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إعداد
حنان محمد الحداريس
إشراف الدكتور
يوسف الربابعة
تعنى هذه الدراسة ببيان العالقة القائمة بين علمي النحو والصرف ،وذلك من خالل المصادر
والمشتقات العاملة ،وقد تضمنت عددًا من المسائل االشتتقاقية المتعلقتة باستم الفاعتل واستم المفعتول
والصفة المشبهة باسم الفاعل وصيغة المبالغة باإلضافة إلى المصادر العاملة.
وستتعت هتتذه الدراستتة إلتتى عتترأ أهتتم التعريفتتات الت تي تختتص الرستتالة متتن نحتتو وصتترف
وإعتتراب ومشتتتقات ،كمتتا تعرضتتت للعالقتتة التتتي جمعتتت علتتم النحتتو والصتترف منتتذ بدايتتة التتتأليف
وضبط حدودهما ،إلى أن استقال وأصبح كل منهما علمًا قائمًا بذاته ،وفي هذه الدراستة حتديث عتن
اإلعراب وأثره في تركيب الجملة ،وبيان ما يضيفه إلى الكلمة من توضيح للوصتول للمعنتى العتام
في تركيب الجملة ،من خالل دراسة المصادر والمشتقات العاملة.
إضافة إلى الجانب التطبيقي لما جاء في الباب األول من مصادر ومشتقات عاملة في رستائل
الجاحظ ،وانتهت الدراسة بخاتمة تعرأ ما جاء في البحث من نتائج.
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Abstract

THE CONNECTEDNESS BETWEEN THE MORPHOLOGICAL AND
SYNTACTIC STRUCTURES IN ARABIC LANGUAGE GRAMMAR: AN
ANALYTICAL STUDY IN AL-JAHIZ LETTERS
Prepared by
Hanan Mohammad AL-Hadarees
Supervisor
Dr . yousef rababa
This study is concerned with uncovering the existing relationship between the
grammar scientific through operating sources and derivatives . and included a number
of derivatives questions related to the agent noun and the object noun in it and the
similarity of the agent noun and the formula exaggeration in addition to the operating
gerunds .
This study included preface the important definitions belonging to this letter it
shows the relationship which collected the grammar since the beginning of
authorization and setting them until they stand alone and every science stand by itself .
And in this letter Investigator talk about the expressions and effect on the
sentences structure . and explains what it add to the word to reach the general meaning
on sentences structure through the study of gerunds derivatives .
Add to section applied for what come in the first section of gerund and operating
derivatives in al jahiz letters.
This study ended by conclusion showed the research results.
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المقدمة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،محمد بن عبد اهلل ،وعلى آلته وصتحبه أجمعتين،
أما بعد:
ف تعنى هذه الدراسة ببيان أثر البنية الصرفية وصتيغة الكلمتة فتي التركيتب النحتوي ومكانتهتا
اإلعرابية في الجملة ،وما لها من متثثرات فتي التركيتب النحتوي ،فاألصتل أن يكتون للكلمتة موقتع
إعرابي يميزه سياق الجملة التي وجدت فيها ،وبحكم العالقات الجامعتة لتكتوين هتذا التركيتب .وقتد
يحتتدأ أن يتغيتتر الموقتتع اإلعرابتتي نتيجتتة عوامتتل متتثثرة دخلتتت الجملتتة؛ فغيتترت إعتتراب الكلمتتات
فيها،وعليه فإن مشكلة هذه الدراسة تكمن في بيان أثر البنيتة الصترفية للكلمتة ،وداللتهتا فتي عملهتا
النحوي وتأثيرها في ما بعدها من الكلمات.
وتتمثل أهمية هذه الدراسة فتي الكشتف عتن حتدود العالقتة الصترفية النحويتة للكلمتات داختل
الجملة ،ومواطن تأثير كل منهما في اآلخر ،وإلى أي مدى يصل هذا التتأثير ،وكتذلك دراستة أبنيتة
المشتقات الصرفية وداللتها النحوية السياقية .
وتحاول هذه الدراسة الوصول لكشف كنه عدد من األسئلة أال وهي :
أ -ما عالقة النحو بالصرف؟
ب -ما الجوامع المشتركة بينهما؟
ج -هل هناك أثر للبنية الصرفية في التركيب النحوي؟
د -ما عالقة المصادر والمشتقات العاملة بالموقع اإلعرابي للكلمة؟
وسوف تسعى الدراسة للوصول إلى اإلجابة عن هذه األسئلة وفق أطر متن البحتث والبيتان،
باحثة عن الجذور في تلتك العالقتة والماهيتة المشتتركة بتين كتل منهمتا ،إذ لتم يكتن الهتدف المباشتر
دراستتة المشتتتقات وعملهتتا بقتتدر متتا لتتوحظ تفستتير العالقتتة النحويتتة الصتترفية متتن خاللهتتا ،ولتتم تكتتن
المشتقات سوى أداة للوصول لكشف هذه الغاية في كثير من السياقات كونها الشاهد األكثر أدلة في
التبرير والكشف.
تتكتتتون هتتتتذه الدراستتتتة متتتتن تمهيتتتتد وبتتتابين وخاتمتتتتة ،ويتنتتتتاول التمهيتتتتد تعريفًتتتا بالمفتتتتاهيم
والمصطلحات الخاصة بالدراسة ،وبيان دورها في أجزاء الرسالة وموضوعاتها.
أمتتا البتتاب األول فيتنتتا ول أثتتر الصتترف فتتي النحتتو متتن ختتالل المصتتادر والمشتتتقات العاملتتة،
ويتكون من فصلين :الفصل األول هو عالقة النحو بالصرف ،ويتناول هذا الفصل العالقتة الشتكلية
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والمعنوية بين المستوى الصرفي والمستوى النحوي فتي تحليتل تركيتب الجملتة وحركتات الكلمتات
فيها ،وبيان تأثير البنية الصرفية للكلمة في المستوى النحتوي للجملتة ،أي تلتك العالقتة القائمتة بتين
تصريف الكلمة وعملها النحوي الذي يغير الحركات واإلعراب والمعنى.
أمتتا الفصتتل الثتتاني فقتتد تنتتاول أثتتر الصتترف فتتي اإلعتتراب متتن ختتالل المصتتادر و المشتتتقات
العاملة ،وما كان لها من تغيير في اإلعراب وفقًا ألبنيتها وتركيبها في الجملة ،آخذة بعين االعتبتار
أن داللة اسم الفاعل وعمله تختلف عن داللة اسم المفعول ،كما أن داللة صيغة المبالغة تختلف عن
داللة اسم الفاعل رغم أنها متحولة عنه ،وكل هذه االختالفات في هذه الداللة تظهره السياقات التي
جاءت فيها هذه األبنية.ويكشف الفصل ع ن الرابط بين هتذه األبنيتة والصتيغ رغتم اختتالف مبانيهتا
ومعانيها ،لكنها اشتراكها جميعًا بصفتها عاملة ،تثثر في معمولها سواء أكان هتذا األثتر ستطحيًا أم
عميقًا ،في الشكل أو في المعنى.
والبتتاب الثتتاني هتتو دراستتة تطبيقيتتة فتتي رستتائل الجتتاحظ؛ متتن ختتالل استتتخراج المصتتادر و
المشتقا ت العاملة وبيان أثر هذه الصتيغ فتي تركيتب الجملتة وإعتراب الكلمتات فيهتا ،وتحليتل األثتر
الذي أحدثته البنية الصرفية في المعنى النحوي والداللي للجمل.
وفي نهاية البحث عرضت الخاتمة أهم النتائج التي توصتل إليهتا الباحتث ،والتوصتيات التتي
خرجت بها.
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الدراسات السابقة
أما عن الدراسات السابقة التي تناولت قضايا البنى الصرفية وعالقتها بالمكونات النحوية فقد
وقفت على بعض منها ،وال سيما تلك التي تتعلق بوجه أو بآخر مع موضوع دراستي ،وهي:
 -3دور البنية الصرفية فيي وصيف الهياهرل النحويية وتعقييداتها ،لطيفية محميد إبيراهيم النجيار’
رسالة ماجستير’  ،1994تناولت الدراسة هنا عالقة البنية الصرفية للكلمات وأصتل الظتاهرة
النحوية ببعديها :مستوى األبنية الصرفية وتقسيماتها ،واآلختر مستتوى التركيتب ومتا يتضتمنه
متتن ضتتوابط لتتنظم الكتتالم وتأليفتته حستتب نظتتام العربيتتة ،كمتتا عرضتتت الدراستتة لتتدور البنيتتة
الصتترفية بتتاإلعراب التقتتديري والمحلتتي وأثرهتتا كتتذلك فتتي التتنظم وتأثيرهتتا فتتي العالقتتات بتتين
المفردات من وصل وربط ،وتطرقت لظاهرة التقديم والتأخير وترتيب المفردات في التركيتب
وأساليب أخرى كالحذف والقول بالتقدير والتأويل ،وكتان أهتم متا وصتلت لته هتذه الدراستة أن
الظاهرة النحوية تشكلت عند النحاة العرب في بعدين :األول مستوى البنيتة الصترفية ،والثتاني
مستوى تركيب األبنية.
 -9البنييى الصييرفية للمركبييات النحوييية ،عبييد اهلل محمييد خلييف القرارعيية ،رسييالة ماجسييتير،
 ،6212بحثت هذه الدراسة البنية الصرفية للمركبات النحوية وبينت الرابط بين بنية المركب
الصرفية ووظيفته النحوية ،وفي نهاية فصول هتذه الدراستة قتام الباحتث ببيتان أثتر المصتدر
الصتريح واستم الفاعتتل واستم المفعتول فتتي بنتاء الجملتتة ،وقتد خرجتت هتتذه الدراستة إلتتى أن
التركيبات النحوية في اللغة العربية لها بنى صرفية مخصوصة.
 -1داللة المشتقات وإعمالها في الربع الثاني من القرآن الكريم (دراسة نحوية صرفية داللية) ،
جويرييية محمييد اليمني،رسييالة ماجسييتير ،6215 ،تناولتتت الباحثتتة المشتتتقات فتتي دراستتة
صرفية نحوية داللية من خالل تفصيل أبنيتها ودراسة عمل كل منها من ختالل ذكتر نمتاذج
قرآنية ،وقد جتاء هتذا البحتث فتي ثالثتة فصتول جتاء أولهتا االشتتقاق وأنواعته ،وفتي الفصتل
الثاني تناولت الباحثة أبنية األسماء المشتقة وصياغتها ،كاسم الفاعل  ،اسم المفعول  ،الصفة
المشبهة وصيغة المبالغة ،ثم في ثالث فصول هذه الدراسة سلطت الباحثة الضوء على داللة
األسماء المشتقة العاملة ،وقتد تمخضتت هتذه الدراستة عتن عتدد متن النتتائج حيتث إن القترآن
الكريم مثل الصورة المثلى للغتة األدبيتة ،ثتم أن لسستماء ثبتوت الداللتة أمتا األفعتال متجتددة.
وأيضا توالي الصيغ الصرفية للمشتقات واقترانها ببعضها.
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 -3أثرالسياق في تعيين معاني األبنيية الصيرفية فيي سيورل األعيراف(،دراسية دالليية إحصيائية)،
سماح خضر ناصر الدين،رسالة ماجستير ،6212 ،اعتنى هذا البحث بأثر الستياق فتي تعيتين
معاني األبنية الصرفية فتي ستورة األعتراف متن ختالل إحصتاء الصتيغ الصترفية ،وقتد قامتت
الدراسة على عتدة محتاور هتي :نظريتة الستياق،حيث تنتاول مفهتوم الستياق ودور العترب فتي
تأستتير ركتتائزه األولتتى .وثتتاني هتتذه المحتتاور هتتو علتتم الصتترف التتذي تكلتتم فيتته عتتن األفعتتال
المزيدة وأثر السياق في تعيين معنى دون غيره .وثالثًا تنتاول المصتادر بأنواعهتا التتي وردت
في سورة األعراف ،وخلصت هذه الدراسة لعدد من النتائج منها :أن صيغة أفعتل كانتت أكثتر
صيغة وردت في سورة األعتراف وجتاء معنتى الزيتادة فيهتا للداللتة علتى عمتوم المعنتى .وأن
وزن األفعال الثالثية أكثر من غير الثالثية ،أكثرها على وزن فعل.
أما المنهج المتبع في دراستي؛ فقد اتبعت المنهج التحليلتي والمتنهج الوصتفي التذي يبتدأ
بالمالحظتتة ثتتم ينتقتتل للتجريتتب وجمتتع المتتادة ذات الصتتلة بالدراستتة وصتتولًا إلتتى نتتتائج البحتتث
المرادة.
وإني أحمد اهلل وأشكره على نعمته عليَّ في إتمام هذه الدراسة ،وأسأل اهلل العليّ القتدير
أن يتقبل مني هذا العمل لوجهه الكريم ،وأن يكون عملي هذا خيرا لي في الدارين ،فما كان فيه من
صواب فمن اهلل ،وما كان غير ذلك فهو مني.

واهلل ولي التوفيق
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التمهيد
يعد علما الصرف والنحتو متن فتروع علتوم العربيتة؛ وإذا أراد اإلنستان أن يتتمكن متن اللغتة
بنية وتركيبًا فال بد من دراستهما بأدق تفاصيلهما للوصول للغاية والمبتغى ،فهما السبيل إلتى ذلتك،
ولهتتذا تستتعى هتتذه الدراستتة إلتتى بيتتان مفهتتوم هتتذين العلمتتين لغتتة واصتتطالحًا ،والتعريتتف بمصتتطلح
االشتقاق.متخذة من رسائل الجاحظ نموذجًا لذلك من خالل تطبيق كل ذلك على رسائله مع التمهيتد
لهذا األمر بذكر نسبه.
مفهوم النحو
يعد علم النحو من مستويات دراسة علوم اللغة ،وبه نستتدل علتى صتحة التركيتب؛ فهتو علتم
يبحث العالقة القائمة بين الكلمات والتراكيب.
النحو لغة
النحو :مصدر نحا وهو القصد والطريق .يقال :نحوتُ نحوكَ ،أي قصتدتُ قصتدك .ونحتوتُ
بصري إليه ،أي صرفتُ .وأنحيتُ عنه بصري ،أي عدلتُه.
وقول الشاعر:
حدِ زِبْرِقانٌ وَحارِثٌ
نَحاهُ لَِل ْ

()1

1
913
3228

321

121
9511 3

3281 1

133
3131

133 35
3915
9113

12 11

193
9111

3191

111

519
9111

339
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أي صتيرا هتذا الميتتت فتي ناحيتتة القبتر .وأنحتتى فتي ستتيره ،أي اعتمتد علتتى الجانتب األيستر.
واالنتحاء مثله ،هذا هو األصل ،ثم صار االنتحاء االعتماد والميل في كل وجه.

()1

ويمكن القول إن هتذه المعتاني كانتت هتي المشتتركة فتي المعتاجم العربيتة .إذ جتاء فتي لستان
العرب" :والنحو :إِعراب الكالم العربي .والنحو :القصد والطَّريق ،يكون ظرفًا ويكون اسمًا ،نحتاه
ينحوه وينحاه .والجمع أنحاء ونُحَو ،وفي بعض كالم العرب :إنكم لتنظرون فِي نُحَوٍ كثيرة أي فتي
ضروب من النحو ،وورد عن ابن سيده :واالنتحاء اعتماد اإلبل في سيرها على الجانب األيسر ،ثم
صار االنتحاء الميل واالعتماد في كل وجه؛ وأَنشد ابن بري لكعب بن زهير:
إِذا مَا انتحاهُنَّ شُؤْبُوبُه )2(،أَي اعتمدهن".

()3

فمن خالل ما سبق نرى االشتراك في المعنى اللغوي لمادة (نحا) التي تدل في مجملهتا علتى
القصد والطريق والناحية.
النحو اصطالحًا:
كان هدف النحو العربي الذي وضعه العرب حماية اللغة متن اللحتن التذي ظهتر نتيجتة
اختالط العرب بغيرهم؛ فصار حتما وضع قواعد تقيم ما اعوج متن ألستن ،وتحفتظ للغتة قواعتدها،
وقد تعددت الروايات التي جعلت من هذه اللفظة متمثلة بقواعد تركيب الجملة وأساسها ،وممتا ورد
في ذلك طلب علي بن أبي طالب من أبي األسود الدؤلي؛ فقد جاء في الفهرستت البتن النتديم" :قتال
أبو جعفر بن رستم الطبري إ نما سمي النحو نحوا ألن أبا األسود الدؤلي قتال لعلتي وقتد ألقتى عليته
شيئا من أصول النحو  ،قال أبو األستود واستتأذنته أن أصتنع نحتو متا صتنع؛ فستمى ذلتك نحت ًوا وقتد
اختلف الناس في السبب الذي دعا أبا األسود إلى ما رسمه من النحو فقال أبو عبيدة أخذ النحو عن
علي بن أبي طالب أبو األسود وكان ال يخرج شتيئا أختذه عتن علتي كترم اهلل وجهته إلتى أحتد حتتى
بعث اليه زياد أن اعمل شيئًا يكون للناس إمامًا ويعرف به كتتاب اهلل فاستتعفاه متن ذلتك حتتى ستمع
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أبتو األستود قارئتا يقترأ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ ﮏ ﭼ( )1بالكستر ،فقتال متا ظننتتت أن


أمر الناس آل إلى هذا؛ فرجع إلتى زيتاد فقتال :افعتل متا أمتر بته األميتر فليبغنتي كاتبتا لقنتا يفعتل متا
أقول ،فأتى بكاتب من عبد القير فلم يرضه ،فأتى بآخر ،قال أبو العباس المبرد :أحسبه منهم ،فقال
أبو األسود :إذا رأيتنتي قتد فتحتت فمتي بتالحرف فتانقط نقطتة فوقته علتى أعتاله وإن ضتممت فمتي
فانقط نقطة بين يدي الحرف وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف فهذا نقط أبي األسود".

()2

جاء في الخصائص البن جني (ت )129 :قوله عن النحو" :هتو انتحتاء ستمت كتالم العترب
في تصرفه من إعراب وغيتره كالتثنيتة والجمتع والتحقيتر والتكستير واإلضتافة والنستب والتركيتب
وغير ذ لك ليلحق من لير من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطتق بهتا وإن لتم يكتن متنهم
وإن شذّ بعضهم عنها ردّ به إليها".

()3

وورد فتي المجمتل البتن فتارس(ت": )125:والنحتو :نحتو الكتالم ،وهتو قصتد القائتل أصتول
العرب ليتكلم بمثل ما تكلموا".

()4

وفي تعريفات الجرجاني (ت )833 :جاء تعريف النحو بأنه":العلم بقوانين يعرف بها أحوال
التراكيب العربية من اإلعراب والبناء وغيرهما ،وقيل :علم يعرف به أحتوال الكلتم متن اإلعتالل،
وقيل :علم بأصول يعرف بها صحة الكالم وفساده ".

()5
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وعرفه السيوطي(ت )233 :بقوله":علم النحو معرفة أحوال الكلم وكيفية تركيبها وقيل :هتو
العلم المستنبط باالستقراء ،أو قياس من كتاب اهلل تعالى والكالم الفصيح".

()1

من هنا نلحظ أن مفهوم النحو اصطالحًا قد أطلتق علتى الوجهتة الصتحيحة التتي متن خاللهتا
نعرف تركيب الجملة الصحيح من الخطأ ،وقد أدختل فتي كثيتر متن التعريفتات علتم الصترف التذي
افترقت مباحثه فيما بعد عن علم النحو.
مفهوم الصرف
الصرف لغة
ورد تعريف الصرف في لسان العرب بأنته":ردّ الشتيء عتن وجهته ،صترفه يصترفه صترفا
فانصرف .وصتارف نفسته عتن الشتيء :صترفها عنته .وقولته تعتالى :ﭽ ﮡ ﮢﮣ ﮫ ﭼ()2؛
أي رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه ،وصرف الكلمة إجراؤها بالتنوين".

()3

وجتتاء أيضً تا بمعنتتى"التوبتتة" .وقولتته ( ال يقبتتل منتته صتترف وال عتتدل) وصتترف التتدهر:
حدثانه ونوائبه .والصرفان :الليتل والنهتار .وفتي الحتديث ":متن طلتب صترف الحتديث " ،قتال أبتو
عبيد :صرف الحديث :تزيينه بالزيادة فيه".

()4
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الصرف اصطالحًا
ورد في معجم العين للفراهيدي(ت311 :هـ)"وصرف الكلمة :إجراؤها بالتنوين".

()1

كما رأى ابن جني (ت 129هـ) أن التصريف حاجة كل عالم في العربية ،وهتو منظتور كتل
أهتتل اللغتتة؛ حيتتث يتوصتتل بتته لمعرفتتة الميتتزان الصتترفي للمفتتردات ،وتمييتتز الزوائتتد الدخيلتتة علتتى
العربية ،وفي ذلك قال" :وهذا القبيل من العلم  -أعني التصتريف  -يحتتاج إليته جميتع أهتل العربيتة
أتمّ حاجة ،وبهم إليه أشد فاقتة؛ ألنته ميتزان العربيتة ،وبته تعترف أصتول كتالم العترب متن الزوائتد
الداخلة عليها ،وال يوصل إلى معرفة االشتقاق إال به ،وقد يثخذ جزء من اللغة كبيتر بالقيتاس ،وال
يوصل إلى ذلك إال من طريق التصريف".

()2

وقد عرّفه ابن الحاجب (ت )313 :بقوله" :التصريف علتم بأصتول يعترف بهتا أحتوال أبنيتة
الكلم التي ليست بإعراب ".

()3

" وهو علم تعرف به أبنية الكالم واشتقاقه وعند النحاة تنوين يلحق االسم يجعلونه دليلًتا علتى
تمكن االسم في باب االسمية والصرفان الليل والنهار".

()4

وهكذا نالحظ أن الصرف بالمعنى االصطالحي يشمل التغيير والتحول في بنية الكلمة.
وقد قسم ابن عصفورالتصريف إلى ضروب؛ جاعلًا لضروبها معتاني مختلفتة تتثدي بتذلك
أغراضا مختلفة ابتغاها وأراد كشف وظيفتها وغايتها ،وقد قسمها لقسمين:
أحتتدهما :جعتتل الكلمتتة صتتيغًا مختلفتتة علتتى ضتتروب متتن المعتتاني نحتتو :ضَتترَبَ وضتترّب
وتضرب وتضارب واضطرب ،فالكلمة مركبة من ضاد ،وراء ،وباء :نحو ضرْب ،وقد بنينا منهتا
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هذه األبنية المختلفة لمعانٍ مختلفة ،إال أن أكثره مبني على معرفتة الزائتد متن األصتلي ،فينبغتي أن
تبين حروف الزيادة واألشياء التي يتوصل بها إلى معرفة زيادتها من أصلها.
والقسم اآلخر هو :تغيير الكلمة عن أصلها من غير أن يكتون ذلتك التغييتر دالًتا علتى معنتى
طارئ على الكلمة نحو :تغييرهم (قول) إلى (قال) أال ترى أنهم لم يفعلتوا ذلتك ليجعلتوه دليلًتا علتى
معنى خالف المعنى الذي كان يعطيه (قول) الذي هو األصل لو استعمل.

()1

وهذا التغيير منحصر في النقص كـ(عدة) ونحتوه ،والقلتب نحتو(قتال وبتاع) ونحوهمتا،
واإلبتتدال (أتعتتدَّ واتَّتزن) أصتتلهما (أوتعتتد متتن وعتتد ،و اوتتتزن متتن وزن)؛ فأبتتدلت التتواو فيهمتتا بتتتاء
االفتعال) ونحو ذلك ،والنقل كنقل حركة العين إلى الفاء في نحو (قلْت و بعْت).

()2

بين الصرف والتصريف
ص َرفَ) ،قال ابن مالك (ت :)319
الصرف مصدر الفعل الثالثي ( َ
َفعْلٌ قِيَاسُ َمصْدَرِ الْ ُمعَدَّى

()3

ِمنْ ذِي َثالَثَةٍ كَـرَدَّ رَدَّا.

ص ّرفَ) ،واكمل ابن مالك:
أما التصريف فهو مصدر الفعل الثالثي المزيد بالتضعيف ( َ
َوغَيْرُ ذِي ثَالَثَةٍ مَقِيسُ

()4

صدَرِهِ كَ ُقدََّسَ التَّقْدِيسُ.
َم ْ

لعلّ الجرجاني أول من ألّف كتابًا يحمل اسم الصرف  ،ولكنه حين جتاء علتى تعريفته عترّف
التصريف ،قائلًتا " :اعلتمْ أنَّ التصتريفَ "تَفْعيتل " مِتنَ الصَّت ْرفِ ،وهتو أنْ تُصت فرفَ الكلمتةَ المُفْترَدَةَ،
فَتَتَوَلَّتتد منهتتا ألْفَتتا مُخْ َتلِفَتتة ،ومعتتانٍ مُتَفَاوِتَتتة"( .)5علتتى أستتاس أن الزيتتادة فتتي البنتتاء هتتو زيتتادة فتتي
المعنى؛ فالتصريف يفيد معنى التغيير أكثر من إفادة الصرف لهذا المفهوم.ولهذا ذهب بعضهم إلتى
عدّ الصرف مصطلحًا علميًا في حين يعدّ التصريف مصطلحًا عمليًا.
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ثتتم نُق ت ل المصتتدران ليكونتتا مصتتطلحين لعلتتم اختلتتف موضتتوعه عنتتد المتتتأخرين عن ته عنتتد
المتقدمين .والصرف والتصريف لفظان مترادفان من جهة المعنتى االصتطالحي ،وقتد كانتت كلمتة
التصريف هي المصطلح الشائع المسمى به هذا الفن عند المتقدمين على رأستهم ستيبويه فتي قولته:
"هذا باب ما بنت العرب من األسماء والصفات واألفعال غير المعتلة والمعتلة وما قير من المعتل
الذي ال يتكلمتون بته ولتم يجتئ فتي كالمهتم إال نظيتره متن غيتر بابته ،وهتو التذي يستميه النحويتون
التصريف والفعل".

()1

وعند المتأخرين وعلى رأسهم ابن مالك؛ إذ عقتد بابًتا لموضتوع هتذا العلتم باستم التصتريف،
يقول في األلفية:
()2

وَما سِوَاهُمَا بِ َتصْرِيفٍ حَرِي.

حَرْفٌ َوشِبْهُهُ مِنَ الصَّرْف بَرِي
تعريف االشتقاق

اللغة العربية من أبرز اللغات التي تتسم بصفة االشتقاق ،إذ يمكن تكوين كلمتات متعتددة متن
جذر واحد ،وتثدي المعاني بأكثرمن صيغة .وقبل الوصول لمعنى االشتقاق ،ال بد لنا من القول أن
أهميته وأثره في اللغة كونه وسيلة مهمة في النمو اللغوي ،إضتافة إلتى دوره الترئير وهتو التمييتز
بين الدخيل واألصيل.
وبعد االطالع على مادة(ش ق ق) في أبرز المعاجم القديمة كانت النتائج اآلتية:
"الشقّ :مصدر قولك شققت العود شقًّا والشقّ :الصدع البائن ،وقيل :غيتر البتائن ،وقيتل :هتو
الصدع عامة .وفتي التهتذيب :الشتقّ الصتدع فتي عتود أو حتائط أو زجاجتة؛ شتقّه يشتقّه شتقّا فانشتقّ
وشققه فتشقق".

()3

وقيتل" :اشتتتقاق الكتتالم :األختذ فيتته يمينًتا وشتمالًا .واشتتتقاق الحتترف متن الحتترف :أختتذه منتته.
ويقال :شقق الكالم إذا أخرجه أحسن مخرج .وفي حديث البيعة:
تشقيق الكالم عليكم شديد؛ أي التطلب فيه ليخرجه أحسن مخرج ".

()1
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االشتقاق اصطالحًا:
ع ترّف العكبتتري (ت  )333االشتتتقاق ،قائلًتتا" :اقتطتتاع فتترع متتن أصتتل يتتدور فتتي تصتتاريفه
حروف ذلك األصل"( ،)2وعرفه ابن مالك (ت" :)319 :أَخذ كلمة من أُخرى مع تناسب بينهما فتي
المعنى واختالف في الصتيغة"( ،)3أمتا الجرجتاني(ت )833:فقتال فيته" :نتزع لفتظ متن أختر بشترط
مناسبتهما معنًى وتركيبًا ومغايرتهما في الصيغة"( ،)4ولم يختلتف المحتدثون عتن القتدماء بتعتريفهم
لهذا المصطلح؛ فالمفهوم واحتد عنتدهم :متن حيتث إنهتم يرونته" :توليتد لتبعض األلفتا متن بعتض،
والرجتتوع بهتتا إلتتى أصتتل واحتتد ،يحتتدد مادتهتتا ،ويوصتتى بمعنتتاه المشتتترك األصتتيل مثلمتتا يوصتتي
بمعناها الخاص الجديد".

()5

وضرب لهتذا مثلًتا ابتن جنتي يوضتح فيته معنتى االشتتقاق ،قائلًتا " :أال تترى أنتك تجتيء إلتى
الضرب الذي هو المصدر فتشتق منه الماضي فتقتول( :ضَترَبَ) ،ثتم تشتتق منته المضتارع فتقتول:
(يضرب) ،ثم تقول في اسم الفاعل( :ضارب) ،وعلى هذا ما أشبه هذه الكلمة .أوال تترى إلتى قتول
رؤبة في وصفه امرأة بكثرة الصخب والخصومة :تشتق في الباطل منها المُمتذق ".

()6

 أنواع االشتقاق:وقد قسمه ابن جني إلتى قستمين :كبيتر وصتغير؛ فقتال فتي الخصتائص" :وذلتك أن االشتتقاق
عندي على ضربين :كبيروصغير؛ فالصغيرما في أيدي الناس وكتبهم كأن تأخذ أصال من األصول
فت قَّرأه فتجمتع بتين معانيته وإن اختلفتت صتيغه ومبانيته ،وذلتك كتركيتب (س ل م) فإنتك تأختذ منته
معنى السالمة في تصرفه نحو سَتلَمَ ويستلمُ وستالم وستلمان وسَتلمى والسَّتالمة والسَتلِم :اللتديغ أطلتق
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عليه تفاؤال بالسالمة  ......وأمّتا االشتتقاق األكبتر فهتو أن تأختذ أصتال متن األصتول الثالثيتة فتعقتد
عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحتد منهتا عليته
وإن تباعتتد شتتيء متتن ذلتتك عنتته رُدّ بلطتتف الصتتنعة والتأويتتل إليتته كمتتا يفعتتل االشتتتقاقيون ذلتتك فتتي
التركيب الواحد".

()1

إال أن العلماء أجمعوا على أن االشتقَاق في أربعة أنواع وهي:
األول :الصغير أَو األَصغر
ويعرف بأنه :أخذ صيغة من أُخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب لهتا؛ ليتدل
بالثانية علتى معنتى األصتلية بزيت ادة مفيتدة؛ ألجلهتا اختلفتا حروفتا وتركيبتا كضتارب متن الضترب،
وحذر من الحذر .وقد عده أكثر النحويين بأنه "إنشاء فرع من أصل يتدل عليته" .نحتو أحمتر فإنته
منشأ من الحمرة ،وهي أصل له وفيه داللة عليها.

()2

أي أن هذا النوع يفترأ وجود األصالة في

قسم من األلفا والفرعية في القسم اآلخر.
وهذا النوع هو أكثر أنواع االشتتقاق ورودًا ،وهتذا قياستي متن حيتث إنته غيتر الممكتن ستماع جميتع
المشتقات في كل مادة ،وهو المراد عند اطتالق االشتتقاق؛ فهتم يطلقتون عليته استم االشتتقاق العتام
وأقسامه هي:
اسم الفاعل ،اسم المفعول ،الصفة المشبهة باسم الفاعل ،اسم التفضيل ،اسم الزميان ،اسيم
المكان ،اسم اآللة ،وصيغة المبالغة
الثاني :االشتقاق الكبير:
وعرفوه بأنّه أَخذ كلمة من كلمة مع تناستبهما فتي المعنتى واتفاقهمتا فتي الحتروف األَصتلية
دون ترتيبها ،مثل :حمد ومدح .وأير ويئر ،والحلتم والحمتل ،ودهتده وهتدد ،وجمهتور الصترفيين
يطلقون على هذا النَوع القلب المكاني .وأول من فكر فيه الخليتل بتن أحمتد الفراهيتدي (ت311هتـ)
وعلى أساس تلكَ الفكرة رتب معجمه (كتتاب العتين) ولكتن أول متن بستط فيته القَتول وبتين جوانبته
ووضتتتتتحه أَبتتتتتو الفتتتتتتح عثْمتتتتتان بتتتتتن جنتتتتتي (ت129هتتتتتـ) الَتتتتتذي ذكتتتتتر أَن شتتتتتيخه أبتتتتتا علتتتتتي
(ت 111هـ) كان يستأْنر به يسيرًا.
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الثالث :االشتقاق األكبر:
و هو أخذ لفظة من أُخرى مع تناسبهما فِي المعنى واتحادهما فتي أغلتب الحتروف ،متع كتون
المتبقي من الحروف من مخرج أو مخرجين متقاربين مثل :نعق ونهق ،وهتن وهتل ،وثلتب وثلتم،
ويطلق على هذا النوع أحيانا اإلبدال اللغَتوي .وكمتا ورد فتي الممتتع":هتو عقتد تقاليتب الكلمتة كلهتا
على المعنى واحد ،نحو ما ذهب إليه أبو الفتح ابن جني من عقتد تقاليتب "القَتول" الستتة علتى منتى
الخِفَّة".

()1

" وهو ارتباط قسم متن المجموعتات الثالثيتة الصتوتية بتبعض المعتاني ارتباطًتا عامتا ،ال

يتقيد باألصوات نفسها بل بترتيب تلك األصوات األصلي ،والنوع الذي تندرج تحته؛ فمتتى وردت
تلتتك المجموعتتات علتتى ترتيبهتتا األصتتلي؛ فتتال بتتد أن تفيتتد الرابطتتة المعنويتتة المشتتتركة بمخرجهتتا
الصوتي ،أو تتحد معهتا فتي جميتع الصتفات؛ كهتديل الحمتام وهتديره ،وستراط وصتراط)2(".وهتو
اشتقاق قائم على عوامل متعددة اختالفًا للمعجمات ،والتصحيف الخطأ في السمع.
الرابع :االشتقاق الكبار:
وهو أَخذ كلمة من كلمتين أو أكثر مع تناسب المأْخوذ والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى مثتل:
عبشتتمي وعبتتدري فتتي عبتتد شتتمر وعبتتد التتدار ،وبستتمل وستتبحل -أي -قَتتال بستتم اهلل وستتبحان اهلل،
وكثير من العلماء يسميه بالنحت.
واالشتتتقاق هتتو الستتبيل لمعرفتتة الحتتروف األصتتلية متتن الزائتتدة؛ ك(استتتخدم) متتن (خ د م) ،
ومعرفة أصول األلفا التي يطرأ التغيير على بعض حروفهتا؛ ك (الستماء) متن (س م و) ،ويميَّتز
به الدخيل من العربي؛ كالسرادق واإلستبرق والفردوس؛ فالدخيل ال مادة له في العربية ،وهو أهتم
وسيلة من وسائل نمو اللغ ة وتوالد موادها وتكاثر كلماتها ،وتوليد كلمات جديتدة للداللتة علتى معتانٍ
مستحدَثة؛ كالسيارة والمطبعة والمذياع.
المشتقات وإعمالها
في العربية أسماء مشتقة عددها سبعة ،هي :اسما الفاعل والمفعول ،صتيغة المبالغتة ،الصتفة
المشبهة ،اسم التفضيل ،اسما الزمان والمكان ،واسم اآللة.
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اسم الفاعل:
اسم الفاعل يصاغ للداللة على من فعل الفعل على وجه الحدوأ :مثل :أأنتت العتب الكترة،
أَو على من قام به الفعل مثل :نادم سليم.
ويشتق متن األَفعتال الثالثيتة علتى وزن فاعتل مثتل :ناصتر ،قائتل ،واعتد ،رام ،قتاأ ،شتادّ.
ويكتتون متتن غيتتر الثالثتتي علتتى وزن مضتتارعه المعلتتوم بإبتتدال حتترف المضتتارعة ميمتاً مضتتمومة
وكسر ما قبل آخره مثل :مُكرِم ،مُستغفِر ،متخاصمان ،مُتجمِع ،مختار ،مُصطفٍ.
فقد جاء في حاشية الخضري :إذا أُريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثالثي جيء به على مثتال
(فاعل) ،وذلك مقير في كل فعتل كتان علتى وزن (فعتل) بفتتح العتين متعتديا كتان أو الزمتا .نحتو:
ضرب فهو ضارب ،ذهب فهو ذاهب ،غزا فهو غازٍ.

()1

وأوضتتح األشتتموني فتتي شتترحه أللفيتتة ابتتن مالتتك كيفيتتة مجيئتته– أي استتم الفاعتتل -متتن غيتتر
الثالثتتي ،إذ " يتتأتي علتتى زنتتة مضتتارعه بشتترط اإلتيتتان بمتتيم مضتتمومة ،مكتتان حتترف المضتتارعة،
وكسر ما قبل األخير مطلقاً ،أي سواء كان مكسورًا في المضارع وذلك نحو :ينطلتق فهتو مُنطلِتق،
يستخرِج فهو مُستخرِج  .أو كان مفتوحًا نحو :يتعلم فهو مُتعلفم ،يتدحرج فهو مُتدحرِج".

()2

عمل اسم الفاعل:ورد فتتي المفصتتل للزمخشتتري أن استتم الفاعتتل " :يعمتتل عمتتل الفعتتل فتتي التقتتديم والتتتأخير
واإلظهار واإلضمار ،كقولك زيتد ضتارب غالمَته عمتراً"()3؛ فهتو يرفتع الفاعتل فقتط إن كتان فعلته
الزمًا ،ويرفع الفاعل وينصب المفعول بته إنْ كتان فعلته متعتديًا ،وهتو إمتا أن يكتون مقترنًتا بتأل أو
مجردًا منها.
عمِل عمل فعله من الرَّفع والنَّصب بشروط.
فإن كان مجردًا من (أل) َ
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ومن شروط عمل اسم الفاعل المجرد:
* أن يكون بمعنى الحال أو االستقبال:
وقد جاء قول سيبويه في ذلك ":الصفة تجري في معنى "يفعل" يعني هذا رجل ضارب زيدًا".

()1

وقتتال المبتترد" :فاستتم الفاعتتل – قلتتت حروفتته أو كثتترت – بمنزلتتة الفعتتل المضتتارع التتذي معنتتاه
يفعل")2(.ويعمل اسم الفاعل بال شرط سواء أكان يفيد الماضي أم الحاضر أو المستقبل ،مثال قوله
تعالى( :فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اهلل)()3
مما سبق نرى أن اسم الفاعل يمكنه أن يحل محل المضتارع ،وذلتك لموافقتته ومشتابهته إيتاه
في الحركات والسكنات ،فمثالً( :ضَارِب) يشبه (يَضرِب) في الحركات – وهتذا متن جهتة اللفتظ –
ومن جهة المعنى ،فالمعنى واحد وهو الداللة على الحال أو االستقبال.
ويتضح ذلك فيما ذُكر أن ":اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل هو الجاري مجرى الفعل فتي
اللفظ والمعنى ،أما اللفظ؛ فسنه جارٍ عليه في حركاته وستكناته ويطفترد فيته ،وذلتك نحتو :ضَتارِب،
طلِتقُ،
و ُم ْكرِم ،ومنطلِق ،ومُستخرِج ،مُدَحرِج ،كله جارٍ على فعلته التذي هتو :يَضترِبُ ،ويَكترِمُ ،ويَ ْن َ
ويَستَخرِجُ ،ويًتدَحرِجُ  ،فتإذا أريتد متا أنتت فيته وهتو الحتال أو االستتقبال صتار مثلته متن جهتة اللفتظ
والمعنى ،فجرى مجراه وحمل عليه في العمل".

()4

وقد ذكر الزمخشري في المفصل ":إذا أريدت حكاية الحتال الماضتية كقولته عتز استمه:
(وكلبهم باسط ذراعيه)()6(")5
ومن شروط إعمال اسم الفاعل المجرد كذلك االعتماد:
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يشترط إلعمال اسم الفاعل المجرد أن يكون معتمدًا على شيء قبله ،وهذا مذهب البصريين،
وقد ورد في الهمع ":وتشترط البصرية إلعماله االعتماد"(.)1
أي أنه يعمل إذا كان معتمدًا على شيء متن :نفتي أو استتفهام أو مخبرعنته أو موصتوف أو
ذي حال أو نداء.
اسم المفعول:
نذكر بعض ما جاء من تعريف له مما ذكره علماء العربية فقد جاء في كتاب التعريفات:
هوجاء في كتاب التعريفات :واسم المفعول هو " :ما اشتق من يفعل لمن وقع عليه الفعل"(.)2
وورد كذلك فتي تعريفته " :وهتو متا اشتتق متن فعتل لمتن وقتع عليته كمضتروب و ُمكترَم"(،)3
كما جاء في حاشية الصبان بأنه" :ما دل على حدأ ومفعوله بال تفاضل"(.)4
وفي شذا العرف" :هو ما اشتق من مصدر المبني للمجهول لمن وقتع عليته الفعتل" ( ،)5إذن
فهو يق صد به لدى الصرفيين بأنه الوصف المشتق من الفعل المبني للمجهول للداللة على متن وقتع
عليه الفعل.
ويصاغ اسم المفعول من الفعل الثالثي على وزن مفعول كمضروب ومقتول( ،)6ومعنتى ذلتك أن
اسم المفعول يصاغ من جميع األفعال الثالثية على وزن مفعول.
وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله:
ن َقصَد
زنةُ مضُارعٍ كآتٍ م ْ

وفي اسم مفعولِ الثُّالثي اطَّ َردْ
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ويصاغ من غير الثالثي على لفتظ مضتارعه المبنتي للمجهتول ،متع قلتب حترف المضتارعة
ميمًا مضمومة وفتح ما قبل اآلخر ،وذلك نحو :أخرج يُخرِج– مُخرَج .
ونالحتتظ أن بنتتاء استتم المفعتتول متتن غيتتر الثالثتتي كبنتتاء استتم الفاعتتل إال أن متتا قبتتل الحتترف
األخير يكون مفتوحًا في اسم المفعول ومكسورًا في اسم الفاعل .وقد ذكر سيبويه ذلتك فتي كتابته":
ولير بين الفاعل والمفعول في جميع األفعال التي لحقتها الزوائد إال الكسرة التتي قبتل آختر حترف
والفتحة ،ولير اسم منها إال والميم ال حقته أوالً مضمومة".

()2

ال يصاغ استم المفعتول إال متن الفعتل المتعتدي ،فتإذا أُريتد صتياغته متن فعتل الزم فيجتب أَن
يكون معه ظرف أَو جار ومجرور ،نحو:
الكتاب موضوع فوق الطاولة ،الرجل مغمى عليه.
عمل اسم المفعول:
يعمل اسم المفعول عمل فعله المبنتي للمجهتول كمتا ورد فتي المقتضتب للمبترد" :واستم
المفعول جار على الفعل المضارع الذي معناه يُفعَل" )3(،فيرفع المفعتول بته علتى أنته نائتب فاعتل،
ويجري على اسم المفعول ما يجري على اسم الفاعل من االقتران "بأل" وعدمه؛ فتإن كتان مقترنًتا
"بأل" عمل مطلقا ،وذلك نحو :جاء األستاذ المفهوم درسه ،جاء المضروب أبوه.
أما إن كان مجردًا من "أل" فإنه يعمل بالشروط اآلتية:
* أن يكون للحال أو االستقبال ال للماضي.
* أن يكون معتمدًا على واحد من اآلتي:
 – ١االستفهام

 -6النفي  -4االبتداء

 – 3الوصف

 – 5الحال

كذلك من شروط إعمال اسم المفعول :أال يكون مصغرًا ،وأال يكون موصوفًا.
ويجوز إضافة اسم المفعول إلى نائبه كقولنا :هذا ممتدوح الخُلتقِ ،ويبقتى المفعتول الثتاني أو الثالتث
على نصبه إذا كان الفعل المبني للمجهول في أصله متعديًا كقولنا :أمظنون النتيجةُ حسنةً.
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الصفة المشبهة باسم الفاعل:
وردت في المصنفات النحوية تعريفات للصفة المشبهة ،منهتا قتول ابتن الحاجتب" :متا اشتتقَّ
من فعلٍ الزم ،لمن قام به على معنتى الثبتوت" )1(.وهتي" :الصتفة المصتوغة لغيتر التفصتيل إلفتادة
الثبوت" )2(.وأيضًا هي" :اسم مشتق يدل على ثبوت صفة لصتاحبها ثبوتًتا عامًتا دائمتا مستتمرًا فتي
جميع األزمنة" )3(.يتض ح مما سبق أن الصفة المشبهة ليست موضوعة للحتدوأ فتي زمتان معتين؛
وإنما هي دائمة ومالزمة لصاحبها.
فكلمتتة (طويتتل) متتثال :تتتدل علتتى المعنتتى المجتترد؛ وهتتو (الطتتول) ثتتم ثبتتوت هتتذه الصتتفة
لموصوفها في جميع األزمنة ،ومالزمتها له في كل األحوال؛ إذ إنهتا ليستت وصتفًا عارضًتا ينتهتي
ويزول في وقت معين ،وقد ذهب النحاة إلى أن الصتفة المشتبهة تتدل علتى الثبتوت ،أي االستتمرار
واللزوم؛ فالوصف بها يالزم صاحبها على وجه الدوام واالستمرار ،وهذا لير مطردًا في الوصف
بها؛ وذلك أن هناك بعض الصفات تُالزم من وُصف بها مثل :أبكم ،أصم ،أسود ،أبيض ،أعور.
وهنالك صفات ليست دائمة أو مطردة في االستمرار مثل :حسن ،وكريم ،وستعيد ،وحتزين؛
فالحسن قد يذهب والكرم قد يزول ،والسعيد قد يصبح حزيناً ،وهناك صفات ترتبط بالهيئة ،فتزول
بزوالها مثل( :نحيف وسمين) ،لذلك فإن االستمرار أو الثبوت ال يلزم كل الصفات ،ولكن الوصف
بالصفة المشبهة أبلغ وأقوى من الوصف بغيرها من المشتقات.

()4
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ومن أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل:
َ -3فعِل :الذي مثنثة ( َفعِلة) ويكون في كتل فعتل ثالثتي مجترد الزم ،دل علتى فترح أو حتزن أو
داء باطني )1(.نحوَ :فرِح َفرِح و َفرِحة ،ضَجِر ،ضَجِر وضَجِرةَ ،تعِبَ َتعِب و َتعِبة.
 -9أفعل :الذي مثنثة ( َفعْتالء) ،وهتذا يتأتي داالً علتى لتونٍ أو عيتب أو حليتة .نحتو :حمتر أحمتر
حمتتراء ،حتتول أحتتول حتتوالء .وجتتاء فتتي ذلتتك ":اعلتتم أن قيتتاس نعتمتتا ماضتتيه علتتى فعتتل
 -بالكسر -من األدواء الباطنة كالوجع واللوى وما يناسب األدواء من العيوب الباطنة ".

()2

 -1فعالن الذي مثنثه " َفعْلى" وهو ما دل على خلوِ أو امتالء مثل :روِي :ريان وريَّا ،عطِش:
عطشان وعطشى.

()3

تصاغ الصفة المشبهة باسم الفاعل من غير الثالثتي علتى وزن استم الفاعتل ،بشترط أن تتدل
على الثبوت ،وهناك من يذهب إلى أنهتا تصتاغ متن الثالثتي فقتط؛ ذلتك ألنهتا ال تجتاري المضتارع
خال فًا السم الفاعل ،وتأولوا ما جاء منها من غير الثالثي بأنته استم فاعتل قصتد بته الثبتوت فتأجري
مجري الصفة المشبهة.

()4

عمل الصفة المشبه باسم الفاعل
لم تقو الصفة المشبهة أن تعمل عمل الفعل؛ ألنها ليستت فتي معنتى الفعتل المضتارع ،و إنمتا
شتبهت باستتم الفاعتتل فيمتتا عملتتت فيته ،)5(.ومعنتتى ذلتتك أنهتتا مشتتبهة باستم الفاعتتل فتتي العمتتل ،واستتم
الفاعل مشبه بالفعل المضارع ،لذلك فقد أصتبحت مشتبهة بالمشتبه ،ولهتذا انحطتت عتن درجتة استم
الفاعل في العمل ولم تقو أن تعمل عمله ،وإنما عملت ألنها مشبهة به في التذكير والتأنيث ،لهذا لم
تعمل إال في السببي ،ويقصد به الضمير العائد على األصل.
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وجاء في شرح المفصل" :إنَّ الصفات على ثالأ مراتب ،إحداهما تجري علتى الفعتل كاستم
الفاعل والمفعول ،وهي أقواها في العمل؛ لقربها من الفعل ،وصفة مشبهة باسم الفاعتل فهتي دونهتا
في المنزلة؛ ألن المشبه بالشيء أضعف منه".

()1

ويثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي من رفع ونصب وجر يقول ابن مالك:
سمِ فَاعِلِ الْ ُمعَدَّى
َوعَمَلُ ا ْ

حدََّ َّالذِي َقدْ حُدَّا
لَهَا عَلَى ا ْل َ

()2

أي أنها تعمل على حد اسم الفاعل ،وهو أنه ال بد من اعتمادها ،واالعتماد كما ذكر في استم
الفاعل يكون على :استتفهام ،أو ن فتي ،أو ابتتداء أو منعتوت ،أو صتاحب حتال ،وأن يكتون معمولهتا
سببياً مذكوراً بعدها.
صيغة المبالغة
جاء في كتاب ستيبويه " :إنهتا تستمى المثتال ،أو أمثلتة المبالغتة وهتي تحويتل لصتيغة (فاعتل)
الدالتتة علتتى استتم الفاعتتل؛ إلفتتادة المبالغتتة والكثتترة "( ،)3وهتتي "أستتماء أو أبنيتتة مخصوصتتة تُفيتتد
التنصيص على التكثير أو المبالغة في حدأ اسم الفاعل ،كماً أو كيفاً".

()4

فصيغ المبالغة محولة عن صيغة (فاعل) لكنها تفيد من الكثترة متا ال تفيتده صتيغة (فاعتل)،
وذلك كأن نتحدأ عن شخص يكذب في حديثه ،فنقول :فالن كاذب فإذا أردنا أن نبتين كثترة كذبته،
ونبالغ في وصفه بهذا المعنى :نقول :فالن كذَّاب ،فكلمة (كذَّاب) تفيد من كثرة الكذب والمبالغة فيه
ما ال تفيده كلمة (كاذب).
وهذا يعني أن صيغة المبالغة تشبه اسم الفاعل في أنها تدل على أمرين :معنى مجرد ،وذات
قامت بفعله ،لكنها تختلف عنه في داللتها على الكثرة والمبالغة.
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أوزان صيغة المبالغة:
لقتد وقتتع علمتتاء اللغتة فتتي ختتالف حتول عتتدد هتتذه الصتيغ ،وتوقتتف القتتدماء عنتد خمستتة منهتتا
عتدفوها أكثتتر صتتيغ المبالغتتة شتتيوعاً واستتتخداماً ،وستتموها صتتيغ المبالغتتة القياستتية :وهتتي متتا حُتتول
للمبالغة من (فاعل) إلى :فعَّال ،أو مِفْعال ،أو فَعول ،بكثرة أو َفعِيل ،أو فَعل بقلة( ،)1وأحالوا ما دل
علتتى المبالغتتة متتن غيتتر تلتتك الصتتيغ إلتتى السَّتتماع ،وستتموها صتتيغ المبالغتتة السَّتتماعية :ومتتن هتتذه
األوزان:
فُعَّول نحو :قُدَّوس ،سبوح
فَيعُول نحو :قَيَوم
فُعلة نحوُ :همَزة و ُلمَزة
فُعَّال نحو :كبَّار
فُاعُول نحو :فاروق ،بالوعة (كثيرة البلع)
فُعال نحو :طوال
مِفعيل نحو :مسْكين
مِفعل نحو :رجل محرب (آلة حرب)
ِفعّيل نحو :صدّيق .
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عمل صيغة المبالغة
تعمل صيغ المبالغة عمل الفعل ،كما يعمل ذلك اسم الفاعل وقد ذكر ابن مالك ذلك بقوله:
فَعَّالٌ أَوْ مِ ْفعَالٌ ا ْو َفعُولُ
فَ َيسْتَحِقُّ مَالهُ ِمنْ عَمَلِ

عنْ فَاعِلٍ بَدِيلُ
فِي كَثْرَلٍ َ
وَفِيْ َفعِيلٍ قَلَّ ذَا وَفَعِلِ

()1

وإعمال الثالثة األولى أكثر من إعمال (فعّال) و(فَعل) ومعنتى ذلتك أن صتيغ المبالغتة تعمتل
عمل الفعل؛ فمنها ما هو شائع عمله كالثالثة األولى ومنها ما هو نادر وقليل مثل (فعيل) و( َفعِتل)،
وحكم إعمتال صتيغ المبالغتة عمتل الفعتل ،هتو حكتم استم الفاعتل ،حيتث إنهتا معدولتة عنته ،أي عتن
الفاعل؛ فهي تعمل مطلقًا إن كانت مقرونة بأل ،وتتدل علتى معنتى الماضتي والحاضتر والمستتقبل،
وتعمل إن كانت مجردة من أداة التعريف ،وذلك بتوفر الشروط المذكورة في استم الفاعتل المجترد،
من :داللة على الحال أو االستقبال ،أو االعتماد وعدم التصغير والوصف ،إذن فصيغ المبالغة مثل
اسم الفاعل في العمل؛ وذلك ألنها معدولة عنه؛ لتدل على المبالغة؛ لذا فهي تعمل مثل ما يعمل اسم
الفاعل بشروطه المذكورة سابقًا ،ومما ذكر في إعمالها منونة ،قول حسان بن ثابت:
وإنِّي لقوالٌ لذي البثِّ مرحبًا

وأهلًا إذا ما جاءَ من غيرِ مرصدِ()2

فصيغة المبالغة هنا هي قوّال وجاءت (مرحبًتا) مفعتوال بته لهتذه الصتيغة.ومتن األمثلتة علتى
إعماله معرفًا ،قولنا :هذا هو القطاعُ الطرقَ؛ حيث جاء فاعلها ضميرًا مستتترًا ،وجتاءت (الطترقَ)
مفعولًا به.
وقد اختلف النحاة في إعمال هذه الصيغ ،فمنهم من أعمل بعضها وترك بعضها ،ومتنهم متن
أعملها جميعًا ،وأورد سيبويه" :أن أمثلة المبالغة ال تعمل إال عند قصد المبالغة وإن إعمتال الثالثتة
األولى أكثر وإعمال فعيل قليل ".

()3

مما سبق أن صيغ المبالغة تعمل عمل الفعل ،كما يعمل اسم الفاعل ،وتدل علتى الكثترة
والمبالغتتة فتتي حتتدأ استتم الفاعتتل ،أي أنهتتا تفيتتد متتن الكثتترة والمبالغتتة متتا ال تفيتتده صتتيغة فاعتتل،
ولكتتن بتتالرغم متتن ذلتتك ،فتتإن التتراجح أن تتتدخل تحتتت دائتترة استتم الفاعتتل؛ وذلتتك لتضتتمنها الحتتدأ
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وفاعله ،وهذا معنى اسم الفاعل إضافة إلى إفادة المبالغة والكثرة  .أي أن الفرق بينهما فرق كمتي،
أي في الكثرة والقلة ،فالكثرة في جانب المبالغة ،والقلة في جانب اسم الفاعل .
الجاحظ :نسبه وعصره
الجاحظ من األدباء الذين شهد لهم في التتاري بمكانتة متميتزة متن حيتث اإلنتتاج واألستلوب،
وهو معروف برسائله األدبية المتنوعة ،ويمكن التعريف به بشكل مختصر ،انسجامًا مع مقتضيات
الدراسة ،فهو":أبو عثمتان عمترو بتن بحتر بتن محبتوب الجتاحظ؛ فإنته كتان عالمتاً بتاألدب فصتيحاً
بليغاً ،مصنفاً في فنون العلوم ،وكان من أئمتة المعتزلتة ،تلميتذ أبتي إستحاق النظتام" )1(.كبيتر أئمتة
األدب ،ورئير الفرقة الجاحظيتة متن المعتزلتة ،مولتده ووفاتته فتي البصترة .فلتج فتي آختر عمتره.
وكان مشوه الخلقة .ومات والكتاب على صدره ،قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه .له تصانيف
كثير من المصنفات منها " :الحيوان "أربعة مجلدات ،و" البيان والتبيين "و" سحر البيان "و" التاج
"ويسمى أخالق الملوك ،و"البخالء " و"المحاسن واألضتداد "و" التبصتر بالتجتارة "رستالة نشترت
في مجلة المجمع العلمي العربيّ ،و "مجموع رستائل " اشتتمل علتى أربتع ،هتي :المعتاد والمعتاش،
وكتمان السر وحفظ اللسان ،والجد والهزل ،والحسد والعداوة(.)2
من رسائل الجاحظ
 رسالة الجد والهزل:إحدى رسائل الجاحظ التي وجهها إلى الوزير ابن الزيات .وموضوعها معالجة الجفوة التتي
بدرت من ابن الزيات ،ألسباب ذكرها فتي مقدمتة الرستالة :وافتتحته بإنكتار أن يكتون ستبب الجفتوة
تأليفه كتاب (النختل والتزرع) التذي أهتداه إلبتراهيم بتن العبتاس الصتولي (ت911هتـ) فمنحته عليته
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خمسة آالف دينار ،وأن سبب الجفوة الحقيقي :رفض الجاحظ دفع األتاوة المتوجبة عليه .وهو يرى
أن هذه الصغيرة ال توجب كبيرة الحقد ،ويحذر ابن الزيات من مغبة الظلم والتهاون بالصداقة.

()1

 رسالة التربيع والتدوير:وهي رسالة كتبها الجاحظ ،يصف فيها أحمد بن عبد الوهتاب بالتنتاقض التذي اختتاره بعنايتة
ليثدي غرضه على أدق وجه موظفًا الصورة الفكاهية والحوار واألستلوب الجتدلي فتي ذلتك  .وقتد
صبّ جل تركيزه على المغالطات واعتماده فكترة المتدح الممتزوج بالتذم؛ فنجتده يمدحته فتي ظتاهر
الوصف ،لكن عمتق المعنتى يفيتد التذم ،فتابن عبتد الو هتاب كتان فتي نظتر الجتاحظ مصتابا بمستاوئ
اإلفراط والتفريط ،وقد ابتعد في تشويهه ألبعد صور التشويه ،ولم يكتف الجاحظ بهذا فقط بل نتراه
يبدل ويغير في أقبح الصفات ويبرمجها وفق هواه .ولم يبخل بتوفير قدراته في الكتابة ،فقتد وظتف
الستتخرية والتتتهكم علتتى هتتذه الشخصتتية بصتتورة هزليتتة غيتتر مهمتتل المستتائل الفلستتفية والقضتتايا
الخالفية.
وعند تحليل شخصية الجاحظ في هذه الرسالة نالحظ كيفية إتقانته للمغتايرة والتبتديل  .حيتث
يخرج لنا الحسن سيئا والسيء حسنا ،جامعا بذلك التناقضات واألضداد مقدما معها األدلة ،وهو في
جميع األحوال حاول إعطاء خصمه حق الدفاع عن نفسه.
وقتد كتتان الجتاحظ متمرسًتا باستتخدامه أستتئلة ،ظاهرهتا التعجتتب والتقريتر وباطنهتتا الستتخرية
والتهكم؛ فيرفع فيها أحمد بن عبد الوهاب فوق قدره ثم يضعه منزلة أقل من الجميع.
 المعاد والمعاش(:األخالق المذمومة والمحمودل)إحدى رسائل الجاحظ إلتى صتديقه أبتي الوليتد محمتد بتن أبتي دؤاد .والرستالة فتي مخطوطتة
(مكتبة الداماد) نستختان ،األولتى :رستالة الجتاحظ إلتى محمتد بتن عبتد الملتك الزيتات فتي األختالق
المحمودة والمذمومة ،وهي ثاني رسالة في مجموعة دامادا .والثانية رسالة المعاد والمعاش ،كتبهتا
إلى محمد بن أحمد بن أبي دؤاد الذي كان قاضيا كأبيه ،وتوفي قبل أبيته بعشترين يومتا ستنة .912
ورجح عبد السالم هارون تسمية الرسالة ب (المعاش والمعاد) .
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الباب األول :أثر الصرف في النحو من خالل المصادر والمشتقات العاملة
الفصل األول :عالقة النحو بالصرف
الفصل الثاني :المصادر والمشتقات العاملة وأثرها في اإلعراب
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الفصل األول
عالقة النحو بالصرف

28

الفصل األول
عالقة النحو بالصرف
شغل دارسو اللغة منذ القدم السثال عن العالقة التي تجمتع النحتو والصترف ،والوجتوه التتي
يلتقي فيهما هذان العلمان ،واالختالفات التي تفصل بينهما ،ثم الحقول الجامعة الدالة التي تمكننا
من كشف ماهية هذه العالقة ،ومدى التمازج بينهما.
يعد علم الصرف من العلوم األساسية في اللغة العربية ،لكن في الكتتب النحويتة يتقتدم النحتو
عليه ،وال يعكر ذلك قلتة االهتمتام بالصترف التذي يعتد المستتوى الستابق عليته ،ألنته بنيتة الكلمتة،
والنحو بنية الجملة ،وتبقى العالقة بينهمتا عالقتة متينتة علتى مستتوى الشتكل والمعنتى ،لتذا نجتد أن
القدماء ال يفصلون بينهما في مثلفاتهم ،ففي األصول فتي النحتو البتن الستراج ورد تعريتف النحتو:
" النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كالم العرب ،وهو علم استخرجه المتقتدمون فيته متن
استقراء كالم العرب"(. )1
ظهر الصرف مقترنًا بالنحو في مثلفتات القتدماء ،ولتم يظهتر التفريتق بينهمتا إال فتي مرحلتة
متأخرة ،ومع أن الصرف ظهر فتي المرحلتة الثانيتة مستتقلًا وبتدأ يأختذ طريقًتا مستتقلة ،إال أنته ظتل
قرين النحو في المثلفات ،ولهذا كثرت المثلفات التتي جمعتت بينهمتا ،وقلتت التتي أفتردت أحتدهما
دون اآلخر.
ولعّلنتتا نجتتد تفستتيرًا لهتتذا الجمتتع فتتي متتا ذكتتره الشتتاطبي(ت 121:هتتـ) متتن" :أن النحتتو علتتم
بالمقايير المستنبطة من استقراء كالم العرب"( ،)2والكالم له أجتزاء ،منهتا متا يتعلتق بتذات الكلمتة
مفردة ،ومنها ما يتعلق بارتباطها مع غيرها ،فاألول صرف ،والثاني نحو أو إعراب ،وألجتل هتذا
الترابط جمع بين مباحث النحو ومباحث الصرف؛ ألنهما مكمالن لصحة النطق بالكلمة على الوجه
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السليم الذي ورد عن العرب؛ للوصول إلى صحة التركيب يقول ابن جني ":ال تكتاد تجتد كتابتا فتي
النحو إال والتصريف في آخره"(.)1
ولم يكن هذا النهج شائعًا بتين النحتاة والصترفيين؛ ولعلهتم جعلتوا الصترف متتأخرًا فتي
دراسته وإنما كان ذلتك ألن األخطتاء التتي وردت بتادئ ذي بتدء كانتت فتي التراكيتب ،وأن العلمتاء
األوائل بادروا لجمع ما وقع فيه الناس من غلط تركيبي ،ثم دعت الحاجة إلى معرفة الصرف؛أمتا
من ناحية التسلسل المنطقي فإن الصرف يرتبط بالمفردات ،وهو أمر سابق للتركيب؛ ألن الصحة
في تركيب الجملة ينبغي أن يسبقها صحة المفردات ،وهو اهتمام الصرف ،ولعتلّ هتذه النظترة هتي
التي قادت أبا حيان إلى أن يقدم الصرف على النحو ،بل إنته يصترح بتذلك فيقتول" :وحصترته فتي
جملتين :األولى :في أحكام الكلم قبل التركيب ،والثانية :في أحكامها حالة التركيب".

()2

استقالل الصرف بالتأليف:
عند استتعراأ كتتب التتراجم نجتد أستماء مثلفتات مستتقلة ،وهتي غيتر قليلتة ،غيتر أن التذي
وصتتل إلينتتا يختلتتف عتتن هتتذا العتتدد ،وأكثتتر تلتتك المصتتنفات لتتم يصتتل إلينتتا ،أو أنتته ظ تلّ مفقتتودًا أو
مجهولًا.
وأول من ألف في علم التصريف تأليفًا مستقلًا هو المازني ولكن الكتاب لم يصتل الينتا  .بتل
ما وصل الينا هو شرح البن جني على هذا الكتاب ،وهو (المنصف ،شرح كتتاب التصتريف ألبتي
عثمان المازني) ،ويعد أول كتاب وصل الينا ،ثم توالت المصنفات بعد ذلك .
وهذه المثلفات هي التي تبين ما هو من التصريف ،وما لير منته؛ إذ المتذكور متن األبتواب
والمسائل سيكون تصريًفا ،وهذا بخالف المثلفات التي جمعت بين الصرف والنحو؛ إذ ال يتبين في
كثيتتر منهتتا قستتم النحتتو وقستتم الصتترف ،فتتتأتي األبتتواب والمباحتتث متتاليتتة دون بيتتان الصتترف متتن
النحو.
وإذا ما أردنا كشف العالقة بين هذين العلمين سنجد أن النحو يعنى بحركتة أواختر الكلمتات،
على وفق موقعها في الجملة ،أما الصرف فاهتمامه ببنية الكلمة من أولها إلتى المكتان التذي يعمتل
بتته النحتتو ،وهتتو الحتترف األخيتتر ،ويعطيتتك حكتتم الكلمتتة متتن حيتتث األصتتالة والزيتتادة واإلعتتالل
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والصحة ،والتغيرات التي تعتري وتغيرها دون النظر إلى أواخر الكلمتة وحكمهتا اإلعرابتي .علتى
سبيل المثال فإن كلمتة "ملعتب" متن الناحيتة النحويتة يكتون االهتمتام بحركتة البتاء ،حتين تكتون فتي
جملة ،أما الصرف فموضوعه حركة الميم والالم والعين ،بدون شرط وجودها في الجملة.
ثمة صلة وثيقة تجمع بين الصرف والنحو في بعتض الحتاالت ،وتتضتح تلتك الصتلة فتي
التتتتتتدور التتتتتتذي تثديتتتتتته بنيتتتتتتة الكلمتتتتتتة فتتتتتتي اإلعتتتتتتراب ،ومتتتتتتن أمثلتتتتتتة ذلتتتتتتك قولتتتتتته تعتتتتتتالى:
ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭧ ﭼ.

()1

نالحظ في اآلية السابقة أن كلمة قلوبهم تعرب فاعلًا مرفوعًا وعالمة رفعه الضمة الظاهرة،
ولكن ما العامل الذي رفع الكلمة فاستحقت الضمة حركة إعرابية؟
هنا يأتي دور علم (الصرف) الذي يخبرنا بأن كلمة (قاسية) هي اسم فاعل ،ونحن نعلم من
النحو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل ،أي يرفع فاعال ،وينصب مفعوال به ،لذلك يتداخل الصترف
الخاص ببنية الكلمة مع النحو الخاص بإعراب الكلمة.
وكتتتتذلك فتتتتي قولتتتته تعتتتتالى :ﭽ ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ ﮥ ﭼ( )2نجتتتتد أن كلمتتتتة
(ذراعيه) جاءت منصوبة ،وعند اإلعتراب نقتول :ذراعيته (ذراعتي) مفعتول بته منصتوب وعالمتة
نصبه الياء ألنه مثنى حذفت نونه لإلضافة ،والذى نصب المفعول به هو اسم الفاعل (باسط) .
ومن الشواهد القرآنية التي تبين هذه العالقة ،قوله تعالى:
ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮃ ﭼ.)3(.
فنالحظ هنتا أن كلمتة "النتاس" منصتوبة ،وال يمكننتا تفستير موقعهتا اإلعرابتي إال متن ختالل
عالقتها مع المصدر السابق لها وهو "دفع" .فالمصدر يعمل عمل الفعل ،أي أنه ينصب مفعولًتا بته
كلمة ويرفع فاعلًا ،ونجد هنا أننا مضتطرون لالستتعانة بتالقوانين الصترفي لمعرفتة ستبب الرفتع أو
النصب.

1

99

2

38

3

11

31

وعالقة النحو بالصرف مبحث معروف ،وقد تعرأ له الدارسون قتديمًا وحتديثًا ،يقتول ابتن
عصفور فتي علتم الصترف ....." :فالتذي يبتين شترفه احتيتاج جميتع المشتتغلين باللغتة العربيتة متن
نحتوي ولغتوي إليته أيمتا حاجتة ألنته ميتزان العربيتتة ...وممتا يبتين شترفه أيضتا أنته ال يوصتل إلتتى
معرفة االشتقاق إال به".

()1

فنالحظ أن ابن عصفورذكر شرف علم الصرف وفضله كونه األساس لكتل نحتوي ولغتوي؛
حيث ال يمكن التوصل لمعرفة المفتردات والتراكيتب إال بته ،وكونته أيضتا ميتزان العربيتة وطريقًتا
الشتقاق المفردات.
يمكننا القول إننا ال نستطيع تحليل بعض المسائل النحوية إال بعد دراستها صرفيًا ،وقد أشار
ابن جني إلى هذه المسألة بقوله " :فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفر الكلمة الثابتة ،والنحو إنما هتو
لمعرفة أحواله المتنقلة ،أال تترى إنتك إذا قلتت :قتام بكتر ،ورأيتت بكتراً ،ومتررت ببكتر ،فأنتك إنمتا
خالفت بين حركات حروف اإلعراب الختالف العلل ،ولم تعرأ لباقي الكلمة ،واذا كان فقتد كتان
من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصتريف ،ألن معرفتة ذات الشتيء الثابتت
ينبغي أن يكون أصال لمعرفة حاله المتنقلة "(.)2
وقد بدا من تعريف ابن جنتي الستابق أن معرفتة الصترف طريتق إلتى بلتوغ النحتو ،فاألصتل
الثبات الذي هتو التصتريف ،ومتا يشتمله متن نستب وتصتغير .أمتا النحتو فهتو متغيتر حستب موقعته
والعوامل المثثرة التي تدل على البنية الصرفية.
كما ذكر رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي العالقة بين النحو والصرف فتي شترحه
لحاشتتية ابتتن الحاجتتب ،يقتتول " :اعلتتم أن التصتتريف جتتزء متتن أجتتزاء النحتتو بتتال ختتالف متتن أهتتل
الصناعة"(.)3
الصتترف بارتباطتته متتع النحتتو يشتتكالن عمتتاد الجملتتة ،وأستتاس تكوينهتتا ،فتتال تقتتوم جملتتة بتتال
تركيب نحتوي مضتبوط ،وال تستتقيم بتدون بنيتة صترفية ستليمة .ومتن األمثلتة علتى العالقتة بينهمتا
الممنوع من الصرف ،إذ تعرب بعض الكلمات بناء على صيغتها الصترفية ،فتال نستتطيع أن ننتون
كلمة (عمان) على سبيل المثال ،في جملة( :عمان حمتاك اهلل) ،وغيرهتا العديتد متن الصتيغ ،لكتن
يبدو أن المثلفين دأبوا على تقديم النحو على الصرف  ،وفي ذلك يقول الستيوطي" :وقتدمت النحتو
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علتتى التصتتريف ،وإن كتتان الالئتتق بالوضتتع العكتتر ،إذ معرفتتة التتذوات أقتتدم متتن معرفتتة الطتتوارئ
والعوارأ ،ألن الحاجة إليه أهم"(.)1
وقد سلك هذان العلمان طريقا واحدا في القرون األولتى فتـ" ال تكتاد تجتد كتابًتا فتي النحتو إالّ
والتصريف في آخره "(.)2
يرى الدارسون أن انفصال النحو عن الصرف لم يأت دفعة واحدة ،فمنذ بداية التدوين وهمتا
علمتتان مقترنتتان ال تفصتتل بينهمتتا فاصتتلة وهتتذا متتا يجتتده القتتارئ لكتتتاب ستتيبويه التتذي دمتتج فيتته
موضوعات النحو بموضوعات الصرف ،وكما قال الرضي سابقا بأن التصريف جتزء متن أجتزاء
النحو بال خالف من أهل الصناعة؛ فلم يكونوا يذكرون النحو إال والصترف معته ،حيتث كتان خيتر
دليل على ذلك كتاب سيبويه وما في جملتته متن مستائل صترفية وأبتواب نحويتة متعتددة ،وقتد ستار
على نهجه من جاء بعده من علماء اللغة .

()3

أما المرحلة الثانية؛ فهي مرحلة االستقالل والكمال التي كانت من أهم المراحل التي خلصت
فيها مسائل النحو عن مسائل الصرف ،وأفردت فيها كتب وتآليف ومصتنفات متخصصتة ،أمتا أول
من تنتاول الصترف بكتتاب مستتقل فهتو أبتو عثمتان المتازني (ت  911هتـ) فتي كتابته التصتريف،
وانتشرت بعد ذلك المثلفات الصرفية ،وظهر عدد من العلماء الذين ألفوا بهذا العلم من مثل المبرد
(ت ،)985وأبو علي الفارسي (ت  ،)988وابن جني (ت  ،)129إلى أن انتهت الصورة النهائية
لهذا العلم على يد ابن الحاجتب (ت  313هتـ) فتي كتابته الشتافية  ،وقتد كتان لهمتا الفضتل فتي جمتع
مسائل هذا العلم ،وترتيب أبوابه ،ففي هذه المرحلة بدأ انفصال الصترف واستتقالله بالتتأليف باستم:
علم التصريف ،لكنه ظل قسما تابعا للنحو.
وفتتي المرحلتتة الثالثتتة :أصتتبح التصتتريف علمتتا مستتتقال ،وقستتيما للنحتتو ،حيتتث أطلتتق بعتتض
العلماء عليه الصرف بدل التصريف ،وفي هذه المرحلة ظهر كتاب الجرجاني(ت113هـ) (المفتاح
في الصرف) وكتاب ابن عصفور(ت332ه) (الممتتع الكبيتر فتي التصتريف) التذي ميتز متن خاللته
بتتتتين قستتتتمين متتتتن التصتتتتريف "أحتتتتدهما :جعتتتتل الكلمتتتتة علتتتتى صتتتتيغ مختلفتتتتة ،لضتتتتروب متتتتن
المعاني…واآلخر من قسمي التصريف :تغيير الكلمة عن أصتلها ،متن غيتر أن يكتون ذلتك التغييتر
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داالًّ على معنًى طارئ على الكلمتة"()1؛ أي أن التغييتر فتي الصترف يكتون لغترأ معنتوي ،حيتث
التحول من صيغة ألخرى ،لتحصل على دالالت جديدة ،كاالنتقتال متن صتيغة الفعتل الماضتي إلتى
المضارع أو األمر ،أو من بنية اسم الفاعل إلتى استم المفعتول وغيرهتا ،وقتد يكتون الغترأ لفظيتا
فقط بهدف خفة النطق وسهولته وجودته ،كما يحدأ في القلب واإلعالل واإلبدال والنقل.
من خالل ما سبق تتأكد لنا عالقة الترابط بين العلمين في كون بعض المسائل النحوية ال يتم
فهمهتتا إال بدراستتة الصتترف؛ فالوظيفتتة التركيبيتتة ألستتماء الفتتاعلين والمفعتتولين والمصتتادر ال تفهتتم
بالشتتكل المطلتتوب قبتتل الدراستتة الصتترفية لهتتذه األبنيتتة ،ولهتتذا تمتتزج كثيتتر متتن المثلفتتات النحويتتة
والصرفية القديمة منها والمحدثة بين العلمتين حتين تتحتدأ عتن المشتتقات وعملهتا ،ونائتب الفاعتل
والتثنيتتة والجمتتع ،كلهتتا دروس نحويتتة ال يمكتتن أن تتتدرك دون معرفتتة صتتيغتها متتن ختتالل علتتم
الصرف.
وقد وضح ابن جني العالقة بين علمي الصرف والنحو بقوله" :إال أن التصريف وسيطة بين
النحو واللغة يتجاذبانه ،واالشتقاق أقعد في اللغة من التصريف .كما أن التصريف أقرب إلى النحو
من االشتقاق ،يدلك على ذلك أنك ال تكاد تجد كتابا في النحو إال والتصريف فتي آختره ،واالشتتقاق
إنما يمر بك في كتب النحو ،منه ألفا مشردة ال يكاد يعقد لها باب" (.)2
إن الصلةَ الوثيقة بين علم النحو والصرف تجعلنا نطمئن إلى أن كثيرا مما ذكره المثرختون
عن نشأة النحو يصدق أيضًا على علم الصرف؛ ألن الصرف والنحو صنوان ال ينفصالن ،وأُطلق
عليهما اسم واحد ،جمعهما التأليف في كتاب واحد ،ولم يكن القدامى يميزون بينهما.
استمر الخلط فتي كثيتر متن المثلفتات بتين النحتو والصترف ،وأصتبحت مصتنفات النحتو إمتا
مذيلة بعلم الص رف ،أو علتى األقتل متضتمنة لمباحثته ،فقتد استتطاع الزجتاجي فتي كتابته الجمتل أن
يربط بينها ،فنراه يأتي بالمادة الصرفية ثم يستعملها في الحال لمعالجة قضتايا النحتو ،ونلمتر ذلتك
في باب "األفعال"؛ حيث يستهل الزجاجي كالمه بدراسة التقسيمات الصرفية المعهودة لسفعال ،ثتم
يتبتتع ذل تك ببحتتث ختتواص التراكيتتب ،فينتتاقش اإلعتتراب وحاالتتته المختلفتتة التتتي تتصتتل بهتتذا البتتاب
خاصتتتة ،وقتتتد يحوجتتته أحيانتتتا إلتتتى العتتتودة إلتتتى بعتتتض المستتتائل الصتتترفية األختتترى ذات الصتتتلة
بالموضوع؛ كأن يعرأ مثلًا ألدوات النصب والجزم في إطار هذا الباب ،وخير دليل على ذلك ما
ورَد فتتي بتتاب "أقستتام األفعتتال فتتي التعتتدي"؛ حيتتث يقتتول" :وفعتتل يتعتتدى إلتتى مفعتتولين ،وال يجتتوز
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االقتصار على أحدهما دون اآلخر؛ مثل ظننت وعلمت ،ثم يقتول" :اعلتم أن هتذه األفعتال إذا بتدأت
بهتتا نصتتبت مفعتتولين ،ولتتم يَجُتتز االقتصتتار علتتى أحتتدهما دون اآلختتر"( .)1لتتذا فهتتو ينتتاقش مباحتتث
صرفية هي التعدي واللزوم ،ثم يفصح عن الوظيفة النحوية التي تثديها في التركيب ،التي هي من
مباحث علم النحو.
يرى المتأخرو ن من النحاة أن النحو قسيم الصرف ال قسم منه ،وأن كال منهما له جانب فتي
الكلمة العربية ،فالنحو يبحث عن أحوال أواخر الكلمة متن حيتث اإلعتراب أو البنتاء ،أمتا الصترف
فإنه يبحث عن بنية الكلمة (الحروف التي تتكون منها الكلمة) ،ومتا يعتريهتا متن تغييتر بالزيتادة أو
الحذف أو اإلعالل أو اإلبدال أو اإلدغام .
وعلى ذلك نستطيع أن نقول :إن علتم النحتو يتدرس الجملتة ،وأمتا علتم الصترف فإنته يتدرس
الكلمة ،ومع هذا فتإن دراستة الصترف تعتد مقدمتة ضترورية لدراستة النحتو ،وكالهمتا يكمتل مهمتة
اآلخر ،ومن أبرز المثلفات التي تدل على هذا االتجاه:
كتاب "األصول في النحو" البن السراج ،فهو يخلط بينهما في أثناء تعريفه للنحو؛ حيتث إنته
تطتترق لتعريتتف النحتتو وهدفتته والغايتتة متتن وضتتعه ثتتم اعتبتتر أن اإلعتتالل ومتتا يحصتتل بالكلمتتة متتن
تغييرات حصلت وطرأت في الجذور باب من أبواب النحو ،حيث يقول ":وأن فعل مما عينه :ياء
أو واو تقلب عينُه من قولهم :قام وباع".

()2

كما أن المغاربة واألندلسيين قد اشتغلوا بتالنحو والصترف؛ فتألف الجزولتي (313هتـ) كتتابَ
القانون ،والمعروف بالمقدمة الجزولية ،وهو كتاب في النحتو والصترف ،ولكتن المثلتف لتم يفصتل
بينهما ،ودون أن يشير إلى أن هذه الموضوعات تتعلق بالنحو وتلك تتعلق بالصرف؛ فمثلًا في باب
التعدي واللتزوم نجتد أن أصتل البتاب يعتمتد علتى معرفتة الصتفة فتي كتون الفعتل متعتديا أو الزمتا،
"األبنية التي ال تقتع إال عبتارة عتن هتذه المعتاني الالزمتة :فعُتل الثالثتي وتفعلتل وانفعتل وافعتلَّ فتي
الخماسي ،وافعللَّ ،وافعنلل ،وافعنلى ،وافعالَّ في السداستي"( ،)3ففعتل  -بفتتح وضتم  -الزم دائمتا،
وكذلك ما زيد فيه للمطاوعة ،فمعرفة هذه الصيغ بأصولها وزياداتهتا ومختلتف تصتاريفها هتي مِتن
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موضوعات الصرف ،أما وظيفة هذه الصيغ في التراكيتب ومجتيء متا بعتدها مرفوعتا أو منصتوبا
مثال ،فهي من مباحث علم النحو.
ونحن نرى أن التمازج العلمي والعملي بين هذين العلمين لم يجعل الصرف علما قائما بذاته
في بداية األمر ،فقد كانت الدراسات الصرفية مالزمة للدراسات النحويتة ،وحينمتا نشتطت الحركتة
العلمية عند العرب وازدهر التتأليف ،واتجته العترب فتي دراستاتهم نحتو التخصتيص وبتدأت العلتوم
العربية تنفصل عن بعضها وتستقل بمباحث خاصة كان من بينها علما الصرف والنحو.
وثمة روابتط جليتة وأخترى خفيتة توصتل النحتو بالصترف ،فمتثال حينمتا نقتول :لعتبَ الطفتلُ
بتالكرةِ ،فهتذه جملتتة فعليتة بفعتلٍ الزمٍ ،وقتتد اكتمتل معناهتا ووضتتح مبناهتا  .لكتن حتتين نعتدي الفعتتل
لمفعول به واحد ،نقول :ألعبتْ األم طفلَها ،نالحظ كيف أن صيغة الفعل الصرفية المتعدية قد أثرت
فتي الجملتة إعرابيتا ،فتحتول الطفتل متن فاعتل إلتى مفعتول ،وانقلبتت حركتة الرفتع علتى الطفتل فتتي
الجملة األولى إلى نصب ،كون التحول الذي طرأ على "فعل" ،وجعل منهتا "أفعتل" قتد غيتر أيضتا
في الجملة ،سواء كتان هتذه التغييتر بالحركتات أو متن حيتث داللتة الكلمتة داختل التركيتب ،ويبحتث
التصريف في التغير الذي يلحق بنية الكلمة بعيداً عن حترف اإلعتراب لغترأ معنتوي أو لغترأ
لفظي.
فإذا بحث التصتريف متثالً فتي مجتيء الماضتي والمضتارع واألمتر والمصتدر واستم الفاعتل
واسم المفعول من كلمة مثل :أخذ  -يأخُذ – خُذ – أخذًا – آخذ – مأخوذ ،راعى التغير الذي يحدأ
فتتي حتتروف الكلمتتة بعيتتدا عتتن حركتتة التتذال وستتكونها ،وإذا بحتتث النحتتو فيهتتا راعتتى حركتتة التتذال
وسكونها ونوعها ،حركة إعراب أو بناء ،أي أن بحثه يقع في اختالف حركات اإلعراب من ضمة
أو فتحة أو كسرة وفي وجود الحركة أو انعدامها ومجيء السكون.
ويفيد الصرف في معرفة بعض األمور النحوية منها :كيفية اإلسناد وبناء الفعل للمجهول أو
توكيده بالنون وتميز الالزم والمتعدي وتثنية األسماء أو جمعها وبيان عالمات التأنيث.
لعل ابن جني هو خيتر متن أوضتح الصتلة بتين العلمتين فتي كتابته (المنصتف) فقتال" :إال أن
التصريف وسيطة بتين النحتو واللغتة يتجاذبانته ،واالشتتقاق أقعتد فتي اللغتة متن التصتريف ،كمتا أن
التصتتريف أقتترب إلتتى النحتتو متتن االشتتتقاق ،يتتدلك علتتى ذلتتك أنتتك ال تكتتاد تجتتد كتابتتا فتتي النحتتو إال
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والتصريف في آخره ،واالشتقاق إنما يمر بك في كتتب النحتو ،منته ألفتا مشتردة ال يكتاد يعقتد لهتا
بابا"(.)1
الموضوعات التي يبحث فيها علم الصرف
 - 3االشتقاق :وهو أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهمتا فتي المعنتى وتغييتر فتي اللفتظ ،)2(.وقتد
أشار إليه بتن عصتفور بقولته " :جعتل الكلمتة علتى صتيغ مختلفتة لضتروب متن المعتاني نحتو
ضرب وضترّب وتضترب وتضتارب وأضترب ،فالكلمتة هتي مركبتة متن أ ،ر ،ب ،)3(.أي
أصل الكلمة .ولعله أشار بهذا الكالم إلى أنواع المشتقات وهي اسم الفاعل ،واسم اآللتة ،واستم
المرة ،واسم الهيئة ،واسم المفعول ،والصفة المشبهة ،واسم التفضيل ،وأفعتل التعجتب ،واستما
الزمان والمكان والمصدر الميمي إلى غير ذلك ،وتعد هتذه المشتتقات متن المباحتث المشتتركة
بين علمي النحو والصرف.
 - 9المجرد والمزيد .نحو علم وعالم واستعلم ،فاألصل علم .وقد أشار إليه ابتن عصتفور بقولته":
إال أن أكثره مبني على معرفة الزائد من األصلي "(.)4
 - 1الحذف والقلب واإلبدال والنقل ،فالحذف مثل عدة من وعد ،والقلب نحو (قال) و(باع) أصلهما
(قول) و(بيع)؛ فقلبت الواو والياء فيهمتا إلتى ألتف ،واإلبتدال نحتو( :اَتعتد) و(اَتتزن)؛ فاألصتل
فيهما اوتعد و اوتتزن فأبتدلت التواو إلتى تتاء وأدغمتت فتي تتاء االفتعتال ،والنقتل كنقتل حركتة
العتتين إلتتى الفتتاء فتتي نحتتو (قلتتت وبعتتت) وفتتي ذلتتك أشتتار ابتتن عصتتفور بقولتته" :وهتتذا التغييتتر
منحصتتر فتتي التتنقص لعتتدة ونحتتوه و القلتتب لقتتال وبتتاع ونحوهمتتا واإلبتتدال لتتـ (اتعتتد واتتتزن)
ونحوهما و النقل "

()5

 - 1الصحة واالعتالل :المقصود بالصحة االسم الصحيح أو الفعل الصحيح نحو ضارب وضترب
أما اإلعالل فالمقصود به ما كان فيه أحد حروف العلة الثالثة وهي األلف والواو والياء سواء
كان اسم مثل مصطفى والقاضي أو الفعل مثل قتال ،رمتى ،دعتا ،واإلعتالل هتو تغييتر حترف
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العلة للتخفيف إذ األصل في قال (قولَ) ورمى (رمي) ودعا (دعو)؛ فغيرت الواو اليتاء إلتى
األلف للتخفيف ،واإلعالل أيضًا يكون في الهمزة نحو(قائل وبائع) أصلهما قاول وبايع(.)1
 - 5اإلدغام :وهو لغة اإلدخال ،واصطالحًا اإلتيان بحرفين ستاكن فمتحترك متن مخترج واحتد بتال
فصل بينهما نحو(من يقول) فتنطتق (ميقتول) بحيتث يرتفتع اللستان ويتنحط بهمتا دفعتة واحتدة
بإدخال النون في الياء.

()2

 - 3التصغير(" :الصغر) ضد الكبر وقد (صغر) بالضم فهو (صتغير)"( ،)3واصتطالحًا هتو تغييتر
مخصتتوص بصتتيغ معينتتة ،وهتتو وصتتف فتتي المعنتتى (أي أنتته يلحتتق بالمشتتتقات ،وصتتيغه كمتتا
ذكرها سيبويه :فُعيل للثالثي مثل كليتب تصتغير كُلتب ،وفعيعتل للربتاعي مثتل جعيفتر تصتغير
جعفر ،وفعيعيل للخماسي مثل قنيطير تصغير قنطار( ،)4وللتصغير أغراأ منها التقليتل مثتل
فويق ودوين ل (فوق ودون) ،والتملتيح مثتل (ملتيّح) والتحقيتر مثتل (مثيتل)؛ فتاألول تصتغير
ملح والثاني تصغير (مثل) ومن األسماء ما جاء مصغراً فاستغني بتصتغيره عتن تكبيتره مثتل
جميل تصغير جمالن.
 - 1النسب :سماه سيبويه اإلضافة فقال" :اعلم أنك إذا أضفت رجالً إلى رجتل فجعلتته متن آل ذلتك
الرجل ألحقت يائي اإلضافة فتإن أضتفته إلتى بلتد فجعلتته متن أهلته ألحقتت يتائي اإلضتافة"(،)5
فالنسب عند سيبويه هو عبارة عن إضتافة يتاء مشتددة إلتى آختر االستم مكستور متا قبلهتا لتتدل
على نسبته إلى المجرد منها كمصري وشامي وعراقي.
 - 8الميزان الصرفي :أهم الموضوعات التي يبحث فيها علتم الصترف ،ومتا ميتزه متن علتم النحتو
هو الميزان الصرفي ،وهو مقياس وضعه العرب لقياس الكلمة العربية وضبطها ،ولما كانت
أغلتتب كلمتتات اللغتتة ثالثيتتة الجتتذر ،اعتمتتد علمتتاء الصتترف أن أصتتول الكلمتتات ثالثتتة أحتترف
وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين والالم ،مصورة بصورة المتوزون؛ فيقولتون فتي وزن قمتر
حمْل بكسر الفاء وسكون العين وفي َكرُمَ َفعُل بفتح الفاء وضم العين
مثالًَ ،فعَل بالتحريك وفي ِ
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 ..وهكذا ،ويسمون الحرف األول فاء الكلمة ،والثاني عين الكلمتة ،والثالتث الم الكلمتة ،و إذا
كان في الكلمة زيادة أو نقصان قوبل الزائد بالزيادة ،والناقص بالنقص في الميزان الصترفي،
ويكمتتن موضتتوع كتتل متتن النحتتو والصتترف هتتو الكلمتتة العربيتتة ،لكتتن النحتتو يهتتتم بتتاإلعراب
والبناء اللذين يختصان بآخر الكلمة من حيث التغيير والثبات ،أما الصرف فيهتم بالكلمة كلها
من حيث تكوينها وبنيتها ووزنها وزيادتها ونقصانها وصحتها واعتاللها واشتقاقها ،وال شأن
له باإلعراب والبناء .
تعريف مصطلح اإلعراباإلعراب لغة:
ورد في كتتاب تهتذيب اللغتة لسزهتري" :اإلعتراب والتعريتب معناهمتا واحتد ،وهتو اإلبانتة.
يقال :أعرب عنه لسانه وعرب أي أبان وأفصح .ويقال :أعرب عما في ضميرك أي أبن .ومن هذا
يقال للرجل إذا أفصح في الكالم :قد أعرب".

()1

وورد في لسان العرب البن منظور" :وإنما سمي اإلعراب إعرابا ،لتبيينته وإيضتاحه ،قتال:
وكال القولين لغتان متساويتان ،بمعنى اإلبانة واإليضاح .......اإلعراب التذي هتو النحتو ،إنمتا هتو
اإلبانة عن المعاني باأللفا  .وأعرب كالمه إذا لم يلحن في اإلعراب." .

()2

كذلك ورد في القاموس المحيط للفيروزآبادى" :اإلعتراب اإلبانتة واإلفصتاح عتن الشتيء ...
واإلعـراب أن ال يلحن في الكالم".

()3

من خالل التعريفات السابقة يتضح أن اإلعراب مرتبط بالفصاحة واإلنابة؛ فمتى متا أفصتـح
المتحتتـدأ ،وأبتتان عمتتا فتتي متتراده فهتتو معتترب خاصتتة إذا قتتورن األمتتر بمتتن هتتم دون العتترب فتتي
الفصاحة حيث يعتقد العربي دائماً "أنه قادر على اإلفصاح عن نفسه قياساً إلى األعجتم واألعجمتي
اللذين يعجزان عن ذلـك بنظـر العرب على األقل"(.)4
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اصطالحًا:
يعرّف اإلعراب بأنه اإلبانة عن المعاني باأللفا حيث إن المعنى المقصود من المعاني بأنها
المعاني النحوية؛ فقد قال ابن جني " :أال ترى أنك إذا سمعت أكترم ستعيد أبتاه ،وشتكر ستعيد أبتوه،
علمتت برفتع أحتدهما ونصتب اآلختتر الفاعتل متن المفعتول ،ولتو كتتان الكتالم شترجا واحتدا الستتتبهم
أحدهما من صاحبه.

()1

واإلعراب " :أَثَر ظاهر أو مُقَدَّر يجلبه العامل في آخر الكلمة وأنواعه أربعة :رفع ونصتب
في اسم وفعل ".

()2

كما عرفة ابن فارس في كتابه الصاحبي بأنه" :الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفتظ ،وبته
يعرف الخبر الذي هو أصل الكالم ،ولواله ما ميز فاعل من مفعول ،وال مضاف من منعتوت ،وال
تعجب من استفهام ،وال صدر من مصدر ،وال نعت من تأكيد".

()3

وورد في صبح األعشى نقال عن ابن مالك" :اإلعراب حلي اللّسان فال تمنعوا ألسنتكم حليّها" (.)4
وهتتو وستتيلة العربيتتة للتمييتتز بتتين الوظتتائف النحويتتة إلتتى جانتتب البنيتتة ،والموقتتع ،والداللتتة،
واإلسناد( .)5لكنه كان أوضحها وأقواها في الداللة على نتوع الوظيفتة المتراد تحديتدها؛ حيتث أواله
نحاة العربية اهتمامهم ،وكان وسيلتهم األولى التتي ال يلتفتت لغيرهتا إال إذا دعتت الحاجتة وتعتددت
االحتماالت.
تعد ظاهرة اإلعراب من أهم خصائص اللغة العربية ،ونلمح هذا واضحًا في كتتاب ستيبويه،
حيتث تحتدأ عتتن المواقتع اإلعرابيتتة للكلمتة وعالمتتات اإلعتراب وعللتته بقولته " :وإنمتتا ذكترتُ لتتك
ثمانية مجار ألفرق بين ما يدخله ضرب من هذه األربعة لما يحدأ فيه العامل  -ولير شتيء منهتا
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إال وهو يزول عنه  -وبين ما يبنى عليه الحرف بناء ال يزول عنه لغير شيء أحتدأ ذلتك فيته متن
العوامل ،التي لكل منها ضرب من اللفظ في الحرف ،وذلك الحرف حرف اإلعراب".

()1

والستتبب التتذي دعتتا ستتيبويه لكتتل هتتذا االهتمتتام هتتو أن اللغتتة العربيتتة لغتتة تتتتوخى اإليضتتاح
واإلبانـة ،لـذلك كـان اإلعراب أحتد وستائلها لإلفصتاح عتن صتالت الكلمتات بعضتها بتبعض؛ فهتي
تُكوّن جمل اللغة السليمة التي تعـود عليها العربي الفصيح.
وهذه الظاهرة جعلت اللغة العربيتة تمتتاز بهتا متن غيرهتا متن اللغتات بستبب التنظتيم التدقيق
الذي سـادها نتيجـة لقواعد اإلعراب " :والتي يتمثل معظمها في أصوات متد قصتيرة يلحتق أواختر
الكلمات لتدل على وظيفة الكلمة في العبارة وعالقتها بما عداها من عناصر الجملة ،وهذا النظام ال
يوجد له نظير في أية أخت مـن أخواتهتـا الستامية اللهتم إال بعتض آثتار ضتئيلة بدائيتة فتي العبريتة،
واآلرامية والحبشية".

()2

والحديث عن أهمية اإلعراب في اللغة العربية لم يقتصر على سيبويه وحده ،بل نجد كثيتـرًا
م ـن النحـويين واللغويين لم يرتابوا في تقرير هذه الحقيقة ،وهى أن اللغة العربية لغتة معربتة ،وأن
اإلعراب عنصر مهتم فتـي التركيتب اللغتوي ،وال يستتقيم المعنتى بدونته ،وهتذا متا أكتده ابتن فتارس
بقوله" :فأما اإلعراب فبه تميز المعاني ويوقف على أغراأ المتكلمين وذلك أن قائالً لو قال" :متا
أحسن زيد "غير معرب أو "ضرب عمر زيد" غير معرب لم يوقف على مراده".

()3

ويظهتتر متتن مثتتالي ابتتن فتتارس أن الستتامع ال يستتتطيع استتتيعاب هتتذه الجمتتل ،وال يفهتتم
المقصود منها ولكن في قوله تعالى ( :أن اهلل بريء مين المشيركين ورسيوله)()4إذ يعتمتد المعنتى
على تحريك (إعراب) لفظة (رسوله) في اآلية ولهذا حين سمع األعرابي رجال يقرأ بجر (رسوله)
قال :أنا أبرأ مما بريء من اهلل :أي المشركين ورسوله ،والصواب رسولَهُ علتى العطتف علتى لفتظ
الجاللة ،أو رسولُهُ على االستئناف..
ومن خالل هذه الشتواهد تظهتر أهميتة اإلعتراب فتي اللغتة العربيتة ألنته يستاعد علتـى إزالتـة
الغمـوأ واللبر اللذين يمكن أن يحدثا في اللغة لوال اإلعراب وهو باإلضافة إلى ذلك يعد مظهراً
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من مظـاهر الدقـة والجمال تتميز بهما اللغتة العربيتة .والبتن قتيبتة حتديث يتدعم هتذه الحقيقتة يقتول
فيتته" :ولهتتا (العتترب) اإلعتتـراب التتذي جعلتته اهلل وشتتياً لكّالمهتتا وحليتتة لنظامهتتا وفارق تاً فتتي بعتتض
األحتتوال بتتـين الكالمتتين المتكتتافئين والمعنتتـيين المختلفتتين كالفاعتتل والمفعتتول ال يفتترق بينهمتتا إذا
تساوت حاالتهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إال باإلعراب ،ولو أن قتائالً قتال" :هتذا
قاتل أخي" بالتنوين وقال آخر ":هذا قاتلُ أخي" باإلضافة يدل التنـوين على أنه لم يقتله ودل حذف
التنوين على أنه قد قتله".

()1

هنا لوال اإلعراب الختل األمر؛ ألن من يريـد أن يحكم في هذه القضية يختتلط عليته أمرهتا
ولكن اإلعراب أبان عنها دون لبر أو غموأ .
فحفظ اللغة العربية وحفظ الناطقين بها من الزلل كل ذلك جعل العلمتاء خاصتة علمتاء
القرن الثاني الهجري أمثال الخليل وسيبويه يصبون كل اهتمتامهم علتى تقتويم اللستان عتن طريتق
الحركة اإلعرابية حيث استخدموا القواعد التي تضـمن ذلك ،واستتنبطوا القتوانين التتي تحقتق لغيتر
العرب إمكان النطق علتى ستمت العترب ،وفتي نفتر الوقتـت الحفتـا علتى هتذه اللغتة متن الضتياع
نتيجة اختالط العرب بغيرهم من الشعوب التي دخلت في اإلسالم .ومن ناحية أخرى يترى قطترب
أن العرب لم تعرب كالمها للداللة على المعتاني والفترق بينهتا ،ألن هنتاك أستماء تتأتى متفقتـة فتـي
اإلعراب ومختلفتة المعتاني ،كمتا أن هنتاك أستماء مختلفتة اإلعتراب ،ومتفقتة المعتاني وذلتك بقولته:
" نجد في كالمهم أسماء متفقة في اإلعراب مختلفة المعاني وأسماء مختلفة اإلعراب متفقة المعاني،
فما اتفق إعرابـه واختلـف معناه قولك :إن زيداً أخوك ،ولعل زيداً أختوك ،وكتأن زيتداً أختوك اتفتق
إعرابه واختلف معناه ،وممـا اختلـف إعرابه ،واتفق معناه قولك :ما زيد قائماً وما زيد قائم اختلتف
إعرابه ،واتفق معناه".

()2

وقد سار الدكتور إبراهيم أنير في نفتر الطريتق التذي ستار عليته (قطترب) بتل اقتفتى أثتره
وذلك بقوله" :يظهر – واهلل أعلم – أن تحريك أواخر الكلمتات كتان صتفة متن صتفات الوصتل فتي
الكالم شعراً ،أو نثراً؛ ف إذا وقف المتكلم أو اختتم جملته لم يحتج إلتى تلتك الحركتات بتل يقتف علتى
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آخر كلمة من قولـه بما يسمى السكون كما يظهر أن األصل في كل الكلمات أن تنتهى بهذا السكون
وأن المتكلم ال يلجأ إلى تحريك الكلمات إال لضرورة صوتية يتطلبها الوصل".

()1

وهنتتا يتترى التتدكتور إبتتراهيم أنتتير أن الحركتتات اإلعرابيتتة ليستتت داللتتة علتتى الفاعليتتة أو
المفعوليـة أو غيرهمـا وإنَّما هذه الحركات ال تعدو أن تكتون حركتات يحتتاج إليهتا لوصتل الكلمتات
بعضتتها بتتـبعض .فهتتي إذًا تتتـأتى للتتتخلص متتن التقتتاء الستتاكنين عنتتد وصتتل الكتتالم .أمتتا الفاعليتتة
والمفعولية وغيرهما فإنما يستفاد من موقع كل من الفاعل والمفعول أي رتبتها في الجملة.
وفي النهاية رأينا كيف أن هذه العالقة النحوية الصرفية كانتت قتديما عالقتة شتائكة مترابطتة
ُدمِجَتتتت فتتتي التتتتآليف دون ممتتتايزة بينهمتتتا أو فصتتتل أحتتتدهما عتتتن اآلختتتر ،ثتتتم إن هتتتذه المفارقتتتات
والمشاكالت ما ظهرت وبانت إال بعد جهد من العلماء العرب الذين أرادوا حماية العربيتة واإلبقتاء
على علومها وفصاحتها وبالغتها بعيدا عن الخطأ الذي يمكن أن يحصل نتيجة االختالط بالشعوب
غير العربية.
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الفصل الثاني
المصادر والمشتقات العاملة وأثرها في اإلعراب
بعد بيان العالقة التي جمعت النحو بالصرف ،وبيتان حتدود اشتتراكهما ومتواطن اختالفهمتا،
ننتقل إلى المصادر والمشتقات وأثرها في إعراب الكلمات وفق سياقاتها المختلفة.
وفي هذا الفصتل بيتان ألثتر المصتادر والمشتتقات العاملتة فتي اإلعتراب ،ووقتوف علتى هتذه
األسماء وشروط عملها حين تكون في الجملة ،وأثرها في المعنى.
أوالً :األسماء المشتقة:
هتتي متتن وجهتتة نظتتر الصتترفيين :استتم الفاعتتل ،واستتم المفعتتول ،وصتتيغة المبالغتتة ،والصتتفة
المشبهة ،واسم التفضيل ،واسما الزمان والمكان ،واسم اآللة.
اسم الفاعل
وقد ورد السم الفاعل تعريفات عديدة عند العلماء منها:
ما ورد عن الزمخشري (ت  518هـ) قوله " :اسم الفاعل هو ما يجري على يفعل من فعله
كضارب ومنطلق ومستخرج ومدحرج ".

()1

ويعد تعريف الزمخشري السابق التعريف المباشر السم الفاعل.
أما ابن مالك (ت  319هـ)  ،فقتد عرفته فتي التستهيل بقولته " :هتو الصتفة الدالتة علتى فاعتل
جارية في التذكير والتأنيث علتى المضتارع متن أفعالهتا لمعنتاه أو معنتى الماضتي"( ،)2وابتن هشتام
األنصتتاري (ت 133هتتـ) قتتال عنتته " :وهتتو متتا اشتتتق متتن فعتتل لمتتن قتتام بتته علتتى معنتتى الحتتدوأ
كضارب ومكرم" (.)3
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والمقصود من " الحدوأ " :أن اسم الفاعل متجدد على حستب األزمنتة ،أمتا الثبتوت :فيخلتو
من معنى الزمن ،والمقصتود منته الصتفة المشتبهة ،فهتي تتدل علتى متن وقتع منته الفعتل علتى وجته
الثبوت والدوام.

()1

عرفنا في صفحات سابقة من هذه الدراسة أن اسم الفاعل صيغة تتضمن معاني ثالثة ،هي:
الحتدأ ،والحتدوأ ،ومتن وقتع منتته الحتدأ ،وهتو يجتري مجترى الفعتتل فتي صتفة متجتددة ال ثابتتتة
وتضيف معنى زائدا على معنى الفعل.
 صياغة اسم الفاعل:يكثر استخدام اسم الفاعل من الثالثي المجرد علتى وزن فَاعِتل ،واختلتف العلمتاء فتي أبنيتته،
فمنهم من قال إنَّه من فَاعِل فقط وهذا رأي كل من الزمخشري في كتابه المفصل( ،)2وابن الحاجب
أن لته أبنيتة متعتددة وهتذا رأى ابتن
في كتابته الكافيتة والرضتي فتي شترحها .ومتنهم متن ذهتب إلتى َّ
مالك( ،)3أما سيبويه فلم يخصص بابتا الستم الفاعتل وإنمتا تكلتم عنته فتي عتدة أبتواب وكتان يستميها
باالسم.
من شروط اشتقاق اسم الفاعل أنه يشتتق متن الفعتل المبنتي للمعلتوم المتصترف ،ويشتتق متن
الماضي الثالثي المتعتدي والتالزم وغيتر الثالثتي .ولته صتيغ قياستية وصتيغ ستماعية ومتن الصتيغ
القياسية التي هي أوزان متعارف عليها لصياغة اسم الفاعل حيث من الممكن القياس عليها.
ل بصتيغة قياستية هتي فاعتل بغتض النظتر كتون الفعتل متعتديا أم
ويصاغ اسم الفاعل متن َفعَت َ
الزما ،قال ابن مالك " :وتوازن في الثالثي المجرد فاعال".

()4

فلو أختذنا علتى ستبيل المثتال الفعتل قتتل وهتو فعتل متعتد فنقتول :قتتل فهتو قاتتل ،وبستط فهتو
باسط ،كما في قوله تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮥ ﭼ()1؛ فهو فعل متعد جاء اسم
الفاعل منه على صيغة فاعل.
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وفي قوله تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﰁ ﭼ ()2؛ فقد جتاء استم
الفاعل ضائق من الفعل المعتل األجوف ضاق ،وأصله ضيق ،فقلبت الياء إلى الهمتزة وعتدلت متن
ضايق إلى ضائق  .وقد ذكر الرضي أن هذا مطرد في كل صفة.
وعلى هذا النحو يأتي (قائل وبائع) من الفعلين (قتال وبتاع) ومتن المعتروف أن الفعتل معتتل
العين سواء كان واويا أو يائيا يأتي على صورة واحدة ،حيث تقلتب اليتاء أو التواو إلتى همتزة .فتي
حين إذا كانت عين الفعل أصلية تبقى كما هي في صيغة الفاعل دون قلبها إلى همتزة ،فعلتى ستبيل
المثال لو أخذنا الفعل سأل فاسم الفاعل منها ستائل ،وفتي حتال كتان الفعتل مهمتوزا فتي بدايتته فإننتا
ندغم همزته في ألف فاعل كونهما صوتين متماثلين.
ويصاغ أيضًا من غير الثالثي ،جتاء فتي شترح التستهيل" تتوازن المضتارع مكستور متا قبتل
اآلخر مبدوء بميم مضمومة".

()3

وغيره تعني غير الثالثي؛ فصياغته إن كان رباعيا أو أكثر علتى

زنة المضارع مع إبدال حترف المضتارع ميمتا مضتمومة وكستر متا قبتل اآلختر مطلقتا ستواء كتان
خلِف ،ومنها
مكسورا في المضارع أو مفتوحا وذلك نحو قَاتَل يُقا ِتلُ فهو مُقَاتِل وأخْلفَ يُخِلفُ فهو مُ ْ
قوله تعالى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ )4(.وأيضا في قوله
تعتتالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ()5؛ فمْنكِتترُون استتم فاعتتل
من أ َنكَر جاءت بصيغة الجمع.
 دلَالة اسم الفاعل:لقد سبق القول إ ن الفعل يفيد التجدد والحتدوأ ،واالستم يفيتد الثبتوت ،إال أن األستماء ليستت
علتتى درجتتة واحتتدة فتتي داللتهتتا علتتى الثبتتوت ،فاستتم الفاعتتل يختلتتف عتتن صتتيغة المبالغتتة ،وكالهمتتا
يختلفان عن الصفة المشتبهة ،كمتا ستيظهر الحقتا ،وقتد بتين علمتاء اللغتة أن األصتل فتي داللتة استم
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الفاعل هو الحدوأ ،وهو ما يظهر من تعريفه بأنه  ":ما دل على الحتدأ والحتدوأ وفاعلته"،)1(.
أما الثبوت فهو طارئ في داللته؛ ألنه إذا دل على الثبوت صار صفة مشبهة.
ومسألة الحتدوأ والثبتوت فتي استم الفاعتل مستألة خالفيتة بتين النحتاة ،وقتد وردت فيهتا عتدة
أقوال  ،والتفصيل فيها لير مجال بحثنا ،ولعل القول بأن اسم الفاعل يقع وسطا بين الفعل والصتفة
المشبهة هو األقرب للصواب ،فالفعل يدل على التجدد والحدوأ :فإن كان ماضيا دل على أن حدثه
قد تم في الماضي ،وإن كان مضارعا دل على حدوثه في الحال أو االستقبال ،أما اسم الفاعتل فهتو
أدوم وأثبت من الفعل ،ولكنه ال يرقى إلى ثبوت الصفة المشبهة ،فإن كلمة (قائم) أكثر دواما وثباتا
من (قام أو يقوم)  ،ولكن ثبوتها لير كثبوت الصفات( :طويل) أو (قصتير)؛ فإنته يمكتن االنفكتاك
عن القيام إلى الجلوس أو غيره ،ولكن ال يمكن االنفكاك عن الطول أو القصر.
وفي قوله تعالى :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ()2؛
فقد دلّ السياق عُّلى الحال واالستتقبال ،لهتذا فهتو يتعتدى إلتى مفعولته فتإن لتم يكتن كتذلك ال ينصتب
مفعوال بل يجب ذكره بالجر.
فالصيغة الصرفية قد ال تكتون كافيتة بمفردهتا ألداء المعنتى المتراد؛ فهتي بحاجتة إلتى قرينتة
توضحه كالتنوين ،باإلضافة إلى داللة الجملة على الحتال واالستتقبال؛ فقتد جتاء فتي الكتتاب "فهتذا
جرى مجرى الفعل المضارع فى العمل والمعنى منونا"( ،)3ممّا جعله يعمل عمل الفعل المضارع،
والبد لنا من االعتراف أن "السم الفاعل داللة مزدوجة القيمة :الحتدأ و الفاعتل ،وقتد يكتستب متن
خالل بنية التركيب وسياق الحدأ الداللة على الزمن".

()4

أما داللة اسم الفاعل على الزمن فإننا نجد أنه يتدل علتى الماضتي فتي حتاالت ،وعلتى الحتال
واالستقبال في حاالت أخرى؛ أي "إنه يتدل علتى األزمنتة الثالثتة"( ،)5فكتل حالتة يكتون عليهتا استم
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الفاعل في الجملة تحتم عليه داللة مختلفة على زمتن معتين فتي تلتك الجملتة ،فتإذا كتان استم الفاعتل
مضافًا دلَّ على الماضي ،أما إذا كان منونًا فإنه في هذه الحالة يدل على الحال واالستقبال ،فنقتول:
هذا قاتلُ حمزَة ،وال نقول :هذا قاتل حمزَة.

()1

واسم الفاعل ذو دالالت مختلفتة علتى التزمن ،فتإذا اقتترن بشتيء فإنته يتدل علتى زمتن معتين
نستدل عليه من خالل القرائن والسياقات المختلفة :اللفظية والمعنوية وغيرها ،كذلك إذا سبق بنفتي
أو استفهام؛ فإنه يدل على الزمن أيضا ،وقد لمح الكوفيون إلى هذه الخصوصية السم الفاعل؛ لذلك
أطلقوا عليه استم الفعتل التدائم ،كمتا ذكتر شتوقي ضتيف فتي كتابته (المتدارس النحويتة) ":اصتطالح
الفعل الدائم ويقصدون به اسم الفاعتل ،وهتو يقبتل عنتدهم الفعتل الماضتي والفعتل المستتقبل الشتامل
لفعلي المضارع واألمر في اصطالح البصريين ،وكأنما دفعهتم التى ذلتك أنهتم وجتدوه يعمتل عمتل
الفعل".

()2

ومن خالل هذا كله فإن اسم الفاعل يحمل طبيعة مختلفة عن غيره من الكلمتات والمشتتقات،
وتمكننا هذه الطبيعة من معرفة عمله متن ختالل وجتوده فتي التركيتب اللغتوي ،فتإذا استتعمل وحتده
غير متصل بشيء ،فإنه ال يدل على زمن بعينه ،فهو بذلك يستعمل استعمال األسماء الجامدة ،مثل:
خالد عاقل ،فعاقل هنا اسم فاعل ال يدل على زمن بعينه ،فهو بالتالي ال يدل علتى زمتن ،وفتي هتذه
الحالة يكون لدينا صفة مشبهة ولير اسم فاعل؛ ألن (عاقل) تتدل علتى ديمومتة العقتل لخالتد ،فهتي
إذن صفة مشبهة وليست اسم فاعل" ،فإذا خال اسم الفاعل من القرينة الدالة على الزمن دون غيره،
دلَّ على مطلقية الحدأ ،فأي األزمنة قدرت أصبت"

()3

 إعمال اسم الفاعل:تعمل المشتقات عمل أفعالها وثمة أمور إذا توافرت جعلت من المشتتق عتامال؛ فاستم الفاعتل
يعمل إذا اتصل بأل التعريف سواء في الماضي أو الحال أو االستقبال بتدون شتروط؛ فيأختذ فتاعال
إذا كتتتتت ان الزمتتتتتتا ومفعتتتتتتوال إذا كتتتتتتان متعتتتتتتديا .ففتتتتتتي قولتتتتتته تعتتتتتتالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﭼ( .)4فقتتد جتتاء لفتتظ الجاللتتة اهلل منصتتوبا علتتى المفعوليتتة الستتم الفاعتتل (التتذاكرين)،

1

331 3
9115

2
3
4

3128
15

333
918 1

49

وهومشتق من فعل متعد لذلك نصب مفعوال به .ومن الشواهد الشعرية على ذلك ما قاله عنترة ،في
معلقته:
والنَّاذِرينَ إذَا َلمْ أَلْقَهُمَا دَمِي

الشَّاتِمِي عِ ْرضِي وََلمْ أشتُمْهُمَا

()1

نرى أن كلمة "عرضي" جاءت مفعوال بته الستم الفاعتل المجمتوع (الشتامتين) ،ويعمتل استم
الفاعل إذا كان مجردا من التعريف ،وذلك بشروط ال بد من توافرها كأن يستبقه االستتفهام أوالنفتي
والنداء أوالموصوف ،واإلسناد اليه ويحمل في داللته الحال واالستقبال ،ومن األمثلة على ذلك:
أمكرم أخاه خالد؟ .جاء اسم الفاعل هنا مجردا من التعريتف ،لكنته عمتل عمتل فعلته؛ لوجتود
االستفهام في تركيبه( ،فأخاه) مفعول به السم الفاعتل متن غيتر الثالثتي وهتو متعتدٍ ،وفتي قولنتا :يتا
طالبا علما ،فقد اعتمد تركيب الجملة على النتداء ،فجتاء (علمتا) منصتوبا علتى المفعوليتة .والعمتل
أصل في األفعال وفرع في األسماء ،واسم الفاعل تضمن معنى الفعل؛ فلذلك عمل من حيتث رفتع
فاعل إذا كان الزماً ،ونصب مفعول به إن كان متعدياً .وشرط إعمالته عنتد جمهتور النحتاة أن يتدل
على الحال أو االستقبال ،لمشابهته الفعل المضارع لفظاً ومعنى ،أما إذا دلّ على المضي فال يعمتل
ألنه ال يشابهه .وهو ال يخلو من أن يكون معرفاً بأل أو مجرداً ،فتإذا كتان استم الفاعتل مجترداً متن
(ألـ) ال يعمل إال بشروط ،وهذه الشروط هي االعتماد على النفي أو االستفهام أو نداء أو جاء خبراً
لمبتدأ أو خبر لناس أو أن يأتي صفة لموصوف أو أن يعتمد على صتاحب الحتال ،وهتذا متا ذهتب
إليه البصريون ،أما الكوفيون ووافقهم األخفتش لتم يشتترطوا االعتمتاد علتى شتيء فأجتازوا إعمالته
مطلقاً.

()2

أمتتا إذا كتتان مقترنتتا بتتـ (أل) فتترأي جمهتتور النحتتويين أن يعمتل مطلقتاً ستتواء أكتتان داالً علتتى
الحال أو االستقبال أو كان داالً على المضي ،إال أن هذه المسألة فيها خالف؛ فأغلتب علمتاء النحتو
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يرون عمله مطلقاً في األزمنة الثالثة وغير معتمد وقسم آخر قتال ال يعمتل بحتال وهنتاك متن قتال
بعدم عمله إال ماضياً" ،واعلم أن إعمتال استم الفاعتل متع األلتف والتالم ماضتيًا كتان أو حاضترٍا أو
مستقبال ،جائز مرضي عند جميع النحويين"()1
أوالً :اسم الفاعل المجرد من (أل)
اسم الفاعل المجرد يعمل بشروط هي:
 - ١أن يكتتتون خبتتتراً عتتتن مبتتتتدأ؛ فاالعتمتتتاد علتتتى المبتتتتدأ أو متتتا أصتتتله مبتتتتدأ نحتتتو قولتتته تعتتتالى:
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭯ ﭼ ( ،)2فنصتتب استتم الفاعتتل (بتتاخع) مفعولتته (نفتتر)،
وذلك العتماده على ما أصله مبتدأ وهو اسم لعل.
ومثال ذلك قول األعشى ميمون بن قير:
()4()3

صخْ َر ًل يَوْمًا لِيُوهِنَهَا
كَنَاطِحٍ َ

ففي قوله( :كناطح) :خبر مبتدأ محذوف؛ أي :أنت كوعل ناطح.
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 -9أن يكون خبرا للناس :
أ -خبر لـ (كان واخواتها) من ذلك:
ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ

()1

ب -أن يكون مفعوالً لناس :
ويشمل المفعول الثاني في باب ظن وأخواتها.
 -1أن يعتمد علتى صتاحب الحتال" ويشتترط اعتمتاده  ...........أو ذي حتال"( .)2وقتد ذكتر
سيبويه " :فهذا -اسم الفاعل  -جرى مجرى الفعل المضارع في العمل والمعنتى منونتا")3(.؛ وأيتده
في ذلك ابن السراج في كتتاب األصتول فتي النحتو " :وأن استم الفاعتل أعمتل بمضتارعته الفعتل إذ
كان أصل األعمال لسفعال وأصل اإلِعراب لسسماء .)4(" ...
وداللته على الحتال كمتا فتي قولته تعتالى:ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﰁ ﭼ(،)5
فتارك متعدٍ نصب مفعوله (بعض) ،أما ضائق ففعله الزم لذا لم ينصتب مفعولته .وأمتا داللتته علتى
االستقبال فنجدها في قوله تعالىﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (.)6
وقد ذكر الزمخشري عدم إعماله بقوله ":ويشترط في إعمال اسم الفاعل أن يكون في معنتى
الحال أو االستقبال ،فال يقال :زيد ضارب عمراً أمر ،وال وحشي قاتل حمزة يوم أحتد" ،)7(.وقتال
ابن هشام ":والمجرد عنها إنمتا يعمتل بشترطين :أحتدهما ان يكتون للحتال أو االستتقبال ال للماضتي
خالفا للكسائي")8(.
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ثانياً :المقترن بأل
ذكرنا أن استم الفاعتل يعمتل مطلقتاً إذا كتان محلتى بتـ (أل) ستواء أكتان داالً علتى المضتي أو
الحال أو االستقبال وهو رأي الجمهور.
وتجتتدر اإلشتتارة إلتتى أن عامتتل استتم الفاعتتل يتقتتدم عليتته متتا لتتم يكتتن معرفتتا بتتأل أو مجتترورا
باإلضافة ،أو مجرورا بحرف جر أصلي؛ فال يمكن القول" :أحسنتُ إلى مُكترمٍ عليّتاً"()1؛فهنتا جتاء
حرف الجر أصليا فال نستطيع القول أحسنت عليا إلى مكترم ،وال يمكننتا القتول هتذا ستعيدا المكترم
كونه اسم الفاعتل معرفتا بتأل.ومتن األمثلتة علتى جتواز تقدمته قولنتا":الحديقتة عطترا فواحتة"( ،)2إذ
يمكن القول الحديقة فواحة عطرا فهنا جاز تقدم المعمتول ألنته مجترد متن أل ،وكتذلك "لتير ستعيد
خالداً بستابقٍ"( ،)3تقتدم أيضتا المعمتول علتى استم الفاعتل (ستابق) التصتاله بحترف جتر زائتد التذي
عومل هنا بمعاملة الحرف الساقط ؛فلم يكن له أي أثر أو تأثير يذكران.
وفي المقتضب ":تقول :زيدا عمرو ضارب كما تقول زيدا عمرو يضرب" ()4؛ فالمبرد هنتا
أوضح جواز تقدم معمول اسم الفاعل (زيدا) عليه (ضارب) كونها جاءت مجتردة متن (أل) ،إذ لتو
قلنا :زيدا عمرو الضارب ما جاز هذا التقدم.
اسم المفعول:يعد من المشتقات بعد اسم الفاعتل ،وهتو استم مشتتق متن الفعتل التذي يبنتى للمجهتول ،وذلتك
للداللة على من وقع عليه الفعل على وجه التجدد والحدوأ ال الدوام والثبوت.
ووردت عدة تعريفات السم المفعول ،فقد قتال الجرجتاني فيته ":استم المفعتول :متا اشتتق متن
يفعتتل لمتتن وقتتع عليتته الفعتتل" ،)5(.وعرّفتته الزمخشتتري قائلًتتا ":الجتتاري علتتى يُفعَ تل متتن فعلتته نحتتو
مضروب ألنه أصله مفعل".
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نجد أن الزمخشري هنا أشار على أن اسم المفعول يصاغ من المبني للمجهول بقوله (على يُفعَتل)،
وقد أورد ابن يعيش  ":فالميم في (مفعول) بدل من حرف المضارعة في (يفعتل) ،... ،والتواو فتي
مفعول كالمدة التي تنشأ لإلشباع".

()1

صياغة اسم المفعول:يأتي اسم المفعول من الثالثي على وزن مفعول ،كتب مكتوب ،قرأ مقتروء ،وهتو بنتاء يتأتي
من المتعدي والالزم؛ فقد ذكر ابن هشام":صيغته من الثالثي على زنة مفعول كمضتروب ومقتتول
ومكسور ومأسور ومن غيره بلفظ مضارعه،بشرط ميم مضمومة مكان حرف المضارعة وفتح ما
قبل آخره كمُخرَج ومُستخرَج ".

()2

من هنا نرى أن اسم المفعول يصاغ من الفعل الثالثي على وزن مفعول ،ومن غيتر الثالثتي
يصاغ على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميمًا وفتح ما قبل اآلخر.
واسم المفعول يجيء أيضًا من الفعل الصحيح والمعتل بأنواعهما ،قال تعتالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚﮛ ﮣ ﭼ ()3؛ ف(مذءوما) اسم مفعول جاءت من الفعل ذأم ،وكذلك (مدحورا) من الفعل
دحر ،وهذه أفعال صحيحة كما نرى .وفي األفعتال المهمتوزة تتأتي أيضتا علتى وزن مفعتول كأختذ
مأخوذ وسأل مسثول.
وعنتد صتتياغة استتم المفعتتول متتن الفعتتل الصتتحيح المضتتعف؛ فإننتتا نفتتك التضتتعيف متتثال :شتتدَّ
مشدود ،ردَّ مردود وهكذا .وفي قوله تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ (.)4
وإذا تجاوزنت ا الفعتتل الصتتحيح إلتتى المعتتتل وصتتياغته منتته ،فلنأختتذ علتتى ستتبيل المثتتال الفعتتل
(وقف) وهو فعل الزم معتل الفتاء؛ فتإن استم المفعتول منته يصتاغ علتى موقتوف .ومتا كانتت عينته
معتلة مثّل له ابن مالك ب (مبيع)وهو من الفعل (بَيَعَ)،فهو فعل معتتل باليتاء و(مقتول) التذي أصتله
(قَ َولَ) ،وهو فعل معتل بالواو وذكر أنها غيرت؛فنقلتت اليتاء المفتوحتة فتي (بيتع) والتواو المفتوحتة
في (قول) ألفاً وهو ما يسمى عند العلماء االعالل بالقلب وهتو قلتب حترف العلتة اليتائي أو التواوي
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ولَ < قَتالَ  /بَيَتعَ <
المفتوح مع أهمية وجود فتحة أصلية للحرف السابق لهتذين الحترفين ألفًتا ( قَت َ

بَاعَ))1(.
أمتتا المعتتتل النتتاقص ك (مرمتتي) حيتتث إن أصتتلها (مرمتتوي)؛ فتتنالحظ اجتمتتاع التتواو واليتتاء
وادغمناها في الياء وهو مثال على الناقص اليائي .أما الفعل المعتل الناقص الواوي ،فمتثال متدعو
أصلها مدعوو ،حيث أدغمنا الواو األولى فتي الثانيتة الجتمتاع المثلتين .ومتن األمثلتة القرآنيتة علتى
المعتل الناقص قوله تعالى :ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰡ ﭼ ( ،)2فأصل مرجو :رجا وهتو فعتل
ثالثي معتل ناقص.
وذكرت الدكتورة خديجة الحتديثي أن واو مفعتول تحتذف متن األجتوف عنتد الخليتل وتحتذف
عين الفعل وتقلب واو البناء ياء في اليائي عند األخفش( ،)3وقال ستيبويه فتي (مبيتع) أنَّ المحتذوف
هو واو مفعول واعتل لتذلك اللتقتاء ستاكنين ،وأنَّهتا زائتدة والتتي قبلهتا أصتلية وكسترت لمجاورتهتا
الياء" ،)4(.وهذا ما تذهب إليه الباحثة ،وذكر سيبويه "أن بعض العرب يخرجه على األصل فيقول:
مخيوط ومبيوع".

()5

وعند صياغة اسم المفعول من غير الثالثي؛ فإننا نبتدل يتاء مضتارعه ميمًتا متع فتتح متا قبتل
اآلخر ،وهو ما قاله ابن مالك ":أنه على زنة اسم فاعله مفتوحا ما قبل آخر نحو مُدحرَج ومجتتذَب
ومستتتفهَم متتا لتتم يستتتغن فيتته بمفعتتول عتتن مُفعَتتل كمزكتتوم ومحمتتوم ومحتتزون ،ومنتته محبتتوب فتتي
األكثر" .)6(.وهو ما نجده أيضا عند ابن عقيل الذي قال" :فإن أردت بنتاء استم المفعتول متن الفعتل
الزائد على ثالثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل
اآلخر نحو مُضارَب ومُقاتَل ومُنتظَر".

()7
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وقد رأى الزمخشري" أنه الجاري على يُفعل")1(،أي البناء للمجهول وهو الذي لم نجده عند
ابن مالك وابن عقيل ،فلم يحددا شرط البناء للمجهتول ،ولكتن الزمخشتري أقترب للصتواب؛ فالفعتل
المضارع المبني للمجهول يكون مفتوح ما قبل اآلخر.
داللة اسم المفعول:يفيد اسم المفعول الحدوأ في األصل والثبوت أمر طارئ عليه ،وهو في ذلك كاسم الفاعل،
إال في الدال لة على الموصوف ،فإنه في اسم الفاعل يدل على ذات الفاعل ،وفتي استم المفعتول يتدل
على ذات المفعول .ويحمل اسم المفعول داللة عميقة في بنية الجملة ،كما وردت عند عباس حسن:
" اسم مشتق ،يدل على معنى مجرد ،غير دائم ،وعلى الذي وقع عليه هتذا المعنتى .فتال بتد أن يتدل
على األمرين معًا" ،وهما :المعنى المجرد ،وصاحبه الذي وقع عليه" )2(.وهذه الداللة واألثر ناشئ
من داللة اسم المفعول على حدأ ،وعلى من وقع عليه الحدأ ومن اشتقاق استم المفعتول متن فعتل
مبني للمجهول ،كتل هتذه األمتور كتان لهتا تأثيرهتا فتي بنيتة الجملتة العميقتة ،وقتد أكمتل عبتاس فتي
حديثه عن داللة هذا المشتق بقوله ":وداللته علتى األمترين الستالفين مقصتورة علتى الحتدوأ  -أي
على :الحال".

()3

وتتدل بنيتة استم المفعتتول علتى متن وقتتع عليته الحتدأ ،حيتث يكتتون الحتدأ مجهتول الفاعتتل،
فيشتتتق استتم المفعتتول متتن مصتتدر فعتتل مبنتتي للمجهتتول؛ لتتذا فهتتو يأختتذ نائتتب فاعتتل ،وال تمتتتد إلتتى
الماضي ،وال إلى المستقبل ،وال تفيد الدوام إال بقرينة.
إعمال اسم المفعول:يعمتتل استتم المفعتتول عمتتل فعلتته المبنتتي للمجهتتول فيرفتتع نائتتب فاعتتل ،ولكتتن بشتتروط ،وهتتذه
الشروط تشبه شروط عمل اسم الفاعل ،حيث قال ابن يعيش في (شترح المفصتل)  ":استم المفعتول
فتتي العمتتل كاستتم الفاعتتل؛ ألنتته متتأخ وذ متتن الفعتتل ،وهتتو جتتار عليتته فتتي حركاتتته وستتكناته وعتتدد
حروفه".
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وقال السيوطي أيضا" :اسم المفعول كاسم الفاعل ،فيعمل عمل فعله إن كان متصال ب (أل)
مطلقاً ،وإن كان مجرداً منها ،ولكن بشرط الحال ،أو االستقبال ،أو االعتماد على نفتي أو استتفهام
أو صفة أو حال أو خبر." .....

()1

أوالً :اسم المفعول المقرون بـ (أل) مطلقاً سواء أكان داالً على المضي أو الحال أو االستقبال.
ثانياً :اسم المفعول المجرد من (أل) :أن يكون داالً على الحال أو االستقبال وال يعمل عند الجمهور
اذا دلّ على المضي ،نحو أمضروباً الزيتدان اآلن أم غتداً؟،وال يجتوز أمتر .وأن يكتون معتمتداً
على شيء قبله وهو رأي جمهور النحاة ،ومن هذه األشياء االعتماد على النفي أو االستفهام أو
معتمداً على صتفة ،ويجتوز إضتافة استم المفعتول إلتى متا هتو مرفتوع معنتى ،نحتو قولتك" :زيتد
مكسو العبد ثوبا" )2(.فالعبد جاء مجرور لفظًا مرفوع محلًا على أنه نائب فاعل السم المفعول.
الصفة المشبهة باسم الفاعل:جاء في شرح الكافية" :والصفة المشبهة اسم الفاعل  ...كـ"الضخم جسم العظتيم الكاهتل"(.)3
وهي المصوغة من فعل الزم صالحة لإلضافة إلى متا هتو فاعتل فتي المعنتى .ومعنتى ذلتك أنهتا ال
تشتق إال من الفعل الالزم .فنقول :محمد حسن الوجته .وأمتا كونهتا ستميت بالمشتبهة باستم الفاعتل؛
فذلك لتشابه عملها بعمل اسم الفاعتل ،غيتر أن استم الفاعتل يعمتل متعتديًا؛ قيتل فتي ذلتك " :شتبهت
باسم الفاعل في الداللة على معنى وما هو له ،وفي قبتول التأنيتث والتثنيتة ،والجمتع .بختالف أفعتل
التفضيل .وهي أيضًا تشبه اسم الفاعل في داللتها على من قتام بالفعتل ،غيتر أن استم الفاعتل :يتدل
على من قام بالفعل على وجه الحدوأ والتجدد ،أما الصفة المشبهة :فتدل على من قام بالفعل علتى
وجه الثبوت والتدوام " ،صتفة دَالَّتة علتى الثُّبُتوت" )4(.فتإذا" :أردت ثبتوت الوصتف قلتت حستن وال
تقول حاسن ،وإذا أردت حدوثه قلت حاستن وال تقتول حستن"(" )5وفتي ستالمة بنيتهتا متن عتروأ
تغير بخالف أمثلة المبالغة".
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وقد جاء لهتذا المشتتق عتدة تعريفتات ذكرتهتا مصتادر العربيتة األولتى ،ونتذكر منهتاقول ابتن
هشتتام" :كتتل صتتفة صَتتحَّ تَحْويتتل إستتنادها ِإلَتتى ضتتمير موصتتوفها"( ،)1وفتتي شتترح قطتتر النتتدى وبتتل
إلفَتادة الثّبتوت ك حستن وظريتف وطتاهر
الصدى عرفتت بأنهتا " :الصّتفة المصتوغة لغيتر تفضتيل ِ
وضامر وال يتقدمها معمولها وال يكون أَجنبيا"( ،)2وفي قوله ال يتقدمها معمولهتا ،أي أنته ال يجتوز
القول :زيد وجهُت ُه حستن ،كمتا أن الصتفة المشتبهة باستم الفاعتل ال تكتون إال للحتال ،فتال تقتول زيتد
حسن الوجه غدا أو أمر.
الصفة المشبهة باسم الفاعتل إذا كانتت متن فعتل ثالثتي تكتون علتى نتوعين أحتدهما متا وازن
المضارع نحو طاهر القلب وهذا قليل فيها ،والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير نحو ،جميتل الظتاهر،
وحستتن الوجتته ،وكتتريم األب ،وإن كانتتت متتن غيتتر ثالثتتي وجتتب موازنتهتتا المضتتارع نحتتو منطلتتق
اللسان( ،)3من المالحتظ ممتا ستبق أن الصتفة المشتبهة هتي لفتظ مصتوغ متن التالزم ،للداللتة علتى
الثُّبوت .ويغلب بناؤها من الفعل الالزم ،وقد ورد في ذلك:
()4

َكطَاهِرِ الْقَلْبِ جَمِيلِ الهَّاهِرِ.

َوصَ ْوغُهَا ِمنْ الَزِمٍ ِلحَاضِرِ

ومن الناحية الصر فية تدلُّ على موصوف بالحدأ علتى ستبيل الفاعليتة ال المفعوليتة،أي أنّهتا
ال ترتبط بمفعول أو ما يشبه المفعول ألنّها صفة ذاتية أو خلقية فتي أصتحابها ،وليستت حتدثا واقعتا
على شيء  .كما أنها ال ترتبط بأزمنة محددة ،وهي تكون للماضي المتصل بالزمن الحاضر التدائم
دون الماضي المنقطع والمستقبل ،أما اسم الفاعل فيكون لسزمنة الثالثة.
وكما يراها ابن مالك فهي ":المالقية فعال الزما ثابتا معناها تحقيقا أو تقتديرا قابلتة للمالبستة
والتجتترد والتعريتتف والتنكيتتر بتتال شتترط"( ،)5وهتتذه الصتتفة ال تكتتون إال للحتتال أي أنّهتتا ثابتتتة فتتي
صاحبها وقت اإلخبار عنها ،وهذا الثبوت قتد يكتون الزمتا أو مثقتتا ويلتزم صتياغتها متن فعتل دال
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على الدوام واالستمرار ،وتأتي كثيرًا من باب َف ِعلَ و َف ُعلَ ،وقلتيال متن بتاب َفعَتل ،وللصتفة المشتبهة
عدة صيغ لكنها ليست قياسية بالمعنى الذي رأيناه في اسم الفاعل.
صياغة الصفة المشبهة باسم الفاعل:تصاغ الصفة المشبهة باسم الفاعل من باب َفعِل ،للداللة غالبا على األدواء الباطنة والعيوب
الظاهرة ،وهذه تختص بالصفات الذاتية .وقد تدل هذه الصيغة علتى صتفة عارضتة غيتر ثابتتة فتي
صتتاحبها الحتتزن والفتترح ،قتتال تعتتالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ ( ،)1وقد تدل هذه الصتيغة أيضًتا علتى صتفة
خشِنَ و َمرِنَ .وتصاغ على وزن أفعل الذي مثنثه فعالء ،وهو غالبا متا يتدلل
ثابتة ذاتية وذلك نحو َ
على األلوان :كأصفر صفراء ،وأحمر حمراء .قال تعالى :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅﭼ ()2؛ فصتتفراء صتتفة مشتتبهة علتتى وزن
فعالء وهوما دل على لون مذكره أصفر.
وقد ورد في الوافية نظم الشافية للنيساري:
وهوَ مِنَ األلوانِ و الحِلى على

()3

أَ ْفعَلَ كَالعُيوبِ مِ ْثلُ أشْهَال.

ومن صيغ الصفة المشبهة باسم الفاعل أيضا فعالن الذي مثنثه فعلى ،وقد تتدل هذه الصيغة
علتتى الخلتتو واالمتتتالء( ،)4متتن مثتتل :عطشتتان ،عطشتتى .وقتتد تتتدل أيضتتا علتتى حتترارة الوجتتدان ،ك
غضبان ،غضبى .قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ.
كَمِ ْثلِ عطْشانِ كَذا جُوعانِ
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حسُن،حسن .و َبطُلَ ،بطَل .
وتصاغ الصفة المشبهة باسم الفاعل من ُفعُل على وزن فعَل ،ك َ
ومثنثها فعلة ،وفي ذلك:
والضَمُ للعَ ْينِ مع الكسْرِ ذِ ْك ٌر

()1

س و عَجِ ْل مثل حَذِ ْر
في نُدِ ْ

هناك صيغ أخرى للصفة المشبهة باسم الفاعتل تشتترك بتين فعُتل وفعَتل و فعِتل ،منهتا :فعيتل
قولنا :سليم من سلِم ،وكريم من كترُم ،ومثتل لهتا ابتن يعتيش ب :زيتد كتريم حستبه ،وحستن وجهته،
وصعب جانبه.

()2

وتدل علتى صتفة ثابتتة غيتر متحولتة ،ويغلتب عليهتا أن
ُّ
هناك أيضا صيغة َفعْل ،وهي كثيرة
تشتق من َف ُعلَ .وهذا سر داللتها على الثبوت وذلك نحو رَطبَ وسهلَ من رَطبَ وسَهلَ.
عرَ .كما تأتي من َف َعلَ المضتعف و ذلتك
عرَ من سَبطِ ووَ ِ
أما من َف ِعلَ فهي قليلة نحو سَ ْبطَ ووَ ْ
نحو رَأٌّ و عَفٌّ وغير المضعف مثل شَيْ َ من شَاخَ.
داللة الصفة المشبهة باسم الفاعلقيل في داللة الصفة المشبهة ":وهي تدل على معنى ثابت فإن قصد الحدوأ قيل هو حاستن
اآلن أو غتتداً ،وكتتارم وطائتتل .ومنتته قولتته ع تز وجتتل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﰁﭼ ( ،)3وتضتتاف إلتتى
فاعلها كقولتك :كتريم الحستب وحستن الوجته ،وأستماء الفاعتل والمفعتول يجريتان مجراهتا فتي ذلتك
فيقال ضامر البطن ،وجائلة الوشاح ،ومعمور الدار ،ومثدب الخُدّام".

()4

فالثبوت في الوصف هي داللة الصفة المشبهة ،والذي يميزها عن غيرها من المشتتقات ،إال
أن داللة الثبوت في الصفة المشبهة ،ال يقصد منها أنها ثابتة مطلقًا ،فتكون غير قابلة للزوال  .كما
أنها تدلُّ على ثبوت هذا الوصف– المعنى المجترد– فتي الموصتوف ثبوتتا عامتا فتي كتل األزمنتة،
فهذا الوصتف يصتاحب األزمنتة الثالثتة – الماضتي والحاضتر والمستتقبل– ومالزمتة ذلتك الثبتوت
المعنوي العام للموصوف و دوامه ،فهو لير أمرا طارئا وال حادثا اآلن فهو أمر دائم أو شتبه دائتم
كما تدلُّ على المعنى المجرد لالسم المشتق وتدلّ على الموصوف الذي يتصف بهذا الوصف.
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وقيل في الصفة المشبهة باسم الفاعل ":هتذه الصتفات ،وإن كانتت متن أفعتال ماضتية ،إلَّتا أن
المعنى الذي دلّت عليه أمر مستقرٌّ ثابت متصل بحال اإلخبار".

()1

تتدل علتى الحتال فقتط أو الحتال و االستتقبال؛ فكتل هتذا
وهي أحيانا تدل على الدوام ،وأحيانا ُّ
تحكمه القرينة؛ فالصفة المشبهة باسم الفاعل ليست على درجة واحدة من الثبوت واالستمرار نحو:
أعرج و أصمّ تدل على الثبوت واالستمرار ،ووجع و حزن تدل على عتدم الثبتوت ،فتاختالف هتذه
الصيغ و اختالف السياق هو الذي يوضح هذه الداللة.
وقد أورد عباس حسن في نحوه الشافي دالالت الصفة المشبهة باسم الفاعل:
 -3معنى مجرد "أي :على وصف ،أو :صفة"
 -9وعلى صاحبه الموصوف به.
 -1وعلتت ى ثبتتوت ذلتتك المعنتتى لتته وتحققتته ثبوتًتتا زمنيًتتا عامًتتا" .ويشتتمل الماضتتي والحاضتتر،
والمستقبل".
 -1وعلى دوام المالزمة ،أو ما يشبه الدوام ،إال إنْ وجدت قرينة تمنع الدوام وشبيهه".

()2

وقتتتد ال تتتتدل بعتتتض هتتتذه الصتتتفات علتتتى الثبتتتات فتتتي المعنتتتى ،و ذلتتتك نحتتتو قولتتته تعتتتالى:
ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮜﭼ ( ،)3فهنتتا وصتتف هلل ستتبحانه وتعتتالى فتتي هتتذه اآليتتة
الكافرين بالعمى والصمم فهي صفات خلقية ظاهرة ،وقد فسرها اإلمام الترازي بقولته" :واعلتم أن
وجه التشبيه هو أنه ستبحانه خلتق اإلنستان مركبتا متن الجستد ومتن التنفر ،وكمتا أن للجستد بصترا
وسمعا فكذلك حصل لجوهر الروح سمع وبصر ،وكما أن الجسد إذا كان أعمى أصتم بقتي متحيترا
ال يهتدي إلى شيء من المصالح ،بل يكون كالتائه في حضيض الظلمات ال يبصر نورا يهتتدي بته
وال يسمع صوتا ،فكذلك الجاهل الضال المضل ،يكون أعمى وأصم القلب".
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 إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعلتطابق الصفة المشبهة باسم الفاعت ل موصتوفها اللفظتي التذي يستبقها أو المعمتول الستببي فتي
األفراد والتثنية والجمتع والتتذكير والتأنيتث والتعريتف والتنكيتر ،وذلتك طبقتا لعالقتهتا الدالليتة بتأي
منهما ،وقد تتطابق في الحاالت اآلتية:
إذا كانت الصفة معناها لسابقها يقصد بمدلولها الموصوف السابق أي ال يوجد معمول سببي،ويخرج من ذلك الصفات التي يشترك فهيا المذكر والمثنث وذلك نحو ثيّب وعلّامتة .وأيضتا
ما صلح لهما لفظا ال معنى.
 إذا رفعتتت الصفتفَة المشتتبهة باستتم الفاعتتل ضتتمير متتا قبلهتتا ،وإن كتتان معناهتتا لمتتا بعتتدها فهتتيتجرى مجرى ما قبلها حيث أسندت إلى الضمير العائد ،فتطابقه.
وهي مشتقة متن الفعتل الثالثتي التالزم؛ فكتان يجتب أن تكتفتي بفاعلهتا ،إال أنَّهتا شتابهت استم
الفاعتتل المتعتتدي لواحتتد فتتي الداللتتة علتتى الحتتدأ وفاعلتته ،فحملتتت فتتي العمتتل عليتته ،فعملتتت الرفتتع
وعملت النصب واقتصرت على واحد ألنه أقتل درجتات المتعتدي ،وكتان أصتلها أال تعمتل النصتب
ألن فعلها الزم .و" الصفة المشبهة باسم الفاعل األصتلية مشتتقة متن مصتدر الفعتل الثالثتي التالزم؛
فحقهتتا أن تكتتون كفعلهتتا ،ترفتتع فاعلًتتا حتمًتتا ،وال تنصتتب مفعولًتتا بتته .لكنهتتا خالفتتت هتتذا األصتتل،
وشابهت اسم الفاعل المتعدي لواحد؛ "فإنه  -كفعله المتعدي -يرفع فاعلًا حتمًا ،وقتد ينصتب مفعولًتا
بتته"  ،وصتتارت مثلتته ترفتتع فاعلهتتا حتمًتتا ،وقتتد تنصتتب معمولًتتا ال يصتتلح إال مفعولًتتا بتته" )1(.لكنتته ال
يسمى مفعوال ،بل يسمى شبيها بالمفعول؛ فيقولون في إعرابه إن كتان منصتوبا :منصتوب بالتشتبيه
على المفعول به.
كما أن الصفة المشتبهة باستم الفاعتل":لتم تقتو أن تعمتل عمتل الفاعتل ألنهتا ليستت فتي معنتى
الفعتتل المضتتارع" ، )2(.والصتتفة المشتتبهة باستتم الفاعتتل قلتتيال متتا تجتتاري المضتتارع إن كانتتت متتن
الثالثي ،أما إذا كانت من غير الثالثي؛ "فتجاري المضارع في تحركه وستكونه وهتذا التحترك هتو
وزن عروضي ال تصريفي أي تقابل حركة بحركة و ستكون بستكون وال يشتترط أن تقابتل حركتة
بعينها ،فعدم المجاراة هو الغالب".
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ومعمول الصفة المشبهة باسم الفاعل ال يتقدم عليهتا لضتعفها فهتي فترع فتي العمتل عتن استم
الفاعتل ،وإنمتا عملتتت لتشتبُّهها باستتم الفاعتل ،واستم الفاعتتل عمتل لشتتبه الفعتل فهتي فتترع متن فتترع،
فإعمالها ضعيف ال يحق لها أن تعمل فيما هو متقدم عليها ،قتال الخضتري ":قولته(:فلتم يجتز تقتديم
معمولها) أي الشبيه بالمفعول به ألنه الذي يفترقان فيه أما المرفوع والمجترور فتال يتقتدمان مطلقتاً
ألنه فاعل أو مضاف إليه ،وأما المنصوب على وجه آخر فيقدم مطلقاً".

()1

من هنا نجد أن معمول الصتفة المشتبهة باستم الفاعتل يتأتي بحتاالت ثتالأ وهتي الرفتع علتى
الفاعلية أو النصب على التشبيه بالمفعول بته إذا كتان هتذا المعمتول معرفتا بتأل أو علتى التمييتز إن
كان نكرة ،أو يكون معمولها مجرورا باإلضافة.
فهتتي تعمتتل عمتتل استتم الفاعتتل مطلقتتا و بالشتتروط نفستتها ،إذ إنهتتا ال تعمتتل إذا صتتغرت أو
وصفت ،وتعمل الرفع دون شروط أما النصب فيشترط فيه االعتماد؛ فقد قيل ":عملهتا النصتب فتي
"الشتتبيه بتتالمفعول بتته" بشتترط اعتمادهتتا .ولكتتن هتتذا االعتمتتاد عتتام فتتي المقرونتتة "بتتأل" والمجتتردة
منها")2(.؛ فهي تنصب معمولها على أنه شبيه بالمفعول به حتى ال تخالف فعلها الالزم ،ولير على
أنه مفعول به لقصور فعلها" ،كما أنّها تنصب المصدر والحتال و التمييتز والمستتثنى والمفعتول لته
والمفعول معه ،و المفعول فيه".

()3

حاالت معمول الصفة المشبهة :مما سبق نجتد أن الصتفة المشتبهة باستم الفاعتل لهتا ثتالأ حتاالت إلعتراب معمولهتا؛ فيرفتع
بالفاعلية ،وينصب بالتشبيه للمفعولية ،ويجر ،وفيما يلي تفصيل كل منها:
الرفع:
تعمل الصفة المشبهة باسم الفاعل مقترنة بأل أو بدونها و يكتون معمولهتا مرفتوع علتى أنته
فاعل ،وهو األصل ألن فعلها الزم؛ فيراد به الثبتوت و التدوام ،وقتد ترفتع علتى البدليتة فتي ضتمير
مستتر في الصفة( ،)4وعلى الترغم متن أن هتذا الرفتع هتو األصتل إال أنّته يجتوز فتي معمولهتا عتدة
حاالت سواء كانت الصفة مقترنة بأل أو مجردة منها:
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أ  -إذا كان المعمول مقترنا بأل ،و ذلك نحو رأيتُ رجال جميلَ الوجه ،إذا كانتت الصتفة نكترة ،أمتا
إذا كانت معرفة فذلك نحو رأيتُ الرجلَ الجميلَ الوجهه.

()1

وكذلك قول الشاعر:
وإني إليكَ تائبُ النفسِ ضارعُ

تباركتَ إنَّي من عذابك خائفٌ

()2

ب  -إذا كان المعمول مضافا إلى ما فيه "أل" و ذلك نحو رأيتُ رجال جميلَ وجهه األبِ.

()3

ومن ذلك قول الشاعر:
وَالطَّيِّبِي كُلِّ مَا التَاثَتْ بِهِ األُزُرُ

َف ُعجْتُهَا قبلَ الْأَخيَار مَنزلَةً

()4

ج  -إذا كتان المعمتتول مضتتافا إلتى ضتتمير نحتتو :رأيتتُ رجتتال جمتتيال وجهته ورأيتتُ رجتتال الجميتلَ
وجهه.

()5

د -إذا كان المعمول مضافا إلى مضاف إلى ضمير و ذلك نحو :رأيتُ رجال جميلَ وجهه أبيته أو..
الجميلَ وجهه أبيه.

()6
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ه  -إذا كان معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل مجردا من(أل) واإلضافة (نكرة) نحو رأيتُ رجال
جميل وجهه )1(.فإن كانت الصفة نكرة ومعمولها مضافا إلى ضمير جاز فيته الرفتع فتي فصتيح
الكتتالم ،و النصتتب والجتتر فتتي الضتترورة الشتتعرية ،أمتتا إذا كانتتت الصتتفة معرفتتة بتتأل و كتتان
المعمول مضافا إلى ضمير جاز فيه الرفع في فصيح الكالم و النصب فتي الضترورة الشتعرية،
أما الجر فهو ممتنع ،أما الرفع على البدلية فرده بعض العلماء؛ فقد ذكر ابن هشام أن هذا البتدل
يرده حكاية الفرّاء :مررت بإمرأةٍ حسنِ الوجه ،إذا لو كان الوجه بدال من الصفة لوجتب تأنيثهتا
ألنَّ الصفة إذا رفعت ضميرا وجب تأنيثه.

()2

النصب:
يجوز نصب معمول الصفة المشبهة مطلقا ،وذلك في كتل مبانيهتا ،فهتذا المنصتوب إذا كتان
نكرة فال اختالف في إعرابه إذ أجمع العلماء علتى إعرابته تمييتزا ،أمتا إذا كتان المنصتوب معرفتا
(بأل) ؛ فهناك من ذهب على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به ،وهناك من رأى فتي النصتب
على التمييز مطلقا سواء كان نكرة أم معرفة ،وفي ذلك ":والنصتب علتى التشتبيه بتالمفعول بته فتي
المعرفة ،وعلى التمييز في النكرة")3(.
أنعتُهَا إِنِّي مِن نُعَّاتِهَا

كُ َومَ الذُّرَا وَادِقَةً سُرَّاتِهَا()4

جتتاءت "وادقتتة" :صتتفة مشتتبهة نصتتب علتتى الوصتتف ،و "ستتراتها" :نصتتب علتتى التشتتبيه
بالمفعول وعالمة النصب فيه الكسر.
وقد ذهب الرضي على أنّه منصوب على التشتبيه بتالمفعول بته مطلقتا ،إال أن الرضتي يترى
أن التفصيل أولى( ،)5و نصب معمول الصفة المشبهة جائز مطلقا متع كتل المبتاني المتذكورة ستابقا
في وجه (الرفع ،وهذا المنصوب ال يجوز تقديمه عليها).

1
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)2

33 1

)3
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الجر:
تعمل الصفة المشتبهة باستم الفاعتل الجتر فتي معمولهتا باإلضتافة ،وهتذا الجتر جتائز فتي كتل
مبتتاني الصتتفة التتواردة فتتي حالتتة الرفتتع ،إال أنّ هتتذه اإلضتتافة تمتنتتع إذا كانتتت الصتتفة(.مقرونتتة بتتأل
والمعمول نكترة) "،جتر المعمتول المجترد متن أل واإلضتافة نحتو الحستن وجته ؛فمعنتى كالمته وال
تجتترر بهتتا أي بالصتتفة المشتتبهة إذا كانتتت الصتتفة متتع أل استتما ختتال متتن أل أو ختتال متتن اإلضتتافة
........وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه والحسن وجه األب
وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال"( .)1أمتا إذا كانتت
الصفة مجردة من أل و معمولها مضاف إلى ضمير فتقبح اإلضافة؛ فقد ذكر الستيوطي أنّ ستيبويه
منعها اختيتارا و ختص بجوازهتا الشتعر  ،ومنعهتا المبترد مطلقتا و ذكتر ابتن مالتك أنّهتا جتائزة عنتد
الكوفيين في الكالم كله ،وهو الصحيح( )2قال سيبويه :واإلضافة فيه أحسن وأكثر وعلل لذلك بأنه:
" لتتير كم ت ا جتترى مجتترى الفعتتل وال فيمتتا معنتتاه و أن تتترك النتتون و التنتتوين يقتتوي وأن اإلضتتافة
أحسن".

()3

أَ ِمنْ دِمنَتَين عرَّجَ الرَّكبُ فيهم
أَقامتْ على رَبْعَيهما جارتا صَفا

بحقل الرُّخامَى قد عفا طلالهما
كَميْتا األعالي جَوْنَتا ُمصْطالهما()4

الشاهد في البيت على أن الشاعر أضاف (جونتا) إلى (مصطالهما) .وجونتا صفة لـ (جارتا
صتتفا) و(المصتتطلى) مضتتاف إلتتى (الجتتارتين) واإلضتتافة ال تقتتع فتتي بتتاب حستتن الوجتته إال بعتتد أن
تجعل الذي كان فاعال مفعوال من طريق اللفظ ،وتنقل ضميره المجرور إلى أن يجعل فاعل للصفة
التي تجري عليه.

)
)

321 3
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صيغة المبالغةهي صيغة تفيد المبالغة والتكثير السم الفاعل حيث تزيد معنى صرفيا له .قيل:
أخَا الحَرْبِ لبَّاسًا إليها جاللهَا

()1

وهتتي عبتتارة عتتن األوزان خمستتة محولتتة عتتن صتتيغة فَاعتتل لقصتتد إفتتادة المبالغتتة والتكثيتر،
تصاغ صيغ المبالغة من الثالثي المتصرف ،سواء كان الزما أو متعتديا للداللتة علتى الحتدأ ومتن
يقع منه على وجه الكثرة والمبالغة ،فتحول صيغة فاعل إلتى عتدة صتيغ أكثرهتا شتيوعا واستتعماال
هيَ :فعّال ،وفَعول ،مفعال،وفعيل ،وفَعل.
وحكمها حكم اسم الفَاعل فتنقستم إلتى متا يقتع صتلَة (ألل)؛ فتعمتل مُطلقًتا ،وإلتى مجترد عنهتا
فتعمل بالشرطين المذكورين السم الفاعل ،ومثال إِعمال فعال قَولهم " :أما العسل فأنا شراب".

()2

لصيغ المبالغة القياسية أحكام؛ أهمها:
إنها ال تصتاغ إال متن مصتدر فعتل ثالثتي ،متصترف ،متعتد ،متا عتدا صتيغة( :فعَّتال)؛ فإنهتا

تصاغ من مصدر الفعل الثالثي الالزم والمتعدي ،كقوله تعالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ ( ،)3وقتولهم :فتتالن بسَّتتام الثتتغ ،ضتتحَّاك الستتن ،وقلتتيال متتا
تأتي من غير الثالثي ،وذلك نحو معطاء من الفعتل أعطتى وبشِتير متن بشتر ونتذير متن أْنتذر .وقتد
وردت ألفا على إحدى هذه الصيغ مع أن الفعل المستعمل مزيد على الثالثي نحو دراك من أدرك
ومعوان من أعان ومهوان من أهان ومعطاء من أعطى و نذير من أنذر وزهوق من أزهق.
ومن أكثر صيغ المبالغة شهرة واستعماال:
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 -1فَعَّال:
كثيرا ما تشتق من الثالثي المتعدي ،ك(قتتل ،قتّتال) و(ستقى ،ستقّاء)  .وهنتاك صتيغ أخترى
تصتتتاغ متتتن أفعتتتال مزيتتتدة ك (أدرك ،درّاك) و (أرشتتتد ،رشّتتتاد) ،قتتتال تعتتتالى :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﭼ ( .)1وقتال تعتالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭣ ﭼ (.)2
فهنا نالحظ أن صيغة فعال جاءت مثنثة حيث اتصلت بعالمة التأنيث.
 -6فَعُول:
وهي من صيغ المبالغة كثيترة االستتعمال فنقتول :ستثول ،وغفتور ،وصتبور .وهنتا يتستاوى
المذكر والمثنث عند ذكر الموصوف؛ فنقول :رجل عجوز ،وامرأة عجوز .وتصتاغ صتيغة فعتول
من الفعل الثالثي المتعدي والالزم .قيل في ذلك:
ضَرُوبٌ بِنَصْلِ السَّيفِ سُوقَ سِمَانِهَا

()3

وقوله تعالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ (.)1
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 -4فَعِيل:
هناك تشابه بينها وبين الصفة المشبهة ،لكنها تشتق من الفعل الثالثي المجرد المتعدي ،بينما
تشتق الصفة المشبهة باسم الفاعل من الفعل التالزم .ومثالهتا :إن اهلل ستميع دعتاء متن دعتاه .فكلمتة
(سميع) جاءت من الفعل المتعدي سمع.
 -3فَعِل:
وهي صيغة قليلة االستعمال مقارنة بالصيغ األخرى.
ومنها قولهم:
أتانِي أنهم مَزِقُونَ عِرْضِي...

()2

 -5مِ ْفعَال:
وهذه الصيغة تأتي من الالزم والمتعدي ،فنقول مضحاك ،ومقوال من ضتحك ،وقتال .وجتاء

فتتي أوضتتح المستتالك " :وحكتتى ستتيبويه" :إنتته لمنحتتار بوائكهتتا( )4(")3وقتتال تعتتالى :ﭽ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﰂ ﭼ ( .)5وقليال ما تستخدم هذه الصيغة أيضا ،مقارنة مع فعال ،وفعول ،وفعيل.
وقد سمعت ألفا للمبالغة غير تلك الخمسة ،حيث يرى الصرفيون أنه ال يقاس عليهتا ،ومتن
األوزان المسموعة التي وردت عن العرب فعيل :بكستر الفتاء وتشتديد العتين مكستورة ك (درّيتر)
و(صتتتدّيق) .قتتتال تعتتتالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ
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ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯭ ﭼ ()1ومفعيتتتل :بكستتتر فستتتكون كمعطير،وفعلتتتة :بضتتتم ففتح،كهمتتتزة،
ولمزة .وفاعول :كفاروق .وفعال :بضم الفاء وتخفيف العين أو تشتديدها ،كطُتوال وكبتار ،بالتشتديد
أو التخفيف ،وبهما قرئ قوله تعالى :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (.)2
 داللة صيغة المبالغة:تدل صيغة المبالغة في األصل على الكثرة والمبالغة ،وهو السمة المشتركة بينها جميعتا ،لكنهتا
تتطلب درجات متفاوتة تبعا للتعبيرات والسياق الذي تقتضيه ،وتأتي داللة هذه الصيغة حسب وزن
كل منها ،حيث تعد (فعال) أقواها شتدة وتتأثيرا؛ إذ تتدل علتى الشتيء التذي يتكترر فعلته أو الشتيء
المالزم لصاحبه ،وفيها أيضا داللة على لزوم الوصتف وتكتراره:ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮞ ﭼ (.)3
وتأتي أيضا هذه الصيغة لتدلل على صتناعة أو حرفتة يتداوم صتاحبها عليهتا ويتقنهتا ،مثتل :نجتار،
صباغ.
أما (مفعال) وهي الصيغة الثانية من حيث القوة ،فهي تدلل على من اعتاد الفعل حتى جترى
علتتى عادت ته ،فنقتتول متتثال :رجتتل مهتتذار ومتتزواج ،و(امتترأة مِ تذْكارِ) إذا كانتتت تلِ تدُ التتذُّكور وكتتذلك
(مِينَاأ) في اإلناأ )4(.؛ فداللتها تختلف عن فعول وفعال كونهتا تتضتمن عمقتا آليًتا ،وفتي ذلتك قتال
السيوطي" :و(مفعال) لمن صَار لَهُ كاآللة ".

()5

هناك صيغة (مفعيل) وداللتها تأتي من دوام القيام بالفعل واعتياده واالستكثار منه ،وقيل فيه
أنه باألصل مفعال غير أن العرب نحو به منحى اإلمالة فأصبح مفعيتل ،أمتا صتيغة (فعتول) فتتأتي
داللتهتتا علتتى متتن دام منتته الفعتتل أو أكثتتر منتته وأقتتوى عليتته ،ورأى بعتتض العلمتتاء أن هتتذه الصتتيغة
منقولة من أسماء الذوات .ومما يأتي للمبالغة في الصفات قولنا :صتبور ،كتتوم غفتور ،وتتأتي هتذه
الصيغة للمذكر والمثنث على حد سواء ،صيغة (فاعول) باألصل لير وزن صيغة مبالغة ،بل هو
من أبنية اسم اآللة ،لكن يوصف بها للمبالغة مثل :بالوعة.
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كما أن فعيل هي باألصل صفة مشب هة ،وتتأتي لمتن صتار لته كالطبيعتة ،وتتأتي للمبالغتة فتي
حصتتول األمتتر وتكتتراره فصتتار ستتجية فتتي صتتاحبه وذلتتك ك(علتتيم)  .كمتتا ورد عنتتد الستتيوطي:
"و(فعيل) لمن صَار لَهُ كالطبيعة"( ،)1ومنها أيضا فعال بضم الفاء ك(كبار) وفعال ك(جمال) وهي
من الصيغ قليلة االستخدام والشيوع .وفعيل التي تستعمل للمولع بالفعل فيديم العمل به ويكون عادة
له ومثل ذلك( :صديق ،درير) .
إعمال صيغة المبالغة:بالرغم أن العلماء فصلوا بينها وبين اسم الفاعل أال أن صيغة المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل
وتعامل معاملته ،كونهتا محولتة عنته ،وجتيء فيهتا " :وَهِتي فِتي التَّفصتيل واالشتتراط كاستم الفاعتل
سواء وإعمالها قَول ستيبويه وأَصتحابه وحجتتهم فِتي َذلِتك الستماع ،والجمتل علتى أَصتلها وهتو استم
الْفَاعل ألنها محولة عنه لقصد الْمبالغة".

()2

ويجوز فيهن ما جاز في فاعل من التقديم والتأخير واإلضمار واإلظهار .وَلم يجز الْكوفِيتون
إِعمال شيء منها لمخال فتها ألوزان الْمضارع ولمعناه ،وحملوا نصب االسم الّذي بعدها على تقدير
فعل .ويرى البصريون أنَّها تعمل عمل اسم الفاعل  .واشترط إلعمالها أيضا االعتماد كما فتي استم
الفاعل ،ألنّها محولةً عنه.
وفي صيغة فَعَّال فقد قال سيبويه سمعنا من يقول" أما العسل فأنا شراب "( .)3وجاء إعمالها
في قولته تعتالى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ( )4؛ فنصتبت َفعّتال التتي جتاءت علتى وزنهتا استم
الموصول "ما".
أما َف ِعلَ فقد استدل على إعمالها بقولهم:
()5

حذِرٌ أمورًا لَا َتضِيرُ وَآمِنٌ  ...مَا ليسَ مُ ْنجِيَهُ منَ األ ْقدَارِ.
َ
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وقد ورد في إعمال َف ِعلِ فيما ال سبيل إلى القدح فيه وهو قولهم:
جحَاشُ الكِرْمَلَين لهَا َفدِيدُ
ِ

أتانِي أنهم مَزِقُونَ عِرْضِي

()1

فقد أعمل (مزقا) وهو َفعِل عدل به للمبالغة عن متازق .ووافتق الجرمتي ستيبويه فتي إعمتال
فعِتتل ،وقتتال إنتته علتتى وزن الفعتتل فجتتاز أن يجتترى مجتتراه ،فنصتتبت َمزِق توُن وهتتي جمتتع (مَ تزِق)
المفعول به عرأ وهذا يدلُّ على إعمال الجمع.
وإلعمال فعول جاء العرب بعدد من الشواهد منها:
إذا عدِمُوا زادًا فإنكَ عاقرُ

ضَرُوبٌ بِنَصْلِ السَّيفِ سُوقَ سِمَانِهَا

()2

ضرُوبٍ التي جاءت على وزن فعول.
فقد نصبت (سوق) بصيغة المبالغة َ

3221

133

351 8

3223

911 1

3131

3193 9115

81

3111
3113

112 8

9131
19

1

3111
38 9

83 1

21 1
388 1

999 9

333

2

331 9

983

35 9

993 9

313 8
3191 1

389
112 9

88 1
11 1
185
3211

59
519
3131

3223

113 9
312

352
111 31

988 1
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ومن إعمال صيغة فعيل كأنذر فهو نذير ،وآلم فهو أليم ،وأسمع فهو سميع .ومنه قول الشاعر:
يؤرقني وأصحابي هجوع

أَمن رَ ْيحَانَة الدَّاعِي السَّمِيع

()1

إذا كانت صيغ المبالغة  -مقرونة بـ"أل" -لم يجز تقديم شيء من معموالتها عليهتا إال شتبه
الجملة.ألن "أل" الداخلة عليه موصولة ،واسم الفاعل مع فاعله بمنزلة الصلة لها؛ والصلة ال تتقدم
هي وال شيء منها وال من معموالتها على الموصول إال شبه الجملتة؛ ألنته محتل التستاهل ،أمتا إن
كان مجردًا منها؛ فيجوز تقديم المعمول :مفعولًا كان أو غير مفعول ،إال فتي بعتض حتاالت ،فمثتال
التقديم الجائز :الحديقة ،عطرًا ،فواحة ،واألصل :الحديقة فواحة عطرًا.

()2

المصدر
جاء في تعريفه " :هو معنى يحدأ في نفسته ،ويقتوم بهتا .والفعتل مشتتق متن المصتدر؛ ألن
المشتق فرع ،والمشتق منه أصل وكل فرع يتضمن األصل وزيادة عليه"( )3وجاء في المفتاح بأنه:
"ما دلَّ على الحدأ ال غير .ويسمى حدثاً ،وحدثاناً ،واسْم معنى"( )4ومما جاء فتي تعريفته أيضًتا":
وهو اسم الحدأ الجاري على الفعل كضرب وإكرام ")5(.فمن هنا نجد أن المصدر يحمل في ذاتته
معنى الحدأ دون التقيد بزمن معين.
وال تنتهي التعريفات عند هذا الحد بل هناك من قال فيته " :االستم التدال علتى مجترد الحتدأ
إن كتتتان علمتتتا ،كتتتـ"فجتتتار" و"حمتتتاد" للفجتتترة والمحمتتتدة ،أو مبتتتدوءا بمتتتيم زائتتتدة لغيتتتر المفاعلتتتة؛
كتتـ"مضتترب" و"مقتتتل"  ،أو متجتتاوزا فعلتته الثالثتتة؛ وهتتو بزنتتة استتم حتتدأ الثالثتتي؛ كتتـ"غستتل"

1

913

381 8
3231

119

933
3221

319
39 9

2
3

931 1
351 9
113

4

59
5

123
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و"وضوء" في قولك" :اغتسل غسال"" ،توضتأ وضتوءا" فإنهمتا بزنتة القترب والتدخول فتي "قترب
قربا" و"دخل دخوال"؛ فهو اسم مصدر ،وإال فالمصدر".

()1

ويتدخل فيته متا كتان يتدل علتى الحتدأ

مباشرة وعملية الحدوأ ومايشابهها.
إن الفعل يتضمن المصدر والوقت فثبتت فرعيته وأصلية المصدر؛ ألنته دل علتى بعتض متا
يدل عليه الفعل .وهذا مذهب البصريين ،وقيل فيها " :إال أن الغالب في فعل الالزم نحو ركع علتى
ركوع ،وفي المتعدي نحو ضرب على ضرب ،وفي الصنائع ونحوها نحتو كتتب علتى كتابتة وفتي
االضطراب نحو خفق على خفقان وفي األصوات نحو صرخ على صراخ".

()2

وكما ثبتت "فرعية الفعل ثبتت فرعية أسماء الفاعلين ،وأسماء المفعولين ،فإن "ضاربا"
مثال يتضمن المصدر ،وزيادة الداللة على ذات الفاعل للضترب ،و"مضتروب" يتضتمن المصتدر،
وزيادة الداللة على ذات الموقع به الضرب فهما مشتقان من (الضرب)"()3؛فالمصتدر هتو األستاس
في هذه العملية حيث ال يمكن للضارب وهتو متن قتام بفعتل الضترب والمضتروب التذي وقتع عليته
علَتتم أَن الْمصتتدر إ َِّنمَتتا ينصتتب لِأَنَّتهُ
الفعتتل تمتتام الحتتدأ إال متتن ختتالل المصتتدر .وقيتتل فيتته أيضتتا" :ا ْ
مفعول ،أَال ترى أَنَّك إِذا قلت:ضربت ضربا ،فَقيل لَك:مَا فعلت؟ فَقلت :أحدثت ضربا ،فقتد بَتان لَتك
أَن الْمصدر مفعول ،فَلهَذَا انتصب".

()4

وللمصادر أوزان قياسية وأوزان سماعية ،ومن أنواعه:
 المصدر الميمي :و سمي بتذلك ألنته يبتدأ بمتيم زائتدة ،ويصتاغ متن الثالثتي علتى وزن (مَفْعتل) ،ضرَب ،مَوعِد ،مَصير ،ومن غير الثالثي علتى زنتة استم المفعتول ،نحتو :مستتقر و مقتام؛
نحو :مَ ْ
فقيتتتل " :ويجتتتيء المصتتتدر متتتن الثالثتتتي المجتتترد أيضتتتا علتتتى مفعتتتل قياستتتا مطتتتردا ك مقتتتتل
ومضرب".

()5

1

311 1

2

93

3

391
183

4

3191
5

98

3222

152
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 مصدر المرل :للداللة على المرة ،ويصتاغ متن الفعتل الثالثتي علتى وزن" َفعْلتة " ،وإذا كتان بنتاءمصدره األصلي ينتهي بالتاء ،فإن مصدره يوصتف بكلمتة واحتدة ،نحتو :رحمتة واحتدة ".والمترة
من الثالثي المجرد مما ال تاء فيه على فعلة نحو ضربة وقتلة وما عداه علتى المصتدر المستتعمل
نحو إناخة فإن لم تكن تاء زدتها".

()1

 مصدر الهيئة :للداللة على الهيئة ،ويصاغ من الثالثي على وزن" ِفعْلة " نحو :جِلستة ،وإذا كتانمصدره األصلي ينتهي بالتاء ،فإنه يوصف بكلمة تدل على الهيئة المقصودة ،نحو :جِلسة مريحة.
 المصدر الصناعي :وهو اسم تلحقه يتاء مشتددة وتتاء التأنيتث للداللتة علتى معنتى المصتدر ،نحتو:الحرية واإلنسانية.
مصادر الفعل الثالثيللماضي الثالثي ثالثةَ أوزانَ :فعَل بفتح العين ،ويكون متعدفيًا كضربه ،والزمًا ك َقعَد ،و َفعِل:
بكسر العين ،ويكون متعديًا أيضًا ك َفهِم الدَّرس ،والزمًا كرضِىَ ،و َفعُل :بضم العتين ،وال يكتون إال
الزمًا.

()2

أبنية المصادر:ثمة عدد من األبنية للمصادرالثالثية فتي العربيتة؛ فقتد ورد فتي كتتاب ابتن هشتام " :اعلتم أن
الفعتتل الثالثتتي ثالثتتة أوزانَ :فعَتلَ ،بتتالفتح ،ويكتتون متعتتديا ،كتتـ"ضتتربه" وقاصتترا كتتـ"قعتتد" ،وفعتتل،
بالكس تر ،ويك تون قاصتترا ،كتتـ"ستتلم" ومتعتتديا ،كتتـ"علمتته" ،وفعتتل ،بالضتتم ،وال يكتتون إال قاصتترا،
كـ"ظرف".

()3

فقد نجد في َف َعلَ و َفعِتلَ المتعتديان قيتاس مصتدرهما (الفعتل) ،وفعتل القاصتر؛ فقيتاس

مصدره (الفعل).
أمتتا مصتتادر األفعتتال غيتتر الثالثيتتة؛ فإنتته ال بتتد لكتتل فعتتل غيتتر ثالثتتي متتن مصتتدر مقتتير،
فقيتتاس"فَعَّتتل" ،بالتشتتديد ،إذا كتتان صتتحيح التتالم" :التفعيتتل"؛ كالتستتليم والتكلتتيم ،والتطهيتتر؛ ومعتلهتتا
كذلك ،ولكن تحتذف يتاء التفعيتل ،وتعتوأ منهتا التتاء؛ فيصتير وزنته :تفعلتة؛ كالتوصتية والتستمية
والتزكية.

1
2
3

92
51
322 1
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وقياس (أفعل) إذا كان صتحيح العتين :اإلفعتال؛ كتاإلكرام واإلحستان؛ ومعتلهتا كتذلك ،ولكتن
تنقل حركتها إلى الفاء ،فتقلب ألفا ،ثم تحذف األلف الثانية وتعوأ عنها التاء؛ كأقام إقامة ،وأعتان
إعانة ،وقد تحذف التاء؛ نحوَ ( :وأَقَامَ الصَّالةَ) .وقياس ما أوله همزة وصل :أن تكسر ثالثه ،وتزيتد
قبل آخره ألفا ،فينقلب مصدرا؛ نحو :اقتدر اقتدارا ،واصطفى اصطفاء ،انطلق انطالقتا ،واستتخرج
استخراجا؛ فإن كان استفعل معتل العين ،عمل فيه ما عمل في مصدر أفعل المعتتل العتين؛ فتقتول:
استقام .وقياس (تفعلل) وما كان على وزنه :أن يضم رابعته؛ فيصتير مصتدرا؛ كتتدحرج تتدحرجا،
وتجمتتل تجمتتال .وقيتتاس (فعلتتل) ومتتا ألحتتق بتته :فعللتتة؛ كتتدحرج دحرجتتة ،وزلتتزل زلزلتتة .وقيتتاس
(فاعل) ،كضارب وخاصم وقاتل :الفعال والمفاعلة.
إعمال المصدر:جاء في المفصل عن إعمال المصدر" :ويعمل المصدر إعمال الفعتل مفترداً ،كقولتك عجبتت
من ضرب زيد عمراً ،ومتن ضترب عمتراً زيتد" . )1(.فهنتا جتاء إعتراب عمترًا مفعولًتا بته للمصتدر
ضرْب .كما اشترط في عمله شترطين ،أحتدها :أن يكتون نائبًتا منتاب الفعتل ،والموضتع الثتاني :أن
َ
يكون المصدر مقتدّرًا (بتأن والفعتل) أو (بتـ متا والفعتل)"()2؛ فمثتال أن يكتون نائبًتا منتاب الفعتل فتي
قولنتتا :قولًتتا الحتتق؛ فتتالمعنى هنتتا قتتل الحتتق ،فجتتاءت (الحتتق) مفعتتوال بتته واحتتتوى (قتتوال) ضتتميرًا
مستترًا على الفاعلية  .أما ما يمثل على الموضتع الثتاني ،وهتو أن يكتون مقتدّرًا بتأن أو متا والفعتل
قولنا :عجبت من قولك الحق أمر؛ فالتقدير هنا أن تقول الحق .ومما جاء من هذا قوله عتز وجتل:

ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (.)3
ويعمل المصدر مضافا أو مجردا أو مع أل؛ فهو ثالثتة أحتوال ،وإعمالته مضتافا أكثتر نحتو:
(وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ) ()4؛ فقد وقع المصدر "دفع" مضافا إلى لفظ الجاللة ،وقد عمل عمل فعلته؛
فنصب مفعوال به؛ هو "الناس"؛ وحكم إعماله في هذه الحالة كثير شائع.

1
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وهناك عدد من الشروط إلعمال المصدر:
 أن يكون مظهرًا ،فلو أضمر لم يعمل؛ لعدم حروف الفعل.صغفر لم يعمل.
 أن يكون مكبّرًا ،فلو ُ أن يكون غير محدود ،فلو حُدّ بالتاء لم يعمل. أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله؛ ألن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول ،فاليفصل بينهما بالنعت.
 أن يكون مفردًا.والمصدر ال يشترط في إعمالته أن يكتون بمعنتى الحتال واالستتقبال ،كاستم الفاعتل؛ ألنته عمتل
لكونه أصلًا ،فلم يتقيد بزمان بخالف اسم الفاعل ،قاله المصنف .وقال غيره :ألنه عمل بالنيابة عن
الفعل ،والفعل ال يشترط فيه ذلك.
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الباب الثاني
دراسة تطبيقية على المصادر والمشتقات العاملة في رسائل الجاحظ
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الباب الثاني
دراسة تطبيقية على المصادر والمشتقات العاملة في رسائل الجاحظ
جاء في الدراسة النظرية سابقًا أن المصادر والمشتقات العاملة تثثر في الجملة ،ستواء أكتان
هذا التأثير في بنية الكلمة صرفيًا أم في الحركات اإلعرابية تركيبيًتا ،كمتا تبينتا داللتة كتل منهتا فتي
المعنى والسياق الذي وجدت فيه ،أما في هذا الفصل فسيكون عملنا منصتبًّا علتى الجانتب التطبيقتي
من خالل ثالأ رسائل من للجاحظ ،هي :رسالة الجد والهتزل ،ورستالة المعتاد والمعتاش ،ورستالة
التربيع والتدوير .فقد أبدع الجاحظ في توظيف مصادره ومشتقاته العاملة وداللتها التي ذهبت إليها
من تعميق في المعنى أو السخرية والتهكم وغيرها من المعاني.
البد في البداية من الحديث عن أسلوب الجاحظ الذي تميّز باالستطراد؛ حيث كان ينتقتل متن
بتاب لخختر ،ويستترد أخبتارًا بتروح الدعابتتة ،هتدفها إيصتتال المتراد بطريقتة متتثثرة وغيتر مباشتترة.
وكثيت ترًا متتتا أظهتتترت رستتتالة "التربيتتتع والتتتتدوير" الصتتتورة الهزليتتتة المضتتتحكة لجستتتم أحمتتتد بتتتن
عبدالوهاب ،كما اتصف أسلوبه بأنه حجتاجي يستتخدم الفلستفة مترة والخطتاب التديني مترة أخترى،
وتارة نراه يميل إلى الخطاب األيديولوجي والفكري .وعند الحديث عن السمات الفنية والخصائص
البالغية للجاحظ نجد أنه راوح بين أسلوبي اإلمتاع واإلقناع ،وهو ما يعطي النص أهمية من حيث
البالغة ،كما أنه لم يهمل استخدام التصوير الحسي من خالل ذكتر صتفات ابتن عبتد الوهتاب فضتلًا
عن سخريته باستخدام المدح.
فتتي رستتالة "الجتتد والهتتزل" استتتطاع أن ي تراوح فيهتتا بتتين األضتتداد والمراوغتتة فتتي تصتتوير
األحداأ وبيان حقيقتها ،ولم يعمد لهذه التقنية فحسب ،بتل استتطاع أن يظهتر معرفتته وستعة ثقافتته
بأساليب ووسائل عقالنية ودينية من حين آلخر .كما أنه في كثير من المواضع بدأ رسائله بما يدلل
علتتى متتا يتتذه ب إليتته البلغتتاء والعقتتالء كاستتتخدام الجمتتل الدعائيتتة المعترضتتة ،وهتتو متتا كتتان يعطتتي
الموقف البيان عن المعنى الحقيقي الذي ابتغاه ضمنا.
في مجمل رسائله مالتت لغتته إلتى الواقعيتة والمباشترة متع قدرتته علتى التالعتب فتي األلفتا
لخدمة معانيه ،أما رسائله الثالأ التتي خُصتت فتي هتذه الدراستة؛ فقتد كانتت تحمتل غايتات إيصتال
المطلتتوب ،وفيهتتا كانتتت دالالت األستتماء العاملتتة متتن المشتتتقات والمصتتادر أكثتتر دليلًتا علتتى عالقتتة
النحو بالصرف ،تلك العالقة التي بينتها االستخدامات المختلفة لها.
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بوجتته عتتام استتتخدم الجتتاحظ المشتتتقات والمصتتادر العاملتتة لتعميتتق الفكتترة التتتي يريتتدها .فلتتم
يضعها عبثً ا أو صدفة ،بل كان يهدف إلى إيصال صورته وصوته وبيان إرادته في هذه السياقات.
وقد كانت محاولة ربط النحو بالصرف من خالل هذه المشتقات جلية واضحة ،إذ لوحظ االختالف
في تركيب الجمل في حالتة استتخدام المشتتقات والمصتادر بطبيعتهتا ،وفتي حالتة إعمالهتا متن جهتة
أخرى ،كما كان االختالف الشكلي فضال عن االختالف المحلي للكلمة ظاهرًا واضحًا في السياقات
التي أعمل فيها المشتق والمصدر.
أظهرت دراسة لهذه المشتقات والمصادر في الرسائل المذكورة أن األكثر استخداما كان اسم
الفاعل ،إذ أورد واحدًا وسبعين اسمًا ،تنوعت بين االشتقاق القياسي للوزن الثالثي ،وغير الثالثي.
أما اسم المفعول فقد كان مقداره في هتذه الرستائل متا يتوازي أربعتين استتخدامًا متنوعًتا بتين
اشتقاقه من الثالثي والمزيد .أما المصدر الصريح فقد ورد في ستة وعشرين موضعًا ،وأما صتيغة
المبالغتتة فلتتم يكتتن لهتتا الحتظ التتوفير ،حيتتث وردت فتي موضتتعين ،وجميعهتتا جتتاء معمولهتتا ضتتميرا
مستترا .وفيما يلي بيان واضتح ومفصتل لكتل مشتتق عامتل ،وكيفيتة إعمالته وشتروطه التتي جعلتته
كذلك ،فضلًا عن بيان داللته في السياق الذي وردت فيه.
اسم الفاعل في رسائل الجاحظ
بعد إجراء القراءة واستظهار صيغة اسم الفاعل نجد أنه ورد في المواضع اآلتية:
رستتالة المعتتاد والمعتتاش ،فتتي قولتته":واج يبٌ علييى كييل حكيييم أن يحسيين االرتييياد لموضييع
البغيية"()1؛ فتـ(واجيبٌ) هنتتا علتى وزن فاعتل ،وهتتي متن الفعتل الثالثتي (وجتتب) وقتد جتاءت علتتى
الوزن القياسي السم الفاعل ،وهو من األفعال الالزمة؛ نحو قولهم :وجب علينا أن نحتترم الكبيتر،
فلم يتعدّ الفعل إلى مفعول بته ،بتل اكتفتى بفاعلته لبيتان المعنتى .وقتد جتاء مجتردا متن (أل) ،وجتاء
منونا ،كما دلّ على الحال واالستقبال ،وجاء المصدر المثول (أن يحسن) في محل رفع فاعل له.
ومما جاء في إعماله منونا قول ابتن هشتام  ":وَاستم الْفَاعِتل كضتارب ومكترم فَتإِن كَتانَ بتأل عمتل
مُطلقًا أَو مُجَردا فبشرطين كَونه حَاال أَو اسْتِقْبَالًا واعتماده على نفي أَو اسْتِ ْفهَام أَو مخبر عَنهُ "(،)2
ودالليا جاء استخدام اسم الفاعل المنون في الجملة السابقة يحمتل الداللتة المستتقبلية للحتدأ ،حيتث
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يشير الجاحظ إلى ما يجب على الحكيم أن يفعلته ،وذلتك علتى شتكل نصتيحة مستتمرة فتي الداللتة،
ومتتن إعمتتال المشتتتقات فتتي الرستتالة ذاتهتتا قولتته":وال يسييلم منهييا إال المُنقطِ يع القييرين فييي صييحة
الفطرل" )1(،ف(المُنقطِع) هنا جاءت اسم فاعل للفعل غير الثالثتي (انقطتع) ،وهتو فعتل مزيتد متن
األفعال الالزمة؛ فنحن نقول :انقطع خيط األمل  ،فاكتفى الفعتل هنتا بفاعلته ولتم يحتتج لمفعتول بته،
وفي سياق الجملة السابقة التي وردت في رسالة الجاحظ جاءت كلمة (القرين) فاعال السم الفاعل
(المنقطييع).أمتتا ستتبب إعمالتته فتتي هتتذه الجملتتة فهتتو أنته جتتاء معرفتتا (بتتأل)؛ لتتذلك رفتتع فتتاعال وهتتو
(القرين) ،ومن ناحية الداللة قصد الجاحظ التأكيد الذي يثبت الحتدأ فتي التزمن الحاضتر ،إضتافة
إلى الداللة المعنوية التي تحتمل االستثناء؛ فالذي أراده الجاحظ هنا تأطير السالمة وتحديتدها بتذي
القرين المنقطع.
وورد أيضا قوله" :قائمٌ في العقل"( ،)2لقد استعان الجاحظ بالتنوين إلعمال اسم الفاعل
(قائمٌ) الذي صيغ من الثالثي (قام) ،وهو من األفعال الالزمة المكتفية بفاعلها ،أما معموله فقد جاء
ضميرا مستترا تقتديره (هيو) علتى اعتبتار أنته فاعتل الستم الفاعتل العامتل ،ولداللتة هتذا االستم أثتر
واضح ،هو أن الجاحظ يريد إقامته في عقل المتلقي وفكره.
وجاء أيضتا فتي الرستالة":جامعًيا لعليم كثييرٍ فيي المعياش والمعياد"()3؛ فواضتح هنتا أن
المشتق هو اسم الفاعل (جامعًا) ،الذي صيغ متن الفعتل الثالثتي (جمتع) علتى التوزن القياستي الستم
الفاعل ،ومن حيث اللزوم والتعدي فقد جاء الفعل من األفعال المتعدية ،وعمل المشتق هنا ألنه جاء
منونا ،وبذلك دل على حال واستقبال ،أما معموله فهو من خالل الجملة جتاء مستتترا تقتديره (هيو)
الذي جاء مقدرا على أنه فاعل السم الفاعتل.وجتاءت شتبه الجملتة متن الجتار والمجترور(لعلتم) فتي
محل نصب على أنها مفعول به السم الفاعل (جامعا) ،وداللة اسم الفاعتل العامتل فتي هتذه الجملتة
هي بيان زمن حدوأ الفعل في المستقبل فضال عن توضيح المعنى وبيانه من خالل تكثيف الحدأ
وتكثيره.
ويشابهها في اإلعمال قوله" :واصفٌ لك فيه الطبائع التي ركب عليها الخليق" )4(.فمتن هنتا
وردت (واصفٌ) ،وقد اشتقت من الفعل الثالثي (وصتف)  ،وهتو فعتل متعت ٍد احتتاج لمفعتول بته ليتتم
معناه على نحو :وصف أحمد جده بالكرم ،أما عملته فقتد عمتل رغتم تجترده متن (أل) ولكتن كونهتا
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منونة؛ فاعتمادها على التنوين جعل من كلمة (الطبائع) مفعوال به السم الفاعل وذلك لما دلت عليه
من حال أو استقبال .أما داللة هذا االسم في هذا السياق من باب تأكيد النصيحة وتثبيتها.
ومن الشواهد التي جاءت في رسائل الجاحظ على عمل المشتقات وأثرها قوله( :ثم مبيَّن لك
كيف تفترق بهم الحاالت)()1؛ف(مبيَّن) اسم فاعل من فعل غير ثالثتي وهتو(بتيّن)،وهتو كتذلك فعتل
من األفعال المتعدية .وقد عمل اسم الفاعل هنا (مبيَّن) بصفته جاء مجردًا من (أل) التعريف إال أن
التنوين جعل منه عاملًا لداللته على الحال واالستقبال .أما أثر هذا اإلعمتال فتإن فاعتل استم الفاعتل
جاء مستترًا تقديره (هو)؛ فاألصل مبين هو لك.
ومن ناحية داللة المشتق في هذا الستياق فقتد حمتل معنتى الحتدوأ فتي قتادم الزمتان إذ حمتل
معنى الحال واالستقبال.
وفي ذات السياق"راسم لك فيي ذليك أصيوال"( )2فالواضتح أن استم الفاعتل (راسيم) قتد عمتل
عمل فعله المتعدي (رسم) ،ومن مثل ذلك قولنا :رسم الفنان لوحتة جميلتة؛ فلوحتة جتاءت منصتوبة
كونهتتا مفعتتوال بتته ،ونتترى أنتته صتتيغ متتن فعلتته علتتى التتوزن القياستتي فاعتتل ،وقتتد جتتاءت(أصييوال)
منصوبة على أنها مفعول به لـ(راسم) ،فقد تجردت من (أل) لكن التنوين هو الذي جعلها عاملة.
أما التأثير الداللي فقد أراد به الجاحظ من استخدام اسم الفاعتل تعميتق المعنتى والتأكيتد
على خبرته وفراسته في بعض األمور.
وأورد أيضا" :مبيَّن لك مع كل أصل منها علته وسببه"( )3ف (مبيَّن) هنا جاءت اسم فاعل
من فعل غير ثالثي،هو(بيَّن) وهو فعل متعدٍّ أيضا فكان حتما أن يأخذ مفعوال به ،أمتا معمتول استم
الفاعل (مبيَّن) فهو (علته)  ،حيث جاءت مفعوال به الستم الفاعتل ،وأمتا الداللتة فقتد رمتى الجتاحظ
لمقصود ذاتي ،وهو أنه يملك من المعرفتة متا يجعتل منته فيلستوفا ،وفتي داللتة أخترى فتإن (مبييَّن)
جاءت مجردة من (أل) ومنونة ،وداللة التنوين تحمل الحال واالستقبال.
وممتتا جتتاء أيضتتا قولتته" :حتييى كأنييك مشيياهدٌ لضييمير كييل اميير ٍ"( ،)4جتتاء استتم الفاعتتل هنتتا
(مشاهد) من فعل غير ثالثي ،هو (شاهد) لذلك جاءت صياغته بإبدال ياء المضتارعة ميمتا وكستر
ما قبل اآلخر ،و(شاهد) فعل متعد يحتاج للمفعول به ليكون ركنا أساستا متن أركتان تكتوين جملتته،
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نقول :شاهد المزارع النبت ،فنصب النبت على المفعولية ،وفي الجملة السابقة وظتف الجتاحظ استم
الفاعتتل وأعملتته ،وقتتد كتتان ستتبب إعمالتته هنتتا أنتته جتتاء منونتتا ،ودل علتتى الحتتال واالستتتقبال أيضتتا،
فالمشتتتق(مشتتاهد) أختتذ فتتاعال ،وقتتد جتتاء هتتذا الفاعتتل مستتتترا تقتتديره(أنييت) .ووقعتتت شتتبه الجملتتة
(لضمير) في محل نصب مفعول به السم الفاعل.
ومتتن داللتتة هتتذا االستتم أراد الجتتاحظ أن يبتتين لنتتا حتتال الموقتتف وهيئتتته كأنتتك متتن أبطالتته
البارزين ،وكل هذه األحداأ زمانها الحاضر والمستقبل.
وجاءت أيضا دالالت أخرى منها":هي الجامعة محبية قليوب العبياد")1(.؛ فاستم الفاعتل هنتا
جاء مثنثا وهو (الجامعية) ،وهتي مشتتقة متن الثالثتي (جميع) علتى الصتيغة القياستية الستم الفاعتل
الثالثي ،وهذا الفعل من األفعال المتعدية وهتو متا نتراه فتي :جمتع المتزارع قطتاف الزيتتون؛ حيتث
جتاءت (قطياف) مفعتوال بته للفعتل الثالثتي (جمييع) ،وفتي ستياق الجتاحظ فقتد أورد استم الفاعتل هنتتا
(الجامعيية) معرفتتة (بييأل) فوجتتب إعمالهتتا فأختتذت فتتاعال مستتتترا تقتتديره (هييي) ،وجتتاءت (محبيية)
مفعوال به منصوبا لها .والناظر لداللة هذا االسم في هذه الجملة يجده يدل على ثبوت الحدأ وبيانه
والتأكيد على مبناه من حيث التعريف الذي يفيد التوضيح والبيان.
وورد أيضا" :والمستقبلة بك محبة قلوب من ال تجري عليهم نعميك"()2؛ فاستم الفاعتل هنتا
اشتق من فعله غير الثالثي أو المزيد (استقبل) ،وهو من األفعال السداسية المتعديتة؛ إذ إن المعنتى
ال يتم إال بوجود مفعول به منصوب ،فمثال :استقبلت المعلمة الطالب ببشاشة ،فلم يتم معنى الجملة
وعملية استقبال المعلمة إال بوجود المفعول به  .وواضح أن اسم الفاعل جاء معرفا بـ(أل) ،وبذلك
عمل عمل فعله ،فأخذ فاعال ورفعه ،وهنا جاء مستترا تقديره(هي) ،ونصب مفعوال به.
ومما ورد كذلك":فهذه األمور قائمة في العقول( ،)3كذلك الحال مع (قائمة) التي جاءت اسم
فاعل لفعل ثالثي معتل أجوف هو (قام) ،وهو في األصل من األفعال الالزمة ،فنقول :قام الرجتل،
حيث اكتمل المعنى ،وتم دون الحاجة السم منصوب ،وفي سياق الجملة األولى أثرت (قائمة) كذلك
في الجملة تركيبا ومعنى؛ فجاء معمولها مستتترا تقتديره (هيي) عائتدة علتى األمتور .وستبب عملهتا
أنها جاءت منونة؛ فدلت على حال واستقبال .وفي داللة هذا المشتتق فتي هتذا الستياق حملتت ثبتوت
الحدأ في الحال واالستقبال.
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وفتتتي موضتتتع آختتتر فتتتي ورد استتتم الفاعتتتل فتتتي قولتتته ":داخيييل فيهميييا جمييييع محييياب العبييياد
ومكارههم")1(.؛ فاسم الفاعل هو(داخل) صيغ من الفعل الثالثتي التالزم (دختل) فتنحن نقتول :دختل
الزوار إلى القاعة ،جاءت الجملة هاهنا بفعل وفاعل لكنها لم تحتج لمفعول به .فعملت (داخيل) هنتا
عمل الفعل الالزم؛ حيث رفعت (جميع) على أنها فاعل لها .وقد عملت رغم تجردهتا متن (أل) إال
أن داللتتة التنتتوين فيهتتا تتتدل علتتى الحتتال واالستتتقبال .وأمتتا داللتهتتا فقتتد جتتاءت هنتتا لتوضتتيح متتراده
ومبتغاه في تقديمه للنصح والنصيحة.
وورد في موضع آخر":غير داخل في تدبيره الخليل".

()2

ومتن الواضتح أن (الخليل) جتاءت

مرفوعة بالضمة على أنها فاعل السم الفاعل العامل (داخيل) ،فأصتل استم الفاعتل (داختل) أنته متن
الفعل الثالثي الالزم ،نحو :دخل الطائر إلى القفص ،إذ إن الجملة بانت وتم معناها من غير الحاجة
لمفعول به  .ومن حيث الداللة التركيبية السم الفاعل هنا جتاءت تعميقتا للمعنتى التذي أراد الجتاحظ
إيصاله ،فضال عن أنها داللة تحمل الحال واالستقبال أيضا.
وقال" :وال جائز عنده المحابال" ،)3(.فجائز هنا من أسماء الفاعلين التي اشتتقت قياستيا متن
الفعل الثالثي (جاز) ،وهو فعل متعدّ ،إذ يمكننا القول :جاز المدير األستاذ لحسن أداء عمله ،فتعدى
الفعتل وأختتذ مفعتتوال بته ،أمتتا ستتبب إعمالته فهتتو اعتمتتاده علتى النفتتي ،فمتتن شتروط إعمالتته كمتتا قلنتتا
االعتمتتاد علتتى النفتتي أو االستتتفهام ،وقتتد جتتاء معمولهتتا (المحابييال) مرفوعتتا علتتى أنتته فاعتتل الستتم
الفاعل ،وظهرت عالمة اإلعمال على كلمة (المحاباة) التي جاءت مرفوعتة بالضتمة ،وفتي داللتهتا
اللفظية فقد نفى وجود المحاباة عنده وتأكيده على عدله ومساواته في المعاملة .أما من ناحية الداللة
المعنويتتة فتتأراد متتدح التتوزير وذكتتر صتتفاته متتن ختالل استتم الفاعتتل وفاعلتته ،واقتصتتار نفتتي جتتواز
المحاباة عليه.
وورد في قوله" :مُترَقِّب أن ينتقل هواك إلى غيره"( ،)4وهنا جاء اسم الفاعل (مُترَقِّب) من
الفعل غير الثالثي (ترقَّب) ،وهو من األفعال المتعدية بدليل :ترقب الجمهور الفوز بشغف ،فنصب
الفوز علتى المفعوليتة ،أ متا ستبب إعمتال استم الفاعتل أنته جتاء منونًتا ،وقتد جتاء فاعتل استم الفاعتل
ضميرا مستترا والمصدر المثول (أن ينتقل) مفعوال بته .وداللتة هتذا المشتتق أنته يحمتل فتي زمنته
الحال واالستقبال وقد جاء مجردا من (أل) التعريف .
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وفتتي مجتتيء استتم الفاعتتل العامتتل مجموعتتا ورد عنتتد الجتتاحظ قولتته ":فييإن أهييل خاصييتك
والمؤتمِنين على أسرارك"()1؛ (فالمؤتمِنين) جاءت اسم فاعل من الفعل المزيد (اأُتمن)  ،وقد جاء
مجموعا جمع مذكر سالم ،وفي أصل هذا الفعتل أنته الزم ،أمتا معمولته فقتد جتاء مستتترا داال علتى
الجمع ،تقديره (هم).
ولداللة اسم الفاعل المجموع هنا أهمية ،إذ إنه حمل في معنتاه التأكيتد والثبتوت للحتدأ التذي
جاء أصال من كونه معرفا ب(أل) .
كما كان للشعر مكان في رسائل الجاحظ ،ومما ورد منها:
ال يرسل الساق إال ممسكا ساقا

()2

فقد اشتق اسم الفاعل (مُمسِك) من الفعل (أَمسك) وهو غير ثالثي ،وأمسك فتي األصتل فعتل
متعدٍ يحتاج مفعوال به ليتم معناه ،نقول :أمسك الطفل القلم بمهارة ،جاء القلم منصوبا لتعدي الفعل،
أما عمله فقد جاء كونه مجردا متن (أل)  ،فاستم الفاعتل يعمتل إذا جترد متن التعريتف بشترط الداللتة
على الحال واالستقبال،وهو ما حصتل ب(مُ ْمسِتك) ،وجتاءت (سياقًا) مفعتوال بته الستم الفاعتل لتذلك
نصبت ،وقد اس تشهد به الجاحظ لكي يبين أن نتاج اإلنسان ال يكون إال بجهده وعمله .
وفي هذا البيت تشابه بينه وبين قولهم " :أحزم من الحرباء" ،وذلك كما قيل" :ألنته ال يخلتي
عن ساق شجرة حتى يمسك ساق شجرة أخرى"( ،)3وقيل في معنى البيت أيضا ":أنه ال تنقضي له
حجة حتى يتمسك بأخرى ،تشبيه بالحرباء"()4؛ فقد يضرب لمن ال يدع حاجة حتّى يسأَل أُخرى.
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وفي موضع آخر ورد" :واعلم أنك ستصحب من الناس أجناسا متفرقةٌ حياالتُهم"( ،)1فاستم
الفاعل (متفرقةٌ) من الفعل غير الثالثي (تفترَّق)  ،وفتي أصتل هتذا الفعتل فإنته متن األفعتال الالزمتة
فيكتفي بفاعله دون الحاجة لمفعول به،مثال :تفترق الجتيش فتي أرأ المعركتة ،وتفترق الصتديقان؛
ففهمت الجملة ،ودلت دون ذكر أي مفعول به ،أما عمل اسم الفاعل هنا؛ فقد عمل ألنه جاء منونتا،
وجاءت كلمة (حاالتُهم) المجموعة جمع مثنث سالم مرفوعة على أنها فاعل السم الفاعتل ،وتشتير
الداللة المعنوية واللفظية السم الفاعل إلى الثبات في الحدأ ،بمعنى أنهم سيبقون متفرقين في جميع
حاالتهم.
ومما جاء أيضا" :متفاوتةٌ منازلُهم"(،)2حيث جاءت (مُتفاوِتة) اسم فاعتل لفعتل غيتر ثالثتي
هو (تفاوت) ،وهو فعل الزم؛ فمثال :تفاوتت أقدار البشر بين السعادة والشقاء .وإلعمال هذا االستم
فتتي هتتذ ا الستتياق نجتتده جتتاء منونتتا؛ فاستتتحق أن يتتثثر ويعمتتل فيمتتا يلحقتته فتتي تركيتتب الجملتتة ،ف
(منازلهم) في هذا السياق جاءت فاعال السم الفاعل مرفوعة وعالمة رفعها الضمة وهتي مضتافة،
وجاء الضمير المتصل في محل جر باإلضافة .أما الداللة فتي هتذا المشتتق فهتي داللتة علتى معنتى
الحدوأ في الحال واالستقبال.
وجاء أيضتا عتن الجتاحظ قولته" :مميتن علييهم بحيديثك"( ،)3فاستم الفاعتل هنتا (مميتنَّ) متن
الفعل المزيد ،هو (أمتنّ) ،وهو من األفعال الالزمة ،لذلك ال يأخذ مفعوال به ،فنحن نقول :أمتنُّ لك
حضورك الندوة ،أما عن إعماله في هذه الجملة فقد ختال متن (ال) التعريتف لكنته جتاء منونتا؛ فتدل
التنتوين علتتى حالته واستتتقباله ،وجتاء معمولتته (فتاعال) ضتتميرا مستتترا تقتتديره (أنيت) .ومتتن ناحيتتة
الداللة نجده يدل على حدوأ الفعل في الزمن الحاضر أو المستقبل.
وورد أيضا قوله ":كائنًا ما كان" ( ،)4جتاء استم الفاعتل (كائنيا) مشتتقا متن الثالثتي (كيون)،
وهو من األفعال الناقصتة التتي تستتغني عتن الفاعتل لتمامهتا ،فنقتول :كتان البحتث شتاقا ،فلتم تحتتج
لفاعل أو مفعول به بل استندت على الجملة االسمية في بيان وظيفتها .وعن إعمال اسم الفاعل فتي
هتذا الستتياق نجتد أنتته منتون؛ فتتدل بتذلك علتتى حتال واستتتقبال ،ولتذلك جتتاء استمه (معمولتته) مستتتترا
تقديره (هو) في محل رفع اسم كائنًا وجتاء (ميا) الموصتولة التتي جتاءت فتي محتل نصتب خبرهتا،
وفي الداللة المعنوية ما يشير إلى الزمن الدال عليه ،وهو الحال واالستقبال.
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وورد فيتتته موضتتتع آختتتر متتتا قالتتته الجتتتاحظ":وعليييى معصيييية المُتسيييتِّر بعقوبييية معصيييية
المعلن" ،)1(.فقد جاءت (المُتستِّر) اسم فاعل عامل ،وهو مشتتق متن فعتل غيتر ثالثتي ،إذ إن فعلته
هو (تستر) التذي هتو باألصتل فعتل الزم ،نقتول :تستترت األم علتى ابنهتا ،أو تستتر الرجتل بعبتاءة
ثقيلة .وعن إعمال االسم هاهنتا فقتد جتاء متصتال ب (أل) التعريتف؛ فأختذ فتاعال لكنته جتاء مستتترا
تقديره (هو).أما داللة اسم الفاعل في هذا الجملة؛ فقد أعطته (ال) التعريف التتي اتصتلت بته داللتة
على ثبوت الحدأ.
وفي مثال آخر قوله" :وإن حكم الغضب جائر" ،)2(.فاسم الفاعل هنا هو (جائر) استم مشتتق
من الفعل الثالثي (جور) على الصيغة القياسية (فاعل) ،وهو فعتل الزم اكتفتى بفاعلته ،علتى نحتو:
جار عليه الزمان .وجاء شرط إعماله في هذه الجملة داللته على الحال واالستقبال رغم تجرده من
(أل) ،وقتتد جتتاء معمولتته (الفاعتتل) ضتتميرا مستتتترا تقتتديره (هييو) ،أمتتا دالليتتا؛ فقتتد دل علتتى الحتتال
واالستقبال ،فمن شروط إعمال المشتقات والمصادر دالالتها على حتال واستتقبال ،وهتو متا حصتل
في هذا السياق.
ومما ورد أيضا قوله ":إن داء الحزن وإن كان قاتالً فإنه داءٌ مماطيل")3(.؛ فجتاءت (قاتِلًيا)
اسم فاعل من الفعتل الثالثتي (قتيل) ،وهتو فعتل متعتدف؛ مثتل قتولهم :قتتل الجنتود عتدوهم ،وقتد عمتل
لداللته على الحال واالستقبال بعد تحليه بالتنوين ،ومعموله جاء مستترا تقديره (هو) على الفاعلية.
وفي ذات السياق وردت كلمة (مُماطِل) ،وهتي استم فاعتل اشتتق متن الفعتل المزيتد (ماطيل) ،وعنتد
التعرف إلى أصله نجد أنه فعل الزم ،فنقول :ماطل الرجل في رد التدين ،وجتاء منونتا ،وداال علتى
حال واستقبال ،فجاء معموله ضميرا مستترا تقديره (هو) ،يدل على الفاعلية.
ومن ناحية داللة كال االسمين فإنهما يحمالن داللة الحال واالستقبال للحدأ؛ (فقاتلًا) توجب
وقوع القتل في المستقبل ،وكذلك فعل المماطلة لن يتم إال في الزمن القادم.
وورد أيضتتا قولتته ":حتييى يكييون عقلييه غييامراً لعلمييه ،وعلمييه غالبياً لطبعييه"()4؛ فتتـ(غييامرا)
جاءت هنا اسم فاعل عامل اشتق من الفعل الثالثي (غمر) على الصيغة القياسية السم الفاعل ،وهو
فعل متعد ،إذ نقول :غمر الماء األرأ.و(غامرا) جاء هنا متن المشتتقات العاملتة لتحليته بتالتنوين،
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ودل على حال واستقبال ،أما معموله فقد جاء مستترا أيضا ،فقدر تقديرا على الفاعلية السم الفاعل
العامل ،وجاءت (لعلمه) منصوبة علتى المفعوليتة إذ إن التالم هنتا زائتدة؛ فاألصتل (غتامرًا علمَته).
ودالليا يبدو المشتق متضمنا الحدأ في الحال واالستقبال.
وفي الجملة نفسها وردت (غالبًا)؛ فهي بذات السياق السابق جاءت مشتقة من الفعل الثالثتي
(غلييب) ،وجتتاءت محتتالة بتتالتنوين أيضتتا؛ فاكتستتبت بتتذلك شتتروط اإلعمتتال بتتداللتها علتتى الحتتال
واالستقبال .أما الفعل (غلب) فإنه فعل متعدٍّ يحتاج مفعوال به لتمام معناه ،على نحو :غلبه النعاسُ،
وفي الجملة جتاء معمتول استم الفاعتل مستتترا تقتديره (هيو) ومفعولته ( لطبعيه) علتى اعتبتار التالم
زائدة .وداللة اسم الفاعل هنا جاءت كما سابقاتها تحمل الحال واالستقبال للحدأ.
وجاء أيضا قوله " :وحتى يكيون عالميًا بميا تيرك وعارفيًا بميا أخيذ"( ،)1وعلتى ذات المنتوال
جاء استما الفتاعلين(عالميا) و(عارفيا) ،متن الفعلتين الثالثيتين همتا (عليم) و (عيرف) ،وهمتا فعتالن
متعديان؛ إذ نقول :علم القاضتي الحتق ،وعترف الطالتب حتل المستألة .أمتا عتن إعمالهمتا فقتد عمتال
ألنهمتتا جتتاءا منتتونين ،فتتدلتا بتتذلك علتتى الحتتال واالستتتقبال ،وتطابقتتا كتتذلك فتتي العالقتتة بتتين العمتتل
والمعنى للداللة على الحال واالستقبال.
وفيها جاء قوله أيضا" :وال عارٍ على جازعٍ إال فيما يمكين فيي مثليه الصيبر" )2(.وفتي ذات
االشتقاق والداللتة جتاءت كلمتة (جيازع) التتي اشتتقت متن الفعتل (جتزع) وهتو فعتل الزم ،وجتاءت
عاملة العتمادها على نفي؛ فاكتسبت اإلعمال حيث جاء معمولها مستترا تقديره (هو) .وداللتة هتذا
المشتق كما سابقتها جاءت تدلل على الحال واالستقبال للحدوأ.
وأخيرا ورد في قوله "تاركٌ اإلصرارَ"( ،)3حيث جاءت (تاركٌ) اسم فاعل صيغت من الفعتل
الثالثي (ترك) على الوزن القياسي السم الفاعل ،وأصل هذا الفعل (تترك) ،وهتو فعتل متعتدٍّ؛ وهنتا
عمل اسم الفاعل بسبب التنوين فجاءت (اإلصرارَ) مفعوال به أيضا لـ(تيارك) .وقتد قلنتا ستابقا داللتة
التنوين التي تحمل معنى الحال واالستقبال ،وهي من شروط إعمال اسم الفاعتل .إذ إن فعتل التترك
لم يحصل بعد ،لكنه حاصل ال محالة في المستقبل.
أما استعمال اسم الفاعل في رستالته (التربيتع والتتدوير) ،فقتد ورد فيهتا حتاالت متن اإلعمتال
الذي كان له األثر الواضح في تركيب الجملة ومعناها؛ فكان منها:
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"ومن هو طائر مع العوام حيث طارت ،وساقطٌ معها حيث سقطت" ،)1(.حيث جاءت كلمتتا
(طائر) و(ساقط) اسما فاعلين لفعلين ثالثيين هما (طار) و(سقط)؛ وهما فعتالن الزمتان؛ إذ نقتول:
طار العصفور ،ونقول أيضا :سقطت أوراق الشجر  .ومن حيث إعمتال هتذين الفعلتين حيتث جتاءا
منونين بتنوين الضم؛ فأخذ كل منهما فاعال ،إال إنه هنا جاء مستترا تقديره (هو) .وفي داللة كليهما
معنى الحال واالستقبال لما هو آت من الزمن.
وجاء في قوله" :أو جاهل بالمحال")2(.؛ إذ إن اسم الفاعل (جاهل) صيغ متن الفعتل الثالثتي
(جهل) على الصيغة القياسية ،وعملها في هذا السياق جاء كونته معتمتدا علتى التنتوين التذي يحمتل
داللتتة الحتتال واالستتتقبال ،ومعمولتته جتتاء مستتتترا تقتتديره (هييو) .وكمتتا ذكرنتتا أعتتاله أن استتم الفاعتتل
المنون يحمل في داللته الحال واالستقبال ،وهو ما ينطبق على ذات السياق في هذه الجملة.
ومما جاء أيضا في إعمال اسم الفاعل قوله" :وما الحكيم القياطِع إال لليذهن" ،)3(.وهنتا جتاء
اسم الفاعل (القاطِع) مشتقًا من الفعل الثالثتي (قطيع) .وجتاء هتذا االستم معرفًتا ب(أل) فاستتحق أن
يثثر ويعمل ،أما معموله فقد جاء مستترا تقديره (هو) .ومن حيث الداللة نجد أنه يدلل على ثبتوت
الحدأ وتأكيده.
وورد في قوله ":وإذا كيان هيذا ناقضياً لعيزم المتسيلِّم فميا ننيك بعيادل المتكلِّيف")4(.؛ حيتث
احتوت ثالثة أسماء للفاعلين ،يحمل إحداها الصيغة الثالثية ،وهي (ناقضا) ،الذي اشتتق متن الفعتل
(نقض) ،وقد جاء منونا ،أما االسمان اآلخران فهما (المُتَسلِّم) و(المُتكلِّف)؛ وهما اسما فاعلين متن
فعلين مزيدين هما (تَسلَّم) و(تَكلَّف) ،وعن إعمال هذه األسماء الثالثة نجد أن األول (ناقضيا) جتاء
منونا؛ فتدل بتذلك علتى الحتال واالستتقبال ،واالستمان اآلختران (المتسيلم) و(المتكليف)؛ فقتد أعمتال
التصالهما بـ(أل) التعريف ،وقد جاءت معموالت كل منها مستترة .وفي داللتة استم الفاعتل المنتون
(ناقضا) نجده دل على الحال واالستقبال لوقوع الحدأ ،أما داللتة االستمين المعترفين ب (أل) ،فقتد
حملت داللتهما الثبوت للحدأ.
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وفتتي بقيتتة هتتذه األستتماء ورد فتتي قتتول الجتتاحظ" :هييذا وليييس لييك مسيياعد ،وال معييك شيياهد
واحد" ،)1(.فقد ورد هنا اسما فاعلين هما (مُسياعِد) و (شياهِد) التذي ستبق الحتديث عنته فتي ستياق
سابق .أمتا االستم األول ،وهتو (مسياعد) فنجتده مشتتقا متن فعتل مزيتد هتو (سياعد) ،وقتد جتاء استم
الفاعل هنا اسما مثخرا مرفوعا لـ(ليس) وجاءت عالمة رفعته تنتوين الضتم ،والتنتوين داللتة علتى
الحال واالستقبال مما كان له التأثير المباشتر فتي إعمالته .كمتا أن معمولته هنتا جتاء مستتترا .وعنتد
الحديث عن داللة المشتق في هذا السياق نجده داال على الحال واالستقبال كما أسلفنا سابقا.
وأخيرا جاء اسم الفاعل العامل في هذه الرسالة كما كان الحال سابقا ،فقال " :كيف يروميه
عاقييل أو ينتقصييه عييالم"()2؛ فتتـ(عاقييل) و(عييالم) جاءتتتا استتمي فتتاعلين متتن األصتتل الثالثتتي (عقتتل)
الالزم و(علم) المتعدي .فنقول :عقل الفتى ،ونقول :علم القاضي الحقيقة  .وقد عمل كالهما ألنهما
جاءا منونين ،أما معموالهما فنجدهما مستترين .وتوافقت داللة العمل مع المعنى لبيتان الحتدأ فتي
الحال واالستقبال.
ويمكن القول إن لجوء الجاحظ السم الفاعل العامل في رسائله كان داللة على ثقافته؛ فهو لم
يستخدم اسم الفاعل العامل في حالة واحدة ،أو سياق واحد ،بل فاوت بين األساليب المستخدمة لتفي
بالغرأ وتحقق ما يريد.
اسم المفعول في رسائل الجاحظ
جاءت صيغ اسم المفعول في رسائل الجاحظ متعددة ،وتختلف في داللتها ،ومعناها ومبناها،
وقد تحدثنا في غير موضع عن صياغته وكيفية اشتقاقه وكذلك شتروط إعمالته ،فضتال عتن الداللتة
السياقية التي تضمنتها اشتقاقات هذه الصيغة.
ومما جاء تطبيقا على قولنا متا ورد فتي رستالة المعتاد والمعتاش قولته" :موصيولٌ ذليك منيي
عنييد السييامعين"( )3فقتتد ذكتتر الكلمتتة (موصييول) ،التتتي اشتتتقت علتتى التتوزن القياستتي الستتم المفعتتول
الثالثي على وزن مفعول ،ونائب الفاعتل (ذليك)  ،وقتد عملتت هنتا أيضتا ألنهتا جتاءت منونتة فتدلت
بذلك على الحال واالستقبال ،وجاء اسم اإلشارة (ذلك) نائب فاعل الستم المفعتول ،وجتاءت داللتهتا
مطابقتتة لداللتتة الكلمتتة الستتابقة ،وهتتي االستتتمرارية فتتي الحتتدأ والمواصتتلة فيتته ،فعمليتتة المواصتتلة
حدثت ومازالت مستمرة في الحاضر ،وستبقى كذلك في المستقبل.
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وورد أيضتتا قولتته فتتي هتتذه الرستتالة" :ولعمييري إن ذلييك لموجييودٌ فييي الفطييرل "( ،)1فاستتم
المفعول هو (موجود) صيغ من الفعل الثالثتي (وُجِتد) ،وهتو فعتل مبنتي للمجهتول ،وقتد عمتل ألنته
جاء منونا؛ فالتنوين عالمة من العالمات التي تتدل علتى االستتقبال ،أمتا عتن معمتول استم المفعتول
هنا ،وهو نائب الفاعل ،كونه يعمل عمل الفعل المبنتي للمجهتول ،فقتد جتاء ضتميرًا مستتترًا تقتديره
(هو) ،عائد على سابق له.وداللة اسم المفعول هنا تحمل االستمرار والدوام للحدأ في المستقبل .
وورد أيضا قوله  ":إنيي رأييت أكثير ميا رسيموا مين ذليك فروعيًا ليم يبينيوا عللهيا ،وصيفات
حسنة لم يكشفوا أسبابها ،وأموراً محمودل لم يدلوا على أصولها"( .)2نجتد أن (محميودل) جتاءت
اسم مفعول لفعل ثالثي مبني للمجهتول هتو (حُمِتد)  ،أمتا عتن إعمالهتا فتي هتذه الجملتة فإنهتا جتاءت
منونة؛ فدل التنوين على الحال واالستقبال ،وجاء معمولها ضتميرا مستتترا تقتديره (هيو) علتى أنته
نائب فاعل السم المفعول .وحملت في داللتها معنى الحال واالستقبال.
في سياق آخر وردت جملة "مضروبةٌ معها األمثالُ"( ،)3حيث جاءت كلمة (مضروبة) استم
مفعول ،فعلها ثالثي مبني للمجهول ،هتو (ضُترِب) بضتم األول وكستر متا قبتل اآلختر ،وقتد عملتت
ألنها منونة ومجتردة متن (أل) التعريتف ،لكتن بصتفتها تحمتل فتي معناهتا الحتال واالستتقبال وجتب
عليها أن تعمل عمل فعلها المبني للمجهتول ،والمالحتظ هنتا أن (األمثيالُ) جتاءت مضتمومة ،وذلتك
بحكم موقعها اإلعرابي ،فهي نائب فاعل السم المفعول.
وجملتتة أختترى دلتتت علتتى استتم المفعتتول وإعمالتته قولتته" :هييذا فيييهم طب يعٌ مُرَّكييب ،وجبليية
مفطورل ،ال خيالف بيين الخليق فييه؛ موجيو ٌد فيي اإلنيس والحييوان"()4؛ فتوردت هنتا ثتالأ صتيغ
حملت داللة اسم المفعول هي (مُرَّكب) من المزيد بالتضعيف،و(مفطورل) و(موجيود) ،جتاءت متن
الفعل الثالثي المبنتي للمجهتول .وعتن إعمتال كتل منهتا فجميعهتا جتاءت منونتة؛ وكانتت معموالتهتا
مستترة ،وهي في محل رفع نائب فاعل.
وجاءت أيضا كلمة (مَ ْوصيول) مترتين ،األولتى فتي قولته  ":موصيولٌ بصيالحك " )5(،حيتث
جاء اسم المفعول (مَ ْوصول) من الفعل الثالثي المبني للمجهول (وُصِل) بضم األول وكسر ما قبل
اآلختتر ،وجتتاء عتتامال عمتتل فعلتته المبنتتي للمجهتتول ،ألنتته منتتون ،أمتتا نائتتب فاعلتته فقتتد جتتاء ضتتميرا
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مستتتترا تقتتديره (هييو) ،وبالحتتديث عتتن داللتتة إعمتتال استتم المفعتتول هاهنتتا نجتتد أنهتتا جتتاءت بمعنتتى
االستمرارية والمواصلة للحدأ الذي أرادته دون انقطاع .
وكذلك كان الحال في هذه الجملة" :فأنت معذورٌ بالمخاطرل فييه بنفسيك وماليك)1(".؛ فحتال
اسم المفعول هنا كما جاء في الجملة السابقة مشتق من فعل ثالثي هو (عُذِر) المبني للمجهول ،وقد
جاء هنا أيضا عامال كونه جاء منونا ،أما معموله وهو نائب الفاعل فقد جاء ضميرا مستترا تقديره
(هو) ،وكونه جاء منونا فقد حمل بذلك معنى الحدأ في الحال واالستقبال.
وورد أيضتتا قولتته " :ولمييا أن كييان موجييوداً فييي العقييول أنييه قييد يفييت

بعييض األمنيياء عيين

خيانةٍ")2(.؛ ف(موجودا) هنا جاءت اسم مفعول مشتق من الفعل (وُجِد) ،وهو مبني للمجهول ،أمتا
إعماله فقد عمل التصاله بتالتنوين ،وقتد جتاء نائتب فاعلته ضتميرا مستتترا تقتديره (هيو)  .وجتاءت
داللته متضمنة الحدأ في الحال واالستقبال.
وورد اسم المفعول العامل في قوله " :فمن كيان معروفيًا بالوفياء فيي أوقيات الشيدل وحياالت
الضرورل ،فنافس فيه وأسبق إليه؛ فإن اعتقاده أنفس العقد")3(.؛ فنرى أن (معروفا) اشتتقت متن
الفعل الثالثي المبني للمجهول (عُرِف) ،وجاء منونا ،وبذلك صار عاملًا ،يأخذ نائب فاعتل ،وجتاء
في هذا السياق ضميرا مستترا تقتديره (هيو) .ودالليتا حمتل هتذا االستم الحتال واالستتقبال فتي بيانته
الحدأ .
وورد قوله" :ووجود كل محمودٍ ومذمومٍ في أهل كل جنسٍ من اآلدميين"( ،)4فجاء في هذه
الجملة اسم المفعول في كلمتين شكلتا طباقا ،هما (محميود) و(ميذموم) ،واشتتقتا متن الفعتل الثالثتي
على الوزن القياسي السم المفعول فـ(محمود) جتاءت متن الفعتل (حُمِتد) و(متذموم) متن الفعتل (ذُّم)
المبنيتتين للمجهتتول  .وقتتد كتتان التنتتوين ستتبب إعمتتال كتتل منهم تا ،وهتتو يحمتتل التتذي داللتتة الحتتال
واالستقبال.
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وورد قوله" :وهذا غير مدفوع عند الجميع"( ،)1فاستخدم (مدفوع) هنا اسم مفعول ،مشتتق
من الفعل الثالثي المبني للمجهول (دُفِع) ،وقد جاء عامال لداللتته علتى الحتال واالستتقبال ،وهتو متا
اكتسبه من خالل التنوين ،وجاء معموله ضميرا مستترا تقديره (هو).
ب إلييييك أفاعييييل مييين
وورد قولتتته " :واعليييم أنيييك موسيييو ٌم بسييييما مييين قارنيييت ،ومنسيييو ٌ
صيياحبت"( ،)2ففتتي هتتذه الجملتتة ورد (مَ ْوسييوم) و(مَنسييوب) استتمي مفعتتولين صتتيغا متتن الفعلتتين
الثالثيين (وُسِم) و(نُسِب) على وزن مفعول ،وجاء كل منهما عتامالً كونته منونًتا ،وجتاء معمولهمتا
ضميرا مستترا في (موسوم) ،واسما ظاهرا في (منسوب) وهو ( أفاعيلُ)  .أما داللة هذه الصتيغة
فتحمل معنى البيان وتوضيح للحدأ مع االستمرارية فيه.
وجاء قوله" :موصيولةً ألصيحابها ببشيرك وطالقية وجهيك"( ،)3ف (موصيولة) جتاءت استم
مفعول من الفعل الثالثي المبني للمجهول (وُصِل) ،وجاءت عاملة منونة ،فأخذت نائب فاعل ،جاء
مستترا تقديره (هو) .وكتذلك جتاء حتال استم المفعتول فتي هتذه الجملتة" :أال تيولى جسيائم تصيرفك
وتقلدهم أمورك ووثائق تدبيرك إال امرأً صالحه موصول بصالحك"( ،)4فالمشتق هنتا (موصيول)،
وقد اشتق من الفعل السابق (وُصِل) ،وقد دل إعمال اسم المفعول في هذه الجملة على ثبات الحدأ
واستمراره في الحال واالستقبال ،حين أصبح صفة.
وورد قوله" :ولكني أوصيك برياضة نفسك حتى تذللها على األمور المحمودل؛ فإنَّ كل أمر
ممدوح هو مما تستثقل النفوس"( ،)5وهنا جاءت كل من (محمودل) و(مميدوح) استمي مفعتولين،
متتن الفعلتتين الثالثيتتين (حُمِ تد) و(مُتتدِح) المبنيتتين للمجهتتول ،وجتتاءت (المحمتتودة) معرفتتة ب(أل)،
فصارت عاملة ،ونائب الفاعل مستتر .أما (ممدوح) فقد جاءت منونة ونائب الفاعل مستتر.
ومما تشابهت به الجمل قول الجاحظ" :وكذلك سائر األخالق المحميودل والمذمومية ،فليتكن
محموداتها غالبة على أفعالك"( ،)6وقد تناولنتا هتذه األستماء بمواقتع ستابقة بالشترح والتفصتيل متن
صياغة واشتقاق وإعمال وداللة كذلك.
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وأمتتا متتا جتتاء فتتي رستتالة الجتتد والهتتزل؛ فقتتد ورد" :وأن المُييراد ميين األمييور عواقبُهييا ال
عواجُلها"  )1(،فقد جاءت كلمة (المراد) اسما مفعوال ،وفعلها في األساس (أُريد) المبني للمجهتول،
وقد عملت ألنها معرفة ب(أل) ،حيث جاءت (عواقبثها) نائب فاعل السم المفعتول ،وعنتد الكشتف
عن الداللة التي أرادتها كلمة (المراد) نجد أنها لبيان المعنى وتوضيحه ،وكذلك الداللة على الحتال
واالستقبال.
وورد في قوله" :أو كان مبلَّغاً عنه أو مكذوباً عليه"( ،)2إذ إن (مكذوبا) جاءت اسم مفعتول
من الفعل الثالثي المبني للمجهول (كُذِب) ،وعامل ألنه منون ،جاء معموله مستترا.
وورد أيضا قوله " :ثم ال تحكم له بيذلك حتيى تكيون حاليه مقصيورل عليى محَّبتيك ،ومحنيول
على نصيحتك"( ،)3وهنا جاءت (مقصورل) اسم مفعول من الفعل الثالثي المبني للمجهول (قُصِر)،
وعاملة بسبب التنوين ،فأخذت نائب فاعل ،جاء مستترا تقديره (هو).
وكذلك ورد قوله" :فمبسوطٌ عذرُه ،ومصوبٌ رأيُه"( ،)4فإذا وقفنا عند كلمتة (مبسيوط) نجتد
أنها اسم مفعول من الفعل (بُسِط) المبنتي للمجهتول ،وقتد عمتل استم المفعتول (مبسيوط) عمتل فعلته
المبني للمجهول ،وذلك لداللة زمنه على الحال واالستقبال ،و(عذره) نائب فاعل.
وكذلك الحال مع (مُصوَّب) التي جاءت أيضا اسم مفعول من فعل ثالثي هتو (صتوَّب) ،وقتد
اشتق على الوزن القياسي السم المفعول ،وكما قيتل عتن حاجتة استم المفعتول لمعمولته _ فتي حتال
توافرت شروط إعماله – وهو نائب الفاعتل ،وقتد عمتل استم المفعتول (مصتوب) لتجترده متن (أل)
التعريف وعدم اتصاله بها ،لكن داللته على الحال واالستقبال الذي جاء به التنوين كانت سببا كافيا
إلعماله ،ومعمول اسم المفعول (مصوب) جاء مرفوعا بالحركة؛ فـ(رأييه) جتاءت هنتا نائتب فاعتل
السم المفعول.
أمتتا داللتهمتتا فقتتد جتتاءت هنتتا لبيتتان الحتتدأ التتذي جتتاء فيتته استتم المفعتتول؛ فكتتل متتن مبستتوط
ومصوب دلتا على الحدأ الذي جاء فيه الستياق ،كمتا أنهمتا حملتتا فتي داللتهمتا الحتدوأ فتي زمتن
الحاضر أو المستقبل.
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وفتتي إعمتتال استتم المفعتتول المعتترف ب(أل) ورد ":فقييد رأيييت صيينيعهم فييي مييال المفقييود
والمناسخة والوارث الضعيف ،ومن مات بغير وصية()1؛ فجاء اسم المفعول (المفقود) متن الفعتل
الثالثي (فُقِد) ،وعامل ألنه معرف بـ(أل) ،وجاء نائب الفاعل مستترا قدره السياق.
وكذلك القول في" :والكلب المضروب يجمع الصِّياح والهرب"()2؛ فـ(مضروب) جاءت استم
مفعول متن الفعتل (ضُترِب) المبنتي للمجهتول ،و قتد عمتل هنتا عمتل فعلته المبنتي للمجهتول لتعريفته
ب(أل) ،وكان نائب فاعلها ضميرا مستترا.
ومما جاء في رسالة التربيع والتدوير ،وال تختلف األسماء التالية عن سابقاتها ":والغفل من
الموسيييوم ،والمحيييال مييين الصيييحيح ،واألسيييرار مييين المجهيييول")3(.؛ فقتتتد تناولتتتت استتتم المفعتتتول
(الموسوم) في الكالم سابقا ،وقلت :إنه مشتق من الفعل (وُسِم) ،أما (المُحال) فهو اسم مفعول جاء
من الفعل (أُحيل) المبني للمجهول ،وأيضا (المجهتول) فهتو كتذات الحتال  .وكونهتا جتاءت متصتلة
ب(ال) التعريف نالت حق اإلعمال ،فجاء معمولها في األسماء الثالثة السابقة ضميرا مستترا .
وجتتاء أيضتتا قولتته" :وفييي الحقيقيية مقييدود رشيييق" ،)4(.وهنتتا (مقييدود) صتتيغت متتن الفعتتل
الثالثي المشدد (قُدَّ) المبني للمجهول  .وعمل ألنته جتاء منونتا فتدل علتى الحتال واالستتقبال ،وجتاء
معموله كذلك ضميرا مستترا .
ويشابه (مقدود) االسم (مربوع) وذلك في قوله" :وقد تهلم المَ ْربوع مثلي من الطوييل مثيل
عمر"()5؛ فهو اسم مفعول جيء به على الوزن القياستي الستم المفعتول الثالثتي متن الفعتل (رُبِتع)،
وكونه جاء معرفا فقد عمل عمل فعله المبني للمجهول؛ فرفع بذلك نائب فاعل ،جاء مستتر.
وربمتتا ال اختتتالف فتتي أستتماء المفعتتولين هنتتا" :غييير مَ ْنخييوب وال مُتشَّيعِب ،وال مَيدخول وال
مشييترك"()6؛ حيتتث جتتاءت جميعهتتا متتن أفعتتال مبنيتتة للمجهتتول هتتي (نُخِ تبَ) و(دُخِ تل) الثالثيتتين،
و(متشعب) و(مشترك) هما من (تُشتعفب) و(اشْتتُرِك) المزيتدين .وقتد أعملتت هتذه األستماء جميعهتا
ألنها جاءت منونة ،وجاءت معموالتها مستترة.

951 3

1
2

913 3

3

53 1

4

51 1

5

52 1

6

31 1

95

وجتتاء أيضتتا فتتي قولتته" :ومعلييومٌ أن طييول دراسييتها"( ،)1فاستتم المفعتتول (معلييوم) جتتاء متتن
الفعل المبني للمجهتول (عُلِتمَ) وهتو فعتل ثالثتي؛ لتذلك جتاء اشتتقاق استم المفعتول منته علتى التوزن
القياسي ،وجاء منونا ،أما معمولته فهتو الجملتة التتي جتاءت علتى شتكل مصتدر متثول ،أمتا داللتهتا
المعنوية التي أراد الجاحظ الكشف عنها فهي توضيح المعلومة وبيانهتا وتثبيتهتا فتي نفتر المتلقتي.
وأخيتترا جتتاء قولتته" :ومنشييأه محمييود"()2؛ ف (محمييود) جتتاءت هنتتا استتم مفعتتول لفعتتل ثالثتتي هتتو
(حُمِدَ) ،وعمل ألنه منون ،وقد جاء معمولها مستترا تقديره (هو).
صيغة المبالغة في رسائل الجاحظ
جاء في رسائل الجاحظ عدد من صتيغ المب الغتة العاملتة كتان منهتا فتي رستالة الجتد والهتزل:
"والعجول يخطئ وإن نفر ،فكيف به إذا أخفق"( ،)3حيث وردت كلمة (العَجول) ،وجاءت صيغة
مبالغتة مشتتقة متن الثالثتي التالزم (عَجَتلَ) ،وعملتت كونهتا معرفتة ب (أل) ،أمتا معمولهتا فقتد جتتاء
ضميرًا مستترًا تقديره (هو) .والداللة التي تحملها صيغ المبالغة في هذا السياق هي تكثيف الحتدأ
وتأكيده .
وممتتا ورد قولتته" :وال حسييود وال منييافس"( ،)4إذ جتتاءت (حسييود) علتتى وزن فعتتول الدالتتة
على المبالغة ،وقد اشتقت من الفعل الثالثتي المتعتدي (حَسَتدَ)؛ علتى نحتو :حستد الفقيتر الغنتي ،وقتد
عمل كسابق الصتيغ ،حيتث جتاء منونتا ومع تمتدا علتى نفتي ،وجتاء معمولته ضتميرا مستتترا تقتديره
(هو) بالرفع على الفاعلية ،أما الداللتة فهتي المبالغتة بفعتل الحستد ستواء كتان ذلتك بتالكم أو النتوع،
والتأكيد على ذلك .
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المصادر في رسائل الجاحظ
أورد الجتتاحظ فتتي رستتائله عتتدد متتن المصتتادر العاملتتة ،وقتتد وظفهتتا لمعتتانِ مختلفتتة ،إذ إن
المصدر يحمل في األصل داللة الحدأ غير مقترن بزمان .وفيما يلي بيان ما جاء في رستائله متن
مصادر عاملة:
من الوصتايا التتي بعتث بهتا الجتاحظ مستتخدما المصتدر العامتل فتي رستالة المعتاش والمعتاد
قولتته" :واعلييم أن إجييراءك األمييور مجاريهييا ،واسييتعمالك األشييياء علييى وجوههييا ،يجمييع لييك ألفيية
القلوب "( )1فالمصدر هنا (إجراءك) جاء من الفعل المزيد (أجترى) ،وهتو فعتل متعت فد ،علتى نحتو:
أجرى المزارع الماء في القناة؛ فجاءت الماء هنا منصوبة للفعل أجترى ،وهتو متا حتدأ أيضًتا متع
(األمور) في قول الجاحظ إذ جاءت منصوبة ،لكنها ليست لفعل بل للمصدر التذي عمتل عمتل فعلته
ألنه جاء مضافا ،ولعتلَّ اإلعتراب خيتر شتاهد علتى هتذا األثتر التذي تركته المصتدر (إجيراءك) فتي
معموله ،الذي قام بوظيفة المفعول به في الجملتة .أمتا متن الناحيتة الدالليتة فقتد حمتل معنتى الحتدأ
بدون زمانه ،أي أن هذا الفعل يحصل في كل وقت.
وفي نفر الجملة ورد المصتدر (اسيتعمالك) ،التذي جتاء متن الفعتل المزيتد (استتعمل) ،وهتو
فعل متعد ،يحتاج مفعوال به ليتم معناه ،من مثل :استعمل الطالب المنقلة في رسم الزاويتة؛ فالمنقلتة
هنا جاءت مفعوال به للفعل استعمل ،وكذلك الحال متع (األشيياء) التتي جتاءت مفعتوال بته للمصتدر
العامل عمل فعلته ،وقتد عمتل المصتدر كونته جتاء مضتافا ،وهتو متن شتروط إعمالته .ومتن الناحيتة
الداللية فقد أراد تمكين الحدأ وثبوته لدى المتلقي.
وورد في رسالة (المعاش والمعاد) قوله" :بتقديرك أمورك على قيدر الزميان"()2؛ فالمصتدر
(تقديرك) جاء متن الفعتل المضتعف (قيدَّر)  ،وهتو متن االفعتال المتعديتة التتي ال تكتفتي بالفاعتل بتل
تحتاج مفعوال به ليتم المعنتى ،مثتل :قتدَّر المتدير ظترف العامتل؛ حيتث جتاءت (ظترف) مفعتوال بته
للفعل (قدّر) .وعند الجاحظ فإن مصدره عمل عمل فعله ،أي احتاج مفعوال به لبيان معناه ،وهو ما
كان فعال في كلمة (أمورك) ،التي جاءت مفعتوال بته للمصتدر ،وستبب إعمالته فتي هتذه الجملتة أنته
جاء مضافا التصاله بالكتاف .أمتا الداللتة فتحمتل معنتى الثبتوت والتأكيتد للحتدأ ،فقتد أراد الجتاحظ
إيصال المعنى وتأكيد حدوثه من خالل إعماله لهذا المصدر.

313 3

1
2

331 3

97

وورد قوله" :وال يطلعن على شيءٍ من مكايدتك له بقيولٍ وال فعيل ،فيأخيذ حيذره"( ،)1هنتا
جاء المصدر (مكايدتك) عاملًا ،وهذا المصدر هو مصدر لفعتل الربتاعي (كايتد) ،وهتو فعتل متعتدف؛
من مثل :كايد الفتى صديقه ،أمتا عتن إعمالته فقتد عمتل عمتل فعلته بستبب اإلضتافة ،وجتاء معمولته
ضميرا متصال وهو (الكاف) الذي جاء في محل رفع فاعل للمصدر العامل.
وفي داللة إعمال المصتدر فتي الجملتة الستابقة الثبتوت ،للفتت النظتر نحتو فعتل المكايتدة ومتا
يحمله الرباعي (كايد) من معنى االشتراك في الحدأ .
وورد قوله" :وقدحها البغضاء في القلوب"()2؛ ف(قدحها) هنا مصدر مضاف ،وأصله متن
الفعل الثالثي (قدح) وهو فعل ثالثي متعدف ،على نحو :قدح الرجل النار؛ فالنار هنا جتاءت مفعتوال
به للفعل قدح ،و(البغضاء) فتي رستالة الجتاحظ جتاءت مفعتوال بته للمصتدر ،أمتا عتن ستبب إعمتال
المصتتدر فتتي هتتذا الستتياق فنتيجتتة اإلضتتافة .أمتتا الداللتتة فنراهتتا هنتتا فتتي الكشتتف عتتن ثبتتوت الحتتدأ
واستقراره على ذات الحال التي كانت عليها ،وما تحمله داللة القدح من النار للبغضتاء متن القلتب،
وتأثيرها في نفر القادح للبغضاء وضده.
وورد قوله" :واعلم أن استصغارك نعمك يكبرها عنيد ذوى العقيول ،وسيترك لهيا نشيرٌ لهيا
عندهم"( ،)3فالمصدر هو (استصيغار) التذي جتاء مضتافا للكتاف ،وهتو متن الفعتل المزيتد المتعتدي
(استصغر) ،من مثل :استصغر المذنب خطأه ،حيث جاءت خطأه مفعوال به للمصدر  .وعن ستبب
إعماله فقد جاء مضافا إلى الضمير الكاف ،وهو الذي جعله مثثرا في سياق الجملة؛ وبناء عليه فقد
جاءت (نعمك) مفعوال به منصوبا للمصدر (استصغارك) .وفي داللة هتذا االستتخدام للمصتدر نجتد
ما يحمله فعل الحدأ من التقليل الكبير في االستصغار ،وعالقة ذلك بالنعمة ،إذ إن تصغير النعمتة
أشد إثما من استصغار ما دونها.
وورد أيضتتا ":أو تغتيير بميين تعلييم أن بصييالحك فسيياده ،وبارتفاعييك انحطاطييه ،وبسييالمتك
عطبييه"( ،)4فتتـ(صييالحك) و(ارتفاعييك) و(سييالمتك) مصتتادر لسفعتتال (صتتلح) و(ستتلم) الثالثيتتين،
و(ارتفع) المزيد  ،وهي تشتترك فتي كونهتا جتاءت متن أفعتال الزمتة؛ إذ نقتول :صتلح قلتب الرجتل،
وستتلم رأيتته ،وارتفتتع قتتدره ،حيتتث جتتاءت جميعهتتا تامتتة المعنتتى بالفاعتتل دون الحاجتتة لمفعتتول بتته.
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وتشابهت حالها أنها جميعا جاءت مضافة لضمير هو (ك) لذلك كان ستبب إعمالهتا ،وجتاء معمتول
كل منها مرفوعا .ومن الناحية الداللية فإن هذه المصادر الثالثة دلت على ثبتات الحتدأ فتي ستياق
الجملة.
وممتتتا ورد فتتتي رستتتالة الجتتتد والهتتتزل قولتتتة" :مييين أجيييل اختيييياري النخيييل عليييى اليييزرع
أقصيتني"( ،)1جاء المصدر (اختيار) عامال ألنه أضيف إلتى ضتمير ،فعمتل عمتل الفعتل المتعتدي،
ألنه محول عن فعل متعدّ (اختار) ،على نحو :اختار المعلم الطالب المميز للمشاركة في المستابقة؛
فجتتاءت الطالتتب مفعتتوال بتته للفعتتل اختتتار ،وبتتالعودة للمصتتدر العامتتل (اختييياري) فتتإن فاعلتته جتتاء
ضميرًا مستترًا تقديره (أنا) ،وجاءت (النخل) مفعوال به ،وفي داللة المصدر ما يشير المصدر إلى
حدأ االختيار بشكل مباشر ،ثم ثبونه على حاله.
وجاء أيضا قوله" :وال على ميل إلى الصداقة دون إعطائي الخراج عاقبتني"( ،)2حيث جاء
المصدر (إعطاء) عامال ألنه مضاف التى ضتمير ،وهتو يتاء المتتكلم ،وعمتل عمتل الفعتل المتعتدي
ألنه محول عن فعل متعدّ ،هو (أعطى) ،فقد جتاء فتي هتذا الستياق قوليه صيلى اهلل علييه وسيلم" :
أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه"()3؛ فجاءت كلمتا (األجير) و (أجتره) مفعتولين منصتوبين
للفعل (أعطوا) ،أما المصدر السابق (إعطائي) فقد أخذ فتاعال مستتترًا تقتديره (أنيت) ،وكانتت اليتاء
المتصلة مفعول أوال ،وجاءت (الخراج) مفعوال به ثانيا للمصدر ،وقد جاءت داللتهتا أيضتا الحتدأ
وثبوته كما هو الحال في سابقتها .
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وممتتا ورد أيضتتا" :وال لبغضييي دفييع اإلتيياول والرضييا بالجزييية حرمتنييي")1(.؛ فهنتتا جتتاءت
(بغضي) مصدرا لفعل ثالثي هو (بغض) ،وهو فعل متعدف يحتاج مفعوال به ،من مثل :بغتض أحمتد
اللص .وجاء عامال لإلضافة؛ فأخذ بذلك فاعال جاء ضميرًا مستترًا أما (دفع) فقد جاءت مفعوال به
للمصدر  ،ويدل المصدر هنا على استمرار الحدأ وثبوته.
وورد قوله" :وإذا أردت أن تعرف مقدار الذنب إليك من مقدار عقابك عليه فانهر في علته
وسببه"( ،)2جاء المصدر هنا في كلمة (عقابك) المضافة ،وهي مشتقة من الفعل (عاقب) المتعدي،
وقد جاء مضافًا فعمل في هذا الستياق ،حيتث جتاء معمولته الضتمير المتصتل ( الكتاف) ،وجتاء فتي
داللة مصدره بيان استقرار الحدأ وثبوته كما الحال مع المصادر العاملة بشكل عام.
وقتتتال الجتتتاحظ " :أو مييين جهييية اسيييتحقاقه عنيييد نفسيييه وفيميييا زيييين ليييه مييين عمليييه"()3؛
ف(اسييتحقاقه) مصتتدر مشتتتق متتن الفعتتل (اسييتحق) المتعتتدي؛ علتتى نحتتو :استتتحق الالعتتب الفتتوز
بجدارة ،وإلعمال هذا المصدر جاء كما جاء سابقاه من المصادر مضافا ،وكذلك كان حال معمولته
ضميرا مستترا  .ودالليا هنا فقد جاءت الداللة تحمل ثبات الحدأ واستقراره .
وفي مصدر آخر مصادر هذه الرسالة ورد قوله" :بل ال تقضِ ليه بجمياع ذليك ميا كيان ذليك
في أيام دولتك ومع إقبالٍ من أمرك" ،)4(.حيث جاءت (إقبال) مصدرا للفعل الرباعي (أقبل) وهتو
فعل الزم ،على نحو :أقبل الشتاء باكرا .ومن جهة اإلعمال فقد جاء مصدرا منونا ،فدل بذلك على
الحال واالستقبال ،وهو ما حملته داللة المصدر في هذا السياق.
ومن المصادر العاملة التتي ذكرهتا الجتاحظ" :بقيدر ميا يضيحك إخبيارك إيياه" )5( ،فقتد جتاء
المصدر (إخبار) عامال ألنه مضاف الى ضمير أيضا ،حيتث أختذت فتاعال وهتو الضتمير المتصتل
الكاف أما الضمير المنفصل (إياه) فقد جاء في محل نصب مفعول به  .وفتي داللتته قصتد الجتاحظ
تثبيت الحدأ وتأكيده وهو عملية اإلخبار.
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ومما جاء أيضا في رسالة التربيع والتدوير قوله" :وما في األرض إقرار أثبت"( ،)1هنا جاء
المصدر (إقرار) ،وهو مصدر اشتق من الفعل المزيتد المضتعف (أقيرَّ) ،وهتو فعتل الزم متن مثتل:
أقرّ المتهم بذنبه .وجاء منونا فعمل عمل فعله ،فضال عن اعتماد الجملة على النفي؛ فأثر ذلتك فتي
المعنتتى ،وأختتذ فتتاعال جتتاء مستتتترا تقتتديره (هييو) .والداللتتة تحمتتل كتتذلك معنتتى الثبتتوت للحتتدأ
واستقراره.
واستتتخدم الجتتاحظ االستتتفهام ووظفتته فتتي إعمتتال المصتتدر ؛إذ قتتال" :أبتعرضييك للعييوام ،أم
بإفسادك حكيم الخيوا

")2(.؛ فهنتا جتاء المصتدر(تعيرُّض) متن الفعتل (تعيرَّض) ،وكتذلك المصتدر

(إفساد) من الفعل (أفسد) ،وقد جاء األول منهما فعال الزما ،على نحو :تعرأ الطفل للخطر ،أما
(أفسد) فهو فعل متعدف ؛على نحو :أفسد الحادأ الرحلتة  .وقتد جتاء المعمتول فتي كتل منهمتا جتاءت
الكاف ضميرا متصلًا مبنيًا في محل رفع فاعل للمصدرين العاملين وجاءت كلمة (حكم) في الجملة
الثانية مفعوال به للمصدر .ولم تبتعد داللة المصتدر فتي هتذه الجملتة عتن ستابقتها كونهتا دلتت علتى
الثبوت .
وفي رسالة التربيع والتدوير ،ورد عند الجاحظ عدد آخر من المصادر العاملة ،حيتث كانتت
تحتوي منظورا ساخرا مستهزئا سعى الجاحظ إلظهاره واستبانته متن ختالل ألفاظته ومعانيته .ففتي
قوله " :وأما إدراكك الشخص البعييد ،وقراءتيك الكتياب اليدقيق ونقي

الخياتم قبيل الطيابع ،وفهيم

المشكل قبل التأمل ،ميع وهين الكبيرل وتقيادم المييالد"()3؛ فالمصتدر (إدراكيك) التذي يحتتوي علتى
المعرفة واإلدراك جاء مضافا ،وهو باألصل من الفعتل المزيتد (أدرك) وهتو متن األفعتال المتعديتة
أيضتتا ،ومتتن مثتتل ذلتتك :أدرك القاضتتي جريمتتة المتتتهم ،وقتتد عملتتت (إدراكييك) إلضتتافتها للضتتمير
المتصل (الكاف) .وداللة هذا المصدر هي هدف الجاحظ إلى التقليل والستخرية متن فكتر أحمتد بتن
عبتتد الوهتتاب وإدراك ته؛ فعمتتد الستتتخدام المصتتدر للتعبيتتر مباشتترة عتتن مبتغتتاه ،فضتتال عتتن داللتتة
استخدامه لثبوت الحدأ من خالل المصدر العامل .
وفي نفتر الجملتة يظهتر أن المصتدر (قراءتيك) عمتل عمتل الفعتل الثالثتي (قترأ) وهتو متن
األفعال المتعدية ،على نحو :قرأ الطالب القصيدة ،حيث جاءت (الكتاب) مفعوال به للفعل قرأ وهتذا
هو حال الكتاب في جملة الجتاحظ ،فقتد جتاء مفعتوال بته منصتوبا رغتم أن الجملتة كانتت استمية ال
تحتوي فعتال ،لكنهتا احتتوت مصتدرا عمتل عمتل فعلته ،وذلتك بستبب إضتافته ،ومتن المعتروف أن
53 1

1
2

33 1

3

33 1

111

اإلضافة شرط من شروط إعمال المصدر .ولداللة هذا المصدر أثر وتأثير ابتغاه الجاحظ ،فقد أراد
ثبوت الحدأ وتأكيده .
وعنتتد البحتتث فتتي قولتته" :نق ي

الخيياتم قبييل الطييابع "( )1نجتتد أنتته كتتان واثقتتا فتتي استتتخدامه

المصدر هاهنا وإعماله؛ ف(نق ) مصدر لفعل ثالثي هو (نَقَشَ) ،وهو متن األفعتال المتعديتة ،متن
مثل :نقش الفنان الرسومات على الحائط ،حيث جتاءت الرستومات مفعتوال بته للفعتل نقتش ،وكتذلك
جاء (الخاتم) مفعوال به أيضا للمصدر الذي عمل عمل فعله المتعدي  .وقد هدف الجتاحظ هنتا إلتى
تثبيت الحدأ وتأكيده عند المتلقي والسامع.
وجاء كذلك" :وأني ال أستجيز مسألتك عن كل شيء ،وابتذالك في كل أمير")2(.؛ فالمصتدر
هنا جاء بكلمتي (مسألتك) و(ابتذالك) ،وجاء كل منهما من الفعلين (سأل) و(ابتذل)  .وعمال ألنهما
مضافان للضمير الكاف الدال على المخاطب .وعن معموليهما فقتد جتاء الضتميران المتصتالن فتي
محل رفع فاعل للمصدرين العاملين .ويدل المصدر هنا استمرار الحدأ وثبوته.
ومن أمثلة إعمال المصدر أيضا قوله" :ال يكون إال معرضياً لمجياوزل الحيد")3(.؛ فالمصتدر
هنا هتو( :مجياوزل) ،وقتد جتاء متن الفعتل المزيتد (جتاوز) ،وهتو فعتل متعتدٍّ يحتتاج مفعتوال بته ليتتم
المعنتتى ،متتن مثتتل :تجتتاوز الرجتتل الستترعة المحتتددة  .فجتتاءت الستترعة مفعتتوال بتته للفعتتل جتتاوز،
وجاءت (الحد) في قول الجاحظ مفعوال به للمصدر العامل (مجاوزل) ،وفي داللة هتذا المصتدر متا
يشتتير إلتتى الحتتدأ واالستتتمرار فيتته ،وهتتو متتا أراده الجتتاحظ فتتي وصتتف عتتدم التتتوازن واالعتتتدال
لشخصية ابن عبد الوهاب التي رسمها.
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3

21 1
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الخاتمة:
قامت هذه الدراسة على بيان وكشف العالقة التتي جمعتت النحتو بالصترف منتذ بدايتة النشتوء
والتأستتير ،كمتتا تطرقتتت إلتتى توضتتيح العالقتتة الصتترفية وأثرهتتا فتتي التراكيتتب النحويتتة متتن ختتالل
المشت قات والمصادر العاملة،وذلك من خالل التطبيق في بعتض رستائل الجتاحظ كنمتوذج لتذلك متع
توضيح داللة المشتق والمصدر العامل في هذه الرسائل حسب ما يقتضيه السياق.
وقد تمخضت هذه الدراسة عن عدد من النتائج وهي:
مال الجاحظ الستخدام استم الفاعتل فتي كثيتر متن المواضتع لبيتان أهميتة الفاعتل دون التركيتزعلى الحدأ .وقد ذكره وأبرزه لبيان من قام بالفعل دون التأكيد علتى أهميتة الفعتل نفسته وفتي
ذلك داللة على اعتناء الجاحظ برسم شخصية الفاعل وبيانها بالطريقة التي أرادها دون النظر
إلى العملية التي قام بها هذ الفاعل .
أكثر المشتقات ورودًا في رسائل الجاحظ كانت اسم الفاعتل ،وكتان أغلتب إعمالته داللتته علتىالحال واالستقبال وجاءت أغلب معموالتها ضميرًا مستترًا .
تظهر داللة استخدام المصدر الصريح العامل بتأثيره العميق في البنية؛ حيث إنه يحمل الداللةالمطلقة للحدأ ،فهو إن اتصل ب (أل) التعريف يكتسب تنكيرا متن ناحيتة البنيتة العميقتة ،أمتا
إذا جرد منها فإنه يكتسب تعريفا في بنيته.
يشتمل اسم المفعول أكثر من داللة في بنيتته كونته يحمتل داللتته علتى الحتدأ وعلتى متن وقتععليه الحدأ في آن واحد ،فالهدف كان إبراز العملية التي تم بهتا فعتل الفاعتل إضتافة إلتى متن
وقع عليه هذا الفعل .
في رسائل الجاحظ الثالثة التي أجريتت عليهتا الدراستة ،لتم يقتم بإعمتال الصتفة المشتبهة باستمالفاعل فيها؛ فقد وردت صفات مشبهة في رسائله لكنهتا لتم تكتن عاملتة حيتث إنهتا لتم تستتوف
الشروط إلعمالها .
جاء استخدام صيغة المبالغة قليلًا ،حيتث ورد ذكرهتا فتي هتذه الرستائل مترتين جتاء معمولهمتاضميرًا مستترًا.
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المالحق
ملحق رقم ()1
اسم الفاعل
الرقم

الجملة

3

واجب على كل حكيم أن

اسم

معمول

الفاعل

اسم

موقييع معمييول

الرسالة

اسييييم الفاعيييييل

التي ورد

من اإلعراب

الفاعل
واجب

أن يحسن

يحسن االرتياد لموضع البغية

فيها اسم

رقم

السطر

الصفحة

الفاعل
المصدر

رسالة

المثول في

المعاد

محل رفع

والمعاش

23/3

3

فاعل السم
الفاعل
9

وال يسلم منها إال المنقطع

المنقطع

القرين

القرين في صحة الفطرة

فاعل السم

رسالة

الفاعل

المعاد

29/3

3

والمعاش
1

قائم في العقل

قائم

1

جامعا لعلم كثير في المعاش

جامع

5

واصف لك فيه الطبائع التي

ضمير

في محل رفع

رسالة

مستتر

فاعل السم

المعاد

تقديره

الفاعل

والمعاش

25/3

3

هو
ضمير

في محل رفع

رسالة

مستتر

فاعل السم

المعاد

تقديره

الفاعل

والمعاش

25/3

33

هو
واصف

الطباع

ركب عليها الخلق

مفعول به

رسالة

السم الفاعل

المعاد

21/3

1

والمعاش
3

ثم مبيّن لك كيف تفترق بهم

مبيّن

الحاالت

ضمير

في محل رفع

رسالة

مستتر

فاعل السم

المعاد

تقديره

الفاعل

والمعاش

21/3

5

هو
1

راسم لك في ذلك أصوال

راسم

أصولًا

مفعول به

رسالة

السم الفاعل

المعاد
والمعاش

21/3

2

114
8

مبيّن لك مع كل أصل منها

مبيّن

علته

علته وسببه

مفعول به

رسالة

السم الفاعل

المعاد

21/3

2

والمعاش
2

حتى كأنك مشاهد لضمير كل

مشاهد

امرئٍ

ضمير

فاعل السم

رسالة

مستتر

الفاعل في

المعاد

تقديره

محل نصب

والمعاش

انت .

مفعول به

شبه

السم الفاعل

28/3

5

جملة
لضمير
31

هي الجامعة محبة قلوب العباد

الجامعة

33

والمستقبلة بك محبة قلوب من

المستقبلة

ال تجري عليهم نعمك

39

فهذه األمور قائمة في العقول

قائمة

31

داخل فيهما جميع محاب العباد

داخل

ضمير

فاعل السم

رسالة

مستتر

الفاعل في

المعاد

تقديره

محل نصب

والمعاش

هي.

مفعول به

محبة

السم الفاعل

ضمير

فاعل السم

رسالة

مستتر

الفاعل

المعاد

تقديره

في محل

والمعاش

هي.

نصب مفعول

محبة

به السم الفاعل

ضمير

فاعل السم

رسالة

مستتر

الفاعل

المعاد

تقديره

22/3

22/3

319/3

2

2

1

والمعاش

هي.
جميع

ومكارههم

فاعل السم

رسالة

الفاعل

المعاد

311/3

3

والمعاش
31

غير داخل في تدبيره الخلل

داخل

الخلل

35

وال جائز عنده المحاباة

جائز

المحاباة

33

مترقب أن ينتقل هواك إلى

مترقب

فاعل السم

رسالة

الفاعل

المعاد

311/3

3

والمعاش
فاعل السم

رسالة

الفاعل

المعاد

311/3

3

والمعاش
غيره

ضمير

في محل رفع

رسالة

مستتر

فاعل السم

المعاد

تقديره

الفاعل في

والمعاش

311/3

3
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هو.

محل نصب

أن ينتقل

مفعول به
السم الفاعل

31

فإن أهل خاصتك والمثتمنين المثتمنين

ضمير

فاعل السم

رسالة

على أسرارك

مستتر

الفاعل

المعاد

تقديره هم
38

ال يرسل الساق إال ممسكا ساقا

ممسكًا

ساقا

32

واعلم أنك ستصحب من الناس

متفرقة

حاالتهم

318/3

5

والمعاش
مفعول به

رسالة

السم الفاعل

المعاد

331/3

1

والمعاش
أجناسا متفرقة حاالتهم

فاعل السم

رسالة

الفاعل

المعاد

331/3

9

والمعاش
91

متفاوتةً منازلهم

93

ممتنٌّ عليهم بحديثك

ممتنٌّ

99

كائنًا ما كان

كائنًا

91

وعلى معصية المتستر بعقوبة

متفاوتة

منازلهم

فاعل السم

رسالة

الفاعل

المعاد

331/3

9

والمعاش
ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

المعاد

تقديره

السم الفاعل

والمعاش

338/3

1

أنت
ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

المعاد

تقديره

السم الفاعل

والمعاش

332/3

1

هو
المتستر

معصية المعلن

ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

الجد

تقديره

السم الفاعل

والهزل

919/3

1

هو
91

وإن حكم الغضب جائر

جائر

95

إن داء الحزن وإن كان قاتالً

قاتلًا

ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

الجد

تقديره

السم الفاعل

والهزل

911/3

1

هو
فإنه داء مماطل
مماطل

ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

الجد

تقديره

السم الفاعل.

والهزل

هو.

مبني في محل

ضمير

رفع فاعل

911/3

2
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مستتر

السم الفاعل

تقديره
هو
93

حتى يكون عقله غامراً لعلمه،

غامرًا

وعلمه غالباً لطبعه

غالبًا

ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

الجد

تقديره

السم الفاعل.

والهزل

هو.

مبني في محل

ضمير

رفع فاعل

مستتر

السم الفاعل.

918/3

9

تقديره
هو.
91

وحتى يكون عالماً بما ترك

عالمًا

وعارفاً بما أخذ
عارفًا

ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

الجد

تقديره

السم الفاعل.

والهزل

هو.

مبني في محل

ضمير

رفع فاعل

مستتر

السم الفاعل.

918/3

9

تقديره
هو.
98

وال عار على جازعٍ إال فيما

جازع

يمكن في مثله الصبر

ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

الجد

تقديره

السم الفاعل.

والهزل

913/3

1

هو.
92

تارك اإلصرار

تارك

اإلصرار

11

ومن هو طائر مع العوام حيث

طائر

مفعول به

رسالة

السم الفاعل.

الجد

915/3

3

والهزل
طارت ،وساقط معها حيث
سقطت

ساقط

أو جاهل بالمحال

جاهل

ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

التربيع

تقديره

السم الفاعل.

والتدوير

هو.

مبني في محل

ضمير

رفع فاعل

مستتر

السم الفاعل.

53/1

1

تقديره
هو.
13

ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

التربيع

53/1

8

117
تقديره

السم الفاعل.

والتدوير

هو
19

وما الحكم القاطع إال للذهن

القاطع

11

وإذا كان هذا ناقضاً لعزم

ناقضًا

ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

التربيع

تقديره

السم الفاعل.

والتدوير

58/1

1

هو
المتسلم

فما

ظنك

بعادة

المتكلف

المتسلم
المتكلف

ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

التربيع

تقديره

السم الفاعل.

والتدوير

هو.

مبني في محل

ضمير

رفع فاعل

مستتر

السم الفاعل.

تقديره

مبني في محل

هو.

رفع فاعل

ضمير

السم الفاعل.

33/1

1

مستتر
تقديره
هو.
11

هذا ولير لك مساعد ،وال

مساعد

معك شاهد واحد
شاهد

ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

التربيع

تقديره

السم الفاعل.

والتدوير

هو.

مبني في محل

ضمير

رفع فاعل

مستتر

السم الفاعل.

38/1

9

تقديره
هو.
15

كيف يرومه عاقل أو ينتقصه

عاقل

عالم
عالم

ضمير

مبني في محل

رسالة

مستتر

رفع فاعل

التربيع

تقديره

السم الفاعل.

والتدوير

هو.

مبني في محل

ضمير

رفع فاعل

مستتر

السم الفاعل.

تقديره
هو.

82/1

3
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ملحق رقم ()6
اسم المفعول
الرقم

3
9

1

1
5

موقع معمول
اسم المفعول
من اإلعراب

اسييييييييييييييييم معمييييييييول
الجملة
اسيييييييييييييييم
المفعول
المفعول
نائب فاعل السم
ذلك
موصتتتول ذلتتتك منتتتي عنتتتد موصول
المفعول
السامعين
مبني في محل
ضمير
ولعمتري إن ذلتتك لموجتتود موجود
رفع نائب فاعل
مستتر
في الفطرة
السم المفعول.
تقديره
هو.
مبني في محل
ضمير
إني رأيت أكثر ما رستموا محمودة
رفع نائب فاعل
مستتر
متتن ذلتتك فروعتاً لتتم يبينتتوا
السم المفعول.
تقديره
عللهتتا ،وصتتفات حستتنة لتتم
هو.
يكشتتتفوا أستتتبابها ،وأمتتتوراً
محمتتتودة لتتتم يتتتدلوا علتتتى
أصولها
األمثال نائب فاعل السم
مضروبة
مضروبةً معها األمثال
المفعول
مبني في محل
ضمير
هتتتذا فتتتيهم طبتتتع مركتتتب ،مركب
رفع نائب فاعل
مستتر
وجبلة مفطورة ،ال ختالف
السم المفعول.
تقديره
بين الخلق فيه؛ موجود في
مبني في محل
هو.
اإلنر والحيوان
رفع نائب فاعل
مفطورة
السم المفعول.
ضمير
مبني في محل
مستتر
رفع نائب فاعل
تقديره
السم المفعول.
هي.
موجود

3

موصول بصالحك

1

فأنتتت معتتذور بالمختتاطرة معذور
فيه بنفسك ومالك

8

ولمتتا أن كتتان موجتتوداً فتتي موجوداً
العقول أنه قد يفتش بعتض
األمناء عن خيانةٍ

2

فمتتن كتتان معروفتاً بالوفتتاء معروفًا
في أوقتات الشتدة وحتاالت
الضتتتترورة ،فنتتتتافر فيتتتته
واستتبق إليتته؛ فتتإن اعتقتتاده
أنفر العقد

موصول

ضمير
مستتر
تقديره
هو.
ضمير
مستتر
تقديره
هو.
ضمير
مستتر
تقديره
هو.
ضمير
مستتر
تقديره
هو.
ضمير
مستتر
تقديره
هو.

الرسالة التي
ورد فيها
اسم المفعول

رقم
الصفحة

رستتالة المعتتاد 25/3
والمعاش
رستتالة المعتتاد 25/3
والمعاش

السطر
1
3

رستتالة المعتتاد 23/3
والمعاش

3

رستتالة المعتتاد 11/1
والمعاش
رستتالة المعتتاد 319/3
والمعاش

5
1

مبني في محل رستتالة المعتتاد 311/3
رفع نائب فاعل والمعاش
السم المفعول.

8

مبني في محل رستتالة المعتتاد 331/3
رفع نائب فاعل والمعاش
السم المفعول.

1

مبني في محل رستتالة المعتتاد 391/3
رفع نائب فاعل والمعاش
السم المفعول.

1

مبني في محل رستتالة المعتتاد 319/3
رفع نائب فاعل والمعاش
السم المفعول.

1
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31

ووجتتتتتتود كتتتتتتل محمتتتتتتود محمود
ومذموم في أهل كل جنرٍ
من اآلدميين

ضمير
مستتر
تقديره
هو.

مذموم

ضمير
مستتر
تقديره
هو.
ضمير
مستتر
تقديره
هو.

33

وهتتتذا غيتتتر متتتدفوع عنتتتد مدفوع
الجميع

39

واعلم أنك موستوم بستيما موسوم
من قارنت ،ومنسوب إليك
أفاعيل من صاحبت

ضمير
مستتر
تقديره
هو.

منسوب
31

موصتتتتتتتتولةً ألصتتتتتتتتحابها موصولة
ببشرك وطالقة وجهك

31

ولكنتتتي أوصتتتيك برياضتتتة المحمودة
نفستتتك حتتتتى تتتتذللها علتتتى
األمور المحمودة؛ فإن كل
أمتتتتر ممتتتتدوح هتتتتو ممتتتتا
ممدوح
تستثقل النفوس

35

وكتتتتذلك ستتتتائر األختتتتالق المحمودة
المحمتتتتتتودة والمذمومتتتتتتة،
فلتتتتكن محموداتهتتتا غالبتتتة
على أفعالك

33
31

أفاعيل
ضمير
مستتر
تقديره
هي.
ضمير
مستتر
تقديره
هي.
الضمير
المنفصل
هو
ضمير
مستتر
تقديره
هي.

المذمومة

ضمير
مستتر
تقديره
هي.

محموداتها

ضمير
مستتر
تقديره
هي.
عواقبها

وأن المتتتراد متتتتن األمتتتتور المراد
عواقبها ال عواجلها
أو كتتتتتان مبلّغتتت تاً عنتتتتته أو مكذوبًا
مكذوباً عليه

ضمير
مستتر
تقديره
هو.

مبني في محل رستتالة المعتتاد 393/3
رفع نائب فاعل والمعاش
السم المفعول.
مبني في محل
رفع نائب فاعل
السم المفعول.

1

مبني في محل رستتالة المعتتاد 393/3
رفع نائب فاعل والمعاش
السم المفعول.

5

مبني في محل رستتالة المعتتاد 18/1
رفع نائب فاعل والمعاش
السم المفعول.
نائب فاعل السم
المفعول

1

مبني في محل رستتالة المعتتاد 311/3
رفع نائب فاعل والمعاش
السم المفعول.

1

مبني في محل رستتالة المعتتاد 311/3
رفع نائب فاعل والمعاش
السم المفعول.
مبني في محل
رفع نائب فاعل
السم المفعول.

1

مبني في محل رستتالة المعتتاد 311/3
رفع نائب فاعل والمعاش
السم المفعول.
مبني في محل
رفع نائب فاعل
السم المفعول.
مبني في محل
رفع نائب فاعل
السم المفعول.

نائب فاعل السم رستتتالة الجتتتد 911/3
والهزل
المفعول
مبني في محل رستتتالة الجتتتد 911/3
رفع نائب فاعل والهزل
السم المفعول.

8

1
1

111
38

32

91

93

99

ثتم ال تحكتم لته بتذلك حتتتى مقصورة
تكون حاله مقصورة علتى
محَّبتتتتتك ،ومحنتتتتوة علتتتتى
نصيحتك
فمبسوط عذره ،ومصتوب مبسوط
رأيه

ضمير
مستتر
تقديره
هي.
عذره

مصوب
فقتتتد رأيتتتت صتتتنيعهم فتتتي المفقود
متتتال المفقتتتود والمناستتتخة
والتوارأ الضتتعيف ،ومتتن
مات بغير وصية
والكلتب المضتروب يجمتع المضتتتتترو
ب
الصفياح والهرب

رأيه
ضمير
مستتر
تقديره
هو.
ضمير
مستتر
تقديره
هو.
ضمير
مستتر
تقديره
هو.

والغفتتتتتل متتتتتن الموستتتتتوم ،الموسوم
والمحتتتال متتتن الصتتتحيح،
واألسرار من المجهول
المحال

المجهول

91

وفي الحقيقة مقدود رشيق

91

وقتتد تظلتتم المربتتوع مثلتتي المربوع
من الطويل مثل عمر

95

غير منخوب وال متشعب ،منخوب
وال مدخول وال مشترك

مقدود

متشعب
مدخول

ضمير
مستتر
تقديره
هو.
ضمير
مستتر
تقديره
هو.
ضمير
مستتر
تقديره
هو.
ضمير
مستتر
تقديره
هو.
ضمير
مستتر
تقديره
هو.
ضمير
مستتر
تقديره
هو.

مشترك
ضمير
مستتر
تقديره
هو.

مبني في محل رستتتالة الجتتتد 912/3
رفع نائب فاعل والهزل
السم المفعول.

8

نائب فاعل السم رستتتالة الجتتتد 911/3
والهزل
المفعول.
نائب فاعل السم
المفعول.
مبني في محل رستتتالة الجتتتد 951/3
رفع نائب فاعل والهزل
السم المفعول.

3

2

مبني في محل رستتتالة الجتتتد 913/3
رفع نائب فاعل والهزل
السم المفعول.

3

مبني في محل رستتتتتتتتتتتتتتتتتتالة 53/1
رفع نائب فاعل التربيتتتتتتتتتتتتتتتتتع
والتدوير
السم المفعول.
مبني في محل
رفع نائب فاعل
السم المفعول.
مبني في محل
رفع نائب فاعل
السم المفعول.

3

مبني في محل رستتتتتتتتتتتتتتتتتتالة 51/1
رفع نائب فاعل التربيتتتتتتتتتتتتتتتتتع
والتدوير
السم المفعول.

1

مبني في محل رستتتتتتتتتتتتتتتتتتالة 52/1
رفع نائب فاعل التربيتتتتتتتتتتتتتتتتتع
والتدوير
السم المفعول.

9

مبني في محل رستتتتتتتتتتتتتتتتتتالة 31/1
رفع نائب فاعل التربيتتتتتتتتتتتتتتتتتع
والتدوير
السم المفعول.
مبني في محل
رفع نائب فاعل
السم المفعول.

3

مبني في محل
رفع نائب فاعل
السم المفعول.
مبني في محل
رفع نائب فاعل
السم المفعول.

111

93

ومعلوم أن طول دراستها

معلوم

91

ومنشأه محمود

محمود

ضمير
مستتر
تقديره
هو.
أن طول
ضمير
مستتر
تقديره
هو.

مبني في محل
رفع نائب فاعل
السم المفعول.
مبني في محل
رفع نائب فاعل
السم المفعول.

رستتتتتتتتتتتتتتتتتتالة 25/3
التربيتتتتتتتتتتتتتتتتتع
والتدوير
رستتتتتتتتتتتتتتتتتتالة 85/1
التربيتتتتتتتتتتتتتتتتتع
والتدوير

1
31

112

ملحق رقم ()4
صيغة المبالغة
الرقم

الجملة

3

والعجتتتتتتتول يخطتتتتتتتئ وإن

صيغة

معمول

موقع معمول

الرسالة

رقم

المبالغة

صيغة

صيغة المبالغة

التي وردت

الصفحة

المبالغة

من اإلعراب

فيها صيغة

السطر

المبالغة
العجول

ظفر ،فكيف به إذا أخفق

ضتتتتتتتتمير مبنتتي فتتي محتتل

رسالة الجد

915/3

9

مستتتتتتتتتتتر رفتتتتتتتع فاعتتتتتتتل والهزل
تقتتتتتتتتتديره لصيغة المبالغة.
هو.

9

وال حسود وال منافر

حسود

ضتتتتتتتتمير مبنتتي فتتي محتتل

رستتتتتتتتتتتتتالة

مستتتتتتتتتتتر رفتتتتتتتع فاعتتتتتتتل التربيتتتتتتتتتتتتع
تقتتتتتتتتتديره لصيغة المبالغة.
هو.

والتدوير

31/1

3

113

ملحق رقم ()3
المصدر الصريح

الرقم

الجملة

المصدر

3

واعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم أن

إجراءك

معمول

موقع معمول

الرسالة التي

المصدر

المصدر

ورد فيها

الصريح

الصريح من

المصدر

رقم

السطر

الصفحة

اإلعراب
األمور

إجتتتراءك األمتتتور
مجاريهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا،

األشياء

واستتتتتتتتتتتتتتتتتتعمالك
األشتتتتتتتياء علتتتتتتتى

مفعتتتتتتوال بتتتتتته

رسالة المعاد

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

والمعاش

15/1

1

الصريح.
مفعتتتتتتوال بتتتتتته

استعمالك

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

وجودهتتتا ،يجمتتتع

الصريح.

لك ألفة القلوب
9

بتقتتتديرك أمتتتورك

تقديرك

أمورك

على قدر الزمان

مفعتتتتتتوال بتتتتتته

رسالة المعاد

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

والمعاش

331/3

5

الصريح.
1

ضمير

مبني في محل

رسالة المعاد

وال يطلعتتتن علتتتى

مكايدتك

شتتتتتتتتتتتيءٍ متتتتتتتتتتتن

مستتر

رفتتتتتتع فاعتتتتتتل

والمعاش

مكايدتك لته بقتولٍ

تقديره

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

وال فعتتتل ،فيأختتتذ

أنت.

الصريح.

335/3

5

حذره
1

وقتتدحها البغضتتاء

قدحها

البغضاء

في القلوب

مفعتتتتتتوال بتتتتتته

رسالة المعاد

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

والمعاش

393/3

9

الصريح.
5

واعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم أن

استصغار

استصتتتتتتتتتتتتتتتغارك

ك

نعمك يكبرها عند
ذوى العقتتتتتتتتتتتول،
وستترك لهتتا نشتتر
لها عندهم

نعم

مفعتتتتتتوال بتتتتتته

رسالة المعاد

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

والمعاش

الصريح.

313/3

1

114

3

في محتل رفتع

رسالة المعاد

أو تغتر بمن تعلتم
أن بصتتتتتتتتتتتتالحك

فاعل للمصتدر

والمعاش

فستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده،

الصريح.

وبارتفاعتتتتتتتتتتتتتتتتتك
انحطاطتتتتتتتتتتتتتتتتتته،

صالحك

ارتفاعك

فساده

319/3

1

انحطاطه في محتل رفتع
فاعل للمصتدر

وبسالمتك عطبه

الصريح.
سالمتك

عطبه

اختياري

النخل

في محتل رفتع
فاعل للمصتدر
الصريح.

1

8

مفعتتتتتتوال بتتتتتته

رسالة الجد

من أجل اختياري
النختتتتتتتتل علتتتتتتتتى

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

والهزل

الزرع أقصيتني

الصريح.
مفعتتتتتتوال بتتتتتته

رسالة الجد

وال على ميل إلى

إعطائي

الخراج

الصتتتتتتتتتتتداقة دون

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

والهزل

إعطتتائي الختتراج

الصريح.

913/3

913/3

3

3

عاقبتني
2

31

مفعتتتتتتوال بتتتتتته

رسالة الجد

وال لبغضتتي دفتتع
اإلتتتتاوة والرضتتتا

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

والهزل

بالجزية حرمتني

الصريح.

وإذا أردت أن

بغضي

عقابك

دفع

ضمير

مبني في محل

رسالة الجد

تعتتتتتترف مقتتتتتتدار

مستتر

رفتتتتتتع فاعتتتتتتل

والهزل

التتتذنب إليتتتك متتتن

تقديره

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

مقتتتتتتدار عقابتتتتتتك

أنت .

الصريح.

913/3

911/3

3

9

عليتته فتتانظر فتتتي
علته وسببه
33

ضمير

مبني في محل

رسالة الجد

أو متتتتتتتتن جهتتتتتتتتة

استحقاقه

استتتتتتتحقاقه عنتتتتتتد

مستتر

نصتتب مفعتتول

والهزل

نفستته وفيمتتا زيتتن

تقديره

بتتتته للمصتتتتتدر

له من عمله
39

بتتتل ال تقت تضِ لتتته
بجمتتتاع ذلتتتك متتتا

هو.
إقبال

911/3

1

الصريح

ضمير

مبني في محل

رسالة الجد

مستتر

رفتتتتتتع فاعتتتتتتل

والهزل

912/3

3

115
كان ذلك فتي أيتام

تقديره

دولتك ومتع إقبتالٍ

هو.

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر
الصريح.

من أمرك
31

بقتتدر متتا يضتتحك

إخبارك

إياه

إخبارك إياه

مفعتتتتتتوال بتتتتتته

رسالة الجد

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

والهزل

919/3

8

الصريح.
31

ومتتتا فتتتي األرأ

إقرار

إقرار أثبت

ضمير

مبني في محل

رسالة التربيع

مستتر

رفتتتتتتع فاعتتتتتتل

والتدوير

تقديره

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

هو.
35

أبتعرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك

تعرضك

53/1

1

الصريح.

ضمير

مبني في محل

رسالة التربيع

للعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوام ،أم

مستتر

رفتتتتتتع فاعتتتتتتل

والتدوير

بإفستتتتتتادك حكتتتتتتم

تقديره

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

الخواص

أنت.

الصريح.

إفسادك

حكم

مفعتتتتتتوال بتتتتتته

إدراكك

الشخص

33/1

1

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر
الصريح.
33

مفعتتتتتتوال بتتتتتته

رسالة التربيع

وأمتتتتتتتا إدراكتتتتتتتك
الشتتتخص البعيتتتد،

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

والتدوير

وقراءتتتك الكتتتاب

الصريح.

التتتتتتدقيق ونقتتتتتتش
الختتتتتتتتتاتم قبتتتتتتتتتل

قراءتك

الكتاب

مفعتتتتتتوال بتتتتتته
للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

الطتتتتتتابع ،وفهتتتتتتم

الصريح.

المشتتتتتتتكل قبتتتتتتتتل
التأمل

33/1

1

نقش

الخاتم

مسألتك

مفعتتتتتتوال بتتتتتته
للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر
الصريح.

31

ضمير

مبني في محل

رسالة التربيع

وأنتتتي ال أستتتتجيز
مستتألتك عتتن كتتل

مستتر

رفتتتتتتع فاعتتتتتتل

والتدوير

شتتتيء ،وابتتتتذالك

تقديره

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

في كل أمر

أنت.

الصريح.

ضمير

مبني في محل

مستتر

رفتتتتتتع فاعتتتتتتل

ابتذالك

19/1

1

116

38

تقديره

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

أنت.

الصريح.

الحد

مفعتتتتتتوال بتتتتتته

التربيع

معرضاً لمجتاوزة

للمصتتتتتتتتتتتتتتتدر

والتدوير

الحد

الصريح.

ال يكتتتتتتتتتتتتتتتون إال

مجاوزة

21/1

1
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قائمة المصادر والمراجع
* القرآن الكريم
 )3األزهتتتتري ،أحمتتتتد بتتتتن قاستتتتم الصتتتتباغ العبتتتتادي ثتتتتم المصتتتتري الشتتتتافعي  ،شتتتتهاب التتتتدين
(المتتتوفى229هتتـ) ،رستتالة فتتي استتم الفاعتتل ،المتتراد بتته االستتتمرار فتتي جميتتع األزمنتتة .تحقيتتق
الدكتور محمد حسن عواد .دار الفرقان – عمان  .الطبعة :األولى3111 ،هـ 3281 -م .
 )9األزهتتري ،محمتتد بتتن أحمتتد بتتن األزهتتري الهتتروي ،أبتتو منصتتور (المتتتوفى111 :هتتـ) ،تهتتذيب
اللغتتة ،تحقيتتق محمتتد عتتوأ مرعتتب ،دار إحيتتاء التتتراأ العربتتي – بيتتروت ،الطبعتتة األولتتى،
9113م .
 )1اإلستتتراباذي ،محمتتد بتتن الحستتن الرضتتي  ،نجتتم التتدين (المتتتوفى383 :هتتـ) :شتترح شتتافية ابتتن
الحاجب ،حققهما ،وضبط غريبهما ،وشرح مبهمهما ،األساتذة :محمد نور الحسن  -المدرس في
تخصص كلية اللغة العربيتة ،محمتد الزفتزاف  -المتدرس فتي كليتة اللغتة العربيتة ،محمتد محيتى
التتدين عبتتد الحميتتد  -المتتدرس فتتي تخصتتص كليتتة اللغتتة العربيتتة ،دار الكتتتب العلميتتة بيتتروت –
لبنان 3125،هـ  3215 -م .
 )1األشتموني ،علتي بتن محمتد بتن عيستى ،أبتتو الحستن ،نتور التدين الشتافعي (المتتوفى211 :هتتـ)،
شتترح األشتتموني علتتى ألفيتتة ابتتن مالتتك ،دار الكتتتب العلميتتة بيتتروت -لبنتتان ،الطبعتتة األولتتى
3132هـ3228 -مـ .
 ) 5أنير ،ابراهيم ،من أسرار اللغة ،مكتبة األنجلو القاهرة ،الطبعة الثالثة .3233
 )3الجاحظ ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء ،الليثتي ،أبتو عثمتان( ،المتتوفى955 :هتـ)،
رسائل الجاحظ ،تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي ،القتاهرة  3181هتـ -
 3231م.
 )1الجرجتاني ،علتي بتن محمتتد بتن علتي التزين الشتتريف  ،التعريفتات( ،المتتوفى113هتـ) ،ضتتبطه
وصححه جماعة من العلماء ،دار الكتب العلمية ،بيروت  /لبنان ،ط  3111 ،3ه ـ  3281م.
 )8الجرجاني ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل( ،المتتوفى113هتـ)،
حمَد ،كلية اآلداب  -جامعة اليرموك-
المفتاح في الصرف ،حققه وقدم له :الدكتور علي توفيق ال َ
إربد – عمان ،مثسسة الرسالة).
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 )2ابن جني ،أبو الفتح عثمان الموصلي (المتوفى129 :هـ) ،الخصتائص ،الهيئتة المصترية العامتة
للكتاب ،الطبعة :الرابعة .
 )31ابن جني ،أبو الفتح عثمان الموصلي (المتتوفى129 :هتـ) المنصتف شترح كتتاب التصتريف
ألبي عثمان المازني ،دار إحياء التراأ القتديم الطبعتة األولتى فتي ذي الحجتة ستنة 3111هتـ -
أغسطر سنة 3251م.
 )33الجتتوهري الفتتارابي ،أبتتو نصتتر إستتماعيل بتتن حمتتاد (المتتتوفى121 :هتتـ) ،الصتتحاح تتتاج اللغتتة
وصحاح العربية  ،:تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين – بيروت ،الطبعتة/1 :
 3281م .
 )39ابن الحاجب ،عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونر ،أبو عمرو جمال التدين الكتردي المتالكي
(المتوفى313 :هـ) ،الشافية في علمي التصريف والخط ،المحقق :صتالح عبتد العظتيم الشتاعر،
مكتبة اآلداب – القاهرة ،الطبعة 9131 ،3 :م.
 )31ابن الحاجب ،جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري اإلسنوي المالكي (تتوفي:
 313هـ) ،الكافية في علم النحو  ،تحقيق صتالح عبتد العظتيم الشتاعر ،مكتبتة اآلداب – القتاهرة
،الطبعة :األولى 9131 ،م .
 )31الحديثي ،خديجة (ت ،)9138أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،مكتبة النهضة –بغداد ،الطبعتة
األولى 3235.
 )35حسان ،تمام ،القرائن النحوية واطراح العامل واإلعرابين التقديري والمحلي ،اللسان العربي،
الرباط  .مج . 31 – 91 . 3231 / 33
 )33حسن  ،عباس (المتوفى3128 :هـ) ،النحو الوافي ،دار المعارف ،الطبعة الخامسة عشرة.
 )31الحمالوي ،أحمد بن محمد (المتوفى3153 :هـ) ،شذا العرف في فن الصرف ،المحقق :نصر
اهلل عبد الرحمن نصر اهلل مكتبة الرشد الرياأ .
 )38الخضري ،محمد (ت 132هـ) ،حاشية الخضري على شرح ابتن عقيتل ،دار الفكتر ،بيتروت،
 ١١٨٩ه ١٨٩٩ -م.
 )32الرازي ،أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي (المتوفى313 :هـ) ،مفاتيح
الغيب = التفسير الكبير ،دار إحياء التراأ العربي  -بيروت ،الطبعة الثالثة  3191 -هـ .
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 )91الرازي ،زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (المتوفى333 :هتـ)،
مختار الصحاح ،تحقيق يوسف الشتي محمتد ،المكتبتة العصترية  -التدار النموذجيتة ،بيتروت –
صيدا ،الطبعة الخامسة3191 ،هـ 3222 /م.
 )93الزجاجي ،أبو القاسم عبد الرحمن بتن إستحق (ت  ،)111الجمتل فتي النحتو ،تحقيتق د  .علتي
توفيق الحمد ،مثسسة الرسالة ،دار االمل ،الطبعة األولى 3281م .
 )99الزجاجي ،ابو القاسم عبد الرحمن بن إسحق (ت ، )111اإليضاح في علل النحو ،تحقيتق د .
مازن المبارك ،دار النفائر ،بيروت ،الطبعة الثالثة 3212.
 )91الزركلي ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس( ،المتوفى3123 :هـ) ،األعتالم،
دار العلم للماليين ،الطبعة الخامسة عشر  -أيار  /مايو  9119م .
 )91الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمترو بتن أحمتد( ،المتتوفى51 :هتـ) ،المفصتل فتي صتنعة
اإلعراب ،تحقيق د .علي بو ملحم ،مكتبة الهالل – بيروت ،الطبعة األولى3221. ،
 )95زيتتن التتدين المصتتري ،خالتتد بتتن عبتتد اهلل بتتن أبتتي بكتتر بتتن محمتتد الجرجتتاويّ األزهتتري،
(المتوفى215هـ)  .شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضتمون التوضتيح فتي النحتو.
دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان الطبعة :األولى 3193هـ9111 -م .
 )93سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بتالوالء ،أبتو بشتر( ،المتتوفى381 :هتـ) ،الكتتاب،
تحقيق عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة 3118 ،هـ 3288 -م.
 )91ابن السراج ،أبو بكر محمتد بتن الستري بتن ستهل النحتوي (المتتوفى133 :هتـ) ،األصتول فتي
النحو ،تحقيق عبد الحسين الفتلي .مثسسة الرسالة ،لبنان – بيروت.
 )98السيد ،عبدالحميد مصطفى  ،المغني في علم الصرف ،دار صفاء للنشر والتوزيع – عمان –
شارع السلط ،الطبعة االولى 3228.
 )92السيوطي ،عبد الترحمن بتن أبتي بكتر ،جتالل التدين (المتتوفى233 :هتـ) ،إتمتام الدرايتة لقتراء
النقاية ،المحقق :الشي إبراهيم العجوز .دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة :األولى3115 ،هتـ
3285م .
)11الستتيوطي ،عبتتد التترحمن بتتن أبتتي بكتتر ،جتتالل التتدين (المتتتوفى233 :هتتـ) ،ستتبب وضتتع علتتم
العربيتتة ،تحقيتتق متتروان العطيتتة ،دار الهجتترة  -بيتتروت  /دمشتتق ،الطبعتتة األولتتى3112 ،هتتـ
3288م.
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 )13السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين  ،ت233 :ه ،معجم مقاليد العلوم في الحدود
والرسوم ،تحقيق :أ.د محمد إبتراهيم عبتادة ،مكتبتة اآلداب _ القتاهرة  /مصتر ،ط 3191 ،3ه ـ
 9111م .
 )19السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين (المتوفى233 :هـ) ،همع الهوامع في شترح
جمع الجوامع ،تحقيق عبد الحميد هنداوي ،المكتبة التوفيقية – مصر .
 )11الشتتاطبي ،أبتتو إستتحق إبتتراهيم بتتن موستتى (المتتتوفى  121هتتـ) ،المقاصتتد الشتتافية فتتي شتترح
الخالصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك) تحقيق :مجموعة محققين ،معهد البحوأ العلمية وإحياء
التراأ اإلسالمي بجامعة أم القرى  -مكة المكرمة ،الطبعة األولى 3198 ،هـ  9111 -م .
 )11شراب ،محمد بن محمتد حستن  ،شترح الشتواهد الشتعرية فتي أمتات الكتتب النحويتة «ألربعتة
آالف شاهد شعري» ،مثسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 3191 ،هـ 9111 -م.
 )15الصالح ،صتبحي إبتراهيم ( ،ت3111هتـ) ،دراستات فتي فقته اللغتة ،دار العلتم للماليتين ،ط3
3112هـ 3231 -م .
 )13الصبان ،أبو العرفان محمد بن علي الشافعي (المتوفى3913 :هـ) ،حاشية الصبان على شرح
األشمونى أللفية ابن مالك ،دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة األولى  3131هـ 3221-م.
 )11ضتتيف ،شتتوقي ضتتيف( ،ت ،)9115المتتدارس النحويتتة ،دار المعتتارف – القتتاهرة ،الطبعتتة
السابعة .
 )18عبد الجليل ،عبد القادر  ،علم الصرف الصوتي ،دار أزمنة للتوزيع والنشر ،عمان األردن،
الطبعة األولى  .3228ابن عصفور ،علي بن مثمن النحوي  ،الممتع فتي التصتريف ،تحقيتق:
علتتي محمتتد مصتتطفى و أحمتتد عتتزو عنايتتة .دار احيتتاء التتتراأ العربتتي  .بيتتروت  /لبنتتان ط3
(. )9133
 )12ابن عقيل ،عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (المتوفى132 :هـ) ،شرح ابن
عقيل على ألفية ابن مالك ،تحقيق محمد محيتي التدين عبتد الحميتد ،دار التتراأ  -القتاهرة ،دار
مصر للطباعة ،سعيد جودة السحار وشركاه ،الطبعة العشرون.
 )11عكاشتتة ،محمتتود  ،التحليتتل اللغتتوي فتتي ضتتوء علتتم الداللتتة ،دار النشتتر للجامعتتات – القتتاهرة،
الطبعة الثانية 9133.
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 )13علتتوش ،جميتتل  ،اإلعتتراب والبنتتاء دراستتة فتتي نظريتتة النحتتو العربتتي ،المثسستتة الجامعيتتة
للدراسات والنشر والتوزيع – بيروت – الحمرا ،الطبعة االولى . 3221
 )19العيني ،بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى (المتوفى  855هـ) ،المقاصد النحوية في شترح
شواهد شروح األلفية ،تحقيق أ .د .علي محمد فاخر ،أ .د .أحمد محمد توفيق السوداني ،د .عبد
العزيز محمد فاخر ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،القاهرة  -جمهورية مصر
العربية ،الطبعة األولى 3113 ،هـ  9131 -م.
 )11ابن فارس  .أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحستين (المتتوفى125 :هتـ)،
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،الناشر :محمد علي بيضون،
الطبعة األولى 3138هـ3221-م.
 )11ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحستين( ،ت125 :ه)  ،مجمتل
اللغة ،تحقيق :زهير عبد المحسن سلطان ،مثسسة الرسالة ـ بيروت ،ط  3113 ،9ـ 3283م .
 )15ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريتاء القزوينتي الترازي ،أبتو الحستين (المتتوفى125 :هتـ)،
معجم مقايير اللغة ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر3122 ،هـ 3212 -م.
 )13الفراهيدي ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري ،ت311 :هـ ،العين،
تحقيق :د مهدي المخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.
 )11ابو الفضتائل ،أحمتد بتن علتي بتن مستعود ،متراح األرواح ،صتححه أحمتد عتزو عنايتة وعلتي
محمد مصطفى ،دار إحياء التراأ العربي بيروت –لبنان ،الطبعة األولى .9112،
 )18ابن قتيبة ،أبو محمتد عبتد اهلل بتن مستلم التدينوري (المتتوفى913 :هتـ) ،تأويتل مشتكل القترآن،
تحقيق إبراهيم شمر الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان .
 )12القرطبي ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شتمر التدين
(المتوفى313 :هـ) ،الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ،تحقيق :أحمد البردوني وإبتراهيم
أطفيش  .دار الكتب المصرية – القاهرة .الطبعة :الثانية3181 ،هـ  3231 -م .
 )51ابتن مالتتك ،محمتد بتتن عبتد اهلل ،الطتتائي الجيتاني ،جمتتال التدين (المتتتوفى319 :هتـ) ،الفيتتة ابتتن
مالك ،دار التعاون 111.هـ  ،3281 -ج311./1
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 )53ابن مالك ،محمد بن عبد اهلل ،الطائي الجياني ،جمال الدين (المتوفى319 :هتـ) ،شترح تستهيل
الفوائد ،تحقيق د .عبد الرحمن السيد ،د .محمد بدوي المختون ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن ،الطبعة األولى (3131هـ 3221 -م).
 )59ابن مالك :محمد بن عبد اهلل ،الطائي الجياني ،جمال الدين (المتتوفى319 :هتـ) ،شترح الكافيتة
الشتتافية  .المحقتتق :عبتتد المتتنعم أحمتتد هريتتدي  .جامعتتة أم القتترى مركتتز البحتتث العلمتتي وإحيتتاء
التراأ اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة.
 )51ابن مالك ،محمد بن عبد اهلل الطائي الجياني ،جمال الدين (المتوفى319 :هـ) ،من ذختائر ابتن
مالك في اللغة مسألة من كالم اإلمام ابن مالك في االشتتقاق ،تحقيتق :محمتد المهتدي عبتد الحتي
عمار ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة .)3222 -3228( .
 )51المبتترد ،محمتتد بتتن يزيتتد بتتن عبتتد األكبتتر الثمتتالى األزدي ،أبتتو العبتتاس( ،المتتتوفى985 :هتتـ)،
المقتضب ،تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة ،عالم الكتب – .بيروت.
 )55ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى
(المتوفى133 :هـ) ،لسان العرب ،دار صادر – بيروت الطبعة الثالثة  3131 -هـ .
 )53نتتاظر الجتتيش ،محمتتد بتتن يوستتف بتتن أحمتتد ،محتتب التتدين الحلبتتي( ،المتتتوفى118:هتتـ) ،شتترح
التستهيل المستتمى «تمهيتد القواعتتد بشترح تستتهيل الفوائتد» ،دراستتة وتحقيتق :أ .د .علتتي محمتتد،
فتتاخر وآختترون ،دار الستتالم للطباعتتة والنشتتر والتوزيتتع والترجمتتة ،القتتاهرة  -جمهوريتتة مصتتر
العربية ،الطبعة األولى 3198 ،هـ.
 )51ابن الناظم  ،بدر الدين محمد ابن اإلمام جمال الدين محمد بن مالك (ت  383هـ) ،شترح ابتن
النتتتاظم علتتتى ألفيتتتة ابتتتن مالتتتك ،تحقيتتتق محمتتتد باستتتل عيتتتون الستتتود ،دار الكتتتتب العلميتتتة،
الطبعةاألولى 3191 ،هـ  9111 -م.
 )58النجار :لطيفة إبراهيم ( . )3229دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها .
ط .3دار البشر .عمان .3221،
 )52ابتتن النتتديم ،أبتتو الفتترج محمتتد بتتن إستتحاق بتتن محمتتد التتوراق البغتتدادي المعتزلتتي الشتتيعي
(المتوفى118هتـ) ،الفهرستت ،تحقيتق إبتراهيم رمضتان ،دار المعرفتة بيتروت – لبنتان الطبعتة:
الثانية  3131هـ  3221 -م .
 )31النيستتاري ،الوافيتتة نظتتم الشتتافية ،تحقيتتق حستتن أحمتتد العثمتتان ،المكتبتتة المكيتتة ،ستتنة النشتتر
3135هـ 3225م ،مكة .
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 )33الموسى :نهتاد  .نظريتة النحتو العربتي فتي ضتوء منتاهج النظتر اللغتوي الحتديث .المثسستة
العربية للدراسات والنشر .ط 3281 - 3م.
 )39ابتن هشتتام ،ع بتد اهلل بتتن يوستف بتتن أحمتد بتتن عبتد اهلل ابتتن يوستف ،أبتتو محمتد ،جمتتال التتدين،
(المتوفى133 :هـ) ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالتك ،تحقيتق يوستف الشتي محمتد البقتاعي،
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 )31ابتن هشتتام ،عبتد اهلل بتتن يوستف بتتن أحمتد بتتن عبتد اهلل ابتتن يوستف ،أبتتو محمتد ،جمتتال التتدين،
(المتتتوفى133 :هتتـ)  ،شتترح شتتذور التتذهب فتتي معرفتتة كتتالم العتترب ،تحقيتتق عبتتد الغنتتي التتدقر،
الشركة المتحدة للتوزيع – سوريا .
 )31ابتن هشتتام ،عبتد اهلل بتتن يوستف بتتن أحمتد بتتن عبتد اهلل ابتتن يوستف ،أبتتو محمتد ،جمتتال التتدين،
(المتتوفى133 :هتـ) ،شترح قطتر النتتدى وبتل الصتدى ،تحقيتق محمتتد محيتى التدين عبتد الحميتتد،
القاهرة ،الطبعة :الحادية عشرة 3181 ،هـ .
 )35ابتن هشتتام ،عبتد اهلل بتتن يوستف بتتن أحمتد بتتن عبتد اهلل ابتتن يوستف ،أبتتو محمتد ،جمتتال التتدين،
(المتوفى133 :هـ) ،مغني اللبيب عن كتتب األعاريتب ،تحقيتق د .متازن المبتارك  /محمتد علتي
حمد اهلل ،دار الفكر  -دمشق ،الطبعة السادسة.3285 ،
 )33وافي ،د .علي عبدالواحد وافي ،فقه اللغة ،لجنة البيان العربي  -مصر – اإلسماعيلية ،الطبعة
الخامسة . 3239
 )31ابن الوراق ،محمد بن عبد اهلل بن العباس ،أبو الحسن( ،المتوفى183 :هـ) ،علل النحو ،مكتبة
الرشد  -الرياأ  /السعودية الطبعة األولى 3191 ،هـ 3222 -م .
 )38ابن يعيش ،يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علتي ،أبتو البقتاء ،موفتق التدين
األسدي الموصلي( ،المتوفى311 :هـ)  ،شترح المفصتل ،تحقيتق إميتل بتديع يعقتوب ،دار الكتتب
العلمية ،بيروت – لبنان األولى 3199 ،هـ  9113 -م.
 )32المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية فتي القتاهرة( ،إبتراهيم مصتطفى  /أحمتد الزيتات  /حامتد
عبد القادر  /محمد النجار) ،دار الدعوة.

