َرغَ» وبعض مفردات عائلتيهما معنىً ومبنى
«َأفْ َرغَ» َو« َتف َّ
حتقيق لغوي -أ .د .صادق عبداهلل أبوسليمان

()1

يفـرغ)
(فـرغ ُ
يرتد الفعالن « َأ ْفرغ» و«فرغ» إلى الجـذر (ف .ر .غ)؛ يقـال َ
ِ
ِ
ـب ُجـ ِ
و(فـ ِـرغ يفـ َـرغ) َف ً
ـتج واحــدُ ها
ـذور اللغــة العربيــة ُينـ ُ
راغ ـا ،وإذا كانــت أغلـ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
مفردات يربط بينها ٌ
ُ
متنوعـة قـد
بمعـان
تصـطبغ
أيضـا
رباط
معنوي عـا ّم ،فإهنـا ً
ٌّ
تكون متقارب ًة أو متباعد ًة ُي َم ِّي ُز بينها ُ
ُ
ينطبـق
األمـر الـذي
سياق المقال والمقام؛
ُ
ُ

يجمـع
على الجذر الذي بين أيدينا؛ فمفردات هـذا الجـذر -علـى مـا سـيأي-
ُ
بينهــا دالل ـ ُة اإلخـ ِ
ـائق ســيار َت ُه مــن
ـالء أو اإلخــراج ،كمــا يف قولنــا «أفـ َـر َغ السـ ُ

أي«أخالهــا مــن
الركّــاب» أو « َفر َغهــا» بمعنــى «أنــزلهم» أو «نَــز َلهم منهــا»؛ ْ

راكبيها».

وعلــى هــذا المعنــى قــال ابــن منظــور يف معجمــه لســان العــرب «و َفــر َغ

()2
َ
وفس َر َفر َغ قلو َبهم
المكان َأخاله ،وقد ُقرئ
﴿حتى إِ َذا ُف ِّر َغ ْ
َ
عَن ُق ُلوبِ ِه ْم﴾ ّ .

( )1أســتاذ العلــوم اللغويــة وموســيقا الشــعر /جامعــة األزهــر -غــزة /فلســطين ،وعضــو
مجامع اللغة العربية (القاهرة -القدس -مكة المكرمـة) ،وعضـو مجلـس إدارة اتحـاد

المجامع اللغوية العلمية العربيـة ،ورئـيس لجنـة األلفـاظ واألسـاليب يف مجمـع اللغـة
العربية على الشبكة العالمية.

( )2من اآلية ( )23سورة البقرة.
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وف إِ ْخال هـا ...واسـ َت ْفر ْغ ُت مجه ِ
يغ ال ُّظـر ِ
من ال َف َز ِع .و َت ْف ِر ُ
ـودي يف كـذا؛ َأي
َ ْ ُ
َ
ُ
اس َت ْف َر َغ فالن َم ْج ُهو َده إِذا لم ُي ْبق من ُج ْه ِده وطاقتِه شـي ًئا ...وإِنـا ٌء
بذلتُه .يقال ْ
ٍ
إفراغات ،وهـي
ُف ُر ٌغ ُم َفر ٌغ ...ويف حديث الغسل كان ُي ْف ِر ُغ على ر ْأ ِسه ثالث
المرة الواحدة من ِ
اإلفرا ِغ».

ـات اإلفــرا ِغ أو التفري ـ ِغ يف أو االســتفرا ِغ فيمــا ســبق تحمــل
وإذا كــان كلمـ ُ
ِ
كالو ِ
ِ
ِ
المصـبوب فيـه المـا ُء ِ
ِ
اإلنـاء أو غيـره
عـاء أو
الشـيء
إشـغال ح ّي ٍـز يف
معنى
ِ
اإلخالء يف الوعـاء الـذي ُصـب منـه المـاء ،وهـو ضـد
فإنك قد تتحسس معنى

َ
الرابط بل المعنى الرئيس لجذر الكلمة .ويف ضوء
معنى اإلخالء الذي يش ّك ُل

ُ
الرجـل المـا َء يف اإلنـاء»؛
أفر َغ
هذا التحليل نتحسس المعنيين يف قولنا ً
أيضا « َ
صب الماء» ،والمعنى َ
الخ ِف ُّي أو المستنت َُج
فالمعنى الرئيس أو الظاهر فيه هو « ُّ
هو إخال ه أو تفريغه من الوعاء الذي كان فيه.
ســياقات أخـــرى قديمـ ٍ
ٍ
ــة
إن اجتمــا َع مثـــ ِل هــذين المعنيـــين نتحسســـه يف

ومعاصرة ،وذلك كما يف معنـى الفعـل«أفـرغ» الـذي ور َد يف القـرآن الكـريم يف

ثالثة مواضع ،قـال تعـالى ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾( ،)1وقــــــال تعــــــالى ﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ﴾( ،)2وقـــال عـــز وجـــل ﴿ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

( )1اآلية ( )250يف سورة البقرة.

( )2اآلية ( )126يف سورة األعراف.
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ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ﴾(.)1
واضـض فـإن المعنـى يف اآليتـين األولـى والثانيـة يكمـن يف طلـب
وكما هو
ٌ
أي « َصـ ِّب ْرنا» ،أو «اِمـ َـألْ
الـتخلص مــن التســرع ،ورجــاء التحلـي بقيمــة الصــرب؛ ْ
ِ
طياتـه معنـى
ُعقو َلنا صربا» ،أما اآلية الثالثـة فـإن معنـى « ُأ ْف ِـرغ» فيهـا يحمـل يف
« َن ْقل ِ
الق ْط ِر من أوعيته»؛ لـ« َص ِّب ِه» أو « َس ْكبِه» ،واهلل أعلم.

ويف هذا المعنى وجدنا األزهري يذكر يف معجمه ـذيب اللغـة «قـال اهلل

صـببت علـى
جل وعز ﴿ﮘ ﮙ ﮚ﴾ أي اص ُبب .ويقال افرتغت ،إذا
َ
نفسك ماء ،ودرهم مفرغ؛ أي مصبوب يف قالب».

رصـاص بندقيتـه يف ُص ِ
ـدور
الفـدائي
ومن الشواهد البشرية القول «أفـر َغ
َ
ُّ
ِ
قنـع النـاس بحجتـه»؛ بمعنـى أخـرج
األعداء» ،و«أفرغ كل ما يف َجعبته وهو ُي ُ
كل ما عنده ،و«أفر َغ جام َغضبِه» و«فر َغ كل غضبه فيه» بمعنى ،و« َصـب جـام
غضبه» ...إلخ؛ بمعنى «أفرز أو أخرج كل مـا عنـده مـن غضـب ونشـره علـى
حاضريه» ،و«أ ْف َر َغ كُل إ ْم َكانياتِ ِه فِي ال َع َم ِل»؛ بمعنى«أخـرج كـل مـا عنـده مـن
وقدرات يف عمله» أو«ب َذ َل كُـل مـا فِـي وس ِ
ٍ
ٍ
ـع ِه أو طاقتـه؛ لتلبيـة متطلبـات
جهد
َ
ُ ْ
َ
ِ ِ
ِ
جر َد من متاع الدنيا وأخلـص
عمله» ،و«هني ًئا ل َم ْن َف ّر َغ َن ْف َس ُه لعبادة اهلل»؛ أي« َت ّ

نفسه لعبادة الواحد األحد سبحانه وتعالى».

نخلص مما سبق إلى أن المعنى العـام الـذي تـدور حولـه معـاين مفـردات
( )1اآلية ( )96يف سورة الكهف.
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الجذر (ف .ر .غ)  -يف األغلب -هو اإلخالء واإلخـراج ِ
والم ْـلء أو السـكب
ُ
ُ
وما إلى ذلك؛ فقـد وجـدنا الجـوهري (393هــ) يف معجمـه الصـحاح يقـول

ــببت المـــا َء علـــى نفســـي.
«و َف َّرغْ ُتضضض ُ تفري ًغـــا؛ أي صـــببته ،وا ْفت ََرغْ ض ُ
أي صـ ُ
ضضت؛ ْ

ونفريغُ الظروف إخال ها» ،وقال الصاغاين (ت379 .هـ) يف العباب الزاخر
ِ
ُ
الظــروف
وتفريــغ
غْضضت الــدماء أرقتهــا .و َف َّرغْ تُضض َت ْف ِر ْي ًغــا؛ أي صــببته،
«وأ ْف َر ُ
ضت ِ
اإلنــا َء إِ ْفر ً
اغـا،
إخال هــا» .وقــال ابــن منظــور (ت711 .هـــ) «يقــال َأ ْف َرغْ ض ُ

و َف َّرغْ ُت َت ْف ِري ًغا إِذا َق َل ْب َت ما فيهَ .
غْضت الـدِّ ما َء َأ َرقتُهـاُ .و َف َّرغْ تُض َت ْف ِري ًغـا؛ َأ ْي
وأ ْف َر ُ
صببته».

ـع علـى مـا جـاء
الم ّطلِ َ
ومما نرى ضرورة التنبيه عليه يف هذا السياق هو أن ُ

عــن معجميينــا الســابقين يف معــاين مفــردات الجــذر (ف .ر .غ) ســيلحظ عــدم

تفريقهم يف المعنى بين الفعلين المزيدين «أفـرغ» ومصـدره «إفـراغ» ،و« َفـر َغ»

ومصدره «تفريغ».

وقد سبق للسابقين من علماء العربية القدماء أن نبهـوا علـى شـواهدَ لهـذه

الظاهرة يف هاتين الصيغتين ( َأ ْف َع َـل) و( َفع َـل) وغيرهمـا ،وذلـك كمـا يف مـادة

(ف .ك .ر)؛ جــاء يف ــذيب اللغــة «يقولــون ف ّكـ َـر يف أمــره ،وتفكـ َـر ،ورجــل
فِ ِّكيــر كثيــر اإلقبــال علــى التّف ُّكـ ِـر ِ
والف ْكـ َـرة ،وكضضل ذل ض معنضضا واحضضد» ،ويف
ٌ
الصحاح ولسان العرب» أ ْف َك َر يف الشيء ،و َفك َر فيه و َت َفك َر ،بمعنى» .ويف مـادة

(ق .ط .ر) جاء يف لسان العرب وتاج العروس» َق َط َر المـا ُء والـد ْم ُع وغيرهمـا
ِ
ـورا و َق َطرا ًن ـا و َأ ْق َطــر؛ األَخيــر ُة عــن َأبــي حنيفــة،
مــن الســيال َي ْق ُطــر َق ْطـ ًـرا و ُق ُطـ ً
اهلل و َأ ْق َطره و َقطره وقـد َق َط َـر المـا ُء و َق َط ْر ُتـه َأنـاَ ،ي َت َعـدى وال
و َتقا َط َر ...و َق َطره ُ
416
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ــارا
َي َت َعــدى» ،ويف المصــباح المنيــر للفيــومي (ت770 .هـــ) « َو َأ ْق َط ْر ُتــ ُه إ ْق َط ً
َو َقط ْر ُت ُه َت ْقطِ ًيرا ُك ُّل َها بِ َم ْعنى» .ويف مادة (ق .ط .ب) ذكر لسان العرب «يقـال
ِ
الشراب َي ْقطِ ُبه َق ْط ًبا و َقطبـه و َأ ْق َطبـه كلض َمزَ جض ».
ب
َ
ب ُقطو ًبا ،و َق َط َ
ب َي ْقط ُ
َق َط َ
وكذلك الحال يف مادة (ش .م .ر) ،جاء يف ذيب اللغة عن األصمعي «قال

وتشـــمرَ ،
ــم َر الرجـــل َ
ــمر غيـــره ،إذا أكمشـــته يف الســـير
وشـ ّ
شـــمر ،يقـــال َشـ ّ

واإلرسال ...قال ويقال َش ّم َر إبله وأشمرها ،إذا أكمشها» ،وجاء مثل هذا يف
ٍ
جذور أخـرى؛ األمـر الـذي
أيضا يف
لسان العرب والقاموس المحيط ،وهكذا ً
ٍ
ٍ
لغوية أخرى كما يف أدب الكاتب البن قتيبـة (ت276 .هــ)
مصنفات
نتبينه يف

و«كتاب األفعال» البن القوطية (ت367 .هـ) ...إلخ.

وإذا عــدنا إلــى قــول مــن يقــول «أفرغض ِ
ضت الجامع ـ ُة بعــض أعضــاء هيئــة
التــدريس ألنشــطة البحــث العلمــي» و« َفرغَ ض ِ
ـض أعضــاء هيئــة
ضت الجامع ـ ُة بعـ َ
َّ
ٍ
معجمـي-
تراث
التدريس ألنشطة البحث العلمي» فإنه -يف ضوء ما سبق من
ّ
ِ
وجود ٍ
ِ
أن َ
مكن ْ
استعمال الفعلين يف هذا السـياق.
فرق معنوي بين
نقول بعدم
ُي ُ
وكذلك الحال يف َت َصرفهما يف المضارع واألمر؛ أو يف مصدريهما «إ ْفراغ» من

ـــرغ» و« َتفريــــغ» مــــن« َفــــرغ»؛ أو فيمــــا ُيشــــت َُّق منهمــــا كاســــم الفاعــــل
« َأ ْفـ َ
والمفعول ــ« ُم ْفـ ِـرغ» و« ُم ْفـ َـرغ» مــن الفعــل«أ ْف ـ َرغ» ،و«متفـ ِّـرغ» و« ُم َت َفــرغ» مــن

الفعل« َت َفرغ».

وإذا كــان األمـ ُـر علــى هــذا النحــو مــن عــدم التفريــق بــين الفعلــين« َأ ْفـ َـرغ»
و« َت َفــرغ» ،والقــول بارتــدادهما ومفردا مــا إلــى رابـ ٍ
ـط معنــوي عــا ِّم فقــد ذاع
ُ
َفـرغُ -م َفـرغ) علـى ألسـنة
تفرغ» ومفردات عائلته (تفريغُ -مت ِّ
استعمال الفعل« ّ
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سأفر ُغ نفسي إلنجاز كـذا»ْ ،أو
أهل العربية يف العصر الحديث؛ فنقول اليوم « ّ
ِ
الن للعمل التثقيفـي» ،و« ٌ
سأتفر ُغ ل ِ َع َم ِل كذا» ،و« َت َفر َغ ُف ٌ
إلنجـاز
متفـر ٌغ
«
فـالن ِّ
ّ
ِ
ِ
أيضـا « ٌ
األمـن
جهـاز
فـالن ُم َفـر ٌغ علـى
مشروعه» ...إلخ .ونقول يف فلسـطين ً

ص للعم ِل فيه فقط ،و«تفريغات سنة  »2005للداللة على
ال ُفالينِّ»؛ أي ُمخص ٌ
تم تعيينهم للعمل يف أحد األجهزة األمنية يف هذا العام.
مجموعة من الشباب ّ

ِ
ِ
إليه يف هذا المقا ِم هو أن ِ
على أن ما أود اإلشار َة ِ
المسـوقة يف
األلفاظ
لهذه
ُّ
ٍ
ِ
ينتشـر
دالالت تراثي ًة عامـ ًة وأخـرى خاصـة؛ أمـا الداللض ُة العامض ُة َف
الدراسة
هذه
ُ
ِ
ِ
ِ
العامة على ِّ
كر ُس جهـدَ ُه
الحياة
مجاالت
إطال ُقها يف
كل َمن ُي َكل ُ
ف بعم ٍل ما َف ُي ِّ
ِ
وكل ِ
ِ
إنجازه .وأن استعما َلها هبـذا المعنـى العـا ِّم ُي َـر ُّد إلـى
لغرض
وقت عملِ ِه؛
ٍ
ٍ
ـت مـن
أصول
عربيـة قديمـة؛ فقـد ورد يف مـادة (ف .ر .غ) يف الصـحاح « َف َر ْغ ُ

روغا و َف ً
الش ْغ ِل()1؛ أ ْف ُر ُغ ُف ً
ّ
واس َت ْف َر ْغ ُت مجهودي يف كذا».
راغا و َت َفر ْغ ُت لكذاْ .
روغــا و َف ً
ــر ُغ ُف ً
ــت مــن ُّ
غــت
راغــا و َتفر ُ
ويف لســان العــرب «و َف َر ْغ ُ
الشــغ ِل َأ ْف ُ
ِ
اسـ َت ْف َر َغ فـالن َم ْج ُهـو َده
لكذا ،واس َت ْف َر ْغ ُت َم ْج ُهودي يف كذا؛ َأي َبذلتُهُ .يقال ْ
إِذا لم ُي ْبق من ُج ْه ِده وطاقتِه شيئًا».

وشـغ ٌُل َ
الشغ ُْل فيـه أربـع لغـات ُشـغ ٌْل ُ
( )1جاء يف الصحاح يف مادة (ش .غ .ل) « ّ
وشـغ ٌْل
ِ
شـاغ ٌل ،وال ْ
وشغ ٌَل .والجمع َأ ْش ٌ
َ
تقـل َأ ْشـ َغ ْل ُت ُه؛ ألنهـا لغـة
غال .وقد َش َغ ْل ُت فالنًا فأنـا
و(شغ ٌْل ِ
رديئةُ .
شاغ ٌل) توكيدٌ له ،مثل (لي ٍل الئلٍ) .ويقال ُش ِغ ْل ُت بكذا ،علـى مـا لـم
ُيسم فاعلهْ ،
ـب ممـا لـم ُيسـم
واش َت َغ ْل ُت .وقد قالوا ما َأ ْش َغ َل ُه وهـو شـا ٌّذ؛ ألنّـه ال ُي َت َعج ُ
فاعله».
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ِ
ِ
ِ
الوظيفيـة يف حقـل العمـل
األلقـاب
دائـرة
الخاص ُة فهـي تقـع يف
أ ّما الدالل ُة
ّ
الجــامعي والبحثــي بصــفة عامــة؛ وهــو خــاص بصـ ٍ
ـفة علميـ ٍـة وظيفيــة يف نظــام
ٌّ
أعضاء ِ
متفرغ»؛ للداللة علـى
هيئة التدريس؛ فيقال يف مصر مثالً « ٌ
فالن أستا ٌذ ِّ

األســتاذ الجــامعي الــذي يتفــرغ بعــد بلوغــه ســن التقاعــد القــانوين للتــدريس
ِ
مرحلـة
والبحث العلمي فقط حتى بلوغه سن الخامسة والستين ،وال ُيعـي ُن يف
ٍ
لمـا
التفر ِغ يف
َ
مناصب إدارية يف عملـه يف الجامعـة يف الجامعـة كنظرائـه الـذين ّ
ُّ

تفضرغ» ويحـدد تعيينـه بسـنتين قابلـة
يبلغوا مرحلة التقاعد .و« ٌ
غير ُم ِّ
فالن أستا ٌذ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وظيفية ُم َحددة( .)1ويقال أيضـًا «إجضازة
وواجبات
وحقوق
بمكافأة
للتجديد

التفرغ العلمي» ،وهي منحـة يحصـل عليهـا عضـو هيئـة التـدريس يف الجامعـة
ّ
ٍ
كر ُس فيها جهدَ ُه للدراسة والبحث.
لمدة سنة يف األغلب ُي ِّ
وإذا كان لنا من تعليـ ٍل لتغ ّل ِ
تفـرغ» ومفـردات عائلتـه
ـب اسـتعمال الفعـل« ّ

الم ْحــدَ ثين والمعاصــرين فإننــا نــرى أن
(تفريــغُ -متَفـ ِّـرغُ -م َفــرغ) علــى ألســنة ُ
ِ
ِ
َ
فـر َغ) و( َأ ْف َـر َغ) وعائلتيهمـا
الم َش ِّر ِع
الجامعي األول الستعمال الفعـل ( َ
إهمال ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
التدريسية يف الجامعة ،واستعما َل ُه الفعـل (فـر َع)
الهيئة
مجال التشري ِع لنظام
يف
( )1ينظر ،موقع «صوت القوانين» ،الرابط
https://lawvoice.wordpress.com/2011/03/02/%D9%85%
وقد يفهـم لقـب «األسـتاذ المتفـرغ» « »Tenured professorيف الجامعـة علـى أنـه

الم َث ّبــت» ،أو كمــا ُيســمى يف الجزائــر «األســتاذ الــدائم» .أمــا «األســتاذ غيــر
«األســتاذ ُ
المتبت» « »adjunct professorفهو «غير المثبت» ،أو «يعمل بعقد» ،أو «بحسـب
مـا يؤديـه مــن محاضـرات أو ســاعات عمـل» ،ويسـمى بحســب المصـطلض الــدارج يف

الجامعات الفلسطينية «عامل بالساعة» أو «يعمل بعقد» أو «غير مث ّبت».
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َ
الفعل ومفردات عائلتـه قيمـ ًة دالليـ ًة راقيـة؛ األمـر
بتضعيف العين أكسب هذا
ِ
جماهير أه ِل العربية ،وتجنّبِها عـن
قوي يف تغلغلِ ِه على ألسنة
أثر ٌّ
الذي كان ل ُه ٌ
ٍ
ِ
استعمال ٍ
مرادف من الفع ِل« َأ ْف َر َغ» وعائلته.
آخر
اإلقدا ِم إلى
لقب َ

وكما أتذك ُّر فإنني لم أسمع من المعاصرين َم ْن قال « َأ ْف َرغ» أو« ُم ْف ِـرغ» أو
الم ِ
شار إليها يف هذه المقالة ،وكـذلك لـم
«إفراغ» يف المعاين العامة أو الخاصة ُ

ْ
ألحظ يف ترجمات «قاموس المعاين المحوسب -قاموس عربي إنجليزي» أي
ٍ
ٍ
التفرغ َو َر َد فيها ٌ
لفـظ مـن عائلـة الفعـل«أفـرغ» يف
ترجمة عربية يف مجال معنى ّ
المتفرغ أو ِ
المتفرغ(.)1
غير
سياق عائلة ألقاب أستاذ الجامعة
ِّ
ِّ

ِ
ِ
ـردات عائلتــه يف
ـار مصــطلضِ «متفـ ّـرغ» ومفـ
وأرى يف هــذا الســياق أن اختيـ َ
ِ
ِ
ِ
األول
واضـع ِه
والتحري العلمي يف العمـل
البحث
سياق
الجـامعي َل ُيع ِّب ُـر عنـدَ
ّ
ِّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
والفـروق
اللغة
خصائص
بأسرار
عميق
وإدراك
سليم،
عن سالم ِة ِح ِّس ُل َغوي
ِ
الدقيقة بين معاين مفرداتِها.
َ
الفعــل الثالثــي الســالم « َف َــر َغ» ومزيــدَ ُه
الــرأي أن
ولعــل مــا ُي َع ِّــز ُز هــذا
َ
بالهمزة« َأ ْفـر َغ» يف قولنـا « َفـر َغ مـن مهمتـه» ،و«أ ْفـر َغ مـا يف جعبتـه» قضد ي ِ
شـع ُر
َ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومفـردات عائلتـه قـد أهنـى
الفعضل« َف َضر َغ»
المعاص َـر أن الفاعضل يف
اللغة
متذو َق
ّ
مهمته ،ولم يعد عنـده مـا يقدمـه فيهـا ،أو انتهـى فِ ْع ُـل َحدَ ثِـه؛ يقـال « َف َـر َغ مـن

إنسان فار ٌغ» ،و«إنا ٌء فارغ» .وكذلك ُ
ٌ
حـال
أمر مفرو ٌغ منه» ،و«
مهمته» ،و«هذا ٌ
( )1ينظر ،موقع «قاموس المعاين» -قاموس عربي إنجليزي ،الرابط
http://www.almaany.com/ar/dict/ar- en/% D8%
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فاعل الفعل« َأ ْفر َغ» ،وهو هنا قد ي ِ
ِ
شع ُر َك بأنه َقد َم كل ما عنده دفع ًة واحدة ،وال
ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
ـن ْ
مفـردات عائلتـه أيضـا،
ينطبـق علـى
أن
لزيـادة منـه؛
مجال
َ
األمـر الـذي ُي ْمك ُ
ُ
ِ ِ
أي «لـيس عنـده شـي ٌء ُيخفيـه؛ أو أفصـض عـن ِّ
كـل مـا
يقال « َأ ْفر َغ ما َج ْعبتـه»؛ ْ
أمره ،و«إن ُه إن ٌ
فرغ»؛ أي فار ٌغ أو
فر ٌغ من ُه»؛ ْ
ْسان ُم َ
أي انتهى ُ
أمر ُم َ
عنده»؛ و«هذا ٌ
ٍ
خال.

ِ
الفعل ( َفرغ) فال ي ِ
ُ
ومفردات عائلتـه،
شع ُر بما ُي ْش َع ُر به يف الفعل السابق
أما
ُ
ِ
داللة ِ
ِ
ْ
معـاودة َحدَ ثِ ِـه
بنية هذا الفع ِل علـى
وإن شئت فتد ّبر معي ما َتد ّبر ُت ُه بشأن
ِ
مر ًة ومرات؛ فهو ٌ
بحسـب المصـطلضِ
وسـطِ ِه بـل
فعل مزيـدٌ جـاءت الزيـاد ُة يف ْ
ِ
ِ
ِ
ُ
مضــعفة العــين ،وعينُــ ُه
صــيغة ( َفع َــل)
فالفعــل جــاء علــى
عينــه؛
الصــريفِّ يف
ِ
ِ
مكـرور أصـالً.
صـوت
الـراء الموسـو ِم صـف ًة بأنـ ُه
صـوت
المضعف ُة ُبن ِ َي ْت مـن
ٌ
ٌ

يتظافر يف هذا الفعـ ِل معنيـا التكثيـر والتكـرار؛ وهمـا مـن المعـاين التـي
وهكذا
ُ
ِ
ِ
الـراء يف َعـ ْي ِن
صـوت
تحم ُلها صيغ ُة ( َفع َل) ذا ُتها ،وزادهما قو ًة وتأثير ًا مجـي ُء
ِ
ليغدو هذا الفعل ّ ً
داال على التكثير والتكرار صوتًا وصيغة.
بنية هذا الفعلِ؛
َ

للمأثور من ِ
ِ
ِ
والتذوق َد ْو ٌر يف َت َح ُّس ِ
ِ
وإذا َ
لغة
س المعنى فإن
لإلحساس
كان
ِ
ِ
ِ
العرب األقحاحِ
العربـي دور ًا ُم ِه ّمـًا
اللغـوي
الفكر
وقواعد ِه التي صاغها راد ُة
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
خير ُم ٍ
اللغـة
عين لنا يف َتدَ ُّب ِر َمعـاين
يف اإلرشاد والتوجيه أيضًا؛ األمر الذي نَرا ُه َ
َو ِسياقاتِها أيضا.

ِ
َ
السياق هو هـل القاعـدة
السؤال الذي أراه قد يطرح نفسه يف هذا
على أن
ِ
ِ
اعتمـاد
أثـر يف
المأثورة هي َف ْي َص ُلنا يف ُ
الح ْك ِم يف لغتنا المعاصرة؟ وهل للذوق ٌ
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المعاص ِ
ِ
ما َي ِ
ِ
الحكم عليه؟
رة أو
جدُّ يف لغتنا

رأي العالم ِ
ابـن قتيبـ َة الـذي أفصـض عنـه يف كتابـه
قد أرى ،وقد يرى غيري َ

ِ
يقصر اهلل العلم والشعر والبالغة علـى ٍ
زمـن
«الشعر والشعراء» حين قال «لم

دون زمن ،وال َخص به قومًا دون قوم ،بل جعل ذلك مشـرتكًا مقسـومًا بـين

عباده يف كل ٍ
دهر ،وجعل كل ٍ
قديم حديثًا يف عصره»( .)1وحـذا حـذوه بـل زاد
عليه مجمع اللغة العربية يف القاهرة حين أجاز االحتجـاج بلغـة الفصـحاء مـن

الم ْحدَ ثين.
ُ

ِ
َ
الواعـون أه ُلـ ُه بوظيفـة اللغـة التـي
الـرأي
ومع هذا فنحن حين نأخـذ هبـذا
ِ
الداللة على ما تنتجـ ُه
تكمن يف تلبية متطلبات أهلِها من األلفاظ والرتاكيب يف
ِ
أدمغتُهم يف مختلِ ِ
ِ
ِ
ِ
القيـاس
نخرج عـن
واألماكن ينبغي ّأال
واألحوال
األزمنة
ف
َ

ِ
العرب صوتًا وصرفًا ونحو ًا؛ ألن «ما قيس على كالم العرب
على نظا ِم كال ِم

اسم كل فاع ٍل وال
غيرك َ
فهو من كالم العرب ،أال ترى أنك لم تسمع أنت وال ُ
ـمعت «قــام زيــدٌ »
ـت عليــه غيـ َـره .فــإذا سـ َ
ـبعض َف ِق ْسـ َ
ـمعت الـ َ
مفعــول ،وإنمــا سـ َ

َأ َج ْز َت « َظ ُر َف بِ ْشر» ،و«ك َُر َم خالد»(.)2

( )1محمد عبداهلل بن مسلم قتيبة الشعر والشـعراء أو طبقـات الشـعراء ،تحقيـق د .مفيـد
محمـــد قميحـــة ،ومراجعـــة د .نعـــيم زرزور ،دار الكتـــب العلميـــة ،بيـــروت ،ط/2

1985م /ص.19

( )2ابن جني ،أبو الفتض عثمان الخصائص ،تحقيق محمد علي النجار ،المكتبة العلميـة،
د .ت ،ج /1ص .357
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ِ
ويف سـ ِ
ـوي ســنرا ُه
ـياق هــذه الدراســة فــإن
َ
رجوعنــا إلــى كتــب الــرتاث اللغـ ِّ
ٍ
ُ
نتيجـة ُمؤ ّداهـا أنـه ال فـرق يف
يوصل -بناء على شواهدَ يف كالم العـرب -إلـى
ِ
فـرغ» المزيـد بتضـعيف
المعنى بين الفعلين «أفرغ» المزيد بالهمرة ،والفعـل « ّ
عينه؛ فال فرق يف المعنى بين قولنا «أ ْف َر َغ نفسه للمذاكرة» و« ّفرغ نفسه لعمـل

ِ
استعمال الفعل « َفر َغ» مضـعف العـين يف حقـل البحـث
ذيوع
الخير» .على أن
َ
ِ
ِ
المجـاالت
فـر َغ» يف
العلمي والعمل الجـامعي غ ّل َ
ـب اسـتعما َل ُه علـى نظيـره « َأ َ
المتنوعة يف الحياة العربية المعاصرة.

ِ
ـم هـذا
وعليه فأنا أزعم أنه لو قلنا « َأ ْف َر َغـت الجامعـ ُة األسـتا َذ فالنـًا» َل ُف ِه َ

ُ
الفهم السلبي الذي ُ
يبعث إلى القو ِل «إن الجامع َة استغنت عن خدمات
القول
َ
هــذا األســتاذ» ،ولــو قلنــا أيضــًا « َأ ْفرغــت الجامعــة األســتاذ فالنــًا للبحـ ِ
ـث
َ

ينفر من وجود الفعل «أفرغ» يف هـذا السـياق،
العلمي» َلوجدنا من بيننا من قد ُ
غير ٍ
أو يقول بخطأِ استعماله ،وهو ٌ
دقيق بحسب االستعمال الرتاثـي لهـذا
قول ُ

الفعل؛ فالقول «إن فالنًا أفر َغ نفسه للبحث» يعني أنه « َفرغ نفسـه» أو «كَـرس
نفسه» أو « َخصص وقته» للعم ِل المنشغ ِل أو المكل ِ
ف به.
َ

معنـى مـن معـاين الزيــادة يف
ولعـل مـا يعـزز هـذا القـول أن التكثيـر يشـ ّك ُل
ً
ِ
الشـيء الـذي يقـع فيـه
األمر الذي يعني الزيـاد َة يف
الصيغتين « َأ ْف َع َل» و« َف ّع َل»؛
ُ

التكثير؛ وهو ما يعني َت َط ّلب التّكرار واإلعادة ،وبذل الجهـد ،وزيـادة الوقـت.
ِ
ومـن أمثلتِـ ِـه علضضى صضيغة « َأ ْف َعض َضل» قض ُ
أي « َك ُثــرت
ضول العضربَ « :أ ْظ َبــأت الغابــة»؛ ْ

أي « َك ُثـرت عيا ُلـه» .وقضوله علضى صضيغة « َف َّع َضل»
ظبا ها» .و«أعال الرجل»؛ ْ
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«برك ِ
ُ
والتكثير هنا يف الفاعل .وقولض سضبحان
البارك منها»،
َت اإلبل»؛ أي « َك ُث َر
َ
ُ

ونعالى﴿ :ﭘ ﭙ﴾ والتكثيـر هنـا يف المفعـول بـه .وقولض عضز وجضل:
﴿ﭻ ﭼ ﭽ﴾ ،والتكثير هنا يف الفعل .واهلل تعالى أعلى وأعلم.
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