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  : لّخصمال  
تناول هذا البحث نتائج إحصائیات األفعال 
والجذور واألبنیة في اللغة العربیة بالرصد 

وقد اقتضت ماّدته . والعرض والتحلیل والموازنة
أن تتوّزع موضوعاته على فصلین، وقفُت 

على اإلحصاء اللغوي وریادة العرب : أّولهما
والمسلمین فیه، وقیامهم بإحصائیات استغرقت 

وف القرآن الكریم وكلماته وآیاته وسوره منذ حر 
القرن الهجري األول، فضًال عن كلمات القرآن 
وجذوره لدى المحَدثین، وعلى إحصائیات 
األفعال العربیة، وأشهر مصّنفاتها لدى األقدمین 
والمعاصرین الذین ُعُنوا بإحصاء أنواع صرفیة، 
أو أبواب محّددة، أو حركة عین الفعل المضارع 

القرآن الكریم، أو بعض المعاجم المعاصرة، في 
وعلى إحصائیات أبنیة األفعال في العربیة لدى 
األقدمین والمحدثین، وبدایة اإلحصاء اللغوي 
لدى أصحاب علوم القرآن وأعالم التعمیة 

ولدى ) الشیفرة وكسر الشیفرة(واستخراج المعّمى 
المعاصرین في إحصائیاتهم لجذور اللغة العربیة 

معاجم القدیمة على اختالف مناهجهم في ال
  .ومواقعهم

أّما الفصل الثاني فاشتمل على دراسة 
إحصاء األفعال العربیة في (تحلیلیة لكتاب 

وقد جرى اختیار هذا ). المعجم الحاسوبي
أولهما استغراقه األفعال : الكتاب لسببین رئیسیین

ات المعاجم العربیة القدیمة  العربیة في ُأمَّ
للسان والتاج ومتن اللغة والوسیط والحدیثة كا

وثانیهما إحصاءاته الشاملة ... ومحیط المحیط
لجمیع ألوان الصرف المتعلقة باألفعال كالتجرد 
والزیادة، والصحة واالعتالل، واللزوم والتعدیة، 

إضافة إلى إحصاء دوران ... والثالثي والرباعي
تناول هذا . الحروف في المواقع المختلفة للفعل

منهج هذه الدراسة التحلیلیة، وأهّم  الفصل
نتائجها، بدًءا من نتائج إحصائیات األفعال 
الثالثیة والرباعیة، وتحلیلها، ونتائج الربط فیما 
بینها، والموازنة بین نتائج إحصائیات الجذور 
واألفعال الثالثیة والرباعیة مجردًة ومزیدًة، 
ونتائج إحصائیات الجذور الثالثیة والرباعیة 

التقسیمات الصرفیة والنحویة، تصّدرتها  وفق
نتائج ُكلٍّ من األفعال الثالثیة والرباعیة المجّردة 
وفق األبواب التصریفیة، والمزیدة منّجمًة على 
أبنیة الزیادة بأنواعها، وموّزعًة على اللزوم 
والتعدیة والمشترك فیهما، وتلتها النتائج 
اإلحصائیة لألفعال العربیة وفق الصحیح 

لمعتل بأنواعهما المختلفة، ثم نتائج إحصائیات وا
األفعال الثالثیة موّزعًة على األبواب التصریفیة 
الستة، وآخرها نتائج إحصائیات الجذور العربیة 
في الدراسات المعاصرة للمعاجم القدیمة 

  . والحدیثة والقرآن الكریم
وقد جرى توضیح جمیع ما تقّدم من نتائج 

مكثّفًة متنّوعة، جمعْت  إحصائیة مختلفة بجداول
متفّرقها، وأدنْت بعیدها، وقرنْت أشباهها 
مًة على الموضوعات التي  ونظائرها، وردت منجَّ

  .تقتضیها
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  )*(الفصل األول
  اإلحصاء اللغوي  

  
  اإلحصاء اللغوي وریادة العرب فیه: أوالً 

من نافلة القول اإلشارُة إلى أهمیة 
علم ( وٕالى أنه فرٌع من) اإلحصاء اللغوي(

الذي استغرقت تطبیقاُته جمیَع العلوم ) اإلحصاء
والمعارف والمیادین، وٕالى ریادة الحضارة العربیة 
واإلسالمیة فیه، وذلك الستعمالهم له منذ القرن 
الهجري األول تلبیًة الحتیاجاتهم إلیه في 
إحصاء مواردهم وثرواتهم وزكواتهم وغنائمهم 

ید عنایتهم وُجْندهم وُأعطیاتهم، فضًال عن مز 
اإلحصاء (بالقرآن الكریم وعلومه، ومنها 

فقد نهض بعض الصحابة والتابعین ). القرآني
وخالفیهم بإحصاء حروف القرآن الكریم وكلماته 
وآیاته وسوره، ثم حذا حذوهم أعالٌم آخرون، 
أسهموا في والدة بعض العلوم في الحضارة 

علم التعمیة واستخراج (اإلسالمیة وتطویرها مثل 
الشفرة وكسر (المعروف حدیثًا بـ ) اْلُمَعّمى
فقاموا بإحصاء الحروف والكلمات في ) الشفرة

نصوص لغویة محّددة وصوًال إلى تعمیة 
النصوص الواضحة، وٕالى استخراج النصوص 

. )١(اْلُمَعّماة، وذلك لدواٍع علمیٍة وحضاریٍة وجیهة
                                                        

یشكر صاحبُ البحث األستاَذ مروان البواب عضو ) *(
مجمع اللغة العربیة بدمشق على مراجعته العلمیة 

  .القّیمة للبحث
كبیُر یدّل على تلك الریادة والسبق ما نّص علیه ) ١(

لم البروفسور األمریكي مؤرِّخي التعمیة في العا
: في كتاَبْین له، أولهما) David Kahn دیفید كان(

Kahn On Codes: Secrets of the New 

في ) اإلحصاء اللغوي(في حین تأخر ظهور 
رى إلى ما بعد القرن السادس الحضارات األخ

  . )٢(عشر
لقد اشتملت كتب علوم القرآن المشهورة على 
أبواب أو فصول لنتائج َعدِّ المتقدمین لسور 
القرآن، وآیاته، وكلماته، وحروفه، وما جاء فیها 
من روایات مختلفة متباینة في غیر قلیٍل من 
نتائجها، وذلك ألسباب ال تخفى، یتقّدمها 

ضوابط الَعّد، وفي المنهج المعتمد، اختالفهم في 
الخّط والرسم، : وفي تحدید كثیر من مصطلحات

الحرف، الكلمة، اآلیة، الحرف المشّدد، هاء 
التأنیث وتائه، مواضع التباین بین المنطوق 
والمكتوب في الحروف، تعّدد صور رسم الهمزة، 
القراءات القرآنیة، الفصل والوصل في بعض 

  . )٣(الكلمات، وغیرها

                                                                               

Cryptology )أسرار علم التعمیة الجدید.( 
 THE CODE BREAKERS : وثانیهما

علم التعمیة (انظر كتابنا . )مستخِرجو اْلُمَعمَّى(
عمیة في الت(، ومقال ٣٢-٢/٢٧) واستخراج المعمى

 .لألستاذ مروان البواب) التراث العربي
فضل بیان وتفصیل وتوثیق حول تاریخ علم ) ٢(

وفي موسوعة ). ویكیبیدیا(اإلحصاء في موسوعة 
. كالم مهّم یؤّكد ریادة العرب والمسلمین) المعرفة(

علم التعمیة (وانظر إحصاء الكندي في كتاب 
، ١٥٥-١/١٠٧) واستخراج المعمى عند العرب

٢٥٩-٢٠٤.  
ألبي عمرو الداني ) البیان في َعّد آي القرآن(انظر  )٣(

البرهان في علوم (، و٨٢-٧٩، ٧٥-٧٣ص 
اإلتقان في (، و٢٥٢- ١/٢٤٩للزركشي ) القرآن

بصائر (، و٤٥٧- ٢/٤٢٢للسیوطي ) علوم القرآن
 .  ٥٦٦-١/٥٦١للفیروزآبادي ) ذوي التمییز
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أّما إحصاء المتقّدمین للحروف سواء أكان 
ذلك في القرآن الكریم أم في نصوٍص لغویٍة 
مكتوبٍة محّددٍة فال یدخل في موضوع هذا 
البحث المعنّي أساًسا بإحصاء األفعال والجذور 

في واألبنیة، وٕان كنُت قد تناولته بالتفصیل 
ریادة العرب في اإلحصاء (بحثي الموسوم بـ 

الذي وقفته على اإلحصاء لدى  )٤()اللغوي
أصحاب علوم القرآن، وأعالم التعمیة واستخراج 

  .)٥(اْلُمَعمَّى
إحصاء الكلمات والجذور في القرآن : اًـ یـانـث
  الكریم

  
على أن ما سبق ال یمنع من اإلشارة إلى 
نتائج إحصاء الكلمات في القرآن الكریم لدى 
المتقدمین والمعاصرین، في جدول یجمع 

ها، ویعین على الموازنة فیما بینها، وُیظهر شتات
ما فیها من تباین في نتائج اإلحصاء لدواٍع 

  :مضت اإلشارُة إلیها

                                                        

نشر البحث في مجلة كلیة اآلداب، جامعة  )٤(
  ). صفحة ٣٩(م، ٢٠١٤لمنوفیة، یولیو ا

شارك الباحث في الكشف عن مخطوطات هذا ) ٥(
العلم وتحقیقها ودراستها، وقد صدرت عن مجمع 

علم التعمیة (اللغة العربیة بدمشق في جزأین بعنوان 
م، والثاني ١٩٨٧األول ) واستخراج المعمى

م، كما صدرت ترجمتهما إلى اللغة ١٩٩٧
أجزاء عن مركز الملك فیصل اإلنكلیزیة في ستة 

للبحوث والدراسات اإلسالمیة ومدینة الملك عبد 
   .م٢٠٠٧و  ٢٠٠٣العزیز بالریاض ما بین 
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  نتائج إحصاءات األقدمین والمعاصرین لكلمات القرآن الكریم وجذوره): ١(الجدول 
  عدد جذور القرآن  عدد كلمات القرآن  المراجع/ العاّدون   

مین
ألقد

ت ا
اءا

حص
إ

  

  یسار وُحمید بن قیس  عطاء بن
  ومجاهد والفیروزآبادي

٧٧٤٣٧  -  

أهل البصرة وقّراؤها ومجاهد 
  وعطاء

٧٧٤٣٩  -  

  -  ٧٦٦٤١  محمد بن عمر

رین
اص

لمع
ت ا

اءا
حص

إ
  

  دراسة إحصائیة لكلمات القرآن 
محمد زكي خضر وأكرم محمد (

  )خضر

٧٧٤٧٦  
بال ( ١٧٦٢٢
  )تكرار

  جذر  ١٧٦٧
مع الحروف وأسماء (

  )ألماكناألنبیاء وا

دراسة إحصائیة لكلمات القرآن 
  )٦( )شركة أنتلیرن(الكریم 

٧٧٧٩٧  
بال ( ١٤٨٧٠
  )تكرار

-  

المعجم االشتقاقي المؤّصل أللفاظ 
محمد حسن حسن (القرآن الكریم 

  )٧()جبل
-  

/ تركیب ١٧٠٠نحو 
  مادة/جذر

  بنیت منها ألفاظ القرآن
   )٨( معجم أفعال القرآن العظیم

  )سف ملكاويحوسبة محمد یو (
  

جذر ثالثي  ٩٤١
  ورباعي

                                                        

  .١٨ص ) ریادة العرب في اإلحصاء اللغوي(وانظر بحث ). انتلیرن(أفدُت من نتائج  إحصاء الكلمات في موقع شركة ) ٦(
١٨.  

 .م في أربعة أجزاء٢٠١٠أولى . صدر عن مكتبة اآلداب، القاهرة، ط) ٧(
  ).اإلنترنت(في الشابكة  )حوسبة محمد یوسف ملكاوي( )٨(
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األفعال العربیة، أهّمّیتها، : اـًـ ثـالـث
  وٕاحصاءاتها

اهتّم علماء العربیة قدیًما باألفعال   
وأبنیتها وتقسیماتها الصرفیة والنحویة، إذ كانت 
األفعاُل المتصّرفة واألسماُء المتمّكنُة مادَة 

رفدتها التصریِف واالشتقاق التي أْثرت العربیة و 
بما ال ُیحصى من الكلمات التي كان القیاُس 

على أن عنایتهم باألفعال . السبیَل إلى معرفتها
درًسا وتصنیًفا واشتقاًقا وٕاحصاًء زادت على 
نظیرها في األسماء، وذلك لدواٍع وجیهٍة 

وقد سار على نهجهم المحدثون . معروفة
والباحثون واللغویون وذوو اللسانیات الحاسوبیة، 

هتموا باألفعال ودراستها لغوی�ا ونحوی�ا وصرفی�ا فا
وٕاحصائی�ا، وأغَنْوا المكتبَة العربیة بمؤلَّفات 

  .ودراساٍت ومعاجَم عدیدة متنوعة
تجّلت عنایُة األقدمین باألفعال في صور 
عّدة، إذ جمع بعُضهم أبنیًة خاصًة منها، مثل 

ووضع  ،)٩()َفَعْلُت وأْفَعْلتُ (أو ) َفَعَل وأْفَعلَ (
آخرون مصنَّفات لغویة اشتملت على أبواب 

، واستمّر األمُر على هذا )١٠(معّینة من األفعال

                                                        

ُقْطُرب : سبق إلى التصنیف فیه أعالم أشهرهم) ٩(
، )هـ٢١٠(، وأبو عبیدة )هـ٢٠٧(، والفّراء )هـ٢٠٦(

، وأبو زید األنصاري )هـ٢١٣(واألصمعي 
، )هـ٢٢٤(، وأبو عبید القاسم بن سّالم )هـ٢١٥(

، والزّجاج )هـ٢٥٠(لسجستاني وأبو حاتم ا
  ).هـ٣١١(

، )هـ٢٢٤(ألبي ُعَبْید ) الغریب اْلُمَصنَّف: (مثل) ١٠(
، )هـ٢٤٦(البن السِّكِّیت ) إصالح المنطق(و

) دیوان األدب(حتى ظهرت كتُب األبنیة مثل 
شمس العلوم (، وكتاب )١١()هـ٣٥٠(للفارابي 

لنشوان بن سعید ) ودواء كالم العرب من الكلوم
على أن أول َمْن أفرد . )١٢()هـ٥٧٣(الِحْمیري 

، )١٣()هـ٣٦٧(اًبا لألفعال كان ابَن القوطیة كت
ثم . )١٤(وٕان شابه َقْدٌر من التخلیط والنقص

                                                                               

البن ) أدب الكاتب(، و)هـ٢٩١(لثعلب ) الفصیح(و
 .وغیرها) هـ٢٩٦(قتیبة 

وهو أول معجم عربي، رتّبه صاحبه على األبنیة، ) ١١(
السالم، والمضاعف، والمثال، : في سّتة أقسام
) الناقص(، وذوات األربعة )األجوف(وذوات الثالثة 

األسماء، : وجعل كال� منها في شطرین. والمهموز
واألفعال، وقّدم األسماَء على األفعال، والمجرَد على 

  .المزید
أخذ فیه بنظام األبنیة، وأضاف إلیها تقسیمات ) ١٢(

بًة َوْفَق حروف أخرى، فقد جعل معجمه كتًبا مرتّ 
الهجاء، ونظر إلى الحرف األول من الكلمات ال 
إلى أواخرها كما فعل الفارابي، ثم جعل كّل كتاب 
منها أبواًبا بحسب الحرف الثاني من الكلمة، ثم 

األول : جعل كّل باب من هذه األبواب قسمین
لألسماء، والثاني لألفعال، ثم قسم هذین القسمین 

: المعجم العربي. (فعالوفق صیغ األسماء واأل
  .١/٢٠٤) نشأته وتطوره

أّلف في األفعال كتاًبا حاز ...« : قال السرقسطي) ١٣(
به قصب السَّْبق، واستولى به على أمد الغایة، لم 
یتقّدمه إلى مثله في هذا الفن أحٌد من العلماء 

ولكنه قصد في هذا الكتاب َمْقِصَد الغایة . الماضین
ذلك بتبیُِّن كثیٍر مما  في االختصار، حتى أخلَّ 

  .١/٥٢) كتاب األفعال( .»جلب من األفعال
خّلط في ... « : أخذ علیه ابن القّطاع أنه) ١٤(

التبویب، وقّدم وأّخر في الترتیب، ولم یذكر فیه إال 
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ابَن القوطیة في هذا أعالٌم، ساروا على نهجه، 
عبد الملك بن طریف : وحذوا حذوه، منهم

، وسعید بن محمد )هـ تقریًبا٤٠٠(األندلسي 
، ومحمد )هـ تقریًبا٤٠٠(المعافري السرقسطي 

، )هـ٤٠٦بعد (ي بن عمر بن الجّبان بن عل
وعلي بن جعفر السعدي المعروف بابن القّطاع 

، وأبو عبد اهللا محمد بن یحیى بن )هـ٥١٥(
وأكبر الظّن أنه ال ). هـ٦٤٦(هشام األندلسي 

یوجد في المكتبة العربیة من الكتب التي استقّلت 
بدراسة األفعال غیُر كتب ابن الُقوطّیة 

ویظهر من الموازنة . بن القّطاعوالسََّرُقْسطي وا
للسََّرُقْسطي وابن ) األفعال(بینها أن كتاَبي 

القّطاع هما أوسُع وأشمل، وأن كتاب السََّرُقْسطي 
وقد ُعني بعض المتأخرین . )١٥(أوفى وأكمل

بأنواٍع من األفعال، إذ أّلف أبو السعادات محمد 
المنهل المأهول في (كتاب ) هـ٨٦١(بن ظهیرة 

، وتاله محمد بن عّالن )مبني للمجهولالفعل ال
إتحاف الفاضل (فصّنف ) هـ١٠٥٨(الصدیقي 

                                                                               

األبواب الثالثیة، ولم یستوعبه، وجعل الثالثي 
والثنائي المضاعف باتفاق معنى في أبواب، 

أبواب، والمتفق والمختلف منه  وباختالف معنى في
في أبواب، فصار الطالُب للحرف یجده متفّرقًا في 

. ٣/٣٨١) كتاب األفعال( .»الكتاب في ِعدَّة أبواب
م، وفي ١٨٩٣طبع كتاب ابن القوطیة في لیدن 

  .م١٩٥٢القاهرة 
بسط فیه كتاب ابن الُقوطیة، وتالفى «وذلك ألنه ) ١٥(

، ونقل كّل فعل ما اختّل منه، وألحق فیه ما ترك
إلى حیث یجب أن یكون، ونسب كّل قول إلى 

كتاب ( .»...قائله، وكّل روایة إلى صاحبها
  .١/٢٩للسرقسطي ) األفعال

مستدرًكا فیه  )١٦()بالفعل المبني لغیر الفاعل
  . على ابن ظهیرة ما فاته

أّما المعاصرون فقد اهتم بعضهم 
باألفعال وأبنیتها وتقسیماتها، ووضعوا في ذلك 

معجم األفعال المتعدیة (كتًبا مستقلة نحو 
لموسى بن محمد الملیاني، وكتاب  )١٧()فبحر 

لعبد الحمید  )١٨()األفعال في القرآن الكریم(
معجم األفعال التي (مصطفى السید، وكتاب 

حذف مفعولها غیر الصریح في القرآن 
ولعل أول معجم . لعبد الفتاح الحموز )١٩()الكریم

معجم األفعال (معاصر لألفعال هو كتاب 
لسلیمان فیاض،  )٢٠()العربیة الثالثیة المعاصرة

                                                        

في ) معجم األفعال المبنیة للمجهول(طبع بعنوان ) ١٦(
 .م١٩٨٧دار الكتب العلمیة ببیروت 

 ).ثانیة. ط(م ١٩٨٣طبع في بیروت ) ١٧(
وقد طبع . ل مجرد ومزیدفع) ١٤٧٢(اشتمل على ) ١٨(

  .م في ثالثة أجزاء١٩٨٦في جدة 
  .م١٩٨٦نشر في عمان ) ١٩(
وقد اشتمل . م١٩٨٨طبع في دار المریخ بالریاض ) ٢٠(

اشتمل على معجم نوعي مهّذب األبنیة واألبواب 
والمصادر والمعاني، كما تضّمن ستة وثالثین 
جدوًال تصریفی�ا، یختّص كّل منها بفعل نموذجي، 

عه على أن أفعال المعجم خضعت وقد نّص واض
لالنتقاء حسب االستعمال العصري التقدیري، وأن 

% ٤٠هذا االنتقاء أو التهذیب حمله على إسقاط 
من األفعال الثالثیة العربیة التي َقدَّر مصّنفه أنها 

غیر أن ما . غیر مستعملة أو غریبة أو حوشیة
أورده في الكّشاف األبجدي یدّل على عدم دّقة هذه 

فعل، وهذا یعدل ) ٢٤٣٠(لنسبة، إذ تضمن نحو ا
من األفعال الثالثیة التي بلغت في %  ٥٠نسبة 

  . فعل) ٥٠٣٩(إحصائنا للمعجمات 



  یحیى میر علم. د      )  دراسة إحصائیة مقارنة(  في اللغة العربیةاألفعال والجذور واألبنیة 
 

١٤١١ 
 

 )٢١()معجم تصریف األفعال العربیة(وتال ذلك 
معجم اللغة العربیة (وأما . ألنطوان الدحداح

عربي، َتغیَّا   معجم  فهو مشروع )التفاعلي
 المعالجَة اللغویة الحاسوبیة للمفردات صرفی�ا

ونحوی�ا وداللی�ا وصوتی�ا وٕاحصائی�ا، وٕامكاَن 
استعماله في التطبیقات اللغویة الحاسوبیة 
األخرى التي ُتثري المحتوى العربي الرقمي على 
الشابكة، وهو على أهمیته، وتعدُّد الجهات 
المنفذة والراعیة له، لم تتحّقق اإلفادة منه، 

عال معجم األف( وأخیًرا هناك. )٢٢(لتوقف موقعه
                                                        

فعل ) ٢٠٠٠(تضمن . م١٩٩١طبع في بیروت ) ٢١(
فعل رباعي مجرد، ) ٨٠٠(ثالثي مجرد، و

فعل نموذجي تام التصّرف موّزعة على ) ٥٠٠(و
لمزید، وفهرس باألفعال الثالثي والرباعي المجرد وا

العربیة المجّردة والمزیدة المستعملة، تزید على 
 .فعل) ١٥٠٠٠(

المعجم من إعداد مجموعة من الباحثین ) ٢٢(
والمهندسین والخبراء في المعلوماتیة واللغة العربیة 
في المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا 

علوم بدمشق، برعایة مدینة الملك عبد العزیز لل
والتقنیة في الریاض والمنظمة العربیة للتربیة 

 أهّم ممیزاته. م٢٠٠٨) األلكسو(والثقافة والعلوم 
استغراقه جمیع المفردات والمعاني والتراكیب اللغویة 

وٕامكان البحث ، والعبارات االصطالحیة المستحدثة
عن معاني المفردات، وعرض خصائص كل معنى 

أخرى كالكلمات وأمثلته، إضافة إلى معلومات 
المصاحبة، والمجاالت الداللیة، والعبارات 
االصطالحیة، والفوائد اللغویة والصرفیة والنحویة 

وتزویده بالشواهد  ،والبالغیة، واألخطاء الشائعة
واألمثلِة الحیَّة التي تبیِّن وجوَه االستعماِل الصحیح 
للمفردات، وٕایراده جمیع المفردات األصلیة والفرعیة 

سّیة، وتصریفه األفعال واألسماء في جمیع والقیا

الذي  للدكتور خالد توكال) الثالثیة في العربیة
في  ُعني بجمع األفعال الثالثیة المستعملة

، وضبط عین سیاقاتها التراثیة والمعاصرة
، وبیان التعدي واللزوم الماضي والمضارع،

  . )٢٣( فعل ثالثي )٥٤٢٨(ومبلغها عنده 
على أن بعض المعاصرین اهتّم بأنواع 

ة من األفعال، فقام صرفیة أو أبواب محّدد
                                                                               

حاالتها الصرفیة والنحویة، وارتباطه بنظام 
المتخصصین في  ، وتمكینهاالشتقاق والتصریف

العربیة من إغنائه بالمفردات والمعاني والروابط 
وتوفیره الواجهات  الداللیة، وتحدیث محتویاته،

البرمجیة الالزمة للربط والتكامل مع تطبیقات 
لجة اللغة العربیة بالحاسوب، وتزویده بخدمة معا

 التدقیق اإلمالئي للكلمة المدخلة واقتراحه البدائل،
واعتماده في عرض المعارف اللغویة على الوسائط 

: قابلیته للعمل في نظم التشغیل، و المتعدِّدة
MacOS  وSolaris  وLinux  وWindows .

محمد . غیداء ربداوي، د.د: فریق العمل المعلوماتي
. ریاض سنبل م. ندى غنیم، م. سعید دسوقي، د
ایدمر وایناخ، . فاضل الحسن، م. حسان إبراهیم، م

. م.صفاء العطار، م. أ: واللغوي، ولید الحسن. م
. أ: أسامة رجب، مجمع اللغة العربیة في دمشق

 .مروان البواب
http://almuajam.hiast.edu.sy/index.jsp

.  
صفحة، ُرّتب على ) ٦٥٠(یقع المعجم في حوالي ) ٢٣(

. األلفبائیة، یصلح ألبناء العربیة ولغیر الناطقین بها
انظر فضل بیان وتفصیل في موقع الجمعیة الدولیة 

على الشابكة، وما تاله من  ATIلمترجمي العربیة  
-٦- ٢٨كامل فاید  للدكتورة وفاء) عرض ونقد(

 . م٢٠١١
http://www.atinternational.org/forums/

showthread.php?t6307=  
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بدراستها وٕاحصائها وتحلیلها، غیر أنها لم تُفرد 
في كتاب، بل كانت موضوًعا ضمن فصل في 

إبراهیم أنیس الذي تناول . ولعل أقدمهم د. كتاب
أبواب (موضوع  )٢٤()من أسرار اللغة(في  كتابه 

وذلك ) كیف تكون قیاسیة؟: الثالثي الصحیح
وعات الفصل أول موض) القیاس(في كالمه عن 

درس فیها حركة عین ) طرائق نمّو اللغة(األول 
الفعل اختالًفا واتفاًقا في الماضي والمضارع في 
األفعال الثالثیة المجردة الصحیحة في األبواب 
الصرفیة الستة، ودّلل على ما ذهب إلیه بإیراد 
نتائج إحصائیة تقریبیة لدوران األفعال في تلك 

القاموس (و) مالقرآن الكری(األبواب في 
  ). المحیط

طیب البكوش في . وبنحوه ما صنعه د
التصریف العربي من خالل علم (كتابه 

فقد تتبع حركة عین  )٢٥()األصوات الحدیث
الفعل في األفعال الثالثیة المجردة، وأحصاها 

لصاحبه لویس ) منجد الطالب(في معجم 
المعلوف، وعمل جدوًال لتوزیع األفعال الثالثیة 

  . واب الصرفیةعلى األب
ومن المعاصرین َمن ُعني بمثل هذا، من 

أبنیة الفعل (حنفي الحاج دولة . ذلك دراسة د
دراسة نظریة إحصائیة تأصیلیة : الثالثي المجرد

                                                        

الكتاب مشهور، وله طبعات كثیرة بزیادات طفیفة، ) ٢٤(
م، ١٩٧٨سادسة، . مكتبة األنجلو المصریة، ط

  .٦١- ٤٦ص 
. نشر الكتاب في المطبعة العربیة، بتونس، ط) ٢٥(

 .م١٩٩٢ثالثة، 

أفاد فیها مما جاء في ) ٢٦()في المعجم الوسیط
المتقّدم من آراء ) من أسرار اللغة(كتاب 

ًصا ومحلًِّال، وأ ضاف وٕاحصاءات ناقًال وملخِّ
إلیها نتائج إحصائه وتتّبعه لحركة عین الفعل 

المعجم (في األفعال الثالثیة المجردة في 
وعرضها في جداول، كما أفاد من ) الوسیط

سلیمان . طیب البكوش، و د. إحصاءي د
  . فیاض

المعجم االشتقاقي المؤّصل أللفاظ (وأّما 
محمد حسن حسن جبل . لمؤّلفه د) القرآن الكریم
هّمّیته، ال یندرج في األفعال، ألنه فهو، على أ

تغّیا التراكیب التي ُبنیت منها ألفاظ القرآن، وهي 
تركیب أو مادة من أصل ) ١٧٠٠(نحو 

معنى محورّي عاّم، هي جملة ) ٢٣٠٠(
المواد (التراكیب القرآنیة وفصولها المعجمیة 

وصوًال إلى تفسیر ألفاظ القرآن الكریم ) اللغویة
اشتقاق كلٍّ من تلك  في سیاقاتها، وبیان

التراكیب، وعالقتها بالفصول المعجمیة، وبیان 
  . )٢٧(المعنى المعجمي ألصوات الحروف العربیة

إحصاءات أبنیة العربیة قدیًما : اًـ عـراب
  وحدیثًا

ُتّعدُّ الجذوُر الثالثیة والرباعیة أساَس 
المعجم العربي، إذ كانت ُمْخِصبًة، ُیشتّق منها 

رباعیة مجردًة ومزیدًة، بخالف أفعاٌل ثالثیة أو 
                                                        

نشرت في مجلة الدراسات اللغویة واألدبیة، ص ) ٢٦(
، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة ١٧٤-١٤٩

معارف الوحي والعلوم اإلنسانیة، الجامعة 
 .اإلسالمیة العالمیة، مالیزیا

ي المعجم االشتقاق(زیادة بیان وتفصیل في ) ٢٧(
  .٤٨-١/٩) بین یدي المعجم): (المؤّصل
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التراكیب الثنائیة المبنیة كاألدوات وأسماء 
األصوات، والجذور الخماسیة التي ال تكون إال 
أسماًء أو صفاٍت، فكالهما غیر ُمْخِصب، وال 

لذا، كان ال ُبدَّ من اإلشارة إلى . قابل لالشتقاق
التراكیب الثنائیة، : إحصائیات تناولت مواّد اللغة

ذور الثالثیة، والرباعیة، والخماسیة، قدیًما والج
  .وحدیثًا

فقد سبق بعُض أعالم  )٢٨(أّما القدماء
كالخلیل  وغیرهم  العربیة من أصحاب المعاجم

، وأبي بكر بن )٢٩()هـ١٧٥(بن أحمد الفراهیدي 
وأبي بكر بن السراج  ،)٣٠()هـ٣٢١(درید 

، )٣٢()هـ ٣٩٢(، وعثمان بن جني )٣١()هـ٣٢١(

                                                        

دراسة : المعجم العربي(زیادة بیان وتفصیل في  )٢٨(
) إحصائیة لدوران الحروف في الجذور العربیة

م جامعة دمشق، ١٩٨٣للباحث، أطروحة ماجستیر 
 .٤٠- ٣٦ص 

كالم العرب مبنيٌّ على : قال الخلیل: قال اللیث«  )٢٩(
ثي والرباعي على الثنائي والثال: أربعة أصناف

قد، لم، هل، : والخماسي، فالثنائي على حرفین نحو
لو، بل ونحوه من األدوات والزجر، والثالثي من 

َضَرَب ، َخَرَج ، َدَخَل، مبني : األفعال نحو قولك
ُعَمر، : على ثالثة أحرف، ومن األسماء نحو

والرباعي . وَجَمل، وَشَجر، مبنى على ثالثة أحرف
ْحَرَج ، َقْرَطَس مبني على أربعة دَ : من األفعال نحو

. َعْبَقر ، وَعْقَرب: أحرف، ومن األسماء نحو
اْسَحْنَكَك ، واْقَشَعرَّ : والخماسي من األفعال نحو

: مبني على خمسة أحرف، ومن األسماء نحو... 
  .١/٥٣) معجم العین( »....َسَفْرَجل وَشَمْرَدل 

 .٥١٤-٣/٥١٣) جمهرة اللغة) (٣٠(
 .٤٣-٤٢ص ) شتقاقرسالة اال) (٣١(
 .٥٦- ١/٥٥) الخصائص) (٣٢(

إلى  )٣٣()هـ٩١١(السیوطي  وجالل الدین
إحصاء َمْبَلِغ تصرُّف وجوه األبنیة العربیة 

، وحساِب ما یرتفع من مستعَملها )تقالیبها(
ومهَملها، أو مما تكّلموا به، أو رغبوا عنه، مما 
یأتلف أو ال یأتلف، ومن صحیحها ومعتّلها، 

  .)٣٤(وغیر ذلك
أجمع كالم في إحصاءات على أن 

بیة ما أورده السیوطي في األقدمین ألبنیة العر 
نقًال عن ) المزهر في علوم اللغة وأنواعها(كتابه 

) الموازنة(األصبهاني في كتابه : ثالثة أعالم
، )العین(خلیل بن أحمد في معجم نقًال عن ال

الزبیدي في و  ،)جمهرة اللغة(ابن درید في و 
   :بتمامهولفظه ). مختصر العین(

أبنیة في عدة  -ة عشرة المسألة الخامس«
إذا :  )٣٥()الجمهرة(قال ابُن ُدَرْیٍد في :الكالم 

                                                        

 .٧٦-١/٧٣) المزهر) (٣٣(
معلوم أن البناء الثنائي یتصرف على وجهین، ) ٣٤(

، والثالثي على ستة أوجه، )قد، دق: ق د: (نحو
كتب، كبت، بتك، بكت، تبك، : ك ت ب: (نحو
، ...، والرباعي على أربعة وعشرین وجًها)تكب

ومن المعلوم ... ًهاوالخماسي على مئة وعشرین وج
الثالثي الستة ) تقالیب(أیًضا أن أكثر وجوه 

مستعملة لخّفته واعتداله وقّلة حروفه، وأن أكثر 
وجوه الرباعي مهملة، وأن الخماسي لم یستعمل منه 
إال وجٌه واحد، وذلك لدواٍع وجیهة، یتصّدرها ما 
ینشأ عن طول البناء، وكثرة حروفه، من ثقل نطقه، 

جة إلیه، أو تنافر بعض حروفه لتقارب أو عدم الحا
 . مخارجها

وكالم ابن درید  .٥١٤-٣/٥١٣) جمهرة اللغة) (٣٥(
التالي على طوله ورد في مخطوط في 

) من كتاب العین(تحت عنوان ) الترجمة/التعمیة(



�م٢٠١٦العدد الخامس والثالثون      صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن �
 

١٤١٤ 
 

أردت أن ُتَؤّلف بناًء ثُنائّیًا أو ثالثیًا أو ُرباعّیًا أو 
ُخماسّیًا فخْذ من كل جنس من أجناس الحروف 

ع ثالثة أحرف قّ ثم َأدْر َداَرًة فو  ،المتباعدة
 ویسرةً  ثم ُفكَّها من عند كل حرٍف یمنةً  ،َحوالیها
فیخرج من الثالثي  ،ّك األحرُف الثالثةحتى تُفَ 

 ة أبنیة ثنائیة، وهذه الصورة،وتسع ،ستة أبنیة
ب ما فإذا فعلت ذلك استقصیَت من كالم العر 

  . تكلَّموا به وما رغبوا عنه
وأنا مفّسر لك ما یرتفع من األبنیة : قال

شاء  الثنائیة والثالثیة والرباعیة والخماسیة إن
فإذا  ،الحساب واضح الّله تعالى بَضْرٍب من

أردت أن تستقصي من كالم العرب ما كان 
مما  ،عنهو رغبوا ، أمما تكلَّموا به ،على حرفین

 ،وعن ،وقد ،كم: مثل ،َیأَتلف أو ال یأتلف
وهي  ،فانظر إلى الحروف المعجمة .وأخواتها

فاْضرب بعضها في  ،ثمانیٌة وعشرون حرفاً 
وال  ،فاً تبلغ سبعمائة وأربعة وثمانین َحرْ  ،بعض

فإذا أزوجتهن حرفین  ،یكون الحرف الواحد كلمة
) ٣٩٢(حرفین صْرن ثالثمائة واثنتین وتسعین 

فإذا َقَلْبَتُه عاد إلى  .شبهه، وما أدم :مثل ،بناءً 
منها  ،بناء) ٧٨٤(سبعمائة وأربعة وثمانین 

 :مثل ،مشَتبهة الحرفین) بناء(ثمانیة وعشرون 
ومنها ستمائة  ،واحد) لفظٌ (ْلُبه وغیر َقلبه ق .هه
ال واو فیها وال یاء  ،بناء صحیحة ثنائیة) ٦٠٠(

 ،قبل القلب )٣٠٠( یجمعها ثالثمائة ،وال همزة
بناء ثنائیة ) ١٥٠(ومنها مائة وخمسون 

                                                                               

دراسة : المعجم العربي(انظر للباحث . ولیس فیه
) إحصائیة لدوران الحروف في الجذور العربیة

م جامعة دمشق، ص ١٩٨٣ماجستیر  أطروحة
٤٠-٣٦. 

الیاء  )المعتلة(بهذه األحرف الثالثة ممزوجة 
ویجمعها خمسة وسبعون بناًء  ،والواو والهمزة

أبنیة معتّلة  ا ستة، ومنه)٧٥( ثنائیًا قبل القلب
 ، ومنها ثالثةثالثة أبنیة قبل القْلب ،َیْجَمُعها

بناء ) ٢٥(وخمسة وعشرون  ،أبنیة مضاعفة
فقد بیَّنت لك  ،فافهم .ثنائیًا صحاحًا مضاعفة

عّدة ما یخرج من الثنائي مما تكلَّموا به ورغبوا 
  .عنه

وٕاذا أردت أن تؤّلف الثالثي فاضرب  
التسعة الثنائیة ثالثة أحرف معَتالت في 

وعشرین بناء ثالثیة فتصیر سبعة  ،المعتلة
وتضرب الثالثة المعتالت أیضًا معتالت كلها، 

حرف منها  ،في مائة وخمسین بناء ثنائیاً 
فتصیر أربعمائة  ،وحرف منها معتل ،صحیح

 ،حرفان منها معتالَّن ،وخمسین بناء ثالثیاً 
وتضرب الثالثة المعتالت في  ،وحرف صحیح

، فتصیر ألفًا ة بناء صحیحة الحرفینستمائ
حرفان منها  ،بناء ثالثي) ١٨٠٠(وثمانمائة 
وتضرب خمسة  ،وحرف معتل ،صحیحان

حرفًا صحیحًا في ستمائة بناء ثنائي عشرین و 
فتصیر خمسة عشر ألفًا  ،صحاح الحروف

بناًء ) ١٥٦٢٥(خمسة وعشرین وستمائة و 
   .ثيكثُر ما یخرج من البناء الثالفهذا أ ،ثالثیاً 

 ،فإذا أردت أن تؤّلف الرباعي فعلى القیاس
تضرب الثالث المعتالت في سبعة وعشرین 

ثم  ،ثم تضرب في أربعمائة وخمسین ،بناء ثالثیاً 
ثم تضرب الخمسة  ،في األلف والثمانمائة

والعشرین الصحاح في الخمسة عشر ألف بناء 
فما َبَلغ فهو عدد  ،ثالثي صحاح الحروف

  .األبنیة الرباعیة
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فأما  .وكذلك سبیل الخماسي الصحیح
  انتهى . السداسي فال یكون إّال بالزوائد

وذكر حمزة األصبهاني في كتاب 
َذَكر  :فیما نقله عنه المؤرخون قال )الموازنة(

أن مبلغ عدد أبنیة  )٣٦()الَعْین(الخلیل في كتاب 
على مراتبها  ،كالم العرب الُمْسَتعَمل والمهمل

 ،والثالثي والرباعي والخماسياألربع من الثنائّي 
اثنا عشر ألف ألف وثالثمائة  ،من غیر تكرار

 وخمسة آالف وأربعمائة واثنا عشر ألف
الثنائّي َسبعمائة وستة  ،)١٢٣٠٥٤١٢(

والثالثي تسعة آالف ألف  ،)٧٥٦(وخمسون 
، والرباعي )٩٠٠٠٦٥٠(وستمائة وخمسون 

ألف وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة  أربعمائة
والخماسي أحد عشر ألف ألف  ،)٤٩١٤٠٠(

ف وثالثة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعمائة أل
)١١٧٩٣٦٠٠(.   

َبیدي في  وقال أبو بكر محمد بن حسن الزَّ
عّدُة ُمْسَتْعَمل الكالم : )مختصر كتاب الَعین(

كّله وُمهَمله ستُة آالف ألف وسّتمائة ألف 
 ،)٦٦٥٩٤٠٠(وتسعٌة وخمسون ألفًا وأربعمائة 

ستعمُل منها خمسُة آالف وستمائة وعشرون الم
والمهمُل ستة آالف ألف وستمائة  ،)٥٦٢٠(

ألف وثالثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثمانون 
عدَُّة الصحیح منه ستة آالف  ،)٦٦٥٣٧٨٠(

ألف وستمائة ألف وثالثة وخمسون ألفًا 
                                                        

ذكره ) الموازنة بین العربیة والفارسیة(كتاب ) ٣٦(
مترجموه قدیًما وحدیثًا، ونقل عنه غیر واحد، ولم 

منسوًبا ) الموازنة(وما أورده في كتابه  .أقف علیه
في المطبوع  لم أجده) العین(في كتاب إلى الخلیل 

  . منه

والمعتلَّ ستة آالف  ،)٦٦٥٣٤٠٠(وأربعمائة 
یح ثالثة آالف المستعمُل من الصح ،)٦٠٠٠(

والمهمُل  ،)٣٩٤٤(وتسعمائة وأربعة وأربعون 
منه ستة آالف ألف وتسعة وثمانون ألفًا 

 ،) ٦٠٨٩٤٥٦( وأربعمائة وستة وخمسون 
ف وستمائة وستة المستعمُل من المعتل أل

والمهمُل منه أربعة آالف  ،)١٦٧٦(وسبعون 
  .)٤٣٢٤(وثالثمائة وأربعة وعشرون 

 ،)٧٥٠(ة وخمسون عّدة الثنائّي سبعمائ 
ُل منه أربعمائة وتسعة وثمانون والمستعم

 ،)٢٦١(مُل مائتان وواحد وستون والمه ،)٤٨٩(
والمعتل مائة وخمسون  ،نه ستمائةالصحیح م

الصحیح أربعمائة المستعمل من  ،)١٥٠(
والمهمل مائة وسبعة وتسعون  ،)٤٠٣(وثالثة 

والمستعمل من المعتل ستة وثمانون  ،)١٩٧(
  .)٦٤(المهمُل أربعة وستون و  ،)٨٦(

وعدة الثالثي تسعة عشر ألفًا وستمائة 
المستعمل منه أربعة  ،)١٩٦٥٠(وخمسون 

 ،)٤٢٦٩(آالف ومائتان وتسعة وستون 
ثمائة وواحد والمهمُل خمسة عشر ألفًا وثال

الصحیح منه ثالثة عشر  ،)١٥٣٨١(وثمانون 
والمعتلُّ سوى الّلفیف  ،)١٣٨٠٠(ألفًا وثمانمائة 

فیُف واللَّ  ،)٥٤٠٠(مسة آالف وأربعمائة خ
المستعمل من  ،)٤٥٠(أربعمائة وخمسون 

الصحیح ألفان وستمائة وتسعة وسبعون 
ومائة وواحد  والمهمُل أحد عشر ألفاً  ،)٢٦٧٩(

والمستعمُل من المعتل  ،)١١١٢١(وعشرون 
سوى اللفیف ألف وأربعمائة وأربعة وثالثون 

تسعمائة وستة ف و والمهمُل ثالثة آال ،)١٤٣٤(
والمستعمُل من اللفیف مائة  ،)٣٩٦٦(وستون 
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مائتان وأربعة  والمهملُ  ،)١٥٦(وستة وخمسون 
  .)٢٩٤(وتسعون 

ائة ألف وثالثة آالف وعّدة الّرباعّي ثالثم
المستعمل ثمانمائة  ،)٣٠٣٤٠٠(وأربعمائة 
ان والمهمُل ثالثمائة ألف وألف ،)٨٢٠(وعشرون 

  .)٣٠٢٥٨٠(وخمسمائة وثمانون 
وعّدة الخماسّي ستة آالف ألف وثالثمائة 

لف وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة أ
المستعل منه اثنان وأربعون  ،)٦٣٧٥٦٠٠(
والمهمُل ستة آالف ألف وثالثمائة ألف  ،)٤٢(

ائة وثمانیة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسم
  ).٦٣٧٥٥٥٨(وخمسون 

بیدي وهذا العدُد من الرباعي  :قال الزَّ
لخمسة والعشرین حرفًا من والخماسي على ا

 ،حروف المعجم خاصة دون الهمزة وغیرها
والخماسّي حرف  وعلى أّال یتكرر في الرباعي

  .من َنْفس الكلمة
وعّدة الثنائي الخفیف والضربین من  :قال

ألفا  عف على نحو ما ألحقناه في الكتابالمضا
 ،حرف ومائتان حرف وخمسة وسبعون حرفاً 

رف وثمانمائة وخمسة المستعمُل من ذلك ألف ح
 ،والمعتل أربعمائة وخمسون ،وعشرون

 ،المستعمُل من الصحیح تسعة وخمسون
 ،والمهمل ألف وسبعمائة وستة وستون

والمهمل  ،والمستعمُل من المعتل ثالثة وأربعون
  .)٣٧(»أربعمائة وسبعة

إن نتائج اإلحصاءات المتقّدمة المنقولة 
ن م درٍ متقاربة مع ق من مصادرها الثالثة

                                                        

 . ٧٦- ١/٧٣أنواعها المزهر في علوم اللغة و ) ٣٧(

ویمكن تقریبها لإلفادة منها ومقارنتها . التفاوت
بهذا  ءات المعاصرینبنظائرها في إحصا

   :جدولال
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  إحصائیات أبینة العربیة لدى األقدمین): ٢(الجدول 

  الخلیل   اتاإلحصاء أنواع  األبـنـیـة
  معجم العین

  د یْ ابن ُدرَ 
  )٣٨(جمهرة اللغة

  الزبیدي 
  )٣٩(مختصر العین

الم 
ة ك

أبنی
لغ 

مب
مل

مه
 وال

مل
ستع

الم
رب 

الع
  

  ٦٦٥٩٤٠٠    ١٢٣٠٥٤١٢  العربیةأبنیة  مبلغ
  ٥٦٢٠      المستعمل منه

  ٦٦٩٣٧٨٠      المهمل
  ٦٦٥٣٤٠٠      الصحیح منه

  ٦٠٠٠      المعتل
المستعمل من 

  الصحیح
    ٣٩٤٤  

  ٦٠٨٩٤٥٦      المهمل منه
  ١٦٧٦      المستعمل منه

  ٤٣٢٤      المهمل منه

لــــــ
ا

ــــــــ
ـــــ

ـ
ـثـــــ

ـــــ
ــــــــ

ــــــــ
ـ

ـــنـــ
ـــــــ

ــــــــ
ـــــ

ئــــــ
ــــــا

ـــ
ــــــــ

ـــــــ
ـــي

ـــ
  

  ٧٥٠   ٧٨٤  ٧٥٦  الثنائي مبلغ أبنیة
  ٤٨٩      المستعمل منه

  ٢٦١      المهمل
  ٦٠٠  ٦٠٠    الصحیح
  ١٥٠  ١٥٠    المعتل

المستعمل من 
  الصحیح

    ٤٠٣  

  ١٩٧      المهمل منه
  ٨٦      من المعتل المستعمل

  ٦٤      المهمل
  ٢٢٧٥    الثنائي الخفیف والضربین 

                                                        

من ذلك أن . ُعني ابن درید في الجمهرة ببیان طریقة حساب كّل نوع من أبنیة العربیة دون إثبات جملة ما یخرج منها) ٣٨(
وكذلك سبیل الخماسي : وفي الخماسي قال) ١٥٦٢٥×٢٥×١٨٠٠×٤٥٠×٢٧×٣(جملة الرباعي تساوي ناتج ضرب 

 .الصحیح
  .ودون تكرار) حروف العلة(حرًفا من المعجم ما عدا الهمزة وغیرها ) ٢٥(والخماسي على  نّبه الزبیدي إلى أن الرباعي) ٣٩(

  .تكرار
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  من المضاعف
  ١٨٢٥      المستعمل من الصحیح

  ٤٥٠      المعتل 
المستعمل من 

  الصحیح
    ٥٩  

  ١٧٦٦      المهمل
  ٤٣      المستعمل من المعتل

  ٤٠٧      المهمل 

ــــــــ
الـ

ــــــــ
ــــــــ

ـــــ
ــــــــ

ــثــــ
ـــــ

ـ
ــــــــ

ــــــــ
ــــ

ثـــــ
ـــال

ــ
ــــــــ

ـــــــ
ـــي

ـــــــ
  

  ١٩٦٥٠    ٩٠٠٠٦٥٠  مبلغ أبنیة الثالثي
  ٤٢٦٩      المستعمل منه

  ١٥٣٨١      المهمل
  ١٣٨٠٠      الصحیح

  ٥٤٠٠      المعتل سوى اللفیف
  ٤٥٠      اللفیف

المستعمل من 
  ٢٦٧٩      الصحیح

  ١١١٢١      المهمل
ل المستعمل من المعت

  سوى اللفیف
    ١٤٣٤  

  ٣٩٦٦      المهمل
  ١٥٦      المستعمل من اللفیف

  ٢٩٤      المهمل 

  يــــاعــــــربـــــال

  ٣٠٣٤٠٠    ٤٩١٤٠٠  مبلغ أبنیة الرباعي
  ٨٢٠      المستعمل

  ٣٠٢٥٨٠      المهمل

ســي
مــــا

خـــ
الــــ

  

  ٦٣٧٥٦٠٠    ١١٧٩٣٦٠٠  مبلغ أبنیة الخماسي
  ٤٢      المستعمل منه

  ٦٣٧٥٥٥٨      هملالم
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وأما المحدثون فقد ُعُنوا بالجذور العربیة، 
وهي التراكیب الثنائیة، والجذور الثالثیة، 
والرباعیة، والخماسیة، وأقاموا علیها دراساٍت 
كّمیًة إحصائیة، تناولت دوران الحروف األحادیة 
والثنائیة في مجموع الجذور، وضمن مواقع كّل 

اسات إحصائیة قام أقدمها ثالث در . نوٍع منها
بها الدكتور علي حلمي موسى، وُنشرت في 

إحصائیات جذور معجم (جامعة الكویت، أولها 
دراسة إحصائیة (، وثانیها ١٩٧٢) لسان العرب

دراسة (، وثالثها ١٩٧٣) لجذور معجم الصحاح
 ١٩٧٣) إحصائیة لجذور معجم تاج العروس

. بالمشاركة مع الدكتور عبد الصبور شاهین
دراسة إحصائیة حاسوبیة لجذور اللغة (ومنها 
اشترك في إعدادها یحیى میر علم و ) العربیة

، وقد اعتمدت مادُتها )٤٠(محمد حسان الطیان
اللغویة على ما ورد من جذور عربیة في خمسة 

، )هـ٣٢١(جمهرة اللغة البن درید : معاجم، هي
، والمحكم البن )هـ٣٧١(وتهذیب اللغة لألزهري 

ولسان العرب البن منظور ، )هـ٤٥٨(سیده 

                                                        

ناال بها درجة الماجستیر من جامعة دمشق ) ٤٠(
استقّل یحیى . بإشراف األستاذ الدكتور شاكر الفحام

: المعجم العربي(میر علم بالجانب اإلحصائي 
دراسة إحصائیة لدوران الحروف في الجذور 

م، وانفرد محمد حسان الطیان ١٩٨٣سنة ) ةالعربی
دراسة إحصائیة : المعجم العربي(بالجانب الصوتي 

وقد نشر بحث  .م١٩٨٤سنة ) صوتیة مخبریة
عنها ضمن وقائع ندوة اللسانیات العربیة التطبیقیة 

م، التي صدرت ١٩٨٣التي عقدت في الرباط عام 
  .م١٩٨٧عن مؤسسة هامسفیر في نیویورك عام 

، والقاموس المحیط للفیروزآبادي )هـ٧١١(
   ).هـ٨٢١(
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  الفصل الثاني 
  إحصاء األفعال العربیة 

  
  الدراسة اإلحصائیة المعتمدة : أوالً 

أهّم دراسة حاسوبیة حدیثة معاصرة،        
تناولت األفعال العربیة الثالثیة المجّردة والمزیدة 

إحصاء (والنحویة هي وتقسیماتها الصرفیة 
التي  )٤١()األفعال العربیة في المعجم الحاسوبي

المعجم (اعتمدت أفعاَل اللغة العربیة في 
: أساسه) ٤٢(َوْفَق منهج محّدد) الحاسوبي

                                                        

. محمد مرایاتي، د. د األستاذ مروان البواب، دإعدا) ٤١(
مكتبة  ،محمد حسان الطیان.یحیى میر علم، د

  .م١٩٩٦أولى، . لبنان، بیروت، ط
تحسن اإلشارة هنا إلى ما اشتملت علیه هذه ) ٤٢(

الدراسة من نتائج مهّمة، فقد جاءت في مقّدمة 
وقائمة بالمصادر ) ٥٦٢-١(وثالثة أبواب 

ُعقد الباب األول ). ٥٦٣(تمة وخا) ٥٧٥(والمراجع 
. إحصاؤها، وتقسیماتها: لألفعال العربیة) ١٦ – ١(

وجاء في ثالثة فصول صغیرة، أولها إلحصاء 
األفعال قدیًما وحدیًثا، وثانیها لمنهج العمل في 

. إحصائیات األفعال، وثالثها لتقسیمات األفعال
واختّص الباب الثاني بإحصائیات األفعال الثالثیة 

وقد احتوى على فصلین، استقّل ) ٤٩٤-١٧(
-١٩(أّولهما بإحصائیات األفعال الثالثیة المجردة 

قوائم : موّزعًة على عشرة أنواع من النتائج) ٢٧٥
وجداول جذور األفعال الثالثیة المجردة وفق 
حروفها األّول، والثاني، والثالث، ووفق أنواعها 

ستة الصرفیة الثالثین، ووفق أبوابها التصریفیة ال
في مواقع جذور ) دورانها(المشهورة، وتردد الحروف 

وأّما ثانیهما . األفعال الثالثیة، ووفق اللزوم والتعدیة
) ٤٩٤-٢٧٧(فاختّص باألفعال الثالثیة المزیدة 

استخراج األفعال الثالثیة والرباعیة، المجردة 
وفق أبوابها التصریفیة، والمزیدة على اختالف 

ها من معجمات أنواع الزیادة، ولزومها وتعدیت
ٕاثبات ما اتفقت ، و )٤٣(اللغة القدیمة والحدیثة

علیه تلك المعجمات من األبواب التصریفیة، 
والمجّرد والمزید، والالزم والمتعدي، واالحتكام 
                                                                               

جداول وقوائم : موّزعًة على ستة أنواع من النتائج
جذور األفعال الثالثیة المزیدة وفق حرفها األّول، 

اول وقوائم جذور األفعال الثالثیة وأوزانها، وجد
المزیدة التي ال مجرد لها وفق أوزانها، وقائمة جذور 
األفعال الثالثیة المجردة التي ال مزید لها، واألفعال 

وأّما الباب . الثالثیة المزیدة وفق اللزوم والتعدیة
الثالث فجاء وقًفا على إحصائیات األفعال الرباعیة 

صالن، استقّل أولهما وقد انتظمه ف). ٥٦٢-٤٩٥(
موّزعًة ) ٥٢٢- ٤٩٧(باألفعال الرباعیة المجردة 

على قوائم جذور األفعال الرباعیة المجردة وفق 
. حرفها األول، وأنواعها الصرفیة، واللزوم والتعدیة

واختّص الفصل الثاني باألفعال الرباعیة المزیدة 
: موّزعًة على ستة أنواع من النتائج) ٥٦٢-٥٢٣(

فعال الرباعیة المزیدة وفق حرفها األول، جداول األ
وقوائم تلك األفعال وفق أوزانها، وجداول األفعال 
الرباعیة المزیدة التي ال مجرد لها وفق أوزانها، 
وقائمة جذور األفعال الرباعیة التي ال مزید لها، 

إحصاء األفعال العربیة في . (ووفق اللزوم والتعدیة
  .١٠و٩ص ) المعجم الحاسوبي

، )هـ٧١١(لسان العرب البن منظور : وهي )٤٣(
، وتاج )هـ٨١٦(والقاموس المحیط للفیروزآبادي 

، ومحیط المحیط )هـ١٢٠٥(العروس للزبیدي 
، ومتن اللغة للشیخ )م١٨٨٣(لبطرس البستاني 

، والمعجم الوسیط، لمجمع )م١٩٥٣(أحمد رضا 
القاهرة، والمعجم المدرسي لمحمد خیر أبو حرب 

)١٩٨٥ .( 
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إلى معجمات المتقدمین في ترجیح ما ورد في 
، )٤٤(بعضها دون بعض، أو ما اختلفت فیه

ات استبعاد األفعال الشاذة والنادرة واللغو 
المردودة، وٕاثبات جمیع ما ورد من األفعال 

في المعجمات كّلها ) الثالثیة والرباعیة(المزیدة 
أو في بعضها، وعرض األفعال اعتماًدا على 

  .)٤٥(جذورها لدواٍع وجیهة معروفة

تحلیل نتائج إحصائیات : ثانًیا         
  )٤٦(األفعال العربیة

                                                        

، )هـ١٧٥(العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي : هيو ) ٤٤(
، ودیوان األدب )هـ٣١١(وجمهرة اللغة البن درید 

، وتهذیب اللغة لألزهري )هـ٣٥٠(للفارابي 
، ومجمل )هـ٣٩٣(، والصحاح للجوهري )هـ٣٧٠(

، وكتاب األفعال )هـ٣٩٥(اللغة البن فارس 
، وكتاب األفعال البن )هـ٤٠٠بعد (للسرقسطي 

، وأساس البالغة للزمخشري )هـ٥١٥(القطاع 
 ).هـ٥٣٨(

یتصّدرها موافقته لألصل، ولنظام العربیة، ولمنهج ) ٤٥(
أصحاب المعجمات في ترتیب الكلمات، فضًال عن 
تسهیله المعالجة الحاسوبیة للغة وتخزینها، وكشفه 
عّما یطرأ على األفعال من ظواهر تصریفیة عامة 

 .بكاإلعالل واإلبدال واإلدغام والقل
أصل نتائج هذه اإلحصائیة في خاتمة كتاب ) ٤٦(

) إحصاء األفعال العربیة في المعجم الحاسوبي(
في صورة شكل صندوقي مكّثف جد�ا،  ٥٦٣ص

یحتاج إلى شرح وتوضیح وتبیین وتحلیل وٕاغناء 
للنتائج، وربط فیما بینها؛ فاقتضى ذلك بیان النسب 

من  المئویة، وزیادة نتائج مهمة مثل مجموع ُكلٍّ 
األفعال الثالثیة المجردة والمزیدة، ونسبتها المئویة، 
واألفعال الرباعیة المجردة والمزیدة، ونسبتها 
المئویة، بالنسبة إلى مجموع األفعال الثالثیة 

فعل، وكذلك ) ٢٣٦٥٥(والرباعیة مجردًة ومزیدًة 

دراسة إحصائیات  )١
  الجذور العربیة

تهى مبلغ الجذور الثالثیة والرباعیة ان       
جذر، في حین وصلت ُجملة ) ٧٤٢٠(إلى 

األفعال الثالثیة والرباعیة المزیدة إلى 
وبذلك یكون مجموع األفعال . فعل) ١٦٢٣٥(

) ٢٣٦٥٥(الثالثیة والرباعیة مجردًة ومزیدًة 
ولما كانت اللغُة العربیة لغًة اشتقاقیة، . فعل

العربیة وخصائصها،  وكانت هذه من أهّم میزات
إذ كان أساُسها الجذوَر التي ُیشتّق منها األفعال 
الثالثیة والرباعیة مجّردًة ومزیدًة فضًال عن 
األسماء بأنواعها وتقسیماتها الصرفیة، مما ال 

كان لزاًما على = یندرج في موضوع البحث 
البحث أن یعرض النتائج اإلحصائیة لتلك 

على قسمین موّزعًة ) ٧٤٢٠(الجذور الـ 
  :رئیسین

  نتائج إحصائیات الجذور الثالثیة: األول
جذر ثالثي، تتوّزع على ثالثة ) ٥٥٩٠(ثمة 

  :أنواعٍ 
 ٧٣,٨٥جذر ثالثي، نسبتها ) ٤١٢٨( -

 .لها أفعال ثالثیة مجردة ومزیدة% 
، % ١٦,٣٠جذر ثالثي، نسبتها ) ٩١١( -

لها أفعال ثالثیة مجردة، ولیس لها أفعال ثالثیة 
  .مزیدة

                                                                               

مبلغ األفعال الثالثیة والرباعیة المزیدة ونسبتها 
ع النسبة المئویة للجذور الثالثیة المئویة بالموازنة م

  .والرباعیة
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، % ٩,٨٥جذر ثالثي، نسبتها ) ٥٥١( -
لها أفعال ثالثیة مزیدة، ولیس لها أفعال ثالثیة 

 . مجردة
والتدقیق في النتائج اإلحصائیة المتقّدمة 
للجذور الثالثیة یأخذ بأیدینا إلى استخالص 

  :نتائج إحصائیة جدیدة
جموع الجذور الثالثیة التي لها أفعال م - ١

جذر مع الجذور ) ٤١٢٨(ثالثیة مجردة ومزیدة 
أفعال ثالثیة مجردة ولیس لها لها الثالثیة التي 

جذر یساوي ) ٩١١(أفعال ثالثیة مزیدة 
تبلغ جملتها وفق األبواب جذر ثالثي، ) ٥٠٣٩(

فعل، تعدل نسبة ) ٧٥٠٨( التصریفیة
من مجموع األفعال الثالثیة والرباعیة % ٣١,٧٤

  .فعل) ٢٣٦٥٥(
لها أفعال  مجموع الجذور الثالثیة التي - ٢

جذر مع الجذور ) ٤١٢٨(ثالثیة مجردة ومزیدة 
الثالثیة التي لها أفعال ثالثیة مزیدة ولیس لها 

جذر یساوي ) ٥٥١(أفعال ثالثیة مجردة 
جذر ثالثي، وهي تعطي في ُجملتها ) ٤٦٧٩(
من % ٥٨,٥٠فعل، تعدل نسبة ) ١٣٨٣٧(

) ٢٣٦٥٥(مجموع األفعال الثالثیة والرباعیة 
  .فعل

وع األفعال الثالثیة المجردة مجم - ٣
فعل مع األفعال الثالثیة المزیدة ) ٧٥٠٨(
فعل، وهي ) ٢١٣٤٥(فعل یساوي ) ١٣٨٣٧(

من مجموع األفعال % ٩٠,٢٣تعدل نسبة 
 .فعل) ٢٣٦٥٥(الثالثیة والرباعیة 

  نتائج إحصائیات الجذور الرباعیة: يـانـثـال

جذر رباعي، تتوّزع على ) ١٨٣٠(ثمة 
  :ثالثة أنواعٍ 

 ٥٥,٧٩جذر رباعي، نسبتها ) ١٠٢١( -
، لها أفعال رباعیة مجردة، ولیس لها أفعال %

  .رباعیة مزیدة
 ٢٣,٩٩جذر رباعي، نسبتها ) ٤٣٩( -

  .، لها أفعال رباعیة مجردة ومزیدة%
 ٢٠,٢٢جذر رباعي، نسبتها ) ٣٧٠( -

، لها أفعال رباعیة مزیدة، ولیس لها أفعال %
  .رباعیة مجردة

النتائج اإلحصائیة المتقّدمة والتدقیق في 
للجذور الرباعیة یقودنا إلى استخالص نتائج 

  :إحصائیة جدیدة
مجموع الجذور الرباعیة التي لها  -١     

جذر مع ) ٤٣٩(أفعال رباعیة مجردة ومزیدة 
الجذور الرباعیة التي لها أفعال رباعیة مجردة 

جذر ) ١٠٢١(ولیس لها أفعال رباعیة مزیدة 
جذر رباعي، وهي تعطي في ) ١٤٦٠(یساوي 
من % ٦,١٧فعل، تعدل نسبة ) ١٤٦٠(ُجملتها 

) ٢٣٦٥٥(مجموع األفعال الثالثیة والرباعیة 
  .فعل

مجموع الجذور الرباعیة التي لها  - ٢    
جذر مع الجذور ) ٤٣٩(أفعال مجردة ومزیدة 

الرباعیة التي لها أفعال رباعیة مزیدة ولیس لها 
جذر یساوي ) ٣٧٠(أفعال رباعیة مجردة 

جذر رباعي، وهي تعطي في ُجملتها ) ٨٠٩(
من مجموع % ٣,٥٩فعل، تعدل نسبة ) ٨٥٠(

  .فعل) ٢٣٦٥٥(األفعال الثالثیة والرباعیة 
مجموع األفعال الرباعیة المجردة  - ٣    

فعل مع األفعال الرباعیة المزیدة ) ١٤٦٠(
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فعل، تعدل نسبة ) ٢٣١٠(فعل یساوي ) ٨٥٠(
ألفعال الثالثیة والرباعیة من مجموع ا% ٩,٧٧

  .فعل) ٢٣٦٥٥(

موازنة بین نتائج إحصائیات ) ٢  
  الجذور واألفعال الثالثیة والرباعیة

تقودنا الموازنة بین نتائج إحصائیات الجذور 
واألفعال الثالثیة المجردة والمزیدة ونظیرها 
الجذور واألفعال الرباعیة المجردة والمزیدة إلى 

  :نهانتائج مهمة أخرى، بیا
جذر ) ٥٥٩٠(عدد الجذور الثالثیة  - ١

یعدل ثالثة أضعاف الجذور وهذا %) ٧٥,٣٣(
یؤّكد  مما. %)٢٤,٦٦( جذر) ١٨٣٠(الرباعیة 

أن اللغة العربیة ثالثیة األصول خالًفا لمن زعم 
ونحو ذلك عدد الجذور . أنها ثنائیة األصول

ها أفعال مجردة ومزیدة، الثالثیة والرباعیة التي ل
) ٤١٢٨(مبلغ الجذور الثالثیة إلى  نتهىفقد ا
 جذر) ٤٣٩(، والرباعیة إلى %)٧٣,٨٤( جذر

)٢٣,٩٨(%.  
مجموع الجذور الثالثیة والرباعیة  - ٢

یقارب ثلث األفعال %) ٣١,٦٦) (٧٤٢٠(
، )٢٣٦٥٥(الثالثیة والرباعیة المجردة والمزیدة 

وأما نسبة الثلثین المتبقیة فهي لألفعال الثالثیة 
وهذا  %).٦٨,٦٣) (١٦٢٣٥(المزیدة  والرباعیة

الـ َتولَّد من الجذور الثالثیة والرباعیة یعني أنه 
فعل ) ٢٣٦٥٥(جذر ما مجموعه ) ٧٤٢٠(

كلَّ جذٍر ثالثة أفعال في لثالثي ورباعي؛ 
وهذا أحد مظاهر كون اللغة العربیة . المتوسط

لغة اشتقاقیة، كما أنه یفسر بدء أصحاب 
هل شرحهم للكلمات المعاجم بإیراده في مست

من أفعال وأسماء وصفات ومصادر  المتعلقة به
    .وغیرها
أكثر من نصف الجذور الرباعیة ورد  - ٣

) ١٠٢١( منها أفعال رباعیة مجردة ال مزید لها
وذلك ألن الرباعي طال بناؤه . %)٥٥,٧٩(

بزیادته حرًفا على الثالثي أعدل األبنیة وأخّفها، 
طُقه، فقّل استعماُله، إذ وأكثرها دوراًنا، فثُقل نُ 

كانت الزیادة علیه تزیده ثقًال على ثقل، ولذلك 
في حین قّل . كُثر فیه المجرد، وقّل فیه المزید

نظیره في الجذور الثالثیة التي لها أفعال مجردة 
  . %)١٦,٢٩) (٩١١( ال مزید لها

 )٥٠٣٩( معظم الجذور الثالثیة - ٤
زیدة، لها أفعال مجردة وم) ١٤٦٠(والرباعیة 

فقد بلغت نسبتها المئویة في الجذور الثالثیة 
، وفي الجذور الرباعیة %)٩٠,١٤(
وهذا یدّل على غنى اللغة العربیة %). ٧٩,٧٨(

  .وثرائها ونمّوها بالزیادة واالشتقاق
عدد الجذور الثالثیة التي لها أفعال  - ٥

، %)٩,٨٥(نسبتها ) ٥٥١(مزیدة، ال مجرد لها 
الضعف في الجذور  وتزید هذه النسبة إلى

   %).٢٠,٢١) (٣٧٠(الرباعیة 
وحیدة الباب بلغ عدد األفعال الثالثیة  - ٦

فعل بنسبة مئویة قدرها ) ٥٠٣٩(التصریفي 
، في حین انتهى مبلغ األفعال )%٦٧,١٢(

) ٢٤٦٩(متعددة األبواب التصریفیة إلى الثالثیة 
، وهذا %)٣٢,٨٨(فعل بنسبة مئویة قدرها 

في األفعال العربیة أن  یشیر إلى أن األصل
  .تكون وحیدة الباب التصریفي

 )٥٠٣٩(عدد جذور األفعال الثالثیة  - ٧
تصبح بعد حساب تعدد األبواب التصریفیة 
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١٤٢٤ 
 

من مجموع %) ٣١,٧٣(بنسبة ) ٧٥٠٨(
األفعال الثالثیة والرباعیة مجردًة ومزیدًة 

ُجلُّها یتصّرف من باب واحد . فعل) ٢٣٦٥٥(
من تلك األفعال باقي وال. %)٦١,٨٠) (٣١١٤(
 بنسبة یتصرف من بابین فأكثرفعل ) ١٩٢٥(
ما یتصّرف من  :تتوّزع على. %)٣٨,٢٠(

ومن ثالثة %) ٢٨,٦٢) (١٤٤٢(بابین اثنین 
أبواب من أربعة و %) ٨,٤١) (٤٢٤(أبواب 

وثمة فعالن فقط یتصرفان  .%)١,١٣) (٥٧(
  . )٤٧( )دخن، قنط(هما  من خمسة أبواب

عال الثالثیة المجردة بلغ مجموع األف - ٨
، %)٩٠,٢٣(بنسبة  فعل) ٢١٣٤٥(والمزیدة 

) ٢٣١٠(واألفعال الرباعیة المجردة والمزیدة 
وهذا یعني طغیان . %)٩,٧٧(بنسبة  فعل

في  األفعال الثالثیة على األفعال الرباعیة
إذ كانت  )٢٣٦٥٥(المجموع العام لألفعال 

  .الكثرة الكاثرة
  

إحصائیات  ونورد فیما یأتي نتائج    
األفعال العربیة المتقّدمة في شكلین یجمعان ما 

  : تفّرق منها
جدول تتوّزع فیه النتائج أفقی�ا : األول -    

على أنواع اإلحصاءات، وعمودی�ا على الثالثي 
  . والرباعي
شكل تتوّزع فیه النتائج على : الثاني -    

صنادیق تنتظمها وتوّضحها األسهم بدًءا 
  .ونهایةً 

                                                        

 .٢٤٢ص ) المعجم الحاسوبي(كتاب ) ٤٧(
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  نتائج إحصائیات األفعال العربیة): ٣(الجدول 

 أنواع
  

  اإلحصاء 
 
 العدد

 والنسبة

الـجـــذ
جذور   ور

أفعالها 
مجردة 

ال 
مزید 
  لها

جذور 
أفعالها 
مجردة 
  ومزیدة

جذور 
أفعالها 
مزیدة 
ال 

مجرد 
  لها

جذور 
أفعالها 
مجردة
 ،

ومجرد
ة 

  ومزیدة

جذور 
أفعالها 
مجردة 
ومزیدة
 ،

  ومزیدة

األفعال 
لثالثا

یة 
وفق 

األبواب 
التصر 
  یفیة

مجموع 
األفعال 
المزید

  ة

المجموع 
العام 

لألفعال 
المجردة 
  والمزیدة

ثي
لثال

ا
  

  ٢١٣٤٥  ١٣٨٣٧  ٧٥٠٨  ٤٦٧٩  ٥٠٣٩  ٥٥١  ٤١٢٨  ٩١١  ٥٥٩٠  عدد

بة 
نس %  ٩٠,٢٣  ٥٨,٤٩  ٣١,٧٣  ٨٣,٧٠  ٩٠,١٤  ٩,٨٥  ٧٣,٨٤  ١٦,٢٩  ٧٥,٣٣  

عي
لربا

ا
  

  ٢٣١٠  ٨٥٠  ١٤٦٠  ٨٠٩  ١٤٦٠  ٣٧٠  ٤٣٩  ١٠٢١  ١٨٣٠  عدد

بة 
نس

  %  

٩,٧٦  ٣,٥٩  ٦,١٧  ٤٤,٢٠  ٧٩,٧٨  ٢٠,٢١  ٢٣,٩٨  ٥٥,٧٩  ٢٤,٦٦  

عي
لربا

 وا
ثي

لثال
م ل

لعا
ع ا

مو
مج

ال
  

ات
صاء

إلح
ع ا

أنوا
  

الجذور 
الثالثیة 
والرباعی

  ة

األفعال 
المجردة 
التي ال 
  مزید لها

األفعال 
المجردة 
  والمزیدة

األفعال 
المزیدة 
التي ال 
مجرد 
  لها

األفعال 
المجردة، 

مجردة وال
  والمزیدة

األفعال 
المجردة 
والمزیدة

 ،
(والمزیدة

٤٨(  

األفعال 
وفق 

األبواب 
التصری
  فیة 

األفعال 
  المزیدة

مجموع األفعال 
المجردة 
  والمزیدة

ال
مو 

مج   ع

٧٤٢
٠  

١٩٣
٢  

٤٥٦
٦٤٩  ٩٢١  ٧

٩  
٥٤٨
٨  

٨٩٦
٨  

١٦٢
٢٣٦٥٥  ٣٥  

بة 
نس %  

٣١,٣
١٩,٣  ٨,١٦  ٧

٢٧,٤  ٣,٨٩  ٠
٧  

٢٣,٢
٠  

٣٧,٩
١  

٦٨,٦
١٠٠  ٤  

  

                                                        

  .األفعال المزیدة التي لم یستعمل المجرد منها، لیست الكلمة مكررة) ٤٨(
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١٤٢٦ 
 

  )٤٩(  عرض صندوقي لنتائج إحصائیات األفعال العربیة :)١(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                        

  .٥٦٣ص) المعجم الحاسوبي(أصل الشكل قبل التصرف في خاتمة كتاب ) ٤٩(

٥٥٩٠  
جذر 
ثالثي
٧٥,٣٣% 

١٨٣٠  
  جذر رباعي

٢٤,٦٦% 

  جذر  ٩١١
لھا أفعال 

ال مزید  مجردة
  %١٦,٢٩ لھا

 

جذر  ٤١٢٨
لھا أفعال 

  مزیدةمجردة و
٧٣,٨٤%  

 

  جذر  ٥٥١
لھا أفعال مزیدة 

 ال مجرد لھا
٩,٨٥% 

  جذر  ١٠٢١
لھا أفعال 

مجردة ال مزید 
  %٥٥,٧٩ لھا

 

  جذر ٤٣٩
  لھا أفعال مجردة 

  ومزیدة
٢٣,٩٨%  

 

  جذر  ٣٧٠
  لھا أفعال 

مزیدة ال مجرد 
 %٢٠,٢١ لھا

١٤٦٠   
  جذر 

  

  رباعي
  

٧٩,٧٨% 

١٤٦٠ 
فعل رباعي 

  مجرد
٦,١٧%  

 

٨٠٩  
  جذر

  

  رباعي
  

٤٤,٢٠% 

فعل  ٨٥٠
رباعي 

  مزید
٣,٥٩% 

٥٠٣٩ 

جذر ثالثي 
 ٩٠,١٤%  

٧٥٠٨  
فعل ثالثي مجرد 

وفق األبواب 
  التصریفیة

٣١,٧٣% 

٤٦٧٩  
  

  جذر ثالثي
  

٨٣,٧٠% 

١٣٨٣٧  
  فعل

  ثالثي مزید
٥٨,٤٩%  
 

٢١٣٤٥ 
مجموع 
األفعال 
الثالثیة 
مجردةً 
ومزیدةً 

٩٠,٢٣% 

٢٣١٠ 
مجموع 
األفعال 

الرباعیة 
المجردة 
  والمزیدة

٩,٧٦% 

٢٣٦٥٥  
مجموع 

األفعال الثالثیة 
والرباعیة 

 مجردةً ومزیدةً 
١٠٠% 

٧٤٢٠  
جذر ثالثي 

  ورباعي
٣١،٣٧% 

١٦٢٣٥  
فعل ثالثي 

  ورباعي مزید
٦٨،٦٤% 
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١٤٢٧ 
 

  
إحصائیات األفعال وفق  :اًـ ثـالـث

  التقسیمات الصرفیة والنحویة
تتضمن هذه النتائج إحصائیات األفعال 

جّردة وفق األبواب التصریفیة، الثالثیة الم
والمزیدة وفق أوزان الزیادة، واألفعال الرباعیة 
المجردة والمزیدة، موّزعًة على الالزم والمتعدي 

بیانها . والمشترك فیهما مقرونة بالنسب المئویة
  :فیما یأتي

  األفعال الثالثیة المجردة) ١
مجموع األفعال الثالثیة المجردة وفق *      

فعل، تتوّزع على ) ٧٥٠٨(لتصریفیة األبواب ا
  : ثالثة أنواع

فعل نسبتها ) ٣٣٠٢(األفعال الالزمة  -١     
، قرابة نصفها یتصرف من %)٤٤(المئویة 

والباقي یتوّزع على . فعل) ١٦١١(الباب الرابع 
فعل، والثاني ) ٤٨٤(الخامس : أربعة أبواب

فعل، والثالث ) ٤٦٠(فعل، واألول ) ٤٨٠(
  . فعالً ) ١٩(السادس فعل، و ) ٢٤٨(

فعل نسبتها ) ١٢٢٤(األفعال المتعدیة  - ٢    
، ُجّلها یتصرف من الباب %)١٦,٣(المئویة 
) ٣٧١(فعل، ودونه أفعال الثاني ) ٤٦٩(األول 

فعل، وأما الباب الرابع ) ٣٢٩(فعل، ثم الثالث 
فعًال، ) ٥١(فیقّل مجيء األفعال المتعدیة فیه 

ة األفعال الالزمة وهذا طبیعي لما سبق من غلب
علیه، ولم یأِت من الباب السادس إّال أربعة 

في حین ینعدم مجيء األفعال المتعدیة . أفعال
والمشتركة من الباب الخامس، ألنه َوْقٌف على 
األفعال الالزمة الّداّلة على السجایا والصفات 

  .الثابتة

األفعال المشتركة في اللزوم والتعدیة  -٤   
جّلها %). ٣٩,٧(ها المئویة فعل نسبت) ٢٩٨٢(

فعل، ودونه ) ١١٨٦(یتصرف من الباب األول 
فعل، ثم ) ٩٨٧(بقلیل أفعال الباب الثاني 

فعل، ولم ) ٢٣٢(فعل، ثم الرابع ) ٥٧٥(الثالث 
  .یأِت إال فعالن من السادس

  األفعال الثالثیة المزیدة) ٢
مجموع األفعال الثالثیة المزیدة *      

  : ع على نوعینفعل، تتوزّ ) ١٣٨٣٧(
  : اللزوم والتعدیة - ١    

فعل ) ٥٥٧٠(األفعال الثالثیة المزیدة الالزمة 
، والمتعدیة %)٤٠,٢٥(نسبتها المئویة 

، %)٢٩,٤٩(فعل نسبتها المئویة ) ٤٠٨٠(
فعل ) ٤١٨٧(والمشتركة في اللزوم والتعدیة 

  %).٣٠,٢٦(نسبتها المئویة 
  :الزیادة بأنواعها - ٢    
) ٦٩٠٢: (ال الثالثیة المزیدة بحرفاألفع -    

أكثرها دوراًنا : فعل، تتوّزع على ثالث صیغ
) ٢٧١٩) (َفعَّلَ (فعل، وتلیها ) ٢٩١٧) (أْفَعلَ (

  .فعل) ١٢٦٦) (فاَعلَ (فعل، ثم 
: األفعال الثالثیة المزیدة بحرفین -      

أكثرها : فعل، تتوّزع على خمس صیغ) ٥٨١٠(
) ١٧١٠) (اْفَتَعلَ (ا فعل، تلیه) ٢٣٢٩) (َتَفعَّلَ (

) اْنَفَعلَ (فعل، ثم ) ١٠٢٣) (تَفاَعلَ (فعل، ثم 
  .فعالً ) ٩٦) (اْفَعلَّ (فعل، وأقّلها ) ٦٥٢(

: األفعال الثالثیة المزیدة بثالثة أحرف -      
أكثرها : فعل، تتوّزع على أربع صیغ) ١١٢٥(

فعل، ودونها ) ٩٥٣) (اْسَتْفَعلَ (دوراًنا وشهرة 
) ٦٢) (اْفَعْوَعلَ (فعًال، ثم ) ٩٧( )اْفعالَّ (بكثیر 

لَ (فعًال، ثم    .فعالً ) ١٣) (اْفَعوَّ
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  األفعال الرباعیة المجردة والمزیدة) ٣
مجموع األفعال الرباعیة المجردة *       

  : فعل، تتوّزع على ثالثة أنواع) ١٤٦٠(
األفعال الرباعیة المجردة الالزمة  -      

، وهذه )%٤٦,١٠(فعل نسبتها المئویة ) ٦٧٣(
النسبة المرتفعة قرابة النصف تشیر إلى أن 

. األصل في األفعال الرباعیة المجردة اللزوم
وتتوّزع البقیة على النوعین اآلخرین بنحو نسبة 

فعل ) ٣٩٢(األفعال المتعدیة : الربع لكلٍّ منهما
، والمشتركة في %)٢٦,٨٥(نسبتها المئویة 
ویة فعل نسبتها المئ) ٣٩٥(اللزوم والتعدیة 

)٢٧,٠٥ .(%  
مجموع األفعال الرباعیة المزیدة *       

  : فعل، تتوّزع على نوعین) ٨٥٠(
األفعال الرباعیة المزیدة بحرف  -١     

وهي أكثرها شیوًعا واستعماًال، فقد ) َتَفْعَللَ (

فعل جّلها من الالزم ) ٥٤٢(انتهى مبلغها إلى 
فعل، والقلیل من المشترك في اللزوم ) ٥٠٤(

) ١٢(فعل، وأقّل منه المتعدي ) ٢٦(عدیة والت
  . فعل

األفعال الرباعیة المزیدة بحرفین، وهي  -٢     
) اْفَعَللَّ (قلیلة جًدا، على صیغتین، األولى 

. فعل) ١٠٦) (اْفَعْنَللَ (فعل، والثانیة ) ٢٠٢(
وذلك لما تقّدم من ثقل البناء الرباعي مجّرًدا 

ثي،  وزیادة لطول بنائه بزیادته حرًفا على الثال
ثقله مزیًدا بحرف، وكونه أكثر ثقًال مزیًدا 

  . بحرفین
وفیما یأتي جدول یتضمن النتائج   

المتقدمة لكلٍّ من األفعال الثالثیة والرباعیة 
مجردة ومزیدة، موّزعًة على الالزم والمتعدي 

:والمشترك فیهما
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١٤٢٩ 
 

  )٥٠( عیة مجردًة ومزیدةنتائج إحصائیات األفعال الثالثیة والربا): ٤(الجدول 
  

  المجموع  المشترك  المتعّدي  الالزم  أنواع األفعال

ردة
مج

ة ال
الثی

 الث
عال

األف
  

  األول
٦,١=   ٤٦٠ 

%  ٦,٢=  ٤٦٩%  
١١٨٦  =
١٥,٨%  

٢١١٥  =
٢٨,٢%  

  الثاني
٦,٤=   ٤٨٠ 

%  ٤,٩=  ٣٧١%  
٩٨٧    =

١٣,١%  
١٨٣٨  =
٢٤,٥%  

  الثالث
٣,٣=   ٢٤٨ 

%  ٤,٤=  ٣٢٩%  
٧,٧=    ٥٧٥  

%  
١١٥٢  =
١٥,٣%  

  الرابع
٢١,٥=١٦١١

%  ٠,٧=    ٥١%  
٣,١=    ٢٣٢  

%  
١٨٩٤  =
٢٥,٢%  

  الخامس
٦,٤=    ٤٨٤ 

%  ٠=         ٠%  
٠            =

٠ %  
٦,٤=    ٤٨٤  

%  

  السادس
٠,٣=     ١٩ 

%  ٠,١=      ٤%  
٢        =

٠,٠٥%  
٠,٣=     ٢٥  

%  

١٦،٣=١٢٢٤  %٤٤=٣٣٠٢  المجموع
%  

٢٩٨٢=
٣٩,٧٢%  

٧٥٠٨ 
=١٠٠%  

یدة
مز

ة ال
الثی

 الث
عال

األف
  

= ٧١٦  أْفَعلَ 
١٣٣٩  %٦,٢٣= ٨٦٢  %٥,١٧ =

٩,٦٨%  
٢٩١٧=
٢١,٠٨%  

= ٣٣٩  َفعَّلَ 
٢,٤٥%  

١٣٦٤ =
٩,٨٦%  

١٠١٦ =
٧,٣٤%  

٢٧١٩=
١٩,٦٥%  

= ٢٩٤  %٦,٤٦= ٨٩٤  %٠,٥٦= ٧٨  فاَعلَ 
٢,١٢%  

١٢٦٦ =
٩,١٥%  

= ٦٥٢  اْنَفَعلَ 
٤,٧١= ٦٥٢  ٠  ٠  %٤,٧١%  

= ٧٣٧  اْفَتَعلَ 
١٧١٠  %٤,١٦=٥٧٥  %٢,٨٨=٣٩٨  %٥,٣٣=

١٢,٣٦%  
  %٠,٦٩= ٩٦  ٠  ٠  %٠,٦٩= ٩٦  اْفَعلَّ 

                                                        

  . ٥٦٢و ٥٢٢و ٤٩١و٢٧٥ص ) المعجم الحاسوبي( الجدول مجموع من أربعة جداول، وردت مفرقًة في) ٥٠(
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١٤٣٠ 
 

= ٨٤٠  َتفاَعلَ 
١٠٢٣  %٠,٩٣=١٢٩  %٠,٣٩=٥٤  %٦,٠٧ =

٧,٣٩%  

=١٥٩٧  َتَفعَّلَ 
٢٣٢٩  %٣,٨٠=٥٢٦  %١,٤٩=٢٠٦  %١١,٥٤=

١٦,٨٣%  

= ٣٥٠  اْسَتْفَعلَ 
٩٥٣  %٢,٢٠=٣٠٥  %٢,١٥=٢٩٨  %٢,٥٣ =

٦,٨٩%  
  %٠,٤٥= ٦٢  %٠,٠٢=٣  %٠,٠١=١  %٠,٤٢= ٥٨  اْفَعْوَعلَ 
  %٠,٠٩= ١٣  ٠  %٠,٠٢=٣  %٠,٠٧= ١٠  افعّول
  %٠,٧٠=٩٧  ٠  ٠  %٠,٧٠= ٩٧  اْفَعالَّ 

=٥٥٧٠  المجموع
٤٠,٢٥%  

٢٩,٤٩=٤٠٨٠
%  

٤١٨٧=
٣٠,٢٦%  

١٠٠=١٣٨٣٧
%  

األفعال 
  الرباعیةالمجردة

٤٦,١٠=٦٧٣
%  

٢٦,٨٥=٣٩٢
%  

٣٩٥ =
٢٧,٠٥%  

١٠٠=١٤٦٠%  

یدة
مز

ة ال
اعی

الرب
ال 

ألفع
ا

  

= ٥٠٤  َتَفْعَللَ 
٥٩,٢٩%  

٥٤٢  %٣,٠٦= ٢٦  %١,٤١= ١٢ =
٦٣,٧٦%  

= ١٠٦  %٠,٢٤= ٢  %٠,١٢= ١  %١٢= ١٠٣  اْفَعْنَللَ 
١٢,٤٧%  

= ٢٠٠  اْفَعَللَّ 
٢٣,٥٣%  

٢٠٢  %٠,١٢= ١  %٠,١٢= ١ =
٢٣,٧٦%  

= ٨٠٧  المجموع
٩٤,٩٤%  

١٠٠=٨٥٠  %٣,٤١= ٢٩  %١,٦٥=١٤%  

  
إحصائیات الصحیح والمعتل في  :اًـ عـراب

  فعال العربیةاأل
الصحیح والمعتّل في األفعال الثالثیة  )١

  المجّردة
تتوّزع نتائج إحصائیات األفعال الثالثیة * 

  :فعل، على نوعین) ٥٠٣٩(المجردة 

) ٣٦٤٦(وهو الكثیر : الصحیح - ١    
، یتوّزع على %)٧٢,٣٦(فعل نسبتها المئویة 
وهو األكثر واألغلب : ثالثة أنواع، السالم

فعل، ) ٣٨٤( :والمَضّعففعل، ) ٢٨٧٤(
  .فعل) ٣٨٨( :والمهموز بأنواعه

فعل ) ١٣٩٣(وهو قلیل : المعتل - ٢    
یتوّزع على أربعة %). ٢٧,٦٤(نسبتها المئویة 
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١٤٣١ 
 

أنواع بحسب موقع حرف العّلة فیها، مع 
بیانها مرتبًة وفق . التضعیف والهمز، أو دونهما

  : كثرة دورانها
 )٣٢٩(الواوي : فعل) ٥٨٠(األجوف  -

  . فعل) ٢٥١(فعل، والیائي 
) ٢٨٩(الواوي : فعل) ٥٢٠(الناقص  -

  . فعل) ٢٣١(فعل، والیائي 

الواوي وهو كثیر : فعل) ٢٤٩(المثال  -
) ١٦(فعل، والیائي، وهو جّد قلیل ) ٢٣٣(جًدا 
  . فعالً 

فعل، ) ٢٦(المقرون : فعل) ٤٤(اللفیف  -
 .فعل) ١٨(والمفروق 

  
  )٥١(األفعال الثالثیة المجّردة موّزعًة على الصحیح والمعتلنتائج إحصائیات ): ٥(الجدول 

  

  األفعال الثالثیة المجّردة 

  %٧٧,٥٣فعـل           ٥٠٣٩      

  الــصــحــیــح 
  %٧٢,٣٦فعـل        ٣٦٤٦ 

  الــمـــعـــتــل
  %٢٧,٦٧فعـل       ١٣٩٣ 

  السالم
٢٨٧٤  
٧٨,٨

٢  

  المضّعف
٣٨٤  
١٠,٥

٣  

  المهموز
٣٨٨  
١٠,٦٤%  

  ثالالم
٢٤٩  
١٦,٠٨%  

  األجوف
٥٨٠  
٣٩,٠٥%  

  الناقص
٥٢٠  
٣٣,٨١%  

  اللفیف
٤٤  
٣,٠١%  

  الفاء
١٣٣  
٣٤,
٢٧  

  العین
١١٤  
٢٩,
٣٨  

  الالم
١٤١  
٣٦,
٣٤  

  الواوي
٢٣٣  
٩٣,٥

٧  

  الیائي
١٦  
٦,٤
٢  

الواوي 
٣٢٩  
٥٦,٧

٢  

  الیائي
٢٥١  
٤٣,٢

٧  

  الواوي
٢٨٩  
٥٥,٥

٧  

  الیائي
٢٣١  

٤٤,٤٢

المقرو 
  ن
٢٦  

٥٩,٠
٩  

المفرو 
  ق
١٨  

٤٠,٩
٠  

٤٤  ٥٢٠  ٥٨٠  ٢٤٩  ٣٨٨  ٣٨٤  ٢٨٧٤  
  

  
  
  

                                                        

  .اقتصر الجدول على األنواع الرئیسة للصحیح والمعتل دون تفصیل في الهمز والتضعیف) ٥١(
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١٤٣٢ 
 

الصحیح والمعتّل في األفعال الرباعیة  )٢
  .المجّردة

تتوّزع نتائج إحصائیات األفعال الرباعیة  
  :فعل على نوعین) ١٤٦٠(المجردة 
) ١٢٩٣(هو الكثیر : الصحیح -١     

، وهي تتوّزع %)٨٨,٥٦(فعل نسبتها المئویة 
واألغلب وهو األكثر : على أربعة أنواع، السالم

فعل، ) ٣٠٩: (فعل، والمضاعف) ٩٣٧(
  .فعالً ) ٤٧(والمهموز 
فعل ) ١٦٧(وهو قلیل : المعتل -٢     

تتوّزع على أربعة %). ١١,٤٣(نسبتها المئویة 
: األجوف: أنواع بحسب موقع حرف العّلة فیها

قلیل : فعل، والمثال والناقص) ١٢٤(أكثرها 
) ٧(جدا  قلیل: فعًال لكلٍّ منهما، واللفیف) ١٨(

  .أفعال
  نتائج إحصائیات األفعال الرباعیة المجّردة موّزعًة على الصحیح والمعتل): ٦(الجدول 

  األفعال الرباعیة المجّردة 

  %٢٢,٢٦فعـل           ١٤٦٠      

  الــصــحــیــح
  %٨٨,٥٦فعـل        ١٢٩٣

  الــمـــعـــتــل
  %١١,٤٣فعـل       ١٦٧

  السالم
٩٣٧  

٧٢,٤٦
%  

  اعفالمض
٣٠٩  

٢٣,٣٥
%  

  المهموز
٤٧  
٣,٦٣%  

  المثال
١٨  

١٠,٧٧
%  

  األجوف
١٢٤  

٧٤,٢٥
%  

  الناقص
١٨  

١٠,٧٧
%  

  اللفیف
٧  
٤,١٩%  

  
إحصائیات جذور األفعال الثالثیة  :خامًسا

  موّزعًة على األبواب التصریفیة
تقّدمت نتائج إحصائیات األفعال       

الثالثیة المجردة وفق األبواب التصریفیة في 
موّزعًة على الالزم والمتعدي والمشترك ) ثالثًا(

فیهما، والمالحظات التي جرى تسجیلها على 
  ). ٣(نتائج الجدول 

وهذه النتائج اإلحصائیة لألفعال الثالثیة 
المجردة التي توّزعت على ثالثة أنواع من 
إحصائیات جذور األفعال الثالثیة المجردة، 

  :هي

وفق  مجموع األفعال الثالثیة المجردة*     
فعل، تتوّزع نتائجها ) ٧٥٠٨(األبواب التصریفیة 

  : على ثالثة أنواع
توّزع جذور األفعال الثالثیة  - ١    

  : المجردة على أبواب تصریفها
أهّم ما یالحظ على هذه اإلحصائیات      

أن ترتیب نتائج إحصائیات األفعال الثالثیة 
بواب التصریفیة الستة للفعل المجردة وفق األ

الثالثي المجرد فیما بین الماضي والمضارع 
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، ما خال الباب )٥٢(یوافق ترتیب األقدمین لها
فعل فإنه جاء في المرتبة الثانیة ) ١٨٩٤(الرابع 

فعل، ویلیه الباب ) ٢١١٥(بعد الباب األول 
فعل، ) ١١٥٢(فعل، ثم الثالث ) ١٨٣٨(الثاني 

) ٢٥(، ثم السادس فعل) ٤٨٤(ثم الخامس 
  .فعالً 

توّزع األفعال الثالثیة التي عینها  -٢     
  :أو المها حرف حلقي على األبواب التصریفیة

جذور األفعال الثالثیة التي عدد  -      
فعل ) ٢٤٩٦(عینها أو المها حرف حلقي 

وهذا یعدل نسبة %) ٣٣,٢٤(نسبتها المئویة 
یة الثلث، والباقي من جملة األفعال الثالث

نحو %) ٦٦,٧٦( فعل نسبتها المئویة) ٥٠١٢(
  . الثلثین

یظهر بجالء من توّزع األفعال  -      
الثالثیة التي عینها أو المها حرف حلقي على 

أن قرابة نصفها یتصّرف من  األبواب التصریفیة
، وأن ربعها %)٤٦,٠٣) (١١٤٩(الباب الثالث 

، %)٢٥,٠٠) (٦٢٤(یتصّرف من الباب الرابع 
، ثم %)٩,٣٣) (٢٣٣(أفعال الباب الثاني  تلیها

، %)٧,٢٥) (١٨١(أفعال الباب الخامس 
) ١٢(وأخیًرا وهو أقّلها أفعال الباب السادس 

)٠,٤٨(%  
توّزع األفعال الثالثیة على عدد  - ٣  

  ):باب أو أكثر( األبواب التي  تتصّرف منها 
نحو ثلثي جذور األفعال الثالثیة  -      
تتصرف من %) ٦١,٨٠) (٣١١٤(المجردة 

                                                        

  فتُح ضمٍّ، فتُح كسٍر، فتحتانْ :    في قولهم) ٥٢(
 كسُر فتٍح، ضمُّ ضمٍّ، كسرتانْ   

باب واحد، وهذا دلیل على أن األصل في 
األفعال العربیة أن تكون وحیدة الباب 
التصریفي، ولكن هذه النسبة تنخفض إلى 

من العدد الكّلي لألفعال وفق %) ٤١,٤٨(
  ).٧٥٠٨(األبواب التصریفیة 

نحو ثلث جذور األفعال الثالثیة  -      
تتصرف من %) ٢٨,٦٢) (١٤٤٢(المجردة 

%) ٣٨,٤١(بابین اثنین، وترتفع هذه إلى 
من العدد الكّلي لألفعال وفق األبواب ) ٢٨٨٤(

  ).٧٥٠٨(التصریفیة 
من جذور األفعال % ١٠ما دون الـ  -      

تتصرف %) ٨,٤١) (٤٢٤(الثالثیة المجردة 
مما یدّل على قّلتها، إذ كانت . من ثالثة أبواب
وترتفع هذه النسبة إلى . خالف األصل

من العدد الكّلي ) ١٢٧٢%) (١٦,٩٤(
وأقلُّ منها بكثیر ما یتصّرف من ). ٧٥٠٨(

وترفع هذه النسبة %) ١,١٣) (٥٧(أربعة أبواب 
من العدد الكّلي ) ٢٢٨%) (٣,٠٤(إلى 

ثّمة جذران فقط یتصرف فعل ُكلٍّ ). ٧٥٠٨(
ترتفع إلى %) ٠,٠٤(منهما من خمسة أبواب 

  .من العدد الكلي) ١٠%) (٠,١٣(
من توّزع األفعال الثالثیة  یبدو جلی�ا -      

التي عینها أو المها حرف حلقي على األبواب 
أن قرابة نصفها یتصّرف من الباب  التصریفیة

فعل، وأن ربعها یتصّرف من ) ١١٤٩(الثالث 
فعل، تلیها أفعال الباب ) ٦٢٤(الباب الرابع 

فعل، ثم أفعال الباب الثاني ) ٢٩٧(األول 
) ١٨١(عال الباب الخامس فعل، ثم أف) ٢٣٣(

فعل، وأخیًرا وهو أقّلها أفعال الباب السادس 
  .فعالً ) ١٢(
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١٤٣٤ 
 

  )٥٣(نتائج إحصائیات جذور األفعال العربیة موّزعًة على األبواب التصریفیة) ٧(الجدول 

توّزع األفعال الثالثیة على 
  األبواب التصریفیة

توّزع األفعال الثالثیة التي 
عینها أو المها حرف حلقي 

  على األبواب التصریفیة

  توّزع األفعال الثالثیة على عدد األبواب التي  
  )باب أو أكثر( تتصّرف منها 

عدد   األبواب
  األفعال

نسبة 
  مئویة

عدد   األبواب
  األفعال

نسبة 
  مئویة

عدد 
  األبواب

عدد 
  األفعال

نسبة 
  مئویة

العدد 
  الكّلي

نسبة 
  مئویة

  ٤١,٤٨  ٣١١٤  ٦١,٨٠  ٣١١٤  ١  ١١,٩٠  ٢٩٧  األول  ٢٨,١٧  ٢١١٥  األول

  ٣٨,٤١  ٢٨٨٤  ٢٨,٦٢  ١٤٤٢  ٢  ٩,٣٣  ٢٣٣  الثاني  ٢٤,٤٨  ١٨٣٨  الثاني

  ١٦,٩٤  ١٢٧٢  ٨,٤١  ٤٢٤  ٣  ٤٦,٠٣  ١١٤٩  الثالث  ١٥,٣٤  ١١٥٢  الثالث

  ٣,٠٤  ٢٢٨  ١,١٣  ٥٧  ٤  ٢٥,٠٠  ٦٢٤  الرابع  ٢٥,٢٣  ١٨٩٤  الرابع

  ٧,٢٥  ١٨١  الخامس  ٦,٤٥  ٤٨٤  الخامس
٠,١٣  ١٠  ٠,٠٤  ٢  ٥  

  ٠,٤٨  ١٢  السادس  ٠,٣٣  ٢٥  السادس

  %١٠٠  ٧٥٠٨  %١٠٠  ٥٠٣٩  المجموع  %١٠٠  ٢٤٩٦  المجموع  %١٠٠  ٧٥٠٨  المجموع

  

                                                        

 ٢٤٢و٢٤١ص ) المعجم الحاسوبي(دت مفرقًة في الجدول مجموع من ثالثة جداول في األبواب التصریفیة، ور ) ٥٣(
 .٢٤٥و
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إحصائیات الجذور العربیة في  :اًـ ادسـس
  الدراسات المعاصرة

تفاوتت نتائج إحصائیات الجذور العربیة في 
المعاجم اللغویة وفي القرآن الكریم لدواٍع 

. در البحثمختلفة، مضت اإلشارة إلیها في ص
  : ویظهر ذلك جلًیا لدى الموازنة فیما بینها

معظم المعاجم لم تورد إحصائیات  - ١
التراكیب الثنائیة، إذ كانت من المبنیات غیر 
المخصبة كاألدوات وأسماء األفعال وأسماء 

) ١١٥(وهي ِجّد قلیلة، لم تزد على . األصوات
بخالف ) المعجم العربي(تركیًبا في إحصائیة 

ثالثیة األكثر استعماًال واشتقاًقا، الجذور ال
والرباعیة األقّل منها، والخماسیة القلیلة 

 .المقتصرة على األسماء والصفات
تفاوتت قلیًال نتائج إحصائیات الجذور  - ٢

الثالثیة في المعاجم والدراسات عدًدا ونسبًة 
مئویًة تبًعا الختالف مناهج أصحابها، فهي 

لقرآن الكریم أقّلها عدًدا وأعالها نسبًة في ا
، ودونها نسبتها في معجم %)٩٧,٣١=١٦٣٣(

وهي أكثرها %) ٨٥,٦٨=٤٨١٤(الصحاح 
عدًدا وأقّلها نسبة في تاج العروس 

،  وبنحوه عددها ونسبتها %)٦٣,٤٢=٧٥٩٧(
، %)٦٣,٤٣=٧١٩٨(في دراسة المعجم العربي 

: وهي متقاربة عدًدا ونسبة في بقیة المعاجم
) عليالمعجم التفا% ٧٧,٩٤=٥١٢١(
) إحصاء األفعال% ٧٥,٣٣=٥٥٩٠(و
على أن ). لسان العرب% ٧٠,٥٠=٦٥٣٨(و

التفاوت كان كبیًرا جد�ا بینها وبین نظیرها 
جذر، وهذا ) ١٦٣٣(الجذور في القرآن الكریم 

یعني أن الجذور الثالثیة المستعملة في القرآن 

الكریم تعدل نحو ربع الجذور الثالثیة في 
عتمدة بزیادة أو نقٍص فیما المعاجم والدراسات الم

بینها، على غنى الثروة اللغویة للقرآن الكریم، 
وكونه أعلى نموذج للفصاحة والبالغة والبیان، 

هذه . عجاز إلى قیام الساعةوأساس ماّدة اإل
إلى ما في المعاجم ) جذور القرآن الكریم( نسبة

) المعجم العربي% ٢٢,٦٨: (والدراسات
لسان % ٢٤,٩٧() إحصاء األفعال% ٢٩,٢١(

تاج % ٢١,٤٩) (الصحاح% ٣٣,٩٢) (العرب
) معجم اللغة التفاعلي% ٣١,٨٨) (العروس

 ).المعجم الوسیط% ٢٢,٤٥(
تفاوتت نتائج إحصائیات الجذور غیر  - ٣

الواردة في ) مجموع الرباعیة والخماسیة(الثالثیة 
ولكن االختالف بینها، على تباینها، . المعاجم

كریم كان كبیًرا جًدا  وبین نظیرها في القرآن ال
 ٥و الـ  ١جذر، إذ رواحت نسبته بین الـ  ) ٤٥(

ویظهر ذلك جلی�ا بالموازنة مع جملة . منها% 
: غیر الثالثي في المعاجم والدراسات

) المعجم العربي% ١,١١=٤٠٣٤(
) إحصاء األفعال% ٢,٠٦=٢١٧٨(
) لسان العرب% ١,٦٤=٢٧٣٥(
) الصحاح% ٥,٥٩=٧٦٦(
) لعروستاج ا%١,٠٢=٤٣٨١(
 ).معجم اللغة التفاعلي% ٣,١٠=١٤٤٩(

تفاوتت نتائج إحصائیات الجذور  - ٤
. الرباعیة فیما بین المعاجم والدراسات المعتمدة

% ٣٤,٠٧=٤٠٨١: (فقد انتهت جملتها إلى
) المعجم العربي% ٣٢,٩٥=٣٧٣٩(و) التاج

) اللسان% ٢٧,٤٧=٢٥٤٨(و
) إحصاء األفعال% ٢٤,٦٦=١٨٣٠(و
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) جم التفاعليالمع% ١٩,٨١=١٣٠٢(و
ومرجع كثرتها ). الصحاح% ١٣,٦٣= ٧٦٦(و

إلى اشتماله على كثیر من الكلمات ) التاج(في 
األعجمیة والمولدة في أسماء األعالم والنباتات 
والبلدان واألدویة وسواها مما دخل في 

المعجم (اإلحصاء، واألمر نفسه في دراسة 
العتمادها على خمسة معاجم قدیمة ) العربي

المشهور بعنایة ) القاموس المحیط(أحدها 
صاحبه بأسماء األعالم والبلدان والنباتات 

 .وغیرها
تفاوتت نتائج إحصائیات الجذور   - ٥

الخماسیة فیما بین المعاجم والدراسات المعتمدة 
على قّلتها، واقتصارها على األسماء والصفات، 
إذ ال یوجد في العربیة أفعال مجردة خماسیة 

: انتهت جملتها إلى فقد. كما هو معلوم
) إحصاء األفعال% ٤,٦٩=٣٤٨(

% ٢,٥٩=٢٩٥(و) التاج% ٢,٥٠=٣٠٠(و
) اللسان% ١,٩١=١٨٧(و) المعجم العربي

) المعجم التفاعلي% ٢,٢٣=١٤٧(و
 ). الصحاح% ٠,٦٧=٣٨(و

م تفاوت مجموع الجذور فیما بین المعاج - ٦
ا  إذ كان. ودراسات القرآن الكریم مبلُغها قلیًال جد�

جذر، كثیًرا في ) ١٦٧٨(ن الكریم في القرآ
وهي . المعاجم والدراسات، على تفاوٍت بینها

من %  ٣٠و ١٥نسبة رواحت ما بین الـ 
: مجموع الجذور في المعاجم والدراسات المعتمدة

) المعجم العربي% ١٤,٧٨=١١٣٤٧(
) إحصاء األفعال% ٢٢,٦١=٧٤٢٠(و
) اللسان% ١٨,٠٩=٩٢٧٣(و
) الصحاح% ٢٩,٨٦=٥٦١٨(و
) التاج% ١٤,٠٠=١١٩٧٨(و
 ).المعجم التفاعلي% ٢٥,٥٤=٦٥٧٠(و
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  )٥٤(نتائج إحصائیات الجذور العربیة في الدراسات المعاصرة): ٨(الجدول 

الجذور 
  مواد اإلحصاء

التراكیب 
  الثنائیة

  الجذور 
  الثالثیة

الجذور 
  الرباعیة

الجذور 
  الخماسیة

  المجموع

    القرآن الكریم
١٦٣٣  
٩٧,٣١%  

  )ثیةغیر الثال ( ٤٥
١٦٧٨  %٢,٦٨  

دراسة : المعجم العربي
إحصائیة لدوران الحروف 

  في الجذور العربیة

١١٥  
١,٠١%  

٧١٩٨  
٦٣,٤٣%  

٣٧٣٩  
٣٢,٩٥%  

رباعي  ٤١٦ 
  مضاعف

٢٩٥  
٢,٥٩%  

١١٣٤٧  

  إحصاء األفعال العربیة 
  في المعجم الحاسوبي

  ٥٥٩٠  
٧٥,٣٣%  

١٨٣٠  
٢٤,٦٦%  

٣٤٨  
٤,٦٩%  

٧٤٢٠  

    معجم لسان العرب
٦٥٣٨  
٧٠.٥٠%  

٢٥٤٨  
٢٧,٤٧%  

رباعي  ٦٠(
  )مضاعف

١٨٧  
٩٢٧٣  %١,٩١  

  دراسة إحصائیة لجذور 
    معجم الصحاح

٤٨١٤  
٨٥,٦٨%  

٧٦٦   
١٣,٦٣%  

رباعي ٢٣(
  )مضاعف

٣٨  
٥٦٣٩  %٠,٦٧  

  دراسة إحصائیة لجذور 
    معجم تاج العروس

٧٥٩٧  
٦٣,٤٢%  

٤٠٨١  
٣٤,٠٧%  

رباعي  )٤٢٠(
  مضاعف

٣٠٠  
١١٩٧٨  %٢,٥٠  

معجم اللغة العربیة 
    اعليالتف

٥١٢١  
٧٧,٩٤%  

١٣٠٢  
١٩,٨١%  

١٤٧  
٦٥٧٠  %٢,٢٣  

        ٧٢٧٢    المعجم الوسیط

                                                        

: المعجم العربي(مقدمات الدراسات اإلحصائیة للمعاجم، ودراسة : النتائج المثبتة في الجدول أخذت من مراجع مختلفة) ٥٤(
، )المعجم الحاسوبي(، و١٠٩و ٨٧-٨٥و ٧٦و ٦٢-٦١ص ) دراسة إحصائیة لدوران الحروف في الجذور العربیة

  .ATIمثل موسوعة الویكیبیدیا والجمعیة الدولیة لمترجمي العربیة ) النت(بالشابكة ومواقع 
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  : ةـمـاتـخـال

تتمّیز هذه الدراسة عّما سبقها من دراسات 
إحصائیة لغویة اعتمدت معاجم لغویة قدیمة أو 

  :حدیثة، أو ظواهر معجمیة محّددة، أنها
تناولت نتائج إحصائیات األفعال  - ١

دیًما وحدیًثا درًسا وتحلیًال والجذور واألبنیة ق
وموازنًة، ولم تقف عند واحد منها، كما لم 
تقتصر على ظواهر صرفیة معّینة كاألبواب 

ي الماضي التصریفیة، أو حركة عین الفعل ف
المعتل، أو التعدي والمضارع، أو الصحیح و 

  . واللزوم
رصدت موضوع اإلحصاء اللغوي والدًة  - ٢

لعرب والمسلمین فیه، ونشأًة وتطّوًرا، وریادة ا
لقیام بعض أعالم الصحابة والتابعین من القّراء 
بإحصاء حروف القرآن وكلماته وجذوره وآیاته 
وسوره منذ القرن الهجري األول، وكذلك قیام 

الشیفرة وكسر (أعالم التعمیة واستخراج المعّمى 
باإلحصاء اللغوي للحروف والكلمات ) الشیفرة

إلى التعمیة أو في نصوٍص محّددة وصوًال 
  . حّلها

تتّبعت موضوع إحصاء األفعال واألبنیة  - ٣
في العربیة لدى األقدمین والمعاصرین، وتطّور 
التصنیف فیها، وأشهر اآلثار والكتب والدراسات 

  .التي تناولتها
تناولت بالدرس والتحلیل والموازنة أهّم  - ٤

إحصاء األفعال العربیة في المعجم (نتائج 
ثالثیة والرباعیة المجردة َوْفَق ال) الحاسوبي

األبواب التصریفیة، والمزیدة موّزعًة على أبنیة 
الزیادة بأنواعها، وعلى اللزوم والتعدیة والمشترك 

  . فیهما، والصحیح والمعتل
توّقفت عند أهّم نتائج إحصائیات  - ٥

الجذور العربیة في الدراسات المعاصرة للمعاجم 
كریم، وعقدت موازنًة القدیمة والحدیثة والقرآن ال

  .فیما بینها، كشفت عن أهّم نتائجها وتبایناتها
وّضحت جمیع ما تقّدم من نتائج   - ٧

إحصائیة مختلفة بجداول إحصائیة مكثّفًة 
متنّوعة، جمعْت متفّرقها، وأدنْت بعیدها، وقرنْت 
مًة على  أشباهها ونظائرها، وردت منجَّ

  .موضوعات البحث
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Verbs, roots and 

structures in Arabic 
 (Comparative statistical 

study) 
 

Dr. Yahya Mir Alam 
 
Summary: 
     This article deals with the results of 

the statistics of verbs, roots, and structures 
in the Arabic language by monitoring, 
presentation, analysis, and balance. The 
content of this research has been divided 
into two chapters. The first being the 
linguistic statistics along with the 
leadership of Arabs and Muslims played 
in it. As well as the statistics they made 
which included the letters of the Holy 
Qur’an, its words, verses and its Surahs 
since the first Hijri century. In addition to 
the words of the Qur’an and its roots 
among the modernists and the Arabic 
verbs’ statistics with its famous 
classifications for ancients and modernists 
whom showed interest in counting 
different verbs conjugations, or some of 
the contemporary dictionaries. It also 
discusses the statistics of the verbs’ 
structures in Arabic for the ancients and 
modernists.  While also exploring the 
beginning of the linguistic statistics 
among the authors of the Qur'an studies, 
the authors of Cryptology and 
Cryptanalysis (coding and decoding), and 
the contemporaries in their statistics to the 
roots of the Arabic language in the ancient 
dictionaries in spite of the difference in 
their methodology and locations. 

    The second chapter is an analytical 
study on a book called The Enumeration 
of Arabic Verbs in The Computer 
Dictionary. This book has been chosen for 
two main reasons: first, the book includes 
the Arabic verbs in the ancient and 
modern Arabic dictionaries. Secondly, is 

the inclusion of comprehensive statistics 
of all types of verbs conjugations such as 
reverse the verb to its original content, 
adding on to the verb, proper and 
improper, and obey and disobey, three 
characters and four characters verbs. Also, 
in addition to the results of the letters 
rotation in different locations of the verb. 
This chapter includes the research method 
and its findings, and the statistical results 
of the three & four characters verbs, 
performed analysis, and the results of 
linking those verbs together. While also 
balancing the statistical results of the roots 
and the three and four characters verbs in 
its original and additives form. These 
statistical results of the three and four 
roots characters were presented based on 
the conjugations and grammatical 
classifications, as well as, results of each 
of the originated three and four characters 
verbs according to the conjugations’ 
different sections, and the additive verbs 
distributed on the additive structures with 
all its types. It is also distributed on the 
obey and disobey verbs with the common 
factors between them. It was followed by 
the statistical results of the Arabic verbs 
based on the different kinds of proper and 
improper verbs, then the statistical results 
of the three characters verbs distributed on 
the six conjugated sections Finally, the 
statistical results of the Arabic roots in the 
contemporary studies of ancient 
dictionaries, modern dictionaries, and the 
Holy Qur’an. 

All the above-mentioned results have 
been clarified by a several number of 
different tables, concisely collected, eased 
to the researchers and connected the 
alternatives and synonyms together 
distributed on its related subjects. 
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