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Abstract: Arabic language is one of the richest languages in its grammatical rules. Linguistic research, in its broad sense, has
no limit. The grammatical dispute is nothing but a kind of different views, and the task of the grammatical researcher when
examining a sentence is to classify it and explain how it is constructed. The research aims to identify the reality of the
adjectival sentence, and its position in the Arabic sentence. The research problem here is to identify the adjectival phrase
either as nominative or verbal, or is it something else, as it has a double character represented in the difference in its
pronunciation from its meaning. In pronunciation, it is a noun, but in the meaning it is a verb-like. The paper also examines
the views of both the Basris and the Kufis in the issue, and their arguments. The paper provides what is permissible and
what is not in the i’rab, the similarity between adjective and verb, and the difference of grammarians in the adjectival
predicate. The paper executes the descriptive analytical method. The research findings are:
1- There are three types of sentences in Arabic language: the nominative sentence, verbal sentence, and the adjectival
sentence.
2- The study manages to reconcile between the different views in the adjectival sentence in terms of both verbal and
nominative sentences.
3- The study also justifies this division.
4- These findings help to make grammar easier for the learners to avoid the interpretation that weighed heavily on
grammar.
Keywords: adjective, sentence, grammar, study, differences.
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 وينتهي، يقف عنده، ليس له حد، والبحث اللغوي بمفهومه الواسع. اللغة العربية من أغنى اللغات في قواعدها النحوية:املستخةص
ً  وليس الخالف النحوي اإَل.إليه
 وشرح طريقة، ومهمة الباحثون النحوي أمام الجملة هي تصنيفها،ضربا من ضروب اختالف اَلجتهاد
 تناول البحث بالدراسة. والوقوف على ماهيتها، ومكانتها في الجملة العربية، يهدف البحث للوصول إلى حقيقة جملة الوصف.بنائها
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ً
والتحليل مشكلة البحث املتمثلة في جملة الوصف من حيث اَلسمية والفعلية ،أم هي ش يء آخر ،حيث تحمل ً
مزدوجا يتمثل في
طابعا
اختالف لفظها عن معناها .ففي اللفظ فهي اسم ،ولكنها في املعنى هي بمنزلة الفعل .كما تناولت الدراسة مذهب كل من البصريين
والكوفيين في املسألة ،وحجج كل فريق إلثبات مذهبهّ ،
وبينت الدراسة الجائز وغير الجائز في إعرابها ،ووجه الشبه بين الوصف والفعل،
واختالف النحاة في خبر الوصف .واعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي .وتوصل البحث إلى:
ّ -1أن الجملة العربية تنقسم إلى ثالثة أقسام :الجملة اَلسمية ،والجملة الفعلية ،والجملة الوصفية.
-2الدراسة استطاعت أن توفق بين اآلراء املختلفة في الجملة الوصفية من حيث الفعلية واَلسمية.
 -3كما ّبينت الدراسة أسباب اعتماد هذا التقسيم.
 -4في النتائج السابقة تحقيق مبدأ تيسير النحو على دارسيه ،والبعد عن التأويل والتقدير الذي أثقل كاهل النحو.
الكةمات املفتاحي  :الوصف ،الجملة ،النحو ،الدراسة ،الخالف.

املقدم .
()1

تعتبر الجملة مدار علم النحو ،ومجال عمله األساس ي .يقول الدكتور عبده الراجحي الجملة ميدان علم
ّ
النحو؛ ألنه العلم الذي يدرس الكلمات في عالقة بعضها مع بعض" .ومهما يكن من األمر فإننا نجد علماء اللغة
ً
ونظرا َلتساع رقعة الخالف بين النحاة في جملة
قديمهم وحديثهم قد اهتموا بهذا العنصر ،وأولوه العناية الفائقة.
الوصف ،جاء هذا البحث لتقريب شقة الخالف بين علماء النحو في هذه املسألة .فاهتمت هذه الدراسة بالصيغة
والتركيبّ .
وفصلت في جملة الوصف ،ومذاهب النحويين فيها ،ووضحت أسباب الخالف في هذه القضية بما فيه من
وجه الشبه بين الفعل والوصف .ثم وصلت إلى الحل الوسط بين املختلفينّ ،
وبينت الدواعي لذلك.
الدراسات السابق :
تناول الدارسون قضية الوصف وجملته ،ولكن ليس بصورة مختصةَّ ،إنما جميع الذين تحدثوا في هذا
املوضوع جاء حديثهم بصورة مؤيدة لهذا املذهب أو ذاك .ولم نعثر على نتائج أو دراسات موسعة وخاصة بهذه
َّ
القضية ،اللهم إَل ما أشار إليه الدكتور على الشتيوي في كتابه (قضايا الخالف النحوي في ارتشاف الصرب) إلى
الخالف بين النحاة في هذه املسألة .وما جاء في كتاب الدكتور تمام حسان (الخالصة النحوية) وكالهما تحدثا في
ً
ً
مقتضبا.
املسألة حديثا
مشكة البحث:
تمثلت املشكلة في اختالف النحاة في املبتدأ الوصف املكتفي بمرفوعه عن الخبر ،نحو :أقائم زي ـ ـ ــد .وهذا
النوع هو موضع الحالف بين النحاة .وهو عين مشكلة البحث .وذلك لظهور هذه الجملة في طابع مزدوج بين اَلسمية
والفعلية.
أهمي البحث:
تتمثل أهمية الدراسة في ّأنها تشاطر وبنحو جاد في التركيز على البحوث التي تتناول الجملة العربية ،وَل سيما
جملة الوصف ،والتي قلما طرقت في الدرس النحوي في القديم والحديث .فالجديد هو القول بالجملة الوصفية ،وبها
تكمن أهمية البحث.

( )1الراجحي ،عبده على إبراهيم ،التطبيق النحوي ،القاهرة :دار املعرف الجامعية ،ط ،2000 ،2ص.83
حربة ,عارفين ,زينل
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تمهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد:
ُ
َّ
إن كل اَلستعماَلت اللغوية مرتبطة في أساسها بالتنظيم اللغوي ،الذي يوجهها ويضبطها ،ولهذا تعد
الصيغة النحوية من أهم الوسائل للتمييز بين األبواب النحوية والصرفية املختلفةَّ ،
وإن كل دَللي مقصود ُّ
يرتد في
جوهره إلى ما تقتضيه العالقات التركيبية.
والصيغ في الةغ  :ورد في مادة صوغ من معجم مقاييس اللغة ،الصوغ :تهيئة ش يء على مثال مستقيم،
ً
ذلك قولهم :صاغ الحلي يصوغه صوغا ،وهما صوغان ،إذا كان كل واحد منهما على هيئة اآلخر ()2وجاء عند الجوهري:
ً
صيغة الش يء :أصوغه صوغا وهذا صوغ إذا كان على قدره(.)3
وعند الفيومي :الصيغة العمل والتقدير ،وصيغة القول كذا أي مثاله وصورته( ،)4وفي اللسان َلبن منظور:
ً
ً
صوغا وصياغة ،وصغته أصوغه صياغة ،وصيغة وصيغوغة :سبكه ،وصاغ ً
وكالما ،أي:
شعرا
صاغ الش يء يصوغه
()5
وضعه ورتبه ،ويقال :صيغة األمر كذا وكذا ،أي :هيئته التي بني عليها .
إذن الصيغ كما يفهم من هذه التعريفات :هي الهيئة والقدر ،أو العمل والتقدير ،أو املثال والصورة ،أو
ً
جميعا ،فهي هيئة أو مثال أو صورة موضوعة بترتيب ومسبوكة بقدر.
السبك ،أو الوضع والترتيب ،أو قل :هي املعاني
وهي صيغة األمر ،أي :هيئته التي بني عليها.
وفي االصطالح :واملراد من بناء الكلمة وزنها وصيغتها ،هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها ،وهي عدد
()6
حروفها املرتبة ،وحركاتها املعينة وسكونها ،مع اعتبار الحروف الزائدة واألصلية كل في موضعه
ويفهم من كالم الرض ي َّ
ً
جميعا بمعنى واحد .وما دخل عليه من األدوات
أن البناء والوزن والصيغة
املخصوصة الدالة على سببية األول ،أو مسببية الثاني سواء كان علة للجزاء ،مثل :إن كانت الشمس طالعة فالنهار
موجود.
والقواعد التركيبي  :والتركيب هو :ضم كلمة فأكثر إلى كلمة أخرى :كبعلبك ،وغالم زيد ،فضم أحد الكلمتين
إلى األخرى تركيب ،واملجموع مركب (.)7
والصيغة اللفظية وما يمكن إضافته إليها من سوابق ولواحق ومعاني التقسيم األساسية ،واملقصود :بها
اَلسم ،والفعل ،والحرف ،واإلضافة .ومنذ نشأة النحو والعلماء يجتهدون لوضع العالمات النحوية التي تساعد على
تقسيم األبواب النحوية والصرفية ،كما تضم العالقات النحوية ً
بدء من العالمات اإلعرابية املختلفة ،واإلسناد
والتبعية.

( )2بن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم هارون ،بيروت :دار الفكر للطباعة والنشر،1974 ،
ج ،3ص.321
( )3الجوهري ،إسماعيل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور ،بيروت :دار العلم للماليين ،ط،4
 ،1990ص.1324
( )4الفيومي ،أحمد بن محمد ،املصباح املنير في غريب الشرح الكبير ،تحقيق :عبد العظيم الشناوي ،القاهرة :دار املعارف ،ط ،2د.ت،
ص.352
( )5ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،بيروت :دار صادر ،ج ،8ص.442
( )6الرض ي ،محمد بن الحسن ،شرح شافية ابن الحاجب ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط ،1982 ،2ج ،2ص.2
( )7السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن على ،جمع الجوامع ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط ،2003 ،2ص.143
حربة ,عارفين ,زينل
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ّ
إن العالمة اإلعرابية كان لها بالغ األثر في تحديد صيغة الباب النحوي ،أو الصرفي ،وتضييق تلك التراكيب،
وتمييز بعضها عن بعض بفعل هذه العالمات ،كما هو الحال في التمييز بين املرفوعات واملنصوبات واملجروراتً ،
أيضا
الجملة وتقسيماتها املختلفة.
ً
َّ
َّ
إن التنوع اَلستعمالي لوحدات التركيب اللغوي متنوعة ،خص منها علماء النحو مثال :موضوع األفعال فقد
َّ
وخصصوا التنكير والتعريف لألسماء،
خصوها بصيغ زمنية ،واشتقاقات ،وأوزان قد تختلف عن أوزان األسماء،
ومنها ما هو مشترك بين األسماء واألفعال ،كالجمود والتصرف ،وكذلك الحروف وتراكيبها املختلفة ،منها ما هو مختص
باألسماء ،ومنها ما هو مختص باألفعال ،ومنها املشترك بين األسماء واألفعال ،ومنها البسيط واملركب :قد يتعدد األثر
الوظيفي للركن اللغوي الناتج عن استعمال التركيبات اللغوية ،كما في تحقيق وظيفة اَلستفهام أو اإلخبار في ،نحو:
ً
رجال عندك؟) وكم رجل عندك .نشاهد هنا َّ
أن الوظيفتين تركزان على ما تمليه القرائن اللغوية في تركيبها()8لهذا
(كم
ٍ
ً
ً
منصوبا ،وإذا كان مع اإلخبار مجرو ًرا ،فكالهما يفيدان دَللة
ورد مميز (كم)مختلفا فيهما ،إذا كان في اَلستفهام
مختلفة .يقول ابن هشام(" :كم) في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس واملقدار ،وهي على ضربين :استفهامية
بمعنى (أي عدد) ويستعملها من يسأل عن كمية الش يء ،وخبرية بمعنى كثير ،ويستعملها من يريد اَلفتخار أو التكثير،
ً
وتمييز اَلستفهام منصوب مفرد ،وتمييز الخبرية مخفوض دائما(.)9
وكسر ياء املتكلم ظاهرة لغوية فصيحة ،غير مختصة بقبيلة معينة من القبائل العربية ،واَلستغناء عنها
َْ
َ ُ
(اكرمن)
بالكسرة لتدل على وظيفتها ،ومن ذلك قوله تعالى﴿ :ف َيقو ُل َرِّبي أك َر َم ِّن﴾ {الفجر .}15 :وقد اكتفي بالكسرة في
ِ
فاستجازوا حذف الياء من آخر الكلمة ،ولـ ّـما كان الكسر من جنس الياء استغني عن اثباتها لدَللة الكسرة عليها،
معتل أو
وأكثر ما يكون اَلستغناء عليها في أسلوب النداء ،ذلك إذا كانت اإلضافة محضة ،والياء غير مضافة إلى اسم ٍ
أن هذه اللغة هي األجود واألكثر(َّ )10
وصف ،ويذكر النحاة ّ
وإنمــا كانت كذلك؛ َّ
ألن النداء موضع حذف وتغيير ،يقول
سيبويه" :وصار حذفها هنا لكثرة النداء في كالمهم ،حيث استغنوا بالكسرة الياء"( )11فلما شاع واتسع استعمال
النداء ،آثروا تخفيفه وتسهيله عن طريق اَلجتزاء بالكسرة عن ياء املتكلم ،حتى صار قاعدة أساسية عند شيخ النحاة
سيبويه  " :اعلم ّ
أن ياء اإلضافة َل تثبت مع النداء .كما َل يثبت التنوين مع املفرد؛ َّ
ألن ياء اإلضافة في اَلسم بمنزلة
التنوين( .)12وهذا الوجه يكثر في استعماَلتنا اللغوية ،إذ كثير ما نقول :يا غالم ،اقبل .ويا سعيد انتبه.
وهكذا َّ
جد النحاة في وضع أسس الحدود التي تميز الباب النحوي على أساس الصيغة النحوية ،ومن هنا
يشترط في التركيب ضرورة إيجاد توافق بين التركيب واملعنى .فالصيغة وسيلة من وسائل أمن اللبس بين األبواب
النحوية.

( )8بن عيس ى ،عبد الحليم ،القواعد التحويلية في الجملة العربية ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط ،2011 ،1ص.31
( )9ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :محمد العثيمين ،الرياض ،مكتبة الرشد ط،2012 ،3
ص.76
( )10سلطان ،زهير عبد املحسن ،املؤاخذات النحوية حتى نهاية املائة الرابعة الهجرية ،منشورات جامعة قار يونس :ط،1994 ،1
ص.222
( )11سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قمبر ،الكتاب ،تحقيق :محمد عبد لسالم هارون ،القاهرة :مكتبة الخانجي ،ط ،1988 ،3ج،2
ص.209
( )12سيبويه ،الكتاب ،مكتبة الخانجي ،ط ،1988 ،3ج ،2ص.209
حربة ,عارفين ,زينل

()39

جملة الوصف بين االسمية والفعلية واختالف النحاة فيها

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ المجلد السابع ــ العدد الثالث ــ سبتمبر  2021م

جمة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الوصف بين االسمي والفعةي :
ً
يأتي تركيب الصيغة النحوية للجملة اَلسمية مركبا من (املبتدأ والخبر) ،وللمبتدأ عند علماء النحو
صيغتان:
َّ
األولى :وهي املشهورة واملتداولة عند جميع دارس ي النحو ،وهي املبتدأ الذي له خبر ،وإم ــا يكون املبتدأ فيه
ً
صريحا ،نحو :الجو معتدل ،ونحن بناة الحضارة ،وهذا نظام بديع ،والذي صام مثابَّ .
ً
وإمـ ــا يكون املبتدأ فيه
اسما
ََ ْ َ ُ َ ْ
ً
ََ ْ َ ُ ُ َ َ ُ
َّ ْ
ً
﴿وأن ت ْعفوا أق َر ُب ِّلةتق َوى﴾( .)14جاء املبتدأ في
وموا خ ْي ٌر لك ْم﴾( )13ونحو قوله تعالى:
اسما مؤوَل ،نحو﴿ :وأن تص
ً
()15
اآلية الكريمة األولى والثانية ا
مؤوَل ،ومثله( :تسمع باملعيدي ٌ
خبر من أن تراه)
اسما
الث ـ ـ ـ ـ ــاني  :املبتدأ :الوصف املكتفي بمرفوعه عن الخبر ،نحو:
ٌ
« قـــ ٌ
«أقـ ـ ٌ
ـائم زي ـ ـ ـ ــد »
و
ـائم زيـ ـ ـ ـ ٌـد»
وه ــذا النوع من الجمل اَلسمية هو موضع اَلختالف بين علماء النحو؛ َّ
ألن الكلمة التي شغلت موضع
ُ
مزدوج ،وذلك باختالف لفظها عن معناها ،ففي لفظها نوع
طابع
في
تظهر
(الوصف)
اسم
عليها
طلق
أ
اَلبتداء ،والتي
ٍ
ٍ
اَلسميةَّ ،
ولكنها في معناها بمرتبة الفعل ،أي :تفوح منها رائحة الفعل ،وهو ما يسمى بالوصف .ومنه قولنا :أقائم
الزيدان؟ يعنى َّأنه ُحذف الخبر لسد الفاعل مسده  ،وعند البصريين -أقائم الزيدان؟ َّإنــما أفاد بالنظر بمعنى :أيقوم
ّ
ألنه فعل وفاعل ،و(قائم)هنا اسم من جهة اللفظ ،وفعل من جهة املعنى ،فلما كان الكالم ً
تاما
الزيدان؟ فتم الكالم؛
من جهة املعنى أ ادوا إصالح اللفظ ،فقالوا( :قائم) مبتدأ ،والزيدان مرتفع به ،وقد سد مسد الخبر ،من حيث ّ
إن
ر
الكالم تم به ،ولم يكن ثم خبر محذوف على الحقيقة ،ولو قلت :قائم الزيدان -من غير استفهام -لم يجز عند األكثر-
أي :من البصريين -وقد أجازه ابن السراج(.)16
ويظهر من كالم ابن يعيش َّأنه من مؤيدي القول بفعلية الجملة.
موضحا "معناهَّ :
ً
أن هذه
وجاء في عبارة اإلسفراييني( :ومثل :أقائم الزيدان؟ على أيقوم) ويشرح الحسيني
الصفة املعتمدة على همزة اَلستفهام مبتدأ ،واَلسم املرفوع بعدها فاعلها ،وتمت به ً
كالما ...ولم يكن لهذا املبتدأ خبر
ً
أصال؛ َّ
ألنه في املعنى كالفعل ،والفعل َل خبر له ،فيكون بمنزلة :أيقوم الزيدان ،فال يكون من جملة ما حذف فيها خبر
املبتدأ ،لقيام غيره مقامهَّ ،إَل أ َّنه ملا لم يكن له خبر َّ
فكأنه حذف .واملفهوم من عبارته َّأنه يذهب مذهب فعلية
الجملة"( .)17ونقل أبو حيان في اَلرتشاف عن البصريين َّأنهم يشترطون في هذا الوصف اَلعتماد بأن تتقدمه أداة نفي
أو استفهام(.)18
ً
يتبينَّ :
من خالل عبارة أبي حيان َّ
أن هناك اختالفا ،يرد تعميم أبي حيان فيما نقله عن البصريين من شرط
ألن ابن مالك نسب لسيبويه ما يفيد عدم تقيده بهذا الشرطَّ ،
اَلعتماد؛ َّ
وإن سيبويه يجيز عدم اَلعتماد على فبح وَل

( )13سورة البقرة اآلية .182
( )14سورة البقرة ،اآلية .237
( )15الحسيني ،عبد هللا بن محمد بن أحمد ،شرح لب األلباب في علم اإلعراب ،رسالة ماجستير ،تحقيق :ثامر العبيدي ،1990،ج،1
ص.111
( )16ابن يعيش ،يعيش بن على بن يعيش ،شرح املفصل ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط ،2001 ،1ج ،1ص .243الصبان ،محمد بن
على ،حاشية الصبان شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،تحقيق :عبد الرؤوف سعد ،القاهرة :املكتبة التوفيقية ،ج ،1ص.300
( )17الحسيني ،عبد هللا بن محمد ،شرح لب األلباب في علم اإلعراب ،ج ،1ص.111
( )18أبو حيان ،محمد بن يوسف ،ارتشاف الضرب ،تحقيق :محمد النماس ،القاهرة :مطبعة املدني ،ط ،1987 ،1ج ،2ص.26
حربة ,عارفين ,زينل

()40

جملة الوصف بين االسمية والفعلية واختالف النحاة فيها

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ المجلد السابع ــ العدد الثالث ــ سبتمبر  2021م

يمنعه )19(.ورد أبو حيان قول ابن مالك ووصفه َّ
بأنه دعوى ليست صحيحة .ويبدو َّ
أن السبب لهذا اَلختالف يكمن في
تفسيرهم لكالم سيبويه ،وقد صرح سيبويه في مسألة اَلعتماد بقوله" :وزعم الخليل -رحمه هللاَّ -أنه يستقبح أن
مبنيا على املبتدأ كما تقدم وتؤخر فتقول :ضرب ً
ً
مقدما ً
ً
زيدا  ...فإذا لم
(قائما)
يقول( :قائم زيد) ذاك إذا لم تجعل
ً
قبح؛ َّ
يريدوا هذا املعنى ،وأرادوا أن يجعلوه فعال كقوله :يقوم زيد ،وقام زيد ُ
ألنه اسم".
ويوضح السيرافي عبارة سيبويه" :يريد ّ
أن قولك( :قائم زيد) قبيح ،وإن أردت أن تجعل (قائم) املبتدأ ،و(زيد)
مقدما والنية فيه التأخير ( .)20وبحسب ما يبدو للباحث َّ
ً
خبره أو فاعله ،وليس بقبيح أن تجعل (قائم) ً
أن سيبويه
خبرا
يجيز عدم اَلعتماد مع قبحه ،واألحسن واملستساغ عنده اعتماد جملة الوصف على استفهام أو نفي.
ً
مخبرا :لو قلت :قائم أخواك لم يجز عند صاحب
وما نسبه ابن مالك إلى سيبويه سبقه إليه الجرجاني
الكتاب -يقصد سيبويهَّ -
ً
ألنه لم يعتمد على ش يء فال يعمل .وأيضا نسب ابن عقيل والجامي ،جواز عدم اَلعتماد
لسيبويه ( .)21ويرجح َّ
أن ابن مالك بنى أحكامه في هذه املسألة على حسب ما فهمه من كالم سيبويه .فجملة الوصف
قد تخلو من استفهام أو نفي( .)22ثم يعبر ابن مالك على رأيه بعبارة قوية تثبت صحة زعمه" :ومن زعم َّ
أن سيبويه لم
نفيا فقد ق ـ َّـوله ما لم يقل"( .)23ويبدو من كالم ابن مالك َّ
ً
استفهاما أو ً
أن فيه استئناس
يجز جعله مبتدأ ،إذا لم ِيل
للجمع بين مذهب البصريين الذين يقرون بشرط اَلعتماد ،ومذهب األخفش والكوفيين الذين َل يشترطون اَلعتماد،
وتصبح القضية اختالف بين نحويين ،وليس بين مدارس نحوية.
مسأل االعتماد على االستفهام أو النفي:
مذهب البصريين :لو ُبحث في غاية اَلعتماد على اَلستفهام ،أو النفي في جملة الوصف عند البصريين؛
لوجد ّ
أن اهتمامهم ينصب على تأكيد املعنى في جملة الوصف .إذن هي عندهم بمنزلة الجملة الفعلية أقرب ،وحيث
ألن اَلستفهام يقتض ي الفعل ويطلبه ،وكما َّ
َّإنهم يشترطون اَلعتماد على اَلستفهام؛ َّ
أن اَلستفهام يفيد أصالة الفعل،
واألكثر اتصال اَلستفهام بالجملة الفعلية ،هذا ما يعلل به البصريون ضرورة اَلعتماد في جملة الوصف .ونص
الصبان على ذلكَّ ":
أن األصل في اَلستفهام أن يكون عـ َّـما يتجدد ،واملفيد لذلك أصالة الفعل ،فالغالب دخول
اَلستفهام على الجملة الفعلية"(.)24

( )19ابن مالك ،محمد بن عبد هللا ،شرح التسهيل ،تحقيق :عبد الرحمن السيد ومحمد املختون ،دار هجر للنشر والتوزيع ،ط،1990 ،1
ج ،1ص.273
( )20السيرافي ،أبو سعيد الحسن بن عبد هللا املرزبان ،شرح كتاب سيبويه ،تحقيق :أحمد حسن مهدلي وعلى سيد على ،بيروت :دار
الكتب العلمية ،ط ،2008 ،1ج ،2ص.457
( )21الجرجاني ،أبوبكر عبد القاهر عبد الرحمن ،املقتصد في شرح اإليضاح ،تحقيق :كاظم املرجان ،بغداد :دار الرشيد للنشر،1983 ،
ج ،1ص . 247وابن عقيل ،بهاء الدين عبد هللا ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،القاهرة :دار التراث ،ط ،1980 ،20ج،1
ص.194والجامي ،نور الدين عبد الرحمن ،الفوائد الضيائية في شرح كافية ابن الحاجب ،تحقيق :أسامة الرفاعي ،بغداد :وزارة
األوقاف ،1983 ،ج ،1ص.183
( )22ابن مالك ،محمد بن عبد هللا ،شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ،تحقيق عدنان الدوري ،بغداد :مطبعة العاني ،ط،1977 ،1
ج ،1ص.156
( )23ابن مالك ،شرح التسهيل ،تحقيق :عبد لرحمن السيد ومحمد املختون ،ج ،1ص.273
( )24ابن يعيش ،يعيش بن على بن يعيش ،شرح املفصل ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط ،2001 ،1ج ،1ص .243الجامي ،نور الدين
عبد الرحمن ،الفوائد الضيائية في شرح كافية ابن مالك ،تحقيق :أسامة الرفاعي ،بغداد :وزارة األوقاف ،1983 ،ج .183 ،1ابن
مالك ،محمد بن عبد هللا ،شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ،تحقيق :عدنان الدوري ،مكتبة العاني ،1977 ،ج ،1ص.156
حربة ,عارفين ,زينل
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مذهب الكوفيين واألخفش :يرون بعدم التقيد بشرط اَلعتمادّ .
ويبين ابن عصفور في شرحه لجمل
ِ
فيبين مذهبهَّ :
الزجاجي حجة األخفش فيما ذهب إليهّ .
"وإن ــما لم يعمل حتى يعتمد على ما ذكرنا" أيَ :ل يعمل اسم
ِ
َّ
ي
الفاعل حتى يعتمد على نفي أو استفهام؛ ألن اَلعتماد على النفي أو اَلستفهام يقو في الوصف جانب الفعلية.
ً
ّ
"خالفا ألبي حسن األخفشَّ ،
فيجيز(ضارب ٌ
ُ
زيد ً
عمرا)
فإنه يعمله وإن لم يعتمد؛ ألنه في معنى فعل قد أشبهه،
ويتابع:
ََ ًَ
سد ّ
و(زيد) فاعل َّ
ٌ
ٌ
على أن يكون
مسد الخبر ،ويستدل – أي :األخفش – على ذلك بقوله تعالى ﴿:ودا ِّني
(ضارب) مبتدأ
َ
َ ُ
ٌ
ٌ
ٌ
َعة ْي ِّه ْم ِّظالل َها﴾( 25في قراءة من قرأ برفع(داني ـ ــة) ،فجعل (داني ــة) مبتدأ ،و(عليهم) متعلق بـ ـ ـ ـ (دانيـ ـ ـ ــة) ،و(ظاللها) فاعل
ٌ
وهو معمول لـ ـ ـ (دانيـ ـ ـ ـ ـ ــة)".وبعد عرض ابن عصفور لهذه القضية يرد مذهب األخفش بقوله ":وهذا الذي استدل به َل
ٌ
ً
حجة له فيه عندنا؛ َلحتمال أن تكون (دانيـ ـ ـ ُـة) ً
ُ
ظاللها دانية عليهم"(.)26
مقدما و(ظاللها)مبتدأ تقديره:
خبرا
وأم ــا الكوفيون الذين َل يشترطون اَلعتماد ،وهو ما نسبه إليهم أبو حيانَّ ،
ً
ّ
مرفوعا
"إنهم يجعلون الوصف
بما بعده ،وما بعده مرفوع به"( .)27يستفاد من هذا َّ
أن الكوفيين يصرحون باسمية جملة الوصف وذلك حسب
مذهبهم.
مذهب الوسط واالعتدال :وهو مذهب النحاة الذين أجازوا عمل الوصف (عمل الفعل) مع استحسان
اَلعتماد ،منهم :أبو علي الفارس ي ،وعبد القاهر الجرجاني ،والسهيلي ،وابن مالك ،وابن الناظم ،ومذهب هؤَلء:
الوصف عندهم يعمل عمل الفعل مع استحسان اَلعتماد على النفي أو اَلستفهام (.)28
ً
ً
معتمدا على
وبناء على ما تقدم فعلماء النحو جميعهم متفقون على إعمال الوصف ،سواء كان الوصف
َّ
ش يء ،أم غير معتمد ،ويرون شرط اَلعتماد ما هو إَل لتأكيد إعمال الوصف عمل الفعل.
إعراب تركيب جمة الوصف:
ً
أوَل :التطابق في حالة اإلفراد
الوصف مبتدأ وما بعده فاعل
أو ما بعد الوصف مبتدأ مؤخر

أقــــــــــائـــم زيــــــــد يجوز

مقدما
خبر
يكون الوصف ًا
ً

( )25سورة اإلنسان ،اآلية .14
( )26بن عصفور ،على بن مؤمن بن محمد ،شرح جمل الزجاجي ،تحقيق :فواز الشعار ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط ،1998 ،1ج،1
ص.323
( )27أبو حيان ،محمد بن يوسف بن على ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ،تحقيق :مصطفى النعاس ،القاهرة :مطبعة املدني،1987،
ج ،2ص.72
( )28الفارس ي ،الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ،التعليقة على كتاب سيبويه ،تحقيق :عوض القوزي ،القاهرة :مطبعة األمانة ،ط،1
 ،1990ج ،1ص .282السهيلي ،أبو القاسم عبد الرحمن ،نتائج الفكر في النحو ،عادل عبد املوجود ،وعلى معوض ،بيروت :دار
الكتب العلمية ،ط ،1992 ،1ص 32وما بعدها .ابن الناظم ،بدر الدين محمد بن اإلمام جمال الدين ،شرح ابن الناظم على ألفية
ابن مالك ،تحقيق :محمد باسل ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط ،2000 ،1ص.76 -75
حربة ,عارفين ,زينل
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ً
ثانيا :في حالتي التثنية والجمع:
أقائمان الزيدان؟

يتعين

الزيدان  +الزيدون = مبتدأ مؤخر

أقائمون الزيدون؟

خبريته

أقائمان  +أقائمون = خبـــــــــــر

ً
ثالثا :في حالة عدم التطابق:
أقائم الزيدان؟

يتعيـــــــــــــن

أقائم الزيدون؟

ابتدائية

يكــون الوصــف مبتــدأ ال غيــــــر
ما بعده فاعل سد مسد الخبر

ر ً
ابعا :ما يكون غير صحيح:
أقائمان زيـــــد
غير صحيح لعدم التطابق
أقائمون زيـــد
مما سبق يتضح َّ
ً
أحكاما ،تتراوح بين الجواز والوجوب وعدم الصحة ،وقد أسبغ على
أن لجملة الوصف
وأيضا تؤول إلى الفعلية عن طريق املعنى؛ َّ
الجملة طبيعة مزدوجة ،فهي جملة اسمية من حيث الصيغةً ،
ألن الوصف
عليه رائحة الفعل ،فاملشابهة بين اَلزدواجية تظهر في اإليضاح التالي:
أيقوم الزيـ ــدان؟
أيقوم زي ـ ـ ــد؟  -أقائم الزيـ ــدان؟
أقائم زي ـ ـ ــد؟
أيقومون الزيدون؟
أيقوم الزيدون؟ -أقائمون الزيدون؟
أقائم الزيدون؟
أيقومان الزي ــدان؟
أيقوم الزيدان؟  -أقائمان الزيدان؟
أقائم الزيدان؟
وجه الشبه بين الوصف والفعل:
 -1من خالل أوجه اإلعراب لتراكيب جملة الوصف يتبين- :هناك ازدواجية لجملة الوصف ،فهي جملة اسمية من
حيث اللفظ ،وجملة فعلية من حيث املعنى.
 -2املضارعة بين الوصف والفعل املضارع من حيث الشبه الشكلي ،والشبه الوظيفي ،الشبه الشكلي يتمثل فيما
جاء عن ابن يعيش" :هو ما يجري على يفعل من فعله ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ضارب)(.)29
 -3كل منهما يوقع موقع اآلخر ،مثل:
ٌ
ٌ
ً
جاء زيد يمش ي
ماشيا
جاء زيد
أ -في الحال
ضارب ً
ُ
ٌ
هذا ٌ
هذا ٌ
يضرب
رجل
زيدا
رجل
ب -في الصفة
 -4اسمية جملة الوصف يدل عليها قبول الوصف للتنوين ،وهو أرفع عالمات اَلسماء كما هو موضح باألمثلة.
( )29ابن يعيش ،شرح املفصل ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط ،2001 ،1ج /4ص.84
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أن جملة الوصف اسمية في ظاهرها ،فعلية في حقيقتها ومعناها؛ َّ
ونتيجة هذا التوضيح َّ
ألن بينها وبين الجملة
الفعلية ارتباط معنوي ،يتمثل في ارتباط اللفظ واملعنى ،نحو:
ٌ
أيـ ـ ـ ـ ـ ــقوم زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ؟
املعن ـ ـ ـ ــى:
أق ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـم زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـد؟
خبر الوصف وآراء النحاة فيه:
إذا كانت صيغة جملة الوصف جملة اسمية ،فموقع الوصف اإلعرابي هو اَلبتداء .إذن أين خبره؟ وإذا كان
الوصف مبتدأ ،والذي بعده فاعل سد مسد الخبر فأين عامله؟ وللعلماء في اإلجابة على هذه األسئلة مذاهب وآراء:
 -1يرى سيبويه في اسم الفاعل َّأنه جرى مجرى الفعل املضارع في العمل واملعنى ،يقول ":هذا باب من اسم
الفاعل الذي جرى مجرى الفعل املضارع"( .)30ومن أمثلة ذلك عنده:
ه ــذا يض ُ
هـ ــذا ضـ ـ ٌ
ـرب زيـ ـ ـ ـ ـ ًـدا
املستقب ـ ــل
ـارب زيـ ـ ـ ًـدا غ ـ ـ ًـدا
هذا يضرب ً
ضارب ً
ٌ
خالدا الساعة
اآلن
خالدا الساعة
هــذا
 -2ويرى الحسيني "ومثل :أقائم الزيدان محمول على أيقوم ،معناهَّ :
أن هذه الصفة املعتمدة على همزة
ً
أصال؛ َّ
اَلستفهام مبتدأ ،واَلسم بعدها فاعلها ،وتمت ا
ألنه في املعنى
كالما ...ولم يكن لهذا املبتدأ خبر
كالفعل ،والفعل َل خبر له ،فيكون بمنزلة أيقوم الزيدان "()31إذن الحسيني يقرر َّ
أن جملة الوصف جملة
فعلية ،وَل يقر بإسميتها.
()32
مغن عن الخبر
-3
وهو مذهب أبو حيان الذي يؤكد ُابتدائية الوصف ،واملرفوع بالوصف ٍ
َّ
أقائم الزيدان؟ ثم يقرر أنَّ
ٌ
 -4أم ـا ابن الحاجب جاء عنه" :ومما ألتزم فيه حذف الخبر لسد غيره مسده ،قولهم:
()33
هذه اَلسمية ليست حقيقية ،وَل من باب املبتدأ ،وهذا يعني تأييده لفعلية جملة الوصف  ،وقائم عنده َل
ألن الوصف فيه على أساس يقوم َّ
يحتاج إلى خبر؛ َّ
ً
تقريبا على
وإنما ذكر الحذف على سبيل املسامحة
املبتدئين.
 -5وبأخذ العكبري بهذا املذهب" :إذا اعتمد اسم الفاعل على اَلستفهام أو على حرف النفي ،أو كان صفة أو
ً
ً
فاعال؛ َّ
حاَل أو ً
ألن هذه األشياء تقوي شبهه بالفعل ،وارتفع
خبرا جاز رفعه باَلبتداء ،وكان ما بعده
صلة ،أو
َّ
َّ
()34
باَلبتداء؛ ألن شروط اَلبتداء موجودة فيه ،وَل يحتاج إلى خبر؛ ألنه ناب الفعل هو خبره"  .ومن خالل
كالمه يظهر تمسكه بفعلية جملة الوصف.

( )30سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان ،الكتاب ،تحقيق :عبد السالم هارون ،القاهرة :مكتبة الخانجي ،ط ،1988 ،3ج ،1ص.164
( )31الحسيني ،عبد هللا بن محمد بن أحمد ،شرح لب األلباب في علم اإلعراب ،تحقيق :ثامر العبيدي ،جامعة طرابلس ،1990 ،ج،1
ص.114
( )32أبو حيان ،محمد بن يوسف ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ،تحقيق :مصطفى النعاس ،القاهرة :مطبع املدني ،ط ،1ج،2
ص.26
( )33ابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن عمر ،اإليضاح في شرح املفصل ،تحقيق :موس ى العليلي ،بغداد :مطبعة العاني  ،1982ج،1
ص.195
( )34العكبري ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين ،اللباب في علل البناء واألعراب ،تحقيق :غازي مختار طليمات ،بيروت :در الفكر ،ط،1
 ،1995ج ،1ص.135
حربة ,عارفين ,زينل

()44

جملة الوصف بين االسمية والفعلية واختالف النحاة فيها

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ المجلد السابع ــ العدد الثالث ــ سبتمبر  2021م

ً
 -6ويتبعهم الـ ـ ـ ــرض ي في تثبيت جملة الفاعلية" ،لم يكن أصال لهذا املبتدأ من خبر حتى ُيحذف ،ويسد غيره
مسده ،ولو تكلفت له تقدير خبر لم يتأت؛ إذ هو في املعنى كالفعل والفعل َل خبر له"( .)35وهذا تصريح واضح
من الرض ي ،واعتراف أكيد بفعلية جملة الوصف.
 -7ويؤكد ابن الشجري فعلية جملة الوصف ،حيث قطع كل صلة تربط بين جملة الوصف وبين الجملة
اَلسمية؛ َّ
ألنه يرى في نحو( :أذاهب أخواك)؟ َّ
أن (أخواك) ارتفع ارتفاع الفاعل بإسناد الفعل إليه( :أيذهب
أخواك)؟ قال ":ملا تنزل اسم الفاعل منزلة الفعل ،وارتفع اَلسم بعده ،أغنى ذلك عن تقدير خبر هذا املبتدأ،
ً
ً
تقديرا ،كما َل يصح اإلخبار عن الفعل"(.)36
ولم يصح اإلخبار عنه لفظا وَل
 -8وعند الزمخشري من أصناف األسماء املتصلة باألفعال ،يعمل عمل الفعل في التقديم والتأخير ،واإلظهار
واإلضمار (.)37
ً
()38
 -9وأكد ابن الخشاب على َّ
ً
صريحا اسم الفاعل.
أن من بين األسماء التي تعمل عمل الفعل عمال
ً
استنادا على املعنى.
وبالنظر في آراء النحاة السابقة نجدهم يقررون املشابهة بين الفعل واسم الفاعل
 -10ولكن ابن السراج يستند على املشابهة الشكلية والتركيبية ،يقول" :اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل هو
الذي يجري على فعله ،ويطرد القياس فيه ،ويجوز أن تنعت به اسم قبله نكرة ،كما تنعت بالفعل الذي
اشتق منه ذلك اَلسم .ويذكر ويؤنث وتدخله األلف والالم .ويجمع بالواو والنون كالفعل إذا قلت :يفعلون.
()39
نحو :ضارب وآكل وقاتل ،يجري على :يضرب فهو ضارب .ويقتل فهو قاتل .ويأكل فهو آكل".
ماض ،ومضارع ،وفعل دائم ،والفعل الدائم يعنون به اسم
 -11الكوفيون يقسمون األفعال إلى ثالثة أقسام:
ٍ
ً
َّ
َّ
الفاعل عند البصريين ،وَل يطلقون هذه التسمية إَل إذا كان عامال ،وَل يعمل إَل إذا َّ
دل على الحال أو
ً
اَلستقبال ،كما يشترطون لعمله ما اشترطه البصريون ،أن يكون
معتمدا على النفي ،أو اَلستفهام ،أو
ً
َّ
ً
ً
موصوفا ،أو موصوَل ،أو صاحب حال ،وأَل يكون
مصغرا.
ً
نسب إلى الكسائي َّأنه أجاز إعمال الفعل الدائم إذا كان بمعنى املض يً ،
ومتحررا منها،
ملغيا تلك الشروط،
ً
ً
محتجا بنصوص
ومكتفيا بالشبه املعنوي املاثل بينه وبين الفعل ،على الرغم من زوال الشبه اللفظي بينهما(،)40
َّ
ٌ
ًَ
َ
َ َ ُُْ ْ َ
اع ْيه ب ْال َوصيد﴾( )41وقوله تعالىَ :
﴿و َج َع َل الة ْي َل َسكنا﴾( )42وجاعل قراءة
اسط ِّذ َر ِّ ِّ ِّ ِّ
فصيحة كقوله تعالى﴿ :وكةبهم ب ِّ
َ َّ ُ ُ ْ ٌ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ()43
قالون ،وقوله تعالى﴿ :والةه مخ ِّرج ما كنتم تكتمون﴾
( )35اَلستربادي ،رض ي الدين محمد بن الحسن ،شرح الكافية َلبن الحاجب ،تحقيق :يوسف حسن ،بنغازي :جامعة قار يونس،1978 ،
ج ،1ص.225
( )36ابن الشجري ،هبة هللا بن على بن محمد بن حمزة ،أمالي ابن الشجري ،تحقيق :محمود الطناحي ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،ط،1
 ،1992ج ،2ص.62
( )37الزمخشري ،محمود بن عمر بن محمد ،املفصل في علم العربية ،تحقيق :فخر قدارة ،عمان ،دار عمار للنشر والتوزيع ،ط،2004 ،1
ص.222
( )38ابن الخشاب ،عبد هللا بن أحمد بن أحمد ،املرتجل في شرح الجمل ،تحقيق :على حيدر.1972 ،
( )39ابن السراج ،أبوبكر بن محمد بن سهل ،األصول في النحو ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط،1996 ،3
ج ،1ص.122
( )40ينظر :أبو حيان ،محمد بن يوسف ،البحر املحيط ،تحقيق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر للطباعة والنشر ،2010 ،ج ،7ص.145
وابن هشام ،عبد هللا بن يوسف األنصاري ،شرح شذور الذهب ،تحقيق :محمد أبي فضل ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ط،1
 ،2001ص .202وديرة ،املختار بن أحمد ،دراسة في النحو الكوفي ،بيروت :دار قتيبة للنشر والتوزيع ،ط ،1991 ،1ص.254
( )41سورة لكهف ،اآلية.18
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والناتج َّ
أن بين الجملة الوصفية والجملة الفعلية تشابه قوي وبناء على هذا يرى الباحثونون َّأنه يمكن أن
تكون الجملة النحوية على ثالثة أقسام:
 -3الجملـ ـ ــة الوصفيـ ـ ــة
 -2الجملـ ـ ــة الفعليـ ـ ـ ـ ــة
 -1الجملة اَلسمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 -12من أسباب اعتماد جملة الوصف (جملة فعلية):
ً
وجمعا) .ثم النظر
 -1في الجملة الوصفية خالف بين النحاة ،في اعرابها في حالة التطابق من عدمها (إفر ًادا وتثنية
إلى املعنى وإلى اللفظ والتنظيم الشكلي ،فالوصف مرة (مبتدأ) ،ومرة (خبر) ،ومرة له (فاعل) ،وأخرى َل
يصح ،وهذا يبعد بجملة الوصف إلى التعقيد ،ويؤدي إلى تشويش األفكار ،وعسر النحو على الدارسين .مما
يحتم البحث عن سبيل أسهل.
َّ
 -2من خالل الدراسة لهذه املسألة يتضح أن جملة الوصف تشبه الفعل ،ومن عمل الوصف كان له دَللة
الفعل ،مما يفيد اعتماد جملة الوصف جملة فعلية ،لذا وجب أن يجيء بالوصف في صورة املفرد ،شأنه
شأن الفعل ،فال يثنى وَل يجمع ،وهو ما صرح به أبو حيان()44واستثنى اللغة التي تبيح تطابق الفعل مع فاعله
ً
وجمعا ،وهي ما اشتهر على تسميتها بلغة (أكلوني البراغيث) ،نسبها أبو حيان إلى قبيلة بني
إفر ًادا ،وتثنية،
الحارث ،وحكى َّأنها لغة(طيء) ،وبعضهم حكى ّأنها لغة (أزد شنوءة)(.)45
ل ق ـ ــوم ــي فكـ ــلهم يع ــذل
****
يلومونني في اشتراء النخي ـ ـ ـ ـ
 -3املبتدأ اسم يدل على مسمى ،و(أقائم زيد) فقائم ليس اسم يدل على مسمى قائم بذاته .كما جاء عن النحاة،
َّ
وإن ــما تدل على موصوف بما تحمل من معنى الحدث  ...وما دامت الجمل تنسب إلى صدورها ،أمكن القول
َّ
بأن هذه الجملة جملة وصفية"( )46وهذا يتفق مع ما قاله الكنغراوي (د.ت) ،عندما أطلق على جملة الوصف
وعرفه َّ
(املبتدأ املوافق ذو الفاعل)َّ :.
بأنه "هو شبه فعل أسند إلى فاعله الظاهر  ...وحكمه حكم الفعل مع
فاعله"(.)47
 -4جملة الوصف َل يمكن أن يطلق عليها َّأنها جملة اسمية؛ َّ
ألن الجملة اَلسمية يتطابق فيها املبتدأ والخبر:
وجمعا ،يقول حماسة (د.ت) َّ
ً
"ألن الجملة اَلسمية يتطابق فيها املبتدأ والخبر ،في مثل:
إفر ًادا ،وتثنية،
املحمدان ناجحان – املحمدون ناجحون – َّأم ــا في الجملة الوصفية فال ثمة تطابق ،تقول :أناجح املحمدان؟
أناجح املحمدون؟"() ومنه قول الرسولُّ :
"أحي والداك"( .)48هذه إثباتات في نظر الباحثونين تؤكد الجملة
ً
تخلصا من اَلعتراضات والتأويالت والتخريجات ،والتخلص من افتراض خبر متوهم
الوصفية واستقالليتها،
لجملة الوصف.
وإذا كتب لهذا اَلقتراح النجاح والقبول ،فيكون إعراب جملة الوصف الجديدة على النحو التالي

( )42سورة األنعام ،اآلية .96
( )43سورة البقرة ،اآلية .72
( )44أبو حيان ،محمد بن يوسف ،ارتشاف الضرب ،تحقيق :مصطفى النماس ،القاهرة :مطبعة املدني ،ط ،1987 ،1ج ،2ص.26
( )45اَلستربادي ،رض ي الدين محمد بن الحسن ،شرح الرض ي على الكافية ،تحقيق :يوسف حسن ،1978 ،ج ،1ص .225وابن هشام،
عبد هللا بن يوسف األنصاري ،شرح شذور الذهب ،تحقيق :محمد
( )46عبد اللطيف ،محمد حماسة ،بناء الجملة العربية ،القاهرة :دار غريب للنشر والتوزيع ،2003 ،ص.250-53
( )47الكنغراوي ،صدر الدين األستنبولي ،املوفي في النحو الكوفي ،تعليق :محمد بهجة البيطار ،2018 ،ص.571
( )48البخاري ،أبوعبد هللا محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1كتاب الجهاد ،حديث رقم
 ،3004ص.74
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أق ـ ـ ـ ــائ ـ ــم زي ـ ـ ـ ــد
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــم
زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
وهللا أعلم وأكرم

الهمزة :حرف استفهام مبني على الفتح
شبه الفعل (يقوم) مرفوع بالضمة الظاهرة
فـ ـ ــاعـ ــل ال ـ ـ ـ ــوصف م ـ ـ ــرف ـ ـ ــوع

الخاتم :
هذه رحلتي مع اختالف النحاة في صيغة جملة الوصف بين اَلسمية والفعلية ،قد وصلت بمشيئة هللا إلى بر
األمان ،بعد رحلة تنقيب ودرس ،زادي فيها فكر نحاة العرب ،وقضاة الخلق واإلبداع في محراب العلم .سرت مع قضايا
الخالف خطوة خطوة ،حتى بدت أمامي حقائق كثيرة من أهمها:
 -1تحقيق الواقعية اللغوية ً
بعيدا عن التعصب املذهبي ،أو الترجيح الفلسفي ،الذي يفرزه التعليل وكثرة التأويل.
وهو املعروف بالصناعة النحوية.
 -2اللغة واقع اجتماعي ،تنمو بنمو أفراده ،وهي لسان حالهم ،ووسيلة اتصالهم ،قواعدها ضوابط سليقيه أكثر
ً
جميعا.
منها صناعة لفظية .وهو املنهج الذي سار عليه الغيارى على اللغة العربية ،رحمهم هللا
 -3الصيغة وسيلة َلزمة للتمييز بين األبواب النحوية .كما َّأنها وسيلة من وسائل أمن اللبس.
 -4للصيغة دور كبير في تصنيف الجمل بين اَلسمية والفعلية ،كما هو الحال في جملة الوصف ،من حيث مشابهة
ً
الوصف للفعل شكال ومعنى.
 -5يرى الباحثون وحسب تقديرهم أن الجملة العربية تتكون من :الجملة اَلسمية ،والجملة الفعلية ،والجملة
الوصفية.
 -6في استقاللية جملة الوصف تخلص من اَلعتراضات والتأويالت والتخريجات والتقديرات التي أثقلت كاهل
النحو ،وأبعدته عن التيسير على دارسيه.

التوصيات واملقترحات.
 -1العمل على جمع املسائل الخالفية من بطون كتب النحو ،وبحث ما جاء فيها حول جملة الوصف ،لعل يصل
املختلفون فيها إلى اعتمادها جملة رسمية.
 -2على خبراء اللغة العربية اَلهتمام والعناية القصوى بدراسة الخالفات النحوية ،ملا لهذه الدراسات من أهمية في
توجيه إعادة النظر في املسائل النحوية ،وتهيئتها في قالب جديد يساير التجديد في النتاج العلمي.

املصادر واملراجع
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