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المصدر وداللتو الصرفية والوظيفية النحوية
د .موسى حسين الموسوي

كمية التربية األساسية /جامعة بابل
المقدمة

يبحث ىذا الموضوع ( المصدر بيف البنية الصرفية والوظيفة النحوية) محور العالقات بيف الفعؿ ومصدره ,فيي

السيما أف بنية المصدر ىي بنية الفعؿ نفسيا يزاد عمييا سوابؽ,
تمس الوظائؼ الصرفية والنحوية والدالليةّ ,
عالقات بنيوية ّ
أو دواخؿ ,أو لواحؽ لغرض تغيير معيف.
تناوؿ الباحث في المحوؿ األوؿ :المصدر في المغة ,وىو اسـ مكاف الصدور في ضوء تعريؼ الخميؿ الفراىيدي .ثـ
جرى التعريؼ بالمصدر في األصطالح ,وىو االسـ الذي يدؿ عمى الحدث الجاري عمى الفعؿ المجرد مف الزماف ,وجاء
في المحور الثاني التعريؼ باسـ المصدر ,وىو مادؿ داللة المصدر عمى الحدث وجنسو ,وفي المحور الثالث تناوؿ

الباحث الوظائؼ الصرفية ,وىي متعددة وذات اتجاىات مختمفة ,واختص المبحث الرابع بدراسة أبنية المصدر ,واتفاؽ
العمماء عمى ثبوت قياسية المصادر فيما زاد عمى ثالثة أحرؼ ,وفي البحث محاور أخرى سيكشؼ البحث عنيا في ضوء
رب العالميف
الصفحات الالحقة .وآخر دعوانا أف الحمد هلل ّ
أوالً :حقيقة المصدر واسم المصدر
أ.

المصدر في المغة واالصطالح:

المصدر في المغة :اسـ مكاف الصدور ,قاؿ الخميؿ( :ألصدر أعمى مقدـ كؿ شيء وصدر القناة أعالىا ,وصدر األمر

أصاب صدره بشيء ..والمصدر أص ُؿ
فالف فالناً إذا
ص َد َر ٌ
َ
وص ْد َرهُ اإلنساف ما أشرؼ مف عمى صدره ...ويقاؿَ :
ّأولوُُ ,
تصدر عنو األفعاؿ)(ٔ).
الكالـ الذي
ُ

وفي االصطالح:

ىو االسـ الذي ُّ
يدؿ عمى الحدث الجاري عمى الفعؿ المجرد مف الزماف وا ْف كاف الزماف مف مالزماتو وضرورياتو
محدداً لممصدر ,والمصدر عند سيبويو:
وتجرده عف الذات وعدـ تقييده بمكاف ,والمتتبع لممظاف المغوية قد اليجد تعريفاً ّ
(ٕ)

(ٗ)
(ٖ)
(الحدث والحدثاف والفعؿ)  ,وقد قاؿ بيذه المصطمحات ,وبعضيا غيره مف النحاة  ,ولع ّؿ في تعريؼ (ابف السراج) شيئاً
اسـ كسائر األسماء إالّ ّأنو معنى غير شخص ,واألفعاؿ مشتقةٌ منو واّنما انفصمت عف
مف الوضوح والتفصيؿ ,حيث قاؿٌ ( :

المصادر بما تضمنت مف معاني األزمة الثالثة مف تصرفيا ,والمصدر ىو المفعوؿ في الحقيقة لسائر المخموقيف)(٘) ,وقد
لثني ِ
وس ِّمي
قيؿ :إف المصدر ليس بفعؿ محض ,إ ْذ لو كاف فعالً محضاً التنفى عنو التنويف ,ولو كاف اسماً محضاً ّ ُ
وجم َعُ ,
مصد اًر لصدوره عف الفعؿ الماضي ,ولتوسطو في الصرؼ مكاف المصدر مف الجسد(.)ٙ
أخص يراد بو االسـ المشتمؿ عمى مادة تد ّؿ عمى الحدث,
أف لممصدر إطالقيف :أحدىما
ُّ
وذىب بعض النحاة إلى ّ
ٍ
كاشفة عف إنتساب الحدث إلى الذات بنسبة تقييدية ناقصة.
وىيئة

(ٔ) العيف ( ٜ٘ – ٜٗ /ٚصدر).
(ٕ) ينظر :شرح المفصؿ.

(ٖ) ينظر :كتاب سيبويو ٔ.ٖٙ ,ٖٗ ,ٕٔ /

(ٗ) ينظر :معاني القرآف ,لمقراء ٕ ,ٗٓٗ ,ٕٕٕ /والمخصص ٗٔ.ٕٔٚ /
(٘) األصوؿ في النحو ٔ.ٜٔ٘ /
( )ٙينظر :دقائؽ التصريؼ ٗٗ.
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أعـ ,ويراد بو نفس المادة الدالة ,عمى الحدث ,مف دوف اعتبار النسبة والعدميما(ٔ).
ثانييماُّ :
وعمى ىذا ,فالمصدر جنس لفعمو ,فيو ُّ
يدؿ عمى الحدث مف حيث تعمُّقو بفاعمو ,ولكف عمى وجو العموـ واإلبياـ,
أف المصدر ىو األصؿ في االشتقاؽ ,ويرى
وقد اختمؼ البصريوف والكوفيوف في أصؿ المصدر ,فالبصريوف يروف ّ
(ٕ)
ِّ
أف اسـ
أف الفعؿ ىو األصؿ لممشتقات,
ولكؿ حجتو ودليمو  ,كما وردت آراء أخرى ,فمف النحاة مف يرى ّ
الكوفيوف ّ

المصدر ىو أص ُؿ المشتقات ال المصدر ,وال الفعؿ ,عمى َّ
أف اسـ المصدر موضوع مف ناحية لفظية بوضع واحد لمادتو
أف المفظ والمعنى ىما المادة السارية في سائر المشتقات
وصيغتو ,مف ناحية معنوية لمعنى واحد ىو (الحدث الساذج) أي ّ
(ٖ)
أف المصدر أصؿ لمفعؿ ,والفعؿ أص ٌؿ في
بما فييا المصدر والفعؿ الداؿ بيف الحدث والزيادة  ,ومف النحاة مف يرى ّ
(ٗ)
قائـ بذاتو(٘) ,كما اختمؼ النحاة في َّ
عد المصدر اسماً ,فيناؾ مف فصؿ
الوصؼ  ,أو ّ
أف كالً مف المصدر والفعؿ أص ٌؿ ٌ

أف المصادر كسائر األسماء ,إالّ ّأنيا تدؿ عمى أفعاليا( ,)ٙوحيف ُي ْع َرض
فصؿ بيف المصدر واالسـ ,قاؿ المبرد( :واعمـ ّ
المصدر عمى عالمات األسماء نجده يحتمؿ بعضاً منيا ,كالجر ,والتنويف ,واإلضافة ,والتعريؼ بػ(أؿ) بالوقوع فاعالً أو

مفعوالً ,واليحتمؿ العالمات األخرى كالتثنية ,والجمع والتأنيث)(.)ٚ

تمس الوظائؼ
ّ
إف ىذه الخالفات ذات أىمية ,إ ْذ بيا تظير العالمات بيف الفعؿ ومصدره ,فيي عالمات بنيوية ّ
أف بنية المصدر ىي بنية الفعؿ نفسيا يزاد عمييا سوابؽ ,أو دواخؿ أو لواحؽ ,لغرض
الصرفية والنحوية والداللية ,والسيما ّ
معيف ,فالمصدر لفظ ٌّ
داؿ عمى الحدث ,وداللتو الحديثة ىي جزء مف داللة الفعؿ ,وداللة المصدر عمى الحدث
تغيير ّ

التجعموُ مف الصفات فيي تدؿ عمى (موصوؼ بالحدث) ,وال مف األفعاؿ فيي تدؿ عمى (اقتراف الحدث والزمف) فالصمة
المسمى ,فمدلو ُؿ الصفة ىو
بيف االسـ ومعنى الحدث تختمؼ عف صفة الصمة والفعؿ ,لذا فصمة االسـ بو صمة
ّ
اف) وىما غير (الحدث) نفسو(.)ٛ
(الموصوؼ) ومدلوؿ الفعؿ ىو (االقتر ُ
ب .أسم المصدر:

أف اسـ المصدر ماد ّؿ داللة المصدر عمى الحدث وجنسو ,وخالفو بخموه مف بعض حروؼ فعمو لفظاً
ذىب النحاة إلى ّ
()ٜ
أو تقدي اًر ,مف دوف تعويض ,نحو :العطاء والثواب والسالـ  ,وقد ذكره سيبويو في باب (ماجاء المصدر عمى غير الفعؿ

(ٓٔ)
المبرد إسماً في معنى المصدر ,نحو (سمّ َـ سالماً) واألصؿ (تسميماً)(ٔٔ) ,فالمصدر مدلولو
ألف المعنى واحد)
ّ
وجعمو ّ
ِ
ص ُد ُره مف الفاعؿ ووقوعو عمى
الحدث ,واسـ المصدر مدلولو المفظ ّ
الداؿ عمى الحدث ,ذكر الرضي (الحدث ْ
إف أعتُب َر ُ
(ٕٔ)
ٍ
تمي ُز المصدر مف
اسـ
مصدر)  ,ولقد ذكر النحاة فروقاً ّ
المفعوؿ ُس ّمي مصد اًر ,إذا لـ يُعتبر مف ىذه الحقيقة ُس ِّمي َ
اسمو ,نوجزىا في اآلتي:

(ٔ) ينظر :اآلراء الراقية الحديثة في تيسير قواعد المغة العربية وبياف أسرارىا ,لمحمد المالكي .ٖٙ
(ٕ) ينظر :األنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ٕٖٔ٘ /ـ (.)ٕٛ

(ٖ) ينظر :البحث النحوي عند األصولييف ٓ.ٔٓٓ – ٜٖ – ٜ
(ٗ) ينظر :شرح التصريح ٖٕٔ٘ /

(٘) ينظر :شرح االشموني ٕٓٓ.ٖٔٛ /
( )ٙينظر :المقتضب ٖ.ٕٙٚ /

( )ٚينظر :األشباه والنظائر ٖ.ٜ – ٛ /

( )ٛينظر :المغة العربية معناىا ومبناىا ٘.ٜ

( )ٜينظر :شرح االشموني ٕ ,ٕٓٗ /ومعاني النحو ٖ.ٔ٘ٛ /
(ٓٔ) كتاب سيبويو ٗ.ٛٔ /

(ٔٔ) ينظر :المقتضب ٔ ٖٚ /وٖ.ٕٔٚ /

(ٕٔ) ينظر :شرح شافية ابف الحاجب ٖ.ٗٛٔ /
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أما اسـ المصدر فيو اسـ لممعنى الصادر عف اإلنساف
 .1المصدر ىو الفعؿ الصادر عف اإلنساف ,فيكوف مدلولو معنى ,و ّ
ب ز ٍيد َع ْم اًر) ومف الثاني (سبحاف) المسمى بو التسبيح ,ومعناه البراءة والتنزيو.
ض ْر ُ
وغيره ,فمف األوؿ يعجبني َ
طمؽ) واسـ المصدر ىو اسـ المعنى ليس لو فعؿ يجري
 .2المصدر لو فعؿ يجري عميو نحو (اإلنطالؽ) مف ( ْإن َ
عميو نحو (القيقرى) فإنو نوع مف الرجوع وال فعؿ لو مف لفظو(ٔ).
فإف نقص عف حروؼ فعمو مف دوف
يتضمف
 .3المصدر يجب أف
َ
تعمُّما) و( ْ
أعمَ َـ إعالماً) ْ
َّمـ َ
ّ
حروؼ فعمو بمساواة ,نحو (تع َ
عطاء) ,اجتزئ فيو باالسـ مف المصدر(ٕ).
ؾ
أعطى
عطاء) قاؿ الفراء( :أَعطَيتُ َ
عوض أو تقدير فاسـ مصدر نحو ( ْ
ً
ً
 .4اسـ المصدر ماخرج عف قياس المصدر فيما كاف فيو المصدر قياساً ,نحو ( ِع ْش َرة) و(قُْبمَةَ) فػ( ِع ْش َرة) اسـ
َّؿ)(ٖ).
لممعاشرة ,وِف ْعمُوُ ( َعاَ َش َر) ,والقبمة مف (قَب َ
 .5مف الناحية المعنوية نجد الفرؽ بيف المصدر واسمو يتضح باآلتي:
أ.

اسـ المصدر ىو المساوي لممصدر في الداللة عمى معناه(ٗ).

ب .المصدر يدؿ عمى الحدث بنفسو ,واسـ المصدر يدؿ عمى الحدث بالمصدر ,فمدلوؿ المصدر معنى مدلوؿ
اسـ بمفظ المصدر(٘).

ت .اسـ المصدر ىو اسـ الجنس المنقوؿ عف موضعو إلى إفادة الحدث ,نحو (الكالـ) فيو في األصؿ اسـ
لمممفوظ مف الكممات ثـ نقؿ إلى معنى التكميـ(.)ٙ

فإف اسـ المصدر
فإف اسـ المصدر اليجري عمى قياس المصدر ,فإذا كاف المصدر مدلولو الحدثّ ,
وعمى وفؽ ىذا ّ
يح) عمى القياس ,فإذا قمنا( :سرٌح) فيو اسـ مصدر المصدر,
اسمي يدؿ عمى الحدث فالفعؿ ( َّ
لفظٌ
ٌّ
سرَح) مصدره (تَ ْسر ٌ

اح) متساوياف في الداللة ,والخالؼ بينيما أف اسـ المصدر لفظٌ يدؿ عمى الحدث مجا اًز الحقيقة ,أو يدؿ
يح) و( َس َر ٌ
(تَ ْس ِر ٌ
عمى الحدث داللة غير مباشرة ,وأما المصدر فداللتو عمى الحدث المجرد مباشرةً ومف غير واسطة ,في حيف داللة اسـ
المصدر ّإنما تؤدى المصدر بنفسو ,أي عف طريؽ المصدر.

ثانياً :وظيفة المصدر

درس عمماء المغة العربية المصدر ,فوقفوا عمى حقيقة ماورد سماعاً ,أو قياساً وما عمؿ وما لـ يعمؿ ,وعمى مكانتو

ِّد العالقة بيف
بيف أقساـ الكالـ العربي ,وبيف ىذا وذاؾ نجد لممصدر وظائفو الصرفية ,والنحوية ,ىذه الوظائؼ تُجس ُ
الصرؼ والنحو ,ويتضح ذلؾ باآلتي:
-

الوظائف الصرفية :لممصدر وظائؼ صرفية متعددة ,فالبنية الشكمية لممصدر كانت مجاؿ دراسة الصرفييف والنحاة ,لذا

أف وظيفتو الصرفية تتمثؿ في اتجاىات متعددة:
روف ّ
فيـ ي َ
أف المصدر أص ٌؿ ,والفعؿ فرع
 .1المصدر أص ٌل ْأم فرع :اختمؼ عمماء العربية في أصالة المصدر ,فذىب البصريوف إلى ّ
منو ,فيو اسـ لـ يشتؽ مف غيره ,د ّؿ عمى معنى ,متجرد مف الزمف ( ,)ٚوتتمخص حجتيـ في اآلتي:
أسـ واألسماء قبؿ األفعاؿ ,لذا فالمصدر أصؿ لمفعؿ والفعؿ اليستغني عف االسـ.
أ .المصدر ٌ
ؾ َو ِجيعٌ) والفعؿ اليقوـ بنفسو في المعنى.
ض ْرُب َ
ب .المصدر يقوـ بنفسو في المعنى ,نحو ( َ

(ٔ) ينظر :شرح شافية ابف الحاجب ٔ ,ٕٙٓ /واألشباه والنظائر ٕ.ٔٚٙ /
(ٕ) ينظر :معاني القرآف ,لمفراء ٖ.ٕٛٔ /
(ٖ) ينظر :معاني النحو ٖ.ٔ٘ٛ /

(ٗ) ينظر :شرح ألفية ابف مالؾ ألبف الناظـ .ٔٙٛ
(٘) ينظر :حاشية الصباف ٕ.ٕٛٛ – ٕٛٚ /
( )ٙينظر :شرح شذور الذىب .ٗٔٚ

( )ٚينظر :شرح االشموني ٕ ,ٕٖٖ /ودروس في عمـ الصرؼ.
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ب – ضارب – مضروب)
اض ِر ْ
ب– ْ
ب– ْ
يض ِر ُ
ض َر َ
ت .تصاغ مف المصدر المشتقات المختمفة لمفعؿ ,نحو ( َ
ث .المصدر يدؿ عمى الحدث ,وىو شيء واحد ,والفعؿ يدؿ عمى شيئيف (الحدث والزمف)
ج .اختالؼ أوزاف المصدر دليؿ عمى ّأنوُ األصؿ.
أف الفعؿ ىو األصؿ ,والمصدر فرع عميو ,كما تتفرع بقية المشتقات وحجتيـ تتمخص في اآلتي:
وذىب الكوفيوف إلى ّ

أكرَـ زي ٌد َع ْم اًر إكراماً).
أ .الفعؿ يعمؿ في المصدر ,والعامؿ قبؿ المعموؿ .نحو ( َ
ِ
ض ْرَبتيف) ,لذا
ب
ض َرْبتوُ َ
الظالـ – َ
ض ْر َ
ضرْبتوُ َ
ض َرْبتُو ضرباً – َ
ذكر توكيداً لمفعؿ ,وبياناً لو ,نحو ( َ
ب .المصدر ُي ُ
فالمبيف قبؿ البياف وىو الفعؿ.
ّ
تُ .س ِّم َي المصدر مصد اًر لصدوره عف الفعؿ.
ُّ
ُّ
ويعتؿ العتاللو ,وبناء المصدر يجري عمى فعمو في االعتالؿ والصحة ,لذا ىو فرع,
يصح لصحة فعمو,
ث .المصدر
والفعؿ أصؿ (ٔ).

أبنية المصدر :اتفؽ عمماء العربية عمى ثبوت قياسية المصدر فيما زاد عمى ثالثة أحرؼ ,وتعددت آراؤىـ في مصادر

الثالثي ,فمف قائؿ :إنيا سماعية يمتنع إجراء القياس فييا لكثرة أوزانيا ,تفاوتيا وكثرةً وقمةً ,ندرةً وشذوذاً ,ومنيـ مف يقوؿ:
(ٕ)
بقياسيتيا كغيرىا مف مصادر غير الثالثي ,ومف َّ
ثـ تجوز القياس الكثير الشائع  ,ووقؼ جميور العمماء موقفاً وسطاً

ُيكتفى فيو القياس إذا انعدـ السماع(ٖ).
أوالً :مصادر الثالثي:

 .1فَ ْع ٌؿ :مصدر يأتي بفتح الفاء وسكوف العيف ,وىو مصدر لكؿ فعؿ ِّ
متعد ,جاء عمى وزف (فَ َع َؿ) بفتح العيف ,نحو
باع َب ْيعاً) و(رمى رمياً)
رب ضرباً) أو عمى وزف (فَ ِع َؿ) بكسر العيف( ,فَ ِي َـ فَ ْيماً) ,والمعتؿ نحو ( َو َع َد َو ْعداً) و( َ
ض َ
( َ
والمضعؼ ,نحو ( َرَّد رداً)(ٗ) ,قاؿ ابف عقيؿ( :الفعؿ الثالثي المتعدي يجيء مصدره عمى (فَ ْع ٍؿ) قياساً مطرداً)(٘),
عالة) بكسر الفاء ,نحو ( ٍ
حرفة أو صناعة ,فإف مصدره يأتي غالباً عمى ( ِف ٍ
ٍ
كتابة ,وتجارٍة)(.)ٙ
ىذا بخالؼ ماد ّؿ عمى
ّ

وتجارٍة)(.)ٙ

ِ
ِ
ب
 .2فَ َع ٌل :الفاء والعيف ,مصدر لمفعؿ الالزـ الذي جاء عمى وزف (فَع ٍؿ) بكسر العيف ,نحو (فَ ِرَح فَ َرحاً) و(غض َ
()ٚ
ض ٍب)( ,)ٛوتأتي بعض أفعاؿ المتعدي عمى وفؽ ىذه البنية نحو
ض ٍب َعمَى َغ َ
اءوا بِ َغ َ
غضباً)  ,قاؿ تعالى( :فََب ُ
( َع ِممَوُ يعممُوُ عمالً)(.)ٜ
وـ) و(وُر ٍ
 .3فُ ُعو ٌل :ويكوف مصد اًر لكؿ فعؿ الزـ عمى وزف (فَ َع َؿ) بفتح العيف ,ذكر ذلؾ سيبويو نحو (لُُز ٍ
ود)
ُ
ِ
ود)(ٓٔ) ومنو قولو تعالىِ ( :سيم ُ ِ
و( ُج ُح ٍ
ُّجوِد)(ٔ) ,قاؿ الرضي( :قولو الغالب في (فَ َع َؿ)
اى ْـ في ُو ُجوِى ِي ْـ م ْف أَثَِر الس ُ
َ
الالزـ عمى (فُع ٍ
وؿ) ليس عمى إطالقو)(ٕ).
ُ
(ٔ) ينظر :عمؿ النحو  ,ٖٜٛ – ٖٜٚواالنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ٕٖٔ٘ /ـ ()ٕٛ
(ٕ) ينظر :في تصريؼ األسماء .ٔ٘ٛ

(ٖ) ينظر :دروس في عمـ الصرؼ ٕٔٔ.
(ٗ) ينظر :شرح المكودي .ٔٙٛ – ٔٙٚ
(٘) شرح ابف عقيؿ ٖ.ٜٔ /

( )ٙينظر :نزىة الطرؼ ٔٓٔ ,والصرؼ لحاتـ الضامف .ٕٔٚ
( )ٚينظر :شرح ألفية بف مالؾ البف الناظـ ٘.ٔٚ
( )ٛسورة البقرةٜٓ /

( )ٜينظر :كتاب سيبويو ٗ ,ٙ /والمقرب.
(ٓٔ) ينظر :كتاب سيبويو ٗ.٘ /
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صوت ,أو ٍ
ٍ
أف الفعؿ الالزـ مف باب (فَع َؿ) يأتي قياساً عمى (فُعوؿ) مالـ ُّ
داء ,أو اضطر ٍ
اب أو
يدؿ عمى
ٍ
إمتناع ّ
فإنوُ
أي ّ
ُ
َ
يأتي عمى وفؽ األبنية اآلتي:
 ِفعا ٌؿ :بكسر الفاء نحوَ ( :أبى َإباء) إف َّدؿ عمى معنى االمتناع.
ً
َ
الف :بفتح الفاء والعيف ,نحو (جا َؿ َجوالناً) و( َغمَى َغمَياناً) لداللتو عمى معنى التقمّب.
 فَ َع ٌصراخاً).
ص َرَخ ُ
 فُعا ٌؿ :بضـ الفاء ,نحو ( َس َع َؿ ُسعاالً) لداللتو عمى معنى الداء ,والصوت ,ومنو ( َ-

فعي ٌؿ :نحو ( َر َح َؿ رحيالً)َّ ,
ألنوُ يدؿ عمى معنى السير ,أو الصوت ,ومنو (صي َؿ صييالً) (ٖ).
صامة) و( ِسعاية) و(إمارٍة) و(و ٍ
ٍ
ٍ
ِفعالةٌ :بكسر الفاء ,نحو ( ِخ ٍ
الية)(ٗ) ,ولـ ُي ِع ُّد ابف مالؾ ىذه البنية
سياسة) و( ِق
الفة) و(
قياسية وجعميا مجمع المغة العربية قياسية (٘).

ب
(سيُ َؿ ُسيُولةً)
و(ص ُع َ
َ
 .4فُ ُعولَ ٌة وفَ َعالَةٌ :ذىب ابف مالؾ إلى قياس مصدر (فَ ُع َؿ) مضموـ العيف الالزـ( ,فُ ُعمةٌ) و(فَ َعالة) نحو َ
()ٙ
أف (فَ َعالة) ىي الصيغة القياسية في األغمب(.)ٚ
و(ج ُز َؿ جزالةً)
خـ ضخامةً)  ,وذىب الرضى إلى ّ
ُ
صعوبةً) َ
ُ
و(ض َ
 .5فُ ْع ٌل :بضـ الفاء وسكوف العيف ,مصدر لمفعؿ الالزـ (فَ ُع َؿ) ,وجاءت ىذه البنية لمدالة عمى الصفات الجسدية ,والقيـ
فإنو مما يبنى فعمُوُ عمى
(أما كاف ُح ْسناً ,أو قبحاًّ ,
القر ُ
الجمالية ,والسموكية ,نحوُ :
(الح ْس ُف ,والطوؿ ,و ْ
ب) قاؿ سيبويوّ :
()ٛ
(فَ ُع َؿ – ي ْف ُع ُؿ) ولكوف المصدر ِفعاالً ,وِفعالةً وفُ ْعالً)  ,وذكر ابف عصفور ّأنو يأتي منو الالزـ والمتعدي ,وأنكر عميو
أبو حياف(.)ٜ
الشدة والقوة,
الضـ يناسب ّ
 .6فُ ْعمَةٌ :بضـ الفاء وسكوف العيف ,نحو ُ
(ح ْم َرةُ ,
وص ْفرة ,وزرقة) لمداللة عمى شدة الموف ,و ّ
والتاء لمتعييف ,والتأنيث والمبالغة(ٓٔ).

إف ماذكر مف أبنية المصادر ُيعد عند النحوييف والصرفييف قياسياً في الغالب ,وثمة أبنية أخرى وردت سماعاً ,وىي كثيرة.
ّ
ثانياً :مصادر غير الثالثي

أف يكوف رباعياً مجرداً عمى
أما ْ
ذكر الصرفيوف ّ
أف لمفعؿ غير الثالثي مصادر مقيسةً مطّردةً ,والفعؿ غير الثالثي ّ
َّ
أما
وزف (فَ ْعمَ َؿ) أو مزيداً ,نحو (أ ْف َع َؿ – فاع َؿ – فَ َّع َؿ) أو بحرفيف مبدوءاً بيمزة وصؿ ,نحو ( ْانفَ َع َؿ – إ ْفتَ َع َؿ – ا ْف َعؿ) و ّ
استَ ْف َع َؿ – ا ْفعاؿ -ا ْف َعمِّؿ –
مبدوءاً بالتاء ,نحو ( َّ
تفع َؿ – تَ َ
فاع َؿ – تَفعمَ َؿ) أو مزيداً بثالثة أحرؼ مبدوءاً بيمزة وصؿ ,نحو ( ْ
افعْنمَ َؿ...الخ)(ٔٔ) ,ومصادر ىذه األفعاؿ تأتي عمى وفؽ اآلتي:
َ
أ.

مصدر الثالثي المزيد بهمزة قطع:

(ٔ) سورة الفتح.ٕٜ /

(ٕ) شرح شافية ابف الحاجب ٔ.ٖٔ٘ /

(ٖ) ينظر :شرح شافية ابف الحاجب ٔ ,ٔ٘ٗ – ٖٔ٘ /ونزىة الطرؼ ٔٓٔ – ٕٓٔ.
(ٗ) ينظر :كتاب سيبويو ٗ.ٔٔ /

(٘) ينظر :شرح ابف عقيؿ ٖ ,ٜٗ /وأبنية الصرؼ في كتاب سيبويو .ٕٔٙ
( )ٙينظر :المصدر نفسو ,وشرح المكودي.
( )ٚينظر :شرح شافية ابف الحاجب .ٔ٘ٙ
( )ٛكتاب سيبويو ٗ.ٕٛ /

( )ٜينظر :المقرب  ,ٗٚٙوارتشاب الضرب ٔ.ٕٕٕ /
(ٓٔ) ينظر :ديواف األدب ٔ ,ٙٔ /والتسييؿ ٕ٘ٓ.

(ٔٔ) ينظر :شرح المراح في التصريؼ  ,ٖٚوجامع الدروس العربية ٔ.ٕٔٙ /
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أف مصدر الفعؿ الثالثي المزيد بيمزة قطع يأتي عمى (إفعاؿ) بسكوف الفاء بعد ىمزة مكسورة
 .1إفعال :ذكر الصرفيوف ّ
(ٔ)
نت لَيُ ْـ
إف كاف صحيحاً أو معتؿ اآلخر  ,نحو (إسرار) في قولو تعالى( :ثَُّـ إِِّني أ ْ
َعمَ ُ
وفتح العيف مف بعدىا ألؼْ ,
(ٕ)
ِ
ياء لوقوعيا ساكنة اثر كسرة ,طمباً لمخفة,
َس َرْر ُ
َوأ ْ
(إوقاد) فقمبت الواو ً
(أوقَ َد إيقاداً) واألصؿْ :
ت لَيُ ْـ إ ْس َرًارا)  ,ومنو ْ
(أب َدى إبداء) (وأبقى إبقاء) فأصؿ المصدريف (ابداو ,إبقاي) فمما تطرفت الواو أو الياء إثر ٍ
ألؼ زائدة ُقمِبت
ومنو ْ
ً
ً
ىمزة(ٖ).
أف
أعاف) فمنيـ مف يرى ّ
أقاـ ,و َ
وأختمؼ الصرفيوف في مصدر الفعؿ المزيد بيمزة قطع إذا كاف معتؿ العيف ,نحو ( َ
المصدر يأتي عمى وزف (إفالة) ,نحو (إقامة ,واعانة) بحذؼ العيف ونقؿ حركتيا إلى الفاء ,والتعويض عف المحذوؼ

فحذفت عيف الفعؿ
بالتاء ,فأصؿ المصدر (إقواـ ,واعواف) فالتقى ساكناف ,الواو التي تقابؿ عيف الفعؿ ,وألؼ المصدر
ْ
(ٗ)
أف المحذوؼ ألؼ المصدر ,لزيادتيا والتقاء الساكنيف ,ثـ نقمت حركة
وعوض عنيا بالتاء ,وىو األرجح  ,ومنيـ مف يرى ّ

الواو عمى القاؼ قبميا فصارت الواو ألفاً لفتحة ماقبميا (٘) ,وعمى ىذا يكوف وزف المصدر عمى (إفَ ْعموَ) وقد تحذؼ التاء
()ٙ
ِ
إقاـ) في قولو تعالى( :رَجا ٌؿ َال تُْم ِيي ِي ْـ ت َج َارةٌ َوَال َب ْيعٌ
التي ُع ِّوض بيا عمى الحرؼ المحذوؼ ,وىو مذىب سيبويو  ,نحو ( َ
ِ ()ٚ
يجوز ذلؾ إالّ عند اإلضافة(.)ٛ
َع ْف ِذ ْك ِر المَّ ِو َوِاقَ ِاـ الص َ
أما الفراء فمـ ْ
َّالة) ّ
(فعال)

ب .مصدر الثالثي المزيد بتضعيف العين ّ

 .1تَفعيل :واشترط الصرفيوف صحة الالـ في (فَ َّع َؿ) حتى يكوف المصدر عمى (تفعيؿ) وجعموا التاء بدالً مف العيف الزائدة
()ٜ
ِ
َّ َّ
(فعاؿ) نحو (ك ّذاب) قولو تعالى:
يما)  ,وقد تأتي عمى وزف ّ
(و َكم َـ الموُ ُم َ
وسى تَ ْكم ً
نحو (تكميـ) في قولو تعالىَ :
(ٔٔ)
(و َك َّذبوا بِآياتَِنا ِك َّذابا)(ٓٔ) ,وقد تخفؼ العيف ,فيكوف عمى وزف ِ
(ف َعاؿ) نحو (ك َذاب) .
ً
َ ُ َ
ِ (ٕٔ)
ِ
َّ
وسمى) فيجيء مصدره (تَ ْفعمة)  ,ومنو (توصية) في قولو
أما إذا
اعتمت المو ,نحو (زكى ,وحتّىَّ ,
ْ
 .2تَ ْفعم ٌةّ :
صيةً وَال إِلَى أ ْ ِ
ِ
ِ
وف)(ٖٔ) ,وقد يجيء الصحيح عمى وفؽ ىذه الصيغة ,وىو
َىم ِي ْـ َي ْرِج ُع َ
يع َ
تعالى( :فَ َال َي ْستَط ُ
وف تَ ْو َ َ
(ٗٔ)
ِ ِ ِ
يف)(٘ٔ) ,واذا كاف المضعؼ ميموز الالـ ,نحو
نادر ,نحو ( ْ
تجربة ,وت ْذكرة)  ,قاؿ تعالىَ ( :وِاَّنوُ لَتَ ْذك َرةٌ ل ْم ُمتَّق َ
()ٔٙ
( َّ
جزأَّ ,
جز تجزيئاً وتجزئةً) ,والقياس تجزئي .
وىنأَ) فاألغمب أف يكوف مصدره عمى وزف (تفعيؿ) و(تفعمة) نحو ( َّأ
(ٔ) ينظر :كتاب سيبويو ٗ ,ٚٛ /ومفتاح العموـ ٕٗ.
(ٕ) سورة نوح.ٜ /

(ٖ) ينظر :شرح التصريؼ ٘ ,ٗٚوفي تصريؼ األسماء ٘.ٔٛ

(ٗ) ينظر :أوضح المسالؾ ٕ ,ٕٕٙ /وشرح ابف عقيؿ ٖ.ٜٛ /

(٘) ينظر :دقائؽ التصريؼ ٗ ,ٕٛ٘ – ٕٛوشرح ألفية ابف مالؾ البف الناظـ.
( )ٙينظر :كتاب سيبويو ٗ.ٕٛ /
( )ٚسورة النور.ٖٚ /

( )ٛينظر :معاني القرآف ,لمفراء ٕ.ٕ٘ٗ /
( )ٜسورة النساء.ٔٙٗ /
(ٓٔ) سورة النبأ.ٕٛ /

(ٔٔ) ينظر :كتاب سيبويو ٗ ,ٜٚ /والمخصص ٗٔ ,ٔٛ٘ /وشرح المراح .ٖٚ
(ٕٔ) ينظر :المخصص.
(ٖٔ) سورة يس.٘ٓ /

(ٗٔ) ينظر :جامع الدروس العربية ٔ.ٕٔٚ /
(٘ٔ) سورة الحاقة.ٗٛ /

( )ٔٙينظر :التسييؿ  ,ٕٓٙوشذا العرؼ ٔ.ٚ
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اع َل):

ت .مصادر الثالثي باأللف (فَ َ
مو – ِف َعا ٌل:
اع َ
ُمفَ َ
اعمة)
فاع ْم ُ
فإف المصدر منو الذي الينكسر أبداً ( ُمفَ َ
ت ّ
أما َ
ويأتي مصدر (فَ َ
اع َؿ) عمى وزف (مفاعمة) قاؿ سيبويو( :و ّ
ٍ
حرؼ منو ,والياء عوض مف األلؼ التي قبؿ آخر حرؼ)(ٔ) ,وذكر بعض
جعموا الميـ عوضاً مف األلؼ التي بعد أوؿ

ألف األلؼ موجودةٌ في (مفاعمة) كما ّأنيا موجودةٌ في
أف قوؿ سيبويو فيو خم ٌؿ فالميـ ليست عوضاً مف األلؼّ ,
النحاة ّ
األلؼ لـ تذىب(ٕ),
الفعؿ ,نحو (قات َؿ مقاتمةً) أي ّأنيا موجودة في المصدر والفعؿ ,فكيؼ تكوف الميـ عوضاً مف األلؼ و ُ
ِ
اس َر)
ّ
ياءْ ,
فإف كاف كذلؾ ,نحو (َي َ
وعد بعض النحاة (ا ْلف َعا َؿ) مصد اًر قياسياً في فاع َؿ نحو (قات َؿ قتاالً) بشرط أالَ تكوف فاؤه ً
(ٗ)
(ٖ)
ِ
ِ
وقاتؿ يأتي عمى (فيعاؿ) نحو (ق ْيتَاؿ) يإشباع كسرة الفاء  ,وىو غير
يام َف) فاألغمب أف مصدره عمى وزف (مفاعمة) .
َ
و( َ
غير مطرد.

تاء زائدة:

ث .مصدر ماكان ّأولُ ُو ً
اء أكاف ثالثياً مزيداً ,أـ رباعياً مزيداً أـ ممحقاً بالرباعي
تاء زائدة سو ً
يرى الصرفيوف ّأنو إذا كاف في ّأوؿ الفعؿ ً
المزيدَّ ,
فإنو قياس مصدره عمى بناء فعمة الماضي مع ضـ الحرؼ الذي قبؿ األخير.
وضموا العيف ,ألنو
تفع َؿ)
مت) فإنو (التفعُّؿ) جاؤوا فيو بجميع ماجاء في ( َّ
ُّ
تفع ُ
أما مصدر ( ّ
 .1تفعُّؿ :قاؿ سيبويوّ ( :
َّمت)
َّمت) والغير الياء ّ
ألنو أكثر مف (فَع ُ
تفع ٍؿ) ولـ يمحقوا الياء فيمتبس بمصدر (تفع ُ
ليس في الكالـ اسـ عمى ( ّ
تقوالً)(٘).
لت ُّ
تقو َ
فجعموا الزيادة عوضاً مف ذلؾ ,مف ذلؾ قولؾ :تكمّ ُ
مت تكمّماًّ ,
اعؿ :بزيادة التاء وضـ ماقبؿ اآلخر ,نحو (ت َش َاوَر تشاو اًر) وماورد مفتوحاً أو مكسو اًر ماقبؿ آخره ,فيو شا ّذ ,قاؿ
 .2تَفَ ُ
األمر تفاوتاً وتفاوتاً فشاذ)( ,)ٙوبكسر ماقبؿ االخر اذا كاف
ت
أما ما حكاه ابف الس ّكيت مف قوليـ :تَفَ َاو َ
ابف سيدهّ ( :
ُ
()ٚ
كاف معت ّؿ االخر بالياء نحو (توانى تونياً) لمناسبة الكسرة لمياء .
إف كاف الفعؿ عمى وزف (تَفَ ْعمَ َؿ) يكوف مصدره عمى (تَفَ ْعمُؿ) بضـ رابعو ,نحو :تَمَ ْممَ َـ
 .3تَفَ ْعمُؿ :قاؿ ابف عقيؿْ ( :
دحرجاً)(ٍ ,)ٛ
مس َك َف تَ َم ْس ِكناً)
تمممُماً ,وتدحرج تَ ْ
فعؿ) نحو (تَ ْ
وسم َع عف العرب مصادر ,زيدت بالتاء عمى وزف (تَ َم ُ
ُ
ْ
()ٜ
و(تفوعؿ) نحو (تكوثر تكوث اًر) .
تشرُيفاً)
وعمى وزف (تفعيؿ) نحو (تَ َش ْيطَ َف تَ َش ْيطُناً) و(تفعيؿ) نحو (تَشرْي َ
ُ
ؼ ْ

المصدر الميمي :وىو مصدر ُّ
يدؿ عمى الحدث مجرداً ,كالمصدر األصمي ,مع قوة الداللة وتوكيدىا ,والعمة في تسميتو
ب َم ْش َرباً) و(استخرَج
ترجع إلى الميـ الزائدة في ّأولو سواء أكانت مفتوحة أـ مضمومة عمى حسب بنائو مف الفعؿ ,نحو ( َش ِر َ

أردت المصدر بنيتو عمى
ُم ْستخرجاً)(ٓٔ) ,وقد ورد عند القدماء إالّ ّأنيـ لـ يطمقوا عميو ذات التسمية ,قاؿ سيبويو( :فإذا
َ
(ٔ) كتاب سيبويو ٗ.ٛٓ /

(ٕ) ينظر :المخصص ٗٔ ,ٔٛ٘ /وأبنية الصرؼ كتاب سيبويو .ٕٜٔ
(ٖ) ينظر :أوضح المسالؾ ٕ ,ٕٖٙ /وشرح ابف عقيؿ ٖ.ٔٓ /
(ٗ) ينظر :مفتاح العموـ ٕٗ..
(٘) كتاب سيبويو ٗ.ٜٚ /

( )ٙالمخصص ٗٔ.ٔٛٙ /

( )ٚينظر :في تصريؼ األسماء .ٔٙٙ
( )ٛشرح ابف عقيؿ ٖ.ٜٜ /

( )ٜينظر :مناىؿ الرجاؿ ٕ ,ٛودروس في عمـ الصرؼ ٕٕٓ.
(ٓٔ) ينظر :جامع الدروس العربية ٔ.ٖٕٔ /
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(ٔ)
إف في ألؼ در ٍ
أف منو مايقع قياسياً ,ومنو ماقالت بو
ىـ لَ ْ
ضرباً)  ,وذكر ابف سيده ّ
( َم ْف َع ٍؿ) ,وذلؾ قولؾّ :
مضرباً ,أي لَ ْ
العرب عمى غير القياس(ٕ).
ُ
(ٖ)
فرؽ
وتعددت اآلراء حوؿ تسميتو إلى ْ
عرفو ابف ىشاـ بقولو( :ىو مابديء بميـ زائدة لغير المفاعمة)  ,وقد ّ
أف ّ
بعض المحدثيف بيف المصدر الميمي ,والمصدر األصمي مف ناحيتيف:

أما األصمي فال يتمبَّس بشيء ,أي
 .1مف ناحية التمبُّس بشيء أو عدمو :فالمصدر الميمي متمبِّس بذات في الغالب ّ
أف المصدر الميمي في الغالب اليحمؿ معو عنصر الذات بعكس األصمي فإنو حدث مجرد ,نحو (منقمب) في
ّ
(ٗ)
ِ
ِ
َّ
وف)  ,فيذا المصدر اليطابؽ المصدر األصمي – انقالباً – في
يف ظَمَ ُموا أ َّ
َي ُم َنقمَ ٍب َي َنقمُب َ
قولو تعالىَ ( :و َسَي ْعمَ ُـ الذ َ
مجرد.
في المعنى ,فالميمي يحمؿ معو الذات ,واألصمي ّ
أف المصدر الميمي في كثير مف التعبيرات يحمؿ معنى اليحممو المصدر
 .2مف ناحية اختالؼ المعنى :نجد ّ
األصمي ,نحو (المصير) في قولو تعالى( :فَِإ َّف م ِ
ص َيرُك ْـ إِلَى َّ
الن ِار)(٘) ,فالمصير يعني نياية األمر بخالؼ
َ
()ٙ
قياسي وقد وردت
أف المصدر الميمي يصاغ مف الفعؿ الثالثي ومف المزيد وىو
الصيرورة  ,وذكر الصرفيوف ّ
ّ
بعض األبنية سماعية ويتضح ذلؾ باآلتي:

أ.

بناؤه من الفعل الثالثي:

يصاغ مف الثالثي عمى وفؽ األوزاف اآلتية:

َ .1م ْف َعؿ :فتح الميـ والعيف ,ويصاغُ عمى وفؽ ىذه األبنية عمى النحو اآلتي:
ضرب ,ضرباً) وقد ورد بالكسر ,نحو ( َم ْرِجع) ,نحو قولو
بَ ,ي
ُ
ض َر َ
أ .إذا كاف فعمو المضارع مكسور العيف ,نحو ( َ
()ٛ
()ٚ
يجيء مف باب (فَ َع َؿَ ,ي ْف َع ُؿ)
تعالى( :إِلَى المَّ ِو َم ْرِج ُع ُك ْـ َو ُى َو َعمَى ُك ِّؿ َش ْي ٍء قَِد ٌير)  ,والقياس فتح العيف  ,وقد
ُ
ب مذىباً) أو مف باب (فَ ِع َؿَ ,ي ْف َع َؿ) بكسر العيف في الماضي وفتحيا
بفتح العيف في الماضي والمضارع ,نحو ( َذ َى َ

في المضارع نحو( :لَبِ َسَ ,م ْمَبساً)(.)ٜ
يخ ُرُج – مخرجاً)(ٓٔ),
خرَج – ْ
ب .اذا كاف مف باب (فَ َع َؿ – ُ
يفع ُؿ) بفتح العيف في الماضي وضميا في المضارع ,نحو ( َ
المناـ) في قولو
يصوـ,
صاـ,
ّ
يقوـ ,مقاماً) ومنو ( ُ
وقاـُ ,
مصاماًَ ,
ُ
ت .اذا كاف الفعؿ معت ّؿ العيف أو الالـ بالواو ,نحو ( َ
(ٔٔ)
ؾ فَانظُ ْر َما َذا تََرى)  ,والمحيا ,والممات ,في قولو تعالى( :قُ ْؿ إِ َّف
اؿ َي ُابَن َّي إِِّني أ ََرى ِفي ا ْل َمَن ِاـ أَِّني أَ ْذَب ُح َ
تعالى( :قَ َ
(ٕٔ)
ِ
ص َالتِي َوُن ُس ِكي َو َم ْحَياي َو َم َماتِي لِمَّ ِو َر ِّ
ومبيت,
سير,
ُ
ب ا ْل َعالَم َ
جاء مخالفاً لمقياس ( َم ُ
يف)  ,ومما َ
َ
وم ُ
جيءَ ,

القياس فتحيا (ٖٔ).
ُ
ُ
ومحيض) ,حيث وردت بكسر العيف ,و ُ
ومشيب ,ومرجعُ
َ .2م ْف ِعؿ :بفتح الميـ وكسر العيف ,ويصاغ المصدر مف الثالثي عمى وفؽ االتي:
(ٔ) كتاب سيبويو ٗ.ٛٚ /
(ٕ) ينظر :المخصص ٗٔ.ٜٖٔ /
(ٖ) شرح شذور الذىب .ٗٔٚ
(ٗ) سورة الشعراء.ٕٕٚ /
(٘) سورة ابراىيـٖٓ /
( )ٙينظر :معاني األبنية في العربية ٖٗ – ٖ٘.
( )ٚسورة ىود.ٗ /
( )ٛينظر :دروس في عمـ الصرؼ ٕٕٕ.
( )ٜينظر :أبنية الصرؼ في كتاب سيبويو ٕٕٔ.
( )14ينظر :الجمؿ في النحو ,لمزجاجي  ٖٛٛودروس في عمـ الصرؼ ٕٕٕ.
( )11سورة الصافات ٕٓٔ.
( )12سورة األنعاـ ٕ.ٔٙ
( )13ينظر :شرح شافية ابف الحاجب ٔ.ٕٖٚ – ٕٔٚ /
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اذا كاف الفعؿ مثاالً ,أي معتؿ الفاء ,نحو ( َو َع َدَ ,ي ِع ُدَ ,م ْو ِعداً) و( َوَزَفَ ,ي ِزُفَ ,م ْوِزناً)(ٔ) ,ومنو ( َو ِج َؿَ ,ي ْوج ُؿَ ,م ْو ِجالً)
ُّ
المعؿ بالحذؼ ,لذا قالواَ :م ْو ِجؿ ,كما قالوا (موعد)(ٕ),
أعمُّوه بالقمب فشبيوه بواو (ُي ْو َع ُد)
بكسر العيفّ ,
ألنيـ ربما َ

يطيرَ ,مطا اًر)
غاب,
باتُ ,
ب .إذا كاف الفعؿ معتؿ العيف بالياء ,نحو ( َ
ُ
يبيتَ ,مبيتاً) و( َ
طارُ ,
يغيبَ ,مغيباً) ,وقالواَ ( :
و(نا َؿ ,ينا ُؿَ ,مَناالً) عمى وزف ( َم ْف َعؿ) بفتح العيف(ٖ).
 .3م ْفعمة :بفتح العيف ,نحو (م ْذ َىبة ,ومفسدة ,وم ْقودة ,ومنجاة) وقد يأتي المصدر الميمي عمى (م ِ
فعمة) بكسر العيف ,نحو
َ َ
َ َ
َ
َ
ََ
(ٗ)
ٍ
ِ
ومي ُس َرة) ,وىو سماعي .
ومعصية) أو عمى ( َم ْف ُعمة) بضـ العيف ,نحو ( َم ُ
أدبة ,ومظمُ َمةْ ,
_م ْعذرةَ ,
َ

وم ْع ُسور,
َ .4م ْف ُعوؿ :ذكر بعض الصرفييف ّ
أف المصدر الميمي قد يأتي عمى ( َمفعوؿ) بدالً مف ( َم ْف َعؿ) نحو ( َم ْي ُسورَ ,
ألف في ىذا دليالً عميو)(٘) .في حيف ذىب
وم ْخ ُموؽ) ,قاؿ سيبويو( :يستغني بيذا عف الم ْف َعؿ الذي يكوف مصد اًرّ ,
َ
بأف ىذه البنية جاءت صفة لمزماف وليست مصد اًر ميمياً.
بعضيـ إلى القوؿ ّ
ويصاغ المصدر الميمي مف الفعؿ غير الثالثي عمى وزف مضارعو ,مع قمب ياء المضارعة ميماً مضمومة وفتح ماقبؿ

طمأف,
اآلخر نحوَ ( :م ْد َخؿ,
وم َّ
ندفعُ ,م ْح َمرُ ,م ْع َشو َشبُ ,م َزْل َزؿُ ,م َ
صرُ ,م َ
تد ْحرجُ ,م ّ
ومقاتَؿ ,و ُمنتَ َ
َ
سرحُ ,
ومستخرجُ ,
()ٚ
ُم ْق َع ْنسس( .)ٙوسياؽ الكالـ ىو الذي يحدد مصدرية ىذه الصيغ أو عدمو .
الوظيفة النحوية:

الوظيفة النحوية ىي المعاني المستفادة مف معاني الجمؿ واألساليب أو معاني األبواب المفردة كالفاعمية والمفعولية ,أو

ىي مجموعة مف العالقات التي تربط بيف المعاني الخاصة حتى تكوف صالحة عند تركيبيا لبياف المراد منيا عف طريؽ

يقدمو عمـ الصرؼ لعمـ النحو كالحركات والحروؼ ,ومباني التقسيـ ,وغيرىا(.)ٛ

()ٜ
ِ
َِّ
اء َو ْج ِو َرِّب ِي ْـ)(ٓٔ).
ويأتي المصدر لبياف عمة الحدث ,أي :المفعوؿ ألجمو  .نحو قولو تعالىَ ( :والذ َ
صَب ُروا ْابت َغ َ
يف َ
ووظيفة الحاؿ في السياؽ ,ومجيء المصدر حاالً أكثر منو نعتاً(ٔٔ) ,والوصؼ بالمصدر أبمغ في التعبير(ٕٔ) ,ويفيد

مراتو(ٖٔ).
المصدر أيضاً معنى توكيد الفعؿ ,وبياف نوعو وعدد ّ

النحاة عمؿ المصدر وشروطو وأحوالو ,فإذا كاف
وتتجمى وظيفة المصادر عندما تكوف عاممة عمؿ الفعؿ ,لذا درس ُ
المصدر أص ُؿ الفعؿ ,يحمؿ معناه ,فمف البداىة أف يعمؿ عممو فيرفع فاعالً وينصب مفعوالً بو ,وغير ذلؾ مما يعممو

الفعؿ(ٗٔ) ,قاؿ ابف الخشاب( :والمصدر أصؿ لمفعؿ في االشتقاؽ في أصح القوليف ,والفعؿ أص ٌؿ لممصدر في

اإلعماؿ(٘ٔ) ,ويختمؼ المصدر عف الفعؿ في اآلتي:

(ٔ) ينظر :زبدة األقواؿ ٖ.ٜ
(ٕ) ينظر :كتاب سيبويو ٗ ,ٜٖ /وشرح شافية ابف الحاجب ٔ.ٔٚٓ /
(ٖ) ينظر :التسييؿ  ,ٕٓٛودروس في عمـ الصرؼ.
(ٗ) ينظر :جامع الدروس العربية ٔ ,ٖٕٔ /وأبنية الصرؼ في كتاب سيبويو ٕٕٗ.
(٘) كتاب سيبويو ٗ.ٜٚ /
( )ٙينظر :الجمؿ في النحو ,لمزجاجي  ,ٖٛٛوشرح شافية ابف الحاجب ٕٕٕ – ٖٕٕ.
( )ٚينظر :المدخؿ في عمـ النحو والصرؼ ٔ.ٕٛ – ٛ
( )ٛينظر :المغة العربية ومعناىا ومبناىا .ٔٚٛ
( )ٜينظر :حاشية الصباف ٕ.ٖٓ٘ /
(ٓٔ) سورة الرعد.ٕٕ /
(ٔٔ) ينظر :شرح االشموني ٕ.٘ٓٓ /
(ٕٔ) ينظر :الخصائص ٖ.ٕٕٙ /
(ٖٔ) ينظر :دقائؽ التصريؼ ٗٗ – ٘ٗ.
(ٗٔ) ينظر :المطيفة البكرية  ,ٛٚوالكافي في الصرؼ والنحو واإلعراب ٖٕٗ.
(٘ٔ) المرتجؿ ٕٓٗ.

42

العدد01/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

كانون ثاني0103/م

ٍ
اسـ وليس
ضم ُر مع الفعؿ واليجوز حذفو ,في حيف يجوز حذفو مع المصدر لعمّة ,ىي ّ
أف المصدر ٌ
 .1الفاعؿ ُي َ
ٍ
بفعؿ ,والصفة جارية عمى الفعؿ (ٔ) ,واليحمؿ الضمير (ٕ).
ٍ
جوز ذلؾ ,قاؿ الصباف (وجو المنع ىو مذىب األخفش والشموبيف وغيرىما مافيو مف
 .2اليرفعُ َ
نائب فاعؿ ,وبعضيـ ّ
اإللباس ..وقاؿ أبو حياف يجوز اذا كاف فعمُو مالزماً لممجيوؿ ..وزاد الدماميني قوالً رابعاً عف ابف خروؼ وىو
الجواز ,إذا لـ يقع لَْبس.)ٖ( )..

أف المصدر يقوـ مقاـ الفعؿ في حالتيف:
وذكر النحاة ّ
َِّ
ِ
ب
ض ْر َ
يف َكفَُروا فَ َ
 .1حيف ينوب المصدر عف فعمو بعد حذفو ,فيؤدي معناه ,نحو قولو تعالى( :فَِإذا لَقيتُ ْـ الذ َ
ِ (ٗ)
مقصور عمى السماع,
أف في ىذه المسألة ثالثة مذاىبَّ :أنيا
ِّ
الرقَ
اب) بمعنى فأضربوا الرقاب ,وذكر أبو حياف ّ
ٌ
السماع ,أو قياسية في األمر ,الدعاء ,واالستفياـ بتوبي ٍخ أو غير توبيخ ,وفي الخبر المقصود ,أو الوعد ,أو
قياسية في األمر واالستفياـ فقط (٘).

ضرب ز ٍيد عم اًر,
أف والفعؿ) ,إذا أريد الماضي أو المستقبؿ ,قاؿ الوراؽ( :إذا قمت أعجبني
 .2المصدر
ّ
المقدر بػ ( ْ
ُ
()ٙ
أف والفعؿ) صار العمؿ في المعنى لمفعؿ)  .لذا
أف
ضرب ز ٌ
فمما كاف المصدر ّ
مقد اًر بػ ( ْ
َ
فالمعنىّ :
يد عم اًرّ ,
()ٚ
ؾ زيداً االف)
ُح ِذؼ لفظ الفعؿ وبقي حكمو  ,أو المقدر بػ (ما والفعؿ) اذا أريد بو الحاؿ ,نحو (
ضرب َ
ُ
عجبت مف ْ
()ٛ
أف (ما) صالحة لألزمنة الثالثة ( )ٜوقد قُ ّدر المصدر بػ ( َّ
أف واسميا
مما
تضرب زيداً االف)  ,وقيؿّ :
ُ
والتقديرّ ( :
ٍ
يضرب
أف زيداً
ُ
ب زيد عم اًر) ,والتقديرّ ( :
ضر ُ
وخبرىا) اذا كاف خبرىا فعالً ,أو اسماً مشتقاً منو ,نحو (يعجبني ْ

الخاتمة

ضارب عم اًر) (ٓٔ).
إف زيداً
ٌ
عم اًر) أو ( ّ

إف دراسة المصدر مف حيث المستوييف الصرفي والنحوي يجسد العالقة بينيما ,ألف المصدر يحمؿ بعضاً مف
ّ
الخصائص الوظيفية لمفعؿ إلى جانب بعض خصائص االسـ ,لذا فالمصدر يعمؿ عمؿ الفعؿ عمى وفؽ شروط أمالىا
قياس الفعؿ ىذه الشروط ,ىي الفارؽ األساسي بيف عمؿ الفعؿ وعمؿ المصدر.

لقد تناوؿ البحث صيغ المصدر واسـ المصدر والفرؽ بينيما ,وكذلؾ تناوؿ الصيغ التي جاء عمييا المصدر
ودالال تيا ,ولقد وثؽ البحث بالمصادر الالزمة مف المراجع والمصادر المختمفة المتنوعة خدمة لمقتضيات البحث العممي
وشروطو.

(ٔ) المصدر نفسوٕٕٗ.

(ٕ) ينظر :إرتشاب الضرب ٖ.ٕٔٚ /
(ٖ) حاشية الصباف ٕ.ٕٖٛ /
(ٗ) سورة محمد.ٗ /

(٘) ينظر :ارتشاؼ الضرب ٖ.ٔٚٔ – ٔٚٓ /
( )ٙعمؿ النحو .ٖٜٚ

( )ٚينظر :شرح االشموني ٕ.ٖٖٗ /
( )ٛينظر :شرح ابف عقيؿ ٖ.٘ٚ /

( )ٜينظر :حاشية الصباف ٕ ,ٕٛ٘ /والكواكب الدرية ٕ.٘ٛٛ /
(ٓٔ) ينظر :المقرب ٕٗٔ.
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المصادر والمراجع
 .1أبنية الصرؼ في كتاب سيبويو – خديجة الحديثي – ط (ٔ) منشورات مكتبة النيضة – بغداد – ٜ٘ٔٙـ.

 .2اآلراء الراقية في تيسر قواعد المغة العربية وبياف أسرارىا – محمد كاظـ المالكي– مطبعة اآلداب – النجؼ –ٜٔٛٛـ.
 .3ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب – ألبي حياف األندلسي( ,ت ٘ٗٚىػ) تحقيؽ :مصطفى احمد النماس – مطبعة
المدني  -القاىرة – ٜٔٛٛ
 .4األشباه والنظائر في النحو – لمسيوطي _جالؿ الديف – تٜٔٔىػ) تحقيؽ :عبد العاؿ سالـ مكرـ – مؤسسة الرسالة –
طٔ – بيروت – ٜٔٛ٘ – ٔٗٓٙـ.

 .5األصوؿ في النحو – البف السراج (أبي بكر محمد بف سيؿ ت ٖٔٙىػ) – تحقيؽ :عبد الحسيف الفتمي – مؤسسة
الرسالة – طٖ – بيروت – ٜٔٛٛـ.
 .6اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ,لالنباري (كماؿ الديف أبي البركات عبد الرحمف بف محمد ت٘ٚٚىػ) تحقيؽ :محمد
محيي الديف عبد الحميد – دار إحياء التراث اإلسالمي – مصر ٜ٘ٔٙـ.

 .3أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ البف ىشاـ األنصاري (أبي محمد عبد اهلل بف جماؿ الديف (تٔٚٙىػ) تحقيؽ:
محمد محي الديف عبد الحميد – دار الندوة الجديدة – ط ٙبيروت – ٜٓٔٛـ.
 .3اإليضاح في شرح المفصؿ ,البف الحاجب (أبي عمرو عثماف بف عمر (تٙٗٙىػ) تحقيؽ :موسى بناي العميمي –
مطبعة العاني – بغداد.

 .3البحث النحوي عند األصولييف – مصطفى جماؿ الديف – دار الرشيد – طٔ – بغداد ٜٓٔٛـ.
 .14تسييؿ الفوائد وتكميؿ المقاصد – البف مالؾ (جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف مالؾ الطائي الجياني األندلسي –
تٕٙٚىػ) تحقيؽ :محمد كامؿ بركات – دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر – ٖٔٛٚىػ ٜٔٙٚ -ـ.
 .11التكممة ,لمفارسي (أبي عمي الحسف بف أحمد ,ت ٖٚٚىػ) تحقيؽ :حسف شاذلي فرىود – طٔ ,عمادة شؤوف المكتبات
– جامعة الرياض – ٔٓٗٔىػ ٜٔٛٔ -ـ.

 .12جامع الدروس العربية – لمغالييني (مصطفى الغالييني – تٖٗٔٙىػ) تحقيؽ :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ – دار الكتب
العممية – طٔ – بيروت ٕٔٗٔىػ ٕٓٓٓ -ـ.
 .13الجمؿ في النحو – لمزجاجي (أبي القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ تٖٓٗىػ) تحقيؽ :عمي توفيؽ الحمد – طٔ –
مؤسسة الرسالة – بيروت – ٗٓٗٔىػ ٜٔٛٗ -ـ.

 .14حاشية الصباف عمى شرح االشموني – لمصباف (محمد بف عمي الصباف – ت ٕٔٓٙىػ) القاىرة – دار إحياء الكتب
العربية.
 .15الخصائص – البف جني (أبي الفتح عثماف بف جني ت ٕٖٜىػ) تحقيؽ :محمد عمي النجار – دار الشؤوف الثقافية
العامة – طٗ – بغداد – ٜٜٓٔـ.

 .16دراسات في عمـ الصرؼ – عبد اهلل درويش – مكتبة الشباب – القاىرة.
 .13دقائؽ التصريؼ ,لممؤدب ( القاسـ بف محمد بف سعيد ,مف عمماء القرف الرابع لميجرة) تحقيؽ :أحمد ناجي القيسي,
وحاتـ الضامف ,وحسيف توراؿ – بغداد – مطبوعات المجمع العممي ٜٔٛٚـ.
 .13ديواف األدب ,لمفارابي (إسحاؽ بف إبراىيـ ,تٖٓ٘ىػ) تحقيؽ :أحمد مختار عمر – الييئة العامة لشؤوف المطابع
االميرية– ٜٗٔٚـ.

 .13ديواف شعر ذي الرمة (غيالف بف عقبة العدوي) تصحيح وتنقيح :كاريؿ ىنري ىيس – مطبعة كمية كمبريج -
ٜٜٔٔـ.
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 .24زبدة األقواؿ في شرح قصيدة أبنية األفعاؿ ,البف الناظـ (بدر الديف محمد بف محمد ,تٙٛٙىػ) تحقيؽ :ناصر حسيف
عمي – المطبعة التعاونية –دمشؽ – ٕٔٗٔىػ.

 .21شذا الصرؼ في فف الصرؼ – أحمد الحمالوي ٖ٘ٗٔىػ  -دار القمـ – بيروت.
 .22شرح ابف عقيؿ عمى ألفية بف مالؾ ,ألبف عقيؿ (قاضي القضاة بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ ت ٜٚٙىػ) تحقيؽ:
يوسؼ الشيخ محمد البقاعي – مطبعة باقري – ٗٔٗٔىػ ٜٜٔٗ -ـ.

 .23شرح االشموني عمى ألفية بف مالؾ (أبي الحسف نور الديف عمي بف محمد بف عيسى ت ٜٕٜىػ) تحقيؽ :حسف َح َمد
–دار الكتب العممية ٜٜٔٛ -ـ.

 .24شرح ألفية ابف مالؾ ,ألبف الناظـ (أبي عبد اهلل بدر الديف محمد بف اإلماـ جماؿ الديف (ٙٛٙىػ) المطبعة العموية –
النجؼ – ٕٖٗٔىػ.

 .25شرح التصريؼ – لمثمانيني (عمر بف ثابت الثمانيني ت ٕٕٗىػ) تحقيؽ :إبراىيـ بف سميماف البعيمي –مكتبة الرشد –
الرياض –ٜٜٜٔـ.
 .26شرح ديواف زىير بف أبي سممى – تحقيؽ :أحمد طمعت – دار الفكر – بيروت – ٜٔٙٛـ.
 .23شرح شافية ابف الحاجب – لمرضي االسترابادي (رضي الديف محمد بف الحسف – تٙٛٙىػ) تحقيؽ :محمد نور
الحسف – محمد الزفزاؼ – ومحمد محيي الديف – دار الكتب العممية – بيروت – ٕٜٔٛـ.

 .23شرح شذور الذىب في معرفة كالـ العرب ,البف ىشاـ (أبي محمد عبد اهلل جماؿ الديف ,ت ٔٚٙىػ) تحقيؽ :محمد
محي الديف عبد الحميد – المكتبة العصرية – بيروت – ٜٜ٘ٔـ.
رضي الديف محمد بف الحسف االستربادي ت ٙٛٙىػ) تحقيؽ :أميؿ بديع يعقوب –
 .23شرح كافية ابف الحاجب ,لمرضي ( ّ
طٔ – دار الكتب العممية ,بيروت – ٜٜٔٛـ.
 .34شرح الممحة البدرية في عمـ المغة العربية ,البف ىشاـ االنصاري (عبد اهلل بف يوسؼ بف عبد اهلل – ت ٔٚٙىػ)
تحقيؽ :ىادي نير – مطبعة جامعة بغداد – ٜٔٚٚـ.
 .31شرح المراح في التصريؼ – لمعيني (بدر الديف محمود بف أحمد ,ت ٘٘ٛىػ) تحقيؽ :عبد الستار جواد – مطبعة
الرشيد – بغداد – ٜٜٓٔـ.
 .32شرح المفصؿ – البف يعيش (موفؽ الديف ابف يعيش النحوي – ت ٖٗٙىػ) عالـ الكتب – بيروت.

 .33شرح الم ّكودي عمى ألفية ابف مالؾ في عممي الصرؼ والنحو ,لممكودي (أبي زيد عبد الرحمف بف عمي بف صالح –
ت ٛٓٚىػ) تحقيؽ :ابراىيـ شمس الديف – دار الكتب العممية – بيروت ٜٜٔٙ -ـ.

 .34عمؿ النحو – البف الوراؽ (محمد بف عبد اهلل – تٖٔٛىػ) تحقيؽ :محمود جاسـ الدرويش ,بيت الحكمة – بغداد
ٕٕٓٓـ.

 .35العيف ,لمخميؿ بف أحمد الفراىيدي ٘ٔٚىػ) تحقيؽ :عبد اهلل درويش – مطبعة العاني – طٔ – بغداد – ٜٔٙٚـ.
الدىاف (ألبي محمد سعيد بف المبارؾ ت ٜ٘ٙىػ) تحقيؽ :فائز فارس – دار األمؿ –
 .36الفصوؿ في العربية – البف ّ
األردف – مؤسسة الرسالة – بيروت – ٜٔٛٛـ.
 .33في تصريؼ األسماء – عبد الرحمف محمد شاىيف – مكتبة الشباب – مصر – ٜٔٚٚـ.

 .33قاموس تصريؼ األفعاؿ واألسماء – أميؿ بديع يعقوب – حروس برس – طٖ – لبناف – ٜٔٛٛـ.
 .33كتاب سيبويو – (أبي بشر عمر بف عثماف بف قنبر – ت ٓٔٛىػ) تحقيؽ :عبد السالـ ىاروف طٖ – عالـ الكتب –
بيروت – ٖٜٔٛـ.
 .44الكواكب الدرية – شرح عمى متممة األجرومية ,لألىدؿ (الشيخ محمد بف أحمد عبد الباري مف أعياف القرف الثالث
عشر) – مؤسسة الكتاب الثقافية ٕٓٓٓ -ـ.
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 .41المطيفة البكرية والنتيجة الفكرية في الميمات النحوية ,لممعممي اليماني (الشيخ العالمة عبد الرحمف بف يحيى بف عمي,
تٕٔٛٙىػ) تحقيؽ :أسامة بف حامد الحازمي – عالـ الفوائد – مكة المكرمة – ٕٔٗٔىػ.

 .42المخصص ,البف سيده (ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ النحوي تٗ٘ٛىػ) دار الفكر – بيروت – ٜٔٚٛـ.
عماف – ٕٓٓٓـ.
 .43المدخؿ إلى عمـ الصرؼ – محمد مناؿ عبد المطيؼ – دار المسيرة – َّ
 .44معاني األبنية في العربية – فاضؿ صالح السامرائي – جامعة بغداد – ٜٔٔٛـ.

 .45معاني القرآف ,لمفراء (يحيى بف زياد ,تٕٓٚىػ) تحقيؽ :محمد عمي النجار ,واحمد يوسؼ نجاتي ,طٖ – ٖٜٔٛـ.
 .46مفتاح العموـ ,لمسكاكي (أبي يعقوب يوسؼ بف أبي بكر – ٕٙٙىػ) مطبعة مصطفى البابي – مصر – ٜٖٔٚـ.
 .43المقتضب ,لممبرد (أبي العباسٕٛ٘ ,ىػ) تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ عضيمة – دار الفكر ,بيروت.
 .43المقرب ,البف عصفور (عمي بف مؤمف – تٜٙٙىػ) تحقيؽ :أحمد عبد الستار الجواري – وعبد اهلل الجبوري – مطبعة
العاني – بغداد – ٜٔٛٙـ.

 .43مذاىب وآراء في نشوء المغة وتدرج معانييا – صالح الديف الزعبالوي – دار المجد – دمشؽ – ٜٜٔٛـ.
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