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 النحكية السبع كظائفو الضركرم لتحميؿ البنية العميقة لمكصؼ ك
د رابح أحمد بكمعزة.أ  

 قسـ المغة العربية ك آدابيا
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  :تمييد
لمدكتكر " كمبالغة اسـ الفاعؿالصفة المشبية " مكضكع الكصؼ تنككؿ في كتب كدراسات مختمفة، مف مثؿ 

 -دراسة لسانية  – لغة القرآف الكريـ" لعبد اهلل الدايؿ، ك" الكصؼ المشتؽ في القرآف الكريـ"سمير مكقدة، ك
لمدكتكر طو الجندم، " التناكب الداللي بيف الكصؼ العامؿ" لمدكتكر بمقمسـ بمعرج، ك"  لممشتقات في الربع األكؿ

" المشتقات العاممة في الدرس النحكم"ك ألحمد عبد السبلـ العمادم،"يف كاإلضافة اسـ الفاعؿ بيف التنك " ك
لميدم المخزكمي، كسكاىا مف المؤلفات التي " في النحك العربي نقد كتكجيو"لعصاـ مصطفى عبد الكاحد، ك

الكظائؼ  أك بعض يسجؿ أنيا تكتفي في أحسف األحكاؿ بالكقكؼ عمى عمؿ الكصؼ  حيف تأديتو كظيفة المبتدأ،

  ممخص
ييدؼ ىذا المقاؿ إلى الكقكؼ عمى ما ىك ضركرم 
في سبيؿ إيضاح مفيكـ الكصؼ العامؿ كمسكغات 

، يعالج فيوتسميتو بالكصؼ، ك تحديد المجاؿ الذم 
يصنؼ  أىك الصرؼ أـ النحك مف جية ؟ ك ىؿ

الكصؼ ضمف دائرة المفرد أـ دائرة الجممة مف جية 
أف  ثانية؟ ثـ كشؼ الغطاء عف المكاطف التي يصحٌ 

كاسـ  اسـ الفاعؿ،)يطمؽ فييا عمى المشتقات الخمسة 
كاسـ  كصيغ المبالغة، كالصفة المشبية، المفعكؿ،
مصطمح الكصؼ، ك إبراز السياقات التي ( التفضيؿ 

كظائفو النحكية السبع في صكرتيو يؤدم فييا الكصؼ 
نكف المثنى أك نكف الجمع )التنكير، ك اقترانو بالبلحقة "

المكافئة دالليا  " اؿ"أك ارتباطو بالسابقة   ،(السالـ 
، بتقديـ آلية تحميمو "الذم كمتصرفاتيا " لمكحدة المغكية 

ابتغاء التكجيو  لسانيا لبلىتداء إلى بنياتو العميقة،
ى بطريقة  تتكخٌ  تو الزمنية ك النحكية،السميـ لدالال
اطي معو مف قبؿ المتمقيف عمماء تيسير التع

عبير بالكصؼ بديبل عف التٌ  سرٌ  مع تبياف .ميفمتعمٌ ك 
 .البنية الفعمية المكافئة لو نحكيا

 

Abstract 

This research aims to identify what is 

necessary in order to clarify the 

concept of the working adjective and 

the justifications of its naming .It 

determines that the adjective will be 

dealt with at the morphological and the 

syntactic level on the one hand and 

classifies it at  the word and  sentence 

level on the other hand. It also reveals 

the positions in which the five 

derivatives (Active, Passive, Semi-

active, Exaggerated and Preference) 

can occur and highlights contexts in 

which the adjective will perform its six 

grammatical functions which comprise 

two forms: indefinite or with a suffix or 

a prefix.  
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ك إذا تعاممت معو . األخرل، متعاممة معو معاممة المفرد، مدرجة إياه في دائرة الصرؼ ،كليس في دائرة النحك
 ،"المغة العربية معناىا ك مبناىا" معاممة البنية التركيبية تسميو الجممة الكصفية كما فعؿ تماـ حساف، في كتابو 

 كالزمني، مف حيث تكجيييو النحكم، لجة شاممة عميقة، تىمىس جكىره،عمى نحك ال نعثر فيو عمى دراسة عالجتو معا
في حاجة مىسيسةو إلى كىٍشؼ الغطاء عنو بكضع تعريؼ دقيؽ لو، يحدد الشركط " الكصؼ"كبقي مكضكع . كالداللي

براز ي الكظائؼ ال التيالكاجب تكافيريىا في المشتقات الخمسة  نحكية السبع يىًصح أف ييٍطمىؽ عمييا ىذا المصطمح، كا 
فجاء ىذا المقاؿ ليبيف أف الكصؼ ال يىًصح أف يطمؽ عمى المشتقات المذككرة إال حيف أدائيا كظيفة  .التي يؤدييا

مف الكظائؼ النحكية السبع التي سيقؼ عمى صكرىا، كيحمميا تحميبل كافيا، مستمدا مفاىيمو األصيمة مف الخابية 
لتشكمسكي حيف استدعاء المصطمحات التي تعيف عمى التحميؿ المساني السيبكييية، مسترشدا بالمنيج التحكيمي ا

 .الذم يبرز بنياتو العميقة المتكارية خمؼ بنياتو السطحية، ك ما تنطكم عميو مف دالالت  الميسر،
 :بسط المكضكع 

ما أراده النحكيكف مف ىذا المشتؽ،ال ما أراده الصرفيكف، إذ إف مسألة " الكصؼ العامؿ" نعني بمصطمح 
نما كاف لمنحك فييا نصيب ممحكظ فمئف كاف الصرؼ قد . الكصؼ المشتؽ لـ تكف خاصة بعمـ الصرؼ ك حده، كا 

بي نظر إلى االشتقاؽ عمى أنو كسيمة مف كسائؿ تغيير البنى اإلفرادية لتكليد بنى جديدة حمالة معاني، تم
كاف كاشفا الغطاء  (1)"ابف جني" األغراض الداللية لمستعمؿ ىذه المغة، فإف النحك بالمفيـك االنتحائي الذم بينو

عف الدكر البارز الذم ليذه  المشتقات في العمؿ، ك عبلئقيا بغيرىا مف أجزاء التركيب األخرل حيف أدائيا إحدل 
 .الكظائؼ النحكية السبع

 :بب االصطالح عميو بيذه التسميةماىية الكصؼ ك س -أكال 
مرتبط في جكىره بعمـ النحك، ال يطمؽ عمى المشتقات " الكصؼ"في مبتدأ األمر نمفت النظر إلى أف مصطمح 

إال حيف ( اسـ الفاعؿ ك اسـ المفعكؿ ك الصفة المشبية ك صيغ المبالغة كاسـ التفضيؿ) الخمسة التي ىي 
 . لبعضيـ الذيف يطمقكنو عمى ىذه المشتقات أينما حمت كارتحمت   كليس كما ىك متبدو . عمميا عمؿ أفعاليا

ال يصح أف نسميو كصفا إال إذا اتصؼ بصفات فعمو، كعمؿ عممو  -ك ىك أـ الباب  -كلما كاف اسـ الفاعؿ 
خرل ، كلما كانت  المشتقات األربعة األ(2)بالشركط التي ينبغي أف تتكافر فيو، كسنستبيف سبيؿ تمؾ الشركط الحقا

فإننا سنقؼ عمى المجاراة في  ثنائية اسـ الفاعؿ كالفعؿ المضارع، لتبياف  -محمكلة عمى اسـ الفاعؿ في العمؿ 
 .سبب تسمية تمؾ المشتقات الخمسة بالكصؼ

 :المجاراة بيف اسـ الفاعؿ ك الفعؿ المضارع –ثانيا 
الفعؿ المضارع سيمي مضارعا العبلقة في ثنائية اسـ الفاعؿ ك الفعؿ المضارع تكشؼ الغطاء عف أف 

لمضارعتو اسـ الفاعؿ في الحركات كالسكنات كعدد أحرفو، ك أف اسـ الفاعؿ إنما سيمي كصفا التصافو بصفات 
 كلنا أف نقؼ عمى تعريؼ لسيبكيو مف قبيؿ التعريؼ بالتمثيؿ ييٍجمي ىذه الثنائية،. الفعؿ المضارع في العمؿ عىمىمىو

فيو مف المعنى ما . اعؿ الذم جرل مىٍجرىل المضارع في المفعكؿ في المعنىىذا باب مف اسـ الف"مؤداه  فإذا أرٍدت ى
ذلؾ  ،(3)."ىذا ضاربه زيدا غدا، فمعناه ك عممو ىذا يىضربي زيداغدا :أرٍدتى في يىٍفعىؿي كاف منكنا نكرة، كذلؾ قكلؾ

ٍرم الكصؼ " سيبكيو" أف ميراد  و، فينصب المفعكؿ بو إذا كاف بمعنى عمى الفعؿ أنو يعمؿ عمم(اسـ الفاعؿ)ًبجى
ييعىزز ذلؾ قكؿ البف . الفعؿ المتعدم كما في المثاؿ اٍلمىسيكؽ، كيكتفي برفع الفاعؿ إذا كاف بمعنى الفعؿ البلـز
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فإذا أريد ما . يعيش جاء فيو أف اسـ الفاعؿ الذم يعمؿ عمؿ الفعؿ ىك الجارم مىٍجرىل الفعؿ في المفظ ك المعنى
ًمؿى عميو في العمؿ، كما  الحاؿ أكأنت فيو، كىك  االستقباؿ صار مثمو مف جية المفظ كالمعنى، فجرل مجراه ك حي

ًمؿى الفعؿ المضارع عمى االسـ في اإلعراب لما بينيما مف المشاكمة رًيو . التي ىي طردية عكسية  (4)"حي ك معنى جى
، ككاؼ "يىكتبي " مثبل كعدد أحرؼ الفعؿ المضارع " كاًتبه " عميو في حركاتو كسكناتو أف عدد أحرؼ اسـ الفاعؿ

، ك ىك " يكتبي "المفتكحة، كاأللؼ الكاردة ثانية ساكنة كما ىك الشأف بثاني  "  يىٍكتيبي "مفتكحة مثؿ  ياء  " ٌه  كاًتب"
ٍرمي في الحركات كالسكنات . (5)الكاؼ، كالتاء في الصيغتيف مكسكرة، كالباء فييما حرؼي إعراب  طٍرًدم كىذا اٍلجى

فاسـ الفاعؿ . (6)في كؿ أسماء الفاعميف التي مف الثبلثي كمف غير الثبلثي، الصحيح كالميعىؿ عمى حىد سكاء
" يستفسري "ميجارو لفعمو المضارع  "  مستفسر"، كاسـ الفاعؿ .0\\0\عركضيا "يفيـ" يماثؿ فعمو المضارع " فاىـ"

ارو لفعمو المضارع ( الكاك )منبو عينو  ميعىؿى بق" ميًطيعه  "، كاسـ الفاعؿ 0\\0\0\عركضيا  الميعىؿ بقمب " ييطيعي "ياء  ميجى
ميجارو لفعمو ( الياء )الميعىؿ بحذؼ المو 0/0" /// ميتىعىاؿو " ، كاسـ الفاعؿ 0/0//ياء عركضيا ( الكاك ) عينو 

الذم " راد" اسـ الفاعؿ ك ( األلؼ المقصكرة ) اليمعىؿ بحذؼ الضمة التي عمى المو   0/0" /// يىتىعىالى"المضارع 
 .(7)0\\0\" يىٍرديدي "الذم أصمو  "  يىريد"ميجارو لفعمو المضارع " رىاًدده " مف المضعؼ الذم أصمو 

كاٍلميٍعتبىري لدل . (8)ثـ إف االرتباط بيف صيغتي اسـ الفاعؿ كالفعؿ المضارع إنما ىي مف جيتي المفظ كالمعنى 
بنية )، إذ نراىـ يذىبكف إلى أف البنيتيف  (9)المضارع في المعنى ال الصكرةلمفعؿ مشابية اسـ الفاعؿ النحكييف ىك 

كمف المضاؼ عمى تقدير "يؤكد ذلؾ ابف جني بقكلو . تعبراف عف معنى كاحد( اسـ الفاعؿ  كبنية الفعؿ المضارع
ادل لذلؾ تن. (10)"رأيت ضاربي زيد، كمررت بضاربي زيد، إذا أردت بضارب يضرب: التنكيف أيضا قكلؾ

نما أعمؿ اسـ الفاعؿ لجريانو عمى الفعؿ "النحكيكف بحمؿ إحدل الصيغتيف عمى األخرل في العمؿ لذلؾ الشبو  كا 
 .(11)"الذم ىك بمعناه ك ىك المضارع 

ده إلى ما يتضمنو كؿ منيما مف الحدث  كالذم نطمئف إليو ىك أف حمؿ اسـ الفاعؿ عمى الفعؿ المضارع مىرى
بينيما، لتككف المشتقات األربعة األخرل التي ال مجاراة بينيا كبيف الفعؿ المضارع  الذم يشكؿ قاسما مشتركا

محمكلة عمى البنية األـ، كىي بنية اسـ الفاعؿ، لككف ىذه المشتقات متضمنة حدثا يمثؿ القاسـ المشترؾ بينيا 
 ألربعة األخرل المحمكلة عميو،لذلؾ فإف اسـ الفاعؿ كالمشتقات ا. كبيف ىذا الفعؿ العاممة عممو، المتصفة بصفاتو

إذ إف  ال يىًصح إطبلؽ ىذا المصطمح عمييا إال حيف كركدىا عاممة عمؿ أفعاليا،" الكصؼ"التي يطمؽ عمييا 
كسكاه مف النحكييف لـ تىسيٍؽ لنا إال األمثمة التي ييسىجؿ فييا أف ىذه المشتقات  "سيبكيو"التعريفات التي عرضيا

عمؿى أفعاليا ك إذف فالكصؼ مكضكع نحكم مرتبط بالعامؿ ذم األىمية البالغة في نحكنا العربي . الخمسة عاممة ه
 . قديمو ك حديثو

 :الكصؼ بيف اإلفراد ك التركيب  -ثالثا 
لئلجابة عف ىذا التساؤؿ ينبغي   أك جممة فعمية؟ فعؿ، أك ىؿ الكصؼ اسـ، :التساؤؿ الذم يطرح بإلحاح ىك

لنا أف نقؼ عند ثنائية اإلسناد كثنائية الفعمية كاالسمية التي لمكصؼ، كسنجد أف الكصؼ لئف كاف في ظاىره 
كىك ما سنٍستًبيفي سبيمو في الصفحات التي . فعمية ال ينفؾ أف يككف فعبل، أك جممة( 12)اسما، فإنو في بنيتو العميقة

كقبؿ اإلجابة عف ىذا التساؤؿ نىمًفت النظر إلى أف النحكييف العرب لـ يقفكا عند حدكد الشكؿ، . نحمؿ فييا صكره
": ابف ىشاـ"كيتجمى ذلؾ في قكؿ . بؿ عكلكا عمى المعنى، الذم  كاف عندىـ ىك اٍلمينطمىؽى لتحميؿ اٍلبينىى المغكية
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كأساس ذلؾ أف المعنى ال يتكصؿ إلى . (13)كأكؿ كاجب عمى المعرب أف يفيـ معنى ما يعربو مفردا أك مركبا "
كبخاصة حيف التعاطي مع البنى  .معرفة كنيو باالعتماد عمى البنية السطحية لمتركيب اإلسنادم المنشكد كحدىا

طحي يىٍكميفي مستكل عميؽه عمى ضكئو يتحدد المعنى المغكية المحكلة، التي أدرؾ النحكيكف أف خمؼ  مستكاىا الس
سناد غير أصمي فاإلسناد يقسـ في النحك العربي عمى قسميف إسناد أصمي، الكظيفي لو، فاإلسناد غير . كا 

( أحد المشتقات الخمسة المصنفة ضمف دائرة الكصؼ)األصمي ىك الذم تقـك فيو العبلقة بيف اسـ الفاعؿ 
في مساؽ تمييزه بيف الكبلـ كالجممة " االستراباذم"إليو، ك ىك اإلسناد  الذم أشار إليو كمرفكعو الذم أسند 

، سكاء كانت مقصكدة لذاتيا أك ال، (14)كالفرؽ بيف الجممة ك الكبلـ أف الجممة ما تضمنت اإلسناد األصمي:"بقكلو
الفاعؿ كالمفعكؿ كالصفة المشبية  كالجممة التي ىي خبر المبتدأ كسائر ما ذكر مف الجمؿ، فيخرج المصدر كاسما

 يتـ بيف اسميف، ليبيف أف المغة العربية تكظؼ نكعيف مف اإلسناد، إسناد أصمي، (15)"ك الظرؼ مع ما أسندت إليو
سناد غير أصمي ميحىكؿ،  أك بيف اسـ كفعؿ في الجممتيف  النكاتيف األصميتيف، الجممة االسمية كالجممة الفعمية  كا 

يكظؼ  معمكلو، مف منطمؽ أف ثمة نكعيف مف التكاصؿ، تكاصؿ عادم يستعممو عامة الناس،يككف بيف الكصؼ ك 
كمنو التحكيؿ . (17)، كتكاصؿ راؽو يستخدـ الجمؿ المحكلة بأحد أنكاع التحكيؿ األربعة(16)الجمؿ التكليدية النكاة

أ فيو إلى الكصؼ بىديبل عف الجممة الفعمية ئة لو نحكيا، عمى الرغـ مف أف ثمة فرقا المكاف (18)باالستبداؿ الذم ييمجى
كحيث إف  الكصؼ إسناد غير أصمي، فإنو في تحميمو . بيف التعبير بيذا الكصؼ  كالتعبير بالجممة المستبدىؿ بيا

الذم تيعىد بنيتو  ـي ىذه الجممة الفعمية الكصؼ ي لسانيا ىك جممة مضارعية، كقميبل ما يككف جممة ماضكية، ًقكا
كما ييقىكم ىذا الرأم ىك أف . (19)( نائب فاعؿ) أك مسند إليو سمبي  فاعؿ،)سندا إلى مسند إليو العميقة فعبل م

فيك إذف  اسـ محكؿ عف فعؿ، ألف الذم  ،(20)كالفعؿ في العرؼ النحكم ال خبر لو . الكصؼ يأتي بمعنى الفعؿ
 . (21)ستغني عف الفاعؿكالفعؿ عند النحكييف العرب ال ي. يعمؿ في الجممة الفعمية إنما ىك الفعؿ

كالذم يعزز الرأم الذم يذىب إلى أف الكصؼ في جكىره ىك بنية فعمية قكؿ ألبي عمي الفارسي أكرده في 
ف كاف دخكؿ البلـ بمعنى الذم في اسـ الفاعؿ لـ :"مساؽ حديثو عف امتناع إضافة اسـ الفاعؿ العامؿ  مؤداه  كا 

ٍز إضافتو أيضا، أال ترل أنو إذا كاف  ذا كاف جممة لـ تجز )...( كذلؾ كاف اسـ الفاعؿ في تقدير جممة تىجي كا 
قد عدا الكصؼ مف أقساـ  (23)كما أف الفراء ك ميدم المخزكمي. (22)"كما ال تجكز إضافة الجمؿ)...( إضافتو

 . (24)الكصؼ الفعؿ الدائـ "  ميدم المخزكمي" الفعؿ، كقد سمى
أك فعبل  (25)كنحف نطمئف إلى أف الكصؼ في سياقات معينة يككف في بنيتو العميقة فعبل مضارعا 

، كىك في كؿ األحكاؿ ليس بنية مفردة، (27)، كفي سياقات أخرل يككف جممة فعمية مضارعية أك ماضية(26)ماضيا
 .عمى الرغـ مف أنو يؤدم الكظيفة النحكية التي يؤدييا المفرد

كيشمؿ اسـ الفاعؿ، . (29)ليدؿ  عمى ذات باعتبار معنى ىك المقصكد (28)صيغ مف المصدر كالكصؼ ىك ما
فاسـ الفاعؿ ما اشتؽ مف فعؿ لمف قاـ بو . 30))كاسـ المفعكؿ، كالصفة المشبية، كأمثمة المبالغة، كأفعؿ التفضيؿ

ي ىي مف باب األسماء التي ، الت(32)، في مقابؿ الصفة المشبية بالفاعؿ في ما عممت فيو(31)بمعنى الحدكث
كاسـ المفعكؿ ىك المشتؽ مف الفعؿ لمف كقع عميو الفعؿ، كصيغ المبالغة ىي األكزاف التي . (33)عممت عمؿ الفعؿ

ييحىكؿ إلييا اسـ الفاعؿ لمداللة عمى كصؼ الفاعؿ بالحدث عمى سبيؿ الكثرة كالمبالغة الصريحة في معنى فعميا 
كالبلفت لمنظر أف ىذه . (34)"بزيادة صاحبو عمى غيره" أفعؿ" يؿ اسـ بيًنيى عمى كاسـ التفض. "الثبلثي األصمي
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المشتقات األربعة لئف كانت محمكلة عمى اسـ الفاعؿ في العمؿ  فإنيا تنقص عف رتبتو ألنيا ليست جارية عمى 
كاتو كسكناتو رى اًرع الجارم عميو ىك في حى الًفٍعؿ الميضى
ؿ في العمؿ دكف جريانيا ، فيي تجرم عمى اسـ الفىاعً (35)
نستأنس إلى أف ىذه الميٍشتىٌقات المصطمح عمييا كنحف  .عمى الفعؿ في عدد األحرؼ كالسكنات كالحركات

ٍت رائحة الًفعؿ منيا عىًممت عىمىمىو   . بالكصؼ إنما ىي متضمنة  معنى الفعؿ ،كلىما فاحى
 :شركط عمؿ الكصؼ -رابعا

يككف عمى إحدل الصكرتيف اآلتي ذكرىما، كىما أف يككف نكرة  أك مقترنا لكي يعمؿ الكصؼ عمؿ فعمو يجب أف 
 " .اؿ"بالسابقة 

 . فيو يككف الكصؼ نكرة منكنا  األكؿ ك فييا يككف الكصؼ نكرة، ك ىي عمى قسميف،: الصكرة األكلى
ؿ المضارع ، كذىب إلى أنو يجرم مجرل الفع(أـ باب الكصؼ)معايير محددة السـ الفاعؿ" سيبكيو"كقد كضع 

ىذا باب مف : "في المعنى كالعمؿ، حاؿ ككنو منكنا نكرة، ك بيف أنو ال يعمؿ لذاتو، بؿ لمشابيتو المضارع قائبل 
فإذا أردت فيو مف المعنى ما أردت في . اسـ الفاعؿ الذم جرل مجرل الفعؿ المضارع في المفعكؿ في المعنى

فإذا جثت عف فعؿ في . فمعناه كعممو مثؿ ىذا يضرب زيدايفعؿ كاف منكنا نكرة، كذلؾ قكلؾ ىذا ضارب زيدا، 
ىذا ضارب عبد اهلل الساعة، فمعناه كعممو مثؿ ىذا يضرب زيدا : حيف كقكعو غير منقطع كاف كذلؾ ك تقكؿ

فيو  لقسـ الثانيك ا. ، أم أف الكصؼ النكرة المنكف ال يعمؿ إال حيف داللتو عمى الحاؿ كاالستقباؿ(36)الساعة
" يقكؿ سيبكيو ( . النكف التي لجمع المذكر السالـ النكف التي لممثنى أك)ؼ نكرة مقترنا بالبلحقة يككف الكص

، في نحك الكصؼ الكارد (37)" كاعمـ أف العرب يستخفكف فيحذفكف التنكيف كالنكف، كال يتغير مف المعنى شيء
 ". منزلكف" ك ىك ( 34/ عنكبكتال( ) إنا منزلكف عمى أىؿ ىذه القرية ًرٍجزا مف السماء)في قكلو تعالى

التي بنيتيا العميقة لسانيا الكحدة المغكية (38)" اؿ"فييا يككف الكصؼ العامؿ مقترنا بالسابقة : الصكرة الثانية 
ىذا باب ": "سيبكيو"،التي قاؿ عنيا (التي، المذاف، المتاف، الذيف، الالتي، المكاتي) أك إحدل متصرفاتيا " الذم"

فصار في . ىذا الضارب  زيدا: صار الفاعؿ فيو بمنزلة الذم فعؿ في المعنى، ك ما يعمؿ فيو ك ذلؾ قكلؾ 
كىذا )...( معنى ىذا الذم ضرب زيدا، ك عمؿ عممو ألف األلؼ كالالـ منعتا اإلضافة كصارتا بمنزلة التنكيف 

 . (39)" كجو الكالـ
عمى بىينة مف أف تثنية الكصؼ كجمعو تصحيحا كتكسيرا كتذكيرا كالذم ينبغي لمحمؿ الكصؼ ىك أف يككف 

كالمقيميف )كيستكقفنا عمى ذلؾ الكصفاف الكارداف في قكلو تعالى  .(40)كتأنيثا مثؿ مفرده في العمؿ ك الشركط 
ىنا ك نمحظ أف داللة الكصؼ الزمنية ". المؤتكف"ك" المقيميف"، كىما (162/النساء ( )الصالة كالمؤتكف الزكاة

 "الذيف يقيمكف الصبلة " ىي الحاضر أك المستقبؿ متجمية في بنيتييما العميقتيف
 ". الذيف يؤتكف الزكاة"ك 

 :تحميؿ البنية العميقة لمكصؼ العامؿ -خامسا 
محمكؿ عمى الفعؿ المضارع في العمؿ ( أـ باب الكصؼ)في مبتدأ األمر نمفت النظر إلى أف اسـ الفاعؿ

كلكي يقكل الكصؼ عمى . كتنزيمو منزلتو( 41)كما أف المضارع محمكؿ عميو في اإلعراب. ىالممشابية التي ذكرنا
نصب معمكلو، اشترط النحكيكف أف تككف  داللتو عمى الحاؿ أك االستقباؿ، كجعمكا  التنكيف مبلزما لتمؾ الداللة، 

أكمقترنا  (42)"كاف منكنااسـ الفاعؿ إذا أريد بو الحاؿ أك االستقباؿ  يعمؿ عمؿ الفعؿ إذا " حيث إف 
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 . (43)التي لممثنى أك لجمع المذكر السالـ (النكف)بالبلحقة
محمكلة عمى ( اسـ المغعكؿ ك الصفة المشبية ك صيغ المبالغة كاسـ التفضيؿ)كالمشتقات األربعة األخرل

 .اسـ الفاعؿ في ىذا  العمؿ
حددكا السياقات التي ينبغي أف يؤدم كفي كبلـ  النحكييف عف عمؿ الكصؼ عمؿ فعمو مف الرفع كالنصؼ 

نما يحتاج إلى )فييا الكصؼ إحدل الكظائؼ النحكية السبع  كظيفة المبتدأ الكصؼ الذم ال يحتاج إلى خبر، كا 
، (خبر الناسخ )، أك كظيفة الخبر لممبتدأ األصمي الذم يقتضي خبرا، أك خبرا محكال (44)مرفكع يسد مسد الخبر

(.  ؿ، أك المنادل الشبيو بالمضاؼ، أك المفعكؿ بو الثاني،  أك كظيفة االسـ المجركرأك كظيفة النعت  أك الحا
ذا )...( إف أصؿ العمؿ إنما ىك لألفعاؿ، كما أف أصؿ اإلعراب ىك لألسماء : "بقكلو ابف يعيشيؤكد  لنا ذلؾ  كا 

)...( يف كالصفة المشبية عمـ ذلؾ فميعمـ أف الفركع أبدا تنحط  مف درجات األصكؿ، فمما كانت أسماء الفاعم
عيؼى اليعمؿ حتى يعتمد عمى كالـ قبمو مف مبتدأ  فركعا عمى األفعاؿ كانت أضعؼ منيا في العمؿ، ك مف ضى

 .(46)"، أك استفياـ أك نفي، كذلؾ مف قبيؿ أف ىذه األماكف لألفعاؿ(45)أكمكصكؼ أك ذم حاؿ
 : صكر الكصؼ المؤدم كظيفة المبتدأ -1

ظيفة المبتدأ ذك طبيعة مزدكجة، فيك اسـ مف جية المفظ، كفعؿ مف جية المعنى الكصؼ حيف أدائو ك 
كالخبر إنما ييٍخبىر بو ال . كالكصؼ الكاقع مبتدأ، الرافع لـ يكف لو خبر؛ ألنو ىك الخبر في حد ذاتو. (46)كالعمؿ
كقد . (48)اد الفعؿ ًإلى الفاعؿفيك مبتدأ مسند ًإلى ما بعده، ًإسن. (47)فيك مبتدأ مخبر بو كاالوخبار بالفعؿ. عنو

انناجح المجتيد؟ بمنزلة : أف سبب استغناء الكصؼ عف الخبر ىك  شدة شبيو بالفعؿ، ألف القكؿ"ابف مالؾ"أكضح 
إً لى مزيد في تماـ الجممة، كذلؾ ال يفتقر ما ىك بمنزلتو "أينجح المجتيد؟"فكما أنو ال يفتقر" . أينجح المجتيد؟"
ألف المطمكب مف الخبر ًإنما ىك تماـ الفائدة، كذلؾ حاصؿ بالكصؼ المذككر  ،(المكافئ لو نحكيا)

نما ىك فعؿ في المعنى، فقد اشترط جميكر النحكييف .(49)كمرفكعو كحيث إف  الكصؼ ليس فعبل خالصا، كا 
ف أل "البصرييف اعتماده عمى ما يعزز فيو جانب الفعمية، كذلؾ باالعتماد عمى حرؼ نفي أك حرؼ كاستفياـ، 
. (50)"الصفة ال تصير مع فاعميا جممة كالفعؿ ًإال مع دخكؿ معنى يناسب الفعؿ عمييا كمعنى النفي االستفياـ

لـ ييًجٍز " سيبكيو"كمف زعـ أف . "كىذا الشرط استحساني عند سيبكيو، كليس كاجبا، فيك جائز عنده عمى قبح
ٍعمىو مبتدأ ًإذا لـ يىًؿ استفياما أك نفيا فقد قٌكلىوي  اليشترطكف " األخفش" كمعيـ الككفيكفك. (51)"ما لـ يقؿجى

ًإال أنيـ يجعمكنو مرفكعا بما بعده، كما  - فالكصؼ عندىـ ىك فعؿ -االستفياـ كالنفي في الكصؼ الكاقع مبتدأ
 . أم أنيـ يعدكف الكصؼ كمرفكعو مترافعيف. (52)بعده مرفكعا بو عمى قاعدتيـ

ٍف )نكرة صفة مشبية عاممة عمؿ فعميا، كنقؼ عمى ذلؾ في قكلو تعالى فييا سنجد الكصؼ ال: الصكرة األكلى كاً 
مؤدية كظيفة "  أقريبه أـ بعيده ما تكعدكف" ، إذ إف الجممة (109/األنبياء ( )أدرم أقىريبه أـ بىعيده ما تكعىدكف
المعطكؼ عميو ( 53)"  قريبه " الصفة المشبية ) ،مككنة مف الكصؼ " أدرم" المفعكليف لمفعؿ المضارع القمبي 

مع صمتو  الجممة " ما" المؤدم كظيفة المبتدأ، كفاعمو المؤدم كظيفة الخبر ىك، المكصكؿ االسمي " بعيده "الكصؼ
كلئف كاف ظاىر ىذه الجممة أنيا اسمية، فإنيا في . (54)كىك معتمده عمى ىمزة االستفياـ ".  تكعدكف" الفعمية 

 ".  أيقريب أـ يىٍبعيد ما تكعدكف أك مكعدكـ"العميقة  جكىرىا ىي جممة فعمية مضارعية، بنيتيا
ففي قكلو صمى اهلل . فييا نجد الكصؼ المؤدم كظيفة المبتدأ لـ يتطابؽ مع معمكلو في التثنية: الصكرة الثانية 
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ي كاًلداؾ"عميو كسمـ   "  كالداؾ" الذم ىك صفة مشبية قد رفع فاعمو" حي"نجد الكصؼ  (55)"؟ أىحى
سد مسد الخبر، كلـ يتطابؽ معو في التثنية، مما يبيف أف الكصؼ ىك في جكىره فعؿ، ألف الجممة  الذم

 .االسمية النكاة يجب التطابؽ فييا بيف المبتدأ ك الخبر في العدد
في ىذه الصكرة  يككف الكصؼ غير معتمد عمى نفي أك استفياـ كما ىك الشأف بالنسبة إلى : الصكرة الثالثة 

ىي اسـ مفعكؿ، كقد " مكره"، حيث إف كممة (56)" مكره أخاؾ البطؿ"ارد في المثؿ العربي الشييرالكصؼ الك 
الذم سد مسد الخبر، ذلؾ أف اعتماد الكصؼ المؤدم كظيفة المبتدأ عمى  (57)" أخاؾ"احتاجت إلى نائب الفاعؿ 

كقد يرد الكصؼ المؤدم . (58)حرؼ نفي أك حرؼ استفياـ إنما ىك مف قبيؿ االستحساف ال عمى سبيؿ الكجكب 
 :(59)في نحك قكؿ ابف قيس الخطيـ " اؿ"كظيفة المبتدأ مقترنا بالسابقة 

 الحافظكف عىٍكرىةى اٍلعىشيرىةى ال         يأتييـ مف كرائيـ نىطىؼي    
 ، كبنيتو العميقة مع معمكلو"ٌى  عكرة"المؤدم كظيفة المبتدأ قد نصب المفعكؿ بو " الحافظكف"ذلؾ أف الكصؼ

، حيث إف "ال يأتييـ مف كرائو نطؼ"كخبره الجممة المضارعية المنفية "   الذيف بحفظكف عكرة العشيرة"ىي 
كلك أراد غير ذلؾ لكاف غير الجر خطأ، كلكنو حذؼ . لـ يرد اإلضافة بحذؼ النكف بغير معنى فيو"الشاعر ىنا 

ذا المبتدأ إف ىك إال حذؼ استخفاؼ مف ، فحذؼ النكف مف ى(60)"النكف لطكؿ االسـ إذ صارما بعده صمة لو
  .العميقةالبنية السطحية، ك ىك مىٍنًكم كمراد في البنية 

 :الكصؼ المؤدم كظية الخبر  –2
 :صكر الكصؼ المؤدم كظيفة خبر المبتدأ-أ

(  21/ إبراىيـ ()فيؿ أنتـ ميٍغنيكف عنا مف عذاب اهلل مف شيء) تستكقفنا عندىا اآلية الكريمة : الصكرة األكلى 
المجركر " مف شيء"قد نصب المفعكؿ بو ( نكف جمع المذكر السالـ)المقترف بالبلحقة "ميٍغنكف"ذلؾ أف الكصؼ

، كليس "أنتـ"المنصكب محبل، لككف ىذا الكصؼ جاء مؤديا كظيفة خبر المبتدأ " مف"لفظا بحرؼ الجر الزائد 
أف ىذا الكصؼ يعمؿ عممو حتى كلك استغني عف  كالذم يؤكد صكاب ىذا المنزع ىك. لككنو معتمدا عمى استفياـ

تغنكف عنا مف عذاب اهلل شيئا أك مف "كالبنية العميقة ليذا الكصؼ مع معمكلو ىي ". ىؿ"حرؼ االستفياـ
 ".شيء

المجركر لفظا بحرؼ الجر " بتابع(" 145/البقرة( )كما أنت بتابعو ًقبمتىيـ)كنجد الكصؼ الكارد في قكلو تعالى
لمجيئو " قبمتيـ" ، حيث نصب المفعكؿ بو"بتابع"المفيد تككيد النفي متصفا بصفات فعمو المضارع( الباء)الزائد 

كما أف الكصؼ الكارد في اآلية . ، ك ليس لككنو معتمدا عمى نفي"أنتـ"نكرة منكنا مؤديا كظيفة خبر المبتدأ
جركر لفظا بالباء الزائدة الدالة الم" بحامميف( "12/العنكبكت ()كماىـ بحامميف مف خطاياىـ مف شيء)الكريمة

المجركر لفظا بحرؼ " مف شيء"، فنصب المفعكؿ بو "يحممكف"عمى تككيد النفي قد عمؿ عمؿ فعمو المضارع 
، كليس لككنو مسبكقا بحرؼ النفي (النكف التي لجمع المذكرالسالـ)لككنو نكرة  مقترنا بالبلحقة ( مف)الجر الزائدة 

سماعكف )المؤدم ىذه الكظيفة صيغة مبالغة في نحك الكصؼ المكظؼ في اآلية الكريمة كقد يرد الكصؼ (. ما)
عمى " أكالكف"ك"سماعكف"، حيث تعدل الكصؼ(42/المائدة ()لمكذب أكالكف لمسحت

كالبلفت ". يسمعكف الكذب كيأكمكف السحت كثيرا"كبنيتو العميقة (. الالـ)بحرؼ الجر "السحت"ك"الكذب"المفعكليف
، كتحكيؿ باالستبداؿ مس "ىـ"في ىذه اآلية تحكيميف، تحكيؿ بالحذؼ مس المبتدأ الذم بنيتو العميقة لمنظر أف
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 . ، بنيتو العميقة جممة مضارعية"أكالكف" ك" سماعكف"خبر ىذا المبتدأ الذم كرد كصفا
ففي اآلية الكريمة  .(61)(النكف التي لجمع المذكر السالـ)كيمكف أف يرد الكصؼ النكرة العامؿ مقترنا بالبلحقة 

نجد الجمؿ الفعمية ( 5-3/الكافركف ( )كال أنتـ عابدكف ما أعبد كال أنا عابد ما عبدتـ كال أنتـ عابدكف ما أعبد)
جاءت لتؤدم كظيفة خبر المبتدآت  (63) عابدكف ما أعبد" ، ك" عابد ما عبدتـ" ، ك" عابدكف ما أعبد"(62)الثبلث

تعبدكف "ك، "أعبد معبكدكـ"ك، "تعبدكف معبكدم"نيات العميقة ليذه الجمؿ المركبة ىيكالب". أنتـ"، ك"أنا"، ك"أنتـ"
منح النظـ الداللة عمى تأكيد نفي حدكث حدث عبادة " فاعؿ" كيسجؿ أف مجيء الخبر كصفا ببناء ". معبكدم

، (64) "عابدا ما عبدتـ ماكنت قط"كال أنا عابد ما عبدتـ "فمعنى . الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ لما يعبد الكافركف
كتأكيد نفي حدكث حدث عبادة الكافر لـ ينؿ ما يعبد الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ، ذلؾ أف دخكؿ النفي عمى 

ك في ذلؾ  مف القكة كالتأكيد الشيء . مشعر بإخراج ىذه الذات مف الحكـ، أم الخبر" ال أنتـ"ك" ال أنا"المبتدأ
 .(65)الكثير 

كفي ىذه الحاؿ يعمؿ عممو دكف أف يككف مينىكنا، ألف . كيمكف أف يككف الكصؼ المؤدم كظيفة الخبر اسـ تفضيؿ
التكبة ()  فاهلل أحؽ أف تخشكه إف كنتـ مؤمنيف)ففي قكلو تعالى . اسـ التفضيؿ ممنكع مف التنكيف كالصرؼ

كالخبر في ىذه ".  يحؽ" ك بنيتو العميقة  ".اهلل " مؤد كظيفة خبر المبتدأ "  أحؽ"الكصؼ  ، يبلحظ أف (13/
 ". أف تخشكه" اآلية كرد جممة مضارعية مركبة ألف فاعؿ اسـ التفضيؿ ىك المصدر المؤكؿ 

ذراعيو)كفي اآلية الكريمة ( 18/الكيؼ( )كتحسبيـ أيقاظا كىـ رقكد كنقمبيـ ذات اليميف كذات الشماؿ ككمبيـ باًسط ه
انطبلقا مف الرؤية الكظيفية التي تحمؿ الجممة حسب الخانة " كمبيـ باسط ذراعيو" نجد الجممة االسمية المركبة 

الكظيفية التي تحتميا
(66)

الذم " باسط" جممة ماضكية  بسيطة مؤلفة مف الكصؼ " باسط ذراعيو"قد كرد خبرىا   
العميقة ليذه الجممة ىي  كالبنية".  ذراعيو" كالمفعكؿ بو" ىك"، كفاعمو المضمر (67)" بسط"ىك في بنيتو العميقة 

كالسياؽ ىك الذم  بيف أف الداللة الزمنية ليذا الكصؼ ىي الماضي كليست الحاؿ أكاالستقباؿ . (68)"بسط ذراعيو"
 ".كمبيـ"عمى الرغـ مف مجيء ىذا الكصؼ نكرة منكنا كاقعا خبرا لممبتدأ 

المؤدم كظيفة " ذائقة المكت"أف الكصؼ يسجؿ ( 185:آؿ عمراف) كيؿُّ نىٍفسو ذائقةي المكتى كفي قكلو تعالى 
عمى الرغـ مف حذؼ التنكيف " تذكؽ" النكرة المخصصة باإلضافة قد عمؿ عمؿ فعمو المضارع " كؿ"خبر المبتدأ 

كما يكافئ ىذا الكصؼ دالليا ىي الجممة المضارعية  ". ذائقةه المكتى "مف بنيتو السطحية، إذ إف بنيتو العميقة 
كاإلضافة إف ىي إال إضافة لفظية، ال يغير . منكم ذىنا"  ذائقة"ف التنكيف في الكصؼ ، ذلؾ أ"تذكؽ المكت"

أف اإلضافة ىنا غير محضة " "ابف يعيش"،  حيث ذكر(69)كؼ التنكيف فييا مف المعنى شيئا ألنو حذؼ استخفاؼ
بالخبر المعرفة  كذلؾ قمب ألف التنكيف ميراده، كألنو لك كانت اإلضافة محضة لكنا قد أخبرنا عف المبتدأ النكرة 

 .(70)"لمقاعدة 
 :، ففي قكؿ األعشى مف المتقارب"أؿ"كما يمكف أف يرد الكصؼ المؤدم كظيفة خبر المبتدأ مقترنا بالسابقة 

ما عشارا         ىك الكاىبي المئةى المصطفا         ةى إما مخاضا كا 
(71) 
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قد " ىك"المؤدم كظيفة خبر المبتدأ "الذم"التي تكافئ  دالليا "اؿ"المرتبط بالكحدة المغكية "الكاىب"نجد الكصؼ 
ىك الذم يىيىبي المئة ال "كقد جاء لقصره عمى المبتدأ كتخصيصو لو، ك بنيتو العميقة  ". المئة"نصب المفعكؿ بو 

 . (72)" غير
 :(73)صكر الكصؼ المؤدم كظيفة خبر الناسخ -ب

 .كأخكاتيا" إف"ك أخكاتيا أك لعنصر التحكيؿ " كاف" ىذه الصكر تشمؿ الكصؼ الكاقع خبرا لعنصر التحكيؿ 
 :الصكرة األكلى

النكرة المنكف قد نصب " قاطعة"نجد الكصؼ ( 32/النمؿ () ماكنت قاًطعىة أمرا حتى تىشيىدكف)في قكلو تعالى 
أقطع "كالبنية العميقة لو ىي . ، كليس ألنو معتمده عمى نفي"كاف" ،ألنو ميؤدو كظيفة خبر الناسخ" أمرا"المفعكؿ بو 

 .(74)ىك الذم حدد زمف ىذا الخبر" كاف"، أم أف زمف قطع األمرىك الماضي، ذلؾ أف عنصر التحكيؿ"أمرا
 :الصكرة الثانية

" منزلكف"د الكصؼ نج( 34/العنكبكت ()إنا ميٍنًزلكف عمى أىؿ ىذه القرية ًرٍجزا مف السماء)في اآلية الكريمة 
" رجزا"، ناصبا المفعكؿ بو "نينىزؿ"عامبل عمؿ فعمو المضارع ( النكف التي لجمع المذكر)النكرة المقترف بالبلحقة 
كالداللة الزمنية لو ىي الحاضر ". ننزؿ عمى أىؿ ىذه القرية رجزا"كبنيتو العميقة ". إف"لككنو مؤديا كظيفة خبر 

 .أك المستقبؿ
المقترف " جاعمكف"نجد الكصؼ  النكرة  (  8/  الكيؼ( )ك إنا لجاعمكف ما عمييا صعيدا جرزا)كفي قكلو تعالى 

قد نصب المفعكؿ بو " إف"الكارد خبرا لمكحدة المغكية التي لمتككيد ( نكف جمع المذكر السالـ)بالبلحقة 
لىنىٍجعىؿي المكجكد "ع معمكليو ىي كالبنية العميقة لو م". صعيدا"، كالمفعكؿ بو الثاني"(ما"المكصكؿ االسمي )األكؿ

 ". عمييا صعيدا
إف ىؤالء ميتىبره ماىـ :)، كنقؼ عمى صكرة لو في اآلية الكريمة"اسـ مفعكؿ"كقد يككف الكصؼ 

اسـ المفعكؿ  )يبلحظ أف الكصؼ فييا " متبر ماىـ فيو" (75)فالجممة المضارعية المركبة (. 139/األعراؼ()فيو
، المؤلفة مف اسـ "ما ىـ فيو"قد جاءت جممتو االسمية البسيطة" ييتىبر"بنيتو العميقة  الذم يسجؿ أف"( ميتىبره "

المؤدياف كظيفة الخبر، قد جاءت " فيو"الكاقع مبتدأ، كالجار كالمجركر"ىـ"، كضمير الرفع المنفصؿ"ما"المكصكؿ 
د تأكيد تتبير المكجكد فيو ىؤالء ك ىي تفي". متبر"ىذه الجممة االسمية البسيطة مؤدية كظيفة نائب الفاعؿ لمكصؼ 

متبر ما "كبذلؾ تككف البنية العميقة لمجممة المضارعية المركبة ". المكجكدكف فيو"كبنيتيا العميقة ىي. (76)الناس 
 ". ييتىبر المكجكدكف فيو"ىي ( 77)"ىـ فيو

فميحىكؿ بحذؼ البلحقة " ذائقك("38/الصافات ( )إنكـ لذائقك اٍلعىذىابى األليـ)أما الكصؼ الكارد في قكلو تعالى 
الداللي الزمني ( 78) عمى ًنية ذكر النكف" ذائقكف العذابى "، كبنيتو العميقة ىي (نكف جمع المذكرالسالـ) ليككف اٍلبيٍعد ي

 ".لتذكقكف العذابى " ليذا الكصؼ ىك 
 :صكر الكصؼ المؤدم كظيفة النعت -3
 :صكر الكصؼ المؤدم كظيفة النعت لممنعكت النكرة  -أ

، ذلؾ (69/النحؿ ()يخرج مف بطكنيا شراب مختمؼ ألكانو)نقؼ عمى عينة ليا في قكلو تعالى : الصكرة األكلى
لككنو مؤديا كظيفة النعت لممنعكت النكرة " ألكانو"النكرة المنكف قد رفع الفاعؿ "  مختمؼ"أف الكصؼ، اسـ الفاعؿ 
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كىذا االختبلؼ ممكف في الحاضر ". تختمؼ ألكانو"كصؼ ىي كالبنية العميقة ليذا ال. الكاقع فاعبل مرفكعا" شراب"
 .أك المستقبؿ

( 103/ىكد()ذلؾ يىٍكـه مىٍجميكعه لو الناسي )ففي قكلو تعالى. كقد يرد الكصؼ المؤدم كظيفة النعت اسـ مفعكؿ
رفع نائب  كقد". يـك ه "جاء مؤديا كظيفة النعت لمخبر المرفكع " مجمكع"ييسىجؿ أف اسـ المفعكؿ النكرة المنكف

ييٍجمىعي لو "ىك جممة مضارعية كليس مفردا ، بنيتو العميقة "مجمكع لو الناس"لذلؾ فإف ىذا النعت ". الناس"فاعمو
 ".الناس

ك نقؼ عمى . فييا يككف مثؿ ىذا الكصؼ مع مرفكعو  ميؤىًلفا جممة  مؤكدة مف طريؽ القصر:  الصكرة الثانية
قيؽه عمي أف ال أقكؿ عمى اهلل إال ك قاؿ مكسى يا ف:) ذلؾ في قكلو تعالى رعكف إني رسكؿ مف رب العالميف حى

المؤلفة مف " حقيؽ عمي أف ال أقكؿ عمى اهلل إال الحؽ"فالجممة الفعمية المركبة (. 105/ 104/ األعراؼ( ) الحؽ
قيؽه )ممثبل في الصفة المشبية ( الكصؼ)المسند  بنيتو العميقة التي ىي منزنلة منزلة فعميا المضارع الذم ( حى

المؤدية كظيفة  الفاعؿ الذم سد " أف ال أقكؿ عمى اهلل إال الحؽ"، كالجممة المضارعية المؤكدة بالقصر "يىًحؽ"
كجممة الكصؼ ىذه في محؿ رفع مؤدية ". يحؽ عمي عدـ القكؿ عمى اهلل إال الحؽ"كبنيتيا العميقة . مسد الخبر

 . كىي تفيد قصر قكلو عمى الحؽ دكف سكاه" إف"عنصر التككيد الكاقع خبرا ل" رسكؿ"كظيفة النعت لممنعكت 
فجزاء مثؿ ما قتؿ مف النعـ  يحكـ بو : )ففي اآلية الكريمة . كقد يككف مثؿ الكصؼ النكرة مجردا مف التنكيف

نكرة مؤدو كظيفة النعت لممنعكت ال" بالغ"، إذ نمحظ أف الكصؼ (95/المائدة ( )ذكا عدؿ منكـ ىىٍديا بالغى الكعبة
نما جاز أف ييٍنعىت بو عمى الرغـ مف أنو يتبدل في ظاىره مضافا إلى " . يىٍبميغي الكعبة"كبنيتو العميقة ". ىديا" كا 

ىي إضافة لفظية مساكية لمتنكير، ال تكسب ىذا المضاؼ تعريفا، ألف ىذا " بالغ"معرفة، ذلؾ أف إضافة الكصؼ 
كليس يغير كؼ التنكيف إذا حذفتو مستخفا شيئا مف المعنى كال ":الكصؼ بمعنى االستقباؿ الذم قاؿ فيو سيبكيو 

يقكؿ ". يبمغ الكعبة"، حذؼ استخفافا، بنيتو العميقة "بالغا"ثـ إف التنكيف فيو منكم ذىنا. (79)" يجعمو معرفة
عنى كمما يككف مضافا إلى المعرفة ك يككف نعتا لمنكرة األسماء التي أخذت مف الفعؿ ك أريد بيا م" :سيبكيو
لئف كاف " بالغا"فالكصؼ . (81)، ذلؾ أنو لما ذىبت النكف عاقبتيا اإلضافة كالمعنى معنى ثبات النكف(80)"التنكيف

، كالمقاـ ىنا (82)مضافا إضافة لفظية فإف معناه التنكيف، ألنو بمعنى االستقباؿ، كألف النكرة ال تكصؼ إال بالنكرة 
 . مقاـ كصؼ ك نعت 

 : صكر الكصؼ المؤدم كظيفة النعت لممنعكت المعرفة  -ب
الذيف يقكلكف )في نحك قكلو تعالى "اؿ"فييا سنجد الكصؼ المنزؿ منزلة فعمو مقترنا بالسابقة : الصكرة األكلى 

" سنادم تماثؿ التركيب اإل"أىميا  الظالـ"، ذلؾ أف الجممة (75/النساء() ربنا أخرجنا مف ىذه القرية الظالـً أىٍىمييا
كىذا ". التي" المكافئة دالليا( اؿ)جاء مقترنا بالسابقة " الظالـ(" اسـ الفاعؿ)ألف الكصؼ " أٍىميياالتي  يىٍظًمـ 

الكصؼ مع  مرفكعو، أم الجممة المضارعية في محؿ جر مؤدية كظيفة النعت لممنعكت المعرفة المجركر 
 .(83)كىي تفيد الذـ " . القرية"

كنقؼ عمى . ناصبا المفعكؿ بو " اؿ"ييا يككف الكصؼ المؤدم كظيفة النعت المقترف بالسابقة ف: الصكرة الثانية 
( كيعذب المنافقيف ك المنافقات ك المشركيف كالمشركات الظانيف باهلل ظف السكء: ) مثاؿ لو في قكلو تعالى

 ( 6/الفتح )
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 ".الذيف يىظينكف ظف السكء"كبنيتو العميقة . لكقكعو مكقع النعت" ظف"ا لذم نصب  المفعكؿ بو "الظانيف"كىك 
 :صكر الكصؼ المؤدم كظيفة الحاؿ  –4

ميف المسجد :)ففي اآلية الكريمة. فييا سنجد أف المسند في ىذه الجممة المضارعية كصفا تنزؿ منزلة فعمو لىتىٍدخي
قد كرد " مقيف رؤكسكـمح"يسجؿ أف الحاؿ (. 27/الفتح() الحراـ إف شاء اهلل آمنيف محمقيف رؤكسكـ كمقصريف

مككنة " يحمقكف"كبنيتو العميقة . الذم ىك بمنزلة الفعؿ" محمقيف( "اسـ الفاعؿ)جممة مضارعية، ًقكامييا الكصؼ 
، كالمفعكؿ بو "أنتـ"، أم (كاك الجماعة)مف مسند ممثبل في الفعؿ المضارع، كمسند إليو ممثبل في الفاعؿ 

 ".كـ" المتصؿ بو المضاؼ إليو المتمثؿ في الضمير" رؤكس"
( كالنخؿ كالزرع مختمفنا أيكيميوي )كقد يأتي ىذا الكصؼ النكرة منكنا كما ىي الحاؿ في قكلو تعالى 

كالبنية . ألنيا مؤدية كظيفة الحاؿ" كيميوأ"ىي كصؼ قد رفعت الفاعؿ " مختمفا"، حيث إف كممة (141/األنعاـ)
 ".يختمؼ أيكيميو"مرفكعو ىي  العميقة لمكصؼ مع

 :  الكصؼ المؤدم كظيفة المفعكؿ بو الثاني-5
، ذلؾ أف الكصؼ (47/إبراىيـ ()فال تحسبف اهلل ميٍخًمؼى كعده ريسيمىو)نقؼ عمى مثاؿ لو في قكلو تعالى 

المجركر " هكعد"، كما أنو في البنية العميقة نصب المفعكؿ بو األكؿ  "رسمو"قد نصب المفعكؿ بو الثاني"مخمؼ"
لككنو مؤديا كظيفة المفعكؿ بو " مخمفا"لفظا عمى الرغـ مف تجرده مف التنكيف المنكم ذىنا، حيث إف بنيتو العميقة 

 ".يخمؼ كعدىه رسمىو"كالبنية العميقة لو مع معمكليو ىي ". تحسبف"الثاني لمفعؿ الناسخ 
 :صكر الكصؼ المؤدم كظيفة المنادل -6

 :مف البحر الكامؿ " يحيى الغزاؿ"ؿ الشاعر نقؼ عمى مثاؿ ليا في قك 
كؿ            كىمىؼه ًبًيف ميكى د اٍلغىكىاًني ظمة        فىفيؤىاديه ي يا راجيا كي

(84) 
د الغكاني"نصب المفعكؿ بو "  راجيا"إذ إف الكصؼ  ك بنيتو . لككنو مؤديا كظيفة المنادم الشبيو بالمضاؼ" كي

د "العميقة ىي   ". الغكانيمىٍف يىٍرجيك كي
 : صكر الكصؼ المؤدم كظيفة االسـ المجركر  -7

ـٍ ) نقؼ عمى مثاؿ ليا في قكلو تعالى   (إنما الصدقات لمفقراء كالمساكيف كالعامميف عمييا ك المؤلفة قيمكبييي
الفاعؿ قد رفع نائب " الذيف" المكافئة دالليا"اؿ" المقترف بالسابقة "المؤلفة "، إذ إف اسـ المفعكؿ (60/التكبة )
 ". الذيف تيؤىلىؼ قمكبييـ"كالبنية العميقة لو مع معمكلو ىي ". لمفقراء" ، كىك اسـ مجركر ألنو معطكؼ عمى "قمكبيـ"

ـٍ ًباألىٍخسىًريفى )كنقدـ لو الكصؼ الكارد في قكلو تعالى . كقد يككف الكصؼ اسـ تفضيؿ قيٍؿ ىىٍؿ نينىبّْئيكي
. التي تعرب تمييزا" أعماال"الذم نصب كممة ( الباء)المجركر بحرؼ الجر" األخسريف"، كىك(103/الكيؼ()أٍعمىاالن 
فإذا ثنيت أك جمعت فأثبت النكف : "المثبتة فيو النكف" أؿ"عف ىذا الكصؼ المقترف بالسابقة " سيبكيو"كقد قاؿ

، كىما الحسناًف الكجكه: فميس إال النصب، كذلؾ قكليـ  .(85)"ىـ الطيبكف األخيارى
 
 :خاتمػة

 :انتيى المقاؿ إلى النتائج اآلتية 
إذا كاف بعضيـ يتعامؿ مع المشتقات الخمسة التي يصطمح عمييا بالكصؼ معاممة األسماء الحقيقية، سكاء -1
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أعممت أـ لـ تعمؿ، فإف ىذا المقاؿ يخرج تمؾ المشتقات مف دائرة االسمية، كيدخميا في دائرة الفعمية فقط حيف 
 .عمميا عمميااتصافيا بصفات أفعاليا، ك 

. إف الكصؼ العامؿ ىك كحده الذم يتمتع بالداللة الزمنية، سكاء أكانت لمحاؿ، أـ لبلستقباؿ، أـ لمماضي -2
" عمر ناجح"فالجممة . بينما يسجؿ أف ىذه المشتقات حيف عدـ إعماليا، فإف داللتيا تقتصر عمى الحدكث كالثبكت

كيًضع ًلييٍثبىتى بو النجاح لعمر مف غير أف يقتضي ىذا " ناجح"، ألف الخبر"عمر ناجح أخكه"ال تكافئ الجممة 
ع ليقتضي تىٍزًجية فعؿ النجاح، كض" ناجح أخكه"أما  في الجممة الثانية فنجد الخبر . النجاح تجدده شيئا بعد شيء

ٍعؿ معناه يتجدد شيئا فشيئا كما بيف ذلؾ إماـ الببلغة ك  ينجح " ة ألنو مكافئ لمجمم" عبد القاىر الجرجاني"جى
 ".أخكه
النكف التي )الكصؼ الذم  يعتمد عمى نفي أك استفياـ إنما ىك الكصؼ النكرة المنكف أك المقترف بالبلحقة  -3

كأف ىذا االعتماد استحساني، كليس عمى سبيؿ . الذم يؤدم كظيفة المبتدأ( لممثنى أك لجمع المذكر السالـ
الست األخرل المتمثمة في الخبر، كالنعت، كالحاؿ كالمفعكؿ أما الكصؼ الذم يؤدم الكظائؼ النحكية . الكجكب

بو لمناسخ، كالمنادل الشبيو بالمضاؼ، كاالسـ المجركر فبل يقتضى اعتمادا كما ذىب إلى ذلؾ بعضيـ ممف 
سكاء أكاف ىذا الكصؼ نكرة، . شر ميمىزؽ، كرأكا أنو في حاجة مسيسة إلى نفي أك استفياـ" سيبكيو"مزقكا نظرات 

 . كمتصرفاتيا" الذم"المكافئة نحكيا الكحدة المغكية " اؿ"رتبطا بالسابقة أـ م
المضاؼ إلى ( النكف التي لجمع المذكرأك المثنى)الكصؼ المجرد مف التنكيف أك البلحقة المكافئة لو نحكيا  -4

ف ىك إال حذؼ المعرفة قد يظؿ مؤديا  عمؿ فعمو مف نصبو المفعكؿ بو، ألف حذؼ ذلؾ التنكيف أك تمؾ النكف إ
كاالسـ المجركر بعده المعرب مضافا إليو ىك مجركر لفظا، منصكب محبل في . في المفظ كفي البنية السطحية

كأساس ذلؾ أف تمؾ اإلضافة إف ىي إال إضافةه لفظية شكمية، ال يكتسب مف كرائيا الكصؼ النكرة . بنيتو العميقة
 .المضاؼ تخصيصا كال تعريفا

زمنية االبتدائية التي لمكصؼ العامؿ عمؿ فعمو لئف كانت في غالبيتيا داللة عمى بخصكص الداللة ال -5
الحاضر أك المستقبؿ، فإف السياؽ ىك الذم يممؾ القكؿ الفصؿ في تحديد الداللة الزمنية النيائية، كقد يخرجيا إلى 

 .الماضي 
ٍمؿ المشتق -6 اسـ المفعكؿ كالصفة )ات األربعة حضكر نظرية الحمؿ بقكة، تبدل ذلؾ بشكؿ الفت لمنظر في حى

عمى اسـ الفاعؿ  المحمكؿ ىك اآلخر عمى فعمو المضارع الجارم مجراه، (المشبية كصيغ المبالغة كاسـ التفضيؿ
 .ك لكف حضكر ىذا الحمؿ  ييٍعتىد بو فقط  في ىذه المشتقات حيف عىمىًميا عمؿ أفعاليا 

عمى أدائيا كؿ مشتؽ مف المشتقات الخمسة التي تسمى الكصؼ، إف كظيفة المبتدأ ىي الكظيفة التي يىٍقكىل  -7
أما الكظائؼ النحكية الست األخرل المشار إلييا آنفا فبل . كىي الكظيفة التي تككف بنيتيا العميقة فعبل مضارعيا

ممة كالبنية العميقة لمكصؼ فييا ىي ج. يقكل عمى أدائيا كؿ كصؼ مف المشتقات السالفة الذكر سكل اسـ الفاعؿ
 .مضارعية، كقميبل ماتككف ماضكية 
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 :ىكامش البحث -أكال
، 2ينظر ابف جني أبك الفتح عثماف، الخصائص، تحقيؽ محمد عمي النجار، دار اليدل لمطباعة كالنشر، بيركت، ط -1
 .   1/34ت،.د
 .مف ىذا المقاؿ 8، 7ينظر شركط عمؿ الكصؼ، ص  -2
 . 1/164(دار الجيؿ : بيركت 1عبد السبلـ ىاركف، ط : سيبكيو، الكتاب، تحقيؽ -3
 .6/77/ت . ابف يعيش مكفؽ الديف، شرح المفصؿ، بيركت عالـ الكتب، مكتبة المتنبي، د -4
، تحقيؽ عبد الرحماف العثيميف، دار الغرب اإلسبلمي، (التخمير)صدر األفاضؿ الخكارزمي، شرح المفصؿ -5

 . 100/ 1990،3بيركت،
 .598، ص1985، دارالفكر، بيركت،5ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب، تحقيؽ مازف المبارؾ، ط -6
، 1،2011ينظر رابح بكمعزة، نظرية النحك العربي كرؤيتيا لتحميؿ البنى المغكية، عالـ الكتب الحديث، إربد األردف ط -7

 .105ص
 .2/319ت،.افية في النحك، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، داالستراباذم رضي الديف، شرح الك -8
، دار البحكث العممية،  -9 جبلؿ الديف السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، تحقيؽ عبد العاؿ سالـ مكـر

 .69/، 1975الككيت،
 .134ت ص.أبك عمي الفارسي، اإليضاح العضدم،  تحقيؽ حسف فرىكد، د -10
 . 2/78، شرح المفصؿ، ابف يعيش -11

12- Voir Emonds Joseph :transformations radicales conservatrices et locales, ED, seuil, 

Paris.1971.p95  . 

 .2/527ابف ىشاـ، مغني المبيب، -13
 (. فاعمو أك نائب فاعمو .) ك اإلسناد غير األصمي ىك ذلؾ الذم يتـ بيف الكصؼ كمرفكعو -14
 .\.1/8االستراباذم، شرح الكافية في النحك  -15
. الجممة التكليدية النكاة إذا كانت اسمية ينبغي أف يككف المبتدأ فييا مفردا الجممة معرفا ال نكرة مبدكءا بو مذككرا المحذكفا -16

ذاكانت فعمية فقكاميا الفعؿ التاـ الذم ينبغي أف يككف متقدما عمى معمكلو  أف يككف مفردا، ال كحدة الذم يجب ( الفاعؿ) كا 
 إسنادية  مذككرا ال محذكفا، ينظر

Noom Chomsky:Syntax of theory of Aspects, Cambridge Mass the Press,1958,P36.     

ينظر رابح بكمعزة التحكيؿ في النحك العربي، . التحكيؿ باالستبداؿ ك التحكيؿ بالترتيب كالتحكيؿ بالحذؼ كالتحكيؿ بالزيادة -17
 .54-49، ص2008عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، 

 .64رابح بكمعزة، التحكيؿ في النحك العربي، ص -18
 . 174، ص2009ينظر رابح بكمعزة، الكحدة اإلسنادية الكظيفية في القرآف الكريـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، -19
 .195ينظر ابف الحاجب، اإليضاح في شرح المفصؿ، ص -20
 .107ت، ص.ينظر ابف الناظـ بدر الديف، شرح ألفية ابف مالؾ، تحقيؽ عبد الحميد السيد، دار الجيؿ، بيركت، لبناف، د -21
 .1/865،.ت.الفارسي أبك عمي، المسائؿ البصريات، تحقيؽ محمد الشاطرأحمد، مطبعة المدني، القاىرة، د -22
 .65، ص1966نقد ك تكجيو، دار الكتب المصرية، القاىرة، ينظر ميدم المخزكمي، في النحك العربي،  -23
 .1/20الفراء أبكزكرياء يحيى بف زياد، معاني القرآف، تحقيؽ محمد عمي النجار،عالـ الكتب، بيركت، -24
 .مف ىذا المقاؿ  إليجاد تكضيح أكثر 11،10ينظر ص  -25
 .مف ىذا المقاؿ  إليجاد تكضيح أكثر 11،12ينظر ص   -26
 .مف ىذا المقاؿ إليجاد تكضيح أكثر 15،14،13،11ظر ص ين -27
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 .1/164ينظر الكتاب،. أم مف الفعؿ، الف سيبكيو سمى المصدر فعبل ك حدثا -28 
 .1/201االستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية،  -29
دار الكتاب العربي، محمد محيي الديف عبد الحميد بيركت : شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، تحقيؽ. األشمكني -30
 .1/412.ـ1،1955ط
 . 3/413اؿ االستراباذم، شرح الكافية، ا، -31
 .1/194ا سيبكيو، الكتاب، -32
 .6/78ش ابف يعيش، شرح المفصؿ، -33
 .2،312االستراباذم، شرح الكافية، -34
 . 1/151الفارسي أبك الحسف، -35
 .1/164سيبكيو، الكتاب،  -36
 .1/168المرجع نفسو، -37

38- Voir Martinet  A :.Element de Linguistique generale ,Colin,Paris.1970.P15 . 

 .1/181الكتاب،  سيبكيو، -39
 .2/69ت ، -ينظر األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح،  بيركت، دار إحياء الكتب لعربية، د -40
 .6/78ابف يعيش، شرح المفصؿ  -41
 .6/68المرجع نفسو،  -42
 .مف ىذا البحث 13،12،9ص  ينظر -43
 .مف ىذا البحث  9،8ينظر ص   -44
 .6/97ينظر  ابف يعيش، شرح المفصؿ، -45
 .2/527ابف ىشاـ، مغني المبيب، -46
 .1/195ينظرابف الحاجب، اإليضاح في شرح المفصؿ،  -47
 .107ينظر ابف الناظـ، شرح األلفية، ص  -48
 .272، تحقيؽ عبد الرحماف السيد، عالـ الكتب، القاىرة، صابف مالؾ محمد عبد اهلل، شرح التسييؿ -49
 . 1/226االستراباذم، شرح الكافية، -50
 . 1/226ابف مالؾ ،شرح التسييؿ، -51
 . 1/274ينظرا لمرجع نفسو،  -52
 . 53،ص1979، 1ينظر العكبرم أبك البقاء إمبلء ما مف بو، دار الكتب العممية، بيركت،ط -53
م يعتمد عمى حرؼ نفي أك حرؼ استفياـ ىك الكصؼ المؤدم كظيفة المبتدأ، سكاء أكاف اسـ فاعؿ أـ ألف الكصؼ الذ -54

اسـ مفعكؿ أـ صفة مشبية أـ صيغة مبالغة أـ اسـ تفضيؿ، ك نكتفي بالتمثيؿ لصيغة المبالغة ك اسـ التفضيؿ ألف األسماء 
 " ما أفضؿ العربي عمى العجمي" ك"الغني الفقير صدقة؟ أمعطاء "ك" ما كذاب المؤمف . " األخرل ممثؿ ليا في متف البحث

 .؟"ىؿ أكبر خديجة مف عائشة" ك
 .2002،4/71محمد بف إسماعيؿ البخارم أبك عبد اهلل، صحيح البخارم، دار ايف كثير، دمشؽ، بيركت، -55
، ك أكضح المسالؾ 2/318، 2004ينظر الميداني، مجمع األمثاؿ، تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد، دار المعرفة،  -56

، 5 ط، ًإحياء التراث القاىرة دارمحمد محيي الديف عبد الحميد، : إلى ألفية ابف مالؾ، ابف ىشاـ، عبد اهلل بف يكسؼ، تحقيؽ
 .1/35 ـ1966

يعرب نائب فاعؿ السـ المفعكؿ سد مسد الخبر، مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة المقدرة عمى األلؼ عمى لغة " أخاؾ  -57 
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 . 1/35ينظر ابف مالؾ، أكضح المسالؾ،"مكره أخكؾ ال بطؿ " ك ىذا المثؿ قد ذكر بركاية . القصر ألنو مف األسماء الستة
 .1/273ينظر ابف مالؾ، شرح التسييؿ، -58
 .186/  1ظر سيبكيو، الكتاب، ين -59
كزارة األكقاؼ المصرية، لجنة إحياء التراث اإلسبلمي : القاىرة)  3عبد الخالؽ عضيمة، ط: المبرد، المقتضب، تحقيؽ -60

 .  145/  4، (ـ1994
61-Martinet.M - Element de Linguistique generale, p42  . 

الجممة الكظيفية في القرآف  بكمعزة رابح ينظر . جممة فييا كرد بو المفعكؿ ألف مركبة مضارعية جمبل  الجمؿ الثبلث عدت-62
 ..234بو، ص المؤدية كظيفة المفعكؿ كالمضارعية الماضكية الجممة الكريـ، صكر

لما جاء جمع مذكر سالما نكرة غير " عابدكف " ك الكصؼ " أعبد "جاء منكنا فعمؿ عمؿ فعمو  " عابد " فالكصؼ  -63
 .تعبدكف"أيضا عمؿ فعمو مضاؼ عمؿ 

 . 1992،1/522ينظر أبك حياف األندلسي، البحر المحيط في التفسير، دار الفكر، بيركت، -64
كينظر . 71ص1987، طينظر محمد محمد أبك مكسى، داللة التراكيب داللة التراكيب، مكتبة كىبة ػدار التضامف، القاىرة -65

 .32رابح بكمعزة، نظرية النحك العربي، ص
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د عنصر تحكيؿ يحكؿ داللة الخبر الذم ىك محط الناسخ سكاء أكاف الناسخ كاف ك أخكاتيا أـ إف ك أخكاتيا فإنو يع -73

 .االىتماـ في الجممة االسمية 
 . 66ينظر رابح بكمعزة، التحكيؿ في النحك العربي، ص -74
 ".ماىـ فيو" كرد جممة اسمية" متبر" ىذه الجممة المضارعية المركبة  عدت مركبة ألف نائب الفاعؿ السـ المفعكؿ  -75
 .82ص. 1957رار المغة العربية، تحقيؽ محمد بيجة البيطار، مطبعة الترقي، دمشؽ،ينظر ابف األنبارم أس -76
 .يكجدكف فيو: ىي"ماىـ فيو" كالبنية العميقة لنائب الفاعؿ  -77
، كالنحاس أبك جعفرأحمد 72،ص 1406ينظر ابف جني، المحتسب، تحقيؽ عمي الجندم، دار سزكيف لمطباعة ك النشر،  -78

 . 1985،1/311رآف، تحقيؽ زىيرغازم زاىد، عالـ الكتب، القاىرة،بف محمد، إعراب الق
 .166/سيبكيو، الكتاب،  -79
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