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عضو هيئة تدريس يف قسم اللغة العربية-كلية اآلداب-جامعة بنغازي -ليبيا
مل ّخص
تتم إبلصاق ايء
الصرفية ّ
تُصنّف ظاهرة النّسبة ضمن الظّواهر ّ
الرتكيبيّة؛ وذلك ألن صي ة املنسوب إليه ّ
النّسبة آخر االتم بُ ية الوصول إىل داللة النّسب وهذا يُنشئ حالة صرفيّة تركيبيّة ذاا ش ّقني يف اجململ أحدمها:

طقي
يشمل النواحي الشكليّة أي الصوتيٌّة الصرفيٌّة ،اليت تُبىن بوصف ايء النّسب املش ّددة صوتيّا ،على املستوى النّ ّ
السياق
اجملرد ّأوال ،ثّ املستوى
املقطبي ،وذلك بتحليل ببض التّتابباا ّ
ّ
الصوتيّة اليت تكتنف هذه الياء ضمن ّ
ّ
الذي توجد فيه.
الرتكيبيّة لياء النّسب ،الذي يشتمل بدوسه على الوظيفة
الشق الثاّين فيتمثل يف النواحي الداللية و ّ
أما ّ
الصرفيّة ،فياء النّسب جتبل االتم الذي
السياقيّة كذلك هلذه ّ
الالحقة ّ
الصرفيّة ّ
ال ّدالليّة ّ
للصي ة ،وعلى الوظيفة ّ
اتّصلت به قادسا على البمل فيما ببده ،شأهنا يف ذلك شأن املشتقاا الوصفيّة اليت تبمل عمل الفبل ،لذا
مقوماا عمل االتم املنسوب عمل الفبل ،مع إيراد اآلساء املتختلفة حول ذلك كله ومناقشتها.
توجب البحث يف ّ
The acoustic, semantic and structural properties of the adhesive, the
contrast ratio
Amaal Abuojaila
Lecturer at the University of Benghazi, Faculty of Arts, Department of
Arabic Language

Abstract
The phenomenon of proportion is classified within the syntactic
morphological phenomena; This is because the form of the attributed to him is
done by attaching the Y of the noun at the end of the name in order to reach the
meaning of the lineage, and this creates a syntactic case that has two parts in the
total, one of them: It includes the formal aspects, i.e. the morphological
phonemes that are concerned with describing the j of the ratios the accentuated
phoneme at the abstract phonemic level first and then the syllabary level Some
of the phonemic sequences surrounding this yaa within the context in which
they are found.
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As for the second part, it is represented in the semantic and syntactic
aspects of Yaa Nassab, which in turn includes the semantic and morphological
function of the formula and the contextual function as well for this
morphological suffix. The action of the verb, therefore, it was necessary to
research the components of the work of the noun attributed to the action of the
verb, with different opinions about all of that and discussion.

مق ّدمة
وي ُُيضع الل ة إىل مستوايا من التّحليل ينب ي أن تؤخذ يف
من األموس املسلّمة أ ّن منهج التّحليل اللّ ّ

املادة
الصوتّ؛ ف ّ
بدهي أن يكون أول هذه املستوايا املستوى ّ
احلسبان عند البحث يف أية مسألة ل ويّة ،و ّ
املكونة لل ة عباسة عن أصواا ،وُيتص بدساتته– كما هو مبلوم -علم األصواا مبتختلف فروعه ،ث
األتاتيّة ّ

الصرف ،غري أ ّن
أتت الكلماا النّاجتة عن تظافر تلك األصواا لتمثّل مستوى البنية املفردة ،وهنا أيت دوس علم ّ
هذا األخري ال يست ين يف كثري من األحيان عن علم األصواا ،بل هو مرتبط به استباطا وثيقا لدسجة أ ّن كليهما
الرتكي ي الذي
وي إىل املستوى ّ
وي ،إىل أن يصل ّ
تدسج مستوايا التّحليل اللّ ّ
يستدعي اآلخر يف أثناء التّحليل الل ّ

تتش ّكل فيه اجلمل من الكلماا ،ويُبىن بدساتته علم النّحو و ّ
الرتاكيب ،الذي يرتبط هو اآلخر ابملستويني ّ
الصوتّ
ريف ،فاملستوايا كلها متكاملة ،متداخلة ،مرتابطة ،يبتمد ببضها على ببض ،وهي ال تُذكر منفصلة إال
و ّ
الص ّ

الدالل
ل رض البحث وال ّدساتة ،أما الواقع اللّ وي فال يضع حدودا وال فواصل بينها ،انهيك عن تقاطع املستوى
ّ
الرتاكيب.
مع غريه من مستوايا التّحليل ،تواء على صبيد املفرداا أو ّ

الرغم من كوهنا ظاهرة
إ ّن ظاهرة النّسبة تُ َبد منوذجا هلذا التّكامل بني مستوايا التّحليل الل وي ،فبلى ّ
األول ،ابلنّظر إىل أ ّهنا صي ة صرفيّة انجتة عن إحلاق الصقة صرفيّة ،فهي تتضمن بوضوح جانبا
صرفيّة يف املقام ّ
املكونة لبنية االتم املنسوب
اجملردة املفرتضة ،ثّ وصف التّتابباا ّ
صوتيّا يتمثل يف وصف طبيبتها ّ
الصوتيّة ّ
الصوتيّة ّ

ريف ،بلهَ الرتابط بني
الصوتّ و ّ
إليه ،وهنا يكمن التّداخل بني مستويني من مستوايا التّحليل اللّ وي مها ّ
الص ّ
كي ي.
املستويني
ّ
الدالل والرت ّ
فبدهي أن تُستببد من البحث الصيغ الدالة على النسب
وملا كانت ايء النسبة مداس البحث وأتاته،
ّ
ومفبال ِ
مثل :فَبِل وفَبال ِ
وفاعل ،وتأوجز أتباب ذلك يف النقاط اآلتية:
ّ
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أوال :ألن هذه األواان غري قياتية يف ابب النسبة ،بل هي متتد بسبب إىل املبال ة يف الوصف أكثر من
كوهنا للنسبة ،لذا هي ُملحقة ابلصي ة اليت تدخلها ايء النسبة ،يف حني أن موضوع البحث هو ايء النسبة وما
اتصلت به.

اثنيا :ألن هذا البحث-كما أتلفت-قائم أتاتا على دساتة الصي ة القياتية للنسب يف البربية ،اليت
تتم إبحلاق ايء النسب ابتداء من دساتة أداته (الياء املشددة) من الناحية الصوتية ،ومن ث دساتة مناذج من
الت يرياا اليت تبرض للمنسوب إليه ،بناء على وصفنا للطبيبة الصوتية لياء النسبة املشددة املتصلة به ،ومدى
مالءمتها للتتابع الذي وجدا فيه ،وهذا –حتما-ال ميكن مع تلك الصيغ.
اثلثا :ألن صي ة املنسوب إليه بوتاطة الياء هلا وظيفة تركيبية ،ال جندها يف تلك األواان اليت قيل إهنا
فبدهي أن تلك األواان اليت ال تؤدي وظيفة
تدل على النسب ،وملا كان اجلانب النحوي جزءا من هذا البحث،
ٌّ
حنوية تتتخرج من مادة البحث.

الصوتّ لياء النّسبة ،فهو حيتاج
أتتيسا على ذلك ،تأتناول يف هذا البحث ابلدساتة والتحليل الوصف ّ

الصوتّ ال ّدقيق
إىل دساتة مستفيضة؛ ّ
ألهنا  م تُدسس بشكل كاف–فيما أعلم -و م تُب َ
ط ح ّقها من الوصف ّ
وتؤدي إىل
والتّحليل البميق ،وكذلك احلال فيما يتبلّق ابالتم املنسوب إليه ،وهو الذي تتّصل به ايء النّسبّ ،
الصرفيّة ،وهذا هو احملوس األول من البحث ،املتضمن للتخصائص الصوتية لياء النّسب على
ت يرياا يف بنيته ّ

املتكون من اتّصال ايء النسب ابالتم (املنسوب
السياق ّ
الصوتّّ ،
املستوى النطقي اجملرد ،وكذلك على مستوى ّ
إليه) ،من خالل ببض النّماذج املتختاسة .

أما احملوس الثاين فقد ضمنته اخلصائص الداللية لالصقة النسبة التصريفية ،وافتتحته مبفهوم النّسبة ل ة
واصطالحا ،مع مناقشة اآلساء الواسدة يف ذلك ،واجلانب الدالل بطبيبته يُب ّد متهيدا للدساتة السياقية الرتكيبية،

الضوء على اخلصائص الرتكيبية لياء النسبة ومقوماا وظيفتها النحوية.
وهو احملوس الثالث ،حيث
تلطت ّ
ُ
أوالً :اخلصائص الصوتية لياء النسبة

حت
توصف ايء النّسبة أب ّهنا (صوا ُمش ّدد) فالنّسبة" أن يزاد يف آخر املنسوب إليه ايء مش ّددة" (ّ ،)1
إ ّن تيبويه كان يُسميّها (ايءَ ِي اإلضافة) هكذا ،بلفظ التّثنية ( ،)2مؤّكدا صفة التّشديد أو التّضبيف ،أو سّمبا
املربد ( )3يف اتتبمال لفظ التّثنية أيضاّ ،أما إطالق مصطلح اإلضافة على
جتنّبا للظّ ّن أب ّهنا غري مش ّددة ،واتببه ّ
النّسبة ،فسيأت بيانه الحقا يف دساتيت للنّاحية ال ّدالليّة لياء النسبة.
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الصوتيّة ،حينما علّلوا اختياس الياء -دون
لقد أوسد النحاة ببض احملاوالا لتوضيح خصائص ايء النسبة ّ

غريها من األصواا-لتأدية مبىن النسبة ،وقد كانوا ُمهتمني أيضا بتبليل جميئها مش ّددة ،ومن هذه احملاوالا قول
ابن يبيش :إن" القياس كان يقتضي أن تكون أحد حروف امل ّد واللّني؛ خل ّفتها وأل ّن اايدهتا مألوفة ،و م يزيدوا
أخف من الواو" ( )4فهي-إذن-حرف م ّد
األلف ّ
لئال يصري االتم مقصوسا فيمتنع من اإلعراب ،وكانت الياء ّ

ولني ،لكنها ليست كاأللف؛ إمنا هي حرف يظهر عليه اإلعراب.

وعندما أسادوا تبليل كوهنا ايء مش ّددة قالوا ":وإمنا كانت ايء النّسبة مش ّددة ألمرين ،أحدمها :أال تلتبس

الضمة والكسرة ،كما ثقلت على
بياء املتكلّم ،والثّاين :أ ّهنا لو حلقت خفيفة وما قبلها مكسوس ،لثقل عليهم ّ
فحصنوها ابلتّضبيف " ()5
مبرضة للحذف إذا دخل عليها التّنوينّ ،
(القاضي) و(ال ّداعي) ،وكانت ّ
لئال تلتبس بياء أخرى ذاا داللة تختلفة وهي ايء املتكلّم؛ وأل ّن التّشديد مينحها قوة متنع
فهي مش ّددة ّ

دالل بني النّسب
عنها احلذف ،وتُ ُ
ظهر اإلعراب كامال ،بل يرون أ ّن اختياس الياء يف النّسب أتى من وجود تقاسب ّ
يفرقوا بينهما جبلوا التّشديد يف ايء النّسب؛ " أل ّن النّسب أبلغ من
واإلضافة–كما تيأت تفصيله-وملا أسادوا أن َّ
اإلضافة؛ فش ّددوا الياء ليدلّوا على هذا املبىن "( )6وبقيت ايء اإلضافة (أي ايء املتكلّم) دون تشديد.

من املبلوم أن النحاة القدامى يصفون ايء املد ببامة –تواء أكانت للمتكلم أم ل ريه -أبهنا (مكسوس ما
قبلها) ،فهذه طريقتهم يف وصف أي صائت طويل ،وهو هنا الكسرة الطويلة ،وهم كذلك يصفون ايء النسب
املشددة أبهنا مكسوس ما قبلها ،نستفيد من هذه املقاسنة أن ايء النسبة ال ختتلف عن ايء املتكلم صوتيا إال يف
التشديد ،فهي من النوع نفسه؛ أي أن ايء النسبة من نوع الصوائت غري أهنا مش ّددة.
على أ ّهنم يزعمون أن كسر ما قبلها ساجع إىل أمرين" أحدمها :أهنا مدة تاكنة ،وإمنا ضوعفت خوف
اللبس ،وحرف املد ال تكون حركة ما قبله إال من جنسه ،األمر الثاين :أنه ملا وجب حتريك ما قبلها لسكوهنا  م
يُفتح لئال يلتبس ابملثىن فكانت الكسرة أخف من الضمة فبدلوا إليها" ( )7وهذا يبين اآلت:
أوال :أن الياء مدة ،فال تكون حركة ما قبلها إال من جنسها ،أي كسرة.
اثنيا :ألهنا مدة فهي تاكنة؛ لذا وجب حتريك ما قبلها لسكوهنا؛ أي لئال يلتقي تاكنان ،واختاسوا
الكسرة للتحريك ،وهذا كالم غريب جدا!
الواقع أنين  م أجد توافقا بني وصف ايء النسبة املشددة على هذا النحو ،وبني ما يطالبنا يف كتب النحو
والصرف من وصف لكيفيّة النّطق ابحلرف املش ّدد يف ابب اإلدغام على أ ّهنا اإلتيان حبرفني دفبة واحدة ،أو سفع
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اللّسان عند النطق ابحلرف املدغم سفبا واحدا ووضبه هبما كذلك ( )8؛ وذلك ألهنم ال يصفون إال احلرف
الصحيح -يف ال الب -أو ما نسميه ابلصامت املشدد ،فقد ذكروا لبملية اإلدغام وصفا عاما يرون أنه منطبق
على مجيع احلروف ماعدا األلف ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،ال أسى توافقا –أيضا -بني وصف القدماء
للمشدد عموما وبني وصف احملدثني لبملية النّطق ابلص ِ
وا املش ّد ِد ،فهؤالء يرون أهنا عباسة عن إطالة م ّدة
ّ
ّ
الوقفي ()9
الصامت
الصامت
االحتكاكي ،وإطالة م ّدة وقف ّ
احتكاك ّ
ّ
ّ
أتتيسا على ذلك ،تأبدأ بوصف صوت لكيفية تكون صفة التشديدِ ،
ألص َل إىل حقيقة وصف صائت
ّ

النسبة املش ّدد من الناحية النطقية اجملردة ،مع مقاسنته بوصف النوعني اآلخري ِن للصوا املشدد ،ومها :الصامت
املشدد وشبه الصائت املشدد.
-1الوصف الصويت لياء النسب املشددة
يبتمد الصوا املشدد على طول املدة الزمنية اليت يتم فيها إنتاجه يف جهاا النطق ،أي تواء أكان
تكون الواو
تكونه غري مش ّدد ،ومدة ّ
صامتا أم صائتا أم شبه صائت ،فمدة تكون صامت احلاء مش ّددا تفوق مدة ّ

مشددا تزيد عن مدة تكونه غري مشدد أيضا  ،غري أن كل نوع من أنواع الصوا املشدد الثالثة له خصوصيته

الصائت املش ّدد،
الصائت املش ّدد أو شبه ّ
الصامت املش ّدد ختتلف عن كيفية نطق ّ
اليت متيزه عن غريه ،فكيفية نطق ّ

ولنأخذ مثاال على احلاالا الثالث ،ونصفها صوتيا للوصول إىل توصيف دقيق لياء النسبة -اليت افرتضنا أهنا

صائت مشدد -من خالل املقاسنة بني احلاالا الثالث ،ولنبدأ ابلصامت املشدد بوصفه الصوسة النمطية املتباسف
عليها عندما يُذكر املشدد ،وهي اليت يقاس عليها الصوساتن األخراين .
فبند نطق الصامت املشدد يف مثل (:اتَّقى) يبدأ جهاا النطق يف تكوين كسرة قصرية هي حركة الوصل
ِ
ِ
اتماَّ ،
فيسد جمرى اهلواء م ّدة
يلتقي ُ
طرف اللّسان أبصول الثّنااي البليا التقاء ّ
البدئي ،ث اتء طويلة ،تنتج صوتيّا أبن َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ليتكون صامت
َ
أطول من تلك امل ّدة اليت يست رقها إنتاج التّاء القصرية (غري املش ّددة) ،ثّ ينفصل البضوان فجأة ّ
تتكون ببد ذلك الفتحةُ منفصلة ع ِن التّاء.
التّاء املش ّدد االنفجاسي املهموس ،ث ّ
الصائت املشدد ،وهو بدوسه إما أن يكون واوا
أنت لوصف النوع الثاين من الصوا املش ّدد ،وهو شبه ّ
حنوّ :أواب ،أو ايء حنو سّاين ،وما يبنينا وصفه حاليا هو (الياء يف سّاين) للمقاسنة بينه وبني الصائت املشدد الياء،
تكون شبه الصائت الياء ،يرتفع اللّسان حنو وتط احلنك األعلى ،ويتكون التشديد مع شبه الصائت املشدد
فبند ّ
ابحتكاك أطول يف موضبه مدة امنية تفوق قليال تلك املدة اليت يتكون فيها شبه الصائت غري املشدد.
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أما الصائت املشدد-ومنه ايء النسبة اليت حنن بصدد وصفها-فكيفية النطق به تختلفة؛ فنحن حني
(عريب) -على تبيل املثال – حتدث يف جهاا النطق عمليّة مرّكبة ،تبدأ بدفع
ننطق ايء النسبة املشددة يف حنوّ :
ابجتاه وتط احلنك ،غري ُحم ِدث احتكاكا للهواء بينهما،
اهلواء حنو الفم دون عائق ،عدا استفاع طفيف للّسان ّ

يتكون اجلزء الثّاين منه بتضييق قليل للفراغ الواقع بني وتط اللّسان
من ّ
ليتكون اجلزء ّ
الصائت املش ّدد ،ثّ ّ
ّ
األول َ
ليتكون الصائت املش ّدد الياء.
ووتط احلنك ،مع انكساس ّ
الشفتني ّ

يتم إبنتاج نوعني متقاسبني
هذا الصائت املشدد -إذن -يرتّكب من نوعني من األصواا ،أو مببىن ّ
أدق ّ

جدا من األصوااّ ،أوهلما :صائت والثاين :شبه صائت؛ لذا فإن عملية التشديد مع الصائت تتطلب إنتاج
ممر
صوا حر طليق أوال هو الصائت ،ث اعرتاض اهلواء يف وتط الفم حمداث احتكاكا ضبيفا جدا بفبل تضييق ّ
تكون اجلزء
اهلواء حلدوث صفة التّشديد ،فجوهرعملية تشديد ّ
ممر اهلواء -ببد ّ
الصائت –إذن -يكمن يف تضييق ّ

طيل أيضا
ّ
ائيت األول من املشدد -ليتكون مع التضييق اجلزء شبه الصائيت الثاين ،وهذا التضييق يف ممر اهلواء يُ ُ
الص ّ

الصامت املش ّدد أو
مد َة املكوث يف موضع النطق ،متاما كما ُ
امن املكوث يف موضع النطق عند تكوين ّ
يطول ُ
الصائت املش ّدد .
شبه ّ
للصوا
بناء على كل ماتبق ّ
يتبني لنا أن الوصف الصوتّ يبدو أكثر وضوحا ويسرا مع الصوسة النمطية ّ

(ح َّج) ،وكذلك مع شبه الصائت املشدد -على تبيل القياس-يف
املش ّدد وهي الصامت املشدد كما يف حنوَ :
عريب) شابه ببض ال موض؛ وذلك لبدة أتباب أخلصها فيما
حنوَ :
(ح َّي) ،إال أن الصائت املشدد يف حنوّ ( :
أيت:

األول :أن األمنوذج املستتخدم عادة من قبل القدماء يف وصف املشدد هو الصامت املشدد ،فالصوسة
النمطية (للحرف املشدد) هو (احلرف الصحيح) ،وهو الذي يُقاس عليه (احلرف املبتل) ،يف حني توجد ثالث

صوس للصوا املشدد( :صامت ،وصائت ،وشبه صائت) ينب ي التفريق بينها من حيث الوصف الصوتّ.

تكون الصوا املشدد من جزأين يصف القدماء األول منهما ابلسكون والثاين ابلتحرك ،فالياء يف
الثاينّ :

(عريب) عندهم أوهلا تاكن واثنيها متحرك ،وهذه –أيضا-نتيجة القياس على الصامت املشدد وشبهه ،ومن ثّ
ّ
تصوس حقيقي لوصف الصائت املشدد.
حال هذا الوصف بيننا وبني ّ
الثالث :التشابه الكبري بني الصائت املشدد وشبه الصائت يف الطبيبة الصوتية ويف كيفية النطق.

اجمللة الدولية لدساتاا الل ة البربية وآداهبا

اجمللد الثاين ،البدد السادس ،كانون األول2020 ،
49

د .آمال الصيد أبو عجيلة حممد

الرتكيبيّة لالحقة النّسبة التّصريفيّة
اخلصائص ّ
الصوتيّة وال ّدالليّة و ّ

الرابع :اخللط بني الوصف النطقي لألصواا وبني صوسهتا يف الكتابة ،التيما أن شبهي الصائت الواو
والياء تتّحد صوسهتما الكتابية مع الصائتني الواو والياء.
اخلامس :اخللط -أيضا-بني مستوايا التحليل الصوت؛ فوصف األصواا على املستوى اجملرد ينب ي أال
يتداخل يف التحليل مع وصفها يف إطاس التشكيل الصوت.
الواقع أن التداخل بني املستويني الصوتيني النطقي اجملرد واملقطبي ال مناص منه؛ ألنه انبع من الطبيبة
ص َّوا قصري وشبه صائت)
(م َ
الصوتية لياء النسبة؛ وذلك ألن الحقة ايء النسبة تتألف صوتيا " من فونيمني ُ
الرغم من توخي
يتشاطران يف بناء النسيج املقطبي السابق والالحق داخل األبنية يف حالة الدسج " ( ،)10فبلى ّ
احلذس من أجل تاليف اخللط جنده أمرا واقبا ،وتأحاول تبيني ذلك فيما أيت من تطوس.
-2إشكالية التداخل بني املستويني النطقي واملقطعي يف وصف ايء النسبة
الصائت املش ّدد –كما أوضحنا تابقا-من جزأين ( :صائت  +شبه صائت ) ،هذا على
يتكون ّ
ّ
الصائت) ال يوصف
النطقي دون التّأثّر ابملستوى
اجملرد؛ أي املستوى
األول ( ّ
املستوى ّ
املقطبي ،وأن اجلزء ّ
الصوتّ ّ
ّ
ّ

(السكون) ،لينطبق على أكثر من
ابلسكون ،وما جاء هذا الوصف عند األتالف إال نتيجة لتوحيد مصطلح ّ
ّ
َّ
ابلسكون ،أما حني
مفهوم واحدّ ،
فالصامت وشبه الصائت حني يوصفان ابلسكون فهذا يبين أهنما ُمشكالن ّ
يصفون الصائت ابلسكون فألنه عندهم ال يقبل احلركة ،واحلري أن يقال :أن الصائت ال يوصف ابلسكون،
الصائت املش ّدد ال يوصف جزؤه
ابلسكون ألنّه حركة ،فكذلك ّ
فكما ال ميكن أن يوصف ّ
الصائت غري املش ّدد ّ

ابلسكون–أيضا -ألنه حركة.
األول ّ

اجملرد
الصائت املش ّدد فهو شبه صائت ،لكنه ال يوصف ابحلركة على املستوى ّ
من ّ
الصوت ّ
ّأما اجلزء الثّاين َ
(عريب) صائت
لصوتّ ع ِن احلركة التّالية له ،فياء النّسبة يف حنو:
النطقي؛ ألنه
أو املستوى
مستقل يف تكوينه ا ّ
ّ
ّ
ّ
مكون من( :صائت  +شبه صائت) وهي منفصلة يف إنتاجها الصوتّ عن احلركة األخرية (حركة اإلعراب)
مش ّدد َّ
املقطبي لياء النّسبة يُظهر لنا وجود هذين اجلزأين للمشدد كاآلت:
التالية هلا يف النطق ،والتّحليل
ّ
ع َ  /سَ

 /بِ

/ي

ُ ن

صح/صح/صح /صحص
ما نلحظه على املقطع الثّالث املفتوح (ص ح) اختتامه ابجلزء األول الصائيت ،ليبدأ املقطع الذي يليه
(ص ح ص) ابجلزء شبه الصائيت ُحمَّركا ابلبالمة اإلعرابية منتهيا ابلتنوين.
اجمللة الدولية لدساتاا الل ة البربية وآداهبا
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ِ
تينضم إىل املقطع الذي قبله ليقفله ،ويُستَ ىن عن
ف على ايء النسب فإن اجلزء شبه الصائيت َ
أما إن ُوق َ
احلركة والتنوين ،كما يف التحليل املقطبي اآلت:
بِ  /ي

ُ ن ← الوقف ب ِ ي

ص ح  /ص ح ص ← الوقف ص ح ص
املكون لياء النسب عند الوقف اتت راب الدكتوس عبد الصبوس شاهني ،فالياء
لقد أاثس هذا املقطع األخري ّ

املشددة حبسب وجهة نظره" ال ميكن تصوسها يف هيئة ايءين مكرستني هكذا ( )YYيف حالة الوقف ،أي حني
ال تلحقها عالمة إعراب ،وليس يف البربية مقطع هبذه البنية " ( )11واحلقيقة أهنا تصري يف حالة الوقف ()IY
وليس (.)YY
(كل) ،وهي تفيد
ث أوسد حال ملا سآه مشكلة فاقرتح أن أصل ايء النسب هوسّ ":
(أي) املوصولة مببىن ّ

مصري
أي سجل من مصر ،فالوصف هبا حني تلحق ابالتم يف
ّ
أي بشر أو ّ
الشيوع واالتتقصاء يف مثل قولناّ :
كل من حيمل هذه اجلنسية فهو وصف شائع شامل " ()12
صادق على ِّ
التوصل إىل حقيقتها الصوتية ،لكن افرتاضه
سمبا أساد د .شاهني الوصول إىل وصف مقنع لياء النسب أو ّ

يقتضي النظر إليها خاسج تياقها الصوت وهذا حمال؛ ذلك أن"مبادئ التحليل املوسفولوجي تبرتف بوجود نوعني
من املوسفيماا يقال ألحدمها :املوسفيماا احلرة  ، Free morphemesويقال لآلخر :املوسفيماا املقيدة
 ،bound morphemesوهذا النوع األخري ال أتت موسفيماته إال متصلة ب ريها إذ ال ميكن أن تستقل
بنفسها ،ومن ث ال ميكن النظر إىل شكلها املقطبي يف نفسها منقطبة عما هي ملحقة به من اتم أو
فبل"( ،)13وملا كانت ايء النسبة عباسة عن "الصقة صرفية مقيدة"( ،)14فال ميكن جتريدها عن تياقها ،وقد
عرب النحاة القدامى عن التحام ايء النسبة ابالتم الذي تلحقه ،فرأوا أهنا متتزج مبا تدخل عليه حت تصري كجزء
منه()15
كما أن ما ينب ي الرتكيز عليه من الالحقة الصرفية هو اجلزء امللتصق بنهاية الكلمة ،وكيفية وصفه،
وحتليل مدى أتثريه على بناء الكلمة ،أما جزء الالحقة األخري الذي يوقف عليه ،فمن غري اجملدي التساؤل عن
كيفية نطقه تواء أكان متحركا أم تاكنا موصوال ب ريه أم موقوفا عليه.
بتطوس أو ت ّري ايء النسب من موقع البداية يف قولنا:
املسوغ الصوتّ أو
التاسُيي الذي جيبلنا نسلّم ّ
ث ما ّ
ّ

مصري؟ وهل يكفي وجود ملمح مشرتك بينهما يكمن يف داللة
أي سجل من مصر إىل موقع النهاية لتصبح:
ّ
ّ
اجمللة الدولية لدساتاا الل ة البربية وآداهبا

اجمللد الثاين ،البدد السادس ،كانون األول2020 ،
51

الرتكيبيّة لالحقة النّسبة التّصريفيّة
اخلصائص ّ
الصوتيّة وال ّدالليّة و ّ

د .آمال الصيد أبو عجيلة حممد

الشيوع واالتتقصاء كما ذكر؟ أعتقد أن هذا االفرتاض ال يبدو مقنبا ،فلو كان االفرتاض مستندا إىل أصل اتسُيي
مدعما أبدلة وأمثلة حقيقية من اتسيخ الل ة لكان مقبوال ،كالذي أوسده املستشرق فليش يف دساتته للواحق الصرفية
ّ

الوظيفية من الناحية التاسُيية ،فقال :إن الالحقة الكسرة الطويلة ( )iكانت تشري قدميا إىل النسب ،ث اختذا
هذه الالحقة ( )iيف البربية الفصحى صوسة أخرى هي ()iyy؛ أي أهنا  م تكن مضبفة ث تطوس النطق هبا إىل

التضبيف (.)16
تشديد الياء خبشية اللبس بينها وبني
إن هذا التطوس التاسُيي له ما يسوغه؛ إذ جند حناتنا القدامى عللوا
َ

ايء املتكلم فكأين هبم أسادوا أهنما – أي ايء املتكلم وايء النسبة – كانت متطابقتني وملا سغبوا يف التفريق بينهما
فلبل يف تبليلهم هذا إشاسة إىل أن ايء النسبة
جبلوا إحدامها وهي ايء النسبة مشددة وتركوا األخرى دون تشديدّ ،

تطوسا أو اختذا شكال آخر ل رض املتخالفة.

بل لقد حرصوا كثريا على تشديد الياء الدالة على النسبة وابل وا فيه لدسجة أهنم يف ببض اللهجاا كانوا
ينطقوهنا صوات آخر قريبا من الياء من انحية املتخرج هو (اجليم) ،وهذه اخلاصية يف نطق الياء املشددة تُسمى
البجبجة "وهي من صفاا القبائل البدوية اليت حرصت على تفتخيم الياء فصاسا جيما "( ،)17يقول
ذكرا لك هذا لتبلم أهنم قد يطلبون إيضاحا
تبدي ،فإمنا
تبدج يريدون:
تيبويه ":وقالوا يف الياء يف الوقف:
ُ
ّ
ّ
ذكرا لك " ( )18فمبىن قوله :إهنم يطلبون إيضاحا أي اايدة يف الوضوح السمبي للياء
بنحو من هذا الذي
ُ
املبرضة للتخفوا الصوت يف هذا املوقع من السلسلة النطقية ،وال ُيتص األمر بياء النسبة
املشددة املوقوف عليهاّ ،

تكت عندها كان أخفى ...فأبدلوا
فحسب بل يشمل كل الياءاا املشددة ،وذلك " ألن الياء خفية فإذا
ّ
مكاهنا حرفا من موضع أكثر احلروف هبا مشاهبة " ( )19أي اجليم .
وهذا ما أكده ابن جين أيضا بقوله :إن " ببض البرب إذا شددا الياء جبلتها جيما " ( )20يبين إذا
ابل ت يف التشديد تبدو صوات قريبا من اجليم؛ وذلك الحتاد املتخرج فهما من وتط اللسان بينه وبني وتط احلنك
وضح جان كانتينو طريقة النطق يف هذه اللهجة أبن" تضبيف الياء يف هذه اللهجاا قد
األعلى ( ،)21وقد ّ
أدى إىل حدوث شدة جزئية يف هذا املضماس أثناء امن النطق به"( )22مما جبل الناطق يتجه ابلنطق حنو اجليم.
وكل ذلك ألهنم اتتشبروا ضبفها صوتيا يف هذا املوقع مما يفقدها داللتها ،فنحوا يف نطقهم للياء
املشددة إىل اجليم ب ية توضيحها يف النطق عند الوقف عليها ،فال إشكال يف طبيبتها الصوتية وال املقطبية عند
الوقف عليها كما ذكر الدكتوس شاهني ،إمنا األمر ساجع إىل ضبف وضوحها السمبي بسبب موقبها يف السياق
الصوت ،فإذا ما احتاج الناطق هبا إىل التنبيه على وجود مبىن النسب -الذي ال يُفهم إال ابلتشديد -فإنه يتجه
اجمللة الدولية لدساتاا الل ة البربية وآداهبا
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إىل الض ط على موضع النطق ،وتضييق جمرى اهلواء مبقداس أكرب منه يف حالة تكون الياء ،وقد يبالغ يف ذلك
لتتكون اجليم بدال منها .
وببد ،فهذا وصف صوت حتليلي للياء املشددة على املستويني الصوتّ اجملرد واملقطبي ،وهو اجلانب
األول من دساتة اخلصائص الصوتية لياء النسبة ،وعليه يقوم اجلانب الثاين وهو وصف الت يرياا اليت تطرأ على
املنسوب إليه.
-3التغيريات الصوتية يف صيغة املنسوب إليه
لقد أتهب النحاة القدامى يف شرح كيفية صياغة االتم املنسوب إليه ،والت يرياا املصاحبة لذلك،
يتم –فقط -إبلصاق ايء النسبة املشددة آخر االتم ليكون
والبحث يف أتباهبا ودواعيها؛ ذلك أن األمر ال ّ
منسواب إليه ،بل حيتاج الوصول إىل صي ة املنسوب إليه-غالبا -إىل ت يري يف أصواا الكلمة لتتالءم مع هذه
الالحقة التصريفية الوظيفية ،وهي -كما وصفناها تابقا – عباسة عن صائت مشدد يتطلّب تتاببا صوتيا ينسجم
مع البنية الصرفية اليت يُلحق هبا ،فمن املبلوم أن نظام الل ة يقتضي التأثري والتأثر بني عناصرها؛ وذلك ألن
جتمبت
ائر كالمية ،فإذا ّ
"الصوامت ّ
تتجمع مع احلركاا ّ
لتكون املقاطع ،واملقاطع تش ّكل مبا جمموعاا ومجال ودو َ
األصواا على هذا النحو أثّر ببضها يف ببض وتب ّدلت من وجوه كثرية "()23

وقد أمجل ابن السراج أتباب تلك الت يرياا أبهنا خروج" الكلمة إىل ما يستثقلون من اجتماع الكسر ِ
اا
ِ
و ِ
وحروف ِ
البلل"( ،)24فيُتجنّب الثقل ،أو التنافر الصوت ،أو توال األمثال ،أو ما إىل ذلك ،ولذلك
الياءاا
يكون االضطراس إىل اتتبدال صوا آبخر ،أو تقصري صوا ما ،أو االتت ناء عن آخر ،إىل أن تصري بنية الكلمة
مالئمة ومتناتبة صوتيا مع الحقة النسبة ،ومن ذلك أيضا أن النسب " يستتبع إل اء لواحق النوع والبدد ،بل إنه
يستتبع اختصاسا يف الكمية " ()25
واالتم املنسوب له مخس حاالا انجتة عن إلصاق الحقة ايء النسب به ،أوهلا :ما تلم بناؤه من الت يري
ري نسبة إىل َمنِر ،والثالثة :ما قُلب فيه حرف قبل الياء مثل:
مثل:
مالكي ،والثانية :ما غُ ّري منه حركة مثلَ :منَ ّ
ّ
وحنفي ،أما اخلامسة فما كان حمذوفا منه قبل النسب حنو
وفاطمي
حضرمي
وي ،والراببة :ما ُح ِذف منه مثل:
ُه َد ّ
ّ
ّ
ّ
تنوي (.)26
ّ
وملا كان هذا اجلانب من دساتيت يُبىن ابخلصائص الصوتية لياء النسبة وما يتبلّق هبا من ت يرياا صوتية

فإنين تأتلط الضوء على الت يرياا الصائتية وشبه الصائتية ،فتخرج من البحث احلالة األوىل لبدم وجود ت يري هبا،
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وكذلك احلالة األخرية ألن احلذف مفرتض قبل اإللصاق بياء النسب ،والدساتة تقوم على حتليل البنية يف صوسهتا
احلالية وليس االنظر إىل ما كانت عليه؛ لذا اخرتا من حاالا االتم املنسوب إليه حاالا مبينة ضممتها يف
نقطتني اثنتني ،األوىل :تتمثل يف الت يري على مستوى الصوائت القصرية ،أما الثانية :فتشمل كل ت يري تسببه ايء
النسبة للصوائت الطويلة وأشباه الصوائت ،وكلها تدخل ضمن الت يري الصائيت وشبه الصائيت.
 1-3تغيري الصوائت القصرية يف املنسوب إليه
ِ
ودئِل ،فبند إحلاق صائت النسبة املشدد بكلمة (إِبِل) حيصل توال
وذلك حنو النسب إىل :إِبِ ل وَمنر ُ
لصوائت قصرية متماثلة ،وهي متثّل نواة كل مقطع من املقاطع املتتاببة ،وهذا يسبب صبوبة يف النطق ،واألصواا
كلما تباعدا تخاسجها كان ذلك أتهل يف االنتقال من صوا إىل آخر ،أو كما قال تيبويه ":اختالف احلروف
أخف عليهم من أن يكون من موضع واحد " ()27
وفقا لذلك فإن أصببها (إبِل)؛ ألن لدينا كسرتني يف املقطبني األول والثاين للكلمة ،ث أيت صائت
الالم جبزئه األول (الكسرة) ،فيتواىل صائتان قصريان ببدمها صائت مشدد،
حرك ُ
النسبة املشدد فيلتصق ابلالم ،فتُ ّ

الذي ّأوله -أي اجلزء األول من تكوينه-صائت من النوع نفسه (كسرة) ،أو لنقل تتواىل ثالث كسراا قصرياا

على النحو التال:

ءِ  /ب ِ  /ل ِ  /ي ُ ن
ِ
لي؛ لتصبح عملية النطق أكثر تناغما وانسجاما بوجود هذه
ُحت ّو ُل كسرة املقطع الثاين إىل فتحة فيقال :إبَ ّ

املتخالفة ،وألن الكلمة ثالثية املقاطع -وثالثتها من النوع القصري املفتوح نفسه-تزداد صبوبة االنتقال بني احلركاا
أيسر يف النطق من بقاء هذا التماثل ،وقد اختاسوا الثانية
املتماثلة املتتالية ،فكان حتويل إحدى الكسراا إىل فتحة َ

(الوتطى) لتحقيق ذلك التناغم.

ِ
أقل عسرا منها يف النطق؛ لوجود
ودئِل سمبا كانتا َّ
ولئن كانت النسبة إىل إِبِل هبذه الصبوبة ،فإن َمنر ُ
اختالف بني الصوائت؛ فليست كلها من نوع الكسرة ،لكن األقرب إىل الصقة النسب هي الكسرة ،فأسادوا
املتخالفة هنا أيضا ،يقول ابن يبيش مبلال ذلك" :وإمنا فتحوا البني اتتثقاال لتوال الكسرتني والياء يف اتم ليس
فيه حرف غري مكسوس إال واحد " (.)28
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أما إذا كانت مقاطع الكلمة غري متشاهبة كالسابق ،وكانت حركاهتا غري متماثلة ،وال متتالية ،فال حاجة
للت يري عند النسبة إليها ،وذلك مثل " :تَ لِب ويَث ِرب مما هو على أسببة أحرف ،فالباب أن أتت به على لفظه من
ِ
يب؛ ألن فيه حرفني غري مكسوسين "()29
وم ِر ٌّ
 ي ويَثِر ٌّ
غري ت يري فتقول :تَ ل ٌّ
يب َ
وال ريب أهنم قد يُ َ ّريون من الفتحة إىل الكسرة فيسبون إىل توال الكسراا بدال من اهلروب منها،
كالذي ذكره النحاة من أن " ببضهم يقول يف َّ ِ ِ ِ
قي يدعه على حاله ،ويكسر الصاد ،فهذا من أجل
الصبق :صب ٌّ
احللقي والكسرة!
حرف احللق "( ،)30واألغرب من ذلك التبليل ،فال أدسي كيف يكون االنسجام بني احلرف
ّ
يف حني أن الواقع الصوتّ يقول إن ما يناتب حرف احللق من الصوائت هو الفتحة وليس الكسرة؛ ألن " كل
أصواا احللق ببد صدوسها من تخرجها احللقي حتتاج إىل اتساع يف جمراها ابلفم ،فليس هناك ما يبوق هذا اجملرى

يف اوااي الفم ،وهلذا انتبها من أصواا اللني أكثرها اتساعا وتلك هي الفتحة "()31
نفسر اختياس الكسرة ابلرجوع "إىل ذلك القانون البام ،أو الظاهرة البامة اليت نسميها
لبل األوىل أن ّ
ابنسجام أصواا اللني يف الكلمة الواحدة ) ،) Vowel Harmonyوهي ظاهرة من ظواهر التطوس يف
حركاا الكلمة ،فالكلمة اليت تشتمل على حركاا متباينة متيل يف تطوسها إىل االنسجام بني هذه
ي عن متيم وأتد أهنم كانوا ينطقون
احلركاا"( ،)32وال عالقة حلرف احللق ابختياس الكسرة ،فاألمر شبيه مبا " ُسِو َ
ابطراد كلماا مثل :بِبري ِشهيد ِائري بكسر احلرف األول ،وليس هذا يف احلقيقة إال نوعا من االنسجام بني
حركاا هذه الكلمة ،وعلى هذا ال مبىن ملا يشرتطه ببض الل ويني من أن احلرف الثاين يف مثل هذه الكلماا
الراوي قد مسع من متيم كلماا تصادف أن كانت مشتملة على
جيب أن يكون من حروف احللق ،ويظهر أن ّ
حروف احللق"()33
صبِق إىل كسرة ،فاألمر ال يبدو كونه تبيا
كذلك احلال فيما يتبلق بت يري فتحة املقطع األول من كلمة َ

وساء االنسجام الصوت بني حركاا املقاطع املتتالية ،وإن أدى ذلك إىل توال كسراا يف االتم املنسوب إليه،

فكما يسبون إىل املتخالفة للتيسري النطقي أو االنسجام الصائيت ،جندهم يهدفون إىل املماثلة أحياان للسبب نفسه،
ي فالكسر من أجل الياء "()34
ومثل ذلك أهنم "قالوا يف النسب إىل بَصرة بِص ِر ٌّ
 2-3تغيري الصوائت الطويلة وأشباه الصوائت يف املنسوب إليه
ويندسج حتت ذلك ما يلي:
وجهينة
-2-3أ النسب إىل حنو ربيعة ُ
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كثريا ما يكون التفريق غري دقيق عند القدماء بني الصوائت وأشباهها من حيث الطبيبة الصوتية ،لذا
جندهم أحياان يساوون بني الت يرياا احلاصلة للمنسوب إليه الذي حيتوي على واو أو ايء تواء أكاان صائتني أو
شبهي صائتني ،سمبا اتتنادا إىل وجود تشابه كبري بني الصوائت وأشباهها ،وأصدق مثال على ذلك إسجاعهم
أتباب الثقل يف النسب إىل فَبيلة وفُ َبيلة إىل وجود (الياء)" مع كسر ما قبل علم النسبة وايءي النسبة ،وكل ذلك
من جنس واحد فاتتُث ِق َل اجتماعها ،والنسب ابب ت يري فحذفوا الياء ختفيفا "()35
مبني قد يكون تببا يف إضبافه ،ومن َثَّ جيبله عرضة
من املبلوم أن وجود صوا ما يف موقع
تياقي ّ
ّ
للت يري( )36الذي قد يكون حذفا أو إبداال ،التيما إن كان من نوع الصوائت أو أشباهها ،وهذا ما حيدث عند
النسبة إىل كلمة تشتمل يف داخلها على صوائت أو أشباه صوائت حيث تتأثر بسبب موقبها ابلبملية اإللصاقية
الالامة لإلتيان ابلنسبة ،وأقصد هبا تلك احلاالا اليت يُ ّري فيها املقطع ما قبل األخري -املفصول بينه وبني الحقة

النسب مقطع واحد -أو األخري الذي يتوجب أن تتصل به الحقة النسب  ،فيحدث الت يري بسبب املوقع أوال،
وبسبب طبيبتها الصوتية املبرضة للت يري اثنيا .
بي ،ويف َحنيفة:
يقول تيبويه يف ابب مساه )ما َحذ ُ
ف الياء والواو فيه قياس) ":وذلك قولك يف َسبيبةَ :سبَ ٌّ

ئي" ( ،)37فما وصفه ابحلذف
ت ي ،ويف َشنوءة َشنَ ٌّ
ين ،ويف قُتَ يبة قُ ٌّ
مي ،ويف ُج َهينة ُج َه ٌّ
في ،ويف ُجذميةُ :ج َذ ٌّ
َحنَ ٌّ
تكون من أصواا لني تختلفة عن ببضها ،فالياء يف
القياتي هو يف احلقيقة ت يري يف املقطع ما قبل األخري الذي ّ
وج َهينة وقُتَ يبة (شبه صائت) ،أي إنه صوا لني ولكنه ليس من
سبيبة وحنيفة (كسرة طويلة) ،بينما يف ُج َذمية ُ
نوع الياء يف حنيفة ،أما الواو يف شنوءة فهي (ضمة طويلة).

وقد وصف املربد ضبف الياء يف هذا السياق الصوت أبهنا حرف ميت قائال :إن" االتم إذا كانت فيه
ايء قبل آخره وكانت الياء تاكنة فحذفها جائز؛ ألنه حرف ميت ،وآخر االتم ينكسر لإلضافة ،فتجتمع ثالث
ايءاا مع الكسرة فحذفوا الياء الساكنة لذلك " ( ،)38فهي ليست ضبيفة ألهنا تاكنة وحسب ،وإمنا لوجودها
املكون منها ومن الياء املشددة -كما تبق أن وصفت-ث يقول ":فإذا كانت الياء
ضمن هذا التتابع الصوت ّ
محريِ :مح َريي ويف عشري ِعش َريي"(.)39
متحركة  م حتذف ،وذلك يف قولك يف َ
كما اتتبمل تيبويه قبله هذين اللفظني (حي وميت) يف مقابل متحرك وتاكن ،لتبليل حذف ايء
سبيبة مقاسان بني الياء الساكنة اليت ُحذفت ألهنا ميتة ،وبني املتحركة اليت  م حتذف يف إشاسة منه إىل قوهتا
ومتكنها( ،)40وهذا ما أثبته احملدثون –أيضا-من أن الصوا األضبف هو األكثر عرضة للت يري فبندما "تتبادل
اجمللة الدولية لدساتاا الل ة البربية وآداهبا
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وحداتن أصواتيتان (فونيمان) التأثري بوجه أو آبخر فإن أضبفهما مبوقبه يف املقطع ،أو بقوته النطقية اخلاصة هو
يتحمل أتثري اآلخر"()41
الذي ّ
واحلقيقة أن التتاببني تختلفان ،واجلهد النطقي بني النموذجني غري متساو؛ فنحن مع الياء الساكنة ننتقل
حمرك ابلصائت املشدد (ايء النسبة) ،وهنا تكمن
يف النطق من الياء إىل الصامت األخري يف املنسوب إليه ،وهو ّ

حترك الياء
الصبوبة؛ وذلك للتشابه الصوت بني شبه الصائت الياء وبني الصائت املشدد الكسرة  ،أما يف حالة ّ
احملرك ابلصائت املشدد (آخر االتم املنسوب )هو الفتحة وهذا أيسر يف النطق؛ لوجود
فالذي ننطقه قبل احلرف ّ
اختالف يف الطبيبة الصوتية بني الفتحة وكسرة الصائت املشدد ،فتسهل عملية االنتقال بينهما يف النطق .

والذي حدث عند النسبة إىل حنيفة وشنوءة هو اتتبدال الفتحة القصرية ابلصائت الطويل (الكسرة أو
الضمة) انسجاما مع فتحة املقطع السابق ،وتخالفة لكسرة املقطع الالحق كاآلت:
س َ  /بِ ِ  /ع ِ  /يُ ن ← س َ  /بَ  /ع ِ  /يُ ن
شَ  /نُ ُ  /ءِ

 /يُ ن ← شَ

 /نَ  /ءِ

 /يُ ن

صح/صحح/صح/صحص ← صح/صح /صح /صحص
جند الشكل النهائي للمقطع ما قبل األخري للمنسوب إليه يتضمن صائتا من نوع آخر ،أي :فتحة
ِ
ين هبا عن األصواا املسببة للثقل ،فبندما "ينطق اإلنسان أصواا الل ة
قصرية –وهي األخف كما نبلم -اتتُ َ
مييل إىل أن حيصل على احلد األقصى من التأثري ابحلد األدىن من اجلهد ،وهذا هو السبب يف أننا حنرص وحنن
جنمع األصواا على االقتصاد -بقدس اإلمكان-يف احلركاا املتخرجية اليت ليست ضروسية للتأثري الصوت املطلوب
" ()42
-2-3ب النسب إىل املقصور واملنقوص
عند النسب إىل االتم املقصوس أو املنقوص يلتقي الصائت-ألفا كان أو ايء -بصائت النسبة املشدد
دون فاصل بصامت ،وهذا ما كان يطلق عليه النحاة القدامى التقاء تاكنني أوهلما حرف مد ،واإلجراء املتبّع
حذف األلف أبهنا
عادة للتتخلص من التقائهما حذف أوهلما ،وهو هنا األلف آخر االتم املنسوب إليه ،و يُبلّ ُل
ُ

" تاكنة والياء األوىل من ايءي النّسب تاكنة " ( ،)43ويتّضح ذلك إذا ااد االتم على أسببة أحرف حنو:
ومجادى ؛ ألن االتم يزداد ثقال ابادايد عدد حروفه فكان
باسى
ٌّ
ومجادى فإ ّن احلذف واجب ،فيقالُ :ح ٌّ
ُحباسى ُ
الساكنني  -إن تلمنا جدال بكوهنما تاكنني -شكال آخر ،أي
احلذف ألزم  ،بينما اختذ التتخلص من هذين ّ
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إبدال األصواا وهو مامسّوه ابلقلب ،وذلك إذا كان االتم املقصوس ثالثيّا حنو :هدى و عصا ،فإ ّن النّسبة إليه
ى (.)44
ص ِو ٌّ
تقتضي قلب آخره واوا فيقالُ :ه َد ِو ٌّ
ىَ ،ع َ
النسب إىل االتم املقصوس ينتج عنه التقاء آخره الصائيت (الفتحة الطويلة) بصائت النسبة املشدد،
فيصبب نطقهما متتاليني ،فتُبدل الفتحة الطويلة بصوا أكثر تالتة وانسجاما ،فبند النّسبة إىل هدى-على
تبيل املثال– املنتهي بفتحة طويلة تضاف إليه ايء النّسب ،وهي عباسة عن صائت مشدد ،فتلتقي الفتحة الطّويلة

الصائت (ال واو) لتصحيح البناء املقطب ّي ،ليُح ّرك ابلكسرة املشددة
بكسرة املشدد ،فتُ َق َّ
صر األوىل ويؤتى بشبه ّ
الّيت هي جزء من ايء النّسب كاآلت:
هُ د َ َ  ِ +ى

←

ي
هُ دَ و ِ ىُ ن = ُه َد ِو ٌّ

(الرامي) فيقول تيبويه :إن الياء تذهب إذا جئت بياء ِي اإلضافة؛ ألنّه ال يلتقي
أما مع املنقوص حنوّ :

امى (،)45
تنجر ،فتقول :س ٌّ
حرفان تاكنان ،وال حترك الياء أل ّن هذه الياء إذا كانت يف هذه ّ
الصفة  م تنكسر و م ّ
ويوضح مقداس الصبوبة موااان بني املنقوص والصحيح اآلخر؛ لتقريب الصوسة فيقول" :وكان األصل أن تقول:
ّ

يضريب ،غري أهنم اتتثقلوا الكسرة
حاكمي وإىل يضرب
ويرميي ،كما تقول يف النسبة إىل حاكم
اميي
ٌّ
ٌّ
ٌّ
قاضيي وس ٌّ
ٌّ
على الياء املكسوس ماقبلها فحذفوها ،ث حذفوا الياء لسكوهنا وتكون الياء األوىل من النسب " ()46
وحيرك ما
الواقع أن ايء النّسب املشددة تلتقي ّ
الصائت الطّويل يف آخر االتم فيحذف هذا األخريّ ،
قبلها بكسرهتا كاآلت:
سَ َ مِ ِ  ِ+ى

سَ َ م؟  ِ+ى

سامى

تبني لنا من كل ما تبق اخلصائص الصوتية لياء النسبة والت رياا الصرفصوتية املصاحبة
وببد ،فقد ّ
لصياغة االتم املنسوب إليه ،وهي كلها تدخل ضمن اجلانب الشكلي دون التطرق للجانب الدالل أو السياقي،
الذي تأشرع يف دساتته فيما يلي من صفحاا هذا البحث.
اخلصائص الداللية لياء النسبة
ف االتم املنسوب إليه أبنه
بر ُ
تكتسب صي ة املنسوب إليه داللتها الصرفية من إحلاق ايء النسبة ،ويُ ّ
اجملرد عنها " ( ،)47بيد أن البحث يف اخلصائص الداللية
االتم " امللحق آبخره ايء مشددة ليدل على نسبته إىل ّ
يقتضي البدء على حنو منطقي تسلسلي ،أي من فهمنا للمبىن الل وي للنسبة كما تذكره املباجم ،وكيف تطوس
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األولية
هذا املبىن وتفرع إىل دالالا أُخر ،ومن ثّ ننظر يف االصطالح الصريف وكيفية توظيف هذه الداللة ّ
املبجمية يف اجملال الل وي.
معىن النّسبة يف اللغة
النِّسبة والنسبة والنسب :القرابة ،والنِّسبة ابلكسر مصدس االنتساب ،بينما النسبة ابلضم االتم ،ث إن
أنسبه نِسبة ونَ َسبَا إذا ذكرا نسبه،
النسب يكون ابآلابء ويكون ابلبالد ويكون ابلصناعة ،وتقول:
ُ
َ
نسبت الرجل ُ
وانتسب إىل أبيه أي اعتزي)48( .
فاملبىن الل وي للنسب يكمن يف الداللة االجتماعية املبربة عن البالقاا بني األشتخاص أو بلداهنم أو
مهنهم ووظائفهم ،وقد قيل إهنا يف اآلابء خاصة( ،)49فداللة النسب يف األصل حمصوسة يف عالقة االبن أببيه
واالنتساب إليه ،حني يقال :فالن ابن فالن أي من صلبه وهذا هو نسبه ،ث توتبت الداللة لتشمل القبيلة إذا
قيل :فالن من قبيلة كذا أي منتم إليها ومنسوب إليها ،ث اتتُبمل النسب يف مطلق الوصلة ابلقرابة يقال :إن
بينهما نسبا أي قرابة ،ومن هنا اتتُبري مبىن النسبة يف املقادير ألهنا وصلة على وجه تخصوص فيقال :تؤخذ الزكاة
بنسبة احلاصل؛ أي حبسابه ومقداسه ،ونسبة البشرة إىل املئة البُشر ،أي مقداسها البُشر()50
معىن النّسبة يف االصطالح
من ذلك املبىن الل وي أ ُِخ َذ املبىن االصطالحي للنسبة أبهنا " إيقاع التبلق بني الشيئني " ( ،)51فالياء
تدل على االنتماء أو على البالقة بني الشيئني ( ،)52وهذا ما ذكره النحاة من أن الداللة تنحصر يف
املشددة ّ
عالقة بني طرفني يسمى أحدمها منسواب واآلخر منسواب إليه ،على أن منهم من يرى أن مصطلح النّسب أو
أعم وأمشل يف اإلحاطة
النسبة ينب ي أن يكون داال فقط على االنتساب إىل اآلابء ،وأن مثةَ مصطلحا آخر يُبد ّ
أبمثلة هذا الباب وهو مصطلح اإلضافة ( ،)53فما الذي تبنيه اإلضافة؟ وما الذي جبلهم يستبملوهنا للداللة

على النسب يف أغلب األحيان؟
سمى أحدمها مضافا واآلخر
إن اإلضافة أيضا تبين النسبة يف عُرف النحاة ،فهي عالقة بني امسني يُ ّ
مضافا إليه" ،واملضاف إليه كل اتم نُسب إليه شيء بواتطة حرف جر" ( ،)54ال ُيفى أن التبادل الدالل بني

املصطلحني يبدو جليّا واضحا؛ إذ إن اإلضافة نسبة شيء إىل شيء ،والنسبة إضافة شيء إىل شيء ،وقد قيل إن
اإلضافة عند النحاة هي سبط اتم آبخر على وجه يفيد التحديد أو التتخصيص ،وعند احلكماء نسبة بني شيئني
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يقتضي وجود أحدمها وجود اآلخر،كاألبوة والبنوة واألخوة والصداقة ،والتضايف اإلضافة مببناها عند احلكماء،
ويسمى من بينهما تلك النسبة متضايفني ()55
من أجل ذلك جند تيبويه يُ َبن ِو ُن ابب النسبة يف كتابه كاآلت " :هذا ابب اإلضافة وهو ابب النسبة " ث

أحلقت ايءَ ِي اإلضافة ،فإن أضفته إىل
يقول ":اعلم أنك إذا أضفت سجال إىل سجل فجبلته من آل ذلك الرجل
َ

حي أو قبيلة "
بلد فجبلته من أهله أحلقت ايءي اإلضافة ،وكذلك إن أضفت تائر األمساء إىل البالد أو إىل ّ
( ،)56وقد يشري هذا إىل عدم اتتقراس املصطلحاا يف امن تيبويه ،التيما أن مصطلح اإلضافة يدل على
مسوغ له ،وسمبا كان من
ابب ّ
صريف ال ّ
حنوي يقع ضمن اجملروساا من األمساء ،واتتبماله للداللة على ابب آخر ّ
األوىل االكتفاء مبصطلح النسبة وهو موجود أصال ،فال داعي إلقحام مصطلح اإلضافة واتتبماهلما مبا ،انهيك

عن إطالق مصطلح اإلضافة -أيضا -على ايء املتكلم يقال :ايء اإلضافة ،وعلى حروف اجلر كذلك فيقال:
حروف اإلضافة ()57
غري أننا بقليل من التأمل نبذس تيبويه على ذكره املصطلحني مبا ليوضح أحدمها اآلخر ،ملا ذكرته من
مسوغ ذلك عند النحاة أنفسهم عندما شرحوا مبىن النسبة
التقاسب الدالل بني اإلضافة والنسبة ،ث إننا جند ّ
وعالقتها ابإلضافة فقالوا إهنا " إضافة من جهة املبىن ،وإن كانت تخالفة هلا من جهة اللفظ؛ وذلك أنك يف
اإلضافة تذكر االمسني وتضيف أحدمها إىل اآلخر حنوِ :
غالم ايد وصاحب عمرو ،ويف النسب إمنا تذكر املنسوب
إليه وحده ث تزيد عليه اايدة تدل على النسب ،وتكتفي بتقدم املوصوف عن ذكر املنسوب ،وذلك أن يزاد يف
آخر املنسوب إليه ايء مشددة " ()58
بل هناك من يرى أن النسبة هي إضافة مبكوتة ابعتباس ترتيب املنسوب واملنسوب إليه؛ ألن املضاف
وهو ال الم يف قولك :غالم ايد هو املنسوب وهو ُم َّ
قدم ،واملضاف إليه وهو ايد هو املنسوب إليه وهو ُم َؤ َّخر،
ِ
ِ
مؤخَرة.
 ي هو املنسوب إليه وهو ُم َقدَّم ،والياء قائمة مقام الرجل املنسوب وهي َّ
والنسبة ابلبكس فإن تَ لب يف تَ ل ّ
()59
كما أن اختياس الياء يف النسب أتى من هذا املنطلق ،وهو وجود تقاسب دالل بني النسب واإلضافة،
وإمنا فَ َّرقوا بينهما لفظيا بتشديد يف ايء النسب" ألن النسب أبلغ من اإلضافة فشددوا الياء ليدلوا على هذا املبىن

" ( ،)60فضال عن أن هذا التقاسب الدالل بني النسبة واإلضافة هو ما جبل الكوفيني يبتقدون أن ايء النسب
املشددة اتم وليست حرفا ()61
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تكوهنا الصقة النسب التصريفية ،هناك من يصنفها إىل داللة أصلية ،وهي
وفيما يتبلق ابلداللة اليت ّ
األم ،وهذه الدالالا الص رى أو الفرعية
أخَر فرعية تندسج كلها حتت الداللة ّ
النسبة أو اإلضافة ،وإىل دالالا َ
قد تكون جنسية أو مكانية أو نوعية أو عقدية أو مهنية أو هيئية ( ،)62وهي اليت ذكر ببضها تيبويه عندما

قال :إنك " إذا أضفت سجال إىل سجل فجبلته من آل ذلك الرجل أحلقت ايءي اإلضافة ،فإن أضفته إىل بلد
حي أو قبيلة " (،)63
فجبلته من أهله أحلقت ايءي اإلضافة ،وكذلك إن أضفت تائر األمساء إىل البالد أو إىل ّ

وقد عُ ّد هذا التنوع الدالل نوعا من اإلجناا االشتقاقي يف الدساتاا اللسانية احلديثة ( ،)64حامال يف طياته
داللة االنتماء أو البالقة بني املنسوب واملنسوب إليه ،بوصفها اإلطاس الشامل لكل هذه الدالالا املتولدة من
اتصال ايء النسبة .
من ذلك كله ندسك أن داللة النسب قوية واضحة ،وهي مستمدة من الالحقة التصريفية الياء املشددة
اليت تُلصق آبخر االتم ،وهلذا ما يؤيده يف علم الل ة "فإذا وجدا كلمة على دسجة عالية من قوة التببري،
تتشرب هذه التببريية إىل ح ّد أن متتصها كلها
واشتملت هذه الكلمة على الحقة ما ،فالذي حيصل أن الالحقة ّ
املبرب " ( ،)65بل إن األمر يتبدى الداللة الصرفية للمنسوب إليه ،ويتتخذ أببادا تتبدى
لتصري عنصر الكلمة ِّ

املبىن الوظيفي للصي ة على مستوى البنية إىل الوظيفة الرتكيبية على مستوى اجلملة؛ ألن ايء النسبة الصقة

تصريفية ذاا وظيفة مزدوجة األوىل :صرفية داللية وقد ذكرا أهم ما تتضمنه يف اإلطاسين املبجمي
واالصطالحي ،والثانية حنوية تركيبية تأشرع يف تناوهلا ابلدساتة والتحليل .
اخلصائص الرتكيبية لياء النسبة
املقرسة يف اللسانياا احلديثة أن اللواصق التصريفية كلها –ومن بينها ايء النسبة-تقوم بوظائف
من األموس ّ

تؤد وظيفة حنوية تُب ّد الصقة اشتقاقية ال تصريفية)66( .؛
حنوية إىل جانب وظائفها الصرفية ،أي إهنا إن  م ّ
فالحقة مثل ايء النسبة عندما تتصل ابالتم متنحه داللة صرفية كما أهنا ُخت ّوله للبمل السياقي داخل الرتكيب

لبل من األجدس أن أشري إىل نوعني من التحوالا السياقية اليت حتدث لالتم ببد إحلاق ايء النسبة به،
الل وي ،و ّ

النوع األول :ميكنين أن أمسيه ابلتحول السل ي؛ وذلك ألن ايء النسبة تسلب االتم حالة حنوية ما ،أو تُ ّري من
التحول من التأنيث إىل التذكري ومن التبريف إىل التنكري ،وهذا أتثري لياء النسبة على املستوى
فصيلته النحوية ك ّ

بامل وكأهنا " كلمة جديدة مفصولة عن تابقتها،
النحوي؛ ملا يقتضيه إحلاقها من ت يري وحذف للكلمة جيبلها تُ َ
صرف؛ لكونه خاليا منها ،فأصبح لفظة جديدة ال
فبندما تدخل على ما كانت متصلة به اتء التأنيث وممنوعا يُ ُ

كتاتيب) نكون قد قصدان
حتمل ببض مساا تابقتها ،وكذلك احلال يف صيغ منتهى اجلموع ،فبندما نقول( :
ُ
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كتاتي ي ) تبين شتخصا منسواب إىل تلك الكتاتيب فمدلوهلا إذن شتخص مفرد " ()67؛
اجلمع ،ولكن كلمة (
ٌّ
وحتول االتم املمنوع من الصرف يف السياق إىل اتم مصروف ،ببد
تبب منع الصرفّ ،
فإحلاق ايء النسبة أاال َ
ص ّريه نكرة ،حنو النسبة إىل ايد -وهو علم
البلَ ِم تُ َ
جتريده من خاصيته أو فصيلته النحوية ،كما أن النسبة إىل َ

يدي ،وهذا حتول
مبرفة كما نبلم -فيصبح ايدي ،إذ ميكن أن تدخله أداة التبريف ( )68ببد النسبة فنقول :الز ّ
من فصيلة حنوية إىل أخرى بفبل الحقة النسبة .

أما النوع اآلخر من التحوالا السياقية فهي تلك الت يرياا اليت جتبل االتم بفضل ايء النسبة عامال
مكوان مبه تركيبا ما كان ليوجد لوال اتصاله بياء النسبة ،فضال عن توفر شروط تياقية مبينة حتدد
فيما ببدهّ ،
مقوماا اجلملة اليت ميكن للمنسوب أن يؤدي ضمنها وظيفة الفبل ،أو ابألحرى وظيفة املشتق البامل عمل
الفبل.
الوظيفة النحويّة للمنسوب إليه
من املبلوم أن الوصف املشتق أو ما يؤول به يبمل فيما ببده سفبا أو نصبا كما يبمل الفبل ،ولكن
يُشرتط لبمله أن يبتمد على اتتفهام أو نفي أو وصف ( ،)69بناء على ذلك فإن املنسوب إليه (املؤول
ابملشتق) يقوم بوظيفته النحوية ضمن نوعني من الرتاكيب ،األول :ذلك الرتكيب اإلتنادي الذي يُبرف "ابجلملة
الوصفية" ،أما الثاين :فيدخل يف ابب ما يسميه النحاة ابلنبت السب ي ،تأتناوهلا ابلشرح والتحليل فيما يلي.
-1الوظيفة النحوية للمنسوب إليه يف إطار اجلملة الوصفية
املكونة من" مبتدأ وقع وصفا مشتقا أو مؤوال به ،مفردا ،قد
برف اجلملة الوصفية أبهنا تلك اجلملة ّ
تُ ّ
أُتنِ َد إىل مرفوعه الظاهر أو الضمري املنفصل املثىن أو اجملموع التال له " ( ،)70والوصفية نسبة إىل الوصف ،كما
نُسبت اجلملة االمسية إىل االتم ،والفبلية إىل الفبل ،واملراد ابلوصف مجيع املشتقاا الوصفية :اتم الفاعل ،واتم

املفبول ،وصيغ املبال ة ،والصفة املشبهة ،واتم التفضيل ،ومن"االبتداء ابملشتق :أضاسب الزيدان؟ وما مضروب
الزيدان ،وأذاهبة جاسيتاك؟ وأكرمية نساؤكم؟ ( ،)71وكذلك "هل حسن الوجهان؟ وهل أحسن يف ع ِ
ني ايد
الكحل منه يف غريه؟" ()72
ُ
وملا كان املنسوب الذي حنن بصدد دساتته جيري جمرى ذلك الوصف املشتق ،فقد ّأدى الوظيفة النحوية

أقرشي أبواك؟ وهذه األمثلة من أمثلة تيبويه ،ولو ُجبل مكان اهلمزة منها
قومك؟ و ٌّ
نفسها؛ ولذلك قيلٌّ " :
أقرشي ُ

حرف نفي  م ُيتلف احلكم " ()73
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يُشرتط لتكوين اجلملة الوصفية –إذن -أن يُسبق الوصف أو ماجرى جمراه ابتتفهام أو نفي ،وأن يكون

فصل د .علي أبواملكاسم احلديث عن هذه الشروط ،موضحا أهنا شروط عمل
مفردا ،كما يف األمثلة السابقة ،وقد ّ

برب املرفوع به انئبا للفاعل"تواء كان
اتم املفبول نفسها ،فاملنسوب إليه يبمل عمل الفبل املبين للمجهول ،فيُ ُ

مقرتان أبل أو جمردا منها ،ومقتضى ذلك أن للمنسوب الواقع عنصرا إتناداي يف اجلملة الوصفية أتلوبني متميزين،
األول :أن يقرتن أبل ويُشرتط فيه شرطان -1 :أن تكون أل موصلة ال عهدية  -2التزام اإلفراد ،والثاين :أن
يتجرد منها ،ويُشرتط فيه بدوسه شرطان -1 :التزام اإلفراد  -2أن يبمل عمل الفبل ،أي أن يتحقق فيه التكبري،

وعدم الوصف ،واالعتماد على نفي أو اتتفهام ،دون بقية ما يبتمد عليه ،وأتخر املبمول ،وهكذا ميكن أن يقال

مصري أولئك الذين يبيبون أوطاهنم للبدو،
مثال :النحوي أتاتذتُنا ،واألديب اجتاهاتُنا ،كما ميكن أن يقال :ما
ٌّ
عريب اخلونة آلمال أمتهم؟ "()74
وهل ٌّ
واجلدير ابلذكر أن املتخالفة البددية بني سكين اإلتناد يف اجلملة الوصفية شرط أتاتي وخصيصة ابساة
من خصائص اجلملة الوصفية ،اليت لوالها لصاسا اجلملة امسية ال وصفية ،حنو قولنا :القرشيان أبواك أو أقرشيان
أبواك؟ ()75
ولكن ،ما تر التقاسب بني املنسوب إليه واتم املفبول حت يبمل عمله؟
إن التشابه بينهما أو التقاسب الدالل يكمن يف أن االتم املنسوب يتضمن مبىن املشتق الذي يبمل
وبصري على أتويل :منسوب ِّ
ومبزو ،أي مببىن اتم املفبول؛ ذلك ألن
متيمي
ٌّ
عمله (اتم املفبول)؛ فقولنا ٌّ :
مبزو " ( ،)76هذا فضال عن
منسواب
ومبزوا من أمساء املفبولني ،تقول :نسبته فهو منسوب ،وعزوته فهو ّ
ّ
الرضي
توغ الوظيفة النحوية ،وقد أوضح
التقاسب الدالل بني املنسوب إليه والوصف عموما  ،وهو األمر الذي ّ
ّ
ذلك بقوله " :واعلم أن عالمة النسبة ايء مشددة يف آخر االتم املنسوب إليه ،يصري االتم املركب منها ومن
فيدل على ذاا غري مبينة موصوفة بصفة مبينة ،وهي النسبة
اجملرد عنهاّ ،
املنسوب إليه شيئا واحدا منسواب إىل ّ

إىل اجملرد عنها ،فيكون كسائر الصفاا من اتم الفاعل والصفة املشبهة " ()77

إن املنسوب إليه يشبه املشتقاا الوصفية يف كونه يصف ذاات غري مبينة ،واملشتقاا تشبه الفبل لفظا
ومبىن فبملت عمله ،ولذلك فاملنسوب يشبه ما يشبه الفبل ،وال يشبه الفبل مباشرة ،أو لنقل إن املشاهبة بني
املنسوب إليه والفبل غري مباشرة ،ولبل هذه املشاهبة غري املباشرة بني املنسوب إليه والفبل هي ما جبلت ببض
الباحثني ال يبدو مقتنبا بقضية عمل املنسوب عمل الفبل ،بل يراها ببيدة تستلزم التقدير والتأويل ،وسمبا التبسف
قرشي
فيهما ،فاملنسوب إليه-كما يرى-ال يُ َؤّول بفبل مثل الوصف ،فبندما نقول:
أقرشي أبواك؟ ال ميكننا أتويل ّ
ّ
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بفبل ،ولذلك يرتجح عنده أن تُصاغ البباسة على النمط التال :أقرشيان أبواك؟ حت يكون أبواك مبتدأ مؤخر،
وأن النفي واالتتفهام يف مثل هذه الصي ة ال يستلزم ابلضروسة إعرااب غري هذا حبسب وجهة نظره؛ ألن علة
قرشي أو قرشيان ال تُؤول بفبل إال ابلتقدير املمبن يف
اشرتاط النفي واالتتفهام تُ ّ
قرب الوصف من الفبلية ،ف ّ
احلدس املوغل يف التبسف)78( .
الواقع أن املنسوب ُم َؤَّول مبشتق على وانه (مفبول) وهو قريب يف الداللة منه ،ولذلك عمل عمله ،و م

يقل أحد أنه مؤول ابلفبل ،كما أننا نستطيع بسهولة أن نستشف الداللة الوصفية اليت جتبل املنسوب إليه ملحقا

ابملشتقاا ،أو مؤوال بوصف يستحضره الذهن مبجرد التصاق ايء النسبة ابالتم ،وهو اتم املفبول فياء النسبة +
تبسف أو تكلّف.
االتم = منسوب أي مفبول،
ّ
وحنوي أي منسوب إىل النحو دومنا ّ
-2الوظيفة النحوية للمنسوب إليه يف إطار النعت السبيب
هذا هو الشكل الثاين للرتكيب الذي تؤدي فيه الصقة النسبة التصريفية وظيفتها النحوية ،وهو ذلك
الرتكيب الذي ال حيوي تبريفا أبل وال اتتفهاما وال نفيا ،وإمنا يُبتمد فيه على النبت أو الصفة مثل :مرسا برجل
ِ
عمل ِ
متيمي أبوه ،وذلك اتتنادا إىل أن "شر َط ِ
منوي ،أو
الفبل
ُ
اعتماده على صاحب مذكوس أو ّ
عمل الوصف َ
ّ
على نفي صريح أو مؤول ،أو اتتفهام موجود أو مقدس" ( )79واملنسوب إليه يقاس على املشتق ،لذا فهو يبمل
وفق هذه الشروط.
متيمي ) يستوجب النظر إليه ببني التحليل لسرب عمق داللته ،وفهم
إن هذا الرتكيبُ ( :
مرسا برجل ّ
البالقاا والقرائن ِّ
بتميمي ملا هلذا
برب صفة لرجل أونبت ،واألب مرفوع
املسوغة لبمل املنسوب ،ف ٌّ
تميمي يُ ُ
ّ
األخري من خصائص تركيبية اكتسبها من ايء النسبة بوصفها الصقة تصريفية ،والسيب يف أن هلذه الوظيفة الرتكيبية
مقوماا ،أوهلا :تضمنها مبىن الوصف الذي منحته إايها داللة النسب ،فالشتخص منسوب إىل متيم أي إنه
يقربه من
اتصف هبذه الصفة وهي االنتساب إىل هذه القبيلة ( ،)80وكون املنسوب وصفا أو مؤوال ابلوصف ّ
الفبل ووظيفته،كما تقرتب بقية املشتقاا الوصفية من الفبل ولو  م يكن ذلك مباشرة .
تب ي ،أي نبت الشيء مبا هو من تببه ،شأنه يف ذلك
اثين هذه املقوماا أن املنسوب هنا نبت ّ
شأن املشتقاا الوصفية ،فكما يُبرب (أبوه) مرفوعا (بقائم) يف اجلملة( :مرسا برجل قائم أبوه) ،فكذلك
وسفبت به
الرجل بقائم،
وصفت
جد يف السياق نفسه ،ومبىن السبب :االتصال؛ فأنت ملا
املنسوب إليه إذا ُو َ
َ
َ
َ
ِ
صاس من تببه ()81
َ
األب ،وأضفتَه إىل ضمري املوصوفَ ،
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متيمي وأبوه ،وهذا ما يسمى عند احملدثني
مرسا برجل ٌّ
وكذلك احلال يف ُ
متيمي أبوه ،فإن مثة اتصاال بني ّ

ابلربط ،وهو قرينة لفظية على اتصال أحد املرتابطني ابآلخر ( ،)82والذي حيقق الربط بني عناصر الرتكيب هو
الضمري املتصل ابملرفوع (أبوه) ،البائد على املوصوف (سجل).
فهذا أمنوذج للرتكيب الذي يؤدي فيه املنسوب إليه وظيفة حنوية ،وقد اتتحق املنسوب عمل الفبل هنا
مبا متيز من التتخصيص الدالل املكثف املتولّد من إحلاق ايء النسب ابالتم ،لريفع ما ببده حال وجوده ضمن
داللة النبت ،مع توفر شرط االتصال بني تلسلة األلفاظ ذاا الرتابط اللفظي والدالل.
إعراب ما بعد املنسوب إليه
وجدا ببض
أنت إىل عمل املنسوب إليه ،وإعراب ما ببده ،أي االتم املرفوع ابملنسوب إليه ،فقد
ُ
االضطراب يف حتديد ما إذا كان فاعال أم انئبا للفاعل ،وأغلب الظن أن اإلشكال يبدأ من االختالف يف فهم
نص تيبويه ،الذي ذكر فيه أن املنسوب إليه املستويف للشروط يبمل عمل املشتقاا فقال ":وكذلك أقرشي
قومك؟ وأقرشي أبواك؟ إذا أسدا الصفة جرى جمرى حسن وكرمي "( ،)83فتناقله من جاء ببده من قدماء
ُ
وحمدثني ،واختلفت توضيحاهتم لبباسة تيبويه فجانبتها الدقة أحياان ،فلو نظران –مثال-إىل قول أيب حيان عما
يُسمى ابلت يري احلكمي الذي يبرض للمنسوب إليه ،لوجدان أنه يصفه كاآلت" :وهو سفبه ملا ببده على الفاعلية

قرشي "()84
قرشي أبوه ،أو مضمرا حنوُ :
كالصفة املشبهة ،إما ظاهرا حنوُ :
مرسا برجل ّ
مرسا برجل ّ

فقد ذكر أن املرفوع (مبمول املنسوب إليه ) فاعل ،وهو -كما تبق ذكره -انئب عن الفاعل؛ ألنه
يبمل عمل الفبل املبين للمجهول ،كبمل اتم املفبول متاما ،غري أن تشبيه تيبويه للمنسوب إليه ابلصفة املشبهة
اليت ترفع فاعال هو ما أوجد اختالفا يف فهم عباسته ،فمنهم من أخذها حرفيا وقاس املنسوب إليه على الصفة
املشبهة ،وجبل مرفوع املنسوب إليه فاعال مثلها متاما ،دون اعتباس لداللته ومبناه ،ومنهم من فهم عباسة تيبويه
على أتاس مطلق املشاهبة وعمومها ،مببىن أن املنسوب إليه يشبه املشتقاا الوصفية عموما -كما تبق أن
ينوه على اتفاقهما يف
أوضحت –فسيبويه سمبا أساد من خالل تشبيه املنسوب يف البمل ابلصفة املشبهة أن ّ
االكتفاء ابملرفوع أو االقتصاس عليه ،إذ ي لب على ظين أن تيبويه  م يشبه املنسوب إليه ابلصفة املشبهة إال لينوه
على أنه ال ينصب مفبوال به ،يف حني أن اتم املفبول ميكنه أن ينصب مفبوال به ببد سفبه انئب الفاعل ،وهذا
فرق جوهري بني املنسوب إليه واتم املفبول يف البمل ،وجب التنبيه إليه ،من خالل تشبيهه بصي ة تكتفي
ابملرفوع وهي الصفة املشبهة ،يف حني يظل الشبه بني املنسوب إليه واتم املفبول يف كون مرفوعهما انئبا عن
الفاعل وليس فاعال .
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وقد شرح لنا الرضي تبب حمدودية عمل املنسوب ،واقتصاسه على سفع االتم الذي ببده ،وعدم تبديه
إىل النصب كاملشتقاا بقوله ":ولبدم مشاهبته الفبل لفظا ال يبمل إال يف تخصص تلك الذاا املبهمة املدلول
متيمي " ()85
عليها ،إما ظاهرا كما يف :سجل
ّ
مصري ُ
محاسه ،أو مضمرا كما يف :برجل ّ
وببد ،فهذا ما اتتطبت اإلملام به فيما يتبلق خبصائص ايء النسبة الصوتية والداللية والرتكيبية ،وهي-
بضد ببضها ببضا ،فبملية إلصاق ايء النسب
كما اتضح من خالل الدساتة-يُفضي ببضها إىل ببض ،بل يُ ّ
ابالتم عملية (صرفصوتية) تضع أمامنا بنية صرفية ذاا داللة مبينة هي داللة النسبة ،كما أهنا ذاا وظيفة
تركيبية تياقية يف الوقت نفسه.
اخلامتة والنتائج
خالصة القول ،إن البحث يف ظاهرة النسبة ينطوي على عدة جوانب ل وية؛ وذلك ملا تتميز به الحقة
النسبة التصريفية من خصائص صوتية وداللية وتركيبية؛ لذا تأوجز أهم نتائج البحث يف النقاط اآلتية:
يتم إبنتاج نوعني متقاسبني جدا
-1إن الوصف الصوت الدقيق لياء النسب املشددة أهنا صائت مشددّ ،

من األصوااّ ،أوهلما :صائت والثاين :شبه صائت؛ لذا فإن عملية التشديد مع الصائت تتطلب إنتاج صوا حر

ممر اهلواء
طليق –أوال-هو الصائت ،ث اعرتاض اهلواء يف وتط الفم حمداث احتكاكا ضبيفا جدا بفبل تضييق ّ
تكون اجلزء
حلدوث صفة التّشديد ،فجوهر عملية تشديد ّ
ممر اهلواء-ببد ّ
الصائت –إذن-يكمن يف تضييق ّ
ائيت األول من املشدد-ليتكون مع التضييق اجلزء الثاين شبه الصائيت.
ّ
الص ّ

-2ايء النسب املشددة من الناحية املقطبية ال أتت يف مقطع صوت واحد ،إمنا تتواع على مقطبني،
فجزؤها األول الصائيت أيت هناية ملقطع صوت ،ليبدأ املقطع الذي يليه جبزئها الثاين شبه الصائيت.
-3الداللة الصرفية لياء النسب واضحة قوية ،فبلى الرغم من عدم اتتقراس املصطلح قدميا والتببري عنه
أبلفاظ تختلفة ،فإن ايء النسب مبجرد إلصاقها ابالتم املنسوب إليه تبرب عن عالقة بني طرفني ،ال جندها واضحة
فبال لصاحب احلرفة على تبيل املثال.
صنّفت دالة على النسب حنوّ :
يف صيغ أُ َخرُ ،
-4لداللة النسب سوافد أُ َخر أثرهتا وعزاا وظيفتها الل وية؛ فهي مقرتنة بداللة اإلضافة اليت عمقت
داللة االستباط بني الطرفني :املنسوب واملنسوب إليه ،كما أهنا اكتسبت داللة الوصف ووظيفته من خالل
مضاسعتها لصي ة اتم املفبول.
اجمللة الدولية لدساتاا الل ة البربية وآداهبا

اجمللد الثاين ،البدد السادس ،كانون األول2020 ،
66

د .آمال الصيد أبو عجيلة حممد

الرتكيبيّة لالحقة النّسبة التّصريفيّة
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الصوتيّة وال ّدالليّة و ّ

-5لالصقة النسبة التصريفية وظيفة حنوية ،تؤديها يف إطاس نوعني من الرتاكيب ،األول :ما يُبرف ابجلملة

الوصفية؛ ألن املنسوب إليه مؤول ابلوصف ،والثاين :ما يُبرف ابلنبت السب ي ،وتنحصر الوظيفة النحوية يف سفع
االتم الواقع ببد املنسوب إليه.

احلواشي
( )1

ابن يبيش ،شرح املفصل للزتخشري ،ق ّدم له ووضع هوامشه وفهاسته :إمييل بديع يبقوب ،مكتبة
عباس الباا ،مكة املكرمة ،ط1422 ،1ه 2001-م .438 /3،

( )2

تيبويه ،الكتاب ،حتقيق وشرح :عبد السالم هاسون ،اهليأة املصرية البامة للكتاب ،القاهرة،
1973م335 /3 ،

( )3
( )4

املربد ،املقتضب ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عضيمة ،عا م الكتب ،بريسوا133/3 ،
ّ
ابن يبيش ،مصدس تابق.438 /3 :

( )5

املصدس نفسه439 /3 :

( )6

األنباسي ،أتراس البربية ،حتقيق :حممد هبجة البيطاس ،داس اآلفاق البربية ،مطبوعاا اجملمع البلمي
البريب بدمشق ،ص.369 :

( )7

ابن يبيش ،مصدس تابق.439 /3 ،

( )8

تيبويه ،الكتاب ،حتقيق وشرح :عبد السالم هاسون ،اهليأة املصرية البامة للكتاب،1975 ،
417/4

( )9

تلمان الباين ،التشكيل الصوت يف الل ة البربية (فونولوجيا البربية) ترمجة د .ايتر املالح ،مراجبة:
د .حممد حممود غال ،النادي األديب الثقايف ،السبودية ،ط  1403 ،1ه  1983-م ،ص.119:

( )10دخلوش جاس هللا حسني داه يي ،البحث الدالل يف كتاب تيبويه ،داس دجلة للنشر والتوايع،
األسدن ،ط2007 ،1م ،ص.169:
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( )11عبد الصبوس شاهني ،املنهج الصوت للبنية البربية سؤية جديدة يف الصرف البريب ،مؤتسة الرتالة،
1400ه 1980-م ،ص.112 :
( )12املصدس نفسه ،ص.113 :
( )13تبد مصلوح( ،املنهج الصوت للبنية البربية سؤية جديدة يف الصرف البريب أتليف :د .عبد الصبوس
شاهني (مطببة جامبة القاهرة والكتاب اجلامبي ،القاهرة 216 ،1977 ،صفحة) دساتة نقدية،
اجمللة البربية للدساتاا الل وية ،مبهد اخلرطوم الدول البدد  1984 2م ،ص.109 :
( )14نوااد حسن أمحد ،املنهج الوصفي يف كتاب تيبويه ،منشوساا جامبة قاسيونس ،بن ااي1996 ،م،
ص.188-187:
( )15ابن يبيش ،مصدس تابق439/3 ،
( )16هنري فليش اليسوعي :البربية الفصحى حنو بناء ل وي جديد ،تبريب وحتقيق :عبد الصبوس شاهني،
املطببة الكاثوليكية ،بريوا ،ص.119 :
( )17إبراهيم أنيس ،يف اللهجاا البربية ،مكتبة األجنلو املصرية ،مطببة أبناء وهبة حسان ،القاهرة،
 ،2003ص110:
( )18تيبويه ،الكتاب ،حتقيق وشرح :عبد السالم هاسون ،داس الكاتب البريب للطباعة والنشر،
القاهرة1388،ه 1968-م ،422/2 ،ويُنظر أيضا 182/4:من املصدس نفسه.

( )19تيبويه ،مصدس تابق182/4 ،

( )20ابن جين ،تر صناعة اإلعراب ،حتقيق :أمحد فريد ،تقدمي فتحي عبد الرمحن حجااي ،املكتبة
التوفيقية.162/1 ،
( )21املصدس نفسه.56/1 :
( )22جان كانتينو :دسوس يف علم أصواا البربية ،ترمجة :صاحل القرمادي ،اجلامبة التونسية ،مركز
الدساتاا والبحوث االقتصادية واالجتماعية ،تونس1966 ،م ،ص.140:
( )23برتيل ماملربج ،علم األصواا ،تبريب ودساتة :عبد الصبوس شاهني ،مكتبة الشباب ،القاهرة،
ص.133:
( )24ابن السراج ،األصول يف النحو ،حتقيق :حممد عثمان ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط2009 ،1م/2 ،
295
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( )25هنري فليش ،مصدس تابق ،ص.119 :
( )26ابن السراج ،مصدس تابق .295 /2،
( )27تيبويه ،مصدس تابق417/4 ،
( )28ابن يبيش ،شرح املفصل.444/3 ،
( )29املصدس نفسه ،الصفحة نفسها.
( )30ابن السراج ،مصدس تابق296 /2 ،
( )31عبده الراجحي ،اللهجاا البربية يف القراءاا القرآنية ،داس املبرفة اجلامبية ،اإلتكندسية،
ص.123:
( )32إبراهيم أنيس ،يف اللهجاا البربية ،مصدس تابق ،ص86 :
( )33املصدس نفسه ،ص87 :
( )34املربد ،املقتضب146 /3 ،
( )35ابن يبيش ،شرح املفصل445/3 :
حسان ،مناهج البحث يف الل ة ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة1990 ،م ،ص153-152:
( )36متّام ّ
( )37تيبويه339 /3 ،

( )38املربد ،املقتضب133 /3 ،
( )39املصدس نفسه134/3 ،
( )40تيبويه355 /3 ،
( )41برتيل ماملربج ،مصدس تابق ،ص257 :
( )42املصدس نفسه ،ص134 :
( )43تيبويه354/3 ،
( )44املصدس نفسه354-342 ،
( )45املصدس نفسه340 /3 ،
( )46املصدس نفسه ،الصفحة نفسها.
( )47الرضي ،شرح شافية ابن احلاجب ،حتقيق حممد نوس احلسن ،حممد الزفزاف ،حممد حمي الدين عبد
احلميد ،بريوا لبنان4/2 ،1983 / 1402 ،
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( )48ابن منظوس ،لسان البرب ،داس املباسف ،القاهرة ،املادة (ن س ب)
( )49الفريواابدي ،القاموس احمليط ،حتقيق :حيىي مراد ،مؤتسة املتختاس للنشر والتوايع ،ط2008 ،1م،
املادة (ن س ب)
( )50الفيومي ،املصباح املنري ،داس املباسف ،القاهرة ،املادة (ن س ب)
( )51اجلرجاين ،مبجم التبريفاا ،حتقيق :حممد صديق املنشاوي ،داس الفضيلة ،القاهرة2004 ،م ،ص:
202
( )52دخلوش جاس هللا ،البحث الدالل يف كتاب تيبويه ،مصدس تابق170 ،
( )53ابن عصفوس ،شرح اجلمل يف النحو ،ق ّدم له ووضع فهاسته :فواا الشباس ،إشراف :إميل يبقوب،
داس الكتب البلمية ،بريوا ،ط1419 ،1ه 1998-م309/2 ،
( )54الرضي ،شرح كافية ابن احلاجب ،تصحيح وتبليق ،يوتف حسن عمر ،منشوساا جامبة قاسيونس،
بن ااي ،ط201 /2 ،1996، 2
( )55إبراهيم مصطفى وآخرون ،املبجم الوتيط ،املكتبة اإلتالمية ،إتطنبول ،تركيا ،ط ،2ص547:
( )56تيبويه335/3 ،
( )57عوض القواي ،املصطلح النحوي نشأته وتطوسه حت أواخر القرن الثالث اهلجري) نشرة عمادة
شؤون املكتباا ،جامبة الرايض1401 ،ه 1981-م ،ص138 :
( )58ابن يبيش ،شرح املفصل438 /3 ،
( )59انصيف اليااجي ،اجلمانة يف شرح اخلزانة ،املطببة املتخلصية ،بريوا ،لبنان1867 ،م ،ص75 :
( )60األنباسي ،أتراس البربية369 ،
البيين ،طبع ونشر إحياء
( )61الصبان ،حاشيته على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك مع شرح شواهد ّ
الكتب البلمية ،مطببة عيسى البايب احلل ي وشركائه  176 /3وينظر أيضا :ابن يبيش ،شرح

املفصل439/3 ،
( )62دخلوش جاس هللا ،البحث الدالل ،ص170 :
( )63تيبويه335/3 ،
( )64دخلوش جاس هللا ،البحث الدالل ،ص170 :
( )65فندسيس ،الل ة ،تبريب :عبد احلميد الدواخلي ،حممد القصاص ،جممع فؤاد األول ،ص186 :
اجمللة الدولية لدساتاا الل ة البربية وآداهبا
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( )66أشواق حممد النجاس ،داللة اللواصق التصريفية يف الل ة البربية ،داس دجلة للنشر والتوايع ،األسدن،
ط2007 ،1م ،ص89 :
( )67حممد الدانع ،دوس الصرف يف منهجي النحو واملبجم ،منشوساا جامبة قاسيونس ،بن ااي،
1991م ،ص270 :
( )68ابن يبيش ،شرح املفصل441 /3 ،
( )69ابن مالك ،شرح التسهيل72 /3 ،
( )70على أبواملكاسم ،الرتاكيب اإلتنادية (اجلمل :الظرفية ،الوصفية ،الشرطية) ،مؤتسة املتختاس للنشر
والتوايع ،ط2007 ،1م ،ص132 :
( )71ابن مالك ،شرح التسهيل ،حتقيق :عبد الرمحن السيد ،حممد بدوي املتختون ،هجر للطباعة والنشر،
ط1990-1410 ،1م268/1 ،
( )72خالد األاهري ،شرح التصريح على التوضيح ،شرح على أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن
هشام األنصاسي ،حتقيق :حممد ابتل عيون السود ،منشوساا حممد علي بيضون ،داس الكتب
البلمية ،بريوا ،لبنان ،ط 1421، 1ه 2000-م192-191 /1 ،
( )73ابن مالك ،شرح التسهيل268/1،
( )74أبو املكاسم ،الرتاكيب اإلتنادية ،ص120-119 :
( )75املصدس نفسه ،ص120
( )76ابن يبيش ،شرح املفصل235-234 ،
( )77الرضي ،شرح الشافية13/2 ،
( )78الدانع ،دوس الصرف يف منهجي النحو واملبجم ،ص213 :
( )79ابن مالك :شرح التسهيل72/3 ،
( )80ابن السراج ،األصول يف النحو412-411/1 ،
( )81ابن يبيش243 /2 ،
( )82متّام حسان ،الل ة البربية مبناها ومبناها ،عا م الكتب ،ط1427، 5ه 2006-م ،ص213 :
( )83تيبويه36 /2 ،
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( )84أبو حيان ،استشاف الضرب من لسان البرب ،حتقيق وشرح ودساتة :سجب عثمان حممد ،سمضان
عبد التواب ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط 1418 ،1ه 1998-م ،ص599 :
( )85الرضي :شرح الشافية/2 ،

727213

املصادس
-1إبراهيم أنيس ،يف اللهجاا البربية ،مكتبة األجنلو املصرية ،مطببة أبناء وهبة حسان ،القاهرة.2003 ،
-2إبراهيم مصطفى وآخرون ،املبجم الوتيط ،املكتبة اإلتالمية ،إتطنبول ،تركيا ،ط.2
-3ابن السراج ،األصول يف النحو ،حتقيق :حممد عثمان ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط2009 ،1م.
-4ابن جين ،تر صناعة اإلعراب ،حتقيق :أمحد فريد ،تقدمي فتحي عبد الرمحن حجااي ،املكتبة التوفيقية.
-5ابن عصفوس ،شرح اجلمل يف النحو ،ق ّدم له ووضع فهاسته :فواا الشباس ،إشراف :إميل يبقوب ،داس الكتب
البلمية ،بريوا ،ط1419 ،1ه 1998-م.
-6ابن مالك ،شرح التسهيل ،حتقيق :عبد الرمحن السيد ،حممد بدوي املتختون ،هجر للطباعة والنشر ،ط،1
1990-1410م.
-7ابن منظوس ،لسان البرب ،داس املباسف ،القاهرة (د.ا).
-8ابن يبيش ،شرح املفصل للزتخشري ،ق ّدم له ووضع هوامشه وفهاسته :إمييل بديع يبقوب ،مكتبة عباس الباا،
مكة املكرمة ،ط1422 ،1ه 2001-م.
-9أبو حيان ،استشاف الضرب من لسان البرب ،حتقيق وشرح ودساتة :سجب عثمان حممد ،سمضان عبد
التواب ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط 1418 ،1ه 1998-م.
-10أشواق حممد النجاس ،داللة اللواصق التصريفية يف الل ة البربية ،داس دجلة للنشر والتوايع ،األسدن ،ط،1
2007م.
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-11األنباسي ،أتراس البربية ،حتقيق :حممد هبجة البيطاس ،داس اآلفاق البربية ،مطبوعاا اجملمع البلمي البريب
بدمشق.
-12برتيل ماملربج ،علم األصواا ،تبريب ودساتة :عبد الصبوس شاهني ،مكتبة الشباب ،القاهرة.
-13متّام حسان ،الل ة البربية مبناها ومبناها ،عا م الكتب ،ط1427، 5ه 2006-م.
-14جان كانتينو :دسوس يف علم أصواا البربية ،ترمجة :صاحل القرمادي ،اجلامبة التونسية ،مركز الدساتاا
والبحوث االقتصادية واالجتماعية ،تونس1966 ،م.
-15اجلرجاين ،مبجم التبريفاا ،حتقيق :حممد صديق املنشاوي ،داس الفضيلة ،القاهرة2004 ،م.
-16خالد األاهري ،شرح التصريح على التوضيح ،شرح على أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام
األنصاسي ،حتقيق :حممد ابتل عيون السود ،منشوساا حممد علي بيضون ،داس الكتب البلمية ،بريوا ،لبنان،
ط 1421، 1ه 2000-م.
-17دخلوش جاس هللا حسني داه يي ،البحث الدالل يف كتاب تيبويه ،داس دجلة للنشر والتوايع ،األسدن ،ط،1
2007م.
-18الرضي ،شرح شافية ابن احلاجب ،حتقيق حممد نوس احلسن ،حممد الزفزاف ،حممد حمي الدين عبد احلميد،
بريوا لبنان.1983- 1402 ،
-19الرضي ،شرح كافية ابن احلاجب ،تصحيح وتبليق ،يوتف حسن عمر ،منشوساا جامبة قاسيونس،
بن ااي ،ط.1996، 2
-20تبد مصلوح( ،املنهج الصوت للبنية البربية سؤية جديدة يف الصرف البريب أتليف :د .عبد الصبوس شاهني
(مطببة جامبة القاهرة والكتاب اجلامبي ،القاهرة 216 ،1977 ،صفحة) دساتة نقدية ،اجمللة البربية للدساتاا
الل وية ،مبهد اخلرطوم الدول البدد 1984 2م.
-21تلمان الباين ،التشكيل الصوت يف الل ة البربية (فونولوجيا البربية) ترمجة د .ايتر املالح ،مراجبة :د .حممد
حممود غال ،النادي األديب الثقايف ،السبودية ،ط  1403 ،1ه  1983-م.
اجمللة الدولية لدساتاا الل ة البربية وآداهبا

اجمللد الثاين ،البدد السادس ،كانون األول2020 ،
73

الرتكيبيّة لالحقة النّسبة التّصريفيّة
اخلصائص ّ
الصوتيّة وال ّدالليّة و ّ

د .آمال الصيد أبو عجيلة حممد

-22تيبويه ،الكتاب ،حتقيق وشرح :عبد السالم هاسون ،اجلزء الثالث .اهليأة املصرية البامة للكتاب ،القاهرة،
1973م.
-23تيبويه ،الكتاب ،حتقيق وشرح :عبد السالم هاسون ،اجلزء الرابع ،اهليأة املصرية البامة للكتاب.1975 ،
-24تيبويه ،الكتاب ،حتقيق وشرح :عبد السالم هاسون ،اجلزء الثاين ،داس الكاتب البريب للطباعة والنشر،
القاهرة1388،ه 1968-م.
البيين ،طبع ونشر إحياء الكتب
-25الصبان ،حاشيته على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك مع شرح شواهد ّ

البلمية ،مطببة عيسى البايب احلل ي وشركائه (د.ا).

-26عبد الصبوس شاهني ،املنهج الصوت للبنية البربية سؤية جديدة يف الصرف البريب ،مؤتسة الرتالة1400 ،ه
1980م.-27عبده الراجحي ،اللهجاا البربية يف القراءاا القرآنية ،داس املبرفة اجلامبية ،اإلتكندسية( ،د.ا).
-28على أبواملكاسم ،الرتاكيب اإلتنادية (اجلمل :الظرفية ،الوصفية ،الشرطية) ،مؤتسة املتختاس للنشر والتوايع،
ط2007 ،1م.
-29عوض القواي ،املصطلح النحوي نشأته وتطوسه حت أواخر القرن الثالث اهلجري) نشرة عمادة شؤون
املكتباا ،جامبة الرايض1401 ،ه 1981-م.
-30فندسيس ،الل ة ،تبريب :عبد احلميد الدواخلي ،حممد القصاص ،جممع فؤاد األول( ،د.ا).
-31الفريواابدي ،القاموس احمليط ،حتقيق :حيىي مراد ،مؤتسة املتختاس للنشر والتوايع ،ط2008 ،1م.
-32الفيومي ،املصباح املنري ،داس املباسف ،القاهرة( ،د.ا).
املربد ،املقتضب ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عضيمة ،عا م الكتب ،بريسوا( ،د.ا).
ّ -33
-34حممد الدانع ،دوس الصرف يف منهجي النحو واملبجم ،منشوساا جامبة قاسيونس ،بن ااي1991 ،م.
-35انصيف اليااجي ،اجلمانة يف شرح اخلزانة ،املطببة املتخلصية ،بريوا ،لبنان1867 ،م ،ص75 :
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-36نوااد حسن أمحد ،املنهج الوصفي يف كتاب تيبويه ،منشوساا جامبة قاسيونس ،بن ااي1996 ،م.
-37هنري فليش اليسوعي :البربية الفصحى حنو بناء ل وي جديد ،تبريب وحتقيق :عبد الصبوس شاهني ،املطببة
الكاثوليكية ،بريوا( ،د.ا)
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