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الملخص:

ٍ
الش ّ ِ
أن نسازج بيغ َّ
الرخفيَّة
الرخفي القجيع وأحج السشاىج الّمِدانيَّة الحجيثة
ز
الجراسات َّ
بذكل لع ْ
تعيجه ّ
حاولشا في ىحا البحث ْ
َّ ّ
ُّ
غػؼ القجيع بعيغ َّ
مغ قبل ,فيػ محاول ٌة َّ
الشطخيَّات الِّمدانيَّة الحجيثة ,ووسيمتشا لحلظ كانت أحج تفاسيخ
مشا إلعادة قخاءة تخاثشا الم ّ
حسج
القخآن الكخيع
حسج بغ ُم َّ
غػية ,والحؼ يعػد إلى عالِع مغ أعاضع عمساء عرخه في القخن الثاني عذخ وىػ ُم َّ
َّ
السيسة ّ
بسادتيا الّم ّ
أن العخبيَّة بحخ عطيع يح ِػؼ كشػ اًز ثسيش ًة َّ
َّ
أىع ما خخجشا بو مغ ىحه الجراسة َّ
تتسثل
رضا
َْ
ّ
السذيجؼ الستػفى في حجود (1125ه) ,و ّ
أن تكػن الشطخّيات الحجيثة وسيمة إلعادة قخاءة نرػصشا التُّخاثيَّة بعيغ الحجاثة ,وىحه الجراسة أخخجت
بجيػد القجامى؛ لحا يجب ْ

الرخفيَّة التَّقميجيَّة التي اىتَ َّس ْت بإبخاز الخالف واالتّفاق بيغ العمساء,
الرخف مغ قالب الجسػد الحؼ
أدخمتو فيو الجراسات َّ
عمع َّ
ْ

الرخف.
وليذ ىحا ىػ اليجف
الحكيقي مغ عمع َّ
ّ

المشيدي المنيج الهصفي البنيهي
رفية ،كنز الدقائق ،بحر الغرائب
الص ّ
الكممات االفتتاحية :البنيـــةّ ،
ّ
ّ
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Abstract:
The study is an attempt to combine the old morphological text with one of the modern linguistic
approaches, such a study has not previously undertaken. In other words, the research tries to reread our ancient linguistic heritage in the lens of modern linguistic theories. The instrument for
this study utilizes one of the interpretations of the Holy Qur’an for one of the most outstanding
scholars of his time in the twelfth century. He is Muhammad Ibn Muhammad Ridha Al-Mashhadi,
who died within the limits of (1125 AH). The most important result of the study is that the Arabic
language is considered as a great sea, containing precious treasures exemplified by the efforts of
the ancient scholars. Therefore, modern theories should be employed to re-read our textual
heritage in the lens of modernity. The research is considered as an effort to break the bondage of
the traditional means of morphological study, concerning finding the gaps among different
scholars and highlighting the disagreement and agreement between scholars. Such task is not the
real goal of morphological study.
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ِّ
المقدمة:

ٍ
الش ّ ِ
أن نسازج بيغ َّ
الجراسات
بذكل لع
الرخفي القجيع وأحج السشاىج الّمِدانيَّة الحجيثة
ز
ْ
تعيجه ّ
حاولشا في ىحا البحث ْ
َّ ّ
ُّ
غػؼ القجيع بعيغ َّ
الرخفيَّة مغ قبل ,فيػ محاول ٌة َّ
الشطخيَّات الّمِدانيَّة الحجيثة ,ولعّمشا نجج في ىحه السشاىج
َّ
مشا إلعادة قخاءة تخاثشا الم ّ
وسيم ًة لكذف الغسػض الحؼ يكتشف الكثيخ مغ نرػصشا ُّ
الجراسة ىي محاولة لتصبيق أحج السشاىج الغخبية
المغػيَّة القجيسة ,فيحه ّ

ِ
لغػؼ قجيع.
الحجيثة وىػ السشيج
الػصفي عمى نتَاج ّ
ّ
ـ ـ ـ مفيػم البشيػيَّة:

متقجم عمى ما و ِجج في الّمِدانيات البشيػية ,فالِب ْشية الييئة التي بِشي عمييا الذيء مثل ِ
الس ْذَية و ِّ
الخْكَبة,
الِب ْشَية مفيػم عخ
بي ّ
ّ
ّ
َ
ُ
ّ
ُ َ
ِ
ٍ
ومكػنات
مادة بشى),
ميع ّ
وبَشى وب ِْشَية وبَِشى (ابغ مشطػرّ ,
"مؤداه ّ
ّ
ُيَقالُ :ب ْشَية ُ
أن البشية تتأّلف مغ عشاصخ ّ
فالبشيػية تقػم عمى أساس ّ
أؼ و ٍ
السكػنات والعشاصخ األخخػ" (سسيخ شخيف
السكػنات ال ُبَّج أن يؤِثّخ في سائخ
احج مغ ىحه
أن َّ
جد ّئية ,و ّ
أؼ ّ
تغي ٍخ يص أخ عمى ِّ
ّ
ّ

الحاتية ,فديادة السبشى تقتزي زيادة السعشى
الخاصة ووحجاتو
إستيتية2005 ,م ,)161 ,فالِب ْشَية ىي مػضػع مشتطع لو صػرتو
ّ
ّ
إن قػة الّمفع لقػة السعشى ويػضح ابغ األثيخ (637ه) ذلظ ٍ
بقػل
وىػ أمخ ال ُيختَمف عميو
ّ
ّ
(ىشجاوؼ2008 ,م)40 ,؛ إذ َّ ّ
ٍ
لقػة السعشى ال تدتكيع إال في نقل صيغة إلى صيغة أكثخ مشيا ,كشقل الثالثي إلى الخباعي,
"قػة الّمفع ّ
تػضيحي جسيل؛ إذ قالّ :
ّ
ّ
ٍّ
فإنو ال ُيخاد بو ما أُريج مغ نقل الثالثي إلى مثل تمظ الريغة ,أال تخػ ّأنو
وإال فإذا كانت صيغة الخ
باعي مثالً مػضػعة لسعشىّ ,
ّ
ّ
فإن الفائجة مغ ىحا الشقل ىي التكثيخ" (ابغ األثيخ,245/2 ,
إذا قيل في الثالثيَ :قَت َل ثُ َّع ُنِقل إلى الخ
باعي فقيل َقَّتل بالتذجيج ّ
ّ
.)246
َّ
متبعاً بالعالِع الدػيدخّؼ سػسيخ ( )erussuaSالحؼ اتَّ َخ َح الذكل
إن السشيج الػصفي
البشيػؼ يختبط بػصفو تشطي اًخ ومشيجاً ّ
ّ
ّ
الخارجي األساس في تقييع الكالم السشصػق
دانيات
عمسياً واضحاً
البشيػية عمى يجه ّ
تقجماً ّ
ّ
(البيشداوؼ1994 ,م ,)1 ,وقج حّققت الّم ّ
ّ
ّ
ِ
البشيػؼ
األلدشية الحجيثة ,وكػن السشيج
السيسة عمى صعيج
السػضػعية بػصفيا إحجػ السجارس
االستقاللية و
أن تُ َحّقق
سسح ليا ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تحجث عالِع الّمغة الدػيدخّؼ عغ بشية
يعتسج أساساً عمى الفػنػلػجيا ـ ـ الرخف ـ ـ ـ في صػرتو
البشيػية (حميسة2017 ,مّ ,)27 ,
ّ
غػية والكالم الحؼ تفخزه تمظ السشطػمة ,فدػسيخ
الّمغة وعغ السشيج
وميد بيغ السشطػمة الّم ّ
الػصفي في دراسة بشية الّمغةّ ,
ّ
فالبشيػية تبحث عغ العالقات
تجل عمى بشية الّمغة (قشجيل2010 ,م,)9 ,
ّ
(ّ )erussuaSأول َم ْغ استعسل مفخدة السشطػمة وىي ّ
الجاخمية لمبشية
كل شيء خارج عغ القػانيغ
الجاخمية بيغ عشاصخ البشية ,والتحميل
ّ
ّ
البشيػؼ مشبثق مغ ذاتو وفي ذاتو مع استبعاد ّ
ّ
(قشجيل2010 ,م.)30 ,

في الػاليات الستّحجة تسّث ِ
ِ
البشيػؼ ىشاك بتػزيع
وع ِخف السشيج
مت
غػؼ ليػنارد بمػمفيمج (ُ ,)DleifmSlB
ّ
ّ
البشيػية بالعالع الّم ّ
عخف بمػمفيمج
التخكيبية إلى أجدائيا
الػحجة
ّ
ومكػناتيا الرغخػ (سسيخ شخيف إستيتية2005 ,م)167 ,166 ,؛ إذ ّ
ّ
وصفية مخالفاً أصحاب االتّجاه
أؼ سمػك إنداني ودعا إلى دراسة الّمغة دراسة
( )DleifmSlBالّمغ َة ّأنيا سمػك بذخّؼ تذبو َّ
ّ
ّ
ترػرات ذىشية (سسيخ شخيف إستيتية2005 ,م ,)167 ,166 ,يقرج
الحىشي الحيغ اعتسجوا عمى التحميل
العقمي السبشي عمى ّ
ّ
أصحاب السشيج التحػيمي الحيغ يعتسجون عمى البشية العسيقة أو ما يجور في الشفذ مغ ٍ
كأىع أساس في دراستيع.
معان ّ
ّ
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ِ
جية
داخمية تتح ّكع فيـو ,وعالقات تخبط
يقػم عمى قػانيغ
السكػنات بعزيا ببعس ,دون الخجػع إلى عشاصخ خار ّ
ّ
ّ
الب ْشَيـ ُة ٌ
نطام ُ
البشيػيػن عمى دراسة الّمغة السشصػقة
طام الحخوف ,والقػانيغ التي تحكسيا ,ورّكد
(شارف2013 ,م,)2 ,
فالبشيػية تبحث في ْانِت َ
ّ
ّ
التحػل ,والتح ّكع الحاتي.
ووِس َع بياجيو الِب ْشَية بــ :الكّمّية
البشيػية
لحلظ ارتبط اسع
ّ
ّ
ّ
(الذسػلية) ,و ّ
بالػصفية (مػمغ2005 ,مَ ,)197 ,
ّ

مجخد
ما أراده ـ ـ ـ بياجيو ـ ـ ـ باأل ُْوَلى التساسظ
الجاخمي لعشاصخ الِب ْشَية فانتطام العشاصخ كامل بشفدوّ ,
ألن الِب ْشَية ىي ليدت ّ
ّ
ِ
دبب
الستفخقة ,كسا وىحه الِب ْشَية ليدت جامجة بل
تجسيع لألجداء
أن قانػناً
متحػلة مػِّلجة لعجد مغ الِبَشى األ ْ
ُخ َخػ ,أؼ ّ
داخمياً ُي ّ
ّ
ّ
ّ
أن تبقى عمى ٍ
تغيخ دائع (بمعفيخ2017 ,م ,)21 ,وىحا معخوف في
حال ثابتة ّ
التغيخات داخل الِب ْشَية التي ال يسكغ ْ
ألنيا في ّ
ّ

أن
الرخف باالشتقاق الحؼ يتػّلج مشو ألفاظ ّ
أن األلفاظ السشصػقة أو الِب ْشَية قادرة ْ
أما الدسة األخيخة فأراد بيا ّ
عجة مغ لفع واحجّ ,
مسا يزسغ ليا
تش ّ
فأؼ ِب ْشَية بإمكانيا ْ
أن تزبط نفديا ضبصاً ّ
طع نفديا بشفديا لتحافع عمى استس اخريَّتياّ ,
ذاتياً بعيجاً عغ الدياقّ ,
يقخر
رج بيحا االنغالق
االنغالق
ّ
الفخدية (بمعفيخ2017 ,م ,)22 ,فال تحتاج إلى الػجػد العيشي لكي ّ
اإليجابي ,وقج ُيْق َ
ّ
الخاصة بيا ,مغ أمثمـة ذلظ كمسة قخد ال تحتاج إلى الػجػد العيشي ليحا الحيػان بل
غػية
مرجاقيتيا ,و ّإنسا تكتفي بأنطستيا الّم ّ
ّ
ّ
تكتفي برفتيا اسساً مشصػقاً فقط (قشجيل2010 ,م.)29 ,

إلضافية مغ
االشتقاقية وصػرىا ا
طسة متكاممة ,يعشى بترشيف الكمسات وصالتيا
وعميو الفكخ
أن الّمغة بشية مش ّ
البشيػؼ يخػ ّ
ّ
ّ
ّ
البشيػؼ مغ السدتػػ
العزػؼ ألنساط الّمغة (حميسة2017 ,م)27 ,؛ إذ يبجأ التحميل
حيث الفرل والػصل مع إبخاز الصابع
ّ
ّ

البشيػيػن اىتساميع بالفػنػلػجيا
ضفاً األصػات في خجمة الرخف وقج ْأوَلى
الرػتي ثُ َّع ُي ْتَبع بسدائل الرخف فالشحػ ومدائمو ,مػ ِّ
ّ
ّ
أَّوالً ـ ـ األصػات في عمع الّمغة الحجيث ـ ـ ـ وبالسػرفػلػجيا ثانياً ـ ـ الرخف في عمع الّمغة الحجيث ـ ـ ـ ولع يعتشػا بالتخكيب إالّ في القميل
ِ
مجخدة أو مديجة لتأدية وضيفة
الشادر (مػمغ2005 ,م ,)197 ,فالشطام الرخ
في يقػم عمى مجسػعة مغ السباني الثابتة في صَيغ ّ
ّ
غػؼ الدميع.
التػاصل الّم ّ

الرػتية التي
البشيػية تعسل عمى تحميل عشاصخ الّمغة باإلسشاد إلى العشاصخ التي تسمكيا تمظ الّمغة والستسّثمة بالعشاصخ
ّ
ّ
(البيشداوؼ1994 ,م ,)25 ,والبشية مجسػعة مغ العشاصخ والػحجات السشدجسة ,أ ْؼ
فػلػجية
الرخفية السػر
تػصمشا إلى العشاصخ
ّ
ّ
ّ
عسمية
فالبشيػيػن تكػن دراستُيع مغ خالل
متشاسق ومتخابط األجداء (بمعيج1994 ,م ,46 ,45 ,وجغبػب)94 ,؛ لحا
نطام
ّ
ّ
ٌ
ّأنيا ٌ
صع السجاورة ليا ,وبعبارة أحسج مػمغ مغ خالل تحميل الستّ ِ
صع عغ ِ
التقصيع أؼ َفرل ِ
رل الكالمي إلى الػحجات الرغخػ
الق َ
الق َ
ْ
ُ
ّ
التي يتأّلف مشيا (مػمغ2005 ,م.)197 ,

أمـ ـ ــا أىـ ـ ـ ُّـع السبادغ التي تعتسج عمييا البشيػية في در ِ
استيا ّأنيا تدعى إلى وصف الّمدان البذخّؼ ,وتحجيج القػانيغ السذتخكة,
َّ
ّ
البشيػييغ السشيج االستقخائي ألجل دراسة أكبخ عجد مسكغ مغ الّمغات مغ خالل
العامة لّمغة السجروسة ,وكحا اعتساد
والخرائز
ّ
ّ
ّ

كل ما
جسع ّ
مادتيا ووصفيا وترشيف وحجاتيا بعج تقصيعيا إلى أصغخ األجداء ,كسا ّأنيع يجرسػن الّمغة كبشية مغمقة ومشعدلة عغ ّ
وصػنية2017 ,م)8 ,؛ إذ
جية لّمغة ,أؼ السقام الحؼ ِقْيَم ْت فيو ,ولِ َسغ ِقْيَمت؟ (سييام
ّ
ييتسػن بالػقائع الخار ّ
يحيط بيا فيع ال ّ

لكل ٍ
عسمػا عمى ترشيف عشاصخ الّمغة ومكػناتيا ابِت َجاء مغ الرػت و ْانِتياء بالتخكيب ,كسا يخػ البشيػيػن ّ ِ
لغة أبشيتيا التي
ّ
أن ّ
ّ
َ ً
ْ ً
تشفخد بيا (سسيخ شخيف إستيتية2005 ,م.)171 ,
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ٍ
اجتَس َع ْت م ِ
وعمى ذلظ؛ َّ
مػرفػلػجية ـ ـ بشية ـ ــ ,وعمع
كػنة وحجات
كمسة يشصُقيا الّمدان ما ىي ّإال وحجات
أؼ
فإن َّ
ّ
ّ
ُ ّ
صػتية ْ َ
الرخف ىػ العمع الحؼ يبحث في شخائق بشاء الكمسة (سسيخ شخيف إستيتية2005 ,م ,)105 ,ودراسة أبشيتيا وصيغيا ,وأوزانيا,
جت َعميو
وما يحجث فييا مغ زيادة وإعالل ,وما تجخل عمى الكمسات مغ ضػاىخ
صخفية مغ ندب ,وترغيخ ,وغيخىسا ,وىحا ما أ ّك ْ
ّ
ِ
ِ
ِ
قجر السدتصاع إعصاء صػرة بديصة عغ استعسال
السشيج
تصبق
دانيات
البشيػية التي ّ
ّ
الّم ّ
َ
الػصفي في دراسة الّمغة ,وسشحاول َ
ّ
الرخفية لمكمسات مغ خالل أحج تفاسيخ القخآن.
الػصف في بيان البشية
ّ

البشيػؼ (استقالليَّة الػصف):
الرخفي
ـ ـ ـ آليات التَّحميل
ّ
َّ ّ
ِ
ىشاك شخ ِ
ومخة مغ خالل الدياق ,وفي ىحا السبحث
مخة مغ خالل الّمفطة بحاتيا ومغ أجل ذاتياّ ,
يقان في وصف األلفاظّ ,
تجل في األصل عمى معشاىا ّأوالً في نفديا؛ كسا
سشخكد عمى وصف الّمفطة مغ خالل ذاتيا بعيجاً عغ الدياق؛ فالّمفطة يجب ْ
أن ّ

قال تسام حدان" :األصل إذاً أن تجل الريغة مع صيغ السش َّ
الرخفية عمى معشاىا ّأوالً بشفديا ,وثانياً بدبب االختالف بيشيا
ط َسة
َُ
ّ
ْ ّ
ّ
(حدان1980 ,م.)182 ,181 ,
وبيغ الريغ األخخػ" ّ

اىتسامو بالبشى الشحػية؛ فاألبشية الّمفطية ىي ندق م َّ
ِ
شط ٌع مغ األصػات ومغ
يقل عغ
السذيجؼ بالبشى
اىتع
ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ّ
ّ
ّ
الرخفية اىتساماً ال ّ
ّ
ٌ ُ
الرخفية في ذاتيا ومغ أجل ذاتيا أو بػصفيا بشية صغيخة
السذيجؼ بػصف الكثيخ مغ البشى
خالل االستعانة بالػصف قام
ّ
ّ
ِ ٍ
ٍ
ِ
وكأنو يدعى إلى
كل
حخف ّ
السعجد؛ إذ ّإنو ال يتكاسل عغ بيان حخكة ّ
ّ
كل لفع َي ِخد في اآلؼ ُ
َّ
السذجدة ,والتػأم بالتاء
ذلظ وصفو لسجسػعة مغ األلفاظ ,بقػلو" :الف ّح بالفاء والحال السعجسة

مشفرمة عغ الدياق ,فكان َيِقف عشج
الزبط الحخفي َّلمفطة ,خيخ ما يؤِّكج
ّ
ِ
ن
السػحجة ,والشافذ بالشػ والفاء والديغ السيسمة ,والحْمذ بكدخ
الفػقانية واليسدة ,والسدبل كسحدغ بالديغ السيسمة والباء
السثشاة
ّ
ّ
ّ
ن
بزع السيع وسكػن العيغ وفتح
الس ْعمى
الحاء وسكػن ّ
ّ
الالم والديغ السيسمة ,قج ُي َحَّخك والخقيب بالخاء والقاف عمى وز فعيل ,و ُ
الالم ,والدفيح بالديغ السيسمة والفاء والحاء السيسمة عمى وزن َف ِعْيل كالسشيح ,بالشػن والحاء السيسمة ,والػغج بالػاو والغيغ
ّ
(السذيجؼ.)19 ,18/4 ,
السعجسة والجال السيسمة"
ّ

ِ
السفدخ لع ِ
ييتع
يعتغ بالّمفع العخ
أن
ـ ـ ـ ـ األمخ َ
اآلخخ ّ
ّ
بي فقط؛ بل كان ّ
ّ
آد َم
(آدم) مغ قػلو تعالى { َو َعَّم َم َ
الػصف ,مغ أمثمة ذلظ قػلو في لفع َ
(السذيجؼ ,337 ,336/1 ,والفخاىي2002 ,م,
بزع اليسدة أؼ :الدسخة واألدمة بفتحيا ـ أؼ األسػرة"
إما "مغ األدمة ـ
ّ
آدم ّ
ّ
(السذيجؼ ,)337 ,336/1 ,ىشا ندأل ىل يكػن وزُنو (أ ْف َعل)
 ,)333أو "األدم واألدمة ـ ـ بالفتح ـ ــ ,أؼ األلفة أو أديع األرض"
ّ
بتسييده ع ــغ األعجسي ,والػسيمة السدتعسمة في ذلظ ىػ
ّ
اء ُكَّم َيا ُث َّم َعَر َض ُي ْم َعَمى اْل َم ََل ِئ َك ِة} (البقخة:)31 :
ْاْل ْ
َس َم َ

ِ
اعل) كآ َذر وعا َذر وشاَلخ؟ِ ,
أم يكػن
(السذيجؼ,
بأن "اشتقاق األعجسي مغ العخبي غيخ معيػد"
السَف ّدخ ّ
أعجسياً عمى ( َف َ
ّ
ُ
ّ
ويجيب ُ
ّ
ّ
محسج بغ الحدغ,
إن آدم مأخػذ مغ أديع األرض (أبػ بكخ َّ
 ,)337 ,336/1الجليل َ
اآلخخ عمى عخ ّبية َ
عباسّ :
(آدم) قػل ابغ ّ

استجل عمى اشتقاقيا مغ أديع األرض بقػل الخسػل(" :)خمق هللا آدم مغ قبزة قبزيا مغ جسيع األرض فجاء ولجه
 ,)25و َّ
استجل
الصيب" ( أبػ بكخ َّ
الديل والحدن والخبيث و ّ
محسج بغ الحدغ ,)25 ,و ّ
عمى قجر األرض ,مشيع األسػد واألبيس واألحسخ و ّ
أن يكػن آدم
ألن "ال
يرح في العخبية ْ
بو البرخّيػن (الخميل ,61/1 ,وسيبػيو ,)549/3 ,ورفس قصخب (206ه) ىحا الجليل؛ ّ
ّ
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وشابق" (األنبارّؼ1989 ,م,)489/1 ,
فاعالً بسشدلة خاتَع
ألنو لػ كان كحلظ لكان مشرخفاً ّ
مأخػًذا مغ أديع األرض ّ
ألنو يكػن َ
َ
ورده ابغ األنبارؼ (328ىـ) ِ
قائالً" :وىحا خصأ؛ َّ
عباس مأخػذ مغ أديع األرض ,والحؼ قاال
ألن آدم عمى ما قال
ّ
الشبي ( )وابغ ّ
ّ
الداكشة ألفاً النفتاح ما قبميا,
صحيح في العخ ّبية وىػ أن يكػن آدم (أفعل) مغ األديع ,ويكػن األصل فيو (أأْدم) فتريخ اليسدة ّ
(آدم) عمى وزن (أَ ْفعل) األلف مبجلة مغ ىسدة في فاء
ويسشع مغ االنرخاف لمديادة والتّعخيف" (األنبارّؼ1989 ,م ,)489/1 ,فـ َ
(فاعل)؛ إذ لػ كان عمى (فاعل) النرخف مثل عالع
ألنو
الفعل؛ ّ
مذتق مغ األديع أو األدمة ,وال يجػز ْ
أن يكػن عمى وزن َ
ّ
الداممي2012 ,م ,)124 ,ومغ
العكبخّؼ1976 ,م ,48/1 ,و
والتعخيف وحجه ال يسشع وليذ أعجسيا (الم
خسي1988 ,م ,266 ,و ُ
ّ ّ
ًّ ّ ّ
الججيخ بالحكخ َّ
انية بتغييخ بديط ,ولكغ العخ ّبية أحفع وأقخب إلى األصل (الفخاىي2002 ,م.)333 ,
أن ىحا الّمفع مػجػد في العبخ ّ

الرخفي جدءاً مشو,
غػؼ الحؼ يكػن التَّرػيب
ـ ـ ـ ـ ـ ـ والػصف يسكغ ْ
أن ُي ْدتَ َغ ّل بأكثخ مغ صػرة ويسكغ اإلفادة مشو في الترػيب الّم ّ
َّ ّ
ِ
َّللا ِبَق ْه ٍم ُي ِحُّب ُي ْم َوُي ِحُّبهَن ُو أ َِذَّل ٍة َعَمى
السَف ِّدخ مغ الػصف في ترػيب جسع (ذليل) ,بقػلوَ {" :ف َس ْه َ
ف َيأْتي َّ ُ
مغ أمثمة ذلظ إفادة ُ
ِ
ين} (السائجة ,)54 :عاشفيغ عمييعَّ ,
ألن ذليالً تكػن
متحلميغ ليع ,جسع ذليل ال ذلػل جسعو :ذلل"
اْل ُم ْؤ ِمن َ
(السذيجؼ)127/4 ,؛ ّ
ّ

جسعيا (أ َِذَّلة) ,وذلػالً لمبيائع ,وابغ األنبارؼ عغ التفخيق بيشيسا قال"ُ :يقال في الشاس رجل ذليل ,وفي البيائع :دابَّة
لمشاس فقال َ
َذلػل ,ويقال في الشاس :قج َذ َّل َي ِحل ُذ َّالً ,وفي البيائع :قج َذ َّل َي ِحل ِذ َّالً" (ابغ األنبارّؼ1920 ,م ,118 ,والّمخسي1988 ,م,110 ,
ّ
مادة ذلل) ,ولع يػافْقو في ذلظ
والم
بمي2011 ,م ,)219/1 ,وورد عغ الكدائي استعسالو الػجييغ لإلندان والبييسة (ابغ مشطػرّ ,
ّ ّ
يغ َّ
(غشام1997 ,م.)338/2 ,
أحج ال مغ البرخّيي َغ وال مغ
ٌ
الكػفي َ
ّ

و(كبار) ,قال ِ
السفدخ في لفطة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ يسكغ ْ
أن ُي ْدتَ َغ ّل الػصف أيزاً في بيان داللة الريغ ,كسا ىي الحال مع صيغتي ُ
(عجاب) ُ َ
ّ
ِ
ِ
العجب؛ َّ
فإنو خالف ما
(ع َجاب) الػاردة في قػلو تعالى{ :أ َ
َج َع َل ْاْلل َي َة ِإَل ًيا َواحًدا ِإ َّن َى َذا َل َش ْي ٌء ُع َج ٌ
ُ
اب} (ص" )5 :بميغ في ُ
أن الػاحج ال يفي عمسو وقجرتو باألشياء الكثيخة ,وُقخِغ َّ
أشبق عميو آباؤنا ,وما نذاىجه مغ َّ
وكَّخام"
مذجداً ,وىػ أبمغ؛ ككخام ُ
إن (ُف َعاالً) مبالغ ُة (َف ِعْيل) في السعشى ,وإذا أردنا
ففخق بيغ صيغة ( ُف َعال) وصيغة ( ُف َّعال)؛ إذ ّ
(السذيجؼّ ,)181 ,180/11 ,
ّ
(كبَّار) في قػلو تعالى:
شجدنا العيغ وقمشاُ :ف َّعال (االستخاباذؼ,)136/2 ,
مجدجة بمفطة ُ
ْ
السبالغة أكثخ ّ
ووردت صيغة (ُف َّعال) ّ

فإنو أبمغ مغ ُكَبار ,وىػ مغ كبيخ ,وذلظ احتياليع في
فدخىا
{ َو َم َكُروا َم ْكًار ُكَّب ًا
ار} (نػحَّ ,)22 :
السذيجؼ بقػلو" :كبي اًخ في الغايةّ ,
ّ
الكبارِ ,
الكبَّار
الجيغ وتحخير الشاس عمى أذػ نػح"
وآخخىا رتبة ُ
فأول السخاتب ىػ الكبيخ ,وأوسصيا ُ َ
ّ
(السذيجؼّ ,)513/13 ,

(الدمخذخّؼ1997 ,م,341/1 ,
ش َػال و ُ
الكَبار ,ومثموُ :
الكبَّار أكبخ مغ ُ
فالكَبار أكبخ مغ الكبيخ ,و ُ
(الخازّؼُ ,)142/30 ,
شَّػال ّ
ّ
أما صيغة
الدمخذخّؼ1998 ,م ,)619/4 ,فالريغة الػاردة كثي اًخ في الكتاب
وّ
ّ
السقجس ىي صيغة (فعيل) وىي صفة ّ
مذبيةّ ,

تتزسغ (ُف َعال)
تتزسغ مبالغ ًة محجودةً ,ثُ َّع
فإن (فعيالً)
َّ
( ُف َّعال) فيي صفة ُم َذبَّية تبمغ الغاية في السبالغة والتػكيج ,وعميو ّ
ّ
تتزسغ ( ُف َّعال) بالتذجيج غاية السبالغة (الكيدي1996 ,م.)178 ,
بالتَّخفيف مبالغ ًة أكبخ ,ثُ َّع
ّ
ّ
ِ
ـ ـ ـ ـ وقج َّ
ييا ِرْزُق َيا َر َغًدا ِم ْن ُك ِّل
يؤكج الػصف مغ خالل الكياس عمى األمثال ,مغ ذلظ قياس لفطة (أ َْن ُعع) مغ قػلو تعالىَ{ :يأْت َ
ان َف َك َفر ْت ِبأَْنعمِ َّ ِ
كج ْرع وأ َْد ُرع ,أو جسع نعع ,كبؤس
َّللا} (الشحل)112 :؛ إذ قال" :بشعسو ,جسع نعسة ,عمى تخك االعتجاد بالتاء َ
ُ
َم َك ٍ َ

ال اْلَيِتي ِم ِإَّال ِب َّالِتي ِىي
و ْأب ُؤس"
(السذيجؼ ,)279/7 ,وقياس لفطة (أ ُ
َشَّجه) عمى ْ
(أن ُعع) الػاردة في قػلو تعالىَ { :وَال َت ْقَرُبها َم َ
ّ
َ
ِ
شجه ,كشعسة و ْأن ُعع ,أو َّ
السفدخ" :ىػ جسع َّ
(السذيجؼ,
أصخ"
شج
َشَّد ُه} (األنعام)152 :؛ إذ قال
َح َس ُن َحَّتى َيْبُم َغ أ ُ
أْ
كرخ و ّ
ّ
ّ
ّ
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َّ
(فعَمة) ,ىشاك مغ أجاز جسع ِ
ِ
(ف ْعَمة) عمى (أَْف ُعل)
إن (أَْف ُع َل) ي ّ
َْ
صُ
 ,)460/4وىحا الجسع ُم ْخَتَمف فيو؛ إذ ّ
خد في ( َف ْعل) وال يصخد في ْ
ِ
ِ
أفع ٍل وذلظ قميل عديد ,ليذ باألصل .قالػاِ :ن ْعس ٌة وأَْن ُعع ِ
وشَّجةٌ وأَ ُشُّج" (سيبػيو,
ّ
ولكشو قميل ,قال سيبػيو" :وقج ُك ّدخت ف ْعَم ٌة عمى ُ
ٌ
َ
"أنعع جسع ُن ْعع عمى الكياس,
أقخ
 ,)582 ,581/3وىشاك َم ْغ َّ
ّ
قياسية ىحا الجسع وأشار ّ
السبخد (285ه) إلى ىحا الكياس بقػلوُ :
ولكشو يكيديا عمى ُبؤس ,وىحا بعيج ,ويخػ أبػ ُعَب ْي َجة
ُيقال :يػم ُب ْؤس ويػم ُن ْعع والجسع أ َْب ُؤس وأ َْن ُعع" (االستخاباذؼّ ,)104/2 ,
أن ىحه األلفاظ ال واحج ليا مغ لفطيا (أبػ عبيجة ,)305/1 ,فيسا كأبابيل وأمثاليا ,وىحا أيزاً بعيج؛ إذ ال يسكششا إنكار
(210ه) ّ

يجشُبشا أصػل لع
لفع مدتعسل ومػجػد ,ومفخد ىحه األلفاظ مدتعسل فال يسكغ إنكاره ,وعميو؛ نحىب إلى ما ذىب إليو سيبػيو فيػ ِّ
ويجشُبشا إنكار ألفاظ مدتعسمة.
تدتعسلِّ ,
ْ
ِ
ين ِم ْن ِعَب ِاد ُك ْم} (الشػر:
امى ِمْن ُك ْم َو َّ
الصالِ ِح َ
امى) بـ َ
امى) مغ قػلو تعالىَ { :وأَْنك ُحها ْاْلََي َ
(يتَ َ
ومغ أمثمة ذلظ أيزاً قياس لفع (أََي َ
ِ
(السذيجؼ ,)272/9 ,ومدألة
السفدخ" :أيامى مقمػب أيايع كيتامى ,جسع ِّأيع ,وىػ العدب ذك اًخ كان أو أنثى أو ِّثيباً"
 ,)32فقال
ّ
ّ

أن (أيامى) جسع ِّ
اعى) ,وال قمب فييا
(أيع) عمى وزن ( َف َعاَلى) ُشِّب ْ
ؤيجىا ويخػ ّ
ـ(و َج َ
القمب ىشا مختمف فييا فيشاك َم ْغ ال ُي ّ
يت ب َ
ِ
ِ
ِ
يؤيجىا ويخػ َّ
ياء فرار (أََيايِع) ثُ َّع
أن
(سيبػيو , 650/3 ,والم
بمي ,)206/1 ,وىشاك َم ْغ ّ
أصل َ
َ
(أي َ
امى) ىػ(أََيائع) أ ُْبجل مغ اليسدة ً
ّ ّ
ُقمِب ِت الكدخة فتح ًة والياء ألفاً وُق ِج ِ
امى) (الدمخذخّؼ1997 ,م ,289/1 ,وأبػ حيَّان األنجلدي1998 ,م,
مت
ّ
ُ
َ
السيع فرار (أََي َ
ُ
ُ
ّ
ٍ
عسمي كاآلتي:
بذكل
)453/1؛ فالتغييخ الحاصل فييا
ٍّ
ِ
ِ
امى
امي  ............أََي َ
أََيائع  .........أََيايع  .........أََي َايع  .........أََي َ
ِ
ألن (َف ِع ْي َالً وَف ْي َع َالً) ال
ثالث
يق ٌ
قمب فيو (االستخاباذؼ ,)147/2 ,القمب ال يسكغ إنكاره؛ ّ
وفخ ٌ
يحكع بذحوذ ىحا الّمفع و ّأنو ال َ
ُ
ِ
ِ
ِ
تحت لمتخفيف وُقمَِب ْت ألفاً ِّ
ِ
لتحخكيا
ُي
السيع وُف ْ
جسعان عمى ( َف َعاَلى)؛ لحا أصل (أيامى) ىػ (أيائع) َ
و(يتامى) أصميا (يتائع)؛ ُقجمت ُ
وانفتاح ما قبميا (االستخاباذؼ.)147/2 ,
بأكثخ مغ ٍ
وجو بحدب قخاءة القخاء ,مغ أمثمة ذلظ وصف ِ
السفدخ لمفطة ِ
ِ
صأ) في قػلو تعالىَ { :وَال َت ْقُتُمها
ـ ـ ـ ـ وقج يكػن الػصف
(خ ْ
ّ
ّ
صأ,
ان ِخ ْطًئا َكِب ًا
صأ اإلثعُ ,يَقالَ :خ ِصئ ِخ ْ
"الخ َ
ق َن ْح ُن َنْرُزُق ُي ْم َوإَِّي ُ
أ َْوَال َد ُك ْم َخ ْشَي َة ِإ ْم ََل ٍ
ير}؛(اإلسخاء)31 :؛ إذ قالَ :
اك ْم ِإ َّن َق ْتَم ُي ْم َك َ
ِ
(السذيجؼ,
وححر"
كأثع إثساً ,وَق َأخ ابغ عامخ َخ َ
صأ وىػ اسع مغ أخصأ ُي َ
ز ّاد الرػاب ,وقيل :لغة فيو ,كسثل ومثل ,ححر َ
ّ

ِ
بالسج والكدخ ,وىػ إما لغة فيو ,أو
 ,)404/7ووصفو
ُخ َخػ ,بقػلو" :ق أخ ابغ كثيخ ِخ َ
آخخ عمى وفق قخاءة أ ْ
صاء ّ
السفدخ بػصف َ
ّ
ٍ
ٍ
صٍأ)
مرجر خاشأ"
(خ َ
فخق مغ خالل وصفو بيغ َ
(السذيجؼ)404/7 ,؛ حكيقة وصفو ىشا تدتشج إلى قخاءة الّمفع بييئة ّ
معيشة؛ إذ ّ
ّ
ِ
و ِ
(الجػزّؼ,)103 ,102 ,
لس ْغ َّ
ص ٍاء)؛ َّ
(خ ِصئ ُي ْخ ِصئ َخ َ
(خ َ
فاألو ُل :مرجر َ
صأ)ُ ,
تعسج الحنب (خاشئاً) واالسع مشو الخصيئة َ
ويقال َ
شأ يخ ِ
والثاني :عمى وزن ِ
(الجػزّؼ ,)103 ,102 ,قال أبػ عمي
اشئ ِخ َ
(خا َ ُ َ
(ف َعال) مغ َ
صاء)ُ ,
لس ْغ أراد شيئاً فأصاب غيخه َ
ويقال َ
ّ
حػؼ1992 ,م,
فعل" (أبػ
تفعل مصاوع َّ
أن َّ
يجل عمى َخا َ
الشحػؼ (377ه)" :فتخا َ
عمي ّ
اعل ,كسا ّ
شأ؛ ّ
تفاعل مصاوع َف َ
ألن َ
شأت ّ
الش ّ
ّ
ّ
ِ
الشحاس (338ه) (الحمبي ,)347/7 ,ىشاك َم ْغ يخػ ّأنيسا
 ,)97/5وىحه القخاءة جعميا أبػ حاتع (255ه) مغ الغمط وشعشيا ّ
ّ
يؤكج عمى ذلظِ :
صئاً ِ
اء,
ئت
ص ُؤهُ ِخ ْ
وخ َ
الذيء أخ َ
ونز الدّجاج(311ه) ّ
َ
"خص ُ
يذيخان إلى السعشى نفدو (أبػ عبيجةّ ,)376/1 ,
صً
َ

صاء؛ بسعشى واحج" َّ
(الدَّجاج1995 ,م.)71 ,
وأخ َ
صأتُ ُو إخ َ ً
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فسغ ذىب إلى إنكار القخاءة الثانية ِ
شأ) عمى
ألن وجػد (تَ َخا َ
(خا َ
(خ َ
بحجة عجم وجػد َ
اعل؛ فيحا مخدود؛ ّ
شأ) عمى وزن َف َ
صاء) ّ
َ
حػؼ1992 ,م.)97/5 ,
دل عمى وجػده (أبػ
(خا َ
عمي ّ
اعل) مصاوع َ
شأ) عمى وزن ( َف َ
وزن (تََف َ
اعل) قج ّ
الش ّ
ّ
صخفياً مغ شخيق بيان نطائخىا دون اإلشارة إلى الػزن برػرة واضحة وصخيحة ,كسا في أصل
ـ ـ ـ ـ وقج يكػن وصف الّمفطة
ّ
ِ
ط ِب َع ْع ٍم} (األنعام)146 :؛
اخَتَم َ
هم ُي َما ِإَّال َما َح َمَم ْت ُ
هرُى َما أ َِو اْل َح َه َايا أ َْو َما ْ
ظ ُي ُ
َ
(ح َػ َايا) الػاردة في قػلو تعالىَ { :حَّرْمَنا َعَمْيي ْم ُش ُح َ

السفدخ" :جسع ح ِاوية ,أو ح ِاوياء كقاصعاء وَقػ ِ
ِ
اصع ,أو ح ِػية ِ
أن
وسَف ِائغ"
إذ قال
(السذيجؼ ,)452/4 ,نفيع مغ ذلظ ّ
َ َ
َ َ
ّ
ّ
كدف ْيَشة َ
َ ّ َ
َ
ِ
ِ
ِ
األمخْيغ وىحا فيو خالف؛ إذ
فجػز
(سَف ِائغ)َّ ,
َ
وزن َ
(ح َػايا) ( َف َػاعل) مغ خالل التسثيل بـ( َق َػاصع) ,أو( َف َعائل) مغ خالل التسثيل بـ َ
اعل) تذبيياً بـ( َف ِ
كدخ عمى ( َفػ ِ
إن ما كان عمى وزن ( َف ِ
َّ
اعَمة) لجاللتيسا عمى التأنيث (سيبػيو ,)618/3 ,وفي بيان نطيخ
اع َالء) ُي َّ
َ
ىشجاوؼ1989 ,م,446 ,
ص َايا)( ,تفريل مدألة خصايا في
(خ َ
(ح َػ َايا) ىػ َ
ّ
ىحه الّمفطة يكػن لشا الكمسة الفرل في أصميا ,ونطيخ َ

ثع أبجلت
والد
اممي2013 ,م ,)21 ,أصميا َ
(ح َػايئ) أبجلػا الياء ىسدة ,فاجتسعت ىسدتان ,فقمبت الثانية ياء لػقػع الكدخة قبمياّ ,
ّ ّ
ِ
ِ ِ
عسمياً كسا يمي:
لتحخكيا وانفتاح ما قبميا ,فمسا كثخت األمثال أبجلت اليسدة ياء ,فالحاصل فييا ّ
الكدخة فتحة ,وأُبجلت الياء ألفاً ّ
ِ
ِ
ِ
اءا َ ...ح َػ َايا
َح َػايئ َ ...ح َػائئ َ ...ح َػائي َ ...ح َػ َائي َ ...ح َػ َ
وعميو؛ َّ
اآلخ ــخ فبعيــج.
فإن
ز َاياَّ ,
كخ ِص ْيَئةَ -خ َ
أمـ ــا الخيــار َ
(ح ِػَّي ــة)؛ َ
ص َايا ,وقزيَّةَ-ق َ
(ح َػ َايــا) ىػ َ
أصل َ
َ
نتيجة معي ٍ
ٍ
شة ,والسذيجؼ كحا ي ِ
يِ
رف
رل إلى
ّ
َ
َ
ّ
ِ
يبيغ ذلظ؛ مغ أمثمة ذلظ قػلو في
ال يجدم؛ بل ّ

أن
ـ ـ ـ ـ ـ مغ مدايا السشيج
الػصفي ّأنو عبارة عغ وصف فقط؛ إذ ليذ بالزخورة ْ
ّ
ِ
يذظ
يتحخْج مغ ذكخ ذلظ؛ فيػ حيغ ّ
مسا َيرف ولع ّ
الّمفطة ,وقج ال يكػن متأ ّكجاً ّ
ِ
وصف لفع ْ ِ
وكأنـو ُشِّبو بفعيل,
اء ُك ْم} (األحداب" :)4 :جسع
دعي عمى الذحوذّ ,
اء ُك ْم أَْبَن َ
(أدعَياء) مغ قػلو تعالىَ { :و َما َج َع َل أ َْدعَي َ
ّ
صخد في
الجعي :فعيل بسعشى مفعػل
فج ِسع جسعو"
(البغػؼ ,)16/3 ,وصيغة (أَ ْف ِع َالء) ت ّ
(السذيجؼ ,)324/10 ,و ُّ
ّ
بسعشى فاعلُ ,
ّ

ِ
أن يكػن
مزعفاً؛ كسا في :غشي ـ ـ ـ أغشياء ,وولي ـ ـ أولياء,
معتل العيغ ,أو
َّ
َّ
وصفاً لسحكخ عاقل بسعشى اسع الفاعل؛ بذخط ْ
( َفعْيل) ْ
ّ
ّ
وذكي ـ ـ أذكياء (الديػشي)320/3 ,؛ لحا ُج ِس َع عمى (أفعالء) شا ّذاً؛ َّ
بابو ما كان مشو بسعشى فاعل؛ كتقي وأتكياء ,وشقي
ألن َ
ّ
ّ
وأشكياء.
ِ
وقػلو في لفطة ِ
صاس) الػاردة في قػلو تعالىَ { :و ِزُنها ِباْل ِق ْس َط ِ
"فإن كان مغ القدط
(ق ْد َ
اس اْل ُم ْس َتقيمِ} (الذعخاءْ :)182 :
(السذيجؼ)506/9 ,؛ فيػ يتػّقع ويحتسل ال يجدم بػصفو لأللفاظَ .ذ َك َخ الخميل ىحا الّمفع
ِفف ْع َالس بتكخيخ العيغ ,و ّإال ِفف ْع َالل"
ّ
مادة (قدصذ)؛ إذ قالِ :
صاس لغة :أقػم السػازيغ" (الخميل)389/3 ,؛ فسعشاه السيدان ,وأصل الّمفع
صاس ,والُق ْد َ
"الق ْد َ
ضسغ ّ
صذ) واأللف يكػن مديجاً؛ لحا يكػن وزُنو ِ
(ف ْع َالل) ,و َّ
أن يكػن
( َق ْد َ
أكج الخضي (686ه) ذلظ بقػلو" :لػ كان بصشان واحجاً لجاز ْ
أما وزن ِ
ِ
ِ
(ف ْع َالس) فبعيج؛
نادر
وقميل (االستخاباذؼَّ ,)15/1,
مكخر ّ
الالم لإللحاق بقدصاس" (االستخاباذؼ ,)17/1 ,وىػ ٌ
ٌ
ف ْع َالالً ّ

َّ
ألن اشتقا َقو مغ القدط ,وزيادة األلف والديغ زيادة غيخ معخوفة في الّمغة (الجػاليقي1990 ,م.)488 ,
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الخاتسة
:أىع ما خخجشا بو مغ ىحا البحث
ّ ال ّبج في نياية
ّ  و, كل دراسة مغ تقجيع نتائج الجراسة التي تػصمت إلييا
تكػن الشطخّيات الحجيثة وسيمة إلعادة قخاءة
أبخزت آ ارءه
 وىحه الجراسة,خاصة
َّ و
ْ
ّ الرخف

َّ إن العخبيَّة بحخ عطيع يح ِػؼ كشػ اًز ثسيش ًة
َّ
أن
ْ تتسثل بجيػد القجامى؛ لحا يجب
َْ
ُّ
ِ
عامة
 و,نرػصشا التُّخاثيَّة بعيغ الحجاثة
ّ السذيجؼ عالع
ّ
ّ ميع في المغة
ّ لغػؼ لو تخاث

لرخفيَّة السبثػثة في تفديخه ـ
َّ ا

ُّ وتصبيق السشاىج
َّ
َّ المغػيَّة الغخبيَّة التَّشطيخ عمى
أىع أسذ ىحه
ّ  أكج أسبكيَّة العمساء القجماء بتصبيق,الشرػص العخبيَّة القجيسة
َّ  ومغ الججيخ بالحكخ,السشاىج
خفية عمى وفق السشاىج الحجيثة يخخجيا مغ قالب الجسػد الحؼ وضعتو فيو
ّ الر
ّ أن دراسة الشرػص
. الرخفية الحجيثة
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