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 جعفر كاظـ عبدو ، لطيؼ حاتـ الزاممي  أ. ـ. د.

 / قسـ المغة العربية جامعة القادسية / كمية التربية
 : ملخَّص البحث

ى بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ، والحمد هلل ربِّ العالميف ، والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبيػا  ، والمرسػميف ، وعمػ
 آله والصحبة الطيبيف الطاهريف .

 أمَّا بعُد :     
يحاوؿ هذا البحث إلقاَ  نظرٍة عمى المورفيمات الصفرية في األبنية العربية ، والكشؼ عف مدى صحة تطبيقها مف      

ظػاهرًة ؟ ، عدمها ، وما األثر الذي تؤديه في التغيير الداللي ؟ ، وما السبب الذي جعمها تكػوف صػفريًة دوف أْف تكػوف 
ـَ ُأَخر ؟ ، وهؿ كانػت ومػا  وهؿ تكوف هي البذرة األولى التي ُاْسُتْعِمَمت  في التحميؿ البنيوي ؟ ، أو كانت مسبوقًة بمفاهي
زالػػت تحظػػى بػػالقبوؿ مػػف ِقَبػػِؿ الدارسػػيف ، لُتسػػتعمَؿ فػػي األبنيػػة العربيػػة ؟ ، مبتػػدشيف قبػػؿ هػػذا كمِّػػِه بالكشػػؼ عػػف هػػذا 

 .المفهـو 
 :التنهيد 

مػػف خػػالؿ التطػػور الػػذي حصػػؿ فػػي ُأوربػػا شػػرعت       
المػػػػدارس الغربيػػػػة بػػػػالنهوض فػػػػي الجانػػػػب المغػػػػوي ، 
واالهتمػػاـ بمناهجهػػا مػػا إْف وصػػَؿ األمػػر إلػػى الدراسػػات 
المغويػػػة األمريكيػػػة ، حتػػػى بػػػدا االهتمػػػاـ اليكػػػوف فػػػي 
نَّما جاوز ذلؾ إلى النظر في األلفػاظ  المناهج حسب ، وا 

التعامػؿ معهػػا ، مبتػدشيف بتجزشػة هػػذ  المغويػة ، وكيفيػة 
 األلفاظ ، حتى الوصوؿ إلى أصغر نقطٍة منها .

والوحػػدة الصػػغرى المتعػػارؼ عميهػػا هػػي ) الكممػػة( ،     
لكفَّ هذ  الكممة كؿٌّ ال يتجػزَُّأ ، والباحػث المغػوي والسػيما 
)المورفولػػوجي ( يريػػد أْف يتعامػػؿ مػػا أجزاشهػػا الصػػغرى 

نػػت الكممػة مجػػرَّدًة ، أـ مزيػػدًة ، المكونػة لهػػا ، سػواٌ  كا
وَجْعػػػُؿ الكممػػػة العنصػػػر الفعػػػاؿ فػػػي التحميػػػؿ المغػػػوي ال 
يسػػػػدي هػػػػذ  الخدمػػػػَة حتػػػػى أفػػػػرزت مشػػػػكالت شػػػػغمت 
الباحثيف في البحث ، وصار بالكػادِّ االتفػاؽ عمػى و ػا 

 مفهوـٍ لها ......

وبسبب هػذا ُوِ ػَا مفهػوـٌ جديػد ليتعامػؿ بػه ، وهػو     
َـّ  ـَ هػذا المػورفيـ عمػى )مػورفيـ حػر(  )المورفيـ( ، ثػ ُقسِّػ

وهو مػا يقابػؿ )االسػـ( أو)الفعػؿ( ، و)المػورفيـ المقيػد( 
وهو ما يقابؿ عندنا حروؼ )سألتمونيها( ، و) المورفيـ 
الصفري( ، وهو مػا يقابػؿ عنػدنا التقػدير ، أو التأويػؿ ، 

 أو الحذؼ ....
 ــ دواعي النشأة :

( مصػػػطمٌ) يربػػػي ،  مػػػف الوا ػػػ) أفَّ ) المػػػورفيـ     
شػػرعت الدراسػػات الغربيػػة العمػػؿ بػػه ، وهػػو مػػأخوذ مػػف 

، ظهػػػرت ( ٔ)( ، ويعنػػػي شػػػكؿ( (morfأصػػػؿ ) مػػػورؼ 
، فػػي  ٜ٘ٗٔػػػ ٕٜٓٔإرهاصػػاته األولػػى ) بػػيف عػػاَمي 

الواليات المتحدة األمريكية ، وخاصًة عمى يػد البنيػوييف 
structuaralists ( حيػػػث نشػػػر ،nida أحػػػد كبػػػار )

ذكػر فيػه  morphology )  ًا بعنػواف )المغػوييف متنػ
طريقػػة البنيػػوييف فػػي تحميػػؿ الكممػػة ، اسػػتعانًة بػػالمنهج 
الوصػػفي ، وفػػي  ػػوشه ُعػػدَّ المػػورفيـ أصػػغر الوحػػدات 

 .( ٕ) المعنوية التي تصم) في تحميؿ الكممة(
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فالمورفيـ جػي  بػه ليسػتعمَؿ فػي الدراسػات المغويػة     
فسػها ذلػؾ بأنَّػه ) إذا الغربية بداًل مف اسػتعماؿ الكممػة ن

كانػػت هنػػاؾ لغػػات يسػػهؿ فيهػػا تحديػػد الكممػػة كوحػػدة ال 
تتجزأ ، فهناؾ لغات أخرى تذوب فيهػا الكممػة عمػى نحػو 
ما في جسـ الجممة ، وال يمكػف تحديػدها حقػا إال بشػرط 

 . ( ٖ) أْف تدمج فيها كتمة مف العناصر المتنوعة(
الصػػػحي) ولهػػػذا فقػػػد رأى )مرتينيػػػه( ) أفَّ المػػػدخؿ     

لتحديػػد الكممػػة مػػف وجهػػة نظػػٍر ألسػػنية يقػػـو حػػوؿ فهػػـ 
 .( ٗ) مكوناتها ، وفهـ اتحاد هذ  المكونات فيما بينها(

وعميػػه فقػػد ذهػػب )بونييػػه( إلػػى أفَّ ) تحديػػد مفهػػـو    
الكممة التقميدي فيه كثير مػف اييهػاـ ، والتشػويش ذ إذ 
) إنَّػه كيػؼ يػػتـ التفريػؽ بػيف كممػػة )الحصػاف( ، وكممػػة 

 حصاف السباؽ( ؟ .
أو كيػػؼ يػػتـ التفريػػؽ بػػيف )الطاحونػػة( ، ) وطاحونػػة    

 .( ٘)البف( ما أفَّ االثنيف يشكالف كممتيف منفصمتيف؟(
فالذي يبدو )أفَّ الخط الفاصؿ بيف العناصػر المشػار     

إليها بكممٍة ما ، وتمػؾ المشػار إليهػا بكممػة أخػرى يالبػا 
 .( ٙ) ما يكوف يام ا متداخال (

فالكممػػة إذًا متغيػػرة ال ثبػػاَت لهػػا ، فمػػيس لهػػا ) حػػدٌّ     
 .( ٚ) عاـ يمكف تطبيقه عمى كؿِّ المغات(

لقػػد ظػػؿَّ ) مفهػػـو الكممػػة يام ػػًا ، وأشػػدَّ مػػف ذلػػؾ     
ـَ التوصػػؿ إلػػى تعريػػؼ دقيػػؽ إلػػى مفهومهػػا ،  حتػػى ُعػػِد

 .( ٛ) وتحديد معالمها(
خػػرى وبسػػبب هػػذا فػػال بػػدَّ مػػف البحػػث عػػف  وسػػيمة أ    

ترتقػػي بالمغػػة إلػػى مسػػتوى الكشػػؼ عػػف أصػػغر مكونػػاٍت 
لمكممة ) ولكي تحؿَّ أي ًا مشكمة تعقػد الوحػدات المغويػة 

 .( ٜ) في مستويايها المختمفة(
 ومػػػا كػػػانوا ليسػػػتعمموا إال ) مصػػػطم) مػػػورفيـ )    

mopheme  أي : الوحػػػػدة الصػػػػرفية ذ فبػػػػه يػػػػتمكف )

ها المكونة ، الباحث تقسيـ السمسة الكالمية إلى عناصر 
 .( ٓٔ) ثـ يصؼ هذ  العناصر(

فهذا المصطم) ُعػدَّ بػديال لمكممػة ، لكػنَّهـ مػا أوشػكوا    
َـّ خالؼ عميػه ) ييػر أفَّ )المػورفيـ(  يجمعوف عميه ، فث
مف ؿ عمى سوا  مف المصطمحات ، وُعرَِّؼ بأنَّػه وحػدة 

 .( ٔٔ) دالة عمى المعنى (
يػػػػػه أفَّ ) ومػػػػف أهػػػػـ المسػػػػميات التػػػػي أطمقػػػػت عم    

( ٕٔ) مارتينيه( و) إميؿ بنفنست ( يسميانه بػ ) المػونيـ(

، ( ٖٔ)،ويطمػػػػؽ عميػػػػه ) فنػػػػدريس ( بػػػػػ )داؿ الماهيػػػػة( 
 ، ...( ٗٔ) وأطمؽ عمي شتراوس بػ ) المينيميات(

كمػػػػا تفاوتػػػػت ترجمتػػػػه عنػػػػد العػػػػرب ، فقػػػػد ترجمػػػػه     
، وعنػػد د . ( ٘ٔ) القصػػاص والػػدواخمي بػػػ ) دواؿ النسػػبة(

محمػد  وعنػد د. ، ( ٙٔ) لرحمف أيوب بػ ) الصػرفيـ (عبد ا
، وعنػد ريمػوف طحػاف ( ٚٔ)محمد يونس بػػ ) الُمصػرِّؼ( 

 ....( ٛٔ)بػ ) الُمَميِّز( 
 ــ أنواع املورفيه وتطبيقاته :

عنػػدما صػػار ) المػػورفيـ( الوحػػدة المتعامػػؿ بهػػا فػػي     
التحميػػؿ الصػػرفي عنػػد المحػػدثيف ، فػػنفَّ هػػذا يعنػػي أنَّهػػا 

وف مقابمة لما يعرؼ عند القدما  بػ ) البنية ( ، أو ) تك
 الصػيغة( ذات األحػػرؼ المصػطم) عميهػػا بػػ ) األصػػوؿ (

 ، والمعروفة عند المحدثيف بػ ) األصػوات الصػامتة(( ٜٔ)

 .( ٕٔ) ، أو ) الصوامت(( ٕٓ)
وهذا )المورفيـ( ، اليكػوف عمػى حالػة واحػدة ) فهػو     

، و)المػورفيـ الظػاهر ( ٕٕ) يتفرع إلى ظاهر ، ومسػتكف (
 ػ باعتبار بناشه ػ نوعاف : 

 .Free - morphemأحدهما يدعى المورفيـ الحر
( ٖٕ) (bound - morphemواآلخػر المػورفيـ المقيػد 

. 
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والمورفيـ الحر هو الػذي يمثػؿ الكممػات المجػردة )      
الجذور( ، التي تخمو مف الزيادة ، والتسكيف ، والحػذؼ 

 لسببيف :  ، وُسمِّيت حرةً 
أولهػػػا : أنَّهػػػا تظهػػػر ، وتسػػػتعمؿ فػػػي الكػػػالـ مسػػػتقمة 

 منفردة عف أي مورفيـ آخر دوف فقدانها لوظيفتها .
وثانيهما : أنَّها تستعمؿ فػي أي موقػا مػف التركيػب فػي 

 .( ٕٗ)المو ا المختار 
ذا كػػاف القػػدما  قػػد تنبهػػوا عمػػى الجػػذر المغػػوي ،      وا 

كذلؾ عمى دور الزاشد ، فكػاف وجعمو  حرًا ، فننَّهـ تنبهوا 
منهػػا مػػا يكػػوف فػػي بدايػػة هػػذا الجػػذر المغػػوي ، أو فػػي 
وسػػػػطه ، أو فػػػػي نهايتػػػػه ، وأفَّ هػػػػذ  الزواشػػػػد مقيػػػػدة 
االستعماؿ مػا الجػذر ، ولهػذا أطمػؽ عميػه المحػدثوف بػػ 

 )المورفيـ المقيد( ، وهو عمى ثالثة أنواع :
التػي النوع األوؿ : يعرؼ بالسػوابؽ ، وهػي المورفيمػات 

تسبؽ المورفيـ الحػر ومػف أمثمتهػا حػروؼ الم ػارعة ، 
 وهمزة التعدية .

النػػوع الثػػاني : مػػا يعػػرؼ باألحشػػا  ، وهػػي المورفيمػػات 
التي تتوسط المورفيـ الحر ، ومف أمثمتها ت عيؼ عيف 

 الفعؿ ، وألؼ الفاعؿ ، وألؼ جما التكسير .
النػػوع الثالػػث : مػػا يعػػرؼ بػػالمواحؽ ، وهػػي المورفيمػػات 
التػػي تمحػػؽ بػػمخر المػػورفيـ الحػػر مثػػؿ : يػػا  النسػػب ، 

 .( ٕ٘)وتا  التأنيث ، وعالمة جما التصحي) ، والتثنيه( 
فعمػى سػبيؿ المثػاؿ ) قولنػا : مسػمموف تتكػوف مػف )    

مسػػمـ( وهػػو مػػورفيـ حػػر ، والحقػػة )وف( وهػػي مػػورفيـ 
ػػا المػػورفيـ  مقيػػد ، ويسػػمى المػػورفيـ المقيػػد الحقػػًة ، أمَّ

 . (ٕٙ)يتصؿ به فيسمى باألساس(الحر الذي 
وأمَّا المػورفيـ المسػتكف ، فهػو المػورفيـ الػذي ) ال      

يتحقػػؽ فػػي الكػػالـ المنطػػوؽ ، وفػػي هػػذ  الحالػػة يطمػػؽ 
عمػػى هػػذا الو ػػا المغػػاير المػػورفيمي ) صػػفر( ، أو ) 
الفػػارغ( ، ويمكػػف التمثيػػؿ لهػػذا بكممػػة )شػػمس( التػػي ال 

المػػورفيمي هنػػا  تتصػػؿ بهػػا عالمػػة التأنيػػث ، فػػالتحقؽ
، وتسػػػمى هػػػذ  الظػػػاهرة فػػػي الػػػدرس ( ٕٚ) يكػػػوف صػػػفرًا(

العربي بػ )) الداللػة العدميػة ، أي : عػدـ وجودهػا فهػي 
 .( ٕٛ) محذوفة((

ومهمػػة هػػذ  المورفيمػػات بأنواعهػػا الثالثػػة تنحصػػر     
 :( ٜٕ)في ثالث وظاشؼ هي 

 . identification ػػ التعريؼ ، أو التحديد 
 .classicationػػ التصنيؼ 
 .distribution ػػ التوزيا 

 ويمكف أْف نو ) دور المورفيمات الثالثة باآلتي :   
 )) الكتاُب مفيٌد ( فالكتاب يتكوف مف :

 ػػ مورفيـ مقيد ، وهو )ٱؿ( .
 ػػ مورفيـ حر ) اسـ مجرد مف التعريؼ( .

ػػػػ مػػورفيـ صػػفري يتمثػػؿ فػػي صػػيغة ) ِفَعػػاؿ( التػػي تػػدؿ 
 عمى االسمية .

 أمَّا)ُمِفيٌد( ، فيتكوف مف :    
 ػػ مورفيـ حر ) اسـ مجرد مف التعريؼ ( .

ػػ مورفيـ مقيد ، وهو التنػويف يػدؿ عمػى ايعػراب بػالرفا 
. 

ػػ مورفيـ صػفري يتمثػؿ فػي صػيغة ) َفِعيػؿ( الدالػة عمػى 
 . (ٖٓ) االسمية ((

فمػػف خػػالؿ هػػذ  المورفيمػػات نػػتمكف الوصػػوؿ إلػػى     
، إال أفَّ هػػذا التحميػػؿ ال يمكننػػا أصػػغر مكونػػاٍت لمكممػػة 

تطبيقه عمى كؿِّ الكممات ذ إذ )) ظهر مشكؿ فػي بعػض 
الكممػػات التػػي تكػػوف جمعػػا لمفػػرد نحػػو : )ُكتُػػب( ، فهػػي 
تتألؼ مف ) كتاب + عالمػة الجمػا( ، وهػذا مػا اليمكػف 
تجزشتػػه إلػػى وحػػدات ، لكػػؿِّ جػػزٍ  معنػػا  ، والسػػبيؿ فػػي 

ة صػيغتيف لكممػٍة واحػدٍة : معالجتهما أْف نعدَّ هذ  الصيغ
 .  (ٖٔ) صيغًة لممفرد ، وأخرى لمجما ((
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لكف بالنظر إلى هذ  المورفيمات ، وال سيما الحرة ،     
أو المقيػػدة ال يعنػػي أفَّ التحميػػؿ يركػػز عميهمػػا لكونهمػػا 
همػػػاؿ التركيػػػز عمػػػى المػػػورفيـ الصػػػفري ،  ظػػػاهريف ، وا 

يػر الداللػة ، لكونه م مرا ، وأنَّما له أثػٌر يؤديػه فػي تغي
ومف ذلؾ المورفيـ الصفري المميز بيف المذكر والمؤنػث 

. 
ومػػػػف الجػػػػدير بالػػػػذكر أفَّ المػػػػورفيـ المقيػػػػد يقػػػػـو     

حقػة ) التػا  ، أو األلػؼ  بالتفريؽ بيف ذلػؾ بواسػطة الالَّ
 المقصورة ، أو األلؼ الممدودة ( .

لكفَّ بعض األسما  تخمو مف هذ  المورفيمػات ييػر     
رَكُف فػػي زاويػػة المؤنػػث ال المػػذكر ذ إذ هػػي أقػػرب أنَّهػػا تُػػ

إلى المؤنث منها إلى المػذكر عمػى نيػة أفَّ ثمَّػت الصػقًة 
حواها هذا االسـ فُعدَّ مؤنثاً ، لكفَّ هذ  الالصقة ال وجود 
لها ، فهي عمػى نيَّػِة التقػدير فػي ذلػؾ االسػـ ، ومػا مػف 

 مورفيـٍ هناؾ إال المورفيـ الصفري .
مؤنث يعتمد عمى المورفيمات الالحقة ، إال فاالسـ ال    

أفَّ ) كثيرا مف هذ  المورفيمات ال تظهر صوتيًا ، ولهػذا 
يجػػب أْف ُتْعَتبػػَر فػػي بعػػض السػػياقات عناصػػر صػػفرية ، 
وفػػي كػػؿِّ حالػػة مػػف هػػذ  يجػػب إعطػػا  قػػانوف خا ػػػٍا 
 لمسػػياؽ يقػػرر أفَّ المػػورفيـ المعػػيف هػػو صػػفر صػػوتيًا (

(ٖٕ)   . 
بنػػا إلػػى أْف ن ػػيؼ إلػػى المورفيمػػات )  وهػػذا يػػؤدي    

الحرة والمقيػدة( نوعػًا مػف المورفيمػات ، وهػي أكثػر مػف 
 .   (ٖٖ)ييرها دقًة ، كما أنَّها ليست أقؿَّ منها تعبيرًا 

فمهذا المورفيـ اذًا قيمٌة دالليٌة ال تختمؼ عف القيمة     
التػي تؤديهػػا المواصػػؽ اأُلَخػر ، كمػػا أنَّهػػا قػد تكػػوف أبمػػ  

 ذلؾ يير أنَّها محذوفة .مف 
 ــ تطبيقات املورفيه الصفري : 

إذا كاف المورفيـ الصػفري ال يمتػاز بالصػفة الخطيػة     
، فػػػنفَّ لػػػه صػػػفًة دالليػػػًة ، وعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ مػػػا لػػػو 

سػػػػػػمطنا ال ػػػػػػو  عمػػػػػػى المػػػػػػذكر والمؤنػػػػػػث ، واألوزاف 
المشػػتركة بينهمػػا ، فقولنػػا : هنػػُد رايتهػػا ، وهػػذ  دعػػُد ، 

ِرَبْت ، فكػؿ هػذ  ال ػماشر دلَّػت أفَّ هػذا االسػـ وسعاد  ُ 
 مؤنث ،وهذا ما أكثر تو يحه السياؽ . 

لقػػد كػػاف القػػدما  عمػػى وعػػي تػػاـ بػػدور المػػورفيـ      
الصػػػفري ، وال سػػػيما فػػػي حػػػديثهـ عػػػف المؤنػػػث الُمَعمَّػػػـ 
وييػػر الُمَعمَّػػـ مػػدركيف  أفَّ هػػذا المػػورفيـ )ييػػر الُمَعمَّػػـ ( 

ْف خال مف هػذ  العالمػة البدَّ مف أْف يكو ف ذا عالمة ، وا 
الالحقػػة ، إال أنَّهػػا تكػػوف موجػػودة فيػػه عمػػى الػػريـ مػػف 
حذفها منه ، مقدرينها فيه ، ومػف بػيف تمػؾ العالمػات : 
التػػا  التػػي صػػارت مقػػدرًة فػػي األسػػما  ييػػر الُمَعمََّمػػة ) 
فنحػػو: هنػػد ، وعنػػاؽ ، وقػػدر ، وشػػمس ، ونحػػو ذلػػؾ ، 

نَّمػػا ُحػػِذَفت مػػف المفػػظ  فػػنفَّ التػػا  فيػػه مقػػدرة مػػرادة ، وا 
 (ٖٗ) لالستغنا  عف العالمة باختصاص االسـ بالمؤنث (

. 
وهػػذا مػػا يؤكػػد صػػحة مقولػػة المحػػدثيف بجعػػؿ ذلػػؾ      

المػػورفيـ المقيػػد المحػػذوؼ ) صػػفرًا ( فهػػو موجػػود فػػي 
المعنػػى ال فػػي المفػػظ ، فاأللفػػاظ اآلنفػػة الػػذكر ) هنػػد ، 

 حاممة لهذا  وعناؽ ، وقدر ، وشمس ( ، هي
المػورفيـ ويمكننػا أف نظهػر  ، وذلػػؾ بتحديػد القػدما  لػػه 
بالتػػػا  فاألصػػػؿ فػػػي هنػػػد هػػػو هنػػػدُة ، وعنػػػاؽ عناقػػػُة ،  
وقدر قدرُة ، وشمس شمسػُة ، إال أنَّػه حػذفت هػذا التػا  
لداللة هػذ  األسػما  عمػى التأنيػث ، ونمحػظ أفَّ القػدما  

ولػػذلؾ ) ال قػػدروا ذلػػؾ المػػورفيـ الصػػفري بػػػ ) التػػا  ( ، 
يقػػدر مػػف جممػػة العالمػػات إال التػػا  ذ ألفَّ و ػػعها عمػػى 
العػػػروض واالنفكػػػاؾ ، فيجػػػوز أْف تحػػػذؼ لفظػػػًا وتقػػػدر 
بخػػالؼ األلػػؼ ودليػػؿ كػػوف التػػا  مقػػدرة دوف األلػػؼ : 

،  (ٖ٘) رجوعها في التصغير في نحػو : هنيػدة و قػديرة (
كما أفَّ ) التا  أكثػر فػي االسػتعماؿ مػف األلػؼ ، ولػذلؾ 

، أي أفَّ (ٖٙ)درت فػػي بعػػض األسػػما  كعػػيٍف ، وكتػػؼ(قػػ
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التقػػػدير فػػػي عػػػيف وكتػػػؼ : عينػػػة ، وكتفػػػة ، ومػػػف ثػػػـ 
 حذفوا هذا المورفيـ لمداللة عميه .

ف ػػاًل عػػف ذلػػؾ أنَّػػه إذا كػػاف المحػػدثوف يػػروف أفَّ     
السياؽ له دور وعالقة في تحديد الداللة لالسـ المؤنػث 

دراؾ تػاميف لػذلؾ ذ إذ ، فنفَّ القدما  كػانوا عمػى وعػي و  ا 
بحسب رأيهـ أنَّه )) ُيسَتَدؿُّ عمى تأنيث ما ال عالمة فيه 
ظاهرة مف األسما  المؤنثة : بعود ال مير إليه مؤنثا ، 
ْمُتهػا( ، وبمػا أشػبه  نحو : ) الكتؼ نهشتها ، والعيف َكحَّ
ذلػػؾ كوصػػفه بالمؤنػػث نحػػو : ) َأَكمػػُت َكِتَفػػًا َمْشػػِويًَّة( ، 

إليػػه فػػي التصػػغير نحػػو : ُكَتْيَفػػة ، و ُيَديَّػػة  وكػػردِّ التػػا 
))(ٖٚ)  . 

ْف      ووفػؽ ذلػػؾ فالتػػا  الحقػة مقػػدرة عنػػد القػػدما  ، وا 
لػػـ ُتَقػػدَّْر، فالسػػياؽ هػػو الػػذراع المسػػاعد عمػػى حػػذفها ، 

 المنو  عمى تأنيث ُمْمَحِقها .
ػػا مػػف حيػػث الداللػػة ، ))فػػنفَّ المؤنػػث المعنػػوي       وأمَّ

المفظي ذ ألنَّه مؤنث مف جهة المعنػى أقوى مف المؤنث 
، ومؤنٌث مف جهة المفظ ) عمى تقدير وجود الالحقة (، 
وأمَّا المفظي ، فننَّه يختص بالمفظ مف يير أف يدؿَّ عمى 

 . (ٖٛ)معًنى مؤنٍث تحته ذ لذا هو أقوى مف يير  ((
إفَّ نظػػػرة القػػػدما  لممػػػورفيـ الصػػػفري ، لػػػـ تكػػػف        

الجانب مف االسـ حسب ، بؿ شمموا في  ُمَحدََّدًة في هذا
ذلؾ ما كػاف مػف أوصػاؼ جعموهػا مشػتركة بػيف المؤنػث 
والمذكر ، فنْف جا  هذا الوصػؼ لممػذكر ، فهػو مػورفيـٌ 
حػػػػٌر ، و إذا جػػػػاَ  لممؤنػػػػث ، فهػػػػو حامػػػػؿ  لممػػػػورفيـٌ  

 الصفري .
َبْيػػَد أفَّ مػػا كػػاف صػػفًة مالزمػػًة تخػػتصُّ بالمؤنػػث ،       

لمذكَّر ُمِنَعت مػف التػا  وُعوِمَمػت معاممػَة ولـ تتوافر في ا
 المورفيـ الصفري ومف هذ  الصفات الخاصة بالمؤنث :
ػػ قولهـ فػي المػرأة : )ِامػرأة  َحػاِشٌض ، وَطػاِهٌر ،وَطاِمػٌث 
نَّمػػا دعػػاهـ إلػػى ذلػػؾ أفَّ  ... فمػػـ يػػدخموا فيهػػا الهػػا  ،وا 

نَّما هو خاصٌّ لممؤن ث هذا وصؼٌ  ال حظَّ فيه لممذكر ،وا 
، فػػػنفَّ ) سػػػقوط عالمػػػة التأنيػػػث مػػػف مثػػػؿ هػػػذا ذ  (ٜٖ)(

نَّمػػا ُيحتػػاج إلػػى  ألنَّهػػا أشػػبا  يخػػتص بهػػا المؤنػػث ، وا 
الهػػػا  لمفػػػرؽ بػػػيف المؤنػػػث والمػػػذكر فممػػػا كانػػػت هػػػذ  
األشػػيا   مخصوصػػا بهػػا المؤنػػث اسػػتغني عػػف عالمػػة 

 ، زْد عمى ذلؾ أفَّ  (ٓٗ)التأنيث (
ا  داال عمػػى أفَّ هػػذا الػػوزف ) فاعػػؿ ( قػػد يػػأتي فػػي أشػػي

صاحبها ) المتصؼ بها ذو شي  كقػولهـ : لػذي الػدرع 
، فػػػنذا  (ٔٗ) والنبػػؿ ،والنشػػػاب : دارع  ،ونابػػؿ ،وناشػػػب(

جػػا  هػػذا الػػوزف فػػي المؤنػػث صػػارت ))حػػاشض عنػػدهـ 
بمنزلػػػػػة : ذات حػػػػػيض وكػػػػػذلؾ مر ػػػػػا بمنزلػػػػػٍة : ذات 

ْف كاف مػرًة لممػذكر وأخػرى  (ٕٗ)إر اع(( فهذا الوزف ، وا 
إال أفَّ ما جاَ  مف األلفػاظ خاصػًا بالمؤنػث فهػو  لممؤنث

مؤنػػث ال يشػػركه فيػػه المػػذكر ، ))ألفَّ هػػذ  الصػػفات ال 
ُتشػػػَترؾ مػػػا المػػػذكر ، وهػػػي  خاصػػػة باينػػػاث ذ ألنَّهػػػا 
صػػػفات معهػػػودة فػػػي اينػػػاث ال الػػػذكور ، وبهػػػا يػػػزوؿ 
المػبس منهػػا بمجػرد وصػػؼ المؤنػث ، أو بالقرينػػة ، فػػال 

 . (ٖٗ) ذ إذ هـ مستغنوف عنه((حاجة لهـ في تأنيثها 
ذا كانػػت بعػػُض األلفػػاظ تخػػص المؤنػػث لػػيس إال ،      وا 

فنفَّ بعض األلفاظ كادوا يجمعوف عمى أنَّها مشتركٌة بيف 
المذكَّر ، والمؤنػث كمػا فػي ))نحػو : َجػِريٌ) ، وِمْنَحػار ، 
وَصُبور والعمَّة في عدـ استخداـ عالمػات التأنيػث معهػا 

مرحمة سحيقة مف عمػر المغػة مػا كانػت أنَّها تنتمي إلى 
عالمػػػات التأنيػػػث مشػػػروعة ذ إذ كانػػػت هػػػذ  الصػػػفات 

 . (ٗٗ) المؤنثة تعامؿ لغويًا معاممة المذكَّر((
 وقد حدَّد العمما  هذ  األوزاف المشتركة وهي :     

 ــ فِعِيل :

يشترؾ في هذا الػوزف مػا كػاف مػف الصػفات عمػى       
( ، أمَّا إذا كاف )الَفِعيؿ( مؤوَّاًل بػ )) َفِعْيؿ بمعنى َمْفُعوؿ 

)َفاِعػػؿ( ييػػر معػػدوؿ بػػه إلػػى ) َمْفُعػػوؿ( ، فػػال  ُتْحػػذؼ 
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منه الها  كما تحذؼ مف )مفعوؿ( ذ فنقوؿ : مري ة ، 
 . (٘ٗ)وصغيرة ، ورحيمة ، وكريمة ((

و إذا كاف ))َفِعيؿ  بمعنى َمْفُعوؿ فحكمه أالَّ يمحقػه      
امػػرأة قتيػػؿ ، وكػػؼٌّ خ ػػيٌب ، هػػا  التأنيػػث ، كقػػولهـ : 

وممحفػػػػٌة جديػػػػػد  فػػػػي معنػػػػػى مقتولػػػػة ، ومخ ػػػػػوبة ، 
ْف (ٙٗ)ومجػػػدودة ، وال يقػػػاُؿ : قتيمػػػة ، وال جديػػػدة (( ، وا 

جػػا  شػػي  مػػف ذلػػؾ فيػػه تػػا  ، فمػػا هػػو إال عمػػى نيػػة 
التأويػػؿ ، ولهػػذا قػػالوا فػػي )َمْمَحَفػػٍة َجِدْيػػدٍة  عمػػى تأويػػؿ 

فاعمػػة ، وُجَعَمػػْت ) فعيمػػة  أنَّهػػا  متجػػددة، فكأنَّهػػا ُجَعَمػػتْ 
ذا كاف ) فعيؿ ( بمعنى فاعؿ لحقه  (عمى معنى فاعمة وا 
التأنيػػػث ، كقولػػػؾ : ) امػػػرأة كريمػػػة (، ) ظريفػػػة ( ومػػػا 

 . (ٚٗ)أشبه ذلؾ (
إفَّ سموؾ العرب هذ  المنطقيػة فػي كالمهػـ ، وهػي      

) أْف َتمفُػػَظ ببنػػا  ، وأنػػت تريػػد بنػػاً  آخػػر صػػارت تعػػرؼ 
  (ٛٗ) ؿ ،أو العدوؿ(عندهـ بالعدْ 

إفَّ عػدوؿ العػػرب عػػف )صػيغة )َمْفُعػػوؿ(إلى )َفِعيػػؿ(      
إشػػارًة إلػػى المرحمػػة األولػػى مػػف البنػػا  المغػػوي المتمثمػػة 
بالتجريد ،  إذ كاف األصؿ في هذ  الصفات التجريد مػف 
أيَّػػة عالمػػة ، وبتقػػادـ الػػزمف طػػرأ عميهػػا بعػػض التغييػػر 

الفاعػؿ ، أو المبالغػة ، الداللي ، فتحولت بالداللة عمػى 
 أو الصفة المشبهة ، وهذا 

ْ  التحػػػوؿ حاصػػػؿ بعػػػد تمػػػؾ المرحمػػػة السػػػابقة ، مػػػػا إْف                                            
                                            احتاجت المغة إلػى تخصػيص هػذ  الصػفات األخيػرة عػف 
                                           السػػػابقة ذ فاسػػػتخدمت عالمػػػات التأنيػػػث فيهػػػا ذألجػػػؿ 

   .  (  ٜٗ )                              التحديد والتخصيص في الداللة (
َ     ــ َفُعول وِمْفَعال :      ْ  ِ      ُ  َ     

                           َ    َ َ    مذكر المؤنث فيمػا كػاف عمػى وزَنػي )َفَعػوؿ         يشارؾ ال        
ِ ْ  َ     َ ْ ُ           َّ     َّ                    ، و ِمْفَعاؿ( وَمْنُعهما مف التَّا  ألنَّهما  وقعتا فػي الكػالـ      
ُ                     عمػػى التػػذكير ، ولكنَّػػه يوصػػُؼ بػػه المؤنػػث كمػػا يوصػػؼ       َّ                  

َ ً   بالمصدر : كػػ ) َعػْدٍؿ ، و ِرَ ػًا (  ِ       ٍ  ْ  َ                 ، وهػذاف الوزنػاف    (  ٓ٘ )                 

                             َّ                   ) نحػػو قولػػؾ : قػػؤوؿ ، ومقػػواؿ أنَّمػػا يكونػػاف فػػي تكثيػػر 
                               َّ                 شي  وتشديد  ، والمبالغة فيه وأنَّما وقا كالمهـ عمى   ال

                                  ، فهمػػا ) لممبالغػػة ، ويسػػتوي فيهػػا :    (  ٔ٘ )    َّ        أنَّػػه مػػذكر (
ٌ    المػػذكر واألنثػػى تقػػوؿ : رجػػٌؿ قػػؤوؿ ، و امػػرأٌة قػػؤوٌؿ ،       ٌ               ٌ                        

ٌ  ورجٌؿ  ِ ْ  َ        ٌ ِ  ْ  َ     يفوٌر وامرأٌة يفوٌر ، ورجٌؿ ِمْقَواؿ وامرأٌةِ مْقػَواؿ ،       ٌ        ٌ      ٌ       ٌ    
ْ  َ      َّ             وكذلؾ ِمْنَحاٌر وِمْ رَاب لمذَّكر ، واألنثى (  ِ   ٌ   َ  ْ ِ فمػا كػاف   ، (  ٕ٘ )        

عمى هذيف الوزنيف فال يؤنث بالها  إال أنَّه قػد دخمػت ) 
فػػي أحػػرؼ منػػه لمػػذكر و واألنثػػى جميعػػًا كقػػولهـ : رجػػٌؿ 

 وهػو الما ػي فػي األمػور (ِمْطرَاَبة وِمْعزَاَبٌة وِمْجَذاَمػة ، 

نَّمػػػا قػػػد        (ٖ٘) ، ورّبمػػػا تكػػػوف هػػػذ  الهػػػا  ال لمتأنيػػػث وا 
) تكػػوف الهػػا  دخمػػت لممبالغػػة كمػػا يقػػاؿ : رجػػٌؿ راويػػة 

مة (  . (ٗ٘)،وعالَّ
َبيَد انَّه إذا كاف ) فاعُؿ ( كقولنا : )َطاِمث وَحاِشض      

بػػه ، واَلِبػػف وتَػػاِمر ( يػػدؿُّ عمػػى أنَّػػه ذو شػػي  متصػػٌؼ 
منسػػوب إليػػه فػػنفَّ )) َفُعػػواَلً ، وِمْفَعػػااَلً ( ال ينفكػػاف عػػف 
أنَّهمػػػا يجريػػػاف مجػػػرا  ذ ألنَّػػػه لػػػزوـٌ لشػػػي  ، والػػػالـز 
المداـو بمنزلة َمف قد َكُثَر منه ذلػؾ الشػي  ، وفػي هػذا 
فهما أكثر مبالغًة في ذلؾ ولهذا فهـ يقولوف فػي الرجػؿ 

ـٌ وَلػِبٌس الكثير الطعـ والعمؿ والمبس : رجٌؿ َعمِ  ٌؿ ، وَطِع
، ومعنى ذا كمعنى َقُؤوؿ ، وِمْقَواؿ في المبالغة ييَر أفَّ 
الهػػا  تػػدخؿ فػػي المنسػػوب ، وفػػي )َفِعػػَؿ( المؤنػػث ، وال 

 . (٘٘) تدخُؿ الها  في ِمفعاؿ ، وَفُعوؿ (
ف ػػاًل عػػف ذلػػؾ مػػا ذهػػب إليػػه كثيػػروف أفَّ )َفُعػػواَلً (     

اِعػػػؿ أو بمعنػػػى الممنػػػوع مػػػف الهػػػا  مػػػا كػػػاف بمعنػػػى فَ 
َمْفُعوؿ ، ولهذا قالوا في تفسير قوله تعالى : )وَما َكاَنْت 

،إفَّ ) َأْصَؿ َبِغيَّا : َبُغِوي ، فهػو َفُعػوؿ ،  (ٙ٘) ُأمَِّؾ َبِغيًَّا (
لكػػػػػْف ُأديمػػػػػت الػػػػػواو فػػػػػي اليػػػػػا  ، وُكِسػػػػػَرت الغػػػػػيف 
لمجاورتها:اليػػا  ذ ولتصػػ)َّ اليػػا  السػػاكنة ، وَفُعػػوؿ هنػػا 

َمػػػة ، ولػػػذلؾ أتػػػى بغيػػػر هػػػا  ، وهػػػو صػػػفُة بمعنػػػى َفاعِ 
لممؤنػػث ، كمػػا يػػأتي َفُعػػوؿ بغيػػر هػػا  لممؤنػػث إذا كػػاف 
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 (ٚ٘) بمعنػػػى َمْفُعػػػوؿ كقولػػػه تعػػػالى : )َفِمْنَهػػػا َرُكػػػوُبُهـ (
وليس )َبِغيًَّا( في األصؿ عمػى وزف ) َفِعيػؿ( ، ولػو كػاف 

مؤنث َفِعياَلً لمزمته الها  لممؤنث ذ ألفَّ َفِعياَلً إذا كانت لم
بمعنػػى )َفاِعػػؿ( لزمتػػه الهػػا  كقػػولهـ : امػػرأٌة رحيمػػة ، 
ـَ  وعميمة بمعنى راحمة وعالمة ، فمما أتى بغير هػا  ُعِمػ

 .(ٛ٘) أّنه َفُعوؿ ، وليس بَفِعيؿ (
 و  ) َفُعوؿ إذا كاف بمعنى َفاِعؿ كاف له وجهاف :    

 أحدهما : أنَّه يستوي فيه المذكر والمؤنث .
نػػى التكريػػر والمبالغػػة ، كقولػػؾ : والثػػاني : يت ػػمف مع

رجػػػٌؿ صػػػبوٌر وَشػػػُكوٌر ال يوصػػػُؼ بػػػذلؾ َمػػػف كػػػاف قميػػػَؿ 
الصبر ، وكذلؾ َقُتوؿ يوصُؼ به َمْف َكُثر منه القتػؿ ... 

) (ٜ٘) . 
فَّ ) يايَة َمرَمى كالمهـ : أفَّ اسـ الفاعؿ لمَّػا لػـ       وا 

 ُيقَصْد به الحدوث لـ يكْف في المعنى كالفعؿ الذي مبنػا ُ 
عمى الحدوث في أحد األزمنة ، فمـ يؤنثػو  تأنيػث الفعػؿ 
ْف شػػػابهه لفظػػػًا ، وهػػػذا  لعػػػدـ مشػػػابهته لػػػه معًنػػػى ، وا 
ينػػتقُض عمػػيهـ بالصػػفات المشػػبهة كأنَّهػػا ل طػػالؽ ، ال 
لمحػػدوث ، وال تشػػابه الفعػػَؿ لفظػػًا أي ػػا ، فكانػػت أجػػدر 

 . (ٓٙ) بالتجريد عف التَّا  ، وال تجرَُّد أي ًا (
عمى هذا أفَّ ) َفُعػوؿ بمعنػى َفاِعػؿ لػـ يػؤدِّ داللػًة  وبنا ً  

إال المبالغػػة ، ومػػف المعمػػـو أفَّ المبالغػػة محمولػػة عمػػى 
اسػػػـ الفاعػػػؿ ، وال فػػػرَؽ بينهمػػػا إال فػػػي الداللػػػة عمػػػى 

 . (ٔٙ)التكثير(
باي ػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ أفَّ وزف )ِمْفَعػػػاؿ( )داؿٌّ عمػػػى كثػػػرة 

ثيػػرة العطػػر ، و العػػادة فػػي صػػاحبه ، نحػػو : ِمْعطػػاٌر لك
امػػرأٌة ِمػػذكاٌر ، إذا كانػػت عادتهػػا تمػػُد الػػذُّكور ، وكػػذلؾ : 

، فػػػػ )  (ٕٙ)مينػػػاث إذا كانػػػت عػػػادًة فػػػي والدة  اينػػػاث (
َفعػػوؿ ( السػػابؽ يػػدؿُّ عمػػى مػػف كػػاف قويػػًا عمػػى الفعػػؿ ، 
وِمفَعاؿ يدَّؿ عمى مف كاف له ذلؾ عػادًة مثػؿ : ِمْعػَواف ، 

 . (ٖٙ) و ِمْعَطاف (

دوؿ هذ  الصػي  عػف و ػعها األصػؿ يكػوف طمبػًا إفَّ )ع
 . (ٗٙ)لما يوافؽ المعنى ، ويحققه (

 ــ ِمْفَعٌل :

ُيعامػػؿ معاممػػة األوزاف السػػػابقة الػػوزف )ِمْفَعػػػٌؿ( ، و )  
، وهػػػو) كِمفَعػػاٍؿ فػػػي  (٘ٙ) ِمْفَعػػٌؿ مقصػػوٌر مػػػف ِمْفعػػاؿ (

المبالغة ، وأْف ال تدخَؿ الها  عميه فػي المؤنػث كقػولهـ 
ٌف ، وِمػػػْدًعى ، وِمْقػػػَوٌؿ لمػػػذكر ، واألنثػػػى ، وقػػػد  : ِمْطعػػػ

،  (ٙٙ)أدخمػػػوا الهػػػا  عمػػػى بع ػػػه ، فقػػػالوا : ِمَصػػػكَّة (
ويبدو أنَّه يغمب فيما كاف آلًة نحو قولهـ :)َرجػٌؿ ِمْحػَرٌب 

      (ٚٙ)إذا كاف آلة في الحرب (
 ــ ِمْفعيل :

ؿ ومف األوزاف اأُلَخر التي ُعػدَّت مشػتركًة هػو ) ) ِمْفعيػ 
، وهػػػو يػػػدؿ عمػػػى  (ٛٙ) ( نحػػػو : معطيػػػر ، ومنطيػػػؽ (

ايكثػػػار فػػػي الشػػػي  كقػػػولهـ : ِمح ػػػير لوجػػػود معنػػػى 
ايكثار فيه بخػالؼ ) مسػكينة ( التػي ُشػبََّهت بفقيػرة إذا 

 . (ٜٙ)لـ يكف في معنى ايكثار
يت ػػ) ممػػا سػػبؽ أفَّ لممػػورفيـ الصػػفري تواجػػدًا فػػي     

ا مػا أثػار انتبػا  الصي  العربيػة ، فهػي حاممػة لػه ، وهػذ
القدما  اف حكروها عمػى المؤنػث ، فهػي عنػدهـ حاممػة 
لعالمة التأنيث ، يير أنَّها لـ تكف ظاهرًة ، فهي عنػدهـ 
عمػػػػػى نيػػػػػة التقػػػػػدير ، وعمػػػػػى هػػػػػذا التواجػػػػػد ، ولهػػػػػذ  
الخصوصػػية منعػػوا اسػػتعماؿ هػػذ  الصػػي  مػػا المػػذكر ، 
وهػػػذا االنتبػػػا  يكػػػوف مطابقػػػا ِلمػػػا نػػػادى بػػػه المحػػػدثوف 

بتسػػػميتهـ عمػػػى هػػػذ  العالمػػػة المحذوفػػػة بػػػالمورفيـ ،و 
                                                   الصفري . 

 :اخلامتة                     

ػػػ المػورفيـ مصػػطم) يربػي جػػي  بػه ليكػػوف بػداًل مػػف   
الكممػػػة ، وانواعػػػه وسػػػيمة لتحميػػػؿ األبنيػػػة ، أو الكممػػػة 

 نفسها .
فيـ الصفري ذا صفة خطيػة ، وانمػا لػه ػػ لـ يكف المور   

 وجود داللي ال يمكف إيفاله ، أو إهماله .
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ػػػػػ  القػػػى مفهػػػـو المػػػورفيـ قبػػػواًل مػػػف قبػػػؿ الدارسػػػيف  
 م اهاًة ما المفاهيـ اأُلخر .

ػػ يصم) تو ػيؼ المػورفيـ الصػفري فػي األبنيػة العربيػة 
 ذلؾ لوجود  الته فيها .

صػفري يريبػا ، أو ػػ لـ يكف مدلوؿ مصػطم) المػورفيـ ال
جديػػدا فػػي التػػراث العربػػي ذلػػؾ أفَّ القػػدما  اسػػتعمموا مػػا 

 يكوف مقابال له نحو الحذؼ والتقدير ...
ػػػػ مفهػػـو المػػورفيـ الصػػفري كػػاف معمومػػا عنػػد القػػدما  
بمحاظ مدلوله ، وال سيما األبنيػة المشػتركة بػيف المػذكر 
والمؤنػػػث ، أو الصػػػفات الخاصػػػة باينػػػاث ، فقػػػد كانػػػت 

بالمؤنػػػث تنػػػزُّ عػػػف أيػػػة عالمػػػة لمتأنيػػػث لكػػػفَّ  خاصػػػة
المػػورفيـ الصػػفري فػػي أذهػػاف القػػدما  دليػػؿ عمػػى تأنيػػث 

 هذ  الصفات . 
 : اهلوامش

 ٕٛٓ/  ٔمحا رات في عمـ المغة العاـ ) البدراوي( :  -ٔ
. 
 ٕٚينظر، ظاهرة التحوؿ في الصي  العربية )ياقوت( :  -ٕ

 . ٗٓٔ - ٖٓٔ، والنظرية المغوية )الدايـ(  : 
 .ٕٕٔالمغة )فندريس( :  -ٖ
 .٘٘إشارة المغة )موريس( :  -ٗ
 .ٙ٘ينظر، نفسه  :  -٘
 .ٕٚعمـ الداللة )بالمر( :  -ٙ
 . ٕٗٔالمغة :  -ٚ
، وأ وا  عمى  ٓٚينظر، األلسنية العربية )طحاف( :  -ٛ

، وموجز تاريخ عمـ  المغة  ٕٓٔعمـ المغة المعاصر)نايؼ( : 
)ماري نواؿ(  ، والمصطمحات المفاتي) في المسانيات ٙ)روبنز( : 

، ودور الكممة في المغة )  ٜٓٔ، والمسانيات )شريؼ( : ٘ٚ: 
 . ٕٙو  ٘٘أولماف( : 

 . ٕٚٔالعربية وعمـ المغة البنيوي )حممي خميؿ( :  -ٜ
 . ٜٓينظر، مدخؿ إلى عمـ المغة ) حجازي( :  -ٓٔ
 .ٖ٘ينظر، أسس عمـ المغة )ماريو باي ( :  -ٔٔ
شارة  ، ٕٓينظر، مبادئ ألسنية عامة )مارتينيه( :  -ٕٔ وا 

 )بحث( . ٕٙ، وسيميولوجيا المغة )بنفنست(:  ٙ٘المغة : 

 .٘ٓٔالمغة :  -ٖٔ
 . ٚ٘إشارة المغة :  -ٗٔ
 . ٘ٓٔالمغة :  -٘ٔ
 . ٕ٘ٔ/  ٔمحا رات في المغة ) أيوب( :  -ٙٔ
 . ٜ٘المعنى وظالؿ المعنى )محمد محمد(:  -ٚٔ
 . ٜٕٔاأللسنية العربية :  -ٛٔ
، والمنصؼ )ابف  ٖٖٔ/ ٖاألصوؿ )ابف السراج( :  -ٜٔ

 . ٕٔؤٔ، والتصريؼ المموكي )ابف جني(  : ٔٔ/  ٔ جني( :
 .٘ٔالصواشت والمعنى )داوود( :  -ٕٓ
،  ٔٗالمنهج الصوتي لمبنية العربية )عبد الصبور( :  -ٕٔ

 . ٕ٘والعربية الفصحى )هنري فميش( : 
 . ٓٔٔينظر، المسانيات )شريؼ( :  -ٕٕ
 .ٚٔٔنفسه :  -ٖٕ
 . ٚٚٔـ( : ينظر، مدخؿ إلى عمـ المغة )إبراهي -ٕٗ
 .ٖٕٕ-ٕٕٕمدخؿ إلى عمـ المغة )محمد حسف( :  -ٕ٘
 . ٕٚٔ/  ٔينظر، محا رات في المغة :  -ٕٙ
 .ٙموجز تاريخ عمـ المغة :  -ٕٚ
 ٕٛٔينظر، المغة العربية معناها ومبناها ) تمػاـ حسػاف(:  -ٕٛ

 .ٛٗ، واجتهادات لغوية )تماـ حساف(: 
 . ٕٖٕالعربية وعمـ المغة البنيوي :  -ٜٕ
 .ٓٙ -ٜ٘ينظر، التنوعات المغوية )عبد الجميؿ( :  – ٖٓ
 . ٔٗينظر،عمـ الداللة )بالمر( :  – ٖٔ
 .ٕٛٓجوانب مف نظرية النحو )جومسكي( :  -ٕٖ
 .ٓٔٔينظر، المغة :  -ٖٖ
،و المقتصػػد فػػػي ٖٗٙ/ ٖشػػرح المفصػػؿ )ابػػف يعػػيش( :  -ٖٗ

 .ٔ٘٘/  ٔشرح التكممة )الجرجاني( :
، وينظػػر شػػرح منظومػػة ٕٖٔ/ ٖ: شػػرح الكافيػػة )الر ػػي( -ٖ٘

 .ٕ٘ابف الحاجب )هادي الساعدي(: 
 .ٖٜٖ/  ٕشرح ابف عقيؿ )ابف عقيؿ( :  -ٖٙ
 .ٖٜٖ/ ٕنفسه :  -ٖٚ
 .ٖٛ٘/ ٖينظر، شرح المفصؿ :  -ٖٛ
، والمػػذكر ٖٙٚ/  ٕينظػػر، شػػرح السػػيرافي )السػػيرافي( :  -ٜٖ

 .ٛ٘والمؤنث )الفرا ( : 
 .ٖٖٔ/ ٗنفسه :  -ٓٗ
 .ٖٔٔنفسه :  -ٔٗ
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 . ٖٖٔ/ ٗينظر، نفسه :  -ٕٗ
ينظػػر، المشػػتقات الدالػػة عمػػى الفاعميػػة والمفعوليػػة )سػػيؼ  -ٖٗ

 .ٜٜالديف(: 
 . ٖٓدراسات لغوية مقارنة )عمايرة( :  -ٗٗ
 .ٕٛينظر، دقاشؽ التصريؼ )ابف المؤدِّب( :  -٘ٗ
 .ٜٖٗ/  ٗ، و ٖٖٓ/  ٔينظر، شرح السيرافي:  -ٙٗ
 .ٖٖٓ/ ٔنفسه :  -ٚٗ
 .ٛٓٔما )ابف جني( : ينظر، الم -ٛٗ
 .ٖٓٔينظر، المشتقات الدالة عمى الفاعمية والمفعولية :  – ٜٗ
 .ٜ/ ٗينظر، شرح السيرافي :  -ٓ٘
 .ٖٗٔ/ ٗنفسه :   -ٔ٘
 نفسه والصفحة . -ٕ٘
 نفسه والصفحة . -ٖ٘
 .ٖ٘ٔ/  ٗنفسه :  -ٗ٘
 .ٖٗٔ/ ٗنفسه :   -٘٘
 . ٕٛمريـ :  -ٙ٘
 . ٕٚيس :   -ٚ٘
 .ٜ/  ٕقراف )مكي( : مشكؿ إعراب ال -ٛ٘ 

 .ٚٓٗ -ٙٓٗشرح الفصي) )الزمخشري( :  -ٜ٘
 .ٖٖٔ -ٖٖٓ/ ٖشرح الكافية :  - ٓٙ
 .ٖٓٔينظر، المشتقات الدالة عمى الفاعمية والمفعولية:  -ٔٙ
 .ٕٕٚينظر،الصاحبي )ابف فارس( :  -ٕٙ
 .ٖٔ-ٕٔينظر، الفروؽ المغوية )أبو هالؿ(:  -ٖٙ
 .ٜٕٛربية )المشري(: ينظر، الفروؽ المغوية في الع -ٗٙ
 .ٖٙٔ/ ٗشرح السيرافي:  -٘ٙ
 .ٖٕٖ/  ٔ، والمنصؼ : ٖٖٛالتكممة )الفارسي(  :  -ٙٙ
 مفردات القراف )األصفهاني( : حرب :  -ٚٙ
 . ٜٕٚشرح المكودي )المكودي(  :  -ٛٙ
 .ٜٚٗينظر، التكممة )أبو عمي الفارسي( :  -ٜٙ

 : املصادر

 القراف الكريـ . -ٔ
مغة ، ماريو باي ،ترجمة احمػد مختػار ُأُسس عمـ ال -ٕ

 . ٜٜٛٔ -هػ  ٜٔٗٔعمر ، ط  الثامنة ، عمـ الكتب 

إشارة المغة وداللة الكػالـ ، مػوريس أبػو ناصػر ،ط  -ٖ
 .ٜٜٓٔاألولى 

األصػػوؿ فػػي النحػػو العربػػي ، ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف  -ٗ
سػػػػهؿ بػػػػف السػػػػراج النحػػػػوي البغػػػػدادي ، تحػػػػػ د. عبػػػػد 

، مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة ، الحسػػػػػيف الفتمػػػػػي ، ط الثالثػػػػػة 
 .ٜٜٙٔ -هػ ٚٔٗٔ

أ وا  عمػى الدراسػات المغويػة المعاصػرة، د. نػايؼ  -٘
 خرما ، عالـ الكتب . 

األلسػػػػػنية العربيػػػػػة ، ريمػػػػػوف طحػػػػػاف ،ط الثانيػػػػػة  -ٙ
 بيروت . -، دار الكتاب المبناني ٜٔٛٔ

التصػػريؼ الممػػوكي ،ألبػػي الفػػت) عثمػػاف بػػف عبػػد اهلل ، 
 عة شركة النمدف ، د.ت .  بف ، جني   ط. االولى ، مطب

التكممػػػػة ، ألبػػػػي عمػػػػي الفارسػػػػي تحػػػػػ كػػػػاظـ بحػػػػر  -ٚ
 هػ .ٔٓٗٔ-ـٜٔٛٔالمرجاف ، د.ط ،

التنوعات المغوية ، د. عبد القػادر عبػد الجميػؿ ، ط  -ٛ
عمػػػػػػاف ،  -األولػػػػػػى ، دار صػػػػػػفا  لمنشػػػػػػر والتوزيػػػػػػا 

 ـ .  ٕٔٔٓ-هػ ٖٔٗٔ
اجتهػػػادات لغويػػػة ، د. تمػػػاـ حسػػػاف ، ط األولػػػى ،  -ٜ
 .  ٕٚٓٓ -هػ ٕٛٗٔالـ الكتب ، ع

جوانػػػب مػػػف نظريػػػة النحػػػو ، نعػػػـو جومسػػػكي ،  -ٓٔ
ترجمػػػة مرت ػػػى جػػػواد بػػػاقر ، د. ط ، مطػػػابا جامعػػػة 

 الموصؿ ، د. ت.  
دراسات لغوية مقارنة ، د.إسػماعيؿ احمػد عمػايرة  -ٔٔ

 .ٖٕٓٓ، ط األولى  ، دار واشؿ لمنشر ، 
دقػػػاشؽ التصػػػريؼ لمقاسػػػـ بػػػف محمػػػد بػػػف سػػػعيد  -ٕٔ

الُمػػػػؤدِّب ، تحػػػػػ د. حػػػػاتـ ال ػػػػامف ، ود. احمػػػػد نػػػػاجي 
القيسػػػي ، ود. حسػػػيف تػػػوراؿ ، د.ط ، مطبعػػػة المجمػػػا 

 ـ .  ٜٚٛٔ -هػ ٚٓٗٔالعممي العراقي 
دور الكممػػة فػػي المغػػة ، سػػتيفف اولمػػاف ، ترجمػػة  -ٖٔ

 كماؿ بشر ، ط الثانية عشرة ، داريريب ، د.ت.
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قيػػؿ شػػرح ابػػف عقيػػؿ بهػػا  الػػديف عبػػداهلل بػػف ع -ٗٔ
هػػػ( ، ط األولػػى، ٜٙٚالعقيمػػي المصػػري الهمػػداني )ت 

 هػ  .  ٖٚٗٔدار الميزاف ، 
شػػػرح شػػػافية ابػػػف الحاجػػػب اليػػػؼ الشػػػيخ ر ػػػي  -٘ٔ

 ٙٛٙالديف محمػد بػف الحسػف االسػتراباذي النحػوي )ت 
( ، تحػ محمد نػور الحسػف ، ومحمػد الزفػزاؼ ، ومحمػد 
 -محػػػي الػػػديف ، د.ط ، دار الكتػػػب العمميػػػة ، بيػػػروت 

 بناف ، د.ت.ل
شػػرح الفصػػي) ألبػػي القاسػػـ جػػار اهلل محمػػود بػػف  -ٙٔ

عمػػر الزمخشػػري ، تحػػػ ابػػراهيـ بػػف عبػػداهلل بػػف جمهػػور 
الغػػامري ، د.ط ، معهػػد البحػػوث العمميػػة واحيػػا  التػػراث 

 هػ .ٚٔٗٔايسالمي مكة المكرمة ، 
شػػرح الر ػػي عمػػى الكافيػػة ، تحػػػ يوسػػؼ حسػػف  -ٚٔ

ف يػػػونس  بنغػػػازي، عمػػػر ، ط. الثانيػػػة ، منشػػػورات قػػػا
ٜٜٔٙ . 

شرح كتاب سيبويه ، تأليؼ أبي سعيد السيرافي ،  -ٛٔ
هػػػ( ، تحػػػ ٖٛٙالحسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف المرزبػػاف )ت 

احمػػد حسػػف مهػػدلي ، وعمػػي سػػيد عمػػي ، ط األولػػى  ، 
 -ـٕٛٓٓدار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة  بيػػػػػػروت لبنػػػػػػاف ، ، 

 هػ .ٜٕٗٔ
شػػرح المفصػػؿ لمزمخشػػري ، تػػأليؼ موفػػؽ الػػديف  -ٜٔ

هػػ ٖٗٙبي البقا  يعيش بف عمي يعيش الموصمي )ت أ
( تقديـ إميؿ بديا يعقوب ،ط. االولى،  منشورات محمد 

لبنػػاف ،  –عمػػي بي ػػوف ، دار الكتػػب العمميػػة بيػػروت 
 ـ . ٕٔٓٓ -هػ ٕٕٗٔ

شرح المكودي أبي زيد عبد الرحمف بػف عمػي بػف  -ٕٓ
( ، تحػ إبػراهيـ شػمس الػديف ، ٚٓٛصال) المكودي )ت

لبنػػػػاف ،  -ى ، دار الكتػػػػب العمميػػػػة ، بيػػػػروتط األولػػػػ
 .ٜٜٙٔ -هػ ٙٚٔٗٔ

شرح منظومة ابف الحاجب في األسػما  المؤنثػة  - ٕٔ
السػػػػماعية ، بقمػػػػـ هػػػػادي السػػػػاعدي ، د.ط ، مطػػػػابا 

 النجؼ االشرؼ ، د.ت .  –النعماف 
الصاحبي في فقه المغة وسػنف العػرب فػي كالمهػا  -ٕٕ

ر  المكتبػػة ، أحمػػد بػػف فػػارس ، عنايػػت وتصػػحي)  ونشػػ
 . ٜٓٔٔ -ٕٖٛٔالسمفية ، مطبعة المؤيد ، 

الصػػػواشت والمعنػػػى فػػػي العربيػػػة ، دراسػػػة دالليػػػة  -ٖٕ
ومعجـ ، د. محمػود محمػد داوود ، د.ط ، دار يريػب ، 

 د. ت .
ظػػاهرة التحػػوؿ فػػي الصػػي  الصػػرفية ، د. محمػػود  -ٕٗ

سػػػػػيمماف اليػػػػػاقوت ، د.ط ، دار المعرفػػػػػة الجامعيػػػػػة ، 
ٕٓٓ٘. 

ة الفصػػحى نحػػو بنػػا  لغػػوي جديػػد ، تػػأليؼ العربيػ -ٕ٘
األب هنػػػري فمػػػيش اليسػػػوعي ، تحػػػػ د. عبػػػد الصػػػػبور 

بيػروت ،  -شاهيف  ، ط األولػى ، المطبعػة الكاثوليكيػة 
ٜٔٙٙ. 

العربيػػػة وعمػػػـ المغػػػة البنيػػػوي دراسػػػة فػػػي الفكػػػر  -ٕٙ
المغػػوي العربػػي الحػػديث ، د. حممػػي خميػػؿ ، د. ط ، دار 

 المعرفة الجامعية ، د . ت.
بػػالمر ،  ترجمػػة مجيػػد  -عمػػـ الداللػػة تػػأليؼ ؼ  -ٕٚ

بغداد  -عبد الحميد الماشطة ، د.ط  ، المكتبة الوطنية 
 ،ٜٔٛ٘. 

المغػػػػة . ج . ينػػػػدريس ، تعريػػػػب عبػػػػد الػػػػرحمف  -ٕٛ
الػػدواخمي ، و محمػػد القصػػاص ، د.ط ، الناشػػر مكتبػػة 

 االنجمو المصرية ، مطبعة لجنة البياف العربي ، د. ت.   
ة العربية معناهػا ومبناهػا ، د. تمػاـ حسػاف ، المغ -ٜٕ

 ـ.ٕٙٓٓ -هػ ٕٚٗٔط. الخامسة ، عالـ الكتب ، 
الفروؽ المغوية ل ماـ األديػب المغػوي أبػي هػالؿ  - ٖٓ

العسػػكري ، تحػػػ محمػػد ابػػراهيـ سػػميـ ، د.ط ،دار العمػػـ 
 الثقافية ، د.ت ..



فريِّة في األبنية العربية  المورفيمات الصِّ

 03 ـٕٕٔٓسنة (ٗ ، ٖ) العدداف (ٔٔ) المجمد - التربوية والعموـ اباآلد في القادسية مجمة 

الفػػػػروؽ المغويػػػػة فػػػػي العربيػػػػة  د. عمػػػػي كػػػػاظـ  -ٖٔ
 -ألولػػى  ، دار صػػفا  لمنشػػر والتوزيػػا المشػػري ، ط ا

 ـ. ٕٔٔٓ -هػ ٕٖٗٔعماف ، 
المسػػانيات المجػػاؿ والوظيفػػة والمػػنهج ، د. سػػمير  -ٕٖ

شريؼ استيتية ، ط الثانية ، عالـ  الكتب الحػديث إربػد 
 ـ  .ٕٛٓٓ -هػ ٜٕٗٔاألردف  ،  –

الممػػا فػػي العربيػػة تػػأليؼ أبػػي الفػػت) عثمػػاف بػػف  -ٖٖ
غمػػي  ، د.ط ، دار مجػػدالوي جنػػي ، تحػػػ د.سػػميا ابػػو م

 .  ٜٛٛٔعماف ،   –لمنشر 
مبػادئ ألسػػنية عامػػة ، أندريػه مارتينيػػه ، ترجمػػة  -ٖٗ

 –ريمػػػوف رزؽ اهلل ، ط األولػػػى ، دار الحداثػػػة بيػػػروت 
 ـ . ٜٜٓٔلبناف . 

محا رات في المغػة  مػنهج فػي دراسػة المغػة مػف  -ٖ٘
الناحيػػػػة االجتماعيػػػػة ، والنفسػػػػية ، ودراسػػػػة أصػػػػواتها 

فرداتهػػا وقواعػػدها ، د. عبػػد الػػرحمف أيػػوب / القسػػـ وم
 .  ٜٙٙٔبغداد ،  –األوؿ  ، د.ط ، مطبعة المعارؼ 

محا ػػػرات فػػػي عمػػػـ المغػػػة العػػػاـ ، د. البػػػدراوي   -ٖٙ
 .ٕٛٓٓزهراف ، ط األولى ، دار العالـ العربي ، 

مػػػدخؿ إلػػػى عمػػػـ المغػػػة ، د. إبػػػراهيـ خميػػػؿ ، ط.  -ٖٚ
 -والتوزيػػػػا والطباعػػػػة  األولػػػػى ، دار المسػػػػيرة لمنشػػػػر

 ـ.ٕٓٔٓ -هػ ٖٓٗٔعماف ، 
مػػػدخؿ إلػػػى عمػػػـ المغػػػة ، د. محمػػػد حسػػػف عبػػػد  -ٖٛ

 .ٜٜٔٔالعزيز ، د.ط  ، دار النمر لمطباعة ، 
مدخؿ إلى عمـ المغػة ، د. محمػود فهمػي حجػازي  -ٜٖ

 ، د.ط ، دار قبا  لمطباعة والنشر والتوزيا ، د. ت.
بف زياد الفػرا   المذكر والمؤنث ألبي زكريا يحيى - ٓٗ

هػػػ ، تحػػػ د. رم ػػاف عبػػد التػػواب ، د.ط ، ٕٚٓ -ٗٗٔ
 الناشر مكتبة التراث ، د. ت .

المشػػػػتقات الدالػػػػة عمػػػػى الفاعميػػػػة والمفعوليػػػػة ،  -ٔٗ
دراسػػة صػػرفية دالليػػة احصػػاشية ، د. سػػيؼ الػػديف طػػه 

 -هػػ ٕ٘ٗٔالفقرا  ، ط األولى ، عالـ الكتب الحديث ، 
 ـ .ٕٗٓٓ

لقػرآف ألبػي محمػد بػف أبػي طالػب مشكؿ إعػراب ا  -ٕٗ
هػػػػػ ، تحػػػػػ حػػػػاتـ صػػػػال) ال ػػػػامف ، ط   ٖٚٗالقيسػػػػي 

دمشػػػػؽ ،  –األولػػػػى ، دار البشػػػػاشر لمطباعػػػػة والنشػػػػر 
 ـ . ٖٕٓٓ -هػ ٕٗٗٔ

المصطمحات المفاتي) في المسانيات ، مػاري نػواؿ  -ٖٗ
ياري بريور ، ترجمة عبد القػادر فهػيـ الشػيباني ، د.ط 

 ـ .ٕٚٓٓ، 
الفػػػاظ القػػػرآف لمعػػػال مػػػة الرايػػػب  معجػػػـ مفػػػردات -ٗٗ

األصػػػػفهاني ، تحػػػػػ نػػػػديـ مرعشػػػػمي ، د.ط ، انتشػػػػارات 
 مرت وي ، د.ت . 

المعنى وظالؿ المعنى أنظمة الداللة في العربية ،  -٘ٗ
د. محمد حسف عبد العزيز ، د.ط ، دار النمػر لمطباعػة 

 ،ٜٜٔٔ. 
المقتصد في شرح التكممة لعبػد القػاهر الجرجػاني  -ٙٗ

حمد بف عبػد اهلل بػف إبػراهيـ الػدرويش ،د .ط، ، تحػ د.ا
 ـ .ٕٚٓٓهػ ٕٛٗٔ

المنصؼ شرح ايماـ أبي الفػت) عثمػاف بػف جنػي  -ٚٗ
النحوي ، تحػ إبراهيـ مصػطفى ، و عبػد اهلل امػيف ، ط. 

 -هػػػػػػ ٜٖٚٔاألولػػػػػى، إدارة إحيػػػػػا  التػػػػػراث القػػػػػديـ ، 
 ـ.ٜٓٙٔ

المهػػج الصػػوتي لمبنيػػة العربيػػة رؤيػػة جديػػدة فػػي  -ٛٗ
العربػػػػي ، د. عبػػػػد الصػػػػبور شػػػػاهيف ، د.ط ، الصػػػػرؼ 

 ـ .ٜٓٛٔ -هػ ٓٓٗٔمؤسسة الرسالة ، 
موجز تاريخ عمـ المغة في الغػرب تػأليؼ : ر. هػػ  -ٜٗ

. روبنز ، ترجمة د.احمد عوض ، د.ط ، عػالـ المعرفػة 
 ، د.ت . 
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 03 ـٕٕٔٓسنة (ٗ ، ٖ) العدداف (ٔٔ) المجمد - التربوية والعموـ اآلداب في القادسية مجمة 

النظريػػػة المغويػػػة فػػػي التػػػراث العربػػػي ، د. محمػػػد  -ٓ٘
ر السػػػػػالمة ، عبػػػػػد العزيػػػػػز الػػػػػدايـ ، ط.االولػػػػػى  ، دا

ٕٓٓٙ. 
 ػػ البحوث المنشورة :  

ػػ سيميولوجيا المغة )إميؿ بنفنست( ترجمة سيزا قاسػـ ، 
 ٕفصوؿ مجمة النقد األدبي )مناهج النقػد األدبػي( ، ج 

 .  ٜٔٛٔ، المجمد األوؿ ، العدد الثالث  ابريؿ 
Zero Morphemes in Arabic 

Language Structures : 
 This paper is concerned with 
zero morphemes in Arabic language 
structures , their applications and 
function in syntactic change . The 
paper also tries to see whether zero 
morphemes are the first unit used in 
structural analysis , and whether they 
are still accepted by scholars of Arabic 
language .  

 


