


املجــلد  الثاين

العــدد  الثاين - يونيو 2018م

 جملة علمية دولية حمكمة

ت�سدر عن ق�سم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر



المجلد الثاني، العدد الثاني

يونيو 2018م

لوحة غالف العـدد »يونيفرسال« من معرض جاذبية للفنانة أمل العاثم 

: إبراهيم أبو طوق شـعار اســم أنساق بخـط 

للمراســالت 

قطر - الدوحة، ص ب 2713  جامعة قطرـ كلية اآلداب والعلوم - قسم اللغة العربية - مجلة أنساق

المراسالت باسم رئيس التحرير

ansaq@qu.edu.qa : البريد اإللكــــــتروني للمجلة 

www.qu.edu.qa/ansaq : الموقع اإللكتروني للمجلة 

Online-ISSN:2520-7148 : الترقيم الدولي اإللكتروني 

Print-ISSN:2520-713X : الرقم الدولي 

+ 974-4403-4823     +  974-4403-6441 : هاتـــف رقـــم 

+ 974-4403-4501 : فاكـس رقـم 

445/2016 : رقم اإليـــداع 



 جملة علمية دولية حمكمة

ت�سدر عن ق�سم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر

الإ�شراف العام

الدكتور/ ر�سيد بوزيان

رئي�س ق�سم اللغة العربية

الهيئـــة العلمـــية

حافظ اأ�سماعيلي

حبيب بوهرور

عبد ال�سالم حامد 

مبارك حنون

حممود اجلا�سم

مراد مربوك

م�سطفى بوعناين 

هيئـة التحــرير

اإبراهيم عامر

امتنان ال�سمادي

رامي اأبو �سهاب

ر�سوان املني�سي

�سية العذبة 

عبد اهلل الهتاري

عماد عبد اللطيف

عمرو مدكور

لوؤي خليل

حمرو�س بريك

حممد املحجري

حممد م�سطفى �سليم 

هيا حممد الدرهم

علي فتح اهلل

لولوة ح�سن العبد اهلل

الهيئة ال�شت�شارية

د. حمد بن عبد العزيز الكّواري )قطر(

عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�سبيعي )فطر(

�سعيد يقطني )املغرب(

�سالمة ال�سويدي

�سعد م�سلوح ) م�سر(

عبد اهلل الع�سي )اجلزائر( 

علي الكبي�سي )قطر(

فا�سل عبود التمييمي

هادي ح�سن حمدودي )بريطانيا(

Eric Gautier (France) 

Luc Dheuvels (France)

املـــدير املوؤ�ش�س

الدكتورة/ مرمي عبد الرحمن النعيمي

رئي�س التحرير

الدكتور/ عبد القادر فيدوح

مدير التحرير

د. اأحمد حاجي �سفر



5
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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ملخ�ص بالعربية:

يه���دف هذا البحث اإىل اإيجاد مفهوم وا�ضح للم�ضتقات ال�ضمي���ة العاملة وتبيان م�ضوغات ت�ضميتها بالو�ضف، وحتديد 

نُف هذه امل�ضتق���ات �ضمن دائرة املفرد، اأم دائرة اجلملة  املج���ال ال���ذي تعالج فيه: اأهو ال�ضرف اأم النحو من جه�ة؟ واأُت�ضَ

م���ن جهة ثانية؟ ثم ك�ضف الغطاء ع���ن املواطن التي ي�ضح اأن يطلق فيها على امل�ضتقات اخلم�ضة، وهي ا�ضم الفاعل، وا�ضم 

املفع���ول، وال�ضفة امل�ضبهة، و�ضيغ املبالغة، وا�ضم التف�ضيل م�ضطلح الو�ضف، واإبراز ال�ضياقات التي توؤدي فيها عملها حني 

قيامه���ا بوظائفه���ا النحوية الثماين يف �ضورتيها »التنكري واقرتانها بالالحقة ممثل���ة يف نون املثنى، اأو نون اجلمع ال�ضامل، 

اأو اقرتانه���ا بال�ضابق���ة  »ال« املكافئة دلليا للوحدة اللغوية »الذي«  ومت�ضرفاتها بتقدمي اآلية حتليليها ل�ضانيا لالهتداء اإىل 

بنياته���ا العميقة، ابتغاء التحديد الدقي���ق لتوجيه دللتها الل�ضانية والزمنية بطريقة  تتوخى تي�ضري التعاطي معها من قبل 

املتلقني علماء ومتعلمني، باإبراز �ضر التعبري بها بديال عن البنية الفعلية املكافئة له وظيفيا.

ُتخ�ض�ش يف العربية باأن يك���ون ُمَت�ضرًبا باأ�ضول العربية م���ن م�ضاربها ال�ضافية،  ومل���ا كان البح���ث  يتوق اإىل َت�ضلي���ح املمْ

ومتفتًح���ا عل���ى النظريات الل�ضانية الغربية لال�ضتفادة منها مبا يتنا�ضب وخ�ضو�ضي���ة اللغة العربية، مع البقاء على ال�ضلة 

الوثيقة مع اجلهود اللغوية للعرب الأقحاح يف جمال الدر�ش اللغوي مبختلف م�ضتوياته، و قراءته قراءًة �ضليمًة دون ت�ضويهه 

زق؛ فاإنه بغية حتقيق ذلك  �ضاأعر�ش  نمْ َمزقوا اأنظاَر »اخلليل بن اأحمد الفراهيدي« و »�ضيبويه«  �َضر مُمَ ، مممِ ُهممْ كما َفَعَل بع�ضُ

يف بحث���ي مل�ضاأل���ة التحويل، مركزا على التحويل بال�ضتبدال الطرادي الذي يعرتي هذه امل�ضتقات ال�ضمية اخلم�ضة بكيفية 

َوى على بن���اء َمنهج جديد َتيمْ�ضريي،  َ َتَع�ضب، فاإننا َنقمْ علمي���ة لفت���ة، و�ضرنى كيف اأننا حني جُنيد قراءة تراثن���ا اللغوي بالمِ

لل به ُبَنى لغتتنا العربية يف ن�ضو�ضها الراقية. تنظرًيا وتطبيقا. َي�ضتجيب ملا حُتَ

الكلمات املفاتيح: ال�ضرف، النحو، اللغة، الل�ضانيات، 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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مقدمة:

مو�ضوع امل�ضتق ال�ضمي العامل امل�ضطلح عليه بالو�ضف 

تناولت���ه يف كتب و درا�ضات خمتلفة مثل: »ال�ضفة امل�ضبهة 

ومبالغ���ة ا�ضم الفاعل« للدكتور �ضم���ري موقدة، و»الو�ضف 

امل�ضت���ق يف الق���راآن الكرمي« لعبد اهلل الداي���ل، و»التناوب 

ال���دليل ب���ني ال���و�ضف العام���ل« للدكت���ور ط���ه اجلندي، 

و»ا�ضم الفاعل بني التنوين والإ�ضافة« لأحمد عبد ال�ضالم 

العمادي، و»امل�ضتقات العاملة يف الدر�ش النحوي« لع�ضام 

م�ضطفى عب���د الواحد، و�ضواها من املوؤلفات التي تكتفي 

يف اأح�ضن الأحوال بالوقوف على عمله حني تاأديته وظيفة 

املبتداأ، اأو بع�ش الوظائ���ف الأخرى، متعاملة معه معاملة 

املف���رد، مدرجة اإياه يف دائرة ال����ضرف، ولي�ش يف دائرة 

النحو. واإذا تعامل���ت معه معاملة البنية الرتكيبية ُت�ضميه 

اجلمل���ة الو�ضفية كما فعل متام ح����ضان، يف كتابه »اللغة 

العربي���ة معناه���ا ومبناه���ا«، عل���ى نحٍو ل نع���رث فيه على 

�ش جوهره، من حيث  درا�ضة عاجلته معاجلة عميق���ة، مَتَ

ي مو�ضوع امل�ضتق  توجيُهه الل�ضاين والزمني والدليل، وَبقمِ

يا يف حاجة َم�ضي�ضٍة  ال�ضمي العامل امل�ضمى »الو�ضف« َع�ضمِ

ف الغطاء عن���ه، بو�ضع تعريف دقي���ق له، يحدد  اإىل َك����ضمْ

ال����ضروط الواج���ب تواُفُرها يف امل�ضتق���ات اخلم�ضة؛ حتى 

َلق عليه���ا هذا امل�ضطلح، واإب���راُز الوظائف  ح اأن ُيطمْ َي����ضمِ

النحوية الثماين الت���ي يوؤديها، فجاء هذا املقال ليبني اأن 

ح اأن يطلق على امل�ضتقات املذكورة اإل حني  الو�ضف ل َي�ضمِ

اأدائه وظيفة من الوظائ���ف النحوية الثماين التي �ضيقف 

عل���ى �ضوره���ا، ويحللها حتليال وافي���ا، م�ضتمدا مفاهيمه 

الأ�ضيل���ة من اخلابي���ة ال�ضيبويهي���ة، م����ضرت�ضدا باملنهج 

التحويل���ي الت�ضوم�ضكي حني ا�ضتدع���اء امل�ضطلحات التي 

���ني عل���ى التحليل الل����ضاين املَي����ضر الذي ي���ربز بنياته  ُتعمِ

العميق���ة املتواري���ة خل���ف بنياته ال�ضطحي���ة، و ما تنطوي 

عليه من دللت.

اأ�سا�س«،  ومفاهيـــم  »م�سلحـــات  مـــو�ســـوم  مدخـــل 

وينطوي على عنا�سر خم�سة.

1- 1- ماهية التحوي�ل:

اإذا كان التحويل يف الل�ضانيات التحويلية التوليدية 

قائم���ا عل���ى اأ�ضا�ش اأن ل���كل بني���ة اإفرادي���ة )�ضيغ���ة 

�ضرفي���ة( اأو بنية تركيبي���ة )جملة وظيفي���ة( بنيتني: 

اإحداهما عميقة والأخرى �ضطحية، واإذا كان ل بد من 

التحوي���ل بقواعده املختلفة؛ لكي يقوم بدور نقل البنية 

العميقة م���ن عامل الفكرة املج���ردة اإىل عامل التحقق 

ال�ضوتي؛ فاإن هذه الفكرة نف�ضها التي اأدت اإىل �ضرورة 

دت ب����ضكل اآخر يف النح���وي العربي،  التحوي���ل قد ُوجمِ

هم فكرَة املواءمة بني  ولكن النحويني العرب حني تناولمِ

العم���ق املق���در وال�ضطح الظاهر انته���وا اإىل اأن هناك 

اأمنوذج���ا اأو اأ�ضاًل جتريدي���ا، يف الغالب ُيَحول الكالم 

احلي تنفيذه واإخراجه اإىل حيز الوجود، وخل�ضوا اإىل 

اأن الأمنوذج املج���رد اأ�ضا�ٌش لالآخر؛ فحا�ضبوا الكالم 

املنط���وق مبقيا�ش هذا الأمنوذج املج���رد، وقد راأوا اأنمْ 

نيت���ان اإحداهما  لي����ش هنالك ل���كل تركيب اإ�ضن���ادي بمِ

عميقة والأخ���رى �ضطحية، واإمن���ا الرتكيب الإ�ضنادي 

ال���ذي يقت�ضي بنيتني هو الرتكي���ب املحول الذي يكون 

ظاهره ُملَب�ًضا، فاجلمل���ة التوليدية الواردة عنا�ضرها 

 ل حتت���اج اإىل بني���ة عميق���ة، وكذلك 
)((

عل���ى اأ�ضله���ا

ال�ضيغ���ة ال�ضرفي���ة التي مل َيقع فيه���ا حتويل من نحو 

الإع���الل والإبدال ل حتتاج اإىل بنية عميقة. واإذا كان 

م�ضطل���ح »البنية العميقة« غري م�ضرح به يف معاجلة 

النح���اة الع���رب للرتاكي���ب الإ�ضنادي���ة املحول���ة؛ فاإن 

مفهومه كان حا�ضرا يف معاجلتهم تلك، وجاء التعبري 

عن���ه بطرائق خمتلف���ة، من نحو قوله���م »اأ�ضله كذا«، 

اأو »قي���ا�ضه ك���ذا«، اأو هو »على تقدير ك���ذا«، اأو »تاأويله 

كذا«، اأو »على نية كذا«، وهي كلها تعني اأن هناك بنية 

، والتحويل هو 
)((

عميقة وراء البنية ال�ضطحية املحولة

اإجراء ال�ضيء على ال�ضيء، ذلك اأن املحول واملحول له 

العربي،   النحو  يف  التحويلية  الأمناط  من  اللطيف:  عبد  حما�ضة  حممد  ينظر   (1)
�ش21.

ينظر.  خمي�ش �ضعد امللخ: التفكري العلمي يف النحو العربي، ال�ضتقراء، التعليل،   (2)
التف�ضري، دار ال�ضروق، عمان، 2003، �ش 137.
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متكافئان، وه���و من وجهة نظر املنطق يف الريا�ضيات 

احلديث���ة تكافوؤ غري اندراجي، وهو هذا الذي يح�ضل 

علي���ه بالقي���ا�ش، والتحويل يف ال���در�ش اللغوي العربي 

حتوي���الن: حتوي���ٌل يبحث به عن تكاف���وؤ البنى )توافق 

البن���اء عند الع���رب( وهو الأه���م، وحتوي���ٌل تف�ضر به 

 .
)((

ال�ضواذ بوا�ضطة ما يعرف ب�« نظرية احلمل«

والتحوي���ل َيَتَبدى يف اأربعة اأق����ضام، هي: التحويل 

والتحوي���ل  بالزي���ادة،  والتحوي���ل  الرتتي���ب،  باإع���ادة 

باحل���ذف، والتحوي���ل بال�ضتب���دال، ذل���ك اأن���ه بدون 

املحول���ة  البن���ى  يف  الواق���ع  التحوي���ل  �ضور  مراع���اة 

-باهتمام وعناية من خالل العودة اإىل البنية العميقة 

)اأي الأ�ضل احلقيقي اأو املفرت�ش(- يكون من الع�ضري 

فهم تلك البنى اللغوية الواردة على غري اأ�ضلها، ويكون 

من ال�ضعب تف�ضري عقدها بدقة و�ضالمة. 

وبحثن���ا ه���ذا �ضيكتف���ي مبعاجل���ة البن���ى املحولة 

بال�ضتبدال.

1- 2- ماهية التحوي�ل بال�ستب�دال: 

َهٌج  اإذا كان م���ن اأ�ضول البنيوية »التوزيُع«، وهو َمنمْ

يف التحلي���ل الل����ضاين -اتخذته م���در�ضة »بلومفيلد«- 

يق���وم بتوزيع وح���دات لغوية بطريق���ة ا�ضتبدال وحدة 

، واإذا 
)((

لغوي���ة باأخرى لها ال�ضماُت التوزيعي���ة نف�ُضها

َنيويني على مقيا�ش  بمِ كان التحويليون يعتمدون مث���ل المْ

الحي���ة قيام ال�ضيء َمق���ام ال�ضيء -  التكاُف���وؤ، وهو �ضَ

وه���و ما يع���رف بال�ضتب���دال يف ال�ضط���الح الل�ضاين 

احلدي���ث - ف���اإن النحويني العرب يبحث���ون عن مكانة 

َُح���ول، ودوره ال���ذي ُيوؤَديه يف اجلمل���ة التي ينح�ضر  املمْ

فيه���ا، وال�ضتب���دال: هو اإمكاني���ة اإقامة وح���دة لغوية 

مقام وحدة لغوية، اأو بنية تركيبية اأخرى؛ لأن »ال�ضيء 

الأردن،  اإربد،  الكتب،  عامل  العربي،  النحو  يف  التحويل  بومعزة،  رابح  ينظر   (1)
2008 �ش 76.

ينظر ابن جني اأبو الفتح عثمان، اخل�ضائ�ش،،حتقيق حممد علي النجار، دار   (2)
الهدى للطباعة و الن�ضر،بريوت،34/1.  

املق���ام مقام ال�ضيء مبا اأنه وحدة دالة؛ فهما من قبيل 

 .
)((

واحد متاما«

وال�ضتب���دال ب���اٌب من اأب���واب التكاف���وؤ، من حيث 

ها  ���ن اأن ُي�ضتب���َدل بع�ضُ كمِ جمع���ه كل العن���ا�ضر التي مُيمْ

ببع����ش يف �ضي���اق ُمَع���ني، والعالئ���ُق ال�ضتبداليُة هي 

عالئ���ُق قيا�ضيٌة، فما َيَقع يف خان���ة واحدة ياأخذ ُحكًما 

واحدا واإن َتعددت �ضوُره، وال�ضتبدال نوعان: ا�ضتبدال 

اطرادي، وا�ضتبدال غري اطرادي.

1-2- اأ - ال�ستبدال غري الطرادي: 

وه���و ال�ضتب���دال ال���ذي تن���ادت ب���ه الل�ضاني���ات 

احلديثة، ونقف عليه يف حتويل ا�ضم الفاعل اإىل 

ا�ضم مفعول يف قول احلطيئة:

لُبغيت�ه���ا َح������ل  ل َت�رمْ م  َم�ك���ارمِ المْ َدعمِ 

)((

ي ُم المْكا�ضمِ و اقُعد فاإنك اأنَت الطاعمِ

فامل�ضتقان: ا�ضما الفاعلني »الطاعم«  و»الكا�ضي« 

حمولن بال�ضتبدال، بنيتاهما العميقتان: ا�ضما 

�ضي«. َكمْ املفعول »املطعوم« و »املمْ

ونق���ف على ه���ذا ال�ضتبدال غ���ري الطرادي يف 

الوحدة اللغوي���ة )هل( ال���واردة يف قوله تعاىل: 

ۡهرِ لَۡم يَُكن  ��َن ٱدلَّ نَسِٰن ِحنٌي ِمّ َتٰ َعَ ٱۡلِ
َ
{ َه��ۡل أ

ۡذُك��وًرا } )الإنـــ�سان/1(، وقوله عز وجل:  ا مَّ َش��ۡي ٔٗ
تَىَٰك َحِديُث ٱۡلَغِٰشَيةِ } )الغا�سية/1(، حيث 

َ
{ َهۡل أ

اإن الوح���دة اللغوي���ة )ه���ل( م�ضتبدل���ة بالوحدة 

اللغوي���ة )قد(، الت���ي تكافئها دللي���ا للتوكيد يف 

الآيتني ال�ضالفتي الذكر.

1-2- ب - ال�ستبدال الطرادي:

���َرَد، وهو -َح�َضَب ابن  طَّ ���َراُد م�ضدٌر، فعله امِ الطِّ

جني يف كتابه اخل�ضائ�ش- ال�ضتمراُر والتتابع 

والت����ضاق، ويف ا�ضط���الح النح���و ه���و املت���داَول 

اختالفهما  البنيوية،  و  العربي  )النحو  �ضالح:  احلاج  الرحمن  عبد  ينظر   (3)
النظري و املنهجي(، جملة الآداب والعلوم الإن�ضانية، �ش 20

احلطيئة: ديوان احلطيئة، �ش،51.  (4)
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وال�ضائع من القاعدة النحوية، وحيث اإن الأ�ضياء 

تتميز باأ�ضدادها؛ فاإن عك�ش الطراد هو ال�ضاذ، 

ذلك اأن اّط���راد القاعدة، هو كونها عامة خالية 

م���ن ال����ضذوذ، وه���و ال�ضتبدال ال���ذي جنده يف 

تراثنا اللغ���وي الذي يعك�ش منهجهم الطرادي، 

، و مي����ش 
)((

وه���ذا ال�ضتب���دال ط���ردي عك����ضي

.
)((

امل�ضتويات الل�ضانية الثالثة

1-2- ب - 1- ال�ستبدال الطرادي يف اأ�سلوب الق�سر:

لق���د ورد لهذا النوع م���ن التحويل �ضور متنوعة؛ 

فال�ضورة الآتي ذكرها �ضنجد الق�ضر يف بنيتها 

« التي  الرتكيبي���ة   قواُمه الوحدتان اللغويتان »اإنمْ

للنف���ي، و»اإل« التي للق����ضر يف نحو قوله تعاىل:  

ِۡثُت��ۡم إِلَّ قَلِيل} )الإ�ســـراء /52(،  {َوَتُظنُّ��وَن إِن لَّ

فالبني���ة الرتكيبي���ة املا�ضوية املوؤك���دة »اإمِنمْ لبثتم 

« والفعل  اإل قلي���ال« املوؤلفة من حرف النف���ي »اإمِنمْ

���ث«، و�ضمري  امل���ا�ضي املبني عل���ى ال�ضك���ون »َلبمِ

« املوؤدي وظيفة الفاعل، واأداة  الرف���ع املت�ضل »مُتمْ

احل����ضر »اإل«، وظ���رف الزم���ان » قلي���اًل« ه���ي 

َقلمْبي  يف حمل ن����ضب مفع���وَل الفعل امل����ضارع المْ

»َتُظن���ون«، وهي تفيد اإثبات تاأكي���دمِ ظن قلة َلبمْثمِ 

ل اإليه  ُل اإىل ذلك؟ َن����ضمِ املخاطب���ني، كيف َن����ضمِ

بالع���ودة اإىل البنية التوليدي���ة الأ�ضلية، بحذف 

َُحول  الوحدتني اللغويتني: »ح���رف النفي« اإنمْ »املمْ

بال�ضتب���دال الط���رادي«، وحرف الق����ضر »اإل« 

ُمَحول هو الآخر عن حرف ال�ضتثناء لنح�ضل  المْ

ُثممْ قلياًل(.  على البنية العميقة )َلبمِ

وقد ياأتي  الق����ضر يف مثل هذه البنية الرتكيبية 

« الذي للنفي، وحرف  من عن�ضري الزيادة »َمنمْ

احل�ضر »اإل«، و�ضاهُدها قوله تعاىل: { قَاَل َوَمن 

ُّوَن })احلجر/56(،  آل ِّهِۦٓ إِلَّ ٱلضَّ َيۡقَنُط ِمن رَّۡحَةِ َرب

الإفرادية  اللغوية  البنى  يف  الطرادي  ال�ضتبدال  �ضور  بومعزة،  رابح  ينظر   (1)
والرتكيبية،�ش13و ما بعدها.

ينظر رابح بومعزة التحليل الل�ضاين للو�ضف العامل، �ش 123.  (2)

َنُط  حيث اإن البنية الرتكيبية امل�ضارعية »َمنمْ َيقمْ

همِ اإل ال�ضال���ون« املوؤلفة من الوحدة  م���ن رحمةمِ َربمِ

ُمَحولة بال�ضتب���دال الطرادي   « المْ اللغوي���ة »َم���نمْ

للنف���ي، مبعن���ى »ل«، والفعل امل����ضارع »يقُنط«، 

واجل���ار واملجرور »م���ن رحمة«، وامل����ضاف اإليه 

»رب« املت����ضل ب���ه ال�ضم���ري »ه« املوؤدي���ة وظيفة 

امل����ضاف اإلي���ه، واأداة احل����ضر »اإل«، والفاع���ل 

»ال�ضالون« موؤديٌة وظيفَة َمُقول القول.

يف  الط���رادي  ال�ضتب���دال  ه���ذا  عل���ى  ونق���ف 

���َك َيا ُمَعاُذ  مُّ
ُ

َك اأ َلتمْ قوله  ملع���اذ بن جبل: »َثكمِ

ومْ َعَلى 
َ
ممْ اأ همِ ارمِ َعَلى ُوُجوهمِ ���ا�َش يفمِ النَّ َوَهلمْ َيُكبُّ النَّ

)((

.» ممْ همِ َنتمِ �ضمِ لمْ
َ
ُد اأ ائمِ ممْ اإمِلَّ َح�ضَ همِ رمِ َمَناخمِ

ونق���ف على ه���ذا ال�ضتبدال الط���رادي يف قول 

دريد بن ال�ضمة

نمْ غزي���ة اإن َغَوتمْ وَه���ل اأنا اإل ممِ

�ُضدمِ رمْ
َ
غوي���ُت واإن َتر�ُضدمْ غزي���ُة اأ

ونقف على هذا ال�ضتبدال الطرادي يف ا�ضتبدال 

اللغوي���ة، ممثل���ة يف ا�ضم ال�ضتفه���ام  الوح���دة 

���َن( حني ت�ضافره���ا مع اأداة احل����ضر »اإل«  )اأيمْ

لبن���اء اأ�ضل���وب الق����ضر يف نح���و ق���ول مالك بن 

:
)((

الريب

ي نوَننمِ فمِ ، وُهم َيدمْ َعدمْ َيقولون: ل تبمْ

����ي ���دمِ اإّل َمكانمِ ���َن َم���كاُن الُبعمْ واأيمْ

���َن«، والأ�ضُل فيها اأن  ف���ت الوحدة اللغوية »اأيمْ ُوظِّ

ُت�ضتعمل لل�ضوؤال عن امل���كان فقط، وقد ت�ضمنت 

ُر الُبعَد  �ضمِ يف البيت معنى »لي����ش« ؛ فال�ضاعر ُيقمْ

على مكان���ه، فكاأّنه قال: لي�ش هناك مكاٌن للبعد 

اإّل مكاين.

الإمام النووي، الأحاديث النووية، طبعة اجلامعة الإ�ضالمية يف املدينة املنورة،   (3)
1395ه�، �ش125.

دريد بن ال�ضمة، ديوان دريد بن ال�ضمة، حتقيق دكتور عمر عبد الر�ضول، دار   (4)
املعارف،1980، �ش57.
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1-2- ب - 1- ال�ستبدال الطرادي يف امل�ستوى النحوي:

هذا ال�ضتبدال الطرادي جنده يف ال�ضابقة »ال�« 

املقرتنة بخرب املبتداأ، ذلك اأن ورود ال�ضابقة »ال�« يف 

خرب املبتداأ اإمنا هو لإفادة الق�ضر، ففي قوله عليه 

، نحلل 
)((

ال�����ضالة وال�����ضالم: »الديُن الن�ضيح����ُة«

هذا الن�ش على �ضوء النظري����ة الوظيفية؛ فنقطع 

اجلمل����ة اإىل كلمتني تتاأل����ف كل منهما من وحدتني 

دالت����ني )الديُن( و)الن�ضيح����ُة(، فكلمة )الديُن( 

تتكون من ال�ضابقة  »ال�«، وكلمة )الن�ضيحة( تتكون 

م����ن ال�ضابق����ة )ال�(، ولك����ن وظيف����ة ال�ضابقتني يف 

الكلمتني خمتلف����ٌة؛ فهي يف الكلمة )الديُن( اأ�ضليٌة 

لتعريف املبتداأ، اأما يف الكلمة الثانية )الن�ضيحُة( 

فه����ي لإف����ادة الق�ضر؛ لأنه����ا مل تاأتمِ بح�����َضب اأ�ضل 

ال����و�ضع، لأن اخل����رب يف اأ�ضله يكون نك����رًة، والبنية 

العميق����ة لهذا الن�ش النب����وي ال�ضريف هي »الديُن 

ن�ضيحٌة«.

وال�ضتب���دال الط���رادي جن���ده يف ال�ضابقة »ال�« 

املقرتنة بالو�ضف العام���ل، حيث ي�ضجل اأن توجيهها 

ال���دليل املتواري خل���ف بنيتها العميق���ة هو الوحدة 

اللغوي���ة »ال���ذي« اأو مت�ضرفاته���ا؛ فف���ي الو�ضف���ني 

لَٰوةَۚ َوٱلُۡمۡؤتُوَن  الواردين يف قوله تعاىل { َوٱلُۡمقِيِمنَي ٱلصَّ

َكٰوةَ } )الن�ساء /162(، وهما »املقيمني« و »املوؤتون« ؛  ٱلزَّ
فهي تكافُئ دلليا الوح���دة اللغوية »الذين«، ونلحظ 

اأن دلل���ة ال���و�ضف الزمني���ة هن���ا ه���ي احل���ا�ضر اأو 

امل�ضتقب���ل، ذل���ك اأن البنيتني العميقت���ني للو�ضفيني 

يُمون ال����ضالَة« و  ال�ضالَف���ي الذكر هم���ا »الذي���ن ُيقمِ

»الذين ُيوؤمُْتوَن الزكاَة«.

1-2- ب - 3- ال�ستبدال الطرادي يف امل�ستقات ال�سمية العاملة:

ه���ذا ال�ضتبدال يف امل�ضتوى النح���وي نقف عليه 

يف امل�ضتق���ات ال�ضمية اخلم����ضة، التي ُيطَل���ُق عليها 

مالك بن الريب: ديوان مالك بن الريب، �ش،91.  (1)

ال���و�ضف ح���ني حتليل بنياته���ا العميق���ة، و�ضن�ضتبنُي 

اأنه���ا َترتد اإىل فعل م�ضارع، وقليال ما ترتد اإىل فعل 

م���ا�ش، وذلك عند اأدائها اإح���دى الوظائف النحوية 

الثم���اين، وه���ي وظيف���ة املبت���داأ ال���و�ضف، ال���ذي ل 

يحت���اج اإىل خرب واإمنا يحت���اج اإىل مرفوع ي�ضد م�ضد 

اخل���رب، اأو وظيفة اخلرب للمبت���داأ الأ�ضلي، اأو وظيفة 

خرب الن���ا�ضخ، اأو وظيفة النعت، اأو وظيفة احلال، اأو 

وظيف���ة املنادى ال�ضبيه بامل����ضاف، اأو وظيفة املفعول 

به الثاين، اأو وظيفة ال�ضم املجرور.

ماهيـــة امل�ستقـــات ال�سميـــة و�سبـــب ال�سطالح 

عليها بت�سمية الو�سف:

لئ���ن كان ال����ضرف قد نظ���ر اإىل ال�ضتقاق على 

اأن���ه و�ضيلة من و�ضائل تغيري البن���ى الإفرادية لتوليد 

ُبًنى جدي���دة َحمالة معاين ُتلبي الأغ���را�ش الدللية 

مل�ضتعم���ل هذه اللغة؛ فاإن النح���و باملفهوم النتحائي 

 كان كا�ضًفا الغطاَء عن دور 
)((

الذي بيَّنه »ابن جني«

ه���ذه  امل�ضتق���ات اخلم�ضة: التي ه���ي )ا�ضم الفاعل، 

وا�ضم املفع���ول، وال�ضف���ة امل�ضبهة، و�ضي���غ املبالغة، 

ح اأن ُيطَلق عليها هذا  وا�ضم التف�ضي���ل( التي ل َي����ضمِ

امل�ضطل���ُح اإل حني عملمِها عَم���َل اأفعالها، حني اأدائها 

اإح���دى الوظائف النحوية املذك���ورة اآنًفا، ولي�ش كما 

هو ُمتبدٍّ  لبع�ضهم الذين ُيطلقونه على هذه امل�ضتقات 

اأينما حلت وارحتلت. وملا كان ا�ضم الفاعل - وهو اأم 

الب���اب - ل ي����ضح اأن ن�ضمي���ه و�ضف���ا اإل اإذا ات�ضف 

ب�ضف���ات فعله، وعمل عمله بال�ضروط التي ينبغي اأن 

 ،
)((

تتوافر فيه، و�ضن�ضتبني �ضبيل تلك ال�ضروط لحقا

ومل���ا كانت امل�ضتق���ات الأربعة الأخ���رى حممولٌة على 

ا�ضم الفاعل يف العم���ل - فاإننا �ضنقف على املجاراة 

يف ثنائية ا�ضم الفاع���ل والفعل امل�ضارع لتبيان �ضبب 

ت�ضمية تلك امل�ضتقات اخلم�ضة بالو�ضف.

�ضحيح البخاري: البخاري، حممد بن اإ�ضماعيل اأبو عبد اهلل، �ضحيح البخاري،   (2)
دار ابن كثري، دم�ضق،   بريوت، 2002   م،1،134.

ابن جني، اخل�ضائ�ش،35/1.  (3)
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والفع��ل  الفاع��ل  ا�س��م  ثنائي��ة  يف  املج��اراة   -3
امل�سارع:

العالق���ة يف ه���ذه الثنائي���ة تك����ضف الغط���اء ع���ن اأن 

الفعل امل�ضارع �ُضم���ي م�ضارعا مل�ضارعته ا�ضم الفاعل يف 

احل���ركات، وال�ضكن���ات، وعدد اأحرف���ه، واأن ا�ضم الفاعل 

اإمنا �ُضم���ي و�ضفا لت�ضاف���ه ب�ضفات الفع���ل امل�ضارع يف 

العم���ل َعَمَله، ولنا اأن نقف على تعريف ل�ضيبويه من قبيل 

التعري���ف بالتمثيل يجلي هذه الثنائي���ة فحواه: »هذا باب 

���َرى امل�ضارع يف املفعول  م���ن ا�ضم الفاعل الذي جرى جَممْ

َعُل  َت يف َيفمْ فيه من املعنى م���ا اأردمْ
َ
ت  يف املعن���ى، ف���اإذا اأردمْ

كان منون���ا نك���رة، وذلك قول���ك: ه���ذا �ضارٌب زيدا غدا 

، ذلك اأن ُمراد 
)((

فمعناه وعمله ه���ذا َي�ضرُب زيدا غدا.«

ي ال���و�ضف )ا�ضم الفاعل( على الفعل اأنه  َجرمْ »�ضيبوي���ه« بمِ

يعم���ل عمله، فين����ضب املفعول ب���ه اإذا  كان مبعنى الفعل 

َ�ُضوق، ويكتف���ي برفع الفاعل اإذا  املتعدي كم���ا يف املثال املمْ

كان مبعنى الفعل الالزم. ُيَعزز ذلك قول لبن يعي�ش جاء 

في���ه اأن ا�ضم الفاع���ل الذي يعمل عم���ل الفعل هو اجلاري 

���َرى الفعل يف اللفظ واملعنى، ف���اإذا اأريد ما اأنت فيه،  جَممْ

وه���و احل���ال اأو ال�ضتقب���ال �ضار مثل���ه م���ن جه���ة اللفظ 

َل  َل عليه يف العمل، كما ُحممِ واملعنى، فجرى جم���راه، وُحممِ

الفع���ل امل����ضارع عل���ى ال�ضم يف الإعراب مل���ا بينهما من 

ُيُه عليه  ية، ومعنى َجرمْ �ضمِ  التي هي طرديٌة َعكمْ
)((

امل�ضاكل���ة«

ٌب  يف حركات���ه و�َضَكناته اأن ع���دد اأحرف ا�ضم الفاعل« كاتمِ

ب«  »مثال كعدد اأحرف الفعل امل����ضارع »َيكتُب وكاف »كاتمِ

ُتُب« مفتوح���ة، والألف الثانية �ضاكنة  مفتوح���ة كما ياء »َيكمْ

كم���ا ثاين »يكت���ُب«، والتاء فيهما مك����ضورة، و الباء فيهما 

ُي يف احلركات وال�ضكنات  رمْ َ ، وه���ذا اجلمْ
)((

حرُف اإعراب 

ي يف كل اأ�ضم���اء الفاعل���ني التي م���ن الثالثي، ومن  دمِ ط���رمْ

ينظر �ضروط عمل امل�ضتق ال�ضمي العامل، �ش 9،10 من هذا املقال.  (1)
ب���ريوت:   1 ط  ه���ارون،  ال����ضالم  عب���د  حتقي���ق:  الكت���اب،  �ضيبوي���ه،   (2)

دار اجليل(164/1.

ابن يعي�ش موفق الدين، �ضرح املف�ضل، بريوت عامل الكتب، مكتبة املتنبي، د. ت   (3)
.77/6/

؛ فا�ضم 
)((

غ���ري الثالثي، ال�ضحيح واملَُعل على َح���د �ضواء

الفاع���ل »فاه���م« مياثل فعله امل����ضارع »يفه���م« عرو�ضيا 

l l 0 l 0 ، وا�ضم الفاعل »م�ضتف�ضٌر« جُماٍر لفعله امل�ضارع 
يٌع«  »ي�ضتف�ضُر« عرو�ضيا  l l 0 l 0 l 0 ، وا�ضم الفاعل »ُمطمِ

اٍر لفعله امل�ضارع »ُيطيُع«  ُمَع���َل بقًلٍب عينه )الواو( ياء جُمَ

املَُع���ل بقلب عينه )الواو( ي���اء عرو�ضيا l 0 l l 0 ، و ا�ضم 

الفاعل »ُمَتَع���اٍل« املَُعل بحذف لمه )الي���اء( جُماٍر لفعله 

امل����ضارع »َيَتَع���اىل« امُلَعل بحذف ال�ضم���ة التي على لمه، 

« الذي من  وه���ي الأل���ف املق����ضورة، وا�ضم الفاع���ل »رادٌّ

 » ٌد« جُماٍر لفعل���ه امل�ضارع »َيُردُّ امل�ضعف ال���ذي اأ�ضله »َرادمِ

.
)((

 0 l l 0 l ُدُد« َعُرو�ضيا الذي اأ�ضله »َيرمْ

ث���م اإن الرتباط بني �ضيغت���ي ا�ضم الفاعل والفعل 

تَبُر  ُمعمْ ، والمْ
)((

امل�ضارع ه���ي من جهتي اللفظ واملعن���ى 

 ،
)((

لدى النحويني هو �ضبهه للفعل يف املعنى ل ال�ضورة

اإذ نراه���م يذهب���ون اإىل اأن ال�ضيغت���ني )ا�ضم الفاعل 

اأم الب���اب والفعل امل�ضارع( تع���ربان عن معنى واحد، 

يوؤك���د ذل���ك اب���ن جني بقول���ه: »وم���ن امل����ضاف على 

تقدي���ر التنوي���ن اأي����ضا قول���ك: راأي���ت �ضارب���ي زيٍد، 

؛ 
)((

وم���ررت ب�ضاربي زيد، اإذا اأردت ب�ضارب ي�ضرُب«

لذلك تن���اَدى النحويون بحمل اإح���دى ال�ضيغتني على 

الأخ���رى يف العم���ل لذلك ال�ضب���ه، »واإمن���ا اأعمل ا�ضم 

الفاع���ل جلريان���ه على الفع���ل الذي هو مبعن���اه، وهو 

.
)((

امل�ضارع«

والذي نطمئن اإليه ه���و اأن ا�ضم الفاعل املحمول على 

الرحمن  عبد  حتقيق  املف�ضل)التخمري(،  �ضرح  اخلوارزمي،  الأفا�ضل  �ضدر   (4)
العثيمني، دار الغرب الإ�ضالمي، بريوت،1990،3/ 100.

ينظر رابح بومعزة، نظرية النحو العربي و روؤيتها لتحليل البنى اللغوية، عامل   (5)
الكتب احلديث، اإربد  الأردن2011، ط1، �ش105.

جالل الدين ال�ضيوطي، همع الهوامع يف �ضرح جمع اجلوامع، حتقيق عبد العال   (6)
�ضامل مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت،69/1975،4.

املبارك،ط5،  مازن  حتقيق  الأعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني  ه�ضام،  ابن   (7)
دار الفكر،بريوت،1985،�ش،598.

اللغوية، عامل  ينظر رابح بومعزة، نظرية النحو العربي وروؤيتها لتحليل البنى   (8)
الكتب احلديث،  اإربد  الأردن 1ط،2011، �ش105.

�ضيبويه، الكتاب، 57/2.  (9)



الفع���ل امل�ضارع َم���َرده اإىل ما يت�ضمنه م���ن احلدث الذي 

ي����ضكل قا�ضما م����ضرتكا بينهم���ا؛ لتكون اأبني���ة امل�ضتقات 

الأربعة الأخرى التي ل جماراة بينها وبني الفعل امل�ضارع 

حممولة على البنية الأم، وهي بنية ا�ضم الفاعل، ولكونها 

مت�ضمن���ة حدثا ميثل الق���ا�ضم امل�ضرتك بينه���ا وبني هذا 

الفع���ل العاملة عمله، املت�ضفة ب�ضفاته؛ فاإن ا�ضم الفاعل 

وامل�ضتق���ات الأربعة الأخرى التي يطلق عليها »الو�ضف« ل 

ي�ضح اإطالق هذا امل�ضطلح عليها اإل حني ورودها عاملة 

عم���ل اأفعاله���ا، اإذ اإن التعريفات التي عر�ضه���ا �ضيبويه، 

و�ضواه م���ن النحوي���ني مل َت�ُضقمْ لنا اإل الأمثل���ة التي ُي�َضجل 

عمَل اأفعالها، واإذن 
ٌ
فيها اأن هذه امل�ضتقات اخلم�ضة عاملة 

فامل�ضتقات ال�ضمية العاملة مو�ضوع نحوي مرتبط بالعامل 

ذي الأهمية البالغة يف نحونا العربي قدميه وحديثه. 

الإف��راد  ب��ن  العامل��ة  ال�سمي��ة  امل�ستق��ات   -4
والرتكيب:

الت����ضاوؤل الذي يط���رح باإحلاح ه���و: اأتع���د امل�ضتقات 

ال�ضمي���ة العامل���ة، امل�ضطلح عليها بال���و�ضف اأ�ضماء، اأم 

اأفع���ال، اأم جمال فعلية؟ لالإجابة عن هذا الت�ضاوؤل ينبغي 

لنا اأن نقف عند ثنائية الإ�ضناد، وثنائية الفعلية وال�ضمية 

التي  لهذه امل�ضتقات ال�ضمية العاملة، و�ضنجد اأن الأ�ضماء  

 
)((

لئن كان���ت يف ظاهرها اأ�ضماء، فاإنه يف بنيتها العميقة

نُي  تبمِ ل تنف���كُّ اأن تكون اأفعال اأو جمال فعلية، وهو ما �ضن�ضمْ

�ضبيله يف ال�ضفحات التي نحلل فيها �ضورها. 

���ت النظر اإىل اأن  وقب���ل الإجابة عن هذا الت�ضاوؤل َنلفمِ

النحوي���ني الع���رب مل يقفوا عند حدود ال����ضكل، بل عولوا 

على املعن���ى، و�ضرنى كيف اأن هذا املعنى كان عندهم هو 

ُبَن���ى اللغوية، وجتلى ذل���ك يف قول بن  ُنطَل���َق لتحليل المْ املمْ

ه����ضام »واأول واجب على املعرب اأن يفهم معنى ما يعربه 

، واأ�ضا�ش ذلك اأن املعنى ل يتو�ضل اإىل 
)((

مفردا اأو مركبا

معرف���ة كنهه بالعتماد عل���ى البني���ة ال�ضطحية للرتكيب 

ابن يعي�ش، �ضرح املف�ضل،،78/2..  (1)
ينظر رابح بومعزة، التحويل يف النحو العربي، �ش 125.  (2)

الإ�ضن���ادي املن�ضود وحده���ا، وبخا�ضة ح���ني التعاطي مع 

الُبَن���ى اللغوي���ة املحولة، الت���ي اأدرك النحوي���ون اأن خلف 

م�ضتواه���ا ال�ضطح���ي يكم���ن م�ضت���وى عميق عل���ى �ضوئه 

يتحدد املعنى الوظيفي له.

فالإ�ضناد يق�ضم يف النحو العربي على ق�ضمني، اإ�ضناد 

اأ�ضل���ي، واإ�ضن���اد غري اأ�ضل���ي؛ فالإ�ضناد غ���ري الأ�ضلي هو 

ال���ذي تقوم فيه العالق���ة بني كل من امل�ضتق���ات اخلم�ضة 

العامل���ة امل�ضنف���ة �ضم���ن دائ���رة ال���و�ضف، ومرفوعه���ا 

ال���ذي اأ�ضن���د اإليها، وه���ذا الإ�ضناد ه���و ال���ذي اأ�ضار اإليه 

»ال�ضرتاب���اذي« يف مع���ر�ش متييزه بني ال���كالم واجلملة 

بقوله: »والفرق بني اجلملة والكالم اأن اجلملة ما ت�ضمنت 

، �ضواء كانت مق�ضودة لذاتها، اأو ل، 
)((

الإ�ضناد الأ�ضل���ي

كاجلملة التي هي خرب املبتداأ، و�ضائر ما ذكر من اجلمل، 

فيخ���رج امل����ضدر، وا�ضم���ا الفاع���ل، واملفع���ول، وال�ضفة 

، ليبني اأن اللغة 
)((

امل�ضبه���ة والظرف مع ما اأ�ضندت اإليه« 

م بني  العربي���ة توظف نوعني من الإ�ضناد، اإ�ضناٌد اأ�ضلي َيتمِ

ا�ضمني، اأو بني ا�ضم وفعل، يف اجلملتني ال�ضمية والفعلية 

ول، َيُكون  )النواتني الأ�ضليتني(، واإ�ضن���اٌد غرُي اأ�ضلي حُمَ

ب���ني ال���و�ضف ومعمول���ه، من منطل���ق اأن ثم���ة نوعني من 

الت���وا�ضل، ت���وا�ضٌل ع���ادي ي�ضتعمله عامة الن���ا�ش يوظف 

، وتوا�ضٌل راٍق ي�ضتخدم اجلمل 
)((

اجلمل التوليدية النواة 

، ومنه التحويل 
)((

املحول���ة باأحد اأن���واع التحويل الأربع���ة 

بال�ضتب���دال الذي يلجاأ فيه اإىل امل�ضت���ق ال�ضمي العامل، 

 املكافئة ل���ه نحويا، على 
)((

بدي���ال عن اجلمل���ة الفعلي���ة 

ابن ه�ضام، مغني اللبيب، �ش،598.  (3)
والإ�ضناد غري الأ�ضلي هو ذلك الذي يتم بني الو�ضف ومرفوعه، )فاعله اأو نائب   (4)
فاعله(. ينظر ال�ضرتاباذي ر�ضي الدين، �ضرح الكافية يف النحو، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان، د.ت،319/2.

ال�ضرتاباذي، �ضرح الكافية يف النحو 8/1.  (5)
اجلملة التوليدية النواة اإذا كانت ا�ضمية ينبغي اأن يكون املبتداأ فيها مفردا ل   (6)
جملة معرفا ل نكرة مبدوءا به مذكورا ل حمذوفا، واإذا كانت فعلية فقوامها 

يجب  الذي  )الفاعل(  معموله  على  متقدما  يكون  اأن  ينبغي  الذي  التام  الفعل 

 Noam Chomsky: ينظر  حمذوفا،  ل  مذكورا  جملة    ل  مفردا،  يكون  اأن 

 Aspects OF the theory of syntax. P36
التحويل بال�ضتبدال والتحويل بالرتتيب والتحويل باحلذف والتحويل بالزيادة.   (7)
اإربد،  احلديث،  الكتب  عامل  العربي،  النحو  يف  التحويل  بومعزة  رابح  ينظر 

الأردن، 2008، �ش54-49.
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الرغ���م من اأن ثمة فرقا بني التعبري به، والتعبري باجلملة 

امل�ضتب���َدل به���ا، وحيث اإن  امل�ضتق ال�ضم���ي العامل اإ�ضناد 

غ���ري اأ�ضلي؛ فاإنه يف حتليله ل�ضاني���ا هو جملة م�ضارعية، 

واُم هذه اجلملة الفعلية  وقلياًل ما يكون جملة ما�ضوية،  قمِ

ه���ذا امل�ضتق ال�ضم���ي العامل، ال���ذي ُتَعد بنيت���ه العميقة 

ي  فع���ال م�ضَنًدا اإىل م�ضَند اإليه )فاع���ل اأو م�ضَند اإليه �َضلمْبمِ

، وما ُيَقوي هذا الراأي هو اأن هذا امل�ضتق 
)((

)نائب فاعل(

ال�ضمي )الو�ضف( ياأتي مبعنى الفعل، والفعل يف العرف 

؛ فه���و اإذن ا�ضٌم حُم���وٌل، ذلك اأن 
)((

النح���وي ل خرب ل���ه

الذي يعمل يف اجلملة الفعلية اإمنا هو الفعل، والفعل عند 

ُز  ، والذي ُيعزِّ
)((

النحوي���ني العرب ل َي�ضتغني ع���ن الفاعل

الراأي الذي َيذهُب اإىل اأن هذا امل�ضتق ال�ضمي العامل هو 

جملٌة فعلية قول لأبي علي الفار�ضي اأورده يف َم�َضاق حديثه 

اه »واإن كان دخول الالم مبعنى  عن امتناع اإ�ضافته، م���وؤدَّ

زمْ اإ�ضافته اأي�ضا األ ترى اأنه  ال���ذي   يف ا�ضم الفاعل مل جَتُ

اإذا كان كذل���ك كان ا�ضم الفاع���ل يف تقدير جملة )...(، 

واإذا كان جملة مل جتز اإ�ضافته)...(، كما ل جتوز اإ�ضافة 

 قد 
)((

، كذلك جند  الفراء ومهدي املخزومي 
)((

اجلمل«

ا هذا امل�ضت���ق ال�ضمي )الو�ضف( م���ن اأق�ضام الفعل،  َعدَّ

 .
)((

وقد �ضماه مهدي املخزومي »الفعل الدائم«

ونح���ن نطمئ���نُّ اإىل اأن ه���ذا امل�ضتق ال�ضم���ي العامل 

)الو�ضف( يف �ضياقات ُمَعينة يكون يف بنيته العميقة فعال 

م�ضارعا، اأو فعال ما�ضيا، ويف �ضياقات اأخرى يكون جملة 

فعلي���ة م�ضارعي���ة اأو ما�ضوية، وه���و يف كل الأحوال لي�ش 

مف���رًدا، على الرغم من اأنه ي���وؤدي الوظيفة النحوية التي 

يوؤديه���ا املف���رد، وامل�ضتق ال�ضمي العامل ه���و ما �ضيغ من 

رابح بومعزة، التحويل يف النحو العربي، �ش64.  (1)
ينظر رابح بومعزة، املرجع نف�ضه �ش174.   (2)

ينظر ابن احلاجب، الإي�ضاح يف �ضرح املف�ضل، �ش195.  (3)
احلميد  عبد  حتقيق  مالك،  ابن  األفية  �ضرح  الدين،  بدر  الناظم  ابن  ينظر   (4)

ال�ضيد، دار اجليل، بريوت، لبنان، د.ت،�ش107.

اأحمد، مطبعة  ال�ضاطر  الب�ضريات، حتقيق حممد  امل�ضائل  اأبو علي،  الفار�ضي   (5)
املدين، القاهرة، د.ت.،865/1.

امل�ضرية،  الكتب  دار  وتوجيه،  نقد  العربي،  النحو  املخزومي، يف  ينظر مهدي   (6)
القاهرة،1966، �ش65.

 ،
)((

 ليدل على ذات باعتبار معنى هو املق�ضود
)((

امل�ضدر

وي�ضم���ل ا�ضم الفاعل، وا�ضم املفع���ول، وال�ضفة امل�ضبهة، 

، فا�ضم الفاعل ما ا�ضتق 
)((

واأمثلة املبالغة، واأفعل التف�ضيل

، يف مقابل ال�ضفة 
)(1(

من فعل ملن قام به مبعنى احلدوث

، التي هي من باب 
)(((

امل�ضبهة بالفاع���ل يف ما عملت فيه

، وا�ضم املفعول هو 
)(((

الأ�ضم���اء التي عمل���ت عمل الفع���ل

امل�ضتق من الفعل ملن وقع عليه، و�ضيغ املبالغة هي الأوزان 

التي يحول اإليه���ا ا�ضم الفاعل للدللة على و�ضف الفاعل 

باحلدث على �ضبيل الكرثة، واملبالغة ال�ضريحة يف معنى 

فعله���ا الثالث���ي الأ�ضلي، »وا�ضم التف�ضي���ل ا�ضم بني على 

، والالفت للنظر اأن 
)(((

»اأفعل« بزيادة �ضاحبه على غريه«

هذه امل�ضتقات الأربعة لئن كانت حممولة على ا�ضم الفاعل 

يف العم���ل، فاإنها َتنق�ش ع���ن رتبته؛ لأنها لي����ضت جاريًة 

ع اجلاري عليه هو يف َحَركاته و�ضكناته  ارمِ ل املُ�ضَ عمْ على الفمِ

ل يف العمل دون جريانها  ، فهي جتري على ا�ضم الَفاعمِ
)(((

على الفعل يف عدد الأحرف وال�ضكنات واحلركات، ونحن 

َتّقات امل�ضَطَلَح عليها بالو�ضف  ن�ضتاأن����ش اإىل اأن هذه املُ�ضمْ

عل  اإمنا هي مت�ضمن���ٌة معنى الفعل، فلما فاحت رائحة الفمِ

لت َعَمَله. منها َعممِ

5- �سروط عمل هذه امل�ستقات ال�سمية:

لك���ي يعمل امل�ضت���ق ال�ضمي عمل فعل���ه يجب اأن يكون 

عل���ى اإح���دى ال�ضورتني الآت���ي ذكُرهما، وهم���ا اأن يكون 

نكرة، اأو مقرتنا بال�ضابقة »ال�«.

b ال�سورة الأوىل: وفيه���ا يكون امل�ضتق ال�ضمي العامل 

نكرة، وهي على ق�ضمني: 

النجار،  علي  حممد  حتقيق  القراآن،  معاين  زياد،  بن  يحيى  زكريا  اأبو  الفراء   (7)
عامل الكتب، بريوت،20/1.

اأي من الفعل، لن �ضيبويه �ضمى امل�ضدر فعال وحدثا. ينظر الكتاب،164/1.  (8)
ال�ضرتاباذي، �ضرح الر�ضي على الكافية، 201/1.  (9)

الأ�ضموين. �ضرح الأ�ضموين على األفية ابن مالك، حتقيق: حممد حميي الدين   (10)
عبد احلميد بريوت دار الكتاب العربي، ط1 ،1955م.412/1.

ال�ضرتاباذي، �ضرح الكافية، ا،413/3.   (11)
�ضيبويه، الكتاب،194/1.  (12)

ابن يعي�ش، �ضرح املف�ضل،78/6.  (13)
ال�ضرتاباذي، �ضرح الكافية،2،312  (14)
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l الق�سم الأول:

فيه يك���ون امل�ضتق ال�ضمي العامل نك���رة منوًنا، حيث 

و�ضع »�ضيبوي���ه« معاي���ري حمددة ل�ضم الفاع���ل )اأم باب 

ال���و�ضف(، وذهب اإىل اأنه يجري جم���رى الفعل امل�ضارع 

يف املعن���ى والعمل حال كونه منونا نكرة، وبني اأنه ل يعمل 

لذات���ه، بل مل�ضابهت���ه امل�ضارع قائال: »ه���ذا باب من ا�ضم 

الفاع���ل الذي ج���رى جمرى الفع���ل امل����ضارع يف املفعول 

يف املعن���ى؛ ف���اإذا اأردت فيه من املعنى م���ا اأردت يف يفعل 

كان منون���ا نك���رة، وذلك قولك ه���ذا �ضارب زيدا فمعناه 

وعمل���ه مثل هذا ي����ضرب زيدا؛ فاإذا حدث���ت عن فعل يف 

ح���ني وقوعه غري منقطع كان كذل���ك وتقول: هذا �ضارب 

عب���د اهلل ال�ضاع���ة، فمعناه وعمله مثل ه���ذا ي�ضرب زيدا 

ن ل َيعَمُل اإل حني  ، اأي اأن الو�ضف النكرة املنوَّ
)((

ال�ضاع���ة

دللته على احلال وال�ضتقبال. 

l الق�سم الثاين:

في���ه يك���ون امل�ضت���ق ال�ضم���ي العام���ل نك���رة مقرتن���ا 

بالالحقة ممثلة يف النون التي للمثنى، والنون التي جلمع 

ون  املذكر ال�ضامل، يقول �ضيبويه: » واعلم اأن العرب ي�ضتخفُّ

 ،
)((

فون التنوين والنُّون، ول يتغري من املعنى �ضيء« فيحذمِ

 ٰٓ يف نح���و الو�ضف ال���وارد يف قوله تعاىل {إِنَّ��ا ُمزنِلُوَن َعَ

} )العنكبـــوت/34( وهو  ��َمآءِ َن ٱلسَّ ۡه��ِل َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيةِ رِۡجٗزا ِمّ
َ
أ

»منزلون«.

b ال�سورة الثانية:

فيها يك���ون امل�ضتق ال�ضمي العام���ل مقرتنا بال�ضابقة 

 التي بنيتها العميقة ل�ضانيا الوحدة اللغوية  »الذي« 
)((

»ال�«

اأو اإحدى مت�ضرفاتها، وهي التي، اللذان، اللتان، الذين، 

الالت���ي، اللواتي التي قال عنه���ا �ضيبويه: »هذا باب �ضار 

الفاع���ل فيه مبنزلة الذي فعل يف املعن���ى، وما يعمل فيه، 

وذل���ك قول���ك هذا ال����ضارب زيدا؛ ف����ضار يف معنى هذا 

الفار�ضي اأبو احل�ضن،151/1.   (1)
�ضيبويه، الكتاب، 164/1.  (2)

املرجع نف�ضه،168/1  (3)

ال���ذي �ضرب زي���دا وعمل عمله؛ لأن الأل���ف والالم منعتا 

الإ�ضاف���ة، و�ضارت���ا مبنزل���ة التنوي���ن )...(، وهذا وجه 

 .
)((

الكالم«

والذي ينبغي ملحلل امل�ضتق ال�ضمي العامل هو اأن يكون 

عل���ى َبينة م���ن اأن تثنيت���ه، وجمعه ت�ضحيًح���ا، وتك�ضرًيا، 

 ،
)((

وتذك���ريا، وتاأنيث���ا، مثل مف���رده يف العمل وال����ضروط

وي�ضتوقفن���ا عل���ى ذلك امل�ضتق���ان ال�ضميان ال���واردان يف 

})الن�ساء 
َكٰوةَ لَٰوةَۚ َوٱلُۡمۡؤتُوَن ٱلزَّ قوله تعاىل {َوٱلُۡمقِيِم��نَي ٱلصَّ

/162(، وهم���ا »املقيم���ني« و«املوؤت���ون«، ونلح���ظ اأن دلل���ة 

امل�ضت���ق ال�ضم���ي العام���ل الزمني���ة هنا هي احل���ا�ضر اأو 

امل�ضتقب���ل متجلية يف بنيتيهم���ا العميقتني »الذين يقيمون 

ال�ضالة« و«الذين يوؤتون الزكاة«.

والآن ننتق���ل اإىل املباحث ال�ضبعة الت���ي مدارها على 

حتليل البنية العميقة للم�ضتق ال�ضمي العامل و�ضوره.

يف مبت���داأ الأم���ر نلف���ت النتب���اه اإىل اأن ا�ضم الفاعل 

العام���ل اأم باب امل�ضتقات اخلم�ضة، الت���ي ت�ضمى الو�ضف 

حمم���ول على الفع���ل امل����ضارع يف العم���ل للم�ضابهة التي 

 ،
)((

ذكرناها، كما اأن امل����ضارع حممول عليه يف الإعراب

َوى هذا امل�ضت���ق ال�ضمي الذي  وتنزيل���ه منزلته، ولك���ي َيقمْ

ي�ضم���ى الو�ضف على ن�ضب معموله  ا�ضرتط النحويون اأن 

تك���ون  دللته على احلال اأو ال�ضتقب���ال، وجعلوا  التنوين 

مالزًما لتل���ك الدللة، حيث اإن »ا�ضم الفاعل اإذا اأريد به 

 ،
)((

احل���ال اأو ال�ضتقبال يعمل عمل الفعل اإذا كان منونا«

اأو مقرتنا بالالحقة ممثلة يف  النون التي  للمثنى اأو جلمع 

 .
)((

املذكر ال�ضامل

وامل�ضتق���ات الأربع���ة الأخ���رى، وه���ي ا�ضم املفع���ول، 

التف�ضي���ل   وا�ضم  املبالغ���ة،  و�ضي���غ  امل�ضبه���ة،  وال�ضف���ة 

  Andre Martinet. Elements  de Linguistique  (4)
generale ، Armand Colin، p.84

�ضيبويه، الكتاب، 181/1.  (5)
الكتب  اإحياء  دار  بريوت،  التو�ضيح،  على  الت�ضريح  �ضرح  الأزهري،  ينظر   (6)

لعربية، د- ت،69/2.

ابن يعي�ش، �ضرح املف�ضل 78/6.  (7)
املرجع نف�ضه، 68/6.  (8)
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حممولة على ا�ضم الفاع���ل يف العمل، ويف معر�ش حديث 

النحوي���ني عن عمل امل�ضتق ال�ضمي عم���ل فعله من الرفع 

والن�ضف حددوا ال�ضياقات التي ينبغي اأن يوؤدي فيها هذا 

امل�ضت���ق ال�ضمي اإحدى الوظائ���ف النحوية الثماين، وهي 

وظيف���ة املبت���داأ الو�ضف ال���ذي ل يحت���اج اإىل خرب، واإمنا 

، اأو وظيفة اخلرب 
)((

يحتاج اإىل مرفوع َي�ُضد م����ضد اخلرب

للمبتداأ الأ�ضلي الذي يقت�ضي خربا، اأو خربا حمول )خرب 

الن���ا�ضخ(، اأو اأن يك���ون  نعت���ا، اأو حال، اأو من���ادى �ضبيها 

بامل�ضاف، اأو مفعول به ثانيا، اأو ا�ضما جمرورا(، يوؤكد لنا 

ذل���ك ابن يعي�ش بقوله: »اإن اأ�ضل العمل اإمنا هو لالأفعال، 

كم���ا اأن اأ�ضل الإع���راب ه���و لالأ�ضم���اء )...( واإذا عل���م 

ذلك فليعلم اأن الف���روع اأبدا تنحط من درجات الأ�ضول، 

فلما كانت اأ�ضماء الفاعلني وال�ضفة امل�ضبهة )...( فروعا 

عل���ى الأفعال كان���ت اأ�ضعف منها يف العم���ل، ومن �ضعف 

ل يعمل حتى يعتمد على كالم قبله من مبتداأ اأو مو�ضوف 

 اأو ا�ضتفهام اأو نفي، وذلك من قبيل اأن هذه 
)((

اأو ذي حال

.
)((

الأماكن لالأفعال«

1- �س��ور امل�ست��ق ال�سم��ي العامل امل��وؤدي وظيفة 
املبتداأ: 

امل�ضت���ق ال�ضمي العامل حني اأدائ���ه وظيفة املبتداأ ذو 

طبيعة مزدوجة؛ فهو ا�ضم من جهة اللفظ، وفعل من جهة 

املعنى والعمل، وهذا امل�ضتق ال�ضمي العامل الرافع مل يكن 

له خرب؛ لأنه هو اخلرب يف حد ذاته، واخلرب اإمنا يخرب به 

، فهو 
)((

بار بالفعل رَبٌ ب���ه مثل الإخمْ ل عن���ه؛ فهو مبتداأ خُممْ

 ،
)((

مبت���داأ م�ضَنٌد اإمِىل م���ا بعده اإمِ�ضناد الفع���ل اإمِىل الفاعل

وق���د اأو�ضَح »ابن مالك« اأن �ضبب ا�ضتغناء امل�ضتق ال�ضمي 

العام���ل عن اخلرب ه���و �ضدة �ضبهه بالفع���ل؛ لأن القول: ًا 

ناجٌح املجتهُد؟ مبنزل���ة »اأينجُح املجتهد؟« فكما ل يفتقر 

ينظر ابن يعي�ش، �ضرح املف�ضل،97/6.  (1)
ابن ه�ضام، مغني اللبيب،527/2.  (2)

ينظر ابن احلاجب، الإي�ضاح يف �ضرح املف�ضل، 195/1.  (3)
ينظر ابن الناظم، �ضرح الألفية، �ش107.  (4)

ابن مالك حممد عبد اهلل، �ضرح الت�ضهيل، حتقيق عبد الرحمن ال�ضيد، عامل   (5)
الكتب، القاهرة، �ش272.

»اأينج���ح املجته���د؟« اإمِىل مزيد يف مت���ام اجلملة كذلك ل 

يفتقر م���ا هو مبنزلته، اأي املكافئ له نحويا، لأن املطلوب 

م���ن اخلرب اإمِمنا هو متام الفائ���دة، وذلك حا�ضل بامل�ضتق 

، وحيث اإن  امل�ضتق 
)((

ال�ضمي العامل املذك���ور ومرفوعه.

ا، واإمنا ه���و فعل يف  ال�ضم���ي العام���ل لي����ش فعاًل خال����ضً

الب�ضري���ني  النحوي���ني   ا�ضرتط جمه���ور  فق���د  املعن���ى؛ 

اعتماده على ما يعزز فيه جانب الفعلية، وذلك بالعتماد 

عل���ى ح���رف نف���ي اأو ح���رف وا�ضتفه���ام؛ »لأن ال�ضفة ل 

ت�ضري مع فاعلها جملة كالفعل اإمِل مع دخول معنى ينا�ضب 

، وهذا ال�ضرط 
)((

الفعل عليها كمعنى النف���ي ال�ضتفهام«

ا�ضتح����ضاين عن���د �ضيبويه ولي�ش واجبا، فه���و جائز عنده 

َله مبتداأ  ���زمْ َجعمْ ح، »ومن زع���م اأن »�ضيبويه« مل ُيجمِ عل���ى ُقبمْ

 ،
)((

اإمِذا مل َي���لمِ ا�ضتفهاًم���ا اأو نفيا فق���د قّوَلُه م���ا مل َيُقلمْ «

والكوفي���ون ومعه���م »الأخف����ش« ل ي�ضرتط���ون ال�ضتفهام 

والنفي يف امل�ضتق ال�ضمي العام���ل الواقع مبتداأ، اإمِل اأنهم 

يجعلون���ه مرفوعا مب���ا بعده، وم���ا بعده مرفوع���ا به على 

، اأي اأنهم يعدون هذا امل�ضتق ال�ضمي العامل 
)((

قاعدتهم

 . ومرفوعه مرتافَعنيمْ

b ال�سورة الأوىل:

فيه���ا �ضنجد امل�ضت���ق ال�ضم���ي العامل النك���رة �ضفة 

م�ضبهة عاملة عمل فعلها، ونقف على ذلك يف قوله تعاىل:  

ا تُوَعُدوَن} )الأنبياء /109(،  م بَعِيٌد مَّ
َ
قَرِي��ٌب أ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
{ِإَوۡن أ

اإذ اإن اجلمل���ة »اأقريٌب اأم بعيٌد ما توعدون« موؤدية وظيفة 

املفعولني للفعل امل�ضارع القلبي »اأدري« مكونة من امل�ضتق 

 املعطوف 
)(1(

ال�ضمي العامل الوارد �ضفة م�ضبهة »قريٌب«

ال�ضرتاباذي، �ضرح الكافية،226/1.  (6)
ابن مالك، �ضرح الت�ضهيل،226/1.  (7)

ينظر املرجع نف�ضه،274/1.  (8)
العلمية، بريوت، ط1،  الكتب  دار  به،  ما من  اإمالء  البقاء  اأبو  العكربي  ينظر   (9)

1979، �ش53. 
لأن الو�ضف الذي يعتمد على حرف نفي اأو حرف ا�ضتفهام هو الو�ضف املوؤدي   (10)
وظيفة املبتداأ، �ضواء اأكان ا�ضم فاعل اأم ا�ضم مفعول اأم �ضفة م�ضبهة اأم �ضيغة 

مبالغة اأم ا�ضم تف�ضيل، ونكتفي بالتمثيل ل�ضيغة املبالغة وا�ضم التف�ضيل؛ لأن 

الأ�ضماء الأخرى ممثل لها يف منت البحث. »ما كذاب املوؤمن« و »اأمعطاء الغني 

من  خديجة  اأكرب  »هل  و  العجمي«  على  العربي  اأف�ضل  »ما  »و  �ضدقة؟  الفقري 

عائ�ضة«؟.
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عليه امل�ضتق ال�ضمي العامل »بعيٌد« املوؤدي وظيفة املبتداأ، 

وفاعل���ه املوؤدي وظيف���ة اخلرب هو امل���و�ضول ال�ضمي »ما« 

م���ع �ضلت���ه اجلملة الفعلي���ة  »توعدون«، وه���و معتمٌد على 

(، ولئن كان ظاهر هذه اجلملة اأنها 
)((

هم���زة ال�ضتفهام

ا�ضمي���ة، فاإنه���ا يف جوهرها هي جملة فعلي���ة م�ضارعية، 

بنيتها العميقة »اأيقُرب اأم َيْبُعد ما توعدون «.

b ال�سورة الثانية:

فيها جند الو�ضف املوؤدي وظيفة املبتداأ مل يتطابق مع 

 
)((

داك« ؟ َح���ي والمِ
َ
معمول���ه يف التثنية، ففي قوله : »اأ

جن���د الو�ضف »َحي« الذي هو �ضفة م�ضبهة قد رفع فاعله 

»والداك« ال�ضادَّ م�ضدَّ اخلرب، ومل يتطابق معه يف التثنية، 

مم���ا يبني اأن ال���و�ضف هو يف جوه���ره فع���ٌل؛ لأن اجلملة 

ال�ضمية الن���واة يجب التطابق فيها بني املبتداأ واخلرب يف 

العدد.

b ال�سورة الثالثة: 

يف ه���ذه ال�ضورة يكون ال���و�ضف غري معتمد على نفي 

اأو ا�ضتفه���ام كما ه���و ال�ضاأن بالن�ضب���ة اإىل الو�ضف الوارد 

، حيث 
)((

يف املثل العرب���ي ال�ضهري »ُمكَرٌه اأخ���اك ل بطٌل«

اإن كلم���ة »مكرٌه« هي ا�ضم مفعول، وقد احتاجت اإىل نائب 

الفاع���ل »اأخاك« الذي �ضدَّ م�ضد اخل���رب، ذلك اأن اعتماد 

ال���و�ضف امل���وؤدي وظيفة املبتداأ على ح���رف نفي اأو حرف 

ا�ضتفه���ام اإمنا هو من قبي���ل ال�ضتح����ضان، ل على �ضبيل 

، وقد يرد الو�ضف املوؤدي وظيفة املبتداأ مقرتًنا 
)((

الوجوب

:
)((

بال�ضابقة »ال�« يف نحو قول ابن قي�ش اخلطيم

احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق  الأمثال،  جممع  امليداين،  ينظر   (1)
دار املعرفة،2004.،318/2، و اأو�ضح امل�ضالك اإىل األفية ابن مالك، ابن ه�ضام، 

عبد اهلل بن يو�ضف، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة  دار 

اإمِحياء الرتاث، ط 5،1966م 35/1.

كثري،  ابن  دار  البخاري،  �ضحيح  اهلل،  عبد  اأبو  البخاري  اإ�ضماعيل  بن  حممد   (2)
دم�ضق، بريوت،71/2002،4.

اأخاك » يعرب نائب فاعل ل�ضم املفعول �ضد م�ضد اخلرب، مرفوع، وعالمة رفعه   (3)
ال�ضمة املقدرة على الألف على لغة الق�ضر لأنه من الأ�ضماء ال�ضتة. وهذا املثل 

قد ذكر برواية »مكره اأخوك ل بطل« ينظر ابن مالك، اأو�ضح امل�ضالك،35/1. 

ينظر ابن مالك، �ضرح الت�ضهيل،273/1.  (4)
ابن قي�ش اخلطيم، ديوان ابن قي�ش، �ش،51.  (5)

َع�ضرَيَة ل َرَة المْ ظو َعومْ احلافمِ

ياأتيه����م من ورائهم َنَطُف

ذل���ك اأن الو�ضف »احلافظو« املوؤدي وظيفة املبتداأ قد 

«، وبنيته العميق���ة مع معموله 
َ
ن����ضب املفع���ول به  »ع���ورة 

هي »الذي���ن يحفظون ع���ورة الع�ضرية »، وخ���ربه اجلملة 

امل�ضارعي���ة املنفية »ل ياأتيهم م���ن ورائه نطف«، حيث اإن 

ال�ضاعر هن���ا »مل يرد الإ�ضافة بح���ذف النون بغري معنى 

في���ه، ول���و اأراد غ���ري ذلك لكان غ���ري اجلر خط���اأ، ولكنه 

؛ 
)((

ح���ذف النون لطول ال�ضم، اإذ �ضارم���ا بعده �ضلة له«

فح���ذف النون من هذا املبتداأ اإن هو اإل حذُف ا�ضتخفاف 

ي ذهًنا، ومراٌد يف البنية  ���ومِ م���ن البنية ال�ضطحية، وهو َمنمْ

العميقة. 

2 - امل�ستق ال�سمي العامل املوؤدي وظيفة اخلرب:

2- اأ - �س��ور امل�ست��ق ال�سمي العامل املوؤدي وظيفة 

خرب املبتداأ:

b ال�سورة الأوىل:

ۡغُنوَن َعنَّا  نُتم مُّ
َ
ت�ضتوقفنا عندها الآية الكرمية { َفَهۡل أ

ءٖۚ} )اإبراهيـــم/21(، ذلك اأن امل�ضتق  ِ ِمن َشۡ ِم��ۡن َعَذاِب ٱللَّ
ن���ون« املقرتن بالالحق���ة املتمثلة يف  ال�ضم���ي العامل »ُمغمْ

نون جمع املذكر ال����ضامل قد ن�ضب املفعول به »من �ضيء« 

املجرور لفظا بحرف اجلر الزائد »من« املن�ضوب حمال، 

لك���ون هذا الو�ضف جاء موؤديا وظيفة خرب املبتداأ »اأنتم«، 

ولي����ش لكونه معتمدا على ا�ضتفه���ام، والذي يوؤكد �ضواب 

هذا امَلنَزع هو اأن هذا امل�ضتق ال�ضمي يعمل عمله حتى ولو 

ا�ضتغن���ي عن حرف ال�ضتفهام »ه���ل«، وبنيته العميقة مع 

معموله هي »تغنون عنا من عذاب اهلل �ضيئا«.

وجند امل�ضتق ال�ضمي العامل الوارد يف قوله تعاىل {

} )البقرة/145( »بتابع« املجرور لفظا  نَت بَِتابِٖع قِۡبلََتُهۡمۚ
َ
َوَمآ أ

بح���رف اجلر الزائد »الباء« املفي���د توكيد النفي مت�ضفا 

املربد، املقت�ضب، حتقيق: عبد اخلالق ع�ضيمة، ط3 )القاهرة: وزارة الأوقاف   (6)
امل�ضرية، جلنة اإحياء الرتاث الإ�ضالمي 1994م(، 4 / 145
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ب�ضف���ات فعله امل�ضارع » بتاب���ع »، حيث ن�ضب املفعول به 

»قبلته���م« ملجيئ���ه نكرة منون���ا موؤديا وظيفة خ���رب املبتداأ 

»اأنت���م«، ولي����ش لكونه معتم���دا على نفي، كم���ا اأن امل�ضتق 

ال�ضمي العامل الوارد يف الآية الكرمية {َوَما ُهم بَِحِٰملنَِي 

ٍءۖ} )العنكبوت /12( »بحاملني« املجرور  ن َشۡ ِمۡن َخَطَٰيُٰهم ِمّ
َل  لفظ���ا بالب���اء الزائدة الدال���ة على توكيد النف���ي قد َعممِ

لون«؛ فن����ضب املفعول به »من  ممِ َعَم���َل فعله امل����ضارع »َيحمْ

�ضيء« املج���رور لفظا بحرف اجلر الزائ���دة »من« ملجيئه 

نك���رة مقرتنا بالالحقة ممثلة يف النون التي جلمع املذكر 

ال����ضامل، ولي�ش ملجيئ���ه م�ضبوقا بحرف النف���ي »ما«، وقد 

ي���رد امل�ضتق ال�ضم���ي العامل املوؤدي ه���ذه الوظيفة �ضيغة 

ُٰعوَن  مبالغة يف نحو الو�ضف الوارد يف الآية الكرمية { َسمَّ

} )املائـــدة /42(، حيث تعدى  ��ۡحِتۚ ٰلُ��وَن لِلسُّ كَّ
َ
لِۡلَك��ِذِب أ

الو�ضفان »�ضماعون« و«اأكال���ون« على املفعولني »الكذب«، 

و«ال�ضحت« بحرف اجلر »ال���الم«، وبالبنية العميقة لهذه 

الآية »ي�ضمع���ون الكذب وياأكلون ال�ضحت كثريا«، والالفت 

للنظ���ر اأن يف هذه الآي���ة حتويلني حتوي���ٌل باحلذف، َم�ش 

املبتداأ الذي بنيُته العميقة »هم«، وحتويٌل بال�ضتبدال َم�ش 

خ���رب هذا املبتداأ الذي ورد و�ضف���ا »�ضماعون«، و«اأكالون« 

بنيُته العميقة جملة م�ضارعية. 

وميك���ن اأن يرد  امل�ضت���ق ال�ضمي العامل نكرة  مقرتنا 

 ،
)((

بالالحقة التي ه���ي النون، التي جلمع املذكر ال�ضامل 

نَا۠ 
َ
ۡعُبُد ٣ َوَل أ

َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ أ

َ
ففي الآية الكرمي���ة {َوَل أ

ۡعُبُد ٥} )الكافرون 
َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ أ

َ
ا َعَبدتُّۡم ٤ َوَل أ َعبٌِد مَّ

 »عابدون ما اأعبد«، 
)((

/3-5( جند اجلمل الفعلية الثالث 

 جاءت لتوؤدي 
)((

و»عاب���د ما عبدمت« و»عابدون ما اأعب���د«

وظيف���ة خرب املبت���داآت »اأنت���م« و »اأنا« و«اأنت���م«، والبنياُت 

(1)  Josef Voss: Noam. Chomsky et la Linguistique Cartesienne. p 
525.

ورد جملة.  فيها  به  املفعول  لأن  الثالث  جمال م�ضارعية مركبة  عدت اجلمل   (2)
ينظر رابح بومعزة اجلملة الوظيفية يف القراآن الكرمي، �ضور اجلملة املا�ضوية 

وامل�ضارعية املوؤدية وظيفة املفعول به، �ش234

فالو�ضف »عابد« جاء منونا فعمل عمل فعله »اأعبد« والو�ضف »عابدون« ملا جاء   (3)
جمع مذكر �ضاملا نكرة غري م�ضاف عمل اأي�ضا عمل فعله »تعبدون«.

العميق���ة لهذه اجلم���ل املركبة ه���ي »تعب���دون َمعبودي«، 

و»اأعبد معبودكم«، و»تعبدون معبودي«، وي�ضجل اأن جميء 

ل« َمَنَح النظم الدللة على تاأكيد  امل�ضند و�ضفا ببناء »فاعمِ

نفي حدوث حدث عبادة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم ملا 

يعب���د الكافرون؛ اإذ اإن معن���ى »ول اأنا عابد ما عبدمت« ما 

، وتاأكيد نفي حدوث حدث 
)((

كن���ت قطُّ عابًدا ما عب���دمت

عب���ادة الكافرين ملا يعبد ال���ر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 

ذلك اأن دخول حرف النفي »ل« على املبتداأ »اأنا«، و«اأنتم« 

���ٌر باإخراج هذه الذات من احلك���م، اأي اخلرب، وفيه  عمِ ُم�ضمْ

.
)((

من القوة والتاأكيد ال�ضيُء الكثري

وميكن اأن يكون امل�ضتق ال�ضمي العامل املوؤدي وظيفة 

اخل���رب ا�ضم تف�ضيل، ويف هذه احل���ال يعمل عمله دون اأن 

يك���ون ُمَنون���ا، لأن ا�ضم التف�ضي���ل ممنوع م���ن ال�ضرف، 

ۡؤِمننَِي}  ن َتَۡشۡوهُ إِن ُكنُتم مُّ
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ ففي قوله تعاىل {فَٱللَّ

)التوبـــة /13( يالح���ظ اأن امل�ضت���ق ال�ضم���ي العامل »اأحق« 

م���وؤد وظيفة خرب املبت���داأ »اهلل«، وبنيت���ه العميقة »يحق«، 

واخل���رب يف هذه الآي���ة ورد جملة م�ضارعي���ة مركبة؛ لأن 

ُه«، ويف  �َضومْ فاع���ل ا�ضم التف�ضيل هو امل�ضدر املوؤول »اأن َتخمْ

ۡيَقاٗظا َوُهۡم ُرقُوٌدۚ َوُنَقلُِّبُهۡم َذاَت 
َ
الآية الكرمية {َوَتَۡس��ُبُهۡم أ

��َماِلۖ َوَكُۡبُهم َبِٰسٌط ذَِراَعۡيهِ})الكهف/18(  ٱۡلَِمنِي َوَذاَت ٱلِشّ
جن���د  اجلملة ال�ضمي���ة املركبة » كلبهم ب���ا�ضط ذراعيه« 

- انطالق���ا من الروؤية الوظيفية التي حتلل اجلملة ح�ضب 

- قد ورد خربها  »با�ضط 
)((

اخلانة الوظيفية التي حتتلها

ذراعي���ه« جمل���ة ما�ضوي���ة  ب�ضيط���ة، موؤلفة م���ن الو�ضف 

، وفاعله 
)((

»ب���ا�ضط« الذي ه���و يف بنيته العميقة »َب����َضَط«

امل�ضم���ر »ه���و«، واملفعول ب���ه »ذراعيه«، والبني���ة العميقة 

ال���ف���ك���ر،  دار  ال���ت���ف�������ض���ري،  يف  امل���ح���ي���ط  ال���ب���ح���ر  ح����ي����ان،  اأب�������و  ي���ن���ظ���ر   (4)
بريوت،522/1992،1.

�دار  وهبة  مكتبة  الرتاكيب،  دللة  الرتاكيب  دللة  مو�ضى،  اأبو  حممد  ينظر   (5)
النحو  نظرية  بومعزة،  رابح  ينظر  ط2،1987.�ش71.و  القاهرة،  الت�ضامن، 

العربي،�ش32.

(6) Andre  Martinet: La linguistique Synchronique, presses  ,Un -
versitaire, Paris, 1970.p.25.

اإحياء الرتاث  الزخم�ضري، الك�ضاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، دار   (7)
العربي، بريوت، ط1، 1997م.55/1.
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، وال�ضياق هو الذي 
)((

له���ذه اجلملة هي »ب�ضط ذراعي���ه«

بني اأن الدللة الزمنية لهذا الو�ضف، هي املا�ضي ولي�ضت 

احلال اأو ال�ضتقب���ال على الرغم من جميء هذا الو�ضف 

نكرة منونا واقعا خرًبا للمبتداأ »كلبهم«.

ٱلَۡم��ۡوِتۗ}  َذآئَِق��ُة  َنۡف��ٖس  {ُكُّ  تع���اىل  قول���ه  ويف 

)اآل عمـــران:185( ُي�ضج���ل اأن امل�ضتق ال�ضمي العامل »ذائقة 

املوت« املوؤدي وظيفة خرب املبتداأ »كل« النكرة املخ�ض�ضة 

بالإ�ضافة عام���ل عمل فعله امل�ضارع »ت���ذوُق« على الرغم 

م���ن ح���ذف التنوين م���ن بنيت���ه ال�ضطحي���ة، اإذ اإن بنيته 

العميقة »ذائقٌة املوَت«، وال���ذي يكافئها دلليا هي »تذوق 

املوت« ذلك اأن التنوين هنا منوي ذهنًا، والإ�ضافة اإن هي 

اإل اإ�ضاف���ة لفظي���ة، ل يغري َكف التنوي���ن فيها من املعنى 

؛ فق���د  ذكر ابن يعي�ش اأن 
)((

ُف ا�ضتخفاف �ضيئ���ا لأنه َحذمْ

الإ�ضاف���ة هنا غري حم����ضة، لأن التنوين م���راٌد، ولأنه لو 

كان���ت الإ�ضافة حم�ضة لكنا قد اأخربنا عن املبتداأ النكرة 

.
)((

باخلرب املعرفة، وذلك قلٌب للقاعدة«

َد امل�ضتق ال�ضم���ي العامل املوؤدي  كذل���ك ميكن اأن َي���رمِ

وظيف���ة خرب املبت���داأ مقرتن���ا بال�ضابق���ة »ال����«، ففي قول 

الأع�ضى من املتقارب:

هو الواهُب املائَة امل�ضطفا

)((

َة اإما خما�ضا واإما ع�ضاًرا

جن���د امل�ضت���ق ال�ضم���ي العام���ل »الواه���ب« املرتب���ط 

بالوح���دة اللغوية »ال����« التي تكافئ دلليا »ال���ذي« املوؤدي 

وظيف���ة خرب املبت���داأ »هو«، قد ن�ضب املفع���ول به »املائة«، 

وقد ج���اء لق�ضره عل���ى املبت���داأ وتخ�ضي�ضه ل���ه، وبنيته 

.
)((

العميقة »هو الذي َيَهُب املائَة ل غري«

للكتاب،  العامة  امل�ضرية  الهيئة  واللغة،  الزمن  املطلبي،  يو�ضف  ينظر   (1)
القاهرة،1986 �ش155

ينظر �ضيبويه، الكتاب،1: 166.  (2)
ابن يعي�ش �ضرح املف�ضل، 6:68  (3)

�ضادر،  دار  امل�ضطاوي،  الرحمن  عبد  حتقيق،  الأع�ضى،  ديوان  الأع�ضى،   (4)
بريوت،1979، �ش 81.

ينظر حممد اأبو مو�ضى، دللة الرتاكيب، �ش 253.  (5)

2-ب- �س��ور امل�ستق ال�سمي العامل  املوؤدي وظيفة 

:
(((

خرب النا�سخ

ه���ذه ال����ضورة ت�ضمل ال���و�ضف الواقع خ���ربا لعن�ضر 

»اإن«  التحوي���ل  لعن����ضر  اأو  واأخواته���ا،  »كان«  التحوي���ل 

واأخواتها.

b ال�سورة الأوىل:

 ٰ َح���َّ ۡم��ًرا 
َ
أ قَاِطَع��ًة  ُكن��ُت  {َم��ا  تع���اىل  قول���ه  يف 

تَۡش��َهُدوِن})النمل /32( جن���د امل�ضت���ق ال�ضم���ي العام���ل 
»قاطعًة« النكرة املنون قد ن����ضب املفعول به »اأمًرا«، لأنه 

ٌد على  م���وؤد وظيفَة خرب الن���ا�ضخ »كان«، ولي�ش لأن���ه معتممِ

نف���ي، والبنية العميقة له هي »قطع���ُت اأمًرا«، اأي اأن زمن 

���ع الأمر هو امل���ا�ضي، لأن عن�ضر التحوي���ل »كان« هو  َقطمْ

.
)((

الذي حدد زمن اخلرب

b ال�سورة الثانية:

ۡهِل َهٰ��ِذهِ ٱۡلَقۡرَيةِ 
َ
ٰٓ أ يف الآي���ة الكرمية {إِنَّ��ا ُمزنِلُوَن َعَ

��َمآءِ} )العنكبوت /34( جن���د امل�ضتق ال�ضمي  َن ٱلسَّ رِۡجٗزا ِمّ
العام���ل »منزلون« النكرة املق���رتن بالالحقة، وهي النون 

الت���ي جلمع الذك���ور عامال عم���ل فعله امل����ضارع »ُنَنزل«، 

نا�ضًبا املفعول به »رج���ًزا« لكونه موؤديا وظيفة خرب »اإن«، 

وبنيت���ه العميق���ة »ننزل عل���ى اأهل ه���ذه القري���ة رجًزا«، 

والدللة الزمنية له هي احلا�ضر اأو امل�ضتقبل.

ويف قول���ه تعاىل {ِإَونَّ��ا لََجٰعِلُ��وَن َما َعلَۡيَه��ا َصعِيٗدا 

ُج��ُرًزا} )الكهف/8( جن���د امل�ضتق ال�ضم���ي العامل النكرة 
»جاعلون« املقرتن بن���ون جمع املذكر ال�ضامل الوارد خرًبا 

للوح���دة اللغوية الت���ي للتوكيد »اإن« قد ن����ضب املفعول به 

الأول، وه���و امل���و�ضول ال�ضم���ي »ما«، واملفع���ول به الثاين 

َعُل  »�ضعي���دا«، والبنية العميق���ة له مع معموليه ه���ي »َلَنجمْ

املوجوَد عليها �ضعيًدا«.

و ق���د يك���ون امل�ضتق ال�ضم���ي العام���ل »ا�ضم مفعول«، 

النا�ضخ �ضواء اأكان النا�ضخ كان واأخواتها اأم اإن واأخواتها فاإنه يعد عن�ضر حتويل   (6)
يحول دللة اخلرب الذي هو حمط الهتمام يف اجلملة ال�ضمية.

ينظر رابح بومعزة، التحويل يف النحو العربي، �ش66.  (7)
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ونق���ف عل���ى �ضورة ل���ه يف الآي���ة الكرمي���ة: { إِنَّ َهُٰٓؤَلءِ 

ا ُه��ۡم فِيهِ})الأعـــراف /139(، فاجلمل���ة امل�ضارعية  ٌ مَّ ُمَت���َّ
 »مترٌب ما هم فيه« ُيلَح���ُظ اأن  امل�ضتق ال�ضمي 

)((

املركب���ة

العام���ل فيها، وه���و ا�ضم املفعول  »ُمَت���رٌب« الذي ي�ضجل اأن 

بنيته العميقة »ُيترُب« قد جاءت اجلملة ال�ضمية الب�ضيطة 

»ما ه���م في���ه«، املوؤلفة م���ن ا�ضم املو�ضول »م���ا«، و�ضمري 

الرفع املنف�ضل »هم« الواقع مبتداأ، واجلار واملجرور »فيه« 

املوؤدي���ان وظيفة اخلرب، قد جاءت ه���ذه اجلملة ال�ضمية 

الب�ضيط���ة موؤدي���ة وظيفة نائ���ب الفاعل للم�ضت���ق ال�ضمي 

العام���ل »ُمترب«، وهي تفيد تاأكيد تتبري املوجود فيه هوؤلء 

،وبنيتها العميقة ه���ي »املوجودون فيه«، وبذلك 
)((

النا�ش

ٌ ما  تكون البني���ة العميقة للجملة امل�ضارعية املركبة »متربَّ

 هي »ُيترُب املوجودون فيه«. 
)((

هم فيه«

اأم���ا امل�ضت���ق ال�ضم���ي العامل ال���وارد يف قول���ه تعاىل 

ِلِم})ال�سافـــات /38( »ذائقو«  
َ
آئُِقواْ ٱۡلَع��َذاِب ٱۡل { ِنَُّك��ۡم َلَ

فُمَحوٌل بحذف الالحقة التي هي نون جمع املذكر ال�ضامل 

ية ذكر  وبنيت���ه العميق���ة ه���ي »ذائق���ون الع���ذاَب« عل���ى نمِ

الدليل لهذا امل�ضتق ال�ضمي العامل 
ُ
د  ُبعمْ  ليكون المْ

)((

النون

هو »َلَتذوُقوَن العذاَب«.

3- �س��ور امل�ست��ق ال�سم��ي العامل امل��وؤدي وظيفة 
النعت:

3- اأ - �س��ور امل�ست��ق ال�سمي العامل املوؤدي وظيفة 

النعت للمنعوت النكرة:

b ال�سورة الأوىل:

نق���ف عل���ى َعين���ة له���ا يف قوله تع���اىل { َيۡ��ُرُج ِمۢن 

» مترب« ورد  املفعول  الفاعل ل�ضم  نائب  لأن  املركبة عدت مركبة  هذه اجلملة   (1)
جملة ا�ضمية« ما هم فيه«.

ينظر ابن الأنباري، اأ�ضرار اللغة العربية، حتقيق حممد بهجة البيطار، مطبعة   (2)
الرتقي، دم�ضق،1957. �ش82

والبنية العميقة لنائب الفاعل » ما هم فيه« هي »يوجدون فيه«.  (3)
ينظر ابن جني، املحت�ضب، حتقيق علي اجلندي، دار �ضزكني للطباعة والن�ضر،   (4)
1406، �ش 72، والنحا�ش اأبو جعفر اأحمد بن حممد، اإعراب القراآن، حتقيق 

زهري غازي زاهد، عامل الكتب، القاهرة،311/1985،1. 

ۡلَوٰنُ��ُهۥ} )النحـــل/69(، ذلك اأن 
َ
َۡتلِ��ٌف أ اٌب مُّ ُبُطونَِه��ا َشَ

امل�ضتق ال�ضمي العامل وهو ا�ضم الفاعل »خمتلف« النكرة 

املنون قد رف���ع الفاعل »األواُنه« لكونه موؤديا وظيفة النعت 

للمنعوت النك���رة »�ضراٌب« الواقع فاعال مرفوعا، والبنية 

العميقة له���ذا امل�ضتق ال�ضمي العامل هي »تختلف األواُنه« 

على اأن هذا الختالف ممكن يف احلا�ضر اأو امل�ضتقبل.

وقد ي���رد امل�ضتق ال�ضمي العامل املوؤدي وظيفة النعت 

ُ ٱنلَّاُس}  ُۡموٌع لَّ ا�ضم مفعول؛ ففي قوله تعاىل {َذٰلَِك يَۡوٌم مَّ

)عود/103( ُي�َضجل اأن ا�ضم املفعول النكرة املنون »جمموع« 

ج���اء موؤديا وظيفة النعت للخرب املرف���وع »يوم«، وقد رفع 

نائ���ب فاعل���ه »الن���ا�ش«؛ لذلك فه���ذا النع���ت »جمموٌع له 

النا�ُش« هو جملة م�ضارعي���ة، ولي�ش مفردا بنيته العميقة 

َمُع له النا�ُش«. »ُيجمْ

b ال�سورة الثانية:

فيها يكون مثل هذا امل�ضتق ال�ضمي العامل مع مرفوعه 

موؤلفا جملًة  موؤك���دة من طريق الق�ضر، ونقف على ذلك 

ن رَِّبّ  يف قول���ه تعاىل:{ َوقَاَل ُموَسٰ َيٰفِرَۡعۡوُن إِِنّ رَُس��وٌل ِمّ

 {ۚ
ِ إِلَّ ٱۡلَ��قَّ قُ��وَل َعَ ٱللَّ

َ
ن لَّ أ

َ
ٰٓ أ ٱۡلَعٰلَِم��نَي ١٠٤ َحقِي��ٌق َعَ

)الأعـــراف / 105/104(، فاجلمل���ة الفعلي���ة املركب���ة »حقيق 

عل���ي اأن ل اأق���ول على اهلل اإل احل���ق«،  املوؤلفة من امل�ضتق 

ال�ضمي العامل، ممث���ال يف ال�ضفة امل�ضبهة »َحقيٌق« التي 

ه���ي منًزلٌة منزل���َة فعلها امل����ضارع، الذي بنيت���ه العميقة 

���ق«، واجلملة امل�ضارعية املوؤكدة بالق�ضر »اأن ل اأقول  »َيحمِ

على اهلل اإل احل���ق«، املوؤدية وظيفة  الفاع���ل ال�ضاد َم�ضدَّ 

اخلرب،  وبنيُته���ا العميقة »يحق علي عدُم القول على اهلل 

اإل احلق«، وجملة الو�ضف هذه يف حمل رفع موؤدية وظيفة 

النع���ت للمنع���وت »ر�ضول« الواق���ع خرًبا لعن����ضر التوكيد 

»اإن«، وهي تفيد ق�ضر قوله على احلق دون �ضواه. 

وقد يك���ون مثل امل�ضتق ال�ضمي العامل النكرة جمردا 

ۡثُل َما َقَتَل ِمَن  م���ن التنوين، ففي الآية الكرمية { فََجَزآٌء ِمّ

نُكۡم َهۡديَۢ��ا َبٰلَِغ ٱۡلَكۡعَبةِ}  ٱنلََّع��ِم َيُۡكُم بِ��هِۦ َذَوا َعۡدٖل ِمّ
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)املائـــدة/95(، اإذ نلح���ظ اأن امل�ضتق ال�ضم���ي العامل »بالَغ« 

موؤد وظيفة النعت للمنعوت النكرة »هدًيا«، وبنيته العميقة 

»َيبل���غ الكعبَة«، واإمنا جاز اأن ُينَعت به على الرغم من اأنه 

يتب���دى يف ظاه���ره م�ضاًف���ا اإىل معرفة، ذل���ك اأن اإ�ضافة 

امل�ضتق ال�ضمي العامل »بال���غ« هي اإ�ضافة لفظية م�ضاوية 

ب امل����ضاف تعريف���ا؛ لأن ه���ذا الو�ضف  ����ضمِ للتنك���ري، ل ُتكمْ

مبعنى ال�ضتقبال الذي قال فيه �ضيبويه: »ولي�ش ُيغري َكف 

التنوي���ن اإذا حذفت���ه م�ضتخفا �ضيئا م���ن املعنى ول يجعله 

َف ا�ضتخفافا،  ، ثم اإن التنوين َمنوي ذهنا، ُحذمِ
)((

معرفة«

بنيت���ه العميقة »يبلغ الكعبة«، يق���ول �ضيبويه: »ومما يكون 

م�ضافا اإىل املعرفة ويكون نعتا للنكرة الأ�ضماء التي اأخذت 

، ذلك اأنه ملا ذهبت 
)((

من الفعل واأريد بها معنى التنوين«

 ،
)((

الن���ون عاقبتها الإ�ضاف���ة واملعنى معَنى ثب���اتمِ النون«

فال���و�ضف »بالغا« لئن كان م�ضاف���ا اإ�ضافة لفظية فمعناه 

التنوين؛ لأنه مبعنى ال�ضتقبال؛ ولأن النكرة ل تو�ضف اإل 

، واملقام هنا مقام و�ضف. 
)((

بالنكرة

3-ب-�سور الو�سف املوؤدي وظيفة النعت للمنعوت 

املعرفة: 

b ال�سورة الأوىل:

فيها �ضنجد امل�ضتق ال�ضمي العامل املنزل منزلة فعله 

ِيَن َيُقولُوَن  مقرتنا بال�ضابق���ة »ال�« يف نحو قوله تعاىل {ٱلَّ

ۡهلَُها} )الن�ساء/75(، 
َ
الِِم أ ۡخرِۡجَنا ِمۡن َهٰ��ِذهِ ٱۡلَقۡرَيةِ ٱلظَّ

َ
َربََّنآ أ

ذلك اأن اجلملة »الظامل اأهلها« متاثل الرتكيب الإ�ضنادي 

ُله���ا«؛ لأن امل�ضتق ال�ضم���ي العامل ا�ضم الفاعل  ���ُم اأهمْ لمِ »َيظمْ

»الظ���امل« ج���اء مقرتن���ا بال�ضابقة )ال����( املكافئ���ة دلليا 

»التي«. وهذا الو�ضف مع مرفوعه، اأي اجلملة امل�ضارعية 

يف حمل جر موؤدية وظيفة النعت للمنعوت املعرفة املجرور 

.
)((

»القرية«، وهي تفيد الذم

�ضيبويه، الكتاب، /166.  (1)
املرجع نف�ضه،185/1.  (2)

املربد، املقت�ضب،، 149/4.  (3)
�ضيبويه، الكتاب،165/1.  (4)

ينظر رابح بومعزة، نظرية النحو العربي �ش87.  (5)

b ال�سورة الثانية:

فيها يكون امل�ضتق ال�ضمي العامل املوؤدي وظيفة النعت 

املق���رتن بال�ضابق���ة »ال����« نا�ضب���ا املفعول ب���ه، ونقف على 

َب ٱلُۡمَنٰفِقِنَي َوٱلُۡمَنٰفَِقِٰت  مثال ل���ه يف قوله تعاىل: {َوُيَع��ِذّ

��وۡءِۚ} )الفتح  ِ َظنَّ ٱلسَّ آننَِّي بِٱللَّ َوٱلُۡمۡشِكنَِي َوٱلُۡمۡشَِكِٰت ٱلظَّ
/6(، وهو »الظانني«، الذي ن�ضب املفعول به »ظن« لوقوعه 

موقع النعت، وبنيته العميقة »الذين َيُظنون ظن ال�ضوء«. 

4- �س��ور امل�ست��ق ال�سم��ي العامل امل��وؤدي وظيفة 
احلال:

فيه���ا �ضنجد اأن امل�ضند يف هذه اجلملة امل�ضارعية 

م�ضتق���ا ا�ضمي���ا عامال تن���زل منزلة فعله، فف���ي الآية 

 ُ الكرمي���ة: { َلَۡدُخلُ��نَّ ٱلَۡمۡس��ِجَد ٱۡلََراَم إِن َش��آَء ٱللَّ

ِيَن} )الفتـــح/27(.  َوُمَقِصّ َءاِمننَِي ُمَلِّقِ��نَي رُُءوَس��ُكۡم 
ي�ضج���ل اأن احل���ال »حملق���ني روؤو�ضكم« ق���د ورد جملة 

واُمها امل�ضتق ال�ضم���ي العامل، وهو ا�ضم  م�ضارعي���ة قمِ

الفاع���ل »حملق���ني«، الذي ه���و مبنزلة الفع���ل، وبنيته 

العميقة »يحلق���ون« مكونة من م�ضن���د ممثل يف الفعل 

امل����ضارع، وم�ضن���د اإليه ممث���ل يف الفاعل ال���وارد واو 

اجلماعة، اأي »اأنت���م«، واملفعول به »روؤو�ش« املت�ضل به 

امل�ضاف اإليه املتمثل يف ال�ضمري »كم«.

وقد ياأتي هذا امل�ضت���ق ال�ضمي العامل نكرة منونا 

ۡرَع ُمَۡتلًِفا  كما هي احلال يف قوله تعاىل {َوٱنلَّۡخَل َوٱلزَّ

ُكلُ��ُهۥ} )الأنعام/141(، حي���ث اإن كلمة »خمتلفا« هي 
ُ
أ

ُكُل���ه«؛ لأنها 
ُ
م�ضت���ق ا�ضم���ي عامل قد رفع���ت الفاعل »اأ

موؤدية وظيف���ة احل���ال، والبنية العميقة له���ذا امل�ضتق 

ُكُله«.
ُ
ال�ضمي العامل مع مرفوعه هي »َيختلف اأ

5- امل�ست��ق ال�سمي العامل املوؤدي وظيفة املفعول 
به الثاين: 

 َ نقف على مثال له يف قوله تعاىل {فََل َتَۡسَبَّ ٱللَّ
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})اإبراهيم /47(، ذلك اأن امل�ضتق  ۥٓۚ ُمۡلَِف وَۡعِدهِۦ رُُس��لَُه
ال�ضم���ي العامل »خملف« قد ن����ضب املفعول به الثاين 

»ر�ضل���ه«، كما اأنه يف البنية العميق���ة ن�ضب املفعول به 

ه« املجرور لفظا على الرغم من جترده من  دمِ الأول »َوعمْ

لمِفا«  التنوي���ن املنوي ذهن���ا، اإذ اإن بنيته العميق���ة »خُممْ

لكون���ه موؤدًيا وظيف���َة املفعول به الث���اين للفعل النا�ضخ 

لمُِف  »حَت�ضنب«، والبنية العميقة له مع معموليه هي »ُيخمْ

َده ُر�ُضَله«. َوعمْ

6- �س��ورة امل�ست��ق ال�سمي العامل امل��وؤدي وظيفة 
املنادى:

نق���ف عل���ى مثال له���ا يف ق���ول يحيى الغ���زال من 

البحر الكامل:

َغ��َواينمِ ظل��ة يا راج��يا ُود المْ

)((

�نَّ ُمَوكل همِ َفُف��وؤَاُدُه َكَلٌف بمِ

 اإذ اإن امل�ضت���ق ال�ضم���ي العام���ل »راجي���ا« ن����ضب 

املفع���ول به »ُود الغواين«؛ لكون���ه موؤديا وظيفة املنادي 

ال�ضبيه بامل����ضاف، وبنيته العميقة ه���ي »َمنمْ َيرُجو ُود 

الغواين«. 

7- �س��ور امل�ست��ق ال�سم��ي العامل امل��وؤدي وظيفة 
ال�سم املجرور: 

َدَقُٰت  نقف على مثال لها يف قوله تعاىل {إِنََّما ٱلصَّ

لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم} 
)التوبـــة /60(، اإذ اإن ا�ضم املفع���ول »املوؤلف���ة« املق���رتن 

بال�ضابق���ة »ال�« املكافئ���ة دلليا »الذين« ق���د رفع نائب 

الفاعل »قلوُبهم«، وهو ا�ضم جمرور لأنه معطوٌف على 

»للفقراء«، والبني���ة العميقة له مع معموله هي »الذين 

ُتوؤل���ف قلوُبهم«، وقد يكون امل�ضتق ال�ضمي العامل ا�ضم 

تف�ضيل، ونقدم له الو�ضف الوارد يف قوله تعاىل { قُۡل 

ۡعَمٰل} )الكهف/103(، وهو  
َ
ۡخَسِيَن أ

َ
ُِّئُك��م بِٱۡل َهۡل نُنَب

يحيى بن احلكم الغزال، ديوان، دار الفكر، بريوت،1982. �ش71.  (1)

»الأخ�ضري���ن« املج���رور بحرف اجل���ر »الب���اء«، الذي 

ن����ضب كلمة »اأعم���ال« التي ُتع���َرُب متيي���زا، وقد قال 

»�ضيبوي���ه« عن ه���ذا امل�ضت���ق ال�ضمي العام���ل املقرتن 

بال�ضابقة »األ« املثبتة فيه النون: »فاإذا ثنيت اأو جمعت 

فاأثب���ت الن���ون فلي����ش اإل الن�ضب، وذل���ك قولهم: هم 

.
)((

الطيبون الأخياَر، وهما احل�ضنانمِ الوجوه«

خامتة: انتهى املقال اإىل النتائج الآتية:

1- اإذا كان بع�ضه���م يتعام���ل م���ع امل�ضتقات اخلم����ضة التي 
ي�ضطل���ح عليها بال���و�ضف معاملة الأ�ضم���اء احلقيقية، 

�ضواء اأعمل���ت اأم مل تعم���ل، فاإن هذا البحث يخرج تلك 

امل�ضتقات من دائرة ال�ضمية ويدخلها يف دائرة الفعلية 

فقط حني ات�ضافها ب�ضفات اأفعالها، وعملها عملها.

2- اإن امل�ضتق ال�ضمي العامل هو وحده الذي يتمتع بالدللية 
الزمنية، �ضواء اأكانت للحال اأم لال�ضتقبال اأم للم�ضي، 

بيد اأن���ه ي�ضجل اأن ه���ذه امل�ضتقات حني ع���دم اإعمالها 

ف���اإن دللتها تقت�ضر على احل���دوث والثبوت؛ فاجلملة 

اجلملة »عمر ناج���ٌح اأخوه« لأن 
ُ
»عمُر ناج���ح« ل تكافئ 

َبَت به النجاح لعمر من غري اأن  ُيثمْ ع لمِ اخلرب »ناجٌح« ُو�ضمِ

يقت�ضي ه���ذا النجاح جتدده �ضيئا بع���د �ضيء، لكن  يف 

َع ليقت�ضي  اجلملة الثانية جند اخلرب »ناجٌح اأخوه« ُو�ضمِ

لمِ معناه يتج���دد �ضيئا ف�ضيئا  ية فع���ل النجاح، وَجعمْ جمِ َتزمْ

كما بني ذلك اإم���ام البالغة  »عبد القاهر اجلرجاين« 

لأنه مكافٌئ للجملة »َينَجُح اأخوه«.

3- امل�ضتق ال�ضمي العامل الذي  يعتمد على نفي اأو ا�ضتفهام 
اإمنا هو امل�ضتق ال�ضمي العامل النكرة املنوُن اأو املقرتُن 

بالالحقة التي هي الن����ون التي للمثنى اأو جلمع املذكر 

ال�����ضامل الذي يوؤدي وظيفة املبت����داأ، واأن هذا العتماد 

ا�ضتح�����ضاين، ولي�ش عل����ى �ضبيل الوج����وب. اأما امل�ضتق 

ال�ضم����ي العامل الذي يوؤدي الوظائ����ف النحوية ال�ضبع 

الأخ����رى املتمثلة يف اخلرب بنوعي����ه، والنعت، واحلال، 

واملفعول به الثاين، واملنادى ال�ضبيه بامل�ضاف، وال�ضم 

�ضيبويه، الكتاب 193/1.  (2)
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املج����رور ف����ال يقت�����ضي اعتم����ادا كما ذه����ب اإىل ذلك 

زق وراأوا  بع�ضهم ممن مزقوا نظرات »�ضيبويه« �ضر مُمَ

ي�َضة اإىل نفي اأو ا�ضتفهام، �ضواء اأكان  اأنه يف حاجة َم�ضمِ

ه����ذا الو�ضف نكرة اأم مرتبط����ا بال�ضابقة »ال�« املكافئة 

نحويا الوحدة اللغوية »الذي« ومت�ضرفاتها. 

4- امل�ضتق ال�ضمي العامل املجرد من التنوين اأو الالحقة 
املكافئة له نحويا ممثلة يف النون التي للمثنى اأو جمع 

الذك���ور امل����ضاف اإىل املعرف���ة قد يظ���ل موؤديا عمله 

عمل فعل���ه لأن حذف ذلك التنوي���ن اأو تلك النون اإن 

ه���و اإل حذٌف يف اللفظ ويف البنية ال�ضطحية، وال�ضم 

املج���رور بعده املع���َرب م�ضاًفا اإليه ه���و جمرور لفظا 

من����ضوب حم���ال يف بنيت���ه العميقة، وم���رد ذلك اإىل 

اأن تل���ك الإ�ضاف���ة اإنمْ هي اإل اإ�ضاف���ٌة لفظية �ضكلية ل 

يكت����ضب م���ن ورائها امل�ضت���ق ال�ضمي العام���ل النكرة 

ا ول تعريفا. امل�ضاف ل تخ�ضي�ضً

5- بخ����ضو�ش الدلل���ة الزمنية البتدائي���ة التي للم�ضتق 
ال�ضمي العامل عمل فعله لئن كانت يف غالبيتها دللة 

على احلا�ضر اأو امل�ضتقبل، فاإن ال�ضياق هو الذي ميلك 

القول الف����ضل يف حتديد دللتها الزمني���ة النهائية، 

فقد ُيخرجها اإىل املا�ضي.

ل  6- ح�����ضور نظرية احلمل بقوة تبدى ب�ضكل لفت للنظر يف َحممْ
امل�ضتق����ات ال�ضمي����ة الأربعة، وه����ي ا�ضم املفع����ول، وال�ضفة 

امل�ضبه����ة، و�ضيغ املبالغ����ة، وا�ضم التف�ضيل على ا�ضم الفاعل 

املحمول هو الآخر على فعله امل�ضارع اجلاري جَمراه.

َوى على اأدائها  7- اإن وظيف���ة املبتداأ ه���ي الوظيفة التي َيقمْ
كل م�ضتق من امل�ضتقات ال�ضمية اخلم�ضة التي ت�ضمى 

الو�ضف، اأما الوظائف النحوية ال�ضبع الأخرى امل�ضار 

اإليه���ا اآنفا ف���ال يقوى عل���ى اأدائها كل م�ضت���ق ا�ضمي 

عامل م���ن امل�ضتق���ات ال�ضمية ال�ضالف���ة الذكر �ضوى 

ا�ضم الفاعل، والبنية العميقة للم�ضتق ال�ضمي العامل 

فيها هي جملة فعلية غالبا ما تكون م�ضارعية.

قائمة امل�سادر واملراجع:

القراآن الكرمي برواية ور�ش عن نافع، ال�ضركة الوطنية للن�ضر  1 .
والتوزيع، اجلزائر،1399ه�.

ابن الأنباري، اأ�ض���رار العربية، حتقيق حممد بهجة البيطار،  2 .
مطبعة الرتقي، دم�ضق،1957. 

ابن احلاجب، الإي�ضاح يف �ضرح املف�ضل، حتقيق مو�ضى بنيان  3 .
العليلي، مطبعة العاين، د.ت.

ابن جني عثمان اأب���و الفتح، اخل�ضائ�ش، حتقيق حممد علي  4 .
النجار، دار الهدى للطباعة والن�ضر، بريوت، ط2، د.ت. 

اب���ن جن���ي، املحت�ضب، حتقي���ق عل���ي اجلن���دي، دار �ضزكني  5 .
للطباعة والن�ضر، ط2،1406.

ابن عقيل، �ضرح ابن عقيل على الألفية، دار الرتاث، بريوت،  6 .
ط2،1982.

ابن ه�ضام عبد اهلل بن يو�ضف، اأو�ضح امل�ضالك اإىل األفية ابن  7 .
مال���ك، حتقيق حممد حم���ي الدين عبد احلمي���د، دار اإحياء 

الكتب العلمية بريوت، ط5،1966. 

اب���ن ه�ضام، مغن���ي اللبيب عن كتب الأعاري���ب، حتقيق مازن  8 .
املبارك، دار اجليل، بريوت، د.ت.

ابن يعي�ش موفق الدين، �ضرح املف�ضل، عامل الكتب، القاهرة، د.ت.. 9 

اأب���و حيان الأندل�ضي، البحر املحي���ط يف التف�ضري، دار الفكر،  10 .
بريوت،1992. 

الأزهري خالد بن عبد اهلل، �ض���رح الت�ضريح على التو�ضيح،  11 .
دار اإحياء الكتب العربية، بريوت، د.ت. 

ال�ضرتاباذي ر�ضي الدين، �ضرح الكافية يف النحو، دار الكتب  12 .
العلمية، بريوت، د.ت.

الأ�ضم���وين، �ض���رح الأ�ضموين عل���ى األفية اب���ن مالك، حتقيق  13 .
حمم���د حم���ي الدي���ن عب���د احلمي���د، دار الكت���اب العرب���ي 

بريوت،1955. 

الأع�ض���ى، ديوان الأع�ض���ى، حتقيق عبد الرحم���ن امل�ضطاوي،  14 .
دار �ضادر بريوت،1979. 

البخاري حممد بن اإ�ضماعيل اأبو عبد اهلل، �ضحيح البخاري،  15 .
دار ابن كثري، بريوت،2002. 

رابح بومعزة، التحويل يف النحو العربي، عامل الكتب احلديث،  16 .
اإربد، الأردن،2008.

رابح بومعزة، اجلملة الوظيفية يف القراآن الكرمي عامل الكتب  17 .
احلديث، اإربد، الأردن،2008. 

رابح بومعزة، الوحدة الإ�ضنادية الوظيفية يف القراآن الكرمي،  18 .
الهيئة امل�ضرية العامة للكتاب، القاهرة 2009. 

راب���ح بومعزة، نظري���ة النحو العربي، ع���امل الكتب احلديث،  19 .
اإربد، الأردن، 2011. 

الزخم�ض���ري ج���ار اهلل، الك�ضاف عن حقائ���ق التنزيل وعيون  20 .
الأقاويل دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1،1997.  



165
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

�ضيبوي���ه، الكتاب، حتقي���ق عبد ال�ضالم ه���ارون، دار اجليل،  21 .
بريوت، د.ت.

ال�ضيوطي جالل الدين، همع الهوامع يف �ضرح جمع اجلوامع،  22 .
حتقي���ق عب���د الع���ال �ض���امل مك���رم، دار البح���وث العلمي���ة، 

الكويت،1975.

عبد القاهر اجلرجاين، دلئ���ل الإعجاز، تعليق حممد ر�ضيد  23 .
ر�ضا، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت. 

العك���ربي اأب���و البقاء، اإمالء م���ا من به الرحم���ن، دار الكتب  24 .
العلمية، بريوت، ط1،1979. 

الفار�ض���ي اأب���و احل�ض���ن، الإي�ض���اح الع�ضدي، حتقي���ق ح�ضن  25 .
فرهود، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت. 

الفار�ضي اأبو علي، امل�ضائل الب�ضريات، حتقيق حممد ال�ضاطر  26 .
اأحمد، مطبعة املدين، القاهر ة، د.ت. 

الفراء اأبو زكريا يحيى بن زياد، معاين القراآن، حتقيق حممد  27 .
علي النجار، عامل الكتب، بريوت، ط1،1980. 

امل���ربد، املقت�ضب، حتقيق عبد اخلال���ق ع�ضيمة، جلنة اإحياء  28 .
الرتاث الإ�ضالمي القاهرة، ط3،1994.

وهب���ة  مكتب���ة  الرتاكي���ب،  دلل���ة  مو�ض���ى،  اأب���و  حمم���د  29 .
القاهرة،1987. 

مهدي املخزومي، يف النح���و العربي، نقد وتوجيه، دار الكتب  30 .
امل�ضرية، القاهرة،1964. 

املي���داين، جممع الأمثال، حتقيق حمم���د ال�ضاطر اأحمد، دار  31 .
املعرف���ة، بريوت،2004.  اب���ن الناظم بدر الدين بن حممد، 

�ضرح األفية ابن مالك، حتقيق حممد عبد احلميد ال�ضيد، دار 

اجليل بريوت، د.ت. 

النحا�ش اأبو جعفر اأحمد، اإعراب القراآن، حتقيق زهري زاهد  32 .
غازي، مكتبة النه�ضة العربية، ط2، 1985

 . يحيى بن احلكم الغزال، ديوان، دار الفكر، بريوت،1982. 33

يو�ضف املطلبي، الزمن واللغة، الهيئة امل�ضرية العامة للكتاب،  34 .
القاهرة،1986.

املراجع الأجنبية

Andre..Martinet. La linguistique Synchronique, 1. 
presses ,Universitaire, Paris, 1970
Andre.Martinet. Elements  de Linguistique 2. 
generale , Armand Colin ,,Paris, 1970.. 
Emonds Joseph: transformations radicales 3. 
conservatrices et locales , ED , seuil  Paris.1981.
Noam. Chomsky Aspects of the Theory of Syntax. 4. 
Cambridge, Mass.: M.I.T. Presse 1965.
Noam. Chomsky et la Linguistique 5. 
Cartesienne  ,Josef Voss.Revue philosophique  
de Louvain.1973.




