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 بين العموم والخصوصلـمصطلح الصرفـّي ا

 بيداء عبد الخالق سلمان

 كلية التربية للعلوم االنسانية  ىجامعة ديال
 ( 2022/  4  /10، قُبل للنشر    2022/  3  /10 قُدم للنشر في  )

 

 ملخص البحث : 

اللة    لدراسة  محاولة  البحث  هذا     من جهة العموم والخصوص المصطلح الصرفّي مع ربطِه بالّدِ
صرفيّة ؛ لتكون مدخال  لفهم مسائل    ا  التي تمثل أبواب   وذلك من خالل الوقوف على ألفاظ المصطلحات 

 . الصرف وظواهرِه 

بفروعهما  واقتصرت  والمعتل(  )المضاعف  مصطلحي  على  إذ    الدراسة  اإلحاطة  ،  يمكن  ال 
الص لكثرتها  بالمصطلحات  ؛  البحث  هذا  في  كلها  كامال     – رفية  الصرف  تشمل علم  وتنوع    - كونها 

علل تسميتها سواء تعلقت بداللة ألفاظها أو الوظائف    برزت  أ بعينٍة ممثلة ف  اكتفت العالقات بينها ، لكن  
 الني تؤديها وتطبيقاتها ، فضال  عن العالقات القائمة بينها من جهة العموم والخصوص . 

إجراءتها   وفهم  الصرفيّة  األحكام  على  الوقوف  في  تعلم  الم  ي ساعد   كّل  ،  وهذا  أنَّ  إلى  استناد ا 
  ا  نَّ ألصحاِب التصريف اصطالحات وألفاظ ، فضال  عن أ   معينة ة  على فكرة صرفيّ   يدل   صرفّيٍ  مصطلحٍ 

 .  عليها لم ي هتََد إلى أحكاِمهايتداولونها كما لغيِرهم من أرباب الصناعات ، فما لم ي وقَف 
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 قّدمة المُ 

آله وـصحبه  تم النبيين وعلى  د المرـسلين وخاالعالمين والـصالة والـسالم على ـسيّ  ربّ   للِ  الحمد  
 لى يوم الدين .إومن تبعهم بإحساٍن 

 ا بعد : أمّ 

، أدرس  بِه العالقات بين    "والخصــوص بين العموم    المصــطلح الصــرفيّ بحث  بعنوان "فهذا 
؛ لتكون مدخال  لفهم    مسـميات أبواب صـرفيّةألفاظها التي تمثل  يّة بالوقوف على  مصـطلحات الصـرفال

ــائل الصــرف وظواهرِه ، التي   ــمل علم   –في هذا البحث ؛ لكثرتها  ال يمكن اإلحاطة بها  مس كونها تش
  الدراسـة على مصـطلحي )المضـاعف والمعتل( صـرت  قَ ذا وتنوع العالقات بينها ؛ ل  -الصـرف كامال   

  التيســـــواء تعلـقت بداللة ألـفاظـها أو الوظائف  لل تســـــميتـها  التي ت ـعد  عيـنة  ممثـلة إلبراز عبفروعيهـما  
فضــــال  عن العالقات القائمة بينها من جهة العموم والخصــــوص ؛ وهذا ي ســــاعد   ،  تؤديها وتطبيقاتها  

تعلم   ))          ـصرفّيٍ مـصطلحٍ كّل  أنَّ   إلىاـستناد ا  ،    وقوف على األحكام الـصرفيّة وفهم إجراءتهافي الالم 
ــرفيّة بحتة  يدل   ــال  عن أ  (1)((  على فكرة صـ ــطالحات وألفاظ  ، فضـ ــريف اصـ ــحاِب التصـ نَّ )) ألصـ

 . (2)يتداولونها كما لغيِرهم من أرباب الصناعات ، فما لم ي وقَف عليها لم ي هتََد إلى أحكاِمها ((

ــلك   اللة وهو مس وهذا البحث ما هو إال محاولة في ميدان المصــطلح الصــرفّي مع ربطِه بالّدِ
 وعر  ؛ فإن لم أ حقق المراد فحسبي من ذلك سالمة القصد ، وأمل الرشاد من ولي النعمة والعباد . 

 أوالً : الـمصطلح الصرفـّي وعالقة العموم والـخصوص : 

، وذهب   (3)لشــــمول ، فالمطر عاّم : إذا شــــمل البلدان واألعيانفي الل غِة : ا  ي قصــــد  بالعموم
)) تـناول اللفظ لـما يصـــــح  ـله ، ـفالـعام : من جـهة اللفظ ، والعموم : من جـهة  هوالكفوّي إلى أنَّ العموم  

العام( موضــحا  أنَّه  )) ك ّل ما )، ث مَّ بيّن معنى   (4)اللفظ ((  . والصــحيح أن العموم من عوار  المعنى  
 . (5)يتناول أفراد ا متفقة الحدود على سبيل الشمول ((

ا ((أما ا وصـ  ا وخ صـ  ه  َخصـص ه بالشـيء يَخ صـ  ،   (6)لخصـوص  فهو مصـدر  مأخود  من )) خصـّ
كر (( ــ)) الخ صــوص : إفراد  شــيٍء دون شــيٍء بالّذِ ، والب دَّ من   (7)ويرى ابن فارس أنَّ المقصــود بـــــ

اإلشـارة إلى أنَّه  مركب  من شـيئين ))  أحدهما : عام  مشـترك  بين شـيئين أو أشـياء ، والثاني : منضـم   
 .  (8)إليِه يفصله  عن غيره ((

صـرفيصا له  صـور تتمثل أ والها في أن توضـع    بوصـفه مصـطلحا  التخصـيص  واتضـح لدّي أنَّ  
تســميات مصــطلحية جديدة مخصــصــة لكّل فروع المصــطلح الصــرفّي العام الذي يدل  عليها بأســماء  

ويّة ، نحو مصـــــطلحات : )المثال ، مقرونة بذكر عـلل تســـــميتـها متســــــند في الغالب إلى معانيها الل غ
 .من مصطلح )المعتل( المتفرعةِ  ، الالم( العينقص( لألفعال المعتلة بـ)الفاء ، النااألجوف ، 

ــرفّي من خالل ايجاد بدائل   ــطلح الصــ ــيص المصــ ــورة الثانية فهي أن يتمَّ تخصــ أّما الصــ

 

 .  1:  ( المعتاّلت في العربيّة 1)

 .   4:   نزهة الطرف في علم الصرف (2)
 .  156/ 4)عّم(  ، والقاموس المحيط  1993_ 5/1992( ينظر : الصحاح )عّم(  3)
 .   507( الكليات : 4)
 .   505( المصدر نفسه :  5)
 .   1173/ 2( لسان العرب )خصص(  6)
 .   28( ِحْلية الفقهاء : 7)
 .   385/ 1( عروس األفراح 8)
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مصـطلحية ت رادف في داللتها االصـطالحية المصـطلح العام غالب ا لتعبر عن فروعِه ؛ لكّن ذلك ال يمنع  
لغويّة دقيقة بينها ، وذلك نحو مصـطلحات : )األصـّم ، والمكرر، والم طابق( التي تعد  من وجود فروق  

 فروع ا لمصطلح )المضاعف( .

أّما الصــورة الثالثة لتخصــيص المصــطلح الصــرفّي فتقوم على الربط بين فروع المصــطلح  
نحو مـصطلحات : )اـسم  له  ،   ا  الـصرفّي العام بلفٍظ منه  يدخل في تراكيب اـصطالحية جديدة تمثل فروع

الفاعل ، واـسم المفعول ، اـسم التفـضيل ، واـسم المكان ، واـسم الزمان ، واـسم ا لة( ، وكذلك األمر مع  
)المصــدر ، والمصــدر الميمي ، والمصــدر الصــناعي ، ومصــدر المرة ، ومصــدر الهيئة( ، وهذِه  

 المصطلحات الصرفيّة كلها فروع لمصطلحي )االسم والمصدر( .

ــال  عن  ويبدو   ــيح العالقات بينها ، فضـ ــطلحات المتقاربة وتوضـ لي أن الجمع بين تلك المصـ
تعلم من الوقوف على الرؤية المـصطلحية للـصرف العربّي كامال  ، فتلك  رـصد معانيها الل غويّة ي مّكن الم 
ــطلحية يتنازع أفرادها فيما بينها للظهور   ــكل عائالت مصــ ــطلحات على تنوعها وتتعددها تشــ المصــ

ــنة العلوم ، لكننا نعدها  وم ــها البقاء أو االندثار الحق ا ، وتلك سـ واكبة التطور العلمّي ؛ لذا ك تب لبعضـ
 من محاولة إعادة بناء موضـوعات الصـرف العربّي وتيسـيرها للدارسـين بالكشـف عن العالقات ا  جزء

 بين تلك المصطلحات اعتماد ا على فكرة الخصوص والعموم.        

 مضاعفـح المصطلثانياً :  
، وهو مشترك  بين األسماء واألفعال ، وإن    قائم  على تكرار أحد أحرف البنيةمصطلح   وهو     

،   ما كان حرفا عجِزه مثل حرفَي صــدِره))  أنَّه   ، عّرفه الخليل ب  (1)شــاع اختصــاصــه باألفعال الحقا  
 . (2)(( وذلك بناء يستحسنه العرب 

باب تصــغير المضــاَعف الذي قد أ دِغم أحد  ))    :بقولِه    األســماءالمضــاَعف من    ســيبويهوبيّن  
د قّ  الحرفَين منه في ا خر َديقٌّ  ، وذلك قولك في م   . (3)(( : أ َصيمٌّ  وفي أََصمّ ، : م 

حَّ    يَد ع   -: َدعَّ    وكذلك المضــاعف نحو))    :  في المضــاَعف من األفعالقال  و ــَ ح    -، وش ــِ ،   يَش
ت   حَّ ح  وســَ ــِ ك إاّل في   ؛ ألّن هذه الحروف التي هي عينات أكثر ما تكون ســواكن  الســماء تَس ، وال ت حرَّ

 . (5)باّطراد  بعد ذلك ثّم َدَرَج العلماء على استعماله (4)(( موضع الجزم

)) اعلم أنَّ للمـضاعِف معنيين  وحاول حـسن باـشا توـضيح معناه الل غوّي واالـصطالحّي قائال  :  
وفي           ي ضـاعف" ،   -  ل غويٌّ واصـطالحيٌّ ، والمضـاعف  في الل غة : اسـم  مفعول من "ضـاعف:  

د  المثلين   ٍة أو كلمتين ، أو التقى أـح ان في كلـم ارـب اثالن أو المتـق تـم ان الم  االصـــــطالح أن يجتمَع الحرـف
مازجة والتَّـضايف ((با خر في كلمٍة واحدةٍ ، وقد افترَق بينهما بأحِد المثلين ا خرين على ـسب  (6)يل الم 

" و "فَرَّ   ر  رَّ يَسـ  ، ث مَّ اتبع ذلك باشـارتِه إلى )) أنَّ المضـاعف ال يجيء إال من دعائم األبواب ، نحو "سـَ
" بفتح العين في الماضـــــي وضـــــمه في  " ، المثال األّول من باب : "فَعََل يَْفع ل  " ، و "َع َّ يَعَ   يَِفر 

" بفتح العين في الماضـي وكـسره في الغابر ، والثالث من باب  المضـارع ، والثاني   من باب "فَعََل يَْفِعل 

 

 . 215/  1:  ، وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم  80:(  ديكنقوز )( ينظر: شرح المراح 1)

 . 55/ 1:   ( العين2)
 .  418/ 3( الكتاب:3)
 .  107/ 4  :  المصدر نفسه ( 4)

،    3/356  :  ، واألصول في النحو245/ 1  :  ، والمقتضب 2/139  :  القرآن للفّراء  : معاني  ( ينظر 5)
 .   199  :  ، والممتع في التصريف338/ 1:  والمنصف   ، 185  :  ودقائق التصريف 

 .    229المفراح في شرح مراح األرواح :  ( 6)
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" بكسر العين في الماضي وفتحه في المضارع ((  .(1) "فَِعَل يَْفعَل 

له  تؤشـر    مرادفاٍت اصـطالحيّة  ذكرإلى تعليل اسـتعمال هذا المصـطلح ب العلماء  بع    وذهب 
ا   ا وعموم  المضاَعف من الثالثّي: ما كان  فــــ))   ،اختالف وجهات النظر إليِه فضال  عن أبنيتِه خصوص 

ه من جنٍس واحد  ــ  ُمدَغم  عين ه والم  .    في نحو: َسَرَرت   إاّل إذا اتّصَل به تاء الضمير( ، ، وفَرَّ   َسرَّ )، كــ
ه األ ولى من جنٍس  ومن الرـباعيّ  ه والمـ  ه الـثانـية ـكذـلك   واـحدٍ : ـما ـكان ـفاؤ  دَغم  ، وعينـ ه والمـ  ،  ، غيَر مـ 

ــ)للفاصـل بين المثلين ك طابِقا  ( ،  َزحَزَح، وَزلَزلَ ــــ فهذا يعني أّن مصـطلح المضـاَعف ،  (2)((وي سـّمى م 
 .فهو عامٌّ غير مختص بأحدهما من دون غيره   يُطلَق على الثالثّي والرباعيّ 

، وقد قّدَمه   فهو ما كانت عين ه من جنِس الِمه،   (وَعدّ ، َمدَّ )أّما المضـــاَعف من الثالثّي نحو:  
ه من  :  األصّم  :  المضاَعف ، وي قال له  فـــــ))  ،  ، وذََكَر له مرادفا    الميدانّي بالِذكر وهو الذي عينه والم 

 . (3)(( جنس واحد 

على أـساس إدغام   ؛ ألنّه قائم     بالفعل المـضاعف الثالثيّ مـصطلح اصـصّم خاصٌّ وهذا يعني أّن  
ــ)) الصمم ... الصالبة  في الَحَجر  ،  حرفَين في بعضهما وهذا يتوضح من خالل المعنى الل غوّي له  ، فـ

دَّة  في األمر (( يء وزواِل الخرق والسَّم ((  (4)، والّشِ  .  (5)، فـ)) الصاد والميم أصل  يدّل على تضاّمِ الّشِ

ّمي أصــمص   ه  إنَّ وعللوا تســمية المضــاعف الثالثي أصــما  من جهتين ، األولى   لشــّدته عند    ا ؛ ســ 
ة فيِه   ، وفي ذلك يقول التفتازانيّ   (6)النطق به ــّدِ ــّم ؛ لتحقق الشـ : )) وي قال له  : أي للمضـــاعف : األصـ

 .  (7)بواسطة اإلدغام ، ي قال : حجر  أصمٌّ ، أي صلب ((

، وفي    (8)تشـبيها  له بالذي ال يسـَمع إال بتكرار الحرف والَجهر به؛    والثانية : إنَّه  قِيل له  أصـمٌّ 
للم ـضاعف : أـصم  ، واألـصم  من بِه وقر  ، ي قال : رجل  أـصم  ، إذا فقد ذلك يقول حـسن باـشا : )) وي قال  

سـمعه ، وال يسـمع الصـوت الخفي ، ويسـمى المضـاعف به ؛ لشـدته ، يعني : كما أن األصـمَّ يسـتدعي  
الجهر كذلك المضــاعف يســتدعي الجهر ؛ أو ألنَّ المضــاعف ال يتحقق إال بتكريِر الحرِف الواحِد كما  

صمَّ ال يسمع  الّصوت إال بتكريره ((أنَّ األ
(9) . 

دَغم( في حال فّك التضعيف  )الثالثيّ وأطلق المؤدب على )المضاعف الثالثي( مصطلح   ــ    المــ
دغم فمـثل : َعقق ، تـ دقم الـقاف األولى في األ خرى فتصـــــير : عقَّ ، الـقاف   ا الثالثي المـ  ـقائال  : )) ـفأمـّ

 .  (10)شديدة ((

حذفت الحركة ث مَّ  على ثالثة أحرف    إذ يكوناألصل  أنَّ  إلى  هنا ن ِظـَر فيه    (دَغمالم  )مصطلح  و
اثلين ـف ــل بين المتـم دوث ؛  ا  ـيلتقاالتي تفصـــ ا أوـجب ـح ام  ممـّ دو أّن    (11)اإلدـغ ل ، ويـب التكرار في الفـع

وتقليل    ،  ؛ إلزالة الثقل الحاصل من التكرار  المضاَعف الثالثّي يستوجب إدغام أحد الحرفَين في ا خر

 

 .  231المفراح في شرح مراح األرواح :  ( 1)
 .   139:  ، وينظر: شرح تصريف العّزيّ  39:  ( المفتاح في الصرف 2)
 . 13:  ( نزهة الطرف في علم الصرف3)
 .  415  /2)صمم(  ( العين4)
 .  277/ 3مقاييس اللغة )صم(( 5)
 . 148، وشرح المراح للعينّي: 80، والفالح في شرح المراح: 83( ينظر: مراح األرواح:6)

 . 148، وشرح المراح للعينّي: 80، والفالح في شرح المراح: 83األرواح:( ينظر: مراح 7)

 . 230( ينظر: المفراح في شرح المراح:8)

 .  230المفراح في شرح مراح األرواح :  ( 9)
 .  121ي نظر : المصطلح الصرفي عند ابن المؤدب :  ، و  386  :دقائق التصريف   (10)

 .  121ي نظر: المصطلح الصرفي عند ابن المؤدب :  ( 11)
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 . (1)الك لفَة على اللسان

)) طابقت  بين شـــيئين، إذا   ومعناه مأخوذ من،  أّما مصـــطلح )المطابق( فهو خاّص بالرباعيّ 
د (( ذٍو واـح ا على ـح ا ((  (2)جعلتهـم اقـ  ة وطـب ابـق ـط ه م  ابـق د ـط ة ، وـق ة : الموافـق ابـق ذا   (3)، و)) المـط ، وـه

المعنى دفع ابن فارس إلى تعليل التســــمية والتمثيل لها قائال  : )) وطابقت  بين الشــــيئين : إذا جعلتهما  
ــاعف من النالم مرتين ُمطابقًا  على حذٍو واحد ؛   ــمينا نحن ما تضــ ، وذلك مثل : جرجر ، ولذلك ســ

مية االصـطالحية أطلقها هو على تلك األمثلة الواردة في   (4)وصـلصـل (( عر بأنَّ التـس ، وكالمه  هذا ي ـش
 النّص . 

ا أنَّ )) الطاء والباء والقاف أصــل  صــحيح واحد ، وهو يدل  على وضــع شــيء  ويرى أيضــ 
ي يه . من ذلك )الطبق( تقول : أطبقت الشـــيء على الشـــَّ ء ، فاألول طبق  مبســـوط على مثله حتى ي غّطِ

 .  (5)للثاني ؛ وقد تطابقا ((

ميَّ بذلك ؛ ))    ، وعينِه مع الِمه الثانية  وهو آٍت من تطابق فاء الرباعّي مع الِمه األولى ، وســ 
ــه ة لتـطابق بع  حروـفه لبعضـــ انـي ة  ِلالـمه الـث ه مـطابِـق ة  ِلالـمه األ ولى وعينـَ ،   (6)(( ؛ ألّن ـفاءه مـطابِـق

؛ الشــتراك    الصــحيح أو المعتلّ   قتصــر علىال يمكن أن ي  مصــطلح )الم طابق(إلى أّن    اإلشــارة  تجد ر  و
 .  (7)أو صحيحا   يكون المضاَعف معتاّل  إذ ،  أمثلته فيهما

، لذا دعاهم ذلك إلى اطالق تســمية    تكرارال  قائم  على  فنلحظ أنَّه  المضــاعف من الرباعّي  أما  
  : َزلَزلت ه َزلَزلَة وِزلَزاال    فإذا كان من المكّرر قالوا))    : ابن السـّراج  ومن ذلك ما قاله  ،  )الم كرر( عليِه  

 .(8)(( َزلَزاال   : َزلَزلت ه  ، وبع   العرب يفتَح هذا المكّرر فيقول

ــتعمالِه بتلك الداللة إنَّ تقارب الّداللة الل غويّة للمصــطلح مع مف ــبب ا الس هوم المضــاعف ت عد  س
: )) الكاف والراء أصــل  ومســوغ ا لتبادلِه اســتعماال  معه ، يؤكد ذلك قول ابن فارس أنَّ    االصــطالحية

وعك إليه بعد المّرة األولى ، فهو الترديد  ــحيح يدل  على جمعٍ وترديد ، من ذلك كررت ، وذلك رج  ص
في الل غة التكرير  ف،    (10)الكّر الرجوع عن الّشيء ، ومنه : التكرار (())  ، ويرى ابن منظور أنَّ     (9)((

دلَّ على دو أن ـي اني  اإلعـادةالرجوع و  ال يـع اظ ، والمـع ، ويقع  في الحروف واأللـف
ابن  نَّ  إ، حتّى    (11)

 . (12)معناهفي تكرير ي رافقه  تكرير الفعل يرى أنَّ جنّي 

من ـباب    (وَزحَزح، بكـَب  ــــــــــ) ك: كَ   نحومن  والالـفت للنظر أّن بع  العلـماء جـعل األفـعال  

 

 . 81( ينظر: الفالح في شرح المراح:1)

 .   11/ 9تهذيب اللغة )طبق(  ( 2)
 .  60/ 26تاج العروس )طبق(  ( 3)
 .  440/ 3مقاييس اللغة)طبق( ( 4)
 .  3/439مقاييس اللغة )طبق(  ( 5)
 .   80 :  ( الفالح في شرح المراح 6)
 .  132، ونزهة الطرف في علم الصرف:33/ 1:)الرضي(  ( ينظر: شرح شافية ابن الحاجب 7)
،  2/649:   ، واإلنصاف في مسائل الخالف51/ 2ديوان األدب:  ، وينظر:3/231( األصول في النحو: 8)

 .  230/ 2واللباب في علل البناء واإلعراب:
 .   126/ 5مقاييس اللغة )كر( ( 9)
 .   3851/ 5لسان العرب)كر( ( 10)
 . 27/ 14عروس: ، تاج ال469/ 1( ينظر: القاموس المحيط: 11)

 . 2/155( ينظر: الخصائص:12)



2022(، لسنة 3، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022)   

 

 

47 

 

طَرين،  (1)الثنائّي المكّرر اس اعتبار هذه األفعال مؤلَّفَة من ـش   وهذا يعني أّن هذا المصـطلح قاَم على أـس
  المضـعّف( عليه  يصـّح إطالق مصـطلح )الثنائيّ و،    َزح َزح  :  مكّون من الفعلينال  الفعل زحزح  ، فنحو

ـضاعفا  ؛ ألنَّه   ،  ّمي م  َل . وسـ  لَصـَ فالرباعّي المـضاعف )) مبني من حروف التـضعيف مثل : قَعَقََع ، صـَ
باعيا  مضاعفا  ((  .   (2)في األصل : قَع ، وَصل ، بحرفين زدت على كل واحٍد منهما حتّى صار ر 

الرباعّي تّم من ضـّمِ ثنائّي مؤلٍَّف من َحرفَين  أّن بناء هذا الفعل ))ويرى د.إبراهيم السـامرائي  
ه ائّي في )زلزل(  صـــــحيَحين إلى مثـل الثـن ه تؤّدي معنى القّوة    ، ـف ائّي إلى مثـل ة الثـن ــاـف هو )َزْل( وإضـــ

 .(3)((الصرفيّين األقدمين بـ)المضعّف( والزيادة والمبالغة، وهذا هو األصل في تسميته عند 

ــفةٍ نلحظ أ ــاعف  يلمحونها  نّهم في كّل صـ ــاريف الفعل المضـ ــورهِ   في تصـ ي قيمون على    وصـ
؛ ولعّل ذلك يعد  ـسببا  في تنوع المـصطلحات الـصرفيّة التي ذكرها العلماء للمـضاعف  أـساـسها مـصطلحا   

على عالقات    ا  ، فضــال  عن تقارب المعاني الل غويّة لتلك المصــطلحات مما أنتا ترابط ا دالليصا بينها قائم
 العموم والخصوص .

 معتلّ ـمصطلح ال:  ثالثاً  

، فتضـــــمن  (4)(( العلّة  من حروفها األ صـــــول حرفا  من حروفكلمة  يكون حرف     ))  المعتلّ 
جعلها  و،  هو األساس في عّدها معتلة     أحد أحرف العلّة : )األلف والواو والياء(  أصول الكلمة حرفا  من

؛ ألنّها   حروَف العلّةأســماء  أو أفعاال  ، وهذِه الحروف ت ســّمى ))    للحروف الصــحاحاللغويّون قســيمة   
، بحـيث ال تحتـمل  أدنى    ليس لـغاـية ثقلـها ـبل لـغاـية خفّتـها ،  ؛ لطـلب الخفـّة  وتغيير  ـهذه الحروف  ...  تتغيّر
كان   هذِه الحروف  أ ـصوِله ـشيء  منوالفعل إن كان في ،    (6)كالعليل ال يبقى على حاله، فهي   (5)((  ثِقل

ن هذِه الحروف على هيأةٍ مخصوصة ّمِ  .(7)ال  معت، فأطلق الصرفيّون على ما ض 

ارة إلى أنَّ   هو  :  ، ففي األفعال    في األفعال المعتل  المعتّل في األـسماء يختلف عنوتجدر االـش
)حرف عليـها   ، ويمكن أْن ي طلق (8))األلف والواو والـياء( ـما َحَوت أصـــــوـله أـحد أحرف العلـّة الثالـثة

عن    المعبرةولم يخرج العلماء عن تلك االصطالحات  ، (   9)حرف العلّة(أو  الحرف المعتّل  أو  االعتالل  
 . (10)أحرف العلّة

َل   علال  لـها ـبالقول   لـهذه األحرفتســـــمـية  ابن منظور أكثَر من لـنا ونَقـَ والواِو    ي ـقال  للـياءِ ))   :م 
ّميَت    ،  الحروَف الضـــعيفةَ الهواةيّة  :  ، وكان الخليل  يســـّميها  الُجوفاصحرف  :  واأللِف   وفا  :  وســـ  ؛   ج 

َب إلى أحيازها كسـائر الحروف التي لها أحياز ج  من هواء الَجوف  ألنّه ال أحياَز لها فت نسـَ ،   ، إنّما تخر 
وفا   ّميَت مّرة  ج  ــ  ّميَت    ، ومّرة  هوائيّة  فسـ ــ  ــعيفة:  ، وسـ ــّرف  ؛ النتقالها من ح  ضـ اٍل إلى حاٍل عند التصـ

 

 . 131/ 1:(  ابن القّطاع)( ينظر: األفعال 1)
 . 151( دقائق التصريف: 2)
 .  195( الفعل زمانه وأبنيته: 3)
 .   3/203  دستور العلماء (4)

 . 3/68:  ابن الحاجب )الرضي(   ( شرح شافية5)

 . 243/  2:  المصدر نفسه ( 6)

 .  170وينظر: المنها الصوتّي للبنية العربيّة:  ،  109( الفعل زمانه وأبنيته:  7)

 .  221، والتعريفات: 47( ينظر: شرح الملوكي في التصريف:8)

 . 190،  والمصطلح الصرفي في العين والكتاب ودقائق التصريف:339/ 4( ينظر: الكتاب: 9)

القرآن 10) معاني  ينظر:  والمقتضب:159/ 3:(  لفّراء)ا  (  النحو:1/125،  في  واألصول   ،3/312    ،
    . 64- 6/59وشرح المفّصل:  ، 247/ 1:  والمنصف 
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 . (1))) باعتالل

أحرف ؛ لذا أ طلق عليها )  ثبات الإلى كثرة التغيير وعدم    االمصطلحات ن ِظر فيه  وأرى أّن هذهِ 
يت بـــــــ)،   واألحرف الضــعيفة(،  العلّة  ّمِ أحرف  فضــال  عن طبيعة مخرجها عند النطق بها ؛ لذالك ســ 

وف ال  . (هوائيّةأو الحروف الج 

من باب تســــمية الكّل باســــم  )معتال (  طلَق على الفعل ، وي   يعتّل حرف من حروف الفعلوقد  
ّمي حرـفا  معتال    المعـتّل هو الحرف ال الفـعل ؛ ألنَّ الجزء     وأ الـحذف  يتـبدل ـبتغير وي؛ ألنـّه  ، وإنـّما ســـــ 
 . إذا وقع طرفا   ، السيّما لضعفه ؛شبّهوه بالعليل الذي ال يقوى على التغيّرات ؛ لذا النقل  وأالقلب 

ّميت حرف علّة  ))    :  االصـطالح بقولههذا ويعلّل الرضـّي   لم  ؛  وإنما سـ    وال تـصحّ  ألنّها ال تـس
؛ ولعّل هذا   (2)((  ، بل تتغيّر بالقلب واإلـسكان والحذف  : أي ال تبقى على حالها في كثير من المواـضع

ــب  إلى تسـمية أفعالهاالمؤّدب   ما دفعَ    يهِ عل  طلقكلّها معتلّة ي    ه  وإذا كانت حروف،  (3)السـقيمة()األفعال  ــــ
 .(4)(الموائي)

بعة    فروع ومصـطلح )المعتل( له    تنادا   ـس حروف  تعّدد  تفإن لم  :    موقع حرف العلّة فيه  على اـس
ّمى مثاال    فإّما أن يكون فاء  أو عينا  أو الما  العلّة  الصـحيَح في عدم اإلعالل    ؛ لمماثلته  ، فإن كان فاء  ي ـس

ة   ؛ وألّن َجوفَه خاٍل    ؛ ألّن اعتالله من وـسطه الذي هو كالَجوف  وإن كان عينا  ي ـسّمى أجوفَ ،  والصـحَّ
 .  (5)؛ لنقصانه عن قبول بع  اإلعراب  وإن كان الما   ي سّمى ناقصا  ،  الحرف الصحيح من

ة ـتدـخل في بنـية الكلـمة ـفإنـّها ت ا ـكاـنت أحرف العلـّ يختلف  على تســـــمـية الكلـمة ـبِه ، وؤثّر  ولمـّ
سواء أ كان بموضع الفاء   (فعال  معتاّل  )إن كانت فعال  س ّمي  المستعمل تبعا  لموضعِه فيها ، فاالصطالح  

  )مثاال ( أو العين )أجوفا ( وأو الالم )ناقصا ( .

  (واو وياء ـ)ك (الم طلَقالمعتّل  )فهو    من اثنينفيه فإّما أن يكون أكثر  حروف العلّة   تعددت وإن  
ت الكلـمة حرفيِن من حروف العلـّة  إن ، و ا أن يفترـقا أو يقترـناضـــــمـّ لفيـفا   )، ـفإن افتَرقـَا في ســـــّمى    ـفإمـّ

ا أن يكوـنا في الـفاء والعين ك  ؛ اللتـفاف حرفَي العلـّة فـيه وافتراقهـما(  مفروـقا   َوْيل  ــــــــــ)، وإن اقترـنا ـفإمـّ
ا (،   (ىَغوَ ــــــــــ)أو في العين والاّلم ك  ،  (ويَْوم ا  مقروـن ة فـيه مع   وي ســـــّمى )لفيـف ؛ اللتـفاف حرفَي العلـّ

 . (6)االقتران

ّمي الفعل   بالحروف قبل دخولها في اصبنية  مختصٌّ   مصــطلح    (المعتلّ )مصــطلح  ف ــُ ، وإنّما س
؛ ألّن التغيير والتبديل بأنواعه كالحذف والقلب والنقل يعتريه    ةه  حمالً لتسمية النّل بتسمية جز  (معتاّلً )

، قال سيبويه متحّدثا  على أحرف العلّة   وقوعه طرفا  عند  ال يقوى على التغييرات السيّما   ؛ لضعفِه ، إذ 
، وعليهن    ؛ ألنّهن حروف إعراب   اعلم أنّهن الماٍت أشـّد اعتالال  وأضـعف))    : عندما تكون الم الكلمة

... وكلّما بَع َدتا من آخر الحرف كان    ، واإلضــافة  ، والتثنية  ، واإلضــافة إلى نفســك بالياء  التنوينيقع  
  : َغَزوت  وَرَمـيت    ، وهـما ـفاءاٍت أقوى منهـما عيـناٍت والـماٍت وذـلك نحو  . فهـما َعيـناٍت أقوى أقوى لهـما

))(7) . 

وبـناء  على ـما ورد ســـــنبـحث في فروع مصـــــطلح )المعـتل( التي تفرـعت مـنه  ، مع اإللتزام  
 

 . 3/ 14لسان العرب: ( 1)

 . 33/ 1:(  الرضيّ شافية ابن الحاجب )( شرح 2)

 . 122( ينظر: دقائق التصريف: 3)

 . 144( ينظر: المصدر نفسه: 4)

 .   3/203  دستور العلماء (5)

 .   3/203  دستور العلماء (6)

 . 381/ 4( الكتاب:7)
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 بتوضيح العالقة المصطلحية بينه  وبينها من حيث الخصوص والعموم ، وذلك على النحو ا تي : 

 )معتّل الفاء( :مثال  مصطلح ال -1

ــيغة،    (1)عليه غيره  غة المقدار الذي ي قّدرفي الل    الِمثال    (2)عند الخليل  تدّل على الوزن أو الصـ
  (4)بهذا المعنى عند َمن تالهما انتشرت و،  (3)وسيبويه

ل الحركات ، وعدم اإلعالل ، أو    وي سـمى )المعتل  الفاء( مثاال  ؛ لمماثلتهِ  )) الصـحيَح في تحم 
به أمَر األجوِف في الوزِن ، مثال أمر معتل   ــْ مي بِه ؛ ألنَّ أمره  ي ش ألنَّ المثال في الل غة المشــابهة ، فســ 

 الفاء ، نحو: )ِعْد( ، ومثال أمر األجوف ، نحو: )ِزْن( .

ــاب  ، و ــابِه  أو نقول: الِمثال من المثول ، وهو االنتصـ ــمية علَم األمير مثاال  ؛ النتصـ منه  تسـ
 .    (5)أمامه ، فس مي هو بِه ؛ النتصاب حرف العلّة في األول ((

اكتفى ببيان موضـع حرف العلّة لهذا النوع من األفعال المعتلة ، ومصـطلحا     هلم يضـع سـيبوي
:    الواو التي الواو فيهّن فاء تقولهذا باب نظائر ما ذكرنا من بنات  ))    الفعل ، إذ قال واصـفا  إيَّاه :في  

د ه َوـعدا   وـكذـلك الـحال عـند وصــــــفه المـثال ،  (7)، وهو يرـيد وصـــــف المـثال الواويّ (6)((  َوعـَدـت ه ـفأـنا أَعـِ
)ما فأشـــــار إلـيِه قائال  : ) أّما الفّراء،  (8)((باب ما كانت الـياء فـيه أّوال  وكانت فاء  ))  :فـيِه   قال، إذ الـيائيّ 

  إاّل من خالل األمثلة والشـواهد   منه  معنى مصـطلح )المثال(  ال ي فهم، وهذا الوصـف  (9)((ا  كان أّوله واو
. 

الذي تقع الواو أو الياء في   على الفعل أو االسـم للداللة  (المثال)مصـطلح  ببيان  الفارابّي    وأخذ 
اـستعماله للداللة   ، فـضال  عن  (10)((  ياء  المثال ما كانت في أّوله واو أو))  :  ئال   ، قا  موـضع الفاء منهما

، فنلحظ العموم في اســتعمال مصــطلح )المثال( ضــمن    (11)على الوزن أو الصــيغة عند الفارابّي نفســه
دائرة معناه الل غوي على الرغم من التحديد االـصطالحي الذي قال بِه الفارابي دون تخـصيـصه باألفعال  

 أو األسماء ، بل كان مصطلحا  مشتركا  بينهما . 

ضـــال  عن  ، ف  (12))المثال( المختص عنده  بمعتل الفاء  مصـــطلححاول المؤدب الوقوف على  
ّمي مثاال  بيان ـسبب تـسميتِه بذلك قائال  : ))   ، وال يخرج باب    (13)؛ لدخول بعـضه  في ـشبه بع  ((  وسـ 

 

 . 616/ 11، ولسان العرب: 228/  8( ينظر: العين:  1)

 .   84/  8، 331، 62/  2( ينظر: العين:  2)

 . 474 - 416،  199/ 3،  42/  2( ينظر: الكتاب: 3)

القرآن  4) ينظر: معاني  النحو:  190/ 1، والمقتضب:  1/379:  (  لفّراء)ا(    ، 133/ 2، واألصول في 
 . 208: في علم التصريف  ، وإيجاز التعريف 12/ 1:  والمنصف 

 .   325ي شرح مراح األوراح :  المفراح ف( 5)

 . 92/   4، وينظر:  52/    4: الكتاب ( 6)

 . 238:   ( ينظر: المصطلح الصرفّي في كتاب سيبويه 7)

 . 239- 238، والمصطلح الصرفّي في كتاب سيبويه:  94/   4، وينظر: 337/ 4( الكتاب:  8)

 . 3للفّراء: ، والمصطلح الصرفي في معاني القرآن 150/ 2( ينظر: معاني القرآن: 9)

 . 3/204،  76/  1( ديوان األدب: 10)

 . 59،  2/34:    ( ينظر: المصدر نفسه11)
 .  218  :  : دقائق التصريف ( ينظر 12)

 .   218  :دقائق التصريف  ( 13)
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 . (1)المثال عن )) الذي وقعت الواو والياء موقع الفاء من الفعل ((

مبينا  أنواعه بالقول : إنَّ   عند الجرجانّي فعّرفه  ودقة    وضـوحا  تخصـيصـا  وويزداد المصـطلح  
رَ   المثال ما حلّت بفائه واو  أو ياء  نحو))   وينقسـم هذا المصـطلح بحسـب فاء الفعل ،   (2)((  : َوَعَد و يَسـَ

ّمي مثاال  يائيّا   ــ  ّمي مثاال  واويّا  وإذا كانت ياءا  ســ ــ  ص فإذا كانت واوا  ســ ــّ أخذ العلماء قد و،    (3)وي خصــ
ه باستعمال هذا المصطلح   . (4)بشكل مّطرد بالمفهوم الذي أقرَّ

ــطلحتطورو ــيّ   هذا المصـ ــماء التي كانت فاؤه  عند الرضـ أو ياء    ا  واو  الي طلق على األسـ
(5)   ،

وعندما ي شــتّق منه اســم  ،  الفعل )َوَعَد( يســّمى مثاال  واويّا   ، ففعالها  ألعا   اتباوإنّما أ طلق على األســماء  
 . (6)فلّما ثبتت الواو َسّموه مثاال  ، )َموِعد(  نقول: )َمفِعل( ميمّي بزنةمكان أو زمان أو مصدر 

وأشار اليزدي إلى احتمالية تسمية المثال بـ)المعتل المطلق( أيضا  باعتماد العموم المصطلحي  
ــكل عام وتفرعِه عنه  ، فقال : )) واعلم أنّه قد يطل  ــارة إلى عائدية الفعل المثال إلى المعتل بش ق  في اش

)المعتل المطلق( على كل ما فيه شــــيء من حروف العلّة ، وقد يطلق على المثال خاصــــة ، كما أن  
 (7)النجم يطلق على كل كوكب ، وقد يطلق على الثريا خاّصة بطريق العلمية ((

هناك عالقة قائمة بين التســــميات المختلفة لهذا النوع من األفعال محاوال     أنَّ   التهانويّ   ويرى
ويســـــّمى مـثاال  واويّا   ، لفظ تكون ـفاؤه واوا   :  ين  ّّ المـثال عـند الصـــــرفيالجمع بينـها ، ـلذـلك ـقال : ))  

وأمثلة  ،  الماضي    أمثلة  :  ي قال، ، وقد ي راد به الصيغة  (  يََسرَ ــ)ويسّمى مثاال  يائيّا  ك، أو ياء   ( ،  َوعدَ ــ)ك
،  (9)ولكون هذا النوع من األفعال فرعا  من المعتّل أ طلق عليه مـصطلح )معتّل الفاء(،    (8)((  المـضارع

ارتِه إلى   ص االصـطالح بحـسب نوع الحرف المعتّل الواقع موقع فاء الكلمةفضـال  عن اـش ، فإن    تخصـّ
  . مثاال  يائيّا  ، وإن كان ياء  س ّمّي  كان واوا  س ّمي مثاال  واويّا  

ــطالحيّة  إنَّ   ــطلح  موقع حرف العلّة  تؤكد على أنَّ  التعليالت االصــ ــيوع المصــ له  أثر  في شــ
وهو مقابلة  ،  (10)رالمقدار أو المثل أو النظي:  هو امتداد للمعنى اللغوّي للمثال الذي يعني  ، و  واـستقرارهِ 

 . (11)الشيء بنظيره أو وضع شيء ما لي حتََذى عليه

 مصطلح اصجوف )معتّل العين( : -2

ــطلح    دَّ ع   ــطه نحو: فرعا  من المعتلّ )األجوف(  مصــ قَاَل   ، وهو ما وقع حرف العلّة في وســ

 

 .   218  :دقائق التصريف  ( 1)

 . 167- 166، وينظر: الجهود التصريفيّة عند عبد القاهر الجرجاني:40( المفتاح في الصرف:2)

شر3) ينظر:  الحاجب  (  ابن  شافية  الحاجب  1/71: (  لرضيّ )اح  ابن  شافية  وشرح  الدين)،  (  لركن 
:1/274   . 

 .   201:  والتعريفات   ، 17:   الشافية في علم التصريف  :  ( ينظر 4)

 .   814  :  ، والكليّات  395/ 2،   170/ 1:  (  لرضيّ )ا( ينظر: شرح شافية ابن الحاجب 5)

 . 170/ 1:  (  لرضيّ )ا( ينظر:شرح شافية ابن الحاجب 6)
 .   1/166شرح شافية ابن الحاجب )اليزدي( :  ( 7)
 . 1602/   2، وينظر:  1448/    2( كّشاف اصطالحات الفنون: 8)
النحو:  9) في  ينظر: األصول  والمنصف:  3/108(  البناء واإلعراب:    ،  269/ 1،  في علل  واللباب 

،  356، والممتع في التصريف:  129،  33/ 1:  ( ّ لرضيّ )ا، وشرح شافية ابن الحاجب  385/ 2
 . 1/241: (  ركن الدينابن الحاجب )، وشرح شافية 466

 . 19- 17/ 14، ولسان العرب:  296/ 5( ينظر: مقاييس اللغة: 10)
 . 296التعاريف: ( ينظر: التوقيف على مهّمات 11)
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ّمي بذلك    ،  (1)وبَاعَ  بّهوا هذا المكان بالجوف فسـ  ط الفعل ـش  و  فكأّن جوفه خلولوقوع حرف العلّة في وـس
 . (3)في جوفهِ  ه بالشيء الذي أ خذ مابِّ ـش  فَ  ،(2)من الحرف الصحيح

، وال  وـسطه حرف علّة    ألنّ   ؛إنّما سـ ّمي أجوف  ،   (4)((  كّل ـشيء كان داخله خاليا    ))  فالجوف
 ، فهو في حكم المعدوم . التغيّرات التي تحصل في بنية الكلمةيتأثر ب

كان يعبّر   إذ ،   رف علّةحه  ثانيالخليل هذا المصـــطلح للداللة على الفعل المعتّل مّما  اســـتعمل  
،  ، أو أن يكون اســــــما  أو فعال    ال فرق بين أن يكون معـتّل الـفاء أو العين أو الالمب: )معـتّل(    عـنه بلفظ

الثالثي المعـتّل ...    ((:    ـقالإذ  ،    خالل المـثال اـلذي مثـّل ـبهوال تعرف أنـّه من المعـتّل األجوف إاّل من 
 . (5))) : أَْطواد   ، وَجمع ه : الَجبَل العظيم : الطَّْود  َطَودَ 

ولم يتخـصص هذا المـصطلح عند ـسيبويه ، فهو ينظر إلى مكان حروف العلّة فيِه ، قائال  : ))  
ســواء كان    اليائيّ الواوّي ووهو يعني األجوف  ،   (6)((  العين  ا الواو والياء فيه ثانية وهما في موضــعم

ــا  باألفعال فقط ، إذ قال المبّرد   ، وجعله    (7) باألفعال أو األســـماء هذا باب ما كانت الواو أو : ))    خاصـ
ع العين من اْلِفعل ــِ ــميةالفّراء   واطلق عليهِ ،    (8)(( الياء منه في موضــ ؛ إذ   (9))ذوات الواو والياء(  تســ

نه  ، واكتفى  . (10)ابن جنّي بوصفه بـ)معتّل العين( وصف األجوف بالحروف التي تكّوِ

: ما كانت    وذو الثالثة))    قال:، إذ   تصــريف الفعلوســماه  الفارابّي بـــــــ)ذي الثالثة( متأثرا  ب
ناده لتاء الفاعل  ؛ وذلك ألنَّ    (11)((  العين  منه حرفا  من حروف المّد واللين الثالثّي المعتّل العين عند إـس

ميَ   ت حذف عينه ويبقى على ثالثة أحرف (ق لت    -قال)  نحو: غير    وهي تســمية  ؛المصــطلح تبعا  لذلك  فســ 
 . لمخالفتها ما هو مألوف من اختيار المصطلح للفعل مجّردا  عّما يلحقه من الضمائر ؛مناِسبة 

، فالمهّم أن يكون موضــع   فعلالســم أو  االمصــطلح  بين  هذا الولم يفّرق الفارابّي في إطالقه  
 . (12)العين من الكلمة حرفا  معتاّل 

، ألمرل  ئهِ حذف عين الفعل األجوف عند بنا  بتســـميتِه )منقوصـــا ( ، وذلك عند المؤّدب    وانفرد 
مي منقوصــا  ؛ لن قصــان الواو منه  في األمر نحو: ق ل ، وفي الخبِر عن  ، (  ق ل  -قال)نحو إذ قال: )) وســ 

ــَك والمخاطبةَ نحو: ق لت  ، وق لِت (( ــمية التي أطلقها توافق ما يحصــل له  من تغيير من    (13)نفس ، فالتس

 

 . 21( نظر: مباحث في علم الصرف:1)

الصرف:2) في  المفتاح  ينظر:  المراح: 17،  16(  شرح  في  والمفراح  والتلطيف  341،  شرح  ل، 
 . 117لعّزّي: ا، وشرح تصريف 174الترصيف:

  . 107، والمنها الصوتي للبنية العربيّة:  29( ينظر: التعريفات:3)

 . 189/ 6( ينظر: العين:  4)
 . 71،160، وإصالح المنطق:  3/159معاني القرآن: و، 332/ 6، وينظر:  443/ 7:  ( العين5)

 . 96/ 1، والمقتضب:  233/ 1ينظر: المنصف: ، و 339/ 4( الكتاب:  6)

 . 239( ينظر: المصطلح الصرفّي في كتاب سيبويه:  7)

 . 96/  1( المقتضب: 8)
 . 82:(لفّراء)اوالممدود   روص ، والمق150-2/149، 190/ 1: )الفّراء(  ( ينظر: معاني القرآن 9)

 . 234-233/ 1( ينظر: المنصف: 10)

األدب   (11) و 1/76:  ديوان  العلوم:  ينظر:  ،  الشافية:  226مفاتيح  الكافية  ، وشرح  2/574، وشرح 
 . 1/98: (  ركن الدين)، وشرح شافية ابن الحاجب 32/ 1:  ( لرضيّ )اشافية ابن الحاجب 

 . 236،  194/  4( ينظر: ديوان األدب:  12)

 . 254: دقائق التصريف:  ( ينظر 13)
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 . (1))المنقوص(بـ سّماه؛ لذلك أ صولحروفِه األنقص حرف من  خالل

ـكان أكثر العلـماء دـقة  في التـحدـيد المصـــــطلحّي، ـفاســـــتعـمل مصـــــطلح    الجرـجانيّ   ونـجد أنَّ 
ة لألفـعال الجوـفاء عـند   علال  ـله  ولمرادـفِه ،  فضـــــال  عن نظرـتِه إلى التغييرات الصـــــرفيـّ )األجوف( م 

ــورها كافة كمحدٍد   ــنادها بصـ ــطلح قائال  : )) اسـ ،   : هو ما كان َعين ه  َحرَف علّة  األجَوف  لبيان المصـ
ل ّوِ  جوفِه من الحرف الصحيح  ؛، يقال له أجوف  (  قَاَل وباعَ ــ)ك  ،  ، أو لوقوع َحرِف الِعلَّة في َجوفِه  لخ 

تََكلِّمِ   : ذو الثالثة أيـضا    ويقال ٍف في الم  وَرتِِه على ثاَلثِة أحر  ير  وتابعه الرـضّي ،   (2)(( (قلت  ــــــ)ك  ، لصـَ
 . (3)في هذا التعليل

،  (4)له  العلماء   من خالل اســتعمالوأصــبح مصــطلح )الفعل األجوف( معروفا  بعد الجرجانّي  
راد العالم من التوضـيحإذ  سـتعَمال  وحده أو مع مرادفه بحسـب م    بقي مصـطلح المعتّل أو معتّل العين م 

ا عيـنه   في اـلدالـلة على  (معـتّل العين)مصـــــطلح   ، ولـعّل شـــــيوع (5) بع   حرف عـلة جـعلَ الفـعل ممـّ
المصــطلح على  عليها  ، إذ ينطبق    (6)أيضــا    معتلّة الوســطعينها  كانت    التيلألســماء    يســتعملوه العلماء

 الرغم من عدم شيوعها .

ــطلح )معتل العين( بالداللة على الفعل مّما عينه حرف علٍة ، إذ  ــص مصـ وما لبث أن تخصـ
طلـقه بع  العلـماء المـتأخرين على األســــــماء التي ـكاـنت عينـها معتـلة الوســـــط على الّرغم من ـعدم  أ

 عا  .سماء واألفعال مّن هذا المصطلح كان خاصا  باألفعال ثم ع ِمَم استعماله لألأشيوعها ؛ لذا نستنتا 

 مصطلح الناقص )معتّل الالم( : -3

، فإذا كان الحرف في يبدو أن موقع الحرف المعتل له  أثر  في تسـمية المصـطلحات الصـرفيّة  
الناقص من  للداللة على    )المعتّل(مصـطلح  ، واسـتعمل الخليل    عليه )الناقص( اطلقَ   المعتل آخر الفعل
: إنّه لذو ثَرَوة    : تقول  ثََروَ ...    باب الثالثي المعتل من الثاء))  :  إذ قال  حرف علّة ،    االمه  التياألفعال  
 . (7)(( : َكثرة  العدد  ، وعدٍد من الرجال .. والثَرَوة من المال

ــيبويه فاكتفى ببيان موقع حرف العلّة في الفعل كما فعل في غيره من األفعال المعتلّة   ، أّما سـ
؛ ألنّه ّن حروف    ، اعلم أنّهّن الماٍت أشد  اعتالال  وأضعف  باب ما كانت الواو والياء فيه المات ))  قال:  ف

،   فهـما َعيـناٍت أقوى .   ن أقوى لهـما، وعليهّن يقع التنوين ... وكلـّما بـَع َدـتا من آخِر الحرف ـكا  اإلعراب 
وهو من ـكّل ـهذا ي رـيد ،    (8)((  ّ  . وذـلك نحو َغَزوت  وَرَمـيت  وهـما ـفاءاٍت أقوى منهـما عيـناٍت والـماتٍ 

النــاقص   ة في  ،    (9)(الواوّي واليــائيّ )الفعــل  يــدّل على علمــه بــأثر مواقع أحرف العلــّ اطالق وهــذا 
من  (  الواوّي واليائيّ )لم يصــــل إلى الدقّة التي تجعله يفّرق بين  ، لكنَّه     ها، والتمييز بينالمصــــطلحات  

 

 . 254( ينظر: دقائق التصريف:  1)

 . 41( المفتاح في الصرف:2)
 . 119 ( ديكنقوز)، وشرح المراح34/    1  (لرضيّ )ا ( ينظر: شرح شافية ابن الحاجب 3)

العلوم:  4) مفتاح  ينظر:  التصريف:  34(  علم  في  والشافية  الحاجب  37،  24،  ابن  شافية  وشرح   ،
 . 1/271  (ركن الدين) ، وشرح شافية ابن الحاجب 90/ 2، 35/  1  (لرضيّ )ا

، والممتع في التصريف:  370، والمفّصل في صنعة اإلعراب:  92( ينظر: المفتاح في الصرف:  5)
 .  604/ 2، وشرح الكافية الشافية:  293

والشافية في علم التصريف:    ،1/261، والخصائص:  443،  2/433( ينظر: األصول في النحو:  6)
 . 197، وإيجاز التعريف في علم التصريف:  46

 . 375/   8، وينظر:  232/    8( العين:  7)

 . 381/   4( الكتاب:  8)

 . 239:   ( ينظر: المصطلح الصرفّي في كتاب سيبويه 9)
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 . الفعل الناقص 

، ويبقى    (1))ذوات الواو والياء(  مـصطلحا  ـصرفيّا  عاما  ، وهو  هذه األفعال  علىالفّراء   وأطلق
 . ال يختّص باألفعال اعامص  صطالحيّ االتعبير ذا اله

ابن  كذلك فعل  و،  األمثلة له بضـرب  اكتفى  إذ للمصـطلح ،   فهِ وصـسـيبويه في المازنّي    وتابع
 .(3)(هذا باب ما اعتّل فيه موضع الالم): قائال  ولم يغيّر المبّرد شيئا  من ذلك ،  (2)جنّي

عدد حروف الفعل بعد إســناده إلى   علىمســتندة   لهذا الفعل   ةاصــطالحيّ تعابير    تظهر  ت بدأو
،   (4)والمؤّدب ، الفارابّي   عند كّل من :  )أوالد األربعة(  ، أو  األربعة(    يمـصطلح )ذ مثل :  ،   الـضمائر
ــمية غير موفقة ، ف  بظاهر اللفظ  اأخذ   ولعلّهم ــتطيع أن نطلق مصــطلح  ؛ ألنَّ هذِه التس   (الرباعيّ )ال نس

قَيت   ــَ (  )أو    (على الفعل )س  ال يمكن أن ي ؤثّر فيو،   أ صــول الفعلمن  ألّن الضــمير غير معتبَر  ؛ َوقَيت 
 .ات المصطلح تسمية

ــابقيه  كان  و فا  بهذا المصــطلحالجرجانّي أكثر دقّة ووضــوحا  من س الناقص ))  :  ، إذ قال معّرِ
ــ ، لصـيرورتِه    : ذو األربعة  ويقال له،    (َدَعا وَرَمى)هو ما كانت المه حرف علّة واوا  كان أو ياء  كــــ

ف في المتكلّم  .(5)((، وهو: َدَعْوت  وَرَمْيت   على أربعِة أحر 

ــطلح   ــرا  بداللة تعريف الجرجاني لمصـ ــطلحّي لم يكن حاضـ ــتقرار المصـ والظاهر أن االسـ
بأنّه يصــير على أربعة أحرف عند   له    علّلل التعليل لمصــطلح )ذو األربعة( الذي  ( دون اهماص )الناق

 .  (6): دعوت ورميت  نحو، إسناده لضمير المتكلّم 

  يبـنات األربـعة( ه )أو   (ذوات األربـعة)أو   (بير )ذو األربـعةاوال ـبّد من اإلشـــــارة إلى أّن تـع
لها والتمثيل عليها من  بع  العلماء ال  اســتعمبداللة  ،   األســماء واألفعال  اتدخل فيه  ةعامّ مصــطلحات  

، وركن الدين االســترابادّي بين    ، والرضــيّ  ابن الحاجب ، ومن ذلك ما فعله   (7)األســماء واألفعال معا  
، وي قال    المعتّل الالم، وكذلك فعل الميداني قائال  : ))  (8)ـسّموه )منقوص( أو )ذو األربعة(ف  االـستعمالَين

ك في الماـضي قلَت   وذو األربعة، الناقص  :  له   ، فيكون    ، وَرَميت    َدَعوت  :  ؛ ألنّك إذا أخبَرَت عن نفسـِ
 . (9)(( على أربعة أحرف

مصــطلحي  )الناقص( اختص بالداللة على هذا النوع من الفعل أكثر من  مصــطلح  نالحظ أنَّ  
؛ وذلك لكثرة اســتعماله من جهة ، ولكون المصــطلحات المنافســة له  لم    (ذو األربعة)أو    (معتّل الالم)

قبال  من جهة    كما بيّنت  من تعليل التسمية بـ)ذو األربعة(تنطبق على كّل األمثلة الم ساقة له  عند العلماء  
 أ خرى .

 

 . 12  )الفّراء( والممدود  والمقصور ،  154/ 2،  1/190 )الفّراء( ( ينظر: معاني القرآن 1)

 . 112/    2( ينظر: المنصف: 2)

 . 134/   1المقتضب: ( 3)

 .   292، ودقائق التصريف: 25  -  24/ 1( ينظر: ديوان األدب:  4)

 . 170:   الجهود التصريفيّة عند عبد القاهر الجرجانيّ  ، وينظر:42( المفتاح في الصرف:  5)

 . 136  ، وشرح تصريف العّزيّ 231 ( ديكنقوز)، وشرح المراح 42( ينظر:المفتاح في الصرف6)

، واللباب  97/ 1:  ، والمقتضب 480، وأدب الكاتب:  150- 149/ 2: )الفّراء(  معاني القرآن( ينظر:  7)
 . 324:  ، والممتع في التصريف 2/386في علل البناء واإلعراب:  

، وشرح  1/32:  (  لرضيّ )ا، وشرح شافية ابن الحاجب    9:    ( ينظر: الشافية في علم التصريف 8)
 . 197/  1:  ( ركن الدين)شافية ابن الحاجب 

 . 13:  في علم الصرف ( نزهة الطرف9)
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 مفروق( :ـمقرون والـ)ال  مصطلح اللفيف -4

ــة   يعد  مصــطلح )اللفيف( من المصــطلحات الصــرفيّة التي تمزج بين المصــطلحات الخاص
اقص( ال ، األجوف ، الـن اـته من )المـث المعـتل وتفريـع األخيرة عن المعـتل  تتفّرع المصـــــطلـحات  ، إذ    ـب

واللَّف في الل غة ال يخرج عن إدخال حرف بحرف وتدغمه أو تجمعه  ،    بحســــب موقع حرف العلّة فيهِ 
، فــــــــــ)اللفيف( يحدث فيِه (2)((  ت دغم:    اللَّفيف  أن تلفَّ الحرف بالحرف أي، قال الخليل: ))    (1)بغيرهِ 

ــم  تيال  األفعالعلى  لذا ي طلق   اجتماع أكثر من حرف علّة واحد ،  ــميته  ،  (3)حرفَي علّة  تضـ أّما علّة تسـ
اللّفيف ما اجتمع من النّاس من قبائَل  ))الخليل:)لَفََف(، قال   بهذا االسـم فتتّضـح من المعنى اللغوّي لماّدة

تَّى ــَ مكان حرفي العلّة   كمبح  همايختلف اصــطالح  نينوع، وبناء  على ذلك يتضــح أن لهذا الفعل  (4)((ش
 :  في الفعل

ا  :  اللفيف المقرون:    النوع اصول ة  وقع    وهو ـم ا العلـّ من    (العين والالم)موضـــــع  ب  هِ فـيحرـف
المعتّل ( ، وس مي ))لفيفا  مقرونا  )ان واقترنا فس ّمَي  حرففالتّف ال  ،  (5)َرَوى،  ، نحو: َطَوى    قتراناالفعل ب

ا    العين والالم نحو ا  مقروـن ا خر  : َطَوى ولََوى لفيـف ة ـب ِد حرفَي العلـّ اِف أـح ه من غير    ؛ اللتـف ، واقتراـن
 .  (6)((فصل

نحو:  ( ،  الالموالفاء  )موضـــع  ب  هِ العلّة في اوقع حرف: وهو ما    اللفيف المفروق:   النوع الثاني
ّمي )اللفيف المفروق(، (7)وفَى، َوقى  ،  )ـناقص(  ؛ ألّن ـفاءه حرف علـّة )مـثال( والـمه حرف علـّة وســـــ 

: َولَى    ، نحو  ويـسّمى المعتّل الفاء والالم، قال الرـضّي : ))    ان وافترقا فسـ ّمي لفيفا  مفروقا  حرفالتّف الف
 . (8)(( ؛ اللتفاف أحد حرفَي العلّة با خر والتفّرق بينهما لفيفا  مفروقا  وَوَرى 

ــتعمل ــطلحالفارابّي    اسـ ؛ الجتماع    اللَّفيف  :    وباب  من العربيّة ي قَال  له))  :  ( قائال  اللفيف)  مصـ
عتلَّين فيهِ  تعمله على وجه(9) ((َحرفَين م  العموم ، فيقع     ، فلم يخّص )اللفيف( بباب األفعال المعتلة بل اـس
:   ، أي  ، ثََواء    ثََوى ـبالمـكان))  : ، نحو   المعتـلة  األفـعال، وفي  (10)((  الـناـقةِ   بَو   )) :  في األســــــماء نحو

 . (11)(( أَقَام

  دراســتهاوأللفاظ  افي تبويب  مصــطلح )اللفيف(    إلى توظيف دفعهالفارابّي المعجمّي  إنَّ عمل  
 كانت اســـما  أم فعال    يشـــمل كّل كلمة اجتمع فيها حرفا علّة ســـواء أ  (اللفيف)، والظاهر أّن مصـــطلح  

حرفا   اهو كّل كلمة اجتمع فيهو:    اللفيف  بــ))   معّرفا  بقولِه  الجرجاني    أشار إليهِ ، وهذا ما  بصورة عامة  
ــيه في مرحلة التطور  ، ولعلَّ هذا التعريف هو ما دفع إلى تعميم    (12)((  ِعلَّةٍ  المصــطلح دون تخصــص

م األفعال من حيث    إذ ال؛   في األسـماءاسـتعماله    ي شـتهرلم    (اللفيفالمصـطلحي ؛ ألنَّ ) م كما ت قسـّ ت قسـّ

 

 .    381/ 3لسان العرب )لف( ( ينظر: 1)

 . 270/    2:  العين( 2)

 .     32/ 1شرح شافية ابن الحاجب )الرضي(   ( ينظر:3)

 .   1/317:    ، وينظر: المخّصص  315/ 8( العين:  4)

 . 20:  في فن الصرف   ( ينظر: شذا العرف 5)

 . 199/  1:  شافية ابن الحاجب )الرضي(  ( شرح 6)

 . 20:  في فن الصرف   ( ينظر: شذا العرف 7)

 . 199/  1:  (  الرضيشافية ابن الحاجب )( شرح 8)

 . 77/   3( ديوان األدب: 9)

 .   62،  55،  26، 19،  14، 10. وينظر: 6/ 4:  العين( 10)

 . 130،  126، 122،  117،  109/  4، وينظر:  89/   4( ديوان األدب: 11)

 . 45- 44/ 2، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها 79، وينظر:  42المفتاح في الصرف ( 12)
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 . الصّحة واالعتالل

وتجدر اإلشارة إلى أنَّ المؤدب استعمل مصطلح )الملتوي( قاصد ا بِه )اللفيف المفروق( فـــ)) 
ما  والَموعى وصـــدر منه بالفتح ، نحو: الَموقى، ي ي ســـّمى ملتوي ا كان االســـم والمما كان من الباب الذ 

ڳ  ڳ  چ         :(عّز وجلّ )، وقال  (1)  چوئ ائ ەئەئچ :  أشبهها ، قال هللا )عّز وجّل(

ال  (2)چڳ ه لو ـق ة اللَّبس، أال ترى أنَـّ الـف ذا مـخ ا فعلوا ـه ة ، وإنـم ذا الكالم في ذوات األربـع       ، وهـك

العرب       لمفعول عند الوقفة ، فافهم مذاهب  )َمْوِعّي ، وَمْوقِّي( من )َوَعي يَِعي، وَوقى يَِقي( ألشبه ا:  
، ث مَّ علل ســبب تســميته اللفيف المفروق بـــــــ)الملتوي( قائال  : )) ســّمي ملتوي ا ؛ اللتواء الحرفين  (3)((

 . (4)بحرف صحيح ((المعتلين 

توي( مأخوذة في الل غة من )االلتواء واإلحاطة( ، بوجود الحرف وهذا يعني أنَّ تســــمية )المل
ا بين الحرفين المعتلين كـــــ)وشي، ولي، وجي( من جهة أولى ، فضال  عن أنَّه  انفرد   (5)الصحيح حاجز 

باطالق مصــطلح )الملتوي( على )اللفيف المفروق( ، وهذا أســلوب من أســاليب التخصــيص لنوع من  
تدّل على صــفة اإللتواء المتحققة بوجود حرف صــحيح بين حرفي علّة ؛ وذلك أنواع اللفيف بتســمية  

 لتأكيد الحاجة إلى هذا النوع من التخصيص المصطلحي باستعمال المعنى الل غوي لأللفاظ .  

ــ)ويٍل( ، أو    بيّن اليزدي ّمي المعتل بالفاء والعين كــــ علّل تسـمية نوعي اللفيف قائال  : )) وسـ 
بالعين والالم كـ)حوى( لفيف ا مقرون ا ؛ إلقتران حرفي العلّة فيهما ، وس ّمي المعتل بالفاء والالم كـ)وقى(  

 لفيف ا مفروق ا ؛ إلفتراق حرفي العلة فيِه . 

ه  م ذا االطالق نظر ؛ ألنَـّ اء والالم األولى في وفي ـه الـف ل ـب الثالثي ؛ ألنَّ المعـت خصـــــوص ـب
ــ)وسوس( لم يسموه  لفيف ا مفروق ا وإْن كان وجه التسمية فيِه موجود ا ؛ بل س ّمي معتال  ، وإنَّه    باعي ك الر 

 .  (6)إْن َسماه  بِه جاز ؛ إذ لكّلٍ ما اصطلح عليِه ، ولكنَّ الكالم في أنَّه  ليس بمنقول ((

على الفعل الرباعي )وـسوس(    (اللفيف)انطباق مفهوم    بمالحظتهِ  كالم اليزدي دقيق    أنَّ وأرى  
، لكنَّ العلماء لم يطلقوا عليِه لفيفا  مفروقا  بل ســموه  معتال     بينهما حرف صــحيحعلّة    رفيح  ضــمَّ الذي 

الثالثية المعتلة  فعال  في ضــــوء ما ن قل عنهم ، وبذلك يكون مصــــطلح )اللفيف المفروق( خاصــــا  باأل
 عليها عنده .  ومقتصرا  

  :  نتاةج البحث الخاتمة و

ثم شـاع اختصـاصـه باألفعال   بين األسـماء واألفعال ،  مصـطلح )المضـاعف( هو مصـطلح مشـترك    -
 معا  .الصحيحة أو المعتلة فيما بعد ، وهو مصطلح عاّم ي طلق على الثالثي والرباعي 

ّص المـضاعف الثالثي بــــــ  - تحقيق  ام حرفين في بعـضها ، فـضال  عن  إدغ  األـصم( ؛ ألنّه قائم  على)خ 
ار الحرف والجهر به ، بتكرالشــّدة فيه بواســطة اإلدغام ، أو تشــبيها له بالذي ال يســمع إال  

 . )الثالثي المدغم(ـالمؤدب بتسميته بوانفرد 

ّص المـضاعف الرباعي بمـصطلح )المطابق( وهو  - من تطابق فاء الرباعي مع المه األولى    حاـصل    خ 
 

 .   13سورة الحا : من ا ية  ( 1)
 .   15سورة النجم : ا ية ( 2)
 .   136دقائق التصريف :  ( 3)
 .   346دقائق التصريف :  ( 4)
 .   1/32ي نظر : شرح شافية ابن الحاجب )الرضي( ( 5)
 . 167/ 1الحاجب )اليزدي(  شافية ابن ( شرح 6)
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 أيضــا  ؛ ، وعينه مع المه الثانية ، وبما أنّه قائم على التكرار أ طلق عليه مصــطلح )المكرر(
ــطلغويّ داللة الل  نظرا  لتقارب ال ــّح  ة للمصـ ــاعف ، ويصـ ــطلحح مع مفهوم المضـ   اطالق مصـ

؛ فس مي مضاعفا   ، : ـصلـصل    ( عليه ؛ ألنّه مبني من حروف التـضعف مثل)الثنائي المـضعف
 . حتى صار رباعيا  مضاعفا   نّه في األصل )صل( بحرفين فزيد عليهِ أل

ألن المعتل هو   تسمية الكل باسم الجزء ؛  وذلك من)المعتل(  ــة بحرف علّ   المتضمنأطلق على الفعل   -
ألنّه يتغير ويتبدل بالحذف أو القلب أو النفل فشـــبهوه   ، وإنما ســـمي معتال  ؛الحرف ال الفعل 

 بالعليل الذي اليقوى على التغيرات لضعفه .

االسم  على الفعل أو  ّل ، إذ د يّينغوالعموم والخصوص عند الل    منبيّن البحث تّدرج مصطلح )المثال(    -
الجرجاني    ، ثم زاد وضـــوحا  وتخصـــيصـــا  عند لواو أو الياء في موضـــع الفاء منه  الذي تقع ا

ــب    حدد نوعيهِ فه وفعرَّ  مي مثاال  واويا  الفاء ، فإذا كانت  فائهِ بنية  بحس ــ  ا  واوا  س ، وإذا كانت ياء 
 س ِمي مثاال  يائي ا .

ــطلح    - ــارة)  المثاليمكن أن ي طلق على مصـ إلى   المعتل المطلق( باعتماد العموم المصـــطلحي في إشـ
)معتل  بــــــ  فضـال  عن تسـميتهِ بشـكٍل عام وتفرعه عنه ،   (المعتل)إلى    (المثال)عائدية الفعل  

 مع مالحظة موقع الحرف المعتل .من المعتل  فرع  ، وس مي بذلك ؛ ألنَّه  ( الفاء

في   ، وهـناك اختالفوهو ـما وقع حرف العـلة وســــــطه    ،( فرـعا  من المعـتل  عـ ّد مصـــــلح )األجوف -
تخصــيص اســتعماله بين األفعال واألســماء لدى العلماء ، فاســتعمله الخليل للداللة على الفعل 

جعـله   ، وـبالنظر إلى مـكان حرف العـلة فـيهِ  ســـــيبوـيه اكتفىة ، والمعـتل مـما ـثانـيه حرف علّـ 
د خاص بّرِ  .الفعل  وأ، ولم يفّرق الفارابي في اطالقه بين االسم  باألفعال ا  الم 

للفعل   مؤدب باطالق تســمية )المنقوص( على الفعل المعتل وســطه ؛ ألنها توافق ما يحصــلانفرد ال  -
 من تغيير من خالل نقص أحد حروفه .

ــطلح )الناقص( بالداللة على الفعل المعتل آخره أ  - ــطلحي )معتل الالم( أو  اختّص مصــ كثر من مصــ
المصــطلحات المنافســة له لم تنطبق  ذواألربعة( ؛ وذلك لكثرة اســتعماله من جهة ، ولكون  )

 على كل األمثلة التي ذكرت له عند العلماء من جهة أ خرى .

، مصـطلح )اللفيف( يشـمل كل كلمة اجتمع فيها حرفا علٍة سـواء أكانت اسـما أم فعال  بصـورةٍ عامة    -
 جعل المصطلح يستعمل على وجه العموم في المراحل األولى لتطور المصطلح . وهذا ما

  انفرد المؤدب باطالق تـسمية )الملتوي( على اللفف المفروق ؛ وذلك اللتواء الحرفين بحرف ـصحيح  -
ها مأخوذة من اإللتواء واإلحاطة بوجود الحرف الصحيح حاجزا  بين الحرفين  ، وهذا يعني بأنَّ 

  وهو أـسلوب من أـساليب التخـصيص لنوع من أنواع اللفيف بتـسميٍة تدل على ـصفة، المعتلين  
 . يهِ ف

ــمية تصـــح أن    - ــمية اللفيف )المفروق أو المقرون( باألفعال الثالثية فقط ؛ ألنَّ التسـ خّص اليزدي تسـ
وه بذلك ، لكن لم يسـم    وهو معتل الفاء والالم األولى فيهِ ،  تطلق على الرباعي مثل )وسـوس(  

 وإنما أسموه معتال  .

 مصادر والمراجع :  ال
 : الكتب  أواًل 

ــ(، تحقيق276ألبي محّمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورّي )ت :   الكاتب أدب   -  محّمد الداليّ د.  :    هـ
 ، د.ت. ، مؤّسسة الرسالة



2022(، لسنة 3، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022)   

 

 

57 

 

،   محّمد مرعب   هـــــ(، تحقيق:244)ت   ألبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكيت :    إصالح المنطق  -
 م.2002،  1طدار إحياء التراث العربّي، 

، مؤـسـسة    عبد الحـسين الفتليّ د.  :    ، تحقيق  هــــــ(316بن الـسّراج )ت ألبي بكر  :    األـصول في النحو  -
 م.1999،  4ط،  ، بيروت  الرسالة

 م.1983،  1ط،  ، عالم الكتب  هـ(515بن القَطَّاع الصقلّي )ت  ألبي القاسم : األفعال -
ألبي البرـكات كـمال اـلدين    :  والكوفيّيناإلنصـــــاف في مســـــاـئل الخالف بين النحويّين البصـــــريّين   -

 م.2003، 1ط،  ، المكتبة العصريّة هـ(577األنبارّي )ت 
ــ(672ألبي عبد هللا جمال الدين بن مالك الطائّي )ت   :  إيجاز التعريف في علم التصريف  -   ، تحقيق  هـ

ــالميّة ،   1ط،   المنّورة  ، المدينة  : محّمد المهدّي عبد الحّي ، عمادة البحث العلمّي بالجامعة اإلس
 . م2002

  :قيق  ، تح  هـ(1205)ت   الزبيديّ   الحسينيّ   مرتضى  الفي    يبأل  :  تاج العروس من جواهر القاموس  -
 ، دار الهداية، د.ت. قينمجموعة من المحقّ 

ــ(816د الشـريف الجرجانّي )ت بن محمّ  لعليّ :    التعريفات   - ،   1ط،    ، دار الكتب العلميّة، بيروت   هــــ
 م.1983

ــ(، تحقيق الدكتور  1037التلطيف لشرح الترصيف، للشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدّي، )ت   - هــ
 م.2005 ،  1طمحسن سالم رشيد العميرّي، المكتبة الفصليّة، مّكة المكّرمة، 

هـــ(، تحقيق: محّمد عو  مرعب، دار إحياء التراث 370تهذيب اللغة، ألبي منصور األزهري )ت   -
 م.2001،  1طبيروت،  ، العربيّ 

 ،  ، عالم الكتب   هـــــــ(1031لزين الدين تاج العارفين القاهرّي )ت   :  التوقيف على مهّمات التعاريف  -
 م.1990،  1ط،  القاهرة

ــ( ، تحقيق : د. عبد هللا بن  395حلية الفقهاء : ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازّي )ت   - هـ
 م.1983( ، 1ع ، بيروت ، ط)عبد المحسن التركي ، الشركة المتحدة للتوزي

ــ(392 ت )  ي الموصليّ الفتح عثمان بن جنّ   يب: أل  الخصائص   - ،   ة للكتاب ة العامّ الهيئة المصريّ ،   هـــ
 ، د.ت. 4ط

دار  ،(  12)ت في قألحمد نكريلقاضــي ال" :  جامع العلوم في اصــطالحات الفنون" دســتور العلماء  -
 .م2000  ،1ط  ، الكتب العلميّة

ــريف  - ــعيد المؤّدب)ت في ق  دقائق التصــ ــّي، ود. حاتم  4: ألبي ســ ( ، تحقيق: د. أحمد ناجي القيســ
 . م1987، 1الضامن، ود. حسين تورال، المجمع العلمّي العراقّي ، ط

سة دار مؤسّ ،    أحمد مختار عمر  د.تحقيق:  هـ(،  350: ألبي إبراهيم إسحاق الفارابّي)ت   ديوان األدب   -
 .م 2003 ،  القاهرة،  الشعب 

افية في علم التصـريفا  - اريّ   لـش افية للنيـس عثمان بن عمر ابن  ، ل  (12قفي   )ت ومعها الوافية نظم الـش
 .م1995 ،1، ط مكة ،ة المكتبة المكيّ ، حسن أحمد العثماند. ق: يحقتهـ(، 646ت الحاجب )

نصــر هللا عبد  :  يق  تحق، هـــــــ(  1351د الحمالوّي )ت أحمد بن محمّ :   شــذا العرف في فّن الصــرف  -
 د.ت.،  ، الريا   ، مكتبة الرشد  الرحمن نصر هللا

ــ(، عني به محّمد جاســم، دار 791: للعاّلمة ســعد الدين التفتازانّي )ت   شــرح تصــريف العّزيّ   - هـــــ
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 م.2011،  1المنهاج، بيروت، ط
هــــــ( ، تحقيق : د. 720ـصريف والخط : الخـضر اليزدي )ت ـشرح ـشافية ابن الحاجب في علمي الت  -

 م .  2008،  1أحمد حسن العثمان ، مؤسسة الريان ، بيروت ، ط 
د بن الحـسن  محمّ هــــــ( : ل1093)ت   مع ـشرح ـشواهده عبد القادر البغداديّ   ـشرح ـشافية ابن الحاجب   -

ــ(686ت )  ستراباذيالرضي اال   يد محي محمّ و د الزفزافمحمّ و  د نور الحسنمحمّ :    قهماحقّ ،    هـ
 .م 1975، بيروت  ،  ةدار الكتب العلميّ ،  ميد الدين عبد الح

  ســـتراباذيحســـن بن محّمد بن شـــرف شـــاه الحســـيني االركن الدين  ل:    شـــرح شـــافية ابن الحاجب   -
 ، 1ط،    ، مكتبة الثقافة الدينيّة  عبد المقصـــود محّمد عبد المقصـــود   د.:  قيق، تح  هــــــــ(715)ت 

 .م2004
: عبد المنعم أحمد   قيحق، تهـ(672ت )ابن مالكجمال الدين    هللامحمد بن عبد  : ل  شرح الكافية الشافية  -

  1، ط   مةة المكرّ مكّ  ،  وإحياء التراث اإلســـالميّ  القرى مركز البحث العلميّ   جامعة أمّ ،   هريدي
 ، د.ت.

شــركة مكتبة  ،   هـــــــ(855ت شــمس الدين أحمد ديكنقوز )، لشــرح مراح األرواح في علم الصــرف  -
 .م 1959، 3، طوأوالده بمصر الحلبيّ  البابيّ ومطبعة مصطفى 

هــ(، تحقيق الدكتور عبد الستّار جواد، مؤّسسة  855)ت للعينيّ في التصريف لبدر الدين  شرح المراح   -
 م.2007، 1المختار، القاهرة، ط

ل    - ــ(643ت )  البن يعيش النحويّ :  ـشرح المفصـّ عبد  د.   وـضع فهارـسه، ،  بيروت  ،  عالم الكتب   ،هــــ
 . م1988، 1ط ، الحسين المبارك

هــــــ( ، تحقيق: د. فخر الدين قباوة ، دار 643في التـصريف : البن يعيش النحوي)ت   ـشرح الملوكيّ   -
 م.1988،  3األوزاعّي، بيروت، ط

هـــ(، تَحقيق:  393الصّحاح تاج الل غة وصحاح العربيّة : ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهرّي )ت   -
 م . 1990( ، 4، دار العلم للماليين ، بيروت ، ط) م(1991ار )ت أحمد عبد الغفور عطّ 

ين أحمد بن علي الس بكّي )ت   - ــ( ، تحقيق:  773عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح : بهاء الّدِ هـ
 م .2003( ، 1د. عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط)

ــ(، تحقيق: يحيى عبد  345د المعروف بغالم ثعلب )ت بي عمر الزاه: أل غةالعشرات في غريب الل    - ه
 ، د.ت. عّمان، الرؤوف جبر، المطبعة الوطنيّة 

مهدي المخزومي،  د.  :  هــــــــ(، تحقيق170)ت   ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديّ :  العين    -
 ، د.ت. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، د.مد.و

 م.1980 ، 2، ط ، بيروت  ، مؤّسسة الرسالة إبراهيم السامّرائيّ د.  ته :الفعل زمانه وأبني -
ــ( ، مطبوع بهامش شــرح المراح940الفالح في شــرح المراح : البن كمال باشــا)ت   - ديكنقوز  ل هـــــ

 .م1959  ، 3، مصر، ط الحلبيّ  مطبعة مصطفى البابيّ هـ( ، 855)ت 
مكتب تحقيق التراث في مؤّسسة    :قيق  تح  ،هــ(  817ت )  آباديلفيروزمجد الدين ال:  القاموس المحيط    -

 م. 2005،  8 ط،  ، بيروت  سة الرسالةمؤسّ  ، د نعيم العرقس وسيمحمّ  ، الرسالة
هـ(، تحقيق: عبد السالم محّمد هارون،  180ت ر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه )ألبي بش  الكتاب :  -

 م.2006،  3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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اف اصـــط  - ــّ   :عليّ قيقتح  ،هــــــــ(1158)ت بعد   التهانويّ   د بن عليّ لمحمّ   :  الحات الفنون والعلومكشـ
 . م1996 ، 1ط بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، دحروج،

ــ(  1094)ت   ألبي البقاء الكفويّ " :  معجم في المصـطلحات والفروق اللغويّة"الكلّيات   -   :قيق  تح  ،هــــ
 .م1998،  2ط ، بيروت  ، الرسالةمؤّسسة  ، ومحمد المصريّ  عدنان درويش،

،   عبد اإلله النبهاند.  :    ، تحقيق  هــ(616ألبي البقاء العكبرّي )ت   :  اللباب في علل البناء واإلعراب   -
 م.1995،   1ط،  دمشق ،دار الفكر 

ان العرب   - ــ(711لمحّمد بن مكرم بن منظور اإلفريقّي )ت   : لـس ،   3ط،    ، دار صـادر ،  بيروت   هــــ
 هـ .1414

 م .2004،  2: د. إبراهيم محّمد عبد هللا ، دار سعد الدين ، دمشق ، ط باحث في علم الصرفم -
دار إحياء التراث ،    الم جفّ ي: خليل إبراه  قيحق، ت  هــــــ(458ت )  بن سـيده المرسـيّ : ال  ص المخصّـ   -

 .م1996 ، 1، طبيروت   ،العربيّ 
صــّححه الشــيخ  أحمد  ( ، 7بن مســعود)ت بعد ق  ألبي الفضــائل عليّ   : في الصــرف  مراح األرواح  -

 .م2009،  1، ط ، بيروت  دار إحياء التراث العربيّ  ، ، وعلّي محّمد مصطفى عزو عناية
ــ(911ت )  جالل الدين السيوطيّ : ل  المزهر في علوم اللغة وأنواعها  - ،  منصور   : فؤاد عليّ   قيحق، ت  ه

 .م1998،  1، طبيروت ،  ةدار الكتب العلميّ 
د. بـسمة رـضا الحاللمة ، ي كتاب دقائق التـصريف( :  المـصطلح الـصرفّي عند ابن المؤدب )دراـسة ف  -

 .  2014،  1دار جليس الزمان ، عّمان ، ط
ــ(207ليحيى بن زياد الفّراء )ت   :  معاني القرآن  - ــف نجاتي  ، تحقيق  هـــــ ، ومحّمد علي    : أحمد يوس

 ، د.ت. السرور، سلسلة تراثناالنّجار، دار 
اتيح العلوم  - د هللا  يبأل  :  مـف اريّ يحق، تهــــــــــ(387ت )  الخوارزميّ   عـب اب ،  ق: إبراهيم األبـي دار الكـت

 ، د.ت. 2، طالعربيّ 
هــــ( ، تحقيق : د. علي توفيق الحمد ، مؤّسسة  471: لعبد القاهر الجرجانّي )ت   المفتاح في الصرف  -

 . م1987،  1الرسالة ، الكويت ، ط
ــ( ، تحقيق :  827في التصريف : لحسن باشا بن عالء الدين األسود )ت   المفراح في شرح المراح  - هـ

 م.2006،  1د.شريف عبد الكريم النّجار، دار عّمار، عّمان ، ط
مكتبة  ،   علي بو ملحمد.    :  قيحق، ت  هــ(538ت )  الزمخشريّ : لجار هللا    لمفصل في صنعة اإلعراب ا  -

 م .1993،  1، ط بيروت ، الهالل 
عبد الـسالم   :  تحقيقهــــــ( ،  395: ألبي الحـسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازّي )ت   غةمقاييس الل    -

 م.1979 محمد هارون، دار الفكر،

ــ(285ت د )د بن يزيد المبرّ محمّ : ل  المقتضب   - م( ، 1984)ت   يمةضد عبد الخالق عمحمّ :    قيحق، ت  هـ
 ، د.ت.بيروت  ،  عالم الكتب 

هـــ( ، تحقيق : عبد العزيز الميمنّي ، دار قتيبة ، 207المقصور والممدود : ليحيى بن زياد الفّراء)ت   -
 م .1983، 1ط 

ــ(669ت )  األشبيليّ   بن عصفور: ال  الممتع الكبير في التصريف  -  فخر الدين قباوة ،د.    تحقيق :،   هـــ
 م .1996 ، 1، ط مكتبة لبنان
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  الفتح عثمان بن جنيّ   يب، أل، شــــرح كتاب التصــــريف ألبي عثمان المازنيالبن جنيّ المنصــــف    -
ــ(392ت )  الموصليّ  دار إحياء التراث ،   ، وعبد هللا أمين  : األستاذ إبراهيم مصطفى  ، تحقيقهــ

 .م1954 ، 1، طالقديم
، مؤّسسة    عبد الصبور شاهين  " : د.رؤية جديدة في الصرف العربيّ "المنها الصوتّي للبنية العربيّة    -

 . م1980، 1ط،  ، بيروت  الرسالة
ــ(518)ت   أحمد بن محّمد الميدانيّ   :  نزهة الطرف في علم الصرف  - السيّد محّمد عبد    : د.، تحقيق    ه

 . م2008،  2ط،  ، مصر المقصود، دار مندي الزناتيّ 

 ثانياً : الرساةل واصطاريح :

ــتير ،  القاهر الجرجانيّ الجهود التصــريفيّة عند عبد    - ــالة ماجس ــن  رس ــها عبد محّمد حس كليّة   ،    ، س
 م.2004،  ، جامعة بغداد  التربية للبنات 

  ، عليّ   ، أطروحة دكتوراهدراسـة موازنة    المصـطلح الصـرفّي في العين والكتاب ودقائق التصـريف  -
 م.1990  جامعة الموصل،  ، كليّة ا داب  ، جميل عبّاس السامّرائيّ 

ة  - ــّ العربي في  دكتوراه  المعتاّلت  ــة  أطروح ميران  ،  فخرّي  فراس  ــة  ،  التربي ة  ــّ كلي ــة   ،  ــامع الج  ،
 . م2001،  المستنصريّة

 ثالثاً : البحوث :
ــرفّي عند الفّراء في معاني القرآن  - ــطلح الص ــعد محّمد   د.  ،  المص ــن أس ،   ، مجلّة آداب الرافَدين حس

 . م2011، التاسع والخمسون العدد 

المصــطلح الصــرفّي في كتاب ســيبويه ، ضــمن كتاب )تيســير النحو وبحوث  أخرى( ، د. خديجة    -
 م.2007،  1الحديثّي ، منشورات المجمع العلمّي ، بغداد ، ط


