
 85---------------------------  )ف 2011( الثاني، العدد  شرالعاالمجلد ) اإلنسانیةالعلوم (مجلة جامعة سبھا  ----------------------- --

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  المقدمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أبنية األفعال وحقوهلا الداللية يف المية العرب للشنفرى

 **مزید  نعیم    * صالح سعد إمحمد المیلطي

 
  الملخص

یدرس العالقة بین القوالب الصرفیة، وصیغ األفعال، وبین داللة ھذه األبنیة من ) أبنیة األفعال وحقولھا الداللیة( ھذا البحث 
ھذه الداللة بحقول مخصوصة تجمع دالالت األبنیة  خالل تأدیة األفعال لمعان محددة وفق ما تقتضیھ األبنیة، ثم تسییج

ومعانیھا مرتبة ترتیبًا قیاسیًا إلى حد ما، وقد اعتمدت الدراسة الجانب التطبیقي على أحد النصوص الموسومة بالفصاحة، 
یتبادر  الشك إلى  والسالمة من اللحن، لیكون مسبارًا لما تحققھ الدراسة من نتائج، أال وھو شعر الشنفرى، الذي ال أظن أحدًا

خلده بأنھ ال یرقى إلى درجات الفصاحة، والبالغة، مع ثقتھ بصقل سبكھ، ومتانة صرحھ، إنھا قصیدة المیة العرب للشنفرى 
التي حظیت بالتقدیر، واالھتمام من فظال، العرب، وجھابذة علمائھم، وال یخفاك تشجیع الفاروق عمر ابن الخطاب، وحملھ 

یبدأ ھذا البحث   .دارسھا لعلو شأنھا، وعظیم فوائدھا، األمر الذي ستجده منصوصًا علیھ طيَّ البحثالناس على تعلمھا وت
بتقدیم، وھو ما تبدأ بھ البحوث األكادیمیة عادة، مشتمًال عنوان البحث، ثم الھدف من ھذه الدراسة، حیث كان الھدف یتجھ إلى 

لعرب للشنفرى وفق حقولھا الداللیة، إلبراز دالالت ھذه األبنیة باالعتماد دراسة األبنیة الصرفیة لألفعال الواردة في المتھ ا
على سباق وردود ھذه الصیغ الصرفیة، وقد كان السبب الرئیس في اختیار ھذا الموضوع للدراسة ھو الدور الذي تؤدیھ 

ذلك، وھذا ما حذا بعلماء العرب  المفردات من معان من خالل أبنیتھا منفردة لتؤثر تأثیرًا مباشرًا في مركبات الجمل بعد
األوائل أن ینیروا لدراسة لغتھم نقدًا وتقعیدًا، وقد كان اختبار ھذا النص ألنھ أنموذج من نماذج اللغة العربیة الذي یمثل فترة 

منھج من وقد تم استخدام المنھج الوصفي والتحلیلي إلنجاز ھذا البحث لما یؤدیھ ھذا ال .من فترات صفائھا، وانصقال سبكھا
تحدید للھدف وضبط للنتائج، مع اعتماد الجانب اإلحصائي لألفعال وأبنیتھا حتى یتسنى تحدیدھا عددًا ونوعًا حصرًا للمعاني 

لیتم توجیھ القارئ إلى المعنى العام  .والدالالت، اشتملت الدراسة التعرف بعنوان البحث، مع شرح وتفسیر لمفردات العنوان
ألساسیة بدءًا من حیث اللغة واالصطالح، ثم تبدأ الدراسة بأبنیة األفعال، وذكر آراء العلماء في للبحث، وضبط مكوناتھ ا

تقسیم األفعال، على ثالثة عند البصرین، وعلى اثنین عند الكوفیین، وما أورده كل فریق من حجج لدعم رأیھ، بدأت الدراسة 
شي مجرد، ورباعي مجرد مع إیراد جملة المعاني والدالالت التي في ھذا الجانب بذكر الفعل الماضي المجرد وأبنیتھ من تال

وكل ھذا مقدم لھ الشواھد من قصیدة المیة العرب للشنفرى ألنھا مدار البحث، ومناط التطبیق، ثم .. تؤدیھا أبنیة ھذه األفعال
ضي المزید بحرف والماضي المزید تنتقل الدراسة إلى ذكر الفعل الماضي المزید وأبنیتھ ومعاني ھذه األبنیة، من خالل الما

ثم . بحرفین، والمزید بثالثة اعتمادًا على األبیات الشعریة من القصیدة المذكورة، مع تحدید معاني ھذه األبنیة ودالالتھا
خصص مبحث لدراسة داللة األفعال في المیة العرب حیث أظھرت الدراسة ما یختص بھ الفعل بصفة عامة من الداللة على 

الزمن، مع شرح كیفیة تأدیة افعل لھذین المعنیین مدعمًا باألمثلة واألدلة، أما الفعل المضارع فإنھ یؤدي معنى الحال الحدث و
 .واالستقبال مع توضیح ھذا األمر من خالل إحصائیة أجریت لألفعال الواردة في المیة العرب على مختلف أنواعھا وأوزانھا

وصل إلیھا الدارس، التي كانت بمثابة نقاط أساسیة تفتح الباب أمام دراسة معمقة ثم ذیل البحث بمجموعة النتائج التي ت
لموضوع داللة األبنیة الصرفیة في اللغة العربیة تكون مقیاسًا ضابطًا للمعاني ومعجمًا معینًا للدارس والمتخصص والمھتم 

للمصادر والمراجع األمر الذي تستوجبھ  بعد ذلك أردف البحث بفھرس للھوامش ألنھیھا، وفھرس. بشؤون اللغة العربیة
 .البحوث العلمیة أصالًة

   كلیة التربیة بجامعة الفاتح *

          كلیة اآلداب  والعلوم  اإلنسانیة ـ جامعة  دمشق** 
  

المعاني، استخدام قوالب اللغة بشكل یؤھلھ القتناص  
وتحصیل الدالالت، دون تشویش، كما یوجب ھذا األمر 

على المستقبل القدرة على االستقبال السلیم لمقاصد 
المرسل، اعتمادًا على سعة إدراكھ للمفاھیم اللغویة 

لألبنیة، والتراكیب لتكتمل بذلك حلقة اللغة، التي من ھدفھا 
  .لغةاألساسي تبادل المعاني والدالالت بین مستخدمي ال

وقد رأیت أھمیة دراسة األبنیة من خالل أنموذج من 
نماذج اللغة الذي یمثل فترة من فترات صفائھا، وانصقال 

  ة اإلفرادیة في ـــإن الصیغ"رفیة حیث ــسبكھا للصیغ الص

 الدرس اللغوي العربي وخاصًة الدرس اللساني عامة ھي

أبنیة األفعال وحقولھا الداللیة في المیة العرب (ھذا البحث 
یھدف إلى دراسة األبنیة الصرفیة لألفعال ) للشنفرى

الواردة في ھذه القصیدة، وفق حقول األبنیة الصرفیة، 
إلبراز ما تتضمنھ ھذه األبنیة من دالالت في مجموعات 

من أن األفعال، اعتمادًا على سیاقات ورود األبنیة انطالقًا 
اللغة وسیلة االتصال بین الناس، وھذه الوسیلة ترتبط 

بطرفین أساسیین، ھما المرسل والمستقبل، فتوجب على 
الكالم للمستقبل،  المرسل استخدام قیمھا الداللیة إلیصال
وھذا یلقى على  وفق سیاقھا السلیم ونسیجھا المتماسك،

 رتھ علىقدلة في ــــاسة، متمثــــــالمرسل أعباء مھمٍة حس
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ما یعرف بالصیغ الصرفیة، إذ ھي شكل الكلمة ومادتھا 
األصلیة، التي تتكون منھا، وھیئتھا التي بنیت علیھا 

وما تؤدیھ  حروفھا، ووظائفھا الصرفیة التي تمتاز بھا
ھذه الوظائف من إیحاءات داللیة ناتجة عن مادتھا 

وھیئتھا، وعن استعماالتھا المختلفة والمتنوعة التي 
"أكسبتھا بتنوعھا دالالت عدیدة

)1(
.  

وھذا الذي تقدم یؤكد أن اإلنسان واللغة صنوان، یعیشان 
معًا، ویموتان معًا، فاإلنسان كائن لغوي، واللغة سبب 

اإلنسان باللغة وتحیا اللغة باإلنسان، فال وجوده، فیحیا 
یتصور خلود اإلنسان ووجوده وحضارتھ بفقدھا، فكانت 

اللغة الوعاء الذي یحمل األفكار والمعاني واألماني 
)2(عالوًة على كونھا وسیلة االتصال اإلنساني

.  

وألھمیة ھذا الدرس الداللي فقد اھتم الباحثون قدیمًا 
ات من معاٍن، وخیر دلیل على ھذا وحدیثًا بما تؤدیھ الكلم

اإلحساس، والتنبیھ ألھمیة داللة المفردات ما أنفقھ 
األولون من وقت وجھد في ضبط آي المصحف 

الشریف، األمر الذي یعد إنجازًا علمیًا للدرس الداللي، 
حیث إن أي تغییر في ضبط الكلمة یؤثر مباشرًة في 

عنى الكلمة، وظیفة الكلمة وداللتھا، األمر الذي یحدد م
وبالتالي اآلیة الكریمة بشكل عام، ھذا األمر مرتبط 

ارتباطًا وثیقًا بأسباب ظھور علم النحو عند العرب، وھي 
األسباب التي ال أراھا تخفى عن أي دارس لھذه اللغة، 

التي من أھمھا أن لغة العرب ترتكز أساسًا على 
 الفصاحة نطقًا وسماعًا، والبیان والبالغة في جرسھا

وإیقاعھا، ولھذا اھتم العرب األوائل بمسائل لغتھم نقدًا 
ونقاشًا، وخاصًة في ذلك الملتقى اللغوي األدبي 

الموسمي، سوق عكاظ الذي یعد مسبارًا لقواعدھم 
ومقیاسًا ألحكامھم، وعلى ھذا النھج تصدرت قبائل 
بعینھا لتكون لغتھا ھي اللغة الفصیحة، والموسومة 

والبعد عن الخطأ والخطل، وھذا في  بالسالمة من التعقید
 ظني مؤسس على قدرة ھذه اللغة على تحقیق الداللة

وتحصیل المعاني بسھولة ویسر، ودون مشقة ومعاناة، 
وھذا مبعثھ داللة الكلمة في لغة ھذه القبائل، ومن 

األسباب أیضًا عالقة الدرس اللغوي الداللي، وارتباطھ 
آن الكریم أساس الدرس بالحیاة اإلسالمیة، فقد كان القر

اللغوي، ونشأتھ األولى، حیث أصبحت العالقة وطیدة 
ومھمة بین ھذه اللغة وقراءة القرآن الكریم، فانطلق علم 

األصوات، الذي یلزم القارئ إخراج الحروف من 
مخارجھا الصحیحة الفصیحة وأن یعطي الحروف حقھا 
ة ومستحقھا من الصفات عند القراءة، وھذا أظنھ في خدم

الداللة وإیضاح المعاني وفق قوانین الدرس اللغوي، 
وقوالب األبنیة والمفردات التي تشكل قانونًا ملزمًا لمن 

)3(تصدر الستخدام اللغة
، ومما یؤكد أھمیة دراسة 

 سیبویھ في كتابھ دالالت المفردات، والمركبات اھتمام

  األمر الذي یلفت االنتباه إلیھ في أول مؤلف بھذه األمور،

عربي وصل إلینا، حیث یلحظ فیھ نشأة الدرس الداللي، 
كأنھ یؤكد مدى أھمیة الداللة عند دراسة اللغة، وأن جمیع 

البحوث والمؤلفات اللغویة ینصب اھتمامھا على إبراز 
فیما بینھا المعاني وأن ھذه العلوم اللغویة المختلفة تتسابق 

لتحصیل الدالالت من سبل متعددة، وطرق مختلفة، ومن 
وإنما كان الرفع في ھذا الوجھ :"أمثلة ھذا قول سیبویھ

..."ألن ھذه خصال
)4(

، ویقصد بالرفع ھنا ضم عین 
فإن رفعت فالذي في نفسك ما :"البناء ثم یقول

"أظھرت
)5(

، فھذا الذي أورده سیبویھ یدل على أنھ یھتم 
لدالالت الظاھریة والباطنیة التي یؤدیھا توظیف بإبراز ا

العالمات اإلعرابیة في األبنیة الصرفیة، إفرادیًا أو 
تركیبیًا، األمر الذي یفید منھ ھذا البحث إنَّ االھتمام 

بالدرس الداللي قدیم قدم ظھور التألیف اللغوي، بل إن 
ث الداللة توأم اللغة والدًة ونموًا، ومن ھنا یتجھ ھذا البح
إلى تلمس ھذا الدور للداللة في لغة العرب، وإیضاح 
التزام مستعملي اللغة بھا في شعرھم وكالمھم للتأكید 

على أن اللغة كانت تستعمل وفق نوامیس وضوابط یلتزم 
بھا مریدوھا، وأنھا لم تكن اعتباطیة عبثیة، ال تنضبط إالَّ 

  .وفق معاییر ونظم

  :التعریف بالعنوان

وحقولھا الداللیة في المیة العرب أبنیة األفعال (
  ):للشنفرى

وضع : األبنیة، جمع بناء، والبناء لغًة): أبنیة األفعال(
)6(شيء على شيء، یراد بھ الثبوت

، والبناء والمبنى، 
)7(جمعھ أبنیة وبنى، مثل ِرْشَوة

.  

أما األبنیة اصطالحًا فھي كل ھیئة صرفیة توافق أوزان 
كان مسموعًا أم مقیسًا، نادرًا العرب، لفظًا وحكمًا، سواَء 

)8(أم شاذا
الھیئة "جمع فعل، والفعل ھو ): األفعال(، 

العارضة للمؤثر في غیره، بسبب التأثیر أوًال، كالھیئة 
"الحاصلة للقاطع بسبب كونھ قاطعًا

)9(
.  

أما تعریفھ عند النحاة فھو ما دل على معنى في نفسھ  
)10(مقترنًا بأحد األزمنة الثالثة

، وھذا یعنى أن الفعل 
یجب أن یكون كلمة تدل على معنى كائن في نفسھا دون 
احتیاجھا النضمام غیرھا إلیھا ألداء ھذا المعنى، وھذا 

یدل على استقالل الكلمة بالمفھومیة، لیخرج بذلك 
)11(الحرف باحتیاجھ لالنضمام لغیره

.  

فھي دراسة معاني أبنیة األفعال ): الحقول الداللیة(أما 
لصرفیة كما كان یطلق ھذا المفھوم علماء الصرف ا

: القدامى الذي أطلق علیھ دارسو فلسفة اللغة مصطلح

حیث تدرس . الحقول الداللیة الصرفیة لألفعال العربیة
الحقول الداللیة مجموعات األفعال العربیة حسب أبوابھا، 

)12(وأوزانھا المختلفة
.  

واردة في وعلى ھذا سیقوم البحث بدراسة األفعال ال
 وفق الحقول الداللیة) للشنفرى.. المیة العرب(قصیدة 

  رفة الدالالتـــال، وصوًال إلى معـرفیة ألبنیة األفعـالص
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والمعاني لھذه األفعال التي یتم من خاللھا معرفة 
الدالالت العامة لھذه القصیدة وتوضیحھا، ومدى توفیق 
الشاعر في توظیف األبنیة الظاھریة في خدمة المعاني 

  .الباطنة

  :تعریف موجز بالشاعر

)13(الشنفرى ھو ثابت بن أوس األزدي
، ومن الشعراء 

)14(لقبھ الصعالیك، ویقال إن الشنفرى اسمھ ال
 ،

والشنفرى تعني الرجل الغلیظ الشفاه، وھذا یدل أن 
الشنفرى تأثر بنسبھ الحبشي ألمھ، فأثر ذلك في شكلھ، 

وھیئتھ، وھو من أھم شعراء تلك المرحلة من الشعر 
الجاھلي، وأنھ من شعرائھا المفلقین، على الرغم من 

ندرة ما وصل من قریضھ بسبب ضیاع أكثره، أما 
فقد لقیت االھتمام الكبیر والعنایة العظیمة ) المیة العرب(

فلقد كان أمیر المؤمنین عمر ".......... عبر العصور، 
بن الخطاب رضي اهللا عنھ، یبعث الناس علیھا، ویحثھم 

على المنافسة فیھا، إذ كان رضي اهللا عنھ یقول، وفي 
علموا أوالدكم قصید الشنفرى، فإنھا : بیان فضلھا یجول

..."ألخالقتعلم مكارم ا
)15(

.  

وكذلك حظیت القصیدة باھتمام العلماء، فقد شرحھا 
الخطیب التبریزّي، والزمخشرّي، وابن الشجرّي، 

)16(والعكبرّي، وغیرھم كثیر 
، كما ترجمت ھذه القصیدة 

إلى لغات أخرى كاأللمانیة واإلنجلیزیة واإلیطالیة، 
وكذلك دراستھا من قبل المستشرقین، مثل تیودور 

)17(تولدكھ
، وھذا االھتمام خیر دلیل على عظیم ألفاظ 
ھذه القصیدة، وبدیع بنائھا، وعمق معانیھا ودالالتھا، 
األمر الذي رأیت معھ ضرورة دراسة أبنیة أفعالھا، 

وصوًال لتحدید داللة الصیغ، ومعاني األوزان، دراسة 
لغویة، قد تسھم في لفت االنتباه إلى دراسة النصوص 

  .لیةاألدبیة دراسة دال

  :الدراسة

  :أبنیة األفعال: أوًال

ثالثة أقسام "النحاة على فریقین حول تقسیم األفعال، فھي 
عند جمھور البصریین، وقسمان عند الكوفیین واألخفش، 
بإسقاط األمر على أنھ مقتطع من المضارع، فھو عندھم 

"معرب بالم مقدرة
)18(

.  

ل وقد یكون منشأ الخالف، أن البصریین وجدوا األفعا
تأتي على ثالثة صیغ مختلفة، یتمیز فیھا كل فعل من 

على ) َیْذَھُب(، و)َفَعَل(على وزن ) َذَھَب(اآلخر، فالفعل 
، وبناًء )اْفَعْل(على وزن ) اْذَھْب(والفعل ) َیْفَعُل(وزن 

على أن األبنیة ثالثة، وجب أن تكون األفعال ثالثة، 
ر ماٍض ومضارع وأمر، وأضیف إلى ھذه العلة تأثی

القرائن اللفظیة، والمعنویة لألفعال، ألن لكل فعل تركیبتھ 
اللفظیة والمعنویة المختلفة عن غیره من األفعال، من 

 یؤدیھ ھذا الفعلحیث حركاتھ وسكناتھ، وأن المعنى الذي 

  .یختلف عن معنى الفعل اآلخر

  

الكوفیین لألفعال على قسمین، ماٍض أما تقسیم 
ومضارع، فأغلب الظن أنھ قائم على الناحیة الزمنیة 

لألفعال، الزمن الماضي، والزمن الحاضر، ولھذا یبرز 
ھذان الزمنان، دون األمر، ألنھ مترتب علیھما، وتابع 

)19(لھما
، وبناًء على ما تقدم فإني أظن أن مذھب 

ا األفعال بناًء على البصریین ھو األوفق، ألنھم قسمو
ھیاكلھا ودالالتھا، ال على أزمنتھا، وھذا یؤدي إلى أن 
األبنیة الصرفیة، وصیغ األفعال، وما تتركب منھ من 

حركات، وسكنات، عامل رئیس وسبب مھم في انتحاء 
ھذا النحو في اختیار التقسیم الثالثي لألفعال عند 
ي، یھتم البصریین، وبناًء على ما تقدم فإن الدرس الصرف

بدراسة أصلین من أصول األفعال في اللغة العربیة، 
ویدور البحث في ھذه األفعال حول الفعل المجرد، 

)20(وكذلك الفعل المزید
وھما أصل الفعل الثالثي وأصل  

الفعل الرباعي، وعلى ھذا فإن األصول ال تخرج عما 
الفعل ثالثي ورباعي، الثالثي مجرد "حده العلماء من أن 

..".ومزید
)21(

.  

  :الفعل الماضي المجرد: أوًال

الفعل المجرد ما كانت جمیع حروفھ أصلیة، خالیة من 
حروف الزیادة، ال یسقط منھا حرف في جمیع تصرفات 

الكلمة إال لعلھ تقتضي ھذا السقوط، وھذه العلل من 
الكثرة واالتساع، األمر الذي ال یمكن حصره في ھذا 

  .مظانھاالبحث، ویمكن الرجوع إلیھا في 

  :أوزان الفعل الماضي الثالثي المجرد -أ

بفتح الفاء والعین، ولھ ثالثة أبنیة في ) َفَعَل( -1
بكسر عین المضارع، ) َفَعَل َیْفِعُل(المضارع، وھي 

بفتح عین الماضي، ) َفَعَل َیْفُعل(َضَرَب َیْضِرُب، : نحو
) َفَعَل َیْفَعُل(َنَصَر َیْنُصُر، : وضمھا في المضارع، نحو

)َفَتَح َیَفْتَح: بفتح العین فیھما، نحو
)22(

.  

لكسر العین في الماضي، ولھ بناءان في ) َفِعَل( -2
  :المضارع، ھما

بكسر العین في الماضي، وفتحھا في ) َفِعَل َیْفَعُل( -
  .َعِلَم َیْعَلُم: المضارع، نحو

بكسر العین فیھما، وھو البناء الوحید في ) َفِعَل َیْفِعُل( -
لھذا البناء الماضي، وقد جاء ) َیْفِعُل(المضارع على 

بفتح ) َیْفَعُل(شاذًا، ألنَّ القیاس أن یأتي المضارع على 
ولم یجئ مضارع َفِعَل على غیر َیْفَعُل، إال أحرف "العین 

َحِسَب َیْحِسُب، : شّذت فجاءت على َیْفِعل، وذلك قولھم
"َس َیْیِبُسَویِئَس َیْیِئُس، وَنِعَم َیْنِعُم، وَیِب

)23(
.  

  :ولھ بناء واحد في المضارع، وھو) َفُعَل َیْفُعُل( -3

ویختص ھذا البناء باألفعال الالزمة، وال یرد في ) َیْفُعُل(
)24(األفعال المتعدیة

، ومن أفعال ھذا البناء، َكُرَم َیْكُرُم، 
َعُذَب َیْعُذُب، َشُرَف َیْشُرُف، ھذه األبنیة المتقدمة للفعل 

 المجرد ھي األبنیة القیاسیة، وقد شّذت من ھذهالماضي 

  :األقیسة مجموعة من األبنیة، وھي على النحو التالي
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بكسر العین فیھما، وھذا على خالف ) َفِعَل َیْفِعُل( -أ
َنِعَم یَنِعُم، َحِسٌب یْحِسُب، (القیاس، ومن أفعال ھذا البناء 

  ).َوِمَق َیِمُق، َوِرَث َیِرُث

َنِعَم : (بضم العین في المضارع، نحو) َفِعَل ُیْفُعُل( - ب
  ).َیْنُعُم، َفِضَل یْفُضُل، َخِضَر َیْخُضُر

بضم عبن المضارع، وھو للثالثي ) َفَعَل َیْفُعُل( -جـ
واوي الفاء، وقد وردت لفظة واحدة شاذة لھذا الوزن، 

مكسور العین، مثالھ ) َیِجُد(، والقیاس )َوَجَد َیُجُد(وھي 
:ل جریرقو

)25(
  

َتَدُع الَحَواِئم َال َیُجْدَن ... َلْو ِشْئِت َقْد َنَقَع الُفَؤاُد ِبَشْربٍة
  .َغِلیًال

بفتح العین فیھما، صحیح الالم، ومنھ ) َفَعَل َیْفَعُل( -د
  ).َقَنَط َیْقَنُط(، )َرَكَن َیْرَكُن(أفعال شّذت عن القیاس، نحو 

، ومن أفعالھ التي المضعف المتعدي) َفَعَل َیْفِعُل( -ھـ
َھرَّ َیِھرُّ، َعلَّ َیِعلُّ، َحبَّ الشئ (شذت عن القیاس 

)وَیِحبَُّھ
)26(

.  

  :الفعل الرباعي المجرد -ب

وھو ما جاء على أحرف أصول، ولھ بناء واحد، وھو 
فیأتي ) َفْعَلَل، ُیَفْعِلُل(، متعٍد وغیر متعد، وھو على )َفْعَلَل(

سكون الثاني لینجبر ثقل ھیئة واحدة، بالفتحات مع "على 
الرباعي بخفة الفتحات، والسكون، وال یصح فتح الكل، 

المتناع توالي أربع حركات، وال یصح غیر ثانیھ 
"للسكون

)27(
.  

ومن ھذه الھیئة األفعال، َدْحَرَج، َقْرَطَس، َعْرَبَد، َبْرَھَن، 
ولم یأِت الماضي الرباعي المجرد على غیر ھذه الصیغة 

أن األول ال یكون ساكنًا، وأول الماضي ال ألنھ قد ثبت "
یكون مضمومًا في البناء للفاعل، وال مكسورًا للثقل، 

فتعین الفتح، وال یكون آخره إال مفتوحًا، لوضعھ مبنیًا 
علیھ، وال یكون ما بینھما متحركًا لئال یتوالى أربع 

حركات وال مسكنًا كلھ لئال یلتقي ساكنان، وال الثالث 
لرابع عند اإلسناد إلى الضمیر، فتعین لعروض سكون ا

"أن یسكن الثاني
)28(

.  

  :وإذا نظر إلى الفعل المجرد وجد أنھ ینقسم على قسمین

ما خلت "مجرد صحیح، ومجرد معتل، أما الصحیح فھو 
حروفھ األصول من حروف العلة الثالثة، وھي األلف، 

"والواو، والیاء
)29(

.  

السالم، (واع ھي ثم إن ھذا الفعل ینقسم على ثالثة أن
، األمر الذي ستتم دراستھ بشكل )والمھموز، والمضعف

تطبیقي في قصیدة المیة العرب للشنفرى، ثم یأتي 
اسم أو فعل أحد "الصحیح المعتل، وھو عند الصرفیین 

..."أصولھ حرف علة، وھي الواو، والیاء، واأللف
)30(

.  

لمجردة، الحقول الداللیة الصرفیة ألبنیة األفعال الثالثیة ا
 أقدم في ھذا المقام ثبتًا لمعاني أبنیة األفعال ودالالتھا

 بشكل عام مدعمة باألمثلة والشواھد مع توخي اإلیجاز

  .الذي تلزمھ طبیعة ھذا البحث

 

) َفَعَل(األفعال الثالثیة المجردة على وزن : النوع األول

  .عین الماضيبفتح 

األفعال المشتقة من اسم المعنى حدث مصدرّي : أوًال
داللتھ على الحركة والعمل والصنع، وھذا النوع من 
األفعال یؤدي مجموعة من المعاني والدالالت، من 

  :أمثلتھا

معنى الجمع، وھو الداللة على جمع الفاعل ألشیاء، أو  -أ
ذه أمور، أو أحوال، أو شؤون، أو أشخاص، وتأتي ھ

الداللة للفعل الالزم المتعدي، من ھذا النوع، وأمثلة ھذه 
َجَمَع َیْجَمُع، أي ضم بعضھ إلى بعض، : الداللة األفعال

جمعھ وساقھ، َمَزَج َیْمِزُج، أي خلطھ : َحَشَر َیْحُشُر، أي
  .بغیره

معنى التفریق، وھو الداللة على تفریق الفاعل  - ب
داللة یفیدھا الفعل ألشیاء أو أمور، أو أحوال، وھذه ال

َنَثَر ینُثر، أي رمى الشيء : المتعدي، من ھذا البناء، نحو
: مفرقًا، َقَسَم یِقْسُم، أي فرق الشيء وجزأه، َبَتَر یبُتُر، أي

  .قطع الشيء مستأصًال لھ

معنى اإلعطاء، وھذا للداللة على إعطاء الفاعل  -جـ
دي، للمفعول شیئًا، وتأتي ھذه الداللة من الفعل المتع

َنَحَل ینَحُل، أعطاه شیئًا ھو حق لھ، َمَنَح یمَنُح، : نحو
أعطاه شیئًا دون عوض، َوَھَب یَھُب، أعطى دون 

  .عوض

معنى المنع، وھو الداللة على منع الفاعل لمفعولھ من  -د
أمور، وتأتي ھذه الداللة من الفعل المتعدي من ھذا 

منع، : رُم، أيَأَسَر یأِسُر، أي قید، َحَرَم یِح: البناء، نحو
  .َحَبَس یحِبُس، أي منع، مسك أو سجن

معنى االمتناع، وھو الداللة على امتناع الفاعل عن  -ھـ
إحداث عمل أو حّول أشیاء، وھذه الداللة ترد من الفعل 

عاف، : امتنع، َكِرَه: الالزم والمتعدي، نحو َأَبي َیْأَبى، أي
  .د، أي نفرَكِرَه وامتنع، َشَرَد یشُر: َنَفَر ینُفر، أي

معنى اإلیذاء، وھذا یدل على أن الفاعل أحدث أذًى  - و
للغیر، وھذا المعنى یورده الفعل المتعدي، نحو َضَرَب 

: صدم، أصاب، جلد، وَلَدَغ یلَدُغ، أي: َیْضرُب، أي

ضرب بباطن الید : عض، طعن، َصَقَع َیْصَقُع، أي
أمسك بأسنانھ، وأصاب : مبسوطة، وعض یُعض، أي

  .جرحًا

معنى الغلبة، وھو للداللة على التملك والقھر، ویورد  -ز
فاز یفوز، أي : ھذه الداللة الفعل الالزم والمتعدي، نحو

  .غلب بغیر رضي المغولب: ظفر، َقَھَر َیْقَھُر، أي

معنى الدفع، الداللة على الطرد واإلبعاد، والزجر،  - ح
َأ والنھر، وھذه الداللة یوردھا الفعل المتعدي، نحو َدَر

دفع، َصَد یُصُد، أي صرف ورّد، َدعَّ ُیدعُّ، أي : َیْدَرُأ، أي
  .دفع بعنف وجفوة

 ام الفاعلـییر، الداللة على قیـــمعنى التحویل والتغ -ط 

   المفعول من صورة إلى أخرى، أو من حال إلى بتحویل
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: آخر، ویورد ھذه الداللة الفعل الالزم والمتعدي، نحو

حول الشيء من موضع إلى آخر، َبَخَر : أيَنَقَل ینُقُل، 
  .یبخر، أي حولھ من حال سائلة إلى حال غازیة

معنى التحول واالنتقال، وھو الداللة على تحول  -ي
الفاعل بنفسھ أو انتقالھ بذاتھ من مكان إلى مكان، أو من 
حال إلى حال، وھذا یؤدیھ الفعل الالزم من ھذا البناء، 

تحول وانتقل، َنأي َیْنأي، : َھُب، أيومن أمثلتھ، َذَھَب َیْذ
  .ثار بعد ھدوء: أي بعد، ھاج یھیج، أي

وھو الداللة على استقرار الفاعل، : معنى االستقرار -ك
كالھدوء والسكون والسكینة، ویأتي ھذا المعنى من 

ھدأ واستقر : َسَكَن یسُكُن، أي: الالزم والمتعدي، نحو
استراح إلیھ،  بوقوف حركتھ، سكن إلیھ یسكن إلیھ، أي

  .حلَّ فیھا، استقر بھا: نزل بدار ینزل بھا، أي

معنى السیر، وھو الداللة على الحركة المكانیة من  -ل
الفاعل، وھذه الداللة ترد من الفعل الالزم، نحو سار 

انتقل من مكان إلى مكان : مشى یمشي أي: یسیر، أي
: مشى مشیًا سریعًا لینًا، سعى یسعى، أي: ذمل یذمل أي

  .مشى بقصد وغایة

معنى الستر، وھو الداللة على ستر الفاعل وإخفائھ  -م
ألشیاء، أو أحوال أو شؤون أو أشخاص، وتأتي ھذه 

َحَجَب یحِجُب، أي ستر، : الداللة من الفعل المتعدي، نحو
  .خّبأ یخبئ، أي ستر لحفظ

معنى الرمي، وھو الداللة على ترك الفاعل ألشیاء،  -ن
ص، وترد ھذه الداللة من الفعل أو أحوال، أو أشخا

ألقى وقذف، قذف : رمى یرمي، أي: المتعدي، نحو
  .طرح وخّلى: رمى بقوة، ترك یترك، أي: یقذف، أي

معنى التجرید، وھو الداللة على تجرید الفاعل  -س
للمفعول مما علیھ، وتأتي ھذه الداللة من الفعل المتعدي، 

نزع : َشَر یقُشُر، أيأزال الجلد، َق: َسَلَخ َیْسِلُخ، أي: نحو
  .القشر على المفعول، سرق َیْسِرُق، أي أخذ المال خفیًة

معنى اإلصالح، وھي الداللة على إصالح الفاعل  - ع
ألشیاء، أو أشخاص، وتأتي ھذه الداللة من الفعل 

أصلح وھذَّب، َجَبَر یجبر، : َأَبَر َیْأِبُر، أي: المتعدي، نحو
  .أقام المعوج: أي أصلح العظم، عدل یعدل، أي

معنى التصویت، وھو الداللة على إحداث الفاعل  -ف
صوتًا من األصوات، وتأتي ھذه الداللة من الفعل الالزم، 

دعا ونادى، صھل : صاح یصیح، أي: والمتعدي، نحو
  .سجع: صّوت، ناح ینوح، أي: یصھل، أي

معنى البروز والظھور، وھي الداللة على ظھور  -ص
ء، وتأتي ھذه الدالل من الفعل الفاعل بروزه بعد خفا

ظھر بعد خفاء، ظھر : َنَبَت َیْنُبُت، أي: الالزم، نحو
ظھر بعد : خرج بعد خفاء، َبَرَز یبرز، أي: یظھر، أي

   .خفاء

 ھذه أمثلة لھیكل الحقول الداللیة ألبنیة الفعل الماضي

    وع لھذاــــن الرجــــام، ویمكــبشكل موجز لمقتضى المق

 

)31(الدرس لالستزادة، ومعرفتھ مفصًال في مظانھ
.  

  :أبنیة األفعال الواردة في المیة العرب للشنفري

  :الفعل الماضي المجرد: أوًال

ورد الفعل الماضي المجرد تسعًا وستین مرة في قصیدة 
فكان المیة العرب، وھذا بقسمیھ الصحیح والمعتل، 

الصحیح ثمانیة وعشرین فعًال، بین السالم والمھموز 
والمضعف، أما المعتل فقد ورد خمسًا وعشرین مرة في 

  :المیة العرب، وقد كانت ھذه األفعال على النحو التالي

الفعل الماضي المجرد الصحیح، وھذا الفعل ینقسم  -أ
  ).السالم، والمھموز، والمضعف(على ثالثة أنواع، ھي 

ھو ما خلت حروفھ  :الماضي المجرد السالمالفعل 
)32(األصلیة من الھمز والتضعیف

، فكان الفعل سالمًا 
لسالمة حروفھ من ھذه األمور، ثم یضاف إلى ھذا 

سالمة أحرفھ من التغییر عند إسناده إلى ضمائر الرفع 
المتحركة، فال یحدث عندھا أي تغییر، إال تسكین آخر 

نھ، ولھذا أوجبوا تسكین الفعل، فكأن الضمیر جزءًا م
آخر الفعل لئال تتوالى أربع حركات، كما أنھ ال یسكن 

)33(آخر الفعل عند إضافتھ لضمائر النصب
، وقد ورد 

الفعل الماضي المجرد الصحیح السالم في المیة العرب 
  :أربع مرات، تمثیل ذلك قولھ

    َوُكـٌل َأبـيُّ َباِسـٌل َغْیـَر َأنــيِّ

)34(إذا َعـَرَضْت أُوَلى الطَّرائِد َأْبَسُل                        
.  

        َدَعْسُت َعَلى َعَطِش َوَنَغٍش وُصْحَبتي

)35(ار وأْرزیـٌز ووْجـٌز َأْفُكُلـــسعـ                         
.  

      َنْصبـُت َلـُھ َوْجِھـي وال ِكنَّ ُدَونُھ

)36(ِسْتـر إالَّ األلحمّي الُمَرْعَبـُل وال                        
.  

  َوَخـْرٍق َكَظْھـِر الَترِس َقْفٍر َقَطْعُتُھ

)37(ـُلــــِبَعاِمَلَتْیـِن َظْھـُرُه لیـَس ُیْعَم      
.  

أفعال ) َعَرَضْت، َدَعْسُت، َنْصبُت، َقَطْعُتُھ(األفعال 
ماضیة ثالثیة صحیحة مجردة من النوع السالم، فكانت 

لوھا من حروف العلة، مجردة من الزیادة، صحیحة لخ
)38( وھي سالمة من الھمز، والتضعیف

.  

كما یعد الفعل سالمًا لسالمة أحرفھ األصلیة من التغییر 
عند إسناد الضمائر إلیھ، نحو ضمائر الرفع المتحركة، 

فال یحدث في الفعل عندئذ أي تغییر إال تسكین آخره، 
وجب تسكین آخر  فكأن الضمیر جزء من الفعل، فلھذا

َفِرْحُت َفِرْحَت، أما : الفعل لئال تتوالى أربع حركات، نحو
: إسناد ضمائر النصب فال توجب إسكان آخر الفعل، نحو

َنَصَرَك، َضَرُبَك، وعلة ذلك أن الضمیر ضمیر نصب ال 
)39(اتصال لھ بالفعل، فلم یكن جزءًا منھ

.  

توح الفاء، مف) َفَعَل(ثم إن ھذه األفعال وردت على بناء 
أول "مفتوح العین، وقد جاءت الفاء مفتوحة وجوبًا ألن 

الماضي ال یكون إال مفتوحًا المتناع االبتداء بالساكن، 
..."واستثقال الضمة والكسرة علیھ

 ، وبالنظر إلى ھذه)40(

 وغة علىــــاألفعال بحالتھا الماضیة المجردة نجدھا مص
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مفتوح العین، وھذا انتقال من مفتوح الفاء ) َفَعَل(بناء  
فتح إلى فتح، الذي یعني االنتقال من حرف خفیف إلى 

آخر خفیف، وھو التماس للخفة عند النطق بالكلمة، وھو 
یعد أخف أبنیة الفعل الماضي ) َفَعَل(دلیل على أن بناء 

المجرد، وھو أكثرھا ورودًا في اللغة، أما األفعال السابقة 
ب، فإنھا أسندت إلیھا ضمائر الواردة في المیة العر

الرفع،  ولم یحدث فیھا إعالل ألصولھا بالحذف، أو 
مضارعھ ) َعَرَض(ماھیة ھیكلھا، فالفعل  تغییر في

بفتح العین في ) َفَعَل یفُعل(على وزن ) َیْعُرُض(
الماضي، وضمھا في المضارع، وھو الزم ال یتعدى إلى 

) یْدَعُس(مضارعھ ) َدَعَس(المفعول بھ، ومثلھ الفعل 

مفتوح العین في الماضي، مفتوحھا في المضارع ألجل 
أن عینھ حرف حلقي، وھو فعل الزم ال یتعدى إلى 

) َفَعَل(فقد جاء على وزن ) َقَطَع(المفعول بھ، أما الفعل 

المھ حرف حلقي، ) َیْقَطُع(مفتوح العین، مضارعھ 
فتحت عینھ في المضارع ألجل ذلك، وھو فعل متعٍد إلى 

عول بھ، وقد كانت األفعال الماضیة المصوغة على المف
مفتوح العین، أكثر األبنیة دورانًا في العربیة، ) َفَعَل(بناء 

َفَعَل بفتح العین یجيء لمعاٍن ال "وأكثر استعماًال، ألن 
"تنضبط كثرًة وسعًة

)41(
بفتح ) َفَعَل(، وقد أشرت إلى بناء 

تعدیًا، وھذا ما العین، یأتي منھ الفعل الزمًا، كما یأتي م
ولیْفَعُل، ثالثة أبنیة یشترك فیھما ما : "أكده سیبویھ، بقولھ

: یتعدى وما ال یتعدى، یفِعُل، ویفُعُل، ویفَعُل، نحو

..."یضِرُب ویقُتُل وَیْلَقُم
)42(

، وإذا نظرت إلى األفعال 
الثالثیة المجردة من السالم في المیة العرب لوجدتھا 

أنھا لم تعل بسبب ھذا مسندة إلى ضمائر الرفع، و
اإلسناد، وأنھا ساكنة الالم، وھذا ما یوافق ما نصھ 

الصرفیون، ولھذا حقق الفعل صفة السالم من األفعال، 
  .كما حددھا علماء الصرف

أما داللة ھذه األفعال وفق حقولھا الداللیة، فإن بناء 
  :مفتوح العین في الماضي فلھ نوعان) َفَعَل(

من اسم معنى الحدث المصدري، الفعل المشتق : األول
الذي یفید الحركة، والعمل، والصنع، ولھذا الفعل 

مجموعة من الدالالت التي یؤدیھا ضمن حقول ھذه 
  .األبنیة

الفعل المشتق من اسم العین الثالثي األصول : الثاني
فیؤدي الفعل في ھذه الحالة مجموعة من الدالالت 

ى األفعال الماضیة والمعاني وفق ھذا التقسیم، وبالنظر إل
الثالثیة السالمة نجدھا تؤدي دالالت ومعاٍن وفق حقولھا 

  :على النحو التالي

فعل مشتق من اسم لحدث مصدري یفید ) َعَرَض(الفعل 
الحركة والعمل والصنع، یؤدي معنى الظھور والبروز 
للداللة على ظھور الفاعل وبروز بعد خفاء، وتأتي ھذه 

 الفعل الالزم، وھذا ینطبق تمامًا الداللة من ھذا النوع مع

 إَذا َعَرَضْت(في قول الشنفرى ) َعَرَض(ل ــــــعلى الفع

إذا "حیث أدى الفعل معنى الظھور ) أُوَلى الطََّراِئد َأْبَسُل
َبَدْت : َعَرَضْت، ویروى، اْعَتَرَضْت، أي

..."وَظَھَرْت
)43(

.  

ولھذا عبر الشاعر عن الصورة التي أراد تصویرھا، 
ونقلھا إلى اآلخرین باستعمال ھذا البناء الذي یؤدي 

المعنى المقصود، والداللة المستھدفة باستعمال تقنیات 
األبنیة التي تخدم المعاني بما تتیحھ قوانین اللغة من 

تطویع للمفردات لخدمة المعاني، عبر السیاق 
الوارد في قول ) َدَعَس(ثم إن الفعل والتراكیب، 

، وھو فعل مشتق )َفَعَل(جاء من بناء ) َدَعْسُت: (الشنفرى
من اسم معنى حدث مصدري یفید الحركة والعمل، 

على الدفع بشدة مع ) َدَعَس(والصنع، وقد دل الفعل 
السرعة، كما أنھ یفید معنى الطعن، وھذا یؤكد معنى 

عل أحدث أذًى بالغیر من اإلیذاء، للداللة على أن الفا
الكائنات، وترد ھذه الدالالت من المتعدي خاصًة، كما 

َدَعَس، َدَعْسُتُھ بالرمح، َیْدَعُسُھ دعسًا، "في َدَعَس 
"َیْطَعُنَھ

)44(
.  

الوارد في المیة العرب جاء على ) َنَصْبُت(ثم إن الفعل 
في الماضي، وقد جاء مشتقًا من اسم معنى ) َفَعَل(وزن 

دري یفید الحركة والعمل والصنع، وقد جاء حدث مص
لمعنى الظھور والبروز للداللة على إبراز الفاعل شیئًا، 

  .وقد وردت ھذه الداللة مع الفعل المتعدي

الوارد في األبیات جاء على وزن ) َقَطَع(ثم إن الفعل 
، مفتوح العین، فعًال مشتقًا من اسم معنى حدث )َفَعَل(

عمل والصنع، وقد ورد الفعل مصدري، یفید الحركة وال
لمعنى التفریق، أي الداللة على أن الفاعل قام بتفریق 

أشیاء أو أمور، وھذه الداللة ترد في ھذا النوع مع الفعل 
  .قطع الشيء، َیْقَطُعُھ، فصلھ یفصلھ: المتعدي، أي

  :الفعل الماضي الصحیح المھموز -

ذلك  وقد ورد ھذا النوع مرتین في المیة العرب، وتمثیل
  :قول الشنفرى

        َوَفـاَء وَفاَءْت َبـاِدَراٌت وُكّلتھا 

)45(علـى َنَكـٍظ ِممَّـا ُیَكاِتـُم ُمْجِمـُل                             
  

من الماضي المجرد ) َفاَءْت(والفعل ) َفَاء(فالفعل 
الصحیح المھموز، وھو مھموز الالم، وھذا الفعل 

الفعل السالم، فال تتغیر المھموز من الصحیح یأخذ حكم 
أحرفھ األصول عند إسناد الضمائر إلیھ، كما ھو الحال 

الوارد في البیت السابق، ثم إن للفعل ) َفاَءْت(في الفعل 
المھموز أبنیة متعددة حسب موقع الھمزة من الفعل، 

ونظرًا ألن المھموز الذي ورد في المیة العرب ھو من 
ع ھي خمسة أبنیة على مھموز الالم، فإن أبنیة ھذا النو

  :النحو التالي

  .َسَبَأ َیْسَبُأ: بفتح العین فیھما، نحو) َفَعَل َیْفَعُل(بناء  -1

بفتح العین في الماضي، وكسرھا في ) َفَعَل َیْفِعُل(بناء  -2
  .اتــــالوارد في األبی) َفاَء یفيء: (المضارع، نحو الفعل
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بفتح العین في الماضي، وضمھا في ) َفَعَل َیْفُعُل(بناء  -3
  ).َبَرأ َیْبُرُؤ(المضارع، نحو 

، بكسر العین في الماضي، وفتحھا )َفِعَل َیْفَعُل(بناء  -4
  .َصِدَأ ْیَصدُأ: في المضارع، نحو

َجُرَؤ : ، نحو)46(بضم العین فیھما ) َفُعَل َیْفُعُل(بناء  -5
ا إلى ھذین الفعلین الواردین في أبیات َیْجُرُؤ، وإذا نظرن

الشنفرى وجدناھما الزمین ال مفعول لھما، وفاء تعني 
رجع، وفاءت تعني رجعت، وإذا نظرنا إلى الحقل 

الداللي لھذا الفعل، نجده حقل الفعل المشتق من اسم 
معنى حدث مصدري، أفاد الحركة والعمل والصنع، 

نتقال لیؤدى داللة معنى التحول واال) َفاَء(فأفاد الفعل 
الفاعل بنفسھ، وانتقالھ من مكان إلى آخر، وترد ھذه 

حیث دل ) َفَعَل(الداللة من الفعل الالزم المبنى على 
  .على الرجوع، واالنتقال إلى المكان) َفاَء(الفعل 

  :الفعل الماضي الصحیح المجرد المضعف -

ورد ھذا الفعل إحدى وعشرین مرًة في المیة العرب 
ما كانت عینھ والمھ "ى، والمضعف من األفعال للشنفر

من جنس واحد كردَّ وأعدَّ، ومن الرباعي ما كانت فاؤه 
والمھ األولى من جنس واحد، وكذلك عینھ والمھ الثانیة 

"من جنس واحد، نحو زلزل
)47(

، ثم إن ھذا الفعل 
  :المضعف یرد على ثالثة أبنیة، وھي

في الماضي، وكسرھا في  بفتح العین) َفَعَل ْیفِعُل(بناء  -1
  .المضارع

بفتح العین في الماضي، وضمھا في ) َفَعَل ْیُفُعُل(بناء  -2
.المضارع

 
  

بكسر العین في الماضي، وفتحھا في ) َفِعَل َیْفَعُل(بناء  -3
)48(المضارع

.  

) َفِعَل َیْفِعُل(ثم إن ھذا النوع من المضعف لم یبن على 

بضم العین ) َیْفُعُل َفُعَل(بكسر العین فیھما، وال على 
فیھما، لثقل التقاء الضمة والتضعیف، وھذا ما أقره 

والتضعیف، فلما ) َفُعَل(ألنھم یستثقلون :"سیبویھ بقولھ
"اجتمعا حاد إلى غیر ذلك

)49(
، وقد وردت األفعال 

  :المضعفة في المیة العرب للشنفرى في األبیات التالیة

      ُھـُم الرَّْھـُط ال ُمْسَتوَدع السرِّ َذاِئٌع 

)50(َلَدْیِھـُم َوَال الَجِانـي ِبَما َجرَّ ُتْخَذُل                          
  

      َفَضـجَّ َوَضجَّـْت ِبالبـَراِح َكَأنََّھـا 

)51(َوإیَّـاُه ُنـوٌح َفـْوَق َعْلیـاَء ُثكَّـُل                            
  

      َھَمْمـُت َوَھمَّـْت واُبَتَدْرَنـا َوَأْسَدَلْت 

  َوَشمَّــَر ِمنِّـي َفـاِرٌط ُمَتَمھِّـــُل                                  

    َفَعّبـَْت ِعَشاشـًا ُثـمَّ َمـرَّْت َكَأنََّھـا     

)52(َمَع الصُّْبِح َرْكٌب ِمَن َأَحاِضِھ ُمْجَفُل                      
  

الواردة باألبیات ھي ) َجرَّ، َضجَّ، َھمَّ، َعبَّ(األفعال 
أفعال ثالثیة مجردة صحیحة، من المضعف، جاء 

، َجرَّ َیُجرُّ، َعبَّ )َفَعَل َیْفَعُل(عل بناء ) َجرَّ، َعبَّ(الفعالن 
 َیُعبُّ، بفتح العین في الماضي، وضمھا في المضارع، ثم

َفَعَل (مضعفین، على وزن ) َضجَّ، َھمَّ(الفعالن  ورد
بفتح العین في الماضي، وكسرھا في المضارع ) َیْفِعُل

  ).َھمَّ َیِھمُّ(، )َضجَّ یِضجُّ(

بكسر العین في الماضي، وفتحھا ) َفِعَل َیْفَعُل(أما البناء 
من  في المضارع فلم یرد لھ مثال في أبیات الشنفرى

المیة العرب، وإذا نظرنا لھذه األفعال الواردة في 
: األبیات، وجدنا منھا ما أسندت إلیھ الضمائر، نحو

، وبالنظر إلى الفعل المضعف )َضجَّْت، َھَمْمْت، َفَعبَّْت(
المسند إلیھ الضمائر من حیث إدغامھ، وفك اإلدغام 

  :كانت لھ حاالن

ضمیر رفع  وجوب اإلدغام، إذا اتصل بالفعل :األولى
واو الجماعة، وألف االثنین، وجب : الزم السكون، نحو

اإلدغام، ألن ھذه الضمائر لیست عارضًا یوجب الفك، 
)53(فوجب اإلدغام

.  

وجوب فك اإلدغام، وھذا إذا اتصلت بالفعل  :الثانیة
تاء الفاعل، وتاء : ضمائر الرفع المتحركة، نحو

الوارد ) َھَمْمُت(الفاعلین، ونون النسوة، ومثال ھذا الفعل 
في األبیات، ثم إن الفعل الماضي المضعف یأتي الزمًا، 

ویأتي متعدیاًَ فما ورد من األفعال المضعفة على وزن 
بفتح العین في الماضي وكسرھا في ) َفَعَل َیْفِعُل(

: المضارع، فاألصل فیھا أن تأتي الزمة، نحو األفعال

بفتح عین ) َعَل ُیْفُعُلَف(، أما إذا جاء على وزن )َضجَّ، َھمَّ(
الماضي وضم عین المضارع، فاألصل أن تأتي متعدیة، 

)53(إال ما شّذ من أفعال ھذا الباب، فجاءت الزمة 
، ومن 

، أما الداللة الصرفیة لھذه األفعال )َجرَّ، َعبَّ(أمثلتھا 
  :وفق حقولھا الداللیة فقد جاءت على النحو التالي

من اسم معنى حدث  ھو فعل مشتق) َجرَّ(الفعل  -1
مصدري، فائدتھ الحركة والعمل، یؤدي معنى التحویل، 

والتغییر، ویدل على تحویل الفاعل للمفعول من حالة إلى 
أخرى، أو من صورة إلى أخرى، وھذه الداللة ترد مع 

  ).فعل(الفعل الالزم من بناء 

فعل مشتق من اسم معنى حدث ) َضجَّ(الفعل  -2
والعمل والصنع، فقد ورد ھذا مصدري یفید الحركة 

الفعل إلفادة معنى التصویت، وھي الداللة على أن 
الفاعل أحدث صوتًا من األصوات، سواًء كان الفاعل 

  .عضویًا أو غیر عضوي

فعل مشتق من اسم معنى حدث مصدري ) َھمَّ(الفعل  -3
یفید الحركة، والعمل، والصنع یؤدي معني التحویل، 

ة تحول الفاعل بنفسھ، وبذاتھ، واالنتقال، ویؤدي دالل
وانتقالھ في المكان، أو الحال، وترد ھذه الداللة مع الفعل 

  .الالزم إلفادة العزم على أداء الفعل

فعل مشتق من اسم معنى حدث ) َعبَّ(الفعل  -4
مصدري یفید الحركة والعمل والصنع، یفید معنى 

ء، الجمع، لیؤدي الداللة على جمع الفاعل أمورًا أو أشیا
  ل الالزم، أوـــــمع الفع) َفَعَل(وترد ھذه الداللة من بناء 
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  .المتعدي

  :الفعل الماضي المزید: ثانیًا 

ورد الفعل الماضي الصحیح المزید إحدى وعشرین مرًة 
في المیة العرب للشنفرى، حیث جاء المزید بحرف 

واحد، ثالث عشرة مرة، وجاء المزید بحرفین ثماني 
یرد المزید بثالثة أحرف في ھذه القصیدة،  مرات، ولم

وأظن أن مقام القصیدة ال تناسبھ معاني الفعل المزید 
الطلب، والدعاء، وغیرھما، والفعل : بثالثة أحرف، نحو

المزید ھو كل فعل زید على أحرفھ األصلیة حرف أو 
حرفان أو ثالثة أحرف، ویجوز أن تسقط ھذه األحرف 

)54(لفعل بغیر علة صرفیةفي بعض األحوال الصرفیة ل
 ،

وھذه الزیادة موقعھا الفعل الماضي، المفرد، المذكر، 
الغائب، ویجب أن تكون ھذه الزیادة في الثالثي المجرد، 

.الذي یسمى مزیدًا، أو مزیدًا فیھ، أو ذا الزیادة
 )55(

  

  :الفعل الثالثي الصحیح المزید بحرف واحد -1

مزید ) َاْفَعَل: (ویرد ھذا النوع على ثالثة أبنیة، ھي
مزیدًا باأللف ثانیًا بعد الفاء، ) َفاَعَل(بالھمزة في أولھ، و

مزیدآ بالتضعیف في عینھ، وتمثیل ھذه األبنیة ) َفعََّل(و
  :في المیة العرب للشنفرى في قولھ

       َھَمْمُت َوَھمَّـْت َواْبَتَدْرَنـا َوَأْسَدَلـْت  

)56(ي َفاِرٌط ُمَتَمھِّـُلَوَشمَّـَر ِمنِّـ                    
.  

       وآَلـَف َوْجـَھ اَألْرِض ِعْنَد اْفِتَراِشَھا 

)57(ِبَأْھـَدَأ َتْنِبیٍھ َسنََاِسـُن ُقحَّـُل                     
.  

       َفَأّیْمـُت ِنْسَوانـا َوَأْیَتْمـُت ألــَدًة 

)58(َیُلَوُعـْدُت َكَما َأْبَدْأُت واللَّیُل َأْل                  
.  

  َوَأْصَبـَح َعنِّـي ِباْلُغَمْیصـاَء َجاِلسًا          

)59(َفِریَقـاِن َمْسـُؤوٌل َوآَخُر َیْسَأُل                   
.  

أفعال ثالثیة ) َأْسَدَلْت، آلَف، َفَأیَّْمُت، َوَأْصَبَح(األفعال 
) َأْسَدَل، َأْصَبَح(صحیحة مزیدة بحرف واحد، فالفعالن 

، أما )َسَدَل، َصَبَح(لھمزة في أولھما، إذ األصل مزیدان با
وھو ) َفاَعَل(فھو مزید باأللف على وزن ) آَلَف(الفعل 

فورد على ھذا البناء مزیدًا ) أَلَف(أصلھ المجرد ) أالف(
فھو ) َأیََّم(بحرف واحد، وھو األلف بعد فائھ، أما الفعل 

) َفعََّل(مزید بحرف واحد، وھو تضعیف العین على وزن 

  ).َأَیَم(أصلھ المجرد 

  :الفعل الثالثي المزید بالھمزة -1

مزیدًا بالھمزة التي ال ) َأْفَعَل(یرد ھذا الفعل على وزن 
)60(تقع إال أول الفعل

، وھذا یمثلھ األفعال الواردة في 
، ثم إن الفعل المزید )َأْفَعَل(األبیات السابقة على وزن 

وعة من المعاني بناًء بالھمزة من الثالثي یأتي لتأدیة مجم
  :على صیغتھ الصرفیة، وھذه المعاني ھي

التعدیة، وھي الداللة على تضمین الفاعل معنى  -1
التصییر، فیجعل ما كان فاعًال للفعل الثالثي مفعوًال 

 ألفعل، وبھذا یصیر ما كان فاعًال، مفعوًال بھ، ویصیر ما

   الثالثي متعدیًالھ ــــول واحد في أصــــــــكان متعدیًا لمفع

 

)61(لمفعولین، متعدیًا لثالثة مفاعیل
.  

للداللة ) َفعََّل(یرد الفعل الثالثي المزید بالھمزة بمعني  -2
الواردة في األبیات، ) اْسَدَلْت(على التكثیر، نحو الفعل 

، )َسدََّلْت: (كأنھ قالحیث أفاد ھنا معني تكثیر الفعل، 
  .فَّعَلْت

) َأْفَعَل(یرد الفعل الثالثي المزید بالھمزة على وزن  -3

للداللة على الدخول في الشيء، زمانًا أو مكانًا، ومن ھذا 
الوارد في ) َأْصَبَح(المعنى الدخول في الزمان، الفعل 

األبیات السابقة، حیث دل الفعل على دخول الفاعل في 
) أَفَعَل(ھ، ویلحظ في ھذا الفعل، أن بناء الزمان بصیغت

الدال على الدخول في الزمان یأتي من الفعل الناقص 
  .الناسخ

) َأْفَعَل(یرد الفعل الثالثي المزید بالھمزة على وزن  -4

األثر الحاصل : للداللة على المطاوعة، والمطاوعة تعني
من تعلق الفعل المتعدى بمفعولھ، ولھذا یدل الوزن 

على أن الفعل الثالثي المجرد صار متعدیًا، وھذا ) َلَأْفَع(
َأْسَدَلَھ : الوارد في األبیات السابقة، أي) َأْسَدَل(یمثلھ الفعل 

  .َفَسَدَل

ھذه الدالالت والمعاني المتقدمة تقع تحت حقل داللي 
واحد، ھو حقل األفعال الثالثیة المشتقة من اسم معنى 

  .لصنعحدث مصدري یفید الحركة والعمل وا

أما الحقل الثاني الذي تقع ضمن دائرتھ األفعال الثالثیة 
مزیدًة بالھمزة فھو ) َأْفَعَل(األخرى المصوغة على وزن 

حقل األفعال المشتقة من أسماء األعیان، ثالثیة األصول، 
ومن أمثلة ھذا الحقل، معنى الدخول الزماني، وھو 

الداللة  الداللة على دخول الفاعل في الزمان، وتأتي ھذه
من ھذا الوزن مع الفعل الناقص الناسخ نحو الفعل 

الوارد في األبیات، أصبح جالسًا، أي دخل في ) َأْصَبَح(
  .الصبح جالسًا

  :الفعل الثالثي المزید باأللف -2

بزیادة األلف ثانیًة في ) َفاَعَل(یأتي ھذا الفعل على وزن 
واحد  ، ویرد الفعل الثالثي المزید بحرف)62(ھذه الصیغة

  :على ھذا البناء غالبًا لتأدیة معنیین رئیسین

)63(معنى التشارك في الفعل بین اثنین أو أكثر :األول
 ،

حیث یفعل أحدھما فعًال یقابلھ اآلخر بالفعل نفسھ، ولھذا 
یتصف من بدأ بالفعل المشترك فیھ الطرفان بأنھ الفاعل، 

 ویتصف اآلخر بأنھ المفعول بھ، وتأتي لمعنى التشارك

المفاعلة، : (بھذه الصیغة مجموعة من الدالالت، أھمھا
  ).التكثیر، المواالة، المماثلة في المعنى، اإلغناء

المواالة، وھي متابعة الشيء، فیأتي الفعل موافقًا  :الثاني
والیت السیر، أتبعت : ، نحو قولنا)64(َأْفَعَل، المتعدي

: بعضھ ببعض، وقد ورد ھذا المعني في قول الشنفرى

ُأوالي ھذا الفعل، : ، أي)آَلَف َوْجَھ األرِض عنَد اْفِتَراِشھا(
 اء وفق حقلـــــواتبعھ بعضًا ببعض، وتقع معاني ھذا البن

   م معنىــــداللي واحد، الذي یضم األفعال المشتقة من اس
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حدث مصدري یفید الحركة والعمل والصنع، مؤدیًا  
المعاني والدالالت التي ذكرت آنفًا وفق صیغتھ 

)65(المزیدة
.  

  :الفعل الثالثي المزید بالتضعیف -3

، وال یقع ھذا التضعیف )َفعََّل(یأتي ھذا النوع على وزن 
إال في عین الفعل، وأكثر ما یرد لھذا الفعل من معاٍن، 

تقول َكَسْرُتھا وَقَطْعُتَھا، فإذا أردت كثرة "معنى التكثیر، 
: َكسَّْرُتُھ َوَقطَّْعُتُھ، ومما یدلك على ذلك قولھم: العمل، قلت

: ، قال تعالى.....َجّرحتـھ، أكثرت الجراحات في جسده

)َوَفجَّْرَنا اَألْرَض ُعُیونًا(
)66(

"..
)67(

، وقد شاع في ھذا 
ألن َفَعل من "ر البناء استعمالھ في الداللة على التكثی

َقطََّع، : األبنیة التي وضعتھا العرب للتكثیر، نحو
..."َوَكسََّر

)68(
، كما أن أغلب ما یؤدیھ التضعیف ھو 

أنھ سماعي ) َفعََّل(معنى التعدیة، وحكم التعدیة بصیغة 
َعلَّمُتُھ الِحَساَب، : في الفعل الالزم والمتعدي لواحد، نحو

إنھ لم یأت بھ السماع في الفعل وَفھَّْمُتُھ المْسَألَة، ثم 
المتعدي الثنین لینتقل إلى متعد إلى ثالثة مفاعیل، ألنھ لم 

إن االتساع : "، وال قیاس، ویمكن القول)69(یرد لھ سماع
في اللغة یحوج إلى اطراد زیادة التضعیف متى كان 

المعنى مواتیًا للفظ، وداًال على میزة لم یكن یفیدھا قبل 
العمل وفق ضوابط اللغة ھو السبیل  الزیادة، وإن كان

الوحید إلى حیاتھا دون إھمال المذاھب واألبنیة طوع 
"اإلیرادات والمفاھیم النسبیة

)70(
.  

على وزن ) َأیََّم(وقد أورد الشنفرى في المیتھ الفعل 
مضعف العین، مزیدًا للداللة على التكثیر في ) َفعََّل(

ھن بال أزواج، وأراد بھذا ، أي جعلت)َأیَّْمُت ِنْسَوانًا: (قولھ
الفعل المزید، أنھ أكثر إیقاعھ، وذلك ببنائھ على صیغة 

، وھكذا طوع الشنفرى أبنیة اللغة، وما فیھا من )َفعََّل(
تقنیات داللیة لخدمة المعني، وتأدیة الداللة، وفق داللة 
الحقول الصرفیة لألبنیة ولم یكن استعمالھ لھذه الصیغ 

تباطیًا، حتى ال تضطرب المعاني، عبثیًا، وال سردًا اع
وال تصطدم األلفاظ بنواتج لغویة مشوشة، ودالالت 

  .مھترئة

وإذا أمعنا النظر في الحقول الداللیة لألفعال المصوغة 
المزید بالتضعیف نجدھا تجري وفق ) َفعََّل(على وزن 

حقول أساسیة تجمع الدالالت كافة، فالحقل األول یضم 
ة من اسم معنى لحدث مصدري دالالت األفعال المشتق

آنف ) َأیََّم(فائدتھ الحركة والعمل والصنع، ومنھ الفعل 
الذكر، والثاني، یضم دالالت ومعاني األفعال المشتقة من 

أسماء األعیان الثالثیة األصول، فیندرج تحتھ معاني 
  .المشابھة، والسلب، والتوجھ المكاني

مركب  ، یضم األفعال المنحوتة المصوغة منوالثالث
إن ھذا : ، وخالصة القول)71(جملة، قصدًا لالختصار

 ردًا،ــــــیرد إلفادة معاٍن ال یؤدیھا الفعل مج) َفعََّل(البناء 

  :ومن أشھر ھذه المعاني ما یلي

التكثیر، ومعنى التكثیر، الداللة على كثرة حدوث  -1
بصیغة مخصوصة، ثم إن ھذا التكثیر قد یلزم الفعل 

الفعل، أو الفاعل أو المفعول، ولھذا ینقسم التكثیر على 
  :ثالثة أنواع

التكثیر في الفعل، وھو داللة الصیغة على تكرار : أوًال
حدوث الفعل الثالثي مرات كثیرة، وھذا التكرار حاصل 

في حدوث الفعل نفسھ دون النظر إلى الفاعل كثرًة 
)72(ةوقل

.  

ویرد ھذا المعنى للداللة على : التكثیر في الفاعل: ثانیًا
لیفید ) َفعََّل(حصول الفعل من عدد من الفاعلین بصیغة 

مع ) َفعََّل(معنى تكثیر الفاعل، وترد ھذه الداللة من بناء 
  .الفعل الثالثي الالزم

وھو داللة الفعل بصیغتھ على : تكثیر المفعول: ثالثًا
كثیر من المفاعیل، وترد ھذه الداللة من  وقوعھ على عدد

، ومن أمثلة )َفعََّل(بناء الفعل الثالثي المتعدي على صیغة 
الوارد في أبیات الشنفرى ) َأیَّمُت(ھذه الداللة الفعل 

السابقة، الذي دلَّ على أن عدد النساء الالتي جعلھن بال 
أزواج كثیر، وھي داللة على كثرة المفعولین، األمر 

المزید ) َفعََّل(یفیده بناء الفعل على صیغة الذي 
)73(بالتضعیف

.  

وھي جعل الفعل الالزم متعدیًا ومن أھم : التعدیة -2
)74(وسائل تعدیة الفعل الالزم، التضعیف

، وترد الداللة 
في ھذا المعنى لجعل الفعل متعدیًا لمفعول بھ واحد، أو 

  .مفعولین

ألفعال منحوتة من ) َفعََّل(ویرد بناء : االختصار -3
مركب جملة لالختصار لیؤدي ھذا البناء معنى الحكایة 

في الجمل، نحو حكایة الفاعل لمركب الجملة 
: ، ومن األمثلة المشھورة لھذا المعنى قولنا)75(اختصارًا

، فھما فعالن مزیدان بالتضعیف، على )َكبََّر(، )َسبََّح(
یة جملة سبحان على حكا) َسبََّح(دلَّ األول ) َفعََّل(وزن 

اهللا، نحتت على ھذا الوصف لتؤدي المعنى موجزًا مع 
الالزم، فقد دل على حكایة ) َكبََّر(الفعل الالزم، أما الفعل 

اهللا أكبر، لیؤدي ھذا : الفاعل لھذا المركب، كأنھ قال
)76(المعنى باختصار حكایة الشيء

.  

) َلَفعَّ(یؤدي الفعل الثالثي المصوغ على بناء : الدعاء -4

مزیدًا، معنى الدعاء، ومن األمثلة المشھورة لھذا المعنى، 
الذي یفید ) َفعََّل(المصوغ على وزن )  َجدَّع: (قولنا

)77(الدعاء علیھ باَلَجْدع: الدعاء على الشيء، أي
، كأنھ 
قال لھ َجْدعًا لك، إذا دعا اهللا أن یلزمھ اَلَجْدع، والجدُع 

نھ الخیر ویجعلھ قصر األنف، والقصد أن یقطع اهللا ع
  .ناقصًا معیبًا

  :أبنیة الفعل الماضي الثالثي المزید بحرفین: ثانیًا

بالنظر إلى ھذا النوع من الزیادة نجده یقع في مواضع 
 مختلفة من الفعل الثالثي المجرد، فقد تقع في أول البناء،

  ذا اختلفت صیغ الفعلـــــفي وسطھ، أو في آخره، ولھ أو
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المزید بحرفین، فقد انحصرت ھذه األبنیة في الثالثي 
اْنَفَعَل، اْفَتَعَل، َتَفَاَعَل، َتَفعََّل، : (خمسة أوزان، ھي

)ْاَفعلَّ
)78(

، وقد ورد ھذا النوع في ثمانیة مواضع من 
ست مرات، ) ْاَفَتعَل(المیة العرب للشنفرى، فقد جاء بناء 

مرة ) َفاَعَلَت(مرة واحدة، وورد بناء ) ْاَنَفعَل(وورد بناء 
واحدة، ولم یرد في ھذه القصیدة أفعال ثالثیة مزیدة 

، وأظن أن مقام القصیدة، )َتَفعََّل واْفَعلَّ(بحرفین على بناء 
ینسجمان مع ما تؤدیھ ھذه األبنیة من  وغرضھا ال

دالالت ومعاٍن ال تخدم مقاصد الشاعر وأھدافھ، ومن 
)79(أمثلة ھذه األبنیة قول الشنفرى

:  

     وَأْطِوي َعَلى الُخمِص الَحَواَیا َكَما اْنَطَوْت 

)80(ُخـوَطُة مـاِريٍّ ُتَغـاُر وُتْفَتـُل           
  

       َفـإْن َتْبَتِئـْس بالشَّْنَفـَرَى ُأمُّ َقســَْطٍل 

)81(َلَما اْغَتَبَطْت بالشَّْنَفَرَى َقْبُل َأْطَوُل              
  

      ـْرَن َلْحَمــُھ َطـِریُد ِجَنَایــاٍت َتَیاَس

)82(ــا ُحــمَّ َأوَُّلــــــیــرُتُھ َألیَّھــــَِعق              
  

أفعال ثالثیة مزیدة ) اْنَطَوْت، اْغَتَبَطْت، َتَیاَسْرَن(األفعال 
مزیدًا ) اْنَفَعَل(على وزن ) اْنَطَوى(بحرفین، جاء الفعل 

) اغَتَبَط( بھمزة الوصل أوًال، والنون ثانیًا، ثم ورد الفعل

مزیدًا بھمزة الوصل أوًال، والتاء بعد ) افَتَعَل(على وزن 
مزیدًا ) َتَفاَعَل(على وزن ) َتَیاَسَر(فائھ، كما ورد الفعل 

بالتاء أوًال، واأللف بعد عینھ، وقد وردت األفعال 
مصوغة على ھذه األبنیة لتؤدي معاٍن ال یؤدیھا الفعل في 

زة توضح بعض حالتھ المجردة، وھذه بسطة موج
  :دالالت ھذه األبنیة المزیدة بحرفین للفعل الثالثي

یرد ھذا البناء لیؤدي معني واحدًا، ) اْنَفَعَل(بناء : أوًال
حصول األثر عن "وھو المطاوعة ومعنى المطاوعة 

موافقًا لفاعل الفعل : ، أي...تعلق الفعل المتعدي بمفعولھ
"المتعدي

وغ أمر یراد إن المطاوعة تتحقق ببل: ، أي)83(
من الشيء، وقبول األثر في األفعال التي تراھا 

)84(العین
الوارد في ) اْنَطَوَى(، وھذا األمر یمثلھ الفعل 

أبیات الشنفرى السابقة، حیث أدى ھذا الفعل معناه الذي 
یتفق مع مصطلح المطاوعة المذكور، وأن أثر ھذا 

عل المعنى تلحظھ العین، وتراه، وأنھ یوافق إرادة الفا
  ).َطَوى(للفعل المتعدي 

، یرد ھذا البناء لستة معاٍن في اللغة، )اْفَتَعَل(بناء : ثانیًا
وھي االتخاذ، المبالغة، اإلظھار، المطاوعة، التشارك، 

  .االجتھاد، الطلب

معناه، تمنیت مثل حالھ، وقد أورد ) اْغَتَبَطْت(فالفعل 
عنى الطلب، لیفید م) ْافَتَعَل(الشنفرى ھذا الفعل على  بناء 

واالجتھاد، فوافق اللفظ الوارد على ھذا البناء المعنى 
المراد، وھو تمني الشيء، فأصاب الشنفرى المقصود، 

  .وحّصل الفائدة

  ):َتَفاَعَل(بناء : ثالثًا

 لتأدیة ل الثالثيــــیرد ھذا البناء المزید بحرفین على الفع

التشریك، التظاھر بالفعل حقیقًة، : أربعة معانٍِ، ھي
حصول الشيء تدریجیًا، مطاوعة َفاَعَل، وقد ورد الفعل 

في أبیات الشنفرى السابقة للداللة على ) َتَیاَسْرَن(
التشریك، أي تشارك القوم في یسره، ومعني تیاسر 

مأخوذ من َیَسَر القوم الجزور إذا اجتزروھا 
)85(واقتسموھا

، وبالنظر إلى الحقول الداللیة التي تقع 
ضمنھا أبنیة األفعال الثالثیة المزیدة بحرفین، نجدھا في 

حقل األفعال المشتقة من : حقلین أساسیین ال غیر، األول
اسم معنى لحدث مصدري، فائدتھ الداللة على الحركة، 
والعمل والصنع، حیث تندرج تحت ھذا الحقل مجموعة 

دالالت التي یؤدیھا الفعل وفق ھذا من المعاني وال
)86(الحقل

، أما الحقل الثاني فھو حقل األفعال المشتقة من 
أسماء األعیان ثالثیة األصول، ومن أمثلة أفعال ھذا 

أتخذ حبزًا : اْخَتَبَز، فالٌن أي: الحقل في عموم اللغة، قولنا
واعتصر، أي اتخذ عصیرًا، فجاءت األفعال المشتقة من 

الخبز، والعصیر، وغیرھما، ولم : یان نحوأسماء األع
أقف لھذا الحقل على أمثلة في المیة العرب للشنفرى، 

حیث إن غرض القصیدة ومقامھا ال یستدعیان استعمال 
  .مثل ھذه البنیة، لیوافق استبعادھا سیاق األحداث

أما أبنیة الفعل الثالثي المزید بثالثة أحرف، فلم أقف لھا 
المیة، فأھملت شرحھا ودراستھا على أمثلة في ھذه ال

  .التزامًا بعنوان البحث وخطتھ تجنبًا لإلسھاب

  :أبنیة الفعل الماضي المجرد المعتل: ثانیًا

)87(الفعل المعتل ما كان أحد حروفھ األصول حرف علة
 ،

الواو واأللف والیاء، فإذا وقعت ھذه الحروف غیر : وھي
یدافع،  یذھب،: أصلیة، فال یسمى الفعل معتًال، نحو

نجحا، أما األفعال المعتلة فتسمى بأسماء مختلفة، یحددھا 
موقع حرف العلة من الفعل، فإذا وقع حرف العلة أول 
الفعل سمي الحرف فاء الفعل، وسمي الفعل مثاًال، وإذا 
وقع حرف العلة وسط الفعل سمي الحرف عین الفعل 

وسمي الفعل أجوف، وإذا وقع الحرف آخر الفعل سمي 
الم الفعل وسمي الفعل ناقصًا، فإذا تكرر حرف  الحرف

العلة في الفعل الواحد كأن ورد فاء الفعل والمھ أو عینھ 
والمھ، فیوجب ھذا تسمیة الفعل بأسماء مختلفة حسب 

موقع ھذه الحروف، وھو اللفیف، مفروقًا كان أو 
)88(مقرونًا

، وقد ورد الفعل الماضي الثالثي المعتل اثنتین 
في المیة العرب، موزعة على أنواع وعشرین مرة 

  :المعتل كافًة، كما یلي

  :الفعل الماضي المعتل المثال: النوع األول

ھو كل فعل ماٍض ثالثي األصول، كانت فاؤه : المثال
حرف علة، واوًا أو یاًء، وقد ورد ھذا النوع مرة واحدة 

  :في أبیات الشنفرى، وذلك في قولھ

        ِإَذا َوَرَدْت َأْصَدْرُتَھا ُثمَّ ِإنَّھا 

)89(َُشوُب َفَتْأِتي ِمْن َتْحٍت وِمْن َعلٍُ                           
  

 جاء معتًال مثاًال، فاؤه واو، أتى على بناء) َوَرَدْت(الفعل 



 األفعال وحقولھا الداللیة في المیة العرب للشنفرى أبنیة ---------------------------------------------------------------------- 

 95---------------------------  )ف 2011( الثاني، العدد  العاشرالمجلد ) اإلنسانیةالعلوم (مجلة جامعة سبھا  ----------------------- --

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، َوَرَد َیِرُد، مفتوح العین في الماضي )َفَعَل َیْفِعُل( 
ارع، وقد أطلق الصرفیون على ھذا مكسورھا في المض

النوع اسم مثال، ألن حرف العلة یماثل الحرف 
الصحیح، ویشابھھ في عدم إعالل ماضیھ بأي نوع من 

أنواع اإلعالل، من قلب أو حذف أو غیر ذلك، خالفًا 
الالم، وكذلك سمي مثاًال بسبب مماثلتھ  لمعتل العین أو

للضمائر، فال یعلَّ الفعل الفعل الصحیح السالم عند إسناده 
)90(بسبب اإلسناد

.  

  :الفعل الماضي المعتل األجوف: النوع الثاني

صام، : ھو كل فعل اعتلت عینھ، نحو: الفعل األجوف
باع، نام، وقد سمي ھذا الفعل أجوف لوقوع حرف العلة 

في وسطھ، فكأنھ كاألجوف لخلو جوفھ من الحرف 
لثالثي المعتل ، وقد ورد الفعل الماضي ا)91(الصحیح

األجوف في ثمانیة مواضع من المیة الشنفرى، تمثیلھا 
  :ما یلي

          َوِفـي األْرِض َمْنَأى ِلْلَكِریِم َعَن اَألَذى 

)92(َوِفَیھا ِلَمْن َخاَف الِقَلَي ُمَتحوَُّل                 
  

          َھُتـوٌف ِمـَن الُمْلـِس الُمُتـوِن َیِزیُنَھا 

)93(َرَصاِئُع َقْد ِنیَطْت ِإَلْیَھا َوِمْجَمُل               
  

          َتنـَاُم ِإَذا َمـا َنـام َیْقَظـى ُعُیـوُنَھا 

)94(ِحَثائــًا ِإلى َمْكُروِھِھ ُمَتُغْلِغُل               
  

أفعال ماضیة معتلة العین، ) َخاَف، ِنیَطْت، َناَم(األفعال 
على ثالثة أبنیة، من األجوف، وھذا النوع یطرد مجیئھ 

  :ھي

بكسر العین في الماضي ) َفِعَل َیْفَعُل: (البناء األول
وفتحھا في المضارع، ویكون الفعل المصوغ على ھذا 

البناء، واوّي العین، أو یائیھا، ویمثلھ في األبیات من 
  ).َخِوَف َیْخُوُف(، فھو )َخاَف(واوي العین، الفعل 

بفتح العین في الماضي وضمھا ) َفَعَل َیْفُعُل: (البناء الثاني
في المضارع، وھذا الفعل ال یكون إال واوي العین، نحو 

  ).َنَوم َیْنُوُم(الوارد في األبیات، فھو ) َناَم(الفعل 

بفتح العین في الماضي، ) َفَعَل َیْفِعُل: (البناء الثالث
وكسرھا في المضارع، وال یكون ھذا الفعل إال یائیًا، 

، الوارد في أبیات الشنفرى )َنَیَط َیْنِیُط(، فھو )نَاَط(نحو 
  .آنفة الذكر

وقد ترد أفعال في عموم اللغة من المعتل األجوف، األمر 
الذي حذا بالصرفیین أن یجمعوا ھذه األفعال، ویحصوھا 
في مؤلفاتھم التي یمكن الرجوع إلیھا لالستزادة وتحصیل 

.الفائدة
 )95(

  

ن یتضح أنھ قد وجب وبالنظر إلى ھذه األفعال معتلة العی
في عینھا اإلعالل، إما بالقلب، وإما بالحذف، فالفعل 

، )َفِعَل َیْفَعُل(َخِوَف َیْخَوُف ، على وزن : أصلھ) َخاَف(
 مكسور العین في الماضي، مفتوحھا في المضارع، قلب

 ، وعلة ھذا القلب)96(اـــالیاء ألفًا لتحركھا وانفتاح ما قبلھ

 د الفتحة، فجنحوا إلى أخف حروفرة بعـــــاستثقال الكس

العلة وھو األلف، لتجانس حركة عین الفعل، حركة فائھ، 
، قلبت الواو ألفًا )َنَوَم(، فاألصل فیھ )َناَم(أما الفعل 

لتحركھا وانفتاح ما قبلھا، فتحركت فاء الفعل بحركة 
تناسب حركة العین، وأظن أن ھذه العلل الموجبة للقلب، 

أو الحذف، ھي علل باحثة عن الخفة، وذلك بتقریب 
ات الكلمة بعضھا من بعض، لتؤدي بدورھا أصو

االنسجام، والتجانس بین مكونات اللغة، وھذا یؤكد أن 
العلل الصرفیة ھي علل صوتیة في األساس، توجب على 

مستعمل اللغة تلمس الخفة في مركباتھ اللغویة، لیتمكن 
من أداء منظومة التخاطب، محافظًا على سالمة القوالب 

وھذا األمر یقودني إلى من التشویش واالضطراب،
التأكید على أن جمیع ما یجرى من تقنیات صرفیة، وما 
تحویھ اللغة من تقنیات أبنیتھا ھي نواتج صوتیة طارئة 

تحدثھا العالقات االستعمالیة عند أھل اللغة، وھذا ما 
یجعلني أطرح فكرة عدم استعمال مصطلح ظاھرة 

اتج صرفیة، بقدر ما أطمئن إلى استعمال مصطلح الن
الصوتي، ألن الظاھرة ھي عموم حدوث حالة معینة لھا 

صفة األصالة، كان حدوثھا ذاتیًا دون وسائل مساعدة، 
ومن ھذا ظاھرة اللغة في حد ذاتھا، أما الناتج، فھو 

إن حدوث النواتج لیس أصیًال، وال : خالف ما تقدم، أي
یحدث ذاتیًا، وإنھ یحصل باالعتماد على وسائل، 

الناتج شيء استثنائي، نحو القلب،  ومنتجات، وإن
والحذف، واإلعالل، واإلمالة، وغیر ذلك، فھي نواتج 

صوتیة باحثة عن أمر أصیل في اللغة، وھو الخفة 
واالنسجام عن طریق تقریب أألصوات بعضھا من 

  .بعض

  :الفعل الماضي المعتل الناقص: النوع الثالث

لذي الفعل الناقص في اصطالح الصرفیین، ھو اللفظ ا
)97(المھ حرف علة، ویسمى كذلك المنقوص

، وقد سمي 
ھذا الفعل ناقصًا لنقصانھ بحذف آخره في بعض حاالت 

التصریف أو لنقصان الحركة منھ في حالة الرفع، أو 
لنقصان المھ عند جزم مضارعھ، وقد جاء ھذا النوع في 

ثمانیة مواضع من المیة العرب للشنفرى، حیث یمثلھ 
  :قولھ

      َما في اَألْرِض ضیٌق َعَلى اْمِرٍئ   َلْعُمرَك

)98(َسَرى َراِغبًا َأْو َراھِبًا َوْھَو َیْعِقُل      
  

       َوَأْغـُدو َعَلـى القـُوِت الّزِھِید َكَما َغَدا 

)99(ـُلــــــَأَزلٌّ ُتَھـَاداُه النََّتاِئـُف َأْطَح                
  

          َبْعد َمَا  َوَتْشـَرُب َأَسـاِري القَّطـا اُلْكدُر

)100(َسـَرْت َقَربًا َأْحَناؤَھا َتَتَصْلَصُل                         
  

ھي أفعال ثالثیة معتلة الالم ) َسَرى، غَدَا، َسَرْت(األفعال 
من الناقص، منھا ما ھو ناقص یائي، نحو الفعل 

، كما )َغَدا(، ومنھا الناقص الواوي، نحو الفعل )َسَرى(
ة لكل نوع، ـاألفعال صیغ صرفیة مخصوصأن لھذه 

  :وھي على النحو التالي
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  :صیغ الفعل الناقص الواوي: أوًال

بفتح العین في الماضي وضمھا في ) َفَعَل َیْفُعُل( -1
الوارد في ) َغَدا(المضارع، وتمثیل ھذا البناء الفعل 

َفَعَل (على وزن ) َغَدَو َیْغُدو(األبیات السابقة، إذ أصلھ 
 حیث علت الواو في ھذا الفعل، وقلبت ألفًا) َیْفُعُل

ما قبلھا، ولثقل الضمة بعد الفتحة  لتحركھا وانفتاح
)101(جنحوا إلى أخف حروف العلة وھو األلف 

، ثم یلحظ 
  .أن ھذا الفعل جاء الزمًا ال یتعدى إلى المفعول بھ

بفتح العین في الماضي، وكسرھا في ) َفَعَل َیْفِعُل( -2
المضارع، وھذا البناء مخصوص باألفعال الناقصة یائیة 

الوارد في األبیات، إذ أصلھ ) َسَرى: (الالم، نحو الفعل
، كما یلحظ أن ھذا الفعل قد ورد الزمًا، )َسَرى َیْسِري(

ى وقد ترد أفعال من ھذا البناء متعدیة، وبالنظر إل
اإلعالل فقد یقع اإلعالل في الفعل الماضي الناقص، إما 

قبل اإلسناد إلى الضمائر أو بعد اإلسناد، فمن اإلعالل 
إذ قلبت الواو ألفًا ) َغَدا(قبل اإلسناد ما وقع في الفعل 

فقلبت ھذه ) َغَدَو(لتحركھا وانفتاح ما قبلھا، واألصل 
جب لفتح الواو ألفًا للعلة المذكورة، مع عدم وجود مو

ألف االثنین، الذي یوجب عدم قلب : ، نحو)102(الواو 
الواو ألفًا ألمن اللبس بین ألف االثنین وألف الفعل، أما 

فقد وقع فیھ إعالل قبل اإلسناد للضمائر ) َسَرى(الفعل 
فقلبت الیاء ألفًا لتحركھا وانفتاح ما قبلھا، أما اإلعالل بعد 

فحذفت األلف عند ) َسَرْت(اإلسناد فقد وقع في الفعل 
اتصالھ بالضمیر الساكن، ثم فتح الحرف الساكن قبل 

حرف العلة للداللة على نوع الحرف المحذوف، وعلة 
)103(ھذا الحذف التقاء الساكنین الموجب للثقل

، وخالصة 
تسلم األفعال الیائیة الناقصة من اإلعالل عند : الحكم أنھ

لرفع إسنادھا إلى غیر واو الجماعة من ضمائر ا
المتحركة، لم یحذف حرف العلة ویبقى الفعل على أصلھ 

)104(الذي نطق بھ
، فإذا أسند ھذا الفعل إلى ضمائر الرفع 
الساكنة حذف المھ، وھو حرف علة، وحكم اللفیف سواء 

كان مقرونًا أو مفروقًا، عند إسناده للضمائر فإنھ 
)110(یتعرض لإلعالل بأنواعھ المختلفة

. 

  :فعل األمر

 -المیة العرب للشنفرى–األمر الالفت في ھذه القصیدة 

عدم ورود فعل األمر فیھا بشكل كبیر، األمر الذي یدل 
على أنھ یجفى قومھ ویھجر أھلھ، إلى أھل آخرین یجد 
عندھم أنسُھ، ویرى فیھم قرة عینھ، ألن فعل األمر ذو 

دالالت، ومعاٍن تؤكد اھتمام اآلمر بمن یأمر، وھذا 
 لة المعاني التي یخرج إلیھا فعل األمر منواضح في جم

صیغتھ الحقیقیة، وھي طلب الفعل، إلى معاٍن أخرى 
مجازیة یھتم صاحب األمر ببلوغھا عن طریق من یأمر، 
ویكفي ھذا دلیًال على أن الشنفرى لم یركن إلى األمر أنھ 

 ة، بسبب ما لقیھ من ظلمـــــر قومھ إلى غیر رجعــــیھج

  ات، ــــــــــة، كما یفھم من سیاق األبیوجور وحیاة منغص

  .ودالالت األلفاظ واألبنیة

  :في مطلع قصیدتھ) أقیموا: (وقد بدأ الشنفرى أبیاتھ بقولھ

َفإنِّي     أِقیُموا َبني ُأمِّي ُصُدَوَر َمِطیُِّكْم 
)111(َألْمَیٌلإَلى َقْوٍم ِسَواُكْم 

  

كلمة دلت "وبالنظر إلى فعل األمر عند الصرفیین، فھو 
على الطلب بذاتھا مع قبول یاء المخاطب، أو نون 

"التوكید فقط
)112(

، وبناًء على ھذا فإن فعل األمر كل لفظ 
یجوز أن یطلب بھ حصول الفعل من الفاعل حال خطابھ 
 بعد حذف حرف المضارعة، وھذا یشمل طلب الفعل من

الفاعل على سبیل االستعالء، وھو األمر عمومًا، أو كان 
ھذا  الطلب على صفة الخضوع، نحو الدعاؤ 

)113(وغیره
، وقد ورد فعل األمر مرًة واحدة في المیة 

وھو أمر من أقام "، )أقیموا(العرب للشنفرى، وھو قولھ 
، ومنھ أقمت العود إذا الشيء، جعلھ قائمًا معدوًال

إئتوا بھا : أصلحت ما فیھ من عوج، وأقیموا الصالة، أي
"كاملة األركان، مستكملة سائر المعتبرات

)114(
، وقد 

دون إعالل ألنھ مسند إلى واو ) أقیموا(ورد فعل األمر 
النتفاء مسوغ ) الیاء(الجماعة، فلم یحذف حرف العلة 

ن الحرف الذي الحذف، وھو التقاء الساكنین، حیث كا
یلي حرف العلة متحركًا، ثم بني الفعل على حذف النون، 

ألن فعل األمر یبنى على ما یعرب بھ مضارعھ، فكان 
مجزومًا ببنائھ على حذف النون ألنھ من األفعال 

الخمسة، أما داللة ھذا الفعل، فقد خرج من مجرد طلب 
الفعل إلى داللة أخرى أرادھا الشاعر وفق تقنیات 

یة، ومعاني الصیغ، فقد أراد تنبیھ قومھ إلى أن األبن
أفیقوا من غفلتكم َعنِّي، وترك مناصرتكم لي، وھذا مثل "

یضرب لكل من ینبھ إلى الخیر بعد غفلتھ عنھ، واصلھ 
أن ینام الراكب على مطیتھ، فیضل عن الطریق، فیقال 

"أقم صدر مطیتك، أي انتبھ، اسلك الطریق: لھ
)115(

.  

األمر قد خرج إلى معنى التنبیھ، وھكذا یلحظ أن 
والتحذیر، ولم یكن مراد الشاعر طلب الفعل من الفاعل 
حقیقًة، ویلحظ أن كل المعاني التي ساقھا الشنفرى في 
المیتھ مؤسسة على ھذا األمر، من حیث أنھ أخذ یعدد 

خصالھ، وشمائلھ التي لو قدرتھا قبیلتھ لما بادرتھ جفاًء 
قبیلة فارسًا شجاعًا، وكریمًا وھجرانًا، ولھذا فقدت ال

جوادًا، تحتاجھ وال یحتاجھا، كما صّرح الشنفرى بھذا 
  .في المیتھ

  :داللة أبنیة أألفعال في المیة العرب

تنحصر داللة الفعل بصفة عامة في معنى الحدث 
)116(والزمن

، فیؤدي داللتھ بلفظ مفرد ال یمكن تجریده، 
َعَل، َفِعُل، َفُعَل، َف(كما في أبنیة الفعل الثالثي المجرد 

بفتح العین في األولى، وكسرھا في الثانیة وضمھا ) َفْعَلَل
في الثالثة، وتضعیف الالم في الرابعة، وقد یؤدي الفعل 

 ل منھا،ـــدالالت محددة بزیادة أداة ال یمكن تجرید الفع

  لم، ولن، : وـــــاني، نحــــنحو اقتران الفعل بحروف المع
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والسین، وبالنظر إلى داللة صیغة الفعل المجردة من 
الحروف الزوائد، أو حروف المعاني، أو مجردة من 

  :االقتران بأي فعل، فإنھا تؤدي معنین أساسیین، ھما

الداللة على المضي، وھذا المعنى تؤدیھ صیغة الفعل  -
  :الماضي

واألخرى ھي معنى احتمال الحال واالستقبال، وھذا  -
ة الفعل المضارع، ولكل صیغة من ھذه معنى صیغ

الصیغ وظیفتھ في اللغة مع داللتھ على الحدث 
)117(والزمن

، ویمكن إجمال الداللة التي یؤدیھا الفعل 
  :على اختالف أنواعھ في اآلتي

للفعل الماضي وظیفة روائیة، حیث : الفعل الماضي: أوًال
كان في : یؤدي معنى روایة الخبر المروى، نحو قولنا

القرن التاسع عشر رجٌل یدعى نابلیون، حیث أدى الفعل 
إضافة إلى داللتھ على الزمن الماضي، أنھ أفاد ) كان(

معنى وظیفة روائیة، وھي روایة الخبر المتضمن 
  .بالقول

الفعل الماضي لھ داللة من حیث الزمن قبل التكلم من  -2
نجحُت عندما درسُت، فقد دل : حیث عملھ، نحو قولنا

  .على وقوع الحدث قبل التكلم) نجُحت(الفعل 

داللة الفعل على تمام الحدث من حیث الوقوع، أو  -3
الحدثیة، فداللتھ على بدایة الحدث، قولنا سقط المطر 

شرع الفالح : غزیرًا أمَّا داللتھ على بدایة الحدث قولنا
  .یزرع األرض

  ):المضارع(داللة فعل الحال واالستقبال : ثانیًا

یدل على اإلخبار عن الحالة : ن حیث الوظیفةداللتھ م -1
  .یقرأ الطالب القصیدة الیوم: الحاضرة نحو

داللتھ من حیث الزمن على مجیئھ متزامنًا مع التكلم،  -2
) یزرع(یزرع الفالح حقلھ اآلن، فدل الفعل : نحو قولنا

  .على تزامن وقوع الحدث مع التكلم

داللتھ على تمام الحدث، أو أن ھذا الحدث مستمر من  -3
الطالب یلقي : حیث الحدوث، فعدم تمام الحدث، قولنا

القصیدة، دل ھذا على االستمرار في ھذا الحدث، وانھ لم 
یتم حتى ساعة اإلخبار عنھ، وداللتھ على أن الحدث 

یصلي زید الفجر بالمسجد، وداللتھ على : عادة قولنا
  : حدث، قول عنترةاستمرار ال

        َوَلَقْد َذَكْرُتِك والرَِّماُح نواِھٌل 

  ِمّني وبیُض الھنِد ْتُقطُر ِمْن َدِمي                              

  .على استمراریة الحدث) تقطر(فدل الفعل 

  :معاني األفعال وداللتھا في المیة العرب للشنفرى

االكتمال تلعب األبنیة الصرفیة دورًا مھمًا في تأدیة 
اللغوي، حیث تمثل القاعدة الرئیسة والمقیاس المنضبط 
في سبر الدالالت المنطویة علیھا األبنیة الصرفیة، وقد 
انبرى الصرفیون لدراسة األبنیة وتحدید معانیھا، كما 

 انشغل النحویون والبالغیون بتتبع الشعراء ناقدین

  روج عنـــومؤاخذین لبعض ما قد یرتكبھ الشعراء من خ

  

القواعد الصرفیة، وفق تصنیف علمي محدد ألنھم رأوا 
)118(ھذا الخروج مدعاة لوھن القیمة األدبیة للنصوص

.  

وبناًء على ما تقدم فإن األفعال الواردة في المیة العرب 
  :للشنفرى من حیث الزمن كانت على النحو التالي

  .فعًال 69الفعل الماضي بلغ  -1

  .فعًال 66الفعل المضارع بلغ  -2

  ).فعًال واحدًا( 1الفعل األمر بلغ  -3

وبالنظر إلى ھذا العرض اإلحصائي لألفعال الواردة في 
  :المیة العرب یمكن القول

إن الفعل الماضي أكثر األفعال ورودًا في ھذه القصیدة، 
الفعل الماضي لیؤدي ذلك إلى إبراز  وقد وظف الشنفرى

مجموعة من الصفات والشمائل، حیث استقر في عقیدتھ 
أنھ شجاع، كریم، جواد، متفضل، األمر الذي حذا 

بالشاعر أن یبرز ھذه الخصال والمحامد وأن یجعل 
قصیدتھ تدور حول تلك المعاني، ومن ھنا أرى أن تفوق 

یدل على معنى الفعل الماضي عددیًا في المیة الشنفرى 
الثبوت ألحداث الفعل، األمر الذي یؤكد ثبات صفات 

األفعال في شخص الشاعر، لیستقر الحكم على أن 
الشنفرى في المیتھ یتجھ إلى االفتخار، بما في طباعھ من 
صفات كریمة ونعوت حمیدة، األمر الذي یعد سمة بارزة 

في القصیدة، وھو ما یؤكده استعمالھ الفعل الماضي، 
  .سبة عالیة لیوظفھ إلبراز جملة ھذه المعانيوبن

أما الفعل المضارع فقد جاء في المرتبة الثانیة، من حث 
، بعد الفعل عدد مرات وروده في المیة الشنفرى

الماضي، ومن أھم دالالت الفعل المضارع أنھ یؤدي 
معنى االستمرار في الصفات مالزمة للشخص، ال تنفك 
عنھ، وأن ھذه الخصال ستبقى حقائق یرددھا المقربون، 

ویھتم بسماعھا المترقبون لألخبار فإذا تفحصنا ھذه 
األفعال المضارعة في المیة  الشنفرى، وجدناھا تدور 

عاني، بین األخذ والقدرة والسرعة والتفضل حول م
والجود والعطاء ھذا مع تادیة معنى التجدد واالستمرار 
في المعاني التي تؤدیھا أصالة، فكان الشنفرى یؤكد أنھ 

موصوف بھذه الشمائل، وھي خصال دائمة فیھ 
  .ومستمرة

أما فعل األمر، فقد كان نادر الورود في المیة العرب، 
والمضارع حسب ما ورد في  مقارنة بالماضي

  .اإلحصائیة السابقة

)119(وھو طلب إلیقاع الفعل وھو نقیض النھي
، كما أن 

)120(األمر في االصطالح ھو طلب إیجاد الفعل
 ،

وخالصة ھذه التعریفات أن األمر صیغة تستدعي الفعل، 
أو قول ینبني عن استدعاء الفعل من جھة الغیر على 

  .االستعالء

اء أن فعل األمر ال یقف عند داللتھ على وقد أدرك العلم
 االستدعاء بل إنھ یخرج إلى دالالت ومعاٍن غیر تلك

 ذا فإنَّ األمر سیاق فعلي ال یؤدىــــالمعاني الحقیقیة، وبھ
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إال بفعل حسب صیغ محددة أو باستعمال الخبر بمعنى 
)121(األمر

، وھذا یؤكد أن فعل األمر قد یخرج عن معناه 
)122(إلى معان أخرى یحددھا المقام والسیاقاألصیل 

 ،
وأظن أن ھذه المعاني أتت تأثرًا بالصیغة التولیدیة لفعل 

األمر، وھي أن اللغة ذات مفردات وألفاظ محدودة 
مطلوب منھا أن تعبر عن أشیاء غیر محدودة،  وھذا ما 

ال یجب أن یكون : "سیجھ اإلمام فخر الدین الرازي بقولھ
ن المعاني التي یمكن أن تعقل ال تتناھي لكل معنى لفظ أل

واأللفاظ متناھیة ألنھا مركبة من الحروف، والحروف 
متناھیة، والمركب من المتناھي متناه، والمتناھي ال 

"یضبط ما ال یتناھى، وإال لزم تناھي المدلوالت
)123(

. 

وخالصة ھذا النص أن األلفاظ محدودة أما المعاني فھي 
دي إلي أن فعل األمر ذو قدرة غیر محدودة، وھذا یؤ

تولیدیة للمعاني والدالالت، وھو رھن مقتضیات المقام، 
للداللة على ) أقیموا(وقد استخدم الشنفرى فعل األمر 

التنبیھ والبث، ألن یفیقوا من غفلتھم، ثم یلفتھم في سائر 
المیتھ إلى خصالھ وصفاتھ التي عددھا لھم حتى یشعروا 

فخر ھذه القبیلة وأنھم تغافلوا  بفقدھم عنصرًا من عناصر
وأھملوا قیمة من قیم الفخار والشجاعة، وما یؤكد ھذه 

العالقة المشوشة بین الشاعر وقومھ أنھ أردف فعل األمر 
: بنى أمي، أي"الدال على التنبیھ والتوجیھ والبث بقولھ 

یا قوم مضافًة إلى األم دون األب لیرمیھم بالفضیحة 
ن األم شأنھا الخوف والشفقة ویسجل علیھم القبح، أل

وأوالدھا شأنھم المحبة والتراحم، وقد خرجوا معھ من 
"حیز التصافي إلى حیز التنافي

)124(
.  

وقد أسس الشنفرى داللة األمر على التوجیھ، وأحسن 
تأدیة ھذا المعنى باختیار ھذه الصیغة من األمر، ألن 

سب ما التوجیھ والتنبیھ یستوجبان التشدد والبث، وھذا ینا
)125(في صیغة األمر من الحزم في ھذا المعنى

.  

  :نتائج الدراسة

األبنیة الصرفیة لألفعال على اختالف أنواعھا  -1
وحقولھا تؤثر تأثیرًا بالغًا في القیمة األسلوبیة 

  .والداللیة للنصوص األدبیة

مكنت  الثروة اللغویة التي یحوزھا الشنفرى -2
الدارس لھذه األبنیة من حصر الدالالت والمعاني 
التي تتولد عن األبنیة الصرفیة في المیة العرب 

 .بناًء على فھم السیاق

تمكن الدارس من الحكم على ھذه األبنیة  -3
 .واستعماالتھا في النص

في ھذه القصیدة كثیرًا بالتعبیر  یھتم الشنفرى -4
بالحدث الذي یتضمنھ الفعل على اختالف أزمنتھ، 

األمر الذي سخره الشاعر لخدمة معاني الفخر 
 .واالحتفاء بصفاتھ ومناقبھ

 اھتم الشنفرى بإیراد الفعل الماضي لخدمة داللتھ، -5

 حیث كان الفعل الماضي أكثر األفعال ورودًا في 

للداللة على الثبات في الخصال واألوصاف المیتھ 
 .المالزمة لشخصھ

الشنفرى یھتم بإیراد أبنیة األفعال أكثر من  -6
الصفات، أي إنھ یھتم بالحدث أكثر من الوصف، 

دون الوصفي أن ھذا  ویحتفي بالتعبیر الحدثي
االتجاه یؤكد الصفات ویثبتھا أكثر من االتجاه 

 .الوصفي

تأثیر اعتماده على القیم التوجیھیة لألفعال في أداء  -7
المعاني والدالالت، األمر الذي ھیأ لألبنیة أن تسھم 

في تحقیق الدالالت وأدائھا من خالل قدرتھا 
ي االستیعابیة لمنظومة المعاني المترتبة علیھا ف

 .السیاق

الحقول الداللیة ألبنیة األفعال منظومة صالحة ألن  -8
تضبط داللة جمیع األفعال وأن تسھم في تفسیر 
دالالت النصوص المختلفة وفق ضابط علمي 

سیاقي یسھم في إثراء القیم السیاقیة لآلداب العربیة 
 .وإبراز دقائقھا وخفایاھا

  فھرس الھوامش

 .7: اإلفرادیةالداللة اإلیحائیة في الصیغة  - 1

 13: اللغة في الدرس البالغي - 2

 .وما بعدھا 3: المفصل في تاریخ النحو العربي - 3

  36: 1الكتاب  - 4

 282: 1نفسھ  - 5

 123: شرح الحدود النحویة للفاكھي - 6

 )َبَنَي(لسان العرب : ینظر - 7

 30: ینظر أبنیة األفعال في اللغة العربیة - 8

 191: كتاب التعریفات للجرجاني - 9

 .191: نفسھ - 10

 .74: الحدود النحویة للفاكھي تنظر شرح - 11

 6: ینظر الحقول الداللیة الصرفیة لألفعال العربیة - 12

، المفصل في تاریخ 85: 5ینظر األعالم للزركلي،  - 13
 .637: 9قبل اإلسالم، 

 379العصر الجاھلي، شوقي ضیف،  - 14

نھایة اإلرب في شرح المیة العرب، مخطوط،  - 15
 .، ظ1مكتبة األزھر، ورقة 

 .64-19: قبل اإلسالم ینظر المفصل في تاریخ - 16

 8: ینظر نشید الصحراء - 17

، وبنظر 7: شرح الحدود النحویة للفاكھي - 18
 .524: 2اإلنصاف في مسائل الخالف 

، شرح 2:524، اإلنصاف 2:131ینظر المقتضب  - 19
، 194: 2جمل الزجاجي البن عصفور اإلشبیلي 

 .315: 1ارتشاف الضرب 

 .21: نجاة عبد العظیم. ینظر أبنیة األفعال د - 20

، وینظر شرح المیة 152: 7شرح المفصل  - 21
 :4، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك 3: األفعال
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 .37: 2، المزھر 309 

، 396: ، كتاب الجمل في النحو5: 4ینظر الكتاب  - 22
 .166: 1الممتع في التصریف 

 .126: المسائل الحلبیات - 23

، 432، شرح التصریف 38: 4ینظر الكتاب  - 24
، كتاب 152: دقائق التصریف، 71: 1المقتضب 

، الممتع في 24: 1، المنصف 39: الجمل في النحو
 .173: 1التصریف 

 .453: 1دیوان جریر  - 25

، 39: 2، المزھر 176: 1الممتع في التصریف  - 26
 .32: أبنیة األفعال في اللغة العربیة

، وینظر كتاب 341عنقود الزواھر في الصرف  - 27
، تصریف األسماء 221: تصریف األفعال

 .94: فعالواأل

 .301: 3ھمع الھوامع  - 28

، 268: 4شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  - 29
: ،، كتاب التعریفات155: وینظر دقائق التصریف

: ، التطبیق الصرفي308: 3، ھمع الھوامع 140

، النحو 361: ، الطریف في علم التصریف22
 .324: والصرف

 .248: كتاب التعریفات - 30

: لألفعال العربیةینظر الحقول الداللیة الصرفیة  - 31

 .وما بعدھا 13

: ، كتاب التعریفات78: 1ینظر ارتشاف الضرب  - 32

: ، التطبیق الصرفي30: 3، ھمع الھوامع      131

 .324: ، النحو والصرف23

، الطریف في علم 44ینظر التطبیق الصرفي  - 33
 .362: التصریف

 .56: دیوان الشنفرى - 34

 .63: دیوان الشنفرى - 35

 .64: دیوان الشنفرى - 36

 .64: لشنفرىدیوان ا - 37

: ، كتاب التعریفات78: 1ینظر ارتشاف الضرب  - 38

: ، التطبیق الصرفي30: 3: ، ھمع الھوامع131

 .324: ، النحو والصرف23

، التطبیق 362: ینظر الطریف في علم التصریف - 39
 .44: الصرفي

، 24: 1، وینظر المنصف 230: 1شرح الشافیة   - 40
 .38: 1مجموعة الشافیة 

، 335: ، عنقود الزواھر240: 1شرح الشافیة  - 41
، تصریف األسماء 17: 2تھذیب التوضیح 

 .87: واألفعال

، 122: ، وینظر المسائل الحلبیات38: 4الكتاب  - 42
 .173: 1الممتع في التصریف 

نھایة األرب في شرح المیة العرب، مخطوط،  - 43
 .ظ 6: ورقة

 

 )َدَعَس(لسان العرب  - 44

 .60: دیوان الشنفرى - 45

، شرح ابن 765: 2ینظر الممتع في التصریف  - 46
، الطریف في 276: 4عقیل على ألفیة ابن مالك 

 .371: التصریف

: 3، ینظر الكتاب 345: كتاب التعریفات للجرجاني - 47

، شرح الملوكي في 155: ، دقائق التصریف529
، المزھر 80: 1، ارتشاف الضرب 45: التصریف

2 :40. 

، شرح الملوكي في 36: 4ینظر الكتاب  - 48
 .271: 4، شرح ابن عقیل 46: التصریف

 .271: 4، وینظر شرح ابن عقیل 36: 4الكتاب  - 49

 .56: دیوان الشنفرى - 50

 .59: دیوان الشنفرى - 51

 .107: 4وما بعدھا،  53: 1الكتاب  - 52

ینظر تفصیل ھذه األحكام، شرح الملوكي في  - 53
، المزھر 81: 1الضرب ، ارتشاف 46: التصریف

2 :40. 

: ، شذا العرف7: ینظر كفایة المبتدئ في التصریف - 54

، 27: ، التطبیق الصرفي137: ، متعة الطرف24
 .44: الطریف في علم التصریف

، 194: ، شرح التصریف279: 4ینظر الكتاب  - 55
 .303: 3، ھمع الھوامع 23: 2: شرح الشافیة

 .60: دیوان الشنفرى - 56

 .61: دیوان الشنفرى - 57

 .63: دیوان الشنفرى - 58

 .63: دیوان الشنفرى - 59

، أبنیة 73: ، كفایة المبتدئ72: 1ینظر المقتضب  - 60
: ، التطبیق الصرفي51: األفعال في اللغة العربیة

30. 

: 1، ارتشاف الضرب 249: 1بنظر شرح الشافیة  - 61

 .211: ، متعة الطرف32: ، شذا العرف83

، الصیغ 33: ، شذا العرف280: 4ینظر الكتاب  - 62
 .19: ثیةالثال

، كفایة المبتدئ في 155: 1ینظر شرح الشافیة  - 63
 .14: ، متعة الطرف274: التصریف

: ، متعة الطرف84: 1ینظر ارتشاف الضرب  - 64

221. 

لمزید االطالع ینظر الحقول الداللیة الصرفیة  - 65
 .لألفعال العربیة

 .12: 54القمر  - 66

 .وما بعدھا 64: 4الكتاب  - 67

 ، وینظر شرح445: 2الممتع في التصریف  - 68

 .84: 1، ارتشاف الضرب 251: 1الشافیة 

 .524: 2ینظر مغني اللبیب  - 69

 .52: أبنیة األفعال في اللغة العربیة - 70
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ینظر تفصیلھا في الحقول الداللیة الصرفیة لألفعال  - 71
 .69: العربیة

: ، متعة الطرف112: ینظر المبدع في التصریف - 72

 .69: ، الحقول الداللیة الصرفیة224
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34. 
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222. 
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72. 

 .34: ، متعة الطرف34: ینظر شذا العرف - 76

، ارتشاف 189: 1ینظر الممتع في التصریف  - 77
 .84: 1الضرب 

، لسان العرب 189: 1ینظر الممتع في التصریف  - 78
 )َجَدَع(

، شرح ابن الناظم على المیة 280: 4ینظر الكتاب  - 79
، 317: ، المفصل في علم التصریف17: األفعال

 .317: المفصل في علم التصریف

 .58: دیوان الشنفرى - 80

 .61: دیوان الشنفرى - 81

 .62: دیوان الشنفرى - 82

 .246: كتاب التعریفات - 83
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 .)َیَسَر(ینظر لسان العرب  - 85

 3: ینظر الحقول الداللیة الصرفیة لألفعال العربیة - 86

 .وما بعدھا

: 1، ارتشاف الضرب 197: 1ینظر شرح الشافیة  - 87

 .23: ، شذا العرف150: ، كتاب التعریفات79

، شرح الشافیة 425: 2ینظر الممتع في التصریف  - 88
1 :79. 

 .62: دیوان الشنفرى - 89
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  .نافع المدني

نجاة عبد العظیم، أبنیة األفعال،  دار . الكوفي، د -1
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محمد أحمد،  أبنیة األفعال في اللغة . الشیخ، د -2
ابریل، العربیة، منشورات جامعة السابع من 

 .،1995، 1لیبیا ، ط –الزاویة 

مصطفي ، إبراھیم،  وإحیاء النحو ، دار الكتاب  -3
 م،1992، 2اإلسالمى، القاھرة، مصر ، ط

ھـ ،  ارتشاف  745األندلسي، أبى حیان،ت  -4
الضرب من لسان العرب، تح مصطفي أحمد 

النماس، المكتبة األزھریة للتراث القاھرة، مصر ، 
 .م،1978، 1ط

ھـ، األشباه  911السیوطي ،  جالل الدین  ، ت  -5
والنظائر في النحو، تح غرید الشیخ، دار الكتب 

 .م،2001، 1لبنان، ط –العلمیة، بیروت 

الزركلي، األعالم ، دار العلم للمالیین، بیروت،  -6
 .م 1980، 5لبنان، ط

 577األنباري ، أبى البركات عبد الرحمن،  ت  -7

الخالف، تح محمد محیي  ھـ،اإلنصاف في مسائل
الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، 

 .م،1997ط ، .د

ھـ ، أوضح المالك  761األنصاري،  ابن ھشام ، ت  -8
إلى ألفیة ابن مالك، ، تح محمد محیي الدین عبد 

 .ت. ط، د. الحمید، دار الطالئع، القاھرة، مصر، د

ھـ، البحر المحیط،  745األندلسي، أبي حیان ، ت  -9
ھـ،  1328، 1مطبعة السعادة ، القاھرة، مصر،  ط

العصر (ضیف،  شوقي ، تاریخ األدب العربي 
. ، د5،   دار المعارف، القاھرة، مصر، ط)الجاھلي

 . ط

قباوة، فخر الدین ، تصریف األسماء واألفعال،  -10
 .م1988، 2، طمكتبة المعارف، بیروت، لبنان 

الراجحي، عبده ، التطبیق الصرفي، دار النھضة  -11
 .م1984ط، . العربیة، بیروت، لبنان د

المراغي، أحمد مصطفي ، على ، محمد سالم ،  -12
تھذیب التوضیح، المكتبة التجاریة الكبرى، القاھرة 

 .ط. ، د9مصر ط –

فیاض، سلیمان ، الحقول الداللیة الصرفیة لألفعال  -13
ط، . السعودیة د –عربیة، دار المریخ، الریاض ال

 .م1990

 338المؤدب، أبي القاسم بن محمد بن سعید ، ت  -14

حاتم صالح . د. ھـ ، دقائق التصریف، تح أ
 –الضامن، دار البشائر للطباعة والنشر، دمشق 

 .م 2004، 1سوریة ، ط

مطھري، صفیة ، الداللة اإلیحائیة في الصیغة  -15
 –منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق اإلفرادیة، 

 .م 2003ط، . سوریة د

الشنفرى ،دیوان ، إعداد وتقدیم طالل حرب،  -16 
 .م1993، 1لبنان، ط –الدار العالمیة، بیروت 

 الحمالوي، أحمد ، شذا العرف في فن الصرف،  -17

 

  .م2003، 1بیروت، لبنان ط مؤسسة الرسالة،

ھـ، شرح  442الثمانیني، عمر بن ثابت ، ت  -18
إبراھیم سلیمان النعیمي، مكتبة . التصریف، تح د

، 1الرشید للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة ط
 .م1999

ھـ، شرح جمل 669اإلشبیلي، ابن عصفور ، ت  -19
الزجاجي، تح، صاحب أبو جناح، عالم الكتب، 

 م،  1999، 1نان، طبیروت، لب

ھـ، شرح  972الفاكھي، عبد اهللا بن أحمد ، ت  -20
محمد إبراھیم الطیب، دار . الحدود النحویة، تح د

 .ت. ط، د. النفائس، بیروت، لبنان،  د

الصاوي، محمد إسماعیل عبد اهللا ، شرح دیوان  -21
 .ت. ط، د. جریر،  دار األندلس، بیروت، لبنان د

ھـ، 769ن الدین الحسن ، ت االستراباذي، رك -22
شرح كافیة ابن الحاجب، تح عبد المقصود محمد 

، 1مصر ط –عبد المقصود، الثقافة الدینیة، القاھرة 
 .م 2004

ھـ، شرح  769بن عقیل، بھاء الدین عبد اهللا ، ت  -23
ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،  مكتبة دار التراث، 

 .م 1980، 20القاھرة، مصر، ط 

الك، بدر الدین بن محمد،  شرح المیة بن م -24
. األفعال، مكتبة مصطفي البابي، القاھرة، مصر ، د

 . م1948ط، 

 763بن یعیش، موفق الدین یعیش بن علي،  ت  25

. ھـ، شرح المفصل، مكتبة المثنى، القاھرة، مصر د

 .ت.ط، د

. ابن یعیش، شرح الملوكى في التصریف، تح د -26

ألوزاعي للطباعة والنشر فخر الدین قباوة، دار ا
 .م1988، 2والتوزیع، بیروت، لبنان ط

بن مالك، بدر الدین بن محمد ، شرح ابن الناظم  -27
على المیة األفعال، مكتبة مصطفي البابي الحلبي ، 

 .1948ط، . القاھرة، مصر د

على، ناصر حسین ، الصیغ الثالثیة المجردة،  -28
. ة، دمشق، سوریة داشتقاقًا وداللًة، المطبعة التعاونی

 .م 1989ط، 

األسطى، عبد اهللا ، الطریف في علم التصریف،  -29
. منشورات كلیة الدعوة اإلسالمیة، طرابلس، لیبیا د

 .م 1992ط، 

ھـ، عنقود الزواھر  79الفوشجى، على محمد ، ت  -30
أحمد عفیفي، مطبعة الكتب . في الصرف، تح د

 .2001، 1المصریة، القاھرة، مصر،ط

ھارون، محمد عبد السالم ، الكتاب، لسیبویھ،  -31
 .م1977، 2مكتبة الخانجى، القاھرة، مصر، ط

عبد الحمید، عبد الحمید السید كتاب تصریف  -32
األفعال، المكتبة األزھریة للتراث، القاھرة، مصر 

 .م1989ط، . د
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الجرجاني، على بن محمد السید الشریف ، ت  -33
ھـ، كتاب التعریفات، تح عبد المنعم الحفني،  836

 .ط،.ط، بدون ت. دار الرشاد، القاھرة، مصر د

ھـ، كتاب الجمل  340الزجاجي، ألبى القاسم ، ت  -34
في النحو ، تح على توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، 

 .1985، 1بیروت، لبنان ، ط

ھـ،  981بركلي، محمد بن بَیْر بن على،  ت ال -35
أحمد محمد عبد . كفایة المبتدئ في التصریف، تح د

، 1النعیم، دار الطباعة المحمدیة، القاھرة، مصر، ط
 .م 1989

ھـ، لسان  711ابن منظور، جمال الدِّین،  ت  -36
ن، تصحیح أمین محمد عبد الوھاب، . العرب، د

 .ت.ط، د.محمد الصادق العبیدي،  د

عدنان عبد الكریم ا، للغة في الدرس . د. جمعة، أ -37
البالغي، دار الشباب للطباعة والنشر والتوزیع، 

 .م2000، 1لندن، بریطانیا ط

ھـ، المبدع في  745األندلسي، ألبى حیان،  ت -38
التصریف تح عبد الحمید السید طلب، دار السعودیة 

 .م 1982،  1للنشر والتوزیع، الصفاة، الكویت ط

بلعید ،نسیم ، متعة الطرف في شرح شذا العرف  - 39
في فن الصرف، دار األصالة والتراث اإلسالمیة، 

 .ھـ 1429، 1الشارقة، اإلمارات ط

ھـ، مجموعة الشافیة من  746بردي، الجار،  ت  -40
. علم الصرف والخط، عالم الكتب، بیروت، لبنان د

 .ت.ط، د

تجل في شرح جمل ، الجرجاني، عبد القاھر ، المر -41
ابن عبد اهللا، ، بن الخشاب أبي محمد، تح على 

 .،1972ط، . حیدر، دار الحكمة، دمشق، سوریة ،د

 911السیوطي، عبد الرحمن جالل الدین، ت  -42

ھـ،المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، تح محمد أحمد 
. جاد المولى، وآخرْین، دار الجیل، بیروت، لبنان، د

 .ت،. ط، د

ھـ، المسائل  377الفارسي، أبي على،  ت -43
الحلبیات، تح حسن ھنداوي، دار العلم للطباعة 

 .م 1987، 1والنشر، دمشق، سوریة ط

  فاضل صالح ، معاني األبنیة في . السامرائي، د -44

 

  .جامعة الكویت، الكویت  1981، 1العربیة، ط

األنصاري، جمال الدین بن یوسف بن ھشام ، ت  -45
ھـ، مغني اللبیب عن كتب األعاریب، تح  761

محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الشام للتراث، 
 .ط. ط، د. بیروت، لبنان ، د

علي، جواد ، المفصل في تاریخ اإلسالم، دار العلم  -46
 .م 1976ط، . للمالیین، بیروت، لبنان، د

اني، محمد خیر ، المفصل في تاریخ النحو الحلو -47
، 1العربي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان ط

 .م 1979

راجي . المفصل في علم التصریف، تألیف أ -48
م، دار الكتب العلمیة،  1993، 1األسمر، ط

 .بیروت، لبنان

ھـ،المقتضب، تح محمد عبد  285المبرد، ت  -49
ط، . بنان  دالخالق عظیمة ،عالم الكتب، بیروت، ل

 .ت. ِد

ھـ،الممتع في  669اإلشبیلي، ابن عصفور، ت  -50
التصریف، تح فخر الدین قباوة، دار اآلفاق الجدیدة، 

 .م 1975، 4بیروت، لبنان ط

المازنى، ألبي عثمان المنصف، شرح ابن جني  -51
لكتاب التصریف تح، إبراھیم مصطفي، وعبد اهللا 

القاھرة، أمین، شركة مصطفي البابي الحلبي، 
 .م، 1954، 1مصر، ط

عاصم ، النحو والصرف، منشورات . البیطار، د -52
 .م 2002، 8جامعة دمشق، دمشق، سوریة ،ط

الشنفرى، لشاعر األزد ، نشید الصحراء ، تح  -53
. محمد بدیع شریف، مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان د

 .م 1964ط، 

اللغوي أحمد ماھر، نظریة االكتمال . حسنین، د -54
 .1987، 1عند العرب، القاھرة، مصر ط

األزھري ، عطاء اهللا بن أحمد ، نھایة األرب في  -55
 .شرح المیة العرب، مخطوط مكتبة األزھر

ھـ، ھمع الھوامع  911السیوطي، جالل الدین،  ت  -56
في شرح جمع الجوامع، تح  عبد الحمید ھنداوي، 

 .ت،. دط، . المكتبة التوفیقیة، القاھرة، مصر د
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