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  ملخّص

  

قة الموجودة بين علم الـصرف وعلـم الداللـة فـي            يهدف هذا البحث إلى الكشف عن العال      

هو يبحث في دور الصيغة والمـورفيم علـى تحديـد            الموروث اللغوي والدرس اللساني الحديث،    

فـي علـم     كتـاب ويكشف عن التعدد والتنوع الداللي ألبنية الماضي الثالثي المزيد فـي             المعنى،

 بحثبين ال يو   ،)هـ٨١٩ت(د اهللا بن محمود      محمد بن عب   مؤلّفه ل " في النحو  الكفاية"دعى  ي ،صرفال

دالالتهـا،   تميزت من بين أخواتها الساميات بكثرة التفنن في صيغ األفعال والتنويع في           أن العربية   

حيـزا للتأويـل وإبانـة        والمتلقي العربـي    وللقارئ ،لتحركل ةريما يعطي للمتكلّم مساحة كب    موهذا  

 .المقاصد
 

  . اللواصق التصريفية داللة– اللواصق تصنيف –  المورفيم-الصرفية الداللة :الكلمات الدالة
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Abstract 

This research aims at examining the relationship that exists between 
morphology and semantics in the old language legacy and the modern 
linguistic course. The latter investigates the role of the structure and the 
morpheme in identifying the meaning. It also highlights the semantic 
multiplicity and variety of the trilingual augmented past of the morphologic 
registry, which......)to its author Mohamed BEN Abdullah Ben Mahmoud . it 
has been demonstrated that the Arabic word is loaded and charged with 
meanings, a fact that gives the speaker a large place of action and a fertile 
space of interpretation and investigations  of its meanings.  
Keywords: The Semantics of morphology - Morphem - Classification of 

Affixes -The Semantics of Inflectional Affixes 
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 منجز اللغوي الحديث أن البحث الداللي أصبح هدفا لكثير من اللغـويين،           يدرك المتأمل في ال   

بما يجعله   وقد اجتمعت المباحث اللغوية جميعها فيه،      ومجاال من أهم مجاالت البحث عناية ودراسة،      

ذلك أن المنطوق والملفوظ اللساني الذي نتواصل به في مجتمعاتنا            في كل بحث لغوي،    مركز اهتمام 

وطبيعة فيزيائية وطبيعة سمعية في المستوى       يره من صور البيان بأن له طبيعة نطقية،       يتميز عن غ  

  ) .Phonologie-Phonétique (*الصوتي

  )١(: تتمثل في-وتسمى أيضا تركيبية –وله سمات قواعدية 

ونظـم المورفيمـات     الذي يتناول البنية القواعدية للكلمات،    ): Morphologie(علم التصريف   *

)Morphèmes (،والقواعد التي تحكم هذه الوحدات الصرفية لبناء الكلمات.  

فيتنـاول بنيـة الجمـل       الذي يتطرق إلى مسائل التركيب النحوي،     ): Syntaxe(وعلم النحو     * 

  .والقواعد التي تحكم تلك العالقات والعالقات بين الكلمات وآثارها، اللغوية وأنماطها،

ولهـا كـذلك جانـب سـياقي         ة يكشف عنها المعجـم،    كما أن للعالمة اللسانية سمات داللي     

)Contexte(،  إما لساني)Contexte Linguistique(وتمثله نظرية داللية قديمـة  ؛،  تـرى أن 

أو حـالي    معنى الكلمة ال يفهم إال من خالل عالقتها بالكلمات األخرى التي تضامها في التركيـب،              

)Contexte Situation(وضعها عـالم اللغـة البريطـاني فيـرث      ،يثةوتمثله نظرية داللية حد ؛

)J.R.Firth(، معنى الكلمة يظهر من سياق الموقف        هذه النظرية  وترى أن )ويـشمل مجريـات     ،)٢

  .بما في ذلك اإلطار االجتماعي  والخلفيات السابقة والالحقة للكالم،،الحدث الكالمي

  

                                                  
 Articulatoryعلم األصوات النطقي أو الفسيولوجي : ظهر في الحقل اللغوي ثالثة فروع رئيسة لعلم األصوات   *

or physiological phonetics     وعلم األصـوات األكوسـتيكي أو الفيزيـائي ، Acoustic or physical 

phonetics  وعلم األصوات السمعي ،  Auditory phonetics وهذا األخير هو أحدث فروع علم األصوات،

ـ طبيعـة   ال و ،فيزيائيةالطبيعة  الو نطقية،الطبيعة  بين ال   وبذلك يظهر أن هناك فرقا     .على اإلطالق  سمعية فـي   ال

، الدار  )معجم (محمد رشاد الحمزاوي، المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية        :  ينظر .المستوى الصوتي 

  .١٣١، ص١٩٨٧ الجزائر، ط-، تونس المؤسسة الوطنية للكتاب–التونسية للنشر 

 .١٦ص ،٢٠٠٤ ،١ط مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديد المتحدة،  محمد يونس علي،)١(

 ،سـورية  تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة، منشورات اتحـاد كتـاب العـرب،    م الجياللي،أ حل )٢(

 .١٨٧ص ،١٩٩٩ط
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د التحليل الداللي للعالمـات     عن تؤخذ في االعتبار،   ومن هنا كان للفظ اللغوي خمس دالالت،      

وبتنـوع سـمات النظـام       وهي متنوعة بتنوع مستويات الدرس اللغوي،      اللغوية داخل النصوص،  

  :فهناك الرمزي اللغوي،

  .الداللة الصوتية* 

  .والداللة الصرفية* 

  .والداللة النحوية* 

  .والداللة المعجمية* 

  .والداللة السياقية* 

 التي ال يستغني عنها اللغـوي       ، الدالالت  هذه  من واحدنوع   ل يعرض والبحث الذي بين يديك   

 المستمدة والمتولدة عـن     ؛يتعلق األمر بالداللة الصرفية     تحليل خطاب ما تحليال دالليا،     يرومعندما  

وسيتم الحديث  . إدراكها وبنيتها، التي يؤثر المورفيم بشكل كبير في         -المجردة عن السياق   –الصيغ  

  محمد بن عبد اهللا بن محمـود       مؤلفه ل ،"الكفاية في النحو  "دعى  يصرف  ال فيكتاب  عنها انطالقا من    

 داللة أبنية دراسة  على  هذا البحث    وسنقتصر في سياق  .  أحد أعالم العصر المملوكي    ،)هـ٨١٩ت(

   .ب البحث حتى ال يطول بنا المقام ويتشع،الماضي الثالثي المزيد دون غيره من األبنيةالفعل 

 : )هـ٨١٩ت (* بن محمودمحمد بن عبد اهللا  -

فبالرجوع إلى كتب التراجم التي   لألسف لم ينل حظه بالترجمة،هذا العالم سيرةفيما يخص 

ومعجم المؤلفين  كالضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي، عنيت بأعيان القرن التاسع الهجري،

، ويحسن عثر على ترجمة لهوحتى باالعتماد على شبكة اإلنترنت لم ن وغيرهما، لعمر رضا كحالة،

لم يذكر شيئا عنه لسبب الذي " إسحاق محمد يحيى جاد اهللا الجعبري"أن نذكر أن محقق الكتاب 

  .)١ (أشرنا إليه آنفا، واكتفى بالحديث عن الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية في عصر المؤلف

  

  

  

                                                  
أشير إلى أنه نظرا لعدم ذكر كتب التراجم لسيرة محمد بن عبد اهللا بن محمود، ارتأيت أن أضع مبحثا للحديث عن الداللة                         *

 .  يم واللساني الحديثالصرفية في الدرسين؛ العربي القد

ـ    ،)هـ٨١٩ت( محمد بن عبد اهللا بن محمود     : ينظر  )١(  زم،ـدار ابن ح   اد اهللا الجعبري،  ـحاق ج ـإس :الكفاية في النحو، تح

 .٢٦ ص٢٠٠٥ ،١ ط،بيروت
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  ":الكفاية في النحو" -

تضمن ثالث مقاالت، المقالـة     ،  بقضايا الصرف وداللة األبنية   كتاب يعنى   "  في النحو  الكفاية"

في األحوال التي تكون إلفادة َمْعنًى، وفيها ستة أبواب، تحدث في الباب األول عن الفعـل                : األولى

الثالثي المجرد ومعانيه، ثم المزيد فيه وأشهر معانيه، وتحدث أيضا عن الفعل الربـاعي المجـرد                

عن المضارع وكيفية صياغته من فََعَل، وفَِعَل، وفَعَل، وعـن          :  الباب الثاني تكلّم   وفي. والمزيد فيه 

األمر وكيفية بنائه من الصحيح والمعتل، والباب الثالث اشتمل على األسماء المتصلة بالفعل  مـن                 

المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسمي الزمان والمكـان،             

والباب الرابع ذكر فيه جمعي السالمة والتكسير، والبـاب الخـامس فـي التـصغير،               . اسم اآللة و

  . )١(والسادس في النسبة

الباب األول فـي    : في األحوال التي تكون لتسهيل النطق، وهي ثمانية أبواب        : والمقالة الثانية 

في تخفيف الهمزة، والخامس فـي      االبتداء، والثاني في التقاء الساكنين، والثالث في الوقف، والرابع          

والمقالـة الثالثـة    . اإلعالل، والسادس في اإلبدال، والسابع في اإلدغام، والثامن في مسائل التمرين          

باب في اإلمالة، وباب في المقـصور والممـدود         : تضمنت المجانسة أو التوسيع، وهي ثالثة أبواب      

  . )٢(وختم كتابه بقواعد الخط. وباب في الزيادة

سبب اختياري لكتاب الكفاية في النحو إلى ثالثة أمور، األول لفـت انتبـاه القـارئ                ويرجع  

العربي إلى أن هذا الكتاب؛ وإن اصطلح على تسميته بالكفاية في النحو فهو عمل يعنـى بالقـضايا                  

الصرفية، وهو خُلْو من مسائل ومباحث النحو، واألمر الثاني الذي دفعني إلى اختيار الكتاب قيمتـه                

عرفية ومكانته بين الكتب الصرفية األخرى، وكونه جاء متأخرا ال ينِقص ذلك شيئا مـن قيمتـه                 الم

. العلمية، واألمر الثالث أن هذا الكتاب يضم بين دفّتيه مادة صرفية وداللية بحتة، جديرة بأن تبحث               

 الساميات بكثـرة    أن العربية تميزت من بين أخواتها     وعن سبب اختيار أبنية الماضي الثالثي المزيد        

  .، وأن الثالثي المزيد أكثر داللة من أبنية المجردالتفنن في صيغ األفعال والتنويع فيها

  :الداللة والصرف -

أن هنـاك تالزمـا   هو  ،ما تجدر اإلشارة إليه في بحث العالقة الكائنة بين الداللة والصرف         

   ن الداللي  الصرفين  وترابطا وثيقا بين المكوفأ؛   والمكونين لـن يكـون          يمكون من هذين المكـو 

وجود هذين المكونين في اللغة تأسيسي لوجود العناصر         دون المكون اآلخر؛ ف    مستقال في داخل اللغة   

                                                  
 .٤١-٤٠-٣٩المصدر السابق، ص: ظرين ) ١(

 .٤٥-٤٤-٤٣-٤٢المصدر السابق، ص: ينظر) ٢(
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ولذلك عرفـت اللغـة      ووجود تأسيسي لوجودهما معا في آن واحد من جهة أخرى،          فيها من جهة،  

 أن اللغة في بنيتها تمثل مستويات متصلة،      لى  في هذا تأكيد ع   و .)١(بحدث داللي والداللة بحدث لغوي    

 أما ولو و وداللة يقوم على التالزم ضرورة،     ونحوا، وصرفا، وأن وجود المستويات اللغوية صوتا،    

 ولما استطاع إنـسان أن يتواصـل مـع أفـراد            ، لصارت اللغة ضربا من الفوضى     ؟لم يكن كذلك  

  .)٢(جنسه

  :الداللة الصرفية -

 وهي أن مشكلة الداللة     ؛تنبه إليها اللغويون المحدثون   –ث حقيقة مهمة     علماؤنا في الترا   أدرك

ا باألحرى محاولـة لفهـم      مإنّ و ،"المعنى"البحث عن كيان محير يسمى      -وال يمكن أن تكون   -ليست"

 كيف يمكنها أن تكون ذات      ،أو ربما على نحو أفضل    "... تعني"كيف يمكن لهذه الكلمات والجمل أن       

 والصرف،  اتجاه ومسار واحد في التراث المعرفي العربي نحو العناية بالنحو،          ناكهلذلك   ،)٣("معنى

  .وكل ما من شأنه أن يسهم في توليد المعاني وإدراكها وأصول التخاطب،  والمعجم،،والصوت

  في ثنايا حديثه عن داللة اللفـظ،       ، بما ذكره ابن جني في خصائصه      ،ويمكن التدليل على ذلك   

وأثبـت أن   "  والداللة المعنوية  ،والداللة الصناعية  الداللة اللفظية، : "هي ثة أنواع، التي رأى أنّها ثال   

فجعل الداللة اللفظية    ثم رتبها بحسب قوتها الداللية،     كال من هذه الدالالت معتد به ومراعى ومؤثر،       

 ثـم   ،ا الـصناعية   ثم تليه  ،أقواهن الداللة اللفظية  ف: " يقول ابن جني   ، فالمعنوية ، تليها الصناعية  ،أوال

ففي كل واحد منها األدلـة    فمنه جميع األفعال،، به الغرضولنذكر من ذلك ما يصح   تليها المعنوية، 

وداللة بنائه على زمانه وداللة معنـاه علـى           وداللة لفظه على مصدره،    "قام" أال ترى إلى     ،الثالثة

  .)٤(" ومعناه، وصيغته،فهذه ثالث دالئل من لفظه فاعله،

) الصرفية( في هذا الطرح المؤسس تعليل ابن جني لقوة الداللة الصناعية الباحث يستوقف

 من قبل أنّها ،وإنما كانت الداللة الصناعية أقوى من المعنوية: " قالإذ ،وتقدمها على الداللة المعنوية

 ثم ،)٥(" ويستقر على المثال المعتزم بها، فإنّها صورة يحملها اللفظ ويخرج عليها؛وإن لم تكن لفظا

والذي يقوله ابن جني  ،"وداللة بنائه على زمانه ...أال ترى إلى قام"بين أثر الصيغة على الداللة 

                                                  
 . ٤٩-٤٨ص ،١٩٩٦ ،١ط حلب، الكلمة، مركز اإلنماء الحضاري،-الداللةاللسانيات و منذر عياشي،) ١(

، ١وينظر أشواق النجار، داللة اللواصق التصريفية في اللغة العربيـة ، دار دجلـة، األردن  ط  . ٥٩-٥١ ،المرجع نفسه) ٢(

 .٤٣، ص٢٠٠٧

 .٥١، ص١٩٩٩ط  القاهرة،،دار المعرفة صبري إبراهيم السيد،: علم الداللة إطار جديد، تر بالمر،.ر. ف)٣(

 .٣/٩٨ ،)د ت ط( بيروت، دار الهدى، محمد علي النجار،:الخصائص، تحـ ،)هـ٣٩٣(عثمان   ابن جني،)٤(

 .٩٩-٣/٩٨  ابن جني، الخصائص،)٥(
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كما يكشف من  يكشف من جهة عن تعدد صيغة الفعل وظيفيا من حيث داللتها على الحدث والزمن،

 يها ليظهر بها،والتي تبدو حاجته إل) الصيغة(جهة أخرى عن قيمة الصورة التي يحملها اللفظ 

  .)١(في حكم المنطوق به والمعلوم بالمشاهدة) وظيفية(ولتعطيه قيمة داللية 

حيث  "إمساس األلفاظ أشباه المعاني   "هذا الذي ذهب إليه في باب         ابن جني موضحا   سلويستر

: نحـو  إنّها تأتي لالضطراب والحركة،   : قال في المصادر التي جاءت على الفََعالن      " ذكر أن سيبويه  

وينكشف بجالء   )٢("والغثيان، فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات األفعال        والغليان، النَقَزان،

وهـي  –أن الداللة التي أرادها ابن جني في هذا المقام داللة زائدة على داللة المـصدر األساسـية                  

  .-الداللة على الحدث

        إنّه ال يكتفي بهذا الضرب من الكالم الموض واصل البيان حتى تستبين القضية بكل       بل ي  ،حثم

ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على َسـْمت          : "ذكر في باب الداللة الخاصة دائما     ي ف ؛أبعادها

وذلك أنّك تجد المصادر الرباعية المضعفة تـأتي         ومنهاج ما مثَّاله،   ،-أي الخليل وسيبويه  – ما حدَّاه 

إنّمـا   ووجدت أيضا الفََعلى في المصادر والصفات،     ... لةوالصلص والقلقلة، للتكرير نحو الزعزعة،  

  .)٣("الَبشَكى والَجَمزى والَولَقى: نحو تأتي للسرعة،

وسار المحدثون في دراسة الداللة الصرفية على الطريق نفسه الذي سار عليه ابن جني فقـد                

هذا النوع من الدالالت         أقر كـذّاب "فكلمـة   ؛  )٤("ايستمد عن طريق الصيغ وبنيته    "إبراهيم أنيس أن "

فاستعمال كلمة كذّاب يمـد     ؛  نةوقد استمدت هذه الزيادة من تلك الصيغة المعي        تزيد على كلمة كاذب،   

والمعنى ذاتـه    "كاذب"السامع بقدر من الداللة لم يكن ليصل إليه أو يتصوره لو أن المتكلّم استعمل               

 بيان معناها المعجمي    -مثال–ان معنى استغفر    ذكر أنّه ال يكفي لبي     فقد   أشار إليه أحمد مختار عمر،    

أو  وهي هنا وزن اسـتفعل،     بل البد أن يضم إلى ذلك معنى الصيغة        ،"غفر"المرتبط بمادتها اللغوية    

 .)٥(أمثلة أخـرى كثيـرة    " معاني صيغ الزوائد  "وفي باب  األلف والسين والتاء التي تدل على الطلب،      

لة الصرفية في المعرفة اللسانية الحديثة توظيف مـصطلح         لدالا  مهمة في مبحث   ولعل ما يعد إضافة   

  . واعتماد فكرة اللواصق من سوابق ولواحق ودواخل،"المورفيم"

                                                  
ـ ١٤٢٣ ،١ط  المملكـة العربيـة الـسعودية،   ،داللة السياق، جامعة أم القرى  ردة اهللا بن ردة بن ضيف اهللا الطلحي،)١(  ،هـ

 .٣٧٨ص

 .١٥٣-٢/١٥٢  ابن جني، الخصائص،)٢(

 .٢/١٥٣  ابن جني، الخصائص،)٣(

 . ٤٧، ص١٩٦٣ ،٢ط  مكتبة األنجلو مصرية، مصر، داللة األلفاظ،  إبراهيم أنيس،)٤(

 .١٣ص ،١٩٩٨ ،٥ط  القاهرة،،علم الداللة، عالم الكتب  أحمد مختار عمر،)٥(



  زيددراسة ألبنية الماضي الثالثي الم  )هـ٨١٩ت( لمحمد بن عبد اهللا بن محمود" في النحوالكفاية"الداللة الصرفية في 

                    مختار درقاوي. د 

  
 

 ١٨٨

  :Morphèmesالوحدات الصرفية  -

ـ    هموما يصطلح بعض  –يؤكد علماء اللغة أن المورفيم        "  الوحـدة الـصرفية   "ـ على تسميته ب

هو أساس التحليل في الداللة الصرفية والصرف الحديث         )١("المصرف" أو   ،"اللفاظم" أو ،"الصرفيم"أو

أصغر المكونـات النحويـة     " أو هو    ،)٢("أصغر الوحدات ذات الداللة في النحو     "يعرف بأنّه    عموما،

 بأن المورفيم هو     اللغويين أما التعريف الذي يجنح إليه بعض      ،)٣("الحاملة للمعنى في التحليل اللغوي    

 ألنّه يحصر المصطلح في مجال علم الصرف من         ؛يعد تعريفا غير شامل ودقيق     ف ؛"الوحدة الصرفية "

مـن   لهذا نلفي محمود فهمي حجازي ينوه إلى هذه الحقيقة فـالمورفيم             ؛ إشارة إلى علم النحو    غير

األلـف، والنـون،    : ، فالمورفيمات اآلتية  )٤( أصغر وحدة تحمل معنى أو وظيفة نحوية       وجهة نظره 

علـى   أقوم، ونقوم، ويقوم، وتقوم، باإلضافة إلى داللتها مع أصل الفعل         :  األفعال والياء، والتاء في  

 فإن لها وظائف نحوية أخرى، كالداللة علـى أن الفاعـل فـي              حدوث القيام في زمن التكلم وبعده،     

" تقـوم "، وفـي    "هو"الضمير  " يقوم"، وفي   "نحن"الضمير  " نقوم"، وفي   "أنا"هو ضمير المتكلم    " أقوم"

  ". أنت"ر الضمي

 دال الماهيـة    ،نـوعين مـن الـدوال     إلى   فندريس في ثنايا حديثه عن الصور اللفظية         أشارو

)Sémantème(،    ودال النسبة)Morphème(،         فالمادة األصلية للكلمة تشكّل دال الماهية والمـادة

؛ بةالتي أضيف إليها صوت أو مقطع أو عدة مقاطع في إشارة إلى النسب النحوية تشكّل دال النـس                 

كفكرة الحصان وفكرة الجري فـي       فدال الماهية إذن عنصر لغوي يعبر عن الفكرة التي في الذهن،          

–ونفهم من دوال النـسبة       ،)٥(،فهنا ماهية الحصان وماهية الجري معقولتان     " الحصان يجري : "قولنا

 متـضمنة كار ال أو النسب النحوية التي تربط األف       العالقة بين هذه األفكار والماهيات،     -المورفيمات

  .في الجملة بعضها ببعض

                                                  
 .ذكرت ترجمات المصطلح في هامش الكتاب. ٣٦ ص في اللغة العربية، أشواق النجار، داللة اللواصق التصريفية:ينظر) ١(

 .١٣٨-٤٧ ،١٩٩٤ طمطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصطفى التوني،: مدخل إلى علم اللغة، تر  لوريتوتود،)٢(

 ،١٩٩٣ط  العامة، مطبعة الهيئة المصرية  ،  مصطفى التوني : تشومسكي وعلم الننفس، تر   -علم اللغة النفسي    جوديث جرين،  )٣(

١١٠-٦٣ . 

 .٩٠، ص١٩٩٨ط مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاهرة،  محمود فهمي حجازي،)٤(

 . ١٠٥ص، ط.ت.د مكتبة األنجلو مصرية،  محمد القصاص،-عبد الحميد الدواخلي:  فندريس، اللغة، تر: ينظر)٥(
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أحد أعالم اللسانيات الوظيفية توليفا ثالثيا      ) Martinet(ترح أندري مارتيني    ومن هذا النحو اقْ   

  )١(:فهو يفرق بين ثالثة أنواع من الوحدات؛ للوحدات

 .وهي أدنى جزء مفيد من أجزاء الكالم): Monèmes(الوحدات الدالة الصغرى  -

 .وهي قليلة وأكثر استقرارا): Morphèmes( الصرفية الوحدات الدالة -

وهي وحدات مفتوحة ألنّها تشكّل عـددا       ): Lexèmes(الوحدات الدالة المعجمية أو المفردات       -

 . اآلخر مع الزمنهايظهر بعضها وينقرض بعض متحوال من الوحدات،

  :تتألّف من" ال يلعب الرجل في وقت الجد: "فالجملة اآلتية

 .جد وقت، رجل، لعب،: عجميةالوحدات الم -

 .ال في، ال، ي، ال،: الوحدات الصرفية -

 .)Monèmes( وجميعها وحدات دالة  -

وتـسمى   -اإلشارة إلى أن للمورفيم في السياق اللساني الحديث أنواعـا ومحـددات            جدرتو

ورفيمات الم: أما األنواع فيمكن تصنيف المورفيمات وفق اتجاهين األول إلى          يعَرف بها،  -اللواصق

فالمورفيمات الحرة ) Bound Morphèmes(والمورفيمات المقيدة )  Free Morphèmes(الحرة 

الضمائر المنفصلة في العربية أما المورفيمات المقيـدة        :  مثل هي التي يمكن توظيفها منفردة مستقلة     

 لـضمائر المتـصلة،   ا: مثلوإنّما متصلة بمورفيم آخر      فهي التي ال يمكن استعمالها منفردة مستقلة،      

 فـالمورفيم   ،ان+ رجـل   : نقسم إلى قسمين همـا     ي ،"رجالن: "من ذلك قولنا   لواحق الجمع والتثنية،  

دالة  فهو عالمة ) ان(أما المورفيم    ، إلفادته معنى في ذاته    ؛وهو وحدة مستقلة   ،ايستعمل مفرد " رجل"

دة تكون فـي نهايـة المـورفيم        ألنّه وحدة مقي   وال يوظّف بمعزل عن المورفيم الحر؛       التثنية، على

  . )٢(الحر

وهو تقسيمها إلى    وثمة تقسيم ثان للمورفيمات لعلّه يعد األقرب إلى طبيعة األبنية في العربية،           

وهي المورفيمات التي تتتابع مكوناتها الصوتية  ،)Sequential Morphemes(مورفيمات تتابعية 

ومورفيمـات غيـر     جزائريـون، :  مثل ات،من الصوامت والمصوتات دون فاصل بين هذه المكون       

هي المورفيمات التي تتتابع مكوناتها الـصوتية مـن   ) Non Sequential Morphemes(تتابعية 

 فبنيـة  ؛وتشمل كل ما يتعلق باألبنية في اللغة العربية الصوامت والمصوتات على نحو غير متصل،    

                                                  
ـ ١٤٠٠ مطبعة جامعة دمشق سوريا،       القاسم،بدر الدين   :  تر   رونالد إيلوار، مدخل إلى اللسانيات،     :ينظر) ١( م، ١٩٨٠ -هـ

   . ٧٨-٧٧ص

 داللـة   :وينظـر . ١٠٠-٥٤-٥٣ ، ص  ١٩٨٣ ، ٢ط القاهرة، ،عالم الكتب  ،أحمد مختار عمر  :  ماريوباي، أسس علم اللغة، تر     : ينظر )٢(

 .٣٩ص ،اللواصق
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) ذ ك ر  (ألولى من الحروف األصـول      تتكون ا  تتكون من وحدتين صرفيتين غير تتابعيتين،     " ذاكر"

 ألن أصواتها ال تكون تتباعا متصال في أية كلمة عربية تتابعيـة،            وهي وحدة صرفية غير تتابعية؛    

 الحروف  وبذلك يمكن عد    وهي كذلك وحدة غير تتابعية،     ،)األلف(وتتكون الثانية من الفتحة الطويلة      

  .)١(األصول واألبنية وحدات صرفية غير تتابعية

ولكنّه مع ذلك يدل داللـة        أهل اللغة إلى نوع ثالث من المورفيمات ال يرد في السياق،           أشارو

يطلق على هذا النـوع مـصطلح        و غيره من الوحدات التي ترد في السياق من خالل مبنى محدد،          

الذي يدّل على أنّـه فعـل   "  الكمثريأكَل"الفعل : ومثاله ،)Zero  Morpheme(المورفيم الصفري 

   .)٢( مع عدم وجود أي مبنى صرفي يشير إلى ذلك،د إلى ضمير الغائب المفرد المذكّرمسن

  )٣(:حصرها اللغويون في اآلتيفقد  ،أما عن السمات التي يتميز بها المورفيم

  .وبعبارة أخرى إنّه مكون من فونيم أو أكثر  إنّه كلمة أو جزء من كلمة ذات معنى،-

  .ألنّه يفقد معناه أصغر منه؛ ال يمكن تقسيمه إلى أجزاء -

  . يظهر المورفيم في مواضع مختلفة بحيث تكون داللته شبه مترابطة-

  .أما في اللغات اللصيقة فله قيمة حيوية كبيرة للمورفيم قيمة محددة في غالبية اللغات، -

الوحدة الدالليـة أو    : وفي زاوية أخرى من زوايا بحث مصطلح المورفيم على أساس الكلمة          

لواصق  ترد إما قبلها أو بعدها أو في وسطها          ، أن الوحدات الصرفية    اللسانيون  الحظ قدف سيمانتيم،ال

وفي هذا الـصدد يعـد        اصطلح على تسميتها بالسوابق واللواحق والدواخل،      ،على شكل مبان زائدة   

    الموضوع األساسي أو موضوع الدراسة في علـم الـصرف هـو دور الـسوابق               "ماريو باي أن

وتجـري أنـواع    . )٤("لواحق والتغييرات الداخلية التي تؤدي إلى تغيير المعنى األساسي للكلمـة          وال

  )٥(:الوحدات الصرفية هذه على الشكل اآلتي

 وهي  ، واإلسباق ،واللواصق القبلية  والبوادئ، وتترجم أيضا بالصدور،    ):Préfixes(السوابق   -أ

 ي، أ ن، (حروف المـضارعة      : ك في العربية  مثال ذل  العناصر التي تضاف إلى أول الكلمات،     

                                                  
 .٤١ص اصق،النجار، داللة اللو: وينظر. ٦٠-٥٩مدخل غلى علم اللغة ، ص  حجازي،: ينظر)١(

 .١٤٩، ص١٩٩٩ ،٢ط  دمشق،،مبادئ اللسانيات، دار الفكر  أحمد محمد قدور،)٢(

 .١٩٨-١٩٧، ص١٩٨٧ ،١ط األصوات اللغوية، مكتبة الخريجي، الرياض،  ينظر محمد علي الخولي،)٣(

 .٥٣ص ماريو باي، أسس علم اللغة،) ٤(

 .٦٨- ٦٧ ص،داللة اللواصق واق النجار،أش. ١٥٠-١٤٩ص مبادئ اللسانيات،. ٥٤- ٥٣ص المصدر نفسه،) ٥(
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والنون تدّل   ،"أنا" الهمزة على أن الفاعل ضمير المتكلّم         تدلّ وتعلم، ويعلم،  ونعلم، ،في أعلم ) ت

والتـاء   ،"هو" والياء تدّل على الفاعل الغائب المفرد ،"نحن"على أن الفاعل ضمير المتكلّم الجمع      

 عن ذكـره    تغنينا في تعيين الفاعل و     تفيدنا هذه السوابق  ف ".يه"تدّل على الفاعل المفرد المؤنّث      

  .لفظا فهي دالة عليه وفي الوقت ذاته على زمن الحدث في الفعل وهو المضارع

ـ   ):Suffixes(اللواحق   -ب وهـي   واللواصـق البعديـة،    سع،واوالك األعجاز،: وتترجم أيضا ب

كالتـاء فـي     الضمائر المتصلة، :  العربية من أمثلتها في اللغة    العناصر التي تلحق بآخر البناء،    

 "علمـتِ  "وإذا كانت مكـسورة    ،)أنا(إذا كانت التاء مضمومة دلّت على ضمير المتكلّم         ف ،علمت

ومن اللواحق   ،)أنتَ( دلّت على المخاطب     "علمتَ "وإذا كانت مفتوحة  ) أنِت(دلّت على المخاطبة    

  .نية والجمعومثل عالمات التث مكي، أيضا ياء النسبة في جزائري،

ـ  ):Infixes(الدواخل  -ج وهي العناصر التي تُدرج     واألواسط، واألحشاء، المقحمات،: وترجمت ب

والـواو فـي اسـم       األلف في اسم الفاعل،    :مثل بين األصوات األصلية التي تؤلّف بنية الكلمة،      

  ".فعَّل" والتضعيف في ،المفعول

فقد عبر سيبويه عـن الـسوابق       ؛  ث العربي وهذه التقسيمات في الحقيقة مشار إليها في الترا       

 والتـاء   ،والياء لهمزة، ا اعلم أن و":  قال أثناء حديثه عن لواصق المضارع،    " الحقة أولية "بمصطلح  

وهن يلحقن أوائل في كل فعل مزيد وغير مزيد إذا           والنون خاصة في األفعال ليست لسائر الزوائد،      

 كما عد يـاء النـسبة مـن         )١("وتفْعل ونفْعل،،   ويفْعل ،أفَْعل :وذلك قولك  عنيت أن الفعل لم تمضه،    

  .)٢("إنّما تلحق ياء اإلضافة بعد بناء االسم: "اللواحق بقوله

فاليـاء    أو رسالة،  ،أو رغيف  عجوز،: فإن قلت : "وميز المبرد بين الزوائد والملحقات بقوله     

قة أن الملحقات باإلضافة إلـى      وأساس أو فكرة هذه التفر     ،)٣("واأللف زوائد ولسن بملحقات    والواو،

 حين الزوائد لها وظائف صرفية بنائيـة         في  لها وظيفة نحوية داللية،    ،قيامها بوظائف صرفية بنائية   

ولعّل أهم دراسة استطاعت أن ترصد اللواصق التـصريفية          .و من الوظيفة النحوية الداللية    لْوهي خُ 

داللـة اللواصـق    : "ق محمد النجار فـي مَؤلَِّفهـا      ودالالتها في اللغة العربية تلكم التي قدمتها أشوا       

                                                  
 .٤/٢٨٧، ١٩٨٣ ،٣ط عالم الكتب، بيروت، عبد السالم هارون،:الكتاب، تحـ ،)هـ١٨٠ت( سيبويه )١(

 .٤/٢٤٧  المصدر نفسه،)٢(

 . ٤/٣ بيروت، عالم الكتب، محمد عبد الخالق عضيمة،: المقتضب، تحـ ،)هـ٢٧٥ت(أبو العباس   المبرد،)٣(
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 ١٩٢

قد استطاعت تصنيف أشهر اللواصق التـصريفية وتفريعاتهـا فـي            ف ،"التصريفية في اللغة العربية   

  )١(:العربية على النحو اآلتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حروف الزيادة                                   

  أتي في لتي ت                                   ا

  وسط الكلمة 

  .فاعل: نحو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
 .٥ص داللة اللواصق التصريفية في اللغة العربية، النجار، أشواق محمد )١(

 Non Root (الجذرية غير

(   

 )Infixes (المقحمات

 السين    

 الميم    

 الهمزة    

 )ّ-  (التضعيف

 ال    

 المضارعة لواصق

 )Suffixes (اللواحق ) Prefixes( السوابق

 المتصلة الضمائر

 )ون (والنون الواو

 ( والنون األلف

 )ات (والتاء األلف

 ُ-، ن ِ-، ن َ- (تنوينال

 )ة (المربوطة التاء

 )ى (المقصورة األلف

 )اء (الممدودة األلف

 )ن ، ْن (التوكيد نونا

  )ي (النسبة ياء

 سوف    

 قد 

 تشكل ال التي اللواصق من

 الكلمة بنية من جزءاً

 )ين(
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 ١٩٣

  : في الكفاية ألبنية الماضي الثالثي المزيدالداللة الصرفية

 لمـا    من األبنية المجردة؛ وذلـك     أجمع أهل اللغة والبيان على أن األبنية المزيدة أكثر داللة         

فهنـاك تناسـب    "ر فيه؛   ، أو لتغيي  فزيادة المبنى تأتي لزيادة في المعنى      تحققه من زيادة في المعنى،    

 ابن جني على ذلك بأمثلـة       دّلوقد   ،)١(" فكلما زاد المبنى قويت الداللة     ،طردي بين الصيغة والداللة   

لما فيه من تكرير العين وزيـادة الـواو          فمعنى خشُن دون معنى اخشوش،     خَشُن واخشوشَن، : مثل

  .)٢(وغدن واغدودن واخلولق، ومثل خلق

 الماضي الثالثي المزيد إلى ملحق بالرباعي وغير ملحق والذي          قسم محمد بن محمود أبنية      

أفَْعـل  : وهـي  ثالثة موازنة لدْحرج،   "؛ صيغة ةا عشر ت وهو اثن  ،يعنينا في هذا الموضع غير الملحق     

والـسبعة الباقيـة غيـر موازنـة         تفَاعل وتفعَّل، : وهما واثنان موازنان لتدحرج،   وفاَعل، ،وفعَّل،

  .)٣("وافَْعوَّل وافْعاَل،  وافَْعّل،،وافَْعْوَعل واْستَفْعل، ل،وافْتََع انفََعل،:"وهي

  :دالالت أفعل -١

تضمين الفعل معنى التصيير    : "ومعناها أجلست زيدا؛ : نحو ،)٤("أفعل للتعدية غالبا  "يجيء بناء      -

 فلما دخلت عليه الصقة الهمـزة       ،جلس زيد " فاألصل ،)٥("حتى يصير فاعُل األصل مفعوال له     

  .زيد مجلساًصار 

 )٦(" إذا عرضته للبيع   ،"أبعته: نحو وهو جعل الشيء معرضا ألصل الفعل،     " ويجيء للتعريض،    -

 أي عرضـه    ؛وأقتلـه  "،)٧("أقبرته صيرت له قبرا يدفن فيـه      " :قال ابن السكيت   أقبَره،مثلها  و

  .)٨("للقتل

                                                  
 .٩٦ ، ص٢٠٠٥ ط،دار النشر للجامعات، القاهرة  محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة،)١(

 .٣/٢٦٤  ابن جني، الخصائص،)٢(

ـ    ،)هـ٨١٩ت( محمد بن عبد اهللا بن محمود      )٣(  ،١ ط ،بيروت دار ابن حزم،   جعبري،إسحاق جاد اهللا ال    :الكفاية في النحو، تح

 .١٠٢ ص٢٠٠٥

ـ     ،  )هـ٦٤٦(ابن الحاجب، . ١٠٣ المصدر نفسه ،ص   )٤(  المكتبة العصرية،  درويش الجويدي، :الشافية في علم التصريف ، تح

 .١٧ص ،٢٠٠٨ ١ط بيروت،

 .١٠٣ص  محمد بن محمود، الكفاية،)٥(

 .١٠٣ص  المصدر نفسه،)٦(

ـ  ،)هـ٣٩٣ت( إسماعيل بن حماد   ، الجوهري )٧( ، ١٩٩٠ ، ٤ط دار العلـم، بيـروت،     أحمد عبد الغفور عطار،   :الصحاح، تح

 ".قبر: "مادة

 .٤/٥٩، ١٩٨٨ ،٣ط مكتبة الخانجي، القاهرة، عبد السالم هارون،: الكتاب، تحـ ،) هـ١٨٠ت( سيبويه )٨(
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 ١٩٤

 أي صار   ؛َرب الرجُل وأنَْحر  أج: ومنه أغد البعير، : نحو أي صار ذا كذا،    ويجيء للصيرورة؛    -

قال رضي    لفظة الحينونة بدال عن الصيرورة،     همويستعمل بعض . )١(ونُحاَرٍة وجَرٍب، ذا غُدة، 

أي صار الزرع ذا     إن معنى الحينونة هو في الحقيقة بمعنى صار ذا كذا؛         : "الدين األستراباذي 

  . )٢("حصاد وذلك بحينونة حصاده

فإن كان األصل الزمـا      عِل المفعوَل على صفة مشتقّة من أصل الِفعل،        ويأتي البناء لوْجدان الفا    -

" أحمدتُه: "وإن كان متعديا كانت في معنى المفعول نحو        ،"أبخلتُه: "كانت في معنى الفاعل نحو    

  .)٣(أي أزلت عجَمته ؛"وأْعجمت الكتاب أشْكيته،: " نحو،ويأتي لسلْب الفاعل أصل الفعل

       أي أزلـت    ؛"أعجمت الكتـاب  : "فقوله  لها معنى السلب واإلزالة،    "أفعل"ويظهر من هذا أن 

ولها أيضا داللة الوجود علـى صـفة          بمعنى أزلت شكواه،   ؛"أشكيته: "وكذلك عجمة الكتاب بنقطه،  

فـي قولـه    " أغفلنا: " ومن ذلك كلمة   ،أي وجدته محمودا أو كريما     وأكرمته؛ كأحمدت زيدا،  معينة،

هنا مـن  " أغفلنا"ولن يخلو:"يقول ابن جني ،)٤("لْنا قلَْبه عْن ذكِرنَا واتََّبَع هَواه وال تُِطع َمْن أغْفَ   " :تعالى

 :         كقوله،أي صادفته ووافقته كذلك أن يكون من باب أفعلت الشيء؛

  وأهيج الخلَْصاَء من ذات الُبَرق         ...                               

  .)٥("أي صادفها هائجة النبات

ويرى أبـو هـالل      ،"وأشْغَلْتُه شغَلْتُه،" :نحو  بالمجرد الفعل،  قَصد، وي )٦("بمعنى المجرد "ويأتي   -

إال  كما ال يكونان على بناء واحد،      بمعنى واحد، " فََعَل و َأفَْعلَ  "ال يجوز أن يكون     : "العسكري أنّه 

وقـد   ،)٧("والمعنى واحد فأما في لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان          أن يجيء ذلك في لغتين،    

                                                  
والمفتاح فـي   . ٣٥٧-٣٤٥ تب،وابن قتيبة، أدب الكا   . ٤/٥٥وسيبويه، الكتاب ،  . ١٠٣ص  محمد بن محمود الكفاية،    : ينظر )١(

 .٤٩الصرف 

ـ     تراباذي،ـ رضي الدين األس   )٢(   بيـروت،  ،دار الكتـب العلميـة     محمد محي الدين وغيره،   : شرح شافية ابن الحاجب، تح

١/٩٠ ، ١٩٧٥. 

 .١٧ص والشافية،. ١٠٤ص  الكفاية،)٣(

 .٢٨:اآلية  سورة الكهف،)٤(

 .٢٥٤-٣/٢٥٣،) د ت ط( بيروت، ار الهدى،د محمد علي النجار، :تحـ الخصائص،  ابن جني،)٥(

 .١٠٤ص  الكفاية،)٦(

ـ     أبو هالل العسكري،   )٧( ، ١٩٨٣ ،٥ط دار اآلفـاق الجديـدة، بيـروت،       لجنة إحياء التراث العربي،   : الفروق في اللغة، تح

 .١٥ص
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 ١٩٥

قد يكونان  : "في هذا الموضع توجيه مهم نصه     والبن قتيبة     اإلشارة، تمثيردان بمعنى واحد كما     

" أفْعل"وقد يأتي بناء    ...وأشغَلَه وشغله، وأقلْتُه، ِقلْتُه البيَع، : نحو بمعنى واحد،  -أي فعل وأفعل  –

أجبرتُ فالنا على األمر    : نحو) فعل(بالهمزة  غير الملتصق    مخالفا في المعنى مع البناء المجرد،     

 .)١(" إذا عقدتها وأنْـشطتها إذا حللتهـا       ،نشَطْتُ العقدة : وقد يتضادان في نحو   ... وجبْرتُ العظم 

  :دالالت ُأخرى لم يشر إليها محمد بن عبد اهللا منها" أفعل"ولبناء 

  )٢(:ومنه قول الشاعر ،"أسقيتُه إذا دعْوت له بالسقيا: " أنّه يأتي بمعنى الدعاء نحو-

  بهاِطخَه وُأَدنْي ِعِكْبت َألْا ِزَمفَ   ى ربع لمية ناقتي     لَت َعفْقََو

ـَتَّيه َحِقْسَأَو          ـُلَ وَمهارـَجْح مما أبثه       تكلمني َأاَدى ك   هاعبـ

حفرته النهـر   أ. )٣("أي مكنته من حفره    أحفرتُه؛: نحو ،ويأتي بمعنى التمكين من الشيء واإلعانة       -

  .)٤(أعنته على الحلب والرعي: أي وأحلبت فالنا وأرعيته؛ بمعنى مكنته من حفره،

  :ومنه قول األعشى ،)٥("أظلََم إذا دخل في الظالم: ويرد بمعنى الدخول في الشيء نحو  -

  أَبا ِمْسَمع سار الذي قد فعلْتُم      فأنجَد أقوام به ثم أعرقوا

  .دخلوا العراق: وأعرقوا  أنّهم دخلوا نجدا،يعني أنجد أقوام؛: فقوله

:  نحـو  ،ويكون بمعنى الهجـوم    ،)٦("أعال الرجل إذا كثرت عياله    : " نحو ،ويجيء بمعنى التكثير    -

بمعنى سميته   أخطأته وأكفرته؛ :  نحو ،ويرد بمعنى التسمية   بمعنى هجمت عليهم،   أطلعت عليهم؛ 

 نحو  ،"فعَّل"ويرد بمعنى    مته بمعنى استعظمته،  أعظ:  نحو ،"استفعل"ويأتي بمعنى    مخطئا وكافرا، 

                                                  
ـ    ابن قتيبة،  )١(  ،سبـن فـار   و ا . ٣٥٦، ص ١٩٦٣ ،١٤ط مطبعة الـسعادة، مـصر،     محمد محي الدين،  : أدب الكاتب، تح

 .٢٢٥، ص١٩٩٣ ،١ط  بيروت،،دار مكتبة المعارف عمر فاروق الطباع،:الصاحبي في فقه اللغة، تحـ

 .٩٢-١/٩١ األستراباذي، شرح الشافية ،)٢(

ـ  نزهة الطرف في علم الصرف،      أحمد بن محمد الميداني،    )٣(  بيـروت،  دار اآلفاق الجديدة،   لجنة إحياء التراث العربي،   : تح

 مصطفى أحمد النمـاس،   :تحـ ، ارتشاف الضرب،  )هـ٧٤٥ت( و أبو حيان   .١/٩١ وشرح الشافية، . ١٤ ص ١٩٨١ ،١ط

 .١/٨٣ ،١٩٨٤ ١ط مطبعة النسر الذهبي،

 .٦/٢٣، ١٩٧٥ط  الكويت،،دار البحوث العلمية عبد العال سالم مكرم، همع الهوامع، ،)هـ٩١١ت(  السيوطي،)٤(

 .١٤ص  أحمد الميداني، نزهة الطرف في علم الصرف،)٥(

 .١/٨٣  أبو حيان، ارتشاف الضرب،)٦(
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 ١٩٦

وأعتم دخل   "، دخل في الصباح   ؛أصبح:  نحو ،ويفيد الدخول في الزمان والمكان    ،  )١(فطّرته فأفطر 

  .صار خمسة؛ أي أخمس العدد: و بمعنى الوصول إلى العدد نحو ،)٢("في العتمة

  ":فّعل"دالالت  -٢

  :وهي ،"َلفَعَّ"ت لبناء اكتفى محمد بن عبد اهللا بذكر أربع دالال  

: فإذا أردت كثرة العمل قلت     كَسرتُها وقطَعتُها، : تقول: "يقول سيبويه  ،)٣( الداللة على التكثير   :األولى

فزيادة مقحمة التضعيف    ،)٥("وغلّقَت اَألْبوابَ : "ومنه قوله تعالى   ،)٤("ومزَّقتُه وقطَّعتُه، كسَّرتُه،

دليال علـى تكريـر     ...إنّهم جعلوا تكرير العين   : " جني قال ابن   قوة وزيادة في المعنى،    تأعط

فأقوى اللفظ   وذلك أنّهم جعلوا األلفاظ دليلة المعاني،       وغلّق، ،وفتّح وقطّع، كسر،: الفعل فقالوا 

  .)٦("ينبغي أن يقابل به قوة الفعل

 "جـول "وقد يكون في الالزم كمـا فـي          ،"قطّع"و" غلّق"ويكون التكثير في المتعدي كما في       

  )٧(:وفي تهذيب التوضيح التكثير على ثالثة أقسام ،"موت"و" طوف"و

 .إذا أكثر الجوالن والطوفان كجول وطوف،: التكثير في الفعل -

 .وموتت الغنم بركت اإلبل،: التكثير في الفعل الفاعل نحو -

  .غلّقت األبواب: التكثير في الفعل المفعول نحو -

 ومنه  )٨("وصفته بالفسق " إذا   ،"فسقته"ومنه   ،"فرحته: " نحو ،على التعدية  أن البناء يأتي للداللة      :الثانية

  .ى الالزم إلى مفعول واحد بالتضعيفدع ،)٩("إنّما حرم عليكم الميتة والدم: "قوله تعالى

                                                  
وأحمـد الميـداني، نزهـة      . ٢٢٥ص وابن فارس، الـصاحبي،   . ٣٥٧ وابن قتيبة، أدب الكاتب،   . ٤/٥٨ سيبويه، الكتاب ،   )١(

 .١٤ص الطرف،

 .١٤٩ص ،)د ت ط( المصباح المنير، مكتبة لبنان،  الفيومي،)٢(

 .١٧ص الشافية،ابن الحاجب، .١٠٤ محمد بن محمود، الكفاية ،ص)٣(

 .٤/٦٤  سيبويه، الكتاب،)٤(

 .٢٣ :اآلية  سورة يوسف،)٥(

 .٢/١٥٥ الخصائص،  ابن جني،)٦(

 .٣٢ص تهذيب التوضيح،. ١/٩٣  األستراباذي، شرح الشافية،)٧(

 .١/٩٢ األستراباذي، شرح الشافية،. ١/٥٨ الكتاب، سيبويه، .١٠٤ص الكفاية،  محمد بن محمود،)٨(

 .١٧٣: اآلية  سورة البقرة،)٩(
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 ١٩٧

، ومنـه   )٢(أي أزلت جلده بالـسلخ     ،)١("جلّدت البعير : " نحو ، َيرد البناء بمعنى اإلزالة والسلب     :الثالثة

  .)٣("نظّفتها قذّيتُ عينه،: "قال سيبويه وَأقذّيتُ عينه، ت التفاحة،قشّر

  بمعنى قَصرَ  ؛ومنه قصر وقلّص   ،)٤("وزيلْتُه ِزلْتُه،: " نحو -يقصد الفعل – يرد بمعنى المجرد     :الرابعة

ال يبعد أن يكون المعنى فـي التخفيـف والتـشديد           "ويرى ابن منظور أن قدَّر وقَدر        وقلََص،

ونشير في هذا المقام إلـى       .)٥("وقدر عليه الموت   قَدر عليه الموت،  : ألن العرب تقول   واحدا؛

  ل"أنـ  " فع ونميته  بمعنى نقلته على جهة اإلصالح،     نميتُ الحديث؛ : نحو" فعلْت"يجيء مخالفا ل

  .)٦(نقلته على جهة اإلفساد

 توقّف عنده محمد بن عبـد       عند هذا الحد الذي   " فعل"وال تقف المعاني التي تدّل عليها صيغة        

  :بل تتعداه إلى دالالت أخرى ،نذكر منها اآلتي اهللا بن محمود،

فإن كان الفعل الزما صار الفاعل متـصفا بمـا           تأتي الصيغة بمعنى التصيير أو الصيرورة،     

 صارت عجـوزا،  : أي وعجََّزت المرأة؛  صار روضا، : أي روض المكان؛ : نحو اشتق منه الفعل،  

 كـوف الكوفـة،   :  نحـو  ،"الجعل"أما إن كان الفعل متعديا كان بمعنى        . )٧(صارت ثيبا : أي وثيَّبت؛

  .)٨(جعلها كوفة وبصرة: المراد وبصر البصرة؛

:  وسقّْيتُه إذا قلت له    ،وعقّرتُه جدعتُه،: نحو وتجيء بمعنى الدعاء على المفعول بأصل الفعل،      

اختصار حكاية المعنـى الـذي صـيغ        " هذا   هموقد يسمي بعض   ،)٩(وسقيا لك  وعقرا لك،  جدعا لك، 

وال إلـه إال      وسبحان اهللا،  ،والحمد هللا  اهللا أكبر، : قلت: ي ؛وهلّلتُه وسبحتُه، فـ كبرتُ اهللا،   ،)١٠("منه

  .اهللا

                                                  
 .١٨ص ابن الحاجب، الشافية،. ١٠٤ص  محمد بن محمود، الكفاية،)١(

 ".جلد"، مادة ١٩٩٠ ،١ط ،ت بيرو،دار صادر للطباعة–، لسان العرب ، دار الفكر )هـ٧١١ت( ابن منظور، جمال الدين )٢(

 .١/٦٢  سيبويه، الكتاب،)٣(

 .٩١-١/٨٣ ي،  شرح الشافية،األستراباذ: وينظر. ١٠٤ص  محمد بن محمود، الكفاية،)٤(

 ".قدر: "مادة  ابن منظور، لسان العرب،)٥(

 .١٥ص نزهة الطرف في علم الصرف،. ٣٥٥ ابن قتيبة، أدب الكاتب ،ص)٦(

 ابـن فـارس الـصاحبي،     . ٣٥٥-٣٥٤ص أدب الكاتـب،   ابن قتيبة، . ١/٩٥ ألستراباذي،  شرح الرضي على الشافية،      )٧(

 .٢٢٥ص

 .١٤ص نزهة الطرف في علم الصرف،. ١/٩٥ ة، شرح الرضي على الشافي)٨(

 .١/٨٤ وأبو حيان، ارتشاف الضرب،. ١/٩٤ األستراباذي، شرح الشافية ،)٩(

 .٦/٢٤  السيوطي، همع الهوامع،)١٠(
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 ١٩٨

: أي" شفّعت زيـدا  : نحو قبول الشيء، "وبمعنى   ،"سرقته: "نحو وتأتي بمعنى الرمي بالشيء،   

كما تـأتي صـيغة     . سار في الهاجرة  : أي هجر؛: نحو  في الوقت،  وبمعنى الدخول  ،)١(قبلتُ شفاعته 

فلما رآها تهتَز كأنّها    : "ومنه قوله تعالى   أي أعرض،  ولى بمعنى تولّى؛  : نحو ،)٢("بمعنى تفعل " فعل"

 أي جعلتـه مريـضا،     أمرضـته؛ : تقـول : "قال سيبويه  وتأتي مضادة ألفعل،   ،)٣("جان ولَّى مْدِبرا  

  .)٤("أي قمت عليه َوَوليته ومرَّضته؛

  :الالت فاعلد -٣

فقد ذكر لها محمد بن      نحسب أنّها من أقل الصيغ تعدادا في معانيها االستعمالية،        " فاعل"صيغة  

  )٥(:محمود وابن الحاجب  ثالث دالالت

 ضاربتُه،:   نحو  -لهذه الصيغة –وهي األكثر مجيئا وشهرة      الداللة على المشاركة،  :  الداللة األولى  -

فقد كـان من غيرك إليك مثل ما كـان          فاعلته،: اعلم أنّك إذا قلت   : "يقول سيبويه  وشاركتُه،

وعازْزتـه    وعازني، ،وكارمته وفارقته، ومثــل ذلك ضاربته،   منك إليه حين قلت فاعلته،    

غير أنّه وبالرغم من اشتراكهما في المعنى إلّا أنّهما يختلفان في            ،)٦("وخاصمته وخاصمني،

 : نحو ،كأن الفعل للمسند إليه دون اآلخر      ،ترفع أحدهما وتنصب اآلخر   "إذ    النحوية، الصناعة

 وكنت مخيرا أيهمـا     ،ويكون كل واحد منهما فاعال ومفعوال في المعنى       ..وشاتمته ضاربته،

؛ أي إنهما يستويان في صدور الفعل بالقدر ذاتـه، وبـذلك            )٧("ونصبت اآلخر  شئت رفعته، 

  .فاعال واآلخر مفعواليمكنك أن تجعل أحدهما 

فقالوا ربَّنا باِعـد    :"ومنه قوله تعالى   ،"ضاعفْت: " نحو ،"فعَّل"مجيء الصيغة بمعنى    :  الداللة الثانية  -

  .وقِرئ به بمعنى بعِّد،: قيل ،)٨("بْيَن أْسفَاِرنا

                                                  
 .٣٥٥ص  ابن قتيبة، أدب الكاتب،)١(

 .٦/٢٤  السيوطي، همع الهوامع،)٢(

 .١٠:اآلية  سورة النمل،)٣(

 .١/٦٢  سيبويه، الكتاب،)٤(

 ،"فاعـل "حول معـاني    -ونشير في هذا الموضع إلى أن هناك اتفاقا شبه آكد         . ١٨ص والشافية،. ١٠٥-١٠٤ص  الكفاية، )٥(

 بين ما ذكره محمد بن محمود في الكفاية وما ذكره ابن الحاجب في الشافية حتى ليكـاد الـنص أن                     -وغيرها من الصيغ  

 .يكون هو  نفسه

 .٤/٦٨  سيبويه، الكتاب،)٦(

 .    ٧٣هـ، ص١٣٩٣ ،١ط المكتبة العربية، حلب، فخر الدين قباوة،:شرح الملوكي، تحـ عيش، ابن ي)٧(

 .١٩:اآلية  سورة سبأ،)٨(
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 ١٩٩

سـافر  "و" قـاتلهم اهللا  : "نحو أي حصول أصل الفعل،    الداللة على المعنى المجرد،   :  الداللة الثالثة  -

  .فال أحد يقاتل اهللا أو يشاركه في القتال ،)١(ليس الفاعل اثنين بل واحدا ،"الرجل

وهناك دالالت أخرى لم يعرج على ذكرها صاحب الكفاية وصاحب الشافية نذكر من ذلـك                 

: ومنه قولـه تعـالى     ،)٢("وضاعفته وأضعفته  كباعدت الشيء وأبعدته،   ،"أفعل"بمعنى  " فاعل"مجيء  

"أقـسم   "- معنى قاسمهما في هذا الموضـع      -: قال أبو حيان   ،)٣("ما إنِّي لكَُما لَِمَن النَاِصحين    وقَاَسَمه

  :وهو كقول الشاعر ألن اليمين لم يشاركاه فيها، لهما؛

        وقاسمهما باهللا جهدا ألنتم      ألذّ من السلوى إذا ما نشورها

  .)٤("تهباعدت الشيء وأبعد: وفاعل قد يأتي بمعنى أفعل نحو

  

  :دالالت تفاعل -٤

  )٥(:في أربعة معان" تفاعل"اشتهرت صيغة   

مفعوال في المعنـى   فيكون كل منهما فاعال في اللفظ، المشاركة الصريحة بين اثنين فأكثر، -

  ".تجاذبنا الثّوب"و ،"تضاربا: "نحو

غفلـة  أظهـر   : أي ؛"تغافل: "نحو  إظهار الفاعل حصوَل أصله له مع أنّه غير حاصل له،          -

  )٦(:ومنه قول الحريري وتغابى، وتمارض، تجاهل،: ومثله وليس بغافل،

  عــن الرشِْد في أنحاِئِه ومقاِصِده ولما تَعاَمى الدهر وهو أبو الَوَرى         

  و َعَمى      وال غَْرَو أن يْحذُو الفتى َحذْو واِلِدهـتَعاَمْيتُ حتى قيل إنّي أخُ     

  

                                                  
 .١٠١-١٠٠تحليل اللغوي في ضوء علم الداللة، صلا  محمود عكاشة،)١(

 .٦/٢٤  السيوطي، همع الهوامع،)٢(

 .٢١:اآلية  سورة األعراف،)٣(

ـ  ه١٤١٣ ،١ط دار الكتب العلميـة، بيـروت،      الشيخ عادل أحمد وغيره،   : تحـ البحر المحيط،   أبو حيان،  )٤( ـ ،

٤/٢٨٠. 

 .١٨ص وابن الحاجب، الشافية،. ١٠٥ص محمد بن محمود، الكفاية،:  ينظر)٥(

 .٦/٢٥  السيوطي، همع الهوامع،)٦(
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 ٢٠٠

  .)١("التواني والَونا ضعف البون" :جاء في اللسان ،"توانيتُ:"نحو الفعل،:أي؛ بمعنى المجرد  -

 من تعلُّق فعـٍل آخـَر       ،والمطاوعة يراد بها كون الفعل داال على معنى حصل         ،"فَاَعل"لمطاوعة    -

بـل المطاوعـة     وليس معنى المطاوع هو الالزم كما ظُن،       ؛"فتََباَعَد باَعْدتُه،: "نحو متعٍد بفاعله، 

قبـل التعلـيم    : أي علمته الفقه فتعلمـه،   :  نحو ،سواء كان التأثر متعديا    أثّر وقبول أثر الفعل،   الت

أي تأثّر   كسرته فانكسر، :أو كان الزما نحو    وهو متعد كما ترى،    فالتعليم تأثر وقبول لذلك األثر،    

  )٢(.بالكسر

 وال فـي    ،"نازع زيـد عمـرا الحـديث      " إنّه مطاوع    ،وال يقال في تنازع زبد وعمر الحديث      

وإنّما يكون تفاعل مطاوع فاعـل إذا كـان          ،"ضارب زيد عمرا  "،إنّه مطاوع   " تضارب زيد وعمر  "

وعليه قيل لمثله مطاوع ألنّه      بعد، :فتباعد أي  بعدته،:أي باعدته؛:نحو فاعال لجعل الشيء ذا أصله،    

المفعول به الذي صار فـاعال       فالمطاوع في الحقيقة هو      ،ا قبل األثر فكأنّه طاوعه ولم يمتنع عليه       لم

  .)٣(لكنّهم سمَّوا ِفْعله السند إليه مطاوعا مجازا المطاوع هو زيد،" فتباعد باعدت زيدا،: "نحو

  )٤(أي حصل الورود بالتدريج شيئا فشيئا      تواردت اإلبل؛ : نحو وقوع الشيء وحصوله تدريجا،      -

  .ولم يشر إلى هذه الداللة صاحب الكفاية

  

٥- لدالالت تفع :  

  )٥(:للداللة على" تفعََّل" يؤتى ببناء 

  .نحو كسرته فتكسر ،"فعل" مطاوعة -

تكلّـف الـشجاعة    : أي وتصبر؛ وتحلّم، تشجع،: نحو وهو أن يقاسي ليحصل له أصله،       التكلّف، -

  )٦(:ومثله قول حاتم الطائي والحلم والصبر،

  ْن تَْستَِطيَع الِحلَْم حتّى تَحلََّماتَحلّم َعْن اَألْدنَْيَن واْستَِبقْ ودَّهم    ولَ

                                                  
 ".وِنَي: "مادة لسان العرب،  ابن منظور،)١(

 .١/١٠٣ شرح الشافية،:  ينظر)٢(

 .١/١٠٣ ،نفسهلمصدر  ا: ينظر)٣(

 .١/١٠٣ ،نفسه المصدر )٤(

 .١٨ ابن الحاجب، الشافية،. ١٠٦ص  محمد بن محمود، الكفاية،)٥(

 .٨٢ص بيروت، دار القلم، عمر فاروق الطباع،: الديوان شرح  حاتم الطائي،)٦(
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 ٢٠١

اتخذتـه  : أي ؛"تَوسْدتُ التـراب  : "نحو والمعنى َجْعل الفاعل المفعوَل مدلوَل أصل الفعل،        االتخاذ، -

  .اتخذه ابنا: أي ؛"تبنّاه: "ومنه ِوسادة،

  .)١("تأثّم تاب من اإلثم واستغفر منه وجانبه: "جاء في اللسان ،"تأثّم: "نحو  مجانبة أصله،-

: ، نحـو  )٢("التكوين بمهلة "ويطلق عليه السيوطي     ويسمى التدريج،   حصول أصله مرة بعد أخرى،     -

  .وفهم شيئا بعد شيء شرب الماء جرعة بعد أخرى،: أي وتفهم؛ تجرع،

  .طلب الِكْبر والتعظّم: أي ؛"وتعظّم تكبر،: "نحو  الطلب،-

؛ تعلّم:  نحو ،"أفعل"بمعنى  " تفعل"مود مجيء   ومن دالالت تفعل التي لم يذكرها محمد بن مح          

  )٣(:قال القُطامي اعلم،: بمعنى

   الغَُمر انقشاعاه   وأن لهذ تعلّم أن بعد الشر خيرا 

  :دالالت انفعل -٦

وشويت اللحم فِانْشَوى قال     كََسْرتُه فانْكسر، : نحو ،)٤(للداللة على المطاوعة  " انْفَعل"يجيء بناء   

  )٥(:الشاعر

   فاقتِربوا إلى الغذاِء فكُلوا  نْشوى ِشواُؤنا المَرْعَبُل  قد ا

وبناء على ذلـك المطاوعـة       وأطلقته فانطلق،  أزعجته فانزعج، : نحو" أفَعل"ويجيء مطاوع   

  )٦(:قسمان

أي يـدل علـى حركـة        ويشترط فيها أن يكون الفعل عالجيا؛       مطاوعة الفعل الثالثي المجرد،    -أ

 وكـسرت   ،قطعت الخـيط فـانقطع    : كقولنا ،)٧("واضحة على الِحس  خُص بالمعاني ال  " حسية،

ألن علم وفهـم ليـسا       وفهمت الدرس فانفهم؛   علمت األمر فانعلم،  : وال نقول  الزجاج فانكسر، 

  . عالجيين

                                                  
 ".أثم: "مادة  ،اللسان  ابن منظور،)١(

 ٦/٢٦ ،همع الهوامع السيوطي، )٢(

 .٢٢٦ص ،لصاحبيا  ابن فارس،)٣(

 .١/١٠٨ ،شرح الشافية. ١٠٧ص ،الكفاية  محمد بن محمود،)٤(

 .٥٤١ص ،مقاييس اللغة. ٢٢٦ص ،رس، الصاحبي ابن فا)٥(

 ٢٠٠٧ ،١ط ليبيـا،  ، دار شموع الثقافة،   التعريف بفن التصريف   نعيمة سالم الزليطي وإبراهيم الطاهر الشريف والبشتي الطيب بشنة،           )٦(

 .٢٣ص

 .١٠٧ص ،الكفايةحمود،  محمد بن م)٧(
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أطلقـت  : كقولنـا  وهو سماعي وقليـل،  ،)أفعل(ف إذا كان على وزن     مطاوعة المزيد بحر   -ب

  .نزعجوأزعجت الرجل فا العصفور فانطلق،

  :دالالت افتعل -٧

غممته فاغتم وجمعته   : نحو وفي الغالب مطاوعة الثالثي،    من دالالته المطاوعة،  " افتعل"بناء  

عدلت الـرمح فاعتـدل وأنـصفته       : نحو ولعله يأتي مطاوعا للمضعف ومهموز الثالثي،      فاجتمع،

 تخذ ذبيحـة وخاتمـا لنفـسه،      ا: أي ؛"اختتم"و" اذّبح: "ويؤتى به للداللة على االتخاذ نحو      فانتصف،

 أي اجتهد وطلب الكسب والعمـل،      ؛"واعتمل اكتسب،: "ويوظّف للداللة على االجتهاد والطلب نحو     

" فعل"وبمعنى المجرد    تخاصموا وتجاوروا، : أي اختصموا واجتََوروا؛ :  نحو ،"تفاعل"ويكون بمعنى   

أظهـر  :  واعـتظم أي   ،كاعتذرويـأتي كذلك بمعنى اإلظهار      ،"وخطف واختطف  قرأ واقترأ، : نحو

  .)١(العذر والعظمة

  )٢(:وللبناء معان أخر ذكرها السيوطي منها  

 .وانتقى واصطفى، كانتخب، التخير، -

 .كابتسم وتبسم معنى تفعل، -

 .كاعتصم واستعصم معنى استفهم، -

 .واستحر الرجل كاستلم الحجر، اإلغناء عن فعل، -
 

  :دالالت استفعل -٨

  :ما يأتي ي يدّل عليها مبنى الفعل المزيد باأللف والسين والتاء،من المعاني الصرفية الت

وغير محمد بن محمود يسمي هذا النوع من الـدالالت بالداللـة علـى               ،)٣( الداللة على السؤال   -

استـسقى  :  نحو ،أنّهم جعلوا استفعل في أكثر األمر للطلب      ...ومن ذلك : "قال ابن جني   الطلب،

وطلب  والطعام وطلب أن يوهب له،     طلب السقى، : بمعنى؛  )٤("واستمنح واستوهب، واستطعم،

                                                  
 .١٨ص ابن الحاجب، الشافية،. ١٠٨ص  محمد بن محمود، الكفاية،)١(

 .١٩٢ص  السيوطي، همع الهوامع،)٢(

 .١٨ص الشافية،. ١٠٨ص  الكفاية،)٣(

 .٢/١٥٣  ابن جني، الخصائص،)٤(
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والطلـب   ،)١("استفعل أكثر ما يجيء في الطلب واالسـتدعاء       "وابن القبيصي يرى أن      .المنحة

  )٢(:نوعان

:  أي ؛واسـتكتبت صـديقي    طلبت مغفرته، : أي مثل استغفرت اهللا؛  ): حقيقي( طلب صريح    -

  .طلبت كتابته

 والمعنى أنّك لم تطلب حقيقة خروجـه،       طلبت خروجه طلبا،  : أي ته؛نحو استخرج :  طلب تقديري  -

اسـتخرجت  : وهذا جلي في قولنا    ولكن َجهَدك الذي بذلته في إخراجه يقدر تقديرا بالطلب،        

  )٣(:ومنه قول طرفة بن العبد الذهب من المعدن،

  ولْستُ بحلّال التالِع مخافةً   ولكْن متى يسترِفِد القوم أْرِفِد

  .العطاء: أي  يطلبون الرفد؛:ويعني

  واستنوق الجمل؛  ،تحول إلى حجر  : أي استحجر الطين؛ : نحو ،)٤( الداللة على التحول والصيرورة    -

  )٥(:ومنه قول الشاعر صار الجمل ناقة،: أي

  الِبغَاثَ بأْرِضنا تْستنِْسر إن في أسواقنا تَْستَْحِمر واُألتْن    

  .والبغاث ضعاف الطير القوة عند الصيد،استنسر البغاث صار كالنسر في 

صـادفته  :  أي ؛اسـتكرمته : نحو بمعنى إيجادك الشيء على صفة معينة،     ؛  )٦( المصادفة واإلصابة  -

  .أصبته عظيما واستعظمته؛ صادفته بخيال، واستبخلته؛ كريما،

  .استقر وقر: نحو  معنى فَعَل،-

  )٧(:وصاحب الشافية منهاوللبناء معان أخر لم يأت على ذكرها صاحب الكفاية 

  .اعتقدت حسنه: أي استحسنت رأي فالن؛: نحو  اعتقاد صفة الشيء،-

  

                                                  
 .٩١- ٩٠التتمة في التصريف، ص  ابن القبيصي،)١(

 .١٨ص الشافية،. ١٠٨ص  الكفاية،)٢(

 .١/١٦٧ ،١٩٨٩ ،٢ط، جدة فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال، مكتبة السوادي، محمود علي طه الدرة، )٣(

 .١٠٩ص  الكفاية،)٤(

 .٩٣ص ،١٩٨٠سنة ،١ط  دمشق،،دار المأمون للتراث عبد المجيد قطماش،: األمثال، تحـ  أبو عبيدة القاسم ابن سالم،)٥(

 .٤/٧٠ ب،الكتا. ١٠٩ص  الكفاية،)٦(

 .٦/٢٦ السيوطي،  همع الهوامع،:  ينظر)٧(
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  .)١("إنّا هللا وإنّا إليه راجعون: "إذا قال استرجع،: نحو  اختصار حكاية الشيء،-

وهـي عـدة الحـرب       اتخذ الألمـة،  : أي استألم فالن؛ : نحو قولهم  وهو قليل في اللغة،     االتخاذ، -

  .غيرهاكالذروع و

والهتر بكسر الهاء الباطـل والـسقط مـن          قوى ِهتْره وكبره،  : أي استُهِتر واستكبر؛ : نحو  القوة، -

  . الكالم

  .واستجاب وأجاب كاستحصد الزرع واحتصد،  بمعنى افتعل وأفعل،-

  :دالالت افَْعّل -٩

مبالغـة فيهـا    من األفعال للداللة على لون أو عيب لقصد الداللة على ال          " افَعّل"يجيء بناء     

  )٢(.واعور احمر،: نحو وإظهار قوتها،

  :دالالت افَْعوَعَل -١٠

 وجـاء فيـه     ،كثرت خشونته : أي اخْشَْوشَن؛: نحو يأتي البناء للداللة على المبالغة والتكثير،     

  .)٣(ركبته عريانا: أي واْعَرْوَرْيتُه؛ اْستَطَْبتُه،: أي اْحلَْولَْيتُه؛: لفظان متعديان هما

  :الالت افَْعّولد -١١

واخروط البعير في سيره إذا      امتد،: أي اخَْروط الطريق والسفر؛  : نحو وافَْعوَّل للمبالغة أيضا،  

  .)٤(والغالب في هذا البناء اللزوم ذهب، :أي ؛واْجلَوذ أسرع،

  :دالالت افعاّل -١٢

: لة على العيـوب نحـو     وللدال. احمار، اصفار، ادهام، اسوادَّ   : يأتي للداللة على األلوان، نحو    

اعوار.  

  
  

                                                  
 .١٥٦ :اآلية  سورة البقرة،)١(

 .٤/٢٠١ شرح ابن عقيل،. ١١٠ص  الكفاية،)٢(

 .١١٠ص  الكفاية،)٣(

 .١١٠ص  المصدر نفسه،: ينظر)٤(
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  :في اللغة العربية المعاصرة" تمفعل"اطّراد صيغة 

من المعروف أن العربية تميزت من بين أخواتها الساميات بكثرة التفنن في صـيغ األفعـال                

فـي الفعـل الثالثـي       محمد بن محمود  ووافقه على ذلك    - سيبويه   والتنويع فيها، على نحو ما مثل     

 تفاعل افتعل،   ، فعل، فاعل، تفعل   ،أفعل:  ذكرا أنّها اثنتا عشرة صيغة، على هذا الشكل         فقد ؛ومزيداته

  . )١(انفعّل، افعّل، استفعل، افعول، افعوعل، افعاّل

 سـبع   مـا جد أنهم قد استدركوا عليه    توعند إمعان النظر فيما كتبه النحاة واللغويون اآلخرون         

 إذا علته كدرة، وافعيَّـل      ؛اْجَأَوى الفرس :  وافَْعلَى مثل  ،ديباج إذا لبس ال   ؛ادَّبج: افَّعل مثل : صيغ، هي 

:  إذا أسرع، وافَْونَْعَل مثـل     ؛اْعثَْوَجَج البعير :  وافَْعْولََل مثل  ، إذا تبختر في مشيته    ؛اْهَبيَّخ الرجل :مثل

 وأخيـرا    إذا نام على ظهـره،     ؛اْسلَنْقى الرجل :  وافَْعنْلى مثل  ، إذا أخرج حوصلته   ؛اْحَونَْصَل الطائر 

  . إذا اشتدت ظلمته؛اْسَحنْكك الليل: افَْعنْلل مثل

محمد بن محمود أن    وولفت انتباه شوقي ضيف في هذه الصيغ السبع المستدركة على سيبويه            

النحاة واللغويين عزَّ عليهم أن يجدوا لكل منها في اللغة أكثر من مثال واحد، وهـو مثـال نـادر                    

ها جميعا، في حين أنّـه كـان أولـى          نهمالمحمد بن محمود ي   ووشديد، ولعل ذلك ما جعل سيبويه       

، التي ساق لها ابن جني في الخصائص ستة         )٢("تمفعل" صيغة   يهماباللغويين والنحاة أن يستدركوا عل    

  .أمثلة

 وتَمْسلََم فتحملوا ما فيه     ، وتََمخْرق ، وتََمنَْدل ، وتَمنْطق ، وتََمْدَرعَ ،جاء تََمْسكَنَ : " قائال واحتج لها 

تبقية الزائد مع األصل في حالة االشتقاق، كل ذلك توفية للمعنى وحراسة له وداللة عليه، أال تـرى                  

أمن الدرع والسكون أم من الِمْدرعة      : غرضهم  عرَّضوا أنفسهم لئال يعرف    ؛تَدرَّع وتَسكَّن : إذا قالوا 

والـذي يمعـن     .)٣("صول حتى أقروه إقرار األ    ،والَمْسكنة، وفي هذا حْرمة الزائد في الكلمة عندهم       

فحسب بل يضيف احتجاجا لها ذا      " تمفعل"النظر في كالم ابن جني يدرك أنّه ال يكتفي بإثبات صيغة            

  )٤(:شقين

وهو أن العرب لجأت إلى هذه الصيغة للتفرقة بين داللتين داللة الفعل المشتق : الشق األول -

 معها من الميم ويوضح ابن جنّي من الحروف األصلية، وداللة الفعل المشتق منها ومما زيد

                                                  
 .٩٨، ص١٩٩٠القاهرة،   شوقي ضيف، تيسيرات لغوية، دار المعارف،: ينظر )١(

 .٩٨لغوية، ص شوقي ضيف، تيسيرات )٢(

 .١/٢٢٨ ابن جني، الخصائص، دار الكتب المصرية، )٣(

 .١٠٠-٩٩شوقي ضيف، تيسيرات لغوية، ص : ينظر)٤(
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تدرع وتسكّن تغاير داللة :  فإن داللة مجردهما من الميم،تََمْدَرع وتََمْسكََن: ذلك في الفعلين

لبس ِمدرعة أو قميصا من الصوف، وسكن من : المزيد، فتدرع لبس درع الحرب وتمدرع

 الرجل إذا دخل في اإلسالم، أسلم: السكون ضد الحركة، وتمسكن من المسكنة أي الفقر، ويقال

وتمسلم إذا تسمى باسم مسلم، وواضح أن صيغة تمفعل في األمثلة كلها تعبر عن داللة خاصة 

 .بجانب داللة الفعل قبل زيادة الميم فيه

يكمل ابن جني احتجاجه للصيغة التي بنيت على أساسها هذه األفعال وهي صيغة : الشق الثاني -

الزائد في الكلمة عند العرب كحرف الميم في هذه الصيغة ما إن للحرف : ، فيقول"تمفعل"

وواضح أن العرب تصنع ذلك حين تريد التعبير عن . للحرف األصلي في حرمة في االشتقاق

دالالت جديدة بجانب دالالت الكلمات المجردة، مما يجعل الحرف الزائد في األلفاظ يأخذ حكم 

بما " صيغة تمفعل"ني أول من سجل هذه الصيغة الحروف األصلية؛ وبذلك كله يكون ابن ج

 . ذكر لها من أمثلة، ولم يكتف بذلك فقد وضع في يدها احتجاجا قويما سديدا

 )١(:تمفعل في معجم إبراهيم السامرائي ومعجم أحمد مختار عمر"أمثلة عصرية كثيرة لصيغة  -

 .إذا تزلف وتقرب إليه: تََمْحلََس له -

 .عْجب وخيالءإذا مشى مشيا فيه : تمخطر -

 .إذا اتبع مذهبا أو معتقدا ما: تمذهب -

 .إذا ركب المرجوحة أو األرجوحة: تمرجح -

 .إذا اصطنع الرجولة: تمرجل -

 .إذا أفرط في المرقعة والصفاقة: تمرقع -

 .إذا استقر في مركزها: تمركز -

 .إذا فعل ما يثير سخرية اآلخرين: تمسخر -

 .إذا شد شَدا قويا بمسمار: تمسمر الخشب -

 .إذا سار مشوارا طويال أو مشاوير متعددة: مشورت -

 .إذا تكلّف الوقار وتظاهر به: تمشيخ -

                                                  
، ٢٠٠٠،  ١ط إبراهيم السامرائي، معجم ودراسة في العربية المعاصرة، مكتبة لبنان ناشرون، بيـروت،           :  ينظر )١(

جم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي،      أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، مع      : وينظر. ٦٥-٦٤-٦٣ص

 .٢٦٣...١/٢٥٨ ٢٠٠٨ ،١عالم الكتب، القاهرة، ط



 م٢٠١٤ آب/هـ ١٤٣٥ شوال )٣(العدد ) ١٠(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٠٧

 .إذا بعد جدا: تمطوح -

  .كأنما يتحرك بمهماز: تمهمز -

وهناك أمثلة أخرى، كتمألتَ عليه بمعنى سخر منه، وتمحورت الدولة بمعنى كونت مع دولة              

جن الدقيق إذا اشتد عجنه، وتمعظم وتمعلم       أو دول محورا سياسيا، وتمظهر إذا عني بمظهره، وتمع        

إذا ادعى العظمة والمعلمة، وتمفصل بمعنى تحرك بما يشبه التحرك بالمفاصل، وتمكرم إذا صـنع               

 أو بفكره أكثر مما ينبغي، وتمهزأ به إذا جعـل منـه مهـزأة               مكرمة، وتمنظر إذا أعجب بمنظره    

 علينا إضافة صيغة تمفعل إلى أبنية الفعـل         وسخرية، وغير ذلك من األمثلة التي تجعلنا ،بل تفرض        

كما ينبغي أن يضاف ما صيغ على أساسها حـديثا إلـى           "الثالثي المزيد في كتب التصريف واللغة،       

معاجمنا المعاصرة، وإال كان مثلنا مثل من يريد الَحْجر على العربية وحرمانها من النمو والتطور،               

  .)١("وهران أصيالن في ِبنَْيِتها وبنية اللغات جميعاوهما حقّان ثابتان من حقوقها اللغوية وج

  :وخلص البحث إلى اآلتي

أن اللغة العربية شأنها شأن اللغات األخرى لها وسائلها المتنوعة في بناء الكلمة وتنويع  -

داللتها، إذ تعتمد في تشكيل األبنية المزيدة على اإللصاق، بزيادة حرف أو حرفين أو ثالثة 

ا الجانب من الدرس اللغوي محور اهتمام علم الصرف، الذي كان للسلف أحرف، ويشكل هذ

 .فيه جهد معروف، وعمل محمد بن محمود شاهد على ذلك

فزيادة   لما تحققه من زيادة في المعنى من األبنية المجردة؛ وذلكأن األبنية المزيدة أكثر داللة -

 فكلما ،اسب طردي بين الصيغة والداللةفهناك تن، أو لتغيير فيه؛ المبنى تأتي لزيادة في المعنى

 .زاد المبنى قويت الداللة

وهي  "تمفعل"إضافة صيغة ب  على ما ذكره محمد بن محمود من أبنية الثالثي المزيد،كاستدرا -

، وساق لها أحمد مختار عمر التي ساق لها ابن جني في الخصائص ستة أمثلةالصيغة 

شرين مثاال، من مسموع في التراث أو ما وإبراهيم السامرائي وشوقي ضيف أكثر من ع

ن للحرف الزائد في الكلمة عند العرب أ:  من كلمات، ودليلهم استجد في العربية المعاصرة

وواضح أن العرب . كحرف الميم في هذه الصيغة ما للحرف األصلي في حرمة في االشتقاق

لمات المجردة، مما يجعل تصنع ذلك حين تريد التعبير عن دالالت جديدة بجانب دالالت الك

الحرف الزائد في األلفاظ يأخذ حكم الحروف األصلية وبذلك كله يكون ابن جني أول من 

  . احتجاج قويم سديد، ومن بما ذكر لها من أمثلة،"صيغة تمفعل"سجل هذه الصيغة 

                                                  
 .١٠١-١٠٠ص: ولألمثلة ينظر. ١٠٢ شوقي ضيف، تيسيرات لغوية، ص)١(
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 ٢٠٨

، قد أولى محمد بن محمود أبنية الماضي الثالثي المزيد أهمية خاصة، من حيث حصر األبنية -

 . وذكر أشهر معانيها، والتمثيل لها، وفي بعض األحيان ذكر شواهدها

يستقرأ من األبنية المزيدة التي أتى على ذكرها محمد بن محمود، أن الكلمة إذا كانت على  -

درجة عالية من قوة التعبير واشتملت على زيادة ما، فإن تلك القوة اكتسبت من طريق تلك 

 . ، وكبوا وكبكبواوغدن واغدودن ،واخلولق خلق: الزيادة، مثل
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