدة على ضربين: (إذ قال) األصول(في كتابة ) هـ۳۱٦ت (عند ابن السراج ) الجملة المفيدة(

٬ )زيد ضربته وعمرو لقيت أخاه وبكر ق�ام أب�وه  : (اعل فنحو قولكوإما مبتدأ وخبر٬أما الجملة التي هي مركبة من فعل وف       

٬ وكل جملة تأتي بعد المبتدأ فحكمها في إعرابها )زيد أبوه منطلق: ((وأما الجملة التي هي مركبة من ابتداء وخبر فقولك   

)كحكمها إذا لم يكن قبلها مبتدأ 
)٦(

لكن�ه ل�م ي�ذكر ص�راحة     نلحظ من هذا النص أن ابن ال�سراج اس�تعمل م�صطلح الجمل�ة و    . 

ي�رى ان الك�الم   : األول: ولم يتفق النحوي�ون ف�ي معن�ى الك�الم والجمل�ة عل�ى وجه�ين       . اسمية فعلية بل ضمناً : أقسامها الى 

والك�الم ه�و المرك�ب م�ن     : (وهو رأي الزمخشري وابن بعيش وابن جني قال الزمخشري في تعريف الكالم : بمعنى الجملة 

خرى وذاك ال يتأتى إّال من اسمين كقولك زيد أخ�وك وب�شر ص�احبك أو ف�ي فع�ل واس�م نح�و        كلمتين أسندت إحداهما الى األ 

)ضربت زيدًا أو انطلق بكر وتسمى جملة: قولك
)۷(

 .  

إعلم أن الكالم عند النحويين عب�ارة ع�ن ك�ل لف�ظ     : (وصّرح ابن بعيش بأن الكالم عند النحويين يسّمى جملة قال    

المركب من كلمتين : (وهذا معنى قوله صاحب الكتاب) زيد أخوك وقام بكر: الجملة نحومستقل بنفسه مفيد لمعناه ويسمى 

)أسندت إحداهما الى األخرى
)۸(

 .  

ومما يسأل عنه هنا الفرق ب�ين الك�الم الق�ول والكل�م والج�واب ان الك�الم        : (وقال في التسوية بين الكالم والجملة       

 م�ن الجم�ل الفعلي�ة واالس�مية ن�وع ل�ه ي�صدق اطالق�ه عليه�ا كم�ا ان           عبارة عن الجمل المفيدة٬ وهو ج�نس له�ا فك�ل واح�د        

)وكذلك مع الجملة الفعلية) زيد قائم(كل كالم : كالم وال يقال) زيُد قائم(الكلمة الجنس للمفردات فيصح أن يقال كل 
)۹(

قال . 

زي�د أخ�وك٬ وق�ام    : (جم�ل٬ نج�و  أما الكالم فلكل لفظ مستقل بنفسه مفي�د لمعن�اه وه�و ال�ذي ي�سميه النحوي�ون ال        : (ابن جني 

)محمد وضرب سعيد٬ وفي الدار أبوك
)۱۰(

 .  

ان الكالم إنما هو في لغ�ة الع�رب عب�ارة ع�ن األلف�اظ القائم�ة برؤس�ها الم�ستغنية ع�ن غيره�ا وه�ي الت�ي               : (وقال  

ه ق�د يق�ع عل�ى     وأن� يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختالف تركيبها وثبت أن القول عندهم أوسع م�ن الك�الم ت�صرفاً      

)الجزء الواحد وعلى الجملة وعلى ما هو اعتقاد وراي ال لفظ وجْرس
)۱۱(

.  

  . يرى أن الكالم غير الجملة: الثاني



 

 

 

      

 

۱۲۳   

 الجملة الوصفية

  

ت (هناك من النحويين القدامى من فرق بين الكالم والجملة وال يرى المرادفة بينهما٬ منهم الرضي االستراباذي 

والفرق بين الجملة والكالم أن : (قال الرضي في الفرق بينهما) هـ۷٦۱ت  (وابن هشام   ) هـ٦۷۲ت  (وابن مالك   ) هـ٦۱٦

الجملة ما تضمن اإلسناد األصلي سواء كان�ت مق�صودة ل�ذاتها أو ال كالجمل�ة الت�ي ه�ي خب�ر المبت�دأ وس�ائر م�ا ذكرن�ا م�ن                  

ن اإلس�ناد األص�لي وك�ان    الجمل وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت اليه أو الكالم م�ا ت�ضم      

)مقصودًا لذاته فكل كالم جملة وال ينعكس
)۱۲(

 .  

م�ادل  : الكالم هو القول المفيد بالق�صد والم�راد بالمفي�د   : (على أن) هـ۷٦۱ت (ويتفق رأي ابن مالك وابن هشام      

وم�ا ك�ان   ) ي�د ق�ائم  ز(والمبت�دأ و خب�ره ك�ـ   ) ق�ام زي�د  (والجملة عبارة عن الفعل وفاعل�ه ك�ـ  . على معنى يحسن السكوت عليه   

))ظننت�ه قائم�اً  (و ) كان زي�ٌد قائم�اً  (و ) أقائم الزيدان(و ) ُضِرَب اللصُّ : (بمنزلة أحدهما نحو  
)۱۳(

ويظه�ر ل�ك أنهم�ا لي�سا     . (

وي�سمى  : (ق�ال ) بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس٬ وهو ظاهر قول صاحب المفصل فاءنه بعد أن فرغ من ح�د الك�الم         

أع�م من�ه إذ ش�رطه اإلف�ادة بخالفه�ا٬ وله�ذا ت�سمعهم يقول�ون٬ جمل�ة ال�شرط وجمل�ة الج�واب وجمل�ة               جملة والصواب أنها    

)الصلة٬ وكل ذلك ليس مفيدًا٬ فليس بكالم
)۱٤(

 .  

فهو يرى أن شرط الكالم اإلفادة وقول ابن هشام هذا كان ردًا على الزمخشري الذي يرى أن الجمل�ة غي�ر الك�الم        

دة فائدة يحسن السكوت عليها بل يكتفي فيها أن تكون إسنادية ذا طرفين كالذي وص�ف ف�ي   ألنه يشترط فيها أن تكون مفي   

ف�الكالم ه�و الق�ول المفي�د وه�و م�ا دل عل�ى معن�ى يح�سن          . الجملة الصغرى إذ يرى ابن هشام أن الكالم أخ�ص م�ن الجمل�ة       

 الق�دامى  ويينم�ن أق�وال النح�   وي�رى  . السكوت علي�ه ول�ذلك يق�ال جمل�ة ال�شرط وجمل�ة الج�واب وجمل�ة ال�صلة ونح�و ذل�ك              

  :السابقة الذكر أنهم وضعوا حدودًا للجملة العربية في ضوء المعايير اآلتية

  . حسن السكوت أو الوقف٬ فالجملة قول يقع بين سكتتين۱

  .وتعني أن تعبر الجملة عن فكرة تامة المعنى تفيد السامع:  تمام الفائدة۲

  . أللفاظ األخرى وعدم احتياجها إليها حتى يحسن السكوت عندهاأي استغناء الجملة عن ا:  االستقالل۳

  .تكون الجملة من مجموعة من الكلمات تتكون من المسند إليه والمسند:  اإلسناد٤

  

   :منهج تحليل الجملة وأقسامها وأركانها في التراث

 البصرة نحويييقوم منهج تحليل الجملة عند        
)۱٥(

 تحليلية ال تركيبية أي انها  على أساس أن دراسة النحو لديهم

كونها الوحدة األساس في ) ۱٦)(الكلمة(تعنى بمكونات التركيب اكثر من عنايتها بالتركيب نفسه لذا أنصبت عنايتهم على 

النحو العربي وانطلقوا منها في دراسة الجملة التي تعد األساس في تكوينه�ا والت�ي ت�رتبط ب�اإلعراب ال�ذي يح�دد مواض�ع           

٬ وه�ذا التق�سيم مبن�ي عل�ى     )االس�م والفع�ل والح�رف   : (يرها فقسموا مبانيها في ض�وئه ال�ى ثالث�ة أق�سام ه�ي      تقديمها وتأخ 

أساس معنوي مبنوي فمن حيث المعنى أن االسم مادل عل�ى م�سمى غي�ر مقت�رن بزم�ان٬ والفع�ل م�ادل عل�ى ح�دث وزم�ن               

  : االسم والفعل والحرف قال ابن مالكوالحرف مادل على معنى في غيره ومن حيث المبنى فقد حددوا عالمات تميز 

  ب�������������������������الجرِّ والتن�������������������������وين والن�������������������������دا وأل  

   

  ُوم�������������������ْسَنٍد لالس�������������������ٍم تميي�������������������ٌز حَ�������������������َصلْ     

  

وكانت الكلمة لديهم وحدة الجملة ومن ثم كانت هي . ونظروا الى هذه األقسام في ضوء أصولها المجردة تجريدًا عقليًا     



 

 

 

      

 

۱۲٤   

 الجملة الوصفية

عجمية وال�صوتية ووق�ع اختي�ارهم عل�ى الكلم�ة ألنه�ا بحك�م تعريفه�ا لف�ظ          النواة التي دارت حولها الدراسات الصرفية والم     

مفرد وبحكم داللتها ت�دل عل�ى معن�ى مف�رد ويب�دو أن فك�رة اإلف�راد ه�ي الت�ي أعان�ت عل�ى بن�اء الجمل�ة عل�ى الكلم�ات دون                    

 ظ�اهرة اإلع�راب   غيرها من وحدات التحليل أضف الى ذلك أنها ذات صيغة مفردة وإن اللواصق والزوائ�د تل�صق به�ا وإن        

في اللغة الفصحى ارتبطت بها ثم أن الكلمة مع ذلك يمكن تقديمها أو تأخيرها ويمكن أن تضام الى كلمات أخرى أو تنفصل 

واعتم�دوا عل�ى أس�اس أهمي�ة المعن��ى     . عنه�ا وب�ذلك كل�ه يتحق�ق وجوده�ا النظ�ري باعتباره�ا وح��دة تحليلي�ة قائم�ة ب�ذاتها          

ها في توجيه التحليل واإلعراب وأهملوا في مقابل ذلك مفهوم الجملة ال�ذي يع�د أس�اس      اللغوي والصرفي للكلمات أو بعض    

  . المستوى التركيبي٬ فال نجد حدودها وأصنافها سوى تقسيمها الشكلي الى اسميه وفعلية

 قواعدهم على المطرد وعزفوا عن غير المطرد فإن لم يجدوا المطرد في االستعمال اخترعوا أصل ويينوبنا النح

جعل�وه ام�رًا ثابت�ًا وه�ذا الثب�ات مك�نهم م�ن أن يبن�وا قواع�د ص�ارمة بمع�زل ع�ن تط�ور اللغ�ة واخ�تالف                ) أصل مقدر (وضع  

القبائل في االستعمال فلكل كلمة أصل وضع وإنما يعدل عن أصل وضعها باإلعالل أو اإلب�دال أو النق�ل أو القل�ب أو الح�ذف            

  .  اإلعراب لديهم فردوا التراكيب الى أصولها المقدرة لتحديد معانيها الدقيقةوكان لألصل المقدر دور في توجيه. أو الزيادة

وجعل��و للجمل��ة أص��ل وض��ع مفت��رض ق��د يط��ابق االس��تعمال وق��د يختل��ف عن��ه تتك��ون ف��ي ض��وئه ف��ي م��ن ركن��ين    

فترضوا أن يكون المسند والمسند اليه وما عداهما فضلة يمكن أن يستغنى عنه تركيبها٬ وا: أساسين ال تقوم إّال بهما هما

أصل ذلك الوضع بذكر هذين الركنين وإظهارهما والوصل فيما بينهما مع مراعاة الرتبة بين عناصر الجملة عل�ى أن تفي�د      

الجملة معنى متك�امًال م�ستقًال بنف�سه ف�إذا ح�صل تغيي�ر ف�ي ه�ذه االفتراض�ات أوجب�وا تق�دير المح�ذوف أو تف�سيره وأول�وه                  

ونظروا الى الجملة من حيث تركيبها الشكلي الظاهري السطحي باعتماد معيار اإلسناد . خيربجواز الفصل أو التقديم والتأ

فيها وطبيعة المسند فقسموهما الى جملة اسمية وجملة فعلية في ح�ين نظ�ر البالغي�ون ال�ى الجمل�ة بكونه�ا وح�ده داللي�ة                

محم�د  : (الجملة االسمية هي الت�ي تب�دأ باس�م٬ نح�و    ف. بالنظر الهتمام بالمعنى فقسموها تقسيمًا دالليًا الى خبرية وإنشائية    

وال يشتمل معناها على زمن معين٬ والجملة الفعلي�ة ه�ي المكون�ة م�ن فع�ل وفاع�ل أو نائب�ه ويك�ون الفاع�ل أو نائب�ه            ) ذكيُّ

٬ ويدل معناها على زمن معين)قام محمد: (مسندًا إليه٬ والفعل مسندًا أي هي التي تبدأ بفعل نحو
)۱۷(

وإما : ( جني٬ قال ابن

جمل��ة مركب�ة م��ن مبت��دأ وخب�ر وجمل��ة مركب�ة م��ن فع��ل     : الجمل�ة٬ فه��ي ك�ل ك��الم مفي�د م��ستقل بنف��سه٬ وه�ي عل��ى ض�ربين     

)وفاعل
)۱۸(

وجعل الزمخشري . 
)۱۹(

الشرط والجزاء جملت�ين وهم�ا ق�سم م�ستقل بذات�ه لدي�ه ارتبط�ت أح�دهما            ) هـ٥۳۸ت   (

وذهب ابن يعيش. احدةباألخرى بأداة شرط ظاهرة أو مقدرة ليكونا جملة و    
)۲۰(

وابن هشام) هـ٦٤۳ت  (
)۲۱(

) هـ۷٦۱ت  (

وي�رى اب�ن ه�شام أن الجمل�ة تق�سم ال�ى اس�مية وفعلي�ة         . الى أنها من قبيل الجملة الفعلية ألنها مكونه من جملتين فعليت�ين    

درت زي��دًا ف��اعًال أعن��دك زي��د٬ وأف��ي ال��دار زي��د٬ إذا ق�� : ه��ي الم��صدَّرة بظ��رف أو مج��رور٬ نح��و : (وظرفي��ة وأراد بالظرفي��ة

)بالظرف والجار والمجرور٬ ال باالستقرار المحذوف٬ وال مبتدأ مخبرًا عنه بهما  
)۲۲(

ر المخزومي الب�ن ه�شام فيم�ا    وال يَق. 

ألن الجملة الظرفية التي عدها قسمًا ثالثًا أن كان الظرف معتمداًَ فجدير بها أن تكون من قبيل الجمل�ة الفعلي�ة   : (ذهب اليه 

) معتمدًا فهي من الجملة االسمية فال حاجة الى تكثير األقساموان لم يكون
)۲۳(

 .  

ُويعّد ابن هشام 
)۲٤(

 أبرز من اعتنى بدراسة الجملة العربية دراسة مف�صلة فحل�ل أق�سامها وعناص�رها وأحكامه�ا      

وذك�ر أق�سامها   ف�ي تف�سير الجمل�ة٬    : (تح�ت عن�وان  ) مغن�ي اللبي�ب ع�ن كت�ب األعاري�ب     : (وأفرد لها الباب الثاني من كتابه   

الجمل�ة االس�مية والفعلي�ة والظرفي�ة     : ٬ وعند التمعن في أقسام الجملة وتفريعاتها لديه نجد أنها ستة أنواع هي )وأحكامها

وال��شرطية والكب��رى وال��صغرى وتق��سم الكب��رى ال��ى كب��رى ذات ال��وجهين وكب��رى ذات الوج��ه فف��صل ف��ي تفري��ع التق��سيم     

   .  واشبعه باألمثله والشواهد. السابق



 

 

 

      

 

۱۲٥   

 الجملة الوصفية

  : إذًا اعتمد علماء العربية القدماء في تحديد أنواع الجمل على ثالثة معايير هي

قسم النحويون في ضوء هذا المعيار الجملة الى اسمية وفعلية فاذا بدأت باسم سميت اسمية واذا ب�دأت  :  معيار الشكل  ۱

  .بفعل سميت فعلية واذا بدات بشرط سميت شرطية وإذا بدأت بظرف سميت ظرفية

قسم البالغيون في ضوء هذا المعيار الجمل الى خبرية وانشائية واعتمدوا على وظيفة اإلسناد وداللته :  معيار المعنى ۲

  .على أحد هذين المعنيين

قسم النحويون الجم�ل ف�ي ض�وئه ال�ى ن�وعين األول الجم�ل الت�ي له�ا مح�ل م�ن اإلع�راب وه�ي             :  معيار المحل اإلعرابي   ۳

والثاني الجمل . االسم المفرد المعرب فتأخذ حكمه اإلعرابي كالرفع والنصب والجر لحلولها محلهالجمل التي تؤدي وظيفة 

  . التي ال محل لها من اإلعراب

  

  مفهوم الجملة ومنهج تحليلها وأقسامها وأركانها في اللسانيات العربية

.  ال�صيغة ۲ المعن�ى٬  ۱: س ه�ي يقوم منهج تحديد أجزاء الكالم وتعريفها في اللسانيات العربية على ثالثة أس�       

وال بد أن يقاس بها مجتمعه وال يصح االكتفاء بأساس واحد من هذه األسس ذلك ألن مراع�اة    .  وظيفة اللفظ في الكالم    ۳

أسماء وأفعاًال في وقت واحد٬ ك�ذلك ق�د يحملن�ا ه�ذا     ) قاتل وسامع ومدير(المعنى وحده قد يجعلنا نعّد بعض األوصاف مثل   

وقد انك�ب علم�اء الل�سانيات عل�ى معالج�ة الجمل�ة واخ�ذوا ب�الطرق الوص�فية          . صدر اسمًا وفعًال في وقت واحد  على عّد الم  

.والمن��اهج ال��شكلية ووجه��وا اهتم��امهم ص��وب البن��ى والتراكي��ب والجم��ل والن��صوص     
)۲٥(

 وق��ام م��نهج دراس��تها وتحدي��د   

آلتيةمفهومها لسانيًا في ضوء االعتماد على المفاهيم والمعايير واألسس ا
)۲٦(

:  

ويح�سن  . المنظور الوظيفي ألجزاء الجملة في البنية التركيبية للسياق الذي ترد فيه واألسس النظرية لتوظيفها   ۱

أن ينطلق في تحديد وظائف مكونات الجملة من الفصل بين وظائف المبن�ى أو ص�ور التركي�ب ووظ�ائف المعن�ى           

 اللغة مبنى صرفًا وال معن�ى ص�رفًا إنم�ا    تإذ ليس.  عليهودراستها بصورة متوازية كون األول حامًال للثاني وداالً  

هي الشكل الذي بمقتضاه تؤل�ف ب�ين المبن�ى والمعن�ى وكم�ا أن�ه ال يتوص�ل ال�ى إدراك المعن�ى إّال ب�المبنى فل�يس                 

  . للمبنى من وظيفة أو غاية إّال الداللة على المعنى

  

  ).الكلمة( االنطالق من مفهوم الملفوظ األدنى ۲

فر شرط االستقالل التركيبي وعدم ورود الملف�وظ عن�صرًا م�ن عناص�ر مرك�ب أكب�ر أي تعب�ر ع�ن معن�ى م�ستقل ل�ذا             توا ۳

مركبًا لفظيًا توفر فيه شرط اإلسناد ولم يتوفر : (عّدوا شبه الجملة جملة غير مستقلة٬ قال محمد الشاوش في شبه الجملة

ال تحلل شبه الجملة في المستوى االول من التحليل ابدًا إنما يق�ع  فيه شرط االستقالل لوروده ضمن تركيب أكبر منه لذلك        

)ذلك في مستوى موال ثان أو ثالث أو غيرهما
)۲۷(

.  

 مفهوم فكرة اإلسناد٬ إذ رجع اللسانيون في تحديد عناص�ر الجمل�ة وض�بط العالق�ات القائم�ة بينه�ا ال�ى مفه�وم اإلس�ناد           ٤

: فر الن�واة اإلس�نادية٬ فالجمل�ة عملي�ة إس�نادية تتك�ون م�ن عناص�ر ثالث�ة ه�ي          بت�وا ) الكلم�ة (وقرنوا وجود الملفوظ األدن�ى   

عالق�ة المبت�دأ ب�الخبر والفع�ل     (المسند والمسند إليه واإلسناد وعّد تمام حسان اإلسناد من الق�رائن المعنوي�ة وعرف�ه بأن�ه            

)ض�مائهما نائب فاعل�ه وبع�ض الخوال�ف و    وأبفاعله والفعل بنائب فاعله والوصف المعتمد بفاعله  
)۲۸(

ه�ي  ( إذ أن الجمل�ة  

الصورة اللفظية الصغرى أو الوحدة الكتابية الدنيا للقول أو للكالم الموضوع للفه�م واإلفه�ام وه�ي تب�ين أن ص�ورة ذهني�ة          



 

 

 

      

 

۱۲٦   

 الجملة الوصفية

)كانت قد تالفت أجزاؤها في ذهن المتكلم الذي سعى في نقلها حسب قواعد معينة وأساليب شائعة الى ذهن السامع
)۲۹(

.  

قرنًا يحصل على نحو خاص بين تمثيل صوتي وبين ضرب (سة التوليدية فاءنها حددت الجملة بكونها     أما المدر   

والمالحظ أن صياغة هذا التعري�ف تع�د الجمل�ة عملي�ة إنج�از وإن�شاء م�ن        ) البنى العميقة(معين من البنى المجردة تسمى     

)ناحية ونتيجة لتلك العملية من ناحية أخرى 
)۳۰(

س ومع أن إبراهيم أني
)۳۱(

 يرى أن التحديد اللساني للجملة العربية يج�ب  

أن يرفض التقسيم المنطقي لها الى موضوع ومحمول والتقسيم البالغي الى ركن�ين أساس�يين هم�ا الم�سند والم�سند الي�ه              

ألن اللذين يناظران المحمول والموضوع ألن الجملة اصطالح لغوي يجدر بنا أن نستقل به عن المنطق العقلي العام وذلك 

أقول مع هذا . العادات اللغوية في كل بيئة هي التي تحدد الجمل في لغتها فاألمر مرجعه كله الى عادات المتكلمين بكل لغة  

نرى أنه ذهب الى أن الجملة تتكون من عن�صر الم�سند والم�سند إلي�ه والف�ضلة أو متعلق�ات اإلس�ناد وي�ربط ه�ذه العناص�ر            

  .بعضها ببعض عالقة اإلسناد

 لعنصر الفضلة داخل العالقة اإلسنادية أن يتقدم المسند أو المسند إلي�ه وبتقديم�ه وت�أخيره ف�إن التركي�ب س�يفرز         ويمكن  

أقل قدر من الكالم يفيد السامع : إن الجملة في أقصر صورها هي: (ويرى إبراهيم أنيس أنه يكفي أن نقول. دالالت مختلفة

من ك�ان مع�ك   : فإذا سأل القاضي أحد المتهمين قائًال. كلمة واحدة أو أكثرمعنى مستقًال بنفسه سواء تركيب هذا القدر من   

)فقد نطق هذا المتهم بكالم مفيد في أقصر صورة) زيد(وقت ارتكاب الجريمة؟ فأجاب 
)۳۲(

نلحظ من تعريفه هذا أنه اعتمد . 

ء توافر فكرة اإلسناد وركنيه ف�ي  معيار الشكل والمضمون في تحديد مفهوم الجملة أو بيان حدودها فهو ال يشترط كالقدما    

بناء الجملة إذ يرى ان فكرة اإلسناد ال تلزم لتركيب جملة صحيحة فكلمة واحدة تتركب منها الجملة دون إسناد وي�رى أن     

ف�سر بع�ضه بع�ضًا٬    الجملة ليست مستقلة كما يشترط معظ�م اللغ�ويين ألن الح�وار ب�ين الم�تكلم وال�سامع م�رتبط األج�زاء ي          

: ق�ال . م�ن س�ياق الك�الم حين�ًا آخ�ر     وكما أننا نستمد الفهم من تجاربنا ال�سابقة حين�ًا    . ويعين بعضه على فهم البعض اآلخر     

فأين هذا الكالم المستقل بالفهم الذين ال يستعين فيه بكالم سبقه وال بتجارب ماضية وال بإشارات األيدي وتعابير الوجوه     (

)انفي كثير من األحي
)۳۳(

.  

كل الذي يجب أن يشترط في الكالم لئال يكون لغوًا هو حصول الفائدة وتمامها ويتحقق مثل هذا الشرط في ( ويرى أن       

)كثير من العبارات التي ال يعدها اللغويون جمالً     
)۳٤(

 وي�رى عب�د ال�رحمن أي�وب    
)۳٥(

 أن�ه ل�يس م�ن ال�الزم أن تت�ساوي ع�دد       

فإنه ليس بالزم أن تتكون كل جملة من ) أي الجملة(مع عدد أجزاء المرموز إليه ) ند اليهأي المسند والمس(أجزاء الرمز  

مسند ومسند اليه لمجرد أن القضية الداللية الت�ي ت�شير الجمل�ة إليه�ا تتك�ون م�ن موض�وع ومحم�ول وم�ن أج�ل ه�ذا ي�رى               

 عل�ى ذل�ك الح�االت الكثي�رة الت�ي ذكره�ا       ضرورة القول بوجود نوع من الجمل العربية اإلسنادية ذات الركن الواح�د ودليل�ه      

: وهو ال يوافق النحويين القدماء على التأويالت التي قدموها لح�ذف المبت�دأ والخب�ر ق�ال    . النحويون لحذف المبتدأ والخبر   

) ونحن نقول بأن عملية تحليل الجمل أو اإلعراب ليست سوى تعيين المواقع اإلعرابية فيه�ا ويونقوله النح يهذا ما   (
)۳٦(

. 

 إسنادية تنحصر في الجمل االسمية والفعلية وتعني الجملة التي يصفها اللغويون بأنها ۱:ويرى أن الجمل العربية نوعان

وهي :  غير إسنادية۲. تقرر ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه سواء كان هذا الثبوت أو النفي على وجه اإلخبار أو اإلنشاء

 لها بعبارات ويينجب وهذه ال يمكن أن تعد من الجمل الفعلية لمجرد تاويل النحجملة النداء وجملة نعم وبئس وجملة التع 

  .فعلية

   تمام حسانظامالجملة الوصفية في ن

استطاع تمام حسان أن يستوعب التراث النحوي والصرفي والبالغي للعربية٬ وحاول أن يجدد في وصف بعض   



 

 

 

      

 

۱۲۷   

 الجملة الوصفية

 اللسانيات والمناهج اللغوية الغربية الحديثة فكانت محاولته بح�ق  أنظمتها منطلقًا من تراث إنساني متين واستعان بأفكار 

)أجرأ محاولة شاملة إلع�ادة ترتي�ب األفك�ار اللغوي�ة تج�ري بع�د س�يبويه وعب�د الق�اهر          : (كما يقول 
)۳۷(

فق�ام نم�وذج كت�اب    . 

 عل�ى أس�اس اعتم�اد    ۱۹۷۸ع�ام  ) إعادة وصف اللغ�ة العربي�ة أل�سنياً   ( وبحثه ۱۹۷۳عام  ) اللغة العربية معناها ومبناها   (

المعنى والمبنى معًا في وصف نظام اللغة العربية ويعتقد محمد صالح الدين       
)۳۸(

 أن تمام حسان ينتسب الى مدرسة لغوية 

ذات منحى اجتماعي ما قد تكون المدرسة البريطانية٬ وقد تكون مدرسة فيرث بالذات فال شك أن فيرث كتمام حسان يجعل 

غوية ويقف الداللة على السياق االجتماعي فإذا ك�ان ص�حيحًا م�ا رأين�اه م�ن ات�صال الكت�اب ب�أراء         المعنى غاية الدراسة الل 

فيرث فنحن أمام كتاب أخذ من النحو القديم وصفه وتحليلة ومن البالغة اهتمامها بالنظم والتركيب ساكبًا هذا كله في قالب 

ارض للمدرس�ة البنيوي�ة ال�شكلية الت�ي س�ادت الدراس�ة       واحد متبعًا في عمله مبادئ مصدرها مدرس�ة لن�دن وم�وقفهم المع�      

  .االنجليزية في الواليات المتحدة والتي عزلت المعنى وأهملته

 وعليه نظر تمام الى دراسة الجملة وبيان حدودها في ضوء فكرة التعليق التي أفادها من نظرية النظم عند عبد القاهر     

 ت�صدى له��ا ف��ي ض�وء العالق��ات ال�سياقية والق��رائن اللفظي�ة والمعنوي��ة م��ع      ٬ ولكن��ه)دالئ��ل االعج�از (الجرج�اني ف��ي كتاب�ه   

إنشاء العالقات بين المعاني النحوية بواسطة ما يسمى (إن التعليق هو : محاولته وضع مفهوم جديد لهذا المصطلح بقوله

)بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية
)۳۹(

وال ) لمات يأخذ بعضها بحجز بعضإن الك(٬ فال يكفي أن نقول كما قال الجرجاني 

أن نرج��ع الف��ضل والمزي��ه ال��ى مع��اني النح��و وأحكام��ه ف��ي نظ��م الك��الم وإنم��ا أس��اس دراس��ة النح��و ه��و المعن��ى ال��وظيفي     

والعالقات بين األبواب ممثلة في الكلمات التي في النص ال بين الكلمات       
)٤۰(

م�ا يجع�ل ال�سياق س�ياقًا مترابط�ًا      (وي�رى أن  . 

 في طريق�ة تركيب�ه ورص�فه لواله�ا لكان�ت الكلم�ات المتج�اروة غي�ر آخ�ذ بع�ضها بحج�ز بع�ض ف�ي عالق�ات                إنما هو ظواهر  

 ۱: متبادلة تجعل كل كلمة منها واضحة الوظيفة في هذا السياق وتنقسم الوسائل التي تخلق هذا الترابط الى ثالثة أقسام

)لتأثير السياقي وسائل ا۳ وسائل التوافق السياقي  ۲. وسائل التماسك السياقي  
)٤۱(

ول�ه رأي ف�ي م�نهج تحلي�ل الجمل�ة      . 

العربية وأقسامها وأركانها فهو يرى أن نحويي البصرة أحسنوا اختيار المبدأ في تقسيم الكلمة العربية على وف�ق المعن�ى     

نها اختالف االسم في تقسيمهم اشتمل على أقسام من الكلم بي(والمبنى ولكن قصروا بعض الشيء عند إجراء التطبيق ألن 

هام جدًا من حيث المبنى إذ ال يدل كل اسم عندهم على مسمى ألن المصدر يدل على الحديث والوصف يدل على موصوف        

بالحدث والضمير يدل على مطلق حاضر أو غائ�ب والظ�رف ي�دل عل�ى اقت�ران ح�دثين وأس�ماء األفع�ال ت�دل عل�ى اس�تعمال             

)من األسماء ال تدل على مسمياتإفصاحي إنشائي للغة وهكذا نجد أن هناك طوائف    
)٤۲(

يشمل في الواقع على (٬ إذ االسم 

اس�م الفاع�ل واس�م    (أمشاج من الكلم يختلف سلوك كل منها عن سلوك اآلخر فإذا كانت األسماء تعرف بأل ف�إن األوص�اف    

...)ال تفيدها ال تعريفًا وال تخصيصًا الخ) المفعول والتفضيل والمبالغة والصفة المشبهة
)٤۳(

.  

 فيه نسبوا ال�زمن النح�وي ال�ى ال�صيغ المف�ردة فجعل�وا ال�زمن وظيف�ة         ويون ويأخذ تمام على النموذج البصري أن النح       

 الب�صريين جعل�وا األزمن�ة ثالث�ة وأع�انهم      رى اني� والصيغة وقالوا أن الفعل يدل على الحدث بلفظة وعلى ال�زمن ب�صيغته       

ومن هنا جعلوا الزمن النحوي أما ماضيًا أو حاضرًا أو مستقبًال . لة الزمنعلى ذلك اتفاق تقسيمهم مع الفهم الفلسفي لمقو

ول�م يتكلم�وا ع�ن ال�زمن بالن�سبة للم�صدر أو ال�صفات        ) يفع�ل وأفع�ل  : (وجعلوا لألول صيغة فع�ل وللث�اني والثال�ث ص�يغتي           

  ).اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة وأفعل التفضيل(الخمس 

 في مجرى القول عن إعمال اسم الفاعل وربما أشاروا في معرض الصفة المشبهة على الدوام والثب�وت دون         إّال  

وال�دليل عل�ى أن ال�زمن    .  وظيف�ة ال�صيغة  حوي�ون تحديد الزمن ولكن تمام ي�رى أن ال�زمن وظيف�ة ال�سياق بع�د أن جعل�ه الن         

 الزمن في حال اإلفراد ولكنها إذا دخلت معه السياق النحوي وظيفة السياق أن األوصاف الخمسة والمصدر ال ينسب اليها



 

 

 

      

 

۱۲۸   

 الجملة الوصفية

استعانت بقرائن مختلفه مع االنتساب الى زمن بعينه ومن قرأ باب إعمال اسم الفاعل أو إعمال المصدر أو اعم�ال ال�صفة    

ض ص�ورها   وتأمل التراكيب السياقية التي ترد بها هذه المباني أدرك اخ�تالف األزمن�ة ب�ين بع�      ويينالمشبهة في كتب النح   

والبعض اآلخر وعرف أن مرجع الداللة الزمنية في هذه التراكيب إنما هو ق�رائن ال�سياق ال معن�ى ال�صيغة ذاته�ا        
)٤٤(

 له�ذا  

 عل�ى أس�اس تق�سيم جدي�د للكلم�ة العربي�ة يعتم�د عل�ى أس�اس          ۱۹۷۳قام نموذج كتاب اللغة العربي�ة معناه�ا ومبناه�ا ع�ام        

 – الفع�ل  – الصفة –االسم : (رأي قيم يرى فيه أن مباني الكلمة سبعة ال ثالثة هيالمبنى والمعنى معًا خرج فيه المؤلف ب    

وهو تقسيم مبني على االستقراء المنهجي الوصفي الم�ستقل ع�ن النح�و الب�صري     ).  األداة– الظرف   – الخالفة   –الضمير  

مبنى عنده إّال الشكل الذي يظهره مع االنتفاع بالمدارس الغربية والمبني على أسس من المعنى وأسس من المبني فليس ال

عليه المعنى وهو ينسب الى المدرسة التي أعادت النظر في التراث النحوي القديم في ضوء ما توصل إليه البحث اللغوي 

ونلح�ظ م�ن تق�سيم تم�ام أن�ه أف�رد ال��صفات       . المعاص�ر وط�ّور م�ن ه�ذا الت�راث وق�دم نموذج�ًا جدي�دًا للبح�ث اللغ�وي العرب�ي           

ف�ي ق�سم خ�اص به�ا م�ن أق�سام       ) لفاعل وصفة المفعول وصفة المبالغة وال�صفة الم�شبهة وص�فة التف�ضيل    صفة ا(الخمس  

الكلم العربي لما تتميز به في مجموعها عن بقية األقسام كق�سم االس�م م�ن س�مات يت�صل بع�ضها ب�المبنى وبع�ضها اآلخ�ر               

فهوم فهي ال تدل على مسمى بها كاالسم وإنما بالمعنى فهي تختلف عن االسم في الشكل إذ لها أوزان خاصة بها٬ وفي الم

على موصوف بما تحمله من معنى الحدث وهي تختلف عن األسماء في الصورة اإلعرابية وال�صيغة والج�دول واإلل�صاق       

وعدمه والتضام والدالل�ة عل�ى الح�دث والدالل�ة عل�ى ال�زمن والتعلي�ق ف�الفرق ب�ين ك�ل ق�سم م�ن ه�ذه األق�سام وب�ين غي�ره                   

ج من المبنى والمعنى فجع�ل المع�اني أو الق�يم الخالفي�ة أس�اس التفري�ق ب�ين ه�ذه ال�صفات الخم�س             أساسه مزدو 
)٤٥(

:  ق�ال 

)وتختلف كل صفة منها عن األخريات مبنى ومعنى فأما من حيث المبنى فلكل صفة منها صيغ خاصة(
)٤٦(

.  

إذ ركز على المعن�ى وأهم�ل بالمقاب�ل المبن�ى      ولكنه لم يفصل القول في الفرق المبنوي الشكلي بين أبنية هذه الصفات       

فصفة الفاعل تدل على وصف الفاعل بالحدث منقطعًا متجردًا وصفة المفعول تدل على : (فقال في التفريق بينها. أو الشكل

  ...وصف المفعول بالحدث كذلك على سبيل االنقطاع والتجدد

معنى والت�ي تف�رق ب�ين ص�فه وأخ�رى م�ن ال�صفات ال�سابقة ه�ي           مما سبق يمكن أن نرى أن القيم الخالفية المتعلقة بال      

االنقطاع في مقابل االستمرار أو الدوام ثم التجدد في مقابل الثبوت ثم المبالغة ف�ي مقاب�ل مج�رد الوص�ف ث�م التف�ضيل ف�ي               

)مقابل كل ما عداه من الصفات
)٤۷(

.  

 تكفي دليًال على ذلك كم�ا أن ك�الم تم�ام يوق�ع ف�ي الل�بس        إن هذه القيم الخالفية أو المعاني ال تفرق بين هذه الصفات وال   

 يكون وما ال يعتق�ده ه�و نف�سه فك�ل ص�فة تخ�تص قب�ل ك�ل ش�يء           الفصفة الفاعل في قوله ليست إّال صفة المفعول وهو ما     

بالصيغة الصرفية التي هي شكل أو مبنى حسب تعبيره ثم بعد ذلك لها مميزات أخرى
)٤۸(

.  

ى تمام أن هذه المميزات في تلك الصفات تجعل من المقبول أن تكون كل صفة منها جمل�ة وص�فية      وبناء على هذا ير        

 الجمل��ة ۱: فتك��ون أق�سام الجم�ل لدي��ه ثالث�ة ه�ي    . يك�ون الم�سند فيه��ا وص�فًا ع�امًال وه��ذه الجمل�ة تع�د م��ن ص�ور اإلس�ناد        

وصفية أصلية تتكون من الوصف المشتق الذي  جملة ۱: ولها نوعان.  الجملة الوصفية۳.  الجملة الفعلية۲. االسمية

فق�د ب�دت   ) أق�ام زي�د  (يذكر له فاعل أو مفعول به إذا كان متعديًا أو مفعوًال مطلقًا ويتقدم ذلك الوصف نفي أو استفهام نح�و     

تقدمها  جملة وصفية فرعية تكون إذا ۲). أزيد قائم(و ) أيقوم زيد(الجملة الوصفية جملة أصلية تقف جنبًا الى جنب مع 

)زيد يقوم أبوه(ولها نفس المظهر الذي لجملة ) زيد قائم أبوه(في ) قائم أبوه(مبتدأ أو موصوف نحو جملة 
)٤۹(

.  

تقابل الجملت�ين االس�مية والفعلي�ة    ) جملة وصفية(هذه الخاصة من خواص الصفات تجعل من المقبول أن نتكلم عن   : (قال

). رأي��ت إمام�ًا قائم�ًا ت�ابعوه لل��صالة   : (وتك�ون فرعي�ة نح�و   ) من�ون لل��صالة أق�ائم المؤ (وتك�ون ه�ذه الجمل�ة أص�لية كم��ا ف�ي      



 

 

 

      

 

۱۲۹   

 الجملة الوصفية

وه�ي به�ذا تمت�از ع�ن األس�ماء واألفع�ال       . ونالحظ هنا أن الصفات كاألفعال في أنها ال تطابق الفاع�ل إف�رادًا وتثني�ة وجمع�اً           

)وبقية أقسام الكلم ويحق لها أن تكون قسمًا من الكلم قائمًا بذاته
)٥۰(

.  

  

  :خاتمة ال

  :الى الحقائق اآلتية) الجملة الوصفية(توصل البحث في 

  . لم تعرف الجملة في التراث تعريفًا واضحًا ولم ينص على هذا المصطلح سيبويه وإنما ذكر من جاء بعده۱

  . اختلط مفهوم الجملة ومصطلحها بالكالم۲

ف�ي  .  وتمام الفائدة واالس�تقالل واالس�ناد  القدماء حدود الجملة في ضوء معيار حسن السكوت والوقفالنحويون  وضع   ۳

ح��ين يق��وم م��نهج دراس��تها وتحدي��دها ل��سانيًا ف��ي ض��وء االعتم��اد عل��ى المنظ��ور ال��وظيفي ألج��زاء الجمل��ة وت��وافر ش��رط      

  ). الكلمة(االستقالل التركيبي ومفهوم فكرة اإلسناد واالنطالق من مفهوم الملفوظ األدنى 

اث على أس�اس أن دراس�ة النح�و ل�ديهم دراس�ة تحليلي�ة ال تركيبي�ة ف�اهتموا بالكلم�ة           يقوم منهج تحليل الجملة في التر       ٤

وانطلقوا منها الى دراسة الجملة وربطوها بظاهرة اإلع�راب وفك�رة العم�ل والعام�ل ونظ�روا ال�ى جانبه�ا ال�شكلي فق�سموا                 

جمل��ة وأص�نافها وتق��سيمها س��وى  وأهمل��وا بالمقاب��ل مفه�وم ال )  الح�رف – الفع��ل –االس�م  (الك�الم العرب��ي ف�ي ض��وئها ال��ى   

: في حين يقوم منهج تحديد أجزاء الجملة وتعريفها في اللسانيات العربية على ثالثة اسس هي. التقسيم الى اسمية وفعلية

  . وظيفة اللفظ في الكالم۳.    الصيغة۲.     المعنى۱

 والعمل والعامل ال�ى اس�مية وفعلي�ة وق�سمها تم�ام       تقسم الجملة في التراث تقسيمًا شكليًا باالعتماد على فكرة اإلعراب ٥

االسمية والفعلية والوصفية فأضاف الجملة الوصفية بناء على إعادة تقسيم الكالم العربي الى : حسان الى ثالثة أقسام هي

د جان�ب  وباعتماد العالقات السياقية والقرائن اللفظية والمعنوي�ة واعتم�ا  ) اسم وفعل وصفة وضمير وخالفه وظرف وأداة (

  .الربط بين المبنى والمعنى

  

   :الهوامش

   ۷۱ – ۷۰مدخل الى علم اللغة :  ينظر۱

   ۱۲۸ – ۱۲٦ و ۲/۷۸ و ۲٤ – ۲۳/ ۱الكتاب :  ينظر۲

   ۱۲٦/ ۲ السابق ۳

   ۸۸/ ۲ السابق ٤

   ۸/ ۱ المقتضب ٥

  ۷۰ األصول في النحو ٦

   ٦ المفصل ۷

    ۲۰/ ۱ شرح المفصل ۸

   ۲۱/ ۱ السابق ۹

   ۱۸/ ۱ الخصائص ۱۰

   ۳۳/ ۱ السابق ۱۱



 

 

 

      

 

۱۳۰   

 الجملة الوصفية

   ۸/ ۱ شرح الكافية في النحو ال بن الحاجب ۱۲

  ۳۷٤/ ۲ مغني اللبيب عن كتب األعاريب ۱۳

   ۳۷٤/ ۲ السابق ۱٤

   ۱٦ – ۱٥/ ٬۱ شرح ابن عقيل ۲۰ – ۱۸/ ۱ وشرح المفصل ۳/ ۱ والمقتضب ۱۲/ ۱الكتاب :  ينظر۱٥

للغوي العربي الى كلمة وكالم ووصفوا الك�الم العرب�ي وحلل�وه ال�ى أجزائ�ه ف�ي ض�وء         قسم النحويون القدامى النشاط ا ۱٦

المرك�ب م�ن كلمت�ين    ( وأرادوا ب�الكالم  ۱/۱٦ش�رح اب�ن عقي�ل    . هذين القسمين وأرادوا بالكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد  

  . من الجمل فهو بهذا أعم من الجملة أي يراد به الجملة الواحدة أو عدد۲۰/ ۱شرح المفصل ). أسندت أحدهما الى األخرى

٬ النظ�ام اللغ�وي ب�ين    ۱٥۰ – ٬۱٤۷ إعادة وصف اللغ�ة العربي�ة أل�سنيًا    ۸۸ – ۸٦اللغة العربية معناها ومبناها   :  ينظر ۱۷

  ٬۲۸۱ من أسرار اللغة ۲۰۲ – ۲۰۰اللغة العربية معناها ومبناها٬ (الشكل والمعنى من خالل كتاب تمام حسان 

  ۸۱عربية  اللمع في ال۱۸

   ۳۲۰المفصل :  ينظر۱۹

  . ۱٥٦/ ۸ و ۱٥۱/ ۳ و ۹٥ و ۸۹/ ۱شرح المفصل :  ينظر۲۰

  .۳۷٦/ ۲مغني اللبيب :  ينظر۲۱

  ۳۷٦/ ۲ السابق ۲۲

   ٥۲ – ٥۱ في النحو العربي نقد وتوجيه ۲۳

   ۳۸۰ – ۳۷٦/ ۲مغني اللبيب :  ينظر۲٤

   ۲۸٤األلسنية ٬ فنون التقعيد وعلوم ۲۸۱من أسرار اللغة :  ينظر۲٥

٬ األس��س النظري��ة لتوظي��ف  ۲٤٦ و ۲٦۱ و ۲۳۹مالحظ��ات ب��شأن دراس��ة تركي��ب الجمل��ة ف��ي اللغ��ة العربي��ة    :  ينظ��ر۲٦

  ٬۳۰۱ فنون التقعيد وعلوم األلسنية ٬۲۰۸ أصول تراثية في اللسانيات الحديثة ۲۳ – ۲۰اللسانيات في تعليم اللغات 

   ۲٥٦للغة العربية  مالحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في ا۲۷

   ۱۹٤ اللغة العربية معناها ومبناها ۲۸

  .٤٤)  خاتمة– األسلوب – الجملة –النحو ( األلسنية العربية ۲۹

  ۲٤٦ مالحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة العربية ۳۰

ت نقدية في النحو العربي ٬ دراسا٬۲۱٤ قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث ۲۷۷ – ۲۷٥من أسرار اللغة :  ينظر۳۱

۱۲۹  

   ۲۷۷ – ۲۷٦ من أسرار اللغة ۳۲

   ۲۷۷ السابق ۳۳

   ۲۷۷ السابق ۳٤

   ۱٦۲ و ۱۲۹دراسات نقدية في النحو العربي :  ينظر۳٥

   ۱٦۲ السابق ۳٦

  ۱۰ اللغة العربية معناها ومبناها ۳۷

   ۲۰۲ – ۲۰۰النظام اللغوي بين الشكل والمعنى :  ينظر۳۸

   ۱۸۸لعربية معناها ومبناها  اللغة ا۳۹



 

 

 

      

 

۱۳۱   

 الجملة الوصفية

   ۲۲۷ – ٬۲۲٦ منهج البحث في اللغة ۱۸۹ – ۱۸۸السابق :  ينظر٤۰

   ۲۳۷ مناهج البحث في اللغة ٤۱

   ۱٤۸ إعادة وصف اللغة العربية ألسنيًا ٤۲

   ۱٥٥ السابق ٤۳

   ۱۷۱ – ۱٦۹ ينظره السابق ٤٤

٬ النظ��ام ۱٥۷ – ۱٥٤إع�ادة وص�ف اللغ�ة العربي�ة أل�سنيًا      ٬ ۱۰۳ – ۱۰۰ و ۹۰اللغ�ة العربي�ة معناه�ا ومبناه�ا     :  ينظ�ر ٤٥

   ۹۹اللغوي بين الشكل والمعنى 

   ۹۹ اللغة العربية معناها ومبناها ٤٦

                 ۹۹ السابق ٤۷

   ۲۱۳ – ۲۱۲النظام اللغوي بين الشكل والمعنى :  ينظر٤۸

         ۱٥۹إعادة وصف اللغة العربية ألسنيًا :  ينظر٤۹

   ۱۰۳للغة العربية معناها ومبناها ا ٥۰

  

  :المصادر 

   :الكتب

  .ت. د. الطبعة السادسة. طبع ونشر مكتبه االنجلو المصرية٬ القاهرة. من أسرار اللغة.  إبراهيم أنيس۱

  .۱۹٥۱. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر٬ القاهرة. إحياء النحو.  إبراهيم مصطفى۲

  .۱۹۷۳. طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب. ة معناها ومبناهااللغة العربي.  تمام حسان۳

  .۱۹۷۹. دار الثقافة٬ مطبعة النجاح الجديدة٬ الدار البيضاء٬ المغرب. مناهج البحث في اللغة.  تمام حسان٤

ض�ي  ش�رح الكافي�ه ف�ي النح�و٬ ش�رح ال�شيخ ر      .  جمال الدين أبو عمرو عثمان بن محمد المعروف بابن الحاجب النحوي       ٥

  .ت. د.  لبنان–دار الكتب العلمية٬ بيروت ). هـ٦۸٦ت (الدين محمد بن الحسن االستراباذي النحوي 

  .۱۹۸۱. ۲ط. بيروت. دار الكتاب اللبناني).  خاتمة– األسلوب – الجملة –النحو (األلسنية العربية .  ريمون طحان٦

 مكتبة المدرسة طباعة –منشورات دار الكتاب اللبناني . يةفنون التعقيد وعلوم األلسن.  ريمون طحان ودينز بيطار طحان۷

  .ت. د.  لبنان٬ الطبعة االولى–توزيع٬ مؤسسة خليفة للطباعة٬ بيروت .  نشر–

  .ت. د. نشر وتوزيع مؤسسة الصباح٬ الكويت. دراسات نقدية في النحو العربي.  عبد الرحمن محمد أيوب۸

مغني اللبيب عن كتب األعاريب٬ تح . مد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري المصري عبد اهللا جمال الدين بن يوسف ابن أح۹

  . ت. د. مطبعة المدني٬ القاهرة٬ نشر المكتبة التجارية الكبرى٬ مصر . محمد محيي الدين عبد الحميد

ع�ة ون�شر دار   طبا. الهيئ�ة الم�صرية العام�ة للكت�اب    . الخ�صائص٬ ت�ح محم�د عل�ي البج�اوي     .  عثمان بن جني أبو الف�تح     ۱۰

  . ۱۹۹۰. الشؤون الثقافية العامة٬ بغداد

  .۱۹۸۲مطبعة العاني٬ بغداد الطبعة األولى . اللمع في العربية٬تح حامد المؤمن.  عثمان بن جني۱۱

طب�ع ون�شر وتوزي�ع ع�الم الكت�ب٬      . الكتاب٬ تحقيق وشرح عبد السالم محمد ه�ارون .  عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه     ۱۲

  .ت. د . بيروت



 

 

 

      

 

۱۳۲   

 الجملة الوصفية

  .۲۰۰۰۱. طباعة الرشاد٬ الطبعة الثالثة. أصول تراثية في اللسانيات الحديثة.  كريم زكي حسام الدين۱۳

الطبعة . دار طالس للدراسات والترجمة والنشر٬ دمشق. قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث مدخل.  مازن الوعر۱٤

  .۱۹۸۸األولى 

مطبعة النعمان٬ .  في النحو٬ تح عبد الحسين الفتلياألصول).  هـ۳۱٦ت (دادي  محمد بن سهل بن السراج النحوي البغ۱٥

  .۱۹۷۳. النجف األشرف

  . ت. د.عالم الكتب٬ بيروت . المقتضب٬ تح محمد عبد الخالق عضيمة). هـ۲۸٥ت ( محمد بن يزيد المبرد ۱٦

.  لبن�ان –ع وطبع دار الجي�ل٬ بي�روت   نشر وتوزي. المفصل في علم العربية). هـ٥۳۸ت ( محمود بن عمر الزمخشري   ۱۷

  . ت. د. الطبعة الثالثة 

  .۱۹۷۸. الطبعة الثانية. دار الثقافة للطباعة والنشر٬ القاهرة. مدخل الى علم اللغة.  محمود فهمي مجازي۱۸

  .۱۹٦٤. الطبعة األولى. نشر المكتبة العصرية٬ بيروت. في النحو العربي نقد وتوجيه.  مهدي المخزومي۱۹

  .ت. د. عالم الكتب٬ بيروت. شرح المفصل). هـ٦٤۳ت ( موفق الدين ابن يعيش النحوي ۲۰

  

  :البحوث والمقاالت

سلسلة اللسانيات . ۱۹ – ۱۳ تونس –أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية . إعادة وصف اللغة العربية ألسنيًا:  تمام حسان۱

  .۱۹۷۸ديسمبر . ٤

معه�د  . المجل�ة العربي�ة للدراس�ات اللغوي�ة    ). النظرية لتوظيف الل�سانيات ف�ي تعل�يم اللغ�ات     األسس  : ( عبد السالم المسدي   ۲

  .۱۹۸۳. فبراير. العدد الثاني. المجلد األول. الخرطوم الدولي

أشغال ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية ). مالحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة العربية. ( محمد الشاوش۳

 سل��سلة الل��سانيات الع��دد ۲۸ – ۲۳ ت��ونس – مرك��ز الدراس��ات واألبح��اث االقت��صادية واالجتماعي��ة  –مع��ة التون��سية  الجا–

  .۱۹۸۱نوفمبر . الخامس

اللغ�ة العربي�ة معناه�ا    (النظ�ام اللغ�وي ب�ين ال�شكل والمعن�ى م�ن خ�الل كت�اب تم�ام ح�سان           : ( محمد صالح الدين الشريف ٤

  . ۱۹۷۹.  تونس العدد السابع عشر–ة حوليات الجامعة التونسي). ومبناها

  

  


