
 

 

 
 

  الصفة املشبهة واسم الفاعل يف القرآندالالت أبنية 

 2زهراء شيخ حسيني، *1ابوالفضل السجادي
 جبامعة أراك اللغة العربية وآداهباأستاذ مشارك، قسم . 1

 أراكجامعة من اللغة العربية وآداهبا ماجسترية يف . 2
 

 (17/9/2016؛ تاريخ القبول:  13/6/2016)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

لغــة غنيــة بــاملفردات، ولعــل مــن أســباب هــذا الغــىن وأمههــا، مــا توصــف بــ  مــن أهنــا لغــة اشــتقاقية،      اللغــة العربيــة،

فاالشتقاق قد أ رى هذ  اللغة مبفـردات كـثرية، هلـا دالالت متنوعـة. ومـن هنـا تعـددت األبنيـة والصـي ؛ فكانـ  أبنيـة            

ن أبـواب الصـفات هـذ  يشـتمل علـى أبنيـة       األفعال والصفات: كاسم الفاعل، واملبالغـة، والصـفة املشـبهة، وكـل بـاب مـ      

خمتلفة؛ تبعا للمادة اللغوية الت اشـتق  منـها أو مـا نسـمي  باجلـذر اللغـوي، وبنـاًء عليـ  اختلفـ  أبنيـة اسـم الفاعـل             

والصفة املشبهة يف معانيهما ودالالهتما الختالف املواد اللغوية الت اشتق  منها، وإنْ كان اإلطار العـام الـذي جيمـع    

تهما، هو داللة الباب الذي انضوت حتتهما، وهو داللة اسم الفاعل والصفة املشبهة. الغرض من هذا البحـف هـو   دالل

الكشف عن كيفية توظيف التعبري القرآين جملموعة من األلفاظ الت جاءت على أوزان اسم الفاعل والصـفة املشـبهة   

بة بني أوزان ودالالت اسم الفاعل والصـفة املشـبهة وبـني    ودالالهتا يف سياقاهتا، فضال عن تبيني وجود نوع من املناس

الصي  بوزهنا املوضوع هلا، وما تدل عليها يف قسم من داللتـها، أو  بوهتـا وحـدو ها؛ ألن بعـض صـي  الصـفة املشـبهة        

 تدل على احلدوّ، وبعض صي  اسم الفاعل، تدل على الثبوت أيضا، رغم داللتهما الوضعية. جنتهـد يف هـذ  املقالـة   

أن نبحف عن داللة بعض أبنية الصفة املشبهة كــ)ف عُل، وفَع ل، وفَعل "بسكون العني"، وفَعالن( واسم الفاعل كـ)فاعل، 

مُفع ـل مُفعَــلى، ومفعــال( ومعناهــا يف القــرآن باالســتعانة بعلــم الداللــة؛ إذ بينــهما الــدالالت واألبنيــة املشــتركة. وهــدفنا   

من السياق الت وقعـ  فيـ  هـذ  األبنيـة؛ فلـذا يف البدايـة نقـد م وصـفاا مـوجزاا مـن           حتديد دالالهتا من خالل اإلفادة 

األبنية املذكورة، مث نذكر آيات من القرآن الكرن الت تستخدم هذ  الكلمات، وسنستعرض املعىن الـدالي للكلمـات،   

ئج الـت وصـل إليهـا البـاحثون يف     مـن أهـم النتـا    حىت تبني أن داللة كل لفظ، مرتبطة ببنيتها وصيغتها املوضـوع هلـا.  

هذا البحف، أن داللة التجدد واحلدوّ، والدوام والثبوت، هلا دورٌ كبري وبارز يف حتديـد الصـي ؛ وأن اختيـار املفـردة     

 .يف القرآن الكرن وتشكيلها وبنائها على حسب هيكلية معينة وسياق متمايز يف اجلمل
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 مقدمة

تـب  كوأراد التعمقَ في  واالعتبارَ من آيات ؛ ألن  سـنام ال نعمات  يف القرآن،  عدد اهلل عز وعال،

ل واحدة منها، مسـتقلة يف تقريـع الـذين    كون كل آية  من ، نورٌ وعلمٌ وعخةٌ؛ ليكالسماوية، ويف 

لمـة، وقعـ  يف املوضـع الـذي يقتضـيها )ينسـجم       كل كروا اهلل. يف القرآن نظام دقيق، فإن كأن

، ويف أي زيادة أو نقصان من احلروف، داللة تعرف هبـا،  ىرلمة أخكن تبديل  بكمعها(، والمي

ش »و« عطشـان »الصفة املشبهة واسم الفاعل. فما الفرق مثالا بـني  ك ؟ وملـاذا جـيء بعـض    «عَطـ 

صـي    ى، وبعضـها علـ  «حميي»، و«كمال»، و«ظاهر»ــكصي  اسم الفاعل  ىعل صفات اهلل تعاىل

ون كــأي وصـفات .  لـها مـن أنـاء اهلل تعـاىل    ك، و«رمحـان »، و«كمل ـ »، و«حـي »ـــ كالصـفة املشـبهة   

ل عـدول مـن أي   كـ مل ختتلـف الصـي ؛ إذ    يف أن  لو مل خيتلف املعـىن  كش بينها فرق أو ال؟ وال

 آخر.  إىل ون عدوال عن معىنكالبد أن ي ،ىأخر صيغة  إىل

ومعناهـا  جنتهد يف هذ  املقالة أن نبحف عن داللة بعض أبنية الص فة املشبَّهة واسم الفاعـل  

ــدير       ــوعٌ جـ ــ  موضـ ــتركة وإنَـّ ــة مشـ ــهما دالالت وأبنيـ ــة؛ إذ بينـ ــم الداللـ ــتعانة بعلـ ــرآن باالسـ يف القـ

بالبحــف. واليتســع املقــام هنــا لتفصــيل القــول يف كــل صــيغهما، ومــن هنــا اكتفــى هــذا البحــف،        

بدراســة بعــض الصــي ، وذلــك لضــمان الدقــة يف اإلحصــاء وحماولــة الوصــول إىل نتــائج حمــددة  

واختيار النص القرآين إلعادة اسـتقراء هـذ  الصـي  مـن خاللـ ، أمـر ضـروري؛ إذا مـا          وسليمة.

 عرفنا أن اللغويني القدماء كانوا يستشهدون ب  على صحة قواعد  النحوية والصرفية.

الم كـ مصـطلحاا جديـداا يف العصـر املعاصـر، نـي بعلـم الداللـة وهـو صـلة اللفـظ وال           ىنر

لمـة؛ ألنـ  توجـ  القـدماء     كالـدقيق لل  بـاملعىن  مسـتحد اا  عتـخ علمـاا  يُ نـ  ال ك، وليب  بـاملعىن كوترا

تبهم ونصوصهم ويف وضع القواعد العربية. يتناول هذا البحف، علم الداللة العـريب  كإلي  يف 

نـــص املصـــحف  ىاإلســـالمي يف الـــنص القـــرآين؛ ألن الثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية مبنيـــة علـــ  

 نظـــرا ألمهيـــة البحـــف وضـــرورت  عمـــدنا إىل الشـــريف، ومرتبطـــة خبصوصـــية هـــذا الـــنص.

ل مفــردة، كــشــف عــن داللــة املفــردات يف ســياق اجلمــل املوجــودة يف الــنص القــرآين؛ ألن      كال

يفيـة البنيـة   كن الوقـوف عليهـا دون التـدقيق يف    كنص آخر، وال مي ختتلف داللتها من نص إىل

اد كـ لمـة ي كاحلقيقـي لل  عـىن امل اللغوية الـت تظهـر فيهـا، ورمبـا نسـتطيع القـول إن الوصـول إىل       

 يبية.كالبحف يف الداللة التر احلاجة إىل ىتبق كون مستحيال، ولذلكي
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 الدراسات املسبقة

لقد ظهرت دراسات مستقلة يف العربية عن علم الداللة، فضلاا عن فصول خاصـة هبـا يف بعـض    

وهو كتاب داللة األلفـاظ   ــم 1958كتب علم اللغة. وأول كتاب صدر يف هذا الفرع من العلم سنة 

 «علـم الداللـة  »وآخـر كتـاب صـدر يف هـذا الفـرع حـىت اآلن، وهـو كتـاب          ـــ  للدكتور إبراهيم أنـيس 

م( للدكتور أمحد خمتار عمر. من أهم املصادر الت توجد يف األبنية وداللتها هي كتاب 1982)

مرايي، إنــ  يبحــف عــن م( للــدكتور فاضــل صــاا الســا2007) «معــاين األبنيــة يف اللغــة العربيــة»

هذا الكتاب يف داللة األبنية ومعناها، وحاول الوصول إىل املعىن على طريق النظر واملوازنـة بـني   

ــى          ــى االســتعمال القــرآين، وعل النصــوص يف اســتعمال الصــي ، ويعتقــد أن هــذا النظــر قــائم عل

 الـت يفسـرون   دراسة الضوابط العامة واألصـول الـت وضـعها علمـاء اللغـة، وأيضـا علـى املعـاين        

إتســاع الداللــة يف اخلطــاب   »هبــا املفــردات أو األبنيــة. كتــاب آخــر يوجــد يف هــذا املوضــوع، هــو      

تسـاع هـو  ـط    اهلام يف هذا الكتاب، أن اال يءللدكتور حممد نورالدين املنجد. إن الش« القرآين

 أفـق عـريض   من االفادة وشكل تعبريي متميز، جيعل املتلقي متحررا من كـل القيـود، وينطلـق يف   

من الفهم والتثويالت. يقسم الكاتب حبث  إىل مقدمة وأربعة فصول ويف خامتة البحف، يلخـص  

 الكاتب ماورد مفصال يف تضاعيف هذا الكتاب وفصول .

قــد كتبــ  مقــاالت خمتلفــة عــن علــم الداللــة وعــن اســم الفاعــل والصــفة املشــبهة وداللتــهما يف   

)للـدكتور صـادق يوسـف الـدباس، جملـة آفـاق        «ها يف القـرآن الكـرن  الداللة اللفظية وتغري»العربية، مثل: 

)للـدكتور أمحـد عبـدالتواب عبـداهلل، جملـة       «الداللـة وأقسـامها عنـد ابـن جـين     »، والثقافة والتراّ، دون تـا( 

)للـدكتور علـي زيتـون،     «اإلعجاز القرآين وعلم الداللـة يف متهيـد الشـهيد الثـاين    » ، وأيضاااللغة، دون تـا( 

"البيـــان والتبـــيني" عنـــد    علـــم الداللـــة لنلفـــاظ العربيـــة يف   »، وه(1432، 86ة التقريـــب، العـــدد  رســـال

، (1390 )للدكتور فريوز حريرجي ورقية مهـري نـزاد، فصـلية دراسـات األدب املعاصـر، العـدد التاسـع،        «اجلاحظ

 «  وعملـ  اسـم الفاعـل: صـوغ   »ويف حبف عن اسم الفاعل والصفة املشبهة وجـدنا هـاتني املقـالتني:    

، ه(1416 )للدكتور حممد عبداهلل سـعادة، جملـة جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، عـدد مخسـة عشـر،           

، )للـدكتور عيســى شــحاتة عيسـى علــي، دون تــا(   «أبنيـة اســم الفاعــل يف القـرآن الكــرن ]دراســة لغويــةر  »و

ف؛ فمــن الضــروري أن ومبــا أن الدراســات يف هــذا املوضــوع قليــل جــداا، وأنــ  موضــوع جــدير بالبحــ  

نبحــف فيــ  ونتميــز داللــة أبنيــة الصــفة املشــبهة واســم الفاعــل يف القــرآن الكــرن، وهــدفنا حتديــد     

 دالالهتا من خالل اإلفادة من السياق الت وقع  في  هذ  األبنية.
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 التعريف بعلم الداللة

« علـم املعـىن  »أو « نظريـة املعـىن  »أو « نظرية الداللة»أو « علم الداللة»أو « الداللة»قد أصبح  

 منذ مطلع القرن العشرين، فرعا من فروع البحف اللغوي.

هبـا اللغويــون    سـالمي، واألحبـاّ الـت اضـطلع    اإل -إن اجلهـود اللغويـة يف التـراّ العـريب    

القــدامى مــن اهلنــود واليونــان والالتــني وعلمــاء العصــر الوســيط وعصــر النهضــة األوروبيــة،       

للــدرس اللغــوي احلــديف وأرســ  قواعــد هامــة يف البحــف األلســين  فتحــ  كلـــها منافــذ كــبرية 

والـدالي، اســتفاد منـــها علمــاء اللغــة احملــد ون حبيـف ســعوا إىل تشــكيل هــذا التــراكم اللغــوي   

ي يف  ــط علمــي يســتند إىل منــاهج وأصــول ومعــايري، وهــو مــا جتســم يف تقــدم العــامل  ـاملعرفــ

القــرن التاسـع عشـر إىل وضـع مصـطلح يشـرف        الفرنسي، ميشال بريال يف الربع األخري مـن

مـــن خاللـــ  علـــى البحـــف يف الداللـــة، واقتـــرل دخولـــ  اللغـــة العلميـــة، هـــذا املصـــطلح هـــو            

 .(8 :2010)راجع: حاجي زاد ،  "السيمانتيك"

ون الشيء حبيف يلـزم مـن العلـم بـ  العلـم بشـيء آخـر،        ك»عُرف  الداللة يف العربية بثهنا 

ن كــالــدال، لفظــا؛ فالداللــة لفظيــةٌ، وإن مل ي   كان ذلــكــ، فــإذا «دلولواألول الــدال والثــاين املــ 

)راجـع: يـونس علـي،     داللـة اخلطـوط، والعقـود، والنصـب اإلشـارات     كلفظا، فالداللة غريلفظيـة،  

 .(85م، 2007

ــة     ــم الدالل ــال   (Semantics) وضــع مصــطلح عل للمجــال  (Breal) اللســاين املشــهور بري

يف لنلفاظ اللغويـة ووصـفها. وقـد تعـددت اهتمامـات البـاحثني       احلر الذي يقوم بتحليل املعىن

احلد الذي أصـبح فيـ  احلـديف عـن علـوم الداللـة        يف علم الداللة من ختصصات خمتلفة إىل

بــة، كانــ  بســيطة املــبين أم مركلمــات  ســواء أكإن ال. (13-11 :2004راجــع: يــونس علــي، ) كنــاامم

لمات بعضـها  كال كمعان معجمية أو قواعدية أو مها معا، وأضيف هنا أن ائتالف تل ىتدل عل

ــي،   بــبعض، ينشــث عــن معــان جديــدة    هــذا العلــم دراســة   ىويتعــد. (339 :2007)راجــع: يــونس عل

 .(53 :2000)ابـن ذريـل،    حـد سـواء   ىدراسـة معـاين اجلمـل وامللفوظـات علـ      معاين املفـردات إىل 

عدة أقسام، منـها: الداللـة اللفظيـة، والداللـة الصـناعية، والداللـة        قسم ابن جين الداللة إىل

 .(103-98 :3، ج1952)راجع: ابن جين،  املعنوية

ــة بعلـــم الصـــرف؛ ألن عالقتـــ  بعلـــم الصـــرف أو ماتســـمي      ــة، عالقـ ــة »لعلـــم الداللـ الداللـ

ة الـت  ، كما يُعىن بالداللة الصـرفية تلـك الدراسـ   تستمد عن طريق الصي  وأبنيتها« الصرفية
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ــا لغــرض معنــوّي، أو للحصــول علــى قــيم           تعــرض لدراســة الكلمــات وصــورها ال لــذاهتا، وإنّم

والبحــف يف  .(200 :1435)راجــع: حســيين كوهســاري،   ة تفيــد يف خدمــة اجلمــل والعبــارات  صــرفيّ

هــذا املوضــوع يســتدعي النظــر يف تعريــف التصــريف وأبنيــة الصــفة املشــبهة واســم الفاعــل          

الخــتالف أو التشــاب  بينــهما، ولنبــدأ احلــديف عنــهما، علينــا أن نعــرف     وأقســامهما، ووجــو  ا 

  التصريف، مث الصفة املشبهة، واسم الفاعل، مع االستشهاد بالقرآن.

 التصريفو علم الصرف،و التعريف بالصرف،

من علوم اللغة العربية والت ختتص هبا هذ  اللغة احلية، هـو علـم الصـرف،وهو علـم معرفـة      

الكــثري مــــن اجمللــدات واملعــاجم  ينفــياملختلفــة الــت تتخــذها الكلمــة، ومــن هــذا العلم،الصــور 

تتبـع املبـادأل   ثري منها، ملكالت تبحف عن جذور املفردة العربية،أي أهنا ليس  مقبولة؛ ألن ال

 األساسية هلذا العلم.

ور معانيهـا حـول   وتـد  الصرف هو املادة الت تتكون حروفها األصلية مـن الصـاد والـراء والفـاء،    

﴿َص َرَف اهللُ كقولـ  تعـاىل:    .(33 :1420)راجـع: عضـيم ،    هذا املعىن العام: التغيري والتحويل واالنتقـال 
، وحنـــو: (29/)األحقـــاف﴿َوإذ َص   َرفنا إلَي   ك نَ َف   راَ ِم   ن الِج   َن﴾ وقولـــ  تعـــاىل:  (127/)التوبـــةقُ لُ   وبَ ُهم﴾ 

﴿َفم   ا ، و(65/)الفرقـــانص   ِرف عنَّ   ا َع   ذاَب َجه   نَّم﴾ ﴿رَبَّن   ا ا، و(24/)يوســـف﴿لَِنص   ِرف َعن   هُ الس   وء﴾ 
 .  (5/)اجلا ية﴿َوَتصريِف الرياح﴾ ، و(19/)الفرقانَتسَتِطيُعوَن َصرفاَ والَنصرا﴾ 

ــة ال    ــوال أبنيـ ــلية  كعلـــم الصـــرف هـــو أصـــول وقواعـــد، تعـــرف هبـــا أحـ ــيغها األصـ لمـــة: صـ

البنـاء احملـدَّ، بالتصـغري، أو    والعارضة، ومايالبسها من تغـيري معنـوي يف مـدلوهلا، مصـدرُ      

املاضي واملضارع واألمر،  النسبة، أو التثنية، أو اجلمع، أو التثنيف، يف األناء. والتحويل إىل

التجريـد، والزيـادة،   كيف األفعال، ومن تغيري صويت يف بنيتها، مصـدرُ  الظـواهر التصـريفية،    

لصرف هو تتبُّع اعتبـارات الواضـع يف   وأيضا: إن علم ا (13 :1408)راجع: قباوة، واحلذف، و... 

« تفعيـل »واعلـم أن التصـريف    (10 :1407ي، )راجع: السـكاك  وضع  من جهة املناسبات واألقيسة.

 لمــةَ املفــردةَ، فتتولــد منــها ألفــاظ خمتلفــة، ومعــان خمتلفــة كمــن الصــرف، وهــو أن تُصــرفَ ال

ب حنـو  كـ ب، ألن املركـ عـن املر  احتـرازاا « املفـردة »لمـة  كقيد اجلرجاين  .(26 :1407)اجلرجاين، 

التثنيــة واجلمــع.يف تعريــف آخــر مــن التصــريف أنــ  يف اللغــة:   يتصــرف إىل ال« ســادس عشــر»

لمة لغرض معنوي، أو لفظـي ... فـالتغيري   كتغيري مطلق، ويف الصناعة: تغيري خاص يف بنية ال

ــيري املفــرد إىل كاألول، املعنــوي:  ــة واجلمــع املصــحح، وذلــ    تغ ــل  كالتثني ــد؛ مــثالا إىل بتحوي  زي
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 بتحويــل الضــرب؛ مــثالا إىل  كالفعــل والوصــف، وذلــ  الزيــدان، والزيــدون وتغــيري املصــدر إىل  

تغـيري )قَـوَل( مـن    كضَرَب وضرَّبَ؛ بالتشديد؛ للمبالغة يف الفعل... والتغـيري الثـاين: اللفظـي،    

 .(653 :2ج ،1421)راجع: األزهري، ...  )قال، وغزا(األجوف و)غَزَو( من الناقص إىل

ــة، وبــ  تعــرف أصــول      كــذ ــم التصــريف، ميــزان العربي الم العــرب مــن  كــر القــدماء أن عل

الزوائد الداخلة عليها، وكان ينبغي أن يقدم علم التصريف علـى غـري  مـن علـوم العربيـة، إذ      

 ( 19-18، 1393)راجع: ابن يعيش، هو معرفة ذوات الكلم يف أنفسها من غري تركيب.

هــذا البحــف بدراســة ظــاهرتني مــن ظــواهر اللغــة العربيــة، ومهــا الصــفة املشــبهة      ىتفــكا

رن. فلهـــذا نعـــرف اســـم الفاعـــل والصـــفة املشـــبهة   كـــواســـم الفاعـــل وداللتـــهما يف القـــرآن ال 

امللخـص مـن الـنص القـرآين      ورة الـت جـاءت يف  كر أمثلة من الصـي  املـذ  كومتعلقاهتما، مث نذ

 ورة.كاملذل من األبنية كمع بيان دالالت 

 اسم الفاعل، وداللتهما، وصوغهما وأبنيتهماو التعريف بالصفة املشبهة

يقول اللغويون يف تعريف اسم الفاعل: إن  اللفظ املصوال من الفعل املعلوم، للداللة علـى معـىن   

وقع من املوصوف، أو قام ب  على جهة احلدوّ ال الثبوت، على حني يقولون يف تعريف الصفة 

اللفــظ املصــوال مــن الفعــل الــالزم للداللــة علــى معــىن قــائم باملوصــوف علــى وجــ    املشــبهة:إهنا

الثبوت ال احلدوّ، ويتبني بذلك أن الصفة املشبهة، تتميز بثهنا تدل على الثبوت، وتشتق مـن  

 .املتعديو الالزم، وأن اسم الفاعل، يدل على احلدوّ ويصاال من الالزم

 هةالصفة املشبو أما الفرق بني اسم الفاعل

 تتميزُ الصفة املشبهة عن اسم الفاعل بع دة مسائل، منها:

ان كـ ؛ ألنـ  إن  كباستحسان جر فاعلها بإضافتها إلي ؛ فإن اسم الفاعل ال حيسن فيـ  ذلـ  

منـع   ىان متعدياا فـاجلمهور علـ  كالزماا وق ص د  بوت معنا  صار منها وانطلق علي  انها، وإن 

 ( 55، م1990ريا،كزو ؛ فارس3،3)الصبان، د.تا،جفي  فال استحسان. كذل

جميل من مجـلَ، واسـم الفاعـل يصـاال مـن الـالزم       كوأهنا التُصاال قياسا إال من فعل الزم ،

 واملتعدي.

تـرتبط بثحـد    حـدو ها إىل الـذات علـى وجـ  الـدوام، ومـن أجـل ذلـك، ال         وأهنا موضوعة لنسـبة 

 الفاعل؛ فإن  على وج  احلدوّ.، خبالف اسم «املاضي، واملضارع، واملستقبل»األزمنة الثال ة 
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التجــدد  ىوإ ــا يقــع اســم الفاعــل وســطا بــني الفعــل والصــفة املشــبهة، فالفعــل يــدل علــ        

ان حـاال أو اسـتقباال، دل   كـ أن حد ـ  مت يف املاضـي، وإن    ىان ماضـياا، دل علـ  كواحلدوّ. فإن 

 صـفة املشـبهة.   بـوت ال  نـ  اليرقـي إىل  ك. أما اسم الفاعل، أدوم وأ ب  من الفعل؛ ولكذل ىعل

 (41، ه1428)راجع: السامرايي، 

 أوزان و صوال اسم الفاعل

هناك اختالف بني اللغويني يف صياغة اسم الفاعل من الفعل الثال ي اجملرد، فمنهم مـن ذهـب   

وهو فاعل، ومنهم من ذهب إىل أن السم الفاعل أبنية متعـددة، وأن بنـاء    إىل أن ل  بناء واحدا،

ل )مكسـور العـني(         يكون قياسيا من« فاعل» فَعَل )مفتول العني(، متعـديا كـان أو الزمـا، ومـن فَعـ 

 (259 :1965)راجــع: احلــديثي،  املتعــدي، وهــو نــاعي يف فَع ــل )بكســر العــني( وفَعُــل )بضــم العــني(.

وهذا الرأي البن عقيـل، وجنـد أن صـياغة أبنيـة اسـم الفاعـل، ختتلـف عنـد  حسـب حركـة عـني            

الفعل واملتعدي واللزوم؛ إذ يرى أن قياس اسم الفاعل من فع ل )مكسور العني(، إذا كان الزمـا،  

رٌ، أو علـى            فَع ـل يكون علـى   ر فهـو بَطـ  رٌ، وبَطـ  ر فهـو نَضـ   ، حنـو: فعـالن )بكسـر العـني(، حنـو: نَضـ 

، حنـو: سَـولد فهـو أسـود، وإذا كـان الفعـل       أفعـل عَط ش فهو عطشان، وصدى فهو صديان، أو على 

ــل )بضــم العــني(، كثــر جمــئ اســم الفاعــل منــ ، علــى وزن     )بســكون العــني(،  فَعــلعلــى وزن فَعُ

اسـم   يءحنو: جَمُـل فهـو مجيـل، وشَـرُف فهـو شـريف، ويقـل جمـ         فعيلكضَخُم فهو ضَخم، وعلى 

ل فهـو بَطَـل. وإذا      فَعَلحنو: خَط ب فهو أخطب، وعلى  ،أفعلفاعل  على  )بفتح العني(، حنـو: بَطـ 

، وقـد يـثيت اسـم الفاعـل     فاعـل كان الفعل علـى وزن فَعَـل )مفتـول العـني(، جـاء قياسـا علـى وزن        

 من ، على غري فاعل قليال، حنو: طاب فهو طَي ب، وشاب فهو أشيب.

 ف املضــارعة مــن الغــابر املــبين للفاعــل،  وفيمــا ســوا ، يوضــع املــيم مضــموماا موضــع حــر    

سـر  كاليغري من البناء شيء إال يف  ال ة أبواب: يتفعل ويتفاعل ويتفعلل، فإن مـا قبـل اآلخـر ي   و

 (46 :1999؛ احلمالوي، 49 :1407كي، اك)راجع: الس فيها.

 أوزاهناو صوال الصفة املشبهة

ل وأفعــل كل صـيغة وللصـفة املشـبهة أيضـا     كـ مـن املعلـوم أن يف العربيـة أوزانـا عديـدةا ل      ... و فَعـ 

 األوزان التالية: ىعل« فَع لَ» وزن  ىوتُصاال الصفة املشبهة من الفعل الثال ي الالزم عل

)بفتح الفاء وكسـر العـني، فيمـا دل علـى فـرل وسـرور، أو علـى أمل، أو دل علـى حـزن(، وهـذا            فَع ل

ي عـدم الثبـوت. وجبملـة واحـدة نقـول: إن هـذا البـاب يـدل         يدل على األعـراض أ  ــ على العموم ــالبناء 



286   1437صيف ، الثانيالثانية عشر، العدد ، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

)بفـتح اهلمـزة والعـني، يف     أفعـل ، (69: 1428 )السـامرايي،  على ما يكر  أمر  من األمور الباطنة العارضة.

مـتالء وحـرارة البـاطن(.    )بفتح الفاء وسكون العني، فيمـا دل علـى اال   فعالناأللوان واخللق، واللون(، 

 بضم العني غالباا على األوزان التالية:« فَعُلَ»لثال ي الالزم على وزن وتُصاال من الفعل ا

ون العـني(: مثـل: شَـهم،    ك)بفـتح الفـاء وسـ    فَعـل بري، كحنو: شريف، و )بفتح الفاء(: فعيل

العـني(: حنـو: بَطَـل،    و )بفـتح الفـاء   فَعَـل )بضـم الفـاء(: مثـل: هُمـام، وصُـرال.       ف عالوصَعب. 

العـني(: مثـل:   و )بضـم الفـاء   ف عُـل ون العـني(: مثـل: حُـر، ومُـر.     كوس )بضم الفاء ف علووَسَط. 

سـر  ك)بفـتح الفـاء و   فَع ـل  )بفـتح الفـاء وضـم العـني(: مثـل: وقـور، وطهـور،        فَعـول ر. كف رُط، ونُ

ما مر ليس كون العني(: مثل: م لح، ورلخو، وكسر الفاء وسك)ب ف علالعني(: مثل: سَم ح، وطَهلر. 

ــف        ل واحــدة مــن أبن كــ معــىن ــة اســم الفاعــل والصــفة املشــبهة واحــدا ومــن احملــال أن خيتل ي

 ل واحدة منها تفيد املعاين املختلفة.كواحد، بل  املعىنو اللفظان

 دالالت أبنية اسم الفاعل

 ىاحلال أو االستقبال واحلـدوّ، وداللتـ  علـ    ىإن السم الفاعل دالالت متعددة، منها داللت  عل

لثبوت. وقد خصَّ النحـاة داللـة اسـم الفاعـل باحلـدوّ، حـني       ا ىاالستمرار، وعل ىاملضي، وعل

قرنو  بالصفة املشبهة الدالة على الثبوت. وقد قصدوا بذلك إفادت  للحال أو االستقبال، حنو 

إفادة مضارع فعل . وبيُن علـى ذلـك اعمـال هـذا الفاعـل اجملـرد مـن )أل( يف معمولـ ، وذلـك          

على أن يستويف شروط اإلعمال كوقوع  خخاا أو صفة  بتنوين  ونصب املفعول إذا كان متعدياا.

 .أو حاالا، أو وقوع  بعد نفي أو استفهام، ذلك لتستحكم املشاهبة بين  وبني الفاعل

 ، منها: ىلصيغة اسم الفاعل دالالت أخر

 أهنا تدل على اسم الفاعل املصوال من الفعل الثال ي، وهو ما دل على احلدّ والتجديد كما مر.  .1

الثبوت يف  ىان اسم الفاعل مضافا وداال علكالصفة املشبهة؛ إذا  ىتدل علأهنا  .2

 احلاالت الت تالزم املوصوف، حنو: طاهر القلب. 

 املبالغة. ىأهنا تدل عل .3

 اسم املفعول. ىأهنا تدل عل .4

كقوهلم ملن عند  متر: تامر،  (73 :2005)راجع: عكاشة، أهنا قد تدل على النسب إىل الشيء  .5

فينسب على أن  يء: دارع. وتستعمل هذ  الصيغة إذا كان املنسوب صاحب شولذي الدرع

يف هذا الداللة « فاعل»و (950: 2)الفيومي، دتا، ج «يءنسبة اضافية مبعىن: ذو الش»النسبة 

 .(85 :2، ج1975)األسترآبادي،  «يءمنسوب إىل ذلك الش يءألن ذا الش»يفيد النسب 
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 دالالت أبنية الصفة املشبهة

ل بنـاء، داللـة ختتلـف عـن     كـ أبنية الصفة املشبهة ذات دالالت واحدة؛ بل هي خمتلفة ولليس  

الصـفة املشـبهة يف   و اسم الفاعلكل صيغة يف التصريف، كما ختتلف كثريا، كأختها قليال، أو 

اخــتالف املعــاين. يقــول النحــاة:  ىع أن نقــول إن اخــتالف املبــاين دليــل علــ يالــدالالت. فنســتط

والظــاهر أن الصــفة . (11 :1ج، 1420)راجــع: الســامرايي،  «ى زيــادة املعــاينتــدل علــ زيــادة املبــاين»

م وأصـم  كـ أقسـام: منـها: مـا يفيـد الثبـوت واالسـتمرار حنـو: أب        ىاملشبهة من حيـف الداللـة علـ   

رن كـ وجـ  قريـب مـن الثبـوت، يف حنـو: حنيـف و       ىو... وحنو: طويل وقصري و... وقد تـدل علـ  

 (67، 1428)راجع: السامرايي،  لثبوت يف حنو: ظمآن وغضبان وريان.ا ىتدل عل وجواد، وهي ال

 وزان اسم الفاعل يف القرآن الكرميأمن « فاعل، ومُفعِل، ومُفعَلَّ، ومُفعالّ»داللة أبنية 

ثرهــا أمهيــة يف كإن اسـم الفاعــل الـذي حنــن بصـدد دراســت ، واحـد مــن املشـتقات وهــو مـن أ      

الم ولشبه  بالفعل كثرة استخدام صيغ  يف الكل كوذلالدراسة والبحف التصريفي والنحوي؛ 

املضارع مما جعل اللغويني القدماء يقولـون: إن الفعـل املضـارع يسـمي مضـارعا؛ ألنـ  يضـارع        

 اسم الفاعل أي يشاهب .

 «مَفع لو فاعل»بناء 

ل »رن وبعـد  بنـاء   كـ ثر األبنية ورودا يف القـرآن ال كهو أ« فاعل»إن بناء  ورودا  ؛ أمـا أقلـها  «مُفعـ 

ثر األنواع ورودا يف القرآن من بناء فاعل، هو مجع كون أكوقد ت«. مُفعال»يف القرآن، فهو بناء 

ل »ثر األنواع ورودا من بناء كون أكر، حيف بل  تسعمائة وتسعة ومثانني لفظا، وقد تكاملذ « مُفعـ 

ل فاعـل ومُف »ر أيضا، ولعل أهم األسباب الـت يتـبني لنـا أن بنـائي     كهو مجع املذ ثـر  كمهـا أ « عـ 

ر، إن انتهاء اللفظ من هذين كصيغة مجع املذ ىرن علكأبنية اسم الفاعل ورودا يف القرآن ال

 البنائني الالحقة )ون( أو )ين(يعطي جرسا معينا يظهر أ ر  أ ناء تالوة القرآن.

: احلدوّ والتجدد ومن  قولـ  تعـاىل   ىإن الداللة الت ختتص باسم الفاعل، هي داللت  عل

 وقولـ  تعـاىل   (6/)الكهـف  ﴿فَ َلَعلََّك بَاِخع  ن َّْفَس َك َعلَ ى آثَ ارِِهْم ِإن لَّ ْم يُ ْؤِمنُ وا ِبَه َذا اْلَح ِديِ  َأَس َفا﴾

َوُم ِقياَل﴾   .(6/)املزمل﴿ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطئاَ َوَأق ْ

سائي أن ناشـ ة الليـل تعـين أول    كر الك، وقد ذمرة واحدة يف قول  تعاىل« ناش ة»ورد لفظ 

لـها،  كرا أهنـا سـاعات الليـل    كـ أمـا أبوعبيـدة والزجـاج فقـد ذ     (246 :1998سـائي،  كال )راجـع: الليل، 
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)راجع: آخرون أهنا مصدر أو مجع ناشئ.  ىورأ (241: 5ج ،1994؛ الزجاج، 273 :2ج ،1981 )أبوعبيد ،

ناشــ ة »الي هـذ  الصـيغة؛ إذ قـال:    يف د أمـا القـرط  فقـد فصـل قــول     (691 :2ج ،1978، عظيمـة 

﴿َأَوَم ن يُ َنشَّ  أُ ِف ي اْلِحْليَ ِة َوُه َو ِف ي اْلِخَص اِم َغي ْ  ُر  مـن نشـثت تنشـث فهـي ناشــ ة، ومنـ  قولـ  تعـاىل       
بالوصـف مـن االسـم، فالتثنيـف      ىتفك، واملراد أن ساعات الليل الناش ة، فا(18/)الزخـرف  ُمِبينال﴾

ــللفــظ ســاعة؛ ألن   ــل: الناشــ ة مصــدر مبعــىن   ل ســاعة حتــدّ،  ك ــل،   وقي ــام اللي ــة كقي اخلاط 

القــرط ، ) «وقيــل: إن ناشــ ة الليــل قيــام الليــل اذبــة، أي: إن نشــثة الليــل هــي أشــد وط ــا،  كوال

 .(39 :19ج ،1952

ــال اهلل تعــاىل  ُِ اإِلْص  َباِح َوَجَع  َل اللَّْي  َل َس  َكَنا والشَّ  ْمَس والَقَم  َر ُحْس  َبانَا َذلِ  َك تَ ْق  ِدي: ق ُر ﴿فَ  اِل
 .(96/)األنعام اْلَعزِيِز اْلَعِليِم﴾

قــد اليقــف اســم الفاعــل عنــد داللتــ  علــى احلــال أو االســتقبال؛ فيتجــاوز ذلــك إىل إفــادة    

جتـدد احلـدّ باسـتمرار، وهـو مـا اصـطلح عليـ  عنـد النحـاة باسـتمرار التجـدد؛ فيقـوم اسـم              

أضـيف، كانـ  إضـافت     الفاعل حين ذ، بعمل  بعد التنـوين وينصـب املفعـول علـى األصـل، فـإذا       

( علــى اإلضــافة، و)زيــد مكــرم  نيلفظيــة ال تفيــد التعريــف، حنــو قولــك: )زيــد مكــرم الضــيف   

 ( بتنــوين اســم الفاعــل ونصــب مــا بعــد . قــال الشــيخ ناصــيف اليــازجي يف كتابــ  "نــار    يضــيفَ

وجرى جمرى ما كان على احلال واالستقبال ما أريد ب  االستمرار التجـددي، حنـو:   »القرى": 

وقـد جعـل بعضـهم مـن      .بتنوين مكرم ونصب ما بعـد   .(178 :1889)اليازجي،  «د مكرم ضيف زي

، ىففلـق احلـب والنـو    (96/)األنعـام  ﴿ف الِ اإلص باح وجع ل اللي ل س كنَا﴾هذا القبيل قول  تعـاىل:  

 (174 :3ج ،1420؛ السـامرايي،  45 :1428)راجـع: السـامرايي،   ل يـوم يفلـق اهلل اإلصـبال.    كـ مستمر، ويف 

ل األزمنـة  كـ الثمار يوجد يف و احلبوب،و االستمرار؛ ألن الزرع، ىصفة تدل عل« فالق»قول إن ن

 االستمرار يف هذا املثال. ىون للداللة علكل يوم يفلق اإلصبال؛ فاسم الفاعل يكويف 

الثبـوت أو االسـتمرار،    ىدل علـ يـ اصـل وضـع     قول بثن اسـم الفاعـل يف  يوهذا الرأي الذي 

وج  متقبـل. ذلـك أن اسـم الفاعـل اسـم، واالسـم يـدل علـى الثبـوت واالسـتمرار، ولكنـ  يشـب              

الفعل وشبه  هذا، قد حتول ب  إىل ما يدل علي  الفعـل املضـارع مـن حركـة وجتـدد. وهـذا مـا        

 (،115: 2004)راجــع: اجلرجــاين،  كشــف عنــ  عبــد القــاهر اجلرجــاين يف كتابــ  "دالئــل اإلعجــاز"،   

فقولك: )زيد منطلق( يثب  االنطالق لزيد دون أن يقتضي جتدداا، أما قولـك )ينطلـق( فإنـ     

« مــؤمن»يف  يثبــ  لزيــد انطالقــاا يتجــدد فيقــع منــ  شــيء بعــد شــيء، وهــذا مثــل قولــ  تعــاىل      
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﴾يف اآليتني: « يؤمن»و ر  َمن مُّْشِركال ُهم  ﴿َوِمنُهم، و(221/)البقرة ﴿َوَلَعْبد  مُّْؤِمن  َخي ْ مَّن يُ  ْؤِمُن بِ ِه َوِم ن ْ
 (.40/)يونس مَّن الَّ يُ ْؤِمُن بِِه﴾

 ﴿فم  الهم ع ن الت  ذكرة معرض  ين﴾ :احلــال، يف حنـو قولــ  تعــاىل  ىوقـد يــدل اســم الفاعــل علــ 

التـذكري   ﴿فما َلُهم َع ِن الت ذِكَرِة ُمعِرِض يَن﴾ يف« احلال». فإن اإلعراض قد حيدّ يف (49/)املد ر

« معرضــني» .(318 :6ج، 1407)شــخ،  «: أي عــن الواليــة معرضــنيم أي القــرآن، وعــن الكــاظ

؛ فاسـم الفاعـل هـذا،    والية أمرياملؤمنني « رةكالتذ» ان معىنك، وإن «هم»حال من ضمري 

 .احلال؛ ألنَّ  يوجد يف احلال أيضا مَن يعرض عن والية أمرياملؤمنني  ىيدل عل

ب فيـ   وجيـ  أو االستقبال؛ فيُلغى عملـ   وقد يدل اسم الفاعل على املضي وحد  دون احلال

اإلضافة، فتكون إضافت  معنوية حقيقية حمضة تفيد التعريـف؛ كإضـافة االسـم غـري املشـتق،      

، فقــد جـــاء  (1/)فــاطر  ﴿الحم  د هلل ف  اطر الس  موات جاع  ل المالئك  ة رس  اَل﴾حنــو قولــ  تعــاىل:    

 )فاطر وجاعل( مضافني إضافة حمضة تفيد التعريف. 

، وهـي صـفات ختــتص هبـا وال يوصــف بـ  غــري ،     «فاعــل»غة يصـ  ىات علــصـف  إن هلل تعـاىل 

الثبـوت يف الصـفات    ىان اسـم الفاعـل مضـافا وداال علـ    كـ الصـفة املشـبهة، إذا    ىوإهنا تدل عل

﴿تنزيل الكتاب ما مر، حنو غافر الذنب، وقابل التوب. قال اهلل تعاىل: كالت تالزم املوصوف 
يدل اسم الفاعل على زمن  وقد ال (3-2/غافرال) وقابل التوب﴾ من اهلل العزيز العليم، غافر الذنب

 الثبوت. معني فيفيد االستمرار فيعامل معاملة ما يدل من  على املاضي فحين ذ يفيد معىن

﴿َع  اِلِم : عــامل، حنــو قولــ  تعــاىل ك، «فاعــل»بنــاء  ى، علــثــر صــفات اهلل تعــاىلكون أكــوقــد ت
، وقد يزنل اسم الفاعـل مزنلـة االسـم غـري     (92/)املؤمنون َعمَّا ُيْشرُِكوَن﴾اْلَغْيِب والشََّهاَدِة فَ تَ َعاَلى 

املشتق كالعامل واملؤمن والكافر؛ فإهنا أناء فاعلني أريـد هبـا الثبـوت. و)أل( الداخلـة عليهـا      

للتعريف وليس  موصولة؛ ألن )أل( املوصولة إ ـا تـدل علـى مـا يـراد بـ  احلـدوّ ال الثبـوت.         

ــر دت أنــ  ــة ال      وإذا جُ اء الفــاعلني هــذ  مــن )أل( التعريــف وأضــيف ، كانــ  إضــافتها معنوي

لفظيــة، تقــول: جــاء عــامل بلــدنا، فعــامل يف األصــل، صــفة أضــيف  إىل غــري معموهلــا فثنزهلــا    

مزنلة االسم؛ وهكذا الكاتب، والقارأل، والشاعر، والعامل، والقاضي إذا أريـد هبـا مـن يتنـاول     

 .ر، والعمل والقضاءالكتابة، والقراءة، وقرض الشع

مــا مــر، إن ك. (55/)يــس ﴿ِإنَّ َأْص َحاَب اْلَجنَّ  ِة اْليَ   ْوَم ِف  ي ُش  ُغلال فَ اِكُهوَن﴾يقــول:  إن اهلل تعــاىل
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النسـبة؛ أي   يف هذ  اآلية، تفيد معـىن « هونكفا»يء والش النسب إىل ىدل علياسم الفاعل قد 

هة، مثل البن، كبثهنم أصحاب فا« هونكفا»ما أهنم قدفسروا كهة. كهة وأصحاب الفاكذو الفا

؛ 75 :9، ج1420 ؛ األندلسـي، 44 :ج15 ،1952؛ القـرط ،  218 :1998سـائي،  )راجـع: الك وتامر، وشـاحم.  

 (  489: 5، ج1994السمني احلل ، 

 «مُفعَلى»بناء 

يُعَدُّ بناُء )مُفَْعل( أحد أبنية اسم الفاعـل مـن الفعـل غـري الثال ـي، إذ يُـبىن اسـم الفاعـل مـن          

 الفعل )افْعَل( على بناء )مُفْعَل( حنو: ابيضَّ فهو مُبْيَضٌّ، واحولّ فهو مُحْوَلٌّ.

مل ترد يف القرآن الكرن على بناء )مُفْعَل(، سوى  ال ة ألفاظ، مجيعها مشتقة من الفعل 

ــون، وهــي     ــى الل ــدالّ عل ــلى( ال ــوَدٌّ بصــيغة املــذكر، ومُسْــوَدَّة   »( و63احلــج:«)مُخْضَــرَّة» )افع  مُسْ

؛ 20/؛ احلديــــد51/)الــــروم «مُصــــفرّ»، و(60/؛ الزمــــر17/؛ الزخــــرف58/)النحــــل «بصــــيغة املؤنــــف

، ويبلــ  جممــوع املواضــع الــت ذكــرت فيهــا هــذ  األلفــاظ يف القــرآن الكــرن، ســبعة  (21/الزمــر

ما أشـرنا. ولـو تثملنـا يف اآليـات القرآنيـة الـت انتظمـ  فيهـا هـذ  االلفـاظ، لوجـدنا            كمواضع 

موافقــة لداللــة اســم الفاعــل يف كونــ  يــدل علــى ذات متصــفة بــاملعىن علــى جهــة       أنَّهــا جــاءت

احلــدوّ؛ أي: أهنــا تــدل علــى الوصــف اللــوين احلــادّ ومبــا ينســجم والســياق القــرآين لتلــك     

 على هذا البناء.« خمضرَّة»اآليات، وسيتضح ذلك من خالل تفصيل العرض للفظة 

﴿أَلَ ْم تَ  َر َأنَّ اللَّ َه أَن َزَل ِم َن ن وذلك يف قول  تعاىل: وردت هذ  اللفظة مرة واحدة يف القرآن الكر
وهــذ  اآليــة، واحــدة مــن آيــات ( 63/)احلــج السَّ  َماء َم  اء فَ ُتْص  ِبُح اأْلَْرُض ُمْخَض  رََّة ِإنَّ اللَّ  َه َلِطي  ف  َخبِي  ر ﴾

خملوقاتـ ، وهـي   الطبيعة اإلهلية الت جتلى  فيها قـدرة اهلل سـبحان  عـز وجـل، وعظـيم نعمـ  علـى        

يف جمموع ألفاظها وتراكيبها، تدل  على أمرٍ حيدّ ويتجدد على مرأى ومسـمع مـن العبـاد، أي: إن    

)تُصْـبلح( بصـيغة املضـارع، ولفظـة      خُضرة األرض، حاد ة مقترنة بزنول املطـر، وقـد جـاءت لفظـة    

 ة.)مُخْضَرّة( بصيغة اسم الفاعل، لتعخ يف تصوير رائع، عن حدوّ تلك اخل ضْرَ

بصـيغة املضـارع دون املاضـي: فـإن قلـ  هـال       « اإلصـبال »قـال الزخمشـري يف علـة اختيـار     

م صُـرلف اىل لفـظ املضـارع؛ قلـ : لنكتـة فيـ ، وهـي إفـادة بقـاء أ ـر املطـر              قيل فثصبح ؟ ولـ 

زمانـا بعـد زمـان، كمـا تقـول: انعـم علـيَّ فـالن عـام كـذا، فـثرول وأغـدوا شـاكراا لـ ، ولـو قلــ :                

أي: إن الفعـل املضـارع    (168 :3، ج1407 )راجع: الزخمشري، وتُ؛ مل يقع ذلك املوقع.فَرحْ ُ وغَد

ــة معــىن حــدوّ االخضــرار يف أزمنــة          ــى احلــدوّ والتجــدد، قــد أفــاد يف هــذ  اآلي بداللتــ  عل
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صـبَحَ (،  أخمتلفة بعد نزول املطر، وليس يف زمن واحد، وهـو املاضـي املنقطـع؛ كمـا لوقيـل )     

االســتقبال، بــثن مــا حيصــل لــنرض مــن     و ارع الدالــة علــى احلــال  ورمبــا أوحــ  صــيغة املضــ  

خضرة، إ ا هـو بعـد زمـن مـن نـزول املطـر قـد يطـول أو يَقصُـر، ال مباشـرةا بعـد نزولـ  ،كمـا              

 )أصبح (. توحي بذلك لفظة املاضي

وقــد يُفْهَــم مــن هــذا القــول إن داللــة احلــدوّ يف اآليــة مرتكــزة يف صــيغة الفعــل املضــارع    

يضـري يف الداللـة علـى احلـدوّ لـو قيـل: )فتصـبح         لي  لفظـة )تُصـبلح(، وإنـ  ال   الذي جاءت ع

األرض خضـراء، بــدل مُخضـرَّة(؛ ألن كلمــة )تُصــبلح( مؤذنـة هبــذا احلـدوّ، وعنــدها اليكــون     

)تُصـــبلح( علــى صـــيغة اســـم الفاعــل الدالـــة علـــى احلـــدوّ    هنالــك فـــرق بـــني أنْ يــثيت خـــخ  

)خَضْـراء(، مـا دامـ      فة املشبهة، الدالة علـى الثبـوت  )مُخضرَّة( أو أن يثيت على صيغة الص

 النتيجة املتحصلة، واحدة، وهو حدوّ اخلضرة لنرض، وهذا مفهوم من لفظة )تُصْبلح(.

ولو تثملنا يف االستعمال القرآين ملفردة اللون على صيغة الصفة املشبهة )فَعْـالء( التَّضَـح   

)مُفْعـل(، ولتبينـ  لنـا العلـة يف      اسم الفاعل لنا وبصورة جلية الفرق بني هذ  الصيغة وصيغة

ار القــرآن، صــيغةَ اســم الفاعــل يف هــذ  اآليــة دون صــيغة الصــفة املشــبهة؛ ألنى املفــردة       يــاخت

)فَعْـالء( عنـد إرادة الداللـة اللونيةــ      اللونية يف القرآن الكرن تثيت على صيغة الصفة املشبهة

وإن كــان يف الســياق مــا يــدل علــى احلــدوّ والتحــول، فــإن كــان القصــد هــو احلــدوّ ال اللــون   

 فقط؛ جيء باملفردة اللونية على صيغة اسم الفاعل. 

 مث إن هذ  اآلية قد افتُت حَ  بقول  "أَلَمْ تَرَ" بثسلوب االستفهام اإلنكاري الـذي يفيـد التقريـر،   

ألن املــاء »والرؤيــة يف هــذا املوضــع، وإن كانــ  رؤيــة بصــرية حقيقــة        (182 :9، 1415)راجــع: اآللوســي،  

؛ 246، 23ج :1938)الفخـر الـرازي،    «النازل من السماء يُرى بالعني، وإخضرار النبات على األرض مرئـي 

؛ إال أهنــا رؤيــة تــدعو إىل التثمــل (349 :1997 نضــال،؛ 421: 7، ج1420؛ األندلســي، 182 :9، ج1415اآللوســي،  وراجــع:

والنظر يف قدرة اهلل، الت تتجلـى يف هـذ  احلاد ـة املتكـررة علـى وجـ  األرض، ومـن مث إنى هـذ          

بهة املعاين الـت أفادهـا هـذا السـياق، الينسـجم معهـا التعـبري عـن خضـرة األرض بالصـفة املشـ           

 )خضراء(؛ ألن احلدوّ والتحول هو املقصود؛ فهو وج  القدرة يف هذ  اآلية.

)مُخْضَــرَّة( قــد أفــاد يف القــرآن الكــرن،       فــإن بنــاء )مُفْعَــل( الــذي جــاءت عليــ  لفظــة       

االتصاف باللون على جهت احلدوّ واملبالغة، ال الثبوت، وهذ  هي الداللة الت جاءت عليهـا  

 فاظ الواردة يف القرآن الكرن.صيغة )مُفعل( يف األل

http://abu.edu.iq/researches/25#_ftn29
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 «مفعال»بناء 

لفـظ واحـد هـو     ىرن، ومل يرد هـذا البنـاء سـو   كإن هذا البناء، أقل األبنية ورودا يف القرآن ال

 . (64/)الرمحن ﴿ُمدهامَّتاِن﴾ املؤنف يف قول  تعاىل من املثىن« مدهامّتان»

الســـواد، ووصـــف اجلنـــتني و"مُــدْهامَّتان " وصـــف مـــن الدمهـــة، بضـــم الــدال، وهـــي لـــون   »

ونـا بالتفـاف أشـجارها وقـوة خضـرهتا      كت بالسواد، مبالغـة يف شـدة خضـرة أشـجارمها؛ حـىت     

)ابـن   « تقـرب مـن السـواد   ان ريَّان، اشتدت خضرة أوراق ، حىتكالسوداوين؛ ألن الشجر إذا ك

 .(252 :27ج تا،ون عاشور، د

اخلضـــرة وقــد اســودتا مـــن   وهــذ  تعــين شــديد اخلضـــرة، أي إن اجلنــتني ممتل ــان مــن       

خضــرار، مث مــن شــدة  اخلضــرة، فالســواد لــيس وصــفهما الذاتيــة، بــل لوهنــا الــذايت، هــو اال     

ان  هذ  الصفة صفتهما الذاتية، فنسـتطيع  كاجلنتني وقد  ىأطلق هذا الوصف علخضرار اال

ــة تــدل علــ  « مُفعــال»القــول إن صــيغة   ــ ؛ أي إن    ىيف هــذ  اآلي  املبالغــة يف الوصــف والثبــوت في

مـــا قيـــل: كالن إىل الســـواد مـــن شـــدة اخلضـــرة، فاليـــبس هلمـــا.  ياجلنـــتني خضـــراوتان، متـــ

وزن )هتمـة( ومعناهـا يف األصـل     لىمدهامتان": من مادة )أدهيمام( ومن أصل )دمهة( ع»"

ي كـ مبـا أن مثـل هـذا اللـون حي    و اخلضرة الغامقة املعتمة، ىظلمة الليل، مث أطلق  علو السواد

ــة النضــرة للنبا   ــاتعــن غاي ــهكــاألشــجار، ممــا يع و ت ، هلــذا فقــد  نشــرالاالو الســرور ىس منت

 .(429 :17ج، 1421 ارم الشريازي،ك)م «هلذا املعىن استعمل

 من صيغ الصفة املشبهة« فَعِل، وفُعُل، وفَعل، وفعالن»دالالت أبنية 

ل بنـاء، داللــة  كـ مـا مـر ليسـ  أبنيــة الصـفة املشـبهة ذات دالالت واحــدة؛ بـل هـي خمتلفــة، ول       ك

اسم الفاعل والصـفة  كل صيغة يف التصريف، كما ختتلف كثريا، كختتلف عن أختها قليال، أو 

اخــتالف املعــاين، ويقــول   ىن القــول إن اخــتالف املبــاين دليــل علــ  كمياملشــبهة يف الــدالالت. فــ 

أن  ىإننـا نـر   .(11 :1، ج1420)راجع: السـامرايي،   «ى زيادة املعاينزيادة املباين تدل عل»النحاة: 

ثر أو أقـل مـن بعضـها يف    كصي  الصفة املشبهة واسم الفاعل ختتلف يف أبنيتهما وأن بعضها أ

الثبـوت وبعـض    ىالثبوت واحلدوّ، فإن بعض أبنيـة اسـم الفاعـل تـدل علـ      ىالبناء والداللة عل

 احلدوّ رغم دالالهتما األصلية.  ىصي  الصفة املشبهة تدل عل
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 «فعالن»بناء 

)عطشـان،   الثـاين حنـو:  و ـ)شبعان، وريـان( كـ االمتالء وحـرارة البـاطن، فـاألول     ىوهو يدل عل

ــاء  (78 :1428والســامرايي، ؛ 40 :2ج ،1421)راجــع: األزهــري،   عطشــان، و...(. وصــديان مبعــىن  إن بن

 يتصف باملعاين اآلتية:« فعالن»

)راجــــع: حــــرارة البــــاطن.  -3. ىاحلــــد األقصــــ االمــــتالء إىل -2احلــــدوّ والطــــروء.  -1

مـن قولـ    « غضـبان »الثبوت، يف حنـو   ىتدل عل والصفة املشبهة الت ال( 82-80 :1420السامرايي،

ــراف ﴿َوَلّم    ا رََج    َع موس    ى إل    ى َقومي    ه َغض    باَن أِس    فا﴾يف ســــورة األعــــراف:  تعــــاىل  ،(150/)األعــ

، يف حالــة يبتعــد فيهــا الــن  عــن الغضــب الــذايت، واحلــزن االنفعــاي حزينــا،»؛ أي «غَضــبانَ»

هؤالء بعبادتـ ، بعـد أن أقـام علـيهم احلجـة تلـو احلجـة، واحلـزن          كفقد غضب هلل الذي أشر

للرسـالة، بعـد هـذا اجلهـد الضـائع الـذي بذلـ  مـن أجـل تنميتـها يف حيـاة هـؤالء وتعميقهـا يف              

قــال املدرســي أيضــا: يبــدو ي أن الغضــب هــو     .(249 :10 ، ج1419 )فضــل اهلل، «داخــل نفوســهم

مـا، مـع القيـام بعمـل مـا، مـن أجـل تغـيري  وإصـالح  وتعويضـ ، بينمـا             يءلشالرفض الشديد 

ان متثسـفا ملـا   كـ   ىاألسف هو: رد الفعل النفسـي جتـا  حاد ـة سـابقة وقعـ  خطـث، وموسـ       

وقع علي  قوم  سابقا من احنراف وضاللت ، وغاضبا عليهم اآلن ملا هـم فيـ  مـن نقـص وقلـة      

 (452 :3 ج ،1419 )مدرسي، فهم ووعي.

وهـي الصـفة الـت اليسـتعمل إال هلل     « الرمحن»يف بناء فعالن، هي صفة  ىمن أمثلة أخرو

 قولـ  تعـاىل  كون معنا  الثبـوت واالسـتمرار يف مجيـع األزمنـة.     كيصح معنا  إال ل ، وي وال تعاىل

 (.2/)الفاحتة ﴿الرحمن الرحيم﴾

ندمان وندن. عن فعيل منها، مثل « رحيم»فعالن من الرمحة، و« رمحان»قال أبو عبيدة: 

... والفـرق بـني    صـفة منفـردة هلل تبـارك وتعـاىل، اليوصـف بـ  غـري ،       « الـرمحن »ابن الكل : 

 الـرمحن والــرحيم؛ أن الــرحيم مبالغـة لعدولــ ، وأن الرمحــان أشــد مبالغـة؛ ألنــ  أشــد عــدوالا.   

الــرمحنُ إال يُطلــق  الو والــرمحنُ والــرحيمُ، حنــو: نــدمان ونــدن،   (90-89 :4ج ،1360 )مصــطفوي،

ء رَمحَـة، والـرح يم    على اهلل تعاىل من حيف إن معنا  اليصح إال ل ، إذ هو الذي وسـع كـل شـي   

، (182/)البقــرة ﴿ِإن اهللَ َغُف  ور  رَِح  يم ﴾ يســتعمل يف غــري  وهــو الــذي كثــرت رمحتــ ، قــال تعــاىل:  

أَنُفِس ُكم َعزِي ز  َعَلي ِه م ا ﴿َلَق د ج اءَُكم َرُس ول  ِم ن وقال يف صفة الن  صلى اهلل علي  وآل  وسـلم:  
َ  َعلَ   يُكم بِ   الُمؤِمِنيَن َرُ ف  رَِح   يم ﴾ ــة َعنِ   تم َح   رِي ، وقيـــل: إن اهلل تعـــاىل، هـــو رمحـــن  (128/)التوبـ
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ــؤمنني       ــدنيا يعــم امل ــدنيا، ورحــيم اآلخــرة، وذلــك أن إحســان  يف ال الكــافرين، ويف اآلخــرة  و ال

﴿ال  رحمن أليب البقــاء « ليــاتكال»د جــاء يف وقــ (347 :1412)راغــب اإلصــبهاين،  خيــتص بــاملؤمنني.
 غضبان، ... يصحب املتصـف كيلزم من  الدوام،  ثرة الشيء، والك: فعالن: مبالغة يف الرحيم﴾

... فالغضبان ليس هو الغاضب مع زيادة يف الصفة فقط، هبذا الوصف، حرارة الباطن غالبا

يف جوفـ  مـرجال يـؤز . قـال     ثن كـ غضـبا مـع حـرارة جـوف وانـدفاع      ئ وإ ا هو الغاضـب املمتلـ  

 َقوِم     ِه َغض     باَن َأِس     فاَ ق     اَل بِئَس     ما َخَلفتم     وِني ِم     ن بع     دي﴾  ِإل     ى  ﴿َوَلم     ا رََج     َع ُموس     ى :تعـــــاىل

﴿َوَلم  ا بقولــ :  كغضــبا مث وصــف هــدوء غضــب  بعــد ذلــ  ئ، فوصــف  بثنــ  ممتلــ(150/)األعــراف
 .ويهيجـ  ويلهبـ    ىان يصـيح مبوسـ  كـ ثن الغضب ك، ف(154/)األعراف سكم عن موسى الَغَض ُب﴾

 (82-80 :1428لسامرايي، )ا

وهــو أشــد مبالغــة، ومــن   ومجيــع هــذ  التعــاريف يتفــق أن الــرمحن مــن صــفات اهلل تعــاىل  

ون صــفة هلل كــالثبــوت، وهــو اليــتغري أبــداا، واتضــح لنــا أن الــرمحن ي     ىاألبنيــة الــت تــدل علــ  

ــ  غــري ، وأن الغضــبان مبعــىن     ــت يعــين     واليوصــف ب ــة ال ــزم  احلــال مــن األبني  احلــدوّ واليل

ــوت دائمــاا،       ــدوام، وأن الصــفة املشــبهة مل توضــع للثب مــا أن اســم الفاعــل لــيس موضــوعا     كال

أن ننصـب قرينـة يف سـياق     أننا يف حتديد داللتهما حنتـاج إىل  كذل ىللحدوّ دائماا، ومقتض

ــ  ي   كاجلمــل وتر ــا أن ــها. واتضــح لن ــني اســم الفاعــل والصــفة    كون بعــض الصــي  مشــتر  كــيب ة ب

 ىأمهيــة اجلانــب الــدالي يف حتديــد الصــيغة، فــإن دلــ  علــ     ىة. ومــن هنــا يتــبني مــد  املشــبه

الثبــوت والـدوام؛ فهــي الصـفة املشــبهة،    ىالتجـدد واحلــدوّ؛ فهـي اســم الفاعـل، وإن دلــ  علـ    

مــا تســاعدنا كحتديــد هــذا اجلانــب الــدالي،   ىفالســياق الــذي تقــع فيــ  الصــي  يســاعدنا علــ  

 أيضـا يف حنــو: طــاهر القلــب؛ ألننـا نعلــم أن اســم الفاعــل ال  القرينـة اللفظيــة بتحديــد الصــي   

 ىبثهنــا اســم فاعــل جيــري جمــر  « فاعــل»صــيغة  ىم هنــا علــ كــحي كفاعلــ ، لــذل  يضــاف إىل

 الثبوت. ىالصفة املشبهة يف الداللة عل

 ون العني(كسو )بفتح الفاء« فَعل»بناء 

 (.20/)يوسف َبخس﴾ ﴿َوَشَروُن بَِثَمنال : صَعب. ومن  قول  تعاىلو شَهم، وهو مثل:

كما مر ليس معىن كل واحـدة مـن أبنيـة الصـفات، واحـدا، ومـن احملـال أن خيتلـف اللفظـان          

واملعىن واحد؛ بل كل واحدة منها تفيـد املعـاين املختلفـة. إن اخـتالف األنـاء والصـفات يوجـب        

الثـة غــري  اخـتالف املعـاين؛ ألنـ  إذا أشـري إىل شـيء مـرة واحــدة فعـرف، فاإلشـارة إليـ   انيـة و           
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ـــ مفيــدة، فــإن كــان كــل مــن الصــفات الــت وردت يف القــرآن     مــن لفــظ واحــد ولكــن علــى أبنيــة   ـ

على معىن واحـد، فهـو خـالف مقتضـى الـنص القـرآين وهدفـ . )احلـي واحمليـي( مـن           ــ  خمتلفة

الصفات الت وردت يف القرآن يف وصف اهلل جل ان ، ولكن )احمليي( من أبنية اسم الفاعل، 

 من أبنية الصفة املشبهة؛ ومن املعلوم أن كل منهما على معىن يتميز عن اآلخر.و)احلي( 

: ، حنو قول  تعاىلون صفة هلل تعاىلكل منها تكيف و وردت يف اآليات التالية« احلي»صفة 

ُمخِلص  يَن لَ  ُه ﴿ُه  َو الح  يُّ ال إل  َه إالّ ه  و ف  ادُعون و (255/)البقــرة ﴿اهلل ال إل  َه إالّ ُه  َو الَح  يُّ الَقيُّ  وم﴾
أيضــا مــن « احمليــي»و (58/)الفرقــان ﴿َوتَ وَك  ل عل  ى الَح  َي ال  ّذي ال َيُم  وت﴾و (65/غــافرال) ال  ّدين﴾

﴿إنَّ َذلِ  ك  يوصــف بــ  غــري ، وهــذ  الصــفة وردت يف القــرآن مــرتني:        وال صــفات اهلل تعــاىل  
ا َلمحي ي الم وتى إنّ ه عل ى ﴿إن ال ذي أحياه و (50/)الـروم  َلُمحيِي الَموتى َوُهَو على كَل شيءال قَ دير﴾

 احمليي؟و فما داللة احلي(. 39/فصل ال) قدير﴾ يءال كَل ش

 داللت  يف القرآنو «احلي»

اصـطالل   ىاحليّ؛ أي الباقي الذي السـبيل للفنـاء عليـ ؛ ألنـ  املوجـد للحيـاة والفنـاء، وهـو علـ         

والــدائم بــدوام ذاتــ . لمني: الــذي يصــح أن يعلــم ويقـدر، وقيــل: الثابتــة لــ  صـفة احليــاة،   كاملـت 

احلي  أن هذ  املعاين للحي الذي، هو من أوصاف ذات الباري جل وعال، وإال فمعىن ىوالخيف

 (401 :1ج ،1423كاشاين، ؛ 323 :1ج، 1406ي، )راجع: سبزوار واضح ظاهر.

احلــي يف اللغـــة مـــن لـــ  احليـــاة، وهـــي صــفة ختـــالف املـــوت واجلماديـــة وتقتضـــي احلـــس   

ان معنـا  الـدائم البـاقي    كـ إذا وصف الباري عز شـثن  هبـا وقيـل إنـ  حـي،      ة اإلرادية. وكواحلر

امــل كفــاحلي ال»ســبيل عليــ  للمــوت والفنــاء، فهــو املوصــوف باحليــاة األزليــة األبديــة     الــذي ال

   ومجيــع املوجــودات حتــ  فعلــ ، حــىت كــات حتــ  إدراكاملطلــق، هــو الــذي تنــدرج مجيــع املــدر 

ل حـي  كـ فهـو احلـي املطلـق و    هـو اهلل تعـاىل   كوال عن فعل  مفعول، وذلـ  كاليشد عن علم  مدر

 نســتطيع أن نقـول إن معــىن  .(399 :1ج تـا، ون )حقـي بروســوي، د  «كـ  وفعلــ  سـوا  فحياتـ  بقــدر إدرا  

ــف            ــاة ختتل ــة؛ ألن احلي ــة وأبدي ــ  أزلي ــ  وحيات ــذي حياتــ  عــني ذات ــق ال احلــي، هــو احلــي املطل

مل احليـاة؛  كهي أ وجودات نوع من احلياة، وحياة اهلل تعاىلباختالف املتصفني هبا، فحياة امل

ل من سوا  وما سوا ، وما عـدا  حـي   كل ما عدا ، وهو واهب احلياة لكألن  الباقي الذي يزول 

شــيء. وقــد اعتــخ يف  حبياتــ  وحمتــاجون يف حيــاهتم إليــ ، ولــيس هــو حمتاجــا يف حياتــ  إىل  

يـد،  كبصيغة اسم الفاعـل، وقـد سـبق بـالم التو     «حميي»( بـ39/فصل ال( و)50/آيتني )الروم
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يــد يف صــفة اإلحيــاء. ومــن املعلــوم أن صــفة احمليــي متخــذة مــن صــفة  كالتث ىمنتــه ىليــدل علــ

ون كـ ون احلي املطلق وتكاحلي؛ ألن من يستطيع أن يهب احلياة ملن سوا  وما سوا ، جيب أن ي

 صفة احمليي. ىحيات  عني ذات ، فصفة احلي تقدم عل

 سر العني(وك )بفتح الفاء« فَعِل»بناء 

 ﴿وُه  م َفرِح  ون﴾: فــرل وســرور، مثــل: جَــذ ل، وطَــرلب. ومنــ  قولــ  تعــاىل  ىوزن )فَع ــلَ( يــدل علــ

مـد.  كحزن مثـل: شـجٍ، و   ى(، أو دل عل31/املطففني) ﴿انَقِلُبوا َفكهين﴾: ، وقول  تعاىل(50/)التوبة

أمل مثــل: وجــع، وتعــب، وقلــق.   ى، أو دل علــ(60/)املؤمنــون ﴿َوقُ لُ  وبُ ُهم َوِجلَ  ة﴾: ومنــ  قولــ  تعــاىل

 (.58/)األعراف ﴿ال َيخُرُج إاّل َنكدا﴾: ومن  قول  تعاىل

األعراض أي عدم الثبوت، وجبملـة واحـدة نقـول: إن     ىيدل عل ــالعموم  ىعل ــهذا البناء و

ألنــ   (69 :1428 )الســامرايي، ؛ر  أمــر  مـن األمــور الباطنــة العارضــة كــمــا ي ىهـذا البــاب يــدل علــ 

الصحة، فـإن الـذي    عن دائ  إىل كاكنفن االكاألعراض، فإن املريض ميو األدواء ىللداللة عل

 ن أن يهتدي.كمي عمي قلب  ال

 العني(و )بضم الفاء« فُعُل»بناء 

 ﴿َولَ م يَك ن لَ هُ كُف واَ أح د﴾و (28/)الكهـف  ﴿وَكان أمُرُن فُ ُرط ا﴾ وهذا مثل: ف رُط، ونُكر. حنو قول  تعاىل:

 .(4/)اإلخالص

أحد ا ين عشـر وزنـا اسـتنبطها الصـرفيون، والـت جـاءت عليهـا أوزان        « ف عُل»متثل صيغة 

 ى، وتــدل هــذ  الصــيغة إمــا علــ     (194-193 :4ج، 1400)راجــع: ابــن عقيــل،     .االســم الثال ــي اجملــرد  

 (65 :1999احلمـالوي،  )راجـع:  وصـفا للناقـة   « سُـرُل »ـــــ كالوصفية  ى، أو عل«عُنُق»ـــــكاالنية فقط 

الوصـفية يف جمموعـة مـن األنـاء      نوعا مـن إلغـاء املعـىن   « ف عُل»ولعل يف هذا التقسيم لداللة 

الوصـف باالسـم    لم قـد يلجـث إىل  كعلماء املعـاين أن املـت   ىور، ومن املعروف لدكالوزن املذ ىعل

لــة السـابقة. ومــن  مــا مـر يف األمث كون االســم حيمـل داللــة الثبـوت   كـ ل كالمـ ، وذلــ كيـد  كإذا تث

هــذا الــوزن  ىاملفيــد التنبيــ  إليــ  يف هــذا الســياق، لــو نظرنــا يف معظــم األلفــاظ القرآنيــة علــ    

االجتماع، وهذا يعين وجود نوع من املناسبة بني و اجلمع معىن ىلرأيناها حسب وزن ، دالة عل

األلفـاظ   ن حصـر هـذ   كـ الصيغة بوزهنا املوضوع هلا، وما تدل عليـ  يف قسـم مـن داللتـها. ومي    

الــت وردت يف القــرآن مبــا يــثيت: )أ ذ ن، أف ــق،   ل ــف، رُبُــع، خُمُــس، سُــدُس،   مُــن، ظ ف ــر، عُمُــر،   

 ، عُنُق، ف رُط، حُل م، ق بُل، ق دُس، نُزُل، نُصُب(كل، حُبُكجُرُف، أ 
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يف الواقــع « اإلذ ن»موضــع اجتمــاع الصــوت، و ىيف واحــدة مــن داللتــها تــدل علــ « األُذ ن»فـــــــ

نَ ا َعلَ ْيِهْم ِفيَه ا َأنَّ ال ن َّْفَس بِ الن َّْفِس والَع ْيَن بِ اْلَعْيِن : ما يف قول  تعاىلكآلة السمع  ىداللة عللل ﴿وََكَتب ْ
ــدة واألَن   َف بِ   األَنِف واأُلُذَن بِ   اأُلُذِن والَس   نَّ بِالَس   َن﴾ ــا اللغـــوي ( 45/)املائـ ــا اســـتعمل يف معناهـ  أهنـ

اجملازي  التعبري يتم استخدام املعىن ىيف موضع آخر نريف سياق حقيقي، بيد أن  و الوضعيو

ُهُم الَّ  ِذيَن يُ   ْؤُذوَن النَّبِ  يَّ َويُِقولُ  وَن ُه  َو ُأُذن ﴾ لمــة، فقــال اهلل تعــاىلكال كلتلــ (، إذ 61/التوبــة) ﴿َوِم  ن ْ

نايـة  وك آلـ  وسـلم  و اهلل عليـ   ىالوصفية؛ ألن في  تعريض بالرسول صل معىن« األذن»تضمن  

ان كـ ل ما يسـمع، وقـد   كة من صفات الشخصية اإلنسانية وهي سرعة االغترار بعن صفة سي 

 آل  وسلم بريء من هذا الوصف.و اهلل علي  ىالن  صل

ــ»وقــد اســتعمل   ﴿والسَّ  َماء : رن يف موضــع واحــد، قــال اهلل تعــاىل كــيف القــرآن ال« كاحل بُ
ونيـة  كقسـم مـن آيـات اهلل ال   ، ومتثـل جـزءا مـن سـياق يتحـدّ عـن       (7/)الـذاريات  َذاِت اْلُحُبِك﴾

 الت اقسم هبا.

ــ»و ــيني «كاحل بُـ ــإح» عـ ــكـ ــداد يءام الشـ ــرادو يف امتـ ــن فـــارس،   «اطـ ، أي ذات (275 :1422)ابـ

ال املتنوعـة، وهـو مـا ترنـ  النجـوم      كاألشـ و م، أو ذات الطرائـق كـ اخللق احملو الصنعة املتقنة

ــ»ات يف كــتناســبا ظــاهرا بــني احلر  كال يف الســماء. )نفســ ( ولعــل هنــا كمــن أشــ يف « كاحل بُ

 ثن  قد مجع بعض  إىلك، فكاآلية، وما تدل علي  يف سياقتها، فعندما وُصف الشئ بثن  حمبو

الوصـفية يف هـذ     اجلمع يتناسب مع وزهنا، فضال عـن وجـود معـىن   و ام وإتقان،كبعض يف إح

 الثبوت أيضا. ىاللفظة الت تدل عل

 

 ائجالنت

ما يفهــــم املعــــاين والنصــــوص املختلفــــة والســــ  لــــة مــــن العلــــوم الــــت يفيــــدإن علــــم الدال

احلـــدوّ أو  ىويســـاعدنا اجلانـــب الـــدالي يف الســـياق،والقرائن اللفظيـــة الدالـــة علـــ  ،القـــرآن

الثبوت،مثـل ظــروف الزمــان أو اإلضــافة أيضــا يف التفريــق بـني الصــي  عنــد حــدوّ لــبس بــني   

 لمات. ونتايج هذا البحف أمهها هي:كصفات و

 بري وبارز يف حتديد الصي . كأن داللة التجدد واحلدوّ، والدوام والثبوت، هلا دورٌ 

ثر أوزاهنا وأبنيتها رغم اسـم الفاعـل، وأن   كالثبوت يف أ معىن ىأن الصفة املشبهة تدل عل



298   1437صيف ، الثانيالثانية عشر، العدد ، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ــة و   ــل دالالت متنوعـ ــم الفاعـ ــالسـ ــىن  كـ ــد معـ ــا يفيـ ــها مـ ــدوام،    ثرية، منـ ــوت والـ ــدد، والثبـ التجـ

املبالغـة يف   ىاملفعـول، والداللـة علـ    ىالنسـب، وعلـ   ىواالستمرار، واحلال، واملاضـي، وداللتـ  علـ   

 الوصف وغريها. 

الصــفة  ىل األزمنـة، وإن اسـم الفاعـل جيـري جمـر     كـ أن السـم الفاعـل دالالت خمتلفـة يف    

 «.عامل»ما قلنا يف كالثبوت  ىاملشبهة يف الداللة عل

، وهـي صـفات ختــتص هبـا وال يوصــف بـ  غــري ،     «فاعــل»غة يصـ  ىصـفات علــ  هلل تعـاىل إن 

الثبـوت يف الصـفات    ىداال علـ و ان اسـم الفاعـل مضـافا   كـ الصـفة املشـبهة، إذا    ىوإهنا تدل عل

﴿تنزيل الكتاب ما مر، حنو غافر الذنب، وقابل التوب. قال اهلل تعاىل: كالت تالزم املوصوف 
وقد اليدل اسـم الفاعـل علـى زمـن      (3-2/)غافر، غافر الذنب وقابل الت وب﴾ من اهلل العزيز العليم

 الثبوت. معني فيفيد االستمرار فيعامل معاملة ما يدل من  على املاضي فحين ذ يفيد معىن

ــل »أن بنــائي  ــائني     كأ« فاعــل ومَفع  ــهاء اللفــظ مــن هــذين البن ــر ورودا يف القــرآن، وأن انت ث

سا معينا يظهر أ ر  أ ناء تالوة القـرآن. ولعـل أهـم األسـباب     يعطي جر« ين»أو « ون»الالحقة 

رن كـ ثـر أبنيـة اسـم الفاعـل ورودا يف القـرآن ال     كمهـا أ « فاعل ومُفع ل»الت يتبني لنا أن بنائي 

ر، إن انتـهاء اللفـظ مـن هـذين البنـائني الالحقـة )ون( أو )ين(يعطـي        كصـيغة مجـع املـذ    ىعل

 القرآن.جرسا معينا يظهر أ ر  أ ناء تالوة 

 رن.كفهو أقل ورودا يف القرآن ال« مُفعال»ن بناء أ

 ىاالســتمرار، ومــا يفيــد علــو أقســام؛ منــها مــا يفيـد الثبــوت  أن الصـفة املشــبهة تقســم إىل 

الثبوت يف بعض األحيان رغـم داللتـ     ىوج  قريب من الثبوت، ومنها أيضا هي الت التدل عل

ــ  مي  ــبان؛ ألنـ ــلية يف حنـــو غضـ ــكـــاألصـ ــا  و عن أن يرتفـ ــ« فعـــالن»يزيـــل؛ أمـ ــوت  ىيـــدل علـ الثبـ

 واليتغري أبدا. الرمحن؛ ألن  صفة اهلل تعاىلك

أن اختيـار املفـردة يف القـرآن الكـرن وتشـكيلها وبنائهـا علـى حسـب هيكليـة معينـة وسـياق            

د كـ يؤ« تصـبح »احلـدوّ، إن فعـل    ىأهنا تدل علـ  ىإضافة عل« خمضرة»رنا يف كما ذكاجلمل، 

 .هذا املعىن

الوصـفية   ىاالنيـة وعلـ   معـىن  ىالثبوت، تدل عل ىأهنا تدل عل ىإضافة عل« ف عُل» أن بناء

  اجلمع أيضا حسب وزن . معىن ىثر املواضع الت استعمل  وعلكيف أ
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