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الصفة في اللغة العربية
من منظور النحو العربي القديم
حسن مدان

1

معهد الدراسات واألبحاث للتعريب ،الرباط

نسعى من خالؿ ىذا ادلقاؿ إبراز بعض خصائص الصفة يف اللغة العربية من منظور النحاة العرب
القدامى".

2

كادلقاؿ منظم بالشكل التايل :يف النقطة األولى نقدـ تصور النحاة العرب القدماء للصفات يف اللغة
العربية؛ بدء بتعريف الصفة (النعت) عند ىؤالء ،مث كقوفا عند أقساـ الكلم ،مث ٖتديد الطبيعة ادلقولية للصفة .أما
يف النقطة الثانية :فنقدـ أقساـ الصفات كخصائصها الًتكيبية .كيف النقطة الثالثة ،فنحدد أنواع الوصف .كيف
النقطة الرابعة نتعرؼ على االضافة الوصفية .كيف الخامسة نضع بعض خصائص الصفات ادلشتقة كغَت ادلشتقة
يف العربية .كيف النقطة األخيرة :نضع خالصة مركزة.
الكلمات المفاتيح :الصفة /النع ت ػ ػ ػ ػ النحو العريب ػ ػ ػ أقساـ الكلم ػ ػ ػ الصفة احلقيقية ػ ػ ػ الصفة السببية ػ ػ ػ الصفة
ادلشتقة.

 .1الصفة (النعت) في الدرس اللغوي القديم:
 1. 1تعريف النعت:

 1طالب باحث يف الًتاث اللغوم القدمي كاللسانيات العربية.

 2سنقدـ يف مقاؿ آخر الصفة وأنماطها في اللغة العربية؛ من منظور اللسانيات الحديثة.
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أشارت ادلعاجم العربية القددية إىل أف الصفة مأخوذة من الفعل الثالثي (كصف) .فقد ذكر ابن فارس :أف
"الواو والصاد والفاء أصل واحد ،وهو تحلية الشيء .ووصفته أصفه وصفا .والصفة :األمارة الالزمة
للشيء"

3

كيعرؼ ابن منظور الصفة بقولو :ىو "وصفك الشيء ،تنعته بما فيه وتبالغ في وصفه".

4

أما من الناحية االصطالحية ،فإف النحاة استعملوا ثالثة مصطلحات النعت ،كالصفة ،كالوصف .يقوؿ
ابن يعيش هبذا الصدد" :الصفة كالنعت كاحد ،كقد ذىب بعضهم إىل أف النعت يكوف باحللية ،ضلو :طويل،
كقصَت .كالصفة تكوف باألفعاؿ ،ضلو :ضارب ،كخارج 5".كذىب بعضهم إىل أف " النعت اصطالح الكوفيُت،
كالصفة ،كالوصف اصطالح البصريُت".

6

كيذكر الزسلشرم أف الصفة ىي" :االسم الداؿ على بعض أحواؿ الذات" .7كتوسع ابن يعيش يف ىذا
التعريف ،قائال" :الصفة لفظ يتبع ادلوصوؼ يف إعرابو ٖتلية كٗتصيصا لو بذكر معٌت يف ادلوصوؼ أك يف شيء من
سببو ،كذلك ادلعٌت عرض للذات الزـ لو" .بينما يذكر ابن احلاجب ،أف "الصفة تطلق باعتبارين عاـ كخاص،
كادلراد بالعاـ ،كل لفظ فيو معٌت الوصفية ،جرل تابعا أكال ،فيدخل فيو خرب ادلبتدأ كاحلاؿ يف ضلو " :زيد قائم".
ك"جاءين زيد راكبا" ]...[ ،كنعٍت باخلاص  :ما فيو معٌت الوصفية إذا جرل تابعا ،ضلو جاءين رجل ضارب".

8

كعليو تتحدد داللة مصطلح الصفة أك النعت عند العرب القدماء ،كما يلي:
« امسية الصفة ػ ػ النعت ىو الصفة ػ ػ الصفة تتبع ادلوصوؼ ػ ػ التخصيص كالتوضيح كالبياف ػ ػ الداللة على أحواؿ
الذات».

9

 3انظر معجم مقاييس اللغة .ج ،6 .ص( .115 .مادة كصف)
4انظر لساف العرب ،ج ،2 .ص .100 .مادة (نعت).
 5انظر شرح ادلفصل ،ج ،2 .ص.232 .

 6انظر مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،)1998(،ص .117
 7انظر شرح ادلفصل ،ـ .ف ،.ص .232

 8انظر شرح الكافية ،البن احلاجب ،ص.967

 9ادلقصود بالتخصيص ،أف األمساء النكرة مثل ( رجل ،شجرة ٖ ،)...تيل إحالة عامة على األفراد ،فإذا مت نعتها تصبح إحالتها سلصوصة .أما التوضيح
كالبياف ،فيخص األمساء ادلعرفة بأؿ ،ألهنا عندما تنعت يزيل االشًتاؾ اجلنسي بينها كبُت اسم أخر .فقولنا  :زيد العاقل = تصبح الصفة (العاقل) مزيلة
لالشًتاؾ اجلنسي بُت زيد العاقل كزيد أخر ليس بعاقل.
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 2. 1أقسام الكلم:
اعتمد النحاة يف ٖتديد أقساـ الكلم يف العربية ،على معيار الزمن ،كاحلدث ،فمن كالـ العرب ،ما يدؿ على
زمن ،كحدث "كىي األفعاؿ" ،كمنو ما دؿ على حدث بدكف زمن "األمساء" ،كمنو ما ال يدؿ على زمن كال على
حدث "،احلركؼ" .لذلك ذكر مجهور النحاة أف الكلمة العربية تنقسم إىل ثالثة أقساـ « :قسم األمساء ،كقسم
األفعاؿ ،كقسم احلركؼ» .يقوؿ الزسلشرم " :الكلمة ىي اللفظة الدالة على معٌت مفرد بالوضع ال بالطبع ،كىي
جنس ٖتتو ثالثة أنواع :االسم ،كالفعل ،كاحلرؼ" .10كيضيف ابن يعيش" :أف اجلنس عند النحويُت كالفقهاء ىو
اللفظ العاـ .ككل لفظ عم شيئُت فصاعدا فهو جنس دلا ٖتتو ،سواء اختلف نوعو أك مل خيتلف ،كعند آخرين ال
يكوف جنسا حىت خيتلف بالنوع ]...[،فالكلمة إذا جنس ،كاالسم كالفعل كاحلرؼ أنواع ،]...[،كلذلك يصدؽ
اطالؽ اسم الكلمة على كل كاحد من األنواع ،فنقوؿ :االسم كلمة ،كالفعل كلمة ،كاحلرؼ كلمة"

11

كذكر مجهور النحاة ،أنو من خصائص الكلمة 12أهنا تتميز باالستقاللية ،كأف تدؿ على معٌت مفرد
بالوضع .كنقدـ ،ىهنا ،جدكال يبُت بعض الفركؽ ،اليت كضعها النحاة ،لتفرقة بُت أقساـ الكلم:
أقسام الكلم

المعنى الداللي /الزمني

االسم

< +حدث ػ زمن>

الفعل

< +حدث  +زمن>

احلرؼ

< ػ ػ حدث ػ ػ زمن>

فاالسم ،لدل النحاة ،ما دؿ على معٌت يف نفسو .كغَت مقًتف بزماف .قاؿ سيبويو يف تعريف االسم:
"االسم رجل كفرس" .بينما الفعل :ما دؿ على معٌت يف نفسو ،كيكوف مقًتف بزماف من األزمنة الثالثة .أما
احلركؼ فتأيت دلعاف يف غَتىا " :للتعيُت ،كللتأكيد ،كإلخراج الكالـ عن الواجب إىل غَته ،كلعقد اجلملة باجلملة".
 .2 . 1الطبيعة المقولية للصفة عند النحاة:

10انظر شرح ادلفصل ،ج ،2 .ص.70.
 11ـ .ف ، .ص 72 .71.بتصرؼ
 12ادلقصود باالستقاللية ،كالداللة على معٌت مفرد  :أم أف تكوف الكلمة مستقلة تركيبيا كدالليا .لكنهم أغفلوا ٖتديد الكلمة من الناحية الصرفية.
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عندما تىػ ىفحص مجهور النحاة القدماء خصائص الصفة ،ذىبوا إىل أهنا ذك طبيعة إمسية .فبعد أف حصر
القدماء أقساـ الكلم يف «االسم ،كالفعل كاحلرؼ»  ،انتقلوا اىل تبياف األقساـ الفرعية اليت تدخل ضمن كل
قسم من االقساـ الثالثة ،فاعتربكا الصفة فرعا من فركع االمساء" .13فقد ذكر ابن يعيش ،كعطفا على
الزسلشرم ،أف الصفة فرع من فركع األمساء ،كعندما ٖتدثوا عن أنواع أمساء األجناس ،قسموىا إىل أمساء أعياف

كىي صفات .كأمساء معاين كىي صفات 14".يقوؿ الزسلشرم يف تعريف اسم اجلنس" كىو ما علق على شيء
كعلى كل ما أشبهو .كينقسم إىل اسم عُت ،كاسم معٌت؛ ككالمها ينقسم إىل اسم غَت صفة ،كاسم ىو صفة
15
[ ]...كالصفة ضلو "راكب" ك "جالس" ،ك"مفهوـ" ك "مضمر"
يتضح من نص الزسلشرم ،أف ىناؾ أمساء صفات .كالسؤاؿ ادلطركح :ما طبيعة ىذه الصفات من حيث
16
خصائصها الداخلية كاخلارجية؟"

ذىب مجهور النحاة ،إىل أف الصفة من خصائصها أهنا تقبل عالمات االسم ،كالتنوين ،كاالضافة،
كالتعريف ،كما ىو مبُت يف(:)1
()1

طويل  /الطويل
أ .ه

ب .رجل طويل ً
القامة
و
ب رجل
حسن كجو  /يا ضا ًر ى
ج .يا ى
ففي ادلثاؿ (1أ) ،نالحظ أف الصفة تقبل التعريف ،كيف (1ب) تقبل االضافة ،كيف (1ج) تقبل دخوؿ أداة
النداء .كيرل ابن يعيش النحوم ،أف الصفة قد تكوف باالسم ،كقد تكوف بغَته (أم مجلة ،أك ظرفا) كما يف
األمثلة التالية:
()2

أ .ىذا الرجل قبيح

 13فركع األمساء ،عند النحاة ،ىي  :الصفة ،العلم ،اسم االشارة ،اسم ادلوصوؿ ،اخل.
 14امساء األعياف ،حسب النحاة ،ىي  :األمساء اليت تدرؾ بالبصر ؾ "رجل" ،ك"فرس" .بينما أمساء ادلعاين :فهي اليت تدرؾ بالعقل .لذلك فقد حدد
النحاة ،صفات تدخل ضمن أمساء األعياف ؾ "راكب" ك "جالس" .كصفات أخرل ضمن أمساء ادلعاين ،كذكركا منها  :مفهوـ ،مضمر ،اخل .كىذه
الصفات تصاغ من أفعاؿ القلوب.
 15انظر شرح ادلفصل ،ج ،1 .ص.91 .
 16يف ىذا االطار ،يقصد باألمساء الصفاتْ ،تسب النحاة ،ىي األمساء اليت تدؿ على ذات كصفة .كقد ميزكا بُت أنواع من أمساء الصفات :أمساء
صفات تشتق من أفعاؿ مثل اسم الفاعل ،كاسم ادلفعوؿ .كصفات احللية ؾ  :أمحر ،أصفر ،أسود .كصفات النسبة ؾ مغريب ،كبصرم .فهذه األخَتة
صفات ،ألهنا أضيفت إىل معٌت الفعل.
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ب .ىذه فتاة ثياهبا شلزؽ
ج .مررت برجل من ً
الكرًاـ
ففي ادلثاؿ (2أ) فالصفة كردت امسا مفرد" ،17كيف ادلثاؿ (2ب) جاءت مجلة خربية ،كيف ادلثاؿ (2ج) شبو
مجلة .كلقد خصص النحاة أبوابا دلرفوعات األمساء كمنصوباهتا كرلركراهتا ،إذ أف االسم عندىم يرفع إف كاف تابعا
كُيُّر ،إ ْف كاف تابعا جملركر .كالتوابع مخسة أضرب .كمنها الصفة اليت ال
دلرفوع ،كينصب إ ْف كاف تابعا دلنصوب ،ي
ديسها اإلعراب إال على سبيل التبع دلا قبلها" .لذلك صلد يف االدبيات النحوية التقليدية ،أف « النعت تابع متم ما
سبق بومسو أك كسم ما بو اعتلق» 18كما ىو مبُت يف األمثلة التالية:
اجملتهد
أػ جاءى التلمي يذ
ي

()3

رجل
ي
غالموي
اجملتهد ي
ب ػ جاءى ال ي
ففي ادلثاؿ (3أ) بينت الصفة اجملتهد ،حاؿ ادلوصوؼ التلمي يذ ،كيف ادلثاؿ (3ب) مل تبُت حاؿ ادلوصوؼ،
كىو "الرجلي" ،كإمنا بينت حاؿ ما يتعلق بو ،كىو "الغالـ".
يتضح ،أف الصفة عند النحاة ،فضلة تأيت بعد االسم الذم تنعتو ،ألف كظيفتها بياف بعض أحواؿ االسم

ادلوصوؼ أك احواؿ ما يتعلق بو.
التابع

السمة المقولية

الصفة

< +س ػ ؼ>

ىذا باإلضافة إىل كوهنا ٘تلك بعض خصائص االسم كما يف ( )1أعاله ،كما أهنا ٘تلك بعض خصائص
الفعل كالعمل يف ادلفعوالت ْتسب تعديها أك لزكمها ،كمن ىذه الصفات ،نذكر "الصفة ادلشبهة ،اسم الفاعل،
اسم ادلفعوؿ .كىذا ما سنوضحو يف الفقرة اخلاصة بالصفات ادلشتقة لفظا.

 .2أنواع الوصف
 17الصفة اسم ألف ذلا نفس سلوؾ االسم من حيث التعريف كالتنكَت كاالسناد كاالضافة .كصفة قبيح يف (2أ) خرب عند النحاة.
 18انظر شرح االمشوين ،ج ،4 .ص.297 .
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الصفاتْ ،تسب ،النحاة القدامى :إما أف تكوف مفردة (كيدخل فيو ما كاف امسا ؾ "ادلوصوالت،
كاإلشارة ...إخل) ،أك مجلة (فعلية ،أك امسية) ،أك ظرفا أك شبهو( ،شبو مجلة من الظرؼ ،كمن اجلار كاجملركر).
يقوؿ ابن يعيش ،يمعلقان على الزسلشرم" :كقولو يف الصفة :ىي االسم[ ،]...فتقريب ،كليس ْتد على احلقيقة،
ألف االسم ليس ّتنس ذلا ،أال ترل أف الصفة قد تكوف باجلملة ،كالظرؼ ،ضلو "مررت برجل قاـ" ،ك" مررت

برجل أبوه قائم" ،كبرجل يف الدار ،كمن الكراـ [ ،]...فقولنا لفظ ،يشمل االسم كاجلملة ،كالظرؼ".19
كقد اشًتط النحاة يف الصفة أف تكوف أعم من ادلوصوؼ ،لذلك استثنوا كل من (العلم اخلاص ألنو أخص
من ادلبهم).
كنذكر ىنا ،كبإُياز ،األشياء اليت حصرىا النحاة لتكوف كصفا كىي كالتايل":20
()4
ما كاف حلية للموصوؼ أك لشيء من سببو ،مثل :طويل ،قصَت ،أبيض ،أسود...اخل.
من فعل اشتهر بو ،كصار الزـ لو ،كىو على ضربُت:
 أفعاؿ آلية ،أم ما كاف عالجا ،مثل :ضارب ،قائم ،قاعد ،آكل...اخل.

 أفعاؿ نفسانية ،مثل :عاقل ،أمحق ،سقيم ،صحيح ،فقَت ،غٍت ،ظريف ،كضيع ،مكرـ،
مهاف ،شريف...اخل.
النسب إىل بلد أك أب أك حرفة أك مكتسب ،نذكر على سبيل ادلثاؿ :عطار ،صلار ،كاتب ،عريب،
مغريب ،دكيل ،عجمي...اخل.
أك النعت ب "أم" ،مثل اجلملة (.)5

( )5ىذا رجل أم رجل
النعت ب (ذم) ،كاليت ٔتعٌت صاحب ،ضلو اجلملة (:)6

 19انظر شرح ادلفصل ،ص .232
 20ـ .ف ،.ص .236كما بعدىا .كانظر شرح التسهيل ،ص .315 ،314
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( )6مررت برجل ذم ماؿ
النعت ب (كل) ،سواء كاف ادلوصوؼ معرفة ،أك نكرة ،مثل اجلمل (.)7
( )7أ .ىذا الرجل كل الرجل
ب .مررت برجل كل رجل.
الوصف بادلصدر ادلفرد أك ادلضاؼ؛ فبالنسبة للمصدر ادلفرد ،فقد مثلوا لو ب(:)8
ضل = يف تأكيل رجل فاضل.
( )8رجل فى ْ
أما للمصدر ادلضاؼ ،فقدـ سيبويو مثاال لو ب اجلملة (:)9
( )9مررت برجل حسبك من رجل.
كقد يوصف بالصفة ادلضافة ،ضلو اجلملة (:)10
( )10ىذا الرجل صاحب ً
ادلاؿ
ي
كما يوصف ،أيضا ،باجلملة احملتملة للصدؽ كالكذب (أم اجلملة اخلربية) ،كىي اليت تتكوف من:
 فعل كفاعل:

"الحظ المثال (11أ) ،أسفله"

 مبتدأ كخرب:

"المثال موضوع في (11ب)".

 شرط كجزاء:

"أنظر المثال (11ج)".

 الظركؼ:

"نحو الجمل (11د) و(11ه)".

كمنثل ذلا على التوايل:
~~7



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

( )11أ .ىذا رجل قاـ أبوه
ب .ىذا رجل أبوه منطلق
ج  .مررت برجل إف تكرمو يكرمك
د  .جاءين الذم يف الدار.
ق  .جاءين الذم من الكراـ.
ففي (11أ) ،يوصف االسم ادلوصوؼ رجل باجلملة الفعلية قاـ أبوه .كيف (11ب) ،يوصف ادلوصوؼ رجل

باجلملة االمسية أبوه منطلق ،فكلمة أبو مبتدأ ،كمنطلق خربه ،كمها يف تأكيل الصفة .أما يف (11ج) ،فالصفة،
مجلة شرطية ،طرفاىا :حرؼ الشرط إ ْف ،كفعل الشرط تكرـ ،كجواب الشرط يكرمك .كيف (11د) ك(11ق)،
تكوف اجلملة الظرفية أك شبو اجلملة ،حسب النحاة ،يف الدار  ،من الكراـ ،كصفا للموصوؼ الذم .إال أف
الظرؼ ادلكاين ،كما ىو شلثل يف (12أ) ،قد يؤكؿ تأكيل مجلة الصلة ،كقد يؤكؿ تأكيل صفة دلوصوؼ نكرةٔ ،تربر
جواز دخوؿ حرؼ "الفاء" على اخلرب يف (13أ ،ب):
()12

أ  .جاءين الذم يف الدار

()13

أ .الذم يف الدار فمكرـ
ب .الذم يأتيٍت فلو درىم

كيذىب النحاة إىل أف الوصف بالظركؼ يكوف بظركؼ ادلكاف كما يف (14أ) ،ال بظركؼ الزماف ،بدليل
حلن اجلملة (14ب):
()14

أ .ىذا رجل عندؾ
ب * .ىذا رجل اليوـ /اآلف  /إذا
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الوصف باإلشارة (تسمى عند النحاة باألمساء ادلبهمة) ،كذكركا أف أمساء االشارة كإف مل تكن مشتقة،

فهي يف تأكيل ادلشتق" ،21نذكر على سبيل ادلثاؿ (:)15
()15

مررت بزيد ىذا

ففي اجلملة ( ،)15يشكل اسم االشارة "ىذا" ،كصفا لالسم ادلوصوؼ "زيد.
كنظرا لألكجو اليت تأيت عليها الصفة ،يف العربية ،حدد النحاة ،سلمية ذلذه األكجو ،فهي إما أف تأيت مفردا ،أك
ظرفا ،أك مجلة .كنقدـ ىذه السلمية كىي على الشكل التايل:
( )16ادلفرد > الظرؼ > اجلملة
كديكننا تأكيد ىذا الزعم ،من خالؿ كالـ ابن مالك .فقد ذكر ىذا األخَت ،أنو إذا نعت ٔتفرد كمجلة كظرؼ أك
22
شبهو ،فاألقيس تقدمي ادلفرد كتوسيط الظرؼ أك شبهو كتأخَت اجلملة".

 .3أقسام الصفات:
ذكر مجهور النحاة ،أف الصفة كالنعت كاحد ،فالصفة اصطالح البصريُت ،كالنعت اصطالح الكوفيُت .كقد
قسم النحاة الصفة إىل :صفة حقيقية ،كصفة سببية .فاحلقيقية تنفرد عن السببية يف كوهنا تتبع االسم يف االعراب
كالتطابق .بينما السببية فتدؿ على صفة يف اسم لو ارتباط باالسم ادلوصوؼ ،كتكوف مفردة.
 1. 3الصفة الحقيقية
 1.1 .3سمات التطابق بين الصفة والموصوف:

 21أنظر الفقرة اخلاصة بالصفات ادلشتقة تأكيال ،يف ىذا البحث.
 22شرح التسهيل ،ص  ،320ج3
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يشَت ابن يعيش ،إىل أف مسات التطابق تتمثل يف عشرة أشياء ،كىذا نصو " :إف الصفة تابعة للموصوؼ
يف أحوالو ]...[ .رفعو ،كنصبو ،كخفضو ،كإفراده ،كتثنيتو ،كمجعو كتنكَته ،كتعريفو ،كتذكَته ،كتأنيثو .إف االسم
األكؿ ادلوصوؼ مرفوعا ،فنعتو مرفوع .كإف كاف منصوبا ،فنعتو منصوب ،كإف كاف سلفوضا ،فنعتو سلفوض .ككذلك
سائر األحواؿ".23
تتطابق الصفة مع موصوفها يف اإلعراب ،كالعدد كاجلنس  ،كالتعريف كالتنكَت.
كذلك كما يف البنيات الًتكيبية التالية:
عاقل
رجل ه
( )17أ ػ ىذا ه
أيت رجالن طويالن
بػر ي
أيت امرأةن طويلةن
جػر ي
يف
رجل الظر ي
(* )18ىذا ه
ففي اجلمل (17أ) ك(17ب) ك(17ج) ،تتطابق الصفة مع االسم ادلوصوؼ يف مجيع السمات .فالصفة
عاقل يف (18أ) تتطابق مع موصوفها رجال يف مسيت العدد كاجلنس كالتنكَت"

24

أما يف اجلملة ،)18(،فالصفة الظريف ال تتطابق مع االسم ادلوصوؼ يف اإلعراب ،كيف العدد ،كيف اجلنس.
كقد اعترب النحاة البنية ( )18غَت صحيحة"

25

كديكننا ترتيب مسات التطابق بُت الصفة كموصوفها ،كما يلي:
()19

اجلنس > العدد > اإلعراب

 23انظر شرح ادلفصل ،ج ،2 .ص.244 .
 24االسم ادلنوف ،يف نظر النحاة القدماء ،نكرة كليس معرؼ.
 25ديكن ،أف نرجع سبب حلن اجلملة ( ،)26إىل خرؽ مبدأ التبعية " :أف النعت يتبع ادلنعوت يف مسات التطابق( االعراب ،اجلنس ،العدد ،التعريف،
التنكَت)"
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فمن خالؿ ( ،)19ىناؾ مجل الحنة ،ال ٖتًتـ السلمية ،مثل:
()20

*مررت بالرجاؿ العاقالت

ففي ( ،)20صلد أف ادلوصوؼ الرجاؿ ،مستو يف اجلنس+< :مذكر> ك العدد؛ <+مجع>
أما كلمة العاقالت ،كىي صفة ،فسمتها من حيث اجلنس < :ػ ػ مذكر> ،كالعدد+< :مجع>
من خالؿ البنية( ،)20يتضح أف مسة العدد يف (العاقالت) <+مجع> ،مطابقة لنفس السمة اليت حيملها
ادلوصوؼ<+مجع> .لكن مسة اجلنس يف الصفة (+مذكر) غَت مطابقة لسمة اجلنس يف ادلوصوؼ < ػ مذكر>.
كىذا ما يربر حلن البنية(.)20
 2 .1. 3السمات التوزيعية :
يذىب النحاة العرب القدماء إىل أف الصفة تأيت بعد ادلوصوؼ يف البنية األصلية .كتكوف تابعة لو يف كل
أحوالو .كإمنا كجب للنعت أف يكوف تابعا للمنعوت [ ]...من قبل أف النعت كادلنعوت كالشيء الواحد"
فالنعت ك ادلنعوت ٔتنزلة نوع أخص من نوع ادلنعوت كحده".
كما ىو مبُت يف األمثلة التالية:
()21

أيت رجالن طويالن
أػ ر ي
أيت امرأ نة طويل نة
بػر ي

()22

*رأيت طويلةن امرأ نة

 26انظر شرح ادلفصل ،ج ،2 .ص244.
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ففي البنية (21أ) ك(21ب) صلد أف الصفة بعد ادلوصوؼ مباشرة .لكن يف البنية ( )22سبقت الصفة
ادلوصوؼ ،كىي بذلك خرقت ادلوقع األصلي ذلا ،كما نص على ذلك النحاة ،كىي أف الصفة عندما تكوف
مطابقة للموصوؼ يف مجيع السمات ،تكوف الرتبة كما يلي:
أم أف الصفة تتبع ادلوصوؼ .كىذا ىو ادلقصود بالصفة احلقيقية لدل النحاة.
س>صْ .
 2. 3الصفة السببية
يقصد النحاة القدماء بالصفة السببية (النعت السببي)؛ كىو نعت يدؿ على معٌت أك صفة يف اسم لو ارتباط
بادلنعوت ،كيكوف مفردا .كما ىو مبُت يف ادلثاؿ (:)23
()23

جاء الرجل الكرمي أبوه

ففي اجلملة ( ،)23الصفة "الكرمي" مل تبُت صفة "الرجل" ،إذ ليس القصد كصفو ًب الكرـ ،كإمنا بياف صفة
األب الذم لو ارتباط بالرجل ،ألنو منسوب إليو.
 1. 2. 3الخصائص التطابقية:
التطابق بُت الصفة كاالسم ادلوصوؼ(القبلي) يكمن فقط يف مسيت اإلعراب ،كالتعريف كالتنكَت .بينما تتطابق
الصفة مع موصوفها الذم يأيت بعدىا يف مسيت التذكَت كالتأنيث.
كما ىو مبُت يف (:)23
( )23أ .مررت و
برجل حس ًن خطو
ب .رأيت رجالن حسن ً
الوجو
ي
ى
~ ~ 12
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كتاهبا
ج .ىذه فتاة شلزؽ ي
د .جاءت ادلرأةي الكرميي أبوىا

مسات التطابق
العدد

ادلرأةي (س)1
<+مفرد>

الكرميي (ص)

اجلنس

< +مؤنث>

< ػ ػ مؤنث>

<ػ ػ مؤنث>

االعراب

< +الرفع>

< +الرفع>

<+الرفع>

< +مفرد>

أبو (س)2
<+مفرد>
27

اجلدكؿ أعاله ،يبُت لنا بعض االختالؼ يف مسة اجلنس بُت <س >1ك<ص> .لكن ىناؾ توافق بُت
<س >2ك < ص> من حيث كل السمات  .يقوؿ الزسلشرم " :ككما كانت الصفة كفق ادلوصوؼ يف إعرابو،
فهي توافقو يف اإلفراد ،كالتثنية ،كاجلمع ،كالتعريف ،كالتنكَت ،كالتذكَت ،كالتأنيث ،إال إذا كانت فعل ما ىو من
سببو ،فإنو توافقو يف االعراب كالتعريف كالتنكَت دكف ما سواىا ،أك كانت صفة يستوم فيها ادلذكر
كادلؤنث(")...

28

كادلقصود هبذا القوؿ ،أنو دلا كافقت الصفة ادلوصوؼ يف كل السمات ضمن الصفة احلقيقية ،فإهنا يف الصفة
السببية توافق موصوفها يف بعض السمات ؾ" االعراب ،كالتنكَت ،كالتعريف" .كذلك أف الصفة إذا رفعت الظاىر،
ككاف ىذا الظاىر من سبب ادلوصوؼ ،فإف الصفة تكوف موحدة على كل حاؿ ،كإف كاف موصوفها مثٌت أك
رلموعا.
()24

أ .ىذاف رجالف قائم أخومها
ب .ىؤالء رجاؿ قائم أخوىم

 27حسب النحاة :ترفع األمساء الستة بالواك ،كتنصب باأللف ،كٕتر بالياء
 28أنظر شرح ادلفصل244 ،
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إضافة إىل ذلك ،ف هناؾ بعض الصفات اليت يستوم فيها ادلذكر كادلؤنث ،نذكر منها على سبيل ادلثاؿ ،اجلملتُت
(:)25
()25

أ .رجل صبور
ب .امرأة صبور

ففي اجلملة (25أ) ك(25ب) ،تكوف صفة "صبور" على صيغة "فعوؿ" كىي تأيت ٔتعٌت "فاعل" 29صابر،
صابرة أم القائم باحلدث ،كسبب سقوط تاء التأنيث للمؤنث ،حسب النحاة ،للتفرقة بُت "فعوؿ" ٔتعٌت فاعل"،
كبينو ،إذا جاء ٔتعٌت "مفعوؿ".
 2.2. 3الخصائص التوزيعية:
من ادلعلوـ أف الصفة تتموقع بعد موصوفها مباشرة ،كتصف االسم الذم يكوف قبلها .لكن ىناؾ بعض
احلاالت اليت تتموقع فيها الصفة قبل ادلوصوؼ ،كما صلد ذلك يف باب الصفة ادلشبهة .لكنْ ،تسب النحاة فال
ُيوز تقدمي ادلوصوؼ على الصفة ادلشبهة ،كىذا ما يربر حلن البنية( )26التالية":
()26

*زيْ هد الوجوى ىح ىس هن
ى

()27

الو ْج ًو
أ .زيد ىح ىس ين ى

30

نظيف ً
ب .قائم ً
الثوب
األب /ي
ج .زي هد خَت منك أبان
 29لإلشارة ،بالنسبة لألفعاؿ الدالة على السكوف ،فمنها ما يبٌت على صيغة فاعل ،كمنها ماال يبٌت .فمثال نقوؿ يف حسن الوجو ،كال نقوؿ* :حاسن
الوجو .كنقوؿ فاسد ،كعامل .كالسؤاؿ ادلطركح ىو :ما الشبو بُت اسم الفاعل كالصفة ادلشبهة .كدلاذا ىي مشبهة بالفاعل .ىل من حيث الصياغة أـ
العمل أـ من حيث الداللة؟ .للوقوؼ على موقف النحاة القدماء ،أنظر الفقرة اخلاصة باسم الفاعل كالصفة ادلشبهة ،ضمن ىذا البحث.
 30السبب يف حلن ىذه البنيات تعود إىل خرؽ اإلعراب.
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د .خال هد أحسن منك كجهان.

ففي اجلملة (27أ) كما بعدىا ،صلد أف الصفات مثل ،حسن ،نظيف ،خَت ،تصف االسم البعدم الوجو،
الثوب ،فهو من سبب ادلوصوؼ ،ؼ "سيبويو" يرل أف "أبوه" يف (27ج) ىو الفاضل ال غَت ،ككذلك كجهو يف
(27د) ىو احلسن ال غَت ،إال أنك نقلت فضل األب كحسن الوجو إليو ،فجعلتو الفاضل كاحلسن لفظا ،مث
فسرت ما بو فضل ،كحسن" .31فصفة " حىسىني" يف البنية (27ب) ،تصف الوجو" كليس "زيد".
كمعلوـ أف ىناؾ ظواىر لغوية ،عدىا النحاة من الصفات ،كمنها اسم الفاعل ،كىذا األخَت ،حيتل رتبتُت،
جوزمها النحاة كىي :صفة قبلية ،كصفة بعدية :كما يف األمثلة التالية:
ب زي هد عمران (بنية مشتقة)
أ .ى
ضا ًر ه

()28

ب عمران (بنية أصلية)
ب  .ىزيْ هد ى
ضا ًر ه

ج  .مررت و
برجل أبوه قائم /قائ وم أبوه
يرجع سبب تقدـ اسم الفاعل على ادلوصوؼ يف بعض احلاالت ،إىل مسألة كىي :كوف اسم الفاعل يشبو
الفعل يف تقدمو كتأخره".32
()29

أ .ضارب الزيداف عمرا
ب .الزيداف ضارباف عمرا.

ال نرل مانعا ،أف نشَت إىل أننا سنتحدث عن اخلصائص الصرفية ،كالعاملية لكل من اسم الفاعل ،كالصفة
ادلشبهة ،كاسم ادلفعوؿ يف النقطة [.]7
 .4االضافة الوصفية:

 31انظر شرح كتاب سيبويو ،ج ،2 .ص.68.
 32ىذه اجلمل تشبو ،يف نظر النحاة ،تشبو اجلمل اليت يتقدـ فيها الفعل كيتأخر ،ضلو ( :أ) ضرب زيد عمرا ػ ػ ػ (ب) زيد ضرب عمرا ػ ػ (ج) زيد عمرا
ضرب = .فرغم تقدـ الفعل كتأخره ،إال أف عملو الزاؿ ساريا على الفاعل كادلفعوؿ .فكذلك اسم الفاعل.

~ ~ 15



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
لننطلق أكال من ادلعطيات اليت أكردىا النحاة ،كىي كالتايل:
()30

يد ً
العاقل
*ز ي

()31

أ .الصالة األكىل
ب .صالة أكىل
ج .حق اليقُت

معلوـ ،أف الصيغة األصلية لإلضافة ،كما يظهر يف كتب النحاة ،أهنا تكوف بُت امسُت ،أحدمها يسمى ادلضاؼ،
كالثاين مضاؼ إليو ،منثل ذلا بالرموز التالية (.33")32
( )32س + 1س2
كديكن أف نقرأ الصيغة ( ،)41بأف "س 1يقتضي س ،2إذا كاف س 1يف عالقة إضافة مع س"2

34

فنحصل على رلموعة من ادلركبات االضافية ،نذكر اجلملة ( ،)33كمثاؿ:
دار ً
الرجل
( )33ي
فاالسم "دار" ،يأخذ التعريف من ادلضاؼ إليو "الرجل" ،كىذه يسميها النحاة ،إضافة معنوية .لكن ىناؾ
أمناط من اجلمل ،ال ٖتًتـ ىذه القاعدة ،كتصاغ صوريا كما يلي:
()34

س + 1ص

 33س = اسم
 34قدمنا ىذه الصيغة كتبسيط دلفهوـ االضافة
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كمنثل ذلا ،جزئيا:
()35

حق اليق ً
ُت
أ .ي
دار اآلخرًة
ب .ي

يتضح أف اجلملتُت (35أ) ،ك(35ب) ،بنيات مشتقة من بنية أصلية ،كمنثل ذلا ب:
( )36س + 1س + 2ص
()37

حق األم ًر اليقُت.
ي

حيث تنتقل ص إىل موقع س ،2كيأخذ إعراب اجلر ،كىي ما يسميها النحاة باالضافة اللفظية.
كلقد أشار الزسلشرم ،كابن يعيش من بعده ،إىل عدـ جواز إضافة ادلوصوؼ إىل صفتو .كذلك ٔتربرين :أكذلما،
كوف الصفة كادلوصوؼ كالشيء الواحد ،أم أف كل كاحد منهم حييل إىل اآلخر ،كثانيهما ،أف ادلوصوؼ كالصفة
يأخذاف أداة التعريف أك التنكَت كما يف(31أ.ب) ،لذلك فدخوؿ االضافة عليهما ،يف نظر النحاة ،غَت جائز
كما يف (:)30
قلت" :جاءين زيد العاقل ،ؼ
كيقوؿ ابن يعيش" :الصفة كادلوصوؼ شيء كاحد ،ألهنما لعُت كاحدة ،فإذا ى

"العاقل" ىو زيد ،ك"زيد" ىو العاقل [ ]...فإذا كانت الصفة كادلوصوؼ شيئا كاحدا ،مل ُيز إضافة أحدمها إىل
اآلخر ،فال تقوؿ " :ىذا زيد العاقل ك "ىذا عاقل زيد" باإلضافة ،كأحدمها ىو اآلخر".
 .5الصفات المشتقة لفظا وتأويال:

 35انظر شرح ادلفصل ،ـ .ف ،ص .168

~ ~ 17



35

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
يعترب االشتقاؽ ميزة أساسية يف اللغة العربية؛ إذ بواسطتو ديكن اشتقاؽ رلموعة من الكلمات من مادة لغوية

تتكوف من أصوؿ مثل (ض ر ب) ،حيث ديكن أف نستخرج منها أشكاؿ سلتلفة ،ككل شكل من ىذه األشكاؿ ػ
يف نظر النحاة ػ ذلا كظيفة ضلوية معينة .كأشار ابن يعيش" :إىل أف الصفات المشتقة لفظا؛ ال تكوف إال مأخوذة

من فعل ،36أك راجعا إىل معٌت الفعل .كذلك كاسم الفاعل كاسم ادلفعوؿ ،كالصفة ادلشبهة بالفاعل" 37.ؼ"الفعل
"ضرب" ديكن أف نشتق منو الصيغ التالية:
الفعل

اسم الفاعل

ضرب

ضارب

اسم ادلفعوؿ
مضركب

الصفة ادلشبهة
Ø

كال ديكن أف نشتق من "ضرب" صفةن مشبهةن ،ألنو فعل متعدم؛ فالصفة ادلشبهة ،يف نظر النحاة ،تشتق من

فعل داؿ على [+اللزكـ] ،ك[+االستمرارية]

38

 1. 5اسم الفاعل :الخصائص الصرفية ،والعاملية
اعتمد ،النحاة ،يف تعريف اسم الفاعل على ادلعيار الصريف االشتقاقي ،كادلعيار الداليل ،يقوؿ االسًتاباذم:

"اسم الفاعل اسم مشتق من فعل دلن قاـ بو ٔتعٌت احلدكث" .39كقاؿ آخر" :اسم الفاعل صفة دالة على فاعل يف
40
التذكَت كالتأنيث على ادلضارع من أفعاذلا دلعناه أك معٌت ادلاضي"
كديكن تلخيص ىذا التعريف يف ما يلي:
صفة مشتقة

صيغتو

نوعو

ضارب

فاعل

اسم الفاعل

(+س) :ألنو يقبل خصائص االسم(التنوين ،التعريف ،النداء ،كغَتىا)
 36ىناؾ اختالؼ بُت النحاة يف اشتقاؽ الصفات  :ىل تشتق من الفعل أـ من ادلصدر؟
 37انظر شرح ادلفصل ،ج ،2 .ص( .234 .بتصرؼ)
 38يقصد باللزكـ :الفعل االزـ ،بينما االستمرارية ٔ :تعٌت مستمر يف األزمنة الثالثة (ادلاضي ،احلاؿ ،كاالستقباؿ)
 39انظر شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ،ؽ ،2 .ص.721 .
 40انظر شرح التسهيل ،ج ،3 .ص.70 .
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(+فاعل) :ألف "ضارب" على صيغة "فاعل"
(+حدث) :ألف "ضارب" يدؿ على حدث الضرب.
 1.1. 5الخصائص الصرفية:
ذكر النحاة أف اسم الفاعل يصاغ ،عرب األفعاؿ التالية:
من الفعل الثالثي اجملرد على كزف فاعل ،نذكر(:)38
()38

أ.
ب.

قائم = فاعل

قاـ

قارئ = فاعل

قرأ

كيصاغ من غَت الثالثي على كزف ادلضارع بكسر ما قبل آخره كزيادة ميم مضمومة موضع حرؼ
ادلضارعة:
()39

أكرـ

يمك ًرـ

علم

يمعلِّم

أخلص

يسللًص

كىناؾ بعض الصيغ اليت تنوب عن اسم الفاعل،41
الصيغ الفرعية (على سبيل المبالغة)
فىعًيل (عليم) ،فىعًل ً
وؿ(ض يركب) ،فىػعاؿ
(حذر) ،فىػعي ى
ى
(شراب)ً ،م ْفعاؿ ً
ضىراب)
(م ْ
ى
ى

الصيغة القاعدية
ً
(ضا ًرب)
فىاعل ى

 2 .1. 5الخصائص العاملية:

 41انظر شرح التسهيل ،ج ،3 .ص72 ،71 .
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يعمل اسم الفاعل يف اللغة العربية بشركط ضلوية .يقوؿ ابن مالك من بُت آخرين " :يعمل اسم الفاعل غَت

ادلصغر كادلوصوؼ مفردا كغَت مفرد عمل فعلو مطلقا .ككذا إف حوؿ للمبالغة من فاعل إىل فعاؿ أك فعوؿ أك
مفعاؿ ،خالفا للكوفيُت .كرٔتا عمل زلوال إىل فعيل أك فعل 42".يفيد ىذا القوؿ أف اسم الفاعل يعمل عمل فعلو
بشرط أف يكوف غَت مصغر ،كموصوؼ سواء كاف مفردا أك غَت مفرد .كأضاؼ ابن احلاجب ،شرطا آخر ،أف يأيت
اسم الفاعل ٔتعٌت احلاؿ أك االستقباؿ" .43لننظر إىل (:)40

()40

غدا
زي هد
غالمو عمران ن
ه
ضارب ى

ب .ضارب :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـ س +1ـ س2
زيد :فاعل الصفة
ـ س:1الغالـ
ـ س :2عمران
اذلاء يف غالمو :ضمَت عائد على "زيد" .كاسم الفاعل" :ضارب" ،غَت مصغر ،لذلك عمل النصب يف مفعولو.
كذىب أىل الكوفة ،كمنهم الكسائي إىل أف اسم الفاعل يعمل ٔتعٌت ادلاضي مطلقا مع كونو عاريا من
األلف كالالـ .كيقوؿ سيبويو " :ككذلك إف جئت باسم الفاعل الذم تعداه فعلو اىل مفعولُت ،كذلك قولك" :ىذا
معطي زيد درمهان كعمروك" .حيث مت نصب الدرىم فيو على اضمار فعل ،ألف "معطي" يف معٌت الفعل ادلاضي،
فكأنك قلت :أعطاه درمها"

44

كمن الشركط األخرل اليت أضافها ،النحاة ،لعمل اسم الفاعل ،ىي ( :أف يعتمد على استفهاـ" :ضارب زيد
عمرا" .أك على نداء ،مثل" :يا طالعا جبال" ،أك نفي ،ضلو "ما ضارب زيد عمرا" ،أك مسندا ،على مثل" :زيد
ؼ؟).
ضارب عمرا .أك أف يقع حاال :جاء زيد راكبا فرسا ).استفهاـ مقدر( :ميقيمه خال هد أـ مينصر ه
 تعدية اسم الفاعل

 42ـ .ف ، .ص.72 .
 43انظر شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ،ؽ ،2 .ص724 .
 44انظر شرح كتاب سيبويو ،ج ،2 .ص.30 .
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تطرح صيغة "فاعل" يف العربية الفصحى مسأليت التعدية كاللزكـ ،كقد ذكر النحاة نوعُت من التعدية ،كىي إما:

تعدية أصلية ،أك بالحرف .فاسم الفاعل يتعدل فاعلو إىل مفعولو .كيف ىذا يقوؿ ابن احلاجب" :اعلم أنو ُيوز
السم الفاعل ادلتعد إىل ادلفعوؿ بو بنفسو أف يعمد بالالـ .ضلو  :أنا ضارب لزيد.45"،
كقد دينع عمل اسم الفاعل ،إذا توفرت فيو الشركط التالية:
 إذا مل يقصد بو معٌت الفعل.
ادلضي.
 إذا صغر أك كصف أك قصد بو ِّ
 رلرد من أؿ ،كال حكيت بو احلاؿ.
يقوؿ ابن مالك " :كإمنا امتنع العمل بالتصغَت كالوصف ألهنما من خصائص األمساء ،فيزيالف شبو الفعل
46
معٌت كلفظا ".كاحلاصل اف اسم الفاعل ادلوصوؿ باأللف كالالـ يعمل يف ادلضي كاحلضور كاالستقباؿ "
( )41جاء ادل ً
ادلساكُت أمس/اآلف/غدا
عطي
ى
ي
كذكر أبو علي :أف اسم الفاعل ذا الالـ ال يعمل إال إذا كاف ماضيا .مثل (:)42
()42

الضارب زيدا أمس عمرك.

كيظهر عند النحاة ،أف اسم الفاعل كاسم ادلفعوؿ كالصفة ادلشبهة ،تىػ ْع ىم يل ،دلا أمكن تقديرىا بفعل يفيد
47
فائدهتا فتعمل عمل ذلك الفعل"
 أقسام اسم الفاعل ،ومعموله:
ينقسم اسم الفاعل ،كما ذكر النحاة ،إىل نوعُت :اسم فاعل مجرد ،واسم فاعل مقترن بأل.
 )1اسم الفاعل المجرد من أل.

 45انظر شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ،ؽ ،2 .ص730 .
46انظر شرح التسهيل ،ج ،3 .ص78 .
 47انظر شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ،ؽ ،2 .ص749 .
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يعمل اسم الفاعل يف ادلفعوؿ بو جوازا إف كاف ظاىرا ،ككجوبا إف كاف ضمَتا متصال ،نذكرىا بتفصيل يف ()43
ك( )44ك( )45بالتوايل:
 فإف كاف ادلفعوؿ بو ظاىرا:
جاز نصبو ٔتقتضى ادلفعولية ،مثل (:)51
( )43ىذا ضارب زيدان
ً
ب ادلفعوؿ ٔتقتضى ادلفعولية ،إضافة إىل أف اسم الفاعل جاء رلردا من أؿ.
يف ( )43نيص ى
أك جاز جره ٔتقتضى اإلضافة ،مثل (:)44
ضارب ز و
ً
يد
( )44ىذا
 أما إف كاف ادلفعوؿ بو ضمَتا متصال:
 كجب كونو رلركرا باإلضافة:
ك
ْرم ى
أ .ىذا يمك ي

()45

ب .ىذاف مكرماؾ
ج  .ىؤالء مكرموؾ
 )2اسم الفاعل المقترن باأللف والالم؛
 يعمل اسم الفاعل(+اؿ) ،النصب يف مفعولو إف كاف امسا ظاىرا :
()46

ىو الضارب زيدان

ديكننا تلخيص ما ٘تت االشارة اليو يف عمل اسم الفاعل ،يف اجلدكؿ التايل:
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اسم الفاعل المقترن بأل
الحاالت االعرابية

معمول اسم الفاعل
اسم ظاىر

النصب

اسم الفاعل المجرد من أل

جواز نصب
ادلعموؿ ٔتوجب

معمول اسم الفاعل
ضمَت متصل
ػػػػػػ

اسم ظاىر
النصب ٔتوجب ادلفعولية

ادلفعولية
اجلر

جواز جر ادلعموؿ كجوب جر ادلعموؿ
ٔتوجب االضافة
ٔتقتضى االضافة

 2.5اسم المفعول :الخصائص الصرفية ،والعاملية
 1. 2 .5الخصائص الصرفية:
ؼ ابن احلاجب اسم ادلفعوؿ بقولو " :اسم ادلفعوؿ ما اشتق من فعل ،دلن كقع عليو" .48أما من حيث
يػي ىعِّر ى
صياعتو ،فقد أشار ابن مالك إىل أف "اسم ادلفعوؿ يبٌت من الثالثي على زنة مفعوؿ ،كمن غَته على زنة اسم
فاعلو مفتوحا ما قبل آخره.49.
يتضح من قوؿ ابن مالك أعاله أف اسم ادلفعوؿ يصاغ من الفعل الثالثي كمن غَت الثالثي كما ىو مبُت يف
اجلدكؿ اآليت:
الفعل الثالثي

الفعل غير الثالثي

اسم المفعول

ضرب

مضركب

علم

معلوـ
دحرج

مدحرج

اجتذب

رلتذب

 48انظر شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ،ؽ ،2 .ص731 .
 49انظر شرح التسهيل ،ج ،3 .ص87 .
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استفهم

مستفهم

إضافة دلا سبق ،فهناؾ صيغ تنوب عن اسم ادلفعوؿ ،كما ىو مبُت يف اجلدكؿ التايل (:)55
()47
الصيغ الفرعية بالنيابة
ً
ً
ضغىة) ،فىعًيل
(م ْ
فىػ ْعل (لى ْفظ) ،ف ْعل (ط ْحن) ،فػي ْعلة ي
(ج ًريح)
ى

الصيغة القاعدية
مفعوؿ

 2.2. 5الخصائص العاملية
 تعدية اسم المفعول:
يي ًش يَت ابن احلاجب إىل أف بناء اسم ادلفعوؿ يصاغ من الفعل ادلتعدم ،كىذا نصو" يبٌت اسم ادلفعوؿ من
الفعل ادلتعدم مطلقا ،فإف كاف متعديا إىل كاحد ،فاسم ادلفعوؿ يطلق على ذلك الواحد ،ضلو :ضربت زيدان فهو

مضركب ،كإذا تعدل إىل اثنُت ليسا ٔتبتدأ كخرب ،فهو يطلق على كل كاحد منهما ،ضلو :أعطيت زيدان درمهان ،فكل
الكتاب ،]...[.كإف كاف متعديا إىل ثالثة ،كقع اسم
كاحد من :زيد كالدرىم ،معطى ،ككذا ضلو :أقرأت زيدان
ى
ادلفعوؿ على كل كاحد من األكؿ ،كمن مضموف الثاين كالثالث ]...[،ففي قولك أعلمتك زيدا منطلقا :ادلخاطب
معلم ،كانطالؽ زيد ،أيضا معلم.50".
يظهر إذف من خالؿ قوؿ ابن احلاجب ،أف ادلفعوؿ بو إما أف يكوف كاحدا ،كما يف )...( :ضربت زيدان .أك
الكتاب ،أك متعد إىل ثالثة كما يف "أعلمتك زيدان منطلقان".
أت زيدان
متعد إىل اثنُت كما يف( ")...أقر ي
ى
كإضافة إىل ذلك ،فقد تبُت من خالؿ كتب النحاة أف اسم ادلفعوؿ يعمل عمل فعلو ،مشركطا فيو ما يشرط
يف اسم الفاعل .يقوؿ ابن احلاجب يف ىذا الصدد  " :كأمره يف العمل كاالشًتاط كاسم الفاعل" .51كيعمل عمل
الفعل الذم مل يسم فاعلو ،أم الفعل اجملهوؿ ،فَتفع نائب الفاعل:

 50انظر شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ،ؽ ،2 .ص743 .
 51ـ .ف ، .ص732 .
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أ .ىذا مذىوب بو

()48

ب .ذىب بو
()49

أ .مضركب عنده
ضرب عنده
ب .ي

()50

أ .أعطى ابنو درمها
ب .معطي ابنو درمهان

()51

أ .معلم أخوه زيدا صديقك
ب .أعلم أخوه زيدا صديقك

كذكر النحاة ،أف الفعل إف كاف الزما ،كمل يتعد ْترؼ جر ،مل ُيز بناء اسم ادلفعوؿ منو كما مل ُيز بناء الفعل
ادلبٍت للمفعوؿ منو"
()52

52

ً
ب
*ادلى ي
ذىوب/ذيى ى

 3.5الصفة المشبهة باسم الفاعل
يشَت ابن احلاجب إىل أف الصفة ادلشبهة :ما اشتق من مصدر فعل الزـ ،دلن قاـ بو على معٌت الثبوت" 53أم
أف الصفة ادلشبهة تدؿ على اللزكـ كالسكوف أك الثبوت عكس اسم الفاعل كاسم ادلفعوؿ ادلتعديُت ،اللذاف يدالف
على احلدكث.

المعنى الداللي /الزمني

الصفة المشتقة
 52انظر شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ،ؽ ،2 .ص744 .
 53انظر ـ .ف ، .ؽ ،2 .ص ،721 .بتصرؼ
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 دالة على السكوف

الصفة ادلشبهة

 مشتقة من الالزـ
 زمن مستمر
 1 .3. 5الخصائص الصرفية
أشار النحاة القدماء  ،إىل أف بناء الصفة ادلشبهة ،يتم من فعل ثالثي ،كتكوف غَت موازية للفعل ادلضارع ؾ"
ضخم ػ حسينى ػ خىشينى" .كقد تكوف موازية للمضارع ؾ( :ضامر البطن) ك( طاىر العرض) .كتصاغ من غَت
الثالثي ،كأكجب النحاة أف توازف ادلضارع ،مثل:
أ  .منطلق اللساف = انطلق اللساف

()53

ب  .مطمئن القلب  /اطمئن القلب
ج  .مستسلم النفس /استسلمت النفس
ففي (53أ) ،تكوف الصفات مشتقة من فعل غَت ثالثي ،فمثال صفة "منطلق" مشتقة من الفعل "انطلق".
 أقسام الصفة المشبهة مع معمولها:
ميز النحاة القدامى بُت نوعُت من الصفات ادلشبهة :صفة معرفة ،وصفة نكرة .فبالنسبة للصفة ادلعرفة،
فإما أف يأيت معموذلا مضاؼ إىل ضمَت ،أك مقًتف بأؿ ،أك رلرد من أؿ كاالضافة .كنفس احلاالت تأيت عليها
الصفة النكرة .كمنثل ذلذه احلاالت باجلدكؿ التايل(:)54
الصفة المشبهة المقترنة بأل

الحاالت
االعرابية

الصفة المشبهة المجردة من أل

معمول الصفة المشبهة
المضاف

مقترن بأل

معمول الصفة المشبهة
مجرد من ال المضاف
واالضافة
~ ~ 26
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الرفع
النصب
الجر

كجهوي
احلسن ي
كجهوي
احلسن ى
احلسن كج ًه ًو
ي

احلسن الوجوي
ي
احلسن الوجوى
احلسن ً
الوجو
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ه
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يف اجلدكؿ ( ،) 54يصف احلاالت اليت تأيت عليها الصفة ادلشبهة مع معموذلا ،كضمن ىذا اجلدكؿ

رلموعة من البٌت الًتكيبية اليت اعتربىا النحاة الحنة (أم فاسدة بادلفهوـ القدمي) .يقوؿ االسًتاباذم" :اثنتاف من

ىذه ادلسائل الثماين عشرة شلتنعتاف باتفاؽ :إحداهما :الصفة بالالـ مضافة إىل معموذلا ادلضاؼ إىل ضمَت
ادلوصوؼ ،ضلو :احلسن كج ًهو [ ]...ألهنا مل تفد االضافة فيها خفة ]...[،ألف اخلفة ٖتصل يف إضافة الصفة
ادلشبهة ،إما ْتذؼ ضمَت ادلوصوؼ من فاعل الصفة أك شلا أضيف إليو الفاعل كاستتاره يف الصفة ،ؾ" احلسن
"حسن كج ًهو كإما هبما معا ،ؾ"حسن الوجو" )...( ،والثانية:
الوجو )...( ،كإما ْتذؼ التنوين من الصفة ،ؾ
ي
و 54
أف تكوف الصفة بالالـ مضافة إىل معموذلا اجملرد عن الالـ كالضمَت ضلو :احلسن كجو"
كقد اعتمد النحاة ،على معيار الخفة يف قبوؿ مجل كصفية كرفض بعضها .لننظر مثال يف اجلمل التالية:
أ*.احلسن كج ًهو

()55

ب*.احلسن و
كجو
اجلملة ( ،) 55اعتربىا النحاة القدامى ،الحنة ،ألف إضافة الصفة ادلشبهة إىل معموذلا مل تفد اخلفة .كلكي
تصبح اجلملة (55أ) صحيحة قدـ النحاة سلرجات ذلا .نذكر على سبيل ادلثاؿ:
 إما حذؼ ضمَت ادلوصوؼ من فاعل الصفة ،أك شلا أضيف إليو الفاعل كاستتاره يف الصفة .فنحصل
على البنية التالية:
احلسن ً
كجو

()56

 كإما حذؼ التنوين من الصفة ،أك هبما معا ،كتكوف البنية على الشكل التايل:
()57

حسن كج ًهو
ي

 54ـ .ف .ص751
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أما بالنسبة ؿ(55ب) ادلعاد صياغتها يف ( ،)56فبالرغم من حصوؿ التخفيف فيهاْ ،تذؼ ضمَت ادلوصوؼ من
"كجهو" ،ألف ىذه االضافة يف ،نظر النحاة ،كإف كانت لفظية ،فإهنا غَت مطلوب فيها التخفيف ،كللخركج من
ىذا اللحن ،ينبغي االنتقاؿ من االضافة احملضة إىل غَت احملضة ،كذلك بتعريف (+اؿ) ادلضاؼ كادلضاؼ إليو:
( )57احلسن ً
الوجو
 2 .3. 5الخصائص العاملية:
ذكر النحاة ،أف الصفة ادلشبهة تعمل عمل اسم الفاعل ادلتعدم إىل كاحد ،ألهنا مشبهة بو 55 ".كما يدؿ على
ذلك ادلثاؿ التايل:
( )58ىو ىح ىس ين اخليلي ًق

كٕتدر االشارة بنا إىل أف الصفة ادلشبهة تعمل يف معموذلا الرفع ،كىذا ما يؤكده االسًتاباذم .يقوؿ:

كجهو ،برفع ادلعموؿ فيهما ،فهما
كجهو كحسن ي
"[،]...اعلم أف أصل ىذه ادلسائل كلها مسألتاف :احلسن ي
حسنتاف كثَتتا االستعماؿ ،كإمنا كانتا أصلُت ،ألف الوجو فاعل يف ادلعٌت فاألصل ارتفاعو بالصفة ،كإذا ارتفع هبا
56
فالبد من الضمَت يف متعلق الصفة ،إذ ليس يف الصفة"،
أما احلركات الفرعية اليت قد يأخذىا معموؿ الصفة ،فهي إما النصب (احلسن كجهىو؛ حسن كجهىوي) أك
كجهو؛ حسن ً
اجلر(احلسن ً
كجهو) .كمل يشًتط النحاة أف تكوف الصفة ادلشبهة دالة على زمن من األزمنة لكي
57
تعمل ،ألهنا موضوعة على معٌت اإلطالؽ"
أما ٓتصوص ،الصفات ادلؤكلة ،فهي تكوف ٔتعٌت الفعل ،كليست مشتقة من الفعل .كيف ىذا الصدد يقوؿ
ابن يعيش  ":كقد كصفوا بأمساء غَت مشتقة ترجع إىل معٌت ادلشتق ،قالوا " رجل ٘تيمي ،كبصرم" كضلومها من
النسب ،فهذا كضلوه ليس ٔتشتق؛ ألنو مل يؤخذ من فعل ،كما أخذ "ضارب" من "ضرب" ،كإمنا ىو متأكؿ ب"
منسوب" [ ،]...فهو يف معٌت اسم ادلفعوؿ .تقوؿ" :نسبتو فهو منسوب" [ . ]...ك قالو" :ىذا رجل ذك ماؿ"
 55سيبويو ،ابن احلاجب ،ابن مالك.
 56انظر شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ،ؽ ،2 .ص755 .
 57ـ .ف ،ص749 .
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[ ]...فهذا أيضا ليس مأخوذا من فعل ،كإمنا ىو كاقع موقع اسم الفاعل ،كيف معناه؛ ( .)...كقالو " :مررت
برجل أم رجل" ،كأرادكا بذلك ادلبالغة )...( ،كقالوا" :أنت الرجل كل الرجل" ،جاؤكا هبذه األلفاظ يف صفات

ادلدح كالذـ ،كادلراد هبا ادلبالغة فيما تضمنو لفظ ادلوصوؼ".

58

كمن األمثلة ،اليت ديكننا تقدديها بالنسبة للصفات ادلنسوبة ،نذكر ما يلي:
أ  .رجل ٘تيمي

()59

ب  .ىذه امرأة ذات ماؿ
ج  .مررت برجل أديا رجل
د  .أنت الرجل كل الرجل
ففي اجلملة (59أ) .فكلمة ٘تيمي ليست مأخوذة من فعل ،كإمنا جاءت يف تأكيل اسم ادلفعوؿ ،إذ مت نسب
رجل إىل ٘تيم ،أم فهو منسوب .أما مجلة ذات ماؿ يف (59ب) جاءت يف تأكيل اسم الفاعل ،ألف "ذات ماؿ"
"أم" ادلبالغة يف مدح الرجل فهو " كامل يف الرجولة".
متمولة ،كيف (59ج) أفادت ِّ
ٔتعٌت صاحبة ماؿ ،فهي ِّ

كنفس الشيء نقولو يف (59د)"

59

 .6خالصة
تتبعنا يف ىذا ادلقاؿ بعض خصائص الصفة أك النعت عند النحاة القدماء .فتبُت لنا أف ىناؾ غموض كاضح
دلفهوـ الصفة عند النحاة .نظرا الستعماذلم لثالثة مصطلحات متقاربة ادلعٌت (الصفة ،النعت ،الوصف) .كرغم
ذلك فقد توصلنا إىل أف الصفة إما أف تكوف حقيقة أك سببية .فالصفة احلقيقة ،ىي اليت تكوف مطابقة للموصوؼ
يف مجيع السمات(التعريف كالتنكَت ،اجلنس ،العدد) ،فإهنا تأيت بعد ادلوصوؼ ،كتأخذ االعراب على سيبل التبع.
أما الصفة السببية ،فهي اليت ٗتالف ادلوصوؼ يف بعض مسات التطابق ؾ(التعريف) ،كتكوف أنداؾ قبل
ادلوصوؼ(فاعل الصفة) ،كتسند االعراب إىل موضوعها ،بنفس سلوؾ األفعاؿ .كما ىو الشأف يف الصفة ادلشبهة
كاسم الفاعل ،كاسم ادلفعوؿ.

 58انظر شرح ادلفصل ،ج ،2 .ص.235.234 .
 59انظر ـ  .ف ،ص .235 ،234
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كما الحظنا ،أف النحاة ،يذكركف ثالثة أنواع من األمساء الصفات :أمساء صفات مشتقة من الفعل ،كىي اسم
الفاعل ،كاسم ادلفعوؿ ضلو ضارب كمضركب .مث أمساء صفات جاءت ٔتعٌت الفعل كىي صفات النسبة مثل
مغريب ،بصرم ،اخل ..كأمساء صفات ليس أصلها فعل كىي صفات احللية ضلو طويل ،كقصَت ،اخل.
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 .7الئحة المصادر والمراجع باللغة العربية:
 أفراح ،بشرل ( .)2009تركيب وتأويل األسماء والصفات ومبادئ االكتساب اللغوي .رسالة دكتوراه ،كلية
اآلداب كالعلوـ اإلنسانية بالرباط ػ ػ أكداؿ ّتامعة زلمد اخلامس.
 األسًتباذم ،رضي الدين زلمد بن احلسن بن احلاجب ،شرح الرضي على كافية ابن الحاجبٖ .تقيق حسن بن
زلمد بن ابراىيم احلفظي ،كحيِت بشَت مصرم ( 1417ق) ،االدارة العامة للثقافة كالنشر ّتامعة االماـ زلمد بن
سعود االسالمية.
 األمشوين ،أيب احلسن ،شرح األشموني على ألفية ابن مالكٖ ،تقيق زلمد زليي الدين عبد احلميد (1358ق).
 ابن فارس ،أمحد أبو احلسُت (ت 395ق) ،معجم مقاييس اللغةٖ .تقيق عبد السالـ زلمد ىاركف (1399ق)،
دار الفكر للنشر.
 ابن مالك ،مجاؿ الدين زلمد ،شرح التسهيلٖ .تقيق عبد الرمحن السيد ،كزلمد بدكل ادلختوف ،ىجر للطباعة
كالنشر.
 ابن منظور ،أبو الفضل مجاؿ الدين (ت 711ق) ،لسان العربٖ .تقيق عامر أمحد حيدر ،مراجعة عبد ادلنعم
خليل إبراىيم ،دار الكتب العلمية ببَتكت.
 ابن يعيش ،موفق الدين (ت )643 .شرح المفصل للزمخشري .تقدمي إميل بديع يعقوب ( 1422ق) ،دار
الكتب العلمية ببَتكت.
 السَتايف ،أيب سعيد (ت368.ىػ) .شرح كتاب سيبويهٖ .تقيق أمحد حسن مهديل ،كعلي سيد علي
(1429ىػػ) ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف.
 السيوطي ،جالؿ الدين (ت911.ق) .همع الهوامع في شرح جمع الجوامعٖ .تقيق أمحد مشس الدين
(1418ق) .دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف.
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