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 خزن يف  اهودورخصائصها  العربية:لصفات ا

 املعلومات واسرتجاعها

 أ.د. نزار حممد علي قاسم

 42/6/0222تاريخ القبول:  01/0/0222تاريخ التقديم:  

 ةـــاملقدم .4

عن المفاهيم البية العظمى مما يستعمل للتعبير تمثل األسماء والصفات الغ
األشياء والموضوعات  نع تعبرها المعلومات واسترجاعها ألنفي عمليات خزن 

وقد استعملت األسماء والصفات في اللغات األوربية وخاصة االنكليزية  .وأوصافها
في خزن المعلومات واسترجاعها وفق خصائص مفردات تلك اللغات وترجمت 

خصائص  ىالعربية دون النظر إل ىوالمكانز إلغالبية قوائم رؤوس الموضوعات 
لكن بكلمات عربية ال تمثل  وقالبا   ءت غالبيتها انكليزية قلبا  فجا المفردات العربية

لذا كان البد من تناول هذه الخصائص بالدراسة  .جوهر اللغة العربية وروحها
  .واستبيان معالمها لغرض استعمالها بما يتماشى مع خصائصها

 األهداف  .0

  .التعرف على الصفات العربية وصياغتها .1
ص الصفات العربية ومقارنتها مع خصائص الصفات لتعرف على خصائا .2

  .االنكليزية
  .مزايا الصفات العربية ودالالتها إبراز .3
  .استرجاعهاخزن المعلومات و  مزايا الصفات العربية في بيان أثر .7
  .بما يتماشى مع خصائصها روج بتوصيات حول استعمال الصفات العربيةلخا .5

 . الفرضيات 1

                                                 

 .قسم المعلومات والمكتبات/ كلية اآلداب/ جامعة الموصل 
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ومحددة مفيدة في خزن  دقيقة ودالة ات العربية خصائص. تمتلك الصف1
 .المعلومات واسترجاعها

 .ليزية في أغلب خصائصها. تتفوق الصفات العربية على االنك2

 تعريفاتال .1

 جزءا  كلمة تدل على معنى مستقل بالفهم ليس الزمن  في العربية االسم
 ،وجه ،نحاس ،بيت :مثل) أو هو كلمة تدل بذاتها عن شيء محسوس .(1)منه
 ،مروءة ،شجاعة :مثل)أو شيء غير محسوس يعرف بالعقل  (محمد ،نخلة
كلمة تدل على  إذنفاالسم  .(2)هو في الحالتين ال يقترن بزمنو  (نبوغ ،نبل ،شرف
صفة كلمة وال .معنى   وأ شيئا   وأ نباتا   وأ حيوانا   وأ كأن يكون شخصا   مسمى  

 .تصف االسم فيصبح موصوفا  

 لصفات باألمساءعالقة ا .7

كمتا هتو الحتال  مستتق    في العربية وليست قسما   األسماءالصفات جزء من 
االستم التذ  فهتي تصتف  تتأتي الصتفة العربيتة بعتد الموصتوف .في اللغة االنكليزيتة

وفتتتي عتتتدده  (مؤنثتتتا   مكتتتان أ متتتذكرا  )جنستتته وتطابقتتته فتتتي  تتتتتأخر عنتتته موقعتتتا   قبلهتتتا.
 (.مجترورا   مأ منصتوبا   مكتان أ مرفوعتا  ) فتي حالتهو  (مجموعا ممثنى أ مكان أ مفردا  )

فتتتي ثتتت ال متتتن ع ماتتتته الخمتتتس وهتتتي  (الموصتتتوف) تشتتتترك متتتع االستتتم هتتتاكمتتتا أن
والجتتر حيتتال يجتتر االستتم  ،التعريتتف حيتتال تتتدخل أداة التعريتتف علتتى االستتم والصتتفة

الفتحتتة أو الكستترة أو  إيتترادوالتنتتوين حيتتال يتتتم  ،والصتتفة بالكستترة أو متتا ينتتوب عنهتتا
المفتتردة أو المجموعتتة المعربتتة  والصتتفات األستتماءمكتتررة علتتى النكتترات متتن  الضتتمة

، كمتا أن بعتض حاالت الرفع والنصب والجتر يف جمع مؤنال سالم   وجمع تكسير أ
صتي  الصتفات تتدل علتتى شتيئين أولهمتا وصتتف للحتدال والثتاني متتن قتام بته أو متتن 

                                                 

بيروت: مكتبة  -.3. طمعجم قواعد اللغة العربية في جداول ولوحات -( الدحداح، أنطوان.1)
 .34ص 1884لبنان،

 -.5. طالنحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة -( عباس حسن.2)
 . 22ص1. ج1845المعارف، القاهرة: دار 
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متن  فات جتزءا  اعتبتار الصت أستبابهتي  جميعتا  ولعتل هتذه  .أو اتصتف بته وقع عليه
ال العربيتة الصتفات إال أن  .اهلل الحستنى هتي صتفات هلل تعتالىإن أسماء  .األسماء

تتتين األختتريتين وهمتتا النتتداء والضتتافة فالصتتفات ال ع مفتتي ال األستتماءتشتتترك متتع 
 االستتتم كليزيتتتة فتستتتبقأمتتتا الصتتتفة فتتتي اللغتتتة االن .إليهتتتا (يستتتند)تنتتتادال وال يضتتتاف 

أ  أنهتا ال تحمتتل  ،حالتهعتتدده أو ه فتي جنسته أو تطابقتت بعتدها دون أنتصتف متا و 
  .األسماء التي تصفها من خصائص أيا  

  أنواع الصفات .6 

المشتتتقة هتتي المتتأخوذة متتن الفعتتل  .الصتتفات فتتي العربيتتة مشتتتقة أو جامتتدة
فالمشتتتتتقة تشتتتتمل استتتتم الفاعتتتتل واستتتتم المفعتتتتول والصتتتتفة  .والجامتتتتدة هتتتتي غيتتتتر ذلتتتتك

متصرفة أ  أنها تؤنال وتتذكر  لتفضيل وهي جميعا  المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعل ا
أمتتا الجامتتدة فهتتي التتتي تتتدل علتتى معنتتى المشتتتق مثتتل رأيتتت  .وتفتترد وتثنتتى وتجمتتع

تتأ  شتتجاو ووديتتع فالشتجاعة صتتفة لوستتد والوداعتة صتتفة للح      م توح   أستتدا   قائتدا   ل م 
تتتولتتتيس أستتد وح   صتتتفةوأن القائتتد شتتتجاو ووديتتتع  ال إن استتتتعم .ل حقيقتتتة بتتتل مجتتتازا  م 

فيمتتتا يتتتأتي و  .يستتتبب اللتتتبس عنتتتد ختتتزن المعلومتتتات واستتتترجاعها الصتتتفات الجامتتتدة
 :صياغة الصفات المشتقة

  صياغة الصفات .5 

صتيغة تتدل علتى متا وقتع منته الفعتل أو قتام بته علتى معنتى  :اسم الفاعل .4:5
والمتتراد بالحتتدوال أن يكتتون الحتتدال أ  المعنتتى القتتائم بالفعتتل  .الحتتدوال مثتتل كاتتتب

فهو إذن يدل على شيئين األول وصتف  (1)احبه في أحد األزمنة الث ثةمتجددا لص
التجتتدد و الحتتدوال أ   يتتدل علتتى الحتتدال والثتتاني متتن قتتام بتته أو اتصتتف بتته مفيتتدا  

ويصاغ متن الفعتل الث ثتي علتى وزن فاعتل ومتا زاد علتى الث ثتي علتى وزن  الذات
أشتهر أمتا  .ختروكستر متا قبتل اآل مضتمومة مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما  

  :أبنية أسم الفاعل فهي

                                                 

 .80الدحداح. مصدر سابق ص  (1)
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 مدرب  :لفع  م     مخرج  :لفع  م    كاتب :لفاع  
 متكلم  :لتفع  م     متغافل :لتفاع  م    مشارك :لفاع  م  
  مستورد :لستفع  م     مجتهد  :لفتع  م    عمنقط :لنفع  م  

إن صتتياغة استتم الفاعتتل متتن الفعتتل الستتالم الصتتحيح ال تغييتتر فيتته أمتتا متتن 
  .مهموز أو المضاعف أو المعتل فيحدال فيه بعض التغييرالفعل ال

ــة  .0:5 ــيا املبال  تلحتتق باستتم الفاعتتل ألن وصتتف استتم الفاعتتل بالمبالغتتة  :ص
  :وهي نالصرفيو والكثرة يتم عن طريق تحويله إلى أحد األمثلة التي ذكرها 

  .خواض وسباح وشراب ووهاب :الفع   
 .(1)نطعاهذار وم  عطار وم  ضحاك وم  م   :فعالم   
  .بور وشكور وفخور وأكولص   :فعول 
  .نيد وخبيرصير وع  ليم وب  ع   :فعيل 
  .دل  ر وج  س  ر وفهم وع  ذ  ح   :لفع   

و  ،ابة وع متتةس تتن   :التتةمثتتل فع  وهنتتاك صتتي  أختترال ستتماعية  (2)وهتتذه صتتي  قياستتية
  .فاروق والعوب وسابوح وحاسوب :فاعول

وهتو وصتف يشتتق  (3)ه الفعتلصيغة تدل على متا وقتع عليت :اسم املفعول .1:5
أو يصتتتاغ متتتن مضتتتارو الفعتتتل المبنتتتي للمجهتتتول للداللتتتة علتتتى الحتتتدال أو الحتتتدوال 

فهتو فتي حقيقتة األمتر  .أو هو وصف أشتتق متن فعتل لمتن وقتع عليته ،وذات الفعل
  .وصف للمفعول

.. ومتتن غيتتر الث ثتتي ."يصتتاغ متتن الث ثتتي المجتترد علتتى وزن مفعتتول غالبتتا  
 ،مضتتمومة وفتتح متتا قبتل اآلختتر حترف المضتتارعة ميمتا   علتى وزن مضتارعه بإبتتدال

مجترد لتيس  عتل  وهو يدل على معنتى ف   .وال يبنى إال من المتعد  بنفسه أو بواسطة
                                                 

 .87]ب.ت[ ص  بغداد: مطبعة النجاح، -.عمدة الصرف -كمال إبراهيم. (1)
الموصل: جامعة الموصل، مؤسسة دار  -.الصرف الواضح -النايلة، عبد الجبار علوان.( 2)

 .122-158ص 2888 الكتب،
 .82الدحداح. مصدر سابق ص (3)
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وهتتو يحتمتتل األزمنتتة الث ثتتة  .(1)بتتدائم وعلتتى صتتاحبه التتذ  وقتتع عليتته هتتذا المعنتتى"
ستتتم ال الثبتتتوت كمتتتا فتتتي ا (أ  حالتتتة طارئتتتة ال تتتتدوم)ويكتتتون علتتتى معنتتتى الحتتتدوال 

 ،ممنتوو ومعلتوم :فعتولم   :متن الث ثتي ومزيتدهأبنية اسم المفعتول أشهر و  .(2)الفاعل
 ،تتل ومستالممقا :لفاع  م   ،هدمخرج ومج :لفع  م   ،دسو  وم  حمر م   :لفع  م   ،معلم :لفع  م  
 . مستورد :لستفع  م  
 نجمحر  م   :لنل  فع  م   ،جدحر  ل وم  زلز  م   :لفعل  م   :من الرباعي ومزيدهو 

للداللتة علتى معنتى قتائم  صتي  تشتتق متن الفعتل الت زم :املشـبهة  الصفة .1:5
  :بها على وجه الثبوت مثل حسن وكريم و احمر لذا فإنهابالموصوف 

  .فغير المشتق ال يسمى صفة مشبهة .مشتقة من الفعل .1
فما يشتتق متن فعتل متعتد ال يستمى صتفة مشتبهة كاستم  ،تشتق من الفعل ال زم .2

  .ل واسم التفضيل إذا اشتق كل منها من المتعد الفاعل واسم المفعو 
 .تدل على من قام به الفعل ف  يدخل في ذلك اسما الزمان والمكان واسم اآللة .3
فاسم الفاعل من ال زم كقائم واسم التفضيل من ال زم  ،تدل على معنى الثبوت .7

  .(3)كأفضل ال يدالن على الثبوت
تتا   :ل مؤنثتته فعتت ءأفع تت :زان اآلتيتتةتصتتاغ متتن الفعتتل الث ثتتي علتتى األو  ر حم 

ُ   ،حمراء  .رملح وصف :فعل ،قو وقل  فز   :لفع   ،جميل :فعيل ،نبج   :لفع 
 

  :وتتميز الصفة المشبهة عن اسم الفاعل بعدة وجوه أهمها
  .وهو يدل على الحدال (الط ق)إنها تدل على الثبوت  .1
للداللتتة علتتى أ  متتن األزمنتتة  واستتم الفاعتتل يصتتلح ،إنهتتا ال تتتدل إال علتتى الحتتال .2

  .الث ثة
                                                 

 .125ة. مصدر سابق ص النايل( 1)
بغداد: دار البيان، بيروت: دار  -.كتاب الجمانة في شرح الخزانة -اليازجي، ناصيف. (2)

 .25-27صعب ]ب.ت[ ص 
/ تحقيق عبد م ح األلواح في شرح مراح األرواح -العيني، بدر الدين محمود بن احمد.( 3)

 (.1842-1845) 5و 7الستار جواد. مجلة المورد المجلد 



 أ.د. نزار حممد علي قاسم   الصفات العربية: خصائصها ودورها يف خزن املعلومات واسرتجاعها

 712 

ر وطتاه   ،نس تمن ح   ن  س  وح   ل  م  إنها ال تصاغ إال من الفعل ال زم كجميل من ج   .3
والمتعتد  كضتارب متن ضترب  ،وهو يصاغ من ال زم كقائم من قام ر  من طه  

 .على حد سواء
  .(1)إن صيغها ليست قياسية كاسم الفاعل .7

ل لزيادة صاحبه على غيتره وصف المبني على أفع  هو ال :افعل التفضيل .7:5
يصتتاغ  (3)أو صتتيغة تتتدل علتتى وصتتف شتتيء بزيتتادة علتتى غيتتره (2)فتتي أصتتل الفعتتل

متتن الفعتتل الث ثتتي المجتترد التتتام المتصتترف المثبتتت القابتتل للتفتتاوت المبنتتي للمعلتتوم 
ويتتأتي  (4)غ متتن التت زم والمتعتتد  علتتى الستتواءلتتيس الوصتتف منتته علتتى افعتتل ويصتتا

وتحتتذف همتتزة أفعتتل متتن  .لر واعتتد  ل واشتتع  م وأطتتو  و وأكتتر  ل مثتتل أستتر  ن افع تتعلتتى وز 
  .خير وشر إذا أريد بهما التفضيل فيقال خير منه بمعنى أخير

  خصائص الصفات العربية .2

 موقع الصفات العربية .4:2

ألنتتته تتتتأتي الصتتتفة العربيتتتة بعتتتد الموصتتتوف موقعتتتا وهتتتذا التتتتتابع مهتتتم جتتتدا 
 عتترف الموضتتوو المبحتتوالأوال فيلطبيعتتي حيتتال يتتذكر الشتتيء التسلستتل االعتيتتاد  وا

ر معكتتوس أمتتا فتتي االنكليزيتتة فتتاألم .تحديتتدهتخصيصتته و لوصتتفه و ثتتم تتتأتي صتتفته 
أتي االستتم الموصتتوف ثتتم يتتعتترف الموضتتوو المبحتتوال يفتت  حيتتال تتتأتي الصتتفة أوال 

  .بعدها أ  عكس التسلسل االعتياد  المنطقي

  مزايا موقع الصفات العربية .4:4:2

                                                 

 1828بيروت: الجامعة األمريكية، كلية العلوم واآلداب،  -.االشتقاق -ترز ، فؤاد حنا. (1)
 .212ص 

القاهرة:  -.2. طشرح التصريح على التوضيح أللفية ابن مالكاألزهر ، خالد بن عبد اهلل.  (2)
 .112ص 2ج ت،ه1305المطبعة البهية، 

 .88الدحداح. مصدر سابق ص ( 3)
/ تحقيق رمضان عبد البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنال -ركات.، أبو الب األنبار ( 7)

 .783.ص 1840القاهرة: مطبعة دار الكتب،  -التواب.



 م0242هـ/4114                                                 ( 75العدد ) –آداب الرافدين 

 713 

ن ورود الصتتتتتتفة بعتتتتتتد الموصتتتتتتوف يمثتتتتتتل التسلستتتتتتل المزيتتتتتتة األولتتتتتتى هتتتتتتي أ
فتتتورود االستتتم أوال يجعتتتل التركيتتتز فتتتي  .االعتيتتتاد  الطبيعتتتي للتعبيتتتر عتتتن المفتتتاهيم

الذهن عليه قبل االنتقال إلى صفته وهذا متا تستعى إليته قتوائم رؤوس الموضتوعات 
ك للتعبيتتتر عتتتن مثتتتال ذلتتت .داخل لهتتتاوغيرهتتتا عنتتتد استتتتعمالها الصتتتفة والموصتتتوف متتت

حيتتتال تتتتم التركيتتتز علتتتى " الشتتتعر العربتتتي"يستتتتعمل رأس الموضتتتوو  الشتتتعر العربتتتي
أمتا فتي االنكليزيتة حيتال يعبتر  .الموضوو وهتو الشتعر ثتم علتى صتفته وهتي العربتي

وهي صفة ثتم  Arabicمبتدءا بكلمة  Arabic literatureعن هذا الموضوو ب 
جل إبراز الموضوو يصتار إلتى قلتب لذا ومن أ .متأخرا   literatureيأتي الموضوو 

وتفصتتتتل بينهمتتتتا فاصتتتتلة  Arabicتليهتتتتا كلمتتتتة  literatureالترتيتتتتب بتقتتتتديم كلمتتتتة 
  .Literature, Arabicفيصبح رأس الموضوو

ن التسلستتل الطبيعتتي للصتتفة والموصتتوف بالعربيتتة أمتتا المزيتتة الثانيتتة فهتتي أ
من الموضتوو متع بعضتها يهيئ المجال لتجميع األجزاء واألقسام واألنواو المختلفة 

  وترتيبها هجائيا  
  ة الس ميةالتربي  :مثال ذلك

 ية ة الدينالتربي
 ية ة الرياضالتربي
  ة العسكريةالتربي
 ية ة الوطنالتربي

 Islamic education, Religiousأمتتا فتتي االنكليزيتتة فستتشتتتت التترؤوس 

education, Physical education, Military education, National 

education  تحتتت الحتتروفI, R, P, M, N, أمتتا عنتتد قلبهتتا  .ألنهتتا تبتتدأ بهتتا
  :فيكون تسلسلها كما في العربية ويجر  تجميعها مع بعضها كما يأتي

 
 Education, Islamic 
   Education, military  

Education, national 
Education, physical  
Education, religious  
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  لتنكريالتعريف وا .0:2

فيتتتدخل صتتتوف فتتتي كونتتته نكتتترة أو معرفتتتة و متتتع الم تشتتتترك الصتتتفة العربيتتتة
 كتان نكترة وتتدخل أداة التعريتف إن التنوين على الصفة كما يدخل على الموصوف

أما في االنكليزيتة فتتأتي  .لة والزهرة الجميلةزهرة جمي :فتقول معرفة تكان إن عليها
 :نكرة فقتط فتقتول كان مفردا   إنبعدها  االسم الذ  الصفة لتحدد أمامع مة النكرة 

a nice picture  أوإن ابتتتتتتتتتتدأت الصتتتتتتتتتفة بحتتتتتتتتترف صتتتتتتتتتحيح  
an important person معرفتة أتتت االستم كتان  أمتا إن .إن ابتتدأت بحترف علتة

 the niceللمفترد فتقتول ف االستم التذ  بعتدهاأداة التعريف أمام الصفة أيضا لتعتر 

picture  للجمعو the nice pictures.  

  تمزايا تعريف وتنكري الصفا .4:0:2

وجتتتتود أل  ن  إمتتتتا فتتتت عنتتتتد استتتتتعمال الصتتتتفة لوحتتتتدها كمتتتتدخل لتمثتتتتل مفهومتتتتا  
التعريتتف معهتتا يتتدل علتتى أن االستتم التتذ  تصتتفه معرفتتة أيضتتا وأن عتتدم وجتتود أل 

أمتتتا فتتتي  .التعريتتتف ووجتتتود التنتتتوين معهتتتا يتتتدل علتتتى أن االستتتم التتتذ  تصتتتفه نكتتترة
التعريتتتف وال أدوات التنكيتتر علتتى الصتتفات إن استتتتعملت االنكليزيتتة فتت  تتتدخل أداة 

مزية الداللة  مما يفقد الصفة لوحدها ألن هذه األدوات تعرف أو تنكر األسماء فقط
  .أ  عند استعمال الصفة لوحدها ،على االسم الموصوف في هذه الحالة

 (اجلنسداللة ) ألتذكري والتأنيث .1:2

متتتذكر ومؤنتتتال ستتتواء أطلقتتتت  ميناألستتتماء والصتتتفات فتتتي العربيتتتة علتتتى قستتت
هتي  األسماء على ث ثة أقسام ن  إأما في االنكليزية ف .قل ومن ال يعقلعلى من يع

فتي العربيتة المتذكر  .على حالة واحتدة فقتطلكن الصفات  ،المذكر والمؤنال والجماد
أو  ى ع متتة تميتتزه لفظتتا  لتتإ ستتماء لتتذلك لتتم يحتتتم االستتم المتتذكرهتتو األصتتل فتتي األ

االستتم المؤنتتال إلتتى ع متتة لفظيتتة  جولمتتا كتتان المؤنتتال فتترو المتتذكر احتتتا .(1)تقتتديرا  

                                                 

بيروت: دار إحياء التراال  -. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -ابن عقيل، بهاء الدين. (1)
 .728ص  2العربي )د.ت.( ج
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متتتتن االستتتتم المتتتتذكر" ألن األشتتتتياء األول تكتتتتون بستتتتيطة ال  أو مقتتتتدرة تميتتتتزه ةظتتتتاهر 
وهتتتذا يشتتتمل الصتتتفات  ،(1)إلتتتى متتتا يميزهتتتا متتتن األول" تركيتتتب فيهتتتا والثتتتواني تحتتتتاج

 .من األسماء أيضا باعتبارها جزءا  

 نيث عالمات التأ .4:1:2

  :تدخل على األسماء والصفات المؤنثة العربية ع مات تميزها هي
  .جميلة ،فاطمةتاء التأنيال نحو  .1
  .حبلى ،األلف المقصورة نحو سلمى .2
  .حسناء ،األلف الممدودة نحو أسماء .3

مثتل معاويتة و حمتزة تحتو   وصتفات معربتة مؤنثتة لفظتا   أسماءولكن هناك 
 وصتفاتهن ليستت فيهتا ع متات النتاال أستماءن كمتا وهنتاك الكثيتر مت .التأنيتالتاء 

والتاء ع مة مهمة من ع مات التأنيال زيتدت  .التأنيال مثل زينب وسعاد ومرضع
فتتتي األستتتماء لتميتتتز المؤنتتتال متتتن المتتتذكر فتتتتدخل بقلتتتة علتتتى األستتتماء التتتتي ليستتتت 

نستانة متن المتذكر  ييتز صتفة المؤنتالمتا استتعمال التتاء لتمأ .بصفات نحتو إنستان واس
متتتة ونتتتائم ونائمتتتة وستتتابح نحتتتو مستتتلم ومستتتلمة وصتتتائم وصتتتائمة وقتتتائم وقائفبكثتتترة 
  :هناك صفات ال تلحقها التاء وهي أن غير .(2)وسابحة

الصتتفات الخاصتتة بالمؤنتتال وحتتده المعبتترة عتتن خصتتائص ذلتتك الجتتنس إذا أريتتد  .1
وعتتانس وناشتتز  دلهتتا معنتتى الثبتتوت نحتتو حامتتل وحتتائض وطتتالق وعتتاقر وناهتت

 هتذه الصتفات الحتدوال فتي أحتد األزمنتة لحقتهتا التتاءولكن إذا قصد ب .ومرضع

                                                 

/ تصحيح . شرح جمع الجوامععهمع الهوام -ر.السيوطي، ج ل الدين عبد الرحمن بن بك( 2)
 .125ص  2ه. ج1324القاهرة: مطبعة السعادة،  –محمد بدر الدين النعساني.

النجف: مطبعة  -.شرح المعجب لذيل المغرب في علم النحو -رؤوف جمال الدين.( 3)
  120-118ه ص 1388اآلداب، 
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ونها تذهل كل مرضتعة وم تر ي) :قال تعالى .(1)نحو هذه المرأة طالقة منذ شهر
 .(2)(عما أرضعت

ال امترأة صتبور نحتو صتبور وحقتود فيقت نتى فاعتلعالصفات على وزن فعتول بم .2
عليته  كان فعتول بمعنتى مفعتول أ  متا دل علتى متا وقتعإذا بمعنى صابرة وأما 

الفعتتتل جتتتاز تأنيثتتته وعتتتدم تأنيثتتته نحتتتو فتتترس ركتتتوب أو ركوبتتتة وبقتتترة حلتتتوب أو 
 .حلوبة

نحتو رجتتل جتتريح بمعنتتى  فعيتل بمعنتتى مفعتتول بشترط أن يتتذكر معتته الموصتتوف .3
فتتتتان لتتتتم يتتتتذكر موصتتتتوفه واستتتتتعمل  .مجتتتتروح وامتتتترأة جتتتتريح بمعنتتتتى مجروحتتتتة

 الثتتور أ وتلتتك نطيحتتة  هتتذه ذبيحتتة العيتتد لحقتتته التتتاء نحتتواألستتماء استتتعمال 
ن كتتتان فعيتتتل بمعنتتتى فاعتتتل لحقتتتته التتتتاء الفاصتتتلة بتتتين إفتتت .مذبوحتتتة ومنطوحتتتة

 م وكريمة ولطيف ولطيفة.يالمذكر والمؤنال نحو رجل رحيم وامرأة رحيمة وكر 
نحتتار أ  كثيتتر النحتتر وامتترأة م   نحتتارنحتتار. يقتتال رجتتل م  فعتتال بكستتر المتتيم كم  م   .7

  .هوكثيرت
عطيتتر إذا استتتتعم  عطيتتر وامتتترأة م  ل م  عطيتتتر يقتتال رجتتتكم   .فعيتتل بكستتتر المتتيمم   .5

 .العطور
غشتتتم الشتتتجاو الجتتتر ء الم  )غشتتتم غشتتتم وامتتترأة م  ل بكستتتر المتتتيم نحتتتو رجتتتل م  فع تتم   .2

  (.الذ  ال يثنى عزمه
ت ل مشتتركة بتين فع تفعيتل وم  فعتال و م  ل وم  فاألوزان األربعة فعول بمعنى فاع 

وفعتول  على وزن فعيتلالصفات "السامرائي  إبراهيمالمؤنال والمذكر وفي هذا يقول 
عبر العصور احتاجتت لتمييتز بتين  اللغةمما يستو  فيها المذكر والمؤنال غير أن 

هتتتذين البنتتتاءين كمتتتا تتتتدل علتتتى ذلتتتك الشتتتواهد الكثيتتترة فصتتترنا نتتترال صتتتديقة وعتتتدوة 
  .(3)"والمؤنال ولكن مسكينة للمؤنالفعيل للمذكر . وم  .وقتيلة ةوعجوز 

                                                 

بيروت:  -بد الس م محمد هارون./ تحقيق عالكتاب -سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان. (1)
 . 387ص 3دار عالم الكتب )د.ت.( ح

 .2سورة الحم، اآلية  (2)
 مجلة المجمع العلمي العراقي"نظرة مقارنة في التأنيال والتذكير".  -السامرائي، إبراهيم. (3)

 .110-103( ص1828) 12مم
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ض التأنيتتال فهنتتاك حتتاالت ن لغتتر لكتتن لتتيس كتتل متتا دخلتتت عليتته التتتاء كتتاو 
 :(1)منها
  .تمييز الواحد من الجنس نحو شجر وشجرة ونخل ونخلة وثمر وثمرة .1
  .المبالغة نحو راوية لكثير الرواية .2
تأكيتتد المبالغتتة للمتتذكر بمعنتتى المتتدح أو التتذم نحتتو رجتتل ع متتة ونستتابة للمتتدح  .3

م ونستتاب ن فعتتال صتتيغة مبالغتتة بتتدون تتتاء نحتتو عتت إورجتتل هيابتتة للتتذم حيتتال 
  .وهياب فدخلت التاء لتأكيد المبالغة ألنها للمبالغة

  .(2)وازرقي وأزارقة ةالداللة على النسب نحو دمشقي ودماشق .7

  أقسام املذكر واملؤنث .0:1:2

  :هماقسمين  ىالمذكر عل :أقسام املذكر .4:0:1:2
 أةوهتتو متتا كتتان بإزائتته مؤنتتال متتن جنستته نحتتو رجتتل أنثتتاه امتتر  المذذر ا اليقيقذذ  .1

  .(3)مل أنثاه ناقة وحمل أنثاه نعجةوج
حقيقتي لتيس لته أ  صتفة متن صتفات المتذكر  روهو متذكر غيت المر ا المجازي .2

نحتو  المعروفة وليس له مؤنال من جنسه غير أنه اصطلح على تسميته متذكرا  
  .جدار وشارو وقلم وكتاب

  :خمسة أقسام هي إلىيقسم المؤنال  :أقسام املؤنث .0:0:1:2
 عروفتتة كالتناستتل والتوالتتدوهتتو متتا اتصتتف بصتتفات المؤنتتال الم ث اليقيقذذ المؤنذذ .1

أكانتتتت لهتتتا ع متتتة تأنيتتتال ظتتتاهرة أم مقتتتدرة نحتتتو امتتترأة وزينتتتب  ءوالتكتتتاثر ستتتوا
وقتد يكتون للحيتوان مؤنتال متن غيتر لفظته مثتل لبتوة أنثتى  .وسلمى وفتاة وسمكة

                                                 

 -يق أمين علي السيد./ تحقالواضح في علم النحو -الزبيد ، أبو بكر محمد بن الحسن. (1)
 .312ص  1845القاهرة: دار المعارف، 

 .322النايلة، مصدر سابق ص (2)
 .23مصدر سابق. ص  -، أبو البركات. األنبار  (3)



 أ.د. نزار حممد علي قاسم   الصفات العربية: خصائصها ودورها يف خزن املعلومات واسرتجاعها

 718 

أنثتى  مث    وقد ال يكون فيقال ،األسد ونعجة أنثى الخروف ودجاجة أنثى الديك
  .(1)الضبع و أنثى الغراب

وهتتو متتا لتتيس لتته صتتفة متتن صتتفات المؤنتتال الحقيقتتي ولكتتن  المؤنذذث المجذذازي .2
بع متتة  أولهمتتا متتا كتتان مختومتتا   .وهتتو علتتى نتتوعين اصتتطلح علتتى جعلتته مؤنثتتا  

تأنيتتتال ظتتتاهرة نحتتتو خيمتتتة وستتتاحة ومستتتطرة ودائتتترة وجامعتتتة وماكنتتتة وصتتتحراء 
 .رض وقتدر وأذن وعتين وكتتفأتأنيال نحو  ثانيهما ما خ  من ع مة .وسماء

رض أويعتتترف تأنيتتتال هتتتذا النتتتوو متتتن األستتتماء بغيتتتره كالشتتتارة إليتتته نحتتتو هتتتذه 
رض وما طحاهتا ونفتس ومتا واأل)كقوله تعالى  زراعية وعود الضمير إليه مؤنثا  

عنه ونعته بالمؤنال نحو عين ساهرة وكتذلك بترد التتاء إليهتا والخبار  (2)(سواها
أمتا  .األشياء إلى أصولها فيقتال فتي أذن اذينتة دالتصغير ير  نألعند التصغير 

  .الرباعي كمريم وزينب وسبيل فالحرف الرابع قائم مقام التاء ف  تظهر
وهتتو متتا كتان استتم علتتم لمتتذكر وفيته ع متتة تأنيتتال ظتتاهرة نحتتو  المؤنذذث الظي ذذ  .3

  .موسى وعيسى وزكريا وحمزة وأسامة وطلحة ومعاوية وعطية
ظتاهرة وهتو متا كتان علمتا لمؤنتال وفيته ع متة تأنيتال     المعنذييالمؤنث الظي .7

  .وأسماءسنية وفاطمة وسلمى  ونح
درة ألنتته مؤنتتال فتتي المعنتتى وهتتو متتا كانتتت ع متتة تأنيثتته مقتت المؤنذذث المعنذذيي .5

 مجازيتا   أم مؤنثتا   ،نحتو متريم وزينتب ودعتد وهنتد حقيقيتا   ستواء كتان مؤنثتا   (3)فقتط
 .ويدنحو يد وأذن وأفعى وقدر ونار 

  :في أربعة مواضع ويكون المؤنال معنويا  
  .نحو زينب وهند وسعاد الناالأع م  .1
  .نحو أخت وأم بالناالاألسماء المختصة  .2

                                                 

 .23المصدر السابق ص  (1)
 .2سورة الشمس، اآلية  (2)
 .72مصدر سابق.ص  -اليازجي، ناصيف. (3)
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القبائتتل نحتتو قتتيس وقتتري   وأستتماءالمتتدن نحتتو الموصتتل وبغتتداد والقتتدس  أستتماء .3
ورية وبعضتتتها األقطتتتار فبعضتتتها مؤنتتتال كمصتتتر وستتت أستتتماءأمتتتا  .وتمتتتيم وأستتتد

 .كالعراق مذكر
أو الحيوان نحو عين ورجل  النسانأسماء بعض األعضاء المزدوجة في جسم  .7

  .ويد
 مثل الريح والروح ما يجوز فيها التذكير وهناك من األسماء المؤنثة مجازيا  
  .(1)الفلك والطريق والفرس والدرووالسبيل والشعير والذهب والبط والخيل و 

  فاتمزايا تذكري وتأنيث الص .1:1:2

تتميتتز الصتتفات العربيتتة بكونهتتا تحمتتل ع متتات تفتترق بتتين المتتذكر والمؤنتتال 
مما يعين ويدلل علتى أن الموضتوو الموصتوف ينتمتي إلتى جتنس التذكور أو جتنس 
النتتتتاال ال كمتتتتا هتتتتو الحتتتتال متتتتع الصتتتتفات االنكليزيتتتتة حيتتتتال ال تفتتتترق بتتتتين المتتتتذكر 

 . فتتات الكثيترة بينهمتتاعنتد خزنهتتا رغتم االخت والمؤنتال وبالتتالي تتتدمم صتفاتهما معتتا  
 حتتدهما ستستتترجع المعلومتتات عتتن االثنتتين معتتا  أوعنتتد الحاجتتة إلتتى المعلومتتات عتتن 
أمتتا فتتي العربيتتة فتتيمكن إدختتال المعلومتتات عتتن  .أ  استتترجاو عتتال ودقتتة منخفضتتة

 ،المتتتتذكر تحتتتتت الصتتتتفة المتتتتذكرة والمعلومتتتتات عتتتتن المؤنتتتتال تحتتتتت الصتتتتفة المؤنثتتتتة
أن وتجتدر الشتارة هنتا إلتى  .بتأ  منهمتا وخاصتا   وبالتالي ستيكون االستترجاو دقيقتا  

المئتتتات متتتن الصتتتفات التتتتي تمثتتتل األعمتتتال والوظتتتائف والممارستتتات والمهتتتن هنتتتاك 
والرتتتتب واأللقتتتاب التتتتي يشتتتترك فيهتتتا التتتذكور والنتتتاال مثتتتل تلميتتتذ وتلميتتتذة ومتتتدرس 
ومدرستتتة وطبيتتتب وطبيبتتتة ومهنتتتدس ومهندستتتة وخيتتتاط وخياطتتتة ومحتتتامي ومحاميتتتة 

ة وغيتتتتترهم كثيتتتتتر. وعنتتتتتد استتتتتتعمال أ  منهتتتتتا فتتتتتي ختتتتتزن المعلومتتتتتات وعميتتتتتد وعميتتتتتد
والغريتتب أن قتتوائم رؤوس الموضتتوعات  .ي ذلتتكواستتترجاعها ستتتتحقق دقتتة عاليتتة فتت

هتتذه المهتتن والحتترف تمامتتا كمتتا تفعتتل لالعربيتتة لتتم تستتتخدم الصتتفات العربيتتة المؤنثتتة 
 يستتتتخدم متتتث  (المهندستتتات)استتتتخدام  يتتترادوحتتتين  ،رؤوس الموضتتتوعات االنكليزيتتتة

وهتتتتتتي ترجمتتتتتتة حرفيتتتتتتة لتتتتتترأس الموضتتتتتتوو االنكليتتتتتتز   ""النستتتتتتاء كمهندستتتتتتات التتتتتترأس
                                                 

القاهرة: دار  -.2بد الس م محمد هارون ط/ تحقيق عمجالس ثعلب -ثعلب، أبو العباس. (1)
 .273ذكره النايلة، مصدر سابق ص 303القسم الثاني ص  1825المعارف، 
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Women as engineers  ويبحتال عنته تحتت النستاء بتدل المهندستات وستتتجمع
بدل أن تكتون كتل منهتا فتي موضتعها  النساءكلمة تحت المؤنثة هذه كافة الصفات 

 التي تمثل صفتها.الطبيعي حسب الكلمة 

  (داللة العدد)اإلفراد والتثنية واجلمع  .1:2 

تقسم األسماء والصفات العربية من حيال دالالتها العددية إلى ث ثتة أقستام 
  :هي
  .المفرد .1
  .المثنى .2
  .الجمع .3

أمتتا الصتتفات  .فتي حتتين أن األستتماء االنكليزيتتة علتتى قستتمين المفتترد والجمتتع
ممتتتا  (االستتتم)ا بعتتتدد الموصتتتوف فتتتتأتي علتتتى حالتتتة واحتتتدة ال ع قتتتة لهتتتاالنكليزيتتتة 

يحجتتب عنهتتا صتتفة التمييتتز بتتين الموصتتوف مفتتردا كتتان أو غيتتر ذلتتك ممتتا يفقتتدها 
  .مزية التحديد والتخصيص التي تتمتع بها الصفات العربية

 املفرد  .4:1:2

  :وهو اسم أوصفة تدل على الواحد أو الواحدة ويشير إلى
  .ةامرأة لطيف :أو المؤنال ،المذكر: رجل لطيف .1
  .الرجل اللطيف والمرأة اللطيفة (:بإضافة أل التعريف)النكرة والمعرفة  .2
  .كتاب لطيف وحديقة لطيفة :وغير العاقل ،العاقل كما في أع ه .3

 أو منقوصتا   ،مثتل معلتم أتي شكل المفرد من األستماء والصتفات صتحيحا  وي
  .مثل فضاء أو ممدودا   ،مثل عصا أو مقصورا   ،محامي مثل

 علتتى  ةشتتار ال ي الرفتتع والنصتتب والجتتر إنمتتا تتغيتترعلتتى حالتته فتتيبقتتى صتتحيح ال
 .  آخره

  الضتتتمة  يتتتهفتقتتتدر عل (وهتتتو المختتتتوم بيتتتاء الزمتتتة مكستتتور متتتا قبلهتتتا)المنقتتتوص
  .في الرفع والجر وتظهر عليه الفتحة في النصب والكسرة
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  التتث ال فتي الرفتتع  فتقتدر عليتته الحركتات (وهتو المختتتوم بتألف الزمتتة)المقصتور
  .والنصب والجر

  فتظهر عليه الحركات الث ال (لف زائدةوهو المختوم بهمزة قبلها أ)الممدود.  

 املثنى .0:1:2

ويشتترط فتي كتل متا يثنتى  .علتى مستميين اثنتين هو االستم أو الصتفة الدالتة
فت  يثنتى  كما يشترط أن يكون معربا   .ف  يثنى المثنى وال المجموو أن يكون مفردا  
 .ون نكرة ف  يثنى العلم وال يجمعالمبني وأن يك

 
 تثنية الصييح

يثنتتى االستتم والصتتفة بزيتتادة ألتتف ونتتون مكستتورة إلتتى آختتر المفتترد فتتي حالتتة 
وال يطتترأ علتتى  .الرفتتع ويتتاء ونتتون فتتي حتتالتي النصتتب والجتتر متتع فتتتح متتا قبتتل اليتتاء

ة األلتتتف والنتتون أو اليتتتاء مفتترد االستتم أو الصتتتفة الصتتحيحين أ  تغييتتتر عتتدا إضتتاف
  زهرتين جميلتين زهرتان جميلتان  :ونوالن
 

 تثنية المنقيص 
  .المحاميين المحاميان المحامي :إذا كانت ياء المنقوص موجودة بقيت

  .ساعيين ساعيان ساو :أما إذا كانت ياء المنقوص محذوفة فترد عند التثنية
  تثنية المقصور
 ،عصوان عصا :أو ياءدت إلى أصلها فقلبت واوا ثالثة ر  كانت ن  إينظر إلى ألفه ف

 .رحيان رحى
ذا كانت رابعة فما فوق ألفته )موستيان  موستى :قلبتت يتاء وأضتيفت ع متة التثنيتة واس

ألفتتتتتتتتتته )مستشتتتتتتتتتتفيان  مستشتتتتتتتتتتفى   (ألفه خامسة)مصطفى مصطفيان  (رابعة
 .(سادسة

 
 
 

 تثنية الممديد 



 أ.د. نزار حممد علي قاسم   الصفات العربية: خصائصها ودورها يف خزن املعلومات واسرتجاعها

 722 

  .انشاءان إنشاء :كانت أصلية بقيت على حالها ن  إينظر إلى همزته ف
كستا  كستاء :أصلها أو تبقتى علتى حالهتانت منقلبة عن ياء أو واو فترد إلى وان كا
  .و كساءانوان أ

  .خضراء خضراوان ،صحراوان صحراء :وان كانت للتأنيال قلبت واوا

  اجلمع .1:1:2

تجمع األسماء والصفات العربية جمتع متذكر ستالم أو جمتع مؤنتال ستالم أو 
 :جمع تكسير وكما يأتي

  ذكر الساملمجع امل .4:1:1:2

ألن لفظ الواحد صح وسلم  وسمي سالما   ،وهو ما دل على أكثر من اثنين
والصفات التي تجمع يشترط في األسماء  .لذا يسمى أيضا الجمع الصحيح فيه

غير  ،خالية من التاء ،أو صفة لمذكر عاقل أن تكون اسما   جمع مذكر سالم  
ع ء وال على وزن فع ن فعل مؤنثه فأوأن ال تكون الصفة على وزن  .مركبة

وجمع المذكر السالم  .مؤنثه فعلى وأال تكون مما يستو  فيه المذكر والمؤنال
.قياسي يتم بزيادة واو ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر

   
  :تغيير عند جمعه جمع مذكر سالم   يحدال في الصحيح المفرد أ  ال

 مجدين  مجدون مجد
  معتدين معتدون معتد  :كانت موجودة إنفتحذف ياؤه  أما المنقوص 
كانت  إنأما الممدود فيجر  عليه ما يجر  عليه عند تثنيته فتبقى الهمزة  

 عداوون عداء :كانت منقلبة إنواو أو ياء أو تبقى كما هي  إلىأصلية وتقلب 
 قلبت الهمزة واوا   عداوين
 لهابقيت الهمزة على حا  عدائين  عداءون     عداء

 (الجمعع مة )وتبقى الفتحة قبل الواو أو الياء  ألفهأما المقصور فيحذف 
  :على األلف المحذوفة دلي   

 مصطفين  مصطفى مصطفون األعلين   األعلون     األعلى
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 مجع املؤنث السامل  .0:1:1:2

 .وتاء على المفرد ألفويتم بزيادة  .هو ما دل على أكثر من اثنتين
ويشمل جميع  .األسماء والصفات من يعقل وماال يعقل من لجمعاهذا  ويشترك في

وصفاتهن وكل ما ختم بع مة التأنيال وكل مصدر زاد عن الث ثة  الناالأع م 
المذكر التي لم يسمع لها  وأسماءيعقل وصفات ما ال يعقل  ومصغر ما ال أحرف

 ماءوأسلة على الجمع مجموعة جمع تكسير اجمع تكسير وبعض األسماء الد
  .ذ  وهي لغير العاقل أوصدرت بابن 

 إذا إالوتاء على آخر المفرد دون أ  تغيير  ألفيجمع الصحيح بزيادة 
 مهندسة مدرسات/ مدرسة :والتاء األلفكان في آخره تاء فتحذف وتضاف 

 مهندسات 
عند  ما ينطبق عليه ر فينطبق عند جمعه جمع مؤنال سالم  أما المقصو 

  (:الواو أو الياء)ت إلى أصلها كانت ثالثة رد ن  إفألفه أ  ينظر إلى  ،التثنية
  هدال هديات شذوات/  شذا
ذا كانت رابعة فأكثر قلبت ياءو   مستشفيات  مستشفى ذكريات/ ذكرال :اس

  جارية جاريات محاميات/ محامية  :أما المنقوص ف  يتغير منه شيء
ينطبق عليه عند  ما لى همزته عند جمعه جمع مؤنال سالم  أما الممدود فينطبق ع

  إنشاءات إنشاء :كانت همزته أصلية بقيت ن  إنيته فتث
  :بقيت الهمزة أو قلبت واوا   (ياءواو أو )كانت منقلبة عن أصل  ن  اس و 

  وسماوات  سماءات  سماء
  سمراوات سمراء :وان كانت للتأنيال قلبت واوا  

بذلك وهو الجمع الذ  يحدال في مفرده تغيير و : مجع التكسري .1:1:1:2
ال يسلم بل يكسر عند الجمع كأن يزاد عليه حرف أو يحذف منه حرف أو يتغير 

 .كانوا أم إناثا   ذكورا   ،للعق ء وغير العق ء ،وجمع التكسير جمع عام .شكله
 :(1)أنواو هي ىيقع في جمع التكسير عل  والتغيير الذ

                                                 

بغداد:  -.صي  الجموو في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية-باكزة رفيق حلمي.( 1)
 .122-121 ص 1848مطبعة األديب، 
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 جرذان  جرذ :زيادة في آخر المفرد .1
 كتب/ نحلة نحل  كتاب :نقص في بناء المفرد .2
 د س  د أ  س  أ   (:كتغير الحركات)تغيير في شكل المفرد  .3
 رجل رجال/ نشيد أناشيد  :زيادة وتغيير شكل المفرد .7
 رسل  رسول :نقص وتغيير شكل المفرد .5
 لمان تيان / غ م غ  ف   فتى :نقص وزيادة وتغيير شكل المفرد .2

المذكر السالم والمؤنال )لسابقين فهو إذن ال يعتمد على زيادة كالجمعين ا
نما يعتمد على تغيير صورة المفرد  وهذا دليل على مرونة اللغة العربية "السالم( واس

لى إ يقسم جمع التكسير .(1)"وخصوبتها في توليد صي  شتى من مادة واحدة
  :قسمين هما

وتستعمل لعدد ينحصر ما بين الث ثة إلى العشرة مجوع القلة  .4:1:1:1:2
  :(2)زانها هيوأو 
 نجم :األول والثاني وأال يكون مضعفا   ل مفرده فعل شرط أن يكون صحيح. أفع  1
 ر أبح   بحر /هأوج   وجه/مأنج  
 باب / أوصاف وصف :معتل األول أو الثاني أو مضعف مفرده فعل أفعال .2

 أعمام  عم /أبواب
مة / أطع   امطع :المذكرة التي قبل آخرها حرف مد لة األسماء الرباعيةأفع   .3

  فةأرغ  رغيف  / دةأعم  عمود 
ما جاء  أشهرها ألفاظكنه سمع في في أوزان معينة ل علة وهو غير قياسيف   .7

  :على األوزان اآلتية
  لمةفعال غ م غ   بية فعيل صبي ص    تيةفعل فتى ف   

 

                                                 

 -.ية العربية: رؤية جديدة في الصرف العربيالمنهم الصوتي للبن -عبد الصبور شاهين.( 1)
 .132ص 1880بيروت: مؤسسة الرسالة، 

القاهرة: مكتبة  -.جموو التصحيح والتكسير في اللغة العربية -.لعبد المنعم سيد عبدالعا (2)
 .73 – 70( ص1842الخانجي )
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ما  إلىوتدل على عدد ينحصر من أحد عشر  مجوع الكثرة .0:1:1:1:2
  :ا كثيرة أشهرهاأوزانه .ال نهاية

  .اسمر سمراء وأعمى عمياء اتهامفرد       يم  ر وع  م  س    فعل
  .كاتب وكاتبة ،مفرداتها طالب وطالبة       طلبة وكتبة  فع لة 
  .مفرداتها جريح وميت     تىو  حى وم  ر  ج   لىفع   
  .وقارئمفرداتها حارس       اءاس وقر  ر  ح   الفع   
       .فرداتها صعب وثوبم      عاب وثيابص   عالف   
  .مفرداتها كريم وجاهل     ءه  ماء وج   ء كر  فع   
  .مفرداتها صديق ونبي   وأنبياء قاء ء أصد  افع   
  .مفرداتها فاضل وكريم    مواكار   لأفاض   لأفاع   
  .مفرداتها رسالة وعجوز    جائزعرسائل و  فعائل 
  ءمفرداتها صحراء وعذرا  صحارال وعذارال فعالى 

   مزايا إفراد وتثنية ومجع الصفات .1:1:2

إن إفراد وتثنية وجمع الصفات العربية يعطي دالالت محددة على االسم 
منها من  فالموصوف من حيال عدده حتى إذا استعملت الصفة لوحدها فتعر 

أما الصفات االنكليزية ف   .المقصود بهذه الصفة أهو مفرد أم مثنى أم جمع
لى عدد الموصوف ف  تعرف من المقصود من هذه الصفة أهو تعطي أية داللة ع

  .مفرد أم جمع

  (داللة احلالة)أحوال الصفات العربية  .7:2

  :تتميز األسماء و الصفات العربية بوجود ث ال حاالت هي
  .الرفع وع مته الضمة .1
  .النصب وع مته الفتحة عدا جمع المؤنال السالم فينصب بالكسرة بدل الفتحة .2
  .الجر وع مته الكسرة .3
 

  :وينوب عن هذه الع مات ع مات أخرال هي
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  .التنوين للنكرات .1
  .األلف والنون للمثنى في حالة الرفع .2
 في حالتي النصب والجر. للمثنى الياء والنون  .3
 .الواو والنون لجمع المذكر السالم في حالة الرفع .7
  .لم في حالتي النصب والجرالياء والنون لجمع المذكر السا .5
حالتة األلف لوسماء الخمسة في حالة النصب والواو في حالة الرفع والياء فتي  .2

  .الجر

 مزايا أحوال الصفات العربية .4:7:2 

الع متتات علتتى أواختتر األستتماء والصتتفات لتته أهميتتة كبيتترة فتتي  إن وجتتود
ومتتتتن  لفاعتتتتل متتتث   تبيتتتان الع قتتتتة بتتتين هتتتتذه األستتتماء والصتتتتفات فمنهتتتا تميتتتتز متتتن ا

ن األول مرفتتوو والثتتاني منصتتوب وهتتذا مهتتم فتتي عمليتتات ختتزن إالمفعتتول بتته حيتتال 
تعتتتاني اللغتتتة االنكليزيتتتة متتتن عتتتدم وضتتتوح الع قتتتات بتتتين  .المعلومتتتات واستتتترجاعها

ن االستتم يبقتتى إالمفتتاهيم لعتتدم وجتتود أ  ع متتات تميتتز أحتتوال الكلمتتات فيهتتا حيتتال 
ون أ  تغييتتتتر. وهتتتتذا يتتتتؤد  إلتتتتى اللتتتتبس علتتتتى حالتتتته فتتتتي الرفتتتتع والنصتتتتب والجتتتتر د

فتتتي حتتتين أن وجتتتود هتتتذه الع متتتات علتتتى الكلمتتتات يميتتتز بتتتين  .واالستتتترجاو الخطتتتأ
إال أن الكتابتتة العربيتتة المعاصتترة ليستتت  .أحوالهتتا ويخصتتص الحالتتة التتتي هتتي فيهتتا

  .وهذا يسبب الوقوو في الخطأ أحيانا   (ال تستعمل الحركات)مشكولة 

  بيةدالالت الصفات العر .9

تتتتأتي علتتتى الصتتتفة ع متتتات متعتتتددة لتعبتتتر كتتتل منهتتتا عتتتن دالالت خاصتتتة 
  :محددة يمثلها شكل من األشكال اآلتية للصفة المعرفة

  .صفة مذكرة مفردة معرفة مرفوعة لمذكر مفرد معرف مرفوو     سريع  ال
 .صفة مذكرة مفردة معرفة منصوبة لمذكر مفرد معرف منصوب     السريع  
  .فة مذكرة مفردة معرفة مجرورة لمذكر مفرد معرف مجرورص    السريع   
 .صفة مؤنثة مفردة معرفة مرفوعة لمؤنال مفرد معرف مرفوو   السريعة   
  .صفة مؤنثة مفردة معرفة منصوبة لمؤنال مفرد معرف منصوب   السريعة   
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 صفة مؤنثة مفردة معرفة مجرورة لمؤنال مفرد معرف مجرور.    السريعة   
  .صفة مذكرة مثناة معرفة مرفوعة لمذكر مثنى معرف مرفوو  السريعان   
صتتتفة متتتذكرة مثنتتتاة معرفتتتة منصتتتوبة أو مجتتترورة لمتتتذكر مثنتتتى معتتترف   الستتتريعين   

   .أو مجرور منصوب
  .صفة مؤنثة مثناة معرفة مرفوعة لمؤنال مثنى معرف مرفوو السريعتان   
لمؤنتتتال مثنتتتى معتتترف أو مجتتترورة صتتتفة مؤنثتتتة مثنتتتاة معرفتتتة منصتتتوبة  الستتتريعتين   

 .أو مجرور منصوب
 معرفتتة مرفوعتتة لمتتذكر مجمتتوو ستتالم   صتتفة متتذكرة مجموعتتة جمتتع متتذكر  الستتريعون  

 .معرف مرفوو
معرفتتتة منصتتتوبة أو مجتتترورة  م  صتتتفة متتتذكرة مجموعتتتة جمتتتع متتتذكر ستتتال   الستتتريعين  

  .منصوب أو مجرور مجموو معرفلمذكر 
 معرفتة مرفوعتة لمؤنتال مجمتوو ستالم  صتفة مؤنثتة مجموعتة جمتع مؤنتال   السريعات  

  .معرف مرفوو
معرفتتتة منصتتتوبة أو مجتتترورة  صتتتفة مؤنثتتتة مجموعتتتة جمتتتع مؤنتتتال ستتتالم    الستتتريعات  

  .منصوب أو مجرور مجموو معرف لمؤنال
وتأتي علتى أوزان متعتددة كمتا )المجموعة جمع تكسيرالمعرفة أما الصفات 

تحتة والكسترة فتي الرفتع فتظهتر عليهتا الضتمة والف (مر في جموو القلة وجموو الكثرة
  .والنصب والجر

متع حتذف أل التعريتف  أما الصفات النكرة فتأتي بنفس هذه األشكال جميعا  
وكتتتل منهتتتا تمثتتتل نفتتتس متتتا ورد أعتتت ه عتتتدا  ،ا وتنتتتوين الضتتتمة والفتحتتتة والكستتترةمنهتتت

  .كونها نكرة بدل معرفة
 سريعة   ُ   سريعة ٌُ  سريعة/ سريعا  سريع  سريٌع  :المفرد
 سريعتين     ُ   سريعتان  / سريعين     ُ   ريعانس :المثنى
   سريعات    سريعاتٌ  / سريعين    سريعون    :الجمع

فتتي عمليتتات ختتزن  إن تتتوفر هتتذه التتدالالت فتتي الصتتفات العربيتتة مهمتتة جتتدا  
المختلفتة  شتكالالمعلومات واسترجاعها لما توفره من تخصيص وتمييز بين هتذه األ

عتن  فضت   هذا  .ديد الموضوو والداللة عليهللصفة وما ينتم عن استعمالها من تح
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تختتزين المعلومتتات الخاصتتة بكتتل شتتكل متتن هتتذه األشتتكال فتتي مكتتان ختتاص بهتتا ال 
جمعها في مكان واحد مع بعضتها كمتا هتو الحتال فتي اللغتة االنكليزيتة حيتال يقابتل 

وهي ال داللة لها إال معناها  quickجميع هذه األشكال ودالالتها كلمة واحدة هي 
كما أن استعمالها يؤد  إلي   تدل على جنس الموصوف أو عدده أو حاله.فهي ال

تخزين جميع هذه الدالالت في مكان واحد تحت هذه الكلمة. وعند الحاجة إلى أ  
 .ترجاو عتتال ودقتتة منخفضتتةأ  الحصتتول علتتى استت ،منهتتا ستتيتم استتترجاعها جميعتتا  

إلتى تختزين محتدد لمتا ن استعمال الصفات العربية بما تحويه من دالالت ستيؤد  إ
لكتتل متتا هتتتو  هتتو ختتاص بكتتل شتتكل متتن أشتتكال الصتتتفة علتتى حتتدة والتتى استتترجاو

  .ة بذلك الشكل مع دقة عاليةمخزون مما له ع ق

 ج ـــالنتائ .42

  .الصفات العربية جزء من األسماء .1
  .تختص بها األسماء وتشترك الصفات في ث ال منهاخمس ع مات  كناه .2
ف فتتتي العربيتتة علتتتى عكتتتس االنكليزيتتتة حيتتتال تستتتبق الصتتفة تتتتأتي بعتتتد الموصتتتو  .3

  .الصفة الموصوف
الصتتفات العربيتتة تفتترد وتثنتتى وتجمتتع وترفتتع وتنصتتب وتجتتر وتتتذكر وتؤنتتال أمتتا  .7

  .الصفات االنكليزية فتكون على حالة واحدة فقط
الصتتفة العربيتتة تطتتابق الموصتتوف فتتي حالتته وجنستته وعتتدده بختت ف االنكليزيتتة  .5

  .في حاله وال في جنسه وال في عدده التي ال نطابق الموصوف ال
  .تخضع الصفات العربية المجردة والمزيدة ألوزان محددة كثيرة .2

  اتــاالستنتاج .44

بمتتا تملكتته متتن خصتتائص متتن حيتتال موقعهتتا  ن الصتتفات العربيتتة ممتلئتتة جتتدا  إ .1
فرادهتا وتثنيتهتا وجمعهتا ورفعهتا ونصتبها  وتعريفها و تنكيرها وتذكيرها وتأنيثها واس

وهتتذه تعكتتس حقيقتتة أوضتتاو االستتم  .عتتن جنستتها وعتتددها وحالهتتا تعبيتترا   وجرهتتا
فتتي الصتتفات العربيتتة لوحتتدها أو متتع األستتماء  استتتعمال إن .الموصتتوف كاملتتة
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تحستين هتذه العمليتات ورفتع  إلتىعمليات خزن المعلومات واستترجاعها ستيؤد  
  .وزيادة دقتها كفاءتها

ال تتدل حالها أو جنستها أو عتددها و ها على ال داللة لفارغة الصفات االنكليزية  .2
 .على شيء سوال معناها

 .أع ه 3إن هذه االستنتاجات تثبت صحة الفرضيتين الواردتين في 

 تاــالتوصي .40

ضرورة االلتزام باعتماد خصائص الصفات العربيتة عنتد استتعمال الصتفات فتي  .1
و خزن المعلومات واستترجاعها ستواء كتان ذلتك فتي قتوائم رؤوس الموضتوعات أ
 .المكانز أواعتماد الواصفات أو الكلمات الدالة أو عند استعمال اللغة الحرة

تستطيع المكتبتات ومراكتز المعلومتات تجتاوز بعتض هتذه الخصتائص ودالالتهتا  .2
مكاناتهتتا الماديتتة ألن استتتعمالها جميعتتا    بمتتا يتماشتتى وحاجاتهتتا وتخصصتتاتها واس

 .بيرةال تتحمله إال المكتبات والمراكز الككبير الكلفة 
التأكيتتد علتتى ضتترورة عتتدم تجتتاوز تتتذكير وتأنيتتال الصتتفات فتتي االستتتعمال لمتتا  .3

  .والحيوان والنبات والجماد النسانيد وتخصيص وشمولها تقدمه من تحد
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Arabic Adjectives: Their Characteristics and Role 

in Information Storage and Retrieval 

Prof. Dr. Nazar M. A. Qassim

 

Abstract 

   The aim of the study is to find out the characteristics of 

the Arabic adjectives and what they can do in information 

storage and retrieval operations. It displays their relationship 

with Arabic nouns; presents their formation; shows their 

location, sex, number and cases; states each one’s advantages 

in information storage and retrieval with references to their 

counterparts (if any) in English. It presents a summary of the 

indications of Arabic adjectives to the nouns they describe. It 

concludes that Arabic adjectives have far better indications to 

the nouns they describe than the English ones. It gives three 

recommendations aiming at raising the efficiency of 

information storage and retrieval through investing the 

characteristics of Arabic adjectives.  
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