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 :المقدمة

ما  اكألننا كثَتن  ، إف الوظيفة الوصفية من الوظائف الرئيسة اليت تقـو ّٔا اللغة          
حيث نستعمل األبعاد كاألحجاـ كاأللواف  ؛نستعمل الوصف ُب حياتنا اللغوية اليومية

كلذلك  .فقد اكتسب الوصف أ٫تية ظاىرة ُب ٖتديد ا١تعٌت ك توضيحو كٗتصيصو ،كاألشكاؿ
ٕتهتي لدراسة ىذه الظاىرة اللغوية اليت تعاِب الًتكيب الوصفي من جهيت األ٪تاط فقد ا
  .كالدالالت ا١تستنبطة من سياقاهتا النصية ،ا١تكونة

اف التحليل اللغوم ُب تراثنا النحوم العريب قد اقتصر على مادة لغوية مأخوذة من ك         
ف ألهنم أرادكا االستشهاد كاالستقراء كالقدماء معذكرك  - ، مراحل ٤تددة ُب تاريخ اللغة

فإنٍت أردت ٢تذه الدراسة أف تقـو على مادة نصية جديدة تنتمي إٔب العربية  -لتقعيد القواعد
ليكوف ذلك نوعان من اختبار اٟتد الذم ٯتكن أف ٭تققو الوصف النحوم  ؛الفصيحة ا١تعاصرة

ى نص ركائي حيث إف الركاية تكاد ككاف ذلك عل ،القدًن ٢تذه االستعماالت اللغوية ا١تعاصرة
ك كصف  ،كصف األشخاص الذين ٭تركوف األحداث كٖتركهم :تعتمد على الوصف ففيها

 ،يوفر ٣تاالن خصبان للدراسة ٦تا ،كاالنفعاالت ،كالطقس ،ك كصف ا١تشاىد الطبيعية ،األماكن
ٖتتاج إٔب دراسة لغوية كىذه اإلشادة  ،كٓتاصة أننا ٧تد الركاية ا١تختارة قد أشاد النقاد بلغتها

 .موضوعية ٘تحصها كتدققها

كتعود أ٫تية ىذه الدراسة إٔب ضركرة متابعة البحث اللغوم لواقع استعماالت العربية ُب      
ك ألف الواقع اٟتضارم يشهد ُب العصر اٟتديث طفرة ىائلة ُب معايشة  .عصورىا ا١تتتالية

 ،أفَّ ىذه األشياء ٖتتاج إٔب األكصاؼ اليت ٖتددىاك ٔتا  ،ا١تنتجات الفكرية كالعلمية ك التقنية
معجميان ك تركيبيان  ك  -كيف استطاعت العربية أف توفر  :فإف السؤاؿ الذم يشغل البحث ىو

كا١تنهج العلمي يقتضي أف تكوف الدراسة مبنية على قاعدة  ؟.ىذه القدرة الوصفية  -دالليان 
كذلك مردُّه ُب األساس أف الركاية ٢تا طابعها  ؛يان فقد اخًتتي للدراسة عمبلن ركائ ؛نصية ٤تددة
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 ،حيث إهنا تربط ما بُت الشخصية ك أسلؤّا كطريقتها ا٠تاصة ُب الكبلـ ؛اللغوم ا١تميز
كعلى ضوء تعدد الشخصيات كتباين مستوياهتا فإف ذلك ٯتكنها من استيعاب ا١تستويات 

تظهر قراءتو كجود تنوع  – (ف الكفايةسق)ركاية  –كالعمل الذم اخًتتو  ،.اللغوية ا١تتداكلة
 .كاضح ُب أ٪تاط ىذه الًتاكيب ك دالالهتا

دراستو من منظور عبلقة التبعية ُب  ييركَّزكمن ا١تبلحظ أف الًتكيب الوصفي ُب كتب النحو 
بُت الصفة  –على أ٫تيتها  –كمن ٍب ٓب يتم الًتكيز على خصائص العبلقة الداللية  ،اإلعراب

ا١تبلحظ كذلك أف كاقع العربية ا١تعاصرة قد ٛتل أ٪تاطان كصفية جديدة مثبل كمن  .كا١توصوؼ
األشعة ٖتت  :ك با١تركب الظرُب ،الدكؿ األفرك/ آسيوية :الوصف با١تركب النحيت –

لذلك كلو فإف   .فإف ىذه األ٪تاط ما تزاؿ ْتاجة إٔب دراسة لغوية منهجية ،أْب...اٟتمراء
  :دراسيت هتدؼ إٔب ٖتقيق اآلٌب

 .تعرؼ أ٪تاط جديدة للًتاكيب الوصفية ٓب تكن معركفة من قبل -
  .الكشف عن الدالالت اٞتديدة اليت طرأت على الًتاكيب الوصفية -
رصد ما منحو التوليد الدالٕب من قيمة داللية جديدة لبعض ا١تركبات  -

  .الوصفية تسمح ٢تا بالظهور ُب سياقات لغوية جديدة ٓب تتحقق ٢تا من قبل
ر ا١تركب الوصفي ُب قضية ا١تصطلحات كالتعبَتات الشائعة ُب تعرؼ دك  -

 .العربية ا١تعاصرة ٦تا نطالعو ُب الكتابات ا١تختلفة
معاينة أ٪تاط الًتاكيب الوصفية اليت ٞتأ إليها الكاتب ككانت ٝتة بارزة ُب  -

  .كعبلقة ذلك بالداللة  عملو الركائي

عن الًتكيب الوصفي ُب أ٪تاطو على دراسة مستقلة  -ُب حدكد ما قرأت –ٓب أقع 
  .كإ٪تا كانت ىناؾ دراسات جزئية ٥تصصة ٢تذا الرصد ضمن إطار أمشل ،كداللتو

  :كيتبُت ذلك من خبلؿ العرض اآلٌب
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كقد جاء  (دراسة لغوية ٨توية :اٞتملة العربية) (:ـُٖٖٗ)إبراىيم عبادة  .د -
د بو ا١تركب ا١تبدكء كأرا ،ا١تركب الوصفي ،ُب دراستو تصور جديد للمركبات منها

  .ٔتشتق ٤تض كىو اسم الفاعل كاسم ا١تفعوؿ كالصفة ا١تشبهة كاسم التفضيل

كٖتدث عن ا١تركب االٝتي النعيت ك أراد بو ىيئة تركيبية مكونة من اسم ك كصف أك 
حيث يوضح الوصف أك ما ُب معناه االسم السابق عليو أك ٮتصصو  ،ما ُب معناه

ك ذكر ٝتات عامة ٢تذا ا١تركب  ،فات ما كاف منو بسببلبياف صفة من صفاتو أك ص
  .ال ٗترج عن ا١تطابقة كاإلعراب ك نوعية النعت

 :الدالالت اٞتديدة ُب ا١تعجم الوسيط) (:ىػُُْٔ)عبد السبلـ العوُب  -
عجم الوسيط كمنها كقد ٖتدث فيها عن الدالالت اٞتديدة ُب ا١ت (دراسة ٖتليلية

كا١تركب  ،كا١تركب الوصفي ،صد منها ا١تركب اإلضاُبكأبرز ما ر  ،داللة الًتاكيب
كجاء ُب حديثو عن ا١تركب الوصفي ذكر لؤلغراض اليت تأٌب الصفة من  ،ا١تنفي
كما أنو صنف ا١تركبات الوصفية حسب التصنيف الصرُب للصفة   ،أجلها

ك أكضح  ،كٖتدث عن أثر الًتكيب ُب التغَت الدالٕب ١تكوناتو اللفظية ،كا١توصوؼ
 .من خبلؿ ا١تركبات الوصفية اليت جاءت ُب ا١تعجم ذلك
خصائص الًتكيب ُب ديواف أٛتد )  (ـَََِ)إبراىيم الشريف  .د -

ككيفية كركده ُب ديواف أٛتد الشارؼ  ،كقد ٖتدث فيو عن تعريف النعت (،الشارؼ
كٖتدث عن  ،حيث عدد األ٪تاط اليت جاء عليها النعت اٟتقيقي كالنعت السبيب

 ،كاإلفراد كالتثنية كاٞتمع ،كالتذكَت كالتأنيث ،للمنعوت ُب اإلعراب مطابقة النعت
  .كالتعريف كالتنكَت 

كقد ركز  (،اٞتملة الوصفية ُب النحو العريب(:)ـ ََِْ)شعباف صبلح  .د -
كٌٝتى  ،فيها الباحث على دراسة ا١تشتقات باعتبارىا ىي كمعموالهتا ٚتبل كصفية

 ،ظيفة الصفة حيث ال ٯتكنها االنفصاؿ ُب ا١تعٌتالنعت اٞتملة تركيبا ٚتليا أدل ك 
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كالًتاكيب  ،كا١تبهمات ،كبعض الضمائر ،كباسم الذات ،كعد النعت با١تصدر
 .من قبيل تعدد ا١تعٌت الوظيفي ، اٞتملية

 (:ا١تركب االٝتي ُب كتاب سيبويو) (:ىػ ُِّّ)علي بن معيوؼ ا١تعيوؼ  -
٪تاط ا١تركب االٝتي ُب كتاب سيبويو كقد أكرد فيها أ ،كىي رسالة ماجستَت للباحث

ككيف أف سيبويو يعدىا كحدات لغوية ٔتنزلة االسم ا١تفرد  ،كمنها الصفة كا١توصوؼ
ككذلك ذكر الباحث طريقة تعبَت سيبويو عن كحدة  .ُب الداللة على حقيقة مفردة

 ك األغراض ا١تعنوية ك ،ك األسس ا١تنهجية اليت اتبعها ُب ذلك ،ا١تركبات االٝتية
  .اآلثار اللفظية اليت عدىا سيبويو نإتة عن الًتكيب االٝتي

كلعلو من ا١تبلحظ على الدراسات السابقة أف أغلبها يتصل اتصاال كثيقا ٔتا            
كقلما ٖتدثت عن  ،جاء ُب كتب النحو كالصرؼ من حديث عن النعت ك منعوتو

عدا  –ف الدراسات السابقة كذلك يبلحظ أ  .اٞتانب الدالٕب اإلبداعي ٢تذا الًتكيب
كمن ٍب أحسب أف دراسيت ٯتكن أف  ،ٓب تقم على مادة نصية ٤تددة -دراسة الشارؼ

تكوف إضافة علمية ك ذلك ١تغايرهتا ٢تذه الدراسات ُب ٚتعها بُت دراسة األ٪تاط 
ككذلك لقيامها على  ،الشكلية للًتكيب الوصفي كالعبلقات الداللية الرابطة بُت مكوناتو

، ك١تا تأٌب بو من  ؿ ٤تمد حسن علواف (سقف الكفاية)ة نصية ٤تددة ىي ركاية مدكن
   .نتائج 

 

 

 

 



 5الصفحة 

 

 :أجزاء الرسالة

 :المقدمة

 (الدراسات السابقة ،منهج البحث ،ا١توضوع ك أ٫تيتو)كتشمل ما يلي         

 :التمهيد
 :كسيخصص لدراسة

سقف )لنبذة ٖتليلية لركاية ك  ،الوصف ك أ٫تيتو ُب تنامي النص كا٠تطاب الركائي :أكال
           (.الكفاية

  .ا١تركب الوصفي حده كمفهومو عند اللغويُت كالنحاة :ثانيا
 :الفصل األوؿ

 :مفهـو الصفة والنعت عند النحويين واللغويين
 كُب اصطبلح النحويُت  ،حيث جاء فيو اٟتديث عن مفهـو الصفة كالنعت ُب اللغة 

 ،اٞتامد ،النعت با١تشتق :كيشمل ما ينعت بو ،خداـ النعتالغرض من است ،أنواع النعت
  .النعت ب مثل ك٨توىا ،النعت بأشباه اٞتمل ،النعت باٞتمل

 .اٟتذؼ ،الفصل ،ا١تطابقة :كجاء اٟتديث فيو عن ،مصطلحات مقيدة للًتكيب الوصفي
  .مفهـو الصفة كالنعت ُب الدرس اللغوم اٟتديث

 :الفصل الثاني
 :صفي في الروايةأنماط المركب الو 

 ،ا ما جاء  على كزف الصفة ا١تشبهةكمنه ،كجاء فيو ما كرد ُب الًتكيب من الصفات ا١تشتقة
كما جاء على كزف  ،ك ما جاء على كزف فىًعيل  ٔتعٌت مىٍفعيوؿ  ،كاسم ا١تفعوؿ ،كاسم الفاعل

 .كما جاء على كزف صيغة ا١تبالغة  ،فىاًعل ٔتعٌت مىٍفعيوؿ
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ؿ إحصائية تبُت نسبة كركد  كل نوع من أنواع  الصفة ا١تشتقة  إٔب كقد تبع ذلك جداك  
 .كالنسبة الكلية لوركد ىا ١تا جاء ُب كل الركاية من صفات ،اآلخر

 ،حيث كردت الصفة ُب الًتكيب الوصفي اٝتا منسوبا ،كجاء فيو الوصف بشبو ا١تشتق 
  .كجامدا ،كمصدرا ،كاسم إشارة ،كاٝتا موصوال

 ،ائي يبُت نسبة كركد كل نوع نسبة جزئية بالنسبة إٔب غَته من األنواعكتبعو جدكؿ إحص
 .كنسبة كلية بالنسبة للوصف الكلي  ُب الركاية

 .كتبعو جدكؿ إحصائي لذلك .ك ما  ،ك غَت ،كجاء أيضا الوصف ب مثل
 .كشبو اٞتملة بنوعيو الظرؼ كاٞتار كآّركر ،كاٞتملة االٝتية ،كجاء الوصف باٞتملة الفعلية
  .كتبعو جدكؿ إحصائي لذلك

كتبعو  ،ككاف من حذؼ ا١توصوؼ كإقامة الصفة مقامو ،كجاء أيضا اٟتذؼ ُب الصفة
 .جدكؿ إحصائي يوضح نسبة كركده ُب الركاية

  .ك ُب ختاـ ىذا الفصل  كرد ٖتليل ٢تذه األ٪تاط
 :الفصل الثالث

 :التحليل الداللي للمركبات الوصفية في الرواية
  :اٟتديث عنحيث كرد فيو 
 .دكر ا١تركب الوصفي ُب تنامي الركاية -ُ               
 .دكر ا١تركب الوصفي ُب ا١تصطلحات الواردة ُب الركاية -ِ               
 .بعض الدالالت اٞتديدة للًتاكيب الوصفية -ّ               
كجاء  .مي الركايةالشبكة الداللية للًتاكيب الوصفية كدكرىا ُب تنا -ْ               

   .كاأللواف ،األماكن ،الشخصيات :اٟتديث فيها عن
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 التمهيد

 الوصف و أىميتو في تنامي النص و الخطاب الروائي :أوال

 ،فنحن ٧تده ُب الشفوم كُب ا١تكتوب ،"للوصف أ٫تية كبَتة ُب الكبلـ البشرم      
كنعثر عليو  ،ية كاإلشهارية كغَتىاكنصادفو ُب ا٠تطابات األدبية كالقضائية كالسياسية كالعلم

كيرٌد ذلك أساسا إٔب أف اللغة مادة كبلمنا  ،ُب أرقى أنواع الكبلـ كُب أبسط احملادثات اليومية
 .(ُ)ككسيلتنا إٔب مقاربة العآب من حولنا كاصفة بطبيعتها"

كإذا كاف الوصف حالة طبيعية حىت ُب الكبلـ البسيط الذم ينطق بو الناس ُب اٟتياة 
فاألجناس  ،فإف الوصف ُب الكتابة األدبية يعٌد من الضركرات اليت ال غٌت عنها ،اليومية

فهو يساعد على تقريب حالة  ؛األدبية كالقصة كالركاية كالشعر كغَتىا ال تستغٍت عن الوصف
 .(ِ)كعلى االطبلع على تفاصيل جديدة كبيعد جديد ظهر ُب ا١توصوؼ ،ا١توصوؼ للمتلقي

جناس األدبية ينمي قدرة القارئ العقلية ك٬تعلو ييعمل فكره كيطلق إف الوصف ُب األ
"كٯتكن القوؿ إنو لوف من التصوير  ،لتصوراتو العناف لتخيل الوصف ا١تذكور ُب العمل األديب

كلكن ليست ىذه  ،كٯتثل األشكاؿ كاأللواف كالظبلؿ ،ٔتفهومو الضيق ٮتاطب العُت أم النظر
فإذا تفرد الرسم بتقدًن ىذه  ،الوحيدة ا١تكونة للعآب ا٠تارجيالعناصر ىي العناصر اٟتسية 
فإف اللغة قادرة  –حيث إف اللمس يوحي با٠تشونة كالنعومة–األبعاد باإلضافة إٔب اللمس 

 ،كىنا تكمن قدرة الكاتب ،(ّ)على استيحاء األشياء ا١ترئية كغَت ا١ترئية مثل الصوت كالرائحة"

                                         

 .ٓص (،ََِٓ ،دار ٤تمد علي :تونس) ،ُط ،ُب الوصف بُت النظرية كالنص السردم ،٤تمد ٧تيب ،العمامي- (ُ)
 .(،ت .د ،مكتبة غريب :القاىرة) ،ُط ،حامد أبو حامد .د ،ترٚتة ،اللغة األدبية ،خوسيو ماريا بوثويليو ،إيفانكوس :انظر- (ِ)

 .ِِٖص
 .َٖ ،ٕٗص (،ُْٖٗ ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب :القاىرة) ،دراسة مقارنة لثبلثية ٧تيب ٤تفوظ ،بناء الركاية ،ا أٛتدسيز  ،قاسم - (ّ)
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فاألمر مقتصر  ،أما ُب غَت ا١ترئي ،يقدر عليو ا١تبدع كغَته فنقل تصورات عن ا١ترئي أمر قد
 .على أف يكوف كصف غَت ا١ترئي سهل الوصوؿ إٔب القارئ مؤثرا فيو ،على ا١تبدع كحده

 ،كالوصف قد يكوف نقبل أمينا لؤلشياء ا١توصوفة ُب أحوا٢تا كىيئاهتا كما ُب العآب ا٠تارجي
 ،وصوفات من معناىا اٟترُب إٔب معٌت خيإبكقد يكوف كصفا إبداعيا كذلك بنقلو ا١ت

 .(ُ)كاستخدامها استخداما ٚتاليا عرب اإل٭تاء كالتلميح

 ،كىذا يعٍت أٌف الوصف ال ينقل بالضركرة صورة حقيقية أك مشأّة للموصوؼ أك مقاربة لو
كيرل  ،كإ٪تا ٮتًتع األشياء من حولو ،فالكاتب ا١تبدع ال "يصف األشياء اليت يراىا فحسب

 .(ِ)ألشياء اليت ٮتًتعها"ا

"كمن ىنا ٯتكن الوصوؿ إٔب  ،بل كتوليد األفكار أيضا ،إف للوصف القدرة على توليد ا١تعاين
ألف الداللة ال ٘تلك قوة  ،استحالة حصر تدفق ا١تعاين ا١تتعلقة بالنص ،حقيقة مؤداىا

كىذا ما  ،(ّ)األثر" كحىت الراىنية ذاهتا ىي العامل ا١تؤثر ُب إنتاج دالالت ،حضورىا الذاتية
يقصد بو القوؿ إف "العبلقة بُت ا١تعٌت كالشيء ا١توصوؼ ىي عبلقة متغَتة كدائبة 

فالوصف يولد ٣تموعة من التصورات ا١تتباينة اليت ٗتتلف ُب أحياف كثَتة باختبلؼ ،(ْ)اٟتركة"
كعليو ٯتكن القوؿ إف  ،ا١تتلقي كتوقو ا٠تاص أك إحساسو الشخصي بالوصف كأجزائو

سيميائيا  طنىاليت تشكل مع ،٠تطاب الركائي يتكوف من سلسلة من العبلمات اللغوية"ا

                                         

 .سوالسابق نف ا١تصدر - (ُ)
 .ُْْص (، .ت .د ،دار ا١تعارؼ ٔتصر :القاىرة) ،٨تو ركاية جديدة ،مصطفى إبراىيم مصطفى- (ِ)
 ،عآب الكتب اٟتديث :إربدك  ،جامعة ا١تسيلة :اٞتزائر) ،ُط ،اءة كالتأكيل ُب الركاية اٟتديثةشعرية القر  ،فتحي بو خالفة .د- (ّ)

 .ِِْص (.ـََُِ-ىػُُّْ
 .ُٕص ،ىػُُّْ-ـُِٗٗ ،ديسمرب ،السنة التاسعة ،٣تلة إبداع ،كظيفة الوصف ُب العمل الركائي  ،نعيم ،عطية- (ْ)
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من خبلؿ  ،كقدرهتا على بناء ا١تعٌت ،كىذه العبلمات تؤسس لفعلها ،كثقافيا منتجا للمعٌت
 .(ُ)كإطبلقها ُب فضاءات الداللة ا١تتعددة" ،من القيود ا١ترجعية كا١تعجمية (العبلمة)ٖترير

ك٭تدد  ،فالركائي يقٌدـ بالوصف البعد اٞتسدم لشخصياتو ،ة بالغة ُب الركايةإف للوصف أ٫تي
كيصور األماكن كا١تدف كاألحياء  ،كبعدىا االجتماعي ،كحالتها النفسية ،كطباعها ،مبل٤تها

 كللوصف أيضا  .كالشوارع كا١تنازؿ كما ٖتتويو من أشياء كمبلبس كأدكات كأثاث

التوازف ُب سَت الزمن السردم عن طريق الوقفات  حيث يسهم ُب ٖتقيق ،كظيفة زمنية
الوصفية ا٠تالصة اليت ٖتدث إيقافا مؤقتا لسَت الزمن السردم حىت يفرغ الوصف من أداء 

 .(ِ)مهمتو

تعكس اٟتقائق االجتماعية  ألهناتعٌد الركاية من أكثر األجناس األدبية مبلمسة للواقع 
كتبلمس قضايا إنسانية ٗتاطب  ،ستهلكيهاكتعكس أحبلـ م ،بسرعة كأ٫تية ،كاالقتصادية

ك"ىذه النظرة ا١توضوعية اليت تربط الركائي ،(ّ)كمرجعيتها الثقافية ،الذات كيفما كانت ىويتها
 ،كتصور اٟتركة ،لغة ٖتكي اٟتدث ،لي عليو أف يستخدـ لغة قريبة من الواقع٘ت ،بالواقع

كتعكس ركح  ،كاالجتماعي كتدؿ على مستواىا الفكرم ،كتصف الشخصيات ،كٕتسد الزمن
كىنا يكمن دكر  ،(ْ)من حيث األنساؽ التعبَتية كاألبنية اللغوية" ،العصر الذم تعيش فيو

تبتعد عن نقلها بصورة مباشرة ال ٗتتلف عن  ،الوصف ُب تقدًن تلك األمور بصورة فنية
ديب كالكبلـ كإال ما الفرؽ بُت العمل األ ،الذم يقولو عامة الناس الدارجنقلها ُب الكبلـ 

 ؟العادم
                                         

 ،دار ٣تدكالم :عٌماف) ،ُط ،ائية ُب ثبلثية أرض السواد لعبدالرٛتن منيفياسة سيمدر  ،لعبلمة كالركايةا :فيصل غازم ،النعمي- (ُ)
 .ٗص (،ـََُِ-ََِٗ

 .ُُُ،َُُص ،بناء الركاية ،سيزا :انظر - (ِ)
 ،سنركي.كإ ،ُٖ،ص (ـََِٗ ،مؤسسة حورس الدكلية :مصر) ،د أٛتد صربة.أ ،ترٚتة ،اللسانيات كالركاية  ،ركجر ،فاكلر :انظر- (ّ)

 .ُِص(،ـََِّ ،أفريقيا الشرؽ :ا١تغرب) ،ٟتسن اٛتامة ،ترٚتة ،عرية الفضاء الركائيش .جوزيف
 .َّص ،بانوراما الركاية العربيةك  ،ُٗٗص ،بناء الركاية ،عبد الفتاح ،عثماف- (ْ)
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بُت الشخصية كأسلؤّا كطريقتها ا٠تاصة ُب  حيث إهنا تربط ؛كللركاية طابعها اللغوم ا١تميز
فإف ذلك ٯتٌكنها من استيعاب  ،كعلى ضوء تعدد الشخصيات كتباين مستوياهتا ،الكبلـ

 اتصا٢تا حيث تعد الركاية "الشكل األديب األكثر حيوية ُب ، ،ا١تستويات اللغوية ا١تتداكلة
 ،مع الصحافة كاإلعبلنات كالوثائق كالتاريخ كعلم االجتماع ،باأل٪تاط ا١تعاصرة من ا٠تطاب
 .(ُ)كبوسائط أخرل مع السينما"

التحليل اللغوم ُب تراثنا النحوم العريب على مادة لغوية مأخوذة من مراحل ٤تددة ُب  اقتصر
 لذلك ، -كاالستقراء لتقعيد القواعد  فهم معذكركف ألهنم أرادكا االستشهاد – تاريخ اللغة

 ،أردت ٢تذه الدراسة أف تقـو على مادة نصية جديدة تنتمي إٔب العربية الفصيحة ا١تعاصرة
ليكوف ذلك نوعا من اختبار اٟتد الذم ٯتكن أف ٭تققو الوصف النحوم القدًن ٢تذه 

 .االستعماالت اللغوية ا١تعاصرة

على نص ركائي عريب للكاتب السعودم ٤تمد  من ىذا ا١تنطلق آثرت أف تكوف دراسيت
ُب ركايتو األكٔب "سقف الكفاية" اليت أثارت جدال ٤تليا عند صدكرىا لصغر (ِ)حسن علواف
من  (ّ)فقد تناك٢تا كثَت ،كاختبلفها على مستول اللغة ،كٟتساسية ٤تتول الركاية ،سن ا١تؤلف

كقد أٚتع كثَت منهم  على تفويؽ  ،كبار النقاد كالكتاب العرب كالسعوديُت بالقراءة كالنقد
"جاءت ركاية سقف  :يقوؿ عبد اهلل الغذامي .اللغة فيها كعٌدكىا من أبرز الركايات السعودية

                                         

 .ُٖص ،اللسانيات كالركاية  ،فاكلر - (ُ)
أغسطس  ِٕا١تملكة العربية السعودية ُب  ،ُب الرياض كلد ،ككاتب صحفي سعودم ،ركائي كقاص كشاعر ،٤تمد حسن ،علواف- (ِ)

عن  ،صدرت ركايتو الثانية صوفيا ََِْكُب عاـ  ،ـََِِبَتكت عاـ بصدرت ركايتو األكٔب سقف الكفاية عن دار الفارايب  ،ـُٕٗٗ
يكتب حاليا ُب جريدة  ،ـَُُِـ كالرابعة القندس عا ،ـََِٕـنفسهاعاٍب ركايتو الثالثة طوؽ الطهارة عن الدار  ،بَتكتب ،دار الساقي

كثبلثُت كاتبا عربيا ٖتت سن األربعُت من مهرجاف ىام فستيفاؿ العا١تي  ةـ ضمن أفضل تسعََُِكًب اختياره ُب عاـ  ،الوطن السعودية
 ّٗدكرة بَتكت 

 .ا١توقع الرٝتي حملمد حسن علواف :انظر -
               www.alalwan.com،قراءات نقدية :انظر - (ّ)



 11الصفحة 

 

كستقف ّتوار  ،الكفاية لتكوف نصا ٕتاكزيا فعبل على مستول الكتابة الركائية السعودية
 .(ُ)ركايات سعودية أخرل ال تتجاكز البضع العددم"

ية قصة حب ٛتيمة كقعت ُب الرياض بُت ناصر بطل الركاية كمها اليت كانت تتناكؿ الركا
لتًتؾ ناصران يصارع مرارة  ،لتتصاعد األحداث بعد ذلك بزكاجها كسفرىا مع زكجها ،٥تطوبة

كىناؾ يلتقي  ،ُب ٤تاكلة منو لنسياف اٟتزف ،فيقرر الذىاب إٔب فانكوفر ُب كندا ،البعد كالقهر
فيحكي  ،ككجدت ىي فيو االبن الضاؿ ،ل اليت عٌدىا أمو اليت ٓب تنجبوالسيدة تنغ ،بالعجوز

ك٭تاكؿ أف  ،كيلتقي با١تهاجر العراقي ديار الذم يشاركو ُب ا٢تمـو ،٢تا عن ٫تومو كأحزانو
كتلتقي  ،كيلتقي ا٢تم الشخصي با٢تم العاـ ،ٮتلصو من الشوائب العاطفية ٢تذا اٟتب ا١تؤٓب

١توت السيدة تنغل كسفر صديق  ؛لب عليو لوعات الغربة كاٟتزفكىناؾ تتكا ،السياسة باٟتب
كما  ،كيقرر أف يكتب ركايتو ،فيقرر العودة إٔب الرياض ناكيا استعادة حبو ا١تفقود ،غربتو ديار

 .(ِ)بنهاية مفتوحة للركاية ،أف ينهي فصو٢تا حىت تظهر مها

 

 مفهومو عند اللغويين والنحاة  :المركب الوصفي :ثانيا

كضع بعضو على  :"ركَّبى الشيءى  .الًتكيب ُب اللغة من ركَّبىو تركيباالعربية ا١تعاجم ُب جاء 
ٍبتيو فىًتىكَّبى فهو ميرىكَّبه كرىًكيبه ك" ،(ّ)كقد تركَّب كتراكب" ،بعض  ،جعلو يركبك" ،(ْ)"رىكَّ

يقاؿ ركب  ؛كالشيء كضع بعضو على بعض كضمو إٔب غَته فصار شيئا كاحدا ُب ا١تنظر
كىذا تركيب يدؿ على   ،كركَّبى الكلمة أك اٞتملة .ُب ا٠تاًب كركب السناف ُب الرمحالفص 

                                         

(1)  - htt://www,alalwan.com/novels-drast-gothamy.htm 
(2)  - http;/www.alalwan.com/novels/saqf/novel-drasat-adel.htm    

 ،دار الكتب العلمية :بَتكت) ،ٕج ،ٖتقيق عبداٟتميد ىنداكم ،احملكم كاحمليط األعظم ،أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل ،ابن سيده (ٖ)
 .ُٓص  (،ـَََِ

 (.ر ؾ ب  )مادة ،ِّْص  ،ُج(،ـ َُٗٗ-ىػ َُُْدار صادر :بَتكت) ،ُط،لساف العرب ، منظور ابن(ٗ)
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إٌف ا١تتأمل ُب معٌت ا١تركب كالًتكيب ُب اللغة يبلحظ كجود عبلقة ثنائية بُت شيئُت .(ُ)كذا"
فهي  ،إذ ال ٯتكن القوؿ بوجود تركيب أك مرٌكب يتألف من جزء كاحد ؛ال انفصاـ بينهما
 .شيء من االنسجاـ كالتساكؽ بُت جزئي الًتكيب عبلقة تدؿ على

"ما أريد ّتزء لفظو الداللة على جزء معناه  كذىب الشريف اٞترجاين إٔب أٌف ا١تركب ىو
 .أيضا (ّ)كىذا ما ذىب إليو ا١تناكم ،"(ِ)

كأما الًتكيب ُب اصطبلح الصرفيُت فهو "ٚتع حرفُت أك حركؼ ْتيث يطلق عليها اسم 
كىذا يعٍت أٌف الًتكيب  ،(ْ)"لى ىذا ىو الكلمة اليت فيها حرفاف أك أكثرفا١ترٌكب ع،الكلمة

كىذا ا١تعٌت بعيد عن معٌت الًتكيب  ،ُب نظر الصرفيُت ىو ضم حرفُت فما فوؽ لتأليف كلمة
 .كىذا أمر طبيعي ألٌف الصرؼ يدرس أنفس الكلم ،الذم يقصده النحاة

إف كاف بُت جزئي ا١ترٌكب ك٫تا اللفظاف ":ٌبأما الًتكيب عند النحاة فقد ذىبوا فيو إٔب اآل
 .فإف كاف ما بينهما إسنادا أصليا مقصودا لذاتو ٌٝتي كبلما ،إسناد ٌٝتي مرٌكبا إسناديا كٚتلة

 .فاٞتملة أعٌم من الكبلـ
ك إف ٓب يكن بينهما إسناد فإٌما أف تكوف بينهما نسبة تقييدية بأف يكوف أحد اٞتزئُت قيدا 

 ،فإف كاف أحد٫تا مضافا كاآلخر مضافا إليو ٌٝتي مركبا إضافيا ،تقييديا لآلخر يسٌمى مركبا
ك إٌما أف ال تكوف بينهما نسبة  ...كإف كاف أحد٫تا موصوفا كاآلخر صفة ٌٝتي مركبا توصيفيا

فا١ترٌكب غَت التقييدم ما ليس فيو نسبة إسنادية كال  .تقييدية أيضا كيسٌمى مرٌكبا غَت تقييدم

                                         

 .ّٖٔص  .(،ت .د ،دار الدعوة :القاىرة) ،ُج ،الوسيط ا١تعجم ،٣تمع اللغة العربية بالقاىرة.(ُ)
 ،دار الكتب العلمية :بَتكت) ،ضبطو كصححو ٚتاعة من العلماء بإشراؼ الناشر،التعريفات ،علي بن ٤تمد،اٞترجاينالشريف  -(ِ)

 .َُِ ص (،ـُّٖٗ
 ،عآب الكتب :القاىرة) ،التوقيف على مهمات التعاريف ،عبد الرؤكؼ بن تاج العارفُت بن علي بن زين العابدين٤تمد  ،ا١تناكم :ينظر (ٖ)

 .َّّص  (،ـَُٗٗ
 .ُِص ،ّج،كشاؼ اصطبلح الفنوف  ،التهانوم (ْ)
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كإف كاف أحد٫تا موصوفا كاآلخر )كُب قولو  ،(ُ)"ال ُب اٟتاؿ ك ال قبل الًتكيب ،تقييدية أصبل
إشارة إٔب أٌف ا١تركب الوصفي كاقع ضمن دائرة ا١تركب التقييدم  (صفة ٌٝتي مركبا توصيفيا

كتأسيسا على ما سبق فإف الفرؽ بُت النحو كالصرؼ متمثل ُب  ،الذم ليس بُت جزأيو إسناد
 .اة مقابل لئلفراد عند الصرفيُتأف الًتكيب عند النح

كٓب   ،تناكؿ البحث فيما سبق ا١تركب كمعانيو عند اللغويُت كالصرفيُت كالنحويُت بشكل عاـ
كإف كاف موجودا بوصفو ظاىرة لغوية "قد  ،يظهر مصطلح ا١تركب الوصفي ُب الًتاث النحوم

جدت على صعيد حياهتم ٓب سبق للقدماء االستعانة بو للتعبَت عن كثَت من ا١تفاىيم اليت است
 .(ِ)كمصطلحات الفقهاء كالفبلسفة كالصيادلة كالصوفية كغَتىم"  ،يكن ٢تم ّٔا عهد

كقد جاء عند سيبويو معٌت للًتكيب عند حديثو عن ا١تركب ا١تزجي "حيث كاف من شيئُت 
 " (ّ)ضم أحد٫تا إٔب اآلخر

"فأما النعت الذم  :يقوؿ كذكر سيبويو ُب كتابو أف النعت كا١تنعوت كاالسم الواحد حيث
فصار النعت ٣تركرنا مثل ا١تنعوت ألهنما   ،مررت برجل ظريف قبل :جرل على ا١تنعوت فقولك

من قبل أنك ٓب ترد الواحد من الرجاؿ الذين كل  (كإ٪تا صارا كاالسم الواحد)كاالسم الواحد
فهو  ،ريفكلكنك أردت الواحد من الرجاؿ الذين كل كاحد منهم رجل ظ ،كاحد منهم رجل

 ،كذلك أف الرجاؿ كل كاحد منهم رجل .كإ٪تا كاف نكرة ألنو من أمة كلها لو مثل اٝتو ،نكرة
 .(ْ)"فاٝتو ٮتلطو بأمتو حىت ال يعرؼ منها ،كالرجاؿ الظرفاء كل كاحد منهم رجل ظريف

                                         

 .ُّ،ُِص ،ّج ،ا١تصدر السابق ،التهانوم -(ُ)
ـ ُٕٗٗ/ ُُْٕقسم اللغة العربيةػ .جامعة ا١تلك سعود بالرياض،رسالة دكتوراه ،ا١تصطلح الطيب كالتقٍت،حصة ،القنيعَت -(ِ)

 .َُِ،ُُٗص
(ٖ)

 78ص،ٕج(بوالق ،المطبعة األمٌربة،)ٔط ،الكتاب ،سٌبوٌه-
 ِِْ ،ُِْص  ،ُج ،السابق ،سيبويو -(ْ)
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فمن ٘تثيلو بقولو  ،فسيبويو ىنا يفسر لنا ا١تراد بالًتكيب الوصفي كإف ٓب يصرح با١تصطلح
نرل أف الًتكيب الوصفي  ،رجل ظريف" أم ٘تثيلو بالنعت اٟتقيقي دكف النعت السبيب"

كي تتحوؿ الصفة كا١توصوؼ إٔب كحدة داللية متماسكة   ،ا١تقصود ال يأٌب إال على ىيئتو
كىذا ما يطمح  ،ٗترج من ٣ترد اإليضاح أك التخصيص إٔب ا١تشاركة القوية ُب أداء ا١تعٌت

 .البحث إٔب بيانو

فإف النعت ألصق  ،الرغم من شدة اتصاؿ ا١تضاؼ إليو  با١تضاؼ من جهة الًتكيب كعلى
ْتكم داللة النعت  ،ألهنما ٭تيبلف إٔب ذات مرجعية كاحدة ...با١تنعوت من جهة الداللة

أما ا١تضاؼ كا١تضاؼ إليو فيدالف على ذاتُت مرجعيتُت  ،على ٝتة من ٝتات الذات
 .(ُ)٥تتلفتُت

٢تما داللة معينة ال  (ِ)كب الوصفي "ما تألف من موصوؼ كصفة"كعلى ذاؾ يكوف ا١تر 
بل ا١تعٌت ىو  ،إذ ليس كل ما تألف من موصوؼ كصفة يعد مركبا ؛تفهم إال من اللفظُت معا

 .ا١تعوؿ عليو ُب ذلك

"ىو ما تألف من الصفة كا١توصوؼ ٨تو  :بقولو (ّ)كقد عرؼ إميل يعقوب ا١تركب الوصفي
 .(ْ)كحكم اٞتزء الثاين منو أف يتبع ما قبلو ُب اإلعراب" (،شاىدت التلميذ الفائز)

 

 

                                         

 ُٔٓص،الوصفية،رفيق  ٛتودة :انظر-(ُ)
 ا٢تامش العاشر َِّص ،ُج ،النحو الواُب،عباس حسن-(ِ)
 ُُِص  (، .ت .د،دار الفكر اللبناين :بَتكت ) ،اللغة ليست عقبل ،حاطـو ، أٛتد 
 .ْْٓ ،ٖمج(،ـََِٔ ،العلمية الكتب دار :بَتكت) ،علـو اللغة العربية موسوعة ،بديع إميل ،يعقوب(ٖ)
 ،يعقوب :ينظر (،كمركب كصفي ،كمركب توليدم ،مركب بدٕب)ثبلثة أنواع  كىي ،ركب بياٌب١تالوصفي ٖتت أنواع ا ا١تركب يندرج(ٗ)

 .ْْْ ،ٖمج، العربية اللغة علـو موسوعة
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 الفصل األوؿ

 مفهـو الصفة والنعت عند النحويين واللغويين
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 الصفة في اللغة

 ...كىذا صريح ُب أف الوىٍصف كالنػٍَّعت مًتادفاف ...نػىعىتىو ،من "كىصىفىو يىًصفيو كىٍصفنا كًصفىةن 
 ،اٟتلية :مىٍصدر كالصّْفة :الوصف :كًقيل ،إذا حبلٌه :شيءى لوي كعليوكىصىفى ال :كُب اللساف
أك صار  ،صار مىٍوصيوفا : كٍصفيكى الشيءى ًْتٍليىًتو كنػىٍعتو فاتصف أم :الوصف :كقاؿ الليث

كٚتع  ،األكصىاؼ :كٚتع الوىصف ،كالًعٍلم كاٞتىهل كالسَّواد كالبىياض  :كالصّْفىة ...ميتواصفا
 (ُ)".تالصّْفا :الصّْفة

 :أما في اصطالح النحويين فالصفة
كذلك ٨تو طويل كقصَت كعاقل كأٛتق كغَتىا  ،ىي االسم الداؿ على بعض أحواؿ الذات"

 .(ِ)كىي األمارة البلزمة بذات ا١توصوؼ الذم يعرؼ ّٔا"
ٮتتصاف بو بل يشمبلف  كالوصف كالصفة ال ،"كقيل النعت خاص ٔتا يتغَت كقائم كضارب

كأما الوصف فقد   ،ك"الصفة اٟتالة اليت عليها الشيء من حليتو كنعتو ،"(ّ)٨تو عآب كفاضل
كى الى تػىقيوليوا ًلمىا تىًصفي } :كمنو قولو تعأب ،يقاؿ لسانو يصف الكذب ،يكوف حقا كباطبل
 [ُُٔ :النحل.](ْ){اىٍلًسنىتيكيمي اٍلکىًذبى 

 ،بُت الصفة كالوصف كىو أف النحويُت يفرقوف ،كىنا ٕتدر اإلشارة إٔب أمر مهم جدا
ا١تعٌت القائم أما الوصف فهو " ،(ٓ)"األمارة القائمة بذات ا١توصوؼفالصفة عندىم ىي "

                                         

 .(كص ؼ)مادة  َْٔ،ْٗٓص ِْج ،تاج العركس ،الزبيدم-(ُ)
 (ك ص ؼ )مادة ،ّٕٓ،ّٔٓص  ٗج ،لساف العرب،ابن منظور

 .ُّّص  ،التعريفات ،اٞترجاين(ٕ)
 .ٖٖص ،حاشية الصباف ،بافالص -(ّ)
 (كصف )مادة .َْٔص  ِْج:،الزبيدم -(ْ)
دار الفكر  :بَتكت) ،ُط ،ماـز ا١تبارؾ .ٖتقيق د ،اٟتدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة ،كريا بن ٤تمد بن زكرياِت ز أبو ٭ت ،األنصارم(٘)

 .ِٕص (،ىػُُُْ ،ا١تعاصر
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أما  ،كىذا يعٍت أٌف الصفة عبلمة على ا١توصوؼ كشيء داؿ عليو ،(ُ)"بذات ا١توصوؼ
 .الوصف فهو ا١تعٌت الذم دٌلت عليو تلك األمارة

كابن  ،(ّ)كالفارسي ،(ِ)٥تشرملز كا  كىناؾ من النحاة من يستخدـ مصطلح الصفة
 .(ٔ)كابن سيده ،(ٓ)كمنهم من يستخدـ مصطلح الوصف كابن جٍت ،(ْ)اٟتاجب

"حيث يتناكؿ ا١تدح  ،كلعل استخداـ بعض النحويُت ١تصطلح الوصف ألنو أعم كأمشل
 ،كفبلف لو أصل كرًن ،كذاؾ رجل دميم ،فيقاؿ ىذا فىت كسيم ،كاٟتسن كالقبيح ،كالذـ

 "(ٕ)لو نسب لئيم كاآلخر 

 :النعت في اللغة

نػىعىتىو يػىنػٍعىتيو  ،مانيًعتى بو :كالنػٍَّعت .كتبالغ ُب كصفو ،تػىنػٍعىتي الٌشيءى ٔتا فيو  ،الوصف :"النػٍَّعت
كال يقاؿ ُب  ،كصف الشيء ٔتا فيو من حيٍسن :النػٍَّعت :قاؿ ابن األثَت ...كصفو :نػىٍعتا

 .كالوصف يقاؿ ُب اٟتسن كالقبيح ،نػىٍعتي سىٍوءو  :فيقوؿ ،إال أف يتكلف ميتىكىلّْف ،القبيح

كًإف صىرَّح اٞتىٍوىىرًمُّ كالفىيُّوًميُّ كغَتي٫تا  ،كىذا أىحىدي الفيركًؽ بُت النػٍَّعًت كالوىٍصفً  :قلت
اديًفًهما   .كضارب  ،كالصفة بالفعل ،كالطويل كالقصَت  ،النعت باٟتلية :كيقاؿ،بًتى

                                         

 .ِٕص ،ا١تصدر السابق ،األنصارم (ٔ)
  .ْٔص ،ّج .(،ت .د،مكتبة ا١تتنيب ،كالقاىرة،عآب الكتب :بَتكت،)شرح ا١تفصل :ابن يعيش -(ِ)
 (،ـُٖٖٗىػ / َُْٖ،دار العلـو للطباعة كالنشر :مصر) ،ِط،ٖتقيق حسن شاذٕب فرىود،اإليضاح العضدم ،أبوعلي ،الفارسي -(ّ)

 .ِٖٔ،ِْٖص  ،ُج
دار  :بَتكتك ،دار عمار :عٌماف) ،ـ ُٖٗٗىػ / َُْٗ،سليماف قدارةفخر صاّب ،دراسة كٖتقيق،األمإب النحوية ،_ ابن اٟتاجب(ْ)

 .ْٕٖ ،ٔٓٓص،ِج،ْٔٓ،ِّٖ،ِّٕص ،ُ(،(اٞتيل
 .ُّٖص،اللمع،،ابن جٍت -(ٓ)
  .ُٔٔص ،ْج ((،ا١تكتب التجارم للطباعة كالتوزيع كالنشر :بَتكت،)ُّسفر ،ا١تخصص،ابن سيده-(ٔ)
(8)

 ٕٗص(مطبعة البابً الحلبً :مصر،)ًالوصف فً الشعر العرب،عبد العظٌم علً ،قناوي
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  ،كالصفة للعمـو ،لٍّ من اٞتسد كاألعرج مثبلالنعت ما كاف خاصا ٔتح :كقاؿ ثعلب
 ،إذا كصىٍفتىو ،يقاؿ نػىعىتُّ الشيءى كانٍػتػىعىتيوي  .فاهلل تعأب ييوصف كال يينعت ؛كالعظيم كالكرًن

 .(ُ)كٚتع النعت نػيعيوت"

كال سيما فيما  ،كيبلحظ من النص السابق كجود اضطراب ُب التفريق بُت النعت كالصفة
فابن األثَت يرل أف النعت يكوف ُب الشيء اٟتسن دكف  ،ألثَت كثعلبذىب إليو كل من ابن ا

كىذا ٭تتمل الصفات  ،بينما يرل ثعلب أف النعت يكوف ُب الصفات اٞتسدية ،القبيح
أما ما ذكر عن أٌف اهلل سبحانو كتعأب يوصف كال ينعت فيبدك أف ثعلبا قد  ،اٟتسنة كالقبيحة

 .جسيد عن اهلل تعأبذىب إٔب ما ذىب إليو من باب نفي الت

كأف الوصف قد يكوف فيو كُب  ،"كذيًكر عن ا٠تليل أف النعت ال يكوف إال ُب ٤تمود
 ،(ِ)غَته"

أم أف النعت  ،فعند حديثو عن الشعر جعل النعت نقيضا للعيب ،كيرل قدامة األمر عينو
نبدأ "فل :إذ يقوؿ ؛كالعيب يشتمل على الصفات ا١تذمومة ،يشتمل على الصفات احملمودة

ليكوف ٣تموع ذلك إذا اجتمع للشعر كاف ُب هناية  ،بذكر أكصاؼ اٞتودة ُب كاحد منها
كنعقب ذلك بذكر العيوب ليكوف أيضا ٣تموع ذلك إذا اجتمع ُب شعر كاف ُب  ،اٞتودة

كال ٤تالة أنو إذا كاف ىذاف الطرفاف مشتملُت على ٚتيع النعوت كالعيوب اليت  ،هناية الرداءة
كجب أف تكوف الوسائط  ،أك ٚتيع العيوب ،يكن كل شعر جامعا ٚتيع النعوتكٓب  ،نذكرىا

فما كاف فيو من النعوت  ،اليت بُت ا١تدح كالذـ تشتمل على صفات ٤تمودة كصفات مذمومة

                                         

  ُِْ،ُِّص  ،ٓج،السابق،الزبيدم -(ُ)
 .ٖٗص ،ٛتد صقرأٛتدأٖتقيق السيد  ،الصاحيب ،ابن فارس -(ِ)
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كما  ،كما كاف فيو من العيوب أكثر كاف إٔب الرداءة أقرب ،كاف إٔب اٞتودة أميل  ،أكثر
 (ُ)سطا بُت ا١تدح كالذـ"تكافأت فيو النعوت كالعيوب كاف ك 

كال  ،كيؤيد ىذا ا١تعٌت أيضا ما ٬ترم على ألسنة أىل اٞتنوب ُب ا١تملكة العربية السعودية
 ،فبلنة تنعتيك :فعندما يقاؿ ،النعت ٔتعٌت ا١تدح لفظسيما ُب منطقة جازاف حيث يستخدـ 

ُب ا١تدح كالوصف يستعمل  ،أم "إف النعت ال يستعمل إال ُب ا١تدح .أم ٔتعٌت ٘تدحك
أما قولك فبلف لئيم ناقص فهو  ،فقولك فبلف كرًن فاضل ٬توز أف يسمى نعتا ككصفا ،كالذـ

 .(ِ)كصف كال يصح أف يسمى نعتا فكل نعت كصفه كليس كل كصفو نعتا"

 

 :أما في االصطالح

كإ٪تا كرد النعت ُب قولو "ىذا باب ٣ترل النعت على  ،ٓب يضع سيبويو تعريفا للنعت ُب كتابو
 .(ّ)نعوت"ا١ت

كقد ذكر الشريف الرضي أف ابن  ،(ْ)"النعت تابع يدؿ على معٌت ُب متبوعو مطلقاكقيل "
كل لفظ فيو معٌت أما العاـ فهو " ،عاـ كخاص ؛اٟتاجب قسم الصفة على اعتبارين

كجاءين زيد  ،زيد قائم :فيدخل فيو خرب ا١تبتدأ كاٟتاؿ ُب ٨تو ،ال ،جرل تابعا أك ،الوصفية
 :٨تو ،ما فيو معٌت الوصفية إذا جرل تابعاكأما ا٠تاص فهو " ،(ٓ)"يقاؿ ٫تا كصفاف إذ ،راكبا

 .(ٔ)"جاءين رجل ضارب

                                         

 .ِٖ،ِٕص  ،نقد الشعر،قدامة بن جعفر -(ُ)
 .ُّْص (،ـُٕٗٗ،لبناف مكتبة :بَتكت) ،ُط،معجم دقائق العربية ،أمُت آؿ ناصر الدين -(ِ)
 .ُِْص ،ُج ،لكتابا ،سيبويو-(ّ)
 ..ِّٖص ،ُج (،جامعة قار يونس :بنغازم) ،يوسف حسن عمر ،ٖتقيق ،شرح الكافية ،الرضي -(ْ)
 ِّٖ ،ا١ترجع السابق ،الرضي(٘)
 ِّٖ ،ا١ترجع السابق ،الرضي(ٙ)
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فالصفة باعتبارىا العاـ تشمل كبل من اٟتاؿ  ؛كىذا يعٍت أٌف الصفة ٔتعناىا أعٌم من النعت
الصفة أما  ،فهي ألفاظ ٖتمل معٌت الوصفية ،كخرب ا١تبتدأ كالصفة إذا كانت تابعا أك ال

كىذا يعٍت أف الصفة ٔتعناىا ا٠تاص ىي كحدىا  ،باعتبارىا ا٠تاص فهي ما ٮتتص بو التابع
 .اليت تكوف نعتا

 :" أٌف النعت فيما حكى أبو العبلء رٛتو اهلل :الفرؽ بُت النعت كالصفةكذكر العسكرم ُب 
فعلى   :ؿى قا .من النعت مُّ أع ةي فالصف  ،ك١تا ال يتغَتي  كالصفة ١تا يتغَتي  ،من الصفات ١تا يتغَتي 

بأكصافو يػينػٍعىتي كال  ،يػىٍفعىلي ك ال يػىٍفعىلي تعأب بأكصافو لفعلو ألنو يينعتى اهللي ىذا يصح أف 
"كالذم عندم أف النعت ىو ما  :إال أنو رأل غَت ذلك فقاؿ ،(ُ)"إذ ال ٬توز أف يتغَتى  ؛لذاتو

ثل قو٢تم األمُت كا١تأموف ك٢تذا قالوا ىذا نعت ا٠تليفة كم ،يظهر من الصفات كيشتهر
كٓب يقولوا صفتو كإف كاف قو٢تم األمُت  ،من ذكر نعتو على ا١تنرب األمُت كقالوا أكؿ ،كالرشيد

صفة لو عندىم ألف النعت يفيد من ا١تعاين اليت ذكرناىا ماال تفيده الصفة ٍب قد تتداخل 
وز أف يقاؿ الصفة ك٬ت ،الصفة كالنعت فيقع كل كاحد منهما موضع اآلخر لتقارب معنا٫تا

كالدليل على ذلك أف أىل البصرة من  ،كال فرؽ بينهما ُب ا١تعٌت ،لغة كالنعت لغة أخرل
 .(ِ)النحاة يقولوف الصفة كأىل الكوفة يقولوف النعت كال يفرقوف بينهما"

أما العسكرم  ،كليس كل  نعت صفة ،كذلك يعٍت أٌف أبا العبلء يرل أف كل صفة ىي نعت
أما على  ؛فقد يفيد النعت معٌت ال تفيده الصفة ،ة ال تتضمن النعت دائمافَتل أٌف الصف

صعيد االصطبلح فَتل أٌف النعت كالصفة مًتادفاف ُب االستعماؿ النحوم عند أىل البصرة 
 .ك٬توز عنده عٌد٫تا كاحدا ُب ا١تعٌت كعٌد اختبلفهما لغة ،كالكوفة

أف أكثر الكتب النحوية  تي جدكلقد ك  ،إف مصطلح النعت ىو الشائع عند النحويُت
"أما خركج بعض  ،(ّ)تستخدمو للداللة على مفهـو الوظيفة النحوية األصل ُب باب التبعية

                                         

 .ِٖص  (،ـََِِىػ ُِِْ،مؤسسة الرسالة :بَتكت) ،ُط،ٚتاؿ عبد الغٍت مدغمش ٖتقيق،الفركؽ اللغوية ،العسكرم(ٔ)
 .ِٗ-ِٖ ،ا١تصدر السابق ،الفركؽ اللغوية ::العسكرم -(ِ)
 ،ِّٖص  ،ِج ،شرح الرضي على الكافية ،الرضيك  ، ِّٕص ،نتائج الفكر :السهيليك ،ُِْص ،ُج ،الكتاب ،سيبويو :انظر -(ّ)
أكضح  ،ىشاـ بناك َُٕٗص  ،ْج ((،مكتبة ا٠تا٧تي :القاىرة) ،رجب عثماف ،ٖتقيق ،ارتشاؼ الضرب ،،أبو حياف األندلسيك 

ص  ،ٕج (،ـََِٕ،دار السبلـ :القاىرة) ،ُط ،علي ٤تمد فاخر ك٣تموعة معو ،دراسة كٖتقيق ،شرح التسهيل :ناظر اٞتيشك ، ا١تسالك
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النحاة عن ىذا االختيار فنرجح أنو يرجع إٔب أهنم ٓب يكونوا يعربكف ٔتصطلح الصفة عن 
لتوابع كظائف كإ٪تا كانوا يستعملونو ٔتفاىيم تتسع لتشمل إٔب جانب ا ،مفهـو دقيق صاـر

 فأكالذم أراه  .(ُ)كتضيق حىت ال تعٍت غَت النعت باللفظ ا١تفرد" ،٨توية أخرل كا٠ترب كاٟتاؿ
كاستعما٢تم الصفة أك  استعماؿ ) النعت ( عند النحويُت استعماؿ اصطبلحي ال لغوم 

  ، الوصف من قبيل التوسع 

ك١تا تواترت  ،صفة اج إٔب ت٭تُب النحو  ا١توصوؼكما أف   نعت٭تتاج إٔب ا١تنعوت ف كأل 
أصبح النحاة ُب  ،الصفة النحوية التابعة ١تا قبلها ١تا ىو قبيح ُب االستعماؿ اللغوم أيضا

كتارة يطلقوف مصطلح الصفة أك  ،لذلك تارة يطلقوف مصطلح النعت ؛حَتة من أمرىم
 .الوصف

ند البصريُت كاألكثر ع ،"اصطبلح الكوفيُت كرٔتا قالو البصريوف :كقد شاع أٌف النعت
كالدليل أف  ،إال أٌف الصواب أٌف النعت ليس مصطلحا خاصا بالكوفيُت ،(ِ)الوصف كالصفة"

كلعل "توجو الكوفة إٔب استعماؿ النعت أكثر من استعماؿ  ،سيبويو استخدمو ُب كتابو
لكن ىذا ٓب ٯتنع ا١تصطلحُت من  ،الصفة يدخل إف ثبت ُب إطار رسم معآب التمٌيز ا١تدرسي

 .(ّ)تداخبل عند ا١تدرستُت تداخبل نرٌجح أف سببو تشعب مقولة الوصفية ُب حد ذاهتا"أف ي

كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ استعماؿ ا١تربد كىو بصرم ١تصطلح الصفة تارة للتابع كتارة 
إذا  ،ىذا رجل كعبد اهلل منطلق :"تقوؿ :اؾ ا١تعرفة كالنكرةإذ يقوؿ ُب باب اشًت  ؛لغَته

  .ىذا رجل كعبد اهلل منطلقنا :لرجل فإف جعلتو صفة لعبد اهلل قلتجعلت ا١تنطلق صفة 
 .كىذا عبد اهلل منطلقنا ،ىذا رجل :كأنك قلت

                                                                                                                     

 ٓج ٫تع ا٢توامع ،كالسيوطي ،..ٖٖص ،حاشية الصباف ،كالصباف ،َُٕص ِجشرح التصريح على التوضيح  ،كاألزىرمُُّّ
 .ُٕٕص

  ُّٓص ((،ـََِْ ،دار ٤تمد علي للنشر :تونس) ،ُط ،صفية مفهومها كنظامها ُب النظريات اللسانيةرفيق الو  ،ٛتودة-(ُ)
 .ُُٕص  ،ٓج،السابق ،السيوطي -(ِ)
 .َّٗص ،السابق نفسو ،رفيق ٛتودة -(ّ)
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 ؛ال يكوف إال ذلك ،ىذا رجل كعبد اهلل منطلقُت :فإف جعلت الشيء ٢تما ٚتيعنا قلت
ك٬توز  ،ىذا عبد اهلل منطلق :ألنك ال تقوؿ على معٌت اٟتاؿ ؛منطلقنا ٓب ٬تز :ألنك لو قلت

 (ُ)"كالنعت ال يصلح من أجل عبد اهلل ،فاٟتاؿ ٬توز ٢تما ،ىذا رجل منطلقنا :أف تقوؿ

أما ُب قولو  (،تابع)يقصد الصفة ٔتعناىا ا٠تاص  (إذا جعلت ا١تنطلق صفة لرجل)ففي قولو 
فإنو يقصد الصفة باعتبارىا  (ىذا رجل كعبد اهلل منطلقنا :فإف جعلتو صفة لعبد اهلل قلت)

كالنعت ال يصلح من أجل عبد  ،فاٟتاؿ ٬توز ٢تما)كالدليل على ذلك قولو  (،حاؿ) العاـ
نكرة فتكوف نعتا  (منطلق)كخصو برجل ألف  (تابع)فقد استعمل مصطلح النعت  (اهلل

 .كال تصلح أف تكوف نعتا لعبد اهلل ألنو معرفة ،للنكرة

إف شئت  :ُب النعت با٠تيار فإف نعت مفردنا ٔتفرد فأنت" :كقد جاء ُب ا١تقتضب أيضا قولو
 (ِ)"كيا عمرك الظريف ىلم ،يا زيد العاقل أقبل :تقوؿ ،كإف شئت نصبتو ،رفعتو

 (.الصفة كالنعت)كعليو فإف النحاة البصريُت استعملوا كبل ا١تصطلحُت 
 

 ونعت مقطوع ،وسببي ،حقيقي :والنعت في اصطالح النحاة ثالثة أنواع

كذلك بأف ٬تعل حاؿ ا١توصوؼ كىيئتو  ،ؿ ا١توصوؼكيكوف ْتا :النعت الحقيقي :أوال
 ،كرجل كرًن ،جاءتٍت امرأة كرٯتة :"أم أف ٬ترم على من ىو ٨تو ،(ّ)كىو الكثَت ،كصفا لو

 .(ْ)كرجاؿ كراـ" ،كرجبلف كرٯتاف

                                         

ّٓلس األعلى للشؤكف ا ،كقاؼاأل كزارة :القاىرة) ،ّط،ٖتقيقمحمدعبدا٠تالقعضيمة ،ا١تقتضب ،أبو العباس ٤تمد بن يزيد ،ا١تربد(ٔ)
 .ُّْص  ،ْج،(اإلسبلمي الًتاث إحياء ٞتنة ،اإلسبلمية

 .َِٕ ،ْج ،ا١ترجع السابق ،ا١تقتضب ،ا١تربد(ٕ)
 .َِّص،ِج ،شرح الرضي على الكافية ،الرضي-(ّ)
 .َُُص ،ِج ،شرح التصريح على التوضيح ،األزىرم-(ْ)
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كٝتي بالنعت اٟتقيقي ألف "الصفة  ،(ُ)كىو "ما يدؿ على معٌت  ُب نفس متبوعو األصلي"
 .(ِ)ى كجو اٟتقيقة ال آّاز"موجودة ُب ا١توصوؼ عل

كذلك بأف ٬تعل حاؿ متعلق  ،كيكوف ْتاؿ سببو أم متعلقو  :النعت السببي :ثانيا
كىذا يعٍت  ،(ّ)مررت برجل حسنو غبلمو :٨تو ،ا١توصوؼ كصفا للموصوؼ لتنزلو منزلة حالو

بل  (،رجل)ليست صفة لػ (،حسن)فػ ،بل ١تتعلقو ،أف الصفة ليست لبلسم الذم تلتو
 (.غبلمو)ػل

ىذا  :٨تو ،كيدؿ النعت السبيب أيضا "على معٌت ُب شيء بعده لو صلة كارتباط با١تنعوت
 .(ْ)بديعةه فػيريشيو" ،نظيفةه غرفيو ،بيت متسعةه أرجاؤه

جاء ُب الكتاب ُب باب  ،كيكوف ٔتغايرة النعت ١تنعوتو ُب اإلعراب :النعت المقطوع :ثالثا
كإف شئت  ،فجرل على األكؿ ،إف شئت جعلتو صفة"ك  :ما ينتصب على التعظيم كا١تدح

ا١تلك هلل )ك (،اٟتمد هلل أىلى اٟتمد)ك (،اٟتمد هلل اٟتميدى ىو) :كذلك قولك ،قطعتو فابتدأتو
  :كما قاؿ األخطل  ،كلو ابتدأتو فرفعتو كاف أحسن (،أىلى ا١تلك

 (ٓ)أبدل النواجذى يوـه باسله ذكر    نفسي فداءي أمَت ا١تؤمنُت إذا 

"    ائضي الغمرى كا١تيموف ي طائرهي ا٠ت  (ٔ)خليفةي اهلل ييستسقىى بو ا١تطري

                                         

 .ُْْص ،ّج (،رؼدار ا١تعا :القاىرة) ،ّط ،النحو الواُب ،عباس حسن-(ُ)
 .ِِّص ،ُط ،التوابع ُب النحو العريب ،٤تمد يسرم زعَت-(ِ)
 .َّٓص ،ِج ،شرح الرضي ،الرضي-(ّ)
 .ِْٓص ،السابق نفسو ،عباس حسن-(ْ)
(٘)

 إذا     أبدى الّنواجَذ ٌْوٌم باسٌل َذّكُر   ،َفهو فداُء أمٌِر المؤمنٌن :وجدته فً دٌوان األخطل-
 7ٖم ص99ٕٔ -هـ ٖٔٗٔ،ٔط ،بٌروت ،دار الكتاب العربً ،األسمرشرح راجً  ،دٌوان األخطل

 .ِٔص ،ِج ،سيبويو :الكتاب-(ٔ)
 كا١تيموًف طائًريهي      خىليفًة اهلًل ييٍستىٍسقى بو ا١تطىري  ،أ٠تائًض الغىٍمرى  :كجدتو ُب ديواف األخطل

  ُٖص  ،ديواف األخطل
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كإ٪تا جيء  ،كنعتو ال ٯتيزه من غَته ،كقطع النعت ٬توز إذا كاف ا١تنعوت معركفا لدل السامع
فبل بدَّ من  ،فإذا كاف ا١تنعوت مبهمنا لدل السامع من دكف النعت ،بو ّٓرد ا١تدح أك الذـ

أم أفَّ االسم الذم قيطع ىو  ،فالنعتي ُب مثل ىذا معنوم ال لفظي ،توإتباع النعت ١تنعو 
كىذا يعٍت أف قطع النعت عن  ،(ُ)نعت ُب ا١تعٌت أمَّا من ناحية اإلعراب فلو حكم آخر

كيكوف  ،منعوتو ال ٬توز إال ُب حالة استغناء ا١تنعوت عن النعت ُب التعريف بو عند السامع
أم أف  ،لنعت ُب ىذه اٟتالة صفةن باعتبارىا العاـ ال ا٠تاصكيكوف ا ،ّٓرد ا١تدح أك الذـ

 .كحالتو اإلعرابية دالة على ذلك ،اللفظ ٭تمل معٌت الوصفية كلكنو ال يكوف تابعا

كُب ذلك  (،رفعا كنصبا)كلقطع النعت عن منعوتو دالالت ٗتتلف باختبلؼ حركة القطع 
فإف كاف  ؛ُب حركتو ا١تنعوت السابقإف النعت ا١تقطوع ال بد أف ٮتالف " :يقوؿ عباس حسن

 ،ا١تنعوت مرفوعنا كأردنا قطع النعت لداع ببلغي قطعناه إٔب النصب مفعوالن بو لفعل ٤تذكؼ
كإف كاف ا١تنعوت منصوبنا كأردنا قطع  ،على حسب السياؽ ...أك ،أمدح أك أذـ :تقديره

كال ٬توز  .ىو :-مثبلن - تقديره ،النعت قطعناه إٔب الرفع على اعتباره خربنا ١تبتدأ ٤تذكؼ
كإذا كاف ا١تنعوت ٣تركرنا كاقتضى ا١تقاـ القطع قطعناه إٔب الرفع  ،القطع إٔب اٞتر مطلقنا فيهما

كال بد ُب ٚتيع حاالت القطع أف يكوف ا١تنعوت  ،أك النصب على اإلعرابيُت السابقُت
 .(ِ)"متىعيػّْننا

 

 

 

                                         

 .ِّٕص ،نتائج الفكر ،السهيلي-(ُ)
 .َْٗص ،ق نفسوالساب ،حسن عباس(ٕ)
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 :الغرض من استخداـ النعت     

كاختلف ُب معٌت اإليضاح " ، معاف عٌدة أ٫تها اإليضاح كالتخصيصإٌف النعت ٮترج إٔب
 ،اإليضاح رفع االشًتاؾ اللفظي الواقع ُب ا١تعارؼ على سبيل االتفاؽ :فقيل ،كالتخصيص

كالتخصيص رفع االشًتاؾ ا١تعنوم الواقع ُب النكرات على سبيل  ،فهو ٬ترم ٣ترل بياف اٞتمل
 ،اإليضاح رفع االحتماؿ ُب ا١تعارؼ :كقيل ،بالصفة فهو ٬ترم ٣ترل تقييد ا١تطلق ،الوضع

 .(ُ)"كالتخصيص تقليل االشًتاؾ ُب النكرات

ٓب  .جاء ٤تمد :فإذا قلت ،كذلك يعٍت أٌف اإليضاح يقصد بو رفع االلتباس بُت ا١تعارؼ
جاء ٤تمد  :فإف قلت ،كال يتضح قصدؾ إال بإضافة صفة إٔب اٝتو ،يعرؼ أم ٤تمد عنيت

 :فإذا قلت ،أما التخصيص فيقصد بو رفع اإلّٔاـ عن االسم النكرة .١تقصودعرؼ ا .الطويل
فإف دائرة اإلّٔاـ  ،أما إذا خصص بصفة ٨تو جاء رجل عآب ،كاف ا١تعٌت مبهما  .جاء رجل

 .لكنو سيتخصص بالعآب ،فا١تعٌت لن يتضح  بشكل كامل ،تضيق

 .(ِ)كالتوكيد ،كاإلّٔاـ ،كالًتحم ،كالذـ ،كا١تدح ،التعميم :كقد يأٌب النعت ١تعاف أخرل ىي

 ."إف اهلل يرزؽ عباده الطائعُت كالعاصُت" :٨تو ؛فالتعميم
 [ُ:الفاٖتة] {.اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى } :٨تو ؛ك٣ترد ا١تدح
 ."أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم" :٨تو ؛ك٣ترد الذـ

 ."اللهم إين عبدؾ ا١تسكُت" :٨تو ؛كالًتحم
 ."تصٌدؽ بصدقة قليلة أك كثَتة" :٨تو ؛كاإلّٔاـ
 [ُّ :اٟتاٌقة] {.فىًإذىا نيًفخى ُب الصُّوًر نػىٍفخىةه كىاًحدىةه } :٨تو قولو تعأب ؛كالتوكيد

                                         

 .َُٗص ،ِج ،تصريحلشرح ا ،األزىرم-(ُ)
 .َُٖص ،ِج ،شرح التصريح ،كاألزىرم ،ُِّّ،ُُّّص ،شرح التسهيل ،ٞتيشا ناظر :انظر-(ِ)
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 ،فقد كضع النحاة شركطا للكلم الذم ينعت كينعت بو ،التصريف كاالشتقاؽ كاٞتمودأما 
 :كما ينعت كال ينعت بو من الكلمات على النحو اآلٌب

   :مشتقال -ٔ

كذلك يشمل  ،اتصف بو أك  ،فعل الفعل ٦تن  ،ما دؿ على حدث كصاحبو :كيقصد بو
أك ما ىو ٔتعٌت اسم  ،كميكرًـ ،ضارب :ما كاف اسم فاعل ٨تو ؛فمن ذلك ،أنواعا عٌدة

 :٨تو ،كصيغة ا١تبالغة ؛كصعب ،حىسن :٨تو ،الصفة ا١تشبهة :الفاعل كيدخل ضمن ذلك
 .كأفضل ،أٍكـر :تفضيل ا١تبٍت من فعل الفاعل ٨توكاسم ال ؛كصىبيور ،ضىرَّاب

ما كاف ٔتعٌت اٝتا ١تفعوؿ كيدخل ضمن أك  ،كمقتبىس ،مضركب :أك ما كاف اسم مفعوؿ ٨تو
ا١تبٍت من  كاسم التفضيل ،قتيل ٔتعٌت مقتوؿ :٨تو ،ما جاء على كزف فىًعيل ٔتعٌت مفعوؿ :ذلك

 .أجن من عمرك :٨تو ،فعل ا١تفعوؿ

 :الجامد -ٕ

"إف  :لذا قاؿ ٚتهور النحاة ،بل بتأكيلو ،د بو ما ال يدؿ على حدث كصاحبو بذاتوكا١ترا
كذىب بعضهم إٔب عدـ اشًتاط ذلك كابن  ،النعت ال يكوف إال ٔتشتق أك مؤكؿ بو

 ،كالرجل الداؿ على الرجولية  ،بل ا١تعوؿ عليو داللة النعت على معٌت ُب متبوعو ،اٟتاجب
 :كيشمل ،(ُ)قالو الدماميٍت"

 .كىذا ينعت بو ا١تعارؼ كالنكرات ،كقرشيٌ  ،ك٘تيميٌ  ،مصرمٌ  :١تنسوب مثلا

 .كذكات ،كذكك ،كذكاتا ،كذكا ،ذات :ٔتعٌت صاحب كفركعها ،كذك

                                         

 .ٔٗص ،عبد اٟتميد ىنداكم،ٖتقيق،،حاشية الصباف ،الصباف -(ُ)
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الذم عرفت كىنا  :أم ،أنا ذك عرفت :تقوؿ ،كمعناىا الذم ،كىي الطائية ،كذك ا١توصولة
 .ر ٤تمد ذك قاـحض :أما كقوعها كصفا فنحو .كصف با١تعٌت العاـ ألهنا خرب

 ،البلٌب ،الذين ،اللتاف ،اللذاف ،اليت ،الذم :إذا كاف مقًتنا باأللف كالبلـ ٨تو ،كا١توصوؿ
 .كىذه ال ينعت ّٔا إال ا١تعارؼ

 .٦تا ىو منسوب إٔب التمر ،رتىامً  ،٘تىَّار :كاالسم الذم يدؿ على النسب بدكف الياء ٨تو

 .(ُ)هنا تدؿ على معٌت ُب متبوعهامصرم أل ،كىذه تقع نعتا للمعرفة كالنكرة مثل

كمن ٍب فهي ال تضاؼ إال إٔب  ،كىذه ال ينعت ّٔا إال النكرة فقط بشرط قصدؾ ا١تدح ،أم
 .نكرة

كىذا بناء على أف اسم  ،ىذا الرجل قائم :كاسم اٞتنس اٞتامد الواقع بعد اسم اإلشارة ٨تو
ألف غالب ما يقع بعده  ،ينعتكيرل بعضهم أنو ال  .كىو ظاىر كبلـ سيبويو ،اإلشارة ينعت

كما ٝتى بذلك   ،كإف ٝتاه سيبويو صفة فتسامح ،فاألكٔب جعلو بيانا :قاؿ السهيلي .جامد
٨تو قولو  ،كأكثر البصريُت على أنو ينعت .كاختاره ابن مالك ،التوكيد كالبياف ُب غَت موضع

ا الًَّذم كىرٍَّمتى عىلىيَّ :}تعأب  [ُِٔاإلسراء {]أىرىأىيٍػتىكى ىىذى

فمن العلماء من يرل أنو ال ينعت بو ألنو جامد كال يتصور  ،كىو ٥تتلف فيو ،كاسم اإلشارة
 .فيو اإلضمار

بىٍل فػىعىلىوي كىًبَتيىيٍم :}أنو ينعت بو كما ُب قولو تعأب كأكثر البصريُت على
ا رة "كأما اسم اإلشا :قاؿ الرضي .كال ينعت باسم اإلشارة إال معرفة [،ُْٔ:األنبياء{،]ىىذى

ألف ا١توصوؼ  ،كإٔب اسم اإلشارة ،كإٔب العلم ،فإ٪تا يقع كصفا للعلم كا١تضاؼ إٔب ا١تضمر

                                         

 .ِٕٗص ،التوابع ،عَت ، ٤تمد ك ز ،،ٗٔحاشية الصباف ص ،الصباف،ك ُُّص،ِشرح التصريح ج ،األزىرمانظر  -(ُ)
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فلذا عيٌد من ا١توضوع للداللة على  ،كأما ُب غَت ىذه ا١تواقع فبل يقع صفة ،أخص أك مساكو 
 .(ُ)ا١تعٌت خصوصا"

ا النَّاسي اتػَّقيوا يىا أىيػُّ } :قولو تعأب ٨تو ،كاسم اٞتنس اٞتامد الواقع بعد أم ُب النداء هى
 [ُ :اٟتج] {.رىبَّكيمٍ 

 ،كالثاين اسم اإلشارة ،أحد٫تا أم ،"ا١تبهم ُب النداء شيئاف :قاؿ ابن يعيش ُب شرح ا١تفصل
أال ترل أهنا ال تثٌت  ،كىي أشد إّٔاما من أٝتاء اإلشارة ،يا أيها الرجل :فأما أم فنحو قولك

فيا  ،كلذلك لزمها النعت ،الرجبلف كيا أيها الرجاؿكال ٕتمع فتقوؿ يا أيها الرجل كيا أيها 
 .(ِ)كالرجل نعتو" ،كىا تنبيو ،كأم ا١تنادل ،أداة النداء

  :النعت بأشياء أخرل جامدة

 قياسي كٝتاعي  ،كىي على ضربُت

 :القياسيفمن 

أنت  :٨تو ،مضافة إٔب مثل متبوعها لفظا كمعٌت ،تابعة للجنس ،كجدٌ  ،كحقٌ  ،كلٌ   -ُ 
 .لً الرج قُّ كح ،لً الرج دُّ كج ،لً الرج لُّ كلي  الرج

من كذا تى ما شئ :كمنو قولك ،مً اللئي قُّ كح ،مً اللئيمي ًجدُّ أنت اللئي :كيقاؿ أيضا ُب الذـ   
 :ك٦تا ُب معناىا قولك ،لو من رج تى ما شئ له جاءين رج :٨تو قولك ،مقصورا على نكرة

ك أك هناؾ من يي هن ؿه جاكر  ،من رجلُت بيككرجبلف حس ،لو ك من رجعي شر له عندم رج
 (ّ)رجاؿ

                                         

 .ُّْٗ،ُّّٗص ،ْج ،ارتشاؼ الضرب ،حياف أبو :كينظر ،ِِٗص ،ِج :شرح الرضي على الكافية ،الرضي -(ُ)
  ٕص ،ِج ،شرح ا١تفصل ،يعيش ابن :انظر -(ِ)
(ٖ)

 9ٖٖص  ،ٕج،شرح الرضً ،انظر الرضً -



 29الصفحة 

 

 ،ؽو صد لي رج له عندم رج :٨تو ،كسوء ،صدؽ :تكرار ا١توصوؼ كإضافتو إٔب ٨تو -ِ
  .ال الصدؽ ُب اٟتديث ،اٞتودة :كا١تراد بالصدؽ ُب مثل ىذا ا١تقاـ ،ءو سو  ري ٛتاره كٛتا

لو كإب  سي "النا: قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ ،عندم رجاؿ ثبلثة :٨تو ،الوصف با١تقادير -ّ
ككذا الوصف بالذراع كالشرب  ،قفيزاف برّّ عندم  :كتقوؿ ،ال ٕتد فيها راحلة كاحدة" ةو مائ

 .(ٔ)كالباع

 كىو الوصف با١تصدر  ،إما شائع كثَت :كالسماعي على ضربُت

 :٨تو ،يكوف ٔتعٌت ا١تفعوؿ وقد ،ؿه كعد ،ـه صو  له رج :كاألغلب أف يكوف ٔتعٌت الفاعل ٨تو 
 ،كذك رضى ،ذك صـو :أم ،قاؿ بعضهم ىو على حذؼ ا١تضاؼ ،ًرضى أم مرضيٌ  له رج

كأهنما من كثرة الفعل   ،أطلق اسم اٟتدث على الفاعل كا١تفعوؿ مبالغة :كاألكٔب أف يقاؿ
 .(ِ)ٕتٌسما منو

 :كللنعت با١تصدر شركط منها

 .بل يلتـز فيو اإلفراد كالتذكَت ،أال يؤنث كال يثٌت كال ٬تمع
 .أف يكوف ا١تصدر ثبلثيا
 .(ّ)فإنو ال ينعت ،مزار كمسَت :٨تو ،أال يكوف ا١تصدر ميميا

 :كىو ضركب ،"كإما غَت شائع

                                         

 ،ٕج ،شرح التسهيل،ناظر اٞتيشك ،ِٕٗ--ِّٗص ،ِج ،،رضيشرح ال ،الرضي :انظر ،َّْص  ،ُج ،الكتاب ،سيبويو :انظر  -(ُ)
 .ّّّٖ--ّّّٕص

 .ََُص،عبد اٟتميد ىنداكم قٖتقي :حاشية الصباف ،كالصباف؛؛ِٕٗ--ِٓٗص ،ِج ،شرح الرضي على الكافية ،الرضي :انظر-(ِ)
 .ََُص،داكمعبد اٟتميد ىن ٖتقيق ،،حاشية الصباف ،كالصباف،،ِّّْص،ٕج ،شرح التسهيل ،ناظراٞتيش :انظر(ّ)
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 ،دو أس لو برج مررتي  :كقولك  ،جنس مشهور ٔتعٌت من ا١تعاين يوصف بو جنس آخر :أحدىا
أم  ،أسدو شدَّةَّ لو برجتي مرر  :كيقوم تأكيلو قو٢تم ،ىو بتقدير "مثل" أم مثل أسد :قاؿ ا١تربد

 .(ُ)األسد شدةيشابو 

لو فمعٌت رج ،ٔتا يليق بو من األكصاؼ ،بل بتأكيل اٞتوىر ُب مثل ىذا :كقاؿ غَت ا١تربد
 .أم بليد ،رو ٛتا لو كبرج ،أم جرمء ،دو أس

أم كامل ُب  ،لو رج لو برج تي مرر  :٨تو ،فيكرر اللفظ ،جنس يوصف بو ذلك اٞتنس :ثانيها
 .ادن ا أسدن أستي كرأي ،الرجولية

قاؿ  ،ده حدي ىذا خاًبه  :٨تو ،يوصف بو ذلك الشيء ،وع منو الشيءجنس مصن :ثالثها
من قبل أنو ليس بصفة  ...ك قد يكوف ُب الشعر خاًبه حديده كصٌفةه خزّّ مستكرىا" :سيبويو

إ٪تا الكبلـ أف تقوؿ ىذا خاًبي حديدو  ،كاف قبيحالو قلت خاًبه حديده كىذا خاًبه حديده  
كمن العرب من يقوؿ مررتي بقاعو عىٍرفجو كلُّو  ...فة من خزِّ كخاًب من حديد كص ،كصيٌفةي  خزٍّ 

 "(ِ)٬تعلونو كأنو كصف 

 ،أٚتعوف بو عر ـو كمررت بقو  ،أم كائن من عرفج ،كلو  جو عرفعو مررت بقا  :كقريب منو قو٢تم
كأخ لك كأب  ،أيب عشرة لو مررت برج :كمن غَت الشائع قو٢تم ...أٚتعوف ،أم كائنُت عربا

 .(ّ)لك"

 

 

                                         

(ٔ)
 ٖٗٗص ،ٔج ،الكتاب ،سٌبوٌه :انظر -

(ٕ)
 7ٕٕص  ،ٔج  :الكتاب ،سٌبوٌه -

 ٕٔص،ٕج،م9ٕٓٓ ٕط (دار الكتب العلمٌة  :بٌروت،)إمٌل بدٌع ٌعقوب .علق عٌه ووضع حواشٌه د ،الكتاب ،سٌبوٌه :انظر
 .ِٕٗ ،ِٓٗص ،ِج :شرح الرضي ،الرضي-(ّ)
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 :النعت بالجمل :ثالثا

  :كللنعت ّٔا ثبلثة شركط ،٦تا ينعت بو اٞتمل

 .كمذكورنا ،أف يكوف ا١تنعوت ّٔا نكرة -ُ
 .إما ملفوظ بو أك مقدر ،أف تشتمل على ضمَت يربطها با١توصوؼ -ِ
 .(ُ)أف تكوف اٞتملة خربية أم ٤تتملة الصدؽ أك الكذب -ّ

فجملة  [،َِ :طو] {ةه تىٍسعىىفىًإذىا ًىيى حىيَّ } :كمن كصف النكرة باٞتملة قولو تعأب
 .أم حٌية ساعية ،فهي صفة للحٌية ،من الفعل كالفاعل ا١تستًت ىي النعت (تسعى)

كللنعت ّٔما  ،كا١تراد بشبو اٞتملة الظرؼ كاٞتار كآّركر ،النعت بشبو الجملة :رابعا
 :شرطاف

٬تعلها ٖتقق غرضا ٦تا  ،كإفادتو تكوف باإلضافة أك بغَتىا ،أف يكوف تاما أم مفيدا :األكؿ
 .جديدا

 .(ِ)ُب سيارة له أقبل رج :مثل ،أف يكوف ا١تنعوت نكرة ٤تضة :الثاين

 (مثل ونحوىا)النعت بػ  :خامسا

 لو برجتي مرر )٨تو  ،ك٨توىا ٦تا يفيد التشبيو (مثل)"كمنو النعت بػ :يقوؿ فاضل السامرائي
 .(ّ)ؾ"وً ك ك٨تهً ك كشببً ك كضر لً مث

                                         

٤تمد باسل عيوف  ٖتقيق ،شرح التصريح على التوضيح ،األزىرم، ك  َُّ ،ِٕٗص،ِج،شرح الرضي ،لرضيا :انظر -(ُ)
 ٗٗ ،ٕٗ،حاشية الصباف ،كالصباف،ُُٕ ،ُُْص،ِج،السود

 .ُّٓ،ُّْص ،التوابع ،ك٤تمد زعَت ،ك٤تمد ،ْٗٓص ،ّج،حو الواُبنال :حونال :انظر عباس حسن -(ِ)
 .ُٗٓ ،ّج (،ـََِّ ،لفكردار ا :عٌماف) ،ِط ،معاين النحو ،فاضل صاّب ،السامرائي(ّ)
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م يرجل أ ،فإهنا ١تا أفادت التشبيو أفادت الوصف ،ىو لعلة التشبيوكيبدك أٌف النعت ّٔا إ٪تا 
 .كتقارب صفتو صفتك ،يشبهك

 

 :مصطلحات مقيدة للتركيب الوصفي

 :المطابقة  -ُ

 فتكوف ىي نفسها قرينة على ما بينهما من ارتباط ،تأٌب ا١تطابقة لتقوية الصلة بُت ا١تتطابقُت

 ،كبدكهنا تتفكك العرل ، أجزاء الًتاكيب اليت تتطلبهافبا١تطابقة تتوثق الصلة بُت ،ُب ا١تعٌت
 .(ُ)كيصبح ا١تعٌت عسَت ا١تناؿ

فصار  ،فو ظري لو برج تي مرر  :فقولك ،"فأما النعت الذم جرل على ا١تنعوت :يقوؿ سيبويو
كإ٪تا صارا كاالسم الواحد من ًقبىل أنك ٓب ترد الواحد  ،النعت ٣تركرا ألهنما كاالسم الواحد

كإ٪تا صار نكرة ألنو من أمة كلها  ،فهو نكرة ،الذين كل كاحد منهم رجله ظريفمن الرجاؿ 
 .(ِ)لو مثل اٝتو"

كلكن العبلمة  ،،(ّ)كأشهر ما تكوف فيو ا١تطابقة بُت التابع كا١تتبوع ىو العبلمة اإلعرابية
ما فلما كاف النعت كا١تنعوت كالشيء الواحد كصار  ،اإلعرابية ليست صيغة ا١تطابقة الوحيدة

رفعو  :كٚتلتها عشرة أشياء ،تبع النعت ا١تنعوت ُب أحوالو ،يلحق ا١تنعوت يلحق النعت

                                         

 .ُِّص،اللغة العربية معناىا كمبناىا ،٘تاـ حساف-(ُ)
 ِِْ ،ُِْص  ،ُج(ا١تطبعة األمَتية :بوالؽ،)ُط،الكتاب ،سيبويو-(ِ)
 .َِْص ،السابق نفسو ا١تصدر -(ّ)
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النعت كذلك ُب  .كنصبو كخفضو كإفراده كتثنيتو كٚتعو كتنكَته كتعريفو كتذكَته كتأنيثو
 .(ِ)لكونو إياه ُب ا١تعٌت" ،" كإ٪تا تبعو ُب ىذه العشرة(ُ)الحقيقي

 

كُب  ،كىي الرفع كالنصب كاٞتر ، كاحد من أنواع اإلعرابيتبع  منعوتو ُب والنعت السببي
فحكمو فيها حكم الفعل  ،كالتذكَت كالتأنيث ،أما ُب اإلفراد كالتثنية كاٞتمع ،التعريف كالتنكَت

 .(ّ)إال على لغة أكلوين الرباغيث ،حيث يفرد السبيب كما يفرد الفعل ،مع فاعلو

 :الفصل -ٕ

حيث  ،كأف الرتبة ٤تفوظة بينهما ،متبلزماف كالشيء الواحدمن ا١تعركؼ أف النعت كا١تنعوت 
٬توز الفصل بُت الصفة كا١توصوؼ  فإنو " ال ؛كنظرا ٢تذا التبلـز ،يتقدـ ا١تنعوت على النعت

"أما "إف كاف الفصل بينهما  ،(ْ)ٓتبلؼ ا١تعطوؼ كا١تعطوؼ عليو" ،ألهنما كشيء كاحد
كىذا يعٍت أف جواز الفصل قائم على كوف  ،"(ٓ)ٔتعموؿ أحد٫تا جاز ُب الكبلـ كالشعر

 .إال ُب حاالت ،فإف  كاف أجنبيا عنهما امتنع الفصل ،الفاصل معموؿ أحد٫تا

نىا يىًسَته :}فمن اٞتائز الفصل ٔتعموؿ الصفة "٨تو قولو تعأب  [،ْْ :ؽ{]ذىًلكى حىٍشره عىلىيػٍ
ا ال :كمعموؿ ا١توصوؼ ٨تو ،كالتقدير يسَت علينا  .(ٔ)شديد"يعجبٍت ضربك زيدن

                                         

 ،َّٔص ،ِج :شرح الرضي  ،الرضي، ك  ٓٓ ،ْٓص ،ّج ،شرح ا١تفصل ،يعيش ابن-(ُ)
 .َّٕص ،ِج،ضيشرح الر  ،الرضي -(ِ)
 .ِٖٕ ،ِٖٕ،َِٕص،التوابع ،٤تمد زعَتك  ،،َّٖ ،َّٔص ،ِج ،شرح الرضي ،الرضي :انظر -(ّ)
 .ِِٗص ،ُج(،العريب دار الكتاب :بَتكت) ،ُاألشباه كالنظائرط ،السيوطي-(ْ)
ا١تسائل ،بو علي الفارسيكأ،َِٓص (ـَُٖٗ،دار األندلس :القاىرة) ،ُط،راىيم ٤تمدإبالسيد ،ٖتقيق ،ضرائر الشعر ،عصفور ابن-(ٓ)

 .ََٕص(،ـُٖٓٗ ،قَُْٓ،مطبعة ا١تدين :القاىرة) ،ُط،٤تمد الشاطر أٛتد ٤تمد أٛتد،ٖتقيق ،البصريات
 .ُٕٕ ،ُٕٔص (،ـََُِ،دار غريب :القاىرة) ،فاعلية ا١تعٌت النحوم ُب بناء الشعر،،عصاـ عبد ا١تنصف ،أبو زيد-(ٔ)
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للضركرة ٨تو  ؛ٔتا ليس معموال لواحد منهما ُب الشعر ،كجاء الفصل بُت النعت كا١تنعوت
 :قولو

 (ُ)تعينها  –جريئنا  –إٔب أخرل  -أمرَّت من الكتاف خيطنا كأرسلت     رسوال

كفصل  ،ففصل بُت "رسوؿ" كصفتو بآّركر ،كأرسلت إٔب أخرل تعينها رسوالن جريئنا :يريد
 .(ِ)بصفة رسوؿ كىي "جريئا" ،كىي تعينها ،كصفتو (إٔب)ركر ْترؼ اٞتر بُت آّ

 :كقد جاء الفصل بُت النعت كا١تنعوت عند سيبويو ُب مواضع منها

 ،اهلل منطلقاف دي كعب فً ىذاف رجبل :"كإف شئت قلت :الفصل بينهما با١تعطوؼ بقولو-ُ
 .(ّ)ألف ا١تنطلقُت ُب ىذا ا١توضع من اسم الرجلُت فجريا عليو"

ما كاف فيها أحده خَته   : "كتقوؿ :كنعتو با٠ترب بقولو (اسم ليس)الفصل بُت ا١تنعوت  :ِ
منك كما كاف أحد مثليك فيها كليس أحده فيها خَته منك إذا جعلت فيها مستقرنا كٓب ٕتعلو 

فإف جعلتو على قولك فيها زيد قائم  ، على قولك فيها زيد قائم أجريت الصفة على االسم
إال أنك إذا  ،ما كاف فيها أحده خَتنا منك كما كاف أحده خَتنا منك فيها  : تقوؿ  بت"نص " 

 .(ْ)". أردت اإللغاء فكلما أخرت الذم تلغيو كاف أحسن

                                         

(ٔ)
ْت ِمَن اْلَكتَّ  ،فً المحتسب - ٌُِعٌُنهاأََمرَّ ا  ًٌّ ًطا َوأَْرَسَلْت     َرُسواًل إلى أُْخَرى َجر ٌْ  اِن َخٌ

 ،عبد الفتاح إسماعٌل شلبً –على النجدي ناصف ،تحقٌق ،المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات واإلٌضاح عنها ،ابن جنً ،انظر
 صٕٓ٘ص ،ٕج ،دار سزكٌن للطباعة والنشر،م97ٙٔ -هـٙٓٗٔ ٕط
 .َِٓ،َِْص ،ضرائر الشعر ،عصفور ابن :انظر(ِ)
 .ُٖص ،ِج باالكت،سيبويو-(ّ)

 .َِٓ،َِْص ،ضرائر الشعر ،عصفور ابن :انظر(ّ)
 .ٓٓص،ُج ،الكتاب ،سيبويو-(ْ)



 35الصفحة 

 

كمثل  ،كالعناية كاالىتماـ ىنا مثلو ُب باب كاف ،كالتأخَت ،"كاعلم أف التقدًن :كمنو قولو-ّ
ا ُب الطريق رابضا ن  :ذلك ٍب كصفتو  ،إف شئت جعلت بالطريق ميستػىقىرٌاك  ....إف أسدن

 .(ُ)بالرابض"

"فيفهم منو أف اىتماـ ا١تتكلم باإلخبار عن ا١تكاف الذم فيو األسد سوَّغ تقدٯتو على 
 .(ِ)الرابض الذم أجاز سيبويو إعرابو نعتا رغم الفصل بينو كبُت ا١تنعوت"

كمن ٘تثيلو  ،ويو إذا أيًمن اللبسعند سيب ان كعلى ذلك يكوف الفصل بُت النعت كا١تنعوت جائز 
 .(ّ)يتبُت لنا أف الفصل عنده غَت مشركط بالضركرة ،بالنثر

إذا جعلت األخ  ،زيده أخو عبد اهلل ٣تنوفه بو :"ك٦تا يبطل فيو القلب قولو :كيؤيد ذلك قولو
 .(ْ)زيده ٣تنوفه بو أخو عبداهلل" :ألنو ال يستقيم ؛صفة كاٞتنوف من زيد بأخيو

  .تبُت لنا أف الفصل بُت الصفة كا١توصوؼ جائز إذا أمن اللبس٦تا سبق ي

  :الحذؼ -  ٖ

 .حذؼ الصفة إذا علمت(ٔ)ك٬توز بقلة  ،حذؼ ا١توصوؼ إف عيًلم(ٓ)٬توز بكثرة 

كمن حيث  ،ألهنما كالشيء الواحد من حيث الداللة ،حق الصفة  أف تصحب ا١توصوؼ
كلكن قد  ،فالقياس يأىب حذؼ أحد٫تا ،معٌت ٨تويا كاحدا عرب ا١تطابقة ،ٖتقيقهما معا

                                         

 ُّْص،ِج ،ا١تصدر السابق نفسو (ُ)
 .ََِص ،ويويبا١تركب االٝتي ُب كتاب س ،علي ا١تعيوؼ -(ِ)
 .َُِ ،ََِص،السابق نفسو ا١تصدر -(ّ)
  .ِٓص ،ِج ،الكتاب ،سيبويو -(ْ)
(٘)

 ٕج ،شرح التصرٌح:األزهري،9ٖ7ٔ،9ٖ8ٔص ٗج،ارتشاف الضرب :، أبو حٌانٕٖٗص ،شرح الكافٌة :انظر الرضً -
 7ٙٔص ٘ج،همع الهوامع :السٌوطً ،9ٕٔ:8ٕٔص

(ٙ)
 نفسه، السابق
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طلبا للتخفيف كاالختصار  ،٭تذؼ ا١توصوؼ  أك الصفة "بدليل القرائن اٟتاصلة من السياؽ
 .(ُ)كٟتصوؿ الفائدة ا١تطلوبة من ا١تذكور"

 حذؼ الموصوؼ -أ

أال ترل أنك إذا  ،كألنو رٔتا كقع ْتذفو لبس ،القياس يأىب حذفو ١تا ذكرناه ،"فا١توصوؼ
ٓب يعلم من ظاىر اللفظ أف ا١تمركر بو إنساف أك رمح أك ثوب ك٨تو  ،مررت بطويل :قلت

كقويت الداللة عليو إما ْتاؿ  ،هنم قد حذفوه إذا ظهر أمرهأإال  ،ذلك ٦تا قد يوصف بالطوؿ
ككلما استبهم كاف حذفو أبعد ُب  ،كأكثر ما جاء ُب الشعر ألنو موضع ضركرة ،أك لفظ
  .(ِ)القياس"

ألٌف اٟتذؼ عند عدـ اتضاح ا١تعٌت يكوف  ،للبس قاعدة متبعة ُب كثَت من ا١تواطنإف أمن ا
ألف ا١توصوؼ ىو ا١تعٌوؿ  ،كحذؼ ا١توصوؼ ُب ىذه اٟتالة أقل من حذؼ الصفة ،٥تبلِّ بو

إذا ٓب ٭تدث لبس ُب  ،كعليو فإف حذؼ ا١توصوؼ جائز ،عليو بكونو ركن الوصف الرئيس
 .(ّ)ند أكثر النحاة كاللغويُت العربكىذا يظهر ٦تا جاء ع ،الكبلـ

إما  ،أف يكوف النعت مفردا صاٟتا ١تباشرة العامل ،كقد اشًتط النحاة ٟتذؼ ا١تنعوت
أك ٔتصاحبة  ،أم فرسنا صاىبلن  ،مررت برجل راكب صاىبلن  :باختصاص النعت با١تنعوت ٨تو

أم دركعا  [،ُُ،َُ :سبأ{]غىاتو أىٍف اٍعمىٍل سىابً  (َُ)كىأىلىنَّا لىوي اٟتٍىًديدى :}ما يعٌينو ٨تو
كلكن تقدُّـ ذكر  ،فحذؼ ا١تنعوت للعلم بو مع أف النعت ال ٮتتص با١تنعوت ،سابغات

كىلىقىٍد :}كمن غَت الغالب ،فإف ٓب يصلح ١تباشرة العامل امتنع حذفو غالبا ،اٟتديد أشعر بو

                                         

 ُْٗ:ُْٖص (،ـََِْ،عة العربيةطبا١ت  ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع :األردف) ،الًتاكيب النحوية ،ىادم ،هنر-(ُ)
 .ٗٓص،ّج ،شرح ا١تفصل ،يعيش ابن-(ِ)
كأبو  ،ٗٓص،ّج،شرح ا١تفصل ،يعيش بنا ،ّٔٔص،ّج ،ا٠تصائص ،جٍت كابن  ،ِٖ ،ِٕص ،ُج،  لكتابا سيبويو :انظر -(ّ)

 .ُِ ،ُُص :أكضح ا١تسالك ،ىشاـ كابن،ُّٕٗص  :ْج،ارتشاؼ الضرب ،حياف
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ال تزاد  (من)بناء على أف  ،١ترسلُتأم نبأ من نبأ ا [،ّْ :األنعاـ{]جىاءىؾى ًمٍن نػىبىًإ اٍلميٍرسىًلُتى 
 .كال تدخل على معرفة ،ُب اإل٬تاب

كبعض اسم مقٌدـ ٥تفوض  ،كا١تنعوت مرفوعا ،أك أف يكوف النعت ٚتلة أك شبو ٚتلة
كمنا فريق  ،أم منا فريق أقاـ ،كمٌنا ظعن ،منٌا أقاـ (:من)فمن ا١تخفوض بػ (،ُب)أك (،من)بػ

 ،كرجل كفر ،أم إال رجل شكر ،الناس إال شكر أك كفرما ُب  (:ُب)كمن ا١تخفوض بػ .ظعن
 [.ُُ :اٞتن{]كىًمنَّا ديكفى ذىًلكى } :كمثاؿ شبو اٞتملة قولو تعأب

ٓب ٭تذؼ إال ُب  (،ُب)أك  (من)فإف ٓب يكن ا١تنعوت باٞتملة بعض اسم مقٌدـ ٥تفوض بػ
  :ضركرة ٨تو

  ،يرمي بكٌفٍي كاف من أرمى البشر

 .(ُ)بكٌفٍي رجل كاف :أم

 :كىي تظهر ُب أمور كثَتة منها ،"كا١تنعوت ٭تذؼ إذا كاف ىناؾ قرينة دالة عليو      

 .كالتقدير كلو ماء باردا .آتٍت ٔتاء كلو باردا :٨تو ،تقدـ ذكر ا١تنعوت -ُ
كحائض كراكب  ،طالق ،مررت بكاتب :اختصاص النعت با١تنعوت ٨تو -ِ

 .صاىبل
أم  {،ف اعمل سابغاتكألٌنا لو اٟتديد أ:}كجود مصاحبة للمنعوت ٨تو -ّ

 .دركعا
 رطبو كال يابسو كال  :قصد العمـو با١تنعوت ٨تو -ْ
 .أكـر العآبى كأىن الفاسق :إشعار ا١تنعوت بالتعليل ٨تو -ٓ

                                         

 .َُْٗ ،،ُّٕٗ،ْج،ارتشاؼ الضرب ،حياف كأبو ،ُٔ ،ٗٓص،ّج ،،فصلشرح ا١ت ،ابن يعيش :انظر -(ُ)
  ُِٗ ،ُِٕ ِج،،شرح التصريح على التوضيح ،األزىرم
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جلست قريبا منك كصحبتك  :٨تو (الظرؼ)كوف ا١تنعوت لزماف أك مكاف  -ٔ
 .(ُ)طويبل"

  :حذؼ النعت –ب 

 كذلك ألف "الغرض من  ،و قليلكلكن ،عند أغلب النحاة ،٬توز حذؼ النعت إف علم

 ،ككبل٫تا من مقامات اإلطناب كاإلسهاب ،الصفة إما التخصيص كإما الثناء كا١تدح
 .(ِ)كاٟتذؼ من باب اإل٬تاز كاالختصار فبل ٬تتمعاف لتدافعهما"

أم   [،ٕٗ :الكهف{]يىٍأخيذي كيلَّ سىًفينىةو غىٍصبان :}كمن حذؼ النعت قولو تعأب            
 صاٟتة  كل سفينة

 من ا١تتقارب  :كقوؿ الشاعر كىو عباس بن مرداس

ٍيئنا فلم أيعطى      اٟتىٍرًب ذىا تيٍدرىأكقد كيٍنتي ُب   (ّ)نًع مٍ كٓب أي شى

 (.(ْ)أم شيئا طائبل) ،فحذؼ النعت كأبقى ا١تنعوت

كلكن النحاة  ،٦تا سبق يتنب لنا أف الصفة كا١توصوؼ قاببلف للحذؼ ُب االستعماؿ اللغوم
كىذا يكوف ُب ا١تركب الوصفي الذم  ،وا إٔب كجود حاالت من اٟتذؼ فيهما غَت ٦تكنةتنبه

ألف حذؼ الصفة أك ا١توصوؼ فيو يؤدم إٔب إتبلؼ ا١تعٌت ا١تراد   ،ىو موضوع البحث
حيث جاء "إف الصفة كا١توصوؼ ١تا كانا كالشيء الواحد من حيث كاف  ،منهما ٣تتمعُت

                                         

 ((،ـََُِ ،ىػُُّْ،عآب الكتب اٟتديث :األردف) ،ُط ،سلوب النعت ُب القرآف الكرًنأ،قاسم ٤تمد سبلمة ،الشبوؿ -(ُ)
 .َُْٗ،،ُّٕٗص،ْج،ارتشاؼ الضرب ،حياف أبو :انظر ،ُّٖ،ُّٕص

 ،.ُّٕٗص،ْج،رتشاؼ الضربا ،حياف كأبو؛؛ّٔص،ّج،شرح ا١تفصل ،يعيش ابن، ك  ّٔٔص،ّج،ا٠تصائص ،ابن جٍت-(ِ)
(ٖ)

ص ،م99ٔٔ -هـٕٔٗٔ ٔط (مؤسسة الرسالة  ،بٌروت،)جمعه وحققه الدكتور ٌحٌى الجبوري ،العباس بم مرداس ،السلمً :انظر-
ٔٔٔ 

 ورجل ذو ُتدرأ وُتْدرأة  مدافع ذو عزة ومنعة  .ذا دفع عن قومً :ذا ـُدرأ (،فً القوم ذا تدرأ وقد كنت :جاء فً اللسان واالستٌعاب
 ،.ُٖٔص،وامع٫تع ا٢ت ،كالسيوطي ،ُِٗ ،ُِٖص،ْج،شرح التصريح ،األزىرم، ك  ُِص،أكضح ا١تسالك ،ىشاـ ابن :انظر -(ْ)
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ألف  ،كاف القياس أف ال ٭تذؼ كاحد منهما  ،٣تموعهماالبياف كاإليضاح إ٪تا ٭تصل من 
 .(ُ)كتراجع عما اعتزموه" ،حذؼ أحد٫تا نقض للغرض

 

 :مفهـو الصفة والنعت في الدرس اللغوي الحديث

عن (ِ)عما جاء بو النحاة األكائل  ،ٓب ٮتتلف كثَتا  ما جاء بو النحويوف العرب احملدثوف
 لديهم ما ا١تصطلح فقد تراكح  ،دة العلمية ا١تطركحة فيوكا١تا ،ُب ا١تصطلح الداؿ عليو ،النعت

كدرس كثَت منهم  .للصفة كالوصف كذكركا أف النعت مرادؼ ،بُت النعت كالصفة كالوصف
ألف مصطلح " ،(ْ)كىناؾ من درسو ٖتت عنواف الصفة   ،(ّ)ا١توضوع ٖتت عنواف النعت

كصف الشيء ٔتا فيو من  :عٍتفالنعت ي .الصفة أكثر شهرة من مصطلح النعت كأمشل داللة
   ." (ٓ)ىو ُب أكصاؼ ا١توصوؼ دكف تقييد ما :أما الوصف فيعٍت ،األكصاؼ احملمودة

"يظهر من  :يقوؿ ٨تلة ُب ذلك ،كالصفة كظيفة ٨توية ،كمنهم من فٌرؽ بُت الصفة بنية صرفية
ا كظيفة كبينه ،أنو يفرؽ بُت الصفة بنية صرفية مشتقة من مصدر الفعل (ٔ)كبلـ سيبويو

إذ يراد ّٔا عندئذ االسم ا١تشتق  ؛حيث تذكر مقابل االسم ،كاألكٔب ىي ا١ترادة غالبا ،٨توية
 :ٍبٌ يعقب على ذلك بقولو ،(ٕ)سواء أكاف اسم ذات أـ اسم معٌت" ،ُب مقابل االسم اٞتامد

ل فاألص ،"كلست أشك ُب أٌف الصفة بنية صرفية ىي األصل عند سيبويو ُب الصفة بابا ٨تويا

                                         

 .ٗٓص،ّج :شرح ا١تفصل ،يشيع ابن-(ُ)
(ٕ)

النعت فً اللغة  ،وفً اصطالح النحوٌٌن ،الصفة فً اللغة ،هوم الصفة والنعت عند النحوٌٌن واللغوٌٌنمف)الفصل األول  :انظر -
 (وفً اصطالح النحوٌٌن ص  

(ٖ)
النحو :عبد الرحمن ،األهدل .78ص،الواضح فً القواعد النحوٌة :محمد حسن،عطٌة.8ٖٗصٖج،النحو الوافً:عباس ،انظر حسن-

 ،النحو الجدٌد :عبد المتعال ،الصعٌدي .ٕٕٔص،جامع الدروس العربٌة :طفىمص ،الغالٌٌنً .ٔ٘ٔص،المستطاب
 8ٗفً النحو العربً نقد وتوجٌه ص:مهدي،المخزومً.ٖٖص

(ٗ)
  ٖٕ٘ص،معجم النحو العربً :حسن ،قطرٌب .ٖ٘ٔص ،الواضح فً النحو:محمد خٌر ،ومنهم الحلوانً-

(٘)
 ٖٕ٘السابق نفسه ص :حسن ،قطرٌب -

 .ُّٗب الصفحة  (ّك ،ِ)ُب ا٢تامشُت رقم  (كبلـ سيبويو  ) :اليت عناىا بقولو ا١تواضععكاشة إٔب  أشار(ٔ)
 .ّٗ-ّٖ (،ـُْٗٗ ،دارا١تعرفةاٞتامعية :اإلسكندرية) ،ألكربية ا دراساتال ك العريب النحو ُب كالصفة االسم،٤تمودأٛتد ،٨تلة(8)
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كلذلك عٌد استخداـ اٞتامد صفة ٨توية من  ،ُب الصفة النحوية عنده أف تكوف من ا١تشتقات
 .(ُ)القبيح الضعيف"

حيث يرل عمر يوسف عكاشة أٌف ا١تركب  ،كيتفق احملدثوف ُب ىذا اٞتانب مع رؤية سيبويو
 ،١تشبهةكالصفة ا ،كاسم ا١تفعوؿ ،كىو اسم الفاعل ،الوصفي ىو "ا١تركب ا١تبدكء ٔتشتق ٤تض

كىو يتابع ُب ذلك رأم  ،حيث إٌف الًتكيز منصب على الصيغة الصرفية،(ِ)كاسم التفضيل"
ٍب ينقل عكاشة كجهة نظر عبادة القائلة بتقسيم ا١تركب  ،األستاذ ٤تمد إبراىيم عبادة

كيقصد بو الوصف أم ا١تشتق العامل  ،الوصفي على قسمُت "ا١تركب الوصفي اإلسنادم
 (،مكـر أبوه الزائرين)٤تمد  (،معطلة سيارتو)٤تٌمد  :كما ُب قولنا  ،لوعمل فعلو مع معمو 

 (؛رفيق بالعباد)اهلل  (،أكثر كبلما)ا٠تطيب  (،حسن صوتا)ا١تغٍت  (،مسموع صوتو)ا٠تطيب 
كيريد بو ا١تركب الذم فيو يضاؼ االسم ا١تشتق إٔب ما كاف  ،كا١تركب الوصفي اإلضاُب

 (،مسموع الكبلـ)ا١تخلص  ،كثَتكف  (زائرك القاىرة) ،(ضامر البطن)الفرس  ،معموال لو
كىذا كما ذكرنا سابقا ال يدخل ُب  .(ّ)"(أعدؿ ا٠تلفاء)عمر  (،أخضر الورؽ)الشجر 

 .ا١تركب الوصفي الذم نعنيو ّٔذه الدراسة

كتأٌب ٔتا  ،كىناؾ من ذكر "أف مصطلح الصفة يأٌب ُب الدرس النحوم ٔتعٌت ا١تشتقات
 ال ٭تدث خلط بُت ا١تفهومات فبل بد من خلوص مصطلح الصفة كحىت ،يرادؼ النعت

 " (ْ)كأف ٮتلص مصطلح النعت للمفهـو الثاين ،كالوصف على ا١تفهـو األكؿ

                                         

 .ّْ ،السابق نفسو ا١تصدر ،٨تلة(ٔ)
 :بَتكت) ،ا ّٔ الناطقُت لغَت تعليمها مقتضى ُبتوصيف جديد لنحو اللغة العربية  إٔب دعوة :الغائب النحو ،يوسف عمر ،عكاشة(ٕ)

 .َُّص(،ـََِّ ،كالنشر للدراسات ربيةلعا ا١تؤسسة
 .َُّ ،الغائب لنحوا ، عكاشة(ٖ)
(ٗ)

 ٕٖص(،القاهرة  ،دار غرٌب،)الجملة الوصفٌة فً النحو العربً :شعبان ،صالح-
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ألف  ،ىو األفضل ،كالذم أراه أف مصطلح الصفة ُب الدرس النحوم نوع من أنواع التوابع
 ،لذم ٭تمل معٌت خاصآتبلؼ النعت ا ،معٌت الوصفية فيو شامل كعاـ للحسن كالقبيح

ككذلك  ،بُت اٟتسن كالقبيح فالدرس النحوم ٦تكن أف يعرض أمثلة ٗتتلف داللتها ما
كعندما نطلق مصطلح الوصف كنريد بو  ،ا١تشتقات ٤تصورة ُب الدرس النحوم بأنواع ٤تددة

تظهر داللة  ،كإذا قلنا ا١تشتقات فقط ،الوصف ا١تشتق :نقوؿ ،ا١تشتق نقرنو بلفظ ا١تشتق
كلو خلص مصطلح النعت ُب الدرس  ،للفظ مباشرة ُب الذىن للمعٌت النحوم ا١تراد منو ا

١تا تردد ٨تاة البصرة كالكوفة ُب استخداـ ا١تصطلحُت  ،النحوم للداللة على الصفة التابع
كاليت تقع  ،ألهنم كجدكا أف معٌت الوصفية آّرد البد أف يكوف ُب اللفظة اليت تقع نعتا ،معا

  .لدرس النحومصفة ُب ا

حيث  ،كقد انتقد بعض النحاة احملدثُت التقسيم الثبلثي للكلم كىو االسم كالفعل كاٟترؼ
اليت حالت دكف  ،يركف أف ىذا التقسيم عرض الدراسات اللغوية لكثَت من ا١تتاعب ا١تنهجية

ترل   ،كظهرت لديهم مقًتحات بديلة ألقساـ الكلم ،(ُ)كتذليل صعوباتو ،تيسَت النحو
كقد  .ما بُت رباعي كسداسي كسباعي كٙتاين ،كرة تعدد األقساـ على اختبلؼ تقسيماهتمضر 

"ٯتكن لو أف يقف جنبا  ،(ِ)رأل بعضهم أف الصفة البد أف تأخذ مكانا مستقبل ُب التقسيم 
 ،"(ّ)كال متحدا مع ثانيهما  ،إٔب جنب مع االسم كالفعل دكف أف تكوف جزءا من أك٢تما

كىناؾ من ناقش ىذه  ا١تسألة .(ْ)ص اليت ٘تيز الصفة عن الفعل كاالسم كذكركا بعض ا٠تصائ
ال ٘تيز الصفة ُب  ،ككجد أف "ٚتيع ىذه ا٠تصائص اليت ٘تيز الصفة عن االسم كالفعل

 ،كالتنوين كاإلضافة كقبوؿ البلـ  ،كإ٪تا ىي خصائص إما مستعارة من قسم األٝتاء ،اٟتقيقة

                                         

(ٔ)
اللسانٌات فً  :حافظ إسماعٌلً ،علوي.ٕ٘ص،988ٔ-98ٖٔ،القاهرة ،مكتبة الخانجً ،أقسام الكالم العربً :فاضل ،ًالساق ،انظر-

 9ٕٗ:9ٕٕص ،دار الكتاب الجٌد المتحدة ، دراسة تحلٌلٌة نقدٌة فً قضاٌا التلقً وإشكاالته ،الثقافة العربة المعاصرة
(ٕ)

فً النحو  :مهدي ، المخزومً ،77،78ص،اللغة العربٌة معناها ومبناها :تمام ،حسان ،89ٕص،إبراهٌم أسرار اللغة ،انظر أنٌس -
 ص، تطبٌق قواعد و ،العربً

(ٖ)
 السابق نفسه :تمام ، حسان ،انظر-

(ٗ)
 ٖٕٕ:ٕٕ٘ص،السابق :فاضل الساقً ،ٖٓٔ:ٓٓٔالسابق ص ،انظر تمام حسان-
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كإما ٕتمع خاصية اٝتية فعلية كالداللة على  ،على الزمن كإما مستعارة من األفعاؿ كالداللة
 "(ُ)ا١توصوؼ باٟتدث

كعوٞتت فيها الصفة بطريقة  ، ة دراسة مقارنة جديدةيكديًرس تركيب الصفات ُب اللغة العرب
كقد ظهر  ،ٗتتلف عما جاء ُب الًتاث النحوم للمقارنة بُت اللغة العربية كاإل٧تليزية كالفرنسية

كعيرًفت الصفة بأهنا " كلمة تلي األٝتاء لتنعتها  ،ة اللغوية الغربية ُب ىذه الدراسةتأثَت الثقاف
كالصفات قد تسبق األٝتاء ُب سياقات معينة  .كٖتدد كيفيتها أك حا٢تا أك ىيئتها أك عددىا

حيث كرد أف مصطلحي الصفة كالنعت  ،لكن بعد ذلك تتساكل الصفات كالنعوت."(ِ)
 ." (ْ)" ك"صفات قبلية كصفات بعدية (ّ)وت قبلية كنعوت بعديةكمن ذلك "نع ،افمًتادف

كمن نتائج الدراسة " أف الصفات القبلية تتصرؼ مثل األٝتاء ا١تضافة ألهنا رؤكس تظهر ُب 
كتتلقى اإلعراب الذم يسند  .كترث التعريف من االسم ا١تضاؼ إليها .بداية ا١تركب اٟتدم

كىي ّٔذا ٗتتلف عن الصفات  .االٝتي إعراب اٞتر بينما يتلقى الرأس ،إٔب ا١تركب بأ٘تو
كتتنافس مع  ،كتنتقل من موقعها األصلي ،كٖتمل أداة تعريف ،البعدية اليت تكوف مركبات

كقد أطلق أيضا على الصفة التابعة ." (ٓ)األٝتاء ا١تالكة للحصوؿ على التعريف كاإلعراب
فات الناعتة ىي الرتبة البعدية اليت مصطلح الصفات الناعتة ككرد " أف الرتبة األساسية للص

 :مثل " (ٔ)أما الرتبة القبلية فخاصة أك استثنائية ،تأٌب فيها الصفات بعد االسم ا١توصوؼ
 " (ٕ)قضينا عندىم أطيب األكقات ، "٘تنينا لو كافر السعادة

                                         

(ٔ)
 9ٖٗص(دار محمد علً  ،تونس) ٕٗٓٓ ،ٔط،ٌةمفهومها ونظامها فً النظرٌات اللسان ،الوصفٌة :رفٌق ،حمودة-

(ٕ)
دار توبقال  ،الدار البٌضاء ،المغرب) 7ٕٓٓ،ٔط،تركٌب الصفات فً اللغة العربٌة دراسة مقارنة جدٌدة :نادٌة ،العمٌري-

 8ٔص(للنشر
(ٖ)

 ٔٙ،ٖٓ،7ٕالسابق نفسه ص-
(ٗ)

 8،8ٗ،7ٕٓ،8ٔالسابق نفسه ص-
(٘)

 8ٗالسابق ص-
(ٙ)

 ٓ٘ٔالسابق ص-
(8)

 ٓٙص السابق-
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باعتماد الرتبة أساسا بُت الصفة  ،كال ٮتتلف ىذا الكبلـ عما كرد ُب الًتاث النحوم
 .(ُ)وصوؼ كا١ت

ُب مفهـو  من خبلؿ ما سبق يبدك أف ىذه الدراسة تريد إخضاع نظاـ العربية للتصور الغريب
حيث كرد فيها   ،متأصل ُب األ٨تاء الغربية ،ضعيف الصلة بالًتاث الذم يظهر فيها  ،الصفة 

ي باإلضافة إٔب مصطلح ،اليت يوجد ما يقابلها ُب األ٨تاء الغربية(ِ)كثَت من ا١تصطلحات 
 .صفة كالنعت الًتاثيُتال

 ،عند اٟتديث عن ا١تدارس الغربية األمر يكوف أكثر تشعبا الختبلؼ ا١تدارس كتنوعها 
حيث تنظر ا١تدارس الغربية اٟتديثة إٔب تقسيم الكلم بشكل ٥تتلف  ،كتعدد اللغات ا١تدركسة

الصفة قسما  فمن ذلك مثبل أف ٨تاة األ١تانية يعٌدكف ،عن تقسيم الكلم ُب النحو العريب
كيتفق ٨تاة األ١تانية مع نظرائهم العرب ُب مفهـو الصفة األصلية  ،أساسيا من أقساـ الكلم

 ،كلكنهم ٮتتلفوف ُب إمكانية تصٌور صفة كظيفية ٖتل ٤تل الصفة األصلية ،تابعة أك غَت تابعة
بة كتكوف معر  ،حيث إف الصفة األصلية التابعة عندىم ىي اليت تستخدـ استخداـ نعتيا

أما الصفة األصلية غَت التابعة فتستخدـ  .أم تظهر ُب أكاخرىا النهايات اإلعرابية ،دائما
كال يعد اٝتا الفاعل كا١تفعوؿ من  ،أك اسخداما ظرفيا ،أم تقع خربا  ،استخداما إسناديا

كىناؾ صفات ال تستخدـ إال تابعة كال يصح استخدامها  .الصفات األساسية ُب األ١تانية
 .(ّ)ها صفات ال تستخدـ إال خربا كال يصح استخدامها تابعة كليس كذلك العربيةكفي ،برا

 ،كىي تنبثق من األٝتاء كالضمائر ،إف الصفة عند الغربيُت تعد قسما رئيسا من أقساـ الكلم
 :تقوؿ ىيذر ماكفادين

                                         

(ٔ)
  79ٖص ٔج،شرح المفصل ،٘ٙٔ،ٔٙٔص ٕج ،ٖٕٗصٔج،الخصائص،انظر-

(ٕ)
  ،ٖٗ٘ص ،السابق ،حمودة،97 ،ٙٗ‘  ٕٗ ،7ٔص،السابق ،نادٌة ،العمٌري :انظر -

 .ُٕ-ٗٔ ،٨تلة :ينظر(ٖ)
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"What Is An Adjective? 

An adjective modifies a noun or a pronoun by describing, 
identifying, or quantifying words. An adjective usually precedes 
the noun or the pronoun which it modifies…An adjective can be 
modified by an adverb, or by a phrase or clause functioning as an 
adverb"(1) 

 ،أك ٖتديدىا ،أك تعريفها ،وصف الكلمةبالصفة ٖتٌور اٝتا أك ضمَتا  ؟،ما الصفة) :أم
أك العبارة  ،كٯتكن أف ٭تٌور الصفةى الظرؼي  ...فة غالبا تتبع االسم أك الضمَت الذم حٌورتوالص

 (أك شبو اٞتملة اليت تعمل عمل الظرؼ

إف الصفة القبلية ىي الصفة ا١تميزة للغة اإل٧تليزية إال إنو قد تأٌب حاالت للصفة تكوف فيها 
 ،اٞتملة الصلة موقعىذا ا١توقع ٖتتل كالصفة ُب  .بعدية كذلك مشركط أساسا بوجود فضلتها

 a father proud  of his daughter:مثل ،مع ضمَت مستًت فاعل ٢تاك٢تا بنية ٚتلية 

 .A young man:كىناؾ للصفة موقع قبلي تدمج فيو الصفة داخل ا١تركب االٝتي مثل

 :مثلفالصفات تكوف ثابتة  ،كال يوجد تطابق ُب العدد بُت الصفات كاألٝتاء 

- An old man.        - An old girl.          - An old car(2). 

 

فيمكن القوؿ إف ا١تدرسة التوليدية التحويلية اليت أسسها تنظر إٔب  ،أما رأم تشومسكي
 (ا١تورفيم)حيث إف معٌت الوصفية فيها ىو ما ٬تعلهم يضعوف الكلمة  ،الصفة باعتبارىا العاـ

                                         

 :ـَُِِ-ٖ-ُٔ ،بتاريخ ،الواليات ا١تتحدة األمَتكية ،كتاكا ٞتامعةأ الرٝتي اإللكًتكين ا١توقع من(ٔ)
http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar/adjectve.html 

(ٕ)
 8ٖٔ:ٖٗٔالسابق ص  ،نادٌة،العمٌري :انظر -

http://www.uottawa.ca/academic/arts/writcent/hypergrammar/nouns.html#noun
http://www.uottawa.ca/academic/arts/writcent/hypergrammar/pronouns.html#pronoun
http://www.uottawa.ca/academic/arts/writcent/hypergrammar/adverbs.html#adverb
http://www.uottawa.ca/academic/arts/writcent/hypergrammar/bldphr.html#phrase
http://www.uottawa.ca/academic/arts/writcent/hypergrammar/bldcls.html#clause
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اليت ٯتكن توضيح  (اٞتو ٚتيل)٨تو  ،ا٠ترب صفة فمن ذلك عٌدىم ،ٖتت تصنيف الصفة
 :(ُ)النظرة إٔب أجزائها با١تشجر اآلٌب

 ٚتلة    

 

 ركن اٝتي              صفة                            

 

 تعريف        اسم                        

 

 

 ٚتيل        جو              أؿ                       

 .١تا ٭تملو من معٌت الوصفية (،الصفة)يكوف قد أطلق على ا٠ترب تسمية كبذلك 

الولد الصاّب )كمثاؿ ذلك  ،أيضا (التابع)كىم يستعملوف مصطلح الصفة ٔتعناىا ا٠تاص 
 :إذ يكوف تقسيمها الشجرم كاآلٌب (؛نعمة

 

 

 

                                         

 .ِْ (،ـُٖٖٗ ،الطليعة دار :بَتكت) ،التحويلية ك التوليدية اللسانيات ،عادؿ ،فاخورم :ينظر(ٔ)
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 ٚتلة                   

 

  صفة   كصفيركن اٝتي        مركب                  

     

 تعريف          اسم        تعريف        صفة                   

 

 

 أؿ           صاّب         نعمة كلد               أؿ                    

 

 

فالعاـ ُب إشارهتم إٔب   ،كنبلحظ ُب ىذا ا١تثاؿ أنو ٬تمع بُت الصفة باعتباريها العاـ كا٠تاص
كا٠تاص ُب إشارهتم إٔب كوف  ،على أهنا صفة (الولد)كىي خرب للمبتدأ  (نعمة)كوف 

 (.التابع)صفة  (الصاّب)

كقد أشار بعض الكتاب الغربيُت إٔب ضركرة إ٬تاد ىيكلية تنظيمية للمورفيم عند التوليدية 
ال فهم  ،على اعتبار أهنم ينظركف إٔب ا١تورفيم بغض النظر عن الوظيفة اليت يشغلها ،التحويلية

كىي تتساكل عندىم مع األٝتاء  ،ينظركف إٔب الصفة على أهنا صفة بل على أهنا مورفيم
  :تقوؿ كريستُت ما١تكيَت ُب ذلك ،كأدكات التعريف كغَت ذلك



 47الصفحة 

 

“there is a difference between nouns, verbs, adjectives, adverbs, 
quantifiers, prepositions, and so on in surface structure, regardless 
of what is needed at the most underlying level. Hence, generative 
semantics would need to posit special transformations to create 
derived categories, i.e. categories other than verb, sentence, and 
noun phrase. Along the same lines, generative semantics never 
really succeeded in accounting for the primary function of the 
renounced level of deep structure—the specification of 
morpheme order. As most syntacticians soon realized, the order 
of articles, adjectives, negatives, numerals, nouns, and noun 
complements within a noun phrase is not predictable, or even 
statable, on semantic grounds. How then could generative 
semantics state morpheme order? Only, it seemed, by 
supplementing the transformational rules with a close-to-the-
surface filter that functioned to mimic the phrase-structure rules 
of a theory with the level of deep structure.”(1). 

كغَت  ،ىناؾ فرؽ بُت األٝتاء كاألفعاؿ كالصفات كالظركؼ كاحملددات كحركؼ اٞترٌ ) :أم
لذلك  ،بغض النظر عما ىو مطلوب على مستول ا١تعٌت الكامن ،ذلك ُب البنية السطحية

 ،مشتقة (كلمات)فإف الدالالت التوليدية ٖتتاج أف يكوف ٢تا صيغ خاصة لتكوين فئات 
ٓب  ،كما شابو ذلك ،ات اليت ليست فعبل كال ٚتلة كال عبارة اٝتيةفعلى سبيل ا١تثاؿ ُب الفئ

ا١تًتكؾ  تنجح الدالالت التوليدية أبدا ُب أف يعتمد عليها ُب الوظيفة األساسية ُب ا١تستول
فإٌف ترتيب  ،ككما أدرؾ معظم النحاة ُب كقت قريب .للبنية العميقة كمواصفات نظاـ ا١تورفيم

                                         

(1)
MALMKJAER, K, Scale and Category Grammar The Linguistics Encyclopedia, (2nd 

ed),(Routledge: London-New York, 2002), p 204. 
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دكات النفي كاألرقاـ كاألٝتاء ُب العبارة االٝتية ىو ترتيب غَت أدكات التعريف كالصفات كأ
فكيف بإمكاف الدالالت التوليدية  ،متوقع أك حىت غَت قابل للذكر بالنسبة لؤلسس الداللية

بتدعيم قواعد التحويل ٔترشح قريب من  ،كما يبدك  ،ٯتكن فعل ذلك ؟ذكر نظاـ ا١تورفيم
 (.عد ىيكلة اٞتملة لنظرية ما ٔتستول البنية العميقةالبنية السطحية يعمل على ٤تاكاة قوا

تصريح علمي ينبغي أف يكوف دائما تصر٭تنا عن العبلقات من دكف إقحاـ إدراؾ أك كصف 
كمادة ىذه  ،ففي اللغة ىذه العوائد ىي األصوات أك اٟتركؼ أك الكلمات ،للعوائد ذاهتا

 (ُب البنية اللغويةالعناصر ليست ٤تل الدراسة بل عبلقاهتا ىي ا١تدركسة 

كاستنادا إٔب ذلك إف النظرة إٔب االسم كالصفة عند ىلمسليف إ٪تا تكوف بالنظر إٔب العبلقة 
٘تييز ىلمسليف بُت كىذا يربز  ،ُب البنية اللغوية تيدرسكىذه العبلقة ىي ما  ،بينهما
 (form)ك٘تييزه بُت الشكل  (،content)كاحملتول(expression)التعبَت
 (.substance)كا١تادة

 :كىذا ما يشَت إليو ىلمسليف أيضا عند حديثو عن الصفة

“an ‘adjective’ is ‘a syntagmateme whose characteristic is a 
greatest-conglomerate of intense characters”(1) 

إف أية صفة ىي حالة نسقية ميزهتا أهنا أكرب ٕتٌمع من خصائص كصفية ذات معاف ) :أم
فالعاـ يشمل  ،كيبدك أف الصفة ُب اللغة اإل٧تليزية تستخدـ باعتباريها ا٠تاص كالعاـ (.مكثفة

 .فيدخل فيو خرب ا١تبتدأ ،تابعا أك الكل لفظ فيو معٌت الوصفية سواء كاف 

  .كيظهر من خبلؿ ما سبق أنو ال ٯتكن أف نطبق رؤية الغربيُت للصفة على رؤية العرب ٢تا 

                                         

(1)
Robert de Beaugrande: Linguistic theory: the disscorse of fundamental works, (Longman: London-

New York, 1991), p142. 
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 الفصل الثاني

 ركب الوصفي في الروايةأنماط الم
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   :بالمشتقالوصف  :أوال

 :الصفة المشبهة -ٔ

كتدؿ على اتصاؼ  ،تصاغ الصفة ا١تشبهة من الفعل ا١تاضي الثبلثي البلـز ا١تتصرؼ"
بل ىي فيو أمر  ،ا١توصوؼ مطلقا كال تنص على حدكث ىذه الصفة فيو ُب زمن معلـو

 ،النحاة أف الصفة ا١تشبهة تدؿ على الثبوت كيرل ."(ُ)متصل ْتاؿ اإلخبارمستقر ثابت 
هنا تدؿ على أف الصفة ثبتت ُب صاحبها على إأم  ،كمعٌت الثبوت االستمرار كاللزـك

كال توجد إال ثابتة ُب اٟتاؿ  .ٝتر كأبيض كجواد كضخمأٚتيل كطويل ك  :كجو الدكاـ ٨تو
الفاعل فإنو يدؿ  فإهنا ال تتعرض لذلك ٓتبلؼ اسم ،سواء كانت موجودة قبلو أك بعده

كلذلك إذا  ،كيعمل منها ُب اٟتاؿ كاالستقباؿ ،كيستعمل ُب األزمنة الثبلثة ،عليو الفعل
 .فيقاؿ ُب حسن حاسن ،قصدنا بالصفة معٌت اٟتدكث أٌب ّٔا على زنة اسم الفاعل

 "      (ِ)لو اآلف أك غدا يثبت كحاسن الذم  ،فحسن ىو الذم ثبت لو اٟتسن مطلقا

 ،الذم أرل أف الصفة ا١تشبهة كما أهنا ليست موضوعة للحدكث ُب زماف" ك        
ألف اٟتدكث كاالستمرار قيداف ُب  ،ليست أيضا موضوعة لبلستمرار ُب ٚتيع األزمنة

منها مايفيد الثبوت  كالظاىر أف الصفة ا١تشبهة على أقساـ ،الصفة كال دليل فيها عليهما
كقد تدؿ على  .و طويل كقصَت كدميم كعقيمك٨ت ،كاالستمرار ٨تو أبكم كأفطس ،كأٝتر

ُب ٨تو كىي ال تدؿ على الثبوت  ،كجو قريب من الثبوت ُب ٨تو ٨تيف كٝتُت كبليغ
 "  (ّ)ظمآف كغضباف كرياف

 

                                         

(ٔ)
 7ٖص ،ابن ٌعٌش  ،شرح المفصل -

(ٕ)
 ٕٙٓص‘ ٕج ،السٌوطً :األشباه والنظائر-

(ٖ)
 ،الكوٌت ،قسم اللغة العربٌة  ،كلٌة اآلداب  ،جامعة الكوٌت ،م97ٔٔهـ ٔٓٗٔ ،ٔط ،فاضل السامرائً ،معانً األبنٌة فً العربٌة-
8ٍٍٍٍٍٍٙص
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 :أشهر أوزاف الصفة المشبهة

  :ا١تشبهة تأٌب على ثبلثة أكزاففإف الصفة  ،بفتح فكسر (فىًعل)إذا كاف الفعل على كزف 

على فرح أك حزف أك أمر كذلك إذا كاف الفعل يدؿ  ،مؤنثو فىًعلةفىًعل الذم  - أ
 ،تىًعب :تىًعب –فىرًح كفىرًحة  :فىرًح :مثل ،من األمور اليت تعرض كتزكؿ كتتجدد

 .ضىًجر كضىًجرة :ضىًجر –طىًرب كطىرًبة  :طىًرب :طىًرب .كتىًعبة
ك كذلك إذا كاف الفعل يدؿ على لوف أ ،أفػٍعىل الذم مؤنثو فػىٍعبلء  - ب

ر :مثل ،عيب أك حلية  أزرؽ كزرقاء  :زىرًؽ –كٛتراء أٛتر  :ٛتًى

 أعور كعوراء  :أحوؿ كحوالء _ عىوًر :حىًوؿ

 أىيف كىيفاء   :ىىًيف –أحور كحوراء  :حىوًر

 ،بلءكذلك إذا كاف الفعل يدؿ على خلو أك امت ،فػىٍعلى فػىٍعبلف الذم مؤنثو -ج
 .ريٌا :رىيٌاف :رىًكم –اف كيقظى يقظ :يىًقظعىٍطشاف كعىٍطشى _  :عىًطش :مثل

  :فإف الصفة ا١تشبهة تشتق على األكزاف اآلتية (فػىعيل)إذا كاف الفعل على كزف 

 فهو بطل بىطيل  –حىسين فهو حىسىن  :مثل :فػىعىل - أ
 جىنيب فهو جينيب  :مثل :فػيعيل - ب
 جىنبي فهو جباف  :مثل :فػىعىاؿ-ج
 كىقير فهو كقور :مثل :فػىعيوؿ -د             
 شىجيع فهو شجاع  :مثل :فػيعىاؿ  -ق    

 ،تأٌب غالبا على كزف فػىٍيعل ،فإف الصفة ا١تشبهة (فػىعىل)إذا كاف الفعل على كزف 
 مات ميّْت  .ساد سىيّْد :مثل
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  :كىي (فػىعيل)ك  (فىًعل)مشًتكة بُت بايب ىناؾ أكزاف أخرل للصفة ا١تشبهة 

لكذلك  :فىًعيل -أ     ن كىرـي ككرًن م ،٨تو ٓتيل من ٓتًى
 كضىٍخم من ضىخيم  ،سىٍبط من سىًبط :كذلك ٨تو :فػىٍعل -ب                
 كًمٍلح من مىليح  ،ًصٍفر من صىًفر :كذلك ٨تو :ًفٍعل -ج                

 ك صيٍلب من صىليب  ،حىرًرحيٌر من  :كذلك ٨تو :فػيعىل -د                 
س من ٧تىيس  ،رًح من فىرًحفى  :كذلك ٨تو :فىًعل -ق                   ٧تًى
 (ُ)طىاًىر من طىهير ،صىاًحب من صىًحب :كذلك ٨تو :فىاًعل -ك                 
  :في الرواية(َفِعيل)على وزف  الصفاتجاء من  ما

 (ٔ)النمط               

  (مفرد مذكر معرفة صفةمعرفة  +  موصوؼ مفرد مذكر) 

 ،الليل األخَت ،ا١تنتجع اٟتزين ،اٟتزف الوحيد ،َتالبيت الكب :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ِ)اٟتد األخَت ،ألخَتاالفراؽ  ،العناؽ األخَت ،الكرسي األخَت ،السطر األخَت

 

 

 (ٕ)النمط      

 (موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفرد مذكر نكرة) 

                                         

(ٔ)
 ٘ٙص    ،99ٙٔ ،ٙٔٗٔ ،٘ط ،لبنلن ،بٌروت ،مؤسسة الكتب الثقافٌة ،أحمد الحمالوي ،شذا العرف فً فن الصرف ،انظر -
  ٗٓٔ:87ص ،ضل السامرائًفا ،معانً األبنٌة ،ٙٙ

(ٕ)
  ٖٙٓ ،ٕٖٔ ،ٕٖٙ ،8ٕٓ ،77ٔ ،ٕٙٔ ،8ٖ٘ ،ٖ٘ٙ ،ٖٔٔانظر الرواٌة ص  -
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 ،ماض تعيس ،ميثاؽ قدًن ،مءبوح جر  ،عاشق مريض :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ُ)ميبلد جديد ،تأمل عميق ،فهم عميق ،سكوت عميق ،دحب جدي

  (ٖ)النمط                

  (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة)

اٟتقيبة  ،الفتاة اٞتميلة ،الكلمة القبيحة ،الفكرة الرىيبة :كمن أمثلتو ُب الركاية
الليلة  ،الشقة الكئيبة ،دٯتةالعادة الق ،الصفحة اٞتديدة ،ا١تقاكمة الضعيفة ،الصغَتة
 (ِ)ا٠تربشة األخَتة  ،األخَتة

 (ٗ)النمط  

 (موصوؼ مفرد مؤنث نكرة + صفة مفردة مؤنثة نكرة) 

معادلة  ،امرأة رقيقة ،ىضبة صغَتة ، ذاكرة جديدة ،قصيدة أخَتة :ك من أمثلتو ُب الركاية
 .(ّ)مستوطنة جديدة  ،فجوة صغَتة ،لغة جديدة ،صحيحة

  (٘)النمط   

  (موصوؼ مثٌت معرفة مذكر + صفة مثٌت معرفة مذكر) 

 (ْ)ك اٞتدكلُت الصغَتين ،الشابُت الصغَتين :ك من أمثلتو ُب الركاية

  (ٙ)النمط   

  (موصوؼ مثٌت معرفة مؤنث + صفة مثٌت معرفة مؤنث)

                                         

(ٔ)
  8ٖٔ ،ٖ٘ٔ ،ٕٙٔ ،ٕٓٔ ،ٔٔٔ ،9ٖ ،8٘ ،ٗٙ ،7ٔانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
  9ٖٗ ،ٖٖٙ ،7ٕٔ ،ٕٔٗ ،٘ٗٔ ،ٙٔٔ ،8ٖ ،ٕٙ ،ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٔٔ،ٖٕ،ٕٗ،ٕٖ،ٖٗ،ٗٗ،ٙ٘،ٔٙ،7ٓانظر الرواٌة ص 

(ٗ)
 ٖٓٔ،ٕٕٔانظر الرواٌة ص 
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نيو عي ،كلييٌت الضعيفتُت  ،ركعتيها الطويلتُت ،عينيك اٞتميلتُت :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ُ)يديها الصغَتتُت  ،يديك اٞتميلتُت ،كلييٌت ا١تريضتُت ،العميقتُت

  (ٚ)النمط  

  (صفة مثٌت نكرة مؤنث)+  (موصوؼ مثٌت نكرة مؤنث) 

 (ِ)ساعتُت طويلتُت ،جعدتاف طفيفتاف ،فتحتاف كبَتتاف :كمن أمثلتو ُب الركاية

  (ٛ)النمط  

  (مؤنثة معرفة صفة مفردة)+  (موصوؼ ٚتع مؤنث سآب معرفة ) 

بناياتو  ،السنوات الطويلة ،التأكىات ا٠تفيفة ،التشأّات الطفيفة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ّ)احملاضرات الطويلة  ،العادات اٟتبيبة ،الكبَتة

 (ٜ)النمط  

  (صفة مفردة مؤنثة نكرة)+  (موصوؼ ٚتع مؤنث سآب نكرة) 

 ،٥تلوقات كثَتة ،ٛتاقات كثَتة ،قليلةخطوات  ،تدخبلت كثَتة :كمن أمثلتو ُب الركاية
  (ْ)٤تطات حزينة  ،سنوات قليلة ،إتاىات كثَتة ،حكايات قصَتة

 (ٓٔ)النمط  

  (صفة مفردة مؤنثة معرفة)+  (موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة) 

                                         

(ٔ)
  ٕ٘ٓ‘  ٔٗٔ ،ٕٓٔ ،ٕٖٔ ،8ٔٔ ،ٙ٘ ،ٔ٘انظر الرواٌة ص -

(ٕ)
   ٖٓٓ ،9ٖٗانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 9ٕٖ،ٕٖٙ ،ٕ٘ٗ ،ٙٗٔ ،9ٖ ،ٓٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  ٖٕٗ ،7ٖٕ ،ٕٕٕ ،7ٖٔ ،ٖٕٔ ،8ٙ ،9ٗ ،ٕٔانظر الرواٌة ص  -
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 ،األمواج الصغَتة ،اٟتقائب الثقيلة ،األشياء السخيفة ،النقاط الصغَتة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ُ)مبل٤تي الكئيبة  ،مبل٤تك اٞتميلة ،النوارس ا١تريضة ،ل الصغَتةالتفاصي

 

 (ٔٔ)النمط   

    (صفة ٚتع مؤنث سآب نكرة)+  (موصوؼ ٚتع تكسَت نكرة) 

 (ِ)نساء كثَتات :كمن أمثلتو ُب الركاية        

 (:َفِعل)على وزف  الصفاتجاء من  ما -ُ

 (ٔ)النمط 

  (دة مذكر نكرةصفة مفر )+  (موصوؼ مفرد مذكر نكرة ) 

ىدكء  ،نورس قلق ،حزف ٙتل ،٤ترؾ صدئ ،برميبل صدئا :كمن أمثلتو ُب الركاية
 .(ّ)فراش أرؽ  ،قلق

  (ٕ)النمط  

  (موصوؼ مفرد مؤنث نكرة + صفة مفردة مؤنثة نكرة) 

 (ْ)حكاية صدئة  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 

                                         

(ٔ)
  7ٓ ،ٖٗٔ ،ٕٗٗ ،9ٙ ،9ٔ ،79 ،79 ،7ٙانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 8ٙانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
  ٖٕٗ ،ٗ٘ٔ ،ٕ٘ٔ ،9ٕ ،8ٖٙ ،ٖٓانظر الرواٌة ص  

(ٗ)
 77ٔانظر الرواٌة ص -
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  (ٖ)النمط        

  (مؤنثة معرفة موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + صفة مفردة) 

 (ُ)أكىامك الصدئة  :كمن أمثلتو ُب الركاية

  (فَػْعل)على وزف  الصفاتماجاء من -ٖ

  (ٔ)النمط  

  (موصوؼ مفرد مذكر معرفة + صفة مفردة مذكر معرفة) 

 ،قرصها الضخم ،حذائو الضخم ،مشطك الضخم ،اٟترماف الصعب :كمن أمثلتو ُب الركاية
  ،(ِ)ا١توسم ا٠تصب 

 (ٕ)النمط  

  (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة) 

منفضة البحر  ،فانكوفر ا٠تصبة ،كراستو الضخمة  ،مرآتك الضخمة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ّ)الضخمة 

 (ٖ)النمط  

  (مذكر نكرةمفردة   موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة ) 

مبدأ ضحل  ،شيء صعب ،خمطموح ض ،ٛتاـ ضخم ،اختبارا صعبا :كمن أمثلتو ُب الركاية
(ُ) 

                                         

(ٔ)
  7ٕٕانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٕ٘٘ ،8ٖٕ ،9ٕٕ ،ٕٗ٘  ،9ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٕ٘ٔ ،7ٕ٘ ،7ٕٓ ،ٕٗ٘انظر الرواٌة ص -
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  (ٗ)النمط  

  (موصوؼ مفرد مؤنث نكرة + صفة مفردة مؤنثة نكرة) 

 .(ِ)٦تحاة ضخمة ،جبَتة ضخمة :كمن أمثلتو ُب الركاية

  (٘)النمط   

  (موصوؼ مثٌت مؤنث نكرة + صفة مثٌت  مؤنثة نكرة) 

 (ّ)حبتُت ضخمتُت :كمن أمثلتو ُب الركاية

  (ٙ)النمط   

  (ٚتع تكسَت مذكر معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة موصوؼ)

 (ْ)األرفف الضخمة  :كمن أمثلتو ُب الركاية

  (ٚ)النمط   

 (موصوؼ ٚتع مؤنث سآب معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة) 

 (ٓ)التحديات الصعبة  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 

 
                                                                                                                     

(ٔ)
  ٕٕٓ ،7ٙٔ ،8ٔٔ ،9ٔٔ ،ٗ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  8ٖٖ ،ٕٗٔانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
  7ٕٕانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 9ٗانظر الرواٌة ص -

(٘)
 8ٗانظر الرواٌة ص  -
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 (:ِفْعل)على وزف  الصفات ما جاء من  -ٗ

 (ٔ)النمط 

  (مفرد مذكر معرفة + صفة مفردة مذكر معرفةموصوؼ ) 

 (ُ)جسدم البكر ،القلب البكر ،قليب البكر :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٕ)النمط    

  (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة +صفة مفردة معرفة مذكر) 

 (ِ)ا١تدينة البكر :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٖ)النمط   

 (نكرة موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفردة مذكرة) 

 ًغرٌ مغناطيس  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٗ)النمط   

  (موصوؼ ٚتع تكسَت مذكر نكرة + صفة مفردة مؤنثة نكرة) 

 (ّ)أدكار ًعٌدة  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 

 

                                         

(ٔ)
  98ٔ ،9ٕٙ ،ٙٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  ٖٕٙانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  8ٙانظر الرواٌة ص  -
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 (:فَػْيِعل)على وزف الصفات ما جاء من  -٘

 (ٔ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مذكر معرفة + صفة مفردة مذكر معرفة) 

 (ُ)اٞتار الطيب  ،العمر ا١تيت ،ا١تخلوؽ الطيب :تو ُب الركايةكمن أمثل 

 (ٕ)النمط   

  (موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفردة مذكر نكرة)

٨تاتا جيدا  ،مكر طيب ،لوحة رجل ميت ،غركر طيب ،رجل ميت :كمن أمثلتو ُب الركاية
(ِ) 

 (ٖ)النمط   

  (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة) 

عادٌب  ،أمي الطيبة ،األـ الطيبة ،العجوز الطيبة ،،إطبللتها الطيبة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ّ)ا١تسافة الضيقة ،السيئة

  (ٗ)النمط   

 (نكرة+ صفة مفردة مؤنثة نكرةموصوؼ مفرد مؤنث ) 

 (ْ)رغبة امرأة طيبة  ،مساحة ضيقة :كمن أمثلتو ُب الركاية

                                         

(ٔ)
  ٖٕٔٓ ،77ٔ ،9ٔ ،٘ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  ٕٙٔ ،7ٕٔ ،ٖٕٔ ،8ٕٓ ،ٕٙٔ ،ٖٔ ،9ٕانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  9ٖٓ ،7ٔٔ ،9ٕٖ ،7ٕٕ ،ٕٕٕ ،٘ٔانظر الرواٌة ص -

(ٗ)
  ٕٙٔ ،ٔٔانظر الرواٌة ص -
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 (٘)النمط   

  (نث نكرة + صفة مثٌت مؤنثة نكرةموصوؼ مثٌت مؤ )

 (ُ)عيناف طيبتاف عفويتاف :كمن أمثلتو ُب الركاية

 

 (ٙ)النمط  

  (موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة)

 (ِ)العرائس ا١تيتة  ،مبل٤تها الطيبة ،حدكدىم الضيقة ،األقدار السيئة :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٚ)النمط  

 ( نكرة + صفة ٚتع مذكر سآب نكرةموصوؼ ٚتع تكسَت) 

 (ّ)شعراء ميتُت  :كمن أمثلتو ُب الركاية

  (ٛ)النمط  

  (موصوؼ ٚتع تكسَت نكرة + صفة مفردة مؤنثة نكرة) 

 (ْ)صدكع ضيقة   :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٜ)النمط  

  (موصوؼ ٚتع مؤنث سآب معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة)

                                         

(ٔ)
  8ٕٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  ٕٙٓ ،8ٙٔ ،8ٕٔ ،9ٕٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
   ٔ٘انظر الرواٌة ص -

(ٗ)
 ٖٙٔانظر الرواٌة ص -
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 (ُ)العادات السيئة ،عاداتو السيئة ،عاداٌب السيئة :كمن أمثلتو ُب الركاية

  (فَػْعالء)الذي مؤنثو  (أفػَْعل)على وزف  الصفاتجاء من  ما -ٙ

 (ٔ)النمط  

  (معرفة+ صفة مفردة مذكر  معرفةموصوؼ مفرد مذكر ) 

 (ِ)،لساين األٛتق ،االندفاع األعمى ،الطبلء األبيض ،الشّْعب األجرد :كمن أمثلتو ُب الركاية

  (ٕ)النمط  

  (موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفردة مذكر نكرة) 

رجل  ،بوح أٛتق ،كفر أٛتق  ،لساف أبكم ،طفل أبلو ،عاشق أعزب :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ّ)أعمى 

  (ٖ)النمط  

  (موصوؼ مذكر مثٌت نكرة + صفة مذكر مثٌت نكرة) 

 (ْ)٤تجرين أجوفُت  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٗ)النمط  

  (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة) 

                                         

(ٔ)
 ٕٙٓ ،ٕٙٓ ،7ٔٔانظر الرواٌة ص 

(ٕ)
  8ٖٕ ،7ٕٙ ،ٕٗ ،9ٔانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 ٖٓٓ ،9ٖٙ ،ٕٕ٘ ،ٕٔٙ ،9ٖ ،ٕٕانظر الرواٌة ص -

(ٗ)
 ٕٕٙانظر الرواٌة ص-
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الصرخة  ،الوحدة البكماء ،لوح الذاكرة اٞتدباء ،،الورقة الصفراء :،كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ُ)البكماء  

  (٘)النمط   

  (موصوؼ مفرد مؤنث نكرة + صفة مفردة مؤنثة نكرة)

 (ِ)امرأة عمياء :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (:فَػْعَلى)الذي مؤنثو  (فَػْعالف)على وزف  الصفاتمن  ما جاء -ٚ

 (ٔ)النمط   

 (+ صفة مفرد مذكر نكرة موصوؼ مفرد مذكر نكرة) 

 (ّ)ارجبل سكران :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (:فعلى)ما جاء على صيغة  -ٛ

 (ٔ)النمط   

  (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة) 

 (ْ)الركح الظمأل ،األـ الثكلى :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٕ)النمط  

  (موصوؼ مفرد مؤنث نكرة + صفة مفرد مؤنث نكرة) 

                                         

(ٔ)
 ٕٖٗ ،88ٕ ،9ٖ٘ ،9ٔٔ ،8ٔ ،ٙٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  ٕٗانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 سٖٖٗانظر الرواٌة ص-

(ٗ)
  9ٖٔ،8ٖٕانظر الرواٌة ص -
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 (ُ)كلية  كسلى  ،عاشقة ك٢تى ،أذف ٢تفى :كمن أمثلتو ُب الركاية

  (ٖ)النمط  

 (موصوؼ ٚتع تكسَت نكرة + صفة مفردة مؤنثة نكرة) 

 (ِ)أصابع سكرل :كمن أمثلتو ُب الركاية

 

  (فَػُعوؿ)على وزف  لصفاتا ما جاء من -ٜ

 (ٔ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مذكر معرفة + صفة مفردة مذكر معرفة) 

 (ّ)الشاطئ العجوز  ،قلبك اٟتنوف ،الوادم اٟتنوف :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٕ)النمط   

  (موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفرد مذكر نكرة) 

 (ْ)مستنقع عجوز ،صمت حنوف ،حربا ضركسا

 (ٖ) النمط  

  (معرفة مؤنثةموصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفردة ) 

  ،(ُ)زأمكم العجو  :كمن أمثلتو ُب الركاية

                                         

(ٔ)
 ٖٔٗ ،ٓٔٔ ،ٖٖانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
  ٖٗص انظر الروابة  -

(ٖ)
  9ٔ ،9ٕٔ ،77ٕانظر الرواٌة ص -

(ٗ)
  ٖٔ٘ ،8ٖٔ ،ٖٖٔانظر الرواٌة ص-
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 (ٗ)النمط   

 (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة +صفة مفردة مؤنث معرفة

  ،(ِ)ٖتيتك ا٠تجولة ،،اٟتشرة الدؤكبة :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (٘)النمط   

 (نكرة مؤنثة ةموصوؼ مفرد مؤنث نكرة + صفة مفرد) 

 (ّ)سيدة عجوز ،جدة عجوز ،امرأة حنوف :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٙ)النمط   

  (موصوؼ مثٌت مؤنث  نكرة + صفة مثٌت مؤنث نكرة) 

 (ْ)بدايتاف خجولتاف  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٚ)النمط   

 (موصوؼ ٚتع مؤنث سآب معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة) 

 (ٓ)الشخصيات اٟتنونة  :كايةكمن أمثلتو ُب الر 

 (ٛ)النمط   

 (ٔ)القلوب ا٠تجولة  :كمن أمثلتو ُب الركاية

                                                                                                                     

(ٔ)
  9ٖ٘انظر الرواٌة ص -

(ٕ)
  ٖ٘ٔ ،ٓٓٔانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 9ٔٔ،ٖٔ،ٖٗانظر الرواٌة ص-

(ٗ)
  ٖٙٔانظر الرواٌة ص-

(٘)
 99انظر الرواٌة ص -

(ٙ)
 9ٖٙانظر الرواٌة ص -
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 (:فاعلاسم )على صيغة الصفات جاء من  ما -ٓٔ

  (ٔ)النمط        

  (موصوؼ مفرد مذكر معرفة +صفة مفرد مذكر معرفة)

 ،البوح الشاسع ،النـو ا١تتقطع ،الطريق ا١تستقيم ،الظبلـ الدامس :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ُ)ا١تقعد آّاكر  ،الشارع الصاخب ،الشارع الصامت

 (ٕ)النمط   

  (موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفرد مذكر نكرة ) 

كجو  ،افرقا بارز  ،حلم شارد ،طلل باؿ ،سقف شاىق ،حب شارد :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ِ)صوت عاؿ   ،حزف طاىر ،حب يائس ،معدؿ ثابت ،سؤاؿ ماكر ،مشرؽ

 (ٖ)النمط   

  (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة)

األنوثة  ،الوردة الذابلة ،الكتابة اليائسة ،العزلة الباردة ،القائلة القائظة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ّ)،حياٌب ا١تاضية ،حركيت الدائبة ،العارمة

 (ٗ)النمط   

  (نكرة موصوؼ مفرد مؤنث نكرة + صفة مفردة مؤنثة) 

                                         

(ٔ)
  ٕٖٔ ،ٖ٘ٔ ،8ٗ ،ٗٔ ،8ٖٕ ،7ٕ ،88انظر الرواٌة ص-

(ٕ)
 7ٕٓ+ 88ٕ   ،9ٔ ،ٖٔٔ ،ٖ٘ٔ ،ٔٓٔ ،ٕٗ،9ٖ ،8ٙ ،ٕٓ ،7ٔ ،ٗٔانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
  ٕٔ ،ٕٔ،ٙٓٔ،7ٕ٘،ٕٙ ،ٕٔ ،ٕٔانظر الرواٌة ص -
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 ،مدينة باردة ،جثة ىامدة ،كلمة دارجة  ،صفقة فاشلة ،طريقة ٥تتلفة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ُ)عبلقة عابرة  ،لغة حوار مر٭تة ،لغة غامضة

 (٘)النمط   

  (موصوؼ معطوؼ كمعطوؼ عليو مفرد مذكر معرفة + صفة مثٌت مذكر معرفة)

 (ِ)قصره ك٨تافتو البالغُت :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٙ)النمط   

  (موصوؼ مثٌت معرفة مؤنث + صفة مفردة مؤنثة معطوؼ كمعطوؼ عليو)

 (ّ)عينيو ا١تائلة كالقائمة  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٚ)النمط   

  (موصوؼ مثٌت مذكر نكرة + صفة مثٌت مذكر نكرة) 

 (ْ)ناظرين خائبُت  ،سطرين متعاقبُت  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٛ)النمط   

 (موصوؼ مثٌت مؤنث نكرة + صفة مثٌت مؤنث نكرة) 

 (ٓ)عينيها الصافيتُت  ،شقتُت كاٚتتُت :كمن أمثلتو ُب الركاية

 

                                         

(ٔ)
  9ٓٔ ،   7ٔ ،8ٖٔ ،9ٓ ،9ٕ٘ ،9ٕٓ ،ٗٙ ،ٕٙانظر الرواٌة ص-

(ٕ)
 ٔٔانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 س7ٖٔانظر الرواٌة ص -

(ٗ)
 ٕٙانظر الرواٌة ص -

(٘)
 ٕٖٖ ،ٖٖٖانظر الرواٌة ص -
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 (ٜ)النمط   

 (موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + صفة ٚتع مذكر سآب معرفة) 

 (ُ)الباعة ا١تتجولُت :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٓٔ)النمط   

  (ردة مؤنثة معرفةموصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + صفة مف) 

 ،أكراقي اليابسة ،أعماقي ا١تظلمة ،األقنعة ا١تًتاكمة ،الشوارع ا١تتقاطعة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ِ)اٞتباؿ الشاىقة  ،الوجوه العابسة ،الشموع الذاكية

 

 (ٔٔ)النمط   

  (موصوؼ ٚتع مؤنث سآب معرفة  + صفة مفردة مؤنثة معرفة) 

الرغبات  ،الكلمات العابرة ،النظرات الصارمة ،اراهتا الكاذبةشع :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ّ)،الشاردةالكلمات  ،اٞتائعة

 (ٕٔ)النمط   

  (موصوؼ ٚتع مؤنث سآب نكرة + صفة مفردة مؤنثة نكرة) 

 (ْ)نسمات باردة  ،نوبات قلب قاسية ،قرارات صائبة :كمن أمثلتو ُب الركاية

                                         

(ٔ)
  8ٗٔانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
 7ٖٙ ،٘ٗٔ ،7ٗ ،8ٙ ،ٖٓٔ ،ٕٓٔ ،8ٖٕانظر الرواٌة ص-

(ٖ)
 ٕٗٓ ، ٖٓٔ،ٖٓٔ ،٘ٗٔ ،7٘انظر الرواٌة ص -

(ٗ)
 8ٖ٘ ،9ٗٔ ،9ٖانظر الرواٌة ص -
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حيث بلغ ٣تموع  ،على أكزاف الصفة ا١تشبهةَتا ُب ركاية سقف الكفاية جاءت الصفة كث
 ،% للوصف با١تشتقِٔ,َٔبنسبة  ،موضعا (ُّّٓ)ذلك ألف كثبلٙتائة كٜتسة كثبلثُت 

ألهنا ُب  ؛كلعل الكاتب أكثر من استخدامها ؛% للوصف الكلي للركايةُّ,ِّكنسبة 
كيسرد لنا  ،كالذم ٬تسد فيو الكاتب حقيقة معاناتو ُب حبو ،الغالب تدؿ على الثبوت

ألنو  ؛بالًتاكيب الوصفية اليت اقًتبت من اٟتقيقة الثابتة ليئةاليت جاءت م ،ايةك أحداث الر 
 .كأماكنو اليت تنقل فيها ،كأصدقائو ،كأىلو ،كحبيبتو ،يتحدث عن نفسو

فيها الصفة ا١تشبهة أغلب أكزاهنا الصرفية كما كلقد اشتملت الًتاكيب الوصفية اليت جاءت 
كال عجب إذا  ،من أكثر الصيغ كركدا (فىًعيل)ككانت صيغة  .األ٪تاط السابقة ىو ظاىر ُب

كىذا يناسب  ،(ُ)٦تا ىو خلقة أك مكتسب ،ىذه الصيغة تدؿ على الثبوت كاللزـك فعرفنا أ
 .أحداث الركاية

 :اسم الفاعل صيغةما جاء من الصفات على  -ٕ

كىو ما دؿ على ك "  .(ِ)" ىو اسم يشتق من الفعل للداللة على كصف من قاـ بالفعل
 "  (ّ)اٟتدث كاٟتدكث كفاعلو

 ،صنع صانع ،كتب كاتب  :مثل (فىاًعل)كيصاغ اسم الفاعل من الفعل الثبلثي على كزف 
 .قاؿ قائل ،سأؿ سائل

كمن غَت الثبلثي على كزف مضارعو مع إبداؿ حرؼ ا١تضارعة ميما مضمومة ككسر ما قبل 
تار ،ميستغفراستغفر  ،دحرج ميدحرًج :مثل ،اآلخر  (ْ)اكتاؿ ميكتاؿ   ،اختار ٥تي

 
                                         

(ٔ)
 9ٗص،م97ٔٔ-هـٔٓٗٔ،ٔط،جامعة الطوٌت،،معانً األبنٌة فً العربٌة :فاضل ،السامرائً ،انظر-

(ٕ)
  8٘التطبٌق الصرفً ـ ص ،عبده الراجحً -

(ٖ)
 7ٖٕص ٖج ،النحو الوافً ،عباس حسن  ،ٔٔص ٕج ،شرح التصرٌح ،األزهري -

(ٗ)
 ٖٔ،ٕٔص ٕج،شرح التصرٌح ،األزهري ،8ٙص،السابق ،عبده الراجحً ،8ٖٕٔص ٙج ،شرح التسهٌل ،انظر ناظر الجٌش -
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 :فَاِعلعلى وزف من الفعل الثالثي   الصفاتما جاء من  - أ

 (ٔ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مذكر معرفة + صفة مفرد مذكر معرفة) 

 ،القناع الكاذب ،القرار الصائب ،االٕتاه ا٠تاطئ ،االبن الغائب :كمن أمثلتو ُب الركاية
 .(ُ)ا٢تدكء القاتل  ،القدر القاتل ،الشريط البلصق ،ائبالركض ا٠ت ،ا٢تدؼ الواحد

 (ٕ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفرد مذكر نكرة) 

صدل  ،ذىن شارد ،فعل ماض ،رأم عارض ،ميزاف مائل ،مربرا كافيا :كمن أمثلتو ُب الركاية
 .(ِ)قلب يائس  ،حب يائس ،شعور قانط  ،شعبا جائعا ،مرىم شاؼ ،شارد

 (ٖ)نمط ال

  (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفرد مؤنث معرفة) 

الطعنة  ،اآللة اٟتاسبة ،اللؤلؤة النائمة ،الغربة ا٠تائنة ،اٞتريدة ا٠تاكية :كمن أمثلتو ُب الركاية
  .(ّ)الفتاة الغامضة ،اٟتفاكة الكاذبة ،الركح الضائعة ،األرض الزانية ،الواحدة

 (ٗ)النمط 

  (كرة + صفة مفرد مؤنث نكرةموصوؼ مفرد مؤنث ن) 

                                         

(ٔ)
 89ٕ،ٕٖٙ ،ٖٙٔ ،ٖٙٙ ،7ٖٕ ،9ٕٖ ،7٘ٔ ،ٓٙ ،8٘انظر الرواٌة ص -

(ٕ)
  ٖٔٗ ،ٕ٘ٙ ،ٕٕٙ ،ٙٙٔ ،ٖٓٗ ،9ٕٕ ،8ٕ٘ ،9ٓٔ ،ٖٕٗ ،8ٖٔ ،ٙٔانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
  ٕٗٙ ،ٕٔٙ ،ٕٗٔ ،7ٙ ،7ٗ ،8ٕ ،ٖٓ ،7ٔ ،ٙٔانظر الرواٌة ص  -



 71الصفحة 

 

 ،ليلة ماطرة ،أنوثة راقية ،أمنية شاردة ،٧تمة كاحدة ،خربشة يائسة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 .(ُ)فكرة ظا١تة  ،صفحات صامتة ،اكلة يائسة٤ت

  (٘)النمط 

  (موصوؼ مثٌت مذكر معرفة + صفة مثٌت مذكر معرفة)

 (ِ)نيو البارين اب  ،كتفيك العاريُت  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٙ)النمط 

   (موصوؼ مثٌت مذكر نكرة + صفة مثٌت مذكر نكرة) 

 (ّ)يومُت كاملُت :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٚ)النمط 

  (موصوؼ مثٌت مؤنث معرفة + صفة مثٌت مؤنث معرفة)

عينيك  ،الشمعتُت ا٠تافتتُت ،عينيها الباكيتُت ،عيناه العاريتاف :كمن أمثلتو ُب الركاية
 .(ْ)عينيها الغارقتُت  ،اكيتُتالب

 (ٛ)النمط 

  (موصوؼ مثٌت مؤنث نكرة + صفة مثٌت مؤنث نكرة) 

 .(ٓ)عينُت دائختُت  ،يناف دامعتافع ،عينُت ذابلتُت :كمن أمثلتو ُب الركاية

                                         

(ٔ)
 ٕٕٓ ،8ٕٔ ،9ٙٔ ،79 ،9ٓ ،ٔٗ ،ٖ٘ ،ٓٔ ،ٓٔانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
  8ٖٔ ،ٖٗانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٕٖٓ ،8ٕٔص انظر الرواٌة 

(ٗ)
  9ٖ٘ ،ٕٖٙ ،8ٙٔ ،9٘ ،7ٔانظر الرواٌة ص  -

(٘)
  8ٕٙ ،ٕٕٕ ،ٕٙٔانظر الرواٌة ص -
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  (ٜ)النمط 

 (موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + صفة مفرد مؤنث معرفة)

 ،الوجوه العابسة ،األعُت الغاضبة ،ألقنعة الواقيةا ،األقمار الشاردة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 .(ُ)هتاكًن اٟتزف العاجزة ،الشوارع ا٢تازجة

 (ٓٔ)النمط 

 (موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + صفة ٚتع مذكر سآب معرفة) 

 .(ِ)عباد اهلل العاشقُت :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٔٔ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع تكسَت نكرة + صفة مفرد مؤنث نكرة)

 (ّ)أكراقا شاسعة  :ن أمثلتو ُب الركايةكم

 (ٕٔ)النمط 

  (ٚتع مذكر سآب  نكرة ةموصوؼ ٚتع تكسَت نكرة + صف)

 (ْ)عربا ظامئُت :كمن أمثلتو ُب الركاية

  (ٖٔ)النمط   

  (موصوؼ ٚتع مؤنث سآب معرفة + صفة مفرد مؤنث معرفة)

                                         

(ٔ)
  9ٖٔ ،ٕٕٗ ،88ٔ ،8ٙٔ ،ٔٙٔ ،ٔٙانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  ٓٙانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
  9ٙٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 7ٕٕانظر الرواٌة ص  -
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قناعاتك  ، لقاءتنا السابقة ،ةفراغاٌب الناقص ،تصرفاتك ا٠تادشة :كمن أمثلتو ُب الركاية
  .(ُ)  ،الرغبات اٞتائعة ،الضحكات العابثة،،نظراتك الضاحكة ،ا١تكا١تات ا٠تائنة ،ا٠تائفة

 (ٗٔ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع مؤنث نكرة + صفة مفردة مؤنثة نكرة)

 (ِ)٥تلوقات باكية ،نظرات عابثة ،٤تاكالت تائهة :كمن أمثلتو ُب الركاية

  :من الفعل غير الثالثيجاء من النعوت  ما - ب

 (ٔ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مذكر معرفة + صفة مفرد مذكر معرفة) 

 ،كذبك ا١ترتعش ،ظهرم ا١تبتعد ،ىاتفي ا١تتنقل ،ترحيبك ا١توجع :كمن أمثلتو ُب الركاية
القدر  ،التفكَت ا١تفيد ،الفهم ا١تتأخر ،االعًتاؼ ا١تنهمر ،االستنتاج ا١تؤٓب ،االنصراؼ ا١ترتبك

 (ّ)ؤٓب ا١ت

 (ٕ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفرد مذكر نكرة) 

  ،شكل ٥تتلف ،اصطداـ مباشر ،شاعر مبتدئ ،اختصار ٣تحف :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ْ)عذرا مقنعا ،حزنا مشرفا ،سائق متنقل ،ذؿ مقيم ،كرسي متحرؾ

 

                                         

(ٔ)
 ٖٓٔ   ،ٖٓٔ ،ٖٓٔ ،ٕٙٙ ،ٖٖٕ ،8ٔٔ ،8ٓ ،8ٕانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
  7ٖٙ ،8ٖ٘ ،7ٖٗانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٕٖٔ ،9ٖٔ ،9ٓٔ ،ٗٔ ،79ٔ ،9ٕٔ ،ٖٔٔ ،7ٕ ،ٓٗ ،8ٕانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  9ٕٖ ،ٖ٘٘ ،ٖٖٗ ،ٕٕٓ ،9ٖٔ ،8ٕٔ ،9ٙٔ ،٘ٗ ،ٗٔانظر الرواٌة ص  -
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 (ٖ)النمط 

  (رفةموصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفرد مؤنث مع) (ّ)٪تط 

 ،اٟتكومة ا١تتحفظة ،اللحظة ا١تؤ١تة ،النار ا١تتأججة ،القراءة ا١تنحسرة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ُ)اإلجازة ا١تملة ،اا١تضلّْلةا١تبادئ  ،الغربة ا١تظلمة ،العدسة ا١تكربة

 (ٗ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مؤنث نكرة + صفة مفرد مؤنث نكرة) 

 ،تنهيدة متوترة ،عاصفة مقلقة ،فكرة ٤تبطة ،امرأة ٥تتلفة ،بةامرأة متقل :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ِ)غربة موحشة 

 

 (٘)النمط 

  (موصوؼ مثٌت مذكر نكرة  + صفة مثٌت مذكر نكرة) 

جفنُت  ،عاشقُت متعاقبُت ،خطاف متقاطعاف ،لوحُت متعاقبُت :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ّ)حاجباف ٥تيفاف   ،يومُت متصلُت ،منغلقُت

 (ٙ)النمط 

  (موصوؼ مثٌت مؤنث معرفة + صفة مثٌت مؤنث معرفة) 

 (ُ)،شفتيك ا١ترٕتفتُت  :كمن أمثلتو ُب الركاية

                                         

(ٔ)
  (، 8ٖٕ ،8ٕٕ) ،ٕٔٗ ،88ٔ ،ٓٙ ،ٔٙٔ ،ٖٓ ،7ٕ ،ٙٔانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
 ٕٕٖ ،7ٗٔ ،7ٓٔ ،9ٙ ،9ٕٔ ،ٕٙة ص انظر الرواٌ -

(ٖ)
  9ٕٖ ،8ٕ٘ ،79ٔ ،7٘ٔ ،ٔٙٔ ،9ٔانظر الرواٌة ص  -
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 (ٚ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة) 

األحبلـ  ،التفاصيل ا١تتفجرة ،أكراقي ا١تتناثرة ،ا١تشاعر ا١تتعملقة :كمن أمثلتو ُب الركاية
ا١تبادئ  ،الدمى ا١تًتاكمة ،كجوه الكبار ا١تستنكرة كا١تندىشة ،ابعك ا١تتجاكزةأص ،ا١ترتعشة
 (ِ)ا١تضللة

 (ٛ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع تكسَت نكرة + صفة مفردة مؤنثة نكرة)

 (ّ)ظركؼ متوترة ،أنصبة متفاكتة  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 

  (ٜ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + صفة ٚتع مذكر سآب معرفة)

 (ْ)األبناء ا١تغًتبُت ،ا١تارة ا١تتجمهرين ،األشخاص ا١تهموف :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٓٔ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع مؤنث سآب معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة)

 ،تصرفاتك ا١تريبة ،حشرات الليل ا١تتناكحة ،األمنيات ا١تتأرجحة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ُ)الدعوات ا١تتتالية  ،فات ا١توجعةا١تًتاد ،الصباحات ا١تتعكرة

                                                                                                                     

(ٔ)
  7ٖٔانظر الرواٌة ص  –انظر الرواٌة  -

(ٕ)
 ٔٗٔ ،8ٙٔ ،7٘ٔ ،7ٖٔ ،8ٕ ،ٔ٘ ،ٗٔ،ٓٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٖٔٙ ،7ٕٙانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٕٖ٘ ،9ٕٕ ،9ٙٔ ،ٓٙانظر الرواٌة ص  -
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 (ٔٔ)النمط 

  (مفردة مؤنثة نكرةموصوؼ ٚتع مؤنث سآب نكرة + صفة ) 

 (ِ)صفحات متفرقة ،طبقات متغاشية ،إطارات منحرفة :كمن أمثلتو ُب الركاية

بنسبة  ،ضعموا (َّٔ)جاءت الصفة على كزف اسم الفاعل ُب ستمائة كثبلثة       
 .% للوصف الكلي ُب الركايةْٕ,ُِكبنسبة  ،شتق% للوصف با١تٖٗ,ِّ

  :ما جاء من الصفات في الرواية على وزف اسم المفعوؿ -ٖ

غَت  ،فهو يدؿ على معٌت ٣ترد ،كىو اسم مشتق يدؿ على كصف من يقع عليو الفعل
 .(ّ)كعلى الذم كقع عليو ىذا ا١تعٌت ،دائم

كيًتب   :مثل ،على كزف مفعوؿهوؿ آّرد ا١تبٍت للمج يصاغ اسم ا١تفعوؿ من الفعل الثبلثي
 فهو مقركء  ئقيرً  ،فهو مكتوب

على كزف مضارعو مع إبداؿ حرؼ ا١تضارعة ميما  ،كغَت الثبلثي  الثبلثي اا١تزيدكمن 
رىج :مثل ،مضمومة كفتح ما قبل اآلخر تار  ،أخرج ٮترج ٥تي  (ْ)اختار ٮتتار ٥تي

 (مفعوؿ)ما جاء من الصفات من الفعل الثالثي على وزف  - أ

 (ٔ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مذكر معرفة + صفة مفرد مذكر معرفة)

                                                                                                                     

(ٔ)
  7ٕٕ ،9ٙ،7ٖٓ،8ٕٙ ،ٕٓ ،ٌٓٔة ص انظر الروا -

(ٕ)
 9ٕٙ ،8ٙٔ ،8ٖانظر الرواٌة ص   -

(ٖ)
 8ٕٔص ٖج،النحو الوفً :عباس حسن-

(ٗ)
 :عبده الراجحً ،77ٕٕ ،78ٕٕص  ٘ج :ارتشاف الضرب :أبو حٌان ،ٗٗ،ٖٗص ٕج ،شرح التصرٌح :انظر األزهري -

 8ٕٕ،8ٕٔص ٖج،السابق:عباس حسن  ،7ٔ:7ٗص  ،التطبٌق الصرفً
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 ،الشوؽ احملركؽ ،األمل ا١تسحوؽ ،البيت ا١تهجور ،اٞترح ا١تفتوح :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ُ)اٟتزف آّهوؿ  ،األرمل ا١تفجوع  ،التمرد آّنوف  ،الشوؽ احملمـو

 (ٕ)النمط 

  (نكرة موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفرد مذكر) 

ذقن  ،مسحورنورس  ، عاشق ٤تبوس ،عاشق ٤تمـو ،قندس موتور :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ِ)قدرا ٤تفورا  ، مقصوص

 (ٖ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة)

 الغرفة ،ضبأّا ا١تمقوت ،عبلقتنا احملمومة ،ٟتظة االهنيار ا١توعودة ، :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ّ)إبرهتا احملمومة  ،احملشورة با١تبلبس

 (ٗ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مؤنث نكرة + صفة مفرد مؤنث نكرة) 

 ،طريقة مقلوبة ،ٛتية ٣تهولة ،مسامة شوؽ مفتوحة ،قصيدة مثقوبة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ْ)مدينة منكوبة 

 (٘)النمط 

  (موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة) 

                                         

(ٔ)
 78ٖ ،8ٖٕ ،8ٖٔ ،8ٕٔ ،ٗٓٔ ،ٕٗ ،9ٔ ،9ٔنظر الرواٌة ص ا -

(ٕ)
 8ٕٖ،ٖٙٗ ،8ٕٗ ،ٕٔٔ ،ٓٔٔ ،7ٕ ،ٕٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  77ٖ ،88ٖ ،9ٕٙ ،ٓٗٔسسانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ( 8ٕٔ ٖٖٙٓ) ،7ٓٔ ،ٓٙٔ ،ٖٓٔ ،ٗٔانظر الرواٌة ص  -
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األنفاس ا١تفقودة  ،األرصفة ا١تطعونة بأعمدة الكهرباء ،الكنوز ا١تدفونة :من أمثلتو ُب الركايةك 
 (ُ)مبل٤تك ا١ترسومة بيد ٚتيلة   ،اٞتماىَت ا١تغلوبة ،ُب رئتينا

 (ٙ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع تكسَت نكرة + صفة مفردة مؤنثة نكرة) 

 ،(ِ) طرؽ مسدكدة  ،أياـ معدكدة :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٚ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + صفة ٚتع مذكر سآب معرفة) 

 (ّ)الغرباء آّلوبُت ترفا أك حزنا  ،الرجاؿ ا١تعلقوف من قلؤّم :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (ٛ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع مؤنث سآب معرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفة)

 ،االنفعاالت ا١تمدكدة ،ا١تقدمات ا١تملولة ،كتوبةاالعًتافات ا١ت :كمن أمثلتو ُب الركاية  
 (ْ)ا١تساحات ا١تفتوحة  ،الغايات ا١ترجوة

 (ٜ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع مؤنث سآب نكرة + صفة مفردة مؤنثة معرفة) 

 (ٓ)سيناريوىات مكتوبة  :كمن أمثلتو ُب الركاية

                                         

(ٔ)
  ،ٖٕٓ ،ٙٙٔ ،7ٖٔ،7ٗ ،ٔٙانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
  9ٖٔ ،7ٗٔانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
  7ٖٖ ،ٕ٘ٙانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  7ٕٕ،ٕٙٗ،79ٔ،ٕٓٔ،9٘انظر الرواٌة ص  -

(٘)
  ٓٙانظر الرواٌة ص -
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 :الثالثي رمن الفعل غي الصفاتا جاء من م - ب

 (ٔ)النمط     

  (فرد مذكر معرفة + صفة مفرد مذكر معرفةموصوؼ م) 

النجف  ،النصر ا١تؤزر ،الظبلـ ا١تسدؿ ،الدـ ا١تراؽ ،األحبلـ ا١تعلقة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ُ)اٞتسد ا١تتعب  ،دماغي ا١تتعب ،قليب ا١تتعب ،دكرم ا١تؤقت ،ا١تقدس

 (ٕ)النمط  

  (موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفرد مذكر نكرة) 

 ،حب مؤقت ،ذنب مفتعل ،استئذاف مهٌذب ،قط مشٌرد ،نص مغلق  :لتو ُب الركايةكمن أمث
 (ِ)اسم مستعار  ،دفًت مهذب ،جثمانا مسجى

 (ٖ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفرد مؤنث معرفة) 

اٟتقيبة  ،ا١تنطقة ا١تغلقة ،الغرفة ا١توصدة ،الغرفة ا١ترىقة ،نافذٌب ا١تربعة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ّ)امرأٌب ا١تقدسة  ،ا١تقفلة

 (ٗ)النمط    

  (نكرة مؤنثنكرة +صفة مفرد  مؤنثموصوؼ مفرد ) 

                                         

(ٔ)
  ٕٗٔ ،7٘ ،9ٔ ،ٖٕٖ ،ٖٗٔ ،ٔٙٔ ،ٔٗٔ ،7٘ ،ٕٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
    7ٕٖ،7ٖٕ     ،ٖٗٔ ،ٕ٘ٙ ،ٕٕٓ ،ٖٓٔ ،88 ،ٕٕانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
  7ٕٕ ،8ٕٓ ،7ٔٔ ،8ٗٔ ،8ٓٔ ،ٕٔانظر الرواٌة ص  -
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رسالة  ،مكا١تة مسجلة ،فوضى منسقة ،بصمة ٦تيزة ،نسخة مكررة :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ُ)دائرة مغلقة  ،غارة ٤تتملة ،إلياذة مقدسة  ،مسجلة

 (٘)النمط   

  (معرفة مؤنثفة + صفة مثٌت معر  مؤنثموصوؼ مثٌت )

 (ِ)يديو ا١تعركقتُت ،عيناه ا١تعلقتاف ،يديك ا١تعلقتُت ،عينيو ا١تعلقتُت :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٙ)النمط 

 (معرفة موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + صفة مفرد ة مؤنثة) 

 ،ألشياء ا١تبعثرةا ،الدفاتر ا١تزدكجة ،األسئلة احملنطة ،األحبلـ ا١تعلقة :كمن أمثلتو ُب الركاية 
٫تومنا  ،ا١تدارس ا١تعطلة ،األقفاص ا١تغلقة  ،األسئلة ا١تبهمة ،احملاؿ ا١تغلقة ،اٟتركؼ ا١تقدسة

 (ّ)ا١تشًتكة 

 (ٚ)النمط 

  (مؤنثة نكرةموصوؼ ٚتع تكسَت نكرة + صفة مفردة ) 

 (ْ)ثياب مفصلة  ،أكتاؼ مثقلة ،ألواحا منزلة :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (ٛ)النمط     

  (عرفة + صفة مفردة مؤنثة معرفةموصوؼ ٚتع مؤنث سآب م) 

 (ُ)  ةنظراهتا ا١تشتت ،ميزة١تالعبارات ا ،ةكلماتو ا١تنتقا  :كمن أمثلتو ُب الركاية 
                                         

(ٔ)
  9ٙٔ ،ٔٙٔ ،98 ،ٕٕ ،8ٕ ،ٔٙ ،ٖ٘ ،ٖٓانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  ٖ٘ٗ ،ٖٖ٘ ،ٕٗ٘ ،ٖٔٔانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
  8ٕٗ ،9٘ٔ ،ٖٗٔ (، ٕٓٔ،٘ٔٔ) ،7ٗ ،8ٙ ،ٗٗ ،ٖٔ ،9ٔ ،ٕٔانظر الرواٌة ص -

(ٗ)
  ٓٙ ،ٖٔٔ ،ٙٗانظر الرواٌة ص  -
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 :ما جاء من النعوت على وزف فعيل بمعنى مفعوؿ  -ج  

 (ِ)فتيل سجُت  ،ةالرجولة اٞتر٭ت ،الرجل اٞتريح ،زكجة الرجل القتيل :كمن أمثلتو ُب الركاية

 :على وزف فاعل بمعنى مفعوؿ الصفاتما جاء من   -د 

 (ّ)غرفة آمنة  ،زكجاف آمناف ،الطي اٞتاحد :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (فىًعيل)فصيغة  ،يعطي ا١تعٌت شيئا من ا١تبالغة كالثبوت ،إف العدكؿ من صيغة إٔب أخرل  
اليت  (مىٍفعيوؿ)ٓتبلؼ صيغة  ،ن الثبوتٔتعٌت مفعوؿ تدؿ على الثبوت أك على معٌت قريب م

يدؿ على أف الوصف كقع على صاحبو على كجو  (فىًعيل)كالوصف ب ،على اٟتدكثتدؿ 
  .(ْ) (مىٍفعيوؿ)كىو كصف أشد من  ،الثبوت

بنسبة  ،موضعا (ِْٔ)جاءت الصفة على كزف اسم ا١تفعوؿ ُب مائتُت ك أربعة كستُت     
  .للوصف الكلي للركاية%ٖٓ,ٓكبنسبة  ،% للوصف ا١تشتقْٔ,َُ

 

 

 :ما جاء من الصفات على وزف اسم التفضيل -ٗ

"للداللة على أف  (ٓ)بشركط معينة  (أىفػٍعىل) يصاغ اسم التفضيل من الفعل الثبلثي على كزف
 "(ٔ)شيئُت اشًتكا ُب صفة معينة كزاد أحد٫تا على اآلخر 

                                                                                                                     

(ٔ)
  7ٕٗ ،ٖٖٕ ،ٕٗٓانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
  ٖٓ٘ ،8ٕٙ ،ٕٗٙ ،ٙٙٔر الرواٌة ص انظ -

(ٖ)
  88ٔ ،88ٔ ،9ٔٔانظر الرواٌة ص  ٓ

(ٗ)
 ٖٙ:ٔٙالسابق ص ،انظر السامرائً-

(٘)
   ٕٔٔص ٖالنحو الوافً ج  ،9ٖص ،شرح التصرٌح ،9ٖٕٔارتشاف الضرب ص ، 8ٙص ٖج :انظر حاشٌة الصبان -

(ٙ)
 9ٗص ،التطبٌق الصرفً ،انظر عبده الراجحً-
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 (ٔ)النمط 

  (مذكر موصوؼ مفرد معرفة مذكر + صفة مفرد معرفة) 

ثوب التربير الداخلي  ،بيتها األكرب من بيوت اٟتي ،البياض األعلى كالبياض األدىن   
 ،كاألشهى ،كاألركع ،حلمي  األٚتل ،الوحيد األقرب إٔب حَتة كهذه ،،األكثر اتساعا
 (ُ)كاألسرع زكاال 

 (ٕ)النمط         

 (نكرة مذكرمفرد نكرة مذكر + صفة مفرد موصوؼ )

خوفا  ،طريق أسهل للموت ، ٣تاال أكسع ، ،أفق أكسع ،حزف أكرب :و ُب الركايةكمن أمثلت  
 (ِ)رجبل أضخم  ،أمل أكرب ،صرب أٚتل ،غركر أكرب ،أكرب

 (ٖ)النمط 

  (مذكر معرفةمفرد موصوؼ مفرد معرفة مؤنث + صفة ) 

اء األشد البيض ،ىديتها األٚتل  ،ُب بورصة اٟتياة  خسارٌب األكرب :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ّ)حَتة

 (ٗ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مؤنث نكرة + صفة مفرد مذكر نكرة) 

 (ْ)حياة أفضل  ،فاجعة أكرب ،فبلة أكسع ،الدعاء الوداعة فرصة أكرب :كمن أمثلتو ُب الركاية

                                         

(ٔ)
   8ٖٓ ،7٘ٔ   ،ٗٗٔ ،ٕٔٗ ،8ٖٔص  انظر الرواٌة-

(ٕ)
  ٖٔٗ ،99ٖ ،99ٖ ،99ٕ ،ٕٔٗ ،7ٕٓ ،ٖٔٔ ،9ٖ٘ ،ٖٖٔانظر الرواٌة ص-

(ٖ)
  ٓٙ ،ٕٖٕ ،7ٕانظر الرواٌة ص 

(ٗ)
  7ٕٗ ،ٓٙ ،ٖ٘٘ ،9ٖ٘انظر الرواٌة ص 
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 (٘)النمط 

 (صفة مفرد مذكر معرفة) (معرفة  موصوؼ ٚتع تكسَت) 

  ،(ُ)حجما األحجار األكرب  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (ٙ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع تكسَت نكرة + صفة مفرد مذكر نكرة) 

 (ِ) ،مشاعر أكرب من الغَتة :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (ٚ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع مؤنث سآب معرفة + صفة مفرد مذكر معرفة) 

 َ(ّ)القرارات األكثر صوابا  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

        :على أوزاف صيغ المبالغةما جاء من الصفات  -٘      

تشتق صيغ ا١تبالغة من الفعل الثبلثي للداللة على معٌت اسم الفاعل مع تأكيد ا١تعٌت 
 (ْ)كتقويتو كا١تبالغة فيو 

أما الصيغ  .ك فىًعل ،فىًعيل ،فػىعيوؿ ،ًمٍفعاؿ ،فػىٌعاؿ :أشهر أكزاهنا القياسية ٜتسة كىي
 .(ٓ)ك فػيٌعاؿ  ،فػيٍعلة ،ًمٍفعيل ،ًفٌعيل ،فىاعوؿ :فمن أشهرىا ،السماعية

 

                                         

(ٔ)
  ٕٕٗانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
  ٖٖٙ ،9ٕٙانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٖٓٙ،ٖٗ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٖالنحو الوافً ج :عباس حسن ، ٕٕ٘ص ٔج ،فتحً أحمد مصطفى علً الدٌن ،تحقٌق ،التبصرة والتذكرة :لصٌمريانظر ا -
 8ٙص ،التبٌق الصرفً :عبده الراجحً ،8ٕ٘ص

(٘)
 87ص،السابق ،عبده الراجحً،9ٕ٘،7ٕ٘السابق ص ،عباس حسن-
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 :ما جاء على وزف فَػُعوؿ - أ

 (ٔ)النمط 

  (معرفة + صفة مفرد مذكر معرفة موصوؼ مفرد مذكر) 

 (ُ)الضيف اللحوح  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (ٕ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفرد مذكر نكرة) 

 (ِ)ضركسا حربا  ،كجو مهرج ضحوؾ :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (ٖ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مؤنث نكرة + صفة مفرد مؤنث نكرة) 

 (ّ)جدة عجوز  ،امرأة حنوف :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 :ما جاء على وزف َفِعيل - ب

  (ٔ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مذكر معرفة + صفة مفرد مذكر معرفة) 

االقتحاـ  ،ف اٟتكيمسليما ،الرجل البذمء ،اهنماره العنيف :كمن أمثلتو ُب الركاية 
 (ْ)الرئيس آّيد   ،اٟتلم العظيم ،العنيف

                                         

(ٔ)
  7ٖٖانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٖٖٔ ،ٗٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٖٔ ،ٖٗواٌة ص انظر الر -

(ٗ)
  ٕٖٔ ،ٖٕٗ ،8ٙٔ ،٘٘ ،ٕٗٔ ،ٖٗانظر الرواٌة ص -
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 (ٕ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفرد مذكر نكرة) 

 ،خشوع رىيب ،صوت خفيض ،دعاء خفيض ،ركنا قصيا :كمن أمثلتو ُب الركاية 
 (ُ)مشي عيي ،شظف فظيع ،ضعف حييٌ 

  (ٖ)النمط 

  (فرد مؤنث معرفةموصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة م) 

   ،(ِ)تفاحتو الشهية :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 

 (ٗ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مؤنث نكرة + صفة مفرد مؤنث نكرة) 

  .(ّ)مصاٟتة مهينة ،ابتسامة رضٌية ،قبلة عظيمة ،نظرة عنيفة :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (٘)النمط 

  (موصوؼ مثٌت مذكر معرفة + صفة مثٌت مذكر معرفة) 

 (ْ)ذراعاؾ السخٌياف  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 

                                         

(ٔ)
                             7ٖٕ،7ٖٖ ،ٖٙٔ ،8ٙ (، 7ٖٔ ،ٕٕ٘ ،ٔ٘ٔ) ،7ٔ ،9ٗانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  ٕٕٖانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٖٔ٘ ،9ٕٔ ،ٗ٘ ،7ٗانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  8ٔانظر الرواٌة ص  -
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 (ٙ)النمط 

  (موصوؼ مثٌت مؤنث نكرة + صفة مثٌت مؤنث نكرة) 

 (ُ)صديقتاف ٛتيمتاف  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (ٚ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع مؤنث سآب معرفة + صفة مفرد مؤنث معرفة) 

 (ِ)تحمامك البطيئة خطوات اس ،النظرات اٟتيية :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (ٛ)النمط 

 (موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة  + صفة مفرد مؤنث معرفة) 

 (ّ)أغواره السحيقة  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (ٜ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع تكسَت نكرة + صفة مفرد مؤنث نكرة

 (ٗ)أشياء لصيقة :كمن أمثلتو ُب الركاية

 :على وزف فَػّعاؿجاء  ما - ج

 (ٔ)النمط 

  (د مذكر معرفة + صفة مفرد مذكر معرفةموصوؼ مفر ) 

                                         

(ٔ)
  8ٕ٘ة ص انظر الرواٌ -

(ٕ)
  ٕٗ٘ ،ٓ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٕٖٔانظر الرواٌة ص -

(ٗ)
  ٖ٘ٔانظر الرواٌة ص  -
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 (ُ)الطفل الشٌفاؼ  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (ٕ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفرد مذكر نكرة) 

 (ِ)منطق جٌذاب  ،كرؽ شٌفاؼ :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٖ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفرد مؤنث معرفة)

 (ّ)ا١تنطقة اٟتٌساسة  :الركايةكمن أمثلتو ُب  

  :جاء على وزف َفِعل ما -د

 

 (ٔ)النمط            

  (مفرد مذكر معرفة + صفة مفرد مذكر معرفة موصوؼ)

 (ْ)التقاطع النشط  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٕ)النمط 

 (موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفرد مذكر نكرة) 

 (ُ)مصنع دموع نىًشط  ،ماء عىًكر ،فضوؿ نىزًؽ :كمن أمثلتو ُب الركاية

                                         

(ٔ)
  8ٙٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 77ٖ ،9ٖانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 77انظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٕٕٗانظر الرواٌة ص 
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 (ٖ)النمط 

  (موصوؼ مثٌت مؤنث نكرة + صفة مثٌت مؤنث نكرة)

 (ِ)ركعتُت كجلتُت  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (ٗ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + صفة ٚتع مذكر سآب معرفة)

 (ّ)أبناؤه القذركف  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (٘)النمط 

  (معرفة + صفة مفرد مؤنث معرفةسآب  موصوؼ ٚتع مؤنث

 (ْ)النظرات الشًَّبقىة :كمن أمثلتو ُب الركاية

 :ِمْفَعاؿجاء على وزف  ما -ىػ 

 (ٔ)النمط     

  (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفرد مؤنث معرفة) 

 (ٓ)شباكها ا١تعطاء  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 

 
                                                                                                                     

(ٔ)
  ٕ٘ ،ٕٕٗ ،ٖٖانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٗٗانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٖٗٔة صانظر الرواٌ -

(ٗ)
 ٖٓٔانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 ٕٖٖانظر الرواٌة ص  -
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 :ما جاء على وزف فُػَعاؿ - و

 (ٔ)لنمط ا   

  (وصوؼ مفرد مذكر معرفة + صفة مفرد مذكر معرفةم)

 (ُ)ا١ترض العيضىاؿ  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 

 جاء على وزف ِفعِّيل  ما - ز

  (ٔ)النمط              

 مفرد نكرة مذكر + كصف مفرد نكرة مذكر ()موصوؼ 

 (ِ)زكجً سكَّْت :ةيالركاُب  كمن أمثلتو 

% ّّ,ّبنسبة  ،موضعا (ْٖ)ُب أربعة كٙتانُت  كردت الصفة على كزف صيغة ا١تبالغة    
  .% للوصف الكلي ُب الركايةٕٕ,ُكبنسبة  ،للوصف با١تشتق

 

 

 

 

 
                                         

(ٔ)
 ٕٕٔانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
 ٖٙانظر الرواٌة ص -
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 الجدوؿ اإلحصائي للوصف بالمشتق

 

 

 

 

بنسبة  ،موضعا (ِِْٓ)١تشتق ُب ألفُت كٜتسمائة كأربعة كعشرين الوصف با كرد
 .كىي النسبة األعلى ُب الركاية ،%ِّ,ّٓ

 
 عدد التكرار الصيغ 

المجمو 
 ع

 النسبة الكلية النسبة الجزئية

الوصف 
 با١تشتق

الصفة 
 ا١تشبة

ُّّ
ٓ 

 

 

ِٓ.ٖٗ
% 

 
ِّ.ُّ%   

  
اسم 
 %ْٕ.ُِ %ٖٗ.ِّ َّٔ الفاعل

اسم 
 ا١تفعوؿ

ِْٔ َُ.ْٔ% ٓ.ٖٓ% 

اسم 
 %َٗ.ُ %َٔ.ِ ِٓ التفضبل

صيغ 
 %ٕٕ.ُ %ّّ.ّ ْٖ ا١تبالغة

 ِِْٓ  ّٓ.ِّ% 
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 أكثر من غَتىا تجاءأف الصفة على كزف الصفة ا١تشبهة ٧تد  ،ٞتدكؿ السابقمن ا
بنسبة  ،موضعا  (ُّّٓ)ألف كثبلٙتائة كٜتسة كثبلثُت حيث بلغ كركدىا ُب 

 .% للوصف الكلي ُب الركايةُّ,ِّكبنسبة  ،% للوصف با١تشتقٖٗ,ِٓ

ب حقيقة معاناتو اليت ٬تسد فيها الكات ك لعل الوصف ّٔا يتناسب مع أحداث الركاية 
ألنو  ؛كاليت جاءت مليئة بالًتاكيب الوصفية اليت اقًتبت من اٟتقيقة الثابتة ،ُب حبو

يث إهنا ُب الغالب ح .كأماكن تنقلو ،كأصدقائو ،كأىلو ،كحبيبتو  ،يتحدث عن نفسو
 .تدؿ على الثبوت كاالستمرار

كزف الصفة ا١تشبهة على فيها الصفة  تجاءاليت اشتملت الًتاكيب الوصفية كلقد     
من  (فىًعيل)ككانت صيغة  .(ُ)أغلب أكزاهنا الصرفية كما ىو ظاىر ُب األ٪تاط السابقة 

 ،(ِ)كال عجب إذا ما عرفنا أف ىذه الصيغة تدؿ على الثبوت كاللزـك  ،أكثر الصيغ كركدا
" ككلما تركتك بعد  :كمن ذلك ،كىذا يناسب أحداث الركاية ،٦تا ىو خلقة أك مكتسب

كصرت عاجزان عن  ،مالمحك الجميلةضاعت ُب ذاكرٌب  ،نلتقي ُب مكاف عاـ أف
كانت ٗتاؼ   ،بطيبة أـ ال تفهم ماذا يعتمل داخلي"  " ...(ّ)تذكرىا مىت أجن الليل

من   "(ْ)ىذه  مالمحي الكئيبةعلي َّ

ىحى ك حنا ك لىمحى إليو يػىٍلمىحي لىمٍ  ،كجهو كمساكيوبدا من ٤تاسن  ما :ك "مىبلًمح اإلنساف
 :أ١ت

 "(ٓ)النظرة بالعىجىلة  :كاللٍَّمحىة ،اختلس النظر

حيث أف  ،كمبل٤تة الكئيبة ،ىنا يطلق الكاتب مفارقة كصفية بُت مبلمح مها اٞتميلة  
اختبلس النظر إليها ُب األماكن العامة اليت كاف يقابلها فيها ٓب يكن ٮتفي مبل٤تها 

                                         

(ٔ)
 ص  ،ما جاء من الصفات على وزن الصفة المشبهة من الرسالة  ،انظر -

(ٕ)
  9ٗص ،م97ٔٔ-هـٔٓٗٔ ٔط ،جامعة الكوٌت ،معانً األبنٌة فً العربٌة :فاضل ،السامرائً ،انظر -

(ٖ)
 ٖٗٔانظر الرواٌة ص -

(ٗ)
 7ٓانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 7ٗ٘ص ٕج  ،لسان العرب ،ابن منظور :انظر -
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اضحة ٦تا جعل الصورة تبدك ُب ذىن كإف ٓب تكن ك  ،اٞتميلة من كراء الغطاء الشفاؼ
تغَت النفس باالنكسار  :"كالكآبة ،الكئيبة وكمبل٤ت .ناصر مغبشة كلما حاكؿ اسًتجاعها

 (ُ)فهو كىًئيب كميٍكتىًئب ،من شدة ا٢تم  اٟتزف

حىت بدت  ،كانعكاس األسى كاٟتزف على كجهو ،كىو ما آؿ إليو حالو بعد فراؽ حبيبتو
 .مبل٤تو كئيبة

لصفة على كزف اسم الفاعل ُب ا١ترتبة الثانية ُب الوصف با١تشتق بعد الصفة جاءت ا   
% ٖٗ,ِّبنسبة ،مواضع (َّٔ)كذلك ُب ستمائة كثبلثة  على كزف الصفة ا١تشبهة

كيدؿ اسم الفاعل  .للوصف الكلي ُب الركاية%ْٕ,ُِكبنسبة  ،للوصف ُب ا١تشتق
كلكوف االسم غَت مقيد بزمن  ،كيدؿ أيضا على الثبوت ،وعلى اٟتدث كاٟتدكث كفاعل

كلعل الكاتب احتاج  .(ِ).٦تا ٬تعلو أقول ُب الوصف من الفعل ؛فهو أمشل كأعم كأثبت
على كزف اسم الفاعل ُب كثَت من ا١تواضع اليت ٭تتاج فيها إٔب إظهار الداللة  الوصف

راىقة كم ٖتلَّب ريقي أياـ ا١ت  ،"يا اهلل :كمن ذلك (ّ)على اٟتركة كاالضطراب كالتحوؿ
ال أطمع  ،فقط أناجيها ،أف يكوف عندم أنثى أناجيها ،أمنية شاردة على ،على رغبة

أصبحت أكتب على ا٢تواء ك  ،بل  منذ عرفتك ،" كمنذ أحببتك."(ْ)ُب أكثر من ذلك 
"  " يـو  ...(ٓ)حىت ٗتتفي األقمار الشاردةأستطيع أف أطارد  ...،ال أحتاج إٔب أسطر

كرحت  ...التقيت كالدىا صدفة ُب مناسبة ما ،د من زفافهاأم بعد يـو كاح ،ا٠تميس
ا ،بذىن شاردأتأملو طويبل  "  " جلستي  (ٔ)كنفسي تكاد تنسلُّ من جسدم ٫تنا ككمدن

                                         

(ٔ)
 9٘ٙ ،9ٗٙص  ،ٔج ،ابن منظور ،انظر -

(ٕ)
 ٙٔ،ٖٔص  ،معانً األبنٌة :السامرائً ،انظر -

(ٖ)
 ما جاء من الصفات على وزن اسم الفاعل ص  ،ا انظر الفصل الثانً من الرسالة

(ٗ)
 ٖ٘لرواٌة ص انظر ا -

(٘)
 ٙٙانظر الروٌة ص -

(ٙ)
 8ٕ٘انظر الرواٌة ص  -
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صًدى كال  ،كال تفقد ذاكرٌب منو حرفا كاحدا ،معو كىو يغٍت ذات ليل مواالن ال أنساه
 ".(ُ)ك ال رجع صدل  ،كال نربة آه ،كال نقرة كتر شارًدا

كاٞتمع  ،فهو شارًده  ،نفر :من "شىرىدى البعَتي كالدابة يىٍشريدي شىٍردان ك ًشرادان ك شيركدان  (شىارًد)ك 
كيأٌب ٔتعٌت "استعصى كذىب على كجهو " "  .على مثاؿ عىجىلو ك كيتيبو  ،شىرىده ك شيريده 

 ،قمار الشاردةاأل ،أمنية شاردة :ُب الًتاكيب الوصفية           " (ِ)الطرد :كالتٍَّشريد
كلمة شارد على اختلف ا١توصوؼ كاٖتدت الصفة ُب   ،صدنل شارد ،ذىن شارد

 .اختبلؼ دالالهتا تبعا الختبلؼ ا١توصوؼ معها

فقط يريد أف يناجيها ال  .كتكوف لو ،كاف يتمٌت ُب صغره ُب مراىقتو أف ٭تب أنثى      
 .كيستحيل ٖتققها ،تتحققألهنا ٓب  ؛كلكنها كانت أمنية شاردة ،يطمع بأكثر من ذلك

 ،حىت أنو أستطاع أف يطارد األقمار الشاردة ،أصبح ا١تستحيل ٦تكنا ،كبعد حبو ؿ مها
ىذا إذا ما عرفنا أف القمر " جـر ٝتاكم صغَت يدكر حوؿ كوكب أكرب منو كيكوف تابعا 

 "  (ّ)كمنو القمر التابع لؤلرض ،لو

كُب نفس الوقت مازاؿ  ،النشغالو ّٔا ؛كبعد فراؽ مها تبدؿ حالو كأصبح ذىنو شاردان  
كمن ذلك ا١تواؿ الذم ٝتعو معها قبل  ،ذىنو كاعيا ألدؽ التفاصيل اليت عاشها معها

لذلك كاف  ،كىو نفس ا١تواؿ الذم غناه ديار ذات يـو كىو ال يعلم ،فراقهما بدقائق
  .ذلك رجع الصوت منوكك  ،ك يستوعب حىت صداه الشارد ،ناصر يعيو حرفا حرفا

مائتُت ك أربعة ك ستُت ا١ترتبة الثالثة ُب  جاءت الصفة على كزف اسم ا١تفعوؿ ُب         
% للوصف ٖٓ,ٓكبنسبة  ،%للوصف الكلي للمشتقْٔ,َُموضعا بنسبة  (ِْٔ)

 .الكلي ُب الركاية
                                         

(ٔ)
 9ٕٕانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 8ٖٕ،ٖٕٙص  ،ٖج ،اللسان ،ابن منظور ،انظر

(ٖ)
 8٘7ص  ،ٔج،انظر المعجم الوسٌط -
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كالركاية ُب أحداثها  ،كاسم ا١تفعوؿ اسم مشتق يدؿ على كصف من يقع عليو الفعل 
كغرفتك ٓب  ،أنت ٓب تكوين سول غرفتك"  :ذلك كمن .الوصف ٖتتاج إٔب مثل ىذا

دائما الُموَصَدة  الغرفةٓب يكن أحده من أىل البيت ٬ترؤ على دخوؿ  ،تكن إال أنت
 ." (ُ)ك٘تؤل الدنيا ُب آف كاحد ،ٖتًتؼ العزلة ،على فتاة ٥تتلفة

 الُمْغَلَقةالمنطقة ليشيد ُب  ،مع فقدم لك"ضعفي األزٕب منذ الطفولة تعامد ٘تاما 
كٯتنعٍت حىت من  ،ٯتنعٍت من أف أكوف طبيعيا ُب ردكد األفعاؿ يِّاعاطف زناداخلي حاج

 " (ِ)النسياف أك ٤تاكلة النسياف

كمىت تراىا ستيفتح تلك  ؟،...،"ترل مىت سأعود إٔب الوطن ألرتكب ىذه اٞترائم اللذيذة
 "  (ّ)؟ُب غرفيت على أسرارىاالُمْقَفَلة  لحقيبةا

تبدك فيها  ،اٟتقيبة ا١تقفلة ،ا١تنطقة ا١تغلقة ،الغرفة ا١توصدة :اكيب الوصفيةُب الًت 
تظهر من خبلؿ  ،داللية بينها الفركؽ بعض ال إال إنو ىناؾ ،الصفات ككأهنا مًتادفة

   .كمن خبلؿ سياقاهتا اليت ظهرت فيها ُب الركاية ،معاين ىذه األلفاظ

 .كن إال أنتكغرفتك ٓب ت ،أنت ٓب تكوين سول غرفتك   

 ؟أم نوع من الغرؼ اليت ينطبق كصفها على مها حىت ٓب تكن إال ىي ،ترل يا  

 .على ما فيها (ْ)ا١تسدكدة ،ا١تطبقة ،أم ا١تغلقة ،الُموَصَدة الغرفة إهنا 

كغرفتها موصدة مطبقة إال إهنا  ،ك٘تؤل الدنيا ُب آف كاحد ،ىي فتاة ٥تتلفة ٖتًتؼ العزلة
لو األبواب ا١توصدة عن أم أحد من أىل البيت لظنهم أهنا كفتحت  ،أدخلت حبيبها

                                         

(ٔ)
 8ٗٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 7ٔٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 8ٕٓ،ٕٙٓانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٓٙٗص ،ٖانظر ابن منظور ج -
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كإياه بصخب اٟتب كضجيجو ُب ٘ترد ٣تنوف على   لتمؤلىا ؛موصدة عن أم زائر غريب
 .ا١توازين كاألعراؼ كالقوانُت كافة

 .ضعفي األزٕب منذ الطفولة تعامد ٘تاما مع فقدم لك

٦تا  ؛ول تكسوه خجبلككانت الشك ،اتصف ناصر بالضعف العاطفي منذ طفولتو  
٦تا سبب لو مشكلة نفسية زادىا سوءنا فقده  ،اضطره إٔب إخفاء شكواه تظاىرا منو بالقوة

ليشيد ُب ا١تنطقة ا١تغلقة داخلو حاجزا عاطفيا ٯتنعو من أف يكوف طبيعيا ُب ردكد  ،مها
يقل  ٓبك  ،داخليالُمْغَلَقة المنطقة  :يقوؿ .كٯتنعو من النسياف أك ٤تاكلة ذلك ،أفعالو

كالذم أراه أنو رأل ُب ىذه الصفة ما  .كال ا١تقفلة مع أف ٢تا نفس الداللة تقريبا ،ا١توصدة
يٍغلىق ميٍكرىهه ُب أمره ،اإلغبلؽ يأٌب ٔتعٌت اإلكراه"ؼ  ،رآه مناسبا للموصوؼ

 ،ألف ا١ت
كأنو ييغلق عليو الباب  ،كميضىيَّقه عليو ُب تصرفو

ا فضعفو العاطفي كاف سبب ،"ك٭تبس(ُ)
ال يستطيع أف يكوف طبيعيا ُب ردكد  ،لنشوء ىذه ا١تنطقة ا١تغلقة داخلو اليت جعلتو مكرىا

 .كقدرتو على النسياف ،أفعالو

حقيبة  ،كمنها أغراض ٗتص مها ،حقيبة ناصر اليت بداخلها أسراره ،الُمْقَفَلة الحقيبة
ىذه اٟتقيبة  كلكن ىل كاف فتح ،يػيٍفتىح مىت شاء من معو مفتاحوعليها قفل  ،مقفلة

إهنا ستػيٍفتىح على أسرار  !؟ا١تقفلة عند ناصر بتلك السهولة اليت تػيٍفتىح ّٔا أم حقيبة مقفلة
باح ّٔا ناصر فقفلها كاف حسيا بالقفل كمعنويا ٟتفظها تلك األسرار اليت لو  ،عميقة

لي فػىقىفٍ  .ككطنها بأكملو ،كمدينتها ،كأىلها ،من زكجها ،لسببت انقبلبا كبَتا على مها
ٓب يبق ُب الوطن  ؛لو فيًتحىٍت كما أراد ناصرىذه اٟتقيبة أىقػٍفىلى معها أفواىان  كثَتة  لرٔتا 

 .هام لسافه ٓب ينطق باسم

                                         

(ٔ)
  9ٕٔص  ،ٓٔج ،ابن منظور ،انظر -
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 ،موضعا (ِٓ)كردت الصفة على كزف اسم التفضيل ُب الركاية ُب اثنُت ك ٜتسُت      
ك تعترب  .% للوصف الكلي للركايةَٗ,ُكبنسبة  ،% للوصف با١تشتقَٔ,ِبنسبة 
كلعل ذلك يعود إٔب أف الكاتب ال يرل من ٯتاثل  ،نسبة ُب الوصف با١تشتقأقل ىذه 

لذلك نرل من  ؛أك أف ىناؾ ٣تاال ١تقارنتها بغَتىا ،حبيبتو ُب أكصافها أك يزيد عليها
٦تا دعاه للخركج عن النمط ا١تتعارؼ عليو ُب قواعد  ،خبلؿ الصفات بأهنا ىي األفضل

" فكاف  (ُ)ُب بورصة اٟتياة خسارتي األكبركاف   ،بالفعل ،ألف رحيلكالنحو ُب قولو " 
حاكلتي أف  ...،" حاكلت أف أنساؾ:كقبلها قاؿ - ،خسارٌب الكربل :الواجب أف يقوؿ

حاكلت أف أعرب كراىييت لتصرفاتك ىذه جسرنا إٔب  ...،أكره بعض تصرفاتك ا٠تادشة
ككأنو أراد أف يعرب عن ىذه "  (ِ)-الرضا كالتسليم بأف رحيلك ٓب يكن خسارة كربل

 ،فأراد خركجا عن ا١تألوؼ ،رٔتا ال يفي بالغرضسالعادم ألنو ا٠تسارة بغَت اللفظ 
  .يناسب عدـ استيعابو خسارة مها

 يليو بالقلة ،نبلحظ ىنا أف أقل نسبة جاءت بالوصف بصيغة اسم التفضيلك        
ا١تبالغة ُب أربعة كٙتانُت يغة حيث كردت الصفة على كزف ص ،الوصف بصيغ ا١تبالغة

% للوصف الكلي ُب ٕٕ,ُكبنسبة  ،% للوصف با١تشتقّّ,ّبنسبة  (،ْٖ)موضعا
ألف  ،ذلك يعود إٔب أف الكاتب يرل أنو ال ٭تتاج إٔب ا١تبالغة ُب كصفو كلعل .الركاية

 كمن .كصعوبة فقده ٟتبيبتو ،كمعاناتو ،لشدة حبو ،الوصف العادم بلغ مبلغ ا١تبالغة منو
كلكن  ،كأنًت لسًت كذلك ،" ال تظنك مس تنغل إال مرضا ال بد أف أشفى منو :ذلك

ٍنكىر  :" كالداء العيضىاؿ."(ّ)الذم ال يشفيو إال اهلل  الُعَضاؿ المرضما تفعلينو يب ىو 
ي
ا١ت

                                         

(ٔ)
 7ٕانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  8ٕانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٕٕٔانظر الرواٌة ص  -
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فبل دكاء  ،...،كىو الذم يػيٍعيي األطباء عبلجو ،الذم يأخذ مبادىىىةن ٍب ال يلبث أف يقتل
 "  (ُ)لو 

 :بشبو المشتق الوصف :ثانيا

  :باالسم المنسوبالوصف  - أ

 (ٔ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مذكر معرفة + صفة مفرد مذكر معرفة) 

الوشم  ،الغبلؼ اٞتوم ،الربيد االلكًتكين ،اٟتي الدبلوماسي :كمن أمثلتو ُب الركاية
لغثياف ا ،ا٠تليط اٟتلييب ،الرجل اٟتجرم ،اٟتطاـ النفسي ،ا٠توؼ الرجإب ،البدكم
 (ِ)القيء الفكرم ،اٟتب اٟتقيقي ،اليومي

   (ٕ)النمط 

 (موصوؼ مفرد مذكر نكرة + صفة مفرد مذكر نكرة)

غثياف  ،مريض نفسي ،حادثا دمويا ،سؤاؿ ىلوسي ،دفًتا مزاجيا :كمن أمثلتو ُب الركاية 
 (ّ)اهنيارا عصبيا  ،مرض جلدم ،٫تا حجريا ،زكجا شرعيا ،الجئ سياسي ،فكرم

 (ٖ)النمط 

  (موصوؼ مفرد مؤنث معرفة + صفة مفرد مؤنث معرفة) 

                                         

(ٔ)
  (عضل )مادة  ،ٕ٘ٗص  ،ٔٔج ،ابن منظور ،انظر-

(ٕ)
 7ٔ ،ٖٓ (، 8ٖٖ ،ٖٙ ) ،77ٕ ،8ٕٗ ،ٕٕٗ ،ٕٓٗ ،7ٓٔ ،ٖٙ (، ٖٕٓ ،8ٕ) ،ٖٕانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 ٖٔٗ ،8ٖٔ ،7ٕٙ ،8ٕٖ ،ٕٗ٘ ،7ٕٔ ،9ٙ ،٘ٙ ،8ٔ ،ٌٖٔة ص انظر الروا -
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 ،السفارة الكندية ،ا٠تطبة البدكية ،الفجوة الزمنية ،الكتابة الثديية :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ُ)الكتابة اٞتراحية  ،النربة األنثوية ،السرقة األدبية ،ا٠تيانة السياسية

 (ٗ)النمط  

  (مؤنث نكرة موصوؼ مفرد مؤنث نكرة + صفة مفرد)

كفاة  ،مظاىرة سلمية ،صحراء إفريقية ،أنثى شرقية ،سفينة حربية :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ِ)سيارة عسكرية  ،مدرسة داخلية ،زيارة تفقدية ،مكا١تة ىاتفية ،طبيعية

 (٘)النمط 

  (موصوؼ مثٌت مذكر معرفة + صفة مفرد مذكر معرفة معطوؼ على صفة مثلها) 

 (ّ)شقيها الغريب كالشمإب  :الركايةكمن أمثلتو ُب  

 (ٙ)النمط 

  (صفة مفرد مؤنث معرفة ،موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة) 

اٟتركب  ،القضباف اٟتديدية ،األحبلـ الزجاجية :كمن أمثلتو ُب الركاية          
السحب  ،ا١تباين اٟتكومية ،العقود الرٝتية ،القضايا األدبية ،اٟتوادث الكونية ،الصليبية

 (ْ)امية  الرك

 (ٚ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + صفة ٚتع مذكر سآب معرفة) 
                                         

(ٔ)
-ٔٔ، ٕ9، ٕ9، 88، ٔ٘9، ٕٔٓ، ٖٕٓ، ٖٙ8 

(ٕ)
 ٙٙٔ ،ٕٕٔ ،ٖٔٔ (، 7ٖٓ ،8ٕٓ) ،٘ٙٔ ،7ٙ ،7ٙ ،ٕٖ ،ٕٔانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 ٖٕٓانظر الرواٌة ص -

(ٗ)
 ٕٓ٘ ،9٘ٔ ،7ٓٔ ،٘٘ٔ ،٘ٗٔ ،7٘ٔ ،ٕٗ ،ٕٙانظر الرواٌة ص -
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 (ُ)األطباء النفسيوف  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ٛ)النمط 

  (موصوؼ ٚتع تكسَت نكرة + صفة مفرد مؤنث نكرة) 

 ،دنانَت كويتية ،مبلمح آسيوية ،أماكن عشوائية ،أسباب منطقية :كمن أمثلتو ُب الركاية 
 (ِ)ص غرامية قص

 (ٜ)النمط 

  (معرفة + صفة مفرد مؤنث معرفة موصوؼ ٚتع مؤنث سآب) 

 ،اٟتركات األنثوية ،الطموحات السرابية ،احتياجاٌب الذكورية :ثلتو ُب الركايةمكمن أ 
 (ّ)ليبلهتا الشتائية  ،قطاراهتا العلوية ،ا١تقدسات ا١تعنوية ،اإلذاعات اٟتكومية

 

 (ٓٔ)النمط 

  (مؤنث سآب نكرة + صفة مفرد مؤنث نكرةموصوؼ ٚتع )

 (ْ)ىلوسات ليلية  :كمن أمثلتو ُب الركاية  

                                         

(ٔ)
 9ٙانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
  8ٖ٘ ،ٓٙٔ ،ٙٔٔ ،ٗٓٔ ،7ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٖٖ٘،8ٕٕ ،ٖٕ٘ ،ٓٙٔ ،ٖٓٔ  ،8ٗ ،ٓٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  ٓٙانظر الرواٌة ص  -



 99الصفحة 

 

 ،موضعا (ِّٓ)كرد الوصف باالسم ا١تنسوب ُب ٜتسمائة كاثنُت كثبلثُت        

% للوصف الكلي ُب ِْ,ُُكبنسبة  ،%للوصف بشبو ا١تشتقْٕ,ّٕبنسبة 

 .الركاية

 :باالسم الموصوؿ الوصف - ب

 (ٔ)النمط 

 (الذم)ا١توصوؿ  الصفة االسموؼ مفرد مذكر معرفة + موص)

 .ينتظر إعداموأف تفعلي شيئا ٢تذا اٟتب الذم  ....،أتوسل إليك :كمن أمثلتو ُب الركاية

 .ليست ىذه أخبلقو ،اٟتزف الذم أْتث عنو

 .فإذا يب الرجل الساذج الذم يتعلم منك أّتدية اٟتب .....

 (ُ). أ٘تٌت بعده شيئاحدم األخَت الذم ال ......،ككنت أنت

 

 (ٕ)النمط 

 (اليت)السم ا١توصوؿ الصفة اموصوؼ مفرد مؤنث معرفة + )

  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 .من البداية حىت النهاية ،تتكفل ْتزين كلوتدىشٍت ا١ترأة اليت 

 .جا٤تة ىي الكتابة اليت تستمد مدادىا من الذاكرة
                                         

(ٔ)
  ٓٔ ،ٕٔٔ ،9ٔ ،ٖٔانظر الرواٌة ص 
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 .تاة اليت ال يشبهها شيء ُب الدنياىذه الف حياٌب ال أدرم ما الذم ستغَته ُب 

 (ُ).إهنا األنثى الوحيدة اليت لن تتخلى عٍت كرجل ،أمي

 (ٖ)النمط 

  (اللذين)االسم ا١توصوؿ الصفة موصوؼ مثٌت معرفة مذكر + ) 

كتفيك العاريُت اللذين نسيت سًت٫تا ُب   ......،كأف أ١تح عن بعد :كمن أمثلتو ُب الركاية
 (ِ).غمرة ا١تفاجأة

 (ٗ)مط الن

  (اللتاف)االسم ا١توصوؿ الصفة موصوؼ مثٌت معرفة مؤنث + ) 

 ....كراء السنتُت اللتُت غٌيبك فيهما الفقد :كمن أمثلتو ُب الركاية

 ..ككيف تصَت عيناؾ اللتاف ٕتٌساف الطريق .........،أعجب كيف تكوف لقاءاتنا

 .احتواء كأماف منتجع ،تفهم كيف ٕتعل من عينيها اللتُت ٖتيط ّٔما التجاعيد

 (ّ).اٟتزف كالغضب ،أنت تعرفُت مٍت دائما حاليٌت اللتُت ال أعدؿ فيهما

 (ٗ)النمط 

  (الذين)االسم ا١توصوؿ الصفة موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + )

                                         

 
 

(ٔ)
  87ٖ ،ٓٗ ،ٖٔ ،ٕٔانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
  ٕٗانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
  9ٕٙ ،8ٗٔ ،ٕٗٔ ،9٘انظر الرواٌة ص  -
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١تاذا أبدأ معاركي األكٔب مع الذكور الذين يزاٛتونٍت عليك بالرباءة من  :كمن أمثلتو ُب الركاية
 .ا الشابطاغور كا١تبلعنة ٢تذ

 .ما قصة الشعراء الذين ٓب ٬تدكا إال ىذا اليـو ليزاٛتوين فيك

 (ُ).ٕترح األطفاؿ الذين كلدكا حيث ال ينتموف...مبتورة دائما أسئلة ا١تناُب

 (٘)النمط 

  (اليت)االسم ا١توصوؿ الصفة موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + ا) 

يقو٢تا عاشقاف ُب ٟتظة عناؽ  اكتشفت أخَتا أف الكلمات اليت :كمن أمثلتو ُب الركاية
 .ال ٬تب أف تؤخذ ّتدية ، والوعود التي يقطعانها في غمرة بكاء

  .كشهادة كفاة آلخر ،عقد نكاح لرجل الدفاتر المزدوجة التي تصلحاٟتياة مؤلل ّٔذه 

 .فقد توقفت حياٌب ٘تاما ،ّٔا قبل أف ترحلي وعود الصمود التي وعدتكرغم كل 

 (ٙ)النمط 

  (اللواٌب)االسم ا١توصوؿ الصفة ع  تكسَت معرفة + موصوؼ ٚت) 

ٓب تبد ٕب مس تنغل من صنف العجائز اللواٌب يبحثن عن اٟتكايات  :كمن أمثلتو ُب الركاية 
   .(ِ)فحسب

 (ٚ)النمط 

  (اللواٌب)االسم ا١توصوؿ الصفة موصوؼ ٚتع مؤنث سآب معرفة + )

                                         

(ٔ)
  ٙ٘ٔ ،ٔ٘ (، ٙٗ ،٘ٗ )انظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  8ٗٔانظر الرواٌة ص  -
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كما تفعلو صغَتاهتن اللواٌب  ،رة كندلٛتلت ٕب أمي ٖتيات سا :كمن أمثلتو ُب الركاية 
 .(ُ)تذَّكرىن أمي دائما ٓتا٢تن البعيد 

% َْ,ٕٓموضع بنسبة  (َُٖ) جاءت الصفة اٝتا موصوال ُب ٙتا٪تائة كعشرة
 .% للوصف الكلي ُب الركايةُُ,ُٕكبنسبة  ،للوصف بشبو ا١تشتق

 :باسم اإلشارةالوصف  -ج

 (ٔ)النمط 

  (ىذا)اسم اإلشارة صفة الموصوؼ مفرد مذكر معرفة + )

 .ما مر علي مثلو ،حبك القاىر ىذا ،حبك الكبَت ىذا :كمن أمثلتو ُب الركاية 

  .كفشلت احملاكلة ،كلكن نسيانك ىذا ٘تٌنع عليٌ 

  .يبدك أف سا١تا ىذا ال يدخل اٟتماـ أبدا

 (ِ)وتأنت كا١ت ،كأف سقمي ىذا ال ينتهي إال باثنتُت

 (ٕ)النمط 

  (ىذه)ا سم اإلشارة الصفة معرفة + موصوؼ مفرد مؤنث )

 .مكثت على الليل أقلب ُب نبضة اٟتب ىذه :كمن أمثلتو ُب الركاية

 .تذكرتو كأنا أرقب ليلة ا١تطر ىذه

 .فلن تقف أجسادنا  بعيدا عن حفلة اٟتب ىذه ،عندما تلتقي أركاحنا ّٔذا اٞتنوف

                                         

(ٔ)
  ٕٗٓانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 7ٕٔ ،8ٕ ،8ٕ ،ٙٔانظر الرواٌة ص  -
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 (ُ)كٓب تستمر حالة اٟتَتة ىذه طويبل  

 (ٖ)النمط 

  (ىذه)اسم اإلشارة الصفة ٚتع تكسَت معرفة +  موصوؼ )

  :كمن أمثلتو ُب الركاية

  .كنت أجلس على نفس الكرسي الرمادم الذم أكتب من فوقو سطورم ىذه

  .أسئلتنا ىذهأليست نفسها ىي اٟتياة اليت تصوغ 

كأنت تغتالُت عقلو بأعذارؾ ىذه كما اغتلت قلبو من  ،يا ٢تواف الرجل ا١تضطر للسكوت
   .لقب

  .(ِ)كنا نتبادؿ أشياءنا ىذه ُب أماكن عامة 

 (ٗ)النمط 

  (ىذين)اسم اإلشارة الصفة موصوؼ مثٌت مذكر معرفة + ) 

  :كمن أمثلتو ُب الركاية

ْتثت فيهما عن فتيل أنوثتك أنت  ،كلكٍت ْتثت ُب قدميك ىذين اٞتدكلُت الصغَتين
   .(ّ)أيضا

 (٘)النمط 

  (ذاؾ)لنعت باسم اإلشارة معرفة + ا رموصوؼ مفرد مذك) 
                                         

(ٔ)
  9٘ٔ ،9ٖٔ ،7٘ ،ٕ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  8٘ ،ٕٙٙ ،9ٕٔ ،ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٕٕٔانظر الرواٌة ص  -
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  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

  .جلست أحصيها ُب مقعدم األخَت ذاؾ

  .كأنا أخايلك على رنة عوده كموالو الرمادم ذاؾ ،تلك الليلة

 (ُ) .يب  شعرت أنك أنت أيضا أصبحت أكثر اىتماما  ،بعد تراجعي ذاؾ

 (ٙ)النمط 

  (تلك) اسم اإلشارةالصفة موصوؼ مفرد مؤنث معرفة + 

  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

  .بقيت أياما  أقلب نظرتو تلك ُب ذاكرٌب

  .شيء من مشهد األكراؽ اليت ٗتلت عنها أغصاهنا ُب خيانة ا٠تريف تلك

  .(ِ)كلكٍت كنت أريد أف أحتفظ ٔتكاين ُب دائرة األماف الصغَتة تلك 

 (ٚ)النمط 

  (لكت)اسم اإلشارة الصفة موصوؼ ٚتع مؤنث سآب + ) 

 :كمن أمثلتو ُب الركاية

 .ٓب يكلفك الشوؽ إال ساعاتنا تلك

  .ىي اليت تضع اٟتدكد األخَتة‘ مرافعاتنا ا١تتأخرة تلك 

                                         

(ٔ)
  9ٕٙ ،9ٕٙ ،ٖٕٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  9ٖٔ ،77ٔ ،ٖٙٔانظر الرواٌة ص  -
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  .(ُ)ٓب تتغَت عاداٌب تلك 

 (ٛ)النمط 

  (تلك)اسم اإلشارة الصفة موصوؼ ٚتع تكسَت معرفة + ) 

  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

  .صمت األدراج تلكأ٘تٌت لو أتعلم يوما كيف أحًـت 

  .(ِ)غربة موحشة تنتابٍت ُب غرفتك كلما أطلت حديثي مع مبلبسك تلك 

للوصف بغَت  ،%َُ,ْبنسبة  ،موضعا (ٕٓ)كردت الصفة اسم إشارة ُب سبع كٜتسُت 
 .% للوصف الكلي للركايةَِ,ُكبنسبة   ،ا١تشتق

  :لمصدربا الوصف    -د   

كبنسبة  ،بشبو ا١تشتق% ّٓ,َبنسبة  مواضع (ٓ)كرد الوصف با١تصدر ُب ٜتسة 
 .الكلي ُب الركاية % للوصفَِ,ُ

 :أمثلتو ُب الركايةكمن 

 (ّ)أسطورة الوطن اٟتلم  ،أنثاه اٟتلم ،ا١تلك اٟتلم

 

 

 
                                         

(ٔ)
  9ٕٖ ،9ٕٔ ،٘ٓٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  ٕٕٖ ،7ٕ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  7ٖٕ ،8ٕٖ ،ٙٙٔانظر الرواٌة ص  -
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  :بالجامد الوصف -ىػ 

  :ومن أمثلتو في الرواية 

 الساعات التسع اليت قضيتها ُب ، ،حواسي ا٠تمس ،قلمي الرصاص ،،ا١ترأة الكهف 
  ،(ُ)ا١تطار

% للوصف بشبو ُّ,ُموضعا أم بنسبة  (ُٔ)كرد الوصف باٞتامد ُب ستة عشر        
  .%للوصف الكلي ُب الركايةّْ,َكبنسبة  ،ا١تشتق

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

(ٔ)
 7ٖٖ،8ٖٖ،،7ٕ ،ٖٕٔ،99انظر الرواٌة ص  -
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 وتحليلو : الجدوؿ اإلحصائي للوصف بشبو المشتق

 

 

ربع ُب ألف كأ جاء الوصف بشبو ا١تشتق من خبلؿ اٞتدكؿ السابق يتبُت لنا أف         
 .% للوصف الكلي ُب الركايةٗٗ,ِٗة بنسب ،موضعا ُب الركاية (َُِْ)مائة كعشرين 

بنسبة  ،موضعا (ِّٓ)ككرد الوصف باالسم ا١تنسوب ُب ٜتسمائة كاثنُت كثبلثُت 
 % للوصف الكلي ُب الركاية ِْ,ُُكبنسبة  ،% للوصف بشبو ا١تشتقْٕ,ّٕ

 
 عدد التكرار الصيغ 

المجمو 
 ع

النسبة 
 الجزئية

 النسبة الكلية

الوصف بشبو 
 شتقا١ت

االسم 
 ا١تنسوب

ِّٓ 

 

ّٕ.ْٕ% ُُ.ِْ% 

االسم 
 %ُُ.ُٕ %َْ.ٕٓ َُٖ ا١توصوؿ

 %َِ.ُ %َُ.ْ ٕٓ اسم اإلشارة
النعت 
 %ُُ.َ %ّٓ.َ ٓ با١تصدر

الوصف 
 اٞتامد

ُٔ ُ.ُّ% َ.ّْ% 

 
َُِْ 

 
ِٗ.ٗٗ% 
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كيكوف االسم ُب ىذه الصيغة   ،االسمكإضافة جديدة ٭تملها  ،النسب زيادة ُب ا١تعٌت
 ،كيعامل معاملة الصفات ،كيصَت ا١تنسوب ُب حكم ا١تشتق ،كيفيد فائدهتا ،كالصفة

 .(ُ)كيفيد التخصيص أك التوضيح 

كتعرب عن نوع  ،فهي أساسية لتعيينو ،كالصفات ا١تنسوبة تكوف جزءا مهما من معٌت االسم
ا كقد تتطلب معرفة أساسية ّٔذا السياؽ أك ٔتعطيات العبلقة اليت تكوف ٤تددة سياقيا أك ثقافي

كقد .(ِ)مبلمح آسيوية  ،حربيةسفينة  ،السرقة األدبية ،اٟتركب الصليبية :مثل ،العآب ا٠تارجي
٧تد الكاتب قد استخدـ كثَتا من الصفات ا١تنسوبة ُب ا١تصطلحات ا١تركبة تركيبا كصفيا ُب 

"  :مثلا يكوف أحيانا على كجو الداللة اٟتقيقية ككاف استخدامو ٢ت ،عدة مواضع من الركاية
لطوؿ ما احًتفت  ةمهاراتو الحواريكأنا لساين فقد العديد من  ،جربكت لسانو ييعًجزيين كثَتنا

 ".(ّ)كٓب يكن ٕب بدّّ من ذلك  ،الصمت

"  (ْ)األصيلةمآثري العربية  ُب ٚتلة ما ضيَّعًت الغربة من ،رٔتا نسيتي اٞتداؿ العريب  
منو ُب سييشرح بعض كىذا ما  ،حيانا يكوف استخدامو ٢تا ليربز معٌت مقصودا من خبل٢تاأك 

 .الفصل الثالث من الرسالة ُب التحليل الدالٕب للمركبات الوصفية االصطبلحية

حيث  ،جاء الوصف باالسم ا١توصوؿ ُب ا١ترتبة األكٔب بالنسبة للوصف بغَت ا١تشتق       
% للوصف بشبو َْ,ٕٓبنسبة  ، ٙتا٪تائة كعشرة موضعجاءت الصفة اٝتا موصوال ُب

  .% للوصف الكلي ُب الركايةُُ,ُٕكبنسبة  ،ا١تشتق

كلعل ذلك يعود إٔب أف  ،ُب الركايةكمن ذلك يتبُت أف الوصف باالسم ا١توصوؿ جاء كثَتا 
االسم ا١توصوؿ يعد أداة ربط كُب نفس الوقت إذا كقع صفة فإنو ىو كصلتو يدالف على 

                                         

(ٔ)
 9،٘م ص97ٙٔ-هـ ٙٓٗٔ ٔط،مصر،مطبعة األمانة ،نقدٌة الصورة واألداء دراسة-النسب فً العربٌة ،سالم أمٌن عبدهللا ،انظر-

(ٕ)
 ٙٔٔ،ٕٔ،ٕٓٔ ،7٘ٔانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 8٘ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 8٘ٔانظر الرواٌة ص  -
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القًتانو بصلتو كقوة ىذا االقًتاف ْتيث ال ٯتكن حذؼ  ؛ىي جزء من كياف موصوؼ ّٔاصفة 
٦تا يعطي مزيد قوة  ،(ُ)بسبب إّٔامو الناتج عن النقصاف ُب داللتو  الصلة أك االستغناء عنها

  .كربط الصفة با١توصوؼ ،ُب الوصف

كأنا أطأ  ،كثر من مرةأنت تقعُت ُب اٟتب أ ،١تاذا تعكس األقدار قصتنا ىكذا"  :كمن ذلك
 ،الذي يتعلم منك أبجدية الحبفإذا يب الرجل الساذج  ،على عتبتو األكٔب ُب حياٌب معك

ىنا  " (ِ)يغريك ّٔا على األقل ،بعد أف كاف أجدر بو أف ٭تمل بُت يديو شيئا من فلسفتو
ذا الوصف ٢ت اك١ت ،االسم ا١توصوؿ مع صلتو أعطانا كصفا ٥تتصرا ٟتالة ناصر ُب حبو مع مها

ها كمكانتها ُب قلبو ١تك يصور لنا ناصر رؤيتو  .٣تريات األحداث ُب الركاية ُبمن أثر كبَت 
 ، " كنتي أكثر رجاؿ الدنيا اشتهاء لك :لبلسم ا١توصوؿ كصلتو حيث يقوؿ باستخدامو 

الذي ال أتمنى بعده شيئا من احتياجاتي الذكورية إلى حدّْم األخَت  ،ككنًت أنًت ببساطة
 "  (ّ)نثىاأل

% للوصف بغَت َُ,ْبنسبة  ،موضعا (ٕٓ)كردت الصفة اسم إشارة ُب سبع كٜتسُت   
كتأٌب ُب ا١ترتبة الثالثة بعد الوصف باالسم  .% للوصف الكلي للركايةَِ,ُكبنسبة  ،ا١تشتق

  ،ا١تنسوب

 فإهنا ىي اليت تبُت ما ُب ىذا " جاء زيد "بعد االسم كما ُبأٝتاء اإلشارة  إذا جاءت
كالتقدير "بزيد  ،كيوصف ّٔا العلم ألهنا ُب تأكيل ا١تشتق ،الذم قبلها من اشًتاؾاالسم 

كيظهر أف أكثر  .(ْ)كتتعرؼ أٝتاء اإلشارة بالقلب كبالعُت ا١تشار إليو " أك " القريب "
كلعل ىذه الداللة ىي أقرب  ،كانت دالالهتا قلبية  ،الصفات اليت كردت أٝتاء إشارة

                                         

(ٔ)
 7ٗٙ،7ٖٙص  ،الوصفٌة ،رفٌق ،بن حمودة ،انظر -

(ٕ)
 ٕٔٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٓٔص  ،انظر الرواٌة -

(ٗ)
 ٕٙٙ ،ٕ٘ٙص  ،الوصفٌة ،رفٌق ،بن حمودة ،ٕٙٔص  ،ٖج  ،شرح المفصل ،ابن ٌعٌش ،انظر -
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أنا  ،" كتابيت صعبة ىذه األياـ :كمن ذلك ،كأكثر ٕتسيدا ١تعاناة الكاتب ،ألحداث الرسالة
أنا الذم ٓب أكتب ركايةن ُب  ،...،إهنا ركايةه تيولد ،ال أنفعل بقصيدة أرميها على الدفًت كأمضي

كٓب تقف عليو  ،ما مرَّ عليَّ مثلو من قبل ،حبك القاىر ىذا ،حبك الكبير ىذاألف  ،حياٌب
ا  ،كال شغاؼ قليب البكر ،لعذراءحدكد ٥تيليت ا  "  (ُ)كٓب تتورد ُب فمي حلمة حبو قبلو أبدن

ليستخرج منها  ،كيضغط على حركفها ،كىو ينطق اسم اإلشارة بعنف كقوة لراكمككأين با
ال ُب  ،الذم ٓب ٯتر عليو مثلو أبدا ،كعظمة ىذا اٟتب كجربكتو ،كصدؽ حبو ،عمق معاناتو

 !.كاف سببا ُب كتابتو لركايةك  ،كال ُب ا٠تياؿ ،اٟتقيقة

 ..قاؿ ٕب ذلك ،" ديار فقد ابنا :كمن ذلك أيضا

 ،كٓب يكن معي أحده يـو دفنتو ،مات قبل أف أخربه أنو كاف ضحية  ...، -
 .كقربه ،كحدم أنا كجسده الصغَت

  ؟ك أمو -
  .كانت قد ماتت بعد كالدتو بأياـ -

 .لن أنسى نظرتو تلك الليلة ،حييت ما
ككأف دموعان جافةن كانت ٘تؤل  ،تنسدؿ من خلفهما مرارةه عميقة ، ذابلتُترفع إٕبَّ عينُت

 "(ِ)ُب ذاكرٌب  نظرتو تلكبقيتي أيامان أقلّْب  ،عينيو

ألف البلـ  ،اليت تيستخدـ لئلشارة للبعيد - (،تلك)استخدـ الكاتب اسم اإلشارة     
ليكوف صفة   -  (ّ)ؤنثيقاؿ تلك للم ،فكما يقاؿ ذلك للمذكر ،تزاد لبعد ا١تشار إليو

فنظرة ديار تلك الليلة بقيت عالقة ُب ذىن  .اليت ٖتمل بعدا حسينا كمعنوينالنظرة ديار 
لقوة شخصيتو   ؛رأل فيها ضعف كانكسار الرجل اٟتجرم كما ارتأل أف يسميو ،ناصر

                                         

(ٔ)
 ٙٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٖٙٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٖٙٔص  ،ٖج ،ابن ٌعٌش ،انظر -
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 ،حبست الدموع ُب عينيو سنوات طويلة ،مريرة بعيدة ثنارأل ُب عينيو أحدا ،كصبلبتو
مرت أحداثو أماـ  ،ا١تؤ١تة طو من الذكرياتكانت ٔتثابة شري  ،ف النظرة البعيدة تلكككأ

نتج عنها ىجرتو كرحيلو عن  ،ٔتا فيها من أٓب كمرارة كمعاناة كجركح غائرة ،عيٍت ديار
  .بغداده

% ُّ,ُأم بنسبة  ،موضعا (ُٔ)عشر  ك كردت الصفة اٝتا جامدا ُب ستة        
" أحيانان  :كمن ذلك .% للوصف الكلي ُب الركايةّْ,َبنسبة ك  ،للوصف بشبو ا١تشتق

المرأة أحيانان ٭تب الرجلي العارم  ،...،أحيانان يقود التنافر إليو ،يقود التشابو إٔب اٟتب
 ؟ألنك مثلي أـ ألنك أفضل مٍت ؟،بأم نظرية من ىذه النظريات أحببتك ،...،الكهف

 "   (ُ)أشعر أف تشأّنا أخذين إليك أكثر

 فبلف كىٍهف فبلف أم :كيقاؿ  ،كا١تغارة ُب اٞتبل إال أنو أكسع منها  :" الكىٍهف    
 "(ّ)عىرًمى من ثػىٍوبو يػىٍعرىل عيٍريان ك عيٍريىةن فهو عارو  .خبلؼ اللبس :العيٍرمي " "(ِ)ملجأ 

 ،أم ا١ترأة ا١تبلذ ،فهو ٭تتاج إٔب ا١ترأة الكهف ،فالرجل العارم كناية عن الرجل احملتاج  
   . كتشبع رغباتو ،كتليب ٚتيع احتياجاتو ،ليت ٖتتويوا

 ،منها ا١تبالغة كثَتة يثبتها لبلسم ا١توصوؼ  دالالتالوصف باٞتامد مع إ٬تازه يعطينا    
 .ببلغة ْتيث يثبت للموصوؼ ما ىو متصف بو دكف أف ينقص من شيئاأيضامن الكفيو 

 !.تغدقها على الرجل العارمك  ،فلك أف تتخيل ما للمرأة الكهف من صفات تتمتع ّٔا

% للوصف بشبو ّٓ,َبنسبة ،مواضع (ٜتسة)كردت الصفة مصدرا ُب ٜتسة    
كيأٌب الوصف با١تصدر ُب ا١ترتبة  .% للوصف الكلي للركاية َِ,َكبنسبة  ،ا١تشتق

                                         

(ٔ)
 ٓٓٔ ،99انظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  ٖٓٔص  ،9ج  (،كهف،)ابن منظور -

(ٖ)
  ٙٗص ،٘ٔج  (عرا)ابن منظور  -
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ٍب  ،طويبلن  أنثاه الحلمكمن انتظر  ...،" :كمن ذلك .ا٠تامسة ُب الوصف بشبو ا١تشتق
ٍب ترحل حبيبتو إٔب كنف  ،ككرقة تقوًن ،يديو حبان مرىونان بعقريب ساعةأفاؽ ليجد بُت 

 " .فسيبكي طويبلن  ،رجل آخر

٭تىٍليمي إذا رأل ُب ا١تناـ حىلىمى  :يقاؿ .كاٞتمع أحبلـ ،الرؤيا :"اٟتيٍلم كاٟتيليم
(ُ)" 

أنثاه كىنا يصف  ،األمنية اليت يػيٍنتىظر ٖتققها ،كاٟتلم ،الرؤيا قد تتحقق كقد ال تتحقق
" كىو أبلغ ُب التعبَت عن الوصفية  ،كتأكيد ،كالوصف با١تصدر فيو مبالغة ،باٟتلم

ا١تطلقة من الصفة ُب حد ذاهتا ألنو إذا كيصف با١تصدر صار ا١توصوؼ كأنو ٥تلوؽ من 
 " (ِ)ذلك الفعل

 فهي ٓب ،أمنية أـ ،فسواء كانت رؤيا ،فهي أنثاه اٟتلم اليت طا١تا ٘تٌت أف تكوف لو كمعو
فهل  ،كتركتو يبكي طويبل .فقد ذىبت أنثاه اٟتلم مع رجل آخر ىو زكجها ،تتحقق معو

  ؟.٢تذا اٟتلم هناية غَت النهاية

 

 

 

 

 

 

                                         

(ٔ)
 ٗٗٔص ،ٕٔج (،حلم)ابن منظور  -

(ٕ)
  ٖٙٙص  ،الوصفٌة ،ابن حمودة
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 (:ما)و (غير)و  (مثل)الوصف ب  -و

 (:مثل)الوصف ب  - أ

 (ٔ)النمط                              

  (مثل)موصوؼ مفرد مذكر نكرة + النعت ب )

  :ركايةكمن أمثلتو ُب ال

 ،رجبل مثل سآب ،بلد مثل بلدم ،عاشق مثلي ،شاب مثلي ،يتيم مثلي ،رجبل مثلي
 (ُ)صديقا مثلو 

 (ٕ)النمط  

  (مثل) لصفةاموصوؼ مفرد مذكر معرفة + ) 

  :كمن أمثلتو ُب الركاية

اٞتريح مثلي  ،التعيس مثلي ،الضعيف مثلي ،ا١تريض مثلي ،اليتيم مثلي ،الشاعر مثلي 
(ِ) 

 (ٖ)ط النم 

  (مثل) الصفةموصوؼ مفرد مؤنث نكرة + )

  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ُ)امرأة مثلك  ،عجوزا مثلها ،مدينة باردة مثل فانكوفر ،مدينة مثل الرياض ،امرأة مثل مها

                                         

(ٔ)
  ٖٗٗ ،9ٔ ،9ٔ ،8ٔٔ ،9ٕٔ ،79 ،8٘انظر الرواٌة  ص  -

(ٕ)
 ٔ٘انظر الرواٌة ص  -
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% بالنسبة إٔب ّٗ,ّٔبنسبة  ،موضعا (ٓٔ)ُب ٜتسة كستُت  (مثل)كرد الوصف ب 
  .كلي ُب الركاية% للوصف الّٕ,ُكبنسبة  (،ما)ك (غَت)

 (:غير)الوصف ب - ب

  (ٔ)النمط 

  (غَت) لصفةاموصوؼ مفرد مذكر نكرة + ) 

  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

  ،(ِ)عقبل غَت ىذا  ،رجل غَتم

 (ٕ)النمط 

  (غَت)+الصفة موصوؼ مفرد مذكر معرفة )

  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ّ)سؤالو غَت ا١تهذب 

 (ٖ)النمط 

  (غَت)لنعت ب موصوؼ مفرد نكرة + ا)

  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (ْ)ذاكرة غَت تلك البالية  ،ذاكرة غَت قابلة للطي كال النسياف 

                                                                                                                     

(ٔ)
  ( ٓٙ ،7ٕٔ ،8ٓٔ ،ٗٗٔ ،ٕٔٔ ،)8ٓ ،8ٗٔ ،ٖٗٔ ،9ٓانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٖٖٖ (، ٕٖ٘ ،8٘ٔ )انظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 ٕٓٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٖٖٖ ،7ٔانظر الرواٌة ص  -
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ك  (مثل)% بالنسبة إٔب ٓٓ,ْبنسبة  ،مواضع (ٖ)ُب ٙتانية  (غَت)كرد الوصف ب     
 .% للوصف الكلي ُب الركايةُٕ,َكبنسبة  (،ما)

 

 (:ما)الوصف ب  -ج

 (ٔ)نمط ال

  (ما) الصفة رد مذكر نكرة + موصوؼ مف) 

  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 (ُ)سائحا ما  ،قرار ما ،موت ما ،أثرا ما ،شيئا ما ،يوما ما

  (ٕ)نمط ال

  (ما) الصفة موصوؼ مفرد مؤنث نكرة + )

  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 (ِ) غربة ما ،حكاية ما ،كرقة ما ،دكلة ما ،مدينة ما ،أنثى ما ،فتاة ما ،امرأة ما 

%  بالنسبة للوصف ِٓ,ٖٓمواضع بنسبة  (َُّ)ُب مئة كثبلثة  (ما)كرد الوصف ب
 .% للوصف الكلي ُب الركايةُٖ,ِكبنسبة  (،غَت)ك (مثل)ب

 

 

                                         

(ٔ)
 77ٖ،ٖٗ٘،8ٖٔ ،ٓٔٔ (، ٖٕٔ ،89ٔ ) (، ،9ٕٙ ،ٕ٘ٗ ،ٕٙٓ،ٗٗٔ ،8ٔٔ ،98 ،ٖٗ ،7ٕ )انظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 8،9ٖٕٔ ،ٕٙٓ ،ٓٙٔ ،ٖٗٔ ،7ٓ ،ٗٗ ،(،ٖ٘ٙ،9ٖٙ ،9ٔ)انظر الرواٌة ص  -
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 وتحليلو : الجدوؿ اإلحصائي للوصف بػ مثل ، غير ، ما

 

 

حيث كرد ُب  ،يأٌب ُب ا١ترتبة األكٔب (ما)أف الوصف بمن خبلؿ اٞتدكؿ السابق يتبُت لنا 
ة كبنسب (،غَت)ك (مثل)% بالنسبة للوصف ب ِٓ,ٖٓمواضع بنسبة  (َُّ)مئة كثبلثة 

ألهنا    (ما)كلعل كاتب الركاية أكثر من الوصف ب  .% للوصف الكلي ُب الركايةُٖ,ِ
 ...،كمن ذلك " .كآمالو ،كحسراتو ،كقراراتو ،كتوقعاتو،أعطتو  ٣تاال أكسع إلطبلؽ مشاعره 

ٍب  ،إنو دائما ٬تئ مب يكفي لنحًتؽ ،ال ٯتكن أف يكتمل يومان ما ،اٟتب ىذا قدره ناقص
 ".(ُ)كيًتكنا ُب مواجهة النار ا١تتأججةينسحبي سريعا 

 ،كنوعو من إثبات الذات  ،كسبتهما ٚتيعان للدىشة  ، " الفصبلف اللذاف أحببتك أثناء٫تا 
 " " .(ِ)عن أمر الزكاج يوما ما ،كتأخرم عن التخرج ،حىت ال يصرفك فشلي

                                         

(ٔ)
 7ٕانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 8ٔٔانظر الرواٌة ص  -

 
 عدد التكرار الصيغ 

المجمو 
 ع

النسبة 
 الجزئية

 النسبة الكلية

 ،الوصف ٔتثل
 ام ،غَت

الوصف 
 ٔتثل

ٔٓ 

 

ّٔ.ّٗ% ُ.ّٕ% 

الوصف 
 %ُٕ.َ %ٓٓ.ْ ٖ بغَت

 %ُٖ.ِ %ِٓ.ٖٓ َُّ الوصف ٔتا

 ُٕٔ  ّ.ِٕ% 
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ـه بار  ،" فكَّرتي أف أبعث ألىلك باعًتاؼو طويل عن كل ما دار بيننا   كلكن يبدك ،دانتقا
لتتقي مٍت انقبلبان كهذا يومان  ،أنًك كنًت شديدة الذكاء عندما علقتٍت بأمل ما قبل أف ترحلي

 " (ُ)ما 

 ،كاٟترقة ،مشاعر القهر ،ألف ُب قليب مشاعر أكرب من الغَتة ،"  رٔتا أنا ال أغار اآلف
من نوع ا١تشاعر اليت إهنا خطَتة ألهنا  ؟،ىل تدركُت خطورة ىذه األشياء .كاإلحساس بالغنب

 " (ِ)حىت تنفجر يوما ما ،تنتفخ

 .ُب عدة مواضع ُب الركاية منها ما سبق ذكره ُب مواضعو (يـو)صفة ؿ  (ما)جاءت      
فهذا اليـو ا١تبهم الذم يستحيل ٣تيئو ليكتمل  ،( ما)جاء كصف يـو ب ففي السياؽ األكؿ 

كُب العبارة الثانية  ،ٯتكن أف يكتمل قدر ناقص ال  -كما يراه الكاتب -ألف اٟتب  ،اٟتب
ألف ىذا اليـو آّهوؿ  ،جاء كصف ىذا اليـو ا١تبهم ُب زمانو فيو نوع من التفاؤؿ با١تستقبل

بإثبات ذاتو من خبلؿ فهو يستعد ٢تذا اليـو  ،سيأٌب ٔتا ٭تلم بو العاشق من االرتباط ٔتحبوبتو
 .٧تاحو كتفوقو ليكوف أىبلن للزكاج

حيث فكر ُب االنتقاـ  ،للتعظيم كما ُب السياقُت األخَتين (ما) ليـو بك يأٌب  كصف ا
فلو حدث ذلك لكاف ىذا اليـو عظيما ٔتا ٭تملو من أحداث كردكد أفعاؿ عند زكجها  ،منها

كىذه ا١تشاعر خطَتة   ،كىو حىبىسى مشاعر الغَتة كالقهر كاٟترقة كاالحساس بالغنب .كأىلها
ٗتلع ىو٢تا كعظمتها  ،عظيمة ثنامدمرة كأحدا رناجارىا سيخلف آثاكانف ،ألهنا ستنفجر يوما ما

 .على ىذا اليـو

                                         

(ٔ)
 ٕٙٓانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  9ٕٙانظر الرواٌة ص  -
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%بالنسبة إٔب ّٗ,ّٔبنسبة  ،موضعا (ٓٔ)ُب ٜتسة كستُت   (مثل)جاء الوصف ب 
" ٍب ١تاذا اخًتًت  :كمن ذلك .% للوصف الكلي ُب الركايةّٕ,ُكبنسبة  (،ما)ك  (غَت)

  ؟الشايب بالذات دكف غَته

اٞتريح  ،التعيس مثلي ،الضعيف مثلي ،ا١تريض مثلي ،اليتيم مثلي ،ا الشاعر مثلي١تاذا ىذ 
 " ؟كا١تولود ُب فرباير مثلي ،الفقَت مثلي ،ا١تغلوب مثلي ،النحيل مثلي ،مثلي

كالًتكيز عليها ُب الركاية لدل الكاتب ٢تا ارتباط كثيق  ،ىذه ا١تثلية كالوصف ّٔا  
إف شاء  –كسأٖتدث عنها ُب الفصل الثالث  ،ىنا كسوؼ أرجئ اٟتديث عنها ،بشخصيتو

 .عندما أعرض لتحليل شخصيات الركاية من خبلؿ الًتاكيب الوصفية –اهلل 

 (،ما)ك (مثل)بالنسبة إٔب ٓٓ,ْبنسبة  ،مواضع  (ٖ)ُب ٙتانية  (غَت)ب  كرد الوصف
"  :كمن ذلك .أقل نسبةكىذه النسبة تعد  .% للوصف الكلي ُب الركايةُٕ,َكبنسبة 

  -ألف حنافى ا١ترأة كذكاءىا كثَتان ما يعمبلف جنبان إٔب جنب  –كأكثري النساء حنانان كذكاءن 
وال إعادة  ،وال النسياف ،ذاكرًة غير قابلة للطيّ ىي تلك اليت تًتؾي كراءىا عندما ترحل 

 "   (ُ)من قبلكأنت كجدًت عندم ذاكرة ٓب ٘تيىس أصبلن  .الكتابة

ذاكرة غير رٔتا أحتاج إٔب  ،ٍب أخربين عنو ،لتعلم ما ينقصٍت فهمو يا ديار " أقرأ ىذياين
 " (ِ)وعقال غير ىذا الذي امتأل نقائض وصداعاً  ،تلك البالية

ٓب تسطر فيها امرأة قبلها   ،" (ّ)كانت ذاكرة ناصر عندما عرؼ مها " كرقة بيضاء نقية   
 ،ُب ىذه الورقة البيضاء النقية ْتبها ا٠تراُب لتطبع كل تفاصيل العبلقةفجاءت  ،كلمة كاحدة

كبعد رحيل مها أصبح من الصعب على ناصر  نسياف   ،٦تا جعل ما كتب ّٔا كاضحا جليا 

                                         

(ٔ)
 7ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٖٖٖانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٖٓٔانظر الرواٌة ص  -
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ألهنا خلفت كراءىا ذاكرة غَت قابلة للطي كال  ،افًتقا فكل ما دار بينهما منذ التقيا إٔب أ
 ،الية مثل الثوب ا٠تىلقأصبحت ذاكرة ب ،هاكمن كثرة ما حيشد في ،النسياف كال إعادة الكتابة

فهو يريد غَت ىذه الذاكرة البالية  كغَت ىذا العقل ا١ترىىق  ،الذم بلي من كثرة استخدامو
 .الذم امتؤل ٔتا يقلقو كيصدعو

 

 :الوصف بالجملة :ثالثا

 .كشبو ٚتلة ،كجاءت أيضا ٚتلة اٝتية ،كمضارع ،فعلها ماض ،جاءت الصفة ٚتلة فعلية  

  :فعليةبالجملة ال فالوص- ٔ

بنسبة  ،ُب الركاية موضعا  (ِْٖ)أربعمائة كٙتاف كعشرين كردت الصفة ٚتلة فعلية ُب  
 .% للوصف الكلي ُب الركايةَْ,ٗكبنسبة  ،%ْٓ,ٓٗ

 :الصفة ٚتلة فعلية فعلها ماض - أ

 (ٔ)النمط 

  (ٚتلة فعلية فعلها ماض الصفةموصوؼ نكرة + )

  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

كأبدعت معي كل ىذه  ،ٕب كل ىذه الكلمات قالتسى امرأة ىل من ا١تمكن أف أن -
 .(ُ)مي كل ىذا اٟتب كصبَّت ُب د ،شياءألا

  .(ِ)من أجلو  نزلتجل دمعة ر ما أكَب أف يقبل ال -

                                         

(ٔ)
  79ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  9ٕٔانظر الرواٌة ص  -
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كم من األنبياء ٬تب أف يبعث اهلل ُب األرض حىت نعلم أف بعض ما يقيدنا بو  -
  .(ُ)العقيدة  لتأخذ شكل تحوَّرتكإ٪تا ىي عادات  ،آّتمع ليس حقا

 فًتكتها منكفئة على كجهها  ،ىذه ا١ترة جاءت النوبة أقول من قلبها العجوز -

 .(ِ)كتركو يسقط  ،من قراءتو فغفا ملَّ الزمنككتاب 

بنسبة  ،اعن موض (ٔٓ)جاءت الصفة ٚتلة فعلية فعلها ماض ُب ستة كٜتسُت       
 .ٞتملة% للوصف بآ,ُِكبنسبة  ،% للوصف باٞتملة الفعليةَٗ,ُّ

 :الصفة ٚتلة فعلية فعلها مضارع - ب

 (ٔ)النمط 

  (ٚتلة فعلية فعلها مضارع الصفةموصوؼ نكرة + )

  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

 ،ُب أطواؿ األقبلـ تتحكم ،أشكاؿ الكتابة تغيركلكنك امرأة  ،ٓب أكن أكتب ىكذا -
  .(ّ)ُب استواء األكراؽ وتتصرؼ 

 .(ْ)ألخذم  يسعىما كاف قرارا  بقدر ،ألخذه أسعىٓب يكن اٟتب قرارا  -
 ،ٖتتو النساءتتساوى  إٔب حدو عندما تنجح امرأة ُب الوصوؿ بسقف األنوثة  -

 .(ٓ)كتستحيل فوقو النساء أيضا 
  .(ٔ)ُب علم األنوثة أقرأه أنت اليت كنت أكؿ كتابو  -

                                         

(ٔ)
  ٔٓٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٖٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  ٓٔانظر الرواٌة ص  -

(٘)
  7ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
  8ٖاٌة ص انظر الرو -
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كتقدـ إليو كل يـو قرابينها من األطفاؿ كالثائرين  ،صارت بغداد مدينة تعبد ا١توت -
(ُ).  

كليس عندم قلمه ،......عندم من الذكريات أكثر ٦تا لوكاف عمرم ألف عاـ -
  .(ِ)أف يكتب شيئا من ىذايستطيع 

 (ٕ)النمط 

  (ٚتلة فعلية فعلها مضارع مسبوؽ ب قد الصفةموصوؼ نكرة + )

  :كمن أمثلتو ُب الركاية

معٌت كقوُب  همقد ال يفكانصرفت أنا ٗتوفا من جارو  ،كانغلق الشباؾ ،انتهى اللقاء -
  .(ّ)ىنا 

 

بُت  قد ينشأكٓب ٮترج أحدىم حىت اآلف بنظرية تفيد أف ٙتة حسدو  ........ -
  .(ْ)األحبة

 (ٖ)النمط     

  (ٚتلة فعلية فعلها مضارع مسبوؽ ب السُت الصفةموصوؼ نكرة + )

  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

ال تعودين فيو سيأتي ح كألعن فوقها كل صبا  ،أفًتشها كأحبلمي.....،ىذه السجادة -
(ُ).  

                                         

(ٔ)
 7٘ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  8ٕٖانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٖٗانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٖٗٓانظر الرواٌة ص  -
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  .(ِ)ككأنك عقيدتو  ،من أجلك سيقاتلىناؾ رجل  ،لتزدادم غركرا يا مها -

 (ٗ)النمط 

  (ب ال النافيةمسبوؽ  ٚتلة فعلية فعلها مضارع الصفةموصوؼ نكرة + ) 

  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

سو من حبها دفعا كال لنف ال يملككماذا تفعل ىي برجلو  ؟ماذا أفعل بامرأة مرتبطة   -  
  .(ّ)اتقاء 

 (ْ)الذكر ال يستحقفبل نكوف بدكهنا إال رمادا بشريا  ،علمتنا أمي كيف ندمن ذكراه   - 

 .(ٓ)منها إال السياسة   ال يخرجكانقلب الشارع على بكرة أبيو إٔب أفواه    -  

  .(ٔ)للغة كلو انقلبت كل قواعد ا ،أنت امرأة ال ٕتيء فاعبل لفعل ماض أبدا   -   

إهنن ال ٯتلكن القدرة على ٖتمل ىذا االبتزاز  ،النساء يا بٍت ال ٬تدف التظاىر باٟتب   -   
  .(ٕ)ُب هناية األمر إما أف تقع ُب حبو أك تًتكو  ،ال يحببنوالعاطفي ا١تؤٓب من زكج 

 (٘)النمط 

  (ن)لٚتلة فعلية فعلها مضارع مسبوؽ ب  الصفةموصوؼ نكرة + )

  :و ُب الركايةكمن أمثلت 

                                                                                                                     

(ٔ)
 ٙ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٕٕ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  9ٕانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 7ٕانظر الرواٌة ص  -

(٘)
  ٓٙٔانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 9ٔٔانظر الرواٌة ص  -

(8)
 9ٕٔنظر الرواٌة ص ا -
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  .(ُ)يب كحدم لن تتعلقا كعينُت  ،ٕب كحدم لن تبتسمأنظر إٔب شفة  اذا١ت -
  .(ِ)عنو أحدا  لن أخبرٓب أكن أدرم ١تاذا أطلق اٝتا على مكاف  -

 (ٙ)النمط 

  (ٓب)ٚتلة فعلية فعلها مضارع مسبوؽ ب  الصفةموصوؼ نكرة + ) 

  :كمن أمثلتو ُب الركاية 

ىي امرأة عمياء ال أريد أف  ،ل مصائيب طيلة ىذه ا١تدةامها بكأم لم أمثلإف  امرأة 
  .(ّ)أكوف عيوهنا 

 .(ْ)فوتعر لم تكرب الفتاة كىي خائفة من رجل 

 .(ٓ)تعيش ُب ا١تنفى  ،منذ سنوات لم يزرىا الرضاكجوه 

 (ٔ)ألقولو  لم أقلوكتنتشل من ذاكرٌب كل كجع  ........،كانت أصابعها اٟتانية

 (ٚ)النمط 

  (ٚتلة فعلية فعلها ناسخالصفة صوؼ نكرة + مو ) 

  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 .(ٕ)لست اذكرىاغَت أين كتبت بدال منها كلمات  ....،أنا الذم عرفت جيدا

                                         

(ٔ)
 ٓ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 8٘انظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٕ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٖ٘انظر الرواٌة ص  -

(٘)
 7ٖ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 9ٖٖانظر الرواٌة ص  -

(8)
  ٕ٘انظر الرواٌة ص  -
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كانت أمي تظنو يوما سيحتضن أبناءىا وأحفادىا كبيتا  .....أنا الذم تركت كرائي
 .(ٔ)معا 

 .(ِ)أصبح حبيبها بين يديها كنظراتك اآلف نظرات امرأة ،أنا اآلف داخلك

 .(ّ)مها كأس مازالت سكرتو تسكن رأسك فقط 

 (ٖ)النمط 

 (ا١توصوؼ نكرة + الصفة فعل مضارع مبٍت للمجهوؿ)

  :كمن أمثلتو ُب الركاية

  .(ْ)ُتولدإهنا ركاية  ،أنا ال أنفعل بقصيدة أرميها على الدفًت كأمضي -
 ،  (ٓ)راكيعيش ح ،كينمو حرا ،حرا يُولد ليس لدينا حب -
ال يستطيع أف يتماسك  ،ُب قدرتو على اٟتياة بدكف امرأتو اليت ٭تب يُفجع إف رجبل -

(ٔ). 

 ،موضعا َِّٕٗجاءت الصفة ٚتلة فعلية فعلها مضارع ُب ثبلٙتائة كاثنُت كسبعُت 
 .للوصف باٞتملة ّ,ّٖكبنسبة  ،%للوصف باٞتملة الفعليةُٗ,ٖٔبنسبة 

 

 

                                         

(ٔ)
  7ٓانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  8ٗٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 7ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  ٙٔانظر الرواٌة ص  -

(٘)
  9ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 7ٕٖانظر الرواٌة ص  - 
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 :جملة االسميةالصفة –ٕ

      (ٔ)النمط  

  (موصوؼ نكرة + نعت ٚتلة اٝتية من مبتدأ كخرب)

  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 ،رجاء لها لوف٫تست بنظراتو  ،اقًتبت مٍت أمي كعادهتا عند التأنيب كالتحذير -
  .(ُ)كشكل قلق 

 لسرورالو طعم  ىنأهتا بالطفلة كأنا أشعر أنو أكؿ خرب ......،أمس اتصلت أركل -
 (ِ)أنا فانكوفرينزؿ علي منذ نزلت 

التكيف  لديو القدرة علىأريد نصا  ،كأكتب ركاية ،من أجل ىذا قررت أف أكتب -
 .(ّ)مع الظروؼ القاسية عند رجل بائس 

  .(ْ)عمرىا عمر حبك تبقى من ذاكرة  أىذا ما -
 لهامن أجل حياة  ،من أجل كطن ،كقرر أف ٭تيا من أجل عقيدة ...........، -

 .(ٓ)معنى
 (ٕ)النمط 

  :كمن أمثلتو ُب الركاية ،(اٝتية من حرؼ ناسخ كاٝتو كخربهٚتلة  الصفةنكرة +  موصوؼ)

أك شهقة  كأنها خلجة قلبخرجت نغمةه  ،فإذا حٌرؾ عليو أصابعو ........، -
  .(ٔ)عذراء

                                         

(ٔ)
 7ٓانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  7ٕ٘انظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 ٘٘ٗانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 8ٖٙانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 7ٖٗانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 9ٕٕانظر الرواٌة ص  -
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ٍب ،....حكاية قدٯتة ،كألقاين على حائط الوىم ......سآب أخَتا ألغى كل أٝتائي -
  .(ُ)ال حقيقة لوخياؿ 

  .(ِ)ال بأس بهاككظيفة  .....،ذم تركت كرائيأنا ال -

% للوصف  ْٔ,ْبنسبة  ،موضعا (َِ)جاءت الصفة ٚتلة اٝتية ُب عشرين       
  .باٞتملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

(ٔ)
 ى 9ٕٖانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  7ٓاٌة ص انظر الرو -
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 وتحليلو :الجدوؿ اإلحصائي للوصف بػالجملة 

 

 
جاءت ٚتلة   (سقف الكفاية)ُب ركاية  من خبلؿ اٞتدكؿ السابق يتبُت لنا أف الصفة

أف اٞتملة الفعلية " ٘تثل النوع كلعل ذلك يعود إٔب  ،أكثر من ٣تيئها ٚتلة اٝتية ،فعلية 
تدؿ على القلق كالتحوؿ كالتنقل الذم ىنا فهي  ."(ُ)األكثر استعماال ُب اللغة العربية 

أكثر من ٣تيئها  ،ٚتلة فعلية فعلها مضارع الصفة  كجاءت  ، ُب ركايتو الراكمايشو ع
الستعماؿ ُب كلعل ذلك يعود إٔب أف الفعل ا١تضارع " شائع ا ،فعلها ماض ٚتلة فعلية

كإٔب جانب ذلك فإف معانيو  ،كثَت الدكراف على ألسنة الناطقُت ّٔا  ،أساليب العربية
كالفعل ا١تضارع يتصل ٔتا قبلو كما  ."(ِ)كأحكامو متنوعة  ،كدالالتو ٥تتلفة ،متعددة

فنجده  ،كمن ٍب فقد تتغَت داللتو كمعناه مع احتفاظو بصورتو كمبناه ،كيتأثر بو ،بعده
كثالثة مصركفا إٔب ا١تاضي كذلك بداللة  ،كأخرل خالصا لبلستقباؿ ،عينا للحاؿتارة مت

                                         

(ٔ)
 ٖٔص  ،ٔفاس ط ، برانت -مطبعة آنفو ،-دراسة لسانٌة  –الجملة العربٌة  ،عبدالعزٌز ،العماري -

(ٕ)
 ٖص ،م97ٗٔ -هـ ٗٓٗٔ ،ٔط،الفعل المضارع فً ضوء أسالٌب القرآن ،عبدهللا الحسٌنً ،هالل -

 
 عدد التكرار الصيغ 

المجمو 
 ع

النسبة 
 الجزئية

 النسبة الكلية

 باٞتملةالوصف 

اٞتملة 
 عليةالف

الفعل ) ِّٕ
 ِْٖ (ا١تضارع

 
 
 

َِ 

ٖٔ,ُٗ 
% ّٖ,ّ% 

 
الفعل ) ٔٓ %ٓ,ُِ

%َٗ,ُّ (ضيا١تا  

اٞتملة 
 %ْٔ,ْ  َِ ٝتيةاال

 ْْٖ  ََُ% 
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كىذا التنوع ُب الدالالت كالزمن يناسب أحداث الركاية اليت بدأت  ،(ُ)القرائن كالسياؽ
  .(ِ)كتتطلع مستقببل  ،لتحكي ماضيا ،حاضرا

تحكم ُب ت ،كلكنك امرأة تغَت أشكاؿ الكتابة ،ىكذا ب" ٓب أكن أكت:كمن ذلك 
 "(ّ)كتتصرؼ ُب استواء األكراؽ ،أطواؿ األقبلـ

 .قد تغَت شكبل كمضمونا (،مها)توبأف شكل كتابتو بعد أف ترك (ناصر)ىنا يعًتؼ    
ينقل ما بداخلو من مشاعر كأحاسيس  ،يلقيو على الورؽ بعشوائية ،كاف يكتب شعرا

تغَت أسلوبو  ،كلكن .لكتابةكسهولة ا  ،التعبَتعلى شفافية  ،رٔتا ساعده حبو ُب بدايتو
كل األشكاؿ   ،كإ٪تا أشكاؿ ،ٓب يقل شكل ،ُب الكتابة ألهنا امرأة تغَت أشكاؿ الكتابة

جاءت الصفة ىنا ٚتلة فعلية فعلها مضارعا  .ىي قادرة على تغيَتىا ،ا١تمكنة للكتابة
ؿ فكانت داللتو للحا ،متجردا من قرينة ٖتدد زمنو للماضي أك اٟتاؿ أك االستقباؿ

كتتحكم فيما يكتب  ،كبعد حُت ،أم أف فعل التغيَت حادث معو اآلف ،كاالستقباؿ
أنا ال أنفعل  ،وؿ " كتابيت صعبة ىذه األياـقي .كحياة كموتا ،كفرحا كحزنا ،طوال كقصرا

" من اإلرىاؽ أف أكوف عرب .(ْ)إهنا ركاية تيولد  ،بقصيدة أرميها على الدفًت كأمضي
 ."(ٓ)ميا قاضيا كمتهما ك٤تا ،قلم
أنت اليت كنت أكؿ كتاب ك  ،كتفاصيل التفاصيل ،منك التفاصيلأنا الذم عرفتي  "   

 "  (ٔ)أقرأه ُب علم األنوثة 
منها كل  (عرؼ)فهو  ،يتذكر ىنا مكا١تاهتما اليت دارت حوؿ دىشات البلوغ لديهما 

ا االعًتاؼ ككأنو ُب تعبَته عن ذلك بالفعل ا١تاضي أف ىذ ،التفاصيل بل أدؽ التفاصيل
سيكوف ماضيا  ،كىذا  القرب بينهما  لدرجة البوح بأدؽ التفاصيل عن حياهتما

                                         

(ٔ)
 ٓٗص ،المرجع السابق ،عبدهللا الحسٌنً ،هالل -

(ٕ)
 8ٖٔص ،ٙ٘ٔص ،هـٗٓٗٔ،ٔط ،دار أمٌة للنشر والتوزٌع ،الزمن فً النحو العربً ،إبراهٌمكمال  ،بدري ،انظر -

(ٖ)
 ٖٔانظر الرواٌة ص -

(ٗ)
 ٖٔانظر الرواٌة ص 

(٘)
 ٗٔانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
  8ٖانظر الرواٌة ص  -



 129الصفحة 

 

بينما  ،ككأنو شعر بذلك فكاف حريصا عل معرفة التفاصيل كتفاصيل التفاصيل ،كينتهي
كما زاؿ  ،ألنو قرأه (،أقرأه) ،أكؿ كتاب يقرأه كٓب يقل قرأتو  ،بالنسبة لوىي كانت 

 .ألنو كتاب األنوثة الوحيد الذم يرل أنو يستحق قراءتو ،كسيظل يقرأه ،يقرأه
 

" ١تاذا أنظر إٔب  :كمن ذلك (،لن)ب  ؽو مسب عكجاءت الصفة ٚتلة فعلية فعلها مضار 
كخصبلت شعرو ستطَت ذات  ،كعينُت لن تتعلقا يب كحدم ،شفة لن تبتسم ٕب كحدم

  ؟.يـو على منت قاربو فينيسيٍّ  برفقة سآب
–اتوافرت قرينة عينت دكامو  اإال إذ –نفي ا١تستقبل بغَت دكاـ حرؼ ل (لن)"     

كدفع  ،كلذلك فهو إذا ما دخل على الفعل ا١تضارع نفى كقوعو ُب السياؽ نفيا مؤقتا
 ٔبفإما يكوف إ ،ال تفيد تأبيد النفي (لن)ك  ،"(ُ) –غالبا  -زمنو إٔب ا١تستقبل احملض 

إذا كانت ىناؾ قرينة ُب السياؽ تدؿ على  ،ة غَت غائبكإما يكوف إ ،غاية ينتهي إليها
 .(ِ)ذلك 
كعينُت لن تتعلقا يب كحدم  ،"١تاذا أنظر إٔب شفةو لن تبتسم ٕب كحدم :كمن ذلك   

(ّ)" 
بعد أف أدرؾ أنو يعشق  ،ُب ا١تكتبة (،مها)بنفسو بعد أف التقى  (ناصر) يعاتب 

 ، شفة لن تبتسم لو ُب ا١تستقبلفيتساءؿ ١تاذا ينظر إٔب ،ىذه ا١ترأة ا١تخطوبة لرجل غَته
 –ألنو من ا١تمكن أف تلتقي بو كتبتسم لو حىت بعد زكاجها  ،قد يكوف ىذا النفي مؤقتا

ككررىا مرتُت مع  (كحدم)كلكنو ليؤكد ىذا النفي أتى بكلمة  -فهي امرأة لعوب
كينتفي  ،ألنو يعلم يقينا أهنا ستبتسم لزكجها كتنظر إليو ُب يوما ما ،الشفتُت كالعينُت

 .ذلك الفعل خالصا لو كحده
                                         

(ٔ)
 ،ٔط،عمان ،الثقافة للنشر والتوزٌعالدار العلمٌة الدولٌة ودار  ،الداللة الزمنٌة فً الجملة العربٌة ،علً جابر ،المنصوري -

  9ٕص  ،مٕٕٓٓ
(ٕ)

 ٖٔٔ:ٕ٘ٔص  ،الفعل المضارع فً ضوء أسالٌب القرآن ،عبدهللا الحسٌنً ،انظر هالل -
(ٖ)

 ٓ٘انظر الرواٌة ص  -



 131الصفحة 

 

أنا اآلف ُب  ،" ىبل عيوين :كمن ذلك (ٓب)كجاءت الصفة ٚتلة فعلية مسبوقة ب     
  ؟...كما تعودنا  ،حيليت ،١تاذا ليس حبييب (؟،عيوين)١تاذا  ...،سيدين

ال أريد أف  ،رأةه عمياءىي ام ،أف امرأةن ٓب أمثل أمامها بكل مصائيب طيلة ىذه ا١تدة 
 .(ُ) (عيوهنا)كوف أ

كقد  ،تنفي معناه كتقلب زمانو إٔب ا١تاضي ،إذا سبقت الفعل ا١تضارع (ٓب)أداة اٞتـز 
كذلك ألف بعض أحداث الركاية  (ٓب)بكرد ُب الركاية الصفة ٚتلة فعلية مسبوقة 

تذكره  كمن ذلك ما ،تتطلب دالالهتا النفي كالرجوع إٔب ا١تاضي ُب سرد األحداث
كٓب ترسل لو رسالة كٓب  ،بعد أف تزكجت كسافرت مع زكجها كتركتو (مها)من  (ناصر)

فسببت لو ىذه الكلمة أ١تا  ،( ىبل عيوين)بتكلمو إال بعد أربعُت يوما برسالة صدرهتا 
ألف ىذه الكلمة من الكلمات اليت  ،(ِ)كغصة ٓب يشهدىا من قبل حلقي رجل 

   .ُب رسائلو ٢تازكج مها معها  (سآب)يستخدمها 
كىي من أىم اٟتواس لدل  ،ىي مرآة للكوف ٔتا فيو -كما نعلم   –العيوف    

كلكن  ،تدرؾ مكانتك الكبَتة عنده (عيوين)كعندما يقوؿ لك شخص ما  ،اإلنساف
إفَّ امرأةن ٓب أمثل أمامها بكل مصائيب طيلة  :كيقوؿ ،ناصر يرفض ىذه الكلمة من مها

فالعمى يفقد العينُت أ٫تيتها  -(.عيوهنا)ف ال أريد أف أكو  ،ىي امرأة عمياء ،ىذه ا١تدة
   .ألهنا ٓب تشعر بو كٔتعاناتو كأ١تو عند ما قررت الزكاج كٓب تًتاجع ألجلو .-

موضعا بنسبة  (ٔٓ)ت كٜتسُت سجاءت الصفة ُب الركاية ٚتلة فعلية فعلها ماض ُب 
"  :كمن ذلك .ملةللوصف باٞت ٓ,ُِكبنسبة  ،%للوصف باٞتملة الفعليةَٗ,ُّ
ككتابو   ،فًتكتها منكفئة على كجهها ،جاءت النوبة أقول من قلبها العجوز ،ىذه ا١ترة

 " (ّ)كتركو يسقط   ،ملَّ الزمن من قراءتو فغفا

                                         

(ٔ)
  ٕ٘،ٕٗص  ،انظر الرواٌة -

(ٕ)
 ٕٗانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٖٖٔانظر الرواٌة ص  -
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كيصيغ ذلك ُب ٚتلة  ،كسببها ا١تادم كا١تعنوم (،تنغل)ىنا ٮتتصر طريقة موت مس  
رأة العجوز اليت  ا١ت (،تنغل)كانتهت معو مس  ،ىو حدث جاء كانتهى  ،البسيطا١تاضي 

حىت األشياء  ،فصور سقوطها الذم ٓب يشهده أحد .ُب غربتو (ناصر)كانت مبلذا ؿ
كصور ذلك  ،ماتت ّٔدكء كصمت ،ُب غرفة نومها ،ألهنا سقطت ُب الظبلـ ،من حو٢تا

ىي كتاب  ،كتركو يسقط ،من من قراءتو فغفاككتاب ملَّ الز   - بتشبيو ٚتيل معرب
كبدأ القارئ ُب آخر األمر ٯتل  ،فيها من كالدهتا إٔب شيخوختهاسيًطرٍت بو حياهتا ٔتا 

 ،فبل شيء يغرم على متابعة القراءة فأصابو ا١تلل فغفا ،من اٟتياة الركتينية للعجوز
كٓب يكن ىذا الكتاب إال مس تنغل كٓب يكن ىذا القارئ إال  ،كسقط الكتاب من يده

  .عمرىا الذم انقضى
% ْٔ,ْموضعا بنسبة  (َِ)ٝتية ُب عشرين  إٚتلة جاءت الصفة ُب الركاية    

ئلخبار بثبوت ا١تسند للمسند إليو ببل ل  " كاٞتملة اإلٝتية موضوعة.للوصف باٞتملة
فقد يقصد بو الدكاـ كاالستمرار  ،إذا كاف خربىا اٝتا ،داللة على ٕتدد أك استمرار

ك أكتب  ،ف أكتبمن أجل ىذا قررتي أ"  :كمن ذلك ."(ُ)القرائن  الثبوٌب ٔتعونة
فبل  ،مع الظركؼ القاسية عند رجل بائسعلى التكيف  أريد نصان لديو القدرة ،ركاية

أريده أف يكوف مرنان ٭تتوم تقلبات  ،كال يقف ُب منتصف الطريق ،كال يكل ،ٯترض
 ،ندفاعلبل ،أريد فبلة أكسع للركض ،دكف أف ينحاز إٔب إحداىا ،أفكارم أثناء الكتابة

 ".(ِ)حىت آخر كلمة  ،حران أف أكوف  أريد
  .يريد نصان لديو القدرة على التكيف مع الظركؼ القاسية عند رجل بائس  

١تا ٖتملو من ٦تيزات تفتح بابا للبوح على مصراعيو دكف  ،ىذا النص ىو الركاية   
ىنا عرىؼ الظركؼ  ،كىذا النص لديو القدرة  على التكيف مع الظركؼ البائسة ،ٖتفظ

                                         

(ٔ)
  ٔٗٔ ،ٓٗٔص ،الكلٌات ،أبا البقاء ،انظر -

(ٕ)
  ٖ٘٘انظر الرواٌة ص  -
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ـ منو اإلنساف حيرً كل ما   ،ألف ىذه الظركؼ ٔتجملها قد تكوف معركفة ،ةكعرىؼ البائس
ا١تمكن أف يدخل ٖتت ىذه  جرحان من  ككل ما سبب لو أ١تان أك ،ماديا كمعنويا 

كاليت من ا١تمكن أف تنطبق على أم إنساف بائس لذلك جاء بالنكرة  ،الظركؼ البائسة
قد ٬تد فيها أ١تا   ،ن يقرأ ىذه الركايةفم (،رجل بائس)ُب الصفة كا١توصوؼ عندما قاؿ 

  .فيتكيف معها ككأ٪تا كيًتبىٍت لو ،يوافق ما لديو ،ما

  :بشبو الجملة الوصف :ابعار 

  :كمن أمثلتو ُب الركاية

 ،أما حب كهذا الذم إٔترع غصصو ،...،كاٟتياة  ،كالوطن  ،اٟتب ىو حب اهلل -
  .(ُ)تتكرر على مرٌ  العصور ةفحماقة بشري

  ؟(ِ)في نفس يعقوب قضاىاىل ىي حاجة  ؟أكتب ك١تاذا -
  .(ّ)بحجم حزنيأريد أف أكتب ركاية  -
  .(ْ)من زجاجككأف قليب صار إناء  -
 .(ٓ)مهما أعلن اٟتب علينا  ،شيء ُب النساء يأخذ عيوهنن ٨تو ا١تادة  -
  ؟(ٔ)كهذا ىل كاف انتظارم أربعُت ليلة يستحق منك أ١تا   -

 
بحجم السماوات كلكنا أضفنا إليها حبان  ..،كاستمرت صداقتنا ،بدأنا أصدقاء -

 .(ٚ)واألرض 

                                         

(ٔ)
 ٖٕٕانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  ٕٔانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
  ٖ٘٘انظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  97ٔانظر الرواٌة ص  -

(٘)
7ٍٍٍٍٕٖانظر الرواٌة ص  -

 
(ٙ)

  ٕٗانظر الرواٌة ص  -
(8)

 ٖٖٙانظر الرواٌة ص  -
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  .(ُ)بدايتاف خجولتاف لتمرد بلشفي ضخم ،فوؽ ذقنيقبلة  ،فوؽ يدؾقبلة  -
بعد وحشية أنثوية كحناف  ،كىدكء بعد انفعاؿ ،بعد ثورةكم كنت رائعة ُب سكوف  -

   .(ٕ)عارمة

  .(ّ)فوؽ رأسوخص كجود سقفو ىل ٯتكن أف يتجاىل ش. ألنك سقف الكفاية

 ،بعد سواد٪تشي عليها سوادا  ،لنتحاذ على الورقات أياما إذا شئت ..........، -
   .(ْ)بعد صبركصربا  ،بعد صمتكصمتا 

 

% للوصف ُٖ,ِبنسبة  ،موضع (َُّ)بلث جاءت الصفة شبو ٚتلة ُب مئة كث
 .الكلي للركاية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

(ٔ)
  ٖٙٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  7ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  7ٕٗانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٖٖٖانظر الرواٌة ص  -
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  وتحليلو : ةالجدوؿ اإلحصائي للوصف بػشبو الجمل
 

 
 ،موضعا (ٓٗ)س كتسعُت ُب ٜت ،بلؿ اٞتدكؿ السابق ٧تد أف الصفة جاءت جارا ك٣تركرامن خ
 ،كتعترب ىذه النسبة األعلى ُب الوصف بشبو ا١تشتق ،% للوصف بشبو اٞتملةِّ,ِٗبنسبة 

كانفعاالهتا  ،كالركاية ألحداثها ا١تتنوعة ،كلعل ذلك يعود إٔب أف حركؼ اٞتر ٢تا دالالت متعددة
كتب ىل ىي حاجة ُب " ك١تاذا أ :كمن ذلك .ا١تتعددة ٖتتاج إٔب ىذا النوع من تعدد الدالالت

كلكن أضفنا إليها حبا  ...،كاستمرت صداقتنا ،"بدأنا أصدقاء    ."(ُ)نفس يعقوب قضاىا 
 " (ّ)"  "  " ككأف قليب صار إناء من زجاج(ِ)ْتجم السماكات كاألرض 

ىل ىي حاجة   ،كيتساءؿ ؟،١تاذا أكتب ،كيرد على سؤالو نفسو ،يريد أف يربر لنفسو سبب كتابتو
الذم يفيد  (،ُب  )فالصفة جاءت جار ك٣تركر مكونة من حرؼ اٞتر  ؟يعقوب قضاىاُب نفس 

اقتبس نصنا قرآنيا ىنا ٧تد الكاتب  ،االسم آّركر (،نفس يعقوب  )ك  ،ىنا الظرفية ا١تكانية 
فيسّْرت  ،فحاجة يعقوب اليت أسرىا ُب نفسو ،ككجهو كفق مسار تأكيلي ليوافق مقاصده الذاتية(ْ)

جاءت ُب (ُ)أما حاجتو ىو للكتابة فقد فسرىا بتفسَتات ٥تتلفة  ،(ٓ)٥تتلفة معركفة  بتفسَتات
                                         

(ٔ)
 ٕٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٖٖٙانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 97ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 (7ٙ)آٌة  ،سورة ٌوسف -

(٘)
   87ٕٔ،ص ٗفسٌر ابن كثٌر ، تهذٌب وترتٌب ،صالح عبد الفتاح الخالدي ، دار الفاروق : عمان ،األردن ،جت ابن كثٌر، ،انظر -

  ٗٗ، ص ٖ، دار المعرفة : بٌروت ،لبنان ، جالجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة وعلم التفسٌر فتح القدٌر ،الشوكانً               

 عدد التكرار الصيغ  
النسبة 
 الجزئية

 النسبة الكلية 

الوصف بشبه 
 %7ٔ.ٕ %ٓٓٔ ٖٓٔ  الجملة

الصفة جار و 
 مجرور

 ــــ %ٖٕ,9ٕ 9٘ 

الصفة ظرف  
 مكان

 ــــ 7٘%,ٗ ٘ 

الصفة ظرف 
 زمان

 ــــ 9ٕ%,ٕ ٖ 
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كيف بدأت بالصداقة العادية اليت استمرت إٔب أف   (،مها)ك يصف أيضا عبلقتو ب  .الركاية
كحرؼ اٞتر الباء ىنا يدؿ على اٟتاؿ اليت  ،ٖتولت إٔب حب كبَت جدا ْتجم السماكات ك األرض

لن ينتهي بل سيظل ىاجسا ٭تـو  -كما يرل ىو   -كىذا اٟتب الكبَت  .اٟتب كصل إليها ىذا
ك قد بدأ بو  ،ك إما أف ييفًسدى عليهم كل شيء ،إما أف ٯتنحهم سعادة كاملة ،فوؽ رؤكسهم

من مادة   عنامصنو  ءن ككأف قلبو صار إنا ،كيرضى بلحظة ،يبكي ٔتزحة ،فأصبح ضعيفا ىشا
  .كإذا انكسر ال يعود كما كاف ،سريع الكسر كالزجاج كما ىو معركؼ ،الزجاج

% للوصف بشبو ٖٓ,ْبنسبة  ،مواضع (ٓ)كجاءت الصفة ظرؼ مكاف ُب ٜتسة           
كلعل ذلك يعود إٔب أف  ،كتعد ىذه النسبة قليلة إذا قورنت ٔتجيء الصفة جارا ك٣تركرا ،اٞتملة

يت مرت بو كانت أماكنها ٤تدكدة ك األحداث ال ،الكاتب كاف مركزا على نقل أحاسيسو كمشاعره
ككصف األحداث فيها ٓب يكن ْتاجة إٔب مزيد ظركؼ  .لندف ،فانكوفر ،الرياض  :ُب ثبلث مدف

 "  (ِ)فهل يتجاىل شخصو كجود سقف فوؽ رأسو  ،" ألنك سقف الكفاية :كمن ذلك ،مكانية
 ،عبله ا١تقابل ألرضوكىو أ ،كاٞتمع سيقيف ك سيقيوؼ ك أىٍسقيف ،ًغماءي البيت :السٍَّقف    

 (ّ)السماء  :كالسٍَّقف
اٟتد الذم  ،فهي سقف كفايتو ،كيقابل األرض ،يعتلي الرأس ،السقف موجود ُب كل بناء       

كما ىو السقف هناية أم مبٌت ال ٯتكن   ،بل ىو نقطة النهاية ،ال ٯتكن ٕتاكزه ،كصل إليو ُب اٟتب
بعد أف  ،يناـ ٖتتو مطمئنا ،الذم مىت ما ٖتققت لو فهي السقف ،كال ٯتكن االستغناء عنو ،ٕتاكزه

 .ناـ سنواتو بدكهنا ُب العراء
 ،% للوصف بشبو اٞتملة ِٗ,ِبنسبة  ،مواضع (ّ)ف ُب ثبلثة اكجاءت الصفة ظرؼ زم    

كعلى  ،ُب الركاية سعلى زمنينكلعل ذلك يعود إٔب إف الكاتب كاف مركزا  .كىي النسبة األقل
كسفره إٔب كزمن زكاجها كتركو ٢تا  ،ك كقتو معها ،كحبو ٢تا (مها)معرفتو ؿ  زمن ،األحداث فيهما

 .فانكوفر
 

                                                                                                                     

(ٔ)
 ٕٕ ،ٕٔص  ،انظر الرواٌة -

(ٕ)
 7ٕٗانظر الرواٌة  ص  -

(ٖ)
 ٖٙٗص  ،المعجم الوسٌط (،سقف)مادة  ،٘٘ٔص  ،9ج ،ابن منظور ،انظر -



 136الصفحة 

 

 :الحذؼ -

   :ومن أمثلتو في الرواية

  ."(ُ)الصغَت لكتابيت الكبَتة ×ىاأنذا أسخر ىذا"    

  ."(ِ)أخرل  ×ستحًتؽ إذا اشتعلت فيها ،يكفي أمي بطارية بكاء كاحدة"     

اليمٌت اليت ال أجيد ×كأحاكؿ أف أكتب ب ،اليسرل×توحا بكنت احتفظ بالكتاب مف" 
  ."(ّ)ّٔا أم شيء 

الغائر منها ×كصارت تتقن ا١تركر فوؽ  ،ىي اليت عودت يديها على مزاج جراحي"     
 (ْ)"كالبائن 

  ."(ٓ)السائلة ×قل فيزيائيا من اٟتالة اٞتامدة إٔبشعرت أين أتن" 

 ،السعيد ألنو كٔب×فأبكي على  ،دار بيننا كجدت نفسي أعيد ا١تركر على كل شيء" 
  ."(ٔ)اٟتزين ألف بكائي األكؿ ٓب يكن كافيا  ×كأعيد البكاء على

بكائية غابرة على جدار  ×رٔتا ال ترينها إال ،أهنا ال تستحق القراءةرٔتا تشعرين "   
 ."(ٕ)قدًن

 ُبكاف اٟتذؼ ك  ،%ّّ,ُبنسبة  ،جاء اٟتذؼ ُب الركاية ُب ثبلث كستُت موضعا        
كما  ،كلعل ذلك راجع إٔب أف الكاتب ٭تتاج إٔب ذكر الصفات لتوضيح معاناتو ،ا١توصوؼ

                                         

(ٔ)
  ٙٔظر الرواٌة ص ان -

(ٕ)
  7ٙانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٖٕٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  ٖٙٓانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 ٖ٘٘انظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
  8ٖٙانظر الرواٌة ص  -

(8)
 8ٖٗانظر الرواٌة ص  -
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كألف ا١توصوؼ ُب   ،كألف الصفة تنوب عن ا١توصوؼ كتدؿ عليو ،يريد من كتابتو ٢تذه الركاية
  .الركاية ٤تدكد غالبا ما بُت الشخصيات كاألمكنة كاألحداث ا١تعدكدة

 

   وتحليلو : للحذؼ في التركيب الوصفي الجدوؿ اإلحصائي
 

 
 (ّٔ)يتبُت لنا أف اٟتذؼ جاء ُب الركاية ُب ثبلث كستُت  ،من خبلؿ اٞتدكؿ السابق

لنسبة قليلة جدا بالنسبة لذكر الصفة مع كتعد ىذه ا .%ّّ,ُبنسبة  ،موضعا
ألنو حق الصفة أف تصحب ا١توصوؼ ألهنما كالشيء الواحد ك  ،ا١توصوؼ ُب الركاية

كمن مواضع اٟتذؼ اليت  .اجتماعهما تكتمل الداللة اليت يريدىا من خبلؿ كصفوب
       كقد صرتي أستشعر أنًك ستقرئينها من بعدم  ،" كاصلت القراءة :جاءت ُب الركاية

كأحاكؿ أف أكتب باليمٌت اليت ال أجيد  ،كنت احتفظ بالكتاب مفتوحان باليسرل  ...،
 " (ُ)ّٔا أمَّ شيء 

فقد كرد ذكر القراءة ُب  ،لوجود مصاحبة لو (،اليد)جاء حذؼ ا١توصوؼ ىنا كىو 
لوجود  (اليد)ككرد ذكر الكتابة كحذؼ ا١توصوؼ كىو  ،النص من خبلؿ الكتاب

                                         

(ٔ)
 ٖٕٔانظر الرواٌة ص -

 
 عدد التكرار الصيغ 

المجمو 
 ع

النسبة 
 الجزئية

 النسبة الكلية

اٟتذؼ ُب 
  الًتكيب الوصفي

ّٔ  ََُ% ُ,ّّ% 

 ّٔ  ُ,ّّ% 
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كأحاكؿ أف أكتب  ،كنت احتفظ بالكتاب مفتوحا باليد اليسرل  :قديركالت ،ا١تصاحبة
 .يت ال أجيد ّٔا أم شيءلباليد اليمٌت ا

 "(ُ)" شعرت أين أنتقل فيزيائيا من اٟتالة اٞتامدة إٔب السائلة  :كمن ذلك
   .كالتقدير إٔب اٟتالة السائلة ،ىنا حيًذؼ ا١توصوؼ لتقدـ ذكره 

فأبكي  ،تي نفسي أعيد ا١تركر على كل شيء دار بيننا" كجد :كمن اٟتذؼ أيضا     
 (ِ)ألف بكائي األكؿ ٓب يكن كافيا ،ك أعيد البكاء على اٟتزين ،ألنو كٔب ،على السعيد

 " 
 ،...،يء السعيدشفأبكي على ال :كالتقدير ،حذؼ ا١توصوؼ ىنا لقصد العمـو  

أك   ،قد يكوف موقفا ،ةكىذا العمـو لو دالالت كثَت  .كأعيد البكاء على الشيء اٟتزين
أشياء كثَتة من ا١تمكن أف تدخل ٖتت ىذا  .خصاما أك ،أك مزحا  ،أك تصرفا ،كبلما
  .كحذفو يطلق العناف للخياؿ ألف يأٌب ما يريد منو ،العمـو

 
 

 

 

 

 

 

                                         

(ٔ)
 ٖ٘٘انظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 8ٖٙانظر الرواٌة ص  -
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 وتحليلو : المجموع الكلي للمركب الوصفي في الرواية

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المجموع نوع الوصف

 ٕٕٗ٘ الوصف بالمشتق

ف بشبه الوص
 المشتق

ٕٔٗٓ 

الوصف بمثل، 
 غٌر، ما

ٔ8ٙ 

 7ٗٗ  الوصف بجملة

شبه الوصف 
 ةالجمل

ٖٔٓ 

فً لحذف ا
 ًالوصفالتركٌب 

ٖٙ 
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  :تحليل أنماط المركب الوصفي
 

٧تد أف الركاية اشتملت على  ،من خبلؿ ما جاء من أ٪تاط للًتاكيب الوصفية ُب الركاية
  .كمن حيث البنية الصرفية ،نواع النحويةمن حيث األ ،أنواع كثَتة للصفة

كشبو اٞتملة بنوعيو اٞتار  ،كاٞتملة بنوعيها االٝتية كالفعلية ،جاء الوصف با١تفرد    
 .كالظرؼ ،كآّركر

حيث  ،كاشتمل الوصف با١تفرد على ا١تشتق .كشبو ا١تشتق ،كجاء الوصف با١تشتق   
كجاء  .كاسم التفضيل ،ا١تفعوؿ كاسم ،كاسم الفاعل ،جاء الوصف بالصفة ا١تشبهة
كاسم  ،كاالسم ا١توصوؿ ،الوصف باالسم ا١تنسوب :الوصف بشبو ا١تشتق كيشمل

 .اإلشارة
  .كالوصف ب مثل كغَت كما ،كالوصف با١تصدر ،كجاء الوصف با١تقادير       
 (ُ)ككاف من حذؼ ا١توصوؼ كإقامة الصفة مقامو ،كجاء أيضا اٟتذؼ      

 
حيث كرد الوصف بو ُب  ؛من ا لركاية  أكرب أجزاء الركايةشتق احتل الوصف با١ت

كىي النسبة  ،%ِّ,ّٓبنسبة  ،ألفُت كٜتسمائة كأربعة كعشرين موضعاُب  (ِِْٓ)
كيأٌب الوصف بشبو ا١تشتق ُب ا١ترتبة الثانية حيث جاء ُب  .األعلى للوصف ُب الركاية

كىذا يوافق ما جاء بو  .%ٗٗ,ِٗبنسبة  ،ألف كأربعمائة كثبلثُت موضعا (َُّْ)
 .كىو أف الصفة ال تكوف إال ٔتشتق أك مؤكؿ بو ،أكثر النحاة

أربعة  (َُِْ)فقد جاءت الصفة مفردا ُب  ،أما من حيث أنواع الصفة النحوية  
  .بالنسبة للوصف الكلي للركاية ،%َّ,ٖٖبنسبة  ،آالؼ كمائة كعشرين موضعا

                                         

(ٔ)
 موضعه من الرسالة  انظر كل ما سبق فً -
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أربع مائة كٙتاف كأربعُت  (ْْٖ)كرد ُب حيث  ،الوصف باٞتملة ُب ا١ترتبة الثانيةكيأٌب 
كيأٌب الوصف بشبو اٞتملة ُب  .% بالنسبة للوصف الكلي للركايةْٔ,ٗبنسبة  ،موضعا

%بالنسبة للوصف الكلي ُٖ,ِبنسبة  ،مواضعمائة كثبلثة  (َُّ)ا١ترتبة الثالثة ُب 
 .للركاية
عدد الصفة كا١توصوؼ  من حيث التعريف كالتنكَت ،  فإفالصفة كا١توصوؼ أما     

حيث إنو يتحدث عن  ؛جاء بو كاتب الركاية كىذا يوافق ما ،النكرةا١تعرفة أكثر من 
   .كقريبة الصلة إٔب نفسو ،معركفة لديو، كأماكن ،كأحداث ،شخصيات

كا٨تصرت صيغة ا١تثٌت تقريبا ُب ما يتعلق  ،كغلبت صيغة ا١تفرد على ا١تثٌت كاٞتمع   
كالشمعتُت ا١توجودتُت ُب غرفتها  ،كالشفتُت ،كالذراعُت ،كالعينُت ، ٔتحبوبتو مثل الكفُت

(ُ). 
األقنعة  :ككجوده ٚتع تكسَت مثل ،كمن ا١تبلحظ غياب ا١توصوؼ ٚتعا مذكرا سا١تا  

 .(ِ)أكتاؼ مثقلة  ،الوجوه العابسة ،الواقية

إال ُب ىذا  ،ٓب  يستخدـ كاتب الركاية صيغة التصغَت ال ُب الصفة كال ُب ا١توصوؼ       
 (صغَتة)كلمة حيث جاء ا١توصوؼ مصغرا باإلضافة إٔب كصفو ب ،(ّ)حصية صغَتة   :ا١تثاؿ

كُب كصف ا١تفرد كا١تثٌت  ،نكرة كمعرفة (،الصغَتة)ك (،الصغَت)إال إنو كردت لديو صفة 
خادمتها  ،جندم صغَت :مائة كستة مواضع منها (َُٔ)ُب  ،كاٞتمع ا١تذكر كا١تؤنث

 .(ْ)علب صغَتة  ،سباب الصغَتةاأل ،الصغَتة

يكمن ُب    ،ـ الوصف بدال من التصغَت ُب اللغة العربية ا١تعاصرةكيبدك أف سبب استخد  
كالذم أراه أف   .كُب صيغ التصغَت شيء من الثقل ،(ُ)أف اإلنساف بطبعو ٯتيل إٔب السهولة 

                                         

(ٔ)
 ٖٓ،8ٕٔ،9ٖ٘،ٕٖٙ،8ٙٔ،9٘انظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٖٔٔ ،88ٔ ،ٔٙٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٙٗٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 7ٖٕ،ٗٔٔ ،9ٖٓ،ٕٗٔانظر الرواٌة ص -
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تفاء استعماؿ صيغة كمن ذلك اخ ،بعض أ٪تاط اللغة دكر ُب تغيَت ماالتطور كاٟتضارة ٢ت
كذلك  ،من البيئة اٟتضريةاستعماؿ التصغَت يكوف ُب البيئة البدكية أكثر  أف ٧تدلذا  ،التصغَت

على النقيض من البيئة اٟتضرية الثرية اليت  ،كحياة التقشف كندرة ا١توارد ،لقلة ا١توجودات
صغَت الذم ىو تعبَت عما ككل ىذا ٭تدُّ من استعماؿ الت ،كاألشياء كالوفرة ،تكثر فيها ا١توارد

كمن  .ككذلك ٧تده عند كبار السن أكثر من صغاره ،كحرصيقاسيو اإلنساف من قلة كفقر 
قد ٩تفيها  األشياء الصغيرةبينما  ،الدامغة ،ا١تقنعة ،" ٨تن نبوح باألسباب الكبَتة :ذلك

ة عن صنع قد تكوف ىي ا١تسؤكل األشياء الصغيرةىذه  ،خجبلن أك ىركبان من صعوبة تعليلها
  ."(ِ)القرار برمتو 

كالتحقَت غرض من أغراض  ،كذلك لتحقَتىا ،استخدـ الكاتب صفة الصغَتة ؿ األشياء   
كالتعظيم أيضا من أغراض  ،كلكنو يعود مرة أخرل كيستخدـ صفة الصفَتة للتعظيم ،التصغَت
  .لقرار برمتوىي ا١تسؤكلة ُب موقف ما عن صنع ا ،حيث جعل ىذه األشياء الصغَتة ،التصغَت

"كنتي أجلسي  :كمن ذلك ،كقد استخدـ الصغَتة صفة لبياف صغر حجم ا١توصوؼ      
ٗتتبئ غرب  ىضبٌة صغيرة ،ُب معتزٕب اٟتزين الذم اٗتذتو لنفسي بعد رحيلك اٞتديب

 (.ىيضىٍيبىة)"  ٔتعٌت  (ّ)ا١تدينة

 

  

 

 

                                                                                                                     

(ٔ)
 ،ٕٔ،،ٕٗٔالعدد  ٖٔج،مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشرٌعة واللغة العربٌة ،التصغٌر فً اللغة ،علٌان بن محمد ،الحازمً ،انظر -

(ٕ)
 ٗٔٔانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 ٖٕانظر الرواٌة ص  -
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 الفصل الثالث

 التحليل الداللي للمركبات الوصفية
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     :دور المركب الوصفي في تنامي الرواية :أوالً 

 " (ُ)"ٓب تكوين أنت امرأة عادية حىت يكوف حيب لك عاديا 

كيأٌب ا١تركب الوصفي  "امرأة عادية " لينفي أف تكوف  (،مها)عن  ،تفتتح الركاية ٤تكيها
 ،هيو باستحضار مها ، كتن ليست كسائر النساءامرأة  ،ىذه ا١ترأة اليت كيًتبت من أجلها الركاية

" كنت أجلس ُب آّلس الصغَت الذم كتبت  .فيها أحداثها رتدك لتجعلنا أماـ بنية دائرية 
 " (ِ)عندما دخلت مها  .....،فيو الفصوؿ األخَتة

فكتابتها كاف  ،من بدايتها إٔب هنايتها ،ا ١تركب الوصفي كاف لو دكر بارز ُب تنامي الركاية
اٟتزف الذم ٭تتاج إٔب كل ىذه الصفحات ليعرّْؼ  ،صاد اٟتزف العييٌ سببها اٟتزف " الركاية ح

 " (ّ)نفسو

أقرب ما  ،" أحتاج إٔب بضعة أكراؽ.كلكنو يريد أف يعرب عن حزنو كأ١تو بركاية ،ىو شاعر
 "  (ْ)كأعزم ّٔا نفسي ،أفرغ فيها أحزاين ،تكوف إٔب ركاية

بعد أف فقد حبيبتو اليت  ،م ّٔا نفسوكيعز  ،ليست أم ركاية كإ٪تا ركاية يفرغ فيها أحزانو
 .كيقرر السفر  إٔب ا٠تارج ،كتركتو يصارع مرارة األٓب كالفراؽ ،كسافرت مع زكجها ،تزكجت
كاليت " تستمد قيمتها من قدرهتا على  ،النص ا١تكتوب الذم يتحرر من كافة القيود   ،الركاية

كال ٯتكن إال أف تكوف  ،ر كجودهبناء رؤية معمقة لؤلسئلة اليت يواجهها اإلنساف على مدا
كإعادة النظر ُب كثَت من أمور حياتنا كاعتقاداتنا  ،نوعا خاصا من البحث كالشك كالقلق

"كالذم أراد الكاتب من (ٓ)كمسلماتنا بطريقة ٘تزج بُت التخييل السردم كالتأمل الفلسفي 
كالذم منعو رحيلها  ،يقولوكالذم رحلت قبل أف  ،خبل٢تا البوح ٟتبيبتو ٔتا قالو كالذم ٓب يقلو

                                         

(ٔ)
 9ص ،الرواٌة -

(ٕ)
 98ٖالرواٌة ص -

(ٖ)
 9ٖٙالرواٌة ص -

(ٗ)
 س7ٖٙ،8ٖٙالرواٌة ص -

(٘)
 ٕ٘ٔدار األمان ص ، الرباط(9ٕٓٓ/ٖٓٗٔ) ٔط(،قراءات من منظور التحلٌل النفسً )الرواٌة والتحلٌل النصً  ،حسن المودن -
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كاٟتزف الذم أصابو ُب  ،(ُ)كليخلد حبو قبل موتو ،لَتفع األٓب كيعاِب النقص كالفقد ،من قولو
  .ليقيم مفارقة بُت حزنو ُب كطنو كحزنو خارج حدكد الوطن ،بلده كخارجو

ال  ،ال يبعثر ،ال يتمادل ،يؤدم صلواتو ّٔمس،....."حزف ه ىادئ بسيط ،فحزنو ُب كطنو 
طم ،ال ٯتزؽ ،يصرخ  "  (ِ)حزف طاىر  ،ال ٭تي

 "(ّ)ثقيله جدان ،....حزفه ٙتله  ،حزف ه غريبؼ "أما حزنو خارج كطنو 

نقيض  :" كالطُّهر ،حزفه طاىره  ،يقابل الكاتب ىنا بُت حزنو ُب كطنو كحزنو خارجو
فبلف طاىر الثياب أم ليس بذم دنس ُب  :كيقاؿ ،كطىًهر ،كرجل طاىر ،النجاسة

رٔتا قصد بو   ،كيطهر القلوب ،يغسل األٓب ،" حزنو ُب كطنو طاىر ليس معو قلق (ْ)خبلؽاأل
كالدعاء  ،كالتضرع إليو ،الكاتب اٟتزف الذم يدفع صاحبو إٔب اللجوء إٔب اهلل سبحانو كتعأب

ل ،أما اٟتزف ُب فانكوفر خارج حدكد الوطن  .بتفر٬تو " كالثًَّمل الذم قد أخذ منو  ،حزفه ٙتًى
فهو متاح  ،" رٔتا ىذا اٟتزف  أجرب صاحبو على نسيانو بالسكر كا٠تمر (ٓ)لشراب كالسُّكرا

كالًتنح  ،كىذا دليل عدـ االتزاف .فهو حزف ٙتل كدائما ُب يده كأس مائلة ،كُب متناكؿ اليد 
لذا  ؛ٕتد اللـو من داخلها ،ائن خاط قناكلكن النفس ا١تؤمنة كإف سلكت طري ،نتيجة السُّكر

كأنو قطار عديد العربات ٯتر على أضبلعو فيحطمها ضلعا   ،الكاتب بأنو حزف ثقيليشعر 
  .(ٔ)كليس ىذا اٟتزف الذم يبحث عنو كال ىذه أخبلقو ،ضلعا

طر آالمو كيس ،اليت من خبل٢تا يتحدث عن مأساتو ،ىذا اٟتزف يدفع الكاتب للكتابة
  ؟فأم شكل تأخذه كتابتو ،حبلموكذكرياتو  كأ ،كأحزانو

                                         

(ٔ)
 ،7ٖٙانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 9ٔالرواٌة ص  -

(ٖ)
  9ٔ،9ٕالرواٌة ص  -

(ٗ)
 (طهر )/مادة  ٙٓ٘‘ ٗٓ٘ص  ٗج ،لسان العرب ،ابن منظور -

(٘)
 (ثمل )مادة  ٕ٘ص،ٔٔج ،السابق ،ابن منظور -

(ٙ)
 9ٕ ،9ٔأنظر الرواٌة ص  -
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 :قوؿ الكاتب ُب ركايتوي 

بل أحبذ أف أترؾ ما أكتبو  ،تلك اليت تلد كهتتم بصغارىا (ُ)" ال أحب الكتابة الثديية 
    .(ِ)فلن أكوف معو عندما يواجو قارئا ما  ،كيتعلم الصمود كحده ،ليواجو اٟتياة كحده

 "   (ّ)لك كأنا أكره أف أفعل ذ ،" الكتابة اليائسة تشبو زنا التقي إذا استيقظ قلبو 

 " (ْ)" الكتابة بذىن مشتت تشبو النـو أثناء السباحة

    .(ٓ)أحكاـه ٥تتلفة  ،مثل كتابيت ،" للكتابة اٞتراحية  

 ،الكتابة بذىن مشتت  ،الكتابة اليائسة ،الكتابة الثديية :لديو أربعة  أنواع من الكتابة
  .كالكتابة اٞتراحية

كتنتهك  ،كىو يريد أف ٘تارس كتابتو اللعب ،هتتم بنتاجهاألهنا  ؛ىو ال ٭تبذ الكتابة الثديية 
 .ال يهمها أف تستجيب النتظارات القارئ أك الناقد ،األنظمة ا١تألوفة ُب الكتابة كالتلقي

ألف اليأس شعور فوضوم ىٌداـ ٬تعلو  يكتب بطريقة ٥تتلفة عن   ،كال يريد الكتابة اليائسة
يكتب طوال أك  ،ال يضع النقاط على اٟتركؼ ،٬تعلو يكتب كلمات دكف معٌت ،كل أساليبو

   .(ٔ)ال ٭تًـت بدايات األكراؽ كال هنايتها  ،عرضا

كىو  ،كلها تؤدم إٔب الغرؽ  ،ألهنا تشبو النـو أثناء السباحة ،كيرفض الكتابة بذىن مشتت
    .(ٕ)ال يريد أف يغرؽ ألنو لديو أمل ُب إكماؿ ما بدأه من كتابتو

                                         

(ٔ)
وٌولد الصغار عادة  ،وٌنبت لها شعر أو فرو ،ٌب أمهاٌتغذى صغارها من حل ،وعظام فقرٌة ،حٌوانات ذات دم حار :الثدٌٌات -

  .أحٌاء
 لبنان   –بٌروت  –مؤسسة نوفل  ،م97ٖٔ ،مكدونالد الشرق األوسط ،الطبعة العربٌة ،انظر موسوعة الطبٌعة -
(ٕ)

 ٔٔالرواٌة ص  -
(ٖ)

 ٕٙالرواٌة ص  -
(ٗ)

 8ٖٙالرواٌة ص  -
(٘)

  8ٖٙالرواٌة ص  -
(ٙ)

 ٕٙانظر الرواٌة ص  -
(8)

 8ٖٙانظر الرواٌة ص  -
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  ؟فما نوع  كتابتو إذف 

كيرسم فيها اٞترح ال يفرؽ بُت خط  ،اليت يلقي فيها اٟتركؼ كتتشكل ،الكتابة اٞتراحية  
كٚتعت أحزانو  ،تلك ىي الكتابة اليت حولت األكراؽ البيضاء إٔب سواد .القلم كخط النزؼ

   .(ُ)اليت تشتتت ُب بؤرة كاحدة 

 ."  (ِ)كًجرىاحات ،كًجراحة ،،كًجرىاح ،كجيريكح ،" بو جيرٍح :يقاؿ

كامتداد  ،ليبُت كثرة جركحو ،( األلفب)كاليت فيها مد  ،اٞتمع (ًجرىاح)اختار الكاتب لفظة 
 .ألف ا١تد يعطي مسافة كمساحة صوتية تبلئم أ١تو ،الصوت يعطي مزيد أٓب

 ."يدم معلقة على قلم أبيض صغَت

 "(ّ)ة ىاأنذا أسخّْر ىذا الصغَت لكتابيت الكبَت  ...........القلم الذم أخذتو منك

ليسطر ٢تا فيو  ،أخذه من حبيبتو ،قلم أبيض صغَت  ،انظر كسيلة الكاتب ُب كتابة ركايتو
كيسطر األٓب  ،٭تمل اٟتزف كلو ،كإذا ّٔذا القلم األبيض الصغَت ،قصائد اٟتب كالعشق

أك رٔتا للتقليل من شأنو  ،كيكوف ٢تذا الصغَت _ أم القلم كالذم حذؼ ىنا للعلم بو ،كحده
   .كبَت ُب كتابة الركاية_ دكر  

   ؟كىو الذم ٓب يكتب ركاية ُب حياتو ،ما الذم دفعو لكتابة ركاية

كٓب تقف عليو حدكد  ،ما مرَّ عليَّ مثلو من قبل ،حبًك القاىر ىذا ،" ألف حبًك الكبَت ىذا
  ."(ْ)كال شغاؼ قليب البكر  ،٥تيليت العذراء

                                         

(ٔ)
  7ٖٙ ،8ٖٙانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 77ص  ،ٔج،أساس البالغة ،الزمخشري ،اانظر -

(ٖ)
 ٔٔانظر الرواٌة ص   -

(ٗ)
 ٙٔانظر الرواٌة ص  -
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احتل جسدم البكر الذم ٓب تطأه امرأة  ،فعبلن احتلٍَّت  ،" حبه نزؿ على حياٌب مثل الغزاة
 "(ُ)قبلك 

 "(ِ)كالقلب ا١ترتبط بأكثر من رجل عندؾ  ،" ألنو حب القلب البكر عندم

  ؟أم حب ىذا ،كلكن .إذف اٟتب ىو  الذم جعلو يكتب ركاية     

 .حب القلب البكر ،ياٌب مثل الغزاةحبه نزؿ على ح ،حبك القاىر ىذا‘حبك الكبَت ىذا 

  ،حبك الكبَت ىذا :بقولو  ،د أف الكاتب ىنا يصف ىذا اٟتب الذم عصف بو٧ت

ككأنو يريد أف  ،مرة باالسم ا١تشتق كمرة باسم اإلشارة ،حبك القاىر ىذا بوصف متعدد
 (ّ)من خبلؿ التأكيد كالزيادة نفسو يوصل إلينا مقدار ىذا اٟتب الكبَت القاىر ُب الوقت

 ،٦تا يؤكد عمق ا١تعاناة اليت يعانيها الكاتب ،كليس غَته ،بفهو ىذا اٟت ،عليو باسم اإلشارة
 .ليفرغ أ١تو على بياض الورؽ ؛ككأنو يضغط على ىذا اٟتب بقلمو

  ،ا كانتهى أمره كٖتقق كال مفر منوفالفعل ا١تاضي ىنا يدؿ على حدث كقع حتم ،حبه نزؿ
أرض نزؿ عليها ىذا اٟتب   فأم ،كالسيطرة عليها كمن ٍب احتبل٢تا ،كنزكؿ الغزاة أرض ا١تعركة

 ؟كاحتلها

 .قليب البكر ،جسدم البكر

 ،كالًبٍكر من النساء اليت ٓب يقرّٔا رجل ،ككل فعلة ٓب يتقدمها مثلها ،" الًبٍكر أكؿ كل شيء  
 "(ْ)كمن الرجاؿ الذم ٓب يقرب امرأة بعد 

                                         

(ٔ)
 98ٔانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
 9ٕٙانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 ،مكتبة زهراء الشرق،م999ٔ ،جامعة اإلسكندرٌة–ة اآلداب كلٌ ،التعرٌف والتنكٌر بٌن الداللة والشكل ،محمود أحمد ،نحلة ،انظر-

 ٗٗ،ٖٗص ،القاهرة
(ٗ)

 ٙ٘ص  ،ٔج ،أقرب الموارد ، الشرتونً ،87ص  ،ٗج ،لسان العرب ،ابن منظور ،انظر -
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ألكؿ  لعاشق الذم يقع ُب اٟتبإف ىذا الوصف يرسم لنا تصورا كاضحا عن حالة ىذا ا
ككانت ىي ا١ترأة الوحيدة اليت  ،كٯتارس جسده معها اٟتب ألكؿ مرة ،كيقابل امرأة ،مرة

ألنو حب القلب  .مع مفارقة كبَتة بينو كبينها ُب اٟتب ،كلكن ،كامتلكتو ،كاحتلتو ،اكتشفتو
 !!!كحب القلب ا١ترتبط بأكثر من رجل عندىا ،الًبٍكر عنده

 ؟ثر من رجل١تاذا حبها حب القلب ا١ترتبط بأك

 " (ُ)" شيء ُب ملكوت أنوثتك يرفض اال٨تباس اٟتياٌب مع رجل كاحد فقط 

ىي اليت رأت من قسوة إخوهتا  ،"كلكنها مها احملشوَّة با٠توؼ الرجإٌب منذ ا١تراىقة
 "(ِ)فأفسدت حياهتا بنفسها ......الذكور

 تعرؼ إال ىا هتاتف شابان ٓبٝتعو  ،األكٔب "تنصتوا على ىاتفها أثناء مراىقتها
 "(ّ)كمارسوا معها غضباهتم الرجولية .......،صوتو

كما عبلقة ا٠توؼ الرجإب  ،يا ترل ما الذم جعل قلب حبيبتو قلبان مرتبطا بأكثر من رجل 
 ؟كما تأثَت غضباهتم الرجولية عليها ،بأخوهتا الذكور

ة ؿ "اٟتطاـ ردة فعل عكسي ،قد يكوف تصرؼ ىذه الفتاة ُب حبها ا١تتعدد ألكثر من رجل
" الذم سببو ٢تا إخوهتا من قمعها كعقأّا بشدة الكتشاؼ عبلقة ٢تا بشاب  (ْ)النفسي

كإف كٌلدت معها خوفا رجاليا  مؤقتا  ،كىذه القسوة ،كىذا العنف ،كانت هتاتفو ُب مراىقتها
قات كجرأهتا على أف تقيم عبل ،(ٓ)إال إنو أصبح دافعا لثورهتا كانفجارىا  ،ُب نفس فتاة صغَتة
٘تردان على سلطة ال قدرة ٢تا على ٣تأّتها ُب  ،بل كتدخلو ُب عقر دارىا ،متعددة مع الرجل

                                         

(ٔ)
 7ٕٙانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٕٔٗانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٕٕٗانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٕٕٗانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 ،لبنان،بٌروت ،االنتشار العربً) ،الذات األنثوٌة فً الرواٌة النسائٌة السعودٌة،نساء بال أمهات :سماهر ،لضامنا ،انظر -
 ٕ٘٘،ٕٗ٘ص ،( ٕٓٔٓ،ٔط
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 ،لتثبت قدرهتا على فعلو أكرب من الذم  عوقبت عليو .كال ٘تلك إال الرضوخ ٢تا ،صغرىا(ُ)
  .ءكتسافر معو تاركة رجبل ال ٯتلك من حبها دفعان كال اتقا ،كأخَتان تتزكج من رجل ال تعرفو

 .كمن ىنا تبدأ مأساة ىذا اٟتب

"يا أنًت اليت رحلت مع زكجها إٔب حيثي ال يراؾ أال عيناه العاريتاف خلف شبابيك الغربة 
  .كأرصفتها ا٠تالية من الوفاء ،ا٠تائنة

كراح إٔب حيث ال أستطيع  ،ىل أنفض يدمَّ من حبك الذم جاء من حيث ال أدرم  
مرأة تلك اليت ستكفيٍت بعد أف رفعًت أنت سقف الكفاية أمُّ ا ،حىت كإف فعلت ؟اللحاؽ بو

 ؟إٔب حدٍّ تعجز عنو النساء

 .كمأساٌب معك ،معجزتك معي ،ىذا السقف الشاىق

كتستحيل فوقو  ،عندما تنجح امرأة ُب الوصوؿ بسقف األنوثة إٔب حدو تتساكل ٖتتو النساء
 "    (ِ)أيضا

 كأرصفتها ا٠تالية من الوفاء  ،ربة ا٠تائنةرحلت حبيبتو مع زكجها كتوارت خلف شبابيك الغ

كمن يعدـ الوفاء  ،كلكنها ىي ُب نظره من ٮتوف ،كاألرصفة ال تعدـ الوفاء ،الغربة ال ٗتوف
 .كراح إٔب حيث ال يستطيع اللحاؽ بو ،برحيلها ْتب جاء من حيث ال يدرم

سقف  بعد أف رفعت ىي ،فلن تكوف ىناؾ امرأة ستكفيو ،يتطلع إٔب بديل مستحيل
كتستحيل فوقو  ،إٔب حدو تتساكل ٖتتو النساء،......الكفاية إٔب حدو تعجز عنو النساء 

لكوف الفعل ا١تضارع يدؿ على اٟتاؿ أك  ،كصف باٞتملة الفعلية اليت فعلها مضارع .أيضا

                                         

(ٔ)
 9ٕانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 7ٔانظر الرواٌة ص  -
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ليدخل ٖتتو كل النساء ببل  ،(ُ)فهذا العجز من النساء يتسم بالتجدد كاالستمرار ،االستقباؿ
   . الزمن أينما كنتوقف ُب

كصف ىذا السقف باالسم لكوف االسم داال على الثبوت أكثر من  ،ىذا السقف الشاىق
كىو يريد إثبات ىذه الصفة ٢تذا  ،(ِ)ألنو غَت مقيد بزمن فهو أمشل كأعم كأثبت  ؛الفعل

 .كُب نفس الوقت مأساتو معها ،السقف الذم ىو معجزهتا معو

رحلت إليها  ......،" ٝتعت بفانكوفر قبل سنوات .نكوفركبعد ىذه ا١تأساة رحل إٔب فا
أخذت خطاب القبوؿ  ،........،بلغت فانكوفر ُب شتاء دميم ،.....،مربَّر دكف رأم 

إهنا مشجب  ،ما جئت ألريب شهادة أخرل ،الرٝتي حىت يتسٌت ٕب استخراج ىوية إلقاميت
 " .(ّ)األعذار الذم علقت عليها أسباب رحيلي

 " (ْ)دعو إٔب فراؽ األكطاف إال حزفه ضاؿ " ال شيء ي

ْتجة الدراسة كىو يعلم أف رحيلو ٓب يكن  ،مكاف بعيد ٔبرحل إٔب ىذه ا١تدينة ىربان ْتزنو إ
كىو يعلم  ،كاستطاع أف ٬تد لو قبوال للدراسة بعد تسلمو ٠تطاب القبوؿ الرٝتي ،لو رأم مربر

ي إال مشجب األعذار الذم علق عليو أف ىذه الشهادة اليت يسعى إٔب اٟتصوؿ عليها ما ى
كىذا يعكس اٟتالة النفسية اليت كاف عليها  ،كجاء إٔب فانكوفر ُب شتاء دميم ،أسباب رحيلو

 ك اليت سببها لو اٟتزف الضاؿ " ،عند كصولو إٔب ىذه ا١تدينة

 "خطاب القبوؿ الرٝتي "  ،سبق ٧تد أف الًتاكيب الوصفية "رأم مربر" ما ؿمن خبل

                                         

(ٔ)
 8ٔمعانً األبنٌة ص  :فاضل ،السامرائً ،انظر -

(ٕ)
 ٖٔالسابق نفسه ص  -

(ٖ)
 ٘ٔٔة ص انظر الرواٌ -

(ٗ)
 ٙٔٔانظر الرواٌة ص  -
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"شهادة أخرل "   ،"مشجب األعذار الذم علقت عليها أسباب رحيلي" ،ميم "" شتاء د
 ؟،١تاذا سافر ،"حزف ضاؿ " سا٫تت بشكل كبَت ُب اختصار حكايتو ُب السفر إٔب فانكوفر

 ؟.كماذا فعل ىناؾ ،ككيف كانت ا١تدينة   ؟،ككيف كانت حالتو عند كصولو

كديار  ،ر منها الشقة اليت سكن فيهاكىناؾ ُب الغربة تعرَّؼ على مس تنغل اليت استأج
 .كأصبحا صديقيو ُب الغربة ،ا١تهاجر العراقي

بل بدت  ،" ٓب تبد ٕب مس تنغل من صنف العجائز اللواٌب يبحثن عن اٟتكايات فحسب
 "(ُ)من أكلئك اللواٌب يزرعن الدنيا خَتا قبل أف يرحلن 

 "  (ِ)كأنا بعض ىشيمو ا١تتطاير ،" ُب الشرؽ كطن ه ٭تًتؽ ،كديار ٮتتصر حياتو ّتملة كاحدة

سبق أف االسم  فيما٧تد  .الوصف باالسم ا١توصوؿ يعطي مزيد ربط كتوضيح للموصوؼ
ا١توصوؿ كقع مرة صفة ١توصوؼ مذكور ُب "من صنف العجائز اللواٌب يبحثن عن اٟتكايات 

ا خَتا ُب " بدت من أكلئك اللواٌب يزرعن الدني ،ككقع مرة أخرل صفة ١توصوؼ ٤تذكؼ  ،"
  .قبل أف يرحلن

كرٔتا  ،من ا١تعركؼ أف ا١توصوؼ ٭تذؼ كتقـو الصفة مقامو إذا عيًلم شأنو من سابق ذكر
كإف العجائز أقرب ما يكن إٔب  ،جاء حذؼ الكاتب ىنا ألنو يعلم ُب قرارة نفسو أهنا عجوز

بأسراره  يبوح ٢تا ،كجد عندىا قلب أـو حنوف ،كانت متنفسو  ،ىو ٭تتاجها ُب غربتو .ا١توت
   .رٔتا ،٢تذا السبب ،فكأنو يريد أف يقصي فكرة كوهنا عجوزا  ،قبل ٫تومو

كطن  ،ُب الشرؽ كطهن ٭تًتؽ ،كحالو ّٔذا الًتكيب الوصفي ،كديار ٠تص سبب ىجرتو
ال تقتصر  ،الوصف بالفعل ا١تضارع لو داللة عميقة ىنا .احًتؽ كمازاؿ ٭تًتؽ إٔب يومنا ىذا

                                         

(ٔ)
 8ٗٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  7٘ٔانظر الرواٌة ص  -
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إٔب مىت سيظل  ،رٔتا ينشأ عنو سؤاال ،كإ٪تا يتسع للداللة على اإلنشاء ،داللتو على ا٠ترب فقط
 !كرٔتا يأٌب ترجو لوقف ىذا االحًتاؽ !،لوقف ىذا االحًتاؽ ٘تنيناكرٔتا ٭تمل  ، ؟ىذا االحًتاؽ

 .ُب العراؽ ،لوقف ىذا االحًتاؽ ؛،أخَتأن يكوف دعاءن 

ىذا الًتكيب الوصفي يفتح لنا  ؟اير"كأنا بعض ىشيمو ا١تتطاير " يا ترل ما حجم كلو ا١تتط
 !٣تاال خصبان  ك كاسعا  كي نتخيل كل ما ٯتكن أف يقع ٖتت ىذا ا٢تشيم ا١تتطاير من البشر

 ؟!ليكوف ىشيما ،كىل أصبح اإلنساف إٔب ىذا اٟتد ليس لو قيمة

 .كقع ما كاف ٮتشاه

 " (ُ)" ماتت مس تنغل  

 "(ِ)دامس ُب ظبلـ ليلو  ،" نوبةه قلبيةه ٓب تتوقعها قط

ككتابو ملَّ   ،فًتكتها منكفئة على كجهها ،جاءت النوبة أقول من قلبها العجوز ،" ىذه ا١ترة
  .كتركو يسقط ،فغفا ،الزمن من قراءتو

لتشخيص حالة كفاة قد  ،٭تمل مصطلحا طبيا ،سبب موهتا  "نوبة قلبية"  تركيب كصفي 
كانت سبب كفاة   ،ىذه اٟتالة ،باءيعرفها األط ،كمسبباهتا ،٢تا أعراضها ،ٖتدث ألم شخص

ليل  ،" ُب ظبلـ ليلو دامس" ؟ككيف كانت ظلمتو ؟ك لكن أم ليل ،كُب الليل  .مس تنغل
 كمن بعدىا حالة الفقد ؿ مس تنغل   ،لتتناسب مع حالة ا١توت ،شديدة ظلمتو

 .ٓب يتحمل قلبها العجوز ىذه النوبة

                                         

(ٔ)
  ٖٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٕٖٖانظر الرواٌة ص  -
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كللمرأة  ،كيقاؿ للرجل عجوز ،الٌشيخة ا٢ترمة :" العىجيوز كالعىجيوزة من النساء .ىي عىجيوز
 "(ُ)عجوز 

 ،ىذا القلب الذم ٖتمل متاعب منذ شبأّا إٔب شيخوختها أصبح عجوزا ،قلبها العجوز
 ،كحيرًمت من ابنها الوحيد لعجزىا كشللها ،كىي اليت فقدت زكجها ،كأهنكو ا٢تم كاٟتزف

ككتابو   ،منو منكفئة على كجههاإٔب أف سقطت  ،كمبلزمتها  لكرسي متحرؾ طيلة حياهتا
 .كتركو يسقط ،فغفا ،ملَّ الزمن من قراءتو

ٓب يعد ىناؾ جديد  ،كيتمعن ُب تفاصيل حياهتا ،فقد ظل يقرؤىا ؛ٓب يعد للزمن فيها حاجة
لقد ملَّ قراءة ىذا الكتاب الذم ٭تمل بُت دفتيو بؤسا كحزنا ك كحدة  ،يتطلع إٔب معرفتو

 ،ليًتكو يسقط ،فغفا أك تصٌنع الغفوة ،و ما يغريو ١تتابعة القراءةٓب ٬تد في ،كمرضا كحرمانا
ُب  (ناصر)لذم كاف يستند عليو ا" (ِ)كيسقط " اٟتائط الوحيد  ،كتسقط مس تنغل معو

 .حزنو كغربتو

 " (ّ)" قاؿ إف ٙتة أرحاـو بعيدةو لو ١تلمتهم شوارع لندف ،كرحل ديار إٔب لندف

أك  ،اشتاؽ الغصن إٔب جذره ،طغت رائحة الدـ كاٞتوع" لن ينسى بغداده األصيلة مهما 
 " (ْ)أنو التٌم على غَته من األغصاف اٞتافة اليت بعثرهتا الريح

تراكيب كصفية تبُت لنا  ،األغصاف اٞتافة اليت بعثرهتا الريح ،بغداده األصيلة ،أرحاـ بعيدة
 .ناؿ جنسيتها حىت ،سبب قراره السفر إٔب لندف بعد أف عاش ُب فانكوفر تسع سنوات

 .إليهميػيٍهرىع كجعلتو  ،كلكنو اٟتنُت إٔب رائحة الوطن من خبلؿ أرحاـ بعيدة لو استدعتو

 إٔب الرياض  ،يقرر ناصر العودة إٔب الوطن ،كأخَتان 
                                         

(ٔ)
 8ٕٖص،٘ج(،عجز)مادة  ،لسان العرب :ابن منظور -

(ٕ)
 ٖٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٖٔ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٕٖ٘انظر الرواٌة ص  -
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ىل ٙتة ندفة ثلجو أخَتة أٛتلها إٔب قلب أمي احملًتؽ ُب  ،حاف كقت رحيلي ،" فانكوفر
  .(ُ)" ؟سات عبلجي فيك أيتها ا١تنتجع اٟتزينىل تسمحُت ٕب أف أكقف جل  ؟،كطٍت

يريد أف يطفئ  ،ككيف أف قلبها ٭تًتؽ شوقا كحبا كخوفا عليو ،ىو يعلم مقدار شوؽ أمو لو
ىو ا١تكاف الذم  ،ا١تنتجع ،ا١تنتجع اٟتزين ،حٌرىا بندفة ثلج أخَتة ٭تملها معو من فانكوفر
فمن  ؛يتسم با٠تضرة كاٞتماؿ ماكغالبا  ،ييقصد من أجل الراحة كاالستجماـ كالعبلج

 ،كلكنو كيًصف ىنا باٟتزين ،كيكوف مصدر راحة كسعادة لو ،الطبيعي أف يسعد من يأتيو
مع أنو  ،كلكنها تعكس لنا اٟتالة النفسية لبطل الركاية ،كىذه مفارقة بُت الصفة كا١توصوؼ

 "(ِ)" فانكوفر ا٠تصبة  .كصف ا١تكاف با٠تصوبة كا٠تضرة

 ؟ودة إٔب الرياض١تاذا يقرر الع

 " (ّ)كأدخل حياتك مرة أخرل  ،" سأعود للرياض ألطرؽ بابك مرة أخرل

 :كأنا أقوؿ يا علواف -" (ْ)إهنا األنثى الوحيدة اليت لن تتخلى عٍت كرجل  ،"أريد رائحة أمي
 –أيب ىو الرجل الوحيد الذم ٓب يتخل عٍت كامرأة 

 ."(ٓ)ية كنفس القض ،كأمله جديد ،" صار عندم جهاده جديد

إما أنك امرأةه مازالت تعشقٍت كما كانت ملء األرض  ،......،" أنت إحدل امرأتُت اآلف
 ،أك أنك امرأة بدأت تنساين ،.........،كلكنها ال تدرم كيف تتصرؼ ،كالسماكات

 ."(ٔ)كىذه قسمة ضيزل  ،كاستبدلت بذكرام سعادة ١تستها ُب حياهتا اٞتديدة

                                         

(ٔ)
 8ٖ٘ظر الرواٌة ص ان -

(ٕ)
   9ٖٖ،ٕٖ٘،7ٕ٘انظر الرواٌة ص   -

(ٖ)
 ٖٖٗانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 87ٖانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 ٖٖ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 ٖٗٗ،ٖٖٗانظر الرواٌة ص  -
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صار لديو  ،يريد أف يستعيد حبيبتو ،ىدؼ معُت يريد أف ٭تققويعود ناصر إٔب الرياض كلو 
ىذاف الًتكيباف الوصفياف يوضحاف لنا اٟتالة اٞتديدة اليت أصبح  ،كأمله جديد ،جهاده جديد

اآلف يعود بنفسية  ،كالذم ىرب ْتزنو إٔب فانكوفر ،عليها ىذا العاشق اليائس ا١تفارؽ
اليت تراءت لو أهنا إحدل  ،قضيتو مع حبيبتو ُب نفس ،كأمل جديداف ،لديو جهاد ،جديدة
فوصفها ىنا ّتملة فعلية متصدرة بفعل ناسخ يفيد  ،إما أهنا مازالت تعشقو ،امرأتُت

كاستمراره إٔب كقت كتابتو  ،كٮترب عنو بفعل مضارع يفيد كجود اٟتدث ُب ا١تاضي ،االستمرار
كانت كما تزاؿ   (مها)يرل ُب أف  كىذا يعكس لنا ما يود ناصر أك ما  ،الركاية كحديثو عنها

حىت ال يؤكد ىذا النسياف الواقع  ،ٓب يقل امرأة نستٍت ،أك أهنا  امرأة بدأت ُب نسيانو ،تعشقو
فلن يكوف  ،أما إذا ٖتقق النسياف كانتهى ،ليعطي نفسو بريق أمل لعودهتا لو ،الذم ال يريده

  .ىناؾ ٣تاؿ لعودهتا

كنتي أجلس ُب آّلس الصغَت الذم كتبت فيو الفصوؿ  ،" بعد شهر ،ككأنو تنبأ بعودهتا
   .عندما دخلت مها ،.......،األخَتة

كتنامي  ،كاف لو دكر كبَت ُب ترابط الركاية  ،من خبلؿ ما سبق ٧تد أف ا١تركب الوصفي
 .أحداثها من البداية إٔب النهاية
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  :الواردة في الرسالةالوصفي في المصطلحات  دور المركب :ثانيا

كمسايرة التجدد  ،للًتكيب الوصفي أ٫تية كبَتة ُب التعبَت عن كثَت من الدالالت اللغوية
كىذا يستدعي كجود مصطلحات  ،تبعا ١تسايرة ركب التطور ُب اٟتضارة كالعلم ،كالتغيَت

كلقد كاف للًتكيب الوصفي دكر ُب سد  ،للتعبَت عن مفاىيمهم ،يصطلح عليها أىل كل علم
كيأٌب ا١تصطلح  .َت من ا١تفاىيم ُب ٥تتلف آّاالت العلمية منها كالفنيةاٟتاجة ُب ٛتل كث

 تركيبا كصفيا على ٪تاذج منها  

كمن  ،ككلدت من مصطلح آخر ،" قد يكوف ا١توصوؼ ىو االصطبلح كالصفة خصصتو-أ
 .كاإلعراب ا١تقدر ،كاإلعراب الظاىر ،كالعدؿ التحقيقي ،العدؿ التقديرم :ذلك

كٯتكن االستغناء عن ا١توصوؼ مع  ،ن ا١توصوؼ كالصفة اصطبلحاقد يكوف كل م -ب
 .آّاكر ،األجوؼ :إذ يكفي ،الفعل آّاكر ،الفعل األجوؼ :مثل ،عدـ تغَت الداللة

كمن  ،كال ٯتكن االستغناء عن ا١توصوؼ ،قد يكوف كل من ا١توصوؼ كالصفة اصطبلح -ج
 "  .(ُ)ك الفعل آّرد  ،الفعل ا١تزيد :ذلك

 :جاء ُب الركاية من ىذه ا١تصطلحاتك٦تا 

 :األحياء .ُ

 (ِ)طائر مهاجر 

 

 

                                         

(ٔ)
 م 97ٗٔ،ٕط  ،مكتبة لبنان ،معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب ،كامل ،المهندس–مجدي  ،وهبه -

(ٕ)
 78ر الرواٌة ص انظ -
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    :األدب كاللغة .ِ

  ،السلم ا١توسيقي ،السرقة األدبية ،خطاب القبوؿ الرٝتي ،إلياذة مقدسة
 .(ُ)،ا١تخطوطة األصلية  ،كاتب صحفي  ،فعل ماض ،الفصل الدراسي

 :التجارة .ّ

 (ِ)صفقة فاشلة 

  :اٞتغرافيا .ْ

 .(ّ)الغبلؼ اٞتوم  ،العاصفة الثلجية ، ،صحراء إفريقية ،سحب الركاميةال ،اٟتوادث الكونية

  :اٟتضارة .ٓ

ا١تبٌت  ،فيلما كرتونيا ،سفينة فضائية ،دنانَت كويتية ،تلفاز مستعمل ،الربيد االلكًتكين
نظارٌب  ،مكا١تة ىاتفية ،مصور فوتوغراُب ،ا١تراكز التجارية ،مدرسة داخلية ،اٞتامعي

  .(ْ)الوشم البدكم  ،تنقلىاتفي ا١ت ،الشمسية

  :الدين .ٔ

 .(ٓ)زكجا شرعيا  ،الًتبية الشرعية

  :السياسة .ٕ

                                         

(ٔ)
  ،9ٖٙ ،7ٖٔ ،9ٔٔ ،8ٔٔ ،8ٕٔ ،ٕٓٔ ، ٗٔٔ   ،98انظر الرواٌة ص-

(ٕ)
 ٗٙانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٖٙ ،89ٖ ،ٖٔ ،7ٙ ،ٕٓ٘ ،٘ٗٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 8ٓٔ ،ٓٗ ،9ٖٔ ،7ٖٓ ،ٖٔٓ ،ٕ٘ٗ ،ٕٔٔ ،ٙٔٔ ،8ٖ ،ٕٖ ،ٓٙٔ ،ٕٗٔ (،ٖٕٓ،8ٕ)انظر الرواٌة ص  -

(٘)
  8ٕٖ ،ٖٙانظر الرواٌة ص  -
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 ،اٟتركب الصليبية ،جلسة استثنائية ،الرب١تاف ا٢تندم ،إقامة شرعية ،األراضي الفلسطينية
سيارة  ،السفارة الكندية ،الركح الثورية ،الدكؿ الصديقة   ،ا٠تيانة السياسية ،حقوقنا اإلنسانية

  .(ُ)القصف النارم الجئ سياسي ،قرار عريب ،العرض العسكرم ،ةعسكري

  :الطب .ٖ

قطع  ،رياضة صباحية ،رجبل خشبية  ،حبلو السرم ،اٞترح ا١تفتوح ،األطباء النفسيوف
كالدة  ،نوبة قلبية ،مريض نفسي ،ا١ترض العضاؿ ،مرض جلدم ،كرسي متحرؾ  ،سطحي
 (ِ)متعسرة 

  :العلـو .ٗ

 ،الفجوة الزمنية ،عملية جنسية ،العدسة ا١تكربة ،ثقب فلكي ،اْتثا علمي ،اآللة اٟتاسبة
  .(ّ)لولب معدين  ،ا١تعادلة الكيميائية

 :التحليل الداللي للمركبات الوصفية االصطالحية

بل  ،كأف السماء ال ٘تطرين  ،......،" كأف السماء اليت تظل كل شيء ال تشعر بوجودم
  طائرألين  ،أراىا تتحيَّز ضدم ، ذنبىكذا ببل ،٘تطر ا١تكاف الذم أقف فيو فحسب

  ."(ْ)جاء يرفرؼ ّتناحيو خارج منطقة األمل  ،ُب غَت موٝتو مهاجر

كىي الطيور  ،تركيب كصفي يطلق على نوع معُت من الطيور ىو كاحدىا ،طائر مهاجر
" ُب كل عاـ كُب نفس الوقت تنطلق مبليُت الطيور كخاصة ُب نصف الكرة  ،ا١تهاجرة

تشهد ىذه ا٢تجرة اليت تنتهي بعد أف تتجاكز  (أكركبا كآسيا كأمريكا الشمالية)الشمإب 

                                         

(ٔ)
  ٕٗ٘ ،ٔٙٔ ،٘ٙٔ ،ٕٖٔ ،ٙٙٔ ،88 ،9ٖٔ ،9٘ٔ ،9٘ٔ ،ٕٓٓ ،7٘ٔ ،ٙٗ ،ٙٗ ،9ٔٔ ،9٘ٔانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
 .ٕ٘ ،ٕٖٖ ،9ٙ ،ٕٕٔ ،8ٖٔ ،9ٖٔ ،ٕ٘ٔ ،7ٖٕ ،9ٔٔ ،ٕٓٓ ،9ٔ ،9ٙانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  99ٔ ،ٕٓٔ ،9ٕ ،7ٙ ،ٓٙ ،9ٔ ،88 ،8ٕانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 78انظر الرواٌة ص  -
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فإذا حل الربيع عادت أدراجها  ،كجنوب أفريقيا ،غالبا بأمريكا اٞتنوبية ،الطيور خط االستواء
 "(ُ)برحلة معاكسة إٔب مواطنها األصلية من أجل التزاكج  كإنتاج  الفراخ 

فا ١تطر ُب ببلده يشاركو  .كا١تطر ُب كندا ،١تطر ُب ببلدهيعقد الكاتب ىنا مفارقة بُت ا
كىو من ٭تتاج إٔب من يربت على   ،أما ا١تطر ُب كندا ال يبإب بوجوده ،أحزانو كيشعر بو

بل ٘تطر  ،حىت السماء ال ٘تطره ،ىنا ال أحد ٭تس بوجوده ،كلو كاف قطرة مطر ،كتفو
كلكنو  أخطأ الزماف ألنو ىاجر ُب  ،مهاجركىو أنو طائر  ؛كلعلو كجد تعليبل لذلك .ا١تكاف

ىذا إذا ما عرفنا أف ٢تذا  ،كأخطأ ا١تكاف ألنو رفرؼ ّتناحيو خارج منطقة األمل ،غَت موٝتو
  .النوع من الطيور زمانا كمكانا معينُت ٢تجرتو

 ." (ِ)امرأٌة ال تجيء فاعالً لفعٍل ماٍض أبداأنًت " 

 " (ّ)سافر ،دخل :مثل ،بزمافو ماضو ما دؿ على حدث مقًتف  :" الفعل ا١تاضي

 "الفعل ا١تاضي   

علم  ،فهم ،مثل كتب ،يراد بو الفعل الداؿ على حدكث شيء ُب زمن سابق زمن التكلم
(ْ)" 

ال يريدىا أف تكوف فاعبل  ،ىي بالنسبة لو امرأة ٤ترمة على النسياف ،ال يريد أف ينسى مها
كىو ال يريد ٢تا هناية كهذه  ،انتهىألف الفعل ا١تاضي يكوف ٟتدث حصل ك  ،لفعل ماض

    .كىي الفاعل ٢تذا اٟتب ،ْتيث يصبح حبها فعبل ماضيا ،النهاية

                                         

(ٔ)
 (الطٌور المهاجرة  ) ،منتدى عالم الحٌوان ،قع برقمو -

(ٕ)
 9ٔٔص  ،انظر الرواٌة -

(ٖ)
 ٘ٗٔص ،م98ٔٔ -هـ 9ٖٔٔ ،دمشق ،ٕط ،المعجم فً النحو والصرف ،زٌن العابدٌن ،التونسً -

(ٗ)
جامعة  –لٌة اآلداب ك ،معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافٌة باللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة ،محمد إبراهٌم ،عبادة -

 8ٖٕ ،ٖٕٙص  ،دار المعارف –فرع بنها  –الزقازٌق 
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بينما  ،اٟتقيقة أين كنت ي أصدر منها نسخة أخرل ،" كيبدك أين ٓب أنقل أحزاين فقط للركاية
 " (ُ)ُب صدرم المخطوطة األصليةما زالت 

 مكتوبة ٓتط ا١تؤلف  :أصلية٥تطوطة  ،النسخة األـ ،" ا١تخطوط األصيل

 " .(ِ)أم نص مكتوب باليد على رىؽ أك كرؽ :ا١تخطوطة

  ،بل إنو حفرىا ككتبها ُب صدره ،ىو ٓب يكتب معاناتو كيصورىا ُب ركاية فحسب
فالنسخة  ،ألنو عاش األحداث كلها ْتذافَتىا ،كمخطوطة أصلية موجودة داخل أعماقو
أما ما ظهر للناس فهي نسخة أخرل  ،كضبط األصلية ُب صدره كا١توجودة دكف ٖتقيق

 .صدرىا ُب ركاية نقلت حزنو

ُب  ،أنا الشخص الوحيد ُب ا١تدينة اليت ٭تب غيومها كيرفض مشسها ،" ظهَتةه غائمة
 ،ُب ٝتاكات بيضاء السحب الركاميةجسدم عطشه إٔب الغيـو الباردة ال تركيو سنواته من 

 " (ّ)ُب عركقي ملله عريقه من خيوط الشمس 

رٔتا  ،كيرفض مشسها ،يرل الكاتب ىنا أنو الشخص الوحيد الذم ٭تب غيـو ىذه ا١تدينة
أما ىو  ،كاعتاد الغيـو كا١تطر ،ألف من عاش ىنا ملَّ ىذه الغيـو ُب مدينة ٦تطرة مثل فانكوفر

ففي جسده عطش إٔب الغيـو الباردة ال تركيو  ، فقد جاء من مدينة مشسها ال تغيب إال قليبل
السحب )استخدـ ىنا ا١تصطلح اٞتغراُب  .اته من السحب الركامية ُب ٝتاكات بيضاءسنو 

فحتما سيربد  ،كىذا النوع من السحب ينذر ٔتطر غزير مع برؽ قوم ككثَت من البػىرىد (الركامية
٭تملو ُب جوفو من حرقة على فراؽ  كىذا ا١تطر رٔتا ألف ما ،ىو ٭تتاج ىذه الربكدة ،اٞتو

فإف نزؿ ا١تطر غسل معو ٫تومو  ،ه دائما مشتعبل من حرارة الشوؽ كالفقدحبيبتو جعل جسد

                                         

(ٔ)
 9ٖٙانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٖٖٗص  ،معجم المصطلحات فً اللغة واألدب ،كامل ،المهندس–مجدي ،وهبه -

(ٖ)
 ٕٓ٘ص  ،انظر الرواٌة -
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كإف برد اٞتو منحو بركدة كفيلة بأف تزيل ملل عركقو من حرارة الشمس ا١تخزكنة فيها  ،كأحزانو
 .كمنحو بركدة يتقي فيها ٢تيب اٟتب كالشوؽ ،من مدينتو

  :فيقوؿ  ،وبة ذلك عند الرجلكصع ،يتحدث الكاتب ىنا عن سهولة تغيَت ا١ترأة لعواطفها
الحوادث فأصعب  ،أما الرجل ،لو القدرة على تغيَت مداره بسهولة ،" إف ا١ترأة كوكبه رشيق

 " (ُ)ال تستطيع زحزحتو من مداره أحيانا الكونية 

استخدـ ىنا ٣تاؿ الكوف  ،لتعبَت الكاتب عن سهولة تغيَت ا١ترأة لعواطفها كثبات الرجل 
 .ث الكونية اليت تعرض لوكاٟتواد ،كمداراتو

ها فوصفها بالكوكب الرشيق الذم لو القدرة على تغيَت ١ت ىو نظر إٔب ا١ترأة من خبلؿ منظاره
فرأل أف  ،كنظر إٔب الرجل من خبلؿ نفسو ،ألف لعبها مع الرجاؿ كاف خطَتا ،مداره بسهولة

 ،كماذا فعلت بو ،نهاألنو على الرغم ٦تا عرفو ع ؛أصعب اٟتوادث الكونية ال تغَته عن مساره
 .إال إنو مازاؿ يعشقها

ُب حُت أف  ،ألنو أطلق حكمان عامان عليها ؛ كاف جائران على ا١ترأة  شعور العاشقكيبدك أف 
كال ٬تد من يريد ٖتويلها عن مسارىا  ،ا١ترأة قد تكوف أكثر صربان ك كفاءن  كحبان من الرجل

كلكن  ،كاٟتوادث الطبيعية أيضا ،ونيةمهما اجتمعت عليها أصعب اٟتوادث الك ،أدىن قبوؿ
 (أحيانا)" ال تستطيع عن زحزحتو أحيانا"  فكلمة :عندما قاؿ ،يبقى للكاتب مساحة عذر
  .كإ٪تا ىناؾ من الرجاؿ من يتحوؿ عن مساره بسهولة ،ٓب تعط حكما عاما للرجل

 ذا الدكر فكيف كاف ى .كأختو ،ُب تواصل الكاتب مع حبيبتو شأفكاف للربيد اإللكًتكين 

 

                                         

(ٔ)
 ٘ٗٔانظر الرواٌة ص  -
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كاف يكفيٍت ربع ساعةو ىي زمن استماعي   ،البريد اإللكتروني"كتبتي لك رساليت عرب 
 " (ُ)بينما ٯترُّ أربعوف يومان قبل أف يصل كفاؤؾ الضئيل ىذا ،كبكائي عليها ،لرسالتك

منذ أف كنا أطفاالن  ،.....،" ٭ترمٍت الربيد اإللكًتكين من البكاء على كرقةو ٓتط أركل اٞتميل
 ." (ِ)كانت أركل تكتب لنا ٚتيعا كتدسُّ رسائلها ُب أغراضنا

 (الربيد اإللكًتكين)بُت ما استفاده من ىذه التقنية اٟتديثة  ٧تد الكاتب ُب العبارتُت ٬تمع ما
  . كما حرمتو منو ،

تأٓب  ،استمع إٔب رسالة مها ،ربع ساعة فقط ،فهو مكنو من الرد سريعا على رسالة حبيبتو 
 .زمن قياسي بالنسبة لزمن ردىا عليو الذم استغرؽ أربعُت يوما .رد عليها ٍب ،،بكى

فالرسائل ٓتط كاتبيها ٢تا كقع خاص ُب  ،كلكنو حرمو من  رسالة ٓتط أختو أركل اٞتميل
كجاء الربيد  ،كيظل ا٠تط فيها علما على صاحبو ،كتظل ذكرل على مر الزمن ،النفس

كحيرًمىٍت  ،صبحت الرسائل ٚتيعها  ٖتمل خطان كاحدان كأ ،اإللكًتكين ك أزاؿ ىذه ا٠تصوصية
كال يفك شفرهتا إال من فهمها حسب قربو كبعده  .اٟتركؼ من مشاعر كانت ٘تزج برٝتها

 .من كاتبها

ككأف  ،ك١تاذا بعد أربعُت يومان ٖتديدان  ؟،" كيف قررت أف تًتكي ٕب رسالةن تلك الليلة يا ترل
  ؟،(ّ)ن نفاسها توان فراقنا كاف كالدةن متعسرة خرجت م

ك٢تا  ،ىي مدة نفاس ا١ترأة كاليت تقضيها بعد الوالدة ،جاءت رسالتها بعد أربعُت يوما
فهي ليست  ،لفراؽ مدتو أربعوف يوما والدة متعسرةفهذه الرسالة نتاج  ،كحا٢تا ،أحكامها

 .عناء كالدة متعسرة !؟،كأم عناء ،ككأهنا جاءت بعد عناء ،كالدة طبيعية ميسرة

                                         

(ٔ)
 8ٕانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٕٗٓ ،ٖٕٓانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٕ٘انظر الرواٌة ص  -



 164الصفحة 

 

ىذا الوفاء الوضيع الذم ٓب  ،" ٍب أخَتان  ،"(ُ)فتذكرتٍت  ،أترامى زرتك ُب منامك تلك الليلة" 
 "(ِ)يستح أف يأٌب بعد أربعُت ليلة 

كماذا تفعل ىي برجل و ال ٯتلك ي لنفسو من حبها دفعان كال  ؟،" ماذا أفعل بامرأةو مرتبطة
أين كانت تلك  ،.......،أمامنا رغم أننا بدأنا ك٨تن على دراية بكل ما يًتاءل ؟،اتقاء

دكف أف نعرؼ ٢تذا اٟتب  ،كغرقنا ،فإذا بنا قد عشقنا ،اليت عربناىا سا٫ًتىٍُت  الفجوة الزمنية
 " (ّ)معٌت

 ،يعود بك الزمن إٔب ا١تاضي أك إٔب ا١تستقبل ،ىي فجوة عندما تدخلها :" الفجوة الزمنية
 " (ْ)كيستخدمونو ُب األفبلـ ،كلكنها كلها خياؿ علمي

 ،كعٌلقهما ،أختلسهما اٟتب ،كرجل أعزب ،امرأة ٥تطوبة ،خطأ لعبلقة  ،خطأ بداية 
٫تا  ،عربا ىذه الفجوة الزمنية سا٫تُت ،،سيحًتقاف ،كلكنهما كانا على دراية بأهنما سيفًتقاف

 ؟ ما الذم جعلهما يستمراف ُب ىذه العبلقة ،يعلماف ٘تاما هناية ىذا اٟتب كلكن

أٓب تكن ىي تلك الفتاة اللعوب اليت كاف ٢تا أكثر  ؟،كىي ١تاذا استمرت ،ىو كقع ُب اٟتب 
ك١تاذا غضت الطرؼ عن ىذه  ؟أـ إهنا كقعت ُب اٟتب فعبل ؟،من عبلقة أهنتها بإرادهتا

كعربت ىذه الفجوة الزمنية اليت تراءل ٢تا من خبل٢تا ا١تستقبل الذم أصبح  ،النهاية ا١تؤ١تة
 .حاضران ٢تا اآلف

كتركّْزىا ُب شعاعو كاحدو حارؽ يسقط  ،اليت ٕتمع األحزاف العدسة المكبرةلكتابة " تشبو ا
 على قليب "

                                         

(ٔ)
 ٕ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 8ٕانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 9ٕانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ejabat.google.com انظر   - 



 165الصفحة 

 

للتمكن من  ؛ها تكبَت األشياءطتٯتكن بواس (،ببلستيكية)" ىي عدسة زجاجية أك لدائنية 
 " (ُ)رؤيتها بصورة أكثر كضوحا 

أصبح حزنو أكرب من ك  ،ٓب يعد لديو من يكتب ألجلو ،ىجر الكتابة منذ أف فارقتو مها
فأصبحت الكتابة  ،(ِ)كٓب يعد العائد من الكتابة أكرب من اٟتزف الذم يبذلو أثناءىا  ،،أكراقو

 .كتوضح رؤيتها كتسقطها شعاعا حارقا على قلبو ،تشبو العدسة ا١تكربة ٕتمع أحزانو كتركزىا
ككل ما ُب  ،اُبكٓب يكن ْتاجة إٔب ىذا النزيف اإلض ،كىو ال يريد أف يصنع لنفسو الوجع

 .(ّ)بعد أف رحلت مها سيدة دفاتره ،ركحو ينزؼ

 

من خبلؿ ما سبق ٧تد أف الكاتب استخدـ ا١تصطلحات ا١تركبة تركيبا كصفيا ُب عدة 
لذا ٓب  ؛كقد كاف استخدامو ٢تا يكوف أحيانا على كجو الداللة اٟتقيقية ٢تا ،مواضع من الركاية

 ؛كوف استخدامو ٢تا ليربز معٌت مقصودان من خبل٢تاكأحيانا ي ،أعرض ٢تا بالتحليل كالشرح
كليبُت دكر ا١تصطلح  ،كىذا ما عملت على شرح بعض منها ليكوف ٪توذجا ٢تذا االستخداـ

          .كتسليط الضوء على بعض األحداث فيها ،ا١تركب ُب تنامي الركاية

 

  :بعض الدالالت الجديدة للتراكيب الوصفية في الرواية :ثالثاً 

كاستخدمها كصفا ُب  ،ُب معناىا اٟتقيقي (الصدأ)استخدـ الكاتب ُب ركايتو كلمة     
  .تركيب كلَّد لنا داللة جديدة على غَت ا١تعهود ُب الداللة اٟتقيقية ٢تذه الكلمة

                                         

(ٔ)
 ar. Wikipedia.orgانظر  -

(ٕ)
 ٔٙ ،ٓٙانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٔٙ ،ٓٙانظر الرواٌة ص  -
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الرجل  (،سآب)كقد كردت ىذه الكلمة ُب معناىا اٟتقيقي عندما أراد الكاتب أف يصف 
   .دكف أف يسبق ىذا الزكاج اٟتب ،بالطريقة التقليدية ،(مها)الذم تزكج من حبيبتو 

نيسخة مكررة من آالؼ الرجاؿ الذين يدبُّوف  ،برمياًل صدئاً بدا ٕب سآب  ،" حقيقةن ال ظنان 
الفلسفة الطبقية  ،كنفس الغباء ،كنفس الفكر ،كيعيشوف نفس النمط ،ُب ٣تتمعنا ببل فائدة

 "(ُ)و من االنتفاخ الفارغ الذم ال ٭توم شيئان ٔتقدار ال بأس ب ،تيغلّْف إطار حياتو

" ليس عندم  :ككذلك عندما أراد أف يصف عجزه عن الكتابة ُب فانكوفر  حيث يقوؿ 
من  محرؾ صدئفقر٭تيت أصبحت مثل  ،لن ٯتيزين شيء عن اآلخرين ،.........،فكرة

 "    (ِ)٭تتاج من الزيت أكثر ٦تا ينتج من القطع ،عصر النهضة

  .كسخو :كصىدأي اٟتديد .الطَّبىعي كالدَّنىسي يػىرٍكىبي اٟتديد :مهموز مقصور (لصَّدأا)ك"   

أن  أي صىدى أ ،ك صىًدئى اٟتديد ك٨توه يىٍصدى إف  :كُب اٟتديث .كىو الوسخ ،عىبله الطَّبىع :كىو أٍصدى
أي اٟتديدي  أي كما يىٍصدى فيذىب  ،كاآلثاـكىو أف يركبها الرٍَّين ٔتيباشرة ا١تعاصي  ،ىذه القلوب تىٍصدى

 ."(ّ)كما يعلو الصدأي كجو ا١ترآة كالسَّيف ك٨تو٫تا   ،ّتبلئها

كيوافق معٌت الصدأ الذم جاء ُب اللساف كالذم ىو من صفات اٟتديد الًتكيب الوصفي 
فبل غرابة  ،ألهنا كلها مواد ٤تسوسة مصنوعة من اٟتديد (،٤ترؾ صدئ)ك  (،برميبلن صدئان )

  .وإذا عبلىا الصدأ ك كصفت ب

نقلت الصدأ من  ،كنتج عن ذلك دالالت جديدة ،ككذلك كصف بالصدأ أشياء معنوية
معناه اٟتقيقي إٔب معٌت أراد لنا الكاتب أف نفهمو من خبلؿ الًتاكيب الوصفية اليت جاءت 

ككانت ٖتذره من  ،ها كرحيلها عنون ذلك حديثو مع مس تنغل عن حبو ١تكم ،ُب ركايتو

                                         

(ٔ)
 ٖٓص  ،انظر الرواٌة -

(ٕ)
8ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٖٙانظر الرواٌة ص س -

 
(ٖ)

 9ٓٔص،ٔج (صدأ)مادة  ،لسان العرب ،ابن منظور  -
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" إف اليـو الذم :حيث تقوؿ .ئمان مسمـواألنو د ، كمن قراءتولسطر األخَتالوقوؼ عند ا
كاف أجدر بك   ،.........،كاف ىو السطر األخَت من حبكما  ،رحلت فيو فتاتك كٓب تعد

 ،فقد كنتى بالنسبة ٢تا أسطورة تسبقها الدىشة فحسب ،أف تشقو من الصفحات السابقة
 "     (ُ)حكايًة صدئةكلكنك صرت ُب السطر األخَت يا عزيزم 

كقد كاف كبلمو لو قاسيا  ،صديقو العراقي ُب الغربة عن مها (ديار)كأيضا ُب حديثو مع 
أوىامك  " أمُّ شيء تراىا احتفظت بو لك أيها العائش على :كمن ذلك قولو ،(ِ)جارحا 
فقد صار إليو   ،كإياؾ أف تستثٍت قلبها ،كجسدىا ،كحياهتا ،لقد منحتو اٝتها ،؟الصدئة
 ."(ّ)أيضا 

 .ىو ا٠تىرىس ما كاف :كقيل ،كىو " ا٠تىرىسي مع ًعيٍّ كبػىلىو -كجاء الوصف بالبىكىم أيضا     
فاألخرس الذم خيًلق كال نيطق لو   :بُت األىٍخرس كاألٍبكم فرؽه ُب كبلـ العرب :قاؿ األزىرم

 .كبلـكاألبكم الذم للسانو نيٍطقه كىو ال يعقل اٞتواب كال ٭تسن كجو ال ،كالبهيمة العجماء
 ،أراد أهنا ال تىٍسمىع كال تػيٍبًصر كال تنطق ،ستكوفي ًفتنةه صىمَّاء بىٍكماء عىٍمياء :كمنو اٟتديث

 ،حُت كصف الكاتب بو الوحدة –(ْ)فهي لذىاب حواسها ال تيٍدرًؾ كال تقلع كال ترتفع"
   (.الصرخة البكماء)ك  (،الوحدة البكماء)ُب قولو  ،كالصرخة

استويت مرة  ،.............،.كتركٍت صديقي ،" جاء الليل ،يصف حالو ُب ا١تستشفى
كإضاءة الغرفة  ،عظيمةه جدُّ عظيمة ،كاف ُب حلقي غصةه عظيمة  ،أخرل على سريرم يائسان 

 "(ٓ)كاألصوات اليت اختفت تدر٬تيا بعد أف انتصف الليل  ،الوحدة البكماءك ،ا٠تافتة

                                         

(ٔ)
 77ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 9ٕٕ :ٕٕٗانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 7ٕٕانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  ٖ٘ص  ،ٕٔج (بكم)مادة ،لسان العرب ،ابن منظور -

(٘)
 88ٕانظر الرواٌة ص  -
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و اليت كاف يرجيها ١تثل ىذه اللحظات  تو حبيبكتركت ،كتركتو ا١تمرضة ،تركو صديقو ؛ىي كحدةه 
 ،الوحدة  ْتد ذاهتا موحشة .كبركدة حجراهتا ،كرائحتها(ُ)المستشفى الخاويةكٓب يبق إال 

 س ؟!فكيف إذا كيًصفىٍت بالبكماء

 ،ُب ٚتع أغراضها لبلنتقاؿ إٔب بيت الزكجية (مها)ك يصف حالو كىو يساعد حبيبتو    
 كرجله آخر ٭تلها  ،األشياء" رجله ٭تـز  :حيث يقوؿ

ذْتتي كربيائي مثل نعجة قربانان  ،كلكٍت قدَّمتها لك دكف انتظار ،قتلتٍت تنازالٌب ىذه
 "(ِ)اليت تًتدَّد ُب عركقي مثل الرعد  الصرخة البكماءكتمتي   ،كحبًك ٕب ،لرضائك عٍت

الصوت الشديد ما   الصُّرىاخ ،كقيل ،" الصٍَّرخىة ىي الصيحة الشديدة عند الفزع أك ا١تصيبة
 " .(ّ)كاف 

 ،فهي صوت شديد ،تياح عند إطبلقهاكتعطي شعوران ببعض االر  ،الصرخة متنفسه لؤلٓب
 ؟!.فكيف إذا كاف ىذا الصوت أبكم

سَتجع صوهتا  ،سيأٌب مردكدىا عكس غايتها ،صرخة مكتومة ببل صوت ،الصرخة البكماء 
  . ُب العركؽ كدكمّْ الرعد  ،ا١تكتـو مسببا مزيد أٓبو ُب النفس

  ،كالعقل ٦تا ميز بو اهلل عزَّ كجلَّ اإلنساف عن سائر ا١تخلوقات ،كضده العقل ،اٞتنوف

 "  (ْ)فهو ٣تنوف ،جاء ُب اللساف " جينَّ الرجلي جنونان كأجىنَّو اهللي 

 "     (ٓ)٩تلةه ٣تنونة إذا طالت  :كقاؿ أبو حنيفة .جينَّ النبت جنونان غىليظ كاٍكتهل :" كقيل 

                                         

(ٔ)
 87ٕانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  ٕٖٗانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ( ٖٖص  ،ٖج ،صرخ)لسان العرب  ،ابن منظور ،انظر -

(ٗ)
 9٘ص ،ٖٔج  ،جنن) ،السابق ،ابن منظور -

(٘)
 ( 99ص  ،ٖٔج  ،جنن ) ،السابق نفسه -
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عندما كصف الكاتب دخولو إٔب    :كجاء الوصف باٞتنوف ُب عدة مواضع من الركاية منها
 ،ٍب انغلق علينا بابك أخَتان  ،" قطعتي ا٠تطوات العشر األخَتة :حيث يقوؿ ،غرفة حبيبتو

التمرد كبارؾ ىذا  ،كنزؿ اٟتب معنا ،كضمتنا جدرافه أربعة ٓب تبصر قبلي رجبلن قط
 ."(ُ)المجنوف

ا٠تركج على نواميس آّتمع كقوانُت  ،"  كمصدر ٘تىىرَّدى على ،ا٠تركج عن ا١تألوؼ :د التمرُّ 
 ."(ِ)النظاـ العاـ 

ُب ٣تتمع يكره ٣ترد الكبلـ ُب مثل ىذه  ،أم تصرؼ ىذا ،كزيادة ٣تنوفه  ،ىو ٘ترده 
 !!.٣تنوف ،حقان إنو ٘ترد ٣تنوف .فكيف كقد صارت كاقعان ملموسان   ،ا١توضوعات

"  :عندما دخل شقتو حيث يقوؿ (ديار)ن ذلك أيضا عندما يصف الكاتب صديقوكم     
  .كجلس عليها ،كافًتشها ،جرَّ ديار ذاكرتو معو من بغداد

 ،كأعقاب تدخين مجنوففهي اآلف ٘تلؤىا آثار  ،ليتو يستطيع أف ٭تمي ماضيو من حزنو
 ." (ّ)افكبقعه من اٟترب الذم ٮتطُّ بو ديار القصائد كيعلقها على اٟتيط

" ٖتب ذلك  :ككذلك كصف ديار نفسو عندما ٖتدث عن حب الرا لو حيث يقوؿ    
 (ْ)"تدخينو المجنوف ك ،..........،العريب الطافر بالتناقضات

 صفة كموصوؼ معرفة  ،تدخينو آّنوف ،صفة كموصوؼ نكرة ،تدخُت ٣تنوف 

 ىو نكرة  ،ذا التدخُتككيفما كاف ى ،أينما كاف ،تدخُت ٣تنوف لو آثار ُب الذاكرة

                                         

(ٔ)
 8ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 WWW. ARABDICT.COMمعجم اللغة العربٌة المعاصرة  -

(ٖ)
 8ٖٗ،ٖٙٗانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  ٖ٘ٗانظر الرواٌة ص  -
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  .رناتدخُت ٣تنوف ٮتصو ىو أحبتو ألهنا أحبت ديا ،فيو(الرا)كتدخينو آّنوف الذم ٖتبو 

قوية للتعبَت عن أمور يشعر فيها أف األلفاظ العادية ال تفي  ظنايطلق اإلنساف أحيانا ألفا  
ٟتإب للتعبَت عن ُب اللغة الدارجة ُب كقتنا ا (٣تنوف)كقد استيعمل ىذا الوصف  ،بالغرض

كآّنوف الذم ال عقل لو يضبط   ،كصف شيء بلغ غايتو كأقصى درجاتو دكف ضابط يضبطو
 تصرفاتو 

 .فالتدخُت آّنوف ىو التدخُت بشراىة ال حدكد ٢تا 

 

 :ودورىا في تنامي الرواية ةكيب الوصفيا الشبكة الداللية للتر  :رابعا

 :الشخصيات -ٔ

  .كأكثرىا ٘تثيبل لؤلحداث ،شخصيات كركدا ُب الركايةكسأعرض فيها ألكثر ال      

 ناصر -أ
 مها -ب
 مس تنغل  -ج
 ديار -د
 
 
  :األماكن -ٕ

 :كسأعرض فيو ألكثر األماكن ٕتسيدا ألحداث الركاية

 الرياض  –أ 
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 فانكوفر -ب

 :األلواف -ٖ

 :وأبرزىا داللة في الرواية ،وسأعرض فيو أكثر األلواف ورودا

 األسود -أ

 بيضاأل -ب

 مالرماد -ج

 

 

 :الشخصيات -ٔ

 ناصر - أ

 . ،..............." ٝتعت ا٠تادمة غزٕب األكؿ

مالمحي التي تجعلني أبدو أصغر من تتعجب من  ،كانت تسخر مٍت ىذه البسيطة
 ."(ٔ)عمري الحقيقي كثيرا 

  ؟١تاذا اخًتت الشايٌب بالذات دكف غَته" 

                                         

(ٔ)
 9ٗص  ،انظر الرواٌة -



 172الصفحة 

 

 ،التعيس مثلي ،الضعيف مثلي ،المريض مثلي ،اليتيم مثلي ،الشاعر مثلي١تاذا ىذا 
 ؟(ٔ)والمولود في فبراير مثلي ،مثلي الفقير ،المغلوب مثلي ،النحيل مثلي ،الجريح مثلي

".  

كاٟتقيقة  ،حىت ظننتي أنك ال مبالية ،.....،" كنت تقربينٍت من أسرارؾ ركيدان دكف ٖتفظ
التي تحير فيها  رجٌل أشبو البئرأنك كنًت شديدة الذكاء حُت اكتشفًت من صوٌب أين 

 "(ٕ)وتعجز عنها متحاً وُسقيا  ،الدالء

 "  (ّ)يؤ١تٍت منذ طفوليت الضعف العاطفي" ىذا 

 ؟.(ْ)ُب كجو قوتك ضعيفاً مثلي" ١تاذا ألقت األقدار 

 "(ٓ)كلما ٫تمتي ّٔا   خجالً كثيفاً " ال أدرم ١تاذا كانت الشكول تكسوين 

رجل س اللحظة اليت ٖتولتي فيها أنا إٔب كٖتولًت إٔب امرأة متزكجة ُب نف ........،"
 "  (ٔ)ميت

  :التحليل الداللي

الركائي ٓب يركز على  فٌ إ إذ ،،قليبل كمتفرقا ُب الركاية (ناصر)جاء الوصف لشخصية       
كلو كجو  ،كضعيف البنية ،حيث يبدك أنو ٨تيل ،كجاء لو كصف بسيط ُب مبل٤تو ،كصفو
  .اٟتقيقي بكثَت٬تعلو يبدك أصغر من سنو  ،طفوٕبٌ 

                                         

(ٔ)
 ٔ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٔٗانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 9ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 8ٗانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 9ٕٖانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 ٖٔانظر الرواٌة ص  -
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أيب القاسم )من خبلؿ ا١تقاربة بينو  كبُت الشاعر  ،صفاتوكتتضح أيضا بعض           
 ،فقَت ،مغلوب ،٨تيل ،جريح ،تعيس ،ضعيف ،مريض ،يتيم ،شاعر ،فهو مثلو (،الشايبٌ 

 .(ُ)كمولود ُب فرباير

انو من ا١تكتبة ديو  (مها)ىذه الصفات اجتمعت ُب الشاعر التونسي الشايب الذم اختارت  
 ،(ِ)الذم تطَت من أحزانو .ُب أكؿ لقاء ٢تما  ُب مكاف عاـ (،ناصر)اليت ٚتعت بينها كبُت

 ،أحبتوهو ك١تا كجدت ما فيو من صفات تشب ،معجبة ّٔذا الشاعر (مها)كرٔتا لو أدرؾ أف 
 ُب الزحاـ الرجإب الذم كاكتشفت فيو ضالتها اليت تبحث عنها ،ككاف ىو حبها اٟتقيقي

إذا ما عرفنا أهنا ُب آخر الركاية رجعت لو ُب هناية مفتوحة  ،مرت بو ُب عبلقاهتا ا١تتعددة 
 .تفتح لنا آّاؿ لنكمل الركاية

  ،ككانت الشكول تكسوه خجبل كثيفا ،اتصف بالضعف العاطفي منذ طفولتو      

٣تتمع صغَتا ُب  ألنو كاف ،٦تا اضطره إٔب إخفاء شكواه تظاىرا منو بالقوة ،كلما ىٌم ّٔا
إٔب أف أصبح كالبئر العميقة اليت ال يستطيع أحد أف  - ،يكثر فيو حولو الرجاؿ األقوياء
سليمة ٦تا جعلها كأـ ٖترص على تربية كلدىا اليتيم تربية  ،-يستخرج منها قطرة ماء كاحدة 

رم ت أف كفا حانية ٕتيكنس ،تبدك حريصة على تلقينو كل ما ٬تعلو رجبل من كجهة نظرىا
٦تا  ،(ّ)أجدل بكثَت من احملاضرات الطويلة عن الدين كاٟتكمة كا١تثالية  ،على جبينو ا١ترىق

 ،سبب لو مشكلة نفسية جعلتو ٭تبس شكواه كدموعو ُب ٣تتمع يرل أف بكاء الرجل عيب
ىذه العبارة كثَتان  .-أنت رجاؿ كالرجاؿ ما يبكي  –فبل بد من التعود على ذلك من الصغر 

                                         

(ٔ)
 أبو القاسم الشابً  ،انظر وٌكبٌدٌا الموسوعة العربٌة -

(ٕ)
 ٔ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 9ٕٖلرواٌة ص انظر ا -
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كأسلوب احملقق أك ضابط  ،ككذلك أسلوب ما أريد أف أٝتع شيء ،ا ُب ٣تتمعناما نسمعه
 ."(ِ)"بعض اإلصغاء الصامت أحيانا ٬تدم أكثر من كلمات ا١تواساة ا١تهينة ،(ُ)الشرطة 

 :مها –ب 

الذم ٓب ٮتتًف كراء ٜتار عن مستقرو  وجهك الجميل" كاف يتبعًك شابه يبحث ُب 
 " (ّ)لنزكتو

 " (ٗ)شفتك البارزة ،تحيتك الخجولة ،ابتسامتك الشقية ،لجميلوجهك ا" جاءين 

كنتي أفكر أحيانان كأنا ملفوؼه مثل شرنقةو ُب ا١تساحة الدافئة اليت ٯتنحٍت   ،" عندما كنًت ىنا
إٍف كنتي سأجدي  ،ُب أمّْ األماكن اليت نلتقي فيها ،وذراعاِؾ السخيَّاف ،صدرؾ الحانيإياىا 

 " ؟(ٓ)تصري مسافة حزين عليكبعد رحيلك امرأة أخرل ٗت

١تاذا انقلب كفاؤىم القدًن معي ُب أكؿ حبو أعثر عليو إٔب ........،" ما قصة الشعراء
 " (ٔ)عينيك الجميلتين على  كتكالبو حقَت ،جحودو صارخ

  ." أما ما ٛتلتو ُب قليب فأنتً 

 ..عينيك الضاحكتينٛتلتي 

 شفتك العليا البارزة 

 ..رصُت مشسيُتكق  ونهديِك المستديرين

                                         

(ٔ)
 (لماذا نفشل فً الحوار مع أبنائنا ) ،هانً العبد القادر ،htm.tarbiah/114.net.saaid.wwwانظر -

(ٕ)
  9ٕٖانظر الرواٌة ص -

(ٖ)
 ٙٗانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٖ٘ٔانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 8ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 ٔ٘انظر الرواٌة ص  -

http://www.saaid.net.tarbiah/114.htm
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 "..(ُ)ورائحة العطر على جانبي عنقكِ 

 "(ِ)كنهرم لنب   كتفاف رائقاف" 

 "(ّ)عن ابتسامة ال أعرؼ ُب حياٌب أعذب منها  شفتاِؾ الورديتاف" كتفًتُّ 

 "  (ْ)فيو صوتِك الطريّ أستقبلي  ،كصباحان باردان ٦تتلئان بالغيـو ......،"

 

 " (ٓ)ليئد احملاكلة صوتِك الشفاؼجاءين  ،"كقبل أف أنطق بكلمةو كاحدة

 " (ٙ)األنثوية التي جمعت حياًء ورغبة"رميتي كل احملاذير خلف ىذه النربة 

 " (ٚ)أنوثة راقية تقطر حضارة لك "

 " (ٖ)الذم ال ٯتنح األشياء تفسَتاهتا اإلتياف األنثويُّ العاصفذلك  ،كنًت حبيبيت

 " (ٗ)ةقدرتِك األنثوية الهادر " ألين أتصنَّمي أماـ 

ٓب أملك أال أف  .امرأٍة ورثت األمومة وحدىا من حواء" ٓب أملك إال أف أكوف حنونا إزاء 
 "  (َُ)طوفاف األنوثة العارمةأكوف ىادئان أماـ 

ظر فيو  ،كاألزقة ا١تغلقة ،" كم كنت ٕتيدين الرقص ُب ا١تساحات ا٠تالية كا١تناطق اليت ٭تي
 .التجوؿ كٯتنع منها االقًتاب

                                         

(ٔ)
 89انظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٖٗانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 9ٖٓانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٖٗانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 ٔ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 ٖٖٓانظر الرواٌة ص  -

(8)
 ٔٗانظر الرواٌة ص  -

(7)
  9انظر الرواٌة ص  -

(9)
 9ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٔٓ)
 ٙٓٔانظر الرواٌة ص  -
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حناٍف بعد وحشية أنثوية ك ،ىدوء بعد انفعاؿك ،في سكوف بعد ثورةائعة كنًت ر   مك
 .عارمة

 ".(ُ).......وتبعث كل ىذه الثلوج ،تشعل كل ىذه الحرائق امرأةأم 

 امرأةٍ من  ،" كم من السهل أف يكوف الرجل عاشقان ّتوار أف يكوف معشوقان ّٔذه اٟترارة
 " (ِ)لها كل ىذه األنوثة والذكاء والجماؿ ،مثلك

 امرأٍة تلك التي ستكفيني بعد أف رفعِت أنِت سقف الكفاية إلى حدٍّ تعجُز عنو" أمُّ 
 ؟النساء

وتستحيل  ،حٍد تتساوى تحتو النساءعندما تنجح امرأة ُب الوصوؿ بسقف األنوثة إٔب 
 " (ّ)أيضا  فوقو النساء

جسد امرأٍة سي على كأغسل نف ،امرأًة جديدةكأقٌبل  ،امرأة جديدة" كلُّ يـو كنتي أعشقي 
 " (ْ)ٓب تكن إال أنتً  ،جديدة

 "  (ٓ)امرأة تغير شكل الكتابةكلكنك  ،" ٓب أكن أكتب ىكذا

امرأة رائعة ال أريد أف يضاؼ إٔب رصيده  ،" ال أريدؾ أف ٖتققي ما تفخرين بو مع سآب
 "  (ٔ)مثلك

 لذي سبقوخربشات ا لوٍح في مدرسة يمسح فيها كل معلمٍ " ككأف قلبك ٓب يكن سول 
 " (ُ)ليضع خربشاتو ىو في انتظار من يمسحها

                                         

(ٔ)
 7ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 8ٖٓانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 7ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٔٗٔانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 ٖٗٓانظر الرواٌة ص  -
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 :التحليل الداللي

الفتاة اليت أحبها ناصر من خبلؿ تعارؼ عابر  ،احملور الذم تدكر حولو ىذه الركاية ،مها 
 حىت لو ،ىل ألف " اٟتب األكؿ خراُبّّ ٣تنوف ،فأحبها حبا ٣تنونا ،ككاف حبو األكؿ ،با٢تاتف

 ؟!"(ِ)يأٌب مراىقا  ،تأخر إٔب آخر العمر

  :(ّ)قوؿ الشاعر أيب ٘تاـ لمصداقا  

ًبيًب األىكَّؿً  بُّ ما اٟتي                                  إالَّ لًلحى

كيعلم أهنا ٥تطوبة  ،كىو يعلم بعبلقاهتا السابقة ،ما ا لذم جعل ناصر يتعلق ّٔذه الفتاة
كىي الفتاة  ،ع بو ُب شباكهاأـ أهنا ٧تحت ُب اإليقا  ،ىل أحس ْتبها لو ،لرجل غَته

كاٟتناف  ،كاألنوثة ا٢تادرة ،كالصوت الطرم ،كاٞتسد ا١تغرم ،ذات االبتسامة الرائعة ،اٞتميلة
ىل ىذه األسباب جعلت " من السهل أف يكوف  ،كالذكاء ا١تاكر ،كا١ترأة ا١تتجددة ،األموميٌ 

٢تا كل ىذه األنوثة  ،ثلكمن امرأة م ،الرجل عاشقنا ّتوار أف يكوف معشوقان ّٔذه اٟترارة
 "   (ْ)كالذكاء كاٞتماؿ

 :مس تنغل-ج 

منذ ارتعاشاٌب األكٔب ُب ىذه ا١تدينة كىي  ،لبست مس تنغل ثياب أمي ،" ُب ىذه الغربة
 كبُت خوُب على ،كأنا أراكح ا١تشاعر بُت إغراء كهذا ُب عيريٌي البارد ،.........،تقربٍت منها

 ".(ٓ)لبائس مثلي ،ومؤقتة أمومة متأخرةمن قلبها العجوز 

                                                                                                                     

(ٔ)
 7ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  8ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
دار المعارف  ، (ٖٖٓ)قافٌة الالم ،ٖٕ٘ص  ،ٗج ،تحقٌق محمد عبده عزام  ،انظر دٌوان أبً تمام بشرح الخطٌب التبرٌزي -

 بمصر
ِل            ُث ِشْئَت ِمَن الَهَوى      ما الُحبُّ إالَّ للَحِبٌب األَوَّ ٌْ  َنقِّْل فَُؤَدَك َح

(ٗ)
 8ٖٓانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 ٖٙٓانظر الروابة  ص  -
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فهي ستقبلي من الشاب الصغَت كٌل ما  ،" كاف العمر بيننا كبَتان جدان على انتقاء األلفاظ
 " (ُ)أيضا كل ما تقوؿ السيدة العجوز كأنا سأقبلي من  ،يقوؿ

 أولئك اللواتي ال ُيخشى على قلبهاإهنا من  ،" أشعر أهنا طيبة حىت آخر أنفاس الفجر
كم   ،كانت تعطيها طيبة ىذا اليـو  ،فكل مشس جديدة تشرؽ على عمرىا ،سد من النفا

 " (ِ)تعطي الشمس النبات غذاء ىذا اليـو 

كلكنها ٕتاكزت كل اٟتدكد مع مس  ،فطيبة الناس ُب الغرب ال تصل إٔب ىذا اٟتد ....."
بل أف أف تموت ق وأمومتها التي تكاد ،حياتها األخيرةكرأت ُبَّ  ،ككسرت القاعدة ،تنغل

 "(ّ)تتحرؾ فوؽ ابن ما

فأجلس عليها أللتقم طيبتها قبل  ،" تنتظرين كٌل صباح على مائدة صغَتة تعدُّىا بنفسها
 األمومي الذي ُحرمت منو الدوركىي ٘تارس  ،كأرتاح للسكينة اليت ٗترج من عينيها ،طعامها
راهتا كطفلو عمره ك تشيعٍت بنظ،.....ٍب تًتؾ بُت يدم لفافة صغَتة من الطعاـ.....ْتماس

 "  (ْ)ٜتسة أعواـ

لجسدىا كاف كافيا   الكرسي المتحرؾألف  ،" كأمامها كانت أريكتاف ٓب ٕتلس عليها قط
 ".(ٓ)منذ ثبلثة عقود الضئيل

تفهمي كيف ٕتعل ،......" كانت مس تنغل قد بلغت من صدرم ما ٓب يبلغو صديق أك قلم
 " .(ٔ)حتواءو كأمافمنتجع ا عينيها التي تحيُط بهما التجاعيدمن 

 .أختبئ من أٓب ما ،ظللتي زمنان  ،جعدٍة من وجهها العجوز" خلف كل 
                                         

(ٔ)
 ٖٓٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  9ٖٓ ،7ٖٓانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  7ٖٓ ،8ٖٓالرواٌة ص انظر  -

(ٗ)
 8ٖٓانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 8ٗٔانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 8ٗٔانظر الرواٌة ص  -
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 " (ُ)كبُت كفيها كوبه كبَت من الشام ٖتتضنو ،كانت تسألٍت  ،بعفويتها اليت تدىشٍت أحيانا

بل  ،العجائز اللواتي يبحثن عن الحكايات فحسب" ٓب تبد ٕب مس تنغل من صنف 
 " (ِ)قبل أف يرحلن عنها ،يزرعن الدنيا خَتابدت من أكلئك اللواٌب 

 " (ّ)ُب ظبلـ ليل دامس  ،" نوبٌة قلبيٌة لم تتوقعها قط

ككتاٍب  ،فًتكتها منكفئة على كجهها ،قلبها العجوز" ىذه ا١ترة جاءت النوبة أقول من 
 "(ٗ)وتركو يسقط  ،مّل الزمن من قراءتو فغفا

وأسمع أزيز  ،كأنا أٗتيلها خلفو ،قتها مغلقباب ش ،" عدنا كقد رقدت ُب صندكقها ا٠تشيب
كطرؽ السناجب على  ،مدفأتها العتيقةكطقطقة النار ُب  ،عجالت كرسيها الخافت

وخصالت شعرىا  ،تجاعيد عينيها الصافيتينك ،وطيبة وجهها األبيض ،شباكها المعطاء
 "  (ٓ)كآكت بكائي ،وأطراؼ أصابعها التي مسحت دموعي ،الشقراء

 :لدالليالتحليل ا  

ككاف ٢تا دكر بارز ُب  ،ُب كندا (ناصر)السيدة العجوز اليت التقى ّٔا ،مس تنغل        
  .حياتو ىناؾ

عينيها  ،شقراء الشعر ،بدت مس تنغل بيضاء اللوف ،من خبلؿ الًتاكيب الوصفية  
٘تيزت بطيبة  ،مقعدة على كرسي متحرؾ ،جسمها ضئيل ،صافيتُت ٖتيط ّٔما التجاعيد

    .مع كل يـو تشرؽ فيو الشمستتجدد 

                                         

(ٔ)
 7ٕٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 8ٗٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٕٖٖانظر الرواٌة ص -

(ٗ)
 ٖٖٔانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 ٕٖٖانظر الرواٌة ص  -
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ككاف لديها استعداد تاـ  ،كجد فيها ناصر ُب غربتو حناف األمومة الذم افتقده ىناؾ        
 " (ُ)األمومٌي الذم حيرمت منو ْتماس ١تمارسة ىذا "الدكر

 شيءكأىم  ،هي عوضتو عما افتقدهف ،استطاعت ىذه العجوز أف تكسب ٤تبة ناصر ٢تا
كسبب لو ذلك ضعفا عاطفيا  ،ء اللذاف افتقد٫تا ُب طفولتواصغاء كاالحتو كىو اإل ،يفتقده

كانت مس تنغل قد بلغت من صدرم مآب يبلغو صديق أك   ،" لن أكابر ،الزمو حىت ُب كربه
تفهم كيف ٕتعل من عينيها  ،كٓب تكن خبَتة ُب ذلك الشأف بقدر ما رأيتها حنونة فيو ،قلم

 ."(ِ)تجع احتواء كأماف من ،اللتُت ٖتيط ّٔما التجاعيد

 ديار -د 

 "(ّ)متظلٌم آخر في المنفى ،" ىو ديار

ونظراتو  ،ألفت مبل٤تو كدخاف سجائره ،" مساءات التقينا فيها دكف أف نعرؼ بعضنا
 " (ْ)ولهجتو العراقية التي يرحِّب بها بصديق عربي عابر ،القاطعة

بذقنو  ،وسامتو مرىقة جدا ،عينو اليسرى تنكسر قليال لتترؾ في نظرتو ازدواجا ما" 
وشفتيو  ،وخصالت شعره الكثيف المتناثرة على جبينو ،التي لم ُتحلق منذ أياـ

 "  (٘)السمراوين من أثر التبغ

التي  جامٌح مثل خيوؿ التتار ،أبان عن جدو عن حجَّاج ،بجنونو العربي العريق" معجوفه 
في  ن النافرين الممتدينالعرقيكمندفعه مثل  ،بدأت مسلسل الموت في تلك األرض

                                         

(ٔ)
 8ٖٓانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 8ٗٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٘٘ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٘٘ٔانظر الرواٌة ص -

(٘)
 ٗ٘ٔانظر الرواٌة ص  -
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رجاًل يحمل ىذين اللذين ٭تلو لو أف يسميهما دجلة كالفرات  كأنا يركؽ ٕب أف أرل  ،جبهتو
 "  (ُ)وطنو في جبهتو

  :" قاؿ ديار

 ،مديدةقامة عسكرية ك ،أكتاؼ مثقلةككانت لو  ،الجيش الجمهوريكاف أيب ضابطان ُب 
 "(ِ)نستظل ّٔا من مشس النظاـ اٟتارقة 

على ظهر فتاة عربت للتو باب الفندؽ ُب  عينيو المائلة والقائمةؿ ديار ٚتلتو ٍب علَّق " قا
 "(ّ)طريقها إٔب االستعبلمات 

 

 "(ْ)بجفنو المائل" أجاب كىو يغمز 

 ،من وطنو بعد أف أفقده الموت كل ما فيو الرجل الذي خرجىذا  ،" كحزنو كبَته جدا
الذم نفض حىت  ،ىو اليتيم ا١تعدـ ،ما يعود ألجلو ال يوجد ،كتركو معلقا على خشبة ا١تنفى

 "   (ٓ)أسرة تحتويوماداـ ٓب ٬تد  ،يحتويها  أسرةحاكؿ أف يبٍت  ،......،أقاربو أيديهم منو

 ....،وشعر وجهو النامي ببطء ،المتساقطة على جبينوالخصالت " كاف يبدك كسيما ب
 ،أحيانا ألفاظو النابيةىت كح ،وأسلوبو الجامح ،المتسرِّبةبنظرتو  ،ىذا الديار

 " (ٔ)دكف أف يتدخل ُب ذلك أحد  ،رجٌل يخلق تناقضاتو بنفسو

                                         

(ٔ)
 8ٕٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٖٔٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 7ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٕ٘ٔانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 ٖٕٙانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 8ٕٙانظر الرواٌة ص  -
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ما كاف ديار  ،كيقتلو صمتان إذا اشتهى ،الذي يمأل المكاف صخبًا إذا أراد الرجل " ىو
 " (ٔ)رجالً طيبتو الشديدة ىي منشأ عنفوكلكٍت أرل ألكؿ مرة ُب حياٌب  ،مغركرا

 "(ِ)لرٔتا تركت ٣تالستو  ،طيبتو التي تختفي خلف فوضاه الكالميةو  ،" لو ٓب أفهم طبعو

ىو من  ،.......،ودوائر الدخاف التي ينفثها تستفزني إلى الكالـ ....،صمتو العميق" 
 "(ّ)ترددالذي نستعدُّ أحيانا أف نلقي بأنفسنا معهم في أي متاىة دوف  البشر نوع

 "(ْ)عندما يسقطوف تكوف سقطتهم ٦تيتة لة ذوي القامات الطويألف  ،" كم أنا قلق عليو

على  ،أشعر أف نظرٌب فقط ال تستطيع أف تكمل دكرةن كاحدة على ظهر ديار .......،
كنت ُب   ،كىو يعقد٫تا كراءه عروؽ يديو الثائرةعلى  ،شعره المتناثر فوؽ ياقة قميصو

 "(ٓ)اهنياره انتظار رجٍل في بدايات 

 "   (ٔ)سائق متنقل" ديار 

 " (ٕ)المخطوطات البديعة التي يصنعهاىي  ايتو التي يضيِّع فيها وقتوىو " 

 مجنوف تدخينفهي اآلف ٘تلؤىا آثار  ،........،" جٌر ديار ذاكرتو معو من بغداد كافًتشتها
 " (ٖ)الحبر الذي يخّط بو ديار القصائدكبقع من  ،كأعقاب

                                         

(ٔ)
 9ٕٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 7ٕٕاٌة ص انظر الرو -

(ٖ)
 8ٕٙانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 7ٖ٘انظر الرواٌة ص  -

(٘)
 7ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 ٖٖ٘انظر الرواٌة ص  -

(8)
 ٖٙٗانظر الرواٌة ص  -

(7)
 ٖٙٗانظر الرواٌة ص  -



 183الصفحة 

 

 ،فإذا حٌرؾ عليو أصابعو ..،،.عودًا عراقيا أصيالً " ٓب يدر ُب تصورم أف ُب شقة ديار 
عينو التي يميل جفنها قليال ، ك.....أك شهقة عذراء ،نغمٌة كأنها خلجة قلبخرجت 

 "(ٔ)معلقة على الفراغ 

 

 " (ِ)وألواف مزاجو المتقلب .....،كمواكيلو ،كشاحنتو ،" سأفتقد شقتو

 ،لتناقضاتالعربي الطافر باٖتب ذلك  ......،" حىت الرا كانت تعرؼ ىذا الطبع فيو
 " (ٖ)الذي تراكمت في داخل السنوات دوف ترتيب

المناطق األولى التي سكنتها  الجنس البشري األقرب ألصل  بشر" كانت ترل فيو 
يديو ك ،وصدره الذي يغطيو الشعر ،حرارتو المحبوسة في جسدهٖتب  ،البشرية

 "  (ٗ)والسينمائية الصاخبة التي يشرب بها ،وتدخينو المجنوف ،المعروقتين

 " (ٓ)النوع الذي تظهر آثاره عليو مقززةٓب يكن ديار من  ،" حىت السُّكر

 " (ٔ)الشعور الناقص المهينكم أكره ىذا   ،بدأ يشفق عليَّ  ،الرجل الحجري" حىت ديار 

بحذائو كلكن ديار ٮتوض فيو  ،كٓب يلمسو أحد ،" ٓب يقًتب أحد من جرحي إٔب ىذا اٟتد
 "(ٕ)الضخم

كىو ٭تاصر اندفاعي كُب  ،...من يدم ديار ألرمي بنفسي على األرض " أحاكؿ أف أفلت
 " (ُ)بيديو القويتينأخَتا ثبت أكتاُب  ،عينيو نظرةي خوؼو ىائلة

                                         

(ٔ)
 9ٕٕ ،9ٕٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٖٓٙانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٖ٘ٗانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  8ٕٙانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 9ٖ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 8ٕٗانظر الرواٌة ص  -

(8)
 9ٕٕانظر الرواٌة ص  -
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 ،كاف يستند بذقنو على كفيو  ،رفعتي عينُت دائختُت ُب ٤تجريهما إٔب ديار ،"ىذه ا١ترة
بدا ٕب ٟتظتها  ،......،أعرفوتعاطفو القاسي الذي كُب عينيو  ،كينظر إٌٕب بًتكيزو شديد

  " (ِ)ل البوليفي الشهَتضا١تنا ،أشبو ما يكوف بغيفارا

 

 :التحليل الداللي

  ،"متظلمه آخر ُب ا١تنفى " ،صديق ناصر الذم التقى بو ُب كندا ،ديار       

يتبُت لنا أف ديارا شخصية ذات مرجعية تارٮتية كاقعية ترتبط من خبلؿ الًتاكيب الوصفية 
حالة من  (،صداـ)كٯتثل لو  ،كطنو الذم خرج منو بعد أف أفقده ا١توت كل ما فيو ،راؽبالع

  .ا٠توؼ ا١تمزكجة باالمشئزاز بعد مقتل كالده

ىذا إذا ما –شفتاه ٝتراكاف من أثر التبغ  ،شعره كثيف ،قامة طويلة ضخمة ايبدك ديار ذ  
ُب جبهتو عرقاف  ،يداه معركقتاف ،جفنو مائل،نظراتو قاطعة  ، –عرفنا عن تدخينو آّنوف 

" رجله ٭تمل كطنو ُب جبهتو " ىيوية كطنو ينقلها معو  - صف علواف لوأعجبٍت ك -،نافراف
كلكنو يتميز بطيبة شديدة ٗتتفي  ،مزاجو متقلب ،ألفاظو نابية ،أسلوبو جامح ،أينما ذىب

 ،فكَته العميقكت ،كصمتو العميق الذم يػيٍنًبئ عن حزنو الشديد ،كراء فوضاه الكبلمية
كعازؼ عود  ،ال سيما إذا ما عرفنا أنو خطاط بارع ،ىو رجل التناقضات  ،كمراجعة ذكرياتو

 .متمكن

٧تد أف للًتكيب الوصفي دكران بارزان ُب تقدًن البعد اٞتسدم من خبلؿ ما سبق         
 ُبحيث ساعد  ،كُب تقدًن البعد النفسي ،حيث ٖتددت بعض مبل٤تها ،للشخصية

                                                                                                                     

(ٔ)
 9ٕٗانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 8ٕٙانظر الرواٌة ص  -
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كلو أيضا دكر بارز ُب الكشف عن  ،كعن طباعها ،عن حياة الشخصية النفسية الكشف
إذ إهنا ٘تثل  ،"فالشخصية عامل تكويٍت كبنائي مهم ُب بنية الركاية  ،(ُ)البعد االجتماعي ٢تا 

 ،كبا١تكاف مرة ثالثة ،كبالزماف مرة ثانية ،حيث ترتبط باٟتدث مرة ،العامل ا١تشًتؾ األكرب
 "  (ِ)أك غَت مباشر حسب متطلبات الفرد ،صلة اتصاال مباشراكىكذا نراىا مت

 ،٢تا عبلمة فارقة ككانت  ،كمن أىم ا١تبلمح اليت اتصفت ّٔا شخصيات الركاية           
كالشفة العليا البارزة لدل  (،ناصر)الضعف العاطفي لدل  ،سواء كاف ذلك عيبا أك مزية

   (.مس تنغل)بة اليت ٕتاكزت اٟتدكد عند كالطي (،ديار)كالعُت ا١تائلة لدل  (،مها)

 :وأىمها ،األماكن - 

 :الرياض -أ 

المراىقة التي مرت ولم أشعر ك ،محىتُ ذاكرة الطفولة التي ال  ،مدينتي األولىإهنا " 
 " (ٖ)جرحو مستغلقا على فهمي وضماديومازاؿ  ،بعد والشباب الذي لم ينتو ،بها

تنفس إال ُب ثلث الليل األخَت بضعة أنساـ يقتسمها فبل ت ،صيفا ا١تدينة ا١تلتهبة" ىذه 
كا١تعتدلة فقط أيامان  ،وقف لفحة ا٢تواء إال ُب آخر العظمفبل تت ،كالباردة شتاءن  ،اٞتميع

حبي الحافي الذي ينتعل  ،ىذه مدينيت ،معدكدة ٘تطرىا السماء فيها أكاخر السنة ا١تيبلدية
 " (ْ)أياماً فقط الشوؽ

                                         

(ٔ)
 99ٔ،97ٔم  ص ٕٙٓٓ-هـ8ٕٗٔ ٔط ،دراسة نقدٌة تطبٌقٌة ،البناء الفنً فً الرواٌة السعودٌة ،حسن حجاب ،الحازمً ،انظر -

(ٕ)
 ٖٔص  ،8ٕٓٓ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب(،قراءة فً رواٌات حسن حمٌد)لشخصٌة فً الرواٌة بناء ا ،أحمد ،عزاوي -

(ٖ)
 9ٖٓانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 79ٖانظر الرواٌة ص  -
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مثل تتمادل أحيانا لتتشعب ُب أحيائها كأطرافها  ،ط ّٔا من كل اٞتهات" ٍبىَّ صحراءي ٖتي
 ،كلكنو تكرب كتنمو ،كما ينجو من الصحراء ال ينجو من اإلسفلت كاإلٝتنت ،سرطاف كبير

 "   (ُ)فبل يتخلوف عنها  ،كهتفو إليها قلوب أىليها

األضواء  منخطاف طويالف ٍب ينفصل عنها  ،تتقاطع بانتظاـ ،" أضواء الرياض ليبل
 " (ِ)ٔتطارىا المتوازية حذاء الطريق الذي يصل المدينة 

كما أهنا خالية من   ،المدف الكبيرةكعادة   ،فيها الفقر كالغٌت ،نقائض ىذه ا١تدينة ا" كله 
كلكنها تقتلنا شوقا كلما  ،قبلة دين كال ،راركال اخض ،فبل ْتر ،كل ما ٬تذب سائحان ما

 "  (ّ)راحلوف رحلنا عنها إٔب حيث يرحل ال

تعلقهم  ىضبتها النجدية الساىمةكيدىش الكثَت ٦تن ربوا على  ،" يدىشٍت حنيٍت ٢تا
 " (ْ)جفافها الكبيرالشديد ّٔا رغم 

 ،ككجوه األصحاب ،رائحة األىل ،بيتنا الذي ينتظرني"يكفيٍت اآلف من طو٢تا كعرضها 
لتي ال تزاؿ وقفا على الثمامة اك ،والبنايات التي استحدثت ،الشوارع التي ابتدأت

أمامهم على الغضى المشتعل  كما ٭تًتؽ  ،٭تًتقوف حنيناكأنفاس الذين  ،قلوب العشاؽ
 "  (ٓ)الكثيب الهادئ

ىولوكوست كالرياض ىذه األياـ  ،" كاف جبُتي الشمس يلوحي ٕب من كراء نافذٌب ا١تربعة
 ،سفينٍة فضائيٍة ىائلةل كتناـ مث ،الموسم الحارٖتشر مبليينها القليلة ُب أتوف  ،حقيقية

                                         

(ٔ)
 79ٖانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 79ٖانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 9ٖٓ،79ٖانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  79ٖانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 9ٖٓانظر الرواٌة ص  -
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 القائلة القائظةكلكن حىت ىذه  ،كٓب تتحرؾ حىت اآلف ،جثمت فوؽ الصحراء منذ مائة عاـ
 "  (ُ)عن اٟتركة شوارعها المزدحمةٓب تكن لتيسًكت 

كأمُّ امرأةو ترينها تعيدي كتابة أقدارم مرة  ؟،كجودؾ" ١تاذا ىو تعويضك أكثر إعجازان من 
  ؟كال تتخلى عٍت ىذه ا١ترة ،ا بعدؾ فتنتشلٍت من كاقعي ا١تؤٓبأخرل ألقع بُت عينيه

تغتاؿ  بيئة صحراوية جافةُب  ،ال ينمو اٟتبُّ فيو بكثرة ،أين أجدىا ُب بلدو مثل بلدم    
 ك تيلًبسي عليها  ،س ّٔاتىلبى  ،بيعية ُب ٟتظاهتا األكٔبر ىذه الرباعم ال

 " (ِ)ف ينقلب عليو اٞتميعال بد أ ،كينمو حرا ،ليس لدينا حبه يولد حران 

 

 

 :التحليل الداللي

رٔتا لرغبتو ُب استدعائها ُب  ،عمد الكاتب إٔب تسمية األماكن ُب ركايتو بأٝتائها الواقعية
أك كاقعية كصدؽ األحداث كالشخصيات كالنص  ،ناعو ٔتدل كاقعية بنائوكإق ،ذىن القارئ

 (ّ).بأكملو 

٢تا دالالهتا  ُب ذىن  ك ،ارٮتية كقيم ثقافية متعددةمدينة ٢تا دالالت حضارية كت ،الرياض  
 .كاٟتالة النفسية ،كا١تواقف ا٠تاصة ،من منظور ٖتكمو التجارب الشخصية ،من يتلقى اٝتها

كيصف لنا   .كقصة حبو كبؤسو ،كشبابو ،كمراىقتو ،فالكاتب ىنا يرل فيها طفولتو األكٔب
عب مثل شتتمادل أحيانا لتت ،اٞتهات" ٍب صحراء ٖتيط ّٔا من كل كتضاريسها  ،مناخها

                                         

(ٔ)
 ٕٔانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 9ٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
هـ 7ٕٗٔ،الدمام ،دار الكفاح للنشر والتوزٌع (دراسة نقدٌة )جمالٌات المكان فً الرواٌة السعودٌة  :بن سعود حمد ،البلٌهد ،انظر -
 7٘ ،8٘ص 
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كطبيعتها الصحراكية   ،سرطاف كبَت " كىذا يدؿ على كرب مساحتها كالتوسع العشوائي فيها
 ،كسلوؾ الناس ،كىو يريد من خبلؿ كصفو للمدينة كصف طبيعة اٟتياة فيها ، اٞتافة

ُب  ،يو بكثرةال ينمو اٟتب ف ،" أين أجدىا ُب بلد مثل بلدم ،كطرؽ تفكَتىم ،كأخبلقهم
كىذا كلو يؤدم إٔب  ،"،...تغتاؿ ىذه الرباعم الربيعية ُب ٟتظاهتا األكٔببيئة صحراكية جافة 

حيث تصطدـ ّٔا ُب ٟتظات نشوئها  ،كأدىا بل كاغتيا٢تا ُب بداية حياهتاك جفاؼ ا١تشاعر 
أف يهجر دعاه إٔب  ا٦ت ،يريد اٟترية ،يريد اٟتب .ليس لدينا حب يولد حرا ،األكٔب ٍب ٘توت

 ،كلكنو يعود إليها ،كيهاجر إٔب مدينة أخرل ىربا من كاقعو ا١تؤٓب ،بعد أف فقد حبو ،مدينتو
كلكنها تقتلنا شوقا كلما  ........،" كلها نقائض ىذه ا١تدينة ،كيعلن انتماءه ٢تا كيتشبث ّٔا

 ،اياتالبن ،الشوارع ،األصحاب ،رحلنا عنها " " يدىشٍت حنيٍت ٢تا " اٟتنُت إٔب األىل
ك١تا توحي بو لو من  ،باعتبارىا متنفسا ألىإب الرياض  ،اليت صرح الكاتب باٝتهاالثمامة 

  .كىو أحدىم ،ص العشاؽ كاحملبُتداللة ارتباطها بقص

   :فانكوفر  -ب 

 "  (ُ)على اٟتزف بًتكيزو أكثرإٔب شىتاتو دافئ يساعد  كرحلت إٔب فانكوفر ، "  

 "  (ِ)ىذه مدينٍة باردٍة مثلكجئتي إٔب  ،حىت الوطن ،شيء عرَّيتي نفسي من كلّْ " ١تاذا 

 " (ّ)مدينٍة باردٍة مثل فانكوفرُب  ،" أنا الذم أجتازي فعبلن أضعف أياـ حياٌب

مازالت تركيضي فيو اٟتياة  ،ٓب تزحف عليو آثار ا١تدف القدٯتة بعد وجو فانكوفر الصاخب" 
 ،تدكسهم ليبلن كىم ال يشعركف من الثقيلة اليتباندفاع األطفاؿ الذين ال يؤمنوف بعجلة الز 

                                         

(ٔ)
  89انظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  9ٓانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
  ٙٗٔانظر الرواٌة ص  -
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مدينة األعراؽ اليت  ،الكلُّ ىنا ٦تلوء بأحبلـ ا١تستقبل حىت التُّخمة ُب ىذه ا١تدينة البكر
 "  (ُ)أخذت تتداخل مع بعضها لتفتح كطنان جديدان ييعلني عن فيرص العيش كالثراء كاألماف

رٔتا ألهنم  ،ليبية الفئات العربيةأفَّ أغلب الحظتي  ،منذ كصلت ،فانكوفر قليلوفعربي ك " 
 " (ِ)ال يستطيعوف الدخوؿ إٔب الواليات ا١تتحدة

جيبلن ٓب كأكرثوىا من بعدىم  ،" انزرعت الفاجعة ُب أنسجتهم فلم تأخذ شكل الصدمة
 "  (ّ)جبالها المغطاة بالثلوج الدافئةك ،سماء فانكوفر الواسعةيػيٍبصر إال 

توزع  ،إهنا ترشو غرباءىا  ٔتا يفقدكف ،تاجها ىذه ا١تدينة لتيصبح كطنان " سنواته قليلةه فقط ٖت
كتغرسي فلسفتها الدافئة خنجران ُب صميم قوميَّاتنا كإٯتاننا  ،أرصفتها الباردة كالءنا على

 "  (ْ)بالوطن

 

 " (ٓ)منذ أسبوع ٓب أر كجو الشمس ا٠تائفة  ،مدينة الشتاءات ىذه" إنو الشتاء األكؿ ُب 

 ،يتفجر كل يـو ألف مرةم ٗتتبئ أشعة الشمس الناجية من قرصها الضخم الذ " ىنا
ساحبة كراءىا ذيبل من العراء ا١توحش الذم مزقها ُب دقائق  السحب الباردةكتغوص ُب 

 ،كل الذين يأتوف إٔب فانكوفر يبحثوف عن مشس ٘تنحهم اٟتياة  .كاليأس ،كالشتات ،العدـ
 " (ٔ)يريدكف اٟتياة كىي تبحث عن بشر 

                                         

(ٔ)
 ٖٕٙنظر الرواٌة ص ا -

(ٕ)
 ٘٘ٔظر لرواٌة ص نا -

(ٖ)
 8ٖٕانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
  7ٖٕانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 7ٗانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
  ٖٕٙانظر الرواٌة ص  -
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 ،ال يغطيٍت إال ىذا القميص الثقيل ،" إف ىذه الغيـو تنذر ٔتطرو أك رياح باردة على األقل
 "  (ُ)فا١تشي كحيدا برده ْتد ذاتو  ،قد ال يكفي

 (ِ)كوجو أرملة ،شاحبان  ،جاء الصباح رماديان  ،" ألف ا١تطر ظلَّ يهطل طواؿ الليل

 ." أيقظٍت ديار ىذا الصباح

 " (ّ)فانكوفر الخصبة كهناره جديد ُب  ،النـو جىزىعا ن يدكر برأسي صيداع 

من أكؿ الضياع كنتي  ،" أنت تعلم أف بقائي حيان طيلة ىذه السنوات ىو معجزٌب الصغَتة
 ،أطفأت غضيبفانكوفر الباردة لكن  ،أظن أنٍت سأندثر ُب زحاـ القاىرة أك عٌماف قريبا

 "  (ْ)كالتفت علٌي بثلوجها كأمطارىا لتبقيٍت ىنا

 ،مدينٌة تجعل المنفى يبدو مثل نزىة صيفيةإهنا  ،أخشى عليك من ىذه ا١تدينة ..."
 "   (٘)فتخدعك

على أعقاب صيفو ىاربو ا٨تسرت خبللو الثلوج عن  ،فانكوفر الخصبة" اعتدؿ اٞتو ُب 
كظلت األمطار تنقر شوارعها صباحا  ،قمم الجباؿ الشاىقةكتراجعت إٔب  ،ضواحي ا١تدينة

 "(ٔ)كتغسل كجهي من آثار الوحدة  بعد صباح

 ،على الجسر العمالؽ الذي يربط نصفي المدينة النائمة على قطعتين من اليابسة" 
 " (ٕ)يفصلهما مضيٌق بحريّ 

                                         

(ٔ)
 ٕ٘ٔانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
 7ٖٖانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 7ٕ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٖٔ٘انظر الرواٌة ص  -

(٘)
 ٖٔ٘انظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 ٕٖ٘انظر الرواٌة ص  -

(8)
 9ٔٔانظر الرواٌة ص  -
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الذم يفصل كسط ا١تدينة عن شٌقيها الغريب  (بَتارد)" عندما يبزغ الفجر على خليج 
ٖتوّْؿ ا١تدينة إٔب ٣تموعة متجاكرة من كغَته من ا٠تلجاف الصغَتة كاألهنار اليت   ،كالشمإب

 " (ُ)تربطها اٞتسور العدية اليت شييدت عربىا ،اٞتزر

بدأت  ،أخذتي أمشي بإتاه الغرب ،أكرب الشوارع ُب كسط ا١تدينة‘ " أخَتا أنا ُب جورجيا 
كسأقف  ،سأمرُّ على ا١تراكز التجارية الكربل  ،.....،بناياتو الكبَتة تظلُّ الشوارع فوقي

 " (ِ)أف تيفتح أبواب متحف الفن تأمل حشود السائحُت اليت تنتظرأل

كغابات  ،كضواحو قريبة كمزارع ،٩ترجي فيها إٔب مقاهو  ،" صرتي أقضي معها ساعاتو طويلة
 " (ّ)ٖتيط با١تدينة من اٞتهات األخرل اليت ال ٭تدُّىا البحر

ٔب قلب أمي احملًتؽ ُب ىل ٙتة ندفة ثلج أخَتة أٛتلها إ ،حاف كقت رحيلي ،" فانكوفر
 " ؟(ْ)ىل تسمحُت ٕب أف أكقف جلسات عبلجي فيك أيتها ا١تنتجع اٟتزين ؟،كطٍت

شقة مس تنغل  ،كحزهنا اٞتميل فانكوفر الخصبةعن  اأخربهت ،" حكيتي ألمي حكاياٌب
كالشهادة كاإلطار أ  ،حفل التخرج الصغَت ،كا١تسافات الطويلة ُب خطى ديار ،اليت صمتت

ٌامكنيدؼ ال ككيف  ،كأشجار ا٠تريف ،كا١تقاىي ،كشقيت كأثاثها ،ثلج اليت ذابت على جبُت ٛتي
كلكنو  ،ىو أسعدين الك  ،ال ىو أسكرين ،استطاعت تلك ا١تدينة أف تسقيٍت سائبلن غريبا

 " (ٓ)كأبقاين حيا  ،داكاين بأٓب

 

 

                                         

(ٔ)
 ٖٕٓانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
 ٕٗٗانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 9ٗٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 8ٖ٘انظر الرواٌة ص  -

(٘)
 9ٖٖانظر الرواٌة ص  -
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 :التحليل الداللي

عٌلو ٬تد ما يساعده على ٕتاكز  ،أ١توسافر إليها ناصر ىربا ْتزنو ك  ،فانكوفر مدينة ُب كندا
  .٤تنتو ُب فقد حبيبتو

 ،تبُت لنا أف فانكوفر مدينة باردة كخصبة ،من خبلؿ الًتاكيب الوصفية اليت كردت    
 .كإف اختلفت أىدافهم ،ككجهة كثَت من ا١تهاجرين كالغرباء

تكسوىا  ،أهنارفيها مزارع كضواح كمقاه كشوارع كبَتة كبنايات ضخمة كجزر كخلجاف ك     
  .كأمطارىا دائمة ،الثلوج ُب الشتاء

كأمطار تغسل كجهو  ،بركدة تطفئ ٢تيب نار حبو إٔب  ٭تتاج ،مكاف كهذاإٔب  ىو ٭تتاج 
ك٭تتاج إٔب مقهى  ،ك٭تتاج إٔب  ركعة طبيعة تأخذه إٔب ا١تتعة ،آثار سلبية ٭تملها معومن أم 

 (،ديار)٭تتاج إٔب من يقسو عليو ؾ  ،هايهرب إليو كيكوف متنفسو من ضغوط اٟتياة ك٫توم
  (.تنغل)يها مثل مس اك ك٭تاكؿ أف يد ،يو كيتلمس جراحوك٭تتاج إٔب من ٭تن عل

كأكرثوىا من بعدىم جيبل  ...،انزرعت الفاجعة ُب أنسجتهم ،...،" عرب فانكوفر قليلوف
   " بالثلوج الدافئةكجبا٢تا ا١تغطاة  ،سماء فانكوفر الواسعةٓب يػيٍبصر إال 

كل ٝتاء كاسعة ُب أم   ؟!،ىل السماء ليست كاسعة إال ُب فانكوفر ،ٝتاء فانكوفر الواسعة
ىذا الًتكيب الوصفي فيو داللة عن حرية الفكر الذم ليس لو سقف لكن  ،مكاف بلد أك

كلكن ثلوج فانكوفر  ،من ا١تعركؼ أف الثلوج باردة ،كُب " الثلوج الدافئة" خركج عن ا١تألوؼ
" كل الذين يأتوف إٔب  .رغم الربد كالثلج ،ذلك داللة على حياة الرفاىية كاألمافكُب  ،دافئة

ىم يبحثوف عن  ؟،أال يوجد مشس ُب ببلدىم ،فانكوفر يبحثوف عن مشس ٘تنحهم اٟتياة "
 .ىذه اٟتياة اليت ٘تنحهم إياىا مشس فانكوفر ،الكرامة كالعزة كالعدؿ كالرفاىية
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ُب ذلك داللة على النماء كالعطاء فهي خصبة ُب حياهتا ك  ،ردد كصفو فانكوفر با٠تصبةت
  .الفكرية كاالجتماعية

منذ أسبوع ٓب أر كجو الشمس ا٠تائفة " يغلب عليها الشتاء كالغيم  ،" مدينة الشتاءات ىذه
 لذلك  ،ك " ا١تطر يهطل طواؿ الليل ،فالشمس ٗتفي كجهها كا٠تائفة بُت الغيـو ،كا١تطر

ىنا يعقد مقارنة بُت الصباح بعد ىطوؿ ا١تطر طواؿ با كوجو أرملة " جاء الصبح رماديا شاح
كجو األرملة يكوف  ،حيث يبدك نوره مغبشا رماديا من أثر الربكدة كالثلج كوجو أرملو ،الليل

فتفقد بشرتو نضارهتا  ،لفقدىا ميعيليها ،تبدك عليو عبلمات اإلرىاؽ كاٞتوع كا٠توؼ ،شاحبا
  . الشحوب أقرب مثل ىذا الصباح بعد ليل من ا١تطرلتصبح إٔب ،كلوهنا الطبيعي

 

 :األلواف - ٖ

 .كالرمادم ،األسود ،األبيض ،من األلواف اليت كردت ُب الركاية         

  :اللوف األبيض -أ

 :جاء اللوف األبيض ُب مواضع متعددة منها    

 .قلم أبيض صغير" يدم معلقة على       

كأصررًت على أف أحتفظ بو  ،صيدة أخَتة ٖتتفظُت ّٔاالقلم الذم أخذتو منك ألكتب ق
كأنا ال أدرم أمُّ دكرو سيكوف لو ُب حياٌب  ،كعدتي إٔب البيت ،فعلقتو ُب جييب ،للذكرل

(ُ)" 

 " (ُ)قبلك ٓب تكتب فيها امرأة  ،ورقًة بيضاء نقية" كانت ذاكرٌب يـو عرفتك 
                                         

(ٔ)
 ٔٔانظر الرواٌة ص  -
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 " (ِ)الصغَتقلمك األبيض ك ،صغَتةٛتلتي اٟتقيبة ال ،" بدأت دراسيت بعد أسبوع ال أكثر

 لرفع الرجاؿ ،كلو نىشىبىت ىذه ا١تعركة يوما ،" ا١ترأة ىي األقول دائما ُب معركة اٟتياة
 "(ّ)قبل النساء الرايات البيضاء 

كنتي كاضحا   ،كبكل اإلٯتاف ،بكل اٟتقيقة ،أنا الذم أحببتًك بكلّْ الصدؽ ......،"
 (ْ)كعقلي عن التزكير ،سةن تلجم لساين عن الكذبألين أرل لًك قدا ككتاب أبيضمعك 

  " 

٘تشي إٔب السواد ُب أبطأ ٖتوؿ يشهده تاريخ الكتابة منذ ا١تسمارية  األوراؽ البيضاء"  
 "   (ٓ)كلكٍت مازلتي أركض كأحاكؿ ،القدٯتة

  :اللوف األسود -ب

  :جاء اللوف األسود ُب مواضع متعددة منها           

 " (ٔ)كسماٍء سوداء كالحةا٢تم قائم فوقنا " ظللت أناجيك ك 

 ،كشهادة كفاة آلخر ،" اٟتياة مؤلل ّٔذه الدفاتر ا١تزدكجة اليت تصلح عقد نكاح لرجل
للورقة اليت تبدك بيضاء  الوجو األسودفهل ترل علمت األيدم اليت توقع عليها عن ىذا 

(ٕ)  " 

عن الكليتُت  ....،قهرا احًتؽ ُب قليب عن ألف جزء ؟،" كيف ستعوضينٍت عن كل ىذا
 "  (ُ)اليت لن تنمحيالذاكرة السوداء ك ،ا١تريضتُت إٔب األبد

                                                                                                                     

(ٔ)
 ٖٓٔانظر الرواٌة ص -

(ٕ)
 ٙٔٔانظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٗٔٔص  انظر الرواٌة -

(ٗ)
 ٕٕٙانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 8ٖٙانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 ٖٓانظر الرواٌة ص  -

(8)
 ٖٔانظر الرواٌة ص  -
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 " (ِ)بتأشيرة سوداءكدخلت الببلد  ،أك ألين جئت حزينا أكثر من البلـز ...،"

  :اللوف الرمادي -ج

 "  (ّ)كعلى حركيت الدائبة  ،ا١تعتاد على ٨توٕب مقعدي الرمادي استويت على" 

رعبي  ،الذم أكتب من فوقو سطورم ىذه الكرسي الرماديلس على نفس " كنتي أج  
 " (ْ)تلك الليلة ٓب يربح ذاكرٌب حىت اآلف 

كا١تطر ٮتتز٢تا اختزاال كىي تركيمي بعضها فوؽ بعض حىت خلعت  ،ملتحفة بغيومها" السماء 
 "  (ٓ)ككاجهات احملاؿ ا١تغلقة ،على زجاج النوافذ كآبتها الرمادية

مها ال يكونوف معجونُت بالتطرؼ ا٠تارجُت من االنقبلبات اليت تشبو فراؽ ألف  ...،"
ٮتتفي من  ،أك بركة دماء ،يفهموف أف اٟتياة إما أف تكوف نافورة ضياء ،حىت اإلجحاؼ

 "(ٔ)بُت اٟتدين  يتربزخ الذم  طيف اللوف الرماديأعصاب أعينهم  

 " (ٕ)جاؿ الرماديينالر ال يعرؼ  ،فآمنت أف ىذا اٟتب ٥تلوؽه متطرؼ ...،"

 (ٖ)ذاؾموالو الرمادي ك ،كأنا أخايلك على رنة عوده ،تلك الليلة " ٓب يغمض جفٍت طواؿ
 " 

اليت أبلعها كىي ٖتمل ُب جوفها  لرماديةىذه ا ،" فتحتي علبة الدكاء ألتناكؿ حبة الصباح
 " (ٗ)مصَت كلييتَّ ا١تريضتُت 

                                                                                                                     

(ٔ)
 8ٕانظر الرواٌة ص  -

(ٕ)
  78انظر الرواٌة ص  -

(ٖ)
 ٕٔانظر الرواٌة ص  -

(ٗ)
 ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(٘)
 7ٗانظر الرواٌة ص  -

(ٙ)
 9ٖٔانظر الرواٌة ص  -

(8)
 9ٌٖٙة ص انظر الروا -

(7)
 9ٕٙ ،9ٕ٘انظر الرواٌة ص  -

(9)
 9ٕٔانظر الرواٌة ص   -
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 :التحليل الداللي

فهو لو القدرة على الكشف عن  ،اسيا من العآب احمليط بنايعترب اللوف جزءنا أس     
 ،ألف كل لوف من األلواف يرتبط ٔتفهومات معينةكعن حالتو النفسية  ،شخصية اإلنساف

 .كٯتلك دالالت خاصة

 ،األسود ،األبيض :كقد كردت ُب الركاية ٣تموعة من األلواف ُب تركيبات كصفية منها
 .كالرمادم

 ،معركؼ من األلواف الباردة اليت توحي بالنقاكة كالنظافة كالوضوح اللوف األبيض كما ىو
ففي  ،كقد ارتبط اللوف األبيض عند الكاتب بالبدايات .(ُ)كتبعث ا٢تدكء كالطمأنينة كالرخاء

ككانت ذاكرتو كقتها كرقة بيضاء  ،ا صغَتن  أىدتو قلما أبيض (مها)ب  (ناصر)بداية معرفة 
 ،حب قبلها ككاف ساذجا بسيطا ٓب يكن لديو ٕتربة ،كالصفاءكىذا يدؿ على النقاء  ،نقية

ٓب  ،كاألكراؽ اليت اعتاد أف يكتب عليها أكراؽ بيضاء ،تاب أبيضككككاف كاضحا معها  
ككاف بياضو ُب بداية  ،اتويكن يعلم أف ىذا القلم األبيض سيسطر ركاية ٖتمل مأساتو كمعان

كينظم ّٔا قصائد  ،اء يعرب ّٔا عن حبو كعشقوعلى أكراؽ بيض ةو األمر باعثا للتفاؤؿ لكتاب
كالسواد كما ىو معركؼ من األلواف  -،كإذ القلم األبيض يكتب ُب سواد ،الغزؿ ُب حبيبتو

كتتحوؿ النظرة  ،- (ِ)لوف حزين ،ىو لوف الصمت ،الغامقة اليت  ٕتعلنا ٪تيل ٨تو الكآبة
 ،ة ُب اٟتب بعد فقد اٟتبيبةنتيجة لشعور الفقد كا٠تيب ،التفاؤلية إٔب نظرة تشاؤمية

ألهنا تسطر مأساة مصدرىا االحًتاؽ بنار  ؛حت األكراؽ البيضاء تكتب ُب سوادفأصب
كالذاكرة البيضاء   ،كٖتمل أحداثا مؤ١تة حىت أصبح ا٢تم قائما كسماء سوداء كاٟتة ،اٟتب

                                         

(ٔ)
 ،الضوء واللون ،فارس متري ،ضاهر ،7ٗٔص (دار البحوث العلمٌة :الكوٌت)ٔط،،اللغة واللون ،أحمد مختار ،عمر ،انظر -

 ٘٘ص(،،دار القلم :بٌروت)
(ٕ)

 ٘٘المرجع السابق ص  ،فارس متري ،ضاهر ،انظر -
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طياهتا من كىذا ما جعلو يهرب من كطنو كٮترج بتأشَتة سوداء ١تا ٖتمل ُب  ،غشيها السواد
 ؟.يدرم ماذا ينتظره ىناؾ ال ،كاٟتَتة كالقلق ُب الذىاب إٔب عآب ٣تهوؿ كالوحشةالكآبة 

 .(ُ)ال حياة فيو حيادم ،يفتقر إٔب اٟتيوية ،اللوف الرمادم  لوف يتوسط األسود كاألبيض
كقد اتسم الفضاء السردم لدل الكاتب بسمة الضبابية من خبلؿ اللوف الرمادم الذم 

كصفو لكرسيو الذم اعتاد اٞتلوس عليو باللوف  :تراكيب كصفية متعددة منها جاء ُب
ىل كاف الختيار الكاتب ىذا  ،مقعده رمادم ىذا اللوف احملايد السليب بطبيعتو ،الرمادم

كاعتاد  ، ىو الطفل اليتيم الذم فقد كالده ُب سن مبكرة ،اللوف لكرسيو عبلقة بنفسيتو
اب الذم أحب كفقد حبو كال يدرم ما الذم سيؤكؿ إليو كىو الش ،حبس مشاعره كدموعو

فحالو يكسوه الغموض ا١تلفع بضبابية ٖتجب الرؤيا يناسبها  ،ُب فانكوفر حالو بعد غربتو
يذىب إٔب فانكوفر فتقابلو بكآبتها الرمادية من أثر األمطار كالغيـو ا١تلبدة  .اللوف الرمادم

ر ٔتواؿ ديار الرمادم الذم فٌجر شوقو كحنينو إٔب كٯت ،٦تا يشعره با١تلل كعدـ انقضاء الزمن
كيصل إٔب ىذه الرمادية كيقصد ّٔا  ،حبيبتو ٦تا جعلو يشعر بالفقد كا٠تيبة ُب الوصوؿ إليها

ٗتفيف أٓب كليتيو مع حذؼ للموصوؼ ككأنو ال يريد أف اٟتبوب اليت يتناك٢تا لتساعده على 
كبعد صراعات مع نفسو يتوصل إٔب قناعة  .يذكرىا ألنو سئمها كتذكره ٔترضو كمعاناتو

البد أف ٮتتفي من  (،مها)مفادىا أف يظل ثائران ضد كل ما ٬تعلو يشعر أنو فقد حبيبتو 
أك بركة  ،فإما أف تكوف اٟتياة نافورة ضياء ،عينيو طيف اللوف الرمادم ا١تتربزخ بُت اٟتدين

 .لذلك ال يعرؼ اٟتب الرجاؿ الرماديُت .(ِ)دماء

 

 
                                         

(ٔ)
 (مطبعة أوفست الكندي  :حلب) (،دراسة فٌزٌائٌة ونفسٌة وفنٌة لأللوان)األلوان نظرٌا وعلمٌا  ،إبراهٌم ،لخًدم ،انظر-
 ٕ٘،ٕٗص  ،م97ٖٔ،ٔط
 
(ٕ)

 9ٖٔانظر الرواٌة ص  -
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  الخاتمة

 دالالهتاك  ،الشكلية للًتكيب تناكلت ىذه الدراسة الًتكيب الوصفي من جهيت األ٪تاط 
 الكفاية .ىي ركاية سقف كقامت على مادة نصية  ،ا١تستنبطة من سياقاهتا

 ،كقد مهدت للبحث باٟتديث عن الوصف كأ٫تيتو ُب تنامي النص كا٠تطاب الركائي    
موضوع الدراسة  - (٤تمد حسن علواف)ؿ  (لكفايةسقف ا)ٍب عرضت لنبذة ٖتليلية لركاية 

ك تبُت أف  . كمفهومو عند اللغويُت كالنحاةحده  ،كٖتدثت عن ا١تركب الوصفي ،-
مصطلح ا١تركب الوصفي ٓب يظهر ُب الًتاث النحوم ، كإف كاف موجودا بوصفو ظاىرة 

منها  حياهتم ، لغوية استعاف ّٔا القدماء للتعبَت عن كثَت من ا١تفاىيم اليت استجدت ُب
، كٖتدث سيبويو عن معٌت ُكغَتىم  ةمصطلحات الفقهاء كالفبلسفة كالصيادلة كالصوفي

، ّ، كذكر أف النعت كا١تنعوت كاالسم الواحد  ِالًتكيب عند حديثو عن ا١تركب ا١تزجي
كسيبويو يفسر لنا ا١تراد بالًتكيب الوصفي كإف ٓب يصرح با١تصطلح ، حيث مٌثل بالنعت 

دكف النعت السبيب ، حيث إف الًتكيب الوصفي ال يأٌب إال على ىيئتو ، كي  اٟتقيقي
تتحوؿ الصفة كا١توصوؼ إٔب كحدة داللية متماسكة ، ٗترج من ٣ترد اإليضاح أك 

 التخصيص إٔب ا١تشاركة القوية ُب أداء ا١تعٌت . 

كجاء فيو  ،ٖتدثت عن مفهـو الصفة كالنعت عند النحويُت كاللغويُت ،كُب الفصل األكؿ  
كا١تصطلحات ا١تقيدة  ،كما ينعت بو ،كالغرض من استخدامو ،اٟتديث عن أنواع النعت

كٖتدثت فيو أيضا  .كاٟتذؼ ،كالفصل ،للًتكيب الوصفي كجاء اٟتديث فيها عن ا١تطابقة
كتبُت أف مصطلح النعت انفرد  .عن مفهـو الصفة كالنعت ُب الدرس اللغوم اٟتديث

أما الصفة فمعناىا أعم من التابع اليت تأٌب مع ا١توصوؼ ،  با١تفهـو النحوم للصفة

                                         

ٔ
 ٕٓٔ، 9ٔٔص    :المصطلح الطبً والتقنً  القنعٌر ، حصة انظر ،  - 
ٕ
 78، ص ٕ( جٔسٌبوٌه ، الكتاب ،)المطبعة األمٌرٌة /بوالق ،ط - 
ٖ
 ٕٕٗ، ٕٔٗ،ص ٔسٌبوٌه ، السابق ، ج - 
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كالصفة إذا كانت تابعا ،  ، فهي باعتبارىا العاـ تشمل كبل من اٟتاؿ كخرب ا١تبتدأ ُالتعت
أك ال ، فهي ألفاظ ٖتمل معٌت الوصفية ، أما الصفة ٔتعناىا ا٠تاص ىي كحدىا تكوف نعتا 

باعتباريها العاـ كا٠تاص ، فالعاـ يشمل كل لفظ فيو  أف الغربيُت يستخدموف الصفة ُت. كتب
كيستعملوهنا ٔتعناىا ا٠تاص ) التابع ( ،  كالذم يبدك  .معٌت الوصفية سواء كاف تابعا أك ال

أنو ال ٯتكن أف نطبق رؤية الغربيُت للصفة على رؤية العرب ٢تا ، الختبلؼ ا١تدارس كتنوعها 
 سيم الكلم ُب اللغة العربية عن اللغات األجنبية . ، كتعدد اللغات ا١تدركسة ، كاختبلؼ تق

جاءت فيو  ،للًتكيب الوصفيعرضت ٪تاذج لؤل٪تاط الشكلية  ،  كُب الفصل الثاين     
 ككاف من ،عن اٟتذؼ كٖتدثت .كشبو ٚتلة ،كٚتلة ،كشبو ا١تشتق ،الصفة من ا١تشتق

ُت نسبة كركد ىذه كتبع ذلك جداكؿ إحصائية تب ،حذؼ ا١توصوؼ كإقامة الصفة مقامو
كأثبتت  .كٖتليل بعض ىذه األ٪تاط دالليا ،ك للوصف الكلي للركاية ،األ٪تاط لنوعها

كيليو الوصف بشبو  اٞتداكؿ اإلحصائية أف الوصف با١تشتق احتل اٞتزأ األكرب من الركاية ،
  وؤؿ بو أك م شتقٔت إالتكوف  الا١تشتق  ، كىذا يوافق ما جاء بو ٨تاة العربية كىو أف الصفة 

كجاء فيو  ،دثت عن التحليل الدالٕب للمركبات الوصفية ُب الركايةٖت ،ثلثالكُب الفصل ا 
أف لو دكر كبَت ُب ترابط حيث تبُت  ، اٟتديث عن دكر ا١تركب الوصفي ُب تنامي الركاية

الركاية ، كتنامي أحداثها من البداية إٔب النهاية ، كٖتدثت عن أ٫تية ا١تركب الوصفي ُب 
تعبَت عن كثَت من الدالالت اللغوية ، كمسايرة التجدد كالتغيَت ، تبعا ١تسايرة ركب التطور ال

بعض  تك عرضفيها  كاٟتضارة كالعلم ، من خبلؿ ا١تصطلحات ا١تركبة تركيبا كصفيا
كمن ٍب ٖتدثت  ، من خبلؿ السياقات الواردة فيهاالالت اٞتديدة للًتاكيب الوصفية دال

 ،كاألماكن ،للًتاكيب الوصفية من خبلؿ اٟتديث عن الشخصيات عن الشبكة الداللية
 .كاليت كاف ٢تا دكر ُب تنامي الركاية ،كاأللواف

                                         

ٔ
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   :منها ،كقد توصلت ىذه الدراسة إٔب عدد من النتائج     

٧تد أف الركاية اشتملت  ،(ُ)من خبلؿ ما جاء من أ٪تاط للًتاكيب الوصفية ُب الركاية  -ُ
 ،كمن حيث البنية الصرفية ،من حيث األنواع النحوية ،ةعلى أنواع كثَتة للصف

كشبو اٞتملة  ،كاٞتملة بنوعيها االٝتية كالفعلية ،حيث جاء فيها الوصف با١تفرد
 ،كاحتل الوصف با١تشتق اٞتزء األكرب من الركاية .كالظرؼ ،بنوعيو اٞتار كآّركر

 ،ما جاء بو أكثر النحاةكىذا يوافق  .كيأٌب الوصف بشبو ا١تشتق ُب ا١ترتبة الثانية
كٓب ٮترج الكاتب عن النمط  .كىو أف الصفة ال تكوف إال ٔتشتق أك مؤكؿ بو

خسارٌب )عند كصفو  :األكؿ :ُتا١تتعارؼ عليو عند النحاة إال ُب موضع
كقد ًب اٟتديث عنو ُب  (،(ّ)ا١تستشفى ا٠تاكية )عند كصفو  :كالثاين (،(ِ)األكرب

 .مواضعو
يغة التصغَت ُب ركايتو ال ُب الصفة ك ال ُب ا١توصوؼ إال ٓب يستخدـ الكاتب ص -ِ

ك  (صغَت)كاستخدـ الوصف بكلمة  (،(ْ)حصية صغَتة) :كمن ذلك ،نادرا
كلعل ذلك يتمشى مع ميل اإلنساف بطبعو إٔب  ،(ٓ)كثَتا ُب الركاية  (صغَتة)

  .٦تا انعكس على لغتو ا١تعاصرة ،السهولة
 ؛ة كبَتة ُب التعبَت عن الوصف عامة ُب الركايةأ٫تي (،النمط)احتل ا١تركب الوصفي  -ّ

 ،ككاف لو دكر كبَت ُب تنامي الركاية ،حيث إف أغلب الوصف فيها كاف قائما عليو
   .(ٔ)كترابطها من البداية إٔب النهاية 

كمسايرة ركب  ،أثبت ا١تركب الوصفي أ٫تيتو ُب التعبَت عن كثَت من الدالالت اللغوية -ْ
لعلم من خبلؿ دكره ُب سد اٟتاجة ُب ٛتل كثَت من ا١تفاىيم التطور ُب اٟتضارة كا

                                         

(ٔ)
 انظر إلى ذلك فً موضعه فً الفصل الثانً من الرسالة  -

(ٕ)
 9ٙص  ،وانظر الرسالة ،8ٕص  ،انظر الرواٌة -

(ٖ)
 8ٖٔص  ،انظر الرسالة ،87ٕص  ،انظر الرواٌة -

(ٗ)
 ٙٗٔص  ،انظر الرواٌة -

(٘)
  ٘ٗٔ ،ٗٗٔص  ،انظر الرسالة -

(ٙ)
 ٔٙٔ:7ٗٔص  ،دور المركب الوصفً فً تنامً الرواٌة ،الفصل الثالث ،انظر الرسالة -
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متعارؼ عليها عند (ُ)ُب ٥تتلف آّاالت العلمية منها كالفنية ُب قوالب مصطلحية 
 .أىل كل علم

ٝتحت ٢تا  ،ا١تركبات الوصفية لبعض(ِ)جديدة منح التوليد الدالٕب قيمة داللية -ٓ
بَت الكاتب عما يريد أف يظهره تعبالظهور ُب سياقات لغوية جديدة سا٫تت ُب 

 .من مشاعر كأحاسيس  ُب ىذه الركاية
اللغة العربية القدٯتة  دالالتاللغة العربية أهنا قادرة على استيعاب  مفرداتأثبتت  -ٔ

كقادرة على التعبَت عن الدالالت  ،كمسايرهتا لركب اٟتضارة كالتطور ،كاٟتديثة
  . ت الوصفيةا١تختلفة القريبة كالبعيدة من خبلؿ ا١تركبا

ألف الداللة ٣تاؿ  ؛لذلك أكصي بدراسة الشكل اللغوم مرتبطا باٞتانب الدالٕب
كالًتكيز  ،ُب كثَت من البحوث كالدراسات العلميةليس ٢تا حدكد  لدراسةو خصب 

اليت تفتح بابا كاسعا ُب ٖتليلها لبلطبلع على الكتب بأنواعها  ،على الركاية
كاألدبية كالعلمية كالسياسية كغَتىا ٦تا يعُت على التارٮتية كالفلسفية كالنفسية 

كا١تكاف  ،كالزماف ،ك القارئ ،التحليل الدالٕب الذم ٮتتلف باختبلؼ الركائي
 .كاٟتاؿ 

 

 

 

 

                                         

(ٔ)
 ٘ٙٔ:  8٘ٔالرواٌة ، صالفصل الثالث  دور المركب الوصفً فً المصطلحات الواردة فً  ،انظر الرسالة -

(ٕ)
 8ٓٔ:  ٙٙٔص  بعض الدالالت الجدٌدة للمركبات الوصفٌة فً الرواٌة ،الفصل الثالث ،انظر الرسالة -
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 قائمة المراجع 

 اٛتامة ، ٟتسن : -

 ـ ( ََِّشعرية الفضاء الركائي ) إفريقيا الشرؽ / ا١تغرب ،  

 رقة التغليب :األخطل ، غياث بن غوث بن الصلت بن طا -

 ( ـ ُِٗٗ -ىػ ُُّْ،ُدار الكتاب العريب، بَتكت، ط )شرح راجي األٝتر،ديواف األخطل ،   

 األزىرم ،خالد بن عبد اهلل  -

 شرح التصريح على التوضيح ، ٖتقيق ٤تمد باسل عيوف السود ، )دار الكتب العلمية / بَتكت ، لبناف (   

 :إيفانكوس، خوسيو ماريا بوثويليو -

 . ت.( د ،ُ/ القاىرة ، ط، )مكتبة غريبُد. حامد أبو حامد، ط :غة األدبية، ترٚتةالل   

  :، جوزيفسنرإ.كي -

 (ـََِّ / ا١تغرب ، عرية الفضاء الركائي، ترٚتة، ٟتسن اٛتامة، )أفريقيا الشرؽش   

 :كريا بن ٤تمد بن زكرياِت ز األنصارم، أبو ٭ت  -

 ىػ(،ُُُْ / بَتكت ،، )دار الفكر ا١تعاصرُيق د. ماـز ا١تبارؾ، طٖتق اٟتدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة،   

 األىدؿ، عبد الرٛتن: -

 ـ (  ُٔٗٗ-ىػ ُُْٕ،  ْ، )دار طيبة للنشر ك التوزيع / الرياض ، ط  النحو ا١تستطاب   

 : بدرم، كماؿ إبراىيم -

 ق (َُْْ، ُطدار أمية للنشر كالتوزيع، ) الزمن ُب النحو العريب،    

  ، ٛتدبن سعود:  دالبليه   -

 ( ىػ ُِْٖالدماـ،/دار الكفاح للنشر كالتوزيع) ٚتاليات ا١تكاف ُب الركاية السعودية )دراسة نقدية (    

 أبو ٘تاـ ، حبيب بن أكس بن اٟتارث الطائي  -
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 ديواف أيب ٘تاـ بشرح ا٠تطيب التربيزم ، ٖتقيق : ٤تمد عبده عزاـ ) دار ا١تعارؼ / مصر (   

 مد بن علي التهانوم ، ٤ت -

 ـ (ُٔٗٗ ُكشاؼ اصطبلح الفنوف كالعلـو ، ٖتقيق : علي دحركج ) مكتبة لبناف /بَتكت ، ط   

 : التونسي، زين العابدين  -

 ( ِ، ط ـُُٕٗ -ىػ ُُّٗدمشق،  )ا١تعجم ُب النحو كالصرؼ،    

 اٞترجاين ، علي بن ٤تمد الشريف  -

بإشراؼ الناشر ) دار الكتب العلمية / بَتكت ، كتاب التعريفات ، ضبطو كصححو ٚتاعة من العلماء    
 ـ ( ُّٖٗ

 بن جعفر، قدامة ا -

 ( ّنقد الشعر ، ٖتقيق كماؿ مصطفى ،) مكتبة ا٠تا٧تي / القاىرة ،ط    

 أبو الفتح عثماف : ابن جٍت،   -

 ) ا٠تصائص ، ٖتقيق : ٤تمد علي النجار ) دار الكتاب العريب / بَتكت ،د. ت 

 عبد الفتاح إٝتاعيل  –على النجدم ناصف :  شواذ القراءات كاإليضاح عنها، ٖتقيق احملتسب ُب تبيُت كجوه
 ـ(ُٖٔٗ -ىػَُْٔ،  ِ، طشليب، دار سزكُت للطباعة كالنشر

 أبو عمرك عثماف بن عمر :  ابن اٟتاجب، -

،           يلاٞت : دارعٌماف ـ ، )عٌماف: دار عمار،ٖٗفخر صاّب سليماف قدارة،: ،دراسة كٖتقيق األمإب النحوية  
 .ـ(ُٖٗٗ-ىػَُْٗبَتكت ، 

 :  اٟتازمي، حسن حجاب  -

 ( ـََِٔ-،ىػُِْٕ، ُ)طالبناء الفٍت ُب الركاية السعودية، دراسة نقدية تطبيقية،    

 

 : اٟتازمي، علياف بن ٤تمد  -
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 ،ُِ،،ُِْالعدد  ُّالتصغَت ُب اللغة، ٣تلة جامعة أـ القرل لعلـو الشريعة كاللغة العربية،ج   

 حاطـو ، أٛتد :   -

  (. تد/ بَتكت ،  اللغة ليست عقبل، )دار الفكر اللبناين   

 حساف ، ٘تاـ :   -

 ـ(ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ،  ّاللغة العربية معناىا كمبناىا ) عآب الكتب / القاىرة ،ط   

 حسن ، عباس : -

  ( ّ/ القاىرة ، ط النحو الواُب ، )دار ا١تعارؼ   

 ،٤تمد خَت: اٟتلواين  -

 ـ (ُُٖٗ) ا١تكتبة الثقافية / كجدة ،  ضح ُب النحولواا   

 اٟتمبلكم ، أٛتد :  -

  ـ (ُٔٗٗ، ىػُُْٔ، ٓط ، لبنافبَتكت/  شذا العرؼ ُب فن الصرؼ ، مؤسسة الكتب الثقافية   

 ٛتودة ، رفيق  -

 (ـََِْ  ُ/ تونس ، طالوصفية مفهومها كنظامها ُب النظريات اللسانية ، )تونس: دار ٤تمد علي للنشر   

 أبو حياف ، ٤تمد بن يوسف -

،  ) مكتبة ا٠تا٧تي   بارتشاؼ الضرب من لساف العرب ، ٖتقيق ، رجب عثماف ٤تمد ، رمضاف عبد التوا   
 / القاىرة (

  بو خالفة ، فتحي : -

عآب الكتب اٟتديث،  / اٞتزائر،إربدك ، )جامعة ا١تسيلة، ُشعرية القراءة كالتأكيل ُب الركاية اٟتديثة، ط   
 ـ(.ََُِ-ىػُُّْ

 

 الدايل ، عبداهلل بن ٛتد بن عبد اهلل  -
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الوصف ا١تشتق ُب القرآف الكرًن دراسة صرفية ، رسالة دكتوراه ، ) جامعة ا١تلك سعود / قسم اللغة العربية ،    
 الرياض (

 : ، إبراىيم دملخي   -

 / حلب ،فست الكندم األلواف نظريا كعلميا )دراسة فيزيائية كنفسية كفنية لؤللواف(، )مطبعة أك    
 ( ـُّٖٗ،ُط

 رضي الدين اإلسًتاباذم ، ٤تمد بن اٟتسن :  -

 ( / بنغازم  ، ٖتقيق، يوسف حسن عمر، )جامعة قار يونسشرح الرضي على كافية ابن اٟتاجب    

 زعَت ، ٤تمد يسرم  :    -

 ، ُالتوابع ُب النحو العريب، ط   

 : أبو زيد، عصاـ عبد ا١تنصف -

 ـ(ََُِ/ القاىرة ، النحوم ُب بناء الشعر، )دار غريبفاعلية ا١تعٌت    

 :  الساقي، فاضل -

 ( ُٕٕٗ-ُّٕٗالقاىرة،/  مكتبة ا٠تا٧تي )، أقساـ الكبلـ العريب   

 :سآب  ،أمُت عبداهلل -

 (ـ ُٖٔٗ-ىػ َُْٔ ُمصر،ط/ مطبعة األمانة ) الصورة كاألداء دراسة نقدية-النسب ُب العربية   

 : لسامرائي، فاضل صاّبا -

 العلمي( آّمع منشورات ، بغداد جامعة ) ، أقسامها ك تأليفها العربية اٞتملة 

  ـ(ُُٖٗ-َُٖٗ ، بغداد جامعة  ) ،معاين األبنية ُب العربية 

 (ـََِّ ، ِ/ عٌماف ،طمعاين النحو ، )دار الفكر 

 

  ، سيبويو -
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 ( ُط ، بوالؽ / األمَتية ا١تطبعة ) الكتاب   

 (ـََِٗ،  ِط/ بَتكت إميل بديع يعقوب،) دار الكتب العلمية  :يو ككضع حواشيو سيبويو، الكتاب، علق ع   -

  :أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيلابن سيده،   -

  ا١تكتب التجارم للطباعة كالتوزيع كالنشر / بَتكت ( ُّا١تخصص، سفر ( 

  ،ـ( َََِ / بَتكت، ٖتقيق عبداٟتميد ىنداكم، )دار الكتب العلميةاحملكم كاحمليط األعظم 

  :أٛتد قاسم ،سيزا -

  (ُْٖٗ / القاىرة ،بناء الركاية، دراسة مقارنة لثبلثية ٧تيب ٤تفوظ، )ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب   

 :مرداس نالعباس ب السلمي،  -

 ُط/ بَتكت  الدكتور ٭تِت اٞتبورم،) مؤسسة الرسالة : ٚتعو كحققو  ديواف العباس بن مرداس ،   
 ( ـُُٗٗ -ىػُُِْ

 لي ، أبو القاسم عبد الرٛتن بن عبد اهلل السهي -

 (  ِنتائج الفكر ُب النحو ، ٖتقيق : ٤تمد إبراىيم البنا ) دار االعتصاـ / القاىرة ، ط   

  جبلؿ الدين عبدالرٛتن بن أيب بكر :  السيوطي، -

 ُط ، بَتكت ، الكتاب العريب )دارُب النحو ، راجعو كقدـ لو ، فايز ترحيٍت   ألشباه كالنظائرا  ،
 ـ (ُْٖٗ -ىػَُْْ

  ٫تع ا٢توامع شرح ٚتع اٞتوامع ُب علم العربية ، عٌت بتصحيحو : ٤تمد النعساين ) مكتبة الكليات
 ىػ (ُِّٕ،  ُاألزىرية / القاىرة ، ط

 الشايب ، أبو القاسم: -

 كيكبيديا ا١توسوعة العربية، أبو القاسم الشايب   

 

 : الشبوؿ، قاسم ٤تمد سبلمة -
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 .(ـََُِىػ، ُُّْ، ُ/ األردف ، ط ُب القرآف الكرًن )عآب الكتب اٟتديث سلوب النعتأ   

 الشريف ، إبراىيم الطاىر  -

خصائص الًتاكيب ُب ديواف أٛتد الشارؼ ) مركز جهاد الليبيُت للدراسات التارٮتية ، سلسلة الدراسات    
 ( / ليبيا ( ِاألدبية كاللغوية)

 الشوكاين ، ٤تمد بن علي بن ٤تمد :  -

 فتح القدير اٞتامع بُت فٍت الركاية كالدراية ُب علم التفسَت ) دار ا١تعرفة / بَتكت (   

 ٤تمد بن علي الشافعي : ، الصباف  -

 ) ا١تكتبة العصرية /عبد اٟتميد ىنداكم،: ٖتقيقعلى شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،  حاشية الصباف   
 صيدا ، بَتكت (

 الصعيدم، عبد ا١تتعاؿ:  -

 ) دار الفكر العريب / ا١تطبعة النموذجية ( لنحو اٞتديدا   

  صبلح، شعباف:   -

 (القاىرة  / )دار غريب اٞتملة الوصفية ُب النحو العريب،   

  أبو ٤تمد ، عبداهلل بن علي بن إسحاؽ : : الصيمرم  -

 فتحي أٛتد مصطفى علي الدين : ٖتقيق التبصرة كالتذكرة،    

 ٝتاىر:  ، الضامن   -

،  ُطلبناف،  بَتكت، / النتشار العريب)  الذات األنثوية ُب الركاية النسائية السعودية ء ببل أمهات،نسا   
 ـ (ََُِ

 : ضاىر، فارس مًتم  -

 (/ بَتكت  الضوء كاللوف، )دار القلم   

 : عبادة، ٤تمد إبراىيم -
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  / ـ (ُٖٖٗاٞتملة العربية دراسة عربية ٨توية ) منشأة ا١تعارؼ 

 جامعة  –كلية اآلداب )نحو كالصرؼ كالعركض كالقافية باللغتُت العربية كاال٧تليزيةمعجم مصطلحات ال
 (دار ا١تعارؼ –فرع بنها  –الزقازيق 

 )١تاذا نفشل ُب اٟتوار مع أبنائنا ( ىاين: العبد القادر، -

 ،www.saaid.net.tarbiah/114.htmانظر   

 

 :  عزاكم، أٛتد  -

 ( ََِٕدمشق، / اٖتاد الكتاب العرب)  بناء الشخصية ُب الركاية )قراءة ُب ركايات حسن ٛتيد(   

 األشبيلي ، علي بن مؤمن :  عصفور ابن -

 ـ( َُٖٗ، ُ/ القاىرة ، ط راىيم ٤تمد، )دار األندلسإبالسيد :  ضرائر الشعر، ٖتقيق   

 ٤تمد حسن: عطية، -

 ـ (ََِٕكاألبنية الصرفية ،)  دار ا١تناىج  ،  قواعد النحويةالواضح ُب ال   

 : عطية، نعيم -

 (ىػُُّْ-ـ٣ُِٗٗتلة إبداع، السنة التاسعة، ديسمرب،  )كظيفة الوصف ُب العمل الركائي    

 :  يوسف عمر ،عكاشة -

 ا١تؤسسة، )ّٔا طقُتالنا لغَت تعليمها مقتضى ُب العربية اللغة لنحو جديد توصيف إٔب دعوة:  الغائب النحو   
  ( ـََِّ / بَتكت  كالنشر للدراسات العربية

 علوم، حافظ إٝتاعيلي:  -

دار الكتاب اٞتيد )  دراسة ٖتليلية نقدية ُب قضايا التلقي كإشكاالتو، اللسانيات ُب الثقافة العربة ا١تعاصرة،   
 ( ا١تتحدة

 

http://www.saaid.net.tarbiah/114.htm
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 : العمارم، عبدالعزيز -

 ـ (ََِْ، ُط ،فاس/  برانت -مطبعة آنفو )–دراسة لسانية  –اٞتملة العربية    

 :، ٤تمد ٧تيب العمامي -

 (ََِٓ ،ُ/تونس ، طدار ٤تمد علي /، )تونسُُب الوصف بُت النظرية كالنص السردم، ط   

 :عمر، أٛتد ٥تتار   -

 (  ُ/ الكويت ، ط دار البحوث العلمية)  اللغة كاللوف،،   

  : نادية العمَتم، -

،  ُ،ط الدار البيضاء ا١تغرب،دار توبقاؿ /  العربية دراسة مقارنة جديدة، ) تركيب الصفات ُب اللغة   
  ـ (ََِٖ

 : عادؿ ،فاخورم  -

 (ـُٖٖٗ / بَتكت  الطليعة دار، )كالتحويلية التوليدية اللسانيات   

 :علي أبوالفارسي،   -

 ،مصر ،ط ٖتقيق حسن شاذٕب فرىود )دار العلـو للطباعة كالنشر اإليضاح العضدم/ِ                    
 ـ(ُٖٖٗىػ / َُْٖ

 ُا١تسائل البصريات ، ٖتقيق كدراسة ٤تمد الشاطر أٛتد ٤تمد أٛتد )مطبعة ا١تدين / القاىرة ،ط  ،
 ـ (ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ

  :فاكلر، ركجر  -

 ( ـََِٗ / مصر ، اللسانيات كالركاية ، ترٚتة، أ.د أٛتد صربة، )مؤسسة حورس الدكلية

 حسن: قطريب، -

 ـ (ُْٗٗنحو العريب: مرتبا على حركؼ ا٢تجاء ) دار طبلس / معجم ال    

 : قناكم، عبد العظيم علي  
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 /مصر( )مصر: مطبعة البايب اٟتليب لوصف ُب الشعر العريب،ا   

 : القنيعَت، حصة  -

 (ـ ُٕٗٗ ،ُُْٕالرياض. قسم اللغة العربيةػ/جامعة ا١تلك سعود ) ا١تصطلح الطيب كالتقٍت، رسالة دكتوراه   

 بن كثَت ، أبو الفدا إٝتاعيل بن عمر ا -

 تفسَت القرآف العظيم ، هتذيب كترتيب صبلح عبد الفتاح ا٠تالدم ، ) دار الفاركؽ / عماف ، األردف (   

 الكفوم ، أبو البقاء أيوب بن موسى اٟتسيٍت  -

ف دركيش ، الكليات معجم ُب ا١تصطلحات كالفركؽ اللغوية ، قابلو كأعده للطبع ككضع فهارسو ،عدنا   
 ـ (ُِٗٗ-ىػُُِْ ٤ُتمد ا١تصرم ) مؤسسة الرسالة /بَتكت ، ط

 مهدم: ا١تخزكمي، -

 ) ا١تكتبة العصرية / صيدا ، بَتكت (ُب النحو العريب نقد كتوجيو    

  :إبراىيم مصطفى ، مصطفى -

 (. ت. د / القاىرة ،٨تو ركاية جديدة، )دار ا١تعارؼ ٔتصر   

 ا١تعيوؼ ، علي :   -

 رسالة ماجستَت ، جامعة ا١تلك سعود  ، ويويبالٝتي ُب كتاب سا١تركب ا   

 : عبد الرؤكؼ بن تاج العارفُت بن علي بن زين العابدين٤تمد ا١تناكم،   

 ـ(َُٗٗ / )عآب الكتبالتوقيف على مهمات التعاريف،    

 

 : ، علي جابر ا١تنصورم  -

 (ـََِِ، ُعماف،ط /  دكلية كدار الثقافة للنشر كالتوزيعالدار العلمية ال )الداللة الزمنية ُب اٞتملة العربية،   

 أبو الفضل ٚتاؿ الدين بن مكـر : ،منظور ابن  -

 ـ(، َُٗٗ-ىػ / بَتكت ، لبناف ،  َُُْ، )دار صادرُلساف العرب،ط
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 ا١تودف ، حسن :  -

 ُالرباط،ط دار األماف/) الركاية كالتحليل النفسي )قراءات من منظور التحليل النفسي (              
 ـ( ََِٗ/ىػَُّْ،

 أمُت : آؿ ناصر الدين، -

 (ـُُٕٗٗ، ُ/ بَتكت ، ط لبناف مكتبة) ،معجم دقائق العربية   

 ناظر اٞتيش ، ٤تب الدين ٤تمد بن يوسف بن أٛتد  -

شرح التسهيل ا١تسمى ٘تجيد القواعد بشرح هتيل الفوائد ، دراسة كٖتقيق علي ٤تمد فاخر ك ٣تموعة من    
 ـ ( ََِٕ، ) دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع / القاىرة ، األساتذة 

 : أٛتد ٤تمود  ٨تلة  -

 (ـُْٗٗ/ اإلسكندرية ، اٞتامعية ا١تعرفة دار، )األكربية كالدراسات العريب النحو ُب كالصفة االسم 

  ، ـ ( ُٗٗٗالتعريف كالتنكَت بُت الداللة كالشكل )مكتبة زىراء الشرؽ / القاىرة 

 :  فيصل غازم ، النعمي -

/ ، )عٌماف: دار ٣تدكالمُ ثبلثية أرض السواد لعبدالرٛتن منيف، طُب ائيةيلعبلمة كالركاية، دراسة سيما
 ـ( ََُِ-ََِٗ ، ُعماف ط

 : هنر، ىادم  -

  (ـََِْ/ األردف   طبعة العربيةا١ت  ،الًتاكيب النحوية، )دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع

 عبد اهلل ٚتاؿ الدين األنصارم :  ابن ىشاـ ، أبو ٤تمد -

أكضح ا١تسالك على ألفية ابن مالك ، ٖتقيق : ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ) ا١تكتبة العصرية ، بَتكت /    
 ـ (ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ

 : ىبلؿ، عبداهلل اٟتسيٍت  -

 ـ ( ُْٖٗ -ىػ َُْْ، ُالفعل ا١تضارع ُب ضوء أساليب القرآف  ) ط   
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 كامل، دس،هنا١ت –كىبو، ٣تدم  -

 (ـ ُْٖٗ،ِمكتبة لبناف، ط  )معجم ا١تصطلحات العربية ُب اللغة كاألدب    

 : بديع إميل ،يعقوب -

 ـ ( ََِٔموسوعة علـو العربية ،) دار الكتب العلمية / بَتكت ،    

 ، موفق الدين يعيش ابن علي :ابن يعيش  -

 . ت.( درة ،/ القاى مكتبة ا١تتنيب/ بَتكت ،  شرح ا١تفصل،) عآب الكتب   
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