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االسم وعالماته
االسـ ُـم قســم مــن أقســام الكلــم ،يتميــز بأنــه اللفــظ الــذي يـ ّ
ـدل يف ذاتــه ،علــى َمْعنــاه داللــة مباشــرة،
جمــردًا مــن الزمــان ،وقــد يكــون هــذا ا َملْعــى اسـ َـم ٍ
ذات حمسوس ـًا مثــل الشــجر وا َحل َجــر واإلنســان ...أو اسـ َـم
ـعادة...
َمْعــى غـ َـر حمســوس مثــل حريــة وسـ َ
هذا ،ويتميُز االسـ ُـم عن الفعل واحلرف بَع ٍ
عر ُف؛ َ
ابن مالك األندل ُّســي
المات
َ
ذكَرها ُ
وخصائص هبا ُي َ
صاحب األلفية يف قوِله:
ُ
ٍ
  ومسند لالسم متييز حصل
باجلر و ِ
التنوين والنِّداء وأل***  
 - 1فمــن هــذه األمــارات املميــزة اجلــر ،فاالسـ ُـم ُيـّـر أّمــا الفعـ ُـل فــا ُيـّـر ،ويشـ ُ
ـمل اجلـُّـر اجلـَّـر باحلــرف
باملكتبــة الَعتيَقــة ،واجلــر باإلضافــة مثــل :احلمــد هلل رب العاَلمــن .فاملكتبــة اسـ ٌـم جمــرور حبــرف
ـررت
مثــل  :مـ ُ
َ
البــاء ،والعاَلمــن :جمــرور باإلضافــة.
 - 2ومــن هــذه العالمــات الــي متيـُز االسـ َـم عــن غــره ُدخـ ُ
ـول التنويــن ،وهــو علــى أربعــة أقســامَ :تنويــن
وجَبـ ٍـل  ...وتنويـ ُـن الّتنكــر ،وهــو الــذي
وسـ ٍ
التمكــن ،وهــو الــذي َي َ
ـهل َ
لحـ ُـق األمسـ َـاء املعربـَةُ ،
كرجـ ٍـل وامـرأٍة َ
َيلحـ ُـق األمسـ َـاء املبني ـَة للَفـ ِ
آخر».وَتنويــن املقابلــة،
ـرق بــن َمعرفتهــا ونكرهتــا ،مثــل «مـ ُ
ـررت بســيبويِه وسـ َـيبويٍه َ
وهــو الــذي َيـْلحـ ُـق مجـ َـع املؤنــث الســامل ،مثل»كاتبــات « فإنــه يف ُمقابلــة النــون يف مجــع املذكــر الســامل مثــل
ويلحق « ْإذ « عوضا عن مجلة تكون بعدها،
ني .وتنوين العوض،وهو الذي ُ
كاتب َ
يكون ِعوضًا عن مجلةَ ،
كقولــه تعــاىلَ( :فـَلـ ْـوَل إَِذا َبـَلَغـ ِـت ُْ
ون) [الواقعــة ]83-84 :أي :حــن ْإذ بلغــت
الْلُقــوَم َوَأْنـُتـ ْـم ِحيَنِئـ ٍـذ َتـْن ُظـ ُـر َ
الــروح احللقــوم ،فحــذف « بلغــت الــروح احللقــوم « وأتــى بالتنويــن عوضــا عنــه.
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ـداء ،فاالسـ ُـم ُينــادى  ،أمــا الفعـ ُـل فــا يدخُلــه نــداٌء ،ومثــال دخــول
 - 3ومــن خصائـ ِ
ـص االســم النـ ُ
النــداء االسـ َـم قوُلــه تعــاىل[ :يــا صاحــي الســجن أأربــاب متفرقــون خــر أم اهلل الواحــد الَق ّهــار] وقولــه:
علينــا رُّبــك]،
[يا مالـ ُـك ليقـ ِ
ـض ْ
عرف باأللف والالم ،حنو « الكتاب»
 - 4ومن خصائص االسم أنه ُي َّ
فيد».
اخلرب أي ُيَبـُر با َخلَب َعنه ،مثل« :
الكتاب ُم ٌ
ُ
 - 5ومن خصائصه أنه ُيسَن ُد ْإليه ُ
هــذه أظهـ ُـر السـ ِ
ـهرها ،وقــد اســتقرى العلمـ ُـاء خصائــص األمســاء يف خمتلــف وجــوه
ـمات املمّيـ ـَزِة وأشـ ُ
الســياق الــذي َتـ ِـرُد فيــه َفوجــدوا هلــا [أي لألمســاء] عالمــات منهــا األصلـ ّـي ومنهــا الفرعــي ،ومــن ذلــك قــول
أيب النصــر الســمرقندي يف مدخلــه لعلــم التفســر :اعلــم ...أن األمســاء علــى أربعــن وجهــا :خــاص وعــام
ومشــتق وموضــوع وتــام وناقــص ومعــدول ومتمكــن وممتنــع ومبــي ومعــرب ومظهــر ومضمــر ومبهــم وإشــارة
ولقــب وعلــم ومعــرف ومنكــر وجنــس ومعهــود ومزيــد وملحــق ومصغــر ومكــر وممــدود ومقصــور وســامل ومعتــل
ومذكــر ومؤنــث ومفــرد وجممــوع ومضــاف ومضمــوم ومرخــم ومضاعــف ومثــال وممــال ومنســوب .وهــي وجــوه
متنوعــة منهــا مــا يتعلــق بداللــة االســم ،ومنهــا مــا يتعلــق بصورتــه اللفظيــة الصرفيــة ،ومنهــا مــا يتعلــق بنســبته
إىل بــاب علــم الكلــم.
ـاس مــن عالمــات
وذكــر الســيوطي قريبــا مــن ذلــك يف األشــباه والنظائــر ،فقــالْ :
تتبعنــا مجيـ َـع مــا ذكـَـره النـ ُ
االســم فوجدناهــا فــوق ثالثــن عالمــة وهــي :اجلــر وحروفــه ،والتنويــن ،والنــداء ،وال ،واإلســناد إليــه ،وإضافتــه،
وعـ ْـوُد الضمــر إليــه ،وإبــدال اســم صريــح منــه ،واإلخبــار بــه مــع مباشــرة
واإلضافــة إليــه ،واإلشــارة إىل مســماهَ ،
الفعــل ،وموافقــة ثابــت االمسيــة َ
لفظــه ومعنــاه ،ونعتــه ،ومجعــه ،وتكســره ،وتصغــره ،وتثنيتــه ،وتذكــره ،وتأنيثــه،
وحلــوق يــاء النســبة لــه ،وكونــه فاعــا ،وكونــه مفعــوال ،وكونــه عبــارة عــن شــخص ،ودخــول الم االبتــداء عليــه،
ودخــول واو احلــال ،وحلــوق ألــف الندبــة ،وترخيمــه ،وكونــه مضمـرا ،وعلمــا ،ومفــردا ،ونكــرة ،ومتييـزا ،ومنصوبــا
حاال( .األشــباه والنظائر.)4/2 :
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