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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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املفعول املطلق أنموذجا_
التأويل في ضوء التداولية املعرفية نماذج مختارة من شعر محمد بن حازم الباهلي
عال هاني صبري و عبدهللا خليف خضير
التعليل الصرفي في الدرس اللغوي ألبنية األفعال املزيدة عند ابن ِجني (ت392:هـ):
ً
مصعب يونس طركي سلوم و هالل علي محمود
محورا
الخصائص
سيميولوجيا االسم ودوره في تصوير البعد االجتماعي للشخصية الروائية قراءة في رواية
(رياح الخليج) إلبراهيم السيد طه

حارث ياسين شكر املاشطة

26 - 1
46 - 27
64 - 47
84 - 65
94 - 85
128 - 95
162 - 129
176 - 163
204 - 177
238 - 205
258 - 239

اإلظهار في مقام ضمير الرفع (املتصل ،املنفصل) دراسة نحوية داللية في كتاب رياض
ِ
282 - 259

الصالحين من كالم سيد املرسلين للنووي ت  676هـ
فاتن سالم محمود و رحاب جاسم العطيوي
مرويات األسعدي من كتاب الجيم ألبي عمرو الشيباني ٌ
جمع ودراسة
ِ
سعد خطاب عمر
موقف املستشرق غارسيه غومس من الشعر األندلس ي

َ
سعدية أحمد مصطفى

312 - 283
342 - 313

الخوف الديني في الشعر األندلس ي في القرن الخامس الهجري
َ
رغدة بسمان الصائغ و فواز أحمد محمد
املرجعيات الثقافية في رواية يوليانا لنزار عبدالستار
قيس عمر محمد

َ
شعرية العنونة في شعر أحمد جار هللا
ُ
ميمية ابن الرومي في رثاء البصرة دراسة أسلوبية

محمد طه عبد املعين

طارق حسين علي
ُ
ً
نموذجا
املشـتقات في القصائد املعلقات دراسة صرفية داللية معلقة زهير بن أبي سلمى أ
نجيب محمود عالوي

370 - 343
394 - 371
414 - 395
442 - 415
474 - 443

حبوث التاريخ واحلضارة اإلِسالميَّة

صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت764 :هـ1363/م) وعالقته بعلماء عصره
نهال عبد الوهاب وناصر عبد الرزاق عبد الرحمن
حركة مجتمع السلم (حمس) ودورها السياس ي في الجزائر
َ
َ
أحمد خالد أحمد و سعد توفيق عزيز البزاز
الجذور التاريخية للمغول والبداية الرسمية لقيام دولتهم سنة 603هـ1205 /م
زياد عالء محمود و نزار محمد قادر
محكمة العدل الدولية وقضايا العرب في املغرب العربي (( )1998-1973قضية شريط
َ
َ
َ
ً
أنسام أديب الضاحي و مجول محمد محمود
نموذجا)
أوزو
هجرة القبائل من الجزيرة العربية الى العراق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
هاشم عبد الرزاق صالح الطائي
وعالقتها بالسلطة العثمانية
َ
َ
أزمة املياه وأثرها على دول حوض النيل من القرن العشرين ولغاية عام 2015
ِإطالل سالم حنا
املالمح االقتصادية من خالل كتاب قوانين الدواوين البن مماتي (606ه ـ1209-م)
َ
أشرف عبد الجبار محمد
َ
األحوال االقتصادية في العصر الراشدي
نشتيمان علي صالح
التحديات التي واجهت امللك فيصل 1933-1921
عباس ِإسماعيل الرواس
َ
جند السودان الغربي في عهد املرابطين وأسلحتهم
فائز فتح هللا الرعاش

494 - 475
520 - 495
542 - 521
560 - 543
600 - 561
624 - 601
642 - 625
666 - 643
690 - 667
714 - 691

حبوث علم االجتماع

إضطرابات األكل وعالقتها بحل املشكالت لدى ربات البيوت في مركز مدينة أربيل
مؤيد ِإسماعيل جرجيس و سلمى حسين كامل
الحوار الديني وبناء السالم وترسيخ التعايش السلمي في العراق الحالي الحوار املسيحي-
ً
عذراء صليوا شيتو
نموذجا
اإلسالمي
ِ

764 – 715
818 – 765

حبوث الفلسفة

الذاكرة والتذكر بين هنري برجسون وبول ريكور – مقاربة مفاهيمية
َ
فنر ميسر سعيد و أحمد شيال غضيب

842 – 819

حبوث الشريعة والرتبية اإلِسالميَّة

َ
أثر السياق القرآني في ورود الصفات الخبرية املوهمة للتجسيم
ياسر عبد العزيز سيدويش و ظافر محمد عبدهللا

868 – 843

حبوث املعلومات وتقنيات املعرفة

ُّ
التحول لخدمات املعلومات الرقمية في املكتبات الجامعية العراقية
سالم جاسم عبدهللا العزي

892 – 869

حبوث علم النفس وطرائق التدريس

َ
تقويم كتاب مادة األدب والنصوص للصف الرابع العلمي من وجهة نظر تدريسييها
َ
عدنان حازم عبد أحمد
َ
ُّ
اإلنسانية في
املرونة املعرفية وعالقتها بأساليب التعلم لدى طلبة كلية التربية للعلوم ِ
شيماء طلب النجماوي
جامعة املوصل
َ
اإلطار املفاهيمي ملنظومة األمن العام
ِ

914 – 893
972 – 915

حبوث القانون

مصلح جميل أحمد و مجيد خضر أحمد

1010 – 973

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

التعليل الصريف يف الدرس اللغوي ألَبنية األَفعال املزيدة عند ابن
جِنِّي (ت392:هـ) :اخلصائص حمورًا
مصعب يونس طركي سلوم  و هالل علي حممود
تأريخ التقديم2021/11/8 :



تأريخ القبول2022/1/8 :

المستخلص:

تتناول هذه الدراسة موضوع التعليل الصرفي في الدرس اللغوي لدى ابن ِجّني في
كتابه الخصائص ،الذي يمثل النضج الفكري للدرس اللغوي لديه ،وقد سارت الدراسة في
مسارين أساسيين ،تمثل المسار الأول بالتعليل الصرفي للمسائل اللغوية عامةً ،وتمثل

المسار الثاني بالمسائل الصرفية المعلّلة تعليالً صرفياً ولغوي ًا ،وقد جرى تناول ذلك بالدرس
والتحليل والبيان والتوضيح عبر اإلفادة من آراء العلماء السابقين أمثال :الخليل وسيبويه

السّراج وأبي علي الفارسي ،وكذلك آراء العلماء الالحقين كالرضي والسيوطي
الم ّبرد وابن ّ
وُ
وغيرهما.

وابن ِجّني قد أتى بالمسائل المشكلة المتعلّقة بالبنية الصرفية سواء أكانت أفعاالً
أم أسماء ،ثم شرع في تعليل هذا اإلشكال على وفق قواعد محددة استنبطها من طبيعة

السماع في االستعمال اللغوي في العربية ،ومن المحاكمة العقلية القائمة على القياس
ٍ
مجهول من
بوصفه أصالً من الُصول التي تُشتق منها البِنى ،وقاعدة من قواعد استخراج
معلوم ،فضالً عن القياس على قواعد عامة ،نحو مراعاة النظير ،والحمل على المعنى،
والقول في االطراد والشذوذ وغيرها.

الكلمات المفتاحية :السماع ،المعنى ،القياس.

 طالب ماجستير/قسم اللغة العربية/كلية التربية األَساسيَّة/جامعة الموصل .
 أُستاذ /قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل .
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المقدمة

الول ،الددذي هدددانا للعلددم ويسددر لنددا كددل السد ِ
ِ
دبل ،وجعلنددا خيددر المددم
الحمددد ا العلدديم

وأفضل ِ
الملل ،وشفانا من أدران الجه ِدل والعل ِدل ،والصدالة والسدالم علدى خيدر عابدد ا وأكدرم
ِ
أما بعد:
ِّ
ولي ،نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أولي الخصائص السامية والفضلّ ،
دار ال ينضددك كيد
در ّخ ًا
فدنن القددارت لتدرات لغتنددا العربيدة الخالدددة يجدد نفسدده يقد أر بحد ًا

دديما وحدديثًا بد ارسدة
ال؟ وهي لغة القرآن الكريم كالم الباري ّ
جل وعال؛ لذا انشغل الباحثون ق ً
ديال وتددلويال ،ومددن هددذا الت درات كتددك العددالم الفددذ ابددن ِجّنددي-
درحا وتحلد ً
هددذا الت درات حفظً دا وشد ً
رحمدده اا تعددالى ،-ولعددل أخددص كتبدده كتاكصالخصددائص ذلكددم الكتدداك الددذي ي خددر بعلددوم

العربية ال اهية ،الذي نجده في كثير من المسائل قليلة العبارة غ يرة المعاني واإلشارة.

ال يخفددى عل ددى ك ددل متخص ددص بالعربي ددة أهمي دة عل ددم الص ددر ال ددذي يضدداهي علددم

النحو ،فالنحو والصر قسيمان ،ولكل علم منهما موضوعاته ومسائله ومصطلحاته.

بد من اإلشدارة لليده أن التعلديالت الصدرفية مدن المسدائل التدي يحتاجهدا كدل
ومما ال ّ
لفن الصر .
دارس ّ

العلميددة سددي اًر بددال ض دوابط ،واّنمددا
ولددم يكددن السددير فددي طريقددة التّعدداطي مددي المددادة
ّ
سارت الدراسة بنضاءة على المصطلح الصدرفي والتنظيدر لده علدى قددر االحتيداج لدذلك ،ثدم

بي ددان المس ددللة المعلّل ددة ،وتوض دديح حيثياته ددا عب ددر مناقش ددتها حت ددى تتب د ّدين القاع دددة الت ددي عل ددى
أساسها جرى التعليل.

والمددنهج المتّبددي فددي البحددت فددي التعليددل الصددرفي وصددفياً تحليلي داً انتقائي داً ،فالمسددائل
الص ددرفية الت ددي ُذك ددرت ف ددي الخص ددائص ،ث ددم التعلي ددق عليه ددا لج ددل التيس ددير واإليض ددا  ،ث ددم
ِ
وممدن تلدوه ،أمثدال سديبويهصت180:ه د
اتباعها بتعليالت علماء اللغة الذين سبقوا ابن جّندي ّ
الس د د د ّدراجصت316:ه د د د د واب د د ددن عص د د ددفورصت597:ه د د د د واب د د ددن
المب د د د ّدردصت285:ه د د د د واب د د ددن ّ
وُ

ممدن جدرى االطّدالع علدى تعلديالتهم،
يعيشصت643:هد وابن الحاجكصت646:هد وغيدرهم ّ
ض من هذه التعليالت في كتك المحددثين ومدا
سواء المتقدمون منهم أم المتلخرون ،وما ُع ِر أ
طابق منها لما ورد في كتك علم اللغة الحديت ،كل ذلك لجل لعطاء صدورة واضدحة عدن
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التعليددل الص ددرفي ،وأسددلوك اب ددن ِجّنددي وطريقت دده ف ددي التعليددل ،واعتم ددد مددنهج البح ددت علددى
االستقراء والتحليل.
التمهيد
قراءة في التعليل من حيث اللغة والمفهوم
أوالً :داللة التعليل في اللغة:

العلأ د د ُل :الش د دربة
التعليد ددل هد ددو مصد دددر الفعد ددل صعل د د أل  ،قد ددال الخليد ددلصت170:ه  " :أ
الثانيددة"ص 1والعاللددة بالضددم بقيددة اللددبن ،وبقيددة كددل شدديء ،حتّددى بقيددة جددري الفددرس ،و ِ
العلّددة
ّ
ُ
بالكسر هي المرض ،وصاحبها معتل ،و ِ
العلّدة أي غش أدغ ُل صداحبها عدن وجهده ،وأمدا العليدل فهدو
ُ
المدريض.

ُشرك"ص. 3

ص2

و"ذو أعاللددة :أراد جريداً بعددد جددري مثل:علّد أدل المدداء شدديئاً بعددد شدديء و ُشدرباً بعددد

وللتعليل معنى آخر":التعليل سقي بعد سقي ...وعدل الضدارك المضدروك :لذا وقدي

ض ،فهو عليل"
عليه الضرك ...و ّ
اعتل أي أم ِر أ
ِ
وعلأغلتُده بالشدراك ع ّدالً
":وعل اإلنسدان علّدة أم ِدرض والشديء لذا أصدابته العلّدة أ
لذا ُيقال ُ
ص5
وعلأالً سقيته بعد نهل"
أ
ِ
ويقددال :أعلأددل بعددد
ثددم ّ
العلأددل :الشدربة الثانيددة ،وقيددل :الشددرك تباعداًُ ،
":العد ّدل والعد ّدل و أ
لن أ
ِ
وي أعلهُ لذا سقاه السقية الثانية"ص ، 6داللة العلة بمعنى المرض قد جداءت مدن
وعلهُ أيعلّه أ
أنهأل ،أ
ص4

ص 1العين ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري ،تحقيق :د مهدي المخ ومي ،د لبراهيم السامرائي،
دار ومكتبة الهالل ،د.ت ، 88/1:وينظر :مقاييس اللغة ، ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن كريا ،اعتنى به د.محمد
عوض مرعك و اآلنسة فاطمة محمد أصالن ،دار لحياء الترات العربي ، ،بيروت 1429ه2008-م .624:
ص 2م.ن.
ص 3جمهرة اللغة ، ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ال دي ،تحقيق :رم ي منير بعلبكي ،دار العلم للماليين –
بيروت ،الطبعة االولى 1987 ،م.1012/2 :
ص 4الصحا تاج اللغة وصحا العربية ،أبو نصر لسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ،تحقيق :أحمد عبد الغفور
عطار ،دار العلم للماليين – بيروت ،ط 1407 ،4هد 1987 -م.1773/5 :
ص 5الفعال ،أبو القاسم ،علي بن جعفر بن علي السعدي  ،المعرو
الكتك  ،الطبعة :الولى 1403هد .386/2 :1983-

بابن القأطاع الصقلي صالمتوفى515 :هد  ،عالم

ص 6لسان العرك ، ،محمد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور النصاري صت711 :ه دار
صادر – بيروت ،الطبعة الرابعة 1414 ،هد.467/11 :
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العلة التي تدل علدى الحدال بالمحدل فيتأغيدر بده بدذلك حدال المحدل ،وقدد أطلدق علدى المدرض
ص1
يتغير الحال من القوة للى الضع "
علّة اشتقاقاً من هذا المعنى؛لن "بحلوله ّ

منهج ابن ِج ّني في التعليل:

حينمددا نصددل للددى ابددن ِجّنددي ،نددرى فيدده أرفددي مشددارق الصددنعة ويعددد عدديم أهددل ذلددك

ص2
العصر بال مندا ع  ،فقدد نضدجت عندده المسدائل اللغويدة واتضدحت معالمهدا ،فكدان مقعِّدداً

بطرئ ددق تحليليد دة وتطبيقي ددة عميق ددة ،كاش ددفاً ع ددن مقاص ددد اللغ ددة
له ددا ومس د ِّدوغاً لخ ددرى ،وذل ددك ا
وأسرارها ،وراسماً طريقاً يسي اًر لمن بعده من أهل اللغة وغيرهم.
فقد وق ابن ِجّندي "أمدام علدل النحدو وقفدة طويلدة يددرس ويصد

ويحلدل ويص ّدن ،
فلتى من ذلك بما لم يسبق لليه من قبل وما لدم يلحدق فيده مدن بعدد ،وكاندت غايدة ابدن ِجّندي

وهددى عللهددم أو ّادعددى ضددعفها ،وقددد عقددد
أن يبددين حكمددة العددرك فددي لغددتهم ،ويد ّ
درد علددى مددن ّ
لذلك فصالً خاصاً رد فيه على من اعتقد فساد علل النحويين"ص. 3
التعليل الصرفي ألبنية األفعال المزيدة:

كما أن لدراسة البنى الصرفية أهمية كبرى ال تقل عن أهميدة د ارسدة التركيدك ،وذلدك

لعالقتهددا بالكلمددة نفسددها ومددا يطد أر عليهددا مددن تغييدرات فددي حروفهددا وحركاتهددا وسددكناتها؛ لددذا

"يحتدداج لليدده جميددي أهددل العربية...لندده ميد ان العربيددة ،وبدده تُعددر أصددو ُل كددالم العددرك مددن
ال وائ ددد الداخل ددة عليهد دا"ص ، 4م ددن ه ددذا المنط ددق احت دداج الص ددرفيون لل ددى مقي دداس لض ددبط ك ددالم
محمد بن عبد الرّاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقّك بمرتضى ،ال بيدي ،لمجموعة من
محمد بن ّ
ص 1تاج العروسّ ، ،
المحققين ،دار الهداية ،د.ت.47/30 :
ص 2التعليل النحوي في كتاكص المقتصد لعبد القاهر الجرجاني ،شهير عبدالغني محمد صالح ،رسالة ماجستير ،كلية
التربية ،جامعة الموصل 1433ه2012-م .16:

ص 3النحو العربي العلة النحوية نشلتها وتطورها ،120:وينظر :الخصائص صنعة أبي الفتح عثمان بن ِجّني  ،تحقيق:
محمد علي النجار ،الطبعة الرابعة ،طبعة م يدة ومنقحة صثالثة اج اء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد:1990 ،
.185/1

ص 4المنص البن ِجّني ،شر كتاك التصري لبي عثمان الما ني  ،أبو الفتح عثمان بن ِجّني الموصلي
صالمتوفى392 :هد  ،دار لحياء الترات القديم  ،الطبعة :الولى في ذي الحجة سنة 1373هد  -أغسطس
سنة 1954م.2/1 :
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العرك ،فاختاروا مادة ثالثية تو ن بها جميي اللفاظ وهي ص

عدة؛
ع ل لسباك ّ

ص1

منهدا

كون الفعال والسماء الثالثية الصول أكثر من غيرها فقدد ذكدر ابدن ِجّندي" :الثالثدي الدذي
هو أكثر استعماالً وأعدم تصدرفاً"ص 2فدي اللغدة العربيدة،ص 3فس ّدموا الصدل الول :فداء الكلمدة،
والص ددل الث دداني ع ددين الكلم ددة ،والص ددل الثال ددت الم الكلم ددة ،فق ددابلوا ه ددذه الص ددول بلص ددول

الكلمة المدراد و نهدا بالحركدات والسدكون فيب ّدين ال ائدد فيهدا ،وعندد اسدتقراء الصدرفيين لحدر
ال يادة وجدوها عشرة أحر تجمعها كلمدة "سدللتمونيها" أو "اليدوم تنسداه"ص ، 4و تكدون ال يدادة
أو باإللحاق.

لما بالتضعي
بغير هذه الحرو ؛ فيكون ّ
أم ددا الغ ددرض م ددن ه ددذه ال ي ددادة فه ددو التعبي ددر ع ددن معن ددى مقص ددود بذات دده ،ق ددال اب ددن
عصفور" :والتصري ينقسم قسمين :أحداهما جعل الكلمة على ِ
صأيغ مختلفة لضدروك مدن
المعدداني ...،واآلخ در :تغييددر الكلمددة عددن أصددلها مددن غيددر أن يكددون ذلددك التغييددر داالً علددى
معنى طارت على الكلمة نحو تغييرهم "قأ أو أل" للى "قال" "ص. 5
والفعددال الم يدددة تكددون علددى أن دواع منهددا م يدددة بحددر واحددد وهددو الهم د ة صصدديغة
صصدديغة فاعددل وهندداك م يددد بحددرفين وهمددا الهم د ة

فعددل واللد
أفعددل والتضددعي صصدديغة ّ
والتداء صصديغة افتعددل والهمد ة والندون صصدديغة انفعدل أو الهمد ة والتضددعي

بثالثدة أحدر وهدي اللد

صلفعدل  ،الم يددد
ّ
ص6
والسدين والتدداء بصديغة صاسدتفعل فضدالً عدن الم يدد باإللحدداق .

وسنلتي للى هذه النواع مفصالً المذكورة فدي التعليدل الصدرفي فدي الددرس اللغدوي عندد ابدن
ِجّني.
ص 1ينظر :المهذك في علم التصري  ،د.هاشم طه شالش ،د.صال مهدي الفرطوسي ،عبد الجليل عبد
حسين .47:

ص 2الخصائص.376/1 :

ص 3ينظر :المنهج الصوتي للبنية العربية للبنية العربية رؤية جديدة في الصر العربي دكتور عبدالصبور
شاهين ،مؤسسة الرسالة ،بيروت 1400ه1980-م.66-65 :

ص 4شر الشافية.330/2 :

ص 5الممتي في التصري .32-31/1 :
ص 6ينظر :ابنية الصر

كتاك سيبويه الدكتورة خديجة الحديثي مكتبة لبنان ناشرون الطبعة االولى

بيروت لبنان 262 :2003 ،وما بعدها.
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المبحث األول
التعليل الصرفي لألفعال المزيدة بحرف
 .1التعليل الصرفي لبناء أفعل

(ي ْك ِرُم):
تعليل العدول عن (يؤكرم) إلى ُ

قدال ابدن ِجّندي" :ومدن ذلدك حملهدم حددرو
حدذفهم الهمد ة فدي نكددرم ،وتكدرم ،ويكددرم؛ لحدذفهم لياهددا فدي أكد ِدرُم؛ لمدا كدان يكدون هندداك
من االستثقال ،الجتماع الهم تين في نحو أؤك ِدرُم"ص ، 1وقدد علدل ذلدك بحمدل الفدرع علدى
الصل في صيغة "أفعل" نحو "أكرم" ففي الصل تجتمي الهم تان فدي مضدارِع ِه همد ة
المضدارعة بعضدها علدى حكدم بعدض ،فدي نحددو

"أفع ددل" وهمد د ة ح ددر المض ددارع ،فالعل ددة ف ددي الع دددول ع ددن الحم ددل عل ددى الص ددل ل دددفي

االسددتثقال فددي اجتمدداع الهم د تين؛ لذ يددتم ح ددذ

لحدددى الهم د تين صيكددرم لتكددون فرعد داً

يحمل على الصل صيؤكرم  ،أي :لن الفعل الدذي علدى بنداء صأفعدل علدى نحدو :أكدرم
درم ،لال أن الصدل :أُأكدرم  ،فجدرى
من مضارعه الخاص بالمتكلم المفرد ،فيقول :أنا أُك ُ
حددذفها اسددتثقاالً عددن النطددق بهم د تين  ،ثددم ُح ِملأددت الفددروع :نحددن ُنكددرم  ،وهددو يكددرم ،
وأنددت تكددرم علددى الصددل :نحددن نددؤكرم  ،وهددو يددؤكرم ،وأنددت تددؤكرم ،فددي المتكلمددين ،

والغائك والمخاطك على التتابي.

الم ّبرد" :لن الفعدل لذا خدرج مدن الثالثدة لنمدا يخدرج ل ائدد يلحقدهُ...فلما بندات الثالثدة فدنن
قال ُ
الهم ة تلحقها أوالً ،فيكون الفعل على صأفعل نحدو أخدرج وأكدرم ،ويكدون المسدتقبل نحدو
يخد ِدرج ويكددرم وكددان الصددل أن يكددون و ندده ي ِ
ؤفعددل فحددذفت الهمد ة؛ لندده كددان يل مدده لذا
ُ
ُ ُ
ُ
فلمدا كاندت ائددة وكاندت تلد م مدا
أخبرنا عن نفسه أن يجمي بين همد تين وذلدك ممتنديّ ،
ال يقي في الكالم ِمثله ُحذفت وأُتبعت حرو المضارع الهم ة كما جرغين في بداك وعدد
مجرى الياء"ص. 2

ص 1الخصائص.112/1 :

بالم ّبرد صالمتوفى:
ص 2المقتضك ،محمد بن ي يد بن عبد الكبر الثمالى ال دي ،أبو العباس ،المعرو
ُ
285هد  ،المحقق :محمد عبد الخالق عضيمة  ،عالم الكتك – .بيروت ،د.ت.72/1 :
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والدراء والمديم

السّراج معلّالً ذلك" :لن ذلك كلّه من أكرم فالصل الذي هو الكا
وقال ابن ّ
موجود في جميعها ،فالكدا فداء والدراء عدين والمديم الم فعلدى هدذا يجدري جميدي الكدالم
في كل أصلي و ائد" ،ص 1وذكر ابدن الحاجدك أن أصدل مضدارع صأ غف أع أدل ُي أؤغف ِعد ُل لال أنده
أهددل
دض لمددا يلد م مددن تدوالي الهمد تين فددي المدتكلم فخفد فدي الجميددي ،وقولده" :فنندده غ
ُرِف أ
لن يؤكرمددا"ص 2فعد ّدده شدداذاً وشددر الرضددي مددن قولدده" :مددن تدوالي الهمد تين" لنمددا حددذفت
الهم ة الثانية من أؤكرم مي أن قياسها قلبها واواً كما في أ أُوغي ِد غم على ما يجيء في بداك
تخفي الهم ة لكثرة استعمال مضارع باك اإلفعدال ،فاعتمددوا التخفيد البليدغ وان كدان
على خال

القياس.

ص3

وقددال ابددن النبدداري" :وانمددا ُحددذفت لحدددى الهم د تين مددن أكددرم لن الصددل فيدده صأُأ غكد ِدرغم فلمددا
اجتمي فيه هم تان كرهوا اجتماعهمدا؛ فحدذفوا لحدداهما تخفيفداً ،ثدم حملدوا سدائر أخواتهدا
ص4
درم انس ددحك عل ددى
عليه ددا ف ددي الح ددذ " .أي أن حك ددم الح ددذ بس ددبك الثق ددل ف ددي صأأك د ُ
الفعال :نؤكرم  ،ويؤكرم  ،وتؤكرم؛ كذلك على الرغم من انتفاء علة الثقل فيهدا؛ وذلدك

حمالً للفرع على الصل.

والمنظ ددور ف ددي الفع ددل الثالث ددي الم ي ددد ب ددالهم ة أن بن دداءه تحد دول م ددن صفأ أع د أدل الثالث ددي
المجددرد للددى صأ غف أعد أدل الم يددد ،وهددذا التحد ّدول جدداء ب يددادة مددن خددارج بنيتدده ،وكمددا كددان الصددل
كذلك صارت الهم ة طارئة ،فضالً عن كونها م يدة ،فكانت ُعرضة للتغيير ،مي أن الهمد ة
معروضددة أساس داً للتغييددر فددي أصددلها فددي الواقددي اللغددوي كونهددا أخت داً ل ل د  ،ال دذي هددو مددن

السّراج صالمتوفى:
ص 1الصول في النحو ،أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعرو بابن ّ
316هد  ،المحقق :عبد الحسين الفتلي  ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة ،لبنان – بيروت،
1417ه1996 -م.334/3 :

ص 2شر الشافية للرضي 139/1 :؛ وينظر :الشاهد في الخ انة للبغدادي صاحك خ انة الدك وهو
الشاهد الثالت والعشرين ،شر شافية ابن الحاجك مي شر شواهده.58/4 :

ص 3شر الشافية للرضي.143/1 :
ص 4اإلنصا

في مسائل الخال

بين النحويين البصريين والكوفيين12/1 :؛ وينظر :الممتي في

التصري 280/1 :؛ وهمي الهوامي ،السيوطي.463/3 :
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حدرو

العلدة ،فطدروء الحدذ

عليهدا فدي الفعدل الم يدد الدذي علدى بنداء صأفعدل أمدر متقبدل،

للتغير سواء أكان بالحذ
فالطارت على الصل أدعى ّ
لبناء(فعل):
 .2التعليل الصرفي
ّ
التضدعي

أم بالقلك.

فددي العربيدة هددو تكدرار حددر ودمجده أو فنائِد ِده فدي حددر آخدر مددن جنسدده

"فعددل" ،وهددذه الصدديغة
فأُي أسددك غن والول ُ
ويحد ّدرك الثدداني ضددمن الكلمددة الواحدددة في ّكددون صدديغة ّ
تمت ددا بكثد درة الت ددداول ف ددي ك ددالم الع ددرك وذل ددك لهمي ددة التض ددعي ف ددي ع ددين الفع ددل الثالث ددي
وفاعليتد ِده الدالليددة علددى وفددق مددا يقتضدديه السددياق اللغددوي ،والتضددعي هددو يكددون حرفددان مددن
ويحد ّدرك الثدداني ،وهددو لج دراء صددوتي مسد ّدوغه االتفدداق الصددوتي
جددنس واحددد ،فيس د ّكن الول ُ
حي اً وصفة.
الكامل ّ
ِ
ضدع
الم أ
وهذا ما أ ّكدهُ ابن جّني ،لذ ذهك للى أن قوة الفعل متلتية مدن قدوة الحدر ُ
"فعددل"؛ وعلّددل ذلددك بددلن العددين
الددذي ُيقابددل عددين الفعددل فجعددل العددين أقددوى حددرو صدديغة ّ
كلنهُمدا س ّدياج لهدا ،
موقعها وسط الصيغة؛ أي فدي قلدك الصديغة والفداء والدالم يحيطدان بهدا ّ
معرضدين ل عدالل والحدذ  ،فقدال" :مدن ذلدك أنهدم جعلدوه
فضالً عن كونهمدا صالفداء والدالم ّ
لمدا جعلدوا
تكرير العين...دليالً على تكرير الفعل ،فقالوا :كسر ،وق ّ
طي ،وفتّح ،وغلّق .وذلك ّ
اللفدداظ دليلددة المعدداني فددلقوى اللفددظ ينبغددي أن يقابددل بدده قد ّدوة الفعددل ،والعددين أقددوى مددن الفدداء
والد ددالم ،وذلد ددك لنهد ددا واسد ددطة لهمد ددا ،ومكنوفد ددة بهمد ددا ،فصد ددا ار كلنهد ددا سد ددياج لهد ددا ،ومبد ددذوالن

للعوارض ُدونها ولذلك نجد اإلعالل بالحذ

فيهما دونها"ص. 1

تقدم" :وهم قد أرادوا تحصين الحر الدال على قدوة الفعدل .فهدذا أيضداً
و اد على ما ّ
ص2
فصددل القددول فددي الطريقددة التددي تأددم بهددا التضددعي
مددن مسدداومة الصدديغة للمعدداني"  .وقددد ّ

دي ونحدوه
بقوله" :والمعنى الجامي لهذا كله تقريك الصوت من الصوت ،أال ترى أنك فدي قطّ أ
قد أخفيت السداكن الول فدي الثداني حتدى نبدا اللسدان عنهمدا نبدوةً واحددة ،و الدت الوقفدة التدي
الو غقيفددة والفت درة علددى الول خلطتدده
دت أ لد أ
كانددت تكددون فددي الول لددو لددم تدعمدده ...فددنن أند أ
دت ُ

ص 1الخصائص.157/2 :
ص 2م .ن.157/2 :
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بالثداني فكدان قربده مندده وادغامده فيده أشددد لجذبده لليده والحاقده بحكمدده  ،فدنن كدان الول مددن
المثلين متحركاً ثم أسكنته وأدغمته في الثاني فهو أظهر أم اًر وأوضح حكماً".
وذكر سيبويه أن التضعي

ص1

فيه ثقل على ألسدنتهم ،مدن حيدت أن تكدرار صدوتين مدن

جنس واحد في عدين الكلمدة يكدون ثقديالً علدى اللسدان ،ولدو كاندا مختلفدين لكدان النطدق بهمدا

أخد  ،فقددال" :اعلددم أن التضددعي

من أن يكدون مدن موضدي واحدد" ،

يثقددل علددى ألسددنتهم ،وأن اخددتال

ص2

الحددرو

فندغدام الصدوتين المتمداثلين يخفد

أخ د

علدديهم

النطدق بهمدا شدرط

أن يكددون الول سدداكناً والثدداني متحرك داً ،وهددذا الشددرط ال م كددي ال تحصددل هندداك مهل ددة أو

فوض ددح ذل ددك بقولدده" :فلم ددا صددار ذل ددك تأ أعبد داً
وقيفددة ب ددين الصددوتين ،أي ال تفص ددلهما حركددةّ ،
ص3
علدديهم ّلدارك دوا فددي موضد ٍدي واحددد وال تكددون مهلددة ،كرهددوه وأدغم دوا ،لتكددون رفع دةً واحدددةً" ،

والددذي نخلددص لليدده فيمددا تأقأدددم أن فددي هددذا اقتصدداد فددي الجهددد النطقددي وخفددة فددي الصدديغة
الحاصدلة ،فاشددترط سديبويه سددكون العدين الولددى ،قددائالً " :ومدي هددذا أن العدين الولددى تكددون

أبددداً سدداكنة"

ص4

العين أبداً"ص. 5

وعلددل ذلددك بقولدده" :لن الفدداء تُحد ّدرك وبعدددها العددين ،وال تُحددرك العددين وبعدددها

صأي ِ
الم غثلددين علددى حددد قولدده،

وكددذلك وجددود خددال بددين علمدداء اللغددة فددي المضد ّدع
ِ
الول منهمدا
عن ال ائد ّأيهما هو ،فذكر مدذهك الخليدل بقولده" :فمدذهك الخليدل فدي ذلدك أن ّ
ص6
هو ال ائد؛ ومذهك يونس ...أن الثاني منهما ال ائد  ،وقدد وج غددنا لكدل مدن القدولين مدذهباً"
دي ونحدوه كدواو حوقدل ،ويداء بيطدر،
 ،وعلّل الخليدل بلنده أ
قاب أدل الطداء الولدى مدن الفعدل صقطّ أ

هور.
هور ،أ
أما يونس بن حبيك فقد أ
ود أ
قابل الطاء الثانية كواو أج أ

ص 1الخصائص142/2 :؛ وينظر 229/3 :و .269/3
ص 2الكتاك.417/4 :
ص 3م.ن.

ص 4م.ن.418/4 :

حميد.29 :
فعل في القرآن الكريم-دراسة صرفية داللية ،د.أحالم ماهر محمد ّ
ص 5م.ن؛ وينظر :صيغة ّ
ص 6الخصائص.63/2 :
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أمددا ابددن ِجّنددي فقددد وا ن بددين المددذهبين و ّأيد أدد ُهما ولددم ُيددرجح مددذهباً علددى آخددر ،قددال:
بعضها لهذا المذهك ،وبعضها لهدذا المدذهك"ص، 1
ت أن أشياء في هذا المعنى
ُ
"ووج غد ُ
يشهد ُ
أ
فمددن هددذه الشددياء منهددا ّأنددهُ ذكددر أن العددرك عندددما ألحق دوا الثالثددي بالربدداعي فقددالوا  :أم غهد أددد

صم غه أدد غد تسداوت مدي الصدول الثالثدة وهدي
وجلبك ،للحاقاً بجعفدر ،فدالميم والهداء والددال فدي أ
صمهدد ب د صجعفدر
صالفاء والعين والالم وعند مقابلتها بد صجعفر بقيدت الدراء  ،ولجدل للحداق أ
دوي
كرر الالم التي هي الدال الثانية المقابلة لد صراء في صجعفر  ،وذكدر أن هدذا الشداهد يق ّ
ّ
ص2
قول يونس .وكذلك جلبك.

"فلمدا مدا يشدهد للخليدل فلشدياء ،منهدا :مدا جداء مدن
وذكر أيضاً مذهك الخليدل فقدالّ :
وحفي دددد وعقأغن أق ددل و...وذل ددك أن ددك ق ددد
وفعنل ددل ،و ...نح ددو أغ د أدد غودن ،غ
وفعغي أع ددل ،أ
نح ددو فأ أع غوع ددل ،أ
المثُددل الت ددي تكددررت فيه ددا العين ددان لنم ددا بتقدددم عل ددى الثاني ددة منهم ددا ال ائ ددد ال
علمددت أن ه ددذه ُ
فعنلل...فكدذلك ينبغدي أن يكوندا لذا التقتدا غيدر
محالة؛ أعني واو فأ أع غوعدل ويداء فعيعدل وندون غ
ٍ
وفعال"...ص. 3
مفصول بينهما في نحو فأعل ،وفُعِّل ّ

فتعليله بلن العدين الولدى مدن فأعدل ،فُعدل ،تكدون سداكنة ،فقدال أو ش ّدبه هدذه الحدر
فعنلددل بد د صالعددين الولددى
فعيعددل والنددون فددي غ
فعوعددل واليدداء فددي غ
ال وائددد صأعنددي ال دواو فددي غ

فع ددل الول ددى لس ددكونها
الس دداكنة ف ددي فأع ددل ،فعلّ ددل ه ددذا الش ددبه بقول دده" :لس ددكونها أش ددبه بع ددين ّ
ص4
أن المدذهبين
أيضاً" موا نةً بعينها الثانيدة المتحركدة وقدد اتّبدي فدي ذلدك مدذهك سديبويه فدي ّ
كليهما صحيحان لذ قالِ :
"وكال الوجهين صواك ومذهك"ص. 5
وذهددك ابددن عصددفور للددى مددا ذهددك لليدده الخليددل فيقددول" :والصددحيح عندددي مددا ذهددك
لمددا صددغروا صصددمحمحاً
لليدده الخليددل مددن ّ
أن ال ائددد منهمددا هددو الول بدددليلين :أحدددهما ّأنهددم ّ
صص أمغي ِمح فحذفوا الحاء الولى ،ولو كانت الولدى هدي الصدلية والثانيدة ائددة لوجدك
قالواُ :
ص 1الخصائص.64/2 :
ص 2م.ن.65/2 :
ص 3م.ن.66/2 :
ص 4م.ن.67/2 :

ص 5الكتاك.329/4 :
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ض ّدعفت وفصدل
حذ الثانية؛ لنده ال ُيحدذ فدي التصدغير الصدل...واآلخر ّ
أن العدين لذا ُ
بينهما حر  ،فنن ذلدك الفاصدل أبدداً ال يكدون لال ائدداً نحدو صحوقدل وصعقنقدل أال تدرى أن
الواو والنون الفاصلتين بين العينين ائدتان.

ص1

لندهُ عدد حدرو
أن الول هدو ال ائددّ ،
أن رأي الخليل ومن تبعده مدن ّ
"أما ما نراهُ في ّ
ّ
أن
دنص علددى ّ
العلددة سدداكنة فقابلهددا بالسدداكن الددذي هددو الحددر الول مددن صس دلّ أم فددي حددين يد ّ

يعدها المحددثون فتحدة طويلدة وكدذلك الدواو ،ضدمة
حرو العلة هي حركات طويلة فالل
ّ
متحركددة ب ددذاتها وليسددت سدداكنة كمددا ع د ّددها
طويلددة واليدداء كس درة طويل ددة فهددي لذن مصددوتة،
ّ
علمدداء اللغددة القدددماء فمقابلتهددا بالسدداكن مددن الحددرو

الصددحيحة الصددائتة غيددر جددائ "ص. 2

رأينددا هددذا مددا ذك دره ابددن ِجّنددي فددي المددذهبين لذ قددال" :وهددذا قدددر مددن الحجدداج

وممددا يع د
ّ
مختصر ،وليس بقاطي ،وانما فيه الُنس بالنظير ،ال القطي اليقين" .
ص3

أمددا غيددر الخليددل فقددد جعل دوا ال وائددد هددي الواخددر لذ ذهب دوا للددى أن المضددع

الثدداني

ص4
أن الدواو واليدداء قددد تقعددان ائدددتين متحددركتين ثددالثتين ،أي لنهمددا تقددابالن
هددو ال ائددد  .بدددليل ّ
صسدلم هدي ال ائددة فهدي تقابدل
الم الكلمة نحو صجدول وصعثير فنذا جعلنا الالم الثانية مدن ُ

الياء من صعثير والواو من صجدول .

ص5

فتعلي ُل القدماء ومنهم ابن ِجّني أنهم جعلوا حرو
لديهم شيء من علم اللغة الحديت.

العلة صالصوائت ساكنة ولدم يكدن

وال ددذي يحص ددل ف ددي التض ددعي  ،لدغ ددام ح ددرفين وجعله ددا حرفد داً واح ددداً ،إلرادة الم ددتكلم

الددتخلص مددن الثقددل الندداتج عددن النطددق بحددرفين متمدداثلين صددفة ومخرجداً ،وهددو مددا صد ّدر بدده
سيبويه وابن عصفور وأبو علي الفارسي ،لذ قال" :وقد كرهوا مدن اجتمداع المتقاربدة فدلكرهوا

ص 1الممتي في التصري .207-206/1 :

فعل في القرآن الكريم.30 :
ص 2ينظر :صيغة ّ
ص 3الخصائص.63/2 :
ص 4الكتاك.329/4 :

ص 5م.ن؛ وينظر :اساس البالغة99/2 :؛ وصعثير حفرة ل سد.
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مدن اجتمدداع المثدال ،أال تددرى أنهدم يدددغمون المتقاربددة كمدا يدددغمون المثدال ،فددالقبيالن مددن
ص1

المثال والمتقاربة لذا اجتمعت خفّفت تارة باإلدغام وتارة بالقلك وتارة بالحذ ".
"للبات الحدر فدي مخرجده مقددار للبدات الحدرفين
لذ لن اإلدغام في حقيقته الصوتية
ُ
في مخرجيهما".

ص2

لذن فاإلدغددام :النطددق بحددر واحددد بمدددة أطددول ،وهددو الددذي سددماه ابددن ِجّنددي" :نبددا
ص3
اللسان عنهما جميعاً بقوة واحدة".
وهددو عددين مددا عبددر عندده عبددد الدددائم ال هددري بددلن اإلدغددام "يسددتدعي خلددط الحددرفين

وتصييرها حرفاً واحداً".

ص4

وكدذلك مدذهك المحددثين فددي أن التضدعي

علدى وصد

القدددماء صدوتان مدن جددنس

واحدد ،أولهدا سداكن وثانيهدا متحدرك ،لال أن الواقددي الصدوتي يؤكدد أنهدا "صدوت واحدد طويددل،
يساوي منه من صوتين اثنين".
واحدة.

ص5

ويعلّل ابن ِجّني ال يادة في بناء صفأعل بلنها قدد جداءت بكدون اللسدان نبدا عنهدا نبدوة
ُ

مددن دون مناقشددة الم يددد فيدده مددن الصددل؛ لال أن الواقددي اللغددوي يقتضددي يددادة ،فلمددا

كان الناطق ينطق بحرفين ال بحر واحد ،اقتضى الحكم علدى أحددهما بال يدادة؛ التدي هدي
أن الم يددد هددو الحددر السدداكن ،وذلددك لسددببين ،أولهمددا :أندده قبددل ال يددادة علددى بندداء صفأ أعددل

الثالثي ،العين فيه متحركة محكوم بحركتها قطعداً علدى مدا هدو ظداهر ومحسدوك ،فاقتضدى

أن تكددون ال يددادة غيرهددا .وثانيهمددا :أن العددين الولددى فددي بندداء صفعددل الم يددد محكددوم عليهددا
ؤت بها ّأال للتعبير عن معندى طدارت احتاجده
بالسكون ،فسكونها ّ
دل على أنها طارئة ،ولم ُي أ
ص 1الحجة للقراء السبعة.208/1 :

ص 2الفال في شر الم ار  ،ابن كمال باشا.98 :
ص 3التصري

الملوكي.240 :

ص 4الط ار ات المعلمة في شر المقدمة.160:

ص 5المدخل للى علم اللغة ،رمضان عبد التواك97 :؛ وينظر :المدخل للى علم الصوات ،غانم قدوري
الحمد  ،دار عمار – عمان  ،الطبعة الولى 1425 ،ه – 2004م .231 ،
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المددتكلم ،للداللددة عل ددى التكثيددر والمبالغ ددة أو السددلك واإل ال ددة ،أو التعديددة ،أو الص دديرورة ،أو
النسبة وغيرها من المعاني التي خرجت لليها ال يادة في بناء صفعل .

ص1

فيكددون بددذلك مددا ذهددك لليدده ابددن ِجّنددي فددي عدددم تددرجيح الصددل والفددرع فددي العددين فددي
بندداء صفأعد أدل ؛ نددابي مددن وجهددة نظددر صددوتية بحتددة ،ارتك د ت أساس داً علددى أن التضددعي ندداتج
عن ضغط اللسان على حي الحر على نحو أطول مما هو عليه حين النطق به منفرداً.

تعليل قلب الواو همزةً في الفعل المزيد (أَقّت):دت  .قدال ابدن ِجّندي" :مدا علّدةُ
صفعدل الفعدل صأق أ
من الفعال معتلدة الفداء علدى صديغة ّ
تجيد
قلك واو "أقّ أ
ت" هم ة؟ فنقول :علّة ذلك أن الدواو انض ّدمت ض ّدماً ال مداً؛ وأندت مدي هدذا ُ
ص2
ظهورها واواً غير مبدلة ،فتقولُ :وقِّتت .فهذه ِعلّة الجوا لذاً ،ال علة الوجوك".
لمدا قدالوا :وقدت ،وأوقداتِ ،
ووقتدهُ أعلمهدم
وقال في موضدي آخدر" :كمدا أنهدم ّ
أ
وم غوقدت ،أ
أ

دت" لنمددا هددي بدددل مددن واو"
ذلددك أن همد ة "أُقِّتد غ
ص4
ِ
وم أوغيقت".
نحو :أم غوقت ُ

ص3

و اد" :متددى الددت الضددمة منهددا عددادت واواً،

ثم يذكر علة قلك الواو هم ة؛ أن الدواو انضدمت ضدماً ال مداً ،أي اجتمعدت الضدمة
مدي الدواو –فصدار اللفدظ ثقديالً -وقدد وردت هدذه اللفظدة "أُقِّتدت" فدي موضدي واحدد فدي القدرآن
ص5
دت[ سدورة
الكريم ،بهذه الصيغة صيغة المبني للمفعول في قوله تعالى  :أوِا أذا الر ُس ُل أُقِّتأ غ
دت،
دت ُ :وقت غ
اء للدى أن الصدل فدي كلمدة صأُقِّت غ
المرسالت ]11 :وقد ذهدك الخليد ُل وتابعده الف ّدر ُ
ص6
ورجدح سديبويه الدوجهين :بقداء
أي :صفُ ّعلت من الوقدت أبددلت فيهدا الدواو همد ة مضدمومة.
ّ
لن
الدواو أو لبدددالها هم د ة ،لذ قددال" :اعلددم أن هددذه ال دواو لذا كانددت مضددمومة فلنددت بالخيددار ،غ
مكانهددا".ص 7وعلّددل اإلبدددال بقولدده" :وانمددا
ددلت الهم د ةأ أ
دئت أبد أ
دئت تركتهددا علددى حالهددا ،وان ِشد أ
شد أ

ص 1ينظر :أو ان الفعل ومعانيها ،د.هاشم شالش.74 :
ص 2الخصائص.166-165/1 :
ص 3م.ن.142/1 :
ص 4م.ن.

ص 5ينظر :المحتسك ،198/1 :وينظر الخصائص.245/2 :

للفراء.223-222/3 :
ص 6كتاك العين199/5 :؛ معاني القرآن ّ
ص 7الكتاك.331/4 :
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ص1
لن العدرك تكدره أو تسدتثقل ضدمة الدواو فدي
كرهوا الدواو حدين صدارت عينهدا ضدمة" .أيّ :
أول الكلمدة .ثددم اد سديبويه علددى ذلدك بقولدده" :واذا التقدت الدواوان أوالً [أبددلت] الُولددى همد ة،
ص2

لما استثقلوا التي فيها الضمة فلبدلوا".
وال يكون فيها ّلال ذلك؛ لنهم ّ
المبد ّدرد أن الضددمة مسددتثقلة فددي ال دواو ،لنهددا مددن مخرجهددا ،فهم هددا جددائ
وذكددر ُ

ويدل على ذلك:

صوقتت بالواو.
ُبي وعمرو ُ
أوالً :قراءة أ ّ
ثانياً :أن أصل الكلمة من الوقت.

ص3

ص4

ثالثاً :أن كل واو انضمت وكانت ضمتها ال مة؛ فننها تبدل على اإلفراد هم ة؛ وسدبك ذلدك
أن الضددمة مددن جددنس ال دواو فددالجمي بينهمددا يجددري مجددرى ِ
المثلددين فيكددون ثقدديالً؛ لن
ّ
ص5
الثقدل ُيفسدره الددرس اللغدوي
الضم على الواو ثقيدل ،كمدا كدان كسدر اليداء ثقديالً .وهدذا أ
الحديت بلنه صعوبة البدء بحركة م دوجة ،فجيء بالهم ة فدي موقعهدا تصدحيحاً لبدايدة

المقطي ،حتى يصير عربياً سليماً.

ص6

وقد علل ابن عصفور لبدال الهم ة مدن الدواو ،تعلديالً مشدابهاً لمدا جداء بده علدم اللغدة

أن الضدمة بمن لدة الواو...فدنذا كاندت
الحديت لذ قال" :لثقل الضمة والكسرة في الواو ،وذلك ّ
ص7
الواو مضمومة فكلنه قد اجتمي لك واوان".

ص 1الكتاك. 331/4 :
ص 2م.ن.333/4 :

ص 3المقتضك.93/1 :

ص 4مختصر في شواذ القرآن ،ابن خالويه167 :؛ التفسير الكبيرصمفاتيح الغيك  ،فخر الدين ال ار ي:
.769/1

ص 5معاني القرآن للفراء233/3 :؛ المقتضك93/1 :؛ دقائق التصري .242 ،

فعل في القرآن الكريم.395 :
ص 6المنهج الصوتي للبنية العربية178 ،؛ وينظر :صيغة ّ
ص 7الممتي في التصري .333/1 :
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وتابعه الرضدي فدي جدوا قلدك الدواو المضدمومة همد ة معلدالً ذلدك بقولده" :وذلدك لن

الض ددمة بع ددض الد دواو فكلن دده اجتم ددي واوان" وذه ددك لل ددى قل ددك الد دواو المس ددتثقلة همد د ة ال ي دداء

أبعد شيئاً.
لغرض التقارك بين الواو والياء ،والهم ة ُ
(فاعل) وما زيد عليه:
 .3التعليل الصرفي لبناء َ

ص1

فاعل وفاعدال وفداعول ونحدو ذلدك فننهدا وان كاندت ارسدخة
قال ابن ِجّني" :فلما أل
أ
فددي اللّددين ،وعريقددة فددي المد ّدد ،فلدديس ذلددك العت د امهم المددد بهددا ،بددل المددد فيهددا –أيددن وقعددت-

صفاعدل لتجعدل الفعدل
وحسن النطق بها ،أال ت ارهدا دخولهدا فدي أ
شيء يرجي لليها في ذوقهاُ ،
ك وش دداتأ أم ،فه ددذا معن ددى غي ددر معن ددى الم د ّدد ،وح ددديت غي ددر
دار أ
م ددن اثن ددين فص دداعداً ،نح ددو ض د أ

حديثه"

ص2

وقد ذكر هذا الموضي في كتابه المنص .

مي بين أل المد والل التي هي من حرو ال يادة التي تُد اد بعدد فداء الفعدل
وقد ّ
ِ
صفاعل فذكر أن هدذه اللد ليسدت للمدد بدل ّلنده علدل هدذه ال يدادة
فتكون صيغة أ
وقبل عينه ّ
إلضددافة معنددى جديددد غيددر معنددى المددد أو غيددر معنددى الفعددل الثالثددي قبددل ال يددادة أال وهددو
معنى صجعل الفعل من اثنين فصاعداً  ،أي بمعنى المشاركة.

صفاعدل قدال" :اعلدم أندك لذا قلدت:
ّ
ووضح سيبويه معنى المفاعلدة بدين اثندين لصديغة أ
ص3
فاعغلتُدهُ" .وذكدر أمثلدة
فاعغلتُهُ ،فقد كان من غيدرك لليدك مثدل مدا كدان مندك لليده حدين قل أ
دت أ
أ

دت :ك د ددارمني
دت ُقل د د أ
دت أن د ددت فعغلد د أ
أخد ددرى مث د ددل :ضد دداربتُهُ وفارقت د دده وكارمت د دده ،و اد" :فد ددنذا ُكن د د أ
ووض ددح ف ددي كالم دده ع ددن
فكرمتُددهُ"؛ص 4أي :أن المعن ددى هن ددا ف ددي صك ددارمني فكرمته :المغالب ددة،
ّ

معدداني الصدديغة أنهددا تددلتي بمعنددى "أفعددل" أيضداً وذكددر أمثلددة علددى ذلددك مثددل ناولتدده
غ
وعاقبتُددهُ
ت ال تريد بها عمدل اثندين ،لكدنهم بندوا عليده
فاعغل ُ
وعافاهُ اا ،وغير ذلك لذ قال" :وقد يجيء أ

ت"ص 5فيكون صفاعل بمعنى الثالثي المجرد صفأ أع أل .
الفعل كما بنوه على أفعغل ُ

ص 1شر الشافية ،الرضي.78/3 :

ص 2الخصائص235/1 :؛ وينظر :المنص 92/1 :؛ والمقتضك.100/2 :
ص 3الكتاك.68/4 :
ص 4م.ن.

ص 5م.ن؛ وينظر :المخصص البن سيدة.310/4 :
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ت
داع غف ُ
صفعددل وذكددر أمثلددة علددى ذلددك مثددل ضد أ
كمددا ذكددر سدديبويه أنهددا تددلتي بمعنددى ّ
ص1
صفعددل وقددال:
وضد ّدع ُ
فصددل الرضددي فددي معدداني صفاعددل فددذكر ّأندده يددلتي بمعنددى ّ
فت ،وقددد ّ

و"ناع أم ددهُ اا"
داعفت الش دديء" أي كث ددرت .كض د ّدعفتُه،
كفع ددل" نح ددو "ض د ُ
أ
"أي :يك ددون للتكثي ددر ّ
ص2
نعمتهُ بفتح النون".
ّ
كنعمهُ :أي كثر أ

دت للددى السددفر .كمددا ذكددر أيض داً
ت :أي خرجد ُ
دافر بمعنددى أسددفأ غر ُ
وذكددر بمعنددى أ
صفعددل سد أ
ّأنه قد يجيء بمعنى جعل الشيء ذا أصله صكلفعدل وفعدل نحدو صر ِ
اعأندا سدمعك أي :اجعلده
ّ
ُ
ص3
ص أع ٍر  .وعافداك اا أي جعلدك ذا عافيدة
ذا رعاية لنا كارِعنا،
أ
و"صاعر أخ ّده" أي جعله ذا أ
و"عاقبت فالناً" أي جعلته ذا عقوبةص. 4
ُ
أما من وجهة نظر علم اللغة الحديت فينظر للدى صديغة صفاعدل بلنهدا نتيجدة تكبيدر
ّ
المادة ،من تطويل حركة الفاء التي هي الفتحة ومطلها للى الل ؛ لنه من جنسها.

ص5

دت
وم أ
طلد غ
وهدذا مددا وافدق قددول ابددن ِجّندي فددي مطددل الحركدات ،قددال" :لنددك متدى أ غشد أدب غع أ
ت أ
ص6
الحركة أنشلت بعدها حرفاً من جنسها".

وفعددل وفاعددل  ،قددال
والصدديغ الثالثددة مددن الفعددال الم يدددة بحددر واحددد هددي :صأفعددل ّ
وفعل –وان كانت بو ن أد غح أرأج -غيدر
فاع أل ،و أ
صح أن أ
أفعلّ ،
فيها ابن ِجّني" :فنن قيل :فقد أ
المثُدل جداء لمعندى.
ملحقة به ،فلِ أم لدم تُغلح غ
دق بده؟ قيدل :العلدة فدي ذلدك ّ
أن كدل واحدد مدن هدذه ُ
فلفعددل للنقددل وجعددل الفاعددل مفع دوالً ،نحددو :دخددل ،وأدخلتدده ،وخددرج وأخرجتدده .ويكددون أيض داً
للبلوغ ،نحو أحصد ال رع ،وأركك المهرة وأقط

فاعدل
أمدا أ
ال رع ولغير ذلك من المعاني ،و ّ

ص 1الكتاك.68/4 :

ص 2شر الشافية69/1 :؛ والنعمة :والفر والترفّه؛ ينظر :الهامش  1من الصفحة نفسها.
صعر خده وصاعره :لذا ماله من الكبر .ينظر:أساس البالغة ،16/2:و
ص 3شر الشافية ،69/1 :وقيل ّ
فعل في القرآن الكريم.150:
صيغة ّ
ص 4م.ن.
ص 5المنهج الصوتي للبنية العربية.70 ،

ص 6الخصائص317/3 :؛ وينظر :سر صناعة االعراك ،32/1 :دار القلم؛ وينظر :الدراسات اللهجية
والصوتية عند ابن ِجّني.330 ،
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فعدل للتكثيدر؛
فلكونه من اثنين فصداعداً ،نحدو ض أ
أمدا ّ
دارك يدداً عمد اًر ،وشداتم جعفدر بشد اًر .و ّ
وكسر الجرأار"ص. 1
نحو غلّق البواك ،وقطّي
أ
الحبال ّ

وذهددك ابددن ِجّنددي فددي تعليلدده لهددذه المسددللة بددلن هددذه ال وائددد إلفددادة المعنددى ،ولدديس
المثددل لنمددا جدديء بهددا
الغددرض منهددا للحاق داً بدداللفظ ،فقددالّ :
"فلمددا كانددت هددذه ال وائددد فددي هددذه ُ
للمعدداني أحش دواً لن هددم جعلوهددا ملحق دةً بددذوات الربعددة أن يقد ّددر أن غرضددهم فيهددا لنمددا هددو
ص2
طددر ،ودليلدده مددا
وبغي أ
وج غهد أدوأر ،أ
للحدداق اللفددظ بدداللفظ" وأورد أمثلددة علددى اإللحدداق مثددل أشددملأ أل ،أ
دمللت،
قال دده أب ددو عثم ددان ف ددي االلح دداق" :ل ّن أ غقأي أس ددهُ أن يك ددون بتكري ددر ال ددالم ،فق ددال :ب دداك ش د ُ
وجهورت"ص. 3
وصعررت ،أقيس من باك حوقلت ،وبيطرت،
ُ
ُ
وهددذا التعليددل يفسددر لنددا اإلشددارة للددى أن الل د

فددي صفاعددل ليسددت ل لحدداق وانمددا

جدداءت لغددرض داللددي مقصددود ،علددى نحددو :رواة معنددى المشدداركة ،أو التكثيددر ،أو بمعنددى
مر ذكره نصاً.
الثالثي على نحو ما ّ
لال أن المالحظ لغفاله للتعليل لمدا جداء مدن بنداء صفاعدل علدى معندى الثالثدي ،مدي
النص على أن ال يادة لنما تكون لغرض داللي.

ولددم تكددن ال يددادة علددى الفعددل الثالثددي صفأ أعد أدل بددال مسد ّدوغ داللددي؛ لذ ال بددد مددن معنددى،
بم د ّدد
ف ي ددادة المب دداني ت دددل عل ددى ي ددادة المع دداني؛ وبن دداء أ
صفاع ددل ال ي ددادة في دده داخلي ددة ،وذل ددك أ
الصوت بالفتحة لتكون ألفاً؛ فالل في حقيقتهدا الصدوتية تسداوي فتحتدين؛ وبعبدارة أدق مددة

النطددق بددالل تسدداوي مد ّددة النطددق بفتحتددين ،فتكددون ال يددادة علددى صفأ أعد أدل فددي الواقددي صفتحددة
واحدة  ،بمدا س ّدماه ابدن ِجّندي مطدل الحركدات ،وليتضدح مدا حصدل مدن تح ّدول الفعدل الثالثدي
المجرد من صفأ أع أل للى صفاعل  ،يمكن مالحظة ما يلتي:
فال يادة على نحو مدا يظهدر فدي التخطديط الصدوتي يدادة ص الحركدة فدي صفاعدل .

وبذلك يتضح دقة النظر العلمية لدى ابدن ِجّندي فدي تعليدل الظداهرة اللغويدة وتحليلهدا ويمكدن
توضيحهُ على القراءة المقطعية اآلتية:
ص 1الخصائص.224/1 :
ص 2م .ن.224/1 :
ص 3م.ن.226/1 :
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ب←
َب ← كـ َ تَـ َ
َكت َ
ص ح/ص ح/ص ح

َب
كات َ
ص ح ح/ص ح/ص ح

ص :صامت : ،حركة
المطلب الثاني
التعليل الصرفي ألبنية األفعال المزيدة بحرفين:
 .1التعليل الصرفي لبناء (افتعل):

وهي من الصديغ الفعليدة الم يددة بحدرفين وهمدا الهمد ة والتداء قبدل فائده وبعدده ،فدذكر

ابددن ِجّنددي فددي معد ِدرض حديثدده عددن اإلدغددام الصددغر الددذي هددو "تقريددك الحددر مددن الحددر
وادناؤه منه من غير لدغام"،

ص1

وهو علدى ضدروك ،مدن ذلدك" :أن تقدي فداء افتعدل صداداً أو

طددرد،
ضدداداً ،أو طدداء أو ظدداء ،فتقلددك لهددا تدداؤه طدداء .وذلددك نحددو اصددطبر ،واضددطرك ،وا ّ
واظطلددم .فهددذا تقريددك مددن غيددر ادغددام"

ص2

كمددا ذكددر اضددطجي ،فتدداء افتعددل حددين قلبددت طدداء

لجددل تقريددك الصددوت مددن الصددوت أي تقريددك صددوت الطدداء مددن صددوت الصدداد وصددوت

الضاد ،فصارت اصطبر واصطرك.

وقددال أيض داً" :ومددن ذلددك أن تقددي فدداء صافتعددل اي داً أو داالً أو ذاالً ،فتقلددك تدداؤهُ لهددا
ص3

داالً ،كقولهم :ا دان ،و ّادعى صو ّادكر واذدكر ".
وعنددد توضدديحنا لددذلك نقددول :لن ا دان أص د ُل الفعددل قبددل ال يددادة :ان ثددم عنددد يددادة
الهم ة قبل فاء الفعل والتاء بعده صار :ا تان-ثم قلبت التاء داالً لتقريبها مدن صدوت الد اي

دان.
فصارت ا أ

صادعى فلصله مجرد مدن ال يدادة -دعدا -وعبدد ال يدادة صدار :ادتعدى وبعدد قلدك
أما ّ
ّ
ٍ
التدداء داالً ،صددار فددي الفعددل داالن متتاليدان ،حينئددذ ال بددد مددن اإلدغددام فكددان الفعددلّ :ادعددى،
قددال ابددن ِجّنددي" :فلمددا ّادعددى فحديثدده حددديت اطّددرد ال غيددر فددي ّأنددهُ لددم تقلددك قصددداً ل دغددام،

ص 1الخصائص143/2 :؛ وينظر.351/2 :
ص 2م.ن ،وينظر.165/3 :
ص 3م.ن.144/2: .
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لكن قلبت تاء ّادعى داالً ،كقلبها في ا دان ،ثم وافقت فداؤه الددال المبدلدة مدن التداء فلدم يكدن
ص1
من اإلدغام ُب ّد".
والفعددل صاذدكددر فلصددل حروفدده ،ذكددر ،ثددم دنددا عليدده الهم د ة والتدداء فصددار :اذتكددر،

وقلبت التاء داالً لتقريبها مدن صدوت الدذال الدذي هدو فداء الفعدل فكدان الفعدلّ :ادكدر ،وذهدك

للددى أن هندداك أمد غدن أبقددى الفعددل علددى حالدده وهندداك مددن أج دراه مجددرى الددذال بددالجهر ،ف د ثروا
اصدبر وأصددلها :اسدتمي واصددطبر.
لدغامده بالددذال ،ليك ّدون صدديغة ّ
صادكدر وشددبهها ب د اسددمي و ّ
ص2

أما اذدكر صفمن لة بين ا دان و ّادعى."...
قال" :و ّ
أما سيبويه فقد مني اذدكر و أوجك اإلدغام قال" :ا ّذكر ،دعداهم للدى ادغامده أنهمدا
ّ
ص3
"لنمددا مددنعهم أن
فددي حددر ٍ وقددد كددان يقددي اإلدغددام فيهددا فددي االنفصددال" .فعلددل ذلددك بقولددهّ :

يقول دوا مددذدكر كمددا قددالواُ :م د دان ،أن كددل واحددد مددن الدددال والددذال قددد يدددغم فددي صدداحبه فددي
ص4
االنفصال فلم يج في الكلمة الواحدة لال اإلدغام".
الس ّدراج فقدد ذهدك للدى أن التداء مهموسدة والد اي مدن صا دان مجهدورة فلبددلوا
أما ابن ّ
مددن التدداء حرفداً مددن موضددعها مجهددو اًر وهددو الدددال كددذلك صافتعددل مددن ّادكددر يد ّددكر ،أو اذكددر

يددذكروا لذ يقددول" :وكددان الصد ُل :مددذدكر ثددم أدغمددت الددذال فددي الدددال؛ لن حددق اإلدغددام أن

يدغم الول في الثاني وهو أكثر كالم العرك ،ومن العرك من يكره أن ُيددغم الصدلي فيمدا
هددو بدددل مددن ال ائددد ،فيقددول ُمددد أكر وهددي قليلددة :فهددذا ال تُعد ّدد فيدده الددذال بدددالً لندده قلددك ،وبدددل
إلدغام".

ص5

وتعليل ابن ِجّني هو :عند قلدك تداء صافتعدل للدى حدر مدن جدنس حدر الفداء أولده
الصفة ذاتها من الجهر والهمس فاإلدغام أولى وهو بهذا يذهك مذهك سيبويه.

صمد ّددكر بددين صددوتي
والتعلي د ُل الددذي ذهددك لليدده فددي المقاربددة بددين اإلدغددام التددام فددي ُ
الدددال والددذال المنقلبددة أساس داً مددن التدداء ،وبددين عدددم اإلدغددام التددام فددي صم د دان بددين ال د اي
ص 1الخصائص.144 /2 :

ص 2م.ن ؛ وينظر.352/1 :
ص 3الكتاك.475/4 :

ص 4شر الشافية.287/3 :

ص 5الصول في النحو.271/3 :
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والددال المنقلبددة أساسداً مددن التدداء كددذلك ،تعليددل صدوتي ،مددذهوك بدده للددى االفتدراق فددي الحيد
الصددوتي بددين ال د اي والدددال ،فددال اي صددوت أسددناني لثددوي و ِ
صددفته اإلنفجددار ،فددي حددين أن

الدددال صددوت أسددناني صددفته االنفعاليددةص ، 1وانمددا قلبددت التدداء داالً فددي صافتعددل ليتوافددق الددذال
وال اي في صفة الجهر ليس ّلال.

مي مسللة أخرى ذوقية تتعلق باستساغة النطق بم ّددكر مددغماً ،وعددم استسداغة ذلدك
الس ّدراج مدن
النطق باإلدغام التام في صم دان لتتحول للى ّ
صمدان  ،وقدد نسدبه للدى ذلدك ابدن ّ
طدر خفدي ،بقولده" :ومدن العدرك مدن يكدره أن يدددغم الصدلي فيهدا هدو بددل فدي مدن ال ائددد"
والكراهة تندرج تحت مسللة الذائقة اللغوية الخاصة في اللغة العربية.
أما لذا كان الفعل معتل الفاء –نحو اتّقى -مضارعه يتّقي فلصدله وقدى وعندد دخدول
حرفدي ال يددادة ،الهمد ة والتدداء عليده ليكد ّدون صدديغة صافتعددل  ،نقدول -أوتقددى ،-قددال ابددن ِجّنددي:

وجعلت تاء افتعل عوضاً عنها"ص 2والصل :اتّقى يتّقي.
"وقد حذفت الفاء ُ
ثددم ذكددر مثدداالً آخ د اًر وهددو :صاتّجدده وأصددله  -أو أجددهأ -وبنضددافة حرفددي ال يددادة صالهم د ة
ِ
ِِ
وج ِعل ددت ت دداء افتعددل عوضد داً عنه ددا
فح ددذفت الفدداء ُ
والتدداء قب ددل فائدده وبع دددها ،نق ددول صأوتجدده ُ
ص3
فصارت اتّ أجهأ.

دذت فيقددول ابددن ِجّنددي" :فلدديس تدداؤه بدددالً مددن شدديء بددل هددي فدداء أصددلية
أمددا الفعددل اتخد ُ
ص4
دار -أأتخد أذ-
بمن لة اتّ ُ
تبي" ،فالفعل -اتّخذ -أصله أخذ ،دخلدت عليده ال يدادة فص أ
بعت من أ
فالهم ة الثانيدة هدي فداء الفعدل قلبدت تداء وأدغمدت مدي تداء افتعدل فصدار الفعدل صاتّخدذ  ،لذن

دت مددن تبددي ،دخلددت
التدداء الولددى هددي فدداء الفعددل الصددلية ،وكددذلك الحددال فددي الفعددل صاتّبعد ُ
دي ،فالفد دداء الولد ددى هد ددي فد دداء الفعد ددل
عليد دده ال يد ددادة فصد د أ
دار صاتتبد ددي فلُدغمد ددت فصد ددارت اتّبد د أ
ص5
الصلية.
ص 1ينظر :دراسة الصوت اللغوي ،ص .270-269
ص 2الخصائص.288/2 :
ص 3م.ن.

ص 4م .ن.289/2 :
ص 5م.ن.289/2 :
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ثددم ذكددر أمثلددة أخددرى مثددل :اتّمد أدن واتّهددل مددن المددان والهددل ،فالفعددل -أمددن -عنددد
دخول حرفي ال يادة عليه يكدون صأأتمدن وبقلدك الهمد ة الثانيدة التدي هدي فداء الفعدل للدى تداء

يصدير الفعدل صاتدتمن  ،وبندغدام المثلدين يكدون الفعدل صاتّ أم أدن  .وكدذلك الفعدل اتّهدل ،و اد ابددن
"لن لفدظ هدذا لذا لدم يددغم يصدير للدى صدورة مدا أصدله حدر لدين .وذلدك قدولهم
ِجّني قائالًّ :
فددي صافتعددل مددن الكددل :ايتكددل ،ومددن اإل رة :ايت د أر .فلشددبه حينئد ٍدذ صايتعد ٍدد فددي لغددة مددن لددم
يبدل الفاء تاء ،فقال :اتّهدل واتّمدن لقدول غيدره :ايتهدل وايدتمن .وأجدود اللغتدين صلقدرار الهمد ة
قال العشى:

ٍ
أما تَْن َف ُّك تأ َِتك ُل
أبا ثَُب ْيت! َ
فددنقرار الهم د ة بدددالً مددن قلددك واو الفعددل تدداء مددي اإلدغددام تصددير :اتّكلددت فهنددا يصددبح
الفع ددل مش ددتقاً م ددن الوكال ددة والوكي ددل.ص 2ورأي اب ددن ِجّن ددي عن دددها ق ددال" :وأج ددود اللغت ددين لقد درار
ص1

الهم ة"ص . 3وهو ما نراه الرجح كي ال تخرج الصيغة عن مدلولها.

ولددم يعلددل ابددن ِجّنددي السددبك فددي قلددك الدواو تدداء فددي صاوتق دى مددن الناحيددة الصددوتية،
والمدر كدذلك فدي كددل الفعدال المعتلدة مددن الفعدل المثدال الدواوي ،نحددو :اتدلد ،واتجدد ،اوتجددر

تددارك الوجدور،

ص4

واتجده ،واتحدد ،واتخدم ،واتيدد [أخدذ ديتدة] ،واتد ن ،واتسد ،،واتسدي ،واسدتق،

واتسددم ،واتص د  ،واتسددل ،واتض ددي ،واتعددد ،واتعددظ ،واتقددد ،واتك ددل ،واتكددل ،واتهددك ،واتسددهم،

فحيد ه :الطبدق
وفيما يظهر فنن العلة في ذلك علة صوتية ،مرتبطدة بدالحي الصدوتي للدواوّ ،
اللددين مددن الفددم مددي مددؤخر اللسددان ،لينددتج ،ال دواو النص د المعتلددة ،ومددن طريددق رفددي مددؤخر
اللسددان ،اتجدداه منطقددة الطبددق اللددين علددى نحددو يسددمح بمددرور اله دواء ،لال أندده مددي احتكدداك

طفي .

ص5

وه ددذا التوص ددي

النطق ددي ينطب ددق تمامد داً عل ددى الد دواو ف ددي حال ددة نطقه ددا عل ددى الص ددل

المفتددرض فددي الفعددل المثددال الم يددد بددالل

والتدداء؛ نحددو :اوتقددى واوتسددق واوتهددم ،وهددو واقددي

ص 1الخصائص .290/2 :والبيت ل عشى ،ينظر :ديوانه.217 :
ص 2م .ن.290/2 :
ص 3م.ن.

ص 4مختار الصحا .710 :

ص 5ينظر :دراسة الصوت اللغوي.272-271 :
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نطقي صعك المنال ،مما دعا المتكلم للى قلك الواو للى تاء ثم لدغامهما في التداء الم يددة
المعتلدة

اليسدر ،والمس ّدوغ العلمدي لقلدك الدواو تداء ،أن الدواو الموصدوفة بنصد
إلرادة الخفدة و ُ
مخرجهمددا مددن الطبددق اللددين مددي مددؤخر اللسددان ،ولمددا كانددت التدداء صددوتاً أسددنانياً لثوي داً مددي
ومقدمدده ،وبددذلك يتبددين اقترابهمددا فددي المدددرج الصددوتي ،فناسددبت قلبهددا تدداء مددي
طددر اللسددان ُ
اختالفهما في الصفة فالفاء مهموسة والواو مجهورة.

ص1

وهددذا عيندده تعليددل القدددماء ،يقددول الرضددي فددي تعليددل قلددك الدواو تدداء بددلن "التدداء قريبددة

من الواو في المخرج لتكون التاء من أصول الثنايا ،والواو من الشفتين".

ص2

ويقول ابن يعيش" :وقلبوها للى تداء؛ لنهدا حدر أجغلدد قدوي ال يتغيدر بتغيدر مدا قبلده،
ص3
وهو قريك المخرج من الواو ،وفيه همس مناسك لين الواو".

دارك فددي بيدان سددبك القلددك بدين التقددارك فدي المخددرج وصدفة اللددين فددي
فدابن يعدديش يق ُ
الواو التدي تقدارك مدن صدفة الهمدس فدي التداء ،مدي أن أبدا الحسدن الشدموني يدذهك للدى أن
"ع غسر النطق بحر اللين الساكن مي التاء لما بينهما مدن مقاربدة المخدرج
السبك في القلك ُ
ص4
ومنافاة الوص ؛ لن حر اللين من المجهور والتاء من المهموس".
والوص د

بالعسددر توصددي

دقيددق ،لذ علددى اللسددان حددين النطددق بددالواو االرتفدداع مددن

قدمدده ،وهددي عمليددة نطقيددة صددعبة ،فجددرى النط ددق
مددؤخره ،ثددم النطددق بالتدداء بارتفدداع مددن ُم ّ
بنلبات اللسان مرة واحدة على التاء بعد قلك الواو تاء ،وادغام التاء بالتاء لمدا فدي ذلدك مدن

سهولة ويسر.

 .2التعليل الصرفي لبناء (انفعل):

وهددي مددن الصدديغ الم يدددة بحددرفين علددى أصددل الفعددل الثالثددي ،قددال ابددن ِجّنددي" :ومددن
قولهم :اندا بطنه أي اتسي ،ولديس هدذا مدن غلدط أهدل الصدناعة .وذلدك أن انددا  :انفعدل،

ص 1ينظر :دراسة الصوت اللغوي.274 :
ص 2شر الشاطبية.80/3 :

ص 3شر المفصل ،ابن يعيش37/10 :؛ وينظر :المحقق على شر الشاطبية.80/3 :
ص 4شر الشموني على ألفية ابن مالك.133/4 :
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ص1
وتركيبه من دو "  ،و اد على ذلك في كتابه المنصد قدائالً" :واعلدم ّ
أن انفعدل ّلنمدا أصدلهُ
مددن الثالثددة ثددم تلحقددهُ ال يددادات مددن أولدده نحددو :قطّعتدده فددانقطي وسد ّدرحته فانسددر "ص 2وأضددا

"لنمدا جداء فدي كدالم العدرك للمطاوعدة .ومعندى المطاوعدة .أن
بان معناه للمطاوعدة لذ قدالّ :
تريد من الشيء أم اًر فتبلغه"ص. 3
ويعلددل مجدديء صاندددا

علددى بندداء صانفعددل مددن دون أن يكددون علددى القيدداس صاندددو

لمدا طد أر عليده مددن اإلعدالل؛ كوندده مشددتقاً مدن الفعددل الدواوي؛ دا يدددو بمعندى اتسددي واشددارةُ
ابددن ِجّنددي للددى أن صاندددا لددم يكددن "مددن غلددط أهددل الصددناعة" للددنص علددى أندده مددن الفعددل

الثالثددي صدا ولدديس مددن الفعددل صنددد  ،فاندددا " :اشددتقاقه مددن الدددو وهددو السد أدعة"ص 4يقددول
ِ
دة...وداحت
ال بيدي" :ودا
ودو  :انتف ،وعظُم واسترسدل للدى أسدفل ،مدن ِس غدم ٍن أو ِعلّ
ُ
بطنه ّ
ص5
الشجرة تدو لذا أعظُمت" .
وهذا ُيحيلنا للى صحة ما ذهك لليه ابن ِجّني في تعليل مجيء صانددا
وذلك للتنبيه على أن صاندا قد ط أر عليه االعتالل ،فلم يكن على بناء صاندو .

مدن صدو ،

دبك
ددو ؛ وسد ُ
فلمددا كانددت صاندددا مددن صدو ُعد أ
درض لهددا اإلعددالل ،والصددل فيهددا صاند أ
اإلعددتالل فيهددا ارىد للددى تحد ّدرك ال دواو وانفتددا مددا قبلهددا فقلبددت ال دواو ألف داً لددذلك ،علددى القاعدددة
ص6
المشتهرة في اإلعالل "أن الواو والياء لذا تحركتا أو انفتح ما قبلهما قلبتا ألفاً".
وعلددى ذلددك فلددو كانددت صاندددا

مشددتقة مددن صنددد

لكددان الفعددل الم يددد مندده صاننددد ،

ومددلتى اإلشددكال فددي ذلددك داللددة صنددد ودو علددى االتسدداع .قددال ابددن منظددور" :النددد  :مددا
اتسي من الرض"

ص7

وفي صدو يقول ابن منظور" :الدوحة :الشجرة العظيمة المتسعة".

ص 1الخصائص287-286/3 :؛ وينظر :الم هر للسيوطي.317/2 :
ص 2المنص .72/1 :

ص 3م.ن71/1 :؛ وينظر :الممتي في التعري .191-190-189/1 :
ص 4تاج العروس 168/7 :صند .
ص 5م.ن 366/6 : .صدو .

ص 6ينظر :شر كتاك سيبويه228/5 :؛ والمنص 378 ،؛ والخصائص.147/1 :
ص 7لسان العرك 613/2 :صمادة ند .
ص 8م.ن 436/2 :مادة صدو .
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وضح ذلك باالشتقاق من أن مندوحدة ،لديس مشدتقة مدن انددا ،
أما ابن عصفور فقد ّ
ّ
لن انددا " :انفعدل" ونونده ائددة .ومندوحدة ،مفعولدة نونده أصدلية ،لذ لدو كاندت
فقال" :فاسد؛ ّ
ائدددة لكانددت "منفعلددة" .وهددو بندداء لددم يثبددت فددي كالمهددم .فهددو علددى هددذا ،مشددتق مددن النددد ،

وهو جانك الجبل وطرفه"ص. 1

ت
دت وانج د د غ
درد ُ
دت وانكمش د د ُ
وق د ددد ذك د ددر س د دديبويه أمثل د ددة عل د ددى ه د ددذا البن د دداء منه د ددا انطلق د د ُ
ص2
انسللت.
و
ُ
الوصل فتكون علدى مثدال

الم ّبرد فقد ذهك للى أن الفعل ُي أسكن أوله فتلحقهُ أل
أما ُ
ص3
أردت كسدره
"كسدرتهُ فانكسدر فدنن المعندى أندي
ُ
صانفعل  .وقد ذكر أمثلدة علدى ذلدك ،فقدالّ :
دويت اللحددم فانشددوى ودفعتدده فاندددفي".ص 4فقصددد
فبلغدت مندده لرادتددي وكددذلك ق ّ
طعتُدده فددانقطي وشد ُ
تعمدد فدي فعدل الحددت فتحصدل النتيجدة أنده بلدغ حددوت الفعدل بدنرادة
ثمدة ّ
الم ّبرد ّأنه لم يكدن ّ
ُ
لمددا كانددت بددنرادة الفددرد نفسده فهددي تددلتي لمعنددى المطاوعددة؛
متعمددة وهددذا ّ
يفسددر بددلن الصديغة ّ
لنهددا تطدداوع صدداحبها كقددول سدديبويه" :وفددي فاعلتدده فتفاعددل ،نحددو ناولتدده فتندداول ،وفتحددت

التاء؛ لن معنداه معندى االنفعدال واالفتعدال؛ قدال يتحدول معنداه معندى يتفعدل فدي فتحدة اليداء
في المضارع .كذلك تقول :تناول يتناول ،فتفتح الياء وال تكون مضدمومة كمدا كاندت ينداول،

افتعل"ص. 5
لن المعنى المطاوعة معنى انفعل و أ

وقال الرضي" :وهدو فدي الغلدك مطداوع فأ أع أدل...لن هدذا البداك موضدوع للمطاوعدة،
وهي قبول الثر وذلك مما يظهر للعيون كالكسر والقطدي"ص 6أي صدار كالشديء المحسدوس

أو الملموس.

ص 1الممتي في التصري .29/1 :

ص 2الكتاك76/4 :؛ وينظر.283-282/4 :
ص 3المقتضك.101/2 :
ص 4م.ن.104/2 :

ص 5الكتاك.66-65/4 :

ص 6شر الشافية.108/1 :
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المطلب الثالث
التعليل الصرفي ألبنية الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف:
 -التعليل الصرفي لبناء (استفعل):

ق ددال اب ددن ِجّن ددي" :لنه ددم جعلد دوا صاس ددتفعل ف ددي أكث ددر الم ددر للطل ددك ،نح ددو استس ددقى
واسددتطعم واسددتوهك...فجاءت الهم د ة والسددين والتدداء وائددد ثددم وردت بعدددها الصددول ،الفدداء

والع ددين وال ددالم ،فه ددذا م ددن اللف ددظ وف ددق المعن ددى"

ص1

وق ددد عل ددل ذل ددك ق ددائالً" :وذل ددك أن للفع ددل

تقدمدده ،ثددم وقعددت اإلجابددة لليدده ،فتبددي الفعددل الس دؤال
والتماسدده والسددعي فيدده والتددلتي لوقوعدده ّ
في دده...فكما تبع ددت أفع ددال اإلجاب ددة أفع ددال الطل ددك ،ك ددذلك تبع ددت ح ددرو الص ددل الح ددرو

ال وائد التي وضعت لاللتماس والمسللة".
فحرو

ال يادة الل

ص2

والسين والتداء عندد دخولهدا علدى الفعدل الثالثدي المجدرد إلفدادة

ٍ
صفعل .
معنى الطلك،
ومعان أ أ
صتفعل وبمعنى ّ
ُخ غر كاإلجابة والتحول وبمعنى ّ
أما قول ابن ِجّني في باك تعدارض السدماع والقيداس" :لذا تعارضدا نطقدت بالمسدموع
ّ
ِ
اسددتأ غح أوأذ أعلأد غدي ِه ُم
علددى مددا جدداء عليدده ،ولددم تأق غسددهُ فددي غي دره؛ وذلددك نحددو قددول اا تعددالى  :غ
لكنددهُ ال بددد مددن قأبولدده؛ لنددك
ان [ سددورة المجادلددة مددن اآليددة  ]13فهددذا لدديس بقيدداس؛ ّ
الشد غديطأ ُ
ص3

ّلنم ددا تنط ددق بلغ ددتهم ،وتحت ددذي ف ددي جمي ددي ذل ددك أمثل ددتهم ،ث ددم لن ددك م ددن بع ددد ال تق دديس علي دده
غيره"ص. 4

وحين وا ن ابن ِجّني بين الفعدل صاسدتحوذ والفعدل صاسدتنوق وصاسدتتيس وصاسدتفيل
ذكر أن صاستحوذ مشتق من فع ٍدل معتدل صحدا أذ-يحدوذ قدال" :فلمدا قدولهم صواسدتنوق الجمدل

ص 1الخصائص.156-155/2 :
ص 2م.ن.

ص 3ينظر :الكتاك70/4 :؛ الممتي في التصري
اإلشبيلي ،أبو الحسن المعرو

التصري

ض أرمي
الح غ
 ،علي بن مؤمن بن محمد ،أ

بابن عصفور صالمتوفى669 :هد  ،مكتبة لبنان  ،الطبعة :الولى

195-194/1 :1996؛ وشر الشافية.110/1 :

ص 4الخصائص.118/1 :
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تقدمده
وصاستتيست الشاة وصاستفيل الجمل فكلنه أسهل مدن اسدتحوذ ،وذلدك أن اسدتحوذ قدد ّ

معتالً"
الثالثي ّ

ص1

مستشهداً بقول الراج :

كموووووووووووووا يحووووووووووووووُذ ِ
ووووووووووووي
الف ووووووووووووو َة ال َك ِمو
ُّ

يحوووووووووووووووووووُذ ُه َّن َولَو
وووووووووووووووووه ُحوووووووووووووووووووذ ُّ
ُ

ص2

وذك ددر أيضد داً أن الفع ددل يش ددتق م ددن الح دددت ال ِم د أدن الج ددوهرص*  ،ومقص ددود اب ددن ِجّن ددي
بالحدددت –فيمددا يبدددو -أي المتصد ّدر  ،ال الجامددد ،وربمددا يكددون المقصددود بدداللفظ صالحدددت
المصدر ،كونه :الحدت المجرد من ال مدان ،فهدو يدذهك مدذهك البصدريين فدي أن المصددر

أصل المشتقاتص. 3

القيداس :صاسدتناق

أن مجديء صاسدتنوق واسدتتيس علدى خدال
ويتبين لندا مدن كالمده ّ
واسددتتاس  ،لعلتددين :أولهمددا :اشددتقاقهما مددن الجددوهر ،والعلددة الثانيددة :كثدرة االسددتعمال فصددار
أسهل عليهم ،وكما في المخطط اآلتي:
القياس
استناق
استنوق

القياس
استناق
العلة األولى :مشتق من الجوهر(الناقة) العلة الثانية :كثرة االستعمال

ص 1الخصائص.119/1 :

ص 2البيت للشاعر رؤبة بن العجاج ،ديوانه .70:الحوذي :السائق المجد المستمر على السير .والحوذ أو
الحو  :السوق الشديد ،ينظر:الخصائص ،119/1:الهامش:ص. 1

ص* الجوهر :المادي المحسوس ،التعريفات  ،الشري

أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني

الجرجاني ،ضبط حواشيه وفهارسه :محمد باسل عيون السود ،دار الكتك العلمية ،بيروت-لبنان،

الطبعة الثانية1424 ،ه2003-م ،79/1:و العرض :الذهني المجرد .ينظر :م.ن 149/1:

ص 3ينظر :االنصا

في مسائل الخال .191/1 :
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أما الفعل فلمثلدة أُخدذت مدن لفدظ أحددات السدماء"ص 1لدذا ع ّدد
أما سيبويه فقد قال" :و ّ
ّ
ى
ابن ِجّني الفعال صاستنوق واسدتتيس شداذة ،لذ قدال" :فدنن اسدتنوق واسدتتيس شداذ ،أال تدراك

دتحوت ،وال مدن
لو تكلفت أن تلتي باستفعل من الطود لما قلدت اسدتطود ،وال مدن الحدوت اس
أ
ص2
الخوط استخوط؛ ولكان القياس أن تقول :استطاد ،واستحات واستخاط".
وال بد من اإلشارة للى مسللتين هنا فيما تقدم من كدالم ابدن ِجّندي فدي تعليدل مجديء
صاسدتحوذ واسددتنوق ،واسدتتيس واسددتفيل علدى خددال القيداس؛ أولهددا :التفريدق بددين صاسددتحوذ
مددن جهددة وبددين صاسددتنوق واسددتتيس واسددتفيل مددن جهددة أخددرى ،لذ لن صاسددتحوذ مشددتق مددن

الفعل صحاذ يحوذ  ،أي لنه مشتق من فعل متصر  ،في حدين أن الفعدال الثالثدة المدذكورة
آنفاً مشتقة من أسماء جامدة وهي الناقة والتيس والفيل.

فتكون بذلك العلة في تصحيح صاستحوذ غير العلة في تصحيح الفعال الثالثة.

نستدل من قول ابن ِجّني أنده لديس كدل مدا جداء علدى بنداء صاسدتفعل هدو قيداس بدل
دوي فدي القيداس،
هناك ما هو شداذ ،وذهدك أيضداً للدى أن الشديء وان شد ّذ فدي االسدتعمال وقأ أ
ص3
كان استعمال ما كثر استعماله أولى ،وان لم ِ
ينته قياسه للى ما انتهى لليه استعماله.
قال ابن ِجّني" :فدنذا كدان كدذلك وجدك أن يكدون اسدتنوق مشدتقاً مدن المصددر .وكدان

قياس مصدره أن يكون معتالً ،فيقال :استناقة كاستعانة واستشارة".

ص4

المبحث الثالث

التعليل الصرفي ألبنية األفعال الملحقة
لتغير المعنى:
تغير البنية ّ
 .1تعليل ّ
لتغيدر المعداني الدالليدة ل لفداظ ،فتغيدر البنيدة يكدون دالليداً
تنغير البنى الصرفية تبعاً ّ
"صددر الجندددك فكددرروا الدراء لمددا
وصددوتياً ،لمددا يتطددابق مددي مقتضددى الحددال ،قددال ابددن ِجّنددي :أ
ص5
طعوه ،لمدا هنداك مدن تقطيدي صدوته"
استطالة صوته ،وقالوا :صرصر البا ي فق ّ
هناك من غ

ص 1الكتاك.120/1 :

ص 2الخصائص119/1 :؛ وينظر :م.ن.125/1 :
ص 3الخصائص.125/1 :
ص 4م.ن.

ص 5الخصائص.66/1 :
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صصد ددر إلرادة معند ددى جديد ددد ،وذلد ددك لمحاكد دداة صد ددوت البد ددا ي
فكاند ددت مضد دداعفة الفد دداء فد ددي أ
رجي.
المستطيل الم ّ
وقددد سددبقه الخليددل لدددى حديثدده عددن المضدداع

قددائالً" :والمضدداع "...ما كددان حرفددا

لند دده
وينسد ددك للد ددى الثند ددائي ّ
أع ُج د د ه مثد ددل حرفد ددي صد دددره" ،وذلد ددك بند دداء يستحسد ددنه العد ددركُ ...
ص1
ِ
يضاعفُهُ ،أال ترى الحكاية أن الحاكي يحكي صلصلة اللجام فيقول صلصدل اللّجدام" و اد

داع ُ ترجيددي يخ د ّ "ص . 2فيكددون فددي التكريددر طلب داً للخفددة
علددى ذلددك بقولدده" :فالثِّأق د ُل مد ّدد والتضد ُ
كذلك.
ددم ِمدن دم
الرضي" :أن الكدوفيين قدالوا لد ل مدن ل
وذكر
أ
وصرص أدر مدن صدر ودم أ
ّ
التف دداق المعن ددى"ص . 3ولع ددل الخف ددة مقص ددودة ف ددي البِغني د ِدة كامل ددة :صفأ غعلأ د أدل باالنتق ددال م ددن الف ددتح
ددل علددى
السدكون ثددم للددى فدتح الددالم الولددى والثانيدة ،واشددارة الخليددل للدى الخفددة فددي صفأ غعلأ أدل يد ّ
ص4
ِ
ك
الث أقددل فددي الفعددل الثالثددي المضد ّدع  ،الددذي" :عينددهُ والمدده مددن جددنس واحددد"  .ولعددل أسد أدب ُ
ٍ
ِ
المض ّدع ُيخدال ُ أصدل الفعدل الدذي يكدون علدى صفأ أع أدل ؛
الثقل متلت أساساً من كون الفعل ُ
سوغ اإلدغام فيه كون عينه والمه مدن جدنس واحدد،
أي بحركة في فائه وعينه والمه ،والذي ّ
هروبداً مددن الثقددل للددى الثقيددل ،فاالحتيدداج يكددون ب د "لعمددال العضددو الددذي يخددرج مندده الحددر
م د درتين ،فيكثد ددر العمد ددل علد ددى العضد ددو الواحد ددد ،واذا كد ددان الحرفد ددان غي د درغي ِن لد ددم يكد ددن المد ددر
ص5
كذلك".
لذن نطق الحر بنعمال مرة واحدة ،أخ ّ مدن نطدق الحدرفين مدن جدنس واحدد ،لمدا
دص عليده سديبويه:
فيه من لعمال اللسان مرتان ،على ثقلده الدذي أشدار لليده الخليدل آنفداً ،ون ّ

ص 1العين.55/1 :
ص 2م.ن.56/1 :

ص 3شر الشافية.366/2 :
ص 4التطبيق الصرفي.23 ،

ص 5الممتي في التصري .314/1 :
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أن اخددتال
ثقيددل علددى ألسددنتهم ،و ّ

الحددرو
ُ

أخد ّ علدديهم مددن أن يكددون

فهناك في القانون الصوتي ،ثقيل وأثقل؛ على نحو التوضيح اآلتي:

رد ثقيل ،و أرأد أد أثقل.
ّ
ول ددذا فتكري د ُدر ف دداء الثالث ددي المض د ّدع

ليتح ددول لل ددى بن دداء صفأ غعلأ د أدل ه ددروك م ددن الثقي ددل
ص غرصر.
صر وصرر للى الخ
أ
والثقل اللذين هماّ :
وال شددك أن تك درار أصددلين فددي الربدداعي أو تضددعيفه دليددل علددى تطددور اللغددة ونمائهددا

نظ د اًر لوجددود مناسددبة بينهددا وبددين المعنددى الددذي تدددل عليدده ،ومددن ذلددك الداللددة الصددوتية التددي
أشار لليها ابن ِجّني ،كون تلك الصوات تدل على ٍ
معان حسِّّية مسموعة.
ومي ذلك فيبقى القول بلن اإللحاق بالفعل الرباعي المجدرد صفأ غعلأ أدل علدى نحدو :أب غعثأ أدر
ودحددرج ،أو المضدداعفة التددي تج دري علددى الفعددال الثالثيددة المضددعفة كددان لعلتددين :أولهمددا:
طلباً للخفة ف ار اًر من ثِ أقل التضعي  .وثانيها :الغرض الداللي الذي تحققده الصديغة الجديددة،
صر وصرصر.
على نحو ما هو منظور في الفرق الداللي بين ّ
 .2التعليل الصرفي في امتناع إدغام الملحق:

ذكددر ابددن ِجّنددي فددي بدداك االمتندداع عددن نقددض الغددرض ،امتندداع العددرك مددن لدغددام
لتغي ددر المعن ددى ،فق ددال" :فم ددن ذل ددك
الملح ددق ،لذ أُري ددد ب دده معن ددى ال ي ددادة والتكثي ددر .فل ددو أُدغ ددم ّ
امتناعهم من لدغام الملحق؛ نحدو جغلبدك ،وثأملأ أدل ،وشدربك ِ ِ ٍ
وم غه أدد ٍد ؛ وذلدك أندك لنمدا
أأ
أأ أ
غ
صورغمددد أ
ص2
أردت بال يادة والتكثير البلوغ للدى مثد ٍ
ال معل ٍ
دوم"  .فلدم يكدن اإللحداق فدي العربيدة ظداهرةً بدال
أ
مسددوغات ،فاإللحدداق" :لنمددا ه ددو ب يددادة فددي الكلم ددة تبلددغ بهددا نددة الملح ددق بدده لضددرك م ددن
التوس ددي ف ددي اللغ ددة ،ف ددذوات الثالث ددة يبل ددغ به ددا الربع ددة والخمس ددة ،وذوات الربع ددة يبل ددغ به ددا

ص 1الكتاك.417/4 :

ص 2الخصائص.235/3 :
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الخمس ددة .وال يبق ددى بع ددد ذل ددك غ ددرض مطل ددوك؛ لن ذوات الخمس ددة غاي ددة الص ددول ،فل دديس

وراءها شيء يلحق به شيء".ص 1فالبنية العربية ثالثية ورباعية وخماسية الغير.

ثالثي على بناء صفأ أع أل  ،يدت عليه الالم ليكدون علدى
بد غح أرأج ،فلصله
ك
ملحق أ
ُ
فجغلأب أ
أ
ّ
بناء صفأ غعلأ أل .
وعلددى هددذا السدداس امتنددي اإلدغددام فيدده؛ وذلددك النتقدداض الغددرض ال دذي بسددببه ُج ِعد أدل
ملحقاً ،أال وهو لرادة معنى ال يادة والتكثير والتجديد في المعنى كذلك .قدال ابدن ِجّندي" :فلدو
ك ،النددتقض غرضدك الدذي اعت متده :مدن مقابلدة السدداكن
دت فدي نحدو ُش غدرُبك فأ ُقلدت ُش ُدر ّ
أأدغم أ
دلدى ذلددك للددى ضد ّدد مددا اعت متدده ،ونقددض مددا ُرمتدده .فاحتمددل
بالسداكن والمتحددرك بددالمتحرك ،فد ّ

ص2
وتغيدر المعندى ،بدل ربمدا انقلدك
لتغير اللفدظ ّ
التقاء المثلين متحركين"  .لذ لو أُدغم المثالن ّ
يضاده في الداللة.
للى ما
ّ

وهددذا مددذهك الرضددي ،قددال" :لن كددان التضددعي

ل لحدداق امتنددي اإلدغددام :فددي االسددم

"لن الغددرض باإللحدداق ال دو ن؛ فددال ُيكسددر ذلددك
كددان كقد أ
دك" وذلددكّ :
كجلبد أ
دردد أو فددي الفعددل أ
ص3
الو ن باإلدغام".
ويقددول سدديبويه" :واذا حقّددرت ألندددد ويلندددد ،وحددذ غفت النددون كمددا حددذفتها مددن عفددنجج ،وتركددت
ص4
ألد".
الدالين ،لنهما من نفس الحر  .ويدلّك على ذلك أن المعنى معنى ّ
ّ

ألن د أددد أو بلن ددددا بمعن ددى الل د ّدد وه ددن
وق ددال الرض ددي" :أق ددولّ :لنم ددا ك ددان الن دددد :ا غف أعأنل ددل ؛ لن غ
مشددتقات مددن اللدددد وهددو شدددة الخصددومة ول دوال ذلددك لقلنددا :لن فيدده ثالثددة أحددر غالبددة
يادته ددا ف ددي مواض ددعها :الهمد د ة ف ددي الول م ددي ثالث ددة أص ددول والن ددون الثالث ددة الس دداكنة
والتضعي

قلنا :لن نحكم ب يادة اثنين منها :لما الهم ة والنون فهدو مدن لددد وامدا الندون

ص 1المنص  ،35-34/1:وينظر :أبنية اإللحاق في الصحا دراسة وتحليل ،مهدي بن علي بن مهدي
آل ِملحان القرني ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى/المملكة العربية السعودية1416 ،ه1966-م
.15-11:

ص 2الخصائص.236-235/3 :

ص 3شر الشافية.241-240/3 :
ص 4الكتاك.430/3 :
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لكندا اخترنددا الوجدده
وأحدد الدددالين فهدو مددن ألدددو وا ّمدا الهمد ة واحددى الدددالين فهددو مدن لنددد ّ
ص1
الول".
ّ

وقددال السدديوطي" :صألأغند أددد وصألددنجج فددنن نونهمددا وجدديم صألددنجج يدددت لجددل اإللحدداق فددال
ص2
يجو اإلدغام".

أن ح ددرو ال ي ددادة لذا وقع ددت ف ددي ّأول الكلم ددة –مث ددال ح ددرو
ومم ددا نخل ددص للي دده ّ
المضارعة -فهي تحمل داللة المضارعة ،فنذا كان في الفعل يادة أخدرى تخدرج مدن معندى
المضارعة للى معنى اإللحاق مثل :اكتمل ُل.

اناوم لزيوادة
القول في الحورف ال از ود ال يكوون لالحواق إذا وقوأ فوي ّأول الكلموة ّإال إذاّ
أخرى صار لالحواق ،قدال ابدن ِجّندي" :مدن ذلدك الحدر ال ائدد ،ال يكدون ل لحداق أوالً؛
كهم د ة أفعد أدل وأفعددل وافعد أدل ،و ِ
أفعددل وا ِف ِعد ٍدل ونحددو ذلددك ،وكددذلك مدديم مفعددل ونحددوه ،وتدداء
غ
ُ
تفعددل ونحددوه .فددنذا انضددم للددى ال يددادة أوالً يددادة أخددرى صددارت ل لحدداق .وذلددك صنحددو
يلنددد ،ويلدنجج صفدنذا الدت الندون لدم تكدن
ألأغن أدد وألدنجج ،الهمد ة والندون ل لحاق.وكدذلك أ
ص3
ألد ويلج ".
الهم ة وال الياء وحدهما ل لحاق ،وذلك نحو ّ

أن ال يادة في أول الكلمدة لنمدا بابهدا معندى المضدارعة،
وعلل ذلك بقوله" :وعلة ذلك ّ
وحددر المضددارعة لنمددا يكددون مفددرداً أبددداً ،فددنذا انضددم لليدده غي دره خددرج بضددامته ليدداه عددن أن

يكددون للمضددارعة ،فددنذا خددرج وفددارق الداللددة علددى المعنددى ُجعددل ل لحدداق؛ لندده قددد أمددن بهددا
ص4
انضم لليه أن يصلح للمعنى".
قال ابن ِجّندي" :واعلدم أن مدن قدوة القيداس عنددهم اعتقداد النحدويين أن مدا قديس علدى
كالم العرك فهو عندهم من كالم العرك؛ نحو قولك فدي قول ِده :كيد تبندي مدن ضدرك مثدل

درك ،أو خد ٍ
بك هددذا مددن كددالم العددرك ،ولددو بنيددت مثلدده خيد ٍ
جعفد ٍدر :ضدر ِ
دورك ،أو ضددروك ،أو

ص 1شر الشافية.335/2 :

ص 2همي الهوامي.483/3 :
ص 3الخصائص.482/2 :
ص 4م.ن.
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نح ددو ذل ددك ،ل ددم ُيعتق ددد م ددن ك ددالم الع ددرك"،

استعماالً والضع

قياساً".

ص2

ص1

ويعلّ ددل ذل ددك بقول دده" :لن دده قي دداس عل ددى الق ددل

ديس علددى كددالم العددرك مددن كددالم العددرك" علددى مبدددأ
فيكددون الضددابط للقاعدددة" :مددا قد أ
القوى في القياس؛ فكلما كان المقيس عليده ارسدخاً فدي القيداس كدان المقديس أدعدى للقبدول،
ص3
لينطبق عليه ٍ
آنئذ قاعدة" :ما قيس على كالم العرك فهو عندهم من كالم العرك".
الخاتمة

فدي الختدام وبعددد رحلتندا مدي عالمنددا الجليدل ابدن ِجّنددي صت392 :ه وفدي مددة ليسددت
بالقصيرة يمكن لجمال ما توصل لليه البحت:

تحول من صفأ أعدل الثالثدي المجدرد للدى
 المنظور في الفعل الثالثي الم يد بالهم ة ّأن أ
بناءه ّ
ولمدا كدان المدر كدذلك صدارت
صأفعل الم يد وهذا
التحول جاء ب يادة من خارج بنيتهّ ،
ّ
معرض ددة
الهم د ة طارئددة ،فض دالً ع ددن كونهددا م يدددة ،فكانددت ُعرضد دةً للتغييددر ،مددي ّأنهددا ّ
للتغيير أساساً فدي أصدلها فدي الواقدي اللغدوي ،كونهدا أختداً ل لد الدذي هدو مدن حدرو
متقبدل ،فالطدارت
العلّة ،فطروء الحذ عليها في الفعدل الم يدد الدذي علدى بنداء صأفعدل
ّ
على الصل أدعى للتغيير سواء أكان بالحذ أم بالقلك.

لن مطل الحركة عند ابن ِجّني وافق علم اللغة الحديت من مد الحركة لتصبح طويلدة فديصدديغةصفاعل أي يددادة الل د علددى صفأ أعد أدل  ،فمطددل حركددة فدداء الفعددل صددارت الفتحددة

يغير المعنى؛ لأن الصيغة تتغير من فأ أع أل للى فاعل.
ألفاً ،وهذا ّ
جددرى الدددرس اللغددوي لدددى ابددن ِجّنددي وال سدديما فددي كتابدده الخصددائص علددى أسدداس محددددتقص دددها
وواض ددح؛ وذل ددك باس ددتقرار المس ددائل اللغوي ددة المشد د ّكلة وتجري دددها وتبويبه ددا ث ددم ّ

بالدرس والتحليل والتعليل ،ومن ذلك المسدائل الصدرفية المشد ّكلة التدي عمدد للدى تعليلهدا
على وفق أقيسة اللغة العربية وضوابطها وقوانينها في تش ّكل أبنيتها وتشكيلها.

ص 1الخصائص .115/1 :
ص 2م.ن.

ص 3م.ن .115/1:
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انتقددال الدددرس اللغددوي علددى يددد ابددن ِجّنددي واسددتاذه أبددي علددي الفارسددي نقلددة نوعيددة ،كددانبسدبك الدنهج العقلدي للتعدداطي مدي الظدواهر اللغويدة بمحاكمتهددا محاكمدة عقيلدة بالقيدداس
والتعليددل والتقعيددد والتبويددك ،وعقلنددة الدددرس اللغددوي وبددر ت لمددا كددان مددن أج دواء ظهددور
التي ددارات الفكري ددة والمد ددذاهك الكالمي ددة القائم ددة علد ددى م ددنح العق ددل الحريد ددة ف ددي التفكيد ددر

واالستنباط والمناقشة.

 القواعد اللغوية التدي اجترحهدا ابدن ِجّندي واسدتنبطها ،وكدذلك تلدك التدي اعتمددها ،ضدبطعلددى أساسددها الكثيددر مددن مسددائل اللغددة وقضدداياها وظواهرهددا ،فكانددت تلددك القواعددد بمثابددة
المقاييس الثابتة التي يحاكم المسللة اللغوية على وفقها في التعليل والحليل والتوجيه.
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The Morphological Reasoning in the Linguistic Lesson of the
Structures of the Derived Verbs according to Ibn Jinni
(T.: 392 AH):
Mosab Younis Tarki Salloum 
Hilal Ali Mahmoud 
Abstract

This study tackles the morphological reasoning in ibn Jinii’s
linguistic lesson in his book “Morphological phenomena
characteristics”, which represents the intellectual maturity of his
linguistic lesson, and the study is proceeded in two basic aspects,
the first aspect is the morphological reasoning of linguistic issues in
general, the second aspect is the morphological issues that are
addressed according to morphological and grammatical reasoning.
This was addressed with lessons, analysis, statements and
clarification by taking advantage of the views of former scholars
such as khaleel, Sibawayh, Al-Marbar, Ibn al-Sarraj and Abu Ali alFarisi, as well as the opinions of subsequent scholars such as AlRadhi, Al-Syoti and others
Ibn Jinii brought up the problematic issues of morphological
structures, whether they were verbs or nouns, and then proceeded to
explain this problem in accordance with specific rules based on the
nature of the hearing in linguistic use in Arabic, from the mental
statement based on assessment as an asset derived from the
structures, a rule of extract passive voice from the active voice, as
well as measurement of general rules, in order to take into account
the synonym, acronym, , to say in the continuity, anomalies and
others.
Key words: listening, meaning, measurement.
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