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 الداللة الصرفية في بعض األبنية 
رتباطيا بالحركات إالصرفية و

 
  

محمد بشير حسن .م.خديجة  زبار الحمداني                          م.د.    أ
                                                         (األصمعي)كمية التربية/ كمية التربية لمبنات               جامعة ديالى/جامعة بغداد

 قسم المغة العربية                                 قسم المغة العربية
 
 

ممخص البحث 
رت الحاجة ـ ظو ,     لما كانت الحركات والحروف تؤلفان نظام الكممة في المغة العربية

 من خاللذ وجدنا إ . الصرفيةنية في داللة البات أثر الحرك ,لبيان, لى دراستيما إ
 .  تؤثر تأثيرا كبيرا في داللة البناء الصرفياتدراستنا لمفردات عمم الصرف ان الحرك

    إنَّ البحث في ىذه الظاىرة الميمة جدا في عمم الصرف يعد نقطة ايجابية تستحق 
الوقوف؛ الن الداللة الصرفية ترتبط ارتباطا كبيرا بالحركات الخاصة بالبناء الواحد الن 

اذ يصبح . التحول من حركة الى حركة أخرى في البناء نفسو ىو مقصود في الكالم
البناء بعد التحول داللة جديدة تختمف اختالفا كبيرا عن الداللة األولى تأخذ مجاليا في 

تعد من  ((فعول))ان صيغة : نذكر مثاال عمى ذلك. الكالم بحسب االستعمال العام ليا
إذ تتحول فاء , المصادر الخاصة لمفعل الثالثي لكن احيانا يحصل تبدل في حركاتيا 

وقد ذىب اغمب المغويين أنَّ ىذا التحول بالحركات مقصود , البنية من الضم الى الفتح 
يدل عمى الحدث المطمق المرتبط بغير  ((مصدرا))إذ داللة البناء بالضم يعد , بالكالم 

 وقودىا الناس :وان كان البناء بالفتح يكون اسما لذلك المصدر نحو قولو تعالى. زمن
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والوقود بالضم ىو , بالفتح بعض الحطب  ((الوقود))إذ قالوا إن . والحجارة
. واالمثمة عمى ىذه الظاىرة كثيرة يمكن الرجوع إلييا في البحث...... االتقاد

:      جاءت ىذه الدراسة في مبحثين ىما

 مع تعريف الحركة . ووظيفتيا في الكالم,قساميا أ الحركة مفيوميا و-:ولألالمبحث ا
. لغة واصطالحا

وفق ,  ناقشنا في ىذا المبحث أثر الحركة في داللة البناء الصرفي -:المبحث الثاني
  .ستعماالت معينةا

ّن الباحث اليجد ما يريد تحت مسمى واحد في أ,  الموضوع ا     تكمن صعوبة مثل ىذ
ن يقرأ ويبحث ليجد ضالتو في المسائل المعينة التي أذ يتطمب منو إ, الكتب المغوية 

. ن يدرسياأيريد 

 ألننا ؛ التحميل قائم عمى أساسستقرائيإ فوصفي المتتبع في ىذا البحثما المنيج أ     
 . المطموبة الدراسة ثم نحمميا عمى وفقنورد المسائل كما ىي مقررة في الكتب المغوية
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  المبحث األول

 قسامياأالحركة مفيوميا و -

َحَرًك ُتحُرك , الحركة ضد السكون "  جاء في لسان العرب :-الحركة في المغة  -1
قال إبـن ..... وكذلك َيتَحرك :- متحرك قال األزىـري, َحـَركـة , َحَركَة وَحْركًا 

  (1)..."وما بـو َحـَراك اي حـركـة :- سيده

صوت خفي مقارن لمحرف ال يبمغ بو الناطق مدى الحرف الذي :- "      واصطالحاً 
وتجذبو نحو الحرف , وسّميت حركة ألنَيا تقمق الحرف الذي تقترن بو . (2)"ىو بعضو ُ 

والضمة نحو , والكسرة نحو الياء , فالفتحة تجذب الحرف نحو األلف , التي ىي منو 
  (3)الواو

عندما ,      مما الشك فيو اَن أَول من أطمق عمييا ىذه التسمية ىو أبو األسود الدؤلي 
اذا رأيتني فتحت : " عندما تخير كاتبًا حذقًا وقال لو, قام بميمة نقط المصحف الشريف 

ن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي , فمي بالحرف فانقط نقطة فوقو عمى أعاله  وا 
ن كسرت فاجعل نقطة تحت الحرف , الحرف    (4)"وا 

ألن من ,      نفيم من ذلك أن تسمية ىذه الحركات مبني عمى حركة اعضاء النطق 
ومن أراد التمفظ , فالبد من فتح الفم وانتصاب الشفة العميا , أراد أن يتمفظ بالفتحة 

ومن أراد التمفظ , بالكسرة فعميو فتح الفم فتحًا قويًا بحيث ينحر المحي األسفل وينخفظ 
 (5).بالضمة فالبد لُو من ضم شفتيو اواًل ثم رفعيما ثانياً 

قد فتح بابًا ألدراك الفرق بين , فان عمل أبي األسود  , ء     وميما يكن من شي
كما لفت النظر إلى تحركات أعضاء النطق حال , القسمين الميمين من األصوات 

 (6).إنتاج الصوت والسيما ما يتصل بالحركات وىو عمل ليس باليين
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ـ الضمة والكسرة والفتحة وتولد عنيا حركات أخرى ىي :     إَن الحركات الرئيسة ثالث 
وحركة بين الفتحة والكسرة , ـ الثالث المشيورة :الحركات ست : " فروع ليا يقول الصبان

وحركة بين الفتحة والضمة وىي التي قبل األلف المفخمة , وىي التي قبل األلف الممالة 
وحركة بين الكسرة والضمة وىي حركة , في قراءة ورش نحو الصالة والزكاة والحياة 

 (7)".قيل وغيض عمى قراءة الكسائي :- االشمام في نحو

,      وعميو فاَن الفتحة ىي أول الحركات وأدخميا في الحمق والكسرة بعدىا ثم الضمة 
ولــو , فعند النطق بـالفـتحــة تـمـر بمخــرج الـيـاء والـواو ألنـيما فـي طــريقـيـا فـجــار االشـمـام 
فكان , احـتـجــت أْن تشم الكسرة أو الضمة رائحة الفتحة لتكمفت الرجوع الى أُول الحمق 

  (8).في ذلك انتقاض عادة الصوت بتراجعو الى الوراء

 الَن (9)".ليس في كالميم ضمة مشربة فتحة وال كسرة مشربة فتحة:"      يقول ابن جني
والجمع بينيما , من صفات الكسرة والضمة الضيق ومن خصائص الفتحة اإلتساع 

 (10).كالجمع بين النقيضين
ألَن بين الضمة والكسرة تناسب , كان لغاية ميمة ,      والرجوع بالضمة نحو الكسرة 

 (11).ما ليس بينيما وبين الفتحة
وذكرىا حركة ,      نمحظ مما ذكره الصبان اَن ىناك بين الكسرة والضمة تناسبًا 

وفييا تشم الكسرة رائحة الضمة وىي حركة مركبة من  (غيض)و (قيل)االشمام في 
بأن تضم شفتيك ثم " خالفًا لما ذكره ابن عصفور الذي وصف االشمام ىنا (12).حركتين

 نستنتج أنَّ الصبان لم يذكر اَن ىناك (13)". من الضمةءوال تمفظ بشي, تنطق بالفعل 
بن بور, حركة بين الضمة والكسرة   والحقيقة (14).مثل ما مثل ليا إبن جني بمذعور وا 

انيما صوتان مختمفان يدل عمى ذلك التمييز بينيما من حيث الكثرة والقمة إذ جعل إبن 
 (15).جني باب قيل وغيض أكثر من باب مذعور وابن بور
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 ووصفو (16)(فيما كالصوت الواحد  )     فضاًل عن ذلك اَن إبن جني وصفيما بقولو 
فضاًل عن ذلك إختالف حركة . ىذا يدل عمى انُيما شيئان متقاربان ال شيئًا واحداً 

ذلك أَن الضمة المشوبة بالكسرة يكون المسان . أعضاء النطق في حال إنتاج الصوتين
 حيث (17)معيا في وضع النطق بالضمة وتكون الشفتان إتخذتا وضع النطق بالكسرة

 (18).يكون في وضع االنفراج
فقد اختمفوا فييا أحركة ىي ام أنيا تعني سمب الحركة؟ فذىب ,      اَما السكون 

, اَنو ينوب عن اربع حركات األصول عشرة اشياء "بعضيم إلى اَنيا حركة رابعة إذ قالوا 
فينوب عن الضمة الواو واأللف والواو والنون وعن الفتحة األلف والكسرة والياء وحذف 

 (19)".النون وعن الكسرة الفتحة والياء وعن السكون الحذف
, أَننا إذا نظرنا الى السكون من الناحية الصوتية "      اَما الدكتور كمال بشر فيقول 

فيي ذات أثر , اَما اذا نظرنا الييا من حيث دورىا في التركيب , فيي ال تعد حركة 
 (20)".فاعل فيو 

حركة كاممة , بأن الحركات في األصل اثنتان ال ثالث "      اما برجستراسر فيقول 
 (21)".والضمة أحيانًا أخرى , وىي الفتحة وحركة ناقصة تشبو الكسرة أحيانًا 

فيرى أن كاًل من الكسرة والضمة تطورتا في "      اما الدكتور رمضان عبد التواب 
وىي الحبشية القديمة الى الكسرة الممالة مما يدل أَنيما كانتا في أذن , المغة الجعزية 

 (22)". الواحد ءالحبشي شيئًا واحدًا أو كالشي
     نستنتج مما ذكر أَن الحركات في المغة العربية ىي ثالث حركات ألىميتيا في 

. تغيير بنية الكممة وىذا ما سنوضحو اآلن
 
 



/   مجل ددالل                           العدد الثاني والخمسون                                
2011 

 

 

 
258 

 
وظيفة الحركات في الكالم   -     

     لقد أدت الحركات ميمة جميمة في العربية إذ عدت أساسًا لقوة السماع في لغة 
وىي خاصية طبع عمييا العمم العربي حيث تمقفو , واسعة القدم في تاريخ المشافية 

 (23).الرواة حتى عصر التدوين
,      وظير دورىا في تسييل عممية النطق وسرعة اإلنتقال من حرف إلى آخر 

إن الفتحة والكسرة والضمة زوائد : " يقول الخميل, ليوصل بذلك الكالم بعضو ببعض 
,  ولقد أيد ذلك الدرس الصوتي الحديث (24)".وىن يمحقن الحرف ليوصل إلى التكمم بو 

فالسواكن , ويعتمد كل من العمل والسواكن عمى اآلخر : " أحمد مختار عمر./ يقول د
, والعمل تمكن أجيزة النطق من اإلنتقال من وضع ساكن لمذي يميو , تفضل العمل 

 ولم يكن (25)". لنسمع السواكن – الى حد ما –وأكثر من ىذا فنحن نعتمد عمى العمل 
بل تجاوزتو الى الجانب الداللي حيث انيا تعد , دورىا مقصورًا عمى الجانب الصوتي 

إذ لما كانت الحروف , مناطًا لتقميب صيغ اإلشتقاق المختمفة في حدود المادة الواحدة 
, َضَرب : من مثل, تتحمل المعنى العام ظير دور الحركات في تنويع ىذا المعنى 

 وجَمسة لممرة (26)ومستخرج ومستخِرج, ُضِرب وضاَرب واألمر منو ضاِرب , َضُرب 
فمن  كسرىا شبييا  باآللة , وكذلك مَفعمة وِمفعمة من نحو المطيرة  , (27)وِجمسة لمييئة

وكذلك ُفْعمة وُفَعمة من نحو  , (28)ومن فتح جعل ذلك موضعًا يفعل فيو, التي يعمل بيا 
أما الُضَحكة فيو كثير الضحك عمى , فالُضُحكة ما يضحك عميو , ُضُحكة وُضَحكة 

 (29).غيره
 اختالف الحركة في البنية إلى اختالف المعنى عمى نحو ما – أيضًا –     كما أدى 

حيث ىي بالفتح التقدم والحرية وبالكسر , العْتق مثمثة القاء : ورد في المثمث من النحو
 (30).وقديمة الخمر, االسم وتخمص العبد من العبودية وبالضم جمع العتيق 
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     ولم يقف األمـر عمى  الحـركات األصـول بل جـاوزىا إلى الحـركـات الفرعية كما  
ُكمت  )ويقولون , بإخالص الكسر إذا كنت الفاعل  (ِكمت طعامي  )فـي  قوليم  

ولم أقف عمى غير ىذا المثال  , (31)بإشمام الكاف الضم إذا كنت المفعول (طعامي 
. فيما يتعمق بالحركات الفرعية

والفتح , فالضم عالمة الفاعمية ,      كما عدت الحركات اإلعرابية دالئل عمى المعاني 
خالفًا لما ذىب إليو محمد بن المستنير . (32)والكسر عالمة اإلضافة, عالمة المفعولية 

 بيا لمتخفيف وسرعة اإلنتقال من لفظ إلى ءقطرب من أن ىذه الحركات إنما جي
أما األستاذ إبراىيم مصطفى فذىب إلى . (34)إبراىيم أنيس./ وتابعو في ذلك د. (33)آخر

في حين جعل الفتحة غفاًل من , والكسرة عالمة اإلضافة , أن الضمة  عالمة اإلسناد 
 (35). بيا لمخفة فقطءالمعنى جي

لو كان غرض العرب من الفتحة الخفة : "      ودفع محمد أحمد عرفة ىذا الرأي قائالً 
ولكنيم لم يفعموا ذلك بل لجأوا ... فحسب لمجأوا إلى السكون الذي ىو أخف من الفتحة 

, إلى الفتحة فمما رأيناىم فعموا ذلك عممنا أنيم تكمفوا الفتحة لغرض آخر غير الخفة 
وقد فطن لذلك , وىو أنيم أرادوا منيا ما أرادوا من أختييا من الداللة عمى المعاني 

 (36)".إنيا تدل عمى المفعولية: فقالوا, النحاة 
وذلك لتغمغميا في األسباب ,      ولمحركات دور بارز في معرفة صحيح الشعر ومعيبو 

واألوتاد ما جعل عمم العروض يقوم عمى الحركة إذ ال يخمو كالميم من ذكر الحركات 
والسكون في الكممة أو بعضيا فقسموا البيت إلى مقاطع كبرى تعرف بالتفاعيل وصغرى 

 (37).تعرف باألسباب واألوتاد
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المبحث الثاني  
فسنوضح أثر الحركة وتغييرىا أحيانًا في داللة البناء ,      أّمـا في في ىذا المبحث 

نتيجة , من خالل مجموعة من األبنية الصرفية حصل فييا تبدل في داللتيا , الصرفّي 
: تغيير حركة البناء وىي عمى النحو اآلتي

: الميزان والصرفي وداللتو بين الضمة والفتحة -1
من  المصادر الخاصة بالفعل الثالثي ولكن أحيانًا  يحصل " ُفُعول "      إَن صيغة 

" تبدل في حركة فائو اذ تتحول من الضم الى الفتح اذ تكون الصيغة بالشكل اآلتي 
وقد ذىب سيبويو الى اّن ىذا المصدر قد ُسِمع عند العرب واْن كان مخالفا  " َفُعول

 "( ُفُعول" ىذا باب ما جاء من المصادر عمى زنة ) " ُفُعول" ألصمو الذي ىو عميو 
أِت َوُضؤا َحَسنا وأولعُت بو َولُوعا –وذلك قولك   –سمعنا من العرب من يقول ,  َتوضَّ

وتقول َإن عمى , والُوُقود اكثر والَوُقود الحطب  , ُبوالوقدت النار َوُقودا عاليا وَقِبمو َق َ 
 (38). مختمفة وال تطردءفيذه اشياء تجي... فالن لَقُبوال فيذا مفتوح 

" مصدر " وبالضم ىو , بالفتح ىو أسم  " َفُعول "فيذىب إلى ان ,      اما األخفش 
بالفتح " الَوُقود "  اذ قال (39)  َوُقودىا الّناس والِحَجارة :وقد ذكر ذلك في قولو تعالى

ومثل ذلك الَوُضوء وىو الماء , اإلتقاد وىو الفعل , والُوُقود بالضم ,  الحطب –
 الَوُقود والُوُقود ويجوز –يقال , وزعموا اّنيما لغتان بمعنى واحد .. والُوُضوء ىو الفعل 

  (40).ان يعني بيما الحطب ويجوز ان يعني بيما الفعل
فقد ذىب إلى اّن ما جاء بالضم يعد مصدرا واّن ما جاء ,      أما أبو سيل اليروي 

الَوُقود والطَُّيور والَوُضوء " او تكون معّدَة لذلك وىو : ".. بالفتح يعد إسما إذ قال
فالَوُقود بفتح الواو اسم لما توقد بو النار من , والَوُجور يعني االسم والمصدر بالضم 
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حطب وغيره فاذا ضمت الواو كـان مصدرا تقول وقـدت النار َتِقد ُوُقودا أي اشتعمت 
والطَّيُـور بالفتح المـاء الذي يتطير بو أي يتّوضأ ويغتسل وتزال االقذار و النجاسات 

فاذا ضممت الطـاء كـان مصدرا تقول طير الماء وَطُير ُيْطُير ُطيُـورا وَطيَـارة أي صار 
َطاِىرا والَوُضوء بفتح الواو اسما لمماء الذي ُيَتوّضأ بو أي يتنّظف ويزال الوسخ فاذا 

والَوُجور الدواء ,  ُوُضوءا اذا َحُسن وتنظَّف ءضممت كان مصدرا تقول َوُضوء الشي
نقول َوَجْرت الصبي الدواء وَأْوَجْرُتو واسمو الَوُجور والَسُحور والَفُطور والَتبُرود ونحو ذلك 

فالَسُحور اسم لما ُيْؤكل او ُيْشَرب في السحر والَفُطور اسم لما يأكمو الصائم عند , 
والَتبُرود إسم لكّل ما بردت فيو شيئا ومنو قيل لمكحل لمذي تكحل بو العين .. افطاره 

 بكسر الباء ءأي الرضا وىو مصدر َقِبل الشي, وىو حسن الَقُبول . ليتبّرد من وجعيا
  (41)..". اذا الزمو وعاود فعموءوىو الَولُوع من أْوَلع بالشي, َيْقَبمو اذا رضيتو 

فقط وال يعرف  " َفُعول"      اّما الصيمري فاّنو يرى اّن خمسة مصادر جاءت عمى زنة 
الَوُضوء والُوُضوء والطَُّيور والطُُّيور والَوُلوع والُوُلوع والَوُقود الُوُقود والَقُبول " غيرىا وىي 

 (شرح الشافية) وقد ذكر محققو كتاب (43) وىذا ما ذىب اليو الرضي ايضا(42).."والُقُبول
إلى أّن الَوُضوء والَوُلوع والَطُيور اخذت من َتوّضأ وأْوَلع وَتطَّير فيي أسماء مصادر 

  (44).أريد بيا الحدث سواء أكانت مضمومة أم مفتوحة
 ُفُعول"      نالحظ من أقوال المغويين السابقة اّن التحّول الذي أصاب حركة فاء صيغة 

جعل الصيغة الثانية بفتح الفاء تجمع بين  " َفُعول" وجعميا تتحول إلى صيغة أخرى " 
المصدرية واإلسمية وال يتحدد ذلك إال من خالل اإلستعمال وكذلك فأّن الصيغ التي 

قميمة جدًا وال تشكل ظاىرة يمكن القياس عمييا بحيث  " َفُعول" إندرجت تحت صيغة 
 َفُعول" بضم الفاء عمى زنة " ُفُعول"يمكننا أن نجعل كل ما جاء من المصادر عمى زنة 

إذ اّنيا قميمة العدد واّن المغويين لم يضعوا ليا ّحدا وىم كما رأينا يعدون ما , بفتح الفاء " 
من المصادر وما جاء بالفتح من االسماء وليس ليم في ذلك أي " بالضم " جاء منيا 

. اساس يستندون اليو ما عدا السماع
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     وأمر آخر عمينا أّن نذكره ىو اّن المغويين لم يذكروا تحت مصادر الفعل الثالثي 
. فيو اذن من المصادر المسموعة " َفُعول" مصدرا قياسيا عمى زنة , وال غير الثالثي 

: الميزان الصرفي وداللتو بين الفتحة والكسرة والضمة -2
يكون قياسيًا عمى ,      مما الشك فيو أّن الوصول إلى أسم الزمان والمكان في الكالم 

, اذ تكون ىذه الصيغة قياسية في كل فعل ثالثي  " َمْفَعل" وزنين ىما األول عمى زنة 
" اما الوزن اآلخر فيو , وليس معتل األول , مفتوح او مضموم العين في المضارع 

ويكون قياسيًا في كّل فعل ثالثي صحيح اآلخر مكسور العين في المضارع او  " َمْفِعل
,  ولكن ىذا القياس ال ينطبق عمى جميـع األفعـال الثالثية (45).كان مثااًل صحيح اآلخر

الَمْطِمع والَمْشِرق " فـي ألفـاظ والقيـاس فييا الفـتح مـن ذلك   " َمْفِعل" إذ سـمـعـت صيغة 
وجاءت ايضًا ألفاظ بكسر الميم والقياس ىو .." والَمْغِرب والَمْسِجد والَمْسِكن والَمْنِسك

 " َمْفُعمة" وىناك ايضًا الفاظ جاءت عمى وزن " والِمْربد والِمْرفق ", " الِمْطَبخ " الفتح 
.." . الَمْقُبرة والَمْشُربة والَمْشُرقة" نحو  " َمْفَعمة" والقياس فييا 

إذ لو أىمية كبيرة ,      والحقيقة اّن ىذا التغير الحركي ليذه الصيغ لم يكن إعتباطًا 
فمو أخذنا كل مجموعة من ىذه األلفاظ وفصمنا الكالم , في تغيير داللة ىذه األلفاظ 

 " َمْفِعل" ففي المجموعة األولى جاءت ىذه األلفاظ بالكسر , عمييا التضح لنا ذلك 
فقد ذىب سيبويو إلى اّن ما كسر من ىذه األلفاظ فالمقصود بو  " َمْفَعل" والقياس الفتح 

ن جاءت بالفتح فيي عمى , الزمان أو الموضع المخصص لمفعل سواء وقع فيو ام ال  وا 
: " اذ قال, والكسر الذي ىو خالف القياس عند سيبويو ىي لغة لبني تميم , القياس 

اتيُتك عند َمْطِمع الشمس أي :- وقد كسروا المصدر في ىذا كما كسروا في َيْفَعل قالوا 
وقد كسروا األماكن , وىذه لغة بني تميم واما اىل الحجاز فيفتحون , عند طموع الشمس 

وذلك المِنبت والمطمع , كأّنيم أدخموا الكسر ايضا كما ادخموا الفتح , في ىذا ايضًا 
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 وىذا ما ذىب إليو ايضًا إبن (46).لمموضع, لمكان الطموع وقالوا الْبصرُة َمِسقط رأسي 
  (47)حتى َمْطِمع الفجر النو ال يجوز إبطال قراءة الكسائي  , سيده 

والقول ما قالو سيبويو ألنو ال يجوز ايضا قراءة من قرأ بالكسر وال "..      إذ قال 
يحتمل إال الطموع ألّن حتى اّنما يقع بعدىا في التوقيت ما يحدث والُطُموع ىو الذي 

وقد ذىب إبن خالويو  . (48).."يحدث والمطمع ليس بحادث في اخر الميل ألّنو الموضع
 وقد (49).قد جاءت في معتل الالم كما في مأوي اإلبل مأقي العيون " َمْفِعل" إلى أّن 

لعدم  " َمْفِعل" والحق بـ  " َمْفِعل" َمْأِقي وَمْأِوي َفْعَمى ال : " رفض ابن القطاع ذلك اذ قال
الّن الميم , والذي ذكر َمْأِقي العين غالط عندي " وقال فييا إبن سيده  , (50)"النظير 

 وميما يكن من ذلك فاّن الفراء يرى أنَّ (51)".أصمية في قولنا َمأق وأمثاق وُمْوق وأْمَواق 
ىو حالة نادرة ولم يجئ من ذوات الياء والواو " َمأِوى " بكسر الواو " َمأَوى اإلبل " مجِئ 

وىما مـن المغات النادرة ألن " َمأِقي العين وَمأِوى اإلبل " بكسر العين إال  " َمْفِعل" 
    (52)".َمأِوى ومأَقى " األصـل فييا 

     أما الَمْسِجد بالكسر فيرى سيبويو اّنو أسم لمبيت وليس موضع السجود وموضع 
أي أّن المسِجد بكسر الجيم  يكون البيت " . َمْسَجد " جبيتك ولو أردنا ذلك لقمنا 

المخصص لمسجود أما بالفتح فانو يكون مطمقًا عاما لمكان السجود أي موضع االرض 
لم تذىب بالمسَجِد مذىب الفعل ولكّنك "... وقال الرضي  , (53)"المسَجد " يكون ىو 

وذلك الّنك , يعني أنك أخرجتو لما يكون عميو اسم الموضع , جعمتو اسما لبيت 
وكذلك , وال تقصد بو مكانًا دون مكان , الَمْقَتل في موضع يقع فيو القتل :- تقول

المسَجد فأّنك جعمتو اسما لما يقع فيو السجود بشرط ان يكون بيتا عمى ىيئة مخصوصة 
ولو أردت موضع السجود وموقع الجبية من االرض سواء أكان في المسجد او غيره ... 

. (54).."فتحت العين لكونو اذا مبنيا عمى الفعل ويكون مطمقا كالفعل
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ن كان       نالحظ من ىذا الذي ذكرناه أّن لغة الكسر في ىذه األلفاظ ىي الفصيحة وا 
وىذه المجازفة في تغيير حركة بنية الكممة من الفتح الذي ىو , القياس فييا ىو الفتح 
قد غير داللة الكممة من العموم إلى الخصوص فالكممة بالفتح , القياس إلى الكسر 

إذ صارت , أصبحت تعني عموم المكان وبالكسر أصبحت لمكممة خصوصية معينة 
. تطمق عمى مكان معين وىي مقيدة بذلك

بضم العين والقياس فييا فتح  " َمْفُعمة"      وسمعت بعض األلفاظ ايضا عمى وزن 
وقد عّدىا سيبويو اماكن .." الَمْقُبرة والَمْشُربة والَمْشُرقة والَمُدّق والَمْدُىن"العين منيا 

نقرة في الجبل يستنقع : فالمدىن"  جاء في المسان (55).واوعية مخصصة لوقوع الفعل
والمدىن مستنقع الماء وقيل ىو كل موضع حفرة سيل او ماء , فيو الماء وفي المحكم 

قـال سيبويو الَمْقُبرة ليس , الَمْقُبرة بفتح الباء وضميا موضع القبـور ... واكف في حجر 
بكسر العين  " َمْفِعل" فكل ما جـاء عمى  "  وقـال الـرضي (56).."عمى الفعل ولكنو اسم 

" مع فتح العين وكذا  " َمْفَعمة" فيو شاذ من وجو وكذا , فان مضارعو َيَ ْفُعل بالضم 
بضم العين كالَمْقُبرة  " َمْفُعَمة" كالَمِظنة أشد و " َمْفِعمة" بكسر الميم وفتح العين  " ِمْفَعل

المكسور  " َيْفِعل" أشذ اذ قياس الموضع إما بفتح العين أو كسرىا وكذا كل ما جاء من 
 " َمْفَعمة" بالتاء مع كسر العين و " َمْفِعمة" بالفتح شاذ من وجو كذا " َمْفَعل"العين عمى 

بفتحيا أشذ لكل ما أثبت إختصاصو ببعض األشياء دون بعض وخروجو عن طريق 
. (57).."الفعل فيو العذر في خروجو عن القياس

     وال تختمف األلفاظ التي جاءت بكسر الميم والقياس فييا الفتح عن الذي ذكر سابقًا 
وىذا التغيير في الحركات لم يكن إعتباطًا بقدر ما يرمي الى تغيير في داللة الكممة , 

 ءويجي: " وقد فّسر سيبويو ىذه األلفاظ عمى أّنيا أماكن مخصصة لوقوع الفعل إذ قال
 اسما كما جاء في المسِجد والمْسِكب وذلك الِمطبُخ والِمرَبد وكل ىذه األبنية تقع الِمْفَعل

 أي اّنيا أماكن أو (58)"اسما لمتي ذكرتا في ىذه الفصول ال لمصدر وال لموضع العَمل 
الموضع الذي يطبخ فيو وفي " الِمْطَبخ " أوعية محددة لوقوع الفعل جاء في المسان 
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قال سيبويو ليس عمى الفعل مكانا , التيذيب الَمْطَبخ بيت الطباخ والِمْطَبخ بكسر الميم 
والِمْرَفق والَمْرَفق ما "  وجاء ايضا (59)وال مصدرا ولكنو اسم كالِمْرَبد والِمْطَبخ آلة الَطبخ

من قرأه ِمْرَفقًا جعمو  , (60) وُيييّئ لكم من أمركم ِمْرَفقا وفي التنزيل : ... ُاستعين بو
مثل ِمْقَطع ومن قرأه َمْرَفَقا جعمو إسمًا مثل َمْسِجد ويجوز َمْرَفقا أي ِرْفقا مثل َمْطِمع ولم 

كسر الحسن واألعمش الميم من ِمْرَفق ونصبيا أىل : جاء في المسان التيذيب. يقرأ بو
فكأّن الذين فتحوا الميم وكسروا الفاء أرادوا ان يفرقوا بين الَمْرِفق من , المدينة وعاصم 

قال واكثر العرب عمى كسر الميم من االمر من ِمْرَفق , االمر وبين الِمْرَفق من االنسان 
. (61).. لغتان في ىذا–ـ والعرب ايضا تفتح الميم من َمْرِفق اإلنسان :اإلنسان قال 

فالقياس كما نعرف لو , نالحظ من ىذا أّن القياس والسماع يسيران جنبا إلى جنب 
ضابطة في ذلك والسماع عمى إعتبار ما شاع بين العرب أصبح لو خصوصية معينة 

. لما لو من اىمية من تحديد داللة الكممة, تختمف عن لغة القياس 

التماثل في الحركات في البناء الصرفّي الواحد - 3

مكـررا   (َفـْعـمل  )الَفـْعـَممـة فيما كـان عمى - 1

وذلك أنك تجد المصادر الرباعية : "...      قد أشار إبن جني إلى ذلك إذ قال
المضعفة تأتي لمتكرير نحو الْزعِزعة والَقْمَقمة والَصْمَصمة والَقْعَقعة والَصْعَصعة والَجْرَجرة 

 َزْعَزعُو ءتحريك الشي, الَزعزعة " وجاء في المسان ما يوافق ذلك  . (62)..."والَقْرقرة 
"  و (63)..."وَزْعَزعت الريح الشجرة وَزعَزعت بيا كذلك ... َزْعَزعة فتزعزع حركة ليقمعو 

.. حكاية أصوات السالح والّترسة والَجمُود الَياِبسة والحجارة والّرعد والَبْكرة , الَقْعَقعة 
 إضطرب وتّحرك وقعقعت القارورة وزعزعتيا إذا أرادت نزع ءوتقعق الشي... ونحوىا 

الَصوت : الَجْرَجرة "  و (64)....." َصّوت عند التحريك ءصماميا من رأسيا وتقعقع الشي
 (65)..."وىو صوت يرّدده البعير في حنجرتو وقد َجْرَجر , ترّدد َىِدير الفحل , والَجرَجرة 
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فالمقطع , ونرى أّن معنى التكرار قد أتى ىذه المصادر من خالل تكوينيا من مقطعين 
. األول يدّل عمى صوت ويتبعو صوت آخر من المقطع الثاني

ـَعـمــى  - 2 ََ َف

" فـي المصـادر لمـداللـة عمى السـرعـة قـال ابـن جني  ( َفـَعـمـى)     تـأتـي  صيغة  
في المصادر والصفات اّنما تأتي لمسرعة نحو الَبَشـَكـى  (الَفـَعـمى )ووجـدت أيضا  

. (66)..."والَجـَمـَزى والـَولـَقَـى

َجَمَز االنسان والبعير والدابة َيْجـِمـز َجْمـَزا وَجَمـَزى "      جاء في المسان ما يوافق ىذا 
.   (67)..."وحمار َجَمـَزى وثّـاب سريع ... وىو عدو دون الُحّصـر الشديد وفوق العنق 

"  َفـَعـالن " صيغة -  3

بشرط أن تكون , الالزم  " َفَعل" قياسًا مطردا في قولك  " َفـَعـالن"      تكون صيغة 
من المصادر التي " وقد أشار سيبويو إلى ذلك  (إضطراب وتقمب)األفعال دالة عمى 

ّنما ىذه األشياء , جاءت عمى مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك الـّنـََزوان والـنَّـقَـران  وا 
تَـكان  ىتزازه في إرتفاع ومثمو الَعـَسـالن والرَّ ومثل ىذا الَغـَميان ألنو .. في زعزعة البدن وا 

, ألّنو تَـجيُّـُش نفِسو وتـثُـّور ومثمو الَخـَطـران والمَّـَمـعان , ومثمو الَغـثَـيان , زعزعة وتحُرك 
ـَخـَدان والَوَىـَجـان , ألّن ىذا إضطراب وتحرُّك  ألّنو تحرك الحّر , ومثل ىذا المَّـيَـبان والصَّ

  (68)".وّثُؤورُه فإّنما ىو بمنزلة الَغـمَـيان 

" َفَعل " في , ىي قياسية مطردة " فَـَعـالن "      نستنتج من كالم سيبويو ان صيغة 
وذلك الن الفعل لو التزم , الالزم بشرط ان تكون االفعال دالة عمى حركة واضطراب 
فالمصدر القياسي لمفعل , بالمصدر القياس العام لمفعل لكان داال عمى مطمق الحدث 
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إنما يدل عمى ان الحدث , ولكنو اليحمل داللة معينة " فَـْيـض " ىو  "  فاض " الالزم  
ضطراب . وقع مرة واحدة اما فَـَيـَضـان فانو يدل عمى حركة وا 

     ويخيل الي أنَّ  ىذه الداللة اختصت بيذه الصيغة  لتتابع ثالث حركات في 
ألن اإلضطراب والتقمب يكون حركة تتبع حركة , " فَـَعـاَلن " الصيغة وىي  الفتحة  

. أخرى

البنـاء الصـرفـي وداللتو بين الكسـرة والفتحـة والضمـة 

 ِمـّفـَعـالوقد اطردت في كالم بكثرة وىي ,      إَن إلسم اآللة بإعتبار لفظو ثالثة أوزان 
الِمـقـص الذي ُيقّص :- ىذا باب ما عالجت بو " إذ قال سيبويو  , ِمـّفـَعـمة وِمـّفـَعـلو

 يعالج بو فيو مكسور األول كانت فيو ىاء ءوكل شي, والَمـقَـّص المكان والمصدر 
 ءوقد يجي.... وِمـْكَسَحـة وِمـَسـمَّـة , ِمـْحـمَـب وِمـْنـَجـل :- التأنيث او لم تكن وذلك قولك 

 (69)".كما قالوا الِمـْكـَسَحـة , وقالوا الِمـْسـَرجة .... ِمْقَراض وِمْفـتَـاح :- عمى ِمْفَعال نحو 
والمالحظ . وىذه الصيغ تدل بصورة عامة عمى آلة أحداث الفعل من دون قيد أو شرط

. عمى ىذه الصيغ ىي ثبات الحركة فييا بين الكسرة والسكون والفتحة

ألّنو لم يقِصد , وىذا التغيير مقصور ,      وقد شذت ألفاظ جاءت بضم الميم والعين 
فعندما , بيا قصد الفعل بل أصبحت ليا خصوصية معينة بآلة معينة عمى شكل معين 

".... ولكنيا إسم لوعاء الكحل قال سيبويو , ليست لما يكتحل بو " الُمـْكـُحـمـة " نقول 
لم ترد موضع الفعل ولكّنو اسم لوعاء , الُمـْكـُحـمة والِمـْحـمَـب والميسم :- ونظير ذلك 

ّنما إسم ......... وكذلك الُمـُدّق صاَر اسمًا لو كالجممود , الكحل  ومثل ذلك الُمـْشـُربة وا 
. (70)...."لُو كالُغـْرفُـة وكذلك الُمـْدُىـن
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البنـاء الصـرفي وداللتو بين الكسـرة والفتحـة 

"  َفـَعـالة و ِفـَعـالة "  صيغتا  -1

إذا جاءت بالفتح أو إذا جاءت " َفـَعـالة"لم يفرق أكثر المغويين بين داللة صيغة 
  في الصيغة وىذا ما – لغة الفتح والكسر –إذ إعتمد المغويون المغتين ". ِفـَعـالة"بالكسر 

الفّراء .....  نمط واحدالِفـَعـالة و الَفـَعـالةباب " ذكره إبن السكيت نقاًل عن الفراء إذ قال 
ونممس من األمثمة التي ذكرىا إبن السكيت اّنو . (71)..."يقال دليل بين الّداللة والّداللة 

 إذ يـورد الكممتين مرة – لغة الفتح والكسر –ينحو منحى الفراء في إعتماد المغتين 
الِمـيَـارة والَمـيَـارة من َمـيَـرت " بالكسر وّمرة أخرى بالفتح تحت نفس الداللة مـن ذلك  

. (72).."والـِوَكـالة والـَوَكـالة والـِوَصـاية والـَوَصـاية والـِجـَرايـة والـَجـَرايـة  ,ءالشي

     وقد فّرق بعضيم بين المغتين ومن ىؤالء إبن سينا إذ يرى اّن معنى الكممة بالكسرة 
فإذا كان لإلنسان إختيار في معنى الداللة فيو : " يختمف عن معنى الكممة بالفتح إذ قال

ذا لم يكن لو إختيار في ذلك فيكسرىا مثالو  , إذا قمت َداللة الخير لزيد " ـ :يفتح الدال وا 
ذا كسرتيا فمعناه حينئذ صار لو , فيو بالفتح أي لو إختيار في الداللة عمى الخير  وا 

. (73)..."الخيرسجية لزيد فيصدر منو كيفما كان 

        نخمص مما ذىبنا اليو اّن البحث في مثل ىذه الظاىرة الميمة جدًا في الدرس 
الن الداللة الصرفية ترتبط . تعد نقطة إيجابية حسنة تستحق الوقوف, الصرفي 

اّن التحول من حركة إلى حركة اخرى في . إرتباطًا كبيرًا بالحركة الخاصة بالبناء الواحد
إذ يصبح لمبناء داللة جديدة ميمة تختمف , البناء نفسو ىو مقصود في الكالم 

 .أختالفًا كبيرًا عن الداللة االولى تاخذ مجاليا في الكالم بحسب االستعمال العام ليا

 

Prof Dr. Khadija Zabar Anizan 
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And 

      Inst Mohammed  Bashir 

   

Girls College of Education / Department of Arabic Language 

University of Baghdad 

 

    Morphological significance in some buildings and its association 

with morphological movements 

    Since the movements and characters used to constitute the floor 

system in the Arabic language, there is a need to mull the 

statement, following the significant movements in the 

morphological structure. As we found during our study of 

vocabulary knowledge exchange movements that significantly 

affect the significance of morphological construction. 

    The search in such a very important phenomenon in the science 

of exchange is a positive point worthy to stand. Because the 

morphological significance linked to the large movements of 

building one because the transition from movement to movement 

in the other building itself is intended to speak. As construction 

becomes a new significance after the transition is different 

significancantly different from the first indication to take its to 

speak, according to public use them. Mention an example: The 

formula ((potent) – is from private source to do three, but 

sometimes gets a change in her movements, as it turns fulfillment 

of the structure of the annexation to the Conquest, The went most 

of the linguists that this shift movements intended to speak, with 

significant construction annexation is ((source)) indicates that the 

event is the absokute linked without the time. And that the 

construction of a conquest to be a namefor that source to the verse 
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((fuel is men and stones)). They said that the ((fuel)) conquest 

some firewood, fuel annexation fervor is…...and examples of this 

phenomenon is much that can be referenced in the search. 

    This study was in two sections: 

The first topic: the concept and movement components, and its 

function in speech. With the definition of the language movement 

and idiomatically. 

Section II: in this section, we discussed the impact of movement in 

a sign of morphological construction according to certain uses. 

    The difficulty with such a topic, the researcher Mairead Egged 

named one language in the books, as it requires him to read and 

looking to find its way onto the issues that wants to be studied.  

    The Orbiter approach in this research. Vosfi based on inductive 

analysis, necause we supply issues, as is prescribed in the books on 

the language and then analyze it according to the study required. 
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المصادر والمراجع 
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دار  / 1ط / الدكتور غانم قدوري حمد / الدراسات الصوتية عند عمماء التجويد  -13
 . م 2003/ عمار لمنشر والتوزيع 

 .م 1996/ القاىرة /عالم الكتب / أحمد مختارعمر . د/ دراسة الصوت المغوي  -14

مطبعة دار / االستاذ محمد الخضري / حاشية الخضري عمى شرح ابن عقيل  -15
 .إحياء الكتب العربية 

دار إحياء الكتب / محمد بن عمي الصبان / حاشية الصبان عمى شرح األشموني  -16
 .مصر / مطبعة عيسى الحمبي / العربية 
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 / 4ط / تحقيق محمد عمي النجار / ألبي الفتوح عثمان ابن جني / الخصائص  -17
الييئة المصرية العامة لمكتاب ودار الشؤون الثقافية / مشروع النشر العربي المشترك 

 .م 1990/ العامة بغداد 

/ دار القمم  / 1ط / تحقيق حسن ىنداوي / ألبن جني / سر صناعة اإلعراب  -18
 .م 1985/ دمشق 

دار الكتب / لرضي الدين االستربادي " / ابن الحاجب"شرح الرضي عمى الشافية  -19
 .لبنان / بيروت / العممية 

, تحقيق محمد نور الحسن / لمرضي االستربادي / شرح شافية ابن الحاجب  -20
/ بيروت / دار الكتب العممية / ومحمد محيي الدين عبد الحميد , ومحمد الزفاف 

 .م 1975

 .م 1964/ بيروت / مكتبة الخياط / ألبن النديم / الفيرست  -21

دار النيضة لمطباعة والنشر / الدكتور عمي عبد الواحد وافي / في عمم المغة العام  -22
  .7ط / 

/ بيروت / عالم الكتب  / 3ط / ألبي بشر عمر بن عثمان / كتاب سيبويو  -23
 .م 1983

 .م 1956/ بيروت / دار صادر " / أبن منظور" ألبي الفضل / لسان العرب  -24

الييئة المصرية العامة لمكتاب / الدكتور تمام حسان / المغة العربية معناىا ومبناىا  -25
 .م 1913/ 
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/ معجم لغوي / ترتيب وتحقيق وتعميق / ألبن خالويو / ليس في كالم العرب  -26
 .القسم االول / الناشر مكتبة الشباب / الدكتور محمد أبو الفتوح شريف 

بغداد / تحقيق الدكتور صالح مجبل الفرطوسي / ألبن السيد البطميوسيَّ / المثمث  -27
 .م 1981/ 

المكتب التجاري / ذخائر التراث العربي " / أبن سيده"ألبي الحسن / المخصص  -28
 .بيروت / لمطباعة والتوزيع والنشر 

دار الثقافة لمنشر  / 2ط / الدكتور محمود فتحي حجازي /مدخل الى عمم المغة  -29
 .م 1982/ القاىرة / والتوزيع 

دراسة وتحقيق الدكتور " / ابو الحسن سعيد بن مسعدة"لألخفش / معاني القرآن  -30
 .م 1985/ بيروت / عالم الكتب  / 1ط / عبد االمير الورد 

/ تحقيق ودراسة أحمد يوسف نجاتي ومحمد عمي النجار / لمفراء / معاني القرآن  -31
 .م 1955/ القاىرة / مطبعة دار الكتب المصرية  / 1ط 

 / 3ط / تحقيق فخر الدين قبادة / ألبن عصفور االشبيمي / الممتع في التصريف  -32
 .م 1978/ بيروت / منشورات دار االفاق الجديدة 

 / 1ط / مطبعة االنجمو المصرية / الدكتور إبراىيم أنيس / من اسرار المغة  -33
 .م 1975

/ لكتاب التصريف لممازني / شرح االمام أبي الفتح عثمان بن جني / المنصف  -34
 .م 1954/ مصر / مطبعة البابي الحمبي / تحقيق إبراىيم مصطفى وعبد اهلل أمين 
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تحقيق عادل أحمد عبد / ألبي قاسم عبد اهلل السييمّي / نتاج الفكر في النحو  -35
 .م 1992 / 1ط / دار الكتب العممية / الموجود وعمي محمد معوض 

 .م 2003/ بيروت / عام الكاتب / خضر موسى محمد / النحو والنحاة  -36


