
 111                           (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع، 29مجملة اآلداب، 
 

  

 يف أصل أسامء األفعال ومواردها 

 )*( شيامء رشيد حممد زنگنه   و  عبد الرمحن عزيز مصطفى  

 رين،پمدرسان بقسم اللغة العربية، كلية الرتبية، جامعة را

  إقليم كردستان العراق 
 

 

 (ـه26/12/1437يف  للنرش هـ،   وقبل14/6/1437)قدم  للنرش يف  

 

 األفعال، اسم الفعل، األفعال القديمة، اخلالفةأسامء :  املفتاحية الكلامت

من القضايا التي شغلت النحويني قدياما وحديثاا قضية أسامء األفعال، فعندما ألزم علامء  البحث: ملخص

العربية أنفسهم بتقسيم الكلمة إىل ثالثة أقسام: اسم وفعل وحرف، وجعلهم لكلِّ قسٍم منها عالمات شكلية 

قسيامهتا األخرى، واجهتهم مجلة من الكلامت التي مل يستطيعوا أن جيدوا هلا مكاناا يف أيِّ  ومعنوية متيِّزها عن

وها بـ )أسامء األفعال(، واالضطراب واضح يف هذه التسمية التي مجعت بني  قسٍم من األقسام الثالثة، فسمُّ

ة قسم رابع عليأقسام الكالم القسمني املختلفني، وظلَّ احلال عىل ما هو عليه حتى اضطرَّ بعضهم إىل زياد

ا هبذه الكلامت التي أطلقوا عليها يف البدء ) أسامء األفعال(. وه بـ )اخلالفة(، وجعلوه خاصا  الثالثة سمُّ

ا هلذه القضية، فأعدنا النظر يف أصل هذه الكلامت، وراجعناها يف كلِّ ما  مل نجد هذا احلل األخري حالا مقنعا

نت لدينا هذه الدراسة التي قامت عىل حماور انصبَّت وقع حتت أيدينا من أقواٍل و  حوهلا، فتكوَّ
ٍ
آراء

ة أسامء األفعال وأصلها وأقسامها، وأصل أسامء األفعال املرجتلة واملنقولة ومواردها، ونوع  عىل:دراسة هويَّ

 .  التنوين الالحق هبذه الكلامت، وإعرابه
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  .  

 (هـ2017/1438) سعود، الرياض، جامعة امللك 144 -111، ص ص 1ع، 29مجملة اآلداب، 

 

111 



 يف أصل أسامء األفعال ومواردها: شيامء رشيد حممد زنگنهعبد الرمحن عزيز مصطفى  و    112

At the Origin of the Names of Verbs 

Abdulrahman Aziz Mustafa Title and Shaimaa Rasheed Mohammed  Zangana 

Raparin University,Faculty of Education,Dept of Arabic Language 
 

(Received 14/6/1437H; Accepted for publication 26/12/1437H) 

 

Keywords: Acts names, name of the act, the old deeds, the successor. 

Abstract: One of the issues that interested Arab grammarians, previously and recently, is 

‘Participles’. When linguists of Arabic language divided ‘word’ into three categories: noun, verb and 

letter, with their semantic and formal distinctive features, they faced a problem with a group of words 

that could not be classified under any of the categories aforementioned. Therefore, they called them 

Participles. Actually, confusion is quite apparent in this term or classification which combined those 

two different types together, i.e. noun and verb. This classification continued for a while till they, 

grammarians, had to add a fourth category and they called it Al-Khalifah, which is dedicated only for 

this type of words, Participles.  

We, as researchers, have found this solution not convincing. That is why, we reconsidered and traced 

these words back to their origins using every possible references, opinions or views about them. 

Hence, we have this study which focuses on: studying the traces and etymology of participles with 

their constituents; the origin of the improvised and  borrowed words with their sources; the type of  

the Tanween attached to these words and their parsing as well. 
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 توطئة

احلمُد هلل ربَّ العاملني محد الشاكرين،والصالُة والسالُم 

عىل رسوله الصادق األمني سيدنا حممد وعىل آلِه 

وصحبِِه الطيبني الطاهرين، ومن تبعهم بإحساٍن إىل 

 يوم الدين.

ا بـــعُد.  أمَّ

فشأن اللغة شأن املوجودات األخرى يف هذا 

فكرين ما لقيته الكون التي لقيت من عناية العلامء وامل

غريها من تلك املوجودات، وواجه املنشغلني هبا 

والعاكفني عىل البحث فيها كثري من األلغاز واألسئلة 

ة التي مل جيدوا هلا جواباا، ومل هيتدوا فيها إىل  املحريِّ

 اصواٍب، وقد ظلَّ هذا الكون بكلِّ موجوداتِِه عصيا 

 حظا ، وظلَّ أسعد به علُم إنسانٍ  عىل أن حييط  
ِ
، االعلامء

، وأغزرهم دراية ا يعرف من ختصصه  وأوفرهم علاما

والبحث فيه شيئاا وجيهل  ،وما قىض العمر يف دراسته

أشياء، حتى يوقن  املرُء عني اليقني أنَّه ما ُأويت من العلم 

، و نَّ علم اإلحاطة باليشء ليس ألحٍد إال  أإالَّ قليالا

 .-عزَّ وجل  خلالقهوموجده 

ت علامء العربية،  ومن تلك القضايا التي حريَّ

ودارت حوهلا اآلراء والتأويالت مجلة من الكلامتدلت 

عىل ما دل الفعل عليه، وليست هي عىل أبنيته، وهو ما 

اشتهر يف كتب النحويني باسم )أسامء األفعال( التي 

ظلَّت مرتددة بني قسمني من أقسام الكالم الثالثة: 

ا  االسم والفعل، حتى زاد بعض النحويني قساما رابعا

ه  ألقسام الكالم الثالثة قرصه عىل هذه الكلامت وسامَّ

 )اخلالفة(، وهذا أمر خامرتنا فيه الشكوك وخاجلت

صدورنا منه أشياءا دفعتنا إىل البحث فيه، والتقيص عنه 

ه وإظهار حقيقة تلك األلفاظ  والتنقيب عن رسِّ

 ريف: تعاألول بحثامل :أربعِة مباحث  بجعلها يف 

 الثاين عنكان املبحث أسامء األفعال ومواردها، و

حقيقة  أقسام أسامء األفعال، واملبحث الثالث عن

 عن إعرابرابع ال بحث، وامليف أسامء األفعالالتنوين 

 .أسامء األفعال

 

 األول بحثامل

  تعريف أسامء األفعال 

ورد يف قبل الولوج يف احلديث عن أسامء األفعال نُ 

سيم النحويني للكلمة، وتصورهم لالسم هذا املقام تق

والفعل واحلرف؛ ليسهل علينا بيان ماهيَّة اسم الفعل. 

أقسام هي: اسم،  ثالثةإىل  م النحويون الكلمةلقد قسَّ 

وفعل، وحرف، وهذا من األمور النادرة التي اتفق 

وا االسم بـأنَّه: ، عليها النحويون قدياما  ما دل "وحدُّ

 ."ة جمردة عن االقرتانعىل معنى يف نفسه دالل

 (.23: م2006)الزخمرشي، 

اج )تو ل من حدا االسم ابن الرسَّ هـ( 316أوَّ

وذلك املعنى يكون  ،عىل معنى مفرد ما دلَّ "بقوله:

ا وغري شخص، فالشخص نحو: رجل وفرس  شخصا

ا ما كان غري شخص  وحجر وبلد وعمر وبكر، وأمَّ
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لليلة فنحو: الرضب واألكل والظن والعلم واليوم وا

اج. )"والساعة  (.1/36: م1996، ابن الرسَّ

ا التعريف الذي شاع عن االسم فيام بعد فهو ما  أمَّ

االسم: ما دّل "هـ( بقوله: 646ذكره ابن احلاجب)ت

 ."عىل معنى يف نفسه غري مقرتن بأحد األزمنة الثاّلثة

، 11: م2010(، الكافية يف علم النحو، ابن احلاجب)

/ 4: م1985ألمايل النحوية(، )اوينظر: ابن احلاجب

 (.1/36: ، د.تواألسرتابادي، 106

والفعل عند النحويني هو ما دلَّ عىل حدث مقرتن 

وه بأنَّه:  ما دّل عىل معنى يف نفسه  "بزمان، إذ حدُّ

الكافية ، ابن احلاجب) ."مقرتن بأحد األزمنة الثاّلثة

اج، ، وينظر: 44: 2010(،يف علم النحو ابن الرسَّ

 (.319: م2006الزخمرشي، ، و1/38 :م1996

ااحلرف فقد ذهب النحويون إىل أنَّه ما ليس له  أمَّ

فهإذ   ،معنى يف نفسه، وإنَّام معناه يكون مع غريه  عرَّ

ما دل عىل معنى يف  "هـ( بأنَّه: 538لزخمرشي)تا

 "مل ينفك من اسم أو فعل يصحبه ث مَّ  ن  غريه، ومِ 

اج،  ابن، وينظر: 379: م2006)الزخمرشي،  الرسَّ

، وهذا ما ذهب إليه املتأخرون من (1)(1/40: م1996

 النحاة يف تعريفهم للحرف ومن جاء بعدهم، مع

لكنَّها غري خارجة عن املفهوم األسايس  ة،يسري زيادات

ه  يف حدِّ احلرف، إذ نجد أنَّ  ابن احلاجب ذهب يف حدِّ

 احتاج مَّ ما دّل عىل معنى يف غريه ومن ث  "للحرف بأنَّه: 

                                                 
ل من حدَّ احل( يعدُّ (1 اج أوَّ  .رفابن الرسَّ

الكافية يف ، ابن احلاجب) ."يف جزئيّته إىل اسم أو فعل

: االسرتابادي، د.ت، وينظر: 51: 2010(،علم النحو

 (.50: م1995، العكربيو، 36/ 1

إنَّ هذا التقسيم للكلمة الذي اتفق عليه النحويون 

احتواء كل الكلامت يف اللغة العربية، فقد  مل يستطع  

ن وضعه ضمن أيِّ ال يمك ليس بالقليل  بقي قسم 

قسٍم من األقسام الثالثة اآلنفة الذكر، وهذا القسم هو 

ما أسموه بـ)أسامء األفعال(، فذهب مجهور البرصيني 

ا أسامء حقيقة، وحجتهم  ذلك قبول قسم من  يفإىل أَّنَّ

من عالمات األسامء،  دُّ ع  هذه األلفاظ التنوين الذي يُ 

ا أسامء   عملت استعامل است ويرى عدد من البرصيني أَّنَّ

ويرى مجاعة من  ،وجاءت عىل أبنيتها األفعال

ا  ا  ،أسامء للمصادر النائبة عن األفعالالبرصيني أَّنَّ أمَّ

الكوفيون فذهبوا إىل أنَّ هذه األلفاظ أفعال حقيقية 

)ينظر: األندليس، أبو لداللتها عىل معنى األفعال.

م: 1998، واألشموين، 5/2289م: 1998حيَّان،

 ، والسيوطي2/281م: 2006زهري، ،واأل3/91

  ، والصبان،104 -3/102د. ت:  )اهلمع(،

 (.289-3/288م: 1997

هوية )اسم الفعل(  حقيقةإنَّ هذا االختالف يف 

ه قساما قائاما   برأسه، وهذا حدا ببعض النحويني إىل عدِّ

، فقد عدَّ (2)جعفر النحوي مذهب أمحد بن صابر أيب

                                                 
اء الدين أبو جعفر أمحد بن حممد بن صابر بن ــــ( هو ضي(2

=            حممد بن صابر بن منذر القييس األندليس املالكي
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ا  ه أسامء األفعال قساما رابعا من أقسام الكلم وسامَّ

قيل: هي "هـ(: 900، قال األشموين)ت(1)بـ)اخلالفة(

األشموين:  ) "قسم برأسه يسمى خالفة الفعل

، ومل يذكر ابن صابر أو من ذهب هذا املذهب، (3/91

واحلديث عن هذه املسألة وآراء كل فريق وحججهم 

                                             
 سنة مخٍس وعرشين وسّتامئة ُولِد باملقةالنحوي،  =

ورد إىل مرص لطلب احلديث، ولقاء (، حمدث ـه625)

املشايخ والعلامء فسمع هبا عىل مجاعة من أهلها ومن 

ثم رحل إىل  ،القادمني إليها وخرج وانتخب، ومجع وكتب

من أصحاب حييى ه دمشق فسمع هبا من مجاعة من شيوخ

الدين) ، وشمس 1/86)ينظر: ابن الصابوين:  الثقفّي 

(، 1/163، والصفدي: 95/ 49 تاريخ اإلسالم(:

وكان رسيع الكتابة والقراءة، شديد  ،وكتب بخّطه الكثري

ناا فاضالا  ، جّيد املشاركة العناية بالّطلب، كثري الفوائد، ديِّ

ب ة.أفالّدين، وز يف العلومكتب عنه: الرّشيف ع  اد الطَّل 

، 95/ 49 ينظر: شمس الدين)تاريخ اإلسالم(:

شاباا عن سبع  -رمحه اهلل-تويف (، 1/163والصفدي: 

ا  ،وقيل: الثاين يوم اخلميس الثامن من شعبانوثالثني عاما

 "اثنتني وستني وستامئة"سنة من مجادى األوىل 

 ة. )ينظر:بالقاهرة ودفن من يومه بالقراف هـ(،662)ت

 4ظ(:تذكرة احلفا)شمس الدين، و1/86: ابن الصابوين

 /157.) 

ل من ذكر ابن صابر عىل ما اطلعنا عليه من  ( يعدُّ (1 السيوطي أوَّ

الكتب النحوية، وعدِّ اخلالفة القسم الرابع من أقسام 

 الكلم. 

وقد  ،يف بيان صحة مذهبهم نجدها يف كتب النحويني

 .فقط اا، لذلك نكتفي باإلشارة إليهبحثا  تأشبع

، األشموينو، 163/ 3: ، د.تيدباااالسرت)ينظر: 

، 103- 102و ، 3/91، و1/40 م:1998

، 294-293، و281/ 2: م2006واألزهري، 

 .(105-3/104: )اهلمع(، د.توالسيوطي

معرفة حقيقة اسم الفعل، إىل وعندما نأيت   

وتعريفهم وحدوده وصفاته وماهيته عند النحويني 

ُل من نِقُف عنده هو اخلليل بن  لـهذا املصطلح، فأوَّ

الذي مل نجد لديه ،هـ(175أمحد الفراهيدي )ت

ا ألسامء األفعال، فأردنا معرفة تصوره هلذه  تعريفا

نَّ أاأللفاظ من خالل كتاب العني، فكام هو معلوم 

اا اسم الكلمة  هي إمَّ  افعل  وإمَّ حرف، وهذا ما  وإمَّ

ا عند اخلليل الذي صادفته هذه الكلامت، كان معلوما 

ا من هذه األقسام الثالثة،  التي مل جيدها تشبه واحدا

لذلك مل يصنفها، فقال يف معرض كالمه عن اسم 

ا كلمُة زجٍر للسكوت"الفعل )صه(:   "إَّنَّ

، ومل يبنيِّ نوع هذه (3/345: 1983، الفراهيدي)

خرى الكلمة أهي اسم أم فعل أم حرف، ويف مواضع أ

ا تستعمل للزجر، إمن كتابه قال عن أسامء األفعال:  َّنَّ

ا، والنهي  دا وإذا سّلمنا بأنَّ الزجر ال يكون إالَّ َّنياا مشدَّ

أمر برتك الفعل، نخلص إىل أنَّ هذه الكلامت أقرب ما 

 -أنَّ اخلليل  ، ونجدتكون إىل الفعل منها إىل االسم

هذه األلفاظ  يف مواضع أخرى من كتابهعدَّ  رمحه اهلل 
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ا، إذ   وهاء: حرف  يستعمل يف املناولة، "قال:  حروفا

 (.102/ 4م: 1983)الفراهيدي، "تقول هاء وهاك

واملراد باحلرف: الكلمة عند النحويني القدماء، إذ 

ا بمفهومه، الذي ُعرف عند  مل يكن املصطلح مستقرَّ

املتأخرين، وهذا يعني أنَّ هذه األلفاظ كلامت ومل جيعله 

فلامَّ مل جيد اخلليُل يف  ليل من األسامء وال من األفعالاخل

ه اسم الفعل عالمة الفعل، وال عالمة االسم، عدَّ 

ا  .وهو ما ليس باسٍم، وال فعلٍ -أي كلامٍت  حرفا

هـ( 180تلميذه سيبويه )ت ونقف بعد اخلليل عند

ا عرِّ ،إذ مل نجده يُ -رمحه اهلل   ف )اسم الفعل( تعريفا

ا، ومل جي ه قساما من أقسام الكالم الثالثة عل  واضحا

:  املعروفة وإنَّام جعله قساما  من الفعل ال قسياما له، قائالا

ي الفعل فيه بأسامء مل تؤخذ مِّ هذا باب من الفعل ُس "

احلادث وموضوعها من الكالم األمر  من أمثلة الفعل

ا: (،  241/ 1: م2004، سيبويه) "والنهي وقال أيضا

روف التي هي أسامء  للفعل ال علم أنَّ هذه احلاو"

... ا أسامء   "تظهر فيها عالمة املضمر؛ وذلك أَّنَّ

 .(241/ 1: م2004)سيبويه، 

 ا تقّدم أنم اسم الفعل عند سيبويه هو:نخلص مم 

ا أسامء لقوله: )ُسمِّ إٍ  -1 ي  الفعل به(، وهذا من َّنَّ

جهة الشكل والرتكيب؛ ألنَّ تراكيب الفعل معروفة، 

ع  ؛ه أيَّ تركيٍب منها جعلها من األسامءفلامَّ مل تشب لتنوَّ

 .أشكال تراكيبها، وكثرهتا كثرة يصعب حرصها

 

 

هي نوع خاص من األفعال، ليست من )الفعل و

؛ احلادث(، الذي قد يريد به فعيل املايض واملضارع

ا، واسم الفعل أغلبه اسم لفعل األمر، لكوَّنام حدثا 

والنهي، ف عِمل ت عمل هام  ى هبا األمرُ ... وإنَّام ُسمِّ "قال: 

لِهام : م2004)سيبويه،  "ومل جتاِوز، فهي تقوم مقام فِع 

1/243). 

ة  -2 ا )أسامء األفعال( مشتقَّ  -أي مأخوذة أَّنَّ

أكثر أسامء  أي   ألنَّ موضوعها  ؛من فعل األمر

 من الكالم األمر والنهي؟ -األفعال

ا  -3 عاد سيبويه فوصف هذه األسامء بأَّنَّ

، وهي رمحه -أسامء للفعل، كام وصفها اخلليل  حروف 

ا حروف زجٍر، واملراد باحلروف  اهلل   من قبل بأَّنَّ

. فهي ناكام بيَّ  -أي كلامت   ليست أسامءا وال أفعاالا

حويون يف حقيقة أصل اسم النَّ  إىل هذا احلد مل حيكمِ 

ا بني  الفعل، فام زال اسم الفعل عندهم مرتددا

 ة، حتى جاء املربدالقسمني: احلرفية واالسمي

األسامء  الذي وضع حدا  رمحه اهلل  هـ( 280)ت

د جنسها باالسمية بقوله:  هذا باب ما "األفعال وحدَّ

جرى جمرى الفعل وليس بفعل ولكنها أسامء وضعت 

د) "للفعل تدلُّ عليه فأجريت جمراه / 3: م2010، املربِّ

ا غري(، 202  ومل يذكر املربد كسابقيه السم الفعل وصفا

، الوصف، فهي عنده أسامء وضعت ملعنى الفعل هذا

ه  وعىل منواله نسج من جاء بعده من النحويني يف عدِّ

الذي  -رمحه اهلل  -هـ( 311اساما كابن الرساج )ت
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ه  ا ألسامء األفعال يف أصوله سامَّ باب األسامء "وضع بابا

ي  هبا الفعل اج،  "املبنية املفردة التي ُسمِّ ) ابن الرسَّ

ا وذكر أنَّ أسامء (، 2/130: م1996 لكنَّه عاد رسيعا

يت هبا األفعال، وذلك عند حديثه  األفعال حروف  ُسمِّ

فهذان حرفان مبنيان عىل  "عن ) صه، ومه(، فقال: 

ي الفعل هبام اج،  "السكون ُسمِّ م: 1996) ابن الرسَّ

2/131.) 

ا هذا االضطراب يف  هوية  حقيقةويبدو واضحا

عند ابن االسمية والفعلية بني اسم الفعل وتردِّده 

اج،الذي قدَّ  م السم الفعل هذا التعريف فقال الرسَّ

ي  به الفعل"عنه: فوصفه بأنَّه حروف أي ، "حرف ُسمِّ

ا املراد بأنَّ وصفهم هلذه األلفاظ  كلامت ووضحنا مسبقا

ا ليست أسامء حقيقية وال أفعاال   ا كلامت يعني أَّنَّ بأَّنَّ

باالسمية حني األلفاظ  حقيقية،  وعاد فوصف هذه

ي  به  ي  به(، وبالفعلية حني قال: )ُسمِّ قال: )ُسمِّ

 الفعل(.

يف تردد النَّحاة يف هذه وظلَّ احلاُل عىل ما هو عليه 

الكلامت بني االسمية والفعلية، فنجد أنَّ ابن مالك 

هـ( 686)ت، وريض الدين األسرتاباديهـ(672)ت

جعله أسامء نسجوا عىل منوال مجهور البرصيني يف 

أللفاظ األفعال، فهي أفعال من حيث املعنى، وأسامء 

من حيث اللفظ. )ينظر:ابن مالك)رشح الكافية 

 ، األسرتابادي، د.ت:2/46م: 2010الشافية(، 

 (.166، و3/163

، فهي من  فجعل ابن مالك أسامء األفعال أسامءا

األسامء التي ال تقبل اإلسناد باعتبار املعنى الذي 

ألسامء، وإنَّام هي كلامت ُيسند ما ملعناها إىل خيتصُّ با

نظريها فـ )صه( ال يقبل اإلسناد الوضعي، وإنَّام يقبله 

نظريه )السكوت(، فاملسند إىل السكوت بمنزلة املسند 

ا. )ينظر: ابن  إىل )صه(؛ لتوافقهام معناى ونوعا

 (.17-16/ 1م: 2001مالك)رشح التسهيل(، 

أسامء األفعال إنَّام  هـ( أنَّ 643ويرى ابن يعيش )ت

وضعت لتدلَّ عىل صيغ األفعال، كام تدلُّ "هي أسامء 

، فهي عنده أسامء تدلُّ عىل "األسامء عىل مسمياهتا

 (.4/172: 2معاين األفعال.)ابن يعيش، د.ت: مج

رمحه  هـ( 761)تاألنصاري  وجعله ابن هشام

اسُم الفعِل: ما ناب "نائباا عن الفعل حني قال: اهلل 

: كـ)شتان(، و)صه( ع ن الفعل معنى واستعامالا

ه( (، أوضح املسالك)األندليس، ابن هشام. )"و)أوَّ

، وينظر: األندليس، ابن 116/ 3: م1986

 (.407م: 2011هشام)رشح شذور الذهب(، 

وعند وصولنا للقرن الثامن اهلجري ظهر توجيه 

جديد ألسامء األفعال وهو ما ذكره أبو حيان 

(، من أنَّ بعض املتأخرين ذهبوا هـ745األندليس)ت

، وال  ، وال أفعاالا إىل أنَّ أسامء األفعال ليست أسامءا

ى بـ  ا وإنَّام هو قسم رابع من أقسام الكلم ُيسمَّ حروفا

م: 1998)اخلالفة(. )ينظر: األندليس، أبو حيَّان، 

(، دون أ ن  يذكر لنا أبو حيَّان هؤالء النحاة 5/2298
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السيوطي ونسب ب. الذين ذهبوا هذا املذه

هذا التقسيم لنحوي أندليس  رمحه اهلل-هـ( 911)ت

اب حوي(جعفر النَّ  ا)أمحد بن صابر، أو أب وهو ه ذاكرا أنَّ

ه  عدَّ اسم الفعل القسم الرابع من أقسام الكالم، وسامَّ

بـ)اخلالفة(، فقد نقل عنه السيوطي رأيه يف كتابيه 

يف  ذكر اسمهاألشباه والنظائر، ومهع اهلوامع دون أن ي

بل كنَّى عنه يف موضع يف اهلمع  عدد من املواضع،

(، معالسيوطي)اهلينظر: )بقوله: بعض النحويني

 (.25/ 1: د.ت

وذكر يف موضع آخر من اهلمع رأي ابن صابر وبأنَّه 

أطلق عىل القسم الرابع من أقسام الكلم اسم )املخالفة(. 

 (. 104/ 3: (، د.تمعالسيوطي)اهلينظر: )

د. متام حسان مصطلح اخلالفة إىل ونسب 

اء)ت ان، متَّام،207الفرَّ م: 2004هـ(.)ينظر: حسَّ

89.) 

وقد ورد مصطلح )اخللفة( يف كتاب معاين القرآن 

وقال "( من سورة النساء يف قوله: 24يف تفسريه لآلية )

 :الشاعر

 وى دونكاــا املاح  دليا أُّي  

أأيت  النا  محمدونكاإِّن     رأ

ُد فارضبوه الدلو رفع، ي  والعرب تقول:  ،كقولك: ز 

وتنصب الدلو بمضمر  ،الليل فبادروا، والليل فبادروا

اء،  .": دونك دلوى دونكك قلت  يِف اخللفة كأنَّ  )الفرَّ

 (.1/260د.ت: 

ة(  ف  نا نستبعد من يذهب إىل أنَّ املراد بـ )اخلل  إالَّ أنَّ

ح أ ن  يكون مراد ا اء به هو )اخلالفة( نفسها، بل  نرجِّ لفرَّ

هو ما جاء خلف كلمة الدلو، وهو اسم الفعل 

 )دونك(، فاخللفة هنا مراد هبا ما يقابل األمام.

ان أرجع  ومن الالفت للنظر أنَّ د. متَّام حسَّ

ا كام  اء، مستندا مصطلح اخلالفة )خالفة الفعل( إىل الفرَّ

ذكر إىل ما رواه األشموين يف باب أسامء األفعال، لكنَّنا 

نعود إىل رشح األشموين ال نجد ما ذكره د. متَّام عندما 

اء، وإنَّام ذكر  من نسبة األشموين هذا الرأي إىل الفرَّ

: وقيل إذ جاء يف رشح  األشموين هذا الرأي قائالا

ى خالفة سمَّ وقيل: هي قسم برأسه يُ "األشموين: 

 (.3/91م: 1998. )األشموين،"الفعل

ل الفعل قساما  من جعل اسم وبذلك نقول بـأنَّ أوَّ

ذلك يف  برأسه: أمحد بن صابر، كام ذكر السيوطي قائاما 

ه اخلالفة، "قوله:  ا سامَّ زاد أبو جعفر بن صابر قساما رابعا

) األشباه والنظائر(، السيوطي) "وهو اسم الفعل

 :(، د.تمعالسيوطي)اهلينظر: و، 3/55: م2007

بذلك يكون ابن صابر قد أَّنى النزاع يف ، و(104/ 3

دت هبا ترد د اسم الفعل بني األقسام التي ُحدِّ

عدٍد من الكلمةهبذه الزيادة، ولقي رأيه هذا قبوالا لدى 

ن جاء بعده حتى يومنا هذا، فقد تبعه النَّحويني مَّ 

املحدثون، الذين مل يكن حظهم يف تعريف أسامء 

وإنَّام وجدنا عندهم  ،األفعال أفضل من القدامى

اء يف تعريفهم ألسامء اخلالف املوجود لدى القدم
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ف األستاذ عبَّاس حسن أسامء  األفعال، فقد عرَّ

، ويتضمن "األفعال بقوله:  اسم  يدلُّ عىل فعٍل معنيَّ

معناه، وزمنه، وعمله من غري أن  يقبل  عالمته، أو يتأثر 

  109/ 4: م2007، حسن، عباس) "بالعوامل

، لكنَّه ذهب مذهب ابن صابر يف جعله القسم (110

ح الرأي الذاهب إىل الر جَّ ابع من أقسام الكالم، فر 

ا من أقسام الكلم  ،جعل )أسامء األفعال( قسام رابعا

ى باخلالفة، أي أنَّه فيام بيَّنه: خليفة الفعل سمَّ وهو ما يُ 

، حسن، عباس) ونائبه يف معناه وعمله وزمنه

وكذلك ، (111  110/ 4(: 1م: اهلامش )2007

حسان ود. فاضل مصطفى الساقي، عدَّ كلٌّ من د. متَّام 

ا من أقسام الكالم أطلقوا  أسامء األفعال قساما خاصا

ان، متَّام، ينظر: ،)عليه تسمية )اخلالفة( : م2004حسَّ

، وتبعهم يف ذلك (190: م2008، الساقيو، 113

ها بـ (1)أحد الباحثني املحدثني ان سامَّ ، غري أنَّ متَّام حسَّ

اللغة العربية ) ان، متَّامينظر: حسَّ . ))خالفة اإلخالة(

، واخلالصة النحوية، 113: م2004(، معناها ومبناها

وعربَّ د. فاضل صالح ، (153-152م: 2000

فها  السامرائي عن أسامء األفعال بكوَّنا ألفاظ وعرَّ

 : ي معاين األفعال، وال تقبل وهي ألفاظ  تؤدِّ "قائالا

ة أسامء حاها النَّ عالماهتا، وليست هي عىل صيغها فسامَّ 

                                                 
أسامء أمحد حممد أمحد عويش يف رسالة املاجستري )وهو ( (1

) إذ بنى الباحث رسالته عىل  ،(األفعال بني اللغة والنحو

 . فكرة اخلالفة(

/  4: م2003، فاضل صالح، د.السامرائي )"األفعال

34). 

 ؛هو األقرب إىل الصواب يف رأينا وهذا التعريف

األنسب أن  نعربِّ عن أسامء األفعال باأللفاظ  ألنَّ 

ا أفعاالا املؤدية معاين األفعال؛ لكوَّنا كام سنبني الحقا 

بني مصطلحي االسم  نجمع   بدائية، لذلك ال يصح أن  

 ىا أو مصطلح واحد.لفعل يف مسمّ وا

ي ت باسمني مَّ  ا تقّدم ظهر لنا أّن هذه الكلامت ُسمِّ

فاملصطلح األول أطلقه  ، مها: أسامء األفعال، واخلالفة

م حني نظروا إىل ؛ البرصيون عىل أسامء األفعال ألَّنَّ

خصائصها وسامهتا احتاروا يف أمرها إذ مل تنطبق عليها 

عوها لألسامء، كام أنَّ خصائص األسامء التي وض

مل تنطبق عليها كلها، فهي  اخصائص األفعالوميزاهت

، وإن تضمنت معاين األفعال  التضمنه ؛ليست أفعاالا

التنوين الالحق ببعضها، كام  باألسامء، وهو ما خيتصُّ 

، لداللتها عىل احلدث املقرتن بالزمن،  ا ليست أسامءا أَّنَّ

لذلك أطلقوا  ؛فهي عند البرصيني يف منزلة بني بني

ينظر: عىل املنهج العلمي . )عليها أسامء األفعال

وتطبيق(، يف النحو العريب قواعد )احلديث، املخزومي

/ 4: م2003السامرائي، د. فاضل، ، و140: م1996

34). 

التي  كلامتولذا عندما ننظر يف حقيقة هذه ال

يت بأسامء األفعال ال نجد أنَّ تسميتها كام يرى د. سمِّ 

. )ينظر: السامرائي، هيم السامرائي تسمية اعتباطيةإبرا
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ذلك كان  بخالف. (117م: 1968د.إبراهيم، 

لألستاذ عيل النجدي رأيأوجه يف سبب التسمية 

اسم الفعل عند مجهور البرصيني  نَّ فهو يرى أ  ا، ومعناه

ي ألنَّه ينوب عن الفعل ويؤدِّ  ؛لكن ال كاألسامء"اسم 

الق لفظ االسم عليه، بل لذلك مل يكتفوا بإط ؛معناه

أضافوه إىل الفعل واختصوه به، فقالوا اسم الفعل، 

أي: االسم الذي يدلُّ عىل الفعل، كام يدلُّ كلُّ اسٍم 

ه، وهو عند الكوفيني فعل من عموم  آخر عىل مسامَّ

ون لفعليته بأنَّه يدلُّ عىل ما يدلُّ عليه  األفعال، وحيتجُّ

ه وهو احلدث والزمان الذي  .(1)"يكون فيه مسامَّ

ا املصطلح الثاين الذي وضع هلذه الكلامت  أمَّ

ا ألقسام الكالم فهو:مصطلح  والذي جعل قساما رابعا

، والعجيب يف هذا املصطلح اجلديد أمران: (اخلالفة)

عند (خالفة الفعل)ه جاء بثالث صوٍر هي: نَّ أ   -األول

عند السيوطي يف مانقله عن ابن  (اخلالفة)األشموين، و

ا األمر ، عند متام حسان (خالفة اإلخالة)ر، وصاب أمَّ

ا نَّ إفاآلخر مل يبنّي املراد من النَّحويني القدماء  أحدا

غري ما  ،باخلالفة وال سبب تسمية هذه الكلامت هبا

ا من تفسري األستاذ عباس حسن للخالفة  ذكرناه آنفا

بمعنى: خليفة الفعل، ونائبه، يف معناه، وعمله " ه:بأنَّ 

ونحن نتفق مع هذا الرأي يف توثيق الصلة بني  ،"وزمنه

 ،الفعل خليفتها نا نرى أنَّ هذه الكلامت واألفعال بيد أنَّ 

                                                 
جواد وجهوده اللغوية، د. حممد  عن مصطفى ( نقالا (1

 . 223عبداملطلب البكاء: 

ا وليس العكس فهي يف تصّورنا أقدم من األفعال، أمَّ 

مصطلح اخلالفة فعىل العموم نراه مالئاما هلذه الكلامت 

 ،التطّورو لكوَّنا كلامت قديمة ختلفت عن التغيري

صورهتا البدائية األوىل، وخالفت صور  وظّلت عىل

خالفة )ا مصطلح أمَّ ، نراها اليوم تيالفعل احلالية ال

ان اإلخالة اإلفصاح  :فيقصد باإلخالة( عند د.متام حسَّ

فصاحي إنشائي تأثريي إاخلالفة عنده أسلوب ف

من املوضوعات  اانفعايل، ووضع ضمن اخلالفة عددا 

 يف أبواب خمتلفة، وهيحويون حوية التي درسها النَّ النَّ 

)اإلخالة، والصوت، والتعجب، واملدح والذم، 

اللغة د.متَّام حسان)ينظر: . )والندبة واالستغاثة(

، فاخلوالف عنده: ( 89 – 88: م2004(، العربية

يف  كلامت تستعمل يف أساليب إفصاحية، أي  "

األساليب التي تستعمل للكشف عن موقف انفعايل ما 

ان، متَّام )ح. )"واإلفصاح عنه (، اللغة العربيةسَّ

ان، متَّام )اخلالصة 113: م2004 ، وينظر: حسَّ

واضح من هذه التسمية ، و(152م: 2000النحوية(، 

أَّّنا أطلقت بوصف الوظيفة والعمل ال بوصف 

 األصل واملنشأ الذي ينصبُّ بحثنا عليه.

 
 بحث الثاّنامل

   أقسام أسامء األفعال 

 مانعإ منألفعال البدَّ للوقوف عىل أصل أسامء ا

وألجل ذلك يمكن تصنيفها إىل أكثر من  ،النظر فيها
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ح فيام  هو اعتباراٍت خمتلفة كام ق  ف  وجٍه واحٍد و   موضَّ

 يأيت:

: باعتبار الداللة عىل معنى الفعل  قسم اخلالفة تأوالا

 ثالثة أقسام: املايض واملضارع واألمر.إىل 

، اسم الفعل املايض ويشمل: )هيهات، بمع نى: بُعد 

، وشتَّان،  ع  عان ورِسعان، بمعنى: أ رس   و رُسعان ورس 

، ووشكان،  ، وبطآن، بمعنى: بُطؤ  بمعنى: افرتق 

، 133 الزخمرشي:ينظر:  ): أرسع(.بمعنى: رسعان أي  

)رشح الكافية الشافية(، ، وابن مالك142 -140

م: 1998واألندليس، أبو حيَّان،  ،44/ 2 م:2010

أوضح ألندليس، ابن هشام)او ، 5/2303-2304

وحسن، عباس،  ،116/ 3: م1986، (املسالك

 .(113/ 4: م2007

، بمعنى:  اسم الفعل املضارع ويشمل: )ُأفٍّ

اه، بمعنى: أتوجع، وآه، بمعنى: أتوجع، أتضجُر، وأ   وَّ

ا، بمعنى: أتعجب، ووا، بمعنى:  أوأتأمل، وواها، وواها

و أتعجب، ووي، و)ويكأنَّه(، بمعنى: أتعجب أ

ه، ينظر: ) أعجب، وإٍخ، وكٍخ، بمعنى: أتوجع أو أتكرَّ

/ 3: م1986(، أوضح املسالكاألندليس، ابن هشام)

، 284  2/283: م2006األزهري، ، 117 - 116

وحسن، عباس، ، 107/ 3: (، د.تمهعالسيوطي)و

وأّخ، بمعنى: أتعجب، وبّخ، (، 112/ 4: م2007

، بمعنى: بمعنى: أتعجب، وبّح، بمعنى: أتعجب، وبدّ 

: 2: مج/ابن يعيش، د.تينظر: )أتعجب(.

م: 1998، واألندليس، أبو حيَّان، 243 -4/242

5/2293.) 

 أقساٍم: ةثالثإلياسم فعل األمر ويقسم  -1

اسم فعل أمر سامعي: وهو: )صه، بمعنى: 

ِفف   ِفف  اسُكت، ومه، بمعنى: اك  ، وآمني، ، أو ان ك 

 األنصاري، ابن هشام) ينظر:) بمعنى: استجب

، 116/ 3: م1981(، أوضح املسالك

/ 3: م2002، ، والصبان282/ 2: م2006األزهري

ث، وإهياا، وإيِه، بمعنى: استمر أو حدِّ (، 288 -287

بمعنى: كف أو ابتعد، وده، زجر بمعنى: ارضب، 

ب، أو أحرض فـ )هلمَّ  ، بمعنى: أقبل، أو قرِّ لُّم  وه 

به أو  ا(، أي: قرِّ ، وحيَّهأزيدا ل: بمعنى حرضه، وحيَّ

ل، أو ائِت، وهات، بمعنى: أعِط، وهيَّا،  أقبل، وعجِّ

، ووهيا،  ِهل  ، بمعنى: أم  خ  ي د  بمعنى: أرِسع، وتيد وت 

ل  بمعنى:  ، قد، وقط، وب ج  ، وأِغر  ض  بمعنى: حرِّ

، 134 -132: 2006الزخمرشي،ينظر: . )كتِف،وانتهِ ا

األشموين، ، 183  175/ 3: ، د.تاألسرتابادي

، 290/ 3: م2002، والصبان، 3/92م: 1998

 (.112/ 4: م2007حسن، عباس،و

اسم فعل أمر قيايس: وهو ما كان عىل وزن  - أ

اِل( نحو: ) حذاِر، بمعنى:  ع  حذر، ونزاِل، ا)ف 

ترك، ومناع، بمعنى: انزل، وتراك، بمعنى: ابمعنى: 

درك، وبداِر، بمعنى: بادِر، امنع، ودراِك، بمعنى: ا

ابن يعيش،  ينظر:) ...(.وزحاِم، بمعنى: ازحم، و
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: م2007حسن، عباس، ، و 133 - 132 د.ت:

4 /111.) 

 اسم فعل أمر منقول:  -ج

منقول من مصدر، ويشمل: )رويدك، بمعنى: 

، أي   ه  ل  ل، ورويد، بمعنى: أمهل، أو إمهال، وب  ، متهَّ ع  : د 

، 132: م2006الزخمرشي،  ينظر:) أو أترك، و... (.

/ 4: 2مج/ :، د.تابن يعيشو، 136  135و

/ 3، واألسرتابادي، د.ت، 203، و189، و176

، 286/ 2: م2006واألزهري، ، 174  172

 (.39/ 4: م2003والسامرائي، د. فاضل، ، 116

، يمنقول من اجلار واملجرور، و شمل: )عليك، عيلَّ

عليكم، وعليه، بمعنى: الزم، أو متسك، أو اعتصم 

، وخذ، بحسب السياق، وإليك، بمعنى: ابتعد وتنحَّ 

، وعنك، عنكم، عني... (. بِل  ، بمعنى: أق  ينظر: ) وإيلَّ

: واألسرتابادي، د.ت، 249/ 1: م2004سيبويه، 

، 287  286/ 2: م2006واألزهري، ، 187/ 3

 (.114/ 4: م2007وحسن، عباس، 

منقول من الظرف، ويشمل: )دونك، بمعنى: 

خذُه، وعندك، بمعنى: خذُه، ولديك، بمعنى: خذُه، 

ثبت، وبعدك، وأمامك، بمعنى: انك، بمعنى: ومكا

م، وورا سيبويه،  ينظر:) ك، بمعنى: تأّخر(.ءتقدَّ

، 144: م2006والزخمرشي،  ،249/ 1: م2004

: م1981(، وضح املسالكاألندليس، ابن هشام )و

3 /118.) 

منقول من حرف التنبيه ويشمل: )ها، وهاك، 

، بمعنى: خذُه(. : م2006الزخمرشي، ينظر: ) وهاء 

وابن ، 171/  3: واألسرتابادي، د.ت، 133، و132

(، معالسيوطي)اهل، و195/ 4: 2: مج/يعيش، د.ت

 (.105/ 3: د.ت

: املرجتل واملنقول إىلثانياا: باعتبار الوضع قسموها 

 )من مصدر، وظرف، وجار وجمرور( واملعدول.

 : سامعية وقياسية.إىلثالثاا: باعتبار املبدأ قسموها 

ا: باعتب : اخلرب إىلار األسلوب قسموها رابعا

 واإلنشاء.

إنَّ تقسيم أسامء األفعال عىل أساس الداللة 

معنى الفعل املايض واملضارع واألمر جاء من صيغ إلي

، أي من حيث اِفعلالفعل الثالث: فعل، يفعل، 

الفعل من صيغته،  ايكتسبه تيالداللة الزمنية ال

ئاا من ذلك وعندما نأيت إىل أسامء األفعال ال نجُد شي

ينطبق عليها وال عىل لفظة واحدة من ألفاظها؛ ذلك 

أنَّ الفعل إذا كان يدلُّ عىل احلدث والزمن من خالل 

الصيغة، فإنَّ أسامء األفعال ال ختضع ليشء من ذلك 

فهي ال تدل عىل احلدث أو الزمن إنَّام الفعل الذي 

هو الذي يدل عىل احلدث والزمن، وهذه  ال هبويؤَّ 

من األمور التي ختتلف فيها أسامء األفعال عن واحدة 

 الفعل.

أّما تقسيم أسامء األفعال باعتبار الوضع إىل مرجتل 

ومنقول، فالعربة يف معرفة أصل أسامء األفعال هو 
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ن  اسم الفعل املرجتل أحق أ   ”القسم املرجتل منها ألنَّ 

أقدم من املنقول؛ ألنَّ االرجتال يعني الوضع،  يكون  

ل من سابق إىل ال حق فهو أقرب والنقل ي عني التحوَّ

: م1987البكاء، . )"إىل طفولة اللغة من املنقول

224- 225.) 

ا املرجتل منها ف ريى كام أّن املنقول معروف أصله، أمَّ

يقول:  أفعال قديمة جامدة إذ   اد.مصطفى جواد أَّنَّ 

وهذه أسامء األفعال املرجتلة ما هي إالَّ أفعال قديمة "

منها ما هو يف دور التطور من اجلمود إىل جامدة و

: تعال، الترصف االبتدائي، مثل: هلُّم  يا رجل أي  

يستوي فيه الواحد واجلمع واملؤنث واملذكر يف لغة 

ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ أهل احلجاز، كقوله تعاىل:

، وأهل نجد كانوا [18]األحزاب:  چڈ  ژ  ژ  

، وللجم وا، يرصفونه فيقولون لالثنني هُلامَّ لُّمُّ ع ه 

، فلامذا ال تضاف  نَّ ي، وللنساء هُلمِّ وللواحدة هُلمِّ

د. مصطفى ) ."أسامء األفعال إىل )األفعال اجلامدة(

، وبنظر: د. 5: م1955)املباحث اللغوية(، جواد

، 139: م1960(، وسائل النهوض)مصطفى جواد

 (.220: م1987والبكاء، 

دراج هذه ى بالنحويني إىل إولعلَّ السبب الذي أدَّ 

وإن كانوا خمتلفني يف  ،هذا املصطلح حتتاملواد الكثرية 

هو حرصهم  ،أي قسم من أقسام الكالم حتتوضعها 

 ن  أو ،اإلحاطة بجميع جوانب الظاهرة اللغويةعىل 

لذلك مل  ؛يشمل الدرس النحوي مجيع مواد العربية

 ووضعوه حتت الدرس يرتكوا شيئا إالَّ 

النحو )د. إبراهيم  ،ينظر: السامرائي)ليل.حوالت

 (.117: م1968(، العريٍب نقد وبناء،

يف حقيقة أسامء  وينياختالف النح رسَّ قديكون و

ها اساما  كوَّنم  رصفوا  يعود إىل  أو فعالا األفعال يف عدَّ

جهودهم إىل املسائل اللغوية األكرب جماالا يف هذه اللغة، 

ومل  مسألة يف غاية األمهية،ما جعلهم ينرصفون عن 

التي  الكلامتوهي دراسة هذه عتنوا هبا عناية كبرية، ي

وجدوها واحتاروا يف أمرها من الناحية التارخيية 

والبحث عن أصوهلا وجذورها، ومتابعتها، ودراسة 

التطورات التي حصلت هلا، والتغريات التي حلقتها 

ت هبا، وإن  نتيجة تقادم األيام ومعرفة األطوار التي مرَّ

علق بمسألة نشأة اللغات، التي كان هذا األمر يت

 مثار اجلدل، فكأنَّام اللغة وضعت  إىل يومنا هذا لت اماز

، وهذا أمر إلينا مجلة واحدة هبذه الصورة التي وصلت

ا غري منطقي فنشأة اللغة مرت بمراحل كثرية، وأطوارا 

دة وصلت  ، وحصلت هلا تطورات كبرية إىل أن  متعدِّ

 ضج والتامم.كامل والنإىل الاللغة العربية 

اسم الفعل من  ويرى د. مهدي املخزومي أنَّ 

األلفاظ البدائية التي كانت من األبنية األوىل، التي 

تطورت حتى استقرت عىل هذه الصيغ الفعلية 

املعروفة وبتخلفها عنها اختلفت عن األفعال يف اللفظ 

:  م1986(، مدرسة الكوفة)ينظر: املخزومي. )واحلكم

مصطلح )األفعال املتخلفة(؛  ا، وأطلق عليه(308
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فهي أفعال شاذة عن سائر األفعال يف أبنيتها ويف 

استعامالهتا؛ ذلك أنَّ أبنيتها ختتلف عن أبنية األفعال، 

تصل باألفعال، فهذه تكام أنَّه ال يتصل هبا الضامئر كام 

يف ذلك مذهب  اموافقا  -عنده أفعال حقيقة،  الكلامت

ا خمت -الكوفيني  كوَّنا ال يف لفة عن األفعال؛ إالَّ أَّنَّ

ا يف صياغتها  تترصف ترصفها، وختتلف عنها أيضا

وأبنيتها، وال تتصل هبا اللواحق، من ضامئر وتاء 

يف النحو  العريب قواعد املخزومي)ينظر: ) التأنيث

لذلك يرى د. مصطفى جواد  ؛(141: وتطبيق(، د.ت

 باب أسامء ،أنَّ من أبواب النحو التي ينبغي إيصادها

األفعال املرجتلة الدالة عىل مجود، وأسامء األفعال 

(، وسائل النهوض)ينظر:د. مصطفى جواد. )املنقولة

 .(139: م1960

وذهب د. إبراهيم السامرائي املذهب نفسه إذ قال 

ا مواد فعلية "يف تعريفه ألسامء األفعال:  واحلقُّ أَّنَّ

قديمة مجدت عىل هيئة خمصوصة، فلم يترصف فيها 

ف  نا ينبغي أن  ترصُّ ا؛  ننظر   األفعال، عىل أنَّ إليها أفرادا

ا، وطريقةا يف  وذلك ألنَّ لكلِّ طائفٍة منها بناءا خاصا

 وه الفعل زمان)السامرائي، د. إبراهيم). "االستعامل

عن حقيقة أسامء األفعال  لاق، وم1983(، أبنيته

مواد قديمة حفلت هبا العربية  "املرجتلة أيضا: 

ات نفسية وحكايٍة هلا، ثمَّ توسع عراب عن حاجلإل

فيها فاستعملت استعامل األفعال، وهي من أجل ذلك 

بداية ظهور األفعال يف العربية يف مراحل نشوئها 

 وه الفعل زمانالسامرائي، د. إبراهيم). )"وتطورها

 .(124: م1983(، أبنيته

 ونلحظ من تعريفه هذا أنَّه صنَّف )أسامء األفعال(

بجعلها أفعاالا عىل الرغم من  من أقسام الكالم

مالحظته اختالفها عن األفعال وإدراكه خلاصية من 

ا ، يف القدم اتوغله يخصائص أسامء األفعال وه إذا

فهم يرون أنَّ أسامء األفعال من الكلامت البدائية، 

واملواد اللغوية القديمة التي مجدت عىل هيئة 

 خمصوصة.

مور التي يمكن النظرية الثنائية واحدة من األلعلَّ 

بواسطتها إثبات قدم هذه األلفاظ؛ فاللغة اإلنسانية يف 

رت إىل  بداية نشأهتا تألفت من أصوات أحادية ثمَّ تطوَّ

ت عليها اللغة العربية،  الثنائية فالثالثية التي استقرَّ

فضالا عن كوَّنا سمة من سامت اللغات السامية، 

لية نشأة اللغة، وهذه األلفاظ الثنائية آثار تدلَّ عىل أوَّ 

احتفظت هبا العربية واستعملتها، وهذا األمر استند 

إليه د. إبراهيم السامرائي يف إثباته قدم هذه املواد 

ا مواد قديمة والذي يقوي  "ل:قااللغوية، إذ  قلت: إَّنَّ

 ، ه  ، وأف، وص  ي  : )و  ا ثنائية فهي مثالا قدمها عندي أَّنَّ

، وبله(، وغري ذلك، وقد  ه  تلمح أنَّ شيئاا من وأوه، وم 

ا أصوات ثنائية إهذه قد أصبحت ثالثية، فأقول لك:  َّنَّ

األوىل غري أنَّ العربية  تعرب عن هذه املعاين اإلنسانية

أخضعتها لالستعامل، وإخضاعها لالستعامل جعل 

. "منها ثالثية لتستقيم مع نظائرها من الكلامت العربية



 125                           (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع، 29مجملة اآلداب، 

(، نقد وبناء،النحو العريٍب )د. إبراهيم  ،السامرائي)

 .م1968

ومل يكتِف د. إبراهيم السامرائي بذلك استدالالا 

ها النحويون بأسامء عىل قدم هذه األلفاظ التي سامَّ 

أنَّ هذه األلفاظ قد تكون يف األصل زاد األفعال، بل 

أحادية متكونة من صوت واحد، ثمَّ انتقلت اللفظة إىل 

ضيف هنا أنَّ وأنا أ"، يقول: إلينا  وصلتالثنائية، كامَّ 

ا وهو )الصاد(  ا واحدا هذه الثنائيات ربَّام كانت صوتا

يف )صه(، و)امليم( يف )مه(، وما زلنا نستعمل صوت 

الصاد أو صوت السني لإلعراب عن السكوت، أوعند 

ا اهلاء فهو حرف آخر حيسن السكوت عليه،  طلبه، أمَّ

ثمَّ لتنتقل الكلمة فيه من صوت بسيط إىل مركب 

ا )صه( حكاية ملا يطلب به السكوت، فتكون كلم ة، إذا

وا اهلاء هاء السكت، وقد ملَّ  ح اللغويون هذا، فسمَّ

. "وهذه اهلاء هي نفسها يف )أوه( إلظهار األمل

(، النحو العريٍب نقد وبناء،)د. إبراهيم  ،السامرائي)

 .م1968

 وهو أمحد حممد أمحد عويش وخرج أحد الباحثني

 ،ئية يف أسامء األفعالبعد دراسته للنظرية الثنا

، وإثباته اونظريات نشأة اللغة التي تنطبق عليه

اشتقاقية عدد من هذه األسامء، وانتامء بعضها للغات 

إىل حقيقة كون هذه األسامء  وانتهىسامية قديمة، 

موغلة يف القدم بدليل هذه األمور التي أثبتها ألسامء 

 : قيقة يمكن اخلروج من كلِّ ذلك بح"األفعال قائالا

ثابتة وهي توغل اخلالفة يف القدم، وأحسب أنَّ امتزاج 

االسمية والفعلية فيها يعود هلذا السبب، أعني توغلها 

 .(93: م1980عويش، . )"يف القدم

من األسامء الثنائية يف اللغة العربية فضالا عن و

أسامء األفعال واألصوات: بعض األسامء العامة 

فم(، وأسامء الرشط  املعروفة )يد، دم، أخ، أب، حم،

وأسامء االستفهام واألسامء املوصولة وأسامء اإلشارة 

والضامئر، وأسامء الظروف   ،)ذا، ذي، تا، يت، ذه، ته(

، وهذا (81: م1980: عويش، ينظر، ))إذ، مع، عىل(

يعني أنَّ الثنائية يف اللغة ال تقترص عىل أسامء األفعال، 

العربية، ويرى بل تشاركها طوائف كثرية من الكلم يف 

أنَّ وجود هذه الثنائيات يف العربية،  أمحد حممد عويش

أو كام  -فضالا عن وجودها يف بعض اللغات السامية 

ى هلجات شبه اجلزيرة العربيةتُ  أنَّ هذه األلفاظ   (1)سمَّ

ي انحدرت منه كل اللغات تتنحدر إىل اللغة األم، ال

ا ترجع إىل أساس لغو "األخرى، يقول:  ي سحيق، أَّنَّ

إىل مرحلة تارخيية بدائية كانت اللغة العربية فيها ثنائية 

التطور فتفلت من  األصول، وقد استطاعت أن  تغالب  

عويش، . )"تأثريه، وحتافظ عىل أصوهلا الثنائية

 .(81: م1980

                                                 
( إطالق هذه التسمية ) هلجات شبه اجلزيرة العربية(، عىل (1

اللغات السامية، للدكتورة والء صادق حمسن أستاذة 

 الصوت يف قسم اللغة العربية، كلية الرتبية للبنات 

 جامعة بغداد.
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وهذا ما أردنا إثباته وإقراره متفقني يف ذلك مع 

ء األفعال أساتذتنا وعلامء العربية األجالء من أنَّ أسام

 صورة أولية للفعل يف بدء يف حقيقة األمر ما هي إالَّ 

نشوئه قبل أن يلحقه التطور والتغيري بمرور العصور 

فقد نام الفعل وتطور إىل أن وصل إىل صور  ،واألزمنة

األفعال التي نعرفها اآلن بخصائصها وميزاهتا، وهذا 

ر بمراحل اللغة ال تكون ساكنة وإنَّام مت نَّ أل   ؛أمر طبيعي

كثرية من النمو والتطور، وهذا األمر هو ما ذهب إليه 

د.مصطفى جواد، ود.مهدي املخزومي، ود.إبراهيم 

 .(1)السامرائي، واألستاذ عيل النجدي

مناه يف أصل )أسامء  بعد هذا العرض الذي قدَّ

ها أفعاالا  ،األفعال( املرجتلة نؤيد الرأي الذاهب إىل عدِّ

ا أفعال بدائية قديمة نطق هبا وليست أسامء أفعال، و أَّنَّ

ا رشوعه بالكالم الذي كان قليالا  ءاإلنسان يف بد  يسريا

يف بدايته كبساطة احلياة البدائية، وقلَّة متطلباهتا، فكان 

االكالم  ا عىل كلامت حمدودة للطلب أو  يسريا مقترصا

ي نسميها بـ تالزجر؛ لذا نجد أنَّ أكثر األفعال ال

أفعال أمٍر وزجر وَّني، مثل: )صه،  )األفعال القديمة(

النظر يف أقسام )أسامء  عامنإومه، وكخ( وغريها، وب

األفعال( باعتبار الداللة نجد وفرة واضحة وجليِّة 

السم فعل األمر، وأقلُّ منه بدرجة ملحوظة أسامء 

األفعال املضارعة، وأقلُّ من هذه أسامء األفعال 

ا املاضية، وهذا يدلُّ عىل صواب ما ذهب نا إليه من أَّنَّ

                                                 
 من هذا البحث. 14و  13( ينظر: صفحة  (1

وهو ما يؤيده املنطق لكثرة  ،بقايا من اللغة القديمة

استعامل أفعال الطلب فيها، التي يقوم هبا فعل األمر، 

للوصف  دتور يوقلة األفعال املاضية واملضارعة الت

فهذه األفعال القديمة كام وصفها سيبويه ، خبارواإل

 بويه،سي. )"موضعها من الكالم األمر والنهي" بأنَّ 

لقول هبذا إىل ا، والذي حيدونا (242/ 1: م2004

 أمور:

إنَّ العربة يف حتديد جنس الكلمة معناها ال  -1

( وهذه ازجرا  وا أأمرا  وا أشكلها، فلامَّ كان معناها )َّنيا 

 املعاين ال يقوم هبا إالَّ الفعل، قلنا: بفعليتها.

بني تطور  ربطإنَّ علم اللغة االجتامعي ي -2

اللغة فهام كفريس رهاٍن ال يتخلف املجتمع وتطور 

أحدمها عن اآلخر، فلامَّ كانت احلياة يف بدايتها يسرية 

وأمورها حمدودة مل يكن هناك يشء  كثري  للحديث عنه، 

ا عىل قضاء احلاجات  فكان الكالم يف بدايته مقترصا

الرضورية باألمر والنهي، فكانت هذه األفعال القديمة 

نها؛ لذلك بقيت من اللغة التي ال يمكن االستغناء ع

رنا احلياة ذالقديمة وسلمت من الزوال، فنحن إ ا تصوَّ

 علينا أن   حتتَّمالبدائية ومتطلباهتا وتفاصيلها اليسرية 

نحكم بلغة سهلة يسرية قليلة األلفاظ كقلة متطلبات 

تلك احلياة، وقلة أغراضها واحتياجات اإلنسان 

ثرية كان الكالم ، فكلَّام كانت احلاجات كإليهاالقديم 

ا، وكلَّ  دة كان الكالم امكثريا  كانت تفاصيل احلياة معقَّ

دة، وال خيفى ذلك علينا، بل لو عقدنا  أكثر واللغة معقَّ
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بني لغة سكان املدينة، ولغة سكان القرى  موازنة

ا ومدنياا  لالحظنا ذلك بصورة جليَّة، فلو أخذنا قرويا

ادة ملحوظة مل لوجدنا وفرة يف الكلامت عند املدين وزي

ها عند القروي يف العرص الواحد، فإذا كانت لغة نجد  

ثل لنا اللغة القديمة، ولغة املدين اللغة متالقروي 

د لدينا قدم هذه األفعال  احلديثة إن   جاز التشبيه تأكَّ

ة،  القديمة التي يعربَّ هباعن احلاجات الرضورية امللحَّ

شاعر يعربَّ هبا عن اآلراء واألفكار وامل ومل  

ا أي:)أسامء األفعال( إنشائية أغلبها  واألحاسيس؛ ألَّنَّ

 طلبية وليست خربية.

ا  -3 ا أفعال  قديمة، وأَّنَّ لعلَّ ما يؤيد قولنا: بأَّنَّ

نا نتكلَّم هبذه  ل ما نطق هبا اإلنسان واستعملها: أنَّ أوَّ

األفعال القديمة مع األطفال الذين مل يتكلَّموا وملَّا 

 ب نا قد خاطب األطفال الصغاريعرفوا احلديث، فكل

ـ)كخ(، و)بف( وغريها، فهذه لغة بدائية لو كلَّمت هبا 

 البالغني الستنكروا ذلك منك.

ا )أفعال قديمة(، هو  -4 كام إنَّ ما يؤيد فكرة أَّنَّ

سريها عىل َّنج قانون التطور، وسنن تطور األشياء 

ا، فاألشياء تبدأ بسيطة شاملة، ثمَّ بعد ذلك  مجيعا

اإلنسان  :تعقد وتتاميز، فعىل سبيل املثالتتشعب وت

ه يف أسابيعه األوىل ال  نفسه عندما يكون يف بطن أمِّ

يمكن متيز جنسه، ولكن بعد أشهر يبدأ بالتميز، فيكون 

ا أو أنثى، بعد تطوره، واألمثلة عىل ذلك كثرية،  ذكرا

ومثل اإلنسان لغته يف البداية، إذ مل تكن لأللفاظ 

بل كانت  ض،عن بع بعضها متيُّزأشكاُل أبنية خاصة 

معانيها هي التي متييز بينها، فكان الفعل واالسم 

 يف الشكل، كام هو احلال مع )اسم الفعل(، نيمتشاهب

فشكله شكل االسم ومعناه معنى الفعل، ولكن ملَّا 

تطورت اللغة امتازت األفعال عن األسامء، فأصبح 

ر الفعل  لكل منهام هيئات وأبنية خاصة به، بل تطوَّ

حتى أصبح لكلِّ قسٍم من أقسامه الثالثة بناء  وشكل  

 اآلخرين.تهام يميزه عن بناء القسمني وهيئ

ا فأسامء األفعال )أفعال قديمة( بقيت ووصلت  إذا

ا ما رسُّ بقائها عىل  إلينا من اللغة القديمة البدائية، أمَّ

حاهلا وعدم اندثارها فلخصوصيتها ولألغراض التي 

ا  ن نغلق  قبل أ  و، هياتؤدِّ  را هذا الباب نضيف هنا تصوَّ

النظر يف هذه األفعال  إنعامآخر جتىلَّ لنا من خالل 

وهو أن تكون أسامء  ،القديمة )أسامء األفعال املرجتلة(

األفعال أفعاالا يف لغٍة أخرى غري العربية، ونستند فيام 

ه صاحب رسالة أسامء األفعال  -املاجستري نراه ما عدَّ

ا  -والنحو يف اللغة لكلمة ) زوذزوذ( اسم فعٍل استنادا

ِمع  أ بو " إىل ما ورد يف لسان العرب ق ال  أ بو ُعب ي ٍد: س 

 ِ ت ني  رَّ ، م  ُزوذ  اِحبِِه ُزوذ  ُقوُل لِص  ِم ي  ج  ع  ُجالا ِمن  ال  ِدّية ر  ه  م 

جِّ  ُقوُل ع  ُه: ي  ِقيل  ل  ا ف  ن ه  ة ع  ِديَّ ه  اِرِسيَِّة، فسأ له أ بو م  ف  ل  بِال 

ُه:  ِقيل  ل  ، ف  ل ك  يَّه  ُه ح  اّل ق ال  ل  ة: فه  ِديَّ ه  ، ق ال  أ بو م  ل  جِّ ع 

بِّية ر  ِمّية الع  ج  ُم  إىِل  الع  ع  هل  م  ان  اهللَُّ لِي ج  ا ك  ابن . )"م 

وليس يف هذه (، 221/ 14: هـ1414،منظور

اإلشارة  دليل عىل أنَّ )زوذزوذ( من أسامء األفعال، 
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دفع الباحث لعدِّ هذه اللفظة من وال ندري ما الذي 

من قريب وال ال من النص  يتضحأسامء األفعال، إذ ال 

ا من أسامء األفعال، فالكلمة أعجمية نطق من  بعيد أَّنَّ

 :هبا فاريس، وأراد أبو مهدية تعريبها فقال فليقل

ا ، )حيَّهل( لكنَّنا نعود ونستثمر هذا النص لنبني تصورا

ا جتىلَّ لنا من خال ل النظر يف هذا النص، وما مُجِع جديدا

 من كلامت ُعدَّ من أسامء األفعال منها هذه الكلمة

ه(، وكلمة )آمني(، وغريها ه ب  )زوذزوذ(، وكلمة ) ب  

وردت يف لغات أخرى غري العربية،  التي من الكلامت

فاألوىل والثانية فارسيتا األصل، والثالثة موجودة يف 

قسم من  ح أن يكون  العربية والرسيانية، وهذا يرجِّ 

أسامء األفعال أفعاالا يف لغات أخرى غري العربية 

 كثرية من 
ٍ
دخلت العربية، فمن املسلَّم به وجود أسامء

حتى يف القرآن الكريم  لغات شتَّى يف اللغة العربية، بل  

كـ) اليم، واجلب، والطور، وسجيل، واملشكاة، 

، ينظر: املقديس. )وأباريق، وإستربق وغري ذلك(

 (.20: د.ت

فعىل الرغم من أنَّ علامء العرب األوائل اعتنوا 

عناية كبرية بالعيَّنات )القبائل العربية املحددة التي 

التي استمعوا هلا وأخذوا عنها  ،أخذوا عنها اللغة(

تكون يف لغة تلك ال نَّ ذلك ال يقطع بأنفإاللغة، 

 ، ت يف لغتهم قدياما العينات مفردات أجنبية استقرَّ

أسالفهم، استعاروها من األمم املجاورة  عنوها وورث

هلم كاحلبشية، أو الفارسية، أو الرومية، أو اآلشورية، 

ا فام املانع أن  ، ة كانت أم ميَّتةأو من أيِّ لغٍة أخرى حيَّ   إذا

ا من لغات أخرى،  يكون   يف العربية أفعال أيضا

 فاألفعال قسم من أقسام الكالم ويمكن أن تدخل  

بية، كام دخلت قسيمتها األسامء، ولكن اللغة العر

بنسبة أقل فقوانني اللغة هي هي يف كلِّ زماٍن ومكاٍن، 

ولو أجرينا اليوم إحصاءا عىل ما يف اللغة العربية العامية 

أجنبية لوجدنا اليشء الكثري منها، ومن هذه  كلامتمن 

األفعال التي دخلت اللغة العربية، وهي كثرية  كلامتال

ا تظل أقل بكثري من األسامء األجنبية  إىل حدِّ ما غري أَّنَّ

نَّ فصحى اليوم ما هي إالَّ أالداخلة، فضالا عن ذلك 

عامية األمس البعيد، فلكلٍّ من األسامء واألفعال 

لذا نجد أنَّ األسامء األجنبية دخلت إىل  ا،خصوصيته

 لكنَّ اللغة العربية مع مسمياهتا التي مل تكن يف العربية، 

ولة التي اتسم هبا دخول األسامء األجنبية إىل هذه السه

اللغة العربية مل تكن موجودة يف األفعال، فاألسامء 

تزداد كلَّ يوٍم، كام أنَّ االكتشافات العلمية واحلركة 

ر مستمر،  التجارية والسياسية واالقتصادية يف تطوَّ

رها يبدأ بالكالم وإجياد  ، دثةحاملستاألشياء  أسامءوتطوُّ

ا ونموا  لكنَّ  ، فعند جتاور األفعال أقلُّ تطورا ا وزيادةا

اللغات واختالطها تنتقل األسامء مع املسميات 

الباب يبقى لكنَّ اجلديدة إىل غري لغاهتا األصلية، 

ا بني الفينة والفينة،  ا كيام تدخل األفعال أيضا مفتوحا

وتكمن صعوبة انتقال األفعال األجنبية يف حركية 

التغيري والتجدد، وتغري أبنية الفعل وداللته عىل 



 129                           (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع، 29مجملة اآلداب، 

ب، ومن جانب آخر ارتباط الفعل ناألفعال هذا من جا

بالقواعد الرتكيبية للغة، األمر الذي صعَّب دخول 

األفعال األجنبية عكس األسامء التي تدل عىل الثبوت 

واالستقرار؛ ألنَّ داللتها مقترصة عىل املعنى وحده، يف 

عىل املعنى املقرتن  حني أنَّ الفعل كام هو معلوم يدلُّ 

ا الفعل فيحتاج إىل تغيري بنيته و   أبنية  ق  ف  بالزمن، أمَّ

ما نجده حيصل يف الوقت  االفعل يف العربية، وهذ

احلايل يف اللغة العامية، السيام يف ما يتعل ق باملفردات 

التي ترد يف علم احلاسوب وغريه من العلوم احلديثة، 

( من الفعل األجنبي مثل: ) كنَّك، يكنِّك، كنَّكُت 

(connect من الفعل ،)يكنسل، كنسلُت ، ل  (، و)كنس 

(cancel وأحياناا ال يمكن بناء الفعل األجنبي بناءا ،)

) أعمل كونيكت(،  عربياا فتأيت بفعٍل مساعٍد مثل:

ت من حركة  و)ذهبت للشوبنك(، فهذه الصعوبة حدَّ

تي تناقل األفعال بني اللغات املختلفة عكس األسامء ال

 هذه األبنية.إىل يسهل حركتها؛ لعدم حاجتها 

م نرى أنَّ قساما من أسامء األفعال هي  لكلِّ ما تقدَّ

)أفعال قديمة( ليست من اللغة العربية، وإنَّام دخلت 

إىل اللغة العربية، كام دخلت األسامء، وبقيت فيها 

حمتفظة ببنائها وهيئاهتا اخلاصة التي جاءت هبا من 

 ئاافلامَّ مل جيد علامء العربية األوائل شي لغتها األصلية،

بينها وبني أبنية األفعال يف اللغة العربية، ووجدوها 

تدل عىل ما يدلُّ الفعل عليه وحيلُّ حملَّه أطلقوا عليه 

 .)أسامء األفعال(

م نجد أنَّ من األوىل تسمية أسامء  بعد كلِّ ما تقدَّ

فه أفعال ] ا:ا بأَّنَّ األفعال بـ )األفعال القديمة( التي نعرِّ

 قديمة ودخيلة نطق هبا العرب يف لغتهم البدائية للتعبري

عن حاجاهتم يف تلك املرحلة من التاريخ، سلمت من 

التطور والتغيري واالندثار، كام حدث لغريها من 

 .[األفعال

أظنُّ " حني قال: عيل النجديوهذا ما ذهب إليه 

ر  أ أنَّه ال حرج علينا بعد هذا أن   نَّ أسامء األفعال نقرِّ

األفعال  ، كام تطورت  املرجتلة أفعال قديمة مل تتطور  

األخرى، ثمَّ ُكتِب  هلا البقاء فتخطت إلينا األجيال 

البكاء، . )"والقرون عليها سامت التخلف واجلمود

 (.225: م1987

ا ما يتعلَّق بأسامء األفعال املنقولة من اجلار  أمَّ

ونك، وأمامك، واملجرور، ومن الظرف نحو: ) د

،...إلخ(، ف هذه عندك، ومكانك، وعليك، وإيلَّ

وقد  ،التعبريات عبارة عن تراكيب خمترصة للتأكيد

: هلوق يفي دبااسرتإلأشار إىل هذه الفكرة ريض الدين ا

ا" ا(، بنصب )زيدا ، كان يف (نحو: )أمامك ودونك زيدا

، فخذه فقد  ، ودونك زيد  األصل: )أمامك زيد 

هذا الكالم الطويل لغرض حصول أمكنك(، فاخترص 

متثال، قبل أن  الاملأمور إىل ا ، ليبادرالفراغ منه برسعة

ا(: )وجب  يتباعد   عنه زيد، وكذا كان أصل )عليك  زيدا

عليك أخذ زيد(، و)إليك عنَّي(، أي: )ضم رحلك 

ر ذهب عني(، و)وراءك(، أي  اوثقلك إليك و : )تأخَّ
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. "التأكيد وراءك(، فجرى يف كلها االختصار لغرض

 (.169  168/ 3: اإلسرتابادي، د.ت)

ذهب د. مصطفى جواد إىل أنَّ أسامء األفعال و

املنقولة بقايا مجل، إذ يرى أنَّ حقيقة هذه األفعال 

خمترص مجل أو بقايا مجٍل حذفت أفعاهلا لكثرة 

ا،  االستعامل، وحذفت العرب هذه األفعال ختفيفا

)عليك  واحلذف كثري يف كالم العرب، فنحو:

ك(، أي: الزمه، و)إليك عنِّي(، أي: ابتعد عنِّي،  حقَّ

إنَّام هي خمترص  "و)دونك الكتاب(، أي: خذه، قال: 

مجل ذات أفعال حمذوفة؛ لكثرة االستعامل، وهذه 

 يفاجلمل املنطوق هبا إنَّام هي بقاياها، واملحذوفات 

ا، واحلذف مع متام الداللة من اللغة العربية كثرية جدا 

رص البالغة... وعىل هذا يكون أصل) عليك عنا

ك(، كقوله تعاىل: ك(، أي: )أمسك عليك حقَّ   حقَّ

ڄ  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤ   ڤ   ڤ  

[، فحذفت العرب 37األحزاب:  چڄ  ڄ  

ا، فقالت: )عليك الفعل يف مثل هذه اآلية ختفيفا 

حفظها، واألصل يف: إليك عني انفسك(، أي: 

 بتعد من اجلهة التي أنت  )ابتعد إليك عني(، أي: ) ا

فيها(، ودونك الكتاب، واضح تقدير أصله، فهو: 

: خذه وهو )خذ الكتاب  دونك(، أي  

باب من أبواب النحو بفضل  دونك،...،وهكذا يسدُّ 

جواد . )"القرآن الكريم وهو باب أسامء األفعال

، وينظر 140 -139:م1960(، وسائل النهوض)

، 5: م1955(، املباحث اللغوية)أيضا: جواد

 (.221 -220: م1987والبكاء، 

وتابعه يف هذا األمر د. مهدي املخزومي الذي 

ذهب املذهب نفسه إىل أنَّ األصل يف أسامء األفعال 

املنقولة من الظرف واجلار واملجرور مجل مقتطعة 

ا أو ": يقول لكثرة االستعامل اهلافعة أحمذوف ما كان ظرفا

ا إليه فليس من األفعال، وال  من أسامء األفعال، مضافا

فاستغنى معها  ،ولكنَّها ظروف ترددت يف االستعامل

يه الفعل من ي ما يؤدِّ عن ذكر الفعل وصارت تؤدِّ 

يف )املخزومي. )"داللة يف أقرص لفظ وأرسع داللة

وإىل  (،142: م1966(، النحو  العريب قواعد وتطبيق

مثل هذا الرأي ذهب د. إبراهيم السامرائي، إذ تابع د. 

أنَّ أسامء األفعال املنقولة هي يف  يفمصطفى جواد 

ال "احلقيقة مجل استغني عن فعلها لشيوعها، إذ قال: 

(، وال  يمكن أن   يكون )إليك( اسم فعل بمعنى )تنحَّ

يف  (1)تل  مِ ع  )إليك( و)دونك(، غري أنَّ هذه املواد استُ 

، الزمهامجل طلبية فقالوا: )عليك نفسك(، أي: 

، و)دونك الكتاب(، أي:  و)إليك عنِّي(، أي: تنحَّ

خذه، وحقيقة األمر يف هذه اجلملة الطلبية أنَّ فعل 

األمر الذي يدلُّ به عىل الطلب قد استغني عنه لشيوع 

واملجرور، والظرف  اجلار هذه األلفاظ، وهي

ووقوعها يف حيزه، فاستغني هبا عنه، وإذا عرفنا أنَّ 

غة أن حيذف اللفظ العربية متيل إىل اإلجياز، ومن البال

                                                 
 يف األصل استخدمت واألصح ما أثبتناه. ((1
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د.  ،السامرائي. )"للداللة عليه بيشء من لوازمه

، 118: م1968(، النحو العريب نقد وبناء)إبراهيم 

وينظر أيضا: السامرائي، د.إبراهيم)الفعل زمانه 

ل ، (124م: 1983وأبنيته(،  ويرى أنَّ األمر الذي سهَّ

أنَّ  ونيابة هذه الظروف عنها ،االستغناء عن األفعال

 يف سياق مجلة طلبية، واملأمور هو ال يكون إالَّ  ذلك

ى إىل االستغناء عن الفعل واإلبقاء املخاطب، مَّا أدَّ 

عىل اجلملة الطلبية، واالكتفاء هبذه الظروف أو اجلار 

ينظر: السامرائي، د.إبراهيم)الفعل زمانه . )واملجرور

 .(124م: 1983وأبنيته(، 

املنقولة، وما  بعد هذا العرض ألصل أسامء األفعال

قاله النحويون القدماء واملحدثون فيها، نرجح هذه 

اآلراء، ونرى رضورة إخراج هذه األلفاظ املنقولة من 

ها خمترصات ُحِذف  منها الفعل  أسامء األفعال، وعدَّ

للعلم به، ولكثرة اقرتان الفعل املحذوف بالظرف أو 

اجلار واملجرور، ويف الوقت نفسه نلتمس العذر 

وا هذه األلفاظ من أسامء األفعال، للنحو يني الذين عدُّ

غ هلم ذلك: هو تشاهبها يف  ونجد أنَّ األمر الذي سوَّ

ا ختتلف عن أسامء األفعال  ا تؤثِّر وال تتأثر، غري أَّنَّ أَّنَّ

إذ هلا معاٍن أخرى غري معنى اسم الفعل، بخالف اسم 

 الفعل الذي اقترص عىل معنىا واحد.

را آ خر يف أنَّ نسبة أسامء األفعال ونزيد هنا تصوَّ

، ونستند يف ذلك  املنقولة هي عرش أسامء األفعال إمجاالا

إىل اإلحصائية التي قام هبا الباحث أمحد حممد أمحد 

عويش ألسامء األفعال، إذ مجع )مائة وستة وأربعني( 

ه اسم فعل، وكان عدد املنقول منها  اسم فعٍل، أو ما عدَّ

( اسم فعٍل، ) تسعة( منها منقولة من الظرف )ستة  عرش 

ا (1)وجمروره، و)سبعة( منقولة من اجلار واملجرور ، إذا

فنسبة أسامء األفعال املنقولة كام ذكرنا )ُعرش( جممل 

ا  أسامء األفعال، فبقي تسعة أعشاٍر وهو الذي رأينا أَّنَّ

أفعال قديمة بدائية متخلفة تعود إىل العصور اللغوية 

ر واق تضت احلاجة إىل بقائها وخلودها األوىل، ومل تتطوَّ

 يف اللغة العربية من خالل التأريخ.

ولعلَّه من املناسب هنا أن نتطرق إىل القسم القيايس 

قيايس: وهو المر األفعل الاسم من أسامء األفعال وهو

اِل( نحو: )حذاِر، بمعنى:  ع  حذر، اما كان عىل وزن )ف 

مناع، ترك، وانزل، وتراك، بمعنى: اونزاِل، بمعنى: 

منع، ودراِك، بمعنى: درك، وبداِر، بمعنى: ابمعنى: 

ينظر: . )باِدر، وزحاِم، بمعنى: ازحم، و...(

حسن، عباس، ، و 133 - 132: الزخمرشي، د.ت

 .(111/ 4: م2007

ا من   الذي يبدو لنا أنَّ هذه الكلامت هي أكثر تطّورا

)صه، ومه، إيه( وهي الصورة األوىل املتطورة لفعل 

( األمر ا ل  لذي وصل إىل أوج تطّوره يف صيغة )اف ع 

اِل(  ع  احلديثة، فهذه الكلامت التي جاءت عىل وزن )ف 

ختتلف عن األفعال القديمة البدائية يف أنَّ هلا أصوالا 

                                                 
( وهو أمحد حممد أمحد عويش، ينظر: أسامء األفعال يف اللغة (1

 .341 -312، و 342والنحو: 
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ال ترقى إىل الصيغة احلديثة لفعل لكنواشتقاقاٍت، 

األمر، وهذا جيلٌّ يف جماِل استعامهلا موازنة بصيغة 

(، فمجم ل  اِل( ال )اف ع  ع  وع ما ورد من أمٍر بصيغة )ف 

 . (1)يتعّدى ثالثني كلمةا 

 

 ثالثبحث الامل

  حقيقة التنوين يف أسامء األفعال 

لقد كان التنوين الالحق لعدد من )األفعال 

، وإيٍه(، هو األساس  القديمة( نحو) صٍه، ومٍه، وإفٍّ

الذي اعتمد عليه البرصيون ومن تبعهم من النحويني 

 أسامء األفعال ) األفعال القديمة(، أسامء،إذ   يف عدِّ 

ذهبوا إىل أنَّ هذا التنوين هو تنوين التنكري، وعدم 

نا إذا أالتنوين هو علم املعرفة يف هذه األلفاظ، وذلك  نَّ

قلنا )صه( من دون تنوين، فهو أمر بالسكوت عن 

سكت عن هذا الكالم، أو احديث معني فمعناه: 

، وإن  اسكت السكوت املعهود امل : )صٍه( يل  قِ  عنيَّ

ا بالسكوت عن كلِّ حديث أوكالم،  بالتنوين كان أمرا

وهذا يعني أنَّ ) صه( من غري التنوين معرفة، و)صٍه( 

(، و)مٍه(، فمعناه  منوناا نكرة، واألمر نفسه يف )مه 

عن  عن كل كالم، وبالتسكني الكفُّ  فُّ كبالتنوين ال

                                                 
ا إىل اإلحصائية التي قام هبا حممد ذ( (1 كرنا هذه العدد استنادا

عويش يف رسالة املاجستري )أسامء األفعال يف اللغة 

أسامء األفعال فيها، ينظر: والنحو(، إذ  أحىص مجيع 

 . 342 – 315م: 1980عويش، 

كذلك )إيٍه(، : كف عن هذا اليشء، وكالم معني، أي  

معناه طلب االستزادة من أي حديث يشاء املتكلم، 

(، معناه طلب االستزادة من حديث معني، أي:  و)إيه 

ابن مالك)رشح ينظر: . )هاٍت احلديث املعهود

ورشح ، وابن مالك)18/ 1م: 2001التسهيل(، 

، واألسرتابادي، 46/ 2: م2010(، الكافية الشافية

/ 4: 2: مج/.توابن يعيش، د، 170/ 3: د.ت

واألندليس، ابن هشام)رشح الشذور( ،234 -233

، 3/104: ( د.تمعالسيوطي)اهلو، 416م: 2011

السامرائي، د.فاضل، ، و306/ 3: م2002، والصبان

 (.35/ 4 م:2003

نَّ التنوين يف أسامء األفعال للتعبري أويرى اخلليل  

ٍر " عن الوقف إذ يقول: ج  : كلمُة ز  ه  صه: ص 

ُكوت.  قال: للسُّ

لم  ! ال تأكأ هت  مت حلاّمد بداهية  ــــــــصأ

ِب    ص  ذاِع والق   عليك عني  من األ ج 

 وقال:

!ـــتإذا قال حادينا لِتأش  ه   صأ
بتأأة   بيِه نأ

 امعِ ــــ دو َّم املسنت إالم ــــــمل تك   

ع  شيئاا إالَّ  يقول: حني أ ن صت   م   دويَّ سمِعه، مل ي س 

العرب  ُتنِونُه  إنَّ وكّل يشء من موقوف الزجر ف

فِه يف  ة رص   ك  ر  ا، وما كان غري موقوف فعىل ح  خمفوضا

كتاب العني، اخلليل بن أمحد . )"الوجوه كلِّها

 .(345/ 3الفراهيدي: 



 133                           (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع، 29مجملة اآلداب، 

وزعم اخلليل أنَّ الذين قالوا: )صٍه "قال سيبويه: 

م قالوا: سكوتا  ا... وكذلك: ذاك( أرادوا النكرة، كأَّنَّ

هٍ  ي  اا، إذا وقفت قلت  إيٍه، وإهياا، وو  هي  ا، وال ، وو  هي  : و 

. "تقول: إيٍه يف الوقف، وإهياا وأخواته نكرة  عندهم

 .(302/ 3: م2004سيبويه، )

ا إيه وآه فأمَّ "هـ(: 316وقال ابن الرساج )ت

 ،فمعنى إيه األمر بأن يزيدك من احلديث املعهوِد بينكام

: ك قلت  كأنَّ  ،: إيٍه والتنوين للتنكريقلت   نت  فإذا نوَّ 

،...، فإذا هات حديثاا وذاك كأنَّ  ه قال: هات احلديث 

فهي زجر  وَّني كقولك: إيه يا رجُل إين  تحتفُ 

 
ٍ
، فإذا مل ينون فالتصويت، يريد الزجر عن يشء جئُتك 

 فإنَّ  معروٍف، وإذا نونت  
ٍ
ام تريد الزجر عن يشء

اج. )"منكورٍ   (.131  130/ 2م: 1996، ابن الرسَّ

(: 392)ت  (1)وقال اجلوهري هـ( يف مادة )أفٍّ

ا له" را ، أي ق ذ  ا له وُأّفةا  "والتنوين للتنكري ،يقال: ُأفَّ

 2239: 6، وينظر: 4/1331: 1987اجلوهري، )

 (."صه"مادة 

                                                 
( نقل الريض عن اجلوهري أنَّه وافق ابن السكيت يف أنَّ (1

عالمة عىل كونه موصوالا بام التنوين يف أسامء األفعال 

ينظر: رشح ،حذفه دليل عىل الوقوف عليه بعده وأنَّ 

ووجدنا يف الصحاح عىل ما نقلناه ،  170/ 3الكافية: 

(، أنَّه يرى أنَّ التنوين هو تنوين التكري عىل 4/1331)

مذهب البرصيني، وما نقله اجلوهري يف الصحاح 

 ( هو مذهب ابن السكيت وليس مذهبه.6/2226)

وهذه األسامء عىل ثالثة "وقال الزخمرشي: 

ما يستعمل معرفة ونكرة، وعالمة التنكري  :أرضب

 ومٍه و... وأفٍّ  حلاق التنوين كقولك: إيه وإيٍه وصهٍ 

...، ا: 143: الزخمرشي، د.ت. )"وأفٍّ ، وينظر أيضا

(، أوضح املسالكاألندليس، ابن هشام)، و281

 .(122-121/ 3: م1981

إىل أنَّ التنوين عالمة عىل كونه  وذهب ابن السكيت

موصوالا بام بعده وأن حذفه دليل عىل الوقوف عليه، 

هٍ  ( نحو: )ص  ه  ٍه م  ( و)م  ه   م:1987اجلوهري، :ينظر. )ص 

 .(3/170: واألسرتابادي، د.ت ،6/2226

التنوين يف أسامء األفعال هو  وذهب الريض إىل أنَّ 

ينظر: . )تنوين اإلحلاق، وتنوين املقابلة كام يف مسلامت

 (.201/ 3: األسرتابادي، د.ت

ى د. سليم النعيمي أنَّ التنوين يف أسامء أور

تعبري عن الزجر وطلب األفعال، إنَّام هي للمبالغة يف ال

بل "السكوت، من أسامء األفعال غري املنونة، يقول: 

الذي نراه أنَّ )صٍه( بالتنوين أبلغ يف الزجر وطلب 

السكوت من التي مل تنون؛ لزيادة لفظها، وكذلك 

( بالتنوين، فإنَّه عن ضجٍر بلغ  يعربِّ  الذي يقول: )أفٍّ

ل من يف نفسه درجة حيتاج للرتفيه عنها صوتاا أطو

( غري املنونة  (.68 م:1968، النعيمي) "صوت )أف 

وذهب د. حممد عبداهلل جرب إىل أنَّ التنوين يف هذه 

 : ليس  "األفعال القديمة إنَّام هو من التنوين الشاذ قائالا

التنوين للتنكري كام يرى اخلليل، بل هو دال  عىل 
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الوصل، ولست أقبل أن يكون  هذا التنوين داالا عىل 

ا، فهذه األلفاظ ليست من التمك ني ولو افرتاضا

املعربات لكي يكون تنوينها للتمكني، وأرتيض مع 

يشء من االحتياط أن  يكون التنوين وسيلة لوصل 

اللفظ بام بعده...، والذي أذهب إليه هو أنَّ تنوين تلك 

. )جرب، د. حممد "األلفاظ إنَّام هو من التنوين الشاذ

 (.20م: 1980عبداهلل، 

ن  ويرى د. فاضل صالح السامرائي أنَّ اللفظ املنوَّ

ن فـ )صٍه( تفيد السكوت التام  أعم وأشمل مَّا مل ينوَّ

املطبق، كام تدلُّ )إيٍه( عىل احلديث العام الشامل. 

 (. 43/ 4م: 2003ينظر: السامرائي، د.فاضل، )

ويرى د. مهدي املخزومي أنَّ التنوين الذي يف عدد 

ام هي نون حلقت هذه األبنية من أسامء األفعال إنَّ 

الثنائية لتكثري اللفظ، بعد أن استقرت الكلمة يف اللغة 

ا التنوين يف بعض هذه "العربية عىل الثالثي، يقول:  أمَّ

ك  به  ، وآٍه، وهو ما متسَّ األفعال، نحو: صٍه، ومٍه، وأفٍّ

البرصيون يف تسميتها بأسامء األفعال، فلم خيرجها عن 

ليس تنوين التنكري الذي هو من فعليتها؛ ألنَّه 

خصائص األسامء، ولكنَّه تنوين يلحق بعضها مَّا كان 

عىل حرفني، كام مثَّلنا لتكثري أصواهتا، وإحلاقها 

بالثالثي، الذي صار الوحدة الكمية يف العربية؛ 

ن مثل: )هيهات( و)شتَّان(، و)نزاِل( مَّا  ولذلك مل ينوَّ

يف النحو العريب مي)املخزو. )"زاد بناؤه عىل حرفني

 املخزومي، وينظر: 141 :م1966(، قواعد وتطبيق

وبنيَّ علَّة إحلاق ، (308: م1987(، مدرسة الكوفة)

وقد أحلقت هبام هذه "هذه النون هبذه األلفاظ بقوله: 

النون؛ لتكون عىل ثالثة أحرٍف؛ ليسهل النطق هبا؛ ألنَّ 

البناء  ا زادإذأخف األبنية عىل لساَّنم هو الثالثي، ف

ا . "عىل ثالثٍة ثقل، وإذا قلَّ عن الثالثة ثُقل  أيضا

: (، د.تيف النحو العريب نقد وتوجيه)املخزومي)

203.) 

إىل أنَّ التنوين  أمحد حممد عويشذهب يف حني 

أسامء األفعال إنَّام هو مظهر من مظاهر بالالحق 

اللهجات يف هذه األسامء، وكذلك كثري من األحكام 

النحاة عن أسامء األفعال يعود إىل التي أصدرها 

 .(137: م1980ينظر:عويش، . )اللهجات

م يبدو مَّ  نَّ التنوين الظاهر عىل قسم من أا تقدَّ

علامء  استوقفت ،األفعال القديمة )أسامء األفعال(

العربية األوائل، فراحوا يبحثون عن تفسري هلا، وبياٍن 

يه علامء لنوعها، وكان التنوين األساس الذي اعتمد عل

العربية يف عدِّ هذه األفعال القديمة )أسامء األفعال( 

 ، عالمة بارزةا من عالمات األسامء، ثمَّ  بوصفهأسامءا

ه البرصيون كام  اختلفوا يف بيان نوع هذا التنوين، فعدَّ

منا تنوين تنكرٍي، فام نُ  ن من أسامء األفعال نكرة، قدَّ وِّ

ن معرفة، وهذا القول هو  املشهور يف كتب وما مل ينوَّ

النحو، لكنَّنا ال يمكننا أن نسلم به وأن نقبله؛ لسبٍب 

ا، وهو كون التعريف والتنكري خاص  ه وجيها نعدُّ

باألسامء، وبعبارٍة أدق بمعاين األسامء ودالالهتا، 
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وأسامء األفعال أفعال من جهة املعنى، فأين التعريف 

 والتنكري من الفعل املضارع واألمر واملايض، ومتى

كان هناك فعل  نكرة، وفعل  معرفة؛ لذا ال يمكننا 

هم  األخذ هبذا الرأي، ونلتمس العذر للبرصيني يف عدِّ

م بنواالتنوين تنوين تنكرٍي،  هذا الرأي عىل رأهيم  ألَّنَّ

وا هذه األفعال القديمة واألجنبية  ل عندما عدُّ األوَّ

غ هلم جعل ءسامأ بـ)أسامء أفعال(، وهذا الذي يسوَّ

ا باألسامءالتنو  .ين الظاهر عليه تنويناا خاصا

أنَّ النحويني مل يتَّفقوا عىل كون هذا التنوين  غري

عدَّ هذا  رمحه اهلل  )تنوين تنكرٍي(، فهذا اخلليل 

التنوين عالمة للوقف، ومل يقل بأنَّه تنوين تنكرٍي، وإنَّام 

هي عالمة تدل عىل الوقف، وقد كفانا ابن السكيت 

هب إليه اخلليل حني عدَّ حذف التنوين الرد عىل ما ذ

، وال يمكننا (1)عالمة للوقف، والتنوين عالمة للوصل

 يكون   قبول هذين الرأيني؛ ذلك أنَّ التنوين جيب أن  

ا الوصل، وال يصحُّ  ا الوقف وإمَّ  واحٍد، إمَّ
ٍ
عالمة ليشء

نا نرى أنَّ له وظيفة أخرى  كونه عالمة لكليهام، غري أنَّ

ا.زاد عىل الوت  قف والوصل كام سنذكر ذلك الحقا

ا ما ذهب إليه ريض ال ين يف عدِّ التنوين تنوين دأمَّ

مقابلة ملا يف مجع املؤنث السامل، فال يمكن التسليم به 

ا وقبوله؛ ألنَّ تنوين مجع املؤنث السامل جاء ملقابلة  أيضا

ا تنوين هذه األفعال  النون يف مجع املذكر السامل، أمَّ

فال ندري ملقابلة أي نون  ،ء األفعال(القديمة )أسام

                                                 
 ( من البحث ومذهب ابن السكني يف هذا التنوين.22( ينظر ص )(1

ة  ه تنوين إحلاق، إذ ليس ثمَّ جيء به، وال يمكن عدُّ

تنوين من أنواع التنوين اسمه تنوين اإلحلاق، فضالا 

عن كون أسامء األفعال ال تشبه أبنية األسامء وال 

، أو نلحقها األفعال العربية حتى نلحق التنوين هبا

 بالتنوين باألسامء واألفعال.

سم هبا حتى عند هذا التنوين من دون هوية متَّ  وظلَّ 

علامء العربية املحدثني الذينكان أكثر كالمهم عىل 

وا اسم الفعل بالتنوين  وظيفة هذا التنوين وأمهيته، فعدُّ

ان أنَّ وظيفة هذا  أبلغ يف الزجر، إذ يرى د. متَّام حسَّ

ينظر: د.متَّام التنوين هو التعميم وعدم التعيني. )

انح ، وتبعه الباحث (93م: 2004)اللغة العربية(،  سَّ

تسمية هذا التنوين  اقرتحا أمحد حممد أمحد عويش م

ي معنى التضخيم ليؤدِّ " ،بـ)تنوين التعميم(

، (346أسامء األفعال يف اللغة والنحو: . )"واإلهبام

ابـ)أسامء األفعال( التي  ا خاصا وجعل هذا التنوين نوعا

فة( نافياا أن يكون التنوين تنوين ريض بتسميتها بـ)اخلال

انتفاء وصف اخلالفة "تنكرٍي، واتبع هذه النتيجة بـ 

 .(346: م1980عويش، . )"بالتعريف والتنكري

اإلفصاح عن  يه ويرى آخرون أنَّ وظيفة التنوين

للمبالغة "فهي تستعمل  ،(2)موقٍف ذايت انفعايل تأثري

                                                 
، وذكر د. فاضل مصطفى 192( ينظر: أقسام الكالم العريب: (2

زات أسامء األفعال وأمجلها يف عرشين ميزة الساقي مي

عن سائر أقسام  -كام عربَّ عنها  -هبا اخلوالف  متيزت  

 .193 -192الكالم، ينظر: 
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ر املتكلم يف التعبري عن االنفعال، واإلفصاح عن مشاع

عندما ال يستطيع أن يعربِّ عامَّ يريد بجمل 

 . (92خليل، د.ت: .)"منطقية

مناه تبلور لدينا رأي خاص بنا يف  وبعد كلِّ ما قدَّ

ماهية هذا التنوين مل يسبقنا إليه أحد يف حدود علمنا 

كتبت عىل  نون توكيد خفيفةوهو أنَّ هذا التنوين:هو 

كلامت هي عند من ا جاءت مع شكل التنوين؛ ألَّنَّ 

كتبها أسامء، ولو استقرَّ يف ذهن كاتبها أنَّ هذه الكلامت 

ل  ،)أسامء األفعال( أفعال  لكتبها نوناا ساكنة، ولسهَّ

ا نون توكيد  عىل الناظر إليها أن يراه كام نراه نحن يف أَّنَّ

خفيفة حلقت هذه األفعال القديمة لتوكيدها، 

عال بالتنوين أبلغ فالباحثون قالوا: بأنَّ أسامء األف

ا " :وأعم، يقول ريض الدين ومعاين أسامء األفعال، أمرا

كان أو غريه، أبلغ وآكُد من معاين األفعال التي يقال 

: ، د.ت. )األسرتابادي"إنَّ هذه األسامء بمعناها

: 2: مج/ابن يعيش، د.ت، وينظر: 3/168

4/172- 173). 

 ونحن نقول: بأنَّ أسامء األفعال أفعال قديمة

ا، وهذا التنوين  وبالتنوين تكون أوكد، وتزداد توكيدا

ا  دِت الفعل، نعم إَّنَّ هو نون التوكيد اخلفيفة التي أكَّ

نَّ الفعل الذي إعن نون التوكيد من حيث ختتلف 

يكون مبنياا عىل الفتح، لكنَّ  عليه نون التوكيدتدخل 

،  يف بعض املواضع الفعل هنا مبني عىل الكرس )ُأفِّن 

، ...إلخ(، وهذه مسألة صوتية مل تتحققق مع مجيع مِهن 

ة أفعال بنيت عىل الفتح مع نون  األفعال القديمة فثمَّ

إذا  التوكيد نحو: )إهياا، ووهياا، و...إلخ(، ولكن  

اختلفت نون التوكيد يف هذه األفعال القديمة )أسامء 

مع نون التوكيد مع األفعال يف هذه املسألة  ،األفعال(

شاهبتها يف موقع أبلغ وأجىل وهو أن نون الصوتية فقد 

التوكيد ال تلحق إالَّ بالفعل املضارع وفعل األمر، 

وهذا ما هو عليه التنوين يف )أسامء األفعال(، إذ مل يأِت 

التنوين إالَّ مع أسامء فعل األمر، وأسامء فعل املضارع، 

ن ) شتَّان  ومل يأِت  قط مع أسامء الفعل املايض، فلم ينوَّ

نَّ أ  ِمن  عامَّ أقررناه مسبقا ن وهيهات(، فضالا ورسعا

هذه األلفاظ ما هي إالَّ أفعال قديمة بدائية بقيت من 

اللغة القديمة، فهي الصورة األوىل للفعل قبل تطوره 

يتطور هذا الفعل ويظهر اختالف بني  ومن الطبيعي أن  

وهبذه  تنوينه يف بداياته وتنوينه بعد استقراره وتطوره.

ى بـ )أسامء  النتيجة رنا فعلية ما يسمَّ نكون قد قرَّ

األفعال( بعالمة الفعلية )نون التوكيد(، التي كتبت فيام 

 مىض تنويناا.

 

 رابعبحث الامل

  إعراب أسامء األفعال 

إنَّ مسألة إعراب أسامء األفعال من املوضوعات 

التي كان للخالف النحوي فيها نصيب كبري مَّا أدَّى 

وكثرة اآلراء فيها بني  عليها الرأي إىل عدم استقرار

 حمالا من اإلعراب وقائل بكوَّنا ال حملَّ  اقائل بإشغاهل

هلا من اإلعراب، بحسب تصورهم هلذه األلفاظ 
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ملعاين األفعال أو  ءسامأ، أو الا افعأومذهبهم يف كوَّنا 

ألفاظ األفعال، ويف ضوء خالفهم يف ذلك اختلفوا يف 

 يس هلا حمل من اإلعراب.حمل من اإلعراب أم ل اهل هل

ا أفعال، أوأسامء أللفاظ األفعال  ،فمن ذهب إىل أَّنَّ

، وينيهـ( وعدد من النح215وهو األخفش )ت

ليس هلا حمل قال  واختاره ابن مالك، فعىل هذا الرأي

ا أسامء ملعاين  من اإلعراب، ومن ذهب إىل أَّنَّ

مرفوعه عن  ىاألفعال،فهي يف حمل رفع مبتدأ أغن

ذهب إىل  ن  هو مذهب عدد من النحويني، وم  و ،اخلرب

ا  ا أسامء للمصادر نائبة عن األفعال، ذهب إىل أَّنَّ أَّنَّ

منصوبة باألفعال املقدرة التي نابت عنها وعملت 

ينظر: . )عملها وهو مذهب املازين وعدد من النحاة

، 5/2311م: 1998األندليس، أبو حيَّان، 

، انالصبَّ و، 92 -91/ 3: م1998، األشموينو

 .(289/ 3  :م2002

واتفق د. مهدي املخزومي مع مذهب الكوفيني يف 

هم أسامء األفعال أفعاالا حقيقية إذ   كرب أو"قال:  عدَّ

ها أفعاالا  الظنِّ أنَّ الكوفيني كانوا عىل حقٍّ يف عدِّ

ا أفعال  يف دالالهتا واستعامالهتا، فقد يليها  ، ألَّنَّ حقيقيةا

االفاعل فريتفع، أ   تست نُِد إىل الفاعل إسناد األفعال  ي أَّنَّ

(، يف النحو العريب نقد وتوجيه. )املخزومي)"إليه

 .(218: د.ت

م  نَّ اختالف النحويني يف إعراب أوواضح مَّا تقدَّ

األفعال القديمة )أسامء األفعال( ناجم  عن الرأي 

وا هذه األفعال  الذي ألزموا أنفسهم به عندما عدُّ

يعربه  ن  : لذلك أراد قسم منهم أ  القديمة أسامء  أفعالٍ 

ا عندهم أسامء من حيث شكلها،  إعراب االسم؛ ألَّنَّ

ا تقوم مقامه  وأراد آخرون إعراهبا إعراب الفعل؛ ألَّنَّ

وتدلُّ عىل ما يدلُّ الفعل عليه، غري أنَّ معنى الفعل يف 

ل، كام  )أسامء األفعال( ضعَّف إعراب الفريق األوَّ

حلُّوه أفعال( إعراب الذين ضعَّف اسمية )أسامء األ

إعراب ) حمل الفعل، واستحال اجلمع بني اإلعرابني

لذا ذهب ؛ االسم والفعل( يف وقت واحد وحملٍّ واحد

ا ليس هلا حمل من اإلعراب.  فريق ثالث إىل أَّنَّ

مناه يف  ونرى أنَّ هذا اخلالف يمكن حسمه بام قدَّ

رج ختكون )أسامء األفعال( هي: أفعال قديمة، وبذلك 

 ُب ر  ع  ستقرَّ يف باب األفعال، وتُ تمن باب األسامء ل

 إعراب األفعال حمتفظة بخصوصيتها يف كوَّنا أفعاالا 

قديمة بدائية، لذا تكون األقسام الثالثة فيها مبنية 

ي تاملايض واملضارع واألمر خمالفة األفعال احلالية ال

الضامئر كام ا املضارع، وكذلك ال تتصل هب ايعرب فيه

رة، فعىل سبيل املثال  احلال يف األفعال احلالية املتطوِّ

يقال يف إعراب الفعل القديم )صه(: فعل أمر قديم: 

 اصمتوا، أو اصمتا، أو اصمتي، أو معناه اصمت، أو

معناه،  فيتحددبحسب السياق الذي يرد فيه  اصمتن،

 وبعبارة أدق حيدد فاعله، ويقال حينئٍذ يف إعرابه:

ناه اصمت، والفاعل ضمري فعل أمر قديم مبني مع

(، إذا كان اخلطاب موجَّ  للمفرد  اها مسترت تقديره )أنت 
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ا للمفرداملذكر، أو)أنِت( إذا كان اخلطاب موجَّ   ةها

ا الثنني ، أو)أنتام(، إذا كان اخلطاب موجا ةاملؤنث ها

 وهكذا دواليك.

لبيان الفاعل  هبا اتصاهلا الضامئرعدم  ويعتذر عن

لكوَّنا بدائية ليست عىل مثل منها أو املفعول به؛ 

رة التي تتصل هب الضامئر لتبنيِّ ا األفعال احلالية املتطوِّ

الفاعل أذكر هو أم أنثى، ومفرد هو أم مجع أم مثنَّى، بل 

لعلَّ الضامئر مل تكن موجودة يف تلك احلقبة الزمنية 

املوغلة يف القدم، والذي نميل إليه أنَّ الكالم يف تلك 

ا عىل ألفاٍظ حمدودة يتواصل هبا احلقبة كان بدائ ياا معتمدا

 التي من البدهيي أن   ،تلك احلقبة الزمنيةا متكلِّمو

حياهتم سهلة يسرية قليلة املستلزمات وقليلة  تكون  

التعقيد، وكذلك كانت لغتهم، فلغة القوم صورة 

واضحة ومطابقة حلياهتم تسهل وتيرس بسهولة 

ر احلياة زداد تفاصيتحياهتم، وتتعقد وتتطور و لها بتطوِّ

 وكثرة متطلبات العيش وازدياد تفاصيلها.

 

 ةـــخامت

م يبدو أنَّ أوان تقديم إجياز عن نتائج  بعد كلَّ ما تقدَّ

 فيه إىل عدد من النتائج التي انتهيناالبحث قد آن، وقد 

حظيت إثراء الدرس النحوي لو  امن شأَّن نرى أَّّنا

 بدأنا بدراستها ، وها نحن نعرضها كامبالقبول والتأييد

 :يف هذه النقاط

 

أسامء األفعال وترددها بني  تعريفيف  -1

ا أفعال قديمة بدائية،  ر  لدينا أَّنَّ االسمية والفعلية تقرَّ

ل مسريته يف الكالم، واحلديث  نطق هبا اإلنسان يف أوَّ

بل  ،والتواصل مع أبناء جنسه، ومل تتميَّز عن األسامء

ها علامء الع أفعاٍل؛ ألنَّ  ربية أسامء  شاهبتها حتى عدَّ

ر  التميُّز والتطور حدث يف املراحل الالحقة يف تطوَّ

اللغة، وقد شاهبت أسامء األصوات التي هي أصوات 

وقد بقيت يف  زجٍر للحيوانات يف بنائها وتراكيبها،

اللغة هذه األفعال واحتفظت هبا اللغة خلصوصيتها، 

ض التي ألغرالواستعامهلا يف أساليب معينة خاصة، و

وهي قضاء احلاجات الرضورية باألمر  هيا،تؤدِّ 

 :ها يف خماطبة األطفال مثليلإكحاجة اإلنسان  والنهي،

) كخ، وبف(، ويف التعبري عن احلاالت النفسية مثل: 

)ُأف، أخ(، ويف إصدار األوامر بأقلِّ لفظ مثل: )صه، 

لذلك بقيت من اللغة القديمة وسلمت من مه(، 

فعلية هذه واألمر الذي يؤيد ، الزوال واالندثار

الكلامت معانيها، فهي تدلُّ عىل الفعل املايض أو 

غ عدم مشاهبتها ألبنية املضارع أو األمر، وقد سوَّ 

 األفعال احلالية قدم هذه األفعال وبدائيتها.

النظر يف هذه األفعال  معانجتىلَّ لنا من خالل إ -2

ل القديمة نَّ قساما من هذه األفعاأ: مفادهالقديمة رأي 

، يف لغٍة أخرى غري العربيةهي أفعال   ،)أسامء األفعال(

ت هذه فهبا ونطقوا العرب قدياما استعارها  استقرَّ

األفعال يف لغتهم، وبقيت فيها حمتفظة ببنائها وهيأهتا 
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اخلاصة التي جاءت هبا من لغتها األصلية، حتى جاء 

العرب  ام مجعوه منعلامء العربية الذين مجعوا اللغة، فمِّ 

ا عربية؛ ألنَّ العرب نطقت  هذه األفعال التي ظنُّوا أَّنَّ

وها عربية، ثمَّ ملَّا وجدوها  هبا، ومل يعرفوا أصوهلا فعدُّ

وليست عىل  تدل عىل ما يدلُّ الفعل عليه وحيلُّ حملَّه

أبنية األفعال العربية أطلقوا عليها ) أسامء األفعال(، 

به به (، وقد فمن تلك الكلامت )آمني، زوذزوذ، و

منقرضة  من هذه األفعال من لغاٍت ميتة م  يكون قس

بقي منها هذه الكلامت يف لغة العرب، وانقرضت لغتها 

 األصلية التي جاءت منها.

يتعلَّق بأسامء األفعال املنقولة من  ما امَّ أ -3

دنا الرأي الذي نفى أ   ن الظرف واجلار واملجرور فقد أيَّ

فعال، وإنَّام هي متعلِّقة هذه املنقوالت أسامء أ تكون  

بأفعال حمذوفة، فهي عبارة عن مجل خمترصة حذف 

غ حذفها كثرة استعامهلا  منها الفعل، والذي سوَّ

وتكرارها، ومالزمتها هلذه الظروف وشبه اجلمل، 

هبذه  واكتفىفأغنت املالزمة واالقرتان عن ذكر الفعل، 

ا لألفعال املحذووأشباه اجلملالظروف  فة ، فالعمل إذا

من السياق للعلم هبا، وليست هلذه الظروف وشبه 

 اجلمل.

ا التنوين الالحق هبذه األفعال القديمة،  -4 أمَّ

نالذي  الدليل الوحيد الذي استند إليه علامء  كوَّ

، وجعلهم  العربية يف عدِّ هذه األفعال القديمة أسامءا

إىل أنَّ هذا  انتهيناهذا التنوين )تنوين تنكرٍي(، فقد 

ال يمكن أن ُيعدَّ بأيِّ حاٍل من األحوال )تنوين التنوين 

تنكرٍي(؛ ألنَّ التنكري خاص  باألسامء دون األفعال، 

وبمعنى األسامء ال أشكاهلا وُبناها، وهذه الكلامت 

 مَّ )أسامء األفعال( يف معناها ال تدلُّ إالَّ عىل الفعل، ثُ 

جعلنا هذا التنوين عالمة  أبعد من ذلك، إذ  إىل ذهبنا 

 فعلية هذه الكلامت، ال عىل اسميتها عندما ظهر لنا عىل

ا نون التوكيد  ر لدينا أَّنَّ وظيفة هذا التنوين، فتقرَّ

ى هذا  دت األفعال التي اتَّصلت هبا، وقوَّ اخلفيفة، أكَّ

باسم  ي  مِّ الرأي عندنا عدم جميء هذا التنوين مع ما ُس 

ه مع اسم الفعل املضارع، ؤالفعل املايض، بل كان جمي

لحق تي ال تواسم فعل األمر حاله حال نون التوكيد ال

ختصُّ باملضارع واألمر من تبالفعل املايض، بل  

دناوهبذه النتيجة نكون قد ،األفعال ى فعلية ما يُ  أكَّ سمَّ

بـ )أسامء األفعال( بعالمة الفعلية )نون التوكيد(، التي 

 تبت فيام مىض تنويناا.كُ 

ا إعراب هذه األفعال القد-5 يمة، فقد رأينا أن  أمَّ

واستصوبنا ي معناه، إعراب الفعل الذي تؤدِّ  ب  ر  ع  تُ 

تُ  هذه األفعال بالشكل اآليت، فعىل سبيل املثال،  ب  ر  ع  أن 

الفعل القديم )صه(، يكون إعرابه هبذا الشكل: فعل 

أمر قديم مبني معناه اسكت، والفاعل ضمري مسترت 

(، إذا كان اخلطاب موجا  للمفرد املذكر،  اها تقديره )أنت 

ا للمفرد ، أو ةاملؤنث ةأو)أنِت( إذا كان اخلطاب موجها

ا الثنني وهكذا  )أنتام(، إذا كان اخلطاب موجها

 .دواليك
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وبعد هذه النتائج يويص الباحثان برفع باب )أسامء 

األسامء املبنية، وجعلها من باب األفعال  مناألفعال( 

والدخيلة(،  باٍب أو فصٍل عنوانه )األفعال القديمة حتت

معاملة األفعال التي تدلُّ  والتحليلوتعامل يف اإلعراب 

األلفاظ  إخراج عليها، كام يويص الباحثان برضورة

ه اجلمل من أسامء األفعال، اشبأاملنقولة من الظروف و

 ها خمترصات ُحذف منها الفعل للعلم به.وعدُّ 

عي لعملنا الكامل، فالكامل هلل تعاىل  هذا وال ندَّ

نا بذلنا جهدنا، فإن أصبنا فمن اهلل نَّ وحسبنا أ   وحده،

التوفيق، وإن أخطأنا فمن عند أنفسنا، واهلل  نسأُل أن  

شاِد، إنَّه نعم  املوىل ونعم  النصري. نا سبل  الرَّ  هيدي 

 

 املصادر واملراجع

أبو عمرو مجال الدين عثامن بن عمر بن ،ابن احلاجب

ف الكرد َّ  سنو َّ املرص َّ اإلأيب بكر بن ي وس 

األمايل النحوية )أمايل . هـ(646)تاملالكي 

: هادي حسن محُّودي، حتقيق، القرآن الكريم(

هـ 1405عامل الكتب، : لبنان بريوت ، 1ط/

 م.1985 -

أبو عمرو مجال الدين عثامن بن عمر بن أيب ،ابن احلاجب

ف الكرد َّ املرص َّ اإلسنو َّ املالكي  بكر بن ي وس 

، حتقيق: النحوالكافية يف علم هـ(،646)ت 

، 1ط/ الدكتور صالح عبدالعظيم الشاعر،

 م. 2010مكتبة اآلداب،  :مرص القاهرة 

اج اج ، ابن الرسم د بن سهل بن الرسم أمم أبو بكر حم 

، األصول يف النحو.هـ(316البغداد َّ )ت

 ،بريوت، 3ط/ حتقيق:د.عبداحلسني الفتيل،

سة الرسالة،  :لبنان  م.1996 -هـ 1417ُمؤسَّ

لصابوّن،حممد بن عيل بن حممود أبو حامد مجال ابن ا

تكملة إكامل .(هـ680تالدين املحمود َّ )

، 1، ط/اإلكامل يف األنساب واألسامء واأللقاب

 ، د. ت.دار الكتب العلمية :لبنان، بريوت

د بن عبداهلل بن ، ابن مالك أمم أبو عبداهلل مجال الدين حم 

أم اّن يم ـــاحي اجلـــن مالك الطــد ابــمحم 

، حتقيق: عيل رشح الكافية الشافيةهـ(،672)ت

د، وعادل أمحد عبد املوجود، ض حُم مَّ  معوَّ

دار الكتب العلمية،  :لبنان بريوت ، 2ط/

 م.2010

حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال ،ابن منظور

اإلفريقي  رويفعىـــار َّ الــاألنص دينـــال

 بريوت ، 3ط/، لسان العرب  .هـ(711)ت

 هـ. 1414دار صادر، : لبنان

 .(هـ643موفق الدين يعيش بن عيل )ت ،بن يعيشا

، حتقيق: أمحد السيَّد أمحد، راجعه رشح املفصل

ووضع فهارسه: إسامعيل عبد اجلواد عبد 

 مرص، د.ت. الغني، املكتبة التوفيقية، القاهرة 

الترصيح .هـ(905خالد بن عبداهلل )تاألزهري، 

،حتقيق: حممد باسل النحو بمضمون التوضيح يف
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دار الكتب : لبنان ،بريوت، 2ط/عيون السود،

 م.2006 -هـ 1427العلمية، 

رشح كافية .هـ(686ريض الدين )ت، سرتاباذ َّألا

، 1ط/ ، حتقيق: أمحد السيد أمحد،ابن احلاجب

 املكتبة التوفيقية، د. ت. :مرص -القاهرة

أبو احلسن عيل بن حممد بن عيسى نور ، األشموّن

رشح األشموين .هـ(900لدين الشافعي )تا

دار  :لبنان -، بريوت1ط/، عىل ألفية ابن مالك

 م.1998 -هـ 1419الكتب العلمية،

ف بن عيل بن أثري الدين ، األندليس د بن ي وس  أمم حم 

ف بن حيمان األندليس اجليماّن )ت . هـ(745ي وس 

، حتقيق: د. ارتشاف الرضب من لسان العرب

د، مُ ثامن حُم  رجب عُ  راجعة: د.رمضان عبد مَّ

اب، مطبعة املدين،  :مرص القاهرة ، 1ط/ التوَّ

 م.1998 -هـ 1418

د بن عبداهلل ابن مالك الطاحي ، األندليس مجال الدين حممم

رشح التسهيل)تسهيل هـ(. 672اجلياّن )ت 

د عبدالقادر الفوائد وتكميل املقاصد( ، حتقيق: حممَّ

لبنان:  ، بريوت 1السيِّد، ط/ فتحيعطا، وطارق 

 م.2001 -هـ 1422دار الكتب العلمية، 

ف بن ، األنصار َّ د عبداهلل مجال الدين بن ي وس  أمم أبو حم 

أمحد بن عبداهلل بن هشام األنصار َّ )ت 

، إىل ألفية ابن مالك أوضح املسالك.هـ(761

د حميي الدين عبد احلميد،  ، 8ط/ حتقيق: حُم مَّ

رتاث العريب، دار إحياء ال :لبنان بريوت 

 م.1986 -هـ 1406

ف بن ، األنصار َّ د عبداهلل مجال الدين بن ي وس  أمم أبو حم 

)ت أمحد بن عبداهلل بن هشام األنصار َّ

رشح شذور الذهب يف معرفة كالم . هـ(761

، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، العرب

بريوت: املكتبة العرصية،  -، صيدا1ط/

 م.2011 -هـ 1423

مصطفى جواد وجهوده  .د. حممد عبداملطلب، البكاء

دار الشؤون  :العراق بغداد ، 2،ط/اللغوية

 م.1987الثقافية العامة،

أسامء األفعال وأسامء األصوات . د.حممد عبداهلل، جرب

مرص: دار  ، القاهرة 1، ط/يف اللغة العربية

 م.1980املعارف، 

املباحث اللغوية يف العراق .د. مصطفى،جواد

ألقاها د. مصطفى جواد عىل طلبة  )حمارضات

 ،(1954قسم الدراسات األدبية واللغوية 

معهد الدراسات : مرص القاهرة  ،1ط/

 م.1955العربية، 

أبو نرص إسامعيل بن محاد الفارايب  ،اجلوهر َّ

حتقيق: ،تاج اللغة وصحاح العربية.هـ(393)ت

 لبنان: ، بريوت 4ط/أمحد عبدالغفور عطار، 

 .م1987 -  هـ1407يني، دار العلم للمال
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ان، د.متمام  ، القاهرة 1، ط/اخلالصة النحوية. حسم

 م.2000 -هـ 1420مرص: عامل الكتب،

ان ، 4ط/،اللغة العربية معناها ومبناها .د.متمام ،حسم

 -هـ 1425عامل الكتب،  :مرص القاهرة 

 م.2004

 :لبنان ، بريوت1ط/، النحو الوايف.عبما ،حسن

 م.2007 -هـ 1428دي، مكتبة املحم

أساليب اجلمل اإلفصاحية خليل، د.عبدالقادر مرعي.

ن 1، ط/دراسة تطبيقية يف ديوان الشايب  ، عامَّ

والكومبيوتر،  ااألردن: مؤسسة وام للتكنولوجي

 د. ت. 

ر ،الزخمرش َّ مأ أبو القاسم جاراهلل حممود بن ع 

،وبذيله املفصل يف علم العربية.هـ(538)ت

د كتاب امُلف ضَّ  مَّ ل مُلح  ل يف رشح أبيات امُلف صَّ

 م(،1943بدرالدين أبو فِراس النعساين )ت

املكتبة العرصية،  :بريوت صيدا ، 1ط/

 م.2006 -هـ 1427

أقسام الكالم العريب من .فاضل مصطفى،د.يالساق

تقديم: أ.د. متَّام  ،حيث الشكل والوظيفة

ان، مكتبة  :مرص القاهرة ، 2ط/ حسَّ

 م.2008 -ـ ه1429اخلانجي، 

ن ، 2ط/، معاين النحو.أ. د.فاضل صال  ،السامراحي عامَّ

 م.2003 -هـ 1423دار الفكر،  :األردن 

 

، 3ط/، أبنيتهو الفعل زمانه.د.إبراهيم ،السامراحي

 -هـ 1403مؤسسة الرسالة، : لبنان بريوت

 م. 1983

، 1ط/ ،النحو العريٍب نقد وبناء.د.إبراهيم ،السامراحي

 م. 1968دار الصادق،  :نلبنا بريوت 

أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب ،سيبويه

د الكتاب.هـ(180)ت ، حتقيق: عبد السالم حُم مَّ

مكتبة  :مرص القاهرة ، 4ط/ هارون،

 م.2004 -هـ 1425اخلانجي، 

أبو الفضل جالل الدين عبدالرمحن ابن أيب بكر ،السيوطي

، يف رشح مجع اجلوامع مهع اهلوامع. هـ(911)ت

 القاهرة ، 1ط/قيق/ د.عبداحلميد اهلنداوي، حت

 املكتبة التوفيقية،، د. ت. :مرص

أبو الفضل جالل الدين عبدالرمحن بن أيب ، السيوطي

، األشباه والنظائر يف النحو. هـ(911بكر)ت 

 بريوت، 2ط/ وضع حواشيه: غريد الشيخ،

 -هـ 1428دار الكتب العلمية،  :لبنان

 م.2007

داهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن أبو عب،الدين شمس

ايتامز الذهبي ) تاريخ اإلسالم . هـ(748 تقأ

عمر  ، حتقيق:ووفيات املشاهري واألعالم

لبنان:  بريوت ، 2، ط/عبدالسالم التدمري

 .م1993 -هـ  1413دار الكتاب العريب،
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أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن ،الدين شمس

ايتامز الذهبي ) ، تذكرة احلفاظ.هـ(748تقأ

دار الكتب العلمية،  :لبنان-بريوت، 1ط/

 .م1998 -هـ1419

د بن عيل الشافعي ، الصبمان أبو العرفات حممم

حاشية الصبَّان عىل رشح هـ(، 1206)ت

ومعه رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك.

، حتقيق: حممود بن اجلميل ، الشواهد للعينيِّ

هـ 1423، مكتبة الصفا: مرص القاهرة ، 1ط/

 م.2002 -

 تصالح الدين خليل بن أيبك بن عبداهلل ) ،الصفد َّ

أمحد ، حتقيق: الوايف بالوفيات. (هـ764

 -، بريوت1، ط/وتركي مصطفى ،األرناؤوط

 .م2000 -هـ1420، دار إحياء الرتاثلبنان: 

أبو البقاء حمب الدين عبداهلل بن احلسني بن ،العكرب َّ

البناء  اللباب يف علل. هـ(616عبداهلل )ت

، 1ط/، حتقيق: غازي خمتار طليامت، واإلعراب

 م.1995دار الفكر، :سوريه دمشق 

معاين . هـ(207 تأبو زكريا محيى بن زياد )،الفراء

حممد عيل ، وأمحد يوسف النجايت ، حتقيقالقرآن

، 1، ط/عبدالفتاح إسامعيل الشلبي، والنجار

، دار املرصية للتأليف والرتمجةالقاهرة:  -مرص

 ت. د.

 

 

أبو عبدالرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو ، الفراهيدي

حتقيق: د ، العني.هـ(175)تبن متيم البرص َّ 

 مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي،

 دار اهلالل، د. ت.مرص:  ،القاهرة 1ط/

 جمدالدين أبو طاهر حممد بن يعقوب،الفريوزآبادى

، حتقيق: مكتب القاموس املحيط .هـ(817)ت

الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإرشاف: حتقيق 

لبنان  بريوت ، 8ط/ حممد نعيم العرقُسويس،

 الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، :مؤسسة

 .م 2005 -هـ  1426

د بن يزيد )ت،املرِبد أمم ، هـ(285أبو العبما  حم 

د عبد اخلالق عضيمة، املقتضب ، حتقيق: حُم مَّ

 -هـ 1431عامل الكتب،  :لبنان-بريوت، 1ط/

 م.2010

يف النحو العريب قواعد وتطبيق .د.مهد َّ ،املخزومي

 القاهرة ، 1ط/ ،عىل املنهج العلمي احلديث

هـ 1386مطبعة مصطفى الباب احللبي،  :مرص

 م.1966 -

، يف النحو العريب نقد وتوجيه.د. مهد َّ ،املخزومي

 .املكتبة العرصية، د.ت: بريوت صيدا ، 1ط/

ومنهجها يف  سة الكوفةمدر.د. مهد َّ ،املخزومي

 :لبنان بريوت ، 3ط/ ،دراسة اللغة والنحو

 م. 1986 -هـ 1406دار الرائد العريب، 
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عبداهلل بن بأّر َّ بن عبد اجلبار )ت  ،املقديس

، حتقيق: د. يف التعريب واملعرب.هـ(582

 :لبنان بريوت ، 1ط/ إبراهيم السامرائي،

 مؤسسة الرسالة، د. ت.

ائل النهوض باللغة العربية وس".د.مصطفى ،جواد

مج  ،، جملة األستاذ"وتيسري قواعدها وكتابتها

 م.1960(، 8)

أسامء األفعال يف اللغة : أمحد حممد أمحد، عويش

، اململكة العربية رسالة ماجستري ،والنحو

السعودية/ جامعة أم القرى/ كلية اللغة 

 م.1982 -هـ 1402العربية، 

راسة وطريقة اسم الفعل د"، د. سليم.النعيمي

، جملد: لة املجمع العلمي العراقيجم."تيسري

 .م 1968 _هـ 1388(،16)

 




