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 ملخص 

أدرك عل�ء العربية ما لالشتقاق من فوائد وأثر يف حياتهم، فهو يجعل اللغة 

اائنا حيا، يتوالد ويتااثر، م  تاسٍك وتالحٍم.  وهو من أعظم وسائل تنمية اللغة، 

هذه الدراسة لتوضح ما لالشتقاق من طاقة ومرونة عىل فجاءت  وأشدها بروزا.

حمل مفردات اللهجات العربية الحديثة بفيض من املعا� الاامنة يف ام محدود 

من األبنية واأللفاظ، فأثراها ثراء بيِّنا، وفتح لها آفاق الشمول الذي يضاف إىل 

اة: االجت�عية فضاء شموليتها، بغية مواابة التقدم الحضاري، والتفاعل م  الحي

   .والسياسية واالقتصادية

Résumé: 

 Scientifiques arabes ont réalisé ce que le dérivation des avantages et de 
l’impact dans leur vie, il est la langue un être vivant, et il est un des plus 

grands moyens de développement de la langue, et le plus important.  Entré 

cette étude était de clarifier ce que la dérivation des puissances et la 

flexibilité de réaliser le vocabulaire des dialectes arabes modernes grand 

nombre de significations dans un nombre limité de mots, il a ouvert ses 

perspectives d’inclusion, qui est ajouté à l’exhaustivité de l’espace, afin de 

suivre le progrès de la civilisation, et d’interagir avec la vie: social et 

politique et économique.   
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 : اِّـقدمة

يعد االشتقاق من البحوث األساسية؛ ألنه من أهم طرق تنمية اللغة، وتاث� مفرداتها،  

وتوليد بعض األلفاظ من بعض، فتتمان اللغة به من التعب� عن الجديد من األفاار، 

 واملستجدات يف وسائل اإلعالم.  

ن فوائد، فقد اان أولوها اهت�ما اب�ا ملا لها مو  ظاهرة االشتقاقولقد التفت القدماء إىل  

ألن الالمة الدخيلة تبقى يف معزل  اب� يف معرفة الدخيل من األصيل؛ لوجود االشتقاق دور

من مواابة الحداثة، فتوسعوا  م� مانهم أثر يف حياتهمو  عن سلسلة املشتقات املتجانسة،

لها منهم من أفرد و  النحوية،و  وضعوا آراءهم يف مصنفاتهم اللغويةو  الدراسة،و  بالبحث

 .  مصنفات خاصة

 اِّـبحث األول: تعريف االشتقاق لغة واصطالحا:

 قال ابن منظور: اشتقاق اليشء: بنيانه من املرتجل،. االشتقاق يف اللغة أخذ يشء من يشء 

.  واالشتقاق 0F1اشتقاق الحرف من الحرف: أخذه منهو  ش�ال،و  اشتقاق الاالم: األخذ به �يناو 

، وقد اشتق يف عدوه �ينا هو األخذ يف الاالم ويف الخ صومة م  ترك القصد، وفرس أشقُّ

1Fوش�ال، هذا ما ذاره الخليل

2
، وذار الجوهري أن االشتقاق هو األخذ يف الاالم، ويف الخصومة 

.  ونقل األزهري عن 2F3�ينا وش�ال م  ترك القصد، واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه

، وقد االشتقاق األخذ يف الخص"الليث أنه قال:  ومات �ينا وش�ال م  ترك القصد، وفرس أشقُّ

يه " .  ونص الزبيدي عىل أن االشتقاق أخُذ ِشقِّ اليشء 3F4اشتقَّ يف عدوه اأنه �يل يف أحد شقَّ

                                                           
، 1، ج3م، ط1994-هـ1414ابن منظور، ج�ل الدين محمد بن مارم، لسان العرب، دار صادر، ب�وت، -1

  .184ص: 
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، اتاب الع،، تحقيق مهدي املخزوم  وإبراهيم السامرائ، -2

  .8/ 5منشورات مؤسسة األعلم  للمطبوعات، ب�وت لبنان،
إس�عيل بن ح�د، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للمالي،، ب�وت لبنان، الجوهري، -3

5/189.  
األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تعليق: عمر سالم  وعبد الاريم حامد، دار إحياء -4

  .8/205م، الطبعة األوىل، 2001-هـ1421الااث العرب، ب�وت لبنان، 
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واالشتقاق بيان اليشء من املرتجل، ثم أت باالم الجوهري، وقال بعد ذلك: "ومنه وهو نصفه، 

 .  4F5ُسمِّ  أخذ الالمة اشتقاقا "

واالشتقاق يرج  يف األصل إىل مادة (الش، والقاف املضعفة)  (ش ق ق)  ومعناه ا�  

فقد ذار الخليل  5F6ورد يف املعاجم اللغوية (الصدُع والبينونة والخالُف والفصُل، ونحو ذلك) 

ُت، والشقُّ �� بائن وال نافذ، والصدع ربا ياون من وجه قت قق )  مصدر شق قَّ ، وقال 6F7أن (الشَّ

: نصف اليشء "ابن ا قُّ : الصدع يف عود أو حائط أو زجاجة، والشِّ قُّ . والال�ت 7F8لسايت: "الشَّ

الت  أخذت من هذا الجذر الش، والقاف يحوم جميعها حول معنى الصدع واالنشقاق، ويف 

هذا يقول ابن فارس: "الش، والقاف أصل واحد صحيح يدل عىل انصداع يف اليشء ثم يحمل 

ه شًقا إذا صدعتُه، وبيده عليه، ويشتق منه  ُت اليشء أشقُّ قت قق عىل معنى االستعارة، تقول: "شق

اق، واألصل واحد"   .  8F9شقوق، وبالدابة ُشقق

وأما يف االصطالح فللعل�ء عدة حدود تتوافق يف األلفاظ واملعنى، فقد قال إبراهيم أنيس  

استخراج لفظ من آخر بأنه: "عملية استخراج لفظ من لفظ، أو صيغة من صيغة أخرى، أو 

و ذار ابن عصفور عن النحوي، قولهم بأنه:  9F10متفق معه يف املعنى والحروف األصلية". 

وذار العاربي عن الرما� ما يضارعه من أنه: "اقتطاع  10F11"إنشاء فرع من أصل يدل عليه". 

  11F12فرع من أصل يدور يف ترصيفه عىل األصل". 

                                                           
دي، الحسن  محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من الزبي-5

  .25/522املحقق،، دار الهداية، 
، وتهذيب اللغة، 1/127، وجمهرة اللغة، 4،115،286،368، وإصالح املنطق، ص: 8-5/7معجم الع،، -6

  .519، ومعجم املقاييس، ص: 8/204-206
  .5/7سابق،  معجم الع،، املرج  ال-7
ابن السايت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، تحقيق أحمد محمد شاار، عبد السالم هارون، دار -8

  .04املعارف القاهرة، الطبعة الرابعة، ص: 
ابن فارس، ابن زاريا أبو الحسن، معجم املقاييس يف اللغة، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفار، -9

  .519، الطبعة األوىل، ص: م1994هـ1415ب�وت لبنان، 
  .62م، ص: 1972إبراهيم أنيس، أرسار اللغة، ماتبة األنجلو املرصية،-10
ابن عصفور، أبو الحسن عيل بن مؤمن بن محمد، املمت  يف الترصيف، تحقيق فخر الدين قباوة، -11

  .42-1/41م، 1979-هـ1399منشورات دار اآلفاق الجديدة، ب�وت لبنان، 
أبو البقاء عبد الله بن الحس،، اللباب يف علل البناء واإلعراب، تحقيق �ازي مختار طلي�ت،  العاربي،-12

  .2/219دار الفار املعارص، ب�وت لبنان، 
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دى الالمت، مأخوذة من األخرى، أو اونه� ونعن  باالشتقاق اون إح"وقال الريض:  

أخذ صيغة من أخرى "وذار السيوط  عن ابن مالك قوله بأنه:  12F13مأخوذت، من أصل واحد".

م  اتفاقه� معنى، ومادة أصلية، وهيئة ترايب لها؛ ليدل بالثانية عىل معنى األصل بزيادة 

)". مفيدة؛ ألجلها اختلفا حروفا، أو هيئة، اضارِب من (رضب)،  ِذرق ِذر من (حق   13F14وحق

 :14F15وذار الشواا� عدة تعريفات لالشتقاق يف االصطالح، وه  متقاربة يف املعنى، منها 

ُدَّ أحده� إىل اآلخر.     قيل: هو أن تقِجدق ب، اللفظ، تناسبا يف املعنى والاايب، فاق

معنى يناسب  وقيل: هو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه يف الاايب، فتجعله داالً عىل 

 معناه.  

وقيل: ردُّ لفظ إىل آخر ملوافقته يف حروفه األصلية، ومناسبته يف املعنى.  وقد اختاره  

أخذ المة "وذار األستاذ عبد الله أم، أنه:  15F16الداتور تام حسان يف اتابه مناهج البحث،

 16F17عنى جميعا". من المة أخرى أو أاث م  تناسب ب، املأخوذ، واملأخوذ منه يف اللفظ وامل

 أهمية االشتقاق: -اِّـبحث الثاني

يعّد االشتقاق ظاهرة أصلية يف اللغة العربية، تحُدث ضمن منهج عميل تطبيق ، وهو  

نوع من القياس اللغوي للمفردات، وهو عبارة عن توليد لبعض األلفاظ من بعض، والرجوع 

 بها إىل أصل يحدد مادتها، ويوح  بعناها الخاص الجديد.  

                                                           
االساابادي ريض الدين محمد بن الحسن، رشح شافية ابن الحاجب، تحقيق وضبط ورشح: محمد نور -13

-هـ1402الحميد، دار الاتب العاملية، ب�وت لبنان، الحسن، محمد الزقراف، محمد مح  الدين عبد 
  .2/334م، 1982

السيوط ، جالل الدين عبد الرحمن بن أب بار، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، رشحه وضبطه -14
وصححه وعلّق حواشيه محمد أحمد جاد املوىل، وعيل محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار 

  .1/346ان،الجيل، ب�وت لبن
الشواا�، محمد عيل، نزهة األحداق يف علم االشتقاق، تحقيق وتعليق رشيف عبد الاريم النجار، دار -15

  .27-26م، الطبعة األوىل،ص: 2004هـ 1424ع�ر للنرش والتوزي ، ع�ن األردن، 
  .212ص: م، 1979هـ1400تام حسان، مناهج البحث يف اللغة، دار الثقافة، الدار البيضاء، -16
 م، ص: 2000-هـ1420عبد الله أم،، االشتقاق، ماتبة الخانج ، القاهرة، -17
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وإنه بهذه الصورة ليعّد بحّق إحدى الوسائل الرائعة، واملبتارة يف �و اللغة، ومرونتها،  

واتساعها، وثرائها يف املفردات، ما �انها من التعب� عن املستجّد من األفاار، واملستحدث من 

  17F18وسائل الحياة.

ة يف فهذه الوسيلة ال تزال تّد اللغة بالاث� من األلفاظ؛ ألن الحاجة إل  يها شديدة، وُملِحَّ

مختلف العصور االحاجة إىل املجاز يف إعداد اللغة بروافد عديدة، وفيض دافق للمعا�؛ 

وذلك بسبب الصناعات، واملخاعات، واملستحدثات الجديدة؛ بحيث يفتح لنا الباب أمام 

ستمر؛ فهو الاث� من األلفاظ السهلة، والرشيقة الت  �ان أن تسّد هذا التطور الحضاري امل

الت  تجوزها األلفاظ، وتر عربها؛ لتصل بسالم إىل فيضها الداليل "طريق السعة "يعّد بحّق 

ة، والفنون الغزيرة ذوات الفوائد الاب�ة الجّمة.  18Fاملدرار ذي األفنان الاث�ة امللتفَّ

19
 

إن الال�ت يف اللغة العربية ال تعيش فرادى منعزالت؛ بل مجتمعات مشااات ا�  

، وقبائل ... وللالمة جسم، وروح، ولها سبب تلتق  من خالله م   ٍ يعيش العرب يف أُرسق

من أعظم ما امتازت به العربية؛ "االشتقاق "مثيالتها يف مادتها، ومدلولها... فخاصية 

  19F20فباالشتقاق عملت عىل زيادة مورثها اللفظ ، واملعنوي ال� تقدم الزمن.

ويعود سبب االشتقاق إىل طبيعة اللغة العربية باونها لغة اشتقاقية تستطي  إثراء  

 نفسها بزيادة مفرداتها؛ لتتمان من قوة التعب�، ومواابة الحداثة يف جدة املوضوعات.  

إن ميزة االشتقاق يف العربية قد أاسبتها ثروة من األلفاظ ال تتعاند؛ بل تتساند، وال  

عىل مر العصور، وأضفت عليها مرونة تستجيب بها ملقتضيات العرص، تتناهى؛ بل تنمو 

والحياة، وما يستجد فيها من معان، وأفاار، وأدوات، ومخاعات حتى بلغت املشتقات 

 20F21املحضة فيها سبع، ألفا من الال�ت.  

                                                           
  .290م، الطبعة الثانية، ص: 1980رمضان عبد التواب، فصول يف فقه العربية، دار الجيل، القاهرة، -18
-هـ1408رشيد عبد الرحمن العبيدي، أبحاث ونصوص يف فقه اللغة، مطاب  التعليم العايل، بغداد، -19

  .267م، ص: 1988
حيدر عيل نعمة، ظاهرة االشتقاق وأثرها يف إثراء الداللة اللغوية واملعجمية للمفردات القرآنية، -20

  .163م، ص: 2003-هـ1433، 301الجامعة العراقية، الية اآلداب، العدد 
  .09م، ص: 1947لقاهرة، عبد القادر املغرب، االشتقاق والتعريب، تحقيق محمد هارون، بال دار نرش، ا-21
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وإن الوزن هو قوام التفرقة ب، أقسام الاالم يف العربية، وإن اللغات السامية الت   

ارك هذه اللغة يف قواعد االشتقاق ل تبلغ مبلغها يف ضبط املشتقات باملوازين الت  ترسي تش

 21F22عىل جمي  أجزائها، وتوفِّق أحسن توفيق ب، مبانيها، ومعانيها.  

ثم إن العودة إىل الجذر األصيل للالمة قد يساعد إىل حد بعيد يف الاشف عن معاملها،  

قا باالشتقاق، وطرقه يف اللغة، وهو بشال عام الوسيلة الت  ومعرفة الجذر تتَّصل اتصاال وثي

تتحقق بها الصلة ب، ال�ت اللغة، وهذه الصلة قوامها اشااك الال�ت يف جذر واحد ثابت 

االشااك يف املادة "؛ إذ يجعلون حروف هذا "ال يتغ�؛ وهو ما يعربِّ عنه املعجميون باسم 

ت، ودالالتها الت  ترج  إىل جذر، وأصل واحد ثابت هو الجذر مدخال إىل رشح معا� الال�

 22F23يف الحقيقة يشاِّل البنية األساسية للالمة.  "

وما من شك يف أن هذه الطريقة يف تخليق الال�ت، وتولدها بعضها من بعض تجعل  

من اللغة جس� حيا تتوالد أجزاؤه.  وهاذا �ان تصنيف الال�ت العربية بحسب موادها، 

ا� �ان تصنيفها بحسب صيغها، ... ؛ ا� فعل أصحاب معاجم األلفاظ العربيةوأصولها

إذ تشاك األلفاظ املنتسبة إىل أصل واحد يف قدر من املعنى؛ وهو معنى املادة  23F24 وموازينها؛

 األصلية العام.  

ثر وم  أن العربية اعتمدت املوازين، والقوالب املت�ثلة لاث� من املعا�؛ فنن ذلك ل يؤ  

يف وفرة مفرداتها، ول يُحلَّ ب، العربية، وب، ولوج أبواب السعة يف أسمى معانيها، وإرشافها 

عىل عال الفيض الداليل الفسيح؛ فه  �نية بهذه املوازين عىل نحو ال يتأّت لغ�ها من 

لصلة اللغات. . . فمزية االشتقاق عادت عىل العربية بفوائد اب�ة، ومااسب جمة؛ إذ وثَّقت ا

ب، مفرداتها قد�ا، وحديثا، وماَّنت الدارس، من إدراجها يف أدراج مت�ثلة، وحقول متااملة، 

                                                           
عباس محمود العقاد، اللغة الشاعرة (مزايا الفن والتبص� يف اللغة العربية)، ماتبة األنجلو مرصية، -22

  .12م، الطبعة األوىل، ص: 1960القاهرة، 
م، 1980-هـ1408حلم  خليل، الالمة "دراسة لغوية معجمية "، دار املعرفة الجامعية، االساندرية، -23

  .67ة الثانية، ص: الطبع
م، الطبعة الثانية، ص: 1964محمد مبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفار الحديث، ب�وت، -24
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ومجموعات متشابهة ُتاِّنهم من إدراك مفرداتها بعد االطِّالع عىل بعض مشتقاتها، فضال عن 

 24F25ااتشاف الدخيل من الال�ت املترسِّب يف صفوفها.

ة العربية نوع من التصنيف للمعا� يف الياتها، وعمومياتها، إن الروابط االشتقاقية يف اللغ 

وه  تُعلِّم املنطق، وتربط أس�ء األشياء املرتبطة يف أصلها، وطبيعتها برباط وثيق واحد، 

وهذا يحفظ جهد املتعلم، ويُوفِّر وقته... إن خاصية الروابط االشتقاقية يف اللغة العربية 

يم العرب، ونظراتهم إىل الوجود، وعاداتهم القد�ة، وتوح  تهدينا إىل معرفة اث� من مفاه

بفارة الج�عة، وتعاونها، وتضامنها يف النفوس عن طريق اللغة. . . وإن اشااك األلفاظ 

املنتمية إىل أصل واحد يف أصل واحد يف أصل املعنى، ويف قدر عام منه يرسي يف جمي  

البيئة، يُقابله توارث العرب ملاارم األخالق، مشتقات األصل الواحد مه� اختلف العرص، أو 

واملثل الخلقية، والقيم املعنوية جيال بعد جيل... إن وسيلة االرتباط ب، أجيال العرب ه  

 25F26الحروف الثابتة، واملعنى العام.

 اِّـبحث الثالث: األسماء اِّـشتقة َّـ اللهجات العربية الحديثة:

الحاالت، ومتجددة الحاجات اان البد من خلق  ملا اانت الحياة دائة التطور متغ�ة 

ال�ت جديدة لسّد العوز الحاصل يف هذا التطور الحضاري، وملا اانت عملية خلق الال�ت، 

وارتجال األلفاظ ليست يس�ة، اان ال بد لإلنسان من اللجوء إىل وسيلة أخرى، وسيلة توليد 

من االشتقاق اشتقاقا قياسيا، فاث� ألفاظ جديدة مشتقة من ألفاظ لغته، فاان هذا النوع 

من الصيغ ال وجود لها ب، مفردات اللغة، لاننا نستطي  أن نجدها عند الحاجة إليها عن 

اث� من تلك الصيغ الت  "طريق االشتقاق قياسا عىل صيغ موجودة، يقول إبراهيم أنيس: 

يجوز اشتقاقها ال وجود لها فعال يف نص صحيح من نصوص اللغة، فهناك فرق اب� ب، ما 

يجوز لنا اشتقاقه من صيغ، وما اشتق فعال، واستعمل يف أساليب اللغة املروية عن العرب، 

لغة، فليس من الرضوري أن ياون لال فعل اسم فاعل، أو اسم مفعول مروي، يف نصوص ال

فقد ال يحتاج املتالم، أو الااتب إىل اليه� من فعل من األفعال، فاملشتقات تنمو، وتاث 

                                                           
سعدون طه رسحان العجييل، ظاهرة اإلعراب يف اللغة العربية "أطروحة داتوراه "، إرشاف أ.د. رشيد -25

  .38و 12م، ص: 2006-هـ1427داب، عبد الرحمن العبيدي، الجامعة اإلسالمية، الية اآل 
، فرحان السليم، اللغة العربية وماانتها ب، اللغات، بحث عن موق  املاتبة 7-6املرج  نفسه، ص: -26

  .06الشاملة عىل شباة االنانت، ص: 
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بنا أال نتصور أن األفعال،  رح، الحاجة إليها، وقد يسبق بعضها بعضا يف الوجود، ولهذا جدي

26F. "أو املصادر ح، ُعرفت يف نشأتها ُعرفت معها مشتقاتها

27
 

 : ، ه الحديثة سبعة أصناف ات العربيةواألس�ء املشتقة يف اللهج 

  اسم الفاعل -

  صيغ املبالغة -

  الصفة املشبهة -

  اسم املفعول -

  اسم اآللة -

  الزمان واملاان اس� -

  اسم التفضيل -

وهذه التنوعات ه  صفات رصفية تحمل دالالت معينة، إىل جانب داللتها املعجمية  

   املاتسبة من الجذر الذي تولدت منه.

 اسم الفاعل: -1 

 ما اسم الفاعل؟ 

هو اسم يشتق من الفعل للداللة عىل وصف من قام بالفعل، ويصاغ اسم الفاعل يف  

 األمثال الشعبية عىل النحو التايل:

 أوال: من الفعل الثالث: 

 فقاِعل":" عىل وزن -أ

 من الفعل الناقص، مثل: -

اِيل (  ُرو عق   ) أقتَّاِيل زقهت

                                                           
  .63م، ص: 1985إبراهيم أنيس، من أرسار اللغة، ماتبة األنجلو املرصية، القاهرة، -27
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اِيف  أقّدترقاعق (  ا يتحق   ) لتوقاِيف مق

قت (  دَّ رقا تتصق ى ولقمت عق اِع  يقست   ) أقسَّ

 من الفعل املهموز اآلخر، مثل: -

لُوِق (  افتظُو ّست   ) يلِّ ققاِريهق دِّيبت حق

  :فقاعقل"" عىل وزن -ب

 من الفعل الصحيح، مثل: -

لقست (  القست تقفت رق لتفق اوق لقحت تتجق القحت تقفت رق لتفق اوق   ) جق

الفعل األجوف، وذلك بتحويل ع، الفعل ياء مفتوحة عند صيا�ة اسم الفاعل، من  -

ايقمت (  مثل: نقشت هق لتدت لقحت ا يتِجيهت وق ه مق مق لتدت لِي�ق ا نتطققت وق اقايقمت لُو مق رتققتت لقحت نُّو تتفق ه ومق اتمق تت حق مت   ) أقصَّ

تتِك؟( نت تقشت ايقدت لِمق وتطقكق لتقق   ) إِالق صق

 لحالة اسم الفاعل املتواجد باملثل الشعب  التايل: وشذ يف هذه ا 

ت (  ربق ايقبت لترقاُسو خت ا جق مق ت وت ت يقبتِك عتىلق قتربق   ) قتربق

 فقاعقل" إال أن الحاصل �� ذلك.  " فاملالحظ عىل هذه الصيغة أنها عىل وزن 

اءق "، وبتطبيق القاعدة عن طريق اشتقاق اسم الفاعل عىل و    فقاعقل" زنالفعل منها هو "جق

ايقأت ".  " تص� الصيغة"  جق

�� أن هذا ل يحصل، ف� وق  هو حذف الهمزة للتخفيف، ثم إلصاق الالمة بحرف  

 بعد تساينه.  " الباء" الجر

وعليه �ان القول إن اسم الفاعل يف هذه الحالة ل يستخرج من الفعل، وإ�ا صيغ من  

اءق ِب".  " أي من: -الباء –اجت�ع الفعل بحرف الجر   جق

 فقاعتل ":" عىل وزن-ج

 إذا اان اسم الفاعل داال عىل املؤنث:- 

ه(  ضق امت هقاشت يتُقولت حق قت ا يقلتحق   ) أقدِّيبت ِك مق

رتنت (  ه مت ق طقايترقةق لتقق وتجق   ) تتالقققاتت لتعق
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افتلقه فقايتتقه ولقاتالقبت يقنَّبتُحو(    ) لتقق

افتيقه(  لِيهت خق ى عت فق ا تقخت  ) مق

 إذا ُجِم ق اسم الفاعل جمعا ساملا مذارا أاان أم مؤنثا، مثل: -

ِق،ت (  نقا الَّحت ابتِق،ت وحت نتتُمق سَّ  ) أق◌ق

لُوِق ( وشد يف هذه الحالة ما ورد يف املثل الشعب  التايل:  افتُضو ّست   ) يلِّ ققاِريهق دِّيبت حق

ىل املفرد املذار ر�م أنه ل داال ع" فقاعتل" فالغريب يف األمر مج ء اسم الفاعل عىل وزن 

 يتصل بياء املتالم.  

وحتى ال ندخل يف متاهات التحليل الهدام، والنقد السلب ، نعترب أن هذه الصيغة وإن  

) اجملة الرشط،  –اثت  ناجمة عن جملة الرشط، إذ املالحظ استع�ل اسم الفاعل (ققاِريهت

 لفاعل.  فاان ال بد من املوافقة لجملة جواب الرشط باسم ا

 وجدير بالذار أن هذه الحالة تخص استثناء ملا يتصل الفعل بضم� املفرد الغائب.   

افتظُو" لو أخرجت من السياق املدرجة فيه، فنن معناها سينتقل " ثم إن هذه الصيغة  حق

ُضو" الفعل، إذ تص� دالة عىل من اسم الفاعل إىل فت ِفظقهُ " أي بعنى" حق  يف الفصيح.  " حق

يشف  لنا ورود هذه الصيغة عىل وزنها الصحيح ملا ورد فعل الرشط فعال رصيحا، وما  

 األمر الذي استلزم جوابه أن ياون فعال، ويف نفس معنى املثل الشعب :

لُوِق .   ُضو ّست فت  يلِّ قترقاهق دِّيبت حق

 من الفعل �� الثالث: ثانيا: 

 يصاغ اسم الفاعل من الفعل �� الثالث عىل:  

وزن املضارع م  إبدال حرف املضارعة مي� ساانة، وفتح ما قبل اآلخر، وذلك يف * 

 الحالت، التاليت،:

لق "، وصحيح الحرف األخ�، مثل:" إذا اان الفعل املايض عىل وزن -أ  فقعَّ

تِبيبت (  الق طّ رَّبت الَّ تتسق جق الت لقمت   ) سق

يلِّ (  خق ست يقا �تلِيطق رَّاصت يقا مت َّ� بَّشت وتالقدق نَّاست يقا لتخق عق   ) وتالقُدو ومت
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 فقاعقل "، مثل:" إذا اان الفعل املايض عىل وزن –ب 

الُو(  رت حق اعق انقنت وق غق   ) لقمت

بَّاطت (  ا يقنتىسق صَّ فق قلقفت بتلقحت وا  ) يلِّ مت

رت (  اجق نتِدي اقرتِع،ت مق رت والق عق هقاجق رت والق مت ا رقاِ� الق تقاجق   ) مق

ايقشت (  دت عق رت لقهتوقايقشت  وقاحق اوق جق دت مت وقاحق  ) وت

*وزن املضارع م  إبدال حرف املضارعة مي� ساانة، وارس ما قبل اآلخر، وذلك يف 

 الحالت، التاليت،:

لق " إذا اان الفعل املايض عىل وزن -أ  ومعتل اآلخر، مثل:" فقعَّ

نتدت رقبِّ (  نت عق رقبِّ مق  ) يلِّ مت

ست يقا �تلِيطق (  َّ� يَّشت وتالقدق نَّاست يقا لتخق عق مت يلِّ وتالقُدو وق خق  ) رَّاصت يقا مت

ل "، ومعتل الع،، مثل:" إذا اان الفعل املايض عىل وزن –ب   أقفتعق

ه(  ِقيمق نتيقا مت رت والق دَّ تتمق ست ا ُهو مق لتكت مق بَّرت الق تقرتفقدق لتهقّمت ِد�قه لتفق مت الق تتدق مَّ   ) الق تتخق

قبل اآلخر، وذلك يف  حرف املضارعة مي� مفتوحة، وفتح ما* وزن املضارع م  إبدال 

 الحاالت التالية:

اعقل "، واسم الفاعل منه داال عىل املفرد املذار،  –أ  إذا اان الفعل املايض عىل وزن" تقفق

 مثل:

ايتلُو)   ى يقنتىسق نتعق فق تتوقالقفت بتلقحت  (يلِّ مق

ل"إذا اان الفعل املايض عىل وزن  –ب   ومعتل الع، باأللف، مثل: ، "افتتقعق

  ( اقت ا عتطقى تتفق تقاقت إِالق فقاقت مق شت  (لتمق

ل"إذا اان الفعل املايض عىل وزن –ج  عق تقفت  ، مثل: "است

ه)   ِقيمق نتيقا مت رت وتالق دَّ تتمق ست ا ُهو مق لتكت مق بَّرت الق تقرتفقدق لتهقّمت ِد�قه لتفق مت الق تتدق مَّ  (الق تتخق

ال حرف املضارعة مي� مفتوحة، وارس ما قبل اآلخر، وذلك يف * وزن املضارع م  إبد

 الحالة اآلتية:
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ل"إذا اان الفعل عىل وزن  -  ، ومعتل اآلخر، مثل: "افتتقعق

   ( يقانت رت اتِيس بترقزتقق نَّاست عق  (لتمق

 وقد حذفت التاء ألسباب صوتية متعلقة بالحرف.   

مفتوحة، وتسا، ما قبل اآلخر، وذلك يف * وزن املضارع م  إبدال حرف املضارعة مي� 

 الحاالت التالية:

اعقل"إذا اان الفعل املايض عىل وزن  -أ ، واسم الفاعل منه داال عىل املفرد املؤنث،  "تقفق

 مثل:

ه)    تقالتفق خت يقه ولقرتزقاقت مق امت تتسق وقانقتت مق  (لقحت

اعقل"إذا اان الفعل املايض عىل وزن  -ب  نه داال عىل املثنى، مثل:، واسم الفاعل م "تقفق

   ( زتقق نَّاست ابتِزينق عتىلق رق دَّ ست مق َّ�  (أقرَّاِع  ولتخق

   ( دت ِم،ت أقدُّرتكق عتىلق وقاحق اهت تتفق فتتت زُوجت مق  (إِالق شق

  ( دت رقفت بقيلِّ دَّرتكق عتىلق وقاحق ينت عت ِ ارشت تتعق   (إِالق ُشفتتت زُوجت مق

لق  "إذا اان الفعل املايض عىل وزن -ج عَّ  ، واسم الفاعل منه داال عىل الجم ، مثل: "تقفق

  ( ارقبت قق لتلِ،ت بتلقعت تتخق اِع  ومق زتِم،ت بقلتفق تتحق ارقبت مق نت بُهتتُمت ِجيتت هق ا بُهتِت،ت مق تسق  (بُهتتق نّ

لقل"إذا اان الفعل املايض عىل وزن  -د عت  ، واسم الفاعل منه داال عىل الجم ، مثل: "تقفق

   ( ارقبت قق لتلِ،ت بتلقعت تتخق اِع  ومق زتِم،ت بقلتفق تتحق ارقبت مق نت بُهتتُمت ِجيتت هق ا بُهتِت،ت مق تسق  (بُهتتق نّ

 وقد حذفت الخاء ألسباب صوتية متعلقة بالحرف.   

، واسم الفاعل منه داال عىل املفرد املؤنث،  "افتتقاعقل"إذا اان الفعل املايض عىل وزن  -ه

 مثل:

وق   ه) (لقحت تقالتفق خت يقه ولقرتزقاقت مق امت تتسق  انقتت مق

  :صيغ املبالغة -2

  ما ه  صيغ املبالغة؟ - 
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ه  أس�ء تشتق من األفعال للداللة عىل معنى اسم الفاعل م  تأايد املعنى وتقويته  

يقت صيغ املبالغة، وه  ال تشتق إال من الفعل الثالث  .  27F28واملبالغة فيه، ومن ثم ُسمِّ

 بالغة يف اللهجات العربية الحديثة أوزان أشهرها:ولصيغ امل 

ال: يف املذار، مثل: -أ  فقعَّ

  ( القحت فت لَّرتضت �ق وّصت زَّاقت فق ّست   (أقرَّ

   ( ارت دَّ ينق لتغق  (أقزِّ

  ( رَّايت دقكت جق وت  (عق

القه يف املؤنث، مثل:  و: فقعَّ

  ( لتِك يتُدورت القه ولتفق نتيقا بقدَّ  (أقدَّ

ال:  -ب عق فت  مثل:مق

   ( ا رقبَّ اتتقافت افت مق فق عت  (أقطِّ�ق لتمق

  ( ا يترقبِّ لقاتتقافت يقافت مق عت   (أقطِّ�ق لتمق

  ( لِيكت بَّرت عت ازت يتدق قق عت رق لتمق خَّ   (سق

يوتلقكت   بقحت ققنتطقارت ويقدِّ يوتلقكت مق ّرت لت رُّدت بقالقكت يتوقرِّ طتيقارت يقا دَّاخق ا ُصوقت مق تسق )  (ُصوقق نّ القكت   رقاست مق

 فتُعول: مثل: -ج

   ( ُخونت هت ست ا دقامق ِديدت مق قبت لقحت  (رضت

   ( ُوتت قت رقاهق �ت انت لقبتُهوتت يلِّ يتُقولت ِفيهق لتحق ا زتمق دق  (هق

 فتِعيل: يف املذار، مثل: -د

ارتتُو)    يَّطق لتجق ِص�ت يتعق تُو ولققت اجت تِويلت يققتِيض حق  (أقطّ

 املؤنث، مثل:و: فتِعيلقه يف 

                                                           
  .77م ،ص:1979التطبيق الرصيف، دار النهضة العربية، ب�وت، عبده الراجح ،-28
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)243 ( 

ِريبقه)   رقتت لقرتضت لققت ه وحت رقه لقبتِعيدق  (تتزقوَّجت بتلقمت

 وهناك أوزان أخرى وردت للمبالغة لانها قليلة، أهمها: 

وِيل: مثل -أ   :فقعُّ

لُوِط )   اُّوِت وطتلققق لتبقحت اقمق سَّ  (أقحت

القه: مثل -ب   :فتعق

   ( ُشورت ايقه وعت فق  (فتالقنت شت

لمبالغة من أفعال �� ثالثية عىل �� القاعدة، وذلك وفق الوزن وقد وردت صيغ ل 

لُوِيل " لقل "من الفعل"فقعت  ، ا� يتضح ذلك من األمثال الشعبية التالية: "فقعت

لُوِط )    اُّوِت وطتلققق لتبقحت اقمق سَّ  (أقحت

اُّوِت)    شت لتوقادت سَّ ا تتبقعت  (تقبَّ ق لتوقادق دَّرتُدورِي ومق

اُّوِت)  (فُوتق عت   ا تتُفوتتشت عتلق لتوقادق سَّ  لق لتوقادق لتهقرتُهورِي ومق

  :الصفة املشبهة -3

  ما ه  الصفة املشبهة؟ - 

ه  صفة مشتقة تؤخذ من الفعل، لتدل عىل حدث ثابت يف املوصوف ثبوتا الزما له، أي  

 .  28F29تدل عىل معنى قائم باملوصوف عىل وجه الثبوت

 شبهة يف منطقة الغرب الجزائري:وأشهر أوزان الصفة امل 

لقه، وذلك إذا اان يدل عىل لون، مثل: -أ ل: الذي مؤنثه فقعت  فتعق

  (   (فتالقنت ققلتبُو بتيقضت

  ( لت  (فتالقنت ققلتبُو اتحق

   ( لق رَّاصت  (لتُموُرو اقحت

                                                           
  .129م، ص: 1998إبراهيم قالت،قصة اإلعراب، األس�ء، دار الهدى، الجزائر، طبعة جديدة ومنقحة، -29
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  ( يُونت شت فق بتالقدق لتُعِم  ُزرتقت لقعت مق   (لقعت

  ( يُونت لقةت لقعت ه فق بتالقدق لتُعوِم  اقحت شق مت   (لتعق

ل"واملالحظ أن هذه الصيغة تأت عىل وزن   إذا وردت صفة ملا قبلها، وعىل وزن  "فتعق

ل"  إذا دلت عىل صفة موجودة يف الالمة الت  بعدها.   "فقعت

فل� اانت صفة السواد موجودة يف القلب،  "احل"وهذا ما حدث يف الصفة املشبهة  

ل"هذه الالمة الت  وقعت قبل الصفة املشبهة، وردت عىل وزن   .   "فتعق

وعندما دلت عىل صفة السواد املتواجدة بالرأس، الالمة الت  وردت بعد الصفة املشبهة  

ل"جاءت عىل وزن   .   "فقعت

لقه، وذلك إذا اان يدل  -ب ل: الذي مؤنثه فقعت  عىل عيب، مثل:فتعق

  ( يُونت شت فق بتالقدق لتُعِم  ُزرتقت لقعت مق   (لقعت

   ( يُونت لقةت لقعت ه فق بتالقدق لتُعِم  اقحت شق مت  (لتعق

ا)   ه طقرتشق ُروصق ا ولقعت شق مت نَّايقه عق ا ولتحق رتشق   (لتُحنَّا حق

وترقه؟)   اكت عتىلق لتِع،ت لتعق   (والق جق

يقا ِ��ت لقاتحُ   مت ا يتُخصَّ لتعق ) (مق  ولت

  ( نقهت اوت نت عق سق هت ولقطترقشت يقحت قَّ مق ت دَّ حق   (يلِّ ست

يقه)   نت عقمت ه ِخ�ت مق شق  (عقمت

 وقد اُِتبقت الصفة املشبهة يف املؤنث بالهاء، وأخرى باأللف بحسب ورودها يف الجملة.   

ه"فالنطق بالمة   شق مت شعب  يف املثل الشعب  الثا� يختلف عن النطق بها يف املثل ال "عق

 الثالث، والذي مرجعه إىل نرب الال�ت يف اللهجة.  

القل"الدالة عىل عيب، والت  وردت عىل وزن  "فقرتطقاس"وشدت الصفة املشبهة   ،  "فقعت

 وذلك يف املثل الشعب  التايل:

   ( كَّ رَّاصت نت حق رتطقاست مق  (تتهقنَّى لتفق

القنقه، وذلك إذا اان يد -ج القن الذي مؤنثه فقعت  ل عىل خلو أو امتالء، مثل:فقعت
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)245 ( 

   ( يقانت يقاتِسيكت رت  (أقرتوقحت لت رقبِّ عق

   ( انت ا دترقى بقلتِجيعق انت مق بتعق  (أقشَّ

  ( انت طتشق اُرق لت�ق يتبقانق لتعق   (دت

انقه)    رقى بقلتِجيعق ا تقدت انقه مق بتعق  (لتاقرتشت شَّ

يقانقه)    رت ِه ق عق ا وت قه تقاتِيس ِ��تهق  (لتيقربت

 ُحرِّاقت فاء الصفة املشبهة بالارس إذا وردت عينها ياء.  وقد  

ل: مثل: -د  فقيتعق

ارقه)   سق يَّتق خت   (لقبتكق عتلق لتمق

 ِفيِعل: ومن ذلك املثل الشعب  التايل: -ه

  ( يحت بُو رِّ ت لِيحت ورضق   (ِسيِدي مت

 وهناك أوزان أخرى للصفة املشبهة، مثل: 

 مثل:فتِعيل الذي مؤنثه فتِعيلقه،  -أ

   ( لِيحت وتطقه مت وَّتت نتِسيبتتقكت صق  (إِالق صق

ِبيحت ِ�  رُّوُحو)   لِيحت لِيهت ولقنَّاست ولققت   (لقمت

  ( ِعيبت   (لتوقلتفق صت

التتُو)   نت دقارت خق   (اتِريمت مق

ه)    لِيحق قه لِيهق مت ات ّمت وسَّ اهق لتغق  (لتهقّمت دتوق

لقه، مثل: -ب ل الذي مؤنثه ِفعت  ِفعت

) (ِسيدِ   بَّه فق لتِع،ت   ي ِزينت وزقاتَّهت حق

بقايتتُو ِزينقه)    و ِش،ت وعت  (عقمُّ

لقه، مثل: -ج ل الذي مؤنثه فُعت  فُعت
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   ( ت ّ ا رضَّ ه مق نتعق  (لتُحّرت ُحّرت وصَّ

ا)   قتت دقارقتت دقارتهق ربت   (لتُحرَّه إِالق صق

لقه، مثل: -د ل الذي مؤنثه فقعت  فقعت

رَّه)    رَّه مق  (لتُموتت حق

لُول: مثل: -هـ  فقعت

  ( بق ق اتُسورت كت بقهتلُولت تقشت   (ِديرت ُروحق

 اسم املفعول:  -4

  ما اسم املفعول؟ - 

هو اسم يشتق من الفعل املضارع املتعدي املبن  للمجهول، وهو يدل عىل وصف من  

 .  29F30يق  عليه الفعل

 ويشتق يف اللهجات العربية الحديثة عىل النحو التايل: 

 الفعل الثيث:أوال: من 

ُعول"عىل وزن  -أ فت  : "مق

 من الفعل الصحيح السال، مثل: -

ينقا)    لَّقق يتُقولق اللَّهق يتنقجِّ عق لُوخت ولقمت ست يَّبق عتلق لتمق بُوحق يتعق دت  (لتمق

  ( ينت تُحوهق لتيقدِّ ا �ق ِب،ت مق اتتُوبت عتىلق لقجت   (يلِّ مق

 من الفعل الصحيح املضعف، مثل: -

ُدودت)   حت اِيش مق ُدودت مق مت  (رقبِّ ِخ�ُو مق

 من الفعل املعتل املثال، مثل: -

وتُجودت)     (ُجودت مق لتمق

                                                           
  .81التطبيق الرصيف، املرج  السابق، ص: -30
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)247 ( 

 وبنضافة تاء التأنيث عىل اسم املفعول الدال عىل املفرد املؤنث، مثل: 

ه)   بُوحق دت كق عتلق لتمق حق ه تقضت لُوخق ست  (لتمق

  ( اتتُوبقه مق لتُفمق طِّيحت اِيش مق  (يلِّ مق

بق ت ولتُغولقه)   لق ّست لُولقه دَّخَّ حت   (أقدَّارق لتمق

اَّن الم   أما إذا أُِضيفقت ياء املتالم إىل اسم املفعول الدال عىل املفرد املؤنث، فتُسق

ُعولقه" فت  ، ثم تُاترسق تاء التأنيث ملناسبتها للياء، مثل: "مق

لتهقا)   بتتُوِ� نُوضق رتِت والق اقدَّ لُوبتِت  مق غت   (مق

 عىل وزن املضارع: -ب

إذا اان الفعل ناقصا، وذلك بأن تأت باملضارع من الفعل، ثم تض  ماان حرف املضارعة  -

 مي� مفتوحة، وتضّعف الحرف األخ�، أي الم الفعل، الذي هو حرف علة.  

أما املؤنث منه، فيستلزم زيادة تاء التأنيث عىل اسم املفعول املستخرج تبعا للقاعدة  

 الذار، ويتضح ذلك من خالل املثل الشعب  التايل: السابقة

ِضيَّة)   قت تقكت مق اجت لت تتُاونت حق عق  (أقللَّهت يقجت

من الفعل املعتل األجوف، إذا اانت ع، مضارع الفعل ألفا، يشتق اسم املفعول عىل  -

د وزن املضارع، برشط إعادة األلف إىل أصلها، م  إبدال حرف املضارعة مي� ساانة، وتشدي

 ما قبل اآلخر بالفتح، مثل:

ت)    َّ� حق ه تتبقيَّضت ودِّيكق مت اجق  (أقّدتجق

 ثانيا: من غ الثالثي:

ل"إذا اان مايض الفعل عىل وزن  -أ ، يشتق اسم املفعول عىل وزن املضارع، م   "افتتقعق

 إبدال حرف املضارعة مي� مفتوحة، مثل:

اقت   ا عتطقى تتفق تقاقت إِالق فقاقت مق شت   ) (لتمق

ل"وإذا اان مايض الفعل عىل وزن  -ب ، يشتق اسم املفعول عىل وزن املضارع، م   "فقعَّ

 إبدال حرف املضارعة مي� ساانة، وتشديد الحرف ما قبل األخ� بالفتح، مثل:
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)248 ( 

ينقا)    لَّقق يتُقولق اللَّهق يتنقجِّ عق لُوخت ولقمت ست يَّبق عتلق لتمق بُوحق يتعق دت  (لتمق

املفعول الدال عىل املؤنث من الحالة السابقة ما عليك سوى فك  وعند صيا�ة اسم -ج

اإلد�ام من ع، الفعل، وحذف الثا� منه، م  فتح ما قبل اآلخر، وإضافة تاء التأنيث بعده، 

 مثل:

   ( ه مق اترقاعت لتقق عق اةت مت  (اُّلت شق

لقل "وإذا اان مايض الفعل عىل وزن  -د ول عىل وزن ، يشتق اسم املفع "فقاعقل"أو "فقعت

 املضارع، م  إبدال حرف املضارعة مي� ساانة، وفتح ما قبل اآلخر، مثل:

  ( رتطِّ،ت قق رتطقطت يتِجيبت ُالَّ ّدتيُوبقه مت قق   (أقدِّيبت لقمت

  ( رقكت �ق بقارقكت بقحت   (دتُخلت يقا مت

وعند صيا�ة اسم املفعول الدال عىل الجم  من مايض الفعل الذي يرد عىل وزن  -هـ

لقل" ، ما عليك سوى إد�ام الالم،، وتحرياها بالارس، م  إضافة الياء والنون الساانة،  "فقعت

 مثل:

   ( رتطِّ،ت قق رتطقطت يتِجيبت ُالَّ ّدتيُوبقه مت قق  (أقدِّيبت لقمت

 اسم اآللة: -5

  ما اسم اآللة؟ - 

اآلالت الت  هو اسم مشتق من الفعل الثالث، للداللة عىل ما وق  الفعل بواسطته من  

 .  30F31يستعملها البرش

 ويشتق اسم اآللة يف اللهجات العربية الحديثة وفق األوزان اآلتية: 

ال: مثل: -أ عق فت  مق

   ( رت �ق ست ه ولتمق ِفيحق  (ِب،ق ّست

   (  (ِعينقكت ِه ق ِميزقانقكت

                                                           
  .141قصة اإلعراب، املرج  السابق،  ص: -31
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)249 ( 

   ( هترقازت لتدق نَّاست اِيلِّ دققَّ لت�ق فق لتمق  (يلِّ يترقبِّ وق

ت مق   ربق نَّه)  (أقّصت تقاحق لتجق  فت

ل: مثل: -ب عق فت  مق

  ( زقلت غت ِديتت ولتمق  (لقحت

  ( لقبت حت دَّ لتمق لقبت ِيش يتشق  (ِيش يقحت

لقه: مثل: -ج  فقعت

   ( نتدق نَّادقرت تِيش عق بتاقه تق  (أقشَّ

ارِي  دق  ) 31F32(دقارِي والَّ يقااتلُوكت لقمت

يقانقه)   رت ا وِه ق عق قه تقاتِيس ِ��تهق   (لتيقربت

ُدو) (متىشق   صت تُهمت حق ربق اَّه جت   يتِجيبق سَّ

ه)    عق مت هت شق ايقنت فت يقدَّ  (خق

ل: مثل: -د  ِفعت

  ( نت يقاقُوتقه فق لتِخيطت رقه فق لتِحيطت ِخ�ت مق جت  (حق

ل: مثل: -هـ  فتعق

   ( نت يقعتىصق ا لِمق صق  (لقعت

   ( بقلت افت مت لقحت ُنشت يتخق  (يلِّ ققرتُصو لقحت

ال: مثل: -و  فقعَّ

كت (مقيشِّ   اسق سق ه فت لقمت ايتدق )   32F33 لتفق رقاصت ه فق لتُخبتزقه وتَّقت ايتدق  دق رَّاصت لتفق

ول: مثل: -ز  فقعُّ

                                                           
  مداري مفردها مدره.-32
اك.-33   مساسك مفردها مسَّ
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  ( ودق لتِعينقايت فُّ و وُهوق بقسَّ ه لتُفمُّ مق  (يقنقا بقلُّقت

 وهناك صيغ أخرى، نرى أن نقرها نحن املحدث،، وه : 

 فقاُعول: مثل: -أ

است   بقه بقلتفق )   (حق طَّرت اُدومت قه بقلتقق  ِخ�ت مت عقرشت

ا)    هق اتت يقدت  (ققُدومق لتقق

   ( اقُورت ه فق شَّ مق حت ةق شَّ  (ِريحق

   ( اهت ابت نتقق ابُونت جق رق صَّ اوق نت جق هقا ومق ُمومت رقه يقنتطتىلق بقحت دت رت لتقق اوق نت جق  (مق

اتبت مرة باأللف، ومرة دون ألف، والسبب هو  "قادوم"والالفت لالنتباه أن المة  

 الوقف.  

فنذا اان الوقف عندها اتبت باأللف ا� حدث يف املثال األول، أما إذا اانت موصولة  

 بالمة أخرى، ول يتم الوقف عندها اتبت دون ألف ا� يف املثال الثا�.  

ال: مثل: -ب  فُعَّ

رق عتلق   وَّ ه يتدق تسق تُو رضَّ عق )  (يلِّ وقجت   لتُاالَّبت

 عىل أن هناك أس�ء آلة جاءت عىل �� هذه األوزان شذوذا،وذلك مثل: 

   ( بقالت طَّى بقلتُغرت ا تقتتغق شت مق مت  (أقسَّ

ه)    احق دَّ رتقُو لتمق طَّ ق لتبقنتِديرت وتتفق  (تتقق

  ( لِيهت الق عت هقا وِه ق تتسق ُقنت فُوقت رقاصت   (لتُمحت

و   رُفت لتُفمُّ  وُهوق بقلتُعودق لتِعيِن )  (أقنقا بقلتُمغت

   ( افت مق زَّالقِميتت ق يتخق تبق هق تّ  (يلِّ فت اقرتشق

دت لُو لتِخزترقانقه)    رت عتىلق لتاقلتبت ووقجَّ دق  (هت
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الق   قق ا مت تسق )  33F34(أقنّ يطقانت  ◌ق بتلِيست وشِّ

   ( وَّطت ُموالقهت رقاوقه ويتصق  (لتِخ�ت يتوقيلِّ هت

لها أفعال، فه  أس�ء جامدة �� مشتقة، وه  ال تنضبط ثم إن هناك أس�ء آلة ليست  

 تحت قاعدة معينة، مثل:

  ( يفت بقةق سِّ ت يفت اِرضق   (بقرتدق صِّ

   ( اُدومت قه بقلتقق است ِخ�ت مت عقرشت بقه بقلتفق  (حق طَّرت

ِم )    حت ِفيهق لتُخدت سق  (مت

   ( حت ِفيهق لتُموست تسق  (�ق

 اسما الزمان واِّـكان: -6

ان واسم املاان اس�ن يشتقان عىل وزن واحد، ويشااان يف بعض أبنيته� م  اسم الزم 

 .  34F35بعض املشتقات السابقة، وه� يدالن عىل زمن وقوع الفعل أو ماانه

 ويشتقان يف اللهجات العربية الحديثة عىل النحو التايل: 

 أوال: من الفعل الثيث:

ل ً يف األحوال اآلتية: -  عق فت  عىل وزن ً مق

  :أن ياون الفعل صحيحا، مثل -أ

اِيل)   رت خق طتمق تيقاِيل قُولق لتمق اتتشت فق لّ ا رتوق اِيل والق مق رت مق طتمق تيقاِيل قُولق لتمق  (إِالق رتوقاتت فق لّ

 أن ياون الفعل ناقصا، مثل: –ب 

لُوطقه)    شت رقه مق جت  (أقنُّوطقه تتحقبَّ نُّوطقه فق لتمق

لُو  ى)   (رقجت ه ويتُقولق رتجق رتجق  فق لتمق

                                                           
34-. لق ت   مقال  مفردها  ُمقت
  .85املرج  السابق،  ص:  التطبيق الرصيف،-35
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عىل وزن اسم املفعول، أي عىل وزن الفعل املضارع م  إبدال حرف  اانيا: من �  الثيث: 

تتكق  شت لتمق ِن  لَق بققت بتِن  وبتكق وست   ). املضارعة مي� مفتوحة، وفتح ما قبل اآلخر، مثل: (طترق

ل ً شذودا، إذ إن   القاعدة اانت تقتيض أن ياون عىل وزنً  ورد اسم املاان عىل وزنً  فقاعق

ل ً، وهو س�ع : عق فت )    مق امق ت لتجق ِن  لَق بققت تُو لقوتُضو ست لَّمت  (عق

واستعملت اللهجات العربية الحديثة بعض الال�ت من أس�ء املاان مزيدة بالهاء،  

طتُمورقه)   قرَّرت ققاعق لتمق بَّه تقاعت زترقعت تت  مثل: (حق

 اسم التفضيل: -7

ل"،   تستعمل لهجة منطقة الغرب الجزائري التفضيل اس� واحدا هو ًِخ�ت ً بعنى" أقفتضق

  35F36 "أن شيئ، اشااا يف صفة معينة، وزاد أحده� عىل اآلخر فيها"وذلك للداللة عىل 

 السم التفضيل استع�الن نعرضه� عىل النحو التايل: 

 أن ياون نارة �� مضاف، مثل: -1

يقا لت�ق (  رقفت وُمولق دَّارت ِخ�ت تقعت   ) ُصو يقعت

ُاتت ِخ�ت (  رت ِخ�ت والَّ ست دق   ) هت

 أن ياون نارة �� مضاف، وبعده حرف الجر من، وهذا أ�لب استع�الته مثل: -2

نت ُخوكت لقبتِعيدت (  ِريبت ِخ�ت مق ارقكت لققت  ) جق

 ويف هذه الحالة نالحظ أن اسم التفضيل ياون مفردا مذارا، أو مفردا مؤنثا، مثل:  

رقه(  جت قه عتىلق شَّ نت عقرشت ُفورت فق لتيقدت ِخ�ت مق  ) ُعصت

رقه فق لتِخيطت (  نت ُجوهت   ) يقاُجورقه فق لتِحيطت ِخ�ت مق

يقار ً ا� وردت يف املثل الشعب  التايل:   ويف الجم  تستعمل ً خت

نتدق نَّاست خت (    ) يقارق نَّاست عق

                                                           
  .94املرج  نفسه، ص: -36
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نت ً يف اللهجات العربية الحديثة، والت  وردت مرة   سق وشذ استع�ل اسم التفضيل ً حت

 واحدة، وذلك يف املثل الشعب  التايل:

نت (  سق رقامت أقتَّرتكق حت القلت أقدِّيبق حت   ) أقدِّيبق حت

ت    وذلك يف املثل الشعب : "و" اتاق

ت (  اتت  أقلِّيالقتت اتاق يدق دِّ   ) مق لتقق

 الخاتمة:

من ال ما سبق نستطي  أن نقول: إن االشتقاق ظاهرة أصلية يف حياة اللهجات العربية  

سُّ الحاجة إليها نتيجة للتطور الفاري، والحضاري يف حياة اإلنسان الذي يجب أن  الحديثة، تق

 الحياة؛ يرافقه تطور لهج  ينتج عن الحاجة إىل ألفاظ للتعب� عن مستجدات 

ا� أنها عملية تقوم عىل سعة اإلدراك، والفهم لال خصائص اللهجة، وعىل استخدام 

العقل من أجل الوصول إىل صيغ منسجمة م  طبيعة اللهجات العربية الحديثة، ومتنا�مة 

م  خصوصياتها من أصوات، وصيغ، وتراايب، وأساليب، فه  مع، ثرٌّ ال ينضب تعتمد عليها 

ة عند الحاجة، فه  تحدث ضمن منهج علم  تطبيق ، وه  نوع اللهجات العربية الحديث

من القياس اللهج  للمفردات ينتف  به متالمو اللهجة لسد حاجاتهم إىل األلفاظ الت  تخدم 

املعا� املعرب عنها، وبهذا تاون أهميته اب�ة يف تا، اللهجات العربية من مواابة التقدم 

�عية والسياسية واالقتصادية، ملا له من قدرة عىل تخليق الحضاري، والتفاعل م  الحياة االجت

الال�ت وتولدها من بعض، األمر الذي يجعل من اللهجات العربية جس� حيا تتوالد أجزاؤه، 

 ويتصل بعضها ببعض بأوارص قوية واضحة تغن  عن عدد ضخم من الال�ت املفااة.  
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