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 شكر وعرفان
 
 

 العافية و الصحةمنحنا  الذي و العلمي،العمل  هذا تمامإل وفقنا الذي وجّل عز اهللا نحمد
  .العزيمة و

 أعوام إلى بها نعود وقفة من ةيالجامع الحياة في األخيرة خطواتنا نخطو نحن و لنا البد
 جهودا بذلك باذلين الكثير لنا قدموا الذين الكرام أساتذتنا مع الجامعة برحا في قضيناها
 التقدير و االمتنان و الشكر آيات أسمى نقدم نمضي أن قبل و الغد، جيل بناء في كبيرة

...الحياة في رسالة أقدس حملوا الذين إلى المحبة و  
...المعرفة و العلم طريق لنا مهدوا الذين إلى  

.....األفاضل ذتناأسات جميع إلى  
 اهللا رسول قول بشراك له نقول الذي مالوي األمين الدكتور التقدير و بالشكر نخص و

 معلم على ليصلون السماء، في الطير و البحر، في الحوت إن:" سلم و عليه اهللا صلى
 و المرشد نعم فكان الدراسة هذه على اإلشراف فضل له كان الذي "رالخي الناس

 تخطي في ساعدني الذي السديد الرأي و السليم التوجيه قدم و الجهد ذلب الذي الموجه،
.العافية و الصحة بدوام أمده و جزاء خير اهللا فجزاه الصعاب، من الكثير  
 من لكل و العربية، اللغة و اآلداب قسم أساتذة جميع إلى الشكر بجزيل أتقدم كما 

  .بعيد من أو قريب من المذكرة هذه إنجاز فيأسهم 
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  مقـدمـة

  

  
 

 



	:            مقدمة
 

 أ 
 

تعد اللّغة العربية لغة القرآن الكريم، فبها نزل القرآن الكريم الذي زاد من رفعتها 
وانتشارها في العالم اإلسالمي، حيث صارت لغة التواصل و الحوار، و لغة العلم و 

إال دليال على سعتها، فقد عربت و التفكير، و ما تعدد لهجاتها و ترادف ألفاظها 
  . ليها  العلوم و اآلداب اإلغريقية، و الفارسية، و الرومانيةترجمت إ

و قد خص علماء العربية الجانب اللفظي المتمثل في بنية الكلمة بموضوع خاص، 
  . هو علم الصرف الذي يدرس أبنية الكلم في جوانبها الثابتة و المتغيرة

  حيث مفهومها نالموضوعات التي تناولها النحاة القدماء هو النسبة م أهمو من 
و لكن عملهم إنّما هو قيد على الشروط التي فرضوها على . سبة إلى اللفظطرائق النّو 

حوي، و هذا األمر يجعل ذلك الموضوع مشدودا إلى واقع لغوي و إلى التقعيد النّ
سبة النّ: على تلك الفكرة كان موضوع البحث هو اشتراط نحوي، و من أجل الوقوف

                       .حوي و التداول اللغويشتراط النّالعربية بين االفي 
ومن دواعي اختيار الموضوع هو وركلمات منسوبة نسبة شاذة في بعض  ود

  .، و ألهميته في الدراسات اللغويةالكتابات اللغوية
ا أهميته فتكمن في محاولة جمع ما ورد من كلمات منسوبة شاذة مخالفة للقاعدة أم

  .األسباب التي أدت باللغوي إلى الشذوذو محاولة وصف 
مسوغات البحث قائمة في أساسها على اإلشكال الذي ينطلق منه، و منطلق 

في اللغة مدى مطابقة اشتراط النحاة لتداول  البحث عن اإلشكال في هذا البحث هو
  : سبة، صيغ على شكل أسئلة منهاموضوع النّ

  .ي و التداول اللغوي؟سبة و االشتراط النحوما تعريف كل من النّ-
  .سب التي وضعها النحاة؟ما هي طرائق النّ-
  . و هل هذه القواعد كانت قيدا لمتداولي اللغة أم ال؟-



	:            مقدمة
 

 ب 
 

على المنهج الوصفي االستقرائي  ناو لإلجابة على هذا اإلشكال اعتمد          
ما المنهج فالوصفي تمثل في وصف النّسبة و القواعد التي و ضعها النحاة لنسبة االسم أ

   .فيما تيسر من لمدونات اللغويةاالستقرائي فكان بتتبع شذوذ ظاهرة النّسب 
إلى مقدمة، و فصلين، قسمنا البحث و من أجل دراسة ذلك اإلشكال المتقدم ذكره 

سبة واإلضافة، النّتم الحديث عن سبة، والنّ تعريف لبيان الفصل األولثم خاتمة، عقد 
الياء سبب كتابة الياء مشددة و عن   لمزيدة دون غيرها، ثم عنلماذا كانت الياء ا وعن
تي رات الّغيسب الحقيقي وغير الحقيقي، وعن التّعن النّو ،حرف أم اسم؟ هي هل

عن  أيضا سب، وناعي والنّالمصدر الص عن الحديث أيضا تمسب كما يحدثها النّ
سبة و االشتراط النّ مفهوم بو عنون  داولوأتبعه بتعريف التّ حويالنّ االشتراطتعريف 

  .)المصطلحات و المفاهيم( غويداول اللّالتّوحوي النّ
أيضا سب إلى االسم الصحيح، والنّو سب،تناول شواذ النّتم فيه أما الفصل الثاني 

عن  ، والممدودسب إلى االسم عن النّ تم فيه الحديثسب إلى المنتهي بتاء التأنيث والنّ
سب إلى االسم سب إلى االسم المنقوص، وعن النّعن النّر، ثم سب إلى االسم المقصوالنّ

باإلضافة سب إلى االسم الذي ما قبل آخره ياء مشددة، المنتهي بياء مشددة، وعن النّ
 ،سب إلى جمع التكسيرو عن النّسب إلى المثنى و الجمع ، النّإلى الحديث عن كل من 

عن  تم الحديث فُعيلَةُ، و فَعولَةُ، ثم و سب إلى االسم الذي جاء على وزن فَعيلةُوعن النّ
سب إلى االسم الثالثي مكسور العين، وعن الحديث عن النّبسب إلى المركب، وأتبعه النّ
، و وسم ب طرائق النّسب بين اءسب بغير اليسب إلى ما كان على حرفين، ثم عن النّالنّ

 االشتراط النّحوي و التّداول اللّغوي
  .راسة بخاتمة شملت جملة من النتائجهذه الد ختمناو  
  :صدر البحث عن مكتبة نحوية جمعت بين القديم و الحديث من أهمها 



	:            مقدمة
 

 ج 
 

كما اعتمد أيضا على شرح ر، الكتاب لسيبويه، وشرح جمل الزجاجي البن عصفو 
المفصل البن يعيش باإلضافة إلى همع الهوامع في شرح جمع الجوامع البن جني، 

  .راج الس واألصول في النحو البن
ال يمكن ألي باحث مهما بلغت درجته العلمية أن يكون بمنأى عن صعوبات 

كثرة المدونات  في تعترض طريقه في انجاز بحثه، فقد واجهت الباحث صعوبة تمثلت
  .على جلها االطالعاللغوية مما أدى إلى عدم 

مين مالوي الذي الفاضل األ بالشكر إلى األستاذالتقدم في هذا المقام إال  ناوال يفوت
مرشدا و موجها في إنجاز هذه المذكرة، والذي أتاح لي فرصة البحث في هذا  كان لنا

  .الموضوع المفيد
وجل أن يكلل هذا العمل بالنجاح وينال الرضا  زفي األخير نسأل اهللا ع و
  .والقبول
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  :الفصل األول

النحوي و  سبة و االشتراطالنّمفهوم   

  التداول اللغوي

  )المصطلحات و المفاهيم(    
  توطئة

  سبةتعريف النّ :أوال

  سبة و اإلضافةالنّ: ثانيا

  .لماذا كانت الياء هي المزيدة دون غيرها؟ :ثالثا

  .سب مشّددةسبب كتابة ياء النّ :رابعا

  .هل الياء حرف أم اسم؟ :خامسا

  .سب الحقيقي و غير الحقيقيالنّ :سادسا

  .سبالتغيرات التي يحدثها النّ: سابعا

  .سببين المصدر الصناعي و النّ: ثامنا

  .تعريف االشتراط :تاسعا

 .تعريف التداول: عاشرا
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  :توطئة 

 افخصوه ااهتم العلماء المتقدمون بدراستهالتي ، اللغوية سب من الظواهرالنّ
، وما يطرأ على االسم االمعنوية، و أحكامه دالالتالبمباحث مستفيضة، أبرزوا فيها 

ه من تغييرات لفظية و معنوية و حكمية، و يكتسب هذا األسلوب في عند النسب إلي
خص الباحثون  ،)1(العصر الحاضر أهمية بارزة لحاجتنا إليه في توليد المعاني
الحاجة إلى استعمالها موضوع النسبة بدراسة مستفيضة و ذلك ألهميتها و كثرة 

النسبة  :"ن في اللغة أندالالت أصوات اللي و قد ورد أيضا في .انتشار العلوم بسبب
من الموضوعات الصرفية التي تعتمد اعتمادا كليا على صوت اللين الطويل الياء، 
لتشكيل هيئاتها و بالتالي لبيان داللتها الصرفية فهي صيغة تستخدم إلضافة الشيء 

  )2(."إلى جنسه أو قومه أو موطنه أو قبيلته 

  :سبة تعريف النّ: أوال

  :لغة-أ

ابن في المعاجم العربية القديمة وجدنا أن ) ب-س-ن(ادة برجوعنا إلى م

ابن . هو واحد األنساب، والقرابات بسنَ: بسالنَّ  :"تناولها بقوله) ه711ت ( منظور

             هو في اآلباء خاصة؛: و قيل القرابة؛: بسو النَّ ةُبسو النُّ ةُبسالنِّ: سيده
       النسب يكون باآلباء : االسم التهذيب: ةُبسو النِّ نتساب؛مصدر اال ةُبسالنِّ: و قيل

                                                 
، 2010 ،1ط األردن، ربد،إ الحديث، الكتب عالم ،)تطبيقية وصفية دراسات(الوافي رفالص نهر، هادي ينظر،(1) 
 253ص
  ،2009 ،1ط األردن، عمان، دجلة، دار  العربية، اللغة في اللين أصوات دالالت عزيز، كاكل كوليزار(2) 
  .157ص
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؛ أنشد ضطر الشاعر فأسكن السينو يكون إلى البالد ويكون في الصناعة،  و قد ا
  )1(:ابن األعرابي

يا عمراو ينكْاَأل برمنَ ينساب  

   )∗( ابـحنَ كيلَع دجالم بحنَ دقَ   

واحد : محركة بسالنَّ :"قوله للزبيديفي تاج العروس و قد ورد أيضا 
هو في أو القرابة  بسالضم، و النَّ سبة بالكسر والنِّ: ابن سيدهاألنساب و قال 

و الجمع االسم، : سبة ، بالضمو النُّ ابستمصدر االنْ ةُبساآلباء خاصة، و قيل النِّ
و قال   ،و يكون من قبل األم و األب: تابن السكي، و قال فٌرو غُ ردس،  كَبسنِّ

يلالنَّ :في شرح الفصيح اللَّبسهو فالن : أن تذكر الرجل فتقولمعروف و هو  ب
  .)2("بن فالن، أو تنسبه إلى قبيلة أو بلد أو صناعة و مثله في التهذيب

ن المقصود من النسبة في اللغة هي القرابة إمن خالل التعريفين يمكن القول 
 ون باآلباء أو إلى البالد أو للصناعةو تك

  :اصطالحا-ب

و تعرضوا لها،  نحاة العرب معالجة لغوية دقيقة،ال موضوع النسبة لقد عالج
  " :و هو باب النسبة بقوله في باب اإلضافة،) ـه180ت( سيبويهفقد عرفها 

فاعلم أنك إذا أضفت رجال إلى رجل جعلته من آل ذلك الرجل ألحقت ياءي 
، و كذلك إذا علته من أهله ألحقت ياءي اإلضافة،  فأضفته إلى بلد فجاإلضافة

                                                 
  .)سبن(مادة ،755، ص1997، 1، ملبنان بيروت، صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن (1)
 .النَذْر، و المراهنَة، و المخَاطَرةُ: نَحبا )∗( 

 ،4ج ،يتالكو ،يتالكو حكومة مطبعة الطحاوي، العلي عبد تحقيق القاموس، جواهر من العروس تاج الزبيدي، (2)
  .)نسب(مادة ،261-260ص ،1987 ،2ط
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و من خالل هذا  ،)1("حي أو قبيلةأو إلى  األسماء إلى البالد،أضيفت سائر 
 ضافة إلى االسم المراد إضافته،التعريف يتضح لنا أن النسبة تكون بإلحاق ياء اإل

ذلك الرجل، و كذلك ياء  اإلضافة صار من آل) أل(كما في رجل إذا أضفت إليه 
  .النسبة

أن النسب يكون بإضافة صوت اللين الطويل الياء ، سيبويهيتضح لنا من كالم "
ء مشددة مكسورة ما قبلها إلى آخر االسم المنسوب، و يكون بمعنى اإلضافة سوا

أو الحي، أو القبيلة و تكون النسبة إلى غير ما ذكر،  أو الوطن،  كانت النسبة للقوم،
  .)2( " ، و األب، و المكان، و الصناعةسبة إلى األمكالن

اعلم أن النّسبة التي يقصدها النحويون  :"النسب قائال ابن يعيشعرف   
اإلضافة، إلى قبيلة، أو بلدة، أو صنعة، أو غير ذلك، يقال نسبته  سيبويهويسميها 

 )3(".اللفظ  لبني فالن، إذا عزوته إليهم فهي إضافة من جهة المعنى، مخالفة من جهة

إن التعريف التراثي استمر حضوره في الدرس اللغوي الحديث مصطلحا و    
تغيير صوتي في لفظ الكلمة بإضافة  بأنه النسب عدد أحمد مختار عمر مفهوما، فنجد

            للمذكر  / مكي(ياء مشددة في آخرها مع كسر ما قبلها في النسب إلى مكة 
: نحو) للمؤنث /مدنية  و للمذكر / مدني(و في النسب إلى مدينة  ،)للمؤنث / و مكية

  .)4(في القُرآنِ الكَرٍيمِ سور مكيةٌ و سور مدنيّةٌ

                                                 
   ،1988 ،3ط ،3ج مصر، القاهرة، الخانجي، مكتبة هارون، محمد السالم عبد تحقيق الكتاب، سيبويه، (1)
  .335ص
  .157ص العربية، اللغة في اللين أصوات دالالت عزيز، كاكل كوليزار (2)
  .141ص، )ت.د( ،5ابن يعيش، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنيرية، مصر،ج (3)
  .609ص ،1994 الكويت، السالسل، دار األساسي، النحو آخرون، و عمر مختار أحمد ينظر، (4)
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النّسبة هي إلحاق ياء مشّددة في آخر االسم المنسوب إليه مع كسر ما قبلها 
ة اإلعراب نحو فتنتقل حركة الحرف األخير إلى الياء المشددة فتصبح هي عالم

َبصعند النسب نقول ةُر: برِصي .  

أولها لفظي و هو االختصار فقولنا عراقي أخصر :تى بالنسب لغرضان ؤي
  من قولنا منسوب إلى العراق

و هو تخصيص النّكرات نحو هذا ر و ثانيها معنويشَ ٌلجامّأو توضيح  ،ي
ّالمعارف نحو هذا الرالشَّ ُلجامّ1( ي(.  

االسم المجرد من : لنّسب أركان ثالثة ذكرها صاحب مختصر الصرف هيل
ياء النّسب كبصرة منسوبا إليه و الذي تلحقه ياء النسب نحو بصري منسوبا،  أما 

  .)2( )عالمة النّسب(الياء المشّددة التي تلحق المنسوب إليه تسمى ياء النّسب 

  :النّسبة و اإلضافة: ثانيا

أحدها االسم المشهور المعروف، و المتداول النّسب،  وردت للنسبة تسميتان
، وقد جمع سيبويه بين و ثانيها هو اإلضافة –ن أو ضمها بكسر النو–أو النّسبة 

  .االسمين أي اإلضافة و النّسبة

قبيلة أو بلدة أو  فيقصد إضافته من جهة المعنى إلىو من سماه باإلضافة 
  .غير ذلك

اختلف النحويون في تسمية هذا  :"فقال ،باب اإلضافة ابن عصفوراختار 
لصحيح؛ و هو ا ،و منهم من يسميه اإلضافة ،فمنهم من سماه باب النسبالباب 

                                                 
   ،1ط األردن، عمان، الفرقان، دار الصرفية، و النحوية المصطلحات معجم اللبدي، نجيب سميد محمدينظر،  (1)

  .223ص ،1985
 .67، ص)ت.د(ينظر، عبد الهادي الفضيلي، مختصر الصرف، دار القلم، بيروت، لبنان،  )2(
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ألن النسب في العرف إنما هو إضافة اإلنسان إلى  ،ألن اإلضافة أعم من النسب
آبائه و أجداده يقال ذلك عالم األنساب، و اإلضافة في هذا الباب قد تكون إلى 

  .)1("آلباء و األجداد فلذلك كانت تسميته إضافة أجود من تسميته نسباغير ا

من خالل ما تقدم ذكره نتبين أن القدماء قد أطلقوا عليه المصطلحين و نص 
ألن اإلضافة أعم من النسب،   ؛رى أفضلية تسميته إضافة كابن عصفوبعضهم عل

أطلق مصطلح  و ألنه يوجد في العربية باب آخر يسمى بباب اإلضافة، و لو
  .اإلضافة أيضا على النسب لوقع خلط بينهما 

  لماذا كانت الياء هي الزائدة دون غيرها؟: ثالثا

كان القياس يقتضي أن تكون أحد حروف المد أو اللين  :"أنه ن يعيشبا رأى
االسم  لما تقدم من خفتها و ألنها مألوف زيادتها إال أنهم لم يزيدوا األلف لئال يصير

كما أن التاء  ،و كانت الياء عالمة لمعنى النسب ،متنع من اإلعرابمقصورا في
 ،منه عالمة لمعنى التأنيث و كل واحد منهما يمتزج بما يدخل عليه حتى يصير جزء

  .)2( "، و رأيت رجال بصريارجل بصري هذا:و ينتقل اإلعراب إليه فتقول

ار االسم مقصورا كانت الياء عالمة للنسب بدال من األلف التي لو زيدت لص 
عند زيادة ياء النسب إلى االسم تصبح جزءا منه و تمتزج به ف ،فيمتنع من اإلعراب

  .و تنتقل حركة اإلعراب إليه 

ياء النسب و تاء التأنيث :...قولو تاء التأنيث بأداة التعريف في و قد شبه الياء
العالمة مركبا أحدثا في كل واحد من المنسوب و المؤنث معنى لم يكن فصار االسم ب
أداة التعريف  و العالمة فيه من مقوماته فتنزلت العالمة في كل واحد منهما منزلة

                                                 
  .453ص ،1998 ،1ط ،2ج لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار ،الزجاجي جمل شرح عصفور، ابن (1)
  .141ص ،5ج ابن يعيش، شرح المفصل، (2) 
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        فكما أن األلف و الالم جزء مما دخلتا فيه فكذلك ياء النسب  .في الرجل و الغالم
و تاء التأنيث و الذي يدل على أن األلف و الالم جزء مما دخلتا فيه أن العامل 

  .)1( عدهما من االسم المعرف فيعمل فيهإلى ما بيتخطاهما 

  :سبب كتابة ياء النسب مشددة : رابعا

 :"سبب كتابة الياء مشددة في النسب قائال " شرح المفصل" في  ابن يعيشذكر 
إنما كانت ياء النسب مشددة ألمرين أحدهما أن التلتبس بياء المتكلم و الثاني أنها لو 

    ي اضور لثقل عليها الضمة و الكسرة كما ثقلتا على القَلحقت خفيفة و ما قبلها مكس
ّو الدذف إذا دخل عليها التنوين فحصنوها بالتضعيف  حو كانت معرضة لل ،ياع

، و سرة لسكون الياء األولىكمة و ال ووقع اإلعراب على الثانية فلم تثقل عليها ض
و إنما ضوعفت خوف  نةأحدهما أنها مدت ساك: إنما كان ما قبلها مكسورا ألمرين

تكون حركة ما قبلها إال من جنسه و األمر الثاني أنه لما  حرف المد ال و اللبس
لكسرة أخف من وجب تحريك ما قبلها لسكونها لم يفتح لئال يلتبس بالمثنى فكانت ا

  .)2( "الضمة فعدلوا إليها

           يقيددة خشية الخلط بينها و بين ياء المتكلم نحو صدكتبت ياء النسب مشّ
  .إليه تي هي ضمير متصل في محل جر مضافلّا... و أخي

الصرف التعليمي و التطبيق " :في كتابه  محمود سليمان ياقوتو قد تطرق 
         ) أي غير مشددة(ن ياء النسب لو كانت خفيفة إ :"إلى هذا بقوله" في القرآن الكريم

، كما قدرناهما مع كلمة و الكسرةدى هذا إلى تقدير الضمة و ما قبلها مكسور أل
ديد دون تش) العربي(و هو اسم منقوص للثقل فلو نطقنا االسم المنسوب ) القاضي(

                                                 
  .142ص ،5المرجع السابق، جينظر،  (1)
  .142ص ،5ج المرجع نفسه ،(2)
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إنه : نقول) يبِرالع(كلمة حين اعراب  ودهى العلَظ عافحي يبِرالع: الياء في قولنا
يحافظ  العربي: ياءمقدرة للثقل، و لكن تشديد المبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة ال

  .)1("الظاهرة مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة :العربي: على العهود، يجعلنا نقول

  :هل الياء حرف أم اسم ؟ : خامسا

موضع لها من  أن الياء حرف كتاء التأنيث ال :"لى صاحب شرح المفصأر 
إليه و  اإلعراب و ذهب الكوفيون إلى أنها اسم في موضع مجرور بإضافة األول

َأاحتجوا بما يحكى عن العرب رالتَّ تُييمتَ ييم عي بجر تيم الثاني جعلوه بدال من د
و إذا كان بدال منه كان اسما ألن حكم البدل حكم المبدل منه و هو  ،يّميالياء في التَّ
إن الياء حرف معنى دال على معنى النسب كما أن تاء التأنيث حرف  ،فاسد من قبل

  .(2)"ال على معنى التأنيث د

فمنهم من ذهب إلى أنها اسم  ،اء النسب عند النحاة أو حرفيتهافي اسمية ي فَلاختُ
  .كابن يعيشو هم الكوفيون و هناك من عدها حرف 

هي حرف معتقب اإلعراب مفيد  :"ن الياءإأيضا في كتابه الكامل  المبردوقد قال  
ويكاد النحويون يجمعون على حرفية  ،النحويينعند الغالبية العظمى من معنى النسب 

من خالل حديثهم عن  إيماء ياء النسب سواء أكان ذلك صراحة بنصهم على حرفيتها
  .(3) "معناها و عن كونها متعقبة اإلعراب في االسم 

                                                 
 ،اإلسكندرية الجامعية، المعرفة دار الكريم، القرآن في التطبيق و التعليمي الصرف ياقوت، سليمان محمود (1)

  .353-352ص ،2011، مصر
  .142ص ،5ج المفصل، حشر يعيش، ابن (2)
 ،1ط ،2ج لبنان، بيروت، دار الفكر، ،رسات في دار الفكينظر، المبرد، الكامل، تحقيق مكتبة البحوث و الدرا (3)

  .322ص ،1998
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يقول  في حين نرى أن بعضهم اآلخر ،عض النحاة الرأي القائل بحرفيتهاتبنى ب 
ار و اعلم أن النسبة إضافة معكوسة باعتب :" اليازجي لاق .بذلكباسميتها دون التصريح 

هو  ،غالم زيد :ضاف هو الغالم في قولكفإن الم ،ترتيب المنسوب و المنسوب إليه
          ،رو هو مؤخ ،هو زيد هو المنسوب إليو المضاف إليه، وه ،المنسوب و هو مقدم

و الياء قائمة  ،نسوب إليه و هو مقدمهو الم) غلبيالت(فإن تغلب في  ،و النسبة بالعكس
  .(1) "مقام الرجل المنسوب، و هي مؤخرة

الياء في االسم المنسوب رغم كونها حرفا مالزما لالسم إال أنها تحمل مدلول 
  .سم في المعنى ألنها قائمة مقامهاال

  :النسب الحقيقي و غير الحقيقي : سادسا

  :أن للنسب قسمان) ـه 643ت ( موفق الدين ابن يعيش النحويذكر  

أي داال على نسبة االسم إلى جهة  ؛ما كان مؤثرا:" النسب الحقيقي - 1
 .)2( "وملحمي و بصري، ،نحو هاشمي ،الجهات كاألب و البلدة و الصناعةمن 

بل  ؛رمما ذك ما ال يدل على نسبة إلى شيء: "النسب غير الحقيقي - 2
 ، وبرديكرسي(يادة النسب كقولنا خره زبأن يكون في آ ،يكون اللفظ كلفظ المنسوب

)∗(وقمري ، )∗∗((،  ليس بأب و ال بلدة وال شيء مما ا من كرسيأال ترى أن كرس
كرسيا و برديا اسمان كما ينسب إليه و إنما هو شيء تعلق باللفظ و يؤكد ذلك عندك أن 

                                                 
  .75ص ،)ت.د( كتاب الجمانة في شرح الخزانة، مكتبة دار البيان، بغداد، العراق، اليازجي ناصيف، (1)
  .143ص ،5ج المفصل، شرح يعيش، ابن (2)

)∗( اآلن األوراق على نكتب مثلما عليه، يكتبون القدماء المصريون كان مائي نبات: بردي.  
)∗∗( مائي طائر: قمري.  

  .143ص ،5ج ،نفسهالمرجع  (3)
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يس إلى و لو كانا منسوبين حقيقة لخرجا إلى حيز الصفة كما خرج هاشم و ق ،ترى
 .)1( "قيسي  و رجل هاشمي :في قولك حيز الصفة

أو أب أو حتى إلى صناعة  ،أو قبيلة ،ةالحقيقي يكون بنسبتك اسما إلى جهالنسب 
 و ملحمي في النسبة إلى) البصرة(من الصناعات نحو بصري في النسبة إلى البلدة 

ور ما قبلها لكنها ال تعد كسمو ر الحقيقي فهو ينتهي بياء مشددةأما غي ،صناعة الملحمة
  . )كرسي(كما في كلمة  ،تعلق باللفظ فقط و إنما تعد شيئا نسبة

  :التغيرات التي يحدثها النسب :سابعا

 يؤدي النسب إلى حدوث ثالثة تغييرات في االسم المنسوب وهي على النحو
  :اآلتي

لتدل  ؛قبلها مكسورا ما ،زيادة ياء مشددة في آخر االسم :التغير اللفظي-أ"
و لتوضيح ذلك  .الياء حرف اإلعرابو تصبح تلك  ،اعلى نسبته إلى المجرد منه

ولكن  ،ها على التاءالضمة في) مكةُ(مكةُ الكرمة في وجداننا كلمة  :فإننا حين نقول
  :ثالث وظائف ) مكةُ(تؤدي الياء المشددة في  ،هذا رجل مكي :حين نقول

  .هي حرف اإلعراب) مكة(ء في بعد أن كانت التا ،أصبحت حرف اإلعراب -1

  .مكسورا بعد أن كان مفتوحاً  ،وهو الكاف ،السابق عليها جعلت الياء الحرف-2

بعد أن كان مجردا منها و أصبح معنى ) مكة(دلّت على نسبة هذا الرجل إلى -3
ليناسبها  وهذا التغيير يكون بكسر ما قبل الياء. )2("ةُكَى ملَِإ وبسنْم ٌلجا رذَه:  الجملة

  .وانتقال حركة اإلعراب إليها 

                                                 
  .143ص ،5ج ،المرجع السابق (1)
  .355- 354ص الكريم، القرآن في التطبيق و التعليمي الصرف ياقوت، سليمان محمود (2)
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وقد أشار :" بقوله األشوني في شرح ألفية بن مالكوقد أشار إلى هذا التغيير 
  :بقوله ابن مالكإلى هذا التغيير 

بجو هركَس يها تَلكُلُّ م و         بوا للنَّسادز يسا الكُركَي اء1(ي(.  

 حرف أو بلد أو نحو ذلك جعلوا ،أو قبيلة ،ء إلى أبيعني إذا قصدوا نسبة شي
  . زيدي :كقولك في النسب إلى زيد ،مشددة مكسورا ما قبلها عرابه ياءا

واآلخر  ،رأحدهما التغيير اللفظي المذكو :مرينأ) كيا الكرسي(و المفهوم من قوله 
  .)2( "أن ياء الكرسي ليست للنسب

 أن الياء في كلمة كرسي مشددة و ما يسرلكُا ايمن قوله كَابن مالك ما يقصده  
س لهذه الكلمة كلمة لكن هذا ال يعني أن كلمة كرسي منسوبة ألنه لي مكسور قبلها

  .منسوبة إليها

حيث يصبح االسم المنسوب  ،يحدث تغيير في معنى االسم :التغيير المعنوي - ب"
  .)3( "اسما لما لم يكن له أصال 

ي أن االسم المنسوب يكون اسما لشيء لم يكن له من يحدث التغيير المعنوي ف
  .قبل

إذ  »الصفة المشبهة«و هو معاملة االسم المنسوب معاملة  :يمكْالتغيير الح -ج"
. و أمه قاهرية ،علي سكندري أبوه: نحو ،المستترو الضمير  ،السم الظاهرإنه يرفع ا

                                                 
  .56، ص)ت.د(مالك، متن األلفية، المكتبة الشعبية، بيروت، لبنان، ابن  (1)
 ،2ط ،3ج لبنان، ،بيروت العلمية، الكتب دار حمد، حسن تحقيق مالك، ابن ألفية على األشموني شرح األشموني، (2)
  .433ص ،)ت.د(

  .355ص الكريم، القرآن في التطبيق و التعليمي الصرف ياقوت، سليمان محمود (3)
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؛ لذلك حين مرفوعة) أبوه(ة ندرية وبعدها كلمنسبة إلى االسك) سكندري(فإن كلمة 
  :اإلعراب نقول

و هو  ،ألنه من األسماء الخمسة ؛مرفوع و عالمة رفعه الواو فاعل) أبو: (أبوه
  .ني على الضم في محل جر مضاف إليهمضاف و الهاء ضمير متصل مب

  ).سكندري(و الذي رفع الفاعل االسم المنسوب 

و قد رفعت كلمة  ،قنا بها تاء التأنيثو قد ألح ،نسبة إلى القاهرة) قاهرية(كلمة و 
  .)1("ألن التقدير قاهرية هي ؛ستترا فيهاضميرا م) القاهرية(

أي  ؛و يرفع ما بعده) المشتقات(مشبهة يعامل االسم المنسوب معاملة الصفة ال
  .ابعده سواء أكان ظاهرا أم مضمر االسم الذي

  :بين المصدر الصناعي و النسب : ثامنا

المصدر وأن هناك فرقا بين النسب  ألحمد مختار عمرو األساسي ورد في النح
بعده ظاهرا أو  اسما عو لذا يرف ؛ىالمنسوب وصف في المعن:" بقوله الصناعي

  .)2( "و أمه قرشية سول قرشي الر :مضمرا نحو قولهم

و ال  ،ىو من خالل هذا القول يتضح لنا أن النسب يكون وصفا في المعن
  .دة زيادة إلى غير ذلكالياء المشدتكون 

أما المصدر الصناعي فيكون بإضافة  :"ما بالنسبة للمصدر الصناعي فيقولأ
: تقول ؛حرية -حر: صفا في المعنى مثلياء مشددة و تاء مربوطة و ال يقع و

و هي الياء المشددة  –إن الالحقة النسبية : و لذا يقال ،حرية الشعوب مطلب صعب

                                                 
  .355ص ،مرجع السابقال(1)
  .612ص األساسي، النحو آخرون، و عمر مختار أحمد (2)
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فكالهما  ،وصف كما في كلمة مصر و كلمة كويتد إلى التنقل االسم من الجمو –
  . و بالنسب إلى كل منهما صارا وصفين  ،م جامداس

كما رأينا في  فتنقل االسم من الوصف إلى الجمود،) ية(أما الالحقة المصدرية 
و هي صفة مشبهة فقد صارت اسما جامدا بإضافة الحقة المصدر ) حر(كلمة 

  .)1( "إليها ) ية(الصناعي 

يظهر لنا من كل هذا أن المصدر الصناعي بإضافة الياء المشددة و التاء 
المربوطة تنقل االسم من الوصف إلى الجمود على غرار إضافة الياء المشددة في آخر 

  .االسم بالنسبة إلى النسب فهو يصبح بهذه الزيادة داال على الوصف بعد أن كان جامدا 

  :تعريف االشتراط: تاسعا

 :لغة - أ

       لشيء، إلزامه ا :الشرط :"قوله) ط- ر-ش(موس المحيط في مادة جاء في القا
عليك أم   الشرط أملك،: وفي المثل شروط،:كالشريطة ج  ،و التزامه في البيع و نحوه

 .)2( " اللئيم السافُل ونو الد ،افيهم طُرشْو ي طُرِشْي ،امِجالح غُز، ب"لك 

       كذلك الشريطة  معروف، :الشرط :شرط :"قولصاحب لسان العرب فيأما 
و في  إلزام الشيء و التزامه في البيع ونحوه، :و الشرط و الجمع شروط و شرائط،

ال يجوز شرطان في البيع،  هو كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار،  و نسيئة : الحديث
و الجمع  العالمة،: يكبالتحر طُروالشَّ[...]  بدينارين،  و هو كالبيعتين في بيعة 

                                                 
  .612ص ،المرجع السابق (1)
 بيروت، الرسالة، مؤسسة  الرسالة، مؤسسة في التراث تحقيق مكتبة ،تحقيق المحيط القاموس الفيروزآبادي، (2)

  .)شرط(مادة ،673ص ،2005 ،8ط لبنان،
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أعالمها و هم منه، و االشتراط العالمة التي يجعلها الناس  :ساعةو أشراط ال أشراط،
  .)1( "بينهم 

و من خالل هذين التعريفين يدل مصطلح االشتراط عند علماء اللغة على أنه 
  .العالمة التي يجعلها الناس فيما بينهم و يتفقون عليها 

  :اصطالحا -ب

في )عبد العزيز علي سفر(الشتراط من الناحية اإلصطالحية عند المقصود با
هو تلك  :"في قوله" اسة للمفهوم و الوظائف االشتراط النحوي و الصرفي در: "مقاله

القواعد أو القوانين التي أشار إليها القدماء من علماء اللغة العرب إلى وجوب االلتزام 
        »الوجوب«ن مصطلح يستعملوو كانوا ها في بعض أبواب الصرف و النحو، ب

       بنية الصرفيةلما البد من ضرورة االلتزام به حين صياغة بعض األ »الواجب«أو 
      تقديم الخبر وجوبا، أو حذف المبتدأ وجوبا،  -مثال–فيقولون  ؛و التراكيب النحوية

  .)2( ..."أو تقديم الفاعل وجوبا 

هو القواعد التي  :الناحية االصطالحية راطفمن خالل هذا المفهوم نجد أن االشت
  .وضعها النحاة لبناء القاعدة 

إنما في علوم و، مؤثر ليس في النحو و الصرف فحسب لالشتراط أو الشرط دور"
 .شتى كالفقه وأصوله و الفلسفة و غيرها من العلوم 

           ،تقعيد القواعد ، وفي العلوم كلها في تثبيت المسائلوقد أسهمت الشروط 
 لتكون هذه الشروط الموضوعة كالحدود ؛ئياتها، و تحديد جزتبيان الجوانب العلميةو 

                                                 
  .)شرط(، مادة329ص ،7ابن منظور، لسان العرب، م (1)
دار غريب،  ، مجلة علوم اللغة،"االشتراط النحوي و الصرفي للمفهوم و الوظائف"عبد العزيز علي سفر،  (2)

  .305-304ص، 1994 ،4ع، 2م  مصر، القاهرة،
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؛ فينسج على منوالها، و يبنى على صورتها قياسا أو التي تحد هذه المسائل و تضبطها
 .)1( "إبداعا 

  :تعريف التداول: عاشرا

  :لغة-أ

البالغة  أساسمعجم  ، ورد في)دول(يرجع مصطلح التداول إلى الجذر اللغوي 
دالت له الدولة، ودالت األيام بكذا، وأدال اهللا بنى فالن :" قوله) هـ538ت( للزمخشري
إن األرض ستُدال منا كما َأدلْنا :" الحجاججعل الكرة لهم عليه، وعن : من عدوهم

وُأديل المؤمنون على المشركين يوم بدر وُأديل المشركون على المسلمين [...] »منها
واهللا يداول األيام [...] استعطفها،: م ُأحد واستدلْتُ من فالن ُألدال منه، واستَدَل األياميو

: بين الناس مرة لهم ومرة عليهم، وتداولوا الشيء بينهم والماشي يداول بين قدميه
  )2(".يراوح بينهما

دواليك أي أخذناه بالدوِل، وقالوا : تداولنا األمر:" وجاء أيضا في لسان العرب
: مداولةٌ على األمر، ودالت األيام أي دارت واهللا يداوِلُها بين الناس، وتداولته األيدي

، [...]وتَداولُوا األمر بينهم يأخذ هذا دولة وهذا دولة[...] أخذته هذه مرة وهذه مرة
  )3(".ةبيننا بمعنى تَعاورنَاه فعمل هذا مرة وهذا مر واألمرويقال تداولنا العمل 

ال يخرج في ) ل.و.د(مالحظ من خالل هذين التعريفين أن الجذر اللغوي و ال
  .دالالته اللغوية عن معاني التحول، و االنتقال

  : اصطالحا -ب

                                                 
  .301ص ،المرجع نفسه (1)

 ،1ط ،1ج لبنان، روت،بي العلمية، الكتب دار السود، عيون باسل محمد تحقيق البالغة، أساس ،الزمخشري) 2( 
  .)دول(، مادة 303ص ،1998

  .)دول(، مادة 253-252ص ،)ت.د( ،11مج ،العرب لسان ،منظور ابن ) 3( 
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نعني بالتداول االستعمال اللغوي المتمثل في نصوص اللغة منظومها ومنثورها 
شعراء والكتاب، والمدونات قديمها وحديثها، بمعنى هو الممارسة اللغوية من قبل ال

اللغوية المختلفة، وليس بالضرورة أن تكون موافقة لما اشترطه النحاة، حيث انتماؤها 
إلى العربية يعطي لها شرعية الحضور، ويدخل في ذلك القراءات القرآنية المختلفة وما 

ض اعتبره النحاة من الضرائر الشعرية، وما وقع اختالف فيه، وينتمي إليه أيضا بع
استعماالت الكتاب المعاصرين الذين حملهم التطور المعرفي على إيجاد أساليب 

  .وتراكيب وصيغ جديدة خالفت الشائع مما قعد له النحاة
ويجب التفريق بين التداول والتداولية حيث األول هو النصوص اللغوية التي 

عتبار مالبسات القول مثلت واقعا لغويا معينا، أما التداولية فهي مقارنة تأخذ بعين اال
   .وظروف الخطاب، ومقاصد المتكلم وإن كان جامعهما هو االستعمال

و خالصة القول يمكن القول أنه أطلق على مصطلح النسب اإلضافة، و قد 
على  ابن عصفورو قد نص  ،المصطلحين معا النسب و اإلضافة سيبويهاستخدم 

شمل، فالنسب كما نص عليه أن مصطلح اإلضافة أفضل من النسب؛ ألنه أعم و أ
يكون بإضافة صوت اللين الطويل الياء مشددة مكسور ما قبلها في آخر  سيبويه

  .االسم المنسوب، و يكون بمعنى اإلضافة 

اختلف الدارسون في أن الياء حرف أم اسم فاعتبرها البصريون حرفا أما 
 تعني بالضرورة الكوفيون فعدوها اسما، و قد تزاد الياء المشددة على االسم و ال

عند اتصال الياء باالسم تحدث فيه تغييرات لفظية بحيث تصبح الياء . النسب لفظا
حرف إعراب و معنوية حيث يصبح االسم المنسوب اسما لشيء لم يكن له من قبل، 
باإلضافة إلى التغيير الحكمي فيعامل االسم المنسوب معاملة الصفة المشبهة برفعه 

  .ر المستتر بعدهلالسم الظاهر و للضمي
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  :الفصل الثاني

 شتراط النحوي سب بين االق النائطر

  اللغوي والتداول
  .توطئة

           . شواذ النسب: أوال

  .النسب إلى االسم الصحيح:ثانيا

   .النسب إل المختوم بتاء التأنيث: ثالثا

   .دالنسب إلى االسم الممدو: رابعا

   .النسب إلى االسم المقصور: خامسا    

  .النسب إلى االسم المنقوص: ادساس

  .النسب إلى ما خُتم بِياء مشددة: سابعا

  .ورةكسلى ما كان قبل آخره ياء مشددة مالنسب إ: منااث

  .النسب إلى المثنى والجمع: تاسعا

  .النسب إلى جمع التكسير: عاشرا

  النسب إلى االسم الذي جاء على وزن فَعيلَةُ، و فُعيلة،      : عشرإحدى 

  .و فَعولَةُ

  .النسب إلى المركب: عشر ثناإ

  .النسب إلى ما كان ثالثيا مكسور العين: عشر ثالثة

   .النسب إلى ما كان على حرفين: أربعة عشر

  .النسب بغير الياء:خمسة عشر
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  :توطئة

ياءئ اإلضافة إذا  أناعلم  ":سيبويهل قااعد النسب المقيسة، اتفق النحاة في قو
ء فإنهم مما يغيرونه عن حاله قبل أن تُلْحق ياءي اإلضافة، وإنما حملهم لحقتا األسما

  .، فشجعهم على تغييره إذا أحدثوا فيه ما لم يكنهعلى ذلك تغييرهم آخر االسم ومنتها

  )1(."فمنه ما يجيء على غير قياس، ومنه ما يعدل وهو القياس الجاري في كالمهم

منها : ا الشذوذ يجيء على ضروبوهذ" :في أسباب الشذوذ ابن يعيشيقول 
، رق بين شيئين على لفظ واحد ومنهاالعدول عن ثقيل إلى ما هو أخف منه، ومنها الف

  )2(."التشبيه بشيء في معناه

فالقاعدة األصلية في النسب أن تلحق آخر المنسوب إليه ياء مشددة مكسور ما 
تغيير، إال أن هناك كلمات قبلها ولكن إلحاق هذه الياء باالسم قد يستتبع فيه بعض ال

  .كثيرة استعملها اللغويون استعماال شاذا مخالفا للقاعدة التي وضعها النحاة

  .تطرق إليه في هذا الفصلنوهذا ما س

  :شواذ النسب : أوال

نوع بابه أن : عن شواذ النسب بأنها تنقسم إلى ثالثة أنواع ابن عصفورتحدث 

: سليقي و في النسب إلى عميرةُ كَلْبٍ: سليقَةُيغير فلم يغير كقولهم في النسب إلى 
سليمي و بابه سلَمي، و نوع كان بابه أال يغير فغير قولهم في : عميري  وفي سليمةُ

جماني، و في : بحراني، و في الجمة: سلَمي و في بحر: هذَِلي،  وفي سلَيم: هذَيُل
                                                 

  .335، ص3سيبويه، الكتاب، ج )1( 
  .10، ص6ابن يعيش، شرح المفصل، ج )2( 
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حمضي، و نوع كان بابه أن يتغير نوعا من التغيير فتغير تغييرا آخر بخالف : حمضِال
طَاِئي والقياس : زباني و بابه زبني، و في طَيىء: تغيره المعهود في النسب إلى زبِينَةٌ

و في المركب نحو د ِئيطَيراب جرد و حضرموت: دراوردي و حضرو الباب أن م ي
تنسب إلى األول منهما فتقول حضرِي و درابِي أو ملحقهما األول و الثاني، و ذلك 

  )1(.قليل

و لباب النسب نسب شاذة جاءت  :إلى هذا الباب رؤوف جمال الدينو تطرق 

لشواذ مخالفة لقواعده المقررة تحفظ و ال يجوز أن يقاس عليها، و هي كثيرة فمن تلك ا
انسفي النسب إلى خَر :يو قياسه إثبات األلف و النون، و في الر ياسو خُر ،يسخُر :

ي مجعَأ: مروزِي و قياسه مروِي و للمبالغة قالوا: رازِي و قياسه رووِي، و في مروِ
روم و رومي و زِنْج و زِنْجِي  ي أو للفرق بين الواحد و جنسه نحورِمحي و َأرِقَشْوَأ

أو زائدة ، إما الزمة نحو كَرمي و حوارِي فهذه ليست للنسب بل هي زائدة بنيت 
  )2(. الكلمة عليها، أو غير الزمة نحو و الدهر باإلنسان دوارِي و ليست هذه للمبالغة

المنسوبة على غير  سمع عن العرب بعض األسماء:" أنه محسن محمد معاليقال 
رفي3(".القياس الص(اها بالجدول اآلتي، موضحا إي: 

  

                                                 
  .469-467ص ،2ج ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ينظر، (1)
  .134-123ص ،)ت.د(معجب في النحو، منشورات دار الهجرة، قم، ايران، ينظر، رؤوف جمال الدين، ال (2)
 ،1،2010ط مصر، سكندرية،اإل للنشر، الدولية حورس مؤسسة الصرفية، الموسوعة معالي، محمد محسن (3)
  .245-244ص
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  المالحظات المنسوب المنسوب إليه

  ثُقَيفي: القياس  ثُقَفي    ثُقَّيفُ     

     بر    يانبالقياس  ر :يبر  

  حقي: القياس  حقَاني    حقٌّ     

    رصةُب  رِيبكسر الباء، و القياس فتحها بِص  

    رهد  رِيهال، و القياس فتحها دبضم الد  

    رشَع  يانرو القياس شَع :رِيشَع  

  ُأموِي بضم الهمزة: و القياس َأموِي   ُأميةُ    

    ءطَي   و القياس طَاِئي :ِئيطَي  

  أوبادوِي بادي: و القياس بدوِي   باديةٌ    

   اءشْوع  اِئيشْوالقياس   ع :اوِيشْوع 

بحرِي بردها إلى المفرد، ثم النسب :القياس بحراني   بحرينِ   

  حضرِي: القياس   حضرمي  حضرموتُ   

  نَاصرِي: القياس   ينَصران  النَّاصرةُ   

   حور   يانحوالقياس   ر :يوحر  

  فتحها سهيلي   : بضم السين، و القياس سهلي   السهُل  
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    بتخفيف ياء النّسب و القياس تشديدها شَامٍ   الشَّام :
يشَام  

  اَألنْف كَبِير  يالقياس  ُأنَاف :يُأنْف  

    اءرهب   يانرهالقياس  ب :اوِيرهب  

   اءنْعص       ياننْعالقياس ص :اوِينْعص  

  ردني: القياس  رديني   ردينَةُ   

  نُورِي: القياس  نُويرِي   نُويرةُ   

  يطَبع: القياس  طَبِيعي   طَبِيعةُ   

  قَريي: القياس  قُروِي   قَريةُ    

  قُريشي: القياس  قُرشي  قُريشُ   

  
  :النسب إلى االسم الصحيح: ثانيا

ينسب االسم الصحيح الخالي من تاء التأنيث والياء المشددة في آخره وفقا للقاعدة 
  .سمفي النسبة أال وهي زيادة ياء مشددة في آخر اال األصلية

جملة من األسماء الصحيحة و البحث نستنتج أن هناك  دراسةالفمن خالل 
ورد في القرآن الكريم قوله عز فقد  . المنسوبة، لكن نسبتها نسبة مخالفة للقاعدة

θçΡθä. z⎯↵ÍhŠ#) ﴿:وجل ÏΨ≈ −/ u‘ $yϑÎ/ óΟçFΖ ä. tβθßϑÏk=yèè? |=≈ tGÅ3 ø9 $# $yϑÎ/ uρ óΟçFΖ ä. tβθß™ â‘ ô‰s? ∩∠®∪ ﴾)∗(ه ، وقول

ΡÎ) $uΖ̄$! ﴿:تعالى أيضا ø9 t“Ρr& sπ1 u‘ öθ−G9 $# $pκ Ïù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 ãΝ ä3 øt s† $pκ Í5 šχθ–Š Î; ¨Ψ9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑn=ó™ r& t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 

                                                 
 .79:آل عمران،اآلية) ∗(
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(#ρßŠ$yδ tβθ–Š ÏΨ≈ −/ §9 $# uρ â‘$ t6 ômF{ $# uρ $yϑÎ/ (#θÝà Ï ósçGó™ $# ⎯ ÏΒ É=≈tFÏ. «!$# (#θçΡ% Ÿ2uρ Ïµø‹ n=tã u™!# y‰ pκ à− 4 Ÿξ sù 

(# âθt±÷‚s? }¨$̈Ψ9 $# Èβöθt±÷z$# uρ Ÿωuρ (#ρç tI ô±n@ © ÉL≈ tƒ$t↔ Î/ $YΨ yϑrO WξŠ Î=s% 4 ⎯ tΒuρ óΟ ©9 Ο ä3 øt s† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 Ÿ Ÿωöθs9 ãΝ، وقوله تعالى﴿ )∗(﴾   ∪⊇⊇∩ #$ ßγ8 pκ ÷] tƒ šχθ–Š ÏΨ≈ −/ §9 $# â‘$ t7 ômF{ $# uρ ⎯ tã 

ÞΟ ÏλÎ; öθs% zΟ øO M}$# ÞΟ ÎγÎ=ø. r& uρ |M ós¡9 $# 4 š[ ø⁄ Î6 s9 $tΒ (#θçΡ% x. tβθãèoΨ óÁtƒ ∩∉⊂∪﴾)∗∗( ن  فكل من كلمةياَنيبر

وأيضا الربانيون في كل من اآليات الثالث منسوبة إلى الرب على الشذوذ ، والربانيون
يبتكون بر بألن النسبة إلى كلمة ر  

  :عراباألوقد ورد أيضا في الكامل من قول أحد 
انخَو مانيقُ اليرقَ والبرَأبرٍ     وممع نل الِّقاء ابقَب نعد م1(فََأر(  

نسب الشاعر كلمة يمن على الشّذوذ والقياس كان أن يقول اليمني أي بدون زيادة 
  ).يماني(األلف في 

  : ابن قيم الجوزيكما ورد أيضا في الموسوعة الصرفية قول 
  )2(ظُر خَفَاء المركَزِ األدنَى ووصـ       فَ السفُْل فيه وكَونَه تَحتَانيفَانْ

تَحتِّي أي : فكلمة تحتَاني منسوبة نسبة مخالفة للقياس وإنما كان األجدر أن يقول
  بدون إضافة األلف إلى كلمة تَحتَ

  :النسب إلى المختوم بتاء التأنيث: لثاثا

لئال يصير في االسم  ؛نحاة في وجوب حذف هاء التأنيث لدخول ياء النسباتفق ال
تأنيثان، وألن كال منهما ال تقع إال متطرفة، فلزوم الياء لإلعراب يمنع بقاء الهاء، يقول 

                                                 
  .44:المائدة، اآلية )∗(
  .63:المائدة، اآلية )∗∗(
  .619ص ،3ج الكامل، ،المبرد) 1( 
  .244محسن محمد معالي، الموسوعة الصرفية، ص) 2( 
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 ؛إنما حذفت في النسب هاء المنسوب إليه، ألن بينهما وبين ياء النسب شبها : "الحريري
 متطرفة، ثم إنها تصير حرف اإلعراب، ويجعل ما قبلها وهو أن كال منهما ال تقع إال

حذفت الهاء، وأقرت ياء  فلهذا لم يجمع بينهما فلما تعذر الجمع بينهما ؛حشوا في الكلمة
درهم : إلى القلعة» الدراهم«النسب للداللة على المعنى ولهذا لحن من قال في نسب 

وقول " :أبو حيان، وقال )1( جل مكير: درهم قَلْعي كما تقول: قلعتّي، إذا الصواب
  .)2( "درهم خليفتي لحن: الناس

إذ تحذف كي ال يؤدي  ،في االسم المنسوب لحنا اعتبر النحاة أن بقاء تاء التأنيث
رجٌل قَاهرتي، في : إذ ال يمكننا القول بقاؤها إلى الجمع بينهما و بين تاء التأنيث؛

  .رجٌل قَاهري: النسب إلى القاهرة، وإنما نقول

خطأ  ومن ثم فإن قول بعض الناس إلى حياة حياتي" : شعبان عوض العبيديل قا
3( "شائع، والصحيح حيوي(.  

≈ρr& ;M÷ ﴿:والقرآن الكريم خير دليل على ذلك في قوله سبحانه وتعالى yϑè=Ýà x. ’ Îû 9 øt r2 

%c© Åd√—9 çµ9 t±øótƒ Ól öθtΒ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Ï% öθsù Ól öθtΒ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Ï% öθsù Ò>$pt x 4 7M≈yϑè=àß $pκ ÝÕ÷èt/ s− öθsù CÙ÷èt/ !# sŒ Î) yl t ÷zr& 

… çν y‰tƒ óΟ s9 ô‰s3 tƒ $yγ1 t tƒ 3 ⎯ tΒuρ óΟ ©9 È≅ yèøg s† ª!$# … çµ s9 #Y‘θçΡ $yϑsù … çµ s9 ⎯ ÏΒ A‘θœΡ ∩⊆⊃∪   ﴾ )∗(.  

                                                 
، 1الحريري، شرح ملحة اإلعراب، تحقيق غريد يوسف الشيخ محمد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط )1( 

  .95، ص2004
، لبنان، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت )2( 
  .356، ص1998، 3ج
، 2008، 1شعبان عوض العبيدي، الرائد في علم الصرف، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، ط )3( 

  .85ص

 .40 :اآلية ،النور) ∗(
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  .)1(تَردد َأمواجِه: منسوب إلى لُجة، ولُجةُ البحرِ) لُجِي(ف 

لقواعد التي وضعها النحاة من أجل نسبة األسماء المنتهية بتاء التأنيث رغم هذه ا
  نجد أن بعض متداولي اللغة يستعملونها استعماال مخالفا للقاعدة

 : "استعماله لكلمة النسواني في قوله لطه عبد الرحمنورد في روح الحداثة 
يتصدرها الخطاب الماركساَأل يتُركْودسي طَوالخالنِّ ابسوانولُجِنْاَأل يكْسسونفقد ، )2("ي

كلمة نسوة بنسواني واألجدر أنه كان ينسبها بكلمة النسوي أي بحذف عالمة  نسب
  .التأنيث ثم إضافة ياء النسبة لكنه نسبها بإضافة األلف والنون بعد حذفه لتاء التأنيث

ه أثناء نسبته نّإأي  )3("»ةُياناثَدالح«إن شئت قلت  : "ويقول في موضوع آخر
بدال  ةُيّاثدفيها أن يقول ححداثة قام بإضافة األلف والنون قبل ياء النسب واألصل  ةلكلم
من حثَادانّةُي.  

وهي التي على رأسها  ةُيانربنْقُ ةٌاججد: "في لسان العربابن منظور وقال 
أي بدون  ةُيرِبنْتكون بـقُ ةُربنْشاذة ألن النسبة إلى قُ هي نسبة ةُيانربنْ، فكلمة قُ)4("ةُربنْقُ

  .إضافة األلف والنون إليها

أنباطها، وواحدهم : امِالشَّ ةُقَامرج:" ل في موضوع آخر في النسبة لجرمقاوق
ابن منظور ، فقد نسب )5) (∗("يّانقَمرهو ج: الكميتفي  ألصمعيجرمقاني ومنه قول ا

                                                 
  .219محسن محمد معالي، الموسوعة الصرفية، ص )1( 
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، )يةالمدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالم(طه عبد الرحمن، روح الحداثة  )2( 

  .111، ص2008، 1المغرب، ط
  .26المرجع نفسه، ص )3( 
  .117، ص5ابن منظور، لسان العرب، م )4( 
 قوم بالموصل اصلهم من العجم: الجرامقة )∗(
  .35، ص10المرجع نفسه، م )5( 



	طرائق النسب بين االشتراط النحوي والتداول اللغوي        :          ل الثانيالفص
 

- 29 - 
 

بإضافة األلف والنون باإلضافة إلى ياء النسب  يّانقَمرإلى ج قُمرة جكلم عيماألصو
  .بدال من إضافة ياء النسب لكلمة فقط

في النسب إلى الحلَّة إذ القياس حلِّي )1("الحالَّوي: "ورد أيضا في األنساب قولهم
  .بحذف التاء وإضافة ياء النسب إلى اإلسم فقط

  : م الممدودسالنسب إلى اال: رابعا

  :سم تغيرات، لكن ذلك يتوقف على نوع الهمزةيحدث في اال

  بداِئي: قَرائي، بداء :قَراء: إذا كانت الهمزة أصلية وجب بقاؤها مثل-أ

: صحراوِي، حمراء: وإذا كانت الهمزة للتأنيث وجب قلبها واوا، مثل صحراء-ب
اوِيرمح.  

 :كساء: زة منقلبة عن أصل، جاز بقاؤها وقلبها واوا مثلوإن كانت الهم-ج
اِئيسك :اوِيس2(ك(  

حكم همزة  ":م همزة الممدود في النسبة بقولهحك حرجي شاهين عطيةوقد ذكر 
في  :الممدود في النسبة حكمها في التثنية، أي إنها إذا كانت للتأنيث تقلب واوا فنقول

حمراء »حماوِرّوإذا كانت أصلية وجب إثباتها فتقول في قَ ،»يرقَ« اءاِئروإذا »ي ،
كانت مقلوبة عن واو أو ياء ككسرِ و ،اءدأو مزيدة لإللحاق كحرباء جاز قلبها واو، اء ،

                                                 
  .295، ص1988، 1، ط2لبنان،  م ،السمعاني، األنساب، دار الفكر، بيروت)1( 
  .143ص ،)ت.د( عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،)2( 
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، يّاِئبر، حيوِادرِ و ،يّاِئدرِ ، ويّاوِسك و ياِئسك«: فتقول) واإلثبات أفصح(وإثباتها 
حراوِبّ1(»ي(  

يتضح أنه قد ذكر شروط النسب إلى االسم المنتهي  قول شاهين عطيةومن خالل 
  . بالهمزة الممدودة مستندا في ذلك إلى نوع همزة االسم التي تتدخل في نسبته

لقد خالف بعض مستعملي اللغة تلك القواعد التي يجب اتباعها النسبة االسم 
  :في إحدى أبيات الشعرية ار الغطفانيالمزردني ضرالممدود ومن ذلك قول 

دالَمبِالج ةيانبن لَعيكَلْبنَزِ         وا بَِأعاعب ا حينامعاالَ وع2(و(  

في هذا البيت منسوبة على الشذوذ وذلك ألن الشاعر أضاف في  ةُيانبعفكلمة لَ
االسم (سم المنتهي بهمزة مد أي نسبة اال ؛نسبة هذه الكلمة النون ولم يوافق القاعدة

ألن الهمزة للتأنيث لذا وجب  ةُياوِبعأي لعباء فاألجدر أن تكون النسبة إليها لَ) الممدود
  .قلبها واوا

 واألجدر أن )3(ياوِ، رهاءهم قالوا في نسبة كلمة رهوقد قال صاحب األنساب أنّ
يكون النسبة إليها بـ راِئهألن هذه الكلمة أصلية، أي أصل في هذه الكلمة  الهمزة في ي

  )4( :في بيت له محمد جربوعةوقد قال أيضا  .لذا يجب بقاؤها

                                                 
جرجي شاهين عطية، سلم اللسان في الصرف والنحو، والبيان، دار ريحاني، بيروت، لبنان، كتاب الصرف، )1( 
  .121ص ،)ت.د( ،4ط
يق أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للماليين، بيروت، ، تحق)تاج اللغة وصحاح العربية(الجوهري، الصحاح،  )2( 

  2312، ص1984، 3، ط6لبنان، ج
  .108، ص3السمعاني، األنساب، ج )3( 
، 1، البدر الساطع للطباعة والنشر، ط)عطلة إجبارية(محمد جربوعة، ديوان مطر يتأمل القطة من نافذته،  )4( 

  .57، ص2014
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لْكتي وذه رتُ شَاعَأنَا لَس  

يذَك وِينَب رَأنَا شَاع  

ذَكي، وإنما النسب إلى هذه الكلمة أن يكون  :فنجد أنه قد نسب كلمة الذكاء بقوله
ي ألن همزة منقلبة عن أصل لذا جاز بقاؤها كلكنه قد شاع عند متداولي اللغة ذَي، اِئكَبذَ

  .ياِئي أو ذَكَاوِكَذَ: وقلبها واوا فنقول

جوز صاحب المعجم المفصل في علم الصرف إثبات الهمزة في النسب إلى 
لحاق، على اعتبار أن الهمزة لال» كيمياء«يجوز إثبات الهمزة في النسب إلى :" كيمياء

من العرب من ": أو على اعتبار أن الهمزة للتأنيث استنادا إلى ما نقله الصبان من قوله
  )1( ".واوا عند النسب أولى» كيمياء«يقرر هذه الهمزة، ولكن قلب همزة 

  :سم المقصورالنسب إلى اال: خامسا

  :ويحدث في هذا االسم تغيرات، لكن ذلك يتوقف على عدد األحرف التي قبلها

  ربوي: فتوي، رِبا: فتى: إذا وقعت األلف ثالثة وجب بقاؤها وقلبها واوا فنقول-أ

فإن وقعت األلف رابعة، فإننا ننظر إن كان الحرف الثاني متحركا وجب -ب
  .جمزِي: حذف األلف مثل جمزى

حبلي : وإن كان الحرف الثاني ساكنا، جاز حذف األلف وقلبها واوا مثل حبلى
لَوِيبلَى: فإذا قلبت األلف واوا جاز زيادة ألف قبل الواو فنقول. وحبح : ،لَوِيبح
الَوِيبوح  

                                                 
  .563، ص1993، 1في علم الصرف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط راجي األسمر، المعجم المفصل)1( 
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  )1(مصطَفي: مصطَفَى: فإن كانت األلف خامسة فصاعدا وجب حذفها، فنقول -ج

  :أنه شاهين عطيةقد أضاف إلى ذلك و

ها واوا فتقول في حبلَى يجوز في ما كانت فيه للتأنيث فصلها بألف مع قلب
حبالَوي، وإن كانت رابعة وثاني االسم متحرك كبردي ومستَشْفي وجب حذفها فنقول 

  )2(بردي، ومصطَفي، أو خامسة فصاعدا كمصطَفى ومستَشْفَى

ات الياء بناإلضافة إلى كل شيء من : األول: إلى ضربين لسراجاابن وقد قسمها 
هدوِي، وفي حصى حصوِي، : او التي هي فيهن المات من الثالثي، تقول في هدىوالو
رحوِي هذا فيما كان قبل الالم فتحة وقد قلبت المه ألفا، فأما الياء التي قبلها : ورحا

فانقلبت  رٍ، ففتحوهممكسور فنحو عم وشَج تقول عموِي، وشَجوِي، فعلوا به ما فعلوا بنَ
جل ياءي النسب، اما الضرب الثاني فهو ما زاد على الثالثة أواوا من  تالياء ألفا ثم قلب

  )3(حاني: حانَوِي، والكثير :من العرب من يقول في حانٍ

ن هناك كلمات متداولة منسوبة قد شدت على اتفاق ألكن المتتبع لهذه الظاهرة يجد 
  : نذكر منهاالنحاة في نسبة االسم المقصور 

  :ذي الرمةقول : للجوهريورد في الصحاح 

ةٌ َأواوِيزح جهوةٌ عيقَلعم  

  .)4(اِئرحرتَرود بَِأعطَاف الرمال ال                        

                                                 
  .142ينظر، عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص )1( 
  .121ينظر، جرحي شاهين عطية، سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص )2( 
  .65، ص1996، 3، ط3جتلي، مؤسسة الرسالة، النحو، تحقيق عبد الحسين الف في صولاألسراج، الابن  )3( 
  .)حزا(مادة  ،2312الجوهري، الصحاح، ص )4( 
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ن األصل في النسب إلى فقد قال حزاويةٌ نسبة إلى حزوى وهذا استعمال شاذ أل
ووِي، أو حزواوي أي بإضافة األلف قبل الواو، تقلب األلف واوا ن يقول حزأحزوى 

ألن، األلف في كلمة حوهي الرابعة والثاني حرف ساكن لذا وجب حذف األلف  ىز
  .وقلبها واوا، وجاز زيادة ألف قبل الواو إذا قلبت األلف واوا

استعمال شاذ ألن  ى وهذافي النسبة إلى بصر )1(بصرائي السمعانيوقد قال 
: ليها بقولناإأي يكون النسبة  ؛النسب إلى بصرى يكون بحذف األلف وقلبها واوا

    .ياِئبصربصراوِي ال 

في النسب إلى مشْغَرى بزيادة النون  )2(ياِئرغَشْموضع آخر م وقال أيضا في
انت الخامسة لذا وجب يقال مشْغَرِي ألن األلف المقصورة ك أنعلى الشذوذ والقياس 

وهذا  )3(مقْراِئي: ىأنهم قالوا في النسب إلى مقْر للسمعانيحذفها ورد في األنساب 
ي أو مقْراوِي، أي بقلب األلف ن النسب إلى مقْرى يكون ب إما مقْروِاستعمال شاذ أل

واو، وذلك ا، وإضافة ألف قبل الالمقصورة واوا فقط، أو بقلب األلف المقصورة واو
كلمة مقْرى األلف المقصورة وقعت رابعة، و كان الحرف الثاني فيها ساكنا لذا  نأل

النسبة إليها بمقْروِي، وقوله مقْراِئي، كأنما نسب اسما ممدودا كانت همزته  كانت
  .أصلية

  :النسب إلى االسم المنقوص: سادسا

االسم؛ أي على عدد يتوقف النسب على االسم المنقوص على عدد أحرف 
  :األحرف قبل ياء المنقوص األخيرة وذلك على النحو اآلتي

                                                 
  .363، ص1السمعاني، األنساب، م )1( 
  .134ص ،1995 ،5م لبنان، بيروت، صادر، دار ينظر، ياقوت الحموي، معجم البلدان،)2( 
  .366، ص5ينظر، السمعاني، األنساب، م)3( 
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عموِي وشَجوِي في : إذا كانت الياء ثالثة فواجب قلبها واوا وفتح ما قبلها، فيقال
النسب إلى عمٍ وشَّج، فقلبت الكسرة فتحة فصارت الياء ألجل الفتحة ألفا ثم قلبت واوا، 

  )1(.ك اسما مقصوراألنها أصبحت بذل
قَاضي : قَاضي: كانت الياء فيه رابعة فجاز حذفها وجاز قلبها نحو وأما ما

  )2(.راموِي، رامي: وقَاضوِي، رامي
  )3(وأما إذا كانت الياء خامسة فصاعدا فوجب حذفها، فيقال معتَد ومستَعٍل

أظهرت الواو في التثنية، ألنك إذ فإذا كان المنقوص من بنات الواو  ":سيبويهل قا
فأما ما كان من بنات الواو [...] حرِكَتْ فال بد من ياء أو واو؛ فالذي من األصل أولى

ما في  قَفَوانِ، وعصا عصوانِ؛ ألن في عصا: فمثل قَفًا، ألنه من قَفَوتُ الرجَل، تقول
يء من بنات الياء ال يجوز فيه إمالة عصوتُ وال تُميُل َأِلفَها، وليس ش: قَفَا، تقول

  )4(".األلف
كان شبيها  إن ما:" فائدة من فوائد االسم المنقوص وهي جرجي شاهينوقد ذكر 

وكذلك ما ختم  »دلْوِيّ وطَبِييّ«بالصحيح كدلْوٍ و طبِّي ينسب إليه على لفظه فيقال فيه 
ويجوز فتح ما قبل الياء في اليائي » وفيه قَروِيّقَرييّ «منه بالتاء كقَريّةُ وعروةُ، فيقال 

  )5(".»قَروِيّ«وقلبها واوا فيقال فيه 
وضع النحاة هذه القواعد التي تساعدنا في نسبة االسم المنقوص، إال أن متداولي 

  .اللغة قد جاءوا بخالف ذلك

                                                 
  .65ص ،3ج النحو، في األصول ،السراج ابن ينظر، ) 1( 
  .122ص  ،2009 ،1ط األردن، عمان، البداية دار مغلي، أبو سميح تحقيق العربية، في اللمع جني، ابن ينظر، ) 2( 
 ، 1980، 20ط ،4ج دار التراث، القاهرة، مصر، مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح عقيل، ابن ينظر،) 3( 

  .155ص
  .386ص، 3سيبويه، الكتاب، ج) 4( 
  .121، سلم اللسان في، الصرف والنحو والبيان، صجرجي شاهين) 5( 



	طرائق النسب بين االشتراط النحوي والتداول اللغوي        :          ل الثانيالفص
 

- 35 - 
 

  :في وصف مقطوعة شعرية ابن خفاجةقال 
يالنَّد هجى بِها الونْدي رةَ السنَاك َأسطَتْ هسا      بمبروراء.  

  .)1(راءجملت جماَل الغُرة الغَ      فاستَضحكَتْ وجه الدجى مقْطوعةٌ
وجه النَّدي، والقياس أن : إلى الوجه المبلل بقوله) ندى(كلمة  ابن خفاجةقد نسب 

  .اؤه ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها؛ أي نَدوِييقول نَّدوِي االسم المنقوص إذا كانت ي
  :أبا محمد عبد اهللا بن ربيعةوقال أيضا في موضع آخر يرثي الوزير 

اءزوةُ الجلَادق نَاكقًا هكََأنَّنَا          نَس يالنَّد ردى بِنَا صهز2(ي(  

  :شيبكما يتجلى ذلك أيضا في قول الشافعي في قصيدته طالئع ال
  )3(فَدع عنْك سوءات اُألمورِ فَِإنَها      حرام علَى نَفْسِ التَّقيِّ ارتكَابها

فقد نسب كلمة التَّقي إلى التَقْوى على الشذوذ وإنما كانت ألفه المقصورة رابعة لذا 
  .)تقَوِي ال تَقي: (جاز قلبها وجاز حذفها وإنما القياس أن يقول

  .بياء مشددة متالنسب إلى ما خُ :سابعا

وضع النحاة شروطا لالسم المنتهي بياء مشددة عند نسبته، ويكون ذلك حسب عدد 
  .أحرف الكلمة

إذا كانت بعد حرف واحد فاألشيع فك إدغامها، ورد الياء الساكنة األولى إلى 
 مقصورا أصلها وقلب الكسرة فتحة، فتقلب الياء المتحركة ألفا، فتصبح الكلمة اسما

                                                 
  .10ص ،2006 ،1ط لبنان، بيروت، المعرفة، دار سندة، اهللا عبد تحقيق ،) األلف حرف( الديوان خفاجة، ابن) 1( 
  .20، صالمرجع نفسه )2( 
  .27، ص2005، 3بيروت، لبنان، ط الشافعي، الديوان، دار المعرفة،)3( 
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لَووِي في  طَووِي، و حيوِي، و: ثالثيا، فتقلب األلف واوا، ويفتح ما قبل الواو، فيقال
لَيو طَيو ي1( .لنسب إلى ح(  

أما إذا كانت الياء المشددة في اسم واقعة بعد حرفين، وقد دخل على هذا االسم 
ية واوا مع فتح ما قبلها، فتقول في ياء النسب، فإن الياء األولى تحذف وتقلب الثان

يدالنسب إلى ع - وِيدع[...]يدوسمع عن بعض العرب قليال في النسب إلى ع ، - 
  .)2(ُأميي -عديي، وإلى ُأميةُ

وأما إذا كانت بعد ثالثة أحرف فصاعدا، وجب حذفها ووضع ياء النسب مكانها، 
المنسوب إليه، لكن السياق الكالمي هو الذي يحدد  فبذلك يتساوى لفظ المنسوب ولفظ

الصيغة الصرفية لالسم إذ كان منسوبا أو غير منسوب نحو الشَّافعي والْبحتُرِي فالنسب 
تُرِيحبو ،يعإليهما يكون شاَف.  

سبة فإن كانت الياء للنسبة كالشَّافعي أو أصلية كياء الكُرسي تحذف وتجعل ياء الن
مكانها فال يتغير لفظه، وإذا كانت إحدى الياءين قد قلبت عن أصل أدغمنا كَمرميّ جاز 
حذفها وجعل ياء النسبة مكانها، وجاز حذف الثانية وقلب األولى واوا مفتوحا ما قبلها 

  .)3(»مرميّ، مرموِي«:فيقال

، نحو النسب إلى تَميمي أنّه إذا نسبت إلى منسوب بقيته على لفظه ابن يعيشرأى 
وقد تحدث أيضا . )4(وهجرٍي وشَافعي، فيكون اللفظ واحدا إالّ أن التقدير مختلف

في شرح شافية ابن الحاجب عن حذف كل ياء مشددة مزيدة في آخر االسم  االسترباذي
                                                 

، )ت.د( ،2ج ،حياء الكتب العربية، القاهرة، مصرالتصريح على التوضيح، دار  ، شرحينظر، األزهري )1( 
  .328-327ص

  .164شعبان عوض العبيدي، الرائد في علم الصرف، صينظر،  )2( 
  .122ينظر، جرجي شاهين عطية، سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص )3( 
  .155، ص5ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج )4( 
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للمبالغة  للنسب أم للوحدة أموتحذف كل ياء مشددة مزيدة في اآلخر سواء أكانت :" قائال
 رِيصب ،يسوكُر رِيموأح ،يومور رِيصأوال لمعنى، فتقول في المنسوب إلى ب

  )1( ".وأحمرِي وكُرسي؛ كراهية اجتماعهما

لقد اتفق جمهور النحاة على كون النسب القياسي إلى االسم المختوم بياء مشددة 
سب، لكننا نجد أن بعض اللغويين من مزيدة في آخر االسم لذا وجب حذفها عند الن

  .يخالف ذلك فيما يخص الذي كانت الياء فيه بعد حرف واحد

  :العتاهية أبوقال 

ابامِ، ِإالَّ ذَهاَألي رآخ         يلَى كُّل حا عنْيتْ الد2(اَأب(.  

  :وقال في موضع آخر

  .)3(دعاه يومه، فََأجابا بينَما اِإلنْسان حي قَوِي،             ِإذْ

_ قد استعمل كلمة حي منسوبة في كل من البيتين الشعريين العتاهية أبانجد أن 
بينَما اِإلنْسان حي : " وفي البيت الثاني" َأبت الدنْيا على كّل حي : " البيت األول: فقال
وذلك بفك اإلدغام وإعادة  على الشذوذ وإنما النسب إليها أن يقول_ "قَوِي ،يالح وِييح

الياء األولى إلى أصلها مع فتحها وقلب الياء الثانية واوا ألن الياء وقعت بعد حرف 
  .واحد

  :النسب إلى ما كان قبل آخره ياء مشددة مكسورة:ثامنا

                                                 
االسترباذي، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق محمد نور الحسن وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  )1( 

  .9، ص1972 ،2ج
  .53، ص1986 ، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،)قصيدة الدنيا كفئ تولَّى( أبي العتاهية، الديوان )2( 
  .53المرجع نفسه، ص )3( 
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إذا كانت الياء وسط االسم وكانت مشددة مكسورة وجب حذف الياء الثانية 
إن الياء عبارة عن :" إبقاء الياء األولى الساكنة فيقول محمود سليمان ياقوتالمكسورة و

، ياء األولى ساكنة وسنبقي عليها حين النسب والياء الثانية مكسورة )المشددة(حرفين 
نوسنحذفها تخفيفا حين النسب؛ لذلك نقول حين النسب إلى لَي :ينوقد تناول ابن  )1(".لَي

ا ما كانت قبل آخره ياء إن مدغمة إحداهما في األخرى بـ أم: ة أيضاالوراق هذه الفكر
اع الياءات، وذلك قولك في النسب إلى مفإن النسب إليه بحذف الياء المتحركة الجت

تيمثلها مثل الياء التي حذفت من : م يتييُل(موالكسر مع ياء النسبة، فكيف إذا ) فَع
قل فلذلك وجب الحذف، وإنما كان المتحرك من الياءين زاد ياء أخرى، وإن كان ذلك أث

  )2(.بالحذف أولى ولو حذفت الساكنة بقيت المتحركة وقبلها فتحة، فكان يجب قبلها ألفا

عند نسبة االسم الذي ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة يجب فك إدغام الياء ثم 
يجب حذفها وذلك هروبا من  الياء الثانية المكسورة أمانبقي على الياء األولى الساكنة 

  .ثقل النطق بالكلمة

ه ال بد من حذف إحدى الياءين، الجتماع الياءات اعلم أنّ:" في ذلك المبردوقال 
  .الكسرة، والتي تحذفها المتحركة؛ ألنها لو بقيت للزمها القلب والتغيير

 ما قبلها، وأما التغيير فاالجتماع الحركات مع الحروف فالنفتاحفأما القلب 
  .)3(»المعتلة

                                                 
  .362اقوت، الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم، صمحمود سليمان ي )1( 
، 1ينظر، ابن الوراق، علل النحو، تحقيق محمود جاسم محمد درويش، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط )2( 

  .532-531، ص1999
   .135ص، 1994، 3ج ، مصر،، القاهرة)د.د(بد الخالق عظيمة، تحقيق محمد عالمبرد، المقتضب،  )3( 
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ففي ما يخص نسبة االسم الذي قبل آخره ياء مشددة مكسورة لم نجد استعماال شاذ 
  عن القياس فيما اطلعنا

  :النسب إلى المثنى والجمع: تاسعا

والمثنى ) جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم(عند النسب إلى جمع السالمة 
  .يحذف عالمتي التثنية والجمع

للجمع، فيلزم من  إلفادتهمايحذف األلف والتاء في نحو مسلمات :" االسترباذيقال 
الحرفين من األخرى ثبوتا  ، وال ينفصل أحدةُياتفَرع :إبقائهما اجتماع التاءين في نحو

، وقال )1("َأذْرعي وعاني: َأذْرعات وعانَات :وزواالً؛ لكونهما كعالمة واحدة، تقول في
فإن نسب إلى ما جمع باأللف والتاء، وكان الجمع تغيير :" في هذه المسالة جني ابن

بحركة الزمة كَجفَنَات، أو جائزة كسدرات وغُرفَات، فإن لم يكن علما رددته إلى 
جفْني، وسدرِي، وغُرفي بسكون عين الكلمة، وإن كان علما أبقيت : مفرده، فتقول
فَني وسدري، وغُرفي، فإذا كان التغيير كسرة كسدرات رددتها فتحة، ج: الحركة فتقول

  )2(".ِإبلي: سدري، كما تقول: وننسب إليه، كما ينسب إلى اِلإبِِل، فتقول

إذا كان االسم المنسوب إليه علما أبقيت حركته، وإن كان التغيير فيه كسرة 
م يكن علما رددته إلى المفرد وأسكنت عين الكلمة رددتها فتحة عند النسب، أما إن ل

: من قال: " عن المثنى والمجموع على حدا التثنية قائال سراجالابن المنسوبة تحدث 
قال قنَسرِي، ويبرِي، : قنَّسرِين، ورَأيتُ قنَّسرِين، وهذه يبرون، ورأيتُ يبرِين يا هذا

                                                 
  .134، ص5جينظر، ياقوت الحموي، معجم البلدان،  )1( 
  .134، ص5جينظر، المرجع نفسه،  )2( 
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زيدي : قلت »زيدان«يبرِيني، وإذ أضفت إلى: ين، ويبرِين، قالهذه قنّسرِ: ومن قال
يملسم اتملس1( "فتضيف إلى االسم بال زيادة في م(.  

أنه إن كان المثنى والجمع اسما للواحد، أي علما، فإنه  االسترباذيوقد تحدث 
على لفظه، وذلك مرهون بحركة  النسب إلى المفرد، أو النسب إليه: يحيز فيه الوجهين

اإلعراب، فإن كانت النون متعقبة لإلعراب ينسب إليه على لفظه، وإن كانت غير 
أما حذف :" متعقبة لإلعراب ينسب إلى لفظ المفرد بحذف عالمتي التثنية والجمع، فيقول

النون فواضح؛ لداللتها على تمام الكلمة، وياء النسبة كجزء من أجزائها، وأما حذف 
األلف والواو والياء فلكونها إعرابا و ال في الوسط إعراب، وأيضا لو لم تحذف الجتمع 

  .)2( "العالمتان المتساويتان نحو مسلمانيانِ و مسلمونيانِ فيكون للكلمة إعرابان

أولها أنه ينسب بعض : أصدر مجمع اللغة العربية في إحدى جلساته قراران
  ت العلمية إلى المثنى على لفظه دون رده إلى مفرده العلميين في المصطلحا

ثانيها أنه ينسب إلى جمع المذكر السالم إذا سمي به على صورته التي جاء بها 
  .من غير حذف

أجاز مجمع اللغة العربية النسب إلى المثنى على لفظه دون رده إلى مفرده معتمدا 
  .)3( على أن المثنى نظير الجمع

إن حكم الواحد كحكم الجميع وجب الرد إلى الواحد ألنه أخف  ":ابن األنباريل اق
  .)4(  "في اللفظ مع أنه األصل

                                                 
  .68، ص3سراج، األصول في النحو، جالابن  )1( 
  .10ص ، 2ج االسترباذي، شرح شافية ابن الحاجب،) 2( 
ة العربية بالقاهرة، دار ينظر، خالد بن سعود بن فارس العصيمي، القرارات النحوية و التصريفية لمجمع اللغ )3( 

    .594- 591، ص2003، 1ابن حزم، بيروت، لبنان، ط
، 1ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الدين، شمس حسين محمد تحقيقابن األنباري، أسرار اللغة العربية، ) 4( 

  .190ص ، 1997



	طرائق النسب بين االشتراط النحوي والتداول اللغوي        :          ل الثانيالفص
 

- 41 - 
 

قولهم في  : شاعت بعض األلفاظ المنسوبة نسبة شاذة بالنسبة للمثنى و الجمع نحو
: ُأذينَاني األولى كان ردها إلى المفرد ُأذَين ثم نقوم بنسبتها فنقول: نسبة كلمة ُأذينَانِ

  .و قولهم مَؤسساتي ذَيني، باإلضافة إلى كلمة مسلموني و مسلماتيُأ

  :النسب إلى جمع التكسير: عاشرا

ذهب البصريون إلى أنه حين نريد أن ننسب اسما مجموعا جمع تكسير فإننا نأتي 
ى ذهب المذهب البصري في النسب إل:" ي األسمرراجبمفرده ثم ننسب إليه، فيقول 

جمع التكسير أن يرد إلى واحده، ثم ننسب إلى هذا الواحد، ويرى المجمع أن ينسب إلى 
، أما الكوفيين فقد أجاز النسب )1("لفظ الجمع عند الحاجة، كإرادة التمييز، أو نحو ذلك

  .إلى الجمع دون إرجاعه إلى المفرد

التسمية تقول في توقع اإلضافة على الواحد لتفرق بينه وبين :" سراجالابن قال 
فَارِس نَاءع: َأبموإلى ج يجِدسةُ، وفي المساجد، مبواحده ر ،يباب، ربي الرفو ،نَوِيب :

وإلى عرفَاء ،يعموإلى قَباِئَل: ج ،يرِيفوزعم الخليل: ع ،يلقَب : يعمسأن نحو ذلك م
ي المهالبة، فإن كانت اإلضافة إلى جمع ال واحد له تركته على في المسامعة، ومهلّبِي ف

لفظه ألنه ليس له ما ترده إليه، وذلك نحو اإلضافة إلى نَفَرٍ نَفْرِي، ألنه ال واحد له 
  .)2("ِإنْساني: وُأنَاس ُأنَاسي، وقالوا

تيان يتم النسب إلى صيغة الجمع نفسها دون اإل:" محمود سليمان ياقوتقال 
: قَوم: يكون ال واحد له من لفظه أو معناه؛ نحو: اسم الجمع: بالمفرد مع النسب إليه في

ويكون الفرق بينه وبين مفرده بالياء : قَومي، رهطُ رهطي، واسم الجنس الجمعي
كالمشددة أو بالتاء نحو تُر :رشَج ،يكولكن إن أريد النسب إلى : تُر ،رِيصحيفتيشَج "

                                                 
  .554راجي األسمر، المعجم المفصل في علم الصرف، ص )1( 
  .71-70ص ،3ج ألصول في النحو،سراج، االابن  )2( 
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: األخْبار: القاهريتين؛ فيجب النسب إليهما على صيغتهما" األهرام" أو " األخبار
األهرام ،ارِياَألخْب :يامر1("اَأله(.  

وينسب إلى الكلمة الدالة على جماعة :" لهذه الفكرة بقوله الحمالويوقد تطرق 
يطهرو يمأو اسم جنس ف: على لفظها إن كانت اسم جمع، كَقَو ،ي قومٍ ورهط

شَجرٍ، أو جمع تكسير ال واحد له، كاألبابِيلي في َأبابيَل، أو علما : كَشَجرِي في
 ،يناتسنسبة إلى الب ،ييناتسأو جاريا، مجرى -علم على قيد من ضواحي مصر-كَب ،

رأو يتغير المعنى الذي نسب لمفرده كَأع ،ارِيالعلم كَأنْص2( ".ابِي(  

إن كان اسم الجمع أو : ينسب إلى الجمع دون رده إلى المفرد في ستة مواضع
اسم جنس، أو جمع تكسير ال واحد له، وأن يجري مجرى العلم، أو أن يتغير المعنى 

  .إذا نسب إلى مفرده

  :قول العجاجأنهم نسبوا إلى أشراط في  البن منظورورد في لسان العرب 

  .شْراط َأشْراطيمن باكرٍ اَأل

  :وَأيضا قول ذي الرمة

  حواء قَرحاء َأشْراطيةُ وكَفَتْ

                     ماعرا البفَتْهحو ابا الذّهيه3(ف(.  

                                                 
  .372محمود سليمان ياقوت، الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم، ص)1( 
  .189، ص)ت.د(، )ب.د( الحمالوي، شذا العرف في فن الصرف، دار الكيان، )2( 
  ).شرط( مادة ،329، ص7ينظر، ابن منظور، لسان العرب، ، م )3( 
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نجد أن الشاعر قد نسب كلمة أشراط وذلك دون إرجاعها إلى المفرد وهذا مخالف 
سبة ما كان جمعا برده إلى المفرد ثم نسبته إال إذا لما وضعه النحاة ألنهم اشترطوا في ن
  .كان اسم الجمع أو اسم الجنس الجمعي

أي أنه نسب  ؛)1("التصريف الملوكي" قد عنون مؤلفة بـ يابن جنونجد أيضا 
كلمة ملوكي وهي جمع كلمة ملك رغم أنه من النحاة البصريين الذين يردون االسم إلى 

  .المفرد قبل نسبته

جوارِبِي في النسب إلى عمل الجوارب وهذه : أيضا أنهم يقولون الزبيديوقد قال 
استعمال شاذا ومخالف للقياس وإنما القياس أن يقولوا جوربِي بدل من جواربي أي 

  .نسبة كلمة جورب و ليس كلمة جوارب

  ):، فَعولَةُفَعيلة، فُعيلَةُ(النسب إلى ماجاء على وزن : إحدى عشر

يكون ) صحيح العين( النسب إلى االسم على وزن فَعيلة، كما في جزيرة إذا كان
المنسوب جرٍزفقد  حذفت الياء أو الواو منه، وفتح ثانيه ثم أضيفت ياء النسب إليه،  ي

وذلك ألنه معتل العين  يّميمُأ :عند النسب إليها نقول ةُميمأو على وزن فُعيلَةُ كما في ُأ
، يّيلل، فنقول جةُريرأو ه ةُيلَل، ال يحذف منه شيء كما في جأيضا أو كان مضعفا

هيرِر2(ي(.  

، أيضا شروط لنسبة لمحسن محمد  معاليوقد ورد أيضا في الموسوعة الصرفية 
  :االسم الذي جاء على وزن فَعيلة، فُعيلَةُ، فَعولَةُ تمثلت في

                                                 
، صفحة )ت.د(، 1ي، مطبعة شركة التمدن الصناعية الغربية، القاهرة، مصر، طابن جني، التصريف الملوك  )1(

   .الغالف
  .265-264ينظر، هادي نهر، الصرف الوافي، ص) 2( 
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ر العين وكانت بفتح الفاء وكس) فَعيلة(إذا كان االسم المنسوب إليه على وزن-1
وتاء التأنيث ثم  )يلةفَع(ضعفة، وجب عند النسب إليه حذف ياءعينه صحيحة، وغير م

  .بليين فتحة كما في قَبِيلَةٌ تصبح قُتقلب كسرة الع

ثانيه ورابعه من جنس واحد وجب حذف  اإذا كان االسم معتل العين أو مضعف-2
جليلي وأيضا في قول : طُوِيلي، جليلَةٌ: نحو طَوِيلةٌ" فَعيلَة" التاء وعدم حذف ياء

القطامي التغلبي:  

قَص يطعلى الم لِّقَناِئُألعدّالر اةَ بِا          َأذَروهقنْطالم يا طَوِيل  

إذا كان االسم المنسوب إليه على وزن فُعيلَةُ بضم الفاء وفتح العين غير -3
  .جهني: جهينَةُ: مضعف العين وجب عند النسب إليه حذف تاء التأنيث، وياء فُعيلَة نحو

ُأميمي، : ُأميمةُ: إذا كانت عينه مضعفة لم تحذف الياء، وحذفت التاء فقط نحو-4
  .)1(رويحي: رويحةُ: وكذلك إذا كانت عينه معتلة نحو

إال  ، فُعيلَةُ و فَعولَةُ،ةُيلَعالسم الذي جاء على وزن فَاتفق النحاة على طريقة نسبة ا
أننا نجد بعض الكلمات المنسوبة والتي جاءت على هذه األوزان لم تحذف منها الياء 

  .وواجب حذفه وأخرى حذفت منها الياء وواجب عدم حذفها

وم سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول ي: عن عبد اهللا بن مطيع عن أبيه قال
  )2( ."رواه مسلم"ذا اليوم إلى يومِ القيامةال يقتَُل قُريشي صبرا بعد ه: " فتح مكة

                                                 
  .228، 227ينظر،  محسن محمد معالي، الموسوعة الصرفية، ص)1( 
  .245المرجع نفسه، ص)2( 



	طرائق النسب بين االشتراط النحوي والتداول اللغوي        :          ل الثانيالفص
 

- 45 - 
 

وردت كلمة قُريشي في قوله صلى اهللا عليه وسلم بحذف الباء فالكلمة أتت على 
عينه لى وزن فُعيلَةُ وتكون وقد ذكر النحاة أنه عندما تكون ع). قُريشُ(وزن فُعيلَة 

  .فة فال تحذف الياء وإنما تحذف التاء فقط، وتكون الكلمة قُريشيمضع

: البريدي والقياس أن يقول: )1(ل صاحب لسان العرب في النسب إلى البريدةُاوق
بردي وذلك بحذف ياء فُعيلة ألن الكلمة أو االسم المراد نسبته غير مضعف العين لذا 

  .يلةعتاء التأنيث وياء فُ وجب عند نسبته حذف

  .)2(وقد ورد أيضا في لسان العرب قول أحد الشعراء

  .ر برايملَتَجِدنِّي باَأل

ا،بِوكْرا مسعدم القَنَاة  

  .غُطَيفُ السلَّمي فَراإذا 

لَّفقد استعمل الشاعر الكلمة المنسوبة السفي النسبة إلى س يوهلَّم ،معمال ذا است ي
           .بدون حذف ياء فُعيُل ألن سلّيم مضعفة العين والقياس أن يقول سلَّيمي أي شاذ

رضي  -عن أبي نجيح العرباص عن سارية السلْمي: ورد في األربعين حديثا نووية أنه
ةَ وجلَتْ منْها موعظَ -ملَسو هآِلو هيلَوعظَنَا رسوُل اهللا ع«قال  - اهللا تعالى عنه

حديث حسن صحيحرواه أبو داود  و الترميذي، وقال  )3(»القُلُوب.  

                                                 
  .)برد(، مادة425، ص7ابن منظور، لسان العرب ، م)1( 
  .)دعس(، مادة84، ص6م المرجع نفسه،)2( 
 حسني عبد الجليل يوسف، إعراب األربعين حديثا النووية، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،)3( 
  .192، ص28، الحديث 2003، 1ط
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أبي نجيح العرباص بن : إلى سلَيم فقالوا أبي نجيح العرباص بن ساريةفقد نسب 
  :سارية السلْمي وهذا نسب شاذ مخالف للقاعدة والقياس واألصل أن يقولوا

  .السلَيميأبي نجيح بن العرباص بن سارية 

وهذه الكلمة  )1(في النسب إلي طَبِيرةُ ييرِبِوقد ورد أيضا في معجم البلدان طَ
منسوبة على الشذوذ ألن النسب إلى كَلمة على وزن فَعيلَةُ إذا كانت عينها صحيحة، 

  .فنقول عند النسب إليها طَبرِي »فَعيلَةُ«وغير مضعفة، وجب عند النسب إليها حذف ياء

، وهذه الكلمة منسوبة على )2(بيرةُكَبِيرِي في النسب إلى الكَ: في موضع آخر قالو
  .الشذوذ ألن النسب إليها يكون بكَبرِي بحذف الياء وقلب كسرة العين فتحة

  :النسب إلى المركب: اثنا عشر

المنسوب إليه مركب : عن النسب إلى المركب بـ أبي حيان األندلسيتحدث 
وتركيب مزج، تركيب َإضافة ومفرد، مركب اإلسناد والشبيه [ ، وشبيه بهتركيب إسناد

كَوني، وقالوا : تََأبطي، وفي كُنْت: ، يحذف له الجزء الثاني، فتقول في تََأبطَ شَرا]به
الثاني فتقول شَرِي وحبي  إلى النسب: الجرمي شذوذا كُنْتي فنسبوا إلى الجملة، وأجاز

لَوِي : تََأبطَ شَرا وذَرا حبا، وتقول في تشبيه اإلسناد إذا نسبت إلى لَولَا وحيثُمافي 
كلَبعوتركيب المزج يحذف الجزء الثاني منه، فتقول في ب يثحيبتخفيف الواو، و :

، و شبيه بكِّي: الجزء الثاني مقتصرا عليه فتقول النسب إلى : الجرمي بعلي، وأجاز
عشَرِي وإحدوِي عشري في َأحدي : أبو حاتمتركيب المزج النسب إلى َأحد عشَر، فقال 

: ِإحدى عشَرةَ، وجعل هذا قياسا في المركب، والصحيح النسب إلى الجزء األول، فتقول

                                                 
  .21، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )1( 
  .435، ص4المرجع نفسه، ج )2( 
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حقيقا كابن كُراع أو األول بالثاني ت فَرّعدوِي، وتركيب اإلضافة إن كان تَحِإ و يّدحَأ
  )1( .كُراعي وبكْري: للثاني فقلت تر، ولم يلبس ونسبكََأبِي بكْ: تقديرا

وكان مقتضى القياس أن الجملة ال ينسب إليها، كما أنها ال تثنى  ":أبو حيانل اق
جاز النسب إلى الصدر منها تضاف، وال تصغر، وإنما  وال تجمع وال تعرب، وال

لَولَا، : عجز المركب النسبة إلى: ويدخل تحت قولنا: مركب تركيب مزج، قالتشبيها بال
لجريانهما مجرى الواو، وحيثي بحذف عجزهما  لَوِي بتخفيف: وحيثُما، وشبههما، فيقال

  )2( ".الجملة التي تُحكَى

ر عد النحاة النسبة إلى الجملة أو إلى المركب شذوذا ألن الجملة ال تثنى وتصغ
وال تجمع وال تعرب، وإنما القياس أن ننسب إلى الصدر فقط فتقول تََأبطي في النسب 

  .إلى تََأبطَ شَرا

ومن العرب من ينسب إلى المضاف وإلى المركب بأن يبني " :ابن عصفورل قا
" عبد الدار"عبقَسي و" عبد قيس"عبشمي، وفي " عبد شمس" منهما اسما واحدا فيقول في

عبوذلك موقوف على السماعرِد 3( ".ي(  

 لقد وردت عن العرب كلمات شذت عن القاعدة في النسب إلى االسم المركب ورد
: وقياس النسب إليها أن يقال، )4(في النسب إلى َأردستَان َأردستَاني: في األنساب قولهم

ى الصدر نما القياس أن ننسب إلة شذوذا وإَأردي، فقد نسب إلى الجزأين وهذا عده النحا
  .فقط ال أن ننسب الجملة كاملة
                                                 

ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق رجب عثمان محمد مكتبة الخانجي،  سي،ينظر، أبي حيان األندل )1( 
  .603-599، ص)ت.د( ،1القاهرة، مصر، ج

  .356، ص3ع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج، همالسيوطي )2( 
  .457-456ص ،2ج شرح جمل الزجاجي،ابن عصفور،  )3( 
  .108، ص1السمعاني، األنساب، ج )4( 
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، والقياس أن )1(كم بعلَبكي نسبة إلى بعلَبكما ورد أيضا في نفس المرجع قوله
  .)2( نقول بعلي، أو بكي كما قال الجرمي في النسب إلى الجزء الثاني

  :ل أحد الشعراءاق

ةً هياما رتُهجوتَزقرالو نم يرطَى اَألمي َأعِل الذةً                  بِفَضزِيم3(ر(.  

ةً هرمزِيةً في النسب إلى رام هرمز على الشذوذ، حيث نسب إلى يامر :قال
  .)∗()رام هرمز(أي االسم المركب جز

  . كان ثالثيا مكسور العين النسب إلى ما: عشرثالثة 

إن كان االسم الثالثي مكسور األوسط : غة العربية أنهلالفي للمع ورد في ا
أنه حين نسبته تبدل كسرته فتحة هربا من توالي الكسرتين، واليائين، فنقول في )العين(

رةُ: اإلضافة إلى النَّموإلى شَقْر رِيقال الشاعر : نَم عبد المسيح بن حكيم بن شَقَرِي

  :عفير بن طارق الشباني
  .)4(صحوتُ والنَّمرِي يحسبها     عم السماك وخَالَةَ النَّجمِلَ

من خالل حديثه عن نسبة االسم الثالثي مكسور العين أنّه البد ابن جني  قد أشار
بوجوب فتح العين،  أبو حيانمن إبدال كسرته فتحة حين النسبة إليه، وقد أقر أيضا 

نَمر، و دِئَل، وِإبَِل عند : " ا في وجوب فتح العين في نحوال أعلم خالف:" وذلك بقوله

                                                 
  .370، ص1، جبقالمرجع السا )1( 
  .سبق التحدث عن قول الجرمي في النسب إلى المركب )2( 
  .457ص ،2ج ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، )3( 
)∗( زمره اممدينة مشهورة من مدن خوزستان: ر. 
  .144ص ،العربية اللغة في اللمع جني، ابن ،ينظر) 4( 
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له من أن ذلك على جهة الجواز، وأنَّه ) مقدمة(في اهر القزويني طالنسب إالَّ ما ذكره 
  .)1( "يجوز فيه الوجهان

 "بكسرته، تقول في اإلضافة إلى تَغْل رتجاوز االسم ثالثة أحرف لم تُغَي فإن :
بِيهذا هو القياس، وذلك ان الكسرة سقط حكمها لغلبة كثرة تَغْل غْرِبِيوإلى المغرب م ،

  .)2( "الحروف لها
حنَفي بالفتح، وإن كان األصل : إلى هذا في قالوا األنباري ابنوقد أشار أيضا 

: شَقر ألنهم قلبوا الكسرة فتحة طلبا للتخفيف، كما قالوا في النسب إلى: الكسر، قيل
: قَرِي بالفتح، وإن كان األصل هو الكسر طلبا للتخفيف؛ أال ترى أنهم لو قالواشَ
»ى ذلك إلى توالي كسرتين بعدهما ياء مشددة، وذلك مستثقل » شَقَرِيبالكسر، ألد

  .)3( »شَقَرِي ونَمرِي« :فعدلوا عن الكسرة إلى الفتحة فقالوا
  :كان على حرفين النسب إلى ما:أربعة عشر

اعلم أن كل اسم على حرفين ذهبت المه ولم يرد في تثنيته إلى :" سيبويهال ق
األصل وال في الجمع بالتاء، كان أصله فعَل أو فَعل، أو فَعَل، فإنك فيه الخيار، إن 
شئت تركته على بنائه قبل أن تضيف إليه، وإن شئت غيرته فرددت إليه ما حذف 

  .)4("منه
يتضح أن كل اسم على حرفين حذفت المه وعند نسبته تكون  سيبويهمن خالل ما قاله 

مخيرا بين تركه على بنائه ثم تنسبه أو تغيره فترد إليه ما حذف منه قبل نسبته، أو 
  .إضافة ياء النسب إليه

                                                 
 بدمشق، العربية اللغة مجمع مطبوعات الشريف، مختار حمدأ تحقيق النحو، في والنظائر األشباه السيوطي،) 1( 

  .29ص ،)ت.د( ،2 ج سوريا، دمشق،
  .145ابن جني، اللمع في اللغة العربية، ص) 2( 
  .188ص العربية، أسرار األنباري، ابن ينظر،) 3( 
  .357ص ،3ج الكتاب، سيبويه،) 4( 
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في ترك االسم على بنائه أو تغييره برد ما  سيبويهذهب إليه  إلى ما المبردوذهب 
كان من األسماء على حرفين فإن رد الحرف الثالث  ما اعلم أنه:" حذف منه إليه فقال

يكون إال ذلك، وذلك قولك في النسب  إليه في الجمع بالتاء، أو التثنية، فالنسبة ترده؛ ال
وَأخٌ: إلى ُأخْت اتُ، وفي النسب إلى َأبلقولك َأخَو ،؛ لقولك: َأخَوِيوَأخَوِي ،َأبوي :

لم ترد الحرف الثالث في تثنية، وال جمع بالتاء فأنت في النسب َأبوانِ، وَأخَوانِ، وإن 
  )1(".إن شئت رددته، وإن شئت لم تردده: مخير
إما أن يكون حرفا : إذا نسب إلى ثنائي ال ثالث له، فال يخلو الثاني:" ابن عقيلقال 

: صحيحا، أو حرفا معتال، فإن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، فتقول في
 كَم»يوإن كان حرفا معتال وجب تضعيفه»كَم :فتقول في لَو:»وإن كان الحرف » لَوِي

الَِئي، ويجوز قلب :لَا: الثاني ألفا ضوعفت وأبدلت الثانية همزة؛ فتقول في رجل اسمه
  .)2(»الَوِي«: الهمزة واوا فتقول

التأنيث والنسبة  رغم أن هناك من شذ في نسبة بعض الكلمات من نحو المختوم بتاء
لجمع التكسير وغير ذلك من طرائق النسب إال أننا لم نجد كلمات قد شذت في 
االستعمال فيما يخص نسبة االسم الثالثي مكسور العين واالسم الذي جاء على حرفين 

  .اطلعنا فيما
  :النسب بغير الياء:خمسة عشر

م وجود الياء، ورد في القرآن الكريم والشعر العربي كلمات منسوبة رغم عد
روا القرآن الكريم على أنها كلمات منسوبة، وهي صيغ والتي وجهها النحاة ومفس

هذا باب من :" سيبويهللنسب كفعال أو فاعل أو فَعَل، ففعال دالة على الحرفة قال 
اإلضافة تحذف فيه ياءي اإلضافة وذلك إذا جعلته صاحب شيء يزاوله، أو ذا شيء، 

                                                 
  .153ص ،3ج المقتضب، ،المبرد) 1( 
  .165ص ،4ج ،على ألفية ابن مالك عقيل بنا شرح  عقيل، ابن) 2( 
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، وذلك قولك لصاحب الثِّيابِ »فَعاالً«يعالجه فإنه مما يكون  أما يكون صاحب شيء
وأما ما [...] جماُل : عواج، وِلصاحبِ الجِماِل التي ينْقَُل عليها: ثَواب، وِلصاحبِ العاجِ

: وذلك قولك ِلذي الدرعِ» فَاعالً«يكون ذا شيء وليس بصنعة يعالجها فإنه مما يكون 
  )1(".تَامر، وِلذي اللَّبنِ لَابِن: نَاشب، وِلذي التَّمرِ: نَابُِل، وِلذي النُّشَابِ: ِلذي النَّبِلدارِع، و

فأما ما :" عن هذا في باب ما تحذف منه ياء اإلضافة قائال سراجالابن وقد تحدث 
: ، وِلذي النِّبِلدارِع: كان ذا شيء وليس بصنعة فيجيء على فَاعُل، تقول ِلذي الدرعِ

: ، وال تقول ِلصاحبِ الشَّعيرِ[...]ذُو َأهٍل : نَابُِل، ومثله نَاشب، وتَامر ذُو تَمرٍ وآهُل أي
بِ البِراحوال ِلص،ارشَّع :ةهبٍ الفَاكاحوال ِلص ،اررولم يجيء هذا في كل شيء، : ب فَكَاه

  )2(".بالياء المشّددةوالقياس في جميع ذا أن تنسب إليه 
يكونِ لذي » فَاعلًا«في أنه مما يكون على وزن  سيبويهمذهب  سراجالابن ذهب 

  .الشّيء وليس لصنعة يعالجها
لَابن : يستغنى عن ياء النسب بصوغ فَاعُل إن قصد الشّيء، كقولهم:" المراديقال 
بزاز وعطَّار، وقد : الحتراف، كقولهمصاحب لَبنٍ وتَمرٍ، وبفَعاٍل إن قصد ا: وتَامر أي

يقوم أحدهما مقام اآلخر فمن قيام فَاعُل مقام فَعاُل قولهم حاِئك في معنى حواك، ألنه 
  .)3( "من الحرف

  :امرئ القيسومن عكسه قول 
  )4(ولَيس بِذي رمحٍ فَيطْعنُني بِه   ولَيس بِذي سيفٌ ولَيس بِنَباٍل

                                                 
  .381، ص3سيبويه، الكتاب، ج) 1( 
  .83ص ،3ج لنحو،ا في األصول ،السراج ابن) 2( 
 العربي، الفكر دار سليمان، علي الرحمن عبد تحقيق مالك، ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح ،المرادي) 3( 

  .1466ص ،2001 ،1ط ،1م مصر، القاهرة،
  .33، ص)ت.د(، 4امرئ القيس، الديوان، تحقيق أبو الفضل ابراهيم، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط )4( 
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. ِلذي النِّبِل نَباُل بدال من نَابُِل: فهنا في هذا البيت قامت فعال مقام فاعل في قوله

⎯ô ô﴿:ومن ذلك في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى ¨Β Ÿ≅ ÏΗ xå $[sÎ=≈ |¹ ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Î=sù ( ô⎯ tΒuρ u™!$y™ r& 

$yγ øŠ n=yèsù 3 $tΒuρ y7 •/ u‘ 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9 ∩⊆∉∪ ﴾)∗(َل فهي صيغة نادرة، فهذه  ، أمابالنسبة لصيغة فَع

ويستدل على ذلك :" طَعم، عمَل، ولَبِن، فيقول سيبويه: الصيغة من ذي الشيء نحو
رجٌل عمٌل، وطَعم، ولَبِس فمعنى هذا كمعنى قَوّوَل ومقْواُل في المبالغة منه : بقولهم

  )1(:قول الشاعر

  .ي نَهِر       لَا ُأدِلج اللَّيَل ولَكن َأبتَكرلَستُ بِلَيلي ولَكنِّ
  .فَنَهِر بناه على وزن فَعَل، وهو يريد النسب ال للمبالغة

uθßγونذكر من ذلك على وزن فاعل قوله سبحانه وتعالى﴿ sù’ Îû7π t±Š Ïã 7π u‹ ÅÊ# §‘﴾)∗∗(.  

  :الحطيئةومنه قول 
  .)2(واقْعد فَِإنَّك َأنْتَ الطَّاعم الكَاسي       دعِ المكَارِم لَا تَرحْل ِلبغْيتها

  :الثعالبيوقال أيضا 
  .)3(َأظُن الربِيع العام قَد جاء تَاجِرا      فَفي الشَّمسِ بزازا وفي الريحِ عطَّارا

وخالصة ذلك يمكن القول بأن النّحاة وضعوا طرائق للنسبة لكن هناك كلمات 
يرة شذت عن تلك القواعد، وذلك إما من أجل الوصول إلى الخفّة في النطق، فقد كان كث

الثقل النطقي سببا في ذلك، فجنح متداولي اللغة إلى الشذوذ هروبا مما هو ثقيل إلى ما 

                                                 
 .46: فصلت، اآلية )∗(
  .384، ص3، جالكتابسيبويه،  ) 1( 
 .21الحاقة، اآلية )∗∗(
  .284ص  ،2005 ،2الحطيئة، الديوان، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط) 2( 
، 1،1990تحقيق محمود عبد اهللا الجادر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، طالثعالبي، الديوان، ) 3( 

  .55ص
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طَاِئي في النسب إلى طَيئ أو من أجل التفريق الداللي : هو أخف منه نطقا نحو قولهم
نحو  هة في اللفظ، فجنحوا إلى الشذوذ في إحداها للتمييز دالليا بينهابين كلمات متشاب

في النسب إلى بني الحبلَى وقياسها حبلي، وحبلَوِي،  -بفتح الباء–حبلي : قول العرب
  .حبلَاوِي، لكنّهم فتحوا الباء، للتمييز بين المنسوب إلى الحبلَى، وهي المرأة الحامُل
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  :توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج تمثلت في
  . بين مصطلحي النسبة واإلضافة سيبويهساوى -1
2-اه  ابن عصفور نصبأفضلية مصطلح اإلضافة على مصطلح النسبة باعتباره إي

  .أعم من النّسبة، وألن العرفَ هو إضافة اإلنسان إلى آبائه، وأجداده
كانت الياء هي المزيدة دون غيرها؛ وذلك ألن الياء أحد أحرف المد، وإن -3

، وتكتب ياء النسب مشددة زيدت األلف لصار االسم مقصورا فيمتَنَع من اإلعراب
أم  احرفهذه الياء إن كانت مخافة الخلط بينها، وبين ياء المتكلم، اختلف النحاة في 

  .اما الكوفيون فيرون أنّها اسم، أا، فيرى البصريون أنّها حرفااسم
قد تُزاد الياء المشددة آخر االسم، وال تعني بالضرورة النسبة؛ فقد وردت ألفاظ -4

كياء (كُرسي، بردي فتكون الياء الزمة لالسم : منسوبة في اللفظ دون المعنى نحو
الكرسي.(  
ياء مشددة آخر أحدها لفظي، وهو زيادة : يؤدي النسب حدوث ثالثة تغيرات-5

االسم مكسور ما قبلها لتدل على نسبته إلى المجرد منها، وثانيها المعنوي بحيث يصبح 
االسم المنسوب اسما لشيء لم يكن له من قبل، أما ثالثها فهو الحكْمي ويكون في خروج 
االسم من الجمود إلى الصفات فيعمل االسم المنسوب عمل الصفة المشبهة في رفعه 

  .، والمضمرالظاهر
أن  أحمد مختار عمرفرق النحاة بين النّسب، والمصدر الصناعي، فيرى -6

  .األول يكون وصفا في المعنى في حين أن الثاني ال يقع وصفا في المعنى
: اللغوية أسماء صحيحة منسوبة على الشذوذ نحو وردت في بعض المدونات-7

  .ي النسب إلى تحترباني في النسبة إلى رب وتَحتَاني ف
  .تحذف تاء التأنيث من االسم المنسوب؛ لئال يصير في االسم تأنيثان-8
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وردت بعض الكلمات المنتهية بتاء التأنيث منسوبة نسبة شاذة بترك تاء التأنيث -9
  .جرمقَاني في النّسب إلى الجرامقَة: قَاهرِيتي، أو بزيادة األلف، والنون نحو: نحو

ت كلمات كثيرة في النّسب إلى الممدود، فبعضها قلبت فيها الهمزة واوا، شذّ- 10
وحقها اإلثبات، كما في رهاوِي منسوبة إلى رهاء، وأخرى أثبتت فيها الهمزة، وحقها 

  .القلب
: نحوإلى المقصور  ت بعض الكلمات في النسبة بزيادة النون عند النّسبشذّ- 11

ى مشْغَرى، أو بزيادة همزة في النّسب إلى مقْرى، وكان سبب مشْغَراني في النسب إل
  .زيادتها هو مد المقصور

بحذف الياء نحو النَّدي، وأيضا  صت بعض الكلمات في النَّسب إلى المنقوشذّ- 12
  .التَّقي في النَّسب إلى النَدى، والتّقْوى: نحو

بحذف الياء، واألجدر أن ددة إلى ما ختم بياء مش ت كلمة حي في النسبشذّ- 13
  .حيوِي: يفك اإلدغام، وتعاد الياء األولى إلى أصلها وقلب الياء الثانية واوا فتقول 

لم نجد كلمات شذت عن القياس فيما اطلعنا بالنسبة إلى االسم الذي كان قبل - 14
  .آخره ياء مشددة مكسورة

ند النسب إلى وزني ورد عن العرب كثير من الكلمات بإثبات الياء ع - 15
: البريدي، وأخرى حذفت منها الياء، واألولى عدم حذفها نحو: نحو) فَعيلة، وفُعيلة(

يلَموس ،يشقُر.  
سب إلى جمع المذكر السالم، والمؤنث نذهب مجمع اللغة العربية إلى أنّه ي- 16

  .السالم، وحتّى المثنى بعدم رده إلى المفرد
مَؤسساتي في النسب : مات المنسوبة على الشذوذ كقولهمشاعت بعض الكل- 17

اتسَؤسإلى م.   
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ذهب البصريون إلى أنّه حين نريد أن ننسب اسما مجموعا جمع تكسير فإنّنّا - 18
نأتي بمفرده ثم ننسب إليه في حين ذهب الكوفيون إلى عكس ذلك فقد أجازوا النسب 

  .إلى الجمع دون رده إلى المفرد
ه إلى المفرد إذا كان اسم جمع، أو اسم جنس، أو سب إلى الجمع دون ردين- 19

جمع تكسير ال واحد له، أو أن يجري مجرى العلم، أو أن يتغير المعنى إذا نُسب إلى 
  .مفرده

نسبة شاذة و قد شاعت كثيرا عند متداولي  وردت كلمات نسب بها إلى الجمع- 20
   .   ِلدوِلي في النسب إلى دو: اللغة نحو
ت كلمات كثيرة في النسب إلى لفظ المركب، كالنسب إلى جزأي المركّب شذّ- 21

  .بعلَبكي في النسب إلى بعلَبك: كما في قولهم
كان ثالثيا مكسور العين بتبديل كسرته فتحة هربا من  عند النسب إلى ما- 22

  .توالي الكسرتين
  .أخَوِي: أخٌ: نحو كان حرفين برد ما حذف منه إليه ينسب ما- 23
أو بالنسبة إلى ما  ،كان ثالثيا مكسور العين ندرت الكلمات المنسوبة سواء ما- 24

  .كان على حرفين فيما اطلعنا
دون ه من المدونات اللغوية منسوبة غير وردت كلمات في القرآن الكريم و- 25
  .زيادة الياء
أو فَعُل، ففَعاُل للداللة على  يصاغ النسب دون الياء على وزن فَعاُل أو فَاعُل- 26

⎯ô ô﴿ :ثَواب لصاحب الثياب، وورد ذلك في قوله تعالى: الحرفة نحو ¨Β Ÿ≅ ÏΗ xå $[sÎ=≈ |¹ 

⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Î=sù ( ô⎯ tΒuρ u™!$ y™ r& $yγ øŠ n=yèsù 3 $tΒuρ y7 •/ u‘ 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9 ∩⊆∉∪ ﴾  ) 46سورة فصلت، اآلية.( 

ي الدرعِ، وتَمر ذدارِعٍ ِل: للذي كان ذا شيء، وليس بصنعة نحو أما فَاعُل، وفَعُل يكون
  .ي التَّمرِذِل
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  .ورش عن نافع برواية :الكريم القرآن∗
  :الكتب :أوال

 .1994 الكويت، السالسل، دار األساسي، النحو آخرون، و عمر مختار أحمد .1

 إحياء دار التوضيح، على التصريح شرح ،)اهللا عبد بن خالد الشيخ(األزهري .2
 ).ت.د( ،3ج مصر، القاهرة، العربية، الكتب

 االسترياذي الحسن بن محمد الدين رضي الشيخ(االسترباذي .3
 دار آخرون، و الحسن نور محمد تحقيق الحاجب، ابن شافية شرح ،)ه686ت)(النحوي
 .1972 ،2ج لبنان، بيروت، العلمية، الكتب

 مالك، ابن ألفية على األشموني شرح ،)األشموني محمد بن ليع(األشموني .4
 ).ت.د( ،2ط ،3ج لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار حمد، حسن تحقيق

، الديوان، تحقيق أبو )محمد بن عبد اهللا بن مالك األندلسي(امرئ القيس .5
 .33، ص)ت.د(الفضل ابراهيم، دار المعارف، القاهرة، مصر، 

 أسرار ،)ه577ت)(األنباري اهللا عبيد بن محمد بن لرحمنا عبد(األنباري ابن .6
 ،1ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الدين، شمس حسين محمد تحقيق العربية،
1997 . 

 الديوان ،)ه469ت)(اسماعيل بن محمد بن الملك عبد المنصور أبي(الثعالبي .7
 ،1ط العراق، غداد،ب العامة، الثقافية الشؤؤن دار الجادر، اهللا عبد محمود تحقيق
1990. 

 دار البيان، و النحو و الصرف في اللسان سلم عطية، شاهين جرجي .8
 ).ت.د( ،4ط الصرف، كتاب لبنان، بيروت، ريحاني،
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 مطبعة الملوكي، التصريف ،)ه392ت()جني بن عثمان الفتح وأب(جني ابن .9
 ).ت.د( ،1ط مصر، القاهرة، الغربية، الصناعية التمدن شركة
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  :الملخص

      النحوي االشتراط بين العربية في النسبة" المناقشة و بالعرض الدراسة تناولت
 في للنسبة شروطا النحاة وضعها التي للضوابط عرض حيث من ،"اللغوي التداول و

 القيود تلك فيها نجد ال بطريقة للمسألة تُعرض حديثة و قديمة، نصوص من وجد ما مقابل
    اهيمفالم تحديد إلى األول الفصل تطرق فصلين في البحث جاء و .النحاة وضعها التي
           للشروط عرضا الثاني الفصل كان حين في البحث، في الواردة المصطلحات و
  .اللغوي الواقع و النحوي التصور بين مفارقة تمثل التي النصوص و

 
    Abstract: 

The study dealt with the presentation and discussion "ratio in Arabic 
between the requirement of grammar and linguistic trading", in terms of 
presentation of the controls established by grammarians conditions for the 
percentage change in exchange for what he found from the ancient texts, and the 
recent exposure of the issue in a way we do not find those constraints placed 
grammarians. They Came Search two chapters, the first chapter touched to 
identify the concepts and terms used in the search, while the second chapter is 
an overview of the terms and texts that represent a paradox between perception 
and reality of linguistic grammar. 

  

  

  

 


