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ي، موضحا الحدود ول هذه البحث البنية الصرفية في نظر النحاة الصرفيين، دارسا مفهوم البنية اللغوي واالصطالحيتنا

الكلمة التي تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بالزمن والحدث، والفعل : تي االسم الذي يعنى بهنيوالضوابط بين بِ

نفسها متضمنة الزمن والحدث، وقد اقتصرنا في هذه الدراسة على مفهوم الذي يعنى به الكلمة التي تدل على معنى في 

البنية الصرفية، وبعض الضوابط التي وضعها الصرفيون مميزين بين بنية االسم وبنية الفعل، إضافةً إلى الطريقة التي 

دفة للميزان الصرفي في أن البنية الصرفية مرا: تناولوها في دراسة هذه البنية، و من نتائج البحث التي خرج بها

  . المفهوم، وأنها تنحصر في دراسة االسم والفعل المتمكِّنَينِ

  
ABSTRACT  

  

The title of this research  morphological structure in the view of Grammarians and 

morphologists.The paper studied the literal and technical meaning of structure and 

distinguishes between structure of verbs and structure of names. The scholars depending on 

the principles of Arabian morphologists scholars  used the descriptive method. The main 

results of this research is  the morphological criterion and it was enclose in studying name 

and verbs. 
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الحمد العالمين،  هللا ربوالصالة والس الم على أشرف

ادق سيدنا ونبينا محمد بن عبد اهللا الص ،المرسلين
  األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،،

فيها صعوبةً  دجِرفية يراسات الصاظر إلى الدفإن النّ
: شابه الكبير بين أبنية أقسام الكلمة، فمثلًامن التَّ

والجمع، فالمفرد، يأتي منها المفرد " فعال"بنية
ف من ي، وعلم التصر"رِجال:والجمع، نحو" كتَاب"نحو

أهم العلوم اللغوية، وأرفعها شأنًا، يقول ابن عصفور 
فالتصريف أشرف شطري العربية :" اإلشبيلي

ميع المشتغلين جوأعظمها؛ فالذي يبين شرفه احتياج 
باللغة العربية من نحوي ولغوي إليه أيما حاجة؛ ألنه 

أال ترى أنه يؤخذ جزء كبير من اللغة . العربية ميزان
وال يتوصل إلى ذلك إال من طريق  بالقياس،

، وإن علما بهذه األهمية حرِي بأن يدرس )١("التصريف
ح ويه؛وضبعنَفَّر دارسه وال يمل المطالع  صحتى ال ي

ألوزانه وهيئتها التي تختلف من قسم إلى آخر؛ لذلك 
البنية : الدراسة في فرعٍ من فروعه، وهوجاءت هذه 

الصرفية في نظر الصرفيين، وسندرسها من حيث 
 قسما الكالم اللذان يدرسهما علم التصريف،

االسم والفعل، واَهللا نسأل التوفيق والسداد، ومن :"وهما
  :أهداف البحث

 .التعرف على مفهوم البنية الصرفية، وحدود دراستها -
 .ين تجاه البنية الصرفيةمعرفة وجهة نظر الصرفي -
التعرف على الضوابط المميزة بين قسمي الدراسة  -

 ".االسم والفعل"
: 

على الهيئة، جاء في لسان  للبنية مصطلح اللُّغوياليدلُّ 
 ، وهي مثَل رِشوة رِشًا، كأن البنيةَيقال بِنْيةٌ:"العرب
          شْية والركْبة،الم: التي بني عليها، مثل الهيئةُ

                                                             
 :الممتع في التصريف، تحقيق )م١٩٧٣(ابن عصفور اإلشبيلي )١(

  .سوريا ، حلب،٢فخر الدين قباوة، ط

عجم في المجاء  ، و)٢( "بنْية، وبنًى وبِنْية وبِنًى:يقاُلو 
البنية ما بني، والجمع بِنًى، وهيئة الكلمة، : الوسيط

  )٣("صيغتها: ومنه بنية الكلمة، أي
والمعنى اللغوي للبنية يقود إلى معناها االصطالحي، 

ة الكلمة الملحوظة من هيئ:"فالبنية مفرد لألبنية ، وهي
وسكونٍ ،حركة، حروف وهيوترتيب الكلمة ،وعدد ، :

لفظٌ مفرد وضعه الواضع ، ِليدل على معنى، بِحيثُ 
متى ذُكر ذلك اللفظ فُهِم منه ذلك المعنى الموضوع هو 

  .)٤( "له

ومصطلح البنية يرادف الصيغة والهيئة، فقد ورد 
ذلك في كتاب  بمعنى البنية، جاء" هيئة"مصطلح 

 ،)٥("والمقصود بالبنية هيئة الكلمة"التطبيق الصرفي، 
رف في دراسة الص األقدمين من علماء مهوهذا هو فَ

صريف لهيئة الكلمة مفردةً وهذا فهم لُغوي علم التّ
صحيح، والمحدثون من علماء الصرف يروهذه  ن أن

البنية يدرذلكةرف حتى ولو كانت في جملسها الص ، 
تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها وتؤدي  دراسة لَّكُ:"أنبِ

 -بعبارة بعضهم–العبارة والجملة، أو إلى خدمة 
من  دراسة لَّكُ  -وتؤدي إلى اختالف المعاني النّحوية

تقسيم : في نظرنا، ومن ذلك هذا القبيل هي صرف
  )٦(الكلمة من حيثُ االسمية والفعلية، وغيرهما

بنية الكلمة، : نبئ أن هذه البنية أنواعي حديثُوهذا ال
 -راسةفي هذه الد- وبنية الجملة وبنية النَّص، ونحن هنا

ندرس بنية الكلمة التي تعني عند نُحاتنا صيغتها أو 

                                                             
لي ع :لسان العرب، تحقيق )ت.د(محمد بن مكرم ابن منظور، )٢(

 ٣٦٥، صدار المعارف، القاهرة، ١جالكبير، 

  ،١، ج٢ط ،المعجم الوسيط )هـ١٣٩٢(أنيس وأخرون إبراهيم )٣(
  .٧٢، بيروت، صدار إحياء التراث العربى

شذا العرف فـي فـن    )م١٩٩١(أحمد بن محمد، الحمالوي  )٤(
 .١٨الصرف، دار الفكر، بيروت، لبنان، ص

ق الصـرفي، دار النهضـة   التطبي) م١٩٧٣(الراجحي، عبده  )٥(
  .٧العربية، بيروت، لبنان، ص

دراسات في علم اللغة،  دار المعارف ،  )م١٩٨٦(كمال بشر )٦(
  .٢٢١القاهرة، ص
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وزنها أو هيئتها المتمثلة في عدد حروفها المرتبة 
 )٧("ة و زائدة و حركاتها المعينة وسكونهاليأص

الصرفية استخدمه كثير من الباحثين  ومصطلح البنية
خديجة : وهم يقصدون به الهيئة الصرفية، ومن أولئك

واألبنية جمع بناء والمراد به هيئة :" الحديثي، تقول
الكلمة التي وضعت عليها، والتي يمكن أن يشاركها 

وهذه الهيئة هي ما تشترك فيها الكلمات . فيها غيرها
لحركات، من فتحة من عدد الحروف المرتبة، وا

وضمة وكسرة، والسكنات، مع اعتبار الحروف 
-)رجل(فكلمة . األصلية والزائدة، كل في موضعه

على هيئة وصفة يمكن أن يشاركها فيها غيرها  -مثلًا
، فكلها على )كَرم(، وفعل )عضد(من الكلمات كلفظة 

  . ثالثة أحرف أصلية أولها مفتوح وثانيها مضموم
" وزنًا"أو " صيغة"أو " هيئةً"أو " بناء"بِنيةالوتسمى هذه 

ل األسماء مفاألبنية على هذا األساس تَشْ". زِنَةً"أو 
   )٨("المتمكنة واألفعال المتصرفة

ه ُأخرى في ابِشَفظة قد تُاللّ أن ابقالس صومعنى النّ
وتختلف معها في المعنى، وهذا  ،الصيغة أو الوزن

ة، رفيها البنية الصسردام التي تَيقود إلى تعريف باألقس
 "الحديثي خديجة" صوهما موضحان في نَ

ابقالس"األسماء المتمكنة واألفعال المفةتصر".  
 

  :البنية الصرفية لالسم

  :االسم لُغةً

اختلف البصريون والكوفيون في األصل الذي ُأخذَ منه 
راالسم، فالبصريون ياونه مشتق من العلو، وهو السو، م

والكوفيون يرون اال أنسم قٌتَشْم سم الذي يعني من الو
العغوي لالسم فالمعنى اللُّ ، ومهما يكن من أمرٍ)٩("ةالم

يدور حول العملو والوس.  
                                                             

أثر الوظيفة التواصلية في البنية ) م٢٠١٢(الطاهر شارف )٧(
  .٢الصرفية، رسالة ماجستير منشورة، الجزائر، ص

ي كتاب سيبويه، أبنية الصرف ف )م١٩٦٥(خديجة الحديثي )٨(
  .١٧صمنشورات مكتبة النهضة، بغداد،  ،١ط

) م٢٠٠٢(كمال الدين بن عبد الرحمن ، ابن األنباري )٩(
: ، تحقيق ودراسة"١"اإلنصاف في مسائل الخالف، مسألة رقم"

  : االسم اصطالحا

فاالسم :(مليقول سيبويه عن االسم، عند حديثه عن الكَ
أقوى  "سيبويه"االسم عند و،  )١٠()وفرس وحائطٌرجٌل 

وذلك مما جاء في ) االسم والفعل والحرف(أقسام الكلم
القوة ما ليس لغيره، أال ترى  من االسم أبدا له:"كتابه

  .)١١(ونحوهما اسما ثقلت ،"ولَ"و" يف"أنك لو جعلتَ 
بأنَّه د االسمف المبررعا على معنى، :"ويما كان واقع

في -، وهو )١٢("رجل وفرس وزيد وعمرو :نحو
، وله في تعريفه لالسم متأثر بسيبويه -تعريفه هذا
كل ما : وتعتبر األسماء بواحدة:"، يقوُل فيهتعريف آخر

دخل عليه حرفٌ من حروف الجر فهو اسم وإن امتنع 
ما :" وعرفه الزمخشري بقوله .)١٣("من ذلك فليس باسم

اللة مجردة عن االقتران، دلَّ على معنى في نفسه، د
اإلسناد إليه، ودخول حرف : وله خصائص، منها

، وعرفه ابن )١٤("التعريف، والجر، والتنوين، واإلضافة
ما دلَّ على معنى :" بأنه: شذور الذهب"هشام في كتابه

  .)١٥("في نفسه غير مقترن بأحد األزمنة الثالثة
 االسم ومن خالل التعريفات السابقة لالسم يتضح لنا أن

على معنى في نفسه وكان عالمةً، وهذه العالمة  ما دلَّ
                                                                                        

 ،١ط الدكتور، رمضان عبد التواب، :جودة مبروك محمد، راجعه
لسان العرب، ابن منظور،  ، و٥-٤مكتبة الخانجي، القاهرة، ص

   .، مرجع سابقسمو، ووسم :مادتي

الكتاب، طبعة بوالق،  )هـ١٣١٧(سيبويه، أبو بشر عمرو  )١٠(
  .١٢ن، ص.د، ١ط، ١ج

  .٢١٨، ص، مرجع سابقالكتابسيبويه،  )١١(
 محمد عبـد : المقتضب، تحقيق) ت.د(المبرد، محمد بن يزيد )١٢(

بد اهللا ع ،الدايل. ٣صعالم الكتب، بيروت، ، ١جالخالق عضيمة، 
، ١طالوصف المشتق في القـرآن الكـريم،    )م١٩٩٦(بن عبد اهللا

  .٣٣مكتبة التوبة، الرياض، ص

  .المرجع السابق ، الصفحة نفسها )١٣(
المفصل فـي علـم   ) م٢٠٠٣(الزمخشري، محمود بن عمر )١٤(

، دار الجيل، بيـروت،  ١سعيد محمود عقيل، ط: العربية، تحقيق
  .٩لبنان، ص

 شذور الذهب في معرفة كالم) م١٩٩١(ريابن هشام األنصا )١٥(
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية  :العرب، تحقيق

 .١٧بيروت، ص
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اسم : هذا، ولالسم تصنيفاتٌ كثيرة، منها. ال تتجدد
اسم عين واسم معنى؛ : الجنس الذي يقسم إلى قسمين

والعلم، وهو يقَسم إلى مفرد، ومركب ومنقول 
االسم المعرب، : ومرتجل، ومن أقسام االسم أيضا

١٦("رف وغير منصرفسم إلى منصيقَو(.  
نُالحظ أن سيبويه قد اكتفى بِذكر أمثلة االسم، ومن جاء 

دلالسم، ومن تاله حاول ) تعريف(بعده حاول إعطاء ح
ن االسم إ: أن يضع له خصائص، وجملة القول في ذلك

ما دلَّ على مسمى أو معنى من غير داللة على الزمن، 
  .ه حرف الجراإلسناد إليه، وقَبول: وأهم خصائصه

 
  :الفعل لُغةً

ن كل عمٍل متعد أو غير متعد، عالفعل في اللغة كناية 
فَعَل يفْعُل، فَعلًا، و فعلًا فاالسـم بالكسـر والمصـدر    

ــوح ــرئ " مفت ــُل، وقُ خم حم جم  ُّ  :الفَع  
قدح قداح، وقيـل  : ، والجمع الفعال، مثل)١٧(َّمم
فْعلَه يلًافَععا، : لْه فرحره سحله إال س ريمصدر، وال نَظ
ذَهـب  : مثـل  -أيضـا  –الكرم، وهو مصدر: والفَعال

  .)١٨("ذَهابا، والفعل العمل
  : الفعل اصطالحا

وأما الفعُل فأمثلَةٌ ُأخذَتْ من :"عرف سيبويه الفعل بقوله
ما يكون، ولم لفظ أحداث األسماء، وبنيتْ ِلما مضى، وِل

 بما مضى، فَذَه ا بناءع، فَأمنْقَطي لَم وما هو كائن ،قَعي
: وسمع ومكُثَ وحمد، وأما بناء ما لم يقَع، فقولك آمرا

يقْتُُل ويذْهب ويضرِب : اذْهب واقْتُْل واضرِب، ومخْبِرا
، ويظهر )١٩("وهو كائن ويقْتُُل، وكذلك بِنَاء ما لم ينْقطع

                                                             
شـرح المفصـل،    )ت.د(ابن يعيش، موفق الدين بن يعـيش  )١٦(

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، ١جإميل بديع يعقوب،  :تقديم
  .٩٥-٩٠ص

  ".٧٣"اآلية  ،سورة األنبياء )١٧(

 ،مختـار الصـحاح   )م١٩٩٥(الرازي، محمد بن أبي بكر  )١٨(
، ٢١٢مكتبة لبنان ناشرون، بيـروت، ص  ،محمود خاطر :تحقيق
، ٦، مرجـع سـابق، ج  ابن منظور، لسـان العـرب  " فعل"مادة
    .٦٠٤، صفعل"، والمعجم الوسيط، مادة "فعل"مادة

  .١٢مرجع سابق، صسيبويه، الكتاب،  )١٩(

في داللته على  ه محصورمن تعريف سيبويه للفعل أنّ
وهذا المعنى هو  ،"لبالطّ"المضي والمضارعة واألمر

تقسيم الفعل من حيث الزمن، وهذا التقسيم هو الوظيفة 
الصرفيالفعل كما عرفه  ة التي يختص بها الفعل، إذ

ما دلَّ هو : الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات
: على معنى في نفسه مقترن بأحد األزمنة الثالثة، وقيل

الفعل كون الشيء مؤثرا في غيره كالقاطع ما دام 
  )٢٠("قاطعا

ومهما يكن من أمر فإن الفعل تكمن داللته في الزمن 
والحدث معا، ومعظم النحويين الذين جاؤوا بعد سيبويه 

مان والحدث، يربطون تعريفاتهم للفعل بالداللة على الز
فالحدث هو المعنى الظاهر في الفعل، أو بمعنى آخر "

  .)٢١("هو جزء مهم في الفعل
التي قسمها النَّ واألقسامحويماضٍ: ، فهوللفعل كثيرةٌ ون 

مجرد ومزيد، وصحيح ومعتل، : ومضارع وأمر، وهو
ومتعد والزم، وهو مبني للمعلوم ومبني للمجهول، 

االسم "فعل عن قرينيهوالخصائص التي تميز ال
دخول قد عليه والسين وسوف، والنواصب ( "والحرف

 ،)٢٢()والجوازم، ولحوق تاء فعلتُ وتاء التأنيث الساكنة
وقد وضح ابن مالك هذه العالمات التي تُميز الفعل عن 

  )٢(:غيره في ألفيته، في قوله
  بِتاء فَعلْت وأَتت وياء افعلي 

  لَن فعلٌ ينجليونون أقْبِ 

: وهناك مسألة خالف بين البصريين والكوفيين، هي 
هل الفعل من المصدر أمِ :"مسألة اشتقاق مفادها

فذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتقٌّ من العكس؟، 
، "قَام قياما"و" ضرب ضربا:"الفعل، وفرع عليه، نحو

                                                             
معجم التعريفات،   )ت.د(مد الشريفعلي بن مح ،الجرجاني )٢٠(

محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القـاهرة،   :تحقيق ودراسة
  ١٤١ص

الحدث النحوي فـي الجملـة العربيـة،     )ت.د(أحمد ،عفيفي )٢١(
  .١٧ص ،دراسة في المعنى، مكتبة األنجلو المصرية 

، شرح كافيـة ابـن   )ـه١٣٥٦(محمد بن الحسن، الرضي )٢٢(
مطبعـة  ، ٥جمحمد محيي الدين عبدالحميـد،   :الحاجب،  تحقيق

  .٣صمصر،  حجازي،
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المصدر ي م في ذلك أنجتُهالفعل، وح ةِلصح حص
فَيصح " قَاوم قواما:"ويعتَلُّ ِلاعتالله، أال ترى أنّك تقول

فَيعتلُّ ِلعلّته، " قام قياما:"المصدر ِلصحة الفعل، وتقول
ولَما صح ِلصحته واعتلَّ ِلعلَّته دلَّ على أنّه فرع عليه، 

فذهبوا إلى أن ،ا البصريونشتقٌّ من  أمالفعل م
أن المصدر يدلُّ على : المصدر، وحجتُهم في ذلك

 نٍ، فكما أنعيلُّ على زمانٍ مدطلق، والفعل يزمانٍ م
  )٢٣(" المطلَقَ أصٌل للمقيد، فكذلك المصدر أصٌل للفعل

يخُص الحديث عن البنية  ومهما يكُن من أمرٍفإن ما
مجرد  ُل في الصرف من حيثُ إنَّهيتناوالصرفية للفعل 

 ،أو صحيح أو معتل ،متصرفٌ أو جامد ، أوأو مزيد
  .مبني للمعلوم أو مبني للمجهولأو  متعد أو الزم، 

ضوابط التمييز بني البنية الصرفية لالسم والبنية 

  :الصرفية للفعل

األسـس أو  : الذي نعنيه من ضوابط التمييز بين البنية
وضعها النحاة ِليميزوا بين أقسام الكالم، العالمات التي 
والحـرف ال   -أسماء وأفعال وحروف: من حيث إنها
وبين أقسام القسم الواحد أحيانًا، وذلك  -يدخل معنا هنا

  .بعون اهللا–سيتضح في سطورٍ قادمة 
لكل مصطلح  -التعريفات-عندما وضع النحاة، الحدود

لشيء في أصـل  كانوا على علمٍ بأن الحد يعين حقيقة ا
وأن هذه الحقيقة التي يسعى " وضعه تعيينًا عاما كُلِّيا، 

الحد إلى ضبطها، هي حقيقة ذهنية مجردةٌ غير متحققة 
في الحدث اللُّغوي، فاالسم كلمة تدل على نفسها غيـر  

التـي  -ومن أصناف االسم المشـتقات  مقترنة بزمان، 
ا دلَّ علـى  ، ومنها اسم الفاعل، وهو م-سنعرفها الحقًا

ويسميه الفراء  .)٢٤(موصوف بالحدث، وهو من قام به
الفعل الدائم، وذلك إذا كان اسم الفاعل عاملًـا، وهـذه   
التسمية ترتبط بالزمان المستمر والفراء ربطه بـذلك؛  
ألنَّه يقول بفعليته، ويسـميه كـذلك بالفعـل الواقـع،     

                                                             
ينظر، ابن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، مسألة  )٢٣(

  .٢٠١- ١٩٢ص مرجع سابق، " ٢٩"رقم 

دور البنية الصرفية في ) م١٩٩٣(لطيفة إبراهيم النجار )٢٤(
 .٤٣وصف الظاهرة النحوية، دار البشير، عمان، ص

أنت ثالثٌ اثنينِ لجاز أن تقـول أنـت   : فلو قلتَ:(يقول
الثُ اثنين باإلضافة، وبـالتنوين، ونصـب االثنـين،    ث

أنتَ رابع ثالثةً جاز ذلك؛ألنّـه فعـٌل   : وكذلك لو قلتَ
، وهذا الحديث أورده عند حديثه عن قولـه   )٢٥()واقع
  )٢٦(َّىكمك لك اك يق ىق يف ىف يثُّ  :تعالى

يجعل اسم الفاعل فعلًا دائما  -عليه رحمة اهللا–فالفراء 
، ويجعله اسما إذا كان غير وواقعا، ذلك إذا كان عاملًا

 -وإذا كان ثالثيا يمثل له بصيغة فاعل) غير منون(ذلك
وهـذا   -وهذا األمر سنتحدث عنه في باب المشـتقات 

يرينا أنه ينظر إلى اسم الفاعل المنون نظـرةً تختلـف   
وقد مر بنا أن الفعـل   )٢٧(.عن اسم الفاعل غير المنون

رنة بالزمن والحدث، كلمة تدل على معنى في نفسها مقت
وبرجوعنا إلى الحديث الـذي أوردنـاه عـن الفـراء     

نجد تداخلًا بينه وبين الفعـل  ) الحديث عن اسم الفاعل(
وهذا ليس غريبا؛ ألن ذلك من " المعنى"من حيث الداللة

أمـرا ذهنيـا    -كما أسلفنا –حيث العمل، فهذه الحقيقة 
التمييز بـين  مجردا، ال وجود له في الواقع اللغوي، و

البنية الصرفية في قسمٍ وآخر، ال يتم في حال كونهـا  
مجردة، وإنما يكـون بعـد أن تتحقـق فـي الواقـعِ      

  )٢٨(.اللغوي
المميزة بين الفعـل   وابطعندما تحدثوا عن الض حاةُوالنُّ

واالسم لم يفصلوا بين هذه الضوابط صرفيا ونحويـا،  
 –واالسـم  الفعل -ونحن هنا سنذكر هذه الضوابط بين

وهـي العالمـات أو   " من حيثُ إنها ضوابطٌ صرفيةٌ، 
الخصائص الصز الكلمة من حيثُ بِنيتُهـا  رفيية التي تُم

الصرفيةُ، وما يمكن أن تقبله من تغييرات وما يمكن أن 
ومن هذه الخصـائص أو  . )٢٩("يطرأ عليها من أحوال

                                                             
، ١، ج٣معاني القرآن، ط) م١٩٨٣(ن زياد الفراء، يحيى ب )٢٥(

  . ٣١٧و ١٧٥عالم الكتب، بيروت، ، ص
  . ٧٣سورة المائدة، اآلية  )٢٦(
، و ٦٥، و٣٢الفراء، معاني القرآن، مرجع سابق، ص  )٢٧(

  .٦٢الدايل، الوصف المشتق في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص
 لطيفة النجار، دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة )٢٨(

  ٤٢النحوية، مرجع سابق، ص
  .٤٣المرجع السابق ، ص )٢٩(
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ضوابط األسماء"وابط الض"خصائص االسم  ، فمن أهم
الم، ومنهـا  الرجل والغُ: األلف والالم، نحو: لصرفيةا

: التثنية، نحـو : ، ومنها...رجٍل وغالمٍ: التنوين، نحو
ـ الزيـدون، والع : الجمع، نحوالزيدان، ومنها  مونر ،

زيـد  : زييد وعميـر، تصـغير  : ومنها التصغير، مثل
وعمرِي ،ومنها النسب، نحو زيدي ،٣٠(...)وعمرو(  ،

  :ن الضوابط كذلك قول صاحبِ األلفيةوم
  بِاجلَر والتنوينِ والندا وأَل

  ومسند للاسمِ تمييز حصل 

إليها النَّ وابط يلجُأفهذه الضحوي ليز االسم من غيره، مي
فإذا حدث أن قَبَِل الف عل إحدى هذه الخصائص، فإن

ك تصغير أفعل ذلك يعد شاذا لعلة حادثة، ومن ذل
التعجب، فاألصل في الفعل أال يصغَّر؛ ألن الغرض 

المسمى، : من التصغير وصف االسم بالصغَر والمراد
واألسماء عالمات على المسميات، واألفعال ليست 

 ،وليست بسمات كاألسماء ،كذلك، إنما هي أخبارات
والذي يؤيد عندك بعد الفعل عن التصغير، أن اسم 

هذا : ل إذا كان للحال أو االستقبال، نحو قولكالفاع
هذا : ضارب زيدا، فإذا صغرته بطل عمله، فال تقول

ضويرِب زيدا؛ لبعده بالتصغير عن األفعال وغلبة 
، وإذا كان كذلك فتصغير فعل  )٣١("االسمية عليه

  :)٣٢(من البسيط التعجب من قوله
  أُميلـح غزالنـاً شـدنَّ لنـا ما يـا
  ن هؤليائكُـن الضـال والسمـرِم

شاذٌّ خارج عن القياس؛ ذلك ألنهم أرادوا تصغير فاعل 
فعل التعجب، وهو ضمير يرجِع إلى ما، فلم يجز 

                                                             
أسرار العربية،   )م١٩٥٧(عبد الرحمن كمال الدين  ،األنباري )٣٠(

  .١١و١٠محمد بهجة البيطار، مطبعة الترقي، دمشق، ص: تحقيق

لطيفة النجار، دور البنية الصرفية فـي وصـف الظـاهرة     )٣١(
  .٤٤النحوية، مرجع سابق، ص

لبعض األعراب، وقيل لبدوي : فٌ في قائله، فقيلالبيت مختَلَ )٣٢(
البغدادي، : يسمى كامل الثقفي، وقيل للعرجي من قصيدة له، ينظر

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، ) ت.د(عبد القادر بن عمر
، مكتبة الخـانجي  ١عبد السالم محمد هارون، ج: شرح وتحقيق
  ٩٣القاهرة، ص

ها ال تصغير الضمير ألنه مستتر، مع أن الضمائر كلَّ
مكنهم أن يصغروا االسم ي تصغر لشبهها الحروف، وال

حرفين ولم يسمع العدول عنه لكونه مبنيا على "  ما"
إلى ما هو في معناه، لَئال يبطل معنى التعجب، ولم 
يصغروا مفعول الفعل؛ ألن الفعل له في الحقيقة، أال 

ملح زيد : ما أملح زيدا، كأنك قلت: ترى أنَّك إذا قلتَ
صغره لم يكن من  أن ما تُوهمبه ررتَلو صغَّ كجدا، ألنَّ

، إنما هو من جهة أخرى، فعند ذلك جهة المالحة
ما ُأميلح : صغروا لفظ الفعل والمراد الفاعل، فقولك

  )٣٣("زيد مليح: زيدا، كأنك قلتَ
فالخروج عن ضابط االسمية إلى الفعلية هنا كان له 
مبرره، وهو عدم التمكن من تصغير الفاعل؛ ألنّه 

  .محذوف و ال يأتي إال مستترا ال صورة له
ن ضوابط االسم التي تميزه ع من أهم قَبل أنمن ذكرنا 
الرجل والغالم، ومنها : األلف والالم، نحو: الفعل

: التثنية، نحو: رجٍل وغالمٍ، ومنها: التنوين، نحو
 مرونون، والعالزيد: الزيدان، ومنها الجمع، نحو

نصطَفَوصغير، وغيرها من الضوابط، ، ومنها التّوالم
ن الضوابط الصرفية التي تميزه تقلُّ عن أما الفعل فإ

، فاللفعل "الوزن"الصيغة: ضوابط االسم، فمن أهمها
أوزان خاصة تُخَاِلفُ أوزان االسم ويتميز بها الفعل 

تختلف صيغته :"وكذلك التصرف فإن الفعَل. عنه
للزمان، وتتفق في اسم الفاعل؛ ألن الفعل بابه 

. )٣٤(."وعدم االختالف التصرف واألسماء بابها الجمود
الذي مر معنا  -والفعل ال يثنى وال يجمع بخالف االسم

ألن الغرض من التثنية والجمع "ذلك؛  –تثنيته و جمعه 
الداللة على الكثرة، ولفظ الفعل يعبر عن القليل والكثير 
فلم تكن حاجة إلى التثنية والجمع؛ فالتثنية في 

إنما هي " يفعلون":والجمع في قولك" يفعالن:"قولك
، وكان سيبويه يذهب إلى أن هذه ...للفاعل ال الفعل

الحروف لها حالتان، حال تكون فيها أسماء، وذلك إذا 
الزيدان قاما، والزيدون : "تقدمها ظاهر، نحو قولك

                                                             
  .١٣٥ع سابق، صابن يعيش، شرح المفصل، مرج) ٣٣(
  . ٧٦صالمرجع السابق، ،  )٣٤(
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فاأللف في الزيدان اسم، وهو ضمير، والواو في " قاموا
فاأللف  قاما الزيدان،"قاموا اسم، وهو ضمير، فإذا قلت

عالمة مؤذنة بأن الفعل الثنين، وكذلك قاموا " قام"في 
الزيدون، فالواو حرف، وعالمة مؤذنة بأن الفعل 

أكلوني : لجماعة، وعلى ذلك يحمل قولهم
  .)٣٥("البراغيث

هذا، وما ذكرنا من حديث عن الضوابط المميزة بين 
 الفعل واالسم، كان على سبيل التمثيل ال الحصر؛ ألن

وتناول النُّحاة غرض هو الكشف عن هاتين البنيتين ال
  .الصرفيين لها

  : طريقة تناول الصرفيني للبنية الصرفية

البنية الصرفية هي الوحدة التي يدرسها علم الصرف، 
ويصف صورها وهيئاتها التي تتشكل بها، ويفسر ما 
يطرأ عليها من تغييرات، وقد وضع الرضي تعريفًا 

صرفية، فحددها وعين مميزاتها، دقيقًا للبنية ال
هيئتها : المراد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتها:"فقال

التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها، وهي عدد حروفها 
المرتبة، وحركاتها المعينة وسكونها، مع اعتبار 

، فبنية )٣٦("الحروف الزائدة واألصلية كلٌّ في موضعه
بة، فَعقَل بنية، وعلَق الكلمة تتحدد بعدد حروفها المرت

الوحدة الصغرى "بنية، إذن فهذه البنية الصرفية هي 
  . )٣٧("التي تقوم عليها الدراسة الصرفية

ة للكلمة البنية الصرفي نرى أن ،وبناء على ما سبق
العربية، كما عرفها الرهيفي شرحه للشافية يض ،: 

سة الوحدة المناسبة التي ينبغي أن تقوم عليها الدرا
ريف تكون الصرفية العربية، والبنية من خالل هذا التع

وسيلة :" مرادفةً للميزان الصرفي، وهو ما عرِفَ بأنَّه
دقيقة تمكن الدارس من تمثيل بنية الكلمة  علمية

... حروفُها، وحركاتُها، وزوائدها: ووصفها من حيث

                                                             
، لطيفة ٧مرجع سابق، صابن يعيش، شرح المفصل،  )٣٥(

  .٤٧النجار، دورالبنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية، ص
  مرجع سابقشرح شافية ابن الحاجب، ، الرضي )٣٦(
لطيفة إبراهيم النجار، دور البنية الصرفية في وصف  )٣٧(

  .٣٣ص مرجع سابق، الظاهرة النحوية،

ليكون محلًا للهيئة "الذي وضع " فعل"فوصف 
  . ين الكلماتب )٣٨("المشتركة

والبنية الصبنوعيها - ةرفي"ة لالسم، البنية الصرفي
تُحظى باهتمام كبير لدى  -"ة للفعلوالبنية الصرفي

الصرفيين، فال يكاد كتاب من كتب الصرف يخلو من 
التعرض لهذه البنية، من حيث التعريف بها، وبأقسام 
دراستها، وأغلب الصرفيين يعالجون البنية الصرفية 

ب االسم وأقسامه،  من حيثُ التجرد والزيادة، في با
، )٣٩("والمصدر والجمع، باإلضافة إلى االسم المشتق

، والتغيرات )٤٠(وباب الفعل من حيث إنَّه مجرد ومزيد
االشتقاق، واإلسناد :التي تحدث لهذه األفعال، من حيثُ

  ."إلى الضمائر، واإلعراب
فية هذه يخلص الباحثان مما سبق إلى أن البنية الصر

هي األساس األول الذي يستند إليه علم الصرف، إذ بها 
يضبط، وأن هذه البنية الصرفية مرادفة للميزان 
الصرفي ، وهذا الميزان هو إحدى المعالجات التي 

ة عند بعض عولجت بها دراسة البنية الصرفي
رفيين، ومن أولئكالص :ضي االستراباذي في الر

لصرفية تنحصر في األسماء وأن البنية ا. شافيته
 واألفعال المتصرفة البعيدة عن شبه الحرف، المتمكنة

  .تامة التَّصرف
 

الحمد هللا الذي أعاننا على جمع هذه المادة التي حاولنا 
من خاللها أن نضع تَصورا عاما للبنية الصرفية في 
نظر النحاة الصرفيين، ومن النتائج التي خرج بها 

  :البحث

                                                             
، ولطيفة ١٢ص مرجع سابق، الرضي، شرح الشافية، )٣٨(

إبراهيم النجار، دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية، 
  .٣٥صمرجع سابق، 

تصريف األسماء في اللغة العربية،  )م٢٠٠٤(شعبان صالح )٣٩(
، وسيبويه، ٣٤، ٢٠، ١١دار غريب للطباعة، القاهرة، ص ،٢ط

  ،٢٢٩و٣٣، و ١٣ ص ع سابق،، مرجالكتاب
مرجع شعبان صالح، تصريف األفعال في اللغة العربية،  )٤٠(

  .٨٦، ٣٥ص  ،سابق
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أن البنية الصرفية تمثَّلت عند النحاة الصرفيين في  -
 .الفعل المتصرف واالسم المتمكن

أن الضوابط التي وضعها النحاة بين االسم والفعل  -
البنية المقصودة سواء أكانت  - تعريف-ترجع إلى حد

 .بنية فعل أو بنية اسم
في وضع هذه البنية يعد هيكلًا يستند إليه علم الصرف  -

 .كلِّ دراساته
فهوم البنية تعريفًا واضحا ودقيقًا لم وضع النحاة -

صطلحات مما رادفَ لها من  ووضحوا، الصرفية
  ".، والميزان الصرفي، والبناءالهيئة:"صرفية، نحو

 

  
الممتع في التصريف، ) م١٩٧٣(ابن عصفور اإلشبيلي .١

 .، حلب، سوريا٢طفخر الدين قباوة، : تحقيق

لسـان العـرب،   ) ت.د(ابن منظور، محمد بن مكـرم  .٢
  .، دار المعارف، القاهرة١علي الكبير، ج: تحقيق

 ،المعجـم الوسـيط   )هـ١٣٩٢(أنيس وأخرون إبراهيم .٣
  .، بيروتدار إحياء التراث العربى  ،١، ج٢ط

شذا العرف فـي  ) م١٩٩١(الحمالوي ، أحمد بن محمد .٤
 .روت، لبنانفن الصرف، دار الفكر، بي

التطبيـق الصـرفي، دار   ) م١٩٧٣(الراجحي، عبـده   .٥
  .النهضة العربية، بيروت، لبنان

دراسات فـي علـم اللغـة،  دار    ) م١٩٨٦(كمال بشر .٦
  .المعارف ، القاهرة

أثر الوظيفة التواصـلية فـي   ) م٢٠١٢(الطاهر شارف .٧
  .البنية الصرفية، رسالة ماجستير منشورة، الجزائر

أبنية الصـرف فـي كتـاب     )م١٩٦٥(خديجة الحديثي .٨
  .، منشورات مكتبة النهضة، بغداد١سيبويه، ط

) م٢٠٠٢(ابن األنباري ، كمال الدين بن عبد الـرحمن  .٩
جودة : اإلنصاف في مسائل الخالف، تحقيق ودراسة"

الدكتور، رمضان عبد التواب، : مبروك محمد، راجعه
   .، مكتبة الخانجي، القاهرة١ط

الكتاب، طبعـة   )ـه١٣١٧(سيبويه، أبو بشر عمرو  .١٠
  .ن.، د١، ط١بوالق، ج

محمد : المقتضب، تحقيق) ت.د(المبرد، محمد بن يزيد .١١
  .، عالم الكتب، بيروت١عبد الخالق عضيمة، ج

الوصف المشتق ) م١٩٩٦(الدايل، عبد اهللا بن عبد اهللا .١٢
 .، مكتبة التوبة، الرياض١في القرآن الكريم، ط

 المفصل فـي ) م٢٠٠٣(الزمخشري، محمود بن عمر .١٣
، دار ١سعيد محمود عقيـل، ط : علم العربية، تحقيق
 .الجيل، بيروت، لبنان

شـذور الـذهب فـي    ) م١٩٩١(ابن هشام األنصاري .١٤
محمد محيي الدين عبـد  : معرفة كالم العرب، تحقيق

 .الحميد، المكتبة العصرية بيروت
شـرح  ) ت.د(ابن يعيش، موفق الـدين بـن يعـيش    .١٥

دار الكتـب  ، ١إميل بديع يعقوب، ج: المفصل، تقديم
  .العلمية، بيروت، لبنان

مختـار  ) م١٩٩٥(الرازي، محمد بـن أبـي بكـر     .١٦
محمـود خـاطر، مكتبـة لبنـان     : الصحاح، تحقيق
  .ناشرون، بيروت

معجـم  )  ت.د(الجرجاني، علي بن محمـد الشـريف   .١٧
محمد صديق المنشـاوي،  : التعريفات، تحقيق ودراسة

  .دار الفضيلة، القاهرة

لنحـوي فـي الجملـة    الحـدث ا ) ت.د(عفيفي، أحمد .١٨
  .العربية، دراسة في المعنى، مكتبة األنجلو المصرية 

، شرح كافيـة  )هـ١٣٥٦(الرضي، محمد بن الحسن .١٩
محمد محيي الدين عبدالحميـد،  : ابن الحاجب،  تحقيق

  .، مطبعة حجازي، مصر٥ج

دور البنية الصـرفية  ) م١٩٩٣(لطيفة إبراهيم النجار .٢٠
 .، عمانفي وصف الظاهرة النحوية، دار البشير

معـاني القـرآن،   ) م١٩٨٣(الفراء، يحيى بن زياد ت .٢١
  .، عالم الكتب، بيروت١، ج٣ط

أسـرار  ) م١٩٥٧(األنباري، عبد الرحمن كمال الدين  .٢٢
محمد بهجة البيطار، مطبعة الترقي، : العربية،  تحقيق

  .دمشق
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خزانـة األدب  ) ت.د(البغدادي، عبد القادر بن عمـر  .٢٣
عبد السـالم  : قولب لباب لسان العرب، شرح وتحقي

  .القاهرة ،، مكتبة الخانجي١محمد هارون، ج

تصريف األسماء في اللغـة  ) م٢٠٠٤(شعبان صالح
  .، دار غريب للطباعة، القاهرة٢العربية، ط
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