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ال هذا  في  أحمد  تناولت  شعر  في  االشتقاق  ظاهرة  متنوعة    بخيت،بحث  وجاءت 
الفاعل، واسم   إليها، وتعددت فكان منها اسم  ومختلفة في نسبة ورودها بحسب حاجة النص 

 واسما الزمان والمكان، واسم اآللة.  المبالغة،  التفضيل، وصيغواسم  المفعول، 
 

المفتاحية المفعول،  فاعلال اسم    :الكلمات  اسمي الزمان  ،  المبالغة   التفضيل، صيغاسم  ،  اسم 
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 تمهيد:
العلي   و    العظيم،الحمد هلل  آياته  عليهم  يتلو  منهم  رسوالا  األميين  في  بعث  الذي 
الكتاب   ويعلمهم  األنبياء    والحكمة،يزّكيهم  خاتم  على  والسالم  سيِدنا    والمرسلين، والصالة 

       وبعد:ومن تبعهم بإحسان .....  األبرار، وحبيبنا محمٍد وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيبين 
يتطرق   لم  بشاعر  أفوز  لعلي  الشعر  جانب  في  أبحث  أخذت  ألدرس    إلىفقد  أحد؛  دراسته 
أن وفقني هللا تبارك    إلىقضية من قضايا شعره لم تدرس، أو ظاهرة من ظواهره لم تسجل،  

"الصرفية   الدراسة  لدراستي  ا  فاتخذت من شعره موضوعا أحمد بخيت"،  الشاعر"  إلي  وتعالي 
 شعره. والداللية".. واخترت ظاهرة " االشتقاق " التساعها في 

 المنهج المتبع في الدراسة: 
الديوان،    الوصفي: المنهج   في  الموجودة  الصرفّية  الظواهر  وصف  على  ويعتمد 

دني على توضيح ما تميز به الشاعر من ظواهر منحت القوة والتفرد في خصائصه  ويساع
 الشعرية. 

 الدراسات السابقة:
 وداللية. ال يوجد فيما أعلم دراسات سابقة عن ديوان الشاعر كدراسة صرفية  

 الهدف من الدراسة:  
تهدف الدراسة إلي وصف نظام اللغة العربية باعتماد نص شعري يمثلها في طور  

استعمالها،   ومظاهر  آثارها  ليبين  أطوارها  في    وإلى من  بخيت  أحمد  مدي حظ  الكشف عن 
 التصرف باللغة، واألثر الذي يتركه فيها، والخصائص التي تتميز بها لغته. 

البحث   هذا  قسمت  مباح)مقدمةى  إل وقد  وخمسة  والمراجع ،  بالمصادر  وثبت  وخاتمة،  ث، 
فهرس    التي ثم  الدراسة،  وباللغة    للموضوعات،أفادت  العربية  باللغة  بملخصين  وختمته 

 اإلنجليزيَّة(. 
، وتغيير في  االشتقاق  المعنى  : هو أخذ كلمة من أخرى ، مع تناسب بينهما في 

  ،جمال، طرب   :، نحو 2واألصل في االشتقاق هو المصدر، ويراد به المصدر األصلي  1اللفظ 
 . ، مجادلة، استعداد، اطمئنان ، تعاون فهم، سؤال 

، وعنـــه صـــدر المصـــدر 3وذهـــب نحـــاة الكوفـــة إلـــى أن الفعـــل هـــو أصـــل االشـــتقاق
أصـل آخـر  أن المصدر أصل مستقل ، والفعـل أستاُذ الزمخشري والمشتقات، وزعم ابُن طلحَة،  
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ا مـن اآلخـر وذهـب السـيرافي والفارسـي إلـى أن الفعـل مشـت   4مستقل ، وليس أحـدهما مشـتقا
ــرو  عــن  مــن المصــدر، وهــو أصــل للمشــتقات مــن األســماء،  يريــد أن األســماء المشــتقة ف

 المصدر، بوساطة الفعل .
كمــا  –وفــى ضــوء علــم اللغــة الحــديث ، ذهــب المحــدثون إلــى أن مســ لة االشــتقاق 

د العالقة بـين الكلمـات واشـتراكها يجب أن تكون قائمة على مجر   –يقول الدكتور تمام حسان  
فــي شــيء معــين خيــر مــن أن تقــوم علــى افتــرا، أصــل منهــا وفــر  ، والقــدر المشــترك بــين 
الكلمات المترابطة من الناحية اللفظية هو الحروف األصلية الثالثيـة ، األمـر الـذى فطـن إليـه 

 .    5المعجميُّون ، ولم يفطن إليه الصرفيون 
ي كتــب علمائنــا القــدامى نجــدهم يعــالجون المشــتقات علــى ولكــن إذا أمعنــا النظــر فــ

أساس اشتقاقها من الفعل ال المصدر ، وحتـى المصـدر نفسـه نجـدهم يعالجونـه علـى أسـاس 
َب ، أطفلـت   ،    6اشتقاقه من الفعل وقيـل : إن االشـتقاق قـد يكـون مـن اسـم الـذات ، نحـو: ذهـَّ

ٌض ، ُمجوِرٌب ، هي ٌة   ُموِرقٌة ، مُفلِفٌل ، ُمفضِّ مشتقة مـن : ذهـٌب ، طفـٌل ، ورٌق ، فلفـٌل  فضـّ
ا جائزاا .  جورٌب  وجعل مجمع اللغة العربية هذا االشتقاق قياسا

  7المشتقات في اصطالح علماء الصرف سبعة
 ذات،أحدهما خالص االسمية وهو اسم جنس يـدل علـى   قسمان:واألسماء المشتقة  

ــان،وهــو اســما الزمــان  بــه،يوصــف وال يوصــف  واآلخــر يكــون صــفة أو  اآللــة،واســم  والمك
 واسم التفضيل.  المشبهة،والصفة    المفعول،واسم    الفاعل،: اسم  موصوفاا وهو

؛ فهـي توضـح التحـوالت والتقلبـات التـي والمشتقات من أهم موضوعات علم الصـرف
 جديدة.  معانيتعطى الكلمات  

 االشتقاق:
واشتقاق الكالم. األخذ به يميناا   شيء، االشتقاق في اللغة أخذ شيء من  اللغة: أ ـ في  

 وشماالا واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه. 
 أنه "أخذ لفظ من لفظ آخر متف  معه في المعني والحروف األصلية.  االصطالح: ب ـ في  
القواعد التي يعرف منها أن األصالة والفرعية بين المفردات ب ي طري  يكون وب ي  مسائله:

 وجه يعلم. 
 : تحصيل ملكة يعرف بها االنتساب علي وجه الصواب. الغر، منه

 .8: االحتراز من الخلل في ألفاظ العرب غايته  
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 قسمين:  إلىتنقسم  المشتقة:األسماء 
مشتقات  1 األول:  القسم  الوصف    ،وصفيةـ  يصح  التي  المشتقة  األسماء   بها، وهي 

وُتعرف ب نها األسماء المشتقة الدالة علي حدٍث وصاحبه وتختص هذه المشتقات بجواز 
 عملها عمل الفعل. 
 مثل: واسم التفضيل    المفعول،واسم    المبالغة،وصيغ    الفاعل، اسم    وهي:وعددها أربعة،  

أجمل. وُيسمي النحاُة هذه المشتقات أوصافاا، كما يسمونها    مكتوب،  طريف،  فاروق،  عالم،
 مشتقات جارية مجري الفعل. 

وهي األسماء المشتقة التي ال يصحُّ الوصف    ، وصفية مشتقات غير    الثاني:ـ القسم  2
بالحدث غير    بها،  له عالقة  الدالة علي حدٍث وشيٍء  المشتقة  ب نها األسماء  وُتعرف 

 الذات. 
مط َلع الفجِر،    مل َعب،مثل    اآللة، اسم    الزمان،اسم    المكان،اسم    وهي:   ثالثة،وعددها  

 ومفتاح وال يجوز  
 .9أن تعمل هذه المشتقات عمل فعلها 

:    الوصفية:المشتقات  أوالا
 الفاعل: اسم 

صفة تشت  من مصدر الفعل المتصرف ، المبنى للمعلوم ، للداللة على من  هو   
،  نحو: ساجٌد ، سائٌر، منطلٌ  ،  ُمتوِكٌل ، ُمكِرٌم ، ُمخِلٌص ،  10وقع من الفعل حدوثاا ال ثبوتاا 

أو   لحظات  في  يكون  قد  هذا  وسجوده  يسجد،  شيء  على  يدل  )ساجٌد(  فقولك:   ، ُمحِسٌن 
ا، وكذلك حال ) سائٌر( و) منطلٌ  ( و) ُمتوِكٌل( ،  ساعات محدودة  لكنه ال   يدوم وال يثبت أبدا

 و) ُمخِلٌص(  
فاعله  وعلى   ، حادث   ، مجرد  معنى  على  يدل  مشت   اسم  :)هو  :   11وقيل  أي 

فالبد أن يشتمل على   0عار،  يطرأ ويزول ؛ فليس له صفة الثبوت والدوام وال ما يشابهما 
ا الحادث ، وفاعله مثل كلمة ) قانت ( و)  أمرين معاا  هما: المعنى المجرد ( في قوله   َساِجدا

 "  تعالى:
لِ  آَناءَ  َقاِنتٌ  وَ أمن ُ  ا اللَّي  َذرُ  َوَقاِئماا َساِجدا ِخَرةَ  َيح  ُجو اآل  َمةَ  َوَير  َتِوي  َهل   ُقل   ۗ   َربِّهِ  َرح   َيس 

َلُمونَ  الَِّذينَ  َلُمونَ  الَ  َوالَِّذينَ  َيع  َل َبابِ  َيَتَذكَّرُ  ِإنََّما  ۗ   َيع   (، 9الزَُّمر:") ُأوُلو األ 
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ا ، والذات التي فعلته أو   فكلمة ) قانت ( تدل على أمرين معاا  هما : القنوت مطلقا
ا ينسب إليها، وكذلك كلمة) ا، والذات التي   َساِجدا ( تدل على أمرين معاا هما : السجود مطلقا

 إليها، ومثلهما كلمتي:) واش ( و) سائل( في قول المعرِّى : فعلته أو ينسب  
ُق  ُت ُكلَّ َخفيٍَّة         ُيَصدَّ ِدى َوَقد  َماَرس   َساِئلُ َأو  ُيَخيَُّب   َواشٍ أِعن 

وداللـة اسـم  سـ ل –اسم فاعل مـن الفعلـين: وشـى  سائٌل( – )واشٍ فنجد أن كالًّ من 
الـدائم عـن المعنـى  –قلـيالا  -ألنـه قـد يـدل علـى ة؛أغلبيـ الحادث،الفاعل على المعنى المجرد 

: ال تفيــد )أي مطلقــةخالــد. وداللتــه علــى ذلــك المعنــى المجــرد  –نحــو: دائــم  الــدائم،شــبه  أو
إن  إال ،منهمــاالــنص علــى أن المعنــى قليــل أو كثيــر( فصــيغته األساســية محتملــة لكــل واحــد 

مـا نصـه: )قـال ابـن  الغـوا،،جاء في" شـرح درة  اآلخر، وقدوجدت قرينة ُتعين أحدهما دون 
فـال  كثيـراا؛قلـيالا كـان أو  الفعل،عام لكل من صدر منه  وقاتل، كضارب،إن باب" فاعل "   برى:
ال" المخــتص بــالكثير؛  منــع أن يقــع " فاعــل"ي تــرى أن قولــه تعــالى:"  أال ،لعمومــهموقــع " فعــَّ

واِلِهم  حـ    ي أمـ  وٌم.واّلِذين فـِ لـُ اِئِل  مع  ُروِم(ِللسـّ أن يكـون  يقتضـي(، ال 24،25ج )المعـار  وال محـ 
ق،الخــال   البــاري:ومثلــه فــي صــفات  -الســائل هنــا مــن قــل ســؤاله  لــرزاق والــرازق وا والخــالَّ

 والمراد ب حدهما ما يراد باآلخر(.
وقيل:) هـو مـا اشـت  مـن مصـدر المبنـى للفاعـل ، لمـن وقـع منـه الفعـل ، أو تعلـ  

   12به(

                                          .13وقيل : هو اسم مشت  من الفعل المبنى للمعلوم للداللة على الحدث وفاعله
 :   14صياغة اسم الفاعل

لٌ علـى وزن    المجرد،يصاغ اسم الفاعل، للثالثي   ( واألكثـر فيـه أن يكـون فعلـه )فاعـِ
 قانت.  قائم، ساجد،نحو:    الزماا،وقد يكون فعله    قاِئل،متعدياا، نحو: غافر، قاِبل، خاِئن،  

   وهاٍد،  واٍق،نحو:    )فاٍ (،فإن كان معتل الالم حذفت في تنوين الرفع والجر، وكان على  
مــن  فــاٍء، جــاٍء، نحــو: الــالم،وكــذلك يكــون وزن اســم الفاعــل مــن الفعــل األجــوف المهمــوز 

 فاَء.و   جاَء،  األفعال:
 وقد كثر اسم الفاعل في المتعدي ، وقّل في الالزم ، ألن األصل في اسـم الفاعـل أن
يصــاغ لمــا وقــع الفعــل منــه علــى غيــره ، وهــو ألصــ  بالمتعــدي وأقــرب إليــه ، أمــا الــالزم، وال 

 .   15سيما )َفُعَل ( و) َفِعَل (، فإنه أدخل في الصفات الثابتة والغرائز



 2021  ( لسنةالثالثالجزء  – 52العدد )                    بقنا                    مجلة كلية اآلداب          

 

 - 38 -   

ــى  ــى وزن الفعــل المضــار  المبن ــي المجــرد ، عل ــر الثالث ويصــاغ اســم الفاعــل ، لغي
ا مضــمومة ، وكســر مــا قبــل آخــره إن لــم يكــن فــي للمعلــوم ، مــع إبــدال حــرف  المضــارعة ميمــا

ِرف16الفعل مكسوراا ِرك ، ُمحيط ، ُمَحاِرٌب  ، نحو: ُمس  ِلم ، ُمش  ِلص ، وٌمتَشاِبه ، ُمس   ، وُمخ 
من وقع منه   على اسم مشت  من مصدر الفعل المبني للمعلوم للداللة  الفاعل: أن اسُم   أي

 . 17الّتجّدد والحدوث به علي قصد    الفعُل، أو قام  
 

 :  الثالثي:صوغ اسم الفاعل من الفعل أوالا
المتصرف   الثالثي  الفعل  من  الفاعل  اسم  كاسب    )فاعل(وزن    على يصاغ  نحو: 

  قائم، فمن قام، وقال:  همزة: كان الفعل معتالا أجوف قلبت ألفه  ورغب فإذا من كسب   وراغب:
 وقائل. 

أي   اآلخر،  معتلَّ  الفعل  كان  إذا  ،  أما  غزا  فمن  التنوين  في  المه  حذفت  ا  ناقصا
 .18ورمي، غاٍز ، ورام 

وَقُصر"؛   طال  من"  وال  لجمودهما،  وِبئ س"؛  ِنع م،  من"  الفاعل  اسم  ُيصاغ  وال 
 لداللتهما علي حدث دائم. 

"َفَعل"، سواء كان الزماا أم    وزن   على وتطرُد صياغته بكثرة من مصدر الفعل الذي  
وقولك في الالزم: جلس    وضرب فهو ضارب.  قاتل،قتل فهو    المتعدي:متعدياا، مثل قولك في  

 فهو جالس، وقعد فهو قاعد. 
ا صياغته بكثرة من مصدر الفعل الذي   مثل:    المتعدي،وزن" َفِعل"    على وتطُّرد أيضا

 فهم فهو فاهم.  عالم،َعِلم فهو 
وزن" َفِعل" الالزم، كما تقلُّ صياغته من    علىدر الفعل الذي  وتقل صياغته من مص 

 "َفُعل".   وزن   علىمصدر الفعل الذي  
والعلة في هذا أن المشت  منهما متهيئ لما يُدل علي الثبوت والدوام؛ لما فيهما  

 .19من الغرائز والسجايا والطبائع فهما بالصفة المشبهة أولي 
لعرب: َعُقرت المرأة فهي عاقر، وَفُره الحمار  ومن اشتقاقه من مصدر" َفُعل" قول ا

 . 20فهو فارِه
 .21والفعل الالزم المكسور العين ورد منه: سِلم فهو سالم ، وضِحك فهو ضاحك 
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 الثالثي: ب ـ اسم الفاعل من غير 
  المضارعة، صورة المضار  بعد حذف حرف    على ُيؤخذ اسم الفاعل من الفعل غير الثالثي  

َسن ـ ُيحِسن ـ    وكسر ما قبل آخره إن لم يكن مكسوراا.   مكانه،مضمومة  ووضع ميم   مثل: أح 
ا ما   ُمحِسن وعلة هذه الكسرة هي المخالفة بين اسم الفاعل واسم المفعول الذي يكون مفتوحا

 .22قبل آخره 
تِيرٌ   .23وهذا الكسر قد يكون مقدراا ، مثل: مستريح ، مختار، وأصلها مسترِيٌح، مخ 

 المبالغة ـ صيغ 2
 :24تعريف صيغ المبالغة

ا،كمـا يـدل اسـم الفاعـل  بـه،هي صيغ تدل على الحدث وفاعله أو مـن اتصـف     تمامـا
غير أنها تزيد عن اسـم الفاعـل فـي داللتهـا علـى المبالغـة والتكثيـر، نحـو: المـؤمن قـاِئٌم ليلـه 

 وهـيفـالفرق بـين " قـائم " وهـو اسـم فاعـل و " قـّوام"   بالعبـادة.المـؤمن قـّواٌم ليلـه    –بالعبادة  
 أن اسم الفاعل يدل على قيام الليل وفاعله، فـي حـين أن صـيغة المبالغـة تـدل  مبالغة:صيغة  

   .على كثرة قيام الليل والمبالغة فيه من فاعله
ومــن ثــمَّ يتبــين أن صــيغ المبالغــة عبــارة عــن كلمــات محولــة عــن صــيغة " فاعــل " 

 للداللة على الكثرة والمبالغة  
 إلى أوزان خمسة مشهورة تسمى صيغ المبالغة .   25في الحدث

  المبالغة:أوزان صيغ 
 27ولكـن المشـهور منهـا خمسـة أوزان  26وزناابلغت أوزان صيغ المبالغة سبعة عشر  

َعال   –َفُعول   –َفّعال    )  ،هي :  ( ، وهى كاآلتي : َفِعل  –َفِعيل   –ِمف 
 وسمَّا   غفًّار،  َفعَّال: -1
 شكور.،    –غفور    –صبور -قنوط   -  يئوس  :َفُعول -2
َعال: -3 َراح    ِمف  َدام ...    –ِمف   ِمق 

 رحيم    -حكيم   –عزيز    –عليم    –سميع   -  نحو: عظيم  :َفِعيل -4

   إلخ.َفِطن ...    –يِقظ  -َحِذر  نحو:  :َفِعل -5
وهناك بعـض صـيغ قليلـة مقصـورة علـى السـما    القياسية،هذه هي الصيغ الخمس    

كيِّت " ، كثيــر  القـدماء؛عنـد أكثـر  ل" ، نحـو : " سـِ أشـهرها مـن الفعــل الماضـي الثالثـي :" ِفعيـِّ
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"، كثير الفخر، وقد جعـل المجمـع اللغـوي القـاهري هـذه الصـيغة قياسـية ، السكوت ، و" ِفخيِّر
 .28وليست مقصورة على السما  ، كما يرى النحاة األقدمون 

وصـيغ المبالغـة ال تصـاغ إال مـن مصـدر فعـل ثالثـي، متصـرف، متعـد، وأن مـا جـاء 
ال" فإنهــا تصــاغ مــن . ماعــدا صــيغة " 29علــى أوزانهــا مــن الــالزم إنمــا هــو صــفة مشــبهة َفعــَّ

 .30مصدر الفعل الثالثي الالزم والمتعدي
 نحو قول الشاعر: 

 وإني َلَصبَّاٌر على ما ينوبني              وحسبك َأنَّ هللا أثنى على الصبرِ 
 ولست بنظَّار إلى جانب الغنى           إذا كانت العلياء في جانب الفقرِ 

 : ملحوظة
أصبح ك نه خلقة في   حتى معاناة األمر وتكراره  على هذا البناء هو في المبالغة يدل 

كعليم(، أي هو لكثرة نظره في العلم وتبحره فيه أصبح العلم سجية ثابته    صاحبه وطبيعة فيه
 . 31في صاحبه كالطبيعة فيه 
                                                         منها: أخري،وهناك صيغ سماعية 

يت.  1  يب، ِسكَّ ير، ِشرَّ  ـ ِفعَّيل، مثل: ِسكَّ
َكين.  2 َطي ، ِمس  َعيل، مثل: ِمع َطير، ِمن   ـ ِمف 
ُنَومة 3  ، ُلِمزة   ، ُهَمزة  مثل:  َفّعالة،  ُفَعلة،  بزيادة  32ـ  المبالغة  وُتسمي  كنّسابة   التاء: . 

كثرة صدور الفعل المضار  منه، وأنه صار عادة    على ( تدل  وصيغة )ُفعالة  وراوية،   وعالمة، 
 لصاحبه كقولهم ُضَحكة لكثير الضحك وُلَعنه لكثير اللعن  

)فاعول( في اآللة؛ ألن هذا البناء هو من أبنية    ـ فاعول، مثل: فاروق. وهو مستعار من  4
 أسماء اآللة  

السقي[. فحين    آلة] والناعور  ]من أدوات الجزار[،    []كالساطورويستعمل فيها كثيراا  
 . 33نقول: هو فاروق كان المعني ك نه آلة للفرقان، وكذا حاذور، أي ك نه آلة للحذر

 ـ ُفعال، بتخفيف العين أو تشديدها، مثل: ُطوال، ُكبار، ُطراف.  5
   َحَصان. َصَنا ،ـ َفَعال، مثل: َفَساق،  6
   ـ ُفَعل، مثل: ُعَذر، ُلَكع. 7
   ـ َفُعولة، مثل: َمُلوكة، َفُروقة، َحُمولة. 8



 أحمد  هللا  عبد  بسمة                                              شعر أحمد بخيت دراسة صرفية وداللية                        
 

- 41 -  

   ـ فاعلة، مثل: راوية، خائنة. 9
دابة. 10 زامة، ِمج  علة، مثل: ِمج   ـ ِمف 
   ـ ِمَفعل، مثل: ِمَكر، ِمَفر، ِمَقول، ِمَعطن.11
   ـ َفاِعل، مثل: َجاِمل، ظاِرف، شاِغل. 12
 ـ ِفَعال، مثل: ِهَجان.  13
َعال، 14   َتل َعاب.   مثل: ـ َتف 
   ـ ُفعَّل، مثل: ُزمَّل.15 

ل 16 ل، مثل: ُزّمي     .34ـ ُفّعي 
وقد اختلف في هذه األوزان من حيث صياغتها من المتعدي والالزم ، ومن حيث  
يقاس   ال  ، وهي سماعية  والمتعدي  الالزم  من  وقد جاءت   ، أو سماعية   ، قياسية  كونها 

 .35عليها 
ا بمعني صاحب الحدث    المبالغة. " فّعال " من صيغ  األصل أن صيغة   إال أنها تستعمل أيضا

 األخص   وعلى
 . 36الحرف فنقول : نّجار وخّباز ونّساج وطّحان 

 اسم المفعول ـ  3
 تمهيد:

هو صفة تشت  من مصدر الفعل المتصرف ، المبني للمجهول ، للداللة على من    
 نحو: مكتوب ،  محبوب ، ُمحطَّم.،  37وقع عليه الفعل حدوثاا ال ثبوتاا

وقيل : هو اسم مشت  يدل على معنى مجرد ، غير دائم ، وعلى الذى وقع عليه    
هذا المعنى، فالبد أن يدل على األمرين معاا ، وهما )المعنى المجرد ، وصاحبه الذى وقع 

 (. 38عليه 
على صفة    وقيل: هو اسم يشت  من الفعل المضار  المبنى للمجهول ، وهو يد ل  

فقولك "مدفو " يدل على    ،، وله أوزانه ، وهى تختلف باختالف الفعل39من وقع عليه الحدث 
 شيء قد دفع دفعاا حادثاا غير ثابت .   
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: اسم مشت  يدل على معنى مجرد ، غير دائم ، وعلى الذي وقع عليه هذا  40وقيل   
معاا،   0المعنى   األمرين  على  يدل  أن  بد  ا   فال  المعنى  وقع )وهما:  الذي  وصاحبه  لمجرد، 
 منسوب " في قول الشاعر: نحو كلمة " ، (عليه 

 ال َتُلم المرء على فعِله           وَأنت منسوب إلى مثله 
تدل على     النسب والذات التي وقع    المجرد،المعنى    األمرين؛ فكلمة "منسوب"  أي: 

 عليها. 
هذا حين    مشبهة، ويكون أما اسم المفعول إذا أريد به الثبوت والدوام أصبح صفة    

المعنى،  ثم يضاف إلى نائب فاعله في    واحد، يصاغ من مصدر الفعل المتعدي إلى مفعول  
 والحليم مسمو  الكلمة.  الكرامة، : انت مرموق  نحو
 زهير بن أبى سلمى " في ديوانه "  قال:

 ِقيبُتُه         جزُل المواهِب، من يعطى كمن َيِعدُ مباَرُك البيِت، ميموٌن نَ 
ا ومكمٌَّل علماا.  نحو:أو ينصب على التمييز،   ٌن ُخلقا  أخي ُمحصَّ

 :  41اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول
ا به اسم    نحو قول الشاعر جرير:  المفعول،قد ي تي اسم الفاعل مرادا

َفع  ُفَؤاَدَك ِمن  َحدِيِث  َبليََّة َمن  تَملُّ َكالَمُه          َفن   ال َوام ِإنَّ ال 
 من حديث الموموق.  أي:

 بدر:وقول الحطيئة هاجياا الزبرقان بن  
ّت   َمَكاِرمَ ال ترحل ِلُبغ يتها          واق ُعد  َفِإنََّك ّأن   الطَّاِعُم ال َكاسي َدِ  ال 

ُسّو.  أي:  الُمط َعم المك 
 : 42صياغة اسم المفعول

يصاغ اسم المفعول ، للثالثـي المجـرد ، علـى وزن " مفعـول "، نحـو : ممنـون ، معلـوم فـإن  
ٌل " فيمــا عينــه يــاء ، نحــو : كــان معتــل العــين حــذفت منــه واو "  مفعــول "، وكــان علــى " َمِفعــ 

وب يـُ و  ، َمه  يـُ ،  043َمبيع ، َمهيب ، بنو تمـيم يلفظـون الكلمـة علـى أصـلها ، فيقولـون : َمب 
ٌل" فيما عينه واو، نحو : مقول ، مصون ، مصوغ .  وعلى " َمُفع 
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ضـار  المبنـي للمجهـول ، ويصاغ اسـم المفعـول لغيـر الثالثـي المجـرد ، علـى وزن الفعـل الم 
مع إبدال حرف المضارعة ميماا مضمومة ، مع فتح ما قبل اآلخر

م ، 44 ، نحـو: ُمسـَودَّ ، ُمعظـَّ
 ُمحتَرم  

ا،ويكون ما قبل آخره   سردتها. كما هو ظاهر في األمثلة التي   مفتوحا
ٌد" ثم نقلت   نحو: "ُمستعان"   الفتح مقدراا، وقد يكون    و "ُمستفاد". ف صلهما "ُمسَتعوٌن" و"ُمسَتفي 

ا.  قبله،الفتحة من حرف العلة إلى الساكن   وقلب كل من الواو والياء ألفا
 الثالثي: صوغ اسم المفعول ـ من الفعل 
 مثل: وزن " مفعول"،   علىيصاغ من الفعل الثالثي المجرد 

 ُدِرس ـ مدروس.  مكتوب، ُكَتَب ـ  الصحيح:
 المضعف: ُمدَّ ـ َممدود، ُدقَّ ـ َمدقوق. 
 المهموز: ُأِخَذ ـ م خوذ، ُأِكَل ـ م كول. 

 . 45موعود  ، ُوِعدَ  المثال: ُوِصَل ـ موصول،
 النحو اآلتي:  علىتجري بعض التغييرات في المعتل 

 ـ في الثالثي األجوف 1
 أ ـ إذا كان أجوف واويا ، مثل: ِقيل ـ َمُقول.                

َع ـ َمبي ع.   ب ـ إذا كان أجوف يائياا، مثل: ِبي 
 الناقص: ـ في الثالثي 2

ُعوّ  ا واويا ، فاسم المفعول منه علي وزن مفعول ، مثل : ُدِعَي ـ َمد   . 46أ ـ إذا كان ناقصا
ا يائياا ، مثل : بني و  نّي ومرميّ ب ـ إذا كان ناقصا  . 47رمي فاسم المفعول يكون َمب 

في   "مفعول"  صيغة  تخالف  الثالثية  األفعال  مصادر  من  مفعولين  أسماء  وثمة    الوزن، ـ 
مجروحة، ويستوي هنا    أي:   جريح، أي مقتول وامرأة    قتيل، رجل    مثل:   داللتها، ولكنها تدّل  

 المذكر والمؤنث. 
 مذبوح   أي:ِذب ح  مثل: ِفع ل،  مثال: ـ قد يكون علي 

ـ وقد ي تي االسم علي صيغة " مفعول " وال يراد منه الداللة نفسها كقولهم ، ليس لفالن  
 .48معقول ، وال عنده معلوم ، أي ليس عنده عقل وال علم ، فهي بهذا مصدر 

 : ملحوظة
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 منها: سمعت صيغة "مفعول "من" أف َعل"  
 أجّنُه هللا ـ فهو مجنون. ....... وأحزَنُه ـ فهو محزون.                                                          

 صوغ اسم المفعول من الفعل غير الثالثي:                                                                 
وزن المضار  مع إبدال    علىيصاغ اسم المفعول من الفعل غير الثالثي  

حرف المضارعة ميماا مضمومة وفتح ما قبل اآلخر. مثل: ُأِغل  ـ ُمغ ل  ، روعِي ـ ُمراعيَ ،   
رج ـ ُمستخرج   . 49استخ 

  مثل:  والمفعول،وهناك صيغ ال يختلف ظاهر لفظها في اسمي الفاعل 
 ومنصب.  ومعتد، مختار،

ا ما شّذ عن هذا ، إذ قد ي تي مما هو فوق الثالثي علي وزن مفعول ، كقولهم  ـ وهناك أيضا
 .50: أقرَّه هللا فهو مقرور ، أي أبرده هللا وال يستعمل الفعل الثالثي منه ، فال يقال : قّره 

 51ـ اسم التفضيل 4
 اسم التفضيل:

ــادة    ــى زي ــدل عل ــره فــي أصــل هــو صــفة تشــت  مــن المصــدر ، لت ــى غي صــاحبها عل
ا.  52الفعل  ،  نحو: أعلم ، أكثر، أسوأ ، أضل ، أكبر، أصدق إخالصا

ــل: ــى  وقي ــدل عل ل " ي ــَ ــدهــو اســم مصــاغ علــى وزن " َأف ع اشــتركا فــي صــفة ، وزاد  شــيئين ق
 أحدهما على اآلخر  

 .    53في هذه الصفة

 :  54شروط صياغة أفعل التفضيل
 الثالثي.فال يصاغ من غير    ثالثياا،أن يكون الفعل    •
 وأخواتها.كان    مثل:فال يصاغ من الناقص    تاماا،أن يكون الفعل    •

 وليس.فال يصاغ من الجامد كعسى   متصرفاا،أن يكون الفعل    •

 المنفي.فال يصاغ من    مثبتاا،أن يكون الفعل    •

 للمجهول.المبني    يصاغ منفال    للمعلوم،أن يكون الفعل مبنياا    •

 وَفِنَى.فال يصاغ من مات وهلك    التفاضل،أن يكون الفعل قابالا للتفاوت أو    •

أن يكون الفعل ليس الوصف منه على وزن " أفعل " الذي مؤنثـه " فعـالء " فـال يصـاغ مـن  
 عوراء ...   –خضراء    المؤنث:أعور ...، ألن    –أخضر  يصح:فال    وَعِوَر،َخِضَر  
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ُل     ى "، مـن مصـدر الفعـل الثالثـي ويصاغ اسم التفضـيل علـى " أف عـَ لـَ "، والمؤنـث " ُفع 
المجرد ، المتصرف ، المبني للمعلوم ، التام ، القابل للتفـاوت ، الـذي ليسـت صـفته المشـبهة 

َلى الناس .  -"، نحو: الصادق أفضل الناس 55على "أف َعل  الصادقة ُفض 
ّر  –وقد حذفت همزة " أفعـل " فـي ثـالث كلمـات هـي: خيـر   بّ  –شـَ ، ومنـه قـول  56حـَ

النبــي  :" خيــر صــفوف الرجــال أولهــا ، وشــرها آخرهــا ، وخيــر صــفوف النســاء آخرهــا وشــرها 
 57أولها (

 الشاعر:وكذا قول 
َت ال َوُلوَ  ِبِه                َثر  ا َفَ ك  ئا َساِن َما ُمِنَعا  َوَحبُّ ُمِنع َت َشي   شيء ِإلى اإِلن 

ويجـوز بقـاء الهمـزة بكثـرة  ...،أحب شـيء   ...،وأشرها    ...،أخير صفوف    واألصل:  
، وهو األصل فيه   أخَيٌر،  ُسِمع:أشر. وقد   –أخير  في:وبقلة    )أحب(،في    والقياس.أَشر 

ُل " مــن مصــدر الثالثــي المزيــد فــي أولــه  وأجــاز المحققــون صــياغة اســم التفضــيل علــى " أف عــَ
 ، نحو : هذا المكان أقفر من غيره .58همزة

ا  المجــرد،فــإذا كــان الفعــل مــن غيــر الثالثــي    ا أو قابــل  للمجهــول،أو مبنيــا أو ناقصــا
فإن التفضـيل فيـه يكـون بنصـب مصـدره بعـد اسـم  “،صفته المشبهة على " أف َعُل   للتفاوت أو

ا مـن   نحو:  ...،أعظم    أكثر،  أشد،  المراد:تفضيل يناسب المعنى    أبيـك األطفـالأنت أشد إيمانـا
ا. ويجــ  فاقــدها،وز فيمــا حــاز الشــروط المتقدمــة أن يكــون التفضــيل فيــه علــى غــرار أكثــر موتــا

   مّني.أنت أكثر علماا    نحو:  مناسب،فينصب مصدره بعد اسم تفضيل  
وجـر المفضـول بــ  وتـذكيره،وإذا تجرد اسم التفضيل من " أل " واإلضافة وجب إفراده   

يـؤتى  للموصـوف وأالّ بت مطابقتـه "من نحو: الشمس أكبر من القمر. فإذا اقترن بـ " أل " وج
ـــ "مــن"  فلى،الدرجــة  معــه، نحــو:ب ــى نكــرة وجــب إفــراده  الســُّ ى. وإذا أضــيف إل ــَ الســماواُت الُعل
 وأاّل يؤتى معه  وتذكيره،

 نحو: وجوه الشرفاء أنصُع وجوٍه.  ،"بـ " من 
ا أو    ا  مـذكراا،وإذا أضيف إلى معرفة جاز أن يكون مفـردا للموصـوف وأن يكـون مطابقـا

أو أعـدال الخلفـاء فـإن فقـد هـذا  الخلفـاء،نحو: العمران أعـدُل  معه،أاّل يؤتى بـ " من "   ووجب
جـازت المطابقـة  المشـبهة،وجيء بـه لمعنـى اسـم الفاعـل أو الصـفة   التفضيل،المشت  معنى  

 الفرزدق:نحو: قول   اإلضافة،من    وعدمها في المجرد
ماَء بنى لنا                           دعائمه أعزُّ وأطولُ   بيتاا،إنَّ الذي َسَمَك السَّ
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ــة ،    ــا أهــل القري ــة ،  نحــو : هــذان أعلم ــى معرف ــي المضــاف إل ــة ف ــت المطابق ووجب
 .59الناقُص ، واألشجُّ أعدال بني مروان
يفيــد بعــد الفاضــل مــن المفضــول ، وتجــاوزه عنــه بقصــد وألفعــل التفضــيل فوائــد منهــا : أنــه 

ا   ال على المضاف إليه وحده ؛ فـإن جـاءت مـن بعـده ال تكـون  –تفضيله على من سواه مطلقا
 .60تفضيلية

 اسما الزمان والمكانـ  5
 اسما الزمان والمكان 

نحـو: هما اسمان مشتقان مـن المصـدر للداللـة علـى مكـان وقـو  الفعـل أو زمانـه ،   
َملَعٌب ، َموِعٌد ، َمشِرٌق ، فقولك "ملعب" يدل علـى المكـان الـذي يكـون فيـه اللعـب ، و"موعـد" 

. وقيل : هما اسما مشتقان من الفعل ، أو مصـدره للداللـة علـى زمـن 61يدل على زمان الوعد
 .  62ومكان حدوث الفعل أو الحدث ، بغر، االختصار، واإليجاز في الكالم

علـى المعنـى المجـرد وزمانـه ، واسـم  –بكلمـة واحـدة  –الزمـان مـا يـدل وقيل : اسم   
 .63على المعنى المجرد ومكانه  –بكلمة واحدة  –المكان ما يدل  

وقيــل : همــا اســمان مبــدوءان بمــيم زائــدة للداللــة علــى مكــان الفعــل أو زمانــه " أي   
 .64أنهما مصوغان لزمان وقو  الفعل أو مكانه

   على:  المجرد،والزمان، للفعل الثالثي    ويصاغ اسما المكان  
لٌ  عــَ : إذا كــان معتــل الــالم، أو عينــه فــي المضــار  مفتوحــة أو مضــمومة ، نحــو: مــ وى ،  َمف 
ر ،    65مثوى  وشّذ قولهم : َمغِرب ، َمشِرق ، َمنِبت ، َمطِلع ، َمسِجد ، َمنِسك ، َمفـِرق ، َمحشـِ

مع ذلـك فـي ، َمسِقط ، َمسِكن ، والقياس فيها أن تكون  ل " بفـتح العـين ، وقـد سـُ علـى " َمفعـَ
 .66األسماء السبعة األخيرة

ِعلٌ   : إذا كان الفعل صحيح الالم ، وعينه فى المضار  مكسورة، أو فاؤه حرف علة ،   67َمف 
 مقبرة  َمدرسة،نحو:  البقعة، وقد يؤنث اسم المكان إذا أريد به    َموِعد، َمرِجع،  َمجِلس،نحو: 
اسما المكان والزمان لغير الثالثي المجرد ، على زنة اسم المفعول  حيث ن تي  ويصاغ 

بمضارعه ؛ ثم قلب أوله ميماا مضمومة ، وفتح الحرف الذى قبل اآلخر ، فتنش  صيغة  
صالحة ألن تكون اسم زمان واسم مكان ، ويكون توجيهها ألحدهما خاضعاا للقرائن اللفظية 

 68حدها هي التي تتحكم في هذه الصيغة ؛ ألحدهما دون اآلخرأو غير اللفظية ، فالقرينة و 
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َخل ، ُمقام ، ُمنقَطع ، ُمعسَكر، ُمتدحرج    الذات،وقد يصاغ اسم المكان من اسم  ، نحو: ُمد 
فيكون من الثالثي على " َمفَعلة "، نحو:   االسم،للداللة على المكان الذي يكثر فيه صاحب  

  ُمثعلَبة، نحو:  المفعول،ي والخماسي على زنة اسم ويكون من الرباع  َمتربة،  َمسبعة،
   ُمؤرَنبة. ُمعنكَبة، 

 

 اسم اآللةـ  6
 تعريفه:اسم اآللة ـ 

،  69هو اسم مشـت  مـن مصـدر الفعـل الثالثـي المجـرد ، المتصـرف ، المتعـدي
ب،  70البشــر فــي صــناعتهم وحــرفهمليــدل علــى اآلالت التــي يســتخدمها  رد، ِمثقــَ ، نحــو: ِمبــ 

 ِمفَتاح، ِمرآة .
ال كــالمقص والمحلــب  عــَ َعلــة وِمف  ل وِمف  عــَ وقيــل: هــو اســم مــا ُيعــالج بــه وُينقــل ويجــيء علــى ِمف 

، أي أنه يصاغ للداللة على أداة تعـين الفاعـل علـى تحصـيل 71والمكسحة والمقرا، والمفتاح
ن مصـدر وقـد يشـت  مـ، 72الفعل وهو مزيد بميم زائدة للداللة علـى مـا حصـل الفعـل بواسـطته

وقـد يشـت  مـن الفعـل الـالزم، نحـو: ِمصـباح، ِمدخنـة، 0غير الثالثي المجرد ،  نحو : ِمحـراك
 ِمعراج، ِمذيا .

 : 73صوغه
ا؛صــياغته القياســية ال تكــون إال مــن مصــدر الفعــل الثالثــي المتصــرف  أي  مطلقــا

 الزماا.سواء أكان الفعل متعدياا أم 
 :74والسم اآللة صيغ قياسية ، منها

َعلٌ   ِمشرط.  ِمقود،  ِمصعد،  ِمبرد،نحو:    :ِمف 
َعٌل:  ،ِمصـفاةِمجرفـة، وتكثـر هـذه الصـيغة فيمـا اعتلـت المـه، نحـو:   ِمنشـفة،نحو: ِملعقة،    ِمف 
 .ِمكواة
عالٌ   : نحو: ِمنشار ، ِمفتاح ، ِمسمار .  75ِمف 
 سيارة.  ثالجة،  سماعة،  غسالة،نحو:    :َفعَّالةٌ 
 ِلحاف.  ِقنا ،  ِسواك،  ِحزام،نحو:    :ِفعالٌ 
 قاطرة.  حاسبة،  ناقلة،نحو:    :َفاِعلةٌ 
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: نحو: ساطور ، ناقوس ، جاروف ، حاسـوب ) أكثـر النـاس يسـتعملون   فاُعول
كلمــة " حاســوب" كمــرادف للكمبيــوتر، وهــذا خطــ  ، والصــواب هــو الحاســب اآللــي ، والحاســب 

َمُع اللغة العربيةاإللكتروني ، والجمع : حاسبات ، وهى الكلمة التي    .76أقرها َمج 
   نافورة.  طاحونة،  نحو:وقد ي تي اسم اآللة على " فاعولة"  

ل جرَّار،نحو:   ،"وعلى " َفعَّال د، نحـو: "،بـرَّاد. وعلـى " ُمفعـِّ ه، ُمولـِّ لـة "،  ُمَنبـِّ  نحـو:وعلـى " ُمفعِّ
لة   مسجِّ

 هاتف.  نحو:، وعلى " فاعل"،  
وإنمـا هـو ممـا وضـعته العـرب علـى  مشـت ،وهناك من أسماء اآللة ما هـو غيـر  

   .رمح  سيف،  قلم،  سكين،  ف س،نحو:    قياس،غير  
 ومنه قول المتنبي:

َقَلمُ     َطاُس وال  ُح وال ِقر  م  ي ُف والرُّ داُء َتع ِرُفِني        والسَّ ُل وال َبي  ُل واللي   ال َخي 
ــ ــاعي المجــرد عل ــاز، ِقســطاس، وقــد يصــاغ مــن الرب الل"، نحــو: ِتلف ى وزن " ِفعــ 
ا، نحو: ِسروال،    ِجلباب.سربال، ويحمل عليه ما كان ملحقا

لـو نظرنــا إلـى الصــيغ القياسـية الســم اآللــة نجـد أن اآلراء فيهــا تنتهـي إلــى أنهــا 
اء واألفعـال سبع صـيغ قياسـية مثلمـا ذكـرهم در فخـر الـدين قبـاوة فـي كتابـه " تصـريف األسـم

عاٌل،لصيغ هي ""وقال إن ا َعلٌة، ِمف  َعٌل  ، ِمف  ِفعاٌل ، َفعَّالـٌة، َفاِعلـٌة وفـاُعول" فالصـيغ الـثالث   ِمف 
ل ذكرها النحاة ، واألربع الباقية أقرها مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة ، فقـد جـاء فـي مجلـة  اأُلوَّ

: " يضــاف إلــى الصــيغ الــثالث المشــهورة فــي اســم اآللــة ،  77المجمــع اللغــوي ، القــرار اآلتــي
عاٌل ( ، وكذا :) َفعَّالٌة ( التي أقرها مجلـس المجمـع قياسـيتها مـن  َعلٌة ، ِمف  َعٌل ، ِمف  وهى : )ِمف 
قبــل صــيٌغ أخــرى ؛ هــي :) ِفعــاٌل ، َفاِعلــٌة  و فــاُعول ( وبهــذا تصــبح الصــيغ القياســية الســم 

 اآللة سبع .
ة أوزان السـم اآللـة ن عبـد الغنـى ففـي كتابـه الصـرف الكـافي ذكـر أن هنـاك ثالثـأما أيمن أمـي

َعٌل،هي " عاٌل و  ِمف  َعلٌة " وأن هناك أوزاناا أخرى أجازها المجمع اللغوي، منهـا:  " َفعَّالـٌة ،   ِمف  ِمف 
 .  "َفاِعلٌة و فاُعول
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 الهوامش:
 
َم " مــن " الفهــم "،  1 َم " مــن " العلــم"، و" َفهــِ األفعــال واألســماء فــي ضــوء  انظــر: تصــريفنحــو " َعلــِ

  232،  القرآن،أساليب 

والخصـــائص  ،346ر1المزهـــر  الصــفا،مكتبـــة  –در محمـــد ســالم محيســـن 0تــ ليف أ  -233،     
  174،  اللغة،وفقه   بعدها،وما  136ر2

–تصريف األسماء واألفعال  ،234،  -األفعال واألسماء   انظر: تصريف  -وهو رأى البصريين    2
   0ت ليف در فخر الدين قباوة   

 ، انظــر128،  واألفعــال،، تصــريف األســماء 234،  -انظــر: تصــريف األفعــال واألســماء  3
 .74: 66ر1تفصيل هذا في األشباه والنظائر  

 .325ر1التصريح انظر: شرح  4

 حسان.تمام  در بعدها،وما  215،  اللغة،انظر: مناهج البحث في  5

: 167ر2وهمــع الهوامــع  ،107: 91ر6 وشــرح المفصــل ،181: 151ر1انظــر: شــرح الشــافية  6
169. 

ا  -7 ا قائمــا ــم يعتبــروا " صــيغ المبالغــة " نوعــا ــه،ل انظــر: تصــريف  الفاعــل،ألنهــا ملحقــة باســم  بذات
 .287،  أساليب القرآن،سماء في ضوء األفعال واأل

 . 63، حميد،شيخاوي   ماجستير،رسالة  الكهف،األبنية الصرفية ودالالتها في سورة  8

 .97، الغنيمان،در حسان عبد هللا  الصرف،الواضح في  9

 .149،  واألفعال،تصريف األسماء  انظر: 10

  مجديت ليف در  –، وعلم الصرف بين النظرية والتطبي  239 ،238 / 1ي انظر: النحو الواف  11
 .219إبراهيم محمد إبراهيم، ، 

 . 55ت ليف األستاذر أحمد الحمالوي، ،  –انظر: شذا العرف في فن الصرف  12
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والنحــو  ،413،  الــذهب،وشــذور  ،198ر2والكافيــة فــي النحــو  ،51انظــر: شــذا العــرف ،  13

 واألفعـال ،، وتصـريف األسـماء 260شـافية ابـن الحاجـب، ،  الفعـل فـيوأبنية   ،238ر3الوافي  
 . 75وقواعد اللغة العربية در مبارك  مبارك ، ،  ،149

 .219،   والتطبي ،انظر: علم الصرف بين النظرية  14

 موضعها.مادة الصفة المشبهة التي سوف نتناولها في  وهي 15

 136ر 3،  0م1980هـ ر 1400،  2 –وشرح ابن عقيل ط  198ر 2الكافية في النحو   انظر:  16
،  161، وأوضـــح المســـالك ، ،  89ر2عقيـــل   والتوضـــيح والتكميـــل لشـــرح ابـــن –، دار التـــراث 

 ، والتطبي  الصرفي درعبـده علـى الراجحـي ،،  245ر 3، والنحو الوافي  233واإلرتشاف  ، 
، وتصـريف األسـماء واألفعـال ، ،  294در البـدراوي زهـران، ،  –حوية ، والعوامل المائة الن  76
  069، والمدخل الصرفي ،   51، وشذا العرف ،  151

 .291، العربية،القواعد األساسية للغة  17

 .84، ،2، ط1رضا، جعلي  وصرفها،المرجع في اللغة العربية نحوها  18

 .99ـ 98، الصرف،الواضح في  19

وهـذا وصـٌف يقـال للحمـار والبغـل والكلـب وال يقـال للفـرس. اللسـان   نشـيط،َفُره فهو فارٌه: أي    2020
 "فره ". 521ر13

 .99، الصرف،الواضح في  21

هـ ـ 1424)، 1ط ،1ج الخطيب،در عبد اللطيف محمد  التصريف،الُمستقصي في علم  22
 . 448، (،م2003

 . 84، وصرفها،المرجع في اللغة العربية نحوها  23

ــافي، ، انظــر:  24 ــال واألســماء فــي ضــوء أســاليب 189الصــرف الك ،  القــرآن،، تصــريف األفع
296.  
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عــال  25 ول، أو ِمف  ال، أو َفعــُ ل  بكثــرة،تحــول صــيغة فاعــل للمبالغــة والتكثيــر إلــى ِفعــَ وإلــى َفعيــل أو َفعــِ

وهـذه هـي األوزان المشـهورة لصـيغ المبالغـة وذلـك لكثـرة ورودهـا، انظـر: أوضـح المسـالك ،   بقلة،
ــوافي ،  ،156 وشــرح ابــن  ،74والمــدخل الصــرفي ،  240،  والطريــف، 258ر 3والنحــو ال
 .111ر3ل  عقي

در محمد سالم 0ت ليف أ  - 297،  القرآن،انظر: تصريف األفعال واألسماء في ضوء أساليب   26
 مكتبة الصفا. –محيسن 

، انظـر: تصـريف األفعـال 191: 189، الصرف الكـافي ، 259:  258ر  1انظر: النحو الوافي    27
شــرح التصــريح و  ،342ر2ومــنهج الســالك  ،300: 297،  القــرآن،واألســماء فــي ضــوء أســاليب 

 ،346وآمـالي ابـن الشـجري ر ،78،    الصرفي،والتطبي     بعدها،وما  113ر2، والمقتضب  169ر2
 .111، وشرح ابن عقيل، ، 373، والصحابي، ، 136ر2وشرح الشافية 

 .260،259ر  1انظر: النحو الوافي  28

 درويش.وما بعدها درعبدهللا  18،  الصرف، انظر: دراسات في علم  29

 .261،  260ر1انظر: النحو الوافي  30

 . 101ـ 100،  ومعاٍن،الصرف العربي أحكام  31

 .238، التصريف،المهذب في  32

 .103، العربي،الصرف  33

 .239، التصريف،المهذب في  34

 .240ـ  239،  الساب ،  35

 .44،  العربية،ملخص قواعد اللغة  36

،    تصريفانظر:   37 واألفعال،  ،الصرف    ،155األسماء  األفعال   ،199  الكافي  تصريف 
، وعلم الصرف  56،    الصرف،، وشذا العرف في فن  303واألسماء في ضوء أساليب القرآن ،  

 .239،  والتطبي ،بين النظرية 
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 . 271ر 1انظر: النحو الوافي  38

والطريف في علم التصريف،  ،299والعوامل المائة النحوية ،  ،271ر 3انظر: النحو الوافي  39
 .82والمدخل الصرفي، ،  ،155وتصريف األسماء واألفعال، ،  257، 

 . 271ر1انظر: النحو الوافي  40

 .178أليمن أمين عبد الغني، ،  –انظر: الصرف الكافي  41

 .240، 239،   والتطبي ،انظر: علم الصرف بين النظرية  42

 .156،  واألفعال،األسماء  انظر: تصريف 43

، واالرتشــاف ، البــن حيــان ، ،  53، وشــذا العــرف ، ،  203ر 2انظــر: الكافيــة فــي النحــو  44
ــل، ،  233 ــن عقيــ ــذهب، ،  138، 133، وشــــرح ابــ ــذور الــ ــرح شــ ــيح  422، وشــ ، والتوضــ

،  299، والعوامـل المائـة النحويـة، ،  272ر3، والنحـو الـوافي   90ر2والتكميل لشرح ابن عقيـل  
، وشافية ابن الحاجب تحقيـ   157، وتصريف األسماء واألفعال ، ،   84والمدخل الصرفي، ،  

، والطريـف  272ر3، وفى علم النحـو ،  28م ، دار المعارف ، ، 1994ط    –در البدراوي زهران  
 . 334،  والكامل في النحو والصرف واإلعراب ،   264في علم التصريف، ، 

 244ـ 243، التصريف،المهذب في  45

 . 524، الساب ، 46

 .46،  العربية،ملخص قواعد اللغة  47

 . 162،  ومعاٍن، أحكام،الصرف العربي  48

 .46،  العربية،ملخص قواعد اللغة  49

 .162، الضامن،در حاتم صالح  الصرف، 50

 .127، الصرف،، وشذا العرف في فن 373،  الصرف،عنقود الزواهر في  51

 .166،  واألفعال،انظر: تصريف األسماء  52
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،  القـرآن،تصـريف األفعـال واألسـماء فـي ضـوء أسـاليب   ،221انظر: الصـرف الكـافي، ،    -53
 .58وشذا العرف، ،  ،317

ا:    ، والتوضيح 97والمدخل الصرفي، ، ،306وقطر الندى، ،   ،174ر3شرح ابن عقيل    وأيضا
والتوضــيح فــي النحــو  ،27والطريــف فــي علــم التصــريف ،  ،100ر2والتكميــل لشــرح ابــن عقيــل 

بيـروت ط  –دار الجيـل  قـبش،، والكامل فـي النحـو والصـرف واإلعـراب در أحمـد 123والصرف، ،  
 . 167 ،166وتصريف األسماء واألفعال، ،  ،337م الطبعة الثانية، ، 1979هـر1399

ر 1والنحو الوافي    ،168،  167،    واألفعال،، وتصريف األسماء  222انظر: الصرف الكافي، ،   54
349 0 

ألن البيا، والسواد أصل  أخيك،وأنت أسود من  ذاك،هذا أبيض من  نحو: الكوفيون،أجاز  55
  .16المس لة  الخالف:انظر: اإلنصاف في   مسائل  األلوان،

 .221انظر: الصرف الكافي، ،  56

 . رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبى هريرة  57

 0 1066 :2انظر: الهمع   -اشترط بعض النحاة أن تكون الهمزة للنقل  58

   .عبد العزيزبن  واألشج: عمر الملك،يزيد بن عبد  الناقص: 59

 . 403ر3والنحو الوافي  ،215ر2انظر: شرح الكافية للرضى  60

 .170ريف األفعال، ، انظر: تص 61

ــاب  62 ــل  ،59وشــذا العــرف، ،  248ر2انظــر: الكت ــن عقي ــل لشــرح اب  ،84ر2والتوضــيح والتكمي
،  القــرآن،، تصــريف األفعــال واألســماء فــي ضــوء أســاليب 170وتصــريف األســماء واألفعــال، ، 

،  التصــريف،فــي علــم  والطريــف ،109ر6وشــرح المفصــل  ،87،  الصــرفي،والمــدخل  ،328
  0344والكامل في النحو والصرف واإلعراب، ،  ،305، الفصحى،وأزاهير  ،288

 .318ر1انظر: النحو الوافي  63
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ومنــار الســالك إلــى أوضــح المســالك  ،84العــرف، ،  شــذا ،85انظــر: التطبيــ  الصــرفي، ،  64
 .83ر2وتهذيب التوضيح   ،25ر2

ــوى  65 ــل النــاقص " ث ا، ولــو كــان  " فالزمــانالفع ــا ــتح العــين مطلق ل" بف عــَ ــى وزن "َمف  ــان منــه عل والمك
ا،الكلمة بقلب الالم  وذلك لتخفيف  العين،مضارعه مكسور   إذ الفتحة مع األلف أخف من الكسـرة  ألفا

 القرآن.انظر: تصريف األفعال واألسماء في ضوء أساليب   ".وعلى ذلك نقول " مثوى  الياء،مع 

 .184ر 1ح الشافية وشر   248:2انظر: الكتاب  66

ــا  107ر6شــرح المفصــل انظــر:  67 ــدها،وم ــدها،ومــا 181ر1شــرح الشــافية  بع ومــنهج الســالك  بع
والتطبيـ  الصـرفي،  ،84شـذا العـرف، ،   ،186ر2همـع الهوامـع    ،92:  87ر4، والكتاب  352ر2

 ،85. 

 .251وعلم الصرف بين النظرية والتطبي ، ،  ،321ر 1انظر: النحو الوافي 68 

ر 4، المخصــص البــن ســيدة 248ر  2الكتــاب  بعــدها،ومــا  173انظــر: تصــريف األفعــال، ،  69
د ر  –، الواضح في النحـو والصـرف  339 :323ر  3، والنحو الوافي  60وشذا العرف، ،    ،198

القـاهرة ،   -اعـة المحمديـة دار  الطب  –م 1978هـ  1399ط  أولى   –عبدالعزيز رضوان وآخرين  
 . 332، تصريف األفعال واألسماء في ضوء أساليب القرآن ، ، 122، 

للداللة علـى اآللـة التـي تعـين الفاعـل فـي عمـل الفعـل "  وقيل:،  259انظر: الصرف الكافي، ،    70
،  م،1986طبعـة  االعتصـام،دار  –شـاهين    عبـد الصـبور  روالتقنيـة، دانظر: العربيـة لغـة العلـوم  

فـي دقـائ  اللغـة در عبـاس  وأزاهير الفصحى ،122، 121،    والصرف،الواضح في النحو    ،268
 .375،  ف،المعار دار  –م 1988طبعة ثانية  السعود،أبو 

 0 111ر6شرح المفصل   71

 0 25ر2ومنار السالك  ،86ر2وتهذيب التوضيح  ،86انظر: شذا العرف ،   72

 0 333ر 1انظر: النحو الوافي    73

 .بالقاهرةواألربع الباقية أقرها مجمع اللغة العربية   النحاة،الصيغ الثالث األول ذكرها قدماء   74
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و"صــيغة المبالغــة"؛ فهــي مــن األوزان الصــالحة لهــذه  "،اآللــةصــيغة "مفعــال" مشــتركة بــين "اســم  75

كالش ن في كـل صـيغة  المعنوية؛ولتلك والتفرقة بينهما في   الداللة تكون بإحدى القرائن اللفظية أو 
فالقرينة وحدها هي التي تتحكم في التوجيه هنـا أو هنـاك،  أكثر،أو لفظ يصلح لمعنيين أو   مشتركة،

 .334ر1انظر: النحو الوافي 

 .260الصرف الكافي، ،  انظر: 76

   .337ر1انظر: النحو الوافي  77

 المصادر والمراجع
 –در محمــد ســالم محيســن 0تــ ليف أ القــرآن،تصــريف األفعــال واألســماء فــي ضــوء أســاليب 

 مكتبة الصفا  
   0ت ليف در فخر الدين قباوة   –تصريف األسماء واألفعال  

 حسان.تمام   در  اللغة،مناهج البحث في  
 فؤاد نعمة   العربية،ملخص قواعد اللغة 

 شيخاوي حميد   ماجستير،رسالة  الكهف، األبنية الصرفية ودالالتها في سورة 
 در حسان عبد هللا الغنيمان   الصرف،الواضح في 

 إبراهيم محمد إبراهيم،   مجديت ليف در  –علم الصرف بين النظرية والتطبي  
 ت ليف األستاذر أحمد الحمالوي،  –شذا العرف في فن الصرف  

 الصرف الكافي: ت ليف أيمن أمين عبد الغنى  
 وقواعد اللغة العربية در مبارك  مبارك  

 دار التراث    ،136ر 3  ،0م1980هـ ر 1400  ،2 –شرح ابن عقيل ط 
 التطبي  الصرفي درعبده على الراجحي  

 در البدراوي زهران   –العوامل المائة النحوية  
 2، ط1رضا، جعلي    وصرفها،المرجع في اللغة العربية نحوها   
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The Poetry of Ahmed Bakheet: A Morpho-syntactic Study 

 
Basma Abdullah Ahmed 

Abstract:  
 

 In this study I dealt with the phenomenon of derivation in 

Ahmad Bakheet's poetry, and it varied and differed in the percentage of 

its occurrence according to the need of the text to it, and varied, 

including the subject name, the object name, the preference name، the 

formulas of exaggeration، the names of time and place، and the name 

of the machine. 
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