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Abstract 

Studying deeply in the interpretive views of the Ahl al-Bayt due to this fact that they 

are the closest people to the origin of revelation provides the ground for explaining 

the necessity and contribution of each linguistic knowledge in the interpretation of 

the word of God, etymology is one of these sciences. Therefore, the present study 

examines the morphological points in the view of the Ahl al-Bayt and their views, in 

which the importance of etymology science in understanding the Qur'an as a tool to 

help express the meanings and discover them becomes clear. This article has 

extracted, categorized and analyzed the types of interpretive narrations of the first 

fifteen parts of the Qur'an which have morphological points based on the Shiite 

interpretations of Al-Burhan and Noor al-Thaqalin and the interpretation of Al-Dar 

Al-Manthur from the Sunnis. This research has evaluated the data by library method 

and descriptive-analytical method. This discussion has main results including: The 

method used in the narrations of the Ahl al-Bayt draws everyone's attention to the 

issue of defining morphological categories, synonymy in morphological forms, and 

distinguishing obscure words through derivation. Scholars have not yet examined 

the points on which the Ahl al-Bayt have focused and issued their permissibility in 

speech. Also, according to the left Arabic sources, the Ahl al-Bayt have snatched the 

lead from others in the field of presenting new definitions for the noun of the subject 

and the object. 
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  له  اليي  )((أل يالتفسري التراث يف ةالصرفي اشااا اإل

 3رضا شکراين ،2سید حممدرضا ابن الرسول ،1ينخا مرمی مریزا

 رانيإصفهان، أ، صفهانطالية دكتوااه يف اللغة العربية و آداهبا جبامعة أ .

 رانيإصفهان، أصفهان، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أيف ذ ستاأ .

 رانيإصفهان، جبامعة أصفهان، أأستاذ مساعد يف قسم علوم احلديث  .

 (30/9/2022 :نشرتأايخ ال :24/10/2022تاايخ القيول 16/9/2022تاايخ املراجعة: ،29/3/2022ايخ اإلستالم:ا)ت 

 صامللخ

 تيينيل الاجمل يوفر ،لوحيل اًتلقي أقرب الناسباعتياالهم  ،)(( يف وجها  نظر تفسريية ألله  اليي  االنغماسإن 

الصرفية يف  اشااا اإل لذا يتناول اليحث .صرفعلم الها منو ؛كالم اهلليف تفسري وإسهامها  العلوم اللغويةضرواة 

القرآن بوصفه عامال مساعدا على  فهمأمهية علم الصرف يف  ،أثناء ذلكييني لنا و ،وآاائهمأله  اليي  )((  اؤية

فيها  اشُولهِدَجمموعة من الروايا  اليت حتلي  ووتصنيف باستخراج  لهذا املقالقام  .اواكتشافه إبراز املعاين

املنثوا  الثقلني وتفسري الدا اشيعية كالربلهان ونوا  عشر األوىل يف تفاسري مسةيف األجزاء اخل ةصرفياملالحظا  ال

التحليلي يف ـ  باستعانة املنهج الوصفي ،اعتمد لهذا اليحث اعتمادا على املكتيا  يف مجع املعلوما  .ألله  السنة

تعريف األنظاا إىل قضية  لف ألله  اليي   املستخدم املنهج :أمهها لهي وصلنا إىل نتائجيلهذا اليحث  .هاتقييم

ما عاجل وطاملا ما يتليسه بااشااا  ااشتقاقية، يف الصيغ الصرفية، متييز الكلمة عالصرفية، الترادف  اإلاشااا 

سيقوا يف الكالم. كما أهنم  وأجازوا استخدامها اإلاشااا  اليت اكز عليها أله  اليي  )(( العلماء واملفسرون

 همسيقي ملفازوا بقصب السيق يف ميدان تقدمي معرفة مستجدة يف تعريف اسم املفعول والفاع  الذي و اآلخرين

 حسب املصادا املتوفرة. أحد فيه

 املفتاحيةالكلما  

 .علم الصرفالعلوم اللغوية،  ،، أله  اليي  )((ةالتفاسري املأثوا
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 املقدمة

العلوم و .الغامضةيكشف املعاين و ومعانيه هأسرااو همعااففهم لنا يوفر القرآن  تفسريإنَّ 

ص إدااك نوالصائب من اآليا  ولصحيح يف االطال( على الفهم اعلم التفسري   عدسااليت 

اللغة والصرف والنحو على  م ُتاليت تش،لهي عنالها العام ومب، ن لهي العلوم اللغويةالقرآ

علوم العربية أو العلوم األدبية يف الكتب »علوم اللفظية والبلهذه العلوم  عن رعيّقد ويالغة. وال

  .(260م، 1961)اخلويل،  «القدمية

وأص   يداس الكلما  املفردة وأجزاءلها هألنباازة أمهية علم الصرف أحد لهذه العلوم وله 

ية ريوبه تعرف اهليئا  التغيالكلما  وااشتقاقها وأبواهبا ومعاين األبنية اليت تطرد فيها قواعد 

؛ (127، 1ج م، 1985)طاش كربى زاده، ااها عن لهيئااها األصلية العامة للمفردا  ريوكيفية تغي

 . (، م، ج )الزاكشي، « أما التصريف فإن من فاته علمه فاته املعظم»وقي  

ستكشف لنا دااسة لهذا العلم من منظاا التفسري املأثوا عن أله  اليي  )((، مدى 

أمهيته ومستوى عالقته بفهم القرآن وأيضا فهم املعىن احلقيقي واملقاصد، كما تُمكّننا من 

قد يتيني لنا أن علم الصرف كان حم  ،ومن خالل لهذا اليحث  .ومدلوهلامعرفة األلفاظ 

لهذا فمن لهذا املنطلق، اكز  .الهتمام أله  اليي  )(( حيث كان جليّا وباازا يف كالمهم

ومن ألهم أسياب االلهتمام هبذا   .اليحث على بعض املالحظا  الصرفية يف الروايا  املنقولة

الوقوف عند اوايا  أله  اليي  )(( يف اشرح اآليا   املوضو(، ميكن اإلاشااة إىل ضرواة

من حتديد القواعد  وإبراز املعاين اليت تكمن خلف لهذه القواعد الصرفية، إذن البدّ

إىل مصدا  ونالصرفية يف الروايا  ومن مث فهم الروايا ، ألن أله  اليي  )(( لهم األقرب

وَإِنَّا لَأُمرَاء » ام علي )(( يف كالمهولهكذا يسه  فهم اآليا  القرآنية، كما أاشاا اإلم الوحي،

 (.233اخلطية  ش،1385، هنج اليالغة) «الكَالَمِ

وجتدا اإلاشااة إىل أن أساس لهذا اليحث لهو الروايا  الواادة يف ألهم ثالثة كتب 

؛ بغض النظر عما إذا "الدا املنثوا"، و"الربلهان"و "نواالثقلني:"تفسريية بني الفريقني ولهي 

كان الراوي قد نق   أو ،أم ال نفسها الروايا  مأخوذة من ألفاظ أله  اليي  )((كان  لهذه 

 ألفاظهم حرفيا أم نقلها باملعىن.

 يف األحاديثالتنقيب الدقيق م يف الروايا  التفسريية واستخدام لهذا العل التأم  يف مدى

األسلوب مييز لنطاق توظيفه، كما  اومقياس احيدد لنا معياا ،)((املروية عن أله  اليي  

ملفسرون والعلماء لتفسري القرآن ا ولهذا يعد أسلوبا ينيغي أن يتسلح به ،الذي خيتص هبم
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 آااء اللغويني واملفسرين وبذلكيستمد أمهيته من عرض لهذا اليحث و وكشف معاافه.

 يف علم الصرف.من اآلااء اجلديدة والنظرا  الدقيقة والظريفة يستعرض جمموعة 

 ليحثا سؤال

اإلجابة يسعى لهذا اليحث إىل ، نظرا لدوا الروايا  التفسريية يف فهم كالم اللّه ومراميه

 :ا السؤاللهذ عن

  يف أحاديث أله  اليي  )((؟ الصرفية واإلاشااا  ما لهي املالحظا 

 خلفية اليحث

نقش »دااسة  مث : أهنا كثرية جداالقرآن الكرمي العلوم اللغوية يف دوا حول لدااسا  اليت داا  ا

 كاابرد»؛ وجملة قرآن اشناخ (، ش1392) ايمحد طالهري نألــ « علم صرف دا تفسري قرآن

ثري صرف و حنو تأ»؛ ونا بيجملة  (ش1394) ياس افضليلــ ع« تفسري دا حنو و صرف علم

وكلها  ــاوالفااق األساسي بينه و...ش( 1393اشهناز اشاكي )لـ  «عربی بر تفسري قرآن كرمي

تقدم احلديث عن أمهية لهذه العلوم  ع لهذا املقال لهو أن لهذه اليحوث ملم ــ الفااسيةباللغة 

 كتب أو املقاال  اخلاصة بنفس لهذالية لنسبأما  .يف فهم القرآن عند اؤية أله  اليي  )((

ولهذا لهو األمر  لم يتعرض هلا أكثر الياحثنيف يسمن وال ما يغىن من جو( املوضو( فلم نعثر على ما

يف علم الصرف دااسة لهناك دااسا  زلهيدة يف نعم  .الذي حدا بنا إىل أن نتابع لهذا املوضو(

 منها:و أله  اليي  )(( من منظااوالرويا  التفسريية 

 

ذي  آية  "الثقلني نوا"و "لربلهانا"منها  ةملأثواالدااسة مبراجعة التفاسري اقام  لهذه 

وجها  النظر التفسريية ألله  اليي    اليسملة يف بداية سواة الفاحتة والنم . وقد عاجل

ألن لهذه العلوم تسالهم يف ؛)(( يف العلوم اللغوية )اللغة، والصرف والنحو واليالغة( 

ائج اليت من النت والواضح من اآليا  واستدااك نص القرآن. االطال( على الفهم الصحيح

أن نسية عالية وباازة من الروايا  الهتم  باملياحث اللغوية، حصل  عليها لهذه الدااسة: 

وأن قليال منها خمصصة ، ضاح بعض اللغا  والكلما  واجلم وسامه  يف اشرح وإي

ا لهذه مأاشاا  إليه تنيلال اإلاشااتني الصرفيتنيإنَّ  ة.يواليالغ والصرفية بالقواعد النحوية

الفااق األساسي بني اليحثني لهو أن املقال  الدااسة غد  القواسم املشتركة بني دااستني.

https://s-hadith.kashanu.ac.ir/article_111472_a809321549fccb9198ca2330c9fefa15.pdf
https://s-hadith.kashanu.ac.ir/article_111472_a809321549fccb9198ca2330c9fefa15.pdf
https://s-hadith.kashanu.ac.ir/article_111472_a809321549fccb9198ca2330c9fefa15.pdf
https://s-hadith.kashanu.ac.ir/article_111472_a809321549fccb9198ca2330c9fefa15.pdf
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يف الروايا  التفسريية يف  ة(ذكوا يعاجل اإلاشااا  اللغوية )الصرف والنحو واليالغة واللغامل

األجزاء اإلاشااا  الصرفية يف رغم أن لهذه املقالة اكز  على على الفقط آية اليسملة ذي  

 .من القرآن الكرمي عشر األوىل مسةاخل

م(. تأصي  املنهج اللغوي يف تفسري أئمة أله  اليي  )(( زلهراء نواالدين قاسم ) -

 للقرآن الكرمي، جملة العميد.

لغريية إيضاح معاين الكلما  اي جتاوز ذأن ييني أاكان املنهج اللغوي ال سعى لهذا اليحث

( يف ()أحاديث أله  اليي    فكان ،تأليف كتب معاين القرآنوتأصي  ظهوالها قي  مرحلة 

ميدان اليحث وساحته التنقييية وذلك لتأصي  التفسري اللغوي وبيان  تفسري العيااشي والقمي

)(( ب أله  اليي  مذلهحلقته املفقودة أوال وإثيا  حجته الشرعية ثانيا والرد على من ااهم 

اليحث أن النظر يف تفسري أئمة أله   رىوي. مبجافاة املنهج اللغوي وإنكااه يف تفسري القرآن

 وقف على ستة أاكان ائيسة لهي أصول املنهج اللغوي يف تفسري القرآن ولهي:تاليي  )(( ي

رة وظالهالتفسري حبسب معاين األلفاظ املفردة متمثال باملعىن املركزي واملعىن الشرعي 

، والتفسري حبسب داللة السياق اللغوي ويداس السياق تعدد أوجه املعاين للفظ الواحد

املنفص  والسياق املتص ، والتفسري حبسب علم الصرف، التفسري حبسب معطيا  علم 

القاسم املشترك بني اليحثني لهو التركيز على  النحو، التفسري مبقتضى اجملاز اللغوي.

 صرف.التفسري حبسب علم ال

حتديد أمهية علم  يف خطوا املقال يف لهذا اجملال لهو:الذي جاء به اجلديد إن اليحث 

لهذه اليحوث املذكواة و .ن منظاا أله  اليي  )((مالصرف وتوظيفه يف تفسري القرآن 

وصول اليف د أله  اليي  )((عنالعلوم اللغوية  تشترك مع لهذا املقال يف نظراهم إىل أمهية

ي يقصده اليحث لهو متييز وكشف اهلدف املرنو الذو .القرآن ومعرفة كنوزهمرامي إىل 

 يف فهم املعىن الصحيح.أثره وييان أمهية علم الصرف ل)(( واجتالههم أسلوب أله  اليي  

 منهج اليحث

يف  يستهدفو. التحليلي ـالوصفي لهو املنهج وصول إىل اهلدف لاملنهج الذي اختااه اليحث ل

 فيها املالحظا  الصرفية من الكتب التفسرييةلقي  يا  اليت االرو استخراج األوىلاملرحلة 

الكتب التفسريية األثرية عند  ضخموالدا املنثوا اليت تعترب من أ الثقلني كالربلهان ونوا

  مت،مث واإلاشااا    واشرح لهذه املالحظا يحلبتيهتم  يف اخلطوة الثانيةو الفريقني.

  وآااء املفسرين والنحويني. )(( أله  اليي املقاانة بني آااء 
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 اشااا  ااشتقاقيةه بإما يلتيس بعالكلمة  متييز

، فهو ءبنا صيغ الكلما  العربية وأحواهلا اليت ليس  بإعراب وال عرف هباي علم» فالصرف

علم ييحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف وإعالل وإدغام وإبدال وبه نعرف 

 فهو(. 8م، 2009)العكربي، « ما جيب أن تكون عليه بنية الكلمة قي  انتظامها يف اجلملة

ولهي حفظ اللسان من  هوله فائدة يستفيدلها متعلم ،واحلديث لكرميوسيلة لفهم القرآن ا

. وأمهية علم الصرف يف أنه يقوم على اصد التغيري اخلطأ يف نطق املفردا  وصياغتها

حيتاج إليه مجيع أله  العربية أمت احتياج، وهبم إليه أاشد فاقة؛ »الذي ميس بنية الكلمة فـ 

تحدد ألنه ميزان العربية، وبه تعرف أصول كالم العرب من الزوائد الدخيلة عليه، وبه ت

معان خمتلفة ال تتحدد تلك املعاين إال مبعرفة مصادالها املتعددة، وعن طريقه يوص  إىل 

« معرفة القياس الذي يؤخذ جزء كيري من اللغة منه، وعن طريقه يوص  إىل معرفة االاشتقاق

 (. 15م، 2005)احلمالوي، 

أمريِ  ج ٌ عَلىقرأَ ا (()يدِ اللّهِ عأبو  اللَهُنَّ وق لَ مَا قَرَّبتُمزنا أإِنَّم :(()قُ الصَّاد قال»

على اليناء /]صِرُونَ" اسُ وفِيه يَعذلك عامٌ فِيه يُغاثُ النّ بَعدِي مِن تِثُمّ يَأْ : "(() نيَاملُؤمن

رَؤلُها؟ فقالَ: فَ أَقكَي نِنيَؤمأمريَ املُ  ُ: يَاقالَ الرَّج رُونَ؟صِءٍ يَعيَّ اشيكَ أالَ: وَحيفق للفاع [

"رُونَصَعيُ يهعامٌ فِيه يُغاثُ النّاسُ وف زِلَ ْ"إِنَّمَا أُن
1
 ُ عَلى ذلك يعدَ املَجاعَةِ والدَّلونَ بأَيْ يُمطَر 

 جم، 1963 احلويزي، ؛184، 4م، ج 2006)اليحراين، « "اجااءً ثَجا ِ مرعصِنزَلٰنا مِن املأَ"و :قَولُه

2 ،430). 
ا أمّ :قالَ مّميطرون، ثُ الياءِبِ ونَ"رصَعيُ فِيهو(( "عامٌ فِيهِ يُغاثُ النّاسُ ) للّهِاي عيدِعن أبِ»

 (.430، 2م، ج 1963 ،ويزي)احل« "اجاعصِرا ِ ماءً ثَجّاملُ ه: "وَأَنْزَلْٰنا مِنقولَ  ُمسع

: قالَ مّرُونَ" مضمومة ثُصَعيُ عامٌ فِيه يُغاثُ النّاسُ وفِيهه: "ولِن قَ)(( عَ هِاللّي عيدِن أبِعَ»

  (.430 ،2م، ج 1963ويزي، )احل« "اجااءً ثَجّا ِ مراملُعصِن ا مِأَنزَلن"وَ

، ومنها (49: 12)يوسف  ﴿يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾خمتلفة هلذه اآلية  توجد قراءا 

بـ "يُعصَرون" )عمر ومكرم،  اليت قرأولها جعفربن حممد واألعرج وعيسى اليصريقراءة 

يعصرون مبعىن ميطرون ومن اجملاز: املعصرا  السحائب فيها املطر »(. 175، 3م، ج 1988

                                                                                                                                            
ومة وصاد مفتوحة، وقرأ محزة والكسائي وخلف معيسي بن عمر )يُعصَرون( بياء مضو قرأ الصادق )(( واألعرج» -1

 (.185، 4ج م، 2006 ، اليحراين،407، 5ج م، 2006، الطربسي) «)تَعصِرون( بتاء مفتوحة وصاد مكسواة والياقون بالياء
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وقي  املعصرا : السحائب تعتصر باملطر، واملعصرا : السحائب، ألهنا تُعصر املاء وقي  

 ا".ص"(الكلمتني  كلتاا جذ .(66-65، 13ج  م،1987 )الزبيدي،« املعصرا  الرياح

الفع   رون"فع  "يُعصَ أنويصرح  القراءة،ذه وفقا هلصرفية الرواية مالحظة  وتقدم

الثالثي اجملرد فع  اليعتقد بأن لهذا الفع  ليس )(( يعىن اإلمام  اجملهول من باب االفعال،

 مجهول من باب اإلفعال.لي ي لاملالفع  ب  اجملهول 

جعفر بن حممد واألعرج، وعيسى اليصرة "يعصرون" بضم الياء وفتح الصاد مينيا  أقر»

للمفعول ومعناه: ينجون من عصره إذا أجناه ولهو مناسب لقوله: يغاث الناس وقي  معناه 

ميطرون، من أعصر  السحابة ماءلها عليهم فجعلوا معصرين جمازا بإسناد ذلك إليهم، 

 (.، ج م، ندلسي الغرناطي، األ) «ولهو للماء الذي ميطرون به

 ن.الصرفيون واملفسرو اا مل يشر إليهولهذه املالحظة مم

لِيِّهم عِجالً عدِه مِن حُمِن ب مُوسى خَذَ قومُتَاو"فِي قولِ اللّهِ تعاىل:  :(()دِاللّهِ يي عَبِأ نع»

تُه راللّهُ: يا مُوسى أنا أَخَ فقالَالصَّنمَ؟  أَخااَ : يا اَبِّ ومَن(()مُوسى  فقالَ "ااٌخُو لَه جَسَدا

، 2ج  م،1963 )احلويزي،« تَهدِي مَن تَشاءوإِن لهي إالّ فِتنَتُك تُضِ ُّ بِها مَن تَشاءُ  : مُوسى فقال

 .(77و 70
 ُ قَد فَتَن مُوسَى اَبَّه أوحَى اللّهُ إليه: أَنْ يا مُوسى لَمَّا نَاجَى :قالَ (()جَعفرٍ  أبِي نع»

 ، صاغ لَهم مِن حُلِيِّهم عِجالً، قال: يا اَبِّ إنَّ بِالسَّامريِّ بِماذا يا اَبِّ؟ قال:وقَومَك قال: 

: صاغ لَهم عِجالً تَهم؟ قالَف فتَنيكتِمثالٌ أو عِج ٌ فحُلِيَّهم اليَحتم ُ أَنْ يُصاغَ مِنه عِزالٌ أو 

ضِ ُّ : "إِنْ لهي إالّ فِتْنَتُك تُ(()ندَلها مُوسَى ع ، قالَا: أن؟ قالَهبِّ ومَن أَخَااَ: يا اااَ، قالَفَخ

 (.77، 2م، ج 1963احلويزي، )"« ها من تَشاء وتَهدِي مَن تَشاءبِ

االاشتقاق يعد إحدى الوسائ  الرائعة وامليتكرة يف منو اللغة ومرونتها واتساعها وثرائها يف 

املفردا ، ما ميكنها من التعيري عن املستجد من األفكاا واملستحدث من وسائ  احلياة 

وقسمه العلماء إىل أابعة أنوا( ولهي: االاشتقاق الصغري ولهو  (،290 م،1999 ،عيدالتواب)

انتزا( كلمة من كلمة أخرى بتغيري يف الصيغة مع تشابه بينهما يف »تصريفي االاشتقاق ال

واالاشتقاق الكيري ولهو  (؛م،  )أمني،« املعىن واتفاق يف األحرف األصلية ويف ترتييها

اط بعض ااتياط غري مقيد بترتيب بني جمموعا  ثالثية صوتية، واالاشتقاق األكرب ولهو ااتي

، يتقيد باألصوا  نفسها ة بيعض املعاين ااتياطا عاما الالصوتياجملموعا  الثالثية 

لنا اجتاه  يوضح الذي االاشتقاق"عن " نيثاداحلن الهذعرب  واالاشتقاق الكياا ولهو النح .
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معرفة اجلذا  هبذه الظالهرة ودواه الفاع  يفيربز لنا الهتمامهم و ألله  اليي  )((منهجي 

 األصلي للكلمة.

" و"فخاا"، وخيربنا أخرته"و "أخاا"و "خوااالصغري بني كلما  "تسرب االاشتقاق لقد 

اخلواا بالضم من صو  »و فعال.ياب اإلمصدا لميكن أن نأخذه كاسم احلديث بأن "خواا" 

؛ (، ج  م، )الزبيدي،« اليقر والغنم والظياء والسهام. وقد خاا خيوا خوااا صاح

 )الراغب ".اليهائممث أطلقه على صياح  اخلواا مبعىن صياح اليقر فقط :"وقال الراغب

 (. م، ،األصفهاين

عرفة فيمكننا تيعا لذلك م علم الصرف عرفةأله  اليي  )(( أاضا خصية ملعترب اوايا  ت

عرب تسليط الضوء  صياغة الكلما  املتماثلة وتوظيفااها األخرىالتعرف على االاشتقاق و

 .متييز املعاين اللغويةعليها وذلك من أج  الوصول للمعىن و

 وضع مصطلحا  صرفية أو استخدامها

خَلقِه،  يعِمفقالَ: ... الرمحنُ بِج حيمه )(( عَن بسم اهلل الرمحن الرسأل ُ أبا عيدِاللّ»

 (.10، 1م، ج 1963زي، ي؛ احلو44، 1م، ج 2006ليحراين، )ا« خاصَّةً نيَمُ بِاملؤمنحيوالر

مٌ عامٌّ مُ اسحيخاصٌّ بِصِفةٍ عامَّةٍ؛ والرَّ مٌ)(( أنه قالَ: الرَّمحنُ اس ن الصادقِواُويَ عَ»

 (.12 ،1م، ج 1963 ،ويزي)احل« بِصِفةٍ خاصَّةٍ

ويتضح من ،رمحن" اسم علم ن "البأشري يف القسم األول من الرواية األخرية يوقد 

واليشركه فيه غريه، ولهذا يؤكد  .ىلاهلل تعا يطلق إال علی أنه ال"اسم خاص" بــ التعيري 

الروايتني  یواملفسرين، توافق حمتوإن العيااا  التالية من علماء النحو  علمية "الرمحن".

 : السابقتني أيضا

االسم األول أو "الرمحن" أوسع و للميالغة وأصلهما من "اَحِمَ"، إن "الرمحن " و"الرحيم"

تناول جالئ  النعم وعظائمها وأصوهلا، وأادفه الرمحن » رحيم"،المن كلمة " وأبلغ ىنمع

إن » وقي  (م، الزخمشري، ) «الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف

لهيئة "الرمحن" تدل على عموم الرمحة وسعتها وال داللة هلا على أهنا الزمة للذا ، فأت  

الرمحن إمنا قدم و(، م، اخلوئي، « )كلمة "الرحيم" بعدلها للداللة على لهذا املعىن

ألنه مبزنلة اسم العلم، من حيث اليوصف به إال إهلل، فوجب لذلك تقدميه »الرحيم على 

ويعتقد ابن  .(، م، ج ي، س)الطرب «غريهعلى و لرحيم، ألنه يطلق عليهخبالف ا

لهشام بأن "الرمحن" يف اليسملة، لهو اسم الذا  وبدل السم اهلل سيحانه وتعاىل، وأن 
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إذا كان النع  اسم  نع  السم اهلل سيحانه وتعاىل، نع  لـ "الرمحن" وال ه"الرحيم" بعد

كما  (.، ش، ج ، )ابن لهشاماجلاللة، فمن الضرواي أن يتقدم اليدل على النع  

لهذه امليزة إما طاق املعىن الوصفي يف "الرمحن" أوسع من "الرحيم". تداك من الروايتني أن ن

الرمحن" كما كتب ابن قيم اجلوزيه بأن اسم " بسيب االختالف بني امليالغة وعدم امليالغة

الذي لهو على وزن فعالن من سعة لهذا الوصف، وثيو  مجيع معناه املوصوف به، فيناء 

ويعتقد احلكمي بأن الرمحن والرحيم . (33م، 2008 )ابن قيم جوزيه، فعالن للسعة والشمول

)احلكمي، على وجه امليالغة، فالرمحن يدل على الرمحة العامة وأاشد ميالغة بنسية الرحيم 

أو أهنا تشري إىل أن الصفة إذا غلب عليها العلمية فتصيح نطاق وصفها (؛ 67، 1م، ج 1995

أوسع، ألهنا مل تعد تقتصر على زمان أو مكان معني وبذلك حيقق ثيو  الصفة، ييدو أن 

يعتقد النحاس بأن االلهتمام يف كتب علم التصريف واللغة. حم  املسألة األخرية مل تصيح 

، م، ج  )النحاس، الصفة املشيهةيع ي  فعي  على فال تدلالغة معىن املييفيد  الن"عْ"فَ

غ يف وصفه، أال ترى بناء فعالن من أبنية ما ييالَ»امليالغة  ن"العْفَ" معىنقال الزجاج و. (

الذي وسع  امحته ك  اشيء فال لهو ن رمحالغضيا ف لئضيان فمعناه املمتأنك إذا قل  غَ

فكان  وج ّ وخفض  لهذه الصفا  ألهنا ثناء على اهلل عزّ جيوز أن يقال لغري اهلل امحان

  (.ش، ونعيم،  لهفتادااضايي وانظر: ؛ ، م، ج )الزجاج،  «إعراهبا إعراب امسه

امسان مشتقان من الرمحة على وجه امليالغة وامحن أاشد ميالغة »:ويف تفسري ابن كثري 

وعلى لهذه فيكون  والرحيم خاصة باملؤمنني من احيم، والرمحن خاص به مل يسم به غريه

ووصفه أوال بالرمحن الذي منع من التسمية به ه م اهلل الذي مل يسم به أحد غريتقدمي اس

 .(م، ابن كثري، ) «لغريه

للميالغة، وااشتقا من الرمحة  " امسانالرحيموالرمحن ويعتقد الطربسي بأن كلميت "

ويف الرمحن من » .( ،م، ج  )الطربسي،فعالن أاشد ميالغة من فعي  وولهي النعمة 

امليالغة ما ليس يف الرحيم، ولذلك قالوا امحن الدنيا واآلخرة واحيم الدنيا، ويقولون إن 

 (.م، الزخمشري، )« الزيادة يف اليناء لزيادة املعىن

كذلك الرحيم، إال أن الرمحن الرمحن مشتق من الرمحة، فهو وصف يراد به الثناء، و»

من أبنية امليالغة، وفائدة اجلمع بني الصفتني وإن كانتا مجيعا من الرمحة اإلنياء عن امحة 

)السهيلي،  «عاجلة وامحة آجلة، أو عن امحة عامة وأخرى خاصة، حاصلتني لقاائ القرآن

 (.م، 
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ن ه إِال مِنِدٌ عَلى ديأَي ال يكرَه أَح ،الدِّينِ﴾﴿لَا إِكْرَاهَ فِي قرأ أبواحلسن الرضا )((... وقوله:»

مِنِنيَ يع ي أَمِريَ املؤ نقطا(َ لَه اللّهُ وَلِيُّ الذين آمَنُوا ٌ ال اِيأَي حَ... لرُّاشْدُيَّنَ لَه ايَبَعدِ أَنْ تَيَيَّنَ لَه وي

 (.217، 1م، ج 1964، )احلويزي «(()واألَئِمةَ 
 :صرفيتانلهذه الرواية مالحظتان يف 

  :املالحظة األوىل 

، وقي  أن نيني املراد يعد ك  مصدا يف اللغة العربية مصداا للفع  املعلوم واجملهول معا

 .إن القت  ميكن أن يكون مبعىن ما يفعله القات  :فنقول ،جيدا بنا أن نوضح األمر مبثال

   باملقتولفعَفالن فالنا، وميكن أن يكون مبعىن ما يُ ب إليه كما نقول: أومل ي قت ُينسَو

يعادل  لُوَّألَاينسب إليه كما تقول: إن لقت  احلسني )(( أثرا كيريا يف تاايخ اإلسالم، فَو

اتني "كشنت" بالفااسية والثاين يرادف "كشته اشدن" ففي ك  مصدا ميكن أن نلحظ له

خيتلفان هول من املصدا يتشاهبان لفظا وأن املعلوم واجمل»ب السياق فظهر سامللحوظتني ح

(. فعلى ما بيناه آنفا نستنيط من الرواية ش، ي، طياطيائ« )يف املعىن واالستعمال

التفسريية أن "اإلكراه" يف آية الكرسي ميكن أن يؤخذ مبعىن إجياا اآلخرين على فع  اشيء 

غري  فع  اشيء منعلى  رينمن غري اضالهم وميكن أن يؤخذ مبعىن كون اآلخرين جميَ

أااد  -عليه السالم-فعندما يقول اإلمام )(( أي ال يكره أحدٌ على دينه نفهم بأنه  ،اضالهم

 ال املعلوم.،من "اإلكراه" يف اآلية الكرمية ما عربناه باملصدا اجملهول 

  ةالثانياملالحظة:  

يدل  " و"تفعّ من بابصدا امل"تيني" لهو و الحظة يف عيااة "قد تيني الراشد"استوطن  لهذه امل

 ي للمجهول، وحسب يامللهي الفع  وباب التفع   يعترب أحد معادال و معىن املطاوعة؛على 

"تفع "  ولهذا األمر يشري إىل أن باب هلما معىن واحد «يُيَيَّن»و «تَيَيَّنَ»الشريفة أن  لروايةا

 لمي ي للمجهول لياب التفعي .ليكون املعادل  أن ميكن

 (()احلسنِ الرِّضا  أيبعلى سَأَلَنِي أَبو قُرَّةَ احملَدِّثُ أَنْ أُدْخلَه قالَ: عَن صَفوانَ بنِ يَحىي »

ه عَن احلاللِ واحلرامِ ثُمّ قال لَه: أ فتُقِرُّ أَنَّ اللّهَ مَحمُولٌ؟ فقال لفَاستَأذَنتُه فأذِنَ لِي، فَدخ  فَسأ

ه مُضافٌ إىل غرَيِه مُحتاجٌ، : كُ ُّ مَحمُولٍ مَفعولٌ بِ(()أبواحلسنِ 

قَ وتَح َ ومِدحَةٌ، وكذلك قولُ القائ ِ: ف اللَّفظِ واحلام ُ فاع ٌ ولهو فِي اللَّفْظِ فِي نَقصٍ اِسمُ واملَحمولُ

بَ  قال  احملمولُ هنولَم يَقُ ْ فِي كُتُيِه أَ" فَادعُوه بِها ىنساحلُ األمساءُ لَه" وأعلَى وأسف َ، وقَد قال اللّهُ:

ما سِوَى اللَّهِ، وَلَم يُسمع  املَحمولُوأنَّه احلام ُ فِي اليَرِّ واليَحرِ واملُمسِكُ السَّماوا ِ واألاضَ أَن تَزُوال، 

  (.103، 2ج  م،1964)احلويزي، « أحَدٌ آمَنَ بِاللّهِ وعَظَمَتِه قَطُّ قال فِي دُعَائِه: يا حممولُ
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بأن اجملهول ولهو من أمثلة  اإلمام )(( بتعريف اسم الفاع  واملفعوليف لهذا احلديث قام 

اشيءٌ يُفعَ ُ به أي منفع ٌ معمول يؤثر فيه ويضاف إىل غريه أي إىل فاع  ما وحمتاج اسم املفعول 

أما "احلام " ولهو  ،-تيااك وتعاىل-إليه، ففي احلقيقة فيه نقص واليصلح بأن يوصف به اهلل 

 دح وال بأس بأن يوصف به اهلل عزّ وج ّ.فخالف ذلك وفيه مَ من أمثلة اسم الفاع 

 فهم السم املفعول والفاع .علماء الصرف إىل لهذه اخلصائص يف تعري ومل يشر

يُشْرٰى فِي ل"لَهُم ا وج َّ:زَّفِي قَولِ اللَّهِ ع :(ص)قالَ: قالَ اج ٌ لِرسولِ اللَّهِ  (()عَن أَبِي جعفرٍ »-

، 2م، ج 4196)احلويزي،  «ا احلَسنةُ يَرى املُؤمِنُ فَييشَّرُ بِها فِي دُنيَاهيَقالَ: لهِي الرُّؤ احلٰياةِ الدُّنٰيا"

 (.683، 7م، ج 2003؛ السيوطي، 36، 4م، ج 2006؛ اليحراين، 312
أن يكون بإمكانه  صدااملاسم  املالحظة النامجة من لهذا احلديث، تقود أذلهاننا بأن

أي يلحظ فيه املعىن احلدوثي فهنا اليشرى ولهو اسم املصدا يعادل يف كالم  املصدامبعىن 

األص  يف اسم املصدا أن » ر به" كما أاشاا به بعض النحويني.اإلمام )(( مبعىن "ما ييشَّ

قد يستعم  اسم املصدا أحيانا للداللة على اليدل على احلدث ب  وضع للداللة على االسم و

ما ساوي املصدا يف الداللة على »واسم املصدا لهو  (.، م، ج السامرائي،)« احلدث

آااء أله  اليي  )(( ترمي فوق آااء علماء الصرف  (.، م األمشوين،) «معناه

واملفسرين ولهم يغوصون يف أعماق علم الصرف وكالمهم حيطم دا( الطمأنينة اليت ليسه 

 الصرفية.العلماء يف التوجيها  وكتيهم 

]هبا[  ليَّعَ ه احلمدُلَ ...:يقولُ ى وأصيحَا أمسَذَإ نوحٌ : كانَ)(( قالَ عفرٍي جَن أبِعَ»-

؛ ، م، ج )احلويزي،  «"وااعيدا اشكُ ه كانَإنَّ" : وجَّعزَّ هُاللّ فأنزلَ كثريا والشكرُ

 (.، م، ج اليحراين، 

ك لَفَ ...اشكواا"؟ عيدا ه كانَنَّإ" وحٍي نُه فِقولِ ي بِعَما : فَ: قل ُ)(( قالَي جعفرٍن أبِعَ»-

)احلويزي، « ثالَى ثَمسَا أَذَإو ثالَثَ ا أصيحَذَإها ولُقُيَ كثريا، كانَ كرُك الشُذلك، ولَعلى  مدُاحلَ

 (.، م، ج ؛ اليحراين، ، م، ج 

 ا أصيحَذَإ يقولُ ه كانَنَّأل اشكوااا ي عيدمِّا سُمَنّا إنوح نّإ: )(( قالَ ي جعفرٍن أبِعَ»-

ا نيَأو دُ ي دينٍفِ ي وعافيةٍلِ ن نعمةٍي مِى بِمسَأو صيحَأه ما نَّأك دُاشهِأُي نّإهم ى: اللَّوأمسَ

م، )احلويزي، « ناهلَإى رضَى تَتَّها حَبِ كرُالشُ ولكَ ك احلمدُك. لَلَ اشريكَك الَنك وحدَمِفَ

 (.، ج م، ؛ اليحراين، ، ج 
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 يقولُ ه كانَنَّإ: ي" قالَالذي وفَّ برالهيمَإ : "ووجَّعزَّ هِاللّ ي قولِ)(( فِ هِاللّي عيدِن أبِعَ»-

)احلويزي، « ذلك عيدا اشكواابي، مِّ، فسُ"اه وليّنِن دوُمِ ختذُا والَ:... "ىمسَأو ا أصيحَذَإ

 (.، م، ج 

: يقولُ ى وأصيحَا أمسَذَإ : كانَ" قالَااشكوا عيدا ه: "كانَي قولِ)(( فِ ي جعفرٍن أبِعَ»

؛ اليحراين،  ، صم، ج )احلويزي، « كثريا ها والشكرُبِ ه احلمدُلَ...هنّأ أاشهدُ أمسي ُ

 (.، م، ج 

)السيوطي،  «عَن النيبِّ )ص( قَال: إنّما سَمَّي اهللُ نوحا عَيدا اشَكواا؛ ألنّه كان إذا أمسى وأصيح...»

 (.م، ج 

 :جديدة يف كالم أله  اليي  )(( بأنإاشااة تنيثق أمامنا 

صيغ امليالغة  یحدمة "اشكوا" على وزن فعول و"اشكوا" إمعىن امليالغة مكتوم يف كل. 1

 صفة مشيهة أو اسم فاع  دون أي ميالغة. الهخالفا ملن يعدّ

 ن:اإذا تتحقق أمر ،والكثرة امليالغةوتدل "اشكوا" على 

 .«لك الشكر كثريا»قول  

 أداء اشكراهلل مرتني يف اليوم على األق . 

السمرقندي، )الشكوا لهو امليالغ يف الشكر يع ي كان اشاكرا يف ك  األحوال وكثري الشكر 

ولهذا اد على العلماء الذين يعتقدون بأن فعول ، (، م، ج ، ؛ اليغوي259، 2م، ج 1993

 (.121م، 2005)احلمالوي، بفتح الفاء يأيت مرادا به فاع  

 ؛املُوبِقا ِ يَتَّقُونَ الذِينَ لِلْمُتَّقِنيَ... ﴾لهُدًى لِلْمُتَّقِنيَ﴿يف قول اهللعَن علي بن أيب طالب )((:»

حَتَّى إِذَا عَلِمُوا ما يَجِبُ عليهم عِلمُه عَمِلُوا بِما يُوجِبُ لَهم اِضَا تَسليطَ السَّفَهِ عَلى أَنفُسِهم  يَتَّقُونَو

 (.23، 1م، ج 1964)احلويزي،  «اَبِّهِم
فَرَفَضولها،  املُوبِقا ِ الذُّنُوبَ تَّقَواوا ،فَتَرَكُولها الكُفرِ أَنوا(َ تَّقَواا أهنم عَن الصادق )((:»

، فَكَتَمولها مُحمَّدٍ )ص( تعالَى وأَسرااِ أَزكياءِ عِيادِه األوصِياءِ بَعدَاهلل إِظهااَ أَسرااِ  اتَّقَواو

 (.25، 1م، ج 1964)احلويزي،  «سَترَ العلومِ عَن أَلهلِها املُستَحِقِّنيَ لَها وفِيهم نَشَرُولها تَّقَوااو

اجلملة  یفحتكي من توظيف معىن اسم الفاع  من الفع  الثالثي املزيد  لهذه الرواية

 فهيتوظ متكما  ءحدوث الشياملعىن الفاعلي وعلى  يدل يعىنالفع   یكاسم الفاع  الدال عل

  صفةٍ دائمة يف الشخص ويتم متييزلها مبعونة القرائن وثي یاملشيهة اليت تدل عل كالصفة

 املتقني أن أيعىن الفاعلي لكلمة "متقني" املوتستدعي لهذه الرواية توظيف . وسياق اجلم 

مث : يتقون املوبقا ، يتقون تسليط السفه، اتقوا أنوا( الكفر والذنوب  بالفع  يقومون دائما

تصوير ما  الرواية حتاولالفع   داثحأو أمن قام بالفع   علی يدل الفاع  اسم ألنف و...،
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عىن الفاعلي املاإلمام )(( ميي  إىل إن اأي ميكن تصويره من تصرفا  وأعمال "متقني". و

 ولهذه املالحظة مل يشر إليها الصرفيون.. متقني"لكلمة "

 الترادف يف الصيغ الصرفية
 اللّٰهذِيرٌ ونَبَشِريٌ و جاءَكم "فَقَد ىبَل همن ِّ أُمَّةٍ مقولُ لِكي.... ي ٌ:حديثٌ طو( ()مننيَ ؤمريِ املأ عَن»

، م1963)احلويزي، «مإليك الرُّس ِ بِتَيليغِ مادَةِ جوااحكم عليك" أَي مُقتَدِاٌ على اشهيرٌقَدءٍ كُ ِّ اشَي عَلى

 (.4، 2ج  ؛400، 1ج 

فقال  " بَديعُ السَّماوا ِ واألاضِ" :ن قولِ اللّهِ عَزَّ وَجَ َّعَ (()ا جعفرٍ بَ يَسأل أنيَانَ بْنَ أَعرحُم»

إنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَ َّ اِبْتَدَ(َ األاشياءَ كُلَّها بِعِلمِه عَلى غَريِ مِثالٍ كان  :)()بُو جعفرٍ أ

؛ 338 م،1963 ،احلويزي)« ...قَيلَهُنَّ مسوا ٌ وال أاضونَ واألاضِ ولَم يَكُنْ السَّموا ِ (دتفَاب قَيلَه،

 (.316، 1ج  م،2006 اليحراين،

)(( بديع السموا  واألاض أي ميدعهما ومنشئهما  أبِي طالبٍقراءةُ أمريِ املُؤْمننيَ عليِّ بْنِ »

م، ج 1963 ،حلويزي)ا« (()ولهو املَرويُّ عَن أبِي جَعفرٍ  بِعِلمِه اِبتِدَاءً ال مِن اشَيءٍ وال عَلى مِثالٍ سيقَ

1، 622.) 

نِ، مَطرُودٌ مِن اخلرَيِ، عمَرْجُومٌ بِاللعنَى الرَّجِيمِ أَنَّهُ مقولُ:  بْنَ مُحمد العَسكَرِيّ )(( احلَسنِ عَلِي وأَب»

 .(85و 13، 3ج  م،1963 ،ويزي)احل «اللَّعْنِب  َ ذَلِكَ مَرجُوماكَمَا كَانَ قَي ...يَذكُرُهُ مُؤمِنٌ إاِلّ لَعَنَهُ  ال

عدول التتكاتف آااء أله  اليي  )(( عن غلية إفادة معىن الصيغة على الصيغة األخرى و

يف الكتب الصرفية  ةمالحظلهذه جتل  الصرف ومع آااء علماء  آخرعن معىن إىل معىن 

تتمحوا األحاديث حول  .ةقياسيال و ةلهذه االستخداما  ليس  قانوني؛ اغم أن واملعجمية

ى حدفعي " يفيد املعىن الفاعلي إل""فعي " عن معىن اسم الفاع  واسم املفعول، يعىن  نيابة

معناه يف اسم املفعول أحيانا مث  الرجيم مبعىن ، ويتجسد املزيدالفع  الثالثي أبواب 

من خالل نشري إليها اليت وون إىل لهذه املالحظا  يف كتيهم املرجوم؛ وأاشاا النحوي

 :ذكواةاألحاديث امل

 لهو على قسمنيو عىن اسم الفاع   مبفعي 

 :فعي " يعادل "مُفتَعِ " ويغلب عليه اائحة الصفة املشيهة" 

الفع  تدل على معىن ميتلك احلديث الثاين حكاية الصفة املشيهة من حيث لهي متكن أن 

، ولكن يعتقد اإلمام )(( بأن معىن "فعي " يزحف على الفع  الثالثي املزيدو الثالثي املزيد،

وقد يأيت فعي  مرادا " »جييء اسم الفاع  على" وزن "فعي   ما أاشاا إليه علماء علم الصرف.

 (.121م، 2005)احلمالوي،  «به فاع  كقدير مبعىن قادا
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 ويغلب عليه اائحة اسم الفاع :عادل "مُفْعِ " "فعي " ي 

اليديع" ) أن "فعي " حيتوي معىن "مُفعِ " لهذه املالحظة اليت أوطن  احلديث الثالث، تتيدي أمامنا"

اليديع مبعىن امليد( كالسميع مبعىن املسمع »ولها لهي برز  يف آااء العلماء؛ مبعىن "ميدِ("(، 

وبينهما فرق، من حيث إن يف بديع ميالغة ليس  يف ميد(، ويستحق الوصف به يف غري حال الفع  

 ج م،2006)الطربسي، « على احلقيقة، مبعىن أن من اشأنه إنشاء األاشياء على غري مثال واحتذاء
بديع السموا  واألاض"، يف آية "بضم امليم وكسر العني يأيت اليديع مبعىن مفعِ   (.266، 1

 (.م، احلمالوي، )واليديع مبعىن اسم املفعول من باب اإلفعال 

يف كال وجهيه مبعىن مفعول والخيتلفان إال يف أن أحدمها مأخوذ من »إن لفظ اليديع 

بديع، أي ميدو(، والثاين مأخوذ من الثالثي  الثالثي اجملرد فتقول بد( لهذه ييدعه فهو

كالم اهلل "بديع السموا  واألاض" و املزيد فتقول أبد( لهذه ييدعه فهو ميد( والفاع  ميد(

 (.، م، ج )احلسي ي العلوي، « أي ميدعهما

ذكرمها كتب الصرف هبذا التفصي  ب  اكتف  بأن فعيال قد يأيت مبعىن توالقسمني مل 

 الفاع .اسم 

 اسم املفعولمبعىن  "فعي " 

فعي  ينوب عن »يف لسان العرب  ةيستحضر "الفعي " معىن "املفعول" ولهذه الداللة كثري

املفعول يف الداللة على معناه فقط وال العم  وعلى كثرته مل يقس عليه بإمجا( وجعله بعضهم 

ويعقتد العلماء بأن  .(م، ص )عيداحلميد، « مقيسا فيما ليس له فعي  مبعىن فاع 

 (.م، )العقيلي، لهذه الداللة مرجعها السما( 

ويستنتج من لهذه املالحظا  أن إحالل صيغة حم  صيغة أخرى لهو مظهر من التوسع 

  الداليل عند أله  اليي  )((.

ومُ : فااَقَ الققالَ "عااشِيَ انُواوك همدِينَ فَرَّقُوا ينَذلا إِنَّ" ولِه:فِي ق (()ن أبِي عَيدِاللّهِ ع»

 (.648، 1م، ج 1964)احلويزي، « مدينَه واللّهِ

يف  ته الصرفية ويتجاوز آااء العلماءقدا لقد ظهر اأي اإلمام يف قالب حيم  جزءا من

أحد  يقدا أن يكونباب املفاعلة ، بأن يف معاين األبوابجديدا ، فريوي لنا داسا لهذا اجملال

يكثر استعماهلا يف  فعّ باب  .ولهذا مما مل يشر إليه الصرفيون معانی من باب التفعي 

، نسية صريواة اشيء اشيه اشيءالتكثري يف الفع ، التعدية واإلزالة، مثانية معان منها: 

، التوجه إىل الشيء، اختصاا حكاية الشيء، قيول )التسمية( الشيء إىل أص  الفع 

بعض و (.180ش، 1385طياطيائي،  ؛م، احلمالوي، ) ا واد مبعىن تفعّ الشيء، وامبّ



508   2023 شتاال، رابعالعشر، العدد  ثامنالا، السنة جملة اللغة العربیة وآداهب 

القيام على الشيء، يأيت للدعاء له أو عليه بأص  الفع ، »أضافوا لهذه املعانی لفعّ   ءالعلما

جييء فعّ  مبعىن اجملرد "فَعَ "، مبعىن صاا ذا اشيء، وجييء جلع  الشيء مبعىن ما صيغ، 

وجييء مبعىن تصيري مفعوله على ما لهو عليه، وجييء مبعىن عم  اشيئا يف الوق  املشتق 

 «لى صفة، جيي الختصاا حكاية الشيءالشيء، جييء للجع  عمنه، جييء للرمي ب

 (.م، )اخلطيب، 

علماء توص  اليحث إىل لهذه النتيجة ولهي أن دقيق يف الكتب الصرفية الفحص البعد 

 باب التفعي .يعد من معاين باب املفاعلة  مل يذكروا يف كتيهم أن معىن الصرف

بُو قال أ "ونَيُؤمن ال فَهم ذين كفرُوالا ندَ اللّٰهِإِنَّ اشرَّ الدَّوابِّ ع" :فِي قَوله :(()عفرٍ ي جبِعَن أ»

 )احلويزي،« آنِأَاشرُّ خلقِ اللّهِ، لهُم الذين كفرُوا فِي باطنِ القُر فَهم أُمَيَّةَ بَنِي فِي زَلَ ْنَ :(()جعفرٍ 

 (.163، 2م، ج 1963

فهذا  عن "اشرّ" يف الكالم،بدل ولهي توطني كلمة "أاشر"  ةمالحظ احلديثتنيع من لهذا 

 آااء النحويني واملفسرين كما نرى: تالئمالرأي ي

 فخفف أاشَرَّيف األص   "الشر"، وخري واشر من الكلما  اليت تستعم  استعمال أفع  التفضي 

 وقد يستعمالن على القياس وقالوا يف الذم اشر من كذا ،فحذفوا اهلمزة باحلذف لكثرة االستعمال

 (.782م، 1977ابن مالك،  ؛765، 2ج  م،1966باذي، آستر)األ

واألص : ما أخريه، وما أاشره، فلما حذف  اهلمزة  جبواشذ حذف مهزة خري واشرّ يف التع»

نقل  حركة الياء إىل اخلاء، ومل حيتج إىل ذلك يف "اشَرّ". وكثر حذفها منهما يف التفضي  لكثرة 

 (.280، 3م، ج 1998 )السيوطي،« االستعمال حنو: لهو خري من فالن واشرٌ منه

 :الكلمتنيء العلماء يف أص  لهاتني ااويوجد اأي خيالف آ

ولكنهما  "أخري وأاشر"أصلهما استعمال كلميت أخري وأاشر، وليس  واد يف بعض اللهجا   

وما قاله النحويون من أن اهلمزة يف أوهلما حذف  »تعملتا استعمال أفع  التفضي ، سمتان الك

أن يكون دليال ألن لهناك كلما  أخر يف اللغة كثر استعماهلا ومل حيذف لكثرة االستعمال اليصح 

فيها اشيء مث  أحسن ونظائرلها. لهذا إىل أن املنهج الوصفي ال يعترف بنظرية أن كلمة هلا أص  مث 

 .(78 م،1987 ،)داويش «حص  فيها تغيري حبذف أو زيادة حىت أصيح  على ما لهي عليه

 النتائج

 :هأن إليها لهذا املقال  َوصَّتئج اليت ومن النتا



  509 له  اليی  ع( أل يالتفسری  الرتاث يف ةالصرفی شارا اإل

  يربز لنا الهتمام أله  اليي  )(( بظالهرة االاشتقاق ودواه الفاع  يف معرفة اجلذا

 امنهجي ايوضح لنا اجتالهلها لهو متييز الكلمة مما يلتيس به، وبغية  األصلي للكلمة

 يف علم الصرف. ألله  اليي  )((

 اسم خاص" أنه ـ"الرمحن" اسم علم ويتضح من التعيري ب وامللحوظ يف احلديث أن"

، وتتكاتف آااء علماء األق  يف اجملال الدي ي لیع ىل،اهلل تعا اليطلق إال علی

طاق املعىن الوصفي يف "الرمحن" أوسع من أن نو الصرف واملفسرين مع لهذا الرأي.

أو أهنا تشري إىل  امليالغةلهذه امليزة إما بسيب االختالف بني امليالغة وعدم "الرحيم". 

أن الصفة إذا غلب عليها العلمية فيصيح نطاق وصفها أوسع، ألهنا مل تعد تقتصر 

و أن املسألة األخرية مل ييدوعلى زمان أو مكان معني وبذلك حيقق ثيو  الصفة، 

 االلهتمام يف كتب علم التصريف واللغة.  تصيح حم 

 يدان تقدمي معرفة مستجدة يف تعريف إن أله  اليي  )(( فازوا بقصب السيق يف م

يف تعريف اسم املفعول  فيه، ويربز اأيهم أحدٌ هماسم املفعول والفاع  الذي ما سيق

إن اسم املفعول لهو املعمول ويقع عليه الفع  ويضاف إىل غريه أي يقصد كما يلي: 

الفاع  وحيتاج إليه يف احلقيقة، إن اإلمام )(( عرف اسم املفعول بذكر خصائص 

 يفع  به، منسوب إىل الفاع ، حيتاج إىل الفاع .ثالث: 

 صدا أي يلحظ فيه املعىن احلدوثيأن يكون مبعىن املميكن  صدافاسم امل.  

  معىن امليالغة مكتوم يف وزن "فعول"، ولهو أحد صيغ امليالغة خالفا ملن يعتربه صفة

 حتققكما أنه ينيغی أن نعيد النظر يف كيفية  ،مشيهة أو اسم فاع  دون أي ميالغة

 امليالغة.

 كالصفة فهيتوظ متكما  ءيدل معىن اسم الفاع  على املعىن الفاعلي وحدوث الشي 

ثيا  صفةٍ دائمة وثابتة يف الشخص ويتم متييزلها مبعونة القرائن  یاملشيهة اليت تدل عل

 .وسياق اجلم 

 :طغ  قضية نيابة املعىن يف الرواية 

 ولهو على قسمني: عن معىن اسم الفاع "فعي "  نيابة

  فعي  يعادل مفتع 

  : أمامنا أن  يدولهذه املالحظة اليت أوطن  احلديث الثالث، تفعي  يعادل مفع

 .فعال الثالثي املزيد("فعي " حيتوي معىن "مُفعِ " )اسم املفعول من اإل
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الفع  الثالثي أبواب ى حدفعي " يفيد املعىن الفاعلي إليعىن  اسم املفعول:"فعي " مبعىن 

 معناه يف اسم املفعول أحيانا مث  الرجيم مبعىن املرجوم. ،    ويتجسد داملزي

حكاية الصفة املشيهة من حيث لهي  ميتلك احلديث: فعي  مبعىن الفع  الثالثي املزيد

اإلمام )(( بأن معىن "فعي " يزحف  يعتقدو الفع  الثالثي املزيد،تدل على معىن كن أن مي

 إليه علماء علم الصرف. لهذا ما مل يشر، وعلى الفع  الثالثي املزيد

 امل يشر إليهلهذه قضية أحد معانی من باب التفعي  ون باب املفاعلة يقدا أن يكون إ 

 .اللغويون

  إىل أاشاا أله  اليي  )((  بدل عن "اشرّ" يف الكالم، كماتوطني كلمة "أاشر" جيوز

 النحويني واملفسرين تتالئم مع لهذا الرأي.بعض آااء و جتوزه
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 راجع واملصاداملا

 العربية

 .القرآن الكرمي
  .قم: مؤسسه داا اهلجرة ش(. ترمجة حممد داشيت،1385هنج اليالغة )

 ، بريو : داا الكتب العلمية.التفسري القيمم(. 2008يب بكر )أابن قيم اجلوزيه، حممد بن 

 ، بريو : داا الكتب العلمية.تفسري القرآن العظيمم(. 1997مساعي  بن عمر )إابن كثري، 

، التحقيق عدنان اشرح عمدة احلافظ وعدة الالفظم(. 1977) حممد بن عيداهللابن مالك، 

 إحياء التراث اإلسالمي.وعيدالرمحن الدواي، العراق: وزااة األوقاف 

ذوي نشر، قم: للييب عن كتب األعاايبمغ ي اش(. 1394، مجال الدين بن يوسف )بن لهشاما

 القرىب.

، السعودية: جامعة اشرح الرضي لكافية ابن احلاجبم(. 1966بن احلسن ) باذي، حممدآاألستر

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

اشرح األمشوين على ألفية ابن مالك املسمي منهج السالك م(. 1955األمشوين، علي بن حممد )

 بريو : داا الكتاب العريب.، إىل ألفية ابن مالك

 ، القالهرة: مكتية اخلاجني.االاشتقاقم(. 2000أمني، عيداهلل )

، القالهرة: مكتية ااتشاف الضرب من لسان العربم(. 1998، أبوحيان )الغرناطي األندلسي

 اخلاجني.

، بريو : مؤسسة الربلهان يف تفسري القرآنم(. 2006اليحراين، سيد لهااشم بن سيد سليمان )

 األعلمي.

 ، الرياض: داا طيية.معامل التزني  )تفسري اليغوي(م(. 1989اليغوي، احلسني بن مسعود )

الطراز املتضمن ألسراا اليالغة وعلوم حقائق م(. 2002احلسي ي العلوي، حييي بن محزة )

 ، بريو : داا الكتب العلمية.اإلعجاز

يف  الوصول إىل علم األصول معااج القيول بشرح سلم م(.1995احلكمي، حافظ بن امحد )

 ، اململكة العربية السعودية: داا ابن القيم.التوحيد

 ، القالهرة: داا الكيان.اشذا العرف يف فن الصرفم(. 2005احلمالوي، أمحد بن حممد )

 ، قم: املطيعة العلمية.تفسري نواالثقلنيم(. 1964احلويزي، عيد علي بن مجعه )

 ، الكوي : داا العروبة.املستقصي يف علم التصريفم(. 2003اخلطيب، عيداللطيف حممد )

 ، بريو : داا املعرفة.منالهج جتديد يف النحو واليالغة والتفسري واألدبم(. 1961اخلويل، امني )

 ، النجف األاشرف: مطيعة اآلداب.الييان يف تفسري القرآنم(. 1966ئي، أبوالقاسم )اخلو
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 ، مكة املكرمة: مكتية الطالب اجلامعي.دااسا  يف علم الصرفم(. 1987اهلل )داويش، عيد

 ، بريو : داا القلم.مفردا  ألفاظ القرآن(. م2009الراغب األصفهاين، حسني بن حممد )

، الكوي : مطيعة حكومة تاج العروس من جوالهر القاموسم(. 1987الزبيدي، حممد بن حممد )

 الكوي .

؛ التحقيق: عيداجللي  عيده اشليب، معاين القرآن وإعرابهم(. 1988برالهيم بن السري )إالزجاج، 

 بريو : عامل الكتب.

، القالهرة: داا الربلهان يف علوم القرآنم(. 1984الزاكشي، بداالدين حممد بن عيداهلل )

 التراث.

 وجوه الكشاف عن حقائق التزني  وعيون األقاوي  يف م(.2009الزخمشري، حممود بن عمر )

 ، بريو : داا املعرفة.التأوي 

 ، القالهرة: اشركة العاتك لصناعة الكتاب.معاين النحوم(. 2003السامرائي، فاض  صاحل )

، بريو : داا تفسري السمرقندي املسمي حبر العلومم(. 1993)حممد السمرقندي، نصر بن 

 الكتب العلمية.

 ، بريو : داا الكتب العلمية.الفكر يف النحونتائج م(. 1992السهيلي، عيدالرمحن بن عيداهلل )

، مهع اهلوامع يف اشرح مجع اجلوامعم(. 1998بكر ) السيوطي، جالل الدين عيدالرمحن بن أيب

 بريو : داا الكتب العلمية.
، القالهرة: مركز لهجر أثواالدا املنثوا يف التفسري باملم(. 2003ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )

 لليحوث والدااسا  العربية واإلسالمية.

مفتاح السعادة ومصياح السيادة يف موضوعا  م(. 1985طاش كربى زاده، أمحد بن مصطفى )

 ، بريو : داا الكتب العلمية. العلوم

 ، بريو : داا املرتضى. جممع الييان يف تفسري القرآنم(. 2006الطربسي، الفض  بن احلسن )

 ، القالهرة: مكتية اخلاجني.فصول يف فقه اللغة العربيةم(. 1999عيدالتواب، امضان )

اشرح األمشوين على ألفية مالك املسمى منهج السالك م(. 1955عيداحلميد، حممد حميي الدين )

 ، احملقق: حممد حميي الدين عيداحلميد، بريو : داا الكتاب العريب.إىل ألفية ابن مالك

 ، القالهرة: داا التراث.اشرح ابن عقي م(. 1980 بن عقي  )العقيلي، عيداهلل

، القالهرة: مكتية الثقافة اللياب يف عل  اليناء واإلعرابم(. 2009العكربي، عيداهلل بن حسني )

 الدينية.

معجم القراءا  القرآنية مع مقدمة يف م(. 1988عمر، أمحد خمتاا؛ مكرم، عيدالعال سامل )

 الكوي : جامعة الكوي .، القراءا  وأاشهر القراء
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، التحقيق: حممد علي الصابوين، معاين القرآن الكرميم(. 1988النحاس، أمحد بن حممد )

 ـ مكة: جامعة أم القرى.

 الفااسية

 ، قم: داا العلم.صرف سادهش(. 1385ي، حممداضا )طياطيائ

 املقاال 

(، 85) 1العدد ،بينا جملة   ش(. كاابرد علم صرف و حنو دا تفسري،1394افضلي، عياس )

  .106 -100 ص

، 2، العدد جملة أدب عريب ،«"املعنی زيادة علی تدل املينی زيادة"  

 .132-113ص 

، 1، العدد جملة قرآن اشناخ ش(. نقش علم صرف دا تفسري قرآن، 1392لهري نيا، امحد )طا

 .92-73ص 

م(. تأصي  املنهج اللغوي يف تفسري أئمة أله  اليي  عليهم السالم 2016نواالدين قاسم، زلهراء )

 .197 -157، ص 21، العدد 6، اجمللد جملة العميدللقرآن الكرمي، 

 رسائ  اجلامعيةال

، اسالة ملرحلة ثري صرف و حنو عريب بر تفسري قرآن كرميتأش(. 1393اشاكي، اشهناز )

 .الميا، باختر احبيةريغ ألهلية املاجستري، جامعة
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