
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 بينه وبني علم الرصف الفرق فيام خيص ديثولوجيا احل هذا البحث تسليط الضوء عىل علم املورفحياول

 عن صور متثيل املورفيم الكشف حياول كام ، عدةباعتبارات الداليل للمورفيامت التصنيفالتقليدي، ويبني 
 نحوية وظيفة بعضها عىل تدل حيث ؛ للوظيفة التي تقوم هبالها ومناسبة شك، الرتكيبيف النحوية للوظائف

 فقد حيل املورفيم ها، حتل بعض املورفيامت حمل بعضوكذلك ،ب كاإلضافة والفاعلية مثالمزدوجة يف الرتكي
 دور السياق يف إزالة اللبس عند عدم قدرة حّ العكس، كام يوضوكذلك) املقيد (تصلحمل امل) احلر(املنفصل

 .الوظيفة النحوية املورفيامت يف إزالة اللبس يف حتديد نوع استعامل كذلكاملورفيامت عىل كشف املعنى، و
.السياق -الوظيفة  - رتكيبال -املورفيم  -املورفولوجيا  :ةحيافت املتامالكل
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Abstract 
This research seeks to shed light on the modern science of morphology as applied to Arabic 
contrasted with traditional syntax, especially in terms of the classification of semantic 
morphemes from a variety of perspectives. In addition, the paper aims to recognize syntactic 
representations and functions of morphemes in their contexts and their grammatical suitability. 
Some morphemes may carry out double functions as they can be inflectional (conjunctional 
morphemes, subject-form morphemes, etc.) or content. Some morphemes can replace others; 
bound morphemes can replace free ones, and free morphemes can replace bound ones. The 
paper also elucidates the role of context in disambiguating the semantic uses of morphemes as 
well as the use of morphemes in disambiguating the grammatical functions of morphemes.  

Key Words: morphology- morpheme –syntax–inflection -context 

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 
جاء علم اللغة احلديث عـىل يـد مؤسـسه دي
سوسري ليعيد النظر والدراسة يف كثري مـن قـضايا 
اللغات بناء عىل املنهج الوصفي، وانطلق البحـث 

للغة  لغات عىل أسس جديدة، وقد كاناللساين يف ال
 العربية من هذه الدراسـات نـصيب كبـري حاولـت

الـصوتية والـرصفية : تعيد دراسة مستويات اللغة
 . والنحوية والداللية وفقا للمعطيات اجلديدة

ــرصيف احلــديث فرعــا مــن  ًويعــد الــدرس ال
اللسانيات ، ويعنى هذا الفرع بالبنية التـي متثلهـا 

 املقاطع والعنارص الصوتية التي الصيغ الرصفية و
تؤدي معاين رصفية أو نحوية، ويطلق الدارسـون 

 ).املورفولوجيا(عىل هذا الدرس مصطلح 
والرصف هبذا املعنى يتناول النواحي الشكلية 
والرتكيبية للوحدات اللغويـة، ومـوازين الـصيغ 
الرصفية، وعالقتها الترصيفية فيام بينها، وكـذلك 

 .ة وما يتصل هبا من قضاياالنواحي االشتقاقي
ومن املواضيع التي جيب تسليط الضوء عليها 
ــدات  ــب الوح ــوي تناس ــدرس اللغ ــذا ال يف ه

مع الوظائف التي تؤدهيا يف ) املورفيامت(الرصفية 
السياق الرتكيبي، وهيدف الباحث مـن وراء هـذه 

مـن قـضايا املورفولوجيـا : (الدراسة التي بعنوان
ــة ــش: العربي ــصنيف وال ــوظيفييف الت إىل ) كل ال

 :الكشف عن اآليت

والفرق بـني هـذا العلـم  )املورفولوجيا(معنى  •
وعلم الرصف التقليـدي، و مكونـات النظـام 

   .املورفولوجي
مفهوم املورفيم والفـرق بينـه وبـني الكلمـة و  •

 .أنواعه وتصنيفاته
ــة يف  • صــور متثيــل املــورفيم للوظــائف النحوي

 .الرتكيب
 الوظــائف تناســب متثيــل املــورفيم لتلــك •

 .والعدول عن األصل
أثر املورفيم يف إزالـة اللـبس ودور الـسياق يف  •

الكشف عن املعـاين الـرصفية والنحويـة عنـد 
 .عجز املورفيامت

وقــد اختــذ الباحــث املــنهج الوصــفي طريقــا  •
لدراسة هذا املوضوع، وقد اشتمل البحث عىل 

 :األقسام اآلتية
الدراسات السابقة ومدى فائدة الباحث منهـا  •

 .وما يميز هذه الدراسة عنها
: حتريــر مــصطلح املورفولوجيــا ومرادفاتــه •

واشتمل عىل التعريـف بالـرصف واالشـتقاق 
 .واملورفولوجيا ومكونات النظام املورفولوجي

معنى املورفيم وتـصنيفاته والفـرق بينـه وبـني  •
الكلمة، واإلشارة إىل أنـواع اللغـات بحـسب 

 .الوحدات الرصفية
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النحوية، واشتمل عىل صور املورفيم والوظيفة  •
متثيـل املــورفيم للوظيفــة النحويـة مــن حيــث 
ــصال واالنفــصال،  الظهــور واالســتتار واالت
ــة يف  ــع الوظيف ــورفيم م ــكل امل ــب ش وتناس
ــن  ــدول ع ــب بحــسب األصــل، والع الرتكي
األصـل كداللــة مــورفيم اجلــر عــىل الفاعليــة 
ومـورفيم النـصب عــىل الرفـع واملتـصل عــىل 

 .املنفصل والعكس
ورفيم والــسياق، وتنــاول الباحــث يف هــذا املـ •

القسم دور السياق يف إزالة اللبس إذا عجـزت 
املورفيامت عن كشف املعنى،وكذلك اسـتعامل 

 .املورفيامت يف إزالة اللبس يف الرتكيب
ثــم خــتم البحــث بخالصــة للنتــائج وقائمــة  •

 .املصادر واملراجع
 

ــي  ــات الت ــسيم الدراس ــن تق ــت يمك تناول
موضوع املورفولوجيا أو علـم الـرصف احلـديث 

 :إىل نوعني
 دراسات عن علم اللغة احلديث 

تناولت املورفولوجيا عىل أساس أنه مـستوى مـن 
مـستويات التحليـل اللغــوي، وهـذه املــستويات 

ــي ــوي : ه ــرصيف والنح ــصويت وال ــستوى ال امل
والداليل، وقد كان للمستوى الرصيف نصيب مـن 

ه الدراســات، التــي اتــسم بعــضها بــالتنظري هــذ
وبعضها مال إىل التطبيق، وقد استفاد هذا البحث 

 :منها يف اجلانب النظري، ومن هذه الدراسات
) ١٩٩٨(أشار ماريوبـاي : أسس علم اللغة -١

إىل ) علـم اللغـة الوصـفي(يف جزء من قسم
علم املورفيم وتعريفه وأنواعه واأللومورف

 Allomorph)ـــور ـــهشـــبيه امل  )فيم أو بديل
 .وبعض الظواهر الصوتية النحوية

عـرض متـام  :اللغة العربية معناهـا ومبناهـا -٢
يف كتابه له املـذكور أنظمـة ) ١٩٩٠(حسان 

اللغة العربية، ومنها النظام الـرصيف؛ حيـث 
حتــدث فيــه عــن مكوناتــه ومبــاين التقــسيم 
 ًومباين الترصيف وأقسام الكالم وفقا للتقسيم

قاق الـصيغ الـرصفية احلديث، وكذلك اشت
.وتعدد املعنى الوظيفي للمبنى الواحد

 حتدث استيتيه: املجال والوظيفة: اللسانيات -٣
ـــاول ) ٢٠٠٨( ـــه يتن ـــن كتاب ـــصل م يف ف

ــرصف  ــم ال ــن عل ــارصة ع ــسانيات املع الل
الوظيفي وتعريف املورفيم وأنواعه وكـذلك 

والـرصف ) االشـتقاقي(الرصف التوليـدي 
 .بدالالتحوييل وخيتص باإلعالل واإل

يف ) ٢٠٠٨(حتدث قدور  :مبادئ اللسانيات -٤
قسم من كتابه عـن مبـادئ اللـسانيات عـن 
الوحدات الرصفية؛ حيث عالج املـورفيامت 
وأنواعها، وعرض أقسام الكـالم عنـد متـام 

 .حسان، والترصيف والزمن
أشـار إبـراهيم خليـل  :مدخل إىل علم اللغة -٥

يف فصل من كتابه مدخل إىل علـم ) ٢٠١٠(
إىل مستويات التحليل اللغـوي ومنهـا اللغة 

املستوى الرصيف، وعرف املـورفيم والفـرق 
بني املـورفيم الـرصيف واالشـتقاقي وأنـواع 

.املورفيامت
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 دراسات دارت حـول الكلمـة 
من جوانب عدة صوتيه ورصفية وداللية، وهنـاك 
فروق بني الكلمة و املورفيم كـشفنا عنهـا يف هـذا 

 هلذه الدراسات عالقـة بدراسـتنا؛ البحث، إال أن
حيث تناولت بعض املوضوعات املطروقة يف هذا 

 :البحث ومن تلك الدراسات
حتدث عبد احلميد  :الكلمة يف الرتاث الساين -١

يف فـصل مـن كتابـه ) ١٩٩٨(عبد الواحـد 
الكلمة يف الرتاث اللساين عـن بنيـة الكلمـة 
الرصفية وطريقة بنائها القائم عـىل األصـول 

ـــرصيف والزو ـــة للت ـــة الكلم ـــد وقابلي ائ
واالشتقاق والوزن والزيادة وغريها و هـذه 
الدراسة عبارة عن دراسـة تقليديـة للكلمـة 

 .بحسب الرتاث العريب
تناول حلمي  :دراسة لغوية معجمية: الكلمة -٢

يف هـذه الدراسـة اجلوانـب ) ٢٠٠٤(خليل 
الصوتية والرصفية والداللية للكلمـة، ففـي 

باحـث بعـرض املبـاين الفصل الثالث قام ال
الرصفية ومعانيهـا الوظيفيـة، وحتـدث عـن 
ــرصفية  املــورفيامت وأنواعهــا، والوظيفــة ال
ـــذور  ـــذلك اجل ـــة، وك ـــة للكلم والنحوي

 .واالشتقاق
تناول حـسني الزراعـي  :بناء الكلمة وحتليله -٣

يف قسم من هـذه الدراسـة أقـسام ) ٢٠١٢(
ــا ــديث، ومنه ــرصف احل ــرصف ) ١: (ال ال

 األسـاس النظـري الوجيهي، وعـرض فيـه
َّللنظـام الـرصيف كاجلــذر والـساق وســلمية  ُ

ــرصيف، ) ٢( مكونــات الكلمــة؛ ــرصف ال ال

وحتدث فيه عن تكون الكلمة من املورفيامت 
وأنواعها وتوزيعهـا وتـصنيفها، والتـداخل 
بينها من حيث الزمن، ومـورفيامت اجلـنس 

) ٣(والـشخص والعـدد ثــم اللواحـق؛ ثــم 
ه عن قـضايا الرصف االشتقاقي، وحتدث في

اشتقاق الصيغ ومعانيها وما يتصل هبـا مـن 
 .مورفيامت


 

تتفق دراسـتنا مـع هـذه الدراسـات يف كوهنـا 
دراسة يف مستوى من مستويات التحليل اللغـوي 
وهو املـستوى الـرصيف ، وقـد أفـادت مـن تلـك 

ريـة والتـي  الدراسات بال شـك يف اجلوانـب النظ
 :تعد نقاط اتفاق بينها وبني تلك الدراسات ومنها

ــات النظــام  ــا ومكون التعريــف باملورفولوجي
الرصيف واملورفيامت وأنواعها وتصنيفاهتا، وهـذه 

 .القضايا تعد املنطلق األسايس لدراستنا
ختتلف دراستنا عـن تلـك الدراسـات يف أهنـا 
ــة  ــورفيم للوظيف ــل امل ــشف عــن متثي حتــاول الك

حوية بحسب األصل وصور ذلك التمثيل، ثـم الن
ــه، كــام  العــدول عــن األصــل وأســبابه ودالالت
سلطت الضوء عىل دور املورفيم يف كشف اللـبس 
بني الوظائف النحوية كالفاعـل ونائـب الفاعـل، 
وكذلك دور السياق يف كشف املعنـى عنـد عـدم 

. قدرة املورفيامت عىل ذلك
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علم الرصف من العلوم اللغوية التي حظيـت
باهتامم بالغ من اللغويني العرب؛ وألن علـم النحـو 
ال يقوم إال عىل معطيـات علـم الـرصف فقـد مهـد 
العلامء ألبواب النحو باحلديث عن اللفـظ وأقـسامه 

ب  إعـراوعن الرشوط الـرصفية التـي يـستقيم هبـا
 .معني من غريه

وقد تداخلت مواضيع علم الرصف مع علـم 
النحو يف كثري من أبواهبا ومن ذلك اجلمع والتثنية 

والـرصف يف الـرتاث العـريب يعـد قـسيام  .وغريها
 إذ عد معظم الدارسني القدامى النحـو لإلعراب؛

علام شامال للرصف واإلعراب، مع أن كال مـنهام 
حلدود الفاصلة حيظى باستقالل املسائل ووضوح ا

 ).١٨٦(، ص ٢٠٠٨قدور، . (بني هذا وذاك
 

هــو التغيــري " :الـرصف والتــرصيف يف اللغـة
M J K L :ومنــــه يف القــــرآن قولــــه

 .]٥: اجلاثية[
 هو علم بأصـول يعـرف هبـا :ويف االصطالح

 ."أحوال أبنية الكلمة التي ليست إعرابا وال بنـاء
ــــريض، ( ــــالوي( )١/٢(، ص١٩٨٥ال ، احلم

 )١١( ، ص٢٠١٤
 حتويل األصل الواحـد إىل أمثلـة :ومن معانيه

خمتلفة ملعان مقـصودة، فهـو يبحـث فـيام يقـع يف 
من تغيـري هبـدف بنـاء كلـامت ) اجلذور(الكلامت 
 .جديدة

وتعرف القواميس األوربية علم الرصف بأنـه 
البحث يف نشأة الكلـامت والتغـريات التـي تطـرأ 

ــة ــا اخلــارجي يف اجلمل ــىل مظهره اخلــويل، . (ع
 )١٧٦-١٧٥( ، ص١٩٨٢

ويرى كامل برش أن الرصف التقليـدي يـشمل 
 :نوعني رئيسني مها

ــام  • ــذاهتا وإن ــورها ال ل ــامت وص ــة الكل دراس
لغرض معنوي أو للحصول عىل قـيم رصفيـة 

 .تفيد يف خدمة اجلملة
مسائل تعنى بالنظر يف الكلمة من حيث الزيادة  •

ات ، واألصل واألبنية وما إىل ذلك مـن تغيـري
وقد يشمل أيضا عـىل مـسائل أقـرب إىل علـم 

 ).٢٣٣-٢٣١(، ص١٩٨٦برش، ( .األصوات
 

ِهناك حمـاوالت مـن قبـل البـاحثني للتفريـق
بينهام، فقد رأى بعض املحـدثني أن الفـرق بيـنهام 
يكمن يف أن االشتقاق يقـوم أساسـا عـىل وجـود 
ي عالقة بني جمموعة من الكلامت هذه العالقـة هـ

االشرتاك يف يشء معني، وهو ما يعرف باألصـول 
 .)١٢٥(، ص٢٠٠٨استيتيه، . (أو املادة املعجمية

أو هو بناء كلـامت جديـدة مـن كلمـة أخـرى 
ـــن  ـــذ م ـــرضوب ): رضب(فتأخ ضـــارب وم

ــرضب َوم ْ ــل، (ِ ــذلك )٧١( ، ص٢٠٠٧خلي ، ول
الـصغري والكبـري :  نجد أنواعـا لالشـتقاق منهـا

 .)١/٦٥٢(، ص١٩٥٢ابن جني، ( .واألكرب
ويرى بعض املحدثني أنـه إذا كـان التغيـري يف 
الكلمة يؤدي إىل تغيري معناها األصيل فذلك مـن 
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ْلـبس ، : َعجـم بمعنـى : باب  االشـتقاق نحـــو َ
شـفى وأشـفى، : أوضح، ومثلها:  بمعنى وأعجم

أما الترصيف فهو التغيري الذي ال يـصاحبه تغيـري 
ــى أو نــوع الــصيغة مثــل  ــري وأ: يف املعن كــرب ، كب

 .)٧١(، ص٢٠٠٧خليل، ( .وذهب ويذهب
عىل أن مفهوم االشتقاق خيتلـف مـن لغـة إىل 
أخــرى، فاللغــات اإللــصاقية يكــون االشــتقاق 
بزيــادة إلــصاقية  يف آخــر الكلــامت، بيــنام يكــون 
االشتقاق يف اللغات الترصيفية بأخـذ كلمـة مـن 

، ٢٠٠٨اسـتيتيه، ( .أخرى كـام يف اللغـة العربيـة
 .)١٢٦(ص

ف كعلم هو قواعد نظرية ومبادئ نقوم فالرص
ــو  ــرصيف ه ــرصيف ،فالت ــة الت ــا بطريق بتطبيقه
اجلانب العميل للرصف، وأما االشتقاق فهي ظـاهرة 

 وطــرق واســعة يف اللغــة لتوليــد األلفــاظ بوســائل
 .متنوعة

ولذلك خيتلف مفهوم االشـتقاق بـني النحـو 
وفقه اللغة فهو عند النحويني أضيق منه عند علامء 

 .لغةفقه ال
morphology 

علم املورفولوجيا، يطلقه بعـض علـامء اللغـة
ويـرى بعـضهم أنـه ) علـم الـرصف(العرب عىل 

 .خيتلف عن علم الرصف
ويطلــق الدارســون املحــدثون عــىل الــدرس 
ـــصطلح املورفولوجيـــا  ـــرصيف احلـــديث م ال

)morphology( ــة ــادة إىل دراس ــشري ع ــو ي ، وه
 ) morphemes(رفيامت الوحـدات الــرصفية املــو

ــوي ــب النح ــسائل الرتكي ــرق إىل م  دون أن يتط
)syntax() . ،١٨٥(، ص٢٠٠٨قدور(. 

فعلم املورفولوجيا يسمى علم بنية الكلمـة، "
فهو يبحث يف بنية الكلمة والوحدات التي تتكون 
ــصيغ  ــة التــي متثلهــا ال ــاول البني منهــا، وهــو يتن
 واملقاطع والعنارص الـصوتية التـي تـؤدي معـاين
رصفية أو نحوية، ويتنـاول هبـذا املفهـوم الناحيـة 
ــرصفية  ــوازين ال ــة للــصيغ وامل ــشكلية الرتكيبي ال
وعالقتها الترصيفية من ناحيـة واالشـتقاقية مـن 

عبـد . ("ناحية أخرى و ما يتصل هبا من ملحقات
 .)٢٠٧(  ، ص٢٠٠٦املقصود، 

ــري  ــشتقات وتغي ــرصف خيــتص بامل ــم ال وعل
ل واإلدغام وغـري ذلـك األبنية كاإلبدال واإلعال

من أبواب علم الرصف املعروفة، وبـذلك يكـون 
، )علـم الـرصف(أشمل من ) علم املورفولوجيا(

 .وهناك من يستخدم املصطلحني بمعنى واحد
وال يعد علم املورفولوجيا جديدا عىل الرتاث 
العريب من حيث املوضوعات ، ولكنه يعد أشـمل 

 مـا من الرصف التقليدي حيث يشمل إضـافة إىل
يدرسه الرصفيون عىل مواضيع أخرى هلـا عالقـة 
ــصطلح  ــو امل ــه ه ــد في ــام اجلدي ــب،  وإن بالرتكي

ـــا ( ـــاول ) املورفولوجي ـــة التن ـــذلك منهجي وك
 .والدراسة هلذا النوع من العلم 

 
تقوم مكونات النظام الرصيف يف اللغة العربيـة  

  :عىل ثالث دعائم مهمة هي
جمموعة من املعـاين الـرصفية التـي يرجـع"  -١

كاالسـمية والفعليـة ): التقسيم(بعضها إىل 
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ــة، ويرجــع بعــضها األخــرى إىل واحلرفي
كاإلفراد وفروعه، وكالتـذكري ): الترصيف(

والتأنيــث ، والتعريــف والتنكــري ، ويرجــع 
بعضها الثالث إىل الصيغ الرصفية كالطلـب 

ــوان  واألدواء والــصريورة واملطاوعــة واألل
واحلركـــة واالضـــطراب أو إىل العالقـــات 

 .النحوية كالتعدية والتأكيد
 تتمثـل يف Morphemes)(طائفة من املبـاين   -٢

ــد  ــق والزوائ ــرصفية ويف اللواص ــصيغ ال ال
واألدوات، فتدل هذه املباين عىل تلك املعاين 
أحيانا بوجودها إجيابا وأحيانا بعدمها سلبا، 

) Zero Morpheme(وهــو مــا يــسمونه 
ويسميه النحاة الداللة العدمية وهي نفـسها 
داللة احلذف واالسـتتار والتقـدير واملحـل 

 .اإلعرايب عندهم
طائفــة مــن العالقــات العــضوية  اإلجيابيــة  -٣

وأخرى من املقابالت أو القيم اخلالفية بـني 
املعنى واملعنى واملبني واملبنى، كالعالقة بـني 

هم(و) َْرضب( ـــَ ــام يف وزن) ْش ــصيغة فه  ال
متشاهبان، وكاملقابلـة التـي تتمثـل يف القـيم 
اخلالفية بـني أحـدمها واألخـرى مـن جهـة 

وثانيهــا ) َْرضب(املعنــى، فأوالمهــا مــصدر 
ْشـــهم(صـــفة   ، ص١٩٨٥حـــسان، . (")َ

)٣٦-٣٥(. 
والواقــع أن تعريــف دي سوســري رائــد علــم 
اللغة وحتديده لوظيفة املورفيم يف نطاق علم اللغة 

فهوم العريب إال بـام تفرضـه طبيعـة مل خترج عن امل
اللغات، فهـو يـرى أنـه يعـالج خمتلـف طوائـف 

ــامت  ــفات : الكل ــروف وص ــامء وح ــال وأس أفع
ــواع التحــول فيهــا مــن  ــالج أن وضــامئر، كــام يع

ـــراب ـــرصيف وإع ـــور، . (ت ، ١٩٨٨دي سوس
 .)١٨٥(ص
 

 Morpheme 
يف مسألة النظر يف التغيري يتجاوز البحث الرص

الذي يقع عىل الكلمة إىل العالمات املـستعملة يف 
 .تغيري األبنية من حيث النطق أو من حيث الكتابة

وللمورفيم يف الدراسات والرتمجات العربية "
 الـصيغم واملورفيميـة: احلديثة مقابالت متعددة منها

والــرصفية املجــردة والــرصفيم والــرصفية، وقــد 
مقابل ) الوحدة الرصفية(هم مصطلح اعتمد بعض

عمـر، املـصطلح الـساين . (")املورفيم(مصطلح 
 .)١٣( ، ص١٩٨٩وضبط املنهجية، 

ويعد املـورفيم أصـغر وحـدة رصفيـة حتمـل 
معنــى أو وظيفــة نحويــة، فهــو أســاس التحليــل 
الرصيف احلديث، وجيب التنبيه إىل أن املورفيم يرد 

بـات ضمن سلسلة تقـسيمية كـربى، تـدعى املرك
، ٢٠٠٨قــدور،. (القالبيــة أو السلــسلة الكالميــة

 .)١١٤(، ص١٩٨٠شاهني، (،)١٨٩(ص
ويميز اللغويون بني أربعـة أقـسام للوحـدات 
اللغوية تتوسطها الكلمة فقد اقرتح يـوجني نايـدا 

)Nida ( تقسيام يتضمن أربعة أنواع بحـسب هـذا
 :الرتتيب

 ).صوت(أصغر من مورفيم  •
 ).مورفيم( أصغر من كلمة  •
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 .لكلمة املفردةا •
 عمـر، علـم. ()مجلة(ثم ) تركيب(أكرب من كلمة  •

 ).٣٢-٣١(، ص١٩٨٢الداللة، 
 فاملورفيم يأيت تاليا للـصوت املفـرد وكـذلك 
ــب  ــل الكلمــة يف ترتي ــصويت وقب بعــد املقطــع ال

 .)٤٠( ، ص٢٠١١حممد، . (الوحدات اللغوية
 

ــني  ــارصون ب ــاحثون املع ــرق الب ــورفيميف امل
 :والكلمة عىل النحو اآليت

املورفيم له معنى والكلمـة هلـا معنـى، ولكـن  •
املورفيم غري قابل للتجزئة إىل وحدات أصـغر 
ــد حتتمــل  ــى، يف حــني أن الكلمــة ق ذات معن

هـي مـورفيم وكلمـة، ) ولـد(التجزيء، مثل 
هي كلمة واحدة تتكون مـن ) املدرسون(لكن 

 ).ن+و +درس+ ال(عدد مورفيامت 
التعريف وتاء ) أل(س كل مورفيم كلمة مثل لي •

التأنيث، يف حني أن بعض املـورفيامت تـشكل 
باب، نبات، زيت، فكـل مـورفيم : كلامت مثل

 .كلمة مستقلة
ليس كل كلمة مورفيام واحدا فبعض الكلـامت  •

ــض  ــورفيم واحــد ، ولكــن بع تتكــون مــن م
الكلامت تتكون من مـورفيمني أو أكثـر، مـثال 

، وكلمـة )ولـد+ ال(ون من تتك) الولد(كلمة 
 ).ة+ معلم + ال (معلمة تتكون من 

ولــد، : (هنــاك كلــامت أحاديــة املــورفيم مثــل •
الولـد : (وكلامت ثنائية املورفيم مثل) رجل، باب

وكلـامت متعـددة )  دارس – ذهبـوا – جـاءت –
اخلويل، . () الدارسون–املعلمون : (املورفيم مثل 

.)٦٩( ، ص٢٠٠٠مدخل إىل علم اللغة، 
ومن الفروق أيـضا أن الوحـدة الـرصفية عنـرص  •

 لغوي له معاين رصفية ونحوية وليس لـه عالقـة
ـــب ـــاملعجم يف الغال ـــوقرة، . (ب  ، ص٢٠٠٩ب

)١٣٩(. 
 

يصنف اللغويون املورفيامت بحسب ورودهـا
 :يف السياق إىل جمموعتني

) Free Morpheme (:املـــورفيامت احلـــرة -١
 تـستعمل يف الكـالم وسـميت بـذلك ألهنـا

مستقلة ومنفردة عـن أي مـورفيم آخـر مـن 
غري أن تفقـد وظيفتهـا، كـام أهنـا تـرد يف أي 
موقع من الرتكيب بحسب اختيار املتكلم أو 
الكاتب، ومثلـه يف اللغـة العربيـة الكلـامت 

ــستقلة نحــو بنــت ،  -رجــل  -ولــد : امل
والضامئر املنفصلة و ظروف الزمان واملكـان 

هام والرشط  وحروف اجلـر وأدوات االستف
وحروف العطف وأدوات النفي والنـصب ، 

 .واألعالم املركبة إذا قصد هبا العلمية 
 )Bound Morpheme (:املـورفيامت املقيـدة -٢

وتسمى مقيدة ألهنـا ال تظهـر يف الكتابـة أو 
الكــالم إال متحــدة مــع املــورفيم احلــر ، أو 
متصلة منه بسبب ، فهي ال تستعمل مستقلة 

صلة عن غريها، وهي زوائد عن جذر أو منف
الكلمة، وتقسم املورفيامت املقيـدة إىل ثالثـة 

 :أنواع 
ـــسوابق  • ـــسابق : )Prefixes(ال ـــاملورفيم ال  ف

يتصل بأول الكلمة ، ومنهـا يف اللغـة العربيـة 
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التعريــف وأحــرف املــضارعة، والــسني ) أل(
.الدالة عىل االستقبال، ومهزة التعدية

واملورفيم الالحـق هـو  : )Suffixes(اللواحق  •
: الذي يأيت يف هنايـة الكلمـة ومنهـا يف العربيـة

ــث،  ــة واجلمــع وعالمــة التأني عالمــات التثني
والضامئر املتصلة وياء النسب ونـون الوقايـة ، 

 .وعالمات اإلعراب وحروفه
وهــي التــي تــأيت يف  : )Infixes(الدواخل  •

التصغري وألف املفاعلة كام : حشو الكلمة مثل 
َمن قتل ، وألف فاعل مـن الثالثـي ) تلقا(يف   َ

: الدال عىل اسم الفاعل، ومجع التكـسري مثـل 
: مجــع رجــل، وتــاء االفتعــال نحــو) رجــال(
حجـازي، . ()ّفعل( والتضعيف يف -)استلم (

 .)١٩٩-١٩٨( ،ص٢٠٠٨قدور، ( )١٩٨٧
 

 تصنف املورفيامت بحسب داللتهـا الـرصفية
 .)١٢٣(، ص٢٠٠٠السعران، ( : األنواع اآلتيةإىل
ــشخص • ــتكلم  :ال ــشخص عــادة ال يقــصد بال

واخلطاب والغيبة ، وهي معـان تؤدهيـا معظـم 
اللغات عن طريـق مـورفيامت الـضامئر كـام يف 
اللغة العربية تؤدى عن طريق الضامئر املتـصلة 

 .واملنفصلة 
والعدد ال ختلو منـه لغـة مـن اللغـات،  :العدد •

ذا املعنى يف اللغة العربية بـاملورفيامت ويعرب عن ه
الدالة عىل اإلفراد و التثنية واجلمع، و يكون ذلك 

  - هـم– مها -هو: بمورفيامت حرة مثل الضامئر 
عالمــات : هـن، أو بمــورفيامت متـصلة مثــل 

 .مسلامن و مسلمون : التثنية واجلمع، مثل
ــني • ــات  :التعي ــه اللغ ــى رصيف تؤدي ــو معن ه

 التعريــف أو التنكــري، بمــورفيامت تــدل عــىل
فرجل يف العربية تدل عىل جـنس الرجـال وال 
يقصد به رجل حمدد ، وال حيدد هذا االسـم أو 

التعريـف ) أل(يعني إال باإلشارة أو النـداء أو 
أو اإلضافة، أو يكون علـام أو ضـمريا أو اسـام 

.موصوال 
ويقصد به املـذكر واملؤنـث، وختتلـف  :النـوع •

ن هـذا املعنـى ، ويف اللغـة اللغات يف التعبري ع
العربية يعرف املؤنث بعالمات التأنيث أو ببعض 

 تقـوم ْقامت ،: املورفيامت الالصقة أو احلرة مثل
ِأنت، وكذلك التذكري يؤدى بدون عالمـات –

ــورفيامت  ــق أو امل ــبعض اللواص ــث أو ب التأني
.َ أنت ، أنتم -قاما ، قاموا :  احلرة مثل

مهمـة الـصيغة، فـالزمن الـرصيف هـو  :الزمن •
 :وهذا مما يؤدى بمورفيامت رصفية حـرة كداللـة

َفعل( عـىل احلـارض ) يفعـل(عـىل املـايض ، و) َ
وهكذا، وختتلف اللغات يف التعبري عن الزمن، 

.كام ختتلف يف عدد األزمنة للفعل
وتكون املفاضلة بني شيئني يف صـفة  :املفاضلة •

من الصفات، وتتم يف اللغـات بطـرق خمتلفـة 
كبري وأكـرب، : ربية يتم التفاضل بصيغة ويف الع

.صغري وأصغر
هو معنى نحوي يدل عليـه املـورفيم  :الرتتيب •

من خـالل املوقـع اإلسـنادي وهـو خـاص يف 
العربية بالرتبة املحفوظة، ففي اجلملة االسـمية 

. زيد جاء: يتقدم االسم وجوبا يف نحو 
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 وهناك أيضا معان أخرى تدل عليها املـورفيامت
ــل ــ: مث ــاامل ــسب وغريه ــد والن . ضارعة والتوكي

ــدور، ( ،)١٥٦(، ص١٩٨٥حــسان، ( ، ٢٠٠٨ق
 .)٢٠٢-١٩٩(ص


 

 :تتألف من حيث كميتها عىل النحو اآليت
صائت  قصري كاحلركة، أو صائت  :من صوت •

.طويل كألف االثنني، أو صامت كتاء التأنيث
ًو طويـل مفتوحـا  قـصري أ:أو من مقطع صويت •

ًأو مغلقـا  .الفـاعلني) نـا(تاء الفاعـل، و: مثل
ْمل وكم وغريها: مثل ْ.

وقد يتكون املورفيم من حـرف مبنـى زائـد أو  •
.من حرف يشبه الكلمة من حيث االستقالل

.وقد يتكون من أداة تتألف من حرفني أو أكثر •
أو مــن جمموعــة مــن الكلــامت اجلامــدة ذات  •

 كالـضامئر وأسـامء الوظائف الرصفية اخلاصـة
.اإلشارة واملوصولة

ــن  • ــألف م ــي تت ــرصفية الت ــصيغة ال ــن ال أو م
ـــد ـــول والزوائ ـــدور، ( األص  ، ص٢٠٠٨ق

)١٠٦-١٠٠(  .
ھ 

 االشـتقاقي والتـرصيفي :ومن أقسام املورفيم
اخلــويل، مــدخل إىل علــم اللغــة، (والقواعــدي، 

 .)١٤٣( ، ص٢٠٠٠
هـو مـورفيم بـه نـشتق  :املورفيم االشتقاقي -١

) كتابـة(كلمة جديدة من كلمة أخرى فمـن 

كتب و كاتب و مكتـوب و مكتـب،  : نشتق 
فاملورفيم االشـتقاقي يعطـي معنـى جديـدا 
للكلمة املشتقة، وقد تتحول الكلمة املـشتقة 

 . من اسم إىل فعل
املـورفيم التـرصيفي ال : املورفيم التـرصيفي -٢

ــاملعنى ــة ، ف ــدا للكلم ــى جدي ــي معن  يعط
معلـم، : (األسايس يبقى ثابتا، ومثـل ذلـك 

 ).حيفظ، حتفظ ، نحفظ(أو ) معلامن، معلمون
وهــو املــورفيم الــذي : املــورفيم القواعــدي -٣

ليس اشتقاقيا وال ترصيفيا، ولكن له وظيفة 
نحوية متعلقة بالقواعد، ومنها  نون الوقاية، 

 أكرمني ،: فوظيفتها تقي الفعل من الكرس مثل
 ، فالـضمة للداللـة عـىل وعالمات اإلعـراب

ــة  ــا، وكــذلك الفتح ــوب عنه ــا تن ــع وم الرف
اخلويل،  (.والكرسة والسكون وما ينوب عنهن

 .)١٤٤(، ص٢٠٠٠مدخل إىل علم اللغة، 
 

 :تصنف اللغات بحسب ترصفها مورفيميا إىل
وهي التـي : )inflecional( الترصيفية اللغات •

قات النحوية عن طريق السوابق تدل عىل العال
واللواحق والتغريات الداخلية يف بنية الكلمة ، 
ــورفيامت حــرة  ــني م ــق اجلمــع ب أو عــن طري
ومتصلة، مثـل اللغـة االنجليزيـة، ويف لغـات 
مثل الالتينية أو الروسية يقل بـشكل ملحـوظ 

.عدد املورفيامت احلرة
وهــي : )nggiutinative(اللغــات الالصــقية  •

لواحــق منفــصلة ختتلــف عــن التــي تــضيف 
النهايات الترصيفية يف أهنا من املمكن أن تتمتع 
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باســـتقالهلا وانفـــصاهلا يف بعـــض املواقـــف
.كمورفيم حر، ومنها اللغة املجرية

وهـي تـستعمل : )isolating(اللغات املفـردة  •
فقط املورفيامت احلـرة وتـدل عـىل العالقـات 

.نيةالنحوية بنظام اجلمل املعني مثل اللغة الصي
وهي التي : )incorporating(اللغات املركبة  •

تركب أعدادا من املورفيامت املتصلة يف شـكل 
ــث تكــون الوحــدة هــي  عبــارة واحــدة؛ بحي
املجموعة الكالمية أو اجلملة ال الكلمـة، علـام 
أن هناك تداخال يف تصنيف اللغات عـىل هـذا 

 .)٥٧( ، ص١٩٩٨ماريو باي، . (األساس
 
تعرف الوظيفة النحوية بأهنا خانة أو موضـع"

خمصوص يف الرتكيب يتعـني بـه دور كـل مفـردة 
بإزاء املفردات يف ذلك الرتكيب ، وذلك املوضـع 
متعـني عـىل وجــه الثبـوت عـادة، إال يف اللغــات 
ــري ــة والتغي ــىل املرون ــني ع ــو متع ــة  فه . "املعرب

 .)٤٨(، ص١٩٨٧املوسى، (
نحويـة هـي مـا تـشغله الوحـدة فالوظيفة ال"

الداللية يف جمال العالقات النحوية بـني الكلـامت 
يف اجلملة، فمن مكونات النظام النحـوي املعـاين 
النحوية ، وهي معاين األبواب املفـردة كالفاعليـة 

 .واملفعولية واإلضافة وغريها
وهذه املعاين تكون صاحلة عند تركيبهـا لبيـان 

ــق العال ــربط املــراد منهــا عــن طري قــات التــي ت
حــسان، . ("الكلـامت بعــضها بــبعض يف اجلملــة

 .)١٧٨(، ص١٩٨٥

وتأيت هذه املعاين من عالقة علم الرصف بعلم 
النحو، فال يمكن أن يقـوم أحـدمها دون اآلخـر، 
ولذلك وجدنا من العلامء السابقني من يطلق علم 

 .النحو عىل علم الرصف
والعالمات اإلعرابيـة يف النحـو العـريب هـي 

يل عـىل تلـك املعـاين، وبـالنظر إىل العالمـات دل
اإلعرابية يف النظام النحوي العريب نجد أهنـا عـىل 

 :نمطني
 نمط إعرايب يعتمد العالمـة والقـرائن :األول

 .اللفظية للداللة عىل وظيفة الكلمة يف اجلملة
  نمط حتلييل ال يعتد بالعالمات اإلعرابية:والثاين

 الـرتاث م اللغة بنيحجازي، عل. (والقرائن اللفظية
 .)٧٦( ، ص١٩٧٠واملناهج احلديثة، 

واملورفيامت تـشكل معظـم القـرائن اللفظيـة 
التي تدلنا عىل املعاين النحوية، فهي ترشدنا إليها، 
ويمكن من هذا اجلانب النظر إىل املـورفيامت مـن 

 :جهتني
: األوىل أهنا يف ذاهتا تدل عىل معان رصفية مثـل •

غري ذلك من املعاين العدد والنوع والشخص و
 .رصفية

 أهنا تدل عىل معـان نحويـة مـن خـالل الثانية •
الفاعلية : الرتكيب الذي تشرتك يف تكوينه مثل 

واملفعولية واإلضافة وغريها، وهي هبـذا تعـد 
. قرائن لفظية تدل عىل تلـك املعـاين الرتكيبيـة

 .)١٤٦( ، ص١٩٨٥حسان، (
 

ــة يف يقــوم املــورفيم بتمثيــل الوظيفــة النحوي
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العـدم،  الرتكيب عـىل صـورتني مهـا الوجـود أو
 .االستتار ويسمى بالظهور أو

 : الوجود أو الظهور •
وهذه الطريقة يتم هبا متثيل أغلب الوظـائف   

النحويـــة يف النظـــام اللغـــوي، حيـــث تكـــون 
املـورفيامت ظـاهرة يف اللفـظ دالـة عـىل الوظيفــة 

ــارزة وكــل مــا يظهــر يف النحويــة، ك الــضامئر الب
 .السياق الرتكيبي يعد مورفيام ظاهرا

واملورفيم الظاهر حيتوي عىل خصائص داللية 
فيهـا ) رجل: (كل واحد منها مورفيم يف ذاته مثل

عدة دالالت، فتـدل عـىل االسـمية وعـىل املفـرد 
 .وعىل النوع وعىل التعميم فهي نكرة

مـورفيم َكتب، فهو يدل عـىل : وكذلك الفعل
احلدث وهو الكتابة، ومورفيم الزمن فهو مايض، 
ومورفيم النسبة ، فاإلسناد فيـه يـدل عـىل املفـرد 

، ٢٠٠٨اســتيتيه، . (وعــىل املــذكر وعــىل الغائــب
 .)١١٣-١١٢(ص

وتظهر بعض املورفيامت املتصلة يف أقل متثيـل 
 :ومن ذلك) صائت قصري(كمي هلا عىل هيئة صوت 

 عىل معنى الفاعلية،) ّلتسمعـُن(داللة الضمة يف 
ّفهي ما تبقى من واو اجلامعة الـذي شـغل وظيفـة 
الفاعلية، ويفرس ذلك القدماء بأنه الـواو حـذفت 
اللتقاء الساكنني، ويف تفسري سـبب احلـذف عنـد 
ًاملحـدثني أن يف الكلمــة مقطعــا مديـدا مــن نــوع  ً

يف حالة الوصل وهـي صـعوبة ) ص+ح ح+ص(
فاخترص املقطـع إىل تتجنبها اللغة عند أمن اللبس 

ـــل ـــع طوي ـــاهني ع. ()ص+ح+ص(مقط ، .ش
 .)١٠١(، ص١٩٨٠

ن(ومن ذلك داللة الكـرسة يف  عـىل ) ّلتقرعــِ
وظيفة الفاعلية، وهي حالة مشاهبة ملا ذكرناه آنفا، 
فقد يؤدي الصوت الواحد وظيفة داللية يف حـال 
ًوجوده يف الكلمة، فينظر إليه باعتباره جـزءا مـن 

 رصفيـة ذات معنـى فهـو كلمة لذلك فهو وحـدة
 .مورفيم

ِكتبت وكتبت و كتبـت، فتـاء الفاعـل : كام يف  َ ُ
مورفيم و الصائت القصري مورفيم، فالضمة حتدد
ــرصف  ُاخلطــاب بــاملتكلم يف كتبــت، والكــرسة ت
ــرصف  ــة ت ــرد، والفتح ــث املف ــاب إىل املؤن اخلط

ــرد ــذكر املف ــاب إىل امل ــتيتيه، . (اخلط ، ٢٠٠٨اس
 .)١١٩(ص

صوت صامت يكـون مـورفيام و التنوين وهو 
ٌهـذا قاتـل : له داللة رصفيـة عـىل الـزمن كـام يف 

ــث دل التنــوين يف  عــىل أن ) قاتــل(غالمــك، حي
 .احلدث مل يقع بعد وأنه سيقع يف املستقبل

وأكثر املورفيامت يف اللغـة العربيـة تـدل عـىل 
 .الوظائف النحوية داللة وجودية

 : أو االستتارالعدميةالداللة  •
نعدام املورفيم لفظيا مع بقاء معناه ويقصد به ا

 Zero(يف الرتكيـب ويـسمى املـورفيم الـصفري

Morpheme( وطبيعة هذا املورفيم بنائية تركيبية ،
ال رصفية، فالرتكيب هو الذي يقدم هذا املـورفيم 
عن طريقـه، كالـضمري املـسترت فهـو ال يظهـر يف 

 .)١١١(، ص٢٠٠٨استيتيه، . (الرتكيب
ري وجوبــا يف النحــو ومــواطن اســتتار الــضم

العريب تكون يف صيغ معينة ، و يف هذه احلالة يقوم 
الضمري بوظيفة الفاعلية، وكذلك يسترت الـضمري 
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عنــد داللتــه عــىل الغائــب ويــدل عليــه الــسياق
 .الرتكيبي، وال بد من وجود يشء قبله يدل عليه

ومـن داللـة املـورفيم العدميـة عـىل الوظيفــة 
ية مع اسم الفاعل كام يف النحوية داللته عىل الفاعل

 .َهذا مكرم ضيفه: قولك
وكــذلك انعــدام هــذا املــورفيم عنــد إضــافة 

¡ � M :املصدر إىل معموله، ومنه قوله تعـاىل
¢ £     ¤ ¥  ¦ §  ̈©  ª L ]دالبلــ :
ابـن عقيـل، (:، ومنه الشاهد النحـوي] ١٥-١٤

 .)٢/٨٣(، ص٢٠١٣
َبرضب بالسيوف رؤوس ق ِ  ٍومــٍ
 ِلـَّن عن املقيـــَا هامهـــأزلن

وحــذف النــون يف املثنــى واجلمــع يــدل عــىل 
 ومعلمــو –حافظــا القــرآن : اإلضــافة كــام يف

 .الطالب
وكــام يــدل املــورفيم الــصفري عــىل الوظيفــة 
النحوية كذلك يدل عىل احلالة اإلعرابيـة فـاجلزم
والنصب يف األفعال اخلمسة يـدل علـيهام حـذف 

يـدل عليـه النون، وجزم الفعـل املـضارع املعتـل 
 .حذف حرف العلة من آخره

ــن خــالل  ــستنبط م ــصفري ي ــورفيم ال إن امل
القرائن والعالقات القائمة بني مكونات الرتكيب 

 .وفقا للتحليل النحوي


 
ــه لكــل مــورفيم شــكل يتناســب مــع وظيفت

تـدل ) هـذان(النحوية والرصفية يف الرتكيب، فــ

، مـن حيـث الداللـة )هذين( ال تدل عليهعىل ما
عــىل الوظيفــة النحويــة، فعنــد التأمــل يف املعــاين 

ضـامئر ) مورفيامت(النحوية للمورفيامت نجد أن 
الرفع تدل عىل مـا ال تـدل عليـه ضـامئر النـصب 
،فلكـل منهـا شــكل يناسـب وظيفتــه وهـذا هــو 

 .األصل يف استعامهلا
 فوظيفة الفاعلية تؤدى باسـم أو ضـمري رفـع
متصل أو منفصل أو مسترت، وال يـصح أن تـؤدى 

 .بضمري النصب إياك أو بضمري اجلر وهكذا
 

) املـورفيم(هناك صور يظهر فيها خمالفة شكل
 :للوظيفة التي يؤدهيا ومنها


هذه من الصور التي مل تأخذ حقها يف التحليل 

ينام نجد اإلشارات حوهلـا مـن النحوي احلديث ب
عـىل ) الكـاف( القدامى حيث يـدل ضـمري اجلـر

معنــى الفاعليــة يف ســياق تركيبــي خــاص وهــو 
إضافة املصدر إىل معمولـه، ومـن الـشواهد عنـد 

ــــدامى ــــل، (:النحــــاة الق ــــن عقي ، ٢٠١٣اب
 .)٢/٨٩(ص

َبعرشتك الكرام تعد منهم      َ ِ
َفال تـرين لغريهم ألوفا ُ َ ُ

ــ( فالكــاف يف  ــني ) رشتكبع ــدل عــىل معني ي
هــو اإلضــافة، فهــو ضــمري جــر متــصل : األول

 .بحسب تصنيف القدامى
ــل  ــة بحــسب التأوي ــدل عــىل الفاعلي وهــو ي

حتول ) أنت(النحوي إذ أنه يف األصل ضمري رفع 
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إىل ضمري جر بسبب اإلضافة، وهذا يعني أنه يدل
ــة  ــة، وهــو دالل عــىل معنيــني اإلضــافة والفاعلي

، وقــد جــاء التعبــري عــن ازدواجيــة عــىل معنيــني
مع إضافة احلـدث ) عرشتك(احلدث باملصدر يف 

ــرة  ــدل عــىل كث ــاف لي إىل ضــمري املخاطــب الك
 .املعارشة ومالزمة املخاطب هلا


لقـــد اشـــتهرت يف كتـــب النحـــاة املـــسألة 
الزنبورية، والتي جـاءت يف منـاظرة بـني سـيبويه 

ــسائي وذكرهتــا  ــوي، والك ــب اخلــالف النح كت
كنـت : وملخصها أن  الكوفيني جييـزون أن يقـال

ُّأظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فـإذا هـو  َ
ــث جعلــوا ضــمري النــصب املنفــصل  إياهــا، حي

، )هـي( يف موقع ضـمري الرفـع املنفـصل) إياها(
ّوأولوا ذلك بتأويل بعيد حيث جعلوه مفعوال بـه 

 مع ما يتعلق به َّلفعل حمذوف متأول وذلك الفعل
 .هو اخلرب

أمـا رأي ســيبويه والبـرصيني أنــه ال جيــوز أن 
فـإذا : (، وإنام جيب أن يقـال)فإذا هو إياها: (يقال

 .)٥٦٢/١(، ص١٩٦١األنباري، . ()هو هي
وبالنظر إىل بناء اجلملة فإهنا مكونة مـن مبتـدأ 
وخرب وحالتهام اإلعرابية الرفع؛ ولذلك جيـب أن 

 .للرفع ال للنصب) ورفيامم(يكون اخلرب ضمريا
وما رآه سيبويه هو األرجح عند الباحث كون 

يتطابق مع بنـاء اجلملـة والوظيفـة ) هي(املورفيم 
النحوية فيها، وال يعدل إىل غريه إال ملانع تركيبـي 

 .حيتم ذلك، وهنا ال يوجد  مانع يمنع األصل
ًومن صور اختالف شكل املورفيم أيـضا مـع 

 املتـصل مكـان املنفـصل أو وظيفته جميء املورفيم
العكس، وذكرت يف كتب النحو العـريب مـواطن 

 : عدة من هذه الصور منها
     

 
ناقش العلامء مـسألة إجـراء الـضمري املتـصل
جمرى املنفصل ولكنهم حرصوه يف وظائف نحوية 

ــة، وهــي مفعــوال  ويف وأخواهتــا، ) ســلنيه(معين
 ).كان(خرب

 فقد اختلف العلامء يف خرب كان وأخواهتـا إذا 
ًكان ضمريا، فأجاز بعضهم االتصال واالنفصال، 

 :)١٥(، ص٢٠٠٠ابن مالك، (قال ابن مالك 
ْوصل أو افصل هاء سلنيه وما    ْ ْ َْ َ ِ ِ 

ْأشبهه يف كنْته اخللُف انتمى     ُ ُ َ َُ 
واختلف يف املختار منها وذهب ابـن مالـك"
ــصال إىل اخ ــل االت ــه جع ــصال، ولكن ــار االت تي

ًراجحــا، وذكــر أن بعــض النحــويني جعلــوه 
ــاس : مرجوحــا وقــال ــذلك خــالفوا القي إهنــم ب

ابـن )(١/٦٤(، ص١٩٨٣سـيبويه، . ("والسامع
 .)١/٨٣(، ص٢٠١٣عقيل، 

وذكر أن مـن خمـالفتهم للـسامع أن االتـصال 
 ثابت يف أفصح الكالم املنثور، واستدل بقولـه 

ْ فلن تسلط عليـه وإن مل يكنـه يكنهإن «: سلعمر 
: ، وذكر شواهد مـن الـشعر»فال خري لك يف قتله

ابـن (»مل يثبت االنفصال إال يف شعر قليـل«وقال 
، ١٩٥٩مالك، شـواهد التوضـيح والتـصحيح، 

ُال تعجل لعل اهللاَ جيعل «: ، ومنه يف النثر)٢٨(ص ّ ْ
ابـن (».َيكونـهًلك صـاحبا، فيطمـع أبـو بكـر أن 
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، ٢٠١٦األدبعي، . ()٢/٩٤(ص، ٢٠٠٠هشام، 
 .)١٣٢(ص

أن يكون هـو : (والصحيح أن يكون الرتكيب
ولكنه عدل عن شكل املـورفيم املنفـصل إىل ) إياه

املتصل لغرض االختصار؛ إذ هي وظيفة الـضمري 
األساسية، ولذلك كان االختصار عىل مـرحلتني، 

الذي حل اسام لكان ) هو(استتار الضمري : األوىل
ــدم ــة املتق ــو لدالل ــه وه ــصار ) صــاحب( علي ف

عدل عن ضمري : أن يكون إياه، والثانية: الرتكيب
إىل ضمري النصب املتـصل ) إياه(النصب املنفصل

ألنـه أخــرص يف اللفــظ وال يوجــد مــانع مــن ) ه(
 .االتصال 

ــاة يف  ــسألة  اضــطراب النح ــذه امل ــل ه ومث
( الكاف والياء يف : حتليلهم الوظيفي للمورفيمني

ذي يعكـس مـستوى املعياريـة ال) لوالك ولوالي
 .التي ألزموا أنفسهم هبا

ففريق جعـل الكـاف واليـاء يف موضـع رفـع 
ــداء بحجــة أن  ال تــدخل إال عــىل ) لــوال (باالبت

ــطدام   ــن االص ــا م ــل هروب ــق حتاي ــدأ، وفري مبت
حرف جر  بحيث يستقيم ) لوال(بالقاعدة فجعل 

ــل  ــه حتلي ــاء (ل ــاف والي ــر) الك ــورفيام للج . م
 .)١/٥٤٨(، ص١٩٦١األنباري، (

: وما قيل يف لوالك ولـوالي كـذلك قيـل يف 
عساك وعساي ، حيث من املعروف عنـد النحـاة أن 

من أخوات كاد ترفع املبتدأ وتنصب اخلـرب، ) عسى(
فكيف يتصل هبا مورفيم للنـصب، وهـو الكـاف أو 
الياء وهذا خروج عن القاعدة، مما جعلهـم يتـأولون 

ــى ) عــسى( ــل(بمعن ــي مــن أخــوا) لع ) إن(ت الت

فتنــصب املبتــدأ وترفــع اخلــرب، وهبــذا يــستقيم هلــم 
التحليل الوظيفي للمورفيم الكـاف أو اليـاء فـيهام، 
وبعضهم جعل ذلك من قبيل استعارة ضمري اجلر أو 

.)١/٥٥١(، ص١٩٦١األنباري، . (النصب للرفع
إن االلتزام بالتحليل الوظيفي للمورفيامت يف 

 ال يلـزم أن كل األحـوال يوقـع إشـكاال؛  إذ أنـه
يف كــل ) نحويـا(يكـون للــضمري موقعـا وظيفيــا 

أحواله ، فقد يكـون لـه معنـى رصيف كالعـدد أو
النوع أو التكلم أو اخلطـاب وغـري ذلـك، أو قـد 
يكون الحقة تدل عىل نسبة احلدث أو إضـافته إىل 
املتكلم، فلوالي فيها نـسبة لالمتنـاع إىل املـتكلم 

ملخاطـب وال ويف عساك فيهـا نـسبة للرجـاء إىل ا
 .يلزم أن يكون هلا وظيفة نحوية

ولذلك أصـل عنـد النحـاة القـدامى ، ومنـه 
أكلــوين الرباغيـث، حيــث مـن أوجــه : قـوهلم يف

) أكلوين(التحليل النحوية أهنم قد جعلوا الواو يف 
 .عالمة للجمع وليس هلا وظيفة نحوية

 
دول عن الضمري املتصل إىل ال جييز النحاة الع

الضمري املنفصل، وعلة ذلك عنـدهم أن املتـصل 
أخرص من املنفصل، فال عـدول عنـه إال حيـث مل 
. يتأت االتصال، وما جاء عىل ذلـك فهـو رضورة

  .)١/٨١(، ص٢٠١٣ابن عقيل، (
واملعروف أن هناك موانع تركيبيـة متنـع جمـيء 
 الضمري متصال، بل جيب أن يكون منفصال، وقـد

وقـوع الـضمري بعـد واو : ُذكر مـن هـذه املوانـع
املعية، أو أن يكون معمـوال حلـرف نفـي، أو يقـع 

، أو يفصل بني الضمري وعامله يف بـاب )ّأما(بعد 
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 ، ص١٩٥٥األشـــموين، . (التقـــديم والتـــأخري
)١/٥٢(. 

ّإن « :  وقد جاء يف احلديث النبوي يف قولـه
 ،١٩٩٤، البخـاري( »أنـاأتقاكم وأعلمكـم بـاهللا 

لعلـة )  أنا(، حيث انفصل الضمري)كتاب اإليامن(
 ).ّإين(التقديم والتأخري واألصل 
َثـم كـان أول اخللـق «: و مثل هـذا الرتكيـب

 ».نحـن إجابة واستجابة هللا حني دعاه رسـول 
، فقد انفصل )٢١٧/٤(، ص٢٠٠٠ابن هشام، (

وهو اسم لكان متـأخرا، وأصـل ) نحن(الضمري 
 . إجابةكنا أول اخللق: الرتكيب

وإنام يعدل املتكلم إىل هـذا الرتكيـب لغـرض 
 .)١٨٤( ، ص١٩٩٣الفهري، . (االهتامم والتوكيد

 
إن الوحدة اللغوية ال ينكشف معناها إال مـن
خـالل الـسياق الـواردة فيـه، كـيفام كانـت تلـك 
. الوحدة، فال بد من تسييقها حتى يتحدد معناهـا

 .)١٢٠(، ص١٩٨٢لة، عمر، علم الدال(
ــاين  ــا املب ــي تعــرب عنه ــة الت ــاين الوظيفي واملع
الرصفية هي طبيعتهـا تتـسم بالتعـدد واالحـتامل 
فاملبنى الرصيف الواحد صالح ألن يعرب عـن أكثـر 
من معنى واحـد، مـادام غـري متحقـق بعالمـة يف 
سياق ما، فإذا حتقق املعنى بعالمة أصـبح نـصا يف 

 ، ص١٩٨٥ن، حسا. (معنى واحد بحسب سياقه
 )٦٣(. 

 واملورفيامت بدورها تأيت لتؤدي وظائف نحويـة
،  فهـي )polymorph(متعددة يف الرتكيب تسمى 

تؤدي وظائف داللية تتنـوع بحـسب الـسياقات، 
َفمورفيامت اجلـر تـأيت ملعـان خمتلفـة، ومـن تـأيت 
. لالســتفهام والــرشط والفاصــل بيــنهام الــسياق

 .)١١٦(، ص٢٠٠٨استيتيه، (
ــاس  ــان والتب ــاج إىل مب ــة حيت ــاين الرتكيبي املع

ــن  ــة إىل أم ــسعى اللغ ــا، فت ــز بينه ــة للتمي رصفي
االلتباس من خالل قيم خالفية تقوم بالتفريق بني 

حـسان، . (املباين وهـذه القـيم يف غالبهـا سـياقية
 .)١٤٦( ، ص١٩٨٥

إن املـورفيامت الــرصفية قــد تعجــز يف بعــض 
د ويف األبنية عن التعبري عن املعنـى النحـوي املـرا

ُذلك احلني يلجأ إىل القرائن األخـرى يف الـسياق 
التي تقوم بتحديـد املعنـى وتعيينـه، فيـتم حتديـد 
املعنى املقصود بعيـدا عـن شـكل ذلـك املـورفيم 

 .كونه يدل عىل أكثر من معنى
يف ) يعفـون(فالتفريق بني احلالـة النحويـة يف 

) النـساء يعفـون( و ) الرجال يعفون: ( اجلملتني 
فال بد من العودة ) يعفون(فنا به بنية املبنى ال تسع

إىل السياق ملعرفة نوع مورفيم الواو يف املبنيـني، و 
هنا يأيت دور الوحدة الداللية املتقدمة يف اجلملتني 

 ).النساء(و) الرجال(
األوىل هي مورفيم جلامعـة ) يعفون(فالواو يف 

الذكور من حيث داللته الرصفية، وهـو مـورفيم 
والنون بالنسبة حلالته اإلعرابية يف اجلملة، الفاعلية 

يف اجلملة ) يعفون(مورفيم رفع للفعل، بينام الواو يف 
الثانية من بنية الفعل، والنون مورفيم جلمـع اإلنـاث 

 معناه الرصيف، وهي مـورفيم يـدل عـىل من حيث
 .الفاعلية من حيث موقعه الرتكيبي
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ــل  ــون األوىل تقاب ــذلك يعف ــون(ول يف ) يفع
، بيـنام )يفعلـن(ان الرصيف بينام الثانية يقابلهـا امليز

نجدمها من حيث الكتابة متطابقتني ولذلك يظهر 
. فيهام اخلداع البرصي كـام يـرى بعـض البـاحثني

 .)٩٣(، ص١٩٨٠، .شاهني ع(
ومن هنا تظهر أمهية الـسياق يف التفريـق بـني 
ــة تتعــدد  ــة رصفي ــاك أبني داللــة املــورفيامت، فهن

 . يتحدد إال بالسياق الرتكيبي وال داللتها يف بنائها
فقد تـدل عـىل ) فاعل(ومن ذلك أيضا صيغة 

ٍقاتل من يقاتلك، وقد تدل عىل اسـم : ٍفعل كام يف  ْ ِ
ٍمن قاتل زيد؟: كام يف ُِ 

ــيغة  عل(وص ـــَ ــسب ) ْف ــا بح ــف معناه خيتل
ْالعـدل : (السياق الذي ترد فيه ، فداللة العدل يف َ

ٌاهللا حكـم :( ، ختتلف عن داللتها يف)أساس امللك
ْعدل  .، ففي األوىل هي اسم ويف الثانية هي صفة)َ

َتفعل(وصيغة  ْ الدالة عىل الفعل املـضارع ال ) َ
تتحدد اجلهة التي تسند إليها إال من خالل سياقها 

 .أنت تسمع وهي تسمع: كام يف
صـاحلة للـاميض واملـضارع ) تفاعـل(وصيغة 

بال تنازعا، ْإن تقا: واألمر بحسب ما تسند إليه، كام يف 
فهي للاميض، وقد تكون مضارعا جمزوما حذفت منه 

األوىل صـاحلة ) إن تقابال فتنازعـا(التاء يف أوله، ويف 
للاميض واملضارع كام سبق، والثانية أمر بداللة قرينـة 

 .)١٥٠-١٤٩(، ص١٩٨٥حسان، . (الفاء اجلوابية
اجلامعــة منطلـــَق : ولننظــر يف اجلمــل التاليــة

منطلـَق العامل ، والساحة منطلـَق إليها، والصباح 
 .َاملتسابقني، وما أمجل منطلقك

يف اجلمـل تتخـذ يف كـل ) َمنطلق(إن صيغة   
واحدة منها معنى مغايرا عن األخرى وإن كانـت 
صورهتا واحدة، فهي يف األوىل اسم مفعـول، ويف 
الثانية اسـم للزمـان ويف الثالثـة اسـم مكـان ويف 

 .األخرية مصدر ميمي
ة يف اجلمل السابقة ال حيدد معناهـا فكل صيغ

إال يف سياقها، وهلذا يعد الـسياق عنـرصا مهـام يف 
حتديد داللة املورفيم الرصيف كونه وحدة لغوية يف 

 .الرتكيب
وهناك من املورفيامت ما يؤتى به إلزالة اللبس 
كام يف بناء الفعل األجوف للمفعول إذا اتصل بـه 

تـأيت بالـضمة ُبعت يا عبـد، ف: ضمري رفع،فتقول 
ــي  ــل مبن ــذا الفع ــارة إىل أن ه ــاء لإلش ــىل الب ع
للمفعول، وحتى يزول اللبس بينـه وبـني الفعـل 

عت الثوب، ويؤتى بالكـرسة : املبني للفاعل يف  ُبـِ
كذلك للتفريق بني الفعل املبني للمفعول واملبنـي 

مت وال جيوز : للفاعل يف  ُسمت لئال يلتبس : سـِ
 .بفعل الفاعل

م املكون من صوت واحد يفـرق وهذا املورفي
بني صيغتني ومعنيـني، وال يفهـم أحـدمها بـدون 

ُسـمت ، مبنـي : هذا املورفيم، فـصيغة الفعـل يف  ِ
ــة ــى اجلمل ــول ومعن ــشرتي، : للمفع ــامني امل س

، فصيغة الفعل مبنـي للفاعـل، ) ُسمت(بخالف 
، صفحة ٢٠١٣ابن عقيل، ( ُواملعنى سمت غريي

 .)٥٠(، ص٢٠١٤احلمالوي، . ()٩٥/١
ــستعمل  ــة ي ــة العربي ــرصيف للغ إن النظــام ال
اخلــالف يف الــصورة النطقيــة للمــورفيم وســيلة 
إلزالة اللبس بني الوظائف النحوية التي حتتملـه،
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فالوظيفة النحوية التي يؤدهيا املورفيم املتـصل يف
بضم السني تتعني أن تكون فـاعال، بيـنام ) ُسمت(

ظيفـة بكرس السني يتعني أن تكون الو) ِسمت(يف 
نائـب فاعـل، ) التـاء( النحوية للمورفيم املتصل 

والذي حيدد تلك الوظيفـة هـو نطـق الـسني مـع 
الصائت القصري،  فمع الضمة يدل الـضمري عـىل 
وظيفة الفاعلية، ومع الكـرسة يـدل عـىل وظيفـة 

 .نائب الفاعل
 

علم املورفولوجيا أشـمل مـن علـم الـرصف •
يتـــضمن إىل املوضـــوعات التقليــدي فهـــو 

التقليدية موضوعات تتعلق بالقضايا الرتكيبية 
 .التي متثلها املورفيامت الرصفية يف السياق

يعد املورفيم أصغر وحـدة رصفيـة هلـا معنـى  •
تركيبي، وهو يف التصنيف الرتاتبي للوحدات 
اللغوية يأيت بعد املقطع، وقد يكـون املـورفيم 

 تـصنيفات صوتا لغويا صامتا أو صـائتا، ولـه
 .عدة باعتبارات خمتلفة

املورفيم والكلمة خيتلفان فقد يكون املـورفيم  •
كلمة أو أقل من كلمـة، وقـد تكـون الكلمـة 

.مورفيام واحدا أو عدة مورفيامت
تتخذ كل لغة نظاما مورفولوجيـا خاصـا هبـا  •

ــة متنوعــة نحــو ــه عــن معــان نحوي : تعــرب ب
الشخص والعدد والنـوع والـزمن والرتتيـب 

لك، ولكـل معنـى نحـوي مـورفيامت وغري ذ
.رصفية خاصة به

قــد تــشرتك اللغــات يف جوانــب مــن النظــام  •

املورفولوجي وختتلف عن بعـض يف جوانـب 
أخرى، ولذلك ال يلزم التطابق بـني اللغـات 
يف التحليل الـوظيفي للمـورفيامت، فالعربيـة 
مثال لغة معربةختتلف عن اللغة اإلنجليزية يف 

 .رفيميجوانب من التحليل املو
متثيل املـورفيامت لـبعض الوظـائف النحويـة  •

يتخذ أشكاال متنوعة منها الظهور واالستتار، 
ــة، أو  ــل الــضمري لوظيفــة الفاعلي كــام يف متثي

 .االتصال واالنفصال
األصل أن يتناسب شكل املورفيم مع وظيفتـه  •

النحوية التي يؤدهيا يف السياق الرتكيبـي، فـال 
ــة  ــؤدى وظيفــة الفاعلي بمــورفيم يــصح أن ت

 .النصب أو اجلر
قد تدل بعض املورفيامت عىل وظائف نحويـة  •

مزدوجة، فقد يدل مـورفيم اجلـر عـىل معنـى 
الفاعلية، ومورفيم النصب عـىل الرفـع، وقـد 
حيل املورفيم املتـصل حمـل املنفـصل وكـذلك 

 .العكس
ــا  • ــذا العــدول للمــورفيامت يف أداء وظائفه ه

قـديم النحوية له موانع وأسباب تركيبيـة كالت
ّ ووقوعها بعـد أمـا، ويف الـشعر قـد والتأخري

يكــون للنظــام العــرويض الــصارم يف البيــت 
العمودي دور يف ذلك، وهلذا  العـدول فوائـد 
داللية تظهر من السياق كالتأكيد عىل االهتامم 

.وغريه
ال يلزم أن يكون للمورفيم وظيفـة نحويـة يف  •

قد تدل عىل ) لوالي(كل استعامالته، فالياء يف 
ــسه، ويف  ــن نف ــتكلم ع ــديث للم ــسبة احل ن
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تدل الكاف عىل اخلطاب، كـالواو يف ) عساك(
فهــي تــدل عــىل اجلمــع ) أكلــوين الرباغيــث(

.وليس هلا وظيفة نحوية
تستعمل املورفيامت يف إزالة اللبس يف األبنيـة 
التي حتتمله، وقد يتدخل السياق إذا عجز النظـام 

 .الرصيف يف إزالته
 

ــن ــي، اب ــوالفتح جن ــصائص). ١٩٥٢. (أب  ،اخل
 الكتب دار: القاهرة. النجار عيل حممد: حتقيق

.املرصية
). ٢٠٠٦. (عبــدالرمحن بــن عبــداهللا عقيــل، ابــن

ــة رشح ــق ،األلفي ــد:حتقي ــي حمم ــدين حمي . ال
 .العرصية املكتبة: بريوت

. األلفيـة). ٢٠٠٠. (عبـداهللا بن حممد مالك، ابن
 .اجلنان دار: عامن

 شـواهد). ١٩٥٩. ( عبداهللا بن حممد مالك، بن  
. فــؤاد حممــد:حتقيــق ،والتــصحيح التوضــيح
 .احللبي عيسى مطبعة: القاهرة

ــن ــشام اب ــدامللك ، ه ــن عب ــشام ب ). ٢٠٠٠. (ه
ــسرية ــة ال ــق ، النبوي ــصطفى: حتقي ــسقا م  ال
 .الفكر دار: بريوت. وآخران
: اللــسانيات). ٢٠٠٨. (رشيـف سـمري اسـتيتيه،
.الكتب عامل: عامن. واملنهج ةوالوظيف املجال
 اجلملة بناء ).٢٠١٦. (شوقي عبدالغني األدبعي،
 .غيداء دار: عامن. النبوية السرية يف

 ألفيـة رشح). ١٩٥٥. (حممـد بن عيل األشموين،
 .العريب الكتاب دار: بريوت. مالك ابن

 يف اإلنـصاف). ١٩٦١. (الربكـات أبو األنباري،
. الـدين يحميـ حممـد:،حتقيـق اخلالف مسائل
 .التجارية املكتبة: القاهرة
 اجلـامع). ١٩٩٤. (إسـامعيل بن حممد البخاري،

 .كثري ابن دار: القاهرة. الصحيح
. شـذاالعرف). ٢٠١٤. (حممـد أمحـد احلمالوي،
 .الغد دار: املنصورة
ــد اخلــويل، ــيل حمم ــم). ١٩٨٢. (ع ــة معج  اللغ
 .لبنان مكتبة: بريوت. النظري
 علــم إىل مــدخل ).٢٠٠٠ (عــيل حممــد اخلــويل،
 .الفالح دار: عامن. اللغة
 شـافبة رشح). ١٩٨٥. (احلسن بن حممد الريض،
 .الكتب دار: بريوت. احلاجب ابن

 الكلمـة بنـاء .)٢٠١٢. (عيل بن حسني الزراعي،
 .التنوير دار:اجلزائر.وحتليلها
 مقدمـة اللغـة، علم). ٢٠٠٠. (حممود السعران،
 .لعربيةا النهضة دار: بريوت. العريب للقارئ
 اللسانيات). ١٩٩٣. (الفايس عبدالقادر الفهري،
: البيـضاء الدار. تركيبة نامذج العهربية واللغة

 .توبقال دار
 ضـوء يف النحـو نظريـة). ١٩٨٧. (هناد املوسى،
 .البشري دار: عامن. احلديث اللغوي النظر
 علــم يف دراسـات). ١٩٨٦. (حممـد كـامل بـرش،
 .املعارف دار: القاهرة. اللغة
 يف األساسية املصطلحات).٢٠٠٩. (نعامن بوقر،

 عـامل:عـامن.اخلطـاب وحتليل النص لسانيات
 احلديث الكتب
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 بني اللغة علم). ١٩٧٠. (فهمي حممود حجازي،
ــرتاث ــاهج ال ــة واملن ــاهرة. احلديث ــة: الق  اهليئ
 .العامة املرصية

 إىل مـدخل). ١٩٨٧. (فهمـي حممود حجازي،  
 .ثقافةال دار : القاهرة. اللغة علم
 معناهـا: العربيـة اللغـة). ١٩٨٥. (متـام حسان،

ــا ــاهرة. ومبناه ــة: الق ــرصية اهليئ ــة امل  العام
.للكتاب
. اللغـة يف البحث مناهج ).١٩٩٠. (متام حسان،

 .املرصية األنجلو مكتبة: القاهرة
 ونحـو اللـسانيات يف). ٢٠٠٧. (ابراهيم خليل،
 .املسرية دار: عامن. النص
. اللغة علم إىل مدخل). ٢٠١٠. (إبراهيم خليل،

 .املسرية دار: عامن
 لغويـة دراسـة لكلمـةا ).١٩٩٨. (حلمي خليل،

 اجلامعية املعرفة دار: السويس -مرص. معجمية
: ترمجـة. العام اللغة علم). ١٩٨٨. (سوسور دي

 .املوصل دار: املوصل. عزيز يوسف يوئيل
ــــيبويه، ــــرو س ــــن عم ــــثامن ب ). ١٩٨٣. (ع
: بـريوت هارون، معبدالسال: حتقيق.الكتاب
 .الكتب عامل

. العام اللغة علم). ١٩٨٠. (حممد توفيق شاهني،
 .وهبة مكتبة: القاهرة
 الـصويت املـنهج). ١٩٨٠. (عبدالصبور شاهني،
 .الرسالة مؤسسة: عامن. العربية للبنية

ــد ــصود، عب ــد املق ــصود حمم ). ٢٠٠٦. (عبداملق
 اللــسانيات ضــوء يف الــرصفية البنيــة دراســة
 .العربية الدار: ريوتب. الوصفية

 يف الكلمـة ).٢٠٠٤. (عبداحلميـد الواحـد، عبد
 .الدين عالء مكتبة: صفاقص.اللساين الرتاث
ــر، ــد عم ــد أمح ــم). ١٩٨٢. (حمم ــة عل . الدالل

 .العروبة دار: الكويت
 الــساين املــصطلح). ١٩٨٩ (حممــد أمحــد عمــر،

 .الفكر عامل جملة: الكويت. املنهجية وضبط
. اللـسانيات مبادئ). ٢٠٠٨. (حممد أمحد قدور،

 .الفكر دار: بريوت
: القاهرة .اللغة علم أسس). ١٩٩٨. (باي ماريو
 .الكتب عامل
 يف مقدمـــة). ٢٠١١. (فـــضل عـــاطف حممــد،

 .املسرية دار: عامن. اللسانيات
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