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َصيـغ   تقاتـالمش ِ
  بين الوضع واالستعمال

  محمود الحسن. أ
ِ وضعت يف األصل للدقد املشتقات صيغ أن يظهرس  املقالهذا يف  اللةُ

 كما سيظهر أن تلك ، الرتاكيبيف ستعملُ معان صرفية خاصة، تؤديها عندما تعلى
 وظائف أخرى، حبسب فتؤدي  الوضعيةداللتهاًاملشتقات قد خترج أحيانا عن 

 ًال من حديث خمتصر أوَّبد جوانب املسألة ال ولتوضيح. السياق وطبيعة الرتكيب
 إىل احلديث عن ذلكعن أنواع املشتقات، ومعانيها الوضعية، مث االنتقال بعد 
َاملعاين الصرفية، اليت تدل عليها، عندما تستعمل يف النصوص َ ُ ُّ.  

   الوضعية للمشتقاتالمعاني
ّ أمساء اشتـقت مناملشتقات َوهي تقسم إىل . ّ لتأدية وظائف حمددةاملصادر ُ ُ
 اليت تدل على ذات موصوفة حبدث، وهي. املشتقات الوصفية: قسمني، أحدمها

 واملفعول، والصفة الفاعلامسي : وتصلح لالستعمال يف باب الصفات، وتضم
 َُّوهي أمساء اشتـقت. الوصفيةاملشتقات غري : والقسم الثاين. املشبهة، واسم التفضيل

َ على ذوات تدرك تدلُمن املصادر، ولكنها مل تستعمل صفة يف الكالم، فهي  ُ
  .)١(باحلواس، وتضم امسي الزمان واملكان، واسم اآللة 

ا تصلح أن تستعمل صفة يف ًمثال ))ِعامل(( فكلمة ُ مشتق وصفي، أل ّ
 أي تدل على اسم ذات بالعلم،وهي تدل على شخص موصوف . الكالم
اسم ذات فحسب، وأما حنو : أي ))شخص(( على فتدل ))رجل((أما حنو . وحدث

ّ فمشتق غري وصفي، ًمثال ))حمراث(( كلمة وأما.  على حدث فقطّفتدل ))العلم((
                                                            

َويقصد.  ٣٩٦ - ٣٩٥: ١ ابن مالك ألفيةشرح : األمشوين )1(   .النعت واحلال واخلرب: بالصفة ُ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ا مشتقة من احلرث، ولكنها ال  َتستعملَْأل ُ صفة، بل تستعمل استعمال أمساء ُ
َالذوات فتدل على مسمى يدرك باحلواس ُ ري الوصفي واسم ّ بني املشتق غوالفرق. ّ

ُّالذات املرجتل هو أن األول ال ينفك عن  َ ُ
املطرقة :  باملصدر كما هي حالارتباطه

ِوالطرق، وامللعب واللعب، أما الثاين  َّ َّ
َ

َ وضفدع ولوز وغري نيِت:  يرتبط باملصادر حنوفال َ ِ

  .ذلك

  :ولـل والمفعـ الفاعاـاسم

َّيعرف  املبين ،ِّفعل املتصرفُ تشتق من مصدر الصفه: بأنه  الفاعلاسم ُ
ً الفعل حدوثا ال ثبوتامنه على من وقع للداللة ،للمعلوم ِ وقائل ِسامع حنو .)٢( ً

ٍوكاتب والعب وساع وجاء،  ٍ ِ ِخمرجوِ ِ ومساعد ُ ِومنتقمُ ِّ ومستنفر ومتكربُ َ َُ  قال ،ُِ
ٌ مرسلة ِّوإين:تعاىل ِ ِإليهمُ ديةَ  ٍّ َِ ٌفناظرة ،ِ ُيرجع َِ مبِ ِ َاملرسلون َ ُ َ ُ

ِفمرسلة ،)٣( ّ تدل صفة :ُ
صفة تدل على ذات يف حالة : ِوناظرة . حال مالبستها لفعل اإلرساليفعلى ذات 
ِكرمي(( حنو أما.  منهما اسم فاعلفكل .رَظ لفعل النَّمالبستها ْإن  : تعاىلقوله يف ))َ

ٌهذا إال ملك كرمي ِ َ ٌ ََ)تدل على ثبوت ودوام نسبتها إىل صاحبهامشبهة فصفة) ٤ .  
ّ التكثري يف اسم تفيدصفة :)٥( يسمى مبالغة اسم الفاعل، وهي ما ةومث

  :)٦(حنو قول امرىء القيس. الفاعل، وليست على صيغته
ِكجلمود
ُ ُ ِ صخر حطه السيل من علَ َ ِ

ُ َّ َُّ ٍَ ٍَّمكر،   َ ٍَّمفر، ِ ً مقبل مدبر، معاِ َ ُ ٍُِ ٍ ِ 
                                                            

تصريف األمساء :  الدكتور فخر الدينوقباوة، ؛٣٨٥ الذهب ص شذورشرح : ابن هشام )2(
  .١٤٩ صواألفعال 

  .النمل من سورة ٣٥اآلية  )3(
  .يوسف من سورة ٣١اآلية  )4(
  .٣٩٢ الذهب ص شذورشرح : ابن هشام )5(
  .٦٥ العشر ص املعلقاتشرح : التربيزي )6(



  
١١١   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

ِفمقبل ِومدبر ُ ّامسا فاعلني، حيتمالن الوصف بقلة اإلقب: ُ ال واإلدبار أو َ
ما ّأما مكر . كثر َ

َّومفرِ
ما الوصف بكثرة الكر والفر، فهما يفيدان إضافة ِ ّ فاملراد  َّ َ

ّ إىل امسي الفاعلني كار وفاراملبالغةمعىن  ّ.  
ّفـعال((: ً الفاعل صيغ كثرية، أشهرها استعماالاسم وملبالغة ّ وعالم َّكجراح ))َ َ

ُفـعول((و َّومحال، ُور وفخور، وَُ وصبَُكغفور ))َ ِ ومطعان ومدرارِكمقدام ))ِمفعال((َ مث . ِ
ِكرحيم ))َِفعيل(( تأيت ِ وقدير، ََ ِكفهم ))َِفعل((وَ ِ وحذرَ َ

 صيغ أخرى أقل وهناك. )٧(
ُّفاروق وصديق وقـيوم ومكر وسبوح : ًاستعماال، حنو ُُّ َّ

ِ َ ِّ ِ ِومسكنيُ وهذه األمثلة . َُ ومهزةِ
َِويشار إىل أن صي. َتدل على صيغها رد ترتبطغ املبالغة ُ  مبصدر الفعل الثالثي ا

َُمعطاء ومهوان وزهوق لألفعال:  حنوالشذوذُِ محل على لذلك ،)٨(فقط  ِ َأعطى : ِ
َوأهان وأزهق َ َ.  
َصفة تشتق :  المفعولاسمو ِّ مصدر الفعل املتصرف، املبين للمجهول، منُ ُ
ً على من وقع عليه الفعل حدوثا ال ثبوتاللداللة ُ ً ُ ُ َ

ُحممود ومعدود ومقول : حنو  .)٩( َ َُ ُ َ
ُومبيع، ومكرم ومعظم ومشتاق  ُ ُ ََّ َ َ َ ومنتصر عليهإليهِ َ ُ .  

  :لـة واسم التفضيـ المشبهةـالصف
رد غالبا، الفعلصفة مصوغة، من مصدر :  هي المشبهةالصفة ً الثالثي ا

                                                            
 الندى قطر شرح : هشاموابن؛  .١٥ ص الصرفاملفتاح يف: القاهراجلرجاين، عبد  )7(

  .٣٠١ صوبل الصدى 
  .٣٩٢ الذهب ص شذورشرح : ابن هشام )8(
تصريف :  الدكتور فخر الدينوقباوة، ؛٢٠٣: ٢ يف النحو الكافية: ابن احلاجب )9(

  .١٥٦ ص واألفعالاألمساء 
   



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 وحن. )١٠( إىل موصوفهاتتضمنهلغري تفضيل، للداللة على ثبوت نسبة احلدث الذي 
ُاملؤمن((:  قول النَّيب

ِ
ُ

ُّالقوي  ِ ُّ خري، وأحب َ َ ٌ َ اهللا، من َإىلَ
ِ ِاملؤمنِ ِ

ُ
ِ الضعيف ِ َّ((

)١١( .
ّفالقوي ِ ِ والضعيفَ َّصفتان مشبهتان، تدالن على ثبوت صفيت القوة والضعف : َّ ّ َ ِ

   .ُّ على سبيل االستمرار والدوام، ال التجدد واحلدوثللمؤمن،
 على داللتهاا تشبه اسم الفاعل من جهة ُِّ مسيت صفة مشبهة ألوقد

الذات واحلدث، ومن جهة قبوهلا للتثنية واجلمع والتأنيث، خبالف اسم 
ِكرمي وكرمية، وكرميان وكرميتان، :  حنو،)١٢(التفضيل ِ ِ َِ َ َ ُوكرميونَ ِ وكرمياتِ َ.  

 الفاعل امسيِّ الصفة املشبهة ليست بقياسية، كما هو احلال يف َِوصيغ
َ أن العلماء وجدوا أن بعض صيغها خيضع لقياس، يطرد إال ،)١٣(واملفعول  يفِ
  : صيغ الصفة املشبهةوأشهر،  )١٤(الغالب

َأمحر ومحراء وأحور وحوراء وأعمى : حنو للمؤنث، ))فعالء((و للمذكر ))َأفعل(( َ َ َْ َ
ْوعمياء، و ِمغص ومغصة وشرس وشرسة وكمد وكمدة : حنو )) َِفعلة ((و ))َِفعل((َ َِ َ ِ َِ َ ِ َِ و َ

ْفـعالن((و. َِوفرحةَِفرح  َفعلى((و ))َ َعطشان وعطشى : حنو ))َ َ ْوسكرانَْ َ وسكرىَ َ.  
ِكرمي وكرمية و عظيم وعظيمة: حنو ))َِفعيلة((و ))َِفعيل((و َِ َ ِ َِ ْفـعل((و. َ ْفـعلة((و ))َ َ(( 

ْضخم وضخمة وسهل وسهلة: حنو َْ َ ْ َْ ِفيعل((و. َ ِفيعلة((و ))َ د َِّ و سيَِّوطيبةَِّطيب : حنو ))َ
َفيعل((َِّوسيدة، و َفيعلة(( و))َ َفيصل وفيصلة: حنو ))َ ََ َ.  

ُفـعل((و ))َِفعل(( املشبهة تكثر صياغتها من مصادر والصفة  ألن األول ،))َ

                                                            
  .١٥٩و ص اجلامع الصغري يف النح: األنصاري يوسف بن الدين ابن هشام، مجال) 10(
  .٢٦٦٤ الرقم حتت  ٩٣٣مسلم ص ) 11(
  .٣٠٣ الندى صقطرشرح : ابن هشام) 12(
  .١٤٨ و ١٤٤ - ١٤٣: ١ ابن احلاجب شافيةشرح : األسرتاباذي )13(
  .١٤٨ و١٤٤- ١٤٣: ١املصدر نفسه ) 14(



  
١١٣   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

وهذه .  والثاين غالب يف الغرائزَِواحللى،غالب يف األدواء الباطنة والعيوب الظاهرة، 
ا،  َفـعل((أما . مرار االستوظاهرهاالصفات الزمة يف األغلب ألصحا  فليس ))َ

ُُ الزما فليس مبستمر، كالدخول واخلروج، منهالغالب فيه الفعل الالزم، وما جاء  ُ ُّ ِّ ُ ً
ُوالقيام والقعود  ُ ِ)١٥(.  
 تأيت عليها الصفة املشبهة، جتعل حتديدها اليت ، إىل أن كثرة الصيغويشار
ا على مسألة ًواعتماد.  أسهل من معرفتها على أساس الصيغةاملعىنعلى أساس 

ّكل صفة ثابتة، ال تدل على :  الصفة املشبهة هيتصبحاالحتكام إىل املعىن 
  .)١٦( الفاعل، وليست باسم فاعل أو مفعول اسمّالتفضيل، وال على املبالغة يف 

 موصوفها قد أنصفة تشتق من املصدر للداللة على : هو التفضيل اسمو
َّأكثر وأعز يف قوله تعاىل: حنو. )١٧(رهاَّتفوق على غريه، يف انتسابه إىل معىن مصد َ :

 أنا أكثـر منك َ ِ
ًََ وأعز نـفرا ًماال،َُ َُّ)١٨(.  

  : الزمان والمكان واآللةأسماء
 ذوات، أمساءٌ إضافة إىل املشتقات الوصفية مشتقات تدل على ُتوجد

ا َتوصف وال يوصف  َُ   .امسا الزمان واملكان، واسم اآللة: وتلك هي. ُ
امسان مشتقان من املصدر، للداللة على زمان : مها  والمكان الزمانفاسما

                                                            
  .١٤٩ - ١٤٥:  ١ ابن احلاجب شافيةشرح : األسرتاباذي )15(
  .٥٠ ص العلوممفتاح : السكاكي) 16(
كتاب :  علي بن حممدواجلرجاين،  ؛٢١٢: ٢ يف النحو الكافية:  احلاجبابن )17(

  .٤١صالتعريفات  
  .الكهف من سورة ٣٤اآلية  )18(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

َمكتب ومنزل ومقام وملتقى: حنو. )١٩( أو مكانهالفعلوقوع  َُ َ َ َِ.  
ّاسم مشتق من مصدر الفعل : هو  اآللةاسمو رد، للداللة على الثالثيُ  ا

ا الفعل  َمقرض و مفتاح و مكسحة: حنو. )٢٠(اآللة اليت حيصل 
ِ ِ ِ

َ.  
  بـالتراكية في ـات عن داللتها الوضعيـشتق المروجـخ

َ صيغ املشتقاتإن ا ،ِ  النصوص يف ستعملُ قد ت،)٢١( شأن أبنية املصادرشأ
ا غري معناها الوضعي املعروفًأحيانا  جتيءوقد ،وضعي المعناها حبسب ً مرادا  ُ.  
ُدخ َ على صيةـرفيـالصِاني ـَ المعولـُ   :لـِغ اسم الفاعـِ

 سبق، على من وقع منه الفعل كما ،ية السم الفاعل الوضعِّالصيغ ّتدل
 على داللته الوضعية، عندما حيافظ الفاعل قد ال اسم ولكن .ً ثبوتاالًحدوثا 

 مبعىن اسم فاعل مشتق من غري جميئه ذلكومن أمثلة . ُيستعمل يف النصوص
ُليسوا: مصدره كقوله تعاىل ٌ سواء من أهل الكتاب أمة قائمةَ ٌِ ِ ُِّ ِ ِ ً َ)أي )٢٢ 

َِمستقيمة، وقوله ُ :َوكفى بنا حاسبني ِ ِ ِ َ َ)حماسبني، وقولهأي  )٢٣ ِ ِ ُ  :))إذا 
َّباتت املرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت  َ ُُ ِ

َ َََ ََ ِ ِ َِ ً ُ ِ َترجعَ ِ َ((
ِ هاجرة أي )٢٤(

ِفراش زوجها َِ َاملفاعلة((وذلك ألن لفظ . َ ُ
 االشرتاك من اثنني، وال يوجد يقتضي ))

َاملفاعلةوقد تأيت . شاركة، ألن املرأة هي اليت هجرتهنا م ُ
ا نفس  ُ ويراد 

                                                            
تصريف :  فخر الدين. دوقباوة،؛  ٤١التعريفات ص :  حممدبناجلرجاين، علي ) 19(

  .١٧١ صواألفعالاألمساء 
  .٦١املفتاح يف الصرف ص : القاهراجلرجاين، عبد  )20(
جملة جممع اللغة العربية بدمشق، مج :  عن داللتها الوضعيةاملصادرُينظر يف خروج ) 21(

  .٣٠٥ ، ص٢، ج٨٠
  .١٠٢: ١جماز القرآن :  بن املثىنومعمر ؛ آل عمرانسورة من ١١٣اآلية  )22(
  .٢٠٢: ١١اجلامع ألحكام القرآن : والقرطيب؛ األنبياء من سورة ٤٧اآلية  )23(
  .٣٦٥: ٩فتح الباري :  حجروابن  ؛٤٨٩٨رقم  الحتت ١٩٩٤البخاري ص  )24(



  
١١٥   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

  )٢٥(. الفعل
َ دخول املعاين الصرفية على صيغ اسم الفاعل، جميئه ومن  اسم املفعول مبعىنِ
ٍِخلق من ماء دافق: كقوله تعاىل ٍِ ِ َ ُ)مدفوق، وقولهأي )٢٦ ُ َ: ِال عاصم اليوم من َ َ َ

ِ

ِأمر اهللا  ِ)ُصوم، وقولهَ ال معأي )٢٧ : ًرب اجعل هذا بـلدا ََ ْ َ ِّ ًِآمناَ
ً مأمونا أي )٢٨( ُ

َكونوا قردة خاسئني:  وقولهفيه، ِ ِ ً َ
ِ ُ ُ)خمسوئني مبعدين،أي )٢٩ ِ َ ُ َ ِ ُ ُخسأت : من قوهلم َ َ

َالكلب،  َُ بـعدتهإذاَ َّ َ
  :)٣١(بيد بن األبرصَوقال ع. )٣٠(

ُُسبيله ُ خائف، جديبَِ
ِ َ ٌ ْبل   ِ َّرب َ ُُ ماء، وردته،ُ ََ

ٍ آجنٍ ِ 
  :)٣٢(وقال جرير . َُ خموفأي

ِومنت ِِ وما ليل املطي بنائم،ِ ِ ِّ َِ ُ ِلمتنا َقد   َ َ يا أم غيالن،ُ َ ُّ يف السرى،َُّ ِ 
ُ احلجاز أفعل وأهل((: قال الفراء. َُ مبنوم فيهأي  من غريهم، أن جيعلوا هلذاَ

َاملفعول فاعال، إذا كان يف مذهب نعت، كقول العرب َ َ ٌّسر: ً ٌ، وليل نائم، ٌِ كامتِ ِ ٌ َ
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ٌوعيشة راضية ٌِ ِ((
) ٣٣(.  
 إىل معموله يف ُأضيف جميء اسم الفاعل، مبعىن الصفة املشبهة، إذا َّويطرد
ّ يدل على املضيٍئذاملعىن، وعند

ِ
ُ

ِاحلمد هللا : ِ وجاعل يف قوله تعاىلِكفاطر )٣٤(،ّ ُ َ
ِفاطر  ِالسماواتِ ً واألرض، جاعل املالئكة رسالَّ ُ ُ ِ ِ ِ

َ
ِ ِ)٣٥(، يف قوله لِوكاف  :))أنا 

ُوكافل
َ اليتيم يف اجلنة هكذاِ ِ َِّ ِ ِ َ((

َّ وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما،)٣٦( وقد يأيت . َّ
َوآتينا موسى : مبعىن الصفة املشبهة يف غري هذا، كما يف قوله تعاىلالفاعلاسم  ُ َ
ًسلطانا ً مبيناُ ُِ

  . ًَِّ بـيـناأي )٣٧(
 كما يف قول الذات،يل، للتعبري عن اسم  اسم الفاعل مبعىن اسم التفضوجاء

  :) ٣٨(الراجز
ْ هو إال املوت يغلي غاليهما ِ ِ َ ُ َ َ ُ 

ًخمتلطا َِ ْ بعاليهُُِسافله ُ ِ ِ 
ِفالسافل والعايل كالمها اسم فاعل، . َُ أسفله بأعالهأي ِ

ُِّ اسم التفضيل، عرب به مبعىنّ
َفجعلنا عاليها : عاىل تقولهومثلها . وهذه حالة نادرة كما سيظهر. عن اسم الذات َِ َْ

  .ََأسفلها أعالها أي  )٣٩(َِسافلها
  :)٤٠( اسم الفاعل مبعىن املصدر، كما يف قول أحدهم وجاء

                                                            
  .٢٥٥: ٣ القرآنمعاين : الفراء )33(
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َلقيـت ًعبـدا َِ ْقـم   ِ نائماَ ِ قـم قائماًِقائما، ُ ْ ُ 
ْقم أي ً قياماُ ّ عبد اهللا بن احلارث السهميوقال .ِ

ِ َّ )٤١(:  
َ بك أن ًِوعائذا ُُيعلواِ ِغوينُفيط ،َ ْأحلق   ُ َعذابك ِ َ ِ بالقومَ َالذين ،َ

ِ ََ طغوا  َّ
َ وعياذا بكأي ِ ً   :)٤٢( الفرزدق وقال .ِ

َلبـني ٍرتاج  ََ ِومقام  ،ًِقائما،  ِ َِتـرين َألـم   َ َِّ عاهـدت ريب، وإنينَ ِّ َ ُ َ 
ً خارجاوال َّ من يف،ِ ِ ِ زور كالم،ِ َ ُ ٍحلفة ََعلى   ُ َ أشتم الدهر ال، َ َُّ ًمسلماِ

ِ ُ 
ً خيرج خروجاوال أي ُ ُُ ُ َ.  

ِّ عن اسم الـذات، فيمـا يـسميه للتعبري جميء اسم الفاعل يف النصوص، ويكثر َ ُ
ّ املوصــوف، وتقــوم الــصفة دالــة ُحيــذفِّالنُّحــاة بإقامــة الــصفة مقــام املوصــوف، حيــث  ِّ

ــــه تعــــاىل ــــضمنة معنــــاه، حنــــو قول ــــه، مت ِّعلي َ َُ :ــــىوال ــــساحر حيــــث أت َ يفلــــح ال ُ َ ُُ
ِ
ّ ُ

ِ)٤٣(، 
ِالــساحرف

ّاســم فاعــل وهــو صــفة، لكنــه:  يف األصــلّ َّ هنــا مقــام الــشخص الــذي ُأقــيم ِ
َيسحر، فزالت داللته على    . وخلص للداللة على اسم اجلنساحلدث،َ

 مقام تقوم اليت ، يف اسم الفاعل وغريه من املشتقات الوصفيةُويشرتط
ِّاملوصوف، فتعرب عنه وتؤدي معناه ُ  اليت باملوصوف،ة  أن تكون من الصفات اخلاص،ِّ

َُِّيدل إطالقها عليه دون غريه، قال املبـرد ِحق النَّعت أن : ّ ّ ُ بعد املنعوت، وال يقع ِيأيتَ َ َ
َموقعه حىت يدل عليه، فيكون خاصا به دون  ّ ّ ِ َِجاءين إنسان طويل:  تقولَغريه،َ ٌ فإن . َِ

َقلت ٌ طويلَِجاءين((: ُ ِ ألن طويال أعم منَُجيز، َمل ))َِ ُّ ًَ َِ َ إنسان، فال يدل عليهَّ ُّ فإن . ٍ
َقلت َ متكلم، مث قلتٌإنسانَِجاءين : ُ ُ ٌ ِّ َ ٌ متكلمَِجاءين((: َُ َِّ َ ألنك َجاز، ))َُ  به على ّتدلَّ
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  .)٤٤(اإلنسان
َِّمتكلم َِجاءين((:  من كالم املربد أن قولناَّيتضح .  على إنسانّيدل ))َُ

ّ بأن املشتقات زماجلوهذا يدعم صحة . ّاسم جنس يدل على ذات:واإلنسان
 معىن فتفقدُالوصفية تستعمل يف مثل هذه املواضع، للتعبري عن اسم الذات، 

ًاحلدث، وتدل على املوصوف املقدر، الذي هو اسم ذات غالبا َّ
ُ

ّ.  
        :اىلـتع أمثلة جميء اسم الفاعل للتعبري عن اسم الذات قوله ومن
َوالباقيات الصاحلات خري عند ربك َِّ َ ِ ٌ َ ُ ُِ ِّ)ِمجع باقية وهي اسم فاعل، : ِفالباقيات. )٤٥

هي األعمال : ِوقد قيل يف تفسري كلمة الباقيات.  الذات للمبالغةاسمُِّعرب به عن 
فهي يف األصل صفة هلذه . َّ اخلمس، وقيل كلمات التسبيحالصلواتالصاحلة، وقيل 

َ مقامها ودلت عليها، ففقدت معىن احلدثقامتاألشياء اليت تبقى،   وأصبحت َّ
ا . اسم ذات ِّويؤكد ذلك أ ِ بالصاحلاتُوصفتُ ولو كانت صفة ملا جاز أن . ّ
َتوصف ُ.  

َ الثابت عند النُّحاة أن كل ما يوصف من مصادر أو ومن ُ  تزول مشتقاتّ
رور والظرف، إن كان . )٤٦(داللته على احلدث ّفال يتعلق به اجلار وا  ًمصدرا،َّ

َوذلك ألن املشتق الذي يوصف خيرج . اصفيويصبح اسم ذات إن كان مشتقا و َ ُ
َّ بابه من جهة أنه يتخصص بالوصف واألصل فيه العموم، ومن جهة أنه يقع يف عن ََّّ َ
َّولذلك يزول منه معىن احلدث الذي كان يتضمنه.  االسم اجلامدموقع َ  عندما كان ،َ
َّ على بابه، ليسوغ وصفه باحلد ث الذي تتضمنه صفته، أي ًجاريا نه يصبح اسم إَ
ِّويؤكد. ذات ِ إذا جرت على املوصوف آذنت بتمامه، ِّالصفة((:  ذلك قول ابن جينُ َ ََ َ َ َ
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)) أجزائهِوانقضاء
 علىًومعىن ذلك أن املوصوف يصبح قائما بذاته، غري معتمد . )٤٧(

َّغريه، وغري حمتاج إىل مكان وزمان لضبط احلدث الذي تتضمنه الصفات َ وال . َ
  .إال إذا أصبح اسم ذات ذلك فيه َّيتحقق

ِإذا وقـعت :  جميء اسم الفاعل للتعبري عن اسم الذات قوله تعاىلأمثلة ومن َ َ َ
ُالواقعة ٌ ليس لوقعتها كاذبةِ ِ ِ

َ
ِ
َ َ)عرب به عن اسم فاعل وهي اسم. ِالقيامة: ِفالواقعة .)٤٨ ُِّ

ويل وتعظيمللمبالغةالذات  َ، والتأنيث فيه تأنيث  َنفس ت: ِوكاذبة .)٤٩(َ فهي . ِكذبَ
ْوعهدنا : وقال تعاىل.  جمازيوالتأنيثُِّاسم فاعل عرب به عن اسم الذات للمبالغة،  ِ َ

َِّإىل إبراهيم وإمساعيل أن طهرا  ََ
ِ

َ
َبييتِ ِ َ للطائفني، والعاكفنيَ َِ ِ ِِ ِ ِ والركع السجود،ّ ُ ُّ ِ َُّّ)٥٠(. 

َُّّفالطائفون والعاكفون والركع َ َُ ُِ ِ ِمجع طائف وعاكف وراكع: ّ ِ ُِّ فاعلني عرب أمساء وهي .ِ ِِ

ُأما السجود. ا عن أمساء ذوات للمبالغة  اسم فاعل على وهو. ِفجمع ساجد: ُّ
  .َُّّبابه، ألنه صفة للركع

ٌبريءَّ الله َّإن(( : حديث أيب موسىويف ِ من الصالقةَِ ِِ ّ ِ واحلالقة،،َ ))ِّوالـشاقة ِ
)٥١( .

ِفالصالقة ُ تـصلق الـيت: ّ ِ َوجههـاَ ِ عنـد املـصيبَ
ُ

ُترفـعوة  َ اَ َ صـو ُ حتلـق الـيت :ِواحلالقـة .َ ِ َشـعرهاَ َ 
ِعند املصيبة

ُ
ّوالشاقة.  االيت :ّ ِ تشق ثيا ُّ ُ ـا عـن أمسـاء ُِّعـرب ،مؤنثـةِِ أمسـاء فـاعلني وهي .َ  

 احلـدث الزائـل ظـاللواملبالغة يف مثل هـذا األسـلوب تـأيت مـن كـون . الذوات للمبالغة
ًمــشعرة ،لــذهنمــن اســم الفاعــل مــا تــزال تتــوارد علــى ا  الــذي يكــون الــذات بــأن اســم ُ

                                                            
  .٢٥٨: ٣اخلصائص : ابن جين )47(
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 هــو والــذهن .َّ جمــردّذهــين مبــا هــو بارتباطــه ،هــذا بابــه خيتلــف وغــريه مــن أمســاء الــذوات
َ رســــم الــــصور، كمــــا ختــــضع هلــــا يف واألبعــــاد  ال خيــــضع للحــــدودألنــــه ،منبــــع املبالغــــة ُّ

  .احملسوسات يف عامل الواقع
 كعب بن قول  الذات جميء اسم الفاعل للتعبري عن اسمأمثلة ومن

  :)٥٢(زهري 
َبعد ُ الثراء، ويثري العاجز احلمقَ ِ َ ُُ ِ ِ ِ ُِيعوز َقد   َّ ُُِّ احلازم، املحمود نيته،ُ ُ ُ َ ُِ 

ّ فاعلني عرب بكل منهما عن اسم الذات للمبالغةامسا :ِوالعاجز ِفاحلازم ُِّ َِ.  
َ دخول املعاين الصرفية على صيغ اسم الفاعل جميئه ومن ب يف  املنسومبعىنِ

َِّغري الصيغ الوضعية
  :)٥٤( يف قول مجيل بثينة كما ،)٥٣(

ٍام ُّ النَّجديفما ،َ َُِّواملتـغور ،ِ ٍ أهل جندِمن ،ٌُامرؤ َوأنت   َُ َ  ُوأهلنا ،ِ
َِّفاملتـغور ُاسم فاعل للفعل تـغور يـتـغور، : َُ ََّ ََّ َََ َ نزل الغور وهو األرض إذاَ

َاملنخفضة، استعمل مبعىن املنسوب إىل الغ   .ور للمبالغةُ
 عـــن اســـم الفاعـــل، وعلـــى صـــيغ النائبـــةَِّ املعـــاين الـــصرفية علـــى الـــصيغ وتتـــوارد

: تعـاىل أمثلـة ذلـك قولـه ومـن. ّمبالغته، على حنـو مـا مـر يف تواردهـا علـى صـيغته
ٌفقــد جــاءكم بــشري ونــذير

ِ َ ٌَ ِ َ َُ)وقولــه ،)٥٥ : يمــة األنعــام إال مــا يتلــى َأحلــت لكــم  ُ ِ ُ ِ َِ ُ َ َّ ُ
ُعليكم ََ )ِفبشري. )٥٦ ِّفعيل مبعىن مفعل: َ َُ ـا عـن اسـم الـذات للمبالغـة: َِ ُِّمبشر، عرب  ِّ َُ .
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  .٢٩٩: ١الكتاب : وسيبويه؛  ٩١ ص ديوانه: مجيل بثينة) 54(
  .٨١: ٦اجلامع ألحكام القرآن : والقرطيب؛  املائدة من سورة ١٩اآلية  )55(
  .١٥٤: ٤البحر احمليط :  حيانوأبو؛ املائدة من سورة ١اآلية  )56(



  
١٢١   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

ِونذير ِفعيل مبعىن مفعل: َ ُِ ا عن اسم الذات للمبالغة: َ ُِّمنذر، عرب  ِ ّكل مـا : َِوالبهيمة. ُ
ــم مــن جهــة نقــص النُّطــق والفهــم ِفهــي فعيلــة مبعــىن مفعلــة. َأ ُِ ِمبهمــة،: َ ــا عــن ُ ِّ عــرب  ُ

  .سم الذات للمبالغةا
ِِ احلديث القدسي يف صفة الذاكرينويف ُهم((: ّ ُاجللساء ُ م َُ ِِ ال يشقى  َ َ
ُجليسهم ُ

َِ((
ِفعيل مبعىن مفاعل: َِفجليس. )٥٧( ُِ ا : َ ُِّجمالس، عرب  ِ  اسم الذات عنُ
ّوقال الراعي . للمبالغة

)٥٨(:  
ُُطاوعته،*  ِ بعدما طال النَّجي بنا َ ُّ ِ َ َ َ* 

امل: ُيريد
ُ

ّفالنَّجي. ناجاة
ِفعيل مبعىن مفاعل: ِ ُِ ٍُِّ ، عرب به عن معىن ُمناج: َ

  .مصدره
ِّ ذلك آليات لكل ِيفَّإن :  أمثلة التوارد، على صيغ املبالغة، قوله تعاىلومن ُ ِ ٍِ َ
ٍصبار شكور ٍُ َ َّ)ُيصرب،َََمبالغة اسم فاعل للفعل صبـر : َّفصبار. )٥٩ ِ ا عن اسم َ ُِّ عرب 

ُ، أما شكورالذات للمبالغة ا على فمبالغة اسم فاعل: َ ا با . ُ استعملت صفةأل
ُُإنك أنت عالم الغيوب:وقال تعاىل َ َ َ َّ)اسم فاعل استعملت مبالغة: َفعالم. )٦٠ ُ

  :)٦١( املغرية بن حبناء وقال .مبعىن الصفة املشبهة إلضافتها إىل معموهلا
َوعند ِّاحلق، ِ ُ زحارا، أناناَ ً ّ َمجعت َأراك   َ ًمسألة، وحرصا   ََ ِ ً َ

                                                            
  .٦٠٤٥ الرقم حتت ٢٣٥٤البخاري ص  )57(
 -٣٦٨الكامل ص : واملربد ؛٣٣ ص الراعي النمريي وأخباره شعر :الراعي النمريي )58(

٣٦٩.  
  .إبراهيم من سورة ٥اآلية  )59(
  . املائدةسورة من ١١٦اآلية  )60(
صفة مشبهة : ًوأنانا). زحر(لسان العرب :  منظوروابن ؛٣٤٢: ١لكـتاب ا: سيبويه )61(

ا عن معىن مصدره: للفعلباسم الفاعل  ُّأن يئن، عرب  ّ َِ َّ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ًتزحر زحريا: أي
ِ َ ُ َ ِوالزحري. َ َاألنني من شدة أو وجع: َّ َ ّ ِ ّفزحار. ِ  اسم مبالغة: َ

ا عن معىن مصدرها   .ُِّفاعل، عرب 
ذا القدر من احلديث عن الصيغ النائبة عن اسم وأكتفي  وصيغ الفاعلَِّ 

 عنلوضعية، للتعويض مبالغته، وعالقتها بظاهرة خروج املشتقات عن داللتها ا
ّاإلسهاب والتفصيل اللذين سيطرا على جو الدراسة، لدى تناول املعاين  اليت الصرفية َ

َوقد فرضت طبيعة البحث اإلطالة يف هذا املوضع، . الفاعل صيغ اسم على تتوارد َ
 بقية املشتقات الوصفية، وهو النموذج الذي إىلألن اسم الفاعل هو املدخل 

  . تلك املشتقاتمن أغلب مسائل أخواته تتطابق مسائله مع
َ صيغ اسم المفعولعلى  الصرفيةالمعاني دخول ِ:  

ً من وقع عليه الفعل حدوثا ال على ، سبقكما ، اسم املفعولَِصيغ ّتدل
ًثـبوتا  جييء يف إذ ، شأن اسم الفاعلفشأنه يف االستعمال أما ، يف أصل الوضعهذا .ُُ

ًالنصوص أحيانا داال على غري معنا  للتعبري عن جميئه أمثلة ذلك ومن .ه الوضعيً
َ قرأت وإذا  : يف قوله تعاىلكما ،اسم الفاعل َالقرآنَ َ جعلنا بينك وبني الذين ال ُ

ِ َّ َ َ َ ََ َ َْ
ًيؤمنون باآلخرة حجابا  ُِ ِ ِِ ِ َ ًمستوراُ ُ َ )ساتراأي )٦٢ ً

ُ كان وعده َُّإنه : وقوله ،ِ ُ َ   )٦٣(ِأتياـمَ
  : )٦٤(َجنِ أيب حموقول ،ًِ آتياأي

ُوأكشف*  ُُّ املأزق املكروب غمته ِ ُ َ ُ َ َ ِ* 
  .ِالكارب: أي

                                                            
  .٨٢٣التبيان يف إعراب القرآن ص : والعكربي اإلسراء؛  سورة من ٤٥اآلية ) 62(
 وأبو؛  ٨٧٧التبيان يف إعراب القرآن ص : والعكربي؛ مرمي من سورة ٦١اآلية )63(

  .٢٧٩: ٧البحر احمليط: حيان
. املضيق يف احلرب: واملأزق. ١٩ِديوان أيب حمجن الثقفي ص: هاللالعسكري، أبو ) 64(

  .الشديد على النفس: واملكروب



  
١٢٣   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

:  الصفة املشبهة، كما يف قوله تعاىلمبعىن ًأيضا املفعول اسم ُيستعملو
 ِواخليل ِاملسومةَ َّ َ ُ

)احلسنةأي )٦٥ َ َّفاملسومة. َ َ ُ
َِّسوم  :اسم مفعول للفعل : ُيسوم،ُ َّ َ ُِّ عرب ُ

  .وهذا االستعمال نادر كما سيظهر. ةبه عن الصفة املشبهة للمبالغ
َتأمرون :  املفعول للتعبري عن اسم الذات، كما يف قوله تعاىلاسم يأيتو ُُ

ِباملعروف وتنهون عن املنكر َ
ُ َ
ِ َ َ َ َ ِ

ُ ِ)ُفاملعروف. )٦٦ َ
ُما أقـره الشرع:  َّ َواملنكر. ََُّ

ُ
َُأنكرهما :  َ 

َوقـبحهُ    .ذات للمبالغةُِّفكل منهما اسم مفعول عرب به عن اسم ال. ََّ
 املشتقات عن معانيها الوضعية جميء الصيغ النائبة عن اسم خروج ومن

ُّ ليتين متيا : عن اسم الذات كما يف قوله تعاىلللتعبريًاملفعول أيضا  ُ َِ َقبل ،َ  ، هذاَ
ُوكنت ً نسيا ُ ِمنسياِ َ

َْفجعلناها:وقوله، )٦٧( ًحصيدا َ ِ ِ كأن مل تغن باألمسَ ِ َ َ َ ْ )٦٨(، 
ٍولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني :وقوله ِ ِ ٍ ُِ َ َْ َ ََ)٦٩( .  

ُفالنسي ِ ما نسي من ّكل :ِّ ِ
َ ٍعصاةُ ْ فعل مبعىن فهو ، ذلكحنو وأٍ أو أداة َ ِ

ُمفعول ّمنسي :َ
ِ ِواحلصيد. َ ُ املحصودَّالشيء :َ َ

ُمفعولَِ فعيل مبعىن فهو ،  :ُّوالساللة .َ
ً يسل من الظهر سالاملاء َ ِ َّ َ

ِ ُّ َ ُلة مبعىن مفعولةُ فعافهي ،ُ ُمسلولة :َ ُ مسحوبةَ ِّ الصيغ وهذه .َ
  .للمبالغة ذاتال اسم عن هامن بكل ُِّعرب

                                                            
؛  ٣٢: ٤اجلامع ألحكام القرآن : والقرطيب  آل عمران؛سورة من ١٤اآلية ) 65(

  .١٤١ح املعلقات العشر ص شر: والتربيزي؛ ٥٢تفسري اجلاللني ص : واجلالالن
  . آل عمرانسورة من ١١٠اآلية ) 66(
 بن ومعمر؛ ٤٠٨السبعة يف القراءات ص :  جماهدوابن مرمي؛ سورة من ٢٣اآلية ) 67(

  .٤: ٢ القرآنجماز : املثىن
  .٢٧٧: ١جماز القرآن :  بن املثىنومعمر يونس؛  سورة من ٢٤اآلية ) 68(
 وأبو؛  ١٠٢: ١٢اجلامع ألحكام القرآن : طيبوالقر؛  املؤمنونمن سورة ١٢اآلية )69(

   . ٥٤٤: ٧البحر احمليط : حيان



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ِ يصب على رأسه ثالث غرف بيدهَُّمث(( : االغتسالحديث ويف ِ َِ ٍ
َُ َ َ ِ ِ ََ ُّ ُ َ

 ويف ،)٧٠(
َُ قتل له َمن(( :ًاحلديث أيضا َ

ٌقتيلُِ
ِ فهو خبري النَّظرينَِ ََ ِ َ ِ َ َإما أن يودى: ُ ُ  أن اّوإم ،ّ

َيقاد ُ((
َيغرفوهي مقدار ما  ،ُ غرفةمجع :َُفالغرف .)٧١( ّ بالكفُ ْ فـعلة مبعىن فهي .َ ُ
ُمفعولة ا عن اسم الذات للمبالغة ،َ ُ مفعولمبعىنَِفعيل : َِوالقتيل .ُِّعرب   به عن ُِّعرب ،َ

  .اسم الذات
  :)٧٢( القيس امرؤ وقال

ِويضحي*  ِ فتيت املسك فوق فراشها ُ ِِ َ َ َِ ِ ُ*  
ُاملفتوت الشيء ُدقاق :َِلفتيتفا َ

ُ فعيل مبعىن مفعولفهو . َ  به عن اسم ُِّعرب ،َِ
َ ما فرش ّكل :ِوالفراش .الذات َومهدُِ ِّ ُ فعال مبعىن مفعولفهو .ُ َ ُمفروش :ِ  به عن ُِّعرب ،َ
  :)٧٣( عمرو بن كلثوم وقال .الذاتاسم 

ُيكونوا، ُ ِ يف اللقاء، هلا طحيناَ َ َ ِ ِّ َمىت   ِ ْننقل، َ ُ َ قوم، رحاناَ إىلَ
ٍ َ 

ِفطحني ِفعيل :َ ُ مبعىن مفعولَ  ّ يف كـل ذلـك هـووالغـرض .الـذات بـه عـن اسـم ُِّعرب ،َ
  .املبالغة

 أن دخول املعاين الصرفية على صيغ اسم الفاعل أكثر من دخوهلا إىل ُويشار
الفعل املبين مرتبط ب السبب إىل أن اسم الفاعل ويعود .املفعولعلى صيغ اسم 

 جيعل وهذا . على الفعل املبين للمجهولمبيناسم املفعول ى حني أن عل ،للمعلوم
ا ، التفضيلواسم ، املشبهةوالصفة ،اسم الفاعل أقرب إىل املصادر  كلها مبنية أل

  .ً نادراإال ،ُِ أساس احلدث الذي علم صاحبهعلى

                                                            
  .٤٦٩ - ٤٦٨: ١فتح الباري : ؛ وابن حجر٢٤٥ الرقم حتت ١٠٠البخاري ص ) 70(
  .٢٥٥: ١٢فتح الباري :  حجروابن؛  ٦٤٨٦ الرقم حتت ٢٥٢٢البخاري ص ) 71(
  .٥٦ العشر ص املعلقاتشرح : التربيزي) 72(
  .٢٦٤ ص املعلقاترح ش: التربيزي)73(



  
١٢٥   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

ّ الصرفية على صيغ الصفة المشبهةالمعاني دخول ِّ:  
َ وضعت يف ااملشبهة الصفة ِ ألصل للداللة على ثبوت نسبة احلدث الذي ُ
َُّتتضمنه إىل  َ ِّ قد جتيء يف االستعمال معربة عن غري معناها ولكنها .موصوفهاَ ُ

ا كما ،الوضعي َ يالحظ على صيغ والذي . املشتقات الوصفيةمن هو شأن أخوا ُ
ا مل تستعمل َالصفة املشبهة أ غها َِوذلك ألن صي.  اسم الفاعل أو املفعولمبعىن ُ

ً على الثبوت، فإذا فقدت هذا املعىن مل يؤمن اللبس، خصوصا أن للداللةموضوعة  َّ َ ُ ُّ
َ تشرتك وصيغ املبالغة، والصيغ النائبة عن اسم الفاعل واملفعولَِصيغهاأغلب  ِ .

َ أن الصيغ النائبة عن امسي الفاعل واملفعول، إضافة إىل صيغهما ذلكُيضاف إىل  َِ ِّ
َِرية ومتنوعة وخفيفة، فال حاجة لالعتماد على صيغ الصفة املشبهة  كثاملبالغة،َِوصيغ  ِّ
  . على امسي الفاعل واملفعولللداللة

 الوضعي، معناها هذا يعين أن الصفة املشبهة ينحصر جميئها، على غري إن
 قوله الذاتومن أمثلة جميئها للتعبري عن اسم . بداللتها على اسم الذات واملصدر

ِدلوا اخلبيث بالطيبَََوال تـتب: تعاىل َِّّ ِ َ َِ ُ َّ)ٌوما آمن معه إال قليل: ( وقوله،)٧٤
َِ ُ َ َ ََ()٧٥(، 

َسيدهاَوألفيا :وقوله ِ لدى البابَِّ َ َ)وقوله ،)٧٦ :َويدرؤون َُ ِباحلسنة َ
َ َ َ السيئةِ َِّّ)٧٧( .

َواحلسنة  َِّّوالسيد َِوالقليل  َِّّوالطيبَِفاخلبيث   ُِّعرب كلها صفات مشبهة : َِّّالسيئةو  َ
  .  ذوات للمبالغةأمساءا عن 

ُيسلم(( : ّالنَّيب وقال َِّ ََ الصغري على ُ ُ
ِ ُوالقليل ،ِالقاعدََ على ُّواملار ،ِ َِالكبريَّ

َِ 
ِعلى الكثري َِ ََ((

ِفالصغري. )٧٨( َِ و الكبري والقليل والكثريَّ ََِ  عن اُِّ مشبهة عرب صفات :ِ
                                                            

  .النساء من سورة ٢اآلية  )74(
  .هود من سورة ٤٠اآلية  )75(
  .يوسف من سورة ٢٥اآلية  )76(
  .٢٧٠: ٩اجلامع ألحكام القرآن : والقرطيب؛  الرعد من سورة ٢٢اآلية  )77(
  .٥٨٧٧ الرقم حتت ٢٣٠١البخاري ص  )78(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٦  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

  :)٧٩( أبو حمجنوقال .أمساء الذوات للمبالغة
ِ تابعا قول السفيهوال ِ َّ َ َ ِاملعاند ،ًِ ِ

ُ
ُولست    ُ الصهباء، ما عشتَإىل َ ِ ِ َّ، 

ِ والسفيهّفالصهباء ا عن اسم الذات للمبالغةمشبهةكلتامها صفة : َّ   .ُِّ عرب 
ًكــي نــسبحك كثــريا، :  تعــاىلقولــه جمــيء الــصفة املــشبهة مبعــىن املــصدر ومــن

َِ ََ َ َِّ ُ
ًونذكرك كثري
َِ َُ َ ًفكثريا. )٨٠(ا َ

ًتسبيحا كثريا، والثانيـة معناهـا :  األوىل معناهاَِ
َِ ً ِ ًذكـراَ

ًكثـريا ِ
َِ .

ـــو((:   ذلـــك قولـــهومثـــل. املـــصدرً مطلقـــا لـــداللتهما علـــى معـــىن ًالمفعـــوُوتعربـــان   َل
َِتعلمون ما أعلم لضحكتم قلي ُ ِ َ َ ُ َ ََ ُ ً، وبكيتم كثرياًالَ

َِ ُ َ َ((
)٨١(.  

 ّومما(( :بقولهلظرف يف مثل ما ذكره سيبويه  الصفة املشبهة مبعىن اوجتيء
ًخيتار فيه أن يكون ظرفا، ويقبح أن يكون غري ذلك، صفة  َسري :  تقولاألحيان،ُ

ِ

َِعليه طوي َ، وسري عليه حديثا، وسري عليه ًالََ ََ ََ َ
ِ ًِ ِ ًكثريا،َ

ً وسري عليه قدمياَِ ِ َ ََ َ
ُوإمنا نصب صفة . ِ ُِ

)) ألن الصفة ال تقع مواقع االسم،الرفعَُاألحيان على الظرف، ومل جيز 
ِويقصد . )٨٢( َ

ُِّ كل صفة قـيدت بالزمان ال تصلح أن أن )) ال تقع مواقع االسمالصفة((: بقوله
ا ذو اجلثة من األمساء ُّيوصف  أما .  ال يصح أن تقوم مقامه وتدل عليهولذلك. َُ

الشبه بالزمان  ألن املصدر قوي بالزمان،ََّاملصادر فيصح وصفها بالصفات املقيدة 
ً وحديثا وكثريا وقدمياًالَفطوي. )٨٣( ِ َِ ً

َِ ً ا عن معىن الظرف ُِّعربصفات مشبهة، : َ  

                                                            
اخلمرة املتخذة : ّلصهباءوا .٣٦ِديوان أيب حمجن الثقفي ص: هاللالعسكري، أبو  )79(

ُ َ
  .من العنب األبيض
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١٢٧   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

  .وهو اسم جنس معنوي جامد. الزماين
َقال :  تعاىلقوله جتيء الصفة املشبهة مبعىن اسم التفضيل، يف حنو ًوأخريا

ُُكبريهم َِ )خالفألن الغالب هو ومثل هذا نادر يف الكالم، . َُُأكبـرهم: أي )٨٤ 
وذلك ألن اسم التفضيل أقوى . هذا، وهو جميء اسم التفضيل مبعىن الصفة املشبهة

َّ يتضمن معناها إضافة إىل معىن التفوقإذ الصفة من حيث الوصف، من َ.  
  :لـة اسم التفضيـة على صيغـاني الصرفيـ المعولـدخ

َّ اسم التفضيل، كما مر، على أن موصوفه قد تفوق يدل يف انتسابه إىل َّ
َّفهناك مشاركة بني اثنني يف معناه، أحدمها تفوق . ُ ما يشاركه ذلك املعىنعلىمعناه  َ
هذا يف أصل الوضع، أما يف االستعمال فقد جتيء صيغة اسم التفضيل . اآلخرعلى 

ا  ًمرادا  : ومن أمثلة ذلك جميئه مبعىن اسم الفاعل، قوله تعاىل.  معناها الوضعيغريُ
ُأعلمَك َُّورب َ باملفسدينَ

ِ ِ
ُ
ِ)تفضيل عرب به عن اسم اسم :َفأعلم .ِعامل أي )٨٥ ُِّ
ُ جاء نكرة غري مضافألنه ، على بابههُ جيوز محلوال .الفاعل للمبالغة ً ًمقرونا وال ،ِ ُ 

  :)٨٦( الفرزدق وقال .))من((ّحبرف اجلر 
ُ فائش أنتـم أدق، وأسـفلِوفـي َ ُّ َ ُ ٍ ُفقلت   ِ ُصدقتم،: ُ َ ٍاف بن فائش،َ يا منَ ِ َ َ 

َدقيقون وسافلون: أي َُِ ُِ َ.  
 خروج اسم التفضيل عن معناه الوضعي جميئه مبعىن اسم املفعول، كقول ومن

ُ له طائر أشأمََجرى((: العرب ٌِ َُ((
ُمشؤوم: أي )٨٧( ُِّاسم تفضيل، عرب به عن : فأشأم. َ

ّ، ألنه مبين على  اسم املفعولمبعىنجميء اسم التفضيل يندر و. اسم املفعول للمبالغة
                                                            

  .٢١١: ٩اجلامع ألحكام القرآن : والقرطيب من سورة يوسف؛ ٨٠اآلية ) 84(
  . من سورة يونس٤٠اآلية ) 85(
  .املفتخر مبا ليس عنده: والفائش.  ٩٧: ٢ديوانه : الفرزدق) 86(
  .٣٧٨ ص العربية اللغة وسر هفق: والثعاليب؛  ٢٥٧الصاحيب ص : ابن فارس) 87(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٨  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

  .ّ مبين على فعل جمهول الفاعلاملفعول اسم على حني أنالفعل املعلوم الفاعل، 
:   جميء اسم التفضيل مبعىن الصفة املشبهة، كما يف قوله تعاىلويكثر

 َوهو ُأهونُ ِ عليهَ ََ
ِّهني، وذلك ألن اهللا : أي )٨٨ ( ّ عز وجل - َ  ال يكون شيء - ّ

ُِّاسم تفضيل عرب به عن معىن الصفة املشبهة : َأهونف. آخرَأهون عليه من شيء 
ِ نكرة، جمردا من ُاستعملوكل اسم تفضيل  .للمبالغة ًَّ ُِ محل على واإلضافة، ))ِمن((ً

ا، يف َُِّوقد جعل املبـرد هذا االستعمال قياسي.  الصفة املشبهةأومعىن اسم الفاعل 
  .)٨٩( النحاة منحني أجازه غريه 
 اسم التفضيل، مبعىن اسم الفاعل والصفة املشبهة، يءجم يف كثرة والسبب

َّ الفاعل، ومها كذلك، إضافة إىل أنه يتضمن معلومّيرجع إىل أنه مبين على حدث  َ َ
َّوقد تقدم أن جميء البناء، للداللة على غري معناه . ُّالتفوقًمعنامها مزيدا عليه معىن 
ذا كان استعمال صيغة وهل.  وتوكيد قوة الوصفاملبالغةالوضعي، يكون لغرض 

ً والصفة املشبهة، أدعى إىل املبالغة وأقوى وقعا يف الفاعلالتفضيل، للتعبري عن اسم 
  . للتعبري عن معنامهاَصيغهماُالنفس، مما لو استعملت 

  :)٩٠( التفضيل مبعىن الصفة املشبهة قول الفرزدقاسم أمثلة جميء ومن
ًبيتا، ُ دعائمه أعز وأطولَ َ َُّ ُ ُ ِ ِالذي َّإن   َ َ مسك السماء بىن لناَّ َ َ َّ َ ََ 

َِعزيزة وطويلة: أي ِ ِّمتمموقال . َ َُ بن نـويرةَ
)٩١(:  

ُُّمير ََولقد ُ علي يوم، أشنعَ َ ٌ َ َّ ُغبطت، ََولقد   ََ ً مبا أالقي، حقبةُِ ِ ِ ُ ِ 

                                                            
اجلامع : والقرطيب؛  ٢١٧: ٢يف النحو  الكافية: احلاجبوابن ؛ومالر من سورة ٢٧اآلية  )88(
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١٢٩   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

  :  )٩٢(وقال عمر بن أيب ربيعة. َِشنيع: أي
ُ عليك اللوم، فاخلطب أيسرِِّأقلي َ ُ َ َ َّ ِ َّ ثـم  َفارتاعتا، تا،ََفأقبـل   ََ  :َقالتاُ

ِيسري :أي َ.  
  :)٩٣(  يف قول زهريكما ، اسم التفضيل مبعىن املصدروجاء

ِ عاد، مث ترضع، فتفطمَِكأمحر ِ َ ْ ِ ُ َُّ ْفتنتج   ٍ ِ ُلكم ُ ُ أشأم، كلهمَمانِ غلَ َُُّ 
ٍشؤم ِغلمان :أي   :)٩٤( قول متيم بن مقبليف كما، مبعىن الظرفوجاء .ُ

ُأموت َوأخرى ،ُ ِ أبتغي ُ َالعيشَ ُ أكدحَ ِهل   َ ُالدهر َ  ٌفتارة: ِ  إال تارتانَّ
ِ أبتغي ٌوتارة :ُِيريد َوأخرى .َالعيشَ  يف األصل اسم تفضيل وهو .َ آخرّمؤنث :ُ
َلفعل مهمل ً يعد مستعمال معومل )٩٥( ّ خسر معىن التفضيل بالكليةلكنه ،ُ َ َ  ))ِمن((  ُ

َ يستعمل بل ، اإلضافةأو ُ معرفا بأل مطابقا موصوفه أو ، وهو نكرة منهماًَّجمرداُ َ ُ ًُِ  يفًَّ
 : مثل قوله تعاىليف ،املكاين اسم التفضيل مبعىن الظرف ُواستعمل .َّالتعريف والتنكري

ُوالركب أسفل منكم ِ َ َ ُ َّ )٩٦(.  
 هو الشأن يف كما ،الذات جميء اسم التفضيل للتعبري عن اسم ويكثر

َوعد ًالُوك :تعاىلة ذلك قوله  أمثلومن .املشتقات الوصفية األخرى َ ُ اهللا َ

                                                            
  .٧٩٨الكامل ص : واملربد؛  ٢٤٩: ١ ديوانه: ربيعةعمر بن أيب ) 92(
م مثود قوم : وعاد. ١٤٩شرح املعلقات العشر ص : التربيزي) 93( املراد 

ُ
: َوأمحر. صاحل

  .ِهو قدار عاقر الناقة
؛ واملربد، ٢٤ص.١٩٩٨طراد،دار اجليل، بريوت شرح جميد .ديوانه: مقبل بن متيم)94(

  .١٣٨: ١. املقتضب:يزيد بن حممد
  .٢١٩: ٢الكافية يف النحو :  احلاجبابن) 95(
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

َاحلسىن ُ 
َاحلسىن ،)٩٧( َالوصية للوالدين واألقربني : وقوله ،ِّ باتفاقَّاجلنة :ُ َِ ِ َِ ِ ُ ّ ِ َ
ِباملعروف

ُ َ
ِ )َفاحلسىن. )٩٨ ُِّمؤنث األحسن، اسم تفضيل عرب به عن اسم : ُ َ  الذاتّ

ُِّمجع أقرب، اسم تفضيل عرب : َُواألقربون. للمبالغة وقال . للمبالغةبه عن اسم الذات َ
  :)٩٩(جرير

َأخرى رأوا ُ حترق، فاستدامواُ َ ُ ُأرسلت إذا   َََّ ِ صاعقة عليـهمَ ََ ً ِ 
َفأخرى ِ مغايرةِصاعقةتعين : ُ ُِّفهي اسم تفضيل عرب به عن اسم الذات . ُ

َوقال احلطيئة. للمبالغة ُ
)١٠٠(:  

ُوعاله ُ أسطع، ال يـرد، منريَ
ُِ َُُّ ُ َّحىت   َ ُا الصبح شق عموده مإذا َ َ ُ َ َّ َ ُ ُّ 

ُِّالساطع للمبالغة، عرب به عن اسم :  مبعىن اسم الفاعلتفضيلاسم : َفأسطع ِ
ّ

ِوهو الضوء املنتشر الساطع. املبالغةالذات لتوكيد 
ّ

ِ َُ
  :)١٠١(وقال عمرو بن كلثوم . َّ

ِم نلنا تراث األكرمينا*  ِ ِ
َ َ ُ ِ * 

  .ِّرب به عن اسم الذات للمبالغةُ عتفضيلوهو اسم . مجع أكرم: َُاألكرمون
*   *   *   *   *  

ّ أهم صور خروج املشتقات الوصفية عن معانيها الوضعية عند تلك كانت َُ
ُ حيث تبني أن املشتقات قد يستعمل أحدها مبعىن اآلخر، الرتاكيب،استعماهلا يف 

ا تستعمل للداللة على أمساء الذواتاملصادر،وقد جتيء مبعىن    . واألكثر أ
فمن .  االستعماالت منها ما هو قياسي، ومنها ما يندرج حتت السماعوهذه
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١٣١   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

 املشتقات الوصفية للتعبري عن أمساء الذوات، وجميء اسم التفضيل جميءالقياس 
ً أو الصفة املشبهة، على حنو ما ظهر يف مواضعه سابقا، ومنه الفاعلمبعىن اسم 

ُضع اليت تقوم فيها مقامه، فتعرب  مبعىن املصدر يف املوااملشبهةاستعمال الصفة  ُ
ًمفعوال مطلقا،  ّ كل من امسي الفاعل واملفعول مبعىن الصفة املشبهة عندما وجميءً

ّيضاف كل منهما إىل  والغرض من هذه االستعماالت القياسية هو املبالغة . معمولهُ
  .وتوكيدها

مبعىن  السماع جميء اسم الفاعل مبعىن اسم املفعول، وجميئه ومبالغته ومن
 الفاعلني يف موضع بعض، واستعمال اسم املفعول ، واستعمال بعض أمساءاملصدر
 الفاعل، وجميء أمساء املفاعيل بعضها يف موضع بعض، واستعمال اسـم اسممبعىن 

  .ظهر يف مواضعه من البحثوكل ذلك .  واسم املفعولاملصدرالتفضيل مبعىن 
ّة ينبغي أن تظل حمصورة يف  إىل أن مثل هذه االستعماالت السماعيُويشار

َّ وأال يـتـوسع فيها، لكيال يؤدي ذلك إىل اختالط الوظائف الصرفية السماع،ّحيز  َ َُ
 االضطراب يف االستعماالت اللغوية لأللفاظ، يف الرتاكيب وحصوللألمساء، 
  .التعبريية



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٢  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

  عـ والمراجادرـالمص
  حميــي الــدين عبــدحممــد :حتقيــق.  الحاجــبابــن  شــافيةشــرح: الــدينرضــي ،األســرتاباذي - 

   .١٩٧٥ بريوت  الكتب العلمية،دار  ورفاقه،احلميد
  . ١٩٧٩  العلمية، بريوتالكتب، دار ٢ط ، الحاجبالبن  في النحوالكافية شرح - 
 حميي الدين حممد :حتقيق .مالك األشموني على ألفية ابن شرح : أبو احلسناألمشوين، - 

  .١٩٥٥ت الكتاب العريب، بريودار ط، احلميد،عبد 
 مطبعة  البغا،مصطفى الدكتور:حتقيق.  البخاريصحيح : بن إمساعيلحممد ،البخاري - 

   .١٩٧٦اهلندي، دمشق 
  .١٩٩٨ طراد، دار اجليل، بريوتجميد شرح .ديوانه:  متيم بن مقبل- 
 الفكر، دار ورفاقه،مصطفى السقا : حتقيق . اللغة وسر العربيةفقه : منصورأبو ،الثعاليب - 

  .  تاريخدون
، ١ علي توفيق احلمد، طالدكتور:  حتقيق .  في الصرفالمفتاح: القاهر عبد ،اجلرجاين - 

  . ١٩٨٧ مؤسسة الرسالة، بريوت
، دار الكتاب ٤طإبراهيم األبياري، : حتقيق . التعريفاتكتاب:  حممدبن علي اجلرجاين، - 

   .١٩٩٨العريب، بريوت 
 خدمات دار .ينلجاللا تفسير :لسيوطي احمللي وجالل الدين االدين جالل ن،اجلالال - 

  . دون تاريخ، دمشق،القرآن
، مكتبة مصر، القاهرة ٢ّالدكتور حسني نصار، ط: وشرح حتقيق .ديوانه : مجيل بثينة- 

١٩٦٧.   
 ،العريب  الكتابدار علي النجار، حممد :حتقيق .الخصائص:  عثمانالفتح وأب  جين،بن ا- 

  .  دون تاريخ،بريوت
  املعارف،دار  نعمان حممد أمني طه،الدكتور :حتقيق .ر جريديوان: مدحم ، حبيببن ا- 

   .تاريخ ، دونالقاهرة
   .٢٠٠٠ دمشق ،، دار الفيحاء٣ط . الباري فتح:  حجر العسقالينابن - 



  
١٣٣   احلسنحممود.  أ-صيغ املشتقات بني الوضع واالستعمال

 صدقي :بعناية . المحيط في التفسيرالبحر : أبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي- 
  .١٩٩٢ بريوت  الفكر،دارحممد مجيل، 

الدكتور : حتقيق . اختيارات المفضلشرح:  أبو زكرياء حيىي بن علي، التربيزيخلطيب ا- 
   .١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بريوت ٢ الدين قباوة، طفخر

  .١٩٩٧ الفكر، دمشقدار  قباوة،ِّالدين فخر الدكتور :حتقيق  المعلقات العشرشرح - 
مع : ّ وعلق عليههمجع . الراعي النميري وأخبارهشعر : الراعي النمريي-  ناصر احلاين، ا

   .١٩٦٤العلمي العريب بدمشق، دمشق 
 املوجود أمحد عبد ل عادالشيخ: حتقيق .افـالكش : حممود بن عمراهللا جار ،الزخمشري - 

   .١٩٩٨ الرياض  العبيكان،مكتبة، ١والشيخ علي حممد معوض، ط
نعيم : َّ وعلق عليهضبطه .  العلـوممفتاح:  السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر- 

  .١٩٨٧ بريوت العلمية،، دار الكتب ٢زرزور، ط
  .١٩٥٠، دار الكتب املصرية، القاهرة ١ط .  كعب بن زهيرديوان:  السكري- 

 املنجد، الدينالدكتور صالح :  لهقدم .  الثقفيِمحجن أبي ديوان :، أبو هاللالعسكري
  .١٩٧٠، دار الكتاب اجلديد، بريوت ١ط

 حممد علي :حتقيق  .رآنـ في إعراب القالتبيان:  اهللا بن احلسني عبد البقاء وأب ،العكربي - 
    .١٩٨٧ بريوت ، اجليلدار ،٢ ط،البجاوي

، عامل الكتب، بريوت ١قدري مايو، ط: وشرح تقدمي . ديوانه : بن أيب ربيعةعمر - 
١٩٩٧.  

 :حتقيق. ي كالمها في فقه اللغة وسنن العرب فالصاحبي:  أبو احلسني أمحد، فارسبن ا- 
  . ١٩٦٣ بريوت بدران، -   أمؤسسة ُّ الشوميي،مصطفى

  .١٩٨٣، عامل الكتب، بريوت ٣ط . القرآنمعاني : الفراء، أبو زكريا حيىي بن زياد- 
  املعارف، بريوتمكتبة، ٣ط . األسماء واألفعالتصريف : الدين فخر لدكتور، اقباوة - 

١٩٩٨ .  
  حممد هارون،السالمعبد :  وشرححتقيق .الكتاب : عمرو بن عثمان بن قنرب،سيبويه - 

  .١٩٨٨ القاهرة اخلاجني، بةمكت ،٣ط



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٤  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

 صدقي :راجعه . القرآنألحكام الجامع:  عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاريأبو ،القرطيب - 
  .١٩٩٥  الفكر، بريوتدارحممد مجيل، 

ن درويش وحممد الدكتور عدنا: حتقيق. الكليات:  أيوب بن موسىالبقاء وأب ،الكفوي - 
  .١٩٩٢، مؤسسة الرسالة، بريوت ١ط املصري،

الدكتور عبد : حتقيق . الكافية الشافيةشرح:  الدين حممد بن عبد اهللامجال ، مالكبن ا- 
  . ١٩٨٢  املكرمةمكة  أم القرى،جامعة ،١ط املنعم أمحد هريدي،

 أمحد حممد الدكتور: حتقيق . في اللغة واألدبالكامل:  بن يزيدحممد العباس وأب ،املربد - 
  . ١٩٩٧  بريوتالرسالة، مؤسسة ،٢الدايل، ط

الدكتور شوقي : حتقيق . في القراءاتالسبعة:  أمحد بن موسىبكر وأب ، جماهدبن ا- 
  .، دار املعارف، القاهرة، دون تاريخ٢ط ضيف،

 ،اجليل ، دار١أمحد أمني وعبد السالم هارون، ط: نشره .الحماسة ديوان شرح: املرزوقي - 
  .١٩٩١ بريوت

  دار إحياءالباقي،حممد فؤاد عبد : حتقيق . مسلمصحيح : بن احلجاج النيسابوريمسلم - 
  . تاريخدون  العريب،الرتاث

الدكتور حممد فؤاد سزكني، :  وتعليقحتقيق . القرآنمجاز:  اهللاعبد وأب ، بن املثىنمعمر - 
  .تاريخمكتبة اخلاجني، القاهرة، دون 

  .١٩٩٢بريوت  صادر،دار ،١ط . العربلسان :بن مكرم املصري منظور، حممد ابن - 
: حتقيق . الصغير في النحوالجامع: األنصاري  الدين بن يوسفمجال  هشام،بنا - 

  .١٩٨٠ اهلرميل، مكتبة اخلاجني، القاهرة حممودالدكتور أمحد 
  .ارخيه دار النشر وتذكرُ تمل احلميد،  حميي الدين عبدحممد :حتقيق . شذور الذهبشرح - 
 عبد احلميد، املكتبة الدينحممد حميي :  وشرححتقيق . الصدىوبل  قطر الندىشرح - 

  .١٩٩٢وبريوت  العصرية، صيدا
 .١٩٣٤ لعام ،األول زءاجل:  اللغة العربية بالقاهرةمجمع مجلة - 


