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ملخ�ص بالعربية:
يه ��دف هذا البحث �إىل �إيجاد مفهوم وا�ضح للم�شتقات اال�سمي ��ة العاملة وتبيان م�سوغات ت�سميتها بالو�صف ،وحتديد
املج ��ال ال ��ذي تعالج فيه� :أهو ال�صرف �أم النحو من جهـة؟ و�أ ُت َ�ص ُ
نف هذه امل�شتق ��ات �ضمن دائرة املفرد� ،أم دائرة اجلملة
م ��ن جهة ثانية؟ ثم ك�شف الغطاء ع ��ن املواطن التي ي�صح �أن يطلق فيها على امل�شتقات اخلم�سة ،وهي ا�سم الفاعل ،وا�سم
املفع ��ول ،وال�صفة امل�شبهة ،و�صيغ املبالغة ،وا�سم التف�ضيل م�صطلح الو�صف ،و�إبراز ال�سياقات التي ت�ؤدي فيها عملها حني
قيامه ��ا بوظائفه ��ا النحوية الثماين يف �صورتيها «التنكري واقرتانها بالالحقة ممثل ��ة يف نون املثنى� ،أو نون اجلمع ال�سامل،
�أو اقرتانه ��ا بال�سابق ��ة «ال» املكافئة دالليا للوحدة اللغوية «الذي» ومت�صرفاتها بتقدمي �آلية حتليليها ل�سانيا لالهتداء �إىل
بنياته ��ا العميقة ،ابتغاء التحديد الدقي ��ق لتوجيه دالالتها الل�سانية والزمنية بطريقة تتوخى تي�سري التعاطي معها من قبل
املتلقني علماء ومتعلمني ،ب�إبراز �سر التعبري بها بديال عن البنية الفعلية املكافئة له وظيفيا.
ومل ��ا كان البح ��ث يتوق �إىل تَ�سلي ��ح المْ ُتخ�ص�ص يف العربية ب�أن يك ��ون ُمتَ�شر ًبا ب�أ�صول العربية م ��ن م�شاربها ال�صافية،
ومتفتح ��ا عل ��ى النظريات الل�سانية الغربية لال�ستفادة منها مبا يتنا�سب وخ�صو�صي ��ة اللغة العربية ،مع البقاء على ال�صلة
ً
الوثيقة مع اجلهود اللغوية للعرب الأقحاح يف جمال الدر�س اللغوي مبختلف م�ستوياته ،و قراءته قراء ًة �سليم ًة دون ت�شويهه
بع�ض ُه ْم ،مِم ْن َمزقوا �أنظا َر «اخلليل بن �أحمد الفراهيدي» و «�سيبويه» �شَ ر ممُ َ زق؛ ف�إنه بغية حتقيق ذلك �س�أعر�ض
كما َف َع َل ُ
يف بحث ��ي مل�س�أل ��ة التحويل ،مركزا على التحويل باال�ستبدال االطرادي الذي يعرتي هذه امل�شتقات اال�سمية اخلم�سة بكيفية
علمي ��ة الفت ��ة ،و�سرنى كيف �أننا حني نجُ يد قراءة تراثن ��ا اللغوي بلاِ َ َت َع�صب ،ف�إننا َن ْق َوى على بن ��اء َمنهج جديد َت ْي�سريي،
َي�ستجيب ملا تحُ َلل به ُبنَى لغتتنا العربية يف ن�صو�صها الراقية .تنظ ًريا وتطبيقا.
الكلمات املفاتيح :ال�صرف ،النحو ،اللغة ،الل�سانيات ،منهج ،قراءة
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The deep structure of the functional nominal derivatives
and their temporal and linguistic orientation
Dr.Rabah boumaza

Sultan Qaboos University
boumazarabah2011@yahoo.fr

The purpose of this research is to find a clear concept of the functional nominal
derivatives, to represent justifications for naming them as descriptions, and to specify the
area in which they are dealt with: is it the drainage or the grammar? And these derivatives
are classified into the singular circle or the sentence circle of the second hand? Then
demystification or detect the places that can be called on the five derivatives (the name
of the subject, the name of the object, the adjective and the formulas exaggeration,
and preference name) The term description, highlighting the contexts in which these
derivatives perform their seven grammatical functions in the form of «to be associated
with the suffix (n-of dual or n the complete plural), or associated with the former» the
«semantic equivalent of the language unit» «by providing a mechanism of analysis
linguisticly to find its deepest structures in order to define precisely the direction of its
temporal connotations and Grammar in a way that is designed to facilitate the use of the
recipients, scientistes and learners, without neglecting the secret of their expression as a
substitute for their functionally equivalent physical structure.
Guided by modern linguistics, when analyzing their deep structures, taken from the
second quarter of the Qur>an, a space for application and monitoring of their various
types.

Key word: grammar, language, linguistics, curriculum, reading
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 -1 -1ماهية التحويـل:

مقدمة:
مو�ضوع امل�شتق اال�سمي العامل امل�صطلح عليه بالو�صف
تناولت ��ه يف كتب و درا�سات خمتلفة مثل« :ال�صفة امل�شبهة
ومبالغ ��ة ا�سم الفاعل» للدكتور �سم�ي�ر موقدة ،و«الو�صف
امل�شت ��ق يف الق ��ر�آن الكرمي» لعبد اهلل الداي ��ل ،و«التناوب
ال ��داليل ب�ي�ن ال ��و�صف العام ��ل» للدكت ��ور ط ��ه اجلندي،
و«ا�سم الفاعل بني التنوين والإ�ضافة» لأحمد عبد ال�سالم
العمادي ،و«امل�شتقات العاملة يف الدر�س النحوي» لع�صام
م�صطفى عب ��د الواحد ،و�سواها من امل�ؤلفات التي تكتفي
يف �أح�سن الأحوال بالوقوف على عمله حني ت�أديته وظيفة
املبتد�أ� ،أو بع�ض الوظائ ��ف الأخرى ،متعاملة معه معاملة
املف ��رد ،مدرجة �إياه يف دائرة ال ���صرف ،ولي�س يف دائرة
النحو .و�إذا تعامل ��ت معه معاملة البنية الرتكيبية تُ�سميه
اجلمل ��ة الو�صفية كما فعل متام ح ���سان ،يف كتابه «اللغة
العربي ��ة معناه ��ا ومبناه ��ا» ،عل ��ى نح ٍو ال نع�ث�ر فيه على
درا�سة عاجلته معاجلة عميق ��ة ،تمَ َ�س جوهره ،من حيث
توجي ُهه الل�ساين والزمني والداليل ،و َب ِقي مو�ضوع امل�شتق
اال�سمي العامل امل�سمى «الو�صف» َع�صِ يا يف حاجة َم�سي�س ٍة
�إىل َك� ��شْ ف الغطاء عن ��ه ،بو�ضع تعريف دقي ��ق له ،يحدد
ال ���شروط الواج ��ب توا ُف ُرها يف امل�شتق ��ات اخلم�سة؛ حتى
َي� ��صِ ح �أن ُي ْط َلق عليه ��ا هذا امل�صطلح ،و�إب ��را ُز الوظائف
النحوية الثماين الت ��ي ي�ؤديها ،فجاء هذا املقال ليبني �أن
الو�صف ال َي�صِ ح �أن يطلق على امل�شتقات املذكورة �إال حني
�أدائه وظيفة من الوظائ ��ف النحوية الثماين التي �سيقف
عل ��ى �صوره ��ا ،ويحللها حتليال وافي ��ا ،م�ستمدا مفاهيمه
الأ�صيل ��ة من اخلابي ��ة ال�سيبويهي ��ة ،م ���سرت�شدا باملنهج
التحويل ��ي الت�شوم�سكي حني ا�ستدع ��اء امل�صطلحات التي
ُت ِع�ي�ن عل ��ى التحليل الل ���ساين امل َي ���سر الذي ي�ب�رز بنياته
العميق ��ة املتواري ��ة خل ��ف بنياته ال�سطحي ��ة ،و ما تنطوي
عليه من دالالت.
مدخ���ل م���و�س ــوم «م�صلح���ات ومفاهي���م �أ�سا�س»،
وينطوي على عنا�صر خم�سة.

�إذا كان التحويل يف الل�سانيات التحويلية التوليدية
قائم ��ا عل ��ى �أ�سا�س �أن ل ��كل بني ��ة �إفرادي ��ة (�صيغ ��ة
�صرفي ��ة) �أو بنية تركيبي ��ة (جملة وظيفي ��ة) بنيتني:
�إحداهما عميقة والأخرى �سطحية ،و�إذا كان ال بد من
التحوي ��ل بقواعده املختلفة؛ لكي يقوم بدور نقل البنية
العميقة م ��ن عامل الفكرة املج ��ردة �إىل عامل التحقق
ال�صوتي؛ ف�إن هذه الفكرة نف�سها التي �أدت �إىل �ضرورة
التحوي ��ل قد ُوجِ دت ب ���شكل �آخر يف النح ��وي العربي،
ولكن النحويني العرب حني تناو ِلهم فكر َة املواءمة بني
العم ��ق املق ��در وال�سطح الظاهر انته ��وا �إىل �أن هناك
�أمنوذج ��ا �أو �أ�ص ًال جتريدي ��ا ،يف الغالب ُي َحول الكالم
احلي تنفيذه و�إخراجه �إىل حيز الوجود ،وخل�صوا �إىل
أ�سا�س للآخر؛ فحا�سبوا الكالم
�أن الأمنوذج املج ��رد � ٌ
املنط ��وق مبقيا�س هذا الأمنوذج املج ��رد ،وقد ر�أوا � ْأن
لي ���س هنالك ل ��كل تركيب �إ�سن ��ادي بِنيت ��ان �إحداهما
عميقة والأخ ��رى �سطحية ،و�إمن ��ا الرتكيب الإ�سنادي
ال ��ذي يقت�ضي بنيتني هو الرتكي ��ب املحول الذي يكون
ظاهره ُمل َب ً�سا ،فاجلمل ��ة التوليدية الواردة عنا�صرها
عل ��ى �أ�صله ��ا((( ال حتت ��اج �إىل بني ��ة عميق ��ة ،وكذلك
ال�صيغ ��ة ال�صرفي ��ة التي مل َيقع فيه ��ا حتويل من نحو
الإع�ل�ال والإبدال ال حتتاج �إىل بنية عميقة .و�إذا كان
م�صطل ��ح «البنية العميقة» غري م�صرح به يف معاجلة
النح ��اة الع ��رب للرتاكي ��ب الإ�سنادي ��ة املحول ��ة؛ ف�إن
مفهومه كان حا�ضرا يف معاجلتهم تلك ،وجاء التعبري
عن ��ه بطرائق خمتلف ��ة ،من نحو قوله ��م «�أ�صله كذا»،
�أو «قي ��ا�سه ك ��ذا»� ،أو هو «على تقدير ك ��ذا»� ،أو «ت�أويله
كذا»� ،أو «على نية كذا» ،وهي كلها تعني �أن هناك بنية
عميقة وراء البنية ال�سطحية املحولة((( ،والتحويل هو
�إجراء ال�شيء على ال�شيء ،ذلك �أن املحول واملحول له
(((
(((

ينظر حممد حما�سة عبد اللطيف :من الأمناط التحويلية يف النحو العربي،
�ص.21
ينظر .خمي�س �سعد امللخ :التفكري العلمي يف النحو العربي ،اال�ستقراء ،التعليل،
التف�سري ،دار ال�شروق ،عمان� ،2003 ،ص .137

املجــلد الثاين ❁ العــدد الثاين ❁ يونيو 2018م

149

املق ��ام مقام ال�شيء مبا �أنه وحدة دالة؛ فهما من قبيل
واحد متاما»(((.
�اب من �أب ��واب التكاف� ��ؤ ،من حيث
واال�ستب ��دال ب � ٌ
بع�ضها
جمع ��ه كل العن ��ا�صر التي يمُْ ِك ��ن �أن ُي�ستب � َ�دل ُ
ببع ���ض يف �سي ��اق ُم َع�ي�ن ،والعالئ ��قُ اال�ستبدالي ُة هي
عالئ ��قُ قيا�سي ٌة ،فما َيقَع يف خان ��ة واحدة ي�أخذ ُحك ًما
واحدا و�إن تَعددت �صو ُره ،واال�ستبدال نوعان :ا�ستبدال
اطرادي ،وا�ستبدال غري اطرادي.

متكافئان ،وه ��و من وجهة نظر املنطق يف الريا�ضيات
احلديث ��ة تكاف�ؤ غري اندراجي ،وهو هذا الذي يح�صل
علي ��ه بالقي ��ا�س ،والتحويل يف ال ��در�س اللغوي العربي
حتوي�ل�ان :حتوي� � ٌل يبحث به عن تكاف� ��ؤ البنى (توافق
البن ��اء عند الع ��رب) وهو الأه ��م ،وحتوي� � ٌل تف�سر به
ال�شواذ بوا�سطة ما يعرف بـ» نظرية احلمل»(((.
والتحوي ��ل َي َت َبدى يف �أربعة �أق ���سام ،هي :التحويل
ب�إع ��ادة الرتتي ��ب ،والتحوي ��ل بالزي ��ادة ،والتحوي ��ل
باحل ��ذف ،والتحوي ��ل باال�ستب ��دال ،ذل ��ك �أن ��ه بدون
مراع ��اة �صور التحوي ��ل الواق ��ع يف البن ��ى املحول ��ة
باهتمام وعناية من خالل العودة �إىل البنية العميقة(�أي الأ�صل احلقيقي �أو املفرت�ض) -يكون من الع�سري
فهم تلك البنى اللغوية الواردة على غري �أ�صلها ،ويكون
من ال�صعب تف�سري عقدها بدقة و�سالمة.
وبحثن ��ا ه ��ذا �سيكتف ��ي مبعاجل ��ة البن ��ى املحولة
باال�ستبدال.

� -2-1أ  -اال�ستبدال غري االطرادي:
وه ��و اال�ستب ��دال ال ��ذي تن ��ادت ب ��ه الل�ساني ��ات
احلديثة ،ونقف عليه يف حتويل ا�سم الفاعل �إىل
ا�سم مفعول يف قول احلطيئة:
َد ِع ا ْل َمـكـــارِم ال تَـ ْر َحــــــل ل ُبغيتـهـــا
سِ (((
أنت ِ
الطاع ُم الْكا� ي
و اق ُعد ف�إنك � َ
فامل�شتقان :ا�سما الفاعلني «الطاعم» و«الكا�سي»
حموالن باال�ستبدال ،بنيتاهما العميقتان :ا�سما
املفعول «املطعوم» و «المْ َ ْك�سي».
ونق ��ف على ه ��ذا اال�ستبدال غ�ي�ر االطرادي يف
الوحدة اللغوي ��ة (هل) ال ��واردة يف قوله تعاىل:
َ ۡ َ ىَ لَىَ إۡ
ٌ ّ َ َّ ۡ َ
ُ
ٱل َ ٰ
} ه��ل أ ٰ
ٱدله ِر ل ۡم يَكن
نس ِن حِني ِم��ن
تع ِ
ُ
َ ۡٗ
��يا َّم ۡذك ً
ش ٔ
��ورا { (الإن����سان ،)1/وقوله عز وجل:
َ
َۡ َٰ َ َ ُ ۡ
} هل أتىك حد
ِيث ٱل َغٰشِ َيةِ { (الغا�شية ،)1/حيث
�إن الوح ��دة اللغوي ��ة (ه ��ل) م�ستبدل ��ة بالوحدة
اللغوي ��ة (قد) ،الت ��ي تكافئها داللي ��ا للتوكيد يف
الآيتني ال�سالفتي الذكر.

 -2 -1ماهية التحويـل باال�ستبـدال:
�إذا كان م ��ن �أ�صول البنيوية «التوزي ُع» ،وهو َم ْن َه ٌج
يف التحلي ��ل الل ���ساين -اتخذته م ��در�سة «بلومفيلد»-
يق ��وم بتوزيع وح ��دات لغوية بطريق ��ة ا�ستبدال وحدة
نف�سها((( ،و�إذا
لغوي ��ة ب�أخرى لها
ُ
ال�سمات التوزيعي ��ة ُ
كان التحويليون يعتمدون مث ��ل ا ْل ِبنَيويني على مقيا�س
التكا ُف� ��ؤ ،وهو َ�صالحي ��ة قيام ال�شيء َمق ��ام ال�شيء -
وه ��و ما يع ��رف باال�ستب ��دال يف اال�صط�ل�اح الل�ساين
احلدي ��ث  -ف� ��إن النحويني العرب يبحث ��ون عن مكانة
المْ ُ َح ��ول ،ودوره ال ��ذي ُي�ؤَديه يف اجلمل ��ة التي ينح�صر
فيه ��ا ،واال�ستب ��دال :هو �إمكاني ��ة �إقامة وح ��دة لغوية
مقام وحدة لغوية� ،أو بنية تركيبية �أخرى؛ لأن «ال�شيء
(((
(((

ينظر رابح بومعزة ،التحويل يف النحو العربي ،عامل الكتب� ،إربد ،الأردن،
� 2008ص .76
ينظر ابن جني �أبو الفتح عثمان ،اخل�صائ�ص،،حتقيق حممد علي النجار ،دار
الهدى للطباعة و الن�شر،بريوت.34/1،
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 -2-1ب  -اال�ستبدال االطرادي:
ِّ
ح َ�س َب ابناالط� � َرا ُد م�صد ٌر ،فعله ِا َّط� � َر َد ،وهو َ
جني يف كتابه اخل�صائ�ص -اال�ستمرا ُر والتتابع
واالت ���ساق ،ويف ا�صط�ل�اح النح ��و ه ��و املت ��دا َول
(((
(((

ينظر عبد الرحمن احلاج �صالح( :النحو العربي و البنيوية ،اختالفهما
النظري و املنهجي) ،جملة الآداب والعلوم الإن�سانية� ،ص 20
احلطيئة :ديوان احلطيئة� ،ص.51،
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وال�شائع من القاعدة النحوية ،وحيث �إن الأ�شياء
تتميز ب�أ�ضدادها؛ ف�إن عك�س االطراد هو ال�شاذ،
ذلك �أن ّ
اط ��راد القاعدة ،هو كونها عامة خالية
م ��ن ال ���شذوذ ،وه ��و اال�ستبدال ال ��ذي جنده يف
تراثنا اللغ ��وي الذي يعك�س منهجهم االطرادي،
وه ��ذا اال�ستب ��دال ط ��ردي عك ���سي((( ،و مي ���س
امل�ستويات الل�سانية الثالثة(((.
 -2-1ب  -1 -اال�ستبدال االطرادي يف �أ�سلوب الق�صر:
لق ��د ورد لهذا النوع م ��ن التحويل �صور متنوعة؛
فال�صورة الآتي ذكرها �سنجد الق�صر يف بنيتها
الرتكيبي ��ة قوا ُمه الوحدتان اللغويتان «� ْإن» التي
للنف ��ي ،و«�إال» التي للق ���صر يف نحو قوله تعاىل:
بَّ ۡ ُ ۡ اَّ
َ
َُ
��م إِل قَلِيل{ (الإ�س���راء ،)52/
} َوتظ ُّن��ون إِن لِثت
فالبني ��ة الرتكيبي ��ة املا�ضوية امل�ؤك ��دة « ِ�إ ْن لبثتم
�إال قلي�ل�ا» امل�ؤلفة من حرف النف ��ي «�إِ ْن» والفعل
امل ��ا�ضي املبني عل ��ى ال�سك ��ون « َل ِب ��ث» ،و�ضمري
الرف ��ع املت�صل «تمُْ» امل�ؤدي وظيفة الفاعل ،و�أداة
احل ���صر «�إال» ،وظ ��رف الزم ��ان « قلي�ل ً�ا» ه ��ي
يف حمل ن ���صب مفع ��و َال الفعل امل ���ضارع ا ْل َقلْبي
«ت َُظن ��ون» ،وهي تفيد �إثبات ت�أكي � ِ�د ظن قلة َل ْب ِث
املخاطب�ي�ن ،كيف َن� ��صِ ُل �إىل ذلك؟ َن� ��صِ ل �إليه
بالع ��ودة �إىل البنية التوليدي ��ة الأ�صلية ،بحذف
الوحدتني اللغويتني« :ح ��رف النفي» � ْإن «المْ ُ َحول
باال�ستب ��دال االط ��رادي» ،وحرف الق ���صر «�إال»
ا ْل ُم َحول هو الآخر عن حرف اال�ستثناء لنح�صل
على البنية العميقة ( َل ِب ُث ْم قلي ًال).
وقد ي�أتي الق ���صر يف مثل هذه البنية الرتكيبية
من عن�صري الزيادة َ«م ْن» الذي للنفي ،وحرف
َ َ
احل�صر «�إال» ،و�شاه ُدها قوله تعاىل } :قال َو َمن
اَّ
َّ ُّ َ
َي ۡق َن ُط مِن َّر مۡ َ
ون {(احلجر،)56/
حةِ َر ّب ِهِۦٓ إِل ٱلضآل
(((
(((

ينظر رابح بومعزة� ،صور اال�ستبدال االطرادي يف البنى اللغوية الإفرادية
والرتكيبية�،ص13و ما بعدها.
ينظر رابح بومعزة التحليل الل�ساين للو�صف العامل� ،ص .123

حيث �إن البنية الرتكيبية امل�ضارعية َ«م ْن َي ْقن َُط
م ��ن رحم ِة َر ِب ِه �إال ال�ضال ��ون» امل�ؤلفة من الوحدة
اللغوي ��ة َ«م � ْ�ن» ا ْل ُم َحولة باال�ستب ��دال االطرادي
للنف ��ي ،مبعن ��ى «ال» ،والفعل امل ���ضارع «يقنُط»،
واجل ��ار واملجرور «م ��ن رحمة» ،وامل ���ضاف �إليه
«رب» املت ���صل ب ��ه ال�ضم�ي�ر «ه» امل�ؤدي ��ة وظيفة
امل ���ضاف �إلي ��ه ،و�أداة احل ���صر «�إال» ،والفاع ��ل
«ال�ضالون» م�ؤدي ٌة وظيف َة َمقُول القول.
ونق ��ف عل ��ى ه ��ذا اال�ستب ��دال االط ��رادي يف
قوله  ملع ��اذ بن جبلَ « :ث ِك َل ْت َك ُ�أ ُّم � َ�ك َيا ُم َع ُاذ
�ا�س فيِ النَّا ِر َع َلى ُو ُج ِ
وههِ ْم �أَ ْو َع َلى
َو َه ْل َي ُك ُّب ال َّن � َ
(((
َمن ِ
َاخرِ ِه ْم �إ َِّال َح َ�صا ِئ ُد �أَ ْل�سِ َن ِتهِ ْم».
ونق ��ف على ه ��ذا اال�ستبدال االط ��رادي يف قول
دريد بن ال�صمة
وه ��ل �أنا �إال ِم ْن غزي ��ة �إن غَ َو ْت
َ
غوي � ُ�ت و�إن ت ُ
َر�ش ْد غزي� � ُة �أَ ْر ُ�ش ِد
ونقف على هذا اال�ستبدال االطرادي يف ا�ستبدال
الوح ��دة اللغوي ��ة ،ممثل ��ة يف ا�سم اال�ستفه ��ام
(�أ ْي � َ�ن) حني ت�ضافره ��ا مع �أداة احل ���صر «�إال»
لبن ��اء �أ�سل ��وب الق ���صر يف نح ��و ق ��ول مالك بن
الريب(((:
وهم َي ْد ِفنو َن ِني
َيقولون :ال ت ْب َع ْدُ ،
�كان ال ُب ْع � ِ�د �إ ّال َمكانِـ ��ي
و�أ ْي � َ�ن َم � ُ
ُو ِّظف ��ت الوحدة اللغوية «�أ ْي � َ�ن» ،وال ُ
أ�صل فيها �أن
تُ�ستعمل لل�س�ؤال عن امل ��كان فقط ،وقد ت�ضمنت
عد
يف البيت معنى «لي ���س» ؛ فال�شاعر ُي ْق�صِ ُر ال ُب َ
على مكان ��ه ،فك�أنّه قال :لي�س هناك مكا ٌن للبعد
�إ ّال مكاين.
(((
(((

الإمام النووي ،الأحاديث النووية ،طبعة اجلامعة الإ�سالمية يف املدينة املنورة،
1395هـ� ،ص.125
دريد بن ال�صمة ،ديوان دريد بن ال�صمة ،حتقيق دكتور عمر عبد الر�سول ،دار
املعارف� ،1980،ص.57
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ني
ال ��و�صف ح�ي�ن حتليل بنياته ��ا العميق ��ة ،و�سن�ستب ُ
�أنه ��ا تَرتد �إىل فعل م�ضارع ،وقليال ما ترتد �إىل فعل
م ��ا�ض ،وذلك عند �أدائها �إح ��دى الوظائف النحوية
الثم ��اين ،وه ��ي وظيف ��ة املبت ��د�أ ال ��و�صف ،ال ��ذي ال
يحت ��اج �إىل خرب و�إمنا يحت ��اج �إىل مرفوع ي�سد م�سد
اخل�ب�ر� ،أو وظيفة اخلرب للمبت ��د�أ الأ�صلي� ،أو وظيفة
خرب الن ��ا�سخ� ،أو وظيفة النعت� ،أو وظيفة احلال� ،أو
وظيف ��ة املنادى ال�شبيه بامل ���ضاف� ،أو وظيفة املفعول
به الثاين� ،أو وظيفة اال�سم املجرور.
ماهي���ة امل�شتق���ات اال�سمي���ة و�سب���ب اال�صطالح
عليها بت�سمية الو�صف:
لئ ��ن كان ال ���صرف قد نظ ��ر �إىل اال�شتقاق على
�أن ��ه و�سيلة من و�سائل تغيري البن ��ى الإفرادية لتوليد
ُبنًى جدي ��دة َحمالة معاين تُلبي الأغ ��را�ض الداللية
مل�ستعم ��ل هذه اللغة؛ ف�إن النح ��و باملفهوم االنتحائي
الذي ب َّينه «ابن جني»((( كان كا�شفًا الغطا َء عن دور
ه ��ذه امل�شتق ��ات اخلم�سة :التي ه ��ي (ا�سم الفاعل،
وا�سم املفع ��ول ،وال�صف ��ة امل�شبهة ،و�صي ��غ املبالغة،
وا�سم التف�ضي ��ل) التي ال َي� ��صِ ح �أن ُيط َلق عليها هذا
امل�صطل � ُ�ح �إال حني عم ِلها ع َم � َ�ل �أفعالها ،حني �أدائها
�إح ��دى الوظائف النحوية املذك ��ورة �آنفًا ،ولي�س كما
تبد لبع�ضهم الذين ُيطلقونه على هذه امل�شتقات
هو ُم ٍّ
�أينما حلت وارحتلت .وملا كان ا�سم الفاعل  -وهو �أم
الب ��اب  -ال ي ���صح �أن ن�سمي ��ه و�صف ��ا �إال �إذا ات�صف
ب�صف ��ات فعله ،وعمل عمله بال�شروط التي ينبغي �أن
تتوافر فيه ،و�سن�ستبني �سبيل تلك ال�شروط الحقا(((،
ومل ��ا كانت امل�شتق ��ات الأربعة الأخ ��رى حممول ٌة على
ا�سم الفاعل يف العم ��ل  -ف�إننا �سنقف على املجاراة
يف ثنائية ا�سم الفاع ��ل والفعل امل�ضارع لتبيان �سبب
ت�سمية تلك امل�شتقات اخلم�سة بالو�صف.

 -2-1ب  -1 -اال�ستبدال االطرادي يف امل�ستوى النحوي:

(((

هذا اال�ستبدال االطرادي جنده يف ال�سابقة «الـ»
املقرتنة بخرب املبتد�أ ،ذلك �أن ورود ال�سابقة «الـ» يف
خرب املبتد�أ �إمنا هو لإفادة الق�صر ،ففي قوله عليه
ال ���صالة وال ���سالم:
«الدين الن�صيح� �ةُ»((( ،نحلل
ُ
هذا الن�ص على �ضوء النظري ��ة الوظيفية؛ فنقطع
اجلمل ��ة �إىل كلمتني تت�أل ��ف كل منهما من وحدتني
(الدين)
(الدين) و(الن�صيح� �ةُ) ،فكلمة
دالت�ي�ن
ُ
ُ
تتكون من ال�سابقة «الـ» ،وكلمة (الن�صيحة) تتكون
م ��ن ال�سابق ��ة (الـ) ،ولك ��ن وظيف ��ة ال�سابقتني يف
(الدين) �أ�صلي ٌة
الكلمتني خمتلف� �ةٌ؛ فهي يف الكلمة
ُ
لتعريف املبتد�أ� ،أما يف الكلمة الثانية (الن�صيحةُ)
فه ��ي لإف ��ادة الق�صر؛ لأنه ��ا مل ت� ِأت بح � َ��سب �أ�صل
ال ��و�ضع ،لأن اخل�ب�ر يف �أ�صله يكون نك ��رةً ،والبنية
«الدين
العميق ��ة لهذا الن�ص النب ��وي ال�شريف هي
ُ
ن�صيحةٌ».
واال�ستب ��دال االط ��رادي جن ��ده يف ال�سابقة «الـ»
املقرتنة بالو�صف العام ��ل ،حيث ي�سجل �أن توجيهها
ال ��داليل املتواري خل ��ف بنيتها العميق ��ة هو الوحدة
اللغوي ��ة «ال ��ذي» �أو مت�صرفاته ��ا؛ فف ��ي الو�صف�ي�ن
ۡ
َ َّ َ
ۡ ُۡ َ
ٱلصل ٰوةَ ۚ َوٱل ُمؤتون
الواردين يف قوله تعاىل } َوٱل ُمقِي ِمني
َّ َ
ٱلزك ٰوةَ { (الن�ساء  ،)162/وهما «املقيمني» و «امل�ؤتون» ؛
فهي ُ
تكافئ دالليا الوح ��دة اللغوية «الذين» ،ونلحظ
�أن دالل ��ة ال ��و�صف الزمني ��ة هن ��ا ه ��ي احل ��ا�ضر �أو
امل�ستقب ��ل ،ذل ��ك �أن البنيتني العميقت�ي�ن للو�صفيني
ال�سال َف ��ي الذكر هم ��ا «الذي ��ن ُي ِقي ُمون ال ���صالةَ» و
ُون الزكاةَ».
«الذين ُي�ؤْت َ
 -2-1ب  -3 -اال�ستبدال االطرادي يف امل�شتقات اال�سمية العاملة:
ه ��ذا اال�ستبدال يف امل�ستوى النح ��وي نقف عليه
يف امل�شتق ��ات اال�سمية اخلم ���سة ،التي ُيط َل ��قُ عليها

(((

مالك بن الريب :ديوان مالك بن الريب� ،ص.91،

(((
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�صحيح البخاري :البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل� ،صحيح البخاري،
دار ابن كثري ،دم�شق ،بريوت 2002 ،م.1،134،
ابن جني ،اخل�صائ�ص.35/1،
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 -3املج��اراة يف ثنائي��ة ا�س��م الفاع��ل والفع��ل
امل�ضارع:
العالق ��ة يف ه ��ذه الثنائي ��ة تك ���شف الغط ��اء ع ��ن �أن
الفعل امل�ضارع ُ�سم ��ي م�ضارعا مل�ضارعته ا�سم الفاعل يف
احل ��ركات ،وال�سكن ��ات ،وعدد �أحرف ��ه ،و�أن ا�سم الفاعل
�إمنا ُ�سم ��ي و�صفا الت�صاف ��ه ب�صفات الفع ��ل امل�ضارع يف
العم ��ل َع َم َله ،ولنا �أن نقف على تعريف ل�سيبويه من قبيل
التعري ��ف بالتمثيل يجلي هذه الثنائي ��ة فحواه« :هذا باب
م ��ن ا�سم الفاعل الذي جرى مجَْ � � َرى امل�ضارع يف املفعول
يف املعن ��ى ،ف� ��إذا �أر ْدت َفيه من املعنى م ��ا �أر ْد َت يف َي ْف َع ُل
�ضارب زيدا غدا
كان منون ��ا نك ��رة ،وذلك قول ��ك :ه ��ذا
ٌ
(((
�ضرب زيدا غدا ، ».ذلك �أن ُمراد
فمعناه وعمله ه ��ذا َي ُ
«�سيبوي ��ه» ب َِج ْري ال ��و�صف (ا�سم الفاعل) على الفعل �أنه
يعم ��ل عمله ،فين ���صب املفعول ب ��ه �إذا كان مبعنى الفعل
املتعدي كم ��ا يف املثال المْ َ ُ�سوق ،ويكتف ��ي برفع الفاعل �إذا
كان مبعنى الفعل الالزمُ .ي َعزز ذلك قول البن يعي�ش جاء
في ��ه �أن ا�سم الفاع ��ل الذي يعمل عم ��ل الفعل هو اجلاري
مجَْ � � َرى الفعل يف اللفظ واملعنى ،ف� ��إذا �أريد ما �أنت فيه،
وه ��و احل ��ال �أو اال�ستقب ��ال �صار مثل ��ه م ��ن جه ��ة اللفظ
وح ِم َل عليه يف العمل ،كما ُح ِم َل
واملعنى ،فجرى جم ��راهُ ،
الفع ��ل امل ���ضارع عل ��ى اال�سم يف الإعراب مل ��ا بينهما من
امل�شاكل ��ة»((( التي هي طردي ٌة َع ْك�سِ ية ،ومعنى َج ْر ُي ُه عليه
و�س َكناته �أن ع ��دد �أحرف ا�سم الفاعل» كا ِت ٌب
يف حركات ��ه َ
كتب وكاف «كا ِتب»
«مثال كعدد �أحرف الفعل امل ���ضارع « َي ُ
مفتوح ��ة كما ياء « َي ْكت ُُب» مفتوح ��ة ،والألف الثانية �ساكنة
كم ��ا ثاين «يكت � ُ�ب» ،والتاء فيهما مك ���سورة ،و الباء فيهما
ُ
حرف �إعراب ((( ،وه ��ذا الجْ َ ْر ُي يف احلركات وال�سكنات
ط� � ْر ِدي يف كل �أ�سم ��اء الفاعل�ي�ن التي م ��ن الثالثي ،ومن
(((
(((
(((

ينظر �شروط عمل امل�شتق اال�سمي العامل� ،ص  9،10من هذا املقال.
�سيبوي ��ه ،الكت ��اب ،حتقي ��ق :عب ��د ال ���سالم ه ��ارون ،ط 1
دار اجليل).164/1
ابن يعي�ش موفق الدين� ،شرح املف�صل ،بريوت عامل الكتب ،مكتبة املتنبي ،د .ت
.77/6/

ب�ي�روت:

غ�ي�ر الثالثي ،ال�صحيح واملُ َعل على َح ��د �سواء(((؛ فا�سم
الفاع ��ل «فاه ��م» مياثل فعله امل ���ضارع «يفه ��م» عرو�ضيا
 ، 0 l l 0 lوا�سم الفاعل «م�ستف�س ٌر» مجُ ا ٍر لفعله امل�ضارع
«ي�ستف�س ُر» عرو�ضيا  ، 0 l l 0 l 0 lوا�سم الفاعل « ُم ِطي ٌع»
ُم َع � َ�ل بق ًل ٍب عينه (الواو) ياء مجُ َ ا ٍر لفعله امل�ضارع « ُيطي ُع»
املُ َع ��ل بقلب عينه (الواو) ي ��اء عرو�ضيا  ، 0 l 0 l lو ا�سم
الفاعل « ُم َت َع ��الٍ » املُ َعل بحذف المه (الي ��اء) مجُ ا ٍر لفعله
امل ���ضارع « َي َت َع ��اىل» المُ َعل بحذف ال�ضم ��ة التي على المه،
وه ��ي الأل ��ف املق ���صورة ،وا�سم الفاع ��ل «را ٌّد» الذي من
امل�ضعف ال ��ذي �أ�صله « َرا ِد ٌد» مجُ ا ٍر لفعل ��ه امل�ضارع « َي ُر ُّد»
الذي �أ�صله « َي ْر ُد ُد» َع ُرو�ضيا .((( 0 l l 0 l
ث ��م �إن االرتباط بني �صيغت ��ي ا�سم الفاعل والفعل
امل�ضارع ه ��ي من جهتي اللفظ واملعن ��ى ((( ،وا ْل ُم ْعت َب ُر
لدى النحويني هو �شبهه للفعل يف املعنى ال ال�صورة(((،
�إذ نراه ��م يذهب ��ون �إىل �أن ال�صيغت�ي�ن (ا�سم الفاعل
�أم الب ��اب والفعل امل�ضارع) تع�ب�ران عن معنى واحد،
ي�ؤك ��د ذل ��ك اب ��ن جني بقول ��ه« :وم ��ن امل ���ضاف على
تقدي ��ر التنوي ��ن �أي ���ضا قول ��ك :ر�أي ��ت �ضارب ��ي ٍ
زيد،
(((
ي�ضرب» ؛
وم ��ررت ب�ضاربي زيد� ،إذا �أردت ب�ضارب
ُ
لذلك تن ��ا َدى النحويون بحمل �إح ��دى ال�صيغتني على
الأخ ��رى يف العم ��ل لذلك ال�شب ��ه« ،و�إمن ��ا �أعمل ا�سم
الفاع ��ل جلريان ��ه على الفع ��ل الذي هو مبعن ��اه ،وهو
امل�ضارع»(((.
والذي نطمئن �إليه ه ��و �أن ا�سم الفاعل املحمول على
(((
(((
(((
(((
(((
(((

�صدر الأفا�ضل اخلوارزمي� ،شرح املف�صل(التخمري) ،حتقيق عبد الرحمن
العثيمني ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت.100 /1990،3،
ينظر رابح بومعزة ،نظرية النحو العربي و ر�ؤيتها لتحليل البنى اللغوية ،عامل
الكتب احلديث� ،إربد الأردن ،2011ط� ،1ص.105
جالل الدين ال�سيوطي ،همع الهوامع يف �شرح جمع اجلوامع ،حتقيق عبد العال
�سامل مكرم ،دار البحوث العلمية ،الكويت.69/1975،4،
ابن ه�شام ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،حتقيق مازن املبارك،ط،5
دار الفكر،بريوت�،1985،ص.598،
ينظر رابح بومعزة ،نظرية النحو العربي ور�ؤيتها لتحليل البنى اللغوية ،عامل
الكتب احلديث� ،إربد الأردن 1ط� ،2011،ص.105
�سيبويه ،الكتاب.57/2 ،
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الفع ��ل امل�ضارع َم� � َرده �إىل ما يت�ضمنه م ��ن احلدث الذي
ي ���شكل قا�سما م ���شرتكا بينهم ��ا؛ لتكون �أبني ��ة امل�شتقات
الأربعة الأخرى التي ال جماراة بينها وبني الفعل امل�ضارع
حممولة على البنية الأم ،وهي بنية ا�سم الفاعل ،ولكونها
مت�ضمن ��ة حدثا ميثل الق ��ا�سم امل�شرتك بينه ��ا وبني هذا
الفع ��ل العاملة عمله ،املت�صفة ب�صفاته؛ ف�إن ا�سم الفاعل
وامل�شتق ��ات الأربعة الأخرى التي يطلق عليها «الو�صف» ال
ي�صح �إطالق هذا امل�صطلح عليها �إال حني ورودها عاملة
عم ��ل �أفعاله ��ا� ،إذ �إن التعريفات التي عر�ضه ��ا �سيبويه،
و�سواه م ��ن النحوي�ي�ن مل ت َُ�س ْق لنا �إال الأمثل ��ة التي ُي َ�سجل
فيها �أن هذه امل�شتقات اخلم�سة عاملة ٌ َ
عمل �أفعالها ،و�إذن
فامل�شتقات اال�سمية العاملة مو�ضوع نحوي مرتبط بالعامل
ذي الأهمية البالغة يف نحونا العربي قدميه وحديثه.
 -4امل�شتق��ات اال�سمي��ة العامل��ة ب�ين الإف��راد
والرتكيب:
الت ���سا�ؤل الذي يط ��رح ب�إحلاح ه ��و� :أتع ��د امل�شتقات
اال�سمي ��ة العامل ��ة ،امل�صطلح عليها بال ��و�صف �أ�سماء� ،أم
�أفع ��اال� ،أم جمال فعلية؟ للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل ينبغي
لنا �أن نقف عند ثنائية الإ�سناد ،وثنائية الفعلية واال�سمية
التي لهذه امل�شتقات اال�سمية العاملة ،و�سنجد �أن الأ�سماء
(((
لئن كان ��ت يف ظاهرها �أ�سماء ،ف�إنه يف بنيتها العميقة
ال تنف � ُّ�ك �أن تكون �أفعاال �أو جمال فعلية ،وهو ما �سن�سْ ت ِب ُني
�سبيله يف ال�صفحات التي نحلل فيها �صورها.
وقب ��ل الإجابة عن هذا الت�سا�ؤل نَل ِف ��ت النظر �إىل �أن
النحوي�ي�ن الع ��رب مل يقفوا عند حدود ال ���شكل ،بل عولوا
على املعن ��ى ،و�سرنى كيف �أن هذا املعنى كان عندهم هو
المْ ُنط َل ��قَ لتحليل ا ْل ُب َن ��ى اللغوية ،وجتلى ذل ��ك يف قول بن
ه ���شام «و�أول واجب على املعرب �أن يفهم معنى ما يعربه
مفردا �أو مركبا((( ،و�أ�سا�س ذلك �أن املعنى ال يتو�صل �إىل
معرف ��ة كنهه باالعتماد عل ��ى البني ��ة ال�سطحية للرتكيب
(((
(((

ابن يعي�ش� ،شرح املف�صل..78/2،،
ينظر رابح بومعزة ،التحويل يف النحو العربي� ،ص .125

الإ�سن ��ادي املن�شود وحده ��ا ،وبخا�صة ح�ي�ن التعاطي مع
ال ُب َن ��ى اللغوي ��ة املحولة ،الت ��ي �أدرك النحوي ��ون �أن خلف
م�ستواه ��ا ال�سطح ��ي يكم ��ن م�ست ��وى عميق عل ��ى �ضوئه
يتحدد املعنى الوظيفي له.
فالإ�سناد يق�سم يف النحو العربي على ق�سمني� ،إ�سناد
�أ�صل ��ي ،و�إ�سن ��اد غري �أ�صل ��ي؛ فالإ�سناد غ�ي�ر الأ�صلي هو
ال ��ذي تقوم فيه العالق ��ة بني كل من امل�شتق ��ات اخلم�سة
العامل ��ة امل�صنف ��ة �ضم ��ن دائ ��رة ال ��و�صف ،ومرفوعه ��ا
ال ��ذي �أ�سن ��د �إليها ،وه ��ذا الإ�سناد ه ��و ال ��ذي �أ�شار �إليه
«اال�سرتاب ��اذي» يف مع ��ر�ض متييزه بني ال ��كالم واجلملة
بقوله« :والفرق بني اجلملة والكالم �أن اجلملة ما ت�ضمنت
الإ�سناد الأ�صل ��ي(((� ،سواء كانت مق�صودة لذاتها� ،أو ال،
كاجلملة التي هي خرب املبتد�أ ،و�سائر ما ذكر من اجلمل،
فيخ ��رج امل ���صدر ،وا�سم ��ا الفاع ��ل ،واملفع ��ول ،وال�صفة
امل�شبه ��ة والظرف مع ما �أ�سندت �إليه» ((( ،ليبني �أن اللغة
العربي ��ة توظف نوعني من الإ�سناد� ،إ�سنا ٌد �أ�صلي َي ِتم بني
ا�سمني� ،أو بني ا�سم وفعل ،يف اجلملتني اال�سمية والفعلية
(النواتني الأ�صليتني) ،و�إ�سن ��ا ٌد غ ُري �أ�صلي محُ َ ولَ ،ي ُكون
ب�ي�ن ال ��و�صف ومعمول ��ه ،من منطل ��ق �أن ثم ��ة نوعني من
الت ��وا�صل ،ت ��وا�ص ٌل ع ��ادي ي�ستعمله عامة الن ��ا�س يوظف
اجلمل التوليدية النواة ((( ،وتوا�ص ٌل راقٍ ي�ستخدم اجلمل
املحول ��ة ب�أحد �أن ��واع التحويل الأربع ��ة ((( ،ومنه التحويل
باال�ستب ��دال الذي يلج�أ فيه �إىل امل�شت ��ق اال�سمي العامل،
بدي�ل�ا عن اجلمل ��ة الفعلي ��ة ((( املكافئة ل ��ه نحويا ،على
(((
(((

ابن ه�شام ،مغني اللبيب� ،ص.598،
والإ�سناد غري الأ�صلي هو ذلك الذي يتم بني الو�صف ومرفوعه( ،فاعله �أو نائب
فاعله) .ينظر اال�سرتاباذي ر�ضي الدين� ،شرح الكافية يف النحو ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،د.ت.319/2،
اال�سرتاباذي� ،شرح الكافية يف النحو .8/1
اجلملة التوليدية النواة �إذا كانت ا�سمية ينبغي �أن يكون املبتد�أ فيها مفردا ال
جملة معرفا ال نكرة مبدوءا به مذكورا ال حمذوفا ،و�إذا كانت فعلية فقوامها
الفعل التام الذي ينبغي �أن يكون متقدما على معموله (الفاعل) الذي يجب
�أن يكون مفردا ،ال جملة مذكورا ال حمذوفا ،ينظر Noam Chomsky:

(((

التحويل باال�ستبدال والتحويل بالرتتيب والتحويل باحلذف والتحويل بالزيادة.
ينظر رابح بومعزة التحويل يف النحو العربي ،عامل الكتب احلديث� ،إربد،
الأردن� ،2008 ،ص.54-49

(((
(((

Aspects OF the theory of syntax. P36

الرغ ��م من �أن ثمة فرقا بني التعبري به ،والتعبري باجلملة
امل�ستب � َ�دل به ��ا ،وحيث �إن امل�شتق اال�سم ��ي العامل �إ�سناد
غ�ي�ر �أ�صلي؛ ف�إنه يف حتليله ل�ساني ��ا هو جملة م�ضارعية،
وام هذه اجلملة الفعلية
وقلي ًال ما يكون جملة ما�ضويةِ ،ق ُ
ه ��ذا امل�شتق اال�سم ��ي العامل ،ال ��ذي ُت َعد بنيت ��ه العميقة
فع�ل�ا م�سن ًَدا �إىل م�سنَد �إليه (فاع ��ل �أو م�سنَد �إليه َ�س ْلبِي
(نائب فاعل)((( ،وما ُيقَوي هذا الر�أي هو �أن هذا امل�شتق
اال�سمي (الو�صف) ي�أتي مبعنى الفعل ،والفعل يف العرف
النح ��وي ال خرب ل ��ه(((؛ فه ��و �إذن ا�س ٌم محُ ��ولٌ ،ذلك �أن
الذي يعمل يف اجلملة الفعلية �إمنا هو الفعل ،والفعل عند
النحوي�ي�ن العرب ال َي�ستغني ع ��ن الفاعل((( ،والذي ُيعزِّ ُز
ذهب �إىل �أن هذا امل�شتق اال�سمي العامل هو
الر�أي الذي َي ُ
جمل ٌة فعلية قول لأبي علي الفار�سي �أورده يف َم َ�ساق حديثه
عن امتناع �إ�ضافته ،م� ��ؤ َّداه «و�إن كان دخول الالم مبعنى
ال ��ذي يف ا�سم الفاعل مل تجَ ُ ْز �إ�ضافته �أي�ضا �أال ترى �أنه
�إذا كان كذل ��ك كان ا�سم الفاع ��ل يف تقدير جملة (،)...
و�إذا كان جملة مل جتز �إ�ضافته( ،)...كما ال جتوز �إ�ضافة
اجلمل»((( ،كذلك جند الفراء ومهدي املخزومي ((( قد
َع َّدا هذا امل�شت ��ق اال�سمي (الو�صف) م ��ن �أق�سام الفعل،
وقد �سماه مهدي املخزومي «الفعل الدائم»(((.
ونح ��ن نطمئ � ُّ�ن �إىل �أن ه ��ذا امل�شتق اال�سم ��ي العامل
(الو�صف) يف �سياقات ُم َعينة يكون يف بنيته العميقة فعال
م�ضارعا� ،أو فعال ما�ضيا ،ويف �سياقات �أخرى يكون جملة
فعلي ��ة م�ضارعي ��ة �أو ما�ضوية ،وه ��و يف كل الأحوال لي�س
مف ��ر ًدا ،على الرغم من �أنه ي� ��ؤدي الوظيفة النحوية التي
ي�ؤديه ��ا املف ��رد ،وامل�شتق اال�سمي العامل ه ��و ما �صيغ من
(((
(((
(((
(((
(((
(((

رابح بومعزة ،التحويل يف النحو العربي� ،ص.64
ينظر رابح بومعزة ،املرجع نف�سه �ص.174
ينظر ابن احلاجب ،الإي�ضاح يف �شرح املف�صل� ،ص.195
ينظر ابن الناظم بدر الدين� ،شرح �ألفية ابن مالك ،حتقيق عبد احلميد
ال�سيد ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،د.ت�،ص.107
الفار�سي �أبو علي ،امل�سائل الب�صريات ،حتقيق حممد ال�شاطر �أحمد ،مطبعة
املدين ،القاهرة ،د.ت.865/1،.
ينظر مهدي املخزومي ،يف النحو العربي ،نقد وتوجيه ،دار الكتب امل�صرية،
القاهرة� ،1966،ص.65

امل�صدر((( ليدل على ذات باعتبار معنى هو املق�صود(((،
وي�شم ��ل ا�سم الفاعل ،وا�سم املفع ��ول ،وال�صفة امل�شبهة،
و�أمثلة املبالغة ،و�أفعل التف�ضيل((( ،فا�سم الفاعل ما ا�شتق
من فعل ملن قام به مبعنى احلدوث( ،((1يف مقابل ال�صفة
امل�شبهة بالفاع ��ل يف ما عملت فيه( ،((1التي هي من باب
الأ�سم ��اء التي عمل ��ت عمل الفع ��ل( ،((1وا�سم املفعول هو
امل�شتق من الفعل ملن وقع عليه ،و�صيغ املبالغة هي الأوزان
التي يحول �إليه ��ا ا�سم الفاعل للداللة على و�صف الفاعل
باحلدث على �سبيل الكرثة ،واملبالغة ال�صريحة يف معنى
فعله ��ا الثالث ��ي الأ�صلي« ،وا�سم التف�ضي ��ل ا�سم بني على
«�أفعل» بزيادة �صاحبه على غريه»( ،((1والالفت للنظر �أن
هذه امل�شتقات الأربعة لئن كانت حممولة على ا�سم الفاعل
يف العم ��ل ،ف�إنها تَنق�ص ع ��ن رتبته؛ لأنها لي ���ست جاري ًة
على ال ِف ْعل املُ َ�ضارِع اجلاري عليه هو يف َح َركاته و�سكناته
( ،((1فهي جتري على ا�سم الف ِ
َاعل يف العمل دون جريانها
على الفعل يف عدد الأحرف وال�سكنات واحلركات ،ونحن
َ
امل�صط َل َح عليها بالو�صف
ن�ست�أن ���س �إىل �أن هذه املُ�شْ َتقّات
�إمنا هي مت�ضمن� � ٌة معنى الفعل ،فلما فاحت رائحة ال ِفعل
منها َع ِملت َع َم َله.
� -5شروط عمل هذه امل�شتقات اال�سمية:
لك ��ي يعمل امل�شت ��ق اال�سمي عمل فعل ��ه يجب �أن يكون
عل ��ى �إح ��دى ال�صورتني الآت ��ي ذك ُرهما ،وهم ��ا �أن يكون
نكرة� ،أو مقرتنا بال�سابقة «الـ».
 bال�صورة الأوىل :وفيه ��ا يكون امل�شتق اال�سمي العامل
نكرة ،وهي على ق�سمني:
((( الفراء �أبو زكريا يحيى بن زياد ،معاين القر�آن ،حتقيق حممد علي النجار،
عامل الكتب ،بريوت.20/1،
((( �أي من الفعل ،الن �سيبويه �سمى امل�صدر فعال وحدثا .ينظر الكتاب.164/1،
((( اال�سرتاباذي� ،شرح الر�ضي على الكافية.201/1 ،
( ((1الأ�شموين� .شرح الأ�شموين على �ألفية ابن مالك ،حتقيق :حممد حميي الدين
عبد احلميد بريوت دار الكتاب العربي ،ط1955، 1م.412/1.
( ((1اال�سرتاباذي� ،شرح الكافية ،ا.413/3،
(� ((1سيبويه ،الكتاب.194/1،
( ((1ابن يعي�ش� ،شرح املف�صل.78/6،
( ((1اال�سرتاباذي� ،شرح الكافية2،312،
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 lالق�سم الأول:
فيه يك ��ون امل�شتق اال�سمي العامل نك ��رة منو ًنا ،حيث
و�ضع «�سيبوي ��ه» معاي�ي�ر حمددة ال�سم الفاع ��ل (�أم باب
ال ��و�صف) ،وذهب �إىل �أنه يجري جم ��رى الفعل امل�ضارع
يف املعن ��ى والعمل حال كونه منونا نكرة ،وبني �أنه ال يعمل
لذات ��ه ،بل مل�شابهت ��ه امل�ضارع قائال« :ه ��ذا باب من ا�سم
الفاع ��ل الذي ج ��رى جمرى الفع ��ل امل ���ضارع يف املفعول
يف املعن ��ى؛ ف� ��إذا �أردت فيه من املعنى م ��ا �أردت يف يفعل
كان منون ��ا نك ��رة ،وذلك قولك ه ��ذا �ضارب زيدا فمعناه
وعمل ��ه مثل هذا ي ���ضرب زيدا؛ ف�إذا حدث ��ت عن فعل يف
ح�ي�ن وقوعه غري منقطع كان كذل ��ك وتقول :هذا �ضارب
عب ��د اهلل ال�ساع ��ة ،فمعناه وعمله مثل ه ��ذا ي�ضرب زيدا
ال�ساع ��ة(((� ،أي �أن الو�صف النكرة املن َّون ال َيع َم ُل �إال حني
داللته على احلال واال�ستقبال.
 lالق�سم الثاين:
في ��ه يك ��ون امل�شت ��ق اال�سم ��ي العام ��ل نك ��رة مقرتن ��ا
بالالحقة ممثلة يف النون التي للمثنى ،والنون التي جلمع
املذكر ال�سامل ،يقول �سيبويه « :واعلم �أن العرب ي�ستخفُّون
ِ
فيحذفون التنوين والنُّون ،وال يتغري من املعنى �شيء»(((،
لَىَ
ُ
َّ
َ
يف نح ��و الو�صف ال ��وارد يف قوله تعاىل }إِن��ا ُمزنلون ٰٓ
ع
ِ
أَ ۡه��ل َهٰ ِذه ِ ۡٱل َق ۡر َيةِ ر ۡج ٗزا ّ ِم َن َّ
ٱلس َ
��مآءِ{ (العنكب���وت )34/وهو
ِ
ِ
«منزلون».
 bال�صورة الثانية:

فيها يك ��ون امل�شتق اال�سمي العام ��ل مقرتنا بال�سابقة
«الـ»((( التي بنيتها العميقة ل�سانيا الوحدة اللغوية «الذي»
�أو �إحدى مت�صرفاتها ،وهي التي ،اللذان ،اللتان ،الذين،
الالت ��ي ،اللواتي التي قال عنه ��ا �سيبويه« :هذا باب �صار
الفاع ��ل فيه مبنزلة الذي فعل يف املعن ��ى ،وما يعمل فيه،
وذل ��ك قول ��ك هذا ال ���ضارب زيدا؛ ف ���صار يف معنى هذا
(((
(((
(((

الفار�سي �أبو احل�سن.151/1،
�سيبويه ،الكتاب.164/1 ،
املرجع نف�سه168/1،
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ال ��ذي �ضرب زي ��دا وعمل عمله؛ لأن الأل ��ف والالم منعتا
الإ�ضاف ��ة ،و�صارت ��ا مبنزل ��ة التنوي ��ن ( ،)...وهذا وجه
الكالم»(((.
والذي ينبغي ملحلل امل�شتق اال�سمي العامل هو �أن يكون
ت�صحيح ��ا ،وتك�س ًريا،
عل ��ى َبينة م ��ن �أن تثنيت ��ه ،وجمعه
ً
(((
وتذك�ي�را ،وت�أنيث ��ا ،مثل مف ��رده يف العمل وال ���شروط ،
وي�ستوقفن ��ا عل ��ى ذلك امل�شتق ��ان اال�سميان ال ��واردان يف
ۡ
َ َّ َ ٰ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ َ
قوله تعاىل } َوٱل ُمقِي ِم�ين ٱلصلوة ۚ وٱلمؤتون
ٱلزك ٰوةَ{(الن�ساء
 ،)162/وهم ��ا «املقيم�ي�ن» و»امل�ؤت ��ون» ،ونلح ��ظ �أن دالل ��ة
امل�شت ��ق اال�سم ��ي العام ��ل الزمني ��ة هنا هي احل ��ا�ضر �أو
امل�ستقب ��ل متجلية يف بنيتيهم ��ا العميقتني «الذين يقيمون
ال�صالة» و»الذين ي�ؤتون الزكاة».
والآن ننتق ��ل �إىل املباحث ال�سبعة الت ��ي مدارها على
حتليل البنية العميقة للم�شتق اال�سمي العامل و�صوره.
يف مبت ��د�أ الأم ��ر نلف ��ت االنتب ��اه �إىل �أن ا�سم الفاعل
العام ��ل �أم باب امل�شتقات اخلم�سة ،الت ��ي ت�سمى الو�صف
حمم ��ول على الفع ��ل امل ���ضارع يف العم ��ل للم�شابهة التي
ذكرناها ،كما �أن امل ���ضارع حممول عليه يف الإعراب(((،
وتنزيل ��ه منزلته ،ولك ��ي َي ْق َوى هذا امل�شت ��ق اال�سمي الذي
ي�سم ��ى الو�صف على ن�صب معموله ا�شرتط النحويون �أن
تك ��ون داللته على احلال �أو اال�ستقب ��ال ،وجعلوا التنوين
مالزما لتل ��ك الداللة ،حيث �إن «ا�سم الفاعل �إذا �أريد به
ً
(((
احل ��ال �أو اال�ستقبال يعمل عمل الفعل �إذا كان منونا» ،
�أو مقرتنا بالالحقة ممثلة يف النون التي للمثنى �أو جلمع
املذكر ال�سامل(((.
وامل�شتق ��ات الأربع ��ة الأخ ��رى ،وه ��ي ا�سم املفع ��ول،
وال�صف ��ة امل�شبه ��ة ،و�صي ��غ املبالغ ��ة ،وا�سم التف�ضي ��ل
(((
(((
(((
(((
(((

Andre Martinet. Elements de Linguistique
generale , Armand Colin, p.84
�سيبويه ،الكتاب.181/1 ،
ينظر الأزهري� ،شرح الت�صريح على التو�ضيح ،بريوت ،دار �إحياء الكتب
لعربية ،د -ت.69/2،
ابن يعي�ش� ،شرح املف�صل .78/6
املرجع نف�سه.68/6 ،
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حممولة على ا�سم الفاع ��ل يف العمل ،ويف معر�ض حديث
النحوي�ي�ن عن عمل امل�شتق اال�سمي عم ��ل فعله من الرفع
والن�صف حددوا ال�سياقات التي ينبغي �أن ي�ؤدي فيها هذا
امل�شت ��ق اال�سمي �إحدى الوظائ ��ف النحوية الثماين ،وهي
وظيف ��ة املبت ��د�أ الو�صف ال ��ذي ال يحت ��اج �إىل خرب ،و�إمنا
يحتاج �إىل مرفوع َي ُ�سد م ���سد اخلرب(((� ،أو وظيفة اخلرب
للمبتد�أ الأ�صلي الذي يقت�ضي خربا� ،أو خربا حموال (خرب
الن ��ا�سخ)� ،أو �أن يك ��ون نعت ��ا� ،أو حاال� ،أو من ��ادى �شبيها
بامل�ضاف� ،أو مفعوال به ثانيا� ،أو ا�سما جمرورا) ،ي�ؤكد لنا
ذل ��ك ابن يعي�ش بقوله�« :إن �أ�صل العمل �إمنا هو للأفعال،
كم ��ا �أن �أ�صل الإع ��راب ه ��و للأ�سم ��اء ( )...و�إذا عل ��م
ذلك فليعلم �أن الف ��روع �أبدا تنحط من درجات الأ�صول،
فلما كانت �أ�سماء الفاعلني وال�صفة امل�شبهة ( )...فروعا
عل ��ى الأفعال كان ��ت �أ�ضعف منها يف العم ��ل ،ومن �ضعف
ال يعمل حتى يعتمد على كالم قبله من مبتد�أ �أو مو�صوف
�أو ذي حال((( �أو ا�ستفهام �أو نفي ،وذلك من قبيل �أن هذه
الأماكن للأفعال»(((.

«�أينج ��ح املجته ��د؟» ِ�إىل مزيد يف مت ��ام اجلملة كذلك ال
يفتقر م ��ا هو مبنزلته� ،أي املكافئ له نحويا ،لأن املطلوب
م ��ن اخلرب �إِمنا هو متام الفائ ��دة ،وذلك حا�صل بامل�شتق
اال�سمي العامل املذك ��ور ومرفوعه ،(((.وحيث �إن امل�شتق
��صا ،و�إمنا ه ��و فعل يف
اال�سم ��ي العام ��ل لي ���س فع ًال خال � ً
املعن ��ى؛ فق ��د ا�شرتط جمه ��ور النحوي�ي�ن الب�صري�ي�ن
اعتماده على ما يعزز فيه جانب الفعلية ،وذلك باالعتماد
عل ��ى ح ��رف نف ��ي �أو ح ��رف وا�ستفه ��ام؛ «لأن ال�صفة ال
ت�صري مع فاعلها جملة كالفعل �إِال مع دخول معنى ينا�سب
الفعل عليها كمعنى النف ��ي اال�ستفهام»((( ،وهذا ال�شرط
ا�ستح ���ساين عن ��د �سيبويه ولي�س واجبا ،فه ��و جائز عنده
عل ��ى ُق ْبح« ،ومن زع ��م �أن «�سيبويه» مل ُيجِ � ْ�ز َج ْع َله مبتد�أ
ا�ستفهام ��ا �أو نفيا فق ��د ق ّو َل ُه م ��ا مل َي ُقلْ »(((،
�إِذا مل َي ��لِ
ً
والكوفي ��ون ومعه ��م «الأخف ���ش» ال ي�شرتط ��ون اال�ستفهام
والنفي يف امل�شتق اال�سمي العام ��ل الواقع مبتد�أ� ،إِال �أنهم
يجعلون ��ه مرفوعا مب ��ا بعده ،وم ��ا بعده مرفوع ��ا به على
قاعدتهم(((� ،أي �أنهم يعدون هذا امل�شتق اال�سمي العامل
ومرفوعه مرتاف َعينْ .

امل�شت ��ق اال�سمي العامل حني �أدائ ��ه وظيفة املبتد�أ ذو
طبيعة مزدوجة؛ فهو ا�سم من جهة اللفظ ،وفعل من جهة
املعنى والعمل ،وهذا امل�شتق اال�سمي العامل الرافع مل يكن
له خرب؛ لأنه هو اخلرب يف حد ذاته ،واخلرب �إمنا يخرب به
ال عن ��ه؛ فهو مبتد�أ مخُْبرَ ٌ ب ��ه مثل الإخْ بار بالفعل((( ،فهو
مبت ��د�أ م�س َن ٌد �إِىل م ��ا بعده �إِ�سناد الفع ��ل �إِىل الفاعل(((،
أو�ضح «ابن مالك» �أن �سبب ا�ستغناء امل�شتق اال�سمي
وق ��د � َ
العام ��ل عن اخلرب ه ��و �شدة �شبهه بالفع ��ل؛ لأن القولً :ا
أينجح املجتهد؟» فكما ال يفتقر
ناج ٌح املجته ُد؟ مبنزل ��ة «� ُ

فيه ��ا �سنجد امل�شت ��ق اال�سم ��ي العامل النك ��رة �صفة
م�شبهة عاملة عمل فعلها ،ونقف على ذلك يف قوله تعاىل:
ۡ َۡ ٓ ََ
ٌ َ َ ٌ َّ ُ َ ُ َ
ي أقرِي��ب أم بعِيد ما توعد
ون{ (الأنبياء ،)109/
}ِإَون أدرِ
أقريب �أم بعي ٌد ما توعدون» م�ؤدية وظيفة
�إذ �إن اجلمل ��ة «� ٌ
املفعولني للفعل امل�ضارع القلبي «�أدري» مكونة من امل�شتق
اال�سمي العامل الوارد �صفة م�شبهة
«قريب»( ((1املعطوف
ٌ

� -1ص��ور امل�شت��ق اال�سم��ي العامل امل���ؤدي وظيفة
املبتد�أ:

(((
(((
(((
(((
(((

ينظر ابن يعي�ش� ،شرح املف�صل.97/6،
ابن ه�شام ،مغني اللبيب.527/2،
ينظر ابن احلاجب ،الإي�ضاح يف �شرح املف�صل.195/1 ،
ينظر ابن الناظم� ،شرح الألفية� ،ص.107
ابن مالك حممد عبد اهلل� ،شرح الت�سهيل ،حتقيق عبد الرحمن ال�سيد ،عامل
الكتب ،القاهرة� ،ص.272

 bال�صورة الأوىل:

((( اال�سرتاباذي� ،شرح الكافية.226/1،
((( ابن مالك� ،شرح الت�سهيل.226/1،
((( ينظر املرجع نف�سه.274/1،
((( ينظر العكربي �أبو البقاء �إمالء ما من به ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
� ،1979ص.53
( ((1لأن الو�صف الذي يعتمد على حرف نفي �أو حرف ا�ستفهام هو الو�صف امل�ؤدي
وظيفة املبتد�أ� ،سواء �أكان ا�سم فاعل �أم ا�سم مفعول �أم �صفة م�شبهة �أم �صيغة
مبالغة �أم ا�سم تف�ضيل ،ونكتفي بالتمثيل ل�صيغة املبالغة وا�سم التف�ضيل؛ لأن
الأ�سماء الأخرى ممثل لها يف منت البحث« .ما كذاب امل�ؤمن» و «�أمعطاء الغني
الفقري �صدقة؟ «و «ما �أف�ضل العربي على العجمي» و «هل �أكرب خديجة من
عائ�شة»؟.
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عليه امل�شتق اال�سمي العامل «بعي ٌد» امل�ؤدي وظيفة املبتد�أ،
وفاعل ��ه امل�ؤدي وظيف ��ة اخلرب هو امل ��و�صول اال�سمي «ما»
م ��ع �صلت ��ه اجلملة الفعلي ��ة «توعدون» ،وه ��و معتم ٌد على
هم ��زة اال�ستفهام((() ،ولئن كان ظاهر هذه اجلملة �أنها
ا�سمي ��ة ،ف�إنه ��ا يف جوهرها هي جملة فعلي ��ة م�ضارعية،
بنيتها العميقة «�أيق ُرب �أم َي ْب ُعد ما توعدون ».
 bال�صورة الثانية:

فيها جند الو�صف امل�ؤدي وظيفة املبتد�أ مل يتطابق مع
معمول ��ه يف التثنية ،ففي قوله �« :أَ َح ��ي وا ِلداك» ؟
«حي» الذي هو �صفة م�شبهة قد رفع فاعله
جن ��د الو�صف َ
«والداك» ال�سا َّد م�س َّد اخلرب ،ومل يتطابق معه يف التثنية،
مم ��ا يبني �أن ال ��و�صف هو يف جوه ��ره فع� � ٌل؛ لأن اجلملة
اال�سمية الن ��واة يجب التطابق فيها بني املبتد�أ واخلرب يف
العدد.

(((

 bال�صورة الثالثة:

يف ه ��ذه ال�صورة يكون ال ��و�صف غري معتمد على نفي
�أو ا�ستفه ��ام كما ه ��و ال�ش�أن بالن�سب ��ة �إىل الو�صف الوارد
يف املثل العرب ��ي ال�شهري « ُمك َر ٌه �أخ ��اك ال بط ٌل»((( ،حيث
�إن كلم ��ة «مكر ٌه» هي ا�سم مفعول ،وقد احتاجت �إىل نائب
الفاع ��ل «�أخاك» الذي �س َّد م�سد اخل�ب�ر ،ذلك �أن اعتماد
ال ��و�صف امل� ��ؤدي وظيفة املبتد�أ على ح ��رف نفي �أو حرف
ا�ستفه ��ام �إمنا هو من قبي ��ل اال�ستح ���سان ،ال على �سبيل
الوجوب((( ،وقد يرد الو�صف امل�ؤدي وظيفة املبتد�أ مقرت ًنا
بال�سابقة «الـ» يف نحو قول ابن قي�س اخلطيم(((:
(((

(((
(((

(((
(((

ينظر امليداين ،جممع الأمثال ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد،
دار املعرفة ،318/2،.2004،و �أو�ضح امل�سالك �إىل �ألفية ابن مالك ،ابن ه�شام،
عبد اهلل بن يو�سف ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،القاهرة دار
�إِحياء الرتاث ،ط 5،1966م .35/1
حممد بن �إ�سماعيل البخاري �أبو عبد اهلل� ،صحيح البخاري ،دار ابن كثري،
دم�شق ،بريوت.71/2002،4،
�أخاك « يعرب نائب فاعل ال�سم املفعول �سد م�سد اخلرب ،مرفوع ،وعالمة رفعه
ال�ضمة املقدرة على الألف على لغة الق�صر لأنه من الأ�سماء ال�ستة .وهذا املثل
قد ذكر برواية «مكره �أخوك ال بطل» ينظر ابن مالك� ،أو�ضح امل�سالك.35/1،
ينظر ابن مالك� ،شرح الت�سهيل.273/1،
ابن قي�س اخلطيم ،ديوان ابن قي�س� ،ص.51،

158

احلا ِفظو َع ْو َر َة ا ْل َع�ش َري َة ال
ي�أتيهــــم من ورائهم ن ََط ُف
ذل ��ك �أن الو�صف «احلافظو» امل�ؤدي وظيفة املبتد�أ قد
ن ���صب املفع ��ول به «ع ��ورة َ» ،وبنيته العميق ��ة مع معموله
هي «الذي ��ن يحفظون ع ��ورة الع�شرية « ،وخ�ب�ره اجلملة
امل�ضارعي ��ة املنفية «ال ي�أتيهم م ��ن ورائه نطف» ،حيث �إن
ال�شاعر هن ��ا «مل يرد الإ�ضافة بح ��ذف النون بغري معنى
في ��ه ،ول ��و �أراد غ�ي�ر ذلك لكان غ�ي�ر اجلر خط� ��أ ،ولكنه
ح ��ذف النون لطول اال�سم� ،إذ �صارم ��ا بعده �صلة له»(((؛
فح ��ذف النون من هذا املبتد�أ �إن هو �إال ُ
حذف ا�ستخفاف
م ��ن البنية ال�سطحية ،وهو َم ْن� �وِي ذهنًا ،ومرا ٌد يف البنية
العميقة.
 - 2امل�شتق اال�سمي العامل امل�ؤدي وظيفة اخلرب:
� -2أ � -ص��ور امل�شت��ق اال�سمي العامل امل�ؤدي وظيفة
خرب املبتد�أ:
 bال�صورة الأوىل:
َ
ََۡ ُ ۡ َ َ
نتم ُّمغ ُنون ع َّنا
ت�ستوقفنا عندها الآية الكرمية } فهل أ
ۡ َ َ
هَّ
ٱللِ مِن يَ ۡ
اب
ش ٖء ۚ{ (�إبراهي���م ،)21/ذلك �أن امل�شتق
مِ��ن عذ ِ
اال�سم ��ي العامل « ُم ْغن ��ون» املقرتن بالالحق ��ة املتمثلة يف
نون جمع املذكر ال ���سامل قد ن�صب املفعول به «من �شيء»
املجرور لفظا بحرف اجلر الزائد «من» املن�صوب حمال،
لك ��ون هذا الو�صف جاء م�ؤديا وظيفة خرب املبتد�أ «�أنتم»،
ولي ���س لكونه معتمدا على ا�ستفه ��ام ،والذي ي�ؤكد �صواب
هذا ا َملنزَ ع هو �أن هذا امل�شتق اال�سمي يعمل عمله حتى ولو
ا�ستغن ��ي عن حرف اال�ستفهام «ه ��ل» ،وبنيته العميقة مع
معموله هي «تغنون عنا من عذاب اهلل �شيئا».
وجند امل�شتق اال�سمي العامل الوارد يف قوله تعاىل }
َ
َو َمآ أَ َ
نت ب ِ َتاب ِ ٖع ق ِۡبل َت ُه ۡ ۚم{ (البقرة« )145/بتابع» املجرور لفظا
بح ��رف اجلر الزائد «الباء» املفي ��د توكيد النفي مت�صفا
(((

املربد ،املقت�ضب ،حتقيق :عبد اخلالق ع�ضيمة ،ط( 3القاهرة :وزارة الأوقاف
امل�صرية ،جلنة �إحياء الرتاث الإ�سالمي 1994م)145 / 4 ،
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ب�صف ��ات فعله امل�ضارع « بتاب ��ع « ،حيث ن�صب املفعول به
«قبلته ��م» ملجيئ ��ه نكرة منون ��ا م�ؤديا وظيفة خ�ب�ر املبتد�أ
«�أنت ��م» ،ولي ���س لكونه معتم ��دا على نفي ،كم ��ا �أن امل�شتق
َ ُ َ
حٰمل َ
ِني
اال�سمي العامل الوارد يف الآية الكرمية } َوما هم ب ِ ِ
م ِۡن َخ َطٰ َيٰ ُهم ّ ِمن يَ ۡ
ش ٍءۖ{ (العنكبوت « )12/بحاملني» املجرور
لفظ ��ا بالب ��اء الزائدة الدال ��ة على توكيد النف ��ي قد َع ِم َل
َع َم � َ�ل فعله امل ���ضارع « َي ْح ِملون»؛ فن ���صب املفعول به «من
�شيء» املج ��رور لفظا بحرف اجلر الزائ ��دة «من» ملجيئه
نك ��رة مقرتنا بالالحقة ممثلة يف النون التي جلمع املذكر
ال ���سامل ،ولي�س ملجيئ ��ه م�سبوقا بحرف النف ��ي «ما» ،وقد
ي ��رد امل�شتق اال�سم ��ي العامل امل�ؤدي ه ��ذه الوظيفة �صيغة
َّ َ
مبالغة يف نحو الو�صف الوارد يف الآية الكرمية } َسم ٰ ُعون
ۡ َ
ك��ذ َ َّ ُ َ ُّ ۡ
ل ِل
ت{ (املائ���دة  ،)42/حيث تعدى
ِب أكٰل��ون ل ِلس��ح ِ ۚ
ِ
الو�صفان «�سماعون» و»�أكال ��ون» على املفعولني «الكذب»،
و»ال�سحت» بحرف اجلر «ال�ل�ام» ،وبالبنية العميقة لهذه
الآية «ي�سمع ��ون الكذب وي�أكلون ال�سحت كثريا» ،والالفت
للنظ ��ر �أن يف هذه الآي ��ة حتويلني حتوي� � ٌل باحلذفَ ،م�س
املبتد�أ الذي بنيتُه العميقة «هم» ،وحتوي ٌل باال�ستبدال َم�س
خ�ب�ر هذا املبتد�أ الذي ورد و�صف ��ا «�سماعون» ،و»�أكالون»
بنيتُه العميقة جملة م�ضارعية.
وميك ��ن �أن يرد امل�شت ��ق اال�سمي العامل نكرة مقرتنا
بالالحقة التي ه ��ي النون ،التي جلمع املذكر ال�سامل (((،
َ آَ َ َ ۠
َ َ ۡ
َ آَ َ ُ َ
نت ۡم عٰب ِ ُدون َمآ أع ُب ُد  ٣ول أنا
ففي الآية الكرمي ��ة }ول أ
َ ُّ
َ آَ َ ُ ۡ َ ٰ ُ َ َ َ ُۡ
ُ
اَعب ِ ٌد َّما ع َبدت ۡم  ٤ول أنتم عبِدون مآ أعبد ( {٥الكافرون
 )5-3/جند اجلمل الفعلية الثالث ((( «عابدون ما �أعبد»،
و«عاب ��د ما عبدمت» و«عابدون ما �أعب ��د»((( جاءت لت�ؤدي
والبنيات
وظيف ��ة خرب املبت ��د�آت «�أنت ��م» و «�أنا» و»�أنت ��م»،
ُ
(1) Josef Voss: Noam. Chomsky et la Linguistique Cartesienne. p
525.

(((

(((

عدت اجلمل الثالث جمال م�ضارعية مركبة لأن املفعول به فيها ورد جملة.
ينظر رابح بومعزة اجلملة الوظيفية يف القر�آن الكرمي� ،صور اجلملة املا�ضوية
وامل�ضارعية امل�ؤدية وظيفة املفعول به� ،ص234
فالو�صف «عابد» جاء منونا فعمل عمل فعله «�أعبد» والو�صف «عابدون» ملا جاء
جمع مذكر �ساملا نكرة غري م�ضاف عمل �أي�ضا عمل فعله «تعبدون».

العميق ��ة لهذه اجلم ��ل املركبة ه ��ي «تعب ��دون َمعبودي»،
و«�أعبد معبودكم» ،و«تعبدون معبودي» ،وي�سجل �أن جميء
امل�سند و�صفا ببناء ِ
«فاعل» َمن ََح النظم الداللة على ت�أكيد
نفي حدوث حدث عبادة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ملا
يعب ��د الكافرون؛ �إذ �إن معن ��ى «وال �أنا عابد ما عبدمت» ما
كن ��ت ُّ
عابدا ما عب ��دمت((( ،وت�أكيد نفي حدوث حدث
قط ً
عب ��ادة الكافرين ملا يعبد ال ��ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
ذلك �أن دخول حرف النفي «ال» على املبتد�أ «�أنا» ،و»�أنتم»
ُم�شْ ِع� � ٌر ب�إخراج هذه الذات من احلك ��م� ،أي اخلرب ،وفيه
من القوة والت�أكيد ال�شي ُء الكثري(((.
وميكن �أن يكون امل�شتق اال�سمي العامل امل�ؤدي وظيفة
اخل�ب�ر ا�سم تف�ضيل ،ويف هذه احل ��ال يعمل عمله دون �أن
يك ��ون ُمنَون ��ا ،لأن ا�سم التف�ضي ��ل ممنوع م ��ن ال�صرف،
َ هَّ ُ َ
َ خَ
ُ
ٱلل أ َح ُّق أن ۡت َش ۡوهُ إِن ك ُنتم ُّم ۡؤ ِمن َِني{
ففي قوله تعاىل }ف
(التوب���ة  )13/يالح ��ظ �أن امل�شت ��ق اال�سم ��ي العامل «�أحق»
م� ��ؤد وظيفة خرب املبت ��د�أ «اهلل» ،وبنيت ��ه العميقة «يحق»،
واخل�ب�ر يف هذه الآي ��ة ورد جملة م�ضارعي ��ة مركبة؛ لأن
فاع ��ل ا�سم التف�ضيل هو امل�صدر امل�ؤول «�أن تَخْ �شَ ْو ُه» ،ويف
حَ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ٗ ُ ۡ ُ ٌ
ود َو ُن َق ّل ُب ُه ۡم َذ َ
ات
ِ
الآية الكرمية } َوتس��بهم أيقاظا َوهم ُرق ۚ
لَ ۡ
َ َ َ ّ
َ
ٱلشِ َ
يۡ َ
ني وذات
��مالِۖ َوك ُب ُهم َبٰس ٌِط ذ َِراع ۡيهِ{(الكهف)18/
ٱل ِم ِ
جن ��د اجلملة اال�سمي ��ة املركبة « كلبهم ب ��ا�سط ذراعيه»
 انطالق ��ا من الر�ؤية الوظيفية التي حتلل اجلملة ح�سباخلانة الوظيفية التي حتتلها((( -قد ورد خربها «با�سط
ذراعي ��ه» جمل ��ة ما�ضوي ��ة ب�سيط ��ة ،م�ؤلفة م ��ن الو�صف
«ب ��ا�سط» الذي ه ��و يف بنيته العميقة « َب � َ��س َط»((( ،وفاعله
امل�ضم ��ر «ه ��و» ،واملفعول ب ��ه «ذراعيه» ،والبني ��ة العميقة
(((

ي��ن��ظ��ر �أب � � ��و ح � �ي� ��ان ،ال� �ب� �ح ��ر امل� �ح� �ي ��ط يف ال��ت��ف�����س�ي�ر ،دار ال��ف��ك��ر،
بريوت.522/1992،1،
ينظر حممد �أبو مو�سى ،داللة الرتاكيب داللة الرتاكيب ،مكتبة وهبة ـدار
الت�ضامن ،القاهرة ،ط�.2،1987ص.71و ينظر رابح بومعزة ،نظرية النحو
العربي�،ص.32

(((

الزخم�شري ،الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،بريوت ،ط1997 ،1م.55/1.

(((

 (6) Andre Martinet: La linguistique Synchronique, presses ,Unversitaire, Paris, 1970.p.25.
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له ��ذه اجلملة هي «ب�سط ذراعي ��ه»((( ،وال�سياق هو الذي
بني �أن الداللة الزمنية لهذا الو�صف ،هي املا�ضي ولي�ست
احلال �أو اال�ستقب ��ال على الرغم من جميء هذا الو�صف
نكرة منونا واقعا خ ًربا للمبتد�أ «كلبهم».
ۡ
ُ
لُ ُّ َ ۡ
َ َ
َ ۡ
ت{
��س ذآئِق��ة ٱلم��و ِ ۗ
ويف قول ��ه تع ��اىل }ك نف ٖ
(�آل عم���رانُ )185:ي�سج ��ل �أن امل�شتق اال�سمي العامل «ذائقة
املوت» امل�ؤدي وظيفة خرب املبتد�أ «كل» النكرة املخ�ص�صة
بالإ�ضافة عام ��ل عمل فعله امل�ضارع «ت ��ذوقُ » على الرغم
م ��ن ح ��ذف التنوين م ��ن بنيت ��ه ال�سطحي ��ة� ،إذ �إن بنيته
املوت» ،وال ��ذي يكافئها دالليا هي «تذوق
العميقة «ذائق ٌة َ
املوت» ذلك �أن التنوين هنا منوي ذهن ًا ،والإ�ضافة �إن هي
�إال �إ�ضاف ��ة لفظي ��ة ،ال يغري َكف التنوي ��ن فيها من املعنى
�شيئ ��ا لأنه َحذْ ُف ا�ستخفاف(((؛ فق ��د ذكر ابن يعي�ش �أن
الإ�ضاف ��ة هنا غري حم ���ضة ،لأن التنوين م ��را ٌد ،ولأنه لو
كان ��ت الإ�ضافة حم�ضة لكنا قد �أخربنا عن املبتد�أ النكرة
قلب للقاعدة»(((.
باخلرب املعرفة ،وذلك ٌ
كذل ��ك ميكن �أن َي ��رِ َد امل�شتق اال�سم ��ي العامل امل�ؤدي
وظيف ��ة خرب املبت ��د�أ مقرتن ��ا بال�سابق ��ة «ال� �ـ» ،ففي قول
الأع�شى من املتقارب:
الواهب املائ َة امل�صطفا
هو
ُ
(((
َة �إما خما�ضا و�إما ع�شا ًرا
جن ��د امل�شت ��ق اال�سم ��ي العام ��ل «الواه ��ب» املرتب ��ط
بالوح ��دة اللغوية «ال� �ـ» التي تكافئ دالليا «ال ��ذي» امل�ؤدي
وظيف ��ة خرب املبت ��د�أ «هو» ،قد ن�صب املفع ��ول به «املائة»،
وقد ج ��اء لق�صره عل ��ى املبت ��د�أ وتخ�صي�صه ل ��ه ،وبنيته
العميقة «هو الذي َي َه ُب املائ َة ال غري»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

ينظر يو�سف املطلبي ،الزمن واللغة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب،
القاهرة� 1986،ص155
ينظر �سيبويه ،الكتاب.166 :1،
ابن يعي�ش �شرح املف�صل6:68 ،
الأع�شى ،ديوان الأع�شى ،حتقيق ،عبد الرحمن امل�سطاوي ،دار �صادر،
بريوت� ،1979،ص .81
ينظر حممد �أبو مو�سى ،داللة الرتاكيب� ،ص .253
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-2ب� -ص��ور امل�شتق اال�سمي العامل امل�ؤدي وظيفة
خرب النا�سخ(((:
ه ��ذه ال ���صورة ت�شمل ال ��و�صف الواقع خ�ب�را لعن�صر
التحوي ��ل «كان» و�أخواته ��ا� ،أو لعن ���صر التحوي ��ل «�إن»
و�أخواتها.
 bال�صورة الأوىل:
َ
ُ ُ َ َ ً
��ة أ ۡم ً
��را َح� ىَّ ٰ
َّت�
يف قول ��ه تع ��اىل } َم��ا كن��ت قاطِع
َۡ َ ُ
ون{(النمل  )32/جن ��د امل�شت ��ق اال�سم ��ي العام ��ل
تش��هد ِ
«قاطع ًة» النكرة املنون قد ن ���صب املفعول به «�أم ًرا» ،لأنه
م� ��ؤد وظيف َة خرب الن ��ا�سخ «كان» ،ولي�س لأن ��ه ِ
معتم ٌد على
نف ��ي ،والبنية العميقة له هي «قطع � ُ�ت �أم ًرا»� ،أي �أن زمن
َق ْط ��ع الأمر هو امل ��ا�ضي ،لأن عن�صر التحوي ��ل «كان» هو
الذي حدد زمن اخلرب(((.
 bال�صورة الثانية:
َ
لَىَ
ۡ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ۡ
يف الآي ��ة الكرمية }إِن��ا ُمزنلون ٰٓ
ع أه ِل هٰ�� ِذه ِ ٱلق ۡر َيةِ
ِ
ر ۡج ٗزا ّ ِم َن َّ
ٱلس َ
��مآءِ{ (العنكبوت  )34/جن ��د امل�شتق اال�سمي
ِ
العام ��ل «منزلون» النكرة املق�ت�رن بالالحقة ،وهي النون
الت ��ي جلمع الذك ��ور عامال عم ��ل فعله امل ���ضارع « ُننَزل»،
نا�ص ًبا املفعول به «رج ��زً ا» لكونه م�ؤديا وظيفة خرب «�إن»،
وبنيت ��ه العميق ��ة «ننزل عل ��ى �أهل ه ��ذه القري ��ة رجزً ا»،
والداللة الزمنية له هي احلا�ضر �أو امل�ستقبل.
َ
َّ َ َ ُ َ
ٗ
جٰعِل��ون َما َعل ۡي َه��ا َصعِيدا
ويف قول ��ه تعاىل }ِإَون��ا ل
ُج ُ
��ر ًزا{ (الكهف )8/جن ��د امل�شتق اال�سم ��ي العامل النكرة
«جاعلون» املقرتن بن ��ون جمع املذكر ال�سامل الوارد خ ًربا
للوح ��دة اللغوية الت ��ي للتوكيد «�إن» قد ن ���صب املفعول به
الأول ،وه ��و امل ��و�صول اال�سم ��ي «ما» ،واملفع ��ول به الثاين
«�صعي ��دا» ،والبنية العميق ��ة له مع معموليه ه ��ي « َلن َْج َع ُل
�صعيدا».
املوجو َد عليها ً
و ق ��د يك ��ون امل�شتق اال�سم ��ي العام ��ل «ا�سم مفعول»،
(((
(((

النا�سخ �سواء �أكان النا�سخ كان و�أخواتها �أم �إن و�أخواتها ف�إنه يعد عن�صر حتويل
يحول داللة اخلرب الذي هو حمط االهتمام يف اجلملة اال�سمية.
ينظر رابح بومعزة ،التحويل يف النحو العربي� ،ص.66
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َّ َ آَ
ونق ��ف عل ��ى �صورة ل ��ه يف الآي ��ة الكرمي ��ة } :إِن ٰٓ
ه ُؤلءِ
َّب� َّما ُه ۡ
ُم َت� رَّ ٌ
��م فِيهِ{(الأع���راف  ،)139/فاجلمل ��ة امل�ضارعية

رب ما هم فيه» ُي َلح � ُ�ظ �أن امل�شتق اال�سمي
املركب ��ة((( «مت ٌ
العام ��ل فيها ،وه ��و ا�سم املفعول « ُم َت�ب ٌ�ر» الذي ي�سجل �أن
بنيته العميقة « ُيت ُرب» قد جاءت اجلملة اال�سمية الب�سيطة
«ما ه ��م في ��ه» ،امل�ؤلفة م ��ن ا�سم املو�صول «م ��ا» ،و�ضمري
الرفع املنف�صل «هم» الواقع مبتد�أ ،واجلار واملجرور «فيه»
امل�ؤدي ��ان وظيفة اخلرب ،قد جاءت ه ��ذه اجلملة اال�سمية
الب�سيط ��ة م�ؤدي ��ة وظيفة نائ ��ب الفاعل للم�شت ��ق اال�سمي
العام ��ل « ُمترب» ،وهي تفيد ت�أكيد تتبري املوجود فيه ه�ؤالء
النا�س(((،وبنيتها العميقة ه ��ي «املوجودون فيه» ،وبذلك
تكون البني ��ة العميقة للجملة امل�ضارعية املركبة «متبرَّ ٌ ما
هم فيه»((( هي « ُيت ُرب املوجودون فيه».
�أم ��ا امل�شت ��ق اال�سم ��ي العامل ال ��وارد يف قول ��ه تعاىل
أۡ َ
َّ ُ ۡ ذَ َ ُ ْ ۡ َ َ
اب ٱل يِل ِم{(ال�صاف���ات « )38/ذائقو»
} ِنك��م لآئِقوا ٱلع��ذ ِ
ف ُم َحو ٌل بحذف الالحقة التي هي نون جمع املذكر ال�سامل
�ذاب» عل ��ى ِنية ذكر
وبنيت ��ه العميق ��ة ه ��ي «ذائق ��ون الع � َ
النون((( ليكون ا ْل ُب ْعد ُالداليل لهذا امل�شتق اال�سمي العامل
العذاب».
ون
هو « َلتَذو ُق َ
َ
� -3ص��ور امل�شت��ق اال�سم��ي العامل امل���ؤدي وظيفة
النعت:

� -3أ � -ص��ور امل�شت��ق اال�سمي العامل امل�ؤدي وظيفة
النعت للمنعوت النكرة:
 bال�صورة الأوىل:
نق ��ف عل ��ى عين ��ة له ��ا يف قوله تع ��اىل } خَ ۡ
ي ُ
��ر ُج ِم ۢن
َ
(((
(((
(((
(((

هذه اجلملة املركبة عدت مركبة لأن نائب الفاعل ال�سم املفعول « مترب» ورد
جملة ا�سمية» ما هم فيه».
ينظر ابن الأنباري� ،أ�سرار اللغة العربية ،حتقيق حممد بهجة البيطار ،مطبعة
الرتقي ،دم�شق� .1957،ص82
والبنية العميقة لنائب الفاعل « ما هم فيه» هي «يوجدون فيه».
ينظر ابن جني ،املحت�سب ،حتقيق علي اجلندي ،دار �سزكني للطباعة والن�شر،
� ،1406ص  ،72والنحا�س �أبو جعفر �أحمد بن حممد� ،إعراب القر�آن ،حتقيق
زهري غازي زاهد ،عامل الكتب ،القاهرة.311/1985،1،

َۡ

ُ ُ َ رَ َ ٌ خُّ ۡ َ ٌ
ِ��ف أل َوٰنُ ُ
��هۥ{ (النح���ل ،)69/ذلك �أن
بطون ِه��ا شاب متل
امل�شتق اال�سمي العامل وهو ا�سم الفاعل «خمتلف» النكرة
املنون قد رف ��ع الفاعل «�ألوا ُنه» لكونه م�ؤديا وظيفة النعت
«�شراب» الواقع فاعال مرفوعا ،والبنية
للمنعوت النك ��رة
ٌ
العميقة له ��ذا امل�شتق اال�سمي العامل هي «تختلف �ألوا ُنه»
على �أن هذا االختالف ممكن يف احلا�ضر �أو امل�ستقبل.
وقد ي ��رد امل�شتق اال�سمي العامل امل�ؤدي وظيفة النعت
َ َ َ ۡ ٌ جَّ ۡ ُ ٌ هَّ
ا�سم مفعول؛ ففي قوله تعاىل }ذٰل ِك يوم مم
وع ُل ٱنلَّ ُاس{
(عودُ )103/ي َ�سجل �أن ا�سم املفعول النكرة املنون «جمموع»
ج ��اء م�ؤديا وظيفة النعت للخرب املرف ��وع «يوم» ،وقد رفع
نائ ��ب فاعل ��ه «الن ��ا�س»؛ لذلك فه ��ذا النع ��ت «جممو ٌع له
النا�س» هو جملة م�ضارعي ��ة ،ولي�س مفردا بنيته العميقة
ُ
النا�س».
« ُي ْج َم ُع له ُ
 bال�صورة الثانية:
فيها يكون مثل هذا امل�شتق اال�سمي العامل مع مرفوعه
م�ؤلفا جمل ًة م�ؤك ��دة من طريق الق�صر ،ونقف على ذلك
يف قول ��ه تعاىلَ }:وقَ َال ُم ىَ ٰ َ ۡ َ ۡ ُ يّ َ ُ ٌ ّ َّ ّ
ب
وس يٰفِرعون إ ِ ِن رس��ول ِمن ر ِ
ٌ لَىَ ٰٓ َ آَّ َ ُ َ لَىَ هَّ
ٱل َّ
ۡٱل َعٰلَم َ
ٱللِ إ ِ اَّل حۡ َ
�ين َ ١٠٤حقِي��ق ع أن ل أق��ول ع
��ق ۚ{
ِ
(الأع���راف  ،)105/104 /فاجلمل ��ة الفعلي ��ة املركب ��ة «حقيق
عل ��ي �أن ال �أق ��ول على اهلل �إال احل ��ق» ،امل�ؤلفة من امل�شتق
«حقيقٌ» التي
اال�سمي العامل ،ممث�ل�ا يف ال�صفة امل�شبهة َ
ه ��ي منزًل ٌة منزل� � َة فعلها امل ���ضارع ،الذي بنيت ��ه العميقة
« َي ِح ��ق» ،واجلملة امل�ضارعية امل�ؤكدة بالق�صر «�أن ال �أقول
على اهلل �إال احل ��ق» ،امل�ؤدية وظيفة الفاع ��ل ال�ساد َم�س َّد
عدم القول على اهلل
اخلرب ،وبني ُته ��ا العميقة «يحق علي ُ
�إال احلق» ،وجملة الو�صف هذه يف حمل رفع م�ؤدية وظيفة
النع ��ت للمنع ��وت «ر�سول» الواق ��ع خ ًربا لعن ���صر التوكيد
«�إن» ،وهي تفيد ق�صر قوله على احلق دون �سواه.
وقد يك ��ون مثل امل�شتق اال�سمي العامل النكرة جمردا
َ َ
َ َ َ ٌ ُۡ
آء ّ ِمثل َما ق َتل م َِن
م ��ن التنوين ،ففي الآية الكرمية } فجز
ۡ
َ
َ
ََ َ ۡ ّ ُ
حَ ۡ ُ
ٱنلَّ َع�� ِم يك ُم بِ��هِۦ ذوا عد ٖل ِم
نك ۡم َه ۡديَۢ��ا َبٰلِغ ٱلك ۡع َبةِ{
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(املائ���دة� ،)95/إذ نلح ��ظ �أن امل�شتق اال�سم ��ي العامل «بالغَ»
م�ؤد وظيفة النعت للمنعوت النكرة «هد ًيا» ،وبنيته العميقة
« َيبل ��غ الكعب َة» ،و�إمنا جاز �أن ُين َعت به على الرغم من �أنه
يتب ��دى يف ظاه ��ره م�ضا ًف ��ا �إىل معرفة ،ذل ��ك �أن �إ�ضافة
امل�شتق اال�سمي العامل «بال ��غ» هي �إ�ضافة لفظية م�ساوية
للتنك�ي�ر ،ال ُت ْك� ��سِ ب امل ���ضاف تعريف ��ا؛ لأن ه ��ذا الو�صف
مبعنى اال�ستقبال الذي قال فيه �سيبويه« :ولي�س ُيغري َكف
التنوي ��ن �إذا حذفت ��ه م�ستخفا �شيئا م ��ن املعنى وال يجعله
معرفة»((( ،ثم �إن التنوين َمنوي ذهناُ ،ح ِذ َف ا�ستخفافا،
بنيت ��ه العميقة «يبلغ الكعبة» ،يق ��ول �سيبويه« :ومما يكون
م�ضافا �إىل املعرفة ويكون نعتا للنكرة الأ�سماء التي �أخذت
من الفعل و�أريد بها معنى التنوين»((( ،ذلك �أنه ملا ذهبت
الن ��ون عاقبتها الإ�ضاف ��ة واملعنى معنَى ثب � ِ
�ات النون»(((،
فال ��و�صف «بالغا» لئن كان م�ضاف ��ا �إ�ضافة لفظية فمعناه
التنوين؛ لأنه مبعنى اال�ستقبال؛ ولأن النكرة ال تو�صف �إال
بالنكرة((( ،واملقام هنا مقام و�صف.
-3ب�-صور الو�صف امل�ؤدي وظيفة النعت للمنعوت
املعرفة:
 bال�صورة الأوىل:
فيها �سنجد امل�شتق اال�سمي العامل املنزل منزلة فعله
ذَّ َ ُ ُ َ
ِين َيقولون
مقرتنا بال�سابق ��ة «الـ» يف نحو قوله تعاىل }ٱل
ۡ َ ۡ َ َّ َ ُ
َ
َ ۡ
ٱلظال ِ ِم أ ۡهل َها{ (الن�ساء،)75/
َر َّب َنآ أخ ِر ۡج َنا م ِۡن هٰ�� ِذه ِ ٱلقريةِ
ذلك �أن اجلملة «الظامل �أهلها» متاثل الرتكيب الإ�سنادي
« َي ْظ ِل � ُ�م � ْأه ُله ��ا»؛ لأن امل�شتق اال�سم ��ي العامل ا�سم الفاعل
«الظ ��امل» ج ��اء مقرتن ��ا بال�سابقة (ال� �ـ) املكافئ ��ة دالليا
«التي» .وهذا الو�صف مع مرفوعه� ،أي اجلملة امل�ضارعية
يف حمل جر م�ؤدية وظيفة النعت للمنعوت املعرفة املجرور
«القرية» ،وهي تفيد الذم(((.
(((
(((
(((
(((
(((

�سيبويه ،الكتاب.166/ ،
املرجع نف�سه.185/1،
املربد ،املقت�ضب.149/4 ،،
�سيبويه ،الكتاب.165/1،
ينظر رابح بومعزة ،نظرية النحو العربي �ص.87
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 bال�صورة الثانية:
فيها يكون امل�شتق اال�سمي العامل امل�ؤدي وظيفة النعت
املق�ت�رن بال�سابق ��ة «ال� �ـ» نا�صب ��ا املفعول ب ��ه ،ونقف على
َ ۡ َ َ
َ ّ ۡ َ
ت
مثال ل ��ه يف قوله تعاىلَ } :و ُيع�� ِذ َب ٱل ُمنٰفِقِني َوٱل ُمنٰفِقٰ ِ
َ ۡ ُ رۡ
َ َ ۡ ُ رۡ َ
َّ ّ َ هَّ
ٱللِ َظ َّن َّ
ٱلس ۡ
��وءِ ۚ{ (الفتح
شك ٰ ِ
ت ٱلظآن ِني ب ِ
شك ِني وٱلم ِ
وٱلم ِ
 ،)6/وهو «الظانني» ،الذي ن�صب املفعول به «ظن» لوقوعه
موقع النعت ،وبنيته العميقة «الذين َي ُظنون ظن ال�سوء».
� -4ص��ور امل�شت��ق اال�سم��ي العامل امل���ؤدي وظيفة
احلال:
فيه ��ا �سنجد �أن امل�سند يف هذه اجلملة امل�ضارعية
م�شتق ��ا ا�سمي ��ا عامال تن ��زل منزلة فعله ،فف ��ي الآية
��ن ٱل ۡ َم ۡس��ج َد حۡ َ َ
��آء هَّ ُ
الكرمي ��ة } :تَلَ ۡد ُخلُ َّ
ام إن َش َ
ٱلل
ٱل َر ِ
ِ
َ َ حُ َ ّ َ ُ ُ َ ُ ۡ َ ُ َ رّ
ص َين{ (الفت���ح.)27/
ءا ِمن ِني مل ِقِ�ين رءوس��كم ومق ِ ِ
ي�سج ��ل �أن احل ��ال «حملق�ي�ن ر�ؤو�سكم» ق ��د ورد جملة
م�ضارعي ��ة ِقوا ُمها امل�شتق اال�سم ��ي العامل ،وهو ا�سم
الفاع ��ل «حملق�ي�ن» ،الذي ه ��و مبنزلة الفع ��ل ،وبنيته
العميقة «يحلق ��ون» مكونة من م�سن ��د ممثل يف الفعل
امل ���ضارع ،وم�سن ��د �إليه ممث ��ل يف الفاعل ال ��وارد واو
اجلماعة� ،أي «�أنت ��م» ،واملفعول به «ر�ؤو�س» املت�صل به
امل�ضاف �إليه املتمثل يف ال�ضمري «كم».
وقد ي�أتي هذا امل�شت ��ق اال�سمي العامل نكرة منونا
َ َّ ۡ َ َ َّ َ خُ ۡ ً
ٱلز ۡرع م َتل ِفا
كما هي احلال يف قوله تعاىل }وٱنلخل و
ُ ُ
كلُ ُ
��هۥ{ (الأنعام ،)141/حي ��ث �إن كلمة «خمتلفا» هي
أ
م�شت ��ق ا�سم ��ي عامل قد رفع ��ت الفاعل «�أُ ُك ُل ��ه»؛ لأنها
م�ؤدية وظيف ��ة احل ��ال ،والبنية العميقة له ��ذا امل�شتق
اال�سمي العامل مع مرفوعه هي « َيختلف �أُ ُك ُله».
 -5امل�شت��ق اال�سمي العامل امل�ؤدي وظيفة املفعول
به الثاين:
َ اَ حَ ۡ
ت َس نَ َّ
ب هَّ َ
ٱلل
نقف على مثال له يف قوله تعاىل }فل
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خُ ۡمل َِف َو ۡع ِده ِۦ ُر ُس��ل ُه ۚ ٓۥ{(�إبراهيم  ،)47/ذلك �أن امل�شتق
اال�سم ��ي العامل «خملف» قد ن ���صب املفعول به الثاين
«ر�سل ��ه» ،كما �أنه يف البنية العميق ��ة ن�صب املفعول به
الأول « َو ْع ِده» املجرور لفظا على الرغم من جترده من
التنوي ��ن املنوي ذهن ��ا� ،إذ �إن بنيته العميق ��ة «مخُْ ِلفا»
لكون ��ه م�ؤد ًيا وظيف� � َة املفعول به الث ��اين للفعل النا�سخ
«تحَ �سنب» ،والبنية العميقة له مع معموليه هي « ُيخْ ِل ُف
َو ْع َده ُر ُ�س َله».
� -6ص��ورة امل�شت��ق اال�سمي العامل امل���ؤدي وظيفة
املنادى:
نق ��ف عل ��ى مثال له ��ا يف ق ��ول يحيى الغ ��زال من
البحر الكامل:
يا راجــيا ُود ا ْلغَــ َوانيِ ظلــة
(((
َف ُفــ�ؤَا ُد ُه َك َلفٌ ِبه َِّـن ُم َوكل
�إذ �إن امل�شت ��ق اال�سم ��ي العام ��ل «راجي ��ا» ن ���صب
املفع ��ول به « ُود الغواين»؛ لكون ��ه م�ؤديا وظيفة املنادي
رجو ُود
ال�شبيه بامل ���ضاف ،وبنيته العميقة ه ��ي َ«م ْن َي ُ
الغواين».
� -7ص��ور امل�شت��ق اال�سم��ي العامل امل���ؤدي وظيفة
اال�سم املجرور:
نقف على مثال لها يف قوله تعاىل }إ َّن َما َّ
ٱلص َد َق ٰ ُ
ت
ِ
ۡ
ۡ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ل ِۡل ُف َق َرآءِ َوٱل ۡ َم َ ٰ
ِني َوٱل َعٰ ِمل َِني َعل ۡي َها َوٱل ُم َؤلفةِ قلوب ُه ۡم{
سك ِ
(التوب���ة � ،)60/إذ �إن ا�سم املفع ��ول «امل�ؤلف ��ة» املق�ت�رن

بال�سابق ��ة «الـ» املكافئ ��ة دالليا «الذين» ق ��د رفع نائب
ٌ
معطوف على
الفاعل «قلو ُبهم» ،وهو ا�سم جمرور لأنه
«للفقراء» ،والبني ��ة العميقة له مع معموله هي «الذين
ُت�ؤل ��ف قلو ُبهم» ،وقد يكون امل�شتق اال�سمي العامل ا�سم
ُۡ
تف�ضيل ،ونقدم له الو�صف الوارد يف قوله تعاىل } قل
َ
َ ۡ َُّ ُ ُ
أۡ َ ۡ رَ
س َين أ ۡع َمٰل{ (الكهف ،)103/وهو
هل ننب ِئك��م بِٱلخ ِ

(((

يحيى بن احلكم الغزال ،ديوان ،دار الفكر ،بريوت� .1982،ص.71

«الأخ�سري ��ن» املج ��رور بحرف اجل ��ر «الب ��اء» ،الذي
ن ���صب كلمة «�أعم ��اال» التي ُتع� � َر ُب متيي ��زا ،وقد قال
«�سيبوي ��ه» عن ه ��ذا امل�شت ��ق اال�سمي العام ��ل املقرتن
بال�سابقة «�أل» املثبتة فيه النون« :ف�إذا ثنيت �أو جمعت
ف�أثب ��ت الن ��ون فلي ���س �إال الن�صب ،وذل ��ك قولهم :هم
الطيبون الأخيا َر ،وهما احل�سنانِ الوجوه»(((.
خامتة :انتهى املقال �إىل النتائج الآتية:
� -1إذا كان بع�ضه ��م يتعام ��ل م ��ع امل�شتقات اخلم ���سة التي
ي�صطل ��ح عليها بال ��و�صف معاملة الأ�سم ��اء احلقيقية،
�سواء �أعمل ��ت �أم مل تعم ��ل ،ف�إن هذا البحث يخرج تلك
امل�شتقات من دائرة اال�سمية ويدخلها يف دائرة الفعلية
فقط حني ات�صافها ب�صفات �أفعالها ،وعملها عملها.
� -2إن امل�شتق اال�سمي العامل هو وحده الذي يتمتع بالداللية
الزمنية� ،سواء �أكانت للحال �أم لال�ستقبال �أم للم�ضي،
بيد �أن ��ه ي�سجل �أن ه ��ذه امل�شتقات حني ع ��دم �إعمالها
ف� ��إن داللتها تقت�صر على احل ��دوث والثبوت؛ فاجلملة
«عم ُر ناج ��ح» ال تكافئ ُاجلملة «عمر ناج� � ٌح �أخوه» لأن
اخلرب «ناج ٌح» ُو ِ�ضع ِل ُي ْث َب َت به النجاح لعمر من غري �أن
يقت�ضي ه ��ذا النجاح جتدده �شيئا بع ��د �شيء ،لكن يف
اجلملة الثانية جند اخلرب «ناج ٌح �أخوه» ُو ِ�ض َع ليقت�ضي
وج ْعلِ معناه يتج ��دد �شيئا ف�شيئا
َتزْجِ ية فع ��ل النجاحَ ،
كما بني ذلك �إم ��ام البالغة «عبد القاهر اجلرجاين»
ٌ
نج ُح �أخوه».
لأنه
مكافئ للجملة « َي َ
 -3امل�شتق اال�سمي العامل الذي يعتمد على نفي �أو ا�ستفهام
�إمنا هو امل�شتق اال�سمي العامل النكرة املنونُ �أو املقرتنُ
بالالحقة التي هي الن ��ون التي للمثنى �أو جلمع املذكر
ال ���سامل الذي ي�ؤدي وظيفة املبت ��د�أ ،و�أن هذا االعتماد
ا�ستح ���ساين ،ولي�س عل ��ى �سبيل الوج ��وب� .أما امل�شتق
اال�سم ��ي العامل الذي ي�ؤدي الوظائ ��ف النحوية ال�سبع
الأخ ��رى املتمثلة يف اخلرب بنوعي ��ه ،والنعت ،واحلال،
واملفعول به الثاين ،واملنادى ال�شبيه بامل�ضاف ،واال�سم
(((

�سيبويه ،الكتاب .193/1
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املج ��رور ف�ل�ا يقت ���ضي اعتم ��ادا كما ذه ��ب �إىل ذلك
بع�ضهم ممن مزقوا نظرات «�سيبويه» �شر ممُ َ زق ور�أوا
ي�سة �إىل نفي �أو ا�ستفهام� ،سواء �أكان
�أنه يف حاجة َم�سِ َ
ه ��ذا الو�صف نكرة �أم مرتبط ��ا بال�سابقة «الـ» املكافئة
نحويا الوحدة اللغوية «الذي» ومت�صرفاتها.
 -4امل�شتق اال�سمي العامل املجرد من التنوين �أو الالحقة
املكافئة له نحويا ممثلة يف النون التي للمثنى �أو جمع
الذك ��ور امل ���ضاف �إىل املعرف ��ة قد يظ ��ل م�ؤديا عمله
عمل فعل ��ه لأن حذف ذلك التنوي ��ن �أو تلك النون �إن
ه ��و �إال ٌ
حذف يف اللفظ ويف البنية ال�سطحية ،واال�سم
املج ��رور بعده املع� � َرب م�ضافًا �إليه ه ��و جمرور لفظا
من ���صوب حم�ل�ا يف بنيت ��ه العميقة ،وم ��رد ذلك �إىل
�أن تل ��ك الإ�ضاف ��ة � ْإن هي �إال �إ�ضاف� � ٌة لفظية �شكلية ال
يكت ���سب م ��ن ورائها امل�شت ��ق اال�سمي العام ��ل النكرة
تخ�صي�صا وال تعريفا.
امل�ضاف ال
ً
 -5بخ ���صو�ص الدالل ��ة الزمنية االبتدائي ��ة التي للم�شتق
اال�سمي العامل عمل فعله لئن كانت يف غالبيتها داللة
على احلا�ضر �أو امل�ستقبل ،ف�إن ال�سياق هو الذي ميلك
القول الف ���صل يف حتديد داللتها الزمني ��ة النهائية،
فقد ُيخرجها �إىل املا�ضي.
 -6ح ���ضور نظرية احلمل بقوة تبدى ب�شكل الفت للنظر يف َح ْمل
امل�شتق ��ات اال�سمي ��ة الأربعة ،وه ��ي ا�سم املفع ��ول ،وال�صفة
امل�شبه ��ة ،و�صيغ املبالغ ��ة ،وا�سم التف�ضيل على ا�سم الفاعل
املحمول هو الآخر على فعله امل�ضارع اجلاري مجَ راه.
� -7إن وظيف ��ة املبتد�أ ه ��ي الوظيفة التي َي ْق َوى على �أدائها
كل م�شتق من امل�شتقات اال�سمية اخلم�سة التي ت�سمى
الو�صف� ،أما الوظائف النحوية ال�سبع الأخرى امل�شار
�إليه ��ا �آنفا ف�ل�ا يقوى عل ��ى �أدائها كل م�شت ��ق ا�سمي
عامل م ��ن امل�شتق ��ات اال�سمية ال�سالف ��ة الذكر �سوى
ا�سم الفاعل ،والبنية العميقة للم�شتق اال�سمي العامل
فيها هي جملة فعلية غالبا ما تكون م�ضارعية.
قائمة امل�صادر واملراجع:
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1 .1القر�آن الكرمي برواية ور�ش عن نافع ،ال�شركة الوطنية للن�شر
والتوزيع ،اجلزائر1399،هـ.
2 .2ابن الأنباري� ،أ�س ��رار العربية ،حتقيق حممد بهجة البيطار،
مطبعة الرتقي ،دم�شق.1957،
3 .3ابن احلاجب ،الإي�ضاح يف �شرح املف�صل ،حتقيق مو�سى بنيان
العليلي ،مطبعة العاين ،د.ت.
4 .4ابن جني عثمان �أب ��و الفتح ،اخل�صائ�ص ،حتقيق حممد علي
النجار ،دار الهدى للطباعة والن�شر ،بريوت ،ط ،2د.ت.
5 .5اب ��ن جن ��ي ،املحت�سب ،حتقي ��ق عل ��ي اجلن ��دي ،دار �سزكني
للطباعة والن�شر ،ط.2،1406
6 .6ابن عقيل� ،شرح ابن عقيل على الألفية ،دار الرتاث ،بريوت،
ط.2،1982
7 .7ابن ه�شام عبد اهلل بن يو�سف� ،أو�ضح امل�سالك �إىل �ألفية ابن
مال ��ك ،حتقيق حممد حم ��ي الدين عبد احلمي ��د ،دار �إحياء
الكتب العلمية بريوت ،ط.5،1966
8 .8اب ��ن ه�شام ،مغن ��ي اللبيب عن كتب الأعاري ��ب ،حتقيق مازن
املبارك ،دار اجليل ،بريوت ،د.ت.
9 .9ابن يعي�ش موفق الدين� ،شرح املف�صل ،عامل الكتب ،القاهرة ،د.ت.
�1010أب ��و حيان الأندل�سي ،البحر املحي ��ط يف التف�سري ،دار الفكر،
بريوت.1992،
1111الأزهري خالد بن عبد اهلل� ،ش ��رح الت�صريح على التو�ضيح،
دار �إحياء الكتب العربية ،بريوت ،د.ت.
1212اال�سرتاباذي ر�ضي الدين� ،شرح الكافية يف النحو ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،د.ت.
1313الأ�شم ��وين� ،ش ��رح الأ�شموين عل ��ى �ألفية اب ��ن مالك ،حتقيق
حمم ��د حم ��ي الدي ��ن عب ��د احلمي ��د ،دار الكت ��اب العرب ��ي
بريوت.1955،
1414الأع�ش ��ى ،ديوان الأع�ش ��ى ،حتقيق عبد الرحم ��ن امل�سطاوي،
دار �صادر بريوت.1979،
1515البخاري حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل� ،صحيح البخاري،
دار ابن كثري ،بريوت.2002،
1616رابح بومعزة ،التحويل يف النحو العربي ،عامل الكتب احلديث،
�إربد ،الأردن.2008،
1717رابح بومعزة ،اجلملة الوظيفية يف القر�آن الكرمي عامل الكتب
احلديث� ،إربد ،الأردن.2008،
1818رابح بومعزة ،الوحدة الإ�سنادية الوظيفية يف القر�آن الكرمي،
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة .2009
1919راب ��ح بومعزة ،نظري ��ة النحو العربي ،ع ��امل الكتب احلديث،
�إربد ،الأردن.2011 ،
2020الزخم�ش ��ري ج ��ار اهلل ،الك�شاف عن حقائ ��ق التنزيل وعيون
الأقاويل دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط.1،1997
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�2121سيبوي ��ه ،الكتاب ،حتقي ��ق عبد ال�سالم ه ��ارون ،دار اجليل،
بريوت ،د.ت.
2222ال�سيوطي جالل الدين ،همع الهوامع يف �شرح جمع اجلوامع،
حتقي ��ق عب ��د الع ��ال �س ��امل مك ��رم ،دار البح ��وث العلمي ��ة،
الكويت.1975،
2323عبد القاهر اجلرجاين ،دالئ ��ل الإعجاز ،تعليق حممد ر�شيد
ر�ضا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د.ت.
2424العك�ب�ري �أب ��و البقاء� ،إمالء م ��ا من به الرحم ��ن ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط.1،1979
2525الفار�س ��ي �أب ��و احل�س ��ن ،الإي�ض ��اح الع�ضدي ،حتقي ��ق ح�سن
فرهود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د.ت.
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