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  ُملَخَّص
فيِه اْلُغموِض َوالتَّْعقيد، َحْيُث يُحاِوُل  في مْنطقٍَة َشديَدةِ ھذا اْلبَْحُث ِمْن نَْحِو اْلَعَربِيَِّة  يَقَعُ 

ُل إِلى طَْرِحھا في اْلعاَدِة إاِّل نَفٌَر ِمَن اْلُمْشتَِغليَن  يَتَلَمَّسَ صاِحبُهُ أَْن  إجاباٍت ألَْسئِلٍَة ُمتَكاثَِرة ال يَتََوصَّ
َحْوَل  ْسئِلَةُ اْلَمْقصوَدةُ أَساًساتَدوُر األَ . لِلنّاِطقيَن بَِغْيِرھا َدْرًسا َوتَْدريًسا َوتَأْليفًا في َمْيداِن اْلَعَربِيَّةِ 

ِة ٍة تَْركيبِيٍَّة تَتَبَّدى لَنا في نَْحِو اْلَعَربِيَِّة اْلَعَملِيِّ ِمْن ِخالِل َسْيروَرتِھا اْلفِْعلِيَِّة َعلى األَْلِسنَ قَضايا لَُغِويَّ 
ِميِّ َواألَْقالم، َوَمَع ذلَِك فَِھَي قَضايا غائِبَةٌ َغْيبَةً كاِملَةً َعِن التَّْوصيِف اْلُمباشر في نَْحِو اْلَعَربِيَِّة اْلِعلْ 

اريِخيَّة، بُْغيَةَ َويَتََوسَُّل اْلبَْحُث بِاللَُّغِويّاِت التَّْركيبِيَِّة َواللَُّغِويّاِت التّ  .َكما يَْمثُُل لَنا في ُكتُِب النَّْحِو َواللَُّغة
 لَِم نَِجُد التَّراكيَب اآلتِيَةَ فَ : سايُِر التَّراكيِب اْلُمْفِصَحِة َعِن اْلھَْيئَِة َواْلحاِل في اللَُّغِة اْلَعَربِيَّةتَْفسيِر تَ 

فَتََح (، وَ )اَسريعً  فَْتًحافَتََح اْلباَب (وَ  ،)ُمْسِرًعافَتََح اْلباَب : (في اْلَوْقِت نَْفِسه ذائَِعةَ االْستِْعماِل َجْنبًا
اْلحاجاُت التَّْركيبِيَّةُ  ؟ َوما)بَِشْكٍل َسريعفَتََح اْلباَب (، وَ )بُِسْرَعةٍ فَتََح اْلباَب (، وَ )اَسريعً اْلباَب 

  يَّة؟اْلَمْخصوَصةُ الَّتي أَْفَضْت إِلى تَْوليِد ُكلِّ ھَْيئٍَة ِمْن تِْلَك اْلھَْيئات َسواء كانَْت ھَْيئَةً اْسِميَّةً أَْو فِْعلِ 

رُ  :اْلِمْفتاِحيَّةاْلَكلِماُت  ُر التَّراكيِب، تَطَوُّ تَراكيِب اْلحال،  اْلحال، تَراكيب اْلحال، اْلھَْيئَة، تَطَوُّ
  .)اْلَمْفعول اْلُمْطلَق، اْلَمْفعول اْلُمْطلَق اْلَمْوصوف، إِْحالل ِصفَِة اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق َمَحلَّه

 
Abstract 

The study addresses one of the complex topics in Arabic Grammar as 
the researcher attempted in this study to answer several questions only 
addressed by a small number of scholars working in the field of teaching 
Arabic as a foreign language. This issue is mainly concerned with some 
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structural linguistic problems in practical Arabic as used both on the 
theoretical and practical levels. Despite their significance, these issues 
are still absent from scholars' interests in practical Arabic field as seen in 
language and grammar textbooks. The main object of this study is to use 
the structural linguistics and historical linguistics to explain the 
conformity between the structures referring to Manner (الھيئة) and 
Circumstance (الحال) in Arabic. Why do we find the following structures 
being used hand by hand in Arabic: (فَتََح اْلباَب ُمْسِرًعا), ( َسريًعا فَتََح اْلباَب فَْتًحا ), 
 Another question ?(فَتََح اْلباَب بَِشْكٍل َسريعٍ ) and ,(فَتََح اْلباَب بُِسْرَعةٍ ) ,(فَتََح اْلباَب َسريًعا)
we are trying to answer is: what are the specified structural needs that led 
to the generation of each of those manners (ھَْيئات) whether it was nominal 
or verbal?    

Key words: 'Al-Ḥaal, Circumstantial Strctures in Arabic, Developing 
of Structures in Arabic, Developing of Circumstantial Structures in 
Arabic, Unrestricted Object. 

  
  تَأْسيس

ھا اْلبَْحُث في ثَناياه، قاَم بِاْجتِراِحھا  إِنَّ َكثيًرا ِمَن التَّراكيِب الَّتي تَْرفُُضھا اْلَعَربِيَّةُ، ِمّما َضمَّ
ُمتََعلِّموھا النّاِطقوَن بِھا  الَّذي ال يَْجتَِرُحهُ إِْطالقًاُمتََعلِّمو اْلَعَربِيَِّة النّاِطقوَن بَِغْيِرھا، َوِھَي ِمَن النَّْوِع 

ِحْكٌر َعلى طائِفَِة ُمتََعلِّمي اْلَعَربِيَِّة النّاِطقيَن بَِغْيِرھا دوَن  -بُِكلِّ اْطِمْئنانٍ –ِھيَ . ِمَن األَْحوال بِأَيِّ حالٍ 
بِفَْرِط –َوأَْكثَُر ِمْن ھذا أَنَّ ُكلَّ ناِطٍق بِاْلَعَربِيَِّة أَْكَمَل بِنَجاٍح َمْرَحلَةَ اْكتِسابِھا، يَْستَطيعُ . َغْيِرھا
وابِ  - ُسھولَةٍ  هَ ُمتََعلَِّم اْلَعَربِيَِّة النّاِطَق بَِغْيِرھا ِحياَل َخطَئِه، فَيَْستَطيُع أَْن يُبيَن لَهُ َوْجهَ الصَّ  أَْن يَُوجِّ

يُْمِكُن أَْن  ِجًعا َوْعبًاَوِمّما ال يَْنقَضي ِمْنهُ اْلَعَجُب أَنَّنا ال نَِجُد إِلى اآلِن َمرْ . في ما اْجتََرَح ِمْن َخطَأ
ِر ِمَن تَِدَي بِِه َويَْستَْرِشَد ُمَعلِّمو اْلَعَربِيَِّة لِلنّاِطقيَن بَِغْيِرھا َوھُْم يَتَعاَملوَن َمَع أَْخطاِء أولئَِك النَّفَ يَھْ 

  . اْلُمتََعلِّمين بُْغيَةَ التَّْوصيِف َوالتَّْحليِل َوالتَّْصحيح

ِرھا َكما أَْلفَْيتُهُ في ُمْعظَِم األَْحيان، ال يَْقنَُع ِمَن األَْمِر بِما لِكنَّ ُمتََعلَِّم اْلَعَربِيَِّة ِمَن النّاِطقيَن بَِغيْ 
 قيَل لَه ِمَن اْلَخَطأِ الَّذي َصوابُهُ َكذا، بَْل يَْذھَُب إِلى أَْبَعَد ِمْن ذلُِكْم لِيَْسأََل َعْن َوْجِه اْلَخطَأِ في ما

ً لِماذا يَُعدُّ َخطَ "؟ "لِماذا ھَُو َخطَأ: "أَْنتََجه ؟ َوھُنا تَْنتاُب اْلُمَعلَِّم اْليَقِظَ اْلَحْيَرةُ، َوتَأِْسُرهُ "ئي َخطَأ
لَِم تَقوُل اْلَعَربِيَّةُ َكذا، َوال تَقوُل : َوهللاِ َصحيح: "الدَّْھَشةُ، لِيَتَساَءَل اْلُمَعلُِّم َعّما كاَن َعْنهُ اْلُمتََعلُِّم َسأَل

ثُمَّ يَْنطَلُِق اْلُمَعلُِّم النّابِهُ اْلِمْسكيُن في !". َكذا، بَْينَما نَراھا تَْستَِحبُّ َكذا؟ َكذا؟ لَِم تَْرفُُض اللَُّغةُ اْلقَْولَ 
ِمْن َجنَباتِھا، فَيَْبَحَث في بُطوِن ُكتُِب النَّْحِو َواللَُّغِة فاَل يَكاد يَعوُد  ْسآِل تِْلَك لِيَُجلَِّي بَْعًضاِرْحلَِة التَّ 

ِھَي  - بِبَساطٍَة َشديَدةٍ - يَعوُد بَِشْيٍء في ُمْعظَِم األَْحوال، ألَنَّ اْلَمْسأَلَةَ اْلَمْبحوثَةَ بَِشْيٍء ذي بال، بَْل ال 
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ةُ اْلَحْيَرِة حينَما يَْعلَمُ . )1(ِمَن النَّْحِو اْلَعَملِيِّ اْلغائِِب َعِن النَّْحِو اْلِعْلِميّ  ْھَشِة َوھُوَّ في -َوتَتَِّسُع شقَّةُ الدَّ
ِل إِلَْيهِ ُحدوِد اْلُمتَو لَةُ األَْمِر بَْعَد ! أَْن ال أََحَد قَْد َسأََل َمْسأَلَتَه، أَِو اْلتَفََت اْلتِفاتَتَه - صَّ َولَْن تَكوَن ُمَحصِّ

ِسوى اْجتِھاٍد َشْخِصيٍّ ِمْن ذلَِك اْلُمَعلِِّم اْلفَِطِن،  -في أَْحَسِن األَْحوال–ذلَِك اْلبَْحِث َوُكلِّ ذلَِك التَّْطوافِ 
  .يُصيب أَْو يَخيب فيهِ 

ِوُده، َعْن َوال تَْنفَكُّ أَْسئِلَةُ ھذا النَّفَِر ِمَن اْلُمتََعلِّمين تُواِجهُ ُمَعلَِّم اْلَعَربِيَِّة لِلنّاِطقيَن بَِغْيِرھا َوتُرا
اْلَوْصِف اْلُمباشر، َوِھَي أَْسئِلَةٌ ظَواِھَر نَْحِويٍَّة َولَُغِويٍَّة في اْلَعَربِيَِّة، ال نَتََوقَُّف نَْحُن في اْلعاَدِة ِعْنَدھا بِ 

َوَمَع أَنَّھا أَْسئِلَةٌ تُثيُر َوْعيَنا َعلى . -في بَْعِض األَْحياِن َعلى األَقَلّ -يَْسأَلونَھا بِتَْوجيٍه ِمْن لَُغتِِھُم األولى
َّ لَنا لَُغتِنا، َوتُثيُر اْلَوْعَي َعلى َمناِطَق ِمَن النَّْحِو َغْيِر ُمضاَءةٍ  أَْسئِلَةٌ يَضيُق  -في اْلَوْقِت نَْفِسهِ - ھا، فَإِن

يَْفِرُض َعلى ُمتََعلِّمي  -بَْعدُ -، فَنَراهُ ليِم اْلَعَربِيَِّة تَْقليِديًّاَصْدُر َمِن اْرتَضى بِتَعْ  -لأِلََسِف الشَّديدِ - بِھا
ْت َعلَيْ  َواْلبَْحُث اْلحالِيُّ آٍت ! ِه لَدى النّاِطقيَن بِھااْلَعَربِيَِّة ِمَن النّاِطقيَن بَِغْيِرھا قَواِعَدھا وْفَق ما اْستَقَرَّ

ٍد ِمْن نَْحِو لَُغتِنا  يُحاِوُل فيِه صاِحبُهُ تَْقعيًدافي ھذا اإِلطاِر الّشائِِك الّشائِق،  لِجانٍِب بَدا لَهُ َغْيَر ُمقَعَّ
  .اْلَعَربِيَّة

ُك إِلى بَْحثي ھذاالْ َوقَْد كاَن  اْجتََرَحهُ أََحُد طاُّلبي ِمَن النّاِطقيَن بَِغْيِر  ، لَْحنًافي األَساسِ  ُمَحرِّ
ِل ِمَن اْلعاِم اْلجاِمِعيِّ . اْلَعَربِيَّة م، 2012/2013فَقَْد َكتََب لي ذلَِك الطّالُِب، في أََحِد أَيّاِم اْلفَْصِل األَوَّ

اْلَخطَأَ في ِسياِق تَْعليمي إِيّاھُْم َوقَْد جاَء إِْنتاُجهُ ھذا ! )بَِجمالَكتََب فاَلٌح الدَّْرَس : (*التَّْركيبَ 
ْھَشةُ َوَعلَْتهُ اْلَحْيَرةُ َواالضطِّراُب َوھَُو بِإِز َعِة، َوَكْم تََملََّكِت اْلَمْرَء الدَّ اِء ھذا تَراكيَب اْلحاِل اْلُمتَنَوِّ

لُهُ ُمحاِواًل ا َوْجهَ  -طَْبًعا- أَنَّني ُكْنُت أَْعِرفُ  َمعَ وَ ! فَضَّ ِمْغالقِِه في نَْحٍو ِمْن َسنٍَة َونِْصف للَّْحِن يَتَأَمَّ
واِب لِما أَْنتََج الطّالُِب ِمْن َخطَأ، َوُكلُّ النّاِطقيَن بِاْلَعَربِيَِّة قاِدروَن ِمْثلي َعلى  -بِطَبيَعِة اْلحال-الصَّ

ُف ! َطأِ في ما اْجتََرحتَْصحيِح ھذا اْلَخطَأ، فَإِنَّني لَْم أَْھتَِد لَْحظَتَئٍِذ إِلى َمْعِرفَِة َوْجِه اْلخَ  َكْيَف نَُوصِّ
ُ تَْعيينًاَخطَأَ الطّالِِب ذاك؟ أَيْ  َكتََب : (*َخطَأ؟ َوقَْوُل الطّالِبِ  -بِاْختِصارٍ -؟ لِماذا ھُوَ َن يَْكُمُن اْلَخطَأ

َم َوُكلَّ يَْوم، َوھَُو ُمتَجاَوٌز ، ال َجَرَم ِمّما تَْرفُُضهُ َسالئُِق النّاِطقيَن بِاْلَعَربِيَِّة اْليَوْ )بَِجمالفاَلٌح الدَّْرَس 
  ). بِطَريقٍَة َجميلَةٍ /بَِشْكٍل َجميلَكتََب فاَلٌح الدَّْرَس : (-َمثَلَْينِ -بِاْلقَْولِ 

لَةِ - َوقَْد أَدَّتْ  ِل في اْلَخطَأِ اْلُمْجتََرح - في اْلُمَحصِّ إِلى ، )بَِجمالَكتََب فاَلٌح الدَّْرَس : (*َكْثَرةُ التَّأَمُّ
ةَ فَْرٌق بَْيَن قَْولَْينا :ْسأَلأَْن نَ  يّاَرةَ : (ھَْل ثَمَّ ً َركْبُت السَّ يّاَرةَ (وَ ) ُمْسِرعا ؟ لَِم )بُِسْرَعةركْبُت السَّ

إِنَّ التَّْفسيَر اللَُّغِويَّ التّاريِخيَّ لُِوجوِد تَراكيِب : أَْوَجَدِت اللَُّغةُ ُكاّلً ِمَن التَّْركيبَْيِن األَخيَرْين؟ أَقول
ئَِة ُمتَسايَِرةً َجْنبًا في اللَُّغِة اْلَعَربِيَّة، َوھَُو التَّْفسيُر الَّذي نَْدعو إِلَْيِه في ھذا اْلبَْحث، يَْقوى َعلى اْلھَيْ 

ةً في لَِم َوَجْدنا في اْلَعَربِيَِّة التَّراكيَب اآلتِيَةَ سائِرَ : اإِلجابَِة َعْن تِْلُكُم األَْسئِلَِة َوأَْسئِلٍَة أُْخرى ِمْن قَبيل
 فَتَحَ (، وَ )فَْتًحا َسريًعا ُمراٌد اْلبابَ  فَتَحَ (، وَ )ُمْسِرًعا اْلبابَ  ُمرادٌ فَتََح : (االْستِْعماِل في اآلِن نَْفِسه

؟ لَِم تَجاَوَزِت )بَِشْكٍل َسريعُمراٌد اْلباَب  فَتَحَ (، وَ )بُِسْرَعة ُمراٌد اْلبابَ  فَتَحَ (وَ ) َسريًعا ُمراٌد اْلبابَ 
فََخلَّقَِت اْلھَْيئَةَ اْلفِْعلِيَّة؟ ما اْلحاجاُت التَّْركيبِيَّةُ اْلَمْخصوَصةُ الَّتي ) أَِو اْلحال(اللَُّغةُ اْلھَْيئَةَ االْسِميَّةَ 

أَِو (االْسِميَّة؟ ثُمَّ إِذا كانَِت اْلحاُل أَْملَْت َعلى اْلَعَربِيَِّة إيجاَد اْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَِّة بَْعَد أَْن أَْوَجَدِت اْلھَْيئَةَ 
                                                            

النَّحو : عكاشة، ُعَمر يوُسف": النَّْحِو اْلغائِب"َوفِْكَرِة " النَّْحِو اْلِعْلِميِّ "وَ " النَّْحِو اْلَعَملِيِّ "في اْلفَْرِق بَْيَن  اُْنظُرْ   (1)
 .115-102دعوةٌ إلى توصيٍف جديٍد لنحِو اللغِة العربيَِّة في مقتضى تعليِمھا لغيِر النّاطقين بھا، ص: الغائب



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1404  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

لَةِ –، تَُؤّدي)ُمْسِرًعااْلباَب  ُمرادٌ فَتََح (في ) اْلھَْيئَةُ االْسِميَّةُ  ما تَُؤّديِه اْلھَْيئَةُ اْلفِْعلِيَّةُ في  - في اْلُمَحصِّ
، َوال فَْرَق ِداللِيًّا بَْينَھا، فَما )بُِسْرَعةُمراٌد اْلباَب  فَتَحَ (وَ ) فَْتًحا َسريًعاُمراٌد اْلباَب  فَتَحَ : (ُكلٍّ ِمنْ 

  !لِلتَّْعبيِر َعِن اْلھَْيئَة؟) َمْصَدر+بِـ(الَّذي أَْلَجأَ اللَُّغةَ إِلى إيجاِد اْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَِّة أَْو إيجاِد 

َوتَْنھَُض بِاْلَمْقصود، فَلَِم تَفي بِاْلَغَرِض " اْلحالُ "إِذا كانَِت اْلھَْيئَةُ االْسِميَّةُ : بِِعباَرٍة ثانِيَة
ْأَي اْلُمتَبَنّى ! اْستََحْدثَِت اْلَعَربِيَّةُ اْلھَْيئاِت اْلفِْعلِيَّة، َكُمَركَِّب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوف؟ بَْل إِنَّ الرَّ

ِد اْلھَ  َدٍة لِتََعدُّ ھَُو ْيئاِت اْلفِْعلِيَِّة َواْختاِلفِھا في اْلَعَربِيَّة، في اْلبَْحِث قاِدٌر َعلى تَْقديِم ُرْؤيٍَة تَْعليلِيٍَّة ُمَحدَّ
إِذا كانَِت اللَُّغةُ قَْد أَْوَجَدْت ُمَركََّب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوِف في : قاِدٌر َعلى اإِلجابَِة َعّما يَأْتي

َمنِّي، فَلَِم تَجاَوَزْتهُ، في َمْرَحلَ  فَِة النّائِبَِة َمناَب إِْحدى َمراِحِل تَعاقُبِھا الزَّ ٍة َزَمنِيٍَّة تالِيَة، إِلى الصِّ
يِّ  : اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق؟ َولَِم تَجاَوَزْت ما َسبََق ُكلَّهُ، في َمْرَحلٍَة رابَِعة، إِلى اْلُمَركَِّب اْلَجرِّ

كاَن ِمَن اللَُّغِة ذلَِك َمَع أَنَّ لَِم : ؟ أَقولُ )ِصفَة+بَِشْكلٍ (تَجاَوَزْت ھذا األَخيَر إِلى ؟ َولَِم )َمْصَدر+بِـ(
لَِم لَْم تَْكتَِف بِواِحٍد ! ھِذِه اْلُمَركَّباِت َجميَعھا تَتََسلَّطُ َعلى األَْحداِث أَِو األَْفعاِل فَتَِصفُھا َوال َشْيَء آَخر؟

َت أَْنظاَر اْلُمْشتَِغليَن بِاللِّسانِيّاِت إِنَّ أَْقصى ما أَْطَمُح إِلَْيِه في ھذا اْلبَْحِث، أَْن أَْلفِ  ِمْن تِْلَك التَّراكيب؟
كاَن بِھا  التّاريِخيَِّة، َواللِّسانِيّاِت التَّْركيبِيَِّة، َواللِّسانِيّاِت التَّْعليِميَِّة، لِتِْلَك اْلُمْشِكالِت َوَغْيِرھا ِمّما

  .ُمتَِّصال
 

ِد يَّةٌ تاريِخيَّةٌ لِ نَْظَرةٌ لَُغوِ    في اللَُّغِة اْلَعَربِيَّة "اْلحالِ "وَ  "اْلَھْيئَةِ " ُصَورِ تََعدُّ
 

  إِلى ُمْصطَلََحْين الدَّْعَوةُ 
َق بَْيَن  في اْلبَْدءِ  أَرى َعلى َمْرجوِع ُكلٍّ أَْو  اْعتِماًدا" اْلھَْيئَةِ "وَ " حالِ الْ "َضروَرةَ أَْن يُفَرَّ

، ِھَي ِز ھَْيئَِة األَْسماِء إِْبراًزا ُمَؤقَّتًااللَُّغِويَّةُ، أَِو اْلَكلِماُت اْلَمْنصوبَةُ الَّتي تَقوُم بِإِْبرا فَاْلَعناِصرُ . ُمتََعلَّقِهِ 
، فَِھَي اْلَعناِصُر الَّتي تَتََسلَّطُ َعلى األَْفعاِل أَِو األَْحداِث لِتُبَيَِّن َكْيفِيَّةَ "اْلَھْيئاتُ "أَّما ". األَْحوال"

ا(َوِمْن أَْجِل ھذا، أَُعدُّ . ُوقوِعھا ، أَْحوااًل  - ِمَن اْلُجَمِل التّالِيَة) أ(في -)ا، ُمْنفَِعلَةً، َحِذَرةً، ُمْفتَِخرً ُمْھتَّمً
ِل اْلُجَمَل اآلتِيَة. َھْيئاتٍ  -التّالِيَة) ب(في اْلُجَمِل -)بِاْھتِماٍم، بِاْنفِعاٍل، بَِحَذٍر، بِاْفتِخارٍ (فيما أَُعدُّ    :تَأَمَّ

  .اُمْھتَمًّ اْلَخبََر  ِزيادٌ طالََع  .أ  )1(

  .بِاْھتِمامٍ ِزياٌد اْلَخبََر  طالَعَ  .ب

يّاَرِة  َمْريَمُ أَْغلَقَْت  .أ  )2(   .ُمْنفَِعلَةً باَب السَّ

يّاَرِة  أَْغلَقَتْ  .ب   .بِاْنفِعالٍ َمْريَُم باَب السَّ

  .َحِذَرةً الّشاِرَع  َسْلمىَعبََرْت  .أ  )3(

  .بَِحَذرٍ َسْلمى الّشاِرَع  َعبََرتْ  .ب

ُجلُ تََكلََّم . أ  )4(   .اُمْفتَِخرً َعِن اْبنَتِِه  الرَّ



 1405ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر عكاشة

 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ُجُل َعِن اْبنَتِِه  تََكلَّمَ  .ب   .بِاْفتِخارٍ الرَّ

، أَْن تُْنِشَئ ِمْن )أ(، أَنََّك تَْستَطيُع في اْلُجَمِل "اْلحال"وَ " اْلھَْيئَةِ "َوِمْن أَِدلَِّة ھذا اْلَمْيِز بَْيَن 
  :فَتَقولَ  ،)1()إِْسناٍد أَْصلِيٍّ َمْقصوٍد لِذاتِه(ِحِب اْلحاِل َواْلحاِل نَْفِسھا َعالقَةَ إِْسناٍد تامٍّ صا

    .ِزياٌد ُمْھتَمّ  >-. اُمْھتَمًّ طالََع ِزياٌد اْلَخبََر  .أ )1(

يّاَرِة  .أ )2(   .َمْريَُم ُمْنفَِعلَة >-. ُمْنفَِعلَةً أَْغلَقَْت َمْريَُم باَب السَّ

  .َسْلمى َحِذَرة >-. َحِذَرةً َعبََرْت َسْلمى الّشاِرَع  .أ )3(

ُجُل َعِن اْبنَتِِه . أ )4( ُجُل ُمْفتَِخرٌ  >-. اُمْفتَِخرً تََكلََّم الرَّ   .الرَّ

ْيَء نَْفَسهُ في اْلُجَمِل    ):ب(َوال تَْستَطيُع الشَّ

  .مامِزياٌد بِاْھتِ * >- . بِاْھتِمامٍ ِزياٌد اْلَخبََر  طالَعَ  .ب )1(

يّاَرِة  أَْغلَقَتْ  .ب )2(   .َمْريَُم بِاْنفِعال* >-. بِاْنفِعالٍ َمْريَُم باَب السَّ

  .َسْلمى بَِحَذر* >-. بَِحَذرٍ َسْلمى الّشاِرَع  َعبََرتْ  .ب )3(

ُجُل َعِن اْبنَتِِه  تََكلَّمَ  .ب )4( ُجُل بِاْفتِخارٍ * >-. بِاْفتِخارٍ الرَّ   .الرَّ

ةُ َكْوِن اْلُمَركَِّب َوفي اْلُمقابِِل،  في  )2()أَِو اْلَحَدث(لِھَْيئَِة اْلفِْعِل  ُمبَيِّنًا) َمْصَدر+بِـ(تَْستَْعلي ِصحَّ
اْلَمْفھوِم ِمَن اْلَعَربِيَِّة، أَنَّ بِاْلُمْكنَِة َعْقَد َعالقٍَة إِْسناِديٍَّة بَْيَن اْلَحَدِث اْلُمْستَفاِد ِمَن اْلفِْعِل، َواْلَحَدِث 

  : لِھذا الّرائِِز يُْمِكُن اْلقَْول َوتَْطبيقًا). ب4ب، 3ب، 2ب، 1(ل اْلَمْصَدِر اْلُمتَِّصِل بِاْلباء في اْلُجمَ 

 .)3(اْلُمطالََعةُ فيھا اْھتِمام >- . بِاْھتِمامٍ طالََع ِزياٌد اْلَخبََر  .ب )1(

يّاَرِة  .ب )2(   .اإِلْغالُق فيِه اْنفِعال >-. بِاْنفِعالٍ أَْغلَقَْت َمْريَُم باَب السَّ

  .اْلُعبوُر فيِه َحَذر >-. بَِحَذرٍ َعبََرْت َسْلمى الّشاِرَع  .ب )3(

ُجُل َعِن اْبنَتِِه  .ب )4(   .التََّكلُُّم فيِه اْفتِخار >-. بِاْفتِخارٍ تََكلََّم الرَّ

، تَْنبَني َعلَْيِه "اْلحال"وَ " اْلھَْيئَةِ "َن اْلُمنادى بِِه بَيْ  اْلفَْرَق التَّْركيبِيَّ َوقَْد يَظُنُّ ظانٌّ أَنَّ ھذا 
، )بَِحَذرٍ (وَ ) َحِذَرةً (، وَ )بِاْنفِعالٍ (وَ ) ُمْنفَِعلَةً (، وَ )بِاْھتِمامٍ (وَ ) اُمْھتَمًّ (بَْيَن  التَّْفريِق الدِّاللِيِّ َضروَرةُ 

اللِيِّ بَْيَن  أَنَّنا َمْھما حاَوْلنا تََكلَُّف َمَشقَِّة إِقاَمِة اْلفَْرقِ  َواْلَحقُّ ). بِاْفتِخارٍ (وَ ) اُمْفتَِخرً (وَ  ا(الدِّ ) ُمْھتَّمً
                                                            

دعوةٌ إلى توصيٍف جديٍد لنحِو اللُّغِة العربيَِّة في : النَّحو الغائب: ُعكاَشة، ُعَمر يوسف: ْوَعِي اإِلْسناداُْنظُْر في نَ  (1)
 .146- 145، صمقتضى تعليِمھا لغيِر النّاطقين بھا

َعلِْمُت : (قَْد يَكوُن أَْحيانًا َمْصَدًرا ال فِْعاًل ، ذلَِك أَنَّ ما يُْفَصُح َعْن ھَْيئَتِِه "اْلفِْعل أَْو اْلَحَدث: "ال أََملُّ تَْكراَر اْلقَْولِ  (2)
ة  .تُبَيُِّن اْلَحَدَث اْلَمْفھوَم ِمَن اْلَمْصَدر) بِِشدَّة(، فَاْلھَْيئَةُ ھھُنا )َضْربََك إِيّاهُ بِِشدَّ

، )اْلُمطالََعةُ تَتَِّصُف بِاالْھتِمام: (، أَو)االْھتِماماْلُمطالََعةُ تَْشتَِمُل َعلى : (، أَو)اْلُمطالََعةُ تَْنطَوي َعلى االْھتِمام: (أَو (3)
...  



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1406  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

فَْرٌق  - ِمْن ناِحيٍَة ثانِيَةٍ –لَْن يَطَِّرَد لَنا، َوھُوَ  -ِمْن ناِحيٍَة أولى–، فَإِنَّ األَْمرَ -َوأَْمثالِِھما-)بِاْھتِمامٍ (وَ 
: إِنَّنا إِذا قُْلنا: أُريُد أَْن أَْنتَِھَي إِلى اْلقَْول. ٍل ِمَن التََّكلُِّف َواْلَغرابَِة اْلواِضَحْينيَْنطَوي َعلى َكثيٍر أَْو قَلي

يّاَرةُ ( ِمَن  الَّذي كانَ -ھَُو أَنَّ االْنِطالقَ  ْعنى اْلُمْستَْنتََج بََدِھيًّا، فَإِنَّ اْلمَ -َمثاًَل -)بُِسْرَعةاْنطَلَقَِت السَّ
يّاَرةِ  يّاَرةَ َن َسريًعاكا - السَّ كانَْت ِمْن ثَمَّ َسريَعة، ألَنَّ االْنِطالَق  -الَّتي كاَن ِمْنھا االْنِطالق-، َوأَنَّ السَّ

يّاَرةُ َسريَعةً في َوْقِت االْنِطالقِ  يّاَرِة، فَِمَن الطَّبيِعيِّ أَْن تَكوَن السَّ  السَّريَع إِذا كاَن قَْد َصَدَر ِمَن السَّ
يّاَرةُ : (فَكاَن أَْن قيَل َكذلِك ،- قَلّ َعلى األَ - السَّريعِ  يَْدُرُس فاَلٌح : (َوَكذا في). ُمْسِرَعةً اْنطَلَقَِت السَّ
لَةِ -، فَاْلَمْعنى)اُمْجتَِھدً يَْدُرُس فاَلٌح الدَّْرَس (وَ ) بِاْجتِھاد ْت بِاْجتِھاد، ھَُو أَنَّ الدِّراَسةَ تَمَّ  -في اْلُمَحصِّ

، ألَنَّ الدِّراَسةَ الَّتي َوقََعْت بِاْجتِھاد، ُمْجتَِھًدا - ْنهُ َعلى األَقَلّ وِر االْجتِھاِد مِ آَن ُصد-كانَ  َوأَنَّ فاَلًحا
روَرة، َوھَُو فاَلح   .، َوھَكذا...َوقََعْت ِمْن ُمْجتَِھٍد بِالضَّ

فحات، حاَوْلُت أَْن أَُردَّ ظُھوَر تَ  راكيِب اْلھَْيئَِة َوِمْن أَْجِل ھذا َوَغْيِرِه ِمّما َسيَلي في قابِِل الصَّ
ھذا اْلبَْحث، في اللَُّغِة ال إِلى فَْرٍق ِداللِّي، بَْل إِلى أَْسباٍب أُْخرى اْستَْعَرضتُّھا في َمْوِطنِھا ِمْن 

ِ َوْحَده، ُمْستَْقِويًا ، َواْستَنَدتُّ النَّظَِر اللَُّغِويِّ التّاريخِ َعلى فَلَقَِد اتََّكأُْت . بِِه َربّي َوَمْوالي ُمْستَْنِجًدا بِا يِّ
ِر التَّراكيِب َوْفقًا إِلى اْلقَْولِ  ِر لِْلحاجاِت االْستِْعمالِيَِّة التَّْعبيِريَِّة اْلَمْخصوَصة، بُْغيَةَ تَْفسيِر تَسايُ  بِتَطَوُّ

ِريَّةُ إِلى اْلقَْولِ  َوقَْد أَْفضِت الدِّراَسةُ . في اللَُّغِة اْلَعَربِيَّة تَراكيِب اْلھَْيئَِة َجْنبًا بُِوجوِد َخْمِس  التَّطَوُّ
ِريٍَّة لِتَراكيِب اْلھَْيئَِة في اللَُّغِة اْلَعَربِيَّة   :َمراِحَل لَُغِويٍَّة تََطوُّ

 
  :اْلَمْرَحلَتاِن اللَُّغِويَّتاِن األولى َوالثّانِيَة

 
ُل اْلَھْيئات اْلفِْعلِيَّةلَِق ، َوُمَركَُّب اْلَمْفعوِل اْلُمطْ "اْلَھْيئَة" سابِقَةٌ " اْلحالُ "   اْلَمْوصوِف أَوَّ

ُ لِْلَمْرءِ  َكثيًرا في " اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَقِ "سابٌِق ظُھوَر َوظيفَِة " اْلحالِ "أَنَّ ظُھوَر َوظيفَِة  ما يُھَيَّأ
ِة اْلماثِلَِة اللَُّغِة ِمَن اْلِوْجھَِة التّاريِخيَّة، َوذلَِك لَِسبٍَب بَسيٍط لِْلغايَِة ُمْستَْنبٍَط ِمْن حاَجِة اإِلْنساِن اْلَمعيِشيَّ 

تَْخِدُم ھَْيئَةَ االْسم، أَْو : َوْصٌف لِلذَّوات -بِبَساطٍَة َشديَدة- ذلَِك أَنَّ اْلحالَ  .أَماَمنا في ُكلِّ َوْقٍت َوحين
إِْن ": قاَل ُمَحمَّد األَْنطاِكيّ  .تَِصُف ھَْيئَةَ الّذات، بَْينَما يَْخِدُم اْلَمْفعوُل اْلُمْطلَُق اْلفِْعَل أَْو يَِصُف اْلَحَدث

َوإِْن . ْلفِْعِل، فَأَْنَت بِذلَِك تَْخِدُم اْلفِْعَل ال االْسم، َوَمْنصوبَُك إَِذْن َمْفعوٌل ُمْطلَقبَيَّْنَت بِاْلَمْنصوِب َھْيئَةَ ا
فَإِنَّني  .)1("بَيَّْنَت بِاْلَمْنصوِب َھْيئَةَ االْسِم، فَأَْنَت بِذلَِك تَْخِدُم االْسَم ال اْلفِْعل، َوَمْنصوبَُك إَِذْن حال

ِر اللَُّغِويِّ ) اْلحال(ألَْحَسُب أَنَّ التَّْعبيَر َعِن اْلھَْيئَِة االْسِميَِّة  سابٌِق، في الظُّھوِر اللَُّغِويِّ أَِو التَّطَوُّ
، التَّْعبيَر َعِن اْلھَْيئَِة اْلَحَدثِيَِّة أَِو اْلفِْعلِيَّة في اللَُّغِة اْلَعَربِيَّة، ألَنَّ ا ْلحاَل تَِصُف ھَْيئَةَ الذَّواِت التّاريِخيِّ

 َوال َشكَّ . الذَّواِت ِمْن أَْحداث في لَْحظٍَة ِمَن اللّحظات، لِكنَّ اْلَمْفعوَل اْلُمْطلََق يَِصُف ما يَْصُدُر َعنِ 
ِل ما تَفَتََّق َعْنهُ ِذْھُن اإِلْنسان، فَحاَجةُ اإِلْنس اِن لِلتَّْعبيِر َعْن في أَنَّ َوْصَف الذَّواِت َواألَْشياِء ِمْن أَوَّ

  ).أَْو أَْحداث(ھَْيئَِة نَْفِسِه يَْنبَغي أَْن تَكوَن سابِقَةً حاَجتَهُ لِلتَّْعبيِر َعْن ھَْيئَِة ما قَْد يَْصُدُر َعْنهُ ِمْن أَْفعال 

ْت َعلى اْلَعَربِيَِّة َمْرَحلَةٌ لَُغِويَّةٌ أولى: َويَْنبَني َعلى ذلَِك أَْن يُقال ُف اْلھَْيئَِة فيھا ، كاَن َوصْ إِنَّهُ َمرَّ
، في اْلَمْرَحلَِة األَْقَدمھذا يَْعني أَنَّ اْلَعَربِيَّةَ كانَْت تَْكتَفي، . َعلى األَْسماِء دوَن األَْفعال ُمْقتَِصًرا

                                                            
د (1)  .2/157اْلُمحيطُ في أَْصواِت العربيَّة َونَْحِوھا َوَصْرفِھا، : األَْنطاِكّي، محمَّ



 1407ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر عكاشة

 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ْعبيِر َعْن ھَْيئَِة اْلفِْعِل أَِو ، َولَْم تَُكِن اْلحاَجةُ قَْد ظَھََرْت بَْعُد لِلتَّ )اْلحال(بِالتَّْعبيِر َعِن اْلھَْيئَِة االْسِميَّة 
، ألَْن توِجَد اللَُّغةُ ھَْيئَةً في اْلَمْرَحلَِة الثّانِيَةاْلحاَجةُ،  اثُمَّ ظَھََرِت تالِيً ). اْلَمْفعول اْلُمْطلَق(اْلَحَدث 

َعْن طَريِق  -اْبتِداءً - دوثِه، َوذلِكَ ُمتََعلِّقَةً بِاْلَحَدِث تَِصفُهُ أَْو تُْفِصُح َعْن طَريقَِة ُوقوِعِه أَْو َكْيفِيَِّة حُ 
ْعمِ  ْطْبقًا-ذا كانَِت اْلحالُ َوإِ ". ُمَركَِّب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوف" َل ھَْيئٍَة ظَھََرْت في  - لِھذا الزَّ أَوَّ

ْطلَِق اْلَمْوصوِف كاَن ثانَِي اللَُّغة، َوِھَي ھَْيئَةٌ اْسِميَّة، فَإِنَّني أَْذھَُب إِلى أَنَّ ُمَركََّب اْلَمْفعوِل اْلمُ 
ُل َوسيلٍَة لَُغِويٍَّة تََوسَّلَْت بِھا اْلَعَربِيَّةُ بُْغيَةَ اإِلْفصاِح  -في اآلِن نَْفِسهِ - اْلھَْيئاِت اللَُّغِويَِّة الظّاِھَرة، َوھُوَ  أَوَّ
  .َعِن ھَْيئَِة األَْفعاِل أَِو األَْحداث

في –، تَُؤّدي)اُمْسِرعً اْلباَب  ُمرادٌ فَتََح ( :االْسِميَّةَ أَِو اْلحاَل في أَنَّ اْلھَْيئَةَ  نَْستَْشِعُر عالِيًا
لَةِ  َمْلموٌح  ، َوال فَْرَق ِداللِيًّا)اَسريعً  فَْتًحاُمراٌد اْلباَب  فَتَحَ : (ما تَُؤّديِه اْلھَْيئَةُ اْلفِْعلِيَّةُ في -اْلُمَحصِّ

! لَِم لَْم يُْكتََف بِاْلحال؟! بَْينَھُما، فَما الَّذي أَْلَجأَ اللَُّغةَ إَِذن، إِلى إيجاِد اْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَِّة لِلتَّْعبيِر َعِن اْلھَْيئَة؟
اْلَمْقصود، فَلَِم اْستََحْدثَِت تَفي بِاْلَغَرِض َوتَْنھَُض بِ " اْلحالُ "إِذا كانَِت اْلھَْيئَةُ االْسِميَّةُ : بِِعباَرٍة ثانِيَة

إِذا ُكنّا ال نَْستَْشِعُر أَْدنى فَْرٍق  !؟-َمثاًَل - اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوفِ  َكُمَركَِّب اْلَمْفعولِ  اْلَعَربِيَّةُ اْلھَْيئاِت اْلفِْعلِيَّةَ 
َوَجْدنا في اْلَعَربِيَِّة التَّْركيبَْيِن اآلتِيَْيِن ُمتَسايَِرْيِن  بَْيَن اْلھَْيئَِة االْسِميَِّة أَِو اْلحال، َواْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَّة، فَلِمَ 

؟ لَِم تَجاَوَزِت اللَُّغةُ اْلھَْيئَةَ )اَسريعً  فَْتًحا ُمراٌد اْلبابَ  فَتَحَ (، وَ )اُمْسِرعً  اْلبابَ  ُمرادٌ فَتََح : (اَجْنبً 
جاُت التَّْركيبِيَّةُ اْلَمْخصوَصةُ الَّتي أَْملَْت َعلى اْلَعَربِيَِّة إيجاَد االْسِميَّةَ فََخلَّقَِت اْلھَْيئَةَ اْلفِْعلِيَّة؟ ما اْلحا

  اْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَِّة بَْعَد أَْن أَْوَجَدِت اْلھَْيئَةَ االْسِميَّة؟ 
 

  اْلَھْيئَِة اْلفِْعلِيَّة ْخليقِ وِل أََحُد أَْسباِب تَ اْلبِناُء لِْلَمْفع
اْلبِناَء لِْلَمْفعوِل ھَُو ِمْن ُجْملَِة األَْسباِب التَّْركيبِيَِّة اْلَمْخصوَصِة الَّتي أَْفَضْت بِاْلَعَربِيَِّة إِلى  لََعلَّ 

 .َعِن اْلھَْيئَِة فيھا االْكتِفاِء بِاْلحاِل ُمَعبًِّرا َوحيًداتَْوليِد اْلھَْيئاِت اْلواِصفَِة لِألَْحداِث أَِو األَْفعال، َوَعَدِم 
أَِو بِنائِھا (لِْلَمْفعوِل ) اُمْسِرعً (فَإِنَّ اْلَمْلحوَظ أَنَّ اْلَعَربِيَّةَ، ِعْنَد بِناِء ُجْملٍَة ُمْشتَِملٍَة َعلى اْلحاِل 

  :اِْلَحْظ ما يَأْتي). اُمْسِرعً (، تَْرفُُض اإِلْبقاَء َعلى اْلحاِل )لِْلَمْجھولِ 

    .اُمْسِرعً فُتَِح اْلباُب * >-. اُمْسِرعً فَتََح ُمراٌد اْلباَب 

ٍة بِاْلفاِعل، َولِذلَِك ) اُمْسِرعً (َعلى أَنَّ اْلحاَل  -بُِكلِّ بَساطَةٍ –َوھذا يَُدلُّ  إِنَّما تَْرتَبِطُ ُمباَشَرةً َوبِقُوَّ
  :ِجُب ِمنّا َحْذَف حالِه أَْيًضايَْستَوْ ) ُمرادٌ (فَإِنَّ َحْذَف اْلفاِعِل 

     .فُتَِح اْلبابُ  >-. اُمْسِرعً اْلباَب  ُمرادٌ فَتََح 

ْرَعةِ َولََعلَّ اْلحاَجةَ لِلتَّ  في اْستِْحداِث ھَْيئٍَة  بِناِء لِْلَمْفعول، كاَن َسبَبًاحيَن الْ  -َمثاًَل -ْعبيِر َعِن السُّ
َّ )اْلحال(َجديَدٍة تَتَجاَوُز اْلھَْيئَةَ االْسِميَّةَ أَِو الّذاتِيَّة  ٍة، َكُمَركَِّب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق ، إِلى ھَْيئٍَة أُْخرى َحَدثِي

أَْو َغْيِرھا ِمَن اْلھَْيئاِت اْلَحَدثِيَِّة -)فَْتًحا َسريًعا(َمُح بِاإِلْبقاِء َعلى َوأَْجَل ھذا ِخْلنا اللَُّغةَ تَسْ . اْلَمْوصوف
  :حيَن اْلبِناِء لِْلَمْفعول - ا َسيَْشَملُهُ اْلَحديُث الِحقًاِممّ 

  .اَسريعً  فَْتًحااْلباُب  فُتِحَ  >-. فَْتحاً َسريعاً اْلباَب  ُمرادٌ فَتََح 



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1408  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

حيَن اْلبِناِء لِْلَمْفعوِل إاِّل ألَنَّ ُمتََعلَّقَھا ُمْبقى َعلَْيِه بَْعَد ) اَسريعً  فَْتًحا(َوما َصحَّ اإِلْبقاُء َعلى 
بَْعَد َحْذِف اْلفاِعل َدلياًل ) اَسريعً  فَْتًحا(لى يَُعدُّ اإِلْبقاُء عَ َوأَْجَل ھذا، ). فُتِحَ (التَّْحويل، َوھَُو اْلفِْعل 

) اُمْسِرعً (َعلى تََعلُِّق  َدلياًل ) اُمْسِرعً (بِاْلفِْعِل، فيما يَُعدُّ َحْذُف ) اَسريعً  فَْتًحا(َعلى تََعلُِّق  قَِويًّا َجديًدا
أَنَّ َحْذَف اْلفاِعِل  - بِطَريقٍَة أُْخرى–َوھذا يَْعني  .يَْبقى لِبَقائِه، َويُْحَذُف لَِحْذفِه: بِاْلفاِعِل اْلَمْحذوف

، أَْو أَنَّ اْلحاَل )فُتَِح اْلباب: (في التَّْركيب) اُمْسِرعً (، ھَُو اْلُمتََسبُِّب في َمْنِع إيراِد )ُمرادٌ (الَّذي ھَُو 
  ).اُمْسِرعً (َن إيراِد اْلفاِعِل َوإِيراِد إَِذْن، فَثَمَّةَ َعالقَةٌ بَيْ . تُْذَكُر حينَما يُْذَكُر اْلفاِعل) اُمْسِرعً (
 
  ِمْن أَْسباِب تَْخليِق اْلَھْيئَِة اْلفِْعلِيَّة" ُوقوُع اْلفِْعِل ِمَن اْلفاِعِل بَِشْكٍل َغْيِر إِراِديّ "

، فَإِنَّ الشَّْيَء نَْفَسهُ ال يَْستَقيُم )اُمْسِرعً اْلباَب  ُمرادٌ فَتََح : (- َعلى ما بَيَّنّا–اْلقَْولُ  إِذا كاَن َمْسموًحا
إِْذ قَْد ). اُمْسِرعً فُتَِح اْلباُب (*لَنا في حاٍل أُْخرى ِمْن َغْيِر اْلحاِل اْلُمتََحدَِّث َعْنھا، حاِل اْلبِناِء لِْلَمْفعول 

 -في ما َرَصدتُّ - ، َوذلِكَ )ناِء لِْلَمْعلومأَِو اْلبِ (في حاِل اْلبِناِء لِْلفاِعِل ) اُمْسِرعً (تَْرفُُض اْلَعَربِيَّةُ إيراَد 
ة َوإِذا َصحَّ ھذا، لَْم يَُكْن ثَمَّ َمفَرٌّ ِمِن اْستِْحداِث آلِيٍَّة لَُغِويٍَّة . في حاِل َكْوِن ھذا اْلفاِعِل ذا طَبيَعٍة خاصَّ

  :أَْنِعِم النَّظََر في التَّْركيِب اآلتي. َجديَدٍة َغْيِر اْلحال

ي* َرِت السُّ     .ُمْسِرَعةً وُل َمناِزَل اْلُمواِطنيَن َدمَّ

ُمْسنًَدا ) ُمْسِرَعةً (َولََعلَّ َمَردَّ اللَّْحِن ھُنا إِلى أَنَّ اْلَعَربِيَّةَ تَْشتَِرطُ أَْن تَِصَف اْلحاُل . تَِجْدهُ َمْلحونًا
فًا لَهُ أَْي )إِراَدة(+اِدّي لِْلُمْسنَِد أَِو اْلفِْعِل بَِشْكٍل إِر إِلَْيِه موِجًدا لِْلَحَدِث أَْو ُمْحِدثًا ، أَْو كاَن اْلفِْعُل تََصرُّ

َوْحَدھُْم، أَْو َذوو اإِلراَدِة َوْحَدھُْم ھُْم " اْلُمريدونَ "فَاأْلَْحياُء ). إِراَدة(+ ْنهُ بَِشْكٍل إِراِديٍّ أَْيًضامِ  واقًِعا
َكاألَْمطاِر َواألَعاصيِر (الطَّبيِعيَِّة أَِو اْلَكواِرِث  فَيُْمِكُن لِلظَّواِھرِ ". ُمْسِرعين"َمْن يَتَِّصفوَن بَِكْونِِھْم 

ياِح َواْلنّيراِن أَِو اْلَحرائِقِ  الِزِل َوالرِّ يوِل َوالزَّ ال أَْن  بُِسْرَعةٍ أَْن يَقََع ِمْنھا اْلفِْعُل ) َواْلفَيَضاناِت َوالسُّ
ِت اْلَعَربِيَّةَ إِلى أَْن َوأَْحَسُب أَنَّ ھذا اْلَمْوِطَن ھَُو مِ . ُمْسِرَعةتَكوَن فيِه  َن اْلَمواِطِن الَّتي اضطَّرَّ

  ): ُمْسِرَعةً (ِمْن  بََداًل ) بُِسْرَعة(، فَتَقولَ )رَمْصدَ +بِـ(تَْستَْدِعَي ُمَركََّب اْلھَْيئَِة 

يوُل َمناِزَل اْلُمواِطنيَن  َرِت السُّ   .بُِسْرَعةٍ َدمَّ

ْأَي أَنَّ التَّْركيَب  ُق ھذا الرَّ ْرفَِة (*َوِمّما قَْد يَُصدِّ خاِطٌئ لَِكْوِن ) اُمْسِرعً َسقَطَ الطِّْفُل ِمَن الشُّ
ْرفَِة : (الطِّْفِل قَْد َسقَطَ ِمْن َغْيِر إِراَدٍة ِمْنه، َولِذلَِك قيلَ  َغْيَر أَنَّنا إِذا ). بُِسْرَعةَسقَطَ الطِّْفُل ِمَن الشُّ

ِمَن اْلُمْسنَِد إِلَْيِه بَِشْكٍل إِراِدّي،  اْلُمْسنَُد اْلفِْعلِيُّ صاِدًراْرنا التَّْركيَب نَْفَسه، َعلى نَْحٍو يَصيُر فيِه َغيَّ 
ًزا   ).بُِسْرَعةأَْسقَطَ الطِّْفُل نَْفَسهُ /اُمْسِرعً أَْسقَطَ الطِّْفُل نَْفَسهُ : (فََسيَْغدو ِعْنَدئٍِذ ُمَجوَّ

 
  اللَُّغِويَّةُ الثّالِثَة اْلَمْرَحلَةُ 

 
  اْلَمْوصوف التََّخلُّص ِمَن التَّْكراِر اْلماثِِل في ُمَركَِّب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق

حَ  ، ِمَن الَّذي فات، أَنَّ اْلُجْملَةَ اْلُمْنطَِويَةَ َعلى اْلحاِل ظَھََرْت إِلى اْلَحيِِّز اللَُّغِويِّ قَْبَل تََوضَّ
َوتَْطبيُق ھذا النَّظَِر بِاْختِصاٍر، يُْفضي إِلى اْلقَْوِل . ظُھوِر اْلُجْملَِة اْلُمْحتَِويَِة َعلى اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق



 1409ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر عكاشة

 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

). اھاِدئً  افَْتحً فَتََح ُمراٌد اْلباَب (قَْد أوِجَدْت قَْبَل اْلُجْملَِة  -َمثاًَل - )اھاِدئً فَتََح ُمراٌد اْلباَب (بِأَنَّ اْلُجْملَةَ 
 َّ َمن، أََخَذ اْلِحسُّ اللَُّغِويُّ لَدى النّاِطِق بِاْلَعَربِي -ِة يَتََشكَّلُ َولِكنّي أَْحَسُب أَنَّهُ، بِتَطاُوِل األَيّاِم َوتَقاُدِم الزَّ

ِر ثالِثَة أَْمَر التَّْكراِر اْلماثِِل في ُمَركَِّب  ٍو ال يَْستَسيُغ َمَعهُ َكثيًرا، َعلى نَحْ - في َمْرَحلٍَة ِمَن التَّطَوُّ
ِد لُِوقوِع اْلفِْعلِ  راُر اْلواقُِع ، أَِو اْلَمبَيِِّن لِھَْيئَِة ُوقوِع اْلفِْعِل، َوھَُو التَّكْ -أَْو شبِھهِ –اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلُمَؤكِّ

اْلقَْھَوةَ  َشِرْبتُ (أَْو ) اُشْربً اْلقَْھَوةَ  َشِرْبتُ : (بَْيَن بِْنيَِة اْلفِْعِل َوبِْنيَِة اْلَمْصَدِر اْلُمتَماثِلَتَْيِن، َكما في قَْولِكَ 
  ). َسريًعا اُشْربً 

 َشِرْبتُ : (في اْلُجْملَةِ  - كاِمنَةٌ فينا اْليَْومَ  َكما ِھيَ -فَِمَن اْلواِضِح أَنَّنا إِذا أَْعَمْلنا السَّالئَِق اللَُّغِويَّةَ 
أَْمٍر ال  ، َوَجْدنا فيھا ما ھَُو خاِدش، َوَوَجْدنا ھِذِه اْلُجْملَةَ ُمْنطَِويَةً َعلى-َمثاًَل -)َسريًعا اُشْربً اْلقَْھَوةَ 

إِلى  لَْم يَُعْد َميّااًل  - األَقَلِّ  َعلى–، أَوْ ضي َكثيًرابِيَِّة ما عاَد يَْرتَ فَلََكـأَنّي بِالنّاِطِق بِاْلَعرَ . نَتَقَبَّلُهُ َكثيًرا
، )اَرَجعوا ُرجوعً (، وَ )أََكلَْت أَْكاًل (، وَ )اَشِرْبُت ُشْربً (، وَ )انََجْحُت نَجاحً : (اإِلْكثاِر ِمَن اْلقَْولِ 

َر تَْدميرً (، وَ )اإِْتقانً أَْتقَْنُت (، وَ )َخِسْرُت َخساَرةً (، وَ )اَغِضْبُت َغَضبً (، وَ )اَسِمْعَن َسماعً (وَ  ، )اَدمَّ
  )... ااْستََعدَّ اْستِْعدادً (، وَ )ااْرتَفََع اْرتِفاعً (، وَ )اتََعلََّق تََعلُّقً (، وَ )ااتَّفَقوا اتِّفاقً (، وَ )حافَْظُت ُمحافَظَةً (وَ 

ھذا التَّْكراَر إِنَّما ُھَو ِمْن قَبيِل نَّ َولََعلَّ األَْمَر َمْعُزوٌّ إِلى أَنَّهُ قَِد اْستَقَرَّ في الَوْعِي اْلواِحِد ِمنّا أَ 
 فَقَْد َشِرَب ُشْربًا ،-ثاًَل مَ -َمْن َشِربَ فَإِنَّ ِمَن اْلَمْقطوِع بِِه أَنَّ . تَْحصيِل اْلحاِصِل أَْو ِذْكِر ما ُھَو َمْعلوم

يَْشَرْب َسماًعا، أَْو لَْم يَْشَرْب َمْشيًا، أَْو لَْم تَأْكيد، َولَْم يَْشَرْب أَْكاًل، أَْو لَْم يَْشَرْب ُرجوًعا، أَْو لَْم بُِكلِّ 
َوال " الشُّْربُ "بَداَھةً، أَْو قَْد َوقََع ِمْنهُ " الشُّْربِ "فَإِنَّ الَّذي َشِرَب قَْد أَتى فِْعَل ... يَْشَرْب ُحضوًرا

ْيُن ما َجَعَل النّاِطَق يَفِرُّ أَْو يَْنفُِر ِمَن أَظُنُّ أَنَّ ھذا بِالتَّْحديِد ھَُو عَ . - َحسَب طَبائِِع األَْشياء–َشْيَء آَخر
  . التَّْكراِر اْلماثِِل في ُمَركَِّب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق، أَْو يَْستَْثقِلُه

َع أَِو اإِلْكثاَر ِمْن ِمْثلِ : أَقولُ  ، في أَْحَسِن األَْحواِل، لَْم يَْرتَِض التََّوسُّ َب َضرَ : (إِنَّ النّاِطَق اللَُّغِويَّ
َق (، وَ )افَتََّش تَْفتيشً (، وَ )اأَْكَرَم إِْكرامً (، وَ )ااْستََمَع اْستِماعً (، وَ )اَذَھَب َذھابً (، وَ )اَضْربً  تَفَوَّ
قً  ةً إِذا َعلِْمنا أَنَّ التَّْكراَر في ُمَركَِّب اْلَمْفعوِل ا... ،)اتَفَوُّ إِلى َحدِّ  ْلُمْطلَِق قَْد يَِصُل أَْحيانًاخاصَّ

اْلَمْصَدَر أَْصبََح  ، ِمّما يَْعني أَنَّ ال فِْعاًل  َمْصَدًرا" عاِمِل اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَقِ "فَنَرى َمجيَء  ،التَّطابُق
تَْينِ  َمْذكوًرا ةً بَِكوْ : َمرَّ ةً بَِكْونِِه  ،- َحسَب تَْعبيراِت اْلقَْوم–اْلَمْفعوَل اْلُمْطلَقَ  سابِقًا" عاِماًل "نِِه َمرَّ َوَمرَّ

ِل اْلُجَملَتَْيِن . لِيُشيَر إِلى ھَْيئَِة ُحدوِث اْلَحَدِث اْلَمْصَدِريّ  َمْذكوًرا تالِيًا أَْو ثانِيًا" ْطلَقًاَمْفعواًل مُ " تَأَمَّ
  :اآلتِيَتَْين

 . اَكثيرً  إِْحسانًاإِلى اْلفُقَراِء  إِْحسانُكَ يُْعِجبُني   -

ً  إِْعالنًاَعِن اْلُمْؤتََمِر  اإِلْعالنُ َسيَْجري   -   .ِخالَل األُْسبوِع اْلقاِدم اتَْفصيلِيّ

عوِل فَما كاَن ِمَن النّاِطِق اللَُّغِويِّ بِاْلَعَربِيَِّة، بُْغيَةَ ُمعالََجِة أَْمِر التَّْكراِر اْلماثِِل في ُمَركَِّب اْلَمفْ 
ِريَِّة الثّالِثَةفي اْلَمْرَحلَِة التَّ  َسعى َمْسعًى اْختِزالِيًّااْلُمْطلَِق اْلَمْوصوف، إاِّل أَْن  ةُ َشَرَعِت اللُّغَ  فَقَدْ  .طَوُّ

تِجاهَ ُمَركَِّب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوف، فََعَمَدْت إِلى َحْذِف اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق  تَْنحو َمْنحًى اْختِزالِيًّا
ةً . ِمَن اْلُمَركَِّب َوإِقاَمِة ِصفَتِِه َمقاَمه في ما -إِذا َعلِْمنا أَنَّ اْلَمْفعوَل اْلُمْطلََق اْلَمْوصوَف نَْفَسهُ  خاصَّ

، ھَُو في َحقيقَِة األَْمِر َوواقِِع بانَِة َعِن النَّْوِع ُمْطلَقًاتوَكُل لَهُ َوظيفَةُ اإلِ  ال -َكْرُت في بَْحٍث سابِقذَ 



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1410  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ألَنَّ نَْوَع التَّأْثيِر ال يُْمِكُن أَْن يُْفھََم أَْو . بِما يَْلَحقُهُ ِمْن ِصفَة النَّْوعُمبَيَُّن بَْل ھَُو  لِلنَّْوعِ  ُمبَيِّنًااللَُّغِة لَْيَس 
ِمَن ، بَْل )اْقتِصاِديّا تَأْثيًراالتَّْدخيُن َعلى األَْشخاِص  يَُؤثِّرُ : (في) اتَأْثيرً (يُْستَْنتََج ِمَن اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق 

فَِة  ً (الصِّ فَةُ . بَحسْ ) ااْقتِصاِديّ ً (فَالصِّ فَةَ )التَّأْثير(أَبانَْت َعْن نَْوِع ) ااْقتِصاِديّ ً (، أَْي أَنَّ الصِّ ) ااْقتِصاِديّ
ْخرى تَْتلوه، لَْيَس ِھَي اْلُمبَيِّنَةُ لِنَْوِع اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق، َوأَّما اْلَمْفعوُل اْلُمْطلَُق نَْفُسهُ فَتُبَيُِّن نَْوَعهُ َكلَِمةٌ أُ 

  .َغْير

ر، بَْل لَْيَس ھَُو بِاْلَجديِد،  َوإِنَّ ھذا اْلَمْطروَح ھُنا لَْيَس بَعيَد االْحتِماِل، َوال ھَُو َصْعب التََّصوُّ
ي بَْعِض ذلَِك أَنّا واِجدوَن أَنَّ النُّحاةَ أَْنفَُسھُْم قَْد َذَكروا َمالِحظَ ُمَؤّداھا أَنَّ النّاِطَق اللَُّغِويَّ قَْد َعَمَد، ف

. َوقالوا، في حاالٍت أُْخرى، بَِحْذِف اْلفِْعل. ت، إِلى َحْذِف اْلَمْصَدِر الَّذي ھَُو اْلَمْفعوُل اْلُمْطلَقُ اْلحاال
اِطَق َولََعلَّ َسلَفَنا اْلِكراَم قَِد اْستَْشَعروا في ذلَِك ُكلِِّه األَْمَر الَّذي اْستَْشَعْرناهُ َوقُْلناهُ، َوھَُو أَنَّ النّ 

 َّ . التَّْكراَر الَّذي تُْفِصُح َعْنهُ بِْنيَةُ ُمَركَِّب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق -ُمْنُذ َوْقٍت ُمبَكِّرٍ –ِة أََخَذ يَتَحاشىبِاْلَعَربِي
ُر لَِم اْستَْبَدلَِت اْلَعَربِيَّةُ  ، )َوطاَعةً  َسْمًعا: (اْلقَْوَل اْلُمْختََصرَ  -في َعْھٍد بَعيٍد ِمْن ُعھوِدھا-َوھذا يُفَسِّ

) اأَْعَجُب َعَجبً : (لِھُْجرانِنا اْلقَْولَ  ما أَنَّ في ما نَقوُل تَْفسيًراكَ ). َوأُطيُع طاَعةً  أَْسَمُع َسْمًعا: (ْولبِاْلقَ 
َحْسُب، ) اَھنيئً : (قيَل اْختِصاًرا -َمثاًَل –)ااِْھنَأْ َھنيئً : (َوبََدَل أَْن يُقالَ . َوَكفى) اَعَجبً : (لِصالِِح اْلقَْولِ 

َكما اْكتَفَْينا . لَْيَس َغْير) اُشْكرً : (قُْلنا َوقالوا قَْبلَنا موِجزينَ  - َمثاًَل –)اأَْشُكُر لََك ُشْكرً : (ِمَن اْلقَْولِ  َوبََداًل 
ِ  اَحْمدً (: َوَكذا، )اأَْقطَُع قَْطعً (دوَن ) اقَْطعً (بِـ ّ َوَمْعلوٌم أَنَّ اْلَمْفعوَل اْلُمْطلََق قَْد . إلخ)... اَعْفوً (وَ ، )ِ
أَْن يَُدلَّ َعلى أَْمٍر، أَْو نَْھٍي، أَْو ُدعاٍء، أَْو تَْوبيٍخ، أَْو تَْفصيِل  -َكما قاَل النُّحاةُ –ريَد بِهِ ْحَذُف فِْعلُهُ إِذا أُ يُ 

  .)1(عاقِبَةٍ 

أَّما ما كاَن ِمْن قَبيِل َحْذِف  ُمْطلَِق الَّذي ُحِذَف فِْعلُه،ِمْن قَبيِل اْلَمْفعوِل الْ ھَُو ھذا الّسابُِق ُكلُّهُ 
: أَْصلَ  َكما أَنَّ . )َكثيًرا َصفََّق تَْصفيقًا( :، َوتَْقديُرهُ )َصفََّق َكثيًرا( :اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق نَْفِسِه، فَِمثالُهُ 

أُْخرى، َكْم يَْفَجأُ اْلقَْوُل األَخيُر َواْلَحْظ َمعي، تاَرةً ). َكثيًرا أََكَل أَْكاًل : (أَْن يُقالَ  - ِعْنَدھُمْ - )أََكَل َكثيًرا(
هُ أَْسماُعنا في اطِّراِح اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق  فَلَْم تََر اللَُّغةُ بَأًْسا). َكثيًرا أََكَل أَْكاًل : (َسالئِقَنا، َوْكْم تَُمجُّ

ذلَِك أِلَْجِل أَْن تُنيَب َمنابَهُ َوتُِحلَّ اْلَمْوصوف، طالَما كانَِت اْلھَْيئَةُ َغْيَر َمْفھوَمٍة ِمْنهُ بِأَيِّ ِمْقدار، وَ 
َوِمْن ھُنا . َعِن اْلھَْيئَِة، أاَل َوِھَي ِصفَةُ اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق ةَ إِلَْيھا َوظيفَةُ اإِلبانَةِ َمَحلَّهُ اْلَكلَِمةَ اْلموَكلَ 

بَْعَد َحْذِف اْلَمْفعوِل -إِلى أَْن أَْصبََحتْ  تي،بِاْلُجْملَِة األولى ِمْن ُكلِّ َزْوٍج ُجْملِّي في ما يَأْ  تَأَّدى األَْمرُ 
  :الَّذي َعلَْيِه اْلُجْملَةُ الثّانِيَةُ  َعلى النَّْحوِ  -اْلُمْطلَِق ِمْنھا َوإِقاَمِة ِصفَتِِه مقاَمهُ 

   >-. اَكثيرً  إِْحسانًاإِلى اْلفُقَراِء  إِْحسانُكَ يُْعِجبُني  -

   .اَكثيرً إِلى اْلفُقَراِء  إِْحسانُكَ يُْعِجبُني 

ً  إِْعالنًاَعِن اْلُمْؤتََمِر  اإِلْعالنُ َسيَْجري  -   >-. ِخالَل األُْسبوِع اْلقاِدم اتَْفصيلِيّ

ً َعِن اْلُمْؤتََمِر  اإِلْعالنُ َسيَْجري    .ِخالَل األُْسبوِع اْلقاِدم اتَْفصيلِيّ

ً  تَأْثيًراالتَّْدخيُن َعلى األَْشخاِص  يَُؤثِّرُ  -   >-  .ااْقتِصاِديّ

                                                            
فيَعِة َواْلَحياِة اللَُّغِويَّ : َحَسن، َعبّاس: اُْنظُر  (1) َدةالنَّْحو اْلوافي َمَع َرْبِطِه بِاألَساليِب الرَّ  .229- 2/220، ِة اْلُمتََجدِّ
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 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ً التَّْدخيُن َعلى األَْشخاِص  يَُؤثِّرُ    .ااْقتِصاِديّ

قَةَ الثّالِثَةَ في اْلَحلْ ِصفَتِِه َمَحلَّه،  َمْفعوِل اْلُمْطلَِق َوإِْحاللُ َويَُعدُّ ھذا التَّْدبيُر اْلَجديُد، أَْي َحْذُف الْ 
ر   :التَّطَوُّ

اًل اْلھَْيئَة اللَُّغِويَّة . (اُمْسِرعً اْلباَب  ُمرادٌ فَتََح   .1  -في اْلَوْقِت نَْفِسهِ - ، َوِھيَ األولى أَِو الظّاِھَرةُ أَوَّ
  )اْلھَْيئَة االْسِميَّة أَِو اْلحال

 -هِ في اْلَوْقِت نَْفسِ -، َوِھيَ انِيَة أَِو الظّاِھَرةُ ثانِيًااْلھَْيئَةُ اللَُّغِويَّة الثّ . (اَسريعً  فَْتًحاُمراٌد اْلباَب  فَتَحَ   .2
  )اْلھَْيئَةُ اْلفِْعلِيَّةُ األولى

 -في اْلَوْقِت نَْفِسهِ - ، َوِھيَ الِثَةُ أَِو الظّاِھَرةُ ثالِثًااْلھَْيئَةُ اللَُّغِويَّة الثّ ( .)1(اَسريعً ُمراٌد اْلباَب  فَتَحَ   .3
  )اْلھَْيئَةُ اْلفِْعلِيَّةُ الثّانِيَة

ا لِثَ َواْلَحقيقَةُ أَنَّ ھذا التَّْدبيَر الثّا إِلى  ما تَْنِزعُ  َكثيًرا نَّ اللَُّغةَ ، أَْعني أَ واقٌِع في اللَُّغِة َكثيًرا ِجّدً
  :اِْلَحِظ اْلُجَمَل اآلتِيَة. إِْسقاِط اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق َوإِقاَمِة ِصفَتِِه مقاَمه

ً  اْنتِعاًشااْلبَلَُد في السَّنَواِت األَخيَرِة  اِْنتََعشَ  -   >- .ااْقتِصاِديّ

ً اْلبَلَُد في السَّنَواِت األَخيَرِة  اِْنتََعشَ    .ااْقتِصاِديّ

ً  تَأْھياًل طاُّلبِھا  تَأْھيلِ تَْعَمُل اْلجاِمعاُت َعلى  -   >-. اتَْربَِويّ

ً طاُّلبِھا  تَأْھيلِ تَْعَمُل اْلجاِمعاُت َعلى    . اتَْربَِويّ

ً  اْختاِلفًاتَْعليُم اْلَعَربِيَِّة لِلنّاِطقيَن بَِغْيِرھا  يَْختَلِفُ  -   >- .َعْن تَْعليِمھا لِلنّاِطقيَن بِھا اَجْذِريّ

                                                            
ا ِمْن ھذا أَنَّني ال أَْعتَقُِد بِحالِيَِّة اْلَكلَِمِة   (1) ُمتََوھٌَّم ) َسريًعا(فَـ .-َوھَُو ما ثَبََت لي في بَْحٍث آَخر–)َسريًعا(واِضٌح ِجّدً

ل: َوَدليلي َعلى ذلَِك ِمْن َوْجھَْين. كَمجيئُھا في اْلُجْملَِة اْلَعَربِيَِّة حااًل، َوِھَي بِاْلقَْطِع لَْيَسْت َكذلِ  أَنَّ األَْحواَل ال  األَوَّ
ُر قَْبلَھا َمْفعوالٌت ُمْطلَقَة، فاَل يُقاُل في  ، َوال )ُمروًرا جالًِساَمَرْرُت بَِعّمي : (*التَّْقديرُ ) جالًِساَمَرْرُت بَِعّمي (تُقَدَّ

 -دوَن بَأْسٍ –بَْيَد أَنَّنا نَْستَطيعُ ). ُجلوًسا باِكيًاتَْجلُِس في اْلُغْرفَِة : (*التَّْقديرُ ) باِكيَةً تَْجلُِس في اْلُغْرفَِة (يُقاُل في 
َحَضَر : (يُْمِكُن أَْن يُساَق التَّْقديرُ ) َسريًعاَحَضَر ُمديُر اْلَمْركِز : (فَفي ُجْملَةِ ). َسريًعا(تَْقديَر َمْفعوٍل ُمْطلٍَق قَْبَل 

حاٌل، َوَجَب أَْن تُطابَِق صاِحبَھا ) َسريًعا(أَنَّهُ إِذا كاَن َصحيًحا أَنَّ  َواْلَوْجهُ الثّاني ).َسريًعا وًراُحضُمديُر اْلَمْركِز 
: ، َونَقوُل ِعْنَد التَّْثنِيَةِ )َسعيًدااْلَمْركِز  ُمديرُ َحَضَر : (بِاإِلْفرادِ ) َسعيًدا(فَنَْحُن نَقوُل في . ِمْن ناِحيَِة اْلَعَدِد ُوجوبًا

ْيُء نَْفُسهُ ). َسعيًدااْلَمْركَزْيِن  ُمديراَحَضَر : (*، َوال يُْمِكُن أََحًدا اْلقَْولُ )َسعيَدْينِ اْلَمْركَزْيِن  ُمديراَحَضَر ( َوالشَّ
ھذا ال  َولِكنَّ ). َسعيًدااْلَمراِكِز  ُمديروَحَضَر : (*، َوال يَِصحُّ )ُسَعداءَ اْلَمراِكِز  ُمديروَحَضَر : (يُقاُل في اْلَجْمعِ 

 ُمديرُ َحَضَر : (َشْكاًل واِحًدا، َمَع ُكلٍّ ِمَن الُمْفَرِد َواْلُمثَنّى َواْلَجْمع) َسريًعا(إِْذ لَنا أَْن نُْلِزَم )! َسريًعا(يَْنطَبُِق َعلى 
تَتََسلَّطُ َعلى ) َسريًعا( ھذا ألَنَّ ). َسريًعااْلَمراِكِز  ُمديروَحَضَر /َسريًعااْلَمْركَزْيِن  ُمديراَحَضَر /َسريًعااْلَمْركِز 

إِنَّھا تَِصُف اْلُحضوَر َوھَُو واِحٌد َمْھما اْختَلََف : أَقولُ . اْلُحضوِر فَتَِصفُهُ، َوال تَِصُف الشَّْخَص اْلحاِضرَ 
ِو اْلھَْيئَةَ َعْينَھا َمَع اْلُمَؤنَِّث اْلحاَل نَْفَسھا أَ ) َسريًعا(َوأَْجَل ھذا لََك أَْن تُْلِزَم . اْلحاِضروَن ِمْن ِجھَِة اْلَعَدِد أَِو اْلِجْنس

 ُمديراتُ َحَضَرْت /َسريًعااْلَمْركَزْيِن  ُمديَرتاَحَضَرْت /َسريًعااْلَمْركِز  ُمديَرةُ َحَضَرْت : (أَْيًضا دوَن أَْن تَتََغيَّرَ 
لَْيَسْت ِمَن اْلحاِل في َشْيٍء، ) َسريًعا(فَإِنَّ  ، َوَعلَْيهِ اْلُحضوَر ُھَو السَّريعَوُكلُّ ھذا دالٌّ َعلى أَنَّ ). َسريًعااْلَمراِكِز 

 ).حال(، َوال تُبَيُِّن ھَْيئَةَ االْسِم )نائِب َعِن اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق/َمْفعول ُمْطلَق(ألَنَّھا تُبَيُِّن ھَْيئَةَ اْلفِْعِل 



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1412  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ً تَْعليُم اْلَعَربِيَِّة لِلنّاِطقيَن بَِغْيِرھا  يَْختَلِفُ    .َعْن تَْعليِمھا لِلنّاِطقيَن بِھا اَجْذِريّ

ٌن تَْحصينًا قانونِيًّاھَُو  -   >-. ِضدَّ اْلُمالَحقَِة اْلقَضائِيَّة ُمَحصَّ

ٌن ھَُو    . ِضدَّ اْلُمالَحقَِة اْلقَضائِيَّة قانونِيًّاُمَحصَّ

ً  َمريَضةٌ َمَرًضا ُكلُّنا يَْعلَُم أَنَّھا -   >-. انَفِِسيّ

ً  ُكلُّنا يَْعلَُم أَنَّھا   . اَمريَضةٌ نَْفِسيّ

ً  اْنِھياًرااْلبِناُء  اِْنھارَ  -   >-. اُكلِّيّ

ً اْلبِناُء  اِْنھارَ    . اُكلِّيّ

ً  ُحْكًمااْلَمْحَكَمةُ َعلَْيِه َحَكَمِت  -   >-. اِغيابِيّ

ً اْلَمْحَكَمةُ َعلَْيِه َحَكَمِت    . اِغيابِيّ

ً  نَظًَرافي األَْوراِق  نَظَرَ  -   >- .اَملِيّ

ً في األَْوراِق  نَظَرَ    .اَملِيّ

َرتْ  - ًراَوسائُِل االتِّصاالِت  تَطَوَّ   >- .اَسريعً  تَطَوُّ

َرتْ    .اَسريعً َوسائُِل االتِّصاالِت  تَطَوَّ

  >- .اَعميقً  ناَم نَْوًما -

  .اناَم َعميقً 

لُ بََدأَ  - اًل تَ  يَتََحوَّ ً  َحوُّ   >- .اتَْدريِجيّ

ً بََدأَ  ُل تَْدريِجيّ   .ايَتََحوَّ

ً  بََحَث بَْحثًا -   >- .اتَْفصيلِيّ

  .تَْفصيلِيًّا بََحثَ 
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 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )1()َمْصَدر+بِـ: (اْلَمْرَحلَةُ اللَُّغِويَّةُ الّرابَِعة

ما َسبَق، فَقَْد أَّدى تَْطبيُق التَّْدبيِر اْلَجديِد في اْلَمْرَحلَِة اللَُّغِويَِّة الثّالِثَة، أَْي َحْذِف رْغَم : أَقولُ 
فَِة َمكانَه، إِ  ااْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق إِلقاَمِة الصِّ ظَھََر في طائِفٍَة َمْخصوَصٍة  لى َمْحظوٍر آَخَر َغريٍب ِجّدً

: ِمْن ھذا اْلبَْحث، َوھَُو قَْولُنا ُسْقناهُ ماِضيًا بَعيًدا إِلى ِمثالٍ  - احلإِْليض طَلَبًا-فَإِذا ُعِمدَ . لتَّراكيبِمَن ا
، َوحاَوْلنا اطِّراَح اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق ِمْنهُ إِلْحالِل ِصفَتِِه َمَحلَّه َعلى )اھاِدئً  افَْتحً اْلباَب  ُمرادٌ فَتََح (

ْلنا َعلى َكالٍم ُمحالسوقَِة عالِيًاالتَّراكيِب اْلمَ  ِغراِر اْلحاِصِل في ). اھاِدئً اْلباَب  ُمرادٌ فَتََح : (*، تََحصَّ
  :تَأَمَّل

  .)اْلحال/اْلھَْيئَة االْسِميَّة. (اھاِدئً اْلباَب  ُمرادٌ فَتََح   .1

  .)اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوف ُمَركَّب/اْلھَْيئَةُ اْلفِْعلِيَّة. (اھاِدئً  فَْتًحافَتََح ُمراٌد اْلباَب   .2

اْلھَْيئَةُ اْلفِْعلِيَّةُ َمْرفوَضةٌ بَْعَد َحْذِف اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق َوإِْحالِل ِصفَتِِه . (اھاِدئً فَتََح ُمراٌد اْلباَب *  .3
  .)َمَحلَّه

أَِي -َغْيُر جائِز، ألَنَّهُ ) اھاِدئً  فَْتًحاباَب فَتََح ُمراٌد الْ (فَإِنَّ إِْسقاطَ اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق ِمَن اْلُجْملَِة 
إِنَّ : َسيُعيُدنا إِلى اْلَمْرَحلَِة اللَُّغِويَِّة األولى، َمْرَحلَِة التَّْعبيِر َعِن ھَْيئَِة االْسِم أَِو الّذات، أَْو قُلْ  -اإِلْسقاط

َوألَنَّ . االْسِميَِّة بِالتَّْعبيِر َعِن اْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَّة ھذا اإِلْسقاطَ َسيُْفضي إِلى اْختِالِط التَّْعبيِر َعِن اْلھَْيئَةِ 
ر- األَْمَر أَّدى إِلى َمْحظوٍر، قاَمِت اللَُّغةُ  بِتَْدبيٍر تَْركيبِيٍّ َجديٍد  - بَِحيَِويٍَّة ُمْطلَقٍَة َوَرْغبٍَة دائَِمٍة في التَّطَوُّ
َء اْلھَْيئَِة أَْو باَء قَْد َوَجَدِت اللَُّغةُ ِطْلبَتَھا في اْلباِء الَّتي أَُسّميھا باوَ . بِِه تَُحلُّ اإِلْشكاَل َوتَفُضُّ اْلَمْحظور

فَِة الَّتي لَْم تَْقَو َعلى أَْن تَقوَم َمقاَم اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق اْلَكْيفِيَِّة أَْو باءَ    . الطَّريقَة، َمْتبوَعةً بَِمْصَدِر الصِّ

إِلى أَْن تَُعبَِّر َعِن اْلھَْيئَِة  -في األَْصلِ -ھَُو الَّذي تَأَّدى بِاْلَعَربِيَّةِ  َن تَْحديًداأَنَّ ھذا اْلَمْوطِ  فَأَْحَسبُ 
اْلَمْحظوِر َعلى ، )اھاِدئً فَتََح ُمراٌد اْلباَب (*ِمَن التَّْركيِب اْلَمْحظوِر  فَبََداًل ). َمْصَدر+بِـ(بِاْستِْخداِم 

في َمْرَحلٍَة لَُغِويٍَّة لِتَْجويِز التَّْركيِب - ، قاَمِت اللَُّغةُ اْلُمْطلَِق ال َعلى َمْعنى اْلحالِيَّةَمْعنى نِيابَِة اْلَمْفعوِل 
 -في ما أَْحسب- ، َوبَِسبٍَب ِمْن ذلُِكمْ )ُھدوء(َوھَُو ) اھاِدئً (بَِجْلِب اْلباِء َوإِْتباِعھا بِاْلَمْصَدِر ِمْن  -رابَِعة

ُر اْلَجديُد ). بُِھدوءفَتََح ُمراٌد اْلباَب : (ِة تَراكيَب ِمْن قَبيلِ بََدْأنا نَْشھَُد في اللُّغَ  َوقَْد َشكََّل ھذا التَّطَوُّ
ُر  قَةَ الّرابَِعةَ اْلَحلْ  ِر ُمْجَمِل تَراكيِب اْلھَْيئَِة االْسِميَِّة َواْلفِْعلِيَِّة في اْلَعَربِيَّة، بَْينَما يَُعدُّ ھذا التَّطَوُّ في تَطَوُّ
َر الثّالَِث لِتَراكيِب اْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَّة - في اْلَوْقِت نَْفِسهِ - نَْفُسهُ    .التَّطَوُّ

   

                                                            
يِّ لَْيَس حْكًرا َعلى اْلباءِ   (1) أَْن في ھذا اْلُمَركَِّب اْلَجرِّ في - ، َولِكنَّ اْلباءَ -بِطَبيَعِة اْلحال- تَْجُدُر اإِلشاَرةُ إِلى أَنَّ الشَّ

َواْلباُء، في ما اْنتَھى . اْلحالَعلٌَم َعلى َغْيِرھا ِمَن األََدواِت الَّتي قَْد تَضطَّلُِع بَِدْوِر اْلُمْفِصحِ َعِن اْلھَْيئَِة أَِو  -اْلَحقيقَةِ 
إِنَّهُ قَْد تَأْتي : َوھذا لَْيَس بِمانِِعنا ِمَن اْلقَْولِ . إِلَْيِه اْلَحْدُس، أَْشھَُر األََدواِت َعلى اْلَمْعنى اْلُمراِد َوأَْكثَُرھا َدَورانا

ْوِر الدِّاللِيِّ الَّذي )َعلى(أََدواٌت أُْخرى، ِمْثَل  غاَدَر اْلقاَعةَ : (تَْنھَُض بِِه اْلباء، َوذلَِك في ِمْثِل اْلقَْولِ ، لِتَْنھََض بِالدَّ
 ).َعلى َمھل/َعلى َعَجلٍ 



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1414  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ْن يُْمِكُن أَ  َوْجھًا )1(اْلَحقيقَةُ أَنَّني لَْم أَِجْد ِمْن أَْوُجِه اْلباِء اْلَمْنصوِص َعلَْيھا في ُكتُِب األََدواتِ وَ 
، )بُِسْخِريَةٍ تََحدََّث (، وَ )بِبُْطءٍ َمشى : (في َردِّ ھِذِه اْلباِء الّسابِقَِة اْلَمْصَدَر في ِمْثلِ  يُْطَمأَنَّ إِلَْيِه َكثيًرا

بَْيَن ھِذِه اْلباِء َواْلباِء اآلتِيَِة َعلى  إِنَّني أَلَرى اْلبَْوَن شاِسًعافَ ). بِثِقَةٍ أَجاَب (، وَ )بَِغَضبٍ نَظََر إِلَْيِه (وَ 
ْلصاقَمْعنى  ، )بِاألَْرضَمَسْحُت يَدي : (َكما في قَْولِنا َسواء كاَن اإِلْلصاُق َحقيقِيًّا ،- ثاًَل مَ -اإْلِ

َوَشتّاَن ما بَْيَن اْلباِء اْلَمْدروَسِة َواْلباِء ). بَِزْيدَمَرْرُت : (نَْحوَ  َمجاِزيًّا ، أَْو إِْلصاقًا)َزْيد بِيَدِ أَْمَسْكُت (وَ 
بِفاُلٍن (، وَ )َضَرْبُت بِالسَّْيفِ (، وَ )َكتَْبُت بِاْلقَلَمِ : (لَةُ َعلى آلَِة اْلفِْعِل َكِمْثلِ َوِھَي الّداخِ  لاِلْستِعانَة،الَّتي 

  ).أََصْبُت اْلَغَرضَ 

 :- تَقَدَّسَ –، َكما في قَْوِل َمْوالنالِْلُمصاَحبَةَولََعلَّ أَْقَرَب أَْوُجِه اْلباِء إِلى بائِنا اْلباُء الَّتي قيَل إِنَّھا 
ْن َمَعَك﴾ َوإِذا  .)3("أَْي َمَع َسالم" ،)2(﴿قيَل يا نوُح اْھبِْط بَِسالٍم ِمنّا َوبََركاٍت َعلَْيَك َوَعلى أَُمٍم ِممَّ

َمنِيَّةُ  ُل ُمْطلَقًابَْيَن اْلفِْعِل َواْلحاِل ُمْستَْعلِيَةً، ) أَِو التَّواقُت(كانَِت اْلُمصاَحبَةُ الزَّ تَُسّمى أَْن  فَإِنَّني ال أُفَضِّ
ل: اْلباُء اْلَمْعنِيَّةُ باَء اْلُمصاَحبَِة لَِسبَبَْين قَْبَل اْلَمْصَدِر، بََداًل ِمَن اْلباِء، َضعيٌف  )4("َمعَ "أَنَّ تَْقديَر  األَوَّ

ا بَْل ھَُو تَْركيبِيًّا تََحدََّث *>-بُِسْخِريَةٍ تََحدََّث (وَ ) .َمَع بُْطءٍ  َمشى*>-بِبُْطءٍ َمشى : (تَأَمَّل. ال يَْستَقيم ِجّدً
). َمَع ثِقَةٍ أَجاَب *>-بِثِقَةٍ أَجاَب (، وَ )َمَع َغَضبٍ نَظََر إِلَْيِه *>-بَِغَضبٍ نَظََر إِلَْيِه (، وَ )َمَع ُسْخِريَة

نَْفَسهُ لَْيَس فيِه إِْفصاٌح َعِن  "اْلُمصاَحبَةِ "، فأَِلَنَّ ُمْصطَلََح "اْلُمصاَحبَة"لَِرْفِضنا  السَّبَُب الثّانيَوأَّما 
اللِيِّ اْلَحقيقِيِّ الَّذي تَُؤّديِه ھِذِه اْلباُء، َوھَُو  ْوِر الدِّ اللَةُ َعلى اْلَھْيئَِة أَِو اْلَكْيفِيَِّة أَِو الطَّريقَةالدَّ . الدِّ

باَء ِمْن باِء اْلُمصاَحبَِة  َعلَْيھا بََداًل  ديد، فَيُْطلَقَ إِلى أَْن تَُخصَّ ھِذِه اْلباُء بُِمْصطَلٍَح جَ  َوأَْدعو عالِيًا
  .ِعدَّةَ َمّرات ، َكما اْنَكَشَف لَنا سابِقًااْلَھْيئَِة أَِو اْلَكْيفِيَِّة أَِو الطَّريقَة

 ،"باِء اْلحال"ُمْصطَلََح " باِء اْلُمصاَحبَةِ "أَْن أَْطلََق َكثيٌر ِمَن النَّْحِويّيَن َعلى  ِمْن بَْعدُ  َوال َعَجبَ 
يُْغني َعْنھا َوَعْن "ِھَي الَّتي : )ه749( )اْلُمراِديّ (قاَل . َمْوقَِعھا -َكما قالوا- لَِصالِحيَِة ُوقوِع اْلحالِ 

﴾ :-تَعالى- َمْصحوبِھا اْلحاُل، َكقَْولِهِ  سوُل بِاْلَحقِّ ﴿يا نوُح ، وَ َمَع اْلَحقِّ أَْو ُمِحقًّا: يْ أَ  )5(﴿قَْد جاَءُكُم الرَّ
   .)7("َعلَْيك َمَع َسالٍم، أَْو ُمَسلًَّما: يْ أَ  )6(ِمنّا﴾ اْھبِْط بَِسالمٍ 

أَْمثِلَةً أُْخرى ِھَي تَراكيُب  -في ما يَأْتي-َعلى اْلَمْرَحلَتَْيِن الثّالِثَِة َوالّرابَِعة، أوِردُ  َوتَْطبيقًا
- ااْشتََملَْت َعلى ُمَركَّباٍت لِْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوف، بَِحْيُث يَْنتَُج َعْن َحْذِف اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق ِمْنھ

فَةِ  َزھا بِاآللِيَِّة اْلَجديَدِة كيُب تَْرفُُضھا اللَُّغة تَماًماتَرا -َمكانَه بُْغيَةَ إِْمكاِن الصِّ ، َولِكنَّ اللَُّغةَ تَعوُد لِتَُجوِّ

                                                            
ُمْغني اللَّبيب َعْن  :أَبو محمَّد عبُد هللاِ َجماُل الّدين بن يوسف األَْنصاِريّ  ،األَْنصاِريّ  اِْبُن ِھشام: -َمثَلَْين- اُْنظُرْ   (1)

د بن علّي بن إبراھيم بن اْلَخطيب: وَ . 168- 2/117ُكتُِب األَعاريب،  َمصابيُح اْلَمغاني في : اْلَمْوِزِعّي، ُمَحمَّ
 .206-194ُحروِف اْلَمعاني، ص

 .48:  11ھود   (2)
 .197اْلَمْوِزِعّي، َمصابيُح اْلَمغاني في ُحروِف اْلَمعاني، ص  (3)
ِعْنَد تَبَيُِّن ) َمعَ (اْلُمصاَحبَِة لَدى النُّحاة، َوقَْد َدَرجوا َعلى تَْقديِر  ِھَي األَداةُ األَْشھَُر الّدالَّةُ َعلى) َمعَ (َمْعلوٌم أَنَّ   (4)

 .َمْعنى اْلُمصاَحبَِة في اْستِْعماِل أَيِّ أَداٍة أُْخرى
 .170:  4النِّساء   (5)
 .48:  11ھود   (6)
 .40صاْلَجنى الّداني في ُحروِف اْلَمعاني، : اْلُمراِدّي، اْلَحَسن ْبُن قاِسم  (7)



 1415ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر عكاشة

 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ةَ اْلَمْرَحلَِة اللَُّغِويَِّة الّرابَِعةفي  أَِو اْلَوسيلَِة الَّتي اْبتََدَعْتھا . )َمْصَدر+بِـ(: بَِمْصَدر ، أَْعني اْلباَء اْلَمْتلُوَّ
ِص األَْمثِلَةَ اآلتِيَة   : تَفَحَّ

  > - . َشديًدا اَغَضبً َغِضَب بَْكٌر   -

  > - ) َمْرفوَضة. (اَشديدً َغِضَب بَْكٌر *

  .بِِشدَّةٍ َغِضَب بَْكٌر 

  > -. الَطيفً  َرْفًضاَرفََض اْلُمديُر طَلَبي   -

  > - ) َمْرفوَضة. (الَطيفً َرفََض اْلُمديُر طَلَبي *

  .بِلُْطفٍ َرفََض اْلُمديُر طَلَبي 

غيُر أُْختَهُ   -   > -. َدقيقًا اَوْصفً َوَصَف الصَّ

غيُر أُْختَهُ *   > - ) َمْرفوَضة. (اَدقيقً َوَصَف الصَّ

غيُر أُْختَهُ    .بِِدقَّةٍ َوَصَف الصَّ

  > -. اراقِيً  تَعاُماًل يَتَعاَمُل َمَع َزْوَجتِِه   -

  > -) َمْرفوَضة. (اراقِيً يَتَعاَمُل َمَع َزْوَجتِِه *

  .بُِرقِيٍّ يَتَعاَمُل َمَع َزْوَجتِِه 

  > -. َسْھاًل  تََكلًُّماتََكلََّمْت آماُل في اْلَمْوضوِع   -

  > -) َمْرفوَضة. (َسْھاًل تََكلََّمْت آماُل في اْلَمْوضوِع  *

  .بُِسھولَةتََكلََّمْت آماُل في اْلَمْوضوِع 

، أَنَّ  )َمْصَدر+بِـ(إِنَّ ِمّما اْستَْدعى : بِما ھَُو ِمْنهُ فَْيقالَوقَْد يُْنظَُر إِلى األَْمِر  إِلى اْلَحيِِّز اللَُّغِويِّ
كاَن ِمَن  فَإِذا. اإِلْتياَن بِاْلحاِل اْلُمْفَرَدِة ُمَعبَِّرةً َعْن ھَْيئَِة الّذاِت أَِو االْسم َعَربِيَّةَ ال تُجيُز أَْحيانًاالْ 

حيحِ  ةَ  -َوھَُو الثّابُِت لي في بَْحٍث سابِق-الصَّ ُل إِلى " أَْحوااًل " أَنَّ ثَمَّ في بَْعِض " ھَْيئاتٍ "تَتََحوَّ
واِب أَنَّ ھُناَك ، وَ )بِإِْنصاتتُهُ َسِمعْ >- اُمْنِصتً هُ تُ َسِمعْ ( :)1(األَْحيان ال " أَْحوااًل "إِذا كاَن ِمَن الصَّ

ُل إِلى  ، فَإِنَّ )بُِوقوفَشِرْبُت اْلَعصيَر *>- اواقِفً اْلَعصيَر  تُ َشِربْ : (أُْخرى أَْحيانًا" ْيئاتٍ ھَ "تَتََحوَّ
ِص األَْمثِلَةَ اآلتِيَة. أَْصاًل  أَْحوالٌ لَْيَسْت لَھا  -في اْلُمقابِلِ –َھْيئاتٍ  ھُناكَ    : تَفَحَّ

   

                                                            
َر ماِضيًا ِمْن أَنَّ اْلحاَل   (1) ِل اْلحاِل إِلى اْلھَْيئَِة، ال اْلَعْكس، تَأْسيًسا َعلى ما تَقَرَّ سابِقَةٌ ) َوِھَي ھَْيئَةٌ لاِلْسمِ (أَقوُل بِتََحوُّ

 ).َوِھَي ھَْيئَةٌ لِْلفِْعِل أَِو اْلَحَدث(تاريِخيًّا اْلھَْيئَةَ 



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1416  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .بِِشدَّةٍ َغِضَب بَْكٌر >- )حاٌل َمْرفوَضة( .اَشديدً َغِضَب بَْكٌر   *

  .بِلُْطفٍ َرفََض اْلُمديُر طَلَبي >-)حاٌل َمْرفوَضة. (الَطيفً َرفََض اْلُمديُر طَلَبي   *

غيُر أُْختَهُ   * غيُر أُْختَهُ >- )حاٌل َمْرفوَضة. (اَدقيقً َوَصَف الصَّ   .بِِدقَّةٍ َوَصَف الصَّ

  .بُِجنونأََحبَّھا >-)حاٌل َمْرفوَضة. (اَمْجنونً أََحبَّھا   *

ً َضَربَھا   * ةَضَربَھا >-)حاٌل َمْرفوَضة( .اقَِويّ   .بِقُوَّ

  .بِبَراَعةيَتََكلَُّم التّاْيلَْنِديَّةَ >-)حاٌل َمْرفوَضة. (اباِرعً يَتََكلَُّم التّاْيلَْنِديَّةَ   *

  .بِنَجاحأَّدى اْلَحَركاِت >-)حاٌل َمْرفوَضة. (اناِجحً أَّدى اْلَحَركاِت   *

: ، َوتَْرفُُض اْلقَْولَْينِ )اباِردً َشِرْبُت اْلَحليَب (وَ ) ابَطيئً َمشى َزْيٌد : (فَلَِم تَْقبَُل اْلَعَربِيَّةُ اْلقَْولَْينِ 
، َمَع أَنَّ بِإِْمكاِن اْلَمْرِء أَْن يُْنِشَئ ِمْنھا )الَطيفً َرفََض اْلُمديُر َطلَبي (*، وَ )اَشديدً َغِضَب بَْكٌر (*

ةً َمْقصوَدةً لِذاتِھاَعالقاٍت إِْسناِديَّ َجميِعھا  َزْيٌد بَطيء، اْلَحليُب : (-في ما أَْفَصْحنا َعْنهُ خالِيًا–ةً تامَّ
  !؟)باِرد، بَْكٌر َشديد، اْلُمديُر لَطيف

ةَضَربَھا >-قَِويًّاَضَربَھا *: (الّسابِقُ  يَُدلُّ اْلِمثالُ  ِمّما َعالهُ َوتاَله، َعلى أَنَّ اْلھَْيئَةَ َوَغْيُرهُ  ،)بِقُوَّ
ةً أُْخرى-َواْلحالَ  ةٍ َرماھا : (فَنَْحُن نَقوُل ُمْستَْخِدميَن اْلھَْيئَةَ . ال تَْستَِويان -َكرَّ ، َوال نَقوُل )بِقُوَّ

ّجاج(ٍب ِمْن ھذا َوَجْدنا َولََعلَّهُ بَِسبَ ). قَِويًّاَرماھا : (*ُمْستَْخِدميَن اْلحالَ  " قَِويًّا"يَفِّر ِمْن تَْقديِر  )الزَّ
ةٍ بَِوْصفِھا تَْقديًرا ُمكافِئًا لِـ﴿ ةٍ ُخِذ اْلِكتاَب ﴿: ﴾ اْلواِرَدِة في قَْوِل َمْوالنابِقُوَّ ْر : أَقولُ . )1(﴾بِقُوَّ لَْم يُقَدِّ

فَبََداًل ِمْن  ".قَِويًّا"َمَع أَنَّھا بِالتَّْقديِر أَْولى لَْوال أَنَّ اْلَعَربِيَّةَ تَْرفُُض إِْسناَد َوظيفَِة اْلحاِل لِْلَكلَِمِة  "قَِويًّا"
َر " قَِويًّا" ّجاج(قَدَّ ة، وَ " بِِجّد َواْجتِھاد: ")الزَّ ا"َمرَّ ةً أُْخرى" ُمِجّدً ّجاج( قالَ . َمرَّ ُخِذ  ﴿يا يَْحيى" :)الزَّ

اُخِذ اْلِكتاَب : ، أيبِِجدٍّ واْجتِھادٍة﴾ أْي بِقُوَّ الِكتاَب  ةٍ ُخْذھا : ومثله .ُمِجّدً ا، أْي بِِجدٍّ أي  بِقُوَّ   . )2("ُمِجّدً

ْھِل َمْعِرفَةَ َسبَِب َرْفِض اْلَعَربِيَِّة َمجيَء األَْوصاِف َوَمْھما يَُكْن فَإِنّي أَْحَسُب  أَنَّ ِمَن السَّ
، َوھَُو أَْمٌر أَْدَرَكهُ في اْلُجَمِل الّسابِقَة أَْحوااًل ) ا، ناِجحً قَِويًّا، باِرًعا، اَمْجنونً ، اَدقيقً ، الَطيفً ، اَشديدً (

إِْذ يُْعزى السَّبَُب إِلى أَنَّ ھِذِه اْلَكلِماِت أَْوصاٌف ثابِتَةٌ ُمالِزَمةٌ أَْصحابَھا . النُّحاةُ اْلَعَرُب بِبَراَعة
. ِمَن األَْوصاِف اْلُمَؤقَّتَة ْعظَِم األَْحياِن إاِّل َوْصفًاھا، َواْلحاُل في اْلَعَربِيَِّة ال تَكوُن في مُ اْلُمتَِّصفيَن بِ 

َواْلحاُل إِنَّما ِھَي ھَْيئَةُ اْلفاِعِل أَِو اْلَمْفعول، : "ھذا الشَّْرطَ لِْلحال ذاِكًرا) ه316" (اْبُن السَّّراج"قاَل 
فَةُ إاِّل ِصفَةً ُمتََّصفَةً ِصفَتُهُ في َوْقِت ذأَْو   لَِك اْلفِْعِل اْلُمْخبَِر بِِه َعْنه، َوال يَجوُز أَْن تَكوَن تِْلَك الصِّ
  

   

                                                            
 .12:  19مريم   (1)
ّجاج  (2) ّجاج، : ، أَبو إْسحاق إِْبراھيم بن الّسري بن َسْھلالزَّ   .1/257إِْعراُب اْلقُْرآن اْلَمْنسوب إِلى الزَّ



 1417ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر عكاشة

 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تَكاُد ُحدوُد النُّحاِة، َعلى : "حيَن قَْولِھا" لَطيفَة إِْبراھيم النَّّجار"َوھَُو ما أَْبَرَزْتهُ  .)1("َغْيَر ُمالِزَمة
َوْقَت عوِل اْختاِلِف أَْزِمنَتِِھْم، تَتَّفُِق في تَْحديِد اْلَمْلَحِظ الدِّاللِيِّ لِْلحاِل في َكْونِِه ھَْيئَةَ اْلفاِعِل أَِو اْلَمفْ 

  .)2("ُوقوِع اْلفِْعل

دَّةُ ُمالِزَمةً إِيّاه ،َشديًدافََمْن كاَن  َغدا في أَْكثَِر  لَطيٌف،َوَمْن ُعِرَف بِأَنَّهُ . - بَِشْكٍل عامّ –كانَِت الشِّ
قَّة،َوَمِن اتََّصَف . الِطيفً اْلَمواقِِف  قَّةُ َدْيَدنَهُ َوْمْنھََجه بِالدِّ إاِّل بَْعَد  ُجنونِ بِالْ َوما اْشتھر أََحٌد . كانَِت الدِّ

ا ُجنونًاأَْن أَْظھََر  ، بِِدقَّة، بِلُْطف، بِِشدَّة(بَْيَد أَنَّ قَبوَل اْلَعَربِيَِّة َمجيَء . ، َوھَكذا َدوالَْيك...ُمْستَِمّرً
ة، بِبَراَعة، بِنَجاح، بُِجنون ماء، ال األَسْ  -في األَْصلِ -ھَْيئاٍت، نابٌِع ِمْن َكْونِھا واِسَمةً األَْفعالَ ) بِقُوَّ

إِّما بَِزَمٍن ماٍض، أَْو حاِضر،  كوَن اْلواِحُد ِمْنھا َمْخصوًصا، بِأَْن يَ َمحدوَدةٌ َزَمنِيًّا - ال َرْيبَ –َواألَْفعالُ 
  .أَْو ُمْستَْقبَل

. ةِمْن طَريٍق َغْيِر الطَّريِق اْلَمْوصوفَ  قَْد يَكوُن ُمَسبَّبًا )َمْصَدر+بِـ(َوأَْحَسُب أَنَّ ظُھوَر اْلُمَركَِّب 
يّاَرةُ (فَلَقَْد قُْلنا ُمْفتَتََح اْلبَْحِث إِنَّ اْلُجْملَةَ  ، ااالْنِطالَق كاَن َسريعً تَْعني أَنَّ ) بُِسْرَعةٍ اْنطَلَقَِت السَّ

يّاَرةُ أَْيًضاأَْن تَكوَن  -في التَّْحليِل النِّھائِيِّ -َويَتََرتَُّب َعلى ھذا اْلَمْعنى ھذا فَيَْظھَُر ِمْن . َسريَعة السَّ
إِنَّ : َوِمْن ھھُنا أَقول. بِما اتََّصلَْت بِِه اْلباء -في اْلَوْقِت َعْينِه- بَِجالٍء أَنَّ اْلَحَدَث َواْلُمْحِدَث لَهُ ُمتَِّصفانِ 

أَْت َعلى ھذا اْلَمْلَحظِ  ل-اللَُّغةَ قَْد تََوكَّ ْنَشأُ ِمْن لَْبٍس ، فَاْستَْثَمَرْتهُ لِفَضِّ ما قَْد يَ -في ما يَْبدو لِْلخاِطِر األَوَّ
ُد اْلحاُل اْلُمْفَرَدةُ، أَِو اْلحاُل اْلُجْملَةُ، بَْيَن  - تَْحديًدا-ي باِب اْلحال، َوذلِكَ ُمْحتََمٍل ف حينَما تَتََردَّ

َم اْلحاَل فَ ). قابَْلتُهُ َمْسروًرا: (، َكما فيُمْحتََملَْيِن أَْو َمْرِجَعْيِن ُمْمِكنَْين" صاِحبَْينِ " ) َمْسروًرا(قَد تَقَدَّ
ھَُو َمْن كاَن  -نَْفُسه قابِلُ الَّذي ھَُو اْلمُ -إِْذ قَْد يَكوُن اْلُمتََكلِّمُ . تَُردُّ ھِذِه اْلحاُل لُِكلٍّ دوَن َعناء" صاِحبانِ "

ُ (تاَء اْلُمتََكلِِّم اْلُمْفَرد " صاِحُب اْلحالِ "ساَعةَ إِْجراِء اْلُمقابَلَة، فَيَكوُن  َمْسروًرا َوبِاْلِمْقداِر نَْفِسِه ). تـ
َولِكنَّ ھذا اللَّْبَس في َردِّ ". صاِحب اْلحال"ھَُو ) ــــهُ (قَْد يَكوُن َضميُر اْلغائِِب اْلُمْفَرِد : ِمَن االْحتِمال

ِل اللَُّغِة بِـ ُمْحِدُث أَِو ، فَيَْغدو الْ )قابَْلتُهُ بُِسرور: ()َمْصَدر+بِـ(اْلحاِل إِلى صاِحبِھا يَْنتَفي في حاِل تََوسُّ
   .)3(اْلُمقابُِل ھَُو اْلَمْسرور دوَن اْلُمقابَل

بًا) َمْصَدر+بِـ(َواْلَجديُر بِاإِلشاَرِة أَنَّهُ، ما إِْن أَْضحى  لِْلھَْيئَِة في اْلَعَربِيَّة، َوأَلِفَهُ النّاِطُق  ُمَركَّ
فَلَقَْد َوَجْدنا . واء أَكاَن ثَمَّ َمْحظوٌر أَْم لَْم يَُكنْ اللَُّغِويُّ اْلَعَربِّي، َحتّى َشَرَع يُطَبِّقُهُ في ُكلِّ حاٍل، سَ 

ًزا َجنبًا )َدرَمصْ +بِـ(التَّْركيَب اْلُمْحتَِوَي َعلى ُمَركَِّب اْلھَْيئَِة  فَِة  ُمَجوَّ َمَع التَّْركيِب اْلُمْنطَوي َعلى الصِّ
فَِة َمَحلَّ اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق في بَْعِض . اْلحالَِّة َمَحلَّ اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق فَرْغَم تَْجويِز إِْحالِل الصِّ

                                                            
د بن سھل  (1) في تَْسِميَِة اْلحاِل بِاْلحاِل ما يُشيُر إِلى  َولََعلَّ . 1/213األُصوُل في النَّْحو، : اْبن السَّّراج، أَبو بَْكر محمَّ

ة يَِت اْلحال، ألَنَّهُ ال يَجوُز أَْن يَكوَن اْسُم اْلفاِعِل فيھا إاِّل لِما أَْنَت فيه، : "أَنَّ اْلحاَل ِصفَةٌ َغْيُر ُمْستَِمرَّ َوإِنَّما ُسمِّ
ابن السَّّراج، " (ضى َواْنقَطَع َوال لِما لَْم يَأِْت ِمَن األَْفعالِ َوال يَجوُز أَْن يَكوَن لِما مَ . تَطاَوَل اْلَوْقُت أَْو قَُصر

ْأَي نَْفَسهُ لَدى ). 1/213األُصوُل في النَّْحو،  ) أَمْ (إاِّل ما كاَن ِمِن اْستِْبدالِِه ) ه643" (اْبِن يَعيش"َوقَْد َوَجدتُّ الرَّ
ل،( "تَطاَوَل اْلَوْقُت أَْم قَُصر: "في اْلِعباَرة) أَوْ (بِـ  ).2/55 اِْبُن يَعيش، ُمَوفّق الّدين النَّْحِوّي، َشْرُح اْلُمفَصَّ

َمَجلَّةُ َمْجَمعِ اللَُّغِة  ،"َمثٌَل ِمْن َوظيفَِة اْلحال: اْلَوظائُِف النَّْحِويَّةُ بَْيَن اْلَمْركِزيِّ َواْلھاِمِشيّ : "النَّّجار، لَطيفَة إِْبراھيم  (2)
تّون،: َمْجَمُع اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة األُْرُدنِيّ  اْلَعَربِيَِّة األُْرُدنِّي،  .93ص اْلَعَدُد اْلخاِمُس َوالسِّ

: ظاِھَرةُ اللَّْبِس في اْلَعَربِيَّة: َعرار، َمْھدي أَْسَعد: اُْنظُر. في ِكتابِه) َمْھدي أَْسَعد َعرار(َوھَُو ما لَْم يَْلتَفِْت إِلَْيِه   (3)
 .140-139َوالتَّفاُصل، صَجَدُل التَّواُصل 



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1418  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ُح في التَّراكيبِ )َمْصَدر+بِـ(التَّراكيِب، فَقَْد أَْلفَْينا َمجيَء  دوَن  ْوجوَدِة َجْنبًا في اللَُّغةِ اْلمَ  ، َكما يَتََوضَّ
  :اِْلَحظ ).بُِعْمقٍ ناَم (، وَ )اَعميقً  نامَ (، وَ )اَعميقً  نَْوًما نامَ ( :بَأْس

  )أَِو اْلحال اْلَھْيئَة االْسِميَّة، َوِھَي األولىاْلھَْيئَة اللَُّغِويَّة . (اُمْسِرعً اْلباَب  ُمرادٌ فَتََح   .1

اْلَھْيئَةُ اْلفِْعلِيَّةُ  - في اْلَوْقِت نَْفِسهِ -، َوِھيَ الثّانِيَةاْلھَْيئَةُ اللَُّغِويَّةُ . (اَسريعً  فَْتًحاُمراٌد اْلباَب  فَتَحَ   .2
  )األولى

اْلَھْيئَةُ اْلفِْعلِيَّةُ  - في اْلَوْقِت نَْفِسهِ -، َوِھيَ الثّالِثَةاْلھَْيئَةُ اللَُّغِويَّةُ . (اَسريعً ُمراٌد اْلباَب  فَتَحَ   .3
  )الثّانِيَة

اْلَھْيئَةُ اْلفِْعلِيَّةُ  - في اْلَوْقِت نَْفِسهِ - ، َوِھيَ الّرابَِعةاْلھَْيئَةُ اللَُّغِويَّةُ . (بُِسْرَعةُمراٌد اْلباَب  فَتَحَ   .4
  )الثّالِثَة

 َق يُْبدي َمَع ِصفَتِِه ُسلوًكاُمْطلَ يُْستَْنتَُج ِمّما أَْوَردتُّهُ في اْلَمْرَحلَتَْيِن الثّالِثَِة َوالّرابَِعِة أَنَّ اْلَمْفعوَل الْ 
أَنَّ  فَقَْد تََكشََّف لي. ، َوھَُو ما تَناَوْلتُهُ بِالتَّْفصيِل في بَْحٍث سابِقافي اْلَعَربِيَِّة بَْل َغريبً  أَْحَسبُهُ فَريًدا

ًساالنَّْوِع اْلَمْوصوِف في اللَُّغِة اْلَعرَ ھُناَك بِْنيَتَْيِن ُمْختَلِفَتَْيِن لُِمَركَِّب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلُمبَيَِّن   بِيَّة، ُمَؤسِّ
ْأَي َعلى ما أَْلفَْيُت َعلَْيِه اْلَعَربِيَّةَ ِمْن َكْونِھا تُبيُح، في بَْعِض األَْحواِل، َحْذَف اْلَمْفعوِل اْلمُ   ْطلَقِ ھذا الرَّ

ً  اْنِھياًرااْلبِناُء  اِْنھارَ : (اْلَمْوصوِف َوإِنابَةَ ِصفَتِِه َمنابَه َكما في قَْولَْينا ً اْلبِناُء  اِْنھارَ  >-اُكلِّيّ بَْينَما ). اُكلِّيّ
فاَل تَْقوى ِصفَتُهُ ِمْن بَْعُد َعلى اْلُحلوِل  اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَقِ َوَجدتُّھا، في األَْحواِل األُْخرى، تَْمنَُع َحْذَف 

َرتِ : (َمَحلَّه، َكما في التَّْركيبَْين ًراِرَكةُ الشَّ  تَطَوَّ َرتِ * >-اَمْلحوظً  تَطَوُّ ِرَكةُ  تَطَوَّ َوقَْد  ).اَمْلحوظً الشَّ
أَْلَمْحُت، في َصفحاِت اْلبَْحِث اْلُمْنقَِضيَة، إِلى اْلقانوِن الَّذي في َضْوئِِه نَْستَطيُع َمْعِرفَةَ َمتى تَْقوى 

فَةُ َعلى أَْن تَنوَب َمناَب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق َوَمت إِذا أَعاَدنا اإِلْسقاطُ : قُْلُت ھُناك .ى ال تَْستَطيعالصِّ
- زاَواإِلْحالُل إِلى اْلَمْرَحلَِة اللَُّغِويَِّة األولى، َمْرَحلَِة اْستِْخداِم اْلھَْيئَِة االْسِميَِّة أَِو اْلحال، لَْم يَجو

. اْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَِّة لَْيَس َغْير التَّْعبيُر َعنِ ْسقاِط َواإِلْحالِل ، ألَنَّ اْلُمراَد ِمَن اإلِ -اإِلْسقاطُ َواإِلْحالل
فَِة َمَحلَّ اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق إِْن : بِطَريقٍَة أُْخرى إِلى  اإِلْحاللُ  أَْفضىال تُجيُز اْلَعَربِيَّةُ إِْحالَل الصِّ

  .ھَْيئَِة االْسِميَّةاْختاِلِط التَّْعبيِر َعِن اْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَِّة بِالتَّْعبيِر َعِن الْ 
 

  لَةُ اللَُّغِويَّةُ اْلخاِمَسةاْلَمْرحَ 

  )ِصفَة+َعلى نَْحوٍ (، )ِصفَة+بِِصفَةٍ (، )ِصفَة+بِصوَرةٍ (، )ِصفَة+بِطَريقَةٍ (، )ِصفَة+بَِشْكلٍ (
ةَ َسبَبًا ناِشئًاتَبَيََّن مِ  ، إِلى أَْن تَتَجاَوَز الّسابِقَِة الّرابَِعةِ في اْلَمْرَحلَِة َدعا اْلَعَربِيَّةَ  ّما َسلََف أَنَّ ثَمَّ

، تََمثََّل في اْجتاِلِب لِيٍَّة أَْو َحَدثِيٍَّة َجديًداُمَركََّب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوف، َوتوِجَد ُمَركََّب ھَْيئٍَة فِعْ 
ُمْفَصُح َعْنهُ ھَُو أَنَّ إِراَدةَ االْختِزاِل َوالسَّبَُب اْلَمْوصوُف الْ ). َمْصَدر+بِـ: (اْلباِء ُمتَِّصلَةً بِاْلَمْصَدر

 َواالْختِصاِر لِْلبِْنيَِة التَّْكراِريَِّة في ُمَركَِّب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوف، أَْفَضْت إِلى َحْذِف اْلَمْفعولِ 
يا، في طائِفٍَة ِمَن التَّراكيب، إِلى  َولِكنَّ ھذا اْلَحْذَف َوتِْلَك اإِلنابَةَ . اْلُمْطلَِق َوإِنابَِة ِصفَتِِه منابَه أَدَّ

، َحْذِف اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق، َوِھَي ھَْيئَةٌ فِْعلِيَّة َمْحظوٍر تََمثََّل في اْختاِلِط اْلبِْنيَِة اْلَجديَدِة النّاِشئَِة ِمنَ 
  ). اْلحال(بِاْلھَْيئَِة االْسِميَِّة 
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 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ِر الاّلِحِق بِاْلھَْيئَِة في اْلَعَربِيَّة، لَْم تَتََوقَّْف ِعْنَد اْلَمْرَحلَِة الّرابَِعِة َغْيَر أَنّي أَْحَسُب أَنَّ ِرْحلَةَ التَّ  طَوُّ
ُر إِلى )َمْصَدر+بِـ( لي أَنَّ فَقَِد اْنَكَشَف . أِلَْسباٍب َدقيقٍَة اْستََجدَّتْ  َمْرَحلٍَة خاِمَسةٍ ، بَْل تََخطّاھا التَّطَوُّ

يِّ تُبيُح ا اْلَعَربِيَّةَ ال أَْقِصُد أَنَّ . َكْيفَما اتَّفََق في التَّراكيِب َجميِعھا) َمْصَدر+بِـ(إِلْتياَن بِاْلُمَركَِّب اْلَجرِّ
ِر اْلَمْرَحلَِة الّرابَِعِة َعلَْيھا، بَْل كاَن مِ  َن ھُناَك طائِفَةً ِمَن التَّراكيِب لَْم يَُكْن بِاإِلْمكاِن تَْطبيُق تَطَوُّ

ِر أَ  ھذا يَْعني أَنَّ ِصفَةَ اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق ). اْلَمْرَحلَة الثّالِثَة(َحْذُف اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق ِمْنھا  اًل صْ اْلُمتََعذَّ
ُر الثّالِث، فَلَّما اْنتَقَْلنا إِلى الْ  َمْرَحلَِة لَْم تَْقَو َعلى اْلُحلوِل َمَحلَّه، فَلَْم يُْجِد َمَع ھِذِه التَّراكيِب التَّطَوُّ

أُريُد أَْن أُبَيَِّن أَنَّ . َوَجْدنا تَْطبيقَهُ ھَُو اآلَخر ُمتََعذَّرا) َمْصَدر+بِـ(ابَِعة، َوِھَي َمْرَحلَةُ اْلُمَركَِّب الرّ 
ِر الثّالِِث َعلى بَْعِض التَّراكيِب بَِحْذِف اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق ِمْنھا، أَّدى إِلى َمْحظوٍر َكما  تَْطبيَق التَّطَوُّ

فَِة أَْن تَنوَب َمناَب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَ َوَصْفن في اْلَوْقِت -ق، َولِكْن لَْم يَُكْن ُمْمِكنًاا، فَلَْم يَُكْن في ُمْكنَِة الصِّ
  ! لِفَكِّ اْلُمْعِضل) َمْصَدر+بِـ(اْجتاِلُب  - َعْينِهِ 

َحسَب - ، َوِھيَ - َمثاًَل - )اصاِرخً  تَناقًُضافي َكالِمِه  تَناقَضَ : (َعلى ھذا أَسوُق اْلُجْملَة َوِمثااًل 
ِر اْلُمتَبَنّى  ِر في اْلَمْرَحلَِة  آتِيَةٌ ِوفاقًا -في ھذا اْلبَْحثالتََّصوُّ لِْلَمْرَحلَِة الثّانِيَة، َولِكنَّ إِراَدةَ التََّطوُّ

في َكالِمِه  تَناقَضَ : (*الثّالِثَِة، بِنِيابَِة ِصفَِة اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق َعْنه، أَْفَضْت إِلى تَْركيٍب َمْلحون
، َحَصْلنا َكذلَِك )َمْصَدر+بِـ(، َمْرَحلَِة اْجتاِلِب - الّرابَِعة-َوِعْنَد اْنتِقالِنا إِلى اْلَمْرَحلَِة التّالِيَة)! اصاِرخً 

كاَن  فَقَدْ  َوماداَم األَْمُر َعلى ھذا النَّْحِو،)! بُِصراخفي َكالِمِه  تَناقَضَ : (*َعلى تَْركيٍب آَخَر َمْلحون
ِر بِاْلَحدِّ الَّذ زاًمالِ  أَْن ال تَتََوقََّف ِعْنَد  ي َوَصلَْت إِلَْيه، كاَن لِزاًماَعلى اللَُّغِة أَْن ال تَْقنََع ِمَن التَّطَوُّ

ٍر ُمتََحقٍِّق  - بِبَساطَةٍ -اْلَمْرَحلَِة الّرابَِعة، ذلِكَ  في طائِفٍَة ِمَن  لَْم يُْجِد نَْفًعا) َو الّرابِعھُ (أِلَنَّ آِخَر تَطَوُّ
راِن الثّالُِث َوالّرابُِع َمَع ھِذِه الطّائِفَِة ِمَن التَّراكيبِ  - َكما أَْلَمْحتُ -التَّراكيب، بَْل لَْم يُْجدِ    ! التَّطَوُّ

ِر التَّراكيِب اْلُمَعبَِّرِة َعِن اْلھَْيئَة، إاِّل : أَقولُ  اَء لَْم يَُكْن أَماَم اْلَعَربِيَّة، في ِرْحلَِة تَطَوُّ ّدى اْلب أَْن تَتََع
ًدااْلَمْتبوَعةَ بِاْلَمْصَدر، َوِمْن أَْجِل ھذا َرأَْينا اللَُّغةَ  ًرا َوحي ة،  ال تَْكتَفي بِاْلباِء ُمَؤشِّ ى اْلھَْيئَ ِذِه َعل في ھ

ةُ : بِطَريقٍَة أُْخرى. )اْلخاِمَسة(اْلَمْرَحلَِة اْلَجديَدة  َدةِ في اْلَمْرَحلَ-لَْم تَْقنَِع اْلَعَربِيَّ اِء  -ِة اْلَجدي ِذِه اْلب بِھ
َعلى اْلَھْيئَِة َواْلَكْيفِيَِّة َوالطَّريقَة، فَأَْلَحقَْت بِاْلباِء َكلَِمةً أُْخرى تَكوُن فاقَِعةَ الدِّاللَِة  َوْحَدھا دااّلً َوحيًدا

ُدلُّ  .يّ َعلى َمْعنى اْلَھْيئَِة َواْلَكْيفِيَِّة َوالطَّريقَِة في أَْصِل َوْضِعھا اْلُمْعَجمِ  ٍة تَ ُل بَِكلَِم ةُ تَتََوسَّ َذِت اللَُّغ أََخ
  . أَْكثََر ِمّما يَُدلُّ َعلَْيِه اْلَمْصَدُر الَّذي ھَُو اْلَمْفعوُل اْلُمْطلَقأَِو الطَّريقَِة َعلى اْلھَْيئَِة أَِو اْلَكْيفِيَِّة 

لَْيَس فيِه َوْحَدهُ ما يُشيُر إِلى ھَْيئٍَة أَْو  -َكما قُْلُت في َمْوِطٍن سابٍِق ِمْن بَْحثي ھذا-إِنَّ اْلَمْصَدرَ  بَلْ 
). نَْحو/ِصفَة/صوَرة/َطريقَة/َشْكل: (فَأَْمَحَضِت اللَُّغةُ لِھذا اْلَغَرِض َكلِماٍت ِعدَّةً ِمْثل .َكْيفِيٍَّة أَْو طَريقَة

َد التَّ  ُر اْلخاِمُس فَتََجسَّ ، أَْو )صوَرة(، أَْو )طَريقَة(، أَْو )َشْكل(في أَْن تَلَِي اْلباَء َكلَِمةُ ) األَخيرُ (َطوُّ
فَةُ َعْينُھا الَّتي لَْم تَْستَِطْع أَْن تَِحلَّ َمكاَن اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق ، ثُمَّ تَلَِي ُكاّلً )ِصفَة( : ِصفَة+بَِشْكلٍ : (الصِّ

ة: ِصفَة+بِطَريقَةٍ (، )رّ بَِشْكٍل ُمْستَمِ  ة: ِصفَة+بِصوَرةٍ (، )بِطَريقٍَة ُمْستَِمرَّ  ، )بِصوَرٍة ُمْستَِمرَّ
 



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1420  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة: ِصفَة+بِِصفَةٍ ( نَْين .)1()بِِصفٍَة ُمْستَِمرَّ : َوِمْن ھُنا َوَجْدنا اللَُّغةَ تَْستَْبِدُل بِالتَّْركيبَْيِن الّسابِقَْيِن اْلُملَحَّ
في َكالِمِه  تَناقَضَ : (، اْلقَْولَ )بُِصراخفي َكالِمِه  تَناقَضَ (*وَ  ،)2()اخً صارِ في َكالِمِه  تَناقَضَ (*

  ).صاِرخ بَِشْكلٍ 

ْولَةُ : (-آَخرَ  َمثاًَل -َء َعْينَهُ في اْلقَْولِ َوقَْد َوَجْدنا اللَُّغةَ تَْفَعُل الشَّيْ  ْولِيَّةَ  تَْنتَِھُك تِْلَك الدَّ  اْلقَوانيَن الدَّ
َحْذَف اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق َوإِنابَةَ ِصفَتِِه َمنابَه، : ، فَإِنَّھا َمنََعِت اْلَحْذَف َواإِلنابَة- َمثاًَل -)افاِضحً  اْنتِھاًكا

ْولَةُ *: (، فاَل يُقالْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق ُمْطلَقًاإِْسقاطُ ا ھُنا َوِمْن أَْجِل ذلَِك ال يَِصحُّ  اْلقَوانيَن  تَْنتَِھُك تِْلَك الدَّ
ْولِيَّةَ  ْولَةُ : (*)َمْصَدر+بِـ(، َكما ال يَِصحُّ اإِلْتياُن بِـ)افاِضحً  الدَّ ْولِيَّةَ  تَْنتَِھُك تِْلَك الدَّ ). بِفَْضحٍ  اْلقَوانيَن الدَّ

ضِّ اْلَمْحظوِر ، لَْم يَُكْن ثَمَّ بُدٌّ ِمْن تََدبُِّر األَْمِر َوفَ ِريُّ في أَيِّ لَُغٍة َغاّلبًاَولَّما كاَن اْلَمْنحى التَّطَوُّ 
فَما كاَن ِمَن اْلَعَربِيَِّة إاِّل أَْن أَْبقَْت َعلى . )َمْصَدر+بِـ(اْلُمتََولِِّد ِمْن َحْذِف اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق أَِو اْجتاِلِب 

لِْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق،  َمْتبوَعةً بِما كانَْت ِصفَةً ) بَِشْكلٍ (، ُمْستَْبِدلَةً بِِه ِعباَرةَ ْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق َمْحذوفًاا
َوھذا أَْفضى إِلى أَنَّ اللَُّغةَ ). بَِشْكلٍ : (في اْلِعباَرِة اْلُمْجتَلَبَِة إِلى التَّْركيب) َشْكلٍ (لِتُْضِحَي ِصفَةً لَِكلَِمِة 

ْولَةُ : (*اْستَْبَدلَْت بِاْلقَْولَْيِن اْلُمَخطَّأَْينِ  ْولَةُ (*، وَ )افاِضحً  لِيَّةَ اْلقَوانيَن الدَّوْ  تَْنتَِھُك تِْلَك الدَّ  تَْنتَِھُك تِْلَك الدَّ
ْولِيَّةَ  ْولَةُ : (اْلقَْولَ ) بِفَْضحٍ  اْلقَوانيَن الدَّ ْولِيَّةَ  تَْنتَِھُك تِْلَك الدَّ ْل َمزيًدا). بَِشْكٍل فاِضح اْلقَوانيَن الدَّ ِمَن  تَأَمَّ

  :األَْمثِلَِة َعلى ھذا الَّذي أَقول

َرتِ   - ًرا َمْلحوظًاالشَِّرَكةُ  تَطَوَّ   >-. تَطَوُّ

َرتِ *   >-) )3(َرْفض اْلَحْذِف َواإِلنابَة( .َمْلحوظًاالشَِّرَكةُ  تَطَوَّ

َرتِ *   >-) َمْصَدر+بِـ: َرْفُض اْلُمَركَّبِ ( .بِلَْحظٍ الشَِّرَكةُ  تَطَوَّ

َرتِ    .بَِشْكٍل َمْلحوظٍ الشَِّرَكةُ  تَطَوَّ

  >- .اْنتِقاًدا الِذًعا االْنتِخاباِت األَخيَرةَ َرئيُس اْلِحْزِب اِْنتَقََد   -

  >-) َرْفض اْلَحْذِف َواإِلنابَة( .الِذًعا َرئيُس اْلِحْزِب االْنتِخاباِت األَخيَرةَ  اِْنتَقَدَ *

  >-) َمْصَدر+بِـ: َرْفُض اْلُمَركَّبِ ( .بِلَْذعٍ َرئيُس اْلِحْزِب االْنتِخاباِت األَخيَرةَ اِْنتَقََد *

  .بَِشْكٍل الِذعَرئيُس اْلِحْزِب االْنتِخاباِت األَخيَرةَ اِْنتَقََد 

                                                            
ُز اْلقَْوَل َعلى   (1) في بَْعِض –يَْنطَبِقُ ) ِصفَة+بَِشْكلٍ (، َوما يُقاُل بَِشأِْن )ِصفَة+بَِشْكلٍ (يَْنبَغي أَْن أُشيَر إِلى أَنَّني َسأَُركِّ

. )ِصفَة+َعلى نَْحوٍ (، وَ )ِصفَة+بِِصفَةٍ (، وَ )ِصفَة+بِصوَرةٍ (، وَ )ِصفَة+بِطَريقَةٍ (: َعلى األُْخَريات -األَْحيان
بِطَريقٍَة : (فَنَْحُن نَقوُل بِالتَّساوي! َوأَْعتَِرُف بِأَنَّ تَْجلِيَةَ اْلفَْرِق بَْينَھا َخْمَستِھا يَْفتَقُِر إِلى َمزيٍد ِمَن التَّْجلِيَِة َواْلَكْشف

بِطَريقٍَة (، وَ )بِطَريقٍَة إِْنسانِيٍَّة َوبَِشْكٍل إِْنسانِيّ (، وَ )بِطَريقٍَة بَِشَعة َوبَِشْكٍل بَِشع(، وَ )َوْحِشيٍَّة َوبَِشْكٍل َوْحِشيّ 
يّ (، وَ )ُجنونِيَّة َوبَِشْكٍل ُجنونِيّ  يَّة َوبَِشْكٍل ِصحِّ ، )بِطَريقٍَة َغْيِر قانونِيَّة َوبَِشْكٍل َغْيِر قانونِيّ (، وَ )بِطَريقٍَة ِصحِّ

اِْنھاَر اْلبِناُء : (َولِكنَّ التَّساِوَي يَْنَعِدُم في أَْحياٍن أُْخرى، فَإِنَّنا نَقولُ . إلخ...،)بِطَريقٍَة َعْشوائِيَّة َوبَِشْكٍل َعْشوائِيّ (وَ 
 )!بِطَريقٍَة ُكلِّيَّةاِْنھاَر اْلبِناُء : (*، َوال نَقولُ )بَِشْكٍل ُكلِّيّ 

ْفُض ال َعلى َمْعنى اْلحالِيَّة، بَْل َعلى َمْعنى النِّيابَِة َعِن   (2)  .اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَقالرَّ
 .اْلُمراُد بِاْلَحْذِف َحْذُف اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق، َواْلُمراُد بِاإِلنابَِة إِنابَةُ ِصفَِة اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق منابَه  (3)



 1421ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر عكاشة

 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

      >- .اأَداًء ُمْختَلِفً  َدْوَرهُ أَّدى   -

  >-) َرْفض اْلَحْذِف َواإِلنابَة( .اُمْختَلِفً  َدْوَرهُ أَّدى *

  >-) َمْصَدر+بِـ: َرْفُض اْلُمَركَّبِ ( .بِاْختاِلفٍ َدْوَرهُ أَّدى *

    .بَِشْكٍل ُمْختَلِف َدْوَرهُ أَّدى 

  >- .اَذريعً  فََشاًل  اْلبَلَداِن في ُمحاَدثاتِِھمافَِشَل   -

  >-) َرْفض اْلَحْذِف َواإِلنابَة( .اَذريعً  اْلبَلَداِن في ُمحاَدثاتِِھمافَِشَل *

  >-) َمْصَدر+بِـ: َرْفُض اْلُمَركَّبِ ( .بَِذْرعٍ  اْلبَلَداِن في ُمحاَدثاتِِھمافَِشَل *

  .بَِشْكٍل َذريع اْلبَلَداِن في ُمحاَدثاتِِھمافَِشَل 

  >- .اَكبيرً  إِْسھاًمافي تَْنِميَِة اْلِوزاَرِة  أَْسَھمَ لَقَْد   -

  >-) َرْفض اْلَحْذِف َواإِلنابَة( .اَكبيرً  في تَْنِميَِة اْلِوزاَرةِ  أَْسَھمَ لَقَْد *

  >-) َمْصَدر+بِـ: َرْفُض اْلُمَركَّبِ ( .بِِكبَرٍ  في تَْنِميَِة اْلِوزاَرةِ  أَْسَھمَ لَقَْد *

    .بَِشْكٍل َكبير في تَْنِميَِة اْلِوزاَرةِ  أَْسَھمَ لَقَْد 

  >- .اْنتِصاًرا ساِحقًا اْلَجْيُش اْلَعَربِيُّ اِْنتََصَر   -

  >-) َرْفض اْلَحْذِف َواإِلنابَة( .ساِحقًا اْلَجْيُش اْلَعَربِيُّ اِْنتََصَر *

  >-) َمْصَدر+بِـ: َرْفُض اْلُمَركَّبِ ( .بَِسْحقٍ  اْلَعَربِيُّ اْلَجْيُش اِْنتََصَر *

  .بَِشْكٍل ساِحق اْلَجْيُش اْلَعَربِيُّ اِْنتََصَر 

  >- .اَعظيمً  تَْقديًراأَْصِدقاَءهُ  يُقَدِّرُ إِنَّهُ   -

  >-) َرْفض اْلَحْذِف َواإِلنابَة( .اَعظيمً  أَْصِدقاَءهُ  يُقَدِّرُ إِنَّهُ *

  >-) َمْصَدر+بِـ: َرْفُض اْلُمَركَّبِ ( .بَِعظََمةٍ  أَْصِدقاَءهُ  يُقَدِّرُ إِنَّهُ *

  .بَِشْكٍل َعظيم أَْصِدقاَءهُ  يُقَدِّرُ إِنَّهُ 

َم   -   >- .تَْحريًما قاِطًعا اإِلْسالُم اْلَخْمرَ َحرَّ

َم *   >-) َرْفض اْلَحْذِف َواإِلنابَة( .قاِطًعا اإِلْسالُم اْلَخْمرَ َحرَّ

َم *   >-) َمْصَدر+بِـ: َرْفُض اْلُمَركَّبِ ( .بِقَْطعٍ  اإِلْسالُم اْلَخْمرَ َحرَّ

َم    .بَِشْكٍل قاِطع اإِلْسالُم اْلَخْمرَ َحرَّ



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1422  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

نًاأَْحواُل اْلفُقَراِء  تََحسَّنَتْ   -   .اطَفيفً  تََحسُّ

  >- )َرْفض اْلَحْذِف َواإِلنابَة( .اطَفيفً  أَْحواُل اْلفُقَراءِ  تََحسَّنَتْ *

   >-) َمْصَدر+بِـ: َرْفُض اْلُمَركَّبِ (. بِطَفٍّ أَْحواُل اْلفُقَراِء  تََحسَّنَتْ *

  .بَِشْكٍل طَفيفأَْحواُل اْلفُقَراِء  تََحسَّنَتْ 

ٍة   -   .اتَْنطَفُِئ اْنِطفاًء غاِمضً كانَِت الشَّْمَعةُ في ُكلِّ َمرَّ

ٍة *   >- )َرْفض اْلَحْذِف َواإِلنابَة( .غاِمًضا تَْنطَفِئُ كانَِت الشَّْمَعةُ في ُكلِّ َمرَّ

ةٍ كانَِت *   >-) َمْصَدر+بِـ: َرْفُض اْلُمَركَّبِ ( .)1(تَْنطَفُِئ بُِغموض الشَّْمَعةُ في ُكلِّ َمرَّ

ةٍ كانَِت      .تَْنطَفُِئ بَِشْكٍل غاِمض الشَّْمَعةُ في ُكلِّ َمرَّ

في بَْعِض -إِنَّ َعَدَم َجواِز َحْذِف اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوفِ : ِمَن الّسابِِق إِلى اْلقَْول أَْخلُصُ 
: الَّتي بِھا فُضَّ اإِلْشكاُل َوُرفَِع اْلَحْظر" اْلَجديَدةِ "، ھَُو اْلُمتََسبُِّب في تَْوليِد اْلِعباَرِة -اْلحاالتِ 

إِنَّ َعَدَم َجواِز َمجيِء بَْعِض اْلَمصاِدِر ُمَعبَِّرةً َعِن اْلھَْيئَِة في  :َوِمْن جانٍِب آَخر). َمْصَدر+بِـ(
، أَْو إِنَّ َعَدَم قُْدَرِة َمْجموَعٍة ِمَن اْلَمصاِدِر َعلى الدُّخوِل في ھذا اْلُمَركَِّب )َمْصَدر+بِـ(اْلُمَركَِّب 

يِّ لَِعَدِم إِْفصاحِ  في إِْنتاِج آِخِر ِعباراِت اْلھَْيئَِة  كاَن ھَُو اْلُمتََسبَِّب الِحقًا، اھا َعِن اْلھَْيئَِة ُمْعَجِميًّ اْلَجرِّ
ْكِر أَنَّ َمْجَمَع اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة اْلِمْصِريَّ كاَن قَْد تَناَوَل  ).ِصفَة+بَِشْكلٍ : (في اْلَعَربِيَّة َواْلَجديُر بِالذِّ

َزه) بَِشْكٍل َحَسنٍ ساَر (التَّْركيَب  : ساَر بَِشْكٍل َحَسنٍ ": "أَْحَمد ُمْختار ُعَمر َوُمساِعدوهُ "قاَل . فََجوَّ
ْتبَة. َمْرفوَضةٌ ِعْنَد بَْعِضِھْم، لُِمخالَفَِة اْلُجْملَِة لألُْسلوِب اْلَعَربِيّ  ْأُي َوالرُّ  ساَر َسْيًرا َحَسنًا-1: الرَّ

ھذا التَّْعبيِر أَْن يُْؤتى بِاْلَمْفعوِل  اْلَمْشھوُر في ِمْثلِ ) َصحيَحة(ساَر بَِشْكٍل َحَسٍن -2 )فَصيَحة(
ُن بَيانًااْلُمْطلَِق، َولِكْن أَجاَز َمْجَمُع اللَُّغِة اْلِمْصِريُّ اْستِْعماَل األُسْ  لِھَْيئَِة  لوِب الثّاني أَْيًضا ألَنَّهُ يَتََضمَّ

  .)2("اْلَحَدِث أَْو صاِحبِه
   

                                                            
َل   (1) َن اْلَحَدِث َواْلُمْسنَِد إِلَْيِه ُمتَِّصفاِن بِاْلحال دوَن اْلبَْحِث إِنَّ اإِلْتياَن بِاْلحاِل أَِو اْلھَْيئَِة إِنَّما يَْعني أَنَّ ُكاّلً مِ قُْلُت أَوَّ

يّاَرةَ ُمْسِرًعا: (فَِعْنَد اْلقَْول. فَْرق يّاَرةَ بُِسْرَعةٍ : (، أَوْ )َركْبُت السَّ ، فَاْلَمْعنى في اْلُجْملَتَْيِن أَنَّ الّركوَب قَْد )َركْبُت السَّ
فَإِذا لَْم يَِصحَّ اتِّصاُف اْلُمْسنَِد إِلَْيِه بِاْلھَْيئَِة، لَْم يَِصحَّ : أَقولُ . روَرِة كاَن ُمْسِرًعاتَمَّ بُِسْرَعٍة، َوأَنَّ الّراِكَب بِالضَّ 

رُ : َعلى ھذا أَقول ِمثااًل . )َمْصَدر+بِـ(اْجتاِلُب  ْمَعِة اْلُمتََكرِّ حيِح أَْن يَتَِّصَف اْنِطفاُء الشَّ دوَن ُوجوِد - إِذا كاَن ِمَن الصَّ
ْمَعةُ نَْفُسھا بِاْلُغموض -َسبٍَب ظاِھٍر لِھذا االْنِطفاءِ  حيحِ أَْن توَصَف الشَّ في - َوِمْن ھُنا. بِاْلُغموض، فَلَْيَس ِمَن الصَّ

ٍة تَْنطَفُِئ : (*اْلقَْولُ  لَْم يَُجزِ  -تَْقديري ْمَعةُ في ُكلِّ َمرَّ ، فَتََعّداهُ النّاِطُق إِلى اْستِْخداِم )بُِغموضكانَِت الشَّ
ٍة تَْنطَفُِئ : (فَاْلقَْول )ِصفَة+بَِشْكلٍ ( ْمَعةُ في ُكلِّ َمرَّ  ).بَِشْكٍل غاِمضكانَِت الشَّ

واِب اللَُّغِوّي، رقم): لبُِمساَعَدِة فَريِق َعمَ (ُعَمر، أَْحَمد ُمْختار   (2)  .1/183، )1213: (ُمْعَجُم الصَّ



 1423ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر عكاشة

 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ِر التَّراكيِب اْلُمْفِصَحِة  َوأوِجُز، في اْلَجْدَوِل اآلتي، اْلَمراِحَل اللَُّغِويَّةَ اْلَخْمَس اْلَمْزعوَمةَ لِتَطَوُّ
  :)1(َعِن اْلھَْيئَِة االْسِميَِّة َواْلفِْعلِيَِّة في اْلَعَربِيَّةِ 

َمنِيُّ لَِمْرَحلَِة  التَّْرتيُب الزَّ
ر ِر   ِر اْلحاِصلَمْضمون التَّطَوُّ   التَّطَوُّ   ِمثاٌل َعلى التَّطَوُّ

  .ُمْسِرًعا فَتََح ُمراٌد اْلبابَ   .التَّْعبيُر َعِن اْلھَْيئَِة االْسِميَِّة بِاْلحال اْلَمْرَحلَةُ اللَُّغِويَّةُ األولى

التَّْعبيُر َعِن اْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَِّة بُِمَركَِّب   اْلَمْرَحلَةُ اللَُّغِويَّةُ الثّانِيَةُ 
  .اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوف

فَْتًحا  فَتََح ُمراٌد اْلبابَ 
  .َسريًعا

التَّْعبيُر َعِن اْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَِّة بِاطِّراِح   اْلَمْرَحلَةُ اللَُّغِويَّةُ الثّالِثَة
  .َسريًعا فَتََح ُمراٌد اْلبابَ   .الِل ِصفَتِِه َمَحلَّهاْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق َوإِحْ 

التَّْعبيُر َعِن اْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَِّة بِاْستِْخداِم   اْلَمْرَحلَةُ اللَُّغِويَّةُ الّرابَِعة
  .بُِسْرَعةٍ فَتََح ُمراٌد اْلباَب   ).َمْصَدر+بِـ(اْلُمَركَّب

اْلَمْرَحلَةُ اللَُّغِويَّةُ 
  اْلخاِمَسة

 :التَّْعبيُر َعِن اْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَِّة بِاْستِْخدامِ 
، )ِصفَة+بِطَريقَةٍ (، أَْو )ِصفَة+بَِشْكلٍ (

، أَْو )ِصفَة+بِصوَرةٍ (أَْو 
َعلى (، أَْو )ِصفَة+بِِصفَةٍ (

  ).ِصفَة+نَْحٍو

بَِشْكٍل فَتََح ُمراٌد اْلباَب 
  .َسريع

يِّ  قُْلتُهُ سالِفًا َوما ، َوإِْلِف النّاِطِق اللَُّغِويِّ بِِه، َوطَْرِدِه )َمْصَدر+بِـ(بَِشأِْن ُشيوِع اْلُمَركَِّب اْلَجرِّ
أَنَّهُ بَْعَد  - تاَرةً أُْخرى-إِْذ يَْبدو لي. )ِصفَة+بَِشْكلٍ (َعلى أَْكثَِر التَّراكيب، أَقوُل الشَّْيَء نَْفَسهُ في َحقِّ 

 لَدى النّاِطِق اللَُّغِويِّ بِاْلَعَربِيَّة، أََخَذ يَْسَحبُهُ َعلى َكثيٍر  شائًِعا َمأْلوفًا" اْلَجديدُ "التَّْطويُر  أَْن َغدا ھذا
  

   

                                                            
هُ إِلى أَنَّني لَْم أَْستَِطْع أَْن أَتَبَيَّنَ   (1) َن  -َعلى نَْحٍو ُشمولِيٍّ ُمطَِّرد- أُنَوِّ ِر أَُخصُّ بِِه ُمَركََّب اْلھَْيئَِة اْلُمتََضمِّ َوْجھًا لِلتَّطَوُّ

اْلَمْفعول (في َوْضِع اْلُمَركَِّب  -بَِشْكٍل ُمْقنِعٍ -بَِمْعنى أَنَّني لَْم أَْنَجحْ . ْلُمضاَف إِلَْيهاْلَمْفعوَل اْلُمْطلََق اْلُمضاف َوا
ِر اللَُّغِويِّ التّاريِخيِّ الَّذي بِِه أُنادي في ھذا اْلبَْحث) اْلُمضاف إِلَْيه+اْلُمْطلَق اْلُمضاف َولِكنّي ! في ِسياِق التَّطَوُّ
باِت اْلھَْيئَِة األُْخرى، َكما لََمْحُت، في أَْحيانٍ   قَليلٍَة بَْل ناِدَرة، َعالقَةً ما َغْيَر َمْفھوَمٍة ناِھَضةً بَْينَهُ َوبَْيَن بَْعِض ُمَركَّ

اِْنطَلَقَِت (، وَ )بَِشْكٍل َوْحِشيّ َضَربَهُ >-بَِوْحِشيَّةٍ َضَربَهُ >-َضْربًا َوْحِشيًّاَضَربَهُ >-َضْرَب اْلُوحوشِ َضَربَهُ : (في
يّاَرةُ  يّاَرةُ  >-اْنِطالَق الّصاروخالسَّ يّاَرةُ >-اْنِطالقًا صاروِخيًّااِْنطَلَقَِت السَّ يُضاُف ). بَِشْكٍل صاروِخيّ اِْنطَلَقَِت السَّ

لَُف اْسَم اْلھَْيئَِة أَْو َمْصَدَر اْلھَْيئَة، وَ  ، )فِْعلَة(ھَُو الَّذي يَِرُد َعلى َوْزِن إِلى َغْيِر اْلُمْستَطاِع في بَْحثي ھذا ما َعدَّهُ السَّ
بِيَّة، َكاْلقَْولِ ...)قِْعَدة، َوِجْلَسة،(نَْحَو  ةً إِذا ما كاَن في ھَْيئٍَة ُمَركَّ لِكنَّني أَْعتَِرُف بِأَنَّ ). ِجْلَسةَ سوءٍ َجلََس : (، خاصَّ

 .َكْشِف في بَْحٍث آَخَر ُمْستَقِلّ األَْمَر يَْفتَقُِر إِلى َمزيٍد ِمَن التَّْجلِيَِة َوَكثيٍر ِمَن الْ 



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1424  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تَْعليُم اْلَعَربِيَِّة لِلنّاِطقيَن بَِغْيِرھا  يَْختَلِفُ (فََمَع أَنَّ اطِّراَح اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق ِمَن اْلُجْملَِة  .)1(ِمَن اْلُجَملِ 
ً  اْختاِلفًا ز)َعْن تَْعليِمھا لِلنّاِطقيَن بِھا اَجْذِريّ تَْعليُم اْلَعَربِيَِّة  يَْختَلِفُ (: ، يُْفضي إِلى تَْركيٍب ُمَجوَّ

ً لِلنّاِطقيَن بَِغْيِرھا  لِلتَّْعبيِر ، فَإِنَّ اللَُّغةَ، بَْعَد تََخلُِّق اْلَوسيلَِة اْلَجديَدِة )َعْن تَْعليِمھا لِلنّاِطقيَن بِھا اَجْذِريّ
، َشَرَعْت تَْطُرُد األَْمَر َعلى ُمْختَلِِف اْلُجَمل، َوِمْن ھُنا قيَل في اْلُجْملَِة )ِصفَة+بَِشْكلٍ (َعِن اْلھَْيئَِة 

  :َوِمْنهُ ). َعْن تَْعليِمھا لِلنّاِطقيَن بِھا بَِشْكٍل َجْذِريٍّ تَْعليُم اْلَعَربِيَِّة لِلنّاِطقيَن بَِغْيِرھا  يَْختَلِفُ ( :األَخيَرة

ٌن تَْحصينًا قانونِيًّاھَُو  -   >-. ِضدَّ اْلُمالَحقَِة اْلقَضائِيَّة ُمَحصَّ

ٌن قانونِيًّاھَُو    >-. ِضدَّ اْلُمالَحقَِة اْلقَضائِيَّة ُمَحصَّ

ٌن بَِشْكٍل قانونِيٍّ ھَُو    .ِضدَّ اْلُمالَحقَِة اْلقَضائِيَّةُمَحصَّ

ً  ياًرااْنھِ اْلبِناُء  اِْنھارَ  -   >-. اُكلِّيّ

ً اْلبِناُء  اِْنھارَ    >-. اُكلِّيّ

  .بَِشْكٍل ُكلِّيّ اْلبِناُء  اِْنھارَ 

ً  ُحْكًمااْلَمْحَكَمةُ َعلَْيِه َحَكَمِت  -   >-. اِغيابِيّ

ً اْلَمْحَكَمةُ َعلَْيِه َحَكَمِت    >-. اِغيابِيّ

  .بَِشْكٍل ِغيابِيّ اْلَمْحَكَمةُ َعلَْيِه َحَكَمِت 

ً  نَظًَرافي األَْوراِق  نَظَرَ  -   >- .اَملِيّ

ً في األَْوراِق  نَظَرَ    >- .اَملِيّ

  .بَِشْكٍل َملِيّ في األَْوراِق  نَظَرَ 

  .قِراَءةً َجماِعيَّةً اْلقُْرآِن  قِراَءةَ ال أُريُد  -

ً اْلقُْرآِن  قِراَءةَ ال أُريُد    .اَجماِعيّ

  .بَِشْكٍل َجماِعيّ اْلقُْرآِن  قِراَءةَ ال أُريُد 

ْيِر َسْيًرا َحثيثًابُدَّ ِمَن  ال -   .في َعَملِيَِّة اإِلْصالِح الّشاِمل السَّ

ْيِر َحثيثًاال بُدَّ ِمَن    .في َعَملِيَِّة اإِلْصالِح الّشاِمل السَّ

                                                            
، في َمْرَحلٍَة لَُغِويٍَّة الِحقَة، َسَحَب التَّْطويَر اْلَجديد  (1) " َكثيرٍ "، َعلى )ِصفَة+بَِشْكلٍ : (قُْلُت ُمْحتَِرًسا إِنَّ النّاِطَق اللَُّغِويَّ

ِل ِمْن نَْوَعيْ  ُمَركَِّب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوف، أَِي الَّذي تَجوُز فيِه  ِمَن اْلُجَمِل الُمَصنَّفَِة في خانَِة النَّْوِع األَوَّ
بَِب الَّذي يَح فَِة َمقاَم اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق، ذلَِك ألَنَّني َعثَْرُت َعلى ُجَمٍل لَْم أَْھتَِد إِلى السَّ وُل دوَن إِْقحاِم إِقاَمةُ الصِّ

  : في -َمثاًَل -أَْنِعِم النَّظَرَ . فيھا) بَِشْكلٍ (
 .بَِشْكٍل نَْفِسيّ  َمريَضةٌ ُكلُّنا يَْعلَُم أَنَّھا *>-َمريَضةٌ نَْفِسيًّا ُكلُّنا يَْعلَُم أَنَّھا>-.َمريَضةٌ َمَرًضا نَفِِسيًّا ُكلُّنا يَْعلَُم أَنَّھا



 1425ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر عكاشة

 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ْيِر بَِشْكٍل َحثيثٍ ال بُدَّ ِمَن    .في َعَملِيَِّة اإِلْصالِح الّشاِمل السَّ

  .ِخالَل األُْسبوِع اْلقاِدم إِْعالنًا تَْفصيلِيًّاَعِن اْلُمْؤتََمِر  اإِلْعالنُ َسيَْجري  -

  .ِخالَل األُْسبوِع اْلقاِدم تَْفصيلِيًّا َعِن اْلُمْؤتََمرِ  اإِلْعالنُ َسيَْجري 

  .ِخالَل األُْسبوِع اْلقاِدم بَِشْكٍل تَْفصيلِيٍّ َعِن اْلُمْؤتََمِر  اإِلْعالنُ َسيَْجري 

َرِت ال   ؟)َمْصَدر+بِـ(ِمْن ) ِصفَة+بَِشْكلٍ (لَُّغةُ لَِم طَوَّ
  

ل   السَّبَُب األَوَّ
َر ُمَركََّب اْلھَْيئَِة األَخيرَ   ظَھََر لَنا، ِمّما َسبََق، السَّبَُب اْلعامُّ الَّذي َحدا بِاْلَعَربِيَِّة إِلى أَْن تُطَوِّ

ةَ َمصاِدَر ال تَْصلُُح  َوالسَّبَبُ . )َمْصَدر+بِـ(ِمَن اْلُمَركَِّب  )ِصفَة+بَِشْكلٍ ( الَّذي تََجلّى لِْلَمْرِء ھَُو أَنَّ ثَمَّ
يِّ  لَْسَت تَِجُد  ، أَْو أَنَّكَ )َمْصَدر+بِـ(أَْو قُْل إِنَّھا ال تَْقوى ألَْن تَكوَن واِصفَةً لِْلھَْيئَِة في اْلُمَركَِّب اْلَجرِّ

فَتَْبدو بَْعُض ُمَركَّباِت  .تَُوظِّفَھا لِتَكوَن ُمَعبَِّرةً َعِن اْلھَْيئَة لِبَْعِض اْلَكلِماِت الَّتي تُريُد أَنْ  َمصاِدَر أَْصاًل 
َمْرفوَضةً لَِعَدِم تََحقُِّق الشَّْرِط االْستِْھاللِيِّ األَساِسيِّ فيھا،  )َمْصَدر+بِـ(اْلھَْيئَِة اآلتِيَِة َعلى إيقاِع 

  . َمْصَدًرا )َمْصَدر+بِـ(ُل بِاْلباِء في ُمَركَِّب اْلھَْيئَِة اْلُمتََمثِِّل في ُوجوِب أَْن يَكوَن االْسُم اْلُمتَّصِ 

يّاَرةُ : (*-َمثاًَل -ِضنا التَّْركيَب اآلتِيَ فَإِذا أَْدَرْكنا ھذا، أَْدَرْكنا َحقيقَةَ َرفْ  اِْنطَلَقَِت السَّ
َوال  .بَِوْصفِھا ِصفَةً لُِمَؤنٍَّث ال َمْصَدراإاِّل ) صاروِخيَّة(، فَإِنَّ اللَُّغةَ ال تَْعِرُف اْلَكلَِمةَ )بِصاروِخيَّةٍ 

لَْم تُبِْح ھُنا اإِلْتياَن بِاْلباِء َمَع َكلَِمٍة  َوبِما أَنَّ اْلَعَربِيَّةَ . تَْقتَِرُن اْلباُء في ُمَركَِّب اْلھَْيئَِة إاِّل بِاْلَمْصَدر
يّاَرة، فَقَْد قاَم النّاِطُق  لِلتَّْعبيِر َعْن ھَْيئَةِ ) صاروِخيَّةٍ (ُمْشتَقٍَّة ِمن الّصاروخ   َحاّلً -اللَُّغِويُّ اْنِطالِق السَّ

، تَْسَمُح ِمْن ِخاللِِه اللَُّغةُ بَِجْلِب َكلَِمٍة )َمْصَدر+بِـ(بِتَْطويِر ُمَركَِّب ھَْيئٍَة َجديٍد ِمَن اْلُمَركَِّب  - لإِِلْشكال
  . َصحيَحِة االْشتِقاِق تَْقبَلُھا اللَُّغة

اًل أَ –اْلباءِ ْبقى النّاِطُق بِاْلَعَربِيَِّة َعلى فَكاَن أَْن أَ  بَِحْيُث تَكوُن  -ثانِيًا–)َشْكلٍ (، َوأَْدَخَل َكلَِمةَ -وَّ
: تَكوُن ُمْشتَقَّةً ِمَن اْلَكلَِمِة اْلَمْرفوَضِة نَْفِسھا) َشْكلٍ (بِِصفٍَة لِـ، َوإِْتباِع ذلَِك )بَِشْكلٍ (: َمْجروَرةً لِْلباء

يّاَرةُ : (*ِمَن اْلقَْوِل اْلَمْرفوض فَبََداًل ). ِصفَة+بَِشْكلٍ ( : ، جاَء اْلقَْوُل اْلَمْقبول)بِصاروِخيَّةٍ اِْنطَلَقَِت السَّ
يّاَرةُ ( إِنَّ أَْكبََر الظَّنِّ أَنَّ اْلَعَربِيَّةَ ما اْستَْحَدثَْت ھذا : أُريُد أَْن أَقول. )بَِشْكٍل صاروِخيّ اِْنطَلَقَِت السَّ

كوُن ، باِدَئ األَْمِر، إاِّل ِمْن أَْجِل التَّْعبيِر َعِن اْلَھْيئَِة حينَما ال يَ )ِصفَة+بَِشْكلٍ (اْلَجديَد اْلُمَركََّب 
   ).َمْصَدر+بِـ(بِـ التَّْعبيُر َعْنھا ُمتاًحا

  :أَْنِعْم نَظََرَك في ُكلِّ َزْوٍج تَْركيبِيٍّ ِمّما يَلي

    > -. بِاْعتِياِديَّةَحَضَر إِلى الدَّْرِس * -

  .)1(بَِشْكٍل اْعتِياِديّ َحَضَر إِلى الدَّْرِس 

                                                            
 ".بِصوَرةٍ "، وَ "بِطَريقَةٍ "يَْنطَبُِق تَماًما َعلى " بَِشْكلٍ "ما يُقاُل ھُنا في َحقِّ   (1)



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1426  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  > -. بِيَْوِميَّةكاَن يَْجلُِس في اْلَمْقھى * -

  .بَِشْكٍل يَْوِميّ كاَن يَْجلُِس في اْلَمْقھى 

  >- . بَِشْرِعيَّةَحَصَل َعلى الفُلوِس * -

  .بَِشْكٍل َشْرِعيّ َحَصَل َعلى الفُلوِس 

  >-. بَِرْسِميَّةطَلَبَْت ذلَِك * -

  .بَِشْكٍل َرْسِميٍّ طَلَبَْت ذلَِك 

  >-. بُِمباَشَرةٍ قاَل ھذا اْلَكالَم * -

  .بَِشْكٍل ُمباَشرٍ قاَل ھذا اْلَكالَم 

ِل لُِكلِّ  ، اْلواِرَدةَ )ُمباَشَرة/ْسِميَّةرَ /َشْرِعيَّة/يَْوِميَّة/اْعتِياِديَّة: (اْلَكلِماتِ تَِجْد أَنَّ  في التَّْركيِب األَوَّ
ُل َمصاِدَر لِيَِصحَّ َمْوقََعتُھا بَْعَد اْلباِء لِيَُدلَّ بِھا ِمْن بَْعُد َعلى اْلھَْيئَة فَلَْم يَُكْن ِمْن . َزْوٍج تَْركيبِّي، ال تَُشكِّ

  .، َكما تََجلّى)ْكلٍ بِشَ (َسبيٍل ِسوى أَْن تُْسبََق ھِذِه اْلَكلِماُت الاّلَمْصَدِريَّة بِاْلِعباَرِة 
  

  السَّبَُب الثّاني
َي َدْوَر اْلُمَركَِّب اْلُمَعبِِّر َعِن اْلھَْيئَة، قَْد فَتََّح ) ِصفَة+بَِشْكلٍ (َويَُخيَُّل إِلَيَّ أَنَّ اْستِْجالَب  لِيَُؤدِّ

واِصفٍَة في اْلَعَربِيَّة كاْسِم اْلفاِعِل ) أَْو ِعباَرةٍ (ُكلَّ َكلَِمٍة ) بَِشْكلٍ (أَْذھاَن النّاِطقيَن بِاْلَعَربِيَِّة َعلى إِْتباِع 
ً اْلقَْولُ . َواْسِم اْلَمْفعوِل َوَغْيِرِھما لألَثاِث تَأْثيٌر طاٍغ َعلى اْلَمكاِن إِذا اْختيَر : (*فَإِذا كاَن َخطَأ

واِب اْلقَْولَ )بَِمْدروس ). بَِشْكٍل َمْدروسطاٍغ َعلى اْلَمكاِن إِذا اْختيَر  لألَثاِث تَأْثيرٌ : (، فَإِنَّ ِمَن الصَّ
ِة )بَِشْكلٍ (بَِوساطَِة ) بَِغْيِر َمْسبوقاِْرتَفََع اْلَعَدُد : (*َوألَْجِل ذلَِك يُْرفَُع اْلَمْنُع َعِن التَّْركيبِ  ، لِِصحَّ

َوبِالطَّريقَِة نَْفِسھا قيَل . )ْيِر َمْسبوقبَِشْكٍل غَ اِْرتَفََع اْلَعَدُد ): (َشْكل(ِصفَةً لِـ) َغْير َمْسبوق(َمجيِء 
فَِة إِْسناًدا َمْنفِيًّاعِ  باِعيّاِت اآلتِيَة). بَِشْكٍل ال يوَصفأَْسَعَدني اْلقَراُر : (ْنَد َمجيِء الصِّ ِل الرُّ   :تَأَمَّ

   >-. بَِمْعقولتََكلََّم * -

    .بَِشْكٍل َمْعقولتََكلََّم 

  >-. بَِغْيِر َمْعقولتََكلََّم *

  .بَِشْكٍل َغْيِر َمْعقولتََكلََّم 

  >-. بُِمتََوقَّعتََوقَّفَْت َسيّاَرتُهُ * -

  .بَِشْكٍل ُمتََوقَّعتََوقَّفَْت َسيّاَرتُهُ 

  >-. بَِغْيِر ُمتََوقَّعتََوقَّفَْت َسيّاَرتُهُ *



 1427ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر عكاشة

 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .بَِشْكٍل َغْيِر ُمتََوقَّعتََوقَّفَْت َسيّاَرتُهُ 

  >-. بِقانونِيّ اِْشتََرَك في اْلُمسابَقَِة * -

  .بَِشْكٍل قانونِيّ اِْشتََرَك في اْلُمسابَقَِة 

  >-. بَِغْيِر قانونِيّ اِْشتََرَك في اْلُمسابَقَِة *

  .بَِشْكٍل َغْيِر قانونِيّ اِْشتََرَك في اْلُمسابَقَِة 

  >-. بُِمباَشرقاَل ھذا اْلَكالَم * -

  . بَِشْكٍل ُمباَشرقاَل ھذا اْلَكالَم 

  >-. بَِغْيِر ُمباَشرَم قاَل ھذا اْلَكال*

  .بَِشْكٍل َغْيِر ُمباَشرقاَل ھذا اْلَكالَم 

  >- .)1(بَِمْقصودفََعَل ھذا * -

  . بَِشْكٍل َمْقصودفََعَل ھذا 

  >- .)2(بَِغْيِر َمْقصودفََعَل ھذا *

  .بَِشْكٍل َغْيِر َمْقصودفََعَل ھذا 

  >-. بَِرْسِميّ طَلَبَْت ذلَِك * -

  .َرْسِميّ بَِشْكٍل طَلَبَْت ذلَِك 

  >-. بَِغْيِر َرْسِميّ طَلَبَْت ذلَِك *

  .بَِشْكٍل َغْيِر َرْسِميّ طَلَبَْت ذلَِك 

ياِق، أَنَّ النّاِطَق بِاْلَعَربِيَِّة اْلُمعاِصَر لَْم يَُعْد يَْستَسيُغ اْلُمتَوالِيَةَ  ، في ھذا السِّ َولَقَْد َوَجدتُّ
جال بِأَْفَضلُء َمَع الطَّالق تَتَأَْقلَُم النِّسا: (*، َكما في)أَْفَعل+بِـ( َوقَْد أَْفضى ھذا األَْمُر . ))3(ِمَن الرِّ

بَِشْكٍل تَتَأَْقلَُم النِّساُء َمَع الطَّالق : (التَّْفضيل) أَْفَعل(بَْيَن اْلباِء وَ ) َشْكلٍ (إِلى أَْن يُْقِحَم َكلَِمةَ  بِالنّاِطقِ 
جال أَْفَضل   :ُكلِّ َزْوَجْيِن ِمَن التَّراكيِب اآلتِيَة قاِرْن بَْينَ . ))4(ِمَن الرِّ

   

                                                            
 .فََعَل ھذا بِقَْصد: قاِرْنهُ بِقَْولِنا  (1)
 .فََعَل ھذا بَِغْيِر قَْصد: قاِرْنهُ بِاْلقَْولِ   (2)
ْفِض ھُنا نُْدَرةَ اْستِْعماِل   (3)  .في نُصوِص اْلفُْصحى اْلُمعاِصَرِة اْلَمْنطوقَِة َواْلَمْكتوبَة) أَْفَعل+بِـ(نَْعني بِالرَّ
 ".بِصوَرةٍ "، وَ "بِطَريقَةٍ "يَْنطَبُِق َعلى " بَِشْكلٍ "َحقِّ ما يُقاُل ھُنا أَْيًضا في   (4)



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1428  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  >-. ِمّما أَّداهُ باِلل بِأََدقَّ أَّدى ُزھَْيٌر َعَملَهُ * -

  .ِمّما أَّداهُ بِالل بَِشْكٍل أََدقَّ أَّدى ُزھَْيٌر َعَملَهُ 

  >-. ابِأَْكثََر إِْبداعً يَتََعلَُّم األَْطفاُل اللَُّغةَ * -

  .)1(ابَِشْكٍل أَْكثََر إِْبداعً يَتََعلَُّم األَْطفاُل اللَُّغةَ 

  >-. ابِأَْكثََر تَْوفيرً يُْمِكُن أَْن تَقوَد َسيّاَرتََك * -

  . ابَِشْكٍل أَْكثََر تَْوفيرً يُْمِكُن أَْن تَقوَد َسيّاَرتََك 

  >-. ابِأَْكثََر َشبابً يَْظھَُر ُمديُرنا ھِذِه األَيّاَم * -

    .ابَِشْكٍل أَْكثََر َشبابً يَْظھَُر ُمديُرنا ھِذِه األَيّاَم 

  >-. بِأَْكثََر َصراَمةً يَِجُب أَْن تُعاِملَھُْم * -

  .بَِشْكٍل أَْكثََر َصراَمةً يَِجُب أَْن تُعاِملَھُْم 

ْعِر * -   >-. َر َكثافَةً بِأَْسَرَع َوبِأَْكثَ يَظُنُّ بَْعُض النّاِس أَنَّ اْلِحالقَةَ تَُسبُِّب نُُموَّ الشَّ

ْعِر    .بَِشْكٍل أَْسَرَع َوبَِشْكٍل أَْكثََر َكثافَةً يَظُنُّ بَْعُض النّاِس أَنَّ اْلِحالقَةَ تَُسبُِّب نُُموَّ الشَّ

  >-. بِأَْكثََر لَباقَةً َعلَْيَك أَْن تَتَعاَمَل َمَعھُْم * -

  .بَِشْكٍل أَْكثََر لَباقَةً َعلَْيَك أَْن تَتَعاَمَل َمَعھُْم 

  >-. بِأَْكثََر ُمرونَةً بََدأَ يَتَعاَمُل َمَع اْلُمَوظَّفيَن * -

  .بَِشْكٍل أَْكثََر ُمرونَةً بََدأَ يَتَعاَمُل َمَع اْلُمَوظَّفيَن 

  >-. بِأَْكثََر ِمْن رائِعَمثَّلوا في اْلَمْسَرِحيَِّة * -

    .بَِشْكٍل أَْكثََر ِمْن رائِعَمثَّلوا في اْلَمْسَرِحيَِّة 

  > -. ِمنّي بِأَْكثََر ِدقَّةً النَّصَّ  تَْرَجْمتَ * -

  .ِمنّي بَِشْكٍل أَْكثََر ِدقَّةتَْرَجْمَت النَّصَّ 

  > -. ِمْن ذي قَْبلبِأَْكثََر ُسھولَةً يَتِمُّ النَّْقُر َعلى اْلَمفاتيِح في ھذا اْلِجھاِز * -

  .ِمْن ذي قَْبلھولَةً بَِشْكٍل أَْكثََر سُ يَتِمُّ النَّْقُر َعلى اْلَمفاتيِح في ھذا اْلِجھاِز 
  

                                                            
روَرِة   (1) بَِشْكٍل يَتََعلَُّم األَْطفاُل اللَُّغةَ : "-َمثاَلً - بَْعَدھا، إِِذ التَّْكِملَةُ َمْفھوَمة، َوِھَي َعلى التَّْقدير" ِمنْ "ال تُْنتَظَر بِالضَّ

 ."أَْكثََر إِْبداًعا ِمَن اْلبالِغين



 1429ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر عكاشة

 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  أَْسباٌب أُْخرى
بًا) ِصفَة+بَِشْكلٍ (ال أَْستَطيُع أَْن أَدَِّعَي أَنَّ اْستِْحداَث   :أوالً  لِْلھَْيئَِة في اْلَعَربِيَِّة قَِد اْنَحَصَر  ُمَركَّ

ْفِع بِاتِّجاِه تَْوليِد ُمَركَِّب  لََحْظُت أَنَّ ھُناَك أَْسبابًا فَقَدْ . في ما َسبََق بَيانُه أُْخرى لََعلَّھا ساَعَدْت في الدَّ
أَنَّ التَّْركيَب، بِاْشتِمالِِه َعلى ُمَركَِّب اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق  - َمثاًَل -ِمْن ذلِكَ ). ِصفَة+بَِشْكلٍ (اْلھَْيئَِة األَْحَدث 

إِنَّ اْحتِواَء التَّْركيِب َعلى اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق : ثََر تَْدقيقًاَوبَِكالٍم أَكْ . ْوصوف، يَكوُن أَْكثََر تَْقييًدااْلمَ 
ْتبَِة لَْيسَ  ُمقَيًَّدا -أَِي اْلُمْطلَق-لُهُ اْلَمْوصوِف يَْجعَ  -فَإِذا ما قيلَ . في اْلُوْسِع تَْحريُكهُ أَماًما َمْحفوظَ الرُّ

  : َمثاًَل 

ُب  قالَ   -   . إِنَّهُ لَْن يَْتُرَك اْلفَريَق في ھذا اْلَوْقِت اْلَعصيب: اأَْكثََر تَْحديدً  قَْواًل اْلُمَدرِّ

  : تَْقديُم اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق لِحاَجٍة لَدى النّاِطق لَْم يَُكْن ُمتَقَبَّاًل 

  . إِنَّهُ لَْن يَْتُرَك اْلفَريَق في ھذا اْلَوْقِت اْلَعصيب: اْلُمَدرِّب قالَ  قَْواًل أَْكثََر تَْحديًدا -

يَُحلُّ األَْمَر، َويُلَبّي حاَجةً لَدى النّاِطِق نَْفِسيَّةً، َويُْكِسُب  )ِصفَة+بَِشْكلٍ (إِْنشاَء ِعباَرِة  َولِكنَّ 
يَّةً ُمْستَساَغةً    : التَّْركيَب ُحرِّ

ُب  قالَ   -   .اْلَعصيبإِنَّهُ لَْن يَْتُرَك اْلفَريَق في ھذا اْلَوْقِت : ابَِشْكٍل أَْكثََر تَْحديدً اْلُمَدرِّ

  .إِنَّهُ لَْن يَْتُرَك اْلفَريَق في ھذا اْلَوْقِت اْلَعصيب: اْلُمَدرِّبُ  قالَ  بَِشْكٍل أَْكثََر تَْحديًدا  -

، أَنَّ اْلَكلَِمةَ اْلواِصفَةَ لِْلَمْصَدِر الَّذي ھَُو اْلَمْفعوُل وُن ِمْن أَْسباِب ذلَِك أَْيًضاَوقَْد يَك:  ثانياً 
ِة اْلَمْصَدِر نَْفِسهِ الُمْطلَق، قَْد تَك تِھا َمَع مادَّ ، األَْمُر الَّذي ، فَيَْغدو التَّْكراُر ُمضاَعفًاوُن ُمتَقاِطَعةً في مادَّ

  : تَأَمَّلْ . يَزيُد ِمْن َرْفِضنا التَّْركيبَ 

يّاٍت ِمْن سائِِل اْلَمراَرِة * ھوُن إِلى َكمِّ   . اتامًّ  إِْتماًماھَْضِمھا  إِلْتمامِ تَْحتاُج الدُّ

    : فَُعِدَل َعْن ھذا إِلى

يّاٍت ِمْن سائِِل اْلَمراَرِة  ھوُن إِلى َكمِّ   .بَِشْكٍل تامّ ھَْضِمھا  إِلْتمامِ تَْحتاُج الدُّ

  )َمْصَدر+بَِشْكٍل يُثيرُ (
ْھِن ُسؤاٌل ُمَحيٌِّر يَتََعلَُّق بِـ ْھَشةَ  بَِشْكٍل يُثيرُ : (َمْتبوَعٍة بِِصفٍَة ُجْملِيَّة )بَِشْكلٍ (يَثوُر في الذِّ  /الدَّ

فَقَةَ  ْخِريَةَ  /بَِشْكٍل يُثيُر الشَّ بَِشْكٍل يُثيُر  /بَِشْكٍل يُثيُر االْشِمْئزاز /بَِشْكٍل يُثيُر االْرتِياب /بَِشْكٍل يُثيُر السُّ
اْلَعَربِيَّةَ إِلى تَْوليِدھا؟ َذَكْرُت ُمْفتَتََح اْلبَْحِث أَنَّ اإِلْتياَن بِاْلحاِل أَِو  ما الَّذي أَجاءَ إِْذ ). /...االْستِياء

اْلحاِل أَِو  اْلھَْيئَِة إِنَّما يَْعني اتِّصاَف اْلَحَدِث بِاْلحاِل أَِو اْلھَْيئَِة، إِضافَةً إِلى اتِّصاِف اْلُمْسنَِد إِلَْيِه بِھِذهِ 
يّاَرةَ ُمْسِرًعا( :فَإِذا ما قيلَ . ِت نَْفِسه دونَما فَْرقاْلھَْيئَِة في اْلَوقْ  يّاَرةَ : (، أَْو قيلَ )َركْبُت السَّ َركْبُت السَّ

مَّ بُِسْرَعٍة، َوأَنَّ أَنَّ الّركوَب قَد ت - النِّھائِيّ في التَّْحليِل -، فَإِنَّما اْلَمْعنى في ِكْلتا اْلُجْملَتَْينِ )بُِسْرَعةٍ 
، فَإِنَّ -َمثاًَل - )َص الّشابُّ بِاْستِياءٍ َرقَ : (َوِمْن أَْجِل ھذا، إِذا قيلَ . روَرِة كاَن ُمْسِرًعاَب بِالضَّ الّراكِ 

ْقَص قَد تمَّ َوَوقََع بِاْستِياء، َوأَنَّ الّراقَِص كاَن ُمْستاًء َكذلِكَ  -َحْتًما-اْلَمْفھومَ  َولِكْن ماذا يَْفَعُل . أَنَّ الرَّ



ِد في ُصَورِ "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1430  "......وَ " اْلَھْيئَةِ " ُمحاَولَةٌ لِفَْھِم التََّعدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )8( 29المجلد ) االنسانيةالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ْقِص الَّذي شاھَدوهُ ِمَن الّراقِص؟النّاِطُق اللَُّغِويُّ إِ  ال ! ْن أَراَد أَْن يَُعبَِّر َعِن اْستِياِء اآلَخريَن ِمَن الرَّ
َي التَّْركيبُ  ھذا اْلَمْعنى، بَْل ھَُو حينَذاَك تَْركيٌب َمْلحوٌن ) َرقََص الّشابُّ بِاْستِياءٍ : (*يُْمِكُن أَْن يَُؤدِّ

َوقَْد َحلَّ النّاِطُق اللَُّغِويُّ ھذا اإِلْشكاَل َوتَجاَوَزهُ بِأَْن َجلََب إِلى التَّْركيِب . بَِعْرِضِه َعلى اْلَمْعنى اْلُمراد
  ).بَِشْكٍل يُثيُر االْستِياءَرقََص الّشابُّ : (، قائاًِل )َمْصَدر+بِـ(يّاهُ بِـإِ  ُمْستَْبِداًل ) ...بَِشْكٍل يُثيرُ (
  

  خاتَِمةٌ َونَتائِج
َم فَْھًما َجديًدا حاَوَل اْلبَْحُث أَنْ  ِد اْلواِضِح في ُمَركَّباِت  يُقَدِّ في اللَُّغِة " اْلحالِ "وَ " اْلھَْيئَةِ "لِلتََّعدُّ

َل إِلَْيِه في ھِذِه السَّبيِل ما يَأْتي. اْلَعَربِيَّة   :َوِمْن أَْبَرِز ما تُُوصِّ

َق بَْيَن اْلھَْيئَِة اال  .1 فَاألَْسماُء . ْسِميَِّة، َواْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَِّة أَِو اْلَحَدثِيَّةَدعا اْلبَْحُث إِلى َضروَرِة أَْن يُفَرَّ
أَّما ". األَْحوال"، ِھَي فَتُْبِرُز ھَْيئَتَھا إِْبراًزا ُمَؤقَّتًا اْلَمْنصوبَةُ الَّتي تَتََسلَّطُ َعلى األَْسماءِ 

فَإِذا كانَِت . ْيفِيَّةَ ُوقوِع األَْفعاِل أَِو األَْحداث، فَِھَي اْلَعناِصُر اللَُّغِويَّةُ الَّتي تُبَيُِّن كَ "الھَْيئات"
 طالَعَ (في ) بِاْھتِمامٍ (، فَإِنَّ اْلُمَركََّب "حااًل ) "اُمْھتَمًّ اْلَخبََر  ِزيادٌ طالََع (في ) اُمْھتَمًّ (اْلَكلَِمةُ 

  ".ھَْيئَة"إِنَّما ھَُو ) بِاْھتِمامٍ ِزياٌد اْلَخبََر 

، )اُمْھتَمًّ طالََع ِزياٌد اْلَخبََر : (َذھََب اْلبَْحُث إِلى أَنَّهُ ما ِمْن فَْرٍق ِداللِيٍّ َمْلموٍح بَْيَن قَْولَْينا  .2
ٍر ِداللِيٍّ قَِد اْعتَرى التَّراكيَب في  َمَردُّ األَْمرِ  إِنَّما). بِاْھتِمامٍ طالََع ِزياٌد اْلَخبََر (وَ  إِلى تَطَوُّ

  .في تَتَبُِّعھا َوُمحاَولَِة اْلَكْشِف َعْنھا ْسباٍب تَِدّق، َجھَد اْلباِحثُ اْلَعَربِيَِّة ألَ 

َح اْلبَْحُث أَْن تَكوَن   .3 اْلَھْيئَةُ االْسِميَّةُ اْلَوحيَدةُ في اللَُّغِة اْلَعَربِيَّة، َوِھَي اْلحال، أَْسبََق في َرجَّ
 َّ َوقَْد َشكََّل ظُھوُر ھِذِه اْلھَْيئَِة االْسِميَِّة، أَِي اْلحال،  .ةالظُّھوِر اللَُّغِويِّ ِمَن اْلَھْيئاِت اْلفِْعلِي

َوقَْد َعنى ھذا أَنَّهُ أَتَْت َعلى اْلَعَربِيَِّة َمْرَحلَةٌ قَديَمةٌ كانَْت تَْكتَفي فيھا . اْلَمْرَحلَةَ اللَُّغِويَّةَ األولى
أَْن توِجَد  اْلحاَجةُ، في َمْرَحلٍَة لَُغِويٍَّة ثانِيَة، إِلى تالِيًام، لِكْن َظھََرْت بِالتَّْعبيِر َعْن ھَْيئَِة االسْ 

   .اللَُّغةُ ھَْيئَةً تَِصُف اْلَحَدَث أَْو تُْفِصُح َعْن طَريقَِة ُوقوِعهِ 

ْحداِث اْلھَْيئَِة اْستَطاَع اْلبَْحُث أَْن يَتَبَيََّن َسبَبَْيِن ِمَن األَْسباِب الَّتي أَْفَضْت بِاْلَعَربِيَِّة إِلى اْستِ   .4
  .اْلفِْعلِيَِّة َوَعَدِم االْكتِفاِء بِاْلھَْيئَِة االْسِميَّة

ُھَو ثاني اْلَھْيئاِت اللَُّغِويَِّة " اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوفِ "ُمَركََّب حاَوَل اْلبَْحُث أَْن يُْثبَِت أَنَّ   .5
ُل َوسيلٍَة لَُغِويَّةٍ  -في اْلَوْقِت نَْفِسهِ -، َوأَنَّهُ الظّاِھَرة تََوسَّلَْت بِھا اْلَعَربِيَّةُ بُْغيَةَ اإِلْفصاِح َعْن  أَوَّ

  .ھَْيئَِة األَْفعاِل أَِو األَْحداث

ِر ثالِثَةَزَعَم اْلبَْحُث أَنَّ النّاِطَق بِاْلَعَربِيَِّة َسعى،   .6 ، إِلى التََّخلُِّص ِمَن في َمْرَحلٍَة ِمَن التَّطَوُّ
، َوذلَِك بَِحْذِف اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق "اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق اْلَمْوصوف"اْلماثِِل في ُمَركَِّب  التَّْكرارِ 

ً  تَأْھياًل تَُؤھُِّل اْلجاِمعاُت طاُّلبَھا : (َوإِْحالِل ِصفَتِِه َمَحلَّه تَُؤھُِّل اْلجاِمعاُت طاُّلبَھا  >-. اتَْربَِويّ
 ً   ).اتَْربَِويّ



 1431ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر عكاشة

 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اْلبَْحُث أَْن لَْيَسْت ُكلُّ ِصفٍَة لِْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق قاِدَرةً َعلى أَْن تَقوَم مقاَم اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَق،  أَكَّدَ   .7
: أَْي أَنَّ اللَُّغةَ لَْم تُِجْز في حالٍَة ُمَعيَّنٍَة َحْذَف اْلَمْفعوِل اْلُمْطلَِق َوإِْحالَل ِصفَتِِه َمَحلَّه، َكما في

َوھذا أَّدى إِلى تَْدبيٍر َجديٍد كاَن ھَُو ). اھاِدئً فَتََح ُمراٌد اْلباَب * >-فَْتًحا ھاِدئًاٌد اْلباَب فَتََح ُمرا(
ِر اللَُّغِويِّ لِتَراكيِب اْلَھْيئَِة َواْلحاِل في اللَُّغِة اْلَعَربِيَّة إِْذ بَِسبٍَب ِمْن . اْلَحْلقَةَ الّرابَِعةَ في التَّطَوُّ

ْفِض  فَتََح ُمراٌد ): (َمْصَدر+بِـ: (اْلُمتََمثِّلَةَ في اْلُمَركَّب َولََّدِت اللَُّغةُ اْلھَْيئَةَ اْلفِْعلِيَّةَ األَْحَدثَ ھذا الرَّ
  ).بُِھدوءاْلباَب 

ِر خاِمَسةً َجلّى اْلبَْحُث   .8 تَأْتَِي ْن أَنَّ بَْعَض اْلَمصاِدِر ال تَْصلُُح ألَ فيھا ، ظَھََر َمْرَحلَةً ِمَن التَّطَوُّ
: ھُوَ  ، فَتَجاَوَزْتهُ إِلى ُمَركَِّب ھَْيئٍَة فِْعلِيٍَّة أَْحَدثَ )َمْصَدر+بِـ(لُِمَركَِّب اْلھَْيئَِة اْلفِْعلِيَِّة  ِوفاقًا

  ).ِصفَة+بَِشْكلٍ (
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