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قواعد الن�سر يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )15.000-10.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

والربيد  اهلاتف،  ورقم  والعنوان،  العمل،  وجهة  الباحثني، 
يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين، 

صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:
أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 



أسبوعان من تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 

عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.
أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
14 .alameed. للمجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

أو  البحوث..  إرسال  إستامرة  ملئ  خالل  من   alkafeel.net

ُتسلم مبارشًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: العراق /كربالء 
املقدسة /حي احلسني / جممع الكفيل الثقايف.









كلمة العدد
أن تنظر إىل النّص من عني ثالثة؛ ذلك متحيص عميق، هكذا كان 
ملف العدد احلايل من جملة العميد، فمنظار الرتاث كان عني القراءة 
األوىل، ومنظار احلداثة وما بعدها كان عني القراءة الثانية؛ فجمعنامها 
يف سّلة واحدة لننتج منها منظارًا ثالًثا حماًطا بقداسة النّص املنبعث من 

اآلل الطاهرين.

  وتأسيًسا عىل ما مّر ذكره، وسمنا امللف بـ )من قطوف اآلل
األوىل  كانت  دراسات  ثالث  ضّم  إذ  اخلطاب(؛  لسانيات  هدي  يف 
(، أما  بعنوان )بنية احلجاج من منظور اخلطاب يف خطبة الزهراء 
الثانية فكانت بعنوان )خطبتا الزهراء  دراسة يف البعد التداويّل يف 
ضوء نظرية أفعال الكالم(، عىل حني كان ختام امللف بدراسة )بالغة 

.) اإلقناع: قراءة حجاجية يف خطب اإلمام احلسني

استكامل  من  السابق  العدد  يف  بدأناها  التي  اخلطوة  عىل  وعْوَدًا 
نرش البحوث املشاركة يف مؤمتر العميد العلمّي العاملّي األول، طّرزنا 
إذ كتب  معرفية؛  ثالثة حقول  بني  تنّوعت  أبحاث  بثالثة  العدد  هذا 
أ.م.د. عادل حممد زيارة من كلية اآلثار يف جامعة القاهرة بحًثا عن 
)عامرة مشاهد آل البيت  يف القاهرة وقدسيتها عند أهل مرص(، أما

اأ. م. د. ف�سل نا�سر مكوع منجامعة  عدن فكتب عن )عدن يف   ال�سعر 



العربي  احلديث(؛ ليكون خامتة هذه الشذرات بحث أ.م.د. مصباح 

الشيباين من تونس الذي عنونه بـ )الثورة التونسية والعدالة 
االجتامعية: التجانس الغائب(. واستكاماًل للحقول املعرفية 

األخرى، انتقت هيأتا املجلة )االستشارية والتحريرية( أربعة بحوث 
أخرى توّزعت بني ثالث جامعات: بغداد، املستنرصية، القادسية؛ 

لتغطي أكرب مساحة بحثية من العلوم اإلنسانية.

آملني، ونحن يف نقطة الرشوع الثالثة من سني عمر املجلة، أن 
يكون توّجه الباحثني والسيام األكاديميني منهم تصاعدًيا، كتصاعدية 

مّهة القائمني عىل املجلة... واحلمد هلل أواًل وآخرًا...
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ملخ�س البحث

التي  االصطالحية  الضوابط   وتتابع  املشتقات  ابنيه  حول  الدراسة  تتمحور 
أخذت باالنتشار يف املصادر الرصفية املستخدمة يف عدد من اإلصدارات  لتتخطى 
اللغة  علم  تطرق  وهلذا  ألزماين.  والعمق  املدى  ناحية  من  أوسع  حقول  نحو 

الستخدامات معينه التي تتقاطع مع املعايري واملحددات التي اشرتطها النحويون .

وعلم  اللغة  يف  التشابه  بصدد  األول  فجاء  اثنني  حموريني  اىل  البحث  يتوزع 
العربيه  القواميس  يف  )التشابه(  لفضه  الباحث  تابع  خالله  من  والذي  االصطالح 
و كتب االصطالح معلقا حول مواردهم. وعالج اجلزء الثاين  ابنيه املشتقات مابني 

الباقي واالستخدام اللغوي كاملبني للمعلوم واملجهول والصفة اللصيقة واملبالغة.



اأبنية الم�ستقات في �سوء القيا�س ال�سرفي واال�ستعمال اللغوي

392

Abstract

The study gives much shrifts to the orbit of derivation structures 
and traces the etymological rules that are widespread in the sources 
of the morphological that are exploited in their editions to be in a 
larger field in terms of scope and allusion. That is why linguistics 
comes with certain uses that run counter to standards and limitation 
grammarians stipulate.

The research paper ramifies into two isles: the first comes 
as Analogy in Linguistics and Etymology in which the researcher 
traces the utterance of "analogy" in the Arabic dictionaries and 
etymological books and comments on their statements; the 
second tackles Derivation Structures between the Indeclinable and 
Linguistic Use such as active participle,, passive participle, assimilate 
adjective, exaggeration and so forth. 
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... املقدمة ...

يف  ينظر  إذ   ، التجريبيِة  طبيعتُه  هي  صوره  ُكلِّ  يف  للقياس  املميزة  الّسمَة  إنَّ 
َتمَّ  جمموعة مواٍد غري معروفٍة يف حماولٍة لتعرف شكل، أو قالٍب ُعرف سابقًا ؛فإذا 
ذلك الشكِل ، تعطى هذِه املادة وضعًا مشاهبًا لوضِع العنارص يف املوقف الذي ُرِجع 
إليِه التي تشبُهها ، ُينظر إىل القياس عىل أنُه صحيٌح إذا أدى املوضع الذي ُأعطي إىل 

فهٍم أفضل للامدِة موضع البحِث)1(.

إنَّ اللغوينَي العرَب انقسموا عىل قسمني ؛ األول منهم َحاوَل َقرْصَ اللغِة عىل 
السامِع ، والتمسك فيِه واجلمود عليه)2( بِمعنى أنُه ال جيوز ألحٍد أْن يوظف القياس، 
فينِسُج صيغًة عىل صيغٍة ُأخرى ، أو ينطق بام مل يرد قياسًا عىل َما ورَد؛ واآلخُر: كاَن 
يقوُل بالقياِس فـ: »ما قيَس من كالِم العرِب فهو ِمن كالِم العرِب، أالَّ َترى أنك مل 
تسمع أنت وال غريَك اسَم ُكل فاعل ، أو مفعول ؛ وإنام سمعَت البعض َفِقْسَت عليِه 

غرَيُه«)3(.

انطلَق البحُث من فرضيٍة ُمؤداها أنَّ القياَس »إنام ينبغي أْن ينتهي يف اللغِة إىل 
حيُث انتهوا ، وال يتعدى إىل غريِه ، فإنَّ اللغَة ال يقاس عليها«)4(.

ِرْصِد األحكام  بحثنا من خالل  فيِه  يتحرك  التي  املجال  املشتقاِت هي  وأبنيُة 
أفقها  دائرٍة أوسع يف  إىل  ؛التي َخرجت  أغلِب مؤلفاِتِم  تناقلوها يف  التي  فية  الرصَّ
أقيستِهم وضوابِطهم  َمَع  تتفُق  الَّلغويُّ باستعامالٍت  ال  الواقُع  نا  ودالالتا ؛ فجاهَبَ

التي نصوا عليها.
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اأوًل : القيا�س لغة وا�سطالحا  

القياس لغًة: هو التقديُر ، ُيقاُل : قاَس اليشَء يقيسُه قيسًا، واقتاَسُه ، وقّيسُه ؛ إذا 
َقّدرُه عىل مثالِه، ويأيت بمعنى التسويِة ومُنه فالٌن ال ُيقاُس بفالٍن ، أي ال ُيساويِه)5(. 

أوٍل  بقوله هو »اجلمع بني  الرماين )ت #384(  إما يف االصطالح، فقد حده 
وثاٍن يقتضيه يف صحة األول، صحة الثاين ويف فساِد الثاين فساد األول«)6(.

وعرفه أبو الربكات األنباري )ت575#( قائال : »عبارٌة عن تقديِر الفرع بحكِم 
األصل، وقيل: هو مَحُل فرع عىل أصل بعلٍة ، وإَجراء حكم األصل عىل الفرع، وِقيل 

هو إحلاُق  الفرِع باألصل، بجامٍع ، وِقيَل: هو اعتباُر اليشء باليشِء بجامع«)7(.

هذا وقد بني عبقري العربية ابن جني )ت392#( أنَّ فائدَة القياِس؛ إنام تتضُح 
يف َأهنا ُتغني املتكلم عن سامع ُكّل َما يقولُه العرُب؛ ألن ذلك رضٌب من االستحالِة؛ 
فكان ِمن الطبيعي أْن هيَتم النحاُة بام يستطيعوَن َسامعُه وَيقيسوا عليه، َما مل يسمعوُه، 

فام ِقيس عىل كالِم العرِب فهو ِمن كالِم العرِب.)8(

َم َلُه النحاة القدماء، فالقياُس عند الدكَتورِة  َومل خيرج املحدثوَن عن إِطار ما َقدَّ
)خدجية احلديثي( هو »مَحٌل جمهول عىل معلوٍم ، ومحل غري املنقوِل عىل ما ُنِقَل، ومحل 

َما مل ُيْسَمْع عىل َما ُسمَع يف حكٍم ِمن األحكاِم ، وبعلٍة جامعٍة بينهام«.)9(

إذا  اللغويَّ  أن  ورأى  اللغوي،  القياس  عىل  أنيس(  )إبراهيم  الدكتور  َه  َوَنبَّ
ُأخرى ُسّمي عملُه هذا  َمادٍة  اللغة عىل نسِق صيغٍة مألوفٍة يف  ِمن مواِد  َمادًة  اشتَق 
قياسًا؛ فالقياُس اللغوي إذن هو مقارنة كلامٍت بكلامٍت، أو صيٍغ بصيٍغ، أو استعامل 

باستعامل رغبًة يف القياس اللغوي وحرصًا عىل اّطراد الظواهر اللغوية.)10(

فالقياُس إِذا َما هو إالَّ »حماكاتنا للعرب يف طرائِقهم اللغويِة ، ومحل كالمنا عىل 
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إاِلَّ إِذا أخذنا بالقواعِد اللغوية ، والنحوية ،  كالمهم ، ولن تتَم لنا هذِه املحاكاة ؛ 
والرصفية التي   وضعها مؤسسو النحِو بعد استقرائِهم الكالم العريب األصيل يف 

فصاحتِه، وعروبتِه عىل اختالِف القبائِل املتكلمة بِه«)11(.

ثانيًا: اأبنيُة امل�ستقاِت بني املنع ال�سريّف وال�ستعماِل اللغوي

أواًل: اسم الفاعل

مل حُيدد سيبويه )ت 180#( له حدًا ؛ وإنام َساّمُه االسم ؛ قاَل: »فاألفعاُل تكون 
َيْفَعُل( ويكوُن  ،وَفَعَل-  َيْفِعُل  َوَفَعَل-  َيْفُعُل،  )َفَعل-  أبنية عىل  من هذا عىل ثالثة 

املصدُر َفعاًل ، واالسم فاعاًل«.)12( 

وعرفه الريض االسرتباذي )ت 686#( بقوله: »اسُم الَفاعِل َما اشُتَق ِمن فعٍل 
مِلَْن قاَم بِه بمعنى احلدِث«)13(.

َ األشموين )ت 929#( أن اسَم الفاعِل جاٍر عىل املضارِع ملعنى املضارع،  َوَبنيَّ
التذكرِي  يف  جاريٌة  فاعٍل  عىل  الدالة  الِصفُة  هو:  الفاعِل  »واسُم  قاَل:  املايض؛  أو 

والتأنيِث عىل املضارِع من أفعاهِلا ملعناُه أو معنى املايض«)14( 

واختلَف اللغويوَن يف أبنيِة اسِم الفاعِل ِمن الفعِل الثالثي ، فقد ذهب الزخمرشُي 
)ت538#( ، وابُن احلاَجب )ت646#( إىل أّن لُه بناًء واحدًا هو ) َفاِعٌل (.)15(

وذهب اخرون إىل أّن لُه أبنيًة متعددةً، وهي بناُء فاعل الذي يكون قياسًا من 
كان  إذا  )َفْعالن(  عىل  ويكوُن  املتعدي  )َفِعَل(  ومن  الزمًا،  أم  كان  متعديًا  )َفَعَل( 

الفعُل عىل وزِن )َفِعَل( الالزم.)16(

ويُصاُغ اسُم الفاعِل من غرِي الثالثي عىل زنِة املضارع املبني للمعلوم بعد إبداِل 
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حرف املضارعِة مياًم مضمومة وكرس َما قبل اآلخر.)17(

بمعنى أن اللغويون َبّيَنوا من خالل قواعدهم هذه أّنُه يمتنُع صوغ اسم الفاعل 
األزهريُّ  نَقَلُه  بام  اصطدم  املنَع  هذا  أن  إاّل  )َفاعٍل(،  وزِن  عىل  الثالثي  غري  من 
)ت370#( عن األصمعي)ت 216#( يف جميء اسم الفاعل من غري الثالثي عىل 
كانت  ،وإذا  ُمْطِلقُوَن  َفُهم  القوُم  أطلَق  ِقيل:  طوالق  إبُلُهم  كانت  »إذا  قاَل:  فاعٍل؛ 

إبُلُهم قوارب قالوا: ُهم َقاِرُبوَن، وال ُيقاُل: ُمَقِرُبوَن«)18(.

أرادوا: ذوو قرٍب،  )َقاِرُبوَن(؛ ألهنم  القايل )ت356#( قوهلم  أبو عيلَّ  َوَعّلَل 
َيبنوُه عىل أْقرب)19(. ومعنى هذا أهّنم الفاعلوَن حقيقًة يف حال إكالهِلم اإلبل،  ومل 
َِفاعل  بفعل  ُتْطَلُق  اإلبَل  وكأنَّ  َمراِحها،  إبُلُهم يف  َقُرَبت  أن  فاعلنَي حقيقًة  وليسوا 

وَتْقَرُب إىل َمأواها بنفِسها.   

ِقيل:  فقد  )أْيَفَع(،  الرباعي  الفْعل  من  ِصيَغ  الذي  يَاِفُع  أيضًا  ذلك  ومن 
أن  ينبغي  فالقياُس  ُموِفٌع«)20(  ُيقاُل:  وال  يافٌع،  فهو  َشباُبُه،  عال  إذا  الغالُم:  »أْيَفَع 
ذلك  عىل  نصَّ  كام  نادٌر  حرٌف  وهَو  الثالثي،  إىل  بِه  َعَدلوا  لكنَُّهم  )ُمْوِفٌع(،  يكون 

.)21( اجلوهريُّ

َ أنَّ املراَد باسِم الفاعِل هنا يف َنحو: َنابٌِل، وَراِمٌح، وَياِفٌع  َوِمن املحدثنَي َمْن َبنيَّ
هو النسُب إىل اليشِء؛ بمعنى أّنه هنا ليس بجاٍر عىل الفعِل؛ إنَّام هو اسٌم ِصيَغ لذي 

اليشِء؛ النََّك التقول: َدَرَع – َيْدَرُع وال َلَبَن –َيْلَبُن.)22(

فهي  األرُض  »وَأْبَقلِت  ِقيل:  )َأْبَقَل(؛  الفعِل  من  )َباِقٌل(  الفاعِل  اسُم  َوَجاَء 
ُمْبِقلٌة، وأْبَقَل املكاُن، فُهو َباِقٌل، وال ُيقَاُل : ُمْبِقٌل«)23(، وهو ما كان اخلليُل بن امحد 
َجِر  الفراهيدي )ت 175#( قد َذَهب إليه بقوله: »وَالَباِقُل ما خيرُج يف أعراِض الشَّ

َجُر«)24(. بيِع... فذلك الَباِقُل، وقد أْبَقَل الشَّ إذا ما َدَنت أياُم الرَّ
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بيديُّ )ت 1208#( َقْد َذهَب إىل أنَّ القياَس من )َبَقَل( قد َوَرَد عىل  وكاَن الزَّ
)َباِقٌل(، ومنه قول دواَد بن أيب دواَد، حني َسألُه أبوُه ماالذي أعاشَك؟)25 (

ُمــْبــِقــُل َواٍد  َبــْعــَدَك  ــي  ــنِ ــاَش ــِه وأْنــُســُلأَع ــ ــَواذِي ــ ــن َح ــُل م ــ آُك

)َبَقَل(،  الثالثي  األصِل  نحو  )َباِقُل(  َردَّ  يمكننا  أنَّنا  رأى  َمْن  املحدثنَي  َوِمَن 
تداخل  عىل  َمُل  حُيْ أن  جيوُز  َباِقٌل(   – )أْبَقَل  جميء  وأّن  )أْبَقَل(،  نحو:  )وُمْبِقٌل( 
اّللغاِت، أوعىل اساِس أْن تكوَن )أْبَقَل – َباِقٌل( من باب خصوصيِة الداللِة يف فاعٍل 
بمعنى النسِب؛ أو الصريورِة، بمعنى أصبَح )باقاًل(؛ ألنَّ اقتصاَر جميء القياس يف 
ثِر،  عريِِة؛ وَأّن َما َجاَء يف النَّ عِر، قد ُيَعُد ِمْن باِب الرضورِة الشَّ )َأْبَقَل – ُمْبِقٌل( عىل الشَّ

وهو كثرٌي )َفَأْبَقَل – َباِقٌل(.)26( 

تناقلتها  التي  الرصفية  القاعدِة  عن  وخروجِه  االستعامل  هبذا  إقراِرنا  ومع 
ْت  متوهُنم؛ إاّل أنَُّه من املناسِب أْن نحمَل هذه األلفاَظ عىل معنى النسِب؛ لذلك ُخصَّ
ببناِء )َفاِعل( دون )ُمْفِعٍل(؛ ألّنُه أي )َفاِعل( َيدلُّ عىل الوصِف امُلالزم لصاحبِه؛ فهو 
ِة لُه، ُيُؤيد ذلك قولُه تعاىل: ﴿َوَكاَنِت اْمَرَأِت َعاِقًرا﴾)27(؛ فقد ُذِهَب  جيَّ بِع والسَّ َكالطَّ
ا ُأِريَد هِبا النَّسُب ، واملعنى امرأيت ذاُت ُعقٍر.)28( إىل أَن )َعاِقرًا( َجاَءت بغري هاٍء؛ ألهنَّ

)تامٌر(  نحِو:  من  أسامٍء  ويف   ، األسامِء  هذِه  يف  الصريورة  أو  الّنسِب،  فمعنى 
امرأٌة  قال اخلليُل:  )َأْنَعَل( متحقٌق؛  )َأْلَبَن(، و)َناِعٌل( من  )َأمْتََرَ(، و)اَلبٌِن( من  من 

حائٌض، وناقٌة َضامٌر؛ فإنَّام ُأِريَد ذاَت حيٍض ومل جييء عىل الِفعِل)29(.

وقد نصَّ  سيبويه عىل ذلك، فقال: »وأما يكوُن ذاُت يشء وليس بصنعٍة يعاجلها 
فإّنه ما يكوُن فاعاًل؛ وذلك قولك لِذي اَلدرِع: داِرٌع، ولذي النَّْبل: َنابٌِل... ولِذي 

الّتْمِر: َتاِمٌر ، ولِذي اّللبِن: اَلبٌن، قال احُلطيئُة)30(.
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ـــَك ــي وَزَعـــْمـــَت َأنَّ ــنِ ــَررت ــَغ ــِف تِـــاِمـــٌر«)31(َف ــْي اَلبِــــٌن بــالــصَّ

اِفِع ، فهو  جِر النَّ وُيمكُن أْن يكوَن )الَباِقُل( هو النباُت الَعاِرُض الغريب عن الشَّ
، وليس من  َغاِرٌق(  )َزْوَرٌق  لَِصاحبِه كقولِنا:  امُلالزم   الوصِف  اُل َعىل  الدَّ )َفاِعٌل( 
النَّوِع القائم بَِفعِلِه، كقولنا: )َرُجٌل َكاتٌِب(، ومنه اْشُتَق الِفْعُل )َأْبَقَل( املزيد باهلمزِة، 
َجُر ( فهو )ُمْبِقٌل(، أي: إنَّ الفعَل  َفُيقاُل: )أْبَقَلِت األرُض( فهي )ُمْبِقَلٌة(، و)َأْبَقَل الشَّ

املزيد باهلمزِة ُمشتٌق ِمَن اإلسِم )َباِقٌل( وليس العكُس.

ثانيا: اسم املفعول

ألّن  ُفِعَل(،   ( اْعتلَّ كام  منهام،  )َمْفُعول(  »وَيعتُل  بقولِه:  سيبويه  إليه  أشاَر 
االسم عىل )ُفِعَل َمْفُعول(، كام أّن االسم عىل )َفَعَل، َفاِعٌل(، فتقوُل، )ُفِعَل(: َمزوٌر 
)َيْفَعُل  يف  اسكنوا  كام  األوىل  الواَو  فاسكنوا  َمزووٌر  األصُل  كان  وإّنام  وَمُصْوٌغ، 

وَفَعَل(، ُوحِذَفْت )واو َمفُعول(؛ ألّنُه ال يلتقي ساكنان«)32(.

ومل خيتلف املحدثون عاّم توصَل إليِه النحاة القدماء، فاسم املفعوِل هو »صفة 
تشتُق من مصدِر الفعِل املترّصف املبني للمجهول للداللِة عىل َمْن وقع عليه الفعُل 

حدوثًا ال ثبوتًا«)33(.

وُيصاُغ اسُم املفعول قياسًا مطردًا من الفعل الثالثي املجرد عىل زنِة )َمْفُعوٍل(، 
إبدال  مع  املضارع  الفعل  زنِة  الثالثي عىل  غري  ومن  وَمْوُعوٍد)34(.   ، َمْنُصوٍر  نحو: 
حرف املضارعة مياًم مضمومًة وفتح ما قبل اآلِخر؛ ويف ذلك قال سيبويه: »وليس 
بني الفاعل واملفعول يف مجيع األفعال التي حلقتها الزوائد إال الكرسُة التي قبل آخِر 
ُقلَت:  فلام  مضمومًة،  أواًل  الِحقتُه  وامليم  إالَّ  منها،  اسم  وليس  والفتحُة،  حرٍف، 
ُيقاتِل وُيقاَتُل( كذلك جاء مثال )يَتغافل وُيتَغاَفُل(،  )ُمَقاتُِل، وُمقاَتل( عىل مثال ) 
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إال أّنك َضَمْمَت امليَم وَفَتْحَت العنَي«)35(.

وثمَة ألفاٌظ جاَءت خارجة عن إطار القوالِب الرصفيِة ، فقد جاَء اسُم املفعوِل 
 ، ، وُسلَّ ُمْفَعٌل »نحو: ُجنَّ عىل وزن )َمْفُعوٍل( من الرباعي: )َأْفعَل(، والقياس فيه 

ُمْوٌم، َوَمْوُرْوٌد«)36( ُنْوٌن، وَمْسُلوٌل، وَمْزُكوٌم، وحَمْ وُزِكم، وُوِرد، وعىل هذا قالوا: جَمْ

جُل  وقد أشار اجلوهري إىل هذه األلفاظ اخلارجِة عن القياس؛ فقال: »ُجنَّ الرَّ
)37(.» نٌّ ُنْوٌن، وال َتُقل: جُمَ ُجنونًا وَأجَنُه اهلُل فهو جَمْ

وعلَل سيبويه جميء هذه األفعاِل بقوله: »وإنَّام جاءت هذه احلروُف عىل )جَنَنْتُه 
وَسلْلتُه( وإْن مل ُيستعمْل يف الكالِم ، كام أّن )يدع عىل َوَدْعُت(، و)َيَذُر عىل وذْرت( 
وإْن مل ُيستعمال، استغنى عنهام برتكُت، واستغنى عن َقطَع بُقِطَع، وكذلك استغنى 
فيه  ُجِعل  يقولوَن  فإّنام   ) وُسلَّ )ُجنَّ  قالوا:  فإذا  )أَفْعلُت(،  بـ  ونحوها  َجَنْنُت  عن 
م قالوا: ُجِعَل  ُل كام قالوا: ُحِزَن، وُفِسَل، وُرِذَل وإذا قالوا: ُجنْنَت فكأهنَّ اجلنوُن والسُّ

فيك جنوٌن«.)38( 

)ُفِعَل(؛  ُبنِيت »عىل  الدينوري )ت276#( أن هذه األفعاَل قد  قتيبة  ابُن  رأى 
؛ وال يقاُل: حزنُه  ألهّنم يقولوَن يف مجيع هذِه )ُفِعَل( بغري َألٍف، يقولوَن: ُجنَّ وُحبَّ

األمُر، ولكن ُيقاُل: َأحزَنُه«.)39(

وذهب ابن دريد )ت321#( إىل القول: »ِصْنُت اليشَء أُصوُنُه َصْونًا ، وِصيانًة، 
فهو َمُصْوٌن... فأما قوُل العامة )ُمَصان( فمرغوٌب عنُه«.)40(

ومن املحدثنَي الدكتور )حممد هبجة األثري( ذهب إىل نفي الشذوذ عن هذه 
األلفاِظ إذ رأى أْن بعَضها له ُأصوٌل ثالثية ُبنَِي عليها اسم املفعوِل، وأنَّ بعَضها قد 

أمهلت املعجامت ُأصولُه الثالثية ألمٍر ما.)41(  



اأبنية الم�ستقات في �سوء القيا�س ال�سرفي واال�ستعمال اللغوي

400

املعجامت  أصحاب  ألّن  إِطالِقِه؛  عىل  به  التسليُم  يمكن  ال  إليه  َذَهَب  وما 
َفُهَو  الباَب،  »أْقَفْلُت  التهذيب:  يف  جاء  فقد  ألفاٍظ،  هكذا  عىل  تنّبهوا  قد  أنفَسهم 
َفُهَو َمْسُعوٌد، وال  ُمْقَفٌل، وال يقاُل: َمْقفوٌل«)42(. وَجاء يف الصحاِح: »وأَسْعدُه اهلُل 

ُيقاُل: ُمْسَعٌد«)43(.

اسم  عليها  ُنطلق  أْن  يمكن  األفعال  هذه  َأّن  الشايب(  الدكتور)فوزي  ورأى 
األفعال غري اإلرادية؛ ألهّنا مما ُيْبتىل به املرُء، وعليه يقُع؛ فهذه األفعال »مل ُتستعمل 
... فمعظُم األفعال التي جاءت مالزمة  إالَّ مبنية للمفعوِل، نحو: ُحّم، وُزِكَم، وُجنَّ
لـ )ُفِعَل( واألغلُب يف ذلك األدواِء... فاعلها معروٌف غري جمهول بيَد اّنُه  مل يستعمل؛ 

الّن من املعلوم يف غالب العادِة إّنُه هو اهلُل سبحانُه، فطوى ذكرُه للعلِم بِه«)44(.

وقد ِصيَغ اسم املفعول ِمن الثالثي عىل وزن )ُمْفَعل( مع أّنُه ممتنٌع عند اللغويني، 
وَمليٌم،  وَملوٌم  وَمنِيٌل،  َمنوٌل  وغاٌر  َمِشيٌب،  َشاَب،  َنحو:  )مْفُعوٌل(،  فيه  والقياس 

وُمريٌح، كام يف قوِل منظور بن مرشد األسدي:)45(

ُدوهَنُم مساكنَي  ُزْغــٍب  إىل  ويأوي 
ــُهــوُب ــاُه الـــّرفـــاُق َم ــّط ــاًل ال خت ف

ــوْر ــُط ــٍح مَمْ ــِري ــوِن َم ــل ُمــْكــَتــئــِب اّل
و)َمُهوُب( كام يف قول مُحيد بن ثوٍر)46(

فالقياُس يف هذه األلفاِظ أن ُيقاَل: َمُشوٌب، َوَمُنوٌل، وملوٌم، َوُمروٌح، َوَمهيٌب، 
وقد َجاَءت تفسرياُت اللغويني عىل النَّحو اآليت:

علل سيبويه هذا االستعامل؛ ألّن »َذلَك أخُف عليهم من الواِو، والضمِة فلم 
جيعلوها تابعة للضمِة فصار هذا الوجُه عندهم ؛ إذا كان من كالمهم أْن يقلبوا الواَو 
ياًء؛ وال يتبعوها الضمَة فرارًا من الضمة والواو إىل الياء ؛ لشبهها باأللِف، وذلك 

قوهلم: َمُشوٌب،َ َوَمِشيٌب«.)47(
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»َمُهوٌب  قال:  التخفيف؛  نكتة  مُحَِلْت عىل  قد  الصياغة  أّن هذه  قتيبة  ابُن  رأى 
بداًل من القياس َمِهْيٌب فيبدو أهّنا مُحِلت عىل قوهلم: قدَ ُهِوَب اَلرجُل«)48(.

صوتيًا  تفسريًا  الصياغَة  هذه  َفرّس  من  أنيس(  )إبراهيم  الدكتور  املحدثني  من 
فرأى أّن الواَو والياء قد تتعاقبان دون موجب اإلعالل لكثرة استعامهلام، وقد ترصفوا 
يوع)49(. يف حني ذهب الدكتور )عبد الصبور  فيهام؛ وهذا َيدور يف ُفلك نظرية الشَّ
النطق احلرضي يف  الياَء من خصائص  ، وان  الواو  الياَء اخُف من  أن  إىل  شاهني( 

مقابل ما تعّودُه البدُو من إيثار الواو والضمِة)50(.

نرى أّن املناسبة التي تنتج عن طبيعة الوحدات الصوتية الطويلة، أو القصرية، 
أّن  إىل  يشرُي  هذا  ُكّل  املتحركة،  أو  الساكنة  ومنها  الضعيفة،  أو  القوية،  ومنها 
بني  تناقضًا  نجُد  وهلذا  الواحدة؛  الكلمة  يف  قيمها  تتساوى  ال  الصوتية  الوحداِت 
أجزائها أحيانًا، فيؤدي إىل املناوأة، واملنافاة يِف النُّطق، وتعثر أعضاء اجلهاز النطقي، 
فتلجُأ اللغة إىل التخلص من ذلك عن طريق الظواهر التي تتجىل من خالل املناسبة 

والتوافق واالنسجام)51(.

من  ُيعداِن  اللذيِن  واملناسبة  االنسجام  مسألة  يؤكد  الصيغ  هذه  جميء  إذن 
اأُلسس التي قام َعليها    اإلعالل؛ والذي ُيقصد به »مراعاة االنسجام، والتناسق 
الصوتيني أو ما سموُه باملناسبة الصوتية يف الكلمِة؛ ولذلك  عللوا حدوث اإلعالل 

بأّنُه للتخفيِف«)52(.

ثالثًا: الصفة املشبهُة

هي اسم مشتٌق يدُل عىل صفٍة ثابتٍة يف َصاِحبها؛ فإذا ُقلنا: فالٌن أبيض اللوِن، 
طويل القامِة، دلت أبيض وطويل عىل صفتني ثابتتني مُها البياض والطول)53(.
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وهي ُكلُّ صفٍة ال جتري عىل الفعل مما ال مبالغة َفيه ، ومشاهبتها له يف أهّنا تثنى 
وجُتمع ، وتؤنث ، وهي مشتقة كام اّنُه مشتٌق ، وهي تدُل عىل الثبوِت)54(.

الثالثي الالزم فقط، وأزاهنا ثالثة عرش وزنًا  الفعل  املشبهُة من  تصاُغ الصفُة 
موزعة عىل بابني مها:)55(

1( باب )َفِعَل – َيْفَعُل ( وهذا الباب خمتص بوزنني مها: 

راُء،  ُر - مَحْ أْفَعل َفْعالُء: هذا الوزن داٌل عىل األلواُن والعيوب واحليل، نحو : َأمْحَ
وَأْحَوُر - َحوْراُء، وأعمى - عمياء.

بطيئُة  لكنها  بالداللة عىل اخللو واالمتالء،  الوزن خمتٌص  َفْعَل: هذا   – َفْعالُن 
وال كالري والعطش، واجلوع، والّشبع نحو: َرّيان – َريّا، وَعْطَشان – َعْطشى،  الزَّ

وَشْبَعان –َشْبَعى.

2. باب )َفُعَل – َيْفُعُل( وهذا الباب خمتٌص بخمسِة أوزاٍن هي :

َفَعَل، نحو: َحَسن – َحُسَن .

ُفُعُل، نحو: ُجُنٌب من َجُنَب. 

ُفَعال، نحو: ُشجَاع من َشُجَع.

َفعَال، نحو : َجبان من َجُبَن، وَحَصان من َحُصنت ِاملرأة.

َفُعوٌل، نحو: َطُهور ِمن َطُهَر.

. َفِعيل، نحو: َكِريٌم من َكُرَم، وَفِقيٌه من َفُقَه، وَخبرٌِي من َخرُبَ

املضارعة  حرف  بإبدال  أي  الفاعل،  اسم  زنة  عىل  الثالثي  غري  من  َوتصاُغ 
القامِة،  الثبوِت عند اإلضافِة كُمْعتِدل  ُأريَد  إذا  ِمياًم مضمومة وكرَسما قبل اآلخر، 
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وُمْنطِلق اللساِن، ُومْنَبِسط الوجه)56(.

املنع  هذا  أن  إال  املتعدية؛  األفعال  من  املشبهة  الصفاِت  صوَغ  َيمَنُع  فالقياُس 
اصطدم بمجيء صفاٍت مشبهٍة ِصيغت من األفعال املتعدية، نحو: َسميع، وَعليم  
يب، وعريف، وخطيب؛ وقد َعّلل سيبويه هذا بقوله: »وقد  ورَحيم، ورصيم، ورَضِ
جاَء يشٌء من األشياِء املتعدية التي هي عىل )َفاِعٍل( عىل )َفِعيل( حني مل يريدوا به 
للصارم، والرضيب  قداٍح، ورصيم  يب  رَضِ قالوا:  بظريف ونحوه؛  الفعل شبهوه 

الذي يرضُب بالقداح بينهم؛ وقال طريف بن متيم العنربّي:

قبيلٌة عــكــاظ  ورَدْت  ــلــام  ُك يــتــوَســُم«)57(أو  عريَفُهم  إيلَّ  َبعثوا 

َوَعّلل ابُن جني هذا بإرادة النقل من )َفِعَل، وَفَعَل (إىل باب )َفُعَل( عند إرادة 
لزم الصفِة وثباتا؛ »ملا كان العلم قد يكون الوصف بعد املزاولة لُه، وطول املالبسة 
صار كأّنه غريزٌة، ومل يكن عىل أول دخولِه فيه، ولو كان كذلك كان  متعلاًم ال عاملًا ، 

فلام خرَج بالغريزة إىل باب )َفُعَل( َصاَر )َعامل( يف املعنى َكَعِليٍم«)58(.

وأومأ ابُن فارٍس)ت 395#( إىل أن األلفاظ التي جاءت عىل بناء )َفِعيل(؛ إّنام 
جاءت للداللة عىل الثبوت مما هو ِخْلقٌة أو مكتسٌب وهو وصف ٌ ُيْبنى من )َفُعَل( 
)َفِعيل(،  عىل  للنفوس  الالزمة   ُ »والصفات  قاَل:  الطبائع،  عىل  يدل   الفعل  وهذا 

يف وضده وَضيع، وهذا هو األغلُب، وقد خيتلُف يف اليسري«)59(. نحو: رَشِ

نحو  الالزم،  )َفُعل(  باب  يف  يكُثر  )َفِعيل(  بناء  أّن  االسرتباذي  الريض  ورأى 
َكُرَم فهو كريٌم، وَشُجَع فهو َشِجيٌع، ومن باب )َفِعَل( نحو َحِرَص فهو َحريٌِص)60(.

يف حني َعلَل اأُلشموين)ت 929#( هذا بأّن بناء )َفِعيل( مقصوٌر عىل السامع يف 
هذه الصفات، نحو: َرِحيٌم، وَعِليٌم)61(.
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ومن املحدثني مْن تكفل ببيان العلة يف مالزمة الضمة لـ) َفُعَل(، وهو )الطيب 
البكوش( الذي ذهب إىل أّن الضمة  جتعُل الفعَل ضعيف الترّصف ثقيلة؛ ألّن ضم 
أو  بصفة،  الفاعل  يتصف  بأْن  وذلك  الواسع،  بمعناه  اللزوم  عىل  عادًة  يدُل  العني 
فهذا  تعّدى  وإْن  بشخصِه،  يتعلق  داخيل  بعمٍل  يقوم  أْن  أو  حالِه،  عىل  تطرأ  ألهّنا 
الفعُل فيه انغالٌق عىل النفس مناسٌب النغالِق حركِة العنِي؛ إذ إّن الضمَة والكرسَة 

منغلقتاِن)62(.

واحتكم الدكتور )عبد الفتاح احلموز( إىل مبدأ التغليب يف تعليله ملجيء هذه 
ويعززُه  احلركات،  أقوى  الضمَّ  أّن  إىل  يعوُد  التغليَب  هذا  »ولعل  قال:  الصفاِت؛ 
أّن املغالبة أسلوب يدور يف فلك الَغَلبِة والقهِر، والسيطرة، فُأعِطي ما يناسب هذا 
عندي   »وعلتُه  جنى:  ابُن  به  طالعنا  بام  قريٌب  تغليٌب  وهو  ويؤكدُه  وُيالئمُه  املعنى 
أن هذا موضٌع معناُه االعتالء والغلبة، فدخله بذلك معنى الطبيعة، والنحيزة التي 
َتْغلب، وال ُتْغَلُب، وُتالِزُم، وال ُتُفارق وتلك األفعال باهبا ) َفُعَل – َيْفُعل(، نحو: 

َفُقَه َيفُقُه، إذا أجاد الِفقَه ، وَعُلَم، َيْعُلُم إذا أجاَد الَعِلَم«)63(«)64(.

)َفاعل(  باب  من  خرجت  التي  األلفاَظ  هذه  أن  هو  به  االعتداُد  ُيمكن  وما 
املشتق من الالزم، واملتعدي إىل باب )َفِعيل( املشتق من الالزم ؛ ألّن النقل من )َفِعَل 
وَفَعَل( إىل )َفُعَل( ُيشِعُر باستقرار املعنى وثبوت الوصِف يف صاحبِه، فلام صار العلم 

طبيعًة وسجيًة يف صاحبه قيل )َعِليم (.)65(

وقد ال تدُل الصفات املشبهة عىل ثبوت الوصف أصال، كام يف ) َغْضبان ( يف 
قوله تعاىل: ﴿َومَلَّا َرَجَع ُموَسى إَِل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا﴾)66(. بداللة قوله تعاىل بعدها 
ِذيَن ُهْم  لَّ ٌة لِّ وَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اأَلْلَواَح َوِف ُنْسَختَِها ُهًدى َوَرْحَ ﴿َومَلَّا َسَكَت َعن مُّ

ِْم َيْرَهُبوَن﴾)67(. لَِربِّ
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قال الدكتور فاضل السامرائي: »والّظاهر أّن الصفة املشبهة عىل أقساٍم : منها ما 
يفيد الثبوت واالستمرار، نحو: أْبكم، وأَصّم، وأْفطس، وأشهل، وأْحَور، وأْسَمر 
وأبيض... وقد تدل عىل وجه قريب من الثبوت يف نحو: َنِحيف ، وَسِمني ، وَبِليغ، 
وَكِريم ، وَجواد، وهي ال تدل عىل الُثبوت يف نحو: َظْمآن، وغضبان، ورّيان... وعىل 

هذا اال نرى َأْن حُيكم بالثبوت عموما عىل الصفة املشبهة بل األوىل التفصيل«)68(.

ومن الصفات املشبهة لفظة )الّرمْحن( التي مل ُتْشَتق من فْعٍل الزٍم؛ قال الرشيف 
اجلرجاين )ت816#(: »فإْن ُقلَت: الّرمْحُن صفٌة مشبهٌة؛ فال ُتْشَتق إاّل من ِفْعٍل الزٍم، 
( و)َمِلَك( حيث ُعّدا صفًة  فكيف اشتَق من )َرِحَم( وهو َمتعٍد؟ وكذا القول يف )َربَّ
ُجِعَل صيغُة مبالغٍة، كام نص عليه سيبويه يف قوهلم: هو  فإْن  حيُم؛  الرَّ مشبهًة وأما 
َرحيٌم فالنًا، فال إشكاَل فيه، وإْن ُجِعَل صفة مشبهة كام ُيْشِعُر به متثيلُه بـ )َمِريض( 
بمنزلة  الزمًا  َعُل  جُيْ قد  املتعدي  الفعل  ُقلُت:  أيضًا،  السؤاَل  عليه  تّوجَه  و)َسِقيم( 
الغرائز، فُينَقُل إىل )َفُعَل( بضم العني، ثمَّ ُيْشَتُق منه الصفُة املشبهُة، وهذا باٌب ُمطرٌد 

يف باب املدح والذم«)69(.

حيم والراحم؛ فقال : »قوله:  َ بدر الدين العيني)ت855#( الفرق بني الرَّ َوَبنيَّ
حيم، وإْن كان صفًة مشبهًة، فيدل  حيم والراحم بمعنى واحد فيه نظٌر، ألنَّ الرَّ الرَّ
اِحم، فإْنه يدُل عىل احلدوث، وُأجيَب بأن ما قاله بالنظر إىل  عىل الثبوت؛ بخالف الرَّ

أصل املعنى دون الزيادة«.)70( 

وُذِهَب إىل أنَّ »الرمحَن  الرحيَم: صفتاِن مبنيتاِن من )َرِحَم( بعد جعله الزمًا 
م، كام هو املشهور، وقد قيل:  إنَّ الّرحيَم  ليس  بمنزلِة الغرائز بنقله إىل )َرُحَم( بالضَّ
بصفٍة مشبهٍة، بل هي صيغُة مبالغٍة، نصَّ عليه سيبويه يف قوهلم: هو رحيٌم فالنًا)71(.

﴿الرحن  يف حني رأى أبو البقاء الكفوي )ت1094#( يف تفسري قوله تعاىل: 
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كغضبان،  الدوام،  منه  يلزُم  وال  اليشِء،  كثرة  يف   مبالغة  »)َفْعالُن(  الرحيم﴾:)72( 
ُه قال: الكثري الرمحِة، دائمها«)73( غري أنَّ ما  و)َفِعيل( لدوام الوصف، كظريف، فكأنَّ
ذهب اليه ال ُيمكن التسليم به عىل إطالقه؛ الن اهلل تعاىل قد َوصف موسى  يف 
أشد غضبِه بقولِه: ﴿َومَلَّا َرَجَع ُموَسى إَِل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا﴾)74( أي: ممتلئًا غضبًا؛ 
َأنَّ هذا الوصَف  الن من معاين )َفْعالَن( االمتالُء بالوصف إىل احلد األقىص، غري 
طارٌئ ال يلبُث أْن يزول، فالغضبان ال يبقى كذلك، وال اللهفاُن، وال العطشان)75(.

والتجدد،  احلدوَث  تفيد  )َفْعالن(  صيغة  أنَّ  إىل  ذهَب  َمْن  رأي  نرى  لذلك 
عىل  اقترَص  لو  إذ  الوصفني؛  لذاته  تعاىل  اهلل  فجمَع  الثبوَت،  تفيُد  )َفِعيل(  وصيغة 
)رمحن ( لظنَّ ظانٌّ أنَّ هذه صفة طارئة، قد تزول كعطشان، وريَّان، ولو اقترص عىل 
) رحيم( لظنَّ أن هذه صفة ثابتة... واهلُل سبحانُه وتعاىل ُمتصٌف بأوصاِف الكامِل، 
مستمرة  رمحتُه  وأنَّ  الرمحة  هي:  الثابتة  صفتُه  َأنَّ  العبُد  يعلم  َحّتى  بينهام،  فجمَع 
متجددة ال تنقطُع، َحتى ال يستبدَّ به الوهم بأنَّ رمحتُه تعرض ُثمَّ تنقطُع، أو قد يأيت 

وقت ال يرحم فيه سبحانه فجمع اهلُل كامَل االتصاف بالرمحِة لنفسِه)76(.

رابعا: صيغ املبالغة

      املبالغة هي »أن تبلَغ من العمِل جهَدك«)77( وُتشتُق صيغ املبالغِة من مصادِر 
قلَت: )سيف  فإذا  احلدِث؛  الداللِة عىل  املبالغة يف  الثالثية، وُتؤدي معنى  األفعال 

اٌر( كان ذلك أقوى داللًة عىل معنى الَبرْتِ من قولك: )َسيٌف باتٌر()78(. َبتَّ

وُيعد سيبويه من أوائل اللغويني الذين أشاروا إىل مصطلِح املبالغِة بدليل قولِه: 
املبالغَة،  أرادوا  كأهّنم  فقاَل:  اخلليل؛  وسألُت  اِْخَشْوَشَن،  وقالوا:  َخُشَن،  »قالوا: 
جَيعَل ذلك كثريًا عامًا  أْن  يريُد  فإّنام  األرُض  إْعَشْوَشَبت  قال:  إذا  أّنه  والتوكيَد كام 
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قد بالغ«)79(.

من  )َفاِعل(  صيغة  حُتّوُل  الوصف  يف  واملبالغِة  الكثرِة  عىل  الداللُة  ُأريَد  فإذا 
اٌل نحو: َرّزاٌق، َفُعوٌل  الثالثي إىل صيٍغ قياسيٍة حفظتها املتوُن اللغوية وهي)80(: َفعَّ

نحو: َغَفوٌر، َفِعٌل نحو: َحِذٌر، ِمْفَعاٌل نحو: ِمْعطاُر.

واشرتط اللغويون يف متوهنم َأْن تصاَغ صيُغ املبالغِة من الفعل الثالثي فقط)81( 
بمعنى أهّنم منعوا اشتقاَقها من غري الثالثي، مع أهّنم مل يعللوا لنا هذا املنع؛ ولكننا 
نرى أّن الفعل الثالثي يؤدي إىل توليد الصيغ من دون أِي تغيرٍي يف صوامِت اجلذر 
كام  املادة،  جذور  يف  املختلفة  االشتقاق  صيغ  لتقليب  مناطًا  ُعدَّ  لذلك  األصلية؛ 
فيؤدي  الّثالث  أو  الّثاين،  الصامِت  يف  التضعيِف  بإدخاِل  نفسه  الوقت  يف  يسمُح 
املبالغة حتاًم جاءت بصيغ حمتملٍة  اجلذِر)82(، وصيغ  أكثر عىل  أو  زيادِة صامٍت  إىل 

للزيادِة، أو التضعيِف؛ لتؤدي املبالغَة التي ُأريد منها الداللة عليها.

ِصيغت  املبالغة،  عىل  دلْت  األلفاِظ   من  بمجموعٍة  اصطدَم  املنَع  هذا  أّن  إاّل 
ونذير،  وأليم،  َوَبّتار،  َوَجبَّار،  اد،  َوَرشَّ اس،  َوَحسَّ َدّراك،  نحو:  رباعيٍة،  أفعاٍل  من 

وِمْعطاء)83(.

طالعنا ابن جني بتعليٍل ذهب فيه إىل أّن اشتقاَق هذه الصيغ إّنام هو من )َفَعَل( 
الثالثي لكن يف  ُتْشَتُق من غري  ال(  الثالثي تقديرًا، ومن )أفعَل( لفظًا، فصيغُة )َفعَّ
أحرٍف حمفوظٍة هي )أْدرَك فهو َدّرَاٌك، وأْجرَبَ فهو َجّباٌر، وأْسأَر فهو َسّئاٌر، وأْقرَصَ 
فهو َقّصاٌر(؛ ويف الوقت نفسه فهي عىل )َفَعَل( تقديرًا لكنها خرجت بحرِف الزيادِة 

)اهلمزة( فصارت عىل )أْفَعَل(.)84(

تعاىل: لقوله  جبل)85(.  بن  معاذ  قراءِة  عىل  نفسه  املوضع  يف  جني  ابن   وقَف 
ال(، وذكر أّنه ينبغي  َشاد﴾)86(، فقد قرأ بتشديد العنِي عىل صيغِة )َفعَّ ﴿إاِلَّ َسبِيَل الرَّ
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أو  َيْعَلُم(،   – )َعِلَم  َيْرشُد( كـ )َعاّلم( من   – أّن تكون صياَغُتها من قوهلم: )رِشَد 
ينبغي أن يكون من  َيعُبُد(، وال   – )َعَبَد  )َعبَّاد( من  – يرشُد( كـ  يكوْن من )َرَشَد 

)أْرَشَد – ُيْرِشَد()87(.

بأّنه حلٌن؛   ، اِد  شَّ الرَّ الّشني يف  َوَسَم تشديَد  النحاس ) ت338#( فقد  ابن  أما 
َمْن  الثالثي؛ ألّن  )أَفْعَل( غري  ال( من  )َفعَّ ُيْرِشُد( وال يصاُغ   – )أْرَشَد  يقال:  ألّنه 
اد( بمعنى )ُيْرشُد(  أراد التكثري من غري الثالثي؛ فـ )ِمْفَعال( فيجوز أْن يكون )َرشَّ
أي: هو بمعناه، ولكنه ليس جاريًا عليه، أو يكون )َرّشاد( من )َرَشَد –َيْرِشُد( أي: 

صاحب َرشاد)88(.

بيديُّ أّن صيَغ املبالغِة هذه أفعاٌل هلا صورتاِن : احدمها بوزن )َفَعَل(،  وذكر الزَّ
ُه بمعنى عرفُه وَشَعَر به)89(  واأُلخرى بوزن )أْفَعَل( فقد قالوا: أَحسَّ اليشَء وَحسَّ
وأْسَأَر  وسَأر،  هداُه)91(،  وَرَشَدُه  وَأْرَشَد  وبلغُه)90(،  حلقه  بمعنى  َوَدَركُه  وأْدَرَكُه 

بمعنى أبقى)92(.

خامسًا: أْفَعل التفضيل

هو اسٌم مشتٌق عىل وزن )َأْفَعَل( للمذكر ، و)َفْعىَل( للمؤنث يدل عىل أّن شيئني 
اشرتكا يف صفٍة ما، وزاد احدمها عىل اآلخر فيها؛ فإذا قلت: الولُد أطول من أبيه، 

عنيَت أنَّ الولَد واألَب طويالِن، ولكن الولد زاَد عىل أبيه يف الطول.)93(

تامًا،  ثالثيًا،  الفعِل  كوِن  من  رشوطًا  لصوغه  متوهنم  يف  لغويون  الُّ اشرتَط 
مترصفًا، مثبتًا، مبنيًا للمعلوِم، قاباًل للتفاضِل، ليس الوصف منُه عىل وزِن )أْفَعَل 
التعجب من  أو  التفضيِل،  اسِم  إرادة صوغ  َفْعىَل( وعند   – )َفْعالن  َفْعالء( وال   –
األفعال التي مل تستوِف هذه الرشوط، ُيؤتى  بصيغٍة من فعٍل مستوٍف هلا ثّم يؤتى 
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بمصدِر الفعل غري املستويف للرشوط ليكون متييزًا)94(.

وذهَب اخلليُل وسيبويه وأغلب اللغويني إىل منِع صوِغ )أْفَعَل( التفضيل من 
)ما ال  باب  قال سيبويه يف  َفْعالُء()95(؛   – )أفعل  باب  العيوب، واأللوان أي: من 
جيوز فيه ما ْأَفعلُه (: »وذلك ما كان )أْفَعُل(، وكان لونًا، أو ِخْلقًة أال ترى أّنك ال 
رُه، وال ما أْبَيَضُه، وال تقول يف األعرِج: ما أْعَرَجُه، وال يف األعشى ما  تقوُل: ما أمْحَ
أْعَشاه إّنام تقوُل: ما أشّد محرتُه، وما أشّد عشاُه، وما مل يكن فيه: ما أْفعلُه مل يكن فيه: 
أْفَعل به رجاًل، وال هو أَفْعُل منه؛ ألّنك تريُد أْن ترفَعُه من غايِة دونه ، كام أّنك إذا 
نيا، واملعنى يف أْفِعْل به وما أْفَعلُه  قلَت ما أْفَعلُه فأنَت تريُد أْن ترفعُه عن الغايِة الدُّ

واحٌد ، وكذلك : أْفَعُل منه«)96(.

وعللوا هذا املنع بعلل منها:

إّنام منعهم ِمن أن يقولوا يف هذه عىل )أفعل( ألّن هذا صار بمنزلِة اليد والرجل . 1
وهذا ليس فيه فعل من هذا النحو أال ترى أّنك ال تقول أيدا منه وال أْرَجل 

منه)97(.

ودخول . 2  ، ارَّ  وامْحَ  ، رَّ امْحَ نحو:  و)اْفَعال(   ) )اْفَعلَّ عىل  يكون  أفعاهلا  أصل  إن 
اهلمزة عىل هذا حماٌل.)98(

3 . ، ارَّ  وامْحَ  ، رَّ  امْحَ  : نحو   ، أحرٍف  ثالثِة  أكثَر من  ُتستعمل عىل  أفعاهلا  إّن أصل 
واْعوَر ، واْعَوارَّ ، وما زاد عن ثالثِة أحرٍف ال ُيبنى فعل التعجب منه ، ومعلوم 

َأّن ما أمتنَع بناُء فعل التَّعجب منه ، امتنع بناء )أَفْعَل ( التفضيل منه أيضًا)99(.

وما  هبّنقة،  من  َأمْحُق  قوهَلم:  َل  َسجَّ اللغوّي  االستعامَل  َأّن  إاّل  املنع  هذا  ومع 
الُغراِب،  َحَلِك  من  وَأْسود  أْهَوَجُه،  وما  أْشَنَعُه،  وما  َأَلدُه،  وما  أرعنُه،  وما  قُه،  أمْحَ
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وأْبَيَض من اللبِن)100(.

َعّلَل سيبويه هذا االستعامل بقوله: »الّن هذا ليس بلوٍن وال ِخْلقٍة يف جسدِه، 
وإنام هو كقولك: ما أَلَسَنُه، وما أْذَكَرُه، وما َأْعَرَفُه، وأْنَظَرُه، ُتريُد َنَظَر الَتفكر، وما 
أْشَنَعُه وهو أشنع؛ ألّنُه عندهم من القبِح، وليس بلوٍن، وال خلقٍة من اجلسِد، وال 

نقصاَن فيه«)101(.

اج إىل القوِل: » فإّن هذا عندهم من ِقلِة العلم ونقصان الفطنِة،  وَذهب ابُن الرّسّ
وليَس بلوٍن وال ِخْلقٍة يف جسٍد، إّنام هو كقولك: ما َأْنَظَرُه تريد: نظَر التفكِر، وكذلك 

ما َأْلَسَنُه تريد البياَن والفصاحَة«.)102(

َفُهَو ِف اآلِخَرِة  َأْعَمى  َهِذِه  ﴿َوَمن َكاَن ِف  َأّن أْعَمى يف قوله تعاىل:  َ املربد  َوبنيَّ
َأْعَمى َوَأَضلُّ َسبِياًل﴾)103( خُيّرُج عىل وجهني:)104(

ا اَل َتْعَمى  َ األول: أْن يكون الَعْمى هنا َعمى القلِب عىل حد قوله تعاىل : ﴿َفإهِنَّ
ُدوِر﴾)105(، فيجوُز أْن تقول: ماأْعاَمُه، كام  تِي يِف الصُّ ْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّ اأْلَ

َقُه. تقوُل: ما أمْحَ

واألخر: أْن يكون من َعمى الَعني ولكن ال ُيراد به )أْفَعَل( يف التفضيل، وإّنام 
)صفة مشبهة( عىل )أْفَعَل( الذي مؤنثُه )َفْعالُء(، أي هو: أَعمى يف اآلخرِة كام كان 

جوا قول رؤبة)106(: نيا، وهو يف اآلخرِة َأضلُّ سبيال، كام َخرَّ يف الدُّ

ُع احلديَث باإلياَمِض  َجاريٌة يف ِدْرِعَها الَفْضَفاِض                     ُتَقطَّ

أْبَيَض مِن ُأَخِت َبنِي َأَباِض   

وقول طرفة بن العبد)107(:

َباَل ِطبَّاِخ  إذا الّرجاَل َشُتوا واْشَتّد أكُلُهُم          فأْنَت أْبَيُضُهم رِسْ
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به  ُيؤخذ  ُيقاُس عليه، وال  والشاُذ ال  إّن ذلك شاٌذ،  األول:  من وجهني)108(: 
وإّنام جاَء لرضورِة الّشعِر. واألخر: َأْن يكون قوله: أبيض، و فَأْنَت أْبَيُضُهم )أْفَعل( 

الذي مؤنثُه )َفْعالُء( أي صفة مشبهة وليس أْفَعل الّتفضيل.

سادسًا : اسام الزمان واملكان

مها اسامِن مشتقاِن من مصدِر الفعِل ليدال عىل مكان وقوِع احلدِث، أو زمانِه، 
َق، واملَْغِرَب، واملَْسِكَن وغرَيها)109(. نحو: املَْجَرى، واملَْسَجد، واملَْطلَع، واملرَْشِ

وُيصاُغ اسام الزماِن واملكاِن من الثالثي ولُه وزنان مها:

َمْفَعٌل: ويصاغ من الفعل الثالثي الصحيح اآلخر املضموم العني أو مفتوحها 
ب واملَْلَبس)110(، وذلك بإبدال ياء املضارعة مياًم مفتوحًة، وفتِح ما قبل  نحو: املرَْشَ
األخر؛ ومل يضموا عينها فيام مضارعه مضموم؛ ألنه مل يأت يف الكالم من غري هذا 
الباب )َمْفَعل( َفُعدل إىل الفتح؛ ألّنه أخفُّ من الكرس)111(، وكان سيبويه قد أشار 
إىل هذا بقوله: »وأما ما كان َيفعُل منه مفتوحًا فإّن اسَم املكاِن يكوُن مفتوحًا، كام كان 
َيْلَبُس  ٌب، وَلَبَس  ُب، وتقول للمكان َمرْشَ َب َيرْشَ الفعل مفتوحًا؛ وذلك قوله: رَشِ
واملكان املَْلَبس... ويقولون: املَْذَهب للمكان، وتقول: أردُت َمْذهبًا أي َذهابًا فتفتح 
ما كان  بمنزلة  فهو  منه مضمومًا  َيْفَعُل  ما كان  وأما  فتفتُح...  َيذهُب  تقوُل:  ألّنك 
َمْفُعل (، فلام مل  َيْفُعُل ألّنه ليس يف الكالِم )  َيْفَعُل منه مفتوحًا، ومل يبنوه عىل مثال 
ها وذلك قولك:  يكن إىل ذلك سبيُل وكان مصريُه إىل إحدى احلركتنِي ألزموه أخفَّ

َقَتَل َيْقتُل وهذا املْقتُل«.)112(

 َمْفِعل: وُيصاُغ من الفعل الثالثي الصحيح الالم املكسور العني يف املضارع؛ 
وذلك بإبدال حرف املضارعة مياًم مفتوحًة مع إبقاِء حركة ما قبل اآلخر عىل َحاهلا، 
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الثالثي  الِفْعُل  وَمْنَتجها)113(  الناقِة  ب  وَمرْضِ واملَصيِف،  واملَبيِت،  املَْحبِس،  نحو: 
املكسور  الصحيح  معاملَة  مضارعه  يف  ُيعامُل  وهذا  املضارع،  يف  اليائي  األجوف 
العنِي، نحو: بات َيبِيُت)114(. الفعل الثالثي املثال الواوي ، ُيصاُغ عىل وزن )َمْفِعل( 

من نحو: املَْوِعد، واملَْوِضع، واملِْورد)115(.

وُيصاُغ اسام الزماِن واملكاِن من غري الثالثي عىل وزن )ُمْفَعل( وذلك بإبداِل 
وامُلْخَرج،  امُلْدَخل،  نحو:  اآلخر،  قبل  ما  فتِح  مع  مضمومًة  مياًم  املضارعِة  حرف 
لفظ  عىل  أجروُه  م  أهنَّ بمعنى  وامُلْحَرْنَجُم،  وامُلتَدحَرج،  وامُلضَطَرب،  وامُلْرَكب، 
بالكرس،  الفاعَل  الفاعل؛ ألنَّ  الثالثي؛ ألنَّه »أخُف من لفظ  املفعول من غري  اسم 
باملعنى فكاَن استعامل لفظ  فيه  املفعول  بالفتح، والفتُح أخُف؛ ألنَّ اسَم  واملفعول 

املفعوِل ملطابقته له أقيُس فمن ثم استعملوا صيغة املفعوِل«.)116(

االستعامل  أّن  إاّل  واملكاِن  الزماِن  اسم  لصيغتي  الرصفية  الضوابط  هذه  ومع 
منها:  هلا  عرضنا  التي  الرصفيِة  القوالِب  هذه  خارج  انتظمت  مفرداٍت  لنا  َل  َسجَّ
واملَْسِقط،  واملَْفِرق،  واملَْغِرب،  ق،  واملرَْشِ واملَْطِلع،  واملَْنبِت،  واملَْجِزر،  املَْنِسك، 

واملَْسِجد، واملَْرِفق.)117(

أو   ، ُلغة بعضهم  الذي محلُه عىل  تعليُل هذا اخلروج عىل لسان سيبويه  وجاَء 
عند  أي  مس  الشَّ َمْطِلع  عند  أتيتَك  »قالوا:  قال:  الدالالِت؛  بني  الفرِق  لتوضيح 
مِس، وهذه لغُة بني متيٍم، وأما أهُل احلجاِز فيفتُحوَن«.)118( وقال أيضًا:  طلوِع الشَّ
»وأما املَْسِجُد فإّنُه اسٌم للبيِت، وَلْسَت تريُد به موضع السجود وموضع جبهتك لو 

أردت ذلك لقلت: َمْسَجد«.)119(

ورأى األصمعي )ت 216#( يف قول نقَله عنُه ابُن قتيبَة أنَّ جميَء هذِه األلفاظ 
اللة العامة املطلقة، وكَأنَّ  اللة اخلاصة، والدَّ نوع ٍمن أنواِع حتقيق أمن اللبس بني الدَّ
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رأيس،  َمْسِقط  البرصُة  فقوهُلم:  اخلاصة؛  اللة  الدَّ إلرادة  للكرس  جنَحْت  العرَب 
ْوِط،  اللبُس؛ قال: »َمْسَقط السَّ َمْسَقط بالفتح انحراف نحو، حتقيق أمن  والقياس: 
وَمْسَقُط النَّجم، حيث سقطا مفتوحاِن، وَمْسِقط الرمل، أي ُمنقطعُه، وَمْسِقط رأسِه 

حيث ُولَِد مكسوراِن«)120(.

وهذه الداللة كررَها السيوطي )ت911#( بقوله: »واسُم اليشِء امُلَعّد للفعل 
جوِد، فأما املَْسَجد فاسٌم ملكاِن السجود وليس  امُلَعّد للصالِة والسَّ كاملَْسِجد للبيِت 

جوِد من البيِت«.)121( اساًم للبيِت بل ملوضع السَّ

بن  ُمسلم  بن  اهلل  عبد  قراءِة  يف  وردت  ِمع(  )جَمْ أنَّ  َذكَر  قد  جني  ابُن  وكان 
قرأ  إذ  ُحُقًبا﴾)123(؛  َأْمِضَ  َأْو  اْلَبْحَرْيِن  َمَع  َمْ َأْبُلَغ  ﴿َحتَّى  تعاىل:  لقوله  يسار)122(، 
والزمان هو عىل  واملكان،  َيْفَعُل(   – )َفَعَل  املصدَر من  َأنَّ  مع  امليم؛  ِمع( بكرس  )جَمْ
َمُع( وقياسُه هو  جَيْ  – َع  فـ )جَمْمع( هو مكاٌن، وهو من )مَجَ )َمْفَعل( مفتوح العني،  

َمع( عىل )َمْفَعل( بفتح العنِي.)124( )جَمْ

األلفاَظ  هذه  أن  رأى  الذي  شاهني(  الصبور  )عبد  الدكتور  املحدثني  ومن 
عنها،  التعبري  ُيقصد  مل  ألنَّه  غويوَن؛  اللُّ منعُه  ملا  أو  الرصفية  للقاعدة  خمالفة  جاءت 
وإنَّام هي، أسامٌء ألماكَن معينة؛ فهي  النحوي؛  باملعنى  املكان  الزماِن  واسم  باسِم 

بذلك إطالقات خاصة ال تندرُج حتت رشوِط الصيغِة.)125(

ونرى َأنَّ ما ذهب إليه سيبويه ُيمكن الُركون إليِه؛ ألنَّ َمْن َكرَس هذه األلفاظ، 
فقد قصَد هبا الزماَن، أو املوضع املخصص للفعِل سواء أوقع فيه أم ال، وإْن جاَءت 

بالفتح فهي عىل القياِس.)126(
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سابعًا: اسم اآللة

حتدَث سيبويه عن اسِم اآللة حتت )باب ما عاجْلَت به(؛ فقال: »أما املَِقصُّ فالذي 
ُيقصُّ به، واملقصُّ املكان واملصدر. وكلُّ يشٍء ُيعالج به فهو مكسوُر األوِل، كانت 
وِمسّلٌة...  وِمْكسحٌة،  وِمْنجٌل،  لٌب،  حِمْ قولك:  وذلك  تكن،  مل  أو  التأنيِث  هاُء  فيه 
وقد جييُء عىل )ِمْفَعال( نحو: ِمْقراٍض وِمْفَتاٍح وِمْصَباٍح، وقالوا: املِْفَتح كام قالوا: 

جة، كام قالوا: املِكْسَحُة«.)127( املِْخَرز، وقالوا: امَلرِْسَ

وأشاَر الزخمرشيُّ يف تعريفِه السِم اآللِة إىل األوزاِن التي خرَجت عن القياس؛ 
كاملِْقِص،  وِمْفَعاٍل(  وِمْفَعلٍة،  )ِمْفَعٍل،  عىل  وجَييُء  وُينقُل  به  ُيعاُلج  اسم  »هو  قال: 
واملْحَلِب، واملِْكَسحِة، واملِْصَفاة، واملِْقَراض، واملِْفَتاح، وما مضموم امليِم والعني ِمن 
نحو امُلْسُعط، وامُلْنُجل، وامُلُدقة، وامُلُدُهن، وامُلُكْحَلة، وامُلْحُرضة، فقد قال سيبويه: مل 

يذهبوا به  مذهب الفعل ولكنَّها ُجِعَلْت أسامء هلذه األوعيِة«.)128(

َ ابُن احلاجب  أيضًا أوزان اآللة القياسية وغريها؛ قال: «اآللُة عىل )ِمْفَعل،  وَبنيَّ
وِمْفَعال، وِمْفَعلة(، كامَلِْحلِب واملِْفتاح، واملِْكَسَحة، ونحو امُلْسُعِط، وامُلْنُخِل، وامُلُدُق، 

وامُلْدُمِن، وامُلْكُحلِة، وامُلْحُرضة ليس بقياٍس«.)129(

لُه سيبويه تبعًا إلرادِة املعنى  هذا اخلروج عن القياس الذي حدده الرصفيوَن َعلَّ
بقصِد التفريِق بني داللٍة وأخرى؛ بدليِل قولِه: »ونظرُي ذلك امُلْكحَلُة مل َترْد يف موضِع 

الفعِل، ولكنَّه اسٌم لوعاِء الُكْحِل، وكذلك امُلُدق صاَر اساًم له كاجللمود«.)130(

ما  مجيَع  َأنَّ  )ت#732(  محاة  بصاحب  املشهور  إسامعيل  بن  الفداء  أبو  وَبنَيَّ 
جاء مضمومًا مل ُيْذَهُب به َمْذهب الفعِل، ولكنَّها ُجِعلْت أسامء هلذِه األوعيِة؛ فلهذا 

م مل يراعوا الفعَل يف االشتقاِق.)131( َخرَجْت عن مقتىض القياس؛ ألهنَّ
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وَمَن املحدثني َمْن رأى َأنَّ ما ورد يف اسِم اآللِة وهو مُمتنٌع ويتعارُض مع الصيِغ 
كام اللغوي، أو البقايا اللغوية من  التي اقرها اللغويوَن؛ إنَّام تعوُد إىل ما يسمى بالرُّ
نظاٍم لغوي قديٍم؛ وأنَّه ِمَن اجلائز أْن يكون قد حدث تطوٌر يف عهٍد بعيٍد سبق العرص 
اجلاهيل فُأِميَتْت ِصيٌغ، وبقيْت بواٍق قليلٍة تدُل عليها، وعاشْت ُأخرى وَنمْت، ولعلَّ 
هذا هو السبب يف بقاِء بعِض األلفاِظ حمدودة عىل صيٍغ وأوزاٍن َغدْت َميتًة ال ُيصاُغ 

اليوَم عىل مثاهلا.)132(

ُأطِلقْت  ألفاٌظ  فهناك  األلفاِظ  هذه  يف   ٌ َبنيَّ الَّلبس  أمن  حتقيَق  أنَّ  يبدو  ولكن 
عىل األوعيِة التي حتفُظ فيها األشياء فُخَصْت بضِم اوائلها، ومما جاء القياُس بكرِس 
اوائلها فللداللِة عىل اسِم اآللِة التي ُيعالُج هبا، فامُلْكَحلُة بضم امليِم وعاء خمصوص 

حلفِظ الُكحل، ولو أرادوا ما ُيعالَج به لقالوا: ِمْكحَلٌة.)133(

وما عرضنا له؛ إنَّام يؤكُد ما ذهب إليه أبو عمرو بن  العالء )ت 189#( بقوله: 
وشٌعر  علٌم  جلاءكم  وافرًا  جاءكم  ولو  أقله،  إالَّ  العرُب  قالت  مما  إليكم  انتهى  »ما 

كثرٌي«)134(.
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نتائج البحث

إنَّ املتأمَل يف اللغِة العربيِة جيُد الكثرَي من األلفاِظ واملوضوعاِت ؛ وحتَّى الظواهر 
قد خرجت عن ُأطِر ضوابِطهم وأقيستهم اللغوية؛ فاقتضت لذلك الوقوَف عندها، 

ولبياهنا وتشخيص أسباهبا وعللها وبيان خترجياِت اللغوينَي أنفسهم هلا.

ُغ لنا القياس؛ إالَّ أنَّنا ال  إنَّ اخلارَج عن إطاِر دائرة اللغة وطبيعة نظامها ال ُيسوِّ
ذوذ والندرِة ما دام االستعامل اللغوي  ُيمكن أْن نجعله جانبًا مفرتضًا؛ أو ننعتُه بالشَّ

ُه لنا. عر العريب قد سجلَّ املتمثل بالقران الكريم والشَّ

ُيفيُد هذا اخلارُج عن القياس الداخل يف دائرة االستعامل اللغوي معًنى دالليًا 
يف نحو ما عرضنا له يف نحو: )أْبَقَل – َباِقُل( ويف نحو: صيِغ املبالغِة ، واسمي الزمان 

واملكان.

فيها  ُيراعى  الضوابِط الرصفيِة صوتيًة  العلُة يف خروج األلفاظ عن  قد تكوُن 
النطق وسهولته كام يف صيغ اسم املفعول نحو )َمِشْيب، وَمِلْيم ، وَمِرْيح، وَمِهْيب( 

مع أنَّ القياس أْن تكون ) َمُشْوٌب ، وَمُلْوٌم ، وَمُرْوٌح ، وَمُهْوٌب (.

أكَد البحُث مقولَة أيب عمرو بن العالء من أنَّ ما انتهى إلينا من كالم العرب 
قليل ، ولو جاء كثرٌي جلاءنا علٌم وشعٌر كثرٌي . 
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القران الكريم
أوال: الكتب املطبوعة

د. . 1 سيبويه،  كتاب  يف  الرصف  أبنية 
مكتبة  األوىل،  الطبعة  احلديثي،  خدجية 

لبنان نارشون، بريوت ، 2003 م.
بن . 2 اهلل  عبد  حممد  أليب  الكاتب،  أدب 

)ت#276(  الدينوري  قتيبة  بن  مسلم 
أبياته:  ورشح  غربية  وضبط  حققه 
املطبعة  احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد 

الرمحانية، مرص ) د. ت (. 
مزايا . 3 إىل  السليم  العقل  إرشاد 

العامدي  السعود  أبو  الكريم،  الكتاب 
)ت982#( دار الفكر بريوت )د. ت(.

أرسار العربية ، أليب الربكات االنباري . 4
)ت 577#( حتقيق: حممد هبجة البيطار، 

مطبعة الرتيف، دمشق، 1957م.
أنيس، . 5 إبراهيم  د.  اللغوية،  األصوات 

الطبعة السادسة مكتبة اإلنجلواملرصية، 
.1978

بن . 6 حممد  بكر  أبو  النحو،  يف  األصول   
الرسي بن الرساج )ت316#(، حتقيق: 
الثانية،  الطبعة  الفتيل،  احلسني  عبد  د. 

مؤسسة الرسالة، بريوت، 1987م.
إعجاز القران والدالالت الرصفية، د. . 7

دار  األوىل،  الطبعة  املرعشيل،  يوسف 
ابن حزم ، بريوت، لبنان ، 2011م.

إعراب القران، أبو جعفر أمحد بن حممد . 8

زهري  د.  حتقيق:  )ت#338(  النحاس 
غازي زاهد، الطبعة الثانية، عامل الكتب 

للطباعة والنرش، بريوت، 2008م.
)ت#356(، . 9 القايل  عيل  أليب  األمايل، 

حتقيق: صالح بن فتحي هلل، والشيخ 
سيد بن عباس اجلليمي، الطبعة الثالثة، 

املكتبة العرصية، بريوت  )د. ت(.
بني . 10 اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف 

أليب  والكوفيني،  البرصيني  النحويني 
حميي  حممد  حتقيق:  االنباري،  الربكات 
الرتاث  إحياء  دار  احلميد،  عبد  الدين 

العريب، القاهرة، ) د. ت (.
عمر . 11 أبو  املفصل،  رشح  يف  اإليضاح 

احلاجب  بابن  املعروف  عمر  بن  عثامن 
موسى  د.  وتقديم:  حتقيق  )ت#646( 
العاين،  مطبعة  )د.ط(،  العلييل  بناي 

بغداد ، 1982م.
أليب . 12 القران،  إعراب  غريب  يف  البيان 

عبد  طه  د.  حتقيق:  األنباري،  الربكات 
احلميد طه )د.ط( قم، إيران، #1403.

تاج العروس من جواهر القاموس، أبو . 13
الفيض حممد مرتىض احلسيني الزبيدي 
شريي  عيل  حتقيق:  )ت#1205(، 

)د.ط( دار الفكر، بريوت، 1994م .
الرتاث اللغوي العريب، تأليف: يوماس . 14

حممد  د.  ترمجة:  كولوغيل،  -جيوم– 
شاهني،  كامل  د.  العزيز،  عبد  حسن 

امل�سادر واملراجع
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ط1، دار السالم، مرص 2009م.
فخر . 15 د.  واألفعال،  األسامء  ترصيف 

املعارف،  مكتبة  )د.ط(،  قباوة،  الدين 
بريوت  1988 م.

علم . 16 خالل  من  العريب  الترصيف 
البكوش،  الطيب  احلديث،  األصوات 
تونس  التونسية  الرشكة  )د.ط( 

1973م.
تذيب اللغة، أبو منصور حممد بن امحد . 17

جمموعة  حتقيق:  )ت#370(  األزهري 
الصادق  دار  )د.ط(،  األساتذة،  من 

للطباعة والنرش ) د. ت(.
 مجهرة اللغة ، أبو بكر حممد بن احلسن . 18

إبراهيم  حتقيق:  )ت#321(  دريد  بن 
دار  األوىل،  الطبعة  الدين،  شمس 

الكتب العلمية، بريوت ، 2005 م.
الرشيف . 19 الكشاف،  عىل  احلاشية 

اجلرجاين )ت816#(، مطبعة مصطفى  
البايب احللبي ، القاهرة ، 1966م .

بن . 20 عيل  احلسن  أبو   ، النحو  يف  احلدود 
منشور  )ت#384(  الرماين  عيسى 
النحو  يف  رسائل  )ثالث  كتاب  ضمن 
جواد،  مصطفى  د.  حتقيق:  واللغة(، 
ويوسف يعقوب مسكوين، )د.ط( دار 

اجلمهورية للطباعة، بغداد ، 1969م.
 اخلصائص، أليب الفتح عثامن بن جني . 21

) ت392#( حتقيق: حممد عيل النجار، 
)د.ط(، عامل الكتب، بريوت ) د. ت ( .

سعيد . 22 أيب  رشح  احلطيأة،  ديوان   

بريوت،  صادر،  دار  )د.ط(،  السكري 
1967م.

جمموع . 23 ضمن  العبد،  بن  رؤية  ديوان 
ال  الورد،  وليم  نرشه  العرب،  أشعار 

يبزك، 1903م.
صادر، . 24 دار  العبد،  بن  طرفة  ديوان 

بريوت، 1964م.
كتاب . 25 يف  النحو  وأصول  الشاهد 

)د.ط(،  احلديثي  خدجية  د.  سيبويه، 
بغداد  العراقي،  العلمي  املجمع  مطبعة 

2010م.
بن . 26 امحد  الرصف،  فن  يف  العرف  شذا   

حممد بن أمحد احلمالوي )ت#1315( 
فريد  بن  حممد  عليه:  وعلق  حققه 
القاهرة  التوفيقية،  املكتبة  )د.ط(، 

)د.ت (.
مالك . 27 ابن  ألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح   

هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقييل )ت 
672#( الطبعة األوىل، دار الغدير، قم، 

.#1449
مالك . 28 ابن  ألفية  عىل  األشموين  رشح 

ابن  ألفية  إىل  السالك  )منهج  املسمى 
بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  مالك( 
عيسى األُشموين )ت 929#(، قدم له 
محد،  حسن  وفهارسه  هوامشه  ووضع 
العلمية،  الكتب  دار  األوىل،  الطبعة 

بريوت، 1998م.
رشح احلدود النحوية ، عبد اهلل بن أمحد . 29

دارسة  )ت#972(،  الفاكهي  عيل  بن 
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وحتقيق: زكي فهمي األلويس 1988م.
ريض . 30 احلاجب،  ابن  شافية  رشح 

االسرتاباذي  احلسن  بن  حممد  الدين 
احلسن،  نور  حممد  حتقيق:  )ت#686( 
الدين  حميي  وحممد  الزفزاف،  وحممد 
عبد احلميد )د.ط( دار الكتب العلمية، 

بريوت ، 1975م.
الدين . 31 بدر  الترصيف،  يف  املراح  رشح 

د.  حتقيق  )ت#855(  العيني  امحد  بن 
بغداد  الرشيد،  دار  جواد،  الستار  عبد 

) د.ت(.
رشح املفصل، أبو البقاء يعيش بن عيل . 32

عامل  )ت#643(  النحوي  يعيش  بن 
الكتب، بريوت )د.ط.ت(.

وزارة . 33 الضامن،  حاتم  د.   ، الرصف  
بغداد  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 

)د.ط( 1991م.
اهلل . 34 عبد  أبو  الشعراء،  فحول  طبقات 

)ت#231(،  اجلمحي  سالم  بن  حممد 
شاكر  حممد  حممود  ورشحه:  قرأه 
والنرش،  للطباعة  املعارف  دار  )د.ط(، 

مرص )د.ت(.
حممد . 35 اهلل  عبد  أبو  الكربى،  الطبقات   

سعد،  بـابن  املشهور  منيع  بن  سعد  بن 
)ت 230#( حتقيق: د. إحسان عباس، 
بريوت،  صادر،  دار  األوىل،  الطبعة 

1968م.
العريب، د. . 36 الشذوذ يف الرصف   ظاهرة 

الطبعة األوىل،  الرفايعة،  حسني عباس 

دار جرير، 2011م.
عبد . 37 د.  العربية،  يف  التغليب  ظاهرة 

الفتاح احلموز، منشورات جامعة مؤتة 
1993م.

ظاهرة التخفيف يف النحو العريب، امحد . 38
الدار املرصية   ، الطبعة األوىل   ، عفيفي 

اللبنانية ، 1996م.
علل اللسان وأمراض اللغة )رؤية لغوية . 39

د.  وانعكاساتا االجتامعية،  اكلينيكية( 
املكتبة  األوىل،  الطبعة  كشاش،  حممد 

العرصية، بريوت، 1998م.
عبد . 40 الدكتور  الصويت،  الرصف  علم 

للطبع  أزمنة  اجلليل،  عبد  القادر 
والنرش،الطبعة األوىل ، 1998م.

صحيح . 41 رشح  يف  القاري  عمدة 
العيني،  أمحد  بن  الدين  بدر  البخاري، 
)د.  العريب   الرتاث  إحياء  دار  )د.ط( 

ت(.
العني، للخليل بن أمحد الفراهيدي )ت . 42

175هـ(، حتقيق: د. مهدي املخزومي، 
دار  )د.ط(،  السامرائي،  إبراهيم  د.  و 

الرشيد ، بغداد ، 1980م.
 غاية النهاية يف طبقات القراء، أبو اخلري . 43

)ت#833(  اجلرزي  حممد  بن  حممد 
)د.ط(  برجشرتارس،  ج  بنرشه  عني 

مكتبة اخلانجي، مرص1933م.
األفغاين، . 44 سعيد  النحو،  أصول  يف 

بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  )د.ط(، 
1987م.



م. د. ريا�ض عبود احل�سيني

425 األول

بن . 45 عثامن  بن  عمرو  برش  أبو  الكتاب،   
قنرب سيبويه )ت180#( حتقيق ورشح: 
هارون،  حممد  السالم  عبد  األستاذ 
اخلانجي،  مكتبة  الرابعة،  الطبعة 

القاهرة، 2006م.
املصطلحات . 46 يف  معجم  الكليات 

بن  أيوب  البقاء  أبو  اللغوية،  والفروق 
الكفوي )ت 1094#( حتقيق:  موسى 
املرصي،  وحممد  درويش،  عدنان  د. 
الطبعة الثانية، منشورات وزارة الثقافة 

واإلرشاد القومي/ دمشق، 1981م.
أبو . 47 والرصف،  النحو  فني  يف  الكناش   

الفداء إسامعيل بن األفضل عيل األيويب 
)ت#732(  محاة  بصاحب  املشهور 
حسن  بن  رياض  د.  وحتقيق:  دراسة 
العرصية،  املكتبة  )د.ط(  اخلوام، 

بريوت ، 2004م.
أبو . 48 واإلعراب،  البناء  علل  يف  اللباب   

اجلزء  )ت#616(  العكربي  البقاء 
طليامت،  خمتار  غازي  حتقيق:  األول، 
اإلله  عبد  د.  حتقيق:  الثاين،  واجلزء 
الفكر،  دار  األوىل،  الطبعة  نبهان، 

دمشق 1995م.
متام . 49 د.  ومبناها،  معناها  العربية  اللغة 

العامة  املرصية  اهليأة  )د.ط(  حسان 
للكتاب 1973م.

اهلل  . 50 عبد  أبو  العرب،  كالم  يف  ليس   
احلسني بن خالوية )ت370#(، حتقيق: 
امحد عبد الغفور العطار، الطبعة الثانية،  

دار العلم للماليني، بريوت ، 1979م.
شواذ . 51 وجوه  تبيني  يف  املحتسب 

الفتح  أبو  عنها،  واإليضاح  القراءات 
النجدي  عيل  حتقيق:  جني،  بن  عثامن 
شلبي،  إسامعيل  الفتاح  وعبد  ناصف، 

)د.ط( القاهرة، 1969م.
املحيط يف اللغة، الصاحب إسامعيل بن . 52

عباد )ت385#( ، حتقيق: الشيخ حممد 
عامل  األوىل،   الطبعة  ياسني،  آل  حسن 

الكتب، بريوت 1994م.
فاضل . 53 د.  العربية،  يف  األبنية  معاين 

منشورات  األوىل،  الطبعة  السامرائي، 
جامعة بغداد 1981م.

القاسم . 54 أبو  العربية،  علم  يف  امُلفّصل 
الزخمرشي  عمر  بن  حممد  بن  حممود 
املكتبة  األوىل،  الطبعة  )ت#538( 

العرصية، بريوت، 2006م
بن . 55 امحد  احلسني  أبو  اللغة،  مقاييس 

فارس بن زكريا ) ت 395#(، الطبعة 
العربية،  الكتب  إحياء  دار  األوىل، 

القاهرة #1369.
يزيد . 56 بن  حممد  العباس  أبو  املقتضب، 

األستاذ  حتقيق:  )ت#285(  املربد 
حممد عبد اخلالق عضيمة، )د.ط( عامل 

الكتب، بريوت، )د. ت(.
أنيس، . 57 إبراهيم  د.  اللغة،  أرسار  من 

البيان  جلنة  مطبعة  الثانية،  الطبعة 
العريب، مرص 1958م.

رؤية . 58 العربية  للبنية  الصويت  املنهج 



اأبنية الم�ستقات في �سوء القيا�س ال�سرفي واال�ستعمال اللغوي

426

عبد  د.  العريب،  الرصف  يف  جديدة 
مؤسسة  )د.ط(  شاهني،  الصبور 

الرسالة، بريوت1980م .
والبحرتي، . 59 متام  أيب  شعر  بني  املوازنة 

اآلمدي  برش  بن  احلسن  القاسم  أبو 
صقر،  أمحد  حتقيق:  )ت#370( 

)د.ط(، دار املعارف، مرص، 1960م.

ثانيًا: البحوث
القدماء . 60 بني  واإلبدال  اإلعالل 

عبد  محاسة  حممد  د.  واملحدثني، 
العربية،  اللغة  جممع   جملة  اللطيف، 

القاهرة، العدد )48( 1989م.
الشذوذ، . 61 مزاعم  من  املشتقات  حترير 

املجمع  جملة  األثري،  هبجة  حممد  د. 
 )49( العدد  دمشق،  اللغوي،  العلمي 

1974م.
التطور . 62 ومظاهر  للمفعول  املبني 

املجلة  الشايب،  فوزي  د.  اللغوي، 
جامعة  اإلنسانية،  للعلوم  العربية 
الثامن،  املجلد   )31( العدد  الكويت، 

1988م.


