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ي بين العموم والخصوص
الـمصطلح الصرفـ ّ
بيداء عبد الخالق سلمان
جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية
(قُدم للنشر في  ، 2022/ 3 /10قُبل للنشر )2022/ 4 /10
ملخص البحث :
ي مع ربط ِه بال ّدِاللة من جهة العموم والخصوص
هذا البحث محاولة لدراسة المصطلح الصرف ّ
وذلك من خالل الوقوف على ألفاظ المصطلحات التي تمثل أبوابا صرفيّة ؛ لتكون مدخال لفهم مسائل
الصرف وظواهر ِه .
واقتصرت الدراسة على مصطلحي (المضاعف والمعتل) بفروعهما  ،إذ ال يمكن اإلحاطة
بالمصطلحات الصرفية كلها في هذا البحث ؛ لكثرتها – كونها تشمل علم الصرف كامال  -وتنوع
العالقات بينها  ،لكن اكتفت بعين ٍة ممثلة فأبرزت علل تسميتها سواء تعلقت بداللة ألفاظها أو الوظائف
الني تؤديها وتطبيقاتها  ،فضال عن العالقات القائمة بينها من جهة العموم والخصوص .
وهذا يساعد المتعلم في الوقوف على األحكام الصرفيّة وفهم إجراءتها  ،استنادا إلى َّ
أن ك ّل
ب التصريف اصطالحات وألفاظا
ي ٍ يدل على فكرة صرفيّة معينة  ،فضال عن أ َّن ألصحا ِ
مصطلح صرف ّ
ٍ
أحكامها .
لغيرهم من أرباب الصناعات  ،فما لم يوقَف عليها لم يهتَ َد إلى
ِ
يتداولونها كما ِ

ي  ،الخصوص  ،العموم )
الكلمات الـمفتاحية  ( :الـمصطلح  ،الصرفـ ّ
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ال ُمقدّمة
الحمد للِ ربّ العالمين والصـالة والسـالم على سـيّد المرسـلين وخاتم النبيين وعلى آله وصـحبه
بإحسان إلى يوم الدين .
ومن تبعهم
ٍ
أ ّما بعد :
ي بين العموم والخصــوص"  ،أدرس ب ِه العالقات بين
فهذا بحث بعنوان "المصــطلح الصــرف ّ
المصـطلحات الصـرفيّة بالوقوف على ألفاظها التي تمثل مسـميات أبواب صـرفيّة ؛ لتكون مدخال لفهم
مســائل الصــرف وظواهر ِه  ،التي ال يمكن اإلحاطة بها في هذا البحث ؛ لكثرتها – كونها تشــمل علم
الصـرف كامال  -وتنوع العالقات بينها ؛ لذا قَصـرت الدراسـة على مصـطلحي (المضـاعف والمعتل)
بفروعيهمـا التي تعـد عينـة ممثلـة إلبراز علل تســـــميتهـا ســـــواء تعلقـت بداللة ألفـاظهـا أو الوظائف التي
تؤديها وتطبيقاتها  ،فضــــال عن العالقات القائمة بينها من جهة العموم والخصــــوص ؛ وهذا يســــاعد
المتعلم في الوقوف على األحكام الصـرفيّة وفهم إجراءتها  ،اسـتنادا إلى َّ
ي ٍ ((
ـطلح صـرف ّ
أن ك ّل مص ٍ
ب التصـــريف اصـــطالحات وألفاظ
يدل على فكرة صـــرفيّة بحتة ))( ، )1فضـــال عن أ َّن (( ألصـــحا ِ
أحكامها ))(. )2
لغيرهم من أرباب الصناعات  ،فما لم يوقَف عليها لم يهتَ َد إلى
ِ
يتداولونها كما ِ
ي مع ربط ِه بال ّدِاللة وهو مســلك
وهذا البحث ما هو إال محاولة في ميدان المصــطلح الصــرف ّ
وعر ؛ فإن لم أحقق المراد فحسبي من ذلك سالمة القصد  ،وأمل الرشاد من ولي النعمة والعباد .

ي وعالقة العموم والـخصوص :
أوالً  :الـمصطلح الصرفـ ّ
يقصــــد بالعموم في اللغ ِة  :الشــــمول  ،فالمطر عا ّم  :إذا شــــمل البلدان واألعيان( ، )3وذهب
ي إلى َّ
أن العموم هو(( تنـاول اللفظ لمـا يصـــــح لـه  ،فـالعـام  :من جهـة اللفظ  ،والعموم  :من جهـة
الكفو ّ
)
4
(
المعنى  .والصــحيح أن العموم من عوار اللفظ ))  ،ث َّم بيّن معنى (العام) موضــحا أنَّه (( ك ّل ما
يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول ))(. )5
َصـا وخصـوصـا ))(، )6
أما الخصـوص فهو مصـدر مأخود من ((
خصـه بالشـيء يَخصـه خ ص
ّ
()7
ّ
ويرى ابن فارس َّ
أن المقصــود بـــــــ(( الخصــوص  :إفراد شــيءٍ دون شــيءٍ بالذِكر ))  ،والب َّد من
اإلشـارة إلى أنَّه مركب من شـيئين (( أحدهما  :عام مشـترك بين شـيئين أو أشـياء  ،والثاني  :منضـم
إلي ِه يفصله عن غيره ))(. )8
ي َّ
أن التخصـيص بوصـفه مصـطلحا صـرفيصا له صـور تتمثل أوالها في أن توضـع
واتضـح لد ّ
ّ
ي العام الذي يدل عليها بأســماء
تســميات مصــطلحية جديدة مخصــصــة لكل فروع المصــطلح الصــرف ّ
مقرونة بذكر علـل تســـــميتهـا متســــنـد في الغالب إلى معانيها اللغويّة  ،نحو مصـــــطلحات ( :المثال ،
األجوف  ،الناقص) لألفعال المعتلة بـ(الفاء  ،العين  ،الالم) المتفرع ِة من مصطلح (المعتل).
ي من خالل ايجاد بدائل
أ ّما الصــــورة الثانية فهي أن يت َّم تخصــــيص المصــــطلح الصــــرف ّ
ّ
المعتالت في العربيّة . 1 :
()1
( )2نزهة الطرف في علم الصرف . 4 :
( )3ينظر  :الصحاح (ع ّم)  ، 1993 _1992/5والقاموس المحيط (ع ّم) . 156/4
( )4الكليات . 507 :
( )5المصدر نفسه . 505 :
( )6لسان العرب (خصص) . 1173/2
(ِ )7ح ْلية الفقهاء . 28 :
( )8عروس األفراح . 385/1
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مصـطلحية ترادف في داللتها االصـطالحية المصـطلح العام غالبا لتعبر عن فروع ِه ؛ ّ
لكن ذلك ال يمنع
من وجود فروق لغويّة دقيقة بينها  ،وذلك نحو مصـطلحات ( :األصـ ّم  ،والمكرر ،والمطابق) التي تعد
فروعا لمصطلح (المضاعف) .
ي فتقوم على الربط بين فروع المصــطلح
أ ّما الصــورة الثالثة لتخصــيص المصــطلح الصــرف ّ
ي العام بلفظٍ منه يدخل في تراكيب اصـطالحية جديدة تمثل فروعا له  ،نحو مصـطلحات ( :اسـم
الصـرف ّ
الفاعل  ،واسـم المفعول  ،اسـم التفضـيل  ،واسـم المكان  ،واسـم الزمان  ،واسـم ا لة)  ،وكذلك األمر مع
(المصــدر  ،والمصــدر الميمي  ،والمصــدر الصــناعي  ،ومصــدر المرة  ،ومصــدر الهيئة)  ،وهذ ِه
المصطلحات الصرفيّة كلها فروع لمصطلحي (االسم والمصدر) .
ويبدو لي أن الجمع بين تلك المصـــطلحات المتقاربة وتوضـــيح العالقات بينها  ،فضـــال عن
ي كامال  ،فتلك
رصـد معانيها اللغويّة يم ّكن المتعلم من الوقوف على الرؤية المصـطلحية للصـرف العرب ّ
المصــــطلحات على تنوعها وتتعددها تشــــكل عائالت مصــــطلحية يتنازع أفرادها فيما بينها للظهور
ي ؛ لذا كتب لبعضـــها البقاء أو االندثار الحقا  ،وتلك ســـنة العلوم  ،لكننا نعدها
ومواكبة التطور العلم ّ
ي وتيسـيرها للدارسـين بالكشـف عن العالقات
جزءا من محاولة إعادة بناء موضـوعات الصـرف العرب ّ
بين تلك المصطلحات اعتمادا على فكرة الخصوص والعموم.

ثانيا ً  :مصطلح الـمضاعف
وهو مصطلح قائم على تكرار أحد أحرف البنية  ،وهو مشترك بين األسماء واألفعال  ،وإن
صــدره ،
عجزه مثل حرفَي
عرفه الخليل بأنَّه (( ما كان حرفا
شــاع اختصــاصــه باألفعال الحقا(ّ ، )1
ِ
ِ
وذلك بناء يستحسنه العرب ))(. )2
عف الذي قد أد ِغم أحد
عف من األســماء بقول ِه  (( :باب تصــغير المضــا َ
وبيّن ســيبويه المضــا َ
()3
َ
الحرفَين منه في ا خر  ،وذلك قولك في مد ّق  :م َد ٌّ
صي ٌّم )) .
ص ّم  :أ َ
يق  ،وفي أ َ
وشــ َّح َ -ي ِشــح ،
ع َ -يدع َ ،
عف من األفعال  (( :وكذلك المضــاعف نحو َ :د َّ
وقال في المضــا َ
وس ـحَّت الســماء ت َِس ـح ؛ ّ
حرك ّإال في
ألن هذه الحروف التي هي عينات أكثر ما تكون ســواكن  ،وال ت َّ
َ
()5
موضع الجزم ))( )4ث ّم َد َر َج العلماء على استعماله بعد ذلك ّ
باطراد .
ي قائال  (( :اعلم َّ
ـاعف معنيين
أن للمض ِ
وحاول حسـن باشـا توضـيح معناه اللغو ّ
ي واالصـطالح ّ
وفي
ي  ،والمضـاعف في اللغة  :اسـم مفعول من "ضـاعف  -يضـاعف" ،
 :لغو ٌّ
ي واصـطالح ٌّ
االصـــــطالح أن يجتم َع الحرفـان المتمـاثالن أو المتقـاربـان في كلمـ ٍة أو كلمتين  ،أو التقى أحـد المثلين
()6
با خر في كلم ٍة واحدةٍ  ،وقد افترقَ بينهما بأح ِد المثلين ا خرين على سـبيل الممازجة والتَّضـايف ))
 ،ث َّم اتبع ذلك باشـارت ِه إلى (( َّ
"سـ َّر يَسـر" و "فَ َّر
أن المضـاعف ال يجيء إال من دعائم األبواب  ،نحو َ
األول من باب " :فَ َع َل يَ ْفعل" بفتح العين في الماضـــــي وضـــــمه في
يَ ِفر"  ،و " َ
ع َّ يَ َع "  ،المثال ّ
المضـارع  ،والثاني من باب "فَ َع َل يَ ْف ِعل" بفتح العين في الماضـي وكسـره في الغابر  ،والثالث من باب
( )1ينظر :شرح المراح (ديكنقوز)  ، 80:وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم .215 /1:
( )2العين .55 /1:
( )3الكتاب.418/3:
( )4المصدر نفسه .107/4 :
للفراء  ،139/2 :والمقتضب  ،245/1 :واألصول في النحو ، 356/3 :
( )5ينظر  :معاني القرآن ّ
ودقائق التصريف  ، 185 :والمنصف  ،338/1:والممتع في التصريف . 199 :
( )6المفراح في شرح مراح األرواح . 229 :
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"فَ ِع َل َي ْف َعل" بكسر العين في الماضي وفتحه في المضارع )) (.)1
وذهب بع العلماء إلى تعليل اسـتعمال هذا المصـطلح بذكر مرادفا ٍ
ت اصـطالحيّة له تؤشـر
ي :ما كان
اختالف وجهات النظر إلي ِه فضال عن أبنيت ِه خصوصا وعموما  ،فــــ(( المضا َ
عف من الثالث ّ
جنس واحد ُمد َ
س َر َرت .
عينه والمه من ٍ
س َّر  ،وفَ َّر) ّ ،إال إذا اتّص َل به تاء الضمير في نحوَ :
غم  ،كــــ( َ
غير مـدغَم ،
ي  :مـا كـان فـاؤه والمـه األولى من ٍ
جنس واحـ ٍد  ،وعينـه والمـه الثـانيـة كـذلـك َ ،
ومن الربـاع ّ
()2
للفاصـل بين المثلين كــــــ(زَ حزَ َح ،وزَ لزَ َل)  ،ويسـ ّمى مطابِقا))  ،فهذا يعني أنّ مصـطلح المضـاعَف
ي فهو عا ٌّم غير مختص بأحدهما من دون غيره.
ي والرباع ّ
يُطلَق على الثالث ّ
المه  ،وقد ق ّد َمه
جنس ِ
ع ّد)  ،فهو ما كانت عينه من ِ
ي نحوَ ( :م َّد  ،و َ
أ ّما المضـــا َ
عف من الثالث ّ
عف  ،ويقال له  :األص ّم  :وهو الذي عينه والمه من
ي بالذِكر  ،و َذك ََر له مرادفا  ،فـــــ(( المضا َ
الميدان ّ
()3
جنس واحد )) .
وهذا يعني ّ
ي ؛ أل ّنه قائم على أسـاس إدغام
أن مصـطلح اصصـ ّم
ٌّ
خاص بالفعل المضـاعف الثالث ّ
ي له  ،فـــ(( الصمم  ...الصالبة في ال َح َجر
حرفَين في بعضهما  ،وهذا يتوضح من خالل المعنى اللغو ّ
()5
شدَّة في األمر ))( ، )4فـ(( الصاد والميم أصل يد ّل على تضا ِ ّم ال ِ ّ
 ،وال ِ ّ
شيء وزوا ِل الخرق والسَّم )) .
وعللوا تســمية المضــاعف الثالثي أصــما من جهتين  ،األولى إنَّه سـ ّمي أصـ صما ؛ لشـدّته عند
()6
ي  (( :ويقال له  :أي للمضـــاعف  :األصـ ـ ّم ؛ لتحقق الشـ ـ ّدِة في ِه
النطق به  ،وفي ذلك يقول التفتازان ّ
بواسطة اإلدغام  ،يقال  :حجر أص ٌّم  ،أي صلب ))(. )7
والثانية  :إ َّنه قِيل له أصـ ٌّم ؛ تشـبيها له بالذي ال يسـ َمع إال بتكرار الحرف وال َجهر به( ، )8وفي
ذلك يقول حسـن باشـا  (( :ويقال للمضـاعف  :أصـم  ،واألصـم من ب ِه وقر  ،يقال  :رجل أصـم  ،إذا فقد
سـمعه  ،وال يسـمع الصـوت الخفي  ،ويسـمى المضـاعف به ؛ لشـدته  ،يعني  :كما أن األصـ َّم يسـتدعي
الجهر كذلك المضــاعف يســتدعي الجهر ؛ أو َّ
الحرف الواح ِد كما
بتكرير
ألن المضــاعف ال يتحقق إال
ِ
ِ
َّ
صوت إال بتكريره ))(. )9
أن األص َّم ال يسمع ال ّ
ي المــ ـدغَم) في حال فكّ التضعيف
وأطلق المؤدب على (المضاعف الثالثي) مصطلح (الثالث ّ
عقق  ،تـدقم القـاف األولى في األخرى فتصـــــير َّ :
عق  ،القـاف
قـائال  (( :فـأ ّمـا الثالثي المـدغم فمثـل َ :
شديدة ))(. )10
ـر فيه إلى َّ
أن األصل إذ يكون على ثالثة أحرف ث َّم حذفت الحركة
ومصطلح (المدغَم) هنا ن ِظ َ
)
11
(
ممـا أوجـب حـدوث اإلدغـام  ،ويبـدو ّ
أن التكرار في الفعـل
التي تفصـــــل بين المتمـاثلين فـالتقيـا ؛ ّ
ي يستوجب إدغام أحد الحرفَين في ا خر ؛ إلزالة الثقل الحاصل من التكرار  ،وتقليل
المضا َ
عف الثالث ّ
( )1المفراح في شرح مراح األرواح . 231 :
( )2المفتاح في الصرف  ، 39:وينظر :شرح تصريف ّ
ي . 139:
العز ّ
( )3نزهة الطرف في علم الصرف .13:
( )4العين (صمم). 415 /2
( )5مقاييس اللغة (صم). 277/3
ي.148:
( )6ينظر :مراح األرواح ،83:والفالح في شرح المراح ،80:وشرح المراح للعين ّ
ي.148:
( )7ينظر :مراح األرواح ،83:والفالح في شرح المراح ،80:وشرح المراح للعين ّ
( )8ينظر :المفراح في شرح المراح.230:
( )9المفراح في شرح مراح األرواح . 230 :
( )10دقائق التصريف  ، 386 :وينظر  :المصطلح الصرفي عند ابن المؤدب . 121 :
( )11ينظر :المصطلح الصرفي عند ابن المؤدب . 121 :
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الكلفَة على اللسان(.)1
ي ،ومعناه مأخوذ من (( طابقت بين شـــيئين ،إذا
أ ّما مصـــطلح (المطابق) فهو
ّ
خاص بالرباع ّ
()3
جعلتهمـا على حـذ ٍو واحـد ))( ، )2و(( المطـابقـة  :الموافقـة  ،وقـد طـابقـه مطـابقـة وطبـاقـا ))  ،وهـذا
المعنى دفع ابن فارس إلى تعليل التســــمية والتمثيل لها قائال  (( :وطابقت بين الشــــيئين  :إذا جعلتهما
على حذ ٍو واحد ؛ ولذلك ســــمينا نحن ما تضــــاعف من النالم مرتين ُمطابقًا  ،وذلك مثل  :جرجر ،
وصـلصـل ))( ، )4وكالمه هذا يشـعر َّ
بأن التسـمية االصـطالحية أطلقها هو على تلك األمثلة الواردة في
النص .
ّ
ويرى أيضــا َّ
أن (( الطاء والباء والقاف أصــل صــحيح واحد  ،وهو يدل على وضــع شــيء
مبســـوط على مثله حتى ي ِ ّ
غطيه  .من ذلك (الطبق) تقول  :أطبقت الشـــيء على َّ
الشــيء  ،فاألول طبق
للثاني ؛ وقد تطابقا ))(. )5
وهو آ ٍ
ي بذلك ؛ ((
المه األولى  ،وعينِه مع ِ
ي مع ِ
المه الثانية  ،وس ـم َّ
ت من تطابق فاء الرباع ّ
()6
لتطـابق بع حروفـه لبعضـــــه ؛ ّ
ألن فـاءه مطـا ِبقـة ِلالمـه األولى وعينـَه مطـا ِبقـة ِلالمـه الثـانيـة )) ،
وتجدر اإلشــارة إلى ّ
أن مصــطلح (المطابق) ال يمكن أن يقتصــر على الصــحيح أو المعت ّل ؛ الشــتراك
()7
ّ
معتال أو صحيحا .
عف
أمثلته فيهما  ،إذ يكون المضا َ
ي فنلحظ أنَّه قائم على التكرار  ،لذا دعاهم ذلك إلى اطالق تســمية
أما المضــاعف من الرباع ّ
َ
وزلزَ اال
السـراج  (( :فإذا كان من
(المكرر) علي ِه  ،ومن ذلك ما قاله ابن
ّ
ّ
المكرر قالوا  :زَ لزَ لته زَ لزَ لة ِ
()8
المكرر فيقول  :زَ لزَ لته زَ لزَ اال )) .
 ،وبع العرب يفتَح هذا
ّ
َّ
إن تقارب الدّاللة اللغويّة للمصــطلح مع مفهوم المضــاعف تعد ســببا الســتعمال ِه بتلك الداللة
االصــطالحية ومســوغا لتبادل ِه اســتعماال معه  ،يؤكد ذلك قول ابن فارس َّ
أن  (( :الكاف والراء أصــل
المرة األولى  ،فهو الترديد
صــحيح يدل على
جمع وترديد  ،من ذلك كررت  ،وذلك رجوعك إليه بعد ّ
ٍ
()10
الكر الرجوع عن ال ّ
))( ، )9ويرى ابن منظور َّ
شيء  ،ومنه  :التكرار ))  ،فالتكرير في اللغة
أن (( ّ
ال يعـدو أن يـد َّل على الرجوع واإلعـادة  ،ويقع في الحروف واأللفـاظ  ،والمعـاني( ، )11حتّى إ َّن ابن
جنّي يرى َّ
أن تكرير الفعل يرافقه تكرير في معناه(. )12
والالفـت للنظر ّ
أن بع

العلمـاء جعـل األفعـال من نحو َ :كــــــــــ( كبكـَب  ،وزَ حزَ ح) من بـاب

( )1ينظر :الفالح في شرح المراح.81:
( )2تهذيب اللغة (طبق) . 11/9
( )3تاج العروس (طبق) . 60/26
( )4مقاييس اللغة(طبق) . 440/3
( )5مقاييس اللغة (طبق) . 439/3
( )6الفالح في شرح المراح . 80 :
( )7ينظر :شرح شافية ابن الحاجب (الرضي)  ،33/1:ونزهة الطرف في علم الصرف.132:
( )8األصول في النحو ،231/3:وينظر :ديوان األدب ،51/2:واإلنصاف في مسائل الخالف ،649/2:
واللباب في علل البناء واإلعراب. 230/2:
( )9مقاييس اللغة (كر). 126/5
( )10لسان العرب(كر). 3851/5
( )11ينظر :القاموس المحيط ،469/1:تاج العروس.27/14:
( )12ينظر :الخصائص.155/2:
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المكرر( ،)1وهذا يعني ّ
شـطرين
قام على أسـاس اعتبار هذه األفعال مؤلَّفَة من
ي
ّ
َ
الثنائ ّ
أن هذا المصـطلح َ
ي المضـ ّعف) عليه
 ،فنحو الفعل زحزح ال ّ
مكون من الفعلين  :زَ ح زَ ح  ،ويصـ ّح إطالق مصـطلح (الثنائ ّ
صـ َل  .وسـ ّمي مضـاعفا ؛ ألنَّه
صـلَ َ
ي المضـاعف (( مبني من حروف التضـعيف مثل  :قَ َعقَ َع َ ،
 ،فالرباع ّ
()2
صل  ،بحرفين زدت على كل واح ٍد منهما حتّى صار رباعيا مضاعفا )) .
في األصل  :قَع  ،و َ
ويرى د.إبراهيم السـامرائي (( ّ
ي مؤلَّفٍ من َحرفَين
ي ت ّم من ضـ ِ ّم ثنائ ّ
أن بناء هذا الفعل الرباع ّ
القوة
ي إلى مثلـه تؤدّي معنى ّ
ي في (زلزل) هو (زَ ْل) وإضـــــافـة الثنـائ ّ
صـــــحي َحين إلى مثلـه  ،فـالثنـائ ّ
()3
والزيادة والمبالغة ،وهذا هو األصل في تسميته عند الصرفيّين األقدمين بـ(المضعّف))) .
نلحظ أنّهم في ك ّل صـــف ٍة يلمحونها في تصـــاريف الفعل المضـــاعف وصـــور ِه يقيمون على
أسـاسـها مصـطلحا ؛ ولع ّل ذلك يعد سـببا في تنوع المصـطلحات الصـرفيّة التي ذكرها العلماء للمضـاعف
 ،فضــال عن تقارب المعاني اللغويّة لتلك المصــطلحات مما أنتا ترابطا دالليصا بينها قائما على عالقات
العموم والخصوص .

ثالثا ً  :مصطلح الـمعت ّل
المعت ّل (( كلمة يكون حرف من حروفها األصـــــول حرفا من حروف الع ّلة ))( ،)4فتضـــــمن
أصول الكلمة حرفا من أحد أحرف العلّة ( :األلف والواو والياء) هو األساس في عدّها معتلة  ،وجعلها
حروف العلّة ؛ ألنّها
اللغويّون قســيمة للحروف الصــحاح أســماء أو أفعاال  ،وهذ ِه الحروف تس ـ ّمى ((
َ
تتغيّر  ...وتغيير هـذه الحروف ؛ لطلـب الخ ّفـة  ،ليس لغـايـة ثقلهـا بـل لغـايـة خفّتهـا  ،بحيـث ال تحتمـل أدنى
ثِقل ))( ، )5فهي كالعليل ال يبقى على حاله( ، )6والفعل إن كان في أصـو ِله شـيء من هذ ِه الحروف كان
على هيأةٍ مخصوصة ،فأطلق الصرفيّون على ما ض ِ ّمن هذ ِه الحروف معتال(.)7
وتجدر االشـارة إلى َّ
أن المعت ّل في األسـماء يختلف عن المعتل في األفعال  ،ففي األفعال  :هو
)
8
(
ّ
مـا َح َوت أصـــــولـه أحـد أحرف العلـة الثالثـة (األلف والواو واليـاء)  ،ويمكن ْ
أن يطلق عليهـا (حرف
االعتالل أو الحرف المعت ّل أو حرف العلّة)( ، )9ولم يخرج العلماء عن تلك االصطالحات المعبرة عن
أحرف العلّة(. )10
ـاء والوا ِو
أكثر من تســـــميـة لهـذه األحرف معلال لهـا بـالقول  (( :يقـال للي ِ
ونَ َقـ َل لنـا ابن منظور َ
الحروف الضـــعيفةَ الهواةيّة  ،وسـ ـ ّميَت  :جوفا ؛
واأللف  :اصحرف ال ُجوف  ،وكان الخليل يسـ ـ ّميها :
ِ
َ
ّ
ب إلى أحيازها كسـائر الحروف التي لها أحياز  ،إنما تخرج من هواء ال َجوف ،
نسـ َ
ألنّه ال أحيازَ لها فت َ
ـرف
ومرة هوائيّة  ،وسـ ـ ّميَت  :ضـــعيفة ؛ النتقالها من حا ٍل إلى حا ٍل عند التصــ ّ
مرة جوفا ّ ،
فسـ ـ ّميَت ّ
ّ
القطاع) .131/1:
( )1ينظر :األفعال (ابن
( )2دقائق التصريف.151:
( )3الفعل زمانه وأبنيته.195:
( )4دستور العلماء . 203/3
( )5شرح شافية ابن الحاجب (الرضي) .68/3 :
( )6المصدر نفسه.243 / 2 :
ي للبنية العربيّة. 170 :
( )7الفعل زمانه وأبنيته ،109 :وينظر :المنها الصوت ّ
( )8ينظر :شرح الملوكي في التصريف ،47:والتعريفات.221:
( )9ينظر :الكتاب ،339/4:والمصطلح الصرفي في العين والكتاب ودقائق التصريف.190:
لفراء)  ،159/3:والمقتضب ،125/1:واألصول في النحو، 312/3:
( )10ينظر :معاني القرآن (ا ّ
صل.64-59/6:
والمنصف  ،247/1:وشرح المف ّ
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باعتالل (((. )1
وأرى ّ
أن هذ ِه المصطلحات ن ِظر فيها إلى كثرة التغيير وعدم الثبات ؛ لذا أطلق عليها (أحرف
العلّة  ،واألحرف الضــعيفة)  ،فضــال عن طبيعة مخرجها عند النطق بها ؛ لذالك س ـ ِ ّميت بـــــــ(أحرف
الجوف أو الحروف الهوائيّة) .
وقد يعت ّل حرف من حروف الفعل  ،ويط َلق على الفعل (معتال) من باب تســــمية الك ّل باســــم
الجزء ؛ َّ
ألن المعتـ ّل هو الحرف ال الفعـل  ،وإنّمـا ســــ ّمي حرفـا معتال ؛ ألنّـه يتغير ويتبـدل بـالحـذف أو
القلب أو النقل ؛ لذا شبّهوه بالعليل الذي ال يقوى على التغيّرات ؛ لضعفه  ،السيّما إذا وقع طرفا .
ي هذا االصـطالح بقوله  (( :وإنما سـ ّميت حرف علّة ؛ أل ّنها ال تسـلم وال تصـ ّح
ويعلّل الرضـ ّ
 :أي ال تبقى على حالها في كثير من المواضـع  ،بل تتغيّر بالقلب واإلسـكان والحذف ))( )2؛ ولع ّل هذا
ما دف َع المؤدّب إلى تسـمية أفعالها بــــــ(األفعال السـقيمة)( ،)3وإذا كانت حروفه كلّها معتلّة يطلق علي ِه
(الموائي)(.)4
ومصـطلح (المعتل) له فروع سـبعة اسـتنادا على موقع حرف العلّة فيه  :فإن لم تتعدّد حروف
العلّة فإ ّما أن يكون فاء أو عينا أو الما  ،فإن كان فاء يسـ ّمى مثاال ؛ لمماثلته الصـحي َح في عدم اإلعالل
ّ
أجوف ؛ ّ
وألن َجوفَه خا ٍل
ألن اعتالله من وسـطه الذي هو كال َجوف ؛
والصـحَّة  ،وإن كان عينا يسـ ّمى
َ
()5
من الحرف الصحيح  ،وإن كان الما يس ّمى ناقصا ؛ لنقصانه عن قبول بع اإلعراب .
ول ّمـا كـانـت أحرف الع ّلـة تـدخـل في بنيـة الكلمـة فـإ ّنهـا تؤثّر على تســـــميـة الكلمـة بـ ِه  ،ويختلف
ّ
معتال) سواء أ كان بموضع الفاء
االصطالح المستعمل تبعا لموضع ِه فيها  ،فإن كانت فعال س ّمي (فعال
(مثاال) أو العين (أجوفا) وأو الالم (ناقصا) .
وإن تعددت حروف العلّة فيه فإ ّما أن يكون أكثر من اثنين فهو (المعت ّل المطلَق) كـ(واو وياء)
حرفين من حروف العلّـة فـإ ّمـا أن يفترقـا أو يقترنـا  ،فـإن افتَر َقـا فيســــ ّمى (لفيفـا
 ،وإن ضــــ ّمـت الكلمـة
ِ
ّ
مفروقـا) ؛ اللتفـاف حرفَي العلـة فيـه وافتراقهمـا  ،وإن اقترنـا فـإ ّمـا أن يكونـا في الفـاء والعين كــــــــــ( َويْل
ويَ ْوم)  ،أو في العين ّ
والالم كــــــــــ(غ ََوى)  ،ويســــ ّمى (لفيفـا مقرونـا) ؛ اللتفـاف حرفَي العلّـة فيـه مع
االقتران(. )6
ســ ّمي الفعل
فمصــطلح (المعت ّل) مصــطلح
ٌّ
مختص بالحروف قبل دخولها في اصبنية  ،وإ ّنما ُ
( ّ
معتالً) حمالً لتسمية الن ّل بتسمية جزةه ؛ ّ
ألن التغيير والتبديل بأنواعه كالحذف والقلب والنقل يعتريه
؛ لضعف ِه  ،إذ ال يقوى على التغييرات السيّما عند وقوعه طرفا  ،قال سيبويه متحدّثا على أحرف العلّة
عندما تكون الم الكلمة  (( :اعلم أنّهن الما ٍ
ت أشـ ّد اعتالال وأضـعف ؛ ألنّهن حروف إعراب  ،وعليهن
يقع التنوين  ،واإلضــافة إلى نفســك بالياء  ،والتثنية  ،واإلضــافة  ...وكلّما بَع َدتا من آخر الحرف كان
ت والمـا ٍ
ت أقوى منهمـا عينـا ٍ
ت أقوى  ،وهمـا فـاءا ٍ
عينـا ٍ
ور َميـت
أقوى لهمـا  .فهمـا َ
ت وذلـك نحو  :غَزَ وت َ
))(. )7
وبنـاء على مـا ورد ســـــنبحـث في فروع مصـــــطلح (المعتـل) التي تفرعـت منـه  ،مع اإللتزام
( )1لسان العرب.3/14:
ي) .33/1:
( )2شرح شافية ابن الحاجب (الرض ّ
( )3ينظر :دقائق التصريف.122:
( )4ينظر :المصدر نفسه.144:
( )5دستور العلماء . 203/3
( )6دستور العلماء . 203/3
( )7الكتاب.381/4:
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بتوضيح العالقة المصطلحية بينه وبينها من حيث الخصوص والعموم  ،وذلك على النحو ا تي :

 -1مصطلح المثال (معت ّل الفاء) :
المثال في اللغة المقدار الذي يقدّر عليه غيره( ، )1تد ّل على الوزن أو الصـــيغة عند الخليل
ِ
()4
وسيبويه( ، )3وانتشرت بهذا المعنى عند َمن تالهما
ويسـمى (المعتل الفاء) مثاال ؛ لمماثلت ِه (( الصـحي َح في تحمل الحركات  ،وعدم اإلعالل  ،أو
ألن المثال في اللغة المشــابهة  ،فســمي ب ِه ؛ َّ
َّ
الوزن  ،مثال أمر معتل
األجوف في
أمر
ِ
ألن أمره ي ْشــبه َ
ِ
(ز ْن) .
الفاء  ،نحوِ ( :عدْ)  ،ومثال أمر األجوف  ،نحوِ :
المثال من المثول  ،وهو االنتصـــاب  ،ومنه تســـمية ع َلم األمير مثاال ؛ النتصـــاب ِه
أو نقولِ :
()5
ّ
أمامه  ،فسمي هو ب ِه ؛ النتصاب حرف العلة في األول )) .
لم يضـع سـيبويه مصـطلحا لهذا النوع من األفعال المعتلة  ،واكتفى ببيان موضـع حرف العلّة
ّ
فيهن فاء تقول :
في الفعل  ،إذ قال واصـفا إيَّاه  (( :هذا باب نظائر ما ذكرنا من بنات الواو التي الواو
()6
ي( ،)7وكـذلـك الحـال عنـد وصــــفـه المثـال
َو َ
عـدتـه فـأنـا أَ ِعـده َوعـدا ))  ،وهو يريـد وصـــــف المثـال الواو ّ
()8
الفراء فأشـــــار إليـ ِه قائال (( :ما
ي ،إذ قال فيـ ِه (( :باب ما كانت اليـاء فيـه ّأوال وكانت فاء))  ،أ ّما ّ
اليـائ ّ
()9
ّ
كان ّأوله واوا))  ،وهذا الوصـف ال يفهم منه معنى مصـطلح (المثال) إال من خالل األمثلة والشـواهد
.
()2

ي ببيان مصـطلح (المثال) للداللة على الفعل أو االسـم الذي تقع الواو أو الياء في
وأخذ الفاراب ّ
()10
موضـع الفاء منهما  ،قائال  (( :المثال ما كانت في ّأوله واو أو ياء ))  ،فضـال عن اسـتعماله للداللة
ي نفســه( ، )11فنلحظ العموم في اســتعمال مصــطلح (المثال) ضــمن
على الوزن أو الصــيغة عند الفاراب ّ
دائرة معناه اللغوي على الرغم من التحديد االصـطالحي الذي قال ب ِه الفارابي دون تخصـيصـه باألفعال
أو األسماء  ،بل كان مصطلحا مشتركا بينهما .
حاول المؤدب الوقوف على مصـــطلح (المثال) المختص عنده بمعتل الفاء( ، )12فضـــال عن
بيان سـبب تسـميت ِه بذلك قائال  (( :وسـ ّمي مثاال ؛ لدخول بعضـه في شـبه بع ))( ، )13وال يخرج باب

( )1ينظر :العين ،228 /8 :ولسان العرب.616/11 :
( )2ينظر :العين. 84 /8 ،331 ،62 /2 :
( )3ينظر :الكتاب.474 -416 ،199 /3 ،42 /2 :
لفراء)  ،379/1 :والمقتضب ،190/1 :واألصول في النحو،133/2 :
( )4ينظر :معاني القرآن (ا ّ
والمنصف  ،12/1 :وإيجاز التعريف في علم التصريف .208 :
( )5المفراح في شرح مراح األوراح . 325 :
( )6الكتاب  ،52 / 4 :وينظر.92 / 4 :
ي في كتاب سيبويه .238 :
( )7ينظر :المصطلح الصرف ّ
ي في كتاب سيبويه.239-238 :
( )8الكتاب ،337/4 :وينظر ،94 / 4 :والمصطلح الصرف ّ
للفراء.3:
( )9ينظر :معاني القرآن ،150/2:والمصطلح الصرفي في معاني القرآن ّ
( )10ديوان األدب.204/3 ،76 /1 :
( )11ينظر :المصدر نفسه .59 ،34/2 :
( )12ينظر  :دقائق التصريف . 218 :
( )13دقائق التصريف . 218 :
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المثال عن (( الذي وقعت الواو والياء موقع الفاء من الفعل ))(. )1
فعرفه مبينا أنواعه بالقول َّ :
إن
ي ّ
ويزداد المصـطلح تخصـيصـا ووضـوحا ودقة عند الجرجان ّ
سـ َر ))( ، )2وينقسـم هذا المصـطلح بحسـب فاء الفعل
(( المثال ما حلّت بفائه واو أو ياء نحو َ :و َ
ع َد و يَ َ
خصــــص فإذا كانت واوا ســــ ّمي مثاال واويّا وإذا كانت ياءا ســــ ّمي مثاال يائيّا( ، )3وقد أخذ العلماء
وي ّ
ّ ()4
أقره بشكل مطرد .
باستعمال هذا المصطلح بالمفهوم الذي َّ
ي ليطلق على األســـماء التي كانت فاؤها واوا أو ياء(، )5
وتطورهذا المصـــطلح عند الرضـــ ّ
ّ
شــتق منه اســم
ع َد) يســ ّمى مثاال واويّا  ،وعندما ي
(و َ
وإنّما أطلق على األســماء اتباعا ألفعالها  ،فالفعل َ
()6
س ّموه مثاال .
ي بزنة ( َمف ِعل) نقولَ ( :مو ِعد)  ،فل ّما ثبتت الواو َ
مكان أو زمان أو مصدر ميم ّ
وأشار اليزدي إلى احتمالية تسمية المثال بـ(المعتل المطلق) أيضا باعتماد العموم المصطلحي
في اشــارة إلى عائدية الفعل المثال إلى المعتل بشــكل عام وتفرع ِه عنه  ،فقال  (( :واعلم أنّه قد يطلق
(المعتل المطلق) على كل ما فيه شــــيء من حروف العلّة  ،وقد يطلق على المثال خاصــــة  ،كما أن
()7
صة بطريق العلمية ))
النجم يطلق على كل كوكب  ،وقد يطلق على الثريا خا ّ
ي َّ
أن هناك عالقة قائمة بين التســــميات المختلفة لهذا النوع من األفعال محاوال
ويرى التهانو ّ
الجمع بينهـا  ،لـذلـك قـال  (( :المثـال عنـد الصـــــرفيّّ ين  :لفظ تكون فـاؤه واوا  ،ويســــ ّمى مثـاال واويّا
س َر)  ،وقد يراد به الصيغة  ،يقال  :أمثلة الماضي  ،وأمثلة
كــ( َوع َد)  ،أو ياء  ،ويس ّمى مثاال يائيّا كــ(يَ َ
()9
المضـارع ))( ، )8ولكون هذا النوع من األفعال فرعا من المعت ّل أطلق عليه مصـطلح (معت ّل الفاء) ،
تخصـص االصـطالح بحسـب نوع الحرف المعت ّل الواقع موقع فاء الكلمة  ،فإن
فضـال عن اشـارت ِه إلى
ّ
ي مثاال يائيّا .
كان واوا س ّمي مثاال واويّا  ،وإن كان ياء س ّم ّ
إن التعليالت االصــــطالحيّة تؤكد على َّ
َّ
أن موقع حرف الع ّلة له أثر في شــــيوع المصــــطلح
()10
ي للمثال الذي يعني  :المقدار أو المثل أو النظير  ،وهو مقابلة
واسـتقرار ِه  ،وهو امتداد للمعنى اللغو ّ
()11
الشيء بنظيره أو وضع شيء ما ليحتَ َذى عليه .

 -2مصطلح اصجوف (معت ّل العين) :
ع َّد مصــــطلح (األجوف) فرعا من المعت ّل  ،وهو ما وقع حرف العلّة في وســــطه نحو :قَا َل
( )1دقائق التصريف . 218 :
( )2المفتاح في الصرف ،40:وينظر :الجهود التصريفيّة عند عبد القاهر الجرجاني.167-166:
ي)  ،71/1:وشرح شافية ابن الحاجب (لركن الدين)
( )3ينظر :شرح شافية ابن الحاجب (الرض ّ
. 274/1:
( )4ينظر  :الشافية في علم التصريف  ، 17 :والتعريفات . 201 :
ي)  ، 395/2 ،170/1 :والكليّات . 814 :
( )5ينظر :شرح شافية ابن الحاجب (الرض ّ
ي) .170/1 :
( )6ينظر:شرح شافية ابن الحاجب (الرض ّ
( )7شرح شافية ابن الحاجب (اليزدي) . 166/1 :
( )8ك ّ
شاف اصطالحات الفنون ،1448 / 2 :وينظر.1602 / 2 :
( )9ينظر :األصول في النحو ،108/3 :والمنصف ، 269/1 :واللباب في علل البناء واإلعراب:
ي) ّ ،129 ،33/1 :والممتع في التصريف،356 :
 ،385/2وشرح شافية ابن الحاجب (الرض ّ
 ،466وشرح شافية ابن الحاجب (ركن الدين) .241/1 :
( )10ينظر :مقاييس اللغة ،296/5 :ولسان العرب.19-17/14 :
( )11ينظر :التوقيف على مه ّمات التعاريف.296:
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ّ
فكأن جوفه خلو
ع( ، )1ولوقوع حرف العلّة في وسـط الفعل شـبّهوا هذا المكان بالجوف فسـ ّمي بذلك
و َبا َ
()3
)
2
(
من الحرف الصحيح  ،فَشـ ِبّه بالشيء الذي أخذ ما في جوف ِه .
فالجوف (( ك ّل شـيء كان داخله خاليا ))( ، )4إنّما سـ ّمي أجوف ؛ ّ
ألن وسـطه حرف علّة  ،وال
يتأثر بالتغيّرات التي تحصل في بنية الكلمة  ،فهو في حكم المعدوم .
اســـتعمل الخليل هذا المصـــطلح للداللة على الفعل المعت ّل م ّما ثانيه حرف ع ّلة  ،إذ كان يعبّر
عنـه بلفظ ( :معتـلّ) بال فرق بين أن يكون معتـ ّل الفـاء أو العين أو الالم  ،أو أن يكون اســــمـا أو فعال ،
وال تعرف أنّـه من المعتـ ّل األجوف ّإال من خالل المثـال الـذي مث ّـل بـه  ،إذ قـال  )) :الثالثي المعتـ ّل ...
الط ْود  :ال َجبَل العظيم  ،و َجمعه  :أَ ْ
ط َو َد َّ :
َ
طواد (((.)5
ولم يتخصـص هذا المصـطلح عند سـيبويه  ،فهو ينظر إلى مكان حروف العلّة في ِه  ،قائال (( :
()6
ي ســواء كان
ما الواو والياء فيه ثانية وهما في موضــع العين ))  ،وهو يعني األجوف الواو ّ
ي واليائ ّ
المبرد خاصـــا باألفعال فقط  ،إذ قال  (( :هذا باب ما كانت الواو أو
باألفعال أو األســـماء ( ، )7وجعله
ّ
الفراء تســــمية (ذوات الواو والياء)( )9؛ إذ
الياء منه في
موضــ ـع العين من ْال ِفعل ))( ، )8واطلق علي ِه ّ
ِ
()10
تكونه  ،واكتفى ابن جنّي بوصفه بـ(معت ّل العين) .
وصف األجوف بالحروف التي ّ ِ
ي بـــــــ(ذي الثالثة) متأثرا بتصــريف الفعل  ،إذ قال (( :وذو الثالثة  :ما كانت
وســماه الفاراب ّ
)
11
(
العين منه حرفا من حروف الم ّد واللين )) ؛ وذلك َّ
ي المعت ّل العين عند إسـناده لتاء الفاعل
ألن الثالث ّ
مي المصــطلح تبعا لذلك؛ وهي تســمية غير
نحو( :قال -قلت) تحذف عينه ويبقى على ثالثة أحرف فسـ َ
مجردا ع ّما يلحقه من الضمائر.
منا ِسبة ؛ لمخالفتها ما هو مألوف من اختيار المصطلح للفعل
ّ
ي في إطالقه هذا المصــطلح بين االســم أو الفعل  ،فالمه ّم أن يكون موضــع
ولم ّ
يفرق الفاراب ّ
ّ ()12
العين من الكلمة حرفا معتال .
وانفرد المؤدّب بتســـميت ِه (منقوصـــا)  ،وذلك عند حذف عين الفعل األجوف عند بنائ ِه لألمر،
الخبر عن
نحو(قال -قل)  ،إذ قال (( :وس ـمي منقوصــا ؛ لنقصــان الواو منه في األمر نحو :قل  ،وفي
ِ
ت ))( ، )13فالتســمية التي أطلقها توافق ما يحصــل له من تغيير من
نفســكَ والمخاطبةَ نحو :قلت  ،وقل ِ

( )1نظر :مباحث في علم الصرف.21:
( )2ينظر :المفتاح في الصرف ،17 ،16:والمفراح في شرح المراح ،341:والتلطيف لشرح
الترصيف ،174:وشرح تصريف ا ّ
ي.117 :
لعز ّ
( )3ينظر :التعريفات ،29:والمنها الصوتي للبنية العربيّة.107 :
( )4ينظر :العين.189/6 :
( )5العين ،443/7 :وينظر ،332/6 :ومعاني القرآن ،159/3 :وإصالح المنطق.71،160 :
( )6الكتاب ، 339/4 :وينظر :المنصف ، 233/1 :والمقتضب.96/1:
ي في كتاب سيبويه.239 :
( )7ينظر :المصطلح الصرف ّ
( )8المقتضب.96 /1 :
لفراء).82:
( )9ينظر :معاني القرآن
(الفراء)  ،150-149/2 ،190/1:والمقصور والممدود(ا ّ
ّ
( )10ينظر :المنصف.234-233/1 :
( )11ديوان األدب ،76/1 :وينظر :مفاتيح العلوم ،226 :وشرح الكافية الشافية ،574/2 :وشرح
ي)  ،32/1 :وشرح شافية ابن الحاجب (ركن الدين) .98/1 :
شافية ابن الحاجب (الرض ّ
( )12ينظر :ديوان األدب.236 ،194 /4 :
( )13ينظر :دقائق التصريف.254 :
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خالل نقص حرف من حروف ِه األصول ؛ لذلك أس ّماه بـ(المنقوص)(. )1
ونجـد َّ
ي ،فـاســـــتعمـل مصـــــطلح
ي كـان أكثر العلمـاء دقـة في التحـديـد المصـــــطلح ّ
أن الجرجـان ّ
(األجوف) معلال لـه ولمرادفـ ِه  ،فضـــــال عن نظرتـ ِه إلى التغييرات الصـــــرفيـّة لألفعـال الجوفـاء عنـد
رف علّة ،
اســـنادها بصـــورها كافة كمحد ٍد لبيان المصـــطلح قائال (( :
األجوف  :هو ما كان َ
عينه َح َ
َ
َّ
رف ال ِعلة في َجوفِه ،
ع)  ،يقال له أجوف ؛ لخل ّ ِو جوفِه من الحرف الصحيح  ،أو لوقوع َح ِ
كــ(قَا َل وبا َ
()2
ّ
ي
ويقال  :ذو الثالثة أيضـا  ،ل َ
صـير َ
ورتِ ِه على ثَالث ِة أحرفٍ في المتَ َك ِل ِم كــــــ(قلت) ))  ،وتابعه الرضـ ّ
في هذا التعليل(. )3
ي من خالل اســتعمال العلماء له(، )4
وأصــبح مصــطلح (الفعل األجوف) معروفا بعد الجرجان ّ
إذ بقي مصـطلح المعت ّل أو معت ّل العين مسـتع َمال وحده أو مع مرادفه بحسـب مراد العالم من التوضـيح
( ، )5ولعـ ّل شـــــيوع مصـــــطلح (معتـ ّل العين) في الـداللـة على الفعـل م ّمـا عينـه حرف علـة جعـ َل بع
العلماء يســتعملوه لألســماء التي كانت عينها معتلّة الوســط أيضــا( ، )6إذ ينطبق عليها المصــطلح على
الرغم من عدم شيوعها .
وما لبث أن تخصـــص مصـــطلح (معتل العين) بالداللة على الفعل م ّما عينه حرف عل ٍة  ،إذ
الرغم من عـدم
أطلقـه بع العلمـاء المتـأخرين على األســــمـاء التي كـانـت عينهـا معتلـة الوســـــط على ّ
شيوعها ؛ لذا نستنتا أ ّن هذا المصطلح كان خاصا باألفعال ثم ع ِم َم استعماله لألسماء واألفعال معا .

 -3مصطلح الناقص (معت ّل الالم) :
يبدو أن موقع الحرف المعتل له أثر في تسـمية المصـطلحات الصـرفيّة  ،فإذا كان الحرف في
آخر الفعل المعتل اطلقَ عليه (الناقص)  ،واسـتعمل الخليل مصـطلح (المعتلّ) للداللة على الناقص من
روة
األفعال التي المها حرف علّة  ،إذ قال  (( :باب الثالثي المعتل من الثاء  ...ثَ َر َو  :تقول  :إنّه لذو ثَ َ
روة  :كَثرة العدد ))(. )7
من المال  ،وعد ٍد من الرجال  ..والثَ َ
أ ّما ســـيبويه فاكتفى ببيان موقع حرف العلّة في الفعل كما فعل في غيره من األفعال المعتلّة ،
فقال (( :باب ما كانت الواو والياء فيه المات  ،اعلم أنّ ّ
هن الما ٍ
ت أشد اعتالال وأضعف ؛ ألنّه ّن حروف
ّ
عينـا ٍ
ت أقوى ،
اإلعراب ،
آخر الحرف كـان أقوى لهمـا  .فهمـا َ
وعليهن يقع التنوين  ...وكلّمـا َبعـ َدتـا من ِ
()8
ت والمـا ٍ
ت أقوى منهمـا عينـا ٍ
وهمـا فـاءا ٍ
ور َميـتّ ))  ،وهو من كـ ّل هـذا يريـد
ت  .وذلـك نحو غَزَ وت َ
)
9
(
ي)  ،وهــذا يــد ّل على علمــه بــأثر مواقع أحرف العلّ ـة في اطالق
الفعــل النــاقص (الواو ّ
ي واليــائ ّ
ّ
َّ
ي) من
المصــــطلحات  ،والتمييز بينها  ،لكنه لم يصــــل إلى الدقة التي تجعله ّ
يفرق بين (الواو ّ
ي واليائ ّ
( )1ينظر :دقائق التصريف.254 :
( )2المفتاح في الصرف.41:
ي)  ،34 / 1وشرح المراح(ديكنقوز) .119
( )3ينظر :شرح شافية ابن الحاجب (الرض ّ
( )4ينظر :مفتاح العلوم ،34 :والشافية في علم التصريف ،37 ،24 :وشرح شافية ابن الحاجب
ي)  ،90/2 ،35 /1وشرح شافية ابن الحاجب (ركن الدين) .271/1
(الرض ّ
صل في صنعة اإلعراب ،370 :والممتع في التصريف:
( )5ينظر :المفتاح في الصرف ،92 :والمف ّ
 ،293وشرح الكافية الشافية. 604/2 :
( )6ينظر :األصول في النحو ،443 ،433/2 :والخصائص ،261/1 :والشافية في علم التصريف:
 ،46وإيجاز التعريف في علم التصريف.197 :
( )7العين ،232 / 8 :وينظر.375 / 8 :
( )8الكتاب.381 / 4 :
ي في كتاب سيبويه .239 :
( )9ينظر :المصطلح الصرف ّ
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الفعل الناقص .
الفراء على هذه األفعال مصـطلحا صـرفيّا عاما  ،وهو (ذوات الواو والياء)( ، )1ويبقى
وأطلق ّ
يختص باألفعال .
ي عا صما ال
ّ
هذا التعبير االصطالح ّ
ي سـيبويه في وصـف ِه للمصـطلح  ،إذ اكتفى بضـرب األمثلة له  ،وكذلك فعل ابن
وتابع المازن ّ
()3
المبرد شيئا من ذلك قائال ( :هذا باب ما اعت ّل فيه موضع الالم) .
جنّي( ، )2ولم يغيّر
ّ
وبدأت تظهر تعابير اصــطالحيّة لهذا الفعل مســتندة على عدد حروف الفعل بعد إســناده إلى
ي  ،والمؤدّب(، )4
الضـمائر  ،مثل  :مصـطلح (ذي األربعة)  ،أو (أوالد األربعة) عند ك ّل من  :الفاراب ّ
ولعلّهم أخذا بظاهر اللفظ ؛ َّ
ي)
ألن هذ ِه التســمية غير موفقة  ،فال نســتطيع أن نطلق مصــطلح (الرباع ّ
(ســقَيت) أو ( َوقَيت) ؛ ّ
ألن الضــمير غير معتبَر من أصــول الفعل  ،وال يمكن أن يؤثّر في
على الفعل َ
تسمية المصطلحات .
معرفا بهذا المصــطلح (( :الناقص
ي أكثر دقّة ووضــوحا من ســابقيه  ،إذ قال ِ ّ
وكان الجرجان ّ
ّ
ور َمى)  ،ويقال له  :ذو األربعة  ،لصـيرورت ِه
هو ما كانت المه حرف علة واوا كان أو ياء كــــــ( َد َ
عا َ
()5
ور َميْت)) .
على أربع ِة أحرف في المتكلّم  ،وهوَ :د َ
ع ْوت َ
ي لم يكن حاضـــرا بداللة تعريف الجرجاني لمصـــطلح
والظاهر أن االســـتقرار المصـــطلح ّ
(الناقص) دون اهمال التعليل لمصــطلح (ذو األربعة) الذي علّل له بأنّه يصــير على أربعة أحرف عند
إسناده لضمير المتكلّم  ،نحو  :دعوت ورميت(. )6
وال بـ ّد من اإلشـــــارة إلى ّ
أن تعـابير (ذو األربعـة) أو (ذوات األربعـة) أو (بنـات األربعـة) هي
مصــطلحات عا ّمة تدخل فيها األســماء واألفعال  ،بداللة اســتعمال بع العلماء لها والتمثيل عليها من
()7
ي بين
ي  ،وركن الدين االســتراباد ّ
األســماء واألفعال معا  ،ومن ذلك ما فعله ابن الحاجب  ،والرض ـ ّ
االسـتعمالَين فسـ ّموه (منقوص) أو (ذو األربعة)( ،)8وكذلك فعل الميداني قائال  (( :المعت ّل الالم  ،ويقال
ور َميت  ،فيكون
له  :الناقص  ،وذو األربعة ؛ ألنّك إذا أخبَرتَ عن نف ِسـك في الماضـي قلتَ َ :د َ
عوت َ ،
على أربعة أحرف ))(. )9
نالحظ َّ
أن مصــطلح (الناقص) اختص بالداللة على هذا النوع من الفعل أكثر من مصــطلحي
(معت ّل الالم) أو (ذو األربعة) ؛ وذلك لكثرة اســتعماله من جهة  ،ولكون المصــطلحات المنافســة له لم
تنطبق على ك ّل األمثلة المساقة له عند العلماء كما بيّنت من تعليل التسمية بـ(ذو األربعة) قبال من جهة
أخرى .
(الفراء) .12
(الفراء)  ،154/2 ،190/1والمقصور والممدود
( )1ينظر :معاني القرآن
ّ
ّ
( )2ينظر :المنصف.112 / 2 :
( )3المقتضب.134 / 1 :
( )4ينظر :ديوان األدب ،25 - 24/1 :ودقائق التصريف. 292 :
ي .170 :
( )5المفتاح في الصرف ،42 :وينظر :الجهود التصريفيّة عند عبد القاهر الجرجان ّ
( )6ينظر:المفتاح في الصرف ،42وشرح المراح (ديكنقوز)  ،231وشرح تصريف ّ
ي .136
العز ّ
(الفراء)  ،150-149/2 :وأدب الكاتب ،480 :والمقتضب  ،97/1 :واللباب
( )7ينظر :معاني القرآن ّ
في علل البناء واإلعراب ، 386/2 :والممتع في التصريف .324 :
ي)  ،32/1 :وشرح
( )8ينظر :الشافية في علم التصريف  ، 9 :وشرح شافية ابن الحاجب (الرض ّ
شافية ابن الحاجب (ركن الدين) .197 /1 :
( )9نزهة الطرف في علم الصرف.13 :
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 -4مصطلح اللفيف (الـمقرون والـمفروق) :
يعد مصــطلح (اللفيف) من المصــطلحات الصــرفيّة التي تمزج بين المصــطلحات الخاصــة
تتفرع المصـــــطلحـات األخيرة عن المعتـل
بـالمعتـل وتفريعـاتـه من (المثـال  ،األجوف  ،النـاقص)  ،إذ ّ
بحســــب موقع حرف العلّة في ِه  ،واللَّف في اللغة ال يخرج عن إدخال حرف بحرف وتدغمه أو تجمعه
تلف الحرف بالحرف أي  :تدغم ))( ،)2فــــــــــ(اللفيف) يحدث في ِه
بغير ِه( ، )1قال الخليل (( :اللَّفيف أن َّ
اجتماع أكثر من حرف علّة واحد  ،لذا يطلق على األفعال التي تضـــم حرفَي علّة( ،)3أ ّما علّة تســـميته
َف) ،قال الخليل((:اللّفيف ما اجتمع من النّاس من قبائ َل
بهذا االسـم فتتّضـح من المعنى اللغو ّ
ي لمادّة (لَف َ
شــتَّى))( ،)4وبناء على ذلك يتضــح أن لهذا الفعل نوعين يختلف اصــطالحهما بحكم مكان حرفي العلّة
َ
في الفعل :
النوع اصول  :اللفيف المقرون  :وهو مـا وقع حرفـا العلّـة فيـ ِه بموضـــــع (العين والالم) من
الفعل باقتران  ،نحوَ :
ي (لفيفا مقرونا)  ،وسمي ((المعت ّل
ط َوى َ ،ر َوى(، )5
ّ
فالتف الحرفان واقترنا فس ّم َ
اللتفـاف أحـ ِد حرفَي ّ
العين والالم نحو َ :
العلـة بـا خر  ،واقترانـه من غير
ط َوى ولَ َوى لفيفـا مقرونـا ؛
ِ
فصل))(. )6
النوع الثاني  :اللفيف المفروق  :وهو ما وقع حرفا العلّة في ِه بموضـــع (الفاء والالم)  ،نحو:
َوقى  ،وفَى( ،)7وســــ ّمي (اللفيف المفروق) ؛ ّ
ألن فـاءه حرف علّـة (مثـال) والمـه حرف علّـة (نـاقص)،
ي  (( :ويسـ ّمى المعت ّل الفاء والالم  ،نحو َ :ولَى
ف ّ
التف الحرفان وافترقا فسـ ّمي لفيفا مفروقا  ،قال الرضـ ّ
()8
ّ
والتفرق بينهما )) .
وو َرى لفيفا مفروقا ؛ اللتفاف أحد حرفَي العلة با خر
ّ
َ
ي مصـــطلح (اللفيف) قائال (( :وباب من العربيّة يقَال له  :اللَّفيف ؛ الجتماع
اســـتعمل الفاراب ّ
يخص (اللفيف) بباب األفعال المعتلة بل اسـتعمله على وجه العموم  ،فيقع
َحرفَين معتلَّين في ِه ))( ،)9فلم
ّ
في األســــمـاء نحوَ (( :بو النـاقـ ِة ))( ، )10وفي األفعـال المعتلـة  ،نحو  (( :ثَ َوى بـالمكـان  ،ثَ َواء  ،أي :
أَقَام ))(. )11
َّ
ي دفعه إلى توظيف مصــطلح (اللفيف) في تبويب األلفاظ ودراســتها
ي المعجم ّ
إن عمل الفاراب ّ
ّ
 ،والظاهر ّ
أن مصـــطلح (اللفيف) يشـــمل ك ّل كلمة اجتمع فيها حرفا علة ســـواء أ كانت اســـما أم فعال
معرفا بــ(( اللفيف  :وهو ك ّل كلمة اجتمع فيها حرفا
بصورة عامة  ،وهذا ما أشار إلي ِه الجرجاني بقول ِه ّ
ِعلَّ ٍة ))( ، )12ولع َّل هذا التعريف هو ما دفع إلى تعميم المصــطلح دون تخصــصــيه في مرحلة التطور
المصـطلحي ؛ َّ
قسـم األفعال من حيث
قسـم كما ت ّ
ألن (اللفيف) لم يشـتهر اسـتعماله في األسـماء ؛ إذ ال ت ّ
( )1ينظر :لسان العرب (لف) . 381/3
( )2العين.270 / 2 :
( )3ينظر :شرح شافية ابن الحاجب (الرضي) . 32/1
صص . 317/1 :
( )4العين ، 315/8 :وينظر :المخ ّ
( )5ينظر :شذا العرف في فن الصرف .20 :
( )6شرح شافية ابن الحاجب (الرضي) .199 / 1 :
( )7ينظر :شذا العرف في فن الصرف .20 :
( )8شرح شافية ابن الحاجب (الرضي) .199 / 1 :
( )9ديوان األدب.77 / 3 :
( )10العين .6/4 :وينظر. 62 ،55 ،26 ،19 ،14 ،10 :
( )11ديوان األدب ،89 / 4 :وينظر.130 ،126 ،122 ،117 ،109 / 4 :
( )12المفتاح في الصرف  ،42وينظر ،79 :والمزهر في علوم اللغة وأنواعها.45-44/2
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الصحّة واالعتالل .
وتجدر اإلشارة إلى َّ
أن المؤدب استعمل مصطلح (الملتوي) قاصدا ب ِه (اللفيف المفروق) فـــ((
ما كان من الباب الذي يســ ّمى ملتويا كان االســـم والمصـــدر منه بالفتح  ،نحو :ال َموقى ،وال َموعى وما
(عز وجلّ) :ﭽ ﯫﯬﯭﯮﭼ ( ،)1وقال ( ّ
أشبهها  ،قال هللا ّ
عز وج ّل) :ﭽ ﮖ ﮗ
ﮘﭼ

()2

 ،وهكـذا الكالم في ذوات األربعـة  ،وإنمـا فعلوا هـذا مخـالفـة اللَّبس ،أال ترى َّأنـه لو قـال

العرب
ووقى َي ِقي) ألشبه المفعول عند الوقفة  ،فافهم مذاهب
(و َ
ي  ،و َم ْوقِ ّ
َ ( :م ْو ِع ّ
عي َي ِعيَ ،
ي) من َ
))( ،)3ث َّم علل ســبب تســميته اللفيف المفروق بـــــــ(الملتوي) قائال  (( :س ـ ّمي ملتويا ؛ اللتواء الحرفين
المعتلين بحرف صحيح ))(. )4
وهذا يعني َّ
أن تســــمية (الملتوي) مأخوذة في اللغة من (االلتواء واإلحاطة)  ،بوجود الحرف
)
5
(
الصحيح حاجزا بين الحرفين المعتلين كـــــ(وشي ،ولي ،وجي) من جهة أولى  ،فضال عن أنَّه انفرد
باطالق مصــطلح (الملتوي) على (اللفيف المفروق)  ،وهذا أســلوب من أســاليب التخصــيص لنوع من
أنواع اللفيف بتســمية تد ّل على صــفة اإللتواء المتحققة بوجود حرف صــحيح بين حرفي علّة ؛ وذلك
لتأكيد الحاجة إلى هذا النوع من التخصيص المصطلحي باستعمال المعنى اللغوي لأللفاظ .
بيّن اليزدي علّل تسـمية نوعي اللفيف قائال  (( :وسـ ّمي المعتل بالفاء والعين كــــــ(وي ٍل)  ،أو
بالعين والالم كـ(حوى) لفيفا مقرونا ؛ إلقتران حرفي العلّة فيهما  ،وس ّمي المعتل بالفاء والالم كـ(وقى)
لفيفا مفروقا ؛ إلفتراق حرفي العلة في ِه .
وفي هـذا االطالق نظر ؛ أل َّنـه مخصـــــوص بـالثالثي ؛ َّ
ألن المعتـل بـالفـاء والالم األولى في
الرباعي كــ(وسوس) لم يسموه لفيفا مفروقا ْ
وإن كان وجه التسمية في ِه موجودا ؛ بل س ّمي معتال  ،وإنَّه
()6
ْ
َّ
ولكن الكالم في أنَّه ليس بمنقول )) .
سماه ب ِه جاز ؛ إذ لك ٍّل ما اصطلح علي ِه ،
إن َ
وأرى َّ
أن كالم اليزدي دقيق بمالحظت ِه انطباق مفهوم (اللفيف) على الفعل الرباعي (وسـوس)
ّ
الذي ض ـ َّم حرفي علة بينهما حرف صــحيح َّ ،
لكن العلماء لم يطلقوا علي ِه لفيفا مفروقا بل ســموه معتال
في ضــــوء ما نقل عنهم  ،وبذلك يكون مصــــطلح (اللفيف المفروق) خاصــــا باألفعال الثالثية المعتلة
ومقتصرا عليها عنده .

الخاتمة ونتاةج البحث :
 مصـطلح (المضـاعف) هو مصـطلح مشـترك بين األسـماء واألفعال  ،ثم شـاع اختصـاصـه باألفعالالصحيحة أو المعتلة فيما بعد  ،وهو مصطلح عا ّم يطلق على الثالثي والرباعي معا .
ص المضـاعف الثالثي بــــ ـ(األصـم) ؛ أل ّنه قائم على إدغام حرفين في بعضـها  ،فضـال عن تحقيق
خ ّالشــدّة فيه بواســطة اإلدغام  ،أو تشــبيها له بالذي ال يســمع إال بتكرار الحرف والجهر به ،
وانفرد المؤدب بتسميته بـ(الثالثي المدغم) .
ص المضـاعف الرباعي بمصـطلح (المطابق) وهو حاصـل من تطابق فاء الرباعي مع المه األولى
خ ّ( )1سورة الحا  :من ا ية . 13
( )2سورة النجم  :ا ية . 15
( )3دقائق التصريف . 136 :
( )4دقائق التصريف . 346 :
( )5ينظر  :شرح شافية ابن الحاجب (الرضي). 32/1
( )6شرح شافية ابن الحاجب (اليزدي) .167/1
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 ،وعينه مع المه الثانية  ،وبما أنّه قائم على التكرار أطلق عليه مصــطلح (المكرر) أيضــا ؛
نظرا لتقارب الداللة اللغويّة للمصـــطلح مع مفهوم المضـــاعف  ،ويصـــ ّح اطالق مصـــطلح
(الثنائي المضـعف) عليه ؛ ألنّه مبني من حروف التضـعف مثل  :صـلصـل  ،فسمي مضاعفا ؛
ألنّه في األصل (صل) بحرفين فزيد علي ِه حتى صار رباعيا مضاعفا .
 أطلق على الفعل المتضمن حرف علّة ب ـ(المعتل) وذلك من تسمية الكل باسم الجزء ؛ ألن المعتل هوالحرف ال الفعل  ،وإنما ســـمي معتال ؛ ألنّه يتغير ويتبدل بالحذف أو القلب أو النفل فشـــبهوه
بالعليل الذي اليقوى على التغيرات لضعفه .
 بيّن البحث تدّرج مصطلح (المثال) من العموم والخصوص عند اللغويّين ،إذ د ّل على الفعل أو االسمالذي تقع الواو أو الياء في موضـــع الفاء منه ،ثم زاد وضـــوحا وتخصـــيصـــا عند الجرجاني
فعرفه وحدد نوعي ِه بحســب بنية فائ ِه ،فإذا كانت الفاء واوا ســمي مثاال واويا ،وإذا كانت ياءا
َّ
س ِمي مثاال يائيا .
 يمكن أن يطلق على مصـــطلح المثال (المعتل المطلق) باعتماد العموم المصـــطلحي في إشـــارة إلىعائدية الفعل (المثال) إلى (المعتل) بشـك ٍل عام وتفرعه عنه  ،فضـال عن تسـميت ِه بــــــ(معتل
الفاء)  ،وسمي بذلك ؛ ألنَّه فرع من المعتل مع مالحظة موقع الحرف المعتل .
 عـ ّد مصـــــلح (األجوف) فرعـا من المعتـل  ،وهو مـا وقع حرف العلـة وســــطـه  ،وهنـاك اختالف فيتخصــيص اســتعماله بين األفعال واألســماء لدى العلماء  ،فاســتعمله الخليل للداللة على الفعل
المعتـل ممـا ثـانيـه حرف علّـة  ،واكتفى ســـــيبويـه بـالنظر إلى مكـان حرف العلـة فيـ ِه  ،وجعلـه
يفرق الفارابي في اطالقه بين االسم أو الفعل .
برد خاصا باألفعال  ،ولم ّ
الم ِ ّ
 انفرد المؤدب باطالق تســمية (المنقوص) على الفعل المعتل وســطه ؛ ألنها توافق ما يحصــل للفعلمن تغيير من خالل نقص أحد حروفه .
اختص مصــــطلح (الناقص) بالداللة على الفعل المعتل آخره أكثر من مصــــطلحي (معتل الالم) أو
ّ
(ذواألربعة) ؛ وذلك لكثرة اســتعماله من جهة  ،ولكون المصــطلحات المنافســة له لم تنطبق
على كل األمثلة التي ذكرت له عند العلماء من جهة أخرى .
 مصـطلح (اللفيف) يشـمل كل كلمة اجتمع فيها حرفا عل ٍة سـواء أكانت اسـما أم فعال بصـور ٍة عامة ،وهذا ما جعل المصطلح يستعمل على وجه العموم في المراحل األولى لتطور المصطلح .
 انفرد المؤدب باطالق تسـمية (الملتوي) على اللفف المفروق ؛ وذلك اللتواء الحرفين بحرف صـحيح ،وهذا يعني بأنَّها مأخوذة من اإللتواء واإلحاطة بوجود الحرف الصحيح حاجزا بين الحرفين
المعتلين  ،وهو أسـلوب من أسـاليب التخصـيص لنوع من أنواع اللفيف بتسـمي ٍة تدل على صـفة
في ِه .
خص اليزدي تســـمية اللفيف (المفروق أو المقرون) باألفعال الثالثية فقط ؛ َّ
ألن التســـمية تصـــح أن
ّ
تطلق على الرباعي مثل (وسـوس)  ،وهو معتل الفاء والالم األولى في ِه  ،لكن لم يسـموه بذلك
وإنما أسموه معتال .

المصادر والمراجع :
أوالً  :الكتب
ي
 أدب الكاتب  :ألبي مح ّمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينور ّي (ت276هـــ) ،تحقيق  :د .مح ّمد الدال ّ
 ،مؤسّسة الرسالة  ،د.ت.
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 إصالح المنطق  :ألبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن الس ّكيت (ت244هـــــ) ،تحقيق :مح ّمد مرعب ،ي ،ط2002 ، 1م.
دار إحياء التراث العرب ّ
ي  ،مؤسـسـة
 األصـول في النحو  :ألبي بكر بن الس ّـراج (ت316هــــــ)  ،تحقيق  :د .عبد الحسـين الفتل ّ
الرسالة  ،بيروت  ،ط1999 ، 4م.
 األفعال  :ألبي القاسم بن القَ َّي (ت515هـ)  ،عالم الكتب  ،ط1983 ، 1م.
طاع الصقل ّ
 اإلنصـــــاف في مســـــائـل الخالف بين النحويّين البصـــــريّين والكوفيّين  :ألبي البركـات كمـال الـديني (ت577هـ)  ،المكتبة العصريّة  ،ط2003 ،1م.
األنبار ّ
ي (ت672هـــ)  ،تحقيق
 إيجاز التعريف في علم التصريف  :ألبي عبد هللا جمال الدين بن مالك الطائ ّالمنورة  ،ط، 1
ي بالجامعة اإلســالميّة  ،المدينة
ّ
 :مح ّمد المهد ّ
ي  ،عمادة البحث العلم ّ
ي عبد الح ّ
2002م .
 تاج العروس من جواهر القاموس  :ألبي الفيمجموعة من المحقّقين  ،دار الهداية ،د.ت.

ي (ت1205هـ)  ،تحقيق :
ي الزبيد ّ
مرتضى الحسين ّ

ي (ت816هــــــ)  ،دار الكتب العلميّة ،بيروت  ،ط، 1
ي بن مح ّمد الشـريف الجرجان ّ
 التعريفات  :لعل ّ1983م.
ي( ،ت1037هــــ) ،تحقيق الدكتور
 التلطيف لشرح الترصيف ،للشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشد ّالمكرمة ،ط2005 ، 1م.
ي ،المكتبة الفصليّة ،م ّكة
ّ
محسن سالم رشيد العمير ّ
 تهذيب اللغة ،ألبي منصور األزهري (ت370هـــ) ،تحقيق :مح ّمد عو مرعب ،دار إحياء التراثي ،بيروت ،ط2001 ، 1م.
العرب ّ
ي (ت1031هـــــــ)  ،عالم الكتب ،
 التوقيف على مه ّمات التعاريف  :لزين الدين تاج العارفين القاهر ّالقاهرة  ،ط1990 ، 1م.
ي (ت395هـــ)  ،تحقيق  :د .عبد هللا بن
 حلية الفقهاء  :ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الراز ّعبد المحسن التركي  ،الشركة المتحدة للتوزيع  ،بيروت  ،ط(1983 ، )1م.
ي (ت 392هـــــ)  ،الهيئة المصريّة العا ّمة للكتاب ،
 الخصائص  :ألبي الفتح عثمان بن ج ّني الموصل ّط ، 4د.ت.
 دســتور العلماء "جامع العلوم في اصــطالحات الفنون"  :للقاضــي األحمد نكري(ت في ق ، )12دارالكتب العلميّة  ،ط 2000 ،1م.
ي ،ود .حاتم
 دقائق التصــــريف  :ألبي ســــعيد المؤدّب(ت في ق ، )4تحقيق :د .أحمد ناجي القيســــ ّي  ،ط1987 ،1م .
ي العراق ّ
الضامن ،ود .حسين تورال ،المجمع العلم ّ
سسة دار
ي(ت350هـ) ،تحقيق :د .أحمد مختار عمر  ،مؤ ّ
 ديوان األدب  :ألبي إبراهيم إسحاق الفاراب ّالشعب  ،القاهرة  2003 ،م.
ي(ت في ق ، )12لعثمان بن عمر ابن
 الشـافية في علم التصـريف ومعها الوافية نظم الشـافية للنيسـار ّالحاجب (ت646هـ) ،تحقيق :د .حسن أحمد العثمان ،المكتبة المكيّة  ،مكة  ،ط1995 ،1م.
 شــذا العرف في ّي (ت1351هـــــــ)  ،تحقيق  :نصــر هللا عبد
فن الصــرف  :أحمد بن مح ّمد الحمالو ّ
الرحمن نصر هللا  ،مكتبة الرشد  ،الريا  ،د.ت.
يّ :
 شــرح تصــريف ّي (ت791هـــــــ) ،عني به مح ّمد جاســم ،دار
العز ّ
للعالمة ســعد الدين التفتازان ّ
57

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)3لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022

المنهاج ،بيروت ،ط2011 ،1م.
 شـرح شـافية ابن الحاجب في علمي التصـريف والخط  :الخضـر اليزدي (ت720هــــــ)  ،تحقيق  :د.أحمد حسن العثمان  ،مؤسسة الريان  ،بيروت  ،ط 2008 ، 1م .
ي (ت1093هــــــ)  :لمح ّمد بن الحسـن
 شـرح شـافية ابن الحاجب مع شـرح شـواهده عبد القادر البغداد ّالرضي االستراباذي (ت686هـــ)  ،حقّقهما  :مح ّمد نور الحسن ومح ّمد الزفزاف ومح ّمد محيي
الدين عبد الحميد  ،دار الكتب العلم ّية  ،بيروت 1975 ،م.
 شـــرح شـــافية ابن الحاجب  :لركن الدين حســـن بن مح ّمد بن شـــرف شـــاه الحســـيني االســـتراباذي(ت715هــــــــ)  ،تحقيق :د .عبد المقصـــود مح ّمد عبد المقصـــود  ،مكتبة الثقافة الدينيّة  ،ط،1
2004م.
 شرح الكافية الشافية  :لمحمد بن عبد هللا جمال الدين ابن مالك(ت672هـ) ،تحقيق  :عبد المنعم أحمدالمكرمة  ،ط1
ي  ،م ّكة
ّ
ي وإحياء التراث اإلســـالم ّ
هريدي  ،جامعة أ ّم القرى مركز البحث العلم ّ
 ،د.ت.
 شــرح مراح األرواح في علم الصــرف ،لشــمس الدين أحمد ديكنقوز (ت855هـــــــ)  ،شــركة مكتبةي وأوالده بمصر ،ط 1959 ،3م.
ي الحلب ّ
ومطبعة مصطفى الباب ّ
ي(ت855هــ) ،تحقيق الدكتور عبد الستّار جواد ،مؤسّسة
 شرح المراح في التصريف لبدر الدين للعين ّالمختار ،القاهرة ،ط2007 ،1م.
ي (ت643هــــــ) ،عالم الكتب  ،بيروت  ،وضـع فهارسـه ،د .عبد
 شـرح المف ّصـل  :البن يعيش النحو ّ
الحسين المبارك  ،ط1988 ،1م .
ي في التصـريف  :البن يعيش النحوي(ت643هــــــ)  ،تحقيق :د .فخر الدين قباوة  ،دار
 شـرح الملوك ّي ،بيروت ،ط1988 ، 3م.
األوزاع ّ
ي (ت393هـــ) ،تَحقيق:
 الصحّاح تاج اللغة وصحاح العربيّة  :ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهر ّأحمد عبد الغفور ّ
عطار (ت1991م)  ،دار العلم للماليين  ،بيروت  ،ط(1990 ، )4م .
ي (ت773هـــ)  ،تحقيق:
 عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح  :بهاء ال ّدِين أحمد بن علي السبك ّد .عبد الحميد هنداوي  ،المكتبة العصرية  ،بيروت  ،ط(2003 ، )1م .
 العشرات في غريب اللغة  :ألبي عمر الزاهد المعروف بغالم ثعلب (ت345هــ) ،تحقيق :يحيى عبدالرؤوف جبر ،المطبعة الوطنيّة  ،ع ّمان  ،د.ت.
ي (ت170هــــــــ) ،تحقيق  :د.مهدي المخزومي،
 العين  :ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيد ّود.إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل ،د.م  ،د.ت.
ي  ،مؤسّسة الرسالة  ،بيروت  ،ط1980 ، 2م.
 الفعل زمانه وأبنيته  :د .إبراهيمّ
السامرائ ّ
 الفالح في شــرح المراح  :البن كمال باشــا(ت940هـــــــ)  ،مطبوع بهامش شــرح المراح لديكنقوزي  ،مصر ،ط1959 ، 3م.
ي الحلب ّ
(ت855هـ)  ،مطبعة مصطفى الباب ّ
 القاموس المحيط  :لمجد الدين الفيروزآبادي (ت817هــ)  ،تحقيق  :مكتب تحقيق التراث في مؤسّسةسسة الرسالة  ،بيروت  ،ط  2005 ، 8م.
الرسالة  ،مح ّمد نعيم العرقسوسي  ،مؤ ّ
 الكتاب  :ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت180هـ) ،تحقيق :عبد السالم مح ّمد هارون،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط2006 ، 3م.
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 ّي
ي التهانو ّ
ي (ت بعد1158هــــــــ) ،تحقيق:عل ّ
كشـ ـاف اصـــطالحات الفنون والعلوم  :لمح ّمد بن عل ّ
دحروج ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،ط1996 ، 1م .
ي (ت1094هــــــ)  ،تحقيق :
 الكلّيات "معجم في المصـطلحات والفروق اللغويّة"  :ألبي البقاء الكفو ّي  ،مؤسّسة الرسالة  ،بيروت  ،ط1998 ، 2م.
عدنان درويش ،ومحمد المصر ّ
ي (ت616هــ)  ،تحقيق  :د .عبد اإلله النبهان ،
 اللباب في علل البناء واإلعراب  :ألبي البقاء العكبر ّدار الفكر  ،دمشق  ،ط1995 ، 1م.
ي (ت711هــــــ)  ،دار صـادر  ،بيروت  ،ط، 3
 لسـان العرب  :لمح ّمد بن مكرم بن منظور اإلفريق ّ1414هـ .
 مباحث في علم الصرف  :د .إبراهيم مح ّمد عبد هللا  ،دار سعد الدين  ،دمشق  ،ط2004 ، 2م .ي (ت458هــــــ)  ،تحقيق  :خليل إبراهيم ج ّفال  ،دار إحياء التراث
ّ
المخصـص  :البن سـيده المرسـ ّ
ي  ،بيروت ،ط1996 ، 1م.
العرب ّ
ي بن مســعود(ت بعد ق ، )7ص ـحّحه الشــيخ أحمد
 مراح األرواح في الصــرف  :ألبي الفضــائل عل ّي  ،بيروت  ،ط2009 ، 1م.
ي مح ّمد مصطفى  ،دار إحياء التراث العرب ّ
عزو عناية  ،وعل ّ
ي منصور،
ي (ت911هــ)  ،تحقيق  :فؤاد عل ّ
 المزهر في علوم اللغة وأنواعها  :لجالل الدين السيوط ّدار الكتب العلميّة  ،بيروت ،ط1998 ،1م.
ي عند ابن المؤدب (دراسـة في كتاب دقائق التصـريف)  :د .بسـمة رضـا الحاللمة ،
 المصـطلح الصـرف ّدار جليس الزمان  ،ع ّمان  ،ط. 2014 ، 1
الفراء (ت207هـــــــ)  ،تحقيق  :أحمد يوســف نجاتي  ،ومح ّمد علي
 معاني القرآن  :ليحيى بن زياد ّالنجّار ،دار السرور ،سلسلة تراثنا  ،د.ت.
ي ،دار الكتـاب
ي (ت387هــــــــــ) ،تحقيق :إبراهيم األبيـار ّ
 مفـاتيح العلوم  :ألبي عبـد هللا الخوارزم ّي ،ط ، 2د.ت.
العرب ّ
ي (ت471هــــ)  ،تحقيق  :د .علي توفيق الحمد  ،مؤسّسة
 المفتاح في الصرف  :لعبد القاهر الجرجان ّالرسالة  ،الكويت  ،ط1987 ، 1م .
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