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(اشتراك الصيغ الصرفية في العربية)
عبد العزيز بن سعيد مجحود الزهراني
المستخلص
تهدف الدراسة إلى الكشف عن تجليات ظاهرة االشتراك الصرفي الذي يكون بتعدد
المعاني الصرفية للمبنى الواحد .وقد تلمس الباحث هذا التعدد من خالل صيغ المصادر
والمشتقات ،والصيغ الصرفية المتقابلة ،كصيغ التذكير والتأنيث ،واإلفراد والجمع ،والتعدي
واللزوم .وكذلك من خالل الصيغ التي ينشأ االشتراك فيها بفعل عوامل صرفية وحدت بين
بنيتين مختلفتين في الباطن ،مشتركتين في الصورة الظاهرة.
وقد تناولت الدراسة هذا الموضوع وفق المنهج القائم على الوصف والتحليل
والتفسير ،وتوصلت إلى نتائج ،أبرزها:
 تضافر عدة عوامل صرفية في سبيل تمكين ظاهرة االشتراك الصرفي في المصادروالمشتقات ،أهمها :طبيعة الصيغة االشتقاقية ،والتطور اللغوي والتنوع اللهجي.
 نهضت جملة من األسباب لتفسير ظاهرة االشتراك الصرفي في الصيغ المتقابلة،-

كاشتراك لفظ المذكر والمؤنث في الصفات ،واشت ارك لفظ المفرد والجمع.

نصت الدراسة على تسع وعشرين صيغة يشترك فيها المتعدي والالزم ،وأشارت إلى

تفاوت هذه الصيغ من حيث غلبة التعدي واللزوم عليها ،وقامت بقياس نسبة التعدي
واللزوم في كل صيغة على حدة.
 وقفت الدراسة على جملة من العوامل الصرفية التي أسهمت في نشوء االشتراكالصرفي في الصورة اللفظية ،كاإلدغام ،واإلعالل ،والحذف ،والتخفيف ،والتشابه
الوضعي في األلفاظ ،واإلسناد إلى الضمائر ،واعتالل الم الصيغة.

ب

Morphological Syncretism in Arabic
Abdulaziz saeed majhod alzahrani
abstract
The current research discussed one of the most prominent phenomena
in the field of morphological studies, which is the syncretizing of
morphological formulas in Arabic. The research focused on two aspects
of morphological syncretism. First: the syncretizing of structures of the
formulas in the sources and derivatives sections. The other: is the
syncretizing of the verbal image of the word and its potential for nonmorphological meaning.
The nature of the research required that it be in three chapters,
preceded by an introduction and a preliminary, and followed by a
conclusion and results.
As for the first chapter, the researcher discussed the buildings of
common formulas in the sources and derivatives sections. The second
chapter concentrated on syncretizing of formulas in opposite
morphological meanings, such as masculinization and feminization,
singular and plural forms and transitive and intransitive verbs. As for the
third chapter, the discussion was focused on morphological syncretism
which arises due to various morphological symptoms and reasons.
This research reached a set of results. The most prominent of which was
the reference to the most cyclical structures of formulas between
sources and derivatives, which are: (Faeel, Fa’el and Fa’al). Moreover,
the research reached results that explain the apparent syncretizing of
formulas in masculinization and feminization, singular and plural, and
transitive and intransitive verbs. The research concluded to a number of
results related to morphological syncretism, such as: diphthongization,
vowelization, deletion, imitation, abstract weight, different meaning of
the nominal and actual affixes, assigning verbs to pronouns, and the
vowelization of the (Laam) of the formula.
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اإلهداء
نمر هذه األيام ،بظرف قاس ،وأزمة صحية اجتاحت العالم بأسره ،هي انتشار وباء
كورونا ،أو ما يعرف في القاموس الطبي بمصطلح ( ،)COVID-19وهو من أشرس
األوبئة التي أضرت بكثير من البشر ،حتى أطلق عليه بعضهم مسمى طاعون العصر.
ولكن بفضل هللا أوال ،ثم بجهود حكومتنا الرشيدة ،وعلى رأسهم خادم الحرمين
الشريفين ،الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه هللا ،وسمو ولي عهده األمين،
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه هللا ،وبمتابعة وحرص و ازرة
الصحة ومنسوبيها الذين هم رجال المرحلة ،وخط الدفاع األول أمام هذه المعضلة الشنيعة
التي أرعبت البشرية ،حيث صمدوا أمام هذا الوباء وكافحوه بكل بسالة ،مخلصين في
عملهم ،مضحين بأرواحهم ،وال زالوا في محاربته حتى هذه اللحظة.
فإلى هؤالء األبطال أهدي هذا العمل المتواضع ،استحسانا للصنيع ،وعرفانا
بالجميل ،سائال المولى عز وجل أن يحفظنا جميعا من شر هذا الوباء ،وأن يديم على بلدنا
أمنها واستقرارها ورخاءها إنه سميع مجيب.
الخميس
1441/11/4هـ

د

شكر وتقدير
باقات من الشكر والعرفان ،وأنهار من الثناء واالمتنان ،أقدمها أوال لوالدي الحبيب الذي
لم يفتر لسانه بالدعاء لي بالتوفيق في جميع أموري .ثم لزوجي الغالية التي منحتني الدعم ووقفت
معي موقف العون بعطائها وتضحياتها حتى أنجز هذا العمل .وال أنسى أبنائي الثالثة :آرام
وسعيد ومحمد ،أسأل هللا عز وجل أن يحفظهم وأبناء المسلمين ،وينبتهم نباتا حسنا.
ثم أتوجه بالشكر الجزيل لهذا الصرح الشامخ جامعة المؤسس ،ممثلة في كلية اآلداب
قسم اللغة العربية ،فرع (اللغويات) ،والتي شرفت بااللتحاق بها ،فكانت لي منهال عذبا أستقي منه
شتى المعارف في مجال تخصصي.
ولألستاذ الدكتور :محمد بن سعيد بن ربيع الغامدي ،المرشد األكاديمي ،والمشرف على
هذه الرسالة ،الذي ذلل أمامي كل الصعاب ،فكان نعم العون ،وكم أفدت من غزير علمه،
وتوجيهاته ،فجزاه هللا خير الجزاء ،وألبسه ثوب الصحة والعافية وأمد في عمره وأصلح عمله.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذين الكريمين عضوي لجنة المناقشة :األستاذ
الدكتور :فائز صبحي عبد السالم تركي ،مناقشا خارجيا .واألستاذ الدكتور :عبد العزيز بن حميد
الجهني ،مناقشا داخليا؛ على قبولهما مناقشة هذه الرسالة ،وبذلهما نفيس أوقاتهم في قراءتها
ونقدها ،وتوجيهي إلى تصويب ما فيها من خلل بتوجيهاتهم السديدة ،فجزاهما هللا خير الجزاء
وأثابهما على ما يقدمانه وما قدماه أحسن الثواب.
والشكر موصول إلى كل من أسدى إلي معروفا ،وقدم لي يد العون ،في سبيل إنجاح هذا
ّ

العمل ،من أساتذة فضالء ،وزمالء كرام ،سائال المولى عز وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء،
وأن يوفقهم في دنياهم وأخرتهم ،وأن يسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ،إنه سميع مجيب.
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المقدمة
تعد ظاهرة االشتراك الصرفي ظاهرة طبيعية لغوية ذات حضور بارز ليس
على مستوى العربية فحسب ،بل في كثير من أنظمة اللغات الصرفية.
وتأخذ هذه الظاهرة صو ار مختلفة ،ومن تلك الصور :اشتراك غير معنى
صرفي في مبنى واحد؛ كاشتراك المصدر والجمع في صيغة ِ
(فعال) .وكاشتراك
معنى المبالغة واآللة والمصدر الميمي واسم الزمان والمكان في صيغة ِ
(مْفعال).
وقد يتشكل االشتراك الصرفي بفعل عوامل صرفية مختلفة؛ كاشتراك الصورة
ورَّد) ،والذي
اللفظية لفعل األمر ،والفعل الماضي المبني للمفعول في نحوُ :
وم َّد ُ
(ش َّد ُ

أدى إلى نشوء هذا االشتراك ،هو عامل اإلدغام الذي بسببه تعذر خروج الصيغة
(ش ِد َد) ،وأصلها أم ار:
(ش ّد) ماضيا مبنيا للمفعولُ :
على الصورة المفترضة ،فأصل ُ

(اُ ْش ُد ْد).
كما قد يفضي االشتراك المبني على تعدد المعاني الصرفية في المبنى الواحد
إلى احتمال اللفظ لغير معنى صرفي داخل السياق .ويتجلى ذلك في السياقات
المتصلة بالقرآن الكريم ،كاحتمال اللفظ لمعنى الجمع ومعنى المصدر معا في كلمة
(طباقا) من قوله تعالى{ :الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقا} [امللك.]3 ،
قال ابن عاشور" :والطباق يجوز أن يكون مصدر (طابق) ِ
وصفت به
السماوات للمبالغة ،أي شديدة المطابقة  ...ويجوز أن تكون (طباقا) جمع طبق،
و َّ
الطَب ُق اْل ُم َس ِاوي ِفي حال ٍة َما(.")1
( )1ابن عاشور 1984( ،م) ،تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ،تونس :الدار
التونسية للنشر .16/29
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وفي قوله تعالى{:الَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ} [سبأ ،]3 ،رأى ابن عاشور

()1

أيضا

أن (مثقاال) في اآلية يجوز أن يكون اسم آلة ،ويجوز أن يكون مصد ار ميميا في آن
واحد.
ومن مطالعة هذه النماذج المبثوثة في كتب الصرف ،تولد لدى الباحث فكرة تتبع
هذه الظاهرة ،ودراستها بشكل مفصل؛ يجمع فيها نظائرها ،ويناقش أسباب وقوع
االشتراك وبواعثه ودواعيه.
ولم يظهر لي  -فيما توفر عندي من دراسات ومراجع  -أن هناك من قدم هذا
الموضوع في رؤية شاملة؛ تؤصل لهذه الظاهرة ،وتجمع نظائرها ،وتكشف عن
مواضعها وأسبابها ،وتبين أثر العوارض الصرفية المختلفة في نشوئها ،وتستنبط
القرائن المعينة في التفريق بين تلك الصيغ المشتركة في إطار منهجي واضح،
وأهداف محددة.
وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونه:
 )1أحد الموضوعات الصرفية التي تبرز أهمية الصيغ الصرفية ووظائفها
المتعددة.
 )2يقيس مدى تكيف الصيغ وانسجامها مع المعاني الصرفية ،وذلك بالنظر إلى
عالقة الصيغة بالباب الذي وردت فيه.
 )3يتعرض لنماذج مختلفة من االشتراك الصرفي ،ويتتبع مواضعها ،ويناقش
أسبابها ودواعيها.

( )1التحرير والتنوير ،مرجع سابق .186/22
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 )4يكشف عن مدى التطابق بين األحكام المعيارية (محددات الصياغة) والواقع
اللغوي.
 )5يقيس أثر العوامل الصرفية المختلفة في تشكيل ظاهرة االشتراك الصرفي.
 )6يثري موضوع االشتراك الصرفي من جوانب مختلفة.
مشكلة البحث وتساؤالته
تثير مشكلة البحث التساؤالت التالية:
كل من المصادر
 -1ما الضوابط االشتقاقية للصيغ الصرفية المشتركة في ّ
والمشتقات؟

 -2ما أبرز العوامل التي أسهمت في نشوء االشتراك الصرفي في صيغ
المصادر والمشتقات؟
 -3كيف عالج العلماء ظاهرة االشتراك في المعاني الصرفية المتقابلة؛ كاشتراك
صورة المذكر والمؤنث ،والمفرد والجمع ،والالزم والمتعدي؟
 -4ما دور العوامل الصرفية في نشوء ظاهرة االشتراك الصرفي؟
 -5ما أثر السياق وقرائنه اللفظية والمعنوية والحالية في تحديد دالالت الصيغة
الصرفية؟
مجال البحث وحدوده
إن االشتراك الصرفي الذي يعنينا في هذه الدراسة هو اشتراك أكثر من معنى
صرفي في مبنى واحد ،كاشتراك المصدر والجمع في ِف َعال .واشتراك اآللة والمبالغة
ِ
فعال ،واشترك بعض
والمصدر الميمي واسم المكان والزمان والتذكير والتأنيث في م ْ
صيغ األفعال بين التعدي واللزوم.
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أ يضا من صور االشتراك الذي تناولته هذه الدراسة ما ينشأ نتيجة عوامل
صرفية وحدت بين بنيتين مختلفتين في الباطن ،ففي مستوى البناء الظاهر هما بلفظ
ّ
(ش ّد) الذي اشترك في صورته اللفظية فعل األمر والفعل الماضي
واحد ،كالفعل ُ
المبني للمفعول.
وال تتناول هذه الدراسة االشتراك الصرفي الذي تشترك فيه المعاني الصرفية
عن طريق التناوب ،كنيابة صيغة فاعل عن مفعول ونحوها؛ ألن هذا النوع من
االشتراك قد خرج عن حدود المبنى ،وهو مفتقر إلى سياق ليظهر جوانبه.
منهج البحث
المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي القائم على جمع بيانات
المادة المدروسة ثم وصفها كما هي ،ثم التحليل والربط والتفسير لظاهرة االشتراك
الصرفي.
وقد اعتمدت الدراسة على ما توافر من كتب الصرفيين والمعجميين ،وكتب
المفسرين الذين اهتموا في أثناء تفسيرهم بالجانب الصرفي لأللفاظ قديما وحديثا.
مصطلحات الدراسة
االشتراك الصرفي في عرف هذه الدراسة :هو تعدد المعاني الصرفية في
المبنى الواحد.
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الدراسات السابقة
وقف الباحث على جملة من الدراسات والبحوث المتصلة بدراسته ،وهي:
▪ المالكي ،شكران حمد2009( ،م) ،الصيغ المشتركة في األبواب الصرفية،
مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية ،العدد األول ،المجلد الثامن.
وهو بحث قصير تناول فيه الباحث موضوعي االشتراك الصرفي من خالل ثالثة
مباحث ،سبقها مقدمة يسيرة تحدث فيها عن معنى الصيغة لغة واصطالحا.
أما المباحث فجاءت على النحو التالي:
المبحث األول :وتناول فيه الباحث اثنتي عشرة صيغة صرفية مشتركة ،حيث
رأى أنها تشكل أهم الصيغ المشتركة في األبواب الصرفية.
المبحث الثاني :أسباب حدوث االشتراك في الصيغ.
المبحث الثالث :وتناول فيه المصطلحات المرادفة لمصطلح الصيغ المشتركة في
كتب المتقدمين.
ويلتقي هذا البحث مع دراستي في الفصل األول ،لكنه كان مختص ار؛ ولذلك وقف
على عينة قليلة من الصيغ ،في حين أن هذه الدراسة وقفت على عينة أكبر
وتوصلت إلى نتائج مختلفة.
▪ اعقيالن ،عبد الكريم2011( ،م) ،األبنية الصرفية المشتركة بين المصادر
والمشتقات ،رسالة علمية ،األردن :جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،قسم
اللغة العربية
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وقد تناول الباحث األبنية المشتركة بين المصادر والمشتقات ،وركز على مسألة
انفتاح الداللة للبنية الصرفية من خالل السياق ،لذلك تعرض إلى ما تنوب فيه
صيغة عن أخرى كنيابة المصدر عن المفعول ،وهذا خارج حدود دراستي.
وقسم اعقيالن عمله هذا ثالثة فصول:
الفصل األول :وتناول فيه مفاهيم مختلفة ،كمفهوم البنية الصرفية ،ومفهوم البنية
الصرفية المشتركة ،ومفهوم المصادر ،ومفهوم المشتقات.
الفصل الثاني  :وتناول فيه عينة من األبنية الصرفية المشتركة بين المصادر
قدم لكل بناء من خالل خمسة محاور:
والمشتقات ،وعددها خمسة وثالثون بناءّ ،
 التكوين الصوتي للبناء. الصيغ المشتركة بين المصادر والمشتقات. التصنيف النوعي لكل بناء؛ أهو من قبيل االشتراك البنيوي أم االشتراكالداللي؟
 محددات البناء ،ويقصد بها ضوابط الصياغة. االنفتاح الداللي للبناء ،ويقصد من ذلك :احتمال اللفظ المشترك لغير معنىصرفي.
الفصل الثالث :وتناول فيه بعض المسائل المتعقلة باالشتراك ،كمسألة القياس
والسماع ،والتطور اللغوي ،وخصص مبحثا لتعليل ظاهرة االشتراك الصرفي؛ حيث
جمع طائفة من األسباب والدواعي التي أدت إلى نشوء هذه الظاهرة ،ككثرة المعاني
وقلة الصيغ ،واختالف اللهجات ،وطبيعة اللغة العربية في الحذف واالختصار،
والمجاز الحكمي ،وقضية األصل والفرع ،وتداخل اللغات وتركبها.
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وتلتقي هذه الدراسة مع دراستي في الفصل األول ،وتختلف في أن االشتراك
محصور عنده بين المصادر والمشتقات ،في حين أن دراستي هذه تركز على ظاهرة
االشتراك ليس على مستوى المصادر والمشتقات فحسب ،بل في أبواب صرفية
مختلفة؛ كأنواع المشتقات نفسها ،وكاشتراك الصيغة في التذكير والتأنيث ،واشتراكها
في المفرد والجمع ،والتعدي واللزوم ،كما أنها عالجت ظاهرة االشتراك الصرفي الذي
صرفية كاإلدغام واإلعالل والحذف وغيرها.
نشأ نتيجة عوامل
ّ
▪ حسون ،رضا هادي ،االشتراك الصرفي ،الجامعة المستنصرية ،كلية التربية.
وهو بحث قصير تناول فيه الباحث الصيغ الصرفية في األفعال المزيدة وما
تشترك فيها من معان ،وال يلتقي مع دراستي إال في العنوان.
▪ عرار ،مهدي ،المشترك الصرفي في القرآن الكريم :دراسة داللية استشرافية،
مجلة الدراسات القرآنية ،مج ،11ع ،1قسم الدراسات الشرقية واألفريقية،
جامعة لندن.
وهو بحث قصير أشار فيه الباحث إلى أنماط وصور االشتراك الصرفي ،غير
أنه مختصر جدا ،وهو بمثابة الفاتحة للموضوعات الكبرى ،التي يمكن أن يشكل فيها
كل موضوع دراسة مستقلة.
▪ الشمسان ،إبراهيم1406( ،ه) ،الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه ،رسالة
علمية ،جامعة الملك سعود.
وتلتقي مع دراستي في المبحث الخاص بالصيغ المشتركة في األفعال بين
التعدي واللزوم ،لكن دراسة الشمسان كانت تناقش قضية التعدي واللزوم بشكل عام،
وتعرض بشكل مقتضب إلى قضية الصيغ المشتركة ،في حين أن هذه الدراسة قد
11

توسعت في هذه القضية ،فتناولت تلك الصيغ بشكل موسع ومن خالل منهجية
مختلفة.
▪ العايد ،سليمان1410( ،ه) ،احتمال الصورة اللفظية لغير وزن ،بحث
منشور في مجلة جامعة أم القرى ،العدد الثالث.
وهو بحث قصير ،ويلتقي مع دراستي في الفصل الثالث ،ويتفق العمالن في كثير
من المسائل؛ لكنهما مختلفان في أن بحث العايد ينطلق من الوزن الصرفي ،فما كان
من األلفاظ محتمال غير وزن صرفي أورده وتحدث عنه ،وما كان وزنه واحدا أهمله.
في حين أن هذه الدراسة تركز على تعدد المعاني الصرفية في المبنى الواحد ،بغض
النظر عن وزنها الصرفي ،أي أنها تنطلق من الداللة الصرفية ال الوزن الصرفي.
وبالجملة ،فإن الدراسات التي وقف عليها الباحث مختلفة عرضا ومنهجا عما
سيقدمه ،باإلضافة إلى أن البعض منها كان بمثابة المواضيع الجزئية التي تدرس
ضمن موضوعات عامة ،وال شك أن الباحث قد أفاد مما طرح في الدراسات السابقة
من آراء ،وما دون فيها من مصادر ومراجع استقى منها الباحثون معلوماتهم وبنوا
عليها آراءهم.
فصول الدراسة
حرص الباحث على تقديم هذا الموضوع في صورة واضحة جلية تسير وفق آلية
محددة ،وذلك بالنظر إلى طبيعة الموضوع ،الذي اقتضى أن يكون في ثالثة فصول
تسبقها مقدمة ،وتتلوها خاتمة وذلك على النحو التالي:
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أما المقدمة ،ففيها بيان لمنهج البحث الذي سارت عليه الدراسة ،وشملت الحديث
عن أهمية الموضوع ،وحدوده ،وتساؤالته ،وشملت عرضا مفصال للدراسات السابقة
ذات الصلة بهذه الدراسة.
وألهمية مفهومي االشتراك الصرفي والصيغة الصرفية ،وتداخلهما مع غيرهما من
المفاهيم ،رأى الباحث أن يناقش هذين المفهومين في التمهيد ،ويقف على أثر
االشتراك الصرفي في كتب التراث والدراسات الحديثة ،مستعرضا أبرز صوره
ونماذجه ،كما عالج أيضا مفهوم الصيغة وعالقته بالمفاهيم األخرى كالوزن والبناء.
وجاءت فصول الدراسة على النحو التالي:
الفصل األول :كان الحديث فيه منصبا حول الصيغ الصرفية المشتركة في بابي
المصادر والمشتقات ،وقد ركز الباحث فيه على محددات الصياغة ومعاييرها،
واستعرض جهود العلماء قديما وحديثا فيما يخص النواحي االشتقاقية ،وعالقتها
بالباب الذي وردت فيه ،وما انتهي إليه الدرس الصرفي في هذا المجال.
وقد ُق ّسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث على النحو التالي:
المبحث األول :تناول فيه الباحث مفهوم المصدر ،وأنواعه ،وصيغه ،وقد اعتمد
كتاب سيبويه مرجعا ألبنية المصادر ،وكتاب خديجة الحديثي :أبنية الصرف في
كتاب سيبويه ،فيما يتعلق بقضية السماع والقياس في هذه األبنية؛ وذلك ألنه من
أدق وأجل الكتب التي خدمت كتاب سيبويه.
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المبحث الثاني :تناول فيه الباحث مفهوم المشتقات ،وأنواعها ،وصيغها؛ مع
اإلشارة إلى مسألة تأصيل الصيغة وعالقتها بالباب الذي وردت فيه ،ومناقشة
محددات الصياغة ،وما يتعلق بها.
المبحث الثالث :دراسة تطبيقية لعينة من الصيغ المشتركة في المصادر
والمشتقات .حيث جمع الباحث –وفي حدود علمه -طائفة من الصيغ الصرفية
المشتركة في المصادر والمشتقات من الثالثي وغير الثالثي ،وسار في دراسة هذه
الصيغ بذكر المعاني المشتركة تحت كل صيغة ،مع اإلشارة إلى قضية السماع
والقياس ،وما يطرد منها وما يكثر ،وما يقل ،وما هو على وجه الشذوذ ،مستعينا بما
نص عليه العلماء قديما وحديثا.
المبحث الرابع  :تعليل ظاهرة الصيغ الصرفية المشتركة في المصادر والمشتقات،
حيث تناول الباحث جملة من العوامل التي ُيرجح أنها هي األبرز في تفسير ظاهرة
االشتراك الصرفي في الصور التي تناولها.

الفصل الثاني :وتناول فيه الباحث عينة من الصيغ المشتركة التي تحمل سمة
التقابلية ،كالصيغ المشتركة بين التذكير والتأنيث ،وبين اإلفراد والجمع .وقسم هذا
الفصل إلى ثالثة مباحث حسب طبيعة الصيغ.
المبحث األول :الصيغ المشتركة بين المذكر والمؤنث ،وركز في هذا المبحث
على صيغ الصفات ،وأهمل صيغ األسماء التي يشترك فيها المذكر والمؤنث،
كطريق وسبيل وصواع وذراع وعنق ونحوها؛ وذلك ألن مسألة االشتراك في صيغ
األسماء ال تخضع إلى قياس محدد ،ومضمارها الدراسات اللغوية ال الصرفية.
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المبحث الثاني :الصيغ المشتركة بين المفرد والجمع .وفيه تناول الباحث عينة
من الصيغ المشتركة التي كان االشتراك فيها يعود إلى عوامل صرفية مختلفة ،كما
قدم لهذ ا المبحث ببعض مالمح التشابه بين المفرد والجمع التي مهدت الطريق أما
تداخل صيغهما.
المبحث الثالث :الصيغ المشترك بين الالزم والمتعدي .واستعرض الباحث جهود
العلماء المتقدمين والمتأخرين في دراسة هذه القضية ،ثم قام بجمع عينة من الصيغ
المشتركة بين هذين المعنيين ،وأشار إلى نسبة التعدي واللزوم في كل صيغة
باالعتماد على نصوص العلماء ،وعلى المعنى الصرفي الغالب على الصيغة.
الفصل الثالث :تناول فيه الباحث الصيغ المشتركة التي نشأ فيها االشتراك نتيجة
صرفية مختلفة التأثير ،وقسمه ثالثة مباحث:
عوامل
ّ
المبحث األول :االشتراك المبني على تأثير قوانين اإلدغام.
المبحث الثاني :االشتراك المبني على تأثير قوانين اإلعالل.
المبحث الثالث :االشتراك المبني على تأثير العوامل الصرفية األخرى.
الخاتمة :وتضمنت أبرز النتائج.
ثبت المصادر والمراجع.
الفهارس الفنية :فهرس اآليات القرآنية .فهرس األبيات الشعرية.
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التمهيـ ـد
االشتاك الرصف وأثره ف كتب ر
ر
التاث والدراسات
▪ مفهوم
ي
ي
الحديثة
▪ مفهوم الصيغة الرصفية وعالقته بالمفاهيم األخرى
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مفهوم االشتراك الصرفي وأثره في كتب التراث والدراسات الحديثة
الش ْركة و َّ
الش ِركة سواء :مخالطة الشريكين .يقال:
جاء في لسان العربِّ " :

اشتركنا بمعنى تشاركنا ،وقد اشترك الرجالن وتشاركا وشارك أحدهما اآلخر ...
وطريق ُم ْشتَ َرك :يستوي فيه الناس

()1

".

وش ِرْكتُه في
قال " :وشاركت فالنا :صرت شريكه .واشتركنا وتشاركنا في كذاَ ،
َش َرُكه َش ِركة." )2
البيع والميراث أ ْ
إذا ،فاالشتراك في معناه اللغوي هو (افتعال) من الفعل (اشترك) بمعنى
(تشارك) ،أي أصبح هذا الشيء بين شريكين أو أكثر ال ينفرد به أحدهما ،وهو على
هذا المعنى الزم ال يتعدى إلى مفعول.
أما االشتراك في مفهومه العلمي فمستوحى من معناه اللغوي ،وهو نوعان:
اشتراك لفظي ،وهو ما تشترك فيه معان كثيرة ،كالعين ونحوها( .)3واشتراك صرفي،
وله صور متعددة ،ونماذج مختلفة ،لكنه في حقيقته يعود إلى أصل مادة (شرك) في
اللغة ،مع األخذ في االعتبار ماهية المعاني المشتركة ،ففي اللفظي معان معجمية،
وفي الصرفي معان صرفية.
وقد وقف العلماء قديما على صور االشتراك الصرفي جميعها ،غير أنهم لم
يتواضعوا –حسب علمي -على تسمية هذه الصور والنماذج بالمصطلح المشهور
حديثا ،وهو مصطلح االشتراك الصرفي.
( )1ابن منظور ،محمد بن مكرم1414( ،ه) ،لسان العرب ،بيروت :دار صادر (شرك).
( )2المرجع السابق.
( )3ينظر :المرجع السابق.
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ومن ذلك ما جاء عند سيبويه في معرض حديثه عن اشتراك الصيغ فيما
جاوز الثالثة قوله ":فالمكان والمصدر يبنى من جميع هذا بناء المفعول

()1

".

ٍ
شيء كان من هذا َف َعل ،فإن المصدر منه من
وقوله في موضع آخر" :فكل
وعد ،والم ِ
بنات الواو والمكان يبنى على (مْف ِع ٍل) ،وذلك قولك للمكان :الم ِ
وضع،
َ
َ
َ
ورد .وفي المصدر الم ِ
وجدة والم ِ
الم ِ
وعدة(." )2
َ
َ
و َ
أما عند ابن جني فقد بدأت مالمح االشتراك الصرفي تأخذ حيز التبويب ولكن
بمصطلحات وعناوين مختلفة ،ومن ذلك :باب في التقديرين المختلفين لمعنيين
مختلفين( ،)3وباب آخر في اتفاق المصاير على اختالف المصادر( ،)4حيث تناول
شتد
(م ّ
اشتراك صورة اسم الفاعل واسم المفعول من المضعف والمعتل في نحو ُ

حتل)  ،وألمح إلى هذه الظاهرة من خالل النظر إلى الصورة اللفظية ،وما تحتمله
وم ّ
ُ

من تقديرات مختلفة .ومن جملة ما أورده في هذه الظاهرة قوله " :من ذلك اسم

الفاعل والمفعول في (افتعل) مما عينه معتلة أو ما فيه تضعيف .فالمعتل نحو
قولك :اختار فهو مختار ،واختير فهو مختار :الفاعل والمفعول واحد لفظا ،غير
تقدير ،أال ترى أن أصل الفاعل ( ِ
مختير) بكسر العين ،وأصل المفعول
ا
أنهما مختلفان

( )1سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر1408( ،ه1988/م) ،الكتاب ،ط ،3تحقيق :عبد السالم
هارون ،القاهرة :مكتبة الخانجي .95/4
( )2المرجع السابق .92/4
( )3ابن جني ،عثمان (1371ه1952/م) ،الخصائص ،ط ،2تحقيق :محمد علي النجار ،القاهرة :دار الكتب
المصرية.341/1 .
( )4المرجع السابق .105/2
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(مختَير) بفتحها .وكذلك هذا رجل معتاد للخير ،وهذا أمر معتاد ،وهذا فرس مقتاد إذا
قاده صاحبه الصاحب مقتاد له(.")1
وقد أشار الرضي إلى صورة أخرى من صور االشتراك في قوله " :اعلم أَنه
يجئ بعض ما هو على َف َّعال وفاعل بمعنى ذي كذا ،من غير أَن يكون اسم فاعل
أَو مبالغة فيه ،كما كان اسم الفاعل نحو (غافر) ،وبناء المبالغة فيه نحو َغَّفار،
بمعنى ذي كذاِ ،إال أَن ( َف َّعاال) لما كان في األصل لمبالغة الفاعل َفف َّعال الذي بمعنى

ذي كذا ال يجئ إال في صاحب شيء يزاول ذلك الشيء ويعالجه ويالزمه بوجه من
الوجوه

()2

".

فعاال وفاعال يشتركان في الداللة على معنى النسب بغير
ومعنى ذلك أن ّ

(فعال) قد استعيرت من المبالغة
الياء ،كعطار ،والبن .كما أشار إلى أن صيغة ّ
للداللة على النسب؛ ألن بين المبالغة وبين هذا النوع من النسب قرابة في المعنى.

أما ابن مالك فقد عبر بلفظ (يشترك) في قوله " :يشترك المصدر والزمان
والمكان في (مفعل) -بفتح العين -إن كان من (فعل) نحو( :المكثر)

()3

" ،وهو

أقرب هذه األلفاظ إلى الدرس الحديث.
وأما مفهوم االشتراك الصرفي في العصر الحديث فقد أخذ منحى االستقرار،
غير أن مضماره واسع ،ويمكن أن نتتبع هذا المفهوم في أثر الدارسين الذين وسموا
( )1أبو الفتح ،الخصائص 105/2
( )2الرضي ،االستراباذي(1395ه1975/م) ،شرح شافية ابن الحاجب ،تحقيق :محمد نور الحسن ،محمد
الزفزاف ،محمد محيي الدين عبد الحميد ،لبنان :دار الكتب العلمية 84/2

( )3ابن مالك ،جمال الدين محمد بن عبد هللا الطائي (1402ه1984/م) ،شرح الكافية الشافية ،تحقيق :عبد
المنعم أحمد هريدي ،مكة المكرمة :جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة

والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة 2244/4
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بحوثهم باالشتراك الصرفي ،أو المشترك الصرفي ،أو ما شابه ذلك من االشتقاقات
األخرى المتعلقة باالشتراك؛ أو األلفاظ الدالة عليه؛ لنرى حدود هذا المفهوم ،ومنهج
أولئك الباحثين في تناول هذه الظاهرة.
ومن تلك الدراسات دراسة شكران المالكي( :الصيغ المشتركة في األبواب
الصرفية) ،وتناول فيها االشتراك في صيغ المصادر والمشتقات ،وذكر عددا من
الصيغ المشتركة وتحدث عنها بشكل موجز(.)1
ن()2

أما رضا حسو

فقد َّ
عد االشتراك الصرفي صورة من صور االشتراك

اللفظي المعروف في كتب اللغويين ،وعرفه بأنــه " :اشتراك أكثر من معنى صرفي
في صيغة صرفية واحدة وهي خارجة عن السياق( ،")3وعد له صورتين (:)4
 -1األولى :أن يكون االشتراك بالتعدد الداللي مع االختالف في المادة
االشتقاقية ،كاشتراك معنى الطلب ومعنى التحول في صيغة (استفعل) في
الفعلين (استغفر ،واستحجر) ،ففي األول معنى الطلب ،وفي الثاني معنى
التحول.
 -2الثانية :أن يكون االشتراك بالتعدد الداللي مع االتفاق في المادة
االشتقاقية ،كاشتراك معنى المصدرية ومعنى المفعولية ومعنى المكانية
كم ْدخل.
(مْف َعل) ُ
ومعنى الزمانية في صيغة ُ
( )1المالكي ،شكران حمد2009( ،م) ،الصيغ المشتركة في األبواب الصرفية ،مجلة القادسية في اآلداب والعلوم
التربوية ،العدد األول ،المجلد الثامن.
( )2حسون ،رضا هادي" ،االشتراك الصرفي" ،كلية التربية ،الجامعة المستنصرية.
( )3المرجع السابق ،ص3
( )4المرجع السابق.
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وتناول مهدي عرار االشتراك الصرفي من خالل الجوانب التالية:
 -1تناوب الصيغ واشتراكها في األبواب الصرفية

()1

.

 -2تعدد معاني صيغ األفعال ،كتعدد معاني أفعل ،واستفعل ،ونحوهما

()2

.

 -3اشتراك الصورة اللفظية الناشئ عن اختالف األصل االشتقاقي (.)3
 -4االشتراك الناشئ عن العوارض التصريفية

()4

 -5االشتراك الذي يكون بتعدد معاني بعض السوابق واللواحق التصريفية(.)5
وذكر عبد الكريم اعقيالن

()6

في دراسته( :األبنية الصرفية المشتركة بين

المصادر والمشتقات) ،أن االشتراك الصرفي في األبنية ،هو امتداد لالشتراك اللفظي
المشهور في كتب اللغويين ،وجعله في اتجاهين:
 -1االشتراك الداللي:
ويعني به االشتراك الذي يستخدم فيه بنية صرفية بمعنى بنية صرفية أخرى،
وهو ما يعرف بالتناوب الداللي للصيغ ،كمجيء بنية (فاعل) بمعنى المصدر،
ومجيء بنية (فعيل) بمعنى مفعول(.)7
( )1عرار ،مهدي" ،المشترك الصرفي في القرآن الكريم :دراسة داللية استشرافية" ،مجلة الدراسات القرآنية ،المجلد
 ،11ع ،1قسم الدراسات الشرقية واألفريقية ،جامعة لندن .ص .243
( )2المرجع السابق .232
( )3المرجع السابق .227
( )4المرجع السابق .225
( )5المرجع السابق .217
( )6اعقيالن ،عبد الكريم ،األبنية الصرفية المشتركة بين المصادر والمشتقات ،رسالة علمية ،األردن :جامعة
العلوم اإلسالمية العالمية ،قسم اللغة العربية .2011
( )7المرجع السابق .25
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 -2االشتراك البنيوي:
ويكون هذا االشتراك في بناء واحد يأتي للداللة على أكثر من معنى صرفي،
والسياق هو الذي يحدد المعنى الصرفي المراد .وذكر من صور هذا النوع :اشتراك
بعض أبنية المجرد والمزيد في األفعال ،وبعض أبنية المفرد والمثنى والجمع في
األسماء ،واشتراك أبنية المصادر والمشتقات

()1

.

ومن هنا نلحظ أن مفهوم االشتراك الصرفي في الدراسات الحديثة مفهوم واسع
شمل العديد من الصور والنماذج التي تناولها المتقدمون ،غير أن هذا المصطلح قد
أخذ وضع االستقرار مؤخرا.

( )1اعقيالن ،عبد الكريم ،األبنية الصرفية المشتركة بين المصادر والمشتقات ،مرجع سابق ص .30
22

مفهوم الصيغة وعالقتها بالمفاهيم األخرى
جاء في مقاييس اللغة " :الصاد والواو والغين أصل صحيح ،وهو تهيئة على
شيء على مثال مستقيم .من ذلك قولهم :صاغ الحلي يصوغه صوغا .وهما
صوغان ،إذا كان كل واحد منهما على هيئة اآلخر

()1

".

وجاء في لسان العرب " :فالن حسن الصيغة أي حسن الخلقة والقد .وصاغه
هللا صيغة حسنة أي خلقه

()2

 ...وصيغة األمر كذا وكذا ،أي هيئته التي بني

عليها(.")3
أما مفهوم الصيغة اصطالحا ،فيرتبط بمفاهيم أخرى ،وهي البنية والوزن ،غير
أن أثر هذا االرتباط متفاوت بعض الشيء .وبمعنى أوضح ،فإن نسبة الترادف بين
الصيغة والبنية أقوى من نسبة الترادف بين الصيغة والوزن؛ من حيث أن الوزن قد
أخذ طريقا نحو االستقرار على معنى الوزن الصرفي المعروف في كتب الصرفيين
كما سيمر.
ومن شواهد ترادف مفهومي الصيغة والبنية ومجيئهما بمعنى واحد ما ورد عند
ابن جني قوله " :قد دلت الداللة على وجوب مخالفة صيغة الماضي لصيغة
فجعل لكل زمان
المضارع ،إذ الغرض في صيغ هذه المثل إنما هو إلفادة األزمنة ُ

مثال مخالف لصاحبه

()4

".

( )1ابن فارس ،أحمد1399( ،ه1979/م) ،مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دمشق ،دار
الفكر.321/3 .
( )2ابن منظور ،لسان العرب (صوغ).
( )3المرجع السابق (صيغ).
( )4المرجع السابق (صيغ).
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فر ُق من
ف الصيغة في نص ابن جني السابق يراد بها البناء أو الشكل؛ ألنه ُي َّ

خالله بين الماضي والمضارع ،فتعبيره بالصيغة إشارة إلى أن الصيغة والبنية شيء
واحد.
ويتضح تداخل هذه المصطلحات الثالثة ،وترادفها واستعمالها بمعنى واحد في
قول الرضي( " :)1الم ارد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتها :هيئتها التي يمكن أن
يشاركها فيها غيرها " ،حيث جمع الرضي بين البناء والصيغة والوزن ،وجعلها
متساوية في الداللة على هيئة الكلمة.
وأشار التهانوي إلى ترادف هذه المصطلحات في معرض حديثة عن تعريف
البناء حيث حده بأنه " :الهيئة الحاصلة لّلفظ باعتبار ترتيب الحروف وحركاتها
ويسمى بالصيغة والوزن أيضا .وقد يقال الصيغة والبناء والوزن لمجموع
وسكناتها ...
ّ

المادة والهيئة أيضا
ّ

()2

".

كما ساوى اللبدي بين مفهومي الصيغة والبناء ،حيث قال " :والصيغة هي
الشكل والبناء ،وغالبا ما تستعمل في المقيسات من األحكام
عدة الحروف مع الهيئة التي تكون عليها
البنية بأنهاّ " :

()4

()3

" ،وسبق أن عرف

".

( )1الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .2/1
( )2التهانوي ،محمد بن علي1996( ،م) ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،ط ،1تحقيق :علي
دحروج ،بيروت :مكتبة لبنان ناشرون.345/1 .
( )3اللبدي ،محمد سمير نجيب1405( ،ه1985/م) ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية ،ط ،1بيروت:
مؤسسة الرسالة.128 .
( )4المرجع السابق .27
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فيما فرق بعض العلماء بين الصيغة والبنية ،ومنهم الكفوي ،حيث عرف
ِ
يغة بأنها " :اْل َه ْيَئة اْل َع ِ
اعِتَبار الحركات والسكنات َوتَْق ِديم بعض
الص َ
ضة للفظ ِب ْ
ار َ
ّ

ِ
ورة اْل َكِل َمة والحروف مادتها
صَ
اْل ُح ُروف على بعضَ ،وهي ُ
وصة
ص َ
" اْل ُح ُروف َم َع الحركات والسكنات اْل َم ْخ ُ

()2

()1

" .وعرف البنية بأنها:

".

ومعنى ذلك أن البنية هي ذات اللفظ وتركيبه ومادته وأصوله ،أما الصيغة
فهي الهيئة الحاصلة من ترتيب الحروف والحركات والسكنات.
كما وقف تمام حسان على ماهية الصيغة ،وحددها من خالل أمور(:)3
 -1أن الصيغة جزء من التحليل الصرفي.
 -2وأنه ينظر إليها على أنها تلخيص شكلي لجمهرة من العالمات ال حصر
لها ترد على ألسنة المتكلمين باللغة الفصحى كل يوم ،بل في كل ثانية
من دقيقة من ساعة من يوم ,والناس ينطقون العالمات وال ينطقون هذه
التلخيصات الشكلية(.)4
 -3أن الصيغة قابلة للتحول والتطور(.)5
 -4أن الصيغة ترتبط باالشتقاق وهي وسيلة التوليد واالرتجال(.)6
( )1الكفوي ،أيوب بن موسى ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،تحقيق :عدنان درويش ومحمد
المصري ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،ص .560
( )2المرجع السابق.
( )3حسان ،تمام1424( ،ه2006/م) ،اللغة العربية معناها ومبناها ،ط ،5عالم الكتب ،ص.144
( )4المرجع السابق.
( )5المرجع السابق .151
( )6المرجع السابق.
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 -5أن الصيغة تدل على معنى وظيفي(.)1
 -6أن الصيغة قرينة لفظية إلى جانب القرائن األخرى :الرتبة ،والمطابقة،
والربط ،والتضام ،واألداة ،والنغمة ،وهذا يعني أنها تسهم في الكشف عن
المعنى داخل النص (.)2
إذا ،فالصيغة – بناء على ما سبق -ترتبط باالشتقاق والمعنى الوظيفي ،أما
البنية فهي ذات اللفظ وتركيبه ومادته وأصوله ،وهي مأخوذة من البناء الثابت ،وشبيه
بالمبنى من األلفاظ لثبات آخرها(.)3
ولكن هذه الفوارق – في تصوري -دقيقة جدا ،وقد اخترقت حواجز بعضها
بعضا في كثير من المؤلفات ،فتطلق الصيغة ويراد بها البناء والعكس؛ ولذلك لم
يفرق الباحث في هذه الدراسة بين الصيغة والبناء وعدهما مصطلحين مترادفين.
أما الوزن – وإن استعمل مرادفا للصيغة والبناء  -إال أنه آخذ في السير نحو
االستقرار على ما يعرف بالميزان الصرفي في كتب الصرفيين ،وهو وصف للصورة
النهائية للمادة اللغوية ،بحيث يعرف من خالله عدد حروف الكلمة وترتيبها ،وما فيها
من أصول وزوائد ،وحركات وسكنات.
وقد بين الرضي ذلك بوضوح فقال " :اعلم أنه صيغ لبيان الوزن المشترك
فيه  -كما ذكرنا -لفظ متصف بالصفة التي يقال لها الوزن ،واستعمل ذلك اللفظ في
ن
وخ َرَج ،أي:
ص َر َ
معرفة أوزان جميع الكلمات ،فقيلَ :
ض َر َب على وز َف َع َل ،وكذا َن َ
( )1اللغة العربية معناها ومبناها ،مرجع سابق ،ص .161
( )2المرجع السابق ،ص .205
( )3علي ،عاصم شحادة ( ،)2007المعاني الوظيفية لصيغة الكلمة في التركيب :دراسة في الداللة ،الجامعة
اإلسالمية العالية ،مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد  ،35العدد ،3
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هو على صفة يتصف بها َف َع َل ،وليس قولك َف َع َل هي الهيئة المشتركة بين هذه
الكلمات(. ")1

ويسوق تمام حسان مثاال لتوضيح دور الميزان الصرفي والفرق بينه وبين
الصيغة الصرفية ،فعند صياغة فعل األمر من (وقى) يصبح ( ِق) بحذف الفاء
والالم ،فإذا أردنا أن نقابل الحرف الوحيد الموجود من هذا الفعل بنظيره في الصيغة
(ع).
لوجدنا أن ما يقف بإزائه من حروف الصيغة هو العين المكسورة ِ
أي الصيغ هذا الفعل ِ
(ق) لقلنا دون تردد :إن صيغته
فإذا سألنا أنفسنا من ّ
هي صيغة "ا ْف ِع ْل" ،فإذا سألنا :فما بال هذه العين المكسورة تقف َّ
عنا بإزاء الفعل في
صورته النهائية ،فإن الجواب هو َّ
أن هذه العين المكسورة تمثل (الميزان) وال تمثل

(الصيغة)(.)2

( )1الرضي ،شرح شافية بن الحاجب ،مرجع سابق .12/1
( )2حسان ،تمام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،مرجع سابق ،ص .145
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الفصل األول
ر
الصيغ المشتكة يف المصادر والمشتقات
▪ المبحث األول :المصادر ،مفهومها وصيغها
الثان :المشتقات ،مفهومها وصيغها
▪ المبحث
ي
▪ المبحث الثالث :دراسة تطبيقية لعينة الصيغ
المش رتكة يف المصادر والمشتقات
▪ المبحث الرابع :تعليل ظاهرة ر
اشتاك الصيغ الرصفية
يف المصادر والمشتقات
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المبحث األول

المصادر مفهومها وصيغها

29

مفهوم المصدر:
لم يكن للمصدر في كتب الرعيل األول مصطلح بمعنى مفهوم المصطلح
المتعارف عليه في مؤلفات المتأخرين؛ والسبب في ذلك أن مفهومه كان نابها في
أذهانهم ،ولم تدع الحاجة إلى االهتمام بتحديده( ،)1وشأنه في ذلك شأن بقية
المصطلحات األخرى التي لم تصل إلى درجة كافية من االستقرار في مراحل التأليف
األولى.
وإذا تتبعنا جذور هذا المصطلح في كتاب سيبويه باعتباره أقدم المؤلفات
بيان
وأجلها ،أللفيناه يعبر عنه تارة بالمصدر ،وتارة بالحدث كما في قوله " :ففيه ُ
الح َد ُث
بيان أنه قد وقع
متى وقع ،كما ّ
أن فيه َ
المصدر وهو َ
ُ

()2

" .كما عبر عنه

بالفعل في قوله " :فإذا أرادوا الفعل على فعلت قالوا :حصدته حصدا ،وقطعته
".

قطعا

()3

ومن جهة أخرى نجده يطلق كلمة (مصدر) للداللة على مفاهيم أخرى ذات
عالقة بالمصدر ،كالمصدر الميمي في قوله " :فإذا أردت المصدر بنيته على
ٍ ()4

مفعل

".

أما عندما أخذت العلوم طابع االستقرار ظهر مصطلح المصدر بحدوده
وضوابطه ليشكل مرحلة جديدة اتسمت باستقرار المفهوم.
( )1ينظر :المنصور ،وسمية عبد المحسن (1404هـ) ،أبنية المصدر في الشعر الجاهلي ،ط ،1الكويت :ذات
السالسل .ص .27
( )2سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .36/1
( )3المرجع السابق .12/4
( )4المرجع السابق .87/4
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ولعل ابن جني في طليعة َمن مّثل تلك المرحلة ،حيث عرف المصدر بأنه:
" كل اسم دل على حدث وزمان مجهول ،وهو وفعله من لفظ و ِ
احد( ." )1واحترز ابن
ْ ّ
َُْ
َ
َ َُ َ
جني بكلمة (مجهول)؛ ألنه لو عرف زمن المصدر لدخل على الفعل الذي يدل على

الزمن المخصوص.
وعرف ابن الحاجب المصدر بأنه " اسم الحدث الجاري على الفعل

()2

".

قال الرضي شارحا " :يعني بالحدث معنى قائما بغيره ،سواء صدر عنه
كالضرب والمشي ،أو لم يصدر كالطول والقصر .والجري في كالمهم يستعمل في
أشياء ،يقال هذا المصدر جار على هذا الفعل ،أي أصل له ومأخذ اشتق منه ،فيقال
في حمدت حمدا :إن المصدر جار على فعله ،وفي نحو (وتبتل إليه تبتيال) ليس بجار
على ناصبه

()3

".

أما ابن مالك فذكر للمصدر تعريفين:
األول :عم فيه مصدر كل فعل ،وأخرج ما يطلق عليه مصدر من باب
دال باألصالة على معنى قائم بفاعل،
التجوز كاسم المصدر ،فقال " :المصدر اسم ّ

أو صادر عنه حقيقة ،أو مجا از ،أو واقع على مفعول .وقد ُي َس ّمى فعال وحدثا

وحدثانا
ْ

()4

".

( )1ابن جني ،عثمان ،اللمع في العربية ،تحقيق :فائز فارس ،الكويت :دار الكتب الثقافية ،ص .48
( )2الرضي ،االستراباذي ( )1417شرح كافية ابن الحاجب ،رسالة علمية ،الرياض :جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية .القسم الثاني تحقيق :يحيى بشير مصري .703/2
( )3المرجع السابق.
( )4ابن مالك ،جمال الدين محمد بن عبد هللا الطائي1410( ،ه1990/م) ،شرح التسهيل ،ط ،1تحقيق :عبد
الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون ،القاهرة :هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن.178/2 .
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واآلخر ،قيد فيه المصدر بداللته عن الحدث وتجرده من الزمن ،ويفهم ذلك
في البيت الوارد في ألفيته المشهورة(:)1
اسم ما ِسوى َّ
الزَم ِ
ان ِم ْن
اَْل َم ْ
ص َد ُر ْ ُ َ َ

م ْدُلوَل ِي اْل ِفع ِل َكأَم ٍن ِمن أ ِ
َم ْن
ْ ْ
ْ
َ

قال ابن عقيل( " :)2الفعل يدل على شيئين الحدث والزمان ،فقام يدل على
قيام في زمن ماض ،ويقوم يدل على قيام في الحال أو االستقبال ،وقم يدل على قيام
في االستقبال والقيام هو الحدث وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر وهذا معنى
قوله" :ما سوى الزمان من مدلولي الفعل" ،فكأنه قال :المصدر اسم الحدث كأمن
فإنه أحد مدلولي أمن".
ومن خالل ما سبق يتضح أن مصطلح المصدر يتحقق في اتجاهين ،األول
معنوي ،وهو بداللة المصدر على الحدث ،وتجرده من الزمن .واآلخر :لفظي،
ويتعلق بطبيعة المصدر التكوينية من حيث اشتماله على جميع حروف فعله.
وقد صار الدرس الحديث في تقديم مفهوم المصدر على غرار ما أثر عن
القدماء ،حيث ضمنوا في تعريفهم للمصدر األركان األساسية ،وهي اشتمال المصدر
على الحدث ،وتجرده من الزمن ،وجريانه على حروف فعله .وربما توسعوا فأضافوا
طبيعة جريان المصدر على حروف فعله لفظا وتقديرا ،كما في تعريف الغالييني له
ِ
مثل:
متضمنا
جردا عن الزمان،
الحدثُ ،م َّ
بأنه" :اللف ُ
ظ ّ
الدال على َ
َ
أحرف فعله لفظاُ ،
ّ

( )1ابن عقيل ،عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي1400( ،ه1980/م) ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،
ط ،20تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،القاهرة :دار مصر للطباعة .169/2
( )2المرجع السابق .169/2
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ِ
ِ
ِ
مثلَ :و َع َد ِعدة،
قاتل ِقتاال ،أو ُم َّ
عوضا مما ُحذ َ
ف بغيرهُ ،
مثل َ
علم عْلما ،أو تقديراُ ،
َ
وسّلم تسليما(.")1

وربما توسعوا باالحتراز عن مفاهيم أخرى ذات عالقة بالمصدر ،كتعريف
عباس حسن المصدر بقوله " :ما يدل على معنى مجرد ،وليس مبدوءا بميم زائدة،
وال مختوما بياء مشددة زائدة ،بعدها تاء تأنيث مربوطة؛ ومن أمثلتهِ :عْلمَ ،ف ْهم ،تََقدم،

استضاءة ،إبانة

()2

المصدر
"  ،حيث أخرج بقوله ( :وليس مبدوءا بميم زائدة)،
َ

المصدر
الميمي ،وأخرج بقوله ( :وال مختوما بياء مشددة زائدة بعدها تاء)،
َ

الصناعي.

( )1الغالييني ،مصطفى محمد سليم1414( ،ه1993/م) ،جامع الدروس العربية ،ط  ،28بيروت :المكتبة
العصرية.160/1 .
( )2حسن ،عباس ،النحو الوافي ،ط  ،15مصر :دار المعارف .182/3
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صيغ المصادر
حفلت مؤلفات اللغويين قديما وحديثا بالحديث عن صيغ المصادر ،غير أن
كتاب سيبويه – في تقديري -هو األشهر بينها؛ وذلك ألنه من وضع أسسها وأرسى
قواعدها ،وأن الذين جاءوا بعده لم يزيدوا عليها شيئا ،وأن كل ما ذكروه ال يتعدى
الخالف في بعض المسائل ،أما جوهر أبنية المصادر وقواعدها فلم يط أر عليها
تغيير( ،)1ويمكن تقسيمها على النحو التالي:
▪ صيغ المصادر في األفعال الثالثية المجردة:
ذكر سيبويه للثالثي المجرد كثي ار من صيغ المصار في األفعال الثالثية
المجردة ،منها ما يجري على القياس( ،)2نحوَ :ف ْعل كَق ْتل ،وُف ُعول كقعود ،وِف َعال

كف َرح ،وَف َعالة كشناعة،
كقتال ،وَف َعالن كنزوان ،وفعيل كهدير ،وِف َعالة كخياطة ،وَف َعل َ
كنعاس
وُف َعال ُ

()3

.

()4
ِ
ِ
وذل ،وُف َعل
ومنها ما يجري على السماع  ،نحوَ :فعل كخنق ،وُف ْعل كجوع ّ
ِ
كجَلَبة ،وَف ِعَلة
وس َرى ،وِف ْعل كف ْسق ،وِف َعل كرضى ،وَف ْعَلة كرحمة ،وَف َعَلة َ
كهدى ُ
كشهبة ،وِفعَلة ِ
كن ْش َدة ،وُف ُعولة كملوحة ،وَف َعال ك َذهاب ،وَف ْعالن كليَّان،
ْ
كس ِرَقة ،وُف ْعَلة ُ ْ َ
َ
كحرمان ،وُفعالن كرجحان ،وَفعول كوُقود وَقبول ،وِتْفعال ِ
ِ
كتْلقاء ،وانفعال كما
ُْ
ْ
وِف ْعالن ْ
ُ
ُ
َ

( )1ينظر :الحديثي ،خديجة1385( ،ه1965/م) ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،ط ،1بغداد :منشورات
مكتبة النهضة.244 .
( )2ينظر :المرجع السابق .211
( )3ينظر :سيبويه ،الكتاب  5/4و  7/4و  26/4و  8/4و  16/4و  14/4و .10/4
( )4ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق ،ص .226
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في كسر انكسا ار ،وَفيعلولة ككينونة( ،)1وُفعلى كبشرى ،وِفعلى ِ
كذ ْكرى ،وَف َعالن
ْ
ْ
َْ

كمزاح.
ك َشَنآن ،وُف َعال ُ

▪ صيغ المصادر في األفعال الثالثية المزيدة:
وذكر سيبويه لها خمسا وعشرين صيغة ،منها القياسي( ،)2نحو :تَْف ِعلة
كتعزية ،ومفاعلة كمقاتلة ،و ِ
كتقاتل ،وإفعال
وتفاعل
افعالل كاحمرار ،وتفعل كتقدم،
ُ
ُ
ُ َ
ُ
كإكرام ،وافتعال كاحتباس ،وتفعيل كتكسير ،وانفعال كانطالق ،واستفعال كاستخراج،
افعيالل كاشهيباب ،و ِ
و ِ
كاجلواذ
افعوال
َّ
افعيعال كاعشيشاب ،و َّ

()3

.

ومنها السماعي( ،)4نحوِ :ف َّعال بكسر الفاء ِ
كك َّالم ،وِتْفعال كتحمال ،وفيعال
كف ْتيا ،وِف ْعلى ك ِذ ْكرى ،وَف ُعول كتوضأ
ككقيتال ،وِف َعال ك ِقتال ،وَف ْعلى كشكوى ،وُف ْعلى ُ
كسرا ،وَف َعال كأنبته هللا نباتا ،وإفعال كإقام ،وافتعال كاجتوار،
وضوء ،وَف ْعل كانكسر ْ
وتفاعل كتجاور ،وتفعيل كتبتيل ،وانفعال كانطواء ،وِتْفعال كتبيان(.)5
▪ صيغ المصادر في الرباعي:
(فعالل) بفتح الفاء وكسرها ،كزلزال
وذكر سيبويه للرباعي المجردَ :ف ْعللة كزلزلة ،و ْ
وقلقال(.)6

وميت .ينظر :لسان العرب (كون).
هين ّ
( )1وأصله َكّي ُنونة ،بتشديد الياء ،فحذفوا تخفيفا كما حذفوا من ّ
( )2ينظر :الحديثي ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .218

( )3ينظر :سيبويه ،الكتاب ج 4ص 78و ص 79و ص 80و ص 81و ص.83
( )4ينظر :الحديثي ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .238
( )5ينظر :سيبويه ،الكتاب ج 4ص 40و ص 42و ص 79و ص 80و ص 81و ص 82و ص 83و ص.84

( )6المرجع السابق .85/4
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كتدحرٍج ،وافعنالل
فعُلل
والمشهور في الرباعي المزيد صيغتان قياسيتان ،هما :تَ ْ
ُ
كاحرنجام

()1

.

▪ اسم المرة:
وهو المصدر الذي يدل على حدوث الفعل مرة واحدة ،ووضع له في الثالثي
قعد َق ْعدة ،وضرب ضربة.
المجرد صيغة واحدة ،هي ( َف ْعلة) ،نحوَ :
أما في غير الثالثي ،فيصاغ على مصدره بإلحاق التاء في آخره ،كأكرمته
وسبحت هلل تسبيحة.
إكرامةّ ،
وقد تلتبس صيغ المرة بصيغ المصادر الصريحة المنتهية بالتاء كرحمة،
ولذلك يحسن للخروج من هذا اللبس وصف المرة بواحدة ،سواء كان من المجرد
كرحم رحمة واحدة ،أو من المزيد كاستقام استقامة واحدة (.)2
▪ اسم الهيئة:
وهو المصدر الذي يؤتى به للداللة على هيئة وقوع الحدث ،وله صيغة واحدة
قياسية في الثالثي المجرد ،هيِ :
(ف ْعلة) نحوَ :قَتلته ِق ْتلة

()3

▪ المصدر الصناعي:
هو كل لفظ زيد في آخره ياء مشددة ،بعدها تاء تأنيث مربوطة ،ليدل على
معنى مجرد ،هو مجموع الصفات الخاصة بذلك اللفظ ،نحو :الحرية ،واإلنسانية،
( )1ينظر :سيبويه ،الكتاب ج 4ص 66وص.85

( )2ينظر :األنصاري ،ابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد البقاعي،
بيروت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .208/3
( )3ينظر :سيبويه ،الكتاب .44/4
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والوطنية ،والوحشية .وقد قرر المجمع اللغوي بالقاهرة قياسه ،فقال " :إذا أريد صنع
مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء(.")1
▪ المصدر الميمي
هو مصدر مبدوء بميم زائدة في أوله لغير المفاعلة ،وله صيغتان قياسيتان
()2
ِ
كموعد.
ومْف ِعل
،
ل
كمقت
ل
ع
ف
م
:
في الثالثي المجرد
ْ
َ
َ
َ
َ

وسمع فيه ِ
(مْفعال) ،وعليها حمل كثير من المفسرين بعض األلفاظ .ومن ذلك

قوله تعالى{ :إِنَّ اللّهَ الَ يُخْلِفُ الْمِيعَاد}[آل عمران ،]9:قال األلوسي( " :)3أي الوعد،
كالميالد والميثاق بمعنى الوالدة والتوثقة ".
أما غير الثالثي فإنه يصاغ قياسا على وزن مضارعه مع إبدال حرف
وم ْخ َرج ونحوهما(.)4
كم ْد َخل ُ
المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر ُ

( )1ينظر :مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،ج ،2ص .10
( )2الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .221

( )3األلوسي ،شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني (1415ه) ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
والسبع المثاني ،ط ،1تحقيق :علي عبد الباري عطية ،بيروت :دار الكتب العلمية.150/7 .

( )4ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .222
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الثان
المبحث
ي

المشتقات مفهومها وصيغها

38

مفهوم المشتق:
يرتبط مصطلح مشتق بمصطلح آخر هو مصطلح (اشتقاق) ،ويعني هذا
األخير أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ
والمعنى جميعا

()1

.

وال شك أنهما متقاربان في المعنى ،إال أن االشتقاق مصدر عام وهو اسم
لعملية توليد األلفاظ بعضها من بعض .أما المشتق فهو اسم مفعول ناتج عن عملية
التوليد من األلفاظ ،أي أن المشتقات ناشئة بفعل عملية تسمى االشتقاق.
وقد تناول العلماء المشتق من جانبين ،جانب وظيفي ُيلتمس من خالل

التركيب ،وهي دراسة نحوية بحتة؛ ألن النظر فيها يتركز على عمل ذلك المشتق
باعتباره وصفا يعمل عمل فعله ،ولذلك اختزل النحويون المشتقات في اسم الفاعل،
وصيغ المبالغة ،واسم المفعول ،والصفة المشبهة ،واسم التفضيل.
وجانب بنيوي ،وهي دراسة صرفية تنظر لبنية ذلك المشتق وما يحمله من
داللة مجردة وداللة مكتسبة (معنى الصيغة) ،وهي أكثر اتساعا من المشتقات عند
النحويين ،وتشمل :اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول واسمي الزمان المكان
واسم التفضيل واسم اآللة.
وقد اختلف العلماء في أصل المشتقات ،أهو المصدر أم الفعل؟ فذهب
البصريون إلى أن أصل المشتقات المصدر ،وذهب الكوفيون إلى أنه الفعل ،وقد

( )1أمين ،عبد هللا (1420ه) ،االشتقاق ،ط ،2القاهرة :مكتبة الخانجي .ص .1
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ناقش المسألة أبو البركات األنباري في كتابه اإلنصاف في مسائل الخالف( ،)1وغيره
من النحويين باستفاضة وال حاجة إلعادتها هنا ألنها ال تؤثر على نتائج البحث.
أما صيغ المشتقات فمن الضرورة استحضارها ،ألنها ترتبط ارتباطا وثيقا
بعملية االشتراك بين الصيغ ،وهي على النحو التالي:
صيغ اسم الفاعل
اختلف العلماء في صيغ اسم الفاعل من الثالثي المجرد ،فذهب الزمخشري
وابن الحاجب ووافقه الرضي

()2

إلى أن السم الفاعل صيغة واحدة هي (فاعل)،

كذهب فهو ذاهب ،وقتل فهو قاتل.
وذهب ابن مالك

()3

إلى أن السم الفاعل من الثالثي المجرد صيغا متعددة،

منها القياسي ،ويكون في ( َف ِعل) الالزم الدال على األعراض ،كو ِجع فهو ِ
وك ِد َر
وجعَ ،
َ
ِ
كشهب فهو أشهب وهي شهباء،
فهو َكدر( .وأفعل) الدال على األلوان ومؤنثه َف ْعالءُ ،
وحدب فهو أحدب وهي َح ْدباء.
ُ

وكذلكَ ( ،فعالن) الدال على االمتالء وح اررة البطنِ ،
كعطش فهو عطشان،
ْ
ِ
كضخم فهو
وبخل فهو بخيل( .وَف ْعل)
ُ
كجمل فهو جميل ُ
وروي فهو رويان( .وَفعيل) ُ
ضر.
ونضر فهو َن ْ
ض ْخم ُ
َ

( )1األنباري ،أبو البركات عبد الرحمن بن محمد2003/1424( ،م) ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين
النحويين :البصريين والكوفيين ،ط ،1تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية .192/1
( )2الزمخشري ،جار هللا (1993م) ،المفصل في صنعة اإلعراب ،ط ،1تحقيق :علي بو ملحم ،بيروت :مكتبة
الهالل  .285/1وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ،مرجع سابق ،المجلد الثاني ص .721
( )3ينظر :بدر الدين ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،تحقيق :محمد باسل عيون السود .314وابن عقيل،
عبد هللا بن عبد الرحمن ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تحقيق :محمد محيي الدين .135/3
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()1
وحصنت المرأة فهي
ان،
ب
ج
فهو
ن
كجب
ال)
ع
ف
(
نحو:
،
ومنها السماعي
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ

كشجع فهو ُشجاع.
صان( .وُف َعال) ُ
َح َ

ونظ ار ألن تلك الصيغ تلتبس بصيغ الصفات المشبهة ،تحفظ ابن
هشام()2على تصنيف هذه المباني ضمن أبنية اسم الفاعل.
ونبه األشموني إلى أن جميع هذه صفات مشبهة ،إال فاعال كضارب وقائم
فإنه اسم فاعل إال إذا أضيف إلى مرفوعه ،وذلك فيما إذا دل على الثبوت كـطاهر
القلب ،وشاحط الدار ،أي :بعيدها ،فهو صفة مشبهة أيضا(.)3
كما ذهب عباس حسن

()4

إلى تأييد هذا القول مؤكدا أنه " ال مكان للتوهم

بأن بعض أنواع الماضي الثالثي المتصرف الالزم ال يصاغ من مصدره اسم الفاعل
نصا؛ إذ من أين يجيء التوهم بعد أن قطع
على صيغة "فاعل" للداللة على الحدوث ًّ
كرم الرجل؛ فهو :كارم ،بخل فهو :باخل،
األئمة بالحكم العام السابق ،وبقياسيةُ :
شرف فهو :شارف ".

ويبدو أن رأي ابن مالك القائل بتعدد أبنية اسم الفاعل هو األرجح؛ وذلك لكثرة
مجيء اسم الفاعل على أبنية غير بناء (فاعل) المشهور بل واطرادها في موضعها،
وسنناقش هذا الموضوع بالتفصيل في تفسير ظاهرة االشتراك الصرفي في المبحث
الثالث من هذا الفصل إن شاء هللا تعالى.
( )1ينظر :شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،مرجع سابق  .314وشرح ابن عقيل ،مرجع سابق .135/3
( )2األنصاري ،ابن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،مرجع سابق .212/3
( )3األشموني ،علي بن محمد بن عيسى1419( ،ه1998/م) ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،ط،1
تحقيق :حسن حمد ،بيروت :دار الكتب العلمية .243/2
( )4حسن ،عباس ،النحو الوافي ،مرجع سابق .242/3
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أما اسم الفاعل من غير الثالثي فقياسه واحد في جميع األفعال ،ويكون
بإبدال ياء مضارعه ميما مضمومة مع كسر ما قبل آخره ،كمل ِهم من ألهم ،وم ِ
نهمر
ُ
ُ
من انهمر ،وم ِ
وم ْستَعان من استعان.
ستغفر من استغفر،
ومشتد من ّ
ّ
اشتدُ ،
ُ
صيغ المبالغة
نص العلماء على خمس صيغ قياسية للمبالغة هيَ :ف ُعول ،و ِمْفعال ،وَف َّعال،
وَف ِعل ،وفعيل .وأحالوا ما دل على المبالغة من غير تلك ِ
الصيغ إلى السماع.
ّ
وقد تباينوا في استحضار صيغها ،فعد سيبويه منها ثماني صيغ ،هيَ :ف َّعال

كلبَّاس وضراب ،وَفعول كضروب وفخور ،و ِمْفعال كمنحار ومقوال ،و ِمْفعل ِ
ط َعن
كم ْ
ّ
َ
ُ
ِ
كحذ ٍر وَف ِه ٍم ،وَفعيل كعلي ٍم ورحيم ،و ِمْفعيل كمسكين و ِمنطيق(.)1
و ِمْق َول ،وَف ِع ٍل
وفاعل ،قال سيبويه " :وسألته-يعني الخليل -عن قولهم :موت مائت ،شغل شاغل،

وشعر شاعر ،فقالَّ :إنما يريدون في المبالغة واإلجادة ،وهو بمنزلة قولهم :هم
ناصب ،وعيشة راضية في كل هذا(." )2
وذكر السيوطي -نقال عن ابن خالويه -اثنتي عشرة صيغة ،هيَ :ف َعال

كغ ُدور ،و ِمْفعيل كمعطير ،و ِمْفعال
كغ ُدرَّ ،
َ
كغدار ،وَف ُعول َ
كف َساق ،وَف ُعل َ
وفعال ّ
ِ
وفعالة كعالمة ،وفاعلة كراوية ،وُف ّعالة
كه َمزة ولُ َم َزة ،وَف ُعولة كملولةّ ،
كم ْعطار ،وُف َعَلة ُ
كبَّقاقة للكثير الكالم ،و ِمْفعالة ِ
كم ْجزامة(.)3
ُ

( )1سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .110/1
( )2المرجع السابق .385/3
( )3السيوطي ،جالل الدين1418( ،ه1998/م) ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،ط  ،1تحقيق :فؤاد علي
منصور ،بيروت :دار الكتب العلمية .212/2
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وذكر الرضي – تبعا البن الحاجب – إحدى عشرة صيغة للمبالغة ،هي:
فعال كشرابُ ،ف َّعال كح َّسان ،وِف ِعيل ِ
كزَّميل ،و ِمْفعال
َّ
كزَّمل ،وُف َّعيل ُ
كف ّسيق ،وُف َّعل ُ
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
كصناع ،وِف َعال ك ِهجان ،وَف ُعول
كمهذار ،ومْفعيل كمعطير ،ومْف َعل كم ْد َعس ،وَف َعال َ

كصبور(.)1

تعد دراسة عياد الثبيتي ،ودراسة خديجة الحمداني من أشمل
وحديثاّ ،
الدراسات التي تناولت صيغ المبالغة ،حيث توصل عياد إلى ثالثين بناء يفيد
المبالغة ،اختار منها إحدى وعشرين صيغة فقط للدراسة( .)2فيما ذكرت الحمداني
أكثر من ثمانين صيغة تتبعتها في لسان العرب(.)3
وقد أشارت وسمية المنصور

()4

إلى علة االضطراب في عدد ِ
الصيغ عند
ّ

المتقدمين ،وهي أن درسها جاء في سياق درس األسماء التي تعمل عمل الفعل ،وهو
رأي منطقي إذا ما تتبعنا دراسة تلك الصيغ في مؤلفاتهم ،ويدل عليه تزايد عدد
الصيغ التي صنفت ضمن صيغ المبالغة في الدراسات الحديثة.
كما أن العناية التي حظيت بها األبنية الخمسة المشهورة من لدن المتقدمين
قد أثرت -في تصوري-على مسألة القياس والسماع في غيرها من األبنية التي نص
عليها العلماء مؤخ ار ،وهذا األمر قد سجل حراكا ملحوظا في محيط مجمع اللغة
( )1الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب.179/2 ،
( )2الثبيتي ،عياد ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع ،بحث منشور في مجلة بحوث ودراسات في اللغة العربية
وآدابها ،الجزء الثاني  1408ه .ص .15
( )3الحمداني ،خديجة ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع دراسة تحليلية وفق االستعمال المعجمي ،بحث
منشور ضمن كتاب أبحاث صرفية ،ط2010 ،1م ،ص .204
( )4المنصور ،وسمية" ،ظاهرة التعدد في األبنية الصرفية" ،مجلة الدراسات اللغوية ،مركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية ،ص .33
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العربية بالقاهرة وعند المهتمين بدراسة تلك الصيغ ،ومنهم أحمد مختار عمر الذي
كتب بحثا بعنوان :صيغ أخرى للمبالغة ،تناول فيه أربعا من صيغ المبالغة التي
عدها السابقون سماعية ،هيِ :ف ّعيل ،وُف َعَلة ،وُف ْعَلة ،وُف َّعال ،انتهى فيه إلى المناداة
ّ
بقياسية هذه الصيغ(.)1

صيغ الصفات المشبهة
تتسم الصفات المشبهة بثراء الصيغ وتنوعها عددا وشيوعا ،هذا األمر الذي
حمل بعضهم إلى القول بأن التعدد في أوزان الصفة المشبهة جعلها أدخل المشتقات
في باب اللبس ،إذ هي صالحة من حيث المبنى للبس مع أغلب المشتقات
األخرى(.)2
وقد ذكر سيبويه سبع صيغ للصفات المشبهة من الثالثي المجرد ،هي:
(أ ْفعل) ومؤنثه ( َفعالء) كأحمر وحمراء ،وأهيف وهيفاء( .وَف َعل) كقولهم :هذا َح َسن

كحزن .و(فعيل) ،نحو :حديث العهد بالوجع ،وهو
الوجه ،وهذه حسنة الوجه( .وَف ْعل) ْ
ٍ
ِ
ِ
كشاحط والحق(.)3
و(فاعل)
(وفيعل) كقولهم :هم الطيبون األخيار.
كريم األب.

( )1ينظر :عمر ،أحمد مختار ،من قضايا اللغة والنحو ،القاهرة ،عالم الكتب ،ص  .193وانظر أيضا :الثبيتي،
عياد ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع ،مرجع سابق .18
( )2ينظر :المنصور ،وسمية ( ،)2002ظاهرة التعدد في األبنية الصرفية ،مركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية ،مجلة الدراسات اللغوية.37 .
( )3ينظر :سيبويه ،الكتاب  ،مرجع سابق ج 1ص 95و ص 197و ص 198وص 200وص .201وج4
ص.32
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ِ
ِ
وع ِسر ،و( َف ْعالن) كرّيان
وأضاف الرضي على ما ذكره سيبويهَ ( :فعل) كنكد َ

فيعل) بفتح العين ،ويأتي من الصحيح
كشجاع و ُ
وسكران ،و( ُف َعال) ُ
طوال ،و( َ

كصيرف(.)1
َ

وقد تجيء الصفة المشبهة على مفعول إذا قصد بها الثبوت كما جاءت على
فاعل ،كمهزول فصيله ،ومشكور فعله(.)2
ويطرد صياغتها من غير الثالثي على زنة اسم الفاعل إذا أريد به الثبوت،
كمعتدل القامة ومنطلق اللسان(.)3
واألمر الذي يثير بعض اإلشكاالت هو تداخل صيغ الصفات المشبهة مع
صيغ المبالغة واسم الفاعل ،وتلك قضية كبرى تناولها بعض الباحثين بما يغني عن
مناقشتها هنا ،غير أن ما وصلوا إليه هو تخصيص اسم الفاعل بمعنى الحدوث
والتجدد ،وتخصيص صيغ المبالغة بمعنى تكثير الفعل ،وتخصيص صيغ الصفات
المشبهة بمعنى الثبوت واالستمرار(.)4
واتخاذ التعدي واللزوم مقياسا آخر في التفريق بين صيغ المبالغة والصفات
المشبهة ،فما كان من الالزم كان أولى أن ينسب إلى الصفة المشبهة ،وما كان من
المتعدي كان أولى أن ينسب إلى صيغ المبالغة.
( )1ينظر :الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق  .144/1والحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب
سيبويه ص .276
( )2ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .279
( )3ينظر :الحمالوي ،شذا العرف في فن الصرف .125
( )4ينظر على سبيل المثال :الفق ارء ،سيف الدين ( ،)2002رسالة علمية ،المشتقات الدالة على الفاعلية
والمفعولية دراسة صرفية إحصائية ،الجامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا ص .107
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كما ذهب بعضهم إلى أن عالمة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها
ِ
ِ
وجهه ،ومنطلق
ومنطلق
الوجه،
حسن
نحو:
ُ
اللسان ،وطا ُ
ُ
هر القلب .واألصل :حسن ُ

وطاهر قلبه ،فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية ،ولسانه مرفوع بمنطلق ،وقلبه
لسانه،
ُ
ُ
مرفوع بطاهر ،وهذا ال يجوز في غيرها من الصفات(.)1

ويرى بعضهم أن هذه الفروق التي وضعت ليست قاطعةَ ،فـ( َف ِعيل) بمعنى
(مْف ُعول) ال داللة فيه على المبالغة ،كما أن قيمة الثبوت والتجدد نسبية فيه ،من ذلك
َ
جليس وخريف ،حتَّى تقييدها ِ
بالف ْعل الالزم ال يكسبها صفة الثبوت ،فمن الالزم
المتجددَ :ف ِرح ِ
وحذر على ( َف ِعل)

()2

" ،والمعول على السياق وما تؤديه الصيغة من

معنى داخل التركيب.
صيغ اسم المفعول
وج َّن فهو
ويصاغ من الثالثي المجرد على (مفعول) ُ
كض ِرب فهو مضروبُ ،
مدعو ،وُقضي فهو مقضي .وهذه الصيغة هي الصيغة القياسية
ود ِعي فهو
مجنونُ ،
ّ
ّ
التي استقرت عليها اللغة .وقد اُستُعملت صيغ أخرى للداللة على مفعول ،كفعيل

بمعنى مفعول ،وَف ِعل بمعنى مفعول ،غير أن هذه الصيغ وبفعل عامل التطور قد
أصبحت صيغا نائبة عن مفعول ال صيغا قياسية.
ويصاغ من غير الثالثي في جميع األفعال بإبدال ياء مضارعه ميما

ِ
ِ
ستغفر من
وم َ
كم َ
نهمر من اُْن ُهمرُ ،
وم َ
لهم من أُلهمُ ،
مضمومة مع فتح ما قبل آخرهُ ،
اُستُ ِ
غفر ،ومشتد من اُشتَُّد ،ومستعان من اُ ْستُعين.
ْ
( )1ينظر :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،مرجع سابق .140/3
( )2ينظر :المنصور ،وسمية ،ظاهرة التعدد في األبنية الصرفية ،مرجع سابق .37
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صيغ اسم الزمان والمكان
(مْف َعل) إذا كان عين مضارعه
يصاغان قياسا من الثالثي المجرد على َ

وم ْمشى ،وعلى
ومَقام َ
ومْقَتلَ ،
كم ْش َربَ ،
مفتوحة أو مضمومة في الصحيح وغيرهَ ،
ِ
ِ ٍ
وم ْو ِعد(.)1
كم ْجلس َ
(مْفعل) مما كان مكسور العين في المضارع صحيح الالم َ
َ
ومن الصيغ التي ترد للداللة على المكان ( َمْف َعلة) ،وتصاغ غالبا من االسم

الجامد كمأسدة ومسبعة( ،)2وقد أجاز المجمع اللغوي بالقاهرة قياسها من أسماء

األعيان الثالثية األصول للمكان الذي تكثر فيه هذه األعيان؛ سواء أكانت من
الحيوان ،أم من النبات ،أم من الجماد(.)3
ومن الصيغ المسموعة للزمان والمكان ( ِمْفعال) ،وقد كثر استعمالها في القرآن
الكريم وفي كالم العرب للداللة على الزمان والمكان ،وبحسب الخضيري

()4

 ،فإن

مجيء مفعال اسم مكان أكثر من مجيئها اسم زمان أو مصد ار ميميا ،كما أن الغالب
أن تؤخذ من المثال الواوي ،كميعاد وميالد ،وقد تؤخذ من غيره كمرصاد ومثقال.
ويصاغان مما زاد عن ثالثة قياسا كصياغة اسم المفعول الزائد عن ثالثة،
وذلك بإبدال ياء مضارعه ميما مضمومة ومفتوح ما قبل آخره( ،)5وهذا اإلجراء في

( )1الحمالوي ،أحمد بن محمد ،شذا العرف في فن الصرف ،مرجع سابق ،ص .133
( )2المرجع السابق .133
( )3مجلة مجمع اللغة العربية ،ج ،2ص .35
( )4الخضيري ،عبد الرحمن" ،مفعال مصد ار ميميا واسم زمان ومكان " مجلة جامعة اإلمام ،ج  ،31ص.388
( )5الحمالوي ،شذا العرف في فن الصرف ،مرجع سابق .133
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وم َّ
قدم،
قدم من ّ
كم ْخ َرج من أخرج ُ ،
جميع األفعال غير الثالثية صحيحها ومعتلهاُ ،

وم ْستدعى من استدعى.
ومَقام من أقام ُ ،
وم ْستَ ْخرج من استخرجُ ،
ُ
صيغة التفضيل

وله صيغة مشهورة في الثالثي المجرد هي( :أفعل ومؤنثه ُف ْعلى) ،وشذ بناؤه

مما زاد على ثالثة كـقولهم :هذا الكالم أخصر من غيره.

واختلف فيما كان على وزن أفعل من الرباعي المبدوء بالهمزة ،فقيل :يجوز
مطلقا ،وقيل :يمتنع مطلقا حتى ال يلتبس بالثالثي ،وقيل :يجوز إن كانت الهمزة
وسمع شذوذا على القول بالمنع مطلقا ،وعلى المنع في أحد شقي
لغير النقلُ .

وسمع شذوذا على الثاني :هذا
التفضيل :هو أعطاهم للدراهم ،وأوالهم للمعروفُ ،

المكان أقفر من غيره(.)1

ويلتبس أفعل التفضيل بأفعل الصفة شكال ،ويتميز عن الصفة المشبهة بأن
الصفة المتفاضل فيها متنقلة وليست قارة ،باإلضافة إلى أن مؤنث التفضيل هو
( ُفعلى) ،ومؤنث الصفات ( َف ْعالء).
وقد يتداخل مع غيره من المعاني ،ومن ذلك قوله تعالى{ :وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ}[الروم ،]7 ،قال أبو حيان " :وليست (أهون) أفعل تفضيل ألن ال
تفاوت عند هللا في النشأتين :اإلبداء واإلعادة ؛ فلذلك تأوله ابن عباس والربيع بن
هين ...وقيل :أهون أفعل تفضيل بحسب معتقد البشر وما
خيثم على أنه بمعنى ّ

( )1ينظر :األزهري ،خالد بن عبد هللا2000( ،م) ،شرح التصريح على التوضيح ،ط ،1لبنان :دار الكتب
العلمية.101/2 .
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يعطيهم النظر في المشاهدة من أن اإلعادة في كثير من األشياء أهون من
البداءة(.")1
صيغ اآللة
ِ
ِ
قص و ِم ْخرز و ِمْفتَح .و ِمْف َعلة
المشهور من صيغ اآللة ثالثة :مْف َعل نحو :م ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صباح و ِمْفتاح وميزان( ،)2ومؤخ ار قرر مجمع
كم ْم َسحة وم ْكَن َسة وم ْس َر َجة .ومْفعال كم ْ
اللغة العربية أن اسم اآللة يصاغ قياسا من الفعل الثالثي على وزن ِمْف َعل ِمْف َعلة
ّ
ِمْف َعال ،للداللة على اآللة التي يعالج بها الشيء ،كما أوصى المجمع باتباع صيغ
المسموع من أسماء اآلالت ،فإذا لم يسمع وزن منها لفعل ،جاز أن يصاغ من أي

وزن من األوزان المتقدمة(.)3
ومْف ُعلة) ،كما في
(مْف ُعل ُ
وقد تكرر عند من تعرض لدراسة اآللة صيغتا ُ

وم ْك ُحلة .وعدهما سيبويه أسماء لألوعية وليست لآللة()4؛ ألن اسم اآللة عنده
ُم ْس ُعط ُ
هو ما عالجت به( ،)5أما هذه فهي أوعية لها.

ورأى ابن السكيت أنها لغة نادرة ،إذ القياس عنده بكسر الميم كما هو الحال
في أوزان اآللة المنصوص عليها(.)6

( )1األندلسي ،أبو حيان1420( ،ه) ،البحر المحيط في التفسير ،تحقيق :صدقي محمد جميل ،بيروت :دار
الفكر .386/8
( )2ينظر على سبيل المثال:الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .186/1
( )3مجلة مجمع اللغة العربية ،ج ،2ص .11
( )4سيبويه ،الكتاب  ،مرجع سابق .91/4
( )5المرجع السابق .94/4

( )6ابن السكيت ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق1423( ،ه2002/م) ،إصالح المنطق ،ط ،1تحقيق :محمد
مرعب ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.161 .
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ِ
ِ
ال أيضا لآللة،
وذكر الرضي (ف َعاال) من صيغ اآللة ،قال" :وجاء اْلف َع ُ

كالخياط والنظام

()1

" ،وهي مرحلة جديدة خرجت عن نمطية صياغة اآللة التي كانت

تلزم الميم المكسورة في أول االسم المصوغ لآللة.
(فعال) هي أصل صيغة ِ
ِ
(مْف َعال) قبل أن تضاف
ويرى برجشتراسر أن صيغة َ
إليه الميم وأنه أقدم وزن السم اآللة(.)2
وقد توسعت دائرة اشتقاق اسم اآللة توسعا يتماشى مع متطلبات العصر،
وبدأ التحرر من قيود الصياغة كتصدير الصيغة بالميم المكسورة ،واشتقاقها من
األسماء الجامدة واألفعال الالزمة بعد أن كان االشتقاق فيها وقفا على الفعل الثالثي
المتعدي ،بل والنص على القياس في بعضها ،ومن ذلك دعوة مجمع اللغة إلى
وس َّماعة؛ ألن ظرف الحياة الحضاري يفرض احتياجات
ّ
قياسية بناء ( َف َّعالة) كدبابة َ
لمسميات لم تكن معروفة سابقا(.)3

وقد عنيت هذه الدراسة بإيراد ما جاء من الصيغ للداللة على اآللة مشتركا مع
غيره من الصيغ األخرى ،سواء كانت صيغة قياسية أو سماعية ،مستعينا في ذلك
بمعاجم اللغة المهتمة بأسماء اآللة واألداة ،مع األخذ في االعتبار إلى أن هذه
الدراسة لم تفرق بين المفاهيم المتداخلة مع اسم اآللة ،كالوعاء واألداة والجهاز ونحو

( )1الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .188/1
( )2برجشتراسر ،التطور النحوي للغة العربية ،أخرجه وصححه وعلق عليه :رمضان عبد التواب ،القاهرة :مكتبة
الخانجي ،الطبعة الثانية1414:هـ ،ص.100
( )3مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج 2ص.280
50

ذلك .كما لم تأخذ في االعتبار ما سمي من اآلالت من قبيل الوصف ،كسيارة التي
سميت لشدة سيرها ،بل كانت النظرة إلى الصيغة باعتبار مسماها الحالي.
ويلحق بهذه المشتقات معان أخرى ،هي :التحقير والنسب ،والتثنية ،والجمع،
وهذه المعاني لم يعدها بعضهم من المشتقات أصالة( .)1وبعضهم صرح بأنها منها،
كالطرودي في قوله " :اعلم أن الحق أن المنسوب والمصغر والمثنى والجمع من
المشتقات على ما تحرر من خالف كبير

()2

".

وهذا البحث مستغن عن مناقشة تلك القضية ،ألن الخالف فيها ال يؤثر على
مجريات البحث ،ولكونها متصلة بالمشتقات سيكتفى باإلشارة إلى ما جاء من صيغها
مشتركا مع صيغ المعاني األخرى.

( )1من ذلك السيوطي الذي أخرج التثنية والجمع من دائرة المشتقات .انظر :األشباه والنظائر في النحو ،تحقيق:
عبد العال سالم مكرم  .141/1وكذلك الشيخ الحمالوي الذي جعل التحقير ملحقا بالمشتقات وليس منها أصالة،
انظر :شذا العرف في فن الصرف .142
( )2الطرودي ،أحمد مصطفى ،جامع العبارات في تحقيق االستعارات ،تحقيق :محمد رمضان .334
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المبحث الثالث

ر
دراسة تطبيقية لعينة من الصيغ المشتكة
يف المصادر والمشتقات
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عينة الصيغ المشتركة من الثالثي
▪ ( َف ْعل) بفتح فسكون
يشترك في صيغة ( َف ْعل) معان صرفية مختلفة ،ومنها:
-1

()1
قتال،
المصدر :وينقاس في األفعال المتعدية من أبواب مختلفة  ،كقتل ْ

وضرب ضربا ،ووضع وضعا ،وحمد حمدا .وسمعت هذه الصيغة أيضا في
وضعف
مصادر األفعال الالزمة ،كسكت سكتا ،ولمع لمعا ،ويئس ي ْئسا،
ُ
-2

ضعفا(.)2
ْ

ض ْخم .ومن باب
يفعل) كضخم فهو َ
(فعل ُ
الصفة المشبهة :وتصاغ من باب ُ
ِ
كب َخس فهو َب ْخس .ومن
كسِبط فهو َس ْبط ،ومن باب ( َف َعل يْف َعل) َ
( َفعل يْف َعل) َ
ميت:
المزيد في نحو أقفر المكان فهو قْفر .وتخّفف من (فيعل) فيقال من ّ

هين :هين
ْ
ميت ،ومن ّ

()3

.

-3

وشهم فهو
(فعل) مضموم العين،
ُ
كضخم فهو َ
اسم الفاعل :ويقاس في ُ
ض ْخمُ ،

-4

وخيط
اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة من أسماء اآللةَ :حْبل َ
ودْلو ْ

سهل(.)4
شهم،
وسهل فهو ْ
ْ
ُ
ص ْعبُ ،
وصعب فهو َ

وفأس.

( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .212
( )2المرجع السابق .226
( )3ينظر :ابن يعيش ،موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش1422( ،ه2001/م) ،شرح المفصل للزمخشري،
ط  ،1تحقيق :إميل بديع يعقوب ،بيروت :دار الكتب العلمية .438/5
( )4ينظر :أبو عبد هللا ،بدر الدين ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك مرجع سابق  .314وابن عقيل ،شرح
ألفية ابن مالك ،مرجع سابق.135/3 .
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▪ ( َف َعل) بالفتح فيهما
يشترك في صيغة ( َف َعل) معان صرفية مختلفة ،ومنها:
 -1المصدر :وينقاس في كل فعل الزم على وزن (ف ِـعل) بكسر العين ،كمرض
وعور عوراِ ،
وفرح فرحاِ ،
مرضاِ ،
طشا(.)1
وعطش ع َ
()2
يفعل) الزما كرقص َرَقصا ،ومتعديا ،كطلب
(فعل ُ
وورد سماعيا من باب َ
ِ
ِ
كعبر َعَبرا .ومن
َ
طَلبا .ومن ( َف َعل يفعل) متعديا كغلب غلبا .ومن ( َف َعل يْف َعل) َ
ِ
ِ
كصدأ الحديد صدأ،
يفعل) الزما
كشرف َش َرفا .ومن (فعل َ
يفعل) الزماُ ،
( َف ُعل ُ

ومتعديا ،كفهم فالن درسه فهما.

(فعل) الالزم
 -2الصفة المشبهة :ويغلب مجيء الصفة على هذه الصيغة من باب ُ
الدال على األلوان والعيوب .وقد نص ابن الحاجب

()3

اء ْت
على ذلك بقولهَ ":و َج َ

ِ
فعل الدال على األلوان أو
وح َس ٍن" ،أي جاءت الصفة المشبهة من ُ
َعَلى َخش ٍن َ
ِ
كخشن ،وعلى َف َعل بالفتح فيهما
العيوب على ف ِعل بفتح الفاء وكسر العين
كحسن .وجاءت من باب ( َفعل ِ
يفعل) كعرض الشيء ِ
عرض .ومن
يعرضه فهو َ
َ
ََ
ِ
ييبس فهو َيَبس.
يفعل) كيبس الشيء َ
(باب فعل َ

ود َرك.
وجرس ،و َ
طَبقَ ،
 -3اسم اآللة :ومما جاء على َف َعل من أسماء اآللة :وتَــدَ ،

( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .216
( )2المرجع السابق .227
( )3الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .148/1
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▪ ( َف ِعل) بفتح الفاء وكسر العين
يشترك في صيغة ( َف ِعل) معان صرفية مختلفة ،منها:
يفعل) ككذب ِ
 -1المصدر :وسمع في (فعل يْفعل) كخنق خِنقا ،وفي (فعل ِ
كذبا،
ََ َ
َ
ُ
َ
(فعل يفعل) ِ
وفي ِ
كلعب َل ِعبا(.)1
َ
ِ
فعل)
 -2الصفة المشبهة :ويغلب مجيء الصفة على هذه الصيغة في (فعل و ُ
بكسر العين وضمها الالزمين ،قال الرضي( " :)2اعلم أن قياس نعت ما ماضيه

على َف ِعل بالكسر ،من االدواء الباطنة كالوجع و َّ
الل َوى وما يناسب األدواء من
ََ
َ
كالن َك ِد والعسر والحزن ،ونحو ذلك من اْلهيج َانات و ِ
العيوب الباطنة َّ
الخَّف ِة غير
ََ َ

السَلس أن
ْشر َواْل َج َذل َواْلَف َرح واْلَقَلق و َّ
ح اررة الباطن واالمتالء كاأل َْرج واْلَب َ
طر َواأل َ
ٍِ
كن ُحس فهو َن ِحس ،وهو
يفعل) َ
يكون على ( َفعل)" " .وجاءت من باب ( َف ُعل ُ

قليل؛ أل َّ
َن الغالب في ( َف ُع َل) أن َيكون على فعيل

()3

".

 -3المبالغة :وهي من صيغ المبالغة المشهورة ،لكنها أقل من َفعيل( ،)4ومنها
قولهم :رجل ح ِذر ،أي :متيقظ شديد الحذر( .)5وخ ِ
ص ُم :للشديد الخصومة(.)6
َ
َ
ورجل ع ِرك ،أَيَ :ش ِديد ِ
ص ِّريع َال ُيطاق(.)7
ََ ُ َ

( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .227
( )2الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .144 – 143/1
( )3المرجع السابق .148/1
( )4ينظر :سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .112/1
( )5ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (حذر).
( )6المرجع السابق (خصم).
( )7المرجع السابق (عرك).
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 -4اسم الفاعل :ويقاس في َف ِعل الالزم الدال على األعراضِ ،
كفرح فهو َف ِرح ،وأشر
ِ
ِ
وغ ِرث فهو َغ ِرث(.)1
فهو أ َِشر ،وبطر فهو َبطرَ ،

ِ
(فعَلة) إذا لم تجمع بالتاء ،ككْلمة َ ِ
ِ
وم ِعد،
 -5الجمع :وسمع فيْ :
وكلم ،وم ْع َدة َ
ون ِقم(.)2
وِنْق َمة َ
ككِت ٍ
ف:
 -6اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللةَّ " :
السلِ ُ
طَ ،
َّ
ص ُل َال ُنتَُّو ِفي َو َس ِطه(.")3
الن ْ

▪ ( ُف ْعل) بضم الفاء وسكون العين

يشترك في صيغة ( ُف ْعل) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المصدر :وسمع في (فعل يفعل) ككفر ُكْفرا ،وفي (فعل ِ
وذل
يفعل)
ّ
كشح ُش ًّحا ّ
َ
ُ
َ
ِ
ًّ
(فعل
يفعل) َ
يفعل) كحزِن ُح ْزنا .وفي ُ
كشغل ُش ْغال .وفي (فعل َ
(فعل َ
ُذال .وفي َ
كحسن ُح ْسنا(.)4
ُ
يفعل) ُ

كحْل ٍو
يفعل) ُ
(فعل ُ
 -2الصفة المشبهة :ويكثر مجيء الصفة على هذه الصيغة في ُ
ِ
ٍ
كرجل ُحٍّر من َحَّر َي َحر ،وأصله َح ِرَر بالكسر(.)5
يفعل)
من حلُو .وفي (فعل َ
وح ْمر ،وأخضر
 -3الجمع :ويقاس في (أ ْفعل) الذي مؤنثه ( َف ْعالء) ،كأحمر ُ
وجود،
ضر .وفي ( َف َعال) المعتل العينَ ،
ُ
وخ ْ
وع َوان ُ
كن َوار ونورَ ،
وج َواد ُ
وعونَ ،

( )1ينظر :شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،مرجع سابق  .314وشرح ابن عقيل ،مرجع سابق .135/3
( )2ينظر :لسان العرب ،مرجع سابق (معد).
الرزاق2007( ،م) ،تاج العروس من جواهر القاموس،
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
( )3ينظر :الزبيدي ،مرتضى ّ
ط ،1تحقيق :عبد المنعم خليل إبراهيم وكريم سيد محمد محمود ،بيروت :دار الكتب العلمية( ،س ل ط).
( )4ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .228
( )5ينظر :الحمالوي ،أحمد ،شذا العرف في فن الصرف ،مرجع سابق .125
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وسوق ،وناب ونيب( .)1وسمع
و( َف َعل) من معتل العين أيضا كدار ُ
ودور ،وساق ُ
ورْهن.
ووْثن ،وفي ُف ْعل ُ
كرْهن ُ
كفْلك ،وفي َف ْعل َ
في ( َف َعل) كأسد وأ ْ
ووثَن ُ
ُسدَ ،

أك َمة وأُ ْكم ،وفي ( َفعول) كصيود وصيد ،وبيوض
وخ ْشب و َ
وفي َف َعلة كخشبة ُ
ِ
وس ْور(.)2
وبيض ،وفي ( ُفعال) و(فعال) كسوار بضم الكاف وكسرهاُ ،
▪ اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة من أسماء اآللة :الرْمح،
ِ
ِ
ٍ
ف
الج ّ
صُ
و ُ
ف :وهو ِو َعاء م ْن ُجُلود َال ُيوكأُ ،أَيَ :ال ُي َش ّدَ ،وِق َ
يلُ :ه َو ن ْ
()3
ِقرب ٍة تُْق َ ِ
الد ْسر ،وهي المسامير التي تُشد
ط ُع م ْن أَسفلها َوتُتَّ َخ ُذ َدْلوا  .و ُ
َْ
بها ألواح السفينة(.)4

▪ ( ُف َعل) بضم الفاء وفتح العين

ويشترك في صيغة ( ُف َعل) معان صرفية مختلفة ،منها:
يفعل) كسرى سرى وهدى هدى .وباب ِ
 -1المصدر :وسمع في باب (فعل ِ
فعل
َ ُ
َ
ُ
يفعل كتَِقي تُقى(.)5
َ
ِ
كسدى
 -2الصفة المشبهة :ويكثر مجيء الصفة على هذه الصيغة في (فعل َ
يفعل) ُ
وس َوى ،وفي التنزيل{ :أيَحْسَبُ اإلِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى} [القيامة .]36:وفي ( َف َعل
ُ
يفعل) كلَُب ٍد ،ومنه قوله تعالى{ :يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَاالً لُّبَدًا} [البلد ،]6:قال الفراء:
ُ

( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .302
( )2ينظر :المرجع السابق .324
( )3ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (جفف).
( )4المرجع السابق (دسر).
( )5ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق  .228وذهب بعضهم إلى أن تُقى
(تُ َعل) ،وأن التاء زائدة وفاء الفعل محذوفة .انظر :مخصص ابن سيده .299/4
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ال بعضهم واحدته :لُبدة ،ولَُبد جماع .وجعله بعضهم َعَلى جهة:
"اللبد :الكثيرَ .ق َ
طم واحدا ،وهو ِفي الوجهين جميعا الكثير(." )1
وح َ
ُقثَمُ ،

 -3المبالغة :وهي من صيغ المبالغة التي ذكرها السيوطي نقال عن ابن خالويه(.)2

-4

ِ
ٍ
غادر
كغ َدر ِم ْن
اق لِْل ُمَباَل َغة ُ
وعَققَ :م ْع ُدول َع ْن َع ٍّ
وجاء في لسان العربُ " :
ٍ
فاسق(" .")3ورجل ُبَلع :كثير األكل(" .")4ورجل ُن َكح :كثير النكاح(.")5
وُف َسق ِم ْن

وخطى .وفي
وخ ْ
الجمع :وينقاس في ( ُف ْعلة) اسما ،كغرفة ُ
طوة ُ
وغ َرفُ ،

وكَبر .وفي ( ُف َعلة) اسما إذا لم تجمع
وك ْبرى ُ
وص َغرُ ،
( ُفعلى) مؤنث أفعل ،كصغرى ُ
()6
ون ْوَبة
ودولَ ،
بالتاء كتُ ْخمة وتُخم  .وسمع في ( َف ْعَلة) اسما معتل العين كدولة ُ

ون َوب ،وقرية وُقرى(.)7
ُ

▪ ( ُف ُعل) بضم الفاء والعين

ويشترك في صيغة ( ُف ُعل) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المصدر :وسمع في (فعل يفعل) كنسك نسكا .وفي ( َفعل ِ
يفعل) كنذر ُن ُذ ار.
َ
ُ
َ
َ ُُ
كذعر ُذ ُع ار(.)8
يفعل) َ
(فعل َ
وفي َ

( )1أبو زكريا ،يحيى بن زياد ،معاني القرآن ،ط  ،1تحقيق :أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد
الفتاح إسماعيل الشلبي ،مصر :الدار المصرية للتأليف والترجمة .263/3
( )2السيوطي ،المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعها ،مرجع سابق .212/2
( )3ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (عقق).
( )4المرجع السابق (بلع).
( )5المرجع السابق (نكح).
( )6ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .300
( )7المرجع السابق .325
( )8المرجع السابق .194
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 -2المبالغة :وهي من صيغ المبالغة التي ذكرتها الحمداني

()1

 ،ومثلت لها بما جاء

َّ ِ
ِ
ِ
ِ
الس َّر( .")2وهذا الوصف
في لسان العرب" :و ُ
الف ُرُج والف ْرُج ،باْل َك ْس ِر :الذي َال َي ْكتُ ُم ّ
يدل على كثرة إشاعة السر؛ ولذلك تضمن معنى المبالغة.

ِ
ِ
وكتُب .وفي
وح ُمر ،و ِكتاب ُ
 -3الجمع :وينقاس في (ف َعال) اسما وصفة ،كحمار ُ
ٍ
ورُغف،
( َف َعال) اسما َ
كف َدان وُف ُدن ،وَق َذال وُق ُذل .وفي (فعيل وَف ُعول) ،كرغيف ُ
()3
وغُف ٍ
وص ُحف،
كصحيفة
(فعيلة)
وفي
د،
ر
ق
و
اد
ر
ق
ك
ال)
ع
ف
(
في
وسمع
.
وغُفر
ُ
ُ
ُ
ور ُ
َ
ُ
َ
ُ

كش َمال
ون ُذر ،وفي ( َف َعال) َ
وب ُزل ،وفي (فعيل) صفة ،كنذير ُ
وفي (فاعل) كبازل ُ

وش ُمل(.)4
ُ

▪ ( ِف ْعل) بكسر الفاء وسكون العين

ويشترك في صيغة ِ
(ف ْعل) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المصدر :وسمع في (فعل يفعل) كفسق ِفسقا ،وفي (فعل ِ
يفعل) ككذب ِك ْذبا.
َ
ُ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
كحلُم ِحْلما(.)5
يفعل) َ
(فعل ُ
يفعل) كف ِهم ف ْهما .وفي ُ
وفي (فعل َ
 -2الصفة المشبهة :وتبنى – غالبا  -من مضموم العين ِ
كمْلح ،ومن مكسورها،
كِب ْكر ِ
وصْفر ِ
وخ ٍّب(.)6

( )1خديجة ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع ،مرجع سابق .208
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (فرج)
( )3ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .301
( )4المرجع السابق .324
( )5المرجع السابق .230-229
( )6ينظر :الحمالوي ،شذا العرف في فن الصرف ،مرجع سابق .124
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 -3المبالغة :جاء عن أبي علي القالي قوله " :هو ِح ْد ُث نساء وزير نساء ،إذا كان

يكثر زيارتهن ...وهو ِتبع ،نساء ،إذا َكان يتبعهنِ ،
وخْل ُب نساء أي يلصق
َ
ُْ

بقلوبهن

()1

".

 -4اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة داال على اآللةِ :
الزِق ،وهو
الج ْذع ،و ّ
الزق ِب َال أرْس وَال َقو ِائم( .)3و ِ
اب وَن ْح ِوِه( .)2و ِ
ٍ ِ ِ ٍ
ِ
الك ْير،
وهو
ف
ل
الج
ْ
ّ
كل َو َعاء اتخ َذ ل َش َر َ
َ َ َ
وِ
الق ْدر.
▪ ِ
(ف َعل) بكسر الفاء وفتح العين

ويشترك في صيغة ِ
(ف َعل) معان صرفية مختلفة ،منها:
ِ
ِ
ِ
و(فعل
يفعل) كشِبع شَبعاُ .
(فعل يفعل) كقلى قلى .و(فعل َ
 -1المصدر :وسمع في َ
ظما(.)4
ظم ِع َ
يفعل) كع ُ
ُ
ِ
(فعل
يفعل) كقَيم من قام يقوم ،وباب َ
(فعل ُ
 -2الصفة المشبهة :وجاءت من باب َ
ِ
ِ
كعوج من ِ
عوج الشيء َي ْع َوج.
يفعل) كِب َدع من َبدع ْيب َدع ،ومن باب (فعل َ
َ
يفعل) َ

وحمل الزمخشري قراءة فتح دال بدع في قوله تعالى{ :قُلْ مَا كُنتُ بِدَعًا مِّنْ
الرُّسُلِ}[األحقاف ،]9 ،على الصفة المشبهة ،وقاسها ٍ
بدين ِقَيم ،ولح ٍم ِزَيم(.)5

( )1القالي ،أبو علي ،األمالي ،تحقيق :محمد عبد الجواد األصمعي  .24/1وانظر أيضا :العيني ،بدر الدين،
المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشهور ،تحقيق :علي فاخر وآخرون .1961/4
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (زقق).
( )3المرجع السابق (جلف).
( )4ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .230
( )5الزمخشري ،جار هللا (1407ه) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ط ،3بيروت :دار الكتاب العربي
.298/4
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 -3الجمع :ويقاس في ِ
(ف ْعَلة) كسدرة ِ
وس َدر وقربة وِق َرب ولِ ْحَية ولِ َحى( .)1وسمع في
( َفعَلة) كخيمة ِ
ضب .وفي ( َف َعلة) ،كقامة وِقيم
وضي َعة
وخَيم،
وه ْ
ضبة و ِه َ
وضيع َ
ْ
ْ
َ
وتارة وِتَير(.)2

ط ِويل
 -4اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللة :ال ِّ
طَي ُلَ " :حْبل َ
الداب ِ
تُ َشد ِب ِه قائم ُة َّ
َّة(." )3
▪ ( َف ْعَلة) بفتح الفاء وسكون العين
ويشترك في صيغة ( َف ْعَلة) معان صرفية مختلفة ،منها:
ِ
ِ
يفعل) ككثُر َك ْث َرة(.)4
(فعل ُ
يفعل) كرحم َر ْح َمة .وفي ُ
 -1المصدر :وسمع في (فعل َ
ض ْرَبة وقعد َق ْع َدة.
 -2اسم المرة :وينقاس في الفعل الثالثي المجرد ،كضرب َ

ٍ
أرجال" .وفي لسان
 -3الجمع :جاء عن سيبويه( " :)5ثالثة َر ْجَلة ،استغنوا بها عن
جال ،وإنما ِهي ثالث ُة رج ٍ
العرب " :وَال يَقال ثَالثةُ ِر ٍ
لة(." )6
َْ
َ ُ ُ
َ

الجرة،
 -4اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة من أسماء اآللةَ :
الخ ْزنة ،و ّ
الص ْحَفة.
ص َعة ،و َّ
والَق ْ

( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .300
( )2المرجع السابق .325-324
( )3ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (طول).
( )4ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .231
( )5سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .574-573/3
( )6ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (ق أر).
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▪ ( َف َعلة) بفتح الفاء والعين
ويشترك في صيغة ( َف َعَلة) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المصدر :وسمع في (فعل يفعل) كجَلب جَلبة ،وفي (فعل ِ
يفعل) كغَلب َغَلَبة.
َ ََ
َ
ُ
َ
ِ
يفعل) كن ِهم َن َه َمة(.)1
وفي (فعل َ

 -2الجمع :وينقاس في فاعل صفة للمذكر العاقل مما كان صحيح الالم ،كفاسق
وخ َوَنة(.)2
وَف َسَقة ،وكامل َ
وبار وبررة ،وخائن َ
وك َملةّ ،

وع َرَبة،
 -3اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللةَ :شَب َكةَ ،
()4
()3
وعتََبة.
ق
و
،
ذات ال أرْسين
َ
صَبةَ ،
ْس ُ
وزَلَفة وهي :المحارة َ ،
وح َدأَة ،وهي اْلَفأ ُ
َ
َ
▪ ( َف ِعَلة) بفتح الفاء وكسر العين

ويشترك في صيغة ( َف ِعَلة) معان صرفية مختلفة ،منها:
ِ
طن َف ِطَنة(.)5
كف ُ
يفعل) َ
و(فعل ُ
كسرق َس ِرَقةُ .
فعل يفعل) َ
 -1المصدر :وسمع في ( َ
ط ِمع وهي ِ
ِ
طم َعة،
ط ِمع فهو َ
يفعل) ك َ
 -2الصفة المشبهة :وجاءت من باب (فعل َ
وع ِفن الشيء فهو ِ
عفن وهي ع ِفَنةِ ،
ونخر العظم فهو َن ِخر وهي َن ِخرة ،ومنه قوله
َ
َ

( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .231
( )2ينظر :عبد العال ،عبد المنعم سيد ،جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية ،القاهرة :مكتبة الخانجي ص
 .47والحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .304
( )3ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (حدأ).
( )4المرجع السابق (زلف).
( )5ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .231
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تعالى{ :أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَة}[النازعات ،]11 ،قال ابن عاشور" :ون ِخرة ِ
صَفة
َ َ
م ْشتََّقة ِم ْن َقولِ ِهمَ :ن ِخر اْلع ْ ِ ِ
ص َار َف ِ
غ اْل َو َس ِط(." )1
ار َ
َ َ
ظ ُم ،إ َذا َبل َي َف َ
ْ ْ
ُ
َّ
َّ
ِ
ات
 -3اسم األلة :ومما جاء على َفعلة من أسماء اآللة :الظلَِفة ،وفي اللسان" :الظلَِف ُ
َّ ِ
يكن عَلى ج ْنب ِي البعير  ...وو ِ
ظلِفة (." )2
اح َدتُ َها َ
َوِه َي اْل َخ َشَب ُ
ات األَربع الل َواتي َّ َ َ َ
ََ
▪ ( ُف ْعَلة) بضم الفاء وسكون العين

ويشترك في صيغة ( ُف ْعَلة) معان صرفية مختلفة ،منها:
ِ
يفعل) كقوي
يفعل) كجرؤ ُج ْأرَة .ومن باب (فعل َ
(فعل ُ
 -1المصدر :وسمع من باب ُ
ُقوة(.)3

 -2المبالغة :وهي من صيغ المبالغة التي ذكرها عياد الثبيتي ،ومثل لها بأمثلة
وض ْه َدة،
وه ْزأة ،وأ ُْمنة و ُ
طْلبةُ ،
وص ْخرة ،ولُ ْعبةُ ،
وسّبةُ ،
كثيرة ومنهاُ ( :خ ْدمةُ ،

ون ْو َمة) ،وذهب إلى أن هذا القدر من األمثلة
وع ْرضة ،وُف ْزَعة ،ولُْف َ
لعةُ ،
ُ
ظة ،وُق ْ

كاف للقياس عليه(.)4

البوط ُة ،وهي َّالِتي
 -3اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللةُ :
ُيذيب

ُي ْج َع ُل

ِ
الصائغ َوَن ْح ُوهُ ِم َن
يها
ُ
فَ
ِف ِ
يه َش َراب أَو َخل(" ." )6

الصَّناع( .)5والزْك َرةُِ " :و َعاء ِم ْن أ ََد ٍم  ...وزِق
ِ
الدرع اْلَق ِ
ص َيرِة(." )7
والص ْد َرةُْ ّ :

( )1الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق .70/30
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (ظلف).
( )3ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .231
( )4الثبيتي ،عياد ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع ،مرجع سابق .75
( )5ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (بوط).
( )6المرجع السابق (زكر).
( )7المرجع السابق (صدر).
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▪ ( ُف َعَلة) بضم الفاء وفتح العين
ويشترك في صيغة ( ُف َعَلة) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المبالغة :وهي من الصيغ التي ذكرها السيوطي نقال عن ابن خالويه( ،)1ومثل
به َمزة ولُ َمزة .وقال ابن منظور " :وُف َعَلة ِم ْن أَبنية اْل ُمَباَل َغ ِة لِ َم ْن َي ْكثُُر ِم ْن ُه
لها ُ
َّ
الشي ُء(." )2
ْ
ٍ
ضاة،
 -2الجمع :ويقاس في فاعل صفة لمذكر عاقل من معتل الالم،
كقاض وُق َ
وغ َزاة(. 3
ورَماة ،وغاز ُ
ورام ُ
▪ ِ
(ف ْعلة) بكسر الفاء وسكون العين
ويشترك في صيغة ِ
(ف ْعلة) معان صرفية مختلفة ،منها:
ِ
ِ
كأمر
(فعل ُ
(فعل يفعل) كنشد ن ْشدة .ومن باب ُ
 -1المصدر :وسمع من باب َ
يفعل) ُ
إمرة ،ووضع ِ
ض َعة(.)4
ُ
َْ
 -2اسم الهيئة :وينقاس من الثالثي المجرد ،كجلس ِجْلسة ،وقتل ِق ْتلة ،ومات ِم ْيتَة.
كغزال
 -3الجمع :من صيغ جموع القلة ،وسمعت في ُفعال كغالم و ِغْلمة .وَف َعال َ
وغ ْزَلة ،وفعل كفتى وِف ْتية ،وِفعل ِ
كث ْن ٍي وِث ْنية .وفعيل كصبي ِ
ِ
وص ْبَية(.)5
ْ
ْ
ّ
ِ
السَّنة،
 -4اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللةْ :
اإلبرة ،و ّ
ِ
الس َّكة ،و ِ
الق ْرَبة.
و ّ

( )1السيوطي ،المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعها ،مرجع سابق .212/2
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (نكح).
( )3ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .304
( )4المرجع السابق .231
( )5ينظر :عبد العال ،جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية ،مرجع سابق .42
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▪ ( َف ُعول) بفتح الفاء وضم العين
ويشترك في صيغة ( َف ُعول) معان صرفية مختلفة ،منها:
-1المصدر :وقد سمع في نحو :وَقد َوُقودا ،وقبل َقبوال ،وولع ولوعا(.)1

 -2الصفة المشبهة :ذكر الرضي –تبعا البن الحاجب – هذه الصيغة من الصفات
بغيور ووقور ،ولم يتعرض ألبوابها( .)2وقد جاءت في ِ
(فعل)
المشبهة ومثل لها َ
و(فعل) مفتوح العين
ط ُهور،
(فعل) بضم العين ك َ
َ
بكسر العين كعجوز .وكذلك ُ

وع ُدو.
كس ُمّو َ
َ

()3
َكول وأَثُوم وَق ُنوع.
 -3المبالغة :وهي من صيغ المبالغة المشهورة  ،كرجل أ ُ

 -4اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللة :الَق ُذوف والَق َّذاف ِم َن
()4
َّ
ِ
وسهم
الرْم ِي(.)5
الق ِسيِ ،ك َال ُه َما :اْل ُم ْب ِع ُد
ور :اْلَق ْو ُس اْلَب ِع َيدةُ َّ
ْ
السهم  .والط ُح ُ
َ
ّ
()6
الصرام ِ
صارم وص ُروم َبِ
ِ
وم ِة:
ر
الص
و
ة
ن
ي
وسيف
.
يتلوى ِفي َمسيره
َّ
َع ُموجَّ :
ُ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َق ِ
اطع َال َي ْنثَِني(.)7
▪ ( ُف ُعول) بضم الفاء والعين

ويشترك في صيغة ( ُف ُعول) معان صرفية مختلفة ،منها:

( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .236
( )2الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .148-143/1
( )3ينظر :سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .110/1
( )4ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (قذف).
( )5المرجع السابق (طحر).
( )6المرجع السابق (عمج).
( )7المرجع السابق (صرم).
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فعل) ما لم يدل على صوت أو
 -1المصدر :وينقاس في الثالثي الالزم على وزن ( َ
وقعد قعودا ،وهدأ ُه ُدوءا(.)1
سير أو امتناع أو داء أو مهنة ،كجلس جلوساَ ،
ككعب
وكبود ،و( َف ْعل) صحيح العين،
 -2الجمع :وينقاس في ( َف ِعل) ككِبد ُ
ْ
()2
ِ
ِ
وب ُدور ،و( ُف ْعلة)
ُ
كب ْد َرة ُ
وكعوب ،و(ف ْعل) كعْلم وعلوم  .وسمع في ( َف ْعلة) َ
كحج َزة وحجوز ،و( َفعول) معتل الالم كفْلو وُفلي ،و( َف ِعل) ِ
ونمورِ ،
و(ف َعل)
َ
ُْ
ُ
ُُ
كنمر ُ ُ
ّ
ِ
وصفي،
وك ُهول ،و( َف َعل) معتل العين ،كصفاة
ككهل
وضُلوع ،و( َف ْعل)
كضَلع
ُ
ُ
ْ
ُ
ّ
وي(.)3
ودواة ُ
ود ّ

▪ ِ
(ف َعال) بكسر ففتح من غير تشديد

ويشترك في صيغة ِ
(ف َعال) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المصدر :وينقاس في ( َف َع َل) الالزم الدال على امتناع أو إباء أو ٍ
نفور ،أو
انتهاء زمن ،ويجيء من (يفعل) كشرد يشرد ِشرادا ،ومن ِ
(يفعل) كنفر ِ
ينفر
ُ
ُ
(يفعل) كأبى يأبى إباء( .)4وقد ُسمع في ( َف َعل) الالزم أيضا مما لم
ِنَف ا
ار ،ومن َ
نفور أو انتهاء زمن ،ككتب ِكتابا ،وضرب ِ
يدل على امتناع أو ٍ
ضرابا ،وخال
ِ
ِ
يفعل) كلقي لقاء
خالء .وكذلك من باب ( َفعل َ
ِ
يفعل) ومنه قوله تعالى { :فَسَوْفَ
 -2الصفة المشبهة :وجاءت من باب (فعل َ
()5

.

يَكُونُ لِزَامًا }[طه ، ]129 ،قال ال ارغب " :ولزوم الشيء طول مكثه ،ومنه ُيَقال:

( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .212
( )2ينظر :عبد العال ،جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية ،مرجع سابق .52
( )3ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .322
( )4المرجع السابق .213
( )5المرجع السابق .233
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َل ِزَمه َيْل َزمه لزوما  ...وقوله { :فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا } ،أي  :الزما
أيضا من باب (فعل يفعل)ِ ،
كدهاق في قوله تعالى{ :وَكَأْسًا دِهَاقًا} [النبأ.]34 ،
َ
َ
()1

" .وجاءت

ِ
يلَ :م ْعَنى َق ْولِ ِه ِدهاقا ُمتتابعة َعَلى ِ
الدهق ال ِذي
شاربِيها م َن ْ
وفي اللسانَ " :وِق َ
َّ ِ ()2
ِ
يبسط.
ُه َو ُمتَ َاب َع ُة
الش ّد " .وجاءت من باب (ف َعل ُ
يفعل) كبساط من َبسط ُ

ِ
ورْمح
(فعل) مثلثة الفاء،
ْ
 -3الجمع :وسمع في ْ
كصعب وصعاب ،وذ ْئب وذئابُ ،
ورماح .وكذلك ( َفعل) كجبل ِ
كغضَبان ِ
ِ
وغضاب ،و( ُف ْعالن)
وجبال ،و( َف ْعالن)
ْ
َ
َ
كخمصان ِ
وخماص ،و(فعيل) ككريم وكرام(.)3
ُْ
 -4اسم اآللة :وهي من الصيغ القياسية عند الرضي( ،)4ومما جاء عليها من أسماء

اآللة :السنان ،والعطاف ،والثقاف ،و ِ
الحراث ،و ِ
الجراب ،والِبزال وهي حديدة
تستخدم للفتح(.)5
▪ ِ
(ف َعالة) بكسر ففتح من غير تشديد
ويشترك في صيغة ِ
(ف َعالة) معان صرفية مختلفة ،منها:

اسه سياسة،
(فعل ُ
 -1المصدر :وينقاس فيما دل على مهنة من باب َ
كس َ
يفعل) َ
ِ
يفعل) كسعى ِسعاية،
(فعل َ
(فعل يفعل) كخاط خياطة ،ومن باب َ
ومن باب َ
(فعل ِ
ومن باب ِ
يفعل) كولي والية .وهو سماعي في غير المهنة ،ومن ذلك:
زار زيارة ،وعاف عيافة(.)6
( )1األصفهاني ،الراغب الحسين بن محمد1412( ،ه) ،المفردات في غريب القرآن ،ط  ،1تحقيق :صفوان
عدنان الداودي ،دمشق :دار القلم.740 .
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (دهق).
( )3ينظر :عبد العال ،جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية ،مرجع سابق .50
( )4الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .188/1
( )5ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (بزل).
( )6ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .233-215
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الشمالة،
 -2اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اسم اآللةِّ :
ِ
ِ
ِ
السقاية.
والحمالة ،والوسادة ،والبطانة ،و ّ

▪ ( َف َعال) بفتح الفاء والعين من غير تشديد

ويشترك في صيغة ( َف َعال) معان صرفية مختلفة ،منها:
ِ
يفعل)
يفعل) نحو :حصد حصادا ،وباب (فعل َ
(فعل ُ
 -1المصدر :وسمع من باب َ
ِ
يفعل)
(فعل ُ
(فعل يفعل) نحو :قضى قضاء .وباب ُ
نحو :سمع سماعا .وباب َ
جمل جماال(.)1
نحوُ :

وص َغار ،وباب
 -2الصفة المشبهة :وجاءت من باب ُ
(فعل) بضم العين ،كجبان َ
(فعل) المفتوح العين ،كجواد وعوان .وباب ِ
كغ َرام في قوله تعالى{ :إِنَّ
(فعل) َ
َ
غرم بالنساء،
عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا}[الفرقان ، ]65 ،قال الراغب " :هو من قولهم :هو ُم َ

أي  :يالزمهن مالزمة الغريم

()2

".

 -3المبالغة :وهي من الصيغ التي ذكرها السيوطي نقال عن ابن خالويه( ،)3ومثل لها
()4
بصَناع .وفي اللسان( " :)5ام أرَة َرزان
لها
ومثل
،
أيضا
َبف َساق .وذكرها الرضي
َ
ٍ
ٍ
وو ٍ
وعفافَ ،وَكاَن ْت َرِزينة ِفي َم ْجلِ ِس َها ".
قار
ِإ َذا َك َان ْت َذ َ
ات ثبات َ

كجبن فهو َجبان
(فعل) الالزمُ ،
 -4اسم الفاعل :وسمع في ُ

()6

.

( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .233
( )2الراغب األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،مرجع سابق .606
( )3السيوطي ،المزهر في علوم اللغة العربية ،مرجع سابق 212/2
( )4الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .179/2
( )5ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (رزن).
( )6ينظر :أبو عبد هللا ،بدر الدين ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،مرجع سابق .315
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وجراد ،وفراشة
 -5الجمع :وسمع في نحو سحابة
وسحاب ،وغمامة َ
وغمام ،وجرادة َ
َ
وشباب.
وبنان،
وَف َراشَ ،
ٍّ
وشاب َ
وبنانة َ
 -6اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللةَّ :
الك َهام من
الددان و َ
اح ٍدَ :ال يم ِ
ود َدان ِبمعنى و ِ
ضي (." )1
السيوف ،وفي اللسانَ " :و َس ْيف َك َهام َ
َْ
َْ َ
▪ ( ُف َعال) بضم الفاء وفتح والعين من غير تشديد

ويشترك في صيغة ( ُف َعال) معان صرفية مختلفة ،منها:
(فعل) الالزم الدال على صوت أو داء ،ويجيء من باب
 -1المصدر :وينقاس في َ
ِ
(يفعل) كسهم
كنعس ُنعاسا ،وباب (يفعل) كعطس ُعطاسا ،وباب َ
(يفعل) َ
ُ

يفعل) كن از
ُسهاما .ويكون سماعيا في غير األدواء واألصوات من باب ( َف َعل ُ
نزاء ،وباب (فعل يفعل) كسأل سؤاال ،و( َفعل ِ
يفعل) كقمص ُقماصا(.)2
ُ
َ
َ
َ
ُ

 -2المبالغة :قال ابن جني( " :)3وفعيل وُف َعال" كالهما من أبنية المبالغة" .كما
أشار إلى تفاوت نسبة التكثير بينهما بقولهَ " :ف ِعيل ،وُف َعال ،أختان في باب
خرج به إلى ( ُف َعال)
فعلت) هما لعمري كذلك ،إال أن فعيال هو األصل ،وإنما ُي َ
(ُ
وع َراض أشد مبالغة من طويل ,وعريض(. ")4
إذا أريد المبالغة ،و ُ
ط َوال ُ

وفرت الماء فهو
(فعل) الالزم،
كشجع فهو ُش َجاعُ ،
ُ
 -3اسم الفاعل :وسمع في ُ
ُف َرات(.)5

( )1ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (ددن).
( )2ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .234-214
( )3ابن جني ،عثمان ،المنصف شرح تصريف المازني ،تحقيق :إبراهيم مصطفى ،عبد هللا أمين .241-240
( )4المرجع السابق .240
( )5ينظر :بدر الدين ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،مرجع سابق .315
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ونَفاس ،و( ُفعلى) كربى وربابِ ،
و(ف ْعل)
كنَفساء ُ
 -4الجمع :وسمع في ( ُف َعالء) ُ
ْ
ُ
وع َراق ،و(فعيل) نحوَ :فرير وُفرار(.)1
نحو :ظئر و ُ
ظ َؤار ،و( ُف ْعل) نحوُ :ع ْرق ُ

 -5اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة من أسماء اآللة " :الص َواع لما يكال به،
وف " :اْلم ِ
وربَّما َش ِربوا ِب ِه( ." )2والجرُاز ِمن السي ِ
اضي َّ
الن ِاف ُذ( " ." )3وال ُقَباع ،وهو
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َُ َ
المكيال الكبير(.")4
▪ ( َف َّعال) بفتح الفاء وتشديد العين
ويشترك في صيغة ( َف َّعال) معان صرفية مختلفة ،منها:
وضراب ،وتجيء من
 -1المبالغة :وهي من صيغ المبالغة المشهورة( ،)5كقتّال
ّ

الالزم إلى الحد الذي جعل مجمع اللغة العربية بالقاهرة يجمع على جواز القياس

َّ
ثج الماء نفسه يثُ ّجه ثجوجا إذا
فيها،
األواب ،والتََّّواب ،والثَّ َّجاج من َّ
كاألفاك ،و َّ

أنصب
َّ

()6

كدراك من أدرك
 .وتجيء أيضا من الرباعيّ ،

()7

.

 -2النسب :وهي من صيغ النسب القياسية ،قال سيبويه " :أما ما يكون صاحب
فعاال ،وذلك قولك لصاحب الثيابَّ :ثواب،
شيء يعالجه فإنه مما يكون َّ

ظ ْئ ُر :العاطفة َعَلى َغ ْي ِر
( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق  .321وال ِّ
وَل ِدها المر ِ
اس و ِ
الن ِ
ضعةُ َل ُه ِم َن َّ
الح َمل ِإذا ُف ِط َم .لسان العرب (ظأر) و (فرر).
َ َ ْ
اإلبل .والفريرَ :
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (صوع).
( )3المرجع السابق (جرز).
( )4المرجع السابق (قبع).
( )5ينظر على سبيل المثال :سيبويه ،الكتاب  .111/1والرضي ،شرح شافية ابن الحاجب .179/2
( )6مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،ج ،2ص  55وما بعدها.
( )7ينظر :ابن مالك (1410ه1990/م) ،شرح التسهيل ،ط ،1تحقيق :عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي
المختون ،القاهرة :هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن .82/3
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جمال ،ولصاحب
ولصاحب العاج :عواج؛ ولصاحب الجمال التي ينقل عليهاَّ :
خمار ،وللذي يعالج الصرف :صراف .وذا أكثر من
الخمر التي يعمل عليهاّ :
أن يحصى(.")1
 -3اسم اآللة :وجاء على هذه الصيغة من أسماء اآلالت الحديثة ،كالنقال،
الرشاش ،و َّ
والجوال ،والقالب ،و َّ
الشَّفاط.
ّ
▪ ( َفعالة) بفتح الفاء وتشديد العين
ويشترك في صيغة ( َف َّعالة) معان صرفية مختلفة ،منها:
المباَل َغة ،أل َّ
المباَل َغة بنفسه،
َن َف ّعاال يفيد ُ
 -1المبالغة :وهي أخت َف َّعال ،والتاء لتأكيد ُ
المباَل َغة ،ويتعين دخولها في نعت الرجل
فإذا دخلت عليه التاء أفادت تأكيد ُ
ونسابة(.)2
كعالمة َّ
وكسارة،
 -2اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللةّ :
حراثةّ ،
وغسالة.
ونسافةّ ،
ودراجةّ ،
وقداحة ،وصناجةّ ،
ّ
وقالعةّ ،
وبراءةّ ،
▪ ( ُف َّعال) بضم الفاء وتشديد العين
ويشترك في صيغة ( ُف ّعال) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المبالغة :وهي من الصيغ التي ذكرها ابن جني ،قال  " :فإذا أرادوا الزيادة في
وو َّ
ضاء ،وهم يريدون :كريما،
المبالغة
ّ
ضعفوا العين فقالواُ :ك ّرامُ ،
وح ّسانُ ،
وحسنا ،ووضيئا

()3

".

( )1سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .381/3
( )2ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (لعب).
( )3ابن جني ،المنصف ،مرجع سابق .241
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وش ّهاد،
 -2الجمع :وينقاس في فاعل صفة للمذكر العاقل مما صحت المه ،كشاهد ُ
وج َّهال(.)1
وجاهل ُ

 -3اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللة :الع َّكاز ،و َّ
الكالب،
ُ
َّ ()2
الكثَّاب ،وهو
الج َّماح ،وهو ِ :طين ُي ْج َع ُل َعَلى أرْس َخ َشَب ٍة ُي ْرَمى ِب َها
الط ْي ُر  .و ُ
و ُ
()3
يش ،يْلعب ِب ِه ِ
انَ :ما تُ َس َّك ُن ِب ِه
الصبيان  .والس ّك ُ
ص َل َل ُهَ ،وَال ر َ َ َ ُ
ّ
َس ْهم َال َن ْ
السفينة(.)4

▪ ( ُف َّعل) بضم الفاء وفتح العين مع التشديد
ويشترك في صيغة ( ُف َّعل) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المبالغة :وهي من الصيغ التي ذكرها الرضي تبعا البن الحاجب( .)5ومثل لها
وخَّلب ،ولُبَّد.
وحَّولُ ،
ُبزَّمل .ومما جاء منها أيضاُ :كَّنسُ ،
وخَّنسُ ،

 -2الجمع :وهو مقيس في كل وصف صحيح الالم على وزن فاعل أو فاعلة ،كقاعد
ونَّوم(.)6
ونائم ،وقاعدة ونائمة ،والجمع فيهماُ :ق ّعد ُ

 -3اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللة :السَّلم ،والصَّلب ،وفي
اللسان " :والصَّلب والصَّلِبي والصَّلبة والصَّلِبيَّةِ :حجارة ِ
الم َس ّن
َ َُ
َ
ُ

ِ ()7

( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .304
( )2ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (جمح).
( )3المرجع السابق (كثب).
( )4المرجع السابق (سكن).
( )5الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .179/1
( )6ينظر :عبد العال ،جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية ،مرجع سابق .49
( )7ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (صلب).
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".

▪ ( َف َّعول) بفتح الفاء وضم العين مع التشديد
ويشترك في صيغة ( َف َّعول) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المبالغة :وهي من الصيغ التي ذكرها عياد ،وذهب إلى أن ( َفعوال) أصل
(لفعول) بالضم وكالهما من أبنية المبالغة ،ومثل لها َبفروج وَفروق(.)1
ُ
وب " :حديدة
 -2اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللةَ :
الكل ُ
()2
السفود " :ح ِديدة َذات ُشعب معَّقَفة معروف ي ْشوى ِب ِه َّ
الل ْح ُم(.")3
َم ْع ُ
ُ
طوَفة " .و َّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ
▪ ِ
(ف ِعيل) بكسر الفاء والعين مع التشديد
ويشترك في صيغة ِ
(ف ِّعيل) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المبالغة :وهي من الصيغ التي ذكرها الرضي تبعا البن الحاجب( ،)4ومثل لها
ِبف ِسيق .ومن أمثلتهاِ :
الس َّكير لكثير السكر ،و ِ
الخ ّمير ،وهو كثير الشرب للخمر.
ّ
ِ
الس ِّكين ،و ِّ
الزّبيل،
 -2اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللةّ :
الفأْس اْلع ِ
طرَقة اْلع ِ
وهي الُقَّفة( ،)5والِّف ِ
طيسِ :
يم ُة(.)6
ظ
و
ة
يم
ظ
الم
ْ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
▪ ( َف ْي َعل) بفتح الفاء والعين

ويشترك في صيغة ( َف ْي َعل) معان صرفية مختلفة ،منها:

( )1الثبيتي ،عياد ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع ،مرجع سابق .86
( )2ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (كلب).
( )3المرجع السابق (سفد).
( )4الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق.179/1
( )5ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (زبل).
( )6المرجع السابق (فطس).
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ِ
(لفيعل)
وح ْي َدر؛ خالفا
ص ْي َرف َ
 -1الصفة المشبهة :ويغلب صياغتها من الصحيح ك َ
وهين(.)1
بالكسر ،فإنها تأتي من المعتل ،كسيد ّ

َح ُد
 -2اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللةَ :
الفْيَلخ ،وهو أ َ
()2
ِ
يس ُة الصغيرةُ َل ُه ُع ْرَوة
س
الط
"
وهو
،
ل
ط
ي
الس
و
.
الماء َواْلَي ِد السْفَلى ِم ْن ُه َما
َر َحَي ِي
َّ
َ
َ َ
كعروِة ِ
ط ُل ِم ْثلُ ُه( .")3و َّ
الن ْيطل ،وهي الدلو الكبيرة(.)4
الس ْ
الم ْر َجل ،و َّ
ُْ َ
▪ (أَ ْف َعل) بفتح الهمزة والعين

ويشترك في صيغة (أَ ْف َعل) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1الصفة المشبهة :ويغلب صياغتها من ِ
(فعل) الالزم الدال على العيوب واأللوان
والخصال ،كأسود ،وأبيض ،وأصلع( .)5وقد سمعت في ( َف ُعل) كأحسن ،وأشنع

وأقبح(.)6

 -2اسم التفضيل :صيغة قياسية في باب التفضيل ،وتدل على أن شيئين اشتركا
في صفة معينة وزاد أحدهما على اآلخر ،كأفضل وأقوى وأسرع وأجمل.
 -3اسم الفاعل :ويقاس في ِ
(فعل) الالزم الدال على األلوان والعيوب والخلق،
كأخضر ،وأسود ،وأكدر ،وأحول ،وأعور ،وأجهر(.)7

( )1ينظر :الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .62/4
( )2ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق .46/3
( )3المرجع السابق (سطل).
( )4المرجع السابق (نطل).
( )5ينظر :الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .144/1
( )6ينظر :سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .29/4
( )7ينظر :بدر الدين ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،مرجع سابق  .315وشرح ابن عقيل على ألفية ابن
مالك ،مرجع سابق.135/3 .
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 -4اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللة :األ ْثجر ،وهو السهم
()1
القاطع(.)2
ف
أل
ا
و
.
العريض واسع الجرح
السي ُ
َص َم ُعْ :
ُ
ْ

▪ ( َف ْعَلى) بفتح الفاء

ويشترك في صيغة ( َف ْعَلى) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المصدر :وسمع في مزيد الثالثي من بابي افتعل وانفعل ،نحو :اشتكى شكوى،
و ّادعى دعوى(.)3
 -2الصفة المشبهة :وَف ْعَلى هي مؤنث َف ْعالن ،ويكثران فيما َي ُدل على االمتالء
ط َشان ،وقياسهما –غالبا– من باب ِ
فعل الالزم
وع ْ
وح اررة الباطن َ
ورّيان َ
كش ْب َعان َ
()4
فعل الالزم
بكسر العين ،كسكران وسكرىَ ،
وغ ْ
ضبان وغضبى  .وسمع في َ

المفتوح العين أيضا ولكن على قلة ،كجوعان وجوعى ،قال المجد( " :)5وَف ْعالن

وس ْكران ،ومن َف َع َل قليال َكَن ْع َسان".
يبنى من َف ِعل كثيراَ ،ك َع ْ
ط َشان َ

 -3الجمع :ويقاس في فعيل صفة بمعنى مفعول نحو :قتيل وَقتلى ،وجريح وجرحى
وعقير وعقرى(.)6
▪ ( ُف ْعلى) بضم الفاء
ويشترك في صيغة ( ُف ْعَلى) معان صرفية مختلفة ،منها:
( )1ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (جثر).
( )2المرجع السابق (صمع).
( )3ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .239
( )4ينظر :سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .21/4
( )5الفيروزآبادي ،مجد الدين2005( ،م) ،القاموس المحيط ،ط  ،8تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة
الرسالة ،بيروت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،مادة (رب ب).
( )6ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .307
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الح ْسنى،
 -1المصدر :وقد سمع في الثالثي المجرد من أبواب متفرقة ،كالر ْجعى ،و ُ
البؤسى والنعمى(.)1
وُ

 -2الصفة المشبهة :وسمعت في ألفاظ متفرقة ،كأنثى ،وكبرى ،وصغرى ،ودنيا.
 -3اسم التفضيل :وهي مؤنث أفعل ،يقال :هند الكبرى بين أخواتها ،وعائشة
الفضلى بين النساء.
▪ ( َف ِعْيل) بفتح الفاء وكسر العين بدون تشديد
ويشترك في صيغة (فعيل) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المصدر :وينقاس فيما دل على صوت من باب َف َعل الالزم ،كهدر َهديرا،
وخب خبيبا(.)2
دل على سير كرسم رسيماّ ،
صهيال .وفيما ّ
وصهل َ
ِ
وفعل) الالزمين ،كبخل فهو بخيل،
 -2الصفة المشبهة :وتكثر صياغتها في (فعل ُ
()3
(فعل) كحرص فهو حريص(.)4
وكرم فهو كريم  .وتقل في َ
ُ

وتجيء من

المتعدي ،وإلى ذلك أشار سيبويه بقوله ":وقد جاء شيء من هذه األشياء
ٍ
ٍ
فعيل ،حين لم يريدوا به الفعل ،شبهوه
فاعل على
المتعدية التي هي على

بظر ٍ
يف ونحوه ،قالوا :ضريب قدا ٍح ،وصريم للصارم .والضريب :الذي يضرب
بالقداح بينهم

()5

".

( )1ينظر1420( :ه) ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،تحقيق :علي النجدي ناصف
وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي ،و ازرة األوقاف ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية .363/2
( )2ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .215
( )3ينظر :الحمالوي ،شذا العرف في فن الصرف ،مرجع سابق .125
( )4ينظر :الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .148/1
( )5سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .7/4
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 -3المبالغة :وهي من صيغ المبالغة المشهورة ،قال ابن جني " :وفعيل وُف َعال
كالهما من أبنية المبالغة

()1

اْل ُمَبالِ َغ ِة".

()2
وعليمَ ،ف ِعيلِ :م ْن أ َْبِنَي ِة
" .وقال ابن منظور َ " :

وظرف فهو ظريف(.)3
كجمل فهو جميلُ ،
 -4اسم الفاعل :ويكثر في ُ
(فعل) ُ
وع ْبد وعبيد ،وضرس وضريس(.)4
 -5الجمع :وسمع في نحو :كلب َ
وكليبَ ،

 -6اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة من أسماء اآللة " :البديع ِمن ِ
الحبال:
َ
ِ
َّ ِ
الزِق
البديعّ :
الذي ابتُدئ َف ْتلُ ُه َوَل ْم َي ُك ْن َحبال َفَن َك َث ثُ َّم ُغزل وأُعيد فتلُه  ...و ُ
ِ ()5
ِ
ِ
الب ِ
الصقيل من
ز
و
.
"
اء اْل َجديد
البْق ُل( .)6و َّ
يمُ :
الخوصةُ يشد ِب َها َ
َ
اْل َجد ُيد َو ّ
ُ
السَق ُ
ِ
أسماء السيوف( .)7و َّ ِ
اليابس(.)8
السقاء
ُ
الصميل ّ
▪ ( َف ْع الن) بفتح الفاء وسكون العين
ويشترك في صيغة ( َف ْعالن) معان صرفية مختلفة ،منها:

( )1ابن جني ،المنصف ،مرجع سابق .241
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (علم).
( )3ينظر :أبو عبد هللا ،بدر الدين ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،مرجع سابق  .315وابن عقيل ،شرح
ألفية ابن مالك ،مرجع سابق.135/3 .
( )4ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .323
( )5ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (بدع).
( )6المرجع السابق (بزم).
( )7المرجع السابق (صقل).
( )8المرجع السابق (صمل).
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يفعل) كلوى ليَّانا ،وأنكره بعضهم( .)1وفي ِ
 -1المصدر :وسمع في (فعل ِ
(فعل
َ
ِ
شنآنا(.)2
ئ ْ
َ
يفعل) ك َشن َ

 -2الصفة المشبهة :وتطرد فيما دل على امتالء أو شبع أو ح اررة الباطن ،من باب
ِ
و(فعل) الالزم كجوعان(.)3
فعل الالزم كريَّان ،وسكرانَ ،

 -3المبالغة :وهي من صيغ المبالغة التي ذكرتها الحمداني( ،)4ومثلت لها بما جاء
في لسان العرب( " :)5ورجل ِ
وك ْذبان" .وبعضهم يرى أنها
وك َّذابَ ... ،
كاذبَ ،
ََ ُ
اكتسبت معنى المبالغة من حيث كان في آخرها ألف ونون؛ ألنها تقوي المعنى،

فحمل (الرحمن) في قوله تعالى{ :الرَّحْمـنِ الرَّحِيم}[الفاحتة ،]3 ،على
المبالغة(.)6
 -4اسم الفاعل :ويقاس في ِ
(فعل) الالزم الدال على االمتالء وح اررة البطن ،نحو:
شبعان ،وريان ،وعطشان ،وصديان(.)7
الف ْر ُ ِ
ناء
 -5اسم اآللة :ومما جاء من هذه الصيغة للداللة على اآللةَ :
غان :اإل ُ
ِ ()8
طران :بَلغ ما ِف ِ
دان:
و
ه
و
ه،
ر
ط
ش
يه
وش
فان
ص
ن
ناء
إ
و
.
الواس ُع
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ف .وِإناء َن ْه ُ
ُ
ُ
النص ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ َ
َ
َو ُه َو ال ِذي َع َال وأَشرف(.)9
( )1ينظر :السيرافي ،أبو سعيد ،شرح كتاب سيبويه ،مرجع سابق .402/4ابن السراج ،أبو بكر ،األصول في
النحو ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي .82/2
( )2ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .235
( )3ينظر :الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .144/1
( )4الحمداني ،خديجة ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع ،مرجع سابق .211
( )5ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (كذب).
معوض ص .42
( )6ينظر :السهيلي ،أبو القاسم ،نتائج الفكر في النحو ،تحقيق :عادل عبد الموجود وعلي ّ
( )7ينظر :أبو عبد هللا ،بدر الدين ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،مرجع سابق .315
( )8ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (فرغ).
( )9المرجع السابق (قعر).
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▪ ِ
(ف ْع الن) بكسر الفاء وسكون العين
ويشترك في صيغة ِ
(ف ْعالن) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المصدر :وسمع في باب (فعل ِ
يفعل) كوجد ِو ْجدانا وعرف ِع ْرفانا .وفي باب
َ
(فعل ِ
(فعل يفعل) كرضي ِرضوانا .وباب ِ
ِ
يفعل) كحسب ِح ْسبانا(.)1
ْ
َ
 -2الجمع :وينقاس فيُ ( :ف َعال) كغالم ِ
كج َرد
وغْلمان وغراب وغربان( .وُف َعل) ُ
وجردان وصرد ِ
وصردان(( .)2وُفعل) معتل العين ،كحوت ِ
وح ْيتان وعود ِ
وعيدان.
ْ
ْ
ِْ
َُ
و( َف َعل) معتل العين أيضا ،كتاج وِت ْيجان ،ونار ونيران .وسمع في (فعل) بفتح

وح ّشان ،و(فعيل) كصبي ِ
ش ِ
وح ٍّ
وصبيان ،و(فاعل)
الفاء وضمها ،كفتى وِف ْتيانُ ،
كحائر ِ
وحيران ،و( َف َعال) كغزال ِ
وغ ْزالن(.)3
ِ
يالنِ ،باْل َك ْس ِر:
الس ُ
 -3اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة من أسماء اآللةّ " :
ِس ْن ُخ َق ِائم ِة َّ ِ ِ
الس ِّكين َوَن ْح ِوِه َما(.")4
الس ْيف و ّ
َ
▪ ( ُف ْع الن) بضم الفاء وسكون العين

ويشترك في صيغة ( ُف ْعالن) معان صرفية مختلفة ،منها:
ِ
يفعل)
يفعل) كشكر ُشكرانا ،وكفر ُكْفرانا .و(فعل َ
(فعل ُ
 -1المصدر :وسمع في َ
كرضي رضوانا .و(فعل يفعل) كرجح رجحانا .و(فعل ِ
يفعل) كغفر ُغْفرانا(.)5
ُ ْ
ُْ
َ
َ
َ
( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .235
( )2ينظر :عبد العال ،جموع التصحيح والتكسير ،مرجع سابق .53
( )3ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .323
( )4ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (سيل).
( )5ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .235
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طنان .و( َف َعل) مما صحت
وب ْ
كظهر و ُ
ظهران ،وبطن ُ
 -2الجمع :وينقاس في ( َف ْعل) ْ

ورغفان ،وكثيب وُك ْثبان،
وبَلد ُ
وحمالن َ
وبْلدان .وفعيل كرغيف ُ
كح َمل ُ
عينهَ ،
ِ
وشبَّان ،وأفعل كأحمر
وص ْنوان ،وفاعل كشاب ُ
وُف َعال كشجاع ُ
وش ْجعان ،وص ْنو ُ
وح ْمران(.)1
ُ

بان :ثوب ُي ْعَق ُد
 -3اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللة " :الش ْك ُ
ِِ
ين ،و َّ
طرفاه ِم ْن ور ِاء ِ
رفان ِفي ال أر ِ
الط ِ
الحْق َو ِ
اش َعَلى
الح َّش ُ
ْسَ ،ي ُحش فيه َ
ََ ُ
َّ
الظهر( .")2والد ْق ارنَ ":خ َشب ي ْنصب ِ
ش عَلي ِه اْل َكرم ،و ِ
اح َدتُ ُه
ر
ع
ي
َرض
أل
ا
ي
ف
َّ
ُ
َُ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ َ
َ َ
ُد ْقرَانة

()3

".

▪ ( َف ْعالء) بفتح الفاء وسكون العين

ويشترك في صيغة ( َف ْعالء) معان صرفية مختلفة ،منها:
أساء
كب ْغ َ
ضاءَ ،
يفعل) َ
(فعل ُ
 -1المصدر :وقد سمع في الثالثي المجرد على ُ
وب َ
ون ْع َماء .والرباعي المضعف ،كضوضاء وغوغاء.
وض ْراءَ ،
َ

 -2الصفة المشبهة :وهي مؤنث (أفعل) ،كأحمر حمراء ،وقد سبق الحديث عن
أبوابها في (أفعل).
 -3الجمع :جاء في المخصص " :والضوضاء جمع ضوضاءة ،وهي َف ْعالل في لغة
من مد وصرف ،وفي لغة من مد ولم يصرف َف ْعالء(.")4

( )1ينظر :عبد العال ،جموع التصحيح والتكسير ،مرجع سابق  .53والحمداني ،خديجة ،أبنية المصدر في
الشعر الجاهلي ،مرجع سابق .320
( )2ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (شكب).
( )3المرجع السابق (دقر).
( )4ابن سيده ،المخصص ،مرجع سابق .14/5
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َّ
ماء :وهي
 -4اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللة :الد ْه ُ
ِ
الق ْد ُر( .)1و َّ
الش ْد َفاء ،وهي القوس سميت؛ لشدة تعطفها( .)2و َّ
الض ْهباء ،وهي الَق ْو ُس
َِّ
ِ ِ
النار ،و َّ
حاء ِم ْثلُها(.)3
يها ُ
التي َعمَل ْت ف َ
الض ْب ُ
▪ ( ِم ْفعال) بكسر الميم

ويشترك في صيغة ِ
(مْفعال) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المصدر الميمي :وهي من صيغ المصدر الميمي المسموعة .وفي قوله تعالى:
{وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار} [الرعد ،]8 ،قال ابن عاشور " :والمقدار :مصدر ميمي
بقرينة الباء ،أي بتقدير ،ومعناه :التحديد والضبط

()4

" .وفي قوله تعالى { :الَ

ِ
ال :فالمثقال :إما آلة الثقل فهو
يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ }[سبأ ،]3 ،قال أيضاَ " :فاْلم ْثَق ُ
اسم للصنوج التي يوزن بها فأطلق على العديل مجا از مرسال ،وإما مصدر ميمي
مجاز
ا
سمي به الشيء الذي به التثقيل ،ثم أُطلق على العديل

()5

".

 -2المبالغة :من صيغ المبالغة المشهورة( ،)6وتصاغ من المتعديِ ،
كمنحار،
و ِمطعان .ومن الالزمِ ،
كمضماء ،و ِمعطاش ،و ِمطراب ،و ِمبهاج .ومن غير
الثالثي ،كأجدبت األرض فهي ِم ْجداب ،وأنجب الرجل فهو ِم ْنجاب(.)7
( )1ينظر :ابن منظور ،لسان العرب (دهم).
( )2المرجع السابق (شدف).
( )3المرجع السابق (ضهـب).
( )4ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق .98/13
( )5المرجع السابق .186/22
( )6ينظر على سبيل المثال :سيبويه ،الكتاب  .112/1السيوطي ،لمزهر في علوم اللغة العربية .212/2
( )7ينظر :الثبيتي ،عياد ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع ،مرجع سابق .26
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 -3اسم المكان والزمان :وهي من الصيغ المسموعة في اسم المكان والزمان ،وفي
قوله تعالى{ :كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ} [آل عمران ،]39 ،قال ابن عاشور(:)1
" والمحراب بناء يتخذه أحد ليخلو فيه بتعبده وصالته" .وقوله تعالى{ :فَجُمِعَ
السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوم} [الشعراء ،]38 ،قال ابن عاشور( " :)2والميقات :الوقت،
وأصله اسم آلة التوقيت .سمي به الوقت المعين تشبيها له باآللة ".
 -4اسم اآللة :من صيغ اآللة القياسية ،كمفتاح و ِمكيال و ِمنشار.
▪ (مفعيل) بكسر الميم
ويشترك في صيغة ِ
(مْفعيل) معان صرفية مختلفة ،ومنها:
 -1المبالغة :من صيغ المبالغة المشهورة ،ونص عليها الرضي تبعا البن
الحاجب( ،)3وكذلك السيوطي نقال عن ابن خالويه( .)4ومثال لها ِ
بم ْعطير.

ويرجح السامرائي أن أصلها ِ
(مفعال) باأللف ،وإنما ُنحي بها منحى الياء لإلمالة
التامة المؤدية إلى اإلبدال(.)7

 -2اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللةِ :م ْنديل .وفي اللسان:
" والمنديل ،على تقدير مفعيل ،اسم لما يمسح به  ...ويجوز أن يكون من الندل
الذي هو التناول ألنه يتناول للبس

()5

".

( )1ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق .237/3
( )2المرجع السابق .125/19
( )3الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .179/2
( )4جالل الدين ،المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعها ،مرجع سابق .212/2
( )7السامرائي ،فاضل2007( ،م) ،معاني األبنية في العربية ،دار عمار للنشر والتوزيع.98 .
( )5ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع (ندل).
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▪ (فاعول)
ويشترك في صيغة (فاعول) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المبالغة :وهي من صيغ المبالغة التي ذكرها عياد الثبيتي( ،)1والحمداني(.)2
وأشار السامرائي إلى أنها مما نقل من اآللة إلى المبالغة على أن المتصف به
أصبح كاآللة للفعل( .)3ومما جاء منها في لسان العرب " :رجل جاثومَّ :نوام ال
يسافر( .)4وسرج عاقور :يعقر ظهر الدابة(.)5
اعو ُن والساطور.
 -2اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللة :اْل َم ُ
والحاسوب ،والصاروخ ،والناقوس.
▪ (فاعلة)
ويشترك في صيغة ِ
(فاعلة) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المبالغة :وهي من الصيغ التي ذكرها السيوطي نقال عن ابن خالويه  ،ومثل لها
براوية وخائنة(.)6

( )1الثبيتي ،عياد ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع ،مرجع سابق .77
( )2ينظر :الحمداني ،خديجة ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع ،مرجع سابق .206
( )3السامرائي ،فاضل ،معاني األبنية في العربية ،مرجع سابق .101
( )4ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (جثم).
( )5المرجع السابق (عقر).
( )6جالل الدين ،المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعها ،مرجع سابق .212/2
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 -2اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللة :الب ِ
اطي ُة ،وهي إناء
َ
البازلة ،وهي تَب ُزل َّ
الص ِ
من الزجاج( .)1و ِ
اخ َرةِ :إناء ِم ْن
الل ْح َم أَي تَ ُشقه( .)2و َّ
ْ ُ
َخ َزف(.)3
▪ (فاعل)

ويشترك في صيغة (فاعل) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1اسم الفاعل :الصيغة القياسية السم الفاعل من الثالثي المجرد.

ط ِ
 -2الصفة المشبهة :إذا ُق ِ
اهر القلب
صد بصيغة (فاعل) معنى الثبوت والدوام ،ك َ
ِ
َّهة ،قال ابن عقيل " :الصفة المشبهة إذا كانت
وشاحط الدار ،فهي صَفة ُم َشب َ
من فعل ثالثي تكون على نوعين ،أحدهما :ما وازن المضارع ،نحو :طاهر
القلب ،وهذا قليل فيها ،والثاني :ما لم يوازنه -وهو الكثير -نحو جميل الظاهر
وحسن الوجه(.")4
 -3المبالغة :وهي من الصيغ التي ذكرتها الحمداني ،ويتعين معنى المبالغة فيها إذا

وقلما يأْتون ِبه َذا َّ ِ ِ
كانت تابعة لما قبلها ،قال ابن منظورَّ " :
المباَلغ
َ
الض ْرب م َن ُ
ِ
شغل شاغل وليل الئل( ." )5وقوله " :وسعال ِ
ساعل
ِبه ِإ َّال تَاِبعا لِما َقْبَله َكَق ْوِل ِه ْم ْ
ُ

ِ
وشعر ِ
ِ
شاعر(.")6
َعَلى اْل ُمَباَل َغةَ ،كَق ْولِ ِه ْمُ :ش ْغل شاغل ِ ْ
 -4النسب :وتكون هذه الصيغة للنسب إذا دّلت على معنى (ذي الشيء) وليست
الِ ،
بصنعة له ،قال الزمخشري " :وقد يبنى على َفع ٍ
وفاع ٍل ،ما فيه معنى النسب
ّ
( )1ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (بطا).
( )2المرجع السابق (بزل).
( )3المرجع السابق (صخر).
( )4ابن عقيل ،شرح ألفية ابن مالك ،مرجع سابق .141/3
( )5ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (عمي).
( )6المرجع السابق (سعل).
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من غير إلحاق الياءين ،كقولهم :بتّات ،وعواج ،وثواب ،وجمال ،والبن ،وتامر،
ودارع ،ونابل .والفرق بينهما أن فعاال لذي صنعة يزاولها ويديمها ،وعليه أسماء
المحترفين ،وفاعل لمن يالبس الشيء في الجملة(.")1
 -5اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللةِ َّ :
ف ،السهم الذي
الدال ُ
يصيب ما دون الغرض ثم ينبو عن موضعه( .)2والشارم :السهم الذي يشرم

جانب الغرض (.)3
▪ (مفعول)
ويشترك في صيغة (مفعول) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1اسم المفعول :الصيغة القياسية السم المفعول من الثالثي المجرد.
 -2الصفة المشبهة :وتصاغ الصفة المشبهة على مفعول إذا دلت على الثبوت
وأضيف إلى فاعله ،كمحمود المقاصد ،ومذموم الخصال ،ومشكور الفعل.
 -3المبالغة :وهي من الصيغ التي ذكرتها الحمداني( ،)4وتمثلت بما جاء في لسان
العرب قولهم " :ورجل مكثور عليه إذا كثر عليه من يطلب منه المعروف
▪ ِ
(ت ْفعال) بكسر التاء
ويشترك في صيغة ِ
(تْفعال) معان صرفية مختلفة ،منها:
( )1الزمخشري ،المفصل في صنعة اإلعراب ،مرجع سابق .265/1
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (دلف).
( )3المرجع السابق (شرم).
( )4الحمداني ،خديجة ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع ،مرجع سابق .212
( )5ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (كثر).
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()5

".

 -1المصدر :وسمع في ِ
(التّْبيان وا ِلتّلقاء) ،قال ابن منظور( " :)1والتبيان :مصدر،
وهو شاذ ألن المصادر إنما تجيء على التفعال ،بفتح التاء ،مثال التذكار

والتكرار والتوكاف ،ولم يجيء بالكسر إال حرفان وهما التبيان والتلقاء".
 -2المبالغة :وهي من الصيغ التي نص عليها عياد( ،)2والحمداني( .)3ومنها:
التكالم ،والتلعاب ،والتلقام :للسريع َّ
اللْقم( .)4وقد تدخلها التاء لتأكيد المبالغة،
ُ

كتمراحة؛ قال ابن األثير " :والتاء زائدة ،وهو من أبنية المبالغة

()5

".

ِ
فاف ،وهو الذي
 -3اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللة :التّ ْج ُ
يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب ،ذهبوا فيه إلى معنى الصالبة

(ِ )6
الخ ْيط الذي يضرب به الفسطاط
تانَ :
والجفوف  .والتّ ْم ُ

()7

.

(م ْف َعل) بفتح الميم والعين
▪ َ

(مْف َعل) معان صرفية مختلفة ،منها:
ويشترك في صيغة َ
 -1المصدر الميمي :وينقاس في الثالثي المجرد ما لم تكن فاؤه معتلة بالواو(،)8
ض َربا ،وعاش َمعاشا ،وقتل َمقتَالِ ،
وشرب َمشربا ،ولبس َم َلبسا.
ضرب َم ْ
نحوَ :
( )1ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (بون).
( )2الثبيتي ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع ،مرجع سابق .80
( )3الحمداني ،خديجة ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع ،مرجع سابق .207
( )4ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (لقم).
( )5ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق :طاهر الزاوي ،محمود الطناحي .197-196/1
( )6ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (جفف).
( )7المرجع السابق (متن).
وموحل .انظر كتاب
موجل
َ
( )8وقد روى سيبويه عن يونس ،أن أناسا من العرب يقولون في وجل يوجل ونحوهَ :
سيبويه .93/4
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 -2اسم الزمان والمكان :ويصاغان مما كانت عين مضارعه مفتوحة أو مضمومة
ومدعى .ومن
وم َ
من الصحيح وغيره ،نحوَ :م َ
ومقام َ
ومسعى َ
وم َقتل َ
ذهب َ
شرب َ
ِ
ومرمى(.)1
يفعل معتل الالم ،نحوَ :ممشى َ
(م ْف َعَلة) بفتح الميم والعين
▪ َ

(مْف َعلة) معان صرفية مختلفة ،منها:
ويشترك في صيغة َ
ِ
يفعل)
يفعل)
المة ،وقال مقالة .وفي (فعل َ
 -1المصدر :وسمع في ( َف َعل ُ
كالم َم َ
َ
نحو :عجز َم ْع َجزة

()2

.

 -2اسم المكان :ويطرد صياغته من األسماء الجامدة للداللة على كثرة الشيء في
السبع والبطيخ
وم ْ
طبخة ،ومقثأة ،من األسد و ُ
وم ْسبعةَ ،
ذلك المكان ،كمأسدةَ ،

والقثاء

()3

.

المزادة :وهي التي
 -3اسم اآللة :ومما جاء ع لى هذه الصيغة للداللة على اآللةَ :
تكون " من أديمين قوبل أحدهما باآلخر ،وتكون صغيرة وتكون كبيرة ،وهي من
أواني المياه

()4

".

▪ (م ِ
فعل) بفتح الميم وكسر العين
َ
(مْف ِعل) معان صرفية مختلفة ،منها:
ويشترك في صيغة َ

( )1ينظر :الحمالوي ،شذا العرف في فن الصرف ،مرجع سابق .133
( )2ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .242
( )3ينظر :الحمالوي ،شذا العرف في فن الصرف ،مرجع سابق .133
( )4ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (زيد).
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 -1المصدر الميمي :ويكون قياسا في معتل الفاء بالواو ،كوعد ِ
موعدا ،ووضع
ِ
موضعا(.)1
 -2اسم الزمان والمكان :ويصاغان مما كان مكسور العين في المضارع صحيح
ِ
ِ
ِ
وموعد.
وموضع
مضرب ،ومجلِس
الالم( ،)2نحو:
▪ ِم ْف َعل بكسر الميم وفتح الفاء
ويشترك في صيغة ِ
(مْف َعل) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المبالغة :وهي من صيغ المبالغة التي نص عليها ابن خالويه( .)3ونقل سيبويه
عن الخليل أنه مقصور عن ِمْفعال؛ لذلك صحت عينه إذا كانت واوا أو ياء؛
ِ
ِ
خياط( .)4ويصاغ من المتعدي
نحو :م ْج َوب و ِم ْخَيط؛ ألنه في نية م ْجواب و ِم َ
للطعان ،و ِمْق َول لكثير
ط َعن
نحوِ :م ْح َرب للشجاع ،و ِم َس ّب لكثير السب ،و ِم ْ
ّ
القول .ويصاغ من الالزم أيضاِ ،
الذب والدفاع ،و ِم ْجهر من
كم َذ ّب للكثير
ّ
الفر  ،و ِم ْه َذر ،للكثير الكالم
الجهر بالقول ،
فر ،من الكر و ّ
ومكر ،و ِم ّ
َ

()5

.

 -2اسم اآللة :وهي من الصيغ القياسية في باب اآللة ،ومما جاء عليهاِ :م ْحَلب،
ِ
ِ
صَفى ،و ِم ْخ َرز.
وم ْن َجل ،وم ْ

( )1ينظر :الحمالوي ،شذا العرف في فن الصرف ،مرجع سابق .119
( )2المرجع السابق .133
( )3ينظر :السيوطي ،المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعها ،مرجع سابق .212/2
( )4ينظر :سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .356-355
( )5ينظر :الثبيتي ،عياد ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع  34وما بعدها.
88

▪ ( َف ْع الل) بفتح الفاء وسكون العين
ويشترك في صيغة ( َف ْعالل) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المصدر :وقد سمع في الرباعي المجرد ،نحو :زلزل َزلزاال ،وقلقل َقْلقاال(.)1
 -2المبالغة :جاءت هذه الصيغة للداللة على المبالغة في ألفاظ منها :الوسواس في
قوله تعالى{ :مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاس} [الناس ،]4:قال السيوطي

()2

 " :من باب

()3

 " :كالهما

المباَل َغة كثرثار ونظائره " .وقال الشنقيطي
َف ْعالل المقصود به ُ

ِ
الو ْس َو َسة والخنس" .ويبدو أن تكرير اللفظ في (وسواس
صَ
يغة ُمَباَل َغة من َ
وثرثار) ونحوهما أضفى إلى اللفظ قوة؛ ألن تكرير اللفظ هو تكرير للمعنى
أيضا ،فساغ تلمس معنى المبالغة فيها.
الدبدابَّ :
الطْب ُل(.)4
 -3اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللةُ ْ َّ :
باز :قصبة من حديد علم فم الكير ينفخ النار(.)5
الب ْز ُ
وَ
( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .241
( )2السيوطي ،جالل الدين ،األشباه والنظائر في النحو ،تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ،القاهرة ،مكتبة الكليات،
1975م.42/4 .
( )3الشنقيطي ،محمد األمين ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،إشراف :بكر بن عبد هللا أبو زيد،
.178/9
( )4ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (دبب).
( )5المرجع السابق (بزز).
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▪ ِ
(ف ْع الل) بكسر الفاء وسكون العين
ويشترك في صيغة ِ
(ف ْعالل) معان صرفية مختلفة ،منها:
 -1المصدر :وقد سمع في الرباعي المجرد ،نحو :زلزل ِزلزاال ،وقلقل ِقْلقاال،
وسرهف ِس ْرهافا(.)1

ِ
ط َرق ُة
طابِ :م ْ
الس ْن ُ
 -2اسم اآللة :ومما جاء على هذه الصيغة للداللة على اآللةّ :
الحَّد ِاد( .)2والغربال معروف.
َ

( )1ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .241
( )2ابن منظور ،لسان العرب (سنطب).
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عينة الصيغ المشتركة من غير الثالثي
▪ الصيغ المبدوءة بالميم المضمومة مع كسر ما قبل آخرها
ويشترك في هذا النوع من الصيغ كل من اسم الفاعل والصفة المشبهة ،ألنهما
يؤخذان من غير الثالثي بإبدال ميم المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر،
كمنطلق ومعتدل .ومع ما في مجيء الصفة المشبهة من غير الثالثي من خالف،
إال أن األشهر أنها تأتي من غير الثالثي ،بشرط أن يراد بها الثبوت كمعتدل القامة
ومنطلق اللسان(.)1
▪ الصيغ المبدوءة بالميم المضمومة مع فتح ما قبل آخرها
ويشترك في صيغ هذا النوع اسم المفعول ،والمصدر الميمي ،واسم الزمان
ومقام ،ومأوى ،ومشترى،
وم ْخرج ،ومنتصر،
َ
ومستفهمُ ،
والمكان ،وذلك نحوُ :م ْدخلُ ،

ومز ْع َزع .قال سيبويه " :فالمكان والمصدر يبنى من جميع هذا بناء
وم َ
دح ْرجُ ،
ُ
المفعول ،وكان بناء المفعول أولى به ألن المصدر مفعول ،والمكان مفعول فيه،

فيضمون أوله كما يضمون المفعول ،ألنه قد خرج من بنات الثالثة فيفعل بأوله ما
يفعل بأول مفعوله

()2

".

قال السيرافي شارحا( " :)3يعني أن اشتراك المصدر والمكان والمفعول في
وصول الفعل إليهن ونصبه إياهن يوجب اشتراكهن في اللفظ ،فيجب أن يكون بناء

( )1ينظر :الحمالوي ،شذا العرف في فن الصرف ،مرجع سابق .125
( )2سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .95/4
( )3السيرافي ،أبو سعيد ،شرح كتاب سيبويه ،تحقيق :أحمد حسن مهدلي ،علي سيد علي ،ط2008 ،1م،
بيروت ،دار الكتب العلمية .469/4
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المصدر الذي في أوله الميم وبناء المكان والزمان كبناء المفعول فيما جاوز ثالثة
أحرف".
ويعلل سيبويه عدم إلحاق واو مفعول فيما جاوز الثالثة بقوله " :وإنما منعك
ٍ
مضروب ،أن ذلك ليس من كالمهم
أن تجعل قبل آخر حرف من مفعوله واوا كواو
وال مما بنوا عليه

()1

" .قال السيرافي " :يعني زيادة الواو فيما جاوز الثالثة ،وألن

ذلك يثقل أيضا فيما تكثر حروفه والثالثة أخف

()2

".

▪ صيغ المصادر المنتهية بالتاء
تلتقي بعض صيغ المصادر الصريحة المنتهية بالتاء بصيغ اسم المرة المأخوذة
من غير الثالثي في الصورة ،ومن ذلك إقامة واستقامة ،ولكي ال تلتبس بصيغة
المصدر العام يوصف اسم المرة بواحدة؛ قال ابن هشام( :)3والمرة من غير الثالثي
بزيادة التاء على مصدره القياسي ،كانطالقة واستخراجة ،فإن كان بناء المصدر العام
على التاء؛ دل على المرة منه بالوصف ،كإقامة واحدة واستقامة واحدة".
ويشترك في المفاعلة مصدر الثالثي المزيد المأخوذ من (فاعل) ،واسم المفعول
كمَقاتلة ومسايرة ،فإن هذه الصورة صالحة ألن تكون مصد ار صريحا للفعل
المؤنثُ ،

قاتل) بعد قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما
(قاتل) ،واسم مفعول من (تُ َ

قبل اآلخر.

( )1سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .95/4
( )2السيرافي ،شرح كتاب سيبويه ،مرجع سابق .470/4
( )3ابن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،مرجع سابق .209/3
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المبحث الرابع
ر
تعليل ظاهرة االشتاك يف الصيغ
الرصفية
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هناك جملة من األسباب التي تفسر ظاهرة االشتراك الصرفي في الصيغ؛
وبعض هذه األسباب من داخل اللغة ،وبعضها من خارجها ،غير أنه يجب عدم
الخلط عند الحديث عن تلك األسباب ،فصور االشتراك الصرفي كثيرة ،وإذا صح
تفسير صورة من صور االشتراك بعامل من العوامل فليس بالضرورة أن يكون نفس
العامل صالحا لتفسير صورة أخرى مغايرة من صور االشتراك الصرفي.
ولما كان موضوع هذه الدراسة يدور حول االشتراك في حدود مبنى الصيغ،
فإن المناسب أن تكون األسباب مفسرة لظاهرة تعدد المعاني الصرفية في مبنى
الصيغة الواحد ،ومن خالل ما قدم من عرض تفصيلي في عينة الصيغ المشتركة
فإن هذه الدراسة تتبنى عوامل ترى أنها هي األبرز في تفسير هذه الظاهرة ،وهي:
الطبيعة االشتقاقية للصيغ ،والتطور اللغوي ،والتعدد اللهجي.
وقبل االستطراد في الحديث عن هذه العوامل نشير إلى أن هذه الدراسة لم
تكن بدعا من غيرها من الدراسات في هذا المضمار ،بل إن هناك دراسات تناولت
هذه العوامل ،وتعاملت معها على أساس أنها عوامل يمكن أن تُفسر بها ظاهرةُ
االشتراك الصرفي ،والجديد هنا هو منهجية الطرح ،وطريقة التناول ،باإلضافة إلى
مناقشة مسائل مختلفة تدعم القضية وتسهم مع من سبق إلى دراسة هذه الظاهرة في
تشكيل منظومة من العوامل التي يفسر بها ظاهرة االشتراك الصرفي ،مع اإلشارة إلى
التمثل بآراء بعض الباحثين وتبنيها.
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الطبيعة االشتقاقية للصيغ
تتميز الصيغ بمرونتها وحيويتها ،وهذا يعود إلى طبيعة اللغة االشتقاقية التي
أعطت الصيغة حرية في تعدد المعاني التي تدل عليها ،وحرية في توليد صيغة من
أخرى بكيفيات مختلفة.
ومن مظاهر تلك الطبيعة المرنة للصيغ ،تعدد المعاني التي تدل عليها
الصيغة الواحدة ،وإذا كانت بعض الصيغ قد اختصت بدالالت معينة ،فإن كثي ار منها
قد اشتركت في الداللة على معان مختلفة.
وفي ذلك يقول برجشتراسر( " :)1وأكثر األسماء المبنية على األوزان هي
أسماء المعاني والصفات فلكل وزن منها حيز في المعنى والخدمة ،ولكل اسم معناه
كثير من األوزان تجمع
ا
وخدمته داخل في ذلك الحيز يبنى على ذلك الوزن ،مع أن
بين ٍ
وكثير من المعاني يؤدى بها بأوزان متعددة".
ا
معان مختلفة
إذا فالصيغ الصرفية صالحة للتعدد واالحتمال ،وال أدل على ذلك من صيغة
(فعيل) وحدها التي "جاءت اسما وصفة ،ونابت عن اسم الفاعل ،وأتت بمعنى فاعل،
وأتت بمعنى مفعول ،ومفاعل ،وبمعنى مفعل بكسر العين ،وبمعنى مفعل بالفتح،
وأتت كذلك بمعنى أفعل ،وَف َعل بفتح العين كيقين بمعنى يقن ،وعسير بمعنى عسر،
وأتت كذلك اسما للمكان ،واسما لآللة ،وأتت ظرفا ،وأتت تدل على المبالغة ،وصفة
مشبهة ،وقامت مقام الجمع وهي بصيغة اإلفراد ،وتنوع عملها كذلك فجاءت جمع
مذكر سالما ،واسم جمع ،وجمع تكسير()2وغير ذلك من الوظائف األخرى.

( )1برجشتراسر؛ التطور النحوي ،مرجع سابق .53
( )2ينظر :عطيوي ،مرزوق ،صيغة فعيل دراسة نحوية صرفية داللية ،مقدمة الرسالة (ب).
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وينبغي اإلشارة إلى أن الصيغ نفسها مختلفة في نسبة استجابتها لالشتراك في
الداللة على المعاني ،ففي حدود ما وصلت له الدراسة ،جاءت صيغ أكثر اقتصادا
من غيرها ،حيث اشترك فيها معان كثيرة ،كصيغة فعيل ،وكذلك صيغة َف ِعل (بفتح
الفاء وكسر العين) ،وَف َعال (بالفتح فيهما) ،حيث نص العلماء على مجيء هذه
الصيغ في ستة أ بواب :المصدر العام ،واسم الفاعل ،والصفة المشبهة ،والمبالغة،

كف َعَلة ،وُف ُعول ،وِف َعالة ،وَف َّعالة،
والجمع ،واسم اآللة .فيما سجلت بعض الصيغُ ،
ِِ
ِ
ومْف ِعل ،و ِمْف َعل ،وِف ْعالل
ومْف َعلَ ،
وَف ّعول ،وف ّعيل ،وَف ْي َعل ،ومْفعيل ،فاعول ،فاعلةَ ،

أقل نسبة استجابة لالشتراك ،حيث اقتصرت في اشتراكها على بابين صرفيين،
وسبب هذا التفاوت في نسبة االشتراك يعود –في تقديري -إلى شيوع الصيغة في
االستعمال.

ومن مظاهر مرونة الصيغة ما تتميز به من تحوالت داخلية ،وهذه التحوالت
نتج عنها صيغ جديدة حمل العلماء إلى القول بأصالة صيغة وفرعية أخرى ،وقد
وقفت وسمية المنصور على ظاهرة توليد الصيغ بالتغير الداخلي ،وذكرت بعض
صور هذا التوليد ومنها:
 االتباع :فما كان ثانيه من حروف الحلق ،وهو ساكن سمع فيه إتباع الثانيضأَن ،فصيغة ( َف ْعل) بتسكين
وضأْنَ /
وم ْعزَ /م َعزَ ،
لحركة األََّولَ :ن ْهرَ /ن َهرَ ،

العين هي األصل لخفتها وكثرة شيوعها ،فإن التوجه إلى اإلتباع ناتج من

كون المتكلم يفضل فيما كان ثانيه من حروف الحلق المماثلة على االنتقال
من حركة إلى حركة أخرى ،في حين يميل المتكلم إلى اللجوء إلى تسكين
وغلُف
الثاني المتحرك في غير ما كان ثانيه من حروف الحلق ،مثلَ :م َرض ُ
وع ُنق وجبن ،وفيها تسلب حركة الثاني َّ
فتتولد صيغة جديدة في المثال الواحد.
ُ
ُُ
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 التضعيف :وقد ظهرت هذه الصورة في صيغة ُفعال ،يقول ِط َوال
الرض ّي" :ف ُ
ّ
طَّوال(.")1
ط ِويل وإذا أردت زيادة المبالغة شددت العين فقلت ُ
أبلغ من َ
 اإلشباع والتقصيرَ :فف ِطن باإلشباع تصبح َف ِطين ،وفي اسم اآللة ِمْق َرضِ
ورَشاد .ومثال التقصيرُ ،ع ُروش
باإلشباع مْق َراض ،وفي المصادر َرَشد َ

ُصل ،وفي جمع شاهين على شواهن بدال من شواهين(.)2
ُ
وع َرش ،وأُصول وأ َ
وذهب الخليل إلى أن كل ِمْف َعل مقصور عن ِمْفعال(.)3

فهذه التحوالت الداخلية في البناء والذي سمح بتوليد صيغ صرفية مختلفة ،جعل
هذه الصيغ الجديدة تتجاوب مع معان مختلفة أيضا ،فتأتي تارة للداللة على اسم
اآللة ،وتارة تعبر عن المبالغة ،وتارة نجدها في باب المصادر ،حتى تشكل لدينا بما
يعرف بالمشترك الصرفي ،والمقصد من ذلك كله يعود إلى طبيعة الصيغة االشتقاقية
التي أعطت الصيغة مزيدا من الحرية والتنقل سواء على المستوى التوليدي للصيغ أو
على مستوى التشارك في الداللة على المعاني الصرفية المختلفة.

( )1المنصور ،وسمية ،ظاهرة التعدد في األبنية الصرفية ،مرجع سابق .44-43
( )2المرجع السابق .45
( )3ينظر :سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .356/4
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التطور اللغوي
اللغة ظاهرة إنسانية اجتماعية تخضع لعامل التطور شأنها في ذلك شأن
الكائنات الحية التي تعد سمة التطور فيها سمة رئيسة في جميع جوانبها.
وقد أجمع كثير من المحدثين على أن التطور اللغوي يعد من أبرز العوامل التي
ُفسر بها كثير من القضايا اللغوية واالشتراك الصرفي إحدى تلك القضايا.
ويمكن النظر إلى عامل التطور اللغوي من زاويتين :األولى :تظهر من خالل
أثر التطور في ثبات بعض الصيغ واندثار بعضها اآلخر .واألخرى :تُْب ِرز دور

التطور اللغوي في انتقال صيغة من معنى إلى آخر.

ومما يؤيد أثر التطور في ثبات الصيغ واندثارها أن صيغة مفعول لم تكن هي
الصيغة الوحيدة السم المفعول خالل تاريخ العربية ،بل إن هناك صيغا أخرى
استخدمتها العربية للداللة على اسم المفعول قبل أن تستقر على الصيغة المشهورة
كصيغتي (فعول وفعيل) ،وفي هذا الصدد يقول إبراهيم أنيس( " :)1ليس من اإلسراف
أن نقرر أن صيغتي (فعيل وفعول) قد اختصتا في أصل استعمالهما السامي بمعنى
المفعول  ،وأن اللغة العربية قد ورثت أيضا هذه الداللة األصلية واحتفظت بكثير جدا
من الكلمات على وزن (فعيل) ،كما احتفظت بأخرى على وزن (فعول) ،للتعبير عن
طعوم
ظنون ظنين)َ ( ،
(رسول رسيل)َ ( ،
(خسوف َ
اسم المفعول ،مثلَ :
وخسيف)َ ،

طعيم). "...

( )1أنيس إبراهيم ،دراسة في بعض صيغ اللغة ،مجلة مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،ج  22ص .94
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ويخلص حازم الحاج( )1إلى أن العربية في طور من أطوارها كانت تستعمل كال
من ( ُفعال وَفعيل) ألداء معنى اسم المفعول وتعاقب بينهما .وضرب لذلك بعض
ظليمة ،إال أن االشتقاق قد توقف عنهما فيما بعد،
ظالمة و َ
كرذال ورذيل ،و ُ
األمثلةُ ،
وأصبح ُيدل على اسم المفعول بالصيغة األحدث لهما وهي (مفعول).

وإذا كان الحديث هنا قد ترّكز على أثر عامل التطور اللغوي في الصيغ التي
توقف عنها االشتقاق ،فإن ثمة مظاهر أُخر نلحظ فيها أثر التطور اللغوي على
الصيغ التي ال تزال عملية االشتقاق فيها مستمرة ،وتتمحور حول التطور بنقل
الصيغة من معنى إلى آخر؛ إما على سبيل تقارب المعنيين ،أو على سبيل التشبيه.
فمن األول ،صيغة ( َف ّعال) وهي من الصيغ المشهورة في المبالغة ،نقلت للداللة
على النسبة لِ َما كان صنعة أو معالجة؛ وبين المعنيين تناسب من حيث أن كال
منهما يتضمن معنى المداومة على الشيء .قال المبرد(" :)2وإنما أصل هذا لتكرير

الفعل كقولك :هذا رجل ضراب ،ورجل قتال ،أي :يكثر هذا منه ،وكذلك خياط ،فلما
كانت الصناعة كثيرة المعاناة للصنف فعلوا به ذلك وإن لم يكن منه فعل ،نحو :بزاز،
وعطار".
فعال؛ ألن
وفي المخصص " :والباب فيما كان صنعة ومعالجة أن يجيء على ّ

فعاال لتكثير الفعل ،وصاحب الصنعة مداوم لصنعته ،فجعل له البناء الدال على
التكثير ،كالبزار والعطار وغير ذلك مما ال يحصى كثرة(.")3

طه ،حازم إمام1978( ،م) ،صيغة ُفعال وداللتها ،جامعة الموصل ،مجلة آداب الرافدين ،العدد التاسع.
( )1
ص .441
( )2المبرد ،محمد بن يزيد ،المقتضب ،تحقيق :محمد عبد الخالق عظيمة.161/3 .
( )3ابن سيده ،المخصص ،مرجع سابق .399/4
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وكذلك صيغة ِ
(مْفعال) التي رجح العلماء أنها نقلت من اآللة إلى المبالغة ،وال
شك أن بين اآللة والمبالغة تقاربا في المعنى؛ من حيث تضمن كل منهما معنى
تكرار الفعل .قال السامرائي( " :)1فاألصل في ِمْفعال أن يكون لآللة كالمفتاح وهو

آلة الفتح ،والمنشار وهو آلة النشر ،و ِ
المحراث وهو آلة الحرث ،فاستعير إلى
المبالغة ،فعندما تقول :هو ِمهذار ،كان المعنى أنه آلة للهذر ،وحين تقول :هي
ِمعطار ،كان المعنى هي آلة للعطر".
ومن الصيغ التي يرجح أن للتطور اللغوي أث ار في نقلها من باب إلى آخر
مقارب له في المعنى صيغة ِ
(مْف َعل) ،حيث نقلت من اآللة إلى المبالغة ،قال أبو
ِِ ِ
ان الرجل َّ
فعل) مثل ِم ْر َحم
هالل العسكريَ " :فِإذا َك َ
عدة للشيء قيل فيه (م َ
و ِم ْح َرب( .")2وقال الراغب(" :)3رجل ِم ْحرب كأنه آلة في الحرب " .وقال السامرائي(:)4
" وهو في المبالغة ِ
كمْفعال ،استعير من ِمْف َعل في اآللة ".
كما رجح السامرائي أن فعيال في المبالغة منقول عن (فعيل) التي في الصفة
المشبهة؛ ألن بين معنى الصفة المشبهة وبين المبالغة تقاربا في المعني .قال(:)5
"وبناء فعيل يدل على الثبوت فيما هو خلقة أو بمنزلتها ،كطويل وقصير وفقيه
وخطيب .وهو في المبالغة يدل على معاناة األمر وتك ارره حتى أصبح كأنه خلقة في
صاحبه وطبيعة فيه كعليم ،أي هو لكثرة نظره في العلم وتبحره فيه أصبح العلم
سجية ثابتة في صاحبه كالطبيعة فيه".
( )1معاني األبنية في العربية ،مرجع سابق .98

( )2الفروق اللغوية ،تحقيق :الشيخ بيت هللا بيات .24

( )3الراغب األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،مرجع سابق .225
( )4السامرائي ،فاضل ،معاني األبنية في العربية ،مرجع سابق .103
( )5المرجع السابق .103-102
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ويشير ابن جني إلى أن ( ُف َّعاال وِف ِّعيال وَف َّعاال) في اآللة منقولة عن ُف ّعال في
المبالغة بقوله " :فأما قولهم :خ َّ
طاف وإن كان اسما فإنه الحق بالصفة في إفادة
ُ
معنى الكثرة؛ أال تراه موضوعا لكثرة االختطاف به .وكذلك سكين ،إنما هو موضوع
لكثرة تسكين الذابح به .وكذلك البزار والعطار والقصار ونحو ذلك؛ إنما هي لكثرة
تعاطي هذه األشياء وإن لم تكن مأخوذة من الفعل

()1

".

" ومن الطرائف اتفاق وزن المبالغة في المفرد ووزن التكثير في الجمع فنقول:
وكتَّاب ،فاتفاق الوزنين يؤذن بقرب
وح َّسان وُق َّراء ،ونقول همُ :ق َّراء ُ
هو ُك َّرام ُ
المعنيين

()2

".

ومما نقل من الصيغ من باب إلى آخر على سبيل التشبيه صيغة ِمفعال،
وهي من الصيغ التي أشار العلماء إلى أنها أصيلة في باب المبالغة واآللة؛ لكنها
تطورت نحو الداللة على الزمان والمكان.
وفي ذلك يقول مصطفى جواد " :واستعارت العرب ِ
(المفعال) ألسماء األمكنة
الخاصة على سبيل التشبيه أيضا كالميناء ،والمرصاد ،والمضمار ،والمشوار ...،ثم
ألسماء األزمنة الخاصة على سبيل التشبيه أيضا كالميناء ،والمرصاد ،والمضمار،
والمشوار ...ثم ألسماء األزمنة الخاصة ألن فيها معنى اآلراء كالميقات والميعاد
والميالد ،ثم نقلته إلى اسم المصدر كالميراث والمصداق(. ")3

( )1ابن جني ،الخصائص ،مرجع سابق .270/3
( )2ينظر :السامرائي ،فاضل ،معاني األبنية في العربية ،مرجع سابق .131
( )3جواد ،مصطفى (1998م) ،فلسلفة النحو والصرف واللغة والرسم ،بغداد ،مطبعة أسعد ص .181
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ومن مظاهر تطور األوزان ما ورد للداللة على اآلالت واألدوات ،فإن أقدم
األلفاظ التي تدل على ذلك جاءت على وزن (فاعول) ،وهي محدودة قليلة ،ولكن
العدد األكبر منها جاء على لفظ ِ
(فعال) كاأللفاظ الدالة على األلبسة ،كإزار ورداء
ِ
وخمار وِنطاق ،وكاأللفاظ الدالة على مرافق وأدوات أخرى متنوعة كاللجام والعنان
والوعاء(.)1

( )1ينظر :المبارك ،محمد ،)1981( ،فقه اللغة وخصائص العربية ،ط  ،7لبنان ،دار الفكر ص.286
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التنوع اللهجي
اتفق كثير من الصرفيين على أن السم الفاعل في الثالثي المجرد صيغة واحدة
هي (فاعل) ،لكننا نجد صيغا أخرى السم الفاعل كصيغة (فعيل) التي نص عليها
وكرم فهو كريم؛ هذا الرأي
ابن مالك في الثالثي المضموم العينُ ،
كبخل فهو بخيلُ ،

الذي لم يسلم من النقد ،وقوبل بالرفض خصوصا وأن أئمة اللغة قد قطعوا بقياسية

كارم وباخل.
لكن واقع االستعمال اللغوي يثبت خالف ذلك ،بل يثبت اطراد فعيل اسما
للفاعل في أفعال الزمة كثيرة ،ومرد ذلك كله إلى التنوع اللهجي ،فإذا توافق أبناء
لهجة ما على أن (باخل) تدل على اسم الفاعل؛ فإن أبناء لهجة أخرى قد تواضعوا
على استعمال (فعيل) للداللة على اسم الفاعل من مضموم العين في الثالثي الالزم
فقالوا :بخيل.
ومن مظاهر التنوع اللهجي المؤدي إلى تخلق ظاهرة االشتراك في الصيغ ،فتح
ميم ( ِمْفعلة) للداللة على اسم اآللة ،وقد ُروي أن األندلسيين كانوا يقولون مصيدة

ومطرقة ومغرفة ومرود ومشرط ومنجل ومنبر ومكنسة ومروحة وملعقة ،وكل ذلك

بفتح الميم( .)1ولكن اختالف اللهجات أدى إلى دخول الصيغة المفتوحة على
المكسورة حتى وإن خالفت القياس.
ومْف ُعلة)  -بضم الميم والعين فيهما -للداللة على اسم
(مْف ُعل ُ
ومن ذلك أيضا ُ

الم ْح ُرضة ،وكل ذلك من قبيل
الم ْكحلة و ُ
الم ْسعط و ُ
كالم ْنخل و ُ
اآللة على غير قياسُ ،
( )1عبد التواب ،رمضان ،)1990( ،التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ،ط ،2القاهرة :مكتبة الخانجي ص
.44-43
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اختالف اللهجات الذي ألمح إليه ابن قتيبة

()1

بقوله  " :فمن قال ُم ُدق جعله مثل

وم ْد ُهن ،ومن قال ِم َد ّق جعله مثل ِم ْحلب " .
ُم ْس ُعط ُ

ومن مظاهر تأثير عامل التنوع اللهجي تعدد صيغ المصادر ،وقد نقل الرضي
عن الفراء قوله " :إذا جاءك َف َعل مما لم يسمع مصدره فاجعله َف ْعال للحجاز ،وُف ُعوال

لنجد( .")2فهذا التباين في استعمال الصيغ عند القبائل أدى إلى نشوء ظاهرة االشتراك
في الصيغ الصرفية.

( )1أبو محمد ،عبد هللا بن مسلم الدينوري ،أدب الكاتب أو الكتاب ،تحقيق :محمد الدالي .566
( )2الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .152/1
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الثان
الفصل
ي
ر
المعان الرصفية
ف
كة
المشت
الصيغ
ي
ي
المتقابلة
ر
المشتكة بي التذكت
▪ المبحث األول :الصيغ
والتأنيث
ر
المشتكة بي المفرد والجمع
الثان :الصيغ
▪ المبحث
ي
ر
المشتك بي التعدي
▪ المبحث الثالث :الصيغ
واللزوم
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المبحث األول

ر
الصيغ المشتكة بي المذكر والمؤنث
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مدخل
يتعين االشتراك في باب التذكير والتأنيث في نوعين من األلفاظ ،األول:
األسماء .والثاني :الصفات.
أما النوع األول وهو اشتراك التذكير والتأنيث في األسماء السماعية نحو:
طريق وصواع وسبيل وفلك ونحوها ،فإن مضماره الدراسات اللغوية ال الصرفية ،ألن
مسألة التذكير والتأنيث فيها ال يستند إلى حقائق ثابتة وال يجري فيها على قياس
مطرد ،وليس لهما باب يحصرهما( .)1وهي مبنية في غالبها على اختالف اللهجات؛
()2
كقول الفراء " :الذراع أنثى ،وقد َّ
الع ُنق مؤنثة
ذكر الذراع بعض بني ُع ْكل " .وقولهُ " :

في قول أهل الحجاز  ...وغيرهم يقول :هذا ُع ُنق طويل( . ")3وقوله :األصابع إناث

كلهن إال اإلبهام ،فإن العرب على تأنيثها  ،إال بني أسد أو بعضهم ،فإنهم يقولون:
هذا إبهام

()4

الهاء (.")5

الحال :أنثى ،وأهل الحجاز ُيذكرونها ،وربما أدخلوا فيها
" .وقوله" :
ُ

كما أن هذه األلفاظ تتأثر بمسألة التطور اللغوي ،بمعنى أن قد ار منها أخذ
وضع االستقرار بميله إما إلى التذكير أو إلى التأنيث ،وفي هذا الصدد يشير أنيس
إلى أن األلفاظ التي تدل على التأنيث والتذكير في آن واحد ،والتي يجوز في اللغة

( )1ابن التستري ،سعيد بن إبراهيم ،المذكر والمؤنث ،تحقيق :أحمد عبد المجيد هريدي ص .47
( )2الفراء ،يحيى بن زياد ،كتاب المذكر والمؤنث ،تحقيق :رمضان عبد التواب ص .68
( )3المرجع السابق .64
( )4المرجع السابق .69-68
( )5المرجع السابق 407/1
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أن تعامل معاملة المذكر والمؤنث تميل في تطورها إلى االستقرار على حال واحدة،
وضبع وعسل وروح وخمر(. ")1
وهي التذكير عادة كما حدث في الكلمات :طريق ُ
إذا فالتصريف ال عالقة له بهذا األلفاظ التي ال يوصل إلى علم التذكر
والتأنيث فيها إال بالسماع دون القياس(.)2
أما النوع اآلخر ،فيرتبط بالتصريف ،من حيث أن هذه الصفات موضوعة
على صيغ صرفية معينة ،وبعضها يشترك فيه لفظ المذكر والمؤنث ،ولهذا االشتراك
أسبابه ودواعيه الصرفية كما سيمر بنا.

( )1أنيس ،إبراهيم ،من أسرار اللغة .161
( )2أبو الحسن ،إسحاق بن إبراهيم بن وهب ،البرهان في وجوه البيان ،تحقيق :حفني شرف .267
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اشتراك التذكير والتأنيث في صيغ الصفات
تعتمد الصفات -غالبا -عند تأنيثها على الهاء لتمييزها عن المذكر ،كقائم
وقائمة ،وذاهب وذاهبة ،وقادم وقادمة ،ومسافر ومسافرة ،وهو مالحظ فيها أكثر من
األسماء(.)1
ٍ
صفات جاءت على صيغ مخصوصة اشترك فيها لفظ المذكر
غير أن
والمؤنث ،وقد أشار الفراء إلى كثير من تلك الصيغ المشتركة في غير موضع من
(كتاب المذكر والمؤنث) ،ومنهاَ ( :ف ْعلة) كرجل َرْبعة وامرأة َرْبعة ،و( َفعولة وَفعيلة)

ونظيرةُ قومه ،وكذلك المرأة .و(فاعولة) كرجل صارورة
كقولهم :رجل َن ُ
ظورة قومه َ

الصر بمعنى الحبس والمنع ،وكذلك المرأةِ .
و(ف ْعلة)
للذي لم يحج ،وأصله من َّ ّ
كقولهم :رجل ِق ْرفة إذا كان محتاال والمرأة كذلك .و( ُف ْعلة) كقولهم :رجل ُس ْوقة وامرأة
ُسوقة إذا كانا من أوساط الناس( .)2كما خص بعض صيغ الصفات بالحديث
ألهميتها وهي :فعيل وفعول و ِمْفعال.
وقد يوصف بالمصادر ،فإذا وصف بها فإنها تلزم حالة التذكير واإلفراد مع
الجنسين ،ومن ذلك قولهم :رجل عدل وام أرَة عدل ،ورجل جنب ِمن الج ِ
نابةَ ،وَك َذلِ َك
َْ
َ ُ َْ
ُ ُُ
َ َ

امرأة جنب(.)3

( )1ابن مالك ،شرح الكافية الشافية ،مرجع سابق  .1735/4وقد تؤنث الصفات أيضا بغير التاء ،كإلحاق األلف
المقصورة في نحو :سكران وسكرى ،والممدودة في نحو :أحمر وحمراء ،وهذه العالمات تسهم في التمييز بين لفظ
المذكر ولفظ المؤنث.
( )2الفراء ،كتاب المذكر والمؤنث ،مرجع سابق .106
( )3ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (بور).
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ويفسر ابن جني علة اجتماع المذكر والمؤنث في الصفة المذكرة بقولة:
" وسبب اجتماعهما هنا في هذه الصفة أن التذكير إنما أتاها من قبل المصدرية ،فإذا
قيل :رجل عدل فكأنه وصف بجميع الجنس مبالغة كما تقول :استولى على الفضل،
وحاز جميع الرياسة والنبل ،ولم يترك ألحد نصيبا في الكرم والجود ،ونحو ذلك.
فوصف بالجنس أجمع؛ تمكينا لهذا الموضع وتوكيدا(.")1
ومعنى ذلك أن المصدر جنس يدل على العموم ،وبداللته هذه اكتسبت الصفة
معنى المبالغة ،ولذلك ساغ اجتماع لفظ المذكر والمؤنث في الصفة المذكرة.
أما الصفات األخرى التي يوصف بها ،فيستوي فيها لفظ المذكر والمؤنث،
فإنها تأخذ صورتين :صفات اشترك فيها لفظ المذكر والمؤنث مما سقطت منها
الهاء .وصفات اشترك فيها لفظ المذكر والمؤنث مما لحقتها الهاء .وفيما يلي عينة
من صيغ الصفات في الموضعين.

( )1ابن جني ،الخصائص ،مرجع سابق .204/2
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الصيغ المشتركة في الصفات التي سقطت منها الهاء
يكثر اشتراك المذكر والمؤنث في الصفات التي يسقط منها مميز التأنيث
(الهاء) في الصيغ التالية:
▪ ( َف ُعول) بمعنى فاعل

يستوي لفظ المذكر والمؤنث في صيغة فعول إذا كانت بمعنى فاعل ،ومن

ذلك قولهم :رجل ظلوم ،بمعنى ظالم ،وامرأة ظلوم .ورجل صبور بمعنى صابر،
وامرأة صبور ،ورجل شكور بمعنى شاكر ،وامرأة شكور.
وكان القياس أن تلحق (الهاء) فعوال مع المؤنث ليفرق بينهما ،لكنها سقطت
هنا؛ ألنها معدولة عن فاعل لتأدية معنى المبالغة ،قال الفراء( " :)1ثم يأتي نوع آخر
من قولهم( :صبور وشكور) ،فيمر في هذا أنثاه كذكره بغير الهاء ،وإنما أُلقيت من
أنثاه الهاء؛ ألنه َع ْد ُل (صابر) إلى (صبور) ،فلم يكن له فعل يبنى عليه ،فتُ ِرك
كالمذكر ،أال ترى أنك ال تجد للصبور فعال ،فإن قلت :قد صبر  ،فذلك للصابر" .
فأما َف ُعول و ِمْفعال و ِمْف ِعيل ،فأمثلة معدول بها عن اسم
وقال ابن يعيشّ " :
ٍ
ونابل،
الفاعل للمبالغة ،ولم تَ ْج ِر على الفعل ،فجرت مجرى المنسوب ،نحو :دارع،

فلم ُي ْد ِخلوا فيها الهاء

()2

".

وتطابق فعول بمعنى فاعل موصوفها إذا حذف؛ خوفا من اللبس ،أي أنه
يلزمك أن تقول ( :رأيت صبورة)  ،بالهاء إذا حذفت الموصوف وأنت تريد األنثى؛
خشية التباس الذكر باألنثى

()3

.

( )1الفراء ،كتاب المذكر والمؤنث ،مرجع سابق .56
( )2ابن يعيش ،موفق الدين ،شرح المفصل.375 /3 ،
( )3المرجع السابق.
111

وربما حذفوا الهاء من (فعولة) إذا كانت بتأويل مفعولة؛ ألنه ال َّ
حظ للذكر
ُ

ٍ
ٍ
وطاهر كقولهم :شاة رُغوث بغير هاء
حائض وطالق
في الوصف ،فصار بمنزلة
ولدها ،فلم ُيدخلوا (الهاء) ألنه ال حظ للذكر في هذا الوصف ،ولو
للتي
يرضعها ُ
ُ
أدخلوها لكان صوابا(.)1

▪ فعيل بمعنى مفعول
يستوي لفظ المذكر والمؤنث في فعيل بمعنى مفعول ،كقولهم :رجل قتيل أي:
مقتول ،وكذلك امرأة قتيل .ورجل جريح بمعنى مجروح ،وامرأة جريح.
ٍ
مفعول فهو في المؤنث والمذكر
قال سيبويه(" :)2وأما فعيل إذا كان في معنى
سواء ،وهو بمنزلة ٍ
فعول".
وقال الفراء(" :)3طرحوا الهاء من هذا ألنه مصروف عن جهته ،وكان ينبغي
فصرف إلى فعيل وطرحت الهاء منه؛ ليكون
أن يقول :كف مخضوبة وامرأة مقتولةُ ،

كف خضيب معناه
فرقا بين ما هو مفعول به ،وبين ما له الفعل؛ أال ترى أن قولكّ :
ِ
كرمت".
ُ
(خضَبت) ،وامرأة كريمة معناها ُ
فخِ
وقال ابن يعيش(" :)4وأما ( َف ِعيل) بمعنى (مْف ٍ
ض ٍ
وع ْي ٍن
عول) ،فنحوَ :ك ٍّ َ
يبَ ،
ّ
َ

َك ِح ٍ
فإنه أيضا يستوي في حذف التاء منه المذ ّك ُر و َّ
ألنه معدول
المؤن ُث؛ وذلك ّ
يل ّ ،
عن جهته ،إذ المعنى َكف مخضوبة ِ
فلما عدلوا عن
بالحّناء ،وعين مكحولة ُ
بالك ْحلّ ،

( )1ينظر :األنباري ،أبو بكر ،المذكر والمؤنث ،تحقيق :محمد عبد الخالق عظيمه .53-52/2
( )2الكتاب ،مرجع سابق .647/3
( )3أبو زكريا ،يحيى بن زياد ،كتاب المذكر والمؤنث ،مرجع سابق .54
( )4ابن يعيش ،موفق الدين ،شرح المفصل ،مرجع سابق .375/3
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ِ
(مْفعول)،
(مْفعول) إلى ( َفعيل)؛ لم ُي ْثبتوا التاء؛ ليفرقوا بينه وبين ما لم يكن بمعنى َ
َ
يمة) ،و(جميلة)".
من نحوَ :
(ك ِر َ

وقد تلحقها الهاء ويكون ذلك محموال على تأكيد التأنيث ،قال األنباري ":فإن
ِ
صاحبه قد دخلته الهاء فهو من إخراج بيان التأنيث
وجدت نعتا من باب فعيل ظاه ار
واالستيثاق منه؛ كما قالوا فرسة وعجوزة ،فأدخلوا الهاء لتحقيق التأنيث(.")1
وتشير الحمداني أن هذا التحويل في فعيل من مفعول جاء لغرض تحقيق
صفة الثبوت والمبالغة التي لم نتمكن من الحصول عليها في مفعول(.)2
وتحذف هاء فعيل بمعنى مفعول مالم يحذف الموصوف؛ فإن حذف
ٍ
بقتيلة ،أو
الموصوف وجب عدم حذف الهاء خشية الوقوع في اللبس؛ فتقول :مررت
قتيلة بني فالن ،ال مررت بقتيل بني فالن وأنت تريد المؤنث(.)3
رجل
أما إن كانت فعيل في معنى فاعل ،فإن الهاء تدخل في مؤنثه كقولهمُ :
ورجل ظريف ،وامرأة ظريفة ،والسبب في ذلك؛ أنها بنيت على
كريم ،وامرأة كريمةُ ،
الفعل كما بني فاعل من فعل؛ قال ابن األنباري" :فتُ ِ
دخ ُل الهاء فيه إذا كان مبنيا
َ

تدخ ُل في قولك :امرأة قائمة وجالسة ،إذ كانا مبنيين
على الماضي والمستقبل؛ كما ُ
على قولك :قامت تقوم فهي قائمة ،وجلست تجلِس فهي جالسة(.")4

( )1أبو بكر ،محمد بن القاسم ،المذكر والمؤنث ،مرجع سابق .15/2
( )2الحمداني ،خديجة " )2008( ،تعدد الداللة في صيغة فعيل األسباب والدواعي " مجلة جامعة األنبار للعلوم
اإلنسانية ،المجلد الثالث ،العدد الرابع عشر ،ص .83
( )3أبو بكر ،محمد بن القاسم بن األنباري ،المذكر والمؤنث ،مرجع سابق .16/2
( )4المرجع السابق .15/2
113

وقد جاءت ألفاظ من (فعيل بمعنى فاعل) ولم تدخلها الهاء ،كقولهم :ناقة
صفي ،و ْأنيق صفايا ،إذا ُكن غ از ار .وناقة بكي إذا كانت قليلة اللبن .وتوجيه ذلك ،أن
هذه الصفات مما ال حظ للذكر فيها؛ فلذلك ساغ سقوط الهاء منها(.)1
ويتضح مما سبق أن (فعوال وفعيال) تأخذ األحكام التالية:
 )1تحذف الهاء قياسا في (فعول) إذا كانت في معنى (فاعل) ،كرجل صبور
وامرأة صبور ،وتحذف قياسا في (فعيل) إذا كانت في معنى (مفعول)
كرجل قتيل وامرأة قتيل ،فيشترك فيهما لفظ المذكر والمؤنث.
 )2أن حذف الهاء فيهما محمول على عدم بنائهما على فعليهما ،وأن سبب
تحويلهما هو إرادة المبالغة والتكثير في الفعل.
 )3قد تحذف الهاء في (فعول بمعنى مفعول) ،و(فعيل بمعنى فاعل) على
غير قياس؛ كقولهم :شاة رغوث ،وناقة صفي ،وذلك ألنه ال َّ
حظ للذكر
ّ
ٍ
ٍ
وطاهر.
حائض وطالق
في الوصف ،فصار بمنزلة
 )4يمتنع حذف الهاء قياسا في فعول بمعنى فاعل ،وفعيل بمعنى مفعول إذا
حذف الموصوف وذلك خشية التباس المذكر بالمؤنث ،فال تقول :مررت
بصبور وجريح ،وأنت تريد المؤنث.

( )1أبو بكر ،محمد بن القاسم بن األنباري ،المذكر والمؤنث ،مرجع سابق .17/2
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▪ ِ
(مفعال)
وهي من الصيغ التي يستوي فيها لفظ المذكر والمؤنث ،ومن ذلك قولهم:
رجل معطار وامرأة معطار( ،)1ورجل مفضال وامرأة مفضال( ،)2ورجل ِم ْكسال وامرأة

ِم ْك َسال(.)3

وقالواِ :م ْديان للكثير الدين وهي ِم ْديان( .)4ورجل ِم ْعطاء وهي معطاء(.)5
و ِم ْعوان وهي ِم ْعوان( .)6وامرأة ِمئناث للتي تلد اإلناث ،وكذلك الرجل يقال له:

مئناث(.)7

ويعلل الفراء سقوط الهاء من (مفعال) بقوله " :وذلك أنه انعدل عن الصفات
انعداال أشد من انعدال (صبور) َو (شكور) وما أشبههما من المصروف عن جهته،

ألنه شبيه بالمصادر؛ إذ كان مكسورا ،ولزيادة هذه الميم فيه ،وألنه مبني على غير

فعل(.")8
يوضح الفراء سبب اشتراك لفظ المذكر والمؤنث في ِمفعال ،وهو نفس السبب
في فعول بمعنى فاعل ،وفعيل بمعنى مفعول ،وهو انعدالها عن الفعل ،إال أن مفعاال

( )1ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (عطر).
( )2المرجع السابق (فضل).
( )3المرجع السابق (كسل).
( )4المرجع السابق (دين).
( )5المرجع السابق (عطا).
( )6المرجع السابق (عون).
( )7المرجع السابق (أنث).
( )8أبو زكريا ،يحيى بن زياد ،كتاب المذكر والمؤنث ،مرجع سابق .60
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أشد انعداال من فعول وفعيل لسببين؛ األول :كسر أولها ،واآلخر :تصدرها بالميم،
وهي الصورة التي اعتادت عليها بعض المصادر.
وقد خالف بعض الصفات الموضوعة على ِ
(مْفعال) ما هو شائع فيها من
حيث اشتراك لفظ المذكر والمؤنث ،فلحقت عالمة التأنيث الصفات المؤنثة في إشارة
صريحة إلى أنها للفرق بين الجنسين وليست للمبالغة .جاء في اللسان نقال عن
اللحياني" :ما كان على مفعال فإن كالم العرب والمجتمع عليه بغير هاء ،في المذكر
والمؤنث ،إال أحرفا جاءت نوادر قيل فيها بالهاء( .")1ومنها :رجل معطار ،وامرأة
معطارة.
وقد حمل السامرائي ظهور العالمة مع المؤنث في ِ
(مْف َعال) على التطور

الحاصل فيها عبر الحقب الزمنية ،قال  " :وأكبر الظن أن عالمة التأنيث لم تلحق
هذه األلفاظ القليلة إال في حقبة الحقة لألحقاب األولى التي لم يسجل فيها هذا الفرق
بين المذكر والمؤنث(.")2
▪ ِ
(م ْف َعل) بكسر الميم
وتأخذ هذه الصيغة في الصفات حكم ِمْفعال من حيث طرح الهاء مع مؤنثها،
ألن كل ِمْف َعل – كما ذهب الخليل

()3

– مقصور عن ِمْفعال ،فتكون الهاء قد طرحت

من المؤنث النعدالها عن جهتها ،فإذا قلت :فالن ِمْقول ،تقول :فالنة مقول أيضا

( )1لسان العرب ،مرجع سابق (عطر).
( )2السامرائي ،إبراهيم" ،في التذكير والتأنيث :نظرة تاريخية في هذه المسألة" ،مجلة مجمع اللغة العربية األردني
العدد  29-28السنة التاسعة  1985ص .135
( )3سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .356/4
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بغير هاء ،فيشترك المذكر والمؤنث ،ألن ِمقوال هنا معدول عن (قائل)؛ إلرادة
المبالغة.
حكى سيبويهِ :مقول ،وكذلك األنثى بغير هاء(.)1
وفي اللسان" :وإنه للزاز خصومة وملز أي الزم لها موكل بها يقدر عليها،
واألنثى ملز ،بغير هاء (.")2
وقد ورد خالف ذلك .جاء في اللسان " :ورجل ِمتيح :يعرض في كل شيء
ويدخل فيما ال يعنيه ،واألنثى بالهاء(.")3
وجاء أيضا" :والمسفر :الكثير األسفار القوي عليها  ...واألنثى مسفرة(.")4
ولعله من قبيل التطور الذي أشار إليه السامرائي ،حيث يكون بدخول العالمة
على الصيغة التي كانت تقال للمذكر والمؤنث على حد سواء في حقبة زمنية
تالية(.)5

( )1سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق  .356/4وانظر أيضا :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (قول).
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (لزز).
( )3المرجع السابق(تيح).
( )4المرجع السابق (سفر).
( )5انظر كالم السامرائي في (مفعال) في الصفحة السابقة.
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▪ ِ
(م ْفعيل)
يكثر اشتراك لفظ المذكر والمؤنث في صيغة ِمْفعيل ،ومن ذلك قولهم :رجل
ِم ْئ ِشير من األشرار ،وام أرَة ِم ْئ ِشير( .)1ورجل ِمعطير وامرأة ِمعطير( .)2ورجل ِم ْكثير
للذي يكثر الكالم ،وكذلك امرأة ِمكثير(.)3
و(مفعيل) من الصيغ المعدولة عن فاعل؛ لتأدية معنى المبالغة والتكثير في
الفعل؛ ولذلك سقطت الهاء منها مع المؤنث ،قال ابن األنباري" :ومن ذلك قولهم
رجل منطيق ،ورجل ِمعطير ،وامرأة ِمعطير .لم ُيدخلوا الهاء في ِمفعيل؛ ألنه لم ُيبن
على الفعل(. ")4
فأما ( َف ُعول و ِمْفعال و ِمْف ِعيل) فأمثلة معدول بها عن اسم
وقال ابن يعيشّ " :
الفاعل للمبالغة ،ولم تَج ِر على الفعل ،فجرت مجرى المنسوب ،نحو :دارع ،و ٍ
نابل،
ْ
فلم ُي ْد ِخلوا فيها الهاء(.")5

( )1ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (أشر).
( )2المرجع السابق (عطر).
( )3المرجع السابق (كثر).
( )4أبو بكر ،محمد بن القاسم ،المذكر والمؤنث ،مرجع سابق .120/1
( )5موفق الدين ،شرح المفصل للزمخشري ،مرجع سابق .375 /3
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وجاء خالف ذلك ،فقالوا لألنثى :مسكينة؛ وشبهها سيبويه بفقيرة ،حيث لم
تكن في معنى اإلكثار(.")1
قال ابن منظور(" :)2يعني أن مفعيال يقع للمذكر والمؤنث بلفظ واحد نحو
محضير ومئشير ،وإنما يكون ذلك ما دامت الصيغة للمبالغة ،فلما قالوا مسكينة
يعنون المؤنث ولم يقصدوا به المبالغة شبهوها بفقيرة" .
وَق ْد ج ِ
ال تأَبط َش ًّار(:)3
اء (م ْسكين) أَيضا لألُنثى على ما اطرد عليه بابها؛ َق َ
َ َ َ
طعن َّ
الن ْجالء َع ْن ُع ُر ٍ
الط ْعن َة َّ
ض
َق ْد أَ ْ َ ُ
َ

الدار ِم ْس ِ
ط ِ
كين
قاء َو ْس َ
َ
كف ْرِج َخ ْر َ

( )1الكتاب ،مرجع سابق  .640/3وانظر :لسان العرب (سكن).
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (سكن).
شر في ديوانه ص .219وعنى بالَف ْرج :الشق من ثيابها.
( )3البيت من البسيط ،وهو لتأبط ًّا
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الصيغ المشتركة في الصفات التي لحقتها الهاء
سبق اإلشارة إلى أن الهاء التي تلحق الصفات قد ال تأتي للتأنيــث ،وإنمــا تــأتي
لتأكيــد المبالغــة ،وفــي هــذه الحالــة لــيس لهــا دور فــي مســألة تعيــين الجــنس ،ألنهــا تقــال
للمذكر والمؤنث على حد سواء.
ِِ
ِ
اء ِفي اْل ُم َذ َّك ِرَ ،عَلـى
اء ،ألَن َ
الع َر َب قد تُْدخل اْل َه َ
قال الفراء" :وإِنما َزُادوا فيه اْل َه َ
وجهين :أما ِإحــداهما فعلــى اْل َمـ ْد ُح ،واآلخــر ذم  ،فيوجهــون المــدح إلــى الداهيــة وتكــون
الهاء التي دخلت على المذكر يراد بها المدح والمبالغة في نوعه الــذي وصــف بــه(.")1

وأشهر هذه الصفات:
()2
ِ
داهية ِ
وباق َعة :أ َِريب َ .وَك َذلِ َك المرأةُ ".
رجل َ
▪ (فاعلة) ،قال ابن سيده ُ " :
▪ ِ
(مْفعالة) ،كمهذارة للرجل والمرأة .وفي لسان العرب " :والمعزابة دخلتها الهاء

للمبالغة أيضا ،وهو عندي الرجل الذي يكثر النهوض في ماله العزيبَ ...و ُه َو
مدح ِ
بالغ َعَلى َه َذا اْل َم ْعَنى(.")3
ْ
()4
َّ
وعيَّابة
ون َّسابة َس َّجاعة َ
(فعالة) ،قال ابن سيده  " :رجل عالمة َ
وشتَّامة َ
▪ ّ
وص َّرامة،
وص َّخابة،
شديد َّ
وَق َّ
ُ
صبَ ،و ُه َو َ
صابة من الَق ْ
الص َخب َ
الع ْيب ،وَف َّحاشة َ

الص ْرم" .
كثير َّ
ُ

▪ ( َف َعولة) ،جاء عن الفراء(" :)5رجل َملوَلة ،وامرأة َملوَلة .ورجل َنظورة قومه،
ونظيرة قومه وكذلك المرأة .ورجل صرورة ،للذي لم يحج ،وامرأة صرورة ".

( )1الفراء ،كتاب المذكر والمؤنث ،مرجع سابق.60
( )2ابن سيده ،المخصص ،مرجع سابق .116/5

( )3ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق(عزب).
( )4ابن سيده ،المخصص ،مرجع سابق .117/5
( )5الفراء ،كتاب المذكر والمؤنث ،مرجع سابق .106
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()1
ِ
بالناس ،وحا ُذورةَ :حذر.
"رجل قا ُذورةَ :ي ْب َرم
▪ (فاعولة) ،قال ابن سيده ُ :
الجميع و َّ
المؤنث ِفي َذلِك سواء".
احد و
وصارورة :لم َي ُح ّج َوقيل لم َ
يتزَّوج .الو ُ
ُ
ُ
()2
▪ ِ
رجل ِتْقواَلة وِ
الم ْن ِطق،
من
المة
ك
ت
"
:
(تْفعالة) بكسر التاء ،قال ابن سيده
ْ
ُ
َ
ِ
وِتلعابة من الّلعب ،وترعاية حين ِّ
ويْف ِسده".
الرْعية لإلِبل ،وِت ْبذارة ُيَب ّذر ُ
ماله ُ

▪ ( َف ْعَلة) ،بفتح الفاء وسكون العين ،قال الفراء( " :)3قد ينعت العرب الرجل والمرأة
فقالوا :رجل رْب َعة وامرأة َرْب َعة ،ورجل َمّلة وامرأة َمَّلة للملول".

()4
وهة ،وهو
▪ ( ُف ْعَلة) ،بضم الفاء وسكون العين ،قال الفراء " :رجل ُب ْو َهة وامرأة ُب َ

ض ْوَرة  ...ورجل ُسوَقة وامرأة ُسوَقة
ورة وهو الضعيف ،وامرأة ُ
األحمق .ورجل ُ
ضَ
إذا كانت من أوساط الناس ".

▪ ( ُف َعلة) ،بضم الفاء وفتح العين ،قال الفراء(" :)5رجل ُه َذ َرة وامرأة ُه َذ َرة .ورجل
همزة لمزة ،والمرأة كذلك".

(مْف َعلة) بفتح الميم والعين ،قال الفراء( " :)6فإذا وضعت َمْف َعلة ِفي معنى فاعل
▪ َ

ُكّفت من الجمع والتأنيث ،فكانت موحدة مفتوحة اْل َعين ،ال يجوز كسرها .العرب
ولَ :ه َذا ُع ْشب َمْلَبَنة مسمنة ،والولد مبخلة مجبنة .فما ورد عليك منه فأخرجه
تَُق ُ

َعَلى َهذه الصورة ".

( )1ابن سيده ،المخصص ،مرجع سابق .117/5
( )2المرجع السابق .117/5
( )3الفراء ،كتاب المذكر والمؤنث ،مرجع سابق .106
( )4المرجع السابق .107-106
( )5المرجع السابق .106
( )6أبو زكريا ،يحيى بن زياد ،معاني القرآن ،مرجع سابق .126/2
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▪ ( ُف ُعّلة) بضم الفاء والعين وتشديد الالم ،قال ابن األنباري

()1

 " :رجل ُح ُزَّقة ،إذا

كبَّنة ،وامرأة ُك ُبَّنة للذي
كان ضيق الرأي من الرجال ،وكذلك من النساء .ورجل ُ
فيه انقباض".

▪ ( َف ْعالة) بكسر الفاء ،روى ابن األنباري( " :)2ورجل ِع ْزهاة عن اللهو ،إذا كان ال
يريد اللهو ،وامرأة ِع ْزهاة".

( )1أبو بكر ،محمد بن القاسم ،المذكر والمؤنث ،مرجع سابق .156/2
( )2المرجع السابق .173/2
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الثان
المبحث
ي
ر
الصيغ المشتكة بي المفرد والجمع

123

مدخل
األصل في اللغة أن يكون هناك ألفاظ مختصة بالواحد وأخرى بالجمع ،غير
أننا نجد في كالم العرب كثي ار من األلفاظ التي اشترك فيها لفظ المفرد والجمع،
ونعني هنا بالجمع جمع التكسير ال جمع السالمة؛ ألن في جمع السالمة ما يميزه
عن غيره من األلفاظ المفردة فيسلم من االشتراك.
وقد وجهت هذه الدراسة عنايتها بالمشترك الذي يكون طرفاه المفرد والجمع،
واهملت المثنى؛ ألن بين المفرد والجمع عالقة مشابهة ،تسهل تداخل صيغهما ،وهذه
العالقة تظهر من خالل ثالثة جوانب.
▪ األول :جانب المعنى
ويظهر من خالل مقارنة داللة األنماط العددية (المفرد والمثنى والجمع)
وعالقة كل واحد بنظيره ،قال ابن جني " :الواحد تختلف معانيه كاختالف معاني
الجمع ،لكنه قد يكون جمع أكثر من جمع ،كما يكون الواحد مخالفا للواحد في أشياء
كثيرة ،وأنت ال تجد هذا إذا ثنيت ،إنما تنتظم التثنية ما في الواحد البتة ،وهي لضرب
واحد من العدد البتة ،ال يكون اثنان أكثر من اثنين ،كما تكون جماعة أكثر من
جماعة ،ها هو األمر الغالب(.")1
ويفهم من كالم ابن جني َّ
أن لكل مفرد معنى غير معنى المفرد اآلخر ،وكذلك
جموع التكسير ال تتفق معانيها ،فجم ع أكثر من جمع ،وجمع أقل من جمع ،فهناك
فرق بين أسطح وسطوح ،وبين أَس ِورة وأَس ِاور وأَس ِاوير أو أَس ِاورة في جمع ِ
(سوار)،
َ
َ
ْ َ َ
وهذا االتفاق ال يتحقق في المثنى وداللته على االثنين ليس غير.

( )1ابن جني ،سر صناعة اإلعراب ،تحقيق :أحمد رشدي ومحمد فارس .108/1
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▪ الثاني :جانب اإلعراب
وأما من حيث اإلعراب ،فإن المفرد والجمع يعربان من مكان واحد بخالف
المثنى؛ قال ابن جني(" :)1بين الواحد والجمع من المضارعة ما ليس بين الواحد
ٍ
ٍ
وقصور ،فتعرب
وقصر
والتثنية ،أال تراك تقول :قصر وقصور ،وقص ار وقصورا،
الجمع إعراب الواحد ،وتجد حرف إعراب الجمع حرف إعراب الواحد .ولست تجد في
التثنية شيئا من ذلك ،إنما هو قصران أو قصرين ،فهذا مذهب غير مذهب قصر
وقصور".
▪ الثالث :جانب المبنى
ويظهر الشبه بينهما من جهات:
األولى :تعدد صيغهما ،فللجمع صيغ كثيرة منها :أفعال كأقالم ،وأ ْف ُعل كأثوب

وفعول كسيوف ،وِفعال كرماح .وكذلك المفرد ،تتعد صيغه وتتنوع ،فقد يجيء على
ُف ْعل ك ُرْمح ،وِفعال ككتاب ،وَف ْعل كسيف ،وهي كثيرة جدا.
والثانية :تواردهما على الصيغة الواحدة ،أي أن المفرد يكون على صيغة من
صيغ الجمع والعكس .ومن ذلك :كتاب (مفردا) ورجال (جمعا) اشتركا في ( ِفعال).
وع ُمد (جمع ِعماد)
وع ُنق (مفردا) ُ
وج ْند (جمعا) اشتركا في ( ُف ْعل)ُ .
وُقْفل (مفردا) ُ
وغ َرف (جمعا) اشتركا في ( ُف َعل) .وسلطان
وص َرد (مفردا) ُ
اشتركا في ( ُف ُعل)ُ .

وك ْثبان (جمعا) اشتركا في ( ُف ْعالن).
(مفردا) ُ

والثالثة :أن المثنى تبع للمفرد ال يتخلف ،فال يوجد مثنى ليس له مفرد من
لفظه ،بخالف الجمع الذي جاء فيه ألفاظ كثيرة ومفرداتها من غير لفظها ،كرجل
( )1ابن جني ،سر صناعة اإلعراب ،مرجع سابق .108/1
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ونفر وامرأة ونسوة وبعير وإبل .قال ابن جني" :أال ترى أنك تجد في األسماء المتمكنة
ألفاظ الجموع من غير ألفاظ اآلحاد ،نحو :رجل ونفر وامرأة ونسوة وبعير وإبل وواحد
وجماعة ،وال تجد في التثنية شيئا من هذا ،وإنما هي من لفظ الواحد ال يختلف ذلك.
فهذا يدلك على محافظتهم على التثنية وعنايتهم بها أن تخرج على صورة واحدة

()1

".

وال تنفي تلك العالقة القوية بين أبنية المفرد وأبنية الجمع تداخل بعض أبنية
اله ْجر،
كف ْرقان لغة في ُ
المثنى والمفردُ ،
الخ ْسران و ُ
الف ْرق ،ونظيره ُ
اله ْجران و ُ
الخ ْسر ،و ُ
ولكنها قليلة ومحفوظة وليس فيها ما يستدعي الوقوف عليه.

( )1ابن جني ،علل التثنية ،تحقيق :صبيح التميمي ،مصر :مكتبة الثقافة الدينية .77
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دراسة تطبيقية لعينة من الصيغ المشتركة بين المفرد والجمع
▪ ( ُف ْعل) بضم فسكون
ومن ذلك كلمة (ُفْلك) ،حيث وردت في القرآن الكريم تارة للداللة على المفرد،

وتارة للداللة على الجمع ،وشاهد مجيئها مفردة قوله تعالى{ :فَأَجنَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ
الْمَشْحُون} [الشعراء ،]119 ،وشاهدها جمعا قوله تعالى{ :حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ
بِهِم} [يونس.]22:
وللعلماء في تفسير اشتراك لفظ الواحد والجمع في (ُفْلك) مذهبان:
المذهب األول :وهو مذهب سيبويه

()1

وابن جني( ،)2وذهبا إلى أن هذه اللفظة

مما ُك ّسر فيه ( ُف ْعل) على ( ُف ْعل).
()3
الف ِ
الفْلك ،كسروا ُف ْعال
لكُ :
قال ابن جني  " :ومثل ذلك قول العرب في جمع ُ

الش ْغل
على ُف ْع ٍل ،من حيث كانت ( ُف ْعل) تعاقب َف َعال على المعنى الواحد ،نحوُ :
الش َغ ِل ،و ِ
الع َرب .وَف َعل مما يكسر على ُف ْعل
و َ
الب ْخل و َ
ُ
الع ْرب و َ
الع َجم ،و ُ
الع ْج ِم و َ
الب َخل ،و ُ

ووْثن؛ فلما كانت ُف ْعل وَف َعل أختين معتقبتين على المعنى جاز أن
َسد و ْ
ووثَ ٍن ُ
أسدَ ،
كأ َ
يكسر ( ُف ْعل) على ( ُف ْعل)".

وهذا يعني أن هناك شبه بين صيغتي ( ُف ْعل وَف َعل) يظهر من جانبين:
األول :تعاقبهما على المعنى الواحد نتيجة اختالف اللهجات.

( )1سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .577/3
( )2ابن جني ،الخصائص ،مرجع سابق 103/2
( )3المرجع السابق.
127

والثاني :أن إحدى الصيغتين المتعاقبتين وهي ( َف َعل) ُك ّسر مفردها على
ووثَن ووْثن.
َسد وأ ْ
ُسد َ
األخرى ( ُف ْعل) ،فقالوا :أ َ
ونظ ار لما بين الصيغتين ( ُف ْعل وَف َعل) من تشابه يظهر من خالل تعاقبهما
على المعنى الواحد ،وتكسير صيغة على أخرى ،ساغ تكسير ( ُف ْعل) على ( ُف ْعل)

فاشتركت صورة المفرد والجمع فيهما.

والمذهب الثاني :هو مذهب الفراء

()1

واألخفش

()2

وابن مالك( ،)3حيث يرون

أن (ُفْلكا) مما يقال للواحد والجمع؛ أي أنها اسم جمع بمنزلة نساء ،ورهط ،وبشر،
ورْكب.
وص ْحبَ ،
َ
ِ
الع َر ِب ُفْل ِ
كان ُمثََّنى ُفْلك؛ َو َما
ويبدو أن الراجح الرأي األول؛ ألنه قد ُسمع من َ
ثُِّني َج ْمع مَق َّد ُر التَّ ْغِي ِ
اس َم َج ْم ٍع(.)4
ير َال ْ
الع ْبر بمعنى القوي على الشيء ،قال ابن
ويلحق بفلك ألفاظ أخرى ،ومنهاُ :

منظور " :وجمل ُع ْبر أسفار وجمال ُع ْبر أسفار ،يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث
مثل الفلك الذي ال يزال يسافر عليها(.")5

(وْلد) بضم الواو وسكون الالم على ( ُف ْعل) ،وقد ق أر بها يحيى
ومنها أيضاُ :
بن يعمر في قوله تعالى{ :رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوُلْدَيَّ }[إبراهيم ،]41 ،قال أبو حيان:

" َفاحتَمل أَن ي ُكون جمع وَل ٍد َكأَس ٍد ِفي أ ٍ
َن َي ُكو َن لُ َغة ِفي اْل َوَل ِد(.")6
َسدَ ،وأ ْ
ْ ََ ْ َ َ ََْ َ
َ
ُ
( )1الفراء ،معاني القرآن ،مرجع سابق .393/2
( )2أبو الحسن ،سعيد بن مسعدة ،معاني القرآن .371/1

( )3األندلسي ،أبو حيان ،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ،تحقيق :حسن هنداوي .270/1
( )4ينظر :الزبيدي ،مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس ،مرجع سابق (ف ل ك).
( )5ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (عبر).
( )6أبو حيان ،البحر المحيط في التفسير ،مرجع سابق .451/6
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▪ ( َف ْعالءُ ،فعلى)
وطرفاء واحدة،
وحلفاء واحدة ،وطرفاء للجميع
جاء عن العرب قولهم" :حلفاء
ُ
ُ

وبهمى للجميع وبهمى واحدة(.")1

لما كانت تقع
وقد وضح سيبويه علة تكسيرها على صورة مفرداتها بقولهَّ " :
للجميع ولم تكن أسماء كسر عليها الواحد ،أرادوا أن يكون الواحد من ٍ
بناء فيه عالمة
التأنيث ،كما كان ذلك في األكثر الذي ليس فيه عالمة التأنيث ويقع َّ
مذك ار ،نحو
التَّمر والبَّر و َّ
الشعير وأشباه ذلك ،ولم يجاوزوا البناء أرادوا واحدا فيه عالمة تأنيث؛
َّ
ألنه فيه عالمة التأنيث ،فاكتفوا بذلك وبينوا الواحدة بأن وصفوها بواحدة ،ولم يجيئوا
ٍ
بعالمة سوى العالمة التي في الجميع ،ليفرق بين هذا وبين االسم الذي يقع للجميع
وليس فيه عالمة التأنيث ،نحو :البسر والتَّمر(." )2
ويفهم من كالم سيبويه أن هذه الكلمات من أسماء األجناس التي يفرق بينها
وبين واحدها بالتاء ،كتمر وتمرة ،وشعير وشعيرة ،لكن لما كان يترتب على دخول
التاء في واحدها توارد عالمتي تأنيث اكتفوا بعالمة واحدة مراعاة للقاعدة الصرفية،
وب ْهمى واحدة.
وبينوا الواحد بالوصف فقالوا :طرفاء واحدةُ ،
ط َرفة
وقد جاء عن أهل اللغة أن الطرفاء والحلفاء والقصباء جمع ،واحدهَ :

اح ِد الحْل ِ
وحَلَفة وَقصبة ،وَكان األَصمعي يُقول ِفي و ِ
فاء (حلِفة)ِ ،ب َكس ِر َّ
الالمُِ ،مخالفة
ََ َ َ
َ
َ
َ
َ ُ
ْ
َ

َخواتها(.)3
أل َ

( )1ينظر :الكتاب ،مرجع سابق .596/3
( )2المرجع السابق .596/3
( )3ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (شجر).
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▪ ( َف ْعلة) بفتح الفاء وسكون العين
ِ
طِّيَب ُة ِّ
الري ِح( ،)1وتلحق
ض َرِة َ
(ح ْنوة) ،اسم لعشبة َشد َيدةُ اْل ُخ ْ
وجاء على َف ْعلة َ
بفعالء وُف ْعلى في توجيه اشتراك لفظ المفرد والجمع فيها ،قال ابن يعيش( " :)2لم يسغ

ألن في آخرها عالمة التأنيث ،فتركوها على حالها ،وفصلوا
ذلك في هذه األسماء؛ ّ
(ح ْن َوة) .وإذا أرادوا الواحد ،قالوا :حنوة واحدة".
الواحد بالصفة ،فقالوا إذا أرادوا الكثيرَ :
▪ ِ
(فعال) بكسر الفاء وفتح العين

وهي من الصيغ التي ناقش العلماء فيها مسألة اشتراك لفظ الواحد والجمع،

ومما جاء عليها ( ِه َجان وِدالص ِ
وشمال و ِكناز وِدالث( ،))3ولهم فيها مذهبان:

المذهب األول :رأي أغلب العلماء ومنهم الخليل( ،)4وسيبويه( ،)5وأبو علي
الفارسي( ،)6وابن جني
( ِف َعال).

()7

 ،وذهبوا إلى أن هذه األلفاظ مما ُك ّسر فيه ( ِف َعال) على

قال سيبويه" :وزعم الخليل أن قولهمِ :هجان للجماعة بمنزلة ظراف ،وكسروا
عليه فعاال فوافق فعيال ههنا كما يوافقه في األسماء .وزعم أبو الخطاب أنهم يجعلون
الشمال جميعا ،فهذا نظيره .وقالوا :شمائل كما قالوا :هجائن

()8

".

( )1ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع (حنا).
( )2ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .337/3
اإلِبل :البيضاء الخالِص ُة ِ
اله َجان من ِْ
(ِ )3
اللون .والدالص من الدروع :البراقة الملساء .والكناز من النوق الكثيرة
ُ
اللحم .والدالث :السريعة.
()4سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .639/3
( )5المرجع السابق.
( )6أبو علي ،الحسن بن أحمد ،التعليقة على كتاب سيبويه ،تحقيق :عوض القوزي .112/4
( )7ابن جني ،الخصائص ،مرجع سابق .212/2
( )8سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .639/3
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والذي حمل أولئك العلماء على التعامل مع هذه األلفاظ على أنها من قبيل
جمع التكسير؛ هو تثنية العرب لها قال سيبويه( " :)1ويدلك على أن دالصا وهجانا
ٍ
ٍ
وهجان ،وأنه كجو ٍاد وجياد وليس كجنب ،قولهم :هجانان ودالصان.
لدالص
جمع
فالتثنية دليل في هذا النحو".
وقد نظر العلماء في علة تكسير العرب ِفعاال على ِفعال ،وتوصلوا إلى أن
العرب حملوا -في هذا الموضعِ -ف َعاال على فعيل؛ ألنهما متشابهان من حيث

كونهما ثالثيين ،ثالثهما حرف لين ،وقد اعتقبا على الموضع الواحد ،كما في كليب
وكالب وعبيد وعباد ،مما جعلهم يعطون واحدة حكم األخرى ،فكسر أحدهما على ما
كسر عليه صاحبه.
قال ابن جني( " :)2أال ترى أن كل واحد منهما ثالثي األصل ،وثالثه حرف
ٍ
وعبيد وعباد،
لين ،وقد اعتقبا أيضا على المعنى الواحد ،نحو :كليب وكالب،
وطسيس وطساس  ...وإنما بينهما اختالف حرف اللين ال غير .ومعلوم مع ذلك
قرب الياء من األلف ،وأنها أقرب إلى الياء منها إلى الواوُ ،ك ِّسر أحدهما على ما
ُك ِّسر عليه صاحبه ".
وجاء عند المبرد(" :)3أنه لما كانت (فعيل) قد ُك ّسرت على (أفعلة) َن ْحو:
رغيف وأرغفة ،وجريب وأجربة ،كذلك ِ
أمدة
(فعال) ُك ّسرت على (أفعلة) فقالوا :مداد و ّ
وعَقال وأعقلة ،وإذا كسروا (فعيال) على ِ
وزِمام وأزمة ِ
(فعال) َن ْحو :كريم وكرام،
ّ
( )1سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .639/3
( )2ابن جني ،الخصائص ،مرجع سابق .96/2
( )3أبو العباس ،محمد بن يزيد ،المقتضب ،مرجع سابق .206/2
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لزمهم أَن َيُقولوا ِفي دالصِ :دالص َوِفي هجان :هجانِ ،إذا أ ََرَادوا
وظريف وظرافَ ،

اْلجمع".

(ج ُنب) ،أي أنهما من المصادر
المذهب الثاني :حمل هذه األلفاظ على باب ُ

التي يوصف بها فيستوي فيها لفظ الواحد والجمع والمذكر والمؤنث .وقد نسب
الرضي هذا الرأي ألبي عمر الجرمي(.)1
قال ابن يعيش( " :)2ومنهم من يقول  :هذا ِهجان ،و"هذان هجان ،وهؤالء
ِ
وي َو ِّحدونه في كل األحوال ،كما
هجان ،وكذلك دالص ،فهؤالء يجعلونه مصدراُ ،

(ج ُنب) كذلك ،فاعرفه ".
كانت ُ

ويبدو أن المذهب األول هو األقوى؛ وذلك ألنه يمثل رأي أغلب النحاة.
▪ ( َف ْعلى) بفتح الفاء

تأتي ( َف ْعلى) مؤنث فعالن قياسا من باب َف ِع َل َيْف َع ُل ،وتكون في هذه الحالة

وغضبى.
وع ْ
طشى ،وغضبان َ
وس ْكرى ،وعطشان َ
مفردة ،وذلك نحو :سكران َ

ويجمع على هذه الصيغة قياسا كل وصف دل على آفة طارئة من موت أو
ألم أو عيب أو نقص ،ومن ذلك المفرد الذي على وزن (فعالن) كعطشان وسكران،
وس ْكرى(.)3
فيقال في جمعهماَ :ع ْ
طشى َ
ويالحظ هنا اشتراك المفرد المؤنث مع جمع فعالن في صورتهما اللفظية؛
ورْوبى في مثل
مصادفة ال لعلة صرفية ،قال الرضي " :وال يبعد أن يكون َس ْكرى َ
( )1الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .135/2
( )2ابن يعيش ،موفق الدين ،شرح المفصل ،مرجع سابق .292/3
( )3ينظر :عبد العال ،جموع التصحيح والتكسير ،مرجع سابق .48
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ِ
فعالن ،وذلك ألن مؤنث َف ْعالَن الصفة من باب َف ِع َل َيْف َع ُل
هذا الموضع مفردا مؤنثا ل َ

قياسه َف ْعَلى ،وصفة المفرد المؤنث تصلح للجمع المؤنث

()1

".

▪ صيغ المصادر التي يوصف بها
تشترك صورة األلفاظ المفردة والمجموعة عندما تكون من المصادر التي
يوصف بها كاتحاد صورتها في باب التذكير والتأنيث .ومن ذلكِ :
(ف ْعل) كقولهمُ :ه َو
ِ ()2
ِ ِ
الن َع ْدلِ ،
ور ُج ِ
ورجال
(وَف ْعل) كقولهمَ :ر ُجل َع ْدلَ ،
خْلو م ْن َه َذا األمر ،وهم خْلو َ .

َع ْدل(( .)3وُف ْعل) كقولهمَ :ر ُجل ُبورَ ،وَر ُج َال ِن ُبورَ ،وَق ْوم ُبور(( .)4وُف ُعل) كقولهم:
رجل جنب ِمن الج ِ
نابة ،ورجا ُجُنب( .")5و( َفعيل) كقولهم :هو صديق وهم صديق(.)6
ُُ
َ َ
يوصف بالمصادر كما يوصف بالمشتقات  ...فيكون
قال ابن يعيش" :قد َ

يدل بلفظه
ألن المصدر َّ
َّ
موحد ال ُي َّثنى ،وال ُيجمع؛ ّ
كل حال؛ ّ
ألنه جنس ّ
موحدا على ّ
على القليل والكثير ،فاستُغني عن تثنيته وجمعه

()7

".

وقال ابن مالك(:)8
فالتزموا اإلفرَاد والتَّذكي ار

كثير
بمص َد ٍر ا
َ
ون َعتُوا ْ

( )1الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .145/2
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (خال).
( )3المرجع السابق (عدل).
( )4المرجع السابق (بور).
( )5المرجع السابق (جنب).
( )6المرجع السابق (صدق)
( )7ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .238/2
( )8ينظر :ابن عقيل ،شرح ألفية ابن مالك ،مرجع سابق .200/3
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عد كثير من النحاة
وقد ّ

()1

الوصف بالمصدر خالف األصل؛ إذ األصل

عندهم هو الوصف بالمشتق؛ ألن المصدر جامد ،ولذلك حملوا ما جاء من كالم
العرب على هذا الشرج إما على حذف مضاف ،أو تأويله بمشتق يصح الوصف به
كاسم الفاعل .قال األشموني " :وكان حقه أن ال ينعت به ،لجموده ،ولكنهم فعلوا
ذلك قصدا للمبالغة ،أو توسعا بحذف مضاف .فالتزموا اإلفراد والتذكير تنبيها على
ذلك ،فقالوا :رجل عدل ،ورضا ،وزور ،وامرأة عدل ورضا وزور ،ورجالن عدل ورضا
وزور ،وكذا في الجمع :أي :هو نفس العدل ،أو ذو عدل ،وهو عند الكوفيين على
التأويل بالمشتق :أي :عادل ومرضي وزائر(. ")2
وذهب ابن جني إلى أن الوصف بالمصدر هنا محمول على المبالغة ،وذلك
أصنع وألطف من أن نقدره بمضاف محذوف ،أو نؤوله بمشتق( ،)3وساق على ذلك
شواهد من كالم العرب ،ومن ذلك بيت الخنساء:
تَ ْرتَ ُع َما َغَفَل ْت َحتَّى ِإ َذا َّاد َك َر ْت

ِ
إقبال وإدبار
فإنما ه َي ُ

()4

فجعلت الموصوف نفس المصدر ،إي :هي اإلقبال وهي اإلدبار للمبالغة.

( )1ينظر على سبيل المثال :ابن مالك :شرح الكافية الشافية ،مرجع سابق  .1160/3المرادي ،توضيح
المقاصد والمسالك إلى ألفية ابن مالك :تحقيق :عبد الرحمن علي سليمان .956/2 ،ابن هشام ،المسائل السفرية،
تحقيق :حاتم صالح الضامن  .14وأبو زيد ،عبد الرحمن بن علي ،شرح المكودي على ألفية ابن مالك ،تحقيق:
عبد الحميد هنداوي .214
( )2األشموني ،علي بن محمد ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،تحقيق :محمد محيي الدين .323/2
( )3ابن جني ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ،تحقيق :محمد أبو الفضل .46/2
( )4البيت من البسيط ،وهو للخنساء في ديوانها ص .78
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وقال في موضع آخر( ":)1إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في
الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه ،ويدل على أن هذا
معنى لهم ومتصور في نفوسهم ".
وقال ابن يعيش( " :)2وقالوا" :رجل َع ْدلِ ،
كأنه لكثرِة َع ْدله،
ضل ّ ،
ورضى ،وَف ْ
والرضى عنه ،وَف ْ ِ
نفس العدل ،والرضى".
ضله ،جعلوه َ
وقد لمس المفسرون قوة التعبير عندما يوصف بالمصدر في غير موضع من
القرآن الكريم ،ومن ذلك قوله تعالى{ :ونَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَالَ تُظْلَمُ نَفْسٌ
()3
ين بالقسط وهو العدل،
شَيْئًا} [األنبياء ،]47 ،قال الزمخشري " :وصفت اْل َمو ِاز َ

مبالغة ،كأنها في أنفسها قسط" .والقسط هنا مصدر موحد ،وموصوفه (الموازين) وهو

جمع لميزان أو موزون.
وفي قوله تعالى{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ }[التوبة ،]28 ،قال
األلوسي( " :)4أخبر عنهم بالمصدر للمبالغة كأنهم عين النجاسة" .ونجس مصدر
موحد وموصوفه (المشركين) جمع سالمة لمذكر.
وعلى العموم ،فإن الوصف بالمصدر يعد صورة من صور اشتراك لفظ الواحد
والمثنى والجمع وكذلك المذكر والمؤنث ،حيث يلزم اللفظ حالة اإلفراد والتذكير مع
كل السياقات النوعية والعددية ،ولكن ليس هذا على سبيل اللزوم بل إنه يجوز مع
ذلك الجمع والتثنية.
( )1ابن جني ،الخصائص ،مرجع سابق .262/3
( )2ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .237/2
( )3جار هللا ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،مرجع سابق .120/3
( )4شهاب الدين ،محمود عبد هللا ،روح المعاني ،تحقيق :علي عبد الباري عطية .269/5
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اعلم أن هذه المصادر إذا أُجريت مجرى أسماء الفاعلين،
قال ابن يعيش " :و ْ
لفظ و ٍ
ووضعت موضعها ،ذلك فيها وجهان؛ أجودهما :أن تتركها على ٍ
احد في الواحد
ُ
ُ
ِ
واالثنين والجمع و َّ
أنتن
المؤنث ،فتقول :أنت طالق ،وأنتما طالق ،وأنتم طالق ،و ّ
تثني ،وتجمع،
طالق ،وهذا رجل عدل ،ورجال عدل ،ونسوة عدل .واآلخر :أن ّ
وع ُدول
فتقولَ :ع ْدالن ُ

()1

".

( )1ابن يعيش ،موفق الدين ،شرح المفصل ،مرجع سابق .58/1
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اللبس والوزن التقديري
ال يفضي االشتراك في لفظ الواحد والجمع –غالبا -إلى اللبس وتعمية
اعتمدت عليه في
المعنى ،ألن العرب قد أولت السياق وقرائنه أهمية بالغة ،ولذلك
ْ
التفريق بين الصيغ المشتركة في الصورة اللفظية.

قال ابن جني( " :)1ويؤكد عندك أن العناية بواحد جمع التكسير غير واقعة
منهم وجودك جموعا كسرت اآلحاد عليها واللفظ فيهما جميعا واحد ،وذلك نحو ما
حكاه سيبويه من قولهم :ناقة ِهجان ،ونوق ِهجان ،وِد ْرع دالص ،وأدرع دالص ...
فمجيء الجمع على لفظ الواحد يدل على قلة حفلهم بالفرق بينهما من طريق اللفظ،

وأنهم اعتمدوا في الفرق على داللة الحال ومتقدم ومتأخر الكالم".
وإلى ٍ
نحو من ذلك أشار ابن الخباز

()2

بقوله " :والفرق بين المفرد والجمع

حكمي ال لفظي وال ينكر في العربية اتفاق األلفاظ واختالف التقديرات ،ومن تتبع
مسائل األبنية في التصريف وجد من ذلك شيئا كثيرا".
وقد حرص علماء الصرف على أن يكون لديهم معايير صرفية للتميز بين
األلفاظ التي اشترك فيها لفظ الواحد والجمع وذلك من خالل ما يعرف بالوزن
التقديري ،وهو أداة من أدوات الصرفيين يفرقون به بين تلك األلفاظ المشتركة.
فيقال مثال ،إن كسرة الفاء في (هجان ودالص) في الواحد ككسرة الفاء في
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ودالص في الجمع ،ككسرة الفاء في ِكرام
هجان
وضناك ،وكسرة الفاء في
كناز
ولئام(.)3
( )1أبو الفتح ،سر صناعة اإلعراب ،مرجع سابق .259-258/2
( )2الحسين ،أحمد ،توجيه اللمع ،تحقيق :فايز زكي محمد دياب ص .99
( )3ينظر :ابن جني ،الخصائص ،مرجع سابق .103/2
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وكذلك الضمة في فاء (ُفْلك) وأنت تريد الواحد كالضمة في قاف ُقْفل وخاء
صْفر
ُخ ْرج ،وهي في الفلك وأنت تريد الجميع كضمة حاء ُح ْمر وصاد ُ

()1

.

( )1ينظر :ابن جني ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،مرجع سابق .352/1
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المبحث الثالث
ر
اشتاك الصيغ بي اللزوم والتعدي
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الالزم والمتعدي (المفهوم والمعاني واألبنية)
يفرق العلماء بين نوعين من األفعال بحسب امتداد أثرهما في التركيب ،فما
الفاعل ،وال يتجاوزه إلى المفعول به ،كذهب سعيد
أثره
كان من األفعال ال يتعدى ُ
َ
وسافر خالد سموه الزما .وما تعدى أثره الفاعل إلى المفعول كضربه يضربه ،وشربه

يشربه ،سموه متعديا.
وقد توصل النحاة -باستقراء كالم العرب -إلى أن لالزم أمارات داللية يعرف
بها وتميزه عن المتعدي ،ومن ذلك :ما دل من األفعال على سجايا وغرائز وطباع،
الثوب ،أو على
ظف
كطهر البدن ون ُ
وحسن وقبح ،أو ّ
كشجع ُ
ُ
ُ
دل على نظافةُ ،
وجبن ُ
الرجل ِ
ووسخ ،أو على َع َرض غير الزم وليس بحركةِ ،
كمرض
نقيض ذلك ،كدنس
ُ
وفرح وحزِن ،أو دل على عيب ِ
وكسل ِ
ِ
ونشط ِ
ود ُعج
وع ِور ،أو ِحْلية َ
كن ِجل َ
كعمش َ
ّ
َ

دل على لون
اخضر(.)1
َ
كاحمر و ّ
ّ
وك ُحل ،أو ّ

أما الفعل المتعدي فلم يتوسع العلماء قديما في بسط محدداته الداللية كما
فعلوا ذلك مع الالزم؛ وذلك راجع إلى كثرة األفعال المتعدية وتعدد دالالتها .قال
سيبويه(" :)2وإنما كان هذا أكثر؛ ألنهم يدخلون المفعول في الفعل ويشغلونه به ،كما
يفعلون ذلك بالفاعل ،فكما لم يكن للفعل بد من فاعل يعمل فيه ،كذلك أرادوا أن يكثر
جميع
َن ما ال يتعدى في
ِ
اعَلم :أ ّ
المفعول الذي يعمل فيه" .وجاء عن ابن السراج" :و ْ

ِ
األفعال أَقل مما يتعدى(.")3

( )1ينظر :الغالييني ،مصطفى ،جامع الدروس العربية ،مرجع سابق .47/1
( )2سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .78/4
( )3أبو بكر األصول في النحو ،مرجع سابق .139/3
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ومع ذلك فإننا ال نعدم وجود بعض النصوص التي تشير إلى معاني الفعل
المتعدي ،ومن ذلك ما أثر عن ابن السراج قوله " :وأما الفعل الذي يتعدى ،فكل
حركة للجسم كانت مالقية لغيرها وما أشبه ذلك من أفعال النفس وأفعال الحواس من
الخمس كلها متعدية مالقية نحو :نظرت  ،وشممت ،وسمعت ،وذقت ،ولمست،
الفعل
وجميع ما كان في معانيهن فهو متعد ,وكذلك حركة الجسم إذا القت شيئا كان
ُ

ودارك(.")1
بلدك
أتيت زيدا وو ُ
من ذلك متعديا نحوُ :
َ
طئت َ

كما أضافوا للمتعدي بعض األمارات األخرى ،ومنها :صحة وصله بهاء غير
المصدر والظرف ،نحو :الخطة أعدها القادة( .)2وكذلك صحة صياغة اسم المفعول
منه مباشرة دون الحاجة إلى جار ومجرور ،تقول من (نصر) :منصور؛ بخالف
نحو( :مخروج ومصبور)؛ فإنهما مفتقران إلى حرف جر بعدهما؛ ألنهما فعالن
الزمان ،فيقال :مخروج به ،ومصبور عليه(.)3
فصل إبراهيم الشمسان الحديث في معاني الالزم
وفي إطار الدرس الحديث ّ

والمتعدي ،فذكر لالزم المجرد المعاني التالية(:)4

▪ داللة الفعل على حركة انتقال الفاعل ،وهي على أنواع :الحركة األفقية في نحو
قولهم :ذهب وجاء وقدم .والرأسية ،كسقط وصعد .والدائرية كدار وجال.

( )1أبو بكر ،األصول في النحو ،مرجع سابق .170/1
( )2ينظر :ابن عقيل ،شرح ألفية ابن مالك ،مرجع سابق  .146/2بتصرف
( )3ينظر :ابن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،مرجع سابق  .157/2بتصرف
( )4الشمسان ،إبراهيم ،دروس في علم الصرف ،الرياض ،مكتبة الرشد ،ص  .136بتصرف
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والمضطربة كرجف وخفق .والحركة التي فيها انحناء وميل كركع ومال .وزيادة
وع ْدمها كمكث.
كع ِجل ،وهدوء الحركة كسكن ،وتوقفها َّ
كقرُ ،
الحركة َ

▪ أفعال الظهور والخروج ،كبرز ،فسق ،نفذ.

▪ أفعال االختفاء والدخول ،كدخل وولج وغرب.
▪ وأفعال فراغ الفاعل ،كخال وفرغ.
▪ وأفعال الصفات الفيزيائية ،كثقل وضاف والن.
▪

واألفعال الحيوية ككبر وصغر وبكى.

▪ أفعال القيم ،كصلح وحسن.
▪ أفعال اإلصابات ،كمرض وصعق ونحوهما.
▪ األفعال السلوكية ،ككذب وسخر.
▪ وأفعال حكايات الحدث ،كختم وشهد.
فصل أيضا في معاني المتعدي المجرد ،حيث وضح أنها تغلب في المعاني
كما ّ

التالية(:)1

▪ الداللة على المصادمة ،نحو :ضرب ورجم.
▪ الداللة على التناول واإلدخال ،كشرب وسمع وحفظ.
▪ الداللة على اإلنتا ٍج ،كخلق ورزق.
▪ الداللة على الترك والمباعدة :كترك وكره.
▪ الداللة على التجزئة ،كحصد وحرث.
▪ الداللة على المنح ،كمنح ووهب.
كبث وبسط.
▪ الداللة على النشر والتوزيعّ ،
( )1الشمسان ،إبراهيم ،دروس في علم الصرف ،مرجع سابق ،ص  .139بتصرف
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▪ الداللة على التتابع ،كتبع وتال وطرد.
▪ الداللة على اإلخراج واإلظهار ،كبعث ،وفضح.
وأشار إلى أن معاني الالزم والمتعدي من المزيد تستنبط من خالل الصيغة ال
المعنى المعجمي ،وهذا هو المتعارف عليه عند الصرفيين قديما وحديثا.
وأما على مستوى األبنية ،فقد أثر عن المتقدمين عنايتهم الفائقة بها ،ومن صور
ذلك ما جاء عند سيبويه قوله" :اعلم أنه يكون كل ما تعداك إلى غيرك على ثالثة
ِ
ِ
يضرب ،وقتل
يفعل ،وذلك نحو :ضرب
وفعل َ
يفعلَ ،
وفعل ُ
فعل يفعلَ ،
أبنية :على َ
يقتلِ ،
ولقم يلَقم .وهذه األضرب تكون فيما ال يتعداك ،وذلك نحو جلس يجلس ،وقعد
ُ
يقعد ،وركن يركن(." )1
ِ
وفعل ،نحو َقتل ِ
وم ُكث.
فعل ،وفعلُ ،
قال" :وَفعل على ثالثة أبنية ،وذلكَ :
ولزم َ

فاألوالن مشترك فيها المتعدي وغيره ،واآلخر لما ال يتعدى كما جعلته لما ال يتعدى
حيث وقع رابعا

()2

".

وحول صيغة (انفعل) قال سيبويه " :ليس في الكالم انفعلته( ،")3أي أن هذا البناء
وقف لالزم.
انفعلت في
وقوله عن صيغة (افعنلل) " :وليس في الكالم احرنجمته؛ ألنه نظير
ُ
بنات الثالثة( .")4وهذا كثير ومالحظ في كتابه.

( )1سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق.38/4
( )2المرجع السابق .38/4
( )3المرجع السابق .76/4
( )4المرجع السابق.
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فعل) بضم العين ال يتعدى البتة نحو ظرف
وجاء عن ابن القطاع قولهُ (" :
وشرف( ." )1وقوله " :ويكون – أي الفعل الثالثي المزيد  -على (ا ْف َعَل َل) ويدركه

احمر ،وال يتعدى أيضا( .")2وقوله :ويكون على (ا ْفتَ َع َل) وتصرفه
اإلدغام ،نحو:
َّ
على تصرف انفعل ويتعدى الفاعل(.")3
أما ابن عصفور فقد عقد في الممتع بابا بعنوان (ذكر معاني أبنية األفعال
المتعدي)  ،ولعله كان
المتعدي منها وغير
مجردة  ،وتبيين
وغير َّ
َّ
ّ
ّ
مجردة من الزيادة َ
فصلوا في مسألة تعدي الفعل ولزومه ،حيث وقف على أبنية
من أكثر العلماء الذين ّ
كثيرة ،وأشار إلى مسألة التعدي واللزوم فيها ،ومن ذلك قولهَ " :ف ُع َل ال َّ
يتعدى البتَّ َة،
ف(.")4
نحوَ :
ف َ
وش ُر َ
ظ ُر َ
ِ
وشمَلَل ُهِ .إ َّال أن يكون
متعديا -أي َف ْعَل َل -نحوَ :ج َلبَب ُه َ
وقوله " :وال يكون ِإ َّال ّ
ِ
رباعيًّا ،فِإنه يكون
عررتُه .وغير
متعد.
متعديا وغير
ّ
ّ
ّ
وص َ
فالمتعدي نحوَ :د َ
حرجتُه َ
المتعدي نحوَ :قرَق َر(.")5
ّ

وع َل
يع َل وَف َ
وقولهَ " :ف َ
ط َر َّ
وم َع
منهاَ :بي َ
وص َ
الد َّاب َة َ

عو َل وَفعَلى :تكون
فالمتعدي
متعدية.
وغير
متعدية
ّ
ّ
ّ
َ
وَف َ
المتعدي:
وغير
جل.
لسى َّ
ّ
الم َ
الثَّر َيدَ ،
ُ
الر َ
ود َ
تاع ،وَق َ
هوَر َ

وخن َذى
وخن َ
وعن َ
ظى َ
ظى َ
رو َل َ
وحوَق َل َ
َبيَق َر َ
وه َ

()6

".

( )1أبو القاسم ،علي بن جعفر ،أبنية األسماء واألفعال والمصادر ،تحقيق :أحمد محمد عبد الدائم .334
( )2المرجع السابق .336
( )3المرجع السابق.

( )4أبو الحسن ،علي بن مؤمن ،الممتع الكبير ،تحقيق :فخر الدين قباوة .124
ص ْع َرْرتُهَ :د ْح َر َجه .ينظر :لسان العرب ،مرجع سابق (صعر).
( )5المصدر السابق .ومعنى َ
سوى له صومعة .ودهور المتاع :جمعه
( )6ابن عصفور ،الممتع الكبير ،مرجع سابق  .124وصومع الثريدّ :

وقذفه في مهواة ،.قلسى الرجل :ألبسه القلنسوة .بيقر :هلك .عنظى :فحش .خنظى :صار بذيئا فاحشا .خنذى:

صار خليعا .وتروى األفعال الثالثة األخيرة بالضاد بدل الظاء.
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كما خص ابن هشام في كتابه (األوضح) أبنية الالزم بالحديث دون المتعدي
وذكر منها(:)1
ِ
(فعل) ِب َّ
أشبهها
َفعال السجايا َو َما
الض ّمِ ،كظرف َوشرف؛ ألََّن ُه وقف على أ َ
▪ ُ
َ
ِم َّما يقوم بفاعله َوَال يتجاوزه.
▪ (فعل) ِباْلَف ْتح أَو فعل ِباْل َك ْس ِر ،ووصفهما على فعيلَ ،ن ْحو :ذلَ :وَقوي.
▪ (أفعل) ِبمعنى صار َذا َك َذا نحو َّ ِ
ِ
َّ
صا ار َذوي
َْ
َْ
أغد اْلَبعير وأحصد الزْرع ،إذا َ
َ
▪
▪
▪
▪
▪

ُغ َّدة وحصاد.
ِ
(ا ْف َعَل َّل) كاقشعر واشمأز.
ِ
(ا ْف َو َع َّل) َكاكوهد الفرخ ِإذا ارتعد.
ِ
اجتمع.
(ا ْف َعْنَل َل) بأصالة الالمين ،كاحرنجمِ ،ب َم ْعنى ْ
(ِا ْف َعْنَل َل) ِب ِزَي َادة أحد الالمين ،كاقعنسس اْلجمل ِإذا أَبى أَن ينقاد.
ِ
كاح َرْنَبى الديك ِإذا انتفش.
(ا ْف َعْنَلى) ْ

الدال على التَّ َحول ،كاستحجر الطين.
▪ (استفعل) ّ

▪ (انفعل) َن ْحو ْانطلق وانكسر.
▪ (تفعللِ ،ا ْف َعْنَل َلِ ،ا ْف َعَل َّل) في الرباعي المزيد ،نحو :تدحرج ،واحرنجم ،واقشعر
ط َمأ َّ
َن.
َوا ْ

أما المشترك من الصيغ بين األفعال الالزمة والمتعدية فقد القى اهتمام علماء
اللغة وأصحاب المعاجم قديما ،حيث خصصوا في مؤلفاتهم جانبا ذكروا فيه جملة
من األفعال التي تتعدى وال تتعدى ،ومن صور ذلك ما جاء عند ابن قتيبة في باب
َّ
الشيء غيره) ،حيث ساق أكثر من ثالثين فعال ،ومنها قوله:
يء ،وَف َع َل
ُ
( َف َع َل الش ُ
( )1ينظر :ابن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،مرجع سابق .157/2
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ودَل َع
وع ْجت غيريَ ،
وع ْج ُت بالمكان ُ
وه َج ْم ُت عليهم غيريُ ،
" َه َج ْم ُت على القومَ ،
ِ
الر ُجل فمه(.")1
فم الرجل ،وَف َغ َر َّ
ودَل َع َّ
سان َّ
الرجل َ
الرجل َ
ل ُ
لسانه َ ...ف َغ َر ُ

وعقد ابن فارس بابا مختص ار في األفعال الالزمة والمتعدية التي تكون بلفظ
واحد ،منبهة إلى وجود هذه الظاهرة في اللغة ،وساق عددا يسي ار من األمثلة ومنها
المال .وكسبه غيره .وهبط .وهبط غيره .وجبرت اليد .وجبرتها(.")2
"كسب زيد
قوله:
َ
َ
الشيء
وكذلك صنع ابن سيده في مخصصه ،حيث عقد بابا بعنوانَ ( :ف َع َل
ُ
وفعلته أَنا)  ،إال أنه ذكر كثي ار من األفعال التي تتعدى وال تتعدى ،ومنها"َ :ر َجَنت

الناقة ِباْل َم َك ِ
َّ
وجَب ْرته،
الع ْ
وجبو ار َ
ظم َي ْج ُبر َج ْب ار ُ
وجَب َر َ
ور َج ْنتهاَ ،
امت ،تَ ْر ُجن ُر ُجونا َ
ان :أََق َ
وعثَمت يده تعِثم ع ْثما وعثَمتها ،والع ْثم :الجبر على غير ِ
أجر
َ َ ُ ْ َ
َْ
است َواء ،و ْ
أج َر ْت َيده تَ ُ
َ
ْ
َ ْ
ِ
َج ْرتها أَنا إجا ار .")3( ...
الع ْثم وأ َ
أُجو ار في معنى َ

كما عالج علماء الصرف تلك القضية بالنظر إلى الصيغة نفسها ،وبيان
أحوالها وما تؤديه من معنى ،ومن ذلك قول ابن جني عن مثال ( َف ْعلل) الرباعي:

"وهو على ضربين :متعد وغير متعد .فالمتعدي نحو :دحرج وخرفج ،وغير المتعدي
نحو :خندف وهملج(.")4

( )1ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم ،أدب الكاتب (أو) أدب الكتّاب ،مرجع سابق.454
( )2أحمد بن الحسين )1414( ،الصاحبي في فقه اللغة ،تحقيق :عمر فاروق الطباع ،ط ،1بيروت ،مكتبة
المعارف ،ص.226
( )3ابن سيده ،المخصص ،مرجع سابق .390/4
ووسعه .وخندف :أسرع .والهملج:
حسن له الغذاء ّ
( )4ابن جني ،المنصف ،مرجع سابق  .28ومعنى خرفجّ :
السير الحسن .انظر لسان العرب( :خرفج)( ،خندف)( ،هملج).
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وقوله " :اعلم أن (استفعلت) يجيء على ضربين :متعد وغير متعد .فالمتعدي
نحو :استحسنت الشيء واستقبحته ،وغير المتعدي نحو :استقدمت واستأخرت(.")1
خشن واخشوشن ،وأعشب
وقال أيضا ":اعلم أن (افعوعل) معناها المبالغة ،نحو ُ
احَل ْوَل ْي ُت
واعشوشب ،ويجيء على ضربين :متعد ،وغير متعد .فالمتعدي نحوْ :
اغ َد ْوَد َن النبت إذا طال ،واغرورقت عيناه بالدمع(.")2
الشيء  ...وغير المتعدي نحوْ :
لت) يكون أيضا على ضربين :متعد ،وغير متعد،
وقوله" :اعلم أن
(افعو ُ
ّ
ط السفر ،إذا امتد(.")3
اعلوطت
فالمتعدي نحوَّ :
اخرَّو َ
المهر ،وغير المتعدي قولهمَ :
َ
وكل تلك الجهود في مؤلفات المتقدمين قد استثمرتها الدراسات الحديثة في جمع
واستخالص صيغ األفعال المشتركة بين المتعدي والالزم وتقديمها في صورة منسقة،
ومن ذلك دراسة الشمسان( :الفعل في القرآن تعديته ولزومه) ،حيث جمع طائفة من
الصيغ المشتركة بين المتعدي والالزم ،وهي كما وردت عنده(:)4
ِ
ِ
يفعل.
فعل يفعل ،فعل َ
يفعلَ ،
فعل يف َعلَ ،ف َعل ُ
من المجردَ :
ِ
يتفعل ،استفعل يستفعل ،تفاعل
أفعل ُيْف ِعلَّ ،
تفعل ّ
فعل ُيّفعلّ ،
ومن المزيدَ :
يتفاعل ،افتعل يفتعل.

( )1ابن جني ،المنصف ،مرجع سابق .77
( )2المرجع السابق .81
( )3المرجع السابق .82
( )4الشمسان ،إبراهيم1406( ،ه) ،الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه ،رسالة علمية ،جامعة الملك سعود،
ص .720
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وقد استثمرت هذه الدراسة الجهود السابقة ،وتوصلت إلى تسع وعشرين صيغة
مشتركة بين المتعدي والالزم ،مرتبة من الثالثي المجرد ،ثم المزيد ،ثم الرباعي
المجرد ،ثم ما يلحق بالرباعي المجرد ،وما يلحق بالرباعي المزيد.
كما حاول ْت استقصاء نسبة التعدي واللزوم في كل صيغة معتمدة على
نصوص العلماء ،وطبيعة المعنى الذي دلت عليه الصيغة.
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 )1الصيغ المشتركة بين الالزم والمتعدي في الثالثي المجرد
فعل ،بفتح العين
▪ َ

وهي من أكثر الصيغ اشتراكا بين المتعدي والالزم ،وذلك" :ألنها تقع على ٍ
معان

خف كثُر استعماله
توسعا فيه لخّفة البناء واللفظ .واللف ُ
ظ إذا ّ
كثيرة ال تكاد تنحصر؛ ّ
ف فيه
واتسع
التصر ُ
ّ

()1

".

ولكنها مختلفة األبواب ،وقد يغلب الالزم في باب ،ويغلب المتعدي في باب
آخر.
أما (فعل ِ
يفعل) من الصحيح فاألكثر فيه التعدي ،قال ابن جني( " :)2باب َف َعل
َ
المتعدي أن يجيء على ِ
يفعل مكسور العين؛ كضرب يضرب وحبس يحبس" .
وأما إن كان مضعفا ،فاألكثر فيه الالزم ،قال السيوطي( " :)3وما كان الزما فإنه
ِ
ف ي ِعفِ َ ،
َّ
ض َت
ضْ
وك َّل َيكل ،إال ما شذ من ّع َ
يأتي على َيْفعل بالكسر ،نحوَ :ع َّ َ
تَ َعض على ما ذكرنا".

يفعل) من الصحيح فاألكثر فيه الالزم ،قال ابن جني(:)4
(فعل ُ
وأما باب َ

كقعد يقعد ،وخرج
يفعل مضموم العين؛ ُ
"وباب َف َعل غير المتعدي أن يكون على ُ
يخرج ".

( )1ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .434/4
( )2المحتسب ،مرجع سابق .92/1
( )3جالل الدين ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،مصر :المكتبة التوقيفية.
.310/3
( )4ابن جني ،المحتسب ،مرجع سابق .92/1
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وإن كان مضعفا فاألكثر فيه التعدي ،قال السيوطي( :)1ولزموا َّ
الضم ( ِفي
ِ
يعدِ ،ألََّن ُه كثي ار تلحقها الضمائر المنصوبة
وعد ّ
شد يشدّ ،
المضاعف اْل ُمتَ َع ّدي) َن ْحوّ :
َفلو كسر لزم اْل ُخ ُروج من كسرة ِإَلى ضمتين متواليتين ،فضم ليجري الّلِ َسان على سنن
وِ
احد ِب ِخ َالف َّ
الالم".
َ
وال تطرد هذه القاعدة ،بل قد يأتي خالف المشهور الذي عليه الباب ،وهو
محمول على تداخل اللغات ،قال ابن جني " :وأنهما -أي فعل ِ
وفعل  -قد يتداخالن
ُ
يقتل ،وجلس ِ
يجلس ،إال أن الباب ومجرى
فيجيء هذا في هذا ،وهذا في هذا؛ كقتل ُ
القياس على ما قدمناه

()2

".

وقال ابن يعيش( :)3وقيلِ " :
نحو:
الكسر،
ي
المتعد
ع
مضار
في
األصل
ن
إ
ّ
ُ

َي ِ
نحوَ :س َك َت َي ْس ُك ُت ،وَق َع َد
المتعدي
ضر ُب ،وإن األصل في مضارِع غير
ّ
الضمُ ،
ّ
قع ُدُ .يقال :هذا مقتضى القياسَّ ،إال أنهما قد يتداخالن ،فيجيء هذا في هذا .ورّبما
َي ُ
ش ،وع َكف ويع ُكف ِ
تَعاقبا على الفعل الواحدِ ،
ف ".
نحوَ :ع َر َش َي ْع ُر ُ
وي ْعك ُ
وي ْع ِر ُ َ َ َ ْ ُ َ
ش َ
يفعل) فقد ُبني على أساس تأثير حروف الحلق في العين والالم،
وأما باب ( َف َعل َ

ولم يتطرقوا – حسب علمي  -إلى قياس نسبة التعدي واللزوم فيه؛ ألنهم صرفوا
ِ
يفعل) فرعا عن هذين البابين(.)4
(فعل َ
فعل وفعل بالكسر ،وعدوا َ
اهتمامهم إلى ُ

( )1جالل الدين ،همع الهوامع ،مرجع سابق .310/3
( )2أبو الفتح ،المحتسب ،مرجع سابق .92/1
( )3موفق الدين ،شرح المفصل ،مرجع سابق .427-426/4
( )4ينظر :شرح الرضي على شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .67/1
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▪ ِ
فعل ،بكسر العين
ِ
ِ
يفعل) وهو قياس هذا الباب،
ويجيء (فعل) بكسر العين على بابين( :فعل َ
و(فعل ِ
ِ
يفعل) وهو موقوف على
كعلمه يعَلمه متعديا ،وَف ِرح الرجل يفرح الزما.
كحسب ِ
السماعِ ،
يحسب متعديا ،ويِبس ييِبس الزما

()1

.

وقد نص العلماء على أن األكثر في باب ِ
(فعل) اللزوم ،ألن الغالب في
وضعه أن يكون من الصفات الالزمة ،كاألعراض واْل َو َج ِع والجوع والعطش وضديهما
الرِي ،واأللوان و ِ
الحَلى وغيرها(.)2
من الشبع َو َّ ّ
َ
ِ
بفعل بضم العين ،من حيث داللتهما على المعاني السابقة ،إال
(وفعل) شبيه ُ

ِ
(فعل) فالمجمع عليه عدم تعديته ،ألنه يكثر في
أن (فعل) يأتي منه المتعدي .أما ُ
الطبائع والغرائز وهي مالزمة لصاحبها( .)3وما جاء منه متعديا كقول نصر بن

بكم الدخول في طاعة ِ
عك ْم؟ فمحمول على الشذوذ.
الكر
ماني؟ أي :أ ََوِس ُ
يسار :أ ََر ُح ُ ُ
ْ ّ
قال الخليل " :هذه كلمة شا ّذة على َف ُع َل م ِ
جاوٍز وَف ُع َل ال ُيجاوز أبدا(." )4
ُ

( )1ينظر :الرضي شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .77
( )2المرجع السابق .72/1
( )3المرجع السابق .75-74/1
( )4الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،كتاب العين ،تحقيق :مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.
.215/3
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 )2الصيغ المشتركة بين الالزم والمتعدي في الثالثي المزيد
▪ أ ْف َعل
ويغلب المتعدي في (أفعل) في المعاني التالية:
 -1التعدية ،وهو المعنى الغالب عليها( ،)1نحو :أجلسته ،وأمكثته(.)2
 -2وجود الشيء على صفة كذا ،نحو :أحمدته ،أي وجدته محمودا ،وأحييت
األرض أي وجدتها حية النبات(.)3
 -3السلب ،نحو :أشكيته ،وأعجمت الكتاب ،إذا أزلت الشكاية والعجمة(.)4
 -4التعريض ،كأسقيته ،أي :جعلت له ماء وسقيا؛ َش ِر َب أم لم يشرب ،وأشفيته،
أي :عرضته للشفاء(.)5

ويغلب الالزم فيها إذا دلت على المعاني التالية:
الشيء فأعرض ،أي :ظهر(.)6
ض ُت
كعر ْ
(فعل)َ ،
 -1مطاوعة َ
َ
 -2مطاوعة (فعل) المتعديَّ ،
كفطرته فأفطر(.)7
ّ

 -3صيرورة الشيء ذا كذا نحوَّ :
أغد البعير ،إذا صار ذا غدة ،وأجرب الرجل
صار ذا جرب(.)8
( )1ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق 438/4
( )2المرجع السابق.
( )3المرجع السابق .439/4
( )4المرجع السابق.
( )5ينظر :عضيمة ،محمد عبد الخالق2005( ،م) ،المغني في تصريف األفعال ويليه كتاب اللباب من
تصريف األفعال ،القاهرة :دار الحديث ،ص .126
( )6المرجع السابق .125
( )7المرجع السابق .130
( )8ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .438/4
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 -4الدخول في الشيء نحو :أظلم

()1

إذا دخل في الظالم ،وأصبح إذا دخل في

الصباح.
ثم يأتي (أفعل) الزما ومتعديا في معان أُخرى ال ضابط لها.
▪ فعل
فعل) في المعاني التالية:
يغلب المتعدي على ( ّ
وجدعته ،وعّقرته(.)2
وفسقته ،وزّينتهّ ،
فرحتهّ ،
 -1التعدية ،ك ّ
وغرمته ،وخطأتهّ ،

البعير ،وقردته ،أي أزلت الفزع
فزعته ،وق ّذيت عينه ،وجّلدت
 -2والسلب ،ك ّ
َ
والقذي والجلد والقراد(.)3

( )1الغالب على هذا الفعل اللزوم ،ألن الدخول معنى مطرد في الالزم ،ولكن الزمخشري أجاز تعديته على قلة،
الليل .واحتج بقراءة ابن قطيب والضحاك في قوله تعالىَ { :وِإ َذا أُ ْظلِ َم َعَلْي ِه ْم
وأشار إلى أنه منقول من قولهمَ :
ظ َلم ُ
اموْا} [البقرة ،]20:حيث قرئ الفعل (أُظلم) مبنيا للمفعول ،فاحتمل أن يكون البرق هو الفاعل ،والليل هو نائب
َق ُ
الفاعل ،واستشهد أيضا ببيت أبي تمام:

ِ
أمرد أشيبا
ظالميهما عن وجه َ

أج َليا
هما أظلما
ثمت ْ
حالي ّ
ّ
واعتذر بأن أبا تمام ليس كغيره من الشعراء ،بل هو إمام في هذا الفن ،عارف بمقاصده الغامضة.
ورد السمين الحلبي قول الزمخشري وذهب إلى أن الفعل الزم ،ونائب الفاعل هو الجار والمجرور في قوله:
فم َوّلِد .ولكن السماع يؤيد
(عليهم) .وأشار إلى أن بناء الفعل للمفعول ليس دليال على تعدي الفعل ،و َّ
أما حبيب ُ
البيتِ :إذا أسمعك
فالن علينا
رأي الزمخشري وإن كان الغالب في هذا الفعل اللزوم؛ جاء في التهذيب " :وأَظلم َ
َ

َما تكره ،قال :أَظلم يكون ِ
الزما وواقعا " .انظر :الزمخشري ،الكشاف ،مرجع سابق  .86/1وابن عطية ،عبد
الحق بن غالب ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد .104/1
واألزهري ،محمد بن أحمد ،تهذيب اللغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب  .274/14وشهاب الدين ،أحمد بن
يوسف المعروف بالسمين الحلبي ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،تحقيق :أحمد محمد الخراط .181/1
والبيت من الطويل منسوب ألبي تمام في ديوانه بشرح التبريزي .150/1
( )2ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .439/4
( )3المرجع السابق.
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وعوضته
 -3أو جاءت بمعنى َ
(فعل) المتعدي كقولك :زلته وزّيلته ،وعضتهّ ،
وميزته(.)1
ومزته ّ

اب(.)2
فعل ،كقولك :ق ّ
 -4التكثير ،وهو الغالب على ّ
طعت الثياب ،وغّلقت األبو َ
جدعته وعّقرته وسّقيته(.)3
 -5الدعاءّ :

ضوأ األضواء،
 -6تصيير مفعوله على ما هو عليه ،كقولهم :سبحان الذي ّ
وبصر البصرة(.)4
وكوف الكوفةّ ،
ّ

(فعل) في المعاني التالية:
ويغلب الالزم على ّ
ِ
وروض المكان(.)5
وثي ْ
عجزت المرأةّ ،
 -1صيرورة الشيء بصفة كذا ،نحوّ :
بتّ ،

كوف الرجل إذا مشى إلى الكوفة .وشرق
 -2المشي إلى الموضع المشتقّ :
الرجل والغرب(.)6

تفعل :وّلى وتوّلى ،ف ّكر وتف ّكر ،يمم وتيمم.
فعل بمعنى ّ
ّ -3
▪ فاعل

ويغلب المتعدي على (فاعل) في المعاني التالية:
 -1المشاركة ،وهو المعنى الغالب فيها ،كقولك :ضاربته وقاتلته(.)7

( )1ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل مرجع سابق .439/4
( )2المرجع السابق.
( )3ينظر :عضيمة ،المغني في تصريف األفعال ،مرجع سابق .133
( )4المرجع السابق .134
( )5أبو الفداء ،عماد الدين2000( ،م) ،الكناش في فني النحو والصرف ،تحقيق :رياض حسن الخوام ،بيروت:
المكتبة العصرية .68/2
( )6ينظر :عضيمة ،المغني في تصريف األفعال ،مرجع سابق .134
( )7ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .439/4
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الشيء وناعمه هللا(.)1
 -2والتكثير ،نحو :ضاعفت
َ
 -3التتابع ،كواليت الصوم ،وتابعت القراءة(.)2

(فعل) ،ومثال الالزم:
وجاء من (فاعل) الزما ومتعديا ،إذا كان بمعنى َ

سافرت إلى مكة ،وجاوزت المكان .والمتعدي :داويت المريض(.)3
▪ افتعل
نصت الحديثي

()4

على أن الالزم في (افتعل) يغلب المتعدي ،وهذه نتيجة

منطقية؛ لكثرة المعاني الالزمة في افتعل ،ومنها:
ِ
وش َوْيته فانشوى،
فتشارك(انفعل) ،كقولك :غممته
 -1المطاوعة،
اغتمَ ،
فانغم ،و ّ
ّ
واشتوى(.)5

تبسم(.)6
 -2افتعل بمعنى ّ
تفعل :ابتسم بمعنى ّ

 -3وافتعل بمعنى (استفعل) :كاعتصم بمعنى استعصم(.)7
ويغلب المتعدي في (افتعل) إذا كان بمعنى اتخاذ الشيء ،نحو :ا ّذبح إذا
اتّخذ لنفسه ذبيحة ،واألصل اذتبح ،وكذلك اشتوى واختبز(.)8

( )1ينظر :عضيمة ،المغني في تصريف األفعال ،مرجع سابق .136
( )2المرجع السابق.
( )3المرجع السابق.
( )4الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .413
( )5ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .441/4
( )6ينظر :عضيمة ،المغني في تصريف األفعال ،مرجع سابق .147
( )7المرجع السابق.
( )8ينظر :أبو الفداء ،عماد الدين إسماعيل بن علي ،الكناش ،مرجع سابق .70/2
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وفيما عدا ذلك يأتي الالزم والمتعدي من افتعل في معان أخرى ال ضابط
لمسألة التعدي واللزوم فيها.
▪ تفاعل
نصت الحديثي

()1

على أن الالزم يغلب المتعدي في هذه الصيغة ،وجاءت

أفعالها في معان مختلفة الزمة ومتعدية ،ومن تلك المعاني:
 -1المشاركة :المتعدي :تنازعنا الحديث .الالزم :تقاتل القوم وتسابقوا(.)2
 -2مطاوعة فاعل :المتعدي :عاطيته فتعاطاها( ،)3وناولته فتناولها .الالزم:
باعدته فتباعد ،وتابعته فتتابع.
 -3معنى فعل المجرد :المتعدي :تجاوزته ،وتقاضيته .الالزم :توانى في
األمر(.)4
▪ تفعل
(تفعل) في المعاني التالية:
يغلب المتعدي في ّ
وتبصر
وتفهم
كتجرع الدواء،
 -1العمل المتكرر في مهلة،
ّ
الحساءّ ،
وتحسى ُ
ّ
ّ
وتسمع(.)5
ّ

( )1الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مرجع سابق .414
( )2قال الزمخشري " :وال يخلو من أن يكون من فاعل المتعدي إلى مفعول أو المتعدي إلى مفعولين .فإن كان
من المتعدي إلى مفعول كضارب؛ لم يتعد ،وإن كان من المتعدي إلى مفعولين نحو :نازعته الحديث وجاذبته
الثوب وناسيته البغضاء ،تعدي إلى واحد ،كقولك تنازعنا الحديث وتجاذبنا الثوب وتناسينا البغضاء .ينظر :ابن
يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .438/4
( )3ينظر :عضيمة ،المغني في تصريف األفعال ،مرجع سابق .139
( )4المرجع السابق.
( )5المرجع السابق .142
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 -2االتخاذ ،والمراد به الداللة على أن الفاعل قد اتخذ المفعول فيما يدل عليه
وتردى الثوب ،أي :اتخذه
الفعل ،ومن ذلك قولهم :توسد يده ،اتخذها وسادةّ .
رداء .وتبناه أي اتخذه ابنا(.)1
تفعل بمعنى استفعل :تنجزته ،أي :استنجزته ،وتعظمته ،أي :استعظمته(.)2
ّ -3
تفعل) في المعاني التالية:
ويغلب الالزم على ( ّ
فعل :كسرته ،فتكسر ،وقطعته فتقطع(.)3
 -1مطاوعة ّ
وتمر(.)4
وتصبر وتحّلم ّأ
تشجع
ّ
 -2التكلف نحوّ :

وتحرج ،أي :تجنب الحوب واإلثم
وتهجد
تحوب وتأثّم
ّ
ّ
 -3التجنب ،كقولهمّ :
والهجود والحرج(.)5

وتجبن اللبن(.)6
 -4الصيرورة :كتأيمت المرأةُ،
وتحجر الطينّ ،
ّ

▪ استفعل

ويغلب المتعدي في (استفعل) في المعاني التالية:
 -1االعتقاد في الشيء أنه على صفة أصله ،نحو :استكرمته ،أي :اعتقدت فيه
الكرم ،واستسمنته ،أي :عددته ذا سمن ،واستعظمته ،أي :عددته ذا
عظمة(.)7
( )1ينظر :عضيمة ،المغني في تصريف األفعال ،مرجع سابق .141
( )2المرجع السابق .142
( )3ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .437/4
( )4ينظر :عضيمة ،المغني في تصريف األفعال ،مرجع سابق .141
( )5ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .438/4
( )6ينظر :عضيمة ،المغني في تصريف األفعال ،مرجع سابق .143
( )7المرجع السابق .150
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 -2االتخاذ :استألمت الألم َة ،أي :اتخذتها لبسا .واستعبدت فالنا ،أي :اتخذته
عبدا ،وكذلك استأجرته(.)1
ويغلب الالزم في استفعل إذا دلت على معنى التحول واالنتقال ،كاستتيست
الشاةُ ،واستنوق الجمل ،واستحجر الطين(.)2
ثم يأتي منها معان أخرى تكون األفعال فيها متعدية والزمة ،وال ضابط لها،
استرم
كالطلب :المتعدي :استغفرت هللا واستكتب بكرا .الالزم :استرقع
ُ
الثوب ،و ّ
البناء( .)3واستفعل بمعنى المجرد :المتعدي :استحسنت الشيء واستقبح .الالزم:
ُ
استقدم واستأخر(.)4

▪ افعوعل
المكان،
وهو بناء موضوع للمبالغة والتوكيد( ،)5ويجيء الزما ،كاعشوشب
ُ
الشيء .
احَل ْوَل ْيت
النبت إذا
اع َرْوَرْيت َ
واغدودن ُ
اخضر ،ومتعديا ،ك ْ
الف َر َس ،و ْ
ّ
َ
قال سيبويه " :وأما افعوعل فقد تعدى( ،)6قال حميد الهاللي:
ِ
عن َّ
ودها
احَل ْولي دماثا َي ُر ُ
الض ْرِع و ْ

فلما أتي عامان بعد انفصاله
َّ

()7

ويستأنس بكالم العلماء في أن الزمها أكثر من متعديها.

( )1ينظر :عضيمة ،المغني في تصريف األفعال ،مرجع سابق .151
( )2المرجع السابق .150
( )3المرجع السابق .149
( )4ابن عصفور ،الممتع الكبير ،مرجع سابق .132
( )5ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق  .443/4والمنصف البن جني ،مرجع سابق .81
( )6سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .77/4
( )7البيت من الطويل ،وهو لحميد بن ثور في ديوانه ص .73
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"

قال ابن منظور " :ولم يجئ في الكالم افعوعل مجاو از غير اعروريت،
واحلوليت المكان إذا استحليته

()1

".

وقال في موضع آخر " :وهذا نادر ألنا ال نعرف افعوعل متعدية إال اعرورى
واحلولى .واقلولى الطائر(.")2
▪ ا ْف َع َّول

المكرر هناك
وهو كافعوعل في دالته على المبالغة؛ ألنه على زنتهَّ ،إال أن
ّ

()3
السير،
اخروط
،
الزما
جاء
وقد
.
العين ،وهنا الواو الزائدة
نحوْ :
اجَلَّوَذ إذا أَسرع ،و ّ
ُ
ُ
ركوب ال أرْس والتََّقح ُم َعَلى
ط:
االعلَِّوا ُ
إذا ّ
أسه ،و ْ
ُ
امتد .ومتعديا ،نحوّ :
اعلوط فالن ر َ
األُمور ِب َغ ْي ِر َرِوّي ٍة(.)4

 )3الصيغ المشتركة بين الالزم والمتعدي في الرباعي المجرد
فعَل َل
▪ ْ
نص العلماء على أن هذه الصيغة تغلب في المتعدي .قال الكفوي " :وأبواب
كلها متعدية ِإ َّال دربخ( .")5وقال عضيمة " :وَف ْعَل َل يكون الزما ومتعديا،
الرباعي َ
()6
ِ
الرجل :أي:
خ
ب
ر
ود
،
النفس
حشرجت
الالزم:
ومثال
.
"
ومتعديه أكثر من الزمه
َ
ْ
َ
ُ
ُ

ظ ْه َرهُ( .)7ومثال المتعدي ،بعثره يبعثره ،ودحرجه يدحرجه.
َحَنى َ
( )1ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (ع ار).
( )2المرجع السابق (جلذ) و (خرط) و (علط).
( )3ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .444/4
( )4المرجع السابق.
( )5الكفوي ،أبو لبقاء ،الكليات ،تحقيق :عدنان درويش ،محمد المصري .812
( )6ينظر :عضيمة ،المغني في تصريف األفعال ،مرجع سابق .123
( )7ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (دربخ).
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 )4الصيغ المشتركة بين الالزم والمتعدي في الثالثي الملحق بــالرباعي المجرد
عو َل وَفعَلى
يع َل وَف َ
وع َل وَف َ
▪ َف َ

متعدية.
وغير ّ
عو َل وَفعَلى :تكون ّ
يع َل وَف َ
متعدية َ
قال ابن عصفورَ " :ف َ
وع َل وَف َ
ط َر َّ
وغير
جل.
لسى َّ
فالمتعدي منهاَ :بي َ
ّ
الم َ
وم َع الثَّر َيدَ ،
ُ
الر َ
ود َ
تاع ،وَق َ
هوَر َ
وص َ
الد َّاب َة َ
وخن َذى
وخن َ
وعن َ
ّ
ظى َ
ظى َ
رو َل َ
وحوَق َل َ
المتعديَ :بيَق َر َ
وه َ

()1

".

▪ فنعل
()2
ويكون الزما ،نحو :س ْنَبل َّ
الشيء:
س
ن
ل
ق
ك
ومتعديا:
.
الزْرعُ ،أَيَ :خ َرَج ُس ْنُبله
ْ
َ
َ
َ
َ
َ

َّ
وستَ َره.
َغطاه َ
▪ فعمل

البناء َو َغ ْي َرهُ:
ط ْرَمح
ويكون الزما ،نحوَ :غ ْش َمر
السيل :أي :أَ ْقَبل( .)3ومتعديا :ك َ
ُ
َ

َع َّاله َوَرَف َع ُه(.)4

 )5الصيغ المشتركة بين الالزم والمتعدي في الثالثي الملحق بالرباعي المزيد
بحرف
عو َل
فع َل َ
وع َل َ
وت َفعَلى وت َفعَن َل َ
يع َل َ
علل َ
وت َف َ
وت َف َ
وت َم َ
وت َف َ
▪ َت َف َ

أشار ابن عصفور إلى أن هذه الصيغ تأتي الزمة ومتعدية ،إال أن الالزم فيها

أغلب ،لداللتها على معنى المطاوعة ،والغالب في معنى المطاوعة اللزوم.
( )1الممتع الكبير في التصريف ،مرجع سابق .124
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (سبل).
( )3المرجع السابق (غشمر).
( )4المرجع السابق (طرمح).
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عو َل:
يع َل وتََفعَلى َ
وتف َ
عن َل وتََف َ
وع َل وتَ َم َ
علل وتَ َف َ
قال ابن عصفور " :تََف َ
فع َل وتََف َ
ِ
مطاوعة للفعل الذي دخلت عليه التاء في الغالب.
متعدية؛ ألنها
أكثر ما تجيء غير ّ
ع .وكذلك باقيها .فكان الغالب عليها لذلك
در َ
درعتُ ُه َفتَ َم َ
وم َ
حرجتُه فتََد َ
نحوَ :د َ
حرَجَ ،

التعدي ،حتى تكون كانفعل(.")1
عدم ّ
ُ

 )6الصيغ المشتركة بين الالزم والمتعدي في الثالثي الملحق بــالرباعي المزيد
بحرفين
▪ افعنلى
وقع خالف حول (افعنلى) الملحق بالرباعي المزيد (احرنجم) ،كاسلنقى،
واسرندى ،واغرندى ،واحرنبى ،وابرنتى( ،)2أهي الزمة أم متعدية؟
ومذهب سيبويه أنها ال تتعدى(.)3
(افعْنليت) على ضربين :متعد ،وغير متعد،
وخالفه ابن جني وقالَ " :

فالمتعدي نحو قول الراجز:

ِ
وي ْس َرْن ِديني
أ َْد َف ُع ُه ّ
عني َ

عاس َي ْغ َرْن ِديني
َق ْد َج َع َل الن ُ

()4

اح َرْنبى الديك ،وابرنتى الرجل(.")5
وغير المتعدي نحو قولهمْ " :
( )1ابن عصفور ،الممتع الكبير في التصريف ،مرجع سابق .125
ض ِب و َّ
اح َرْنَبى
َّجل :تَ َّ
اس َرْنداه و ْ
هيأَ َ
للغ َ
الش ِّر .و ْ
اغ َرْنداه ِإذا َع َالهُ َو َغَل َب ُهْ .
اح َرْن َبى الر ُ
( )2اسلنقى :نام على ظهره .و ْ
ْازَبأ ََّر ،واْل َياء لِ ْ ِ
إلْل َح ِ
ابرْنتى فالن َعَل ْي َنا َي َبرْنتي ِإذا ْان َد َأَر َعَل ْيَنا .انظر :لسان العرب (سلق) و (سرند) و
اق با ْف َعْنَل َل .و َ
َ ُ
(حرب) و (برت).
( )3سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .77/4
( )4الرجز بال نسبة في كتاب العين  340/7برواية( :ما لنعاس الليل  .)...ولسان العرب (سرد) و (غرند).
( )5ابن جني ،المنصف ،مرجع سابق .86
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ِ
ِ
َحس ُب البيتين
ورَّد
َ
البيتين أَبو بكر الزَب ْيد ّي َوَق َ
ال " :هذا عندي محال وأ َ

مصنوع ِ
ين(.")1
َ

ِ
ِ
سمع
ووافقه ابن عصفور وقال " :و
ُ
الصحيح ما ذهب إليه سيبويه ،إذ لم ُي َ
الظن فيه أنه مصنوع(." )2
متعديا ِإ َّال في هذا الرجز،
ّ
وغالب ّ
ُ
علي ،ويسرندى
وجعله الرضي من باب الحذف واإليصال ،واالصل :يغرندى َّ
ط( .)3وحمله ابن هشام على الشذوذ(.)4
يغلب ويتسل ُ
َّ
علي ،أي ُ
والظاهر أن هذه الصيغة تتعدى ،بدليل رواية غير واحد من الثقات ،ومنهم
()5
اس َرْنديته ،إذا أتيته في ُج ْرأة .وجعل النعاس
الخليل في كتاب العين  ،قال " :و ْ
يسرنديه ويغر ِ
نديه ،إذا غلب عليه " ،وأنشد:
ََْ

ما ُلن ِ
غرْنديني
عاس الّليل َي َ

وي ْس َرْنديني
أ َْز ُجره ّ
عني َ

وجاء في التهذيب " :اسرنداه وآغرنداهِ :إذا َج ِهل َعَل ْي ِه  ...واسرنداه واغرنداه:

ِإذا َعاله وغلبه

()6

" .وفي الصحاح( " :)7واسرنداه ،أي اعتاله .واالسرنداء واالعرنداء

واحد ،والياء لإللحاق بافعنلل ".
( )1الزبيدي ،محمد بن الحسين ،االستدراك على سيبويه في كتاب األبنية والزيادات على ما أورده فيه مهذبا،
تحقيق :أغناطيوس كويدي ص .39
( )2ابن عصفور ،الممتع الكبير في التصريف ،مرجع سابق .127
( )3الرضي ،شرح شافية ابن الحاجب ،مرجع سابق .47/4
( )4األنصاري ،ابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :مازن المبارك ومحمد علي .675
( )5كتاب العين ،مرجع سابق .340/7
( )6أبو منصور ،محمد بن أحمد األزهري ،تهذيب اللغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب .103/13
( )7الجوهري ،إسماعيل بن حماد1407( ،ه) ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ط ،4تحقيق :أحمد عبد
الغفور عطار ،بيروت :دار العلم للماليين (سرد).
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وقال السخاوي " :سرندى :هو الجريء الشديد ،ومنه قولهم :اسرنداه :إذا
ركبه(.")1
فكثرة الروايات ترجح تعدي (افعنلى) ،ولكن يستأنس برأي الممانعين في غلبة
الالزم على المتعدي في هذه الصيغة.

( )1السخاوي ،علي بن محمد بن عبد الصمد1415( ،ه) ،سفر السعادة وسفير اإلفادة ،ط ،2تحقيق :محمد
الدالي ،دار صادر.299/1
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تصنيف الصيغ المشتركة بالنظر إلى المعنى الغالب عليها
من خالل ما سبق ،يمكن تقسيم الصيغ المشتركة بين الالزم والمتعدي إلى ثالثة
أقسام:
▪ صيغ مشتركة بين المتعدي والالزم مع غلبة المتعدي ،وهي:
ِ
فعل ،فاعل ،فعلل
يفعل) من المضعفّ ،
(فعل ُ
(فعل يفعل) من الصحيحَ ،
َ

(الرباعي).

▪ صيغ مشتركة بين المتعدي والالزم مع غلبة الالزم ،وهي:
يفعل) من المضعف( ،فعل يفعل) من الصحيحِ ،
(فعل ِ
فعل (بكسر العين) ،افتعل
ُ
َ
َ

افعنلى.
تفاعل ،افعوعل ،تفعلل ،تفيعل ،تفعلى ،تفعنل ،تفوعل ،تمفعل ،تفعولْ ،

▪ صيغ مشتركة بين المتعدي والالزم ولم يظهر فيها غلبة معنى على آخر:
فع َمل.
تفعل ،استفعلَّ ،
فعلىْ ،فنعلْ ،
افعول ،فيعل ،فوعل ،فعولْ ،
أفعلّ ،
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الفصل الثالث
ر
المبن عىل العوامل الرصفية
االشتاك
ي
ر
▪ المبحث األول:
مبن عىل تأثت قواني اإلدغام
ال
اك
االشت
ي
ر
الثان:
المبن عىل تأثت قواني اإلعالل
اك
االشت
▪ المبحث
ي
ي
ر
▪ المبحث الثالث:
المبن عىل عوامل رصفية
اك
االشت
ي
أخرى
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المبحث األول
ر
المبن عىل تأثت قواني
اك
االشت
ي
اإلدغام
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اإلدغام عملية صوتية تهدف إلى تقريب صوت من صوت

()1

ثم النطق بهما

دفعة واحدة؛ تخفيفا على اللسان ،ولكي يستطيع المرء نطق اللفظ نطقا طبيعيا ال
تكلف فيه وال صعوبة.
غير أن اإلدغام –أحيانا -يسجل تأثي ار انعكاسيا على البناء ،فتتسبب قوانينه
في نشوء مشترك صرفي يحتمل بنيتين عميقتين مختلفتين ،لكنهما على مستوى
السطح صورة لفظية واحدة.
وقد سجلت الدراسة بعض المواضع التي كان لقوانين اإلدغام أثر في تخلق
هذا االشتراك ،وذلك على سبيل التمثيل ال الحصر ،ومنها:
▪ اشتراك الماضي المبني للمفعول ،وفعل األمر في الصورة اللفظية
كرّد ُيرد،
يفعل)ُ ،
(فعل ُ
ويكون ذلك في المضعف الثالثي المجرد من بابَ :

وتفسير ذلك أن بنية الفعل العميقة تحتمل أصلين مختلفين:

األصل األولُ ( :رِد َد) ،ويستدل به على معنى الماضي المبني للمفعول ،بدليل

ضم أوله وكسر ما قبل آخره.

وقد تعرض لإلدغام الواجب عندما التقى مثالن متحركان ،فأسكن األول
منهما تمهيدا إلدغامه في مماثلة( ،)2فجرى اإلدغام ،فخرج الفعل في صورته النهائية
(رَّد).
على ُ

( )1ينظر :ابن جني ،الخصائص ،مرجع سابق .142/2
( )2ينظر :ابن جني ،سر صناعة اإلعراب ،مرجع سابق .149/2
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(ارُدد) ،ويستدل به على فعل األمر؛ ألن نظائره في الصحيح
األصل الثانيْ :

اقتل.
يأتي على هذه الهيئة ،كانصر ،و ُ

وقد تعرض لإلدغام أيضا عندما التقى المثالن ،فنقلت حركة أولهما إلى
وحرك آخر الفعل بالفتح ،تخلصا من
الساكن قبله ،فأسكن ،ثم أدغم في مماثلهّ ،
التقاء الساكنين .أما همزة الوصل فتحذف؛ ألنها إنما أتي بها للتخلص من االبتداء

بالساكن ،وقد زال السبب ،ألن أول الكلمة قد صار متحركا( ،)1فخرج الفعل في
(رَّد) .
صورته النهائية على ُ
(رَّد) ،تتمثل في لهجة
وقد حفظت العربية صورة أخرى لفعل األمر ُ

الحجازيين ،إذ جاءوا به على األصل ،فقالوا :اُ ْردد .وكذلك قالوا في المضارع

يردد .قال سيبويه " :وأما بنو تميم فيدغمون المجزوم كما أدغموا ،إذ
المجزوم :لم ُ
ِّ
ويحركون اآلخر،
كان الحرفان متحركين لما ذكرنا من المتحركين ،فيسكنون األول

َّ
ألنهما ال يسكنان جميعا ،وهو قول غيرهم من العرب ،وهم كثير(.")2

ارد ْد وال
أهل الحجاز في الجزم فقالواُ :
واختار سيبويه هذه اللغة ،قالّ " :بين ُ

ترد ْد .وهي اللغة العربية القديمة الجيدة
ُ

()3

".

وقال في موضع آخر " :وأما (اردد) فليس فيه إخفاء ،ألنه بين ساكنين

( )1ينظر :الغالييني ،جامع الدروس العربية ،مرجع سابق .101/2
( )2سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .530/3
( )3مرجع السابق .473/4
( )4مرجع السابق .445/4
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()4

".

▪ اشتراك الماضي المبني للفاعل ،وفعل األمر في الصورة اللفظية
ويكون ذلك في موضعين ،أحدهما :المضعف الثالثي المجرد من بابِ :
(فعل
كبر َيبّر .وتفسير ذلك أن بنية الفعل العميقة تحتمل أصلين مختلفين:
يفعل)ّ ،
َ
(ب ِرَر)( ،)1ويستدل به على الماضي المبني للفاعل .وقد
األصل األولَ :

تعرض لإلدغام عندما التقى مثالن متحركان ،فأسكن األول؛ تمهيدا إلدغامه في
(بَّر).
مماثلة فجرى اإلدغام ،فخرج في صورته النهائية على َ
(اب َرر) ،ويستدل به على فعل األمر .ولكن لما التقى المثالن،
األصل الثانيْ :

وحرك آخر الفعل
نقلت حركة أولهما إلى الساكن قبله ،فأسكن ،ثم أدغم في مماثلهّ ،
بالفتح ،تخلصا من التقاء الساكنين .أما همزة الوصل فتحذف؛ ألنها إنما أتي بها

للتخلص من االبتداء بالساكن ،وقد زال السبب ،ألن أول الكلمة قد صار متحركا،
(بَّر).
فخرج في صورته النهائية على َ
وقد سمع في األمر من هذا الفعلِ :ب َّر بكسر الباء ،وهي صورة مغايرة عن
()2
ْمور ِباْل ِّ
بر والشم :بر والدك ِب َك ْسر اْلَباء ،وشم
الماضي ،قال الحريري َ :وَيُقولُو َن لْل َمأ ُ
الص َواب أَن يفتحا َج ِميعا ِألََّن ُه َما مفتوحان ِفي َق ْولك :يبر ويشم،
ضم الشينَ .و َّ
يدك ِب َ
ِ ِ
ضارع ِإذا
َوعقد َه َذا اْلَباب أَن َح َرَكة أول فعل ْاألَمر من جنس َح َرَكة ثَاني اْلف ْعل اْل ُم َ
ان متحركا فتفتح اْلَباء ِفي َق ْولك :بر أََباك النفتاحها ِفي َق ْولك يبر ،وتضم اْل ِميم ِفي
َك َ
َق ْولك :مد اْل َحبل النضمامه ِفي َق ْولك :يمد ،وتكسر اْل َخاء ِفي َق ْولك خف ِفي اْل َع َمل
النكسارها ِفي َق ْولك :يخف".

( )1ينظر :اللبلي ،أحمد بن يوسف ،بغية اآلمال ،مرجع سابق .119
( )2الحريري ،القاسم بن محمد بن علي ،درة الغواص في أوهام الخواص ،تحقيق :عرفات مطرجي ص .46
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والموضع اآلخر من مواضع اشتراك الماضي المبني للفاعل وفعل األمر ،إذا
افعال ،فاعل ،ك َّ
احمار،
افعل،
أحمر ،و َّ
انحل ،و َّ
اشتد ،و َّ
َّ
أخذا على مثال :افتعل ،انفعلّ ،

وحاد .وتفسير ذلك أن بنية هذه األفعال العميقة تحتمل أصلين مختلفين:
ّ

ِ
ِ
ِ
احماررَ ،ح َادد ،ويستدل بهذه األصول على
األول :ا ْشتََد َد ،ا ْن َحَل َل ،ا ْحمررْ ،

كل منها مثالن،
الفعل الماضي المبني للفاعل ،واإلدغام فيها واحد ،حيث اجتمع في ّ
وكان األول منهما متحركا ،فأسكن تمهيدا إلدغامه ،فجرى اإلدغام ،فخرجت في

صورتها النهائية علىَّ :
وحاد.
أحمر و َّ
انحل و َّ
اشتد و َّ
احمار ّ
اشتَِد ْدِ ،ا ْن َحلِ ْلِ ،ا ْح َم ِرْرِ ،ا ْح ِم ِ
ارْرَ ،ح ِاد ْد ،ويستدل بهذه األصول
األصل الثانيْ :

على فعل األمر .وقد تعرضت لإلدغام عندما اجتمع في كل منها مثالن ،األول
منهما متحرك ،فنقلت حركته إلى ما قبله ،فأسكن ثم أدغم في مماثله ،فخرجت في
صورتها النهائية علىَّ :
وحاد.
أحمر و َّ
انحل و َّ
اشتد و َّ
احمار ّ
▪ اشتراك اسم الفاعل واسم المفعول في الصورة اللفظية
وإذا أردنا صياغة اسم الفاعل واسم المفعول من األفعال في الموضع السابق،
فإن صورتهما اللفظية واحدة أيضا ،ويجري فيها ما جرى في أفعالها من اإلدغام؛
ومحمار،
وم ْح َمرُ ،
وم ْن َحلُ ،
ألن األسماء تتبع األفعال في إدغامها ،فيقالُ :م ْشتَدُ ،

ومحاد ،للداللة على اسم الفاعل واسم المفعول.
ُ

ِ
ِ
وم ْح ِ
وم ْح ِ
مارر،
مررُ ،
وم ْن َحللُ ،
وأصلها إذا كانت أسماء فاعلينُ :م ْشتَددُ ،

وم َح ِادد.
ُ
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مارر،
وم ْح َ
وم ْح َ
مررُ ،
وم ْن َحَللُ ،
وأصلها إذا كانت أسماء مفعولينُ :م ْشتََددُ ،

وم َح َادد.
ُ

وقد تناول ابن جني هذا النمط من االشتراك تحت عنوان التقديرين المختلفين
لمعنيين مختلفين ،قال(" :)1وكذلك ما كان من المضعف في هذا الشرج من الكالم
نحو قولك :هذا رجل معتد للمجد ونحوه فهذا هو اسم الفاعل وأصله :معتدد بكسر
العين ،وهذا رجل معتد ،أي :منظور إليه .فهذا مفتعل ،بفتح العين وأصله :معتدد".
وقد ترتب على هذا االشتراك ،اختالف في التوجيه الصرفي عند بعض
(مصفرا) في قوله تعالى{ :ولَئِنْ أَرْسَلْنَا رِحيًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا
العلماء ،ومن ذلك كلمة
ًّ
مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُون} [الروم ،]51 ،حيث احتملت اللفظة بسبب إدغامها اسم الفاعل واسم
المفعول معا ،والسياق في هذا الموضع يقبل المعنيين ،وال يترتب على اختيار
أحدهما خلل في المعنى.
اصفر ،وقد يكون اسم
مصفر :اسم فاعل من الخماسي
ّا
قال الصافي(" :)2
ّ
ّ
فك اإلدغام ظهر الفرق بين اسم
مفعول ،فالوزن واحد بسبب تضعيف الراء ،فإذا ّ
الفاعل واسم المفعول في اللفظ ".
▪ اشتراك المضارع المبني للفاعل والمبني للمفعول في الصورة اللفظية
ويضار .وتفسير ذلك أن
حاد
كي ّ
ّ
(يفاعل) المضعفُ ،
ويكون ذلك في صيغة ُ

بنية الفعل العميقة تحتمل أصلين مختلفين:
( )1ابن جني ،الخصائص ،مرجع سابق .348/1

( )2صافي ،محمود بن عبد الرحيم1418( ،ه) ،الجدول في إعراب القرآن الكريم ،ط ،4دمشق :دار الرشيد،
بيروت :مؤسسة اإليمان .63/21
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(ي َح ِادد) ،ويستدل بهذه البنية على الفعل المضارع المبني للفاعل،
األولُ :

بدليل كسرة الراء األولى .وقد تعرض لإلدغام عندما اجتمع مثالن ،األول منهما
متحرك ،فنقلت حركته إلى ما قبله ،فأسكن ،ثم أدغم في مماثلة ،فخرج في صورته
حاد).
النهائية على ( ُي ّ
حادد) ،ويستدل بهذه البنية على الفعل المضارع المبني للمفعول،
(ي َ
الثانيُ :

بدليل فتح الراء األولى ،وقد تعرض لإلدغام ،وذلك الجتماع مثلين ،األول منهما
متحرك ،حيث نقلت حركته إلى ما قبله فأسكن ،ثم أدغم في مماثلة ،فخرج في
صورته النهائية على ( ُي َحاد).
وقد ترتب على هذا االشتراك ،خالف في التوجيه الصرفي عند المفسرين،
(يضار) في قوله تعالى{ :وَالَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَالَ شَهِيدٌ}
ومن ذلك خالفهم في الفعل
ّ

[البقرة ،]282:حيث احتمل الفعل وجهين بسبب إدغام الراء في آخره ،وكل احتمال له
توجيه معنوي خاص(:)1
الر ِاء ْاألُوَلىَ ،فَي ُكو ُن اْل َك ِات ُب و َّ
ضِ
الش ِه ُيد ُه َما
ارْر)ِ ،ب َك ْس ِر َّ
َصُل ُه َ
األول :أ ْ
(ال ُي َ
َن َي ُكو َن أ ْ
َ
اْلَف ِ
اع َال ِن لِ ِ
ض َّار) :ال يكتب
ّ
لض َر ِار .ونسب هذا الرأي للزجاج ،واحتج بأن معنى ( َال ُي َ
هد الشاهد إال بالحق ،وألن بعده{ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوق بِكُمْ }،
الكاتب إال بالحق وال َي ْش ُ

حرف في الكتابة أن يقال له :فاسق ،فهو
فاألولى أن يكون من شهد بغير
الحق أو ّ
ّ
أولى ممن سأل شاهدا وهو مشغول أن يشهد

()2

.

( )1ينظر :الرازي ،فخر الدين ،مفاتيح الغيب  .99/7وانظر أيضا :النحاس ،أبو جعفر ،إعراب القرآن .138/1
والزمخشري ،جار هللا ،الكشاف ،مرجع سابق  .327/1واألندلسي ،أبو حيان ،البحر المحيط في التفسير ،مرجع
سابق .503/2
( )2الزجاج ،أبو إسحاق الزجاج ،معاني القرآن وإع اربه .366/1
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ِ
(ال يضارر) ِبَف ْت ِح َّ ِ
ول ِب ِه َما
َوالثَّاني :أ ْ
َصلُ ُه َ ُ َ َ ْ
الراء ْاألُوَلىَ ،فَي ُكو ُن ُه َما اْل َمْف ُع َ
َن َي ُكو َن أ ْ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ان ِخ َ ِ ِ ِ
يل:
ّ
الض َرُار .واحتج صاحب هذا الرأي بأن الفعل َل ْو َك َ
طابا لْل َكاتب َوالشهيد َلق َ
السياق من ِ
ِ
َوإِ ْن تَْف َع َال َفِإَّن ُه ُف ُسوق ِب ُك ْم ،و َّ
للمكتوب له
أول اآليات إنما هو
ألن
َ
والمشهوِد له(.)1
وقد ساق بعض المفسرين هذا الخالف على نحو يشعر بجواز الوجهين معا
وتكيفهما مع السياق ،دون ترجيح رأي على آخر .ومنهم ال ارزي الذي افتتح هذه
ِ ()2

اعَل ْم أ َّ
َن ِك َال اْل َو ْج َه ْي ِن َج ِائز ِفي الل َغة
المسألة بقولهَ " :و ْ

".

وكذلك الزمخشري الذي دلل على صحة الرأيين بقراءة ابن مسعود( :وال
ِ
يضارر) بفتح الراء(.)3
يضارر) بكسر الراء ،وقراءة ابن عباس( :وال
َ
وقول السمين الحلبي " :وال َغ ْرَو في هذا إذ اآلي ُة عندهم ُم ْحتَ ِملة للوجهين

ِ
وباآلخر أخرى(.")4
َف َّسروا وق أروا بهذا المعنى تارة

( )1ينظر :الرازي ،فخر الدين ،مفاتيح الغيب  .99/7الحلبي ،السمين ،الدر المصون .676/2
( )2الرازي ،فخر الدين ،مفاتيح الغيب ،مرجع سابق .99/7
( )3الزمخشري ،جار هللا ،الكشاف ،مرجع سمين .327/1
( )4السمين الحلبي ،الدر المصون ،مرجع سابق .676/2
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الثان
المبحث
ي
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المبن عىل تأثت قواني
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االشت
ي
اإلعالل

174

اإلعالل مظهر من مظاهر طلب الخفة في األلفاظ ،وفيه يكون العدول عن
أصل وضع اللفظ (البنية العميقة) ،إلى لفظ أخف (البنية السطحية) ،لتحقيق
االنسجام الصوتي(.)1
وكما أن لإلدغام أث ار في خلق الصور المشتركة ،فإن لإلعالل أيضا أث ار في
نشوء مشترك صرفي يحتمل بنيتين عميقتين مختلفتين تصريفا ،لكنهما على مستوى
السطح صورة لفظية واحدة.
وفي حدود ما وصلت له الدراسة ،فإن االشتراك المبني على تأثير قوانين
اإلدغام يغلب في األفعال ،لثقلها وكثرة اعتاللها ،قال السيوطي " :واإلدغام يكون في
األسماء واألفعال أوجب لكثرة اعتاللها وذلك لثقلها ،ولذلك يدغم في األفعال ما ال
رد ،وفكهم شرر(.")2
يدغم في األسماء أال ترى إدغامهم ّ
أما االشتراك المبني على تأثير قوانين اإلعالل ،فيقع في األسماء واألفعال،
إال أن غالبه في صيغ األجوف سواء من األسماء أو األفعال ،ويعود ذلك – في
تقديري -إلى أن الصيغ الجوفاء يتحقق فيها أنواع اإلعالل الثالثة :القلب ،والنقل
والحذف ،فيما تتخلف صورة اإلعالل بالنقل عن الناقص والمثال.
وفيما يلي أبرز مواضع االشتراك المبني على تأثير قوانين اإلعالل -على
سبيل التمثل ال الحصر -مقسمة بين األسماء واألفعال على النحو التالي.

( )1ينظر :حسان ،تمام ،الخالصة النحوية ،ط ،1عالم الكتب ،ص .21
( )2السيوطي ،جالل الدين ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،مرجع سابق .482/3
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االشتراك المبني على تأثير قوانين اإلعالل في األسماء
▪ اشتراك اسم المفعول واسم الزمان والمكان والمصدر الميمي في الثالثي
المجرد من األجوف اليائي كمبيع
من المعلوم أن اسم المفعول واسمي الزمان والمكان ،والمصدر الميمي تشترك
وم ْخرج ،أو من
كم ْدخل ُ
صيغها في غير الثالثي ،سواء كان الفعل من الصحيحُ ،
ومحمر ،أو من المعتل كمختار ومنقاد ،وذلك ألن هذه المعاني
المضعف كمعتد
ّ

تصاغ قياسا بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة مع فتح ما قبل اآلخر.

إال أن هذه المعاني هنا جاءت مشتركة في الصورة اللفظية ،إذا أخذت من
الثالثي المجرد في األجوف اليائي ،كمبيع ومسيل ومعين ومجيد ومحيد ،ونحوها،
والذي أدى إلى نشوء هذا االشتراك هي قوانين اإلعالل وذلك على النحو التالي:
َ -1مبيع (اسم مفعول)
(مبيوع) جريا على القياس في نظائرها من الصحيح ،لكنها تعرضت
األصلَ :

ثم
هنا لإلعالل ،حيث س ّكنت الياء ُ
ونقلت حركتُها إلى العين (إعالل بالتسكين)ّ ،

()1
بضم العين (إعالل
(مبيع)
حذفت الواو ألنها زائدة -على رأي سيبويه  -فأصبح ُ
ّ

ثم ُكسرت العين لمناسبة الياء فخرجت صورتها النهائية على (مبيع) بفتح
بالحذف)ّ ،

الميم وكسر العين(.)2

ِ َِّ
َصليةَ ،ف َك َانت ِّ
الزَي َادة أَولى بالحذف.
قبلها أ ّ
( )1ذهب سيبويه إلى أن المحذوف هو واو مفعول؛ ألََّنها َزائ َدة َوالتي َ
حرك اللتقاء الساكنين.
وذهب األخفش إلى أن المحذوف هو عين الكلمة؛ ألََّنه ِإذا التقى ساكنان حذف األَّول أَو ّ
وهو خالف معروف وال يؤثر على نتائج البحث .ينظر :المبرد ،محمد بن اليزيد ،المقتضب .100/1

( )2ابن عصفور ،الممتع الكبير في التصريف ،مرجع سابق .296
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وقد حفظت لنا العربية صورة مغايرة السم المفعول من األجوف اليائي تمثلت
في لهجة تميم .قال المازني( " :)1وبنو تميم -فيما زعم علماؤنا -يتمون مفعوال من
الياء ،فيقولون( :مبيوع ،ومعيوب ،ومسيور به)  ،فإذا كان من الواو لم يتموه ،ال
(مْق ُوول) وال في (مصوغ)( :مصووغ) البت َة .وإنما أتموا في الياء؛
(مُقول)َ :
يقولون في َ
ألن الياء وفيها الضمة ،أخف من الواو وفيها الضمة".
اسم زمان أو مكان)
َ -2مبيع ( َ
(مْف َعل)
المشهور عند علماء الصرف أن اسم الزمان والمكان يصاغان على َ
بفتح الميم والعين إذا كان المضارع مضموم العين أو مفتوحها أو معتل الالم مطلقا،
وم ْرضى( .)2وعلى
ومَقامَ ،
ومخافَ ،
وم ْس َعىَ ،
وم ْوَقىَ ،
وم ْرَمىَ ،
وم ْذ َهبَ ،
كم ْنصرَ ،
َ
(مْف ِعل) بكسر العين ،إذا كانت عين مضارعه مكسورة ،أو كان مثاال مطلقا في غير
َ
ٍِ
وم ْي ِسر
وموعدَ ،
معتل الالم ،كمجلس ،ومبيعَ ،

()3

.

و(مبيع) هنا تجري على القياس الثاني ،ولكن هذه الصورة قد تأثرت بقوانين
اإلعالل ،إذ إن أصلها ( َم ْب ِيع)؛ نقلت حركة العين إلى الصحيح الساكن ،فخرجت
صورتها النهائية على (مبيع) بفتح الميم وكسر العين ،فشاركت اسم المفعول في غير
لهجة تميم في الصورة اللفظية.

( )1ابن جني ،المنصف شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني ،مرجع سابق .284-283
( )2الحمالوي ،شذا العرف في فن الصرف ،مرجع سابق .133
( )3المرجع السابق.
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َ -3مب ِيع (مصد ار ميميا)
اشتهر عن العلماء في صياغة المصدر الميمي إذا كان من معتل العين،
ثالثة مذاهب(:)1
▪ أن يعامل معاملة الصحيح فيقال في خاض :مخاض وفي سار :مسار،
وهذه الصورة هي الغالبة على المصدر الميمي.
▪ أََّن ُه
▪ أََّن ُه

مخيَّر ِف ِ
يه .أي أن يقول في خاض :مخاض ومخيض بالخيار.
َُ
اعَ ،فما َفتحت ِف ِ
يْقتَ ِ
يه اْل َع َر ُب َفتَ ْحَناَ ،و َما َك َس َر ْت َك َس ْرَنا.
ص ُر َعَلى َّ
الس َم ِ َ َ َ ْ
َ

و(مبيع) هنا جاء على م ِ
فعل بكسر العين مسموعا عن العرب ،فشارك اسم
َ

(م ْبيع)؛ أعلت
المفعول واسم الزمان والمكان في الصورة اللفظية؛ إذ األصلَ :

كإعاللها في اسم الزمان والمكان ،حيث نقلت حركة العين إلى الصحيح الساكن
فخرجت على ( َمِب ْيع).
(مِبيع) اشترك فيها كل
إذا ،فهذه الصورة اللفظية الظاهرة التي خرجت عليها َ

من اسم المفعول واسمي الزمان والمكان والمصدر الميمي ،والذي أدى إلى اشتراك

(مِب ْيع) اسم
هذه المعاني في الصورة اللفظية هي قوانين اإلعالل ،حيث جرى في َ

المفعول إعالالن ،أحدهما :بالنقل .واآلخر :إعالل بالحذف .وجرى في صيغة اسم
الزمان والمكان ،والمصدر الميمي إعالل بالنقل.
وقد احتملت الصورة اللفظية غير معنى صرفي في القرآن الكريم ،ومن ذلك
اشتراك المصدر والمكان والزمان في قوله تعالى{ :ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة،
.]222
( )1ينظر :األندلسي ،أبو حيان البحر المحيط ،مرجع سابق .598/1
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()1
ِ
ِ
يض( :مْف ِعل) ِم َن اْل َح ْي ِ
ص َد ِرَ ،واْل َم َك ِ
ان
قال أبو حيان " :اْل َمح ُ
صلُ ُح لْل َم ْ
ضَ ،ي ْ
َ
و َّ
الزَم ِ
ان".
َ

ومن ذلك اشتراك اسم المكان ،والمصدر الميمي في قوله تعالى{ :ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى

عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِري}[البقرة .]126:قال أبو حيان( " :)2أَي  :وِب ْئس اْلم ِ
ص ُير َّ
الن ُار،
ْ َ َ َ
ِ
اسم َم َك ٍ
ص َد ار َعَلى َأر ِ
َج َاز َذلِ َك َفالتَّْق ِد ُير:
انَ ،وإِ ْن َك َ
ِإ ْن َك َ
ْي َم ْن أ َ
ان َم ْ
ان اْل َمص ُير ْ َ
ِ
الص ْيرورةُ ص ْيرورتُ ُه ِإَلى اْلع َذ ِ
اب" .
َ
َوِب ْئ َست َّ ُ َ َ ُ َ

وكذلك اشتراك اسم المفعول ،والمصدر الميمي في قوله تعالى{ :لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ
فِيهَا ولَدَيْنَا مَزِيد}[ق ،]35 ،قال الزمخشري(" :)3والمزيد :إما مصدر كالمحيد والمميد،
وإما اسم مفعول كالمبيع".
▪ اشتراك اسم الفاعل واسم المفعول المأخوذين من األجوف على مثال
(افتعل) و (انفعل) في الصورة
عند صياغة اسم الفاعل واسم المفعول من األجوف على مثال (افتعل)
و(انفعل) كاختار ،وانقاد ،فإننا نقول :مختار ومنقاد ،الصورة واحدة ،والتصريف
مختلف؛ بسبب تأثير اإلعالل فيهما:
قال ابن جني( " :)4ومن ذلك قولهم :مختار ومعتاد ونحو ذلك ،فهذا يحمل
تقديرين مختلفين لمعنيين مختلفين .وذلك أنه إن كان اسم الفاعل فأصله (مختير
ِ
طع".
(مختير
ومعتود) كمقتطع بكسر العين ،وإن كان مفعوال فأصله
ومعتود) كمقت َ
َ
َ
( )1أبو حيان ،البحر المحيط ،مرجع سابق .402/2
( )2المرجع السابق .618/1
( )3الزمخشري ،الكشاف ،مرجع سابق .389/4
( )4ابن جني ،الخصائص ،مرجع سابق .347/1
179

وهذا النوع من االشتراك مألوف وكثير عند العرب ،وال يؤدي للبس؛ ألنهم
عولوا على السياق وقرائنه في تعيين المراد؛ قال ابن عصفور " :أال ترى َّ
أن العرب
قد قالت :مختار ،في اسم الفاعل واسم المفعول ،ولم يلتفت إلى َّ
اللبس(.")1
ُ
ُ
▪ اشتراك اسم المفعول واسم الزمان والمكان والمصدر الميمي والصفة
المشبهة على (فعيل) في الصورة اللفظية ،بقيود:
 -1أن يص اغ اسم المفعول من األجوف اليائي ،وذلك نحو :عان يعين ،إذ إن
القياس في صياغة اسم المفعول من هذا الفعل أن يكون على :معيون ،لكنه
ثم حذفت
تعرض لإلعالل ،حيث س ّكنت الياء ،ونقلت حركتها إلى العينّ ،

ثم كسرت العين لمناسبة الياء فأصبحت
الواو ،فأصبحت ( ُم ْعين)
بضم العينّ ،
ّ
( َمعِين) بفتح الميم وكسر العين .وبعض القبائل نطقت بهذا األصل المفترض
دون حذف وهم قبائل تميم كما مر ،فال اشتراك على هذه اللغة.

 -2أن يصاغ اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي من أجوف يائي أيضا ،كعان
(م ْعَين) ،بفتح الميم والعين ،فتنقل
يعين ،فيتعرض لإلعالل بالنقل ،إذ األصل َ
(م ِعين) فيخرج على الصورة
حركة المعتل إلى الصحيح الساكن قبله فيصبح َ
(م ْعِين).
اللفظية التي خرج عليها اسم المفعول وهي َ
 -3أن تصاغ فعيل الصفة من ٍ
فاء
فعل صحيح
ّ
مصدر بالميم ،مع مطابقة عينه َ
(معن) ،ومنهَ :م َع َن
المه .وهذه الشروط تنطبق على الفعل َ
المه َ
األجوف ،و ُ
اع َد َع ِاديا( .)2فعند صياغة الصفة المشبهة على (فعيل) من هذا
الفرس أي :تََب َ
ُ
(معِين) من األجوف الدال على اسم
الفعل ،فإنه صورته اللفظية تشترك مع َ
المفعول واسم الزمان والمكان والمصدر الميمي.

( )1ابن عصفور ،الممتع الكبير في التصريف ،مرجع سابق .411
( )2ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق (معن).
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وقد ترتب على هذا االشتراك اختالف في التوجيه الصرفي عند بعض
المفسرين ،ومن ذلك قوله تعالى{ :إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِني} [املؤمنون .]50:حيث أجاز
األلوسي في معين أن يكون صفة مشبهة على (فعيل) ،من معن الشيء َمعانة ،أي
جرى ،وأجاز أن يكون اسم مفعول ،على أن الميم زائدة من عانه ،أي :أدركه بعينه،

كركبه إذا ضربه بركبته(.)1
▪ اشتراك المنسوب واسم المفعول في الصورة اللفظية
ويكون ذلك إذا صيغا من ناقص ثالثي يائي ،أو واوي ترتد واوه ياء في مفعول،
كمرمى ،ومسعى ،ومرضي؛ فإذا أردت أن تنسب إليها قلت( :مرمي ومسعي
ّ
ّ

ومرضي) ،فتحذف األلف ،وتلحق ياء النسب مع كسر ما قبلها ،ألنه مما جاء على
ّ
أربعة أحرف ثانيها ساكن ،ورابعها ألف مقصورة لغير التأنيث(.)2

وإذا أردت صياغة اسم المفعول منها قلت أيضا( :مرمي ومسعي ومرضي)
ّ
ّ
ّ

السابقة ساكنة،
ومر َ
ومس َعوي ْ
ضوي) ،اجتمعت الواو والياء ،وكانت ّ
مرموي ْ
واألصلَ ( :
الضمة كسرة لمناسبة الياء(.)3
فقلبت الواو ياء ،وأدغمت الياء في الياء ،ثم قلبت ّ

( )1األلوسي ،روح المعاني ،مرجع سابق .240/9
( )2ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل  .451/3وال يخفى ما في (مرمى) من وجوه عند النسب إليها ،إذ يجوز
فيها أيضا ( َم ْرَم َو ّي) ،بقلب األلف واوا :وهذه أجود ما قيل في النسب إلى (مرمى) .و(مرماوي) ،وهي لغة
ضعيفة .وهذان الوجهان ال تشترك صورتهما مع مفعول.
مرضو دون قلب ،وهي أقل استعماال من
( )3ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل  .459/3ويجوز في مرضي:
ّ
اللغة األولى .قال الرضي " :وما كان القلب فيه أولى ويجوز تركه :فهو كل َمْف ُعول ليس الضمة فيه على الواو،

لكنه من باب َف ِعل بالكسر ،نحو مر ِ
ض ٍي ،فإنه أكثر من َم ْرضو ،إتباعا للفعل الماضي" .انظره في شرحه على
َْ ّ
شافية ابن الحاجب .171/3
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▪ اشتراك المصدر واسم المكان في الصورة اللفظية إذا أخذا على مثال
وم ْف َعلة
َف َعالة َ
مصدر بالميم ،وأخذت ( َمْف َعلة) من
ويكون ذلك إذا أخذت ( َفعالة) من صحيح
ّ

فاء ( َمْف َعلة) ،وأن يطابق
ثالثي معتل العين بالياء ،بشرط أن يطابق ُ
عين ( َف َعالة) َ

المها .وذلك كمهن وهان ،فإننا نأخذ المفعلة والفعالة منهما على صورة واحدة
المها َ
ُ
وهيَ :مهانة.

والذي أدى إلى هذا االشتراك هو اإلعالل في ( َمْف َعلة) ،فمهانة المأخوذة من

(م ْه َونة)ُ ،نقلت حركة المعتل وهي الفتحة إلى الساكن قبلها،
األجوف (هان) أصلهاَ :
ولكون الفتحة ليست من جنس الواو؛ قلبت الواو ألفا فأصبحتَ :م َهانة ،فاشتركتا في
صورتهما اللفظية.

ويظهر أثر هذا االشتراك في قوله تعالى{ :قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ}
اع َمُلوا على
(م َكن) ،أيْ :
[األنعام ،]135 ،حيث احتملت (مكانتكم) أن تكون من الفعل َ
غاية تمكنكم واستطاعتكم ،فهي على هذا مصدر بمعنى التم ّكن والميم أصلية،

ٍ
حينئذ ( َفعالة) .واحتملت أن تكون اسم مكان من (كان) ،فالميم على هذا
ووزنها
زائدة ،ووزنها (مْف َعلة) بفتح الميم(.)1

( )1ينظر :األلوسي ،روح المعاني ،مرجع سابق .275/4
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االشتراك المبني على تأثير قوانين اإلعالل في األفعال
▪ اشتراك الماضي واألمر في الصورة اللفظية:
ويكون ذلك في موضعين:
األول :إذا أخذا من األجوف اليائي من باب فرح كخاف وهاب مسندين إلى
ألف االثنين ،أو واو الجماعة .فالصورة واحدة ،والتصريف مختلف؛ تقول :الرجالن
األسد.
رجال خافوا
الرجال خافوا األسد ،ويا
األسد ،و
األسد ،ويا رجالن خافا
خافا
َ
َ
َ
ُ
ُ
والسبب في ذلك هو إعالل صيغة األمر( ،)1فاألصل مع ألف االثنين:
(اخوُفوا) ،نقلت حركة المعتل في الموضعين إلى
(اخ ِوفا) ،ومع واو الجماعةْ :
ْ
الصحيح الساكن ،ثم قلبت الواو ألفا؛ لتحركها في األصل -قبل النقل -وانفتاح ما
قبلها -بعد النقل -وانتفت الحاجة إلى همزة الوصل التي يؤتى بها أول األمر
للتوصل إلى النطق بالساكن ،فحذفت ،فخرج الفعالن على نفس الصور التي خرج
عليها الفعالن من الصيغة الماضية.
الثاني :إذا أخذا من أجوف مسند إلى نون النسوة .تقول :النساء ُقْل َن خيرا ،ويا
َّ
فن األسد،
نساء ُقْل َن خيرا ،والنساء ِب ْع َن
أمتعتهن ،ويا نساء ِب ْع َن أمتعتكن ،والنساء ِخ ْ
طْل َن الشيء.
طْل َن الشيء ،ويا نساء ُ
ويا نساء ِخْفن األسد ،والنساء ُ

فصورة هذه األفعال واحدة ،والتصريف مختلف ،من حيث أن كلتا الصيغتين
تعرضتا لإلعالل على النحو التالي:

( )1ينظر :الثمانيني ،عمر بن ثابت1419( ،ه1999/م) ،شرح التصريف ،ط ،1تحقيق :إبراهيم بن سليمان
البعيمي ،الرياض :مكتبة الرشيد ،ص .438
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ط ُوْل َن،
وخ ِوْف َن ،و َ
وب ِي ْع َنَ ،
اإلعالل في صيغة الماضي :أصل األفعالَ :ق ُوْل َن َ

ُنقلت حركة العين في هذه األفعال إلى الفاء ،وهنا تسكن العين ،وبعدها الم ساكنة؛
التصال الفعل بنون النسوة ،فتحذف العين كراهة التقاء الساكنين ،فتصبح في
صورتها النهائيةُ :قْلن ،وبِعنِ ،
طْل َن(.)1
وخْفن ،و ُ
َ
ْ
ط ُوْلن،
اخ ِوْفن ،وا ْ
اإلعالل في صيغة األمر :أصل األفعال :ا ْق ُوْلن ،و ْاب ِي ْعنْ ،

حدث فيها إعالالن ،األول :إعالل بالنقل ،حيث نقلت حركة العين إلى الصحيح
الساكن (الفاء) ،فأصبحت :ا ُقوْلن ،اِبيعنِ ،
ط ْوْلن ،فالتقى ساكنان :المعتل
اخ ْوْفن ،ا ُ
ْْ
ْ

(عين الكلمة) ،والمها بسبب البناء مع فعل األمر ،فحذفت العين ،وهو اإلعالل
الثاني ،وانتفت الحاجة إلى همزة الوصل التي يؤتى بها للتوصل إلى الساكن فحذفت،
فخرجت هذه األفعال على نفس الصورة التي خرجت عليها األفعال الماضية عند
إسنادها إلى نون النسوة.
▪ اشتراك صورة المضارع المسند إلى ضمائر مختلفة الداللة ،وذلك في
حالتين:
األولى :وتتعين في المضارع من الناقص الواوي إذا أسند إلى واو جماعة أو
وهن َي ْد ُع ْو َن) مع الغائب( ،وأنتم تَ ْد ُع ْو َن
نون نسوة غيابا وحضو ار ،تقول( :هم َي ْد ُع ْو َن ّ
وأنتن تَ ْد ُع ْو َن) مع المخاطب ،الصورة واحدة والتصريف مختلف.

فالفعل في قولنا( :هم يدعون وأنتم تدعون) ،مسند إلى واو جماعة ،مرة مع
الغائب ،ومرة مع المخاطب ،وهذه الواو هي ضمير الفاعل ،أما الم الفعل
وتد ُع ُوون) ،ومر حذفهما بمرحلتين :حذف حركة الم
(ي ْد ُع ُوون ْ
فمحذوفة؛ واألصلَ :
( )1أبو الفداء ،عماد الدين إسماعيل ،الكناش في فني النحو والصرف ،مرجع سابق .260/2
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الفعل لثقلها على الواو ،ثم حذفت الواو كاملة اللتقائها ساكنة مع واو الجماعة.
وإنما حذفت الواو األولى التي هي الم الكلمة ،ولم تحذف الواو الثانية التي هي واو
الجماعة؛ ألن واو الجماعة جاءت لمعنى ،وال يوجد ما يدل عليها بعد حذفها،
بخالف الم الفعل ،فالدليل عليها بعد حذفها هو ضم ما قبلها .والنون عالمة الرفع؛
(يْف ُعون – تَْف ُعون).
ألن الفعلين من األفعال الخمسة ،ووزنهما الصرفيَ :
أنتن تدعون) ،فمسند إلى نون النسوة ،والواو
هن يدعون ،و ّ
أما الفعل في قولناّ ( :
هي الم الفعل والنون ضمير الفاعل ،والفعالن مبنيان على السكون التصالهما بنون
(يْف ُعْلن –
النسوة ،ولم يط أر على البنية حذف أحد أصولها ،ولذلك فوزنهما الصرفيَ :

تَْف ُعْلن).

والثانية :تتعين في المضارع من الناقص اليائي المسند إلى ياء المخاطبة ونون
ِ
أنتن ترمين ،الصورة واحدة والتصريف مختلف.
نسوة ،تقول :أنت تَ ْرمين ،و ّ
فالفعل في قولناِ ( :
أنت تَ ْرمين) مسند إلى ياء المخاطبة ،وهذه الياء هي ضمير

الفاعل ،والفعل معرب ،والنون عالمة اإلعراب؛ ألنها من األفعال الخمسة ،وهي
غير الزمة؛ ألنها تحذف في حالتي النصب والجزم .أما الم الفعل فمحذوفة،
ومر حذفها بمرحلتين ،األولى :حذف حركة الياء األولى (الم
واألصل (ترمِيين)ّ ،
الفعل) وهي الكسرة استثقاال لها على الياء .ثم حذفت الياء التي هي الم الفعل
الجتماع الساكنين ،وإنما حذفت الياء األولى التي هي الم الفعل؛ ألن ياء المخاطبة
جاءت لمعنى ،ولو حذفت ال يوجد ما يدل عليها بعد حذفها ،ووزنها الصرفي على
هذه الصورة (تَْف ِعين).

185

أما الفعل في الصيغة الثانية فمسند إلى نون النسوة ،والياء هي الم الفعل،
وليس فيها ما يدعو إلى إعاللها ،والنون ضمير الفاعل ،والفعل مبني على السكون
التصاله بنون النسوة ،ووزنه الصرفي( :تَْف ِعْلن).
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▪ االشتراك المبني على الحذف
يؤدي الحذف في بعض المواضع إلى اشتراك معنيين صرفيين في صورة
(تتفعل وتتفاعل) ،عند حذف
لفظية واحدة ،ومن ذلك اشتراك الماضي والمضارع في
ّ
وتتساعد ،وتلهى وتتلهى وتمادى وتتمادى.
وتساعد
وتتعلم،
كتعلم
إحدى التائين منها،
ُ
ُ
ُ
ُ

َّ
وعلة الحذف –كما جاء عند األشمونيَّ -أن ُه لما ثُق َل عليهم اجتماع المثلين،

ولم يكن سبيل إلى اإلدغام لما يؤدي من اجتالب همزة الوصل وهي ال تكون في
عدلوا إلى التخفيف بحذف أحد التائين
المضارع ،لذلك َ

()1

" .قال ابن جني

()2

 " :يكره

اجتماع المثلين زائدين ،فيحذف الثاني منهما طلبا للخفة".
وهذا الحذف كثير َّ
جدا ،وقد جاء في القرآن الكريم في غير موضع ،ومن ذلك
قوله تعالى{ :وَالَ تَجَسَّسُوا} [الحجرات .]12:وقوله{ :وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَالَ
تَفَرَّقُواْ} [آل عمران .]103:وقوله{ :وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات.]13:
وقوله{ :وَالَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [البقرة .]267:وقوله{ :فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى}
[الليل ]14:وقوله{ :فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى} [عبس .]6:وقوله{ :فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى} [عبس.]10:
وعلى الرغم من كثرته ،إال أنه ال يخشى من اللبس؛ ألن السياق وقرائنه
باإلضافة إلى قواعد اللغة تجلي المعنى بوضوح.
فاألفعال( :تجسسوا ،تفرقوا ،تعارفوا ،تيمموا ،تلظى ،تصدى ،تلهى) ،في خارج
سياق اآليات الشريفة ،هي مشترك صرفي يحمل داللة الماضي واألمر ،ولكنها في

( )1ينظر :األشموني ،شرح ألفية ابن مالك ،مرجع سابق .160/4
( )2ابن جني ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ،مرجع سابق .111/2
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سياق اآليات أفعال مضارعة بداللة ال الناهية في (تجسسوا وتفرقوا وتيمموا) ،والم
التعليل في (لتعارفوا).
والفعل (تلظى) مضارع ألن التأنيث مع المجازي واجب إذا كان ضمي ار
متصال ،ولو أراد الماضي لقال :تلظت(.)1
وكذلك (تصدى وتلهى) مضارعان؛ بداللة ضمير المخاطب (أنت) ،إذ لو
أنهما فعالن ماضيان ،لقال :تصديت وتلهيت.
وقد يلتبس الماضي والمضارع ،ومن ذلك الفعل (توفاهم) في قوله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَآلئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [النساء ،]97 ،حيث احتمل المضي والمضارع؛
()2
اه ُم ِفي موضع نصب .ولم تضمر
لغياب القرائن .قال الفراء  " :إن شئت جعلت تََوَّف ُ
تاء مع التاء ،فيكون مثل قوله{ :إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا} [اْلَبَق َرِة ،]70 :وإن شئت

جعلتها رفعا تريد :إن الذين تتوفاهم المالئكة ".

وقال الرازي(َ :)3و َعَلى َه َذا التَّْق ِد ِ
ار
ير -أي تقدير المضي -تَ ُكو ُن َه ِذِه ْاآلَي ُة ِإ ْخَب ا
ِ
َع ْن ح ِ
ض ْواَ .وإِ ْن ِش ْئ َت َج َعْلتَ ُه ُم ْستَْقَبالَ ،والتَّْق ِد ُيرِ :إ َّن
ضوا َو َم َ
ين ْانَق َر ُ
ال أَ ْق َوا ٍم ُم َعيَّن َ
َ
َّال ِذ َ َّ
اهم اْل َم َالِئ َك ُةَ ،و َعَلى َه َذا التَّْق ِد ِ
ير تَ ُكو ُن اآلية عامة في حق كل من كان
ين تَتََوف ُ ُ
ِبه ِذِه ِ
الصَف ِة ".
َ
ّ

( )1ينظر :األنصاري ،ابن هشام مغني اللبيب ،مرجع سابق .74/2
( )2الفراء ،معاني القرآن ،مرجع سابق .284/1
( )3ينظر :الرازي ،فخر الدين ،مفاتيح الغيب ،مرجع سابق .195/11
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▪ االشتراك المبني على اختالف داللة اللواصق االسمية والفعلية
يتجسد دور الالصقة في كونها تضفي دالالت تعبيرية على البناء الملتصقة
به ،وهذه الدالالت لم تكن موجودة في البناء قبل حدوث عملية اإللصاق ،قال
فندريس( " :)1إذا وجدت الكلمة على درجة عالية من قوة التعبير  ،واشتملت هذه
الكلمة على الصقة ما  ،فالذي يحصل أن الالحقة تتشرب هذه التعبيرية إلى حد
أنها تمتصها كلها  ،لتصير عنصر الكلمة المعبر".
ويحدث أن تتعدد الوظائف الصرفية لتلك الالصقة ،فيكون لها أكثر من
معنى ،وينعكس ذ لك على مجريات التحليل السياقي الذي يلعب دو ار مهما في
تعيين المعنى المراد .وننظر في هذه الحالة إلى مبنى الصيغة على أنه من
المشترك الصرفي ،حيث تسبب في نشوئه اختالف داللة الالصقة.
وفيما يلي عرض لبعض صور هذا المشترك من خالل الصقة التاء
باعتبارها أكثر اللواصق تنوعا في المعنى ،حيث سنتناولها من خالل األسماء
واألفعال ،على النحو التالي:
أوال :في األسماء:
ومن ذلك اشتراك الصورة اللفظية المبني على اختالف داللة التاء المربوطة
في قوله تعالى{ :وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـذِهِ األَنْعَامِ خَالِصَة لِّذُكُورِنَا}[ ،األنعام ،]139 ،حيث
احتملت ثالثة معان :المبالغة ،والتأنيث ،والمصدرية.

( )1فندريس ،اللغة .168
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قال الطبري " :فقال بعض نحويي البصرة وبعض الكوفيين :أنثت لتحقيق
الخلوص ،كأنه لما حقق لهم الخلوص أشبه الكثرة ،فجرى مجرى راوية ونسابة.
وقال بعض نحويي الكوفة :أنثت لتأنيث األنعام ،ألن ما في بطونها مثلها ،فأنثت
لتأنيثها

()1

والعاقبة

()2

" .قال " :وقد تكون الخالصة في تأنيثها مصدرا ،كما تقول :العافية
".

ونقل الطبري عن النحاس قوله " :والصواب من القول في ذلك عندي أن
حرموا ما في
يقال :أريد بذلك المبالغة في خلوص ما في بطون األنعام التي كانوا َّ
بطونها على أزواجهم ،لذكورهم دون إناثهم ،كما فعل ذلك بالراوية والنسابة والعالمة،
إذا أريد بها المبالغة في وصف من كان ذلك من صفته ،كما يقال :فالن خالصة
وخلصانه
فالنُ ،

()3

".

إذا فلفظ (خالصة) هنا يعد من المشترك الصرفي الذي تسبب في نشوئه تعدد
داللة الالصقة االسمية (التاء المربوطة).
ومن ذلك أيضا ،تردد تاء (مثابة) في قوله تعالى{ :وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَأَمْناً} [البقرة ،]125 ،بين التأنيث والمبالغة والمصدرية .قال أبو حيان(" : )4والتَّ
اء ِفي
َ ُ
يث اْلمصد ِر ،أَو لِتَأِْن ِ
مثَاب ٍة لِْلمبالِ َغ ِةِ ،ل َك ْثرِة من يثُوب ِإَلي ِه...أَو لِتَأِْن ِ
يث اْل ُبْق َع ِة ".
َ َْ َ ُ ْ
َ َ َُ
َ َْ ْ
ْ
( )1الطبري ،محمد بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق :أحمد محمد شاكر .148/12
( )2المرجع السابق .149/12
( )3المرجع السابق  .150/12وانظر أيضا :النحاس ،أبو جعفر ،إعراب القرآن ،تحقيق :عبد المنعم خليل
إبراهيم .34/2
( )4أبو حيان ،البحر المحيط في التفسير ،مرجع سابق .607/1
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ثانيا :في األفعال
ومن صور االشتراك المبني على اختالف داللة (التاء) في األفعال ترددها
بين معنى الخطاب والغيبة في األفعال المضارعة المبدوءة بالتاء .ومن ذلك قوله

تعالى { :وَالَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَة أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ} [الرعد.]31:

فإذا كانت التاء خطابا ،يكون المقصود بها النبي صلى هللا عليه وسلم،
والمعنى  ،أي  :تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم بجيشك كما حل بالحديبية( ،)1وإذا
كانت التاء للغيبة ،فالمقصود القارعة ،والمعنى " :تحل القارعة قريبا منهم فيفزعون
ويضطربون ويتطاير إليهم شررها

()2

".

ومن ذلك أيضا ،تردد التاء في (تطهرهم وتزكيهم ) في قوله تعالى{ :خُذْ مِنْ

أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا }[التوبة ،]103:بين الخطاب والغيبة؛ فالخطاب للرسول
صلى هللا عليه وسلم ،والغيبة للصدقة(.)3
وقد ترتب على االشتراك السابق تعدد في وجوه اإلعراب تبعا لمعنى التاء،
فإذا كانت لمخاطبة النبي صلى هللا عليه وسلم ،أجاز النحاة في إعراب (تطهرهم
وتزكيهم) ثالثة أوجه

()4

:

النصب على الحال .الرفع على االستئناف ،أي :فإنك

تطهرهم وتزكيهم بها .والجزم على جواب األمر.
وإن كانت التاء فيهما عائدة على الصدقة ،فهما في موضع نصب على
الصفة(.)5
( )1ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ،مرجع سابق  .391/ 6الطبري ،جامع البيان ،مرجع سابق .457 /16
( )2أبو حيان ،البحر المحيط ،مرجع سابق .391/6
( )3المرجع السابق .499/5

( )4ينظر :الزجاج ،أبو إسحاق ،معاني القرآن وإعرابه ،تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي  .467/2النحاس ،أبو جعفر

أحمد بن محمد ،إعراب القرآن ،تحقيق :عبد المنعم خليل إبراهيم  .132/2العكبري ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين ،التبيان
في إعراب القرآن ،تحقيق :علي بن محمد البجاوي .658/2

( )5ينظر :األخفش ،سعيد بن مسعدة ،معاني القرآن ،مرجع سابق .365/1
192

▪ االشتراك المبني على التشابه الوضعي
والمقصود بالتشابه الوضعي ،أي :تشابه اللفظين المشتركين في أصل وضعهما،
ويكون الفارق بينهما تقديريا كما في الموضعين التاليين:
 -1اشتراك صورة المنسوب والمنسوب إليه:
ويتيعن ذلك في الكلمات المختومة بياء مشددة ،والمسبوقة بأكثر من حرفين،
دي ،وُق ْمر ّي ،وتميمي ،وهجر ّي ،فهذه الكلمات يكون
ككرسي ،وشافعي،
وبختيَ ،
وب ْر ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لفظها بعد النسب يشبه لفظها قبل النسب.
وقد أطلق العلماء على هذا النسب مسمى النسب غير الحقيقي ،وجعلوا له
أمارات يعرف بها:
االولى :أن النسب فيها ال يدل على معنى ،بخالف النسب في مثل( :هاشمي
لحمي) ،فإنه يدل على نسبة إلى قبيلة أو مدينة أو صناعة وأطلقوا عليه
وبصري م
َْ ّ ُ َ ّ
النسب (غير الحقيقي)(.)1
الثانية :أنها ليست كالنسب الحقيقي يخرج إلى حيز الصفة بمجرد النسب إلى
أن (كرسيًّا ،وبرديًّا) اسمان كما ترى،
االسم؛ قال ابن يعيش( " :)2ويؤيد ذلك
عندك ّ
َ
ِ
(هاشم) و( َق ْيس) إلى
حيز الصفة ،كما خرج
ولو كانا
منسوبين حقيقة؛ لخرجا إلى ّ
َ
حيز الصفة في قولك :رجل هاشمي وقيسي " .
ّ
ّ
ّ

( )1ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .440/3
( )2المرجع السابق.
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الثالثة :أن بين المنسوب والمنسوب إليه في النسب غير الحقيقي قوة في
الشبة ليس كالذي بين المنسوب والمنسوب إليه في النسب الحقيقي .وهذا الشبه
يكون من حيث اللفظ ،إذ إن في كل منهما ياء في آخره.
إال أن تقدير الياء قبل النسب مختلف عنه بعد النسب ،وذلك أنك إذا حذفت
جمع بين عالمتَ ِي
الياء األُولى التي للنسب،
أحدثت ياء أُخرى غيرها؛ ّ
َ
ألنه ال ُي َ
النسب ،كما ال يجمع بين عالمتي التأنيث مع ما في ذلك من ثقل اجتماع أربع
ياءات(.)1
-2اشتراك صورة المصغر والمكبر:
هناك ألفاظ في اللغة يكون لفظها بعد التصغير كلفظها قبل التصغير ،ال لعلة
صرفية ،بل من باب المصادفة التي جاء فيها لفظ المصغر مشابها للفظ المكبر،
ومن هذه األلفاظ :مسيطر ،ومبيطر ،ومهيمن.
وحملها الخطابي على الندرة

()2

ِ
(م َف ْي ِع ٍل)
وقال " :ليس في اْل َك َالم اسم على ُ

ِ
ِ
غير م َّ ِ
وم َه ْي ِمن).
ومَب ْيطر ُ
(م َس ْيطر ُ
صغ ٍر إال ُ
ُ َُ

ِ
وم َس ْي ِطر،
وقال ابن سيده(َ " :)3ال ُيوجد َه َذا
البناء ِإ َّال ِفي أ َْرَب َعة أ ْ
َشَياءُ :مَب ْيط ٍرُ ،
ُ
ِ
وم َه ْي ِمن".
ومَب ْيقرُ ،
ُ

( )1ابن يعيش ،شرح المفصل ،مرجع سابق .459/3
( )2ينظر :الخطابي ،حمد بن محمد ،غريب الحديث ،تحقيق :عبد الكريم الغرباوي .202/2
( )3ابن سيده ،المخصص ،مرجع سابق .229/5
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والفرق يكون بتقدير الياء في المصغر ،قال السيرافي( " :)1ولو صغرت
مبيط ار ومسيط ار لقلت :مبيطر ومسيطر على لفظ مكبره ،ألن فيهما زائدين الميم
والياء وهما على خمسة أحرف ،وال ّبد من حذف أحد الزائدين وأوالهما بالحذف الياء
على ما تقدم ،فإذا صغرنا جئنا بياء التصغير فوقعت ثالثة في موضع الياء التي
كانت فيه وهي غير تلك الياء واللفظ بهما واحد".

( )1السيرافي ،أبو سعيد ،شرح كتاب سيبويه ،مرجع سابق .215/4
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▪ االشتراك المبني على طلب الخفة
يؤدي عامل التخفيف والنفور من الثقل إلى خلق صورة لفظية يشترك فيها
صورة المنسوب إلى الجمع ،والمنسوب إلى الواحد .فعند النسب إلى الجمع ،أو ما
يدل عليه ،يكون برده إلى مفرده ،ثم ننسب إليه ،فتشترك صورة المنسوب إلى المفرد
بصورة المنسوب إلى الجمع.
قال سيبويه( " :)1اعلم أنك إذا أضفت إلى جميع أبدا َّ
فإنك توقع اإلضافة
على واحده الذي كسر عليه؛ ليفرق بينه إذا كان اسما لشيء واحد ،وبينه إذا لم ترد
وقبلية للمرأة .ومن
به إال الجميع .فمن ذلك قول العرب في رجل من القبائل :قبلي
ّ

ذلك أيضا قولهم في أبناء فارس :بنوي  ...وكذلك لو أضفت إلى المساجد قلت:

الج َمع قلتُ :ج َمعي كما تقول :ربي .وإن أضفت إلى
مسجدي ،ولو أضفت إلى ُ
عرفاء قلت :عريفي .فكذلك ذا وأشباهه ".

وقد وضح السيرافي علة النسب إلى الواحد بدل الجمع ،وهي أن لفظ الواحد
أخف من لفظ الجمع(.)2
()3
نسبت ِإَلى جمع مثل رجال وفرائض رددته ِإَلى اْلو ِ
وقال العكبري
احد
فإن
"
:
َ
ْ
َ
َ

َلو ْج َه ْي ِن:

( )1سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق .378/3
( )2السيرافي ،أبو سعيد ،شرح كتاب سيبويه ،مرجع سابق .128/4
( )3العكبري ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين ،اللباب في علل البناء واإلعراب ،تحقيق :عبد اإلله النبهان
.154-153/2
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أن النسب ينقل ِإَلى اْلوصف والوصف هَنا يصير و ِ
احدا؛ َّ
َحدهماَّ :
ألن
ُ ُ
َ ُ
َ ْ
َ
أ َ
ليطابق اْل َم ْعنى.
ظ ُمفردا
الموصوف واحدَ ،فَي ْنَب ِغي أَن يكو َن اللف ُ
َ
َ
النسب َم ْع ِ
والثَّانيَّ :
ينهما ِف ار ار من الِثّقل".
نيان زائدان َفلم ُي ْ
أن اْلجمع و َ
جمع َب َ
إذا ،ف العدول عن النسب من صورة الجمع إلى صورة الواحد كان سببه إرادة
التخفيف ،والنفور من الثقل الذي يتوارد على اللفظ من جهتين :جهة الجمع ،وجهة
النسب .ولكن يترتب على ذلك اشتراك المنسوب إلى الجمع والمنسوب إلى الواحد في
الصورة اللفظية.
وعلى كل حال ،فقد روعي في هذا الموضع التخفيف ،وُقدم على مسألة
اشتراك الصورة اللفظية الذي يمكن أن يفضي إلى اللبس؛ ألن العرب قد أولت
اعتمدت عليه في التفريق بين الصيغ المشتركة في
السياق وقرائنه أهمية بالغة ،ف
ْ
الصورة اللفظية.
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االشتراك المبني على اإلسناد
والمقصود باإلسناد ،أي :إسناد األفعال إلى الضمائر ،ومن ذلك اشتراك صورة
(تفعل) صحيحا كان أو معتال ،عند إسناده إلى ألف االثنين ،أو
الماضي واألمر في ّ
وتبينا ،وتبينوا،
ص َنّ .
واو الجماعة ،أو نون النسوة .تقول :ترّبصا ،وترّبصوا وترّب ْ
وتبي ّن ،فيشترك األمر والماضي في مجرد الصورة اللفظية ،وسبب هذا االشتراك هو
ّ
إسناد هذه األفعال إلى الضمائر.
ومن مواضع االشتراك المبني على اإلسناد إلى الضمائر ،اشتراك صورة الفعل
المضارع المبدوء بالهمزة من معتل الالم ،مع اسم الفاعل منه إذا اتصال بضمير
نصب ،كآتيك وآويك.
وقد جاء أثر هذا االشتراك على السياق القرآني في قوله تعالى{ :قَالَ عِفْريتٌ
مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ}[النمل ، ]39:حيث جوز أبو البقاء في (آتيك)
الفعل المضارع  ،واسم الفاعل

()1

معا.

▪ االشتراك المبني على اعتالل الالم
قد يترتب على اعتالل الم الصيغة اشتراك صورتها اللفظية بين االسمية
والفعلية ،ومن ذلك :اشتراك الفعل الماضي المزيد بالهمزة ،وأفعل االسمية في الصورة
اللفظية ،كما في ،أغنى ،وأحصى ،وأعلى .فهذه الصور اللفظية تحتمل  -خارج
السياق – الصيغة األسمية ،والصيغة الفعلية ،والسياق يجلي المعنى المراد ،وقد

( )1العكبري ،أبو البقاء ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجع سابق .1009/2
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يحتملهما معا ،ومن ذلك قوله تعالى{ :ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا}
اء في (أحصى) أن يكون ِفعال م ِ
[الكهف ،]12:حيث جوز أَبو اْلبَق ِ
اضياَ ،و َما مصدرية
ُ َ
ْ َ
ِ
َمدا تَ ْمِييز(.)1
َمدا َمْف ُعول ِبهَ ،وأ ْ
َن َي ُكو َن أفعل تفضيل وأ َ
وأ َ
وجوز أيضا في (أخفى) في قوله تعالى{ :وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ
السر عن الخلق .وأن
وَأَخْفَى} [طه ،]7:أن يكون فعال ومفعوله محذوف ،أي :وأخفى َّ
يكون اسما ،أي :وأخفى منه(.)2
تلك هي أبرز صور االشتراك المبني على عوامل تصريفية مختلفة ،وال أدعي
أنني استوعبت كل الصور أو قاربت ،بل إنني سردت ما وقفت عليه من صور وما
جاء من نماذج في حدود ما وصلت إليه ،ليكون منبهة لغيره مما يمكن أن يلحق به.

( )1العكبري ،أبو البقاء ،التبيان في إعراب القرآن ،تحقيق :علي محمد البجاوي  .839/2وقد وقع حول هذا
اللفظ خالف واسع ،ولكن هذه الدراسة مستغنية عن نقل هذا الخالف ،أو اختيار أحد الرأيين وترجيحه ،ألن
الهدف إنما هو اإلشارة إلى أثر هذا المشترك الصرفي على السياق.
( )2المصدر السابق .885/2
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الخاتمة
بعد حمد هللا والثناء عليه ،فقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
تعد ظاهرة االشتراك الصرفي من أكبر الظواهر اللغوية وأوسعها على
▪
ّ
اإلطالق ،حيث شملت أغلب الموضوعات واألبواب الصرفية ،واتخذت
أشكاال وصو ار مختلفة ،غير أن مع سعة هذه الظاهرة وتعدد صورها وأشكالها
لم تقف حائال أمام اللغة ،وال عائقا أما مستخدميها على اإلطالق.
▪ لم يكن مصطلح االشتراك الصرفي نابها في كتب المتقدمين بالمعنى الذي
استقر عليه حديثا ،لكنه كان حاض ار بجميع صوره وأشكاله ،مع تنوع
العبارات والمصطلحات التي تشير إليه.
▪ تضافرت عدة عوامل في سبيل تمكين ظاهرة اشتراك الصيغ الصرفية في
المصادر والمشتقات ،كان أبرزها :طبيعة الصيغة االشتقاقية ،والتطور
اللغوي ،والتنوع اللهجي.
▪ كشفت الدراسة عن طبيعة االشتراك في صيغ المذكر والمؤنث ،وخلصت إلى
أن السبب في إلزام اللفظ صورة واحدة مشتركة بين المذكر والمؤنث في
الصفات ،هو االهتمام بالموصوف وإرادة المبالغة في الوصف.
▪ كشفت الدراسة عن طبيعة االشتراك في صيغ الواحد والجمع ،ووصلت إلى
تكسير اللفظ على صورة
أن هناك جملة من األسباب حملت العرب على ّ

مفرده ،حتى تساويا عدة ولفظا ووزنا .وقد جاءت هذه األسباب مفصلة في
المبحث الثاني من الفصل الثاني.
▪ نصت الدراسة على تسع وعشرين صيغة فعلية يشترك فيها المتعدي والالزم،
ووصلت إلى أن هذه الصيغ المشتركة متفاوتة من حيث غلبة المعنى عليها،
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فبعضها يغلب عليه الالزم ،وبعضها يغلب عليه المتعدي ،وهي مشروحة
بتمامها وكمالها في المبحث الثالث من الفصل الثاني.
▪ خلصت الدراسة إلى جملة من العوامل الصرفية التي أسهمت في نشوء
االشتراك الصرفي في الصورة اللفظية ،أبرزها :اإلدغام ،واإلعالل ،والحذف،
والتخفيف ،والتشابه الوضعي في األلفاظ ،واإلسناد إلى الضمائر ،واعتالل
الم الصيغة .وبعض هذه العوامل أظهر من بعض ،ولذلك كثرت صور
االشتراك المبني على تأثير قوانين اإلدغام واإلعالل ،أما العوامل األخرى
فمقصورة على بضعة أمثلة محدودة ،قد تطرد في موضعها ،وقد تقف عند
حد المروي وتنتهي إليه.

▪ وصلت الدراسة إلى أن صور االشتراك المبني على تأثير قوانين اإلدغام
تغلب في األفعال ،لثقلها وكثرة اعتاللها.
▪ كما وصلت إلى أن صور االشتراك المبني على تأثير قوانين اإلعالل تغلب
في صيغ األجوف؛ ألن الصيغ الجوفاء يتحقق فيها أنواع اإلعالل الثالثة:
القلب ،والنقل والحذف ،فيما تتخلف صورة اإلعالل بالنقل عن الناقص
والمثال.
▪ للسياق وقرائنه المختلفة ،دور مهم في تحديد المعاني الصرفية للصيغة داخل
النص ،وقد عول عليه العرب في كثير من صور االشتراك الصرفي.
هذا وتوصي الدراسة بتتبع مواضع االشتراك الصرفي الناشئ عن
العوامل الصرفية المختلفة في كشاف الزمخشري ،كما توصي بدراسة أثر القراءات
الشاذة في تخلق ظاهرة االشتراك الصرفي من خالل تفسير أبي حيان البحر
المحيط .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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ثبت المصادر والمراجع
▪ ابن األثير ،مجد الدين أبو السعادات1399( ،ه1979/م) ،النهاية في
غريب الحديث واألثر ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوي  -محمود محمد
الطناحي ،بيروت :المكتبة العلمية.
▪ األخفش ،سعيد بن مسعدة1411( ،ه) ،معاني القرآن ،ط ،1تحقيق :هدى
قراعة ،القاهرة :مكتبة الخانجي.
▪ األزهري ،خالد بن عبد هللا2000( ،م) ،شرح التصريح على التوضيح ،ط،1
لبنان :دار الكتب العلمية.
▪ األزهري ،محمد بن أحمد2001( ،م) ،تهذيب اللغة ،ط ،1تحقيق :محمد
عوض مرعب ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.
▪ األشموني ،علي بن محمد بن عيسى1419( ،ه1998/م) ،شرح األشموني
على ألفية ابن مالك ،ط ،1تحقيق :حسن حمد ،بيروت :دار الكتب العلمية.
▪ األصفهاني ،الراغب الحسين بن محمد1412( ،ه) ،المفردات في غريب
القرآن ،ط  ،1تحقيق :صفوان عدنان الداودي ،دمشق :دار القلم.
▪ األلوسي ،شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني (1415ه) ،روح
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،ط ،1تحقيق :علي عبد
الباري عطية ،بيروت :دار الكتب العلمية.
▪ أمين ،عبد هللا (1420ه) ،االشتقاق ،ط ،2القاهرة :مكتبة الخانجي.
▪ أنيس ،إبراهيم:
 (1966م) ،من أسرار اللغة ،ط ،3القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية. دراسة في بعض صيغ اللغة ،القاهرة :مجلة مجمع اللغة العربية ،العدد .22202

▪ األنباري ،أبو البركات عبد الرحمن بن محمد2003/1424( ،م) ،اإلنصاف
في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين والكوفيين ،ط ،1تحقيق :محمد
محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية.
▪ األنباري ،أبو بكر محمد بن القاسم1401( ،ه) ،المذكر والمؤنث ،تحقيق:
محمد عبد الخالق عضيمة ،مصر :و ازرة األوقاف ،المجلس األعلى للشؤون
اإلسالمية ،لجنة إحياء التراث.
▪ برجشتراسر1994( ،م) ،التطور النحوي للغة العربية ،ط ،2أخرجه وعلق
عليه :رمضان عبد التواب ،القاهرة :مكتبة الخانجي.
▪ البيطار ،شفيق (1431ه) ،ديوان حميد بن ثور الهاللي ،ط ،1أبو ظبي:
هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث.
▪ التبريزي ،أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب1414( ،ه1994/م) ،شرح
ديوان أبي تمام ،ط ،2قدم له ووضع هوامشه :راجي األسمر ،بيروت :دار
الكتاب العربي.
▪ التستري ،سعيد بن إبراهيم1401( ،ه) ،المذكر والمؤنث ،تحقيق :محمد عبد
الخالق عضيمة ،القاهرة :مطابع األهرام التجارية.
▪ التهانوي ،محمد بن علي1996( ،م) ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون
والعلوم ،ط ،1تحقيق :علي دحروج ،بيروت :مكتبة لبنان ناشرون.
▪ الثبيتي ،عياد1408( ،ه) ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع ،المجلد
الثاني ،بحوث ودراسات في اللغة العربية.
▪ الثمانيني ،عمر بن ثابت1419( ،ه1999/م) ،شرح التصريف ،ط،1
تحقيق :إبراهيم بن سليمان البعيمي ،الرياض :مكتبة الرشيد.
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▪ ابن جني ،أبو الفتح عثمان:
 (1371ه1952/م) ،الخصائص ،ط ،2تحقيق :محمد علي النجار،القاهرة :دار الكتب المصرية.
 ( ،)1954المنصف شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني ،ط،1تحقيق :إبراهيم مصطفى وعبد هللا أمين ،بيروت :دار إحياء التراث القديم.
 (1420ه) ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،تحقيق :علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي ،و ازرة
األوقاف ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية.
 (1421ه) ،سر صناعة اإلعراب ،ط ،1تحقيق :أحمد رشدي-محمد فارس،بيروت :دار الكتب العلمية.
 علل التثنية ،تحقيق :صبيح التميمي ،مصر :مكتبة الثقافة الدينية. اللمع في العربية ،تحقيق :فائز فارس ،الكويت :دار الكتب الثقافية.▪ جواد ،مصطفى1998( ،م) ،فلسلفة النحو والصرف واللغة والرسم ،بغداد:
مطبعة أسعد.
▪ الجوهري ،إسماعيل بن حماد1407( ،ه) ،الصحاح تاج اللغة وصحاح
العربية ،ط ،4تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،بيروت :دار العلم للماليين.
▪ الحديثي ،خديجة1385( ،ه1965/م) ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه،
ط ،1بغداد :منشورات مكتبة النهضة.
▪ الحريري ،القاسم بن علي بن محمد1418( ،ه) ،درة الغواص في أوهام
الخواص ،ط ،1تحقيق :عرفات مطرجي ،بيروت :مؤسسة الكتب الثقافية.
▪ حسان ،تمام:
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 (1424ه2006/م) ،اللغة العربية معناها ومبناها ،ط ،5عالم الكتب. (1420ه) ،الخالصة النحوية ،ط ،1عالم الكتب.▪ حسون ،رضا هادي ،االشتراك الصرفي ،الجامعة المستنصرية ،كلية التربية.
▪ حسن ،عباس ،النحو الوافي ،ط  ،15مصر :دار المعارف.
▪ الحمداني ،خديجة زياد:
 (1434ه2010/م) ،صيغ المبالغة بين القياس والسماع دراسة تحليلية وفقعمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
االستعمال المعجمي ،طّ ،1

 ( )2008تعدد الداللة في صيغة فعيل األسباب والدواعي ،مجلة جامعةاألنبار للعلوم اإلنسانية ،المجلد الثالث ،العدد الرابع عشر.
قدم له :محمد عبد
▪ الحمالوي ،أحمد بن محمد ،شذا العرف في فن الصرفّ ،
المعطي ،خرج شواهده ووضع فهارسه :أبو األشبال أحمد سالم المصري،
الرياض :دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع.
▪ أبو حيان ،محمد بن يوسف بن علي:
 (1420ه) ،البحر المحيط في التفسير ،تحقيق :صدقي محمد جميل،بيروت :دار الفكر.
 (1419ه) ،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ،ط  ،1تحقيق :حسنهنداوي ،دمشق :دار القلم ،دار كنوز إشبيليا.
▪ ابن الخباز ،أحمد بن الحسين1428( ،ه) ،توجيه اللمع ،ط  ،2تحقيق :فائز
زكي محمد ذياب ،مصر :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع.
▪ الخضيري ،عبد الرحمن بن عبد هللا1421( ،ه) ،مفعال مصد ار ميميا واسم
زمان ومكان ،الرياض :مجلة جامعة اإلمام ،العدد .31
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▪ الخطابي ،أبو سليمان حمد بن محمد1402( ،ه) ،غريب الحديث ،تحقيق:
عبد الكريم إبراهيم الغرباوي ،دمشق :دار الفكر.
▪ الرازي ،فخر الدين1420( ،ه) ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،ط،3
بيروت :دار إحياء التراث العربي.
▪ الرضي ،محمد بن الحسن االستراباذي:
 (1395ه1975/م) ،شرح شافية ابن الحاجب ،تحقيق :محمد نور الحسن،محمد الزفزاف ،محمد محيي الدين عبد الحميد ،لبنان :دار الكتب العلمية.
 (1414ه1993/م) ،شرح كافية ابن الحاجب ،ط ،1تحقيق :حسن محمدالحفظي ،رسالة علمية ،الرياض :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
▪ الزبيدي ،أبو بكر محمد بن الحسن1890( ،م) ،االستدراك على سيبويه في
كتاب األبنية ،عناية المستشرق اإليطالي :اغناطيوس كويدي ،روما.
الرزاق2007( ،م) ،تاج العروس
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
▪ الزبيدي ،مرتضى ّ

من جواهر القاموس ،ط ،1تحقيق :عبد المنعم خليل إبراهيم وكريم سيد محمد
محمود ،بيروت :دار الكتب العلمية.

▪ الزجاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن السري1408( ،ه) ،معاني القرآن وإعرابه،
ط ،1تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي ،بيروت :عالم الكتب.
▪ الزمخشري ،جار هللا:
 (1407ه) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ط ،3بيروت :دارالكتاب العربي.
 (1993م) ،المفصل في صنعة اإلعراب ،ط ،1تحقيق :علي بو ملحم،بيروت :مكتبة الهالل.
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▪ السامرائي ،إبراهيم1406( ،ه) ،في التذكير والتأنيث نظرة تاريخية في هذه
المسألة ،بحث منشور في مجلة مجمع اللغة العربية األردني ،العدد .29/28
▪ السامرائي ،فاضل2007( ،م) ،معاني األبنية في العربية ،دار عمار للنشر
والتوزيع.
▪ السخاوي ،علي بن محمد بن عبد الصمد1415( ،ه) ،سفر السعادة وسفير
اإلفادة ،ط ،2تحقيق :محمد الدالي ،دار صادر.
▪ ابن السراج ،محمد بن السري1417( ،ه) ،األصول في النحو ،ط ،3
تحقيق :عبد الحسين الفتلي ،بيروت :مؤسسة الرسالة.
▪ ابن السكيت ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق1423( ،ه2002/م) ،إصالح
المنطق ،ط ،1تحقيق :محمد مرعب ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.
▪ السمين الحلبي ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،ط ،3تحقيق :أحمد
محمد الخراط ،دمشق :دار القلم.
▪ السهيلي ،أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا1412( ،ه) ،نتائج الفكر في
النحو ،ط  ،1تحقيق :عادل عبد الموجود ،علي معوض ،بيروت ،دار الكتب
العلمية.
▪ سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر1408( ،ه1988/م) ،الكتاب،
ط ،3تحقيق :عبد السالم هارون ،القاهرة :مكتبة الخانجي.
▪ ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل1417( ،ه) ،المخصص ،ط ،1
تحقيق :خليل إبراهيم جفال ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.
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▪ السيرافي ،أبو سعيد الحسن بن عبد هللا2008( ،م) ،شرح كتاب سيبويه،
تحقيق :أحمد حسن مهدلي ،علي سيد علي ،ط  ،1بيروت :دار الكتب
العلمية.
▪ السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر:
 (1418ه1998/م) ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،ط  ،1تحقيق :فؤادعلي منصور ،بيروت :دار الكتب العلمية.
 (1407ه1987/م) ،األشباه والنظائر في النحو ،تحقيق :عبد اإلله نبهانوآخرون ،دمشق ،منشورات مجمع اللغة العربية.
 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،مصر:المكتبة التوقيفية.
▪ شاكر ،علي ذو الفقار1404( ،ه) ،ديوان تأبط ش ار وأخباره ،ط ،1دار
الغرب اإلسالمي.
▪ الشنقيطي ،محمد األمين بن محمد المختار1415( ،ه) ،أضواء البيان في
إيضاح القرآن بالقرآن ،بيروت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
▪ الشمسان ،إبراهيم:
 (1425ه) ،دروس في علم الصرف ،ط  ،3الرياض مكتبة الرشد. (1406ه) ،الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه ،رسالة علمية ،جامعةالملك سعود.
▪ شيخو ،لويس اليسوعي1896( ،م) ،أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء،
بيروت :المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين.
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▪ صافي ،محمود بن عبد الرحيم1418( ،ه) ،الجدول في إعراب القرآن الكريم،
ط ،4دمشق :دار الرشيد ،بيروت :مؤسسة اإليمان.
▪ الطبري ،محمد بن جرير1420( ،ه) ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق:
أحمد محمد شاكر ،بيروت :مؤسسة الرسالة.
▪ طه ،حازم إمام1978( ،م) ،صيغة ُفعال وداللتها ،جامعة الموصل ،مجلة
آداب الرافدين ،العدد التاسع.
▪ ابن عاشور ،محمد الطاهر1984( ،م) ،تحرير المعنى السديد وتنوير العقل
الجديد من تفسير الكتاب المجيد ،تونس :الدار التونسية للنشر.
▪ عبد التواب ،رمضان ،)1990( ،التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه،
ط ،2القاهرة :مكتبة الخانجي
▪ عبد الحميد ،محمد محيي الدين1416( ،ه) ،دروس في التصريف ،بيروت:
المكتبة العصرية.
▪ عبد العال ،عبد المنعم سيد ،جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية،
القاهرة :مكتبة الخانجي.
▪ عرار ،مهدي ،المشترك الصرفي في القرآن الكريم :دراسة داللية استشرافية،
مجلة الدراسات القرآنية ،المجلد ،11العدد ،1قسم الدراسات الشرقية
واألفريقية ،جامعة لندن.
▪ ابن عصفور ،علي بن مؤمن1996( ،م) ،الممتع الكبير في التصريف ،ط،1
تحقيق :فخر الدين قباوة ،بيروت :مكتبة لبنان ناشرون.
▪ عضيمة ،محمد عبد الخالق2005( ،م) ،المغني في تصريف األفعال ويليه
كتاب اللباب من تصريف األفعال ،القاهرة :دار الحديث.
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▪ ابن عطية ،عبد الحق بن غالب1422( ،ه) ،المحرر الوجيز في تفسير
الكتاب العزيز ،ط ،1تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،بيروت :دار
الكتب العلمية.
▪ عطيوي ،مرزوق المرزوقي1987-1986( ،م) ،صيغة فعيل دراسة نحوية
صرفية داللية ،رسالة علمية ،جامعة أ القرى.
▪ ابن عقيل ،عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي1400( ،ه1980/م) ،شرح ابن
عقيل على ألفية ابن مالك ،ط ،20تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد،
القاهرة :دار مصر للطباعة.
▪ اعقيالن ،عبد الكريم2011( ،م) ،األبنية الصرفية المشتركة بين المصادر
والمشتقات ،رسالة علمية ،األردن :جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،قسم
اللغة العربية
▪ العكبري ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين:
 التبيان في إعراب القرآن ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،القاهرة :عيسىالبابي الحلبي وشركاه.
 (1416ه) ،اللباب في علل البناء واإلعراب ،ط ،1تحقيق :عبد اإللهالنبهان ،دمشق :دار الفكر.
▪ علي ،عاصم شحاته1429( ،ه2008/م) ،المعاني الوظيفية لصيغة الكلمة
في التركيب ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مج  ،35ع .3
▪ عمر ،أحمد مختار1974( ،م) ،من قضايا اللغة والنحو ،القاهرة :عالم
الكتب.
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▪ العيني ،بدر الدين محمود بن أحمد1430( ،ه2010/م) ،المقاصد النحوية
في شرح شواهد شروح األلفية ،ط  ،1تحقيق :علي محمد فاخر وأحمد محمد
توفيق وعبد العزيز محمد فاخر ،القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع.
▪ الغالييني ،مصطفى محمد سليم1414( ،ه1993/م) ،جامع الدروس
العربية ،ط  ،28بيروت :المكتبة العصرية.
▪ ابن فارس ،أحمد:
 (1399ه1979/م) ،مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون،دمشق ،دار الفكر.
 ( )1414الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها ،تحقيق :عمرفاروق الطباع ،ط ،1بيروت ،مكتبة المعارف ،ص.226
▪ الفارسي ،أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار1410( ،ه) ،التعليقة
على كتاب سيبويه ،ط  ،1تحقيق :عوض القوزي.

▪ أبو الفداء ،عماد الدين2000( ،م) ،الكناش في فني النحو والصرف،
تحقيق :رياض حسن الخوام ،بيروت :المكتبة العصرية.
▪ الفراء ،يحيى بن زياد:
 معاني القرآن ،ط  ،1تحقيق :أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجاروعبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،مصر :الدار المصرية للتأليف والترجمة.
 المذكر والمؤنث ،تحقيق :رمضان عبد التواب ،ط ،2القاهرة :مكتبة التراث. الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،كتاب العين ،تحقيق :مهدي المخزومي وإبراهيمالسامرائي ،دار ومكتبة الهالل.
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▪ فندريس1950( ،م) ،اللغة ،تعريب :عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص،
القاهرة :مكتبة األنجلو.
▪ الفيروزآبادي ،مجد الدين2005( ،م) ،القاموس المحيط ،ط  ،8تحقيق:
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،بيروت :مؤسسة الرسالة للطباعة
والنشر والتوزيع.
▪ القالي ،أبو علي إسماعيل بن القاسم1344( ،ه1926/م) ،األمالي ،عناية:
محمد عبد الجواد األصمعي ،مصر :دار الكتب المصرية.
▪ ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم ،أدب الكاتب أو أدب الكتّاب ،تحقيق :محمد
الدالي ،بيروت :مؤسسة الرسالة.
▪ ابن القطاع ،علي بن جعفر1999( ،م) ،أبنية األسماء واألفعال والمصادر،
تحقيق :أحمد محمد عبد الدائم ،القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية.
▪ الكفوي ،أيوب بن موسى ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،
تحقيق :عدنان درويش ومحمد المصري ،بيروت :مؤسسة الرسالة.
▪ اللبدي ،محمد سمير نجيب1405( ،ه1985/م) ،معجم المصطلحات
النحوية والصرفية ،ط ،1بيروت :مؤسسة الرسالة.
▪ اللبلي ،أحمد بن يوسف1411( ،ه) ،بغية اآلمال في معرفة النطق بجميع
مستقبالت األفعال ،تحقيق :سليمان العايد ،مكة المكرمة :جامعة أم القرى،
وحدة البحوث والمناهج.
▪ المالكي ،شكران حمد2009( ،م) ،الصيغ المشتركة في األبواب الصرفية،
مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية ،العدد األول ،المجلد الثامن.
▪ ابن مالك ،محمد بن عبد هللا الطائي:
212

 (1402ه1984/م) ،شرح الكافية الشافية ،تحقيق :عبد المنعم أحمدهريدي ،مكة المكرمة :جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث
اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة.
 (1410ه1990/م) ،شرح التسهيل ،ط ،1تحقيق :عبد الرحمن السيد ومحمدبدوي المختون ،القاهرة :هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن.
▪ المبارك ،محمد ،)1981( ،فقه اللغة وخصائص العربية ،ط  ،7لبنان :دار
الفكر.
▪ المبرد ،أبو العباس محمد بن يزيد ،المقتضب ،تحقيق :محمد عبد الخالق
عضيمة ،بيروت :عالم الكتب.
▪ المرادي ،الحسن بن قاسم بن عبد هللا1422( ،ه) ،توضيح المقاصد
والمسالك إلى ألفية ابن مالك :ط ،1تحقيق :عبد الرحمن علي سليمان،
القاهرة :دار الفكر العربي.
▪ المكودي ،عبد الرحمن بن علي بن صالح1425( ،ه) ،شرح المكودي على
األلفية في علمي النحو والصرف لإلمام جمال الدين محمد بن عبد هللا بن
مالك ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،بيروت :المكتبة العصرية.
▪ المنصور ،وسمية عبد المحسن:
 (1404هـ) ،أبنية المصدر في الشعر الجاهلي ،ط ،1الكويت :ذاتالسالسل.
 ( ،) 2002ظاهرة التعدد في األبنية الصرفية ،مركز الملك فيصل للبحوثوالدراسات اإلسالمية ،مجلة الدراسات اللغوية.
▪ ابن منظور ،محمد بن مكرم1414( ،ه) ،لسان العرب ،بيروت :دار صادر.
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▪ ابن الناظم ،بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد1420( ،ه2000/م)،
شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،ط ،1تحقيق :محمد باسل عيون
السود ،بيروت :دار الكتب العلمية.
▪ النحاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد1421( ،ه) ،إعراب القرآن ،وضع
حواشيه وعلق عليه :عبد المنعم خليل إبراهيم ،بيروت :دار الكتب العلمية.
▪ ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد:
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد البقاعي،بيروت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 (1403ه) ،المسائل السفرية في النحو ،تحقيق :حاتم صالح ضامن ،ط،1بيروت :مؤسسة الرسالة.
 ( ،)1985مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ط ،6تحقيق :مازن المباركومحمد علي حمد هللا ،دمشق :دار الفكر.
▪ ابن وهب ،إسحاق بن إبراهيم1389( ،ه) ،البرهان في وجوه البيان ،تحقيق:
حفني محمد شرف ،القاهرة :مكتبة الشباب ،مطبعة الرسالة.
▪ ابن يعيش ،موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش1422( ،ه2001/م)،
شرح المفصل للزمخشري ،ط  ،1تحقيق :إميل بديع يعقوب ،بيروت :دار
الكتب العلمية.
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فهرس اآليات القرآنية
السورة

اآلية

رقمها الصفحة

الملك

{الَّذِي خَلَ َق سَبْعَ سَماواتٍ طِباقا}

67

5

سبأ

{الَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَا ُل ذَرَّةٍ}

3

81-6

آل عمران

ف الْمِيعَاد}
خلِ ُ
{إِنَّ اللّهَ الَ يُ ْ

9

37

الروم

{وَ ُهوَ الَّذِي يَبْدَ ُأ الْخَلْ َق ثُمَّ يُعِيدُهُ َو ُه َو أَ ْهوَ ُن َعلَيْهِ}

7

48

القيامة

ب اإلِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى}
حسَ ُ
{أيَ ْ

36

57

البلد

{يَقُو ُل أَ ْهلَ ْكتُ مَا ًال لُّبَدًا}

6

57

األحقاف

سلِ}
{قُلْ مَا كُنتُ بِ ْدعًا ِّمنْ الرُّ ُ

9

60

النازعات

{أَئِذَا كُنَّا ِعظَامًا نَّخِرَة}

11

62

طه

ف يَكُونُ لِزَامًا }
{فَسَوْ َ

129

67

النبأ

{وَكَأْسًا دِهَاقًا}

34

67

الفرقان

{إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا}

65

68

الفاتحة

{الرَّحْمـنِ الرَّحِيم}

3

78

الرعد

{وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار}

8

81

آل عمران

حرَابَ}
{كُلَّمَا دَخَ َل عَ َليْهَا زَكَرِيَّا الْمِ ْ

39

82

الشعراء

سحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْ ٍم َّمعْلُوم}
{فَجُمِعَ ال َّ

38

82

215

السورة

اآلية

رقمها الصفحة

الناس

{مِن شَرِّ ا ْلوَسْوَاسِ الْخَنَّاس}

4

89

الشعراء

ك الْمَشْحُون}
{فَأَجنَيْنَا ُه وَمَن َّمعَهُ فِي الْفُ ْل ِ

119

127

يونس

ك َوجَرَيْنَ ِبهِم}
{حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْ ِ

22

127

إبراهيم

{رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوُلْدَيَّ }

41

128

األنبياء

ط لِيَ ْو ِم الْقِيَامَةِ فَ َال تُ ْظلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا}
{ونَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْ َ

47

135

التوبة

شرِكُونَ نَجَسٌ}
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُواْ إِنَّمَا الْمُ ْ

28

135

البقرة

{وَإِذَا أَظْلَمَ عَ َليْهِمْ قَامُواْ}

20

153

الروم

صفَرًّا لَّظَلُّوا مِن َبعْدِهِ يَكْفُرُون}
{ولَئِ ْن أَرْسَلْنَا رِحيًا فَرَأَوْهُ مُ ْ

51

171

البقرة

ب َوالَ شَهِيدٌ}
{وَ َال يُضَآرَّ كَاتِ ٌ

282

172

البقرة

{وَإِنْ تَفْ َعلُوا فَإِنَّهُ فُسُوق بِكُ ْم}

282

172

البقرة

ض}
ك عَ ِن الْمَحِي ِ
{و َيسْأَلُونَ َ

222

178

البقرة

س الْمَصِري}
ب النَّا ِر وَبِئْ َ
{ثُمَّ أَضْطَرُّ ُه إِلَى عَذَا ِ

126

179

ق

{لَهُم مَّا َيشَاؤُونَ فِيهَا ولَدَ ْينَا مَزِيد}

35

179

المؤمنون

{إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ َمعِني}

50

181

األنعام

{قُلْ يَاقَوْ ِم اعْ َملُواْ عَلَى مَ َكانَ ِتكُمْ}

135

182

الحجرات

سسُوا}
{وَ َال َتجَ َّ

12

188

216

السورة

اآلية

رقمها الصفحة

آل عمران

{وَاعْتَصِمُو ْا بِحَ ْبلِ اللّ ِه جَمِيعًا وَ َال تَفَرَّقُواْ}

103

188

الحجرات

{وَجَ َعلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِ َل لِتَعَارَفُوا}

13

188

البقرة

خبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ}
{وَ َال َتيَمَّمُواْ الْ َ

267

188

الليل

{فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا َتلَظَّى}

14

188

عبس

{فَأَنتَ لَ ُه تَصَدَّى}

6

188

عبس

{فَأَنتَ عَنْهُ تَ َلهَّى}

10

188

النساء

{إِنَّ الَّذِي َن َتوَفَّا ُه ُم الْمَآلئِكَ ُة َظالِمِي أَنْفُسِهِمْ}

97

189

البقرة

{إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا}

70

189

األنعام

{وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـذِ ِه األَ ْنعَا ِم خَالِصَة لِّذُكُورِنَا}

139

190

البقرة

ت مَثَابَ ًة لِّلنَّاسِ وَأَمْناً}
{وَإِ ْذ جَ َعلْنَا الْبَ ْي َ

125

191

الرعد

{وَ َال يَزَا ُل الَّذِي َن كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَة أَوْ تَحُ ُّل َقرِيبًا مِّن

31

192

التوبة

{خُذْ مِنْ أَ ْموَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَ ِّهرُ ُهمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}

103

192

النمل

ت مِّ َن الْجِ ِّن أَنَا آتِيكَ بِهِ َقبْلَ أَن تَقُو َم مِن مَّقَا ِمكَ}
{قَالَ عِفْري ٌ

39

198

الكهف

{ثُمَّ َبعَثْنَا ُهمْ ِلنَعْلَ َم أَيُّ الْحِزْبَ ْينِ أَحْصَى لِمَا لَ ِبثُوا َأمَدًا}

12

199

طه

{وَإِن َتجْهَرْ ِبالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَ ْعلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى}

7

199

دَارِ ِهمْ}
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فهرس األبيات الشعرية
القائل

البيت
طعن َّ
الن ْجالء َع ْن ُع ُر ٍ
الط ْعن َة َّ
ض
َق ْد أَ ْ َ ُ
َ
ِم ْس ِ
كين

ط ِ
الدار
قاء َو ْس َ
َ
كف ْرِج َخ ْر َ

تَ ْرتَ ُع َما َغَفَل ْت َحتَّى ِإ َذا َّاد َك َر ْت
ِ
إقبال وإدبار
فإنما ه َي ُ
أج َليا
هما أظلما
ثمت ْ
حالي ّ
ّ
ِ
أمرد أشيبا
ظالميهما عن وجه َ
فلما أتي عامان بعد انفصاله
َّ

تأبط ش ار

218

البسيط

119

الخنساء

البسيط

134

أبو تمام

الطويل

153

حميد بن ثور

ِ
عن َّ
ودها
احَل ْولي دماثا َي ُر ُ
الض ْرِع و ْ
عاس َي ْغ َرْن ِديني
َق ْد َج َع َل الن ُ
ِ
وي ْس َرْن ِديني
أ َْد َف ُع ُه ّ
عني َ

البحر

الصفحة

الهاللي
غير منسوب

الطويل

158

الرجز

161

