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  ْرِفي َدْاُخُل الصالت  
   رضا هادي حسون                                    

  الجامعة المستنصرية/ كلية التربية
  الملخص 

ْرِفي بين المعنيين الصرفّيين اللذيِن يجتمعاِن في بعِض األفراد، ويفتـرُق كـل منهمـا عـن  تكوُن نسبةُ  َدْاُخِل الصالت
ه، كالنسبِة بين معنى المصدرّية، ومعنى الجمعّيةاآلخِر ف ي أفراٍد تخص.  

، بحيـُث تَـدخُل بعـُض أفـراِد الصـنِف األّوِل اِن اللذاِن الصرفيّ االصنف ليتداخو  ـْرِفي َدْاُخِل الصِن تقوُم بينهما نسبُة الت
  . في الصنِف الثاني، وَتدخُل بعُض أفراِد الصنِف الثاني في الصنِف األّولِ 

ـْرِفي بأّنهـا تكـوُن بـين او  ونسـبِة الُعُمـْوِم الص ، ـْرِفي َبـاُيِن الصمـن نسـبِة الت ـْرِفي َدْاُخِل الص ألصـناِف تمتاُز نسـبَة التـ
   .الصرفّيِة فقط، وال يمكُن أن تقَع بين األمثلِة الصرفّيةِ 

ْرِفي إلى نسـبِة التَبـاُينِ  ترجُع صورُ و  َدْاُخِل الص؛ لـذلك ال ُيعتَمـُد  الت ـْرِفي أو ترجـُع إلـى نسـبِة الُعُمـْوِم الص ، ـْرِفي الص
ْرِفي في التفريِق بين األمثلِة الصرفّيِة، وٕاّنما في التفريِق بين األصناِف الصرفّيِة فقط َدْاُخِل الصعلى نسبِة الت.  

ْرِفّي تصنيٌف داللّي، قائٌم على تصـنيِف األو  َدْاُخل الصصـناِف الصـرفّيِة علـى وفـِق الـدالالِت الصـرفّيِة التـي تـدّل الت
، والكشِف عن مواضِع االجتماِع، ومواضِع االفتراقِ  ِلي ْرِفي الدَالْ ْرِكْيِب الصعليها، باالستناِد إلى الت .  

، بحيـث تخـتص كـل  يقومو  ـْرِفي ْرِفّي علـى حقيقـة االْخِتَصـْاِص الص َدْاُخل الصصـيغٍة صـرفّيٍة ُمسـتعَملة بالداللـِة الت
، ال ُيشاِرُكها في الداللِة عليه ُمشاَركًة تاّمًة أي صيغٍة صرفّيٍة أخرى على معًنى صرفي .  

، بحيـُث تتـداخُل األصـناُف الصـرفّيُة فـي صـوٍر كثيـرة ولـوال . وعلى أساِس هذا االختصاِص يقُع التصـنيُف الـداللي
 ْرِفي ااالْخِتَصاُص الصا ال دالليشكلي َداُخِليالت ْرِفي ْصِنْيُف الصلكان الت.   

ــْرِفي فــي إيـراِد األمثلــِة الصــرفّيِة، فــإذا أراد أحــُدهم أن ُيمثــَل لفعــٍل مزيــد وقـد اعتمــد المصــّنفو  ــَدْاُخِل الصَن علــى الت
  . وال ُيبالي إذا كان مبنيا للفاعِل أو مبنيا للمفعولِ مثًال، فال ُيبالي إذا كان الفعُل ماضًيا أو مضارًعا أو فعل أمٍر، 

  
Abstract  
The ratio of overlap between morphological concerned who meet in some individuals, 

and get separated from each other in personnel own, people between the meaning of the 

source, and the meaning of the Assembly. 

And interferes two types Abvian who are you two morphological overlap ratio, so the 

intervention of some members of the first category in the second class, and the 

intervention of some members of the second class in the first category. 

The morphological features overlap ratio of the morphological contrast ratio, and the 

proportion of Commons that it is among the morphological morphological varieties 

only, and can not be located between the morphological examples. 

The images overlap due to morphological the morphological contrast ratio, or due to the 

proportion of Commons morphological; so do not depend on the proportion of 

overlapping morphological differentiation between morphological examples, but to 

differentiate between morphological varieties only. 

The semantic overlap morphological classification, based on the classification of 

morphological varieties according to morphological signs that indicate, on the basis of to 
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the Semantic morphological structure, and disclosure of meeting places, and places of 

separation. 

The morphological overlap fact morphological jurisdiction, so that specializes every 

morphological Used formula him about the significance of the meaning of 

morphological, is not shared in the full significance post any other banking formula. 

On the basis of this competence is semantic classification, so that overlap morphological 

varieties in many pictures. Without jurisdiction morphological morphological 

classification was nominally interventional Tagged. 

The designees relied on morphological overlap in revenue morphological examples, if 

someone wanted to represent to do more, for example, do not care whether the past or 

present act or do something, do not care if it was built for an active or based effect. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ُخلُ الصْرِفي ُخلُ الصْرِفي ُخلُ الصْرِفي ُخلُ الصْرِفي التَداْ التَداْ التَداْ التَداْ ....    ....    ....    ....     ميالديةميالديةميالديةميالدية    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣((((العدد  العدد  العدد  العدد          - - - - األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ
 

 
٢١٧

 ْرِفي َدْاُخُل الصالت  
  

  :َمْدَخلٌ 
ـــى  ـــَظ عبـــارٌة عـــن رمـــٍز صـــوتي يـــدل علـــى معًن وُيســـتَمد هـــذا المعنـــى مـــن ). صـــورٍة ذهنيـــةٍ (إن اللف

، أو يكوُن مركًبا في الذهِن من الموجوداِت المعقولـِة )الخارجِة عن الذهنِ (الموجوداِت المحسوسِة الخارجيِة 
  ).   الداخلِة في الذهنِ ( الّداخليةِ 

ــد: (وقــد يكــوُن المعنــى جزئيــا إذا كــاَن لــُه ِمصــداٌق واحــٌد، وذلــَك نحــوُ  َوَمــْا : فــي قولــِه تعــالى) ُمَحم﴿
ْ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُسلُ  ٌد ِإال١(﴾ُمَحم( ُا لُه أكثُر من ِمصداٍق، وذلَك نحوأو يكوُن كلي ،) :اسفي  )الن

  .  )٢(﴾﴿َيْا َأيَها النْاُس ُكُلْوا ِممْا ِفي اْألَْرِض َحَالًْال َطيًبا: قولِه تعالى
واألصُل َأن يكوَن لكل معًنى لفٌظ واحٌد يدل عليِه، ال ُيشاِرُكُه في هذِه الداللِة ُمشاَركًة تامًة أي لفٍظ 

  .أكثُر من لفٍظ ُيشيُر إليهِ ) المحسوِس أو المعقولِ (ِد الواحِد آَخَر، لكن هذا ال َيمنُع َأن يكوَن للموجو 
 ى بها واحٌد َأَحٌد، قـال تعـالى) األسماَء الُحسنى(وبياُن ذلَك َأنـُه : هَي ألفاٌظ كثيرٌة، والمسمُهـَو الل﴿

ــَهْاَدِة ُهـَو الــرْحَمنُ  ُهـَو َعــْاِلُم اْلَغْيـِب َوالش ْ ـِذْي َالْ ِإَلــَه ِإالِحْيمُ  الْوُس . الــرُهـَو اْلَمِلــُك اْلقُــد ـِذْي َالْ ِإَلــَه ِإالــُه الُهـَو الل
ـْا ُيْشـِرُكْونَ  ـِه َعمُر ُسْبَحْاَن اللْاُر اْلُمَتَكبَالُْم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزْيُز اْلَجبُر . الس ـُه اْلَخـْاِلُق اْلَبـْاِرُئ اْلُمَصـوُهـَو الل

  . )٣(﴾اْألَْسَمْاُء اْلُحْسَنى ُيَسبُح َلُه َمْا ِفي السَمْاَوْاِت َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعِزْيُز اْلَحِكْيمُ  َلهُ 
ــَالِْم، اْلُمــْؤِمِن، : (فكــل اســٍم مــن هــذِه األســماِء الُحســنى ْوِس، الســد ــِك، اْلُق اللــِه، الــرْحَمِن، الــرِحْيِم، اْلَمِل

ِر، اْلَعِزْيِز، اْلَحِكْيمِ اْلُمَهْيِمِن، الْ  ِر، اْلَخْاِلِق، اْلَبْاِرِئ، اْلُمَصوْاِر، اْلُمَتَكباللِة على معًنـى ) َعِزْيِز، اْلَجببالد َيخَتص
ــًة، ومــَع ذلــَك تــدل هــذِه  اللــِة عليــِه ُمشــاَركًة تاماســٍم آَخــَر منهــا، أو مــن غيِرهــا، فــي الد ال ُيشــاِرُكُه أي ، لفظــي

  .تعالى) اللهُ (األسماُء جميُعها على ُمسمى واحٍد، هو 
وكذلَك في غيِر األسماِء الُحسنى َنِجُد الرجَل الواحَد ُيسمى باسٍم، وقد ُيلقُب باسٍم آَخـَر، فيجتمـُع لـُه 

  . مى واحدٍ اسماِن، ويختلُف االسماِن في الداللِة على المعنى، لكنهما يتفقاِن في الداللِة على ُمس
= ُقْطــــُرب (، و)َيْحَيــــى= الَفــــراء (، و)َعِلــــيّ = الِكَســــاِئّي (، و)َعْمــــرو= ِســــْيَبَوْيِه : (ومــــن أمثلــــِة ذلــــكَ 

، ولكنهما اسـُتعِمال اسـميِن لُمسـمى )ُمَحمدٍ (مثًال ُيخاِلُف المعنى اللفظي لـ) ُقْطُربٍ (فالمعنى اللفظي لـ). ُمَحمد
  .داُق واحٌد، والمعنياِن اثنانِ واحٍد، فالِمص

معنـى االسـِم، ومعنـى الُمسـمى، فـاالختالُف : ومن هنا ُندِرُك أن إطالَق االسِم الواحِد ُيؤدي معنيـينِ 
وهـذا كلـُه حـيَن يكـوُن . يكوُن في الداللِة على معنى االسِم، واالتفـاُق يكـوُن فـي الداللـِة علـى معنـى الُمسـمى

  .واحًدا، وذلَك حيَن يكوُن المعنى جزئيا) لُمسمىا(الِمصداُق 
ــا، فثّمــة أربــُع ِنَســٍب بــيَن المعــاني االســميِة المختلفــةِ  ونــةَ . أّمــا حــيَن يكــوُن المعنــى كّليقــال ابــُن َكم :

ـــ(( ـــْا َم ـــِه اآلَخـــُر، َفِإم ـــْا َصـــَدَق َعَلْي ـــل َم ـــى ُك ـــْيَئْيِن ِإْن َصـــَدَق َأَحـــُدُهَمْا َعَل ـــل َش ـــْاِويْ ، َع اْلَعْكـــسِ َوُك ـــَو اْلُمَس ، َوُه
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ـــْاِحكِ  ْنَســـْاِن َوالض ُل َأَعـــم ُمْطَلًقـــا، َأْو َالْ َمـــَع  اْلَعْكـــسِ ، َكاْإلِ ـــاْألَو ـــا، َف ، َكـــاْلَحَيَوْاِن اَألَعـــم ، َواْآلَخـــُر َأَخـــص ُمْطَلًق
 ْنَسـْاِن اَألَخـص َفَبْيَنُهَمــْا ، َصـَدَق َعَلْيــِه اْآلَخـُر، َفــِإْن َصـَدَق َعَلــى َبْعِضـهِ َوإِْن َلــْم َيْصـُدْق َأَحــُدُهَمْا َعَلـى َمــْا . َواْإلِ

ْ َفُهَمـــــْا ُمَتَبْاِيَنـــــْانِ ، ُعُمـــــْوٌم َوُخُصـــــْوٌص ِمـــــْن َوْجـــــهٍ  ْنَســـــْاِن َواْألَْبـــــَيِض، َوإِال ْنَســـــْاِن َواْلَفـــــَرسِ ، َكاْإلِ َواْلَمْوُجـــــْوِد ، َكاْإلِ
  .)٤())َواْلَمْعُدْومِ 

  :، هيَ )وهَي المعاني التي لها أكثُر من ِمصداقٍ (معاني الكلية فالنسُب بيَن ال
وتكوُن بيَن المعنييِن اللذيِن ُيشاِرُك كل واحٍد منهما اآلَخَر في أفرادِه كلها، كالنسبِة ): التَساِوي(نسبُة  -١

  .ادٍث مخلوقٌ ، فكل مخلوٍق حادٌث، وكل ح)الَحْاِدثِ (ومعنى ) الَمْخُلْوقِ (بيَن معنى 
ــاُينِ (نســبُة  -٢ ــًدا، كالنســبِة بــيَن ): التَب وتكــوُن بــيَن المعنيــيِن اللــذيِن ال يجتمعــاِن فــي أي فــرٍد مــن األفــراِد أب

  .إنسانٌ ) الَفَرسِ (َفَرٌس، وال شيَء من ) اِإلْنَسْانِ (، فال شيَء من )الَفَرسِ (ومعنى ) اِإلْنَسْانِ (معنى 
وتكوُن بيَن المعنييِن اللذيِن ُيشاِرُك أحُدهما اآلَخَر في أفراِدِه كلها، ): الُخُصْوِص ُمْطَلًقاالُعُمْوِم و (نسبُة  -٣

، )اِإلْنَسْانِ (َأعم من ) الَمْخُلْوقُ (، فـ)اِإلْنَسْانِ (ومعنى ) الَمْخُلْوقِ (دوَن العكِس، كالنسبِة بيَن معنى 
  .           فكل إنساٍن مخلوٌق، لكْن ليَس كل مخلوٍق إنساًنا، )الَمْخُلْوقِ (َأخص من ) اِإلْنَسْانُ (و
وتكوُن بيَن المعنييِن اللذيِن يجتمعاِن في بعِض األفراِد، ويفترُق ): الُعُمْوِم والُخُصْوِص ِمْن َوْجهٍ (نسبُة  -٤

ُه، كالنسبِة بيَن معنى  منهما عن اآلَخَر في أفراٍد َتخص فهذاِن المعنياِن ). األَْبَيضِ (ومعنى ، )اِإلْنَسْانِ (كل
، )اِإلْنَسْاِن غيِر األَْبَيضِ (في ) األَْبَيضِ (عن ) اِإلْنَسْانُ (فقط، ويفترُق ) اِإلْنَسْاِن األَْبَيضِ (يجتمعاِن في 

كالَحَماِم  ،)األَْبَيِض ِمْن َغْيِر اِإلْنسِ : (في) اِإلْنَسْانِ (عن ) األَْبَيُض (كاإلنساِن األسمِر مثًال، ويفترُق 
فبعُض الناِس من الِبْيِض، وبعُض الِبْيِض من الناِس، وليَس كل إنساٍن أبيَض، وال  كل . اَألْبَيِض، مثًال 
  . أبيَض إنساًنا

أعم من ) اِإلْنَسْانُ (غيُر مناسٍب؛ فليَس ) الُعُمْوِم والُخُصْوِص ِمْن َوْجهٍ (وفي رأيي أن مصطلَح 
ال بد أن ) اَألَعم (، وال أعم منُه؛ ألن )اِإلْنَسْانِ (أخص من ) األَْبَيُض (أخص منه، وليس  ، وال)اَألْبَيضِ (

  ). اَألَخص (كلها، وغيَرها، ال أن َيشَمَل بعَض أفراِد ) اَألَخص (َيشَمَل أفراَد 
) ُمْطَلًقا(ن زيادِة كلمِة وقد كاَن ينبغي للَمناِطقِة أن َيصطِلحوا على تسميٍة أخرى مناسبٍة؛ بدًال م

الُعُمْوِم والُخُصْوِص ِمْن (على نسبِة ) ِمْن َوْجهٍ (، وزيادِة عبارِة )الُعُمْوِم والُخُصْوِص ُمْطَلًقا(على نسبِة 
  ). َوْجهٍ 

 الُعُمْوِم والُخُصْوصِ (اختصاًرا؛ للداللِة على ما ُيسمى بنسبِة ) الُعُمْومِ (ومن هنا اسَتعَملُت مصطلَح 
؛ ألنُه المصطلُح )الُعُمْوِم والُخُصْوِص ِمْن َوْجهٍ (على ما ُيسمى بنسبِة ) التَداُخلِ (، وَأطلقُت مصطلَح )ُمْطَلًقا

  . )٥(المناسُب في هذا المقامِ 
َوُهَو : ((قريٌب من التداخِل الذي يكوُن بيَن اللغاِت، كما في قوِل ابِن جّني –هنا  -والتداخُل 

ِحْيِح َأْيًضا. ِمت َتُمْوُت، َوِدْمَت َتُدْومُ : َنِعَم َيْنُعُم، َوَفِضَل َيْفُضُل، َوَقْاُلْوا ِفي اْلُمْعَتل : مْ َقْوُلهُ  َوُحِكَي ِفي الص :
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، ثُم )َنُعمَ (ِفي اْألَْصِل ُمَضْاِرُع ) َيْنُعمُ (، وَ )َيْنَعمُ (ِفي اْألَْصِل َمْاِضْي ) َنِعمَ (فَـ. َحِضَر اْلَقْاِضَي َيْحُضُرهُ 
  .  )٦())، َفَحَدَثْت ُهَنْاَك ُلَغٌة ثَْاِلَثةٌ )َيْنُعمُ : (ُلَغَة َمْن َيُقْولُ ) َنِعمَ : (َتَدْاَخَلِت اللَغَتْاِن، َفاْسَتَضْاَف َمْن َيُقْولُ 

ُل من الباِب الرابِع،  والتصريفُ ). َنِعَم َيْنُعمُ (، و)َنُعَم َيْنُعمُ (، و)َنِعَم َيْنَعمُ : (فثمَة ثالثُة تصريفاتٍ  األو
، والتصريُف )َشُرَف َيْشُرفُ : (، والتصريُف الثاني من الباِب الخامِس، وهو نحوُ )َفِرَح َيْفَرحُ : (وهو نحوُ 

 الثالُث ال ينتمي إلى أي باٍب من األبواِب الستِة؛ ألن الماضَي فيِه من الباِب الرابِع، والمضارَع فيِه من
  .الباِب الخامسِ 

، وينفرُد الباُب الرابُع عن الباِب الخامِس في )َنِعَم َيْنُعمُ (ومن هنا يجتمُع الباباِن الرابُع والخامُس في 
فأجاَد كل اإلجادِة من َأطلَق مصطلَح ). َنُعَم َيْنُعمُ (، وينفرُد الباُب الخامُس عن الباِب الرابِع في )َنِعَم َيْنَعمُ (
على هذِه الظاهرِة اللغويِة؛ ألن البابيِن يتداخالِن، بحيُث َيدُخُل بعُض أفراِد الباِب الرابِع ) ُخِل اللَغْاتِ َتَدا(

  .في الباِب الخامِس، وَيدُخُل بعُض أفراِد الباِب الخامِس في الباِب الرابِع، فيحصُل التداخلُ 
: ، فقالَ )الُعُمْوِم والُخُصْوِص ِمْن َوْجهٍ (في كالمِه على نسبِة ) لُ تََتَداخَ (واسَتعَمَل الشنقيطي الفعَل 

َضْاِفيُة َتَتَدْاَخُل َمَع اْلِفْعِليِة؛ ِألَن ُكل ِصَفٍة ِفْعِليٍة ِمْن َمْادٍة ُمَتَعدَيٍة (( َفُة اْإلِ ِإَلى اْلَمْفُعْوِل، َكاْلَخْلِق َوالص
َماْ  ْحَيْاِء َواْإلِ : َوْجهٍ  َتِة، َفِهَي ِصَفٌة ِإَضْاِفيٌة، َوَلْيَسْت ُكل ِصَفٍة ِإَضْاِفيٍة ِفْعِليًة؛ َفَبْيَنُهَمْا ُعُمْوٌم َوُخُصْوٌص ِمنْ َواْإلِ

َمْاَتةِ (َيْجَتِمَعْاِن ِفْي َنْحِو  ْحَيْاِء، َواْإلِ ُد اْلِفْعِليُة ِفْي َنْحِو )اْلَخْلِق، َواْإلِ ُد )ِتَوْاءِ االسْ (، َوتََتَفر ةُ (، َوَتَتَفرَضْاِفي ِفْي ) اْإلِ
َفْاِت َنْحِو َكْوِنِه َتَعْاَلى َكْاَن َمْوُجْوًدا َقْبَل ُكل َشْيٍء، َوَأنُه َفْوَق ُكل َشْيٍء؛ ِألَن اْلَقْبِليَة َوالْ  َة ِمَن الصَفْوِقي

  .  )٧())ْالِ اِإلَضْاِفيِة، َوَلْيَسَتْا ِمْن ِصَفْاِت اْألَْفعَ 
عدَم االجتماِع في بعِض األفراِد، : ، ويعني به)التَباُيِن الُجْزِئي (وِمن المناطقِة َمن َيذُكُر مصطلَح   

سواٌء أكاَن المعنياِن يجتمعاِن في األفراِد األخرى، أم ال يجتمعاِن، فيعم التبايَن والتداخَل؛ ألن المتداخليِن 
، فهما ال )اِإلْنَسْاِن األَْبَيضِ (في ) اِإلْنَسْاُن واألَْبَيُض (ألفراِد قطًعا، فإذا اجتمَع ال يجتمعاِن في بعِض ا

  . مثًال، فهو إنساٌن، لكنُه ليَس أبيَض ) اِإلْنَسْاِن اَألْسَمرِ (يجتمعاِن في 
إن بعَض : لَ إنهما ال يجتمعاِن في بعِض األفراِد، َكَأْن ُيقا: وكذا يصح في المتباينيِن أن ُيقالَ 

، بصرِف النظِر عن عدِم )السُيْوفِ (ليسْت من ) اَألْقالمِ (، وبعض )اَألْقالمِ (ليسْت من ) السُيْوفِ (
   .)٨(اجتماعهما في أي فرٍد من األفراِد أصًال 

إن األعم واألخص ال يجتمعاِن في بعِض األفراِد، فإذا : يصح أن ُيقالَ  -في رأيي  -وكذلَك 
مثًال، فهو مخلوٌق، لكنُه ليس ) اَألَسدِ (، فهما ال يجتمعاِن في )َبِني آَدمَ (في ) اِإلْنَسْانُ (و) الَمْخُلْوقُ (جتمَع ا

  .إنساًنا
؛ ففيِه من اإللباِس واإليهاِم )التَباُيِن الُجْزِئي (ومن هنا ال أرى أي داٍع يدعو إلى استعماِل مصطلِح   

أيًضا، وصرِف النظِر عن عدِم اجتماِع ) التَباُينِ (نسبَة غيِر المناسِب في جعِلِه َيشَمُل  ما فيِه، مع التجوزِ 
  .   الُمتباِيَنيِن في أي فرٍد من األفراِد أصًال 
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ْرِفي (َمْفُهْوُم  َداُخِل الصالت :(  
رفيُة معاٍن جزئيٌة من حيُث إن المعنى الصرفي جزٌء    فمعنى المعاني الص ، صللن يمن المعنى الكل

رفّي، : النص مركٌب من عدة معاٍن جزئيٍة، أظهُرها المعنى الحرفّي، والمعنى االشتقاقّي، والمعنى الص
  .  والمعنى اإلعرابّي، والمعنى األسلوبيّ 

رفية معاٍن كليٌة من حيُث إن للمعنى الصرفي الواحدِ  أكثَر من ِمصداٍق، وذلَك نحُو  والمعاني الص
، نجُدُه في ألفاٍظ كثيرٍة جدا، منها)الفاعلية(معنى  يع، وُمْنَقِطع: (، فهو معًنى كلَقْاِطع، وُمْقِطع، وُمَقط .(  

رفية ثالُث نسٍب، ال أربٌع، هيَ  سب بيَن المعاني الصوالن:  
ْرِفي (نسبُة  -١ َباُيِن الصفرٍد من األفراِد  وتكونُ ): الت ذيِن ال يجتمعاِن في أييِن اللرفيبيَن المعنييِن الص

اِربِ (في صيغِة اسِم الفاعِل ) الفاعلية(أبًدا، كالنسبِة بيَن معنى  ةِ (، ومعنى )الضفي صيغِة اسِم ) المفعولي
  ).الَمْضُرْوبِ (المفعوِل 

ْرِفي (نسبُة  -٢ ها،  وتكونُ ): الُعُمْوِم الصذيِن ُيشاِرُك أحُدهما اآلَخَر في أفراِدِه كليِن اللرفي بيَن المعنييِن الص
اِربِ (في صيغِة اسِم الفاعِل ) الفاعليِة الُمطَلقةِ (دوَن العكِس، كالنسبِة بيَن معنى  ة (، ومعنى )الضالفاعلي

رابِ (في صيغِة المبالغِة ) المقيدة بالمبالغةِ  اِربُ (، فـ)الض الض ( من أعم) ِابر ابُ (، و)الضر من ) الض أخص
اِربِ ( اًبا)الضضاِرٍب ضر اٍب ضاِرٌب، لكْن ليَس كلَضر فكل ، .  

َضَرَب، َفُهَو َضْاِرٌب، َوَشَتَم، : ؛ َنْحُو َقْوِلكَ )َفْاِعلٍ (َعَلى ) َفَعلَ (اْعَلْم َأن اِالْسَم ِمْن : ((قال المبرد
َفِإْن َأَرْدَت َأْن ُتَكثَر اْلِفْعَل َكْاَن . َعِلَم، َفُهَو َعْاِلٌم، َوَشِرَب، َفُهَو َشْاِربٌ : َنْحوُ ) َفِعلَ (ُهَو َشْاِتٌم، َوَكَذِلَك فَ 

، َفَيُكْوُن ِلْلَقِلْيِل َواْلَكِثْيِر؛ )َقْاِتلٌ (َفَأما . َرُجٌل َقتْاٌل، ِإَذْا َكْاَن ُيْكِثُر اْلَقْتلَ : ، تَُقْولُ )َفعْالٌ (َفِمْن َذِلَك : ِللتْكِثْيِر َأْبِنَيةٌ 
  .)٩())َرُجٌل َضرْاٌب َوَشتْامٌ : َوَعَلى َهَذا تَُقْولُ . ِألَنُه اَألْصلُ 

ْرِفي (نسبُة  -٣ َداُخِل الصذيِن يجتمعاِن في بعِض األفراِد، ويف): التيِن اللرفي ترُق وتكوُن بيَن المعنييِن الص
ُه، كالنسبِة بيَن معنى  منهما عن اآلَخِر في أفراٍد تخص ة(كلة(، ومعنى )المصدريفهذاِن ). الجمعي

َرَبات: (فقط، نحو) المصدِر المجموعِ (المعنياِن الصرفيان يجتمعاِن في  عن ) المصدرُ (، ويفترُق )الض
ْربَ : (، نحو)المصدِر غيِر المجموعِ (في ) الجمعِ ( الجمِع : (في) المصدرِ (عن ) الجمعُ (مثًال، ويفترُق ) ةالض

 ْاِرَبات: (، نحو)غيِر المصدري مثًال ) الض .  
رفييِن اللذيِن  ها ينبغي أن تكوَن بيَن المعنييِن الصفال وجوَد لها؛ ألن ، رفيساوي الصأّما نسبُة الت

  .لها، وهو ما ال وجوَد لُه في العربّية ُمطلًقاُيشاِرُك كل واحٍد منهما اآلَخَر في أفراِدِه ك
رفي التام بيَن بعِض الصيِغ  راُدِف الصمنا جدًال برأي َمن يذهُب إلى جواِز وقوِع التى لو سلفحت

رفيِة في الداللِة على المعنى الواحِد، بال أدنى فرٍق، فإن التساوَي الصرفي ال ُيمِكُن وقوعُ  الص ُه؛ ألن
رفي َيستلِزُم أن يكوَن ثمة ساِوي الصواحًدا، والت رفيَيستلِزُم أن يكوَن المعنى الص امالت رفي راُدَف الصالت 

  .معنياِن صرفياِن، فأكثرُ 
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رفي التام بيَن صيغِة المجرِد  رادِف الصيَن بالترفي فحيَن يقوُل بعُض الص) وصيغِة المزيِد )َقر ،
) صيغَة )١٠()اْسَتَقر واحٍد، هو حدوُث أصِل الفعِل، وأن على معًنى صرفي ِد تدلصيغَة المجر فمراُدُهم أن ،

رفي نفِسِه، بال أدنى زيادٍة، فيكوُن المعنى الصرفي هنا واحًدا، فيمتِنُع ) اْسَتَقر (المزيِد  على المعنى الص تدل
  .أن يكوَن ثمَة معنياِن صرفياِن، فأكثرُ  - كما ذكرت آنًفا  - اوي؛ ألنه َيستلِزُم التس

رفي التام بيَن صيغِة المزيِد  رادِف الصيَن بالتوصيغِة المزيِد )َأْنَزلَ (وحيَن يقوُل بعُض الصرفي ،
، وأن صيغَة المزيِد )الَجْعل(معًنى صرفي واحٍد، هو  تدل على) َأْنَزلَ (، فمراُدُهم أن صيغَة المزيِد )١١()َنزلَ (
تدل على المعنى الصرفي نفِسِه، بال أدنى زيادٍة، فيكون المعنى الصرفي هنا واحًدا، فيمتنُع التساوي ) َنزلَ (

  .أيًضا
ْرِفي (وتمتاُز نسبُة  َداُخِل الص(من نسبِة ) الت ْرِفي َباُيِن الص(ونسبِة  ،)الت ْرِفي ها تكوُن ) الُعُمْوِم الصبأن

رفيةِ  ِة فقط، وال يمكُن أن تقَع بيَن األمثلِة الصرفي بيَن األصناِف الص .  
ــْرفي (ففــي  َبــاُيِن الصــاِرِب والَمْضــُرْوبِ (ُنــوازُن بــيَن صــيغتي ) الت اِن، ) الضمــثًال، وهمــا مثــاالِن صــرفي

ـْرِفي (وفـي . فاعِل واسِم المفعوِل، وهما صنفاِن صـرفيانِ وُنوازُن بيَن اسِم ال ُنـواِزُن بـيَن صـيغتي ) الُعُمـْوِم الص
رابِ ( اِرِب والض اِن، وُنواِزُن بيَن اسـِم الفاعـِل وصـيغِة المبالغـِة، وهمـا صـنفاِن ) الضمثًال، وهما مثاالِن صرفي

  . صرفيانِ 
ـرْ (أّمـا فـي نسـبِة  َداُخِل الصالتـ ــة )ِفيـيغِة الجمعي ة فقـط، كالصـرفي بـيَن األصـناِف الص فـال ُنــوازُن إال ،

ــرفيِة أبــًدا ــِة الص ــيغِة الوصــفيِة مــثًال، وال نســتطيُع الموازنــَة بــيَن األمثل وبيــاُن ذلــَك تفصــيًال فــي صــوِر . والص
) ْرفي َداُخِل الصالت.(  

ْرِفي (ُصَوُر  َداُخِل الصالت:(  
. للتداخِل الصرفي صوٌر كثيرٌة، سأكتفي ببياِن أظهِرها، والقياُس على النظائِر كفيٌل ببياِن ما سواها  

فمثًال سأكتفي ببياِن عالقِة صـيغِة الفعـِل الماضـي بصـيغِة الفعـِل المجـّرِد، وبصـيغِة الفعـِل المزيـِد، وبصـيغِة 
ــا صــيغتا الفعــِل المضــارِع وفعــِل األمــِر، فُتقاســاِن . فعــولِ الفعــِل المبنــي للفاعــِل، وبصــيغِة الفعــِل المبنــي للم أم

  .عليها
  :بيَن صيغتي الفعِل الماضي والفعِل المجردِ  -أوًال 

ًدا، أو مزيًدا، وقـد يكـوُن الفعـُل المجـرُد ماضـًيا، أو مضـارًعا، أو أمـًرا   قد يكوُن الفعُل الماضي مجر .
: ي والمجرِد في بعـِض األفـراِد، هـي األفعـاُل الماضـيُة المجـردُة، نحـوومن هنا تجتمُع صيغتا الفعليِن الماض

، واألفعـاُل )َجـاَلَس : (، وتفترُق هاتاِن الصيغتاِن في أفراٍد أخرى، هي األفعاُل الماضيُة المزيـدُة، نحـو)َجَلَس (
  ).اْجِلْس : (، وأفعاُل األمِر المجردُة، نحو)َيْجِلُس : (المضارعُة المجردُة، نحو
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وتخــتص صــيغُة الفعــِل الماضــي بالداللــِة علــى معًنــى صــرفي رئــيٍس، تمتــاُز بــِه مــن صــيغتي الفعــِل   
حـدوِث الفعـِل أكيـًدا، سـواٌء أكـان وقـوُع الفعـِل قبـَل زمـاِن : ، أي)التَحقـقِ (المضارِع، وفعـِل األمـِر، هـو معنـى 

  .التكلِم، أم أثناَءُه، أم بعَدهُ 
التــي تُــذَكُر لصــيغة الفعــل الماضــي، كالماضــي المطلــِق، والماضــي المنقطــِع،  أّمــا المعــاني األخــرى  

، فهـــي معـــاٍن ســـياقيٌة، تشـــترُك فـــي تضـــمِن )١٢(والماضـــي القريـــِب، واالســـتقباِل فـــي الـــدعاِء، والوعـــِد والوعيـــدِ 
  .المعنى الرئيِس الذي ذكرناه

﴿َوِسـيَق الـِذيَن َكفَـُروا ِإَلـى : ِل فـي قولـه تعـالىوال َأَدل على ذلَك من كوِن السياِق داال علـى االسـتقبا  
ْتلُـوَن َعلَـْيُكْم آَيـاِت َربُكـْم َجهَـنَم ُزَمـًرا َحتـى ِإَذا َجاُءوَهـا ُفِتَحـْت َأْبَواُبَهـا َوَقـاَل َلهُـْم َخَزَنُتَهـا َألَـْم َيـْأِتُكْم ُرُسـٌل ِمـْنُكْم يَ 

، لكـــن صـــيغَة الفعـــِل )١٣(﴾َقـــاُلوا َبَلـــى َوَلِكـــْن َحقـــْت َكِلَمـــُة اْلَعـــَذاِب َعَلـــى اْلَكـــاِفِرينَ  َوُيْنـــِذُروَنُكْم ِلَقـــاَء َيـــْوِمُكْم َهـــَذا
  . الماضي هنا تختص بالداللِة على معنى التحققِ 

ْوٌع ِبُحُصـْوِلَهْا، َواْلَقْصـُد ِمـْن َذِلـَك َأن َهـِذِه اَألْحـَدْاَث ُمَتَحققَـُة اْلُوقُـْوِع، َمْقطُـ: ((فاضـل السـامّرائيّ .قال د  
َفَكَمــا َأنــُه َالْ َشــك ِفــْي ُحــُدْوِث اْلِفْعــِل اْلَمْاِضــي الــِذْي َتــم َوَحَصــَل، َكــَذِلَك َالْ َشــك ِفــْي . ِبَمْنِزَلــِة اْلِفْعــِل اْلَمْاِضــي

  .)١٤())عِ ُحُدْوِث َهِذِه اَألْفَعْاِل، ِإْذ ِهَي ِبَمْنِزَلِة اْلَمْاِضْي ِفْي َتَحقِق اْلُوُقوْ 
أن : ، أي)الُحُضْورِ (وتختص صيغُة الفعِل المضارِع بالداللِة على معًنى صرفي رئيٍس، هو معنى   

  .حدوَث أصِل الفعِل حاِضٌر في الذهِن، سواء أكاَن وقوُع الفعِل قبَل زماِن التكلِم، أم أثناَءُه، أم بعَدهُ 
فعـِل المضـارِع، كالحـاِل تنصيًصـا، واالسـتقباِل تنصيًصـا، أّما المعاني األخرى التي ُتذَكُر لصـيغِة ال  

، والمقاربـــِة، والتقليـــلِ  ديواالســـتمراِر التجـــد ، ِن المعنـــى )١٥(والمضـــيٌة، تشـــترُك فـــي تضـــمفهـــي معـــاٍن ســـياقي ،
  .الرئيِس الذي ذكرناه

لحــدِث الماضــي فــي وال َأَدل علــى ذلــَك مــن اســتعماِل صــيغِة الفعــِل المضــارِع؛ الستحضــاِر صــورِة ا  
ــــاَءُكْم : الــــذهِن، كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى ْيَنــــاُكْم ِمــــْن آِل ِفْرَعــــْوَن َيُســــوُموَنُكْم ُســــوَء اْلَعــــَذاِب ُيــــَذبُحوَن َأْبَن َوإِْذ َنج﴿

  . )١٦(﴾َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَءُكْم َوِفي َذِلُكْم َبَالٌء ِمْن َربُكْم َعِظيمٌ 
ــْوِم والتــذ ــَر عــن السبصــيغِة الفعــِل المضــارِع؛ ) قبــَل ُقــُرونٍ (بيِح الــواقعيِن فــي الــزمِن الماضــي فقــد ُعب

. الستحضاِر مشهِد التعذيِب والتذبيِح، وهو مشهٌد شنيٌع كل الشناعِة، فظيٌع كل الفظاعِة، قبـيٌح كـل الَقباحـةِ 
  . ليهموفي استحضاِرِه تذكيٌر لبني إسرائيَل بنعمٍة عظيمٍة من ِنَعِم اِهللا تعالى ع

فاضل السامرائّي، فَخَلَط بيَن داللِة صيغِة الفعِل المضارِع، وداللِة صيغِة الفعـِل المزيـِد، .وقد َوِهَم د  
: الدَالَْلة َعَلى الدُخْوِل ِفْي َزَمٍن ُمَعيٍن، َوَذِلـَك َنْحـُو َقْوِلـِه َتَعـاَلى((فَذَكَر أن من معاني صيغِة الفعِل المضارِع 

ــــــَماَواِت َواْألَْرِض َوَعِشــــــيا َوِحــــــيَن . َن اللــــــِه ِحــــــيَن ُتْمُســــــوَن َوِحــــــيَن ُتْصــــــِبُحونَ ﴿َفُســــــْبَحا َوَلــــــُه اْلَحْمــــــُد ِفــــــي الس
ـــى )١٧(﴾ُتْظِهـــُرونَ  ـــى ): ُتْصـــِبُحْونَ (، َفَمْعَن ـــْبِح، َوَمْعَن ـــِت الص ـــْدُخُلْوَن ِفـــْي َوْق ـــِت ): ُتْظِهـــُرْونَ (َت ـــْي َوْق ـــْدُخُلْوِن ِف َت

  .)١٨())الظْهرِ 
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ـــدُخْولِ (والصـــواُب أن معنـــى    ، تخـــتص صـــيغُة ) ال ـــى صـــرفي ـــا معًن ـــلَ (ُهَن ـــدُة، دوَن ســـائِر ) َأْفَع المزي
وقد َذَكَر هذه الحقيقـَة . الصيِغ المزيدِة األخرى بالداللِة عليِه، سواٌء أكاَن الفعُل ماضًيا، أم مضارًعا، أم أمًرا

 بقولـهصراحًة كثيـٌر مـن العلمـاء، مـنهم الرضـي ـْوِع : ((األسـتراباذيَصـْيُرْوَرِتِه َذْا َكـَذْا : َأيْ  -َوِمـْن َهـَذا الن- 
َدَخـــَل ِفـــي : َأْصـــَبَح، َوَأْمَســـى، َوَأْفَجـــَر، َوَأْشـــَهَر، َأيْ : ، َنْحـــو)َأْفَعـــلَ (ُدُخـــْوُل اْلَفْاِعـــِل ِفـــْي اْلَوْقـــِت اْلُمْشـــَتق ِمْنـــُه 

َبْاِح، َواْلَمَسْاِء، َواْلَفجْ  ْهرِ الص١٩())ِر، َوالش(.  
: َوَتقُـْولُ : ((عليـِه، فقـالَ ) الـدُخولِ (وقد سبقُه سيبويِه إلى ذكِر هذا المعنـى، لكنـُه لـم ُيطِلـْق مصـطلَح   

ــْا َصـــبْحَنْا، . َأْصــَبْحَنْا، َوَأْمَســْيَنْا، َوَأْســَحْرَنْا، َوَأْفَجْرَنــْا، َوَذِلــَك ِإَذْا ِصــْرَت ِفـــْي ِحــْيِن ُصــْبٍح، َوَمَســْاٍء، َوَســَحرٍ  َوَأم
ْرَنْا، َفَتُقْولُ  ْيَنْا، َوَسحْتَنْاهُ (َأَتْيَنْاُه َصَبْاًحا، َوَمَسْاًء، َوَسَحًرا، َوِمْثُلُه : َوَمس٢٠())َأَتْيَنْاُه َبَيْاًتا): َبي(.  

َطِب إحـداَث أصـِل َطَلُب المتكلٍم من المخا(أّما صيغُة فعِل األمِر، فإنها تختص بمعًنى رئيٍس، هو   
، ســواٌء أكــان هــذا الطلــُب ُملِزًمــا، أم غيــَر ُملــِزٍم، وســواٌء أكــاَن تشــريعيا، أم تكوينيــا، )الفعــِل، أو االتصــاَف بــه

وسـواٌء أكــان مــن األعلــى إلــى األدنــى، أم مــن األدنــى إلـى األعلــى، أم مــن النظيــر إلــى نظيــرِه، وســواٌء أكــان 
 ا، أم افتراضيم راضًيا بحدوِث أصِل الفعِل، أم غيَر راضٍ الطلُب واقعيا، وسواٌء أكان المتكل .  

أّمــــا المعــــاني األخــــرى التــــي تُــــذَكُر لصــــيغِة فعــــِل األمــــِر، كاإلباحــــِة، والــــدعاِء، والتهديــــِد، والتوجيــــِه 
فهـي معـاٍن سـياقية، ، )٢١(واإلرشاِد، واإلكراِم، واإلهانِة، واالحتقـاِر، والتسـويِة، واالمتنـاِن، والتعجيـِز، واإلذاللِ 

  .تشترُك في تضمِن المعنى الرئيِس الذي ذكرناه
ــْبِت َفُقْلَنــا َلُهــْم ُكوُنــوا ِقــَرَدًة َخاِســِئينَ : قــال تعــالى ــِذيَن اْعتَــَدْوا ِمــْنُكْم ِفــي السوقــد . )٢٢(﴾﴿َوَلَقــْد َعِلْمــُتُم ال

؛ فإ)كونوا(ردْت صيغُة األمِر في قوله  اَهللا تعالى يقوُل للشيءِ ، والطلُب هنا تكويني ُكْن، فيكونُ : ن.  
﴿َقاُلوا َلْن ُنْؤِثَرَك َعَلى َمـا َجاَءَنـا ِمـَن اْلَبيَنـاِت َوالـِذي َفَطَرَنـا فَـاْقِض َمـا َأْنـَت َقـاٍض ِإنَمـا : وقال تعالى

والمـتكلُم هنـا هـم السـحرُة بعـد أن ، )فاقضِ : (وقد ردْت صيغُة األمِر في قوله. )٢٣(﴾َتْقِضي َهِذِه اْلَحَياَة الدْنَيا
آمنــوا، وهــم ال يرغبــون فــي وقــوِع العــذاِب علــيهم أصــًال، وٕان كــانوا قــد اختــاروه؛ ألّنهــم اختــاروا اإليمــاَن علــى 

الســجَن؛ فــراًرا مــن كيــِد ) عليــه الســالم(ومــا كــل مــا يختــاره اإلنســاُن يرغــُب فيــِه، فقــد اختــار يوســُف . الكفــرِ 
  . ا لم يكن راغًبا في دخول السجِن ابتداءً النسوِة، ولكّنه قطعً 

نســبُة الحــَدِث إلــى المســنِد (وتخــتص صــيغُة الفعــِل المجــّرِد بالداللــة علــى معًنــى صــرفي رئــيٍس، هــو   
نســبًة مطلقــًة غيــَر مقيــدٍة بــأي معًنــى آَخــَر، فَيشــَمُل كــل المعــاني الصــرفيِة التــي ُذِكــَرْت لهــذِه الصــيغِة، ) إليــهِ 

ــيِة فــي قولنــاكمعنــى  ــَده: (اإلصــابِة الحس ــَدهُ (، بمعنــى )َجَل ، )َلَحَمــهُ (فــي قولنــا ) اِإلَناَلــةِ (، ومعنــى )َأَصــاَب ِجْل
  .)٢٤(استعمَل السْوَط في ضرِبهِ : ، بمعنى)َساَطهُ : (، ومعنى استعماِل اآللِة في قولنا)َأَناَلُه َلْحًما(بمعنى 

ــا المعــاني االشــتقاقية التــي َذَكر    هــا بعــُض الصــرفّيين، فــال عالقــَة لصــيغِة الفعــِل المجــرد بالداللــِة أّم
 ، ــِة األخــرى علـى نــوٍع مــن أنـواِع المعنــى الجزئــيبمعونــِة العناصـِر اللغوي َة تــدلالصــيغَة الصـرفي عليهـا؛ ألن

 هو المعنى الصرفي .  
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الصيغِة الصـرفيِة مـا ال تـدل عليـِه مـن  وينبغي للصرفي أن يتنبَه على هذِه الحقيقِة، فال َيْنِسَب إلى
أنواع المعاني األخرى، وال سيما المعنى االشتقاقي المستمد من المادِة االشتقاقية بمعونِة العناصِر السـياقيِة 

  .والمقاميةِ 
) َفَعــلَ (وهــا هــو ابــُن مالــٍك يــأتي بعجيبــٍة مــن العجائــِب، وغريبــٍة مــن الغرائــِب، فينســُب إلــى صــيغِة   

ــْاِني : ((المجــردِة معــانَي اشــتقاقيًة مســتمدة مــن مــادِة الفعــِل، ال مــن الصــيغِة نفِســها، يقــولُ  ): َفَعــلَ (َوِمــْن َمَع
ــ ــدْفُع َوالتْحِوْي ــُة َوال ــَذْاُء َواْلَغَلَب ْي ــْاُع َواْإلِ ــُع َواِالْمِتَن ْعَطــْاُء َواْلَمْن ــُق َواْإلِ ــْيُر ُل َوااْلَجْمــُع َوالتْفِرْي ــِتْقَرْاُر َوالس ُل َواِالْس َحــولت

ْصَالُْح َوالتْصِوْيتُ  ْمُي َواْإلِ ْجِرْيُد َوالرْتُر َوالت٢٥())َوالس( .  
: ، قـالَ )الَجْمـعِ (ثم َشَرَع في ذكِر األمثلِة لكل معًنى من هـذِه المعـاني، وسـأكتفي بـذكِر أمثلـِة معنـى 

، َوَحَشَد، َوَحْاَش، َوَنَظَم، َوَلم، َوَألََم، َوَشَعَب ِفْي َأَحِد َمْعَنَيْيِه، َوَكَتَب، َوَحَزَب، َوَكَفَت، َحَشرَ : الِذْي ِلْلَجْمِع كـ((
  .)٢٦())َوَضم، َوَحَصَر، َوَوَعى اْلِعْلَم، َوَقَرى اْلَمْاَء، َوَعَكَم، َوَحَزَم، َوَحَوى، َوَحْاَز، َوَجَفظَ 

ذِه المعـانَي اشـتقاقيٌة ال صـرفيٌة، تُْفهَـُم مـن المـواد االشـتقاقيِة التـي تتـألُف وواضٌح كل الوضوِح أن هـ  
  .منها األفعاُل، ال من الصيِغ الصرفيةِ 

، َفهُـَو َعَلـى َمَعـْاٍن )َفَعـلَ (َفَمـْا َكـْاَن َعَلـى : َقْولُـهُ : ((وقد َذَكَر هذِه الحقيقَة صراحًة ابُن الحاجِب، فقال  
ُفوا ِفْيِه ِفي َمَعْاٍن َكِثْيَرٍة؛ ِلِخفِتِه، َفَقل : َقْاَل الشْيخُ . َكْثَرًة َوَسَعةً  َالْ ُتْضَبطُ  َأْبِنَيِتِهْم ِفي اَألْفَعْاِل، َفَتَصر ُه َأَخفِألَن

ْ َوقَـِد اْسـُتْعِمَل  َفَهــَذْا َوْجـُه َكثْـَرِة َمَعْاِنْيـِه، َوَغْيـُرُه َلــْيَس . ِفْيـهِ ) َفَعـلَ (َأْن َتِجـَد ِفْعـًال ِمـْن َأْبِنَيـِتِهْم َغْيـَرُه َلــُه َمْعًنـى، ِإال
َفَتَعرَض النْحِويْوَن ِلِذْكِرَهْا؛ ِلَحْصِرَهْا، َوِقلِتَهْا، َوإِْن َكْاَن َذِلَك ُكلُه َأْمًرا ُلَغِويا . ِمْثَلُه ِفي اْلِخفِة، َفَلْم َتْكُثْر َمَعْاِنْيهِ 

 .)٢٧())ِفي التْحِقْيقِ 

، )محمد محيي الدين عبد الحميد(هاشم طه شالش هذِه الحقيقَة، فقاَل في رده على .وكذلَك ذكر د  
ِن؛ َواْلَحِقْيَقُة َأن َهِذِه اْلَمَعْاِني ُتَمثُل َمَعْاِنَي األَْلَفْاِظ َأْنُفِسَهْا، َوَالْ ُتَمثـُل َمَعـْاِنَي اْلـَوزْ : ((الذي أورَد المعانَي نفَسها

ــْيَن َنقُــْولُ  ــَهْا، َفِح ــْوَدًة ِفــي اللْفَظــِة َنْفِس ــْن َمْوُج ــْم َتُك ــَوْزِن ِزَيــْاَدًة َل ــى اْل ــْي َمْعَن ــَيُة، َأيْ : ِألَن ِف َكثُــَر : َضــَنَأِت اْلَمْاِش
: َوإَِذْا ُقْلَنـا. ُكـْن َمْوُجـْوًدا ِفـي اللْفَظـِة َنْفِسـَها، َوَهَذا اْلَمْعَنـى لَـْم يَ )اْلَكْثَرةِ (َقدَم َلَنْا َمْعَنى ) َفَعلَ (َضْنُؤَهْا، َفِإن َوْزَن 

، فَـِإن َوْزَن : َجز النْخُل، َأيْ  َفَعـلَ (َحـْاَن َأْن ُيَجـز ( َم َلَنـْا َمْعَنـىقَـد) ِْوِقْيـتَوَهـَذا اْلَمْعَنـى لَـْم َيُكـْن )اْلَحْيُنْوَنـِة َوالت ،
  . )٢٨())َفَعلَ : ، َوإِنَمْا َجْاَء ِمْن َوْزنِ َمْوُجْوًدا ِفي اللْفَظِة َنْفِسَهاْ 

، وكـاَن األنسـُب أن )اللفظـةِ (، ومصطلَح )األلفاظِ (هاشم أنه استعَمَل مصطلَح .وُيؤَخُذ على عبارِة د  
بمعنــى ) ةُ َضــَنَأِت اْلَمْاِشــيَ : (؛ ألن اللفظــَة تتــألُف مــن المــادِة والصــيغِة، وفــي قوِلنــا)المــادةِ (َيســتعِمَل مصــطلَح 

، ال )َفَعـلَ (، ولكـن هـذا المعنـى مسـتمد مـن صـيغِة )َضـَنأَ (في هذِه اللفظِة ) الَكْثَرةِ (َنِجُد معنى ) َكُثَر َضْنُؤَها(
  ).ض ن أ(من مادِة 
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  :بيَن صيغتي الفعِل الماضي والفعِل المزيدِ  -ثانًيا
ًدا، أو مزيـًدا، وقـد يكـوُن ا   لفعـُل المزيـُد ماضـًيا، أو مضـارًعا، أو أمـًراقد يكوُن الفعـُل الماضـي مجـر .

: ومـن هنـا تجتمــُع صـيغتا الفعلــيِن الماضـي والمزيـِد فــي بعـِض األفــراِد، هـي األفعـاُل الماضــيُة المزيـدُة، نحــو
ـــاِن الصـــيغتاِن فـــي أفـــراٍد أخـــرى، هـــي األفعـــاُل الماضـــيُة المجـــردُة، نحـــو)اْســـَتْخَرجَ ( ، )َخـــَرجَ : (، وتفتـــرُق هات

  ).اْسَتْخِرجْ : (، وأفعاُل األمِر المزيدُة، نحو)َيْسَتْخِرجُ : (المضارعُة المزيدُة، نحو واألفعالُ 
وهـــذِه . وتخـــتص صـــيغُة الفعـــِل المزيـــِد بالداللـــِة علـــى معـــاٍن صـــرفيٍة مســـتمدٍة مـــن الزيـــادِة الصـــرفيةِ   

  :المعاني على قسمينِ 
ــاٍن َتَواُفِقيــة، وهــي ثالثــةٌ  -١ ، وفيهــا يتوافَــُق الفعــالِن المجــرُد والمزيــُد فــي )والَعْمــد، والَخْطفَــةالمبالغــة، : (َمَع

، )٢٩(الداللِة على حدوِث أصِل الفعـِل، وفـي اللـزوِم أو التعـّدي، وفـي جـنِس الفاعـِل، وفـي جـنِس المفعـوِل بـه
تعـّدي إلـى مفعـوٍل ، وفـي ال)الَكْسـبِ (فـي حـدوِث أصـِل الفعـِل ) َكَسبَ (الموافق للمجرد ) اْكَتَسبَ : (وذلك نحو

  ).َكَسَب الرُجُل َماًال، واْكَتَسَب الرُجُل َماًال : (به واحٍد، وفي جنِس الفاعِل، وفي جنِس المفعوِل به، ُيقالُ 
صــــيغٌة عاّمــــٌة، مطلقــــٌة مــــن القيــــود ) َكَســــبَ (والفــــرُق بــــيَن الصــــيغتيِن أن الصــــيغَة المجــــردَة للفعــــل   

ٌة مقيدٌة بمعنى المبالغةِ )اْكَتَسبَ (دِة للفعِل المعنوّية، بخالِف الصيغِة المزي ها صيغٌة خاصفإن ،.  
ُحُصْوُل اْلَكْسِب َعَلى َأي َوْجٍه َكْاَن، َوَمْعَنى ): َكَسْبتُ (ُيِرْيُد َأن َمْعَنى : ((قال ابُن الحاجبِ 

 ،)٣٠(﴾﴿َلَهْا َمْا َكَسَبْت َوَعَلْيَهْا َما اْكَتَسَبتْ : ُه تعالىَوِمْن َذِلَك َقْولُ . َتْكِثْيٌر ِلَمْعَنى َأْصِل اْلَكْسبِ ) اْكَتَسْبتُ (
 ِصَفٍة َكاَن، َوَلْم ُيْثِبْت َوِفْيِه تَْنِبْيٌه َعَلى ُلْطِف اِهللا َتَعاَلى ِبَخْلِقِه َوَرْحَمِتِه َلُهْم؛ َفَأْثَبَت َلُهْم َثَواَب اْلِفْعِل َعَلى َأي 

ْ َعَلى َوْجِه ُمَبْاَلَغٍة َواْعِتَمْاٍل ِفْيهِ َعَلْيِهْم َعَذْاَب اْلِفْعِل إِ  ٣١())ال(.  
ِفي اْلَعَمِل َواْلَكْسِب، َفِزَيْاَدُة التاِء ِبِإَزْاِء ) اْكَتَسبَ (وَ ) اْعَتَملَ : (َوالِذْي ِللتَسبِب، َنْحوُ : ((وقال ابُن مالكٍ 

) اْعَتَملَ (ُيْطَلَقْاِن َعَلى ُكل َعَمٍل، َوُكل َكْسٍب، وَ ) َكَسبَ (وَ ) لَ َعمِ (ِزَيْاَدِة التَسبِب ِفْي ُحُصْوِل اَألْمِر، فَـ
ْ َعَلى َمْا ِفْي ُحُصْوِلِه َتَكلٌف َوَجْهدٌ ) اْكَتَسبَ (وَ  ٣٢())َالْ ُيْطَلَقْاِن ِإال(.  

َتَهَد ِفْي َتْحِصْيِل اجْ ): اْكَتَسبَ (َأَصْاَب، َوَمْعَنى ): َكَسبَ (َفَمْعَنى : ((الرضي األستراباذي وقال 
اْجَتَهَدْت ِفي اْلَخْيِر َأْو َالْ، َفِإنُه : َأيْ  ،﴾َلَها َما َكَسَبتْ ﴿: اِإلَصْاَبِة، ِبَأْن َزاَوَل َأْسَباَبَها؛ َفِلَهَذا َقاَل اُهللا تعالى

ْ ِبَما اْجتَ : َأيْ  ،﴾َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبتْ ال َيِضْيُع، ﴿ َهَدْت ِفْي َتْحِصْيِلِه، َوَبْاَلَغْت ِفْيِه ِمَن َالْ ُتَؤْاَخُذ ِإال
  . )٣٣())اْلَمَعْاِصيْ 

، وفيهـا )الَجْعـل، والمطاَوعـة، والمشـاَركة، والتظـاُهر، والطلـب: (، وهـَي معـاٍن كثيـرٌة، منهـاَمَعاٍن َتَخاُلِفيـة -٢
أو فــي اللــزوِم أو التعــدي، أو فــي يتخــاَلُف الفعــالِن المجــرُد والمزيــُد فــي الداللــِة علــى حــدوِث أصــِل الفعــِل، 

َأْنـَزَل اُهللا اْلَمـْاَء ِمـَن : (فـي قولنـا مـثًال ) َأْنَزلَ (المزيد : ، وذلَك نحو)٣٤(جنِس الفاعِل، أو في جنِس المفعول به
ُمَتعـد إلـى مفعـوٍل بـِه فالمزيـُد ). َنـَزَل اْلَمـْاُء ِمـَن السـَمْاءِ : (في قولنا مـثًال ) َنَزلَ (، فهو مخالٌف للمجرِد )السَمْاءِ 

  ). الماء(، لكّنه في المجرِد كلمُة )اهللا(واحٍد، والمجرُد الزٌم، والفاعُل في المزيِد هو لفُظ الجاللِة 
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، والجعــُل هــو فعــُل )َجْعــِل المــاِء َيْنــِزلُ : (، أي)الَجْعــلِ (هنــا علــى معنــى ) َأْنــَزلَ (وتــدل صــيغُة المزيــِد 
فـــإذا أراد المـــتكلُم بيـــاَن الســـبِب ). النـــزولُ (لمـــا حصـــَل ) اإلنـــزالُ (ُل النتيجـــِة، فلـــوال الســـبِب، والنـــزوُل هـــو فعـــ

َد )َأْنَزلَ (استعمَل المزيَد  َنَزلَ (، وٕاذا أراد بياَن النتيجَة استعمَل المجر .(  
َحق َنـَزَل َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإال ﴿َوبِـاْلَحق َأْنَزْلَنـاُه َوبِـالْ : وقد اجتمَع الفعالِن المجرُد والمزيُد في قوله تعـالى

ــًرا َوَنــِذيًرا الكامــِل الــذي صــاَحَب ِفعَلــي اإلنــزاِل، والنــزوِل، ففعــُل الســبِب )٣٥(﴾ُمَبش المقصــوَد بيــاُن الحــق ؛ ألن
  .كان بالحق، وفعُل النتيجِة كان بالحق أيًضا

، بــال فائــدٍة وصــفوُة القــوِل أن الزيــادَة الصــرفيَة فــي الفعــِل الم زيــِد لــم تــأِت مــن أجــِل التكثيــِر الصــوتي
  . دالليٍة، بل ال بد لهذه الزيادِة الصرفيِة من فائدٍة دالليٍة توافقيٍة، أو تخالفيةٍ 

أّما ما ذهب إليه معظُم الصرفّيين أو كلهم من مجيء الصيغِة المزيدِة مغنيًة عن الصيغِة المجـردة 
  .ِل، فهو مذهٌب باطٌل، ال َأُشك في بطالِنهِ في بعِض األفعا
أن تقـــوَم صـــيغٌة صـــرفيٌة مســـتعَملٌة َمقـــاَم صـــيغٍة صـــرفيٍة مهَملـــٍة، فـــي ): اإلغنـــاء الصـــرفيّ (ومعنـــى 

  .الداللِة على معنى الصيغِة المهَملِة، داللًة تطاُبقيًة تامًة، بال أدنى زيادةٍ 
 هـو أّن الصـيغتيِن كلتيهمـا مسـتعملتاِن فـي  والفرُق الـرئيُس بـين التـرادِف الصـرفي واإلغنـاء الصـرفي

، كــالترادِف المزعــوِم بــيَن صــيغِة المجــرِد  التــرادِف الصــرفي) (، وصــيغِة المزيــِد )َقــر فالصــيغتاِن )٣٦()اْســَتَقر ،
  . كلتاهما مستعملتاِن، وال خالَف في ذلك

، فإحــدى الصــيغتيِن مســت ــاِء الصــرفي ــا فــي اإلغن عَملٌة، واألخــرى مهَملــٌة، كــالقوِل بإغنــاِء صــيغِة أّم
، )َســَفرَ (عــن صــيغِة المجــرِد ) َســاَفرَ (، وٕاغنــاِء صــيغِة المزيــِد )َحَضــرَ (عــن صــيغِة المجــرِد ) َأْحَضــرَ (المزيــِد 

ِة المجـرِد عـن صـيغ) اْنَبـَرى(، وٕاغنـاِء صـيغِة المزيـِد )َعـِردَ (عـن صـيغِة المجـرِد ) َعـردَ (وٕاغناِء صيغِة المزيـِد 
عــن ) اْســَتْنَكفَ (، وٕاغنــاِء صــيغِة المزيــِد )ثَِئــبَ (عــن صــيغِة المجــرِد ) َتَثــاَءبَ (، وٕاغنــاِء صــيغِة المزيــِد )َبــَرى(

، علــى أســاِس اســتعماِل صــيغِة الفعــِل المزيــِد؛ للداللــِة علــى المعنــى الــذي ينبغــي )٣٧()َنِكــفَ (صــيغِة المجــرِد 
 ِد أن تدلعليِه، بال أدنى زيادةٍ  لصيغِة الفعِل المجر .  

. أن صــيغَة المزيــد هنــا لــم تــأِت؛ للداللــِة علــى أي معًنــى صــرفي مســتمد مــن الزيــادِة الصــرفيةِ : أي
ويقتضي هذا اإلغناُء أن صيغَة الفعِل المجرِد مهَملٌة غيُر مسـتعَملٍة فـي العربيـِة أصـًال؛ لـذلَك قاَمـْت صـيغُة 

  .المزيِد َمقاَمها
. والتحقيُق أن اإلغناَء الصرفي ظاهرٌة ال يصح إنكاُرها إنكاًرا تاما، بل ال بد من التفصـيِل فـي ذلـك  

فالذي ُننِكُرُه إغناُء الصـيغِة المزيـدِة عـن الصـيغِة المجـردِة؛ ألن األدلـَة علـى بطـالِن هـذا القـوِل أدلـٌة قاطعـٌة، 
  :  أبرزها

ولو رجعنا إلى . اِء المزيِد عن المجرِد يقتضي القوَل بعدِم استعماِل المجرِد أصًال أن القوَل بإغن - أّوًال 
وقد َغَفَل . المعجماِت العربيِة، واالستعماالِت اللغويِة، لوجدنا أّن معظَم هذِه األفعاَل المجردَة مستعَملةٌ 
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ِء الناقِص، وهو أكبُر األسباِب التي انحرفت القائلون باإلغناِء عن هذا االستعماِل؛ العتمادهم على االستقرا
  : وسأكتفي باألمثلة المذكورة آنًفا قصًدا إلى االختصارِ . بأصحاِب هذا القوِل عن جاّدِة الصوابِ 

  ):َبَرى(الفعل المجرد  -١
  :في العربيِة استعمالينِ ) َبَرى(ُيستعَمُل الفعُل المجرُد   

  .)٣٨())َنَحَته: ى اْلُعْوَد َواْلَقَلَم َواْلِقْدَح َوَغْيَرَها، َيْبِرْيِه َبْرًياَبرَ : ((فعًال متعّدًيا، ُيقالُ  - 
َبَرى َلُه َيْبِرْي َبْرًيا، ِإَذْا َعْاَرَضُه، َوَصَنَع ِمْثَل َمْا : ((، ُيقالُ )االعتراض أو المعاَرضة(فعًال الزًما، بمعنى  - 

  . )٣٩())َصَنَع، َوِمْثُلُه اْنَبَرى َلهُ 
، وليس مغنًيا عنُه، فكالهما مستعَمٌل، والفرُق بينهما أن )َبَرى(هنا ُيواِفُق المجرَد ) اْنَبَرى(يُد فالمز 

  .مختص بالداللِة على معنى المبالغةِ ) اْنَبَرى(المزيَد 
أن  لم يلتفْت إلى استعماِل المجرِد الالزِم، وظن ) َبَرى(عن المجرِد ) اْنَبَرى(فمن ذهب إلى إغناِء   

ُد المتعّدي فقط د الالزم. المستعَمَل هو المجرومن أمثلِة استعماِل المجر:  
  :)٤٠(قال أوُس بُن َحَجر* 

  َوتَْبِري َلُه َزْعـــــــَراُء، َأما اْنِتَهاُرَها         َفَفْوٌت، َوَأما ِحْيَن َيْعَيى َفَتْلَحقُ 
  :)٤١(قال كعب بُن زهير* 

  َلٌة َخْرَجاُء َتْحَسُبَها         ِفي اآلِل َمْخُلْوَلًة ِفي َقْرَطـٍف َشَرَفاَتْبِري َلُه ِهقْ 
في الشعِر المحتج به، وفي هذا دليٌل كاٍف على بطالِن ) َبَرى(فقد اسُتعِمَل الفعُل المجرُد الالزُم   

  .عنه) اْنَبَرى(القوِل بإغناِء المزيِد 
  ):ثَِئبَ (الفعل المجرد  -٢

َأْن َيْأُكَل اِإلْنَسْاُن َشْيًئا، َأْو َيْشَرب َشْيًئا َتْغَشْاُه َلُه َفْتَرٌة، َكثَْقَلِة النَعْاِس، ِمْن : الثَأبُ : ((ي العينِ جاَء ف  
  .)٤٢())ثُِئَب ُفَالٌْن ثََأًبا، َوِهَي ِمَن الثَؤَبْاءِ : َغْيِر َغْشٍي َعَلْيِه، ُيَقْالُ 

َأْن َيْأُكَل اِإلْنَسْاُن َشْيًئا، َفَتْغَشْاُه َلُه ثَْقَلٌة َوَفْتَرٌة َكالنَعْاِس ِمْن َغْيِر : َوالثَأبُ : ((وجاء في المحيطِ 
  .)٤٣())َغْشٍي، ثُِئَب ُفَالٌْن، َوثَِئبَ 

َقطْاِع، َوثَِئَب ، َحَكْاَها اْلَخِلْيُل ِفي اْلَعْيِن، َوَنَقَلَها اْبُن َفْاِرٍس َواْبُن الْ )ُعِنيَ (ثُِئَب َكـ: ((وجاء في التاج  
، َوَنَقَلَها اْبُن اْلُقْوِطيِة، َواْقَتَصَر َعَلْيَهْا، َوَنَقَلَهْا َجَمْاَعٌة َعِن )ِلَسْاِن اْلَعَربِ (، َكَذا ِفي )َفِرحَ (َأْيًضا، َكـ

  .)٤٤())اْلَخِلْيلِ 
، )ثَِئبَ  ←َفِرح (ى وزِن وُيفهُم من هذِه النصوِص أن المجرَد مستعَمٌل بصيغِة المبني للمعلوِم عل

  مغنًيا عنه؟) َتثَاَءبَ (فكيف يكوُن المزيُد ). ثُِئبَ  ← ُعِنيَ (وعلى صيغة المبنّي للمجهول على وزن 
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  ): َعِردَ (الفعل المجرد  -٣
َد الرُجُل َتْعِرْيًدا، َأيْ : ((جاء في اللسان ُجلُ : َوَعرَوَعِرَد الر ، ُد والمزيُد فا. )٤٥())ِإَذْا َهَربَ : َفرلمجر

مغنيًة ) َعردَ (كالهما مستعمالِن بمعًنى اشتقاقي واحٍد، هو الهرُب، أو الِفراُر، فكيَف تكوُن صيغُة المزيِد 
  ؟)َعِردَ (عن صيغِة المجرِد 

  ):َنِكفَ (الفعل المجرد  -٤
  :)٤٦(َبِعَك، َقالَ تَْنِحَيُتَك الدْمَع َعْن َخدْيَك ِبِإصْ : النْكفُ : ((قال ابُن سيده  

  ِمَن اْلِحْلِف َلْم ُيْنَكْف ِلَعْيَنْيَك َمْدَمعُ    َفَبْاُنْوا، َفَلْوَالْ َمْا َتَذكُر ِمْنُهمُ 
َقَطْعَنْاُه، ِبَغْيِر : بٌ َوَكَذِلَك َحَكْاُه َثْعلَ . َمْا َقَطْعَنْاهُ : َوَهَذْا َغْيٌث َمْا َنَكْفَنْاُه، َأيْ . َأْقَطَعهُ : َوَنَكَف اْلَغْيَث َيْنُكُفُه َنْكًفا

َوَهَذْا َغْيٌث َالْ َيْنُكُفُه َأَحٌد، . َالْ ُيْنَزحُ : َوَقِلْيٌب َالْ ُيْنَكفُ . َالْ َيْنَقِطعُ : َوَغْيٌث َالْ ُيْنَكفُ . َوَقْد َنَكْفَنْاُه َنْكًفا. َأِلفٍ 
﴿َلْن : َأِنَف َواْمتََنَع، َوِفي التْنِزْيلِ : اْألَْمِر َنَكًفا، َواْستَْنَكفَ َوَنِكَف الرُجُل َعِن . َالْ َيْعَلُم َأَحٌد َأْيَن َأْقَصْاهُ : َأيْ 

ُبْونَ  ِه َوَال اْلَمَالِْئَكُة اْلُمَقرَوَنِكَف َنَكًفا، . ُيْستَنَكُف ِمْنهُ : َوَرُجٌل ِنْكفٌ . )٤٧(﴾َيْستَْنِكَف اْلَمِسْيُح َأْن َيُكْوَن َعْبًدا ِلل
لِ َتَبر : َواْنَتَكفَ  ٤٨())َأ، َوُهَو َنْحُو اَألو(         .  

بفتح الكاف ُمستعَمٌل؛ للداللة على الدْفِع واإلزالِة ) َنَكفَ (وواضٌح من هذا النص أن المجرَد   
: ، َأيَنَكَف الِبْئرَ : (، ومنه أيَضا)َنَكْفُت الدْمَع، ِإَذا نّحيَتُه عن خدَك بِإْصَبِعكَ : (واإلبعاِد، ومنُه قوُلكَ 

َد )َنَزَحَها المجر بكسر الكاف مستعَمٌل؛ للداللِة على معنى االمتناِع واألنفِة، ومثُلُه في ذلَك ) َنِكفَ (، وأن
  .، كما هو واضٌح من نص المحكمِ )اْسَتْنَكفَ (المزيُد 

ستعَمْل في المعنى يعتقُد بعُض القائلين باإلغناء أن بعَض األفعاِل المجّردِة المستعَملِة لم تُ  - ثانًيا
وهذا . )٤٩(االشتقاقي نفسِه الذي اسُتعِملِت األفعاُل المزيدُة؛ للداللِة عليِه، وٕاّنما اسُتعِملْت في مجاٍل آَخرَ 

القوُل يفتقُر إلى التدبر، والتنبِه على العالقاِت الداللّيِة بيَن االستعماالِت اللغوّيِة المختلفِة للماّدِة االشتقاقّيِة 
  . لواحدةِ ا

، وهذا المعنى ال ُيستعَمُل الفعُل )نوع من أنواع الَعْدوِ (ُيستعَمُل بمعنى ) َأْحَضرَ (ومثاُل ذلَك المزيُد 
  . )٥٠()َحَضرَ (عن المجرِد ) َأْحَضرَ (للداللِة عليه، فيبدو هذا قوًال بإغناِء المزيِد ) َحَضرَ (المجرُد 

: ُد العالقَة واضحًة بين معنى المجّرد والمزيد، قال ابُن فارسٍ وبالرجوِع إلى معجِم مقاييِس اللغِة نج
: َمْا ِمْن َذِلَك، ُيَقْالُ َفَأما اْلُحْضُر الِذْي ُهَو اْلَعْدُو، َفِمَن اْلَبْاِب َأْيًضا؛ ِألَن اْلَفَرَس َوَغْيَرُه ُيْحِضَرْاِن َمْا ِعْنَدهُ ((

. َحْاَضْرُت الرُجَل، ِإَذا َعَدْوَت َمَعهُ : َوُيَقْالُ . َسِرْيُع اْلُحْضِر، َوِمْحَضْارٌ : ْيرٌ َأْحَضَر اْلَفَرُس، َوُهَو َفَرٌس ِمْحضِ 
اْلُكُنُف : (َوَيُقْوُلْونَ . ِإن اْلَجْان َتْحُضُرهُ : َكِثْيُر اآلَفِة، َوَيُقْوُلْونَ : ، َفَمْعَنْاهُ )اللَبُن َمْحُضْورٌ : (َوَقْوُل اْلَعَربِ 

َل َنْاٌس َقْوَلُه َتَعْاَلى). َمْحُضْوَرةٌ  َيْاِطْينِ : َوتََأوَأُعْوُذ ِبَك ِمْن َهَمَزْاِت الش َأْن . ﴿َوُقْل َرب َوَأُعْوُذ ِبَك َرب
  . )٥٢())ءٍ َواْلَبْاُب ُكلُه َوْاِحٌد، َوَذِلَك َأنُهْم َيْحُضُرْوَنُه ِبُسوْ . َأْن ُيِصْيُبْوِنْي ِبُسْوءٍ : ، َأيْ )٥١(﴾َيْحُضُرْونِ 
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واحٌد، وهو يدل على معًنى اشتقاقي ) َأْحَضرَ (والمزيِد ) َحَضرَ (فاألصُل االشتقاقي للفعليِن المجّرِد 
  . واحٍد، ومن هذا المعنى تتفرُع المعاني االشتقاقيُة للكلماِت المشتقِة من هذا األصلِ 

َأنها تجعُل ذلك : ؛ ليستمر الَعْدُو سريًعا، أيفالداّبُة حيَن تعدو بسرعٍة ُتْحِضُر ما عندها من قّوةٍ 
  .، وليسْت مغنيًة عن صيغِة المجردِ )الجعلِ (؛ للداللِة على معنى )َأْفَعلَ (، فصيغة )موجوًدا موفوًرا(حاضًرا 

ٌة غيــُر لهــا دالالٌت صــرفيٌة معروفــ –التــي قيــَل بإغناِئهــا عــن المجــردة  -أن بعــَض األفعــاِل المزيــدِة  -ثالثًــا
ــَفرِ (الــدال بصــيغِتِه علــى معنــى المبالغــة فــي ) َســاَفرَ (ومــن ذلــك الفعــُل المزيــُد . اإلغنــاءِ  الس .( قــال الرضــي

 ِفــْي : ، َأيْ )َســَفْرتُ (ِبَمْعَنــى ) َســْاَفْرتُ (كـــ) ِبَمْعَنــى َفعــلَ : ()٥٣(َقْوُلــهُ : ((األســتراباذي ــَفِر، َوَالْ ُبــد َخَرْجــُت ِإَلــى الس
  . )٥٤())ِمَن اْلُمَبْاَلَغةِ ) ْرتُ َسْافَ (

ْ َأن )َســَفْرتُ (، َفِإنــُه ِبَمْعَنــى )َســْاَفْرتُ : (، َنْحــو)َفعــلَ (َوِبَمْعَنــى ): ((نقــرة كــار(وقــال ســيد عبــُد اهللا    ِإال ،
  .)٥٥())َخْرَجُت ِإَلى السَفرِ : ُفْوًرا، َأيْ َسَفْرُت سُ : ِفْيِه ِزَيْاَدَة َمْعَنى اْلُمَكْاَبَدِة َواْلُمَقْاَسْاِة ِفي السَفِر، ُيَقْالُ 

أن بعَض األفعاِل المزيدِة ُأِخَذْت من أسماِء األجناِس المحسوسِة، واالشتقاُق من اسِم الجنس ال  - رابًعا
ِدِه، فعدُم استعماِل المجرِد ال َيستلِزُم القوَل باإلغناِء، ِإال إذ المزيَد قد َأغنى عن مجر ا كاَن المزيُد يعني أن

  . بال داللٍة صرفيٍة زائدةٍ 
ومن أمثلِة . والحقيقُة أن األفعاَل المزيدَة المشتقَة من أسماِء الجنِس تدل على معاٍن صرفيٍة مختلفةٍ 

التجارة في (، وتدل صيغُتُه على معنى )الباب(، بمعنى )الِعْنكِ (مشتق من ) َأْعَنكَ (الفعُل المزيُد : ذلكَ 
  . )٥٧()َتِجَر في األبوابِ (بمعنى ) َأْعَنَك الرُجلُ : (، ُيقالُ )٥٦()صِل الفعلِ أ

أن كثيًرا من األلفاِظ اللغوّيِة التي كانِت العرُب تستعِمُلها لم تصْل إلينا، إّما ألن بعَض تلك  -خامًسا
ألن رواَة اللغِة لم يطِلعوا على شواهَد  األلفاِظ ُهِجرْت، أو ُأميتْت، فشاَع بدًال منها استعماُل ألفاٍظ أخرى، أو

ِت المصنفاُت اللغوّيُة  ماِع، ولم يقيسوا، فاختصفي  –لغوّيٍة الستعماِل بعِض األلفاِظ، فاقتصروا على الس
  . بالمسموِع من العرِب، فكان نصيُب ما لم ُيسَمْع عدَم التدويِن والنقلِ  –الغالب 

، وهذا )النثِر غيِر الفني (ا قد ال ُيكَتُب لها االستعماُل إّال في الحديِث العادي ومعلوٌم أن ثّمة ألفاظً 
ومعلوٌم أيًضا أّن كثيًرا من الشعر العربّي قد ضاع، ولم . النوُع من الكالِم لم َينُقْل منُه الرواُة إّال ما ندر

ْ َأَقلُه، َوَلْو َجْاَءُكْم َما ا: ((قال أبو عمرو بن العالء. يصْل إلينا منُه إّال أقلهُ  ْا َقْاَلِت اْلَعَرُب ِإالْنَتَهى ِإَلْيُكْم ِمم
  .   )٥٨())َوْاِفًرا َلَجْاَءُكْم ِعْلٌم َوِشْعٌر َكِثْيرٌ 

واألفعاُل المجردُة التي لم تصْل إلينا جزٌء من تلك األلفاِظ، فقد تكوُن من األلفاِظ التي ُهِجَرْت، أو   
تكوُن من التي لم يقِف الرواُة على شواهَد لغوّيٍة لها، ولكّن هذا ال يعني القوَل بإغناِء األفعاِل ُأميتْت، أو 

المزيدِة عنها؛ ألن األفعاَل المزيدَة كانت تدل بصيِغها على معاٍن صرفّيٍة مستمّدٍة من الزيادِة الصرفّيِة، قبَل 
في التعبيِر الفصيِح الصحيِح أن َتبقى الداللُة كما هي عليه،  َهْجِر ما ُهِجَر من األفعاِل المجردِة، وينبغي

  . بال أدنى تغييرٍ 
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أّما القوُل بإغناِء بعِض الصيِغ المزيدِة عن صيٍغ مزيدٍة أخرى، فقد يكوُن صواًبا، وذلك في إغناِء   
  . في كثيٍر من األفعالِ ) اْنَفَعلَ (عن صيغة ) اْفَتَعلَ (صيغِة 

، ولكّن هذا )َقَطْعُتُه، فاْنَقَطعَ : (، وذلك نحو)المطاوعة(ستعَمُل للداللِة على معنى تُ ) اْنَفَعلَ (فصيغُة 
االستعماَل ليس ثابتًا في كل األفعاِل، فبعُض األفعاِل المجّردِة تبدُأ بأصواٍت ال ُيناِسُبها أن ُتسَبَق بنوِن 

فال يسوُغ اإلتياُن بالراِء مثًال بعد النوِن، فال  ،)اْنَقَطعَ (المطاوعة، فإذا ساَغ أن نأتي بالقاِف بعد النوِن في 
  ). َرَفْعُتُه َفاْنَرَفعَ : (يصح أن نقولَ 

؛ للتخلِص من )المطاوعة(ومن هنا َعَمَد العرُب إلى استعماِل صيغٍة أخرى؛ للداللِة على معنى 
، فكانت صيغُة  المطاوعة(في الداللِة على معنى ) اْنَفَعلَ (ُمغنيًة عن صيغِة ) اْفَتَعلَ (هذا التنافِر الصوتي (

  . في بعِض األفعاِل، ال في كلها
 األستراباذي ِفْي ُمَطْاَوَعِة َمْا َفْاُؤُه َالُْم، َأْو َرْاٌء، ) اْنَفَعلَ (َعِن ) اْفَتَعلَ (َوَيْكُثُر ِإْغَنْاُء : ((قال الرضي
َرَمْيُت ِبِه، : اْنَألََم، َوَكَذاْ : َأْصَلْحُتُه، َفاْلتََأَم، َوَالْ تَُقْولُ : اْلُجْرَح، َأيْ َألَْمُت : َأْو َوْاٌو، َأْو ُنْوٌن، َأْو ِمْيٌم، َنْحو

َوَذِلَك ِألَن َهِذِه اْلُحُرْوَف ِممْا ... اْنَوَصَل، َوَنَفْيُتُه، َفاْنَتَفى: اْنَرَمى، َوَوَصْلُتُه، َفاتَصَل، َال : َفاْرَتَمى، َوَالْ تَُقْولُ 
  . )٥٩())َعَالَْمُة اْلُمَطْاَوَعِة، َفُكِرَه َطْمُسَهاْ ) اْنَفَعلَ (ُم النْوُن السْاِكَنُة ِفْيَهْا، َوُنْوُن ُتْدغَ 

: وقد يكوُن القوُل بإغناِء الصيغِة المزيدِة عن نظيرِتها األخرى باطًال، كما في قوِل ابِن مالكٍ 
: ، ِإَذْا َقْالَ )َأمنَ (َواْألَْصُل ِفْيِه َكـ. ِإنْا ِللِه َوإِنْا ِإَلْيِه َرْاِجُعْونَ : ْرَجَع، ِإَذْا َقْالَ اْستَ ): َفعلَ (َوالِذْي ِلْإلِْغَنْاِء َعْن ((

  .)٦٠())ُسْبَحْاَن اللهِ : ، ِإَذْا َقْالَ )َسبحَ (آِمْيَن، وَ 
عَ (ُتغني عن صيغِة المزيِد ) اْسَتْرَجعَ (فيرى ابُن مالٍك أن صيغَة المزيِد  المزيَد )َرج بمعنى أن ،

عَ ( َرج ( ٍالمزيَد . غيُر ُمستعَمل وهذا كالٌم باطٌل؛ ألن) َع ٦١(ُمستعَمٌل بهذا المعنى، قاَل جريرٌ ) َرج(:  
ْعَت ِمْن ِعْرَفْاِن َرْبٍع َكَأنُه  ُة َوْشٍم ِفْي ُمُتْوِن اَألَشْاِجعِ     َأَرجَبِقي  

عَ (ِد ويؤكُد أن المراَد بالمزي   ْا ِإَلْيِه َرْاِجُعْونَ : (الداللُة على قولِ ) َرجِه َوإِنا ِللَما جاَء في اللسانِ ) ِإن :
َع الرُجُل ِعْنَد اْلُمِصْيَبِة، َواْسَتْرَجعَ (( ْاٍس : َقالَ : َوَتَرجْا ِإَلْيِه َرْاِجُعْوَن، َوِفْي َحِدْيِث اْبِن َعبِه َوإِنا ِللَي َرضِ  - ِإن

ِإنا ِإنا ِللِه َوإِنْا ِإَلْيِه َرْاِجُعْوَن، َوَكَذِلَك التْرِجْيُع، َقْاَل : َقْالَ : َأنُه ِحْيَن ُنِعَي َلُه ُقَثُم اْسَتْرَجَع، َأيْ  - اللُه َعْنُهَما 
  : َجِرْيرٌ 

ْعَت ِمْن ِعْرفْاِن َدْاٍر َكَأنَهْا  ُة َوْشٍم ِفْي ُمُتوْ     َوَرج٦٢())ِن اَألَشْاِجعِ َبِقي(.  
عَ (ُمغنيًة عن صيغِة المزيِد ) اْسَتْرَجعَ (فكيَف تكوُن صيغُة المزيِد    ؟ )َرج  

أن الصيغَة الفعليَة المزيدَة تختص بالداللِة على معًنى  - على اختصاِرِه  - وخالصُة ما تقدَم 
، ال ُتَشاِرُكها في الداللِة عليِه ُمشاَركًة تاّمةً  دٍة، وال مزيدٍة، حّتى في  صرفيصيغٍة فعلّيٍة أخرى، ال مجر أي

  .المواضِع التي صح فيها إغناُء الصيغِة المزيدِة عن نظيرِتها المزيدةِ 
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  :بيَن صيغتي الفعِل الماضي والفعِل المبني للفاعلِ  -ثالثًا
وُن الفعـُل المبنـي للفاعـِل ماضـًيا، قد يكوُن الفعُل الماضي مبنيا للفاعـِل، أو مبنيـا للمفعـوِل، وقـد يكـ  

  .)٦٣(أو مضارًعا
ومن هنا تجتمُع صيغتا الفعلين الماضي والمبنّي للفاعـل فـي بعـض األفـراد، هـي األفعـاُل الماضـيُة   

، وتفتـــرُق هاتــان الصـــيغتان فــي أفــراد أخـــرى، هــي األفعـــاُل الماضــيُة المبنّيـــُة )َســَألَ : (المبنّيــُة للفاعــل، نحـــو
  ).َيْسَألُ : (، واألفعاُل المضارعُة المبنّيُة للفاعل، نحو)ُسِئلَ : (للمفعول، نحو

  :بيَن صيغتي الفعِل الماضي والفعِل المبني للمفعولِ  -رابًعا
قد يكوُن الفعُل الماضي مبنيا للفاعل، أو مبنيا للمفعول، وقد يكوُن الفعـُل المبنـي للمفعـول ماضـًيا،   

صــيغتا الفعلــين الماضــي والمبنــّي للمفعــول فــي بعــض األفــراد، هــي األفعــاُل ومــن هنــا تجتمــُع . أو مضــارًعا
، وتفتـرُق هاتـان الصـيغتان فـي أفـراد أخـرى، هـي األفعـاُل الماضـيُة )ُكِسـرَ : (الماضيُة المبنّيُة للمفعـول، نحـو

   ).ُيْكَسرُ : (، واألفعاُل المضارعُة المبنّيُة للمفعول، نحو)َكَسرَ : (المبنّيُة للفاعل، نحو
إسـناد الفعـِل إلـى مـا ينـوُب (وتختص صيغُة الفعِل المبني للمفعول بالداللِة على معًنـى رئـيٍس، هـو   

؛ ألّن ِذكـــَر الفاعـــِل األصـــلي لـــيَس مـــن مـــراِد المـــتكلم، ســـواٌء أكـــان )َمنـــاَب الفاعـــِل إســـناًدا مفعوليـــا ال فاعليـــا
  . معلوًما، أم مجهوًال 

   صــور اإلســناد فــي حــال النيابــة، ســواء أكــان النائــُب مفعــوًال بــه فــي  ويشــمُل اإلســناُد المفعــولي كــل
  .)٦٤()ويدخل الجاّر والمجرور فيه أيًضا(األصل، أم مفعوًال مطلًقا، أم مفعوًال فيه 

، والنائـِب )المبنـّي للفاعـل(والمراُد من اإلسناد المفعولّي الداللُة على أّن العالقَة بين الفعل األصلّي   
  .اعل، هي عالقُة المفعولّيةعن الف

أّما سائُر المعاني التي ُذِكَرت لـه، كالجهـل بـه، والعلـم بـه، والخـوف منـه، والخـوف عليـه، واإلبهـام،   
  .، فهي معاٍن سياقّية، تشترك في تضمن المعنى الرئيس الذي ذكرناه)٦٥(والتحقير
هــذا الفعــل إلــى النائــب عــن  فحــين تجهــُل الفاعــَل ســيكون غرُضــك مــن الكــالم مقصــوًرا علــى إســناد  

ــا لــذكره، فتقتصــُر فــي  ــا، وكــذلك إذا كــان الفاعــُل معلوًمــا عنــدك، بحيــث ال تــرى داعًي الفاعــل إســناًدا مفعولي
  .كالمك على إسناد هذا الفعل إلى النائب

وحين تخاُف من الفاعل، أو تخاُف عليه، ال يبقى لك قصٌد إلى ذكـر الفاعـل، وٕاّنمـا يكـوُن قصـُدك   
ومثـُل ذلـك ُيقـاُل فـي اإلبهـام؛ فإّنـك إذا أردَت أن يخفـى الفاعـُل؛ . ا في إسـناد هـذا الفعـل إلـى النائـبمحصورً 

  .للتواضِع مثًال، فإن غرَضك سيكون مقصوًرا على إسناد هذا الفعل إلى النائب
ذي َوَقـــَع، الفعـــل الـــ: ، دّلـــِت الجملـــُة علـــى أمـــرين رئيســـين)٦٦(﴾﴿ُقِتـــَل اْلَخراُصـــونَ : ففـــي قولـــه تعـــالى  

والذاِت التي كانت مفعوًال لهذا الفعل، وليس من غرض النص هنا بياُن الفاعل الـذي َأوقَـَع هـذا الفعـَل علـى 
  . ، وهو خالُف المراد)َقَتلَ (فاعًال للفعل ) الخراصون(لكان ) ُقِتلَ (ولوال صيغُة الفعل . ذاك المفعول
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علــى الفعــل المبنــّي للمفعــول؛ ألّن هــذا ) لمقصــورالفعــل ا(وفــي رأيــي أّن األنســَب إطــالُق مصــطلح   
الفعَل ينقص مفعوًال عن الفعل المبنّي للفاعل، فهو قريٌب من الفعل الالزم الذي ُيسمى قاصًرا؛ لقصوره عن 

  .)٦٧(التعّدي إلى المفعول بنفسه
مييـز بينهمـا وٕاّنما آثـرُت تسـميَتُه بالفعـل المقصـور، ولـم أجعلـه صـورًة مـن صـور الفعـل القاصـر؛ للت  

مـــن حيـــث إّن الفعـــل القاصـــر علـــى صـــيغة المبنـــّي للفاعـــل، والمرفـــوع بعـــده ُيعـــَرُب فـــاعًال، بخـــالف الفعـــل 
  .المقصور، فإّنه على صيغة أخرى، والمرفوع بعده ُيعَرُب نائًبا عن الفاعل

فعــول، وكـذلك دعــاني إلـى الفصــل بينهمـا أّن الفعــل الـالزم قاصــٌر بنفسـه، بخــالف الفعـل المبنــّي للم  
فإّنه مقصوٌر بفعل المتكلم، من حيـُث إّنـه َجَعلَـُه علـى صـيغٍة غيـر الصـيغة التـي كـان عليهـا، فهـو مقصـوٌر 

  .بفعل المتكّلم، ال بنفسه
ـــرى َأْن ال فـــرَق بـــين الفعـــل المقصـــور والفعـــل المزيـــد المطـــاِوع   ؛ وذلـــَك ألّن بـــين )٦٨(وُيخطـــُئ مـــن َي

  :الفعلين فروًقا، أظهُرها
َكَسـْرُت : (ل المقصـور فـرٌع مـن الفعـل المبنـّي للفاعـل؛ بداللـة أّن لهمـا مصـدًرا واحـًدا، فـنحن نقـولأّن الفع* 

ـا يخـالف مصـدر الفعـل )اْلَقَلَم َكْسًرا، َوُكِسَر اْلَقَلُم َكْسًرا لـه مصـدًرا خاص بخالف الفعل المزيد المطاِوع، فإن ،
  ).ااْنَكَسَر اْلَقَلُم اْنِكَسارً : (المجّرد، كقولنا

ُجِمـَع : (أّن القصر الصرفّي يشَمُل الفعَل المجرد المبني للمعلوم والفعَل المزيَد المطاِوَع، فنحن نقول مـثًال * 
  ).ُتُعلَم األمرُ (، و)ُعِلَم األمرُ : (، ونقوُل أيًضا)اْجُتِمَع ِفي السْوقِ (، وَ )النْاُس ِفي السْوقِ 

إسـناد الفعـل المجـّرد أو المزيـد إلـى (إّنمـا تـدل علـى معنـى ) جّرد أو المزيدالم(أّن صيغَة الفعِل المقصوِر * 
دلـْت صـيغُة الفعـل المقصـور علـى أّن ِفْعـَل ) ُكِسـَر اْلَقلَـمُ : (ففـي قولنـا. كما ذكرنا آنًفا) النائب إسنادا مفعوليا

علـــى ) اْلَكْســـرِ (لـــذي َأْوَقـــَع ِفْعـــَل ، مـــع صـــرف النظـــر عـــن الفاعـــل ا)اْلَقَلـــم(قـــد َوَقـــَع علـــى المفعـــول ) اْلَكْســـرِ (
  .، سواٌء أكان معلوًما، أم مجهوًال )اْلَقَلم(المفعول 
أّما الفعل المزيد المطاوع، فإنه يدل بصيغته على معنى مطاَوعة الفعـل المجـّرد، وهـي مطاوعـٌة قـد   

  ). ْاَب، َفاْنَفَتَح اْلَبْابُ َفَتْحُت اْلبَ : (تكون مجازّيًة، فتدّل على قّوة التأثر، أو سرعته، نحو قولنا
﴿ُقــْل َلــِئِن اْجَتَمَعــِت : وقــد تكــون حقيقّيــة، فتــدل علــى رغبــة الفاعــل فــي الفعــل، كمــا فــي قولــه تعــالى

ْنـُس َواْلِجــن َعَلــى َأْن َيــْأُتوا ِبِمْثــِل َهــَذا اْلقُــْرآِن َال َيـْأُتوَن ِبِمْثِلــِه َوَلــْو َكــاَن َبْعُضــُهْم ِلــَبْعٍض  وقولــه ، )٦٩(﴾يــًراَظهِ اْإلِ
َولَـِو اْجَتَمُعـوا  ﴿َيا َأيَها الناُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه ِإن الِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِه َلْن َيْخُلُقوا ُذَباًبا: تعالى

  . )٧٠(﴾َواْلَمْطُلوبُ  َلُه َوإِْن َيْسُلْبُهُم الذَباُب َشْيًئا َال َيْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطاِلبُ 
َفَقْبـــَل أن ُيحـــاِوَل اإلنـــُس والجـــن اإلتيـــاَن بمثـــل هـــذا القـــرآن، ال بـــد لهـــم مـــن أن يجتمعـــوا علـــى ذلـــك 

وكـذلك أولئـك الـذين ُيـْدَعْوَن مـن دون اهللا، َفَقْبـَل أن ُيحـاِولوا خلـَق ذبـاٍب، ال . راغبين، ال أن ُيْجَمُعوا باإلكراه
  .على ذلك راغبين، ال أن ُيجَمعوا باإلكراهبّد لهم من أن يجتمعوا 
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فلــيس فيــه تنصــيٌص علــى معنــى الرغبــة، أو اإلكــراه، لكــّن الســياَق قــد ) ُجِمــعَ (أّمــا الفعــل المقصــور   
ــاُلوا َأْرِجــْه َوَأَخــاُه َواْبَعــْث ِفــي اْلَمــَداِئِن َحاِشــِرينَ : ُيــوحي بمعنــى اإلكــراه، كمــا فــي قولــه تعــالى َيــْأُتوَك ِبُكــل . ﴿َق

اٍر َعِليمٍ  َحَرُة ِلِميَقاِت َيْوٍم َمْعُلومٍ . َسحاِس َهْل َأْنُتْم ُمْجَتِمُعونَ . َفُجِمَع السـَحَرَة ِإْن َكـاُنوا . َوِقيَل ِللنبِـُع السَنـا َنتَلَعل
  . )٧١(﴾ُهُم اْلَغاِلِبينَ 

ن السحرَة قـد ُجِمعوا ُمكـَرهين؛ بداللـِة أّن ؛ أل)السَحَرةُ اْجَتَمَع : (، ولم يقل)ُجِمَع السَحَرةُ : (فقال تعالى
اٍر َعلِ : (المَأل قالوا لفرعون َسح اٍر َعِليمٍ : (، ولـم يقولوا)يمٍ ـَيْأُتوَك ِبُكل َسح ؛ للداللِة على إكراههم)َيْأِتْيَك ُكل .  

ــُد ذلــك قــوُل الســحرة بعــد أن آمنــوا ــا ِلَيْغِفــرَ : ويؤك ــِه ِمــَن  ﴿ِإنــا آَمنــا ِبَربَن ــا َعَلْي ــا َوَمــا َأْكَرْهَتَن ــا َخَطاَياَن َلَن
  .وواضٌح أّنهم بهذا القول قد صّرحوا بإكراه فرعون لهم. )٧٢(﴾السْحِر َواللُه َخْيٌر َوَأْبَقى

: أّما الناُس، فقد اجتمعوا برغبتهم، ودل على ذلك أّنهم ُخوِطبوا بصيغٍة لينٍة، مع استعمال الوصـف  
  ).ُجِمعَ (من ) َمْجُمْوُعْونَ : (دون الوصف) اْجَتَمعَ (من ) ْونَ ُمْجَتِمعُ (

  :بيَن صيغتي الفعِل المجرِد والفعِل المبني للفاعلِ  -خامًسا
قد يكوُن الفعُل المجّرُد مبنيا للفاعل، أو مبنيا للمفعول، وقد يكـوُن الفعـُل المبنـي للفاعـل مجـّرًدا، أو   

يغتا الفعلــين المجــّرد والمبنــي للفاعــل فــي بعــض األفــراد، هــي األفعــاُل المجــّردُة ومــن هنــا تجتمــُع صــ. مزيــًدا
، وتفتــرُق هاتــان الصــيغتان فــي أفــراد أخــرى، هــي األفعــاُل المجــّردُة المبنّيـــُة )َصــَنعَ : (المبنّيــُة للفاعــل، نحــو

  .)َتَصنعَ : (، واألفعاُل المزيدُة المبنّيُة للفاعل، نحو)ُصِنعَ : (للمفعول، نحو
  :بيَن صيغتي الفعِل المجرِد والفعِل المبني للمفعولِ  -سادًسا

قد يكوُن الفعُل المجّرُد مبنيا للفاعل، أو مبنيا للمفعول، وقد يكوُن الفعُل المبني للمفعول مجّرًدا، أو   
ألفعــاُل المجــّردُة ومــن هنــا تجتمــُع صــيغتا الفعلــين المجــّرد والمبنــي للمفعــول فــي بعــض األفــراد، هــي ا. مزيــًدا

ــُة )ُنِصــرَ : (المبنّيــُة للمفعــول، نحــو ، وتفتــرُق هاتــان الصــيغتان فــي أفــراد أخــرى، هــي األفعــاُل المجــّردُة المبنّي
  ).اْستُْنِصرَ : (، واألفعاُل المزيدُة المبنّيُة للمفعول، نحو)َنَصرَ : (للفاعل، نحو

  :للفاعلِ بيَن صيغتي الفعِل المزيِد والفعِل المبني  -سابًعا
قد يكوُن الفعُل المزيُد مبنيا للفاعـل، أو مبنيـا للمفعـول، وقـد يكـون الفعـُل المبنـي للفاعـل مجـّرًدا، أو   

ــًدا ومــن هنــا تجتمــع صــيغتا الفعلــين المزيــد والمبنــّي للفاعــل فــي بعــض األفــراد، وهــي األفعــاُل المزيــدُة . مزي
ــُة ، وتفتــرُق ها)اْكَتَســبَ : (المبنّيــة للفاعــل، نحــو تــان الصــيغتان فــي أفــراد أخــرى، هــي األفعــاُل المزيــدُة المبنّي

  ).َكَسبَ : (، واألفعاُل المجّردُة المبنّيُة للفاعل، نحو)اْكُتِسبَ : (للمفعول، نحو
  :بيَن صيغتي الفعِل المزيِد والفعِل المبني للمفعولِ  -ثامًنا

عول، وقد يكوُن الفعُل المبنـي للمفعـول مجـّرًدا، أو قد يكوُن الفعُل المزيُد مبنيا للفاعل، أو مبنيا للمف  
ومــن هنــا تجتمــُع صــيغتا الفعلــين المزيــد والمبنــّي للمفعــول فــي بعــض األفــراد، هــي األفعــاُل المزيــدُة . مزيــًدا



  ُخلُ الصْرِفي ُخلُ الصْرِفي ُخلُ الصْرِفي ُخلُ الصْرِفي التَداْ التَداْ التَداْ التَداْ ....    ....    ....    ....     ميالديةميالديةميالديةميالدية    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣((((العدد  العدد  العدد  العدد          - - - - األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ
 

 
٢٣٤

، وتفتــرق هاتـــان الصــيغتان فـــي أفــراد أخـــرى، هــي األفعـــاُل المزيــدُة المبنّيـــُة )ُقْوِتـــلَ : (المبنّيــُة للمفعـــول، نحــو
  ).َقَتلَ : (، واألفعاُل المجّردُة المبنّيُة للفاعل، نحو)َقاَتلَ : (اعل، نحوللف

  :)٧٣(بيَن الصيغِة المصدريِة والصيغِة المؤنثةِ  -تاسًعا
قد تكوُن الصيغُة المصدرّيُة مذكرًة، أو تكون مؤنثًة، وقد تكوُن الصـيغُة المؤنثـُة مصـدرّيًة، أو غيـَر   

: الصـــيغتان المصـــدرّيُة والمؤنثـــُة فـــي بعـــِض األفـــراِد، هـــي المصـــادُر المؤنثـــُة، نحـــوومـــن هنـــا تجتمـــُع . ذلـــك
، واألسـماُء المؤنثـُة )ُرُكـْوع: (، وتفترُق هاتان الصيغتان في أفراٍد أخرى، هي المصادُر المـذكرُة، نحـو)َرْكَعة(

  ).َرْاِكَعة: (غيُر المصدرّية، نحو
المصـدرّيُة المتوافقـُة فـي أصـِل المعنـى، مـع اختصـاِص بعِضـها  الصيغُ : والصيُغ المصدرّيُة قسمان  

  .بالداللِة على معنى المبالغِة، أو المرِة، أو الهيأِة، تنصيًصا، والصيُغ المصدرّيُة المتباينةُ 
  :)٧٤(فالصيُغ المصدرّيُة المتوافقُة قسمان  

ى المعنـى المصـدري العـام، بـال تنصـيٍص علـى صيٌغ مصدرّيٌة عاّمٌة مطلقٌة من القيوِد المعنوّيِة، تدل عل -
، فَيحتِمـُل الداللـَة )الَحـَدثِ (، فهو يدل بصـيغتِه المصـدرّيِة العاّمـِة علـى مطلـِق )اْلَقْتل: (أي معًنى آَخَر، نحو

ــــهُ  ال ُيســــتعَمُل  علــــى المــــّرِة، والمــــّرتيِن، والمــــّراِت، وَيحتِمــــُل الهيــــأَة وغيَرهــــا، وَيحتِمــــُل المبالغــــَة وعــــَدَمها، لكّن
  .للتنصيِص على أي معًنى من هذه المعاني

صــيٌغ مصــدرّيٌة خاّصــٌة مقيــدٌة بأحــد القيــود المعنوّيــة، فتــدل علــى المعنــى المصــدري مــع التنصــيِص علــى  -
  ).التْقَتال: (، أو المبالغِة، نحو)الِقْتَلة(، أو الهيأِة، نحو )الَقْتَلة(معنى المّرِة، نحو 

بايُن بين الصيِغ المصدرّية، فواضٌح في التباين بين صيغتي مصـدري المـّرِة والهيـأِة، فصـيغُة أّما الت  
  .المّرِة تدل على المّرِة الواحدة تنصيًصا، وصيغُة الهيأِة تدل على هيأِة الحدِث تنصيًصا

، بحيـثُ    بالداللِة على معًنى صرفي صيغٍة مصدرّيٍة تختص ال ُتشـاِرُكها فـي  ومن هنا ندرُك أّن كل
فـالترادُف الصـرفي التـام بـين الصـيِغ المصـدرّيِة معـدوٌم . الداللِة عليه ُمشاَركًة تاّمًة أي صيغٍة صرفّيٍة أخرى

 الصيِغ المصدرّيِة في الداللِة على المعنى المصدري قطًعا، وٕاّنما ثّمَة تقاُرٌب راجٌع إلى اشتراِك كل.  
   فحقيقــٌة واقعــٌة فــي بعــِض الصــيِغ المصــدرّيِة، بــأن ُتســتعَمَل صــيغٌة مصــدرّيٌة أّمــا اإلغنــاُء الصــرفي ،

  .بدًال من أخرى كان المفروُض استعماَلها، لكّنها ُأهِمَلت؛ ألسباٍب صوتّيٍة في الغالبِ 
دى َعـ(، إذا كان معتل الالم، نحـو )َفعلَ (ُتستعَمُل مصدًرا للمزيِد الذي على صيغِة ) َتْفِعَلة(فصيغُة   

َعدَل : (، نحو)َتْفِعْيل(، فُتغني عن صيغِة المصدِر العام، بخالِف صحيِح الالِم، فيكوُن على صيغِة )َتْعِدَيةً 
  .)٧٥()َتْعِدْيًال 

في بعِض المصادِر، ) َتْفِعْيَلة(أيًضا للداللِة على المرِة، فُتغني عن صيغِة ) َتْفِعَلة(وُتستعَمُل صيغُة   
  ).َتْسِلَمةً : (، وال يقال)َسلَم َتْسِلْيَمةً : (، بخالِف قولنا)َتْذِكْيَرةً : (، وال يقال)َر َتْذِكَرةً َذك : (وذلك نحو
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َيْاَسـَر : (إذا كانْت فـاُء الفعـِل المزيـِد يـاًء، نحـو) ِفَعْال(ُمغنيًة عن صيغِة ) ُمَفاَعَلة(وُتستعَمُل صيغُة   
، وقـد شـذ ؛ بسـب)ِيَسـْاًرا: (، وال يقـال)ُمَيْاَسـَرةً  َقـِل الصـوتياْلُمَعْاَملَـة (بمعنـى ) َيـاَومَ (مصـدُر المزيـِد ) يِـَوْام(ِب الث
  . )٧٦(، مع أن الثَقَل هنا أكبُر باجتماِع الياء والواو)َيْاَوَمُه ِيَوْاًما َوُمَيْاَوَمةً : (، فقيل)ِباْألَيامِ 

التـــي ال دليـــَل علـــى ) ِفَعْاَلـــة(ي بـــذلك عـــن صـــيغِة مصـــدًرا للمـــّرة، فُتغنـــ) ُمَفاَعَلـــة(وُتســـتعَمُل صـــيغُة   
  ).ِقَتاَلة َواِحَدة: (، وال نقولُ )ُمَقْاَتَلة َواِحَدة: (استعماِلها أصًال، فنحُن نقولُ 

ــا : ((قــال ســيبويهِ  ــَك ِإْن َأَرْدَت اْلَوْاِحــَدَة ُقْلــتَ )َفْاَعْلــتُ (َوَأمُه ُمَرْاَمــْاًة، َتِجــْيُء َقْاَتْلتُــُه ُمَقْاَتَلــًة، َوَرْاَمْيتُــ: ، َفِإن
َقْالَـِة َواِالْسـِتَغْاَثةِ  ِْزِم اَألْغلَـِب، َفاْلُمَقْاَتلَـُة َوَنْحُوَهـْا ِبَمْنِزلَـِة اْإلِ ـَك لَـْو َأَرْدَت ِبَهْا َعَلى اْلَمْصَدِر الالِفـْي ) اْلَفْعلَـةَ (؛ ِألَن

  . )٧٧())َفْعَلًة َوْاِحَدًة، َفَالْ ُبد ِمْن َعَالَْمِة التْأِنْيثِ  َهَذا َلْم ُتَجْاِوْز َلْفَظ اْلَمْصَدِر؛ ِألَنَك ُتِرْيدُ 
  .)٧٨())ِقَتْاَلةً : َقْاَتْلُتُه ُمَقْاَتَلًة، َوَالْ َتُقْولُ : َوَتُقْولُ : ((وقاَل ابُن السّراجِ 

ـــة(وُتســـتعَمُل صـــيغُة    ـــة(مصـــدًرا للمـــّرِة، فُتغنـــي بـــذلك عـــن صـــيغِة ) َفْعَلَل ال دليـــَل علـــى التـــي ) ِفْعَالَْل
  ).ِزْلَزْاَلة َواِحَدة: (، وال نقولُ )َزْلَزَلة َوْاِحَدة: (استعماِلها أصًال، فنحُن نقولُ 

َدْحَرْجُتُه َدْحَرَجـًة َواِحـَدًة، َوَزْلَزْلتُـُه َزْلَزلَـًة َواِحـَدًة، َتِجـْيُء ِباْلَوْاِحـِد َعَلـى اْلَمْصـَدِر : َفَتُقْولُ : ((قاَل سيبويهِ 
  .)٧٩())ْكَثرِ اَألْغَلِب اْألَ 

َدْحَرْجُتُه َدْحَرَجًة َوْاِحَدًة، َوَزْلَزْلُتُه َزْلَزلَـًة َوْاِحـَدًة ِجـْيَء ِباْلَوْاِحـِد َعَلـى اْلَمْصـَدِر : َتُقْولُ : ((وقال ابُن سيده
  .)٨٠())َفْعَلَلة): َفْعَلْلتُ (ِفْي َمْصَدِر  ِزْلَزْاَلًة؛ ِألَن اَألْصَل َواْألَْكَثرَ : اَألْغَلِب اْألَْكَثِر، َأْعِنْي َأنَك َالْ َتُقْولُ 

  :)٨١(بين الصيغة الوصفّية والصيغة المؤنثة -عاشرًا
قــد تكــوُن الصــيغُة الوصــفّيُة مــذكرًة، أو تكــوُن مؤنثــًة، وقــد تكــوُن الصــيغُة المؤنثــُة وصــفّيًة، أو غيــَر   

: ِض األفـــراِد، هـــي األوصـــاُف المؤّنثـــُة، نحـــوومـــن هنـــا تجتمـــُع الصـــيغتان الوصـــفّيُة والمؤّنثـــُة فـــي بعـــ. ذلـــك
، واألســماُء )َأْخَضــر: (، وتفتــرُق هاتــان الصــيغتان فــي أفــراٍد أخــرى، هــي األوصــاُف المــذكرُة، نحــو)َخْضــَراء(

  ).ُخْضَرة: (المؤّنثُة غيُر الوصفّيِة، نحو
اختصــاِص بعِضــها  الصــيُغ الوصــفّيُة المتوافقــُة فــي أصــِل المعنــى، مــع: والصــيُغ الوصــفّيُة قســمان  

  .بالداللِة على معنى المبالغِة تنصيًصا، والصيُغ الوصفّيُة المتباينةُ 
  :)٨٢(فالصيُغ الوصفّيُة المتوافقُة قسمان  

-  بــال تنصــيٍص علــى أي ،عــام علــى معًنــى وصــفي صــيٌغ وصــفّيٌة عاّمــٌة مطلقــٌة مــن القيــوِد المعنوّيــة، تــدل
، وفــي صــيغِة اســم )َنْاِصــر: (الفاعــل الداّلــِة علــى مطلــِق الفاعلّيــِة، نحــومعًنــى آخــَر، وذلــك فــي صــيغِة اســم 

  ).َمْنُصْور: (المفعول الداّلِة على مطلق المفعولّيِة، نحو
صــيٌغ وصـــفّيٌة خاّصــٌة مقّيـــدٌة بمعنــى المبالغـــِة، فتــدل علـــى معنــى الفاعلّيـــِة، مــع التنصـــيِص علــى معنـــى  -

ـــْاِرح(مبالغـــة ) اْلَجـــراح(المبالغـــِة، نحـــو  ـــى معنـــى )اْلَج ـــِة، مـــع التنصـــيِص عل ـــدل علـــى معنـــى المفعولّي ، أو ت
  ).اْلَمْجُرْوح(مبالغة ) اْلَجِرْيح(المبالغِة، نحو 
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  : أّما الصيُغ الوصفّيُة المتباينُة، فهي  
  ).اْلَجْاِرح واْلَمْجُرْوح(صيغة اسم الفاعل، وصيغة اسم المفعول متباينتان، كالتباين بين  -١
  ).اْلَجرْاح واْلَمْجُرْوح(مبالغة اسم الفاعل، وصيغة اسم المفعول متباينتان، كالتباين بين صيغة  -٢
  ).اْلَجْاِرح واْلَجِرْيح(صيغة اسم الفاعل، وصيغة مبالغة اسم المفعول متباينتان، كالتباين بين  -٣
  ).اْلَجرْاح واْلَجِرْيح(بين  صيغة مبالغة اسم الفاعل، وصيغة مبالغة اسم المفعول متباينتان، كالتباين -٤
، واســـم )اْلَجــْاِرح(صــيغة اســم الفاعــل، وصـــيغة اســم التفضــيل غيـــر المطــابق متباينتــان، كالتبـــاين بــين  -٥

  ). ِلَسْاُنَك َأْجَرُح ِمْن ِسَنْاِنكَ : (في قولنا) َأْجَرح(التفضيل 
م الفاعــل فـي الداللــِة علــى معنــى أّمـا إذا كــان اســُم التفضـيل مطابًقــا، فــإّن صــيغَتُه توافـُق صــيغَة اســ

  . )٨٣()اَألْبَلُغ ِفي اْلَجْرحِ : (، أي)َزْيٌد اَألْجَرحُ : (الفاعلّيِة، مع اختصاِصها بالداللِة على معنى المبالغِة، نحو
، )اْلَجــرْاح(صــيغة مبالغــة اســم الفاعــل، وصــيغة اســم التفضــيل غيــر المطــابق متباينتــان، كالتبــاين بــين  -٦

  ). ِلَسْاُنَك َأْجَرُح ِمْن ِسَنْاِنكَ : (في قولنا) َأْجَرح( واسم التفضيل
  ).اَألْجَرح(، و)اْلَمْجُرْوح(صيغة اسم المفعول وصيغة اسم التفضيل متباينتان، كالتباين بين  -٧
  ).اَألْجَرح(، و)اْلَجِرْيح(صيغة مبالغة اسم المفعول وصيغة اسم التفضيل متباينتان، كالتباين بين  -٨

، بحيـُث ال ُتشـاِرُكها فـي ومن ه   بالداللـِة علـى معًنـى صـرفي صيغٍة وصـفّيٍة تخـتص كل نا ندرُك أن
الداللِة عليـِه ُمشـاَركًة تاّمـًة أي صـيغٍة صـرفّيٍة أخـرى، فـالترادُف الصـرفي التـام بـين الصـيِغ الوصـفّيِة معـدوٌم 

  .قطًعا
  :)٨٤(فّيةِ بيَن الصيغِة الجمعّيِة والصيغِة الوص -حادي عشر

، أو ال تكــوُن كــذلك، وقــد تكــوُن صــيغُة الوصــِف )جمًعــا لوصــف(قــد تكــوُن صــيغُة الجمــع وصــفّيًة   
ومــن هنــا تجتمــُع الصــيغتان الجمعّيــُة والوصــفّيُة فــي ). صــيغة مفــرد أو صــيغة مثّنــى(جمعّيــًة، أو غيــَر ذلــك 

ترُق هاتـان الصـيغتان فـي أفـراٍد أخـرى، هـي ، وتف)اْلَكْاِتُبْونَ : (بعض األفراِد، هي األوصاُف المجموعُة، نحو
  ).اْلَكْاِتب، اْلَكْاِتَبْانِ : (، واألوصاُف غيُر الجمعّيِة، نحو)اْلُكُتب: (الجموُع غيُر الوصفّيِة، نحو

  :)٨٥(بيَن الصيغِة الجمعّيِة وصيغِة اسِم المكانِ  -ثاني عشر
ُن صــيغُة اســِم المكــاِن مجموعــًة أو غيــَر قــد تكــوُن صــيغُة الجمــِع الســِم المكــاِن، أو لغيــرِه، وقــد تكــو   

: ومن هنا تجتمُع الصيغتان الجمعّيُة والمكانّيُة في بعِض األفراِد، وهي أسماُء المكاِن المجموعُة، نحو. ذلك
اْلَمْسـِجد، : (، وتفترُق هاتان الصيغتان في أفراٍد أخرى، هـي أسـماُء المكـاِن غيـُر المجموعـِة، نحـو)اْلَمَسْاِجد(

د: (، والجموُع غيُر المكانّيِة، نحو)ِجَدانِ اْلَمسْ  جالس .(  
  :بيَن الصيغِة الجمعّيِة وصيغِة اسِم اآللةِ  -ثالث عشر

. قد تكوُن صيغُة الجمـِع السـِم اآللـِة، أو لغيـرِه، وقـد تكـوُن صـيغُة اسـِم اآللـِة مجموعـًة أو غيـَر ذلـك  
ــــُة فــــي بعــــضِ  ــــُة واآللّي : األفــــراِد، هــــي أســــماُء اآللــــِة المجموعــــُة، نحــــو ومــــن هنــــا تجتمــــُع الصــــيغتان الجمعّي
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اْلِمْفتَــْاح، : (، وتفتــرُق هاتــان الصــيغتان فــي أفــراٍد أخــرى، هــي أســماُء اآللــِة غيــُر المجموعــِة، نحــو)اْلَمَفــْاِتْيح(
  ).اْلَفْاِتُحْونَ : (، والجموُع غير اآللّيِة، نحو)اْلِمْفَتْاَحْانِ 
  :يغِة االسِم المنسوبِ بيَن الصيغِة الجمعّيِة وص -رابع عشر
قــد تكــوُن صــيغُة الجمــِع الســٍم منســوٍب، أو لغيــِرِه، وقــد تكــوُن صــيغُة االســِم المنســوِب مجموعــًة أو   

ومــــن هنــــا تجتمــــُع الصــــيغتان الجمعّيــــُة والنَســــِبيُة فــــي بعــــِض األفــــراِد، هــــي األســــماُء المنســــوبُة . غيــــَر ذلــــك
ـــْاِبيْونَ : (المجموعـــُة، نحـــو رُق هاتـــان الصـــيغتان فـــي أفـــراٍد أخـــرى، هـــي األســـماُء المنســـوبُة غيـــُر ، وتفتـــ)اْلِكَت
  ). اْلَكْاِتُبْونَ : (، والجموُع غيُر المنسوبِة، نحو)اْلِكَتْاِبّي، اْلِكَتْاِبيْانِ : (المجموعِة، نحو

  :بيَن الصيغِة الجمعّيِة وصيغِة االسِم الُمَصغرِ  -خامس عشر
كبـٍر، أو السـٍم ُمَصـغٍر، وقـد تكـوُن صـيغُة االسـِم الُمَصـغِر مجموعـًة قد تكوُن صيغُة الجمِع السـٍم مُ   

ــُة والُمصــغرُة فــي بعــِض األفــراِد، هــي األســماُء الُمَصــغرُة . أو غيــَر ذلــك ومــن هنــا تجتمــُع الصــيغتان الجمعّي
ى، هي األسماُء الُمصغرُة غيُر ، وتفترُق هاتان الصيغتان في أفراٍد أخر )ُرَجْيُلْوَن، ُكَتيَبْات: (المجموعُة، نحو
  ).ِرَجْال، ُكُتب: (، والجموُع الُمكبرة، نحو)ُرَجْيل، ُكَتيب، ُرَجْيَالِْن، ُكَتيَبْانِ : (المجموعِة، نحو

ْرِفي (َأَثُر  َدْاُخِل الصْفِرْيقِ ) التِفي الت:  
ــْرِفي (بالتأّمــِل فــي صــوِر      ــَدْاُخِل الص(هــا قــد ترجــُع إلــى نســبِة يتبــيُن أنّ ) الت ــْرِفي كمــا فــي )الُعُمــْوِم الص ،

ـــِة للفاعـــِل، نحـــو ـــين المزيـــِد والمبنـــي للفاعـــل فـــي األفعـــاِل المزيـــدِة المبنّي ، )اْكَتَســـبَ : (اجتمـــاِع صـــيغتي الفعل
المجـّردُة المبنّيـُة  ، واألفعـالُ )اْكُتِسـبَ : (وافتراِقهما في أفراٍد أخرى، هي األفعاُل المزيدُة المبنّيُة للمفعـوِل، نحـو

ْرِفي (هي نسبة ) اْكَتَسبَ (والمزيِد ) َكَسبَ (والنسبُة بين المجّرِد ). َكَسبَ : (للفاعِل، نحو الُعُمْوِم الص .(  
ْرِفي (وقد ترجُع إلى نسبِة      َباُيِن الصكما في اجتماِع الصيغتيِن الجمعّيِة واآللّيِة في أسماِء اآللِة )الت ،

اْلِمْفتَـْاح، : (، وافتراِقهما في أفراٍد أخرى، هي أسـماُء اآللـِة غيـُر المجموعـِة، نحـو)اْلَمَفْاِتْيح: (، نحوالمجموعةِ 
، واسـِم )اْلفَـْاِتُحْونَ (وواضٌح أن النسـبَة بـين اسـِم الفاعـِل ). اْلَفْاِتُحْونَ : (، والجموُع غيُر اآللّيِة، نحو)اْلِمْفَتْاَحْانِ 

ْرِفي (هي نسبُة ) حاْلَمَفْاِتيْ (اآللِة  َباُيِن الصالت.(  
ْرِفي (ومن أجِل ذلك ال ُيعتَمُد على نسبِة  َداُخِل الصفي التفريِق بيَن األمثلِة الصـرفّيِة، وٕاّنمـا فـي ) الت

فـراِد التفريِق بين األصناِف الصرفّيِة فقط؛ ألّن الصنفيِن اللـذيِن تقـوُم بينهمـا هـذه النسـبُة يتـداخالِن، فـبعُض أ
الصنِف األّوِل تَـدخُل فـي الصـنِف الثـاني، وبعـُض أفـراِد الصـنِف الثـاني تَـدخُل فـي الصـنِف األّوِل، كمـا فـي 

فـبعُض األفعـاِل المزيـدِة ال كلهـا تَـدخُل . صنِف الفعـِل المزيـِد، وصـنِف الفعـِل المضـارعِ : الصنفيِن الصرفّيينِ 
  .   ارعِة ال كلها َتدخُل في صنِف الفعِل المزيدِ في صنِف الفعِل المضارِع، وبعُض األفعاِل المض

 ومن هنا ندرُك واضًحا أن) ْرِفي َداُخَل الصا قائًما على أساِس ) التا شكليليس تصنيًفا صرفي
، قائٌم على تصنيِف األصناِف الصرفّيِة على وفق  تصنيِف المصطلحاِت، بل هو أساًسا تصنيٌف داللي
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ّيِة التي تدل عليها، باالستناِد إلى حقيقٍة قطعّيٍة ال ريب فيها، هي أّن الصيغَة الصرفّيَة الدالالِت الصرف
  . الواحدَة غنّيٌة بالمعاني الصرفّيِة المختلفةِ 

فلكل صيغٍة معًنى صرفي مركٌب من عّدة معاٍن صرفّية، َيرجُع كّل معًنى منها إلى صورٍة من 
  .الصيغةِ  صوِر التصنيِف الصرفي لتلك

  : مثًال تتألف من عّدة صيغ جزئّية، هي) َأْنَزلَ (فصيغُة كلمة 
  ). ُمْنِزل(صيغُة الفعِل، وهي بذلك ُتخالُف صيغة االسم * 
، وسائَر الصيِغ الفعلّيِة )َنَزلَ (صيغُة الزيادِة الصرفّيِة بالهمزة، وهي بذلك تخالُف صيغَة الفعِل المجّرِد * 

  .المزيدةِ 
  ).َأْنِزلْ (، وصيغَة األمر )ُيْنِزلُ (ماضي، وهي بذلك تخالُف صيغَة المضارع صيغُة ال* 
  ).ُأْنِزلَ (صيغُة المبني للفاعِل، وهي بذلك تخالُف صيغَة المبني للمفعوِل * 

   بالداللِة عليه، فيكوُن المعنى الصرفي تختص صيغٍة من هذه الصيِغ الجزئّيِة معًنى صرفي ولكل
  .الكّلّيِة ُمركًبا من هذه المعاني الصرفّيِة الجزئّية كلهاللصيغِة 
ْرِفي (وهكذا نفهُم حقيقَة    َداُخِل الص(، فهو يستنُد أساًسا إلى هذا )الت َالِْليالد ْرِفي ْرِكْيِب الصالت( ،

  .فيكشُف عن مواضِع االجتماِع، ومواضِع االفتراقِ 
ـــي إلـــى شـــيْ    ـــدَالِْلي (ٍء مـــن هـــذا وقـــد أشـــاَر ابـــُن جّن ـــْرِفي ال ـــِب الص ـــَذِلَك ((: بقولـــه) التْرِكْي ) َقطـــعَ (َوَك

َأَحــَدُهَما اْلَمْاِضـي، َواآلَخـَر َتْكِثْيــر : ، فَـَنْفُس اللْفـِظ َهــا ُهَنـا ُيِفْيـُد َمْعَنـى اْلَحــَدِث، َوُصـْوَرُتُه تُِفْيـُد َشـْيَئْينِ )َكسـرَ (وَ 
 َلُه : ُيِفْيُد ِبَلْفِظِه اْلَحَدَث، َوِبِبَناِئهِ ) َضْاَربَ ( اْلِفْعِل، َكَمْا َأن اْلَمْاِضَي، َوَكْوَن اْلِفْعِل ِمِن اْثَنْيِن، َوِبَمْعَناُه َعَلى َأن

  . )٨٦())َفاْعِرْف َذِلَك ِإَلى َما َيِلْيِه؛ َفِإنُه َكِثْيٌر، َلِكْن َهِذِه َطِرْيُقهُ . َفِتْلَك َأْرَبَعُة َمَعانٍ . َفاِعًال 
معنـــى صـــيغِة الماضـــي، : تُفيـــُد معنيـــين) َكســـرَ (، و)َقطـــعَ (فأشـــار إلـــى أّن صـــورَة الفعلـــيِن المزيـــديِن   

ــاَء الفعــِل المزيــِد ). التكثيــر(ومعنــى صــيغِة الزيــادِة  معنــى صــيغِة الماضــي، ومعنــى : ُيفيــدُ ) َضــْاَربَ (وأّن بن
  ).الُمشاَركة(صيغِة الزيادِة 

، ُيسـتَمد مـن مـاّدة الكلمـة، ال مـن صـيغِتها؛ لـذلك أّما معنى الحدِث،    ال صرفي ، فهو معًنى اشتقاقي
  .، ويقصُد بذلك ماّدَة الكلمةِ )َفَنْفُس اللْفِظ َها ُهَنا ُيِفْيُد َمْعَنى اْلَحَدثِ : (قال

ْرِفي (ومن هنا َنِجُد المصّنفيَن يعتمدوَن على هذا  َداُخِل الصثلِة الصرفّيِة، فإذا أراَد في إيراِد األم) الت
أحـُدُهم أن ُيمثــَل لفعـٍل مزيــٍد مـثًال، فــال ُيبـالي إذا كــان الفعـُل ماضــًيا أو مضـارًعا أو أمــًرا، وال ُيبـالي إذا كــان 

  :  ومن أمثلِة ذلك. مبنيا للفاعل أو مبنيا للمفعول
ْلُت، َقْاَل اُهللا َعز َوَجل َأْنَزْلُت وَ : َوِمْثُل َأْفَرْحُت َوَفرْحتُ : ((قوُل سيبويهِ  -١ لَ : َنزَعَلْيـِه آَيـٌة  )٨٧(﴿َوَقاُلوا لَـْوَال ُنـز

َل آَيًة﴾ َه َقاِدٌر َعَلى َأْن ُيَنزالل ِه ُقْل ِإن٨٩(....)))٨٨(ِمْن َرب( .  
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بصــيغِة ) ُنــزلَ (بصــيغِة الماضــي المبنــي للفاعــِل، ومثــل لــُه بالفعــِل ) َنــزل(فــتكلم ســيبويِه علــى الفعــل 
  .بصيغِة المضارِع المبني للفاعلِ ) ُيَنزلَ (الماضي المبني للمفعوِل، وبالفعِل 

٢-  ـــْولُ : ((قـــوُل الزمخشـــري ـــِب اْلِفْعـــِل، َتُق ـــُه، : َواْســـَتْفَعَل ِلَطَل ـــَب َعَمَل اْســـَتَخفُه، َواْســـَتْعَمَلُه، َواْســـَتْعَجَلُه، ِإَذْا َطَل
لَـْم َأَزْل : ، َأيْ )اْسـَتْخَرْجُتهُ (َوِمْنـُه . َمر َطْاِلًبا َذِلَك ِمْن َنْفِسِه، ُمَكلَفهَـْا ِإيـْاهُ : َمر ُمْسَتْعِجًل، َأيْ . َتهُ َوِخفَتُه، َوَعَجلَ 

ِل، َنْحـوُ . َأَتَلطُف ِبِه، َوَأْطُلُب، َحتى َخَرجَ  َحـوـْاُة، َواْسـَتْنَوَق اْلجَ : َوِللتاْسَتْتَيَسـِت الش ـْيُن، َوإِنَمـُل، َواْسـَتْحَجَر الط
  . )٩٠())اْلُبَغْاَث ِبَأْرِضَنْا َيْسَتْنِسرُ 

بصيغِة الماضي المبني للفاعـِل، وَمثـَل لهـا بأفعـاٍل ماضـيٍة ) اْسَتْفَعلَ (فتكلم الزمخشري على معاني 
، َواْســَتْعَمَل، واْســَتْعَجَل، واْســ: (مبنّيــٍة للفاعــِل، منهــا ــا )َتْنَوَق، واْســَتْحَجرَ اْســَتَخفَأورَد فعــًال مضــارًعا مبني ثــم ،

  . )٩١()َيْسَتْنِسرُ (للفاعِل، هو 
٣-  األستراباذي ْفُت، َأيْ : ((قوُل الرضي ْلُت َوَطو َوْاَف، ِقْيلَ : َوَجوَي اْلِكَتْاُب : َأْكَثْرُت اْلَجَوَالَْن َوالط َوِلَذِلَك ُسم

ــِزيْ  ــُز َتْن ــِه، َأَالْ َتــَرى اْلَعِزْي ــا ِفْي ــْيَس َنص ــًة، َوَل ــًة آَي ــْل ُســْوَرًة ُســْوَرًة َوآَي ــًة َوْاِحــَدًة، َب ــِزْل ُجْمَل ــْم َيْن ــُه َل ــِه ًال؛ ِألَن ــى َقْوِل ِإَل
َل َعَلْيـــــــِه اْلقُــــــْرآُن ُجْملَــــــًة َواِحـــــــَدًة﴾: َتَعــــــْاَلى ْل َعلَــــــْيهِ : ، َوَقْوِلــــــهِ )٩٢(﴿لَــــــْوَال ُنــــــز ـــــــَماِء ﴿ِإْن َنَشــــــْأ ُنَنـــــــز ْم ِمــــــَن الس

  . )٩٤(....)))٩٣(آَيًة﴾
) ُنــزلَ (بصــيغِة الماضــي المبنــي للفاعــِل، وَمثــَل لــُه بالفعــل ) َنــزلَ (فــتكلم الرضــي علــى الفعــِل المزيــِد 
  .بصيغِة المضارِع المبني للفاعلِ ) ُنَنزلْ (بصيغِة الماضي المبني للمفعوِل، وبالفعِل 
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  :اْلَخاِتَمةُ 
ْرِفي (خالصُة الحقائِق المتعلقِة بـ   َدْاُخِل الصالت:(  

ْرِفي (أّن نسبَة  -١ َدْاُخِل الصـذيِن يجتمعـاِن فـي بعـِض األفـراد، ويفتـرُق ) التتكوُن بين المعنيين الصرفّيين الل
ه، كالنسبِة بين معنى  منهما عن اآلخِر في أفراٍد تخص لجمعّيةا(، ومعنى )المصدرّية(كل.(  

ْرِفي (أّن الصنفيِن الصرفّييِن اللذيِن تقوُم بينهما نسبُة  -٢ َدْاُخِل الصيتداخالِن، بحيُث َتدخُل بعُض أفراِد ) الت
  .   الصنِف األّوِل في الصنِف الثاني، وَتدخُل بعُض أفراِد الصنِف الثاني في الصنِف األّولِ 

ْرفِ (أّن نسبَة  -٣ َدْاُخِل الصالت (تمتاُز من نسبِة ) ي ـْرِفي َبـاُيِن الص(، ونسـبِة )الت ـْرِفي بأّنهـا تكـوُن ) الُعُمـْوِم الص
  .بين األصناِف الصرفّيِة فقط، وال يمكُن أن تقَع بين األمثلِة الصرفّيةِ 

ــــْرِفي (أّن صــــوَر  -٤ ــــَدْاُخِل الصــــى نســــبِة ) الت ــــْرِفي (ترجــــُع إل ــــاُيِن الص ــــى نســــبِة ، أو )التَب ــــْوِم (ترجــــُع إل الُعُم
 ْرِفي (؛ لذلك ال ُيعتَمُد على نسبِة )الص ْرِفي َدْاُخِل الصفي التفريِق بين األمثلِة الصرفّيِة، وٕاّنما في التفريِق ) الت

  . بين األصناِف الصرفّيِة فقط
ْرِفي (أّن  -٥ َدْاُخَل الصاِف الصرفّيِة على وفِق الدالالِت تصنيٌف داللّي، قائٌم على تصنيِف األصن) الت

ْرِفي الدَالِْلي (الصرفّيِة التي تدّل عليها، باالستناِد إلى  ْرِكْيِب الصوالكشِف عن مواضِع االجتماِع، )الت ،
  . ومواضِع االفتراقِ 

ْرِفي (أّن  -٦ َدْاُخَل الص(يقوم على حقيقة ) الت ْرِفي صيغٍة صرفّيٍة ، بحيث ت)االْخِتَصْاِص الص كل ختص
، ال ُيشاِرُكها في الداللِة عليه ُمشاَركًة تاّمًة أي صيغٍة صرفّيٍة أخرى ُمستعَملة بالداللِة على معًنى صرفي .
، بحيُث تتداخُل األصناُف الصرفّيُة في صوٍر كثيرة وعلى أساِس هذا االختصاِص يقُع التصنيُف الداللي .

ْرِفي االْخِتَصاُص ال(ولوال  (لكان ) ص َداُخِليالت ْرِفي ْصِنْيُف الصا) التا ال دالليشكلي.  
ْرِفي (أّن القوَل بـ -٧ اِإلْغَنْاِء الص ( ُر فيفيها اإلغناُء ال يؤث في المواضِع التي صح) ْرِفي َدْاُخِل الص؛ )الت

رْ (ألّن اإلغناَء فيها مصحوٌب بـ االْخِتَصْاِص الص اْنَفَعلَ (عن صيغِة ) اْفَتَعلَ (، كما في إغناِء صيغِة )ِفي (
  . في بعِض المواضعِ ) المطاوعةِ (في الداللِة على معنى 

ْرِفي (أّن المصّنفيَن قد اعتمدوا على  -٨ َدْاُخِل الصـَل ) التفي إيراِد األمثلِة الصرفّيِة، فـإذا أراد أحـُدهم أن ُيمث
ُيبالي إذا كان الفعُل ماضًيا أو مضـارًعا أو فعـل أمـٍر، وال ُيبـالي إذا كـان مبنيـا للفاعـِل  لفعٍل مزيد مثًال، فال

  . أو مبنيا للمفعولِ 
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٢٤١

  الهوامش
  . ١٤٤: آل عمران -١
 .١٦٨: البقرة -٢
  .٢٤-٢٢: الحشر -٣
نطــق، ، والم٦٣-٦٢: معيــار العلــم فــي فــّن المنطــق، الغزالــيّ : ، وينظــر١٥٥: الجديــد فــي الحكمــة، ابــن كمونــة -٤

 .  ٧٩-٧٨: محّمد رضا المظّفر

  . ٦: العموم الصرفّي في القرآن الكريم، رضا هادي العقيديّ : ينظر -٥
، والشـــافية فـــي علـــم ٣/٢٨١: األصـــول فـــي النحـــو، ابـــن الســـّراج: وينظـــر. ١/٣٧٨: الخصـــائص، ابـــن جنـــي -٦

ن هشـــام ، وأوضـــح المســـالك، ابـــ١/١٣٦): الرضـــيّ (، وشـــرح الشـــافية ٢٥، ٢٣: التصـــريف، ابـــن الحاجـــب
  .٤/٣٦١: األنصاريّ 

 .٢/١٩: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطيّ  -٧
 .  ٨٢: المنطق: ينظر -٨

 .   ٢/١١٣: المقتضب، المبرد -٩

، والتكملة، ١٦٨: ، ودقائق التصريف، أبو القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب٤/٧٠: الكتاب، سيبويه: ينظر -١٠
، ٥١: ، والمفتـاح فـي الصـرف، عبـد القـاهر الجرجـانيّ ١/٧٧: ابـن جنـي، والمنصـف، ٥٢٠: أبو علّي الفارسيّ 

، وشـرح ٣٧٤: ، والمفّصـل فـي صـنعة اإلعـراب، الزمخشـريّ ١/٢٨٨: ونزهة الطرف في علـم الصـرف، الميـدانيّ 
، واإليضـاح فـي ٢١: ، والّشـافية٧/١٦١: ، وشرح المفّصل، ابن يعـيش٨٣: الملوكي في التصريف، ابن يعيش

، وشـرح التسـهيل، ابـن ١/١٩٥: ، والممتـع فـي التصـريف، ابـن عصـفور٢/١٣٣: ابن الحاجبشرح المفّصل، 
 .٣/٣١٤: مالك

 .٧٢: ، وشرح الملوكي٥١٧: ، والتكملة٤/٥٥: الكتاب: ينظر -١١
  .٢٧٨-٣/٢٦٧: فاضل السامّرائيّ .معاني النحو، د: ينظر -١٢
 .٧١: الزمر -١٣
 .٣/٢٧٢: معاني النحو -١٤
  .٢٨٨-٣/٢٨٠: معاني النحو: ينظر -١٥
  .٤٩: رةالبق -١٦
 .١٨-١٧: الروم -١٧
  .٣/٢٨٨: معاني النحو -١٨
 .١/٩٠): الرضيّ (شرح الشافية  -١٩
  .٦٣-٦٢/ ٤: الكتاب -٢٠
 .٢٧-٤/٢٦: معاني النحو: ينظر -٢١
 .٦٥: البقرة -٢٢
  .٧٢: طه -٢٣
  .٤٤٢-٣/٤٤٠: شرح التسهيل: ينظر -٢٤



  ُخلُ الصْرِفي ُخلُ الصْرِفي ُخلُ الصْرِفي ُخلُ الصْرِفي التَداْ التَداْ التَداْ التَداْ ....    ....    ....    ....     ميالديةميالديةميالديةميالدية    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣((((العدد  العدد  العدد  العدد          - - - - األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ
 

 
٢٤٢

 .٣/٤٤٢: شرح التسهيل -٢٥
 .٣/٤٤٢: شرح التسهيل -٢٦
  .٢/١١٧: اإليضاح في شرح المفّصل -٢٧
 .٤٢: هاشم طه شالش.ا، دأوزان الفعل ومعانيه -٢٨
 .٢٩-١٨: العموم الصرفيّ : ينظر -٢٩
 .٢٨٦: البقرة -٣٠
 .١٣٣-٢/١٣٢: اإليضاح في شرح المفّصل -٣١
 .٣/٣١١: شرح التسهيل -٣٢
 . ٧٦-١/٧٥: الغياثالمناهل الصافية، لطف اهللا بن محمد : وينظر. ١/١١٠): الرضيّ (شرح الشافية  -٣٣

  .٣٠: العموم الصرفيّ : ينظر -٣٤
 .١٠٥: اإلسراء -٣٥
، والمفتــــاح فــــي ١/٧٧: ، والمنصــــف٥٢٠: ، والتكملــــة١٦٨: ، ودقــــائق التصــــريف٤/٧٠: كتــــابال: ينظــــر -٣٦

  . ٨٣: ، وشرح الملوكي٣٧٤: ، والمفّصل١/٢٨٨: ، ونزهة الطرف٥١: الصرف
  . ٤٥٩، ٤٥٧، ٤٥٥، ٤٥٢، ٣/٤٥٠: ، وشرح التسهيل٢/١٣٠: اإليضاح في شرح المفّصل: ينظر -٣٧
  .١٤/٧٠: لسان العرب، ابن منظور -٣٨
  .١٤/٧٢: عربلسان ال -٣٩
  .٧٨: ديوان أوس بن حجر -٤٠
  .٨٣: شرح ديوان كعب بن زهير -٤١
  .٨/٢٤٩: العين -٤٢
 .١٠/١٩١: المحيط في اللغة، الصاحب بن عّباد -٤٣
بيديّ  -٤٤ ٢/٨٠: تاج العروس من جواهر القاموس، الز. 
 .٣/٢٨٨: لسان العرب -٤٥
 .لم أقف على نسبة لهذا البيت -٤٦
  .١٧٢: النساء -٤٧
 .٧/٤٩ :المحكم والمحيط األعظم، ابن سيده -٤٨
 .٢/١٣٠: اإليضاح في شرح المفّصل: ينظر -٤٩
 .٣/٤٥٠: شرح التسهيل: ينظر -٥٠
  .٩٨-٩٧: المؤمنون -٥١
  .٢/٧٦: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس -٥٢
 .قول ابن الحاجب: أي -٥٣
 .١/٩٩): الرضيّ (شرح الّشافية  -٥٤
 .١٥: اهللالمنهاج السوّي في التخريج اللغوّي، ظاهر خير : وينظر. ٢٩-٢/٢٨): نقرة كار(شرح الّشافية  -٥٥
  .٢٩٩: أوزان الفعل ومعانيها: ينظر -٥٦
  .١٠/٤٧٢: لسان العرب: ينظر -٥٧
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٢٤٣

 .١/٢٥: طبقات فحول الشعراء، ابن سالم الجمحيّ  -٥٨
 .١٠٩-١/١٠٨): الرضيّ (شرح الشافية  -٥٩
 .٣/٤٥٩: شرح التسهيل -٦٠
  .٣٥٩: شرح ديوان جرير -٦١
 .٨/١١٧: لسان العرب -٦٢
  . المبنّي للفاعل والمبنّي للمفعول بالفعلين -في الحقيقة  -أما فعل األمر فال عالقة له  -٦٣
  .٢/١١٩: شرح ابن عقيل: ينظر -٦٤
  .٢/٥٩٨: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ابن أّم قاسم: ينظر -٦٥
  .١٠: الذاريات -٦٦
 .٢/١٤٦: شرح ابن عقيل: ينظر -٦٧
  .٤/٨١: الكتاب: ينظر -٦٨
  .٨٨: اإلسراء -٦٩
  .٧٣: الحج -٧٠
  .٤٠-٣٦: الشعراء -٧١
  .٧٣: طه -٧٢
  .القة الصيغة المصدرّية بالصيغة المؤّنثة، أّما الصيغة المذّكرة، فتقاس عليهااكتفيُت ببيان ع -٧٣
  .١٥٥-١٣٦: العموم الصرفيّ : ينظر -٧٤
 .٢/٨٦٥: توضيح المقاصد: ينظر -٧٥
 .١/٤٦٥: ، وحاشية الصبان٣/٢٤٠: أوضح المسالك: ينظر -٧٦
 .              ٤/٨٦: الكتاب -٧٧

 .٣/١٤٠: األصول في النحو -٧٨
 .٢٨٠: المفّصل: وينظر. ٤/٨٧: الكتاب -٧٩
 .١/١٧٢: جامع الدروس العربية، الغاليينيّ : وينظر. ٤/٣١٨: المخصص، ابن سيده -٨٠
  .اكتفيُت ببيان عالقة الصيغة الوصفّية بالصيغة المؤّنثة، أّما الصيغة المذّكرة، فتقاس عليها -٨١
  .١٥٩-١٥٦: العموم الصرفيّ : ينظر -٨٢
  .١٥٨: العموم الصرفيّ : ينظر -٨٣
يغة الجمعّية بالصيغة الوصفّية، وبصيغة اسم المكان، وبصيغة اسم اآللـة، وبصـيغة اكتفيُت ببيان عالقة الص -٨٤

 .المنسوب، وبصيغة المصغر، أما صيغتا المفرد والمثّنى، فتقاسان عليها
 .أما اسم الزمان فيقاس عليه -٨٥
 .٣/١٠١: الخصائص -٨٦
محّقـق عبـد السـالم هـارون أغفـل التنبيـه والغريـب أّن ال. ، والصـواب مـا أثبتنـاه)َلْوَال أُْنِزلَ : (في كتاب سيبويه -٨٧

به في المتن، وال أشار إليه في الهامش على هذا الخطأ، أو غفل عنه، فلم يصو. 
  .٣٧: األنعام -٨٨
 .٥٦-٤/٥٥: الكتاب -٨٩
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٢٤٤

 .٣٧٤: المفصل -٩٠
: َيِعــز ِبــِه الــذِلْيُل، َواْلُبَغــْاثُ  اْلُبَغــْاُث ِبَأْرِضــَنْا َيْسَتْنِســُر، ُيْضــَرُب َمــَثًال ِلْلَعِزْيــزِ : َقــْوُلُهمْ : ((قــال أبــو هــالل العســكري -٩١

  .١/٢٣١: جمهرة األمثال)). َيِصْيُر َنْسًرا، َفَالْ ُيْقَدُر َعَلى َصْيِدهِ : ِصَغْاُر الطْيِر، اْلَوْاِحَدُة ُبَغْاَثٌة، َيْسَتْنِسُر، َأيْ 
 .٣٢: الفرقان -٩٢
 .٤: الشعراء -٩٣
 .١/٩٣): الرضيّ (شرح الشافية  -٩٤

  
  لمصادر والمراجعا

  .قرآن الكريمال -١
عبد الحسين الفتلّي، بيروت، مؤّسسة .، تحقيق د)هـ٣١٦ت(األصول في النحو، ابن السّراج  -٢

  .م١٩٨٨الرسالة، الطبعة الثالثة، 
، تحقيق مكتب )م١٩٧٣ت(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محّمد األمين الشنقيطّي  -٣

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥البحوث والدراسات، بيروت، دار الفكر، 

  . م١٩٧١هاشم طه شالش، النجف األشرف، مطبعة اآلداب، .أوزان الفعل ومعانيها، د -٤
، بيروت، دار الجيل، )هـ٧٦١ت(أوضح المسالك إلى ألفّية ابن مالك، ابن هشام األنصارّي  -٥

 .م١٩٧٩الطبعة الخامسة، 

د، موسى بناي العليلّي، بغدا.، تحقيق د)هـ٦٤٦ت(اإليضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب  -٦
 .م١٩٨٢مطبعة العانّي، 

بيـدّي  -٧ تحقيـق لجنـة، الكويـت، مطبعـة حكومـة )هــ١٢٠٥ت(تاج العروس من جواهر القاموس، الز ،
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الكويت، الطبعة الثانية، 

كاظم بحر المرجان، جامعة الموصل، .، تحقيـق ودراسـة د)هـ٣٧٧ت(التكملـة، أبو علّي الفارسـّي  -٨
 .م١٩٨١/هـ١٤٠١لى، دار الكتب، الطبعة األو 

، ش		رح )ھ		ـ٧٤٩ت(توض		يح المقاص		د والمس		الك بش		رح ألفّي		ة اب		ن مال		ك، اب		ن أّم قاس		م الم		رادّي  -٩
وتحقي					ق عب					د ال					رحمن عل					ي س					ليمان، بي					روت، دار الفك					ر العرب					ّي، الطبع					ة ا)ول					ى، 

  .م٢٠٠٨/ھـ١٤٢٨
لعص	رّية، بي	روت، المكتب	ة ا -، ص	يدا )م١٩٤٤ت(جامع ال	دروس العربّي	ة، مص	طفى الغ8يين	ّي  -١٠

 .  ١٩٩٣/ھـ١٤١٤الطبعة الثامنة والعشرون، 

ونة  -١١ ، تحقيق حميد مرعيد الكبيسّي، بغ	داد، مطبع	ة جامع	ة )ھـ٦٧٦ت(الجديد في الحكمة، ابن كم?
  . م١٩٨٢/ه١٤٠٣بغداد، 

، تحقيق محمد أبو الفض	ل إب	راھيم، وعب	د )ھـ٤٠٠ت نحو (جمھرة ا)مثال، أبو ھ8ل العسكرّي  -١٢
  .م١٩٨٨وت، دار الفكر، الطبعة الثانية، المجيد قطامش، بير

، بي		روت، دار الكت		ب العلمّي		ة، الطبع		ة )ھ		ـ١٢٠٦ت(حاش		ية الص		ّبان، محّم		د ب		ن عل		ي الص		ّبان  -١٣
  .م١٩٩٧/ھـ١٤١٧ا)ولى، 
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 .  ت.، تحقيق محّمد علي النّجار، بيروت، عالم الكتب، د)هـ٣٩٢ت(الخصائص، ابن جّني  - ١٤

حاتم .، تحقيق د)هـ٣٣٨ت بعد (سعيد المؤدب  دقائق التصريف، أبو القاسم بن محمد بن - ١٥
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الضامن، دمشق، دار البشائر، الطبعة األولى، 

، تحقيق وشرح محمد يوسف نجم، بيروت، دار صادر، )هـ.ق ٢ت نحو (ديوان أوس بن حجر  - ١٦
  . م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الطبعة الثالثة، 

سن أحمد العثمان، مّكة المكرمة، ، تحقيق ح)هـ٦٤٦ت(الشافية في علم التصريف، ابن الحاجب  - ١٧
 .م١٩٩٥المكتبة المّكّية، الطبعة األولى، 

، تحقيق  محّمد محيي الدين )ھـ٧٦٩ت(شرح ابن عقيل على ألفّية ابن مالك، ابن عقيل الھمذانّي  -١٨
 .م١٩٨٥عبد الحميد، دمشق، دار الفكر، الطبعة الثانية، 

، تحقيق محمد عبد القادر )ھـ٦٧٢ت(ن مالك ، اب)تسھيل الفوائد وتكميل المقاصد(شرح التسھيل  -١٩
 .م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢عطا، وطارق فتحي السّيد، بيروت، دار الكتب العلمّية، الطبعة ا)ولى، 

، شرحه محّمد إسماعيل عبد اهللا الصاوّي، بيروت، دار األندلس، )هـ١١٠ت(شرح ديوان جرير  - ٢٠
  .م١٩٣٤

، القاهرة، مطبعة دار الكتب )هـ٢٧٥ت(، صنعة السّكرّي )هـ٢٦ت(شرح ديوان كعب بن زهير  - ٢١
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣والوثائق القومّية، الطبعة الثالثة، 

، تحقيق وضبط وشرح محّمد نور الحسن، ومحّمد )هـ٦٨٦ت(شرح الشافية، الرضّي األستراباذّي  - ٢٢
  .م١٣٩٥/١٩٧٥الزفزاف، ومحّمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الكتب العلمّية، 

، سّيد عبد اهللا المعروف بنقرة )ضمن مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط(شـرح الشافيـة  - ٢٣
 .ت.، بيروت، عالم الكتب، د)هـ٧٧٦ت(كار 

  . ت.، القاهرة، إدارة الطباعة المنيرية، د)هـ٦٤٣ت(شرح المفصل، ابن يعيش  - ٢٤
تبة فخر الدين قباوة، حلب، المك.، تحقيق د)هـ٦٤٣ت(شرح الملوكّي في التصريف، ابن يعيش  - ٢٥

  . م١٩٧٣/هـ١٣٩٣العربّية، الطبعة األولى، 
، تحقيق محمود محمد شاكر، القاهرة، )هـ٢٣١ت(طبقات فحول الشعراء، ابن سالم الجمحّي  - ٢٦

  . م١٩٧٣مطبعة المدني، 
العموم الصرفّي في القرآن الكريم، رضا هـادي العقيـدّي، بغـداد، المركـز التقنـّي، الطبعـة األولـى،  - ٢٧

  . م٢٠٠٩/ه١٤٣٠
إبراهيم .مهدّي المخزومّي، ود.، تحقيق د)هـ١٧٥ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي العين،  - ٢٨

 .م١٩٨٢-م١٩٨٠السامرائّي، الكويت، مطابع الرسالة، 

، تحقيق عبد السالم هارون، القاهرة، مكتبة الخانجّي، الطبعة )هـ١٨٠ت(الكتاب، سيبويه  - ٢٩
 . م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الثانية، 
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 .ت.بيروت، دار صادر، د، )هـ٧١١ت(لسان العرب، ابن منظور  - ٣٠

، تحقيق لجنة، القاھرة، مطبعة مص)طفى )ھـ٤٥٨ت(المحكم والمحيط ا�عظم في اللغة، ابن سيده  -٣١
  . م١٩٥٨/ھـ١٣٧٧البابي الحلبي، الطبعة ا�ولى، 

، تحقي	ق محم	د حس	ن آل ياس	ين، بي	روت، ع	الم )ھـ٣٨٥ت(المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد  -٣٢
  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤الكتب، الطبعة ا)ولى، 

		ص، اب		ن س		يده  -٣٣ Nـ٤٥٨ت(المخص		راث )ھ		اء الت		روت، دار إحي		ال، بي		راھيم جف		ل إب		ق خلي		تحقي ،
  .م١٩٩٦/ھـ١٤١٧العربي، الطبعة ا)ولى، 

						ان .مع						اني النح						و، د -٣٤ Nامرائّي، َعم						ل الس						ة،  -فاض						ة الثاني						ر، الطبع						ا)ردن، دار الفك
   . م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٣

تحقي	ق عب	د الس	8م محم	د ھ	ارون، بي	روت، دار ، )ھ	ـ٣٩٥ت(معجم مق	اييس اللغ	ة، اب	ن ف	ارس  -٣٥
 . م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩الفكر، 

، بيروت، دار األندلس، الطبعة )هـ٥٠٥ت(معيار العلم في فّن المنطق، أبو حامد الغزالّي  - ٣٦
  .م١٩٧٨الثانية، 

علي توفيق الحمد، بيروت، .، تحقيـق د)هـ٤٧١ت(المفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني  - ٣٧
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الطبعة األولـى،  مؤسسة الرسالـة،

علي بوملحم، بيروت، دار .، تحقيق د)هـ٥٣٨ت(المفصل في صنعة اإلعراب، الزمخشرّي  - ٣٨
  .م١٩٩٣ومكتبة الهالل، الطبعة األولى، 

، تحقيـق محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، لجنة إحياء التراث )هـ٢٨٥ت(المقتضب، المبـرد  - ٣٩
 .هـ١٣٨٦اإلسالمي، 

فخر الدين قباوة، بيروت، .، تحقيـق د)هـ٦٦٩ت(التصريف، ابن عصفور اإلشبيلّي  الممتع في - ٤٠
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣دار اآلفاق الجديدة، الطبعة الخامسة، 

، تحقيق )هـ١٠٣٥ت( الغياثالمناهل الصافية إلى كشف معاني الشافية، لطف اهللا بن محمد  - ٤١
 .م١٩٨٤عبد الرحمن محمد شاهين، مصر، دار مرجان للطباعة، .د

، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أمين، القاهرة، مطبعة )هـ٣٩٢ت(المنصف، ابن جني  - ٤٢
  . م١٩٥٤/هـ١٣٧٣مصطفى البابّي الحلبّي، الطبعة األولى، 

 .ت.، قم، مؤّسسة النشر اإلسالمّي، د)م١٩٦٨ت(المنطق، محمد رضا المظّفر  - ٤٣

، بيروت، مطبعة االجتهاد، )م١٩١٦ت(المنهاج السوّي في التخريج اللغوّي، ظاهر خير اهللا  - ٤٤
 .م١٩٢٨

يسرية محمد إبراهيم حسن، .، شرح ودراسة د)هـ٥١٨ت(نزهة الطرف في علم الصرف، الميداني  - ٤٥
 .م١٩٩٧القاهرة، المطبعة اإلسالمية الحديثة، الطبعة األولى، 

  
 


